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چکیده
انجامدادن برخی از فعالیتهای ورزشی همچون اسکی باعث میشود ورزشکاران همواره درمعرض
ارتعاشات ناشی از ناهمواری زمین قرار گیرند که در تکرارهای زیاد باعث ایجاد خستگی عضالنی و آسیب
در فرد میشود؛ بنابراین ،این پژوهش با هدف بررسی اثرهای خستگی بر ضریب انتقال ارتعاشات و
فعالیت عضالنی در عضالت افراد درمعرض ارتعاشات انجام شد .بدینمنظور 12 ،مرد جوان درمعرض
ارتعاشات کف در حالت اسکات در فرکانس  12هرتز و با شدت  0/9متر بر مجذور ثانیه ،تا رسیدن به
خستگی کامل قرار گرفتند .نتایج پژوهش نشان داد که وجود خستگی در سیستم اسکلتی عضالنی بدن
موجب افزایش مقدار هر دو متغیر پژوهش بهصورت همزمان شد؛ بهعبارتدیگر ،تنها افزایش فعالیت
عضالنی در عضله نشاندهندة وقوع خستگی در افراد نیست؛ زیرا ،براساس نتایج پژوهش ،افزایش میزان
فعالیت عضالنی بدون وقوع خستگی در عضله باعث کاهش ضریب انتقال ارتعاشات میشود.
واژگان کلیدی :انتقال ارتعاشات ،خستگی ،فعالیت عضالنی ،سیستم اسکلتی-عضالنی.

