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مقدمه
مطالعات انجام شده در رابطـه بـا دویـدن نشـان     

ــدگان تفریحــی از 67-% 24دهــد کــه مــی % دون
). از 1-4برنـد ( هاي مرتبط با دویدن رنج میآسیب

ینـ ها، شکستگی استرسی درشـت  بین این آسیب
هاي عضـالنی ـ اسـکلتی در    % کل آسیب33تا 20

این افراد را به خود اختصاص داده اسـت کـه آن را   
ترین آسیب مرتبط با دویدن مطـرح  به عنوان رایج
). مکانیسم ایجاد این آسیب، 2،3،5،6نموده است (

هـاي  اعمال نیروهاي برخوردي تکراري بر استخوان
).7،9، 5است (اتدام تحتانی بویژه ساق

همواره طی دویدن نیروهایی از طرف زمین بر پا 
شــود کــه اصــطالحأ بــه آن نیروهــاي اعمــال مــی

اطـالق  )Repetitive contact(برخـوردي تکـراري  

توانـد  شـود. نیروهـاي برخـوردي تکـراري مـی     می
). ایـن  8ساختار و عملکرد استخوان را تغییر دهد (

اثرات به شدت برخوردها، مـدت زمـان در معـرض    
ــودن ب ــورد ب ــتراحت رخ ــه اس ــذاري-و چرخ بارگ
)Loading-Rest Cycle( بســتگی دارد. نیروهــاي

تواننـد بـه وسـیله بـار     تکراري حـین دویـدن مـی   
هـاي ریـز   گیري شکاففیزیولوژیکی منجر به شکل

در استخوان شود. بـا ایـن وجـود، اگـر زمـان بـین       
هاي بارگذاري بـراي رونـد بازسـازي جهـت     چرخه

هاي ریز به اندازه کافی طوالنی ترمیم کامل شکاف
رسـد کـه   نباشد، آنگاه آسـیب ریـز بـه حـدي مـی     

یکپارچگی فیزیکی استخوان کاهش یافته و ممکن 
Stress(است شکستگی در اثر فشـار یـا خسـتگی   

Fracture() 8،10،11اتفاق بیافتد.(

silbeigi@birjand.ac.ir).مسئولسندهینو(*رانیارجند،یبرجند،یبدانشگاه،یبدنتیتربدانشکده،یورزشکیومکانیباریاستاد: یگیبلیادیسع*

saeed@umz.ac.ir.رانیابابلسر،مازندران،دانشگاهه،یپاعلومدانشکده،یاتمکیزیفاستاد: رزانژادیمدیسع

mseslami@gmail.com.رانیابابلسر،مازندران،دانشگاه،یبدنتیتربدانشکده،یورزشکیومکانیباریدانش: یاسالممنصور

ali_tajik_7@yahoo.com.رانیابابلسر،مازندران،دانشگاه،یبدنتیتربدانشکده،یورزشکیومکانیبارشدیکارشناس: کیتاجیعل

یکیومکانیبيرهایمتغازیبرخباارتباطدریداخلویخارجاستانداردهايکفشسهیمقا
سالمجوانمردیحیتفردوندگاندریندرشتیاسترسیشکستگبامرتبط

چکیده
هدف از تحقیق حاضر مقایسه تأثیر هاي مرتبط با دویدن عنوان شده است. سیبآکفش ورزشی بعنوان یکی از عوامل مهم در جلوگیري از :هدفوزمینه
نی در دوندگان تفریحی مرد داخلی (نهرین) بر برخی از متغیرهاي بیومکانیکی مرتبط با شکستگی استرسی درشت(ادیداس) وهاي استاندارد خارجیکفش
سالم بود.جوان

30/85±84/8متر و وزن سانتی93/180±39/5سال، قد 35±27/2جوان سالم (با میانگین سنی دوندهپانزده،در این مطالعه نیمه تجربی:روش کار
عمل زمین شامل هاي نهرین و آدیداس جداگانه عمل دویدن با سرعت کنترل شده را انجام دادند. نیروي عکس الکیلوگرم)، در شرایط یکسان، با کفش

خلفی، زمان رسیدن به حداکثر نیروهاي -خلفی، سرعت بارگذاري نیروهاي عمودي و قدامی-العمل در دو جهت عمودي و قدامیحداکثر نیروهاي عکس
طالعات بدست امده با شد. اخلفی و در نهایت زمان کل این نیروها در مرحله اتکاي دویدن با استفاده ازصفحه نیروسنج اندازه گیري- عمودي و قدامی

