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حیدر صادقی ،1سیاوش شیروانیپور،*1

رغد معمار
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چکیده

دریافت1395/6/27 :

پذیرش1396/6/13 :

ه��دف :هدف از انجام این تحقیق مقایس��ه نیروی عمودی عکسالعمل زمین حی��ن راه رفتن به جلو و عقب در

 .1گروه بیومکانیک ورزشی ،دانشکده تربیتبدنی

و علوم ورزشی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.

مردان کاراتهکای حرفهای با زانوی پرانتزی و نرمال بود.

روشه��ا :در این مطالع��ه نیمهتجربی  20کاراتهکای مرد حرفهای در دو گروه زانوی پرانتزی و نرمال ش��رکت

کردند .نیروی عمودی عکسالعمل زمین حین راه رفتن به جلو و عقب با استفاده از صفحه نیرو با فرکانس250
هرتز اندازهگیری شد .برای بررسی فرضیهها از آزمون  Mixed ANOVAاستفاده شد.

یافتهه��ا :نی��روی اوج اول بهطور معناداری حین راه رفتن به عقب از راه رفتن به جلو بیش��تر بود ((،)p=0/03

( ،))p=0/00نی��روی اوج دوم در ان��دام غیر غالب بهطور معناداری حی��ن راه رفتن به عقب از راه رفتن به جلو
کمت��ر ب��ود ( .)p=0/01نیروی اوج اول حین راه رفتن به عقب در ان��دام غالب و حین راه رفتن به جلو در اندام
غیرغال��ب بهطور معناداری در گروه نرمال بیش��تر ب��ود (( .))p=0/00( ،)p=0/06نیروی عمق حین راه رفتن به
جلو در گروه نرمال بهطور معناداری بیش��تر بود (( .))p=0/01( ،)p=0/01نیروی اوج دوم در اندام غالب حین
راه رفتن به هر دو جهت در گروه زانوی پرانتزی بهطور معناداری بیشتر بود ((.))p=0/04( ،)p=0/05

نتیجه گیری :با توجه به یافتههای تحقیق زانو پرانتزی میتواند عاملی تأثیرگذار بر نیروی عمودی عکسالعمل

زمین بهعنوان یک فاکتور پیش��گوی آس��یبهای اسکلتی -عضالنی در ورزش��کاران رشته کاراته در نظر گرفته
* نویس��نده مس��ئول :ته��ران ،میردام��اد ،رازان

جنوبی ،مجموعه آموزش��ی -ورزشی شهید کشور،

دانش��کده تربیتبدن��ی و علوم ورزش��ی دانش��گاه
خوارزمی تهران.

تلفن09178762831:

ش��ود و راه رفت��ن به عق��ب میتواند تغییر نی��روی عمودی عکسالعمل زمین نس��بت به راه رفت��ن به جلو در
ورزشکاران این رشته ورزشی را موجب شود.

کلید واژگان :نیروی عکسالعمل زمین ،راه رفتن ،زانوی پرانتزی ،کاراته

E-mail: siavash876@yahoo.com

مقدمه

و ناهنجاریه��ای قامتی بر پارامترهای راه رفتن پرداختهاند( .)5-1زانوی

راه رفتن نیاز اساس��ی هر ف��رد برای حرکت از یک م��کان به مکان دیگر

ایس��تادن طبیع��ی ،در صفحه فرونتال ،خط مرکز ثق��ل یا محور مکانیکی

میش��ود ،زیرا س��ه عملکرد جذب نیروهای برخورد پا ب��ا زمین ،حفظ

قس��مت داخلی و خارجی زانو تقریب ًا بهطور مس��اوی تقسیم میشود()6

میباشد .برای این امر اندام تحتانی مهمترین بخش بدن انسان محسوب

تع��ادل و انتقال نیروه��ای جلوبرنده را بر عهده دارد .در س��الهای اخیر
مطالعات متعددی به بررس��ی اثر عواملی چون ،س��رعت راه رفتن ،س��ن

پرانت��زی از جمل��ه ناهنجاریهای ش��ایع اندام تحتانی اس��ت .در حالت

ان��دام تحتانی از میان مرکز مفص��ل زانو میگ��ذرد ،بهطوریکه وزن بین
ناهنجاری زانوی پرانتزی باعث تغییر مسیر اعمال نیروها بر زانو میشود
( ،)7بهطوریکه خط کش��ش ثقل به س��مت داخل زانو جابجا میشود و
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سیاوش شیروانیپور و همکاران

نیروهای فش��اری در قس��مت داخلی زانو افزای��ش مییابد .این اختالف

و نرمال در این رش��ته ورزش��ی پرداخته باش��د ،لذا درک این موضوع که

ش��ود( .)8به نظر میرس��د در ورزشه��ای رزمی فش��ار فراوانی به دلیل

به جلو و عقب دستخوش تغییر میسازد مهم و ضروری به نظر میرسد.

