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Abstract
The aim of this study was to assess the effect of six-week sand surface training on the
biomechanical variables associated with an anterior cruciate ligament injury in female
adolescent futsal players during cutting. The data collected from 12 subjects were
recorded before and after 6 weeks of training on the sand surface during 45- and 90degree cuts by a force plate and cameras. Comparisons between variables in pre- and
post-tests were performed using mixed ANOVA. During the initial contact, knee flexion
was greater in the cut of 45° than 90° in post-test condition. The peak knee external
adduction moment and speed of movement in the anterior-posterior direction increased
after training on the sand surface during both 45- and 90-degree cuts. Based on the
results, training on the sand surface improved performance through increasing the speed
of movement, and on the other hand, increased the load on the knee joint, indicating the
need to provide solutions such as technique improvement training along with this
protocol.
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Introduction
The prevalence of futsal injuries is higher in women than men [1]. The lower
limb has the highest rate (60 to 85%) of total body injuries [2], of which the
knee joint (54%) has the highest percentage of injuries and anterior cruciate
ligament (ACL) rupture has the highest number among women futsal players
[3]. Cut movements, which are widely seen in futsal, are harmful movements for
this ligament [4]. Studies have suggested that performing exercises on the sand
surface improves the performance of the hamstring muscle group [5]. The nature
of the training level can affect the mechanism and prevalence of ACL injury by
affecting the biomechanical variables.
Considering the effect of the surface of training on the biomechanics of the
lower limb and the lack of research related to the sand surface training in the
prevention of ACL ligament injury as well as despite the biomechanical and
functional advantages of this type of training, its role in variables related to
injury in the cutting movement has not received much attention as a traumatic
movement. Therefore, the present study investigated the effect of six weeks [6]
of training on a sand surface on biomechanical variables associated with ACL
ligament injury, and the speed of movement in female adolescent futsal players
during 45- and 90-degree cutting.

Materials and Methods
Participants
Twelve healthy active girls (mass: 50.11 ± 8.89 kg, height: 154.15± 9.68 cm,
age: 13.25 ± 1.63 years and BMI: 21.5 kg/m2) participated in this study and
written informed consent was obtained from all participants. All subjects were
free from injury or pain at the time of testing.

Experimental Protocol
Six video cameras (Basler, Germany; 200 Hz) were arranged along an arc on the
right side of a force plate (Kistler, Winterthur, Switzerland; 1000 Hz) which was
placed in the center of a 15 m runway. Retroreflective markers were placed on
specific anatomical landmarks to collect kinematic data and were divided into
tracking and static marker sets. Static markers were attached on the following
anatomical landmarks: right and left anterior–superior-iliac-spine (ASIS) of the
pelvis, abdomen, first sacral vertebra, medial and lateral condyle of the femur,
medial and lateral malleolus, center of the calcaneus and tip of the toe. Tracking
markers were placed at the center of the calcaneus, distal head of fifth and
second metatarsals, right and left ASIS of the pelvis, fisrt sacral vertebrae and
two clusters of three markers, each on the lateral aspect of the shank and thigh.
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Then the subjects completed, in block random order, three cutting trials
for each condition (pre- and post-tests). A trial was accepted when
subjects ran with no visible alteration in cutting mechanics. The training
protocol was performed on the sand surface for 6 weeks (2 60-minute
sessions per week) along with specific futsal exercises. Each session of
training included general warm-ups and specific exercises which were a
combination of speed, agility and running between obstacles in
accordance with the movement pattern of the futsal. According to the
principle of overload, the intensity of training increased every two weeks.
In the first, third and fifth weeks, the intensity of training was 70, 80 and
90% (the best record), respectively. Moreover, all trainings were designed
and controlled under the supervision of a professor of exercise science.
Kinematics and kinetics data were filtered using fourth-order low pass
Butterworth filter with a cutoff frequency of 10 and 50 Hz, respectively. The
dependent variables of the study including flexion and abduction angle of the
kneejoint at the initial contact, peak knee flexion and abduction angles as well as
external knee adduction moment were collected in the first 40% of the stance
phase. The speed of movement (average velocity of the center of gravity) was
also considered in the medio-lateral and anterior-posterior directions in the
stance phase of cutting. All calculations were performed in the 2018 MATLAB
software.

Statistical Analysis
Shapiro-Wilk test was used to investigate the normality of data and betweencondition comparisons were assessed by two-way ANOVA repeated measure
statistical test at the significance level of P≤0.05.

Results
According to the statistical results, a significant difference was observed in the
knee flexion angle between the two cuts at the initial contact and first 40% of the
support phase during the pre-test (P = 0.008 and P = 0.001). There was a
difference between 45 and 90 degrees during the post-test at the initial contact
time (P = 0.021). In all three observed changes, the flexion angle was greater at
45° cutting than 90 °. Based on the results, six-week training on the sand surface
significantly increased knee abduction angle during 90 ° cutting at initial contact
(P = 0.031) and first 40% of the stance phase (P = 0.003). In addition, this
training protocol enhanced the external knee adduction moment in 45- (P =
0.008) and 90-degree (P = 0.005) cuts (Table 1).
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Moreover, the results demonstrated that after six weeks of training on the sand
surface, the speed of cutting in the medial-lateral direction significantly
increased during 90-degree cutting (P = 0.030). Further, training on the sand
surface enhanced the speed of cutting in an anterior-posterior direction in both
45 (P = 0.001) and 90 degrees (P = 0.001).
Table 1- Pre- and post-test values for 45° and 90° cuts (angle in degree, knee
external adduction moment normalized to body weight and speed of cutting in m/s)
Variables
Peak knee flexion angle at the initial
contact

