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 برگ اصالت و مالکیت اثر 

بر نتایج، ابتکارات، مترتب ی و معنوی تمامی حقوق ماد

هایِ ناشیییی ان ان ای ایژ هشوه ، اختراعات و نوآوری

باشد. نقل مطلب می دانشگااه مقق  اردبیلیمتعلق به 

ان ایژ اثر، با رعایت مقّررات مربوطه و با ذکر نای 

ش و  ستاد راهنما و دان شگاه محقق اردبیلی، نای ا دان

 بالمانع است.

 

 

سن زارعاین انب  سآموخته دان  ولی مقمدی مق شنا  یکار

شد شته ار شی ر مدیریت  گرای  تربیت بدنی و علوم ورز

شی  شکدهورز سی  دان شنا شااه علوم تربیتی و روان دان

که ................ دانش ویی به شماره مقق  اردبیلی

صیلی  نامههایانان .................. در تاریخ   تح

 ییفشار کف پا یرهایاثر متغ یبررس خود تحت عنوان: "

 یط LPو  یرانیبافت دار ا یاز کف یبا اسگگگتفاده آن

ای، متعهد " دفاع نموده سگگالم انیدر دانشگگجو دنیدو

 شوی که:می

مدرك گونه را قبالً براي دریافت هیچ نامههایان( ایژ 1

تحصییییلا یا به عنوان هرگونه فعا یت هشوهشیییی در 

ها و مؤسسات آمونشی و هشوهشی داخل و سایر دانشگاه

 ای.خارج ان کشور ارائه ننموده

 نامه( مسییلو یت ّییّحت و سییقی تمامی مندریات هایان2

 گیری.تحصیلی خود را بر عهده می

، حاّییل هشوه  ان ای شییده توسیی  نامههایان( ایژ 3

 باشد.این انب می

( در مواردي كه ان دسیییتاوردهاي علما و هشوهشیییا 4

ای، مطابق ضواب  و مقّررات دیگران اسیتااده نموده

ّل امانتداری علمی، نای منبع  مربوطه و با رعایت ا

مورد استااده و سایر مشخصات آن را در متژ و فهرست 

 ای.منابع ذكر نموده

قصد استااده یا ( چنانچه بعد ان فراغت ان تحصیل، 5

برداري اعی ان نشر كتاب، ثبت اختراع هر گونه بهره

 را داشته باشی، ان حونه نامههایانو ... ان ایژ 

معاونت هشوهشییا و فّناوری دانشییگاه محقق اردبیلی، 

 م ونهاي النی را اخذ نمایی.

 نامههایانمستخرج ان ایژ  مقا ه ( در ّیورت ارائه6

ها و ا، سمینارها، گردهماییهها، کنارانسدر همای 

انواع م الت، نای دانشگاه محقق اردبیلی را در كنار 

نای نویسندگان )دانش و و اساتید راهنما و مشاور( 

 ذکر نمایی.

( چنیانچه در هر مقطع نمانا، خال  موارد فوق ثابت 7



 ب

یمله ابطال مدرك ان شیییود، عواقب ناشیییا ان آن )

و ...( را ، طرح شییکایت توسیی  دانشییگاه تحصیییلا

دانی هذیری و دانشگاه محقق اردبیلی را م ان میما

با این انب مطابق ضیییواب  و مقّررات مربوطه رفتار 

 نماید.
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 نام پدیدآور: و عنوان
در  دنیدو یط LPو  یرانیبافت دار ا یاز کف یبا استفاده آن ییفشار کف پا یرهایاثر متغ یبررس
 محسن زارع / سالم انیدانشجو

 امیرعلی جعفرنژادگرو-دکتر محسن برغمدی : راهنما اناستاد 

 آیدین ولی زاده ان مشاور:استاد

 6/11/89  دفاع: تاریخ

 ص.  28 ات: صفح تعداد

 تربیت بدنی و علوم ورزشی نامه:شماره پایان

 چکیده:

تواند ارزش کلینیکی متفاوتی نسبب ت به یکدیگر داشببته باشببند. هدژ از پژوه  های مختلف میکفی مقدمه:
در  دنیدو یط LPو  یرانیبافت دار ا یاز کف یبا اسببتفاده آن ییفشببار کف پا یرهایاثر متغ یبررسببحاضببر 

 بود. سالم انیدانشجو

گیری متغیرهای فشار مرد سالم  داوطلب شرکت در این مطالعه شدند. جهت اندازه 41شناسی: روش

هرتز( استفاده  033و بدون از دستگاه فوت اسکن )نرخ نمونه برداری:  LPپایی طی دویدن با کفی ایرانی، کف

از شد. اسببتفاده  یتکببرا یبببا اندازه هببا ANOVAآزمون آماری از  ط،یشببرا سببهیمقا ی. بببرا شد.

