
رابطه گشتاور نسبى ايزوكينتيك مفاصل ران، زانو و مچ پا 
با ارتفاع پرش با پاى راهنما در مردان جوان

سعيد نيكوخصلت1، شيرين يزدانى2،
ابراهيم حسينى حورى پسند1* 

1. گروه فيزيولوژى ورزشى، دانشكده تربيت بدنى 
و علوم ورزشى، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران.

ــكده تربيت بدنى و  ــار حركتى، دانش ــروه رفت 2. گ
علوم ورزشى، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران.

ــى،  ــئول: گروه فيزيولوژى ورزش ــنده مس * نويس
ــگاه  ــى، دانش ــكده تربيت بدنى و علوم ورزش دانش

تبريز، تبريز، ايران.
 تلفن: 09143143413

Email: hosseini_ebrahim@yahoo.com 

چكيده                                                   دريافت: 1394/2/29     پذيرش: 1394/6/24

ــبى ايزوكينتيك مفاصل ران، زانو و مچ پا با  ــتاورهاى نس ــى رابطه بين گش هدف: هدف از مطالعه حاضر بررس
ارتفاع پرش عمودى با پاى راهنما در مردان جوان بود.

روش ها: 27 مرد ورزشكار دانشگاهى با ميانگين سن، قد و جرم به ترتيب برابر 3/5±25/0 سال، 178/5±7/8 
ــتـاور ايزوكينتيك  ــركت نمـودند. گش ــرم به طـور داوطلبانه در اين تحقيق ش ــانتى متر و 10/7±75/7 كيلوگ س
ــط دينـامومتر  ــاى راهنـما به ترتيب توس ــرش عمـودى با پ ــا و همچنين ارتفاع پ ــو و مـچ پ ــل ران، زان مفاص
ــتـگاه ديجيتال آزمون پرش  ــور آمريكا) و دس ــاخت كش ــك (BIODEX SYSTEM PRO 4، س ايزوكينتي
ــتگى پيـرسون با سطح معنى دارى  ــدند. براى تعيين ارتباط بيـن داده ها از آزمون همبس عمـودى اندازه گيرى ش

كمتر از 0/05 استفاده شد.
 (r=0/39 و p=0/047) يافته ها: نتايج نشان دادند بين ارتفاع پرش عمودى با پاى راهنما با گشتاورهاى فلكشن
 p=0/020) مفصل ران پاى راهنما، گشتاور اكستنشن مفصل ران پاى اتكا (r=0/55 و p=0/003) و اكستنشن
و r=0/45) و گشتاورهاى فلكشن (p=0/019 و r=0/45) و اكستنشن مفصل زانوى پاى اتكا (p=0/006 و 

r=0/52) ارتباط معنى دارى وجود دارد.
نتيجه گيرى: پژوهش حاضر نشان داد كه گشتاورهاى نسبى فلكشن و اكستنشن مفاصل ران پاى راهنما و زانوى 
پاى اتكا و همچنين گشتاور نسبى اكستنشن ران پاى اتكا بر ارتفاع پرش با پاى راهنما تأثير دارد. بنابراين در 
طراحى برنامه هاى تمرينى براى ورزشكارانى كه ماهيت پرش در رشته ورزشى آنها به صورت پرش با پاى 

راهنما است، بايد به قدرت مفاصل ران و زانو توجه ويژه اى نمود. 
كليد واژگان: پرش عمودى، گشتاور ايزوكنتيك، پاى راهنما 
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مقدمه
ــكتبال، واليبال،  ــا مانند بس ــيارى از ورزش ه ــرش بخش اصلى بس پ
هندبال، دو و ميدانى، ورزش هاى توپى و رزمى است. پرش عمودى 
ــاده براى ارزيابى توان بى هوازى  ــريع و س ــى س اغلب به عنوان روش
بكار مى رود (1, 2) و در تحقيقات بيومكانيك و فيزيولوژى از توجه 
ــت. Soest و همكاران (3) عملكرد پرش  تك  ويژه اى برخوردار اس