Cuts

P value
Peak knee abduction angle during first
40 % of stance phase
P value
Peak external knee adduction moment
during first 40% of stance phase

-22.07±7.88

0.616

90 °

-16.6±6.96
0.008#

-18.15±8.61
0.021#

0.591

45 °

-46.53±8.74

-46.68±10.78

0.970

90 °

-41.82±8.41
0.001#

-45.85±7.04
0.567

0.302

45 °

-2.51±3.97

-2.95±3.56

0.757

90 °

-2.13±4.23
0.600
-3.62±4.26
-4.55±5.40
0.292

-4.85±3.95
0.081
-5.43±4.88
-8.63±5.70
0.122

0.031*

45 °

0.95±0.33

1.90±0.92

0.008*

90 °

1.28±0.42
0.103
-0.25±0.34
-0.20±0.21
0.714
3.46±0.34
2.82±0.32
0.001#

1.85±0.53
0.784
-0.24±0.23
-0.34±0.15
0.006#
3.92±0.27
3.47±0.45
0.001#

0.005*

45 °
90 °

P value
Anterior- posterior cutting speed

45 °
90 °

P value
Medial- lateral cutting speed
P value

P value

-20.68±6.84

P value
Peak knee abduction angle at the
initial contact

Post test

45 °

P value
Peak knee flexion angle during first 40
% of stance phase

Pre test

45 °
90 °

0.258
0.003*

0.981
0.030*
0.001*
0.001*

Discussion
The results of the present study showed that training on a sand surface increased
the knee abduction angle at 90 ° cut, external knee adduction moment at 45 and
90-degree cuts, the medial-lateral cutting speed at 90 °, and anterior-posterior
speed of movement at 45 and 90-degree cuts. Different cutting angles create
different mechanical demands on the body; sharper cutting angles increase the
risk of lower limb injuries, especially the knee joint. However, training on the
sand improves performance in skill by increasing the speed of movement. It
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should be noted that athletes do exercises on the surface of the sand to increase
performance, and on the other hand, the need for this performance improvement
is probably associated with the increased use of muscles and forces, resulting in
joint loads. Further research is needed on the extent to which this increase in
joint loads causes injury to athletes.

Keywords: Futsal, Sand Surface Training, Knee Flexion Angle, Knee
Abduction Angle, Knee External Adduction Moment
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مقالة پژوهشی

اثر شش هفته تمرین روی سطح شن بر متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با آسیب
رباط صلیبی قدامی و علمکرد برش جانبی دختران فوتسالیست نوجوان

1

گالره جلیلیان ،1سید اسماعیل حسینی نژاد ،2فاطمه ساالری اسکر،3
4

شادمهر میردار

 .1کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی ،گروه بیومکانیک ورزشی و رفتار حرکتی ،دانشکدۀ علوم ورزشی،
دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
 .2استادیار بیومکانیک ورزشی ،گروه بیومکانیک ورزشی و رفتار حرکتی ،دانشکدۀ علوم ورزشی ،دانشگاه
مازندران ،بابلسر ،ایران
 .3استادیار بیومکانیک ورزشی ،گروه بیومکانیک ورزشی و رفتار حرکتی ،دانشکدۀ علوم ورزشی ،دانشگاه
مازندران ،بابلسر ،ایران (نویسنده مسئول)
 .4استاد فیزیولوژی ورزشی ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکدۀ علوم ورزشی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
تاریخ ارسال1400/05/30 :

پذیرش 1400/08/24 :

