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 چکیده
 بازانتیاسک در پا مچ و زانو مفصل عضالت یکینتیزوکیا عملکرد مرخین مقایسة مطالعة حاضر با هدف

این  ی دراحرفهگروه مبتدی و  سرعتی در گروهباز اسکیت 16. انجام شد یمبتد و یاحرفه یسرعت مرد

 داینامومتر از استفاده با زانو و پا مچ مفاصل ایزوکینتیکی پارامترهای گیریکردند. اندازه شرکت مطالعه

 لیوتحلهیتجزویلک و تی مستقل برای -آماری شاپیرو هایاز آزمون .شد بایودکس انجام ایزوکینتیک

داری را در مون تی مستقل تفاوت معناآز استفاده شد. نتایج ≥  05/0آماری در سطح معناداری 

کاهش  زمانو  (P=001/0) و توان (P=036/0) های زانوایزوکینتیکی توان عضالت بازکننده پارامترهای

 رسدیمنظر ای نشان داد. بهحرفه و مبتدی افراد بین پا مچ اورژن ودر حرکت اینورژن  (P=000/0) شتاب

زوکینتیکی مرتبط با قابلیت ی و مبتدی در پارامترهای ایاحرفهبازان سرعت تفاوت آشکار بین اسکیت

ور( وجود داشته باشد. پیشنهاد )توان و زمان کاهش عضالت اینورتور و اورتمفصل مچ پا عضالنی -عصبی

 .به این پارامترها توجه شوداین گروه از ورزشکاران  هایتمرینشود در می
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 مقدمه

ردها و شان برای کسب رکوهای حرکتیها و تواناییورزشکاران همیشه درصدد بهبود مهارت

ناشی از تعامل پیچیدة عوامل های ورزشی ت. اجرای بهینه و مطلوب مهارهای بیشتر هستندموفقیت

های ورزشی دستیابی به موفقیت حرکتی است. الزمة شناختی و زیستبیومکانیکی، فیزیولوژیک، روان

 یاریبس در تیموفق دیکل، مطلوب یجسمان یآمادگ. (1)های جسمانی است برخورداری از این قابلیت

توان متابولیک، قدرت عضالنی و  نیز نیازمند ترکیب بهینة تیاسک و ورزش است یورزش یهارشته از

اقل زمان ممکن حد در زیاد. مهارت اسکیت سرعت مستلزم اجرای تکنیک با شدت (2) استتکنیک 

استارت  وسیلةلید نیروی محرکه توسط ورزشکار بهی تکنیک اسکیت سرعت نیازمند توجراا. (3)است 

 اکتساب بیشینة .(4-7است ) جلوروبهو استفاده از حداکثر نیروی عضالت بازکننده برای پیشروی 

افزایش شتاب نیازمند  و اندام تحتانی برای هاستاندامسرعت نیازمند کاهش گشتاور اینرسی 

ة نخب ورزشکاران عملکردند که اهنشان داد هشگران. پژو(8) ی حجم بیشتری از عضالت استریکارگبه

 رو،ینتولید  تیظرف شامل که شودیم نییتع زیاد سرعت در یعضالن ییکارا ةلیوسبه سرعت تیاسک

 مطلوب ةجینت کسب یاصل عامل را کیتکن با همراه قدرت هااست. آنعضالنی توان  قدرت بیشینه و

 از پیشگیری و ورزشی موفقیت دستیابی به اصلی عوامل از یکی عضالنی قدرت .(9) نداهکرد یمعرف

 (11) دنیآیمشمار ی دینامیک  هر مفصل بههادهندهثبات عنوانبهعضالت  .(10)است  ورزشی آسیب

های حرکتی در سطوح تواند موجب اجرای مطلوب فعالیتعضالت در ورزشکاران می و عملکرد بهینة

بازان سرعتی . اگر تکنیک اسکیت(12، 13) باالتر همراه با صرف حداقل انرژی در مدت زمان کمتر شود

ف . اهدا(5) صورت بیشینه استفاده شودتواند بهدر وضعیتی مطلوب باشد، توان و قدرت عضالنی می

آوردن بیشترین سرعت و کاهش زمان اجراست که الزمة آن ستدتمرینی مربیان در این رشته به

عنوان یک به 1آف. حرکت پوش(14) جانبة ورزشکار استهای تخصصی و رشد همهاجرای تمرین

و زمان تأثیر پارامترهای اوج گشتاور باز است که تحتبخش عملکرد اسکیت نیترمهمحرکت توانی 

