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ABSTRACT
Background and Aims: There are three types of footstrike patterns that runners use including
rearfoot strike, mid- or forefoot strike. The aim of the present study was to investigate the effects
of running with different patterns on loading rate, impulse, and free moment values in three
dimensions during stance phase.
Materials and Methods: A total of 13 healthy men (age: 26.6±2.8 years; weight: 78.4±7.2 kg)
were included in the present trial and semi-experimental study. Ground reaction force data was
recorded using a Kistler force platform (sampling rate: 1000 Hz). Two-way ANOVA with a
significance level of ɑ=0.05 was used for statistical analysis.
Results: The results of the current study showed that the vertical ground reaction force during the
mid-stance phase of the rearfoot strike without shoe was more than that of the rearfoot strike with
shoe. External force in the heel contact phase showed a significant decrease while running forefoot
strike versus running with a rearfoot strike pattern. The vertical loading rate was higher when
running with shoes compared to without shoe in the rearfoot strike pattern.
Conclusion: According to the results, it can be concluded that the rearfoot strike pattern has
reduced the amount of external component and thus the amount of foot pronation relative to the
forefoot strike pattern, which can reduce the risk of injury.
Keywords: Footstrike patterns; Rearfoot strike; Midfoot strike; Forefoot strike; Ground reaction
force
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مجلسی1

دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
استادیار بیومکانیک ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
استادیار بیومکانیک ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان ،همدان
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چکیده
مقدمه و اهداف
سههه نههو الگههوی برخههوردی هها وجههود دارد کههه دونههدهههها از ایهها الگوههها اسههتفاده مههیکننههد کههه شههامل الگههوی اشههنه -نجههه ،قسههمت
میههانی هها -اشههنه و نجههه -اشههنه مههیباشههد .هههدپ ههژوهض حارههر بررسههی ا ههرا دویههدن بهها الگوهههای مختلهه بههر مقههادیر نههر
بارگذاری ،ایمپالس و گشتاور آزاد در سه بعد طی فاز اتکای دویدن میباشد.
مواد و روشها
در مطالعهههه کهههارآزمهههایی و نیمههههتجربهههی حارهههر 31 ،مهههرد سهههال (سههها 26/6±2/8 :سههها  ،وزن بهههدن 78/1±7/2 :کیلهههوگرم)
داوطلههش شههدند .دادههههای نیههروی عکههسالعمههل زمههیا بهههوسههیله یههک صههفحه نیههروی کیسههتلر (نههر نمونهههبههرداری 3111 :هرتههز)
اندازهگیری شد .از آزمون آنالیز واریانس دوسویه جهت تحلیل آماری در سطح معناداری  α=1/10استفاده شد.
یافتهها
یافتههههههای ههژوهض حارههر نشههان داد کههه میههزان نیههروی عکههسالعمههل عمههودی زمههیا طههی فههاز میانههه اتکهها دویههدن اشههنه -نجههه
بههدون کفههض نسهههت بههه همههیا الگههو در دویههدن بهها کفههض بیشههتر بههود .نیههروی خههارجی در فههاز تمهها اشههنه در دویههدن نجههه-
اشههنه نسهههت بههه دویههدن بهها الگههوی اشههنه -نجههه کههاهض معنههاداری را نشههان داد .نههر بارگههذاری عمههودی طههی دویههدن بهها کفههض
نسهت به بدون کفض در الگوی اشنه -نجه بزرگتر بود.
نتیجهگیری
بهها توجههه بههه نتههایح حارههر مههیتههوان بیههان نمههود کههه الگههوی دویههدن نجههه -اشههنه میههزان مولفهههی خههارجی و بنههابرایا میههزان
رونیشا ا نسهت به الگوی اشنه -نجه کاهض یدا نموده که میتواند سهش کاهض ریسک آسیش گردد.
واژههای کلیدی
الگوی برخوردی؛ الگوی اشنه -نجه؛ الگوی میدفو ؛ الگوی نجه -اشنه؛ نیروی عکسالعمل زمیا
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مقدمه و اهداف
یکی از رکاربردتریا ورزشها جهت حفظ سالمتی ،ورزش دویدن میباشد .با ایا وجود ،آسیشهای ناشی از دویدن بسیار شایع میباشد.
در مطالعا قهلی گزارش شده است که در سا  ،حدود  17تا  06درصد از دوندهها دچار آسیشهای ناشی از استفاده بیضازحد و رکاری
میشوند [3].مفصل زانو و تاندون آشیل شایعتریا محلهای آسیش هستند که هر دو حدود یک نج از تمام آسیشهای مرتهط با دویدن
را وشض میدهند [3].طی دویدن بیشتریا آسیشها در لحظهای که ا با زمیا برخورد میکند ،ر میدهد [2].استفاده از تکنولوژیهای
مختل در طراحی کفض ،یکی از شیوههای مورد استفاده برای کاهض مقدار آسیشهای ناشی از دویدن است .با وجود تالش برای تولید
ایا محصو در جهت کاهض مقدار ایا آسیشها ،میزان آسیشها همچنان در همان سطح باقیمانده است[1].
آسیشهای بیضازحد ،ناشی از ا را مخرب بارهای تکراری بر ساختار اسکلتی-عضالنی میباشد .در مقایسه با راه رفتا ،نیروهای
عکسالعمل زمیا نسهتا بیشتری طی فاز اتکای دویدن به اندام تحتانی منتقل میشود [1].مطالعا گذشته گزارش نمودهاند که اوج
اولیهی نیروی عمودی عکسالعمل زمیا در لحظه تما اشنه با زمیا و نر بارگذاری باال ممکا است ریسک آسیشهای مرتهط با
دویدن را افزایض دهد[6 ,0].
سه نو الگوی برخوردی ا وجود دارد که دوندهها از ایا الگوها استفاده میکنند که شامل الگوی اشنه -نجه ،3قسمت میانی ا -اشنه2
و نجه -اشنه 1میباشد [7].الگوهای برخورد ا بسته به قسمتی از ا که در ابتدا با سطح دویدن برخورد میکند ،دستهبندی میشود .به-
عنوان مثا  ،در الگوی اشنه -نجه ،ای دونده ابتدا با قسمت خارجی اشنه با زمیا برخورد میکند و در ایان با بلند شدن نجه از زمیا
به اتمام میرسد [8].مطالعهی لیهرما و همکارانض نشان داد که طی دویدن ابرهنه الگوی برخورد به صور نجه -اشنه میباشد ،در
حالی که طی دویدن با کفض الگوی برخورد به صور اشنه -نجه است [9].ایا یافته اخیرا توسط هاتا و همکاران نیز مورد بررسی
قرار گرفت که  72درصد از افراد از چنیا الگوی یروی میکردند[31].
با ایا حا  ،یافتههای لیهرما منجر به ایا تصور شد که انسانها ممکا است به دویدن با الگوی نجه -اشنه روی آورند؛ بنابرایا
الگوی نجه -اشنه را در مقایسه با برخورد اشنه -نجه طهیعیتر و سال تر معرفی نمودند [9].چندیا مطالعه گزارش کردهاند که دویدن
با ای برهنه منجر به استفاده از الگوی برخورد نجه -اشنه میشود [32 ,33].گسترش ایا تصور که دویدن نجه -اشنه برای دویدن با
ای برهنه مناسش است ،ایا تصور را ایجاد کرده است که دویدن نجه -اشنه برای زمان استفاده از کفض نیز مناسش است [8].قهرمانان
دوی سرعت اغلش از الگوی برخوردی نجه -اشنه استفاده میکنند ،اما  70تا 81درصد از دوندههای استقامتی از الگوی برخوردی
اشنه -نجه استفاده میکنند [31 ,31].لحظه تما در الگوی برخوردی اشنه -نجه دویدن دارای نر بارگذاری بزرگی است که با سرعت
دویدن مرتهط است و ایجاد شکستگیهای استرسی و التهاب النتارفاشیا را میتواند سهش گردد [36 ,30].کفضهای مدرن برای دویدن
طراحی شدهاند تا الگوی برخوردی اشنه -نجه را با استفاده از مواد االستیک در یک لژ بلند شهیهسازی نموده تا بدیا ترتیش نیروی
تماسی عکسالعمل زمیا را جذب و آسیش را کاهض دهند [37].مطالعا قهلی نشان دادهاند که دوندهها با کفض تمایل دارند نسهت به
ای برهنه بلندتر گام بردارند ،بنابرایا باعث کاهض فشار وارده بر ا میشود [39 ,38].از میان ارامترهای حرکا انتقالی ،متغیرهای
کینتیکی از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد[23 ,21].
نیروهای عکسالعمل زمیا ،زمان رسیدن به اوج نیروهای عکسالعمل زمیا ،نر بارگذاری ،ایمپالس و گشتاور آزاد از مه تریا
