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ABSTRACT
Background and Aim: A proper warm-up method can be used as a strategy to improve
performance of athletes in various sport fields. The purpose of the present study was to assess
the effect of traditional and post-activation potentiation warm-up methods on ground reaction
forces during squat jump.
Materials and Methods: Fourteen trained male athletes (age=26.5±3.64 years,
weight=70±10.65 kg, height=180 ± 8.39 cm) participated voluntarily in this study. Athletes
randomly performed three different warm-up protocols on three separate days: typical
traditional warm-up method, static and dynamic post-activation potentiation implementing
half-squat at 90% 1RM. After performing the warm-up protocols, the subjects completed
squat jump test on a force platform in order to assess ground reaction forces.
Results: In the jumping and landing phases, the peak values of horizontal and vertical ground
reaction forces in the traditional warm-up method were significantly lower than those in the
static (P=0.001 for both phases) and dynamic (P=0.001 for both phases) PAP warm-up
methods. Also, we found a significant difference in the horizontal peak ground reaction force
in the jumping phase between the static and dynamic PAP warm-up methods (P=0.003). In
addition, significant differences in the vertical jump height and rate of force development
(RFD) were observed between the traditional and static PAP warm-up methods (P=0.001 for
both methods), between the traditional and dynamic PAP warm-up methods (P=0.001 for both
methods), and also between the static and dynamic PAP warm-up methods (P=0.002 and
P=0.003, respectively).
Conclusion: According to the results of this study, it seems that the PAP warm-up method
may have more advantage over traditional warm-up method in order to improve record and
performance of the athletes during squat jump movement.
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اثرات دو روش گرم کردن سنتی و نیرومندسازی پس فعالی بر نیروهای عکس العمل
زمین حین انجام حرکت اسکات پرش
سجاد عوضزاده سامانی ،1مهرداد عنبریان ،2محمدحسین قاسمی
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 .1دانش آموختۀ کارشناس ارشد ،گروه بیومکانیک ورزشی ،دانشکدۀ علوم ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.
 .2استاد ،گروه بیومکانیک ورزشی ،دانشکدۀ علوم ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران (مولف مسوول) ،تلفن ثابتanbarian@basu.ac.ir،351-05203283:
 .0دانشجوی دکتری ،گروه بیومکانیک ورزشی ،دانشکدۀ علوم ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.

چکیده
زمینه و هدف :روش گرمکردن مناسب میتواند بهعنوان راهکاری برای بهبود عملکرد ورزشکاران در رشتههای مختلف مورد
استفاده قرار گیرد .هدف از انجام مطالعۀ حاضر ،مقایسۀ اثر دو روش گرم کردن سنتی و نیرومندسازی پسفعالی بر نیروهای عکس
العمل زمین حین انجام حرکت اسکات پرش بود.
روش بررسی :تعداد  11نفر ورزشکار تمرینکردۀ مرد (سن= 26/5±3/64سال ،وزن= 70±10/65کیلوگرم ،قد=180±8/39
سانتیمتر) داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند .ورزشکاران بطور تصادفی در سه روز متفاوت سه روش گرم کردن سنتی
(معمولی) ،گرمکردن به روش نیرومندسازی پسفعالی ایستا و پویا با انجام حرکت نیماسکات جفتپا با شدت  03درصد یک
تکرار بیشینه را اجرا کردند .پس از هر یک از روشهای گرمکردن ،آزمون اسکات پرش بر روی تخته نیروسنج جهت ارزیابی
نیروهای عکس العمل زمین انجام شد.
یافتهها :در فاز پرش و فرود ،مقدار اوج نیروی عکس العمل افقی و عمودی در حالت گرمکردن سنتی از دو حالت گرمکردن
نیماسکات جفتپای ایستا ( p=3/331برای هر دو فاز) و پویا ( p=3/331برای هر دو فاز) کمتر بود .همچنین ،در فاز پرش تفاوت
معناداری بین دو حالت گرمکردن نیماسکات جفتپای ایستا و پویا در نیروی عکس العمل افقی مشاهده شد ( .)p=3/330بهعالوه،
تفاوت معناداری در ارتفاع پرش عمودی و مقدار میانگین توسعۀ نیرو بین حالت گرم کردن سنتی با گرمکردن نیماسکات جفتپای
ایستا ( p=3/331برای هر دو روش) و پویا ( p=3/331برای هر دو) و بین حاالت ایستا با پویا (بهترتیب p=3/330 :و )p=3/332
مشاهده شد.
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای این تحقیق ،بهنظر میرسد استفاده از پدیدۀ نیرومندسازی پسفعالی در فرآیند گرمکردن می-
تواند مزیت بیشتری نسبت به گرمکردن معمولی در بهبود رکورد و عملکرد افراد هنگام اجرای حرکت اسکات پرش داشته باشد.
کلید واژهها :گرمکردن ،نیروی عکس العمل زمین ،نیرومندسازی پسفعالی ،اسکات پرش.
وصول مقاله 06/6/18:اصالحیه نهایی 06/5/0:پذیرش06/13/15:

