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 مقدمه
راه رفتن اصلی ترین حرکت انجام  دا ه تط ا  

هام  انسامنی انسمن بطده و جزو بیشاترین فامییات
(. فامییت راه رفاتن بام ها  1دطد )محسطب می

افزایش تحرک پذیر  افاراد   هم  مختلف از قبیل
کمهش وزن و حفظ تنم ب ان ا   پیشرفت تاامد،  

داطد ا تخطان هام و ییاره انجام  مایرد  بیشتر 
(. مهاامرر راه رفااتن تحاات تاامریر بساایمر  از 3و2)

عطامل بیرونی و درونی مثل ریخات دنم ای با ن 
هم  قرار دارد. تغییرار  مختمر  ب ن یکی از جنبه

هم  بیطمکمنیکی دنم ی ب ن ا ت که فمکتطرریخت
و فامییت عضالنی افراد در راه رفتن را تحت تامریر 

(. از آنجم که پم مها  تارین و ایله 4ده  )میقرار 
تاممل بین زمین و ب ن انسمن ا ت   مختمر و ناط  

ا  در حفظ کمرایی ماطرر راه پم نقش تایین کنن ه
به ططر  که هرگطنه انحرا  در پم بمعث  رفتن دارد

حرکت ییرطبیای آن هنگم  راه رفتن دا ه و ارار 
ا  فطقامنی خطد را به دکل زنجیروار به مفمصل و ان 

(. از ایان رو  باروز نمهنجامر  در 5ده  )انتقم، می
این نمحیه به یحمظ بیطمکمنیکی حمئز اهمیت بطده و 

 (.6تطان  احتمم، آ یب افراد را افزایش ده  )می

یکی از مه  ترین نمهنجمر  هام   امختمر  پام 
 MLA  (Medial کمهش قطس ططیی داخلی کف پم

Longitudinal Arch تحاات عنااطان ( ا اات  کااه
(. طبق پاووهش7صمفی کف پم تاریف د ه ا ت )

هم  پیشین صمفی کف پم بم تغییر عملکرد طبیاای 
پم مثال اوردان طاط نی ما ر ا اتخطان پمدانه  
افاازایش خاارخش داخلاای ا ااتخطان درداات ناای  
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 راه نیح یعیطب یپا و صاف یپا با  افراد در پا ساق عضالت یکیالکتر تیفعال سهیمقا

 مختلف هایسرعت با نوارگردان یرو رفتن

 چکیده

پذیری این افراد دارد. میزان و الگو فعالیت عضالت به  پای صاف نقش مهمی در شناخت علت آسیببررسی فعالیت عضالت در افراد با کف  :هدف و زمینه

رفتن ناشناخت  مانهده رفتن بستگی داشت  و تاکنون تفاوت فعالیت عضالت اندام تحتانی افراد با کف پای صاف و طبیعی در سرعت های مختلف راهسرعت راه
 رفتن روی نوارگردان در سرعتهای مختلف بود.عضالت ساق پا بین دو گروه پای صاف و طبیعی حین راه است. هدف پژوهش حاضر مقایس  فعالیت

نفر کف پای صاف( به  روش در دسهترس انتخها  و در  12نفر کف پای طبیعی و  12نفر مرد ) 24تحلیلی است. -پژوهش حاضر از نوع توصیفی :کارروش

متر بر  5/3و  7/1رفتن با پای برهن  بر روی نوارگردان با سرعت های نئی قدامی طی راهاین پژوهش کاربردی شرکت کردند. فعالیت عضالت دوقلو و درشت
داری میانگین ههر گهروه اسهتفاده ( برای بررسی اختالف معنیp<05/0مستقل در سطح ) tآوری شد. از آزمون آماری ثانی  با استفاده از دستگاه بیوویژن جمع

 گردید.

( بهین دو  p ،005/0=p=001/0(و دوقلو ) p ،01/0=p=004/0نئی قدامی )رفتن در فعالیت عضالت درشتداد ک  در هر دو سرعت راه نشان نتایج :هایافته

نئی قدامی در گروه کف پای صاف و فعالیت عضل  دوقلو در افراد کف پهای نظر فعالیت عضل  درشتگروه اختالف معناداری وجود دارد. در هر دو سرعت مورد
 طبیعی ب  میزان قابل توجهی بیشتر بود.