متغیرهای کینتیکی هستند که میتوانند برای حرکا انتقالی در نظر گرفت [22].نر بارگذاری عمودی نشاندهنده شیش افزایض اوج
اولیه نیروی عمودی عکسالعمل زمیا طی تما اشنه با زمیا است [21].گزارش شده است که سرعت بارگذاری عمودی یک متغیر
مه برای ارزیابی بارهای ارافی وارده بر بافتهای عضالنی-اسکلتی است [20 ,21].گشتاور آزاد نیز بهعنوان نیروی یچشی طی فاز اتکا
در اندام تحتانی در نظر گرفته شده است] [26و احتما شکستگی استرسی تیهیا را یضبینی میکند[27].
مقایسه بیومکانیکی الگوی برخوردی ا نشان داده است که الگوی برخوردی قسمت میانی ا -اشنه و نجه -اشنه باعث کاهض اوج
تماسی نیروهای عکسالعمل زمیا و نر بارگذاری نیروی عکسالعمل عمودی زمیا میشود][28؛ بنابرایا یشنهاد شده است که الگوی
1
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2
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برخوردی قسمت میانی ا -اشنه و نجه -اشنه میتواند بهطور بالقوه آسیشهای مرتهط با دویدن را کاهض دهد [29 ,9].عالوهبرایا،
مطالعه داود و همکاران شانس ابتال به آسیش کمتر در مفصل زانو و آسیش دویدن را با الگوی برخوردی نجه -اشنه در مقایسه با استفاده
الگوی برخوردی اشنه -نجه یشنهاد میکند [11].با ایا حا در مطالعا گذشته ارتهاط بیا آسیش و ویژگیهای تماسی نیروهای
عکسالعمل زمیا نیروی عکسالعمل عمودی زمیا در سه بعد مورد ارزیابی قرار نگرفته است [13 ,1].یافتههای مطالعا یشیا نشان
میدهد که دویدن با الگوی برخوردی نجه -اشنه ،گشتاور النتارفلکشا مچ ا را افزایض میدهد و باعث میشود استریا تاندون آشیل
در مقایسه با الگوی برخوردی اشنه -نجه افزایض یابد [11 ,12].آرند و همکاران گزارش کردهاند که در استفاده از الگوی برخوردی
نجه -اشنه انقهاض اکسنتریک عضله چهارسرران طی فاز ترمززنندگی دویدن در مقایسه با الگوی برخوردی اشنه -نجه کمتر می-
باشد [11].با ایا حا سه دلیل اصلی برای تغییر الگوی برخوردی اشنه -نجه به الگوی برخوردی قسمت میانی ا -اشنه و نجه -اشنه
وجود دارد که شامل بهینهتر بودن ،کاهض اوج تماسی نیروهای عکسالعمل زمیا و نر بارگذاری مولفه نیروی عکسالعمل عمودی
زمیا و کاهض احتما ابتال به آسیش ناشی از دویدن میباشد] ،[8در حالی که ایا تغییرا هنوز در ادبیا ژوهشی به طور کامل به
ا ها نرسیده است .مطالعا گذشته] [18-10تمامی مولفههای نیروی عکسالعمل زمیا از جمله مقادیر نیروی قدامی-خلفی و داخلی-
خارجی و زمان رسیدن به اوج نیروها را در سه بعد مورد بررسی قرار ندادهاند .از سوی دیگر ،در هیچیک از مطالعا گذشته که به بررسی
الگوهای مختل دویدن رداختهاند ،مقادیر گشتاور آزاد مورد بررسی قرار نگرفته است .به همیا دلیل ژوهض حارر با هدپ بررسی
تمامی ایا متغیرها که به لحاظ کلینیکی] [11 ,19از اهمیت باالیی برخوردار است ،انجام گردید .هدپ ژوهض حارر "بررسی تا یر الگوی
برخوردی اشنه -نجه و نجه -اشنه ،بدون کفض و با کفض بر مقادیر نر بارگذاری ،ایمپالس و گشتاور آزاد طی فاز اتکای دویدن"
است.
مواد و روشها
تحقیق حارر از نو نیمهتجربی و آزمایشگاهی بود .نمونه آماری ژوهض حارر شامل  31مرد سال (سا 26/6±2/8 :سا ؛ جرم:
 78/1±7/2کیلوگرم؛  379/2±0/7سانتیمتر) بود .جهت شرکت در ژوهض از آزمودنیها ررایتنامه کتهی دریافت شد .از شرایط ورود
به مطالعه داشتا دامنه سنی  21تا  11سا  ،دوندههای تفریحی با مد زمان تمریا بیض از  1ماه و سال بودن آزمودنیهای مورد
مطالعه در ایا ژوهض بود .معیارهای خروج از ژوهض عهار بود از عالئ بیماریهای مفاصل ،بیماری استخوان ،آسیش لیگامنت،
اختال عصهی-عضالنی ،بیماریهای تاندون ،سابقه ترومای شدید یا جراحی اندامهای تحتانی ،عفونت مزما مفصل و تزریق داخل
مفصلی کورتیکواستروئید [13].همه آزمودنیها ،اندام تحتانی غالهشان تحت آزمایض شو توپ فوتها تعییا گردید[12].
دو صفحه نیرو کیستلر ( )Kistler AG, Winterthur, Switzerlandبرای هت دادههای نیروی عکسالعمل زمیا در جهت
عمودی ( ،)zجهت داخلی-خارجی ( )xو جهت قدامی-خلفی ( )yطی فاز اتکا راه رفتا (نر نمونهبرداری  3111هرتز) استفاده شد.
تجزیهوتحلیل دویدن
در یک جلسه ،چهار الگوی مختل دویدن مورد آزمایض قرار گرفت )3 :اشنه -نجه با کفض )2 ،اشنه -نجه بدون کفض )1 ،نجه-
اشنه با کفض ،و  )1نجه -اشنه بدون کفض .شرایط اجرای آزمایض برای هر شرکتکننده به طور تصادفی انجام شد .برای هر شرایط
از افراد خواسته شد از یک مسیر  38متری که دو صفحه نیرو در ک جاسازیشده با سرعت ترجیحی خود بدوند .کفض مورد استفاده در
ژوهض حارر برای همه آزمودنیها یکسان و متناسش با اندازه ای آنها بود .بیا هر شرایط  2دقیقه استراحت داده شد .شرایط اجرای
یک کوشض گام صحیح شامل برخورد کامل ا بر روی بخض میانی دستگاه صفحه نیرو بود .اگر صفحه نیرو توسط آزمودنی جهت
تنظی گام مورد هدپ قرار میگرفت یا تعاد آزمودنی دچار اختال میشد ،کوشض دویدن تکرار میگردید .دادههای نیروی عکسالعمل
زمیا در طی فاز اتکای راه رفتا استخراج شد .فاز اتکای راه رفتا بهعنوان فاصله تما اشنهی ا با زمیا ( )Fz>20Nتا بلند شدن
نجه ( [11 ,11])Fz<20 Nتعییا گردید .دادههای نیروی عکسالعمل زمیا با استفاده از یک فیلتر باترورث اییاگذر مرتهه چهارم با
برش فرکانسی  21هرتز فیلتر شد[10].
نیروهای عکسالعمل زمیا طی محورهای عمودی ) ،(zقدامی-خلفی ( )yو داخلی-خارجی ( )xهت گردید .محور  zدر مؤلفههای
) گزارش شد .همچنیا،
) و هلدادن (
) ،میانهاستقرار (
نیروهای عکسالعمل زمیا برای فازهای تما اشنه (
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نیروهای عکسالعمل زمیا در محور  yبرای فازهای تما اشنه (
) گزارش شد.
) و هل دادن (
) ،میانهاستقرار (
(
ایمپالس با استفاده از روش ذوزنقهای برای محورهای  Y ،Xو  Zبه صور زیر محاسهه میشود]:[02
)و(

