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Abstract 

Background and Aim: Flexibility is an important component of the normal musculoskeletal 

system function. Therefore, flexibility exercises as a basic component of athletes’ warm–up 

programs are generally recommended before training or participating in sports competitions. Due 

to the controversy in use of stretching in the warm-up programs, as well as the use of whole body 

vibration (WBV) in improving flexibility, the aim of the present study was to investigate the 

effects of WBV on lower extremity muscles flexibility in healthy young women. 

Materials and Methods: A total of 25 healthy young women with an average of age 20/76±1/09 

years old participated in the present study. Their flexibility were measured using passive knee 

extension test, hip flexion, test and modified sit and reach test before and after the intervention. 

Participants stood on WBV equipment (f=30 Hz, Amp=2mm 5×60s hold +60srest) in semi squat 

position.  

Results: After WBV, the flexibility of the hamstring and hip flexor as well as general flexibility 

significantly increased (P=0/000). The results showed that, before WBV, there was significant 

differences in hamstring and hip flexors flexibility between the two legs (P≤0/05), but after 

WBV, no significant difference was observed in hip flexors flexibility (P=0/14). 

Conclusion: The findings of the study indicate that the WBV seems to be a suitable training 

method for improving lower extremity muscular flexibility. 
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 چکیده

 مقدمه و هدف
 آماده سازی ف پذیری، جزء ثابت برنامه هایبه همین منظور تمرینات انعطا انعطاف پذیری جزء مهمی از عملکرد طبیعی سیستم عضالنی  اسکلتی می باشد.

نتایج ضد و نقیض در فواید از تمرین یا شرکت در رقابت های ورزشی پیشنهاد می گردد. با توجه به  به صورت عمومی پیشورزشکاران محسوب شده و 
هبودی انعطاف ب برای( whole body vibration:WBVکاربرد ویبراسیون عمومی بدن ) کاربرد استرچینگ در برنامه ی گرم کردن از یک سو و

 هدف از مطالعه ی حاضر بررسی اثر ویبریشن عمومی بدن بر انعطاف پذیری اندام تحتانی در زنان جوان سالم می باشد. ،پذیری از سوی دیگر

  مواد و روش ها
های  آزموند از مداخله با استفاده از بع سال در این مطالعه شرکت کردند. انعطاف پذیری این افراد قبل و 76/20±09/1با میانگین سنی  سالم زن جوان 25 

Passive Knee Extension   ,Hip Flexion و Modified sit and Reach  اندازه گیری شد. سپس شرکت کنندگان به حالت نیمه اسکات
 ست ها ایستادند.  ثانیه استراحت بین 60ثانیه ای و 60میلی متر ( در پنج ست  2هرتز، آمپلی تود 30)فرکانس WBVروی پلت فورم دستگاه 

 یافته ها 
، انعطاف پذیری همسترینگ, فلکسورهای هیپ در هر دو پا و نیز انعطاف پذیری عمومی بدن بطور معنی داری نسبت به قبل از آن WBVپس از اعمال 

قبل از مداخله با یکدیگر اختالف نتایج نشان دادند که انعطاف پذیری همسترینگ و فلکسورهای هیپ بین دو پای راست وچپ . (P=00/0افزایش یافت )
 (.P=14/0) بین انعطاف پذیری فلکسورهای هیپ در دو پا تفاوت معنی دار وجود نداشت WBV(. ولی پس از اعمال  P≤05/0معنی داری دارند)

 نتیجه گیری
 پذیری اندام تحتانی باشد. می تواند روش تمرینی مناسبی برای افزایش انعطافWBVیافته های این مطالعه نشان می دهد که کاربرد  

  واژه های کلیدی
 استرچ ،انعطاف پذیری، ویبریشن 
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 مقدمه و اهداف
عنوان فاکتوری مهم وموثر در سالمت جسمی، در نظر گرفته میشود. دامنه حرکتی، یکی از اجزای اصلی عملکردطبیعی انعطاف پذیری به 

مفصلی ضروری است و این دو فاکتور فعالیت بیشترینکسب دامنه ی حرکتی  برایعضالنی  بیشترینسیستم عضالنی اسکلتی می باشد. طول 
را تحت تاثیر قرار می دهند بطوریکه افزایش انعطاف پذیری از اجزاء ضروری در فیزیوتراپی و ورزش های فانکشنال افراد و عملکرد  ورزشکار 

