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Abstract 

Background and Aims: Due to the increasing trend of high-heeled shoes usage among women, 

investigation of their effects on the body and especially lumbar lordosis and pelvic alignment seems 

necessary. Some studies have previously been conducted in this field but it seems that there is little 

convergence about the effects of wearing such shoes and, in some cases, even contradictions exist. 

These contradictions are more pronounced where lumbar lordosis is under investigation. Therefore, 

the aim of the present review article was to investigate the results of existing studies on the effects of 

shoe heel height on the magnitude of lumbar lordosis and the pelvic tilt. 

Materials and Methods: The current article focused on reviewing the results derived by the articles 

published between 2000-2016 on the effects of high heeled shoes on lumbar and pelvic alignment in 

sagittal plane. By searching the relevant resources, six articles including two review articles were 

chosen for evaluation and investigation. 

Results: According to the limited number of studies examined and the distinction between them, a 

certain conclusion about the effects of shoe heel height on the magnitude of lumbar lordosis and the 

pelvic tilt cannot be presented. According to the results of articles examined, loss of multilateral 

investigation on the vertebral column and pelvis, loss of using proper and validated measurment tools 

in some cases, and neglect in the compensatory effects are the common reasons for divergence in the 

results. It seems that a more comprehensive study is necessary to shed more light on the areas 

unknown. 
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 چکیده

  اهداف و مقدمه
یان زنان، مطالعه بر روی اثرات آن بر روی بدن و به خصوص لوردوز کمری و راستای لگن ضروری به های پاشنه بلند در مبا توجه به روند افزایشی استفاده از کفش

 رسد.نظر می
خورد و در برخی موارد حتی تناقض ها به چشم نمیاما در این مطالعات همسویی در مورد اثرات پوشیدن این کفش ،در این زمینه انجام شده است متعددی مطالعات

 مطالعه مروریشود. با توجه به وجود این تناقضات، هدف از انجام خصوص در مورد تاثیر کفش پاشنه بلند بر لوردوز کمری بیشتر دیده میه ن تناقضات بوجود دارد. ای
 باشد.شده در زمینه تاثیر ارتفاع پاشنه کفش بر میزان لوردوز ناحیه کمری و راستای لگن می، بررسی نتایج مطالعات انجامحاضر

 هاد و روشموا
-های پاشنه بلند بر راستای کمر و لگن در صفحه ساژیتال و بیان نتایج هر کدام میدر زمینه تاثیر کفش 2016تا  2000های به مرور مطالعات بین سال حاضر مقاله

 .فتمقاله از جمله دو مقاله مروری مورد بررسی و ارزیابی قرار گر 6پردازد. پس از جستجوی منابع مرتبط، تعداد 

 افته های
گیری قاطعی در مورد تاثیر ارتفاع پاشنه کفش بر میزان لوردوز کمر و راستای لگن توان نتیجههای این مطالعات، نمیشده و تفاوتبا توجه به تعداد کم مطالعات انجام

 انجام داد.

 گیرینتیجه
ت و لگن، عدم استفاده از ابزارهای صحت سنجی شده در برخی موارد و در نظر نگرفتن اثرات با توجه به نتایج این مقاالت، عدم بررسی همه جانبه بر روی ستون فقرا

 .شودباشند و نیاز به انجام مطالعه جامع احساس میدالیل عمده واگرایی در نتایج می جبرانی، از

 های کلیدیواژه
 صفحه ساژیتال ؛لوردوزکمری ؛راستای لگن ؛کفش پاشنه بلند
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 و اهدافمقدمه 

ها، درصد خانم 69تا  37د که دهینشان م ریاست. مطالعات اخ شیبزرگسال رو به افزا یهاخانم انیپاشنه بلند در م یهااستفاده از کفش
-یتا هشت ساعت در روز م کی یپاشنه بلند را برا یهاها کفشدرصد از خانم 59تعداد،  نیپوشند و از ایپاشنه بلند را روزانه م یهاکفش

 [1].و ستون فقرات شود یپوسچر به خصوص اندام تحتان یدر راستا یراتییتغ تواند باعثیها مکفش نیا دنیوشپوشند. پ
 یپشت هیرو به جلو در ناح یدگیخم شیاز زمان را باعث افزا یپاشنه بلند با هر طول مدت یهاکفش دنیپوش کا،یآمر یروپرکتورهایکا انجمن

