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چکیده
 هدف مطالعۀ،با توجه به این احتمال که فعالیت های ورزشی تغییراتی در توزیع پارامترهای مختلف فشار کف پایی در حین گامبرداری به وجود میآورند
 کشتیگیر نخبه با میانگین11 ، بدینمنظور.حاضر مقایسۀ الگوی توزیع فشار کف پایی بین پای راست و چپ و ارتباط آنها با پارامترهای آنتروپومتریک است
 از. کیلوگرم در این مطالعه بصورت داوطلبانه مشارکت کردند83/3±21/8 : سانتیمتر و جرم163/5±6/66  قد، سال23/6±3/33 و انحراف استاندارد سنی
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 از آمار پارامتریک روش تی زوجی جهت مقایسۀ پارامترها بین پای راست و چپ و از روش پیرسون، برای تحلیل فشار کف پاییEMED-AT2 دستگاه
.)p≥1/15 ،Es=1/13(  بین پای راست و چپ اختالف معنادار یافت شد4  تنها در پارامتر سطح تماس در ناحیۀ.برای تعیین همبستگی بین متغیرها استفاده شد
 ) و تنها در نواحی پاشنه همبستگی بین حداکثر نیرو در پای راست باp≥1/15 ، p≥1/11( بین تمامی پارامترها با قد و جرم همبستگی مثبت و معنادار یافت شد
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)r =1/53 ) و در پای چپ با قد (پاشنۀ خارجیr =1/81  پاشنۀ خارجی،r =1/ 56 ) و جرم (پاشنۀ داخلیr =1/68  پاشنۀ خارجی،r =1/45 قد (پاشنه داخلی
2

- با توجه به فقدان اختالف معنادار در پارامترهای مختلف فشار کف پایی بین پای راست و چپ می.)p≥1/15( ) معکوس شدr =1/55 و جرم (پاشنۀ خارجی
 این پژوهش نتایج تحقیقات گذشته را مبنی بر فقدان پای غالب در رشتۀ، همچنین. در ورزش کشتی تقاضای عملکردی پاها یکسان است،توان ادعا کرد
.کشتی تأیید کرد
. کف پا، نخبه، کشتی، پدوباروگرافی:کلیدواژهها
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Abstract
Since, sports activities are likely to be changes in various parameters of plantar pressure distribution
during walking to create, This study compared patterns of plantar pressure distribution between right and
left feet and their relationship with anthropometric parameters. 10 elite wrestler with the average and
standard deviation of age: 23.6±3.33 yrs, height: 173.5±7.67 cm and mass: 83.3±21.8 kg voluntarily
participated as subjects in this study. EMED-AT2 System for plantar pressure analysis, of parametric
statistical methods paired t-test to compare parameters between the right and left leg and also of the
Pearson methods for investigating correlation between variables was used. The only in the contact area
parameter between the right leg and left at 4th mask significant differences were found (p<0.05, ES=0.03).
Also positive and significant correlation between height and mass with all the parameters were found
(p<0.01, p<0.05) and in the heel area the correlation between maximum force in the right foot with height
2
2
2
2
(medial heel r =0.45 ; lateral heel r =0.68) and weight (medial heel r =0.56 ; lateral heel r =0. 8) and in the
2
2
left foot with height (lateral heel r =0.53) and weight (lateral heel r =0.55) was reversed. (p<0.05).
Considering the lack of significant differences in plantar pressure parameters between the right and left
foot, it could be argued, in wrestling foot demand function is the same. Also this research confirmed the
results previous study indicating the absence of dominant leg in wrestling.
Keywords: Pedobarography, Wrestling, Elite, Sole of the Foot.
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پا یگانه ساختار آناتومیکی بدن است که با زمین در تماس است و بهمنزلۀ انتهاییترین بخش زنجیرۀ اندام
تحتانی دربرابر نیروهای اعمالشونده مقاومت میکند ( .)1بنابراین ،توزیع مناسب نیروها و درنتیجه فشارها ،با
توجه به سطوح تماس نواحی آناتومیکی مختلف کف پا و الگوی صحیح گامبرداری ،در جلوگیری از ابتال به
ناهنجاریهای اسکلتی-عضالنی کف پا بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه با توجه به رابطۀ بین الگوهای فشار
و الگوهای آسیبدیدگی ،فشارهای باالتر نشاندهندۀ خطر آسیبدیدگی بیشتر هستند ( .)2تاکنون مطالعات
مختلفی نشان دادهاند که فعالیتهای ورزشی در تمامی دوران زندگی بر پارامترهای مختلف فیزیولوژیکی بدن
تأثیرگذارند ( ،)3،4اما مطالعات محدودی به بررسی اثر و نوع فعالیت بدنی بر مشخصات و ویژگیهای
ورزشهای گوناگون متفاوت است و نیز ورزشکاران رشتههای ورزشی مختلف برای رسیدن به سطوح
عملکردی عالی نیازمند انجام تمرینات مستمر و تقویت عضالت خاصی از بدن هستند و مجبورند زمان زیادی
را در وضعیت بدنی غالب آن رشتۀ ورزشی به تمرین بپردازند ،درنتیجه ،بسته به وضعیت غالب هر رشتۀ
ورزشی ،راستای بیومکانیکی پا در ورزشکاران ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرد .این موضوع الگوی
گامبرداری و درنتیجه الگوی توزیع فشار کف پایی را تحت تأثیر قرار میدهد .نتایج مطالعۀ لسبی و همکاران
( )2111دربارۀ  281ورزشکار کلمبیایی در رشتههای وزنهبرداری ،شنا و دومیدانی ،حاکی از تفاوت در
ویژگیهای ساختاری کف پای آنان بود که ناشی از نیازها و موقعیتهای بیومکانیکی مختلفی است که هریک
در رشتۀ ورزشی خود با آن روبهرو هستند (.)5
نتایج برخی مطالعات حاکی از تأثیر فعالیتهای ورزشی بر تغییر الگوی توزیع پارامترهای پدوباروگرافیک
کف پا در ورزشکاران در مقایسه با افراد سالم غیرورزشکار است .از آن جمله میتوان به مطالعۀ اوزون و
همکاران ( )2112اشاره کرد که به بررسی اثر فوتبال بر پارامترهای سطح تماس و حداکثر نیرو در کف پای
دختران فوتبالیست و دختران سالم غیرورزشکار در حین راهرفتن پرداختند ( .)6در این مطالعه ،کف پای افراد
به یازده منطقۀ آناتومیکی تقسیم شده بود و از دستگاه تحلیل فشار کف پایی  Emed-Sfاستفاده کردند25 .
دختر فوتبالیست حرفهای و  28نفر دختر سالم غیرورزشکار تحت بررسی قرار گرفتند .مقایسۀ میانگینهای
پارامترهای دو گروه با استفاده از آزمون ناپارامتریک یو من ویتنی و همبستگی خطی بین ساختار فیزیکی و
متغیرهای کف پایی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام شد .نتایج این مطالعه تفاوت معناداری را
در برخی مناطق آناتومیکی بین کف پای فوتبالیستها و گروه غیرورزشکار نشان داد .پارامتر سطح تماس در
نواحی پاشنۀ خارجی و وسط پا در پای راست و در نواحی پاشنۀ داخلی و خارجی پای چپ و پارامتر
حداکثر نیرو در پاشنۀ خارجی و وسط پا در پای راست و در نواحی وسط پا ،جلوی پا (استخوانهای
متاتارس) و انگشتان دوم تا چهارم پای چپ بین گروه ورزشکار و غیرورزشکار به طور معناداری متفاوت
بود .بنا به نتایج مطالعۀ اوزون و همکاران ( ،)2112بیشترین مقدار نیرو در پای راست فوتبالیستها ،بهترتیب