. اهدافی که از افزایش انعطاف پذیری قبل از رویداد های ورزشی می توان انتظار داشت عبارتند از: دامنه ی حرکتی کافی  ]1] محسوب می گردد
 خطرپذیرینین کاهش سفتی عضالنی و یا افزایش کامپلیانس که از نقطه نظر تئوری باعث کاهش به منظور انجام بهینه فعالیت ورزشی و همچ

سازی  . به همین منظور تمرینات استرچینگ بویژه استرچ استاتیک برای افزایش انعطاف پذیری، جزء ثابت برنامه های آماده[2] آسیب می گردد
 .شودقبل از تمرین یا شرکت در رقابت های ورزشی پیشنهاد می  به صورت عمومیورزشکاران محسوب می گردد و 

شرکت در رقابت های ورزشی، دوره ای از فعالیت های مقدماتی، به منظور  هنگاممطابق با نظر انجمن بین المللی قدرت و آمادگی قبل و یا 
ولیک، افزایش انعطاف پذیری و بهبود دامنه ی حرکتی مفصلی، ارتقاء عملکرد و انتقال فرد از وضعیت افزایش جریان خون و فعالیت متاب

دقیقه  8 -12دقیقه فعالیت هوازی با شدت کم و بدنبال آن  5 -10که این برنامه مقدماتی شامل  استاستراحت به تمرین و ورزش ضروری 
 .[3]استرچ می باشد

 .[7-4]از استرچ و افزایش انعطاف پذیری در ورزشکاران را گزارش کرده اندچندین مطالعه فواید استفاده 
 Cross تاندونی در گروه های -دریک مطالعه ی گذشته نگر گزارش نمودند که تعداد وقوع استرین های عضالنی 1999و همکاران در سال

 .[4]عضالنی استرچ یافته به طور معنا داری کاهش یافته است
Gremion (2005طی یک مطالعه مروری درباره ی اثر استرچینگ بر  ) آسیب ورزشی و عملکرد ورزشی به این نتیجه رسید که  خطرپذیری

آسیب را  خطرپذیری ،موبیلیتی نبودمهمی در افزایش عملکرد ورزشی داشته و  نقشمفصل،  -استرچینگ از طریق افزایش موبیلیتی عضله 
 .[6]افزایش می دهد

برخی از مطالعات، نتایج متناقضی از استفاده استرچینگ در برنامه ی آماده سازی گزارش دادند و حتی برخی اثراتی منفی برای آن  به تازگیاما 
 Herbert، 2002. در سال [8, 9]نده اآسیب عضالنی را به زیر سؤال برد خطرپذیریوهمکاران طی دو مطالعه اثر استرچ بر  Popeه اند. قائل شد

. تعدادی از مطالعات نشان دادند که [10]آسیب عضالنی ندارد خطرپذیرینیز در مطالعه ا ی سیستماتیک به این نتیجه رسید که استرچ تاثیری بر 
النی از قبیل تولید نیرو، عملکرد پرش عمودی، زمان عض بیشتریناسترچینگ، بویژه استرچ استاتیک می تواند باعث کاهش معناداری در عملکرد 

 .[11-13]گردد دویدن
بهبود عملکرد نوروماسکوالر استفاده می  برایورزشی است که درورزش وتوانبخشی جدید از تمرینات  به نسبتیک رویکرد  WBVاز سوئی 

. این [14]کارا و جالب در کنار فرم های سنتی تمرین برای ورزشکاران، افراد مسن و افراد سالم شناخته شده است گردد و به عنوان یک مکمل
روش از آمادگی فیزیکی با ایجاد حرکات نوسانی که به کل بدن منتقل می شود،گیرنده های حسی بویژه دوک عضالنی را تحریک کرده و 

 .[15]انقباضات عضالنی می گردد موجبآلفا موتور نورون  واکنشبافعال سازی 
و افزایش تراکم  وضعیتیعث افزایش قدرت وتوان عضالنی، بهبود ثبات می تواند با مدت درازبصورت  WBVمطالعات نشان داده اند که 

سالمت عمومی  آمادگی جسمانی و تمرینی نوظهور برای توانبخشی،. با توجه به اثرات مثبت ذکر شده، این مداخله ی  [19-16]گردد استخوانی
 بسیار محبوب شده است.

