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 چکیده
هدف مطالعه حاضر مقایسه فعالیت میوالکتریکی برخی عضالت اندام تحتانی در بارهای متفاوت تمرینی هنگام اجرای سه 

: سانتی متر، وزن 022±85/8: سال، قد 72±58/4: سن)پاورلیفتر مرد  01تعداد . حرکت اسکوات، پرس پا و هاک اسکوات بود

 81و  21با شدت  ها، حرکات اسکوات، پرس پا و هاک اسکوات را آزمودنی. رکت کردنددر این مطالعه ش( کیلوگرم 01/07±51

های الکترومایوگرافی سطحی عضالت نازک نئی بلند،  سیگنالدر اجرای هر یک از حرکات، . درصد یک تکرار بیشینه انجام دادند

وتری، نزدیک کننده طویل و کشنده پهن نیام با بخش داخلی دوقلو، درشت نئی قدامی، پهن داخلی، پهن خارجی، دوسررانی، نیم 

آنالیز واریانس با اندازه های مکرر برای تجزیه و . ثبت گردید هرتز 7111با فرکانس نمونه برداری   0111MEسیستم  استفاده از

هارسرران به ویژه بیشتری را در گروه عضالت چ میوالکتریکینتایج پژوهش حاضر، فعالیت (. >18/1P)تحلیل آماری بکار برده شد 

. پهن خارجی و داخلی در دو حرکت اسکوات و هاک اسکوات نسبت به پرس پا هنگام اجرای حرکات با بارهای متفاوت نشان داد

تقویت عضالت  ران، تمرین مطمئنی برای و کمری ناحیه بر شده وارد فشارتمرین با دستگاه هاک اسکوات به دلیل کاهش میزان 

 تقویت برای حرکت این از های ورزشی مبتال به کمر درد و یا مصدومیت افراد نهاد می گردد که ورزشکاران،پیش .استچهارسررانی 

 .  نمایند استفاده پا پرس و اسکوات حرکت دو برای جایگزینی مناسب عنوان به رانی سر چهار عضالت گروه

 

 

 های کلیدیواژه
 .عضله چهارسررانیفعالیت میوالکتریکی، اسکوات، پرس پا، هاک اسکوات، 
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 مقدمه 

عضالنی در افراد مختلف نظیر ورزشکاران و افراد مسن می -تمرینات قدرتی سبب بهبود عملکرد عصبی 

، افزایش سطح مویرگی عضله و همچنین بهبود 0دلیل این امر، افزایش سطح مقطع فیزیولوژیک عضله. شود

در یک برنامه بدنسازی، تقویت بازکننده های (. 78، 00، 01)هماهنگی در فراخوانی واحدهای حرکتی می باشد 

زانو از اهمیت ویژه ای برخوردار است که از سوی ورزشکاران برای  ارتقاء عملکرد ورزشی خویش مد نظر قرار 

به عنوان تمرینات رایج برای تقویت عضالت ناحیه اندام تحتانی  4و هاک اسکوات 1، پرس پا7حرکات اسکوات. دارد

ازکننده های زانو، مورد توجه ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی، مربیان و حتی تحتانی و به ویژه ب

اجرای این حرکات چند مفصله در برنامه بدنسازی عالوه بر تقویت بزرگترین و . متخصصین توانبخشی می باشند

کات ورزشی، عضالنی و بیومکانیکی زیادی با بسیاری از حر -ترین عضالت اندام تحتانی، شباهت های عصبی قوی

وستوس مدیالیس، رکتوس )از سوی دیگر، گروه عضالت چهارسر رانی (. 5)همچون دویدن و پریدن دارند 

به عنوان بازکننده های مفصل زانو، از جمله عضالتی هستند ( فموریس، وستوس اینترمدیوس و وستوس لترالیس

با تحمل و جابجایی وزن در معرض فشار  که در بیشتر فعالیت های حرکتی روزمره بویژه در مهارت های ورزشی

 . کند ، در نتیجه اهمیت توجه و تقویت این عضالت را دو چندان می(0)گیرند  و خستگی مستمر قرار می

به دلیل شباهت زیاد با فعالیت های  0نسبت به حرکات زنجیره جنبشی باز 8تمرینات زنجیره جنبشی بسته

با یکدیگر، به ویژه در مفصل زانو به دلیل حرکت کمتر صفحه درشت روزانه و تعامل بیشتر عضالت در مفاصل 

وارد بر مفصل، بیشتر در بازتوانی مورد  2ها و کاهش نیروی قیچی وار نئی، وارد آمدن فشار کمتر بر لیگامان