46

Downloaded from jsmt.khu.ac.ir at 19:45 IRDT on Wednesday June 20th 2018

ساختاری پا و نیز الگوی توزیع فشار کفپایی پرداختهاند .عالوهبر آن ،نظر به اینکه نحوۀ استفاده از پاها در
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چهارم ،انگشت شست ،متاتارس پنجم ،انگشتان خارجی (انگشتان سوم تا پنجم) و انگشت دوم بود .این
درحالی است که در پای راست گروه کنترل ،در بین متاتارسها بیشترین میزان نیرو به متاتارس دوم و سپس
به متاتارس سوم وارد شده بود ( .) 6در پارامتر سطح تماس گروه ورزشکار و غیرورزشکار الگوی مشابهی
ارائه دادند؛ بهطوریکه بهترتیب وسط پا ،پاشنۀ داخلی ،پاشنۀ خارجی ،متاتارس اول ،متاتارس سوم ،انگشت
شست ،متاتارس دوم و متاتارس چهارم بیشترین میزان سطح تماس را داشتند و انگشتان خارجی (انگشتان
سوم تا پنجم) ،متاتارس پنجم و انگشت دوم کمترین مقدار سطح تماس را نشان دادند ( .)6وونگ و همکاران
( )2116توزیع فشار کف پایی بین پای برتر و غیربرتر فوتبالیستها را در حرکات اختصاصی و با کفش فوتبال
همکاران ( )2112نیز در مطالعهای به بررسی توزیع فشارهای کف پا در کشتیگیران و افراد سالم گروه کنترل
در حین راهرفتن پرداختند و تفاوت آماری زیادی در مقادیر حداکثر فشار بین کشتیگیران و گروه کنترل
گزارش کردند ،که این مقادیر در گروه کنترل نسبت به کشتیگیران بیشتر بود ( .)8آیداس ( )2111به بررسی
توزیع فشار کف پا در  26کشتیگیر تیم ملی ترکیه و  25نفر مرد سالم غیرورزشکار در حین راهرفتن
پرداخت .در این مطالعۀ کف پای افراد به یازده ناحیۀ آناتومیکی تقسیم شده بود و از دستگاه تحلیل فشار
 Emed-Sfاستفاده کرد ( .)9برطبق نتایج او ،مقادیر حداکثر فشار در کشتیگیران بهترتیب زیر متاتارس سوم،
متاتارس دوم ،پاشنه ،انگشت شست ،متاتارسهای سوم تا پنجم ،متاتارس اول ،انگشت دوم ،وسط پا و
انگشتان سه تا پنج بود ( .)9وی افزود بین الگوی توزیع پارامترهای پدوباروگرافیک تحت مطالعه در
کشتیگیران و گروه کنترل تفاوتهای معناداری وجود دارد که یکی از علل این تفاوتها را اختالف سنی
معنادار بین دو گروه عنوان کرد .در مطالعۀ آیداس ( ،)2111بین میانگین سن و قد گروه ورزشکار و گروه
کنترل تفاوت معناداری در سطح  p≥1/11وجود داشت و این مقادیر در گروه کنترل بیشتر بود ( .)9همچنین،
آیداس ( )2111افزود توزیع فشار کف پا میتواند از فاکتورهای متنوعی از قبیل ساختار آناتومیکی پاها ،جرم
بدن ،جنسیت و حرکت عرضی مچ پا تأثیر بگیرد ( .)9او بیان میکند که حتی ممکن است بچههای کوچک
ویژگیهای وابسته به فشار متفاوتی داشته باشند ،بهطوریکه یکی از علل تفاوت در نتایج توزیع پارامترهای
فشار کف پایی بین کشتیگیران و افراد غیرورزشکار مطالعۀ خود را اختالف سنی دو گروه اعالم کرد (.)9
براساس نتایج مطالعۀ فونگا و همکاران ( ،)2118پارامترهای اوج فشار و سطح زیر نمودار انتگرال فشار-زمان
حین راهرفتن میتواند تحت تأثیر متغیرهایی مثل سن ،جرم و قد قرار گیرد ( .)11نتایج مطالعات لورد و
همکاران ( )1992و سوروک و البینر ( ) 1992حاکی از ارتباط آماری قوی بین افزایش حداکثر فشار کف پایی
و نوسان زیاد بدن ،تعادل ضعیف ،سستی و تغییرشکل جسمانی اندامهای تحتانی و سن زیاد است (.)11،12
بیرتان و تونا ( )2114در تحقیقی دربارۀ بزرگساالن چاق و نرمال ارتباط آماری مثبتی بین شاخص تودۀ بدنی
و حداکثر نیروی کل کف پا ( )r=1/5, P=1/111و سطح تماس کف پا ( )r=1/33, P=1/119گزارش کردهاند
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بررسی کردند که نتایج حاکی از تفاوت در توزیع فشار بین دو اندام مسلط و غیرمسلط بود ( .)6الیز و
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در نواحی پاشنۀ داخلی و سپس پاشنۀ خارجی ،متاتارس سوم ،متاتارس دوم ،وسط پا ،متاتارس اول ،متاتارس
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خارجی پا ( )14و ناحیۀ داخلی جلو پا ( )15خبر دادند .کالرک ( )1981به این نتیجه رسید که مجموع
حداکثر فشار (مجموع حداکثر فشار کف پایی در هشت منطقه از کف پا) همبستگی ضعیفی با جرم فرد طی
راهرفتن دارد ( .)16با توجه به ادبیات پیشینه ،انواع مختلف فعالیتهای ورزشی تأثیرات متفاوتی بر الگوی
توزیع فشار کف پایی دارند ،ضمن اینکه در فعالیتی مثل فوتبال که اندام مسلط و غیرمسلط وجود دارد،
بهعلت نبودن الگوی حرکتی یکسان پاها ،نحوۀ استفاده از پاها متفاوت است و این موضوع ،خود ،باعث
تفاوت الگوی توزیع فشار بین دو اندام برتر و غیربرتر میشود .برخی منابع عنوان کردهاند که در ورزش
کشتی پای غالب وجود ندارد ( .)16و بنا به اذعان کشتیگیران نخبه ،اساساً کشتیگیرانی موفقترند که توانایی
کشتی ،پاها الگوی حرکتی بسیار مشابهی دارند؛ اما آیا این الگوی حرکتی یکسان ،الگوی مشابهی از توزیع
پارامترهای مختلف فشار کف پا را ارائه میدهد؟
از طرفی ،در کشتی اعمال فشارهای مکر ر به زمین و انتقال نیرو و همراهشدن پرونیشن با چرخش داخلی ران
و درشتنی ،به وضعیت غالب زانوی پرانتزی و درنتیجه تغییر زاویۀ  Qمنجر میشود ( )18که این موضوع
ساختار بیومکانیکی پا را تحت تأثیر قرار میدهد و انتظار میرود این امر نیز الگوی گامبرداری و درنتیجه،
الگوی توزیع فشار کف پایی را متأثر سازد .بنابراین ،گمان میرود الگوی توزیع فشار کف پایی در
کشتیگیران تحت مطالعه ،متفاوت با الگوی ذکرشده برای ورزشکاران دیگر رشتهها و افراد سالم
غیرورزشکاری باشد که در مطالعات پیشین ذکر شده است .با توجه به مطالب عنوانشده و نیز خأل تحقیقاتی
داخل کشور درباب بررسی اثر ورزش کشتی بر الگوی توزیع فشار کف پایی و رابطۀ پارامترهای مذکور با
خصوصیات فیزیکی بدن کشتیگیران ،در این مطالعه تالش شد الگوی توزیع فشار کف پا در پای راست و
چپ کشتی گیران تیم ملی و ارتباط آن با فاکتورهای آنتروپومتریک از قبیل سن ،قد و جرم تحت مطالعه قرار
گیرد.
روششناسی