نشان دادند که انعطاف پذیری بعد از  2006و همکاران در سال  Sands.  [22-20, 3]را بر انعطاف پذیری آزموده اند WBVمطالعات اندکی اثر 
 .[23]تمرینات ویبریشن هم به صورت فوری و هم با گذشت زمان افزایش معناداری یافته است

که می تواند بطور همزمان باعث افزایش انعطاف پذیری و افزایش عملکرد عضالنی گردد , به عنوان  WBVبنابراین به نظر می رسدکاربرد 
منفی استرچینگ در تمرینات  برخی آثاریک فعالیت مقدماتی قبل از شرکت در دیگر تمرینات ورزشی می تواند جالب و مؤثر باشد و با توجه به 
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بر انعطاف پذیری اندام  WBVجایگزینی برای این روش باشد. بنابراین هدف ما در این تحقیق بررسی اثرات فوری  ی، شاید بتواندآماده ساز
 تحتانی می باشد.

 مواد و روش ها 
ه بر کدنمی باش سانتی متر(4/162±47/5کیلوگرم , 30/55±82/6سال،  76/20±06/1) سالم زن جوان 25شرکت کنندگان در این مطالعه 

انتخاب شدند.شرکت کنندگان قبل از شرکت  اساس نمونه گیری غیر احتمالی از نوع آسان از بین دانشجویان دختردانشگاه علوم پزشکی تهران
ی مراحل این تحقیق مورد تایید کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار  همهدر مطالعه فرم موافقت آگاهانه را تکمیل و امضا کردند. 

 رفت.گ
صرع وتشنج، نداشتن شکستگی استخوانی و  نداشتن بیماری مشکالت بینایی، نداشتن ،ساله 18-30زنان عبارت بودند از:  معیارهای ورود

سنگ کلیه ومثانه، شرکت نداشتن در برنامه های ورزشی وقدرتی  نداشتن بیماریمیگرن،  نداشن بیماریاخیر،  کشیدگی تاندون در شش هفته
 .زانو و مچ پا ،پیمانند ه یدر اندام تحتان عهینداشتن سابقه ضار ودائم، به طور مستم

 تمایل به ادامه ی همکاری بود. نداشتنو  آزمونناتوانی فرد در انجام معیارهای خروج شامل: 
 انجامدر شروع جلسه اعمال مداخله و نحوه ی اجرای تست ها آشنا شدند.  فراینددر طی جلسه ی آشنایی، شرکت کنندگان به طور کامل با 

کیلومتر بر ساعت داشتند . بالفاصله پس از آن،  4دقیقه راه رفتن برروی تردمیل با سرعت  5آماده سازی عمومی شامل  روشمداخله، افراد یک 
 ری انجام شد.و پس از مداخله، ارزیابی نهایی از انعطاف پذی انجامارزیابی اولیه از انعطاف پذیری صورت گرفت. سپس مداخله مورد نظر 

 الف ( ارزیابی انعطاف پذیری:
 ارزیابی شد: آزموندر این مطالعه، انعطاف پذیری طی سه 

1)Modified sit and reach test : 
فرد روی زمین  آزمون. برای انجام این [24،3،20،21،32]میباشد lower back واین تست، یک معیار معمول برای ارزیابی انعطاف پذیری هیپ 

بوده و مچ پاها در وضعیت دورسی فلکشن  ext ر کاملبطوبه دیوار تکیه داشته باشد. زانو ها  بطور کاملکه سر و پشت اش آنگونه نشسته 
قرار داده شد. در این حالت، ابتدا فرد دست ها را روی sit and reach ابتدا کف پاها )بدون کفش( در تماس با جعبه ی  نوترال قرار می گرفت.

