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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
دهنده کنند. هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثر آنی نواربندی عضالت چرخشمی استفاده درد بهبود برای ورزشکاران که است معمولی نواربندی روش

 العمل زمین در طی فاز اتکای دویدن بود.عکسهای نیروی محتوای فرکانسی مؤلفهخارجی و آبداکتور ران بر 

 هاواد و روشم
)نرخ نیرو کیستلر وسیله دستگاه صفحه العمل زمین بههای نیروی عکسداوطلب شرکت در مطالعه شدند. دادهسال(  6/24±5/2)سن: مرد سالم  24

زوجی جهت تحلیل آماری   tآزمون گیری شد.اندازهخارجی ران  دهندگیبندی عضالت آبداکتوری و چرخشهرتز( قبل و بعد از نوار 7111برداری: نمونه
 مورد استفاده قرار گرفت.

 هایافته
-( و تعداد هارمونیp=134/1درصد ) 5/99داری سبب افزایش محتوای فرکانسی با توان طور معنا در مقایسه با شرایط بدون نواربندی، نواربندی ران به

-خلفی و داخلی-( در راستای عمودی طی فاز اتکای دویدن شد. اعمال نواربندی محتوای فرکانسی را در دو راستای قدامیp=111/1های ضروری )
 (.<15/1pخارجی تغییر نداد )

 گیرینتیجه
زایش احتمال آسیب طی دویدن است. فاکتور افنواربندی چرخشی و آبداکتوری ران سبب افزایش طیف فرکانس در راستای عمودی شده که یک ریسک

 شود.، مطالعات بیشتر در این زمینه توصیه میوجود این با

 های کلیدیواژه

 محتوای فرکانسی ؛العمل زمیننیروی عکس ؛دویدن ؛نواربندی
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 و اهدافمقدمه 

دویدن طی زمان طوالنی با توجه به تکرارهای فراوان انجام گرفته، مفاصل مختلف اندام تحتانی را در معرض نیروهای داخلی و خارجی 
 دوندگان ساالنه ٪51 تقریبا طبق گزارشات [7].باشدهای ناشی از دویدن همراه میدهد که این نیروهای مکرر همواره با آسیبمکرر قرار می

 بروز میزان که باشدمی ق پاو سا مچ پا زانو، حد از بیش دیدگیآسیب اثر در دویدن با مرتبط هایآسیب بیشترین [2].شوندمی دچار آسیب 

بیشتر گزارش  رانی-کشککی درد دویدن، با مرتبط هایآسیب تمام که از [3]است شده گزارش درصد 32 و 39 ،51 حدود ترتیب به هاآن
 [3].شده است

 عضالنی کنترل در اختالل رانی،-کشککیسندرم درد  علل به توجه با د کهدهینشان مو شواهد موجود  ریاخ یهادر سال هاپژوهش
 که است داده نشان بیومکانیکی مطالعات مثال، عنوان به [4].دهد قرار تاثیر تحت رانی را-کشککی مفصل کینماتیک تواندمی ران مفصل

در صفحه  حرکت بیشترین گروه کنترل بدون درد به نسبت دویدن و پرش فرود، مانند هاییفعالیت رانی طی-کشککیسندرم درد  با زنان

احتمال  رانی-کشککیمبتال به سندرم درد  افرادبا گروه کنترل،  سهیدر مقا همچنین [6, 5].دهندمی نشان را مفصل ران در عرضی و افقی
از  [1].باشندن را دارا میدیو پر ن،دیدو هایی نظیرطی فعالیت [1]ی مفصل رانخارج یدهندهچرخش و آبداکتورعضالت  ابتال به کاهش قدرت

 [9].گرددمفصل سابتالر ایجاد می شنیپرونو در ادامه زانو  دینامیکبه والگوس منجر داکشن مفصل ران اغلب آو  یکه چرخش داخل ییآنجا
-یاسکلت بیممکن است باعث آس یعملکرد یهاتیعالف یدر ط یفرونتال و عرضهای از حد در صفحه شیحرکات ب نیشدن ا داریپد

 به رو هایروش از یکی کینزیوتیپینگ [77].گرددو کمردرد  یندرشت یداخل یسندرم استرس ،یران-یدرد کشکک همچون [71]یعضالن

 .ددار کاربرد نیز سالم و افراد ورزشکاران برای و شودنمی بیماران توانبخشی به محدود فقط که است فیزیوتراپی در گسترش