ممکن است نابرابری تحمل وزن را افزایش دهد و سبب ناپایداری پاسچر

میش��ود و این فشارها در طوالنی مدت سبب بروز ناهنجاری میشوند،
و ش��یوع ناهنجاری زانوی پرانتزی در میان ورزش��کاران رشته کاراته در
مطالعات پیشین گزارش شده است( .)9از جمله پارامترهای بیومکانیکی

ک��ه میتواند تحت تأثیر ناهمراس��تایی اندام تحتانی ق��رار گیرد نیروهای
برخوردی پا با سطح زمین میباشد که در قالب نیروی عکسالعمل زمین

ش��ناخته میش��ود .در واقع خصوصیات نیروی عکسالعمل زمین حین
راه رفت��ن انس��ان بهعنوان توصیفکنندهای مهم در وج��ود اختالل در راه

رفتن ش��ناخته میشود( .)10ورزش کاراته شامل حرکات رو به جلو ،رو
به عقب ،این س��و و آن س��و رفتن و حرکات بس��یار فعال اس��ت که همه

این حرکات با تکنیکهای کوتاه حمله یا دفاع همراه هستند( .)11به نظر

میرس��د پیچیدگیهای تفاوت بین گامبرداری به س��مت جلو و عقب در
درک بعض��ی حرکات ،مهارتها و تمرین��ات از اهمیت باالیی برخوردار
اس��ت( .)12در ه��ر دو ن��وع راه رفتن به جل��و و عقب نی��روی عمودی
عکسالعم��ل زمی��ن دو اوج نیروی اصل��ی دارد که زمان وق��وع آنها در

مراحل ابتدایی و انتهایی مرحله حمایت دوگانه اس��ت .این دو اوج نیرو
در راه رفتن به جلو تقریب ًا یکس��ان هس��تند اما در راه رفتن به عقب ،اوج
نیروی اولیه که توس��ط وزن گذاری و حفظ ثبات ایجاد میش��ود بیشتر از

اوج نیروی دومی است که در مرحله پیشروی ایجاد میشود( .)12برخی
مطالعات راه رفتن به س��مت عقب را باعث کاهش نیرویهای برخوردی
پ��ا با س��طح معرف��ی کردهاند ک��ه علت آن را ب��ا کاهش ط��ول گام مرتبط
دانس��تهاند( .)13در تحقیقی  Sadeghiو هم��کاران  اختالف معناداری در

ش��اخص اوج اول و دوم نی��روی عکسالعمل زمین بین راه رفتن به جلو
و عقب گزارش کردند( .)14تحقیقات اندکی به بررس��ی نیروی عمودی

عکسالعم��ل زمین در افراد مبتال به ناهنجاری زانوی پرانتزی پرداختهاند
که از آن جمله میتوان به تحقیق  Sojaadinو همکاران اشاره نمود .در این

تحقیق چنین نتیجهگیری شد که بزرگی نیروی عمودی عکسالعمل زمین
بین دو گروه زانوی پرانتزی و نرمال تفاوت دارد(.)15

از طرفی در رشته کاراته ،بهخصوص هنگام مسابقه ورزشکار نیازمند یک

نوع اس��تقرار مبارزهای (چپ گارد و یا راس��ت گارد) و به تبع آن استفاده
بیش��تر و نیرومندتر از یک طرف بدن میباش��د .ب��ه عبارت دیگر ماهیت

رش��ته کاراته ایجاب میکند حین تمرین و مس��ابقه ،ورزش��کاران از هر

س��مت بدن استفاده متفاوتی با سمت دیگر بکنند .و این موضوع احتما ً
ال
بر س��ازگاریهای حاصله در هر سمت بدن تأثیر خواهد گذاشت .از این

رو هدف این مطالعه مقایس��ه نیروی عمودی عکسالعمل زمین حین راه
رفتن به جلو و عقب در اندام غالب و غیرغالب مردان کاراتهکای حرفهای

با زانوی پرانتزی و نرمال بود.

روششناسی
در ای��ن تحقی��ق نیمه تجرب��ی  20نفر کارات��هکای مرد که در س��ال 1393
در مس��ابقات سوپرلیگ کاراته حضور داش��تند بهعنوان آزمودنی شرکت
کردن��د .آزمودنیه��ا از بین باش��گاههای کاراته اس��تانهای تهران و کرج
انتخ��اب و ب��ر اس��اس معیارهای ورود و خ��روج به دو گروه همس��ان و

مس��اوی (هر گروه  10نفر) ب��ا تفاوت در ویژگی زانوی پرانتزی تقس��یم
ش��دند .معیارهای ورود به تحقیق ش��امل :جنس��یت مرد ،سابقه حضور

