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ABstrACt

Aims and background: The Survey of plantar pressure variables provides better understanding of the potential 
injury to the plantar area nowadays. The aim of this study was the Comparison of plantar pressure variables 
during walking in male and female.
Materials and methods: The present study included 15 males and 15 female. A foot scan set (sampling rate: 
300Hz) was used for measuring plantar pressure variables during walking in male and female. Independent 
sample t-test was used for statistical analysis.
Finding: Results demonstrated that the Medio-lateral (p=0/001) and anterior-posterior (p=0/001) displacement 
of the center of pressure during walking in male is greater than  female. Also fifth metatarsal peak plantar pressure 
during walking in male is greater than female (p= 0/004). In addition peak force first (p=0/043), third (p=0/049), 
fourth (p= 0/012), fifth (p= 0/011) and heel medial (p= 0/049) metatarsals during walking in male greater than 
that female.
Conclusion: According to the findings of this study, the increase in Center of pressure fluctuations and pressure 
and forces during walking in men and the relationship between pressure and force pattern with injury, indicates 
more susceptibility to injury during walking in men. 
Keywords: plantar pressure, Walking, Health
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مقایسه متغیرهای فشار کف پایی در مردان و زنان سالم طی راه رفتن

محسن برغمدی1*، محمد عبداله پور درویشانی2، امیرعلی جعفرنژاد گروه3، ماهرخ دهقانی4

چکیده
ــذا هــدف  ــا  می دهــد. ل ــه کــف پ ــی وارده ب ــدف: بررســی متغیرهــای فشــار کف پایــی امــروزه درک درســتی از آســیب های احتمال ــه و ه زمین

از پژوهــش حاضــر مقایســه مقایســه متغیرهــای فشــار کف پایــی در مــردان و زنــان ســالم طــی راه رفتــن بــود.
مـواد و روش هـا: پژوهـش حاضـر شـامل 15 مرد و 15 زن سـالم بود. جهـت اندازه گیری متغیرهای فشـار کف پایی طـی راه رفتن در مـردان و زنان 

سـالم از دسـتگاه فوت اسـکن )نرخ نمونه برداری: 300 هرتز( اسـتفاده شـد. جهت تحلیل های آماری از تی مسـتقل اسـتفاده شـد.                              
ــردان در  ــی )P=0/001( م ــتای داخلی-خارجــی )P=0/001( و قدامی-خلف ــز فشــار در راس ــی مرک ــزان جابجای ــج نشــان داد می ــا: نتای یافته ه
مقایســه بــا زنــان طــی راه رفتــن بیشــتر بــوده اســت. همچنیــن نتایــج نشــان داد اوج فشــار در اســتخوان کــف پایــی پنجــم در مــردان درمقایســه 
 ،)P=0/049(ســوم ، )P=0/043( بــه عــاوه اوج نیروهــا در اســتخوان کــف پایــی اول .) P= 0/004( بــا زنــان طــی راه رفتــن بیشــتر بــوده اســت

چهــارم)P=0/012(، پنجــم )P=0/011( و قســمت داخلــی پاشــنه )P=0/049(. در مــردان در مقایســه بــا زنــان بیشــتر بــوده اســت.
نتیجه گیــری: بــا توجــه بــه یافته هــای پژوهــش مبنــی بــر افزایــش نوســانات مرکــز فشــار و افزایــش فشــار و نیروهــا در مــردان طــی راه رفتــن و 
رابطــه بیــن الگــوی فشــار و نیــرو بــا آســیب دیدگی، بــه نظــر می  رســد مــردان در طــول راه رفتــن بیشــتر در معــرض آســیب دیدگــی قــرار دارنــد.

