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مطالعات طب ورزشی

تأثیر خستگی ناشی از دوچرخهسواری بر تغییرات مرکز فشار و توزیع فشار
کفپایی در حین دویدن سهگانهکاران مبتدی
2

مصطفی سپهریان ،1مهرداد عنبریان
 .1کارشناسارشد بیومکانیک ورزشی ،دانشگاه بوعلیسینا
 .2استاد بیومکانیک ورزشی ،دانشگاه

بوعلیسینا*1

تاريخ دريافت2939/10/12 :

تاريخ پذيرش2939/11/91 :

چكیده
موفقیت در رشتۀ ورزش سهگانۀ تابستانی به کارايی بهینۀ دويدن بدون ايجاد اختلال ناشی از دوچرخهسواری بستتیی
دارد .تغییر الیوی دويدن میتواند باعث بروز آسیب در اندام تحتانی بهويژه در مچ و کف پتا گتردد .تدف از پتژو
حاضر ،بررسی اثر خستیی ناشی از دوچرخهسواری بر تغییرات مرکز فشار و توزيع فشتار کتفپتايی حتی دويتدن در
ورزشکاران سهگانهکار مبتدی بود .بدي منظور  21سهگانهکتار مبتتدی (بتا میتانیی ستنی  19/11±1/20ستال؛ وزن
 12/04±1/40کیلوگرم؛ قد  213/21±1/91سانتیمتر) بهصورت دردسترس انتخاب شدند و در اي پژو

شبهتجربی

شرکت کردند .برای ايجاد خستیی از يک پروتکل  21مرحلهای دوچرخهسواری بر روی دستیاه کارسنج استفاده شتد و
میزان انحرافات مرکز فشار و توزيع فشار کفپايی بهوسیلۀ دستیاه فوتاستک  ،قبتل و بعتد از پروتکتل خستتیی در
فاز ای مختلف دويدن اندازهگیری گرديد .نتايج نشان مید د که حداکثر فشتار واردشتده در نتواحی داخلتی پاشتنه
( ،)P=1/113ناحیۀ استخوان کفپايی اول ( ،)P=1/112ناحیۀ استخوان کفپايی دوم ( ،)P=1/112ناحیۀ استخوان کفپايی
سوم ( )P=1/12و ناحیۀ استخوان کفپايی چهارم ( )P=1/121بهصورت معناداری افزاي

يافته است؛ اما ناحیۀ میانی پتا

کا

را نشان مید د ( .)P=1/104شايانذکر است که پس از خستیی در مرحلۀ تماس ،سوپینیش پا بهطور معناداری

کا

يافته است ()P=1/11؛ اما در مرحلۀ میانی استقرار ،پرونیش بهصتورت معنتاداری افتزاي

( .)P=1/10براساس اي يافته ا میتوان گفت که خستیی ناشی از دوچرخهسواری باعث افزاي

پیتدا کترده استت
فشار ای کتفپتايی و

تغییر در انحرافات مرکز فشار میشود و اي عوامل میتوانند باعث ايجاد درد و آسیبديدگی ای اندام تحتانی گردنتد؛
ازاي رو ،پیشنهاد میشود سهگانهکاران مبتدی عضلات اينورتور خود؛ بهويژه عضلۀ درشتنی قدامی را تقويت نمايند.
واژگان کلیدی :سهگانه ،خستیی ،دوچرخهسواری ،دويدن ،توزيع فشار کفپايی ،مرکز فشار پا

* نویسندۀ مسئول

Email: anbarian@basu.ac.ir
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مقدمه
از رشتههای ورزشی المپیکی میباشد .ورزشکاران سهگانۀ تابستتانی
رشتۀ ورزشی سهگانۀ
برای ثبت مجموع زمان بهتر در شنا ،دوچرخهسواری و دویدن با یکدیگر رقابت میکنند .موفقیت در
این رشته بستگی به توانایی ورزشکار در دویدن با حداکثر کارایی ،عملکرد حرکتی و الگوی مناست
دارد ( .)1بیشتر ورزشکاران ستهگانه پت از انجتا مرحلتۀ دوچرختهستواری ،تیییتر م سوستی در
هماهنگی عضلانی طی دویدن را گزارش میکنند ( .)2بیشتر مطالعات انجا شده در ارتباط بتا رشتتۀ
تابستانی1

