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Abstract
One of the issues that has been considered by sports researchers today is the claim of the
effect of functional differences in the muscles of the core stability area on the results of
kinematic and kinetic variables during the activities of athletes and non-athletes. The aim
of this study was to investigate the interaction between lateral core stability area muscles
function, ground reaction force and changes in center of mass to pressure in the Mediolateral direction during gait according to the level of physical activity. Eighteen young
men in two groups of 9 athletes and non-athletes participated in this study as subjects.
Electrical activity of internal and external oblique muscles and information on the ground
reaction force and changes in the center of mass to the presser were recorded during gait.
The T-test was used to compare the results of the two groups at p ≤ 0.05. The duration of
electrical activity of the external oblique muscle of athletes and non-athletes showed a
significant difference (0.005), while no significant difference was observed in the
electromechanical delay of the muscles. There was a significant difference between the
two groups in the changes in center of mass to pressure of the Medio-lateral direction
(0.041). The results of the study confirmed the interactive effect of the lateral core stability
muscles and the behavioral pattern of changes in the center of mass to pressure and the
ground reaction force in the Medio-lateral direction according to the level of physical
activity during gait.
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Extended Abstract
Background and Purpose
Identifying the effect of exercise on the formation, stabilization and reduction of
variability of movement patterns in basic (walking) and complex skills (sports
skills) is one of the concerns of movement science researchers. Accordingly,
understanding the interaction between kinetic variables and muscle function in
athletes and non-athletes may help to better understand behavioral patterns while
walking. In this regard, the activity level is one of the challenging issues that has
recently been considered in research (1-3). Assuming that the electrical function
of the lateral core stability area muscles is affected by the level of physical
activity, and emphasizing the assumption that this influence leads to the creation
of different kinetic patterns in the frontal plane, the aim of this study was to
investigate the interaction between lateral core stability area muscles function,
ground reaction force and changes in center of mass to pressure in the mediolateral direction during gait according to the level of physical activity.

Material and Methods
For this quasi-experimental study, the minimum sample size using G-power
software was 18 people who were purposefully divided into two groups of 9
athletes and non-athletes. Inclusion criteria were no injury, history of surgery or
specific disease and also for the athlete group (having at least 3 years of regular
exercise history, 3 sessions per week, each session at least 1.5 hours) while the
non-athlete group should not have had any training during the last three years (4).
In this study, the function of internal and external oblique muscles as lateral
muscles of the core stability area was recorded using electromyography (5,6). Two
force plate devices were used to determine a gait cycle and collect kinetic
information. In this study, the duration of placing both feet on the force plate,
since the heel of the right foot collides with the first force plate until the left toe
separates from the second force plate was considered as a gait cycle (4).
In order to data normalization, the electromyography data to the maximum
recorded signal from the muscles and the ground reaction force data were also
normalized to the weight of the subjects.
To determine the duration of electrical activity, the state of muscle activity during
the entire gait cycle was considered. There are different criteria that the threshold
value was used in this study. Thus, if the amount of activity was more than a
percentage of the total electrical activity of that muscle, it would be considered
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active muscle at those times. After the initial study and review of several threshold
values, a threshold of 20% was selected to assess all research data. Accordingly,
the onset and offset time of electrical activity of muscles was determined. The
difference between the onset time and the time of expansion of electrical activity
in the muscles was considered as electromechanical delay of the muscles (7),
(Figure 1).

Figure 1- Onset time, Duration of electrical activity and Electromechanical delay

The peak of the first medial force at the moment of Heel contact (FX1), the peak
of the lateral force at the moment of Mid-stance (FX2) and the peak of the second
medial force at the moment of Toe off (FX3) were extracted for the Medio-lateral
ground reaction force component (FX) and the time to reach the peak forces.
Given that the use of the inverse pendulum model, which is related to the
trajectory of the center of mass and the center of pressure, is effective in dynamic
analysis of equilibrium, changes in the center of mass to pressure in the Mediolateral direction (X) using the inverse pendulum formula of Winter was calculated
(8).
COP-COM = -Kx
Mean and standard deviation were used to describe data, Shapiro Wilk Test was
used to verify the normality of the data, and independent t-test was used to
compare the variables of the two groups at a significance level of p ≤ 0.05.
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Findings
There was no significant difference between the demographic characteristics of
the subjects including age, mass, height and body mass index in the two groups
of athletes and non-athletes.
The duration of electrical activity in external oblique muscle was higher in the
non-athlete group and showed a significant difference compared to the athlete
group. However, no significant difference was observed between the two groups
in the electromechanical delay variable of muscles. This delay was greater in the
external oblique muscle in the non-athlete group and in the internal oblique
muscle in the athlete group (Table 1).
There was no significant difference between the ground reaction force in the
medio-lateral direction of the two groups, but the changes in the center of mass to
pressure in this direction were significantly different between the two groups.
Athletes showed higher ground reaction force at the peak of the first medial force
(Heel contact, FX1), the peak of the lateral force (Mid-stance, FX2) and the peak
of the second medial force (Toe off, FX3). Besides, changes in the center of mass
to pressure in the Medio-lateral direction were greater for the non-athlete group.
Table 1- Results of t-test for Duration and EMD of External and Oblique muscles
Variable
Muscles
group
mean
S.D
t
P-value
Athlete