پا و جفت پا را در واليباليست هاى حرفه اى مقايسه كردند و دريافتند 
ــد ارتفاع پرش جفت  ــك پا، در حدود 58/5درص ــه ارتفاع پرش ت ك
ــكاران و Healy و  ــت. در مطالعات Saunders و هم ــا بوده اس پ
ــت كه با افزايش سرعت دورخيز و  ــده اس ــخص ش همكاران نيز مش
دويدن، عملكرد پرش عمودى تك پا و جفت پا افزايش مى يابد (4). 
ــبت  ــترين ارتفاع پرش نس به طورى كه دورخيز با دو گام منجر به بيش
ــود (5). به طور مشابه Enoka (6) گزارش  به ديگر دورخيزها مى ش
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كرد كه پرش متعاقب يك، سه و پنج گام منجر به پرش و امتياز پرش 
ــبت به پرش در حالت ايستاده شد. اما در برخى مطالعات  باالترى نس
ــرعت دور خيز از حد بهينه آن بيشتر  ــخص شده است كه اگر س مش

شود اثر معكوسى بر عملكرد پرش خواهد داشت (7).
ــن ران، زانو و مچ  ــان داده اند كه انجام فلكش برخى مطالعات نيز نش
ــش معنى دارى در ارتفاع پرش  ــت قبل از پرش منجر به افزاي پا درس
خواهد شد (8-11). اين حركات باعث كشيده شدن عضالت مخالف 
ــش – انقباض مى شود و در كنار بهبود ظرفيت  و تحريك چرخه كش
ــتيكى  ــالت، از برخى ويژگى هاى االس ــط خود عض توليد نيرو توس
عضالت و تاندون ها نيز استفاده مى شود (11, 12). همچنين با افزايش 

زمان اثر نيرو باعث افزايش ضربه هنگام پرش مى شود (15-13).
ــرش عمودى با قدرت  ــز ارتباط بين ارتفاع پ ــى تحقيقات ني در برخ
ايزوكينتيك اكستنشن زانو و ران مطالعه شده است و بين ميزان پرش 
و قدرت ايزوكينتيك اكستنشن زانو و ران رابطه معنادار مثبتى مشاهده 
شده است، در حالى كه ارتباط بين قدرت ايزوكنتيك پالنتار فلكسور 
 Ford ــت (16). در مطالعه مچ پا و عملكرد پرش معنى دار نبوده اس
ــل ران و زانو پيش بينى كننده هاى  ــتاورهاى مفاص و همكاران نيز گش
ــت  ــده اس ــى براى ارتفاع پرش عمودى دختران بالغ گزارش ش اصل
ــان  ــكاران و Harrison و همكاران نيز نش Farthing .(17) و هم
ــتند.  ــد كه قدرت زانو متغير مهمى در پيش بينى ارتفاع پرش هس دادن
ــتا Wiklander  و Lysholm (18) و Destaso و  در همين راس
همكاران (19) رابطه معني داري بين اوج گشتاور عضالت اكستنسور 
ــد. در مطالعه  ــزارش كردن ــرش عمودي گ ــو و ارتفاع پ ــل زان مفص
ــكاران (20) نيز اهميت مفصل زانو در اجراى پرش  Sadeghi و هم
جفت پا و مفصل مچ پا در پرش عمودى تك پا مهم قلمداد شده اند. 
ــل مكانيكى مؤثر در ميزان ارتفاع  ــج مطالعات قبلى بر روى عوام نتاي
ــرى محدوديت هايى  ــرش در برخى موارد متفاوت بوده و از يك س پ
برخوردارند. اين محدوديت ها شامل: بررسى مفاصل محدود در يك 
مطالعه (20)، تعداد آزمودنى هاى كم (4)، استفاده از روش هاى پرش 
متفاوت (17)، روش هاى اندازه گيرى پرش و گشتاور گوناگون (17)، 
ــرعت هاى زاويه اى مختلف (20)، نرمال سازى نكردن  ــتفاده از س اس
ــتاور نيرو (19)، نوع انقباضات، نوع آزمودنى ها (17) و  داده هاى گش
ــاس  ــدم توجه به وضعيت آمادگى قبلى آزمودنى ها. همچنين بر اس ع
ــده، بسيارى از محققان ابعاد بيومكانيكى پرش عمودى  مرور انجام ش
ــا (10-12, 23, 24) را  ــودى جفت پ ــا (21, 22) و پرش عم تك پ