کلید واژه: متغیرهای فشار کف پایی، راه رفتن، سالم
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مقدمه
پــا بــه عنــوان یکــی از ســاختارهای مهــم در انــدام تحتانی نقش 
مهمــی در نیــروی جلــو برنــده و عملکــردی در طــی راه رفتــن 

در انســان دارد)3-1(. هنــگام راه رفتــن پــا بــا مفصــل تحــت قاپــی 
ــادل  ــرار کــرده و در حفــظ تع ــن ســازگاری برق ــا ســطح زمی ب
ــل  ــی از عوام ــا یک ــاری پ ــد)4(. ناهنج ــک می کن ــرد کم ــه ف ب
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پژوهــش را کلیــه افــراد ســالم مــرد )بــا دامنــه ســنی 26-21( و 
زن )بــا دامنــه ســنی 27-21( شهرســتان اردبیــل تشــکیل دادند. 
ــر  ــدازه اث ــرای ان ــه ب ــان داد ک ــاری G*Power نش ــزار آم نرم اف
ــر  ــاری براب ــوان آم ــر 0/05، ت ــر 0/8، ســطح معنــی داری براب براب
ــل 30  ــه حداق ــاز ب ــروه نی ــا دو گ ــتقل ب ــون t مس 0/8 در آزم
ــاری  ــه آم ــد. نمون ــروه می باش ــوع دو گ ــی در مجم ــر آزمودن نف
پژوهــش حاضــر کــه بــه روش تصادفــی انتخــاب شــده اند شــامل 
ــا میانگیــن و انحــراف معیــار ســن، قــد و وزن  15 مــرد ســالم ب
ــانتی متر  ــر 1/32 ±23/20، 5/98 ±178/46 س ــب براب ــه ترتی ب
ــن  ــا میانگی ــالم ب ــود و 15 زن س ــرم ب و 7/49 ± 74/93 کیلوگ
و انحــراف معیــار ســن، قــد و وزن بــه ترتیــب برابــر 1/59 
ــرم  ــانتی متر و 9/48±61/20 کیلوگ ±22/60، 4/86±164/86 س
بــود. معیارهــای خــروج از تحقیــق: دارا بــودن اختــاالت عصبــی 
- حرکتــی یــا ارتوپــدی، اســتفاده از داروهایــی کــه بــر سیســتم 
عصبــی مرکــزی تأثیــر می گــذارد بــود. ســپس شناســایی پــای 
غالــب افــراد از طریــق شــوت تــوپ فوتبــال شناســایی شــد)15(. 
ــکل  ــدف و پروت ــورد ه ــل در م ــور کام ــه ط ــرکت کنندگان ب ش
بــه طــور  را  مطالعــه مطلــع شــده و رضایت نامــه کتبــی 
ــا  ــد اخــاق ب ــد. پژوهــش حاضــر دارای ک ــه امضــا کردن آگاهان
ــه  ــه از کمیت ــوده ک ــماره IR.ARUMS.REC.1397.027 ب ش
اخــاق دانشــگاه علــوم پزشــکی اردبیــل دریافــت گردیــد. تمــام 
بخش هــای اجرایــی پژوهــش حاضــر بــر طبــق بیانیــه هلســینکی 

انجــام شــد.

تجزیه و تحلیل راه رفتن
دســتگاه فــوت اســکن در وســط مســیر راه رفتن 15 متــری قرار 
ــتفاده  ــا اس ــی ب ــار کف پای ــای فش ــای متغیر ه ــت. داده ه داش
از نرم افــزار )آر، اس، اســکن( و بــا فرکانــس نمونه بــرداری 
ــامل  ــح ش ــن صحی ــش راه رفت ــد. کوش ــت ش ــز ثب 300 هرت
ــوت  ــتگاه ف ــی دس ــمت میان ــر روی قس ــا ب ــل پ ــورد کام برخ
ــر روی  ــورد را ب ــت گام خ ــرد نمی توانس ــر ف ــود. اگ ــکن ب اس
ــادل  ــی تع ــا آزمودن ــد ی ــرار ده ــدف ق ــورد ه ــکن م ــوت اس ف
ــد.  ــرار می ش ــن تک ــش راه رفت ــی داد کوش ــت م ــود را از دس خ
ــکای راه  ــاز ات داده هــای متغیرهــای فشــار کف پایــی در طــی ف