414.27

76.82

EO

Non-athlete

510.36

45.62

Athlete

529.33

87.80

IO

Non-athlete

632.05

145.15

Athlete

79.05

25.06

Non-athlete

84.56

18.73

Duration

EO

EMD

-3.226

0.005*

-1.817

0.088

-0.529

0.604

Athlete
75.81
12.16
0.224
Non-athlete
74.44
13.68
*Significant difference p≤0/05
*Duration (duration of electrical activity), *EMD (electromechanical delay)
*EO (external oblique muscle), *IO (internal oblique muscle)
IO

0.825

Conclusion
The results of the study confirmed the interactive effect of physical activity level
on neuromuscular function of lateral core stability muscles and the behavioral
pattern of kinetic variables. The balance in the frontal plane is mostly controlled
by the pelvic abductor-adductor torque (8), which seems that the lateral core
stability area muscles play a key role in creating these torques. The readiness and
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unpreparedness of these muscles can lead to the creation of different muscle
patterns and functional affectivity of athletes and non-athletes in the medio-lateral
direction towards these patterns. Athletes have higher relative stability (1,2),
which may indicate a significant effect of physical activity on neuromuscular
patterns and, consequently, the improvement of factors related to postural control.
Maintaining the balance of the center of mass of the body in the frontal plane
seems to be one of the important responsibilities of the lateral core stability
muscles due to the study of kinetic variables.
Key Words: Activity Level, Gait, Core Stability, Muscle Function, Ground
Reaction Force, Changes in Center of Mass to Pressure
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مطالعات طب ورزشی
مقالة پژوهشی

تعامل عضالت جانبی ثبات مرکزی و متغیرهای کینتیکی در راستای
1
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3

رسول فراست ،1حیدر صادقی ،2حسن متین همایی

 .1گروه بیومکانیک ورزشی ،دانشکدة تربیتبدنی و علوم ورزشی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی،
تهران ،ایران
 .2گروه بیومکانیک و آسیبشناسی ورزشی ،دانشکدة تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران،
ایران (نویسنده مسئول)
 .3گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکدة تربیتبدنی و علوم ورزشی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی،
تهران ،ایران
تاریخ ارسال 1400/10/14
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چکیده
یکی از مواردی که امروزه توجه پژوهشگران علوم ورزشی را به خود جلب کرده ،این ادعاست که اختالف
عملکردی عضالت ناحیة ثبات مرکزی در نتایج متغیرهای کینماتیکی و کینتیکی حین فعالیت در ورزشکاران
و غیرورزشکاران تأثیرگذار است .هدف از انجام این پژوهش بررسی تعامل بین عملکرد عضالت جانبی ناحیة
ثبات مرکزی ،نیروی عکسالعمل و تغییرات مرکز جرم به فشار در راستای داخلی-خارجی حین راه رفتن با
توجه به سطح فعالیت بدنی بود 18 .مرد جوان در دو گروه  9نفری ورزشکار و غیرورزشکار در این پژوهش
شرکت کردند .فعالیت الکتریکی عضالت مورب خارجی و مورب داخلی ،اطالعات مربوط به نیروی عکسالعمل
زمین و تغییرات مرکز جرم به فشار حین راه رفتن ثبت شد .برای مقایسة متغیرها ،از آزمون تی مستقل در
سطح معناداری  p≤0/05استفاده شد .مدتزمان فعالیت الکتریکی عضلة مورب خارجی ورزشکاران و
غیرورزشکاران تفاوت معناداری را نشان داد ( ،)0/005درحالیکه در تأخیر الکترومکانیکال عضالت تفاوت
معنادار مشاهده نشد .در تغییرات مرکز جرم به فشار راستای داخلی-خارجی تفاوت معناداری بین دو گروه
مشاهده شد ( .)0/041نتایج پژوهش مؤید اثر تعاملی عضالت جانبی ناحیة ثبات مرکزی و الگوی رفتاری
تغییرات مرکز جرم به فشار و نیروی عکسالعمل زمین در راستای داخلی-خارجی با توجه به سطح فعالیت
بدنی حین راه رفتن بود.
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واژگان کلیدی :سطح فعالیت ،راه رفتن ،ناحیة ثبات مرکزی ،عملکرد عضالت ،نیروی عکسالعمل زمین،
تغییرات مرکز جرم به فشار.