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی اثر شش هفته تمرین روی سطح شن بر متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با آسیب رباط
صلیبی قدامی در دختران فوتسالیست نوجوان حین حرکت برش انجام شده است .دادههای  12آزمودنی ،قبل و
پس از شش هفته تمرین روی سطح شن به هنگام برشهای  45و  90درجه توسط صفحة نیروسنج و دوربین ثبت
شد .مقایسة بین متغیر پژوهش در پیشآزمون و پسآزمون از طریق آزمون تحلیل واریانس دوعاملی انجام شد.
زاویة فلکشن زانو در لحظة تماس اولیه در برش  45در پسآزمون بیشتر از برش  90درجه بود .گشتاور اداکتور
خارجی زانو و سرعت حرکت در جهت قدامی خلفی بعد از تمرین روی سطح شن در برشهای  45و  90درجه
افزایش یافت .بر این اساس ،تمرینات روی سطح شن از طریق افزایش سرعت اجرا باعث بهبود عملکرد شده و از
سوی دیگر سبب افزایش بار روی مفصل زانو شده است که ضرورت ارائة راهکارهایی از قبیل ارائة تمرینات بهبود
تکنیک را در کنار این پروتکل تمرینی نشان میدهد.
واژگان کلیدی :فوتسال ،تمرین روی سطح شن ،زاویة فلکشن زانو ،زاویة ابداکشن زانو ،گشتاور اداکتور
خارجی
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مقدمه
فوتسال یکی از پرآسیبترین رشتههای ورزشی است ( )1که شیوع آسیبهای آن در زنان بیشتر از
مردان است ( .)2در این رشته ،اندام تحتانی با آمار حدود  60تا  85درصد از آسیبهای کل بدن،
بیشترین گزارش آسیب را داشته است ( .)3در این میان ،مفصل زانو و بهطور ویژه پارگی رباط
صلیبی قدامی ( 1)ACLبا  54درصد بیشترین درصد آسیب را در میان زنان فوتسالیست به خود
اختصاص داده است ( .)4حرکات برشی که بهطور گسترده در فوتسال دیده میشوند ،حرکاتی
آسیبزا برای این رباطاند ( .)5حرکت برش با درجات مختلف (º60 ، º 90،º135 ،º180و  )º 45در
فوتسال اجرا میشود ،اما برشهای  45و  90درجه جزو برشهای پرتکرارند و پژوهشهای فراوانی
دربارۀ این دو زاویه وجود دارد ( )6,7یکی از راهکارهای کاهش خطر بروز آسیب رباط  ACLدر
حرکات پرخطر مانند برش ،تقویت و بهبود هماهنگی عضالت اطراف مفصل زانو بهویژه عضالت
همسترینگ است ( .)8از سوی دیگر ،پژوهشها پیشنهاد کردهاند انجام تمرینات ورزشی روی سطح
شن میتواند عملکرد گروه عضالت همسترینگ را حین اجرای مهارتهای ورزشی بهبود بخشد (.)9
دویدن روی سطح شن میتواند با بهکارگیری بیشتر عضالت همسترینگ از آسیب رباط ACL
پیشگیری کند ( )8و مربیان ،بازیکنان و ورزشکاران حرفهای بهصورت مکمل تمرینی از آن استقبال
کردهاند ( .)10تمرین روی این سطح در مقایسه با سایر سطوح دارای تفاوتهای بیومکانیکی و
فیزیولوژیکی است ( .)11این تفاوتها میتواند به بهبود عملکرد ،استقامت ،چابکی ،تعادل و پرش
منجر شود و درعینحال درد عضالنی را کاهش دهد ( .)12ازجمله تفاوتهای بیومکانیکی کاهش
نیروی عکسالعمل خلفی و افزایش زاویۀ فلکشن زانو و ران حین دویدن است ( .)9,13این نتایج
نشان میدهد ماهیت سطح تمرینی میتواند از طریق تأثیر بر متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با آسیب
 ،ACLدر سازوکار و میزان شیوع این آسیب اثرگذار باشد.
در حرکت برش ،پا روی زمین قرار دارد که موجب بارگیری زانو در چندین صفحهی حرکتی میشود
( )14,15و در نهایت به افزایش استرین رباط منجر میشود ( .)16زاویۀ فلکشن زانو ( ،)17زاویۀ
ابداکشن زانو )18( 2و گشتاور خارجی صفحۀ فرونتال زانو ( )18در ادبیات پژوهش متغیرهای
بیومکانیکی مرتبط با آسیب رباط  ACLمعرفی شدهاند .گفته میشود که کاهش زاویۀ ابداکشن زانو
و افزایش زاویۀ فلکشن زانو در لحظۀ تماس اولیه باعث کاهش میزان خطر آسیب رباط ACL
میشود ( .)19همچنین بیشتر آسیبهای این رباط در زاویۀ کمتر از  30درجۀ فلکشن زانو رخ
میدهد ( .)20گزارش شده است که گشتاورهای خارجی طی حرکت برش بیشتر از دویدن است
1. Anterior Cruciate Ligament
2. Knee Abduction Angle
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( .)14همچنین افرادی که سابقۀ آسیب رباط صلیبی و مینیسک دارند ،هنگام راه رفتن پیک
گشتاور اداکتور خارجی 1بیشتری از خود نشان میدهند ( .)21در ادبیات پژوهش ،مطالعهای در
زمینۀ اثر تمرین روی سطح شن بر متغیرهای فوق یافت نشد.
با وجود اثربخشی تمرین روی سطحشن بر بیومکانیک اندامتحتانی و مزیت بیومکانیکی و عملکردی
این نوع تمرین ،در مورد نقش آن در پیشگیری از آسیب رباط  ACLو تأثیر این تمرینات در
متغیرهای مرتبط با آسیب در حرکت برش ،که حرکتی آسیبزاست ،مطالعات زیادی انجام نشده
است .از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی اثر شش هفته ( )22تمرین روی سطح شن بر
متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با آسیب رباط  ACLدر دختران فوتسالیست نوجوان حین حرکت
برشهای  45و  90است .با توجه به اینکه این تمرینات با رویکرد عملکرد انجام میشود و سرعت
نیز عاملی اثرگذار در مولفۀ گشتاور است ( 20و  ،)23سرعت اجرای حرکت در دو جهت داخلی-
خارجی و قدامی-خلفی طی پیشآزمون و پسآزمون به هنگام برشهای  45و  90درجه با یکدیگر
مقایسه میشود.
روش پژوهش
در پژوهش حاضر  12بازیکن دختر فوتسالیست نوجوان (سن13/25±1/63 :؛ وزن:
50/11±8/89کیلوگرم؛ قد154/15±9/68 :متر؛ شاخص تودۀ بدنی ( )21/5 :)BMIکه سابقۀ یک تا
دو سال فعالیت در سطح باشگاهی داشتند بهعنوان آزمودنی انتخاب شدند .سوابق پزشکی همۀ
آزمودنیها عاری از هرگونه آسیب اندام تحتانی بهخصوص آسیب رباط صلیبی قدامی و جراحی اندام
تحتانی در سه سال گذشته ،ناتوانی عصبی ،آسیب مزمن وحاد اندام تحتانی بود .پیش از اجرای
پژوهش ،ضمن توضیح هدف آن برای تمامی آزمودنیها از آنها رضایتنامۀ کتبی برای شرکت در
پژوهش گرفته شد .بهمنظور آشنایی با نحوۀ انجام تمرینات روی سطح شن ،در روز پیشآزمون
جلسهای حضوری با مربی تیم برگزار شد.
شش دوربین ( )Basler; 200Hzساخت آلمان در اطراف صفحۀ نیروسنج
( )Switzerland,winterthur,Kistler,60*40 cm,1000Hzقرار داده شد .دادههای کینتیک و
کینماتیک بهوسیلۀ نرمافزار  Simi Motionجمعآوری شد .برای ثبت دادههای کینماتیکی
نشانگرهای منعکسکنندۀ نور در وضعیت استاتیک روی نقاط زیر قرار گرفتند :خار خاصرۀ قدامی
فوقانی راست و چپ ،ناف ،مهرۀ اول خاجی ،کندیل داخلی و خارجی زانو ،قوزک داخلی و خارجی،
مرکز پاشنه و نوک انگشت دوم پا .نشانگرهای ردیابی روی مرکز پاشنه ،انتهای دیستال
1. External Knee Adduction Moment
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استخوانهای کف پایی دوم و پنجم و دو خوشه روی کنار خارجی ران و ساق که روی هر یک سه
نشانگر قرار داشت و همچنین خار خاصره قدامی فوقانی راست و چپ و مهره اول خاجی قرار گرفتند
(تصویر  .1الف).
بهمنظور اجرای آزمون ،ابتدا پای برتر مشخص شد ،بدین صورت که توپی مقابل آزمودنیها قرار
گرفت و از آنها خواسته شد با پای خود ،آن را به دورترین فاصلۀ ممکن شوت کنند .پایی که
آزمودنی توپ را با آن شوت میزد ،پای برتر معرفی شد ( .)24سپس ،آزمودنیها از فاصلۀ هفت
متری با سرعت ترجیحی به سمت محل انجام حرکت برش شروع به دویدن کردند و به محض
رسیدن به محل مورد نظر پای برترشان را بهصورت تکیهگاه در وسط محل تعیینشده قرار دادند و
در مسیر مشخص به سمت مخالف در زوایای  45و  90درجه از مسیر اصلی روی زمین تغییر جهت
دادند (تصویر  .1ب و ج) .تعداد کوششهای صحیح برای هر برش شامل سه کوشش و اجرای
صحیح آن شامل تماس کامل پا با صفحۀ نیروسنج بود .اگر تعادل آزمودنی حین اجرای حرکت
مختل میشد یا مواردی به وجود میآمد که در خروجی دادههای مد نظر اختالل ایجاد میکرد
(مانند اجرای مصنوعی حرکت) حرکت دوباره تکرار میشد .شایان ذکر است که آزمودنیها در این
پژوهش از کفشهای معمولشان در پیشآزمون و پسآزمون استفاده کردند.