مختلببف اسببتفاده  طیشببرا ببنیب ژمشببخص نمببودن اختببلا ، برایBonferroni  ی بیآزمببون تعق

 بود. 30/3. سطح معناداری برابر شببد

العمل زمین در بر مولفه عمودی نیروهای عکس lpنتایج نشان داد استفاده از کفی  ها:یافته

(. همچنین نتایج نشان داد استفاده p=000/0داری دارد )مرحله برخورد پاشنه طی دویدن تاثیر معنی

العمل زمین طی عمودی طیف فرکانس نیروهای عکس در مولفه 5/99بر فرکانس با توان  lpاز کفی 

 (.p=019/0داری دارد )دویدن تاثیر معنی

تواند که بافت سیلیکونی دارد، می LPرسد استفاده از کفی پژوه  حاضر به نظر میگیری: نتی ه

بالینی  یاههمایشگاآزمؤثرتر واقع شود و ارزش کلینیکی بیشتری نس ت به کفی ایرانی دارد. همچنین در 

شار رهای فتوانند متغیی کف پای برای به ود عملکرد بازیکنان طی دویدن میمتخصصین در حوضه

 ها مورد استفاده قرار دهد.تر کفیپایی را جهت بررسی دقیقکف

 پایی، دانشجویان، متغیرهای فشارکفLPکفی ایرانی، کفی   های کلیدی:واژه
 
 

 و
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 مقدمه و هدف -1

 
 

 مقدمه -1-1

تواند اطلاعات مفیدی را برای ارزیابی تأثیر اختلال تعیین توزیع فشبببارهای کف پا می     

ها طی درمان فراهم آورد. فشار از تقسیم نمودن مقدار نیرو ایجاد شده پا و تأثیر انواع کفی

شود.  امروزه از کفی گردد، محاسب ه میمیزان مسباحت سبطحی که نیرو بر آن وارد می بر

ها، توان خشببی، افزای  راحتی و به ود کارآیی اسببتفاده برای جلوگیری از آسببیب داربافت

 یلاتعض تیکاه  فعالبه  توانیمرا  دارکفی بافتاستفاده از  یایاز مزا یک. ی(1)گردد می

 . (1)مورد نیاز هستند، اشاره نمود  یکنترل اندام تحتان ایث ات  یکه برا

و سبالمندان نشبان داده است که این  (2)در افراد جوان  داری اثرات کفی بافتبررسب      

افزودن . (2)بخشد نوع کفی نوسانات قامتی را در هر دو گروه بویژه در سالمندان به ود می

 یهادهرنیگ یلمس کیتحر قیاز طر یبازخورد حس  یموجب افزا یبه کفهایی برجستگی

  یاز آن اسببت که افزا یمطالعات حاک جینتا گر،یاز طرژ د .(1) شببودیکف پا م یکیمکان

. اخیرا گزارش (1) شودیمموجب به ود تعادل  کف پاییسطح  قیاز طر یحس یهایورود



 01 تحقیقکلیات 

 

در مقایسببه با کفی معمولی به ود بیشببتری را در متغیرهای  دارشببده اسببت که کفی بافت

. (3)نماید زمانی طی راه رفتن در افراد م تلا به مولتیپل اسبببکلروزیس ایجاد می-فضبببایی

رم و ندر مقایسه با کفی دارهای بافتبعلاوه یک مطالعه دیگر نشان داده شده است که کفی

. همچنین کفی (4)باشند کنترل تعادل ایستا و پویا دارا می سبخت اثر یکسبانی را بر روی

نئی در افراد سالم در کنترل حرکت پا شامل میزان اورژن پاشنه و چرخ  درشت داربافت

عمودی نیروی  ات مؤلفه. باوجود این، اثر این نوع کفی بر میزان تغییر(5)اثرگذار هسببتند 

العمل زمین  طی راه رفتن به ویژه در افراد نابینا مشببخص نیسببت. از سببوی دیگر، عکس