 .(15)رسیدن به اوج گشتاور است 

ر عملکرد ب رگذاریتأثتواند عوامل پارامترهای ایزوکینتیکی مفاصل درگیر در اسکیت میبررسی 

تأثیر کردند زمان و سرعت اسکیت تحت ( گزارش15و همکاران ) 2فلسر کند. مشخصباز را اسکیت

یخ در مسیر  رویقادر است قدرت عضالنی را  کههای زانو است بازکننده 3انقباض ارادی اکسنتریک

برای ثبات مفاصل زانو و مچ پا ضروری است. در اسکیت سرعت، حرکات مورد مناسب انتقال دهد و 

                                                           
1. Push Off 

2. Felser et all 

3. Eccentric 
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نیرو در هنگام تماس پا با زمین  مفصل زانو و مچ پا و همچنین توسعةنیاز خاصی مربوط به پایداری 

ازان اعزامی به باسکیت خود میزان قدرت انفجاری و بیشینة ( در مطالعة16) 1شیاژانگ و . دداروجود 

ژانگ و شیااو همچنین  گزارش کردند. ، بیشتری ملیدادهایروسایر ورزشکاران  المپیک را در مقایسه با

در برخی از عضالت زانو و مچ در دو گروه  را معناداری تفاوتی اسهیمقا یک مطالعة( در 17)

در  ( نشان دادند18) 2گزارش کردند. وانگبازان ملی با اسکیت ی در مقایسهالمللنیببازان اسکیت

ند که موجب شوی از طریق عضالت ران، زانو و مچ تولید میترنییپاگشتاورهای  ی زیاد،هاسرعت

ناشی از اختالل، ضعف و نبود  توانیم. این اجرای ضعیف را دنشوتوان خروجی می تأثیر منفی بر

 ر دانست. هماهنگی بین پارامترهای ایزوکینتیکی عضالت درگی

، (14)نیست  عملکرد عضله دهندةیی نشانتنهابه)قدرت(  اوج گشتاور ریمتغسنجش  ازآنجاکه

ضالنی و ، توان متوسط عاوج گشتاور، زمان رسیدن به اوج گشتاور امترهایی همچون نرخ توسعةپار

تولید  منظورضالنی بهع-میزان آمادگی عصبی عنوانبههای پیشین گیری نیز در پژوهشزمان شتاب

ن عضالت و جزئیات ه درک بهتر چگونگی فراخوا. این پارامترها ب(3، 8) اندشدهیمعرفانقباض بیشینه 

یر تأثتحت ،رتقد .(19) کنندورزشی کمک می هایی و تمرینبخشنتواهای بیشتر آن در طراحی برنامه

 ی متفاوتهاسرعتبررسی پارامترهای ایزوکنیتکی در  ،بنابراین دارد؛سرعت انقباض عضالنی قرار 

ضوع پژوهش، به اهمیت مو . با توجهدهدیمدر اختیار ورزشکاران و مربیان قرار  را اطالعات مفیدی

های بسیار اندکی در حوزة ورزش اسکیت انجام شده است تا بتوان به مربیان این رشتة تاکنون پژوهش

نتایج . ها مقایسه کردپژوهش های الزم را ارائه کرد و نتایج پژوهش حاضر را با آنورزشی بازخورد

ای ران حرفهورزشکا تفاوت سطح بین و و قوت ضعف نقاط از پژوهش حاضر موجب شناساییحاصل 

ها و کمبودها های الزم با هدف رفع ضعفریزیبرنامه مهم در جهت که بازخوردی می شودو مبتدی 

تواند مبنایی برای توسعة برنامة تمرینی زشکار میارزیابی وضعیت جسمانی ورهمچنین  .می باشد

 عضالت یکینتیزوکیا عملکرد مرخین ةیسمقا ،حاضر ةمطالعشدن انجام از هدف ،روینازا مطلوب باشد؛

 .بود یمبتد و یاحرفه یسرعت مرد بازانتیاسک در پا مچ و زانو مفصل

 

 

 

                                                           
1. Zhang & Xia 

2. Wang et all 
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 پژوهش روش
بازی و دارای عناوین قهرمانی ای با حداقل پنج سال سابقة اسکیتباز سرعتی حرفهاسکیتهشت 

( متریسانت 5/177 ± 34/5کیلوگرم، قد:  12/66 ± 21/7سال، وزن:  25 ± 3سن:  با میانگیناستانی )

