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Abstract
Background and Aims: Taping is a common method used by athletes to improve pain. The aim of
the present study was to assess the immediate effect of femoral external rotational and abductoral
taping on frequency content of ground reaction forces during stance phase of running.
Materials and Methods: A total of 24 healthy men (age: 24.6 ± 2.5 years) volunteered to participate
in the study. Ground reaction force data was recorded using a Kistler force platform (sampling rate:
1000 Hz) before and after hip abductoral and external rotator muscles taping. Paired sample t-test was
used for statistical analysis.
Results: Compared to without taping condition, taping significantly increased the frequency content
with power 99.5% power (P=0.034) and essential number of harmonics (P=0.007) for vertical ground
reaction force during stance phase of running. Taping application did not change frequency content of
anterior-posterior and medio-lateral ground reaction forces (P>0.05).
Conclusion: Femoral external rotational and abductoral taping increased the values of frequency
content of ground reaction forces in vertical direction, which is a risk factor of injury during running.
However, further study is warranted to provide more support.
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چکیده
مقدمه و اهداف
نواربندی روش معمولی است که ورزشکاران برای بهبود درد استفاده می کنند .هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثر آنی نواربندی عضالت چرخشدهنده
خارجی و آبداکتور ران بر محتوای فرکانسی مؤلفههای نیروی عکسالعمل زمین در طی فاز اتکای دویدن بود.
مواد و روشها
 24مرد سالم (سن 24/6±2/5 :سال) داوطلب شرکت در مطالعه شدند .دادههای نیروی عکسالعمل زمین به وسیله دستگاه صفحهنیرو کیستلر (نرخ
نمونهبرداری 7111 :هرتز) قبل و بعد از نواربندی عضالت آبداکتوری و چرخشدهندگی خارجی ران اندازهگیری شد .آزمون  tزوجی جهت تحلیل آماری
مورد استفاده قرار گرفت.
یافتهها
در مقایسه با شرایط بدون نواربندی ،نواربندی ران به طور معنا داری سبب افزایش محتوای فرکانسی با توان  99/5درصد ( )p=1/134و تعداد هارمونی -
های ضروری ( ) p=1/111در راستای عمودی طی فاز اتکای دویدن شد .اعمال نواربندی محتوای فرکانسی را در دو راستای قدامی-خلفی و داخلی-
خارجی تغییر نداد (.)p>1/15
نتیجهگیری
نواربندی چرخشی و آبداکتوری ران سبب افزایش طیف فرکانس در راستای عمودی شده که یک ریسکفاکتور اف زایش احتمال آسیب طی دویدن است.
با این وجود ،مطالعات بیشتر در این زمینه توصیه میشود.
واژههای کلیدی
نواربندی؛ دویدن؛ نیروی عکسالعمل زمین؛ محتوای فرکانسی
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مقدمه و اهداف
دویدن طی زمان طوالنی با توجه به تکرارهای فراوان انجام گرفته ،مفاصل مختلف اندام تحتانی را در معرض نیروهای داخلی و خارجی
مکرر قرار میدهد که این نیروهای مکرر همواره با آسیبهای ناشی از دویدن همراه میباشد ]7[.طبق گزارشات تقریبا  ٪51دوندگان ساالنه
دچار آسیب میشوند ]2[.بیشترین آسیبهای مرتبط با دویدن در اثر آسیبدیدگی بیش از حد زانو ،مچ پا و سا ق پا میباشد که میزان بروز
آنها به ترتیب حدود  39 ،51و  32درصد گزارش شده است[ ]3که از تمام آسیبهای مرتبط با دویدن ،درد کشککی -رانی بیشتر گزارش
[] 3
شده است.
پژوهشها در سالهای اخیر و شواهد موجود نشان م یدهد که با توجه به علل سندرم درد کشککی -رانی ،اختالل در کنترل عضالنی
مفصل ران میتواند کینماتیک مفصل کشککی -رانی را تحت تاثیر قرار دهد ]4[.به عنوان مثال ،مطالعات بیومکانیکی نشان داده است که