1. Email: p.jalali@tabrizu.ac.ir
2. Email: a_sharifnezhad@dr.com
3. Email: hassannejhad@tabrizu.ac.ir
4. Email: ettefagh@tabrizu.ac.ir
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مقدمه
انجامدادن برخی از فعالیتهای ورزشی همچون دوچرخهسواری ،دو و اسکی موجب میشود که افراد
بهطور مداوم در مواجهه با ارتعاش تمام بدن قرار گیرند .این ارتعاشات میتوانند به آسیبدیدگی،
تأثیر بر مهارت در انجامدادن کار و کاهش سالمت افراد درمعرض ارتعاشات منجر شوند .ارتعاشات
بهخصوص در طیف فرکانسی یک تا  50هرتز باعث ایجاد عوارض گوناگونی در وضیعت جسمانی و
عملکرد افراد همچون نوسانات جزئی و اختالل در بینایی ،کاهش تیزبینی و کاهش سطح عملکرد
حرکتی در حین انجامدادن فعالیتهای فیزیکی شود ( .)1 ،2از مهمترین عوارض ایجادشده برای
افرادی که تحت ارتعاشات کل بدن قرار میگیرند میتوان به کمر درد و دردهای گردنی اشاره کرد که
در این موارد ارتعاشات به مرور زمان باعث ایجاد فاصله در مهرههای کمری و گردنی میشوند (.)3
همچنین ،تماس با ارتعاش سبب بروز واکنشهای فیزیولوژیک میشود .مهمترین واکنش فیزیولوژی
در برابر ارتعاش با شدت متوسط ،افزایش ضربان قلب است ( 10تا  15ضربه در  10دقیقه ،بیشتر از
وضعیت استراحت) ( .)4ارتعاش تمام بدن در فرکانس کم با شدت متوسط ،سبب بروز واکنشهای
عمومی قلبی و ریوی میشود که با تغییرات ضربان قلب و افزایش میزان تنفس همراه است ( .)4قرار
گیری مداوم در معرض ارتعاشات باعث ایجاد بیماریهای حادی در ناحیة کمر همچون دیسک کمر
( )5و همچنین در ناحیة گردنی با عنوان دیسک گردن میشود ( .)3ارتعاش تمام بدن با فرکانس کم
یک تا دو هرتز ،در افراد آرامشبخش و خوابآور است ،ولى در فرکانسهاى بیشتر بهشدت تحریک
کننده است ( .)6ارتعاشات در فرکانسهاى چهار تا هشت هرتز میتواند باعث بهارتعاش درآمدن
دیافراگم در ناحیه سینة شود و درنتیجه باعث بروز احساس تهوع در افراد میشود ( .)7احساس تهوع
طوالنیمدت بر سیستم گوارش افراد تأثیرگذار است .همچنین با توجه به ارتعاش سیستم گوارشی
شکم با فرکانسهای سه تا هشت هرتز در صورتی که بدن در چنین ارتعاشی واقع شود ،دستگاه
گوارشی آسیبپذیرترین عضو بدن خواهد بود و بهدلیل تقارن فرکانس ارتعاش با فرکانس طبیعی
مواد غذایی ،اختالالتی ایجاد میشود ( .)8ارتعاش شدید تمام بدن میتواند باعث بروز دو نوع صدمه
شود -1 :اثرات ضربهای حاد که به فرکانس ،شدت ،جهت و مسیر اعمال ارتعاش بستگى دارد-2 ،
تماس طوالنىمدت که مىتواند بهصورت تجمعى عوارضى از قبیل مشکالت گوارشى در افراد بهوجود
آورد (.)9 ،10
براساس جستوجوهایی که پژوهشگر این مطالعه انجام داده است ،میتوان اذعان کرد که مطالعات
بهمراتب محدودتری بر تأثیر ارتعاشات بر پایینتنه در مقایسه با تأثیر ارتعاشات بر باالتنة افراد انجام
شده است .از نکات بااهمیت در این بررسیها این است که در صورتیکه افراد درمعرض ارتعاشات کف
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با فرکانسهای کمتر از  50هرتز در بازههای زمانی طوالنی قرار بگیرند ،فعالیت عضالنی و سرعت
گردش خون در بدن افزایش مییابد (.)11
پژوهشها نشان دادهاند که بین ارتعاشات عضالت و میزان فعالیت عضالنی ارتباط وجود دارد و بدن
انسان قادر است با تغییر میزان فعالیت عضالنی که همراه با تغییر در مشخصات ویسکواالستیک عضله
است ،دامنة ارتعاشات در عضالت بدن را کنترل کند .واکلینگ1و همکاران ( )12به بررسی میزان
فعالیت عضالنی و تغییرات میرایی در عضالت پایینتنة ساق پا و ران در حین ارتعاش در بازة فرکانسی
 10تا  65هرتز پرداختند .نتایج نشان داد در فرکانسهای نزدیک به فرکانسهای طبیعی عضالت که
دامنة ارتعاشات افزایش مییابد ،بهطور همزمان میزان فعالیت عضالنی و میرایی افزایش مییابد.
همچنین مطالعات تجربی نشان میدهند افزایش دامنة ارتعاشات ورودی به بدن انسان ،باعث افزایش
فعالیت عضالنی در عضالت میشود که بهدلیل تمایل سیستم کنترل اعصاب مرکزی به کاهش میزان
دامنة ارتعاشات است ( .)13 ،14نتایج پژوهشها نشان میدهد میزان فعالیت عضالنی عضالت پایینتنه
در حالت ایستادن همراه با وجود ارتعاشات در کف پا ،باعث افزایش آن از پنج تا  50درصد در مقایسه
با حالت بدون ارتعاشات میشود که این مقدار به نوع عضله ،شدت ارتعاشات و فرکانس ارتعاشات
وابسته است؛ بهطوریکه افزایش فرکانس و افزایش شدت ارتعاشات باعث افزایش میزان فعالیت
عضالنی در عضالت بدن میشود ( .)14 ،15همچنین نتایج پژوهشها نشان میدهد تغییر زاویة زانو
در میزان فعالیت عضالنی عضالت پایینتنه در حین وجود ارتعاشات کف اثرگذار است؛ بهطوریکه با
افزایش زاویة خمشدگی زانو میزان فعالیت عضالنی در حین ارتعاشات در مقایسه با حالت عمودی
بیشتر است ( .)16ازسویدیگر ،مشاهدات تجربی نشان میدهد وجود ارتعاشات در بدن باعث افزایش
فعالیت عضالنی در عضالت باالتنه همچون عضالت کمر و گردن نیز میشود که بیشترین افزایش
فعالیت عضالنی با توجه به میزان شدت ارتعاشات در عضالت کمر تا  27درصد میتواند افزایش یابد
(.)17
افراد در انجامدادن برخی از فعایتهای ورزشی همچون اسکی ،بهدلیل ناهمواریهای موجود در سطح
زمین درمعرض ارتعاشات کف پا در بازة زمانی طوالنی قرار دارند و این امر غالبا باعث ایجاد خستگی
در عضالت بدن میشود .ازسویدیگر ،بروز خستگی در سیستم اسکلتی-عضالنی بدن یکی از عوامل
مهم در بروز و تشدید آسیبها در عضالت افراد است ( .)20-18همچنین در مطالعات پیشین فقط به