ای ه از آنجایی که حرکات اسکوات، پرس پا و هاک اسکوات در گروه تمرین. (74، 08، 8)گیرند  استفاده قرار می

های مختلف  های کلینیکی برای بازتوانی آسیب ، اغلب در محیط(71، 8)روند  زنجیره جنبشی بسته به شمار می

                                                           
1 - Cross Sectional Area 

2 - Squat 

3 - Leg Press 

4 - Hack Squat 

5 - Closed Chain Exercises 

6 - Open Chain 

7 - Shear Force 
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، 02)گیرند  مورد استفاده قرار می( ACL) 0ورزشی نظیر بازتوانی زانو بعد از عمل جراحی لیگامان متقاطع قدامی

70.) 

اند  عضالت هنگام اجرای حرکت اسکوات پرداخته مطالعات متعددی به بررسی میزان فعالیت میوالکتریکی 

برای مثال، تعدادی از مطالعات به بررسی میزان فعالیت میوالکتریکی عضالت ران هنگام اجرای (. 78-17)

نتایج این پژوهش (. 08، 05)پرداخته اند ( عرض ایستادن)های متفاوت قرارگیری پا  حرکت اسکوات در وضعیت

عضالت چهار سرران در وضعیت های متفاوت قرار عناداری در میزان فعالیت گروه ها نشان داد که اختالف م

چندین پژوهش نیز بر میزان فعالیت عضالت هنگام اجرای . گیری پا در اجرای حرکت اسکوات وجود ندارد

، 8)حرکت پرس پا توجه داشته و آن را از منظر متغیرهای مختلف فیزیولوژیکی و بیومکانیکی بررسی کرده اند 

رسد که در بین حرکات مورد بحث،  سهم حرکت هاک اسکوات در  البته ذکر این نکته ضروری به نظر می(. 11

با توجه به ویژگی خاص حرکت هاک اسکوات مانند استفاده از دستگاه و وضعیت . مطالعات اندک بوده است

 عضالت چهار سر ران کاهش مناسب قرار گیری بدن که ریسک آسیب پذیری ورزشکار را در فرایند تقویت 

تری را در اختیار مربیان  دهد، بررسی و مطالعه این حرکت در کنار حرکات دیگر مرتبط، اطالعات دقیق می

از سوی دیگر، انتخاب شیوه بهتر تقویت عضالت چهار سر ران در جهت . بدنسازی و درمانگران قرار خواهد داد

متفاوت تمرینی، می تواند با کاهش ریسک آسیب، به طول عمر تامین امنیت ورزشکار در مواجهه با بارهای 

با مروری بر تحقیقات انجام شده در این . های حرکتی کمک کند ورزشی ورزشکاران و ارتقاء سطح اجرای مهارت

ای که میزان فعالیت میوالکتریکی عضالت را در بارهای متفاوت تمرینی، در طی اجرای سه حرکت  حوزه، مطالعه

بنابراین، هدف مطالعه . پرس پا و هاک اسکوات مورد مطالعه و مقایسه قرار داده باشد انجام نگرفته است اسکوات،

تمرینی  حاضر مقایسه فعالیت میوالکتریکی عضالت اندام تحتانی و به ویژه عضله چهارسر رانی در بارهای متفاوت

تعیین . پرس پا و هاک اسکوات می باشد هنگام اجرای سه حرکت اسکوات،( 7درصد یک تکرار بیشینه 81و  21)

نقش این حرکات در تقویت عضالت مختلف اندام تحتانی، اطالعات مفیدی را در اختیار درمانگران، مربیان و 

 .دهد های مختلف ورزشی قرار می همچنین ورزشکاران رشته

                                                           
1 - Anterior Cruciate Ligament 

2 - One Repeated  Maximum(1-RM) 



 0931 پاییز و زمستان، 7ورزشی، شمارة   طبیۀ نشر                                                                               

 

98 

 روش تحقیق

 سانتی 022±85/8سال، قد  72±58/4پاورلیفتر مرد سالم، با میانگین و انحراف استاندارد سن  01تعداد 

ها تجربه کافی در اجرای سه حرکت  آزمودنی. کیلوگرم در این مطالعه شرکت کردند 51±01/07متر، و وزن 

و به طور منظم در برنامه تمرینی خود از این سه ( سال 8حداقل)اسکوات، پرس پا و هاک اسکوات را دارا بوده 

 پزشکی نامه کتبی و پرسشنامه مربوط به اطالعات ت در آزمون رضایتقبل از شرک. کردند ستفاده میاحرکت 

