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تأثیر آنی نواربندی عضالت چرخشدهندۀ خارجی و آبداکتور ران بر مؤلفههای نیروی عکسالعمل
زمین طی دویدن
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چکیده
 هدف این مطالعه ارزیابی اثر آنی نواربندی عضالت چرخشدهندۀ خارجی و آبداکتور.از نواربندی برای بهبود عملکرد عضالنی ورزشکاران استفاده میشود
 و گشتاور آزاد طی، میزان بارگذاری عمودی، جابهجایی مرکز فشار، ایمپالس، زمان رسیدن به اوج آنها،ران بر مؤلفههای نیروی عکسالعمل زمین در سه بعد
. سانتیمتر) داوطلب شرکت در این تحقیق شدند144/1±4/9  کیلوگرم؛42/8±6/2 : ؛ جرم22/6±2/5 : مرد سالم (سن22 ، بهاینمنظور.فاز اتکای دویدن بود
 برای تحلیل آماری از آزمون تی همبسته. هرتز) اندازهگیری شد1111 :اطالعات نیروی عکسالعمل زمین بهوسیلۀ صفحهنیرو کیستلر (میزان نمونهبرداری
 نواربندی ران بهطور معنیداری سبب کاهش اوج نیروی تماسی و اوج فعال در طی فاز اتکای دویدن شد، در مقایسه با حالت بدون نواربندی.استفاده شد
؛ اندازۀ اثرP=1/124  درصد؛19  اعمال نواربندی بهترتیب سبب افزایش و کاهش میزان بارگذاری عمودی (به میزان.)؛ اندازه اثر پایین تا متوسطP≥1/15(
خلفی و عمودی در طی حالت نواربندی بزرگتر از وضعیت- مقادیر ایمپالس قدامی.؛ اندازۀ اثر پایین) شدP≥1/111( متوسط) و اوج مقادیر گشتاور آزاد
 یافتهها نشان داد نواربندی چرخشی و آبداکتوری ران میتواند سبب بهبود ارزشهای گشتاور آزاد.)؛ اندازۀ اثر پایینP≥1/111( عدم استفاده از نواربندی بود
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. اما در میزان بارگذاری عمودی طی فاز اتکای دویدن اینگونه نیست،شود
. ایمپالس، میزان بارگذاری، نیروی عکسالعمل زمین، دویدن، نواربندی:کلیدواژهها

Immediate effects of femoral external rotational and abductoral taping on ground
reaction force characteristics during running
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Abstract
Introduction and aim: Taping is a common method used by athletes to improve muscular function. The aim
was to assess the immediate effect of femoral external rotational and abductoral taping on threedimensional ground reaction force characteristics, their time to peak, impulse, displacement of center of
pressure, vertical loading rate, and free moment during stance phase of running. Method: 24 healthy men
(age: 24.6±2.5 years; mass: 74.8±6.2 kg; 177.1±7.9 cm) were included in the study. Ground reaction force
data was recorded by a Kistler force platform (sampling rate: 1000 Hz). Paired sample t-test was used for
statistical analysis. Results: Compared to without taping condition, taping significantly reduced the peak
impact and peak active vertical ground reaction forces during stance phase of running (P≤0.05; low to
moderate effect size). Taping application increased and decreased the vertical loading rate (19%,
P=0.047, moderate effect size) and the peak free moment values (P≤0.001), respectively. The values of
the anterior-posterior and vertical impulses during taping condition were greater than that of without taping
condition (P≤0.001; low effect size). Conclusion: Femoral external rotational and abductoral taping could
improve the values of free moment, but this is not the case in vertical loading rate during the stance phase
of running.
Keywords: Taping, Running, Ground reaction force, Loading rate, Impulse.
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مقدمه