مقدمه
شناسایی تأثیر ورزش در شکلگیری ،ثباتدهی و کاهش تغییرپذیری الگوهای حرکتی در مهارتهای
بنیادی (راه رفتن) و پیچیده (مهارتهای ورزشی) ،ازجمله دغدغههای پژوهشگران علوم حرکتی است.
یکی از مواردی که امروزه مورد توجه پژوهشگران علوم ورزشی قرار گرفته ،ادعای تأثیر اختالف
عملکردی عضالت ناحیة ثبات مرکزی در نتایج متغیرهای کینماتیکی و کینتیکی حین فعالیت در
ورزشکاران و غیرورزشکاران است .با این رویکرد ،بر این فرض تأکید میشود که ناحیة ثبات مرکزی
در شکلگیری الگویی یکپارچه و هماهنگ اصلیترین نقش را دارد .بر همین اساس ،این ادعا مطرح
شده است که وجود ناحیة ثبات مرکزی مطلوب ،باعث انتقال کامل نیروی تولیدشده در بدن به
اندامهای فوقانی و تحتانی میشود ()1،2؛ ازاینرو ،ضعف یا کاهش هماهنگی عضالت مرکزی بدن
میتواند به ایجاد الگوهای حرکتی غیرطبیعی ،الگوهای حرکتی جبرانی یا انواع مختلفی از آسیبهای
ورزشی مانند استرین یا آسیبهای پرکاری منجر شود ( .)3عضالت جانبی ناحیة ثباتدهندة مرکزی
بدن در خم شدن جانبی تنه تأثیرگذارند ( )4و فعالیت دوطرفة این عضالت نیز ممکن است در تعادل
بدن نقش داشته باشند ()5؛ زیرا این عضالت مسئول نگهداشتن ثبات ستون مهرهها و لگناند و برای
انتقال انرژی از تنه به اندامهای فوقانی و تحتانی در حین فعالیتها اهمیت زیادی دارند (.)6
پژوهشهای پیشین بیان کردهاند که تغییرات مرکز جرم به فشار که بهنوعی نشاندهندة سازوکار
بیومکانیکی حمایت پا در مرحلة استقرار راه رفتن است ،ارتباط نزدیکی با تعادل بدن در راه رفتن دارد
( .)7،8در مطالعات ،از جابهجایی مرکز فشار بهعنوان شاخص غیرمستقیم نوسان پاسچر و درنتیجه،
توانایی فرد برای حفظ تعادل و کنترل پاسچر استفاده شده است ( .)9مرکز فشار بهطور مداوم از قدام
به خلف مرکز جرم جابهجا میشود ()10؛ بنابراین محدودة دینامیک تغییرات مکانی مرکز فشار باید
کمی بزرگتر از محدودة دینامیک مرکز جرم باشد ( .)10تغییرات مرکز فشار پاسخی عصبی-عضالنی
به برهمخوردن تعادل مرکز جرم بدن است ( .)10به نظر میرسد یکی از دالیل زمین خوردن افراد
حین راه رفتن ضعف در تعادل و بهخصوص ضعف در پاسخ عصبی-عضالنی به نبود تعادل در مرکز
جرم بدن در صفحة فرونتال باشد .این ضعف از نیروی عکسالعمل زمین در راستای داخلی-خارجی
نشئت میگیرد که از عوامل تأثیرگذار حین راه رفتن محسوب میشود.
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شناخت تعامل بین متغیرهای کینتیکی و عملکرد عضالت در افراد ورزشکار و غیرورزشکار ممکن است
به درک صحیح الگوهای رفتاری در حین راه رفتن کمک کند .در این خصوص ،سطح فعالیت از
موضوعات چالشبرانگیزی است که اخیراً در پژوهشها مد نظر قرار گرفته است ( ،)11-15اما نتایج
مطالعات مرتبط با پژوهش حاضر برای پژوهشگران مبهم است .با فرض اینکه عملکرد الکتریکی عضالت
