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Background and Aims Ankle injuries are one of the most common musculoskeletal injuries in atheletes. 
Proper landing after jumping leads to the preparation for the next skill as well as prevention of various 
ankle injuries. This study aims to compare the electrical activity of selected ankle muscles in athletes 
duirng landing from different heights.
Methods This is a comparative study. Participants were 15 athletes (Mean age= 18.23 ± 2.3 years, mean 
height= 183.190 ± 6.3 cm, mean weight= 64.72 ±14.12 kg) with 3-5 years of experience in champion-
ship competitions. The landing skill was assessed from different heights (50%, 75%, 100% of maximum 
jump height). Electrical activity of selected ankle joint muscles (Gastrocnemius and Soleus) was recorded 
using an eight-channel BIOMED electromyography device with 96.34% validity and 91.29% reliability. 
Mean and standard deviation were used to describe the data, Shapiro-Wilk test was used to evaluate the 
normality of data distribution, and repeated measures analysis of variance was used to compare the col-
lected data between groups followed by Bonferroni post hoc test. The significance level was set at 0.05.
Results There was no significant difference in co-contraction of medial/lateral gastrocnemius and soleus 
muscles after jumping from three different heights. The peak contraction amplitude of the lateral gas-
trocnemius muscle was significantly different between the heights 50-75% (P= 0.006) and 50-100% (P= 
0.002). The peak contraction amplitude of the medial gastrocnemius muscle was also significantly differ-
ent between the heights 50-75% (P= 0.002) and 50-100% (P= 0.007). The peak contraction amplitude 
of soleus muscles was significantly different between the heights 75-100% (P=0.013) and 50-100% (P= 
0.17).
Conclusion There is an increase in the contractile activity of selected ankle muscles in the anterior-pos-
terior plane caused by the increase in jump height and subsequent landing due to the optimal use of 
appropriate strategies to control the eccentric muscle contraction and the extensor torque of the ankle 
joint by increasing the electrical muscle activity during the ground contact, resulted in the prevention 
of injury to the ankle joint. Coaches and athletes can use these results to adopt training methods to 
strengthen these ankle muscles by considering the optimal implementation of landing skills with an 
injury prevention approach.
Keywords Athlete, Landing biomechanics, Electromyography, Gastrocnemius, and Soleus, co-contraction
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T
Extended Abstract

Introduction

he ankle is the most common site of in-
jury in the body, accounting for 25% of 
all sports injuries. Most ankle and lower 
limb injuries in sports occur during land-

ing. Among the joints in the body, the ankle joint is more 
improtant due to bearing body weight and a variety of 
movements. The health of the ankle joint is very im-
portant in sports activities. The gastrocnemius muscle 
is a two-headed muscle that performs a key role such as 
transferring force from one joint to another during move-
ment, and has a completely different function compared 
to the single-head muscles. Gastrocnemius muscle due to 
its special architecture (spindle-shaped and two-headed) 
and contraction (having a high percentage of type II con-
tractile fibers and high eccentric activity) is prone to in-
juries such as strain. The soleus muscle has an important 
protective function in the ankle and foot complex before 
and after the foot hits the ground during landing. It allows 
the person to properly deal with lower limb collapse. The 
landing triggers the muscular activity of the lower limb 
joints to absorb kinetic energy and store it as potential 
energy in the athlete landed from a height. This energy 
absorbed by the muscles improves their ability in subse-
quent concentric contraction and improves the athlete’s 
performance in skills such as sprinting and vertical jump-
ing. In the single-leg landing, the gastrocnemius muscle 
activity in the pre-contact phase is higher in the post-
contact phase, while the highest amount of soleus activity 
is in the post-contact phase compared to the pre-contact 
phase. For a proper jump and landing, there is a need for 
coordination between the movements of the upper limbs, 
trunk and lower limbs in athletes. Athletes often need to 
jump in order to play effectively; therefore, they should 
be able to land successfully. Proper landing after jumping 
leads to preparation for the next skill and prevents various 
ankle injuries. This study aims to compare the electrical 
activity of selected ankle muscles in athletes when land-
ing from different heights. 

Materials and Methods

This is a comparative study. Participants were 15 
healthy athletes (Mean age= 18.23±2.3 years, mean 
height= 183.190± 6.3cm, mean weight= 64.72±14.12 kg) 
with 3-5 years of experience in the national champion-
ship competitions who were selected using a purposeful 
and convenience sampling method. The sample size was 
determined using the Gpower software and based on an 
effect size of 0.45, test power of 0.95 and alpha of 0.05. 

The percentage of jumping from 50%, 75%, and 100% 
of maximum height were measured. Electrical activity of 
selected ankle muscles (gastrocnemius and soleus) was 
recorded using an eight-channel BIOMED electromyog-
raphy device with 96.34% validity and 91.29% reliability. 
Electrodes were placed on the gastrocnemius and soleus 
muscles according to the SENIAM protocol. To place the 
electrode on the gastrocnemius muscle, the subjects were 
in a prone position with knees extended and feet at the 
end of the table upward. The electrode was placed on the 
most prominent part of the muscle when the examiner 
was resisting the plantar flexion. To record the maximum 
activity of the gastrocnemius and soleus muscles, the sub-
jects performed the plantar flexion movement in a stand-
ing position with the ankle at a 90-degree angle against 
a constant resistance force. Before conducting the maxi-
mum voluntary contraction (MVC) test, the muscles were 
contracted several times to ensure that the test would be 
conducted correctly. To record the MVC of each muscle, 
an electromyographic signal was used for a period of 5 
seconds. The recorded electric activities of gastrocnemius 
and soleus muscles were normalized during landing by 
dividing the amount of electrical activity by the MVC. 
Statistical analysis was performed in SPSS software. 
Shapiro-Wilk test was used to assess the normality of 
data distribution. Then, the repeated measures analysis 
of variance was used to examine the differences between 
the measurements, and Bonferroni post hoc test was used 
to examine the differences within groups. The significant 
level was set at 0.05. 