زنان با سندرم درد کشککی -رانی طی فعالیتهایی مانند فرود ،پرش و دویدن نسبت به گروه کنترل بدون درد بیشترین حرکت در صفحه
افقی و عرضی در مفصل ران را نشان میدهند ]6 ,5[.همچنین در مقای سه با گروه کنترل ،افراد مبتال به سندرم درد کشککی -رانی احتمال
ابتال به کاهش قدرت عضالت آبداکتور و چرخشدهندهی خارجی مفصل ران[ ]1طی فعالیتهایی نظیر دویدن ،و پریدن را دارا میباشند ]1[.از
آنجایی که چرخش داخل ی و آداکشن مفصل ران اغلب منجر به والگوس دینامیک زانو و در ادامه پرونیشن مفصل سابتالر ایجاد میگردد] 9[.
پدیدار شدن این حرکات بی ش از حد در صفحههای فرونتال و عرض ی در طی فعالیتهای عملکرد ی ممکن است باعث آسیب اسکلت ی -
عضالنی[ ]71همچون درد کشکک ی -رانی ،سندرم استرس ی داخل ی درشتن ی و کمردرد گردد ]77[.کینزیوتیپینگ یکی از روشهای رو به
گسترش در فیزیوتراپی است که فقط محدود به توانبخشی بیماران نمیشود و برای ورزشکاران و افراد سالم نیز کاربرد دارد .
کاربرد نواربندی با توجه به نوع ورزش و نیازهای ورزشکاران نقش مهمی در پیشگیری آسیبهای ناشی از ورزش و حمایت از اندامها را
دارد ]72[.اساس فیزیولوژیکی روشهای نواربندی این بوده است که نواربندی پوست موجب تحریک گیرندههای مکانیکی پوستی شده،
بنابراین ورودی دادههای حسی از محیط به سیستم عصبی -مرکزی را افزایش داده و این افزایش ورودیهای حسی خود باعث بهبود
حس عمقی و عملکرد عضالنی میشوند ]74 ,73[.پژوهشهای بسیاری از انواع مختلف نواربندی جهت جلوگیری از آسیبدیدگی و کاهش
درد استفاده کردهاند ،ولی به تازگی روشهای مختلف نواربندی به منظور افزایش عملکرد عضله نیز مورد استفاده قرار گرفته است .به
لحاظ تئوریکی نواربندی ران جهت ایجاد آبداکشن و چرخش خارجی بیشتر ممکن است نه تنها منجر به تحریک گیرندههای حسی عمقی
گردد ،بلکه میتواند منجر به ایجاد محدودیت در چرخش داخل ی و آداکشن بیش از حد ران گردد ]75[.اگر این فرآیند در نواحی پروگزیمال رخ
دهد ،احتماال طیف فرکانس نیروی عکس العمل زمین که در انتهایی ترین بخش زنجیره یعنی بین پا و زمین وجود دارند نیز تحت تأثیر قرار
خواهند گرفت.
نیروی عکسالعمل زمین به عنوان آشکارسازی کینتیکی ناشی از جمعآوری بسیاری از مؤلفههای نوسانی اجزای آناتومیک مانند مفاصل،
عضالت و اعصاب ،طی گامبرداری در نظر گرفته شده است ]76[.فرکانسهای موجود در سیگنالهای نیروی عکسالعمل زمین و سیگنال -
های فاز شتابگیری تیبیا در طی راهرفتن و دویدن معموال با استفاده از تبدیل فوریه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته میشود ]71[.یک ابزار
برای ارزیابی تغییرات مکانیکی در گامبرداری ،تجزیه و تحلیل دامنه فرکانس میباشد که توانایی بررسی کل سیکل گامبرداری و نه فقط
نقاط گسسته خاص مانند حداکثر یا حداقل مقدار زاویه مفصل یا نیرو در طی سیکل گامبرداری را فراهم میکند .تجزیه و تحلیل دامنه
فرکانس اطالعاتی در مورد جزئیات مجموعه فرکانسهایی که سیگنال خاصی را تشکیل میدهند ،فراهم میکند ]71[.در تجزیه و تحلیل
دویدن ،یک سیگنال حاصل از آن مجموع نوسانات متعدد حرکت میباشد که در نهایت منجر به حرکت مورد نظر میشود .سیگنالهای
ممکن که میتوانند از یک الگوی گامبرداری تجزیه و تحلیل شوند شامل الگوهای حرکت زاویهای مفصل مچ پا ،زانو و ران و یا نیروهای
عک سالعمل زمین در طی فاز اتکا میباشند ]79 ,71 ,76[.از آنجایی که هر مؤلفه آناتومیک فرکانس فعالیت مربوط به خود را دارد ،تجزیه و
تحلیل دامنه فرکانس نیروی عکسالعمل زمین به تشریح دامنه و قدرت این مؤلفه در طیف فرکانس کمک میکند ]21[.تحلیل طیف
فرکانس نیروهای عکس العمل زمین طی حرکات انتقالی در شناسایی عوامل بالقوه ایجاد آسیب در کودکان مبتال به فلج مغزی[ ،]27
بزرگساالن مبتال به بیماری مفصلی زانو[ ،]22بزرگساالن مبتال به مولتیپل اسکلروز  ]23[7و سالمندان با بیماری شریانی محیطی[ ]24به لحاظ
