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  حین راه رفتن گودصاف و  پاي کف افراد با درنیروي عکس العمل زمین  مولفه هاي فرکانسی مقایسه
  3، زینب تازیکه لمسکی1، عفت حسین زاده2، منصور اسالمی1فرشته حبیبی تیرتاشی

  دانشجوي دکتري بیومکانیک ورزشی دانشگاه مازندران .1
  اندانشگاه مازندر بیومکانیک ورزشی گروه. دانشیار 2

  . کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی دانشگاه مازندران3
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه مازندران-بابلسر- استان مازندران

  
  
 :چکیده

صاف و گود در  نرمال، مولفه هاي فرکانسی نیروي عکس العمل زمین در افراد با کف پايي این تحقیق مقایسه هدف هدف:        
   .بود فتنحین راه ر

با میانگین  )نرمال پايکف  نفر 10گود، پاي کف نفر 10صاف، پاي کفنفر10( دانشجوي دختر 30روش شناسی:         
نیروي عکس العمل عمودي  مولفه .کردند شرکت در این مطالعه کیلوگرم53±5/2سانتیمتر و وزن 165±5/2سال،قد23±7/1سن

 وبراي سنجش میزان قوس کف پا از آزمون شاخص افتادگی ناوي  محاسبه شد. فوریهتبدیل  استفاده ازبا  در تابع فرکانس زمین
    .)≥p 05/٠( ها از تحلیل واریانس (آنوا) یک عامله استفاده شد براي آزمون فرضیه

نیروي   %5/99توان  فرکانس بادر  پاي گود و پاي صاف،کف پاي گود و پاي نرمال،  کف نتایج آماري نشان داد که بینیافته ها:         
همچنین، بین پاي گود و پاي   ).p=001/0و p =005/0(به ترتیب اختالف معناداري وجود دارد  زمین عمودي عکس العمل

(به ترتیب اختالف معناداري وجود دارد  نیز میانه فرکانس نیروي عکس العمل عمودي زمینو پاي صاف در  گودو پاي  نرمال
002/0= p 001/0وp<.( تفاوت مع) 08/0نی داري بین سه گروه کف پا در پهناي فرکانس مشاهده نشدP= .(  

عمودي و میانه   GRF %5/99با توان  فرکانسهاي شاخصبراساس نتایج مطالعه حاضر می توان گفت  :نتیجه گیري کلی         
   توانند نشان دهنده اثرات شکل قوس کف پا در طی راه رفتن باشند.عمودي می GRF فرکانس

  ناهنجاري کف پا.ناوي،  رتفاعانیروي عکس العمل زمین ، ، فرکانس ها:کلید واژه        
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  مقدمه:         
 و مهمترین از یکی .دهدمی نشان خود از بیشتري را ساختاري تغییرات انسان، بدن هايبخش سایر با مقایسه در پا  

با توجه به ساختار  ).2است ( وزن تحمل هنگام به داخلی طولی قوس فاعارت پا، هاي ساختاريویژگی متغیرترین
آناتومیکی پا و موقعیت قرارگیري آن در پایینترین بخش زنجیره حرکتی اندام تحتانی و سطح اتکا نسبتا کوچکی که 

تکا بر رسد که کوچکترین تغییرات بیومکانیکی در سطح ا کند، به نظر می بدن روي آن تعادل خود را حفظ می
ر همین اساس در افراد داراي کف پاي صاف و گود به علت ب ).3( کنترل پاسچر، جذب و توزیع نیروها تاثیر بگذارد

تغییر در ارتفاع قوس طولی داخلی و در نتیجه بر هم خوردن راستاي طبیعی بدن، مقدار و جهت نیروهاي وارده به پا 
  ود. در مراحل مختلف راه رفتن نیز دچار تغییر می ش

هاي مهم بدن محسوب می شود، زیرا سه عملکرد  همان طور که اشاره شد در هنگام راه رفتن، پا یکی از بخش  
در حین راه رفتن به سمت جلو،  ).11(جلو برنده را بر عهده دارد  جذب نیرو، برخورد پا با زمین و انتقال نیروهاي

زمان انتقال وزن بر روي پاشنه شروع شده، به طرف جلو در  معموالً تحمل وزن از ناحیه خلفی خارجی پاشنه پا در
وجود هر گونه امتداد طرف خارجی پا پیش رفته و در نزدیکی اولین مفصل متاتارسوفاالنژیال ختم می شود. 