 [2].داندیلگن به جلو م لیو تما ستون فقرات
به جلو رانده شود. به  نهیشود پشت خم شود و قفسه سیاعالم کرده است که راه رفتن با پاشنه بلند باعث م زین کایآمر یپوترایزیف انجمن

 [2].شودیاکستنشن گردن و پشت م پریعالوه باعث ها
گزارش  یگریمقابل مطالعات ددر  [2].دانندیو کمردرد م یلوردوز کمر شیپاشنه بلند را موجب افزا یهااستفاده از کفش نیمحقق یبرخ

 [3].گرددیم یدر لوردوز کمر رییعدم تغ ایپاشنه بلند موجب کاهش  یهاکفش دنیاند که پوشکرده
 نیو لگن و احتمال ارتباط ا یآن بر لوردوز کمر یاحتمال یو تطابق یجبران راتیها و تاثکفش نیتوجه به روند رو به رشد استفاده از ا با
 نیکه در ا یقاتیتحق یبا هدف بررس حاضر یمرور مطالعه مطالعات انجام شده، جیوجود تناقض در نتا لیدله ب نید، همچنبا کمردر راتییتغ
 صورت گرفت. ،ستاشده  انجام نهیزم

 یو راستا یپاشنه بلند بر لوردوز کمر یهااثر کفش یبررس یشده برامطالعات انجام یبر رو کیستماتیس ی، مرورحاضر پژوهشاز  هدف
 باشد.یم تالیلگن در صفحه ساژ

 واد و روش هام
 یلوردوز کمر و راستا زانیم یپاشنه بلند بر رو یهاکفش دنیپوش ریزبان چاپ شده که تاثیسی، مقاالت انگلحاضر پژوهشانجام  یبرا

 جستجو شد. Science directو  PubMed، Google scholar یاطالعات یهاکرده بودند، در بانک یبررس تالیلگن را در صفحه ساژ
از آنها استفاده شده  یبیو ترک Alignment Pelvis و، High Heel Shoes ،Lumbar Lordosis یهادواژهیجستجو از کل نیا در

 ماند. یمقاله باق 30 رمرتبط،یذکر شده بود که پس از کنار گذاشتن مقاالت غ یاهگاهیمقاله در پا 3200 افتنیجستجو،  نیا جهیاست. نت
 بود: ریموارد ز املش حاضر مطالعهورود در  شرط

 یهالگن در سال یو راستا یلوردوز کمر پاشنه بلند را بر یهااستفاده از کفش کیاستات که اثر زبانیسیانگل یاو مداخله یمقاالت مرور
، 2000شده قبل از سال ات چاپ، مطالعزبانیسیانگلریشامل مقاالت غ حاضر مطالعهکرده باشند. شرط خروج از  یبرررس 2016تا  2000
و  یمرورریاند و مطالعات غپرداخته کینامیلگن در حالت د یو راستا یپاشنه بلند بر لوردوز کمر یهااثر کفش یکه به بررس یتمطالعا

 یبررس یمقاله برا 6مرتبط، متن کامل ریو غ یورود و خروج، بعد از کنار گذاشتن مقاالت تکرار یارهایباشد. با توجه به معیم یاداخلهم
 .انجام شده بود یصورت مروره دو مطالعه ب ،مطالعات نیاز ا که دیردانتخاب گ یینها

 افته های
که  یمطالعات .ستآمده ا 1که در جدول  دیانتخاب گرد یبررس یمطالعه برا 6مطالعه مرتبط با موضوع،  30 انیکه ذکر شد از م طور همان
طور که قبالً ذکر  شده بود، وارد مطالعه شدند. همان یبررس پاشنه بلند یهان افراد با استفاده از کفشلگ تیو وضع یلوردوز کمر هادر آن

. مطالعات قرار نگرفت یطور مستقل مورد بررسه ب ،قرار گرفته بود یحاضر در پژوهش مورد بررس یمرور یهاکه در مقاله یعاتشد مطال
را در  یلوردوز کمر شیافزا آنها جیاست که نتا یشد. گروه اول شامل مقاالت یبندمیدسته تقسحاصله به سه  جیبا توجه به نتا ،یمورد بررس