 ها رانداما از و حمایت از ورزش ناشی هایآسیب پیشگیری مهمی در نقش ورزشکاران نیازهای و ورزش نوع به توجه با نواربندی کاربرد

 ،شده پوستی های مکانیکیگیرنده تحریک موجب پوست نواربندی که بوده است این نواربندی هایروش فیزیولوژیکی اساس [72].دارد

 بهبود باعث خود حسی هایورودی افزایش این داده و افزایش را مرکزی-عصبی سیستم به محیط از حسی هایداده ورودی بنابراین

دیدگی و کاهش آسیب از جلوگیری جهت نواربندی مختلف انواع از های بسیاریپژوهش [74, 73].شوندمی عضالنی عملکرد و عمقی حس

به  است. گرفته قرار استفاده مورد نیز عضله عملکرد افزایش منظور به نواربندی مختلف هایروش تازگی به ولی ،ندادرد استفاده کرده
های حسی عمقی منجر به تحریک گیرندهممکن است نه تنها بیشتر  یچرخش خارججهت ایجاد آبداکشن و  ران نواربندیلحاظ تئوریکی 

اگر این فرآیند در نواحی پروگزیمال رخ  [75].و آداکشن بیش از حد ران گردد یچرخش داخلدیت در تواند منجر به ایجاد محدوبلکه می ،گردد
ترین بخش زنجیره یعنی بین پا و زمین وجود دارند نیز تحت تأثیر قرار العمل زمین که در انتهاییدهد، احتماال طیف فرکانس نیروی عکس

 خواهند گرفت.

 مفاصل، مانند آناتومیک های نوسانی اجزایمؤلفه از بسیاری آوریجمع از کینتیکی ناشی سازیآشکار عنوان به العمل زمیننیروی عکس
-سیگنال العمل زمین ونیروی عکس هایسیگنال در موجود هایفرکانس [76].است شده گرفته نظر در برداریگام طی اعصاب، و عضالت

 ابزار یک [71].شودمی گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد فوریه تبدیل از استفاده با معموال دویدن و رفتنراه طی در تیبیا گیریهای فاز شتاب
 فقط نه و برداریسیکل گام کل بررسی توانایی که باشدمی فرکانس دامنه تحلیل و تجزیه برداری،گام در مکانیکی تغییرات ارزیابی برای

 دامنه تحلیل و تجزیه .کندمی فراهم را برداریسیکل گام طی در زاویه مفصل یا نیرو مقدار حداقل یا حداکثر مانند خاص گسسته نقاط
 تحلیل و تجزیه در [71].کندمی فراهم دهند،می تشکیل را خاصی سیگنال که هاییفرکانس مجموعه جزئیات مورد در اطالعاتی کانسفر

 هایسیگنال .شودنظر می مورد حرکت به منجر نهایت در که باشدمی حرکت متعدد نوسانات مجموع آن از حاصل سیگنال یک دویدن،
 نیروهای یا و ران و زانو پا، مچ مفصل ایزاویه حرکت الگوهای شامل شوند تحلیل و تجزیه برداریگام الگوی یک از توانندمی که ممکن

 و تجزیه دارد، را مربوط به خود فعالیت فرکانس آناتومیک مؤلفه هر که آنجایی از [79, 71, 76].باشندمی طی فاز اتکا در زمین العملسعک
تحلیل طیف  [21].کندمی کمک فرکانس طیف در مؤلفه این قدرت و دامنه تشریح به العمل زمیننیروی عکس فرکانس دامنه تحلیل

، [27]مغزی فلج به مبتال کودکان ایجاد آسیب در بالقوه واملع شناسایی در العمل زمین طی حرکات انتقالیفرکانس نیروهای عکس
 لحاظ به [24]محیطی شریانی بیماری با سالمندان و [23]7اسکلروز مولتیپل به مبتال ، بزرگساالن[22]زانو مفصلی بیماری به مبتال بزرگساالن

 دارای کدام هر که دهدمی نشان هاهارمونیک از بسیاری با را العمل زمیننیروی عکس هایداده فوریه تبدیل یک .باشدمی مهم بالینی
 العمل زمیننیروی عکس منحنی کنندۀ شکلتعیین عمده طور به هارمونیک پنج تا سه( هارمونیک) فوریه ضرایب .هستند متفاوت فرکانس

 هایهارمونیک تعداد و فرکانس از عبارتند رایج متغیرهای سایر [22, 27].دهدرا نشان می بیماری به بتالم افراد در غیرطبیعی الگوی باشد ومی
اهمیت بررسی طیف رغم یعل [24, 23, 71].مشخصی دارند دقت سطح یک در العمل زمیننیروی عکس هایداده بازسازی برای ضروری