های زانو، شکستگی اندام  یک از شرکت کنندگان سابقه آسیب هیچ. ها تکمیل گردید ورزشی توسط آزمودنی

ها  یک هفته قبل از اجرای آزمون، نحوه انجام آزمون به طور کامل برای آزمودنی. تحتانی و جراحی را نداشتند

در هر یک از حرکات اسکوات، پرس ( 00)یح گردیده و میزان یک تکرار بیشینه هر فرد به عنوان روش معتبر تشر

میانگین و انحراف استاندارد یک تکرار بیشینه در سه حرکت اسکوات، هاگ  .گیری شد پا و هاک اسکوات اندازه

فاصله پاها در حرکت اسکوات . ودکیلوگرم ب 780±58، 075±18، 022±44اسکوات و پرس پا به ترتیب برابر 

شکل )درصد عرض شانه، و در دو حرکت پرس پا و هاک اسکوات برابر برابر با عرض صفحه زیر پا بود  015برابر 

در . گشت درجه ادامه و در نهایت به حالت اولیه بر می 81حرکت از وضعیت اکستنشن زانو آغاز و تا فلکشن (. 0

و وزنه های مخصوص آن، دستگاه پرس پا ( کیلوگرمی 8/71)ندارد المپیک این پژوهش از میله هالتر استا

و دستگاه هاک ( بین تنه و پاها 071درجه بین صفحه پشتی و زمین و زاویه  78ساخت کشور ایران، با زاویه )

با  درجه بین صفحه پشتی 81درجه بین صفحه زیر پا با زمین و زاویه  41ساخت کشور ایران، با زاویه )اسکوات 

در جلسه آزمون، آزمودنی ها به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی به طور اختیاری به . استفاده شد( صفحه زیر پا

سطحی با  EMGهای سیگنال(. 7)دقیقه توسط حرکات کششی و سایر حرکات خود را گرم نمودند 01مدت 

 7111و با فرکانس نمونه برداری  0ندکاناله ساخت کشور فنال 00 می سیب استفاده از دستگاه الکترومایوگرافی

الکترودهای مورد استفاده از نوع الکترودهای . بل جمع آوری گردیددسی 81هرتز و نسبت سیگنال به نویز 

بعد از تراشیدن کامل موهای زاید و تمیز کردن پوست با پنبه و الکل . بودند Ag-AgClچسبنده یکبار مصرف 

بخش داخلی عضله )پای راست  ، الکترود ها بر روی عضالت مورد نظروستبرای کاهش مقاومت الکتریکی پ طبی

وتری و نئی قدامی، پهن داخلی، راست رانی،  پهن خارجی، دوسررانی، نیمنئی بلند، درشتدو قلو، نعلی، نازک

                                                           
1 - Biomonitor ME6000 T16,Mega Electronics Ltd., Kuopio, Finland 
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 الکترودها در حد فاصل مرکز . (07) گردیدند نصب SENIAMبراساس پروتکل اروپایی (راست داخلی

. الکترود زمین روی استخوان درشت نی قرار داده شد. عضله و تاندون انتهایی قرار داده می شدنددهی  عصب

. شدندها به دستگاه انتقال دهنده و الکترودها متصل سپس کابل. متر بودمیلی 71فاصله مرکز تا مرکز الکترودها 

در ادامه حداکثر . ختالل ایجاد نکنندها بر روی پوست ثابت شدند تا در حرکات آزمودنی االکترودها و کابل

برای و  یوگرافی نمونه برداری گردیداعضالت با استفاده از دستگاه الکتروم( MVIC) 0انقباض ایزومتریک ارادی

گروه عضالت چهار سر ران در وضعیت فلکشن  MVICتکرار های  .ها مورد استفاده قرار گرفتنرمالیزکردن داده

بر روی دستگاه جلو ران و در )حین اجرای حرکت اکستنشن زانو در حالت نشسته  درجه مفصل ران و زانو، 81

دو عضله دو سررانی و نیم وتری در همان وضعیت قبلی مفصل  MVICتکرار های . ثبت شد( حالت ایزومتریک

در عضله نعلی، بخش داخلی عضله  MVICتکرار های (. 7)ران و زانو و طی اجرای حرکت فلکشن ثبت شد 

درجه در برابر  81و، درشت نئی قدامی و نازک نئی طویل در حالت اکستنشن کامل زانو و مچ در زاویه دوقل

 (.2)مقاومت ثابت دستگاه و طی اجرای حرکات پالنتار فلکشن، دورسی فلکشن و اورژن ثبت گردید 

 

 

 

 

 

 