1. Wakeling
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میزان فعالیت عضالنی توجه شده است؛ بنابراین ،این پژوهش با هدف بررسی تأثیر خستگی بر پارامتر-
های بیومکانیکی عضالت بدن افراد درمعرض ارتعاشات شامل (ضریب انتقال ارتعاشات و میزان فعالیت
عضالنی) در حالت اسکات1با زاویة  120  10درجه است.
روش پژوهش
قبل از انجامشدن هرگونه اندازهگیری ،رضایت آزمودنیها برای شرکت در پژوهش و اطالعات شخصی
آنها شامل سن ،سابقة ورزشی ،سابقة بیماری و آسیبدیدگی جمعآوری شد .درصورتیکه آزمودنیها
دارای سابقة آسیبدیدگی ورزشی در ناحیة پایینتنه ،باالتنه ،سابقة عمل جراحی در شش ماه گذشته
و بیماریهای مفصلی نظیر آرتروز در اندام تحتانی بودند ،از شرکت در این پژوهش منع شدند؛
برایناساس 12 ،مرد جوان با میانگین سنی  30/25  5سال ،میانگین وزنی 81/17  11/71
کیلوگرم و میانگین قدی  178  7/7سانتیمتر در این پژوهش شرکت کردند و نتایج حاصل از سطح
فعالیت عضالنی این افراد و همچنین ضریب انتقال ارتعاشات برای هریک از عضالت مشخص پایینتنه
(شامل دوقلوی خارجی 2و پهن خارجی) 3و باالتنه (شامل پشتی پایینی 4،ذوزنقهای 5و مهرهای-
رأسی )6این افراد محاسبه و بررسی شد.
پیش از الکترودگذاری ،ابتدا پای برتر هر آزمودنی مشخص شد تا الکترودگذاری روی پای برتر انجام
شود .بدینمنظور از آزمودنی خواسته شد روی سکویی با ارتفاع  40سانتیمتر قرار بگیرد و بدون آنکه
هیچگونه دستورالعملی در این مرحله دربارة نحوة فرود به وی داده شود ،از آزمودنی خواسته شد فقط
با یک پا فرود آید .پای برتر پایی تعریف شد که فرد دو فرود از سه فرود خود را با آن پا انجام دهد
( .)21بهمنظور آمادهکردن پوست ،پس از تراشیدن مو ،محل الکترودگذاری توسط الکل برای کاهش
مقاومت تمیز شد .سپس جفت الکترودها در امتداد راستای تارهای عضالنی قرار داده شد .در این
آزمایش ،عضالت انتخابشده بهمنظور سنجش فعالیت عضالنی بر این اساس انتخاب شدند که لرزه
بر کدام عضله در حالت ایستاده بیشترین تأثیر را دارد .براساس مطالعات پیشین ،در عضالت پایینتنه،
دوقلوی خارجی و پهن خارجی بیشترین تأثیر را از لرزة واردشده بر بدن تحمل میکنند (.)15-13
همچنین در عضالت باالتنه با توجه به شیوع بیماریهای کمردرد و گردندرد ،عضالت انتخابشده
در این پژوهش شامل عضالت پشتی پایینی ،ذوزنقهای و اسپلنیوس کپیتیس هستند ( .)17آزمونهای
1. Squat
2. Lateral Gastrocnemius
3. Vastus Lateralis
4. Lower Thoracic
5. Upper Trapezius
6. Splenius Capitis
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حداکثر انقباض ارادی عضالت بهمنظور نرمالیزهکردن دادههای فعالیت عضالنی از هر شرکتکنندهای
بهصورت مجزا گرفته شد .بدینمنظور ،شرکتکنندگان برای ثبت سیگنال عضلة دوقلو ،حرکت
پلنتارفلکشن در حالت ایستاده با مچ پا در زاویة  90درجه در برابر مقاومت ثابت دستگاه را انجام دادند
( .)22پیش از انجامشدن آزمون مربوط به حداکثر انقباض ارادی ،شرکتکنندگان عضالت را چند
مرتبه منقبض کردند تا اطمینان حاصل شود که آزمون حداکثر انقباض ارادی بهدرستی انجام میشود.
در هر آزمون ضمن ثبت سینگال الکترومایوگرافی ،شرکتکنندگان حداکثر انقباض ارادی را به اندازة
پنج ثانیه انجام دادند ( .)22پس از انجامشدن آزمونهای حداکثر انقباض ارادی ،سنسورهای مربوط
به شتابسنج روی پایه (برای ثبت سیگنالهای ورودی به بدن) و عضالت ساق پا ،ران پا ،کمر ،شانه
و گردن روی نقاط مشخصشده در بدن نصب شدند .برای ایجاد ارتعاشات از سیستم توربوسونیک
تراپی سیستم1مدل  TT2590X5با قابلیت ایجاد ارتعاشات در بازة فرکانسی سه تا  50هرتز استفاده
شد .بهمنظور ثبت سیگنالهای شتاب و الکترومایوگرافی بهترتیب از سیستم دادهبرداری مایون
آکتوس 2و مایون آکتوس تی 3استفاده شد .همچنین برای ثبت همزمان سیگنالهای شتاب و
الکترومیوگرافی از سیستم کنترل دادهبرداری مایون استفاده شد .پیش از انجامشدن آزمون،
شرکتکنندگان بهمدت دو تا سه دقیقه برای آشنایی با آزمون ،روی میز لرزه قرار گرفتند و پیش از
شروع آزمونهای اصلی بهمدت پنج دقیقه استراحت کردند .روش اجرای آزمون تجربی به این صورت
بود که آزمودنیها با پای برهنه روی میز لرزه به حالت اسکات با زاویة زانوی  120  10درجه با
توجه به مقدار قدرت عضالتشان قرار گرفتند که مقدار این زاویه توسط گونیامتر برای هر آزمودنی
اندازهگیری شد .سپس میز لرزه در فرکانس  12هرتز و با شدت  0/9متر بر مجذور ثانیه شروع به
ایجاد ارتعاشات در بدن آزمودنیها کرد .انتخاب فرکانس  12هرتز به این دلیل بود که براساس کاتولوگ
میز لرزه ،این دستگاه در فرکانس  12تا  16هرتز در حالت اسکات ،قادر به تحریک بیشتر عضالت
پایینتنه و باالتنة بدن است .ازسویدیگر ،مشاهدات تجربی نشان داده است که فرکانس  12هرتز از
فرکانسهای غالب نیروی تحریک ورودی به سیستم اسکلتی-عضالنی بدن از طرف زمین در فعالیت-
های مختلف ورزش اسکی است ( .)23همزمان با شروع کار دستگاه میز لرزه ،دادهبرداری از سیگنال-
های شتاب (ارتعاش) و الکترومایوگرافی نیز انجام شد .مدت زمان انجام آزمونهای تجربی به اندازهای
طول کشید که آزمودنیها توانایی تحمل لرزه در بدن را نداشتند و اظهار ناراحتی کردند .ازآنجاکه
1. Turbosonic Therapy System
2. Myon Aktos
3. Myon Aktos T
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ایجاد خستگی در عضالت باعث افزایش فعالیت عضالنی میشود ( ،)24 ،25شاخص تعیین شدت
خستگی در این آزمایش از طریق پردازش و تحلیل سیگنالهای الکترومایوگرافی در عضالت بود .در
شکل شمارة یک تجهیزات آزمایشگاهی و نحوة قرارگرفتن الکترودها و شتابسنجهای استفادهشده در
آزمون تجربی نشان داده شده است .در این شکل محل اتصال شتابسنج بهمنظور ثبت سیگنالهای
ورودی با عدد یک مشخص شده است .همچنین محل اتصال شتابسنجها و الکترودها به بدن روی
عضالت دوقلوی خارجی ،پهن خارجی ،پشتی پایینی ،ذوزنقهای و مهرهای-رأسی ،بهترتیب با اعداد دو
تا شش نمایش داده شده است.

