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طالعات طب ورزشی

تأثیر کفش ورزشی با زیرۀ نانوسیلیکا بر بارگیری عمودی و بزرگی نیرویهای
عمودی و قدامی-خلفی عکسالعمل زمین در فاز اتکای دویدن
مطهره حسینینژاد ،1منصور اسالمی ،2موسی قائمی

3

 .1کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی ،ابواب جمعی اداره آموزش و پرورش استان فارس
 .2استادیار دانشگاه مازندران
 .3استاد دانشگاه مازندران

تاریخ دریافت39/31/51 :

تاریخ پذیرش39/53/54 :

چکیده
استفاده از مواد جدید فناوری نانو در زیرۀ کفش که بتواند بر نیروهای عکسالعمل زمین در فاز
اتکای دویدن تأثیر بگذارد هنوز بررسی نشده است .هدف پژوهش حاضر بررسی اثر کفش ورزشی
با زیرۀ کامپوزیت نانوسیلیکا و ترموپالستیک االستومر بر میانگین نیرویهای فعال ،غیرفعال،
پیشروندگی ،ترمزی و بارگیری عمودی در مقایسه با کفش ورزشی با زیرۀ پلی وینیل کلراید
(پیویسی) در فاز اتکای دویدن است 51 .آزمودنی مرد پس از پوشیدن دو نوع کفش با زیرههای
کامپوزیت نانو و پیویسی با سرعت  1/1  3/9متر بر ثانیه روی تختۀ نیروسنج دویدند .میانگین
نیروی عمودی و قدامی-خلفی عکسالعمل زمین و بارگیری عمودی ،با استفاده از آزمون تی
همبسته تجزیه و تحلیل شد ( .)α3/31میانگین نیروهای فعال ،غیرفعال ،پیشروندگی و
بارگیریعمودی در کفش کامپوزیت نانو بهطور معناداری بیشتر از کفش پیویسی بود (.)α3/31
همچنین میانگین نیروهای فعال ،غیرفعال ،پیشروندگی و بارگیریعمودی هنگام استفاده از کفش
کامپوزیت نانو به ترتیب  %9/33 ،%1/74 ،%3/7و  %0/30افزایش پیداکرد .استفاده از نانو ذرات
سیلیکا با ایجاد سختی  73Aدر زیرۀ کفش کامپوزیت نانو در مقایسه با کفش پیویسی با سختی
 01Aافزایش معنادار میانگین نیروی عمودی عکسالعمل زمین و میانگین نیروی پیشروندگی را
در پی داشت .این افزایش ممکن است بهدلیل خاصیت استحکامکششی ایجادشده در زیرۀ کفش
توسط نانو ذرات سیلیکا باشد که میتواند اجرای ورزشی را نیز بهبود بخشد .با وجود این ،افزایش
بارگیری عمودی در اثر استفاده از این نوع کفش ممکن است دوندگان را مستعد آسیبهای حاصل
از دویدن کند.
واژگان کلیدی:زیرۀ نانوسیلیکا ،نیروی عمودی عکسالعمل زمین ،نیروی قدامی-خلفی
عکسالعمل زمین ،بارگیری عمودی
نویسنده مسئول

Email: mthr.hosseini@gmail.com
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مقدمه