را به سمت جعبه نزدیک می کرد. فاصله ی نوک هم قرار داده و بدون اینکه سر و پشتش از دیوار جدا شود آرنج ها را صاف کرده دست ها 
انگشتان تا لبه ی جعبه با خط کش اندازه گرفته شده و به عنوان نقطه صفر یا شروع در نظر گرفته می شد. سپس فرد به آهستگی به جلو خم 

فظ شده و در این حالت فاصله ی ح s2انتهایی برای مدت  وضعیتشده و تا جای ممکن دستش را به موازات جعبه و خط کش به جلو می برد. 
 (.1تصویرمرتبه تکرار و بهترین اندازه برای محاسبات آماری استفاده گردید) 3 آزمونبدست آمده ثبت می گردید. این 

 
 حوه ی اندازه گیری انعطاف پذیری عمومی بدن: ن1تصویر 
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2) Passive knee extension test: 
آنگونه ، فرد به حالت طاق باز دراز کشیده، آزمون. برای انجام این [25]عطاف پذیری همسترینگ می باشدتستی معتبر برای ارزیابی ان آزموناین 
برجستگی های تروکانتر بزرگ فمور،  آزموندد. سپس در اندام مورد اندام سمت مقابل از ناحیه ی زانو از تخت آویزان شده تا لگن فیکس گر که

با استفاده از گونیامترباز شونده  آزمونعالمت گذاری شد. اندام مورد  نشانه گذاراپی کندیل خارجی ران و محل قوزک خارجی پا توسط 
(Lafayette instrument company USA)  ار داده شد وبا کمک استرپ ثابت گردید. درجه قر 90از ناحیه هیپ در زاویه ی فلکشن

 گر، محور گونیامتر را بر سطح طرفی اپی کندیل خارجی فمور قرار داده و بازوی ثابت وتلسکوپی گونیا متردر امتداد سطح طرفی ران به گونهآزمون
یامتر در امتداد سطح طرفی ساق به گونه ای ای قرار گرفت که انتهای آن در امتداد تروکانتر بزرگ قرار گرفته و بازوی متحرک و تلسکوپی گون

گر ساق فرد را به آزموندرجه تنظیم شد. سپس  90قرارگرفت که انتهای آن در امتداد قوزک خارجی بود. در این حالت زاویه ی مفصل زانو در 
بهترین شد. این عمل سه مرتبه تکرار و  صورت غیرفعال باال آورده تا جاییکه سفتی را احساس کند. در این حالت مقدار عددی گونیامتر خوانده

 (2نتیجه ثبت گردید )تصویر 

 
 اندازه گیری انعطاف پذیری همسترینگ :2تصویر 

3)Hip flexion test: 
 بطور کامل. ابتدا فرد طاق باز دراز کشیده وهر دو پا در وضعیت [24]، معیاری برای ارزیابی انعطاف پذیری فلکسورهای هیپ می باشدآزموناین 

ردید  شامل: تروکانتر بزرگ فمور ، اپی کندیل خارجی فمور و عالمت گذاری گ نشانه گذار به وسیلهصاف قرار می گرفت. لندمارک هایی که 
بودند.سپس گونیامتر در سمت خارجی زانوی مورد ارزیابی قرار گرفته بطوریکه محور گونیامتر در سطح اپی کندیل خارجی ران و  مالئول خارجی

ا قرار می گرفت. سپس از فرد خواسته شد پای مقابل را خم بازوی ثابت آن در امتداد تروکانتر بزرگ و بازوی متحرک در امتداد قوزک خارجی پ
د. کرده و با کمک دست ها زانو را به قفسه ی سینه نزدیک کند. در این حالت زاویه ی فلکشن زانودر پای مورد تست از روی گونیامتر خوانده ش

 (.3-تکرار و بهترین نتیجه مورد استفاده ی آماری قرار گرفت)شکل  باراین تست سه 

 
 نحوه ی اندازه گیری انعطاف پذیری فلکسورهای هیپ : 3تصویر 
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 .برای هردو پای راست و چپ نمونه ها انجام شد یاد شدههر یک از ارزیابی های 
 برنامه ی درمانی انجامب( نحوه ی 

 60فرد در پنج ست )آمریکا( انجام شد . هر  power plate next generationساخت شرکت WBVاعمال ویبراسیون توسط دستگاه 
بدون  . فرد[28-26]میلی متر تنظیم شد 2هرتز وآمپلی تود آن  30ثانیه استراحت بین ست ها با ارتعاشی مواجه شدکه فرکانس آن  60ثانیه ای و