الکترودگذاری در
شتابسنج و
6
عضلة مهرهای-رأسی

شتابسنج و الکترودگذاری در

5

عضلة ذوزنقهای

شتابسنج و الکترودگذاری در
عضلة پشتی4پایینی
شتابسنج و الکترودگذاری در
عضلة پهن خارجی
وستوس لترالیس
الکترودگذاری در
شتابسنج و
عضلة دوقلوی خارجی

3

شتابسنج بهمنظور اندازهگیری شتاب
ورودی به بدن
شکل  -1امکانات آزمایشگاهی استفادهشده در آزمون تجربی
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با توجه به اینکه فرایند خستگی در افراد بهصورت تدریجی ایجاد میشود ،در طی فرایند دادهبرداری
از شرکتکنندگان دربارة وضعیت خستگی سؤال میشد تا با استفاده از خوداظهاری درجة خستگی
شرکتکنندگان در آزمون تجربی مشخص شود .شواهد نشان داد اگر فرایند زمان انجامشدن آزمایش
را به سه قسمت تقسیم کنیم ،افراد در بازة یکسوم اول آزمایش خسته نبودند .در یکسوم دوم،
نشانههای خستگی در افراد با توجه اظهار آنها شروع شد تا اینکه در یکسوم آخر فرایند آزمایش،
تمامی افراد اظهار خستگی کردند؛ درنتیجه ،بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای الکترومایوگرافی ،ابتدا
سیگنالهای الکترومایوگرافی ثبتشده را به سه پنجره تقسیمبندی کردیم :پنجرة اول به حالتی مربوط
بود که سیستم اسکلتی-عضالنی بدن خسته نبوده است؛ پنجرة دوم به حالت گذار از وضعیت بدون
خستگی به وضعیت خستگی مربوط بود و پنجرة سوم به حالت خستگی عضله مربوط بود .در شکل
شمارة دو روش پنجرهکردن سیگنال به سه قسمت ،برای فعالیت عضالنی عضلة پهن خارجی یکی از
شرکتکنندگان نشان داده شده است.
1500

فعالیت عضالنی (میکرو ولت)

1000
500
0

-500
خستگی
80

60

حالت گذار به
خستگی
40
زمان (ثانیه)

قبل از
خستگی
20

-1000
0

-1500

شکل  -2روش پنجرهکردن سیگنال به سه قسمت مرحلة قبل از خستگی ،مرحلة گذار و مرحلة خستگی
مربعات1

سپس سطح فعالیت عضالت در حالت بدون خستگی و حالت خستگی برحسب ریشة میانگین
محاسبه شد .دادههای مربوط به آزمونهای حداکثر انقباض ارادی هر عضله برای هر نفر نیز با استفاده