جامعۀ آماری این تحقیق را کشتیگیران تیم ملی تشکیل میدهند و نمونۀ تحقیق شامل  11نفر از درون جامعۀ
آماری است 11 .کشتیگیر با میانگین و انحراف استاندارد سنی ،23/6±3/33جرم  83/3±21/8کیلوگرم و قد
 163/5±6/66سانتیمتر ،داوطلبانه بهعنوان آزمودنی مشارکت کردند .همۀ آزمودنیها فرم رضایتنامه را
تکمیل کردند .بنا به پرسشنامۀ خوداظهاری که بهدست نمونهها تکمیل شد ،هیچیک از نمونهها ناهنجاری
ساختاری و سابقۀ جراحی در اندام تحتانی نداشتند و در ششماه اخیر هم دچار آسیبدیدگی نشده بودند.
برای اندازهگیری فشار کف پایی از صفحۀ ) emed (at2استفاده شد .صفحه در مرکز راهرویی به طول 11
متر قرار گرفت .از آزمودنیها خواسته شد با سرعت طبیعی در طول مسیر راهرو راه بروند .چنانچه
آزمودنیها ،بدون تغییر در الگوی طبیعی راهرفتن ،پای خود را در مرکز پلت فرم قرار میدادند ،این تکرار
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اجرای فنون مختلف را در هر دو گارد راست و چپ داشته باشند ،بنابراین ،میتوان چنین نتیجه گرفت که در

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jsmt.14.12.45

( .)13برخی محققان از وجود همبستگی مثبت و ضعیف بین جرم بدن و حداکثر فشار کف پایی در ناحیۀ

پژوهش در طب ورزشي و فناوري ،شماره  ،21پایيز و زمستان 2931

میانگینگیری شد و سپس ،با استفاده از نرمافزار  Automaskاطالعات میانگینگیریشده به ده ناحیۀ
آناتومیکی تقسیم شد (شکل .) 1نواحی مورد استفاده در این پژوهش ،شامل ( M01داخل پاشنه)M02 ،
(خارج پاشنه)( M03 ،داخل وسط پا)( M04 ،خارج وسط پا)( M05 ،متاتارس اول)( M06 ،متاتارس
دوم)( M07 ،متاتارسهای سوم تا پنجم)( M08 ،انگشت شست)( M09 ،انگشت دوم)M10 ،
(انگشتهای سوم تا پنجم) بود .پارامترهایی که در هر ناحیه با استفاده از نرمافزار

Multimask

 Evaluationمحاسبه شد ،عبارتاند از حداکثر نیرو ) ،(%BWحداکثر فشار ) ،(kPaسطح تماس
) ،(cm2زمان تماس ).(ms
ناحیه و از آزمون تی زوجی برای مقایسۀ پارامترها در پای راست و چپ در هریک از نواحی استفاده شد.
همبستگی بین متغیرها با استفاده از روش پیرسون و نرمالبودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون  K-Sبررسی
شد.