ای که به مقایسبه چگونگی توزیع فشار کف پا طی راه رفتن با و بدون استفاده کفی مطالعه

وزیع ت در افراد نابینا پرداخته باشد، توسط محقق مشاهده نشد. با توجه به اهمیت داربافت

های مختلف، هدژ این تحقیق پایی طی راه رفتن در توان خشی آسیبمتغیرهای فشار کف

طی  LPبررسببی اثر متغیرهای فشببار کف پایی با اسببتفاده آنی از کفی بافت دار ایرانی و 

 دویدن در دانشجویان سالم بود

 بیان مسئله  -1-2

که در عملکرد اندام تحتانی  ای استپای انسبان سباختار مکانیکی پیچیده و چند مفصبله

کند. پا تنها بخ  بدن اسببت که در حال حرکت با سببطوح خارجی نق  مهمی بازی می

اید. نمکند و برای حفظ تعادل به هنگام دویدن نق  بسبببیار مهمی ایفا میتماس پیدا می

اندام تحتانی باید نیروی کشببشببی، قیچی وار، و چرخشببی را در فاز اسببتانس راه رفتن و 

دن به خوبی توزیع کند. توزیع نامناسبببب این نیروها باعث ایجاد حرکات غیر ط یعی دویب

های نرم و کاه  کارایی بوده و در اثر ایجباد چرخ   و فشبببار زیباد بباعث تخریب بافت
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 پا کف رفشا یعزتو یگیر ازهندا  ،فتنراه ر نالیزآهای روش بیندر . (6)شببود عضببلات می

 ینامیکیو د ستاتیکیا یطاشررا در  پا دعملکر که ستا جدیدو  اولمتد یهاروشاز  یکی

 س ب پایی کف یهاونیر نامناسب یعزتو که آنجااز  . (7)کند می سیربر کمی رتصو به

 یابیارز ایبر یمفید اربزا د،شومی  پا رساختادر استرس  لعماو ا ط یعی غیر تحرکا وزبر

 غلبا ،یپای کف رفشا یمترهاراپا نمیااز  . (9)ست ا تحتانی امندا تمشکال با ادفرا دعملکر

 طیرا  پا مختلف حیانو بروارده  ربا کثراحد که دشومی دهستفاا پایی کف رفشا کثراحد

 . (8)دهد نشان می مگا یک

به طور کلی تجزیه و تحلیل فشبار کف پا دیدگاه جدیدی در رفتار شبناسی درد و شکایت 

هبای انبدام تحتانی به طور مثال برای پیدا کردن بیومکانیک پای غیرط یعی و از نباراحتی

پا، با . از آنجای که توزیع غیرط یعی فشار (12)اد کرده اسبت راسبتایی غیرنرمال بدن ایج

ها درد در ارت اط اسببت. امروزه مورد توجه های درمانی و گسببترش آسببیبافزای  هزینه

تواند . توزیع فشار بین کف پا و سطح تماس می(11)بسبیاری از محققان قرار گرفته است 

اطلاعاتی در مورد سباختار، عملکرد و کنترل وضبعیت کل بدن را فراهم سازد. توزیع فشار 

وفیدبک برای کنترل پوسبببچر راه رفتن افراد سبببکته کف پا به عنوان یک روش بازتوانی بی

باشبببد. اطلاعات مربوط به توزیع فشبببار کف پایی برای تشبببخیص کرده و قطع عضبببو می

، آنالیز عملکرد ورزشببی و پیشببگیری از آسببیب و به ود (12)مشببکلات پا، طراحی کفی 

ونه تغییر در الگوی فشار کف پایی احتمال آسیب بافت باشند. هر گکنترل تعادل مفید می

 . دهدها و ایجاد درد را افزای  می
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مهم  عضلانی-های اسکلتیبنابراین، توزیع مناسبب نیرو و فشبار، در جلوگیری از ناهنجاری

  دیدگی را افزایی آسیبهای بالاتر زمینهرسد. علت این امر این است که فشاربه نظر می

. بیمارانی که در تحرک مفصبببلی خود محدودیت دارند، قادر نیسبببتند به (13) دهندمی

بیشببتری از پا توزیع کنند و این العمل زمین را در سببطح صببورت ط یعی نیروهای عکس

ود. شضعف عملکردی منجر به افزای  فشار در مناطق مختلف کف پا در هنگام دویدن می

 شببود کهراه رفتن و دویدن نامتعادل موجب تکرار ایجاد اوج فشببار بالا در یک منطقه از پا 