بالینی مهم میباشد .یک تبدیل فوریه دادههای نیروی عکسالعمل زمین را با بسیاری از هارمونیکها نشان میدهد که هر کدام دارای
فرکانس متفاوت هستند .ضرایب فوریه (هارمونیک) سه تا پنج هارمونیک به طور عمده تعیینکنندۀ شکل منحنی نیروی عکسالعمل زمین
میباشد و الگوی غیرطبیعی در افراد مبتال به بیماری را نشان میدهد ]22 ,27[.سایر متغیرهای رایج عبارتند از فرکانس و تعداد هارمونیکهای
ضروری برای بازسازی دادههای نیروی عکسالعمل زمین در یک سطح دقت مشخصی دارند ]24 ,23 ,71[.عل یرغم اهمیت بررسی طیف
فرکانس نیروهای عکس العمل زمین به لحاظ کلینیک ی ،اثر تداخالت درمانی همچون نواربندی بر روی مؤلفههای طیف فرکانس نیروهای
Multiple Sclerosis
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عکس العمل زمین طی تکالیفی همچون دویدن تاکنون به لحاظ علمی مورد بررسی قرار نگرفته است .بنابراین ،هدف مطالعه حاضر بررسی
اثر نواربندی آبداکتوری و چرخشدهندگی خارجی ران بر طیف فرکانس نیروی عکسالعمل عمودی ،داخلی -خارجی ،و قدامی -خلفی طی
تکلیف دویدن میباشد .فرض ما بر این است که طیف فرکانس نیروی عکس العمل عمودی زمین طی دویدن بدون نواربندی بیشتر از
شرایط با نواربندی باشد.
مواد و روشها
تحقیق حاضر از نوع نیمهتجربی بود .نمونه آماری پژوهش حاضر شامل  24مرد سالم (سن 24/6±2/5 :سال؛ جرم 14/1±6/2 :کیلوگرم؛
 711/7±1/9سانتیمتر) بود .جهت شرکت در پژوهش از آزمودنیها رضا یتنامه کتبی دریافت شد .معیارها ی خروج از پژوهش عبارت بودند
از عالئم بیماریهای مفاصل ،بیماری استخوان ،آس یب لیگامنت ،اختالل عصبی -عضالنی ،بیمار یهای تاندون ،سابقه ترومای شدید ی ا
جراحی اندامهای تحتانی  ،عفونت مزمن مفصل ،تزریق داخل مفصلی کورتیکواستروئید[ ،]25سابقه استفاده از نواربندی .همه آزمودنیها ،اندام
تحتان ی غالبشان تحت آزمای ش شوت توپ تعیین گردید ]26[.همۀ شرکتکنندگان حاضر در این مطالعه پای غالبشان پای راست بود و با
کفشهای یکسانی پروتکل دویدن را اجرا نمودند.
تجزیه و تحلیل دویدن
یک صفحهنیرو (  )Kistler AG, Winterthur, Switzerlandدر وسط مسیر دویدن  75متر ی قرار داشت .دادههای نیروی
عکسالعمل زمین در سهبعد ( )Fz ،Fy ،Fxو با فرکانس نمونهبردار ی  7111هرتز ثبت گردید .آزمودنی در مسیر تعیینشده ابتدا بدون
نواربندی سپس با نواربندی  5بار دویدن را با سرعتی برابر  3/7متر بر ثانیه با رعایت الگوی دویدن پاشنه -پنجه تحت هر شرایط اجرا شد و
برای کنترل سرعت دویدن از مترونوم استفاده شد و در هر یک از شرایط مورد نظر ،میانگین  5بار تکرار برای محاسبات آماری در نظر
گرفته شد  .جهت جلوگیری از خستگی ،بین هر تکرار متوالی  31ثانیه و بین هر دو شرایط نیز  2دقیقه استراحت وجود داشت  .شرایط اجرای
یک کوشش دویدن صحیح شامل برخورد کامل پا با الگوی حرکتی پاشنه -پنجه بر روی بخش میانی دستگاه صفحهنیرو بود .اگر صفحه -
نیرو توسط آزمودنی جهت تنظیم گام مورد هدف قرار میگرفت یا تعادل آزمودنی دچار اختالل میشد ،کوشش دویدن تکرار میگردید.
الگوی دویدن در تمام آزمودنیهای به صورت پاشنه -پنجه بود که این مورد توسط مشاهده مورد بررسی قرار گرفت .جهت کنترل سرعت
دویدن از زمانسنج دیحیتال استفاده شد و سرعت دویدن حدود  3/3متر بر ثانیه بود .دادههای نیرو ی عکسالعمل زمین در طی فاز اتکای
[,21
دویدن استخراج شد .فاز اتکای دویدن به عنوان فاصله تماس پاشنهی پا با زمین (شروع  )Fz>20Nتا بلند شدن پنجه )(Fz<20N
 ]21تعیین گردید .دادههای نیروی عکسالعمل زمین با استفاده از یک فیلتر باترورث پایینگذر مرتبه چهارم با برش فرکانسی  21هرتز ف یلتر
شد ]29[.این برش فرکانسی توسط منحنی  Residualتعیین شد.
پس از فیلتر کردن دادههای نیروی عکسالعمل عمودی ،قدامی -خلفی ،و داخلی -خارجی در تابع زمان ،از طریق تبدیل فوریر یا تحلیل
[] 31
هارمونیک طبق رابطه ذیل و با استفاده از نرمافزار  MATLABنسخه  2177از تابع زمان به تابع فرکانس تبدیل گردید (شکل .)7