سهگانه بر روی متییرهای کینماتیکی ،کینتیکی و پارامترهای الکترومایوگرافی دویدن سهگانهکتاران
حرفهای متمرکز شدهاند (6ت .)،،1از جملۀ این مطالعات میتتوان بته پتووهش گوزنتک 2و همکتاران
( )1996اشاره کرد .آنها در این پووهش نشان دادند که کارایی دویدن ورزشتکاران ستهگانه پت از
دوچرخهسواری نسبت به دویدن بدون دوچرخهسواری کاهش پیدا میکند ( .)7برنتارد ،و همکتاران
( )200،نیز با بررسی تأثیر دوچرخهسواری بر پارامترهای دویدن مشاهده کردند که آهنگ و سرعت
دویدن در  000متر اول پ از دوچرخهسواری با  00و  100دور بر دقیقه ( 4)rpmنسبت به  60دور بتر
دقیقه افزایش پیدا میکند ( .)2طبق مطالعۀ انجا شده توسط مارینو 0و همکاران ( )2000در ارتبتاط
با سرعت و طول گا برداری طی  10کیلومتر دویدن پ از  40کیلومتر دوچرختهستواری و دویتدن
بدون دوچرخهسواری مشخص شد که دویدن پ از تمرین دوچرخهسواری باعث کتاهش سترعت و
کاهش طول گا برداری میشود ( .)8دلکاسو 6و همکاران ( )2012نیز در پووهش خود میزان ارتفاع
پرش ،توان اندا ت تانی ،قدرت گرفتن دستتهتا را قبتو و بعتد از مستابقات مترد آهنتین ستهگانه
اندازهگیری نمودند که براساس مشاهدات آنها توان خروجی اندا ت تانی (میزان ارتفاع پرش) پت
از مسابقه بهشکو معناداری کاهش داشت؛ اما قدرت گرفتن دستها تفاوتی را نشان نداد ( .)6کاهش
توان اندا ت تانی و عد تفاوت در قدرت دستها حاکی از آن است که بیشترین خستتگی ناشتی از
مسابقه در سهگانه مربوط به اندا ت تانی بوده است .مطالعات گذشته عنوان کردهاند که بردار نیروی
عک العمو زمین 7و پارامترهتای کینمتاتیکی و الکترومتایوگرافی از حساستیت کتافی بترای کشت
تیییرات بیومکانیکی پا برخوردار نمیباشند (12ت.)9
1. Triathlon Summer
2. Guezennec
3. Bernard
4. Revolution Per Minute
5. Marino
6. Del Caso
7. Ground Reaction Force
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بردار نیروی عک العمو زمین که با استفاده از صف ات نیرو ثبت میشود دارای یک مختصات مرکز
فشار است؛ درحالیکه تما ک پا با زمین در تماس بوده و نیروهای موجود در سطح تمتاس توزیت
میشوند .یکی از مهمترین سطوح تماس بدن که میزان و ن وۀ توزی فشار در آن موردمطالعته قترار
گرفته است ،سطح تماس ک پا با زمین میباشد .پا تنها ساختار آناتومیکی بدن است که با زمین در
تماس بوده و بهعنوان انتهاییترین بخش زنجیترۀ حرکتتی انتدا ت تتانی دربرابتر نیروهتای اعمتالی
مقاومت میکند (10ت .)1،توزی نامناس نیروها سب ایجاد حرکات غیرطبیعتی و اعمتال استترس
زیاد شده و آسی بافت و عضلات پا را بهدنبال خواهد داشت (12تت)9؛ بتهعنوانمثتال ،افتزایش و یتا
کاهش فشار در زیر پاشنه منجر به ناتوانی در کنترل حرکات اینورشن و اورشتن مفصتو ستا تالتار،
کاهش جذ شوک در زمان برخورد پاشنه 1و کاهش توان عضلانی طی مرحلۀ انتقال وزن 2میگردد
( .)9،10تجزیهوت لیو فشار ک پایی ،دیدگاه جدیدی را در آسی شناسی اندا ت تانی ایجتاد کترده
است که با استفاده از اطلاعات بهدستآمده ،عوامو ایجاد درد و آسی انتدا ت تتانی را موردمطالعته
قرار میدهد .باید عنوان نمود که علتیرغم جستتجوی پووهشتگران ،پووهشتی کته بته بررستی اثتر
خستگی ناشی از دوچرخهسواری بر تیییرات مرکز فشار پا و همچنین ،توزی فشار ک پتایی هنگتا
دویدن سهگانهکاران پرداخته باشد یافت نشد؛ بنابراین ،هدف از پووهش حاضر بررسی اثتر خستتگی