پهذیری رود یکی از عوامل موثر در آسیبد با کف پای صاف تحت تاثر قرار داده و احتمال میرفتن فعالیت عضالت ساق پا را در افراسرعت راه :گیرینتیجه

 های تمرینی و توانبخشی مورد توج  قرار گیرد.تواند در طراحی برنام بیشتر این افراد باشد. نتایج این تحقیق می

 

 فعالیت عضل ، عضالت ساق پا، پای صاف، راه رفتن :هاکلیدواژه

11/11/89تاریخ پذیرش:               25/5/88تاریخ دریافت:   

 20/1/97  تاریخ پذیرش:    9/11/96  تاریخ دریافت: 
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افاازایش اب اکشاان بخااش جلااط  پاام  افاازایش او  
گشاتمور پالنتمرفلکسطرهم  مچ پم  کمهش جاذب و 

طک هم  وارد به پم در فمز تممس بم زماین تا یل د
( . عاالوه بار 8و1هنگم  راه رفتن مشامرکت دارد  )

این صمفی کف پم بمعث تغییر در ایگاط فاام، دا ن 
عضالر ان ا  تحتمنی و دامناه انقبماامر عضاالنی 
د ه در نتیجه عملکرد اصلی عضالر  مق پام کاه 
حفظ نیروهم  مؤرر برا  محمفظات پام از حرکامر 

-9کنا  )یای هنگم  راه رفتن را مختل مایییرطب
( . مجمط  این عطامل بمعاث دا ه افاراد دارا  11

هام  پم  صم  بیشتر در مارض بسیمر  از عمراه
بمیینی ان ا  تحتمنی مثل ایتهامب نیام  کاف پامیی  
ایتهمب تمن ون آدیل  دین ا اییلنت  درد مفلال 

رانی و ییره قارار داداته و احتمام، وقاط  کشککی
 12  8هم  دیگر در این افراد افزایش یمبا  )آ یب

( . بم وجطد تحقیقمر انجم  د ه هنطز مکامنیز  13 
اصلی رابطه بین تغییر  امختمر پام و وقاط  آ ایب 

 (.14و 11ان ا  تحتمنی نمدنمخته ممن ه ا ت )
برر ی فامییت ایکتریکی عضالر افراد دارا  پم  

 هام  اارور  درصم  در راه رفتن یکی از بخاش
داانمخت علاات آ اایب پااذیر  ایاان افااراد بااطده و 
اطالعمر مفیا   را در اختیامر متخللاین بارا  

دها  انتخمب پروتکل درممنی و تطانبخشی قرار مای
(. تمکنطن تحقیقمر نسبتمً زیمد  در مطرد 16و 15)

هم  کف پم و میازان فامییات ایکتریکای نمهنجمر 
هام  مختلاف باه خلاطه راه عضالنی در مهمرر

نجم  د ه ا ت. برخای از محققامن گازار  رفتن ا
کردن  که افراد دارا  کف پم  صم  در مقمیسه بام 
افراد نرمم، در خرخه کممل راه رفتن میزان فامییت 
عضالر اینطرتطر مثل دردت نئی قا امی و خلفای 
افزایش و فامییت عضالر اورتطر مثال نامزک نئای 

(. همچناین عزیزپاطر در 11یمب  )ططیل کمهش می
فامییت ایکتریکی عضاله دردات نئای  1390 م، 

ق امی در خرخه کممل راه رفاتن را ماطرد مطمیااه 
قرار داد و گزار  کارد کاه فامییات ایکتریکای در 

هم  پم  صم  و گاطد نسابت باه گاروه پام  گروه
(. 17طبیااای بااه طااطر ماناای دار  بیشااتر بااطد )

هم  انجم  د ه ارر  مختمر گروهی دیگر از پووهش
هم  مختلاف راه فامییت عضالر در فمز پم بر میزان

رفتن را مطرد برر ی قرار دادن . برا  مثم، همنت و 

همکمران بم مقمیسه فامییت عضالنی باین دو گاروه 
پم  صم  و نرمم، در فمز تممس بم زمین بیمن کارد 
که ایگط  فامییات عضاالر باین دو گاروه تقریبامً 

امییت مشمبه بطد  امم تفمور قمبل تطجهی در میزان ف
عضالر بین دو گروه در مراحل مختلف فمز تمامس 

(. عاالوه بار ایان ماطریی در 8بم زمین وجطد دارد )
بم برر ی ارار  امختمر پام بار فامییات  2009 م، 

عضالر ان ا  تحتمنی در راه رفتن نشمن داد کاه از 
تممس پمدنه تم مرحله میمنی فمز تممس بم زمین  در 