تصویر  :9تبدیل فوریر (الف) نیروی عکسالعمل در تابع زمان (ب) طیف توان نیروی عکسالعمل زمین

رابطه 7
زاویه فازی= ،θnضریب هارمونیک= ،nفرکانس پایه=  ،ω0دامنه=An
با توجه به فرمول ذکرشده  nضر یب هارمونیک و  ω0فرکانس پایه ،به دلیل آن که فرکانس پایه  7 Hzبود ،در نتیجه مقدار  Nیا ضریب
هارمونیک در حالتهای مختلف فرکانس با توان  99/5درصد ( )F %99/5بین  73تا  ،21برای میانه فرکانس (  )FMEDبین  4- 2و برای
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پهنای باند فرکانس (  7/5- 3 )FBANDبود.

تصویر : 2تبدیل فوریر ،الف) سیگنال ما از مجموع سه موج مختلف که دارای فرکانسها و دامنههای مختلف میباشد .ب) سیگنال از حالت
شکل الف به سه موج سینوسی شکسته شده است .به این ترتیب ،با داشتن موجهای سینوسی تشخیص دامنه پایه و همچنین فرکانس
[]23
بسیار سادهتر میشود .ج) طیف توان سیگنال ،فرکانسها و دامنهها را برای هر سیگنال سینوسی به طور مجزا نشان میدهد.

بعد از محاسبۀ فرکانس سیگنال ورودی 5 ،شاخص فرکانس جهت تحلیلهای بیشتر محاسبه شد ]24 ,23[.شاخص اول شامل فرکانس با توان
 99/5درصد ( )F %99/5بود که نشاندهندۀ فرکانس میباشد که حاوی  99/5درصد توان سیگنال را دارا میباشد یا به عبارت دیگر 99 /5
توان سیگنال پایینتر از آن فرکانس قرار دارد و فرمول محاسبه آن طبق (رابطه  )2میباشد .در این فرمول  Pتوان محاسبهشده به عنوان
انتگرال سیگنال فرکانس در مقابل دامنه و  FMAXحداکثر فرکانس سیگنال میباشد .کاهش محتوای فرکانس با توان  99/5درصد نیرو ی
عکسالعمل زمین نشاندهنده نوسان آرامتر در حرکت است ،کاهش نوسان میتواند نمایانگر کنتر ل پاسچر باشد .ادبیات پژوهش نشان می -
دهد افزایش محتوای فرکانسی ،باعث ناپایداری و لغزش در الگوی حرکتی میشود ]23[.شاخص دوم میانه فرکانس (  )FMEDاست که در
نقطهای اتفاق م یافتد که نیمی از توان سیگنال در باال و نیمی در پایین آن قرار دارند (رابطه  .)3در مطالعات مختلف فرض شده است زمان ی
که بدن به زمین نیرو وارد م یکند ،میانه فرکانس نیروی عکسالعمل م یتواند به طور متوسط نشاندهنده عملکرد اجزاء نوسان ی سیستم
عصبی -حرکتی باشد .شاخص سوم پهنای باند فرکانس (  )FBANDاست که تفاوت بین فرکانس حداکثر و فرکانس حداقل زمان ی که توان
سیگنال باالتر از نصف حداکثر توان س یگنال است ،میباشد (رابطه  .)4این شاخص میزان نیاز به فراخوان واحدهای حرکتی را در عضالت
نشان میدهد]37[.
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(رابطه )2