اند و گروه آخر شامل است که کاهش لوردوز را گزارش کرده یدهند، گروه دوم شامل مقاالتیپاشنه بلند نشان م یهاکفش دنیاثر پوش
 اند.پاشنه بلند را مشاهده نموده یهاکفش دنیلوردوز در اثر پوش رییاست که عدم تغ یمقاالت

 اندلگن را گزارش کرده لتیو ت یلوردوز کمر شیکه افزا یمطالعات
پاشنه بلند بر  یهااثر کفش یو همکاران به بررس لوایتوسط س 2013در سال  یمطالعه مرور کی :گروه، دو مطالعه وجود دارد نیا در

، Scopus یداده علم گاهیدر سه پا یسیو انگل یلعات منتشرشده به دو زبان پرتغالبر مطا یمطالعه، مرور نیپوسچر پرداخته است. ا
Scielo  وPubMed  سندگانیمقاله مرتبط با موضوع توسط نو 5شده، افتهیمقاالت  نیانجام داده است و از ب 2011تا  19۸0 یهاسالدر 

 قرار گرفتند: یمورد بررس ریمقاله به شرح ز
مطالعه،  نیانجام شد. در ا یمتریسانت ۸و  4.5پاشنه  یهاساله با کفش 30تا  1۸زن  200 یبر رو 2001ر سال و همکاران د یل مطالعه

 نیشده است. ا یریگاندازه یتوسط فوتوگرامتر یلوردوز کمر هیو زاو( (EMG یوگرافیتوسط الکتروما نیعضالت ارکتور اسپا تیفعال
[4].ابدییم شیافزا نیعضالت ارکتوراسپا تیکاهش و فعال یه کفش، لوردوز کمرارتفاع پاشن شیافزا بامطالعه نشان داد که 
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هانمونه نویسنده شدهگیریپارامترهای اندازه روش ارزیابی   نمره مقاله در مقیاس نتایج 
Pedro 

Brent.S & Russel DC 

2010[18] 
مروریمطالعه   

2010مطالعه موجود تا  9  
 مقاله مروری مرور مقاالت

ر های موجود در اینترنت اکثکه در یافته در حالی
شنه کفش اها به تاثیر پورمتخصصین مانند کایروپرکت

در کمردردهای مزمن در افزایش لوردوز و تاثیر آن 
شیدن یا تفاوت مشخصی بین پوولی  ،اعتقاد داشتند

عات ها و تغییر لوردوز در مطالنپوشیدن این کفش
است. علمی دیده نشده  

- 

Brent S. et al. 2012[2] 
نفر  9مرد( و  1۸زن و  32) نفر 50

مرد( 3زن و  6) کنترل  

ای اسپاینال موس در سه حالت پ
 7و  5برهنه و پاشنه کفش 

متریسانتی  
قراتبررسی انحنای ساژیتال ستون ف  

 ن لوردوز در حالت کفشتفاوت مشخصی در میزا
فش وجود ندارد.پاشنه بلند و بدون ک  

6 

Silva A.M. et al. 2013[9] 
  مطالعه مروری

2011تا  2001مقاله از  5  
 مقاله مروری مرور مقاالت

روع های پاشنه بلند در بزرگساالن باعث شکفش
وی وضعیت رو به جلمشکالت پوسچرال مخصوصاً 

س والگو و لگنورژن و آنتی کمرو هایپرلوردوز  سر
 شود. همچنین عرض و ارتفاع پاشنه، یکزانو می

 عامل تاثیرگذار در تغییرات پوسچر است.

- 

Grabiec J.D. et al. 2013[19] 90 سال( 25تا  20) زن جوان  
دون فوتوگرامتری در سه حالت ب

 10و  4های کفش و پاشنه
متریسانتی  

 ای پوسچر بدنشاخصه بر 19انتخاب 
Chamber Projectionطبق  و  

Moire Phenomenon 

نه به های پاشنه بلند باعث افزایش خم شدن تکفش
و بر لوردوز کمری اثری ندارد. شودجلو می  

6 

Casarin C.A.S. et al. 

