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The Effect of High Heel Shoes on Muscles Forces and Joint Contact Forces 
Sharifmoradi K1,  Karimi M.T2,  

Abstract 

Purpose: It is important to recognize the mechanism of forces applied on lower limbs and 

back during walking with high heel shoes. Raising public awareness about the disadvantages 

of using these shoes is effective in reducing the incidence of related musculoskeletal 

disorders. Therefore, the present study aims to investigate the effect of high heel shoes on 

muscle forces and joint contact forces during walking. 

Methods: A total of 9 young girls with a mean age of 21.34 ± 3.83 years, height of 1.49 ± 

0.14 meters, and a weight of 593.25 ± 17.24, were randomly included in this study. The 

Qualysis motion analyzer and Kistler's Forces Plate were used to record data. Open-SIM 

software was used to extract muscular force and joint contact force. Data were analyzed by 

paired sample t-test at the set point of 0.05. 

Results: Gluteus medius muscle forces during walking with high heels was 46.4 (N/BW) 

which was 1.96 (N/BW) greater than walking without shoes (p=0.02). The forces applied on 

the hip joint in mediolateral plane was significantly higher than walking with bare feet 

(p=0.001). The vertical force applied on lumbosacral joint during walking with high heel 

shoes was significantly greater than walking without shoe (p<0.001). 

Conclusion: Gletus medius muscle force, hip joint contact force on the frontal plane, and the 

vertical joint contact force of the lumbosacral joint was significantly increased while walking 

with high heel shoes. It can be said that continuous use of high-heeled shoes, not only affect 

the hip joint, but also affect the lumbosacral joint and can be a source of damage to theses 

joints, and may endanger at the risk of osteoarthritis. Therefore, it is recommended that these 

users avoid to wearing high heel shoes because of the traumatic consequences. 
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 حین راه رفتن مفصلیکفش بر نیروی عضالنی و نیروی تماس پاشنه اثر ارتفاع 

 2، محمد تقی کریمی1کیوان شریف مرادی

ی فزایش آگاها ر است.راه رفتن با کفش های پاشنه بلند از اهمیت برخوردا شناخت مکانیزم نیروهای وارده بر کمر حین: هدف

ذا تحقیق ل وثر است.در کاهش بروز اختالالت عضالنی اسکلتی مرتبط م ها، کفش معایب استفاده از این در ارتباط باعمومی 

 .شدمی با راه رفتنحین کفش بر نیروی عضالنی و نیروی تماس مفصلی پاشنه حاضر با هدف بررسی اثر ارتفاع 

 این در فیتصاد صورت به کیلوگرم 53/60±76/1 وزن و متر 49/1±14/0 قد دامنه با جوان دختر 9 تعداد :روش بررسی

 فش با استفاده از کسانتی متری و بدون  6مشخصات کینماتیک و کینتکی راه رفتن با کفش پاشنه بلند  .کردند شرکت مطالعه

 تغیرهایم استخراج برای  OpenSim افزاز نرم از. ثبت شد Kistler پلیت فورس و Qualysis حرکتی تحلیل دستگاه

  تحلیل و زیهتج و روش آماری تی وابسته جهت  SPSS افزار نرم  از .شد استفاده نیروی عضالنی و نیروی تماس مفصلی

 .شد استفاده( α=05/0) داری معنی سطح در ها داده

از راه رفتن بدون  )نیوتن/وزن بدن(96/1 بود که 46/4سرینی میانی حین راه رفتن با کفش پاشنه بلند نیروی عضله  :ها یافته

 98/4(. نیروی وارده بر مفصل ران در صفحه داخلی خارجی حین راه رفتن با کفش پاشنه بلند p=02/0) کفش بیشتر بود

(. نیروی عمودی تماس p=001/0) پای برهنه بیشتر بودبدست آمد که به طور معنی داری از راه رفتن با )نیوتن/وزن بدن( 
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به طور معنی داری از راه رفتن بدون کفش  )نیوتن/وزن بدن(  58/0مفصل کمری خاجی حین راه رفتن با کفش پاشنه بلند 