تحقیقات این  برابرعلت انتخاب این وضعیت ایستادن این است که  با جوراب درحالت نیمه اسکات روی پلت فورم دستگاه ایستاد. کفش و
در تمام مدت  [30, 29]می شود.  dampبطور کاملامواج ویبراسیون در ناحیه هیپ  وضعیت از انتقال ویبراسیون به سر جلوگیری می کند و

الت کشیده نگه می داشت ولی در صورت به هم ها را به ح فرد به جلو نگاه کرده، وزن را بطور قرینه روی هردو پا انداخته و دست رویارویی
 نمونه ها انجام شد. دوباره برایهای ارزیابی انعطاف پذیری  آزمونی  همه ،. در پایاندستگاه را بگیرد hand railخوردن تعادل می توانست 

استفاده  اسمیرنف کولموگروف آزمونه ها از ابتدا جهت تعیین توزیع نرمال داد استفاده شد.  SPSS22 آماری از نرم افزار تجزیه و تحلیلبرای 
انحراف معیار  و سپس میانگین، (.P>05/0می باشند )برخوردار توزیع متغیرهای دموگرافیک ازتوزیع نرمال دادکه نشان آزموناین  نتایج شد.

پای  در آن قبل و پس از ویبریشن و تغییرات احتمالی انعطاف پذیری مقایسه ی میانگین محاسبه شد. متغیرها قبل وپس از ویبریشن همه ی
سطح معنی  زوجی انجام شد.  tآماری آزمونقبل و پس از ویبریشن با استفاده از  بین دو پا انعطاف پذیری مقایسه ی و همچنین چپ راست و

 در نظر گرفته شد. P≤05/0داری
 (n=25مشخصات دموگرافیک افراد شرکت کننده ) : 1جدول

 بیشترین حداقل انحراف معیار گینمیان خصوصیات آنتروپومتریک

 23 19 06/1 76/20 سن )سال (

 175 155 47/5 4/162 قد )سانتی متر (

 68 40 82/6 30/55 وزن )کیلو گرم (
 

 یافته ها 
نی ، انعطاف پذیری همسترینگ وفلکسورهای هیپ در هر دو پا )راست و چپ ( بطور مع WBVزوجی نشان داد پس از اعمال  t آزموننتایج 

 ( . 2( )جدول P=0001/0داری  افزایش پیدا کرده است)
 

 (WBV25=n(فلکسورهای هیپ پای راست و چپ بر حسب درجه قبل وپس ازو: مقایسه ی انعطاف پذیری همسترینگ  2جدول 

 پای چپ                     پای راست                                                              

 انحراف معیار ± انحراف معیار                                                            میانگین ±ن میانگی

   P-VALUE                       دقبل                  بعP-VALUE                     بعد                           قبل                                           

 89/6±6/30         72/6±96/24                 (0001/0=P)                 (P=0001/0)          88/20±14/7         24/25±23/7            انعطاف پذیری
 همسترینگ )درجه(

 

 04/3±08/14         79/2±6/10                 (0001/0=P)                 (P=0001/0)            96/9±68/2           32/13±03/3         انعطاف پذیری  
 )درجه(فلکسورهای هیپ

 

پس از  درجه و 92/36±95/7نشان داد که انعطاف پذیری عمومی بدن قبل از ویبریشن  زوجی  Tآزمونهمچنین نتایج 

 (.P=0001/0) بود که بطور معنی داری نسبت به قبل از آن افزایش داشته است درجه44/38±41/8ویبریشن
 چپ با یکدیگر اختالف معنی داری دارند قبل از مداخله بین دو پای راست وزوجی نشان داد که انعطاف پذیری همسترینگ   tآزموننتایج  
(0001/0=Pهمچنین پس از .)WBV اختالف معنی دار دارندچپ با هم  ای راست وانعطاف پذیری همسترینگ بین پ نیز(001/0P=.) 