کشببککی های نیام کف پایی، درد تواند احتمال آسببیب اندام تحتانی همچون آسببیبمی

 .(14)رانی، استتوآرتریت زانو را افزای  دهد 

دویدن العمل زمین و فشبببارهای وارده بر پا با وقوع آسبببیب طی افزای  نیروهبای عکس

. برای کاه  این نیروها و فشارها و در نتیجه جلوگیری از آسیب دو (15)باشد مرت ط می

اشد بانو و پرونیشن پا طی فاز اتکای دویدن میمکانیزم مهم وجود دارد که شامل فلکشن ز

درصببد از این کاه  نیروها و فشببار تماسببی را طی  72. دامنه فلکشببن زانو حدود (16)

 (17)دویدن بر عهده دارد 

 تواند نوساناتاند که افزای  مصبنوعی اطلاعات پوسبتی میتحقیقات گذشبته نشبان داده

ه در . از جمله مداخلاتی ک(2)اعث افزای  ث ات پاسچرال شود پاسبچرال را تغییر داده و ب

این زمینه صبورت گرفته اسبت، تحریکات ارتعاشی کفی مرتع  در کف پایی سالمندان با 

سبابقه افتادن و بدون سبابقه افتادن بود که باعث افزای  پیچیدگی فیزیولوژیکی نوسانات 

. از آنجای که ابزارهای ارتعاشببی گران (19)مرکز فشببار شببده و میزان آنتروپی را بالا برد 

هسببتند و تطابق آن با زندگی روزمره به عنوان یک درمان، پیچیده اسببت. ط یعتا نیاز به 
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ر ا افزای  دهد وجود تر که فیدبک سومانوسنسوری پاایجاد ارزیابی مداخلات ساده و ارزان

دارد. بررسبی تاثیر کفی بافت دارای برجسببتگی در گروه جوان و سبالمندان نشببان داد که 

ر تکفی بافت دار  نوسانات پاسچرال را در هر دو گروه به خصوص در شرایط تعادلی مشکل

های متفاوت بر متغیرهای . با توجه به تحقیقات گذشببته مقایسببه کفی(2)دهد کاه  می

ه دن در افراد سالم تا بالعمل زمین طی دویفشار کف پایی و طیف فرکانس نیروهای عکس

 حال مورد بررسبی علمی قرار نگرفت است. لذا هدژ از این پژوه  مقایسه کفی بافت دار

 باشد. بر متغیرهای فشار کف پایی طی دویدن در افراد سالم می LPایرانی و 

 ضرورت و اهمیت تققی  -1-3

 کرد اندام تحتانیای است که در عملسباختار مکانیکی پای انسبان پیچیده و چند مفصبله

کند. پا تنها بخ  بدن اسببت که در حال حرکت با سببطوح خارجی نق  مهمی بازی می

کند و برای حفظ تعادل به هنگام راه رفتن و در حالت ایسبتاده نق  بسیار تماس پیدا می

ترین بخ  اندام تحتانی است که در برابر نیروهای عنوان انتهایینماید. پا بهمهمی ایفا می

.  اندام تحتانی باید نیروی کشبشبی، قیچی وار، و چرخشی را (18)کند مال مقاومت میاع

در فاز اسببتانس راه رفتن و دویدن به خوبی توزیع کند. توزیع نامناسببب این نیروها باعث 

ای هغیر ط یعی بوده و در اثر ایجاد چرخ  و فشار زیاد باعث تخریب بافت ایجاد حرکات

.  از جمله پارامترهای مهمی را که درباره نحوه (6)شببود نرم و کاه  کارایی عضببلات می

هایی مانند راه رفتن در اختیار محققین عملکرد پا و مچ پا در بین ورزشکاران حین فعالیت

 بیندر .(22)برداری اشببباره کردتوان به توزیع فشبببار کف پایی هنگام گامدهد میقرار می

های با اسبببتفاده از دسبببتگاه پا کف رفشا یعزتو یگیر ازهندا  ،فتنراه ر نالیزآهای روش
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 ستاتیکیا یطاشررا در  پا دعملکر ستا جدیدو  اولمتد هاروشاز  یکی گیری فشببار،اندازه

