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push up  

   ۴يرضا سرمديعل ،۳يميعباس رح ،۳ي کالنتري، خسرو خادم۲يميقه سادات نعيصد، ۱يتا واثقيب

   ايرانتهران،  ،يد بهشتي شهي دانشگاه علوم پزشک،ن الملل قشميشعبه ب، يوتراپيزي کارشناس ارشد في دانشجو-۱
     )٢٥٧داخلي  (٠٢١-٧٧٥٤٨٤٩٦: تلفن، )مؤلف مسؤول(تهران، ايران، يد بهشتي شهي دانشگاه علوم پزشک،يتوانبخشعلوم  دانشکده يوتراپيزي فگروهار، ي استاد-۲
 naimi_se@yahoo.com  
  ، تهران، ايرانيد بهشتي شهيدانشگاه علوم پزشک، يش دانشکده توانبخ،يوتراپيزي فگروهار، يدانش -۳
  ، تهران، ايرانت مدرسي دانشگاه ترب،ي دانشکده علوم پزشک،يوتراپيزي فگروهار، ياستاد -۴
  

  ده يچک
ز ينت يجاد ثبات و کنترل فعالي ادر حرکت ديعالوه بر تول ينعضال يروين ريثأت، يحرکت کنترل ديجد نگرش در : و هدفزمينه

 يوگرافي الکتروميري با به کارگ عضالت اطراف مفصل شانهيکي الکترتيزان فعالين مطالعه سنجش ميهدف از ا .ستمطرح ا
  .ک بوده استيناميک و دي استاتي حرکتي الگوهايک سري ين عضالت طيت اي نحوه فعالي و بررسيي شناساي برايسطح

 سال و با ۳۰ تا ۲۰ ياد سالم و جوان دختر و پسر در دامنه سن نفر از افر۳۰ ي روي تجربنيمهق به روش ين تحقيا : بررسيروش
 يمعرض الگوها در يب تصادفي با ترتافراد .انجام شد ، ساده انتخاب شدنديريگ  به روش نمونهکه) ۲۸/۲۳ ±۹/۲( ين سنيانگيم

 يروي ناثر .ديرد رفتار عضالت ثبت گي چگونگي بررسجهت عضالت اطراف شانه يکيت الکتريفعال د و قرار گرفتنيحرکت
  . قرار گرفتيک مورد بررسيناميک و هم در حالت ديهم در حالت استات ،در سه سطح اعمال شده بر مفصل شانه يخارج

ک به يت عضالت اسکاپوالتوراسي در فعاليش معناداري افزا،ي خارجيروياد اعمال نيبا ازد ،ج بدست آمدهي بر اساس نتا:ها افتهي
 در فاز باالرونده  اعمال شده بر مفصل شانهيرويزان نيش ميبا افزا ).>۰۵/۰p(د يمشاهده گردن رونده ييپادر فاز  يجز تراپز فوقان

 يرويبا اعمال نک يدر حالت استاتن يهمچن )>۰۵/۰p(د يز در اکثر عضالت مورد مطالعه تفاوت معنادار مشاهده گرديحرکت ن
  .=p)۰۱/۰( ديت مرجع مشاهده گردي وضع تنها در عضله ترس ماژور تفاوت معنادار نسبت بهيخارج

به . باشد ين رونده مييثرتر از فاز پاؤ مPush up در فاز باال رونده حرکت ي خارجيروياعمال ن توجه به نتاج،با  :يريگ جهينت
ت يسطح فعالرات ييتغ) ي خارجيرويوزن افراد به عنوان ن% ۲( کمتر يروي با اعمال ندر فاز باالروندهگفت توان  يکه م ييا گونه

  .شود يجاد نمي اير چندانييک تغيو در حالت استاتباشد  ي مي خارجيرويوزن افراد به عنوان ن% ۴شتر از زمان تحمل ي بيعضالن
   ثبات شانه،يت عضالني فعال،يوگرافي الکتروم:ها واژه ديکل

 ۲۷/۸/۸۹ :      پذيرش مقاله۵/۸/۸۹ :      اصالحيه نهايي۲۵/۵/۸۹ :وصول مقاله

  
  قدمه م

ن مفصل بدن يتر از آنجا که مفصل شانه پر تحرک
توان گفت ثبات مفصل شانه به  ي م،شود يمحسوب م

 ،ن مفصل شده است لذاي اي تحرک باالي قربانينوع
ن ي در حن ثبات خصوصاًيمأ تينقش عضالت برا

 ياريبسن يعالوه بر ا. باشد يت ميار حائز اهميحرکت بس

 توجه انگريب رياخ يهاسال در شده انجام مطالعات از

  دريعضالن يعصب عوامل به نسبت رشد به رو و قيعم

 در. باشد يم مفصل يعملکرد ثبات حفظ و نيتأم جهت

 تنها به عنوان عضله در روين ديتول ييتوانا ديجد نگرش

 سرعت، زانيم بلکه شود ينم گرفته نظر در مهم عامل

ت ي فعاليالگو نوع و يعضالن يعصب ستميس يآمادگ
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   …      بررسي تأثير اعمال٦٠

  ۱۳۸۹پائيز / دوره پانزدهم/ نمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستا

 و حفظ لحظه،به  لحظه ثبات جاديا جهت در ضالتع
- ٣ (باشد يت مياهم حائز اريبس مفصل تيوضع کنترل

١(. 