).≥05/0p(مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت20نسخه SPSSآزمون تی همبسته در نرم افزار 
خلفی، سرعت بارگذاري نیروهاي -العمل عمودي و قدامینتایج نشان داد که اگر چه بین دو نوع کفش، در متغیرهاي حداکثر نیروهاي عکس:هایافته

داري خلفی و زمان کل این نیروها در مرحله اتکاي دویدن، تفاوت معنی-زمان رسیدن به حداکثر نیروهاي عمودي و قدامیخلفی، -عمودي و قدامی
).p=01/0(بیشتر از کفش نهرین بود%8العمل عمودي زمین در کفش آدیداس با وجود این، زمان رسیدن به حداکثر نیروي عکس)،<p/05(مشاهده نشد

در برخی از نیروهاي اعمال شده به پا طی دویدن تفاوتی وجود بین دو نوع کفش آدیداس و نهریناین ارتباط می توان نتیجه گرفت که: در گیرينتیجه
فاکتورهاي آسیبی دویدن با هزینه کمتر براي دوندگان تفریحی هاي یکسان جذب نیرو و کاهش ریسک تواند با ویژگیبنابراین کفش نهرین می؛ ندارد

اد شود.پیشنه

العمل زمین، دوندگان تفریحی، سرعت بارگذاري: کفش استاندارد خارجی، کفش استاندارد داخلی، نیروي عکسهاکلیدواژه
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هاي افراد جامعه ترین فعالیتدویدن یکی از رایج
در غالـب یـک   است که وقتـی بـه صـورت مـنظم    

تفریحـی  یـدن دوشـود، فعالیت تفریحی انجام مـی 
هـاي  ). دویـدن تفریحـی مزیـت   4شود (نامیده می

بسیاري، شامل سالمت جسمی و روحی و عملکـرد  
)؛ بـا  4،12،13بهتر سیستم قلبـی ـ عروقـی دارد (   

هـاي  وجود این، ممکـن اسـت خـود باعـث آسـیب     
).1،3،12عضالنی ـ اسکلتی نیز شود (

تلفــی در بــروز و توســعه آســیب    عوامــل مخ
نی دخیـل هسـتند کـه    شکستگی استرسی درشت

)، 3،8نتایج تحقیقات گذشته بـه سـرعت دویـدن (   
ــام ( ــول گ ــیب آن 3،7ط ــدن و ش ــطح دوی و )، س

) اشاره کـرده  2،8،14هاي کفش (همچنین ویژگی
است. آگاهی از بـارگیري سـاق پـا طـی دویـدن و      

ي در کننـده طـی بـارگیر   تغییرات نیروهـاي عمـل  
هاي ناشی از دویدن حـائز  جلوگیري از وقوع آسیب

باشد. در واقع، کاهش نیروهـاي اعمـال   اهمیت می
سرعت بارگیري نیرو و افـزایش  افزایش شده بر پا، 

توانـد  یمـ ،)Stance(مدت زمان تماس پا با زمین
ي شکســتگی استرســی پتانســیل ایجــاد و توســعه

ه ). کفـش از جملـ  5،7درشت نی را کاهش دهـد ( 
فاکتورهایی است که به منظور جلوگیري و کاهش 

هاي مرتبط با دویدن مورد توجه پژوهشگران آسیب
قرار گرفتـه اسـت. نـوع کفـش نیروهـاي وارده بـر       

). در 2دهد (ساختار عضالنی ـ اسکلتی را تغییر می 
بســیاري از مطالعــات، تغییراتــی در کفــش جهــت 

نـی  کاهش پتانسـیل شکسـتگی استرسـی درشـت    
توان به تغییـر در  ها میشده که از جمله آناعمال 

هاي ) و الیه8)، کفی (15،16سختی تخت کفش (
). بـا ایـن   2،5،8،12،14تخت کفش اشـاره نمـود (  

توان یکی از فاکتورهاي کلیدي وصف، کفش را می
شکســتگی ناشــی از در جلــوگیري از بــروز آســیب 

اسـت دادهنشـان مطالعـات استرس ساق دانست. 
توجهیقابلتغییرتواندمیکفشطراحیدرتغییر

، 8، 14نمایـد ( ایجـاد پابیومکانیکیپارامترهايدر
4 ،2.(

تولید در پیهاي مختلفی شرکتدر حال حاضر، 
استاندارد جهت افزایش کـارایی  ورزشی هاي کفش

هاي کاهش آسیبهم چنین جلوگیري از دویدن و 
تنـوع  ).17،8،16احتمالی حین دویدن می باشند (

هـاي  هـاي مختلـف بـه ویـژه کفـش     حضور کفـش 
هـاي  خارجی در مراکز تجاري ضمن تحمیل هزینه