های طیف فرکانس نیروهای ی، اثر تداخالت درمانی همچون نواربندی بر روی مؤلفهالعمل زمین به لحاظ کلینیکفرکانس نیروهای عکس

                                                           
1 Multiple Sclerosis 
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بررسی  حاضر مطالعهالعمل زمین طی تکالیفی همچون دویدن تاکنون به لحاظ علمی مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین، هدف عکس

خلفی طی -خارجی، و قدامی-العمل عمودی، داخلیی عکسبر طیف فرکانس نیرو ران خارجی دهندگیچرخش و آبداکتوری نواربندی اثر
العمل عمودی زمین طی دویدن بدون نواربندی بیشتر از باشد. فرض ما بر این است که طیف فرکانس نیروی عکستکلیف دویدن می

 .شرایط با نواربندی باشد

 هامواد و روش
کیلوگرم؛  1/14±2/6سال؛ جرم:  6/24±5/2مرد سالم )سن:  24امل پژوهش حاضر ش . نمونه آماریتجربی بودنیمهتحقیق حاضر از نوع 

عبارت بودند  خروج از پژوهش یارهایمعکتبی دریافت شد. نامه تیرضا هامتر( بود. جهت شرکت در پژوهش از آزمودنیسانتی 9/1±7/711
 ای دیشد یتاندون، سابقه تروما یهایماریب ،یعضالن-یاختالل عصب گامنت،یل بیاستخوان، آس یماریمفاصل، ب یهایماریاز عالئم ب

اندام  ،هاآزمودنی. همه استفاده از نواربندی ، سابقه[25]دیکواستروئیکورت یداخل مفصل قی، عفونت مزمن مفصل، تزری تحتانیهااندام یجراح
با  پای غالبشان پای راست بود و مطالعه نیکنندگان حاضر در اشرکت ۀهم [26].گردید نییشوت توپ  تع شیغالبشان تحت آزما یتحتان

 یکسانی پروتکل دویدن را اجرا نمودند. یهاکفش

 تجزیه و تحلیل دویدن

نیروی  یهادادهی قرار داشت. متر 75 مسیر دویدندر وسط  (Kistler AG, Winterthur, Switzerland) روینصفحه یک

بدون  ابتدا شدهتعیین مسیر در آزمودنی .گردیدهرتز ثبت  7111 یبرداربا فرکانس نمونه ( وxF ،yF، zFبعد )سهزمین در  العملعکس
شد و  اجرا شرایط هر پنجه تحت-با رعایت الگوی دویدن پاشنه ثانیه بر متر 7/3 برابر سرعتی با را دویدن بار 5 نواربندی سپس با نواربندی

 نظر در آماری باتمحاس برای تکرار بار 5 میانگین نظر، مورد شرایط از یک هر در و برای کنترل سرعت دویدن از مترونوم استفاده شد
شرایط اجرای  .داشت وجود استراحت دقیقه 2 نیز شرایط دو هر بین و ثانیه 31 متوالی تکرار هر بین خستگی، از جلوگیری جهت. شد گرفته

-صفحهنیرو بود. اگر پنجه بر روی بخش میانی دستگاه صفحه-یک کوشش دویدن صحیح شامل برخورد کامل پا با الگوی حرکتی پاشنه

 گردید.کوشش دویدن تکرار می ،شدگرفت یا تعادل آزمودنی دچار اختالل میمیهدف قرار توسط آزمودنی جهت تنظیم گام مورد  نیرو

گرفت. جهت کنترل سرعت پنجه بود که این مورد توسط مشاهده مورد بررسی قرار -های به صورت پاشنهالگوی دویدن در تمام آزمودنی
ی فاز اتکای در طالعمل زمین ی عکسونیر یهادادهمتر بر ثانیه بود.  3/3ستفاده شد و سرعت دویدن حدود سنج دیحیتال اماندویدن از ز

, 20N)z(F[21>( تا بلند شدن پنجه 20NzF<)شروع  ی پا با زمینپاشنهفاصله تماس عنوان  بهفاز اتکای دویدن  .استخراج شد دویدن

 لتریهرتز ف 21برش فرکانسی چهارم با  مرتبهگذر نییباترورث پا لتریف کیبا استفاده از العمل زمین نیروی عکس یهادادهتعیین گردید.  [21