شــایع در ایجــاد درد، خســتگی و اختــال عملکــرد می باشــد)5, 
می توانــد  ناهنجاری هــا  چنیــن  مدیریــت  و  تشــخیص   .)6

ــای  ــد هزینه ه ــان می توان ــد درم ــش از ح ــد و بی ــده باش پیچی
ــان  ــد)7, 8(. زن ــته باش ــال داش ــه دنب ــراد ب ــرای اف ــروری ب غیرض
ــای  ــه روش ه ــی ب ــی و فیزیولوژیک ــر آناتومیک ــردان از نظ و م
مختلفــی متفــاوت هســتند)9(. آن هــا در هــر دو انــدام و انــدازه 
متفــاوت هســتند. مطالعــات آناتومیکــی تفاوت هــای قابــل 
توجهــی بیــن اســتخوان پــا هــر جنــس پیــدا کرده انــد کــه در 
تعییــن حنســیت در مطالعــات پزشــکی کمــک می کنــد)10, 11(. 
طســوجیان و همــکاران )2016( متغیــر جنســیت را یــک عامــل 
ــد)12(.  ــی کردن ــا معرف ــع فشــار کاراته کاره ــم در نحــوه توزی مه
ایــن تفــاوت بیومکانیکــی می توانــد در ایجــاد فشــار و نیروهــای 
وارده بــه کــف پــا طــی راه رفتــن موثــر باشــد. بنابرایــن توجــه 
ــن  ــاط بی ــم در ارتب ــش مه ــوان نق ــه عن ــا ب ــف پ ــار ک ــه فش ب
ــی و  ــدام تحتان ــع نیــرو و فشــار بیــن ان ــا زمیــن و توزی ــدن ب ب
زمیــن ضــرورت می بخشــد)13(. در ایــن راســتا اندازه گیــری 
ــا و  ــت پ ــورد وضعی ــدی در م ــات مفی ــی اطاع ــار کف پای فش
ــکات  ــر مش ــخیص بهت ــه تش ــد، ک ــه می ده ــا ارائ ناهنجاری ه
ــش  ــال افزای ــور مث ــه ط ــد)5(. ب ــهیل می بخش ــردی را تس عملک
فشــار کف پــا بــا فشــار بــه ســتون فقــرات همراســت. ناهنجــاری 
ــش  ــی، کاه ــتخوان کف پای ــه اس ــث پین ــود باع ــه نو به خ ــا ب پ
ضخامــت بافــت کــف پــا و محدودیــت حــرکات مفاصــل 
می شــود)5(. بــه طــور کلــی اطاعــات فشــار کف پــا در طــی راه 
رفتــن کــه یکــی از بنیــادی تریــن حرکت هــای انســانی اســت، 
ــود)14(.  ــتفاده می ش ــور گســترده در آســیب شناســی اس ــه ط ب
ــان  ــاوت زن ــی متف ــبک زندگ ــدک و س ــات ان ــه تحقیق ــا توج ب
نســبت بــه مــردان و تفــاوت در ســاختار آناتومیکــی ایــن افــراد 
و اهمیــت فشــار کــف پــا بررســی متغیرهــای فشــار کــف پایــی 
ــر  ــش  حاض ــدف از پژوه ــذا ه ــد. ل ــر می رس ــه نظ ــروری ب ض
ــان ســالم  مقایســه متغیرهــای فشــار کف پایــی در مــردان و زن

ــود. طــی راه رفتــن ب

روش شناسی
ــاری  ــه آم ــود. جامع ــی ب ــه تجرب ــوع نیم ــر از ن ــش حاض پژوه
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انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