. توزیع نامناسبببب فشبببار کف پایی باعث (7)کند می سیربر کمی رتصو به ینامیکیو د

های ناشی از استفاده بی  از حد اندام مانند افزای  خطر ایجاد اسبترس فراکچر و آسبیب

 یهاونیر نامناسب یعزتو همچنین .(21) شودرشبد استخوان اضافی در ناحیه جلوی پا می

 ایبر یمفید اربزا که د،شومی  پا رساختادر  ط یعی غیر تحرکا وزبر س ب پایی کف

 کف رفشا یمترهاراپا نمیااز  . (9)ست ا تحتانی امندا تمشکال با ادفرا دعملکر یابیارز

 مختلف حیانو بروارده  ربا کثراحد که دشومی دهستفاا پایی کف رفشا کثراحد غلبا ،پایی

ها طی راه رفتن، محققان برای جلوگیر از آسبببیب. (8)دهد نشبببان می مگا یک طیرا  پا

ای ههای متفاوتی را پیشببنهاد کردند تا عواملی از ق یل خسببتگی عضببلانی و اسببترسکفی

. امروزه کفی تکسچر به دلیل عملکرد بهتر (23, 22)نترل کنند مکرر به اندام تحتانی را ک

ها و به ود کارایی مورد توجه محققین قرار اطلاعات حسبببی کف پا، جلوگیری از آسبببیب

. کفی تکسببچر همچنین به دلیل عملکرد مناسببب باعث کاه  (25, 24)گرفته اسببت  

 .(25)شود یهای عضلانی برای ث ات و قرار گیری راستای غیر ط یعی پا مفعالیت

به طور کلی تجزیه و تحلیل فشبار کف پا دیدگاه جدیدی در رفتار شبناسی درد و شکایت 

هبای انبدام تحتانی به طور مثال برای پیدا کردن بیومکانیک پای غیرط یعی و یاز نباراحت

. از آنجای که توزیع غیرط یعی فشار پا، با (12)راسبتایی غیرنرمال بدن ایجاد کرده اسبت 

ها درد در ارت اط اسببت. امروزه مورد توجه های درمانی و گسببترش آسببیبافزای  هزینه

تواند . توزیع فشار بین کف پا و سطح تماس می(11)بسبیاری از محققان قرار گرفته است 

ختار، عملکرد و کنترل وضبعیت کل بدن را فراهم سازد. توزیع فشار اطلاعاتی در مورد سبا



 02 تحقیقکلیات 

 

کف پا به عنوان یک روش بازتوانی بیوفیدبک برای کنترل پوسبببچر راه رفتن افراد سبببکته 

گیری فشار کف پا اطلاعات مفیدی در رابطه با باشد. همچنین اندازهکرده و قطع عضبو می

کند و فتن و دویدن برای محققین فراهم میسببباختار و عملکرد پا و مکانیک عمومی راه ر

. اطلاعات مربوط (26)باشد ابزاری مفید برای ارزیابی افراد دارای مشکلات اندام تحتانی می

، آنالیز عملکرد (12)به توزیع فشببار کف پایی برای تشببخیص مشببکلات پا، طراحی کفی 

در  رباشببند. هر گونه تغییورزشببی و پیشببگیری از آسببیب و به ود کنترل تعادل مفید می

 . دهدالگوی فشار کف پایی احتمال آسیب بافت ها و ایجاد درد را افزای  می

با  بررسی اثر متغیرهای فشار کف پاییبا توجه به تحقیقات گذشبته تا به حال تحقیقی به 

پرداخته نشده  طی دویدن در دانشجویان سالم LPاسبتفاده آنی از کفی بافت دار ایرانی و 

های مناسببب برای اسببت. همچنین اهمیت متغیرهای فشببار کف پایی و اسببتفاده از کفی

بررسببی اثر متغیرهای فشببار کف پایی با کاه  نیرروها و فشببار، هدژ از پژوه  حاضببر 

 بود.  طی دویدن در دانشجویان سالم LPاستفاده آنی از کفی بافت دار ایرانی و 

 

 اهداف پژوهش -1-4

 اهداف کلی -1-4-1

در  LPبررسبببی متغیرهبای فشبببار کف پبایی با اسبببتفاده آنی از کفی بافت دار ایرانی و 

 دانشجویان سالم طی دویدن

 اهداف جزئی -1-4-2

 lpمقایسبه متغیرهای فشبار کف پایی طی دویدن در سبه شرایط کف ، کفی ایرانی و  -1
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 در افراد سالم