خصوصیات نیروي  ).10،3( ناهنجاري به خصوص درا ندام تحتانی  بر بیومکانیک دویدن و راه رفتن اتر منفی دارد
مل زمین در حین راه رفتن انسان به عنوان توصیف کننده اي مهم در وجود اختالل در راه رفتن شناخته عکس الع
فرد نیرویی برداري با مقدار و جهت مشخص به زمن زمانی که پا با زمین تماس پیدا می کند،  ).26،21(می شود 

که از نظر مقدار برابر با نیروي عمل  کردهرد . در زمان مشابه، زمین نیز نیروي عکس العملی را به پا واوارد می کند
عکس العمل  - ولی در جهت عکس آن است. اما یاد آوري این نکته ضروري به نظر می رسد که مقدار نیروهاي عمل

هاي جذب نیرواندام تحتانی و خصوصا پا نقش مهمی در  ).4بسته به حالت اجسام در زمان تماس، تغییر می یابد (
العمل زمین را تحت تاثیر قرار  تواند الگوي تولید و جذب مقدار نیروي عکس اختالل در آن میتماسی دارند، که 

   ).18( دهد
 وضعیت غیرطبیعی پا بر اثر کاهش یا افزایش ارتفاع قوس و در نتیجه صاف شدن یا گود شدن کف پا  

 شود. مطالعات نظر گرفته مییک عامل مستعدکننده و حتی ایجادکنندة اختالل عملکرد پا و اندام تحتانی در 
 ها، قبلی نشان دادند افرادي که قوس پاي کمتري دارند، بیشتر در معرض حساسیت فاسیاي کف پایی، شلی رباط

 هاي ناشی از استفادة بیش از باتی بخش داخلی مچ پا و در نتیجه اسپرین مچ پا، آسیب زانو و کمردرد، آسیبث بی
معرض  ـ رانی قرار دارند و افرادي که داراي قوس باالیی هستند، بیشتر در حد مثل استرس فراکچر و درد کشککی

محققان دالیل مختلفی براي بروز   ).7،17( نیی و رانی قرار دارند اسپرین خارجی مچ پا، شکستگی استخوان درشت
در  GRF مقدار  یی ونامناسب فشار کف پا اند. از جملۀ این دالیل توزیع ها در این افراد ذکر کرده این گونه آسیب

مل مهمی در نیروهاي وارد بر عا GRF کف پا و برخی از فاکتورهاي مکانیکی گزارش شده است. با توجه به اینکه
قرار دهد که در نیروهاي مفصلی را نیز تحت تأثیر  کف پا ممکن است توان گفت تغییر ساختار است، میمفصل 

اندازه گیري  .دنبال آن ایجاد آسیب در اندام تحتانی شود ن و بهراه رفت نهایت ممکن است موجب تغییر در الگوي
مقدار نیروي عکس العمل زمین در حین راه رفتن به تازگی معیاري براي شناسایی و یا طبقه بندي افراد براساس الگوي استفاده 

در افراد داراي   GRFیافته رويمطالعات تمرکزاز این رو  آنها از نیروها، در طول زمان راه رفتن، مدنظر قرار گرفته است
به منظور پیشگیري و یا ساختارهاي ناهنجار پا می تواند بینشی در مورد عملکرد مکانیکی نامطلوب اندام نحتانی 

  فراهم آورد. کف پا درمان در افراد با ناهنجاري
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  GRF  هاي سط گیرندههاي مختلف توکه با فرکانس شودنوعی سیگنال ورودي به بدن محسوب میدر طی حرکت
مهم براي ارزیابی  روشیک  .یابدمرکزي انتقال می - مکانیکی در سطح پوست دریافت شده و به سیستم عصبی 

در این روش  ).27( عکس العمل زمین است نیروي رکانسراه رفتن تجزیه و تحلیل ف در طی چرخه نیروتغییرات 
ها به عنوان تابعی از ، دادهفرکانسي در حوزه). 5( شودي آن تجزیه میتشکیل دهنده فرکانس هايبه  ،یک سیگنال

مانند نقاط  ي آن سیگنالشوند. در تحلیل بعد زمانی یک سیگنال، نقاط گسسته، نه زمان نشان داده میفرکانس
-سیگنال (تبدیل فوریر) روشی براي بررسی ساختار کل داده فرکانسشود اما تحلیل بعد بررسی می بیشینه یا کمینه