رفتــن اســتخراج شــد. فــاز اتــکای راه رفتــن بــه عنــوان تمــاس 
پاشــنه ی پــا بــا زمیــن تــا بلنــد شــدن پنجــه پــا تعییــن شــد. 
ــاری  ــای آم ــن جهــت تحلیل ه ــن ســه کوشــش راه رفت میانگی
ــر  ــورد نظ ــای م ــت. متغیره ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــتر م بیش
ــه  ــان رســیدن ب ــن، زم ــروی عمــودی عکس العمــل زمی اوج نی
ــی در  ــای فشــار کف پای ــذاری، اوج متغیره ــرخ بارگ ــن اوج، ن ای
نواحــی ده گانــه پــا )شــکل 1(، اوج نیروهــای وارده بــر نواحــی 
ــی-  ــز فشــار در دو راســتای داخل ــی مرک ــا و جابجای ــه پ ده گان
خارجــی )copx( و قدامــی- خلفــی )copy( بــود. ایــن نواحــی 
ــم،  ــا پنج ــتان دو ت ــت، انگش ــت شس ــامل انگش ــب ش ــه ترتی ب
ــتخوان  ــی دوم، اس ــتخوان کف پای ــی اول، اس ــتخوان کف پای اس
اســتخوان  چهــارم،  کف پایــی  اســتخوان  ســوم،  کف پایــی 
ــنه و  ــی پاش ــش داخل ــا، بخ ــه پ ــش میان ــم، بخ ــی پنج کف پای

ــود.  بخــش خارجــی پاشــنه ب
جهــت محاســبه  ی نــرخ بارگــذاری نیــروی عمــودی عکس العمل 
زمیــن شــیب خــط اتصــال دهنــده از لحظــه ی تمــاس پاشــنه تا 
اوج اولیــه منحنــی عمــودی نیــروی عکس العمل زمین محاســبه 
شــد)16(. جهــت همــوار نمــودن داده هــای نیــروی عکس العمــل 
زمیــن از برش فرکانســی 20 هرتز اســتفاده شــد)16(. بــرای نرمال 
ــن  ــن، ای ــل زمی ــودی عکس العم ــروی عم ــر نی ــودن مقادی نم
مقادیــر بــر وزن بــدن تقســیم و در عــدد صــد ضــرب شــدند)16(.

محسن برغمدی  و همکاران

تحلیل اماری
تجزیــه و تحلیــل آمــاری بــا اســتفاده از اس.پــی.اس.اس نســخه 
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــع داده ه ــودن توزی ــال ب ــد. نرم ــام ش 16 انج
ــرای  ــت. ب ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــک م ــپیرو - ویل ــون ش آزم
ــاداری  ــطح معن ــتقل در س ــون t مس ــروه از آزم ــه دو گ مقایس
ــرای  ــر ب ــدازه اث ــر ان ــن، مقادی ــر ای 0/05 اســتفاده شــد. عاوه ب
هــر متغیــر بــا اســتفاده از رابطــه d کوهــن مــورد محاســبه قــرار 
گرفــت. بــا اســتفاده از آمــار کوهــن انــدازه اثــر برابــر 0/2، 0/5 و 
0/8 بــه ترتیــب کوچک، متوســط و بزرگ در نظر گرفته شــد)17(.

یافته ها
ــتای  ــار در راس ــز فش ــی مرک ــزان جابجای ــان داد می ــج نش نتای
داخلــی- خارجــی )P=1/83 d=0/001( و قدامــی- خلفــی 
ــی راه  ــان ط ــا زن ــه ب ــردان در مقایس )P=1/89 d=0/001( م
رفتــن بــه ترتیــب 56/55 و 11/03 درصــد بیشــتر بــوده اســت 
ــچ  ــه در هی ــج نشــان داده اســت ک ــن نتای )جــدول1(. همچنی
ــن،  ــل زمی ــای عکــس العم ــودی نیروه ــای عم ــک از مؤلفه ه ی
زمــان رســیدن بــه اوج نیروهــا و نــرخ بارگــذاری در مــردان در 
 )p<0/05( ــود ــی دار نب ــن معن ــی راه رفت ــان ط ــا زن ــه ب مقایس