 ي الگوييشناسا جهت در يمتعدد قاتيتحق اًرياخ
زان ير ميي همچون تغيت عضالت و نقش عوامليفعال

ر ثبات سطح اتکا بر يي اعمال شده بر مفصل و تغيروين
 يتحتان اندام در ژهيوب ،بدن درت عضالت ي فعاليالگو

قات ي است که تحقين در حالي ا.تاس گرفته صورت
ن تعداد ي که همباشد ي موجود نمي در اندام فوقانيچندان

ن نکته دارند ي داللت بر اي مطالعات در اندام فوقاناندک
ر يي در تغير چندانيثأزان ثبات سطح اتکا تير مييکه تغ

 گريد يياز سو .)٤(ت عضالت اطراف شانه ندارد يفعال
ره باز ي در زنجي اندام فوقاناکثر مطالعات انجام شده در

نات ياست که انجام تمر ين در حاليا ، بوده استيحرکت
شود حرکت با نواقص  ي سبب م، بستهيره حرکتيدر زنج

 يله را هم انقباضأن مسي انجام شود که علت ايکمتر
 بسته يره حرکتير زنجنات ديعضالت هنگام انجام تمر

جاد يجر به ا عضالت منيهم انقباض چرا که عنوان کردند
در . گردد ي باالتر ميشتر و کنترل حرکتيک بيناميثبات د
 که حرکت در يا زماني و ي حرکتي بااليها سرعت

 عضالت يشود هم انقباض ي انجام ميي بااليدامنه حرکت
 از ي سرعت و جذب مقداريجيمنجر به کاهش تدر

ن حرکت يبنابرا. شود يب رساننده به مفصل مي آسيروين
ن يبنابرا. )۳ و۵( شود ي انجام مي ثبات باالتر ويمنيبا ا
م به ي قابل تعم، بازيره حرکتيج بدست آمده در زنجينتا

رغم  يعلان ذکر است يشا. باشد ي بسته نميره حرکتيزنج
 يرويزان نير ميير تغيثأت ، هر چند محدوديانجام مطالعات

  ماندهي نامشخص باق اعمال شده بر مفصل کامالًيخارج
 يوگرافيالکتروم نهيزم نيا در مطالعه جهت .است

 گاهيجا ابزار، و روش کي عنوان به کيولوژينزيک

 نيا در که است داشته مطالعات از ياريبس در ييا ژهيو
 يکيالکتر تيفعال سطح و يزمانبند سنجش روش

 يريکارگ به يالگوها و رفتارها ييشناسا جهت عضالت
   ).٦ و٧ (ز بوده استبار حرکات در آنها

Lehman ت ي فعالي تفاوتهاي به بررس،و همکارانش
 Push upن ي عضالت شانه در طول تمريوگرافيالکتروم

 در ت عنوان شديدر نها .س بال پرداختنديبدون سوئبا و 
 Pushنير نوع تمرييس بال و با تغينات با سوئيطول تمر

Up آنان  کند، ي نميريي تغيت عضالنيزان فعالي م
 خود به خود اتکاسطح  يثبات يب  احتماالًگزارش کردند

 ).۸ (شود ينم يت عضالنيش فعاليباعث افزا
  اتکاک سطحيد که کرعنوان   Lehmanنيهمچن

ت عضالت ثبات دهنده در يزان فعاليتواند م ي نم،ثبات يب
ت و ي فعاليک را در طياطراف مفصل اسکاپوال توراس

 داد احتمال يو. ش دهدي افزا push upنيتمر
 اعمال شده يرويزان نير ميي مانند تغيگريد يها سميمکان

  .)۹( باشدرگذار يثأت بر مفصل شانه
Alpertانجام ان کردند زمانيب  و همکارانش 
حداکثر  ،رويش ني با افزايره باز حرکتيحرکات زنج

 مراحل حرکت به ياني پامراحل از ينت عضاليفعال
ن خود نشانه يکند که ا يدا ميفت پي شييجلوتر و ابتدا

 بازو با ة عضالت باال برنديها تيونيشتر موتور يج بيبس
 .)۲(رو است يش نيتوجه به افزا

Oliveira ش ي گزارش کردند با افزا،و همکارانش
 مفصل بهبود يحس عمقعملکرد  ،ي خارجيروين
رو وارد ي که نيدر جهتش دقت تنها ين افزاي اابد اماي يم
گر و ي جهات دي و روگردد ي مشاهده مشود يم

 ).۱ (ر استيتأث يگر بيصفحات د
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  ٦١      صديقه سادات نعيمي

  ۱۳۸۹پائيز / دوره پانزدهم/ نمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستا

ن يشتريب ، و همکارانشS.B Chenطبق مطالعات 
 بود که فرد در يمفصل زمان ١رويالعمل ن پاسخ عکس

کرد و  يک اندام مي ي تحمل وزن روpush upحالت 
ت ي بود که فرد در حالت وضعيزان هم زمانين ميکمتر

 تحمل وزن ي هر دو اندام فوقانيچهار دست و پا و رو
 هر عضله هم نشان يوگرافي الکتروميها تيفعال .کرد يم

 ،ها ط اندام تحمل شده توسيرويزان نيش ميداد که با افزا
 ).۱۰(دا کرده است ي کاهش پيت عضالنيزان فعاليم

 در که شود يم مشاهده گذشته قاتيتحق مرور با

 ياي در زوافعال ريحرکات غ يرو موارد از ياريبس
 است که با توجه ين در حاليا و است شده ديکأتمحدود 

ک يناميت ثبات و کنترل حرکت در حالت ديبه اهم
 از .باشد يلت فعال موجود نم در حايمطالعات منسجم

 حالت در ناتين تمري بييا سهيمقامطالعات  گري ديسو
 است ين در حاليا. باشد يار نادر مي بسر فعاليفعال و غ

افتن راه مناسب جهت ين نوع مطالعات به يکه وجود ا
جه ي و در نتيت عضالنيزان فعاليا بهبود ميش و يافزا

ار ي بسي فوقان در اندامت حرکات خصوصاًيفيبهبود ک
  حاضرمطالعه از انجام هدفلذا  .باشد يکننده م کمک

ت عضالت اطراف شانه ي فعالي بزرگسهي و مقايبررس
 اعمال شده بر مفصل ي خارجيرويزان نير ميين تغيح

