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هدف از انجام دادن این پژوهش بررسی تاثیر  8هفته تمرين های پاليومتريك در آب و خشكي بر کوفتگی عضالنی

و عملكرد شناي  100متر كرال سينه دختران شناگر نخبه بود .آزمودنی های پژوهش حاضر را  26شناگر دختر نخبه
 15-17ساله که عضو تیم های باشگاهی کرج و تهران بودند( ،سن  16/5±2/2سال ،وزن  49± 6/11کیلوگرم ،قد5/4
 159 ±سانتیمتر) تشکیل می دادند که به طور داوطلبانه در اين پژوهش شركت كردند .آزمودنی ها به طور تصادفي به
دو گروه تجربي (تمرین های پالیومتریک در آب  10نفر ،تمرینات پالیومتریک در خشکی  10نفر) و يك گروه كنترل (6
نفر) تقسيم شدند .گروه های تجربی به مدت  8هفته و هفته ای دو جلسه به تمرین های پالیومتریک پرداختند و در عین
حال تمرین های شنا خود را نیز داشتند .گروه کنترل نیز تنها به تمرین های شنا میپرداختند .پیش آزمون و پس آزمون
(رکورد شنای  100متر) نیز در هفته صفر و پایان هفته هشتم انجام پذیرفت .کوفتگی عضالنی نیز با مقیاس  7ارزشی
لیکرت در پايان هر هفته مورد ارزیابی قرار گرفت .به منظور مقایسه دادهها در هر گروه از روش آماری تی همبسته ،و
تجزیه و تحلیل واریانس با اندازه های تکراری و براي مقايسه داده بين گروه ها از روش آماري تي مستقل و ANOVA

استفاده شد .نتایج نشان دادندکه استفاده از تمرين های پاليومتريك در دو گروه (در آب و خشكي) موجب بهبود معني
دار ركورد شناي  100متر در شناگران مي شود و بين اين دو گروه تفاوت معني داري وجود ندارد؛ بنابراین آثار تمرینهای
پالیومتریک در آب با تمرین های پالیومتریک درخشکی مشابهت دارد؛ گروهي كه تمرين های پاليومتريك را در آب
انجام دادند ،كمتر بود؛ بنابراين شناگران ميتوانند سرعت و توان انفجاري خود را با انجام تمرين ها تواني داخل آب و
خارج آب افزايش دهند .اما به دلیل کاهش کوفتگی عضالنی نمی توان تمرین های پالیومتریک در آب را توصیه کرد.
کلید واژه ها :تمرینات پلیومتریک ،کوفتگی عضالنی ،عملکرد شنا ،دختران شناگر نخبه
 -1عضوهيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج
 -2مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
 -3عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرري
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مقدمه

