DOI: 10.22122/jrrs.v16.3441

Published by Vesnu Publications

مقایسه فعالیت الکترومایوگرافی عضالت منتخب یک تکرار بیشینه در حرکات ددلیفت سومو و سنتی
پاورلیفتینگکاران ملی :یک مطالعه مقطعی
کیوان صالحی
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 ،رامین بلوچی

مقاله پژوهشی

چکیده

مقدمه :ددلیفت ،یک نوع تمرین مؤثر جهت افزایش قدرت بازکنندههای زانو و لگن است  .هدف از انجام پژوهش حاضر ،مقایسه فعالیت الکترومایوگرافی
عضالت منتخب یک تکرار بیشینه در حرکات ددلیفت سومو و سنتی پاورلیفتینگکاران تیم ملی بود.
مواد و روشها 8 :نفر پاورلیفتینگکار مرد از تیم ملی انتخاب شدند و حرکت ددلیفت سومو و سنتی را با شدت  80درصد یک تکرار بیشینه انجام دادند .در
اجرای هر یک از حرکات ،سیگنالهای الکترومایوگرافی سطحی از عضالت گلوتئوس ماکزیموس ،واستوس مدیالیس و لترالیس و اراکتور اسپاین ثبت گردید.
پاورلیفتینگ کاران در دو روز جداگانه و به فاصله  88ساعت حرکات ددلیفت را انجام دادند .به منظور مقایسه درون گروهی فعالیت عضالت در دو حالت ،از
آزمون  Paired tدر سطح معنیداری  P > 0/00استفاده شد.
یافتهها :ارتباط معنیداری بین فعالیت عضالت مورد بررسی در الگوی هم انقباضی عضالت پای برتر و غیر برتر در حرکت ددلیفت سومو و سنتی وجود نداشت
( .)P < 0/000تفاوت معنیداری در مقایسه الگوی هم انقباضی عضالت در یک تکرار بیشینه در حرکات ددلیفت سومو و سنتی فعالیت عضالت واستوس مدیالیس
(پای غالب  ،P = 0/038پای غیر غالب  )P = 0/080و اراکتور اسپاین (پای غالب  ،P = 0/030پای غیر غالب  )P = 0/030مشاهده گردید ،اما فعالیت عضالت
واستوس لترالیس و گلوتئوس ماکزیموس معنیدار نبود (.)P < 0/000
نتیجهگیری :با توجه به نتایج به دست آمده ،احتماالً میتوان عضله واستوس مدیالیس و اراکتور اسپاین را در هر دو تکنیک به طوری اختصاصی در حرکت
ددلیفت سومو و سنتی تقویت کرد .مربیان و درمانگران برای طراحی پروتکل تمرینی جهت اهداف اصالحی و توانبخشی در حرکت ددلیفت ،باید به این تغییرات
ایجاد شده در فعالیت الکترومایوگرافی عضالت توجه نمایند.
کلید واژهها :طب پاورلیفتینگ؛ الکترومایوگرافی؛ ددلیفت سومو؛ ددلیفت سنتی
ارجاع :صالحی کیوان ،باباخانی فریده ،بلوچی رامین .مقایسه فعالیت الکترومایوگرافی عضالت منتخب یک تکرار بیشینه در حرکات ددلیفت سومو و
سنتی پاورلیفتینگکاران ملی :یک مطالعه مقطعی .پژوهش در علوم توانبخشی 1399؛ .68-66 :16
تاریخ دریافت4931/41/41 :

تاریخ پذیرش4933/1/14 :

مقدمه
بسیاری از افراد به دالیل سالمتی از لحاظ جسمی فعال هستند ،اما بعضی از
آنها میخواهند در نوع خاصی از ورزش در سطح نخبه رقابت کنند .تمرینات
مقاومتی به خوبی برای افرادی که در همه سطوح ورزشی فعالیت دارند ،استفاده
میشود ( .)1تمرینات مقاومتی یک شکل تمرین و مستلزم غلبه بر نیروهای
خارجی برای افزایش حجم و قدرت عضالت است ( .)2هدف از تمرین کردن
در پاورلیفتینگ ( ،)Power liftingقویتر شدن است .بنابراین ،در ماهیت
تمرینات ،عضالت بدن باید مورد تقاضا برای سازگاری با مقاومتهای بیشتر

تاریخ چاپ4933/9/41 :