Results

There was no significant difference in co-contraction 
of medial and lateral gastrocnemius muscles and soleus 
muscle caused by jumping from three different heights. 
According to Bonferroni test results, this difference was 
not significant between heights 50-75% and 50-100%. 
There was a significant difference in the peak contrac-
tion amplitude of lateral gastrocnemius muscle caused by 
jumping from three different heights. According to Bon-
ferroni test results, this difference between the heights 50-
75% (P= 0.006) and 50-100% (P= 0.002) increased sig-
nificantly at 75% and 100% heights compared to the 50% 
height. There was also a significant difference in the peak 
contraction amplitude of the medial gastrocnemius mus-
cle caused by jumping from three different heights. Ac-
cording to Bonferroni test results, this difference between 
the heights 50-75% (P=0.002) and 50-100% (P=0.007) 
increased significantly at 75% and 100% heights com-
pared to the 50% height. Regarding the peak contraction 
amplitude of the soleus muscles caused by jumping from 
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three different heights, a significant difference was also 
observed. According to Bonferroni test results, this dif-
ference between the heights 75-100% (P= 0.013) and 
50-100%  (P= 0.17) increased significantly at 100% com-
pared to other heights.

Discussion

The results of this study showed an increase in the 
contractile activity of the selected ankle muscles in the 
anterior-posterior plane caused by the increase in jump 
height and subsequent landing due to the optimal use 
of appropriate strategies to control the eccentric muscle 
contraction and the extensor torque of the ankle joint by 
increasing the electrical muscle activity during the ground 
contact, resulted in the prevention of injury to the ankle 
joint. Coaches and athletes can use these results to adopt 
training methods to strengthen these ankle muscles by 
considering the optimal implementation of landing skills 
with an injury prevention approach. 
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مقاله پژوهشی

مقایسه فعالیت الکتریکی عضالت منتخب مچ پا در ورزشکاران هنگام فرود از ار تفاع های مختلف

زمینه و اهداف آسیب های مچ پا یکی از شایع ترین آسیب های اسکلتی عضالنی در فعالیت ورزشی است. فرود مناسب به دنبال پرش به 
آمادگی برای اجرای مهارت بعدی و نیز پیشگیری از بروز آسیب های گوناگون منجر خواهد  شد. هدف از انجام مطالعه حاضر، مقایسه 

فعالیت الکتریکی عضالت منتخب مچ پا در ورزشکاران هنگام فرود از ارتفاع های مختلف است.
مواد و روش ها روش پژوهش از نوع بنیادی کاربردی و طرح آن مقایسه ای است. نمونه آماری پژوهش را 15 ورزشکار ) سن2/3±18/23سال، 
قد6/3±183/190سانتی متر و وزن 14/12±64/72 کیلوگرم ( با سابقه ورزشی 3 تا 5 سال، تشکیل دادند. مهارت بررسی شده از ارتفاع های 
مختلف به صورت درصدهایی از ارتفاع بیشینه پرش )100 درصد،  75 درصد   و 50 درصد( در نظر گرفته  شد. ثبت فعالیت الکتریکی عضالت 
منتخب مفصل مچ  پا ) دوقلو و نعلی ( با دستگاه الکترومایوگرافی بایومد هشت کاناله با اعتبار 34/ 96 درصد و پایایی 29/ 91 درصد انجام 
 شد. از میانگین و انحراف معیار برای توصیف داده ها، آزمون شاپیرو ویلک برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها و برای مقایسه داده های 
جمع آوری شده بین گروهی از آزمون تحلیل  واریانس با اندازه های تکراری در سطح معناداری 0/05 و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده  شد.

یافته ها یافته ها نشان داد هم انقباضی عضالت دوقلوی داخلی، خارجی و نعلی ناشی از پرش 3 ارتفاع مختلف معنادار نبود. پیک دامنه 
انقباضی عضالت دوقلوی خارجی میان ارتفاع های 75 و 50 درصد )P= 0/006( و 100 و 50 درصد )P= 0/002( معنادار بود. پیک دامنه 
انقباضی عضالت دوقلوی داخلی میان ارتفاع های 75 و 50 درصد  )P= 0/002( و 100 و 50 درصد )P= 0/007( معنادار بود. پیک دامنه 

انقباضی عضالت نعلی میان ارتفاع های 100 و 75 درصد )P= 0/013( و 100 و 50 درصد )P= 0/17(  معنادار بود. 
نتیجه گیری نتایج پژوهش نشان دهنده افزایش دامنه فعالیت انقباضی عضالت منتخب مچ پا در محور قدامی خلفی ناشی از افزایش 
ارتفاع پرش و به دنبال آن فرود بود که دلیل آن استفاده بهینه از استراتژی مناسب برای کنترل انقباض اسنتریک عضالت و نیز گشتاور 
اکستنسوری مفصل مچ پا با افزایش فعالیت الکتریکی عضالنی هنگام برخورد با زمین است که نتیجه آن پیشگیری از بروز آسیب در 
مفصل مچ پا در نظر گرفته می شود. مربیان و ورزشکاران می توانند از این نتایج برای اتخاذ روش های تمرینی برای تقویت عضالت منتخب 

مچ پا با در نظر گرفتن اجرای بهینه مهارت فرود با رویکرد پیشگیری از آسیب استفاده کنند. 
کلیدواژه ها ورزشکار، بیومکانیک فرود، الکترومایوگرافی، عضالت دوقلو و نعلی، هم انقباضی
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مقدمه 

آسیب های مچ پا1 یکی از شایع ترین آسیب های اسکلتی عضالنی 
در فعالیت های ورزشی است که 10 تا 15 درصد از کل آسیب ها 
را شامل می شود ]1[. با توجه به اینکه در میان مفاصل بدن مچ 
پا به دلیل تحمل وزن بدن و تنوع حرکات از جایگاه ویژه برخوردار 
است، دقت عملکرد گیرنده های حس عمقی در این مفصل در 
حفظ عملکرد مناسب، به ویژه هنگام فعالیت های ورزشی اهمیت 
دارد. در تحقیقات نشان داده شده است که ناتوانی در حس عمقی 
مفصل مچ پا باعث تغییر هماهنگی درحرکت و برنامه های حرکتی 
مانند تأخیر در شروع فعالیت انقباضی عضالت اطراف مفصل شده 
و با کاهش دامنه انقباض این عضالت احتمال پیچ خوردگی مچ پا 

را افزایش می دهد ]2[. 

بین  و  اتفاق می افتد  پیوسته در ورزش  پا  پیچ خوردگی مچ 
از همه صدمات مربوط به ورزش را تشکیل  تا 75 درصد   15
می دهند، اگرچه بیشتر بیماران پس از اولین پیچ خوردگی مچ 
پای خود بهبود می یابند، اما عالئم درد و تورم، احساس بی ثباتی 
و پیچ خوردگی مکرر 40 درصد از افراد را حداقل 12 ماه پس از 
آسیب تحت تأثیر قرار می دهند ]3[. سالمت مفصل مچ پا به دلیل 
وضعیت آناتومیکی آن اهمیت بسیاری در انجام فعالیت ورزشی 
دارد؛ بنابراین کاهش آسیب و مراقبت از آن باید همواره مد نظر 

کارشناسان امر قرار گیرد. 