 . (.p=001/0) بیشتر بود

ل و نیروی فرونتا ران در صفحه راه رفتن با کفش پاشنه بلند فعالیت عضله سرینی میانی، نیروی تماس مفصل :نتیجه گیری

اشنه پز کفش عمودی تماس مفصل کمری خاجی را به طور معنی داری افزایش می دهد. شاید بتوان گفت استفاده مداوم ا

 ر می دهد واثیر قرا، نه تنها مفصل کمری خاجی، بلکه مفصل ران را نیز تحت تیتماس مفصلبیشتر بلند بدلیل اعمال نیروی 

 ها را در معرض خطر آرتروز قرار دهد. ریز آسیب در این مفاصل گردد و آنممکن است منشا 

 رفتن راه بلند، پاشنه کفش مفصل ران، مفصل کمری خاجی، اوپن سیم،: کلمات کلیدی

 :ksharifmoradi@gmail.com،                 0000-0001-6123-0035 ORCID کیوان شریف مرادی،نویسنده مسئول: 

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تربیت بدنیکاشان، دانشگاه کاشان،  آدرس:

 کاشان، ایرانه کاشان، ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاعلوم ورزشیاستادیار گروه  -1

 اصفهان، ایراندانشیار گروه ارتوپدی فنی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،  -2

 مقدمه

ها رایج  استفاده از کفش های پاشنه بلند در بین خانم

 می بلند پاشنه های کفش زنان %70 که است به طوری

 کفشها این از روزانه طور به ها آن از درصد 40 و پوشند

 اثرات مورد در اگر چه متخصصان. (1)کنند می استفاده

دهند لیکن زنان همچنان  می هشدار ها کفش این زیانبار

های پاشنه بلند اصرار می ورزند به  به پوشیدن کفش

ها  از این گونه کفش زن ها میلیون امروزه که طوری

 .(1) ستفاده می کنندا

 -پوشیدن کفش های پاشنه بلند بر راه رفتن و مشخصه   

 های بیومکانیکی راه رفتن اثر گذار است. با پوشیدن 

کفش های پاشنه بلند، مچ پا در یک وضعیت پالنتار 

دورسی فلکشن کمتر و  (2،3)فلکشن قفل می گردد 

اورژن کمتر از فاز ضربه پاشنه تا فاز بلند شدن انگشت 

های  شست در مفصل تحت قاپی هنگام را رفتن با کفش

. این وضعیت عملکرد طبیعی (4) پاشنه بلند مشاهده شد

در فاز  1مچ پا حین راه رفتن که شامل پالنتار فلکشن

از فاز صاف شدن پا تا فاز  2ضربه پاشنه، دورسی فلکشن

بلند شدن پاشنه و یک پالنتار فلکشن از فاز بلند شدن 

ست می باشد را مختل پاشنه تا فاز بلند شدن انگشت ش

می کند و در سرتاسر فاز ایستایی، پا در یک وضعیت 

. قرار (1،5،6)پالنتار فلکشن اجباری کفش باقی می ماند

گرفتن پا در وضعیت پالنتار فلکشن دائمی نه تنها باعث 

ضعف و درد مچ پا می شود بلکه باعث افزایش فلکشن در 

                                                           
1 Plantar Flextion 
2 Dorsi Flexion 

 های کمری می شوده ران و زانو و تغییر در لگن و مهر

. قرار گرفتن مچ پا در وضعیت پالنتار فلکشن (10-7)

دائمی با عدم توانایی مچ پا در جذب نیروهای وارده به 

ن نیروها بایستی در مفاصل مفاصل همراه است، به ناچار ای

باالتر و به مقدار بیشتری جذب شود که افزایش نیروهای 

تجمعی در کمر می تواند منجر به درد و آسیب در این 

 ناحیه شود. 