مهرداد عنبریان 48

مقدمه

ورزش مورد نظر بیان کردند ( .)9بنابراین ،بهنظر میرسد که

امروزه ورزشکاران در جستجوی راههای مختلف برای

میتوان عملکرد ورزشی را با استفاده از الگوهای حرکتی

افزایش عملکرد خود و در نتیجه ارتقاء رکورد و پیشگیری

مشابه و با حداکثر تالش در مرحلۀ گرم کردن بهبود داد.

از آسیب هستند .گرم کردن یکی از موارد موثر در این زمینه

نیروی عکس العمل زمین ،اصلیترین نیرویی است که روی

است که میتواند با افزایش دما و سوخت و ساز انرژی

بدن اعمال میشود و در حالت ایستادن یا دویدن روی پا

عضله ،افزایش خاصیت ارتجاعی بافت ،برونده قلبی ،جریان

تأثیر میگذارد .این بردار نیرو ،در سه جهت اعمال میشود

خون محیطی ،بهبود عملکرد دستگاه عصبی ،و فراخوانی

و شامل یک جزء عمودی با دو جزء افقی (قدامی -خلفی و

عصبی-عضالنی واحدهای حرکتی در بهبود عملکرد

داخلی -خارجی) است که روی دستگاه صفحۀ نیرو اثر می-

ورزشی اثرگذار باشد (2و.)1

گذارد ( .)10با وجود بررسیهای مختلف اثرگذاری پدیدۀ

یکی از روشهای جدید گرم کردن ،گرم کردن با استفاده

 PAPبر روی فعالیت الکتریکی عضالت ( )11و میزان

از پدیدۀ نیرومندسازی پسفعالی ( (PAPاست .پدیدۀ

رکورد و بهبود اجرا ( ،)12نحوۀ اثرگذاری اثر این پدیده بر

نیرومندسازی پسفعالی شامل انجام تمرینات بیشینه و

متغیرهای کینتیکی و نیروی عکس العمل زمین کمتر مورد

زیربیشینه در مرحلۀ گرم کردن است که میتواند در بهبود

بررسی قرار گرفته و نتایج ضد و نقیضی منتشر شده است.