ــدول1(. )ج

شکل1: نواحی ده گانه پا طی راه رفتن
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جــدول 1: مقادیــر نیــروی عمــودی عکس العمــل زمیــن )برحســب درصــدی از جــرم بــدن(، زمــان رســیدن بــه اوج نیروهــا )میلی ثانیــه(، 
جابجایــی مرکــز فشــار )میلی متــر( و نرخ بارگــذاری در مــردان در مقایســه بــا زنــان طــی راه رفتــن

اندازه اثرسطح معنی داریزنمردمؤلفهمتغیر

مؤلفه های عمودی نیروهای 
عکس العمل زمین

FzHC1487/50 ± 492/831277/60 ± 566/910/2880/39

زمان رسید به اوج نیروها

FzMS1078/80 ± 375/60947/79 ± 418/440/3740/32

FzPO1400/90 ± 469/001247/60 ± 551/220/4190/30

زمان رسیدن به اوج نیروها

FzHC278/63 ± 84/05314/72 ± 97/120/9610/39

FzMS514/72 ± 117/13512/69 ± 171/900/3170/01

FzPO704/72 ± 105/76731/72 ± 110/110/2150/25

میزان جابجایی 
مرکز فشار 

0/0011/83*6/79 ± 7/9223/80 ± 37/26داخلی - خارجی

0/0011/89*14/75 ± 11/68224/73 ± 249/53قدامی - خلفی

3/440/4460/28 ± 2/996/93 ± 7/84عمودینرخ بارگذاری

ــودی  ــروی عم ــنه؛ FzMS، اوج نی ــاس پاش ــاز تم ــی زیرف ــن ط ــل زمی ــودی عکس العم ــروی عم ــی داری p>0/05؛ FzHC، اوج نی ــطح معن *س
ــل دادن. ــاز ه ــی زیرف ــن ط ــل زمی ــودی عکس العم ــروی عم ــکا؛ FzPO، اوج نی ــه ات ــاز میان ــی زیرف ــن ط ــل زمی عکس العم

ــان طــی راه رفتــن 80/41 درصــد بیشــتر  ــا زن ــردان درمقایســه ب ــی پنجــم در م ــج نشــان داد اوج فشــار در اســتخوان کــف پای نتای
بــوده اســت )d=1/16 P =0/004( )جــدول2(. در ســایر نواحــی ده گانــه پــا میــزان اوج فشــار کف پایــی بــه لحــاظ آمــاری اختــاف 

معنــی داری را نشــان نــداد.

85مقایسه متغیرهای فشار کف پایی در مردان و زنان سالم طی...
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محسن برغمدی و همکاران

جدول 2: اوج فشار کف پایی )نیوتن بر سانتی متر مربع( در نواحی ده گانه پا در مردان در مقایسه با زنان طی راه رفتن