2014[3] 

سال  24خانم با میانگین سنی  24
Userدر دو گروه  و   Non-

User 

EMGفوتوگرامتری و   4در  
، 1های حالت پای برهنه و پاشنه

متریسانتی 10و  5  

عضالت ت الکتریکی فعالی
ن و گاستروکنیموس و ارکترو اسپای

لوردوز کمریزاویه   

-می یکمرهای پاشنه بلند باعث کاهش لوردوز کفش

تی دو گروه در این خصوص تفاو نشود و اینکه بی
شود.مشاهده نمی  

ها سپاینیموس نسبت به ارکتور اعضالت گاستروکن
-یسانت 10فعالیت بیشتری نشان دادند و با پاشنه 

 متری بیشترین فعالیت را داشتند.

7 

Dai M. et al. 2015[10] 21 سال( 20تا  14) زن جوان  
پای  رادیوگرافی در دو حالت

متریسانتی 6برهنه و پاشنه   
 از سمت تیلت لگنو  لوردوز کمری

 چپ افراد

 مریکهای پاشنه بلند باعث افزایش لوردوز کفش
لت لگن و بر تی شودپوزیشن غیرمقتصدانه بدن می،

 اثری ندارد.
6 
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سال  23.5 یسن نیانگیپاشنه بلند با م یهاکفش مئکنندگان دازن در دو گروه استفاده 40 یبر رو 200۸و همکاران در سال  ونسی مطالعه
 یهاکفش دنیکنندگان با پوشپوسچر شرکت زیام شده است. آنالسال، انج 22.6 یسن نیانگیها با مکفش نیا یکنندگان گذراو استفاده

 نیا جهیانجام شده است. نت یو توسط فوتوگرامتر یاز نوع سوزن یمتریسانت ۸از نوع لژ و کفش با پاشنه  یمتریسانت 6.5صندل با پاشنه 
کفش پاشنه بلند سر  دنیهنگام پوشه کنند، بیتفاده ماس شتریپاشنه بلند را ب یهاکه کفش یدر زنان باشد کهینکته م نیا انگریب مطالعه

-یم ،ها ندارندکفش نیا دنیکه عادت به پوش یزنان یزانو یدر راستا رییپاشنه بلند باعث تغ یهاکفش نی. همچنکندیم دایبه جلو پ لیتما
 [5].وجود ندارد یباطپوسچر ارت راتییکفش و تغ (یپاشنه سوزن ای)لژ  نوع پاشنه نیب دیشود. به عالوه مشخص گرد

 ۸برهنه و کفش با پاشنه  یال در دو حالت پاس 22تا  1۸ یبزرگسال در بازه سن 30 یدر بررس 2009برتونسلو و همکاران در سال  مطالعه
 یهاآزمون پوسچر با یابیرومبرگ و ارز افتهیتعادل با آزمون تطابق  یابیو ارز یپشت رهیعضالت زنج یریپذانعطاف یابیبا ارز یمتریسانت

لگن، والگوس زانو و بهم  یقدام لتیت ،یپشت رهیعضالت زنج یریپذپاشنه بلند باعث کاهش انعطاف یهاداد که کفش شانن یکیزیف
 [6].شودیکرست و کاهش تعادل م اکیلیا یخوردن راستا

 یو گذرا )افراد مئکنندگان دادو گروه استفاده سال در 20تا  13 یبزرگسال در بازه سن 50 یبا مطالعه بر رو 2009و همکاران در سال  پزان
-یم مئکننده دااند را استفادهپاشنه بلند استفاده کرده یهااز کفش یساعت متوال 4بار و هر بار  4 یاو هفته سال کیکه حد اقل به مدت 

 جهینمودند. نت یبررس یط روش فوتوگرامتررا توس تالیلگن و کمر در صفحه ساژ تیوضع ،یمتریسانت 10کفش با پاشنه  دنی.( با پوشدنامن
 [7].رودیم یقدام لتیو لگن به ت ابدییم شیلوردوز کمر افزا م،ئکنندگان دااست که در استفاده نیا انگریمطالعه ب نیا