 .کوات و پرس پاعضالت هنگام اجرای سه حرکت هاک اسکوات، اس میوالکتریکیثبت فعالیت  -0شکل 

                                                           
1 - Maximum Voluntary Isometric Contraction (MVIC) 
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ثانیه ای  4تکرار  7به منظور کوتاه شدن مدت زمان آزمون و جلوگیری از بروز خستگی، آزمودنی ها 

MVIC  دقیقه  7، برای هر عضله یا گروه عضالنی را به صورت تصادفی اجرا نمودند و بین هر تکرار حدود

عضالت مختلف حداکثر انقباض ایزومتریک ارادی بعد از اتمام تعداد تکرارهای . استراحت به آزمودنی ها داده شد

 21را سه مرتبه و با شدت ( اسکوات، پرس پا و هاک اسکوات)دقیقه استراحت، آزمودنی ها هر حرکت  8و بعد از 

درصد یک تکرار بیشینه  81سپس هر حرکت را در دو تکرار و با شدت . درصد یک تکرار بیشینه انجام دادند

 . دقیقه استراحت در نظر گرفته شد 8بین اجرای هر حرکت حدود (. 0شکل )انجام دادند 

در پژوهش حاضر با انتخاب بار کار زیر بیشینه، تعداد تکرار کم، سطح آمادگی باالی آزمودنی ها و در نظر 

برای تجزیه و تحلیل . گرفتن استراحت کافی بین ست ها، تالش شد تاثیر پدیده خستگی به حداقل برسد

و فیلتر میانگذر  Mega Win 3.0.1، از نرم افزار (7شکل )بدست آمده از الکترودهای سطحی اطالعات خام 

 0خام عضالت با شیوه ریشه میانگین مجذور میوالکتریکیسپس میزان فعالیت . هرتز استفاده گردید 481تا  01

(RMS ) کردن میزان  برای نرماالیز. محاسبه گردید( شامل فلکشن و اکستنشن زانو)طی یک حرکت کامل

آن عضله تقسیم و در عدد صد  MVICفعالیت هر عضله، مقادیر به دست آمده در هر یک از حرکات بر مقادیر 

 . ضرب گردید

های آماری از تجزیه و تحلیلبرای  و استفاده شد، 05نسخه  SPSSافزار نرماز ها  تجزیه و تحلیل دادهبرای 

حرکت اسکوات،  1× درصد یک تکرار بیشینه  81و  21سطح بار  7)  7تست آنالیز واریانس با اندازه های تکراری

استفاده  1اسمیرنف -و برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگروف ( پرس پا و هاک اسکوات

 .در نظر گرفته شد( p<18/1)ش در این پژوه معناداریسطح . گردید

                                                           
1 - Root  Mean Square (RMS) 

2 - Repeated  Measure 

3- Colomogrof-Smirnow 
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هنگام ( پایین)و راست رانی ( باال)وگرافی دو عضله پهن خارجی سیگنال های نمونه خام الکترومای -1شکل 

 .اجرای حرکت اسکوات

 

 های تحقیق و یافته   نتایج

عضله درشت نئی قدامی، دوسررانی و نیم میوالکتریکی مشاهده می شود، فعالیت  1شکل همانطور که در 

حرکات پرس پا و هاک اسکوات با نسبت به (  شامل فلکشن و اکستنشن زانو)وتری در حرکت کامل اسکوات 

از سوی دیگر، عضله . درصد اعمال بار منتج از یک تکرار بیشینه، به صورت معناداری بیشتر می باشد 21شدت 

این . پهن خارجی در حرکات هاک اسکوات و اسکوات نسبت به پرس پااز فعالیت معنادار بیشتری برخوردار بود

سایر عضالت مورد بررسی علیرغم درگیری بیشتر عضالت در حرکت در حالی بود که فعالیت میوالکتریکی 

 .اسکوات در مقایسه با دو حرکت دیگر، از نظر آماری اختالف معناداری را نشان ندادند
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میانگین و انحراف استاندارد فعالیت میوالکتریکی عضالت هنگام اجرای سه حرکت اسکوات، پرس پا  -9شکل 

 .درصد یک تکرار بیشینه 71با شدت ( له درونگرا و برونگرامجموع مرح)و هاک اسکوات 

 

، مقایسه میانگین فعالیت میوالکتریکی عضالت هنگام اجرای سه حرکت با اعمال بار با شدت 0جدول شماره 

مشاهده می شود، فعالیت عضالت  0با توجه به داده های جدول . درصد یک تکرار بیشینه را نشان داده است 81

