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Background and Aims Whole body vibration (WBV) is one of the relatively new interventions that is 
widely used in physiotherapy and sports physiotherapy. It is becoming more common due to its posi-
tive effects on the neuromuscular system. The WBV device produces oscillations and its intensity is de-
termined based on the parameters of frequency, amplitude, and duration of vibration. According to 
the previous studies, some parameters of this device results in increased muscle activity, strength, and 
power. Muscle strength and power are the two most important factors in musculoskeletal efficiency. As 
a result, sports performance variables such as jump height and running speed are affected by WBV. Ac-
cording to previous studies, if the vibration is applied with appropriate parameters, it can be effective in 
improving the performance of individuals in activities such as jumping and running. Furthermore, it has 
been shown that frequency parameter is more important than other vibration parameters since it has a 
greater effect on musculoskeletal performance. As a result, this study aims to review the studies on the 
effects of various WBV frequencies on functional variables in sports activities.
Methods A search was conducted in PubMed, Scopus, and Google Scholar databases to find studies 
about the effect of WBV frequencies on jumping and running.
Results According to previous studies, the frequency of 30-50 Hz resulted in an immediate increase in 
countermovement jump and squat jump heights. The frequencies of 18-35 Hz and 40 Hz, when used 
for a long time, also increased the heights of countermovement and squat jumps, respectively. In a 
few studies, the 26 and 20-Hz frequencies improved the heights of horizontal, countermovement, and 
squat jumps. Moreover, 30-Hz frequency increased running speed and step length and reduced the run-
ning duration in a certain distance. The frequency of 45-Hz immediately reduced the step length and 
increased the step rate during running on a treadmill.
Conclusion The 30-Hz frequency is the most common WBV frequency with a positive effect on jumping 
and running abilities. In both acute and chronic conditions, this frequency may have a positive impact on 
the kinetic and kinematic variables of jumping and running. As a result, this frequency is suggested for 
improving an individual's neuromuscular performance in sports activities.
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W
Extended Abstract

Introduction

hole-body vibration (WBV) is a rela-
tively new intervention widely used in 
the field of physiotherapy and sports 
physiotherapy. This intervention is 
gaining popularity due to its benefi-

cial effects on the neuromuscular system, and it has been 
used on a wide range of people, including the elderly 
and young, healthy and patients, trained and untrained, 
men and women. WBV causes mechanical oscillations 
that are transmitted throughout the body via the soles of 
the feet. The WBV training load is determined by the 
parameters, such as vibration frequency, amplitude, and 
duration. One of the most important WBV mechanisms 
is the tonic vibration reflex (TVR), which is elicited 
by vibration oscillations stimulating sensory receptors, 
causing involuntary muscular contractions. Vibration 
stimulus improved muscular electromyography (EMG) 
activity, strength, and power, according to recent stud-
ies. Vibration can be utilized as a warm-up exercise, 
or to complement sports activities, due to its effects on 
body performance. As a result of its widespread effects 
on many sports variables, such as power, force, etc., vi-
bration is considered an effective modality for enhancing 
neuromuscular system activity, and improving physical 
performance in sports, such as jumping and running. Be-
cause changing the magnitude of vibration parameters 
might affect neuromuscular system activity, it is critical 
to determine the appropriate vibration parameters.

Frequency is one of the most important parameters of 
vibration. Our goal in this study was to investigate the 
effects of frequency changes on an individual’s athletic 
performance because this parameter is so important in the 
influence of vibration on the subject’s activity. According 
to the various studies in this field, the present study decid-
ed to summarize the views of these studies regarding the 
effects of different vibration frequencies on the functional 
variables in sports activities.

Materials and Methods

Google Scholar, PubMed, and Scopus databases were 
searched to retrieve studies on the effects of vibration fre-
quency on sports activities using the following keywords 
in combination with WBV: jump, sports activity, sports 
performance, sports task, sports competition, running, 
athletic task, athletic performance, athletic activity, ath-
letic competition, functional activity, or functional per-
formance. Studies that examined the effects of vibration 

frequency on the activities, such as jumping and running 
performance, were selected.

Results

The purpose of this study was to investigate how differ-
ent vibration frequencies affect sporting activities, includ-
ing horizontal jumping, countermovement jumping, squat 
jumping, single-leg squat jumping, drop jumping, and 
running. Several reviewed studies applied vibration in 
trained and others in untrained subjects. Vibration has also 
been examined in acute or chronic conditions. These find-
ings suggest that vibrations at a frequency of 26 Hz can 
increase the distance traveled during horizontal jumps. In 
both trained and untrained subjects, vibration frequencies 
between 30 and 50 Hz can have a significant positive ef-
fect on countermovement jump variables. Furthermore, 
in chronic conditions, vibration at a frequency of 18-35 
Hz increases the height of the countermovement jump. 
According to scientific documents, squat jump height in-
creases immediately at a frequency of 30 and 50 Hz in 
trained subjects, and 20 and 30 Hz in untrained ones. In 
addition, a study found that using a frequency of 40 Hz 
in chronic conditions increased squat jump height. The 
single-leg squat jump height was also improved by using 
frequencies of 30 and 50 Hz. A few studies had examined 
the influence of vibration on drop jump performance, and 
one study found that each person has his/her own optimal 
frequency for improving performance. In other words, 
the frequency that induces the most electromyographic 
activity in the muscles, within the range of 20 to 55 Hz, 
is chosen as the appropriate frequency for that person and 
can influence the average power in the drop jump. Over-
all, it appears that 30 Hz is the most prevalent frequency 
that has had a beneficial influence on the subject’s perfor-
mance, and this frequency causes greater effects on body 
performance variables in most jumps.

The kinematic variables of running can also be affected 
by vibration. In untrained subjects, a 30 Hz frequency is 
indicated to enhance running speed and step length, while 
reducing the duration of running at a given distance. Fur-
thermore, when vibration at a frequency of 30 Hz was 
used for a long time, the amount of oxygen consumed 
during running was reduced. Vibration at a frequency of 
45 Hz, can also be used to reduce step length and increase 
step rate while running on a treadmill. Two frequencies 
of 30 and 45 Hz can thus affect the kinematic variables 
of the jump.

http://medrehab.sbmu.ac.ir/issue_1066_1067.html
https://scholar.google.com/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.scopus.com/home.uri
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Discussion

As a result of the reviewed studies, the vibration fre-
quency is a factor that can alter performance in athletes 
and non-athletes, as well as in immediate and long-term 
conditions. It seems that vibration can also affect the 
amount of muscle activity. The crucial point to remem-
ber about vibration frequencies is that 30 Hz is a key fre-
quency that can positively affect the kinetic and kinematic 
variables of jumping and running, and thus, the overall 
performance of the body, in a number of vibration appli-
cations. As a result, using this frequency in the short or 
long term is advised for both athletes and non-athletes, 
and can increase the neuromuscular system’s perfor-
mance in sporting activities.
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مطالعه مروری

اثر فرکانس های مختلف دستگاه ویبریشن کلی بدن بر بهبود عملکرد در فعالیت های  بررسی 
ورزشی: مطالعه مروری

مقدمه و هدف ویبریشن کلی بدن یکی از مداخالت نسبتاً نو و پرکاربرد در حیطه فیزیوتراپی و فیزیوتراپی ورزشی است که به دلیل اثرات 
مثبت آن بر سیستم عصبی-عضالنی مورد توویبریشن کلی بدن، یکی از مداخالت نسبتاً نو در حیطه فیزیوتراپی و فیزیوتراپی ورزشی است که 
به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه به علت داشتن اثرات مثبت بر سیستم عصبی-عضالنی مورد توجه قرار گرفته است.  
ویبریشن کلی بدن، نوساناتی تولید می کند که شدت آن با پارامترهای فرکانس، آمپلی تود و مدت زمان اعمال ویبریشن تعیین می شود. بنا 
به مطالعات پیشین، برخی از پارامترهای این دستگاه منجر به افزایش فعالیت الکترومیوگرافی، قدرت و توان عضالت شده است. قدرت و توان 
عضالت، دو عامل مهم اثرگذار بر عملکرد سیستم عضالنی-اسکلتی افراد هستند. بنابراین، متغیرهای عملکردی ورزشی اعم از ارتفاع پرش و 
سرعت دویدن می توانند تحت تأثیر ویبریشن قرار بگیرند. با توجه به مطالعات پیشین، این مداخله به شرط اعمال پارامترهای مناسب، می تواند 