ــا در هيچ يك از  ــى مكانيك پرش با پاى راهنم ــى نموده اند ول بررس
ــت. در حالى كه ماهيت  ــات قبلى مورد آزمون قرار نگرفته اس مطالع
پرش در برخى از رشته هاى ورزشى مثل بسكتبال، ورزش هاى رزمى 
ــى به صورت پرش با پاى راهنما  ــته دو و ميدان و پرش ارتفاع در رش
ــل بيومكانيكى مؤثر در  ــناخت عوام ــى و ش صورت مى گيرد و بررس
ــته ها مفيد  ــكاران اين رش پرش با پاى راهنما در بهبود عملكرد ورزش
ــى رابطه بين  ــدف از پژوهش حاضر بررس ــود. بنابراين ه ــد ب خواه
گشتاور ايزوكينتيك مفاصل ران، زانو و مچ پا با ارتفاع پرش عمودى 

با پاى راهنما است.

روش شناسى

ــد. جامعه آمارى اين  ــق حاضر توصيفى- ميدانى مى باش روش تحقي
ــگاه تبريز بودند كه  ــجويان تربيت بدنى مرد دانش ــامل دانش تحقيق ش
ــاخص توده بدن به  ــن، قد، جرم و ش از بين آنها 27 نفر با ميانگين س
ــال، 7/8±178/5 سانتى متر، 75/7±10/7  ترتيب برابر 3/5±25/0 س
ــرم بر مجذور متر  ــوده بدن 2/9±23/7 كيلوگ ــاخص ت كيلوگرم و ش
ــد. همه آزمودنى هاى  ــركت كردن ــور داوطلبانه در اين تحقيق ش به ط
ــمانى كامل برخوردار  ــالمت جس ــركت كننده در اين مطالعه از س ش
بودند. معيارهاى حذف آزمودنى ها از تحقيق شامل: داشتن مشكالت 
عصبى عضالنى، سابقه شكستگى و آسيب ديدگى اندام تحتانى، سابقه 
ــورم در اندام تحتانى در زمان تحقيق بودند. قبل از  جراحى، درد و ت
شركت آزمودنى ها در تحقيق، توضيحات الزم درباره آزمون ها به آنها 

داده شد و از آنها رضايت نامه كتبى گرفته شد.
ــد و وزن آزمودنى ها به ترتيب  ــرا به اين نحو بود كه ابتدا ق روش اج
ــتگاه InBody  مدل  ــنج Seca مدل 213 و دس ــتفاده از قدس با اس
ــنج، با  ــپس آزمودنى ها روى چرخ كارس ــدند. س 230 اندازه گيرى ش
سرعت 50 دور بر دقيقه و با مقاومت يك كيلوگرم به مدت 10 دقيقه 
ــاى راهنما و اتكاى آزمودنى ها، پايى را كه  گرم  كردند. براى تعيين پ
ــتفاده مى كردند به عنوان پاى  ــا براى ضربه زدن به توپ اس آزمودنى ه

راهنما و پاى ديگر به عنوان پاى اتكا تعيين شد (25, 26).
براى اندازه گيرى گشتاور ايزوكينتيك پالنتار فلكشن و دورسى فلكشن 
ــن و اكستنشن مفصل زانو و فلكشن و اكستنشن  مفصل مچ پا، فلكش
 BIODEX SYSTEM) مفصل ران از دستگاه دينامومتر بايودكس
ــور آمريكا) و قراردادهاى استاندارد بايودكس  ــاخت كش PRO 4، س

سعيد نيكوخصلت و همكاران
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ــد. آزمون ها در حالت درون گرا و با سرعت زاويه اى 60  ــتفاده ش اس
ــاى ايزوكينتيك، جهت  ــدند. در همه آزمون ه ــه بر ثانيه اجرا ش درج
ــنايى با آزمون ابتدا سه تكرار زير بيشينه انجام مى شد. سپس براى  آش
آزمون اصلى سه  تكرار بيشينه اجرا مى شد. پس از اجراى آزمون هاى 
ايزوكينتيك، مقادير اوج گشتاور هر مفصل نسبت به وزن فرد توسط 
ــتفاده شد. آزمون هاى  ــبه و براى تحليل هاى بعدى اس دستگاه محاس
ــك براى مفاصل مچ، زانو و ران پاى اتكا و همچنين مفصل  ايزوكينتي