استفاده از  سال و با 20تا  13 یدر بازه سن مئکننده دابزرگسال استفاده 20 یبا بررس 2011پزان و همکاران در سال  گرید مطالعه
Pedigraphواروس  هیپاشنه بلند، زاو یهاکفش مئکنندگان دااست که در استفاده دهیرس جهینت نیبه ا کیو ثبت فوتوگراف ی، فوتوگرامتر

indfootH [۸].کنندگان گذرا استدر استفاده هیزاو نیپاشنه بلند بزرگتر از ا یهاکفش دنیبرهنه و پوش یدر دو حالت پا 
نظر ه ، بباشدیبکار رفته متفاوت م یهاگرفتند که اگرچه تعداد مطالعات محدود است و روش جهینت یمطالعه مرور نیران از او همکا لوایس
و  یکمر پرلوردوزیسر و ها یرو به جلو تیپاشنه بلند در بزرگساالن باعث شروع مشکالت پوسچرال مخصوصاً وضع یهارسد کفشیم

 [9].شودیزانو م و والگوس نلگ یقدام لتیت شیافزا
ساله در دو  20تا  14زن  21ستون فقرات و لگن  یانحنا یو همکاران انجام شد، به بررس یتوسط دا 2015که در سال  یگرید مطالعه

و انگشتان دست  ستادهیا که یاز سمت چپ افراد در حال یوگرافیپرداخته است. راد یمتریسانت 6کفش با پاشنه  دنیبرهنه و پوش یحالت پا
کنندگان شرکت یاز تمام یربرداریبوده و مفاصل ران و زانو کامالً در اکستنشن بودند، انجام شده است. تصو سمتهمان  کلیکالو یرو

 تطابق پا با کفش پاشنه بلند انجام شده است. یساعت زمان برا کیبرهنه و پس از  یابتدا در حالت پا
صفحه ساکرال و محور سر فمور بر  یانینقطه م یخط عمود و محل تالق نیب هیزاو یریگلگن با اندازه لتیت تیبه ذکر است که وضع الزم

مهره اول  یفوقان ییصفحه انتها نیب هیزاو یریگاندازه قیاز طر یلوردوز کمر زانیم نیشده است. همچن یابیارز یوگرافیراد شهیکل یرو
 دست آمده است.ه ب (S1ساکرال ) ییانتها هو صفح( (L1 یکمر

بدن  یمقتصدانه از لحاظ مصرف انرژریغ شنیو پوز یلوردوز کمر شیپاشنه بلند باعث افزا یهاگرفتند که کفش جهیهمکاران نت و یدا
 [10].شودیم

 یکاهش لوردوز کمر
نفر  10) زن بزرگسال 24مطالعه در  نیو همکاران انجام شده است. ا نیتوسط کاسار 2014مطالعه قرار دارد که در سال  کیگروه  نیا در

با  ستادهیدر حالت ا یمتریسانت 10و  5، 1 یهابرهنه و کفش با پاشنه ی( در چهار حالت پامئکننده دانفر استفاده 14کننده گذرا و استفاده
و پنجم  (L1) یمهره اول کمر یخار دهیزا یبر رو یپرداخته است. دو مارکر پوست یکمر یانحنا هیزاو یبه بررس یروش فوتوگرامتر

 یکمر هیشد. زاو یبردارریاز آنها در هر چهار حالت مطالعه تصو یطرف یاز نما تالیجید نیدورب لهیقرار داده شد و به وس( L5) یکمر
در دو گروه  یپاشنه بلند باعث کاهش لوردوز کمر یهاگزارش نمود که کفش مطالعه نیدست آمد. اه ب Alcimagemافزار توسط نرم

 [3].شودیگذرا مکننده دائم و افراد استفاده

 یلوردوز کمر رییتغ عدم
 دیکردند عقا یتوسط برنت و راسل انجام شد. برنت و راسل سع 2010که در سال  یمقاله مرور کیگروه سه مطالعه وجود دارد؛  نیا در

نشان دادن  یبرا یاندک یهانهنمو Ask.comداده  گاهی.آنها با جستجو در پاندینما سهیمقا یمطالعات علم جیرا با نتا نهیزم نیدر ا یعموم
، PubMedداده  گاهیپا 4و از  افتندیو کمردرد  یپاشته بلند بر لوردوز کمر یهاکفش ریدرباره تاث یعلمریمنتشرشده غ دیباورها و عقا