برای بهبود عملکرد افراد در فعالیت های ورزشی هم چون پرش و دویدن، مؤثر واقع شود. 
بر طبق مطالعات، پارامتر فرکانس به علت اینکه اثرگذاری بیشتری بر عملکرد افراد دارد، نسبت به سایر پارامترها اهمیت بیشتری دارد. در 
نتیجه هدف این مطالعه، بررسی دیدگاه های مطالعات پیشین در مورد اثرات فرکانس های مختلف ویبریشن بر متغیرهای عملکردی بدن در 

فعالیت های مختلف ورزشی است.
مواد و روش ها جستجوی کلمات کلیدی در پایگاه های اطالعاتی اسکوپوس، پاب مد و گوگل اسکالر جهت دسترسی به مطالعات حیطه اثر 

فرکانس های ویبریشن بر فعالیت های ورزشی پرش و دویدن انجام شد.
یافته ها بر طبق مطالعات پیشین، فرکانس های 30 تا 50 هرتز منجر به افزایش آنی ارتفاع پرش ضدحرکت و پرش اسکات شدند. به عالوه، 
فرکانس های 18 تا 35 هرتز و 40 هرتز ویبریشن در صورتی که طوالنی مدت اعمال شوند، به ترتیب می توانند ارتفاع پرش ضدحرکت و اسکات 
را افزایش دهند. در چند مطالعه نیز فرکانس های 26 و 20 هرتز توانستند ارتفاع پرش های ضدحرکت، افقی و اسکات را افزایش دهند. استفاده 
از فرکانس 30 هرتز برای افزایش سرعت دویدن و طول گام افراد و کاهش مدت زمان دویدن در مسافت مشخص، توصیه شده است. عالوه بر 
این، استفاده از ویبریشن با فرکانس 45 هرتز می تواند بالفاصله طول گام را کاهش و نرخ گام را در هنگام دویدن بر روی تردمیل افزایش دهد.

نتیجه گیری فرکانس 30 هرتز، رایج ترین فرکانسی است که تأثیر مثبتی بر بهبود توانایی پرش و دویدن افراد دارد. این فرکانس می تواند در 
هر دو حالت اعمال آنی و طوالنی مدت ویبریشن، اثرات مثبتی بر متغیرهای پرش و دویدن داشته باشد. بنابراین استفاده از این فرکانس برای 

بهبود عملکرد عصبی-عضالنی افراد در فعالیت های ورزشی پیشنهاد می شود.
کلیدواژه ها لرزش، پرش، دویدن، عملکرد، بیومکانیک

تاریخ دریافت: 19 دی 1399
تاریخ پذیرش: 18 اردیبهشت 1400

تاریخ انتشار: 01 مرداد 1401 

، محمد علی سنجری2  ، گیتی ترکمان1  ، *سحر بوذری1  مریم نظری1 

1. گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. 
2.  مرکز تحقیقات توانبخشی و گروه علوم پایه توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

* نویسنده مسئول: 
دکتر سحر بوذری

نشانی: تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه فیزیوتراپی.
تلفن: 82885053 (21) 98+ 

s.boozari@modares.ac.ir :رایانامه

Citation Nazari M, Boozari S, Torkaman G, Sanjari MA. [Effect of Different Vibration Frequencies on Improving Sports Perfor-
mance: A Review Article (Persian)]. Scientific Journal of Rehabilitation Medicine. 2022; 11(3):332-345. https://dx.doi.org/10.32598/
SJRM.11.3.11

 :  https://dx.doi.org/10.32598/SJRM.11.3.11

Use your device to scan 
and read the article online

http://medrehab.sbmu.ac.ir/
https://orcid.org/0000-0003-3425-7448
https://www.orcid.org/0000-0002-7625-8759
https://www.orcid.org/0000-0002-8014-1422
https://www.orcid.org/0000-0002-9156-4359
mailto:s.boozari%40modares.ac.ir?subject=
http://medrehab.sbmu.ac.ir/?lang=en


336

مرداد و شهریور 1401. دوره 11. شماره 3

مقدمه

دستگاه ویبریشن کلی بدن1 مدالیته ای است که ایمن بودن 
به  را  آن  عصبی-عضالنی،  سیستم  روی  بر  آن  مفید  اثرات  و 
ورزشی  فیزیوتراپی  و  فیزیوتراپی  حیطه  در  مؤثر  مدالیته  یک 
تبدیل کرده است ]1-3[. این مدالیته مدتهاست که مورد توجه 
پژوهشگران قرار گرفته است؛ به صورتی که مطالعات مختلف، 
این مدالیته را بر روی گروه های مختلفی اعم از افراد سالم و بیمار 
]4[، سالمند ]5[ و جوان ]6[، زن ]7[ و مرد ]8[، ورزشکار ]9[ 
و غیرورزشکار ]10[ به کار بردند. ویبریشن یک انرژی مکانیکی 
است که از طریق صفحه مربوط به دستگاه ویبریشن کلی بدن 
به بخشی از بدن که با دستگاه در تماس است، انتقال و سپس به 
نواحی دیگر انتشار می یابد ]11[. بر طبق مطالعات پیشین، انتشار 
ویبریشن کلی بدن منجر به تحریک گیرنده های حسی یعنی 
دوک های عضالنی2 می شود و سپس باعث فعال شدن مسیر آوران 
می شود. با فعال شدن آوران های اولیه و برقراری ارتباط با نخاع، 
رفلکسی فعال می شود که منجر به فعالیت نورون های حرکتی 
آلفا3 شده و انقباض عضالت را موجب می شود که به آن رفلکس 
رفلکس  فعال شدن  با   .]12[ می شود  گفته  تونیک4  ویبریشن 
ویبریشن تونیک و افزایش فعالیت الکترومیوگرافی عضالت ]13[، 
توان ]14[ و قدرت آن ها ]15[ افزایش می یابد و این مسئله بر 
بهبود عملکرد در فعالیت های ورزشی همانند پرش و دویدن که 
نیازمند قدرت و توان باالی عضالت هستند، تأثیر می گذارد ]16[. 
در بسیاری از مطالعات دیده شده است که به دنبال استفاده از 
دستگاه ویبریشن کلی بدن، توان و قدرت عضالت ]14، 15[، 
ارتفاع انواع پرش ]12، 17، 18[، انعطاف پذیری ]19[، تعادل ]20[ 
و دامنه حرکتی مفاصل مختلف ]21[ تحت تأثیر قرار می گیرد. به 
این ترتیب ویبریشن کلی بدن با هدف قرار دادن سیستم عصبی 
یا  از ورزش، به تنهایی ]11[  عضالنی جهت گرم کردن پیش 
همراه با سایر فعالیت های ورزشی و به عنوان تکمیل کننده این 
فعالیت ها مورد استفاده قرار می گیرد ]16[. در مطالعات پیشین 
اثرات متعدد دیگری از جمله افزایش دمای عضالت ]22[، میزان 
تراکم استخوانی ]23[، تغییر پاسخ های هورمونی ]24[ و ثبات 
پاسچرال ]25[ نیز مشاهده شده است. همان طور که اشاره شد 
ویبریشن کلی بدن شامل نوسانات مکانیکی است که پارامترهایی 
ویژگی های این نوسانات را تعیین می کنند. این پارامترها شامل 
هستند.  ویبریشن  اعمال  زمان7  مدت  و  آمپلی تود6  فرکانس5، 
فرکانس به تعداد تکرار نوسان ها در ثانیه اطالق می شود که دامنه 
به میزان جابه جایی نوسان ها  تا 60 هرتز است و  آن بین 15 

1. Whole Body Vibration (WBV)
2. Muscle Spindle
3. Alpha Motor Neuron
4. Tonic Vibration Reflex
5. Frequency
6. Amplitude
7. Duration