مطالعه در بارۀ شناسایی عوامل موثر بر افزايش آمادگي جسماني و در پي آن كارایي

مطلوب تر اجراي مهارت و عملكردهاي مختلف ورزشي ،موضوعي است كه همواره مورد توجه
متخصصان علوم ورزشي قرار گرفته است .نگاهي به روند بهبود ركوردها و اجراي كارآمد و
بهينه مهارت و عملكردهاي مختلف ورزشي ،تالش متخصصان ورزشي را تأييد مي كند .در
اين مسير ،روش هاي تمريني مختلفي نيز ابداع شده كه هر يك ويژگي هاي منحصر به فرد
خود را دارد .مربيان و كارشناسان رشته هاي مختلف ورزشي همواره به دنبال اين مهم بودهاند
كه ركوردها و عملكرد ورزشي ورزشكاران خود را توسعه دهند و همواره نيروي فكري و ذهني
خود را در جهت دستيابي به روش هايي که باعث افزايش و گسترش سطح كيفي و كمي
آمادگي جسماني و عملكرد ورزشكاران خودمی شوند متمركز سازند .يكي از اين روش هاي
تمريني كه در دهه  1960در برنامه تمريني ورزشكاران راه یافت ،تمرين های شوك بود كه
بعدها تمرينهای پاليومتريك ناميده شد ( .)6تمرين های پاليومتريك عبارت است از كشيدن
سريع عضله (عمل اكسنتريك) و بالفاصله كوتاه شدن يا انقباض كانسنتريك همان عضله (.)6
در اين گونه تمرين ها ،انرژي االستيكي ذخيره شده در عضله نسبت به زماني كه تنها انقباض
كانسنتريك رخ مي دهد نیروی بیشتری توليد می کند ( .)21پژوهش های بسیاری نشان دادهاند
كه تمرین های پالیومتریک بهبود توان اندام تحتانی
(  ،)7،8 ،24 ،29و اندام فوقانی ( )9.12درپی دارند .و بدين سبب ورزشكاران رشته هاي
مختلف جهت آنها را به منظور افزايش قدرت و توان انفجاري استفاده مي کنند(.)11
در واقع این تمرین ها با تولید نیرو و شتاب زیاد در دامنۀ حرکتی ،برای بسیاری از حرکتهای
ورزشی مفيد هستند ( ،)21هرچند اين تمرين ها ابتدا مورد استفاده دوندگان و پرش كنندگان
قرار گرفت؛ اما به تدريج ساير ورزشكاران (از جمله شناگران) نيز از آنها استفاده کردند .اين
تمرين ها در استارت شناگران كاربرد دارد و با توجه به اینکه در مقایسه با روش های سنتی
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تمرین با وزنه ،در سرعت های بسیار باال انجام می شود ،در اجرای سرعتی شناگران نيز مفيد
خواهد بود ( .)30در واقع این تمرین ها به کسب هدف اصلی در شنای حرفه ای ،یعنی پیمودن
یک مسافت مشخص در حداقل زمان ،کمک می کنند (.)3
هر چند اين تمرين ها با بهبود عملكرد ورزشي و کاهش احتمال آسيب به هنگام اجراي
فعاليت هاي انفجاري همراه هستند ( )2.14.15اما برخی معتقدند در اجراي اين گونه تمرين ها
بايد احتياط را رعايت كرد؛ زيرا احتمال دارد كه اين نوع از تمرين ها به دليل وارد كردن فشار
ناگهاني به عضله بويژه در مرحله اكسنتريك ،موجب آسيب هاي اسكلتي عضالني و در نتيجه
كوفتگي عضالني شوند( )7,13,14بنابراين يك روش ساده به منظوركاهش نيروي ضربه وارده
و بارگيري اكسنتريك كه در عين حال بتواند باعث تحريك كافي برای ايجاد پيشرفت هاي
فيزيولوژيك ورزشي شود ،اجراي اين تمرين ها در استخر است ( .)27يك اشكال عمده به