پژوهشهای سالهای اخیر نشاندادهاند که ساالنه  33تا  35درصد دوندگان طی دویدن
متحمل آسیب میشوند .پژوهشگران معتقدند تکنیک ،سطوح و کفشهای دویدن
میتوانند از دالیل آسیبهای دویدن باشند ( .)1هنگام دویدن دامنۀ نیروی عمودی
عکسالعمل زمین بین  2/3تا  2/8برابر وزن بدن است که از طریق کفش به بدن منتقل
میشود ()2؛ بنابراین ،کفش نقش مهمی در جذب و تعدیل این نیروها دارد.
محققان طی دو دهۀ گذشته برای کاهش آسیب و بهبود اجرا بر تغییر طراحی و مواد
سازندۀ کفشهای دویدن متمرکز شدهاند .جنس زیرۀ کفش 1عاملی مؤثر است که
ممکن است با توجه به مواد سازندۀ آن بر سینتیک و سینماتیک دویدن تأثیرگذارباشد
( .)3،4نتایج برخی تحقیقات اخیر بیانگر این است که استفاده از کفشهایی با زیره و
رویۀ متفاوت بر مقادیر متغیرهای بیومکانیک وابسته به آسیب دویدن مانند اورژن 2پا و
چرخش داخلی درشتنی 3بیتأثیراست ()1،3؛ در نتیجه محققان به سمت کفشهایی با
رویۀ یکسان و زیرۀ متفاوت سوق دادهشدند و با تغییر در مواد و هندسۀ کفش به بررسی
این متغیرها پرداختند .مطالعات اندکی تأثیر جنس زیرۀ کفش را بر سینتیک و
سینماتیک اندام تحتانی بررسیکردهاند و از طرفی ،نتایج این مطالعات نشان از عدم
توافق پژوهشگران در مورد تأثیر کفش و جنس زیرۀ آن بر نیروی عکسالعمل زمین بود
()5-11؛ بنابراین در حال حاضر جنس زیرۀ کفشی که بتواند بر متغیرهای وابسته به
آسیب دویدن و بهبود اجرا تأثیر بگذارد هنوز مشخصنشدهاست.
5
الستیک کربنی ،4الستیک استیرن بوتادین ،3الستیک میکروسلولی  ،اتیل وینیل
استات ،7پلی اورتان ،8پلی وینیل کلراید 9و هایترل 10ترکیباتی هستند که در ساخت
1. Shoe outsole
2. Eversion
3. Tibia internal rotation
4. Carbon rubber
)5. Styrene-butadiene rubber (SBR
6. Microcellular-rubber
)7. Ethyt vinyl acetate (EVA
)8. Polyurethane (PU
)9. Polyvinyl chloride (PVC
10. Hytrel
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زیرۀ کفش استفاده میشود ( .)12بعضی از این مواد ایراداتی دارند؛ مانند وزن زیاد،
استحکام کم ،سایش و هزینۀ زیاد؛ به همین دلیل شناسایی و استفاده از مواد جدید در
زیرۀ کفش که قابلیت بیشتری در مقایسه با مواد پیشین داشتهباشند و باعث بهبود
خواص مواد و همچنین تأثیر ویژه بر عوامل بیومکانیکی وابسته به آسیب و بهبود اجرا
شوند ،در صنعت ساخت کفش ورزشی اهمیت بهسزایی دارد.
فناوری نانو 1در دو دهۀ اخیر به پیشرفتهای فراوانی در فنّاوری تجهیزات و مواد با ابعاد
بسیار کوچک دست یافتهاست و به سوی تحولی فوقالعاده در حال حرکت است که
تمدن بشری را تا پایان این قرن دگرگونخواهدکرد .تاکنون ،شرکت آدیداس با استفاده
از نانولولههای کربنی در زیرۀ کفش موفق به کاهش وزن و کاهش ارتفاع زیرۀ کفش
شدهاست .این شرکت مدعی است علت اصلی موفقیت دوندهای که مدال نقرۀ المپیک
 2008را کسبکرد ،استفاده از کفش ورزشی با زیرۀ نانولولۀ کربنی بودهاست ( ،)13با
این حال ،پژوهش علمی در این زمینه انجام نشده است .در نظر گرفتن خصوصیات
3
نانوسیلیکا 2و تأثیر آن بر زیرۀ کفش از نکات قابل توجه است .نانوسیلیکا قدرت کششی
بسیار زیادی دارد ( )14که باعث میشود استحکام کششی زیرۀ کفش افزایش یابد.
افزایش استحکام کششی ممکن است عالوه بر تعدیل و جذب نیروهای عکسالعمل
زمین ،باعث افزایش انرژی کششی ذخیرهشده در کفش شود و عمالً انرژی بیشتری از
طریق کفش تأمین و به بدن منتقل کند .از این طریق کفش ممکن است بهعنوان منبع
جذب نیروی خارجی و تولید انرژی در نظرگرفتهشود که سبب افزایش قابلیت ورزشکار
در حین اجرا خواهدشد.
با توجه به اهمیت موضوع و نتیجهگیری غیرقطعی از پژوهشهای پیشین و اینکه
پژوهشی راجع به تأثیر نانوسیلیکا در زیرۀ کفشهای ورزشی بر متغیرهای بیومکانیکی
مرتبط با آسیب و بهبود اجرای ورزشکاران انجام نشدهاست ،محقق در نظردارد به این
پرسش پاسخدهد که آیا استفاده از کفش ورزشی با زیرۀ نانوسیلیکا در مقایسه با