در مس��ابقات س��وپرلیگ کاراته یا عضویت در تیم ملی کاراته جمهوری
اسالمی ایران و محدوده سنی  17تا  25سال و معیارهای خروج از تحقیق
ش��امل :داشتن اختالف طول حقیقی بیش از  1سانتیمتر در پاها ،داشتن
وضعیت غیرطبیعی در ساختارهای بدن (به استثنای ویژگی زانوی پرانتزی
در گروه مورد) ،داشتن س��ابقه جراحی و آسیبدیدگی جدی در مفاصل
اندام تحتانی ب��ود .قبل از انجام هرگونه اندازهگیری ،رضایت آزمودنیها

برای شرکت در این مطالعه و اطالعات شخصی آنها ،شامل سن ،سابقه
ورزشی ،تعداد جلسات ورزشی در هفته ،سابقه بیماری و آسیبدیدگی

جمعآوری ش��د .از آزمون ش��اخص افتادگی ناوی برای اطمینان از عدم
وجود ناهنجاری در پا استفاده شد .از کولیس صنعتی تغییر شکل یافته ،با

در خصوص ناهنجاریهای زانو ،ش��یوع این ناهنجاریها و ارتباط آنها

دقت  1/10میلیمتر ساخت شرکت  LLDکشور ژاپن برای ارزیابی زانوی

که در بررس��ی مطالع��ات داخلی و خارجی ،مطالعهای یافت نش��د که به

ال
برهنه و به گونهای که زانوها ،ران و مچ پای آنان پیدا بود بهصورت کام ً

با عوامل مختلف تحقیقات متعددی انجام گرفته اس��ت( .)18-16از آنجا

ارزیابی و مقایس��ه پارامترهای کینتیکی بین اف��راد مبتال به زانوی پرانتزی
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پرانتزی و نرمال اس��تفاده شد .برای ارزیابی وضعیت زانوها ،افراد با پای
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ضربههای متوالی ،پرشها و فرودهای مکرر به زانوی ورزش��کاران وارد

وجود این ناهنجاری تا چه میزان متغیرهای بیومکانیکی را حین راه رفتن
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مقایسه نیروی عمودی عکسالعمل زمین حین راه رفتن به جلو و عقب در مردان کاراتهکای حرفهای

آزمونگر قرار میگرفتند .از آزمودنیها خواس��ته ش��د در حالتی که پشت

محوره (مدل  40×60×7 ، BERTECس��انتیمتر ،س��اخت کش��ور امریکا)

قوزک داخلی به هم چسبیده بودند ،بایستند .فاصله بیشتر از  3سانتی¬متر

 Butterworthدرجه دوم با فرکانس برش��ی بهینه که از روش آنالیز باقیمانده

سر ،ستون فقرات پشتی ،باسن و پشت پاشنه آنان در تماس با دیوار و دو

نظر گرفته شد( .)19در این مطالعه سعی شده است میزان شدت واروس
زانوی افراد در یک طیف نزدیک به هم باشد .مالک انتخاب اندام برتر ،به

کار گرفتن بیشتر و مؤثرتر اندامی بود که ورزشکار برای ضربه زدن بیشتر
از آن اس��تفاده میکند و نیروی بیش��تری را حین اجرای فنون کاراته با آن

اعمال مینماید( .)20قبل از ش��روع آزم��ون روش کار بهطور کامل برای

آزمودنیها ش��رح داده شد ،و از افراد خواسته میشد که در زمان عبور از

صفحه نیرو به دستگاه نگاه نکنند و با گامهای طبیعی راه بروند .بهمنظور
خنثی کردن اثر یادگیری ،آزمودنیهای گروه زانوی پرانتزی و گروه نرمال

هر کدام به دو زیرگروه مس��اوی (هر زیرگروه  5نفر) تقس��یم شدند و یک
زیرگ��روه آزم��ون را با راه رفت��ن به جلو و زیرگروه دیگر آزم��ون را با راه

رفتن به سمت عقب آغاز نمودند .همچنین بهمنظور نزدیک کردن آزمون
به ش��رایط طبیعی و پیشگیری از تغییر احتمالی الگوی راه رفتن آزمودنی
در اثر تمرکز روی س��رعت راه رفتن( ،)21از آزمودنیها خواسته شد تا با

سرعت انتخابی خود مسیر را طی کنند (سه مرتبه برای آشنایی با مسیر).
البته برای مقایس��ه اثر احتمالی س��رعت راه رفتن و کنترل آن در تجزیه و
تحلیل اطالعات در طول مس��یر ،س��رعت راه رفتن فرد با سرعتس��نج
کنت��رل گردید .هنگام راه رفتن به س��مت عقب ب��رای جلوگیری از به هم
خ��وردن تعادل آزمودنی یک آینه قدی در مقابل فرد تعبیه ش��ده بود تا با