هنگام اجراي اين تمرين ها در آب وجود داردوآن اين است كه شناوري در آب ميزان بازتاب
كشش و بارگيري اكسنتريك را كاهش مي دهد؛ اما از طرف ديگر ،ورزشكار به دليل ويسكوزيته
آب با مقاومت بيشتري مواجه مي شود ( .)19بنابراين ممكن است در كنار كاهش احتمال آسيب
يعني؛ كاهش فشار عضالني به هنگام عمل اكسنتريك ،همان مزايا را داشته باشد.
در بررسي اين موضوع ،رابينسون و همكاران به مقايسه تاثير  8هفته تمرينات پاليومتريك
در آب و خشكي بر پرش عمودي ،توان عضالني ،گشتاور ،سرعت و كوفتگي عضالني در زنان
سالم پرداختند و پيشرفت قابل توجهي را در پرش عمودي ،قدرت عضالني و سرعت در دو
گروه بدون هیچ نوع تفاوت معني دار بين آن دو مشاهده كردند ،اما كوفتگي عضالني در گروه
تمرين های پاليومتريك در آب به طور معني داري كمتر از گروه تمرين های پاليومتريك در
خشكي بود ( .)26میاما و نوساکا ( )2004نيز تاثیر تمرین های پالیومتریک را در سطوح مختلف
بر آسیب و کوفتگی عضالنی بررسی کردند؛ ضمن اينكه نشان دادندکه نیروی ایزومتریک
حداکثر پس از  100پرش پی درپی درگروهی که این تمرین ها را روی سطح سفت انجام دادند
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در مقایسه با گروهی که این تمرین ها را روی سطح شنی انجام دادند ،کاهش یافت .همچنين
کوفتگی عضالنی و غلظت کراتین کیناز در گروهی که این تمرین ها را روی سطح شنی انجام
دادند کمتر بود ( .)23به هر حال ،ميلر و همكاران كه تاثير  8هفته تمرين های پاليومتريك در
آب و خشكي را بر پرش عمودي ،گشتاور و توان عضالني ،كوفتگي عضالني و دامنه حركتي
 29زن و مرد سالم ،مقايسه كردند؛ نشان دادند كه توان عضالني تنها در گروه تمرين های
پاليومتريك در آب افزايش يافت( .)20در يكي از جديدترين پژوهش ها در اين زمينه ،ايمپلزي
( )2008تاثير تمرين های پاليومتريك در شن و چمن را بر كوفتگي عضالني ،توان پريدن و
سرعت ورزشكاران مقايسه كرد و نشان دادکه ركورد دوی سرعت تحت تاثير اين تمرين ها قرار
نگرفت؛ اما پرش اسكوات در هر دو گروه بهبود يافت و كوفتگي عضالني در گروهي كه روي
چمن تمرين های پاليومتريك انجام داده بودند ،كمتر بود (.)16
با وجود اينكه در بیشتر پژوهش ها نشان داده شده است که تمرين های پاليومتريك
باعث بهبود عملكرد مردان مي شود( )5،8،9،11،12،24،25،29اما اطالعات كمي ( )26دربارۀ
اينكه آيا اين تمرين ها مي تواند بر سرعت و ركورد شناگران حرفه اي؛ بویژه دختران شناگر اثر
بگذارد ،وجود دارد و درمورد زنان اين پژوهش ها بسیار اندک است ( .)26عالوه بر اين با توجه
به محيط ورزش شنا و مفهوم و ویژگی تمرین ،اطالعات درمورد انجام دادن اين تمرين ها در
آب و خشكي بر عملكرد شناگران و وقوع کوفتگی عضالنی دارند ،چندان روشن نيست .بر این
اساس هدف از پژوهش حاضر تعيين تاثير  8هفته تمرین های پالیومتریک در آب و خشکی بر
کوفتگی عضالنی و عملکرد شنای  100متر کرال سینه دختران شناگر نخبه بود.
روش شناسی پژوهش