سنگین بـر متقاضـیان، ممکـن اسـت کـارایی الزم      
جهــت پیشــگیري از آســیب شکســتگی استرســی 

، در ایـن میـان  نی را به همراه نداشته باشد. درشت
شرکت هاي معتبر تولیـد کننـده کفـش از جملـه     

ارگیري مکانسیم هاي جذب شوكبا به کادیداس،
خود را در بین دوندگان برجسـته نمـوده بـه    )22(

طوري که از اقبال عمومی و اسـتفاده بـاالیی بـین    
دوندگان برخوردار است. این در حالی است که این 

ي کفش در کنـار دسترسـی کـم در بـازار، هزینـه     
نمایـد. از  سنگینی را متحمل استفاده کنندگان می

هـاي  کت نهـرین در کنـار شـرکت   سویی دیگر شـر 
ي کفش درکشـور بـا توجـه بـه تولیـد      کنندهتولید
هـاي تفریحـی بـا هزینـه     هاي خاص فعالیتکفش

کمتر مطرح شده است. در این تحقیق ما به دنبال 
ي آسیب را این مهم هستیم تا استاندارهاي کاهنده

بین دو نوع کفش مقایسه نموده تا درنهایت کفشی 
فایده (ایمنی مطلـوب،  -فهوم هزینهرا با توجه به م

بنابراین ؛ هزینه و دسترسی مناسب) معرفی نمائیم
هـاي  هدف از تحقیق حاضر مقایسـه تـأثیر کفـش   

آدیداس و نهرین بر برخی از متغیرهاي بیومکانیکی 
نی در دوندگان مرتبط با شکستگی استرسی درشت

تفریحی بود.

کارروش 
دوندهدانشجوي15در این مطالعه نیمه تجربی،

جــوان ســالم از بــین دونــدگان تفریحــی دانشــگاه 
مازندران بصورت تصادفی انتخاب شدند. تمامی این 

و حداقل سه جلسـه  با ویژگی پاي برتر راستافراد 
ــا ســرعت 4در هفتــه و هــر جلســه  ــومتر را ب کیل

ــط  ــدن   12-8متوس ــه دوی ــاعت ب ــومتر در س کیل
فریحـی  مشغول بودند. جهت اطمینـان از دونـده ت  

ها بررسی و کنتـرل گردیـد.   بودن سطح فعالیت آن
به این منظور اطمینان حاصل شـد کـه هـیچ یـک     
فعالیت دویدن منظم (همانند افراد فعـال) نداشـته   

ها در این زمان بر این اساس هیچ کدام از آزمودنی
ورزشکار و فعال قلمداد نشـده و بـه عنـوان دونـده     

نمونـه در  ). حجـم  18شـدند ( تفریحی قلمداد مـی 
ــون (   ــوان آزم ــل ت ) Power analysisروش تحلی
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براساس مطالعات گذشته بر روي اثرات کینماتیکی 
و کیمنیکــی کفــش تعیــین شــد. بــر اســاس ایــن 

آزمودنی بـراي بررسـی   15مطالعات تعداد حداقل 
). 4هـا مناسـب در نظـر گرفتـه شـده بـود (      تفاوت

هاي پژوهش حاضر داراي میـانگین سـنی   آزمودنی
متـر،  یسـانت 93/180±39/5قد سال، 27/2±25

ــش  30/85±84/8وزن  ــماره کفـ ــوگرم و شـ کیلـ
بوده انـد. سـالمت جسـمانی کلیـه     05/1±38/43

ها قبل از اجراي پروتکل پژوهشی ارزیـابی  آزمودنی
ها فرم رضایت نامه پروتکل تحقیقی شد و آزمودنی

ــچري و    ــکالت پاس ــه مش ــد. هرگون را امضــا نمودن
هاي پایین تنه نظیر فورمیتیاسکلتی ـ عضالنی و د 

زانوي پرانتزي وضربدري، صافی و گودي کـف پـا،   
پیچش درشت نئی، پیچ خـوردگی مـزمن مـچ پـا،     

هایی نظیر شکستگی شکستگی، در رفتگی، بیماري
استرسی، استئوآرتریت، شین اسپلینت، دردها ساق 

هاي دویدنی هفتگی به عنـوان  و پا و سطح فعالیت
از مطالعه تعیین شـد. احـراز   متغیر خروج آزمودنی 

این متغیرها از ارزیابی بـالینی توسـط متخصـص و    
نامـه اطالعـات   همچنین اطالعات حاصل از پرسش

فردي مسجل شد. به این منظور اطمینـان حاصـل   
شد کـه هـیچ کـدام سـابقه شکسـتگی، جراحـی،       
نداشته و در شـش مـاه گذشـته دچـار سـوختگی،      