(رابطه )3

(رابطه )4

شاخص چهارم تعیین تعداد هارمونیهای ضروری در هر راستا بود که بر طبق روش اشنایدر ،تعداد هارمونیک ضروری  neبرای بازسازی
سطح  ٪95از دادهها به عنوان تعدادی از هارمونیکها که مجموع دامنههای نسبی هر هارمونیک در کل دامنه کمتر یا برابر با  1/95بود در
[] 22
نظر گرفته شد.
(رابطه )5

شاخص پنجم شامل دامنه هر هارمونی میباشد که نشاندهندهی دامنه و تعداد هارمونیک در سه راستا عمودی ،قدامی -خلفی ،و داخلی -
خارجی برای تعداد هارمونیهای ضروری در هر راستا ،در دو شرایط با و بدون نواربندی بود] 27[.
شیوهی نواربندی چرخشدهندگی خارجی و آبداکتوری ران
جهت نواربندی ،از نواربندی کینزیو (Kinesio Tex Tape؛ )NM ،Albuquerque ،Kinesio Holding Corporation
استفاده شد .ای ن نوع نواربندی این امکان را فراهم میآورد تا طیف کامل حرکت در عضالت و مفاصل با نیروهای مختلف کشش ی به پوست
اعمال شود .ابتدا از آزمودنی خواسته شد تا حداکثر چرخش خارجی ران خود را در موقع یت ایستادن حفظ نماید .در ادامه آزمونگر نوار کینزیو
به شکل  Iرا در قسمت داخلی پایین ران قرار داد .در ادامه آزمونگر نوار را به طرف باال و خارج کشیده و با امتداد دادن آن و عبور به طور
مورب از ناحیهی کپل آن را بر روی این ناحیه قرار داد .سپس پایهی  I-tapeرا در همان طرف خار خاصرۀ خلفی فوقانی متصل نمود
(شکل  2الف) ]32[.جه ت نواربندی عضله سرینی میانی ،آزمودنی به پهلو دراز کشیده و در وضعیت آداکشن ران و فلکشن زانو قرار گرفته و
سپس نواربندی انجام شد .نوار به صورت تنش کم حدودا  21درصد طول استراحت عضله ،به خاطر آداکشن اندام ران به لبه خارجی تاج
خاصره چسبیده شد .نواربندی در انته ای پروگزیمال عضله و همچنین در انتهای دیستال بر روی تروکانتر بزرگ استخوان ران قرار گرفت
(شکل  2ب) .پهنای نوار استفادهشده به طور استاندارد  5سانتیمتر میباشد که به صورت جانبی برای هر دو اندام غالب و غیرغالب استفاده
شد .تمام نواربندی توسط یک آزمونگر متخصص انجام شد.
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تصویر  :2نواربندی عضالت چرخشدهنده خارجی (الف) و آبداکتور ران (ب)

تحلیل آماری
تجزیه و تحل یل آمار ی با استفاده از اس.پی.اس.اس نسخه  76انجام شد .نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون کلموگروف -
اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به سطح معناداری هر یک از متغیرها در آزمون کلموگروف -اسمیرنوف بیشتر از  1/15بود،
دادهها از توزیع نرمال برخورد بودند؛ بنابراین برای آزمون فرضیهها از روشهای آمار ی پارامتریک استفاده شد .برای بررسی اثر متغیر
مستقل (کینزیوتیپینگ) بر متغیر وابسته (شاخصهای فرکانسی نیروی عکسالعمل) از  tزوجی در سطح معناداری  1/15استفاده شد .عالوه
بر این ،مقادیر اندازه اثر برای هر مقای سه جفتی مورد محاسبه قرار گرفت .با استفاده از آمار کوهن اندازه اثر برابر  1/5 ،1/2و  1/1به ترت یب
کوچک ،متوسط و بزرگ در نظر گرفته شد]33[.
یافتهها
جدول  7میانگین و انحراف استاندارد مؤلفههای طیف فرکانس نیروی عکسالعمل زمین در راستای عمودی را طی دو شرایط با و بدون
نواربندی نشان میدهد .یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که مقادیر فرکانس با توان  %99/5نیروی عکس العمل زمین در راستای عمودی
طی شر ایط با نواربندی حدود  1/9درصد بیشتر از شرایط بدون نواربندی است (p=1/134؛ اندازه اثر کم) .میانه فرکانس و همچنین پهنای
باند فرکانسی در راستای عمودی بین دو شرایط دویدن با و بدون نواربندی اختالف معناداری را نشان نداد ( .)p˃1/15تعداد هارمونیهای
ضروری جهت بازسازی سیگنال عمودی نیروی عکس العمل زمین در شرایط با نواربندی حدود  71/4درصد بیشتر از شرایط بدون نواربندی
بود (p=1/111؛ اندازه اثر کم) .دامنه هارمونی های ضروری در راستای عمودی بین دو شرایط دویدن با و بدون نواربندی اختالف معناداری
را به لحاظ آماری نشان نداد (نمودار 7؛ .)p˃ 1/15
جدول  :9میانگین و انحراف استاندارد مولفههای طیف فرکانس نیروی عکسالعمل زمین در راستای عمودی طی دو شرایط دویدن با و
بدون نواربندی ()n=22
فرکانس با توان %11/0
میانه فرکانس
پهنای باند
تعداد هارمونی ضروری

