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  ينالالعبعلى سالمة العشب الصناعي الصعب التوصل إلى استنتاجات ثابتة فيما يتعلق بتأثير من 
ً
حيث الزال هنالك تباينا

 في نتائج الدراسات
ً
 من العشب ال الدراسات تؤكد بان العشب الصناعي أكثر  بعضهناك  .كبيرا

ً
عي بالنسية لالعبي طبيأمانا

وخاصة تشير معظم النتائج الواردة في األدبيات إلى أن استخدام العشب الصناعي ال يزيد من معدالت اإلصابة و  ،كرة القدم 

ملنافسة. ومع ذلك ، كانت هناك تقارير عن ارتفاع معدالت اإلصابة أثناء التدريب على العشب أثناء ا اإلصابات الحادة 

الصناعي مقارنة بالعشب الطبيعي. باإلضافة إلى ذلك ، فإن مقارنة نتائج األدبيات فيما يتعلق بأداء الالعبين أظهرت أنه 

 ناعي منه على العشب الطبيعيكان معدل اإلصابة أعلى في العشب الصفي كرة القدم  املحترفين بالنسبة لالعبين النخبة 

زيادة كتلة الجسم لالعبين املحترفين النخبة ويرجع ذلك ل والشباب والنساءلعكس كانت منخفضة بالنسبة للصغار وعلى ا

  .وقوة األداء

ناعي صيمكن تدريب عناصر اللياقة البدنية ومتطلبات اللعب لكرة القدم على ملعب العشب ال : وحول السؤال أعاله

العشب الذي يحتوي على بطانة ألن  امتصاص الصدمات مبطنة بشكٍل جيد وقادرة على الصناعي إذا كانت نوعية العشب 

 في تقليل الضغط على املفاصل وتقليل صدمة الكاحلين والركبتين  يعتبر سفلية 
ً
وهو أمر بالغ األهمية في والوركين فعاال

يمكن أن تخفف هذه كما ، عبين بالنسبة لال  تسارع والتباطؤ وتغيير االتجاه والقفز وال ملتكررة عالية التأثير الحركات ا

 .من تأثير السقوط وتساعد على تقليل خطر اإلصابةأسفل العشب( الوسادة البطانة )

 ) والبغرض التحمل عند التدريب ف
ً
وعية ) غير مبطن( فإن ذلك ني بالكرة ( في عشب صناعي رديء الحتاج للجر يي ذمثال

 .يؤدي إلى مشاكل في عضالت الساقين ويمكن ان يمتد التأثير إلى وتر أخيلس 

كما يختلف زمن رد الفعل في اللعب على العشب الصناعي عنه في الطبيعي حيث تكون سرعة الكرة وإرتدادها أسرع لذا  

 للسبب ذاته لذا على حتاج الالعب ردة فعل أسرع وزمن رد الفعل أقلي
ً
 تبعا

ً
 أيضا

ً
، كما أن خاصية التوقع تختلف قليال

 عند استخدام الكرة .. لاملدرب أخذ ذلك في الحسبان عند تصميم وإخراج ا
ً
 تدريبات الخاصة بذلك وتحديدا

أفضل وقت  جري على متوسط وقت الصطناعي لها تأثير كبير الخواص امليكانيكية للعشب اال  هناك دراسات تشيرإلى أن  ، و

 املنزلقة على العشب الصناعي أقل مقارنة بالعشب الطبيعي. الحركاتكانت أعداد و والسرعة القصوى.  جري لل

يتم ضغط طبقات الحشو من حيث  ،اإلصابة وقوع زداد خطر يغيرخصائص العشب الصناعي و تتمع مرور الوقت  و 

الصدمات الخاصة بها ، وتؤدي هذه التطورات إلى زيادة صالبة السطح.  إمتصاصوتنخفض جودة الصناعية األعشاب 



ء والسطح. كما أنها تزيد هذه التغييرات تؤدي إلى إطالة األلياف العشبية االصطناعية وبالتالي زيادة االحتكاك بين الحذا

 .ي العشب الصناعيالدوراني وبالتالي تزيد من احتمالية اإلصابة فمن الجر 

 على ن درجة حرارة امللعب تثير  إف من جانٍب أخر 
ً
اقب الصحية لإلجهاد الحراري في و لالعبين ا أعباًء إضافية تتطلب العو

 يجب أن يأخذها املدربون واألجهزة الطبية بعين االعتبار.وقائية  العشب الصناعي خالل الصيف تدابير 

كان  نإٍو بين العشبي والصناعي وال توجد فروق كبيرة و الدراسات بشكٍل عام تشير إلى أن معدل االصابات متسا ختاماً:

 العشب الصناعي على التواء الكاحل هو أكثر أنواع اإلصابات شيوًعا 
ً
٪ من جميع  34)الطبيعي بنسبة  العشبب مقارتة

 .اإلصابات الحادة( 

 للوقاية واملحافظة على سالمة الالعبين يجب االهتمام باألتي: توصيات:

 االهتمام باالحماء الجيد واالطاالت الكافية 

 .استخدام تدريبات وبرامج الوقاية من االصابة خالل الدورة التدريبيبة االسبوعية 

 .له 
ً
صنع خصيصا

 
 إستخدام الحذاء املناسب للعشب وامل

 .يجب على األندية واألكاديمية إختيار النوعية الجيدة للعشب عند تأسيس املالعب 

 .العمل على الصيانة املستمرة للمالعب 

 