های پاشنه بلند بر کمر  تحقیقات در زمینه اثر کفش   

، برخی تحقیقات (7-10) نتایج متناقضی را نشان می دهد

و افزایش زاویه قوس  (11) افزایش تیلت قدامی لگن

برخی دیگر تحقیقات تیلت خلفی  (7، 15-10) کمری

گر و دی(9،10،16)لگن و کاهش زاویه قوس کمری 

تحقیقات عدم تغییر در زاویه قوس کمری با پوشیدن 

را گزارش کردند.  (18 ،17 ،8) های پاشنه بلند کفش

های پاشنه بلند بر فعالیت  تحقیقات در ارتباط با اثر کفش

عضالت تنه و کمر حین راه رفتن با کفش پاشنه بلند نیز 

نتایج متفاوتی را در این زمینه بیان می کند. برخی 

غییر در فعالیت الکتریکی عضالت ارکتور تحقیقات عدم ت

، برخی دیگر از تحقیقات عدم تغییر در (19) اسپاین

و دیگر تحقیقات افزایش اوج  (20) فعالیت عضالت شکمی

های پاشنه  فعالیت عضالت کمری را حین پوشیدن کفش

هیچ گونه  محققان. (10، 21-23) بلند گزارش کرده اند

 تغییری در فعالیت الکتریکی عضالت ارکتور اسپاین زنان

هنگام راه  (20) و فعالیت عضالت شکمی و پشت (19)

 رفتن کفش پاشنه بلند مشاهده نکردند. 
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پاشنه بلند باعث های  اگر استفاده طوالنی مدت از کفش

افزایش لودروز شود ممکن است منجر به تغییرات 

ساختاری تاندن و عضله گردد. تحقیقات افزایش فعالیت 

های پاشنه  عضالت در پایین کمر هنگام پوشیدن کفش

. با افزایش ارتفاع (10، 21-23) بلند را گزارش کرده است

پاشنه کفش حداکثر الکترومیوگرافی عضالت کمری در 

ناحیه مهره چهار و پنج کمری به طور معنی داری افزایش 

 و عضالت ارکتور اسپاین زودتر فعال شدند (10) یافت

. فعالیت زود هنگام عضالت ارکتور اسپاین به همراه (23)

ش لوردوز کمری، ممکن است فشردگی افزایش یا کاه

ستون فقرات را افزایش دهد و در نهایت به خستگی 

. در حقیقت (10،20)عضالنی و کمردرد منجر شود 

د حداکثر قدرت درص 2انقباضات عضالت کمری با حداقل 

می تواند اکسیژن بافت را کاهش دهد و انقباضات طوالنی 

مدت ایزومتریک در این شدت با آسیب استرین مکرر کمر 

بنابراین حتی سطوح پایین فعالیت  (24) ارتباط دارد

عضالت کمری در دوره های طوالنی مدت و بدون وقفه، 

 .(25) ممکن است منجر به سازگاری منفی بافتی شود

پاشنه بلند اثرات منفی چندگانه بر بدن کفش های    

دارند که شامل تغییر در الگوی راه رفتن، پوسچر، کاهش 

می باشد.  (27)افزایش خطر سقوط  و (26) تعادل

همچنین استفاده دائمی از کفش های پاشنه بلند بر 

 ت به طوریراستای بدن از انگشتان پا تا کمر اثر گذار اس

که فشار و ناپایداری بر مچ پا وارد می کند و باعث افزایش 

خطر آسیب مچ پا می شود. تغییر راستای قامت، باعث 

بندی فعالیت  تغییر شدت فعالیت الکتریکی و زمان

و  (10، 21-23) عضالت اندام تحتانی و کمر شده

 ها را در این مفاصل تغییر می دهند وهمچنین توزیع نیرو

تواند منشا بسیاری از دردهای عضالنی اسکلتی در می 

 کمر باشد، تغییر توزیع نیروها و فعالیت عضالت کمر 

مراه شود. می تواند با تغییرات در ساختارهای بافت نرم ه

بررسی میزان فشار وارده بر مهره های کمری حین راه 

رفتن با کفش های پاشنه بلند به مدلسازی اسکلتی 

عضالنی حین راه رفتن و محاسبات پیجیده ریاضی نیاز 

با دارا بودن این قابلیت  Open-SIMدارد نرم افزار 

امکان بررسی نیرو های وارده بر مهره های کمری را فراهم 

ورد. شناخت مکانیزم نیروهای وارده بر کمر حین راه می آ

رفتن با کفش های پاشنه بلند از اهمیت برخوردار است و 

می تواند بینش استفاده کننده گان از این کفشها و عواقب 

بهداشت  که ارتقاء استفاده از آن را افزایش دهد. از آنجایی

 عمومی در جامعه با افزایش آگاهی اقشار مختلف جامعه

امکان پذیر است لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر 

ارتفاع کفش پاشنه بلند بر نیروی عضالنی و نیروی تماس 

 مفصلی کمری خاجی و ران می باشد.