ک و يدر دو حالت استات Push upت ي در وضعشانه
  .باشد ي مکيناميد

  
  يروش بررس
ر يثأجام شد و ت اني تجربنيمه روش به  حاضرمطالعه

 تحمل شده توسط مفصل بر ي خارجيرويزان نيم رييتغ
 يهر آزمودن . قرار گرفتي مورد بررسيت عضالنيفعال

                                                
 
2. Force Reaction  

 در معرض تمام يب تصادفي و با ترتيبه طور متوال
ن ير مستقل در ايمتغ .تر مستقل قرار گرفيسطوح متغ

 بود ي خارجيروير متفاوت نيسه سطح از مقادآزمون 
 قرار يمورد بررسک يو استاتک ينامي د حالتکه در
ت ير وابسته سطح فعالين آزمون متغيدر ا. گرفت

 ي سطحيوگرافي عضله بود که توسط الکتروميکيالکتر
  .ديثبت گرد

 مکرر بود و افراد يريگ ق از نوع اندازهين تحقيا
 نفر از مردان و زنان سالم و جوان ۳۰مورد مطالعه شامل 

 يارهايصورت نداشتن معکه در بودند  سال ۳۰ تا ۲۰ن يب
 ساده در مطالعه قرار يريگ با روش نمونهحذف نمونه 

 يارها شامل هرگونه مشکل عضالنين معيا. گرفتند
ا ي ماه گذشته، سابقه درد در مفصل شانه و ۶ در ياسکلت

د در اندام يضربات شد ،ي، جراحي و در رفتگيشکستگ
د مخدر و سابقه افراد از لحاظ مصرف موا . بوديفوقان

 قرار يررس آرامبخش و مسکن مورد بيا داروهايالکل و 
 روش و نحوه مورد در الزم حاتيتوض از پس .گرفت

 رابه خود آگاهانه موافقت آنها ، افرادبه مطالعه انجام

  . اعالم کردند يکتب نامه تيرضا صورت
  ت شروع آزمونيوضع_ 

مشاهده ) ۱(ر يهمانگونه که در تصو
گرفت  ي قرار مPush upت ي وضع دريآزمودنشود يم

 درجه ۹۰ در ون ي عمود بر زمشانه کامالً که ييا به گونه
 در ي و خارجيچ چرخش داخليه .داشتفلکشن قرار 

 ياني که انگشت مييا به گونه.  وجود نداشتياندام فوقان
کوالر قرار يو کالوير مفصل آکرومي زقاًيافراد دق

 تنه و ستون فقرات قرار ي سر در راستا.)۱۱( گرفت يم
به  آزمون از داوطلب خواسته شد در طول انجام .داشت

 چرخش يه گردني که درناحييا به گونه. ن نگاه کنديزم
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   …      بررسي تأثير اعمال٦٢

  ۱۳۸۹پائيز / دوره پانزدهم/ نمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستا

 . وجود نداشته باشديگردنه يز در ناحي نيا اکستنشنيا فلکشن و ي به راست و چپ و
 

 
  ت شروع آزمونيوضع: ۱ر يتصو

  
 از ي اعمال شده بر اساس درصديروهايزان نيم

 يروهاين .شد ي محاسبه و اعمال منيوزن بدن داوطلب
بود که توسط  ين ميداوطلب وزن بدن% ۴ و ۲ شده اعمال

 کرد، ي مخصوص که داوطلب آن را به تن ميژاکت
 دو ي داخلة برابر از لبييا ها در فاصله وزنه. شد ياعمال م

ژاکت  . قرار داشتندي ستون فقرات پشتياسکاپوال و رو
ها حد فاصل   وزنه شده است که ي طراحييا به گونه

ها  زان وزنهيرند و مي قرار گيمهره سوم و مهره هفتم پشت
  .بود  ريي قابل تغي هر فرد متناسب با وزن ويبرا
  يوگرافياطالعات الکترو م -

 ي سطحي توسط الکترودهايت عضالنيفعال
  از جنس)  ساخت کشور انگلستانBiometricدستگاه (

Al/AgClمتر و با يلي م۲۰*۳۸ل با ابعاد يبه شکل مستط
له هشت ين دو الکترود که به وسيمتر بيلي م۲۰فاصله 

 ، اتصال دارد،AD convertorکانال مجزا که به دستگاه 
  و ± nv۳۰۰ ن دستگاه يت ايزان حساسيم. شد يثبت م

 )noise(ز ي مگا اهم، نو۱۰ کمتر از يامپدانس خروج
  Resolution. استgain= 1000 و  vµ  ۱کمتر از 

  . بودHz ۱۰۰۰ز ياه ندستگ
ک از ي غالب هر ة از عضالت شانEMGاطالعات 
  . شديآور ش جمعيافراد مورد آزما

  
  يالکترودگذار -

 و با کاغذ shaving با عمل يمحل الکترودگذار
  و آب و صابون کامالً٪۹۰ل يزوپروپيسنباده نرم و الکل ا

 الکترودها در محل يريز شده و آماده قرارگيتم
و جهت ) TESA ۵/۲ cm( چسب دو طرفه از .شدند يم

شد  ي پوست استفاده ميثابت کردن الکترودها رو
 با ي و موازSENIAM نظر  ثبات طبقيالکترودها

 ييشناسا و صحت ي برا. قرار داده شدي عضالنيبرهايف

 يک بر اساس روشهايزومتريانقباضات ا از عضله، بهتر
  . استفاده شدي به صورت دستيتست قدرت عضالن

ور، سر ي، سراتوس آنتري، تراپز تحتانيراپز فوقانت
عضالت  يد خلفيسپس، ترس ماژور و دلتوئيدراز با