MANTIS، CINAHL و Scopus گرفت قرار  یمورد بررس 2010سال استفاده نمودند. مطالعات موجود تا ،یمطالعات علم افتنی یبرا
 قرار گرفت: یبررس وردم ریمطالعه به شرح ز 9 تیو در نها
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و  یمتریسانت 2.5 یبرهنه و پاشنه منف یسال در سه حالت پا 47تا  21 یزن در بازه سن 1۸ یبا بررس 19۸4و همکاران در سال  کسیبند
 لهیوسه و ساکروم ب (L4) یچهارم کمرو مهره  (T6) یمهره ششم پشت یبا قرار دادن مارکر بر رو یمتریسانت 4.5پاشنه مثبت 

Inclinometer، یکاهش م یلوردوزکمر ارتفاع پاشنه کفش شیکه با افزا دندیرس جهینت نیکردند و به ا یابیرا ارز یکمر دوزلور هیزاو-
 [11].وداستفاده از کفش پاشنه بلند از قرار دادن چوب به عنوان پاشنه استفاده شده ب یاجه مطالعه ب نیدر ا ، اماابدی
 6 برهنه و کفش با پاشنه یدر دو حالت پا سال 26.9 یسن نیانگیمرد با م 7زن و  12 یبر رو یادر مطالعه 19۸۸و همکاران در سال  الیاپ

پاشنه بلند باعث  یهاکه کفش دندیرس جهینت نیبه ا یکمر زیآنال ستمیس نیدورب 4با قرار دادن مارکر بر بدن و استفاده از  یمتریسانت
 [12].شوندیم یکاهش لوردوز کمر

( و یمتر یسانت 1.6:  نیانگیزن در دو گروه جوان و مسن در دو حالت کفش با پاشنه کوتاه )م 14 یبا بررس 1990در سال  ایو کر الیاپ
 شیکه با افزا دندیرس جهینت نیبه ا یحرکت زیآنال ستمیس نیدورب 5( با قرار دادن مارکر بر بدن و با استفاده از یمتریسانت 6.1پاشنه بلند )

-یمشاهده م یلوردوز کمر زانیکنندگان مسن کاهش در ملوردوز و در شرکت شیافزا یکننده جوان، اندکپاشنه کفش در سه شرکت اعارتف
 کم است. اریبس سهیانجام مقا یدو گروه برا یهارسد تعداد نمونهینظر مه ب یول ،[13]شود

کفش با پاشنه  برهنه و یپا ،یسال در سه حالت پاشنه منف 40تا  1۸ یمرد در بازه سن 9زن و  7با مطالعه  1991و همکاران در سال  دالتور
 لهیوسه ب هیزاو یابیو ساکروم و ارز یمهره دوازدهم پشت یبر رو یچوب یو قرار دادن مارکرها یمتریسانت 3.4 نیانگیمثبت با م
کنندگان در شرکت که ی، در حالشودینم دهید یلوردوز کمر زانیم در یریینندگان زن تغککه در شرکت دندیرس جهینت نیابه  یفوتوگرامتر

 کم است. یلیتعداد افراد دو گروه خ زیمطالعه ن نیدر ا [14].ابدییارتفاع پاشنه کاهش م شیبا افزا یمرد لوردوزکمر
و  یمتریسانت 3.۸ ،یمتریسانت 1.9ه حالت کفش با پاشنه سال در س 33.۸ یسن نیانگیزن با م 11 یبا بررس 1994در سال  امزیلیو و اسنو
 پاشنه کفش شیکه با افزا دندیسر جهینت نیکنندگان به اکمر شرکت یدادن آن بر رو قرار کش منعطف وبا استفاده از خط یمتریسانت 7.6

 [15].شودینم جادیا یلوردوز کمر زانیدر م یرییتغ
)استفاده  یمتریسانت 5.1برهنه و پاشنه  یسال در دو حالت پا 22.7 یسن نیانگیزن با م 15مطالعه  با 1995و همکاران در سال  نیفرانکل

 [16].شودیم یپاشنه کفش باعث کاهش لوردوز کمر شیکه افزا دندیرس جهینت نیبه ا یامتریبا استفاده از الکتروگون کفش( یاز چوب به جا
-یسانت ۸و  یمتریسانت 4.5برهنه و کفش با پاشنه  یدر سه حالت پا یسالگ ستیدهه بزن در  5 یبا بررس 2001و همکاران در سال  یل

ارتفاع پاشنه  شیکه افزا دندیرس جهینت نیبه ا یبا فوتوگرامتر هیزاو یریگتنه و اندازه یبر قسمت جانب یو قرار دادن مارکر پوست یمتر
 [4].شودیم یلوردوز کمر شیزاکفش باعث اف