فرود2 ، فعالیت عضالنی مفاصل اندام تحتانی را برای جذب انرژی 
جنبشی و ذخیره آن به صورت انرژی پتانسیل در ورزشکاری که از 
ارتفاعی فرود آمده است، موجب می شود و همین انرژی جذب شده 
در عضالت باعث بهبود توان خروجی آن ها در انقباض درونگرای 
بعد از آن و بهتر شدن عملکرد ورزشکار در مهارت هایی مانند 
دوی سرعت و پرش عمودی می شود ]4[. فرود به دنبال پرش 
می تواند نیروی برخوردی به بزرگی 2 تا 12 برابر وزن بدن ایجاد 
کرده و اغلب عاملی برای بروز آسیب های اندام تحتانی است ]5[. 
افزایش نیروهای برخوردی ضمن فرود و تکرار این نیروها زمینه را 
برای آسیب ساختاری بافت نرم اطراف مفصل فراهم می کند ]6[. 

تماس  و  ضربه  در نتیجه  مفصلی  آسیب های  بیشتر  اگرچه 
مستقیم روی می دهند، سازوکارهای غیرتماسی نیز مانند فرود 
از پرش به طور مکرر سبب بروز این آسیب ها می شوند، شیوع 
زیاد این آسیب ها در رشته های ورزشی چون والیبال، بسکتبال 
و فوتبال که همراه با حرکات برشی و پرشی فراوان هستند، 
گزارش شده است ]7[. درصد باالیی از آسیب های مربوط به مچ 
پا و اندام تحتانی هنگام اجرای تکنیک فرود یا لندینگ به وقوع 

می پیوندد ]8[. 

1. Ankle
2. Landing

ورزشی  رشته های  در  غالب  حرکات  و  ورزشی  فعالیت های 
بروز آسیب های مختلف هستند.  زمینه ساز  از جمله عوامل  نیز 
مانورهای پرش و  فرود همراه با کاهش سرعت، توقف و حرکت ها 
در طیف گسترده ای از ورزش ها رخ می دهد و نیروی عکس العمل 
باالیی هنگام حرکت فرود از طرف زمین به بدن وارد می شود ]9[. 
فرود موفق از پرش نیازمند قدرت، ثبات و تعادل مناسب است که 

از عوامل مهم جلوگیری از ضایعات مفصلی هستند ]10[. 

مهم ترین عامل در بروز صدمات ورزشی را می توان ناآگاهی از 
مسائل و نبود برنامه ریزی جامع و علمی در جهت پیشگیری از 
صدمات ورزشی نام برد ]11[. برای یک پرش و فرود مناسب نیاز 
است که هماهنگی بین حرکات اندام فوقانی، تنه و اندام تحتانی 
اوقات  بیشتر  ازطرف دیگر،  باشد.  داشته  وجود  ورزشکاران  در 
ورزشکاران به منظور بازی مؤثر نیاز دارند که عمل پرش را انجام 
دهند؛ بنابراین باید قادر باشند که فرود موفقی داشته باشند ]12[. 

عضله دوقلو3 عضله ای دو مفصله است که نقش منحصر به فردی 
مانند انتقال نیرو از یك مفصل به مفصل دیگر طی حرکت انسان را 
اجرا می کند و عملکردی کاماًل متفاوت با عضالت تك مفصله دارد. 
عضله دوقلو به دلیل ویژگی های خاص معماری )شکل دوکی و دو 
مفصله بودن( و انقباضی )برخورداری از درصد باالیی از تارهای 
انقباضی نوع دوم و فعالیت اکسنتریك زیاد( مستعد آسیب هایی 
مانند استرین است ]13[. عضله دوقلوی داخلی نیز یکی از پلنتار 
فلکسورهای اصلی و اصلی ترین عضله عمل کننده در جذب شوك 

هنگام فرود است ]14[. 

عضله نعلی 4 عملکرد محافظتی مهمی در مجموعه مچ پا و پا 
پیش و پس از برخورد پا با زمین در هنگام فرود دارد، فعالیت پیش 
از فرود این عضله سفتی مفصل پیش از وقوع بارگذاری مکانیکی 
)برخورد با زمین( را افزایش داده است ]15[. با بهبود عکس العمل 
به سطح فرود به فرد اجازه می دهد که به طور صحیح، با فروریختن 
اندام تحتانی مقابله کند ]16[. بیشتر نیروی پالنتار فلکشن را 
عضالت دو قلو و نعلی تولید می کنند که در مجموع گروه عضالت 
سه سر ساقی نامیده می شوند. چون عضله دو قلو از مفصل زانو 
می گذرد، به عنوان خم کننده زانو نیز عمل می کند، وقتی زانو 
باز شده و عضالت چهار سر ران منقبض هستند، به عنوان پالنتار 
فلکسور، مؤثر تر عمل می کنند. عضله نعلی را در اصطالح کارخانه 

پالنتار فلکشن نامیده اند و از عضله دو قلو پهن تر است ]17[. 

نشـان  پـا  تک  فرود  حرکت  در  الکترومیوگرافی5  مطالعات 
از  قبـل  مرحلـه  در  دوقلـو  عضـله  عضـالنی  فعالیـت  داده اند 
تماس بیشتر از مرحله پس از تماس بوده است. این امر بـه علت 
استفاده از عضله دوقلو به منظور ایجاد ثبـات در مـچ پا به منظور 
آماده شدن برای فرود است ]18[. برعکس، در حرکت فرود تک پا، 

3. Gastrocnemius Muscles
4. Soleus Muscles
5. EMG
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از تماس  عضله نعلی میزان بیشتر فعالیـت را در مرحله پس 
درمقایسه با مرحله قبل از تمـاس از خود نشان داد. این امـر 
بـه علـت نقـش ایـن عضـله در انتقال انرژی به عنوان عضله تک 

مفصله است ]19[.