  .ن مطالعه بودنديمورد آزمون در ا
   مورد تستيها تيوضع -

ر مورد يت به شرح زيوضعسه ها در   نمونهيتمام
  :آزمون قرارگرفتند

  .ني زمي پاها رو،ني زميها رو دست. ۱
وزن بدن، % ۲ن ي زميپاها رو ،ني زميدست رو. ۲

  . افتيش ي وارد بر مفصل افزايروين
وزن بدن،  % ۴ن و ي زميها و پاها رو دست. ۳

  .افتيش ي وارد بر مفصل شانه افزايروين
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  ٦٣      صديقه سادات نعيمي

  ۱۳۸۹پائيز / دوره پانزدهم/ نمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستا

  روش آزمون  -
 ي تمام،ن مرحلهيها در اول قبل از شروع تست

ح داده شد و ي توضمراحل آزمون به داوطلب شفاهاً
 ين از تماميه شده بود داوطلبي ته که از قبليلميتوسط ف

سپس از فرد خواسته شد  .مراحل آزمون با خبر گشتند
رد و ي آزمون قرار گيها تيشتر در وضعي بيي آشنايبرا

 که در حالت ييا  به گونه. را انجام دهد push upحرکت
 فرد مورد Push up  شروع و خاتمه حرکت ،کيناميد

 .همزمان گرددآزمون با شروع و اتمام حرکت نمونه 
ها با سرعت مشابه حرکات را   نمونهيب تمامين ترتيبد

   .دادند يانجام م
 انجام يشتر براي بي بعد به منظور آمادگةدر مرحل

 جهت گرم يناتيتمرقه ي دق۵، افراد به مدت ي اصلآزمون
م از جمله ينات ماليبدن شامل تمر) warm up( کردن

  قبلمجدداًو  دادندانجام را  ي اندام فوقانينات کششيتمر
چک صحت محل الکترودها  ي شروع آزمون اصلاز
 شرح يها تي خواسته شد در وضعداوطلب از .شد يم

ان ذکر است که به منظور يشا. رديقرار گداده شده 
ها به  تيوضع ،يريادگي از هرگونه احتمال يريجلوگ

 انتخاب ي و توسط جدول اعداد تصادفيصورت تصادف
ت يه فعالي ثان۳ به مدت ،کينامي ديها تيدر وضع .شدند

 ثبت شد و  قبل از شروع آزمون عضالتيوگرافيالکتروم
لم ي به محض شروع حرکت در فشد خواسته داوطلباز 
 يد با سرعت کني حرکت را آغاز کند و سع، شدههيته

در  .دان برساني را انجام دهد و به پا حرکت،لميف با مشابه
 .ديعضالت ثبت گرد يکيت الکترين مدت فعاليتمام ا

ت مورد يک بعد از قرار گرفتن در وضعيدر حالت استات
 عضالت يکيت الکتريه فعالي ثان۱۰ به مدت ،آزمون

ت يفعالان توجه است که يشا. دينامبرده شده ثبت گرد
 آزمون چه در يها تي وضعيتمامدر  عضالت يکيالکتر

با سه بار تکرار  ،کيناميک و چه در حالت ديحالت استات
 ييز بدون جابه جاين هر تکرار و نيقه استراحت بي دو دقو

 در طول انجام .ديانجام گرددر زمان استراحت  ها دست
 خود را يها ز از افراد خواسته شد که چشمينات نيتمر

لم يش في که جهت نماين کوچکيبندند و فقط به دوربن
قرار  دست راست و چپ نمونه در فاصله برابر از

ت ي که سر در وضعييا ،  به گونهند نگاه کن،گرفت يم
ع يبه منظور کنترل توز .رديمطلوب ذکر شده قرار گ

 ي از دو ترازوين هر دو اندام فوقانيکسان وزن بي
 گرم استفاده ۱ يريگ کسان با دقت اندازهي يتاليجيد

ک يشتر از ين دو ترازو بيچنانچه تفاوت اعداد ب .ديگرد
 يس از استراحتشد و پ يشد تست متوقف م يلوگرم ميک
بعد از  .شد ي مجدد همان حرکت تکرار مييا قهي دق۳

هاي الكتروميوگرافي در تمامي حركات در  ثبت سيگنال
ها جهت سنجش و  يك فرد، مرحله آناليز سيگنال

آنچه كه در اين  . هاي آماري شروع گرديد مقايسه
تحقيق در آناليز الكتروميوگرافي به آن پرداخته شد، در 

گيري   با اندازهحوزه،در اين  .وزه توان بودمحدوده ح
 به عنوان يك معيار جهت مقايسه سطح ٢ RMSشاخص 

فعاليت الكتريكي عضالت مختلف با يكديگر پرداخته 
 از ها الزم به ذکر است جهت استخراج داده. شد

 Data ي از نرم افزارهايوگرافي خام الکتروميها گناليس

Log و MATLABر نمونه ي تصوبه. دي استفاده گرد
  .ديي توجه فرما۲شماره 

 اطالعات يها تمام پس از احراز صحت و دقت داده
 نرم افزار وارد ي آماريها نجام برنامهابدست آمده جهت 

                                                
2..Root – Mean Square  

RMSيک سيگنال متناوب ٢گيري اوليه بزرگي  در واقع همان اندازه ACباشد، که   مي
ه هاي خام استفاد در اين روش از توان دوم سيگنال.ايي دارد روشهاي محاسباتي پيچيده

  .د ندار Full-Wave Rectificationگردد و نيازي به مي
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   …      بررسي تأثير اعمال٦٤

  ۱۳۸۹پائيز / دوره پانزدهم/ نمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستا

SPSS ن يان ذکر است که در اي شا.دي گرد۱۷ نسخه
 عي نرمال بودن توزجامعه، کي  K_Sبا آزمون  ،مطالعه

 لهيبه وس تيدر نها شد و دهي سنجتيها در هر وضع داده
  و  Multi factorial Repeated Measure يها آزمون