آمپلی تود گفته می شود که غالبًا بین 1 تا 11 میلی متر است ]26[. 
ترکیب این دو پارامتر، پارامتر دیگری به نام شتاب8 را می سازد 
که بار9 وارد شده به بدن را تعیین می کند. هر کدام از پارامترها 
می توانند قابل تغییر باشند و با دستکاری پارامترها، شتاب های 
مختلف تولید می شود و نتایج حاصل از ویبریشن نیز دستخوش 
تغییر می شود ]12[. به نظر می رسد از بین پارامترهای یاد شده، 
فرکانس ویبریشن تأثیر بیشتری بر فعالیت عضالت دارد. به طور 
کلی انتخاب پارامترهای مناسب اهمیت بسزائی دارد و می تواند 
منجر به پیشرفت افراد در فعالیت های ورزشی همانند پرش و 
یا دویدن شود. افزون بر پارامترهای دستگاهی، پوزیشن بدن و 
نحوه قرارگیری افراد بر روی صفحه دستگاه ویبریشن کلی بدن 
نیز بر نتایج حاصل تأثیر می گذارد ]2[. ویبریشن به روش های 
مختلفی از جمله آنی ]27[ و بلند مدت ]12[ اعمال می شود. هر 
یک از روش های اعمال ویبریشن اثرات متفاوتی دارد و ممکن 
است اثرات آن ها تا مدتی باقی بماند ]8[. به عبارت دیگر ویبریشن 

ممکن است منجر به تطابق های کوتاه مدت و بلند مدت شود.

باالیی  اهمیت  از  ورزشی  فعالیت های  در  مناسب  عملکرد 
دامنه  و  تعادل  انعطاف پذیری،  توان،  قدرت،  است.  برخوردار 
حرکتی مناسب در توسعه مهارت های حرکتی و افزایش عملکرد 
نقش بسزائی دارند. توان عضالنی اندام تحتانی طی فعالیت های 
پرش اهمیت بسیاری دارد و جزء جدا نشدنی فعالیت های ورزشی 
گروی  در  یادشده  موارد  از  هریک  آوردن  به دست   .]28[ است 
فعالیت باال و مناسب سیستم عصبی-عضالنی است. مطالعات 
عصبی-عضالنی صورت  توانمندسازی سیستم  متعددی جهت 
گرفته است تا طی حرکت انسان و نیز طی فعالیت های ورزشی 
کنترل بهتری بر حرکت به دست آید ]29[. بدین ترتیب افزایش 
برای  این رو  از  است.  عضالت  فعالیت  افزایش  نیازمند  عملکرد 
پیشرفت در عملکرد نیازمند مدالیته های افزایش دهنده فعالیت 
فعالیت  افزایش  به علت  بدن  کلی  ویبریشن  هستیم.  عضالت 
الکترومیوگرافی عضالت و اثرات بر کل بدن می تواند بر عملکرد 
کلی بدن تأثیر بگذارد و انتخاب مناسبی جهت افزایش عملکرد 
سیستم عضالنی-اسکلتی در فعالیت های ورزشی و بهبود کیفیت 
زندگی باشد. با توجه به مطالب گفته شده، ویبریشن کلی بدن 
می تواند بر عملکرد افراد مؤثر باشد. به طور کلی به نظر می رسد 
از بین پارامترهای مختلف ویبریشن، تغییر پارامترهای آمپلی تود 
و مدت زمان ویبریشن تؤثیر کمتری بر عملکرد ورزشی افراد 
تغییرات  بررسی  بر  مطالعات  بیشتر  تمرکز  و   ]30  ،28[ دارد 
فرکانس جهت به دست آوردن فرکانس بهینه بوده است. بنابراین 
به علل یادشده در مطالعه مروری حاضر قصد بر آن است که 
اثرات فرکانس های مختلف ویبریشن کلی بدن بر عملکرد افراد در 

فعالیت های ورزشی مورد بررسی قرار گیرد.

8. Acceleration
 9. Load
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مواد و روش ها

این مطالعه مروری به منظور یافتن مستندات و شواهد مربوط 
به بررسی اثرات فرکانس های مختلف دستگاه ویبریشن کلی بدن 
بر فعالیت های ورزشی در گروه های مختلف صورت گرفت. کلید 
"jump", "sports activity", "sports per- انگلیسی  واژه های 
formance", "sports task", "sports competition", "run-

 ning", "athletic task", "athletic performance", "athletic
 activity", "athletic competition", "functional activity"
 Whole واژه  با  ترکیب  در   or "functional performance"
پایگاه های اطالعاتی اسکوپوس10، پاب مد11  Body Vibration در 
بازه زمانی  یافتن مقاالت مرتبط، در منابع  برای  و گوگل اسکالر12 
سال های 2000 تا 2018 جست وجو شد. این کلید واژه ها مربوط 
به عملکرد افراد در فعالیت های ورزشی پرش و دویدن بودند و به 
همین علت برای جستجو انتخاب شدند. مطالعاتی که اثرات فرکانس 
ویبریشن را در فعالیت هایی هم چون عملکرد، پرش و دویدن بررسی 
کرده بودند، انتخاب شدند. انتخاب مطالعات بر اساس چکیده و عنوان 
آن ها بود و سعی بر این بوده است که تمام مطالعات مرتبط با موضوع 
مورد بررسی که در نتیجه جستجو در پایگاه های اطالعاتی به دست 
آمدند و چکیده یا متن کامل آن ها در دسترس بوده  است، جمع آوری 
شود و مورد بررسی قرار بگیرند تا در نهایت پس از بررسی و بحث 

درباره آن ها نتایج حاصل گزارش شود.

هم چنین مطالعاتی که اثرات فرکانس ویبریشن را به صورت 
موضعی و نه طی فعالیت های عملکردی و ورزشی مورد بررسی 
قرار داده بودند، از مطالعه خارج شدند. مطالعات غیر انگلیسی 
زبان، مطالعات موردی و یا مطالعات مربوط به ترکیب ویبریشن با 

سایر مداخالت نیز از مطالعه حذف شدند. 

یافته ها

با استفاده از کلمات کلیدی مذکور، 91 مطالعه یافت شد و از 
میان آن ها نیز 26 مطالعه که با هدف این مطالعه مرتبط بودند، 
مورد ارزیابی قرار گرفتند )جدول شماره 1(. مطالعات انتخاب شده، در 
حیطه اثر فرکانس های مختلف ویبریشن بر فعالیت های ورزشی بودند 
و این اثر در گروه های مختلف از جمله ورزشکاران، افراد نسبتًا فعال 
و غیرورزشکار مورد بررسی قرار گرفته بود. مطالعات به دست آمده، 
بر فعالیت های پرش و دویدن  اثر فرکانس ویبریشن کلی بدن را 
مورد سنجش قرار داده بودند. فعالیت های پرش و دویدن دو فعالیتی 
هستند که بیانگر عملکرد کلی سیستم عضالنی-اسکلتی هستند 
و همچنین برای پیشرفت در بسیاری از عملکردهای ورزشی حائز 
اهمیت هستند. از این رو به بررسی مطالعاتی که به طور اختصاصی اثر 
فرکانس های مختلف ویبریشن را در پرش های مختلف و دویدن مورد 

سنجش قرار داده بودند، پرداخته می شود.

10. Scopus
11. Pubmed
12. Google scholar

پرش

در فعالیت های ورزشی، پرش ها به انواع مختلفی دسته بندی 
می شوند. پرش های اسکات13، ضدحرکت14، عمقی15 و افقی16 
نمونه ای از انواع پرش ها هستند. ارتفاع پرش یکی از متغیرهای 
اصلی پرش است که با توان کلی بدن ارتباط دارد. توان مناسب 
اندام تحتانی برای داشتن فعالیت ورزشی مناسب حائز اهمیت 
است. برخی از فرکانس های ویبریشن کلی بدن با تأثیر بر روی 
فعالیت سیستم عصبی-عضالنی می توانند متغیرهای مربوط به 
پرش  از جمله ارتفاع، سرعت، نیرو و توان را تحت تأثیر قرار 
به  پرش ها  انواع  بر  ویبریشن  مختلف  فرکانس های  اثر  دهند. 

تفکیک ذکر شده است.

