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چکیده
 به هنگام انجام تکنیکهای مختلف این رشته ورزشی از عضالت.)1(کاراته بهعنوان یکی از مشهورترین هنرهای رزمی در دو بخش کاتا و کومیته انجام میشود
 هدف این تحقیق مقایسه زمان تاخیری شروع به فعالیت.و مفاصل مختلفی از جمله عضله چهارسر رانی (عضله اکستنسوری زانو) و مفصل زانو استفاده میشود
 فعالیت عضالت مورب پهن داخلی و پهن خارجی.عضالت مورب پهن داخلی و پهن خارجی به هنگام اجرای دو تکنیک مواشیگری و زنکوتسوداچی بود
 پس از پردازش.) و توسط دستگاه الکترومایوگرافی ثبت شد11/8 حین اجرای دو تکنیک در پای غالب بیست ورزشکار زن سالم کاراتهکار نخبه (میانگین سنی
 نتایج با استفاده از روشهای آماری تحلیل واریانس برای طرحهای مختلط بینگروهی و درونگروهی در،دادهها و تعیین زمان تأخیری شروع فعالیت عضالت
 نتایج نشان داد که عضله مورب پهن داخلی در تکنیک زنکوتسوداچی در کاتاکاران نسبت به کومیتهکاران زودتر. مورد بررسی قرار گرفت5/50 سطح معناداری
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Compare Time to call Internal and external obliques muscles Dominant leg
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Abstract
As one of the most famous martial arts karate kata and kumite are two main]1[. Different techniques when
doing sports, including quadriceps muscles and joints (knee extensor muscles) and joint use. In this study,
called the internal and external obliques broad kata and kumite athletes dominant leg when the two
techniques were compared Znkutsudachi and Movashi Gray. Therefore, local and wide flat external obliques
muscle activity during the two techniques in the dominant leg Karate Twenty healthy female elite athletes,
(mean age 21/8) were recorded. After the onset of muscle activity was determined and the results of data
processing using statistical techniques to design a mixed ANOVA between groups and within groups were
examined. The results showed that flattened the internal oblique muscle Znkutsudachi techniques in kumite
athletes Katakaran to be done first.
Keywords: Karate, Electromyography, Timing Muscles, Quadriceps Muscle.
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مقدمه
از کاراته بهعنوان یکی از مشهورترین هنرهای رزمی یاد میشود و کلمه «کاراته» به معنی مبارزه با دست خالی
است (کارا=خالی ،ته= دست) که بیانگر این حقیقت است که کاراته شامل استفاده از تکنیکهای ضربات پا،
مشتزدن (دست) و دفاعی بدن بدون استفاده از اسلحه است ( .)1تمرینات کاراته دارای سه بخش اصلی کیهون
(مبارزه با حریف) است ( .)1افراد در ابتدای حضور در کالسهای کاراته به یادگیری کیهون میپردازند .در
واقع کیهون تکنیکهای پایهای است که فرد در ادامه ورزش از این تکنیکها در کاتا و کومیته استفاده میکند.
کاراته بهعنوان یک مهارت و هنر بدنی ،جزء ورزشهای فعال و داینامیک محسوب میشود که عضالت متعددی
را درگیر میکند .فعالیت این عضالت با فلکشن ،اکستنشن و چرخش مفاصل مختلف بدن همراه است ( .)1از
جمله تکنیکهای کاراته میتوان مواشیگری و زنکوتسوداچی اشاره کرد .در هردو بخش کاتا و کومیته نسبت
به سایر تکنیکهای بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.
استفاده صحیح و مناسب از عضالت نقش بسیار مهمی در اجرای صحیح و مناسب تکنیکها دارد .عضله
چهارسر رانی از جمله عضالت اصلی و مهم اندام تحتانی است که به هنگام اکستنشن زانو بهعنوان ثباتدهنده
این مفصل نقش بسیار مهمی ایفا میکند( 3و .)6در میان چهار بخش عضله چهارسر رانی عضالت مورب پهن
داخلی 1و پهن خارجی 1اهمیت بهسزایی دارند ،بهگونهای که ناهماهنگی در فعالیت این دو عضله موجب آسیب
مفصل زانو میشود (3و  .)11ازجمله این آسیبها میتوان به سندرم درد پاتال فمورال اشاره کرد که میزان
شیوع این بیماری در میان جمعیت ورزشکار بیش از 65درصد است ( .)10البته این عارضه در میان زنان
ورزشکار نسبت به مردان شایعتر است ( .)13 ،11 ،15تحقیقات مختلفی به بررسی زمان تأخیری شروع به
فعالیت عضالت مورب پهن داخلی و پهن خارجی به هنگام انجام فعالیتهای مختلفی همچون اسکات ،باال و
پایین رفتن از پله ،بلند شدن روی پنجه پا و ...انجام گرفته است ( .)13 ،7برخی از تحقیقات به بررسی تأثیر
زوایای مختلف دامنه حرکتی مفصل یا سرعت انجام حرکت در مورد زمان شروع به فعالیت عضالت مورب
پهن داخلی و پهن خارجی پرداختهاند ( ،)10 ،12ولی اغلب این تحقیقات در مورد افراد مبتال به درد قدام زانو
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به تنهایی یا در مقایسه با افراد سالم انجام شده است .در این تحقیق تالش شد تا به این پرسش پاسخ داده شود
که آیا زمان تأ خیری شروع به فعالیت عضالت مورب پهن داخلی و پهن خارجی در ورزشکاران نخبه کاراته
یکسان است یا خیر .به طور مشخص ،هدف این تحقیق مقایسه زمان تأخیری شروع به فعالیت عضالت مورب
پهن داخلی و پهن خارجی به هنگام اجرای دو تکنیک زنکوتسوداچی (تکنیک اختصاصی بخش کاتا) و
مواشیگری (تکنیک اختصاصی بخش کومیته) در ورزشکاران کاراتهکار دختر نخبه ایران بود .امید میرود نتایج
حاصل از آن ضمن ارائه الگوی زمانبندی شروع به فعالیت صحیح عضالت مورب پهن داخلی و پهن خارجی
به هنگام اجرای تکنیکهای مذکور ،بهکار شناسایی ورزشکاران مستعد و هدایت آن ها به هریک از دو بخش
3. Anterir Knee Pain