اس��تفاده از آن آزمودنی فضای پشت س��ر خود را ببیند .قبل از هر بار راه

رفتن ،هر آزمودنی با ایس��تادن روی صفحه نیرو وزنش توس��ط دستگاه
بهطور دقیق ثبت میش��د .آزمودنیها در کوششهای اصلی ،مسیر را سه
بار به س��مت جلو و سه بار به س��مت عقب طی نمودند .الزم به توضیح
است اگر طی انجام آزمون ،فرد به دستگاه نگاه میکرد و یا پایش را بهطور

کامل روی صفحه نیرو نمیگذاش��ت ،آزمون مجدداً تکرار میشد .برای
بررس��ی نیروی عمودی عکسالعمل زمین از دو دستگاه صفحه نیرو سه
جدول .1
میاوگیه و اوحراف استاودارد ویژگیهای فردی آزمودویها
گروه

تعداد
(وفر)

زاووی پراوتسی
ورمال

10
10

P-value

سه
(سال)

23/7±1/89
24±1/5
0/70

تعیین شده بود ،فیلتر شدند .بعد از میانگین گرفتن کوششها در هر جهت
و به دس��ت آوردن عدد نهایی ،بر وزن بدن (نیوتن) تقسیم و عدد حاصل

در  100ضرب شده تا مقدار نهایی بر اساس درصدی از وزن بیان شده و
تأثیر وزن بدن آزمودنی به حداقل کاهش یابد .از آمار توصیفی میانگین و
انحراف استاندارد برای توصیف دادهها ،آزمون کولموگروف -اسمیرنوف

ب��رای اطمینان از طبیعی ب��ودن توزیع دادهها ،آزم��ون تحلیل واریانس با

اندازهگی��ری مکرر و آزمون  tدو گروه مس��تقل برای بررس��ی نتایج درون
و برون گروهی ش��اخصهای اوج اول ،عمق و اوج دوم نیروی عمودی
عکسالعمل زمین و آزمون  tدو گروه همبسته برای مقایسه اندام غالب و

غیرغالب آزمودنیها استفاده شد (.)p≥0/05

نتایج
میانگین و انحراف استاندارد مشخصات فیزیکی آزمودنیها شامل ،سن،
قد ،وزن ،طول اندام تحتانی و میزان واروس زانو در جدول  1نشان داده

شده است.

مطاب��ق ج��دول  1دو گ��روه زانوی پرانت��زی و نرمال از نظر مش��خصات
فیزیکی همس��ان بوده ،و در ویژگ��ی پرانتزی بودن زان��و دارای اختالف

ال محسوس بودند.
کام ً

نتای��ج جدول  2نش��ان میده��د ،نی��روی اوج اول در هردو ان��دام غالب

بهط��ور معناداری حی��ن راه رفتن به عقب از راه رفتن به جلو بیش��تر بود
((به ترتی��ب ( ،))p=0/00( ،)p=0/03درحالیکه نیروی اوج دوم در اندام

غی��ر غالب بهطور معن��اداری حین راه رفتن به عق��ب از راه رفتن به جلو
کمت��ر بود ( .)p=0/01همچنین نیروی اوج اول حین راه رفتن به عقب در

ان��دام غالب و حین راه رفتن به جلو در ان��دام غیرغالب بهطور معناداری
در گروه نرمال بیش��تر از گروه زانوی پرانتزی بود ((به ترتیب (،)p=0/06

قد
(ساوتیمتر)

جرم
(کیلوگرم)

طول اودام تحتاوی
(ساوتیمتر)

میسان واروس زاوو
(درجه)

176±3/65
177/2±2/3
0/62

67/6±5/44
71/10±7/53
0/25

96/6±4/48
96/8±4/42
0/92

4/2±0/86
0/75±0/72
0/00
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بین کوندیلهای داخل��ی ران در این وضعیت بهعنوان زانوی پرانتزی در

با نرخ نمونهبرداری  250هرتز اس��تفاده ش��د .دادهها با اس��تفاده از فیلتر
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جدول .2
میاوگیه ،اوحراف استاودارد و وتایج مقایسه ویروهای عمودی عکسالعمل زمیه در دو گروه زاووی پراوتسی و ورمال

اوج اول

غالب

عمق

اوج دوم

اوج اول

غیرغالب

عمق

اوج دوم

به جلو
به عقب
به جلو
به عقب
به جلو
به عقب
به جلو
به عقب
به جلو
به عقب
به جلو
به عقب