)1. Root Mean Square (RMS
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از نرمافزار متلب و برحسب ریشة میانگین مجذور مربع محاسبه شدند .برای نرمالکردن دادههای
مربوط به سطح فعالیت عضالت ،دادههای هر عضله را بر ماکزیمم انقباض اختیاری محاسبهشدة آن
عضله تقسیم کردیم؛ بدینترتیب سطح فعالیت عضالت در حالت بدون خستگی و حالت خستگی
برحسب ریشة میانگین مربعات و براساس کسری از ماکزیمم انقباض اختیاری بهدست آمد.
بهمنظور ارزیابی ارتعاشات انتقالی به بدن انسان ،پژوهشگران از سه روش متفاوت براساس تجهیزات
موجود آزمایشگاهی و اهداف پژوهش استفاده میکنند .این روشها عبارتاند از :تابع جرم ظاهری،
تابع مقاومت مکانیکی نقطة حرکتی و تابع انتقال ارتعاشات .تابع پاسخ جرم ظاهری با محاسبة نیروی
حرکتی به شتاب نقطة حرکتی تعریف میشود و رابطة آن بهصورت معادلة  1است.
مقدار نیروی حرکتی

معادلة :1

شتاب نقطه حرکتی

= جرم ظاهری

تابع پاسخ مقاومت مکانیکی نقطة حرکتی با محاسبة نسبت نیروی دینامیکی انتقالی به سرعت ورودی
نقطة حرکتی تعریف میشود و رابطة آن بهصورت معادلة  2است.
معادلة :2

نیروی دینامیکی انتقالی
سرعت ورودی نقطهی حرکتی

= مقاومت مکانیکی نقطهی حرکتی

تابع پاسخ انتقالپذیری با محاسبة نسبت شتاب واردشده به قسمتهای مختلف بدن انسان به شتاب
واردشده به کف تعریف میشود و رابطة آن بهصورت معادلة  3است.
معادلة :3

شتاب وارده بر قسمتهای مد نظر در بدن انسان
شتاب ارتعاشات وارده از کف

= ضریب انتقال ارتعاشات

با توجه به تجهیزات موجود آزمایشگاهی و اهمیت انتقال ارتعاشات به عضالت بدن انسان ،در این
پژوهش از ضریب انتقال ارتعاشات برای ارزیابی ارتعاشات انتقالی به بدن انسان استفاده شده است.
ازآنجاکه استفاده از روشهای حوزة فرکانس یکی از پرکاربردترین روشها در تخمین میزان انتقال
ارتعاشات با تحریک هارمونیک به بدن است ( ،)26در این پژوهش با توجه به تحریک هارمونیک از
تابع انتقال ارتعاشات در حوزة فرکانس بهمنظور ارزیابی ارتعاشات در بدن انسان استفاده شده است.
تابع انتقال ارتعاشات در حوزة فرکانس بهصورت نسبت چگالی طیفی توان خروجی (عضلة دوقلوی
خارجی ،عضلة پهن خارجی ،عضلة پشتی پایینی ،عضلة ذوزنقهای و عضلة مهرهای-رأسی که توسط
شتابسنجهای شماره های دو تا شش در شکل شمارة یک نشان داده شده است) ،به چگالی طیفی
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توان ورودی است (سیگنال ارتعاشی پایه به بدن انسان که توسط شتابسنج شمارة یک در شکل
شمارة یک نشان داده شده است) که در رابطة  3نشان داده شده است.
در این مرحله نیز ابتدا سیگنالهای ارتعاشی به سه پنجره (قبل خستگی ،حالت گذار به خستگی و
خستگی) تقسیمبندی شدند .سپس با واردکردن دادههای هر پنجره در نرمافزار متلب ،میزان انتقال
ارتعاشات عضالت مختلف بدن در حالت خستگی و قبل از خستگی محاسبه و بررسی شد .درنهایت،
با استفاده از تحلیل تی زوجی1نمرة قبل از خستگی با بعد از خستگی بهمنظور بررسی و مقایسة تأثیر
خستگی بر پارامترهای بیومکانیکی عضالت بدن استخراج شده است .همچنین مقدار سطح معناداری
( )αدر این پژوهش  0/05درنظر گرفته شده است.
نتایج
با اعمال تبدیالت ارائهشده براساس معادلة ( )3بر سیگنالهای ثبتشده در نرمافزار متلب ،نتایج انتقال
ارتعاشات و فعالیت عضالنی برای  12نفر که در آزمون تجربی شرکت کردند ،بهدست آمده است .برای
بررسی و مقایسة آماری نتایج بهدستآمده برای حالت خستگی و قبل از خستگی ،از روش آزمون تی
زوجی استفاده شده است که نتایج تحلیل آماری برای سیگنالهای الکترومایوگرافی و ارتعاشی به-
ترتیب در جداول شمارة یک و شمارة دو ارائه شده است.