Pair T_Test ي عضالت مختلف در هر الگوتيوضع 
 ي تک تک عضالت در الگوهاتي و سپس وضعيحرکت
  . قرار گرفتندسهي و مقايمورد بررس يحرکت

  

  
سپس در يعضله با) ري تصوينييقسمت پا (RMSو ) ري تصوييمت باالسق( يامتري همراه با گونيوگرافي از ثبت الکتروميينما :۲ر يتصو

  ن آزمونيح
  
  ها افتهي

 سال، ميانگين ۲۸/۲۳±۹/۲ميانگين سني اين افراد 
د کيلوگرم و ميانگين قد اين افرا ۷۶/۶۳±۸۳/۱۱وزن آنها 

 در شده استفاده اصلي وسيله . سانتيمتر بود۳/۸±۲۸/۱۷۰

پرتابل  يسطح الکتروميوگرافي دستگاه تحقيق اين
  .بود انگلستان Biometricsساخت شرکت 

 ي، تمامK_Sبا آزمون  يعيع طبي توزيدر بررس
سه يبا مقا . برخوردار بودنديع نرماليرها از توزييمتغ

ن رونده ييدر فاز پا،  مورد مطالعهيها تي وضعيتمام
ک مورد مطالعه ي عضالت اسکاپوالتوراسيحرکت تمام

تفاوت ) p=۴۲/۰ (يقانن آزمون به جز تراپز فويدر ا
همانگونه که در   ).>۰۵/۰p( دي مشاهده گرديمعنادار

ها  تي وضعيسه دو به دويبا مقا ، آمده است۱جدول 
وزن بدن به % ۲ زمان اعمال ين معناداريامشاهده شد 

و زمان ) >۰۵/۰p( وجود دارد ي خارجيرويعنوان ن
 تنها در ي خارجيرويوزن بدن به عنوان ن% ۴اعمال 

 ديش معنادار مشاهده گردي ترس ماژور افزاعضله
)۰۳/۰=p.( ن عضالت اسکاپوالهومرال مورد آزمونياز ب 

 در فاز يسپس تفاوت معناداريبان مطالعه عضله يدر ا
  ).p=۰۱/۰ ( نشان دادPush upن رونده حرکت ييپا
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  ٦٥      صديقه سادات نعيمي

  ۱۳۸۹پائيز / دوره پانزدهم/ نمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستا

  
  Push upن رونده حرکت ييرو در فاز پاي مختلف اعمال نيها تيزان احتمال در وضعي و مRMSرات ييتغ ن يانگيم : ۱جدول 

P_ Value 2% _ 4 % W P_ Value 4% W_ Ref P_ Value 2%W_Ref نام عضالت 

٠٧/٠  ٣/١٠±١/١  ٥/٢٤±١/٦ ٠/٠٦  ٦/٣٤±٤/٦ ٠/٠٧ يتراپز فوقان   

٤/٢٢±٢/١ ٠/١٧  ٩/٤٨±٨/٣ ٠/٠٢  ٠/٠٨ ۶/۴±۴/۲۵ يتراپز تحتان   

٠/١٩ ۸/۲±۴/۴  ٣/٣±٥/٨ ٠/٠٨  ٤/٢٨±١/٣ ٠/٠٩ يد خلفيلتوئد   

٠ ٠/٨٣/ ٩±١/٠  ٥/١١±١/٥ ٠/٠٩  ٣/١٠±٤/٤ ٠/٠٠٠ وريسراتوس آنتر   

٥/١٣±٨/٢ ٠/٨  ٠/٠٣ ۶/۴±۷/۳۵  ٥/٢٢±٩/٣ ٠/٠٠٢  ترس ماژور 
٧/٣±٥/١ ٠/١٨  ٨/٨±٦/١ ٠/١١  ١/٥±١/١ ٠/٠٩ سپسي درازبارس   

2% W _ 4 % 2% W _ 4 % W : يج خاريروي وزن بدن به عنوان ن%۴ و%۲ت اعمال يسه وضعيمقا 

4% W_ Ref:ي خارجيروي وزن بدن به عنوان ن%۴و  مرجع ت يسه وضعي مقا 

2%W_Ref: ي خارجيروي وزن بدن به عنوان ن%۲ و مرجعت يسه وضعيمقا 

  
ز همان گونه که در يدر فاز باالرونده حرکت ن

 در اکثر عضالت مورد مطالعه ،شود ي مشاهده م۲جدول 
  و تنها در عضله ) >۰۵/۰p(د يتفاوت معنادار مشاهده گرد

  
  

  
 وري و سراتوس آنتر)p=۰۶/۰( يتراپز فوقان

)۳۴/۰=p(ش ي افزا.دي تفاوت معنادار مشاهده نگرد
سپس و يبا (معنادار در هر دو عضله اسکاپوالهومرال

 Push up در فاز باال رونده حرکت )يد خلفيدلتوئ
  .ديمشاهده گرد

  
  Push upرو در فاز باال رونده حرکت ي مختلف اعمال نيها تيزان احتمال در وضعي و مRMSرات ييتغ ن يانگيم: ۲جدول 

P_ Value 2% _ 4 % W P_ Value 4% W_ Ref P_ Value 2%W_Ref نام عضالت 

٤/٥±١/٣ ٠/٦٨  ٤/٢٣±٦/٣ ٠/١٣  ٦/٣٣±١/٣ ٠/٠٧ يتراپز فوقان   

٤/٢٢±٢/١ ٠/٦٥  ٥/٣٤±١/٤ ٠/٠٠١  ٦/٤٨±٥/٨ ٠/٠٢ يتراپز تحتان   

٣/١١±٨/٣ ٠/٠٨  ٤/١٤±٨/٢ ٠/٠١  ١/٢٥±٢/٣ ٠/٠٦ يد خلفيدلتوئ   

٥/٣±١/٢ ٠/٨٣  ٦/١٢±٣/٤ ٠/٠٨  ٣/١٦±٦/٤ ٠/٠٩ وريسراتوس آنتر   

٥/١٠±٨/٢ ٠/٢١  ٢/٢٨±٦/٤ ٠/٠٠٤  ٤/٣٨±١/٤ ٠/٠٠٢  ترس ماژور 
٨/٣±١/٢ ٠/٤٥  ٦/٤٧±٣/١٣ ٠/٠٣  ١/٤٦±٣/١٤ ٠/٠١ سپسيسر دراز با   