 اثر فرکانس های مختلف ویبریشن بر پرش افقی

مطالعه کاکرین و همکاران اثر فرکانس ویبریشن را بر این 
 26 فرکانس  با  ویبریشن  مطالعه  این  در  آزمودند.  پرش  نوع 
ثانیه ای   60 ست   6 به صورت  میلی متر   6 آمپلی تود  و  هرتز 
با  را  افقی  پرش  سه  مطالعه  این  در  افراد  است.  شده  اعمال 
حداقل زمان تماس پا با زمین بین پرش ها و حداکثر تالش، 
به صورت متوالی انجام دادند و درنهایت مسافت، سرعت و مدت 
زمان پرش ها محاسبه شد. نتایج نشان می دهد میزان مسافت 
با  ویبریشن  اعمال  از  پرش پس  هر  و سرعت  افقی طی شده 
مطالعه  این  بنابراین  است.  یافته  افزایش  هرتز   26 فرکانس 
نشان می دهد ویبریشن کلی بدن با فرکانس 26 هرتز می تواند 
اثر  کیم  مطالعه  در  ]18[. همچنین  باشد  مؤثر  افراد  توان  بر 
فرکانس ویبریشن بر متغیرهای پرش افقی مورد سنجش قرار 
گرفته است. 3 ست 40 ثانیه ای ویبریشن با فرکانس 26 هرتز 
در وضعیت های قرارگیری مختلف اعمال شد و پس از اتمام 
پروتکل ویبریشن، آزمون پرش افقی انجام شد. در این مطالعه، 
افراد 2 مرتبه این آزمون را تکرار کردند. در این مطالعه بیشترین 
فاصله ای که افراد در دو مرتبه پرش طی کردند )متغیر توانایی 
واکنش سریع17( بررسی شد. در این مطالعه برخالف مطالعه 
فوق، فرکانس 26 هرتز ویبریشن اثر معناداری بر روی متغیر 

توانایی واکنش سریع بدن در پرش افقی نداشته است ]31[.

 تأثیر فرکانس  ویبریشن بر پرش ضدحرکت

از میان مطالعاتی که اثرات فرکانس های مختلف ویبریشن را 
بر پرش ضدحرکت مورد بررسی قرار داده بودند، ابتدا به بررسی 
گروهی که اثر آنی ویبریشن را مورد سنجش قرار داده بودند، 
پرداخته شد. 13 مطالعه در این زمینه بررسی شده است که 7 

13. Squat Jump
14. Countermovement Jump
15. Drop Jump
16. Horizontal Jump
17. Quick Reaction Ability
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مورد آن مربوط به افراد ورزشکار است و فرکانس های ویبریشن 
اعمال شده در این مطالعات 25 ]21[ ، 26 ]7، 32[، 30 ]9، 
21، 33-35[، 35 ]21[ و 50 ]35[ هرتز بوده است. در تمام این 
مطالعات ارتفاع پرش سنجیده شد. در یک مطالعه ]34[ سرعت 
و شتاب پرش و در مطالعه دیگر ]32[ حداکثر نیرو و ایمپالس نیز 
عالوه بر ارتفاع پرش مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج نشان 
می دهند در 5 مطالعه ]7، 9، 21، 33، 35[ در تمامی فرکانس ها 
به غیر از فرکانس 25 هرتز، ارتفاع پرش افزایش یافت، اما در 
دو مطالعه ]32، 34[ متغیرهای یادشده هیچ تغییری نداشتند. 
هم نین، 6 مطالعه نیز ویبریشن را بر روی افراد غیرورزشکار اعمال 
کردند. در این مطالعات از فرکانس های 20 ]17، 36[، 30 ]8، 
28، 36، 37[، 35 ]28، 37، 38[، 40 ]17، 28، 36، 37[ و 50 
]8، 28، 37[ هرتز استفاده شده است. در 4 مطالعه ]17، 28، 
36، 37[ ارتفاع پرش و در یک مطالعه ]38[ ارتفاع، حداکثر و 
میانگین توان در پرش و در مطالعه دیگری ]8[ ارتفاع، میانگین 
و حداکثر توان و میانگین سرعت مورد بررسی قرار گرفته است. 
از جمع بندی مطالعات این نتایج حاصل می شود: از مجموع 6 
مطالعه، در 4 مطالعه ارتفاع پرش در فرکانس های 30 ]28، 36، 
37[، 35 ]28، 37، 38[، 40 ]28، 37[ و 50 ]28، 37[ هرتز 
افزایش یافته و در دو مطالعه دیگر ارتفاع پرش در فرکانس 40 
هرتز کاهش یافته است ]17، 36[ و در آخر در مطالعه ششم 
]8[ که از دو فرکانس 30 و 50 هرتز استفاده کرده است، دو 
متغیر ارتفاع و توان حداکثر تغییری حاصل نکردند، اما به نظر 
می رسد درصد تغییرات ارتفاع پرش در فرکانس 50 هرتز بیشتر 

از فرکانس 30 هرتز بوده است.

و  ورزشکار  افراد  میان  تفاوت  بررسی  به  مطالعه  یک  تنها 
پرش  ارتفاع  مطالعه  این  در  که  است  پرداخته  غیرورزشکار 
ضدحرکت در فرکانس 50 هرتز تنها در گروه غیرورزشکار افزایش 

یافته است ]16[.

به غیر از اثر آنی فرکانس های ویبریشن بر پرش ضدحرکت 
اثر فرکانس های  که به آن پرداخته شد، تعدادی از مطالعات 
مختلف ویبریشن بر پرش ضدحرکت را به صورت طوالنی مدت 
مورد بررسی قرار دادند که از میان مطالعات جست وجو شده، 5 
مطالعه به این بحث پرداختند. در این مطالعات از فرکانس های 
و 35-  ]41[  40 ،]40[  35 ،]12[ و 32   18 ،]39[  32-25
40 ]42[ هرتز استفاده شده است. در دو مطالعه ]12، 39[ 
افراد غیرورزشکار و در سایر مطالعات افراد ورزشکار در مداخله 
پرش  ارتفاع  مطالعات،  تمامی  در  کردند.  مشارکت  ویبریشن 
ارزیابی شده است. در 3 مطالعه ]12، 39، 40[ ارتفاع پرش 
افزایش یافته است و در 2 مطالعه ]41، 42[ ویبریشن بر ارتفاع 

پرش تأثیر معناداری ایجاد نکرده است.

تأثیر فرکانس های مختلف ویبریشن بر پرش اسکات

10 مطالعه اثرات فرکانس ویبریشن را بر پرش اسکات سنجیدند 
و از این میان یک مطالعه ]41[ مربوط به اثرات طوالنی مدت 
اثرات  به  مربوط   ]38 ،36-33 ،21 ،19 ،17 ،9[ مطالعه  و 9 
آنی فرکانس های متعدد ویبریشن کلی بدن هستند. در مطالعه 
مربوط به اثرات طوالنی مدت ویبریشن ]41[ از 4 هفته ویبریشن 
با فرکانس 40 هرتز در افراد ورزشکار استفاده شده است. یکی 
از یافته های این مطالعه، افزایش ارتفاع پرش اسکات به دنبال 

استفاده از فرکانس 40 هرتز بوده است.

از بین 9 مطالعه مربوط به اثرات آنی فرکانس های ویبریشن 
در پرش اسکات، ارتفاع پرش در 6 مطالعه که از فرکانس های 
 ،]21[ 35 ،]36 ،35 ،33 ،21 ،9[ 30 ،]21[ 25 ،]36 ،17[ 20
40 ]17، 36[ و 50 ]35[ هرتز در افراد ورزشکار ]9، 21، 33، 
35[ و افراد غیرورزشکار ]17، 36[ استفاده کردند، افزایش و در 
3 مطالعه که از فرکانس های 15 ]19[، 20 ]19[، 25 ]19[، 30 
]19، 34[ و 35 ]38[ هرتز در افراد ورزشکار ]34[ و غیرورزشکار 
]19، 38[ استفاده کردند، کاهش یافته است. در مطالعاتی که 
ویبریشن منجر به افزایش ارتفاع پرش شده است، فرکانس 40 

هرتز اثری بر ارتفاع پرش نداشته است.