1. Paired Sample T-Test
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جدول  -1آزمون تی زوجی برای بررسی تفاوت میزان فعالیت عضالنی نرمالیزهشدة قبل از خستگی و بعد از
خستگی در شرکتکنندگان
متغیر
فعالیت عضالنی
نرمالیزه
دوقلوی خارجی
فعالیت عضالنی
نرمالیزه
پهن خارجی
فعالیت عضالنی
نرمالیزه
پشتی پایینی
فعالیت عضالنی
نرمالیزه
ذوزنقهای
فعالیت عضالنی
نرمالیزه
مهرهای -رأسی

مرحله
قبل از
خستگی
بعد از خستگی
قبل از
خستگی
بعد از خستگی
قبل از
خستگی
بعد از خستگی
قبل از
خستگی
بعد از خستگی
قبل از
خستگی
بعد از خستگی

میانگین

انحراف استاندارد

0/287

0/21

0/359

0/21

0/579

0/187

0/726

0/216

0/283

0/118

0/320

0/134

0/053

0/037

0/084

0/059

0/208

0/131

0/264

0/140

t

معناداری

4/23

0/0014

4/27

3/64

3/66

4/59

0/0013

0/0038

0/0037

0/0007

جدول  -2آزمون تی زوجی برای بررسی تفاوت میزان ضریب انتقال ارتعاشات قبل از خستگی و بعد از
خستگی در شرکتکنندگان
متغیر
ضریب انتقال
ارتعاشات
دوقلوی خارجی
ضریب انتقال
ارتعاشات
پهن خارجی
ضریب انتقال
ارتعاشات
پشتی پایینی
ضریب انتقال
ارتعاشات
ذوزنقهای
ضریب انتقال
ارتعاشات
مهرهای -رأسی

مرحله
قبل از
خستگی
بعد از خستگی
قبل از
خستگی
بعد از خستگی
قبل از
خستگی
بعد از خستگی
قبل از
خستگی
بعد از خستگی
قبل از
خستگی
بعد از خستگی

