
180

May and June 2022. Volume 11. Number 2

The purpose of this review study is to review the studies that have assessed the interaction between 
surface stiffness and lower limb stiffness. There is a general hypothesis that with the increase of surface 
stiffness, the lower limb stiffness decreases or vice versa. These interactions take place with the aim of 
maintaining the dynamics of the center of mass and reducing the energy consumption during move-
ment. One of the mechanisms for these interactions is the change in joint stiffness and leg geometry. 
Some studies suggested that the stretch reflex has no role in changing the lower limb stiffness. Although 
interactions between lower limb stiffness and surface stiffness has been recognized, there is little evi-
dence about neuromuscular mechanism of these interactions. More studies is needed in this filed.
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T
Extended Abstract

Introduction

he stiffness in human body describes 
the body’s ability to resist displacement 
when the ground reaction force is applied. 
During activities such as hopping, run-
ning and walking, the soft tissues act like 

springs; they are compressed during the eccentric muscle 
contraction and are released during the concentric muscle 
contraction. The lower limb or leg stiffness in calculated 
by dividing the maximal vertical ground reaction force by 
the maximal vertical displacement of the center of mass. 
The joint stiffness determines the leg stiffness and is the 
relation between change in joint moment and angular 
positions during the stance phase of walking. The main 
purpose of this review study is to review the studies on 
the interaction between surface stiffness and lower limb 
stiffness.

Results

Table 1 presents a summary of equations that are used 
for calculating the leg and joint stiffness.

There are many factors that affect the interaction be-
tween lower limb stiffness (speed and frequency of move-
ment) and the stiffness of surface (e.g., land or shoe). 
When a person hops on a spring surface (surface with 
linear elastic behavior), the surface acts as another spring 
combined with the lower limb. Therefore, the total stiff-
ness during hopping is the combined stiffness of lower 
limb and surface; it is assumed that during hooping on 
the spring surface, if surface stiffness is higher than leg 
stiffness, the leg stiffness decreases as a compensatory re-

sponse and, if the surface stiffness is lower than leg stiff-
ness, the leg stiffness increases. 

Overall, three joints affect the leg stiffness including hip, 
knee, and ankle joints. Today, there is a general consensus 
on the important role of the ankle joint in hopping at a 
frequency of 2.2 Hz; however, some studies still believe 
that the knee joint is also important in adjusting the leg 
stiffness. In a study, it was indicated that during a change 
in surface stiffness, the ankle joint stiffness is the most im-
portant factor, while leg angle during lower limb contact 
is the most important factor in adjusting the leg stiffness. 
It seems that at a lower-frequency or maximum-frequen-
cy hopping, the knee joint stiffness is the important joint 
that affect the leg stiffness following the change in surface 
stiffness. 

For neuromechanically mechanism of the interaction of 
leg stiffness and surface stiffness, studies have proposed 
the stretch reflexes; however, some studies suggested 
that stretch reflex has no role in the alteration of lower 
limb stiffness, although it seems that people adjust their 
lower limb stiffness before striking the ground. There-
fore, in addition to the familiarity with the spring surface, 
the feedforward mechanism seems to be responsible for 
the regulation of leg stiffness. Although the interaction 
between lower limb stiffness and surface stiffness has 
been recognized, there is little evidence about the sensory 
feedback mechanism, and more investigation is needed. It 
seems that the increase in the activation of gamma motor 
neurons is the best reason for the increase in leg stiffness 
during hopping on the compliant surface.

The effect of surface stiffness on the performance is still 
under debut. Some studies believe that the stiff surfaces 
help reduce the ground contact time and consequently 

Table 1. the equations used for the calculations of leg and joint stiffness

Equation Reference Details 

Vertical Stiffness

Kvert=
Fmax

Y∆ [10] Fmax indicates the maximum vertical ground reaction force, and ∆Y 
shows the maximum vertical displacement of the center of mass

Kvert=m(2∏/P)2 [17] m shows the body mas, and p is the period of vibration

0Kvert=mw2
[18] m is the body mass, and ω0 shows the natural frequency of an oscillator

Leg Stiffness kleg=
Fmax

∆L  [10]
Fmax is the maximum vertical ground reaction force, and ∆L is the 

change in leg length;
∆L=∆y+L0(1 cos) and θ=sin-1(u0/2L0)

Joint Stiffness
Kjo int=

∆M
∆θ  [11] M is the change in joint moment, and ∆Ө is the change in joint angle

Kjo int=
2w
∆θ  [19] W denotes the negative work in joint, and Ө∆ is the change in joint angle 
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increase the leg stiffness and speed. On the other hand, 
some studies believe that the increase in surface stiffness 
reduces the leg stiffness. However, the effect of spring 
surface on the improvement of drop jumping perfor-
mance has been reported. Some studies showed the ef-
fect of surface stiffness on the energy consumption during 
movement. It was indicated that during hopping on the 
spring surface, the energy required for hopping is reduced 
due to the return of surface energy to the body.

Some studies evaluated the effect of surface stiffness on 
musculoskeletal injuries. It was proposed that the spring 
surface can increase the ground contact time in the stance 
phase and consequently reduce the vertical ground reac-
tion force that is the main reason of most joint injuries. 
However, because of the inverse relationship between leg 
stiffness and surface stiffness, it was shown that reduced 
surface stiffness in spring surface increased the leg stiff-
ness, and this interaction causes an increase in dangerous 
ground reaction force during movement. Interestingly, it 
was shown that the decrease in surface stiffness did not 
reduce the vertical ground reaction force which should be 
considered in designing sports surfaces.