تأثیر فرکانس های مختلف ویبریشن بر پرش اسکات بر روی 
یک پا

دو مطالعه]33، 35[ اثر ویبریشن بر پرش اسکات بر روی یک 
پا را مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعات که ویبریشن به 
صورت آنی با فرکانس های 30 ]33[ و 50 ]35[ هرتز در گروه 
ورزشکاران اعمال شده است، ارتفاع پرش اسکات یک پا در هر دو 

مطالعه افزایش یافته است.

تأثیر فرکانس های مختلف بر پرش عمقی

بر  را  ویبریشن  فرکانس های  اثرات   ]43  ،41[ مطالعه  دو 
پرش عمقی مورد سنجش قرار دادند. در یکی از این مطالعات 
فعالیت  بیشترین  هرتز  بازه 55-20  در  که  فرکانسی  از   ]43[
الکترومیوگرافی18 یا نوار عصب و عضله در عضالت را سبب شود، 
استفاده شده است و در مطالعه دیگر ]41[ فرکانس 40 هرتز 
به کار برده شده است. این فرکانس ها در مدت زمان 4 ]41[ و 
8 ]43[ هفته بر افراد ورزشکار ]41[ و غیرورزشکار ]43[ اعمال 
شدند. افراد شرکت کننده پرش عمقی را از ارتفاع 40 ]41[ و 20، 
30، 40، 50 و 60 ]43[ سانتی متر انجام دادند. توان میانگین در 
پرش عمقی در مطالعه ای که از فرکانس منحصر به هر شخص 
استفاده کرده است ]43[، افزایش و میزان ارتفاع پرش در مطالعه 

دیگر کاهش یافته است ]41[.

18. Electromyography (EMG)
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 ویبریشن و اثرات فرکانس های مختلف آن بر دویدن

دویدن جزء فعالیت های ورزشی است که برای داشتن عملکرد 
مناسب در افراد مختلف به ویژه ورزشکاران و دوندگان از اهمیت 

باالیی برخوردار است.

فعالیت  نیازمند  ورزشی  فعالیت های  سایر  همچون  دویدن 
مناسب سیستم عصبی-عضالنی است. اثرات ویبریشن بر دویدن 
در مطالعات زیادی مورد توجه قرار گرفته است. از بین مطالعات 
جست وجو شده، 7 مطالعه اثرات ویبریشن را بر عملکرد دویدن 

مورد بررسی قرار دادند.

از میان این مطالعات، 3 مطالعه ]34، 39، 41[ مدت زمان 
دویدن افراد را در مسافت های 30 ]34، 39[ و 10 ]41[ متر 
مورد سنجش قرار دادند. در این مطالعات که به ترتیب ویبریشن با 
پروتکل های 30 هرتز به صورت آنی در افراد ورزشکار ]34[، 32-

25 هرتز به مدت 4 ماه در افراد غیرورزشکار ]39[ و 40 هرتز به 
مدت 4 هفته در افراد ورزشکار ]41[ اعمال شده است، مدت زمان 
دویدن در مسافت مشخص شده، در هیچ یک از مطالعات تغییر 

معناداری نشان نداده است.

دو مطالعه ]42، 44[ سرعت دویدن را پس از اعمال ویبریشن 
با فرکانس های 35-40 ]42[ و 30 ]44[ در افراد ورزشکار ]42[ 
و غیرورزشکار ]44[ در مدت زمان های 5 ]42[ و 6 ]44[ هفته 
تغییری  هیچ   ]42[ مطالعه  یک  در  دویدن  سنجیدند. سرعت 
حاصل نکرده است و در مطالعه دیگر ]44[ زمان دویدن کاهش و 

سرعت دویدن و طول گام افزایش یافته است.

2 مطالعه دیگر اثرات ویبریشن را بر دویدن روی تردمیل در 
سرعت های مختلف مورد بررسی قرار دادند. از این بین، در یک 
مطالعه ]45[ که ویبریشن به مدت 8 هفته با فرکانس 30 هرتز به 
افراد ورزشکار اعمال شده است، دویدن با سرعت های 2/68، 3/13 
و 3/58 متر بر ثانیه بر روی تردمیل انجام شده است. با استناد 
به این مطالعه، میزان اکسیژن مصرفی افراد حین دویدن در افراد 
شرکت کننده کاهش یافته است. در مطالعه دیگر ]46[ ویبریشن 
با فرکانس 45 هرتز به صورت آنی به افراد ورزشکار اعمال شده 
است. افراد شرکت کننده عملکرد دویدن را به مدت 5 دقیقه بر 
روی تردمیل به انجام دادند. طول گام افراد طی دویدن کاهش 
و فرکانس گام ها افزایش یافت. همچنین مدت زمان تماس پا با 

زمین در حین دویدن ثابت باقی ماند.

بحث

ویبریشن  فرکانس  ویبریشن،  مختلف  پارامترهای  میان  از 
قرار گرفته  توجه  مورد  زیادی  است که در مطالعات  پارامتری 
است. به نظر می رسد این پارامتر نسبت به سایر پارامترها از نظر 
تأثیرگذاری بر عملکرد، اهمیت بیشتری دارد ]28، 30[. بنابراین 
در  افراد  عملکرد  بهبود  برای  مناسب  فرکانس  آوردن  به دست 

فعالیت های ورزشی پرش و دویدن، مهم به نظر می رسد. از این رو 
هدف این پژوهش بررسی مطالعات مربوط به اثرات فرکانس های 
و  مختلف  افراد  در  ورزشی  فعالیت های  بر  ویبریشن  مختلف 

جمع بندی این مطالعات در قالب یک مطالعه مروری است.

پیش از این پژوهش، مطالعات مروری دیگری با هدف بررسی 
اثرات ویبریشن بر فعالیت های ورزشی صورت گرفته است. برای 
مثال مطالعه مروری دابس و همکاران ]30[ اثرات ویبریشن کلی 
البته هدف  داده اند.  قرار  بررسی  فعالیت پرش مورد  بر  را  بدن 
مطالعه مذکور، بررسی فرکانس های مختلف ویبریشن نبوده بلکه 
زمان های استراحت بین دوره های مختلف ویبریشن را جمع بندی 
کرده است. تفاوت دیگری که مطالعه مذکور با مطالعه حاضر دارد، 
این است که این مطالعه اثرات ویبریشن را تنها در حالت آنی 
بررسی کرده است، اما مطالعه حاضر مطالعات مربوط به شرایط 
استفاده طوالنی مدت ویبریشن را نیز گردآوری کرده است. مطالعه 
مروری هورتوباگی و همکاران ]47[ نیز به بررسی اثرات ویبریشن 
بر فعالیت های ورزشی پرداخته است، اما این مطالعه اثرات این 
دستگاه را تنها در ورزشکاران حرفه ای سنجیده است در حالی که 
مطالعه حاضر اثرات فرکانس های مختلف ویبریشن را در هر دو 

گروه ورزشکار و غیرورزشکار جمع بندی کرده است.

بررسی مطالعات نشان می دهد فرکانس های متوسط و باالتر 
ویبریشن در تعداد زیادی از مطالعات، اثر مطلوبی بر پیشرفت 
آنی عملکرد افراد داشته است. به طور کلی فرکانس های 26 تا 
50 هرتز موجب افزایش ارتفاع پرش ضدحرکت در هر دو گروه 
ورزشکار و غیرورزشکار ]7-9، 21، 28، 33، 35-37[ شده است. 
فرکانس 35 هرتز،  با  آنی  به صورت  ویبریشن  اعمال  همچنین 
موجب افزایش توان میانگین و حداکثر و فرکانس 50 هرتز منجر 
به افزایش توان و سرعت میانگین در پرش ضدحرکت شده  است 
]8، 38[. اثر این فرکانس ها در سایر پرش ها نیز مطلوب بوده 
ارتفاع پرش  و 50 هرتز  فرکانس 30  به صورتی که دو  است؛ 
اسکات و اسکات بر روی یک پا را در هر دو گروه ورزشکار و 
غیرورزشکار به صورت آنی افزایش دادند ]9، 21، 33، 37-35[. 
فرکانس متوسط ویبریشن بر پرش افقی نیز مؤثر بوده است. طبق 
مطالعات، فرکانس 26 هرتز می تواند منجر به افزایش مسافت 
طی شده در پرش افقی شود ]18[. بنابراین در مجموع به نظر 
می رسد برای بهبود آنی عملکرد افراد در پرش های ضدحرکت، 
افقی، اسکات و اسکات بر روی یک پا، استفاده از فرکانس های 26 
تا 50 هرتز انتخاب مناسبی باشد. در مطالعات به علل مختلفی 
برای توجیه مکانیسم های فرکانس های مختلف ویبریشن اشاره 
و  آوران ها  فعالیت  احتمااًل  فوق،  مطالعات  به  بنا  است.  شده 
رفلکس ویبریشن تونیک، فعال شدن عضالت آگونیست و مهار 
عضالت آنتاگونیست منجر به افزایش ارتفاع پرش شده است. 
همچنین تعدادی از مطالعات بر این باوراند که در این فرکانس ها 
جریان خون، دما و آستانه درد افزایش می یابد. درمجموع طبق 
مطالعات، به نظر می رسد فرکانس های متوسط و باال، اثر بهتری 
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جدول 1. بررسی ویژگی های مطالعات