نشده باشند. ضرب دیدگی و زخم در اندام تحتانی 
هــا داراي شــاخص افتــادگی نــاوي کلیــه آزمــودنی

طبیعی بودند. میزان افتادگی نـاوي بـا اسـتفاده از    
). در ایـن  19شـد ( ) ارزیـابی  Brodyروش برودي (

روش ارتفاع برجستگی ناوي از زمین در دو حالـت  
9تـا  5گیري شده و میزان ایستاده و نشسته اندازه

شـاخص قـوس کـف    ي متر به عنوان محدودهمیلی
گیـري  پایی طبیعی در نظر گرفته شد. براي انـدازه 

واروس زانو، فرد با اندام تحتانی برهنه ایستاده؛ بـه  
)، Extension(طوري که زانوها در بازشـدن کامـل  

ها به هم چسبیده و کشکک به طـرف قـدام   قوزك
باشد. آنگاه فاصله بین دو اپی کندیل داخلـی زانـو   

سانتی متر به عنوان 2کمتر از گیري و مقدار اندازه
). براي والگوس زانو، 20طبیعی در نظر گرفته شد (

طـــی ایســـتادن و اکستنشـــن کامـــل زانوهـــا و  
هـاي رو بـه قـدام، فاصـله بـین دو قـوزك       کشکک

متر بـه  سانتی10داخلی پا اندازه و میزان کمتر از 

).20عنوان طبیعی تعریف شد (
هـا خواسـته   پس از گرم کردن اولیه از آزمـودنی 

شد که در مسیر دویدن قـرار گرفتـه و طـی ارائـه     
ها به آنان، شروع به دویدن نماینـد.  تصادفی کفش
صـفحه  کـه یـک  ) 4متـر بـود (  25مسیر دویـدن  

متري از نقطـه شـروع قـرار    15در فاصله نیروسنج
Kistler(شـرکت سـازنده:   داشت. از صـفحه نیـرو  

1000، قدرت نمونه بـرداري:  9253B11 VPمدل 
) بـه منظـور   2009هرتز، ساخت کشـور سـوئیس،   

العمـل  هاي مربوط به نیروي عکسگیري دادهاندازه
ــذکور داراي   ــتگاه م ــتفاده شــد. دس ــین اس 60زم

متـر بـوده و در   سانتی40متر طول و عرض سانتی
راستاي بانـد دویـدن، در یـک مکـان مناسـب بـه       

ها قادر به تشخیص آن نباشـند  طوري که آزمودنی
زي شـد. کالیبریشـن صـفحه نیـرو براسـاس      جاسا

1000اي با قدرت نمونه برداري مفروضات کارخانه
هاي مورد بررسـی در ایـن   استفاده شد. کفشهرتز

Responseپـــژوهش شـــامل کفـــش آدیـــداس (
cushion 20m  و همچنین کفـش نهـرین ()Flex(

که در بازار ایران رایج بوده و مقبولیت بیشتري در 
44تــا 42هــاي در انــدازهتهبــین دونــدگان داشــ

ها تهیه گردید (شکل برحسب اندازه کفش آزمودنی
هـاي تکنولوژيبهمجهزمذکورآدیداس کفش).1

AdipreneوFormotionــراي ــذبب ــداکثرج ح
Adiprene. اسـت زمـین باپاشنهبرخورددرضربه

ــقاز ــزایشطری ــراف ــتکیاث Formotionوبالش
ایجـاد طریـق ازپاشـنه برخـورد کردننرمبوسیله
محقـق راامـر ایـن پاشـنه بـراي مسـتقل حرکت

اگر چـه اطالعـات زیـادي در ارتبـاط بـا      میسازند.
کفش نهرین در اختیار نیست، ولـی بـدلیل شـکل    
ظاهري مطلوب و استقبال عمومی بعنـوان یکـی از   
کفش هاي مورد استفاده دوندگان داخلـی کـاربرد   

ویژگیهايداشته، ولی اطالعات کاملی در ارتباط با 
ویژگـی سـفتی، ارتجـاع، ضـریب لحـاظ ازکفـش 

ترس نبوده است.در دسبالشتکی
ها سه آزمون دویدن در دو شرایط کفش آزمودنی

آدیداس و نهرین را با ترتیب تصـادفی هـر یـک را    
ي براي سه کوشش صحیح و با سرعت کنترل شده

) انجــام دادنــد. کوشــش 5متــر بــر ثانیــه (3-5/3
گذاري مناسب گام روي دستگاه صحیح شامل جاي
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کـه از  پنجـه بـود  -با الگوي دویدن صـحیح پاشـنه  
العمـل در  ارزیـابی نمـودار نیروهـاي عکـس    طریق

دستگاه و همچنین ارزیابی دیداري دو ناظر کنترل 
و تأیید گردید. جهت کنترل سرعت از مترونـوم بـا   

ضـربه در دقیقــه اسـتفاده شـد. کلیــه    170تـوتتر  
آزمون هاي هر آزمـودنی در یـک روز انجـام شـد.     