شکل  .2موقعيت قرار گرفتن نواحي آناتوميکي

یافتهها

در جدولهای  1تا  ،3اطالعات توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (ضریب همبستگی
پیرسون و تی زوجی) درخصوص پارامترهای حداکثر نیرو ،حداکثر فشار ،سطح تماس و زمان تماس در پای
راست و چپ آزمودنیها ارائه شده است.
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از شاخص های گرایش مرکزی (میانگین) و پراکندگی (انحراف استاندارد) برای توصیف اطالعات در ده

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jsmt.14.12.45

بهمنزلۀ یک تکرار موفق برای آنها به ثبت میرسید .سه گام برای هر پا با استفاده از نرمافزار Average

پژوهش در طب ورزشي و فناوري ،شماره  ،21پایيز و زمستان 2931

پاي راست (گروه  )2و چپ (گروه  )1آزمودنيها در مرحله ميد استنس
نواحی
آناتومیکی
ناحیه 1
ناحیه 2
ناحیه 3

ناحیه 5
ناحیه 6
ناحیه 6
ناحیه 8
ناحیه 9
ناحیه 11

(انحراف استاندارد)

(انحراف استاندارد)

(انحراف استاندارد)

(انحراف استاندارد)

میانگین

میانگین

میانگین

میانگین

1

(26/95 )6/13

(226/5 )39/62

(21/14 )2/16

(545/96 )84/32

2

(26/52 )5/81

(251/5 )68/36

(19/63 )2/42

(519/55 )66/14

1

(24/38 )5/93

(215 )65/65

(19/91 )2/12

(523/11 )61/15

2

(24/19 )5/18

(212/5 )92/59

(19/66 )2/35

(519/22 )66/81

1

(6/51 )6/12

(126/5 )35/14

(11/29 )11/31

(496/65 )96/62

2

(6/15 )6/63

(129 )42/34

(11/94 )12/26

(498/66 )113/94

1

(24/83 )5/54

(141 )21/68

(32/9 )5/24

(632/66 )83/25

2

(23/61 )8/14

(143/5 )26/66

(31/18 )5/65

(618/32 )95/98

1

(16/12 )6/54

(191/5 )39/11

(18/66 )5/91

(691/83 )91/61

2

(18/34 )6/69

(212/5 )61/56

(19/12 )6/41

(691/13 )98/83

1

(23/11 )3/44

(311 )98/22

(15/3 )2/83

(613/14 )84/19

2

(23/18 )3/28

(311/5 )41/41

(14/66 )2/53

(611/16 )88/21

1

(45/15 )8/45

(311 )66/31

(31/12 )5/89

(649/95 )95/32

2

(44/15 )11/53

(318/5 )49/51

(31/11 )5/82

(631/9 )91/81

1

(14/9 )6/49

(288/5 )133/18

(12/69 )3/22

(625/29 )111/63

2

(13/41 )5/64

(295 )196/16

(12/98 )2/11

(631/2 )161/11

1

(3/35 )1/16

(139 )52/26

(5/2 )1/41

(512/36 )123/21

2

(2/64 )1/59

(111/5 )62/54

(4/96 )1/11

(486/61 )151/15

1

(3/35 )2/49

(86/5 )32/93

(8/88 )4/63

(556/54 )163/11

2

(3/96 )2/68

(98 )42/95

(9/99 )3/51

(613/16 )186/53

گروه

ناحيه ( 2داخل پاشنه) ،ناحيه ( 1خارج پاشنه) ،ناحيه ( 9داخل وسط پا) ،ناحيه ( 4خارج وسط پا) ،ناحيه ( 1متاتارس اول) ،ناحيه ( 6متاتارس دوم)،
ناحيه ( 7متاتارسهاي سه تا پنج) ،ناحيه ( 2انگشت شست) ،ناحيه ( 3انگشت دوم) ،ناحيه ( 23انگشتهاي سه تا پنج).

بنا به اطالعات جدول  ،1پارامتر حداکثر نیرو در پای راست و چپ در ناحیۀ ( 6متاتارسهای سوم تاا پانجم)
بیشترین و در پای راست در ناحیۀ  9و ( 11انگشتان دو تا پنج) و در پاای چاپ در ناحیاۀ ( 9انگشات دوم)
کمترین مقدار را داشت .حداکثر فشار در پای راست و چپ در ناحیۀ ( 6متاتارس دوم) بیشاترین و در ناحیاۀ
( 11انگشتان سه تا پنج) کمترین میزان را داشت .پاارامتر ساطح تمااس در پاای راسات و چاپ در ناحیاۀ 4
(خارج وسط پا) و در ناحیۀ ( 9انگشت دوم) به ترتیب بیشاترین و کمتارین میازان را داشات .پاارامتر زماان
تماس در پای راست و چپ در ناحیۀ ( 6متاتارسهای سه تاا پانج) و در ناحیاۀ ( 9انگشات دوم) باهترتیاب
بیشترین و کمترین مقدار را داشت.
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ناحیه 4

حداکثر نیرو ()BW%

حداکثر فشار ()kPa

سطح تماس ()cm2

زمان تماس ()ms

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jsmt.14.12.45

جدول .2اطالعات توصيفي شامل ميانگين و انحراف استاندارد در خصوص پارامترهاي حداکثر نيرو ،حداکثر فشار ،سطح تماس و زمان تماس در