میانگین

انحراف استاندارد

4/871

2/23

4/723

2/15

1/69

0/57

1/99

0/65

0/268

0/077

0/325

0/104

0/227

0/045

0/259

0/081

0/203

0/043

0/252

0/052

t

معناداری

0/8

0/43

3/89

4/17

1/99

6/162

0/0025

0/0015

0/071

0/00007
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بحث و نتیجهگیری
ورزشکاران رشتههایی همچون اسکی و دوچرخهسواری همواره تحتتأثیر ارتعاشات کل بدن در حین
انجامدادن تمرینهای ورزشی قرار میگیرند که در تکرارهای زیاد و نبود آمادگی باعث ایجاد خستگی
عضالنی و ایجاد آسیب در مفاصل و عضالت افراد میشود؛ بنابراین ،مطالعة تأثیر خستگی در پارامتر-
های بیومکانیکی افراد درمعرض ارتعاشات کل بدن ضروری است؛ ازاینرو ،این پژوهش با هدف بررسی
تأثیر خستگی سیستم اسکلتی-عضالنی بدن بر میزان ضریب انتقال ارتعاشات و فعالیت عضالنی در
عضالت پایینتنه و باالتنة افراد درمعرض ارتعاشات انجام شده است .بدینمنظور 12 ،مرد جوان که
فاقد آسیبدیدگی در قسمت پایینتنه و باالتنه بودند ،در آزمونهای تجربی شرکت کردند .شرکت-
کنندگان درمعرض ارتعاشات کف با فرکانس  12هرتز و شدت  0/9متر بر مجذور ثانیه در وضعیت
اسکات با زاویة  120درجه تا رسیدن به سطح خستگی قرار گرفتند و بهطور همزمان ،سیگنالهای
الکترومایوگرافی عضالت (دوقلوی خارجی ،پهن خارجی ،پشتی پایینی ،ذوزنقهای و مهرهای -رأسی)
شرکتکنندگان در آزمون تجربی ،قبل از خستگی و بعد از خستگی ثبت شد و با استفاده از روش
تحلیل آماری تی زوجی بررسی و مقایسه شد.
با بررسی نتایج این پژوهش مشاهده میشود که میزان انتقال ارتعاشات و سطح فعالیت عضالنی در
هر دو حالت خستگی و قبل از خستگی در عضالت پایینتنه از عضالت باالتنه بیشتر است که این
نتیجه مطابق با نتایج مطالعات تجربی پیشین ( )16 ،17است؛ بهطوریکه در قسمت پایینتنه
بیشترین مقدار انتقال ارتعاشات مربوط به عضلة دوقلوی خارجی با مقادیر  4/87  2/23و  2/15
 4/72بهترتیب برای دو حالت قبل از خستگی و خستگی بوده است .دلیل زیادبودن مقدار ضریب
انتقال ارتعاشات در این عضله ،نزدیکبودن به منبع ورودی ارتعاشات است؛ زیرا ،خاصیت
ویسکواالستیک عضالت بدن انسان و همچنین توانایی سیستم کنترل اعصاب مرکزی در کنترل
ارتعاشات با تغییر مشخصات ویسکواالستیک عضالت باعث کاهش در میزان انتقال ارتعاشات در
عضالت باالتر بدن انسان میشود ( .)27 ،28ازسویدیگر ،نتایج حاصل از مطالعات پیشین نشان
میدهد که وجود ارتعاشات در عضله باعث افزایش میزان فعالیت عضالنی بهدلیل تحریک ماسل
اسپیندل 1و فعالشدن نورونهای حرکتی آلفا 2میشود ( .)29 ،30بیشترین مقدار فعالیت عضالنی
نرمالیزهشده در پایینتنه مربوط به عضلة پهن خارجی با میانگین  0/579 0  /18برای قبل از
خستگی و  0/726  0/216برای حالت خستگی است .با مقایسة نتایج مربوط به حالت خستگی و
1. Muscle Spindle
2. Alpha Motor Neuron
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قبل از خستگی مشاهده میشود ،با ایجاد خستگی در سیستم اسکلتی-عضالنی بدن ،مقدار فعالیت
عضالنی نرمالیزهشده در عضلة پهن خارجی به اندازة  25درصد و مقدار انتقال ارتعاشات به اندازة 18
درصد افزایش یافت ()p < 0/01؛ درحالیکه در عضلة دوقلوی خارجی با وجود افزایش فعالیت عضالنی
مقدار انتقال ارتعاشات در هشت نفر از شرکتکنندگان کاهش یافت ( )p < 0/01و تنها در چهار نفر
از شرکتکنندگان افزایش یافت ()p < 0/03؛ باوجوداین ،با دقت در نتایج فعالیت عضالنی عضلة
دوقلوی خارجی این چهار نفر مشاهده میشود که میزان فعالیت عضالنی در حالت خستگی در این
افراد در بازة  40تا  75درصد در مقایسه با حالت قبل از خستگی افزایش یافت ( )p < 0/01که این
مـقدار در مقـایسه با میزان افزایش فعالیت عضالنی هشت نفر دیگر بیشتر بوده است (.)p < 0/05
این یافته نشاندهندة خستگی بیشتر عضلة دوقلوی خارجی این چهار نفر در مقایسه با هشت
شرکتکنندة دیگر است که نتیجة آن افزایش ارتعاشات در عضلة دوقلوی خارجی این چهار نفر است.
بهطورکلی میتوان گفت در چهار شرکتکنندهای که میزان ضریب انتقال ارتعاشات همراه با فعالیت
عضالنی افزایش یافت ،عضلة دوقلوی خارجی دچار خستگی شد ،ولی در هشت نفر دیگری که با
افزایش فعالیت عضالنی مقدار ضریب انتقال ارتعاشات افزایش نیافت ،در این افراد عضلة دوقلوی
خارجی خسته نشد.
با توجه به نتایج مشاهده میشود ،با افزایش میزان خستگی توانایی عضالت بدن برای کنترل سطح
ارتعاشات در عضالت کاهش مییابد و درنتیجه سیستم کنترل اعصاب مرکزی با افزایش مقدار فعالیت
عضالنی درصدد مقابله با افزایش سطح ارتعاشات برمیآید؛ درنتیجه تا زمانی که عضالت خسته نشده-
اند ،دامنة انتقال ارتعاشات توسط سیستم کنترل اعصاب مرکزی تاحدامکان کنترلشدنی است ،ولی
بعد از وقوع خستگی مقدار دامنة انتقال ارتعاشات در عضالت ،خارج از کنترل سیستم کنترل اعصاب
مرکزی است؛ بهعبارتدیگر ،با وقوع خستگی مقدار فعالیت عضالنی و ضریب انتقال ارتعاشات بهطور
همزمان در عضالت افزایش مییابد؛ درحالیکه تنها افزایش مقدار فعالیت عضالنی نشاندهندة
خستگی در عضالت بدن نیست و در صورتی عالئم خستگی در عضله مشهود است که مقدار ضریب
انتقال ارتعاشات در عضله نیز افزایش یابد .مشابه با این نتایج برای عضلة دوقلوی دوندگان حرفهای،
در مطالعة تجربی خاصهتراش و همکاران ( )31نیز مشاهده میشود که در اثر خستگی ناشی از دویدن
و خستگی شدید در عضلة دوقلوی خارجی میزان انتقال ارتعاشات افزایش یافت؛ بهعبارتدیگر ،نتایج
حاصل از انجام تستهای تجربی در این پژوهش نشان میدهد که ضریب انتقال ارتعاشات در عضالت
زمانی افزایش مییابد که عضالت به بیشترین حد از خستگی رسیده باشند ،زیرا ،در صورت نبود
خستگی کامل ضریب انتقال ارتعاشات افزایش نخواهد یافت.

جاللی :تأثیر خستگی مبتنیبر لرزش بر مشخصات بیومکانیکی...