هایی که یک عالمت  از فرکانس يدر مورد مجموعه ا يشتریب اتیحوزه فرکانس جزئ لیو تحل هیتجزدر واقع  ست.ها
مجموع نوسانات  برآیند، گنالیس کیراه رفتن،  لیو تحل هیدر تجز ).5( کند یفراهم م خاص را تشکیل می دهند

 راه رفتن لیو تحل هیتجزهایی که از  . سیگنالشودمی به حرکت مورد نظر منجر  تیکه در نها است چند حرکت
نیروهاي عکس العمل زمین در طی فاز اتکا بدست می آید شامل الگوهاي حرکتی زوایاي مفصلی مچ پا، زانو، ران یا 

در طی فاز اتکا راه رفتن در مطالعات گذشته بین افراد سالم و پاتالوژیک  GRFتجزیه و تحلیل بعد فرکانس  است.
 ).22،20شده است که تفاوت هاي بین افراد را به خوبی نشان می دهد (و ثابت  بررسی شده

 درارزیابی نیروي عکس العمل زمین اطالعات مهمی جهت ارزیابی فشار هاي غیر طبیعی با توجه به مطالبی که اشاره شد،   
قیقتر و کاملتري روي رسد که مطالعه د ضروري به نظر میبه ما ارائه می دهد لذا و گود کف پاي صاف  هاي ناهنجاري

توان گفت تمام تحقیقاتی که  صورت گیرد. میو گود افراد داراي کف پاي صاف  در العمل زمین نیروي عکس مولفه
 نیروي عکسعمودي بوده است، و تحقیقی که به مطالعه و بررسی مولفه  در بعد زماندر این زمینه صورت گرفته 

به همین منظور هدف تحقیق  .بپردازد یافت نشد کف پاي صاف و گود در بعد فرکانس در افراد دارايالعمل زمین 
مولفه هاي فرکانسی نیروي عکس العمل زمین در افراد با کف پاي صاف و گود در حین راه بررسی و مقایسه  حاضر
ود این عارضه در تا پی برده شود چه تفاوتی بین این سه گروه وجود دارد، تا براساس اطالعات بدست آمده، جهت بهب بود رفتن

  .اقدام شود ها ناهنجاري نوع افراد داراي این
  

  شناسیروش
 53±5/2سانتیمتر و وزن 165±5/2سال، قد  23±7/1دانشجوي دختر با سن  30هاي این تحقیق  آزمودنی

 ثلاي نبودند و در دوازده ماه گذشته سابقۀ آسیب در اندام تحتانی م کیلوگرم بودند؛ این افراد ورزشکار حرفه
 آسیب رباط صلیبی قدامی و اسپرین مچ پا نداشتند و فاقد زانوي ضربدري، پرانتزي، چرخش خارجی یا داخلی

 گیري ها از طریق نمونه اي بود و آزمودنی ثباتی مچ پا بودند. این تحقیق از نوع علی مقایسه نیی و بی درشت
 نفر 10نفره قرار گرفتند (10گروه  3شدند و در  هدفمند از بین دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه مازندران انتخاب

 ها اطالعات شخصی خود را در فرمی که قبل از نفر پاي گود). همۀ آزمودنی 10نفر پاي نرمال و  10پاي صاف،
 ها اطمینان داده شد که این اطالعات محرمانه است. براي اجراي آزمون به آنها داده شد، ثبت کردند و به آن

 ها به سه گروه کف پاي صاف، نرمال و گود از روش بندي آزمودنی اختار کف پایی و تقسیممشخص کردن نوع س
  ).24،14افتادگی استخوان ناوي استفاده شد (

ها کسب کرده بود و از  براي تعیین نوع کف پا، از یک دانشجوي دختر که قبال مهارت الزم را براي اجراي آزمون    
اي اجراي آزمون، نخست به منظور پیدا کردن و عالمتگذاري برجستگی ناوي، یک فیزیوتراپ، کمک گرفته شد. بر