سال ششم (چهاردهم پياپي) ،شماره  12( 21پياپي) ،پایيز و زمستان 2931

دو فصلنامه پژوهش در طب ورزشي و فناوري

آزمودنيها در مرحله ميد استنس

نواحی
آناتومیکی

گروه

1
ناحیه 1
2
1
ناحیه 2
2

ناحیه 3
2
1

حداکثر نیرو ()BW%

حداکثر فشار ()kPa

سطح تماس ( )cm

زمان تماس ()ms

همبستگی پیرسون )P(r

همبستگی پیرسون )P(r

همبستگی پیرسون )P(r

همبستگی پیرسون )P(r

قد

جرم

قد

جرم

قد

جرم

قد

جرم

()*-1/661

()*-1/646

1/134

1/113

-----

-----

()**+1/825

()**+1/856

1/113

1/112

-----

-----

-----

-----

()**+1/891

()**+1/914

1/111

1/111

()**-1/824

()**-1/893

()**+1/863

()**+1/895

1/113

1/111

1/111

1/111

()*-1/626

()*-1/644

()**+1/892

()**+1/921

1/116

1/114

1/111

1/111

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

()*+1/689

()**+1/813

()*+1/642

()*+1/664

()**+1/663

1/128

1/114

1/145

1/136

1/119

-----

-----

-----

()**+1/668
1/116

ناحیه 4

()*+1/665
1/136

-----

2

-----

-----

-----

-----

1

-----

-----

-----

-----

ناحیه 5
2

-----

-----

1

-----

-----

ناحیه 6
2

-----

-----

1

-----

-----

ناحیه 6

ناحیه 8

ناحیه 9

ناحیه 11

----()*+1/669
1/131
----()*+1/664
1/133

-----------------

()*+1/643
1/114

-----

---------

----()*+1/661
1/134

-----

-----

()*+1/686

()**+1/831

1/128

1/113
()**+1/665

-----

-----

()*+1/638

()**+1/666

()**+1/668

()**+1/836

1/115

1/111

1/119

1/113

()*+1/656

()*+1/628

()*+1/626

(**+1/838

1/139

1/116

1/116

) 1/112

()*+1/663

()**+1/662

1/136

1/119

()**+1/666
1/111

-----

()**+1/818

()*+1/611

1/114

1/124

1/111

-----

-----

()**+1/933

()**+1/911

()*+1/699

()**+1/681

1/111

1/111

1/124

1/118

()*+1/666
1/135

-----

-----

-----

()*+1/646

()**+1/688

1/113

1/116
-----

2

-----

-----

-----

-----

1

-----

-----

-----

-----

-----

2

-----

-----

-----

-----

-----

()*+1/654
1/144

----()*+1/694

()**+1/689

1/126

1/116

-----

()*+1/666
1/132

---------

1

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

2

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

1

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

2

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

----()*+1/651
1/142
()*+1/611
1/121
----()*+1/626

ناحيه ( 2داخل پاشنه) ،ناحيه ( 1خارج پاشنه) ،ناحيه ( 9داخل وسط پا) ،ناحيه ( 4خارج وسط پا) ،ناحيه ( 1متاتارس اول) ،ناحيه ( 6متاتارس دوم) ،ناحيه 7
(متاتارسهاي سه تا پنج) ،ناحيه ( 2انگشت شست) ،ناحيه ( 3انگشت دوم) ،ناحيه ( 23انگشتهاي سه تا پنج).)p≥3/31:* ، p≥3/32:**( .
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جدول  .1اطالعات مربوط به ضریب همبستگي پيرسون بين قد و وزن با پارامترهاي حداکثر نيرو ،حداکثر فشار  ،سطح تماس و زمان تماس در پاي راست (گروه  )2و چپ (گروه )1

سال ششم (چهاردهم پياپي) ،شماره  12( 21پياپي) ،پایيز و زمستان 2931

دو فصلنامه پژوهش در طب ورزشي و فناوري

 )p≥1/15و وزن ( )p≥1/15 ، r 2=1/ 56در پاشنۀ داخلی و در پاشنۀ خارجی باا قاد ( )p≥1/11 ، r2=1/ 68و
وزن ( )p≥1/11 ، r2=1/ 81و در پای چپ در پاشنۀ خارجی باا قاد ( )p≥1/15 ، r2=1/53و وزن (، r2=1/55
 )p≥1/15یافت شد .در ناحیۀ داخل وسط پا همبستگی مثبت و معنادار در پای راست بین حداکثر نیرو با وزن
( )p≥1/15 ، r2=1/ 81و در پای چپ با قد ( )p≥1/11 ، r2=1/ 46و وزن ( )p≥1/11 ، r2=1/66مشاهده شاد.
حداکثر فشار در پای راست در خارج وسط پا ( )p≥1/15 ، r2=1/44و در متاتارس دوم ()p≥1/15 ، r2=1/46
و در متاتارسهای سه تا پنج ( )p≥1/15 ، r2=1/45همبستگی مثبت و معنااداری باا قاد ()p≥1/15 ، r2=1/55

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jsmt.14.12.45

براساس یافتههای جدول  ،2همبستگی معکوس و معنادار در پای راست بین حداکثر نیرو باا قاد (، r2=1/ 45