دردت نئی ق امی  افراد دارا  صمفی کف پم  عضله
فامییاات بیشااتر و عضااله ناامزکنی ططیاال فامییاات 
کمتر  را نسبت به افراد مامطیی دادته در حامیی 
که در فمز میمنی تممس بم زمین عضاله نامزک نئای 
ططیل در افراد دارا  پام  صام  فامییات کمتار و 
عضله دردت نئی خلفی فامییت بیشتر  را نسابت 

(. 10دناا  )باه گاروه دارا  پاام  طبیاای نشامن دا
در تحقیقای  2015مط ط  و همکمرانش در  ام، 

به برر ی فامییت عضالر  مق پم در دو گروه کاف 
پام  صاام  و طبیاای پرداختااه و باه ایاان نتیجااه 
ر ی ن  که  طح فامییت عضالر دوقلط و نالی در 
کل مرحله تممس بمزمین بین دو گاروه کاف پام  
 صم  و طبیای  تفمور مانمدار  ن ارد  ویی  اطح
فامییت عضله  مقی ق امی در کل مرحله تممس بام 

ا  کاه  زمین  تفمور مانی دار  نشمن داد به گطنه
فامییت ایکتریکی در گروه کف پم  صم  بیشتر بطد 

(. بم وجطد این برخای تحقیقامر ها  اخاتال  18)
زیمد  را در فامییت عضالنی افراد کف پام  صام  

پم گزار   در مقمیسه بم افراد دارا   مختمر طبیای
 (.19نکردن  )

مرور تحقیقمر صطرر گرفته در این زمینه نشمن 
هام باه برر ای فامییات داد که ایلب این پاووهش

انا  و عضالر در یا   ارعت راه رفاتن پرداختاه
تمکنطن تغییر فامییت عضاالر افاراد بام کاف پام  

هم  مختلاف راه رفاتن نمدانمخته صم  در  رعت
عممال ماطرر در ممن ه ا ت.  رعت راه رفاتن یا  

داطد باه فامییت عضالر ان ا  تحتمنی محسطب می
ا  که بم افازایش  ارعت راه رفاتن میازان و گطنه

ایگط  فامییت عضالر ان ا  تحتمنی نیز تغییر مای
( . از طر  دیگر  ارعت راه رفاتن 21و  20کن   )

گیر  تطانمیی راه رفتن به هم  ان ازهبهترین مقیمس
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مهنجم  عضالنی ا اکلتی خلطه در افراد دارا  ن
هم  تمرینی  درممنی و بطده که برا  ارزیمبی برنممه

(. یاذا  22گیارد )تطانبخشی مطرد ا تفمده قرار می
برر ی فامییت ایکتریکی عضالر اصلی در عمل راه 

تطان  کما  قمبال هم  مختلف میرفتن در  رعت
تطجهی به افراد دخمر کف پم  صم  در ارتبام  بام 

هام  مده از ایان فامییات در برنمماهخگطنگی ا اتف
تطانبخشی  کمهش وزن و افازایش تحارک پاذیر  
کرده و بمعث بهبطد کیفیت زن گی این افراد گردد. 
بم تطجه به نتمیج متنامق  در ادبیامر تحقیاق و از 
آنجاامیی کااه تاامکنطن تحقیقاای در زمینااه برر اای 
فامییت عضالر ان ا  تحتمنی افراد بم پم  صام  در 

مختلف انجام  نشا ه  بنامبراین ها   هم   رعت
پووهش حمار برر ی و مقمیساه فامییات عضاالر 

هم   مق پم حین راه رفتن رو  تردمیل در  رعت
 مختلف ا ت.

 
 روش  کار

پووهش حمار که در  مین آزممیشگمه بیطمکمنی  
دانشگمه بیرجن  انجم  د  از نط  کامربرد  و رو  

نفار  24تحلیلی ا ات. -تحقیق ان از نط  تطصیفی
مرد بم تطجه به درای  عمطمی و اختلمصی ورود به 
آزمطن که عبمرر ا ات از عا   وجاطد آ ایب در 

-هام  علابیان ا  تحتمنی  ع   ابتال باه بیمامر 
عضالنی   مبقه  طختگی  عا   داداتن هار گطناه 
درد در نمحیااه پاام  دکسااتگی و جراحاای در اناا ا  

-Body Mass Indexتحتمنی و دمخص تطده ب نی)