توان عضالنی (مانند حرکات پرشی افقی و عمودی) و

برای مثال ،در یک تحقیق افزایش نیروی عکس العمل زمین

عملکرد عصبی -عضالنی مؤثر باشد (1و)0؛ بنابراین

بدون هیچ همبستگی با ارتفاع پرش عمودی مشاهده شد

کاربردهای فراوانی برای گرم کردن پیش از انجام

( Weber .)13و همکاران ( )2335نیز طی تحقیقی

ورزشهای سرعتی -توانی دارد .برای مثال ،بهبود اجرای

کاربردهای پدیدۀ  PAPرا مورد بررسی قرار دادند و

دویدنهای سریع ( )5و پرش ( )3متعاقب استفاده از این نوع

مشاهده کردند که انجام حرکت اسکات با شدت باال در

گرم کردن مورد تائید محققان قرار گرفته است .این در

مرحلۀ گرم کردن روی توان تولیدی اندام تحتانی ،ارتفاع

حالیست که توان عضالنی (قدرت انفجاری) از عوامل

اوج و همچنین نیروی عکس العمل زمین تأثیر حاد می-

کلیدی برای دستیافتن به عملکرد و اجرای بهینۀ ورزشی

گذارد؛ اما انجام حرکت اسکات پرش بصورت متوالی

است که در رشتههای ورزشی انفرادی و گروهی مختلف

باعث کاهش ارتفاع اوج و اوج نیروی عکس العمل و

نقش مهمی دارد ( .)6با توجه به اصل اختصاصی بودن

افزایش میانگین نیروی عکسالعمل زمین میشود (.)14

تمرین ،گرم کردن اختصاصی میتواند با شبیهسازی

همچنین ،برخی تحقیقات تغییرات معناداری در رکورد پرش

حرکات یک رشتۀ ورزشی خاص به باال بردن هماهنگی و

عمودی حین استفاده از روش گرم کردن  PAPمشاهده

بهبود عملکرد کمک نماید ( .)7در این زمینه ،اسکات پرش

کردند ( .)11با اینحال ،مطالعات اندکی نیز بی اثر بودن و

یکی از تمرینات پرکاربرد ورزشی برای افزایش توان

یا اثرات منفی پدیدۀ  PAPبر عملکرد را نشان دادهاند

عضالنی است و بهصورت ترکیب  2ثانیهای در حداکثر خم

( .)15با توجه به تمایل چشمگیر ورزشکاران و مربیان برای

شدن زانو انجام میشود ( .)8منظمی و همکاران ( )1002در

بکارگیری پدیدۀ  PAPدر مرحلۀ گرم کردن و نیز گسترۀ

تحقیقی به تأثیرگذاری شدت و نوع انقباضات ارادی بر

نه چندان طوالنی تحقیقاتی در این زمینه ،بررسی جنبههای

پدیدۀ  PAPپرداختند و ضمن بهبود در عملکرد و ارتفاع

گوناگون این پدیده ضروری بهنظر میرسد .بنابراین ،هدف

پرش ،یکی از فاکتورهای مهم در تأثیرگذاری پدیدۀ PAP

از انجام تحقیق حاضر مقایسۀ اثر دو روش گرم کردن سنتی

در تمرینات توانی را بکارگیری ویژگی و الگوی حرکتی
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 48اثرات دو روش گرم کردن سنتی ...

و نیرومندسازی پسفعالی بر متغیرهای کینتیکی و نیروی

دو تکرار را داشته باشد که در این صورت مقدار  03درصد

عکسالعمل زمین در مردان ورزشکار بود.

 1RMبهدست میآید ( .)17با توجه به اینکه میبایست
زاویۀ زانوی آزمودنیها در حرکت نیماسکات ایستا 03

روش بررسی
آزمودنیها :پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربی بود که در آن
 11مرد ورزشکار تمرینکرده با ویژگیهای سن:
 26/8±0/61سال ،قد 153±5/00 :سانتیمتر ،وزن:
 23±13/68کیلوگرم داوطلبانه در این طرح شرکت کردند.
آزمودنیها طی یک سال گذشته بهصورت نامنظم حداقل
هفتهای یک جلسه به تمرین مقاومتی پرداخته بودند و در
چهارماه اخیر هیچ نشانۀ آسیبدیدگی در ناحیه پایین تنه
گزارش نکرده بودند ( .)16همۀ آزمودنیها برگۀ رضایت-
نامۀ شرکت در پژوهش و پرسشنامۀ سالمت و تندرستی را
در ابتدای کار تکمیل کردند.
ثبت دادهها :برای ثبت سیگنالهای نیروی عکسالعمل زمین
از دستگاه نیروسنج شرکت دانش ساالر ایرانیان ساخت
کشور ایران استفاده شد .این دستگاه توانایی ثبت  5متغیر
شامل :میزان نیرو و میزان گشتاور نیرو در هر سه محور اصلی
و همینطور مختصات مرکز فشار در دو محور را دارد .برای
انجام آزمونها ،فرکانس نمونهبرداری دستگاه روی 133
هرتز قرار داده شد .نحوۀ کالیبراسیون دستگاه نیز بصورت
خودکار توسط کارخانۀ سازنده انجام گرفت.
روش اجرا :آزمودنیها به فاصلۀ  22ساعت پیش از شروع
فرآیند پژوهش ،برای تعیین یک تکرار بیشینه )1RM( 1در
حرکت نیماسکات ایستا و پویا ،به آزمایشگاه بیومکانیک
اندام تحتانی مراجعه میکردند .در این پژوهش از پروتکل
هافمن برای تعیین  1RMاستفاده شد ( .)17این روش برای
افراد ورزشکار تمرین کرده کاربرد دارد .در این روش،
باالترین وزنهای که میتوان یک بار حرکت اسکات را با
آن انجام داد بهعنوان  1RMدر نظر گرفته میشود .سپس از
مقدار وزنه تا حدی کم میشود تا ورزشکار توانایی انجام