با نواربندی
9/11±2/79
2/11±1/21
7/11±1/21

بدون نواربندی
1/97±2/33
2/29±1/69
7/29±1/69

73/29±3/75

72/14±3/14

*سطح معناداری p˂5/50
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سطح معناداری
*
1/134
1/213
1/213
1/111

*

اندازه اثر
1/23
1/25
1/43
1/36
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نمودار  :9طیف توان فرکانسی نیروی عکسالعمل زمین در راستای عمودی طی دویدن در دو شرایط با و بدون نواربندی ()n=22

جدول  2میزان فرکانس با توان  ،%99/5میانه فرکانس ،پهنای باند و تعداد هارمونیهای ضروری نیروی عکس العمل زمین در راستای
قدامی -خلفی را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود هیچگونه اختالف معناداری بین دو شرایط با و بدون نواربندی در این متغیرها
وجود ندارد ( .)p˃1/15دامنه هارمونیهای ضروری در راستای قدامی -خلفی بین دو شرایط دویدن با و بدون نواربندی اختالف معناداری را
به لحاظ آماری نشان نداد (نمودار 2؛ .)p˃ 1/15
جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد مولفههای طیف فرکانس نیروی عکسالعمل زمین در راستای قدامی-خلفی طی دو شرایط دویدن با
و بدون نواربندی ()n=22
فرکانس با توان %11/0
میانه فرکانس
پهنای فرکانس
تعداد هارمونی ضروری

با نواربندی
71/21±7/55
7/51±1/57
7/14±1/21

بدون نواربندی
71/76±2/76
7/62±1/51
7/14±1/21

سطح معناداری
1/921
1/311
7/111

اندازه اثر
1/12
1/22
1

72/97±2/43

72/51±2/43

1/411

1/73

*سطح معناداری p˂5/50

نمودار  :2طیف توان فرکانسی نیروی عکسالعمل زمین در راستای قدامی-خلفی طی دویدن در دو شرایط با و بدون نواربندی ()n=22

جدول  3میزان فرکانس با توان  ،%99/5میانه فرکانس ،پهنای باند و تعداد هارمونیهای ضروری نیروی عکس العمل زمین در راستای
داخلی -خارجی را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود هیچ گونه اختالف معناداری بین دو شرایط با و بدون نواربندی در این
متغیرها وجود ندارد ( .)p˃1/15دامنه هارمونیهای ضروری در راستای داخلی -خارجی بین دو شرایط دویدن با و بدون نواربندی اختالف
معناداری را به لحاظ آماری نشان نداد (نمودار 3؛ .)p˃ 1/15
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جدول  :3میانگین و انحراف استاندارد مولفههای طیف فرکانس نیروی عکسالعمل زمین در راستای داخلی-خارجی طی دو شرایط دویدن
با و بدون نواربندی ()n=22
فرکانس با توان %11/0
میانه فرکانس
پهنای فرکانس
تعداد هارمونی ضروری

با نواربندی
77/51±2/51
2/31±7/17
7/47±1/91

بدون نواربندی
71/97±2/72
2/11±7/45
7/11±7/45

سطح معناداری
1/319
1/749
1/711

اندازه اثر
1/25
1/41
1/31

73/95±3/72

73/45±3/31

1/762

1/75

*سطح معناداری p˂5/50

نمودار  :3طیف توان فرکانسی نیروی عکسالعمل زمین در راستای داخلی-خارجی طی دویدن در دو شرایط با و بدون نواربندی ()n=22