بر تیییرات مرکز فشار و توزی فشار ک پتایی در مرحلتۀ استتان دویتدن ستهگانتهکتاران مبتتدی
میباشد.
روش پژوهش
پووهش حاضر یک مطالعۀ نیمهتجربی با طرح پیشآزمون و پ آزمون است .جامعۀ آماری پتووهش
را ورزشکاران سهگانهکار مبتدی تشکیو دادند .نمونۀ آمتاری نیتز  12نفتر از ورزشتکار ستهگانتهکتار
مبتدی (با میانگین وزنی  70/40±2/04کیلوگر ؛ قد  179/02±2/،2سانتیمتر؛ سن 2،/76±2/14
سال؛ سابقۀ حداقو یک و حداکثر دو سال) بودند ( .)16معیارهای ورود بته پتووهش عبتارت بتود از
عد شکستگی و آسی دیدگی در اندا ت تانی ،عد وجود ناهنجاریهای اندا ت تانی (اندازهگیتری
بهوسیلۀ آزمون نیویورک) ،عد شرکت در رشتۀ ورزشی دیگر در شش ماه گذشته و داشتن حتداقو
سه جلسه تمرین در هفته .پ از بررسی و معاینات اولیه ،ورزشکاران رضایت خود را با تکمیو فتر
رضایتنامه اعلا نمودند .برای نزدیککردن آزمایش به شرایط طبیعی و پیشگیری از تیییر احتمالی
الگوی دویدن آزمودنی در اثر تمرکز بر سرعت دویتدن ،از آزمتودنیهتا خواستته شتد تتا بتا سترعت
1. Heel Contact
2. Loading Response
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خودانتخابی ،مسیر  20متری را طی کنند (سهمرتبه برای آشنایی با مسیر)؛ البته بترای مقایستۀ اثتر
احتمالی سرعت دویدن و کنترل آن در تجزیهوت لیو اطلاعات در طول مسیر ،سرعت دویدن فرد بتا
زمانسنج دیجیتالی 1کنترل گردید ( .)17،10لاز بهذکر است که بهدلیو خودانتختابیبتودن سترعت
دویدن ،تیییر قابوتوجه در تکرارهای مختل مشاهده نشد .درادامه و بهمنظور انجا آزمایش اصتلی،
آزمودنیها مسیر  20متری را شش مرتبه در پیشآزمون با پای برهنه طی نمودند و ان رافات مرکتز
فشار و توزی فشار مناطق دهگانه توسط دستگاه اندازهگیری فشار ک پایی 2با طول  1060میلیمتر،
عرض  410میلیمتر و تعداد  0192سنسور با فرکان نمونهبرداری  000هرتز اندازهگیتری گردیتد.
ذکر این نکته ضرورت دارد که دستگاه اندازهگیری فشار ک پتایی در فاصتلۀ  10متتری ایتن مستیر
بهصورت طولی قرار گرفته بود .پیش از اجرای آزمون اصلی از آزمودنیها خواسته شد تتا بتا سترعت
طبیعی بهمدت دو تا سه دقیقه دویدن را بر روی دستگاه تمرین کنند تا بتوانند هنگا اجرای آزمون
اصلی ،یک پا (پای برتر) را با دستگاه تماس دهند .برای ایجاد خستتگی ناشتی از دوچرخهستواری از
پروتکو  12مرحلهای تعتدیوشتدۀ مربتوط بته پتووهش بونتاچی ،و همکتاران ( )201،و همچنتین،
دوچرخۀ ثابت تنتوری 4مدل  604استتفاده گردیتد ) .(10آهنتگ پتدالزدن آزمتودنیهتا در تمتامی
مراحو پروتکو  90تا  100دور بر دقیقه بود .برای اطمینان از وامانتدگی آزمتودنیهتا در پایتان هتر
مرحلۀ پروتکو از شاخص 20( RPE0ت 6رتبۀ بورگ) استفاده شد که عتدد شتش نشتاندهندۀ عتد
خستگی بوده و رتبۀ  17الی  20نشاندهندۀ واماندگی میباشد ( .)4شایانذکر استت کته درصتورت
گزارش عدد بیش از  17در انتهای هریک از مراحو ،پروتکو خستگی متوق میشتد .پت از اتمتا
پروتکو خستگی ،آزمودنیها دوباره مسیر  20متری را همانند پیشآزمون طتی کردنتد .بایتد عنتوان
نمود که در این پووهش ک پا به  10منطقۀ آناتومیکی شامو ناحیۀ خارجی پاشنۀ پا ،ناحیۀ داخلی
پاشنۀ پا ،ناحیۀ میانی ک پا ،سرهای پنج استخوان ک پا ،انگشتان دو تا پنج و انگشتت شستت پتا
تقسیمبندی شد (شکو شمارۀ یک).