Conclusion

in conclusion, it seems that lower limb stiffness and sur-
face stiffness depend one each other, such that a change in 
one causes a change in other. However, the interaction of 
leg stiffness and surface stiffness is only when they have 
same amount of stiffness; if the surface stiffness be higher 
than the leg stiffness, this relationship disappears. There-
fore, there is no general consensus on the effect of surface 
stiffness and leg stiffness on the sport performance and 
musculoskeletal injuries. It is important to pay attention to 
the equality of surface stiffness and leg stiffness, because 
their  difference can affect the findings.
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مقاله مروری

تعامل بین سفتی سطح و سفتی اندام تحتانی و تأثیر آن بر عملکرد و احتمال بروز آسیب

هدف این مطالعه، مروری بر تحقیقات انجام شده پیرامون تعامل سفتی سطح و سفتی اندام تحتانی بود. مطالعات نشان دادند به دنبال 
افزایش سفتی سطح، سفتی اندام تحتانی کاهش می یابد و برعکس به دنبال کاهش سفتی سطح، سفتی اندام تحتانی افزایش پیدا می کند. 
این تعامالت در سفتی با هدف حفظ دینامیک مرکز جرم و کاهش انرژی مصرفی طی حرکت صورت می گیرند. از جمله سازوکارهای 
پیشنهادی برای تعامل سفتی اندام و سطح، تغییر در سفتی مفصلی، به ویژه مفصل مچ پاست. در خصوص عوامل عصبی مربوط به تغییر 
در سفتی اندام تحتانی به دنبال تغییر در سفتی سطح عنوان شده که رفلکس های کششی نقشی در تغییر سفتی اندام تحتانی ندارند. در 
حال حاضر، تعامل بین سفتی سطوح مختلف و سفتی اندام تحتانی شناسایی شده است، اما در مورد سازوکارهای دقیق مربوط به تعامل 

سفتی اندام تحتانی، سفتی سطح و سازوکارهای عصبی عضالنی مربوط به این فرایند اطالعات زیادی به چشم نمی خورد. 
کلیدواژه ها سفتی سطح، سفتی پا، سفتی مفصل، آسیب ورزشی، عملکرد
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مقدمه

حرکت انسان در فرایندی پیچیده روی می دهد و در آن به 
هماهنگی 2 یا چند بخش اندام ها نیاز است که به وسیله واحدهای 
عضالنی تاندونی با خواص غیر خطی و تطبیق پذیر، تحت کنترل 
سیستم عصبی به حرکت در می آیند ]1[. حدود دو قرن پیش 
عنوان شد بافت های نرم بدن انسان (عضالت، تاندون ها و رباط ها) 

طی حرکت، رفتاری فنر مانند از خود نشان می دهند ]2[. 

اهمیت خواص فنریت بافت های نرم به ویژه عضالت به وسیله 
بیومکانیست هایی نظیر برن استین ]3[، هیل ]4[ و شرینگتون 
]5[ بیان شده  است. به طور کلی اتفاق نظر بر این بود که خواص 
فنریت بافت های نرم نقش مهمی در حفظ پاسچر قائم، ذخیره و 
رهاسازی انرژی االستیکی و کنترل فعالیت عضالنی ایفا می کنند 
]6[. با توجه به این بخش از خواص بافت های نرم بدن انسان، 
مدل های مختلفی نظیر مدل های مکانیکی پیچیده و با جزئیات و 
مدل های ساده خطی با چند عنصر مکانیکی برای شبیه سازی و 

توصیف حرکت انسان ارائه شدند ]7، 8[. 

یکی از این مدل های ساده، مدل جرم فنر خطی است ]9[ 
که توسط پژوهشگران مختلف برای مدل کردن حرکاتی نظیر 
راه رفتن، دویدن، هاپینگ، پرش و غیره استفاده می شود ]10[. 
این مدل ساده متشکل است از یک جرم نقطه ای که روی فنری 
خطی و بدون جرم به جنبش1 می پردازد. جرم نماینده موقعیت 
مرکز جرم و فنر نماینده ترکیب اثر بافت های تمام بخش های اندام 
یا اندام های در ارتباط با زمین است. باید توجه داشت بافت های 
نرم (عضالت، تاندون ها، رباط ها و غیره) طی حرکت در سطح 
مفصل خود به عنوان فنر عمل می کنند و اثر ترکیبی این ها در 
کل اندام یا در هر دو اندام را می توان به صورت یک فنر خطی به 

نمایش کشید (تصویر شماره 1). 

با توجه به رابطه فنر خطی می توان چنین استنباط کرد که 
در مدل جرم فنر، مفهوم سفتی در بدن انسان یا بخش های بدن، 
توصیف کننده قابلیت بدن برای مقاومت در برابر جابه جایی هنگام 
اعمال نیروی عکس العمل زمین است. در حال حاضر، از این مدل 
برای بررسی جنبه های مختلفی از حرکت شامل تطابق انجام شده 
در مکانیک بدن، به ویژه سفتی اندام تحتانی به دنبال تغییر در  
سرعت ]11[، فرکانس گام ]12[، سطح گراویتی ]13، 14[ و 
غیره استفاده شده است. از جمله پارامترهایی که تغییر در سفتی 
اندام تحتانی را درپی دارند، سفتی سطح است. هنگامی که فردی 
روی سطح کامپلینت می دود، سطح به عنوان فنری دیگر در امتداد 
یا در سری فنر پا عمل می کند. در این شرایط مکانیک حرکت 
به سفتی ترکیبی فنر پا و فنر سطح بستگی خواهد داشت ]14[. 

 1. Bouncing

پژوهشگران از شیوه های مختلف و برای اهداف متفاوتی این 
فرض را آزمایش کردند. هدف این تحقیق، مروری بر تحقیقات 
انجام شده در مورد تعامل بین سفتی سطح و سفتی اندام تحتانی 

و تعیین سازوکارهای درگیر در آن بود. 

تعریف سفتی

تحتانی  اندام های  یا  اندام  رفتار  شد  بیان  که  همان طور 
  F=k.x طی حرکت را می توان به شکل فنری خطی با معادله
 k ،نماینده نیرو با واحد نیوتن F مدل سازی کرد. در رابطه مذکور
نماینده ضریب سفتی با واحد نیوتن بر متر و x نماینده جابه جایی 
با واحد متر است ]15[. با توجه به معادله فنر خطی، می توان 
استنباط کرد که در مدل جرم فنر مفهوم سفتی در بدن انسان یا 
بخش های بدن، توصیف کننده قابلیت بدن برای مقاومت در برابر 

جابه جایی هنگام اعمال نیروی عکس العمل زمین است ]15[. 