الف

ب

ج

شکل  -1حرکت برش .الف) حالت ایستا -ب) برش  45درجه ،باال (قدامی) و پایین (خلفی) -ج) برش  90درجه ،باال
(قدامی) و پایین (خلفی)
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بعد از انجام مرحلۀ پیشآزمون تمرینات روی سطح شن به مدت شش هفته ،هر هفته دو جلسه و به
مدت  60دقیقه در کنار تمرینات اختصاصی فوتسال انجام شد .تمرینات روی سطح شن شامل گرم
کردن عمومی و تمرینات اختصاصی شامل پنج تمرین بود که ترکیبی از تمرینات سرعتی ،چابکی و
دویدن بین موانع متناسب با الگوی رشتۀ ورزشی بود (تصویر شمارۀ  .)2بازیکنان بعد از انجام هر
تمرین به مدت دو دقیقه استراحت فعال میکردند ،استراحت بین تکرارها در تمرین پنج برابر زمان
فعالیت بود .طبق اصل اضافهبار شدت تمرین هر دو هفته افزایش پیدا کرد ( ،)25بهطوری که در
هفتۀ اول ،سوم و پنجم شدت تمرینات  70درصد 80 ،درصد و  90درصد بهترین رکورد بود.
همچنین کلیۀ تمرینات تحت نظارت استاد علم تمرین طراحی و کنترل شد .جزئیات تمرین در
جدول شمارۀ  1آورده شده است.

شکل  -2تمرینات تخصصی روی سطح شن؛ تمرین اول :دویدن بین موانع با تغییر مسیر  45درجه؛ تمرین
دوم تمرین چابکی آزمون تی؛ تمرین سوم :تمرین چابکی و سرعت؛ تمرین چهارم :تمرین سرعت در
فاصلههای متفاوت؛ تمرین پنجم :دویدن بین موانع
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جدول  -1برنامة تمرینات همراه با زمانبندی
(تمرین چهارم)

 20متر (بخش سوم)

7

15

5

4

4

4

4

4

4

4

30

10

60

8

15

5

4

4

4

4

4

4

4

30

10

60

9

15

5

3

3

3

3

3

3

3

25

10

55

10

15

5

3

3

3

3

3

3

3

25

10

55

11

15

5

3

3

3

3

3

3

3

25

10

55

12

15

5

5

5

5

5

5

5

5

35

10

65

(تمرین اول)

(دقیقه)

(دقیقه)

6

15

5

4

4

4

4

4

4

4

30

10

60

تعادلی

5

15

5

4

4

4

4

4

4

4

30

10

60

(تمرین دوم)

(تمرین سوم)

 5متر (بخش اول)

4

15

5

5

5

5

5

5

5

5

35

10

65

(دقیقه)

3

15

5

5

5

5

5

5

5

5

35

10

65

(دقیقه)