قرار گیرند ( .)3لیفت کردن هالتر ،نوع رایجی از تمرینات قدرتی است و
پاورلیفتینگ یکی از محبوبترین روشهای انجام این تمرین به شمار میرود.
در ددلیفت ( ،)Deadliftورزشکار قرار است تا میله هالتر را از کف زمین باال
بکشد تا او صاف بایستد ( .)1بدون شک ،ددلیفت تست نهایی قدرت کلی بدن
میباشد که هر عضله بزرگ و کوچک بدن را در برمیگیرد ( .)3تمریناتی مانند
ددلیفت ،گروههای عضالنی را با بزرگترین سطح مقطع عرضی به کار میگیرد
و باید برای افزایش قدرت اندام تحتانی استفاده شود ( .)2ددلیفت یک تمرین
چند مفصله است که در تمرینات مختلف انجام میشود ( .)4ددلیفت تمرین

 -1کارشناس ارشد ،گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
 -2استادیار ،گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
 -3دانشیار ،گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
نویسندهمسؤول :فریده باباخانی؛ استادیار ،گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
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مؤثری برای افزایش قدرت اکستنسورهای زانو و لگن است و ثبات
کمری -لگنی را بهبود میبخشد (.)5
دو سبک متداول ددلیفت شامل سبک سومو ( )Sumoو سبک سنتی
( )Traditionalوجود دارد .در ددلیفت سومو ،وضعیت پاها نسبتاً عریض و
بازوها به داخل زانوها تمایل یافته است و در ددلیفت سنتی ،وضعیت پاها نسبتاً
جمعتر و بازوها به خارج زانوها تمایل مییابد ( .)6نتایج پژوهش  Escamillaو
همکاران در ارتباط با ددلیفت سومو و ددلیفت سنتی با و بدون کمربند لیفت بر
روی بازیکنان فوتبال نشان داد که در ددلیفت سومو ،میزان فعالیت
الکترومایوگرافی در عضالت واستوس خارجی ،واستوس داخلی و تیبیالیس
قدامی افزایش یافت ،اما میزان فعالیت الکترومایوگرافی در گاستروکنمیوس
داخلی کاهش یافت ( Carbe .)7و  Landدر مطالعه خود گزارش کردند که
همبستگی قوی و معنیداری بین زاویه زانو و میزان فعالیت الکترومایوگرافی
عضالت گلوتئوس ماکزیموس و تراپزیوس هنگامی که هالتر از زمین بلند
میشود ،با اندازه اثر بزرگتر برای فعالیت عضالت واستوس مدیالیس ،بایسپس
فموریس و اراکتور اسپاین در هنگام عبور هالتر از زانو وجود دارد (.)6
 Bezerraو همکاران در تحقیق خود به بررسی فعالیت الکترومایوگرافی
عضالت پایین تنه در هنگام ددلیفت و ددلیفت پاخشک ( Stiff-legged
 )deadliftپرداختند و به این نتیجه رسیدند که اختالف معنیداری بین برآورد
میزان اکتیویشن عضالت واستوس خارجی و گاستروکنمیوس داخلی در ددلیفت
و ددلیفت پاخشک وجود داشت .با این حال ،اختالفی در عضالت بایسپس
فموریس ،لومبار مولتیفیدوس و تیبیالیس قدامی یافت نشد (.)9
براین اساس ،پژوهشی که تأثیر یک تکرار بیشینه ددلیفت سومو و ددلیفت
سنتی را بر فعالیت الکترومایوگرافی عضالت منتخب در پاورلیفتینگکاران
سنجیده باشد ،یافت نشد .چنین اطالعاتی ممکن است نقش مهمی در طراحی
و تجویز تمرینات با اهداف متفاوت و درک الگوهای اکتیویشن عضالت اندام
تحتانی بین وضعیتهای متفاوت در حرکت اسکات ایفا کند و متخصصان
حرکات اصالحی و تراپیستها میتوانند با درک درستی از الگوی اکتیوشین
عضالت در حرکت اسکات ،تمریناتی را با اهداف تقویتی ،افزایش عملکرد،
پیشگیری از آسیب و تکنیکهای توانبخشی طراحی نمایند .بنابراین ،هدف از
انجام مطالعه حاضر ،مقایسه فعالیت الکترومایوگرافی عضالت منتخب یک
تکرار بیشینه در حرکات ددلیفت سومو و سنتی پاورلیفتینگکاران تیم ملی بود.
در تحقیق حاضر فرض گردید که وضعیت اکتیویشن عضالت میتواند بین این
دو حرکت متفاوت باشد .در نتیجه ،اطالعات کابردی را در اختیار مربیان و
متخصصان سالمت فعال در این زمینه قرار خواهد داد.