درصد یک تکرار بیشینه،  81دامی، دوسررانی و نیم وتری در هنگام اجرای حرکت اسکوات با شدت درشت نئی ق

 درصد 81همچنین، عضله پهن خارجی در شدت . نسبت به پرس پا و هاک اسکوات به طور معناداری بیشتر بود

رانی در  ت عضله راستفعالی. در دو حرکت اسکوات و هاک اسکوات نسبت به پرس پا فعالیت بیشتری را نشان داد

همچنین، فعالیت این عضله در هاک . حرکت اسکوات به طور مجزا از حرکات هاک اسکوات و پرس پا بیشتر بود

عضله پهن داخلی هم تغییرات بزرگتر میوالکتریکی را در . اسکوات به طور معناداری بیشتر از حرکت پرس پا بود

ان داد اما تنها در مقایسه با پرس پا از نظر آماری معنادار اجرای حرکت اسکوات نسبت به دو حرکت دیگر نش

ای در حرکت اسکوات نسبت به هاک  در نهایت میزان فعالیت عضله نازک نئی طویل به طور قابل مالحظه. بود

 . اسکوات بیشتر بود
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نگام ، ه MVICمیوالکتریکی عضالت بر حسب درصدی از میانگین و انحراف استاندارد فعالیت  -0جدول 
درصد یک  31با شدت ( مجموع مرحله درونگرا و برونگرا)اجرای سه حرکت اسکوات، پرس پا و هاک اسکوات 

 تکرار بیشینه

 (P)سطح معناداری  (9)هاک اسکوات  (1)پرس پا (0)اسکوات عضالت

 _ 57/04±93/9 05/06±14/1 78/03±34/1 دوقلو داخلی

 _ 71/98±15/9 91/95±93/9 31/81±45/1 نعلی

 (10/1) 9و0 17/16±13/1 64/17±09/1 60/99±31/0 *نازک نئی طویل

 (11/1) 9و0، (11/1) 1و0 83/09±10/1 55/4±56/0 50/17±09/8 *درشت نئی قدامی 

 (11/1) 9و1،(11/1) 1و0 31/94±01/1 99/91±11/1 96/89±13/1 *پهن خارجی

 58/13±81/9 73/11±86/1 99/97±11/1 *راست رانی 
 9و1، (15/1) 9و0،(11/1) 1و0

(11/1) 

 (11/1) 1و0 53/95±78/1 36/13±41/1 97/80±87/1 *پهن داخلی 

 (11/1) 9و0،(11/1) 1و0 68/6±34/1 13/7±00/0 30/01±41/0 *دوسر رانی 

 (11/1) 9و0،(11/1) 1و0 84/5±41/1 05/5±49/1 80/00±45/1 *نیم وتری 

 (15/1) 1و0 57/09±81/1 85/00±17/1 85/04±77/1 *راست داخلی 

 > p 15/1سطح معناداری *

( پهن داخلی، راست رانی، پهن خارجی )روه عضالت چهارسررانی میوالکتریکی گبیشینه فعالیت  7شکل 

درصد یک تکرار بیشینه نشان داده  21هنگام اجرای سه حرکت اسکوات، پرس پا و هاک اسکوات با اعمال بار 

ه عضالت پهن خارجی و پهن داخلی در حرکت پرس پا از فعالیت کمتر نتایج تحلیل آماری نشان داد ک. است

اما برای عضله راست رانی علیرغم وجود تفاوت فعالیت در . معناداری در مقایسه با دو حرکت دیگر برخوردار است

. هر سه حرکت تنها حرکت اسکوات نسبت به دو حرکت دیگر به صورت معناداری فعالیت بیشتری را نشان داد

درصد یک  81شدت ) گروه عضالت چهارسررانی با اعمال بار بیشتر  میوالکتریکی بررسی بیشینه فعالیت در

تکرار بیشینه، فعالیت عضله پهن خارجی در هر سه حرکت دارای تغییرات معنادار بود به شکلی که در حرکت 

ه در هاک اسکوات به طور همچنین درگیری این عضل. اسکات نسبت به حرکات دیگر فعالیت بیشتری مشاهد شد

در حرکت اسکوات، عضالت پهن داخلی و راست رانی از فعالیت میوالکتریکی . معنادار از پرس پا بیشتر بود

 (.  7جدول )بزرگتری را نسبت به دو حرکت دیگر نشان دادند 
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اسکوات  هنگام اجرای سه حرکت اسکوات، پرس پا و هاک بیشینه فعالیت میوالکتریکی عضالت  -8شکل 

 درصد یک تکرار بیشینه 71با شدت  (مجموع مرحله درونگرا و برونگرا)