2

15

5

5

5

5

5

5

5

5

35

10

65

سرد کردن

1

15

5

5

5

5

5

5

5

5

35

10

65

جلسات

دادههای کینماتیکی و کینتیکی توسط فیلتر پایینگذر باترورث سطح  4و به ترتیب با فرکانس
برشی  10و  50هرتز هموار شد .دادههای مربوط به متغیرهای پژوهش شامل زاویۀ فلکشن و
ابداکشن زانو در لحظۀ تماس اولیه ،اوج زاویۀ فلکشن زانو ،زاویۀ ابداکشن زانو و گشتاور اداکتور
خارجی زانو ،در  40درصد اول فاز اتکا حرکت برش جمعآوری شدند .لحظۀ تماس اولیه زمانی بود
که نیروی عکسالعمل زمین به  10نیوتن رسیده بود .در ادبیات پژوهش لحظۀ تماس اولیه و 40
درصد اول فاز اتکا بهعنوان فاز آسیب معرفی شده است ( .)6,26در پژوهش حاضر سرعت اجرای
حرکت (میانگین سرعت مرکز ثقل) نیز در جهت داخلی-خارجی و قدامی-خلفی در کل فاز اتکا

کل زمان

 10متر (بخش دوم)

(تمرین پنجم)

زمان تمرینات تخصصی

گرمکردن عمومی (دقیقه)

تمرینات تخصصی (تکرار)
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منظور شد .مقادیر گشتاور بر اساس نسبتی از جرم بدن همسان سازی شد .تمام محاسبات در
محیط نرمافزار متلب نسخۀ  2018انجام شد.
برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون شاپیرو-ویلک و برای انجام محاسبات آماری نتایج
تأثیر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته از آزمون پارامتریک آنالیز واریانس با اندازههای تکراری
دوعاملی (زمان و نوع برش) استفاده شد؛ در صورت معناداری آزمون تعقیبی بونفرونی بهکار برده
شد .کلیۀ محاسبات آماری در محیط نرمافزار اس پی اس اس 1نسخۀ  24و در سطح معناداری
 0/05انجام شد.
یافتهها
نتایج مربوط به زاویۀ فلکشن و ابداکشن زانو در لحظۀ تماس اولیه و اوج زاویۀ فلکشن ،ابداکشن و
گشتاور اداکتور خارجی زانو در  40درصد اول فاز اتکا طی برشهای  45و  90درجه در پیشآزمون
و پسآزمون درجدول شمارۀ  2آورده شده است .با توجه به نتایج آماری ،در زاویۀ فلکشن زانو بین
دو برش در لحظۀ تماس اولیه و  40درصد اول فاز اتکا طی پیشآزمون ،تفاوت معناداری مشاهده
شد ( P=0/008و  )P=0/001همچنین ،در مقایسۀ بین دو برش  45و  90درجه طی پسآزمون در
لحظۀ تماس اولیه تفاوت آماری وجود داشت ( .)P= 0/021در هر سه تغییر مشاهدهشده ،زاویۀ
فلکشن در برش  45درجه بیشتر از برش  90درجه بود .با توجه به نتایج جدول زیر میتوان دریافت
که شش هفته تمرین روی سطح شن باعث افزایش زاویۀ ابداکشن زانو طی برش  90درجه در لحظۀ
تماس اولیه ( )P= 0/031و  40درصد اول فاز اتکا ( )P= 0/003شده است که این مقدار از لحاظ
آماری معنادار است .همچنین این دورۀ تمرینی ،گشتاور اداکتور خارجی زانو را در برشهای 45
( )P= 0/008و  90درجه ( ،)P= 0/005از لحاظ آماری افزایش داده است.

1. SPSS
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جدول  -2زاویة فلکشن و ابداکشن زانو در لحظة تماس اولیه و اوج زاویة فلکشن ،ابداکشن (درجه) و
گشتاور اداکتوری خارجی (نیوتن متر/کیلوگرم) زانو در  40درصد اول فاز اتکا طی برشهای  45و  90درجه
در پیشآزمون و پسآزمون
پیشآزمون

پسآزمون

(میانگین ±انحراف

(میانگین ±انحراف

استاندارد

استاندارد)
-22/07 ± 7/88

0/616
0/591

سطح

متغیر

برشها

زاویۀ فلکشن زانو در لحظۀ تماس
اولیه

 45درجه

-20/68 ± 6/84

 90درجه

-16/6 ± 6/96

-18/15 ± 8/61

* 0/008

* 0/021

 45درجه

-46/53 ± 8/47

-46/68 ± 10/78

0/97

 90درجه

-41/82 ± 8/4

-45/47 ± 7/04

0/302

* 0/001

0/567

 45درجه

-2/51 ± 3/97

-2/95 ± 3/56

0/757

 90درجه

-2/13 ± 4/23

-4/85 ± 3/95

* 0/031

0/600

0/081

 45درجه

-3/62 ± 4/26

-5/43 ± 4/88

0/258

 90درجه

-4/55 ± 5/4

-8/63 ± 5/7

* 0/003

0/292

0/122

 45درجه

0/95 ± 0/33

1/9 ± 0/92

* 0/008

 90درجه

1/28 ± 0/42

1/85 ± 0/53

* 0/005

0/103

0/874

سطح معناداری
اوج زاویۀ فلکشن زانو در 40
درصد اول فاز اتکا
سطح معناداری
زاویۀ ابداکشن زانو در لحظۀ
تماس اولیه

اوج زاویۀ ابداکشن زانو در 40
درصد اول فاز اتکا
سطح معناداری
اوج گشتاور اداکتور خارجی زانو
در  40درصد اول فاز اتکا
سطح معناداری