) و در محور  xبرای فازهای تما

اشنه

در فرمو باال  F1و  Fnبه ترتیش نیروهای او و آخر هستند ∆t ،نیز برابر مد زمان نمونهگیری و  nبرابر تعداد نقطهدادههای نیروی
هتشده است.
گشتاور آزاد از فرمو زیر محاسهه گردید]:[01
گشتاور آزاد
 CoPx ،Mzو  CoPyبه ترتیش گشتاور حو محور عمودی COP ،برابر با مرکز فشار در دو راستای داخلی-خارجی و قدامی-خلفی
میباشد .مقادیر گشتاور آزاد با استفاده از حاصلررب وزن بدن در قد نرما گردید[01].
تحلیل آماری
نرما بودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون شا یرو-ویلک مورد بررسی قرار گرفت .برای مقایسه چهار شرایط ،از آزمون آماری
 ANOVAبا اندازههای تکراری استفاده شد .از آزمون تعقیهی  ،Bonferroniبرای مشخص نمودن اختالپ بیا شرایط مختل
استفاده شد .سطح معناداری برابر  1/10تعییا شد .میزان اندازه ا ر در ژوهض کنونی با استفاده از رابطه  Cohen’s dو به ترتیش زیر
محاسهه شد]:[16

در ایا رابطه اگر میزان اندازه ا ر 1/2 ،یا کمتر باشد ،نشاندهنده تغییرا ک  1/0 ،تغییرا متوسط و  1/8تغییرا بزرگ میباشد.
عملیا آماری در محیط نرمافزاری  SPSS-21انجام شد.
یافتهها
یافتهها نشان داد که میزان نیروی عمودی عکسالعمل زمیا طی فاز میانه اتکا دویدن اشنه -نجه بدون کفض نسهت به همیا الگو در
دویدن با کفض  39/12درصد بیشتر است (p=1/111؛  .)d=3/31میزان ایا نیرو در فاز هل دادن در شرایط دویدن نجه -اشنه بدون
کفض نسهت به شرایط دویدن با الگوی اشنه -نجه بدون کفض حدود  31/73درصد بیشتر است (p=1/113؛ ( )d=3/22جدو )3
(نمودار  .)3همچنیا در الگوی نجه -اشنه با کفض در راستای قدامی-خلفی در فاز هل دادن افزایض معناداری حدود  16/61درصد در
مقایسه با الگوی دویدن اشنه -نجه با کفض مشاهده شد (p=1/111؛  .)d=3/11نیروی داخلی-خارجی در فاز تما اشنه در دویدن
نجه -اشنه با کفض نسهت به دویدن با الگوی اشنه -نجه با کفض حدود  71/31درصد (p=1/113؛  )d=3/83و نسهت به الگوی
دویدن اشنه -نجه بدون کفض حدود  69/90درصد کاهض (p=1/111؛  )d=3/07معناداری را نشان داد (جدو ( )3نمودار .)3
همچنیا طی فاز تما اشنه میزان نیروی داخلی-خارجی طی الگوی دویدن نجه -اشنه بدون کفض نسهت به الگوی اشنه -نجه با
کفض حدود  71/91درصد (p=1/113؛  )d=2/17و نسهت به دویدن با همیا الگو بدون کفض حدود  71/33درصد (p=1/111؛
 )d=2/38کاهض داشته است (جدو ( )3نمودار  .)3بهعالوه ،مقدار نیروی داخلی-خارجی در الگوی دویدن اشنه -نجه بدون کفض
طی فاز میانهی اتکا نسهت به دویدن بدون کفض با الگو نجه -اشنه حدود  27/71درصد افزایض یافته است (p=1/111؛  .)d=1/89در
راستای داخلی-خارجی طی فاز هل دادن در الگوی دویدن اشنه -نجه با کفض نسهت به دویدن نجه -اشنه بدون کفض تقریها 19/81
درصد کاهض داشته است (p=1/119؛ .)d=1/99