2.Vastus Lateralis
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1.Vastus Medalis Oblique
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(تمرین تکنیکهای پایه بدون حریف) ،کاتا (تمرین مجموعهای از تکنیکهای ترکیبی بدون حریف) و کومیته
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کاتا و کومیته (استعدادیابی) برای ارائه برنامه تمرینات بدنسازی مناسب جهت شرکت در مسابقات در ردههای
ملی بیاید.
روششناسی
و انحراف استاندارد سنی  ،11/8±1/88قد  ،161±6/06وزن  00/63±6/88تشکیل دادهاند که  6تا  13سال
سابقه فعالیت حرفهای در رشته کاراته میباشند) و از میان داوطلبان در این تحقیق شرکت کردند .ابزار
اندازهگیری مورد استفاده به ترتیب پرسشنامه بررسی اطالعات شخصی و ورزشی افراد شرکتکننده در
پژوهش ،پرسشنامه بررسی اطالعات مربوط به آسیبدیدگی اندام تحتانی (تهیهشده توسط انجمن ارتوپدی
آمریکا) ،دستگاه ثبت الکترومیوگرافی ( ME 6000 , Sampling rate = 1000 Hz , Channel = 16 ,
 ) Data transfer = walan , made in FINLANDجهت ثبت سیگنالهای الکتریکی حاصل از فعالیت
عضله چهارسر حین انجام تکنیکها و نیز الکتروگونیامتر ( )Mega win , FINLANDجهت تعیین دامنه
حرکتی مفصل زانو حین اجرای تکنیکهاست .برای تعیین موقعیت قرارگیری الکترودها و الکتروگونیامتر ابتدا
موها در محل در نظر گرفته قرار گرفتن الکترودها زدوده شد و به منظور کاهش امپدانس پوست والکترود،
پوست با الکل تمیز و سپس بهوسیله سنباده نرم پاک شد.
الکترودهای 1مورد استفاده در این تست به صورت بیضی و از نوع  F-521Lبوده است که با فاصله (فاصله
مرکز تا مرکز)  3سانتیمتری از یکدیگر و در محل نصب الکترودها روی عضالت چسبانده شدند .الکترودها
از جنس نقره–کلرید نقره بودند و باتوجه به دستورالعمل الکترودگذاری  SENIAMروی عضالت پهن خارجی
(در زاویه  10درجه و  15سانتیمتر باالتر از لبه فوقانی و خارجی اتال و در جهت فیبرهای عضالنی) و مورب
پهن داخلی (در زاویه  05درجه و  2سانتیمتر باالتر از لبه فوقانی پاتال و در جهت فیبرهای عضالنی) قرار داده
شدند.