BMI  دار و به دیطه در د اترس  ( به صطرر ه
انتخمب و در دو گروه پم  صم  و پم  طبیای قرار 
گرفتن . . قمبل به ذکر ا ت کاه عاالوه بار داداتن 
درای  ورود به آزمطن ویوگی هم  ریخت دنم ای 

افراد نیز کنتر، دا  .  BMIافراد مثل  ن  وزن و 
همه   آزمطدنی هم اطالعامر دخلای خاطد را در 

می که قبل از اجرا  آزمطن به آن هام داده دا  فر
ربت کردن  و به آن هم اطمینمن داده د  کاه ایان 
اطالعمر محرممنه ا ت. برا  مشخص کاردن ناط  

هم باه دو  مختمر کف پمیی و تقسی  بن   آزمطدنی
گروه کف پم  صم  و نرمام، از دامخص افتامدگی 
ا تخطان نمو  ا تفمده د  کاه اویاین بامر تط ا  

(.  ه بمر ایان 23انجم  د  ) 1982د  در  م، برو

تست انجم  و میمنگین  ه نمره به د ات آما ه از 
اختال  بین واایت نشسته و ایساتمده باه عناطان 

هم بم دمخص افتمدگی نمو  فرد یحمظ د . آزمطدنی
میلی متر  در گروه کف  10افتمدگی نمو  بیشتر از 

پام  میلی متر  در گروه کف 9تم 4پم  صم   بین 
طبیای قرار گرفتن . در این پاووهش بارا  انا ازه 

هم از د اتگمه قا   انج پامرس گیر  ق  آزمطدنی
میلی متر  مخت ایاران  بارا   1بم دقت 720م ، 

ان ازه گیر  وزن از ترازو  دیجیتامیی  اکم ما ، 
کیلطگر   مخت ایاران و بارا  001/0بم دقت 720

ی ربت فامییت عضاالنی از د اتگمه ایکترومیاطگراف
 کمنمیه بیطویون  مخت  طئیس ا تفمده د .16

در زممن اجرا  آزمطن پاس از آمامده  امز       
هم بام زدودن مطهام  زائا  و تمیاز پط ت آزمطدنی

کردن بم ایکل  ایکترودهم   اطحی رو  عضاالر 
دردت نئی ق امی و دوقلط برا مس پروتکل اروپمیی 

SENIAM  متلل د ن . علت انتخمب این عضالر
 2009مس نظر مطریی و همکامرانش در  ام، بر ا 

این بطد که این عضالر یم تمن ون همیشمن از یحامظ 
کلینیکی در افراد دارا  کاف پام  صام  مساتا  
آ یب هستن  و دخمر تغییرار مخارب مای داطن  

(. همچنین ایان عضاالر در ایکترومیاطگرافی 11)
 طحی بیشترین قمبلیت د تر ی را دارن . قمبل به 

ه بااه علاات ن ادااتن د ااتگمه ذکاار ا اات کاا
هاام در ایکترومیااطگرافی بیساای  باارا  اینکااه  اای 

فامییت راه رفتن  ریع اخاتال، ایجامد نکنا  و راه 
رفتن  ریع  بب ج ا د ن ایکتارود از پام  فارد 
نشااطد و همچنااین بااه علاات مطقایاات قرارگیاار  
د ااتگمه ایکترومیااطگرافی و نااطارگردان  فامییاات 

رد برر ای قارار هام ماطعضالر پم  خب آزماطدنی
گرفت. با  از نلب ایکترودهم آزمطدنی هم بام نحاطه 
اجرا  پروتکل آدنم د ن . پروتکل این آزماطن بار 
ا مس  رعت راه  رفتن  به دو مرحله تقسی  دا . 
در مرحله او، از آزمطدنی هم خطا ته د  ابتا ا باه 

دقیقه بم پم  برهنه جهت آدنمیی بیشتر و  3م ر 
دمیل بم دیب صفر درجه راه ایجمد آممدگی رو  تر

برون    یس نطارگردان به و یله محقق در  رعت 
متر بررمنیه تنظی  د . باا  از تنظای   ارعت 7/1

هم دوبمره درو  به راه رفتن کردن  تردمیل آزمطدنی
رمنیه از دارو  راه رفاتن باه منظاطر  15که با  از 
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رمنیه فامییت  20تنظی   یکل گممبردار  به م ر 
عضالر ربت د . در مرحله دو  نیز ابت ا  ایکتریکی
دقیقاه  پام  برهناه رو   5هم باه ما ر آزمطدنی