اين پژوهش با توجه به اهداف و استفاده از نمونه هاي انساني و نداشتن نظارت و كنترل

بر تمام متغيرهاي مخل به روش نيمه تجربي ،با طرح پيش آزمون و پس آزمون در دو گروه
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تجربي (تمرين های پاليومتريك در آب و تمرين های پاليومتريك در خشكي) و يك گروه
كنترل انجام شد.
آزمودنيها :تعداد  26نفر از شناگران دختر نخبه  15-17ساله که عضو تیم های باشگاهی
تهران و کرج بودند ،به طور داوطلبانه در اين پژوهش شركت كردند و به طور تصادفي به دو
گروه تجربي و يك گروه كنترل تقسيم شدند .آزمودني هاي اين پژوهش طبق نظر پزشك از
سالمت جسماني كامل برخوردار بودند .سابقه تمرين شناي آزمودني ها بين  4تا  5سال بود.
اطالعات مربوط به آزمودني هاي پژوهش در جدول  1ارائه شده است.
جدول  :1اطالعات مربوط به آزمودني هاي پژوهش
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روش جمع آوري داده ها

ابتدا پس از تشریح اهداف ،جزئيات پژوهش و خطرهای احتمالي براي آزمودني ها ،از آنها

رضايتنامۀ كتبي گرفته شد و با استفاده از ترازوي پزشكي مجهز به قد سنج (،)220 :Seca mod
ساخت كشور آلمان ،قد و وزن آزمودني ها به ثبت رسید .همچنين جهت رعايت مالحظات
اخالقي به آنها اجازه داده شد ،هر زمان دچار مشكل شدند بتوانند از پژوهش خارج شوند .پیش
از آغاز دوره تمرين (اثر متغير مستقل) از آزمودني ها پيش آزمون (ركورد شناي  100متر كرال
سينه) گرفته شد و پس از آن آزمودني هاي گروه تجربي  1و  2در كنار تمرين های معمول شنا،
تمرين های پاليومتريك در آب و خشكي را آغاز كردند (اين شناگران در هر روز حدود 3000
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تا  3500كيلومتر شنا مي كردند و در مرحله آمادگی تمرین های خود قرار داشتند) .گروه كنترل
نيز تنها به تمرين های شنا پرداختند .پس از  8هفته از آزمودني ها پس آزمون (ركورد شناي
 100متر كرال سينه) گرفته شد .شناگران در حين ركوردگيري بسيار تشويق شدند تا تمام تالش
خود را براي كسب ركورد واقعي به كار برند .با استفاده از برنامه رژيم غذايي كه به آزمودني ها
داده شد ،سعي براین بود که تغذيه آنها تا حدي تحت كنترل گیرند.
روش تمرين :تمرين های پاليومتريك در آب  2بار در هفته براي  8هفته در استخر شنا
و با دماي  28درجه سانتيگراد انجام شد .تمرين های پاليومتريك در خشكي نيز در سالن باالي
استخر به همين ترتيب صورت گرفت .جلسه های تمرين های پاليومتريك حدود  45دقيقه
بود و براي اينكه اختاللي در تمرين شنا ايجاد نشود و بتوان رضايت مربي شنا را نيز جلب کرد؛
پس از پايان تمرين های شناي شناگران انجام مي شد و هر جلسه حدود  45دقيقه به طول
مي انجاميد كه شامل حركت های مقدماتي ،تمرين های پاليومتريك و سرد كردن بود (براي
گروه تجربي  1تمامي اين مراحل در آب و براي گروه تجربي  2تمامي اين مراحل در خشكي).
حركت های مقدماتي شامل  5دقيقه پياده روي سريع و تمرين های پاليومتريك نيز شامل؛
پرش اسكوات ،پرش لی ،پرش ستاره بود؛ حركت ها با توپ مديسنبال انجام مي شد (.)26
افراد تشويق مي شدند که همه اين تمرين ها را به شيوه انفجاري انجام دهند و تمامی تالش
خود را در اجراي اين حركت ها به كار برند .در گروه تجربي  1اين حركات در عرض استخر
(12متر) انجام گرفت .دوره هاي متوالي هر پرش سه بار در هر جلسه در هفته نخست و دوم
انجام گرفت ( 10ثانيه پرش متوالي در هر دوره و  30ثانيه استراحت بين دوره ها) ،چهار بار در
هر جلسه در هفته سوم و چهارم انجام شد (همانند هفته نخست) ،چهار بار در هر جلسه در هفته
پنجم و ششم انجام گرفت (هر دوره از  10ثانيه به  20ثانيه افزايش يافت 30 ،ثانيه استراحت
بين دوره ها) ،و چهار بار در هر جلسه در هفته هفتم و هشتم انجام شد(هر دوره از  20ثانيه
به  30ثانيه افزايش يافت 30 ،ثانيه استراحت بين دوره ها؛جدول  .)19(2دوره سرد كردن نيز
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شامل  5دقيقه راه رفتن و پس از آن حركت های كششي ايستا در گروه هاي عضالني بزرگ
بود .مربیان تمامي جلسه های تمرين را مر نظارت مي کردند .ارزیابی کوفتگی عضالنی نیز در
هر هفته و پیش از آخرین جلسه تمرینی با استفاده از مقیاس  7ارزشی لیکرت انجام پذیرفت
(جدول  )2و برای هر گروه در کل دوره تمرینی میانگین گرفته شد (.)23
جدول  .2مقیاس کوفتگی عضالنی لیکرت

ارزش

شــرح

0

عدم وقوع کوفتگی.

1

درد جزئی که هنگام لمس کردن حس می شود  /درد اندک.

2

درد مالیمی که هنگام لمس کردن حس می شود  /درد اندک و مزمن.

3

درد جزئی که هنگام باال و پایین رفتن از پله حس می شود.

4

درد جزئی که هنگام راه رفتن روی سطح صاف حس می شود  /دردناک.

5

درد مالیم ،سفتی و ضعف هنگام راه رفتن  /بسیار دردناک.

6

درد شدیدی که توانایی فرد را در حرکت محدود می کند.