در سبه شرایط کف ،  طی دویدن نیعکس العمل زم یروهایفرکانس ن فیط سبهیمقا -2

 در افراد سالم lpکفی ایرانی و 

  

 هافرضیه -1-5

بر نرخ بببارگببذاری عمودی، مولفببه عمودی نیروهببای  LPاسبببتفبباده از کفی ایرانی و  -

العمل زمین، زمان رسبببیدن به اوج نیروی عمودی و جابجایی مرکز فشبببار در افراد عکس

 داری دارد.معنیسالم طی دویدن تاثیر 

العمل زمین عمودی طیف فرکانس نیروی عکس بر مولفه LPاسبببتفاده از کفی ایرانی و  -

 داری دارد.طی دویدن در افراد سالم تاثیر معنی

گانه پا در افراد سالم طی دویدن بر اوج فشبار در نواحی ده LPاسبتفاده از کفی ایرانی و  -

 داری دارد.تاثیر معنی

بر اوج نیرو )برحسبببب درصبببدی از جرم بدن( در نواحی  LPکفی ایرانی و  اسبببتفاده از -

 داری دارد.گانه پا در افراد سالم طی دویدن تاثیر معنیده

 

 

 های تققی مقدودیت -1-6

 مقدودیت های قابل کنترل -1-6-1

 آزمودنی های این پژوه  از دان  آموزان پسرانتخاب گردیده است.  -1
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 پژوه  در شهر اردبیل صورت گرفته است.  -2

 این پژوه  بر روی کودکان نابینا شهر اردبیل صورت گرفته است. -3

 آزمودنی های این پژوه  دارای نابینایی مادرذاتی می باشند. -4

 مقدودیت های غیر قابل کنترل -1-6-2

 جلب رضایت والدین برای انجام تست فشارکف پایی   -1

 طولانی مرکز نابینایی تا محل انجام تستمسافت  -2

 های تخصصی برای کودکان نابیناکلاس -3

 عوامل ارثی و تفاوت های فردی طی راه رفتن -4

 میزان و نوع گام برداری آزمودنی ها -5
 

 متغیرهاي تققی : -1-7

 :متغیر مستقل -1-7-1

 کفی بافت دار 

 

 متغیرهاي وابسته: -1-7-2

العمل زمین، زمان در نواحی ده گبانبه پبا، اوج نیروی عمودی عکساوج فشبببار، اوج نیرو  

خلفی( و -خارجی، قدامی-اتکای راه رفتن، زمان رسبیدن به اوج نیروها، مرکز فشار )داخلی

 نرخ بارگذاری 

 تعریف واژگان و اصطالحات -1-8

 متغیر فشار کف پایی
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یرو در نواحی ده گانه پا، اوج مقبدار نرخ بارگذاری، اوج فشبببار در نواحی  ده گانه پا، اوج ن

العمبل زمین، زمان اتکای راه رفتن و زمان رسبببیدن به اوج نیروها را نیروی عمودی عکس

 .(7)توان اندازه گیری نمود می

 بارگذارینرخ

العمل زمین در رسببیدن به اولین اوج نرخ بارگذاری به عنوان شببیب منحنی نیروی عکس

 ..(13)تعریف شده است 

 اوج فشار در نواحی ده گانه پا

، استخوان کف پایی اول، دو، سوم، 5تا  2اوج فشبار وارده بر انگشبت شبست پا، انگشتان  

 .(8)شود تعریف می چهارم، پنجم، بخ  میانی پا، داخلی و خارجی

 گانه پااوج نیرو در نواحی ده 

، اسبتخوان کف پایی اول، دو، سوم، 5تا  2اوج نیرو وارده بر انگشبت شبسبت پا، انگشبتان 

 ..(8)شود چهارم، پنجم، بخ  میانی پا، داخلی و خارجی تعریف می

 العمل زمیناوج نیروی عمودی عکس

نیروهای عمودی وارده در مرحله برخودر پاشببنه، مرحله ایسببتا و بلند شببدن پنجه پا بر  

 ..(27)شود درصدی از جرم بدن تعریف می

 زمان رسیدن به اوج نیروها

ی نیروهای عمودی وارده در مرحله برخودر پاشبنه، مرحله ایسببتا و زمان رسبیدن به مؤلفه

 .. (1)شود بلند شدن پنجه پا تعریف می

 مرکز فشار
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و تغییرات  xخارجی نسببب ت به محور -مرکز فشبببار بیبان کننبده تغییرات جبانب داخلی