الف

مواد و روشها
این پژوهش از لحاظ زمانی ،مقطعی و از نظر روش ،نیمه تجربی بود.
شرکتکنندگان از طریق برد فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به مطالعه
فراخوانی شدند و طبق زمانبندی تعیین شده در محل باشگاه رکورد دانشگاه
نیروی انتظامی تهران حضور پیدا کردند .پس از انتخاب آزمودنیها ،فرم
رضایتنامه کتبی شرکت در تحقیق در اختیار آنها قرار داده شد و توضیحات
کامل در مورد هدف پژوهش و روند اجرایی آن برای آزمودنیها به عمل آمد .در
نهایت ،آزمودنیهایی که مایل به اجرای تحقیق بودند ،با تکمیل مشخصات و
امضای فرم رضایتنامه کتبی ،وارد مطالعه شدند .نمونهها را  6نفر از ورزشکاران
مرد تیم ملی پاورلیفتینگ تشکیل داد که با توجه به معیارهای ورود (دامنه سنی
 25تا 35سال و ورزشکار حرفهای بودن) و خروج (سابقه جراحی ،شکستگی،
بیماری مفصلی در ستون فقرات ،کمربند شانه ،لگن و زانو ،نداشتن کمردرد) از
طریق پرسشنامه و همچنین ،ارزیابی توسط متخصص حرکات اصالحی انتخاب
شدند .پس از برگزیده شدن ،فرم رضایتنامه شرکت در آزمون توسط
شرکتکنندگان به صورت داوطلبانه تکمیل گردید .پاورلیفتینگکاران در دو روز
جداگانه و به فاصله  46ساعت حرکات ددلیفت را در باشگاه رکورد دانشگاه
نیروی انتظامی تهران انجام دادند .پروتکل تحقیقاتی توسط کمیته اخالق
دانشگاه عالمه طباطبائی تهران با کد  IR.ATU.REC.1398.006تصویب شد.
برای گرم کردن ،از کشش عضالت مورد بررسی به صورت نگهداشتن
کشش برای  38ثانیه و  3تکرار کشش برای هر عضله استفاده شد ( .)18بدین
ترتیب ،افراد یک تا  18تکرار حرکت ددلیفت را با وزنهای انتخابی زیر ماکسیمال
با هدف آمادگی برای دستیابی به یک تکرار بیشینه انجام دادند .با توجه به مطالعه
 Carbeو  ،Landابتدا ستهای اولیه گرم کردن با استراحت اختیاری انجام شد تا
هنگامی که افراد تقریباً به  68درصد یک تکرار بیشینه خود رسیدند .سپس برای
یک تکرار بیشینه تالش میکردند ( .)6پیش از انجام تحقیق اصلی ،نیاز بود که
حداکثر انقباض ارادی عضالت (Maximum voluntary isometeric contraction
یا  )MVICبه عنوان یک منبع استاندارد ( )11برای مقایسه تغییر فعالیت
الکترومایوگرافی بین نمونهها و عضالت مختلف محاسبه شود تا اطالعات حاصل
از پژوهش به صورت درصدی از  MVICنرمالسازی شود.
فعالیت الکتریکی عضالت منتخب زانو ،ران و کمری -لگنی در
پاورلیفتینگکاران ملی در حالی که ورزشکاران حرکت ددلیفت را به دو شیوه
سنتی و سومو انجام دادند ،ثبت گردید .با توجه به محدودیت در تعداد عضالت
منتخب به علت ایجاد نویز و کراستاک ،سیگنالهای الکترومایوگرافی و
مطالعات گذشته این عضالت در بررسی حاضر انتخاب شد (شکل .)1

