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Background and Objectives: Today, various shoes have been developed to 
reduce the effects of injury parameters and improve performance parameters for 
walking. The aim of this study was to evaluate the effect of unstable shoes on 
lower limb kinetic parameters of walking in healthy male students with different 
geometric shapes.

Methods: Twenty healthy male students with the height of 178.96 ± 3.92 cm, 
mean age of 27 ± 3 years, weight of 73.99 ± 6.6 kg and shoe size of 42 (EU) 
were selected. The Kinetic parameters associated with Lower limbs were evaluated 
in four position of domestic production unstable shoes, foreign similar unstable 
shoes, regular control shoes, and barefoot by force plate while walking. To exam-
ine the significant statistical differences between dependent variables of the four 
position of foot cover, the general linear model and the analysis of variance with 
repeated data and / or Friedman in the case of normalization of data in the alpha 
level of 5% SPSS 23 were used.

Results:The kinetic parameters of the lower extremity in four modes of foot 
cover, were studied and there was no change in the peak Posterior Force and the 
peak active force (P≤ 0.05). in the case when there was a significant change in the 
peak passive force and peak anterior Force and the free movement and loading rate 
(P< 0.05).

Conclusion: The results indicate that the domestic production unstable shoes’ 
inefficiency in reducing the damage and increasing the comfort of the lower limbs.
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تأثیر کفش ناپایدار بر پارامترهای کینتیکی مرتبط با اندام تحتانی هنگام راه رفتن در 
دانشجویان سالم پسر 
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که1 است1 142 پژوهش1 این1 در1 مدنظر1 کفش1های1 اندازة1
شامل1کفش1ناپایدار1تولید1داخل1)پرفروش1ترین1کفش1در1بازار1
1)Perfect1steps(11کفش1کنترل1ناپایدار1مشابه1خارجی،)ایران

و1کفش1کنترل1معمولیNike(1(1هستند1)شکل11(.
آزمودنی1ها1به1صورت1تصادفی1پروتکل1های1آزمون1را1شامل1
راه1رفتن1با1پای1برهنه،1راه1رفتن1با1کفش1ناپایدار1تولید1داخل،1
با1کفش1 راه1رفتن1 و1 ناپایدار1مشابه1خارجی1 با1کفش1 راه1رفتن1
کنترل1معمولی1را1اجرا1کردند.1داده1های1نیرو1برای1هر1آزمودنی1
تعیین1 به1منظور1 شد.1 تبدیل1 نرمال1 به1 و1 اندازه1گیری1 نیز1
دستگاه1صفحة1 از1 پا،1 به1 اعمالی1 کینتیکی1 پارامترهای1 اندازة1
قدرت1 با1 سوئیس1 کشور1 1Kistler شرکت1 ساخت1 نیروسنج1
نمونه1برداری110001هرتز1با1طول1601سانتی1متر1و1عرض1401
سانتی1متر1استفاده1شد.1دستگاه1براي1راه1رفتن1آزمودنی1ها1در1
به1 قادر1 آزمودنی1ها1 به1طوری1که1 گرفت؛1 قرار1 مناسبي1 مکان1
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معنادار1 تفاوت1های1 بررسی1 به1منظور1 نباشند.1 آن1 تشخیص1
پا،1 پوشش1 شرایط1 چهار1 میان1 وابسته1 متغیرهای1 آماری1
با1 واریانس1 تحلیل1 و1 تعمیم1یافته1 خطی1 مدل1های1 روش1 از1
داده1ها1 نرمال1نبودن1 صورت1 در1 فریدمن1 یا1 تکراری1 داده1های1
نرم1افزار1 123 نسخة1 از1 استفاده1 با1 درصد1 15 آلفای1 سطح1 در1
زمین1 عکس1العمل1 نیروی1 از1 مؤلفه1 دو1 شد.1 استفاده1 1SPSS
شامل1مؤلفه1های1عمودی1و1قدامی-خلفی1اندازه1گیری1شدند.1
متغیرهای1مرتبط1با1این1نیرو1شامل1اوج1نیروی1عمودی1فعال،1
اوج1نیروی1عمودی1غیرفعال،1اوج1نیروی1پیش1ران،1اوج1نیروی1
ترمزی1و1سرعت1بارگذاری1نیروی1عمودی1و1ترمزی1محاسبه1
شدند.1این1متغیرها1شاخص1های1رایج1در1مطالعات1مربوط1به1
نیروی1عکس1العمل1زمین1هستند1که1در1پژوهش1هاي1پیشین1و1