ــه   ــتگی، وحل ــروز خس ــوگیري از ب ــراي جل ــايب ه
اي بعد از هر تکـرار منظورشـد.   دقیقه5استراحتی 

عالوه بر این، براي اطمینان ازعدم ایجـاد خسـتگی   
در آزمــودنی طــی تعیــین شــدت خســتگی وي از 

) (ضریب روایـی  Borg scaleطریق مقیاس بورگ (
ــایی 66/0-76/0 ــه  87/0-78/0و پای ــا توجــه ب ) ب

آشنایی قبلی آنان از این مقیـاس، کنتـرل گردیـد    
هـــاي دویـــدنی و ایـــن مقیـــاس در آزمـــون).4(

هاي مستعد خستگی، جهت تعیـین ایجـاد   پروتکل
شرایط خسـتگی در تحقیقـات اسـتفاده شـده کـه      

ــی20-6داراي ســطوح  ــن اســاس  م ــر ای ــد. ب باش
به باال ظاهر شده و پروتکل 17خستگی در سطوح 
هاي تحقیق حاضـر  ). آزمودنی4باید متوقف گردد (

بـا ایـن آزمـون کنتـرل     در تمامی مراحل دویـدن، 
گردیده و هیچ کدام بـه سـطوح شـرایط خسـتگی     

ــروي عمــودي  نرســیدند. داده ــا نی ــرتبط ب ــاي م ه
گیري با دسـتگاه صـفحه   العمل پس از اندازهعکس

(مـدل  Simi motionنیروسنج، به وسیله نرم افزار 
85716 Unterschleissheim ،ساخت کشور آلمان ،

شده و میـانگین  ) استخراج 2010، سال 5/8نسخه 
هاي هـر سـه کوشـش صـحیح بـراي شـرایط       داده

ي آزمـودنی در  پوششی متفاوت پا بـه عنـوان داده  
(نسـخه  MATLABنظر گرفته شد. از نـرم افـزار   

ــرکت  2010 ــا؛ ش ــور آمریک ــاخت کش Math، س
Worksي متغیرهـاي حـداکثر   ) به منظور محاسبه

ســرعت بارگــذاري نیروهــاي غیرفعــال عمــودي و  
ده شد. شروع و پایـان فـاز اسـتانس از    خلفی استفا

نیوتنی منظـور  5العمل طریق تعیین نیروي عکس
. عالوه بر این، به منظـور فیلتـر نمـودن    )4(گردید

هاي خام از تکنیک فیلتر پایین گذر باترورث با داده
استفاده Cut off Frequency (20فرکانس برشی (

س شد. تکنیک تحلیل باقیمانده براي تعیین فرکـان 
. بـا  )4(برشی مطلوب مورد اسـتفاده قـرار گرفـت   

توجه به برقراري شـرط طبیعـی بـودن پراکنـدگی     
به ترتیب با استفاده از هاها و همگنی واریانسداده

، از آزمون تی اسمیرنوف و لوونکلموگروفآزمون
ــان   ــطح اطمین ــی، در س ــزار ٪95زوج ــرم اف در ن

SPSS آمریکا؛ شرکت)IBM به منظور 20، نسخه (
آزمون فرضیات پژوهشی استفاده شد.

حــداکثر نیروهــاي غیرفعــال عمــودي و خلفــی، 
ســرعت بارگــذاري نیروهــاي غیرفعــال عمــودي و  

زمان رسیدن به حداکثر نیروهاي عمودي و خلفی،
اتکـا درایـن   خلفی و همچنین زمـان کـل مرحلـه    

تحقیق به عنوان برخی از متغیرهـاي بیومکـانیکی   
نی مورد مرتبط با آسیب شکستگی استرسی درشت

ــوان     ــه عن ــا ب ــن متغیره ــت. ای ــرار گرف ــه ق مطالع
هاي رایج، در مطالعات مربوط به شکستگی شاخص

). 1،4،5،6،8،12،13استرس مورد توجـه هسـتند (  
ي سرعت بارگذاري به عنوان شـیب تغییـرات نیـرو   

ــین   ــودي ب ــا ٪20عم ــاي  ٪80ت ــداکثر نیروه ح
غیرفعال عمودي و خلفـی بـر حسـب نیـروي وزن     

).17()1تقسیم بر زمان محاسبه شد (رابطه 

LR= [(F80% - F20%) / (T80%-T20%)]

: فرمــول محاســباتی ســرعت بارگــذاري 1رابطــه 

کفش آدیداس (سمت راست) و کفش نهرین (چپ)- 1شکل 
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)F80% =80 ،حداکثر نیرو %F20%=20حداکثر %
یک از این نیروها)=زمان هر T20%و T80%نیرو،

ي برخورد پاشنه با زمین تـا  فاز استانس از لحظه
جدا شدن پنجه پـا از زمـین در نظـر گرفتـه شـد.      