آسیبهای ناشی از استفادۀ مکرر اغلب در دوندگان رخ میدهد ،گزارش شده است که میزان شیوع این
آسیب باالتر از  85درصد در دوندگان است ( .)1یکیدیگر از آسیبهای رایج در دوندگان سندرم درد
کشککی رانی است که بر عملکرد زانو اثرگذار است ( .)2عوامل پاتولوژیک–مکانیکی مختلفی در اندام
تحتانی ممکن است به ایجاد سندرم درد کشککیرانی منجر شود ( .)3عالوهبر فاکتور موضعی همچون
ترکینگ کشکک ،سندرم درد کشککی رانی ممکن است تحت تاثیر فاکتورهای پروگزیمال یا دیستال مانند
اختالل مفصل ران /مفصل مچ پا و بخشهایی از استخوان ران یا تیبیا قرار گیرد ( .)3شواهد موجود در
سالهای اخیر نشان میدهند که ضعف پروگزیمال در ناحیۀ مفصل ران و کنترل ضعیف عملکرد ران با این
اختالل همراه است ( .)3 ,2در مقایسه با گروه کنترل ،افراد مبتال به سندرم درد کشککیرانی احتمال ابتال به
کاهش قدرت عضالت آبداکتور و چرخشدهندۀ خارجی مفصل ران ( )2 ,5را طی فعالیتهایی نظیر دویدن،
و پریدن دارا میباشند ( .)6 ,4ازنظر بیومکانیک ،کینماتیک غیرطبیعی حرکتی ران میتواند بهطور بالقوه
سازوکار طبیعی مفصل کشککیرانی را تغییر دهد ( .)8-11مطالعات دیگر نشان داده است که چرخش داخلی
بیش از حد ران ،به جابهجایی جانبی کشکک منجر میشود ( )8 ,9که با افزایش فشار وارد بر ناحیه کشککی-
مطالعات به بررسی اثربخشی تمرین درمانی با هدف تمرکز بر ناحیۀ مفصل ران برای سنجش میزان کاهش
درد و بهبود عملکرد در بیماران مبتال به سندرم درد کشککیرانی پرداختهاند ( .)12-12کاهش درد ممکن
است با تصحیح کینماتیک صفحۀ عرضی استخوان ران مرتبط باشد .اخیراً ،استفاده از یک بند خارجی برای
تسهیل چرخش خارجی سبب کاهش درد و کاهش چشمگیر زاویۀ والگوس زانو در حین اسکات طی تحلیل
دوبعدی شد ( .)15بااینحال ،این روش تجزیه و تحلیل ویدیویی دوبعدی ،حساسیت کمی به تغییرات اندک
در زاویۀ والگوس زانو نشان میدهد .همچنین ،متغیرهای بیومکانیکی دیگر نیز باید در ارتباط با این آسیب
ارزیابی شوند .بههمیندلیل ،سنجش بقیۀ متغیرهای بیومکانیکی از جملۀ مؤلفههای نیروی عکسالعمل زمین
الزم است.
ازآنجاییکه در طول فعالیتهای زنجیرۀ جنبشی بسته ،حرکات مفصلی اندام تحتانی به یکددیگر وابسدتهاندد و
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رانی همراه است ( .)11با توجه به پیامدهای منفی کنترل ضعیف ران بر مکانیک ناحیۀ کشککیرانی ،برخی

حرکتهای بیشازحد مفصل ممکن است بافتها را در زنجیرۀ کینماتیک دچدار بارگدذاری بیشدتر کندد (,14
)16؛ این وابستگی متقابل در طول چندین وظیفۀ تحمل وزن (برای مثال ،راهرفتن ،دویدن و پایینرفتن از پله)
مفصل زانو بهسمت خط میانی بدن) و درنتیجه پرونیشن مفصل سابتالر منجر میشود ( .)18 ,19پدیدارشددن
این حرکات بیشازحد در صفحههای فرونتال و عرضی در طول فعالیتهای عملکدردی ممکدن اسدت باعد
آسیب اسکلتی عضالنی ( )21همچون درد کشککیرانی ،سندرم استرسی داخلی درشتندی و کمدردرد شدود
( .)21-23نواربندی عملی سریع و ساده برای ارائۀ حمایت خدارجی ،کنتدرل حرکدت ،تحریدک گیرنددههدای