ب

شکل.1ددلیفتسومو(الف)وددلیفتسنتی(ب)
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همه ورزشکاران حرکت را سه بار با فواصل استراحت  38ثانیه بین آنها انجام دادند
( )12تا در این حالت اثر خستگی احتمالی حذف شود ( .)13بین یک روش و انجام دادن
روش بعدی ددلیفت ،فاصله  4دقیقهای استراحت به ورزشکار داده شد (.)14
جهت بررسی فعالیت عضالت وستوس مدیالیس ،وستوس لترالیس،
گلوتئوس ماکزیموس و ارکتور اسپاین و نسبت اکتیویشن عضالت وستوس
مدیالیس و وستوس لترالیس ،از دستگاه الکترومایوگرافی  16کاناله (شرکت
 ،Baya Medایران) استفاده گردید و دستگاه کالیبره شده بود که سیگنالهای
آن با فرکانس نمونهبرداری  1888هرتز و پهنای باند  28تا  588هرتز بود .در
مرحله الکترودگذاری ،از الکترودهای سطحی نقره -کلراید یکبار مصرف
(مدل  ،INTCOشرکت نگین نما نگار ،ایران) استفاده شد .برای کاهش مقاومت
پوست ،الکترودهای سطحی پس از آمادهسازی پوست (موهای سطح پوست
عضالت تراشیده شد و پوست با پنبه آغشته به الکل طبی تمیز گردید) ،بر روی
عضالت گلوتئوس ماکزیموس ،یک سوم فاصله بین زایده خاری دومین مهره
ساکروم تا تروکانتر بزرگ استخوان ران قرار داده شد .ابتدای اندازهگیری از زایده
خاری دومین مهره ساکروم بود .قرار گرفتن الکترودها برای عضله واستوس خارجی
به صورت  18سانتیمتر باال و  7سانتیمتر خارج خط فوقانی پاتال و با زاویه
 18درجه به خارج نسبت به خط عمود ()15؛ برای عضله واستوس داخلی ،حدود
 4سانتیمتر باال و  3سانتیمتر داخلتر به خط فوقانی داخلی پاتال و با زاویه
 55درجه نسبت به خط عمود ()16؛ برای عضله اراکتور اسپاین ،سطح مهره چهارم
گردن در فاصله  1/5سانتیمتر خارج نسبت به خار مهرهای این سیگمان بود.
الکترود رفرنس نیز ترجیحاً بر روی منطقه استخوانی نزدیک به عضالت مورد نظر
قرار گرفت .الکترودهای یکبار مصرف با فاصله مرکز به مرکز  28میلیمتر ،در
راستای تار عضله طبق راهنماییهای پروتکل  SENIAMقرار گرفت (.)11
به منظور ثبت  MVICبه این ترتیب عمل شد:
عضله اراکتور اسپاین :فرد به حالت دمر بر روی تخت دراز کشید .در حالی
که تنه از تخت بیرون بود ،دستها به صورت ضربدر جلوی سینه قرار داشت و
پاها توسط تسمه به تخت ثابت شد .سپس از فرد درخواسته شد که تنه خود را
موازی با سطح زمین نگه دارد.
عضله گلوتئوس ماکزیموس :فرد به حالت دمر روی تخت در شرایطی که
مفصل ران از نظر ابداکشن -ادداکشن در وضعیت طبیعی قرار داشت ،خوابید .از
وی درخواست گردید جهت حفظ ثبات خود در حین آزمون ،با دستها لبه تخت
را نگه دارد .آزمونگر با یک دست لگن وی را ثابت کرد و با دست دیگر در مقابل
اکستنشن مفصل ران ،مقاومت نمود .در زمان انجام آزمون ،از فرد درخواست شد
تا با حداکثر توان ،پای خود را در شرایطی که زانویش را در زاویه  98درجه
فلکشن حفظ کرده است ،در مقابل مقاومت آزمونگر بلند کند.
عضالت واستوس داخلی و واستوس خارجی :فرد در حالت نشسته روی
صندلی قرار داشت و زانوی پای غالب وی  78تا  98درجه خم بود .فرد سعی بر
باز کردن زانو در مقابل مقاومتی که توسط آزمونگر در ساق پا اعمال شد ،داشت
( .)15این آزمون را فرد برای هر عضله به مدت  5ثانیه نگه میداشت و در کل
سه مرتبه ثبت گردید (.)17
برای تعیین نرمال بودن دادهها ،از آزمون  Shapiro-Wilkاستفاده شد.
دادهها با استفاده از آزمون  Paired tدر نرمافزار  SPSSنسخه 22
( )version 22, IBM Corporation, Armonk, NYمورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت P > 8/85 .به عنوان سطح معنیداری در نظر گرفته شد.

یافتهها
 6آزمودنی با میانگین سنی  26/62 ± 3/58سال ،میانگین قد 168/68 ± 7/66
سانتیمتر ،میانگین وزن  91/75 ± 25/61کیلوگرم و میانگین شاخص توده
بدنی ( Body mass indexیا  23/6 ± 1/28 )BMIکیلوگرم بر مترمربع در
مطالعه حاضر شرکت کردند.
بر اساس نتایج آزمون  ،Paired tتفاوت معنیداری در میزان فعالیت عضالت
واستوس مدیالیس ،واستوس لترالیس ،گلوتئوس ماکزیموس و ارکتور اسپاین در
تکنیک ددلیفت سومو بین پای برتر و پای غیر برتر وجود نداشت (جدول .)1
جدول.1میانگینونسبتفعالیتالکترومایوگرافیعضالتدرتکنیک
ددلیفتسوموبینپایبرتروغیربرتر 
فعالیتالکترومایوگرافی

پایبرتر 

عضالت(()MVICدرصد) 
واستوس مدیالیس
واستوس لترالیس
واستوس مدیالیس /واستوس
لترالیس
گلوتئوس ماکزیموس
ارکتور اسپاین

پایغیربرتر  مقدار
P

1/11 ± 1/11
1/53 ± 1/45
4/15 ± 5/99

1/41 ± 1/15
1/41 ± 1/11
4/51 ± 5/11

5/11
5/12
5/12

9/41 ± 5/31
5/35 ± 5/21

1/23 ± 5/11
5/25 ± 5/11

5/14
5/11

MVIC: Maximum voluntary isometric contraction
دادهها بر اساس میانگین  ±انحراف معیار گزارش شده است.