شکل .3محل قرارگيري الکترودها
1.Cheast-Leades
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جامعه آماری تحقیق حاضر را کاراتهکاران زن نخبه ( 15دختر سالم کاراتهکار دو سال اخیر در ایران با میانگین
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الکتروگونیامتر نیز در بخش خارجی مفصل زانو و روی اپیکندیل خارجی مفصل مطابق شکل  1قرار داده شد.

آزمودنیها ابتدا به مدت ششدقیقه و با دویدن آرام روی تردمیل به گرمکردن عمومی بدن خود پرداختند ،در
ادامه هر آزمودنی چهاردقیقه با انجام حرکات کششی معینی (نوع تمرینات و مدت زمان انجام تمرینات مشخص
است) که از قبل برنامهریزی شده به گرمکردن عضالت مورد مطالعه پرداختند .در ادامه آزمودنیها دو تکنیک
زنکوتسوداچی (در زمان اجرای مهارت زنکوتسوداچی فرد در حالت آمادهباش ،فاصله بین دوپا به اندازه عرض
شانه با اعالم آزمونگیرنده با پای غالب خود شروع به حرکت میکند و  3داچی به جلو حرکت میکند) و
مواشیگری (فرد در حالت آماده باش با اعالم آزمونگر با پای غالب خود به هدفی که رو به روی صورتش
قرار داشت و فاصله آن تا فرد متناسب با طول اندام تحتانی وی بود سه ضربه با فاصله  0ثانیه بین هر تکرار را
انجام داد) را انجام دادند .گفتنی است که آزمودنیها مراحل مذکور را قبل از تست اصلی به منظور آشنایی
چندین مرتبه تکرار و در تمام مراحل تکنیکها را با حداکثر سرعت خود اجرا کردند .پس از ثبت اطالعات و
پردازش و محاسبه ریشه میانگین توان )RMS1( 1مربوط به دادهها ،با استفاده از روش چشمی زمان تأخیری
شروع فعالیت عضالت مورب پهن داخلی و پهن خارجی نسبت به زمان شروع حرکت زانو (دادههای
گونیامتری) تعیین شد .آمار توصیفی برای بهدستآوردن میانگین و انحراف معیار مورد استفاده قرار گرفت .با
استفاده از روش آماری تحلیل واریانس ،طرحهای مختلط بینگروهی و درونگروهی وجود اختالفات معنادار
را به طور کلی در بین گروههای شرکتکننده نشان داد و در ادامه با رسم نمودار به بررسی جزئی اختالفهای
معنادار پرداختیم و با استفاده از آزمون  Tوابسته و مستقل ،وجود و عدم این اختالفات را (اختالفات موجود
در بررسیهای جزئیتر یافتهها) در سطح معناداری 5/50مورد بررسی قرار دادیم.

1. Root Mean Square
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شکل .4قرارگيري الکتروگونيامتر
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نتایج
در ابتدا میانگین و انحراف معیار زمان تأخیری شروع فعالیت عضالت مورب پهن داخلی و پهن خارجی پای
غالب کاراتهکاران به هنگام اجرای دو تکنیک زنکوتسوداچی و مواشیگری در جدول  1نشان داده شده است.
به طور کلی ،در ورزشکاران کاراتهکار نخبه به هنگام اجرای تکنیک زنکوتسوداچی عضله پهن خارجی نسبت
عضله مورب پهن داخلی  11میلیثانیه زودتر از عضله پهن خارجی وارد عمل میشود.
جدول .3ميانگين و انحراف معيار زمان تأخيري شروع به فعاليت عضالت پاي غالب نسبت به گونيامتر زانو در طي دو تکنيک زنکوتسوداچي و
مواشيگري در کاراتهکاران.
عضله