 176 ± 01/7کیلوگرم، قد:  25/78 ± 15/13سال، وزن:  24 ± 3باز مبتدی )سن: و هشت اسکیت

تمام ها، قبل از شروع آزموندسترس در این مطالعه شرکت کردند. نمونة در صورتبه( متریسانت

نامة عمومی را ها فرم رضایتداده شد و آنح ها شرآزمودنی ها برای همةشدن آزمونمراحل انجام

پژوهش شدند. استان البرز وارد  اسکیت ئتیهها بعد از هماهنگی با آزمودنی .خواندند و امضا کردند

ایزوکینتیک  داینامومتر دستگاه . ازورزشی خود بودند دیدگی در شش ماه پیشینةفاقد آسیب هاآن

های مربوط به پارامترهای آوری دادهبرای جمع مریکاآ ساخت کشور 1بایودکس مارک تجاری

-22استفاده شد )درجه بر ثانیه  180و  60ای های زاویهایزوکینتیکی مفاصل زانو و مچ پا، در سرعت

20.)  

گرفت و اندام از باالی قرار می آزمودنی روی صندلی مخصوص دستگاه بایودکسدر این پژوهش، هر 

ت از عضالت هنگام اجرای حرک کهیطوربه شد؛توسط نوارهای مخصوص ثابت می مطالعه موردمفصل 

ت ی ایزوکینتیکی عضالگیری پارامترهااندازهبرای  ننده در مفاصل دیگر استفاده نشود.کعمل

درجه و  90زانو در هنگام شروع  درجه، زاویة 90اکستنسور و فلکسور زانو، زاویة پشتی صندلی 

 3و دورسی فلکسور 2عضالت پالنتارفلکسور (. دربارة23، 24) دینامومتر در حالت بدون تیلت تنظیم شد

 کهیطوربه ؛پد مخصوص زیر مفصل زانو قرار گرفت و تنظیم درجه 110مچ پا، پشتی صندلی در زاویة 

فلکشن، دینامومتر بدون  درجة 20ت شد. مفصل زانو در وضعیت زانو به باال ثابت و بدون حرکاحیة از ن

ی مرکز شافت ورهروب قاًیدققوزک خارجی  کهیطوربه ؛تیلت و مچ پا در پد مخصوص قرار گرفت

عضالت پالنتارفلکسور و دورسی فلکسور توضیح داده  که دربارةطورهمان. (25) گیردبدینامومتر قرار 

 4با این تفاوت که دینامومتر ؛آزمودنی روی دستگاه قرار گرفترتور و اورتور مچ پا، برای عضالت اینو ،شد

مچ پا در وضعیت  درجه قرار گرفت و پد مخصوص 50روی آزمودنی و در وضعیت تیلت هروب قاًیدق

قبل از  هاآزمودنیی آمادگو  بیآسی جلوگیری از برا )شکل شمارة یک(. (26) دمخصوص تنظیم ش

. کردن استفاده کردندگرم منظوربهثابت  چرخةمدت پنج دقیقه از دوها بهاجرای هر آزمون، آزمودنی

 هاآند و از نحداکثر تالش خود را در هنگام آزمون انجام ده دیبایمآموزش داده شد که  هابه آزمودنی

 احتساب با یریگآزمون لةمرح هردت زمان الزم در م حرکت را چندین بار تکرار کنند.خواسته شد 

                                                           
1. Isokinetic Dynamometer (Biodex Model, System 3) 

2. Plantar Flexor 

3. Dorsi Flexor 

4. Dynamometer 
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 قهیدق 15تا  10 نیب ،آزمون دادنانجام و دستگاه یصندل یرو یآزمودن یریقرارگ کردن،گرم زمان

سه زمان  درها شده، آزمونیبررس های عضالنی متفاوتگروه بر یخستگ هایاز اثر یریجلوگ برای بود.