 

 روش بررسی

ز ا اهتحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود. تمامی آزمودنی 

سالمت جسمی و توانایی ایستادن و راه رفتن مستقل 

 شکدهجامعه آماری تحقیق، دانشجویان دان .برخوردار بودند

 توانبخشی دانشگاه اصفهان می باشد. نمونه آماری این

تحقیق به صورت تصادفی از بین دانشجویان دانشکده 

نفر  2با توجه به اینکه مدلسازی  توانبخشی انتخاب شدند.

» ر فزااز آزمودنی ها، بدلیل ناپدید شدن مارکرها در نرم ا

 11های پژوهش آزمودنین پذیر نبود، امکا« 

 العهپارامتر های منتخب در این مط نفر در نظر گرفته شد.

عبارتند از: نیروی تماس مفصل کمری خاجی، نیروی 

تماس مفصل ران و نیروی عضالت. نیروهای تماس 

مفصلی و نیروهای عضالنی به جرم بدن هر آزمودنی 

 نرماالیز شدند.

ه های کینماتیکی و کینتیکی به جهت اندازه گیری داد   

 7شامل  Qualysis ترتیب از سیستم تحلیل حرکتی 

کشور سوئیس( و صفحه   Qualysisدوربین )شرکت 

 کشور سوئیس(  Kistler)شرکت  Kistlerنیروی 

. (28) شد( استفاده SA 960میلی متر مدل  600*500)

 26تعداد پس از کالیبراسیون دوربین ها و صفحه نیرو، 

مارکر منعکس کننده نور بر برجستگی های استخوانی 

آزمودنی نصب شد همچنین چهار کالستر شامل جهار 

مارکر بر قسمت میانی ساق و ران سمت چپ و راست 

که آزمودنی  متصل می شد، یک آزمون استاتیک در حالی

 -بر روی صفحه نیرو ایستاده بود گرفته شد سپس ویژگی

ودنی ها حین راه رفتن ثبت شد. هر های راه رفتن آزم

تکرار راه رفتن را انجام داد به طوری که یک پا  3آزمودنی 

بر روی صفحه نیرو قرار می گرفت. راه رفتن آزمودنی ها 

سانتی متری و با  6به صورت تصادفی با کفش پاشنه بلند 

ثانیه استراحت قرار  30پای برهنه انجام شد. بین هر تکرار 

سته شدن آزمودنی ها جلوگیری شود. داشت تا از خ

هرتز بود و داده ها با  100فرکانس جمع آوری داده ها 

هرتز فیلتر شدند. از نرم افزار  10فیلتر پایین گذر 
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Track Manager Qualysis   ساخت  5/7)نسخه

، کشور آمریکا( جهت ثبت داده های  Qualysisشرکت 

 Qualysisفضایی زمانی استفاده شد. خروجی نرم افزار 

Track Manager  به نرم افزارOpen-SIM  منتقل

شد. بعد از مدلسازی بدن آزمودنی، متغیر های نیروی 

تماس مفصل کمری خاجی و نیروی عضالنی استخراج 

 .(1شدند )شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qualysisهای کینماتیکی با استفاده از نرم افزار داده   

Track Manager  ثبت شد. داده ها در قالب فایل

.c3d  به نرم افزار افزارOpen-SIM  منتقل شد. از نرم

، تولید دانشگاه استانفورد، 3)نسخه  Open-SIMافزار 

امریکا( به منظور بررسی نیروی تماس مفصلی و نیروی 

صل مچ پا استفاده شد. بدین منظور عضالت اطراف مف

ابتدا مدل استاتیک هر آزمودنی در نرم افزار اوپن سیم 

Scale  ،شد. سپس با استفاده از تریال های دینامیک

 Inverse kinematic (IK), Inverseمراحل 

Dynamic (ID), Residual Reduction 

Algorithm (RRA) (29) انجام شدند. از ابزار 
Computer Muscle Control Tool (CMC) 
جهت محاسبه تحریکات عضالنی استفاده شد. مرحله 