درجه  68/5±44/2درجه و در پای چپ به میزان  4/4±10/2به میزان WBV تغییرات انعطاف پذیری همسترینگ در پای راست  پس از 



 

             ران..............  سلطانی و همکا                                                                                         
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بطور معنی داری  WBVپ  پس ازافزایش داشته است .مقایسه ی میزان تغییرات بین دو پا نشان داد که انعطاف پذیری همسترینگ در پای چ
 (.3)جدول  (=05/0P) افزایش بیشتری داشته است

اختالف معنی داری هم زوجی همچنین نشان داد که انعطاف پذیری فلکسورهای هیپ قبل از مداخله بین دو پا راست وچپ با  t آزموننتایج 
( =14/0pت وچپ با هم اختالف معنی داری نداشتند)انعطاف پذیری فلکسورهای هیپ بین پای راس WBV. ولی پس از (=03/0Pدارند)

 48/3±29/1و در پای چپ به میزان درجه  36/3±38/1به میزان WBV تغییرات انعطاف پذیری فلکسورهای هیپ در پای راست  پس از 
دو پا تفاوت معنی داری باهم  بین  WBVدرجه بود که مقایسه ی میزان تغییرات بین دو پا نشان داد که میزان بهبودی  انعطاف پذیری پس از 

 .(3 )جدول (=67/0pندارند)

 : مقایسه ی انعطاف پذیری همسترینگ و فلکسور هیپ بین دو پای راست و چپ  برحسب درجه قبل و3جدول

 (=25nو مقایسه ی میزان تغییرات )  WBVپس از  

 P-VALUEانحراف معیار(         ±نگین پای چپ)میا         انحراف معیار(±پای راست )میانگین                     

 (P=00/0)                                 6/30±89/6                                 24/25±23/7انعطاف پذیری              قبل            

 (=001/0P)                              96/24±72/6                                 88/20±14/7     همسترینگ                  بعد       

 (=05/0P)                                68/5±44/2                                    4/4±10/2    )درجه(               میزان تغییرات     
 

 (=03/0P)                                08/14±04/3                                32/13±03/3انعطاف پذیری              قبل            

 (=14/0P)                                6/10±79/2                                  96/9±68/2بعد               فلکسور هیپ               

 (=67/0P)                                48/3±29/1                                  36/3±38/1)درجه(              میزان تغییرات          

 بحث
. به [1]1انعطاف پذیری جزء مهمی از فانکشن پسیو عضالنی می باشد و عبارتست از توانایی عضالت اسکلتی برای طویل شدن بدون برانگیختگی

می شود، انعطاف پذیری، شرح دهنده ی یک ارتباط فیزیولوژیک بین طول های پسیو عضله  پسیو کشیده صورتعبارت دیگر زمانیکه عضله به 
 .[31]و مقاومت آن نسبت به استرچ است

پذیری عضالت برای این منظور انعطاف  زن جوان سالم بررسی گردید. 25بر انعطاف پذیری اندام تحتانی در  WBVاثرات فوریدراین مطالعه 
قبل و پس از ویبریشن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که ویبریشن ، انعطاف پذیری عمومی بدن همسترینگ، فلکسورهای هیپ و

افزایش انعطاف پذیری عضالت همسترینگ، فلکسورهای هیپ در پای چپ و راست وانعطاف پذیری عمومی بدن  موجببطور معنی داری 
 .گردید

 ویبریشن ه های ما در زمینه ی اثر ویبریشن برانعطاف پذیری در این مطالعه هم راستا با نتایج مطالعات محققان دیگر می باشد که اثر فورییافت
 .[32, 21, 20, 3] را بر انعطاف پذیری بررسی کردند

Jacobs  اثر فوری ویبریشن با فرکانس  2009و همکاران در سالHz 26  و دوچرخه ی ثابت با توانw 50  را بر قدرت عضالنی، انعطاف
 عمومی بدن و ضربان قلب بررسی کردند. نتایج مربوط به انعطاف پذیری نشان داد که انعطاف پذیری بعد از مداخله ی ویبریشن بطور معناداری

هرتز،  26اثر فوری ویبریشن با فرکانس  2005و همکاران در سال  Cochrane. [3]نسبت به دوچرخه ی ثابت افزایش بیشتری داشته است
را بر روی ارتفاع پرش، قدرت گریپ و انعطاف پذیری بررسی کردند. افراد  گوناگون وضعیتمیلی متر و جابجایی عمودی در شش  6آمپلی تود 