 گرفت.مختلف انجام 
 

 مفاصل زانو و مچ پااز گیری ها حین آزمونوضعیت آزمودنی -1شکل 

 کهیدرصورت داد و در پایان آزمونانجام می گرادرونانقباض بیشینة  تکرارآزمودنی هر آزمون را با پنج 

ر غیر این دشد؛ پذیرفته می، آزمون درصد بود 15شاخص ضریب تغییرات خروجی دستگاه کمتر از 

دقیقه  15زمون هر گروه عضالنی حداقل بین آشد. فاصلة تکرار می زمونصورت پس از استراحت، آ

 180و  60در دو سرعت  هاآزمون. ی بعدی کاهش یابدهاآزمونظر گرفته شد تا اثر خستگی بر درن

ثر تالش آزمودنی اجرای حداک نی انجام شد. از تشویق کالمی برایدرجه بر ثانیه برای هر گروه عضال

شامل اوج نسبی گشتاور زمان  استفاده شد. پارامترهای ایزوکینتیکی منتخب آزموندر حین اجرای 

 گشتاور توان متوسط و نرخ توسعة اوج گشتاور )نسبت حداکثر ،2زمان کاهش شتاب ،1گیریشتاب

ند گشتاور( در مفاصل زانو و مچ پا استخراج و ثبت شد اوج به رسیدن زمان مدت به تولیدی عضالنی

این مقادیر بر وزن آزمودنی  ،کردن حداکثر میزان گشتاور عضالنی. برای نرمال)شکل شمارة دو(  (27)

 3اس.پی.اس.اس. افزارنرم 25با استفاده از نسخة  هادادهضرب شد.  100و نتایج در عدد شد تقسیم 

                                                           
1. Acceleration Time 

2. Deceleration Time 

3. SPSS 
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 2ها و از آزمون تی مستقلبودن دادهبرای بررسی نرمال 1ویلک-شدند. از آزمون شاپیرو لیتحل و هیتجز

 استفاده شد.  ≥ 05/0Pگروهی در سطح معناداری بین نتایج مقایسة برای

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 اکستنشن زانو-منحنی تغییرات گشتاور فلکشن -2شکل 

 نتایج
نبود. میانگین و انحراف معیار  دارامعنحاضر  ی پژوهشرهایمتغویلک برای هیچ از -شاپیرونتایج آزمون 

 شده ارائهی عضالنی در شکل شمارة سه هاگشتاور گروهنسبی  نتایج آزمون تی مستقل متغیر اوج 

                                                           
1. Shapiro–Wilk Test 

2. Independent Sample T-Test 



 531                                                     ... مفصل عضالت ایزوکینتیکی عملکرد نیمرخ مقایسة: تازجیخالقی

 
 

زانو در  ةبازکنندگروه عضالت  در متغیر اوج نسبی گشتاور را یدارامعن تایج این آزمون تفاوتن است.

ی احرفهی مبتدی و هایآزمودن( درجه بر ثانیه بین  = 006/0P) 180و (  = 008/0P) 60سرعت 

 نشان داد.
 

 05/0ی در سطح دارامعن  
 بازان نخبه و مبتدیی مختلف عضالنی اسکیتهاگروهاوج نسبی گشتاور  مقایسة -3شکل 

آماری متغیرهای  استاندارد و همچنین آزموننتایج مربوط به میانگین و انحراف در جدول شمارة یک 

ارائه گروه عضالنی مفصل زانو  اوج گشتاور گیری، زمان کاهش شتاب و نرخ توسعةتوان، زمان شتاب

طور درجه بر ثانیه به 180ای در سرعت افراد حرفه یزانو . توان متوسط عضالت بازکنندةشده است

 نشد.داری مشاهده یر متغیرها تفاوت معنابود. در سا داری از گروه مبتدی بیشترمعنا
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اوج  گیری، زمان کاهش شتاب و نرخ توسعةهای توان متوسط عضالت، زمان شتابمتغیر مقایسة -1جدول 

 مبتدی و نخبه هایگروهکننده بر مفصل زانو در الت عملگشتاور عض

هیبر ثاندرجه  180سرعت  درجه بر ثانیه 60سرعت    

 نام متغیر
ی هاگروه

 عضالنی
سطح 

 معناداری
t(14) 

انحراف 

 ±استاندارد 

 میانگین
سطح 

 معناداری
t(14) 

انحراف 

 ±استاندارد 

 میانگین

یاحرفه یاحرفه   

 مبتدی مبتدی

534/0  64/0-  

11/13± 

55/151 

67/34± 

06/143 

328/0  01/1  
56/13± 70/71 

41/16± 32/79 

توان 

متوسط 

عضالت 

 )وات( 

 کنندةخم

 زانو

904/0  122/0-  
11/15± 00/60 

00/21± 25/61 
376/0  914/0-  

44/7±75/53 

56/13 ± 75/48 

زمان 

گیری شتاب

عضالت 

 (هیثانیلیم)