راهکارهای پیشگیری از آسیب می تواند با آ زمایش های مؤثر، 
آنجا  از  و  دهد  تغییر  را  مختلف  ورزش های  در  آسیب  نیم رخ 
با  گسترده  به صورت  مختلف  ورزش های  در  آسیب  نیم رخ  که 
هم تفاوت دارد؛ بنابراین برای پیشگیری از آسیب در هر رشته 
ورزشی، باید اقدامات پیشگیری کننده متناسب با رشته ورزشی 
از  یکی  همواره  فرود  از  ناشی  آسیب های  کاهش   .]20[ باشد 
مهم ترین اهداف پژوهش های بیومکانیکی بوده است. تأثیر فرود 
از ارتفاع های مختلف بر متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با آسیب 
و بهبود عملکرد هنوز به روشنی درك نشده است. هدف پژوهش، 
مقایسه فعالیت الکتریکی عضالت منتخب مچ پا در ورزشکاران 

هنگام فرود از ارتفاع های مختلف است.

مواد و روش ها 

روش پژوهش حاضر از نوع بنیادی کاربردی و طرح مقایسه ای 
 IR.SSRC.REC.1399.141 است که دارای کد اخالق به شماره
است که در پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی مصوب شد. 
نمونه آماری شامل 16 ورزشکار سالم با میانگین سن 18/23±2/3 
 64/72±14/12 وزن  و  سانتی متر   183/190±6/3 قد  سال، 
کیلوگرم و 3 تا 5 سال سابقه فعالیت در رده مسابقات قهرمانی 
کشور که به صورت هدف دار و در دسترس در این پژوهش شرکت 
با  آنووا  آزمون  بر  نرم افزار جی پاور مبتنی  از  استفاده  با  کردند. 
اندازه های تکراری با اندازه اثر 0/45، توان آزمون 0/95 و آلفای 
0/05 به دست آمد )پیوست شماره 1(، با مراجعه به اداره ورزش و 
چوانان شهرستان بابلسر ورزشکاران منتخب شناسایی شدند. پس 
از اخذ رضایت نامه کتبی از افراد، اطالعات پرسش نامه ای شامل 

قد، وزن، سن و سابقه فعالیت توسط آزمونگر تکمیل شد. 

قد و وزن آزمودنی ها به وسیله ترازو و قدسنج دیجیتال سگا 
مدل وگل هالک ساخت کشور آلمان اندازه گیری شد. هدف و 
مراحل اجرای آزمون برای آزمودنی ها به طور کامل توضیح داده  
شد. آزمودنی ها ابتدا به گرم کردن انفرادی شامل دویدن با سرعت 
اختیاری، نرمش و فرود از یک جعبه 30 سانتی متری پرداختند. 
حداکثر پرش آزمودنی ها به وسیله تست سارجنت اندازه گیری شد. 
سپس درصدهای  50 ، 75 و 100  از پرش بیشینه هر آزمودنی 

محاسبه شد. 

براین اساس، ارتفاع جعبه برای هر آزمودنی در 3 فرود تعیین 
شد. ابتدا پوست محل الکترودگذاری از موهای زاید پاك شده و با 
الکل و سنباده به منظور کاهش مقاومت تمیز شد. در مرحله بعد، 
الکترودگذاری روی پای برتر آزمودنی صورت گرفت. سپس جفت 
الکترودها در امتداد راستای عضالت قرار داده شدند. الکترودها 
و کابل ها روی پوست برای جلوگیری از احتمال حرکت آن ها 
و ایجاد اغتشاش با بانِد کشی ثابت شد تا در حرکت آزمودنی 
اختالل ایجاد نکنند و از احتمال حرکت آن ها و ایجاد اغتشاش 

جلوگیری شود. 

پروتکل  براساس  نعلی  و  دوقلو  برای عضالت  الکترودگذاری 
سنیام6  انجام شد. برای الکترودگذاری روی عضله دوقلو، آزمودنی ها 
روی شکم دراز کشیدند، به گونه ای که زانوها در وضعیت بازشده 
و پاها در انتهای میز رو به باال باشد و الکترود روی برجسته ترین 
در  آزمونگر  حالت،  این  در  گرفت.  قرار  عضله  )شکم(  قسمت 
مقابل حرکت پالنتار فلکشن مقاومت می کرد و الکترودها روی 

برجسته ترین قسمت عضله قرار گرفت )تصویر شماره 1(. 

برای عضله نعلی، آزمودنی طوری روی میز نشستند که زانویش 

6. SENIAM
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تقریبًا 90 درجه خم می شد و پاشنه و پای او روی زمین قرار 
بین  خط  دو سوم  در  باید  الکترودها  حالت،  این  در  می گرفت. 
قرار می گرفت  پا  داخلی  قوزك  تا  ران  استخوان  کندیل داخلی 
)تصویر شماره 2(. بعد از نصب الکترودها آزمون  حداکثر انقباض 
ارادی7 از هر عضله به صورت مجزا گرفته شد. برای ثبت فعالیت 
حداکثری عضالت دوقلو و نعلی، آزمودنی ها حرکت پالنتارفلکشن 
برابر یک  پا در زاویه 90 درجه در  با مچ  ایستاده  را در حالت 
مقاومت ثابت انجام دادند. پیش از انجام آزمون حداکثر انقباض 
ارادی، افراد عضالت را چند مرتبه منقبض کردند تا اطمینان 
انجام  به درستی  ارادی  انقباض  حاصل شود که آزمون حداکثر 
می گیرد. برای ثبت حداکثر انقباض ارادی هر عضله از سیگنال 

الکترومایوگرافی در پنجره زمانی 5 ثانیه استفاده شد ]21[. 

در ادامه، با فاصله استراحت 30 دقیقه ای تست حرکتی فرود 
به عمل آمد و ارتفاع جعبه با توجه به درصدهای به دست آمده 
از پرش سارجنت هر فرد تعیین شد )جعبه با میله های آهنی 
داشته  را  ارتفاع  تنظیم  قابلیت  که  به  گونه ای ساخته شده  بود 
با فاصله هر  را  ارتفاع  از هر  بار پرش  باشد(. سپس هر فرد 3 
3 دقیقه از روی جعبه انجام داد، به گونه ای  که بعد از فرود پای 
آزمودنی روی صفحه نیروسنج قرار بگیرد )تصویر شماره 3(. در 

این زمان، فعالیت الکتریکی عضالت دوقلو و نعلی نیز ثبت شد. 