به طور کلی واژه سفتی به منظور توصیف نیروی مورد نیاز برای 
می شود:  استفاده  ساختار  یک  معین  تغییر شکل  به  دستیابی 
سفتی= بار تقسیم بر تغییر شکل. با این حال، تعداد زیادی آرایش 
مختلف از بار (نیرو، گشتاور، استرس و غیره) اعمالی بر ساختار 
و تعداد زیادی نقطه ممکن در یک ساختار وجود دارد که تغییر 
آن  در  می توان  را  غیره)  و  استرین  زاویه،  (جابه جایی،  شکل 
اندازه گیری کرد. بنابراین واژه سفتی ساختاری همواره نیازمند 
توصیف دقیق نوع بار و موقعیت و نوع دقیق تغییر شکل مورد 

اندازه گیری است ]16[. 

انواع سفتی اندام تحتانی

بیومکانیست ها از چندین روش مختلف برای محاسبه سفتی 
اندام تحتانی استفاده می کنند: سفتی عمودی، سفتی پا و سفتی 
مفصلی ]15[. از سفتی عمودی اغلب به منظور توصیف حرکات 
خطی که در جهت عمودی رخ می دهند، مثل پرش و هاپینگ 
استفاده می شود ]17[. با این حال، طی حرکاتی نظیر دویدن که 
تماس پا با زمین زاویه دار بوده و مرکز جرم مستقیماً روی پا قرار 
ندارد از روش محاسبه سفتی پا استفاده می شود ]18[. سفتی 
عمودی و پا مقیاس های خطی هستند. از این رو، کاربرد سفتی 
مفصلی برای توصیف سفتی دورانی است. از سفتی مفصلی هنگام 
بررسی نقش مفاصل منفرد در سفتی کلی اندام تحتانی استفاده 
می شود ]11[. خالصه ای از روش های رایج برای محاسبه 3 نوع 

سفتی در جدول شماره 1 ارائه شده است. 

انطباق سفتی با عوامل خارجی

مطالعات گذشته در حوزه سفتی اندام تحتانی نشان دادند 
سفتی فنر اندام تحتانی عاملی انطباق پذیر است. هنگامی که 
فردی روی یک سطح هاپینگ انجام می دهد، سفتی فنر پای 
او می تواند برای تطابق با افزایش فرکانس هاپینگ یا افزایش 

عباس فرجاد پزشک و همکاران. تعامل سفتی سطح و سفتی اندام تحتانی
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ارتفاع هاپینگ در فرکانسی مشابه تا بیش از 2 برابر افزایش 
پیدا کند ]20، 21، 22، 23[. این افزایش سفتی پا در درجه اول 
به دلیل کاهش جابه جایی عمودی مرکز جرم صورت می گیرد 
]24[. عالوه بر این، نشان داده شده است که برای رسیدن به 
محدوده ای از فرکانس گام طی دویدن، سفتی فنر پا تا بیش از 

2 برابر می تواند افزایش پیدا کند ]25[. 

در همین راستا یکی از فرضیات ارائه شده در حوزه انطباق پذیری 
سفتی پا، تعامل بین سفتی پا و سفتی عامل خارجی در ارتباط 
با پا نظیر کفش یا سطح است. مطالعات مختلفی اثر کفش های 
مخصوص دویدن ضربه گیر را بر مکانیک دویدن بررسی کردند. 
مطالعات نشان دادند کفش مخصوص دویدن، نیروی ضربه ای 
از برخورد  اندام تحتانی را دقیقاً پس  مربوط به کاهش شتاب 
پا با زمین کاهش می دهد ]26[. به دلیل اینکه سفتی فنر این 
قبیل کفش ها بسیار بیشتر از سفتی فنر پاست، خواص االستیکی 
داشت.  نخواهد  تحتانی  اندام  سفتی  بر  قابل توجهی  اثر  کفش 
به عبارت دیگر، تعامل سفتی فنر پا با سفتی کفش قابل چشم پوشی 
است. از سوی دیگر، در خصوص تعامل بین سفتی فنر پا با سفتی 
سطح االستیک (در دامنه ای خاص نزدیک به سفتی فنر پا نه 
سفتی خیلی زیاد و نه سفتی خیلی کم) فرضی کلی وجود دارد و 
آن، اینکه هنگامی که فردی روی سطح کامپلینت می دود، سطح 
این  پا عمل می کند. در  با فنر  امتداد  به عنوان فنری دیگر در 
شرایط، مکانیک حرکت به سفتی ترکیبی فنر پا و فنر سطح 
بستگی خواهد داشت ]14[. پژوهشگران از راه های مختلف و برای 

اهداف متفاوتی این فرض را آزمایش کردند ]14، 27[. 

اثر سفتی سطح بر سفتی اندام تحتانی 

نظیر  لحظه ای  وقایع  اثر  بررسی  به  تحقیق  تاکنون چندین 
فرود روی سطح انجام شده  است. گل هافر ]28[ با استفاده از 
ویژگی های عصب دهی عضله دوقلوی داخلی هنگام فرود روی 
سطوحی با سفتی مختلف، مک نیت و همکاران ]29[ از طریق 
مختلف،  سفتی  با  سطوح  روی  ژیمناست کاران  فرود  بررسی 
ساندرز و آلن ]30[ با استفاده از تغییرات گشتاوری مفاصل درپی 

تغییر سفتی سطح هنگام فرود این فرض را به تأیید رساندند. 