 تعیین شد. Residualاین برش فرکانسی توسط منحنی  [29].شد
از طریق تبدیل فوریر یا تحلیل  ،خارجی در تابع زمان-خلفی، و داخلی-العمل عمودی، قدامیهای نیروی عکسپس از فیلتر کردن داده

 [31].(7 )شکلگردید نس تبدیل به تابع فرکااز تابع زمان  2177نسخه  MATLABافزار نرمهارمونیک طبق رابطه ذیل و با استفاده از 

 
 العمل زمینعکسالعمل در تابع زمان )ب( طیف توان نیروی تبدیل فوریر )الف( نیروی عکس :9تصویر 

 

 7رابطه                 
 nA=، دامنه0ω=هیپا فرکانس ،n=کیهارمون بیضر ،nθ=یفاز هیزاو

 

 بیضر ای  Nمقدار جهینت در بود، Hz 7ه یپا ه فرکانسک آن لیدله ب، هیپا فرکانس 0ω و کیهارمون بیضر n شدهذکر فرمول به توجه با
 یبرا و 4-2بین  (MEDF) فرکانس انهیم یبرا ،21 تا 73 نیب (F %5/99) درصد 5/99 توان با مختلف فرکانس یهاحالت در کیهارمون
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 بود. 3-5/7 (BANDF) فرکانس باند یپهنا

 
باشد. ب( سیگنال از حالت های مختلف میها و دامنهکه دارای فرکانس مختلف تبدیل فوریر، الف( سیگنال ما از مجموع سه موج :2 تصویر

های سینوسی تشخیص دامنه پایه و همچنین فرکانس به سه موج سینوسی شکسته شده است. به این ترتیب، با داشتن موج الفشکل 

 [23].دهدمجزا نشان میطور  بهسیگنال سینوسی ها را برای هر ها و دامنهج( طیف توان سیگنال، فرکانس شود.تر میبسیار ساده

 
توان  با فرکانس اول شامل شاخص [24, 23].شد محاسبه های بیشترلیلجهت تح فرکانس شاخص 5، یورود گنالیس فرکانس محاسبۀ از بعد

 5/99باشد یا به عبارت دیگر درصد توان سیگنال را دارا می 5/99 یحاو که باشدفرکانس می دهندۀنشان بود که (F %5/99) درصد 5/99
 عنوان به شدهمحاسبه توان Pباشد. در این فرمول می (2 رابطه)طبق  آن محاسبه فرمول و دارد قرار فرکانس آن از ترنییپا گنالیس توان

 ینیرو درصد 5/99توان  با فرکانس یمحتوا کاهش .باشدمی گنالیس فرکانس حداکثر MAXFو  دامنه مقابل در فرکانس گنالیس انتگرال

-می نشان پژوهش ادبیات. باشد پاسچر لکنتر نمایانگر تواندمی نوسان است، کاهش حرکت در ترآرام نوسان دهندهزمین نشان العملعکس

 در که است (MEDF)فرکانس  انهیم دوم شاخص [23].شودمی حرکتی یالگو در لغزش و یباعث ناپایدار ،فرکانسی یمحتوا افزایش دهد

 یزمان است شده فرض مختلف مطالعات در(. 3 رابطه)دارند  قرار آن نییپا در یمین و باال در گنالیس توان از یمیکه ن افتدیم اتفاق یانقطه
 ستمیس ینوسان اجزاء عملکرد دهندهننشا متوسط طور به تواندیم العملفرکانس نیروی عکس انهیم ،کندیم وارد روین نیزم بدن به که

 توان که یزمان حداقل و فرکانس حداکثر فرکانس نیب تفاوت است که (BANDF)فرکانس  باند یپهنا سوم شاخص. باشد یحرکت-یعصب

در عضالت  ار یحرکت یواحدها خوانابه فر ازین زانشاخص می نیا(. 4 رابطه) باشداست، می گنالیس توان حداکثر نصف باالتر از گنالیس
 [37].دهدمی نشان
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     (            2 )رابطه

 
 (3 )رابطه

 
 (4 )رابطه

 
 

 بازسازی برای en ضروری هارمونیک تعداد اشنایدر، روش طبق که بر های ضروری در هر راستا بودشاخص چهارم تعیین تعداد هارمونی

در بود  95/1 با رابرب یا کمتر دامنه کل در هارمونیک هر نسبی هایدامنه مجموع که هاهارمونیک از تعدادی عنوان به هااز داده ٪95 سطح