جانبی ناحیة ثبات مرکزی متأثر از سطح فعالیت بدنی است و با تأکید بر این فرض که این تأثیرپذیری
به ایجاد الگوهای متفاوت کینتیکی در صفحة فرونتال منجر میشود؛ هدف از انجام این پژوهش بررسی
تعامل بین عملکرد عضالت جانبی ناحیة ثبات مرکزی ،نیروی عکسالعمل و تغییرات مرکز جرم به
فشار در راستای داخلی-خارجی حین راه رفتن با توجه به سطح فعالیت بدنی است.
روش پژوهش
برای این پژوهش نیمهتجربی کمترین حجم نمونه با استفاده از نرمافزار جی پاور  18نفر در نظر گرفته
شد که بهصورت هدفمند در دو گروه  9نفری ورزشکار و غیرورزشکار قرار گرفتند .معیارهای ورود به
پژوهش نداشتن سابقة آسیب ،جراحی یا بیماری خاص و همچنین برای گروه ورزشکار (داشتن
دستکم سه سال سابقة ورزش منظم بهصورت سه جلسه در هفته و هر جلسه دستکم  1/5ساعت)
بود ،درحالیکه گروه غیرورزشکار نباید در طول سه سال گذشته تا زمان اجرای پژوهش هیچگونه
تمرینی میداشتند ( .)16قبل از شروع کار از افراد خواسته شد تا در صورت تمایل و اعالم موافقت
آگاهانه ،رضایتنامة کتبی و پرسشنامة مربوط به اطالعات پزشکی ورزشی و اطالعات فردی را تکمیل
کنند .این پرسشنامه شامل اطالعات مربوط به سن ،قد ،وزن ،سابقة ورزشی و تعداد جلسات ورزشی
در هفته در پژوهش بود .در ادامه ،روند پژوهش و نقش آزمودنیها بهطور شفاف توضیح داده شد .این
پژوهش چه ازلحاظ برآورد نیروهای عکسالعمل و چه ازلحاظ اندازهگیری میزان فعالیت الکتریکی
عضالت خطر و آسیبی برای شرکتکنندهها نداشت .آزمودنیها در هر مرحله از پژوهش میتوانستند
به هر علتی پژوهش را ترک کنند .اصل رازداری در حفظ دادههای جمعآوریشده رعایت شد .این
پژوهش در کمیتة اخالق پژوهشکده علوم حرکتی دانشگاه خوارزمی
) (IR-KHU.KRC.1000.143تأیید شد.
جمعآوری اطالعات
برای جمعآوری اطالعات مربوط به عملکرد عضالت از دستگاه الکترومایوگرافی  16کانالة بیسیم
( )wireless EMGمدل  MYONساخت کشور سوئیس با فرکانس نمونهبرداری  1200هرتز استفاده
شد .در این مطالعه عملکرد عضالت مورب داخلی و خارجی بهعنوان عضالت جانبی ناحیه ثبات مرکزی
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ثبت شد ( .)17،18برای کاهش مقاومت پوست ،ابتدا موهای زائد در ناحیة نصب الکترود تراشیده و
پوست با پنبه و الکل طبی تمیز شد .سپس ،الکترودها بر اساس پروتکل بینالمللی 1نصب شدند
( ،)2،19الکترودها در حد فاصل مرکز عصبدهی عضله و تاندون انتهایی و همچنین موازی با تارهای
عضالت قرار داده شدند و فاصلة مرکز تا مرکز الکترودها دو سانتیمتر در نظر گرفته شد (.)20،21
برای جلوگیری از ایجاد اختالل در حرکات آزمودنیها ،الکترودها و کابلهای مربوط با استفاده از
چسب نواری روی بدن فرد ثابت شدند (شکل شمارة .)1