روی  فرد  که  هنگامی  دهد  می  نشان  مطالعات  این  نتایج 
سطحی کامپلینت فرود می آید، جابه جایی زاویه ای کمتری در 
مفاصل ران، زانو و مچ پای او رخ می دهد. با توجه به این نتایج 
به نظر می رسد فرد تمایل دارد تا هنگام فرود بر روی سطحی 
کامپلینت پای خود را سفت تر کند و از این طریق جذب انرژی 
به وسیله سیستم عضالنی اسکلتی کاهش و متعاقباً جذب انرژی 
به وسیله سطح افزایش می یابد. تحقیق آرامپاتزیس ]19[ نشان 
داد افزایش سفتی اندام تحتانی هنگام فرود بر روی سطح فنری 
به دنبال  و  به وسیله سطح می شود  نیرو  مقداری  موجب جذب 
آن نیازی به جذب نیرو به وسیله سطح نیست. در نتیجه سطوح 

فنری برای ورزش هایی نظیر ژیمناستیک و رقص بهبود عملکرد 
و کاهش آسیب را به دنبال دارد. از سوی دیگر، افزایش سفتی اندام 
تحتانی به دنبال کاهش سفتی سطح به افزایش ذخیره انرژی و 

بازگشت طی پرش و افزایش ارتفاع پرش کمک می کند. 

با این حال، بین حرکات و رویدادهای لحظه ای و تک ضربه ای 
نظیر فرود و وقایع چرخه ای حرکتی (نظیر هاپینگ، راه رفتن 
تفاوت ها  همین  وجود  به دلیل  و  دارد  وجود  تفاوت  دویدن)  و 
نمی توان نتایج این تحقیقات را به هر دو فرایند نسبت داد ]14[. 
در رویدادهای یک ضربه ای نظیر پرش و فرود از پرش، ارتقای 
می رود.  به شمار  مهمی  عامل  آسیب  از  جلوگیری  و  عملکرد 
پذیرفتنی است که هرگونه مهارت حرکتی را می توان در قالب 
می یابد،  ادامه  معینی  زمانی  دوره  برای  که  چرخه ای  فعالیتی 
د ر نظر گرفت. در نتیجه به حداقل رساندن بهای انرژی متابولیک از 
مهم ترین موارد در تعیین استراتژی های حرکتی بر روی سطوح با 

سفتی مختلف است (تصویر شماره 2) ]14[. 

در همین راستا، چندین پژوهشگر به بررسی اثر سفتی سطح 
بر سفتی اندام تحتانی و پارامترهای درپی آن طی فعالیت های 
حرکتی پرداختند. فریس و همکاران ]14[ به بررسی تعامل بین 
اثر سفتی اندام تحتانی و سفتی سطح طی هاپینگ پرداختند 
که نتایج تحقیق آن ها مؤید این فرضیه بود که افراد سفتی فنر 
پای خود را برای تطابق با سفتی متفاوت سطح انطباق می دهند. 
در نتیجه، این انطباق، سفتی کلی پا و سطح در تمام سطوح مشابه 
باقی می ماند. این سفتی کلی ثابت به مرکز جرم و مسیر حرکت 
با سفتی های  مختلف  در سطوح  که  می دهد  را  اجازه  این  آن 

مختلف مشابه باقی بماند. 

هنگامی که انسان روی سطحی، هاپینگ انجام می دهد، سفتی 
پا به منظور جبران کاهش سفتی سطح تا 3 برابر هم می تواند 
افزایش یابد. همچنین در تحقیق مشابهی که فیرلی و همکاران 
مشابهی  نتایج  بودند،  داده  انجام  دویدن  مهارت  در باره   ]11[
به دست آمد که بر اساس آن انطباق در سفتی پا اجازه می دهد تا 
سفتی ترکیبی سطح و پا ثابت باقی بماند. با این حال، چنانچه این 
انطباق صورت نگیرد، در صورت کاهش سفتی سطح، زمان تماس 

با زمین و جابه جایی عمودی مرکز جرم افزایش می یابد. 

 به نظر می رسد می توان چنین جمع بندی کرد که انطباق سفتی 
پا برای مقدور کردن حرکت مشابه روی سطوح با سفتی های 
مختلف ضروری است. از سوی دیگر، کیرداک و همکاران ]27[ 
عنوان کردند کاهش سفتی سطح از 945/7 به 75/4 کیلونیوتن 
بر متر افزایش تدریجی سفتی اندام تحتانی را به دنبال دارد و 
بهای انرژی کاهش تدریجی می یابد. این کاهش انرژی را می توان 
با افزایش بازگشت انرژی از سطح کامپلینت  یا نرم تر توجیه کرد. 
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این تحقیقات به اثر سفتی سطوح االستیکی بر سفتی اندام 
با این حال، برخالف سطوح االستیک،  تحتانی مربوط می شوند. 
را  می کنند  دریافت  که  انرژی ای  تمام  طبیعی  سطوح  بیشتر 
بازنمی گردانند. سطوح طبیعی هنگامی که در لحظه برخورد پا با 
زمین انرژی را دریافت می کنند، تنها مقدار ناچیزی از این انرژی 

دریافتی را باز می گردانند ]31[. 

تحقیقات نشان دادند هنگام حرکت روی سطوح طبیعی نظیر 
ماسه یا برف به انجام کار مکانیکی بیشتری به منظور جایگزینی 

انرژی تلف شده به وسیله سطح مورد نیاز است ]31[. از این ر و، انرژی 
متابولیک بیشتری مصرف می شود ]32[. نکته اینجاست که هرچند 
افراد کار مکانیکی بیشتری را طی حرکت بر روی سطوح طبیعی 
انجام می دهند، اما از الگوی حرکتی مشابهی با الگوی حرکت سیستم 
جرم فنر استفاده می کنند. موریتز و فیرلی ]33[ در تحقیقی با هدف 
تعیین سازوکارهای مربوط به حرکت بر روی این سطوح طبیعی، 
مکانیک حرکت روی سطح میرا را بررسی کردند. در این تحقیق از 
سطوحی با ضریب جذب انرژی 72 درصد استفاده کردند و نتایج 
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جدول 1. معادالت محاسبه سفتی

توضیحاتمنبعفرمولانواع سفتی 

سفتي عمودي

Kvert=
Fmax

Y∆]10[ حداکثر جابه جايي عمودي مرکز جرم استمک ماهون و چنگ Y∆ حداکثر نیروي عمودي و Fmax