ران پاى راهنما اجرا شدند.
ــى فلكشن  ــن و دورس نحوه اجراى آزمون ايزوكينتيك پالنتار فلكش
ــود كه آزمودنى روى صندلى دينامومتر  مفصل مچ پا بدين صورت ب
كه پشتى اش در زاويه 85-70 درجه تنظيم شده بود، قرار گرفت. تنه، 
ران و مچ پا با كمربندهاى مخصوص بسته شدند. محور چرخش مچ 
ــد. آزمون از حالت 15 درجه  پا (قوزك) با محور دينامومتر هم تراز ش
ــروع و تا 55 درجه پالنتار فلكشن ادامه  ــن مچ پا ش ــى فلكش دورس
ــن) سپس دوباره به وضعيت شروع  مى¬يافت (آزمون پالنتار فلكش

(آزمون دورسى فلكشن) برمى گشت (شكل 1 الف).
آزمون ايزوكينتيك فلكشن و اكستنشن مفصل زانوى پاى اتكا نيز در 
ــتى اش  حالتى اجرا گرديد كه آزمودنى  روى صندلى دينامومتر كه پش

در زاويه 90 درجه تنظيم شده بود، قرار گرفت. محور چرخش مفصل 
ــد.  زانوى آزمودنى (اپى كنديل خارجى) با محور دينامومتر هم تراز ش
ــانه، كمر و ران آزمودنى با كمربندهاى مخصوص بسته مى شدند.  ش
ــروع و تا اكستنشن كامل  ــن 90 درجه زانو ش آزمون از حالت فلكش
ــن)، سپس براى تست فلكشن از  ــت اكستنش زانو ادامه مى يافت (تس
ــن 90 درجه برگردانده مى شد (شكل 1  ــن به فلكش وضعيت اكستنش

ب).
ــن مفصل ران از  ــن و فلكش براى اجراى آزمون ايزوكينتيك اكستنش
ــد تا در حالت خوابيده به پشت قرار بگيرند.  ــته ش آزمودنى ها خواس
سپس محور چرخش مفصل ران (تروكانتر بزرگ) با محور دينامومتر 
ــاس طول ران فرد، طول رابط تنظيم مى شد. ران  هم تراز شد و بر اس
ــته مى شدند.  ــط كمربندهاى مخصوص بس پاى غير آزمون و تنه توس
ــتگاه بايودكس، فرد آزمون را از حالت  ــاس قرارداد دس سپس بر اس
ــى داد و دوباره به  ــروع و تا 60 درجه ادامه  م ــن صفر درجه ش فلكش

وضعيت شروع برمى گشت (شكل 1 ج و د). 
ــتفاده از دستگاه ديجيتال  ارتفاع پرش عمودى با پاى راهنما نيز با اس
ــاخت كشور ژاپن) اندازه گيرى  آزمون پرش عمودى (JS-D100، س
ــكل 2). بدين منظور ابتدا آزمودنى ها به پهلو در كنار قسمت  شد (ش
ــى دستگاه قرار گرفته و دست خود را به صورت كامًال صاف باال  لمس
ــتان خود باالترين نقطه ممكن را لمس كردند و  بردند و با نوك انگش
ــتگاه اين ارتفاع را ثبت كرد. قبل از پرش، پاى راهنماى آزمودنى  دس
ــك گام عقب تر از پاى اتكا قرار گرفته و در هنگام پرش، ابتدا پاى  ي
ــبب  ــده و باال رفتن پاى راهنما س راهنماى آزمودنى از زمين جدا ش
ــدن پاى اتكا آزمودنى از زمين شده و باالترين نقطه  ممكن با  جدا ش
نوك انگشتان دست لمس شد. دستگاه پرش فاصله بين دو نقطه لمس 