 [22].نظر گرفته شد

 (5 )رابطه

 
 

-خلفی، و داخلی-در سه راستا عمودی، قدامی و تعداد هارمونیک دامنه یدهندهکه نشان باشدشاخص پنجم شامل دامنه هر هارمونی می
 [27].در دو شرایط با و بدون نواربندی بود استا،های ضروری در هر رتعداد هارمونی برای خارجی

 

 دهندگی خارجی و آبداکتوری رانی نواربندی چرخششیوه

 (Kinesio Holding Corporation ،Albuquerque ،NM؛ Kinesio Tex Tape)جهت نواربندی، از نواربندی کینزیو 

به پوست  یمختلف کشش یروهایمفاصل با ن عضالت ودر کامل حرکت  فیطآورد تا ن نوع نواربندی این امکان را فراهم میای استفاده شد.
در ادامه آزمونگر نوار کینزیو . نمایدحفظ  ستادنیا تیران خود را در موقع یخواسته شد تا حداکثر چرخش خارجآزمودنی از  ابتدا. وداعمال ش

و با امتداد دادن آن و عبور به طور  هدیرف باال و خارج کشدر ادامه آزمونگر نوار را به طران قرار داد.  نییپا یخلرا در قسمت دا Iبه شکل 
 متصل نمودخار خاصرۀ خلفی فوقانی  را در همان طرف I-tape یسپس پایه .آن را بر روی این ناحیه قرار داد کپل یناحیه از مورب

ت نواربندی عضله سرینی میانی، آزمودنی به پهلو دراز کشیده و در وضعیت آداکشن ران و فلکشن زانو قرار گرفته و جه [32].(الف 2شکل )
درصد طول استراحت عضله، به خاطر آداکشن اندام ران به لبه خارجی تاج  21شد. نوار به صورت تنش کم حدودا سپس نواربندی انجام 

ای پروگزیمال عضله و همچنین در انتهای دیستال بر روی تروکانتر بزرگ استخوان ران قرار گرفت هخاصره چسبیده شد. نواربندی در انت
غالب استفاده دو اندام غالب و غیر باشد که به صورت جانبی برای هرمتر میسانتی 5شده به طور استاندارد استفادهب(. پهنای نوار  2شکل )

 .نجام شدآزمونگر متخصص ا یکتمام نواربندی توسط  شد.
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 دهنده خارجی )الف( و آبداکتور ران )ب(نواربندی عضالت چرخش :2تصویر 

 تحلیل آماری

-کلموگروفآزمون استفاده از ها با دادهتوزیع انجام شد. نرمال بودن  76اس.پی.اس.اس نسخه با استفاده از  یآمار لیو تحل هیتجز
 بود، 15/1اسمیرنوف بیشتر از -از متغیرها در آزمون کلموگروف کی هر یادارمعن سطح به توجه با .قرار گرفت یمورد بررس اسمیرنوف

برای بررسی اثر متغیر  .شد استفاده کیپارامتر یآمار یهاروش از هاهیفرض آزمون یبرا نیبنابرا ؛بودند برخورد نرمال عیتوز از هاداده
 عالوه. استفاده شد 15/1داری در سطح معنا یزوج tاز  العمل(عکسهای فرکانسی نیروی وابسته )شاخصمستقل )کینزیوتیپینگ( بر متغیر 

 بیبه ترت 1/1و  5/1 ،2/1 برابر با استفاده از آمار کوهن اندازه اثر قرار گرفت.محاسبه مورد  جفتی سهیهر مقا یاندازه اثر برامقادیر  ن،یابر 

 [33].کوچک، متوسط و بزرگ در نظر گرفته شد

 هایافته
دو شرایط با و بدون  طی را ل زمین در راستای عمودیالعمهای طیف فرکانس نیروی عکساستاندارد مؤلفه انحراف میانگین و 7 جدول

العمل زمین در راستای عمودی نیروی عکس %5/99نشان داد که مقادیر فرکانس با توان  حاضر های پژوهشدهد. یافتهمی نواربندی نشان

کم(. میانه فرکانس و همچنین پهنای  ؛ اندازه اثر=134/1pدرصد بیشتر از شرایط بدون نواربندی است ) 9/1ایط با نواربندی حدود طی شر
های (. تعداد هارمونیp˃15/1باند فرکانسی در راستای عمودی بین دو شرایط دویدن با و بدون نواربندی اختالف معناداری را نشان نداد )