Kvert=m(2∏/P)2]17[ دوره ارتعاش عمودي استکاوانا و همکاران p جرم بدن و m

0Kvert=mw2
m جرم بدن و ω0 فرکانس طبیعي نوسان استمک ماهون و همکاران ]18[

=klegسفتي پا
Fmax

∆L]10[ مک ماهون و چنگ

Fmax حداکثر نیروي عمودي، L∆ تغییر طول عمودي پا

∆L=∆y+L0(1 cos) and θ=sin-1(u0/2L0)

که در اين معادله نیز y∆ حداکثر جابه جايي مرکز جرم، L0 طول پاي ايستاده )تروکانتر 
بزرگ تا زمین(، Ө نصف زاويه کمان پیموده شده به وسیله پا، u سرعت عمودي و TC زمان 

تماس پا با زمین

سفتي پیچشي يا 
مفصلي

Kjo int=
∆M
∆θ]11[ تغییر در زاويه مفصل استفیرلي و همکاران ∆Ө تغییر در گشتاور مفصل و ∆M

Kjo int=
2w
∆θ]19[ تغییر در زاويه مفصل استآرامپاتزيس و همکاران ∆Ө کار مکانیکي منفي در مفصل و W

تصویر 1. مدل جرم فنر خطی در 4 فاز مربوط به یک گام طی حرکت
1. فرود، 2. وسط مرحله استقرار، 3. تیک آف و 4. فاز نوسان (به این دلیل فنری به نمایش درنیامده است که در این فاز اثری بر حرکت جرم ندارد). Ꙇ0= طول اولیه 
فنر،  θ0 = زاویه فرود فنر، Х0= طول تماس،у∆= جابه جایی عمودی COM طی فاز استقرار، m=جرم، k= سفتی فنر، R= سطح گراویتی کاهش یافته و g= شتاب گرانش 

زمین ]10[
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نشان داد در سطوح االستیک به این دلیل که انرژی تلف نمی شود، 
از خود نشان می دهد. در سطوح االستیک  پا رفتاری مانند فنر 
حداکثر فشردگی پا و سطح به طور هم زمان رخ می دهد. با این حال، 
در سطوح میرا این فشردگی ها هم زمان نیستند. حداکثر فشردگی 
پاها قبل از حداکثر فشردگی سطح انجام می شود، بنابراین پاها 
زودتر شروع به اکستنشن (بازشدن) می کنند و به منظور جایگزینی 

انرژی تلف شده کار بیشتری را انجام می دهند ]33[.

سازوکار های درگیر در سفتی

تغییر طول اندام تحتانی طی فاز برخورد به دلیل فلکشن (خم 
شدن) و اکستنشن (بازشدن) اندام تحتانی رخ می دهد. در سیستم 
چند مفصله بدن انسان سفتی کلی به ترکیبی از سفتی  پیچشی هر 
مفصل ارتباط دارد، به طوری که سفت تر بودن مفاصل ران، زانو و مچ پا 
موجب می شود که طی برخورد با زمین این مفاصل تحت جابه جایی 
زاویه ای کمتری قرار بگیرند و سفتی اندام افزایش یابد (تصویر شماره 
2). سفتی مفصلی می تواند به عوامل زیادی شامل فعالیت عضالنی، 
رفلکس ها، گشتاور مفصلی و زاویه مفصل ارتباط داشته باشد ]34[. 

همان طور که عنوان شد سفتی اندام تحتانی عاملی انطباق پذیر 
است، به طوری که به دنبال تغییر در عواملی نظیر فرکانس اجرای 
تغییر در سطح دستخوش  حرکت، شدت حرکت و همچنین 
تغییر می شود. فیرلی و همکاران ]11[ نشان دادند سفتی پا طی 
هاپینگ با سفتی مچ پا ارتباط زیادی دارد. نتایج این تحقیق 
حاکی از این مطلب است که سفتی پا حساسیت باالیی به سفتی 
مفصل مچ پا دارد و به دنبال آن حساسیتش به سفتی مفاصل 
ران و زانو کمتر است. این در حالی است که هوبارا و همکاران 

]24[ عنوان کردند هنگام تغییر در فرکانس هاپینگ از 1/5 به 3 
هرتز تغییری در هیچ کدام از مؤلفه های الکترومایوگرافی عضالت 

مفاصل اندام تحتانی مشاهده نشد. 

با توجه به این نتیجه گیری شاید بتوان گفت سطح فعالیت 
عضالنی در تنظیم سفتی پا در فرکانس های مختلف هاپینگ 
نقش محدودی ایفا می کند. از سوی دیگر، نشان داده شده است 
و  آگونیست  عضالت  هم انقباضی  سوی  از  مفصل  سفتی  که 
آنتاگونیست نیز دستخوش تغییر می شود ]35، 36[. با این حال، 
در مؤلفه های هم انقباضی مفاصل مختلف هم طی فرکانس های 
مختلف هاپینگ تفاوت قابل توجهی مشاهده نشد. با توجه به این 
یافته ها، به نظر می رسد بسته به علت تغییر در سفتی اندام، شاید 
سازوکار آن متفاوت باشد. تحقیقات بیشتری در این حوزه ضروری 

است که به طور هم زمان اثر تمام عوامل را موردتوجه قرار دهد. 

سفتی پا طی حرکت می تواند به وسیله هندسه پا در لحظه 
مدل های   .]11[ شود  تغییر  دستخوش  هم  زمین  با  پا  تماس 
ریاضیاتی ارائه شده توسط این پژوهشگران حاکی از آن است که 
اگر هنگام تماس پا با زمین زانو فلکس باشد، به دلیل تغییر در 
راستای نیروی عکس العمل زمین و گشتاورهای مرتبط با این 
نیرو، سفتی را دستخوش تغییر می کند. این مدل های ریاضیاتی 
تمرکز خود را بر بررسی این مطلب گذاشته بودند که چگونه 
هندسه پا جدا از تغییر در سفتی مفصلی بر سفتی اندام تحتانی 
نیز اثر می گذارد. در سیستم عضالنی اسکلتی هندسه پا به دلیل 
تأثیر بر عضالت، تاندون ها و سطح فعالیت مورد نیاز برای اعمال 
نیروی معین به زمین می تواند سفتی مفصلی را تحت تأثیر قرار 

دهد ]35، 36[. 