ورمال

110/08±11/04

زاووی پراوتسی

103/93±11/31

زاووی پراوتسی

109/69±15/63

زاووی پراوتسی

72/88±6/62

زاووی پراوتسی

74/.89±7/79

زاووی پراوتسی

109/69±15/63

زاووی پراوتسی

139/87±18

زاووی پراوتسی

105/70±11/12

زاووی پراوتسی

123/76±19/72

زاووی پراوتسی

74/08±6/73

زاووی پراوتسی

73/88±10/05

زاووی پراوتسی

104/41±9/03

زاووی پراوتسی

91/87±8/18

ورمال
ورمال
ورمال
ورمال
ورمال
ورمال
ورمال
ورمال
ورمال
ورمال
ورمال

126/74±7/70

84/03±10/58
78/80±12/37
108/69±5/64

102/80±7/22

108/.87±5/79
113±12/63

84/35±10/24

81/59± 10/.85
108/.87±5/79
102/56±5/57

گروه
1/23

0/23

3/09

0/00

2/82

0/01

0/85

0/40

1/07

0/05

-0/92

0/04

1/37

0/18

1/47

0/16

2/65

0/01

1/65

0/11

1/31

0/20

3/36

0/00

11/77

1/44

0/68

34/2

0/96

17/17

0/00

0/24

0/42

0/00

0/33

0/00

2/78

7/26

0/94

0/79

0/72

1/88

( .))p=0/00نی��روی عمق حین راه رفتن ب��ه جلو در هر دو اندام در گروه

معناداری بین اندام غالب و غیر غالب افراد مشاهده نشد.

( ..)p=0/01( ،)p=0/01نی��روی اوج دوم در ان��دام غال��ب حین راه رفتن

بحث

نرم��ال بهطور معن��اداری از گروه زانوی پرانتزی بیش��تر ب��ود ((به ترتیب
ب��ه هر دو جهت در گروه زانوی پرانتزی بهط��ور معناداری از گروه نرمال

بیشتر بود ((به ترتیب ( .))p=0/04( ،)p=0/05درحالیکه اثر تعاملی جهت
حرکت و راستای زانو در متغیر نیروی عمق ،حین راه رفتن به سمت جلو

و عقب در اندام غالب افراد معنادار بود ( .)p=0/015درحالیکه در س��ایر

موارد متغیرها تحت تأثیر متغیر مستقل قرار نگرفتند.

0/11

0/01

0/35

0/38

0/40

0/18

هدف از انجام این تحقیق مقایسه نیروهای عمودی عکسالعمل حین راه
رفتن به سمت جلو و راه رفتن به سمت عقب در اندام غالب و غیرغالب

اف��راد کاراتهکای حرفهای با زانوی پرانتزی و نرمال بود .نتایج نش��ان داد
مقادیر مربوط به نیروی اوج اول در حین راه رفتن به سمت جلو نسبت به

همانطور که جدول  3نش��ان میدهد ،به اس��تثنای متغیر نیروی اوج اول

راه رفتن به سمت عقب  در اندام غالب و غیرغالب هردو گروه کمتر بوده

معناداری از اندام غیرغالب کمتر بود ( ،)p=0/036در سایر موارد اختالف

رفتن به جلو نس��بت به راه رفتن به س��مت عقب بیشتر بود .هرچند تنها

حی��ن راه رفتن به س��مت جلو در گ��روه نرمال که در ان��دام غالب بهطور

مجله بیومکانیک ورزشی ،بهار  ،1396دوره  ،3شماره  37 ،1تا 46
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اودام

متغیر
(ویرو)

تکلیف
(راه رفته)

گروه

میاوگیه و
اوحراف استاودارد

T

Sig

گروه

F

تکلیف

Sig

تکلیف

F

تعاملی

Sig

تعاملی
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جدول .3
میاوگیه ،اوحراف استاودارد و وتایج آزمون آماری برای مقایسه ویروهای عمودی عکسالعمل زمیه در اودام غالب و غیرغالب افراد