327

J Rehab Med. 2020; 9(1): 123-136

جعفرنژادگرو و همکاران

جدول : 2اوج مولفههای نیروی عکسالعمل زمین (درصدی از وزن بدن) در سه بعد طی دو الگوی دویدن با و بدون کفش
مولفه

متغیر

عمودی
نیروها

قدامی-خلفی
داخلی-خارجی

FzHC
FzMS
FzPO
FyHC
FyPO
FxHC
FxMS
FxPO

الگوی پاشنه-پنجه
بدون کفش
330/11±21/11
*311/19±36/70
$
211/09±38/77
-21/71±1/92
23/91±0/01
¥$
1/79±3/92
$
-8/11±2/22
-1/87±2/01

با کفش
311/71±26/31
*339/63±36/91
220/22±61/01
-39/30±1/69
#
38/97±1/31
#β
1/76±2/17
-8/27±2/97
β
-1/36±3/98

الگوی پنجه-پاشنه
بدون کفش
$
220/11±36/96
-37/09±30/10
20/31±8/71
β$
3/21±3/11
$
-0/83±2/77
β
-0/20±2/23

با کفش
226/12±26/27
-39/86±1/09
#
20/92±0/18
#¥
3/11±3/79
-6/31±2/27
-0/31±2/07

 $اختالف معنادار بین دویدن بدون کفش با  5الگوی پاشنه-پنجه و پنجه-پاشنه
 ¥اختالف معنادار بین دویدن بدون کفش الگوی پاشنه-پنجه و دویدن با کفش با الگوی پنجه-پاشنه
 βاختالف معنادار بین دویدن با کفش الگوی پاشنه-پنجه و دویدن بدون کفش با الگوی پنجه-پاشنه
 #اختالف معنادار بین دویدن با کفش  5الگوی پاشنه-پنجه و پنجه-پاشنه
* اختالف معنادار بین دویدن بدون کفش و با کفش در الگوی دویدن پاشنه-پنجه

همانطور که در جدو  2نشان داده شده است ،زمان رسیدن به اوج نیروی عمودی طی دویدن با کفض در الگوی اشنه -نجه در فاز
برخورد اشنه با زمیا نسهت به دویدن بدون کفض  36/08درصد (p=1/110؛  )d=3/07و در فاز میانهی اتکا حدود  12/16درصد
(p=1/111؛  )d=2/10افزایض داشته است .همچنیا مقدار زمان رسیدن به اوج مولفه عمودی طی فاز هل دادن در دویدن اشنه -نجه
بدون کفض نسهت به دویدن با کفض  9/87درصد بیشتر (p=1/111؛  )d=3/18و در دویدن نجه -اشنه بدون کفض  1/90درصد
(p=1/138؛  )d=3/13و با کفض  3/12درصد (p=1/111؛  )d=3/11کمتر میباشد (جدو  .)2زمان رسیدن به اوج نیروی قدامی-
خلفی در الگوی دویدن اشنه -نجه با کفض در مقایسه با دویدن در همیا الگو در شرایط بدون کفض  39/78درصد (p=1/111؛
 )d=3/19و نسهت به دویدن با الگوی نجه -اشنه در شرایط با کفض  11/91درصد (p=1/138؛  )d=3/18در فاز تما اشنه کاهض
داشت .در لحظهی به اوج رسیدن نیروی قدامی-خلفی طی فاز هل دادن در مقایسه با دویدن با الگوی دویدن نجه -اشنه با و بدون
کفض بهترتیش  31/12درصد (p=1/121؛  )d=1/96و  31/00درصد (p=1/110؛  )d=3/28افزایض داشت .در همیا فاز طی دویدن
اشنه -نجه بدون کفض نسهت به دویدن نجه -اشنه با همیا شرایط در زمان به اوج رسیدن نیروی قدامی-خلفی  8/09درصد
(p=1/113؛  )d=1/73افرایض زمان قابل مشاهده بود .در دویدن با الگوی اشنه -نجه با کفض در زمان به اوج رسیدن نیروی داخلی-
خارجی طی فاز میانه اتکا در الگوی اشنه -نجه با کفض نسهت به الگوی نجه -اشنه با کفض  12/72درصد (p=1/113؛  )d=3/28و
در مقایسه با همیا الگو در شرایط بدون کفض  61/17درصد (p=1/133؛  )d=3/17بیشتر بود .همچنیا در فاز هل دادن در زمان
رسیدن به اوج در راستای داخلی-خارجی با الگوی دویدن اشنه -نجه با کفض در مقایسه با الگوی نجه -اشنه با و بدون کفض به
ترتیش  23/66درصد (p=119؛  )d=1/96و  13/17درصد (p=1/112؛  )d=3/10بزرگتر بود (جدو .)2
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جدول  :5زمان رسیدن به اوج مولفههای نیروی عکسالعمل زمین (میلیثانیه) در سه بعد طی دو الگوی دویدن با و بدون کفش
مولفه

متغیر

قدامی-

FzHC
FzMS
FzPO
FyHC

خلفی

FyPO

عمودی
زمان
رسیدن به
اوج نیروها

داخلی-
خارجی

FxHC
FxMS
FxPO

الگوی پاشنه-پنجه
بدون کفش
*28/30±7/23
*10/10±1/71
*¥$
333/10±33/11
*63/97±6/99
211/13±20/18