نتایجمتغیرهاآزمون  نوع مطالعهفعالیت افرادفرکانس  مطالعه

دسپینا 2014 
ارتفاع پرش ضدحرکتپرش ضدحرکت، پرش اسکاتآنیورزشکار30  ]9[

ارتفاع پرش اسکات
افزایش ارتفاع در هر دو پرش 

ضدحرکت و اسکات

کاکرین 2005  
افزایش ارتفاع پرشارتفاع پرش ضدحرکتپرش ضدحرکتآنیورزشکار26 ]7[

داالس 2013 
پرش ضدحرکت، پرش اسکات، آنیورزشکار30 ]33[

پرش اسکات یک پا
ارتفاع پرش ضدحرکت، ارتفاع 

پرش اسکات، ارتفاع پرش 
اسکات یک پا

افزایش ارتفاع پرش در تمام 
پرش ها

آتیس 2018 
ارتفاع پرش ضدحرکت، ارتفاع پرش ضدحرکت، پرش اسکاتآنیورزشکار25، 30 و 35]21[ 

پرش اسکات

افزایش ارتفاع پرش ضدحرکت 
تنها در دو فرکانس 30 و 35، 
افزایش ارتفاع پرش اسکات در 

فرکانس 30

داالس 2015 
پرش ضدحرکت، پرش اسکات، آنیورزشکار30 و 50]35[

پرش اسکات یک پا
ارتفاع پرش ضدحرکت و 
اسکات و اسکات یک پا

افزایش ارتفاع پرش ضدحرکت، 
اسکات و اسکات یک پا در هر 

دو فرکانس

رونستاد 2009 
ورزشکار و 20، 35 و 50 ]16[ 

ارتفاع پرش ضدحرکتپرش ضدحرکتآنیغیرورزشکار
افزایش ارتفاع پرش ضدحرکت 

در فرکانس 50 در افراد 
غیرورزشکار

آدامز 2009 
افزایش ارتفاع در تمامی ارتفاع پرش ضدحرکتپرش ضدحرکتآنیغیرورزشکار30، 35، 40 و 50 ]28[

فرکانس ها

بوالک 2008
پرش ضدحرکت، پرش اسکات، آنیورزشکار30 ]34[

دویدن در مسافت مشخص

ارتفاع، سرعت و شتاب پرش 
ضدحرکت، ارتفاع پرش 

اسکات، مدت زمان دویدن در 
مسافت مشخص

عدم تغییر در پارامترهای ذکر 
شده در پرش های ضدحرکت، 

اسکات و دویدن

آرمسترانگ 2010  
افزایش ارتفاع پرش ضدحرکت ارتفاع پرش ضدحرکتپرش ضدحرکتآنیغیرورزشکار30، 35، 40 و 50 ]37[

در تمامی فرکانس ها

کاردیناله 2003  
ارتفاع پرش ضدحرکت و پرش ضدحرکت، پرش اسکاتآنیغیرورزشکار20 و 40 ]17[

اسکات

کاهش ارتفاع پرش ضدحرکت 
و اسکات در فرکانس 40، 

افزایش ارتفاع پرش اسکات در 
فرکانس 20

سویلو 
 2012
 ]38[

پرش ضدحرکت، پرش اسکاتآنیغیرورزشکار35
ارتفاع، توان حداکثر و میانگین 

در پرش ضدحرکت، ارتفاع 
پرش اسکات

افزایش در تمامی متغیرهای 
پرش ضدحرکت، عدم تغییر در 

ارتفاع پرش اسکات

اولیویرا 2018 
ارتفاع، حداکثر ایمپالس نیرو در پرش ضدحرکتآنیورزشکار26 ]32[

پرش ضدحرکت
عدم تغییر در متغیرهای پرش 

ضدحرکت

المونت 2010 
غیرورزشکار و 30 و 50 ]8[ 

پرش ضدحرکتآنینسبتاً فعال
ارتفاع، حداکثر توان، میانگین 
توان و میانگین سرعت در 

پرش ضدحرکت

عدم تغییر در ارتفاع و حداکثر 
توان، باال بودن درصد تغییرات 
ارتفاع پرش در فرکانس 50 

هرتز نسبت به 30 هرتز

دا سیلوا 2006 
ارتفاع پرش ضدحرکت و پرش ضدحرکت، پرش اسکاتآنیغیرورزشکار20، 30 و 40 ]36[

اسکات

افزایش ارتفاع پرش ضدحرکت و 
اسکات در دو فرکانس 20 و 30 
و کاهش ارتفاع هر دو پرش در 

فرکانس 40

توروینن 2002  
پرش ضدحرکت، دویدنطوالنی مدتغیرورزشکار32-25 ]39[

ارتفاع پرش ضدحرکت، 
مدت زمان دویدن در مسافت 

مشخص
افزایش ارتفاع پرش ضدحرکت، 

عدم تغییر در زمان دویدن

چن 2014  
افزایش ارتفاع پرش در هر دو ارتفاع پرش ضدحرکتپرش ضدحرکتطوالنی مدتغیرورزشکار18 و 32]12[ 

فرکانس

فگنانی 2006
افزایش ارتفاع پرش ضدحرکتارتفاع پرش ضدحرکتپرش ضدحرکتطوالنی مدتورزشکار35 ]40[

کولسون 2010  
طوالنی مدتورزشکار40 ]41[ 

پرش ضدحرکت، پرش اسکات، 
پرش عمقی، دویدن در مسافت 

مشخص
ارتفاع پرش ضدحرکت، اسکات 

و عمقی، مدت زمان دویدن

عدم تغییر در ارتفاع پرش 
ضدحرکت و عمقی و مدت زمان 
دویدن، افزایش در ارتفاع پرش 

اسکات
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دارند و احتمااًل می توانند موجب دیسشارژ بیشتر آوران ها شود و 
واحدهای حرکتی با آستانه باال را فعال کنند ]8، 9، 21، 28، 33، 
35-37[. بنابراین فرکانس های باالی 26 هرتز یا به عبارت دیگر، 
فرکانس های متوسط و باالتر ویبریشن می توانند برای ارتقای آنی 

عملکرد افراد در فعالیت های پرش، مؤثر واقع شوند.

فرکانس های متوسط ویبریشن به غیر از داشتن اثرات آنی، 
می توانند در صورت اعمال طوالنی مدت نیز ارتفاع انواع پرش ها 
را افزایش دهند. بنا به این مطالعات، در صورتی که ویبریشن به 
صورت طوالنی مدت اعمال شود، فرکانس های 18 تا 35 هرتز 
احتماال با تسهیل فیبرهای حرکتی سریع می توانند اثر مطلوبی 
باشند ]12، 39، 40[. همچنین،  افراد داشته  بر روی عملکرد 
فرکانس 40 هرتز نیز در یک مطالعه به صورت طوالنی مدت اعمال 
شده و ارتفاع پرش اسکات را افزایش داده است ]41[. بنابراین چه 
برای اعمال آنی و چه برای اعمال طوالنی مدت ویبریشن، می توان 
بهترین  نظر می رسد  به  استفاده کرد.  فرکانس های متوسط  از 
فرکانس برای افزایش عملکرد افراد در فعالیت های ورزشی مانند 

پرش، فرکانس های متوسط باشد.