 

 

، هنگام اجرای سه حرکت  MVICبیشینه فعالیت میوالکتریکی عضالت بر حسب درصدی از  -1جدول 

 درصد یک تکرار بیشینه 31با شدت ( مجموع مرحله درونگرا و برونگرا)اسکوات، پرس پا و هاک اسکوات

 (P)سطح معناداری  (9)هاک اسکوات  (1)پرس پا (0)اتاسکو عضالت

 پهن خارجی

36/01±96/47 50/01±66/54 94/3±77/79 

 (11/1) 1و  0بین 

 (10/1) 9و0بین 

 (11/1) 9و  1بین  

 راست رانی 
99/01±49/49 14/03±68/87 1/11±08/61 

 (11/1) 1و  0بین 

 (11/1) 9و 0بین 

 پهن داخلی 
18/09±53/41 47/04±84/54 03/01±63/65 

 (11/1) 1و  0بین 

 (10/1) 9و 0بین 
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 گیری بحث و نتیجه

هدف مطالعه حاضر، مقایسه میزان فعالیت میوالکتریکی منتخبی از عضالت اندام تحتانی در بارهای متفاوت 

تایج ن. هنگام اجرای سه حرکت اسکوات، پرس پا و هاک اسکوات بود( درصد یک تکرار بیشینه 81و  21)تمرینی 

این پژوهش نشان داد که در هر سه حرکت مورد مطالعه، عضالت اندام تحتانی و به ویژه گروه عضالت چهارسر 

رانی از تغییرات قابل مالحظه فعالیت میوالکتریکی برخوردار بودند به شکلی که میزان فعالیت عضالنی در حرکت 

البته در بررسی دو حرکت دیگر، میزان فعالیت . اسکوات نسبت به دو حرکت دیگر برتری آشکاری را نشان داد

نتایج نشان داد که با بیشتر شدن . عضالت مورد بررسی در حرکت هاک اسکوات در مقایسه با پرس پا بیشتر بود

درصد یک تکرار بیشینه، فعالیت میوالکتریکی عضالت نسبت به اجرای  81بار اعمال شده یعنی انجام حرکات با 

این نتایج بیان کننده این نکته است که الگوی فعالیت عضالنی متاثر . درصد بیشتر می شود 21فعالیتها با شدت 

نیز بیان کردند که افزایش بار  (7100) 0واکر و همکارانش. از مقاومت اعمال شده در برابر انقباضات عضالنی است

حرکت پرس پا، ویژگیهای کینتیکی  مقاومتی عالوه بر اثر افزاینده بر فعالیت میوالکتریکی عضالت چهارسرران در

یافته های این تحقیق با نتایج فعالیت عضالنی گزارش (. 14)و زوایای مفصل زانو را نیز تحت تاثیر قرار می دهد 

البته این امر قابل انتظار بود چراکه فعالیت بیشتر میوالکتریکی . شده از سوی واکر و همکارانش همخوانی داشت

با نگاهی به فعالیت عضالت . ی بیشتری برای غلبه بر مقاومت نیاز است، دیده می شودکه نیرو عضله در جایی

، نکته قابل توجه ( RM-1درصد  21)مورد بررسی با اعمال بار مقاومتی بیشتر نسبت به بار مقاومتی کمتر 

ده شده در فعالیت بیشتر مشاه(. 7جدول )مشاهده شده تغییرات معنادار فعالیت عضله نازک نئی طویل بود 

درصد یک تکرار  81نئی طویل در شدت نئی قدامی و نازکعضالت ناحیه ساق پا مشتمل بر عضالت درشت

بیشینه طی اجرای حرکت اسکوات نسبت به حرکات پرس پا و هاک اسکوات، شاید ناشی از تفاوت پاسچر در 

نیاز به فلکشن مفاصل ران، زانو در اجرای حرکت اسکوات . اجرای حرکت اسکوات نسبت به دو حرکت دیگر باشد

و مچ پا وجود دارد که در افراد مختلف منجر به اتخاذ استراتژیهای متفاوت در تنظیم مفاصل و اجرای حرکت می 

شاید به دلیل وجود تغییرات (. 2)گزارش شده است ( 7115) 7شود که پیشتر توسط دیونیزیو و همکارانش

                                                           
1- Walker & et al 
2 - Dionisio & et al 
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مچ پا در حرکت اسکوات در مقایسه با پرس پا و هاک اسکوات که آنها موقعیت قرارگیری مفاصل و به ویژه در 

حرکات مفاصل به وسیله دستگاه محدود تر می شوند، در اعمال بار بیشتر درگیری عضالت عمل کننده بر روی 