شکل  -1محل قرارگیری الکترود روی عضالت منتخب

برای تعیین یک سیکل راه رفتن و جمعآوری اطالعات کینتیکی از دو دستگاه صفحة نیرو مدل کیستلر
ساخت کشور سوئیس به ترتیب با مشخصات و ابعاد  9260AA3,30*50و  9260AA6,50*60استفاده
شد .پای راست آزمودنیها روی صفحة نیروی اول و پای چپ آنها روی صفحة نیروی دوم قرار
میگرفت .در این پژوهش مدتزمان قرارگیری هر دو پا روی صفحة نیرو ،از زمان برخورد پاشنة پای
راست با صفحة نیروی اول تا جدا شدن پنجة پای چپ از روی صفحة نیروی دوم یک سیکل راه رفتن
در نظر گرفته شد ( .)16ازآنجاکه مرحلة استقرار پای چپ همراه با نوسان پای راست و لحظة جدا
شدن پنجة پای چپ با برخورد دوبارة پاشنة پای راست همراه است ،یک سیکل کامل اتفاق افتاده
1. Seniam
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است ( .)16بهمنظور نزدیک کردن عملکرد راه رفتن به شرایط طبیعی و پیشگیری از تغییر احتمالی
الگوی راه رفتن در اثر تمرکز روی سرعت راه رفتن ،از آزمودنیها خواسته شد سرعت و نحوة راه رفتن
را مشابه با حالت عادی تنظیم کنند و با سرعت انتخابی خود مسیر را طی کنند .البته برای مقایسة
اثر احتمالی سرعت راه رفتن و کنترل آن در تجزیهوتحلیل اطالعات سرعت راه رفتن آزمودنیها در
طول مسیر با سرعتسنج مدل  Panorama V10cکنترل شد .میانگین سرعت راه رفتن در مطالعة
حاضر  1/31متر بر ثانیه بود که با پژوهشهای قبلی مطابقت داشت ( .)22برای یکسانسازی شرایط
تأثیرگذار در نحوة راه رفتن ،تمام آزمودنیها با پای برهنه (بدون کفش) راه رفتند .در ادامه ،در محیط
نرمافزار متلب از روی نمودارهای رسمشده ،بازة سیگنال الکترومایوگرافی موردنظر در هر سیکل راه
رفتن جداسازی شد (شکل شمارة .)2

شکل  -2جداسازی سیگنال الکترومایوگرافی موردنظر با استفاده از رسم نمودار  FZپای چپ و راست

پردازش اطالعات
بررسی دادههای ثبتشده با هدف اطمینان از صحت آنها در مراحل و به شیوههای مختلف انجام شد.
در ابتداییترین مرحله همزمان با پایان هر کوشش از سوی آزمودنی سیگنالهای الکترومایوگرافی
بررسی و صحت اولیة آنها تأیید میشد ( .)20برای حذف نویز ابتدا سیگنالها یکسوسازی و در ادامه
از فیلتر میانگذر  10تا  500هرتز استفاده شد .روشی که اغلب به کار میرود استفاده از یک فیلتر
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پایینگذر و یک فیلتر باالگذر است .در الکترومایوگرافی سطح طیف فرکانسی  10-500هرتز اهمیت
بیشتری دارد پس ابتدا با یک فیلتر پایینگذر فرکانسهای باالتر از  Hz500حذف شد .اما از طرف
دیگر یکی از مسائل مهم حرکات آرتیفکتی است که عموماً دارای فرکانس پایین است ،بنابراین فیلتر
باالگذر با فرکانس  20 -10هرتز مناسب بود (شکل شمارة  .)23( ،)3اطالعات مربوط به صفحة نیرو
نیز با استفاده از فیلتر پایینگذر باترورث مرتبه چهار فیلتر شدند (.)24

شکل  -3یکسوسازی و فیلتر سیگنال خام الکترومایوگرافی

دادههای الکترومایوگرافی به ماکزیمم سیگنال ثبتشده از عضالت و دادههای نیروی عکسالعمل زمین
نیز به وزن افراد نرمال شدند .بـرای تجزیهوتحلیل با توجه به مشخصات طیفی سیگنال دادهها از
نرمافزار متلب 1استفاده شد.
برای تشخیص مدتزمان فعالیت الکتریکی ،وضعیت فعال بودن عضالت در بازة زمانی سیکل کامل راه
رفتن مدنظر بود .معیارهای متفاوتی مطرح است که در این پژوهش از مقدار آستانه استفاده شد؛ به
این ترتیب که اگر مقدار فعالیت از درصدی از کل میزان فعالیت الکتریکی آن عضله بیشتر بود ،در آن
مقاطع عضله فعال محسوب میشد .بعد از مطالعة اولیه و بررسی چندین مقدار آستانه ،آستانة 20
درصد برای بررسی تمام دادههای پژوهش انتخاب شد .بر همین اساس زمان شروع و پایان فعالیت
الکتریکی عضالت مشخص شد (شکل شمارة  .)4تفاضل بین زمان شروع فعالیت تا زمان توسعه فعالیت