درجه، دو پا روي زمین و مفاصل تحت قاپی در  90زاویۀ  اي که زانوي فرد در گونه آزمودنی روي صندلی نشست، به
 کنترل شد. وضعیت طبیعی مفصل تحت توسط آزمونگر صورت دستی وضعیت طبیعی قرار گرفت. حرکت ران به
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دست آمد تا اینکه جنبۀ داخلی و  خارج توسط آزمونگر به صورت چرخش دادن پاسیو مچ پا به داخل و قاپی، به
دادن انگشت شست به طرف جلو و پایین قوزك داخلی در  صورت مساوي لمس شود. قاپ با قرار خارجی قاپ به

گر فاصلۀ برجستگی ناوي را تا زمین خارجی، لمس شد. آزمون مفصل قاپی ناوي و انگشت اشاره به طرف جلو قوزك
صورت  اي که وزن بدن به وضعیت به حالت ایستاده قرار گرفت، به گونه به میلیمتر ثبت کرد. سپس فرد در همان

گیري شد.  برجستگی ناوي عالمتگذاري و ارتفاع برجستگی ناوي تا زمین اندازه مساوي بین دو پا تقسیم شود. دوباره
اختالف بین ارتفاع ناوي در دو وضعیت نشسته و ایستاده بدست آمد. این تست سه  محاسبۀ شاخص افتادگی ناوي از

ان شاخص افتادگی عنو آمده از اختالف بین وضعیت نشسته و ایستاده به سه نمرة بدست بار انجام گرفت و میانگین
، بعنوان پاي چرخیده به بود mm 10ها بیش از  هایی که شاخص افتادگی ناوي آن آزمودنی  ناوي فرد لحاظ شد.
 پاي چرخیده به خارج (پاي گود) محسوب شدند mm4پاي معمولی و کمتر از  mm9 -4بین  داخل (پاي صاف)،

)24.(   
ي نیروسنج ي تعیین شده از تختهشد در فاصلهها خواسته ي اجراي تست به این ترتیب بود که از آزمودنینحوه   

ي نیروسنج اي گامبرداري کنند که با پاي راست از روي تختهایستند و به گونهقرار داشت ب راه رفتنکه در مسیر 
 از صفحه داشت. قرار شروع نقطه از متري 15 فاصله در صفحه نیروسنج و بود متر 25 راه رفتن مسیر .عبور کنند

سوئیس،  ورکش ساخت هرتز، 1000 :برداري نمونه ،سرعت winterthor مدل  Kistler :سازنده نیروسنچ (شرکت
 60 داراي مذکور دستگاه شد. استفاده زمین العمل نیروي عکس به هاي مربوطداده گیري اندازه منظور ) به2009
 آزمودنی که طوري به مناسب مکان یک در ،راه رفتنباند  راستاي در و بوده متر سانتی 40عرض و طول متر سانتی

 نمونه قدرت با ايکارخانه مفروضات نیرو براساس صفحه نکالیبریش شد. جاسازي نباشند آن به تشخیص قادر ها
هر  رسید.ي نیروسنج، آزمون به اتمام میپاي راست از روي تختهپنجه با جدا شدن  .شد استفاده هرتز1000برداري 

  .وتحلیل آماري استفاده شد براي تجزیه میانگین سه تالش آزمودنی بار انجام داد و سه فرد این تست را
با فرکانس  4ي نیروسنج جمع آوري شده، ابتدا با استفاده از تکنیک باترورث درجه توسط تخته GRFهاي هداد    

هاي فیلتر شده مورد استفاده قرار گرفتند. به ي متغیرها دادهبراي محاسبه )، و سپس19فیلتر شدند ( 20برشی 
هاي شود. به تبدیل سیگناله تابع فرکانس تبدیل نیاز بود که این سیگنال از تابع زمانی ب GRFمنظور بررسی تواتر 

گویند. در ) یا تحلیل هارمونیک میFast Fourier Transformهاي فرکانس آن تبدیل فوریر (متناوب به معادل
اي از کند در نتیجه مجموعهافتد را محاسبه میحقیقت تبدیل فوریر مقدار حرکتی که در هر فرکانس اتفاق می

). براي این 5آید () شناخته شده است پدید میPower spectrumختلف که به عنوان طیف توان (هاي مفرکانس
ي نیروسنج بدست آمد و در تابع زمان بود، آن را که توسط تخته عمودي GRFهاي منظور پس از فیلترکردن داده

مان به تابع فرکانس تبدیل از تابع ز 2008ي نسخه MATLABو با استفاده از نرم افزار  1با توجه به فرمول 
شود که به هر یک از ). در طیف گسسته محتواي فرکانس به صورت مضربی از فرکانس پایه تعیین می1کردیم (شکل