درجه باشد ( ،)18ارتفاع پایۀ اسکات طوری تنظیم میشد
که هنگام قرارگرفتن آزمودنی در حالت نیماسکات ،تنها
نیاز بود تا دستیاران  2-8سانتیمتر وزنه را باال برده تا
آزمودنی در حالت مناسب قرار بگیرد .درصورتیکه
آزمودنی توانایی نگهداشتن بار معینی را برای  1ثانیه بدون
برهمزدن شکل نیماسکات داشت ،بار وزنه پس از گذشت
زمان استراحت بر اساس پروتکل هافمن افزایش مییافت.
پس از تعیین قدرت بیشینۀ ایستای آزمودنیها ،از آن برای
تعیین بار پروتکلها استفاده شد .جلسۀ آشنایی با پروتکلها
و آزمون نیز در همان جلسات تعیین یک تکرار بیشینه به
انجام رسید .سپس آزمودنیها در سه جلسه در آزمایشگاه
حضور یافته و در هر جلسه یکی از سه روش گرم کردن
سنتی (معمولی) ،گرم کردن به روش نیرومندسازی
پسفعالی با انجام حرکت ایستای نیماسکات جفتپا با
شدت  03درصد یک تکرار بیشینه و گرم کردن به روش
نیرومندسازی پسفعالی با انجام حرکت پویای نیماسکات
جفتپا با شدت  03درصد یک تکرار بیشینه را برحسب
تصادف اجرا میکردند ( .)19علت انتخاب تصادفی جلسات
برای هر آزمودنی این بود تا تا اثر خطای منظم
(سیستماتیک) و یادگیری کنترل و حذف شود .آزمودنیها
در هر جلسه از یک پروتکل مشترک گرم کردن عمومی
همراه با روش اختصاصی گرم کردن استفاده میکردند؛
بدین صورت که ابتدا با سرعت  0کیلومتر بر ساعت به مدت
 8دقیقه روی تردمیل میدویدند و پس از آن به مدت 0
دقیقه به اجرای حرکات کششی (گروه عضالت چهارسر،
همسترینگ ،جلو و پشت ساق و ناحیۀ پشت و کمر) می-
پرداختند (هر حرکت  1تا  6ثانیه) و در انتها  8حرکت
نشست و برخاست را اجرا میکردند ( .)18پس از گذشت 8
دقیقه از اتمام پروتکل گرم کردن (بهعنوان زمان استراحت)،

One Repetition Maximum

1

آزمودنیها از حالت نیماسکات (زاویۀ زانو بین  03تا 133
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درجه و پاها باز به اندازۀ عرض شانه) و درحالیکه دستها را

نهایتاً برای محاسبۀ ارتفاع پرش از رابطۀ زیر استفاده شد

در نزدیکی کمر خود نگه داشته بودند با تمام توان اسکات

(:)21

پرشی به سمت باال را انجام میدادند و سپس با زانوهای باز
فرود میآمدند ( .)20نحوه الگوی فرود افراد نیز به صورت
آزاد انجام میگرفت.

2

تحلیل آماری :از آزمون شاپیرو -ویلک جهت بررسی

پردازش سیگنالهای ثبت شده :برای تجزیه و تحلیل داده-

طبیعی بودن توزیع دادهها استفاده شد .برای شناسائی

های نیروی عکسالعمل بدست آمده از دستگاه نیروسنج در

تفاوتهای معنادار بین دادهها از آزمون تحلیل واریانس با

دو محور ( Zمحور ورتیکال یا عمودی) و ( Yمحور
ساجیتال یا قدامی -خلفی) ،از نرمافزار مربوط به دستگاه
(نرمافزار  )Force Plate 4.9.410و فیلتر پایینگذر
مرتبۀ  1با فرکانس قطع  13هرتز استفاده شد ( .)21در این
پژوهش ،حداکثر پرش عمودی بهعنوان باالترین ارتفاعی که
فرد در حین اجرای پرش عمودی بدست میآورد ،معرفی
شد ( .)17همچنین ،نیروهای عکس العمل زمین در دو فاز
پرش و فرود مورد بررسی قرار گرفتند؛ بطوریکه فاز پرش از
 133میلی ثانیه قبل از  8درصد افزایش در مقدار پایه تا
لحظهای که مقادیر نیروی عکسالعمل صفر میشود (زمان
جداشدن پاها از روی دستگاه) در نظر گرفته شد .فاز فرود
نیز از لحظهای که مقادیر نیروی عکسالعمل از صفر به
مقدار مثبت تغییر کند تا  133میلی ثانیه بعد از آن در نظر
گرفته شد ( .)21برای نرمالیزه کردن اوج نیرو ،نیروی
عکسالعمل عمودی زمین به وزن همان فرد و نیروی