داشت و در پاای چاپ تنهاا در داخال وساط پاا باا قاد ( )p≥1/15 ، r2=1/41و وزن ()p≥1/15 ، r2=1/44
نواحی  1تا  6یعنی نواحی پاشنۀ داخلی ( ،)p≥1/11 ، r2=1/68پاشانۀ خاارجی ( ،)p≥1/11 ، r2=1/64داخال
وسط پا ( ،)p≥1/15 ، r2=1/55خارج وساط پاا ( ،)p≥1/15 ، r2=1/54متاتاارس اول ( )p≥1/11 ، r2=1/59و
متاتارس دوم ( )p≥1/11 ، r2=1/86و در پای چپ در نواحی  1تا  6یعنی ناواحی پاشانۀ داخلای (، r2=1/69
 ،)p≥1/11پاشاانۀ خااارجی ( ،)p≥1/11 ، r2=1/81داخاال وسااط پااا ( ،)p≥1/11 ، r2=1/61خااارج وسااط پااا
( ،)p≥1/15 ، r2=1/43متاتااارس اول ( ،)p≥1/11 ، r2=1/66متاتااارس دوم ( )p≥1/15 ، r2=1/44و متاتااارس-
های سه تا پنج ( )p≥1/15 ، r2=1/56مشاهده شد .همچنین ،همبستگی مثبت و معنااداری باین وزن و ساطح
تماس در نواحی پاشنۀ داخلی ( ،)p≥1/11 ، r2=1/63پاشنۀ خاارجی ( ،)p≥1/11 ، r2=1/81خاارج وساط پاا
( )p≥1/11 ، r2=1/59و متاتارس دوم ( )p≥1/11 ، r2=1/83در پای راست و نواحی پاشنۀ داخلای (، r2=1/83
 ،)p≥1/11پاشنۀ خارجی ( ،)p≥1/11 ، r2=1/85خارج وسط پا ( ،)p≥1/15 ، r2=1/53متاتارس اول (r2=1/49
 ،)p≥1/15 ،متاتارسهای سه تاا پانج ( )p≥1/11 ، r2=1/62و انگشات شسات ( )p≥1/15 ، r2=1/43در پاای
چپ یافت شد.
همبستگی مثبت و معنادار بین زمان تماس با قد در پاای راسات در ناواحی  3تاا  6شاامل داخال وساط پاا
( ،)p≥1/15 ، r2=1/46خارج وساط پاا ( ،)p≥1/11 ، r2=1/59متاتاارس اول ( ،)p≥1/15 ، r2=1/44متاتاارس
دوم ( ،)p≥1/15 ، r2=1/49متاتارسهای سه تا پنج ( )p≥1/15 ، r2=1/48و در پای چپ در خاارج وساط پاا
( )p≥1/15 ، r2=1/53مالحظه شد .همچنین ،یافتهها حاکی از همبستگی مثبات و معناادار باین پاارامتر زماان
تماس با وزن در نواحی پاشنۀ خارجی ( ،)p≥1/15 ، r2=1/45داخال وساط پاا ( ،)p≥1/11 ، r2=1/69خاارج
وسااط پااا ( ،)p≥1/11 ، r2=1/61متاتااارس اول ( ،)p≥1/11 ، r2=1/61متاتااارس دوم (،)p≥1/11 ، r2=1/61
متاتارسهای سه تاا پانج ( ،)p≥1/11 ، r2=1/62انگشات دوم ( )p≥1/15 ، r2=1/51و انگشاتان ساه تاا پانج
( )p≥1/15 ، r2=1/53در پای راست و در پای چپ در نواحی داخل وساط پاا ( ،)p≥1/11 ، r2=1/58خاارج
وسط پا ( ،)p≥1/11 ، r2=1/61متاتارسهای سه تا پنج ( ،)p≥1/15 ، r2=1/46انگشت شست و متاتارسهاای
سه تا پنج ( )p≥1/15 ، r2=1/42بود .بهطورکلی ،زمان تمااس بیشاترین میازان همبساتگی را باا وزن در پاای
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همبستگی مستقیم و معنادار نشان داد .همبستگی مثبت و معنادار بین قد باا ساطح تمااس در پاای راسات در

پژوهش در طب ورزشي و فناوري ،شماره  ،21پایيز و زمستان 2931

بود.
جدول  .9اطالعات استنباطي مربوط به آزمون تي زوجي بين پاي راست (گروه  )2و چپ (گروه  )1آزمودنيها در پارامترهاي حداکثر نيرو،
حداکثر فشار ،سطح تماس و زمان تماس در مرحله ميد استنس
حداکثر نیرو ()BW%

حداکثر فشار ()kPa

سطح تماس ()cm2

آناتومیکی

T

ناحیه 1

-1/326

Sig(2)tailed
1/652

1/486

Sig(2)tailed
1/161

-1/112

نواحی

زمان تماس ()ms

-1/186

ناحیه 2

-1/161

1/868

1/241

1/815

-1/928

1/368

-1/868

1/418

ناحیه 3

1/651

1/462

1/361

1/621

1/164

1/315

1/168

1/946

ناحیه 4

-1/611

1/556

1/245

1/812

-3/166

*1/113

-1/866

1/413

ناحیه 5

1/584

1/564

1/116

1/296

1/299

1/662

-1/138

1/961

ناحیه 6

1/116

1/911

1/121

1/984

-1/142

1/324

-1/188

1/855

ناحیه 6

-1/381

1/612

-1/191

1/931

-1/122

1/915

-1/111

1/338

ناحیه 8

-1/641

1/538

1/118

1/919

1/361

1/626

1/136

1/895

ناحیه 9

-2/192

1/166

-1/161

1/262

-1/635

1/481

-1/459

1/656

ناحیه 11

1/586

1/562

1/694

1/515

1/886

1/398

1/111

1/295

T

T

T

ناحيه ( 2داخل پاشنه) ،ناحيه ( 1خارج پاشنه) ،ناحيه ( 9داخل وسط پا) ،ناحيه ( 4خارج وسط پا) ،ناحيه ( 1متاتارس اول) ،ناحيه ( 6متاتارس دوم)،
ناحيه ( 7متاتارسهاي سه تا پنج) ،ناحيه ( 2انگشت شست) ،ناحيه ( 3انگشت دوم) ،ناحيه ( 23انگشتهاي سه تا پنج).
* :بيانگر وجود تفاوت معنادار.