  
ک نشان ي انجام شده در حالت استاتيها يبررس

تنها در  ي خارجيروين حالت با اعمال نيدهد که در ا يم
رجع ت ميعضله ترس ماژور تفاوت معنادار نسبت به وضع

  ش معنادار هم زمان ين افزاي که ا)p=۰۱/۰( .دشمشاهده 

  
 و )p=۰۳/۰( ي خارجيرويوزن افراد به عنوان ن% ۲اعمال 

 ي خارجيرويوزن افراد به عنوان ن% ۴هم زمان اعمال 
)۰۰۲/۰=p (ر عضالت تفاوت يد و در سايمشاهده گرد

   ).<۰۵/۰p (دي مشاهده نگرديمعنادار
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   …      بررسي تأثير اعمال٦٦

  ۱۳۸۹پائيز / دوره پانزدهم/ نمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستا

  کيرو درحالت استاتي مختلف اعمال نيها تيزان احتمال در وضعي و مRMSرات ييتغ ن يانگيم: ۳جدول 

P_ Value 2% _ 4 % W P_ Value 4% W_ Ref P_ Value 2%W_Ref نام عضالت 

٤/٦±١/٢ ٠/٦٨-  ١٧±٢/٣ ٠/٠٤-  ٢/٩±١/٣ ٠/٠٧- يتراپز فوقان   

٤/٩±٣/٦ ٠/٨  ٠/٠٥ ۳/۴±۵/۲۳  ٠/٠٨ ۱/۵±۲/۳۲ يتراپز تحتان   

٨/١٦±٣/٦ ٠/٠٦  ٠/٠٧ ۱/۷±۴/۳۲  ٠/١٨ ۲/۳±۲/۱۶ يد خلفيدلتوئ   

٠/١٢ ۱/۲±۵/۱۵  ٠/٠٧ ۴/۷±۳/۴۷  ٠/٠٥ ۱/۱۵±۴/۶۰ وريسراتوس آنتر   

٠/٠١ ۸/۲±۰۲/۴  ٠/٠٠٢ ۹/۰±۴/۱۶  ٠/٠٣ ۹/۴±۶/۱۲  ترس ماژور 
٠/٤٧ ۵/۳±۰۶/۲  ٠/١٥ ۶/۴±۴/۱۶  ٠/٣٢ ۶/۷±۵/۱۷ سپسيسر درازبا   

  
  بحث 

دو فاز باال  در کيناميد حالت ،ق حاضريتحق در
 قرار ي مورد بررسPush upن رونده حرکت ييرونده و پا

 تنها با شد انجام شده مشخص يها يبا بررس .گرفت
 وارد بر ي خارجيروياز وزن بدن به عنوان ن% ۲اعمال 

 در عضالت يت عضالنيزان فعاليمفصل، م
 و سراتوس ي تراپز تحتانک خصوصاًياسکاپوالتوراس

ز ينکته حا.  نشان داده استير معناداشيافزاور يآنتر
 در يان، واکنش عضله تراپز فوقانين ميت در اياهم

به . بود ي خارجيروي مختلف اعمال نيها تيوضع
ن يتمام ا ر عضالت، دري که بر خالف ساييا گونه
 ي نه تنها تفاوت معناداريها عضله تراپز فوقان تيوضع

هش ، کاي خارجيرويش مقدار نينشان نداد بلکه با افزا
ت مرجع مشاهده ي نسبت به وضعيت عضالنيزان فعاليم

ر يي تغي خارجيروين با اعمال نيهمچن. ديگرد
ت عضالت اسکاپولوهومرال يزان فعالي در ميريچشمگ

 ين مطالعه به نوعيج به دست آمده از اينتا. مشاهده نشد
 ؛ عنوان کردخودق ي در تحقيو.  بودAlpertج يد نتايمو

تم اسکاپوال يبر ره ر مفصل شان بي خارجيروياعمال ن
جه بر يها و در نت تيونيج موتور يزان بسيک و ميتوراس

   ).۲ (بودگذار ريثأ تين ثبات مفصليمأت
 عنوان شده است که يگريه دن در مطالعيهمچن

  شن، اسکاپوال ي مختلف الويها تي در وضعاحتماالً

  
 اعمال ي خارجيروي در برابر ني متفاوتيرفتارها
ت يزان فعالين محقق، ميطبق نظر ا. دهد ميشده نشان 

ک در صفحه اسکاپوال و در يعضالت اسکاپوالتوراس
 هر .افتي شيلوگرم افزاي ک۴ش از يصورت تحمل وزن ب

 ي مطالعه صرف نظر از وزن و قد افراد برانيا  درچند
 و  استفاده شده بودي ثابتي خارجيرويها ن تمام نمونه

جام گرفته بود که به نظر  باز انيره حرکتيحرکت در زنج
سه ين مطالعه مقايدر ا ن دو فاکتوريرسد وجود ا يم
  .)۱۲(سازد  ير ممکن مي ما غيها افتهيها را با  افتهي

  انجام شد،Oliveira که توسط يگريددر مطالعه 
د شده توسط عضالت اطراف شانه ي توليرويزان نير ميثأت

ره بسته مورد ي زنجيريرارگت قين وضعيرا در چند
 مطرح شد با توجه به هن مطالعيدر ا. داد قرار يبررس