28
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مشاهده میشود .چرخش داخلی و آداکشن مفصل ران اغلب به والگوس پویای زانو (برای مثدال جابدهجدایی
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عمقی ،یا توزیع مجدد استرس است .بهلحاظ نظری ،نواربندی ران جهت ایجاد آبداکشن و چدرخش خدارجی
باالتر ،نهتنها ممکن است به تحریک گیرندههای حسی عمقی بینجامد بلکه میتواند بده ایجداد محددودیت در
چرخش داخلی و آداکشن ران بیش از حد منجر شود .اگر این فرآیند در نواحی پروگزیمال رخ دهد ،احتمداالً
مؤلفههای نیروی عکسالعمل زمین ،که در انتهاییترین بخش زنجیرۀ یعنی بین پا و زمدین وجدود دارندد ،نیدز
تحت تأثیر قرار خواهند گرفت .گزارش شده است که  89درصد از دوندگان با الگوی پاشدنه  -پنجده دویددن
خود را اجرا میکنند ( .)22 ,25این الگوی برخورد در لحظۀ تماس با نیدروی عکدسالعمدل عمدودی تماسدی
زمین همراه است ،و بهدنبال آن اوج نیروی هلدادن رخ میدهد .میزان توسعۀ نیدروی عکدسالعمدل عمدودی
زمین در طی فاز تماس پاشنه با نام میزان بارگذاری معرفی میشدود .میدزان بارگدذاری بداال در لحظدۀ تمداس
پاشنه با زمین با تعدادی از آسیبهای دویدن مانند شکسدتگیهدای ناشدی از فشدار تیبیدا ( ،)26سدندروم درد
کشککیرانی ( ،)24و سندروم نیام کف پایی ( )28مرتبط است .از دیگر مؤلفههای نیروی عکسالعمل زمدین،
مؤلفههای داخلی و خارجی این نیرو است .مؤلفۀ نیروی عکسالعمل زمین در راستای خارجی ممکدن اسدت
باع

ظهور پرونیشن پا شود ،که وقتدی بدیش از حدد مدیشدود ،بدا درد پدا و زاندو مدرتبط اسدت (.)29 ,31

عالوهبراین ،شواهدی وجود دارد که برخی شکستگیهای فشاری تیبیا ،شامل شکستگی مارپیچی اسدت (.)31
تیبیا درگیر باشد ( .)31عالوهبراین ،اکنمن و همکاران ( )32گدزارش کردندد کده تیبیدا در معدر

ترکیبدی از

خمشدن ،برش و چرخش همزمان در طول فعالیتهایی مانند دویدن قرار میگیرد .گشتاور آزاد حدول محدور
عمودی بهدلیل وجود اصطکاک بین پا و زمین در طول فاز اتکا بهوجود میآید ( .)33گزارش شده اسدت کده
مقادیر گشتاور آزاد با پرونیشن پا ارتباط دارد ( .)33باوجود نقش زیاد نیروهای عکسالعمدل زمدین در ایجداد
آسیبهای اندام تحتانی و حتی تنه ،تاکنون نقش نواربندی چرخشدهنددگی خدارجی و آبدداکتوری ران روی
مؤلفههای نیروی عکسالعمل زمین طی فاز اتکای دویدن ارزیابی نشده است .هدف پژوهش حاضدر بررسدی
اثر آنی نواربندی چرخشدهندگی خارجی و آبداکتوری ران بر مؤلفههای نیدروی عکدسالعمدل زمدین ،زمدان
رسیدن به اوج نیروها ،میزان بارگذاری عمودی ،جابهجایی مرکز فشار ،ایمپدالس در سده بعدد و اوج مثبدت و
منفی گشتاور آزاد طی فاز اتکای دویدن در مردان سالم بود.
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گزارش شده است که ،عالوهبر نیروهای عمودی و برشی ،گشتاور ممکن است در توسعۀ شکسدتگی فشداری