خلفی -ي عمودي و قدامیهامقادیر حداکثر مؤلفه
العمل زمین در مرحله ضربه پاشنه به نیروي عکس

و ترتیب به عنوان حداکثر نیروي غیرفعال عمودي
شد. تمام متغیرهاي کینتیکی خلفی در نظر گرفته

بر حسب وزن بدن استاندارد شدند.

هایافته
میـانگین و انحـراف معیـار متغیرهـاي     1جدول

نـی حـین   مرتبط بـا شکسـتگی استرسـی درشـت    
دهد.هاي مختلف را نشان میدویدن با کفش

شـود، بـین دو نـوع    طوري که مشاهده مـی همان
العمـل  عکسکفش در متغیرهاي حداکثر نیروهاي 

ــدامی  ــودي و ق ــذاري   -عم ــرعت بارگ ــی، س خلف
خلفی، زمان رسیدن به -نیروهاي عمودي و قدامی

خلفی و زمـان  -حداکثر نیروهاي عمودي و قدامی
کل این نیروها در مرحلـه اتکـاي دویـدن، تفـاوت     

داري مشاهده نشـد (بـراي تمـامی متغیرهـا     معنی
)05/0>p( با وجود این، زمان رسیدن به حداکثر .(

ــروي عکــس ــش  نی ــین در کف ــودي زم ــل عم العم
)p=01/0(بیشتر از کفش نهرین بـود  %8آدیداس 

).1(جدول

گیريو نتیجهبحث
ــه حاضــر مقایســه   ــدف از مطالع ــشه ــاي کف ه

آدیداس و نهرین در متغیرهاي مـرتبط بـا آسـیب    
در نـی هنگـام دویـدن    شکستگی استرسی درشـت 

نتایج نشان داد که مرد جوان سالم بود. دانشجویان
در متغیرهــاي حــداکثر نیروهــایی بــین دو کفــش 

وجـود  داريمعنیغیرفعال عمودي و خلفی تفاوت
ي . در مرحله اتکاي دویدن غالبأ دو مرحلـه نداشت

ي نیروهـاي برخـوردي و   غیرفعال و فعال در زمینه
کـه  مرحلـه اول در). 21اعمالی به پا وجـود دارد ( 

شامل تماس ابتدایی تا تقریبا مرحلـه میـانی اتکـا    
شـود.  شود، مرحله بارگیري غیرفعال اطالق میمی

نیروي اعمالی به پا در این مرحله غیرفعـال اسـت؛   
شامل عضالت، به این معنی که ساختارهاي جذبی

ها بـه صـورت غیرفعـال علیـه     ها و لیگامنتتاندون
ــد (  ــا مشــارکت دارن ــارگیري پ ــات 21و5ب ). ادبی

ي پژوهشی مرحله بارگیري غیرفعال را بـه واسـطه  
اي اساسـی در  عدم انقباض فعال عضـالت، مرحلـه  

ــا دانســته اســت  اعمــال نیروهــاي آســیب ــه پ زا ب
غیرفعال ). کاهش مقادیر این نیروهاي5،8،14،21(

گیري از کارهاي پیشترین راهبه عنوان یکی از مهم
آسیب طی فعالیت حرکتی به ویژه دویدن در نظـر  

هـایی نظیـر   ). ایجاد تکنولوژي5،8شود (گرفته می
AdipreneوFormotion در کفش آدیداس جهت

). مطالعـات  4این هدف به کار گرفته شـده اسـت (  
دویـدن، حـداکثر   هـاي  انجام شده در زمینه آسیب

نیروهاي غیرفعال عمودي و خلفی را به عنوان یکی 
ــی     ــدن معرف ــیبی دوی ــاي آس ــک فاکتوره از ریس

گونـه کـه مشـاهده    ). همان3،5،7،9،12اند (نموده
با توجه به عدم تفاوت معنـی دار در حـداکثر   شد،

نیرو هاي خلفی و قدامی در بین دو کفش، صـرف  

میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهشی در دو نوع کفش-1جدول
Pn-a کفش آدیداس کفش نهرین متغیرهاي پژوهشی