ورمال
اوج اول
زاووی پراوتسی
ورمال
به جلو

عمق
زاووی پراوتسی
ورمال
اوج دوم
زاووی پراوتسی
ورمال
اوج اول
زاووی پراوتسی
ورمال

به عقب

عمق
زاووی پراوتسی
ورمال
اوج دوم
زاووی پراوتسی

غالب

110/08±11/04

غیرغالب

113±12/63

غالب

103/93±11/31

غیرغالب

105/70±11/12

غالب

84/03±10/58

غیرغالب

84/35±10/24

غالب

72/88±6/62

غیرغالب

74/08±6/73

غالب

108/69±5/64

غیرغالب

108/.87±5/79

غالب

104/80±10/05

غیرغالب

104/41±9/03

غالب

126/74±7/70

غیرغالب

137/53±22/21

غالب

109/69±15/63

غیرغالب

123/76±19/72

غالب

78/80±12/37

غیرغالب

81/59± 10/.85

غالب

74/.89±7/79

غیرغالب

73/88±10/05

غالب

102/80±7/22

غیرغالب

102/56±5/57

غالب

139/87±18

غیرغالب

91/87±8/18

-2/47

0/03

-1/23

0/29

-0/27

0/79

-1/15

0/29

-0/15

0/88

0/33

0/74

-1/86

0/09

-1/97

0/08

0/11

0/10

-2/47

0/69

-1/23

0/91

-0/27

0/31

اخت�لاف مربوط نیروی اوج اول در هر دو اندام و نیروی اوج دوم در اندام

نتایجی مش��ابه نتایج تحقیق حاضر دس��ت یافتن��د( .)14 ,6بهعالوه نتایج

 Schieppatiدر مطالعهای اثر راه رفتن به سمت جلو و عقب را بر جهتیابی

نش��ان داد میانگین نیروی اوج اول و دوم حین راه رفتن به س��مت جلو و

مورد بررس��ی قرار دادند .آنها مدعی شدند بین نیروی عکسالعمل زمین

محدوده س��طح اتکا در راه رفتن به س��مت عقب ،فرد س��رعت کمتری و

غیرغالب از لحاظ آماری معنادار بوده است .در همین رابطه  De Nunzio ،و   تحقیق حاضر با یافتههای  Grassoو همکاران همسو بود( .)12نتایج آنها

بدن در فضا با اس��تفاده از نیروی عکسالعمل زمین و تغییرات مرکز فشار
طی راه رفتن به س��مت جلو و عقب اختالف معن��اداری وجود دارد(.)22
 Arastooو هم��کاران Sadeghi ،و هم��کاران نی��ز در تحقیق��ات جداگانه به

عقب مش��ابه تحقیق حاض��ر بود .ازآنجاکه با انتقال مرک��ز ثقل به خارج از
درنتیجه مدت زمان بیش��تری را صرف پذیرش وزن توس��ط اندام استقرار
میکند ،شاید بتوان علت این امر را در جابجایی مرکز ثقل و افزایش خطر
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تکلیف
(راه رفته)

متغیر
(ویرو)

گروه

اودام

میاوگیه و اوحراف استاودارد

t

Sig
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افتادن طی راه رفتن به سمت عقب دانست.

هس��تند .با وجود این که بدن دارای چندین س��اختار جذب ش��وک مانند

رفتن به س��مت عقب نی��روی اوج اول و نیروی عمق در گ��روه نرمال از

راه رفتن مقاومت کنند و در اثر نیروهای زیاد و تکراری ممکن است دچار

حاض��ر نش��ان داد در حین ه��ر دو تکلیف راه رفتن به س��مت جلو و راه
گروه زانوی پرانتزی بیش��تر بود ،اما گروه زانوی پرانتزی در متغیر نیروی

اوج دوم مقادیر بیشتری نسبت به گروه نرمال طی هردو تکلیف راه رفتن

به س��مت جلو و راه رفتن به س��مت عقب به ثبت رس��اند .هرچند تنها،
تفاوت¬ه��ای مربوط به متغیر نیروی اوج اول و نیروی اوج دوم حین راه

رفت��ن به س��مت عقب و نی��روی عمق حین راه رفتن به س��مت جلو بین
دو گ��روه از لحاظ آماری معنادار بود .همچنین اختالفات بین گروهی در

اطالع��ات مربوط به اندام غیرغالب آزمودنیها حاکی از این اس��ت که به

اس��تثنای متغی��ر نی��روی اوج اول حین راه رفتن به س��مت عقب که گروه
زانوی پرانتزی نسبت به گروه نرمال مقادیر بیشتری را به ثبت رساند ،در
س��ایر موارد مقادیر نیرو طی هر دو تکلیف راه رفتن به س��مت جلو و راه

رفتن به س��مت عقب در گروه نرمال نسبت به گروه زانوی پرانتزی بیشتر

بود .با این حال تنها متغیر نیروی عمق حین راه رفتن به س��مت جلو بین
دو گ��روه زانوی پرانتزی و نرمال از لحاظ آم��اری معنادار بود Mahaki .و

همکاران در مطالعهای به بررسی و مقایسه نیروی عکسالعمل زمین حین
تکلیف فرود تک پا بین دو گروه زانوی پرانتزی و نرمال پرداختند .نتایج

آنان حاکی از بیشتر بودن اوج نیروی عکسالعمل در افراد زانوی پرانتزی

نسبت به گروه نرمال بود( ،)23که از این حیث میتوان گفت با نتایج تحقیق
حاض��ر ناهمخوان اس��ت .علت را میتوان به تف��اوت موجود در الگوی
تماس پا با زمین در حین دو تکلیف راه رفتن و فرود و متعاقب ًا تفاوت در

الگوی بهکارگیری عضالت و جذب شوک نسبت داد .چرا که در تکلیف
فرود وظیفه جذب شوک و تعدیل نیروها در مچ پا بیشتر متوجه عضالت
پلنتار فلکس��ور میباش��د ،درصورتیکه در حین راه رفتن در هر زیر فاز