نتایج آزمون  Paired tنشان داد که میزان فعالیت عضالت واستوس
مدیالیس ،واستوس لترالیس ،گلوتئوس ماکزیموس و اراکتور اسپاین در تکنیک
ددلیفت سنتی بین پای برتر و پای غیر برتر تفاوت معنیداری نداشت (جدول .)2
جدول.2میانگینونسبتفعالیتالکترومایوگرافیعضالتدرتکنیک
ددلیفتسنتیبینپایبرتروغیربرتر 
فعالیتالکترومایوگرافی

پایبرتر 

عضالت(()MVICدرصد) 
واستوس مدیالیس
واستوس لترالیس
واستوس مدیالیس /واستوس
لترالیس
گلوتئوس ماکزیموس
ارکتور اسپاین

پایغیربرتر  مقدار
P

1/49 ± 1/95
1/32 ± 1/45
5/11 ± 5/11

1/45 ± 4/39
1/11 ± 1/91
5/16 ± 5/95

5/61
5/94
5/11

1/13 ± 5/13
4/15 ± 5/21

1/16 ± 5/21
4/41 ± 5/11

5/92
5/13

MVIC: Maximum voluntary isometric contraction
دادهها بر اساس میانگین  ±انحراف معیار گزارش شده است.

مطابق نتایج آزمون  ،Paired tاختالف معنیداری بین میزان فعالیت
عضالت واستوس لترالیس و گلوتئوس ماکزیموس در پای برتر و غیر برتر ،در
حرکات ددلیفت سومو و سنتی مشاهده نگردید (جدول  ،)3اما تفاوت
فعالیت عضله واستوس مدیالیس در پای برتر ( )P = 8/836و پای غیر برتر
( )P = 8/847و اراکتور اسپاین در پای برتر ( )P = 8/832و پای غیر برتر
( ،)P = 8/836در حرکات ددلیفت سومو و سنتی معنیدار بود.
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جدول.3مقایسهمیانگینونسبتفعالیتالکترومایوگرافیعضالتدرحرکاتددلیفتسومووسنتیبینپایبرتروغیربرتر 
فعالیتالکترومایوگرافیعضالت(()MVICدرصد)  اندامموردبررسی 
پای غالب
پای غیر غالب
پای غالب
پای غیر غالب
پای غالب
پای غیر غالب
پای غالب
پای غیر غالب
پای غالب
پای غیر غالب

واستوس مدیالیس
واستوس لترالیس
واستوس مدیالیس /واستوس لترالیس
گلوتئوس ماکزیموس
ارکتور اسپاین

ددلیفتسنتی 

ددلیفتسومو  مقدار P

1/49 ± 1/95
1/45 ± 4/39
1/23 ± 1/45
1/11 ± 1/91
5/11 ± 5/11
5/16 ± 5/95
1/31 ± 5/31
1/16 ± 5/21
4/15 ± 5/21
4/41 ± 5/11

1/11 ± 1/11
1/41 ± 1/51
1/53 ± 1/45
1/41 ± 1/11
4/51 ± 5/99
4/51 ± 5/11
9/41 ± 5/31
1/32 ± 5/11
5/35 ± 5/21
5/25 ± 5/11

*

5/591
*
5/512
5/245
5/615
*
5/591
*
5/516
5/215
5/135
*
5/591
*
5/591

MVIC: Maximum voluntary isometric contraction
*وجود تفاوت معنیدار در سطح P > 5/515
دادهها بر اساس میانگین  ±انحراف معیار گزارش شده است.