تصویر A  .2) مدل جرم فنر. تک فنر خطی پا نماینده رفتار مکانیکی سیستم عضالنی اسکلتی اینتگریت شده طی فاز برخورد پا با زمین است. جرم متناظر با جرم بدن 
است. مدل در ابتدای تماس پا با زمین (چپ)، میانه فاز تماس با زمین (وسط) و انتهای فاز تماس با زمین (راست). طی فاز ابتدایی تماس پا با زمین فنر پا در مسافتی 
به میزان L∆ تغییر طول پیدا می کند. B) مدل 4 (پا، ساق، ران و تنه) قسمته با 3 فنر پیچشی (مچ پا، زانو و ران). Ө زاویه مفصل در لحظه تماس پا با زمین است ]12[.
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از مدل سازی)  استفاده  (بدون  انسان ها  در  آزمایش مستقیم 
حاکی از این مطلب بود که اگر فردی با زانوهای خیلی خم بدود، 
سفتی اندام تحتانی طی دویدن به طور قابل توجهی کمتر خواهد 
بود ]18[. از این رو، هنگامی که فردی روی سطحی کامپلینت 
حرکت کند، سازوکار جبرانی برای جلوگیری از اختالل در حرکت 

طبیعی مرکز جرم تغییر در پاسچر مفصل است. 

در خصوص سازوکارهای عصبی مربوط به تغییر و انطباق در سفتی 
اندام تحتانی اطالعات زیادی در دست نیست. تحقیقات نشان دادند 
چنانچه رفلکس کششی مشارکت قابل توجهی در فعالیت عضالت 
اکستنسور طی دویدن داشته باشد ]37[، دونده  ها ممکن است از 
مهار پیش سیناپسی یا عمل فیبرهای گاما ]38، 39[ به منظور تنظیم 
واکنش های رفلکس کششی به دنبال تغییر در سفتی سطح استفاده 
کنند. با این حال، مطالعه انجام شده در این حوزه نشان داد هنگامی 
که فرد در شرایطی حرکت کند که استرچ رفلکس او به طور موقتی 
بسته شده باشد، زمان تماس با زمین مشابه با شرایط طبیعی خواهد 
بود ]37[. این یافته نشان می دهد سفتی پا در صورت فقدان استرچ 
رفلکس هم بدون تغییر باقی می ماند. با توجه به ابهامات موجود هنوز 
مطالعات بیشتری برای شناسایی سازوکارهای بیومکانیکی مربوط به 

تطابق سفتی پا طی دویدن مورد نیاز است. 

شبیه سازی رایانه ای حاکی از این مطلب بود که به دنبال تغییر 
اختالل  دچار  به شدت  فرد  حرکت  سطح  سفتی  در  غیر منتظره 
می شود. به دنبال افزایش غیر منتظره سفتی سطح، پای دونده خیلی 
او کاهش می یابد.  مرکز جرم  افقی  و سرعت  باقی می ماند  سفت 
بر عکس، هنگام کاهش غیر منتظره سفتی سطح پای فرد به اندازه 
کافی سفت نخواهد بود. بنابراین سرعت افقی مرکز جرم افزایش 
می یابد. در هر دو حالت الگوی حرکت دچار اختالل قابل توجهی 
می شود و فرد ممکن است تعادل خود را از دست بدهد ]14[. این نتایج 
بر مبنای شبیه سازی هستند و برای تعیین اثر تغییر غیر منتظره در 

سفتی سطح تحقیقات بیشتری مورد نیاز است. 

اثر سفتی سطح بر عملکرد

سیفارس و همکاران ]40[ با مدل سازی دویدِن نشان دادند ارتباط 
مستقیمی بین سفتی و سرعت دویدن وجود دارد. استفانیشین و 
نیگ ]41[ نیز بر تأثیر مثبت سفتی بر عملکرد ورزشکاران اشاره 
داشتند. در این تحقیق نیز بین افزایش سفتی مفصل مچ پا و سرعت 
ارتباط معناداری پیدا شده بود. برخی پژوهشگران نیز در  دویدن 
مورد اثر سفتی بر انرژی مصرفی اشاره داشتند که در مباحث قبلی 
درباره آن صحبت شد. درخصوص مطالعات مربوط به بررسی تعامل 
بین سفتی سطح و سفتی اندام و ارتباط آن ها با عملکرد، مک ماهون 
و گرین عنوان ]42[ کردند بدن انسان چون یک جسم صلب نیست 
و بافت های بدن خواص غیر خطی و وابسته به زمان دارند، قوانین 
مربوط به مکانیک جسم صلب برایش کاربردی ندارد و نمی توان با 

استفاده از این قوانین، بهبود عملکرد ورزشکاران را پیش بینی کرد. 

مطالعه پژوهشگران یادشده حاکی از این مطلب بود که انسان 
روی سطحی کمی فنری (در دامنه سفتی 2 تا 4 برابر بیشتر 
به حداکثر سرعت خود دست  انسان) می تواند  اندام  از سفتی 
این  به  خود  تحقیق  در   ]41[ نیگ  و  استفانیشین  کند.  پیدا 
نکته اشاره کردند که دامنه سفتی پیست دوومیدانی در حدود 
240 کیلونیوتن بر متر است. گذاشتن گام روی سطح به منظور 
دویدن تغییر طولی در حدود 0/01 متر در سطح ایجاد می کند 
که این میزان تغییر طول در حدود 12 ژول ذخیره انرژی به دنبال 
دارد. چنا نچه 50 درصد این انرژی ذخیره شده به گرما تبدیل و 
غیر قابل استفاده باشد، هنوز 6 ژول باقی مانده طی اجرای دوی 
100 متر می تواند در حدود 3 درصد رکورد فرد را بهبود بخشد. 
این در حالی است که در تحقیق استافیلیدیس و آرامپاتزیس 
]43[ با عنوان »سفتی سطح تأثیری بر دوی سرعت ندارد« در 3 
دامنه سفتی نرم، سفت و فنری نشان داده شد سفتی سطح هیچ  
تأثیری بر سرعت دویدن ندارد. این پژوهشگران دو عامل را دلیل 
این تغییرات دانستند: 1. تغییر شکل سطح به اندازه ای نیست که 
بتواند بر عملکرد دویدن تأثیر مثبتی داشته باشد. 2. تبادل انرژی 
بین سطح و فرد به اندازه ای نیست که بتواند روی عملکرد دویدن 

تأثیر مثبتی داشته باشد. 