. مطالعات ذکر [32]نادارانعطاف پذیری به دنبال ویبریشن بودشرکت کننده در این مطالعه زنان  ورزشکار بودند. نتایج نشان دهنده ی افزایش مع
ما متفاوت می باشد و  روشمورد استفاده با  روشرا بر انعطاف پذیری ارزیابی کرده اند هر چند  WBVشده مانند مطالعه ی ما اثرات فوری

بررسی در مدت طوالنی تری بر انعطاف  WBVنین شرکت کنندگان در برخی مطالعات افراد ورزشکار می باشند. در برخی از مطالعات اثرهمچ

                                                 
1 Activation 
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 و Karatrantou را ارزیابی کردیم هم خوانی دارد. بطور مثال  WBVشده است هر جند نتایج کسب شده با مطالعه ی ما که اثر فوری 
را  %13جلسه اعمال شد را بررسی کردند و بهبودی  16بر انعطاف پذیری را که به مدت  WBVر برنامه ی درمانی اث 2013همکاران در سال 

 .[22]گزارش کردند
دهنده ی اثرات بیشتر در بهبودی انعطاف پذیری نسبت به  اثر ترکیبی ویبریشن و استرچ را بررسی کردندکه نتایج نشان تعدادی از مطالعات

بردامنه ی میلی متر  10هرتز و آمپلی تود  28با فرکانس لرزشی  WBVاثر  2006و همکاران در سال   Tillaar .[35-33]استرچ به تنهایی بود
را به تنهایی بر انعطاف پذیری بررسی کردیم،  WBVحرکتی عضله ی همسترینگ بررسی کردند. طی این مطالعه برعکس تحقیق ما که اثر 

را بررسی کردند نتایج مطالعه  WBVبه مداخله ی اول یعنی استرچ استاتیک، در واقع با ترکیب این دومداخله، اثر  WBVآنها با اضافه کردن 
Tillaar  نشان داد که در هر دو گروه انعطاف پذیری همسترینگ به طور معناداری افزایش یافت هرچند گروهWBV  افزایش بیشتری در

 می باشد.  WBVاثر بخشی  این نتایج مشابه یافته های ما، تائید کننده ی [35]( نسبت به گروه کنترل داشتند.  %30دامنه ی حرکتی ) 
انجام شد,  2008در سال  Nashو Croin نتیجه ی تحقیق حاضر با نتایج برخی از مطالعات متفاوت است به عنوان مثال مطالعه ای که توسط.

ان داد که ویبریشن به اثر لرزش به تنهایی، لرزش توام با استرچ و استرچ را به تنهایی بر دامنه ی حرکتی زانو بررسی نمودند نتایج مطالعه نش
در بررسی این مطالعه چند فاکتور رامی   .[36]ویبریشن توام با استرچینگ تاثیری در افزایش دامنه ی انعطاف پذیری همسترینگ ندارد ، تنهایی

د که توان علت این تفاوت با یافته های مطالعه ی ما ذکر کرد از جمله تفاوت در متد استفاده شده در ارزیابی دامنه ی حرکتی مفصل زانومی باش
کاربرد پلت فورم لرزشی بود که در این شده بصورت داینامیک و با کمک ویدئو و نرم افزار صورت گرفته است .تفاوت دیگر  یاددر مطالعه ی 

ق ما مردان سالم مطالعه  بصورت موضعی بر روی عضله ی همسترینگ استفاده شد. در ضمن افراد شرکت کننده در این مطالعه بر خالف تحقی
 گذارد.بکه جنسیت فاکتور موثر بر  انعطاف پذیری می باشد می تواند بر نتایج کسب شده نیز تاثیر بودند و از آنجا 

ست , در کل با توجه به نو ظهور بودن این مداخله از آنجائیکه هنوز پروتکل واحدی جهت کاربرد ویبریشن در افزایش انعطاف پذیری ارائه نشده ا
ی مانند پارامترهای درمانی)فرکانس، آمپلی گوناگونعوامل  بنابراین. [15, 14]از روش های متفاوتی استفاده می کنند گوناگونمحققین در مطالعات 
 .[21]موثر باشد ضد و نقیضجنسیت و ورزشکار بودن افراد می تواند در کسب نتایج  بدن، وضعیتتود ، زمان کاربرد( ، 