رایط بدون نواربندی درصد بیشتر از ش 4/71العمل زمین در شرایط با نواربندی حدود بازسازی سیگنال عمودی نیروی عکسضروری جهت 
های ضروری در راستای عمودی بین دو شرایط دویدن با و بدون نواربندی اختالف معناداری ؛ اندازه اثر کم(. دامنه هارمونی=111/1pبود )

 (.p˃15/1؛ 7داد )نمودار را به لحاظ آماری نشان ن
 

شرایط دویدن با و  طی دو  العمل زمین در راستای عمودیطیف فرکانس نیروی عکس هایمولفه استاندارد انحراف و میانگین :9جدول 

 (=22n) بدون نواربندی

 اندازه اثر سطح معناداری بدون نواربندی نواربندی با 

 23/1 *134/1 97/1±33/2 11/9±79/2 %0/11فرکانس با توان 

 25/1 213/1 29/2±69/1 11/2±21/1 میانه فرکانس

 43/1 213/1 29/7±69/1 11/7±21/1 پهنای باند

 36/1 *111/1 14/72±14/3 29/73±75/3 تعداد هارمونی ضروری

 p˂50/5*سطح معناداری 
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 (=22nعمودی طی دویدن در دو شرایط با و بدون نواربندی ) العمل زمین در راستایطیف توان فرکانسی نیروی عکس: 9نمودار 

 
العمل زمین در راستای های ضروری نیروی عکسای باند و تعداد هارمونی، میانه فرکانس، پهن%5/99میزان فرکانس با توان  2جدول 
شرایط با و بدون نواربندی در این متغیرها  گونه اختالف معناداری بین دوشود هیچطور که مشاهده میدهد. همانخلفی را نشان می-قدامی

بین دو شرایط دویدن با و بدون نواربندی اختالف معناداری را خلفی -های ضروری در راستای قدامی(. دامنه هارمونیp˃15/1وجود ندارد )
 (.p˃15/1؛ 2به لحاظ آماری نشان نداد )نمودار 

 
شرایط دویدن با  طی دو  خلفی-العمل زمین در راستای قدامیطیف فرکانس نیروی عکس هایمولفه استاندارد انحراف و میانگین :2جدول 

 (=22n)و بدون نواربندی 

 اندازه اثر سطح معناداری بدون نواربندی ینواربند با 

 12/1 921/1 76/71±76/2 21/71±55/7 %0/11فرکانس با توان 

 22/1 311/1 62/7±51/1 51/7±57/1 میانه فرکانس

 1 111/7 14/7±21/1 14/7±21/1 پهنای فرکانس

 73/1 411/1 51/72±43/2 97/72±43/2 تعداد هارمونی ضروری

 p˂50/5*سطح معناداری 

 

 

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

 
العمل زمین در راستای های ضروری نیروی عکس، میانه فرکانس، پهنای باند و تعداد هارمونی%5/99فرکانس با توان  میزان 3جدول 

گونه اختالف معناداری بین دو شرایط با و بدون نواربندی در این شود هیچطور که مشاهده میدهد. همانشان میخارجی را ن-داخلی
خارجی بین دو شرایط دویدن با و بدون نواربندی اختالف -های ضروری در راستای داخلیامنه هارمونی(. دp˃15/1متغیرها وجود ندارد )

 (.p˃15/1؛ 3د )نمودار معناداری را به لحاظ آماری نشان ندا
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شرایط دویدن  طی دو  خارجی-العمل زمین در راستای داخلیطیف فرکانس نیروی عکس هایمولفه استاندارد انحراف و میانگین :3جدول 

 (=22n)با و بدون نواربندی 
 اندازه اثر سطح معناداری بدون نواربندی نواربندی با 

 25/1 319/1 97/71±72/2 51/77±51/2 %0/11فرکانس با توان 

 41/1 749/1 11/2±45/7 31/2±17/7 میانه فرکانس

 31/1 711/1 11/7±45/7 47/7±91/1 پهنای فرکانس

 75/1 762/1 45/73±31/3 95/73±72/3 تعداد هارمونی ضروری

 p˂50/5*سطح معناداری 

 

 
 (=22n) طی دویدن در دو شرایط با و بدون نواربندیخارجی -العمل زمین در راستای داخلیطیف توان فرکانسی نیروی عکس :3نمودار 

 

 بحث
 دویدن افراد در دو شرایط با و بدون نواربندی بود. تغییر العمل زمین طیفرکانس نیروی عکس محتوای پژوهش حاضر بررسی هدف