داده های صفحه نیرو و الکترومایوگرافی با هم هم زمان بودند. 
فعالیت  ابتدا  عضالت،  هم انقباضی8  متغیر  محاسبه  به منظور 
الکتریکی ثبت شده عضالت دو قلو و نعلی هنگام فرود با تقسیم 
میزان فعالیت الکتریکی بر حداکثر انقباض ارادی  نرمال و سپس 
عضالنی  فعالیت  هم پوشانی  میزان  زیر  شماره 1  فرمول  طبق 

محاسبه شد.

1. (A&B / A ×B)×2 = درصد مشارکت عضالنی 

7. Muscle Voluntary Contracti o n (MVC)

  8. Co-Contraction

طبق رابطه مذکور، A سطح زیر منحنی فعالیت الکتریکی عضله  
  A&B سطح زیر منحنی فعالیت الکتریکی عضله دوم و B ،اول

سطح مشترک بین دو عضله است. 

تمام مراحل تجزیه وتحلیل آماری با نرم افزار SPSS انجام شد. 
انحراف معیار و آزمون  برای معرفی میانگین،  آمار توصیفی  از 
شاپیرو ویلک برای ارزیابی نرمال بودن توزیع داده ها استفاده شد. 
همچنین از آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر جهت 
تعیین تفاوت بین اندازه گیری های انجام شده و از آزمون تعقیبی 
بونفرونی برای تعیین تفاوت های درون گروهی استفاده شد. تمام 
مراحل آزمون های آماری در سطح معناداری P≤0/05 بررسی و 

اجرا شدند. 

یافته ها 

جدول شماره 1، میانگین، انحراف معیار، مقداری معناداری 
و  هم انقباضی  متغیر  در  را  ها  گروه  بین  معناداری  مقایسه  و 
حداکثر دامنه انقباضی عضالت دوقلوی داخلی و خارجی و نعلی 
معناداری  تفاوت  این جدول شماره 1  بر اساس  نشان می دهد. 
در هم انقباضی عضالت دوقلوی داخلی، خارجی و نعلی ناشی از 
پرش 3 ارتفاع مختلف دیده نشد که براساس آزمون بونفرونی 
این تفاوت میان ارتفاع های )75 درصد-50 درصد و 100 درصد-

50 درصد( معنادار نبوده است. در پیک دامنه انقباضی عضالت 
دوقلوی خارجی ناشی از پرش 3 ارتفاع مختلف تفاوت معناداری 
داشت که بر اساس آزمون بونفرونی این تفاوت میان ارتفاع های 75 
درصد،  )P=0/006( و 100درصد-50 درصد )002/ درصد- 50 

به طور  پرش 50  درصد  از  درصد  و 100  درصد  در 75   )P=0
معناداری افزایش یافت. 

تفاوت معناداری نیز در پیک دامنه انقباضی عضالت دوقلوی 
بر اساس  ارتفاع مختلف دیده شد که  از پرش 3  ناشی  داخلی 
آزمون بونفرونی این تفاوت میان ارتفاع های 75 درصد-50 درصد 
)P=0/002( و 100 درصد-50 درصد )P=0/007( در 75 درصد 
و 100 درصد از پرش 50 درصد به طور معناداری افزایش یافت . 
ارتفاع  از پرش 3  انقباضی عضالت نعلی ناشی  در پیک دامنه 
مختلف تفاوت معناداری دیده شد که بر اساس آزمون بونفرونی 
 )P=0/013( این تفاوت میان ارتفاع های 75 درصد   -  100 درصد
و 100 درصد-50 درصد  )P=0/17( در 100 درصد  از دو پرش 

دیگر به طور معناداری افزایش یافت.

نمایش  آزمودنی  یک  خام  داده  نمونه   ،4 شماره  تصویر  در 
دستگاه  از  حاصل شده  خام  داده های  براساس  شده است.  داده  
الکترومایوگرافی، عملیات یک سو سازی، )تصویر شماره 5( پوش 
خطی و )تصویر شماره 6( عملیات نرمال سازی برای آن اعمال 
و براساس تصویر نرمال شده متغیرهای هم انقباضی و پیک دامنه 

انقباضی محاسبه شد.

تصویر 3. فرود از ارتفاع روی صفحه نیروسنج
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بحث

عضالت  الکتریکی  فعالیت  مقایسه  هدف  با  حاضر  تحقیق 
منتخب مچ پا شامل هم انقباضی و پیک دامنه انقباضی عضله 
دوقلو و نعلی در ورزشکاران هنگام فرود از ارتفاع های مختلف 
است. نتایج به دست آمده نشان داد در هم انقباضی عضالت دوقلوی 
داخلی، خارجی و نعلی ناشی از پرش 3 ارتفاع تفاوت معناداری 

مشاهده نشد. 

در پیک دامنه انقباضی عضالت دوقلوی خارجی، میان ارتفاع های 
75 درصد-50 درصد )P=0/006( و  100 درصد- 50 درصد )002/

P=0( معنادار بوده است. پیک دامنه انقباضی عضالت دوقلوی داخلی 
میان ارتفاع های 75 درصد-50 درصد )P=0/002( و 100 درصد-50 
درصد )P=0/007( معنادار بوده است. پیک دامنه انقباضی عضالت 
ارتفاع های 100 درصد -75 درصد )P=0/013( و 100  نعلی میان 

درصد-50 درصد )P=0/17( معنادار بوده است. 

نتایج نشان داد در هم انقباضی عضالت دوقلوی داخلی، خارجی 
و نعلی ناشی از پرش 3 ارتفاع مختلف تفاوت معناداری مشاهده 
نشد، در پیک دامنه انقباضی عضالت دوقلوی داخلی، خارجی و 
نعلی ناشی از پرش 3 ارتفاع مختلف تفاوت معناداری مشاهده شد. 

بین آسیب های مچ پا، اسپرین لیگامان های جانب خارجی9 مچ 
پا، 85 درصد از همه آسیب های مچ پا را تشکیل می دهد ]22[. 
تخمین زده شده که حدود 70 درصد افراد مبتال به اولین اسپرین 
خارجی مچ پا دچار بی ثباتی مزمن مچ پا 10  می شوند . افراد دچار 
بی ثباتی مزمن مچ پا غالبًا از درد، بی ثباتی یا احساس ذهنی خالی 
شدن مچ پا رنج می برند. بی ثباتی مزمن مچ پا به دو شاخه کلی 

بی ثباتی مکانیکی و عملکردی تقسیم می شود. 