مکانیزم های وابسته به گردش  ،می تواند مربوط به فاکتورهای عصبیWBV توضیح علل افزایش انعطاف پذیری به دنبال یک جلسه کاربرد 
 .[37, 15, 14]باشدنیز درجه حرارت بدن  خون و

افزایش  آن افزایش تحمل کشش و دنبالکه به  شودافزایش آستانه ی درد  باعث کاهش حس درد و گزارش شده است که ویبریشن می تواند
. عالوه [21]انقباض و ریلکسیشن رخ دهدبدنبال آن مهار  گردیده و GTO. ویبریشن می تواند باعث تحریکات [38]دامنه حرکتی را خواهیم داشت

فعالیت عضالت  αIبر موارد ذکر شده ویبریشن می تواند باعث افزایش حساسیت استرچ رفلکس گردد وبواسطه ی نورون های مهاری 
ویبریشن با تغییرات سریع که در طول  .انجامدآنتاگونیست مهار گشته که این امر به بروز تغییر در الگوهای هماهنگی درون عضالنی می 

را تحت تاثیر قرار می دهد که این امر خود می تواند باعث تغییرات در انعطاف پذیری  δو αهای  نورون firingکند  عضالت ایجاد می
. ویبریشن همچنین باعث وازودیالتاسیون و افزایش جریان خون در پوست وعروق عمقی وعضالت تحت ویبریشن [26, 21]عضالنی گردد

ه عضله میگرددکه این امر موجب افزایش درجه حرارت عضالنی گردیده که ممکن است به کاهش ویسکوزیته ی بافتی و افزایش االستیسیت
همچنین تغییر در دیس شارژهای حس عمقی  می تواند به عنوان  و در آخر تحریک فرامین مرکزی، فاکتورهای هورمونال و [37]بینجامد

 .[21]در نظر گرفته شود WBVمکانیسم های افزایش انعطاف پذیری پس از 
در مطالعه ی حاضر انعطاف پذیری همسترینگ و انعطاف پذیری فلکسورهای هیپ بین دو پای راست وچپ قبل و بعد از مداخله با هم مقایسه 

 هبا توجه ب . نتایج نشان داد که انعطاف پذیری همسترینگ قبل از مداخله بین دو پای چپ و راست بطور معنی داری باهم متفاوت است.گردید
این تفاوت می تواند نشان دهنده  ،[39]درجه یا بیشتر نشان دهنده ی کوتاهی همسترینگ می باشد 30دودیت اکستنشن زانو به میزان این که مح

اری این مطلب باشد که تعداد زیادی از افراد سالم شرکت کننده در این مطالعه کوتاهی همسترینگ داشته اند . پس از ویبریشن نیزتفاوت معنی د
هم در پای سالم وهم در پای دچار  ویبریشن انعطاف پذیری را بین نتایج دو پا وجود داشت. این تفاوت  می تواند بیانگر این موضوع باشد که

)دچار کوتاهی( بطور معنی داری بیشتر است. نتایج مطالعه ما نشان داد  کوتاهی افزایش داده است )با توجه به نتایج ( و این بهبودی در پای چپ
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هر چند قبل از ویبریشن باهم  هم نداشتند که انعطاف پذیری فلکسورهای هیپ بین دو پای راست وچپ بعد از مداخله تفاوت معنی داری با
توانسته است در اندامی که دچار کوتاهی عضالنی بوده است، تغییرات WBV متفاوت بودند. این امر نشان دهنده ی این مساله است که 

 .انعطاف پذیری رابه نحوی انجام دهد که کوتاهی موجود برطرف گردد

جود آمده در خواص پسیو عضالنی مانند سفتی ونیز تغییرات نورال نیز صورت پذیردتا بررسی تغییرات بو ،پیشنهاد می شود در مطالعات بعدی
 .انعطاف پذیری عضالت اظهار نظر نمود بر WBVبتوان به نحو دقیق تری در مورد مکانیسم های عملکرد 

 نتیجه گیری 
ری باشد و با توجه به نتایج ضد و نقیض در فواید می تواند روش تمرینی موثری در افزایش انعطاف پذی WBV ،نتایج این تحقیق نشان داد

 بهبود انعطاف پذیری استفاده کرد. برای  کامل کننده،کاربرد استرچینگ در برنامه های آماده سازی شاید بتوان به عنوان روشی 
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