های گذارد. یافتهمی تاثیر [36]خاص هایبرداریگام پارامترهای و [35]عضالنی فیبر طول [34]عضله سازیفعال الگوهای روی دویدن سرعت
علت وجود  به تنها شدهمشاهده هایتفاوت که معنی این به دویدن همسان بود، سرعت پژوهش حاضر نشان داد که طی هر دو شرایط

داد های این پژوهش نشان دویدن افراد طی دو شرایط مختلف قرار نگرفته است. یافته سرعت هایتفاوت تحت تاثیر و باشدمی نواربندی
درصد بیشتر از شرایط  9/1العمل زمین در راستای عمودی طی شرایط با نواربندی حدود نیروی عکس %5/99که مقادیر فرکانس با توان 

العمل زمین طی دویدن در اوج برخورد بدون نواربندی است. مطالعات نشان دادند که میانگین محتوای فرکانس نیروی عکس
، پژوهش حاضر نشان داد که این محتوای فرکانسی در راستای وجود اینبا  [31].باشدهرتز می 14/6±39/7هرتز و اوج فعال  59/7±17/72

شود. افزایش فرکانس مولفه افزایش می دهنده خارجی و آبداکتوری ران دچارعمودی طی شرایط دویدن با نواربندی عضالت چرخش
تواند نشانۀ کنترل پاسچر افزایش میزان نوسانات می [31, 23].دهدن نوسان بیشتر را در حرکت نشان میالعمل زمیعمودی نیروی عکس

 [31].شودی و لغزش در الگوی حرکتی میعمودی باشد. با این حال افزایش میزان فرکانس باعث افزایش ناپایدارتر در راستای ضعیف
توان گفت که دویدن تحت شرایط نواربندی با افزایش بنابراین با توجه به افزایش طیف فرکانس طی شرایط دویدن با نواربندی می

های بیشتر در این زمینه نجام پژوهش، اثبات هرچه بهتر این موضوع نیاز به اوجود اینبا  تر همراه است.ناپایداری و کنترل پاسچر ضعیف
های پژوهش حاضر نشان داد که میانه فرکانس و همچنین پهنای باند فرکانسی در راستای عمودی بین دو شرایط دارد. همچنین یافته

سیگنال عمودی  های ضروری جهت بازسازی، تعداد هارمونیوجوداین باشد. باداری را دارا نمیدویدن با و بدون نواربندی اختالف معنا
 یروین بر تأثیرگذار یرهایدرصد بیشتر از شرایط بدون نواربندی بود. متغ 4/71العمل زمین در شرایط با نواربندی حدود نیروی عکس

مورد استفاده طی  مواد طی برخورد با زمین، خواص پا تماس یهیو ناح سطح تماس دویدن، سرعت: اند ازعبارت دنیدو یط یبرخورد
های شریک در سیستم حرکتی العمل زمین، به تمام مؤلفهطیف فرکانسی نیروی عکس [39].باشدیم هاکنندهها، حمایتجمله کفش دویدن از

 در تفاوت [24].شودها باعث ایجاد حرکت میباشد که اثر تعاملی آنهای دیگر وابسته میافتها، عضالت، اعصاب و باز جمله استخوان

 تحلیل و تجزیه [24].یافت موجود فرکانس تحلیل و توان با استفاده از تجزیهدویدن افراد را می برای عضالنی و عصبی هایسیستم تعامالت
 تغییرات علت به زیاد احتمال متفاوت بوده است که به پیری با مرتبط تغییرات با که است داده نشان قبال العمل زمیننیروی عکس فرکانس

-گنال نیروی عکسیس فرکانس ،کندیم درو وارین نیزم به بدن که یزمان حرکات انتقالی طی [71].بوده است عضالنی-عصبی سیستم در

 مهمترین مؤلفه یکی از عضالت [24, 23].را نشان دهد یحرکت-یعصب ستمیس ینوسان یمؤلفه عملکرد یحدود تا زمین امکان داردالعمل
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 یریش در بارگیافزا باعث که دنیدو طی یاندام تحتات در بیآس شیافزا یهازمیمکان از یکیشوند. یم محسوب یحرکت-یعصب ستمیس

های ایش تعداد فرکانسبا توجه به افز [47, 41].شودمی شوك باعث کاهش جذب که باشدمی یتحتان اندام 2یسخت شیافزا شود،ینیرو م
دی به لحاظ دامنه توان ذکر نمود اگرچه این شیوه نواربنضروری جهت بازسازی سیگنال عمودی طی شرایط دویدن با نواربندی، احتماال می