0

اندازههای تکراری و آزمون تعقیبی ( LSDبا استفاده از
نرمافزار  SPSSنسخه  )22استفاده شد (.)P>3/31
یافتهها
مقایسه مقادیر اوج نیروی عکس العمل :در فاز پرش ،مقدار
اوج نیروی عکس العمل افقی و عمودی در حالت گرم
کردن سنتی از دو حالت گرم کردن  PAPایستا (برای هر
دو اوج نیرو  )P=3/331و  PAPپویا (برای هر دو اوج نیرو
 )P=3/331کمتر بود .در همین فاز تفاوت معناداری بین دو
حالت گرم کردن  PAPپویا و ایستا در مقدار اوج نیروی
عکس العمل افقی نیز مشاهده شد ( .)P=3/330همچنین ،در
فاز فرود مقدار اوج نیروی عکس العمل افقی و عمودی در
حالت گرم کردن سنتی از دو حالت گرم کردن PAP
ایستا (برای هر دو اوج نیرو  )P=3/331و  PAPپویا (برای
هر دو اوج نیرو  )P=3/331کمتر بود (جدول .)1

عکسالعمل افقی نیز به مقدار میانگین نیروی عکسالعمل
افقی در این حالت تقسیم میشد؛ به عبارت دیگر ،مقادیر
اوج نیروی عکسالعمل افقی و عمودی به ترتیب بر مقدار
پایه محور افقی و عمودی تقسیم شدند .برای محاسبۀ میزان
توسعۀ نیرو نیز میزان اوج نیرو در محور عمودی در فاز پرش
بر زمان رسیدن به اوج تقسیم شد .زمان پرواز 1برابر حد
فاصل زمانی لحظۀ جداشدن پا از زمین (مقدار نیرو برابر
صفر) تا لحظۀ مثبت شدن مجدد مقدار نیرو در نظر گردید؛

Flight phase

1

Shapiro-Wilk
ANOVA with repeated measures test

2
3
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جدول  .1مقایسۀ مقادیر اوج نیروی عکسالعمل در دو محور و فاز در حاالت مختلف (میانگین  ±انحراف استاندارد)
گرم کردن سنتی

متغیر

گرم کردن  PAPایستا

*#

اوج نیرو در فاز پرش (( )Zدرصد وزن بدن)

1/052 ± 3/10

2/106 ± 3/15

اوج نیرو در فاز پرش (( )Yدرصد وزن بدن)

2/221 ± 3/58

0/000 ± 3/50

اوج نیرو در فاز فرود (( )Zدرصد وزن بدن)

0/618 ± 3/83

1/265 ± 3/21

اوج نیرو در فاز فرود (( )Yدرصد وزن بدن)

0/622 ± 3/20

8/110 ± 1/00

گرم کردن  PAPپویا
#

*

^*

*#
*#

^#
^#

*

*#

2/162 ± 3/21

^#

*

0/121 ± 3/58
1/816 ± 3/62
1/805 ± 1/31

* = تفاوت معنادار بین وضعیت سنتی با ایستا = # ،تفاوت معنادار بین وضعیت سنتی با پویا = ^ ،تفاوت معنادار بین وضعیت ایستا با پویا.

 .0-2مقایسه مقدار میانگین توسعه نیرو ( )RFDو میزان

ارتفاع پرش عمودی (برای هر دو  )P=3/331مشاهده شد؛

ارتفاع پرش عمودی :مقدار میانگین توسعه نیرو تنها برای فاز

همچنین ،بین گرم کردن  PAPایستا و  PAPپویا تفاوت

پرش و در محور  Zمحاسبه گردید .تفاوت معناداری بین

معناداری در میزان  )P=3/330( RFDو ارتفاع پرش

حالت گرم کردن سنتی با گرم کردن  PAPایستا و پویا

عمودی ( )P=3/332مشاهده شد (جدول .)2

برای هر دو متغیر میزان ( RFDبرای هر دو  )P=3/331و
جدول  .2مقایسۀ مقادیر میانگین توسعۀ نیرو و ارتفاع پرش عمودی بین وضعیتهای مختلف (میانگین  ±انحراف استاندارد)
متغیر