تردمیاال باام داایب صاافر درجااه راه رفتااه  اایس 
متار  5/3نطارگردان به و ایله محقاق در  ارعت 
رمنیه 15بررمنیه تنظی  د . ممنن  مرحله او، پس از 

 20راه رفتن رو  تردمیل در  رعت تنظی  دا ه 
ایکتریکی عضاالر  افاراد ربات دا .  رمنیه فامییت

 ز  به ذکر ا ت م ر زممن ا تراحت آزمطدنی هم 
 (.24دقیقه بطد ) 15بین دو مرحله 

در هر مرحله  از آزماطن  اه کطداش صاحیح و 
گرفته د  و  ایگنم،مطفق از هر آزمطدنی در نظر 

هار کطداش  15تم رمنیه  5هم  ربت د ه از رمنیه 
مطرد تحلیل قرار گرفتن .  یگنم، هم  ربت دا ه 

پس از اینکه از صافر تام صا  در صا  در  EMGاز 
زممن مطرد نظر طبیای دا   ریشاه دو  میامنگین 

(RMS-oot Mean SquareR کااه بااه عنااطان )
دمخص فامییت عضالنی در نظر گرفته د  تط ا  

محم اابه گردیاا .  Matlab R2012bناار  افاازار 
بارا  هار عضاله در فرآینا  خرخاه RMS مقمدیر 

 -از آزماطن دامپیر .کممل راه رفاتن  محم ابه دا 
هام و بارا  ویل  برا  برر ی نرمام، باطدن گاروه

در  مقمیسه فامییت ایکترومیطگرافی عضالر  مق پم
 tهم  مختلاف از آزماطن آمامر  دو گروه بم  رعت

ا اتفمده دا . تمام   (>05/0pمستقل در  اطح )
مطرد تجزیه SPSS 19هم به و یله   نر  افزار داده

 و تحلیل قرار گرفت.
 

  هایافته
اطالعاامر دمطگرافیاا   داامخص تااطده باا نی و 

نشامن  1هام در جا و،دمخص افت نمو  آزماطدنی

داطد ططر که مالحظاه مای داده د ه ا ت. هممن
هم تنهم در دمخص افت نمو  بام ها  اخاتال  گروه

قمبل تطجهی دارن  و در بقیه مطارد تقریبامً همگان 
 هستن .

نتمیج آممر  نشمن داد که اختال  مانم دار  بین 
فامییت عضله دردت نئی ق امی باین دو گاروه در 

ا  کاه ( به گطنهp=004/0وجطد دارد ) 7/1 رعت 
ین عضله در گروه کف پم  صم  نسبت به فامییت ا

گروه کف پم  طبیای بیشاتر ا ات. همچناین در 

 اطالعات دموگرافیک، شاخص توده بدنی و شاخص افت ناوی افراد حاضر در تحقیق -1جدول 

 هاگروه  متغیرها

 گروه کف پای صاف گروه کف پای طبیعی
 نفر 12 نفر 12 تعداد

 5/65±31/5 33/69±72/5 جرم )کیلوگرم(
 83/173±35/3 175±96/4 قد )سانتی متر(

 75/21±35/3 5/22±9/1 سن )سال(
 06/13±66/0 3/6±03/1 )میلی متر( شاخص افت ناوی
 67/21±97/1 62/22±45/1 )کیلوگرم بر متر مربع( شاخص توده بدن

 
 

 
مقایس  فعالیت الکتریکی عضل  درشت نئی قدامی در دوگهروه  -1 نمودار

 پای صاف و نرمال در دو سرعت مختلف

 
مقایس  فعالیت الکتریکی عضل  دوقلو در دوگروه پای صهاف و  -2 نمودار

 نرمال در دو سرعت مختلف
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متر بم رمنیه نیز فامییت عضاله دردات  5/3 رعت 
نئی ق امی  بین دو گروه تفمور مانی دار  وجطد 

(. به عبمرر دیگر فامییت این عضله p=001/0دارد )
به میزان قمبل تطجهی در افراد بم کاف پام  صام  

 (.1از افراد بم پم  طبیای ا ت )نمطداربیشتر 
 2در مطرد عضله دوقلط هممن ططر که در نماطدار 

فامییت ایکتریکی عضله دوقلاط بام دطد مشمه ه می
متر/رمنیه در گروه کف پم  صم  نسبت 7/1 رعت 

؛ و (p=001/0به گروه کف پم  طبیای کمتر ا ت )
متر بر رمنیه نیز اختال   مانامدار   5/3در  رعت 

ین فامییت عضله دوقلط در دو گروه وجاطد داداته ب
(005/0=p  )ا  که فامییت ایان عضاله در به گطنه

گروه کف پم  صم  به ططر مانمدار  کمتر از گروه 
 پم  طبیای ا ت.