روششناسی

سانتیمتر) بهعنوان آزمودنی مشارکت کردند .از آزمودنیها رضایتنامۀ کتبی دریافت شد .معیارهای خروج از
پژوهش شامل بیماریهای مفاصل ،بیماری استخوان ،آسیب لیگامنت ،اختالل عصبی عضالنی ،بیماریهای
تاندون ،سابقۀ ترومای شدید یا جراحی اندامهای تحتانی ،عفونت مزمن مفصل ،تزریق داخل مفصلی
کورتیکواستروئید ( ،)32وجود ناهنجاری قامتی در اندام تحتانی و تنه ،و سابقۀ استفاده از نواربندی طی دو
سال گذشته بود .همۀ آزمودنیها ،اندام تحتانی غالبشان تحت آزمایش شوت توپ تعیین میشد ( .)35همه
29
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در این پژوهش نیمهآزمایشگاهی 22 ،مرد سالم (سن 22/6±2/5 :؛ جرم 42/8±6/2 :کیلوگرم؛ 144/1±4/9
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شرکتکنندگان حاضر در این مطالعه با کفشهای یکسانی پروتکل دویدن را اجرا کردند .یک صفحه نیروی
( )Kistler AG, Winterthur, Switzerlandدر وسط مسیر دویدن  15متر جاسازی شده بود .دادههای
نیروی عکسالعمل زمین در سه بعد ( )Fz،Fy ،Fxو با فرکانس نمونهبرداری  1111هرتز ثبت شد .اجرای
کوشش دویدن صحیح شامل تماس کامل پا با بخش میانی دستگاه صفحهنیرو بود .اگر صفحهنیرو توسط
آزمودنی جهت تنظیم گام هدف قرار میگرفت یا تعادل آزمودنی مختل میشد ،کوشش دویدن تکرار میشد.
دادههای نیروی عکسالعمل زمین در طی فاز اتکای دویدن استخراج شد .فاز اتکای دویدن فاصلۀ تماس
پاشنۀ پا با زمین (شروع  )Fz≥10Nتا بلندشدن پنجه ) )36 ,34( (Fz≤10 Nتعیین شد .دادههای نیروی
عکسالعمل زمین با استفاده از فیلتر باترورث پایینگذر مرتبۀ چهارم با برش فرکانسی  21هرتز فیلتر شد .با
استفاده از روش اینترپولیشن ،تمام دادهها در مرحلۀ اتکای دویدن به درصدی از فاز اتکا تبدیل شدند (.)38
پارامترهایی که برای تجزیه و تحلیل آماری بیشتر بهکاررفت .شامل مقادیر اوج نیروهای عکسالعمل زمین در
سه بعد و زمان رسیدن به اوج در مؤلفههای داخلی-خارجی ( ،)Fxقدامی-خلفی( )Fyو عمودی ( )Fzنیروی
عکسالعمل زمین بود .اوجهای اول و دوم منحنی نیروی عکسالعمل زمین در راستای عمودی (اوج در
لحظه تماس ( )IPو اوج فعال ( )APبرای تحلیل بیشتر مورد استفاده قرار گرفت (شکل  .)1در راستای
اوج نیروی ترمزکننده ( )BPو اوج نیروی پروپالژن ( )PPارزیابی شد (شکل .)1

51
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شکل  .)4مؤلفههاي نيروي عکسالعمل زمين در سه بعد
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داخلی-خارجی ،اوج نیروی خارجی و اوج نیروی داخلی تحلیل شد (شکل  .)1در راستای قدامی-خلفی،
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میزان بارگذاری عمودی بهمنزلۀ شیب متوسط از  21درصد تا  81درصد از منحنی نیروی عمودی عکسالعمل
زمین ) (Fzدر نظر گرفته شد ( .)39ایمپالس با استفاده از روش ترپزویدال در سه راستای  y ،xو  zبهترتیب
فرمول ذیل محاسبه شد:
]

∑

)