1. Nano technology
2. Nanosilica
3. Tensile strength

40

مطالعات طب ورزشی شماره  ،51بهار و تابستان 5131

کفشهای رایج با زیرۀ پیویسی بر نیروی عمودی ،قدامی-خلفی عکسالعمل زمین و
بارگیری عمودی در فاز اتکای دویدن تأثیرگذاراست.
روش پژوهش

روش پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربی است .از میان دانشجویان مرد تربیتبدنی13 ،
نفر فرد سالم و بدون سابقۀ آسیبدیدگی اندام تحتانی با میانگین سن  24  3سال ،قد
 175  3سانتیمتر و وزن  59  8کیلوگرم بهطور تصادفی و در دسترس بهعنوان
نمونۀ آماری انتخاب شدند .کلیۀ اندازهگیریها در آزمایشگاه بیومکانیک دانشگاه
مازندران انجام شد .برای اندازهگیری تغییرات نیروهای عکسالعمل زمین از صفحۀ
نیروسنج کمپانی کیستلر 1با فرکانس نمونهبرداری  1000هرتز استفادهشد.
در این پژوهش از دو نوع کفش با سختی و زیرۀ متفاوت استفاده شد .مقیاس
اندازهگیری سختی کفشها بر اساس شورآ 2بود .کفش اول ،جنس زیرۀ پلی وینیل
کلراید ( )PVCبا سختی  53Aو کفش دوم ،زیرۀ کامپوزیت نانو سیلیکا و ترموپالستیک
االستومر  )TPEN( 3با سختی  70Aبود .آزمودنیها پس از پوشیدن کفش و پنج دقیقه
گرم کردن با سرعت  3/3  0/2متر بر ثانیه در مسیر  10متری روی صفحه نیروسنجی
دویدند که همسطح با زمین قرارگرفته و از دید دونده مخفی بود .برای هر آزمودنی سه
تالش موفق ثبت و از میانگین آنها برای محاسبۀ دادهها استفادهشد .شرایط تالش
موفق ،اجرای الگوی پنجه-پاشنه و رعایت سرعت بود .کنترل سرعت ،با توجه به خطی
بودن حرکت با استفاده از زمان (نمودار نیرو-زمان نیروی عکسالعمل زمین) و مسافت
اجرای حرکت محاسبهشد .فاصلۀ استراحتی بین اجرای آزمون با کفش  PVCو کفش
 3 TPENدقیقه بود .از طرفی ،بهدلیل تأثیر خستگی آزمودنی بر اجرای آزمون ،ترتیب
استفاده از کفش برای هر آزمودنی توسط آزمونگر کنترل شد .متغیرهای وابستۀ تحقیق
عبارت بودند از میانگین نیروی فعال ،4میانگین نیروی غیرفعال 3عمودی ،میانگین نیروی
1. Kistler
2. shore A
)3. Thermo plastics elastomer and nanosilica composite (TPEN
4. Mean active force
5. Mean passive force
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پیشروندگی ،1میانگین نیروی ترمزی 2و بارگیری عمودی 3که بین دو وضعیت کفش
 TPENو  PVCمقایسهشدند.
طبیعی بودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف بررسی شد .از
آمار توصیفی برای ساماندهی دادهها و از آزمون تی همبسته برای مقایسۀ متغیرها در
یک گروه آزمودنی در دو موقعیت دویدن استفادهشد .برای نرمال کردن دادهها به وزن
بدن و رسم نمودار از نرمافزار متلب 4استفادهشد .دادهها بهوسیلۀ نرمافزار اس.پی.اس.اس
نسخه  20و در سطح معناداری  α0/03تحلیلشدند.
نتایج

نتایج نشان داد میانگین نیروی غیرفعال در دویدن با کفش  TPENبهطور معناداری
بیشتر از کفش  PVCبود ( .)α<0/001کفش  TPENدر مقایسه با کفش %3/74 ،PVC
نیروی غیرفعال را افزایش داد .این نتایج بیانگر این است که کفش  TPENبا سختی
 ،70Aدر مقایسه با کفش  PVCبا سختی  53Aنیروی غیرفعال بیشتری تولید میکند
(شکل .)1

شکل  .1میانگین و انحراف استاندارد نیروی غیرفعال در کفش  TPENو ) α<0/001( PVC

نیروی فعال در دویدن با کفش  TPENبهطور معناداری بیشتر از کفش  PVCبود
( .)α =0/043کفش  TPENدر مقایسه با کفش  %0/7 PVCنیروی فعال را افزایشداد.