گرم کردن سنتی

گرم کردن  PAPایستا

گرم کردن  PAPپویا

میزان توسعۀ نیرو ()N/S

1/052 ± 3/10*#

*2/106 ± 3/15

2/162 ± 3/21 #

میزان ارتفاع پرش (سانتیمتر)

01/66 ± 2/2*#

^*13/16 ± 1/08

^02/51 ± 0/20 #

* = تفاوت معنادار بین وضعیت سنتی با ایستا = # ،تفاوت معنادار بین وضعیت سنتی با پویا = ^ ،تفاوت معنادار بین وضعیت ایستا با پویا.

بحث

 Cilliو همکاران ،با بررسی مقاومتهای  2-13درصد وزن

هدف از انجام پژوهش حاضر ،مقایسۀ اثر دو روش گرم

بدن در پروتکل گرم کردن فعال ،افزایش معناداری در اوج

کردن سنتی و نیرومندسازی پسفعالی بر نیروهای عکس

نیروی عکس العمل عمودی برای مقاومتهای باال گزارش

العمل زمین حین انجام حرکت اسکات پرش بود.

کردند .این در حالیست که در تحقیق آنها از مقاومت کم و

طبق نتایج مطالعۀ حاضر ،افزایش معناداری در اوج نیروی

دستگاه سیم کش برای اعمال بار استفاده شد؛ درصورتیکه

عکس العمل افقی و عمودی در گرم کردن  PAPایستا و

در تحقیق حاضر از اسکات با شدتهای بیشینه استفاده شد

پویا نسبت به گرم کردن سنتی در فاز پرش وجود داشت.

( Crum .)20و همکاران  ،نیز با اعمال بارهای متوسط در

همچنین ،افزایش معناداری در حالت  PAPایستا نسبت به

مرحلۀ گرم کردن ،افزایش معناداری در اوج نیروی عکس

پویا در فاز پرش برای نیروی عکس العمل افقی مشاهده شد.

العمل عمودی مشاهده کردند ( .)21با اینحال ،عدم بررسی

در فاز فرود ،افزایش معناداری در گرم کردن  PAPایستا و

نیروی عکس العمل در محور افقی و انجام حرکت افت

پویا نسبت به گرم کردن سنتی در هر دو محور افقی و

پرش بهجای اسکات پرش ،از تفاوتهای موجود در مطالعۀ

عمودی وجود داشت .نتایج این مطالعه با مطالعات  Cilliو

آنها با تحقیق حاضر بود Weber .و همکاران  ،نیز تفاوت

همکاران ( Crum ،)20و همکاران ( Weber ،)21و

معناداری در اوج نیروی عکس العمل عمودی مشاهده

همکاران ( )11و  Boydو همکاران ( )28همخوانی دارد.

کردند و تغییر فیبرهای عضالنی و باال بودن فیبر عضالنی
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نوع  2را علت احتمالی این تغییرات بیان نمودند ()14؛ اما