([

در این رابطۀ  F1و  Fnبهترتیب نشاندهندۀ مقادیر نیرو در فرمهای اول و پایانی هستند؛  Δtبرابر با مدت
زمان نمونهگیری است و  nتعداد نقطهدادهها است .مقادیر گشتاور آزاد با استفاده از معادلۀ زیر محاسبه شد
(:)21
(
)
(
)
در این معادله CoPx ،و  CoPyبهترتیب نشاندهندۀ مقادیر جابهجایی مرکز فشار در دو راستای داخلی-
خارجی و قدامی-خلفی است .اوج اول منحنی نشاندهندۀ گشتاور آبداکتوری وارد بر پا است و عالمت منفی
دارد و اوج دوم منحنی نشاندهندۀ گشتاور آداکتوری وارد بر پا است و عالمت مثبت دارد ( .)21از نواربندی
کینزیو 1برای چرخشدهندگی خارجی و آبداکتوری ران استفاده شد .این نوع نواربندی این امکان را فراهم
از آزمودنی خواسته شد تا حداکثر چرخش خارجی ران خود را در موقعیت ایستادن حفظ کند .در ادامه،
آزمونگر نوار کینزیو بهشکل  Iرا در قسمت داخلی -پایین ران قرار داد .سپس ،آزمونگر نوار را به طرف باال و
خارج کشید و با امتداددادن آن و عبور بهطور مورب از ناحیۀ کپل آن را روی این ناحیه قرار داد ،بعد ،پایۀI-
 tapeرا در همان طرف خار خاصرۀ خلفی فوقانی متصل کرد (شکل  2الف) .جهت نواربندی عضلۀ سرینی
میانی ،آزمودنی به پهلو دراز کشید و در وضعیت آداکشن ران و فلکشن زانو قرار گرفت و سپس نواربندی
انجام شد .نوار بهصورت تنش کم حدوداً  21درصد طول استراحت عضله ،بهخاطر آداکشن اندام ران به لبۀ
خارجی تاج خاصره چسبید .نواربندی در انتهای پروگزیمال عضله و همچنین در انتهای دیستال روی
تروکانتر بزرگ استخوان ران قرار گرفت (شکل  2ب) .پهنای نوار استفادهشده بهطور استاندارد  5سانتیمتر
است که بهصورت جانبی برای هردو اندام غالب و غیرغالب استفاده شد .تمام عملیات نواربندی بهدست
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میآورد تا طیف کامل حرکت در عضالت و مفاصل با نیروهای مختلف کششی به پوست اعمال شود .ابتدا،

متخصص انجام شد.
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شکل  .)2نواربندي عضالت چرخشدهنده خارجي (الف) و آبداکتور ران (ب)

تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از  SPSS 16.0انجام شد .طبیعیبودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون
نواربندی تحت مقایسه قرار گرفت .عالوهبراین ،مقادیر اندازۀ اثر برای هر مقایسۀ جفتی محاسبه شد .با
استفاده از آمار کوهن اندازۀ اثر ( )dبرابر ،1/5-1/8 ،1/1-1/5و  1/8-1/1بهترتیب کوچک ،متوسط و بزرگ
در نظر گرفته شد (.)22
یافتهها

یافتهها نشان داد که میزان اوج نیروی عمودی عکسالعمل زمین در لحظۀ تماس و پروپالژن طی وضعیت
نواربندی بهترتیب حدود P=1/118( 16؛ اندازۀ اثر پایین) وP≥1/111( 12؛ اندازۀ اثر پایین) نیوتن کمتر از
وضعیت بدون استفاده از نواربندی است (P=1/118؛ اندازۀ اثر پایین) (جدول  .)1مقادیر اوج نیروی عکس-
العمل زمین در راستای قدامی-خلفی بین دو وضعیت با و بدون نواربندی اختالف معناداری بهلحاظ آماری
نشان نداد ( .)P≤1/15در راستای داخلی-خارجی مقادیر  Fx1و Fx3طی وضعیت نواربندی در مقایسه با
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 Kolmogorov-Smirnovبررسی شد .با استفاده از آزمون تی همبسته دادهها طی دو وضعیت با و بدون

وضعیت بدون نواربندی پایینتر بود (جدول  .)1همچنین ،مقادیر  Fx2و  Fx4در وضعیت نواربندی در
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مقایسه با وضعیت بدون نواربندی بهلحاظ آماری بهطور معناداری باالتر بود (جدول .)1
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جدول  .4مقادير اوج مؤلفههاي نيروي عکسالعمل زمين طي دو وضعيت دويدن با و بدون نواربندي
نیروی عکس