دهد که به دلیل محدود شدن مسیر حرکتی اندامها نتایج مطالعات پیشین نشان می. مچ پا بیشتر شده باشد

های تمرینی همانند پرس پا و هاک اسکوات، میزان پایداری عمومی و مفاصل درگیر دستگاهها یا ماشینتوسط 

از آنجایی که تحت شرایط ناپایدار بخشی از فعالیت (. 14)بیشتر از اجرای حرکات با وزنه آزاد نظیر اسکوات است 

ه همین دلیل میزان فعالیت عضالت رود و بهای اضافی مفاصل به کار میعضالنی برای پایدار کردن حرکت

(. 8)یابد های تمرینی افزایش میآگونیست و آنتاگونیست طی اجرای حرکت با وزنه آزاد در مقایسه با ماشین

و ( فلکسور و اینورتور مچ پادورسی)بنابر این، شاید یکی از دالیل بیشتر شدن فعالیت عضالت درشت نئی قدامی 

در مقایسه ( اجرای تمرین با وزنه آزاد)در اجرای حرکت اسکوات ( ور و اورتور مچ پاپلنتار فلکس)نازک نئی طویل 

 .   باشدهمین مطلب می( استفاده از ماشین تمرینی)با دو حرکت پرس پا و هاک اسکوات 

کنند، در حفظ پایداری قدامی  هم انقباضی بین عضالت قدامی و خلفی ران که بر روی مفصل زانو عمل می

0اسکامیال و همکاران(. 5)خلفی این مفصل بسیار اهمیت دارند  –
چنین بیان می کنند که انقباض  (7110( 

گروه عضالت چهارسرران باعث افزایش نیروی قیچی وار قدامی در مفصل زانو، و افزایش فشار بر لیگامنت صلیبی 

لیگامنت صلیبی قدامی توسط هم بر اساس پژوهش های پیشین، این افزایش فشار بر . می شود( ACL)قدامی 

نتایج پژوهش حاضر نیز (. 71)کند  انقباضی بین عضالت گروه عضالت چهارسررانی و همسترینگ کاهش پیدا می

شاید وجود . نشان داد که بیشترین مقدار هم انقباضی در حرکت اسکوات در مقایسه با دو حرکت دیگر است

هاک اسکوات و پرس پا توجیهی برای هم انقباضی بیشتر  حرکت در تنه در حرکت اسکوات نسبت به حرکات

از سویی گروه عضالت همسترینگ، دو مفصله هستند . عضالت قدامی و خلفی ران در حرکت اسکوات باشد

بنابراین، بیان این که آیا این عضالت طی اجرای حرکت اسکوات در مرحله فلکشن و اکستنشن زانو به صورت 

اند که احتماال این عضله طی اجرای  ها بیان نموده برخی از پژوهش. کند مشکل است میدرونگرا یا برونگرا عمل 

عضالت (. 05)حرکت اسکوات در دو مرحله فلکشن و اکستنشن زانو، تقریبا به صورت ایزومتریک عمل می نماید 

مفصل ران همسترینگ طی مرحله فلکشن زانو در حرکت اسکوات به طور همزمان در مفصل زانو کوتاه و در 

                                                           
1 - Escamilla & et al 
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بنابراین طبق . طویل می شوند و طی مرحله اکستنشن زانو در مفصل زانو طویل و در مفصل ران کوتاه می شوند

تنش در عضالت اسکلتی، طول ثابت و بهینه در این عضالت طی اجرای حرکت اسکوات به آن ها  -رابطه طول

 (. 5)د نماید اجازه می دهد تا به طور موثر تری در تمام طول حرکت نیرو تولی

مشابه با تحقیقات دیگر، در دو حرکت اسکوات و پرس پا فعالیت عضله پهن داخلی و پهن خارجی بیشتر از 

البته این مطلب در مورد حرکت هاک اسکوات که در تحقیق حاضر (. 17-11، 8، 5)عضله راست رانی می باشد 

این موضوع بیان کننده این حقیقت .  می کند مورد ارزیابی و مقایسه با دو حرکت دیگر قرار گرفت نیز صدق

.  است که این حرکات برای تقویت دو عضله پهن داخلی و خارجی نسبت به عضله راست رانی مناسب تر هستند

درصد هنگام اجرای حرکت اسکوات و هاک  21بیشینه فعالیت عضله پهن داخلی و پهن خارجی در شدت 

درصد، طی حرکت  81حالی که بیشینه فعالیت این عضالت در شدت  اسکوات نسبت به پرس پا بیشتر بود، در