عضالت مختلفی در مفاصل مختلف عهدهدار این وظیفه میباشند .بیشتر
بودن فعالیت عضله نازکنئی طویل در افراد دارای واروس زانو نسبت به

افراد نرمال به دلیل بیشتر بودن میزان سوپینیت پا در زیر فاز تماس پاشنه

حین راه رفتن در تحقیقات پیش��ین ثابت شده است( .)25 ,24با توجه به

نقش این عضله و عضالت همکار بهعنوان دورسی فلکسور پا در کنترل
پ��ا طی زیرفاز تماس پاش��نه ،و در  نتیجه ج��ذب و تعدیل نیروها ،کمتر
بودن نیروی اوج اول در گروه زانوی پرانتزی نس��بت به گروه نرمال قابل

توجیه اس��ت .افزایش و تکرار نیروهای ضربهای و نرخ بارگذاری در فاز

ابتدائی راه رفتن دارای اثرات آسیبرسان روی سیستم عضالنی -اسکلتی
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برابر این نیروهاست ،اما این ساختارها گاهی نمیتوانند در برابر نیروهای

خستگی مکانیکی شوند( ،)26خصوص ًا اینکه توزیع این نیروها بهواسطه
وجود بد راستایی در ساختارهای بدن بهصورت غیرطبیعی انجام گیرد.

برتری در یک پا موجب میش��ود ورزش��کار اس��تفاده متفاوت��ی از گروه

عضالت پای برتر و نیز پای غیربرتر در حین فعالیتهای تمرینی و اجرای
تکنیکها داش��ته باشد و چنانچه گروهی از عضالت بیشتر از گروه دیگر

تمرین داده ش��وند یا در خالل ورزش در معرض فشار بیشتری نسبت به
عضالت گروه مخالف قرار گیرند در این صورت ممکن است بین این دو
گروه از عضالت عدم تعادل در قدرت اتفاق بیفتد .الگوهای حرکتی بسیار

مکرر و انحصاری نیز ممکن اس��ت موجب عدم تعادل در قابلیت کشش

و انعطافپذی��ری بین گروههای عضالنی مخالف ش��ود .ترکیب و تلفیق
ع��دم تعادل قدرت با عدم تعادل در انعطافپذیری ممکن اس��ت موجب

عدم تعادل عملکردی شود که در این حالت فرد را در معرض آسیب قرار
میدهد( .)27یافتههای تحقیق حاضر نشان داده است ،به استثنای نیروی

اوج دوم طی راه رفتن به سمت عقب در گروه زانوی پرانتزی که حاکی از
بیش��تر بودن مقدار ثبت شده در اندام غالب نسبت به اندام غیرغالب بوده

است ،در دیگر موارد اندام غیرغالب به اندام غالب برتری داشته است .با
ای��ن حال تنها اختالف مربوط به نیروی اوج اول در گروه نرمال حین راه
رفتن به س��مت جلو از لحاظ آماری معنادار بوده است .در رشته ورزشی

کارات��ه بهویژه در بخش کومیته (مبارزه) پ��ای غیربرتر (تکیهگاه) در حین
ضربه زدن کش��شهای زیادی را متحمل میشود .این موضوع در نهایت

منجر به تحریک بیشتر سلولهای استخوانی و متابولیسم بیشتر استخوانی
میش��ود( .)27از طرفی فش��ار مکانیکی ،نیروهای کششی ،انقباضهای

عضالنی و تحمل وزن بدن حین تمرین و مبارزه در کاراته پای غیربرتر را
بیش��تر تحت تأثیر قرار میدهند( .)20از این رو شاید بتوان علت تفاوت

در ش��اخصهای مربوط به نیروی عم��ودی عکسالعمل زمین بین اندام

غالب و غیرغالب افراد را با این عوامل مرتبط دانست .از آنجا که تحقیق
حاضر تنها متغیرهای کینتیکی را مد نظر قرار داده است ،پیشنهاد میشود
بهمنظور ایجاد درکی کاملتر از چگونگی تأثیر راستای زانو بر بیومکانیک
اندام تحتانی در ورزش��کاران رش��ته کاراته ،متغیرهای کینماتیکی نیز در

تحقیقات بعدی مورد مطالعه قرار گیرند.
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مقایسه نیروی عمودی عکسالعمل زمین حین راه رفتن به جلو و عقب در مردان کاراتهکای حرفهای

 بین مقادیر متغیرهای مذکور در.کاراتهکاه��ا به جهت حرکت ارتباط دارد

نتیجه گیری نهایی

تشکر و قدردانی

ب��ا توجه به نتایج تحقیق حاضر میت��وان نتیجه گرفت که الگوی کینتیک
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.اندام غالب و غیرغالب افراد کاراتهکا اختالف وجود دارد