9. External Lateral Ligaments

10. Chronic Ankle Instabilit y )CA I(

جدول 1. میانگین، انحراف معیار، مقدار معناداری و مقایسه معناداری بین گروه ها در متغیر هم انقباضی و حداکثر دامنه انقباضی عضالت دوقلوی داخلی، خارجی 
و نعلی

مقدارـP آزمون بونفرونی اندازه اثر )مجذوراتا( مقدارـP درون گروهی میانیگین± انحراف معیار درصد پرش متغییر

50-75 1/00

0/01 0/77۶

32/۶2±13/53 50
هم انقباضی عضالت 

دوقلوی داخلی و 
خارجی )درصد(

75-100 1/00 37/01±1۶/۶8 75

50-100 1/00 33/55±17/40 100

50-75 1/00

0/05 0/543

37/92±۶/59 50
هم انقباضی عضالت 
دوقلوی داخلی و نعلی 

)درصد(
75-100 0/82۶ 3۶/۶4±14/55 75

100-50 1.00 42/05±18/۶2 100

75-50 0/734

0/04 0/481

49/۶1±9/59 50
هم انقباضی عضالت 

دوقلوی خارجی و نعلی 
)درصد(

75-100 1/00 45/21±15/44 75

50-100 1/00 47/99±17/93 100

50-75  0/00۶*

0/۶  0/00* 

32/70±10/48 50 پیک دامنه انقباضی 
عضله دوقلوی خارجی 
)حداکثرانقباض ارادی 

/ درصد(
75-100 1/00 54/18±21/24 75

50-100  0/002* 57/77±21/۶ 100

50-75   0/002*

0/4 0/001* 

35/18±14/17 50 پیک دامنه انقباضی 
عضله دوقلوی داخلی 
)حداکثرانقباض ارادی 

/ درصد(
75-100 1/00 57/23±18/82 75

50-100   0/007* 5۶/11±19/41 100

50-75 1/00

0/4  0/002* 

40/8۶±9/29 50 پیک دامنه انقباضی 
عضله نعلی 

)حداکثرانقباض ارادی 
/ درصد(

75-100  0/013* 40/77±9/73 75

50-100  0/7 * 82/92±23/19 100
P≤ 0/05 مقادیر معناداری *
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می شود  مکانیکی  بی ثباتی  باعث  مفصل  نامناسب  مکانیک 
محدودیت های  و  مفصل  اندازه گیری  قابل  ُشلی  به  درواقع،  و 
بی ثباتی  و  دارد  ربط  تغییرات سینویال  و  مفصلی  کینماتیکی 
عملکردی به عنوان احساس بی ثباتی بدون وجود ُشلی مفصلی 
تعریف می شود، به این معنا که افراد با بی ثباتی عملکردی مچ پا 
ممکن است احساس طوالنی مدت بی ثباتی را همراه با احساس 
ذهنی خالی شدن مچ پا داشته باشند، اما هیچ گونه ُشلی لیگامانی 
در مفصل مچ پا مشاهده نشود. تحقیقات نشان داده اند که بیش 
از نیمی از بیماران مبتال به بی ثباتی مزمن مچ پا در گروه بی ثباتی 
عملکردی قرار دارند و عالئمی از بی ثباتی مکانیکی ندارند ]23[.

 بی ثباتی مزمن مچ پا می تواند باعث آرتروز شود. همچنین 
می تواند شیوه زندگی ورزشکاران را به روش های شدیدی تحت 
تأثیر قرار دهد. مشابه سایر آسیب های مزمن، بی ثباتی مزمن مچ 
پا   یک آسیب پیچیده است که باعث کاهش قابل توجه کیفیت 
ناحیه  جبرانی  سازگاری های  ازجمله   .]24[ می شود  زندگی 
پروگزیمال که گزارش شده، این است که به منظور حمایت مچ 
پای آسیب دیده این افراد از استراتژی هیپ استفاده می کنند. 
استفاده  بیشتر  استراتژی هیپ عضالت هیپ  در  مثال،  برای 
می شوند تا مرکز جرم را از مچ آسیب دیده دور کنند؛ بنابر این 

این طور استنباط می شود که ورودی های حسی از مفصل مچ 
مچ  بیشتر  آسیب  از  تا  هستند  ناکافی  آن  اطراف  عضالت  یا 
جلوگیری کنند. عالوه بر این، افراد با بی ثباتی عملکردی ممکن 
است با کوتاه کردن تأخیر رفلکسی در ران موجب جبران نقص 

مچ پا شوند ]23[. 

سودا بیان داشت عضله گاستروکنمیوس خارجی یک عضله 
کلیدی در ایجاد ثبات مفصل مچ پا هنگام انجام تکالیف پویای 
تأیید  در  ویلکستروم   .]25[ است  فرود  و  پرش  نظیر  ورزشی 
گفته های سودا بیان می کند که انجام یک پرش و فرود موفق 
و ایمن، نیازمند فعالیت مناسب عضله گاستروکنمیوس خارجی، 
پیش از تماس پا با زمین است، چراکه عملکرد این عضله به منظور 
مقاومت در برابر سقوط ناگهانی اندام تحتانی، به وسیله به کارگیری 
گشتاور اکستنسوری مناسب و در جهت کاهش شتاب بدن به 

سمت پایین، مهم و ضروری است ]26[. 

عضله  بارز  نقش  ویلکستروم،  و  سودا  گفته های  به  توجه  با 
سولئوس نیز در انجام تکالیف پویای ورزشی نظیر پرش و فرود، 
نمایان می شود، چرا که عضله سولئوس از نظر عملکردی شباهت 
گشتاور  تولید  در  خارجی  گاستروکنمیوس  عضله  به  زیادی 

تصویر 4. داده های خام حاصل شده از دستگاه الکترومایوگرافی

تصویر 5. عملیات یک سو سازی و پوش خطی روی داده های خام
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اکستنسوری مچ پا در جهت کاهش شتاب بدن به سمت پایین و 
ایجاد ثبات در این مفصل دارد. پژوهش حاضر با مطالعه سودا و 
ویلکستروم در گشتاور اکستنسوری عضالت مفصل مچ پا وکاهش 

فشار به اندام تحتانی همسو است.

ارتفاع فرود موضوع بحث برانگیزی است که می تواند بر پیش 
فعال سازی اثرگذار باشد، اگرچه بیشتر مطالعات موافق با افزایش 
پیش فعال سازی به دنبال افزایش ارتفاع فرود هستند ]27[. یکی از 
مهم ترین عوامل تنظیمی که در فرود نقش دارد، سفتی مچ پا11 
است که نتیجه وضعیت اندام در لحظه تماس و فعالیت سیستم 

عصبی عضالنی است ]28[. 