راستا

بدون نوار بندی

با نوار بندی

سطح معناداری

اندازه اثر

FzIP

966/224±85/51

951/11±224/26

*1/118

1/14

FzAP

1659/82±161/51

1625/18±184/98

*1/111

1/18

FyBP

-353/99±41/54

-292/52±292/58

1/192

1/32

FyPP

322/91±116/51

393/84±281/82

1/324

1/26

Fx1

34/85±22/62

21/62±38/11

*1/112

1/12

Fx2

-45/28±32/34

-41/85±34/68

*1/112

1/11

Fx3

-42/91±34/25

-81/82±21/45

*1/111

1/12

Fx4

12/11±21/151

8/83±21/22

*1/111

1/16

العمل زمین

عمودی
قدامی-خلفی

داخلی-خارجی

*سطح معنيداري P≥3/30

مقادیر زمان رسیدن به اوج مؤلفههای نیروی عکسالعمل زمین در سه بعد نشان داد که تقریباً زمان رسیدن به
اوج در مؤلفههای نیرو که در نیمۀ اول فاز اتکا رخ میدهند طی وضعیت نواربندی بهطور معناداری کمتر از
مقادیر این مؤلفهها بدون نواربندی است (P≥1/15؛ اندازۀ اثر پایین تا متوسط) (جدول  .)2درحالیکه زمان
بدون نواربندی بود (P≥1/15؛ اندازۀ اثر پایین تا متوسط) (جدول .)2
جدول  .2مقادير زمان رسيدن به اوج مولفههاي نيروي عکسالعمل زمين طي دو شرايط دويدن با و بدون نواربندي
راستا

زمان رسیدن به اوج

بدون نوار بندی

با نوار بندی

سطح معناداری

اندازه اثر

FzIP

35/14±62/45

29/58±12/45

*1/116

1/21

FzAP

112/58±29/25

115/84±19/25

*1/113

1/12

FyBP

65/45±11/43

63/12±9/66

*1/111

1/25

FyPP

196/45±29/13

199/33±31/43

*1/111

1/18

Fx1

23/12±23/13

35/49±19/95

*1/111

1/32

Fx2

82/11±26/811

49/11±26/91

*1/113

1/18

Fx3

133/21±21/84

128/12±25/61

*1/111

1/21

Fx4

219/1±32/31

212/41±36/42

*1/111

1/11

عمودی
قدامی-خلفی

داخلی-خارجی
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رسیدن به اوج در مؤلفههایی که طی نیمۀ دوم فاز اتکا رخ داده بودند در وضعیت نواربندی بیشتر از وضعیت

*سطح معنيداري P≥3/30

بود (P=1/124؛ اندازه اثر متوسط) (جدول  .)3مقادیر ایمپالس در دو راستای قدامی-خلفی (P=1/111؛
اندازۀ اثر پایین) و عمودی (P=1/111؛ اندازۀ اثر پایین) طی وضعیت نواربندی بزرگتر از مقادیر این متغیرها
در وضعیت بدون نواربندی است (جدول  .)3مقادیر جابهجایی مرکز فشار در دو راستای داخلی (P=1/111؛
اندازۀ اثر پایین) و قدامی (P=1/111؛ اندازۀ اثر پایین) طی وضعیت نواربندی کمتر از وضعیت بدون
نواربندی بود .مقادیر اوج مثبت گشتاور آزاد حدود  1نیوتن در متر (P=1/111؛ اندازه اثر پایین) و مقادیر اوج
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مقدار بارگذاری عمودی طی وضعیت نواربندی حدود  19درصد در مقایسه با وضعیت بدون نواربندی باالتر
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منفی گشتاور آزاد حدود  1/1نیوتن در متر (P=1/111؛ اندازه اثر پایین) طی وضعیت نواربندی پایینتر از
وضعیت بدون نواربندی بود (جدول .)3
جدول  .0مقادير نرخبارگذاري ،ايمپالس ،مرکز فشار ،و گشتاور آزاد طي دو شرايط دويدن با و بدون نواربندي
راستا