 از يت عضالت در برخيزان فعالي ميمعنادار
ر مرکز ثقل بدن و ييل تغي مورد آزمون به دليها تيوضع
 ،ي وارد شده بر اندام فوقانيرويزان نير مييجه تغيدر نت

زان يبر م وارده بر مفصل شانه يرويزان ني ماحتماالً
  .)۱(باشد  يرگذار ميثأعملکرد شانه ت

ن يي مشهود است که در فاز پا کامالً،جي نتايبا بررس
 يروي وزن افراد به عنوان ن٪۲رونده حرکت اعمال 

ت يزان فعاليرات معنادار در مييجاد تغي جهت ايخارج
 ييا به گونه. کند يت ميک کفايعضالت اسکاپوالتوراس
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  ٦٧      صديقه سادات نعيمي

  ۱۳۸۹پائيز / دوره پانزدهم/ نمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستا

ج را ي نتا،شتر تحمل شده در مفصلي بيرويکه اعمال ن
ن حالت در اکثر عضالت يادر ر داده و يي تغکامالً

در .  مشاهده نشدي تفاوت معنادار،کياسکاپوالتوراس
ت يزان فعالي م،ه حرکت که در فاز باالرونديحال

ن يکند و ا ير ميي تغي واضحعضالت به طور کامالً
 ،است يت عضالنيش فعاليرات معنادار در جهت افزاييتغ

ک در ي که در اکثر عضالت اسکاپوالتوراسييا به گونه
 معنادار مشاهده شيافزارو ي اعمال نيها تيتمام وضع

 ت عضالتير سطح فعاليير تغياما نکته چشمگ. ديگرد
 ي که در تمامييا  به گونه،باشد يگلنوهومرال م

 ، در فاز باالروندهي خارجيروي اعمال نيها تيوضع
ت عضالت گلنوهومرال يش معنادار سطح فعاليشاهد افزا

ن احتمال وجود يج بدست آمده ايبا توجه به نتا. ميهست
 در فاز باال رونده که ي خارجيرويش نيدارد که افزا

گردد،  يهت جاذبه انجام م در جهت خالف جيحرکت
  داشت يميت عضالت رابطه مستقيش سطح فعاليبا افزا

 کنترل حرکت اسکاپوال از بهين رونده که نييو در فاز پا
ک يت عضالت اسکاپوالتوراسي، سطح فعالشتوجود دا

 ي در چگونگي ثابتيهر چند الگو. ر معنادار نشان دادييتغ
 ذکر است انيشا. ستيت عضالت قابل مشاهده نيفعال

 يک از فازهايچ ي در هيت عضله تراپز فوقانيسطح فعال
سه يبا مقا . نشان نداديدار تفاوت معنا Push upحرکت

ن رونده و ييکسان آزمون شده در دو فاز پاي يها تيوضع
رسد  ين طور به نظر مي، اPush upباال رونده در حرکت 

بت س نيشتري اثر بي خارجيرويدر فاز باال رونده اعمال ن
له انجام أن مسيد علت ايشا. ن رونده داشتييبه فاز پا

 که ييا  جاذبه باشد به گونهيرويحرکت بر خالف ن
ش سطح يط مستلزم افزاين شرايل حرکت در ايتکم
ج ينتا . جاذبه استيروي جهت غلبه بر نيت عضالنيفعال

  ازيج جمعي نتايبدست آمده از مطالعه حاضر در راستا

 يتمام .باشد يک ميدر حالت استاتمطالعات انجام شده 
 باز يره حرکتيک در زنجين مطالعات در حالت استاتيا

ن نکته ي از ايج بدست آمده حاکيانجام شده است و نتا
زان يد شده در عضالت با مي توليرويزان نيباشد که  م يم
 ).۱و۱۰ ( داردي تحمل شده در مفصل رابطه خطيروين

 يره حرکتي در زنج رايج مشابهي نتاChen است يگفتن
 بدست آورد که تفاوت عمده آن با مطالعه ما در ،بسته

 با Chen که ييا به گونه. بود ي خارجيروينحوه اعمال ن
 که تحمل وزن را ي اندام فوقانيريه قرارگير زاوييتغ

 وارد شده بر شانه سمت تحمل يرويزان نيداد م يانجام نم
ر يي با تغي به نوعيدر واقع و. ر داده بودييکننده وزن را تغ
ر داده يي وارد بر مفصل را تغيرويزان ني م،مرکز ثقل بدن

 که در سال ييا  است که در مطالعهين در حاليا .بود
ر با ي مغايجي انجام شد نتاIridiastadi توسط ۲۰۰۸

عنوان ن مطالعه يدر ا.  بدست آمده استيمطالعات قبل
ان زيک و ميزومتريزان قدرت انقباض ايشده است م
Excursionکاهش ي خارجيروي عضله با اعمال ن 

ان شده است که ين طور بيز ايله نأن مسيعلت ا. ابدي يم
رات کوتاه يثأ و با توجه به تي خارجيرويمتعاقب اعمال ن

جاد يک ايزومتري که به دنبال انقباض ايمدت خستگ
رو توسط عضله در واحد زمان يد نيزان توليگردد، م يم

  .)۱۳( ابدي يکاهش م
 کرد يريگ جهينت ن طورياتوان  يج مي نتايبررسبا 

 Push در فاز باال رونده حرکت ي خارجيرويکه اعمال ن

upدر ه کييا به گونه. باشد ين رونده مييثرتر از فاز پاؤ م 
ت يزان فعالي م،ي بر خالف تصور عمومن حالتيا

شتر از ي بPush upن رونده حرکت يياز پا در فيعضالن
  .باشد يفاز باال رونده حرکت م
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   …      بررسي تأثير اعمال٦٨

  ۱۳۸۹پائيز / دوره پانزدهم/ نمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستا

  کيت استاتي وضعيبررس
ن طور ين مطالعه ايج بدست آمده از اي نتايبا بررس

 در حالت ي خارجيرويرسد که اعمال ن يبه نظر م
ت عضالت و در يزان فعالي بر مير چندانيثأک تياستات

ن عضالت مورد آزمون ايدر م.  ندارديجه ثبات مفصلينت
ش ي تنها در عضله ترس ماژور افزا،ن مطالعهيدر ا

د و در ي مشاهده گرديت عضالنيح فعالط در سيمعنادار
 که يدر حال . مشاهده نشدير چندانيير عضالت تغيسا

 يروير اعمال نيثأک تيناميز بحث شد در حالت دي نقبالً
  . است مشهود بر مفصل شانه کامالًيخارج

ج ي نتاي راستادرت آمده از مطالعه حاضر ج بدسينتا
ک يحالت استات مطالعات انجام شده در  ازيجمع

در ک ي در حالت استاتن مطالعاتي ايتمام .باشد يم
ج بدست آمده ي باز انجام شده است و نتايره حرکتيزنج
د شده ي توليرويزان ني مباشد که ين نکته مي از ايحاک

ه در مفصل رابطه  تحمل شديرويزان نيدر عضالت با م
ج ينتا S.B Chen است يگفتن). ۱ و ۱۰ ( دارديخط

 بسته بدست آورد که يره حرکتي را در زنجيمشابه
 يرويتفاوت عمده آن با مطالعه ما در نحوه اعمال ن

ه ير زاويي با تغChen که ييا به گونه. باشد ي ميخارج
داد  ي که تحمل وزن را انجام نمي اندام فوقانيريقرارگ

 وارد شده بر شانه سمت تحمل کننده وزن يروين نزايم
ر مرکز ثقل يي با تغي به نوعيدر واقع و. ر داده بودييرا تغ

  .  ر داده بوديي وارد بر مفصل را تغيرويزان نيبدن م
در سال  که ييا مطالعه  در است کهين در حاليا
ر با ي مغايجيانجام شد نتا Iridiastadiتوسط  ۲۰۰۸

ن مطالعه عنوان يدر ا. ت آمده است بدسيمطالعات قبل
زان يک و ميزومتريزان قدرت انقباض اي مشده است

Excursionکاهش ي خارجيروي عضله با اعمال ن 
ان شده است که ين طور بيز ايله نأن مسيعلت ا. ابدي يم

رات کوتاه يثأ و با توجه به تي خارجيرويمتعاقب اعمال ن
جاد يک ايزومتري که به دنبال انقباض ايمدت خستگ

رو توسط عضله در واحد زمان يد نيزان توليگردد، م يم
  .)۱۳( ابدي يکاهش م

  کينامي و دکي دو حالت استاتسهيمقا
نکه در هر يبا توجه به نتاج بدست آمده و با وجود ا

 يت عضالنين فعاليانگيک ميناميک و ديدو حالت استات
ن طور به نظر يش بود اما اي اکثر عضالت رو به افزادر

ک ينامي در حالت دي خارجيرويرسد که اعمال ن يم
 که ييا  به گونه،باشد يک ميرگذارتر از حالت استاتيثأت

 از ي و در تعداد کميرات اندکييک تغيدر حالت استات
 است که در ين در حاليا. ديعضالت مشاهده گرد

ش ي سبب افزاي خارجيرويک اعمال نينامي دوضعيت
  . ديت عضالت گرديزان فعالي در ميمعنادارتر و بارزتر

  
   يريگ جهينت

جه ين طور نتيتوان ا يج بدست آمده ميبر اساس نتا
 در ي خارجيرويرسد اعمال ن يگرفت که به نظر م

با . باشد يرگذار ميثأ تيت عضالنيزان فعاليش ميافزا
شود که  يفته مجه گرين طور نتيتر ا قي دقيها يبررس

 Push up در فاز باال رونده حرکت ي خارجيروياعمال ن
  .باشد ين رونده مييثرتر از فاز پاؤم

 از عضالت ين مطالعه در برخينکه در ايبا توجه به ا
ان يها و آقا ن دو گروه خانمي بيرفتارها و سطح معنادار

ل به ي محسوس است جهت ناز کامالًين نيمتفاوت بود ا
 مناسب، ي درمانيها افتن پروتکليتر و  يج قطعينتا

ان يها و آقا  خانمي مجزايها  در گروهيمطالعات بعد
 قدرت عضالت ئيكهاز آنجا نيهمچن .گردد يبررس
ن يد اعمال ايان با هم متفاوت است شاي آقا وها خانم

ان موجب ي آقاي وزن محاسبه شده برايرويمقدار از ن
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  ٦٩      صديقه سادات نعيمي

  ۱۳۸۹پائيز / دوره پانزدهم/ نمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستا

. الت نشده باشدت عضيزان فعالي در ميرات چندانييتغ
ک پروتکل يدن به يشود جهت رس يشنهاد ميلذا پ
 يمارانيا درمان بيق جهت بهبود و ي مناسب و دقيدرمان

ن مهم توجه خاص يبرند، به ا ي شانه رنج ميثبات يکه از ب
ثر بودن اثر اعمال ؤت در ميدن به قطعيجهت رس .گردد

   ، شانهيها يثبات يا درمان بي بربهبود و ي خارجيروين
  

  خصوصاًيکينماتي کيها ي انجام بررسي خاليجا
  . باشد ي محسوس مدر نحوه حرکت اسکاپوال، کامالً

  
  تشكر و قدرداني

بدينوسيله از مسئولين محترم مرکز تحقيقات فيزيوتراپي 
الملل قشم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي و  و شعبه بين

ما را ياري تمامي افرادي که در به انجام رسيدن اين تحقيق 
  .نماييم کردند نهايت تشکر را مي
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