رابطه گشتاور نسبى ايزوكينتيك مفاصل ران، زانو و مچ پا با ارتفاع پرش با پاى راهنما در مردان جوان
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شده را محاسبه و نمايش داد. از آزمودنى ها خواسته شد كه سه پرش 
ــينه را با فاصله استراحتى 30 ثانيه انجام دهند و بهترين پرش هر  بيش

فرد به عنوان امتياز وى ثبت شد. 
اطالعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SSPS و روش آمارى 
ــون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. براى  ــتگى پيرس آزمون همبس
ــاپيرو-ويلك  ــى وضعيت نرمال بودن توزيع داده ها از آزمون ش بررس

استفاده شد. سطح معنى دارى آزمون p<0/05 در نظر گرفته شد.

نتايج

نرمال  توزيع  از  داده ها  كه  داد  نشان  شاپيرو-ويلك  آزمون  نتايج 
براى  پيرسون  همبستگى  آزمون  از  بنابراين   .(p<0/05) برخوردارند 
بررسى ارتباط بين متغيرها استفاده گرديد. جداول شماره 1 و 2 نتايج 
مربوط به ميانگين و انحراف استاندارد گشتاورهاى فلكشن و اكستنشن 
مفصل ران پاى راهنما، فلكشن و اكستنشن مفاصل ران و زانوى پاى 
اتكا و دورسى و پالنتار فلكشن مفصل مچ پاى اتكا را نشان مى دهد. 

همچنين نتايج نشان دادند ميانگين و انحراف استاندارد پرش ارتفاع 
برابر 8/3±42/6 سانتى متر است.

نتايج مربوط به ارتباط بين متغيرهاى گشتاور مفاصل با ارتفاع پرش در 
جداول شماره 3 و 4 خالصه شده است. همان طورى كه در اين جداول 

فلكشن  گشتاورهاى  با  عمودى  پرش  ارتفاع  بين  مى شود  مشاهده 
مفصل   (r=0/55 و   p=0/003) اكستنشن  و   (r=0/39 و   p=0/047)
ران پاى راهنما، گشتاور اكستنشن مفصل ران پاى اتكا (p=0/020 و 
r=0/45) و گشتاورهاى فلكشن (p=0/019 و r=0/45) و اكستنشن 
(p=0/006 و r=0/52) مفصل زانوى پاى اتكا ارتباط معنى دارى وجود 

دارد.

بحث
ــتاور ايزوكينتيك مفاصل  ــى رابطه بين گش هدف از اين مطالعه بررس
ــا با ارتفاع پرش  ــكا و مفصل ران پاى راهنم ــو و مچ پاى ات ران، زان
عمودى با پاى راهنما بود. نتايج نشان دادند بين ارتفاع پرش عمودى 
ــن مفصل ران پاى  ــن و اكستنش ــتاورهاى فلكش با پاى راهنما و گش
ــود دارد. Guskiewicz و همكاران  ــاط معنى دارى وج راهنما ارتب
(27) نيز همبستگى بااليى بين نسبت قدرت فلكشن بر اكستنشن ران 
و عملكرد دوى سرعت گزارش كردند. اما ارتباط بين گشتاور مفاصل 
ــدام تحتانى با ارتفاع پرش با پاى راهنما در هيچ مطالعه اى گزارش  ان
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نشده است. ارتباط موجود بين گشتاور فلكشن مفصل ران پاى راهنما 
ــير نمود. افزايش گشتاور  با ميزان پرش را مى توان به صورت زير تفس
عضالت فلكسور ران موجب فلكشن بيشتر مفصل ران و باال كشيدن 
ــتر پاى راهنما مى شود كه باال رفتن پا به نوبه خود باعث باال رفتن  بيش
ــد (28). همچنين  مركز ثقل و درنتيجه افزايش ارتفاع پرش خواهد  ش
افزايش گشتاور عضالت فلكسور ران موجب افزايش نيروى عمودى 
ــده كه آن نيز به نوبه خود باعث افزايش سرعت باال رفتن  باالبرنده ش