متغییر

بدون نوار بندی

با نوار بندی

سطح معناداری

اندازه اثر

عمودی

نرخ بارگذاری

21/12±19 /16

24/82±15/39

1/124

1/24

داخلی-خارجی

Impulse x

11/18±2/89

12/19±3/61

1/166

1/28

قدامی-خلفی

Impulse y

56/15±15/11

56/81±12/44

*1/111

1/15

عمودی

Impulse z

281/61±26/29

284/46±22/56

*1/111

1/13

Copxmax

1/13±1/139

1/12±1/139

1/151

1/31

Copxmin

-1/14±1/122

-1/14±1/122

*1/111

1/12

Copymax

1/12±1/155

1/13±1/129

*1/111

1/32

Copymin

-1/14±1/163

-1/19±1/161

1/242

1/32

Free momentmax

31/98±8/86

31/82±11/24

*1/111

1/11

Free momentmin

-29/22±8/82

-29/32±11/24

*1/111

1/11

داخلی-خارجی
قدامی-خلفی
هوریزنتال
*سطح معنيداري P≥3/30

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر آنی نواربندی چرخشدهندگی خارجی و آبداکتوری ران روی مؤلفههای
نیروی عکسالعمل زمین ،زمان رسیدن به اوج نیروها ،میزان بارگذاری عمودی ،جابهجایی مرکز فشار،
ایمپالس در سه بعد و اوج مثبت و منفی گشتاور آزاد طی فاز اتکای دویدن در مردان سالم بود .یافتهها نشان
داد که میزان اوج نیروی عمودی عکسالعمل زمین در لحظۀ تماس و پروپالژن طی وضعیت نواربندی کمتر از
وضعیت بدون نواربندی است .ازسویدیگر ،زمان رسیدن به اوج اولیۀ نیروی عمودی عکسالعمل زمین در
وعیت نواربندی کاهش یافت و اوج بارگذاری عمودی افزایش معنیداری طی وضعیت نواربندی نشان داد.
ازآنجاییکه بافتهای بدن انسان از نوع ویسکواالستیک هستند ،پاسخ بارگذاری آنها به زمان وابسته است و
در بارگذاری پایینتر ،کمتر مستعد آسیب است ( .)23 ,22علت این است که در میزان بارگذاری پایینتر
نیروی معینی طی مدت زمان طوالنیتری روی بافتها اعمال میشود و احتمال آسیب بافت کاهش مییابد.
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بحث

ازطرفی ،الگوی دویدن و میزان انطباق کل پا یا سفتی کل بدن ممکن است تحت تأثیر سفتی مفاصل مچ پا،
زانو و ران قرار گیرد ( .)25یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که نواربندی چرخشدهندگی خارجی و
اینکه مقادیر اندازۀ اثر در این پژوهش درحد پایین تا متوسط بود ،اثبات هرچه بهتر این موضوع به انجام
پژوهشهای بیشتر در آینده نیاز دارد .در پژوهش حاضر ،مقادیر اوج نیروی عکسالعمل زمین در راستای
قدامی-خلفی بین دو وضعیت با و بدون نواربندی اختالف معناداری بهلحاظ آماری نشان نداد .در راستای
داخلی-خارجی مقادیر  Fx1و Fx3طی وضعیت نواربندی در مقایسه با وضعیت بدون نواربندی پایینتر بود.
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آبداکتوری ران در ارتباط با مقادیر بارگذاری نیروی عمودی عکسالعمل زمین اثر مثبتی ندارد .با توجه به
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مقادیر  Fx1برابر با اوج نیروی خارجی عکسالعمل زمین در طی فاز تماس پاشنه است ،و ممکن است باع
بروز پرونیشن پا شود ،که وقتی بیش از حد میشود با درد پا و زانو مرتبط است ( .)29 ،31بنابراین ،کاهش
این مؤلفه یکی از نتایج مثبت استفاده از نواربندی چرخشدهندگی خارجی و آبداکتوری ران طی تکلیف
دویدن است .همچنین ،مقادیر  Fx2و  Fx4در وضعیت نواربندی در مقایسه با وضعیت بدون نواربندی بهطور
معناداری بهلحاظ آماری باالتر بود .گزارش شده است که عضالت تولیدکننده بیش از  92درصد مؤلفههای
داخلی خارجی نیروی عکسالعمل زمین طی راهرفتن با سرعت مختلف هستند ()26؛ بنابراین ،با توجه به اثر
احتمالی نواربندی در پژوهش حاضر بر تحریک گیرندههای عمقی عضالت ( ،)24این تغییرات در مؤلفههای
داخلی-خارجی نیروی عکسالعمل زمین را میتوان توجیه کرد.
مقادیر زمان رسیدن به اوج مؤلفههای نیروی عکسالعمل زمین در سه بعد نشان داد که تقریباً زمان رسیدن به
اوج در مؤلفههای نیرو که در نیمۀ اول فاز اتکا رخ میدهند ،طی وضعیت نواربندی بهطور معناداری کمتر از
مقادیر این مؤلفهها بدون استفاده از نواربندی است .با توجه به این یافتهها ،یکی از دالیل افزایش بارگذاری
عمودی طی وضعیت نوربندی را نیز میتوان کاهش زمان رسیدن به اوج در قلۀ اولیۀ نیروی عمودی
عکسالعمل زمین دانست .در پژوهش حاضر ،زمان رسیدن به اوج در مؤلفههایی که طی نیمۀ دوم فاز اتکا
مؤلفههای نیروی عکسالعمل زمین را طی فعالیتهایی نظیر دویدن و راهرفتن ،به وجود ثبات در برنامۀ کنترل
حرکتی مرتبط دانستهاند؛ بهاینترتیب که این ثبات زمانبندی مؤلفههای نیروی عکسالعمل ،منعکسکنندۀ
برنامۀ حرکتی است که در آن یک توالی از دستورهای حرکتی ذخیرهشده برای هر وظیفۀ مشخص از مغز
صادر میشود ()28 ,29؛ بنابراین ،میتوان گفت نواربندی در پژوهش حاضر قابلیت تغییر در برنامۀ حرکتی را
طی فعالیت دویدن دارد .مقادیر ایمپالس در دو راستای قدامی-خلفی و عمودی طی وضعیت نواربندی
بزرگتر از مقادیر این متغیرها بدون نواربندی است .مقادیر جابهجایی مرکز فشار در دو راستای داخلی و
قدامی طی وضعیت نواربندی کمتر از وضعیت بدون نواربندی بود .ازآنجاییکه کاهش جابهجایی مرکز فشار
با بهبود تعادل مرتبط است ( ،)23با توجه به نتایج ،نواربندی چرخشدهندگی خارجی و آبداکتوری ران
میتواند در بهبود تعادل افراد طی اجرای تکلیف دویدن کمککننده باشد .بهعالوه ،مقادیر اوج مثبت و منفی
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رخ داده بودند در وضعیت نواربندی بیشتر از وضعیت بدون نواربندی بود .برخی از محققان ثبات زمانبندی