1. Mean propulsive force
4. Mean braking force
5. vertical loading rate
4. MATLAB
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این نتایج بیانگر این است که کفش  TPENبا سختی  ،70Aدر مقایسه با کفش  PVCبا
سختی  53Aنیروی فعال عکسالعمل زمین را افزایش میدهد (شکل .)2

شکل  .2میانگین و انحراف استاندارد نیروی فعال در کفش  TPENو ) α=0/043( PVC

میانگین نیروی ترمزی در کفش  )210/73  8/23( TPENتفاوت معناداری با کفش
 )203/43  7/34(PVCنداشت ( .)α=0/15از سوی دیگر ،نتایج نشانداد میانگین
نیروی پیشروندگی در کفش  TPENبهطور معناداری بیشتر از کفش  PVCاست
( .)α<0/001کفش  ،TPENدر مقایسه با کفش  PVCنیروی پیشروندگی را در فاز
اتکای دویدن  %2/09افزایشداد .این نتایج نشانمیدهد کفش  TPENبا سختی 70A
تأثیری در میانگین نیروی ترمزی ندارد ،اما نیروی پیشروندگی بیشتری در مقایسه با
کفش  PVCبا سختی  53Aتولید میکند (شکل.)3

شکل  .3میانگین و انحراف استاندارد نیروی پیشروندگی در کفش  TPENو )  α<0/001( PVC
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بارگیری عمودی در کفش  TPENبهطور معناداری بیشتر از کفش  PVCبود

( ،)α=0/023اما میانگین تغییرات کفش  TPENبیشتر از کفش  PVCبود .کفش
در مقایسه با کفش  %5/05 PVCبارگیری عمودی را افزایشداد (شکل .)4

TPEN

شکل  .4میانگین و انحراف استاندارد بارگیری عمودی در کفش  TPENو ) α=0/023( PVC

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر تأثیر کفش با زیرۀ  TPENبر میزان میانگین نیروی فعال ،نیروی غیرفعال،
نیروی پیشروندگی ،نیروی ترمزی و بارگیری عمودی در فاز اتکای دویدن بود .نتایج نشان داد
نیروی غیرفعال در کفش  %3/74 TPENبیشتر از کفش  PVCاست .افزایش نیروی غیرفعال
ممکن است بهدلیل سختی بیشتر کفش  TPENباشد .مطالعات پیشین نیز به این نتیجه
رسیدند که کفشهایی با سختی بیشتر نیروی غیرفعال بیشتری تولید میکنند ( .)7،8این
نتیجه با یافتههای مطالعات دیگر تناقض داشت ( .)1،3در این پژوهشها سرعت آزمودنیها
کنترل نشدهبود و با توجه به اینکه سرعت عاملی تأثیرگذار بر نیروی عمودی عکسالعمل زمین
است ،احتماالً تناقض در یافتهها بهدلیل کنترل نشدن سرعت در تحقیقات یادشده است (.)3
بهعالوه ،اگرچه سرعت در برخی پژوهشها کنترل شدهبود ،از کفشهایی استفاده شدهبود که
مواد و سختی یکسان داشتند و تفاوت کفشها در ارتفاع زیره و وزن کفش بود ()1؛ در نتیجه
ممکن است تناقض در یافتهها بهدلیل یکسان بودن سختی و جنس زیرۀ کفش باشد.