1. Chronometer
 .2مدل  ،RS scanساخت کشور بلویک
3. Bonacci
4. Tunturi ECB PRO Trainer 604
5. Ratio of Perceived Exertion
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شکل  -2تقسیم کف پا به نواحی دهگانه

پ از اطمینان از نرمالبودن توزی دادهها با استفاده از آزمون شاپیرو ت ویلک ،1از روش آماری تتی
همبسته 2برای تشخیص تفاوتهای ایجادشدۀ ناشی از خستگی در پیشآزمون و پ آزمون استتفاده
شد .در دادههایی که میزان همبستگی پیرسون معناداری بین پیشآزمون و پ آزمون آنها مشاهده
نگردید ،روش آماری تی مستقو برای تجزیتهوت لیو دادههتا مورداستتفاده قترار گرفتت .همچنتین،
بهمنظور م اسبۀ اندازۀ اثر )ES( ،در آزمون تی همبسته و تی مستقو از مجذور اتا بهره گرفته شتد.
باید توجه داشت که براساس نظر کوهن ،4اندازۀ اثر 0،0 ،10و  00درصد بهترتی کوچک ،متوستط
و بزرگ قلمداد میشود ( .)21لاز بهذکر است که آزمونهای آماری بهوسیلۀ نر افتزار  SPSS20انجتا
گرفت و سطح معناداری در این پووهش معادل ( )P≥0/00در نظر گرفته شد.

1. Shapiro-Wilk
2. Independent T
3. Effect Size
4. Cohen
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نتایج
نتایج حاصو از توزی فشار ک پایی در مناطق دهگانۀ پا پ از خستتگی ناشتی از دوچرختهستواری
نشان میدهد که حداکثر فشار ناحیتۀ داخلتی پاشتنه ( ،)P=0/029ناحیتۀ استتخوان کت پتایی اول
( ،)P=0/001ناحیۀ استخوان ک پایی دو ( ،)P=0/001ناحیۀ استخوان ک پایی ستو ( )P=0/01و
ناحیۀ استخوان ک پایی چهار ( )P=0/017بهصورت معناداری افزایش یافته است؛ اما ناحیۀ میتانی
پا ( )P=0/040کاهش را نشان میدهتد .شتایانذکر استت کته ت لیتو نتتایج نتواحی دیگتر تفتاوت
معناداری را نشان نداد .همچنین ،م اسبۀ ضری اثر ( )ESبا استتفاده از مجتذور اتتا ،اثتر خستتگی
ناشی از دوچرخهسواری در توزی فشار ک پایی ناحیۀ داخلتی پاشتنه و ناحیتۀ استتخوان کت پتایی
چهار را دارای اثر متوسط ( 24درصد 20،درصد= )ESو ناحیتۀ میتانی کت پتا ( ،2درصتد=،)ES
ناحیۀ استخوان ک پایی اول ( ،،درصد= ،)ESناحیۀ استتخوانی کت پتایی دو ( 4،درصتد= )ESو
ناحیۀ استخوان ک پایی سو ( ،0درصد= )ESرا دارای اثر بزرگ نشان داد .در جدول شتمارۀ یتک،
اطلاعات آماری مقادیر حداکثر فشار نواحی دهگانۀ ک پایی ،قبو و بعد از اعمال خستتگی در مرحلتۀ
استان دویدن ارائه شده است.
جدول  -2مقايسۀ میانیی حداکثر فشار (نیوت بر سانتیمتر مربع) طی راهرفت در دو نوبت پی