معناداری

*اختالف معنادار

در جدول شمارۀ  3سرعت اجرای حرکت در جهت داخلی-خارجی و قدامی-خلفی در کل فاز اتکا،
طی برشهای  45و  90درجه در پیشآزمون و پسآزمون آورده شده است .باتوجه به نتایج ،پس از
شش هفته تمرین روی سطح شن سرعت اجرای حرکت در جهت داخلی-خارجی طی برش 90
درجه از لحاظ آماری افزایش یافته است ( .)P= 0/030همچنین ،شش هفته تمرین روی سطح شن
باعث افزایش سرعت اجرای حرکت در جهت قدامی-خلفی در هر دو برش  )P=0/001( 45و 90
درجه ( )P=0/001شده است که این مقدار تفاوت از لحاظ آماری معنادار است.
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جدول  -3سرعت اجرای حرکت در جهت داخلی-خارجی وقدامی-خلفی در کل فاز اتکا ،طی برشهای 45
و  90درجه در پیشآزمون و پسآزمون (متر/ثانیه)
سرعت اجرای حرکت در جهت
داخلی-خارجی

برشها
 45درجه
 90درجه

سطح معناداری
قدامی-خلفی
سطح معناداری

 45درجه
 90درجه

پیشآزمون
-0/25 ± 0/19
-0/20 ± 0/21
0/714
3/46 ± 0/34
2/82 ± 0/32
* 0/001

پسآزمون
-0/24 ± 0/23
-0/34 ± 0/15
* 0/006
3/92 ± 0/27
3/47 ± 0/45
* 0/001

سطح معناداری
0/981
* 0/030
* 0/001
* 0/001

*اختالف معنادار

بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر شش هفته تمرین روی سطح شن بر متغیرهای بیومکانیکی
مرتبط با آسیب  ACLدر دختران فوتسالیست نوجوان حین حرکت برش انجام شد .نتایج نشان-
دهندۀ تفاوت معنادار در زاویۀ ابداکشن زانو ،گشتاور ادداکتور خارجی زانو و سرعت اجرای حرکت
طی حرکت برش پس از شش هفته تمرین روی سطح شن بود .بر اساس یافتههای این پژوهش
زاویۀ فلکشن زانو در لحظۀ تماس اولیه و اوج مقدار این زاویه در  40درصد اول فاز اتکا بین دو برش
 45و  90درجه در پیشآزمون تفاوت معناداری داشته است ،بهطوری که زاویۀ فلکشن زانو به هنگام
تماس اولیه و اوج مقدار این زاویه در  40درصد اول فاز اتکا در برش  90درجه کمتر از برش 45
درجه دیده شد .نتایج پژوهش حاضر در پیشآزمون با نتایج شورز و همکاران )27( )2017( 1و
هاونس و سیگوارد )7( )2014( 2که در پژوهشهای خود زاویۀ فلکشن زانو را در برش  45درجه
بیشتر از  90درجه گزارش کردهاند ،همسو است .زوایای برش مختلف تقاضای مکانیکی متفاوتی
برای بدن ایجاد میکند ،زاویۀ برش تندتر احتمال آسیبهای اندام تحتانی بویژه زانو را تشدید
میکند .با وجود ویژگی آسیبزایی زیاد حرکت برش ،اجرای صحیح این مانور میتواند در تعیین
تفاوتهای عملکردی و اصول استعدادیابی ورزشی برای نوجوانان و کودکان به کار گرفته شود (.)27
طی اجرای این حرکت مراحل کاهش و افزایش شتاب بدن با تغییر سریع موقعیت بدن جفت
میشود ،گشتاورهای والگوسی زیاد و کاهش زاویۀ فلکشن زانو عوانل خطرزای آسیب رباط صلیبی
قدامی طی حرکت برش شناخته میشوند ()19؛ زیرا در زوایای فلکشن کم زانو ،تأثیر عضالت
همسترینگ در محدودکردن جابهجایی قدامی درشتنئی کاهش مییابد و انقباض عضالت چهارسر
1. Schreurs
2. Havens and Sigward
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استرین بیشتری به رباط وارد میکند که میتواند نیروی برشی را در انتهای قدامی درشتنئی وارد
کند که عاملی آسیبزاست ( .)28با توجه به نتایج آماری ،پس از شش هفته تمرین روی سطح شن،
در زاویۀ فلکشن زانو به هنگام تماس اولیه و اوج مقدار این زاویه در فاز آسیب ،در هیچ یک از دو
برش پس از تمرین تفاوت معناداری دیده نشد .در مقایسۀ زاویۀ فلکشن زانو در لحظۀ تماس اولیه
تفاوت معنادار بین دو برش  45و  90درجه در پسآزمون وجود دارد؛ بهعبارت یگر اختالف چهار
درجهای بین دو برش که در پیشآزمون وجود داشت ،در پسآزمون نیز حفظ شده است .در مقایسۀ
اوج زاویۀ فلکشن زانو در  40درصد اول فاز اتکا بین برشهای  45و 90درجه در پسآزمون تفاوت
معناداری مشاهده نشد .از نگاهی دیگر میتوان گفت زاویۀ فلکشن برش  90درجه در پیشآزمون که
چهار درجه کمتر از برش  45درجه بوده است در پسآزمون به یک درجه اختالف رسیده است .به
نظر میرسد سطح شن الگوی خطرناک برش  90درجه را تعدیل کرده و درواقع ،این سطح کمک
کرده است ورزشکار تغییر جهت  90درجه را ،در مقایسه با  45درجه ،ایمنتر از پیشآزمون اجرا
کند .طبق بررسی ادبیات پژوهش در خصوص تمرین روی سطح شن ،اثر دورۀ تمرینی طوالنیمدت
روی این سطح بر مکانیک زانو مطالعه نشده است و پژوهشها به بررسی اثر آنی اجرای حرکات روی