دیدگاه1پژوهشگران1برگزیده1شدند ]5،18[.1سرعت1بارگذاری1
بین1 خلفی1 و1 عمودی1 نیروی1 تغییرات1 میزان1شیب1 به1عنوان1
120تا1801درصد1بارگذاری1بدن1برحسب1نیروی1وزن1تقسیم1
بر1زمان،1برای1کاهش1خطاهای1ناشی1از1این1نیروها1تعریف1شد 
]8[.1اوج1نیروی1پیش1ران1و1نیروی1ترمزی1از1مقادیر1حداکثر1
نیروی1عکس1العمل1در1راستای1قدامی-خلفی1طی1دو1مرحلة1
نیروی1 اوج1 مقادیر1 آمد.1 دست1 به1 پاشنه1 و1 پیش1روی1 ضربة1
عمودی1عکس1العمل1در1مرحلة1ضربة1پاشنه1و1پیش1روی1نیز1
به1ترتیب1اوج1نیروی1عمودی1غیرفعال1و1فعال1در1نظر1گرفته1
به1دلیل1 آزمودنی1ها1 از1 نفر1 11 اندازه1گیری1 داده1های1 شدند.1
مغایرت1با1فرضیه1هاي1پژوهش1از1فرایند1تحلیل1و1مطالعه1کنار1

گذاشته1شد.

پبالف

شکل 1. الف( کفش ناپایدار تولید داخل
 ب( کفش کنترل ناپایدار مشابه خارجی

 پ( کفش کنترل معمولی

یافته ها 
نمودار111تغییرات1متغیرهای1گشتاور1آزاد،1نمودار121مؤلفة1
طولی1 مؤلفة1 13 نمودار1 و1 زمین1 عکس1العمل1 نیروی1 عمودی1
که1 همان1طور1 می1دهند.1 نشان1 رفتن1 راه1 اتکای1 مرحلة1 در1 را1
مشاهده1می1شود،1تغییرات1نیروها1در1هر1چهار1شرایط1پوشش1
کفش1 متفاوت1 انواع1 می1رسد1 نظر1 به1 است.1 مشابه1 تقریبا1ً پا1
در1الگوی1نیروهای1مدنظر1در1مقایسه1با1پای1برهنه1تأثیرگذار1
نبوده1و1تغییرات1متضادی1را1حاصل1نکرده1است.1از1سوی1دیگر،1
تغییرات1میان1شرایط،1بسیار1جزئی1و1در1مقیاس1کوچک1بوده1

بیان1 را1در1 استنباطی1 از1تحلیل1 استفاده1 لزوم1 امر1 این1 است.1
دقیق1تفاوت1های1مورد1مشاهده1نشان1مي1دهد.

اوج1نیروی1پیش1ران1میان1چهار1شرایط1پوشش1پا،1تفاوت1
معنا1داري1داردP1=0/0041،1F1=4/۹61(1(.1با1توجه1به1نمودار1
1،4میزان1اوج1نیروی1پیش1ران1در1کفش1ناپایدار1مشابه1خارجی1
به1ترتیب11 برهنه1 پای1 با1 مقایسه1 در1 داخل1 تولید1 ناپایدار1 و1
به1طور1 1)P 1=0/002( درصد1 115 و1 1)P 1=0/022( درصد1 111
تولید1 ناپایدار1 کفش1 این،1 بر1 عالوه1 یافت.1 افزایش1 معناداری1
داخل1به1افزایش1معنادار181درصدي1این1شاخص1در1مقایسه1با1

.)P=0/023(1کفش1معمولی1انجامید

نمودار 1. تغییرات اوج گشتاور آزاد هنگام راه رفتن در 
پوشش های گوناگون پا

 نمودار 2. مؤلفة عمودی هنگام راه رفتن در پوشش های 
گوناگون پا
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اوج1نیروی1ترمزی1بین1چهار1شرایط1پوشش1پا1دارای1تفاوت1
معنا1داري1نیستP1=0/0821،1F1=2/362(1(.1مطابق1نمودار151
هیچ1گونه1تفاوت1معنا1داری1بین1چهار1نوع1شرایط1پوشش1پا1در1

.)P ≤0/05(1اوج1نیروی1ترمزی1وجود1ندارد
اوج1نیروی1عمودی1غیرفعال1میان1چهار1شرایط1پوشش1پا1
با1توجه1 1.)P ≥0/0011،1F تفاوت1معنا1داري1دارد1)22/5۷2=1
در1شرایط1 غیرفعال1 عمودی1 نیروی1 اوج1 میزان1 1،6 نمودار1 به1