العمل اما احتماال با افزایش میزان سختی مفاصل منجر به افزایش طیف فرکانس نیروی عمودی عکس ،حرکتی ممکن است مفید باشد
های ضروری در راستای عمودی بین دو شرایط دویدن با و بدون نواربندی ، در پژوهش حاضر دامنه هارمونیوجود اینگردد. با زمین می

 الف معناداری را به لحاظ آماری نشان نداد.اخت
خلفی و -ی در راستای قدامیگونه اختالف معناداری بین دو شرایط با و بدون نواربندی در متغیرهای مورد بررسدر پژوهش حاضر، هیچ

نواربندی اختالف  خلفی بین دو شرایط دویدن با و بدون-های ضروری در راستای قدامیخارجی مشاهده نشد. دامنه هارمونی-داخلی
 هنکیا به توجه با و شودیم ضربه یرویکاهش ن منجر به شوك جذب شیمعناداری را به لحاظ آماری نشان نداد. گزارش شده است که افزا

 توان مؤلفه چههر و شودمی لیتشک زمان-روین گنالیس متفاوت فرکانس هایمؤلفه یهادامنه العمل زمین ازفرکانس نیروی عکس توان

 هایفرکانس رد را هایتفاوت تواندمی فرکانس تحلیل و تجزیه [31].بود خواهد باالتر زین بیشتر شود فرکانس( زمان-روین) گنالیس نیا
د دارای العمل زمین در افرادر محتوای فرکانس نیروی عکس فرکانس میانه 3در پژوهش مکگارس [71].مورد ارزیابی قرار دهد را موجود

 العمل زمینالگوی نیروی عکس بازسازی برای نیاز مورد هارمونیک عدادت [24].بیماری شریان محیطی در مقایسه با افراد سالم کمتر است
کاهش  نیاز مورد هایهارمونیک تعداد میانگین، هایمنحنی در حال، این با [22].شده است تعریف شانون قضیه توسط حداکثر از کمتر

 الزم موج شکل بازسازی دقت به بستگی العمل زمیننیروی عکس هایمؤلفه برای ضروری هارمونیک تعداد انتخاب .یابندمی بیشتری
-خلفی و داخلی-در پژوهش حاضر نواربندی هیچ یک از متغیرهای طیف فرکانس را در دو راستای قدامی .دارد خاص هایتحلیل برای

 خارجی طی دویدن تغییر نداد.
توان به این موارد اشاره نمود که در این پژوهش تنها اثر آنی نواربندی مورد بود که از آن جمله میهایی پژوهش حاضر دارای محدودیت

مدت از این شیوه نواربندی ممکن است اثرات متفاوتی را نشان دهد. از سوی دیگر حال آنکه بررسی اثر استفاده طوالنی ،بررسی قرار گرفت
حال آنکه اجرای این پژوهش بر روی افراد دارای نشانه درد همچون دوندگان دارای درد پژوهش حاضر بر روی افراد سالم انجام شد، 

العمل زمین نشان دهد. همچنین نمونه آماری ست اثرات متفاوتی را بر روی متغیرهای طیف فرکانس نیروی عکسرانی ممکن ا-کشککی
ژوهش حاضر به تمامی افراد جامعه از جمله جمعیت زنان میسر پژوهش حاضر تنها شامل جنسیت مرد بود، بنابراین امکان تعمیم نتایج پ

 عمل نمود. باشد و باید در تعمیم نتایج با احتیاطنمی

 گیرینتیجه
العمل ران بر طیف فرکانس نیروی عکس دهنده خارجی و آبداکتورهای پژوهش حاضر نشان داد که اثرات نواربندی عضالت چرخشیافته

 خارجی بیشتر است. همچنین این اثرات بیشتر منجر به ایجاد-خلفی و داخلی-شتر از دو راستای قدامیزمین در راستای عمودی بی

بنابراین، استفاده از نواربندی نه تنها اثرات پیشگیری در ارتباط به کاهش  ؛گرددتر میاغتشاشات بیشتر در حرکت و کنترل پاسچر ضعیف
 این متغیر گردد. تواند سبب افزایشبلکه می ،طیف فرکانس ندارد

 تشکر و قدردانی
 .گرددمی قدردانی و تشکر طرح این در کنندگانشرکت خصوصا نمودند، یاری حاضر تحقیق انجام در ما را که کسانی تمام از وسیلهبدین
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