بحث
هدف پژوهش حاضر بررسی محتوای فرکانس نیروی عکسالعمل زمین طی دویدن افراد در دو شرایط با و بدون نواربندی بود .تغییر
سرعت دویدن روی الگوهای فعالسازی عضله[  ]34طول فیبر عضالنی[ ]35و پارامترهای گامبرداریهای خاص[ ]36تاثیر میگذارد .یافتههای
پژوهش حاضر نشان داد که طی هر دو شرایط سرعت دویدن همسان بود ،به این معنی که تفاوتهای مشاهدهشده تنها به علت وجود
نواربندی میباشد و تحت تاثیر تفاوتهای سرعت دویدن افراد طی دو شرایط مختلف قرار نگرفته است .یافتههای این پژوهش نشان داد
که مقادیر فرکانس با توان  %99/5نیروی عکس العمل زمین در راستای عمودی طی شرایط با نواربندی حدود  1/9درصد بیشتر از شرایط
بدون نواربندی است .مطالعات نشان دادند که میانگین محتوای فرکانس نیروی عکس العمل زمین طی دویدن در اوج برخورد
 72/17±7/59هرتز و اوج فعال  6/14±7/39هرتز میباشد ]31[.با این وجود  ،پژوهش حاضر نشان داد که این محتوای فرکانسی در راستای
عمودی طی شرایط دویدن با نواربندی عضالت چرخشدهنده خارجی و آبداکتوری ران دچار افزایش میشود .افزایش فرکانس مولفه
عمودی نیروی عکسالعمل زمی ن نوسان بیشتر را در حرکت نشان میدهد ]31 ,23[.افزایش میزان نوسانات میتواند نشانۀ کنترل پاسچر
ضعیفتر در راستای عمودی باشد .با این حال افزایش میزان فرکانس باعث افزایش ناپایدار ی و لغزش در الگوی حرکتی میشود] 31[.
بنابراین با توجه به افزایش طیف فرکانس طی شرایط دویدن با نواربندی میتوان گفت که دویدن تحت شرایط نواربندی با افزایش
ناپایداری و کنترل پاسچر ضعیفتر همراه است .با این وجود  ،اثبات هرچه بهتر این موضوع نیاز به انجام پژوهشهای بیشتر در این زمینه
دارد .همچنین یافته های پژوهش حاضر نشان داد که میانه فرکانس و همچنین پهنای باند فرکانسی در راستای عمودی بین دو شرایط
دویدن با و بدون نواربندی اختالف معناداری را دارا نمیباشد .بااین وجود ،تعداد هارمونیهای ضروری جهت بازسازی سیگنال عمودی
نیروی عکس العمل زمین در شرایط با نواربندی حدود  71/4درصد بیشتر از شرایط بدون نواربندی بود .متغ یرهای تأثیرگذار بر نیرو ی
برخورد ی ط ی دوی دن عبارتاند از :سرعت دویدن ،سطح تماس و ناحیهی تماس پا طی برخورد با زمین ،خواص مواد مورد استفاده طی
دویدن از جمله کفشها ،حمایتکنندهها م یباشد ]39[.طیف فرکانسی نیروی عکسالعمل زمین ،به تمام مؤلفههای شریک در سیستم حرکتی
از جمله استخوانها ،عضالت ،اعصاب و بافتهای دیگر وابسته میباشد که اثر تعاملی آنها باعث ایجاد حرکت میشود ]24[.تفاوت در
تعامالت سیستمهای عصبی و عضالنی برای دویدن افراد را میتوان با استفاده از تجزیه و تحلیل فرکانس موجود یافت ]24[.تجزیه و تحلیل
فرکانس نیروی عکسالعمل زمین قبال نشان داده است که با تغییرات مرتبط با پیری متفاوت بوده است که به احتمال زیاد به علت تغییرات
در سیستم عصبی -عضالنی بوده است ]71[.طی حرکات انتقالی زمانی که بدن به زمین نیرو وارد م یکند ،فرکانس سیگنال نیروی عکس -
العملزمین امکان دارد تا حدود ی عملکرد مؤلفهی نوسان ی سیستم عصبی -حرکتی را نشان دهد ]24 ,23[.عضالت یکی از مهمترین مؤلفه
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سیستم عصب ی -حرکتی محسوب م یشوند .یک ی از مکانیزمهای افزایش آسیب در اندام تحتاتی طی دویدن که باعث افزایش در بارگیر ی
نیرو م یشود ،افزایش سخت ی  2اندام تحتانی میباشد که باعث کاهش جذب شوك میشود ]47 ,41[.با توجه به افزایش تعداد فرکانسهای