11/0 15/0±21/1 17/0±12/1 عمودي (وزن بدن/زمان)سرعت بارگیري 
97/0 09/0±32/0 08/0±32/0 سرعت بارگیري خلفی (وزن بدن/زمان)
53/0 15/0±42/0 12/0±41/0 حداکثر نیروي خلفی (وزن بدن)
12/0 31/0±54/1 22/0±43/1 حداکثر نیروي عمودي (وزن بدن)
01/0* 9/0±56/0 01/0±05/0 زمان رسیدن به حداکثر نیروي عمودي(ثانیه)

97/0 15/0±50/0 12/0±41/0 زمان رسیدن به حداکثر نیروي خلفی (ثانیه)
20/0 08/0±41/0 03/0±31/0 زمان کل نیروي عمودي در مرحله اتکا (ثانیه)
20/0 08/0±27/0 03/0±29/0 زمان کل نیروي خلفی در مرحله اتکا (ثانیه)

).p>05/0(تفاوت معنی دار با



...یکیومکانیبيرهایمتغازیبرخباارتباطدریداخلویخارجاستانداردهايکفشسهیمقا

http://rjms.iums.ac.ir 1395رمه،148، شماره 23دوره پزشکی رازيمجله علوم

61

سفتیورتجاعاضریبنظر از تفاوت هاي مربوط به 
در را گیرانـه همسـانی   ویژگی پـیش دو نوع کفش، 

با نیروهـاي غیرفعـال عمـودي و خلفـی در     ارتباط
مقایسه با کفش استاندارد آدیداس کفش نهرین در 

در نظر گرفت.
در متغیر سـرعت بارگـذاري نیروهـاي غیرفعـال     
عمودي و خلفی نیـز تفـاوتی بـین دو نـوع کفـش      

ان حـداکثر نیروهـاي   مشاهده نشد. عالوه بـر میـز  
اعمالی، سرعت اعمال ایـن نیـرو بـه عبـارت دیگـر      
زمان اعمال نیرو از لحظه تماس تا مقـدار حـداکثر   

هـاي  به عنوان متغیر اساسی دیگر در رابطه آسـیب 
نی دویدن به ویژه آسیب شکستگی استرسی درشت

لوگـان و همکـاران در   ). 6،8باشـد ( حائز اهیت می
هاي مبتال بـه شکسـتگی   روي آزمودنیتحقیقی بر

نی به تفاوت در سرعت بارگذاري و استرسی درشت
عدم تفاوت در میزان اوج نیروهاي برخوردي اشاره 

هــاي ورزشــی . در اکثــر کفــش)17(داشــته اســت
استاندارد، تخت کفش با اعمال ویژگی بالشتکی به 
عنوان یک فیلتر عمل کرده و سـرعت بـارگیري را   

ن اسـتفاده از کفـش   دهد. بـا وجـود ایـ   کاهش می
نهرین نیز منجر به اعمال سرعت بارگذاري یکسانی 
به پا در مقایسه با کفش آدیـداس گردیـد. بـا ایـن     
وصف این کفش هم ویژگی پیشگیرانه از آسیب در 
رابطه با سرعت بارگذاري مشابه استاندارد خـارجی  

باشد.میرا دارا 
در متغیرهــاي زمــان در ایــن تحقیــق، اگــر چــه 

ــه حــداکثر نیــروي خلفــی و همچنــین  رســیدن  ب
هاي کل نیروهاي عمـودي و خلفـی، بـین دو    زمان

، بـا ایـن   داري مشاهده نشدنوع کفش تفاوت معنی
العمل زمان رسیدن به حداکثر نیروي عکسوجود، 

عمودي زمین در کفش آدیـداس بیشـتر از کفـش    
تر بودن دوره نهرین بود. این یافته اشاره به طوالنی

عمودي در کفش آدیداس در مقایسه اعمال نیروي
به عبارت دیگر کفش نهـرین  ؛ با کفش نهرین دارد

به طور بالقوه صرف تکیـه بـر زمـان اعمـال نیـرو،      
ي تـر دوره کارایی کمتري به واسـطه زمـان کوتـاه   

خواهد داشت، به عبارت دیگر با توجـه  اعمال نیرو 
به افزایش زمان رسـیدن بـه حـداکثر اوج نیـرو در     

اس، مقدار کل نیروي تولیـد شـده مـی    کفش ادید
تواند در این نوع کفش در مقایسه با کفش نهـرین  

میزان سرعت بارگذاري نیروي اگر چهبیشتر باشد،
داري عمــودي بــین دو نــوع کفــش تفــاوت معنــی

دادهنشـان دویدنبامرتبطمطالعات، زیرا نداشت
بـا مرتبطمقادیربرتواندمیحرکتسرعتکهاند

بارگـذاري زمـان جملـه ازالعمـل عکـس نیـروي 
زمان رسیدن بـه  افزایشرو،این، اازباشدتاثیرگذار

درآمدهبدستالعمل عمودي حداکثر نیروي عکس
ادیـداس کفـش ازاسـتفاده طـی حاضـر پـژوهش 

احتماال مربوط بـه تـاثرات ویژیگـی هـاي از قبیـل      
توان این تناقض را میسختی کفش در نظر گرفت.