نامه و پرسش قیاطالعات از طر یآورسال و با روش جمع 30تا  20 یزن در بازه سن 60با مطالعه 2004نژاد در سال یرو غفا انیمیابراه
از نظر پاشنه کفش  شیآزما طی)درباره شرا شودیم یلوردوز کمر شیپاشنه کفش باعث افزا شیکه افزا دندیرس جهینت نیبه ا مصاحبه
 [17].نبود( سدر دستر یاطالعات

 یهاکفش یو گذرا یکنندگان دائمزن در دو گروه استفاده 40بود که در  200۸و همکاران در  ونسیمطالعه  ،ینهم مورد بررس همطالع
 ۸ یو کفش با پاشنه سوزن یمتریسانت 6.5لژ  صندل با پاشنه دنیکه با پوش دیانجام شد و مشاهده گرد یند به روش فتوگرامترپاشنه بل

 [5].شودینم جادیلگن ا یلوردوز کمر و راستادر  یرییتغ ،یمتریسانت
نظر ه ب ،باشدیکار رفته متفاوت مه ب یهاگرفتند که اگرچه تعداد مطالعات محدود است و روش جهیمطالعه نت 9 نیا یبرنت و راسل با بررس

 [1۸].وجود ندارد یپاشنه بلند بر لوردوز کمر یهاکفش ریبر تاث یمبن یرسد شواهدیم
شاخص توده  نیانگیسال و م 32.7 یسن نیانگیبا م کنندهشرکت 50 توسط برنت و همکاران انجام شد که در 2012در سال دوم  مطالعه

ه مرد( ب 6زن و  3) 30.7 یشاخص توده بدن نیانگیسال و م 32.4 یسن نیانگینفر گروه کنترل با م 9مرد( و  1۸زن و  32) 25.3 یبدن
عادت کردن به  یزمان برا قهیبعد از ده دق ینچیا 4 ای 3برهنه و کفش با پاشنه  یا در دو حالت پار یکمر لوردوزموس،  نالیاسپا لهیوس

 جیقرار دادند. نتا یاز هم مورد بررس قهیده دق یبرهنه دو بار با فاصله زمان یتنها در حالت پا یلوردوز کمر یو بررس یدر گروه اصل کفش
 [2].وجود ندارد ،پاشنه بلند استفاده کردند یهاکه از کفش یگروه کنترل و گروه اصل نیب یمعنادار فاوتنشان داد که ت مطالعه نیا

 یفوتوگرامتر لهیوسه سال انجام شد که در آن ب 25تا  20زن جوان سالم  90 یو همکاران بر رو کیتوسط گراب 2013آخر در سال  عهمطال
نشان داد که  مطالعه نیا جیکردند. نتا یبررس یمتریسانت 10و  4 یهانهپارامتر پاسچر بدن را در سه حالت بدون کفش و کفش با پاش 19

 [19].ندارد یریبه طور خاص تاث یلوردوز کمر یشود و بر روی( تنه به جلو ملیخم شدن )تما شیبلند باعث افزا هپاشن یهاکفش

 نتیجه گیریو   حثب
 ریتوان در مورد تاثیاست که با توجه به مطالعات موجود نم نیا ،دیآیمبر 2016تا  2000 یهاسال نیمطالعات ب یاز مجموع بررس آنچه

قرار  یابیمطالعات کمتر مورد توجه و ارز نیلگن در ا یراستا یابیارز نینمود. همچن یریگجهینت یلوردوز کمر زانیارتفاع پاشنه کفش بر م
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تواند عمدتاً به یباشد که میپاشنه بلند م یهاکفش دنیشکننده تناقضات موجود در خصوص اثرات پوهیتوج یگرفته است. عوامل مختلف
و عدم توجه  یکمر هینامناسب، تمرکز بر لگن و ناح شیآزما یعوامل شامل ابزارها نیبازگردد. ا ینیموجود در مطالعات بال یهاتیمحدود

 باشد.یکنندگان دائم و گذرا مفادهاست انیم کیستون فقرات و عدم تفک یهابخش ریو سا یتحتان دامهمزمان در ان راتییبه تغ