روش هاي آماري :با استفاده از روش تجانس واريانس ،همگني متغيرها در گروه هاي
تحقيق و با استفاده از كولموگروف اسميرنوف ،نرمال بودن داده ها تعيين شد .سپس براي تعيين
وجود تفاوت معني دار بين ميانگين نمره هاي افراد در هر گروه از روش آماري تي همبسته (در
مورد ركورد شناي 100متر) و تجزیه و تحلیل واریانس با اندازه های تکراری و آزمون تعقيبي
بونفروني (در مورد مقايس ليكرت) ،همچنين براي تعيين وجود تفاوت معني دار بين ميانگين
نمره هاي افراد در دو گروه تجربي و كنترل از ( ANOVAدر خصوص ركورد شناي  100متر)
و در دو گروه تجربی از تی مستقل (در مورد مقياس ليكرت) استفاده شد .سطح معني داري
 P= 0/05بود.
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نتايج

تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش نشان دادکه تمرين های پاليومتريك در آب و خشكي

تاثير معني داري بر ركورد  100متر كرال سينه شناگران دارد (جدول)3
جدول .3ميانگين و انحراف استاندارد ركورد شناي  100متر (ثانيه) و ميزان  pدر پيش آزمون و پس آزمون
پيش آزمون (پيش از اجراي

پس آزمون (پس از اجراي
96/02±1/97

0/008
0/003
0/61

متغير

گروه ها

ركورد شناي

تجربي 1

1/99±97/15

تجربي2

97/08±2/05

95/89±2/24

كنترل

96/62±1/74

96/30±2/15

 100متر

كرال سينه

نخستين جلسه تمرين)

نخستين جلسه تمرين)

ميزان p

استفاده از آزمون تي همبسته (جدول  )3نشان داد كه تغييرات ركورد شناي  100متر كرال
سينه شناگران در دو گروه تجربي معني دار (تجربی یک  p =0/008و تجربی دو )p =0/003
بود ،اما در گروه کنترل ،تغییر معناداری مشاهده نشد (.)p =0/61
استفاده از آزمون ( ANOVAجدول  )4نشان داد که تغييرات ركورد شناي  100متر كرال
سينه بين دو گروه تجربي و كنترل با اختالف معنی داری همراه است ( .)p =0/023استفاده
از آزمون تعقیبی بونفرونی نشان دادکه تفاوت بین گروه های تجربی و گروه کنترل (بین گروه
تجربی نخست و کنترل  p =0/048و بین گروه تجربی دوم و کنترل  )p =0/042معنی دار
است ،اما بین دو گروه تجربی یک و دو تفاوت معنی داری وجود ندارد (.)p =1/00
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جدول .4ركورد شناي  100متر (بين گروهي)
متغير
ركورد شناي
 100متر كرال
سينه

گروه ها
تجربي 1
تجربي2
كنترل

گروه

pميزان

تجربي 2

1/00

كنترل

0/048

تجربي 1

1/00

كنترل

0/042

تجربي 1

0/048

تجربي 2

0/042

استفاده از آزمون تي مستقل نیز نشان داد تغييرات كوفتگي عضالني بين دو گروه
پاليومتريك در آب و خشكي در هر هشت هفته تفاوت دارد .گروه تمرين های پاليومتريك
در آب كوفتگي عضالني كمتري را نشان دادند ،این تفاوت به جز در هفته  5 ،7 ،8معنا دار
است(هفته نخست  ،p=0/009هفته دوم  ،p=0/027هفته سوم  ،p=0/002هفته ،p=0/002
هفته پنجم  ،p=0/062هفته ششم  ،p=0/001هفته هفتم  ،p=0/054هفته هشتم )p =0/051
(نمودار  .)1همچنین استفاده از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس با اندازه های تکراری نشان
دادکه تغییرات کوفتگی عضالنی در هریک از گروه های پالیومتریک در آب و خشکی از هفته
نخست تا هفته هشتم کاهش معنی داری داشته است ( p =0/00برای هردو گروه تمرین های
پالیومتریک در آب و خشکی).
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نمودار .1ميانگين كوفتگي عضالني در دو گروه پاليومتريك در آب و خشكي از هفته نخست تا هشتم.
5
4.5
4
3.5
3
ﭘﻼﻳﻮﻣﺘﺮﻳﮏ ﺩﺭ ﺧﺸﮑﯽ