آزمون و

پسآزمون
نواحی کف پا

پی

آزمون

پسآزمون

مقدارt

مقدار P
0/99

------

0/0

------

میانیی و انحراف استاندارد

میانیی و انحراف استاندارد

انگشت شست

10/00±1/14

10/09±2/10

0/001

انگشت دو تا پنج

،/60±0/91

،/41±0/0،

0/69

استخوان ک پایی یک
استخوان ک پایی دو
استخوان ک پایی سه
استخوان ک پایی چهار
استخوان ک پایی پنج
ناحیۀ میانی پا
ناحیۀ خارجی پاشنه
ناحیۀ داخلی پاشنه

1،/09±1/91
1،/11±1/96
1،/00±2/61
0/06±1/،
0/1،±0/9
4/01±1/62
12/10±2/2
1،/،2±1/0

16/41±1/02
10/90±1/44
17/14±2/14
10/40±2/10
0/10±1/70
،/70±1/24
1،/07±1/،2
12/70±1/04

،/،
4/07
،/60
2/6
0/99
2/26
0/72
2/،2

**تفاوت معنادار در سطح  * P≥0/01تفاوت معنادار در سطح P≥0/00

مجذور

**

0/00،
**0/001
**0/001
*0/016
0/92
*0/040
0/40
*0/0،

اتا

%،،
%4،
%،0
%24
-----%،2
-----%20
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مقادیر مثبت نشاندادهشده در جدول شمارۀ دو بیانگر حرکت مرکز فشتار ( )COPxبتهستمت
داخلی م ور طولی ک پا بوده (پرونیشتنشتدن پتا) و مقتادیر منفتی ،حرکتت مرکتز فشتار
بهسمت خارج م ور طولی ک پا را نشان میدهد (سوپینیشنشدن پا).
بررستتی نتتتایج حاصتتو از تیییتترات مرکتتز فشتتار حتتین دویتتدن پ ت از خستتتگی ناشتتی از
دوچرخهسواری نشان از کاهش معنادار سوپینیشن در مرحلۀ تماس ( )P=0/02دارد کته 2،
درصد (مجذور اتا) از این تیییرات ت تتأثیر خستگی بتود (اثتر متوستط) .در مرحلتۀ میتانی
استقرار نیز پرونیشن بهصورت معناداری افزایش داشت ( )P=0/04که  10درصد (مجذور اتتا)
از این تیییرات ناشی از اثر خستگی بود (اثر متوسط) .شایانذکر است که تیییرات در مرحلتۀ
پیشروی تفاوت معناداری نداشت.
جدول  -1میانیی و انحراف استاندارد انحراف  COPxمرحلۀ استانس دويدن ،قبل و بعد از پروتکل
خستیی
مرحلۀ تماس*(ميليمتر)

مرحلۀ مياني استقرار*(ميليمتر)

مرحلۀ پيشروی (ميليمتر)

قبل از خستگي

-6/82±2/90

-1/17±2/20

11/88±2/88

بعد از خستگي

-8/82±1/76

9/09±2/12

15/91±1/55

مقدار t

2/51

2/2

9/02

مقدار P

9/92

9/98

9/17

مجذور اتا

%21

%18

------

*علامت ستاره نشاندهندۀ تفاوت معنادار در سطح  P≤0/00است.