-Openآخرین مرحله محاسبه در نرم افزار  تحلیل نهایی

SIM  بود که در این مرحله نیروی تماس مفصل و نیروی

فعال و غیر فعال عضالنی محاسبه شد. نیروی تماس 

مفصلی مجموع نیروی عکس العمل مفصلی و نیروی تنش 

 زیر محاسبه 1 عضالنی می باشد که از طریق فرمول

 می شود:  

 
Fmus + GRF + JCFdist +JCFprox=Mseg.Aseg     

 

نیروی  GRF نیروی عضالنی، Fmus که در این فرمول 

نیروی تماس مفصلی  JCFdist عکس العمل زمین، 

 نیروی تماس مفصلی پروکزیمال  JCFprox دیستال، 

بعد شتابهای  Aseg 6جرم قطعه و  Mseg  می باشد.

 .(30 ،31) خطی و زاویه ای قطعه می باشد

یک نرم افزار شبیه ساز و آنالیز  Open-SIMنرم افزار    

سیستم اسکلتی عضالنی است که امکان تحلیل حرکات و 

تخمین نیروهای سطح مفصلی و نیروی تولیدی عضالت 

توسط این نرم افزار امکان پذیر است. با شبیه سازی 

سیستم اسکلتی عضالنی امکان تشخیص و درمان حرکات 

نیروی عضالت . (32) پاتولوژیک و غیر طبیعی وجود دارد

و نیروی تماس مفصل به وزن بدن هر آزمودنی نرماالیز 

ویلک -توزیع نرمال داده ها توسط آزمون شاپیرو  شد.

هت آزمون شد. بعد از اطمینان از توزیع نرمال داده ها، ج

تی وابسته در محیط نرم مقایسه بین دو گروه از آزمون 

(  >05/0pو سطح معنی داری ) SPSS 22افزاری 

 استفاده شد. 

 

 یافته ها

متر و وزن  49/1±14/0دختر جوان با دامنه قد  11تعداد 

 شرکت کردند. تحقیق در این کیلوگرم 76/1±53/60

دامنه حرکتی ران، لگن و تنه را حین راه رفتن با  1جدول 

کفش پاشنه بلند و بدون کفش نشان می دهد نتایج 

ویلک نشان داد اختالف میانگین داده ها در -آزمون شاپیرو

سانتی متری و گروه پای برهنه دارای  6دو گروه پاشنه 

(. بنابراین از آزمون تی 1توزیع نرمال بودند )جدول 

 Open-SIM: مدلسازی آزمودنی در نرم افزار 1شکل 
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گونه که  جهت مقایسه متغیرها استفاده شد. همانوابسته 

مشاهده می شود حین راه رفتن با کفش پاشنه بلند هیچ 

گونه تفاوت معنی داری در دامنه حرکتی مفصل ران، لگن 

 و تنه در مقایسه با راه رفتن با پای برهنه مشاهده نشد

 .(1)جدول 

آمده  2اوج نیروی عضالنی عضالت مختلف در جدول    

د اختالف ویلک نشان دا-نتایج آزمون شاپیرو است.

روه گسانتی متری و  6میانگین داده ها در دو گروه پاشنه 

این از بنابر (.2پای برهنه دارای توزیع نرمال بودند )جدول 

آزمون تی وابسته جهت مقایسه متغیرها استفاده شد. 

گونه که مشاهده می شود هیچ گونه تفاوت معنی  همان

ند ی عضالت حین راه رفتن با کفش پاشنه بلداری در نیرو

ه (. اگر چ<05/0p) در مقایسه با پای برهنه مشاهده نشد

هیچ گونه اختالف معنی داری مشاهده نشد اما اکثر 

عضالت یک روندی به سوی افزایش نیروی عضالنی حین 

ی راه رفتن با کفش پاشنه بلند نشان دادند. تنها نیرو

کاهش داشت.  تنها  سوئزعضالت سرینی بزرگ و عضله 

عضله سرینی میانی اختالف معنی داری را نشان داد. 