از  به طور غیرمنتظره  افراد  بیان داشتند زمانی که  ویرجینیا 
ارتفاع 5 سانتی متری سقوط می کنند، فعالیت پلنتار فلکسورها 
افراد  و  نیست  کافی  فرود  از  دورسی فلکشن پس  کنترل  برای 
همواره تجربه ناراحت کننده نامطلوبی از تماس پاشنه پا با زمین 
دارند. زمانی که افراد از ارتفاع بیشتری فرود می آیند و در فرصت 
الزم به عضالت شان اجازه می دهند تا پیش از عمل فرود فعال 
شوند، فرود نسبتًا راحت تری خواهند داشت. این یافته ها شواهدی 
برای وقوع عمل از پیش برنامه ریزی شده عضله قبل و در طول 
مرحله فرود به عنوان سازوکاری برای کاهش نیروهای واکنش 
زمین است ]13[. پژوهش حاضر با مطالعه جونز و وات در ارتباط 
با افزایش ارتفاع و کاهش نیروی واکنش زمین در نتیجه کاهش 

آسیب همسو است.

عضالت  الکترومایوگرافی  متغیرهای  در  کرد  بیان  سگمیلر 
کنترل کننده مفصل زانو هنگام فرود تک پا در والیبالیست ها و 
دامنه  محدودیت های  و  ندارد  وجود  تفاوتی  بسکتبالیست ها 

11. Leg Stiffness

نشان  و  نیست ]29[  اثرگذار  آن  بر  نیز  پا  حرکتی مفصل مچ 
عمودی  نیروی  اوج  و  باالتر  مفصلی  گشتاور  ژیمناست ها  داد 
عکس العمل زمین بیشتری نسبت به گروه کنترل داشتند ]30[. 

تری تری لوکسانا بیان کرد از عوامل مهم در بررسی فعالیت 
الکترومایوگرافی و نقش آن در پایداری مفصل مچ پا توجه به 
فازهای مختلف پروتکل فرود است. یکی از فازهای مهم لحظه 
قبل از تماس است که اخیراً بررسی شده است. نشان داده شد که 
بر خالف عدم تفاوت در هم انقباضی گروه عضالت کنترل کننده مچ 
پا بین ورزشکاران سالم و ورزشکاران دارای سابقه آسیب در مفصل 
مچ پا، افراد آسیب دیده تمایل به کارگیری کنترل عصبی عضالنی 
متفاوتی، دامنه انقباضی کمتر، در عضالت پایدارکننده مچ پا در 
فاز قبل از فرود داشتند. به نظر می رسد این تغییرات به منظور 
حفظ پایداری مفصل مچ پا و پیشگیری از آسیب صورت گرفته 
با مطالعه تری تری  نا همسو بودن پژوهش حاضر  باشد ]31[. 

لوکسانا احتمااًل در مورد فازهای مختلف پروتکل فرود است. 

سنتلو و مک دوناچ با مطالعه حاضر همسو نیستند، زیرا در 
ورد کنترل زمان بندی و دامنه فعالیت الکترومایوگرافی عضالت 
نعلی و درشت نی قدامی در حرکت فرود از 5 ارتفاع ) 0/2، 0/4، 
0/6، 0/8 و 1 متر( در تحقیقی نشان دادند که با افزایش ارتفاع 
فعالیت الکترومایوگرافی در هر دو عضالت قبل از فرود با تأخیر 
طوالنی تری نسبت به مرحله تیک آف اتفاق افتاده و عالوه بر آن، 
الگوی مشابهی از هم انقباضی عضالت قبل و بعد تماس پا به 

صفحه نیرو مشاهده شد ]19[. 

الکتریکی عضالت  فعالیت  تحقیقی روی  و همکاران در  نیو 
مفصل مچ پا در طول فرود از 3 ارتفاع متفاوت )0/32 متر، 0/52 
متر و 0/72 متر( با هدف مقایسه پای برتر از پای غیر برتر نشان 

تصویر 6. انقباض عضالت به تفکیک هر عضله )ارتفاع 50 درصدی پرش(
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دادند دامنه فعالیت الکتریکی عضله درشت نی قبل و بعد از فرود 
در  است.  غیر برتر  پای  از  بیشتر  معناداری  به طور  برتر  پای  در 
مقایسه با پای برتر، مچ پای غیر برتر کارایی بیشتری در سازوکار 
حفاظتی در حرکت بیش از حد مفصل مچ پا دارد که از طریق 
فعالیت بزرگ تر عضالت خم کننده مچ پا محدود می شود ]32[. 

در  همکاران  و  نیو  مطالعه  با  حاضر  پژوهش  بودن  ناهمسو 
مقایسه پای برتر از غیر برتر و نوع عضله و ارتفاع است. آرابانتزی و 
همکاران فعالیت الکترومایوگرافی عضله راست رانی، عضله دو سر 
ران و عضالت دوقلو و همچنین نیروهای واکنشی زمین به طور 
هم زمان هنگام پرش از 20، 30 و 40 سانتی متر را اندازه گیری 
کرده و تفاوت معناداری متغیرها را از ارتفاع 20 و 40 سانتی متری 
گزارش نکردند. زمان تماس با زمین برای ارتفاع های 40 و 60 
سانتی متری به ترتیب از 200 میلی ثانیه به 189 میلی ثانیه کاهش 
یافته  است. عالوه بر افزایش دامنه الکترومایوگرافی با افزایش ارتفاع 
اُفت از 40 به 60 سانتی متر، برخی از تغییرات در زمان یا الگوی 

فعالیت مشاهده شد ]33[. 

پژوهش حاضر با مطالعه موسوی و همکاران همسو است، زیرا 
بیان کردند در فرود از ارتفاع های باالتر، اوج نیروی عکس العمل 
افزایش  تحتانی  اندام  مفاصل  روی  بارگذاری  میزان  و  زمین 
می یابند و اوج نیروی عکس العمل زمین با زوایای خم شدن زانو و 

پالنتار فلکشن مچ پا ارتباط دارند ]34[. 

همسو  حاضر  پژوهش  با  همکاران  و  کریستوفوریدو  مطالعه 
است، زیرا بیان کردند حداکثر دامنه انقباضی در گروه عضالت 
پالنتاریس مچ پا با افزایش ارتفاع فرود افزایش معناداری داشت 
به طوری که اوج گشتاور مچ پا در محور قدامی خلفی با باال رفتن 
ارتفاع فرود افزایش یافت، در حالی که در محور چرخشی در ارتفاع 

75 درصد بیشترین مقدار را نشان داد. 