  ). 25هارمونیک برابر است با: ( nگویند که با مجموع آنها هارمونیک می

                                      t+θn)0F(t)=∑AnSin(nω                           1فرمول  
An  ،0= دامنهω  ،فرکانس پایه =n  ،ضریب هارمونیک =θn ي فازي    = زاویه              
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رفتــه شــد روش بکــار گ 3)، سه شاخص فرکانس با اســتفاده از GRFي فرکانس سیگنال ورودي (بعد از محاسبه   
تــوان  %5/99اســت کــه حــاوي  یفرکانسنشان دهنده  که )F%99/5( %5/99با توان  فرکانس ). شاخص اول:13،72(

و فرمول محاســبه آن بصــورت  قرار دارد فرکانستر از آن توان سیگنال پایین %5/99سیگنال باشد یا به عبارت دیگر 
 حــداکثر  maxfدر مقابــل دامنــه و  فرکــانسال ســیگنال توان محاسبه شده بعنوان انتگر P) که 2ذیل است (فرمول 

-اي اتفاق مــیاست که در نقطه )Median frequency( )medFفرکانس (میانه شاخص دوم سیگنال است.  فرکانس

در مطالعات مختلف فرض شده است،  ).3افتد که نیمی از توان سیگنال در باال و نیمی در پایین آن قرار دارد(فرمول 
 اجــزاءتواند بطور متوســط نشــان دهنــده عملکــرد می GRF فرکانسکند میانه دن به زمین نیرو وارد میکه بزمانی

) کــه Frequency bandwidth( )bandFفرکــانس ( حرکتی باشد. شاخص سوم پهنــاي بانــد-نوسانی سیستم عصبی
ر از نصــف حــداکثر تــوان اي بیشــتحداقل است زمانیکه توان سیگنال درنقطه فرکانسحداکثر و  فرکانستفاوت بین 

  هاي حرکتی را نشان دهد.  نیازمند بودن به واحداین شاخص ممکن است  ).4سیگنال باشد (فرمول

  2فرمول 

3فرمول    

4فرمول    

هاي مرکزي و پراکندگی ها و تعیین شاخصبندي دادههاي خام، از آمار توصیفی براي دستهآوري دادهپس از جمع  
از تحلیل واریانس  مولفه هاي فرکانسی نیروي عکس العمل زمینکف پا بر میزان  اثر متغیر نوعمنظور بررسی  و به
داري آماري نیز در مقدار معنیآنالیز شدند.  18نسخه  SPSSها به وسیله نرم افزار داده. شد عامله استفاده یک

  تعیین شد.      p ≥ 05/0سطح 
  یافته ها

هاي . مقادیر میانگین و انحراف استاندارد شاخصآورده شده است 1شماره  ها در جدولمشخصات عمومی آزمودنی
نتایج آماري نشان  نشان داده شده است. 2در جهت عمودي در جدول شماره  راه رفتندر فاز اتکاء  GRF فرکانس

). =001/0P( وجود داشت گروه هاعمودي در  GRF %5/99داري بین میزان فرکانس با توان اختالف معنیکه داد 
در  پاي صاف در شرایط کفعمودي  GRF% 5/99میزان فرکانس با توان  داد نشان LSDتعقیبی آزمون نتایج

). از طرف دیگر بین میزان فرکانس با توان =09/0P( داردت وجود داريمعنی تفاوت پاي نرمال کفمقایسه با شرایط 
5/99 %GRF   داري وجود داشتمعنی افزایشنرمال  پاي کفدر مقایسه با پاي گود  کفعمودي در شرایط 
)005/0P= .( 5/99بین میزان فرکانس با توان همچنین %GRF  در مقایسه با پاي صاف  عمودي در شرایط کف

  GRF%5/99میانگین فرکانس با توان  ).3(جدول ).=001/0P( داري وجود داشتکف پاي گود نیز تفاوت معنی
بیشتر  و صاف نرمالکف پاي آن در شرایط  از میانگین %60/33و %44/60 به ترتیب پاي گودکف عمودي در شرایط 