1. Matlab
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الکتریکی در عضالت بهعنوان تأخیر الکترومکانیکال عضالت در نظر گرفته شد (( ،)25شکل شمارة
.)4

شکل  -4زمان شروع ،مدتزمان فعالیت الکتریکی و تأخیر الکترومکانیکال

اوج نیروی داخلی اول (برخورد پاشنه ،)FX1 ،اوج نیروی خارجی (تماس کف پا )FX2 ،و اوج نیروی
داخلی دوم (جدا شدن پنجه )FX3 ،برای مؤلفة داخلی خارجی ( )FXو زمان رسیدن به اوج نیروها
استخراج شد (شکل شمارة .)5

شکل  -5نقاط اوج FX
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با توجه به اینکه استفاده از مدل پاندول معکوس ،که مربوط به خط سیر مرکز جرم و مرکز فشار است،
در تجزیهوتحلیل دینامیکی تعادل مؤثر است ،تغییرات مرکز جرم به فشار بدن در راستای داخلی-
خارجی ( )Xبا استفاده از فرمول پاندول معکوس وینتر محاسبه شد (.)10
COP-COM= -Kx

با توجه به اینکه در این پژوهش از دو صفحة نیرو برای ثبت اطالعات استفاده شد که هر کدام مختصات
مرکز فشار جداگانهای (پای راست و پای چپ) را ثبت کردند ،برای محاسبة برآیند تغییرات مرکز جرم
به فشار در راستای داخلی-خارجی از فرمول شمارة  1استفاده شد (.)26
فرمول 1

𝑥1𝑓𝑧1+𝑥2𝑓𝑧2
𝑓𝑧1+𝑓𝑧2

= copx

در این فرمول  x1و  x2به ترتیب تغییرات مرکز فشار در جهت داخلی -خارجی برای پای راست و
چپ و  Fz1و  Fz2نیز به ترتیب نیروی عمودی صفحة نیرو برای پای راست و چپ است.
روشهای آماری
در بخش توصیفی از شاخصهای میانگین و انحراف استاندارد برای توصیف اطالعات و از آزمون شاپیرو
ویلک برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها استفاده شد .در بخش استنباطی برای مقایسة متغیرهای
مورد مطالعه در این پژوهش بین دو گروه از آزمون تیمستقل در سطح معناداری  P ≥0/05استفاده
شد.
یافتهها
اطالعات عمومی آزمودنیها
ویژگیهای عمومی آزمودنیها شامل سن ،جرم ،طول قد و شاخص تودة بدن در دو گروه ورزشکار و
غیرورزشکار در جدول شمارة  1آمده است .همانگونه که مشاهده میشود ،بین ویژگیهای
جمعیتشناختی آزمودنیها تفاوتمعناداری وجود ندارد.
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جدول  -1ویژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیها
متغیر

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

سن
(سال)
جرم
(کیلوگرم)
قد
(سانتیمتر)

ورزشکار
غیرورزشکار
ورزشکار
غیرورزشکار
ورزشکار
غیرورزشکار
ورزشکار
غیرورزشکار

25/44
24/88
80/66
84/22
180/11
185/44
24/73
24/33

3/84
2/66
21/86
15/53
9/36
6/02
5/49
4/15

BMI
()Kg/m2

ارزش t

سطح معناداری

0/356

0/127

-0/398

0/398

-1/437

0/188

0/172

0/520

عملکرد عضالت
میانگین و انحراف استاندارد و نتایج آماری مربوط به مدتزمان فعالیت الکتریکی و تأخیر
الکترومکانیکال در جدول شمارة  2ارائه شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،مدتزمان فعالیت
الکتریکی عضلة مورب خارجی در گروه غیرورزشکار بیشتر است و تفاوت معناداری را با گروه ورزشکار
نشان میدهد ،درحالیکه در متغیر تأخیر الکترومکانیکال عضالت ،تفاوت معناداری بین دو گروه
مشاهده نشد .این تأخیر در گروه غیرورزشکار ،در عضلة مورب خارجی و در گروه ورزشکار ،در عضلة
مورب داخلی بیشتر بود (جدول شمارة .)2
جدول  -2میانگین و انحراف استاندارد و نتایج آزمون تی مستقل برای عملکرد عضالت جانبی ناحیة ثبات
مرکزی
متغیر
مدتزمان
فعالیت
(میلیثانیه)
تأخیر
الکترومکانیکال
(میلیثانیه)