نیروهای غیرفعال مدتهاست ،دلیل اصلی آسیبهای مرتبط با دویدن تلقی میشود ،اما
در حال حاضر در مورد این نظریه که نیروهای غیرفعال طی دویدن پاشنه-پنجه دلیل
آسیبهای خاصاند و باید تعدیل شوند تردیدهای اساسی وجود دارد؛ زیرا نتایج
تحقیقات متعدد اخیر تناقض غیرمنتظرهای را نشان دادند و از نظریۀ خطرناک بودن
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نیروهای غیرفعال حمایت نمیکنند .به نظر میرسد نیروهای غیرفعال طی دویدن و
پریدن معمولی (مانند بسکتبال) در یک دامنه ایمن هستند .نتایج این مطالعات نشان-
دادند فعالیتهایی با نیروهای غیرفعال زیاد ،در مقایسه با فعالیتهایی با نیروهای
غیرفعال کم بهطور معناداری چگالی مواد معدنی استخوان را افزایشمیدهد ()4؛
بنابراین در حال حاضر شواهد قطعی مبنی بر اینکه نیروهای برخورد طی دویدن پاشنه-
پنجه مسئول افزایش آسیبهای مرتبط با دویدن هستند ،وجود ندارد و افزایش نیروی
غیرفعال توسط کفش  TPENممکن است تأثیر مثبتی بر چگالی استخوان و الگوی
انقباض عضالنی داشته باشد.
در پژوهش حاضر نیروی فعال در کفش  %0/7 TPENبیشتر از کفش  PVCبود .این
افزایش در نیروی فعال ممکن است بهدلیل خاصیت کششی کفش  TPENباشد .خاصیت
کششی ایجادشده توسط نانو ذرات سیلیکا در زیرۀ کفش باعث افزایش تولید نیروی
بیشتر در مرحلۀ پوشآف شده و در نتیجه نیروهای فعال در کفش  ،TPENدر مقایسه با
کفش  PVCافزایش معناداری یافتهاند .با توجه به اینکه میزان نیروهای فعال
نشاندهندۀ میزان تولید نیرو برای حرکت است ( ،)13افزایش نیروی تولیدی بهوسیلۀ
کفش میتواند بر نیروی فعال تولیدشده توسط عضالت افزوده شود و این نیروی مضاعف
توانایی ورزشکار را برای اجرای مهارت افزایش داده ،اجرای ورزشکار را بهبود میبخشد.
دامنۀ نیروی پیشروندگی با استفاده از کفش  TPENافزایش پیدا کرد و عمالً باعث
تولید نیروی پیشروندۀ بیشتر شد .نیروی پیشرونده در کفش  TPENبا سختی ،70A
در مقایسه با کفش  PVCبا سختی  %2/09 ،53Aافزایش یافت .استفاده از ذرات
نانوسیلیکا در زیرۀ کفش و افزایش سختی کفش ممکن است باعث افزایش نیروی
پیشروندگی شدهباشد (.)4
نیروی خلفی عکسالعمل زمین به کاهش سرعت بدن در ابتدای فاز گامبرداری و نیروی
قدامی عکسالعمل زمین به افزایش سرعت بدن در انتهای فاز گامبرداری کمک میکند
( .)15در واقع ،نیروی ترمزی در کنترل و کاهش سرعت و نیروی پیشروندگی در
افزایش سرعت مؤثر است .افزایش در دامنۀ نیروی پیشروندگی ممکن است بهدلیل
خاصیت قدرت کششی ایجادشده در کفش توسط نانو ذرات سیلیکا باشد .استفاده از نانو
ذرات سیلیکا باعث افزایش خاصیت کششی زیرۀ کفش میشود ( .)17هنگامیکه کفش
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در مرحلۀ تماس میانی قرار میگیرد؛ یعنی مرحلهای که زیرۀ کفش در کشیدهترین
حالت خود قرار دارد ،این کشیدگی باعث ذخیرۀ انرژی کششی میشود .نهایتاً در مرحلۀ
بعد این انرژی آزاد میشود و در نتیجه در مرحلۀ پوشآف نیروی پیشروندگی بیشتری
توسط کفش  TPENتولید میشود.
پژوهشهای اندکی به مطالعۀ نیروی قدامی-خلفی عکسالعمل زمین پرداختهاند و
مطالعات آزمایشگاهی معموالً بر نیروی عمودی عکسالعمل زمین تمرکز داشتهاند.