421/0  834/0  
43/35±25/96 

80/57±25/116 
725/0  359/0  

09/55±75/118 

77/93±50/132 

زمان 

کاهش 

 شتاب

 ثانیه()میلی

105/0  73/1-  
29/0±61/0 

150/41±0/0  
672/0  432/0-  

10/0±30/0 

05/0±28/0 

 نرخ توسعة

اوج گشتاور 

)نیوتن متر 

 بر

 ثانیه(میلی

  ≥ 05/0Pداری در سطح معنا :*
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گیری، زمان کاهش شتاب و نرخ زمان شتاب های توان متوسط عضالت،متغیر مقایسة -1ادامة جدول 

 خبهمبتدی و ن هایگروهکننده بر مفصل زانو در توسعة اوج گشتاور عضالت عمل

   درجه بر ثانیه 60سرعت  هیبر ثاندرجه  180سرعت 

سطح 

 معناداری
t(14) 

انحراف 

 ±استاندارد 

 میانگین
سطح 

 معناداری
t(14) 

انحراف 

 ±استاندارد 

 نام متغیر میانگین
ی هاگروه

 عضالنی
 یاحرفه یاحرفه

 مبتدی مبتدی

036/0*  31/2-  

27/27± 

89/299 

24/43± 

06/258 

489/0  711/0-  

35/20± 

82/159 

13/27± 

30/151 

توان 

متوسط 

عضالت 

 )وات(

 

 بازکنندة

 زانو

256/0  18/1  
05/15± 75/33 

46/18± 75/43 
744/0  332/0-  

42/50± 00/50 

85/16± 75/43 

زمان 

گیری شتاب

عضالت 

 ثانیه()میلی

294/0  09/1  
95/19±75/83 

32/44±50/102 
705/0  387/0-  

73/47±50/77 

57/42±75/68 

زمان 

کاهش 

 شتاب

 ثانیه()میلی

337/0  00/1-  
36/0±39/1 

59/14±0/1  
543/0  624/0-  

21/81±0/0  

28/73±0/0  

 نرخ توسعة

اوج گشتاور 

)نیوتن متر 

بر 

 ثانیه(میلی

  ≥ 05/0Pداری در سطح : معنا*
 

 نتایج مربوط به میانگین و انحراف معیار و آزمون آماری متغیرهای توان متوسط شمارة دودر جدول 

اوج گشتاور عضالت دورسی و پلنتار  گیری، زمان کاهش شتاب و نرخ توسعةعضالت، زمان شتاب

ای در مبتدی و حرفه هایبین گروهرا داری معناست. نتایج آزمون آماری تفاوت فلکسور ارائه شده ا

 درجه نشان داد. 60عضالت پلنتار فلکسوری در سرعت  زمان کاهش شتابمتغیر 
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اوج  نرخ توسعة گیری، زمان کاهش شتاب وی توان متوسط عضالت، زمان شتابرهایمتغ مقایسة -2جدول 

 مبتدی و نخبه هایگروهت دورسی و پلنتار فلکسوری در گشتاور عضال
هیبر ثاندرجه  180سرعت  درجه بر ثانیه 60سرعت    
نام متغیر

 

گروه
ها

ی
الن

ض
ی ع

 

سطح 
 معناداری

t(14) 

انحراف 
 ± استاندارد
 میانگین

سطح 
 معناداری

t(14) 