43

بررسی نتایج باالتنه نشان میدهد که در باالتنه مقدار فعالیت عضالنی بعد از خستگی ،در عضالت
پشتی پایینی و مهرهای-رأسی از عضلة ذوزنقهای باالتنه بیشتر بوده است ()p < 0/01؛ درنتیجه،
قسمتهای کمر و گردن در مقایسه با باالتنه بیشتر درمعرض اثرات ناشی از خستگی و مشکالت ناشی
از ارتعاشات هستند که با نتایج پژوهشهای گذشته همراستاست ( .)32 ،33با بررسی نتایج خستگی
و قبل از خستگی عضالت باالتنه مشاهده میشود با ایجاد خستگی در سیستم اسکلتی -عضالنی بدن
در عضالت پشتی پایینی و مهرهای-رأسی ،میزان ضریب انتقال ارتعاشات در تمامی شرکت کنندگان
در تست تجربی افزایش یافت .میزان این افزایش ارتعاشات در عضالت پشتی پایینی  21درصد
( )p < 0/01و در عضلة مهرهای-رأسی  24درصد ( )p < 0/01بوده است .همچنین افزایش فعالیت
عضالنی در قسمت باالتنه برای عضالت پشتی پایینی  13درصد ( )p < 0/01و برای عضلة مهرهای-
رأسی  26درصد ( )p < 0/01بود .ازسویدیگر ،بررسی نتایج حاصل از انتقال ارتعاشات در عضلة
ذوزنقهای افراد شرکتکننده در تست تجربی نشان میدهد که میزان فعالیت عضالنی نرمالیزهشده در
این عضله به میزان  58درصد ( )p < 0/01افزایش یافت و میزان انتقال ارتعاشات به میزان  14درصد
افزایش یافت که با توجه به مقدار سطح معناداری ،معنادار نیست ( .)p > 0/05براساس نتایج مطالعات
تجربی ،افزایش ارتعاشات در قسمت کمر و گردن باعث ایجاد بیماریهایی همچون درد کمر و گردن
میشود ()37-34؛ بنابراین ،براساس نتایج این پژوهش ،این نتیجه حاصل میشود که ایجاد خستگی
مبتنیبر ارتعاشات در عضالت پشتی پایینی و مهرهای-رأسی باعث تسریع یا تشدید در ایجاد بیماری-
هایی همچون درد کمر و گردن در افراد میشود.
نتیجهگیری کلی از این پژوهش نشان میدهد در صورت وقوع خستگی در سیستم اسکلتی-عضالنی
بدن ،مقدار هر دو متغیر بررسیشده در این پژوهش شامل فعالیت عضالنی و ضریب انتقال ارتعاشات
افزایش مییابد .همچنین افزایش مقدار فعالیت عضالنی تنها بهخودیخود نشاندهندة وقوع خستگی
در عضالت بدن نیست؛ زیرا ،سیستم کنترل اعصاب مرکزی با افزایش مقدار فعالیت عضالنی مقدار
دامنة ارتعاشات در عضالت را کنترل میکند و در صورتی که ضریب انتقال ارتعاشات همزمان با فعالیت
عضالنی افزایش یابد ،میتوان ادعا کرد که عضله دچار خستگی شده است .در حرکت اسکات برخی
از عضالت بیشتر درمعرض اثرات ناشی از خستگی قرار میگیرند؛ بهطوریکه در قسمت پایینتنه،
عضلة پهن خارجی و در قسمت باالتنه ،عضلههای پشتی پایینی و مهرهای-رأسی بیشترین تأثیرپذیری
را از خستگی مبتنیبر لرزش دارند؛ زیرا ،در این عضالت همزمان با افزایش ضریب انتقال ارتعاشات،
مقدار فعالیت عضالنی نیز بیشترین مقدار را بهترتیب در پایینتنه و باالتنة افراد داشتهاند .ازسویدیگر،
با توجه به کاهش یا ثبات ضریب انتقال ارتعاشات در عضالت دوقلوی خارجی و ذوزنقهای افراد
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شرکتکننده در تست تجربی میتوان نتیجه گرفت که این عضالت تأثیرپذیری کمتری از خستگی
 درنهایت با توجه به افزایش سطح ارتعاشات.مبتنیبر لرزش در مقایسه با سایر عضالت بدن داشتهاند
،رأسی) رخ میدهد- پشتی پایینی و مهرهای،که در اثر وقوع پدیدة خستگی در عضالت (پهن خارجی
 کمر و گردن افرادی که درمعرض ارتعاشات کف،میتوان به این نتیجه رسید که قسمتهای ران پا
 بیشتر درمعرض آسیبهای ناشی از خستگی مبتنیبر ارتعاشات همچون کمر و گردن درد،قرار دارند
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Abstract
Some sport activities such as skiing causes athletes to be constantly exposed to vibrations
caused by rough terrain which can lead to muscle fatigue in many repetitions. The purpose
of this study is to investigate the effects of musculoskeletal fatigue on vibration
transmissibility coefficient and muscle activity in subjects are exposed to floor vibrations.
For this purpose, 12 young men were exposed to floor vibrations in the squat mode at
frequency of 12 Hz and intensity of 0.9 m/s2 to achieve complete fatigue. The results of
this study show that the occurrence of the fatigue in the musculoskeletal system of the
body increases the amount of both variables of the study simultaneously. In other words,
increasing of the muscle activity alone does not indicate fatigue phenomenon. Because
according to the results, increasing the amount of muscle activity without occurrence of
the fatigue reduces the vibration transmissibility coefficient in the muscle.

Keywords: Vibration Transmission, Fatigue, Muscle Activity, Musculoskeletal
System.
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