  بود.
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). براساس =012/0Pمشاهده شد ( بین گروه هاعمودي  GRFمیانه فرکانس  درداري عالوه بر این، تفاوت معنی  
پاي  در مقایسه با شرایط کف پاي صاف کفدر شرایط عمودي  GRFمیانگین میانه فرکانس  LSDآزمون تعقیبی 

 کفدر شرایط عمودي  GRF)، از طرف دیگر بین میانگین میانه فرکانس =1/0P( نداشتداري تفاوت معنی نرمال
میانه بین همچنین ). 3(جدول). =002/0P(داري وجود داشت تفاوت معنیپاي نرمال  در مقایسه با کفپاي گود 

داري وجود داشت کف پاي گود نیز تفاوت معنیدر مقایسه با پاي صاف  عمودي در شرایط کف  GRFفرکانس
)001/0P< .( میانه فرکانس میانگینGRF  از  %04/34و  %93/48 به ترتیب در شرایط کف پاي گودعمودي

تفاوت معنی داري بین سه گروه کف پا در پهناي فرکانس  بیشتر بود. نرمال و صافآن در شرایط کف پاي  میانگین
  . )=08/0P(مشاهده نشد 

  سه گروه و میانگین قوس کف پايها مشخصات دموگرافیک آزمودنی . 1ل شماره جدو

 
  در سه گروه کف پاي نرمال، صاف و گودعمودي   GRF میانگین و انحراف استاندارد فرکانس -2جدول شماره 

  %5/99با توان فرکانس  
)zH(GRF  

  فرکانس میانه
)zH(GRF  

  فرکانس پهناي
)zH(GRF  

  میانگین±انحراف معیار  
  (عمودي)

  میانگین±انحراف معیار
  (عمودي)

  میانگین±انحراف معیار
  (عمودي)

  53/0±05/0  36/0±06/0  42/4±25/0  نرمالکف پاي 
  51/0±08/0  31/0±05/0  09/4±39/0  صافکف پاي 

  56/0±05/0  47/0±03/0  16/6±18/0  کف پاي گود
  

  هاي مختلفدر کفی LSDآماري  . آزمون3جدول
 متغیر نوع کفی Pمقدار 
09/0 
005/0* 
001/0* 

  کف پاي نرمال         کف پاي صاف
  کف پاي گود                           

 کف پاي گود            کف پاي صاف

 عمودي  GRF%99,5فرکانس با توان 

1/0  
002/0* 
000/0* 

  کف پاي نرمال         کف پاي صاف
    کف پاي گود                           

   افکف پاي گود           کف پاي ص 

 عمودي   GRFفرکانسمیانه 

 05/0داري آماري در سطح مقدار معنی*     

  اختالف افتادگی ناوي
  (میلی متر)

  میانگین وزن
  (کیلو گرم)

  میانگین قد
  (سانتیمتر)

  میانگین سن
 (سال)

  گروه

  کف پاي نرمال  5/1±22  5/2±164  5/2±54  96/1±11/7
  فکف پاي صا  7/1±22  5/1±165  7/2±53  27/1±40/12

 کف پاي گود  5/1±23  2±165 5/1±53  13/1±23/2
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  بحث و نتیجه گیري
صاف، پاي گود  گروه کف پاي 3بین  مولفه هاي فرکانسی نیروي عکس العمل زمینهدف از تحقیق حاضر مقایسۀ   

 بود. حین راه رفتندر  مل زمینمولفه هاي فرکانسی نیروي عکس العمنظور بررسی اثر شکل قوس پا بر  و نرمال به
ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را در  کند که گروه کف پاي گود و کف پاي صاف به نتایج پژوهش حاضر بیان می

 عمودي GRF %5/99با توان  فرکانسنشان دادند. میانگین  زمین عمودي مولفه هاي فرکانسی نیروي عکس العمل
 بهعمودي  GRF فرکانسمیانه میانگین ، هرتز 16/6و  09/4، 42/4ترتیب  به دو گو صاف نرمال، پايبراي گروه کف 

 .بودهرتز  56/0و  51/0/، 53عمودي به ترتیب  GRF فرکانسپهناي باند  و میانگینهرتز  47/0و  31/0/، 36ترتیب 
،  Hz62/0±54/4در طی راه رفتن عمودي  GRF %5/99 با توان تحقیقات گذشته نشان دادند میانگین فرکانس