 مناسب یاستفاده از ابزارها عدم
 یجاه کفش افراد ب ریشده از قرار دادن چوب در زاز مطالعات انجام یستون فقرات در بعض یهاقوس یابیارز یهابر تفاوت در روش عالوه

که از  یرا با مطالعات جینتا نیتوان ایگردد و نم یواقعریغ جیدست آوردن نتاه تواند موجب بیاستفاده شده است که م یقیپاشنه کفش حق
 نمود. سهیمقا ،اندکرده تفادهاس یقیپاشنه حق

 یدر نظر گرفتن اثرات جبران عدم
 جیاما نتا ،کنندگان در مطالعه را اندازه گرفتندشرکت یپشت فوزیموس کا نالیبا استفاده از اسپا 2012هر چند مطالعه برنت و همکاران در 

 شتریپاشنه بلند را ب یهاکه کفش یدر زنان که دندیرس جهینت نیبه ا 200۸و همکاران در  ونسینکردند.  بخش را در مقاله خود ذکر نیا
بدون توجه به امکان وجود  یلوردوز کمر یمطالعات موجود عمدتاً محدود به بررس ریکند، اما سایم دایبه جلو پ لیکنند، سر تمایم ادهاستف

و ستون  یتحتان یهالگن به عنوان حلقه واسط اندام نیستون فقرات و همچن یانحناها ریو سا یدر مفاصل اندام تحتان یرانحرکات جب
 .دیاز علل تناقضات به حساب آ یکیتواند به عنوان یرو م نیا ازباشد. یفقرات م

 کنندگان دائم و گذرااستفاده انیم کیتفک عدم
تفاوت صحه  نیبر ا گرید ی، برخ[3]و همکاران نیو گذرا در مطالعه کاسار مئدا یهاکنندهاستفاده دو گروه انیتفاوت م تیوجود عدم رو با

 یهاکفش مئکنندگان دااند که در استفادهگزارش کرده از جمله مطالعه پزان وهمکاران که ،پردازندیخود به آن م جیاند و در نتاگذاشته
-و همکاران و برتونسلو و همکاران در استفاده ونسی نیهمچن .ردیگین قرار مژوریو لگن در آنت ابدییم شیافزا یلوردوز کمر بلند، نهپاش

مطرح  جینتا انیمشاهده تفاوت در م یهااز علت یکیتواند به عنوان یم کیعدم تفک نیا [20].ورژن لگن را گزارش کردندیآنت مئکنندگان دا
 یتواند علت احتمالیبدن م مختلف یهاشده در بخشجادیا راتییجبران تغ یها براکفش نیرازمدت ادر اثر استفاده د یتطابق راتییگردد. تغ

 تفاوت باشد. نیا
را  یریگجهیتواند نتیمباشد و یشده محدود ماز مطالعات انجام یاریها در بستعداد نمونه دیطور که مالحظه گرد همان ،بر موارد فوق عالوه

 دهمدت استفاپردازد که ممکن است با اثر درازیپاشنه بلند م یهااستفاده از کفش یاثر آن یمطالعات به بررس نیا نیو همچن دیمخدوش نما
 باشد( متفاوت باشد، مطالعات نیشده در ااز مدت انجام شیمطالعه ب یهاتست کفش و گرفتن دنیپاشنه بلند )مدت زمان پوش یهااز کفش

 صورت نگرفته است. یامطالعه نهیزم نیکه البته در ا
ستون فقرات، امتداد  یهاپاشنه بلند را بر قوس یهاکه اثرات کفش یاشده در مطالعات، ضرورت انجام مطالعهتوجه به تناقضات مشاهده با

 یشده بررسیجاعتبارسن یاده از ابزارهاکنندگان دائم و گذرا و با استفاستفاده انیم کیو تفک یبا در نظر گرفتن اثرات جبران لگن و زانو
مختلف  یلگن و انحناها ،یاندام تحتان یهاارتفاع پاشنه را بر امتداد سگمان ریکه بتوان تاث یرسد در صورتیوجود دارد. به نظر م ،دینما

 ریکمک نموده و تصو ،گرددیم جادیپوسچرال ا رهیکه در زنج یراتییبه مشخص شدن تغ نمود، ممکن است یستون فقرات همزمان بررس
 .دیارائه نما راتییتغ نیاز ا یترشنرو
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