عضالت

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

ارزش t

مورب خارجی

ورزشکار
غیرورزشکار

414/27
510/36

76/82
45/62

-3/226

*0/005

-1/817

0/088

-0/529

0/604

0/224

0/825

مورب داخلی
مورب خارجی
مورب داخلی

ورزشکار

529/33

87/80

غیرورزشکار
ورزشکار
غیرورزشکار
ورزشکار

632/05
79/05
84/56
75/81

145/15
25/06
18/73
12/16

غیرورزشکار

74/44

13/68

* اختالف معنادار
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نیروی عکسالعمل و تغییرات مرکز جرم به فشار در راستای داخلی-خارجی
میانگین و انحراف استاندارد و نتایج آماری مربوط به نیروی عکسالعمل و تغییرات مرکز جرم به فشار
در جدول شمارة  3ارائه شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،بین نیروی عکسالعمل در راستای
داخلی-خارجی تفاوت معناداری بین دو گروه وجود ندارد ،اما تغییرات مرکز جرم نسبت به فشار در
این راستا تفاوت معناداری بین دو گروه داشتند .ورزشکاران در اوج نیروی داخلی اول (برخورد پاشنه،
 ،)FX1اوج نیروی خارجی (تماس کف پا )FX2 ،و اوج نیروی داخلی دوم (جدا شدن پنجه)FX3 ،
نیروی عکسالعمل بیشتری نشان دادند .در گروه غیرورزشکار تغییرات مرکز جرم نسبت به فشار
بیشتری در راستای داخلی-خارجی بیشتر بود (جدول شمارة .)3
جدول  -3میانگین و انحراف استاندارد و نتایج آزمون تی مستقل برای نیروی عکسالعمل (نیوتن) و
تغییرات مرکز جرم به فشار (میلیمتر) در راستای داخلی-خارجی
متغیر