عمودي  GRF فرکانسپهناي باند  میانگینو همچنین  Hz07/0±39/0عمودي  GRF فرکانسمیانه میانگین 
Hz08/0±56/0  که میانگین محتواي فرکانس 27،13(بود (GRF ها عمودي نیز در پژوهش حاضر تقریبا در این دامنه

  قرار داشت.     
با  میانگین فرکانس و صاف کف پاي نرمالافراد با ر مقایسه با د کف پاي گوددر افراد با پژوهش حاضر نشان داد 

با توجه به اینکه  .داشتبطور معنی دار افزایش  عمودي GRFعمودي و میانگین میانه فرکانس GRF  %5/99توان 
تایج ي حاضر با نتوان گفت نتیجه مطالعهرا در تابع فرکانس بررسی نکرده است، میشکل قوس پا تاکنون تحقیقی اثر 

 GRFبر  را شکل قوس پاکه اثر  و همکارانش یاوزر و همکارانش و برتانیاز جمله تحقیق  برخی از تحقیقات گذشته
همکارانش به بررسی اختالالت دراز مدت در بیو و  یاوزر). 1،28(عمودي در تابع زمان بررسی کردند همخوانی دارد 

چگی کف پاي صاف انعطاف پذیر دو طرفه داشتند ولی هرگز گسال پرداختند، که از بزرمکانیک راه رفتن افراد ب
کامپیوتري سه  Gaitزمانی، کینماتیک و کینتیک را با استفاده از سیستم  ان نشده بودند، آنها مشخصات مکانی=درم

روي اندازه گیري کردند. نتایج آنها نشان داد در پارامتر هایی از جمله نی )تا دوربین و دو تا صفحه نیرو 5( بعدي
عکس العمل زمین در مرحله پنجه بین دو گروه کف پاي طبیعی و کف پاي صاف انعطاف پذیر تفاوت آماري معنی 

کل بازه زمانی از لحظه یکی از دالیل عدم همخوانی نتایج، می تواند به این دلیل باشد، که در تحقیق حاضر . داري وجود ندارد
جدا مرحله  ه پا از زمین بررسی شد در حالیکه نتیجه مطالعه یاوزر و همکاران درپنجتماس پاشنه پا با زمین تا لحظه جدا شدن 

راه رفتن افراد داراي کف پاي صاف  که به مطالعه خدادهبا این وجود در تحقیقی،  شدن پنجه پا از زمین بوده است.
مان انتقال وزن بر روي پاشنه ز افراد داراي کف پاي صاف نسبت به افراد داراي پاي نرمال در پرداخت، اشاره کرد که

  .)9( با نتیجه مطالعه حاضر همخوانی نداردکه  نیروي یشتري وارد می کنند
هاي مکانیکی در سطح پوست دریافت شده و به سیستم هاي مختلف توسط گیرندهفرکانسبا  GRFسیگنال   

که بدن به حین گامبرداري زمانی د.شوبه سطح پا منتقل می فرکانسیابد و پاسخ به صورت مرکزي انتقال می-عصبی
نوسانی سیستم  اجزاءممکن است تا حدودي نشان دهنده عملکرد  GRFسیگنال  فرکانسکند زمین نیرو وارد می

شوند. طبق مطالعات گذشته حرکتی محسوب می-عضالت جزء مهمی از سیستم عصبی ).13،27حرکتی باشد (-عصبی
تغییر واند فعالیت عضله را تحت تاثیر قرار دهند، همچنین بیان شده است که تمیتغییر در ارتفاع قوس طولی داخلی 

هاي درونی ایجاد یک تغییر در تون عضله در اندام تحتانی به همراه تغییر سیگنال باعثممکن است  ساختار کف پا
با توان  میانگین فرکانسدار معنی افزایش). بنابراین 16ورزشی باشد ( روزمره یا هايها به کف پا در طی فعالیتآن
5/99%  GRF  عمودي و میانگین میانه فرکانسGRF ممکن است به این علت  عمودي در افراد با کف پاي گود

عملکرد اجزاء نوسانی سیستم  افزایشبا تحت تاثیر قرار دادن تون عضله منجر به  تغییر ساختار کف پاباشد که 
   حرکتی شده است.     -عصبی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  94گنبدکاووس بهمن                     تندرستیء اي و ارتقاعلوم ورزشی نوین،ورزش حرفههمایش ملی اولین 
 

  

 