زنکوتسوداچی

مواشیگری

مورب پهن داخلی

(21)153

(70)113

پهن خارجی

(86)182

(12)131

در ادامه میانگین و انحراف معیار زمان تأخیری شروع به فعالیت عضالت مورب پهن داخلی و پهن خارجی
پای غالب کاتاکاران و کومیتهکاران به هنگام اجرای دو تکنیک زنکوتسوداچی و مواشیگری به طور جداگانه
در جدولهای  1و  3نشان داده شده است .به هنگام اجرای تکنیک زنکوتسوداچی ،عضله مورب پهن داخلی
در کاتاکاران نسبت به کومیتهکاران زودتر وارد عمل میشود و همچنین عضله پهن خارجی در کاتاکاران نسبت
به کومیتهکاران  117میلیثانیه زودتر وارد عمل میشود.
جدول .4ميانگين و انحراف معيار زمان تأ خيري شروع به فعاليت عضالت پاي غالب نسبت به گونيامتر زانو در طي تکنيک زنکوتسوداچي در ميان
دو گروه کاتا و کوميته.
کاراتهکاران

عضله مورب پهن داخلی

عضله پهن خارجی

کاتا

(-87)612

(68)612

کومیته

(126)39

(122)192

همانطور که در جدول  3نشان داده شده است ،عضله مورب پهن داخلی در ورزشکاران کاتا  11میلیثانیه
زودتر از ورزشکاران کومیته و عضله پهن خارجی در ورزشکاران کومیته  21میلیثانیه دیرتر از ورزشکاران کاتا
وارد عمل میشود.
جدول .3ميانگين و انحراف معيار زمان تأ خيري شروع به فعاليت عضالت پاي غالب نسبت به گونيامتر زانو در طي تکنيک مواشيگري در ميان دو
گروه کاتا و کوميته.
کاراتهکاران

عضله مورب پهن داخلی

عضله پهن خارجی

کاتا

(23)192

(68)126

کومیته

(78)117

(82)33
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به عضله مورب پهن داخلی  22میلی ثانیه دیرتر وارد عمل می شود و به هنگام اجرای تکنیک مواشی گری
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با توجه به مقدار  P=0/007بهدستآمده از آزمون تحلیل واریانس مختلط بینگروهی (بین دو گروه کاتا و
کومیته) و همچنین نمودار زیر میتوان گفت که تفاوت معناداری در رفتار کلی دو گروه کاتا و کومیته به هنگام
اجرای دو تکنیک مواشیگری و زنکوتسوداچی پای غالب وجود دارد.

.1عضله واستوس مدیالیس زنکوتسوداچی
.1عضله واستوس مدیاليس مواشي گري

.2عضله واستوس لتراليس مواشيگري

نمودار .3بررسي و مقایسه رفتارکلي عضالت

همچنین مقدار  Pحاصل از آزمون تحلیل واریانس مختلط درونگروهی برای تکنیک زنکوتسوداچی
( )P=0/032و تکنیک مواشیگری ( )P=0/032کمتر از  5/50است در نتیجه میتوان گفت در رفتار کلی
زمان شروع به فعالیت عضالت مورب پهن داخلی و پهن خارجی در هریک از تکنیکها به طور جداگانه بین
دو گروه کاتا و کومیته تفاوت معناداری وجود دارد .در ادامه از آزمونهای  Tوابسته و مستقل به منظور مشاهده
اختالفات جزئیتر استفاده شد و مشخص گردید بین زمان تأخیری شروع به فعالیت عضله مورب پهن داخلی
در تکنیک زنکوتسوداچی و مواشیگری در میان کاتاکاران و کومیتهکاران زن نخبه تفاوت معناداری وجود دارد؛
بهطوریکه عضله مورب پهن داخلی پای غالب کاتاکاران در حین انجام تکنیک زنکوتسوداچی حدود 121
میلیثانیه زودتر از ورزشکاران کومیتهکار وارد عمل میشود.
بحث
هدف این تحقیق بررسی زمان تأخیری شروع به فعالیت عضالت مورب پهن داخلی و پهن خارجی پای غالب
کاراتهکاران به هنگام اجرای دو تکنیک زنکوتسوداچی و مواشیگری است .کاراته شامل دو بخش کاتا و کومیته
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 .2عضله واستوس لترالیس زنکوتسوداچی