انحراف 
 ±استاندارد 
 میانگین

یاحرفه  یاحرفه 
 مبتدی مبتدی

694/0  403/0-  
04/3±94/13 
54/3±25/13 

482/0  722/0-  
68/±3 50/11  
32/±2 38/10  

توان متوسط 
 عضالت )وات(

ی فلکسور
دورس

 384/0  90/0  

15/76± 
00/100 
19/93± 
00/140 

830/0  218/0  
86/±8 50/57  
56/±13 75/58  

گیری زمان شتاب
عضالت 

 ثانیه()میلی

08/0  84/1  
90/16±00/80 
79/58±00/120 

380/0  907/0  
21/50±21/57  
97/50±74/82  

زمان کاهش 
 شتاب

 ثانیه()میلی

187/0  39/1  
35/0± 20/0 
82/±1 18/1  

244/0  215/1-  
27/±0 21/0  
03/±0 10/0  

نرخ توسعه اوج 
گشتاور)نیوتن 
متر بر میلی 

 ثانیه(

958/0  056/0  
91/17± 38/80 
51/11± 81/80 

427/0  818/0-  
85/±8 70/57  
10/±10 81/53  

توان متوسط 
 عضالت )وات(

پلنتار فلکسور
 

358/0  953/0  

55/7±85/42 
19/161± 

25/101 

328/0  01/1-  
25/±39 75/53  
57/±14 75/38  

زمان شتاب 
گیری عضالت 

 ثانیه()میلی

08/0  86/1  
20/30±75/103 
89/38±25/136 

*0/003 526/3  
14/00±14/50  
30/75±53/118  

زمان کاهش 
 شتاب

 ثانیه()میلی

484/0  721/0  
15/0±61/0 
19/±0 68/0  

714/0  374/0-  
13/±0 47/0  
15/±0 44/0  

نرخ توسعه اوج 
گشتاور )نیوتن 
متر بر میلی 

 ثانیه(

  ≥ 05/0Pداری در سطح : معنا*

 

های توان متوسط نتایج مربوط به میانگین و انحراف معیار و آزمون آماری متغیرشمارة سه در جدول 

اوج گشتاور عضالت اینورتور و اورتور ارائه  نرخ توسعةگیری، زمان کاهش شتاب و عضالت، زمان شتاب
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زمان  ای در متغیرمبتدی و حرفه هایبین گروهرا داری ست. نتایج آزمون آماری تفاوت معناشده ا

دو گروه  ها نیز در هر. متغیر توان متوسط آزمودنینشان داد 180و  60کاهش شتاب در هر دو سرعت 

 بود. دارمعنا 180عضالنی در سرعت 
 

اوج  گیری، زمان کاهش شتاب و نرخ توسعةرهای توان متوسط عضالت، زمان شتابمتغی مقایسة -3 جدول

 مبتدی و نخبه هایگشتاور عضالت اینورتور و اورتوری در گروه
هیبر ثاندرجه  180سرعت  درجه بر ثانیه 60سرعت    

 نام متغیر

گروه
ها

ی
الن

ض
ی ع

 

سطح 
 معناداری

t(14) 

انحراف استاندارد 
میانگین ±  

سطح 
معنادار

 ی

t(14) 

انحراف 
 ±استاندارد 
 میانگین

یاحرفه یاحرفه   
 مبتدی مبتدی

001/0*  3/4  
70/10±13/37 

61/3±96/19 
569/0  584/0  

14/3± 08/16 
55/6±58/17 

توان متوسط 
 عضالت )وات(

اینورتور
 

917/0  10/0-  
66/45±00/90 
03/48±50/87 

317/0  03/1-  
35/10±50/57 
86/8±50/52 

گیری زمان شتاب
 عضالت

 ثانیه()میلی

0.000*  78/10-  
00/29±25/211 
51/18±00/80 

*0/026 48/2  
07/44±00/110 
78/90±75/198 

زمان کاهش 
 شتاب

 ثانیه()میلی

176/0  42/1  
03/0±13/0 
10/±0 18/0  

558/0  601/0-  
03/0±18/0 
07/0±16/0 

 نرخ توسعة اوج
گشتاور )نیوتن 

 ثانیه(متر بر میلی

004/0*  38/3  
16/6±31/23 
25/2±46/15 

422/0  826/0-  
86/1±58/13 
39/2±70/12 

توان متوسط 
 عضالت )وات(

اورتور
 

219/0  28/1-  
90/42±25/91 
51/18±00/70 

575/0  574/0-  
85/49±49/85 
15/36±50/72 

گیری زمان شتاب
 عضالت

 ثانیه()میلی

001/0*  20/4-  
99/50±00/240 
49/54±75/133 

*0/025 51/2  
74/59±75/123 
64/86±50/217 

زمان کاهش 
 شتاب

 ثانیه()میلی

278/0  12/1  
01/0±09/0 
05/±0 12/0  

103/0  742/1-  
08/0±15/0 
03/0±09/0 

اوج  نرخ توسعة
شتاور )نیوتن گ

 ثانیه(متر بر میلی

  ≥ 05/0Pداری در سطح : معنا*
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 گیریو نتیجه بحث
بازان کیتضالت مفصل زانو و مچ پا در اسنیمرخ عملکرد ایزوکینتیکی ع مقایسة پژوهش با هدفاین 

های ها و سبکبازان ردهنبود مطالعات مشخص دربارة اسکیت. ی و مبتدی انجام شداحرفهمرد سرعتی 