اندازه اثرسطح معنی داریزنمردناحیه

T114/80 ± 6/9612/60 ± 6/040/3630/33

T2-55/33 ± 2/745/06 ± 2/600/7870/10

M112/60 ± 6/119/53 ± 4/540/1300/57

M220/53 ± 8/9116/20 ± 8/510/1840/49

M316/13 ± 5/7013/80 ± 7/320/3390/35

M411/86 ± 4/688/53 ± 5/080/0720/68

M58/66 ± 4/024/80 ± 2/62**0/0041/16

MF5/53 ± 2/534/20 ± 2/730/1760/50

HM17/13 ± 5/9314/26 ± 6/680/2250/45

HL14/26 ± 5/4013/20 ± 6/220/6200/18

p>0/05 سطح معنی داری*

 P= 0/012( چهــارم ،)d=0/74 P=0/049( ســوم ،)d=0/79 P=0/043( نتایــج نشــان داد کــه اوج نیروهــا در اســتخوان کــف پایــی اول
d=0/98( و پنجــم )d=1/01 P=0/011( در مــردان در مقایســه بــا زنــان بــه ترتیــب 46/63، 35/98، 58/59 و 68/82 درصــد بیشــتر 
 P=0/049( ــوده اســت ــان 34/77 بیشــتر ب ــا زن ــی پاشــنه در مــردان در مقایســه ب ــوده اســت )جــدول3(. همچنیــن قســمت داخل ب
d= 0/74( )جــدول3(. در ســایر نواحــی ده گانــه پــا میــزان اوج فشــار کف پایــی بــه لحــاظ آمــاری اختــاف معنــی داری را نشــان نــداد.
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ــی عمــودی  ــد هنــگام راه رفتــن، میــزان جابجای گــزارش کردن
مرکــز جــرم بــدن در زنــان کمتــر از مــردان اســت)19(. کــه بــه 

ــا همســو می باشــد. ــج م ــی نتای نوع
ــت  ــه فعالی ــت ک ــان داده اس ــا نش ــی از پژوهش ه ــج برخ نتای
عضلــه درشــت نئــی قدامــی در زنــان بیشــتر از مــردان 
می باشــد)20(. افزایــش فعالیــت عضــات دورســی و پانتــار 
فلکســور مــچ پــا باعــث عملکــرد بهتــر فــرد هنــگام تمــاس پــا 
ــدام  ــر روی ان ــا زمیــن می شــود)21(. همچنیــن افزایــش وزن ب ب

بحث
هــدف از پژوهــش حاضــر مقایســه متغیرهــای فشــار کف پایــی 
در مــردان و زنــان ســالم طــی راه رفتــن بــود. نتایــج نشــان داد 
ــتای داخلی-خارجــی و  ــز فشــار در راس ــی مرک ــزان جابجای می
ــان طــی راه رفتــن  ــا زن ــردان در مقایســه ب قدامی-خلفــی درم
بیشــتر بــوده اســت. فرجاد پزشــک و صادقــی )2016( نوســانات 
مرکــز فشــار روش مناســبی بــرای بررســی کنتــرل وضعیتــی در 
ــکاران )2002(  ــمیت و هم ــد)18(. اس ــن می باش ــن راه رفت حی

مقایسه متغیرهای فشار کف پایی در مردان و زنان سالم طی...

جدول 3: اوج نیروهای وارده بر نواحی ده گانه پا در مردان در مقایسه با زنان طی راه رفتن

اندازه اثرسطح معنی داریزنمردناحیه

T1212/53 ± 114/30154/47 ± 81/740/1210/59

T2-569/93 ± 46/2468/33 ± 36/300/9170/03

M1232/80 ± 113/25158/73 ± 73/92*0/0430/79

M2187/00 ± 82/80139/80 ± 76/180/1150/59

M3196/27 ± 64/63144/33 ± 74/15*0/0490/74

M4148/13 ± 59/0493/40 ± 52/54*0/0120/98

M581/93 ± 37/8748/53 ± 28/14*0/0111/01

MF169/87 ± 90/59114/73 ± 86/390/0990/62

HM359/67 ± 124/68266/87 ± 123/35*0/0490/74

HL279/80 ± 99/95242/67 ± 116/950/3580/34

p>0/05 سطح معنی داری*
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ــان باشــد. ــا زن گام بلندتــر در مقایســه ب
ــه  ــه از آن جمل ــود ک ــای ب ــر دارای محدودیت ه ــش حاض پژوه
می تــوان عــدم ثبــت هم زمــان متغیرهــای کینماتیکــی و 
فعالیــت الکترومایوگرافــی عضــات از محدودیت هــای ایــن 
پژوهــش بــود. همچنیــن در پژوهــش حاضــر ســرعت راه رفتــن 

ــود. ــی ب ــه صــورت خــود انتخاب ب

نتیجه گیری
بــا توجــه بــه یافته هــای پژوهــش مبنــی بــر افزایــش نوســانات 
مرکــز فشــا و افزایــش فشــار و نیروهــا در مــردان طــی راه رفتــن 
و رابطــه بیــن الگــوی فشــار و نیــرو بــا آســیب دیدگــی بــه نظــر 
می رســد مــردان در طــول راه رفتــن بیشــتر در معــرض آســیب 

دیدگــی قــرار دارنــد.