 .  (16)که بر محور طولی پا عمود است  yخلفی نس ت به محور -قدامی

 زمان اتکای دویدن

نیروی عمودی وارده در مرحله برخورد پاشبنه )درصبدی از جرم بدن( بر زمان رسیدن به  

  (29)شود آن تعریف می

 

 ها، توان خشی، افزای  راحتیبرای جلوگیری از آسیب نوعی کفی است که بافت دار: کفی

 توانیمرا  دارکفی بافتاستفاده از  یایاز مزا یک. ی(12)گردد و به ود کارآیی استفاده می

اره مورد نیاز هسبتند، اش یکنترل اندام تحتان ایث ات  یکه برا یعضبلات تیکاه  فعالبه 

 .(12)نمود 



 

 

 

 

 

 فصل دوم

 

مبانی و پیشینه 

 تققی 
 

 

  



 

 

 

  یتقق نهیشیو پ یمبان -2

 
 

 مقدمه 2-1

در این فصل ابتدا م احث نظری مرت ط با موضوع پژوه  که با مطالعه ی منابع داخلی 

و خارجی تهیه شده اند، آورده شده و سپس مطالعات مربوط با پژوه  حاضر، اعم از 

 مطالعات داخلی و خارجی ذکر شده است. 

 مبانی نظری -2-2

و این موضوع روشن است  کنندضلات از طریق مفاصل در حفظ تعادل بدن ایفای نق  میع

که عضلات عمل کننده در مفصل ران، زانو و مچ پا نق  اساسی را در تنظیم تعادل بدن 

 و و ضعف تعدادی از عضلات اندام تحتانی پامچبه علت ساختار غیر ط یعی  .کنندایفا می

 دعضلانی این افرا-، ممکن است ویژگی های عص ینابیناییدر افراد دارای  ترس از سقوط

 .تغییر یافته و س ب اختلال در کنترل بدن این افراد گردد

 

 



 

 

 

 
University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Educational Sciences and Psychology 
Department of Physical Education and Sport Sciences 

 

 

The Effect of plantar pressure variables during 

running Iranian and lp immediate use of 

textured insoles in healthy Students 

By: 

Mohsen Zare vali Mohammadi 
 

Thesis submitted to the Graduate Studies Office 

In partial fulfillment of the requirement for the degree of 

M.A. in 
Public Management 

Approved as: ………………….. 

Signature Responsibility Degree Name  

 Supervisor & Chairman 

Associate 

Professor 
Assistant 
Professor 

Mohsen 

Barghamadi 
Amir Ali 

Jafarnezhad Gro 

 Advisor 
Assistant 
Professor 

Aidin Valizadeh 

 Referee 
Assistant 
Professor 

Mahrokh Dehghani 

 

26 January 2020 
 





 

 

Title and Author: 

The Effect of plantar pressure variables during running Iranian and lp 

immediate use of textured insoles in healthy Students 
 / Mohsen Zare vali Mohammadi                                                                   

Supervisor:  Mohsen Barghamadi- Amir Ali Jafarnezhad Gro 

Graduation date: 22 Sep 2019 

Number of pages: 82 

Abstract 
Research Aim:  Different insole can have different clinical value compared to each other. The 

purpose of this study was to investigate The Effect of plantar pressure variables during running 

Iranian and hp immediate use of textured insoles in healthy Students. 
. 

Materials and methods: 14 healthy males were to participate volunteered in this study. 

A foot scan system was used for measuring of plantar pressure variables during running 

with insole Iranian, LP and without. Plantar pressure variables were recorded at 

sampling frequency of 300 Hz. ANOVA with one-way ANOVA was used to compare 

the conditions. Bonferroni follow-up test was used to determine the difference between 

different conditions. Alpha level was set at p<0.05. 

Results: The results showed that the use of lp insole had a significant effect on the 

vertical component of ground reaction forces during the heel contact phase (p = 0.004). 

The results also showed that the use of lp insole had a significant effect on the frequency 

of power 99.5%  in the vertical component of the frequency spectrum of ground reaction 

forces during running (p = 0.019). 

Conclusions: The present study seems to be more effective in using LP insole with silicone 

tissue and is clinically more effective than Iranian insoles. Also in the Clinical Laboratory, 

experts in the foot basin can improve the performance of the flooring pressure variables 

for more accurate inspections to improve the players' performance during running. 
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