همانطور که اطالعات جدول  3نشان میدهد ،تنها در پارامتر سطح تماس در ناحیۀ ( 4خارج وساط پاا) باین
پای راست و چپ نمونههای تحت مطالعه تفاوت معنااداری وجاود داشات و در پارامترهاای حاداکثر نیارو،
حداکثر فشار و زمان تماس در نواحی آناتومیکی دهگانۀ کف پا تفاوت معناداری بین دادههاای پاای راسات و
چپ مشاهده نشد.
بحث

هدف مطالعۀ حاضر ،مقایسۀ الگوی توزیع فشار کف پایی در پای راست و چپ کشتیگیران و ارتباط آن با
فاکتورهای آنتروپومتریک نظیر قد ،جرم و سن بود .در این تحقیق ،با توجه به نتایج مطالعات گذشته که
برتری وضعیت دینامیک را بر وضعیت استاتیک در ارزیابی میزان فشار کف پایی نشان داده بودند (،)19
ارزیابیها در وضعیت دینامیک انجام شدند .طبق یافتههای این پژوهش ،در مقایسۀ بین پارامترهای تحت
مطالعه ،که شامل حداکثر نیرو ،حداکثر فشار ،سطح تماس و زمان تماس در پای راست و چپ بود ،تنها در
ناحیۀ ( 4خارج وسط پا) در پارامتر سطح تماس در پای راست و چپ اختالف معنادار مشاهده شد ،که در
پای راست بیشتر از پای چپ بود .اما در بقیۀ پارامترها و در نواحی آناتومیکی تحت مطالعه ،تفاوت معناداری
بین مقادیر پای راست و چپ یافت نشد .شاید بتوان علت فقدان تفاوت معنادار بین پارامترهای مختلف در
پای راست و چپ را به نبود پای غالب در رشته کشتی ( ،)16الگوی حرکتی بسیار مشابه پاها در کشتی و نیز
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Sig(2)tailed
1/295