گرم کردن سنتی (معمولی) و همینطور در حالت

آنها میزان اوج نیرو در فاز فرود و همینطور حرکت اسکات

نیرومندسازی پسفعالی ایستا بیشتر از حالت پویا بود که با

ایستا را بررسی نکردند Boyd .و همکاران  ،نیز با مقایسۀ

نتایج مطالعۀ  Crumو همکاران  ،همسو است .آنها با انجام

حرکت اسکات ایستا و پویا با شدت  183درصد یک تکرار

اسکات پویا با شدت متوسط افزایش معناداری در RFD

بیشینه در مراحل گرم کردن ،افزایش معناداری در اوج

حرکت افت پرش مشاهده کردند ( .)21با اینحال ،نتایج این

نیروی عکس العمل عمودی نسبت به گرم کردن معمولی

مطالعه با نتایج مطالعۀ  Droppو همکاران  ،که تفاوت

گزارش کردند ()28؛ با اینحال ،با توجه به شدت باالی این

معناداری در حالت گرم کردن معمولی و اسکات ایستا

حرکت انجام آن بهندرت امکانپذیر است .مطابق با پیشنهاد

مشاهده نکردند ( ،)8همخوانی ندارد .این تناقض احتماالً

این دسته از مطالعات ،افزایش در نیروی عکس العمل

مربوط به ویژگیهای افراد شرکت کننده و حجم پروتکل

عمودی زمین متعاقب استفاده از روش گرم کردن  PAPبه

متفاوت باشد .همچنین Hanson ،و همکاران  ،با مقایسۀ

دلیل بهبود عملکرد عصبی -عضالنی ایجاد میشود .از

انجام حرکت اسکات در پروتکلهای گرم کردن در بین 03

طرف دیگر ،نتایج تحقیق حاضر با نتایج مطالعۀ Khamoui

ورزشکار تمرین کرده ،تفاوت معناداری در ضربۀ لحظهای

و همکاران ( )10و  Hansonو همکاران ( )18ناهمسو

یا اوج نیروی عکس العمل و یا کاهش زمان تماس پا

است Khamoui .و همکاران  ،با انجام  2ست  8تکراری و

مشاهده نکردند ( .)15از طرف دیگر Abdolmaleki ،و

شدت  58درصد اسکات پویا روی افرادی که بصورت

همکاران  ،اثر دو نوع انقباض ایستا و پویا با شدت بیشینه و

تفریحی تمرین کرده بودند کاهش معناداری در اوج نیروی

زیربیشینه را در بین ورزشکاران رشته دو و میدانی بررسی

عکس العمل عمودی مشاهده کردند ( )13که بهنظر میرسد

کردند و نشان دادند که ارتفاع پرش پس از گرم کردن به-

سطح آمادگی افراد و حجم پروتکل تمرینی از دالیل ایجاد

همراه پروتکلهای نیم اسکات ایستا و پویای زیربیشینه

این تناقضات باشند Hanson .و همکاران  ،نیز با مقایسۀ

نسبت به گرم کردن معمولی افزایش یافت (در حالت ایستا

حرکت با شدت پایین و باال روی دستگاه اسمیت ،تفاوت

از پویا بیشتر بود) ()19؛ آنها پیشنهاد دادند که کارایی این

معناداری در اوج نیروی عکس العمل عمودی مشاهده

روش در افزایش عملکرد انفجاری در ورزشهای توانی-

نکردند ( )15که احتماالً این دستگاه تنها بر اکستنسورهای

انفجاری بسیار سودمند واقع گردد .نتایج تحقیقات

زانو اعمال بار میکند و نمیتواند تحریک باالیی در سایر

 Fletcherو همکاران  ،و  Hamadaو همکاران  ،نیز

عضالت مهم در انجام پرش ایجاد کند .از طرفی ،مطالعهای

موید اثرگذاری پدیدۀ نیرومندسازی پسفعالی بر افزایش

که به بررسی نیروی عکس العمل افقی بپردازد توسط محقق

عملکرد پرش بود و با نتایج تحقیق حاضر مطابقت داشت

یافت نشد .با اینحال Dobbs ،و همکاران  ،اهمیت استفاده

(22و.)12

از نیروی افقی و عمودی را برای اندازهگیری دقیق عملکرد

با مرور مطالعات ،بهنظر میرسد که شیوۀ بکارگیری پدیدۀ

ورزشکاران نشان دادند و بیان نمودند که افزایش نیروی

 PAPو ویژگیهای آناتومیکی افراد ( ،)26سطح آمادگی

عکس العمل افقی باعث ایجاد نیروی برشی خلفی در زانو

و حرفهای بودن ورزشکار ( ،)13شدت انقباض (26و )16و

شده که برای جلوگیری از آسیب رباط  ACLنیز نقش

نوع انقباض ( ،)9میزان استراحت و ریکاوری بین تمرین و

مهمی ایفا میکند (.)26

اجرا ( ،)14نوع پروتکل ( )15و حجم پروتکل تمرینی

همچنین ،میزان  RFDو ارتفاع پرش بطور معناداری در

( )13میتوانند در نحوۀ اثرگذاری این پدیده موثر باشند.