بحث
هدف از انجام پژوهش حاضر ،مقایسه میزان فعالیت الکترومایوگرافی عضالت
منتخب یک تکرار بیشینه در حرکات ددلیفت سومو و سنتی پاورلیفتینگکاران
تیم ملی بود .نتایج نشان داد که تفاوت معنیداری در فعالیت الکترومایوگرافی
عضالت واستوس مدیالیس و واستوس لترالیس بین پای برتر و غیر برتر در هر
دو تکنیک ددلیفت سومو و سنتی وجود نداشت .این یافته با توجه به رابطه
طول -تنش قابل توجیه است ( .)12از آنجایی که این عضالت تک مفصلی
میباشند و فقط از مفصل زانو عبور میکنند ،تغییر وضعیت رانها در حین اجرای
تکنیک ددلیفت ،نمیتواند بر طول این عضالت تأثیر بگذارد .به دلیل این که
سرعت حرکت ،گشتاورها و نیروهای وارد شده بر مفاصل و زوایه کشش تارهای
عضالنی ،بر میزان فعالیت عضالت تأثیر دارد ( ،)7نباید انتظار داشت که فعالیت
این عضالت در تکنیک ددلیفت سومو و سنتی تغییر کند .در مطالعه  Sykesو
 ،Wongفعالیت الکترومایوگرافی عضله واستوس مدیالیس در حرکت باال آوردن
پا با زانوی صاف در زوایای مختلف مفصل ران (چرخش داخلی ،طبیعی و
چرخش خارجی) بررسی شد و نتایج نشان داد که فعالیت این عضله با چرخش
خارجی ران افزایش مییابد ( .)16در تحقیق دیگری Nicholas ،و همکاران به
بررسی تأثیر وضعیت ساق پا بر فعالیت الکتریکی عضالت کوادریسپس در حین
حرکت هاگاسکات در سه وضعیت چرخش داخلی ،خارجی و عادی پرداختند و
به این نتیجه رسیدند که چرخش تیبیا تفاوتی در میزان فعالیت این عضالت
ایجاد نمیکند؛ اگرچه میزان افزایش فعالیت عضله پهن داخلی در زاویه خارجی
ساق معنیدار نبود ،اما آنها افزایش فعالیت این عضله را در زاویه خارجی ساق
گزارش کردند ( .)19در پژوهش  ،Troubridgeاثر وضعیت قرارگیری پا بر
فعالیت الکترومایوگرافی عضالت چهارسر ران و همسترینگ ،حین اجرای حرکت
اسکات بدون وزنه در دو وضعیت پا جمع و پا باز بررسی گردید و نتایج به دست
آمده تفاوت معنیداری را در فعالیت این عضالت نشان نداد ( )28که با یافتههای
مطالعه حاضر همخوانی داشت.
نتایج مقایسه فعالیت الکترومایوگرافی در تکنیکهای ددلیفت سومو و سنتی
بین پای برتر و غیر برتر در یک تکرار بیشینه عضله واستوس مدیالیس ،تفاوت
معنیداری را نشان داد ،اما فعالیت عضله واستوس لترالیس معنیدار نبودCarbe .