$

$

27/38±31/11
83/71±28/12
382/16±19/38
$

الگوی پنجه-پاشنه

با کفش
*19/82±7/61
*01/16±8/13
*322/16±33/12
*#
71/21±9/01

بدون کفش
$
321/61±33/01
60/18±31/72

با کفش
¥
321/18±31/21
#
00/18±38/31

#β

β$

#

219/16±39/79

#β

13/92±9/16
β#
93/21±21/01
β#
239/11±11/87

381/16±39/20

β$

31/18±32/83
β$
61/92±22/13
β
367/18±11/12

389/80±21/67

#

31/21±31/36
#
06/80±26/20
#
381/11±19/88

 $اختالف معنادار بین دویدن بدون کفش با  5الگوی پاشنه-پنجه و پنجه-پاشنه
 βاختالف معنادار بین دویدن با کفش الگوی پاشنه-پنجه و دویدن بدون کفش با الگوی پنجه-پاشنه
 #اختالف معنادار بین دویدن با کفش  5الگوی پاشنه-پنجه و پنجه-پاشنه
* اختالف معنادار بین دویدن بدون کفش و با کفش در الگوی دویدن پاشنه-پنجه

با توجه به جدو  1نر بارگذاری عمودی طی دویدن با کفض نسهت به بدون کفض در الگوی اشنه -نجه حدود  3/07درصد بزرگتر
بود (p=1/111؛  .)d=3/17مقدار ایمپالس در راستای قدامی-خلفی در الگوی نجه -اشنه طی دویدن با کفض نسهت به دویدن بدون
کفض در همیا الگو دویدن  31/16درصد (p=1/113؛  )d=1/16و نسهت به دویدن بدون کفض در الگوی اشنه -نجه  31/19درصد
(p=1/111؛  )d=1/71بیشتر بود .اختالپ بیا مقادیر اوج مثهت و منفی گشتاور آزاد در هر دو شرایط دویدن با و بدون کفض در
الگوهای مذکور معنادار نهود (( )p˃1/10جدو ( )1نمودار.)2
جدول  :3مقادیر نرخ بارگذاری (وزن بدن بر ثانیه) ،ایمپالس (وزن بدن در ثانیه) و گشتاور آزاد طی دو الگوی دویدن با و بدون کفش
الگوی پاشنه-پنجه

متغیر

مولفه

نرخ بارگذاری

عمودی

*1/23±1/78

عمودی

12/81±1/20

11/23±1/00

¥

1/33±1/60

ایمپالس

قدامی-خلفی
داخلی-

بدون کفش

با کفش

بدون کفش

با کفش

*1/12±1/69

-

-

13/83±2/12

11/93±2/29

β

β¥

1/27±1/12

3/10±1/12

3/10±1/10

3/10±1/06

اوج مثبت

3/68±1/01

3/17±1/03

3/71±3/16

3/11±1/09

اوج منفی

-3/30±1/63

-3/18±1/11

-3/11±/38

-3/20±1/19

* اختالف معنادار بین دویدن با و بدون کفش در الگوی دویدن الگوی پاشنه-پنجه
 ¥اختالف معنادار بین دویدن بدون کفش الگوی پاشنه-پنجه و دویدن با کفش با الگوی پنجه-پاشنه
 βاختالف معنادار بین دویدن با کفش الگوی پاشنه-پنجه و دویدن بدون کفش با الگوی پنجه-پاشنه
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1/28±1/88

1/63±1/00

1/97±1/16

خارجی
گشتاور آزاد

الگوی پنجه-پاشنه
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نمودار  :2الگوی سری-زمانی مؤلفهها در چهار شرایط دویدن الف) نیروی قدامی-خلفی عکسالعمل زمین ،ب) نیروی داخلی-خارجی
عکسالعمل زمین ،ج) نیروی عمودی عکسالعمل زمین
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نمودار  :5نمودار سری-زمانی گشتاور آزاد طی چهار شرایط دویدن