با توجه به بیشینه فعالیت عضله پهن داخلی و خارجی در شدت . اسکوات نسبت به دو حرکت دیگر بیشتر بود

درصد، می توان دریافت که در شدت های باال، بیشینه فعالیت  21درصد یک تکرار بیشینه نسبت به شدت  81

. اخلی و خارجی در حرکت اسکوات نسبت به هاک اسکوات افزایش بیشتری را دارا می باشدعضالت پهن د

به ویژه پهن داخلی و )اند که بیشینه فعالیت میوالکتریکی عضالت چهارسرران  پژوهش های پیشین بیان نموده

ر آغاز مرحله باال طی اجرای حرکت اسکوات زمانی اتفاق می افتد که زانو بیشینه فلکشن را داشته و د( خارجی

برخی منابع بیان نموده اند که هنگام اجرای حرکت اسکوات با افزایش میزان فلکشن زانو، (. 0)آمدن می باشد 

میزان بازوی گشتاور فلکشن خارجی که از طرف مرکز جرم بدن بر مفصل زانو وارد می شود افزایش یافته و در 

یکی دیگر (. 8)هارسرران جهت انجام اکستنشن زانو می طلبد نتیجه فعالیت بیشتری را از سوی گروه عضالت چ

از دالیل این موضوع احتماال بیشتر بودن طول عضله در این مرحله می باشد چرا که بعد از این مرحله طول 

از آنجایی که میانگین (. 5)عضله به تدریج کاهش یافته و در نتیجه توانایی عضله برای تولید نیرو کاهش می یابد 

درصد یک تکرار بیشینه طی اجرای حرکت  81و  21الیت دو عضله پهن داخلی و پهن خارجی در  دو شدت فع

اسکوات و هاک اسکوات با یکدیگر اختالف معناداری را نشان نداد و تنها تفاوت این دو حرکت در میزان فعالیت 

اسکوات فعالیت بیشتری را درصد بود، که این عضله در حرکت  81میوالکتریکی عضله راست رانی در شدت 

 تری مناسب حرکت سرران چهار عضالت گروه تقویت برای اسکوات، حرکت شده، ذکر مزایای توجه با. نشان داد
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که دارای  اما اینکه آیا این حرکت با توجه به استفاده از وزنه آزاد و وجود حرکات تنه، برای افرادی. باشد می

که در فرایند توانبخشی نیازمند کنترل حرکت  کمر هستند و یا افرادی اسکلتی و دردهای-های عضالنی نارسایی

باال تنه و یا پیشگیری از اعمال فشار به ناحیه کمر هستند، مناسب است یا خیر چالشی است که یافته های این 

. ار دهدتحقیق ممکن است بتواند در انتخاب نوع تمرین و کاربردهای بالینی اطالعاتی را در اختیار محققین قر

تر، همچنان نیاز به انجام مطالعات پیوسته و بررسی همزمان متغیرهای کنتیکی و  برای دستیابی به نتایج دقیق

 . های تحقیق حاضر بود کینماتیکی وجود دارد که از محدودیت

 های این تحقیق نشان داد که فعالیت میوالکتریکی عضالت چهارسرران به ویژه در نتیجه گیری کلی، یافته

پهن خارجی و داخلی در دو حرکت اسکوات و هاک اسکوات نسبت به پرس پا هنگام اجرای حرکات با بار های 

عضالنی در کلیه سطوح ورزشی و  -از آنجاییکه تمرینات مقاومتی برای توسعه قابلیتهای عصبی. بیشتر است

 تمرینی مناسب ضروری به نظر  های مختلف از قهرمانان تا سالمندان را در بر می گیرد، اتخاذ شیوه جمعیت

رسد تمرین با  علی رغم اثر بخشی بیشتر حرکت اسکوات در تقویت عضله چهارسررانی، به نظر می. رسد می

تواند تمرین مطمئن  ، می(78)ران  و کمری ناحیه بر شده وارد دستگاه هاک اسکوات به دلیل کاهش میزان فشار

 افراد گردد که ورزشکاران به ویژه مبتدیان، پیشنهاد می. شمار رود تقویت عضالت چهارسررانی به و ایمنی برای

های کمر و ورزشکارانی که دوره توانبخشی  رانی،  ناراحتی -های مختلف نظیر درد کشککی  مبتال به نارسائی

جایگزینی مناسب  عنوان به رانی سر چهار عضالت گروه تقویت برای حرکت این از ورزشی را سپری می کنند

 .  کنند استفاده پا پرس و اسکوات حرکات یبرا
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