نتیجۀ پژوهش حاضر با نتایج برخی پژوهشها مطابقت داشت ( .)8در پژوهشی تأثیر
کفشهایی با درجات سختی متفاوت بر نیروی عکسالعمل زمین بررسی شد و نتایجی
مشابه تحقیق حاضر بهدستآمد به این صورت که کفشهایی با درجات سختی بیشتر،
نیروی پیشروندگی بیشتری تولید میکنند.
همانطور که نتایج نشان داد در سرعت بارگیری عمودی در دو کفش تفاوت معناداری
مشاهده شد .با توجه به اینکه سرعت بارگیری عمودی در کفش  TPENبیشتر از PVC
است ،میزان جذب شوک حاصل از نیروی عکسالعمل عمودی زمین هنگام استفاده از
کفش  TPENکمتر از کفش  PVCاست .نتایج بیانگر این است که این مقدار در کفش
 ،TPENدر مقایسه با کفش  %5/05 PVCبیشتر بود؛ در نتیجه با افزایش سختی کفش
بارگیری عمودی نیز افزایش پیدا کرد ( .)7 ،18این نتایج با یافتههای پیشین ( )19که
دریافتند سختی کفش بر بارگیری عمودی تأثیری ندارد ،تناقض داشت .دلیل تناقض
احتماالً این است که محقق برای هر آزمودنی فقط یک کوشش را بررسی کرد .این
بارگیری خارجی از طریق کفش به استخوانها انتقال داده میشود .نتایج تحقیقات
متعدد نشان داده است بارگیری عمودی یکی از عوامل آسیب شکستگی حاصل از فشار
است ( )20و عمالً افزایش بارگیری عمودی ممکن است باعث افزایش خطر آسیب شود.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد استفاده از کفش  TPENباعث افزایش معنادار میانگین
نیروی فعال ،نیروی غیرفعال عمودی ،نیروی پیشروندگی و سرعت بارگیری عمودی در
فازی اتکا دویدن میشود .با توجه به اینکه سرعت دویدن ،هندسه و رویۀ کفشها در
این پژوهش کنترل شدند ،تغییرات بهوجود آمده در متغیرهای سینتیکی در نتیجۀ
استفاده از نانو ذرات سیلیکا در زیرۀ کفش است .نانو ذرات سیلیکا با افزایش استحکام
کششی در میزان ذخیره و بازگشت انرژی تأثیرگذارند ( .)17از طرفی نانو ذرات سیلیکا
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سختی کفش را افزایش دادند که ممکن است بر افزایش میانگین نیروی فعال ،نیروی
غیرفعال ،نیروی پیشروندگی و بارگیری عمودی مؤثر باشد (.)1،3
افزایش معنادار نیروی پیشروندگی ،نیرویهای برخورد و نیرویهای فعال ممکن است
در بهبود اجرا و اقتصاد انرژی در ورزش به ورزشکار کمک کند .به نظر میرسد استفاده
از کفش  TPENبرای ورزشکارانی که بیشتر به نیروی پیشروندگی نیاز دارند مانند
دوندگان سرعتی یا ورزشکاران پرش طول و ارتفاع کارآیی زیادی داشته باشد .با توجه
به نتایج ،چنین انتظار میرود که اهمیت کفش ورزشی بر نیروهای وارد بر پا و در نتیجه
بر اجرا بهخوبی درک شود .بدیهی است تحقیقات گستردهتر درزمینۀ شناخت خواص
مواد زیره و تأثیر آنها بر متغیرهای بیومکانیکی با هدف بهبود اجرا و کاهش آسیب،
سازندگان کفش را در شناسایی مواد مؤثر در ساخت کفش ورزشی کمک نماید .با توجه
به تأثیر نانو ذرات سیلیکا بر بهبود اجرا ،پیشنهاد میشود از سایر نانو ذرات مانند نانو
ذرات آهن ،نانو ذرات کلی و غیره نیز در زیرۀ کفش استفاده شود .بهعالوه ،استفاده از
نانو کامپوزیتهای متنوع با مواد پلیمری مختلف مانند پلی اورتان و اتیل وینیل استات
و درصدهای متفاوتی از نانو ذرات برای بررسی کاملتر تأثیر جنس زیرۀ بر متغیرهای
بیومکانیکی ضروری بهنظرمیرسد.
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