بحث
هدپ ژوهض حارر بررسی ا را دویدن با الگوهای مختل بر مقادیر نر بارگذاری ،ایمپالس و گشتاور آزاد در سه بعد طی فاز اتکای
دویدن میباشد.
یافتههای ژوهض حارر نشان داد که طی الگوی دویدن نجه -اشنه با و بدون کفض ،اوج اولیهی منحنی عمودی نیروی عکسالعمل
زمیا ر نمیدهد .با ایا وجود ،اوج اولیهی منحنی عمودی نیروی عکسالعمل زمیا در الگوی دویدن اشنه -نجه نیز بیا دو شرایط
با و بدون کفض اختالپ معناداری را نشان نداد .یافتههای مطالعا حاکی از آن است که یک الگوی برخورد نجه -اشنه موجش افزایض
ذخیره مؤ ر و آزاد شدن انرژی االستیک در مقایسه با برخورد اشنه -نجه میشود و برخی ایا مورو را به دلیل بهینهتر بودن ،یشنهاد
میکنند [18 ,17].میزان نیروی عمودی عکسالعمل زمیا طی فاز میانه اتکا دویدن اشنه -نجه بدون کفض نسهت به همیا الگو در
دویدن با کفض بیشتر بود .میزان ایا نیرو در فاز هل دادن در شرایط دویدن نجه -اشنه بدون کفض نسهت به شرایط دویدن با الگوی
اشنه -نجه بدون کفض افزایض یافت .در یک نمودار سری-زمانی نیروی عکسالعمل عمودی زمیا برای الگوی برخوردی اشنه -نجه
اولیا اوج ،اوج تماسی نیروهای عکسالعمل زمیا و اوج دوم که بهعنوان اوج فعا طی فاز اتکا شناخته میشود ،وجود دارد .در الگوی
برخوردی نجه -اشنه ممکا است اوج تماسی قابل تشخیصی در نیروی عکسالعمل عمودی زمیا طی فاز اتکا وجود نداشته باشد ،اما
یک اوج فعا وجود خواهد داشت [8].اوج اولیه در نیروی عکسالعمل عمودی زمیا طی دویدن با الگوی اشنه -نجه ،ترکیهی از
نیروهای مربوط به رربه اشنه و بارهای بدون رربه است که از طریق اشنه و بارهای ارسا شده از طریق قسمت دیستا ا منتقل
میشود .مولفههای نیروی که به برخورد اشنه مربوط نیست ،حدود نیمی از مقدار بزرگی اوج اولیه در نیروی عکسالعمل عمودی زمیا
را تشکیل میدهد [19].ایا مشاهدا موجش شده است بسیاری از محققان یضبینی کنند که تغییر الگوی برخوردی اشنه -نجه به یک
الگوی برخورد نجه -اشنه موجش میشود تا اوج تماسی نیروی عمودی عکسالعمل زمیا و نر بارگذاری عمودی طی تما با زمیا
کاهض یابد [03 ,01].مطالعا اخیر شواهدی از اوج تما عمودی طی دویدن با الگوی برخورد نجه -اشنه نشان دادهاند ،هرچند در
تحلیل دادههای سری-زمانی به صور بصری ایا اوج قابل مشاهده نیست .در مطالعه گربر و همکاران نیروی عکسالعمل عمودی
زمیا را در دامنه فرکانس با استفاده از تهدیل فوریه تجزیهوتحلیل کردند و گزارش شد که فرکانسها در دامنه  21-31هرتز (بهعنوان-
مثا  ،دامنه فرکانس اوج تماسی نیروهای عکسالعمل زمیا در دویدن با الگوی برخوردی اشنه -نجه) در دوندههای با الگوی برخوردی
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نجه -اشنه ،دامنه فرکانس کمتر از دوندههای با الگوی برخوردی اشنه -نجه بود [02].محققان نشان دادند که اوج تماسی نیروهای
عکسالعمل زمیا دویدن الگوی برخوردی اشنه -نجه توسط نیروی اندام تحتانی طی برخورد با زمیا ،در حالی که نیروی فعا نتیجه
حرکا بقیه بدن است [19].گربر و همکاران ایمپکت و اوج مثهت را در هر دو الگوی برخوردی اشنه -نجه و نجه -اشنه با استفاده از
تجزیهوتحلیل موجک مورد بررسی قرار دادند [02].ایا محققیا نشان دادند که اوج تماسی نیروهای عکسالعمل زمیا در هر دو الگوی
برخوردی اشنه -نجه و نجه -اشنه وجود دارد ،مقدار آن در دویدن با الگوی برخوردی نجه -اشنه کمتر میباشد[01].
همچنیا در الگوی نجه -اشنه با کفض در راستای قدامی-خلفی در فاز هل دادن افزایض معناداری در مقایسه با الگوی دویدن اشنه-
نجه با کفض مشاهده شد .نیروی خارجی در فاز تما اشنه در دویدن نجه -اشنه نسهت به دویدن با الگوی اشنه -نجه کاهض
معناداری را نشان داد .مولفهی نیروی عکسالعمل زمیا در راستای خارجی ممکا است باعث بروز رونیشا ا شود که هنگامی که
بیضازحد میشود به درد ا و زانو مرتهط میشود][00 ,01؛ بنابرایا با توجه به نتایح حارر میتوان بیان نمود که الگوی دویدن نجه -اشنه
میزان مولفهی خارجی و میزان رونیشا ا نسهت به الگوی اشنه -نجه کاهض یدا نموده که میتواند سهش کاهض ریسک آسیش گردد.
بهعالوه ،مقدار نیروی داخلی در الگوی دویدن اشنه -نجه بدون کفض طی فاز میانهی اتکا نسهت به دویدن بدون کفض با همیا الگو
نجه -اشنه افزایض یافته است.
نتایج زمان رسیدن به اوج نیروهای عکسالعمل زمیا نشان داد که الگوی دویدن و وشض ا میتواند سهش تغییر در ایا متغیر گردد.