پا و افزايش ارتفاع پرش مى شود (28).
ــان دادند بين ارتفاع پرش عمودى با پاى راهنما و  همچنين نتايج نش
ــتاور اكستنشن مفاصل ران و اكستنشن و فلكشن زانوى پاى اتكا  گش
 Ford ارتباط معنى دارى وجود دارد. نتايج تحقيق حاضر با يافته هاى
و همكاران Tsiokanos ،(28) Farthing ،(17) و همكاران (16)، 
ــو  ــكاران (30) همس Vanezis و Lees (29) و Harrison و هم
 (32) Manske ــكاران (31) و ــاى Kowalski  و هم ــا يافته ه و ب
ــو بود. Kowalski و همكاران (31) نيز بين پرش عمودي  غيرهمس
ــتگى و  ــرعت 300 درجه بر ثانيه همبس ــتاور مفصل زانو در س با گش
ــتگي را گزارش  ــرعت هاي 60 و 180 درجه بر ثانيه عدم همبس در س
ــا تحقيقات قبلى را  ــاى تحقيق حاضر ب ــد. علت تناقض يافته ه د ادن
ــتاور ايزوكينتيك (32)، نوع  ــوان  به تفاوت در روش آزمون گش مى ت
زنجيره حركتى (بسته در مقابل باز) (32)، ناهمگون بودن آزمودنى ها 
ــازى نكردن گشتاور (31) نسبت داد. سرعت عمودى يكى  و نرمال س
ــرعت  ــد. براى افزايش س از عوامل مهم مؤثر در ارتفاع پرش مى باش
ــاده،  ــن را افزايش داد. ضربه به طور س ــدن از زمي بايد ضربه جدا ش
ــتاور ضرب در مدت زمانى است كه نيرو يا گشتاور  توليد نيرو يا گش
ــتاور زانو و  ــل مى كند (28). بنابراين مى توان گفت با افزايش گش عم
ران پاى اتكا، سرعت رهايى از زمين افزايش و درنتيجه ارتفاع پرش 

افزايش مى يابد.

ــتاور  ــان دادند بين ارتفاع پرش عمودى با پاى راهنما و گش نتايج نش
دورسى و پالنتار فلكشن مفصل مچ پاى اتكا ارتباط معنى دارى وجود 
ــت،  ــده اس ندارد. از آنجايى كه تحقيقى از اين نوع تاكنون انجام نش
ــور مچ پا با  ــتاور پالنتار فلكس با اين حال در مطالعاتى كه رابطه گش
ــى كرده اند، نتايج مشابهى ديده  ارتفاع پرش عمودى جفت پا را بررس
شده است (16, 28)، اما يافته هاى Vanezis و Lees (29) با نتايج 
ــتا نبود. علت تناقض يافته هاى  ــو و در يك راس مطالعه حاضر همس
تحقيق حاضر با نتايج Vanezis و Lees (29) را نيز مى توان در اين 
ــتاور  نكته بيان كرد كه در تحقيق Vanezis و Lees اندازه گيرى گش
ــتفاده از صفحه نيروسنج در حالت زنجيره  ــور مچ با اس پالنتار فلكس
ــت، درحالى كه در تحقيق حاضر  ــته اندازه گيرى شده اس كينتيكى بس
ــور مچ پا طبق استاندارد بايودكس  اندازه گيرى گشتاور پالنتار فلكس
در حالت زنجيره كينتيكى باز اندازه گيرى شده است. طبق گزارشات 
(33) زنجيره كينتيكى باز كمترين همبستگى را با ارتفاع پرش عمودى 
ــتاور بدون در  ــن در مطالعات قبلى اوج گش ــت. همچني خواهد داش
ــده است درحالى كه در مطالعه حاضر  نظر گرفتن وزن فرد گزارش ش

گشتاور ايزوكينتيك نسبت به وزن فرد نرمال سازى شده است. 

نتيجه گيرى نهايى

ــان داد كه گشتاورهاى نسبى فلكشن و اكستنشن  پژوهش حاضر نش
ــل ران و  ــن مفص ــبى اكستنش ــتاور نس ــل ران پاى راهنما، گش مفص
ــن مفصل زانوى پاى اتكا بر ارتفاع  ــن و اكستنش ــتاورهاى فلكش گش
ــرش با پاى راهنما تأثير دارد. بنابراين در طراحى برنامه هاى تمرينى  پ
ــكارانى كه ماهيت پرش در رشته ورزشى آنها به صورت  براى ورزش
ــل ران و زانو توجه  ــت، بايد به قدرت مفاص ــرش با پاى راهنما اس پ

ويژه اى نمود. 