). در حقیقت پرونیشن 12،8مفصل زیرقاپی و نیروهاي برخوردي حین راه رفتن رابطه وجود دارد (بین پرونیشن   
 کننده عمل يمفصل زیرقاپی و افزایش فلکشن زانو دو مکانیزم کینماتیکی است که بدن براي جذب شوك یا ضربه

شامل: سرعت پا و  گامبردارياوج) طی  ). متغیرهاي موثر بر نیروي برخوردي (اولین6( کنداستفاده می تحتانی اندام در
افزایش یا کاهش ). بنابراین 15( باشدمی و ... سطح تماس ي تماس یا برخوردي تماس، ناحیهمرکز جرم در لحظه

اي ممکن است نیروي برخوردي را تحت تاثیر قرار داده و متعاقبا جذب شوك را نیز در مرحله ارتفاع قوس طولی داخلی
   درحال پرونیشن است تغییر دهند.از استنس که پا 

ارتباطی بین پاي چرخیده به داخل و عملکرد نامطلوب پا وجود دارد. در پاي  کنند که بسیاري از مقاالت بیان می  
کند، یعنی مرکز فشار به سمت داخل  روي پا عمل می GRFاي که چرخیده به داخل (کف پاي صاف)، نقطه

ناهنجاري مچ پا و پا (مانند عدم کار تیبیالیس خلفی، مچ  پاي صاف با چندینعالوه کف  ). به23منحرف شده است (
والگوس) و همچنین با فشار نامطلوب کف پایی مرتبط دانسته شده  - پاي به داخل چرخیده و شست پاي ابداکتو

اي نرمال توزیع شده در کف پاي صاف ممکن است با افراد داراي پ  GRF). این قبیل کارها نشان می دهد23است (
پا به داخل می تواند قوس طولی پا را  ، چرخش بیش از حدد بر این است که در حین راه رفتنمتفاوت باشد و اعتقا

). جذب بهتر شوك 23کاهش دهد و به پا اجازه می دهد تا انعطافپذیرتر شود و در نتیجه شوك را بهتر جذب کند (
در افراد کف پاي صاف در مقایسه با افراد با کف پاي  GRFی مولفه هاي فرکانسناچیز  باعث کاهشنیز می تواند 

  نرمال شود.
نتیجه مطالعه حاضر نشان می دهد کف پاي گود با نیروهاي برخوردي بیشتري روبه رو می شود. بر این اساس   

عۀ رباطی احتماال در ضربات تکراري هنگام راه رفتن، غضروف مفصلی و پایدارکننده هاي غیرفعال مچ پا شامل مجمو
و کپسول، در معرض آسیب ناشی از چنین نیرویی قرار می گیرند. از جملۀ این آسیب می توان به اسپرین مزمن مچ پا 

را می توان به کوتاه شدن عضالت اینورتور و کاهش  GRFاشاره کرد. دلیل احتمالی افزایش مولفه هاي فرکانسی 
و متعاقبا جذب شوك به علت افزایش قوس طولی داخلی کف پا توانایی این عضالت براي کنترل چرخش به داخل پا 

در گروه پاي گود نسبت داد. کاهش میزان جذب شوك موجب افزایش میزان بار می شود. همچنین عضالت براي 
جبران بار اضافی اعمال شده بر مفصل فعالیت بیشتري خواهند داشت. گزارش شده است که افراد با کف پاي گود به 

  ش میزان بار در دویدن مستعد صدمات مفصل زانو و ساق پا هستند.علت افزای
 نتیجه گیري

 GRFمیانه فرکانس و عمودي  GRF %5/99فرکانس با توان ، افزایش یا کاهش ارتفاع قوس طولی داخلی 
 نسفرکاعمودي و میانه   GRF %5/99با توان  فرکانسهاي شاخصتوان گفت داد. بر این اساس می تغییرعمودي را 

GRF هاي در آزمایشگاهدر نتیجه  باشند. راه رفتندر طی  شکل قوس کف پاتوانند نشان دهنده اثرات عمودي می
 بهبود عملکرد ورزشکاران، جلوگیري از آسیب و حتی اثر با اهداف مختلف از جمله شکل قوس کف پابالینی که اثرات 

جهت بررسی دقیق تر   توانندمی GRF فرکانسیاي هگیرد شاخصمورد مطالعه قرار می بخشی تمرینات اصالحی
 .مورد استفاده قرار گیرند
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