حالت گرم کردن با روش  PAPایستا و پویا بیشتر از حالت

برای مثال Rixon ،و همکاران  ،به مقایسۀ اثر انقباض
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ارادی ایزومتریک و پویا پرداختند و نشان دادند که انقباض

پسفعالی با ایجاد تغییر درون عضالنی و افزایش فعالیت

ایزومتریک نسبت به انقباض پویا دارای اثر بیشتری بر

عضالت باعث افزایش میزان نیروهای عکس العمل زمین و

عملکرد انفجاری متعاقب است ( Hamada .)25و

بهبود عملکرد میشود ( .)19با توجه به عدم دسترسی به

همکاران ( )2333نیز بیان کردند که اثر استفاده از روش

سیستم آنالیز حرکت برای تحلیل سینماتیکی بهعنوان

 PAPبه شیوۀ بکارگیری آن و ویژگیهای ساختاری

محدودیت این تحقیق ،پیشنهاد میشود تغییرات بیومکانیکی

جسمانی افراد بستگی دارد ( Chiu .)22و همکاران  ،نیز

ناحیۀ تنه در مطالعات آینده به منظور تحلیل دقیقتر ارزیابی

ضمن نشان دادن افزایش ارتفاع هنگام استفاده از پدیدۀ

شود .با تمام این تفاسیر ،با توجه به محدودیتهای متعدد و

نیرومندسازی پسفعالی ،مشاهده کردند پاسخ به  PAPدر

پیشینۀ پژوهشی مورد بحث در این زمینه ،انجام تحقیقات

افراد تمرین کرده بهتر بوده است ( .)20نکتۀ مهم در این

آتی بهمنظور شناخت دقیقتر این روش گرم کردن در

زمینه این است که ویژگی افراد در میزان و نحوۀ اثرگذاری

شرایط ورزشی و مسابقاتی مورد نیاز میباشد.

پدیدۀ  PAPبسیار تعیین کننده میباشد؛ بطوریکه برخی
تحقیقات ذکر کردهاند که آزمودنیهای دارای تارهای تند

نتیجهگیری

انقباض بیشتر و یا ورزشکاران رشتههای توانی -انفجاری

با توجه به یافتههای این تحقیق و تغییرات مشاهده شده در

احتماالً بیشتر از سایر افراد از این پدیده بهرهمند میگردند

میزان نیروهای عکسالعمل زمین و ارتفاع پرش ،بهنظر می-

( .)19در زمینۀ نحوۀ اثرگذاری پدیدۀ  ،PAPتحقیقات

رسد استفاده از پدیدۀ نیرومندسازی پسفعالی در فرآیند

اخیر نشان دادهاند که افزایش معناداری در میزان فعالیت و

گرمکردن مزیت بیشتری نسبت به گرمکردن معمولی در

فرکانس عضالت درگیر در حرکت حین استفاده از این

بهبود رکورد و عملکرد افراد هنگام اجرای حرکت اسکات

روش گرم کردن ایجاد میشود که این مسئله ممکن است

پرش داشته باشد.

به دلیل فراخوانی واحدهای حرکتی بیشتر و افزایش سرعت
انتقال پتانسیل عمل در سطح سارکومر باشد؛ این افزایش

تشکر و قدردانی

باعث تغییر و همزمانسازی پلهای عرضی میشود و در

این مقاله منتج از پایان نامه مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد

نتیجه سطح تولید نیروی عضله افزایش یافته و عملکرد آن

نویسنده اول (سجاد عوضزاده سامانی) مصوب دانشگاه

بهبود پیدا میکند ( .)29برای مثال ،صیدی و همکاران ،نشان

بوعلیسینا با کد  2030355میباشد .از مسئولین محترم

دادند که ارتفاع پرش عمودی بهخصوص در تمرین نیم-

آزمایشگاه تحقیقاتی بیومکانیک اندام تحتانی دانشگاه

اسکات با شدت کم افزایش معناداری مییابد و

بوعلی سینا و تمامی ورزشکارانی که بهعنوان آزمودنی در

سازوکارهای دیگری همچون افزایش در فعالیت الکتریکی

این پژوهش شرکت کردند سپاسگزاریم.

عضالت عامل ایجاد این تغییرات میباشند ( .)11در یک
مطالعۀ دیگر نیز فراخوانی واحدهای حرکتی بزرگتر را عامل
افزایش میزان  RFDبیان شد ( .)30بنابراین ،با توجه به
اینکه میزان فعالیت و فرکانس عضالت به تغییرات درون
عضالنی وابسته است و نتایج این تحقیقات از اثرگذاری
پدیدۀ  PAPبر این عوامل حمایت کردهاند؛ ممکن است
اینگونه فرض کرد که گرم کردن به روش نیرومندسازی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان  /دوره بیست و سوم /فروردین و اردیبهشت 7931
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