آرامپاتازیس و همکاران ]44[ نیز در تحقیقی بر بررسی اثر 
سطح فنری روی عملکرد دراپ جامپ عنوان کردند فرد به دنبال 
حرکت روی سطحی فنری، سفتی اندام خود را افزایش می دهد و 
این افزایش سفتی موجب استفاده بهتر از چرخه کشش انقباض و 
عملکرد بهتر فرد طی پرش می شود. هرچند در این تحقیق دامنه 
مطلوب سفتی برای سطح ذکر نشد، اما از واژه سفتی بهینه برای 
اندام استفاده شد. به این معنا که دامنه سفتی سطح در حدی که 
بتواند سفتی بهینه (نه خیلی زیاد و نه خیلی کم) اندام را به دنبال 
داشته باشد، می تواند بر عملکرد بهینه ورزشکار تأثیر داشته باشد. 

گروه دیگری از تحقیقات انجام شده در حوزه بررسی اثر سفتی 
سطح بر عملکرد، تمرکز خود را بر اثر سطح بر انرژی مصرفی 
عنوان   ]27[ همکاران  و  کیرداک  راستا،  همین  در  گذاشتند. 
االستیک  سطح  روی  حرکت  به دنبال  متابولیک  بهای  کردند 
به طور معناداری کاهش می یابد و این کاهش در درجه اول به دلیل 

بازگشت انرژی االستیک سطح به بدن فرد است. 

آرامپاتزیس و همکاران ]44[ نیز به کاهش انرژی، اما به دلیل 
مصرفی  انرژی  کاهش  پژوهشگران  این  داشتند.  اشاره  دیگری 
به دنبال حرکت روی سطح فنری را ناشی از استفاده بهتر فرد از 
مزیت چرخه کشش انقباض دانستند. به نظر می رسد همانند گفته 
آرامپاتزیس و همکاران ]44[، به منظور دستیابی به حداکثر مزیت 
سطح با هدف بهبود عملکرد، سفتی بهینه ای وجود دارد که در 
آن فرد می تواند بهترین عملکرد خود را نشان دهد. هرچند هنوز 
در خصوص مقدار دقیق این سفتی اختالف نظرهایی وجود دارد. 
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اثر سفتی سطح بر آسیب

بهینه  سفتی  واژه  بر  پژوهشگران  شد  عنوان  که  همان طور 
تکیه کرده اند ]44[. در واقع، مشکل سفتی بیش از حد، احتمال 
آسیب رسانی است. افزایش سفتی اندام تحتانی با دامنه حرکتی 
افزایش  آن  پی  در  و  کمتر  نیروی  جذب  تحتانی،  اندام  کمتر 
بیشینه نیرو همراه است. این عامل موجب افزایش نرخ بارگذاری 
و موجب افزایش ضربه به اندام تحتانی می شود ]45[. عالوه براین، 
افزایش بیشینه نیرو، نرخ بارگذاری و ضربه اندام را در معرض بروز 
آسیب های استخوانی مفصلی نظیر استئوآرتریت و استرس فرکچر 

قرار می دهد ]46[.

هرچند مطالعات زیادی در خصوص بررسی اثر سفتی سطوح 
نمی خورد، چندین  به چشم  آسیب  بروز  احتمال  بر  االستیک 
است. در همین  انجام شده  اثر سفتی کفش  در زمینه  مطالعه 
راستا، بالتیچ و همکاران ]47[، نیگ و همکاران ]26[، هیدرشیت 
و همکاران ]48[ و همیل و همکاران ]49[ رابطه معکوسی بین 
کردند.  پیدا  تحتانی  اندام  به  اعمالی  نیروهای  و  سطح  سفتی 
نیروهای  نه تنها  سطح،  سفتی  کاهش  به دنبال  به عبارت دیگر، 
مشاهده  هم  افزایش  بلکه  نکرد،  پیدا  کاهش  اندام  به  اعمالی 
شد. نتیجه ای که در این تحقیقات به دست آمد بسیار جالب و 
غافلگیر کننده بود. در واقع، از آنجا که یکی از تفاوت های اصلی 
میان بدن انسان و اجسام ُصلب در قابلیت سازگاری و تنظیم 
از  متفاوت  رفتاری  مشاهده  است،  مختلف  شرایط  در  عملکرد 
سوی انسان هنگام حرکت روی سطوح با سفتی مختلف می تواند 
قطعی  به طور  نتوان  از این رو، شاید  برسد.  به نظر  منطقی  امری 
براساس اصول مکانیکی مربوط به جسم ُصلب درباره بدن انسان 

تصمیم گیری کرد ]26[. 