سطوح مختلف از قبیل سطح شن محدود است؛ برای مثال در پژوهش پنینگتون و همکاران1
( )9( )2005نشان داده شد که هنگام دویدن روی سطح شن زاویۀ فلکشن زانو افزایش مییابد و
عضالت همسترینگ تقریباً دو برابر بیشتر از سطح دیگر فعالسازی میشوند .همچنین اسونینگن و
همکاران )29( )2019( 2زاویۀ فلکشن زانو را در فاز نوسان و تماس اولیه در سطح شن بیشتر از
سطوح سخت گزارش کردهاند .در بررسی جنبۀ عملکردی تمرین روی سطح شن ،نشان داده شده
است که این سطح باعث بهبود چابکی و عملکرد سرعتی ورزشکار میشود ( .)30شاید نبود تفاوت
آماری در زاویۀ فلکشن زانو پس از دورۀ تمرینی در دو برش  45و  95درجه ،به این علت بوده است
که احتماالً سطح شن در بهبود عملکرد ورزشکار تأثیر داشته است؛ زیرا هنگام برش با زوایای
مختلف ،زاویۀ فلکشن کم زانو الگوی عملکردی بهینهای برای بهبود اجرای این تکلیف حرکتی
محسوب میشود (.)31
با بررسی زاویۀ ابداکشن زانو در پژوهش حاضر تفاوت معناداری بین دو برش  45و  90درجه در
زمان لحظۀ تماس اولیه و  40درصد اول فاز اتکا در پیشآزمون دیده نشد .نتایج پژوهش حاضر در
پیشآزمون با پژوهش سیگوارد و همکاران )2015( 3که با افزایش زاویۀ برش تغییری در زاویۀ
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ابداکشن زنان مشاهده نکردند ،همسو ( )32و با کورتس و همکاران )33( )2011( 1ناهمسوست .در
پژوهش کورتس و همکاران برشهای  180و  45درجه انجام شد که میتواند دلیل ناهمسو بودن با
پژوهش حاضر باشد .نبود تفاوت در شاخص زاویۀ ابداکشن زانو بین دو زاویۀ مختلف برش طی
پیشآزمون و پسآزمون که از شاخصهای پراهمیت از منظر آسیب شناسی شناخته میشود،
میتواند بهوسیلۀ ماهیت متفاوت دو نوع برش جانبی مثل تفاوت درزاویۀ فلکشن و نیروی
عکسالعمل خلفی قابل توجیه باشد .به نظر میرسد بدن از طریق تغییر سازوکار اجرای حرکت و
تکیه بر مفاصل و سگمنتهای مجاور نیاز اجرای حرکت را برآورده میکند .بیومکانیک مفصل زانو
اثری مستقیم روی استرین و نیروهای وارد بر رباط صلیبی قدامی دارد و میتواند بهعنوان عامل
خطرزای این آسیب بررسی شود .والگوس زانو نیز در ارتباط با متغیرهای بیومکانیکی دیگر میتواند
بهعنوان عامل کلیدی بررسی شود ( .)18,31پژوهشهای پیشین ،بهطور ویژه ،زاویۀ ابداکشن بیشتر
را با اوج گشتاور ابداکتوری زانو در ارتباط دانستهاند ( .)32،34کریستیانسلوند و همکاران)2014( 2
( )18نشان دادند که راستای سگمنتهای اندام تحتانی بیشترین اثر را در تعدیل گشتاورهای
ابداکتوری زانو دارد .بنابراین بهبود راستای زانو در صفحۀ فرونتال (کاهش زاویۀ والگوس) میتواند
استراتژی مناسبی از حرکت برش برای کاهش خطرات آسیب اندام تحتانی ایجاد کند.
با در نظر گرفتن اثر شش هفته تمرین روی سطح شن ،در برش  90درجه ،افزایش زاویۀ ابداکشن
زانو در لحظۀ تماس اولیه و در  40درصداول فاز اتکا مشاهده شد .اگرچه تمرین به افزایش زاویۀ
والگوس در برش  45درجه نیزمنجر شده است ،این تغییرات معنادار نبوده است .دلیل افزایش بیشتر
زاویۀ والگوس در برش  90درجه این است که انجام این تکلیف حرکتی کامالً در صفحۀ فرونتال
است؛ بنابراین دور از انتظار نیست که تغییر در زاویۀ والگوس برای برش  90درجه از برش 45
درجه بیشتر باشد .از جنبۀ عملکردی پژوهشهای کمی به بررسی زاویۀ ابداکشن زانو با عملکرد
اجرای حرکت برش وجود دارد؛ برای مثال پژوهش مارشال و همکاران )2014( 3بین زاویۀ والگوس
و عملکرد ورزشی طی اجرای برش  75درجه ارتباط معناداری مشاهده نکردند ( .)35در این
خصوص ،کاهش زاویۀ والگوسی زانو و کاهش گشتاورهای صفحۀ فرونتال میتواند طی اجرای حرکت
برش استراتژی بهینه برای کاهش خطر آسیب  ACLبدون بهخطر انداختن عملکرد شناخته شود .به
نظر میرسد تمرین سبب افزایش خطر آسیب از طریق افزایش زاویۀ ابداکشن زانو شده است .از
دیگر دالیل احتمالی اینکه تمرین تأثیر مثبتی بر جنبههای مرتبط با آسیب نداشته میتوان به
کوتاه بودن مدتزمان دورۀ تمرینی اشاره کرد .بدین منظور پیشنهاد میشود مربیان ورزشی در کنار
2. Cortes
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بهبود جنبۀ عملکردی این تمرینات ،برای کاهش خطرات آسیب تمرینات دیگری از قبیل تمرینات
قدرتی عضالت مفصل زانو در صفحۀ فرونتال و اصالح تکنیک را نظر بگیرند.