بحث و نتیجهگیری
خستگی یکی از عواملی است که میتواند باعث اختلال در الگتوی دویتدن گتردد .تیییتر در الگتوی
دویدن باعث تیییر گشتاور مفاصو شده و درنتیجه ،منجتر بته ایجتاد آستی و یتا کتاهش عملکترد
ورزشی میگردد ( .)19پووهش حاضر در پی آن بود تا اثر خستگی ناشتی از دوچرختهستواری را بتر
میزان تیییرات مرکز فشار و توزی فشار مناطق دهگانۀ ک پایی طی دویدن ستهگانتهکتاران مبتتدی
بررسی نماید .با انتخا عدد بالاتر از  17در شاخص بورگ 20ت 6رتبهای ،این اطمینتان حاصتو شتد
که تما ورزشکاران به حد واماندگی رسیدهاند .بررسی دادههای حاصو از این پووهش نشان داد کته
پ از خستگی ،سوپینیشن در فاز تماس کاهش مییابد؛ امتا پرونیشتن در فتاز میتانی استتان بتا
افزایش معناداری مواجه میشود .همچنین ،ت لیو نتایج فشار ک پایی بیانگر آن بود که میزان فشار
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نواحی داخلی پاشنه و متاتارسالهای یک الی چهار افزایش معناداری داشته است؛ امتا میتزان فشتار
ناحیۀ میانی ک پا بهصورت معناداری کاهش یافته است .باید توجه داشت که در بررستی مطالعتات
گذشته ،پووهشی که به بررسی فشار ک پایی سهگانهکاران پرداختته باشتد توستط پووهشتگر یافتت
نشد؛ بنابراین ،امکان مقایسۀ نتایج این پووهش با مطالعات گذشته وجود نداشت.
بایسیاز 1و همکاران ( )2000و وایست 2و همکاران ( )2004طی بررسی اثر خستگی بر توزیت فشتار
ک پایی با پروتکو دویدن مشاهده کردند که حداکثر فشار ک پایی در نواحی استخوانهای ک پایی
دو و سه افزایش پیدا کرده است که نتایج این مطالعات (با پروتکتو خستتگی دویتدن) بتا یافتتههای
پووهش حاضر (با پروتکو خستگی دوچرخهسواری) همسو میباشد (.)9،12
یکی از مکانیسمهای مهم اندا ت تانی در جذ شوک ناشی از برخورد پا با زمین ،انجا کنترلشدۀ
حرکت پرونیشن است .هنگا برخورد پا با زمین بهدلیو بازبودن مفصو زانو ،ساق پتا دارای چترخش
خارجی میباشد که باعث ایجاد حرکت سوپینیشن در مفصو ستا تالتار متیشتود .هنگتامیکته پتا
درحالت سوپینیشن به زمین برخورد میکند ،بهدلیو ایجاد نیروی عک العمو ،گشتاور حاصو پتا را
به سمت پرونیشنشدن میبرد ( )1،،17که درصورت کنترلنشدن ایتن گشتتاور پرونیشتنی ،ناحیتۀ
داخلی ک پا با نیروی بیشتری با زمین برخورد میکنند و این امر باعث افزایش فشار در این نواحی
میگردد ( .)1،،17اختلال در مکانیسم جذ شوک پرونیشن پتا متیتوانتد باعتث ایجتاد آستی در
مفاصتو کت پتا ،مت پتا و زانتو گتردد ( .)19ازستویدیگر ،حرکتت پرونیشتن و سوپینیشتن پتا بتتا
چرخشهای داخلی و خارجی ساق پا هماهنگ بوده و این امر نشان میدهتد کته اختلتال در الگتوی
پرونیشن و سوپینیشن پا میتواند باعث بروز اختلال در چرخشهای ساق پا و درنتیجته ،آستی بته
زانو گردد ( .)1،،19دراینراستا ،گوریاچو ،و همکاران ( )2011بیان داشتند که حرکت مرکتز فشتار
بهسوی داخو و خارج پا باعث تیییر در گشتاور اداکشنی زانو میشود و میتواند منجر به آسی های
مفصو زانو گردد ( .)10خستگی عضلانی یکی از عوامو مهمی است که میتواند منجر به بروز اختلال
در کنترل حرکت پرونیشن پا گردد ( .)9،12همچنین ،اختلال در کنترل حرکت پرونیشن متیتوانتد
باعث کاهش جذ شوک و درنتیجه ،افزایش فشار به ساختارهای ک پا شود ( .)9،12ایتن احتمتال
وجود دارد که در پووهش حاضر ،خستگی عضلانی بهویوه عضلۀ درشتنی قدامی باعث عتد کنتترل
حرکت پرونیشن در مراحو استان شده باشد که درنتیجۀ آن فشار به نتواحی داخلتی پتا از جملته
ناحیۀ داخلی پاشنه و متاتارسالهای یک الی چهار افزایش پیدا کرده است .افزایش فشتار در نتواحی