پای1برهنه1در1مقایسه1با1هر1سه1نوع1کفش1معمولی،1به1ترتیب1
138 خارجی1 مشابه1 ناپایدار1 کفش1 1،)P  ≥0/001( درصد1 154
درصدP ≥0/001(1(1و1کفش1ناپایدار1تولید1داخل12۹1درصد1
)P ≥0/001(1به1طور1معنا1داری1افزایش1یافته1است.1همچنین1
11۹ معنادار1 افزایش1 موجب1 داخل1 تولید1 ناپایدار1 کفش1
است1 معمولی1شده1 با1کفش1 مقایسه1 در1 این1شاخص1 1درصد1

.)P1=0/021(

نمودار 3. مؤلفة طولی نیروی عکس العمل زمین هنگام راه رفتن 
در پوشش های گوناگون پا

نمودار 4. میانگین و انحراف استاندارد نیروی پیش ران میان 
چهار شرایط مختلف هنگام راه رفتن

پا1 پوشش1 شرایط1 چهار1 میان1 فعال1 عمودی1 نیروی1 اوج1
براساس1 1.)P 1=0/3141، 1F 1=1/0۷8( ندارد1 معنا1داري1 تفاوت1
گوناگون1 شرایط1 میان1 معنا1داری1 تفاوت1 هیچ1گونه1 1،۷ نمودار1

.)P ≤0/05(1پوششی1پا1وجود1ندارد
تفاوت1 پا1 پوشش1 شرایط1 چهار1 میان1 آزاد1 گشتاور1 اوج1

معنا1داري1داردP1=0/0021،11F=5/۷61(1(.1با1توجه1به1نمودار1
1،8میزان1اوج1گشتاور1آزاد1در1کفش1معمولی1در1مقایسه1با1پای1
برهنه1به1ترتیب1131درصدP1=0/002(1(،1کفش1ناپایدار1مشابه1
خارجی1101درصدP1=0/003(1(1و1کفش1ناپایدار1تولید1داخل1
18درصدP1=0/004(1(1به1طور1معنا1داری1افزایش1یافته1است،1
.)P ≤0/05(1اما1در1سایر1شرایط1اختالف1معناداری1وجود1ندارد

نمودار 5. میانگین و انحراف استاندارد نیروی ترمزی میان چهار 
شرایط گوناگون هنگام راه رفتن

نمودار 6. میانگین و انحراف استاندارد نیروی عمودی غیرفعال 
میان چهار شرایط گوناگون هنگام راه رفتن
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اوج1سرعت1بارگذاری1میان1چهار1شرایط1پوشش1پا1تفاوت1
معنا1داري1داردP ≥0/0011،1F1=6۷/۹2۹(1(.1براساس1نمودار1
با1 بارگذاری1در1پای1برهنه1در1مقایسه1 1،۹میزان1اوج1سرعت1
کفش1 1،)P  ≥0/001( درصد1 1364 به1ترتیب1 معمولی1 کفش1

کفش1 و1 1)P  ≥0/001( درصد1 121۹ خارجی1 مشابه1 ناپایدار1
ناپایدار1تولید1داخل12601درصدP ≥0/001(1(به1طور1معنا1داری1
افزایش1یافته1است؛1البته1بین1کفش1ها1تفاوت1معنا1داری1وجود1

.)P≤0/05(1ندارد

نمودار 7. میانگین و انحراف استاندارد نیروی عمودی فعال میان 
چهار شرایط گوناگون هنگام راه رفتن

نمودار 8. میانگین و انحراف استاندارد گشتاور آزاد میان چهار 
شرایط گوناگون هنگام راه رفتن

نمودار 9. میانگین و انحراف استاندارد سرعت بارگذاری میان چهار شرایط گوناگون هنگام راه رفتن

بحث 
دو1 زمین1 عمودی1 عکس1العمل1 نیروی1 راه1رفتن،1 هنگام1
ابتدایی1 مراحل1 آنها1 وقوع1 زمان1 که1 دارد1 اصلی1 نیروی1 اوج1
مراحل1 این1 در1 بدن1 پاست.1 دو1 روی1 ایستادن1 فاز1 انتهایی1 و1
آنها1 میان1 فرورفتگی1اي1 میان،1 این1 در1 دارد.1 صعودی1 شتاب1
وجود1دارد1که1در1زمان1Mid1Stance1و1هنگام1ایستادن1روی1
دو1 این1 دارد1مشاهده1مي1ِشود.1 نزولی1 بدن1شتاب1 که1 پا1 یک1
اوج1نیرویی1در1راه1رفتن1تقریبا1ًیکسان1هستند1]19[.1پیش1از1
و1 زانو1 اکستنسور1 راه1رفتن،1عضالت1 با1زمین1هنگام1 پا1 تماس1