 
 بحث  و نتیجه گیری

ه   از پووهش حمار مقمیسه فامییات عضاالر 
 مق پم بین دو گروه کف پم  صم  و نرمم، حاین 

هم  مختلف بطد. باه طاطر کلای بم  رعتراه رفتن 
نتمیج این مطمیاه بیمنگر تغییر فامییت عضالر  مق 

هام  مختلاف در افاراد پم حین راه رفتن بم  رعت
دخمر صمفی کف پم در مقمیسه بم افراد نرمم، بطد. بر 
ا مس نتمیج حمصل از مقمیسه فامییت عضله دردت 

متر/رمنیااه  5/3و 7/1نئاای قاا امی در دو  اارعت 
مشخص د  که عضله دردت نئی قا امی  در فامز 
کممل راه رفاتن در افاراد دارا  کاف پام  صام   
فامییت بیشتر  را در مقمیسه بام افاراد دارا  کاف 
پم  طبیای از خطد نشمن داد که بام نتامیج بیشاتر 

هم  انجم  دا ه در ایان زمیناه همخاطانی پووهش
( . تفاامور در فامییاات عضااالر 25  18  10دارد )
  تحتمنی در افراد دارا  نمهنجمر  کاف پام باه ان ا

هاام  هاام  عملکاارد  و تغییاار متغیاارتفاامور
( . طباق 25و  8کینممتیکی آن هم مارتب  ا ات )

ادبیمر تحقیق در ابت ا  فمز تممس بم زماین  پام  
انسامن تممیاال بااه پرونیشان دارد. ایاان تممیاال بااه 

نئای پرونیشن بم خرخش داخلی ا اتخطان دردات
م به خطبی بتطان  بمعاث جاذب داطک همراه ا ت ت

(. در افراد دارا  کف پام  صام  میازان 25دطد )
(. از طار  دیگار 26پرونیشن  بیش از ح  ا ات )

پرونیشاان ترکیباای از حرکاامر اورداان  دور اای 

فلکشن و اب اکشن ا ت که محققمن رابطه مثبتای 
بین کف پم  صم  و میزان اوردن بخش عقبی پام 

مس بام زماین حاین راه درص  اوییه فمز تما 50در 
(. عضااله درداات نئاای 14رفااتن گاازار  کردناا  )

ق امی به نطعی کنتر، کننا ه اورنن  و در نتیجاه 
(. در واقع افزایش ح اکثر 27بمد  )پرونیشن پم می

دامنة عضله دردت نئی ق امی در افراد بم کف پم  
صم   در واکنش به افزایش پرونیشن مفلال زیار

شتمور پرونیشن در این قمپی و تال  برا  کمهش گ
مفلل صطرر گیرد  به عبمرر دیگر فامییت بایش 

هم  کنتریی بارا  از ح  این عضله یکی از مکمنیز 
جلطگیر  از پرونیشن بایش از حا  در افاراد کاف 

(. عالوه بار ایان در 28  17  8بمد  )پم  صم  می
اوایل فمز تممس بم زمین عضلة دردت نئای قا امی 

معاث کنتار، پالنتمرفلکشان و بم انقبمض برونگارا ب
-کمهش  رعت برخطرد قسمت جلط پم بم زمین می

دطد. همچنین در افراد بم کف پام  صام  فامییات 
عضالر برون مفلالی ممننا  دردات نئای قا امی 

کن  کاه خاطد قطس ططیی داخلی پم را حممیت می
دییل دیگر  برا  افزایش فامییات ایان عضاله در 

 (. 29و8د  )بمافراد دارا  کف پم  صم  می
هم  تحقیق حمار نشمن داد که عضاله یمفته     

دوقلط در افراد دارا  کف پام  طبیاای نسابت باه 
افراد دارا  کف پام  صام  در هار دو  ارعت راه 

ده . نتامیج رفتن فامییت بیشتر  از خطد نشمن می
برخی مطمیامر پیشین مثل مطریی و همکامران در 