وع آزمون ننحوة اجرا و  آزمون،نبودن پروتکل گوناگون در ایران و سایر کشورها و همچنین یکسان

یج با مطالعات مشابه تأثیر نتا بررسی مستقیم امکان مقایسه واست  موجب شدهشده، کار گرفتهبه

امترهای پار نتایج مطالعاتی که به مقایسة سعی شده است بنابراین، در این پژوهش فراهم نباشد؛

 .العة حاضر مقایسه شودمط اند، باای و مبتدی پرداختهی افراد حرفهکینتیزوکیا

ای زانو در سرعت زاویه پژوهش حاضر، به لحاظ اوج نسبی گشتاور عضالت بازکنندةبا توجه به نتایج 

وجود  معنادارای تفاوت بازان سرعتی مبتدی و حرفهدرجه بر ثانیه بین دو گروه اسکیت 180و  60

مبتدی بیشتر بود که ن بازااسکیت ای در مقایسه بان حرفهبازاداشت. اوج نسبی گشتاور اسکیت

(. نتایج پژوهش حاضر 6، 28عضالت در ورزش اسکیت سرعت است )اهمیت قدرت این  ةدهندنشان

زانو را بر زمان و سرعت  کنندةو خم بازکننده( که قدرت عضالت 15فلسر و همکاران ) با نتایج پژوهش

و  1( و لیو29همکاران ) نگ واو هایوهشنتایج پژاما با  ند، همسوست،گزارش کرده بود مؤثراسکیت 

 یهاکنندهو خم هابازکنندهاوج نسبی قدرت و ی اوج گشتاورهاتفاوت میان ( که نبود 30همکاران )

. این رده بودند، همخوانی نداردرا گزارش ک 180 و 60ای بازان نمایشی در سرعت زاویهاسکیت یزانو

حاضر  های مطالعات ذکرشده با مطالعةیتفاوت در سبک و سطح آزمودن دلیلبه احتماالًهمخوانی  نبود

و دورسی فلکسور  البته در پارامتر اوج نسبی گشتاور گروه عضالت اینورتور، اورتور، پالنتارفلکسور است؛

درجه بر ثانیه  180و  60ای ای در دو سرعت زاویهبازان سرعت مبتدی و حرفهمچ پا بین اسکیت

بازان رت عضالت مفصل زانو در اسکیتفاکتور قد نقش رسدنظر میهر مشاهده نشد. بداتفاوت معنا

شده در این های بررسیباشد. با توجه به تعداد نمونهتر مهمعضالت  از بقیةدر این مطالعه  شدهبررسی

  رد یا تأیید این فرضیه کمک کند. تواند بهمیدادن پژوهشی با نمونة زیاد مطالعه، انجام
ای در در گروه حرفه ی زانوهابازکنندهدر متغیر توان متوسط را نتایج آزمون آماری تفاوت معناداری 

درجه بر  60نشان داد. این مقادیر در سرعت  ثانیه در مقایسه با گروه مبتدیدرجه بر  180سرعت 

درجه بر ثانیه  180 ولی در سرعت ،های عضالنی اینورتور و اورتور نیز معنادار نبودثانیه و در گروه

 عنوانبهبود. توان متوسط عضالنی بهتر طور معناداری از گروه مبتدی ای بهبازان حرفهعملکرد اسکیت

(. 3، 6، 8است )ی متفاوت هاسرعتتولید انقباض در  عضالنی برای-یک شاخص میزان آمادگی عصبی

                                                           
1. Liu et all 
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( 15( و فلسر و همکاران )14و همکاران ) 2(، میلر3و همکاران ) 1ی چنهاگزارشبا نتایج این پژوهش 

 ،ی ورزش اسکیت سرعت گزارش کرده بودندهایازمندین برمبنی ی زیاد راهاسرعتکه تفاوت در 

ند، را گزارش داد زیادکه کاهش توان خروجی در سرعت ( 18) 3وانگ ، اما با پژوهشهمخوانی دارد

سطح فعالیت ناشی از تفاوت در سرعت انتخابی، پروتکل و  آن را توانیمکه  همخوانی ندارد

 دانست. گهای مطالعة حاضر با مطالعة وانآزمودنی

ی عضالنی پلنتار فلکسور، اینورتور هاگروهدرجه بر ثانیه در  60در متغیر زمان کاهش شتاب در سرعت 

درجه  180اما با تغییر سرعت به  ،طور معناداری دارای رکورد بیشتری بودند، افراد مبتدی بهو اورتور