2.5

ﭘﻼﻳﻮﻣﺘﺮﻳﮏ ﺩﺭ ﺁﺏ

2
1.5
1
0.5
0
ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮﻡ

ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻭﻡ

ﻫﻔﺘﻪ ﺍﻭﻝ

بحث و نتيجه گيري

تمرین های پالیومتریک ،تمرین های فیزیکی توانی هستند که به منظور افزایش توان،

تولید نیرو ،و سرعت مورد استفاده می گیرند ( .)26هدف از پژوهش حاضر مقايسه  8هفته
تمرين های پاليومتريك در آب و خشكي بر عملكرد شناي  100متر كرال سينه دختران شناگر
نخبه بود .نتايج نشان دادندکه تمرين های پاليومتريك در آب و خشكي به همراه تمرينهای
شنا موجب كاهش ركورد شناي  100متر كرال سينه شناگران نخبه شد؛ بدون اینکه تفاوت
معنی داری بین دو گروه به چشم بخورد .اين تمرين ها سبب افزايش سرعت انقباض از مرحله
برونگرا به درونگرا مي شود ( )26و اگر با تالش بيشينه اجرا شود ،توان عضالت افزايش
مييابد ( .)16اين تمرين ها موجب سازگاري هاي عصبي عضالني (افزايش بازتاب كشش و
االستيسيته عضالني ،كاهش حساسيت اندام وتري گلژي) مي شود .بازتاب كشش در مرحله
انقباض اكسنتريك رخ مي دهد و به تسهيل فراخواني واحد هاي حركتي بيشتر در مرحله
انقباض كانسنتريك مي انجامد .عالوه بر عضله ،اجزای بافت پيوندي نيز انرژي االستيك را
ذخيره مي كنند و اگر عضله سريع منقبض شود ،اجزای بافت پيوندي مي توانند نيروي بيشتري
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را توليد كنند .سرانجام حساسيت اندام وتري و گلژي كه نقش محافظتي عضله را در برابر فشار
بيش از حد برعهده دارند ،پس از انجام دادن تمرين های پاليومتريك كمتر مي شود ( .)10در
واقع اين تمرين ها به ایجاد تغيير سرعت در مرحله انقباض برونگرا و درونگرا ،در چرخه كشش
انقباض مي انجامد .افزايش و تقويت اين دو مرحله ،كاهش فاصله زماني بين مرحله انقباض
برونگرا و درونگرا را به همراه دارد .در نتيجه ،تمرين های پاليومتريك سبب افزايش و بهبود
سرعت مي شود ( .)16اسپی هولز نیز معتقد است که انقباض عضله در برابر حداکثر مقاومت
سبب افزایش قدرت و نیروی تولیدی عضله می شود و علت آن را افزایش تعداد واحدهای
حرکتی بسیج شده و در نتیجه افزایش حجم فیبرهای عضالنی می داند (.)16
نتايج پژوهش حاضر نشان دادکه  8هفته تمرين های پاليومتريك در آب و خشكي موجب
بهبود عملكرد شناي  100متر شناگران نخبه مي شود كه با نتايج زيدن و همكاران ( )2004و
لوكا و همكاران ( )2002همخواني دارد .زيدن نشان داد كه انجام دادن تمرين های پاليومتريك
به مدت  8هفته و هر هفته  2جلسه به افزايش توان انفجاري ورزشكاران مي انجامد .لوكا و
همكاران نيز  8هفته تمرين های پاليومتريك را در افزايش پرش عمودي ورزشكاران موثر نشان
دادند ( .)18رابينسون و همكاران ( )2004و گرانتهام و همكاران ( )2006نيز در ركورد سرعت
ورزشكاران بهبود مختصری را گزارش كردند ،بدون اينكه تفاوت معني داري را بين دو گروه
تمرين های پاليومتريك در آب و خشكي ،مشاهده كنند ( .)26،28رابينسون ،تاثير تمرينهای
پاليومتريك در آب و خشكي را بر توان عضالني ،گشتاور ،سرعت و كوفتگي عضالني مقايسه
كرد و نشان دادکه تمرين های پاليومتريك در آب همانند تمرينهای پاليومتريك در خشكي
موجب بهبود عملكرد مي شوند ،اما با كوفتگي عضالني كمتري همراه هستند ( .)26گرانتهام
نيز در پژوهش خود اشاره كرده كه تمرين های پاليومتريك با احتمال بروز آسيب همراه هستند
مگر اينكه در يك محيط كنترل شده اجرا شوند .او پيشنهاد كرده است كه انجام دادن اين گونه