اعمال1شده1هنگام1 نیروهای1 تا1 فعال1مي1شوند1 فلکسور1 پالنتار1
تماس1را1جذب1کنند1]20[.1در1راه1رفتن1نیروی1تحرك1به1طور1
عادی1به1کمک1عضالت1پالنتار1فلکسور1مچ1پا1تأمین1می1شود.1
مچ1 مفصل1 و1 نیروست1 تولید1 زانو1 مفصل1 اولیة1 نقش1 به1عالوه1
همچنین1 1.]21-19[ دارد  را1 شوك1 جذب1 نقش1 ابتدا1 در1 پا1
افزایش1انقباضات1برون1گرای1عضالت1بازکنندة1زانو1)چهار1سر1
رانی(1و1پالنتار1فلکسور1مچ1پا1به1عنوان1جذب1کننده1های1شوك،1
زمان1رسیدن1به1حداکثر1نیروی1عمودی1عکس1العمل1زمین1را1

افزایش1مي1دهند ]22[.1
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کلید1پیشگیری1از1آسیب،1توانایی1جذب1مناسب1این1نیروها1
توانایی1 بر1 مؤثر1 عوامل1 شناخت1 پویاست.1 فعالیت1های1 طی1
اندام1 از1آسیب1های1 نیروها،1در1پیشگیری1 این1 بدن1در1جذب1
در1 مؤثر1 عوامل1 از1 یکی1 همچنین1 1.]23[ است1 مؤثر1 تحتانی1
بروز1آسیب،1میزان1نیروهای1واردشده1به1مفاصل1اندام1تحتانی1

است ]25،26[.1
راه1رفتن1 هنگام1 ترمزی1 نیروی1 اوج1 یافته1ها،1 به1 توجه1 با1
کفش1 از1 استفاده1 درواقع1 نیست.1 وابسته1 پا1 پوشش1 نوع1 به1
ناپایدار1در1مقایسه1با1انواع1مختلف1پوشش1پا1نمی1تواند1مزیت1
پیشگیرانه1ای1در1ارتباط1با1پیامدهاي1آسیبی1نیروی1های1وارده1

به1کف1پا1داشته1باشد.
فعال1 عمودی1 نیروی1 اوج1 1،۷ نمودار1 یافته1های1 براساس1
اوج،1 این1 و1 نیست1 وابسته1 پا1 پوشش1 نوع1 به1 راه1رفتن1 هنگام1
نداد.1 نشان1 مدنظر1 کفش1های1 از1 استفاده1 هنگام1 را1 تفاوتی1
پوشش1 انواع1 با1 مقایسه1 در1 ناپایدار1 از1کفش1 استفاده1 درواقع1
آسیبی1 آثار1 با1 ارتباط1 در1 پیشگیرانه1ای1 مزیت1 نمی1تواند1 پا1

نیروی1های1واردشده1به1کف1پا1داشته1باشد.
پژوهشی1 ادبیات1 در1 فعال1 عمودی1 نیروی1 میزان1 هرچند1
بیشتر1متغیر1عملکردی1 و1 شاخص1آسیبی1شناخته1نمی1شود1
است1]7[،1از1دیدگاه1شرکت1های1سازندة1کفش1های1ناپایدار،1
این1کفش1ها1با1اثر1غلتکی1می1توانند1میزان1نیروی1عمودی1فعال1