پژوهشگران گذشته عنوان کردند در یک سیستم چند مفصلی، 
مفاصل  پیچشی  سفتی های  از  ترکیبی  به  اندام  کلی  سفتی 
بستگی دارد ]11، 14، 27[. سفتی مفصلی پارامتری است که 
تعیین می کند مفصل در برابر گشتاور اعمالی چقدر جابه جایی 
باشند،  سفت  ران  و  زانو  پا،  مچ  مفاصل  چنانچه  باشد.  داشته 
خواهند  کمتری  زاویه ای  جابه جایی  معین  گشتاوری  برابر  در 
فرد تحت  عواملی که موجب می شود  از  یکی  از این رو،  داشت. 
شرایط مختلف سفتی متفاوتی برای خود اتخاذ کند، تغییر در 
سفتی مفصلی است. در همین راستا، فیرلی و همکاران ]11[، 
آرامپاتزیس و همکاران ]44[ و بالتزیچ و همکاران ]47[ واکنش 
متفاوت مفصل (زانو و مچ پا) هنگام حرکت روی سطح با سفتی 
متفاوت را مسئول اصلی تغییر سفتی کل اندام و تغییر در نیروهای 
اعمالی دانسته اند، به طوری که هنگام حرکت بر روی سطح نرم تر، 
سفتی مفصل مچ پا ]11[ و زانو ]44، 47[ افزایش و جذب نیروی 

کمتر و افزایش نیروهای اعمالی به اندام را خواهیم داشت.

در مطالعات اخیر نشان داده شد ارتباط بین سفتی اندام و 
سفتی سطح تنها به سفتی پایین محدود می شود و در دامنه 
سطح با سفتی باال مشابه با کفپوش های سالن های ورزشی این 
رابطه به چشم نمی خورد ]50[. از سویی آشنایی با سطح، مورد 
دیگری است که هنگام بررسی تعامل سطح و انسان باید به آن 
توجه کرد. مطالعات نشان دادند فرد پس از آشنایی با سطح با 
سفتی معین رفتار خود را نزدیک به سطح سفت نظیر زمین یا 
صفحه نیرو می کند ]51-54[. از این رو، به نظر می رسد از منظر 
آسیب شناسی به نقل از آرامپاتزیس و همکاران ]44[ سفتی بهینه 
وجود داشته باشد، سفتی ای که حداقل ریسک وقوع آسیب های 
استخوانی مفصلی به دنبال مقدار و نرخ اعمال نیروی عکس العمل 

زمین را تضمین کند.

نتیجه گیری

 می توان گفت سفتی عبارت است از نسبت تغییرات بار به 
تغییرات اندازه و در پی آن سفتی اندام تحتانی تغییر قابلیت بدن 
برای مقاومت در برابر جابه جایی هنگام اعمال نیروی عکس العمل 
و  پا  سفتی  عمودی،  سفتی  نوع  سه  پژوهشگران  است.  زمین 
اندام تحتانی محاسبه می کنند. سفتی  سفتی مفصلی را برای 
اندام تحتانی، عاملی انطباق پذیر است که تحت تأثیر عوامل زیادی 

ممکن است دستخوش تغییر شود. 

یکی از عوامل تأثیر گذار بر سفتی اندام تحتانی، سفتی سطح 
سطوح  روی  حرکت  هنگام  دادند  نشان  پژوهشگران  است. 
کامپلینت، سطح به عنوان فنری دیگر در امتداد با فنر اندام عمل 
می کند و از این طریق سفتی سطح بر سفتی اندام تحتانی تأثیر 
افزایش سفتی  به دنبال  که  است  این  بر  کلی  فرض  می گذارد. 
به دنبال کاهش  بر عکس  و  تحتانی کاهش  اندام  سطح، سفتی 
این  می کند.  پیدا  افزایش  تحتانی  اندام  سفتی  سطح ،  سفتی 
تعامالت در سفتی اندام تحتانی به دنبال تغییر در سفتی سطح 
به دنبال حفظ دینامیک مرکز جرم و کاهش انرژی مصرفی طی 

حرکت صورت می گیرند.

از جمله سازوکارهای پیشنهادی برای این تعامالت سفتی اندام 
و سطح، تغییر در سفتی مفصلی، به ویژه مفصل مچ پاست. هرچند 
برخی پژوهشگران بر این عقیده هستند که هندسه اندام تحتانی 
هنگام برخورد با زمین نقش مهم تری در تطابقات سفتی اندام 
به دنبال تغییر در سفتی سطح ایفا می کند. در خصوص عوامل 
عصبی مربوط به تغییر در سفتی اندام تحتانی به دنبال تغییر در 

سفتی سطح، اطالعات زیادی به چشم نمی خورد. 

برخی پژوهشگران عنوان کرده اند رفلکس های کششی در تغییر 
سفتی اندام تحتانی نقشی ندارند. به نظر می رسد افراد قبل از گام 
گذاشتن روی سطح سفتی، اندام خود را نسبت به سفتی سطح 
تنظیم می کنند. در خصوص تأثیر سفتی بر عملکرد و آسیب نیز 
استنباط کرد که  انجام شده چنین می توان  تحقیقات  توجه  با 
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سفتی بهینه ای برای اندام تحتانی وجود دارد. سفتی ای که در 
آن حداکثر رکورد با حداقل مصرف انرژی و حداقل ریسک وقوع 
آسیب های استخوانی مفصلی را می توان کسب کرد. هرچند در 
حال حاضر مقدار دقیقی برای این سفتی بهینه ذکر نشده است. 
می توان چنین نتیجه گرفت که در حال حاضر تعامل بین سفتی 
سطوح مختلف و سفتی اندام تحتانی شناسایی شده است، اما 
در خصوص  سازوکارهای دقیق تعامل سفتی اندام تحتانی و سفتی 
سطح، به ویژه  سازوکارهای عصبی عضالنی مربوط به این فرایند و 
همچنین مقدار بهینه سفتی برای بهبود عملکرد و کاهش ریسک 
تحقیقات  و  نمی خورد  چشم  به  زیادی  اطالعات  آسیب  بروز 

بیشتری در این حوزه مورد نیاز است.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

این مقاله، مقاله مروری روایتی است و هیچ نمونه انسانی و 
حیوانی ندارد. بنابراین مالحظات اخالقی درنظر گرفته نشده است.

حامي مالي

مطالعه حاضر هیچ گونه کمک مالی از سازمان های  دولتی، 
خصوصی و غیرانتفاعی دریافت نکرده است.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت یکسان 
داشته اند. 

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. 

تشکر و قدردانی

از افرادی که در نگارش این مقاله ما را یاری کردند، تشکر و 
تقدیر می شود.
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