و  Landدر تحقیق خود ،بزرگترین اندازه اثر برای فعالیت عضله واستوس
مدیالیس را هنگامی که هالتر از زمین بلند میشد و در هنگام عبور هالتر از زانو
گزارش کردند ( ،)6اگرچه میزان اکتیوشین عضالت در فازهای متفاوت در
پژوهش حاضر بررسی نشد ،اما به طور کلی از نظر میزان افزایش فعالیت
عضالت ،با نتایج مطالعه حاضر همسو بود .در بررسی حاضر ،فعالیت
الکترومایوگرافی عضله واستوس مدیالیس در ددلیفت سومو در مقایسه با ددلیفت
سنتی بزرگتر بود .در تحقیق دیگری Escamilla ،و همکاران به تجزیه و
تحلیل الکترومایوگرافی ددلیفت سومو و ددلیفت سنتی پرداختند و دریافتند که
فعالیت الکترومایوگرافی عضله واستوس مدیالیس در ددلیفت سومو در مقایسه با
ددلیفت سنتی ،به میزان قابل توجهی بیشتر بود ( )7که با نتایج پژوهش حاضر
مطابقت داشت .از آنجایی که عضالت واستوس مدیالیس و واستوس لترالیس،
عضالتی تک مفصلی هستند و با توجه به خط کشش آنها ،میتوان گفت که
این عضالت یک ثبات دهنده دینامیک خارجی میباشند .بنابراین ،نتایج به دست
آمده در مورد این عضله مبنی بر عدم وجود اختالف معنیدار بین فعالیت عضله
در حرکات ددلیفت سومو و سنتی را میتوان پذیرفت.
فعالیت الکترومایوگرافی عضله گلوتئوس ماگزیموس بین پای برتر و غیر
برتر در هر دو تکنیک ددلیفت سومو و سنتی و همچنین ،مقایسه بین آنها
معنیدار نبود .فعالسازی واحدهای حرکتی در واحد زمان در عضالت مختلف
بدن هنگام بلند کردن بار متفاوت است ( .)3کمتر بودن فعالیت واحدهای حرکتی
در عضله گلوتئوس ماکزیموس در ددلیفت سومو و سنتی بر این استدالل قابل
توجیه است که با نتایج مطالعه  Leeو همکاران ( )5مغایرت داشت.
تفاوت معنیداری در فعالیت الکترومایوگرافی عضله اراکتور اسپاین بین پای
برتر و غیر برتر در هر دو تکنیک ددلیفت سومو و سنتی مشاهده نشد .این یافته
به دلیل سینرژیست بودن عضله اراکتور اسپاین با گلوتئوس ماگزیموس در
ددلیفت سومو و معنیدار نبودن کاهش فعالیت عضله اراکتور اسپاین ،توجیهپذیر
است .حین انجام حرکت ددلیفت ،به دلیل این که نشیمنگاه به سمت عقب
حرکت میکند ،اندام تحتانی به گونهای است که مرکز جرم بدن تمایل دارد به
محدوده خارج از سطح اتکا حرکت کند که عاملی برای بیثباتی در کنترل تعادل
بدن محسوب میشود ( .)21در حالت عادی ،باالتنه با مکانیسم جبرانی ،برای
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غلبه بر این عدم تعادل ،به سمت جلو خم میشود که به طور طبیعی فعالیت
بیشتر اکستنسور تنه را ن نسبت به وضعیت ددلیفت سنتی در حرکت را به دنبال
دارد ( .)22با این استدالل ،افزایش فعالیت عضله اراکتور اسپاین نسبت به
وضعیت ددلیفت سنتی قابل توجیه است .تفاوت مقایسه فعالیت الکترومایوگرافی
در تکنیکهای ددلیفت سومو و سنتی بین پای برتر و غیر برتر در یک تکرار
بیشینه ،در عضله اراکتور اسپاین معنیدار بود که با نتایج تحقیق با  Carbeو
 )6( Landهمسو بود .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اجرای حرکت ددلیفت
به صورت سومو (پا باز) و سنتی (پا جمع) ،تفاوتی در میزان فعالیت عضالت
واستوس لترالیس و گلوتئوس ماگزیموس ایجاد نمیکند ،اما اجرای حرکت
ددلیفت به صورت سومو و سنتی ،باعث افزایش فعالیت الکترومایوگرافی در
عضالت واستوس مدیالیس و اراکتور اسپاین میشود .با توجه به محدودیت
مطالعات در این زمینه ،امکان مقایسه نتایج وجود نداشت .بنابراین ،میتوان از
نتایج به عنوان بخشی از طراحی تمرینات با اهداف متفاوت و تحقیقات جدید با
رویکردهای تمرینی و درمانی استفاده کرد.
محدودیتها
پژوهش حاضر محدودیتهایی داشت که باید به آنها توجه شود .اول این که به
دلیل مقطعی بودن مطالعه ،اثر بلندمدت این تمرینات را نمیتوان تعیین کرد .دوم
این که ممکن است به دلیل استفاده از الکترودهای سطحی ،بین عضالت
 Crosstalkرخ داده باشد که این یک محدودیت شناخته شده از این روش
پرکاربرد است .در نهایت ،با توجه به این که تحقیق حاضر فقط روی مردان سالم
انجام شد ،قابل تعمیم به همه افراد نمیباشد.
پیشنهادها
پیشنهاد میشود تأثیر موقعیتهای متفاوت مفصل ران بر فعالیت الکترومایوگرافی
عضالت منتخب قبل و بعد از پروتکل خستگی بررسی شود .همچنین ،تحقیق
مشابهی بر روی زنان انجام گیرد .بهتر است پژوهشی جهت مقایسه تأخیر زمان
فعالیت عضالت بین این دو حرکت نیز انجام شود .توصیه میگردد مطالعه مشابهی
در افراد مبتال به مشکالت اسکلتی و عضالنی هم انجام شود.
نتیجهگیری
با توجه به نتایج به دست آمده ،به نظر میرسد میتوان عضالت واستوس
مدیالیس و اراکتور اسپاین را در تکنیک سومو به طور اختصاصی در حرکت
ددلیفت تقویت کرد .مربیان و درمانگران برای طراحی پروتکل تمرینی جهت
اهداف اصالحی و توانبخشی در حرکت ددلیفت ،باید به این تغییرات ایجاد شده
در فعالیت الکترومایوگرافی عضالت به منظور افزایش فعالیت عضالت به صورت
پیشرونده توجه کنند.