 نیروی عضله سرینی میانی حین راه رفتن با کفش پاشنه

اه از ر نیوتن/وزن بدن 96/1 به مقدار بود که 46/4بلند 

  (2)جدول  (p=02/0) رفتن بدون کفش بیشتر بود

 3نیروی تماس مفصل ران و کمری خاجی در جدول    

د اختالف ویلک نشان دا-آمده است. نتایج آزمون شاپیرو

روه گسانتی متری و  6میانگین داده ها در دو گروه پاشنه 

راین از (. بناب3پای برهنه دارای توزیع نرمال بودند )جدول 

 آزمون تی وابسته جهت مقایسه متغیرها استفاده شد. 

نه که مشاهده می شود اختالف معنی داری در گو همان

 نیروی تماس مفصل ران در صفحه قدامی خلفی

(01/0=pو صفحه داخلی خارجی ) (001/0=p مشاهده )

شد. نیروی وارده بر مفصل ران در صفحه داخلی خارجی 

ه ببدست آمد که  98/4حین راه رفتن با کفش پاشنه بلند 

. برهنه بیشتر بودطور معنی داری از راه رفتن با پای 

( مفصل کمری p=001/0) نیروی تماس مفصلی عمودی

خاجی حین راه رفتن با کفش پاشنه بلند به طور معنی 

 داری از راه رفتن بدون کفش بیشتر بود. نیروی عمودی

تماس مفصل کمری خاجی حین راه رفتن با کفش پاشنه 

رو بدست آمد که به طور معنی داری از این نی 58/0بلند 

 ن راه رفتن بدون کفش بیشتر بود. حی

 