Sig(2)tailed
1/316
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راست و چپ نشان داد و در کل ،همبستگی بین زمان تماس با قد و وزن در پای راست بیشاتر از پاای چاپ
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پاشنه ،استخوانهای متاتارس و انگشتان به طرف قسمتهای داخلی پا بود که میتوان علت این امر را به
وجود صافیِ وضعیتی کف پا در کشتیگیران نسبت داد .در برخی مطالعات ،وجود صافی کف پا در
ورزشکاران رشتههای مختلف ( )16و نیز بیشتربودن صافی کف پا در کشتیگیران نسبت به دیگر ورزشکاران
گزارش شده است ( .)16صافی کف پا درنتیجۀ سقوط قوس طولی داخلی بههمخوردن ساختار بیومکانیکی
پا را به دنبال دارد .راستای خط ثقل به سمت داخل پا منحرف میشود که باعث تماس بیشتر قسمتهای
داخلی پا با زمین میشود و افزایش فشار د ر نواحی داخلی پاشنه ،قسمت میانی پا و متاتارسهای اول تا سوم
را به همراه دارد .از طرفی ،قوسهای کف پا با همدیگر یکپارچه هستند و عملکرد دینامیکی پا را بهبود
افزایش فشار در متاتارسهای دوم و سوم مشهودتر است (.)21
بنا به نتایج بهدستآمده ،بهطور کلی ،بیشترین میزان نیرو در پای راست و چپ مربوط به پاشنۀ داخلی و
کمترین مقدار مربوط به انگشتان سوم تا پنجم بود که با مطالعۀ آیداس ( )2111همخوانی دارد ( .)9در بین
انگشتان نیز انگشت شست بیشترین میزان نیرو را تحمل کرد ،که با مطالعۀ آیداس ( )2111همسو است (.)9
در نمونههای این مطالعه ،بیشترین میزان نیرو ابتدا به متاتارس دوم و سپس به متاتارس اول وارد میشد ،اما
در مطالعۀ آیداس ( )2111به ترتیب متاتارس سوم و بعد دوم نیروی بیشتری را تحمل کردند .شاید بتوان
گفت در نمونههای مطالعۀ حاضر تا اندازهای صافی وضعیتی کف پا در افراد وجود داشته است .طبق
یافتههای این پژوهش ،الگوی توزیع فشار در پای راست و چپ کامالً یکسان بود و بهترتیب نواحی جلوی پا
(متاتارس دوم) ،پاشنۀ داخلی و خارجی و سپس انگشت شست بیشترین فشار را تحمل کردند .این یافتهها با
نتایج مطالعۀ آیداس ( )2111دربارۀ کشتیگیران همخوانی دارد ( .)9همچنین ،کمترین فشار در ناحیۀ انگشتان
خارجی (انگشتان سوم تا پنجم) و داخل وسط پا قرار داشت ،که با نتیجۀ مطالعۀ آیداس ( )2111همسو است
( .)9بنا به نتایج این مطالعۀ و مطالعه آیداس ( ،)2111درباب کشتیگیران ،در میان انگشتان ،انگشت شست
بیشترین فشار را تحمل میکند ( )9بزرگتربودن و تحریک بیشتر انگشت شست را میتوان دلیل این امر
دانست ( .)21مهمترین هدف از تحلیل فشار کف پا ،مشخص کردن نحوۀ توزیع فشار در نواحی مختلف
آناتومیکی پا است .کاوانا ( )1992گزارش کرد توزیع فشار در راهرفتن افراد بالغ الگویی مشابه دارد ( .)22از
نظر الگوی توزیع فشار در هنگام راهرفتن نرمال در افراد سالم غیرورزشکار ،مطالعات بسیاری بر این باورند
که هنگام راهرفتن بیشترین فشار بر انگشت شست و کمترین فشار بر قسمت میانی پا اعمال میشود ( )23و
برخی مطالعات نیز معتقدند بیشترین فشار حین راهرفتن به پاشنه وارد میشود ( ،)21اما در مطالعۀ حاضر در
پای چپ و راست آزمودنیها ،بیشترین فشار به متاتارس دوم و کمترین میزان فشار به انگشتان سوم تا پنجم
وارد شد .محقق علت این تفاوت را به تأثیر فعالیتهای ورزشی بر الگوی توزیع فشار کف پا نسبت میدهد.
همچنین ،در مطالعۀ موردیِ نوری و معمار ( )1393دربارۀ تکواندوکار نخبه ،حداکثر فشار بر متاتارسهای
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میبخشند؛ بنابراین ،سقوط قوس طولی داخلی میتواند به افت قوس عرضی منجر شود که در این حالت
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فقدان تفاوت در تقاضای عملکردی دو اندام نسبت داد .در پای راست و چپ الگوی افزایش فشار در نواحی
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دربارۀ تکواندوکاران زن ،محل بیشترین فشار در پای برتر زنان نخبه ،متاتارسهای سوم تا پنجم و در زنان
مبتدی انگشت شست بود و کمترین فشار در هر دو گروه نخبه و مبتدی بر انگشتان سوم تا پنجم اعمال شد
( .)25تفاوت مطالعۀ انتظاری و همکاران ( ) 1394بین زنان تکواندکار نخبه و مبتدی و نیز وجود تفاوتهای
معنادار بین پارامترهای الگوی توزیع فشار کف پا بین افراد سالم غیرورزشکار گروه کنترل و ورزشکاران نخبه
در تحقیقات اوزون و همکاران ( )2112درباب دختران فوتبالیست و دختران سالم غیرورزشکار ،الیز و
همکاران ( )2112دربارۀ کشتیگیران نخبه و گروه کنترل و مطالعۀ آیداس ( )2111دربارۀ کشتیگیران تیم ملی
و مردان سالم غیرورزشکار گروه کنترل ( ،)6،8،9،25دالیل دیگری بر تأیید تأثیر فعالیتهای ورزشی بر
اینکالر ( )1994و الیس و همکاران ( ) 2114معتقدند توزیع نامناسب فشار کف پایی خطر وقوع استرس
فرکچر و آسیبهای ناشی از پرکاری ،از جمله رشد اضافی استخوان در قسمت جلوی پا (خصوصاً در ناحیۀ
جلوی پا و متاتارسها) ،را افزایش میدهد ( .)26،26با توجه به نوع الگوهای حرکتی در ورزش کشتی ،در
هنگام تمرینات و اجرای فنون مختلف ،تنۀ کشتیگیران مقداری به جلو خم میشود و درنتیجه راستای خط
ثقل به ناحیۀ جلوی پا (متاتارسها) متمایل میشود و باعث میشود بیشتر وزن بدن و درنتیجه اوج فشار به
ناحیۀ جلوی پا (متاتارسها) وارد شود .براساس اظهارات اینکالر ( )1994و الیس و همکاران ( )2114و
نتایج این مطالعه گمان میرود کشتیگیران نخبه نیز درمعرض چنین آسیبهایی باشند .هدف دوم این تحقیق
بررسی ارتباط بین پارامترهای فشار کف پایی با فاکتورهای آنتروپومتریک از جمله قد ،جرم و سن بود .طبق
یافتههای این مطالعه ،همبستگی مثبت و معناداری بین پارامترهای حداکثر فشار ،سطح تماس و زمان تماس با
قد و جرم در پای راست و چپ یافت شد که با نتایج مطالعۀ آیداس ( )2111همخوانی دارد ( .)9همبستگی
مثبت سطح تماس با قد و جرم در پای راست و چپ با مطالعه اوزون و همکاران ( )2112نیز همسو است
( .)6حداکثر نیرو در ناحیۀ ( 3داخل وسط پا) با قد و جرم در پای چپ و با جرم در پای راست همبستگی
مثبت و معنادار نشان داد ،اما در ناحیۀ  1و ( 2پاشنۀ داخلی و خارجی) در پای راست و در ناحیۀ  2پای چپ
همبستگی معکوس و معناداری بین حداکثر نیرو با قد و جرم یافت شد که با نتایج مطالعۀ آیداس ()2111
درباب کشتیگیران متناقض است ( .)9احتماالً ،بتوان علت این تناقض را به عوامل عملکردیِ مؤثر بر
پارامترهای فشار کف ،پا نظیر سرعت گامبرداری یا استراتژیهای راهرفتن ،نسبت داد .بهطوریکه مولر و
همکاران ( )1994ادعا کردند ،استراتژی راهرفتن ران موجب 26درصد کاهش در حداکثر فشار کف پایی در
ناحیه جلوی پا و 24درصد افزایش در ناحیۀ پاشنه میشود ( .)28همچنین ،هیچکدام از پارامترهای تحت
مطالعه با سن همبستگی نداشتند که این یافته با نتیجۀ مطالعۀ اوزون و همکاران ( )2112دربارۀ فوتبالیستها
همسو است ،اما با مطالعۀ آیداس ( )2111همخوانی ندارد ( .)6،11در مطالعۀ آیداس ( )2111سن با سطح
تماس کلی در پای راست و چپ و نیز با حداکثر نیروی کلی در پای راست همبستگی مثبت و معنادار
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الگوی توزیع فشار کف پا است.
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دوم تا پنجم و کمترین فشار بر انگشتان سوم تا پنجم وارد شد ( .)24در تحقیق انتظاری و همکاران ()1394
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.) دانست9(  شاید بتوان علت این تناقض را تفاوت سنی نمونههای این تحقیق و مطالعۀ آیداس.داشت
نتیجهگیری

بنا به نتایج این مطالعۀ میتوان ادعا کرد پاهاا در کشاتیگیاران نیازهاا و ویژگایهاای عملکاردی یکساانی را
 الگاوی، به فقدان وجود پای غالب در رشاتۀ کشاتی، همچنین.میطلبند و الگوی حرکتی بسیار مشابهی دارند
 که با الگوی نرمال توزیاع فشاار در افاراد ساالم،یکسانی از نحوۀ توزیع نیرو و فشار در هر دو پا وجود دارد
 با توجه باه.غیرورزشکار است و تأثیر فعالیتهای ورزشی بر الگوی توزیع فشار کف پایی را تصدیق میکند
 اطالعات مهمی را درباارۀ طراحای کفاش و ارزیاابی کلینیکای،اینکه تحلیل فشار کف پایی در حین راهرفتن
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فراهم میکند و نیز بر اساس نتایج این مطالعاۀ توصایه مایشاود طراحاان کفاش و کفای در طراحای کفاش
کشتیگیران به کاهش بار نقطاهای در زیار متاتاارس دوم توجاه ویاژهای داشاته باشاند تاا در درازمادت باه
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