نقاط پیک

Fx1
FX

Fx2
Fx3

COPx-COMx

انحراف

گروه

میانگین

ورزشکار

4/15

1/86

غیرورزشکار

3/90

1/30

ورزشکار

3/05

1/62

غیرورزشکار

1/94

1/05

ورزشکار

1/38

0/616

غیرورزشکار

0/89

0/58

ورزشکار

10/68

5/16

غیرورزشکار

16/75

6/33

استاندارد

ارزش t

0/332
1/712
1/729
-2/226

سطح
معناداری
0/744
0/106
0/103
0/041

*

* اختالف معنادار

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این پژوهش بررسی تعامل بین عملکرد عضالت جانبی ناحیة ثبات مرکزی ،نیروی
عکسالعمل و تغییرات مرکز جرم به فشار در راستای داخلی-خارجی حین راه رفتن با توجه به سطح
فعالیت بدنی بود .پژوهشهای پیشین بیان کردند که تغییرات مرکز جرم نسبت به فشار که بهنوعی
نشاندهندة سازوکار بیومکانیکی حمایت پا در مرحله استقرار راه رفتن است ،ارتباط نزدیکی با تعادل
بدن در راه رفتن دارد ( .)7،8در مطالعات ،از جابهجایی مرکز فشار بهعنوان شاخص غیرمستقیم نوسان
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پاسچر و درنتیجه ،توانایی فرد برای حفظ تعادل و کنترل پاسچر استفاده شده است ( .)9نتایج پژوهش
نشان داد در تغییرات مرکز جرم نسبت به فشار در راستای داخلی-خارجی تفاوتی معنادار وجود دارد
و همچنین میانگین تغییرات در گروه غیرورزشکار بیشتر است .بر همین اساس ،نتایج پژوهش حاضر
با نتایج پژوهش برزوکا 1و همکاران ( )11در سال  ،2020بداچی 2و همکاران ( )12در سال ،2017
تامپسون 3و همکاران ( )27در سال  2016و نیانگ 4و مک فادین )28( 5در سال  2005مبنی بر
تفاوت تغییرات مرکز جرم به فشار بین ورزشکاران و غیرورزشکاران و تأثیر سطح فعالیت بر راه رفتن
همسو بود.
مدتزمان فعالیت الکتریکی عضلة مورب خارجی معنادار بود و میانگین آن در گروه غیرورزشکار در
هر دو عضلة مورب داخلی و خارجی بیشتر بود .به نظر میرسد تغییرات بیشتر مرکز جرم و ثبات کمتر
در غیرورزشکاران دلیل اصلی بیشتر بودن مدتزمان فعالیت الکتریکی در آنها باشد و برای ایجاد
ثبات ملزم به فعالیت بیشترند .یکی دیگر از دالیل ثبات کمتر در غیرورزشکاران را میتوان به تأخیر
الکترومکانیکال کمتر در عضلة مورب داخلی نسبت داد که در مقایسه با عضلة مورب خارجی نقش
ثباتدهندگی بیشتری دارد ( )29و بهمنظور ایجاد ثبات ،تأخیر کمتری در توسعة نیروی این عضله
مشاهده میشود.
همچنین با توجه به نتایج ،میانگین مؤلفة داخلی-خارجی نیروی عکسالعمل زمین در غیرورزشکاران
کمتر بود .بر این اساس به نظر میرسد بین عضالت جانبی و مؤلفه داخلی-خارجی نیروی عکسالعمل
زمین با تغییرات مرکز جرم به فشار در این راستا وجود داشته باشد .عضالت ناحیة مرکزی بدن با
تأمین پایداری نقشی مهم در ایجاد سطح اتکای باثبات برای حرکات اندامها ( )30ایجاد میکنند.
کاهش مجموع نیروهای عضالنی در عضالت مرکزی تنه باعث کاهش کلی تولید نیرو در اندامهای
فوقانی و تحتانی میشود ( )6و این میتواند باعث تولید نیروهای عکسالعمل متفاوت در راستای
داخلی-خارجی شود که با تغییرات مرکز جرم نسبت به فشار در این راستا نتایج معکوس دارد .تغییرات
مرکز فشار پاسخی عصبی-عضالنی به نبود تعادل در مرکز جرم بدن است ( )10که با تعادل افراد
رابطة مستقیم دارد .تعادل در صفحة فرونتال بیشتر بهوسیلة گشتاور ابداکتوری-اداکتوری لگن کنترل
میشود ( .)10به نظر میرسد عضالت جانبی ناحیة ثبات مرکزی در ایجاد این گشتاورها نقش اساسی
1. Borzucka
2. Badache
3. Thompson
4. Niang
5. McFadyen
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ایفا میکنند .آماده بودن یا نبودن این عضالت میتواند الگوهای عضالنی متفاوتی ایجاد کند و به
تأثیرپذیری عملکردی افراد ورزشکار و غیرورزشکار در راستای داخلی-خارجی نسبت به این الگوها
منجر شود .در پژوهشهای پیشین مشخص شده است که افراد ورزشکار ثبات نسبی بیشتری دارند
( )11،12،27،28که این امر میتواند نشاندهندة تأثیر قابلتوجه فعالیت بدنی بر الگوهای عصبی
عضالنی و درنتیجة آن بهبود فاکتورهای مرتبط با کنترل پاسچر باشد.
آنچه تاکنون در مورد موضوع پژوهش میدانستیم
فعالیت عضالت جانبی ناحیة ثباتدهندة مرکزی بدن ممکن است در تعادل بدن نقش داشته باشند
( )5و تغییرات مرکز جرم به فشار که بهنوعی نشاندهندة سازوکار بیومکانیکی حمایت پا در مرحلة
استقرار راه رفتن است ،ارتباط نزدیکی با تعادل بدن در راه رفتن دارد (.)7،8
مقالة حاضر چه اطالعات جدیدی به حیطه و موضوع مورد مطالعه اضافه کرده است
مقالة حاضر نشان داد کاهش نیروهای عکسالعمل در راستای داخلی-خارجی با توجه به فعلوانفعاالت
عضالت جانبی ناحیة ثبات مرکزی برابر است با افزایش تغییرات مرکز جرم به فشار که میتوان این
پدیده را بهعنوان کاهش تعادل در افراد بیان کرد.
پیام مقاله
نتایج پژوهش اثر تعاملی سطح فعالیت بدنی را بر عملکرد عصبی-عضالنیِ عضالت جانبی ناحیة ثبات
مرکزی ،الگوی رفتاری تغییرات مرکز جرم نسبت به فشار و نیروی عکسالعمل زمین در راستای
داخلی-خارجی حین راه رفتن در افراد ورزشکار و غیرورزشکار تأیید میکند .به نظر میرسد حفظ
تعادل مرکز جرم بدن در صفحة فرونتال با توجه به بررسی متغیرهای کینتیکی یکی از مسئولیتهای
مهم عضالت جانبی ناحیة ثبات مرکزی باشد.
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