برخی از محققیا ها زمانهندی مولفههای نیروی عکسالعمل زمیا طی فعالیتهایی نظیر دویدن و راه رفتا را به وجود ها در برنامه
کنتر حرکتی مرتهط دانستهاند؛ به ایا ترتیش که ایا ها زمانهندی مولفههای نیروی عکسالعمل ،منعکسکننده برنامه حرکتی است
که در آن یک توالی از دستورهای حرکتی ذخیرهشده برای هر وظیفه مشخص از مغز صادر میگردد][07 ,06؛ بنابرایا میتوان بیان نمود
که وشض ا و تغییر الگوی دویدن مورد استفاده در ژوهض حارر قابلیت تغییر در برنامه حرکتی را طی فعالیت دویدن دارا میباشد.
نر بارگذاری عمودی طی دویدن با کفض نسهت به بدون کفض در الگوی اشنه -نجه بزرگتر بود .مطالعا انجامشده توسط چندیا
محقق ،ارتهاطی بیا میزان اوج تماسی نیروی عمودی عکسالعمل زمیا باال و نر بارگذاری عمودی یا هر دو را به همراه داشته است
که موجش آسیشهای مرتهط با الگوی برخوردی میشود] ،[09 ,08با ایا حا  ،محققان دیگر نشان دادند که ارتهاط بیا ارامترهای نیروی
عکسالعمل عمودی و خطر آسیش دیدن وجود دارد [61 ,09].نیگ و همکاران گزارش دادند دوندههای با اوج تماسی نیروهای عکسالعمل
زمیا بیشتر و نر بارگذاری باال بهطور معناداری در مقایسه با دوندهها با اوج تماسی نیروهای عکسالعمل زمیا و نر بارگذاری اییا
کمتر دچار آسیشهای مرتهط با دویدن میشوند [1].با ایا حا  ،تمام مطالعاتی که نر بارگذاری عمودی باالتری را در دوندههای دارای
آسیش یدا کرده بودند ،با علت الگوی برخوردی اشنه -نجه بود][62 ,63؛ بنابرایا با توجه به نتایج ژوهض حارر میتوان بیان نمود که
الگوی دویدن اشنه -نجه بدون کفض نسهت به دویدن با کفض ،نر آسیشهای احتمالی را کاهض میدهد .مقدار ایمپالس در راستای
قدامی-خلفی در الگوی نجه -اشنه طی دویدن با کفض نسهت به دویدن بدون کفض در همیا الگو دویدن و نسهت به دویدن بدون
کفض در الگوی اشنه -نجه بیشتر بود .اختالپ بیا مقادیر اوج مثهت و منفی گشتاور آزاد در هر دو شرایط دویدن با و بدون کفض در
الگوهای مذکور معنادار نهود .مقادیر گشتاور آزاد با بارهای یچشی واردشده بر بدن در طی حرکا انتقالی مرتهط است [27].با ایا وجود،
با توجه به یافتههای ژوهض حارر الگوی دویدن مقادیر گشتاور آزاد را تحت تا یر قرار نمیدهد.
ژوهض حارر دارای محدودیتهایی بود که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد :اوال در ایا ژوهض آزمونیها را تنها مردان
تشکیل میدادند و آزمودنیهای زن مورد مطالعه قرار نگرفتند .همچنیا الگوی قسمت میانی ا -اشنه (میدفو ) در ایا ژوهض مورد
مطالعه قرار نگرفت که نیاز به ژوهضهای بیشتر در آینده میباشد.
نتیجهگیری
نتایج ژوهض حارر نشان داد که میزان نیروی عکسالعمل عمودی زمیا طی فاز میانه اتکا دویدن اشنه -نجه بدون کفض نسهت به
همیا الگو در دویدن با کفض بیشتر بود .میزان ایا نیرو در فاز هل دادن در شرایط دویدن نجه -اشنه بدون کفض نسهت به شرایط
دویدن با الگوی اشنه -نجه بدون کفض بیشتر بود .همچنیا در الگوی نجه -اشنه با کفض در راستای قدامی-خلفی در فاز هل دادن
افزایض معناداری در مقایسه با الگوی دویدن اشنه -نجه با کفض مشاهده شد .نیروی خارجی در فاز تما اشنه در دویدن نجه-
اشنه نسهت به دویدن با الگوی اشنه -نجه کاهض معناداری را نشان داد .مقدار نیروی داخلی در الگوی دویدن اشنه -نجه بدون
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 نتایج زمان رسیدن به اوج. اشنه افزایض یافته است-کفض طی فاز میانهی اتکا نسهت به دویدن بدون کفض با همیا الگو نجه
 نر بارگذاری عمودی طی.نیروهای عکسالعمل زمیا نشان داد که الگوی دویدن و وشض ا میتواند سهش تغییر در ایا متغیر گردد
 یافتههای ژوهض حارر الگوی دویدن مقادیر گشتاور آزاد را. نجه بزرگتر بود-دویدن با کفض نسهت به بدون کفض در الگوی اشنه
 استفاده از، نجه در حالت ابرهنه در مقایسه با کفض- با توجه به کاهض نر بارگزاری در الگوی دویدن اشنه.تحت تا یر قرار نمیدهد
 اشنه استفاده از ایا الگو در افراد با ای رونیت- همچنیا با توجه به کاهض نیروی خارجی در دویدن نجه.ایا الگو توصیه میشود
. نیاز به انجام ژوهضهای بیشتر در ایا زمینه دارد، هرچند که ا ها بهتر ایا موارد،توصیه میشود
تشکر و قدردانی
.با تشکر از همه کسانی که ما را در ژوهض حارر یاری کردند
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