 بحث و نتیجه گیری

د هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر ارتفاع کفش پاشنه بلن

بر نیروی عضالنی و نیروی تماس مفصلی کمری خاجی و 

 ور افزایش ارتفاع پاشنه به ط ران بود. نتایج نشان داد

 نیروی وارده بر ،نیروی عضله سرینی میانی معنی داری

مفصل ران در صفحه داخلی خارجی و نیروی عمودی 

 . افزایش داد حین راه رفتنتماس مفصل کمری خاجی را 

نتایج نشان داد که نیروی تماس مفصل ران در صفحه    

 -حین راه رفتن با کفش پاشنه بلند به طور معنی عرضی

داری بیشتر از این نیرو در وضعیت راه رفتن بدون کفش 

بدن حین  عرضیکه نوسانات در صفحه  ود. از آنجاییب

 های مچ پا و لگن حفظ از طریق استراتژیبیشتر ایستادن 

می شود و این استراتژی حین فاز ایستایی راه رفتن بیشتر 

به چالش کشیده می شود و از طرف دیگر با افزایش ارتفاع 

 (2)پاشنه، مچ پا در وضعیت پالنتار فلکشن قرار می گیرد 

و از آنجایی که تطابق کامل مفصل در این وضعیت وجود 

 و استراتژی مچ پا (3، 33)ندارد مچ پا ناپایدار می شود 

جهت حفظ ثبات در صفحه عرضی کاسته می شود 

بنابراین استراتژی مفصل ران باید کاهش نقش استراتژی 

مچ پا را جبران کند و فعالیت عضالت در این ناحیه که 

مسئول نگهداری لگن در صفحه عرضی می باشند را 

افزایش دهند بعالوه افزایش ارتفاع لگن از سطح زمین 

عاملی تشدید کننده در جهت  خود نیز می تواند به عنوان

ناپایداری لگن در صفحه عرضی عمل کند و مجموعه این 

عوامل باعث شوند که نیرویی که عضالت سرینی میانی در 

صفحه عرضی تولید می کند افزایش یابد و منجر به 

افزایش نیروی تماس مفصلی در صفحه عرضی مفصل ران 

 انی دارد. گردد که با نتایج حاصل از مطالعه حاضر همخو

نتایج همچنین نشان داد که نیروی  قدامی خلفی    

مفصل ران حین راه رفتن با کفش پاشنه بلند در مقایسه 

با پای برهنه کاهش می یابد. شاید علت کاهش نیروی 

قدامی خلفی به این خاطر باشد که اوال حین راه رفتن با 

کفش پاشنه بلند طول گام کاهش می یابد از طرف دیگر 

 خاطر آن که مرکز جرم بدن کمی رو به جلو قرار  به

می گیرد بدن در یک وضعیت ناپایدار رو به جلو قرار دارد 

و نیازی به انقباض بیشتر عضالت سرینی بزرگ جهت 

پیشروی وجود ندارد بنابراین نیروی قدامی خلفی کمتری 

به مفصل ران وارد می شود. نتایج تحقیق حاضر نیز نشان 

 سوئزخاصره عضله  و  بزرگ  سرینی  ضالت ع داد نیروی 
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 اندام تحتانی : دامنه حرکتی مفاصل1جدول 

 صفحه مفصل
 سانتی متری 6پاشنه 

 انحراف معیار ±میانگین 

 پای برهنه

 انحراف معیار ±میانگین 

p-آزمون شاپیروویلک  مقدار

 اختالف  دو گروه
p-مقدار  

 766/0 80/0 12/±01 16/3 11/±50 17/3 سهمی ران

 946/0 57/0 39/±69 62/2 39/±76 68/3 افقی

 834/0 53/0 14/±38 22/7 14/±06 49/5 عرضی

 146/0 58/0 6/±35 68/1 7/±58 73/1 قدامی خلفی لگن

 491/0 20/0 0/±93 44/0 6/±14 09/1 عمودی

 315/0 72/0 08/18 ± 49/5 16/±64 46/7 داخلی خارجی

 398/0 07/0 4/±89 88/2 8/±43 95/2 قدامی خلفی کمری خاجی

 415/0 06/0 7/±23 29/0 6/±69 20/1 عمودی

 244/0 06/0 10/±17 08/9 8/±62 45/7 داخلی خارجی

 >05/0pسطح معناداری 

 

 

 : نیروی عضالنی عضالت اندام تحتانی و تنه2جدول 

 عضالت
 سانتی متری 6پاشنه 

 انحراف معیار ±میانگین 

 برهنهپای 

 انحراف معیار ±میانگین 

p-آزمون شاپیروویلک مقدار 

 اختالف  دو گروه 
p-مقدار  

 178/0 18/0 0/±14 05/0 0/±20 12/0 نزدیک کننده کوتاه

 141/0 08/0 0/±47 05/0 0/±65 34/0 نزدیک کننده بلند

 192/0 19/0 0/±19 04/0 0/±24 11/0 نزدیک کننده بزرگ

 917/0 19/0 14/0±10/0 0/±14 12/0 دو سررانی سربلند

 320/0 58/0 0/±34 15/0 0/±41 14/0 دوسررانی سرکوتاه

 468/0 61/0 0/±57 18/0 0/±50 32/0 نیمه غشایی

 457/0 61/0 0/±13 06/0 0/±10 08/0 نیمه وتری

 359/0 61/0 1/±48 36/0 1/±62 37/0 راست رانی

 151/0 53/0 0/±29 15/0 0/±36 14/0 سرینی بزرگ

 *017/0 65/0 0/±25 11/0 0/±45 20/0 سرینی میانی

 629/0 52/0 0/±27 21/0 0/±34 22/0 سرینی کوچک

 444/0 17/0 1/±41 40/0 1/±58 31/0 سوئز

 969/0 06/0 2/±40 17/0 2/±40 34/0 خاصره

                 >05/0p*معنی داری را نشان می دهد.  سطح معناداری 
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 اندام تحتانی تماس مفصلی: نیروی 3جدول 