گروه مبتدی  طور معناداری ازروه عضالنی اینورتور و اورتور بهای در گبر ثانیه رکوردهای گروه حرفه

پیشین به بررسی نقش پارامتر اوج گشتاور مفصل زانو و مچ پا  هایبیشتر بود. در بیشتر پژوهش

گیری مفصل، زمان توان متوسط، زمان شتاب گری همچونو نقش پارامترهای دی شده است پرداخته

العة طاور در رابطه با اسکیت سرعت بررسی نشده است؛ بنابراین، به تحلیل پژوهشگر مکاهش گشت

، پاسخ اندی بدن از نوع ویسکواالستیکهابافتکه آنجا. ازشودیماکتفا ر بر نتایج فاکتور یادشده ضحا

که نیروی معینی طی  دلیل نیا به ترنییپادر بارگذاری  به زمان وابسته است و هاآنبه بارگذاری 

در  .(31-33) ابدییمبافت کاهش  بیآس، احتمال شودیماعمال  هابافتروی  تریطوالنمدت زمان 

ثانیه در بین دو گروه درجه بر  180و  60پارامترهای ایزوکینتیکی بین دو سرعت انتخابی  مقایسة

 180تر در سرعت در پارامترهای ایزوکینتیکی بین دو گروه بیش ی رانتایج تفاوت معنادار شده،مطالعه

های زیاد در در سرعت را بازانهای اسکیتدرجه بر ثانیه نشان داد. این یافته پیشنهاد طراحی تمرین

یزوکینتیکی رسد اختالف در پارامترهای انظر میهبکند. یید میهای با سرعت کم تأمقایسه با تمرین

مچ پا  با فاکتور قدرت و در عضالت ناحیةبیشتر  ،بین دو گروه مبتدی و نخبه در عضالت مفصل زانو

به ورزشکاران و مربیان  ،بنابراین باشد؛مرتبط عضالنی -با فاکتورهای مرتبط با قابلیت عصبیبیشتر 

عضالت مچ پا در مقایسه با عضالنی -ی آمادگی عصبیفاکتورهار توسعه و بهبود شود بیمپیشنهاد 

گیری، زمان کاهش شتاب و عضالنی زمان شتاب-ری داشته باشند. فاکتورهای عصبیزانو تأکید بیشت

نیاز عضالنی بیشتری -های عضالنی به هماهنگی عصبیتوان متوسط در مقایسه با اوج گشتاور گروه

                                                           
1. Chen et all 

2. Miller et all 

3. Wang 
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ی سازآمادهری از آسیب و بهبود عملکرد در جلوگی دلیلد توجه به این فاکتورها بهیبایم ؛ بنابراین،دارند

 مربیان قرار گیرد.  مدنظرورزشکاران 

سرعت  دوو اجرای آزمون تنها با  هاآزمودنی توان به تعداد کمحاضر می های پژوهشاز محدودیت

یکی در دامنة های ارزیابی ایزوکینتکه پروتکلاشاره کرد. ازآنجادرجه بر ثانیه  180و  60ای زاویه

های قطع آن را به سرعت طورتوان بهاساس این نتایج نمی، بردنطراحی می شوسرعت بسیار متفاوتی 

تر، قوی ماریآآوردن نتایجی با توان دستهبرای ب شود، پیشنهاد میبنابراین متفاوت تعمیم داد؛

 .نجام شوندغیر بیشتری در این حوزه اسرعتی مت بعدی با تعداد آزمودنی و در دامنة هایپژوهش
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Abstract 
This study proposed to compare the isokinetic performance profile of knee and ankle joint 

muscles in professional and amateur speed skaters. Sixteen speed skaters divided into two 

groups of amateurs and professionals were included in this survey. Isokinetic parameters 

of ankle and knee joints evaluated by using the Biodex isokinetic dynamometer. Shapiro-

Wilk and independent t-test were applied for statistical analysis at the significant level of 

≤0.05. Independent sample t-test results showed a significant difference in isokinetic 

parameters such as the power of knee extensor muscle (P=0.036), power (P=0.001) and 

deceleration time (P=0.000) in inversion and eversion movement between amateur and 

professionals. It seems that the significant difference between professional and amateur 

speed skaters in isokinetic parameters is related to neuromuscular ability (power and 

deceleration time of invertor and evertor muscles groups). It is suggested that these 

parameters be considered in the training of this group of athletes. 
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