این مقاله از پایاننامه کارشناس��ی ارش��د س��یاوش ش��یروانی پور رش��ته
 لذا از تمامی، گرایش بیومکانیک ورزشی اقتباس شده است-تربیتبدنی
کسانی که بهعنوان آزمودنی در این تحقیق همکاری کردند صمیمانه تشکر
.میشود

نیروهای وارده به پا در نمای عمودی در راه رفتن به سمت جلو نسبت به

 زانوی.راه رفتن به س��مت عقب در کاراتهکاهای حرفهای متفاوت است
پرانت��زی میتواند ب��ر الگوی تولیدی نیروی عکسالعم��ل زمین بهعنوان
 عضالنی در ورزشکاران-یکی از عوامل پیش��گوی آسیبهای اس��کلتی

 از س��ویی با توجه معنادار بودن اثر تعاملی.رش��ته کاراته تأثیرگذار باش��د
 به نظر میرسد تأثیر راستای زانو بر کینتیک،راستای زانو و جهت حرکت
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The Comparison of Vertical Ground Reaction Force during
Forward and Backward Walking among the Elites of Male
Karatekas with Genu Varum and Normal
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Objective: The purpose of this study was to compare vertical ground reaction force
during forward and backward walking among the male professional Karatekas with

1. Faculty of Physical Education
and Sport Sciences, Kharazmi
University, Teheran, Iran.

genu varum and normal knee.
Methods: 20 professional male Karates (in genu varum and normal groups) participated in this semi-experimental study. The vertical ground reaction force was
measured using force plate system during forward and backward walking utilizing
250 Hz frequency. Mixed ANOVA test was run to analyze the obtained data.
Results: The first force peak was significantly higher during backward walking
(p=0.00) than forward walking (p=0.03). The second force peak was significantly lower in non-dominant limb during backward walking than forward walking
(p=0.01). The first force peak in dominant limb during backward walking and in
non-dominant limb during forward walking were significantly higher in normal
group [(p=0.00), (p=0.06)]. Also, depth force during forward walking was significantly more in the normal group ((p=0.01), (p=0.01)). While, the second force
peak in dominant limb during backward-forward-walking was significantly more
in genu varum group [(p=0.04), (p=0.05)].
Conclusion: Based on the results of present study, genu varum can be considered
as an effective factor on vertical ground reaction force (as predictor factor of musculoskeletal injuries among the Karate professionals, and backward walking can
cause a change in vertical ground reaction force more than forward walking does.
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سیاوش شیروانیپور و همکاران

پروفسور حيدر صادقی ،در سال  1378دكترى خود

خان��م دكتر رغ��د معم��ار در س��ال  1386دكتراى

دانش��گاه مونترال دريافت كرد و در سال 1380در

دانشگاه ليدز انگلس��تان دريافت كردند .همچنين

خود را در رش��ته مهندس��ی پزشكی-بيومكانيك از

در رش��ته بيومكانيك را از دانش��كده علوم حركتی

گروه بيومكانيك ورزش��ی دانشكده تربیتبدنی و علوم ورزشی دانشگاه
خوارزمی تهران میباش��ند .ايشان داراى  58مقاله نمايه شده در مجالت

انگليس��ی زبان و  94مقاله علمی پژوهشی به زبان فارسی میباشند .الزم

به ذكر اس��ت ايش��ان انتش��ار  18جلد كتاب تأليفی و ترجمهای را نيز در
كارنامه خود دارند.

س��یاوش شیروانیپور مدرك كارشناسی خود را در

گرايش عمومی در سال  1391از دانشگاه سراسرى

ش��هید چمران اهواز و كارشناس��ی ارش��د خود را
در گرايش بيومكانيك ورزش��ی در س��ال  1393از

دانشگاه خوارزمی تهران دريافت کردهاند .در حال

حاضر ايش��ان داراى ی��ک جلد کتاب ترجمه و  6مقاله علمی-پژوهش��ی

و همايش��ی چاپ ش��ده در حوزه كينتيك مهارتهای ورزش��ی و جامعه

كلينيكی ،آناليز راه رفتن و كنترل پاسچر هستند.

مجله بیومکانیک ورزشی ،بهار  ،1396دوره  ،3شماره  37 ،1تا 46

شهيد بهشتی و كارشناسی ارشد در رشته مهندسی

پزش��كی از دانشگاه اميركبير میباش��ند .در حال حاضر استادیار دانشگاه

خوارزم��ی میباش��ند و در ح��ال گذران��دن فرصت مطالعاتی در كش��ور
كانادا هس��تند .ايشان داراى  30مقاله در مجالت معتبر داخلی و مجالت

انگليسی زبان هستند
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دانشكده پزشكی همان دانشگاه دوره فوق دكترى
را تكميل نمودند ايشان در حال حاضر استاد تمام

داراى ليسانس فيزيوتراپی از دانشگاه علوم پزشكی