البته بحث فرکانس های مؤثر بر عملکرد افراد همانند بسیاری 
از مباحث دیگر دارای استثنا است. در تعداد کمی از مطالعات، 
فرکانس های پایین تر نیز توانستند بر روی عملکرد افراد تأثیر 
مثبتی بگذارند. برای مثال در دو مطالعه ]17، 26[، فرکانس 20 

هرتز ارتفاع پرش اسکات را افزایش داده است. به نظر می رسد 
در این فرکانس دمای عضالت و جریان خون افزایش پیدا کرده 
است و رفلکس ویبریشن تونیک نیز فعال شده است ]17، 26[. 
ورزشی،  فعالیت های  از  برخی  مورد  در  است  ممکن  بنابراین 
فرکانس های پایین تر نیز بتوانند عملکرد افراد را بهبود بخشند. 
باالتر  و  از مطالعات، فرکانس های متوسط  همچنین در برخی 
ویبریشن نتوانستند عملکرد افراد را ارتقا دهند. برای مثال ارتفاع 
پرش ضدحرکت در دو مطالعه با فرکانس های 35-40 و 40 هرتز 
افراد ورزشکار و غیرورزشکار به کار برده شده  بر  به ترتیب  که 
است، تغییری حاصل نکرده است ]41، 42[. بنابراین احتمال این 
وجود دارد که فرکانس های باالی 35 هرتز در صورت استفاده 
به صورت طوالنی مدت نتوانند ارتفاع پرش ضدحرکت را بهبود 
ببخشند. همچنین مطالعه دیگری که اثرات آنی فرکانس 40 هرتز 
ویبریشن بر پرش اسکات را سنجیده   است، این فرکانس به علت 
ایجاد خستگی و افزایش استرس بر بافت ها نتوانسته است بر روی 
ارتفاع پرش تأثیر بگذارد ]17[. بنابراین، این امکان وجود دارد که 
فرکانس های باالتر در مواردی باعث خستگی شوند. بنابراین با 
جمع بندی تمام مطالب، به نظر می رسد از بین تمام فرکانس های 
اعمال شده برای بهبود عملکرد افراد، فرکانس های متوسط هم 
در استفاده آنی و هم در طوالنی مدت، تأثیر بهتری بر عملکرد 
مطالعات  از  کمی  تعداد  در  پایین تر  فرکانس های  دارند.  افراد 
دارای اثر مثبت بودند و فرکانس های باالتر هم ممکن است در 

نتایجمتغیرهاآزمون  نوع مطالعهفعالیت افرادفرکانس  مطالعه

دلکلوز 2005 
ارتفاع پرش ضدحرکت، مدت پرش ضدحرکت، دویدنطوالنی مدتورزشکار40-35 ]42[

زمان دویدن
عدم تغییر در ارتفاع پرش 

ضدحرکت و مدت زمان دویدن

جرودیموس 2010
عدم تغییر در ارتفاع پرش ارتفاع پرش اسکاتپرش اسکاتآنیغیرورزشکار15، 20، 25 و 30 ]19[

اسکات

جیمینیانی 2010
]43[  

فرکانس 
تولیدکننده 

باالتری فعالیت 
الکترومیوگرافی در 
واستوس لترالیس 

در بازۀ 20-55

افزایش توان میانگینتوان میانگینپرش عمقیطوالنی مدتغیرورزشکار

پارادیسیس 2007
کاهش زمان و افزایش سرعت زمان دویدن، سرعت دویدندویدنطوالنی مدتغیرورزشکار30 ]44[

دویدن

چنگ 2012
میزان مصرف اکسیژن حین دویدنطوالنی مدتورزشکار30]45[

کاهش مصرف اکسیژندویدن

پادولو 2014 
کاهش طول گام و افزایش طول گام و فرکانس گامدویدن بر روی تردمیلآنیورزشکار45 ]46[

فزکانس گام افراد

کاکرین 2014
مسافت طی شده در پرش، پرش افقیآنیغیرورزشکار26 ]18[

افزایش در هر دو متغیر یادشدهسرعت پرش

کیم 2018 
بدون تغییربررسی حداکثر مسافت طی شدهپرش افقیطوالنی مدتغیرورزشکار26 ]31[ 
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مواردی باعث خستگی شوند یا در طوالنی مدت نتوانند عملکرد 
فرکانس های متوسط  از  استفاده  بنابراین  بهبود دهند.  را  افراد 
برای داشتن عملکرد مناسب، توصیه می شود. به نظر می رسد از 
میان فرکانس های متوسط، فرکانس 30 هرتز در تعداد زیادی از 
مطالعات ]7-9، 21، 28، 33، 35-37[ دارای اثرات مثبت بوده 
است. به همین علت برای بهبود عملکرد کلی بدن افراد در فعالیت 

پرش، بهتر است از فرکانس 30 هرتز استفاده شود.

در برخی مواقع نیز الزم است برای بهبود عملکرد هر شخص، 
فرکانس اختصاصی و جداگانه ای استفاده شود. به عنوان مثال یکی 
از مطالعات مربوط به اثرات فرکانس ویبریشن بر پرش عمقی، 
اثر فرکانس 40 هرتز را به صورت طوالنی مدت در افراد ورزشکار 
بررسی کرده است که تأثیری بر افزایش ارتفاع پرش نداشته است 
و به نظر نویسندگان مطالعه، ممکن است کم بودن دوره اعمال 
بر روی دستگاه ویبریشن  افراد  یا نحوه قرارگیری  ویبریشن و 
علت احتمالی این قضیه باشد ]41[. اما در مطالعه دیگری در بازه 
فرکانسی 20-55 هرتز، برای هر شخص غیرورزشکار، فرکانسی 
اندام  عضالت  الکترومیوگرافی  فعالیت  که  است  شده  استفاده 
تحتانی را باال می برد و این فرکانس در هر شخص توانسته است 
توان میانگین را در حین پرش افزایش دهد. به این ترتیب، برای 
پیشرفت در پرش عمقی توصیه می شود که از فرکانس اختصاصی 
هر شخص استفاده شود ]43[. با توجه به مطالعات، حیطه اثرات 
فرکانس ویبریشن بر انواع پرش، به نظر می رسد اعمال فرکانس  
طوالنی مدت  و  آنی  به صورت  است  توانسته  هرتز  متوسط 30 
ارتفاع انواع پرش ها را افزایش دهد. بنابراین در صورتی که هدف، 
افزایش ارتفاع پرش افراد باشد، به نظر می رسد اعمال ویبریشن با 

فرکانس 30 هرتز مناسب باشد.

انتخاب فرکانس مناسب ویبریشن بر متغیرهای دویدن نیز مؤثر 
است، به همین علت جمع بندی مطالعات با موضوع بررسی اثرات 
فرکانس های مختلف ویبریشن بر دویدن انجام شد. سرعت دویدن 
در دو مطالعه که ویبریشن با فرکانس های 35-40 هرتز ]42[ در 
افراد ورزشکار و 30 هرتز ]44[ در افراد غیرورزشکار به صورت 
طوالنی  مدت اعمال شده است، مورد بررسی قرار گرفته و مطالعه 
با فرکانس پایین تر یعنی فرکانس 30 هرتز بر افراد غیرورزشکار 
برخالف فرکانس دیگر توانسته است سرعت دویدن و طول گام 
افراد را افزایش و مدت  زمان دویدن را کاهش دهد که طبق نظر 
محققین ممکن است علت آن فعالیت آوران ها و فعالیت واحدهای 
حرکتی بیشتر در اثر رفلکس ویبریشن تونیک باشد. ویبریشن بر 
فعالیت افراد بر روی تردمیل نیز مؤثر است. استفاده از ویبریشن با 
فرکانس 45 هرتز به صورت آنی می تواند طول گام را کاهش و نرخ 
گام را افزایش دهد و بنابر اظهار نویسندگان این مطالعه ویبریشن 
بر فیبرهای نوع دو یا سریع تأثیر می گذارد ]46[. همچنین پس از 
اعمال طوالنی  مدت ویبریشن با فرکانس 30 هرتز میزان اکسیژن 
مصرفی افراد حین دویدن بر روی تردمیل با سرعت های مختلف، 

به علت باالرفتن ایجاد تطابق عصبی و افزایش توان کاهش می یابد 
]45[. بنابراین با جمع بندی تمام مطالعات فوق به نظر می رسد دو 
فرکانس 30 و 45 هرتز برای بهبود عملکرد افراد در دویدن نسبت 

به سایر فرکانس ها برتری داشته باشند.