در پژوهش حاضر در مقایسۀ گشتاور اداکتور خارجی بین دو برش  45و  90درجه تفاوت معناداری
مشاهده نشد ،اما در مقایسه اثر شش هفته تمرین روی سطح شن تفاوت معناداری در برشهای 45
و  90درجه مشاهده شد .گشتاور اداکتور خارجی عمدتاً توسط نیروی عکسالعمل زمین و بازوی
اهرمی تعیین میشود ( )36و عاملی مهم است که باعث تخریب غضروف مفصلی و پیشرفت بیماری
در بخش میانی زانو میشود ( .)37تلفر و همکاران 1در سال  2017نشان دادند که سرعت حرکت در
گشتاور اداکتور خارجی اثرگذار است ( .)38در پژوهش حاضر ،پس از شش هفته تمرین روی سطح
شن تفاوت معناداری در سرعت اجرای برشهای  45و  90درجه یافت شد .درواقع ،این دورۀ
تمرینی از طریق افزایش سرعت اجرای حرکت ،باعث بهبود عملکرد فوتسالیتها طی اجرای برشها
شده است .در ادبیات پژوهش مربوط به سطح شن ،افزایش سرعت متعاقب تمرین روی سطح شن
نیز مشاهده شده است ( .)39بهنظر میرسد افزایش گشتاور اداکتور خارجی در برشهای  45و 90
درجه پس از شش هفته تمرین روی سطح شن ،به علت افزایش سرعت فوتسالیتها طی اجرای
برشها باشد.
پژوهش حاضر دارای محدویت هایی بود؛ ازجمله نبود گروه کنترل برای مقایسۀ نتایج مربوط به اثر
تمرین .شش هفته تمرین ممکن است بهاندازۀ کافی برای تغییرات بیومکانیکی مناسب نباشد و این
احتمال وجود دارد که تأثیر مثبت تمرین بر عملکرد ورزشکاران پس از دورههای بیتمرینی کاهش
پیدا کند .کنترل نشدن سرعت اجرای تکنیک برش جانبی و بررسی نشدن اثر یادگیری حرکت بر
روند بهبود عملکرد ورزشکاران از دیگر محدویتهای پژوهش بود.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد تمرین روی سطح شن باعث افزایش زاویۀ ابداکشن زانو در برش 90
درجه ،گشتاور اداکتور خارجی زانو در برشهای  45و  90درجه ،افزایش سرعت حرکت در جهت
داخلی-خارجی در برش  90درجه و افزایش سرعت در جهت قدامی-خلفی در برشهای  45و 90
درجه شده است .تمرینات روی شن از طریق افزایش سرعت اجرا باعث بهبود عملکرد در مهارت
شده است؛ با وجود این ،شاخصهای مرتبط با آسیب ،افزایش بار بر مفصل زانو را نشان میدهند.
باید در نظر داشت که ورزشکاران تمرینات روی سطح شن را با هدف افزایش عملکرد انجام میدهند
و از طرفی الزمۀ این بهبود در عملکرد احتماالً با افزایش به کارگیری عضالت و نیروها و در نتیجه
بارهای مفصلی همراه است .نتیجهگیری در مورد اینکه این افزایش در بارهای مفصلی تا چه اندازه
باعث بروز آسیب در ورزشکاران میشود نیازمند پژوهشهای گستردهتر است.
1. Telfer
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تشکر و قدردانی
از ادارۀ ورزش و جوانان استان مازندران که از این پژوهش حمایت مالی کردند و همچنین مربیان و
بازیکنان باشگاه محبوب نوشهر که در انجام پژوهش حاضر کمال همکاری را داشتند سپاسگزارم.
آنچه تاکنون در مورد موضوع پژوهش میدانستیم
پژوهشهایی در مورد اثر آنی دویدن روی سطح مختلف مانند شن وجود دارد که نشان دادهاند
سطح شن عملکرد بیومکانیک اندام تحتانی را بهبود میبخشد .یکی از راهکارها برای کاهش خطر
بروز آسیب رباط  ACLدر حرکات پرخطر مانند برش ،تقویت و بهبود هماهنگی عضالت اطراف
مفصل زانوست.
مقالة حاضر چه اطالعات جدیدی به حیطه و موضوع این مطالعه اضافه کرده است؟
تمرین روی سطح شن از طریق افزایش زاویۀ ابداکشن زانو و گشتاور اداکتور خارجی در حرکت
برش جانبی از طریق افزایش سرعت حرکت در جهت داخلی-خارجی و قدامی-خلفی سبب افزایش
بار روی مفصل زانو در برشهای  45و 90درجه و بهبود عملکرد در مهارت شده است.
پیام مقاله
تمرینات روی شن از طریق افزایش سرعت اجرا میتواند به بهبود عملکرد در مهارت برش جانبی
فوتسال منجر شود ،با وجود این با در نظر گرفتن شاخصهای مرتبط با آسیب تمرینات موجب
افزایش بار بر مفصل زانو شده است  .باید در نظر داشت که ورزشکاران تمرینات روی سطح شن را با
هدف افزایش عملکرد انجام میدهند و از طرفی الزمۀ این بهبود در عملکرد احتماالً با افزایش به-
کارگیری عضالت و نیروها و در نتیجه ،بارهای مفصلی همراه است .بنابراین ،ورزشکاران و مربیان
باید اجرای تمرینات ورزشی روی سطح شن را برای بهبود عملکرد مدنظر قرار دهند و هنگام
استفاده از این تمرینات با هدف کاهش آسیب ،سایر پروتکلهای تمرینی مانند تقویت عضالت نیز
بهصورت تخصصی مد نظر قرار گیرد.
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