 1391ر  ام،و بینمبمجی و همکامران د 2006 م، 
همسط بم نتمیج تحقیق حمار ا ات. امام مط اط  و 

تفامور مانای دار  باین  2015همکمران در  م، 
فامییت عضاله دوقلاط باین دو گاروه پام  صام  و 
طبیای مشمه ه نکردن  که مخامیف بام نتامیج ایان 

(. عالوه بر این وانا  و همکامران 18تحقیق ا ت )
دان بم برر ای ارار اینطردان و اور 2011در  م، 

مفلل زیر قمپی در طی مرحلاه  اکطن راه رفاتن 
گزار  دادن  که اوردن بیش از ح  در افراد دارا  
پم  صم  بمعث افزایش فامییت عضاله دوقلاط مای

هم بم همخطانی نتمیج این پووهش(. علت نم30گردد )
تحقیق حمار ممکن ا ت به دییل فمز مطرد برر ی 

ور در در راه رفااتن  جنساایت آزمااطدنی هاام و تفاام
رو  ان ازه گیر  میزان قاطس کاف پام بمدا . در 
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تطان گفات طای راه رفاتن  تطایح این مطاط  می
عضله دوقلط پس از فمز تممس پمدانه بام زماین  بام 
انقبمض برونگرا  خطد  بمعث کنتر، یلتی ن و  ار 

داطد. همچناین خطردن ان ا  هم  رو  مچ پم مای
 مطقع راه رفتن  زممنی که داخص رو  پام  خاطد

کن  خطرد  در ربمر مفلل مچ همکمر  می ر می
(. در افراد دارا  کف پم  صم  پس از مرحلاه 31)

تممس پمدنه بم زمین  در مفلل مچ یا  گشاتمور 
این در حامیی ا ات کاه در  .اینطرتطر  وجطد دارد

افراد دارا  پم  طبیای در مفلل مچ پام  گشاتمور 
رفتن   اورتطر  وجطد دارد. در ابت ا  فمز تممس راه

پم  انسمن برا  جذب دطک به واایت پرونیشان 
می رود. پس از جذب دطک  برا  اینکه پام بتطانا  
نیرو  جلط برن ه نمدی از فامییت عضالر  اه  ار 
 مقی را به جلط  پم انتقم، ده   پم  انسمن بمی  به 
واایت  طپینیشن تغییر واایت ده   تام انتقام، 

( . باه 18و 17نیرو به ططر منم بی داکل بگیارد )
ر   که عضله دوقلط  داخلی در فمز میمنی نظر می

 کطن عالوه بر تطیی  نیرو  جلط برن ه  بم تطجه به 
قمبلیت این عضله برا  ایجمد اینطرنن  برا  کما  

دطد و این امار  به  طپینیشن پم نیز وارد عمل می
بمعث افزایش فامییت عضله دوقلط در افراد بام پام  

امام علات کمتار باطدن فامییات  طبیای می گردد.
مشمه ه د ه عضله دوقلط  در افراد بم پم  صم  را 

تااطان بااه ااااف عضااالر پالنتاامر فلکسااطر در ماای
نمهنجمر  صمفی کف پم و در نتیجه فامییات کمتار 
آن هم نسبت داد. همچنین دمی  وجطد تغییارار و 

هاام  کینماامتیکی مفمصاال اناا ا  تحتاامنی تفاامور
پم نسبت به  مختمر طبیای مبتالیمن به صمفی کف 

پم عملکرد این عضالر را متمرر کن ؛ خرا که نقاش 
پالنتاامر فلکسااطرهم در طااط، راه رفااتن  بیشااتر 
مشمرکت در ربمر زاناط و ماچ پام و مهامر خارخش 

ا ت که بم تغییرار مکامنیکی  نئیدردتا تخطان 
مفمصل در ان ا  تحتمنی مرتب  بم صامفی کاف پام  

 دخمر تغییر می دطد. 
ممن ططر که قبالً ادمره د  جنبه نط بطدن ایان ه

تحقیااق مقمیسااه فامییاات عضااالر در دو  اارعت 
آهسته و  ریع باین دو گاروه کاف پام  صام  و 

فامییات نرمم، ا ت. نتمیج پووهش نشامن داد کاه 
پام   بیشتر عضله دردت نئی ق امی افراد بام کاف

صم  در تمم   رعت هم  راه رفتن آهسته و  ریع 
دار  نسبت به فامییت این عضاله در  تفمور مانی