گشتاور آزاد طی وضعیت نواربندی پایینتر از وضعیت بدون نواربندی بود .مقادیر گشتاور آزاد با بارهای
پیچشی وارد بر بدن در طی حرکات انتقالی مرتبط است ( .)21سانگ و همکاران ( )2115گزارش کردند که
را کاهش میدهد و موقعیت کشکک را نیز به خلف و دیستال تغییر میدهد .یافتههای پژوهش حاضر نشان
داد که نواربندی چرخش دهندگی خارجی و آبداکتوری ران قادر به کاهش مقادیر اوج گشتاور آزاد و در
نتیجه کاهش احتمال ابتال به آسیبهای ناشی از بارهای پیچشی است .با توجه به اینکه مقادیر اندازۀ اثر در
این پژوهش پایین تا متوسط بود ،اثبات هرچه بهتر این موضوع به انجام پژوهشهای بیشتر در آینده نیاز دارد.
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نواربندی چرخشدهندگی خارجی ران در زنان مبتال به سندرم درد کشککی رانی ،چرخش داخلی ران و درد

...مقايسۀ امتيازات آزمونهاي غربالگري حرکتي عملکردي

. را میتوان ازآنجمله برشمردsham پژوهش حاضر محدودیتهایی داشت که عدم استفاده از نواربندی
 امکان تعمیم نتایج به استفادۀ طوالنیمدت، بنابراین، در پژوهش حاضر اثر آنی نواربندی بررسی شد،همچنین
 بنابراین فهم، آزمودنیهای پژوهش حاضر افراد سالم بودند، ازسویدیگر.از نواربندی میسر نخواهد بود
چگونگی اثرگذاری نواربندی چرخشدهندگی خارجی و آبداکتوری ران بر مؤلفههای نیروی عکسالعمل
.زمین در بیماران مختلف به انجام پژوهشهای بیشتر در آینده نیاز دارد
نتیجهگیری

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که نواربندی چرخشدهندگی خارجی و آبداکتوری ران بر میزان
 درحالیکه سبب کاهش اوج مثبت و منفی مقادیر گشتاور آزاد (کاهش،بارگذاری عمودی اثر منفی را دارد
 این شیوۀ، همچنین.مؤلفههای بارهای پیچشی وارد بر بدن) در افراد سالم طی فاز اتکای دویدن میشود
.نواربندی قادر به تغییر دادن زمانبندی رسیدن به اوج مؤلفههای زمین نیز هست
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