دامنه  که  داده  شد  نشان  اخیر،  پژوهش  نتایج  راستای  در 
فعالیت الکترومایوگرافی در فاز پیش فعال سازی12 و فاز ترمزی13 
با افزایش ارتفاع فرود در عضله دوقلو افزایش یافت. ژیمناست ها 
فعالیت الکترومایوگرافی باالتری را برای عضالت دوقلوی خارجی 
و پهن خارجی و همچنین مقادیر پایین تر را برای عضالت ساقی 

قدامی / دوقلوی خارجی نشان دادند ]35[. 

یک افزایش عمومی در گشتاور و توان ران هنگام فرود از ارتفاع 
0/3 و 0/6 نسبت به قد افراد نشان دهنده این است که بازکننده های 
ران به شکل اساسی جذب انرژی بیشتری طی فرود از ارتفاع های 
باالتر و در مقایسه با بازکننده های ران و نزدیک کننده های زانو، 
عضالت نزدیک کننده مچ پا احتمااًل کمترین تأثیر را در جذب 
انرژی دارند که می تواند در ارتباط با توان مفصلی پایین تر آن 

هنگام فرود از ارتفاع های متفاوت باشد ]36[. 

12. Pre-Activation Phase
13. Brake Phase

نوع  در  احتمااًل  و همکاران،  ژانگ  مطالعه  با  پژوهش حاضر 
عضله و میزان ارتفاع ناهمسو است. توان های مفصلی بزرگ تر 
ضربه ای  انرژی  جذب  در  می تواند  فرود  هنگام  مشاهده شده 
مکانیکی نیز مؤثر باشد ]37[. به دلیل عدم بررسی دامنه انقباضی 
دو  بین  مقایسه ای  نمی توان  زانو  مفصل  کنترل کننده  عضالت 
مفصل مچ پا و زانو در ارتباط با مقدار دامنه انقباضی این عضالت 
هنگام فرود داشت، اما با توجه به افزایش گام به گام حداکثر 
دامنه انقباضی عضالت پالنتارفلکسور مچ پا هنگام افزایش ارتفاع، 
می توان به نقش مهم این گروه عضالنی در جذب ضربه و همچنین 

ایجاد پایداری در مفصل مچ پا را اشاره کرد. 

پژوهش حاضر با مطالعه تری تری لوکسانا همسو است، زیرا 
نشان داد افزایش دامنه انقباضی عضالت پالنتارفلکشن مچ پا به 
هنگام افزایش ارتفاع موجب جذب ضربه و ثبات در مفصل مچ پا 
می شود ]31[. در تحقیقات هندرسون و همکاران هنگام بررسی 
تأثیر استفاده از مچ بند در فرود هیچ تفاوتی در میانگین فعالیت 
الکترومایوگرافی عضالت اندام تحتانی مشاهده نشد. با وجود این، 
پژوهشگران بیان داشتند که برای نتیجه گیری دقیق تر نیاز به 

نمونه های بیشتری است ]38[. 

سنتلو اظهار داشت هم انقباضی14 عضالت آنتاگونیست مچ پا 
قبل از فرود، سفتی مفصل را افزایش می دهد و می تواند ثبات 
مفصل مچ پا را افزایش داده و آن را برای کنترل تغییر طول 
سریع و شدید مجموعه تاندونی عضالنی و حرکات سریع هنگام 
فرود آماده کند ]39[ که با مطالعه حاضر همسو است. اگرچه 
تغییرات الگوی الکترومایوگرافی در کل فاز فرود بررسی نشد، اما 
نتایج تقریبًا یکسانی، عدم تفاوت در هم انقباضی و وجود تفاوت 
با  با پژوهش اخیر به دست آمد که  انقباضی  در حداکثر دامنه 
افزایش ارتفاع رابطه مستقیم داشت. به نظر می رسد، نه تنها سابقه 
آسیب دیدگی، بلکه افزایش ارتفاع فرود می تواند سبب پاسخ نسبتًا 
کنترل کننده  عضالت  انقباضی  دامنه  به کارگیری  در  مشابهی 

مفصل مچ پا شود و به پایداری بیشتر این مفصل کمک کند.

نتیجه گیری

نتایج پژوهش نشان داد افزایش دامنه فعالیت انقباضی عضالت 
منتخب مچ پا در محور قدامی خلفی ناشی از افزایش ارتفاع پرش 
و به دنبال آن فرود بود که دلیل آن استفاده بهینه از استراتژی 
نیز گشتاور  و  اسنتریک عضالت  انقباض  برای کنترل  مناسب 
الکتریکی  فعالیت  افزایش  از طریق  پا  مچ  مفصل  اکستنسوری 
عضالنی هنگام برخورد با زمین است که نتیجه آن پیشگیری 
از بروز آسیب در مفصل مچ پا در نظر گرفته می شود. مربیان و 
ورزشکاران می توانند از این نتایج برای اتخاذ روش های تمرینی 
برای تقویت عضالت منتخب مچ پا با در نظر گرفتن اجرای بهینه 

مهارت فرود با رویکرد پیشگیری از آسیب استفاده کنند.
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مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

در اجرای پژوهش، مالحظات اخالقی مطابق با دستورالعمل 
ورزشی  علوم  و  تربیت بدنی  پژوهشگاه  دانشگاه  اخالق  کمیته 
 IR.SSRC.REC.1399.14 در نظر گرفته شد و کد اخالق به شماره

دریافت شد. 

حامی مالی

راهنمایی  با  شکریان  فرزانه  پایان نامه  از  برگرفته  مقاله  این 
داوود خضری در گروه بیومکانیک و فناوری ورزشی پژوهشکده 
تربیت بدنی و علوم ورزشی و مشاوره حسن متین همایی در گروه 
بیومکانیک ورزشی  فیزیولوژی ورزشی و علی فتاحی در گروه 

واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی است.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت یکسان 
داشته اند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. 

تشکر و قدردانی

اداره ورزش و  اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران،  از 
تمام  از  و  مازندران  بابلسر  و  دانشگاه  بابلسر  جوانان شهرستان 
آزمودنی ها که در انجام این تحقیق ما را یاری کردند، تشکر و 

قدردانی می شود.
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