پژوهش در طب ورزشي و فناوري ،شماره  ،8پایيز و زمستان 3131

است .بخش کاتا شامل ترکیبی از تکنیکها است که بهصورت نمایشی اجرا میشود (بدون حریف تمرین
میشود) .بخش کومیته مبارزه با حریف است و دامنهای از حرکات از قبل تنظیم شده برای شروعکننده در
مبارزه آزاد به منظور شرکت در مسابقات وجود دارد ( .)1ورزشکاران در هر دو بخش از تکنیکهای مختلفی
استفاده میکنند که دو تکنیک زنکوتسوداچی (در بخش کاتا) و مواشیگری (در بخش کومیته) از جمله
فعال و داینامیک است که عضالت متعددی را درگیر میکند .فعالیت این عضالت با فلکشن ،اکستنشن و
چرخش مفاصل مختلف بدن همراه است ( .)17عضله چهارسر رانی و مفصل زانو از جمله عضالت اصلی و
مهم اندام تحتانی است که به هنگام اجرای این دو تکنیک (زنکوتسوداچی و مواشیگری) مورد استفاده قرار
میگیرند .در میان چهار بخش عضله چهارسر رانی عضالت مورب پهن داخلی و پهن خارجی اهمیت بهسزایی
دارند بهگونهای که ناهماهنگی در فعالیت این دو عضله موجب آسیب مفصل زانو میشود (.)13 ،6 – 11 ،2 ،1
از جمله این آسیبها میتوان به سندرم درد پاتال فمورال اشاره کرد که میزان شیوع این بیماری در میان جمعیت
ورزشکار بیش از  65درصد است (.)1
در بررسیهای انجامشده عنوان شده است که زمان شروع به فعالیت عضالت مورب پهن داخلی و پهن خارجی
در افراد سالم در متغیرهایی نظیر نوع زنجیره حرکتی (باز – بسته) ،فعالیتهای پویا (از پله باالرفتن) و حرکات
انفجاری مشابه بوده و تفاوت معناداری مشاهده نشده است .این تشابه در زمان شروع به فعالیت عضالت مورب
پهن داخلی و پهن خارجی ناشی از عصبگیری مشترک و اتصال سری مشترک این عضالت دانسته شده است
( .)8،11،17-15،0همچنین مقایسه زمان شروع به فعالیت عضالت مورب پهن داخلی و پهن خارجی در افراد
سالم و مبتال به سندرم درد پاتال فمورال نشان میدهد ،که در افراد مبتال به این عارضه عضله مورب پهن داخلی
نسبت به عضله پهن خارجی فعالیت خود را با تأخیر شروع میکند ( .)17همانطور که بیان شد ،اغلب تحقیقات
در مورد افراد مبتال به درد قدام زانو و به هنگام انجام فعالیتهایی همچون باال و پایینرفتن از پله ،اسکات و...
انجام شده است .ولی تحقیقی که به بررسی زمان شروع به فعالیت عضالت مورب پهن داخلی و پهن خارجی
به هنگام اجرای تکنیکهای رشته ورزشی کاراته ،بهخصوص این دو تکنیک ،پرداخته باشد یافت نشد.
نتیجهگیری
نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهند که عضله مورب پهن داخلی به هنگام اجرای تکنیک زنکوتسوداچی
در کاتاکاران نسبت به کومیتهکاران زودتر وارد عمل میشود .تفاوت در نوع تمرینات (تکنیکی و بدنسازی)
در دو بخش کاتا و کومیته موجب میشود ورزشکاران بخش کاتا قادر باشند تکنیک زنکوتسوداچی را ،که جزء
تکنیکهای اصلی این بخش است را با سطح مهارتی(سرعت ،قدرت و )...باالتری نسبت به ورزشکاران کومیته
اجرا نمایند .عالوه بر این ،عضالت نیز بهموقع و به شکل صحیح وارد عمل میشوند .این مهم موجب خواهد
شد تا عضله مورب پهن داخلی که نقش ثابتکنندگی مفصل پاتال را ایفا میکند (همچنین از جمله فاکتورهایی
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پراستفادهترین تکنیکهای این رشته ورزشی است .کاراته بهعنوان یک مهارت و هنر بدنی ،جزء ورزشهای

...مقایسه زمان تأخيري شروع به فعاليت عضالت

است که عملکردن بهموقع آن مانع ابتال به آسیب درد قدام زانو میشود) در ورزشکاران بخش کاتا نسبت به
.کومیته زودتر وارد عمل میشود
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