1. Bisiaux
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استخوانهای ک پایی در طولانیمدت میتواند باعث شکستگیهای فشاری 1این استتخوانهتا شتود
( .)10،12،20علاوه براین ،نتایج حاصو از مجذور اتا نشاندهندۀ تتأثیر بیشتتر خستتگی در منتاطق
استخوانهای ک پایی دو و سه میباشد که این امر بیتانگر احتمتال بیشتتر آستی در ایتن منتاطق
نسبت به مناطق دیگر است.
با توجه به جدول شمارۀ دو میتوان دریافت که پ از خستگی ناشی از دوچرخهستواری در مرحلتۀ
پیشروی در دویدن ،مرکز فشار بهسمت مقادیر مثبت حرکت نمتوده و باعتث پرونیشتن بیشتتری در
مفصو سا تالار شده است .هرچند که تیییر مرکز فشار در مرحلۀ پیشروی بهل اظ آمتاری معنتادار
نبوده است؛ اما پرونیشن مفصو سا تالار در مرحلۀ پیشروی میتواند باعث کاهش است کا مفصتو
سا تالار و میدتارسال شده و درنتیجه منجر به شلی مفصو گردد و بر نیروی پیشروی تأثیر بگتذارد
( .)1،،19ازسویدیگر ،کاهش سوپینیشن پا در مرحلۀ پیشروی باعث اختلتال در چترخش ختارجی
ساق و اکستنشن زانو شده و میتواند هماهنگی بین مفاصو اندا ت تانی را ت تتتتأثیر قترار داده و
احتمال آسی هایی چون کشککی ت رانی را افزایش دهد (.)1،،17
هرچند در پووهش حاضر تلاش شد مجموعۀ عوامو م یط تاحدممکن م یط مسابقه را شبیهستازی
کند؛ اما با توجه به تجهیزات اندازهگیری ،امکان انجا آزمونها در پیست یتا م تیط تمترین واقعتی
وجود نداشت .در این پووهش بهدلیو کمبود امکانات آزمایشگاهی بهناچار قادر به انجتا مرحلتۀ اول
رشتۀ سهگانه (شنا) نبودیم .علاوهبراین ،عد استفاده از ابزار آزمایشگاهی پیشرفته برای اندازهگیتری
تیییرات کینتیک و کینماتیک دویدن پ از خستگی در این مطالعه احساس میشود (که بتهدلیتو
کمبود امکانات آزمایشگاهی است)؛ لذا ،پیشنهاد میشود در مطالعتات آینتده بتهمنظور بررستی اثتر
خستگی دوچرخهسواری بر دویدن سهگانهکاران مبتدی از ابزار اندازهگیری کینمتاتیکی و کینتیکتی
بهره گرفته شود.
مطالعات انجا شده معدودی نتایج گاهاً متناقضی را در مورد اثتر خستتگی ناشتی از رکتا زدن در
مکانیک و الگوی دویدن گزارش کرده بودند؛ اما بطور دقیق به سازوکارهای مرتبط و بطور اختص بته
ویوگیهای توزی نیروها به ک پا اشاره نشده است .در مطالعه حاضر نشان داده شتد کته خستتگی
ناشی از دوچرخهسواری در افراد سهگانهکار مبتدی میتواند با افزایش فشتار بتر ستر متاتارستالهتا،
کتتاهش سوپینیشتتن پتتا در مرحل تۀ تمتتاس و افتتزایش پرونیشتتن در مرحل تۀ میتتانی استتتان یتتک
ریسکفاکتور در صدمات اندا ت تانی بهویوه استخوانهای ک پا همراه باشد.

1. Stress Fractures
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Abstract
Success depends largely on the triathlete’s ability to run at maximum efﬁciency, not
adversely inﬂuenced by the previous cycling. Changing pattern of running can cause
injuries to the lower extremities, particularly the ankle and metatarsus. The purpose of
this study was investigating the effect of cycling fatigue on the center of pressure
alteration and plantar pressure distribution during running in novice triathletes. Twelve
male subjects (age: 24.5±2.27 years, weight: 75.8±4.61 kg, height: 178.6±6.46 cm) were
selected and participated in this quasi-experimental study. Twelve-steps cycling protocol
was used to induce fatigue with different intensity on the bicycle ergometer. Center of
pressure alteration and plantar pressure distribution by Foot scan were assessed in before
and after cycling fatigue during various phases of running. Plantar pressure distribution
results showed that the maximum pressure in the areas of the heel medial, metatarsals
1,2,3,4 were significantly increased and in the area of the midfoot was significantly
decreased after the fatigue protocol. Also, the results of the center of pressure alteration
showed that the amount of supination in the heel contact phase was significantly
decreased and the amount of pronation in the mid-stance phase was significantly
increased after the fatigue protocol. The results of this study showed that fatigue cycling
can increase plantar pressure and disorder in the deviation of the center of pressure. The
results of this study concluded that fatigue cycling can cause injury and instability of the
ankle and foot joints. It is suggested that novice triathletes strengthening your Inversion
muscles, especially the tibialis anterior muscle.

Keywords: Triathlon, Fatigue, Cycling, Running, Plantar Pressure Distribution,
Center of Pressure
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