(معادلـه محاسـباتی سـرعت    1به معادلـه با توجه 
رغـم  علـی بر این اساسکهبارگذاري) توجیه نمود

بـه پـا   می بایسـت  تر، نیروي کمتري زمان طوالنی
دار که منجر به عدم ایجاد تفاوت معنـی ود شاعمال

در متغیر سرعت بارگـذاري در مقایسـه بـا کفـش     
توانـد بـه علـت    این یافتـه مـی  .آدیداس شده است

تـرین  ها در تحتـانی ندسه خاص این کفششکل ه
الیه آن باشـد. هرچنـد شـکل هندسـی و طراحـی      

ترین قسمت کفش کـه در اصـالح عامیانـه    تحتانی
ــی   ــاره م ــش اش ــاج کف ــق  ع ــن تحقی ــود، در ای ش

تواند درزمینه تأثیر موردبررسی قرار نگرفت، اما می
.زمانی رسیدن به میزان حداکثر نقش داشته باشند

نـی اساسـاً بـه    ی درشـت شکستگی استرس
دلیل فعالیت بیش از حد و تعدد ضربات و بار وارده 

). ارائـه روش  6،17شـود ( طی دویـدن ایجـاد مـی   
تواند تمرینی مطلوب و ابزار مفید براي دوندگان می

در پیشــگیري از آســیب و بهبــود عملکــردي آنــان 
نقش بسزایی داشته باشد. بـر پایـه نتـایج مطالعـه     

ر مقایسه با کفـش آدیـداس،   حاضر، کفش نهرین د
گیرانه از آسیب در متغیرهاي منجر به مقادیر پیش

توان آن را بـا  آسیبی دویدن شده که از این رو می
تر ایمنی مطلوب و هزینه کمتر و دسترسی مناسب

براي دوندگان توصیه نمود.
اگـر  کفش نهرین در مقایسه با کفـش آدیـداس،   

گیرانه از آسـیب  منجر به مقادیر پیشچه می تواند 
اما در تولیـدات آتـی ایـن    هنگام دویدن بشود، در 

تر کـردن  برند، تمرکز روي تغییراتی جهت طوالنی
زمان رسیدن به مقدار اوج نیروي عمـودي مطـابق   

ــی  ــارجی، م ــتاندارهاي خ ــا اس ــه ب ــد موردتوج توان
قرارگرفتــه و منجــر بــه کــارایی مــؤثرتر ایــن نــوع 
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ها گردد.کفش

تقدیر و تشکر
تحتـانی  از مسئولین آزمایشگاه بیومکانیـک انـدام  

، دانشجویان دانشکده تربیت بدنی دانشگاه مازندران
نمائیم.تقدیر و تشکر میدونده و شرکت نهرین
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Abstract
Background: The aim of this study was to compare the effect of standard (Adidas) and local
(Nahrein) shoes on some biomechanical variables related to tibia stress fracture in healthy
male recreational runners.
Methods: Fifteen healthy men (mean age: 35±2.27 years, height: 180.93±5.39cm, and
weight: 85.30±8.84kg) performed running with controlled velocity on the force plate with
Adidas and Nahrein shoes. Some biomechanical variables related to tibia stress fracture as
peak vertical and posterior reaction forces, loading rates of these two forces, time to peak
vertical and posterior forces and total time of these forces were measured by force plate
system. The t-test was used to analyze data through SPSS software v.20 (p≤0.05).
Results: Based on the result, there was no significant difference in peak vertical and posterior
reaction forces, loading rates of these two forces, time to peak posterior force and total time
of vertical and posterior forces variables between two shoes (p>0.05 for all variables).
However, time to peak vertical force significantly increased in Adidas shoe compared to
Nahrein by 8% (p=0.01).
Conclusion: There was no difference between Adidas and Nahrein as standard and local
shoes in some biomechanical variables related to tibia stress fracture during running. Thus,
Nahrein shoe could be recommended as a shoe with proper advantage of safety, shock
absorption and lower cost for recreational runners.

Keywords: Standard shoe, Local shoe, Ground reaction force, Recreational runners, Loading
rate