برخی مطالعات این حیطه جهت بررسی اثرات ویبریشن بر 
دویدن افراد، به بررسی مدت زمان دویدن افراد در یک مسافت 
مدت  می دهد  نشان  آن ها  جمع بندی  که  پرداختند  مشخص 
 زمان دویدن افراد در مسافت های معین در هیچ  یک از مطالعات 
که با فرکانس های 25-32، 30 و 40 هرتز به صورت آنی و یا 
طوالنی مدت صورت گرفته بودند، تغییری حاصل نشد. ممکن 
است ناکافی بودن دوره اعمال ویبریشن به صورت طوالنی مدت 
 .]41  ،39  ،34[ باشد  ویبریشن  اثرگذاری  عدم  علل  از  یکی 
جمع بندی تمام مطالعات بررسی شده در مطالعه مروری حاضر، 
نشان می دهد به غیر از اینکه فرکانس 30 هرتز می تواند ارتفاع 
انواع پرش ها را افزایش دهد، بلکه این فرکانس بر روی دویدن 
افراد نیز تأثیر مثبتی دارد. بنابراین جهت ارتقای عملکرد ورزشی 
اعمال فرکانس 30 هرتز  افراد در فعالیت های پرش و دویدن، 

ویبریشن توصیه می شود.

فرکانس  نظر می رسد  به  به مطالب فوق  توجه  با  نهایت  در 
ویبریشن عامل مهمی در تعیین اثرات ویبریشن بر فعالیت های 
ورزشی است. به طور کلی این پارامتر نسبت به سایر پارامترهای 
ویبریشن از اهمیت باالیی برخوردار است. باید به این نکته توجه 
کرد که میزان فرکانس ویبریشن از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر 
عملکرد افراد است و انتخاب میزان بهینه آن می تواند منجر به 
نیز  پارامترهای متفاوت دیگری  اما  پیشرفت در عملکرد شود، 
وجود دارد که باید آن ها را مورد توجه قرار داد. هر چند که در 
مطالعات پیشین اهمیت سایر پارامترها نسبت به فرکانس کم تر 
با  است  شده  سعی  پژوهش  این  در  است.  شده  گرفته  درنظر 
مروری بر مطالعات گذشته، فرکانس های مؤثر بر ارتقای عملکرد 

در فعالیت های ورزشی، به دست آید.

نتیجه گیری

مختلف  فرکانس های  اثرات  بررسی  هدف  با  حاضر  مطالعه 
ویبریشن بر فعالیت های ورزشی پرش و دویدن پس از اعمال 
آنی یا طوالنی مدت ویبریشن صورت گرفته است. به بیانی دیگر، 
این مطالعه به دنبال دسته بندی فرکانس های مؤثر جهت بهبود 
عملکرد در فعالیت های ورزشی است. مطالعات بررسی شده نشان 
می دهند که فرکانس های مختلف ویبریشن اثرات متفاوتی دارند. 
افقی  پرش  در  مسافت طی شده  افزایش  بر  هرتز  فرکانس 26 
مؤثر است. هم چنین برای ارتقای آنی عملکرد پرش ضدحرکت 
فرکانس های 26 تا 50 هرتز و برای اثرگذاری بر پرش ضدحرکت 
به صورت طوالنی مدت فرکانس های 18-35 هرتز غالبًا می توانند 
در  هرتز   50 و   30 فرکانس های  باشند.  داشته  بسزائی  نقش 
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افراد ورزشکار و 20 و 30 هرتز در افراد غیرورزشکار می توانند 
به صورت آنی ارتفاع پرش اسکات را بهبود دهند. همچنین در 
صورتی که هدف اعمال طوالنی مدت ویبریشن باشد، فرکانس 
40 هرتز می تواند در طوالنی مدت ارتفاع پرش اسکات را افزایش 
دهد. عالوه براین، مطالعات نشان دادند دو فرکانس 30 و 50 هرتز 
برای افزایش ارتفاع پرش اسکات یک پا اثر مثبت دارند. در برخی 
فعالیت ها ممکن است فرکانس مؤثر ویبریشن برای هر شخص 
متفاوت باشد همانند پرش عمقی. یک مطالعه در این زمینه بیانگر 
این است که از بازه فرکانسی 20-55 هرتز فرکانسی که بیشترین 
فعالیت الکترومیوگرافی را در افراد ایجاد کند، به عنوان فرکانس 
مطالعات  به  توجه  با  می شود.  تلقی  شخص  آن  برای  مناسب 
حیطه اثر فرکانس های ویبریشن بر دویدن دریافت می شود که 
فرکانس های 30 و 45 هرتز بر فعالیت دویدن اثرگذاری بهتری 
دارند. درست است که اثرگذاری ویبریشن تنها وابسته به فرکانس 
ویبریشن نیست، اما فرکانس ویبریشن از این حیث که با تغییرات 
خود تفاوت های زیادی را در نتایج پدید می آورد، شاید مهم ترین 
پارامتر این مدالیته باشد و در دست داشتن فرکانسی که احتمال 
تأثیرگذاری آن بیشتر است، اهمیت بسزایی دارد. با جمع بندی 
فرکانس های  میان  از  می رسد  نظر  به  به دست آمده،  اطالعات 
متعددی که در مطالعات به کار برده شدند، فرکانس 30 هرتز 
ازنظر داشتن اثرات مثبت جهت بهبود فعالیت های ورزشی پرش 
و دویدن، تکرار بیشتری داشته است. بنابراین به احتمال بیشتری 
می تواند منجر به ارتقای عملکرد افراد شود و برای استفاده در 

فعالیت های ورزشی توصیه شود.

از محدودیت های این مطالعه کم بودن تعداد مطالعات حیطه 
پرش ویبریشن در پرش عمقی و پرش اسکات با یک پا نسبت 
به سایر مطالعات بود. همچنین در برخی مطالعات مدت زمان 
دقیق استفاده از ویبریشن و میزان سایر متغیرها مشخص نبود. 
بر  مؤثر  ویبریشن  پارامترهای  باالی  تنوع  به علت  عالوه براین، 
فعالیت های ورزشی، دسته بندی تمام این پارامترها ممکن نبود و 
در این پژوهش بیشتر به اثرات فرکانس های مختلف پرداخته شد.

با توجه به اینکه در این مطالعه مشخص شد فرکانس یکی از 
عوامل تأثیرگذار بر عملکرد ورزشی افراد است، پیشنهاد می شود 
دیگر  جنبه های  بر  فرکانس  اثر  بررسی  به  آتی  مطالعات  در 
فعالیت های ورزشی پرداخته شود. به عنوان مثال مطالعات حیطه 
اثرات ویبریشن بر تعادل در افراد ورزشکار و غیرورزشکار می تواند 

مورد بررسی قرار بگیرد. 

همچنین پیشنهادات دیگر مطالعه حاضر می تواند بررسی تأثیر 
فرکانس های مختلف ویبریشن بر ارتقای عملکرد در افراد مسن یا 
افراد ناسالم باشد. همچنین مشخص شده است احتمااًل دو پارامتر 
اثرگذاری  پرش  فعالیت  در  آمپلی تود  و  ویبریشن  زمان  مدت 
کم تری دارند ]28، 30[، اما اثر این دو پارامتر در دویدن بررسی 
نشده است و ممکن است تأثیر این پارامترها در فعالیت دویدن با 

فعالیت پرش متفاوت باشد. از این رو پیشنهاد می شود اثر این دو 
پارامتر در دویدن مورد بررسی قرار بگیرد. 

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

حقوق  رعایت  و  امانتداری  حفظ  با  حاضر  مروری  مطالعه 
نویسندگان انجام شده است.

حامی مالی

این مطالعه برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد مریم نظری 
در گروه فیزیوتراپی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، 

است.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت یکسان 
داشتند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

 از تمام عزیزانی که در انجام این تحقیق ما را یاری کردند 
و از دانشگاه تربیت مدرس برای حمایت های بی دریغ تشکر و 

قدردانی می شود.
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