 صفحه مفصل
 سانتی متری 6پاشنه 

 انحراف معیار ±میانگین 
 پای برهنه

 انحراف معیار ±میانگین 

آزمون شاپیروویلک  p-مقدار

 اختالف  دو گروه
p-مقدار  

 *009/0 14/0 1/±47 27/0 2/±31 65/0 قدامی خلفی ران

 344/0 09/0 7/±30 06/3 8/±42 81/0 عمودی

 *004/0 08/0 98/4±85/3 04/1±91/0 داخلی خارجی

 068/0 10/0 0/±25 11/0 0/±18 06/0 قدامی خلفی کمری خاجی

 *001/0 71/0 0/±58 02/0 0/±54 03/0 عمودی

 257/0 10/0 0/±11 08/0 0/±09 04/0 داخلی خارجی

                 >05/0p*معنی داری را نشان می دهد.  سطح معناداری 

 

ین ححین راه رفتن با کفش پاشنه بلند کمتر از این نیرو 

 راه رفتن با پای برهنه بود. 

نتایج همچنین نشان داد که نیروی عمودی تماس    

مفصل کمری خاجی حین راه رفتن با کفش پاشنه بلند به 

طور معنی داری از راه رفتن بدون کفش بیشتر بود. با 

نیروی برخورد و سرعت افزایش ارتفاع پاشنه هردوی 

از  نیروی برخورد. افزایش (34) افزایش می یابد بارگذاری

 یک طرف و عدم جذب نیرو در مچ پا بدلیل قرار گرفتن

مچ پا در وضعیت پالنتار فلکشن، منجر به انتقال مستقیم 

نیرو به مفاصل باالتر می شود. بنابراین نیروی عمودی وارد 

شده در مفصل کمری خاجی به طور معنی داری حین راه 

رفتن با کفش پاشنه بلند بیشتر از راه رفتن بدون کفش 

می باشد. از طرف دیگر نتایج تحقیقات نشان از افزایش 

عالیت عضالت راست کننده ستون فقرات در سطح مهره ف

و فعالیت زودتر  (10،22)های سوم، چهارم و پنجم کمری 

ین راه رفتن با ح (23) عضالت راست کننده ستون فقرات

کفش های پاشنه بلند دارد، افزایش فعالیت و افزایش 

مدت زمان فعالیت عضالت راست کننده ستون فقرات 

عالوه بر آن که بار اضافه ای بر دیسک ها بین مهره ای 

وارد می کنند خود می توانند خستگی را در این عضالت 

گان منشا دردهای کمر در استفاده کنندجلو اندازند و 

 کفش های پاشنه بلند باشد.

راه رفتن با کفش پاشنه بلند فعالیت عضله سرینی    

میانی، نیروی تماس مفصل ران در صفحه عرضی و نیروی 

عمودی تماس مفصل کمری خاجی را به طور معنی داری 

افزایش می دهد. شاید بتوان گفت استفاده مداوم از کفش 

بیشتر، نه  پاشنه بلند بدلیل اعمال نیروی تماس مفصل

تنها می تواند مفصل کمری خاجی را تحت تاثیر قرار دهد 

بلکه مفصل ران را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند 

منشا ریز آسیب در این مفاصل گردد و آن ها را در معرض 

خطر آرتروز قرار دهد لذا پیشنهاد می شود استفاده 

واقب کنندگان از کفش های پاشنه بلند با توجه به ع

آسیب زای این کفش ها از پوشیدن این کفش ها جدا 

 خودداری نمایند.

ه کمحدودیت تحقیق که باید مورد توجه قرار گیرد این   

ار تنها آزمودنی های سالم در این تحقیق مورد بررسی قر

ت گرفتند که باید در تعمیم نتایج به دیگر گروه ها دق

 شود.

ور افرادی که به ط پیشنهاد می شود تحقیقات آینده روی 

دائمی از کفش پاشنه بلند استفاده می کنند تحقیق 

صورت گیرد همچنین در تحقیقات آینده نیروهای تماس 

 رد.مفصلی وارده بر کمر و مفصل ران مورد بررسی قرار گی
 

 سپاسگزاری

بدینوسیله از مجموعه مرکز تحقیقات عضالنی اسکلتی 

پژوهشی دانشگاه دانشکده توانبخشی اصفهان و معاونت 

ا علوم پزشکی اصفهان که زمینه انجام آزمایشات را محی

 کردند تقدیر و تشکر می گردد.
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