تشکر و قدردانی
بدین وسیله نویسندگان از آقای محمدرضا هاتفی دانشجوی مقطع دکتری
تخصصی آسیبشناسی و حرکات اصالحی که در جمعآوری دادهها مساعدت
نمودند ،سپاسگزاری مینمایند .همچنین ،از شورای معاونت پژوهشی دانشگاه
عالمه طباطبائی و از کلیه اعضای تیم ملی پاورلیفتینگ که در اجرای این طرح
تحقیقاتی همکاری داشتند ،تشکر و قدردانی به عمل میآید.
نقش نویسندگان
کیوان صالحی ،طراحی و ایدهپردازی مطالعه ،جذب منابع مالی برای انجام
مطالعه ،خدمات پشتیبانی و اجرایی و علمی مطالعه ،جمعآوری دادهها ،تحلیل و
تفسیر نتایج ،تنظیم دستنوشته ،ارزیابی تخصصی دستنوشته از نظر مفاهیم
علمی ،تأیید دستنوشته نهایی جهت ارسال به دفتر مجله ،مسؤولیت حفظ
یکپارچگی فرلیند انجام مطالعه از آغاز تا انتشار و پاسخگویی به نظرات داوران،
فریده باباخانی ،فراهم کردن تجهیزات و نمونههای مطالعه ،جمعآوری دادهها،
تحلیل و تفسیر نتایج ،خدمات تخصصی آمار ،تنظیم دستنوشته ،ارزیابی
تخصصی دستنوشته از نظر مفاهیم علمی ،تأیید دستنوشته نهایی جهت ارسال
به دفتر مجله ،مسؤولیت حفظ یکپارچگی فرلیند انجام مطالعه از آغاز تا انتشار و
پاسخگویی به نظرات داوران ،رامین بلوچی ،فراهم کردن تجهیزات و نمونههای
مطالعه ،تحلیل و تفسیر نتایج ،تنظیم دستنوشته ،ارزیابی تخصصی دستنوشته
از نظر مفاهیم علمی ،تأیید دستنوشته نهایی جهت ارسال به دفتر مجله،
مسؤولیت حفظ یکپارچگی فرلیند انجام مطالعه از آغاز تا انتشار و پاسخگویی به
نظرات داوران را بر عهده داشتند.
منابع مالی
پژوهش حاضر برگرفته از تحلیل ثانویه بخشی از اطالعات مستخرج از پایاننامه
مقطع کارشناسی ارشد آسیبشناسی و حرکات اصالحی با کد اخالق
 IR.ATU.REC.1398.006میباشد که با حمایت مالی دانشگاه عالمه
طباطبائی تنظیم گردید .دانشگاه عالمه طباطبائی در جمعآوری دادهها ،تحلیل و
گزارش آنها ،تنظیم دستنوشته و تأیید نهایی مقاله برای انتشار اعمال نظر
نداشته است.
تعارض منافع
نویسندگان دارای تعارض منافع نمیباشند .کیوان صالحی عضو تیم ملی سابق و
قهرمان کشوری ،انجام مطالعات پایه مرتبط با این مقاله را در اردوی تیم ملی
انجام دادند .دکتر باباخانی استادیار و دکتر بلوچی دانشیار و عضو هیأت علمی
دانشگاه عالمه طباطبائی میباشند.
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Comparison of Electromyographic Activity of Selected Muscles on One Repetitione
Maximum in the Sumo and Conventional Deadlifts in National Power-Lifting
Athletes: A Cross-Sectional Study
Keyvan Salehi1 , Farideh Babakhani2 , Ramin Baluchi3

Abstract

Original Article

Introduction: Deadlift is an effective exercise to increase the strength of knee and hip extensors. The aim of the
present study is to compare the electromyographic activity record during one repetitione maximum (1RM) movement
in the sumo and conventional deadlifts in national power-lifting athletes.
Materials and Methods: Eight elite male powerlifters were selected from the Iran’ national team. The selected
subjects performed Sumo and conventional deadlift motions with an intensity of 80% of 1RM. While performing
each exercise, surface electromyographic activity of Gluteus maximus, Vastus medialis and lateralis, and Erector
spinae muscles were recorded using wireless electromyography (EMG). For intra-group comparison of muscle
activity in two states, paired t-test was administered at a significance level of 0.05.
Results: The results of the present study showed that the muscle activity was not significantly different between
muscle co-contraction pattern in the dominant and non-dominant lower exterimities in the Sumo and conventional
deadlifts (P > 0.05). There was a significant difference between the muscle contraction pattern in 1RM in the Sumo
and conventional movements for vastus medialis (dominant leg P ≤ 0.038, non-dominant leg P ≤ 0.047) and erector
spine muscles (dominant leg P ≤ 0.032, non-dominant leg P ≤ 0.037), in contracst to that of vastus lateralis and
gluteus maximus (P > 0.05).
Conclusion: According to the results, both vastus medialis and erector spi e muscles can be specifically strengthened
in the Sumo and conventional deadlift movements. To design a training protocol for corrective and rehabilitation
purposes in the deadlift movement, trainers and therapists must pay attention to these changes in the
electromyographic activity of the muscles.
Keywords: Power-lifting; Electromyography; Sumo deadlift; Conventional deadlift
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