رابطه گشتاور نسبى ايزوكينتيك مفاصل ران، زانو و مچ پا با ارتفاع پرش با پاى راهنما در مردان جوان
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Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between isoki-

netic relative torques of hip, knee and ankle joints and the height of guide leg jump 

in young men.

Methods: T27 college male athletes with mean age of 25±3.5 years, height 

178.5±7.8 cm and weight of 75.7±10.7 kg voluntarily participated in this study. 

Isokinetic torque of hip, knee and ankle joints and the height of vertical jump were 

measured using BIODEX SYSTEM PRO 4 and digital vertical jumping tester sys-

tems respectively. Pearson correlation test at p<0.05 was used for statistical analy-

sis. 

Results: Results showed that there were significant correlations between height of 

jump and hip joint flexion (p= 0.047 & r= 0.39) and extension (p= 0.003 & r= 0.55) 

torques of guide leg, hip joint extension torque of support leg (p= 0.020 & r=0.45) 

and knee joint flexion (p= 0.019 & r=0.45) and extension torques of support leg 

(p=0.006 & r=0.52).

Conclusion: The results of this study show that flexion and extension torques of 

hip joint in guide leg and knee joint in support leg and also extension torque of 

hip joint in support leg have main effect on can height of guide leg jump. Thus, in 

designing a specific training program for athletes in whom the nature of jump in 

their sports is guide leg jump, particular attention should be given to hip and knee 

joints strength.  

Keywords: Vertical Jump, Isokinetic Torque, Guide Leg
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آقاى دكتر سعيد نيكوخصلت در سال 1388 درجه 
ــى از  ــته فيزيولوژى ورزش دكترى خود را در رش
ــگاه تهران دريافت كردند. در سال 1392 به  دانش
همت ايشان دانشكده تربيت بدنى و علوم ورزشى 
ــگاه تبريز تأسيس شد. در حال حاضر ايشان  دانش
ــى بوده و داراى  ــيار گروه فيزيولوژى ورزش ــكده و دانش ــت دانش رياس
ــى در مجالت داخلى و خارجى هستند.  بيش از 60 مقاله علمى پژوهش
همچنين ايشان قهرمان اسبق چندين دوره مسابقات آسيايى، بين المللى و 
ليگ هاى جهانى كاراته و مربى و مدير فنى تيم  هاى ملى كاراته و مدرس 
ــان اختراع و ثبت چند دستگاه  ــت. از افتخارات ديگر ايش بين المللى اس

بيومكانيكى از جمله دستگاه تقويت شوت فوتبال مى باشد. 
 

ــدرك دكترى  ــى، م ــيرين يزدان ــر ش ــم دكت خان
ــى را در سال 1393 از دانشگاه  بيومكانيك ورزش
بوعلى سيناى همدان دريافت كردند. ايشان عضو 
ــوده و داراى بيش  ــگاه تبريز ب هيئت علمى دانش
ــده در مجالت  ــده و چاپ ش از 40 مقاله ارائه ش
ــى  ــند. زمينه هاى پژوهش داخلى و همايش هاى ملى و بين المللى مى باش
ــن بيماران  ــى و بيومكانيك راه رفت ــامل الكتروميوگراف ــورد عالقه ش م

اسكوليوز، كنترل پوسچر و تعادل و همچنين ورزش درمانى است.

ــجوى  ــند دانش ــينى حورى پس آقاى ابراهيم حس
ــى مى باشد.  ــد فيزيولوژى ورزش كارشناسى ارش
ــان بررسى عوامل  زمينه تحقيقاتى مورد عالقه ايش
ــر متغيرهاى فيزيولوژيكى و بيومكانيكى  اثرگذار ب
ــى است. ايشان  مؤثر در بهبود عملكردهاى ورزش

داراى 5 مقاله ارائه شده در همايش هاى ملى است
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