تمرين ها در استخر ضمن كاهش ضربه هاي وارده با تقويت قدرت عضالني همراه است (.)28
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نتايج پژوهش ما با ميلر و همكاران همخواني ندارد ( .)2002ميلر و همكاران كه تاثير  8هفته
تمرين های پاليومتريك در آب و خشكي را بر پرش عمودي ،گشتاور و توان عضالني ،كوفتگي
عضالني و دامنه حركتي زنان و مردان مقايسه كردند ،نشان دادندکه توان عضالني تنها در گروه
تمرين های پاليومتريك در آب افزايش يافت .عالوه بر اين هيچ يك از گروه ها افزايش معني
داري را در پرش عمودي نشان ندادند ( .)22از دالیل همخوانی نداشتن می توان به تفاوت
گروه سنی آزمودنی ها ،و شدت تمرین (شدت کم تا متوسط در  4هفته نخست) اشاره کرد.
پژوهش ها نشان داده اندکه تمرین های پالیومتریک در خشکی سبب افزایش احتمال
کوفتگی عضالنی می شود که این به دلیل ضربه وارده از زمین و انقباض شدید رخ می دهد
( .)17در این پژوهش تاثیر تمرین های پالیومتریک در آب و خشکی بر کوفتگی عضالنی
مقایسه شد و نشان داده شدکه کوفتگی عضالنی در هر دو گروه تمرين های پاليومتريك در
آب وخشكي از هفته نخست تا هفته هشتم كاهش مي يابد .همچنين به نظر می رسد گروهی
که تمرین های پالیومتریک را در خشکی انجام دادند ،كوفتگي عضالني بیشتري داشتند.
شناوري در آب ميزان بازتاب كشش و بارگيري اكسنتريك را كاهش مي دهد ،اما ويسكوزيته
آب منجر به ايجاد مقاومت بيشتري منجر مي شود ( .)19بنابراين انجام دادن اين تمرين ها در
آب احتماال با كاهش احتمال آسيب و كوفتگي عضالني همراه است.
رابينسون و همكاران نیز به نتیجه مشابهی رسیدند .آنها به مقايسه تاثير  8هفته تمرين های
پاليومتريك در آب و خشكي بر پرش عمودي ،قدرت عضالني ،سرعت و كوفتگي عضالني
در زنان سالم پرداختند و در پرش عمودي ،قدرت عضالني و سرعت هر دو گروه(بدون تفاوت
معني دار) پيشرفت چشمگیری را مشاهده كردند؛ اما كوفتگي عضالني در گروه تمرين های
پاليومتريك در آب به طور معني داري كمتر از گروه تمرين های پاليومتريك در خشكي
بود ( .)26پژوهش های بسیاري نشان داده اندکه تمرين های پاليومتريك در آب در مقايسه
با تمرين های پاليومتريك در خشكي با آسيب كمتري همراه است كه امکان دارد به دليل
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كاهش نيروي ضربه وارده و بارگيري اكسنتريك باشد ( )27براي مثال مارتل ( ،)2005رابينسون
( ،)2004نيز نشان دادند كه تمرين های پاليومتريك در آب مطمئن تر و با آسيب كمتري همراه
است (26و .)19میاما و نوساکا ( )2004نیز به نتیجه مشابهی دست یافتند .آنها تاثیر تمرین های
پالیومتریک را در سطوح مختلف بر آسیب و کوفتگی عضالنی بررسی کردند و نشان دادندکه
نیروی ایزومتریک حداکثر پس از  100پرش پی درپی درگروهی که این تمرین ها را روی سطح
سفت انجام دادند ،در مقایسه با گروهی که این تمرین ها رابرروی سطح شنی انجام دادند،
کاهش یافت .کوفتگی عضالنی و غلظت کراتین کیناز نیز در گروهی که این تمرین ها را روی
سطح شنی انجام دادند ،کمتر بود (.)23
بدين ترتيب پژوهش حاضر نشان داد که تمرين های پاليومتريك در آب و خشكي بر
ركورد  100متر كرال سينه شناگران اثر داشت و کوفتگی عضالنی در گروهی که تمرینها را
در آب انجام دادند کمتر بود .بنابراين شناگران مي توانند سرعت و توان انفجاري خود را با انجام
دادن تمرين های تواني داخل و خارج آب افزايش دهند ،اما به دلیل کاهش کوفتگی عضالنی،
تمرینهای پالیومتریک در آب توصیه می شود.
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