ضروری جهت بازسازی سیگنال عمودی طی شرایط دویدن با نواربندی ،احتماال میتوان ذکر نمود اگرچه این شیوه نواربندی به لحاظ دامنه
حرکتی ممکن است مفید باشد ،اما احتماال با افزایش میزان سختی مفاصل منجر به افزایش طیف فرکانس نیروی عمودی عکسالعمل
زمین میگردد .با این وجود ،در پژوهش حاضر دامنه هارمونی های ضروری در راستای عمودی بین دو شرایط دویدن با و بدون نواربندی
اخت الف معناداری را به لحاظ آماری نشان نداد.
در پژوهش حاضر ،هیچ گونه اختالف معناداری بین دو شرایط با و بدون نواربندی در متغیرهای مورد بررسی در راستای قدامی -خلفی و
داخلی -خارجی مشاهده نشد .دامنه هارمونیهای ضروری در راستای قدامی -خلفی بین دو شرایط دویدن با و بدون نواربندی اختالف
معناداری را به لحاظ آماری نشان نداد .گزارش شده است که افزایش جذب شوك منجر به کاهش نیروی ضربه میشود و با توجه به اینکه
توان فرکانس نیروی عکسالعمل زمین از دامنههای مؤلفههای فرکانس متفاوت سیگنال نیرو -زمان تشکیل میشود و هرچه مؤلفه توان
این سیگنال (نیرو -زمان) بیشتر شود فرکانس نیز باالتر خواهد بود ]31[.تجزیه و تحلیل فرکانس میتواند تفاوتهای را در فرکانسهای
موجود را مورد ارزیابی قرار دهد ]71[.در پژوهش مکگارس  3فرکانس میانه در محتوای فرکانس نیروی عکسالعمل زمین در افراد دارای
بیماری شریان محیطی در مقایسه با افراد سالم کمتر است ]24[.تعداد هارمونیک مورد نیاز برای بازسازی الگوی نیروی عکسالعمل زمین
کمتر از حداکثر توسط قضیه شانون تعریف شده است ]22 [.با این حال ،در منحنیهای میانگین ،تعداد هارمونیکهای مورد نیاز کاهش
بیشتری مییابند .انتخاب تعداد هارمونیک ضروری برای مؤلفههای نیروی عکسالعمل زمین بستگی به دقت بازسازی شکل موج الزم
برای تحلیلهای خاص دارد  .در پژوهش حاضر نواربندی هیچ یک از متغیرهای طیف فرکانس را در دو راستای قدامی -خلفی و داخلی -
خارجی طی دویدن تغییر نداد.
پژوهش حاضر دارای محدودیتهایی بود که از آن جمله می توان به این موارد اشاره نمود که در این پژوهش تنها اثر آنی نواربندی مورد
بررسی قرار گرفت ،حال آنکه بررسی اثر استفاده طوالنی مدت از این شیوه نواربندی ممکن است اثرات متفاوتی را نشان دهد .از سوی دیگر
پژوهش حاضر بر روی افراد سالم انجام شد ،حال آنکه اجرای این پژوهش بر روی افراد دارای نشانه درد همچون دوندگان دارای درد
کشککی -رانی ممکن ا ست اثرات متفاوتی را بر روی متغیرهای طیف فرکانس نیروی عکس العمل زمین نشان دهد .همچنین نمونه آماری
پژوهش حاضر تنها شامل جنسیت مرد بود ،بنابراین امکان تعمیم نتایج پ ژوهش حاضر به تمامی افراد جامعه از جمله جمعیت زنان میسر
نمیباشد و باید در تعمیم نتایج با احتیاط عمل نمود.
نتیجهگیری
یافته های پژوهش حاضر نشان داد که اثرات نواربندی عضالت چرخشدهنده خارجی و آبداکتور ران بر طیف فرکانس نیروی عکسالعمل
زمین در راستای عمودی بیشتر از دو راستای قدامی -خلفی و داخلی -خارجی بیشتر است .همچنین این اثرات بیشتر منجر به ایجاد
اغتشاشات بیشتر در حرکت و کنترل پاسچر ضعیفتر میگردد؛ بنابراین ،استفاده از نواربندی نه تنها اثرات پیشگیری در ارتباط به کاهش
طیف فرکانس ندارد ،بلکه میتواند سبب افزایش این متغیر گردد.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از تمام کسانی که ما را در انجام تحقیق حاضر یاری نمودند ،خصوصا شرکتکنندگان در این طرح تشکر و قدردانی میگردد .
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