ــی  ــورت مکانیک ــه ص ــی ب ــت بی ثبات ــل وضعی ــه دلی ــی ب تحتان
ممکــن اســت باعــث افزایــش نوســانات مرکــز فشــار شــود)22(. 
ــن و  ــن و اداکش ــزان فلکش ــتر و می ــی بیش ــت قدام ــان تیل زن
چرخــش داخلــی بیشــتری در مفصــل ران نســبت مــردان 
ــان  ــد. از نظــر ســاختار آناتومیکــی نیــز زن طــی راه رفتــن دارن
دارای پهنــای لگــن بزرگتــری نســبت بــه مــردان هســتند کــه 
ــد در برخــی  ــود می توان ــه اداکشــن بیشــتر ران می ش ــر ب منج
از متغیرهــای فشــار کــف پایــی مؤثــر باشــد از جملــه نوســانات 
مرکــز فشــار طــی راه رفتــن مؤثــر باشــد)23(. بــه نظــر می رســد 
یکــی از الیــل میــزان جابجایــی مرکــز فشــار در زنــان در 

ــر شــده باشــد. ــوارد ذک ــاال م ــردان احتم مقایســه از م
همچنیــن نتایــج نشــان داد اوج فشــار در اســتخوان کــف پایــی 
ــان طــی راه رفتــن بیشــتر  ــا زن پنجــم در مــردان درمقایســه ب
ــا در  ــه اوج نیروه ــان داد ک ــج نش ــاوه نتای ــت. به ع ــوده اس ب
ــمت  ــم و قس ــارم، پنج ــوم، چه ــی اول، س ــف پای ــتخوان ک اس
ــوده  ــان بیشــتر ب ــا زن ــردان در مقایســه ب ــی پاشــنه در م داخل
اســت. جارمــو )2002( نشــان داد حداکثــر فشــارها در نواحــی 
ــن  ــت)24(. همچنی ــا اس ــی پ ــی میان ــتر از نواح ــا بیش ــوی پ جل
ــی راه  ــد ط ــان کردن ــز بی ــکاران )2016( نی ــوجیان و هم طس
رفتــن اوج فشــار بیشــتر در نواحــی انگشــتان و قســمت جلوی پا 
ــه  ــن در مــردان کارات ــرار دارد و ای ــی( ق )اســتخوان های کف پای
کار بیشــتر از زنــان کاراتــه کار اســت)25(. کــه بــه نوعــی بــا نتایج  
مــا همســو می باشــد. بــا توجــه بــه رابطــه ی بیــن الگــوی فشــار 
ــال آســیب  ــر احتم ــی، فشــارهای باالت ــوی آســیب دیدگ و الگ
دیدگــی را در طــول راه رفتــن و دویــدن افزایــش می دهــد)26(. 
ــه نظــر می رســد توزیــع مناســب فشــار و نیروهــا در کاهــش  ب
پــا  کــف  اســکلتی-عضانی  آســیب های  از  جلوگیــری  و 
ــی  ــی و کینماتیک ــات کینتیک ــد)26(. مطالع ــم می باش ــیار مه بس
ــا مــردان از ســرعت  نشــان داده اســت کــه زنــان در مقایســه ب
آرامتــر، طــول گام کوتــاه تــر ولــی بــا تواتــر گام ســریعتری راه 
می رونــد)23(. بــا توجــه بــه اینکــه راه رفتــن ســریعتر و طــول گام 
بلندتــر باعــث افزایــش نیروهــای وارده بــه کــف پــا می شــود)27(. 
ــش فشــار و نیروهــای  ــل افزای ــه نظــر می رســد یکــی از دالی ب
وارده بــه کــف پــا مــردان می توانــد راه رفتــن ســریعتر و طــول 
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