بام تغییار افراد بم پام طبیاای دارد. از طار  دیگار 
 رعت راه رفتن از آهسته به  ریع بمز ها  میازان 
فامییت عضله دوقلط در افراد بم پم  طبیای به ططر 
مانمدار  بیشتر از افراد بم کف پم  صم  ا ت  در 
نتیجااه تغییاار  اارعت راه رفااتن میاازان فامییاات 

ر را بیشاتر کارده ویای تغییار  در تفامور عضال
کنا . در فامییت این عضله در دو گروه ایجمد نمای

بم برر ی تامریر راه  2014همین را تم یی در  م، 
رفتن آهسته  طبیای و  ریع بم ی  دیب صاطد  
بر رو  فامییت عضالر ان ا  تحتمنی گزار  کردن  
  که فامییت بیشتر عضالر در افراد بم کف پم  صم

تفمور مانی دار  نسبت باه فامییات عضاالر در 
افراد بم پم طبیای در تمم   ارعت هام  راه رفاتن 

هام  آهسته  طبیاای و  اریع دارد کاه بام یمفتاه
 (.1تحقیق حمار همخطانی دارن  )

که د یتهمیی نیز بطودمح دارا  هش حمار وپو
عمقی به ر  ی فامییت عضالربر  به ع ان میتط

 د.کرره دمافی  طحی امیطگرویکترازا ده تفماییل د
ین مطمیاه ا درگر ا   ریگر به نظر می  د طاز  
 حلاماااااارممنی ز  قیق مشخلههمدتایین  ا بر
از صفحه نیرو  نج ا تفمده دطد   فتنراه ر تمنس ا

 می گردد.حمصل   قیقتردنتمیج 
به ططر کلای نتامیج ایان پاووهش حامکی از آن  

از آهساته تام ا ت که در همه  رعت هم  دوی ن 
 ریع فامییت عضله دردت نئی ق امی در افراد بام 
کف پم  صم  بیشتر از افراد نرمم، بطده در حامیی 
که فامییت عضله دوقلط در افراد بم کف پم  طبیای 
به ططرمانی دار  کمتر از افراد بم کف پام  صام  

رفاتن فامییات عضاالر ا ت. در نتیجه  رعت راه
 پم  صم  تحت تمرر قرار  مق پم را در افراد بم کف

تطانا  در طراحای می ده . نتمیج این تحقیق می
هم  تمرینی و تطانبخشی ماطرد تطجاه قارار برنممه
 گیرد.
 

 و تشکر تقدیر
این بووهش بم حممیت دانشگمه دویتی بیرجن  در 

انجاام  داا ه و برگرفتااه از بمیاامن تممااه  94 اام، 
 کمردنم ی ارد  می بمد .
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ا  بره بیرجن  گمانشدائطیین امساز یله اط نب ی
ن ااایا  اراااج  در اطاااماند  و مم  حممیت هم

را مم راه ین در انیهمیی که دمطآزکلیه و ق ااااتحقی
 ی .را دارتشکر ، کمم   منی ن ر  ریم
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Abstract 
Background: The muscles activity of individuals with flat foot play an important role in 

identifying the causes of these people’s vulnerability. The rate and pattern of muscles activity 

depends on the speed of walking and so far, difference in muscles activity of individuals with 

flat foot and normal during walking with different speeds remains unknown. Therefore, the 

purpose of this investigation was to compare the muscle activity of shank muscles in flat and 

normal feet during walking on treadmill with different speeds. 

Methods: Study type is descriptive-analytical type.  24 men (12 people with normal foot and 

12 people with flat foot) were selected in an accessible way and participated in this applied 

research. The activities of the Tibialis Anterior (TA) and Gastrocnemius (GA) muscles were 

collected via Biovision machine when the participants were walking on the treadmill while 

bare feet and a speed of 1.7 and 3.5 m/s. I Independent t-test was used to examine the 

significance of the difference between two groups. 

Results: The results indicated that there is a significant difference between the two groups in 

the activities of TA and GA muscles in both walking speeds. TA muscle activity was 

significantly greater in individuals with flat foot and EMG of GA muscles was significantly 

greater in individuals with normal foot in the two desired speeds. 

Conclusion: The speed of walking affects the amount and pattern of the activity of the shank 

muscles in people with flat foot and it is likely to be one of the vulnerability factors in these 

people. The results of this research can be considered in the design of training and 

rehabilitation programs. 

 

Keywords: Muscle activity, Shank muscle, Pronated foot, Walking 
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