را1کاهش1دهند ]15[.1
با1 مقایسه1 در1 برهنه1 پای1 1،6 نمودار1 یافته1های1 براساس1
افزایش1 سبب1 معمولی1 کنترل1 کفش1 و1 ناپایدار1 کفش1های1
بر1 عالوه1 مي1شود.1 غیرفعال1 عمودی1 نیروی1 اوج1 معنادار1
کنترل1 با1کفش1 مقایسه1 در1 داخل1 تولید1 ناپایدار1 این،1کفش1
معناداري1 به1طور1 را1 غیرفعال1 عمودی1 نیروی1 اوج1 معمولی،1
افزایش1مي1دهد.1این1افزایش1را1می1توان1به1ویژگی11بالشتکی1کم1
کفش1های1ناپایدار1نسبت1داد.1این1ویژگی1به1توانایی1زیرة1کفش1
در1تعدیل1نیروهای1برخورد1اطالق1می1شود.1با1وجود1این،1اوج1
نیروی1عمودی1غیرفعال1در1کفش1کنترل1معمولی1در1مقایسه1
با1وضعیت1پابرهنه1هنگام1راه1رفتن1کاهش1یافته1است.1درواقع1
این1کفش1ها1)کفش1 است1که1 نیرو1همان1هدفی1 این1 کاهش1
مربوط1 مطالعات1 شده1اند.1 طراحی1 آن1 برای1 معمولی(1 کنترل1
را1 غیرفعال1 عمودی1 نیروی1 اوج1 راه1رفتن،1 هنگام1 آسیب1ها1 به1
1.]7،11،18،26،27[ مي1دانند1 آسیبی1 فاکتورهای1 از1 یکی1
این1متغیرها1ممکن1 افزایش1 با1 ناپایدار1 ترتیب،1کفش1 این1 به1
مواجه1 مرتبط1 آسیب1های1 خطر1 با1 را1 استفاده1کنندگان1 است1
کند.1ادبیات1پژوهشی،1نیروهای1عکس1العمل1زمین1را1با1ایجاد1
دیگر1 از1سوی1 است.1 کرده1 فرض1 مرتبط1 آسیب1ها1 افزایش1 و1
براساس1مطالعات،1مدت1زمان1اعمال1نیرو1می1تواند1مفاصل1را1
به1 1 1.]7[ کند1 اعمال1شده1همراه1 نیروی1 از1 باالتری1 با1سطوح1
عبارت1دیگر،1مقدار1باری1که1در1یک1دورة1زمانی1یکسان1در1هر1

آزمودنی1اعمال1می1شود1باید1مدنظر1قرار1بگیرد.
معمولی1 نشان1می1دهد1کفش1کنترل1 نمودار181 یافته1های1
در1مقایسه1با1دیگر1حاالت1پوشش1پا،1سبب1افزایش1میزان1اوج1
مقایسه1 در1 این1کفش1 مي1شود.1 راه1رفتن1 هنگام1 آزاد1 گشتاور1
میزان1 بیشتر،1 گشتاوری1 بازوی1 به1واسطة1 پابرهنه1 وضعیت1 با1

کفش1های1 درحالی1که1 مي1دهد؛1 افزایش1 را1 آزاد1 گشتاور1 اوج1
ناپایدار1به1دلیل1قوس1پاشنه1ای،1در1مرحلة1برخورد1پاشنة1نیرو1
در1راستای1قدامی-خلفی1بازوی1گشتاوری1کوتاه1تری1از1کفش1
راستای1 در1 بار1 کاهش1 امر1سبب1 این1 دارند.1 معمولی1 کنترل1
کفش1 در1 آزاد1 گشتاور1 اوج1 میزان1 افزایش1 و1 خلفی1 قدامی-1
حاالت1 دیگر1 میان1 حال1 عین1 در1 مي1شود.1 معمولی1 کنترل1
پوشش1پا1تفاوت1معناداری1در1این1متغیر1مشاهده1نشده1است.
مشابه1 ناپایدار1 کفش1 1،4 نمودار1 یافته1های1 به1 توجه1 با1
خارجی1و1ناپایدار1تولید1داخل1در1مقایسه1با1پای1برهنه،1سبب1
افزایش1میزان1اوج1نیروی1پیش1ران1مي1شود.1همچنین1کفش1
ناپایدار1تولید1داخل1به1افزایش1معنادار1اوج1نیروی1پیش1ران1در1
مقایسه1با1کفش1معمولی1انجامیده1است.1نقش1بخش1قدامی1
پیش1ران1 مرحلة1 در1 پا،1 انگشت1شست1 به1ویژه1 انگشتان،1 و1 پا1
مطالعات1 در1 درحالی1که1 است؛1 زیاد1 بسیار1 نیرو1 تولید1 در1
پیشین،1استفاده1از1کفش1ناپایدار1هنگام1دویدن،1سبب1کاهش1
معناداری1در1اوج1نیروی1پیش1ران1در1مقایسه1با1کفش1کنترل1
و1وضعیت1پابرهنه1شده1است ]15[1که1با1نتایج1به1دست1آمده1
در1این1مطالعه1تضاد1دارد.1این1موضوع1نشان1مي1دهد1سرعت1

حرکت1بر1اوج1نیروی1پیش1ران1تأثیري1مستقیم1دارد.
با1 مقایسه1 در1 برهنه1 پای1 1،۹ نمودار1 یافته1های1 براساس1
افزایش1 سبب1 معمولی،1 کنترل1 کفش1 و1 ناپایدار1 کفش1های1
کفش1ها1 بین1 درحالی1که1 مي1شود؛1 بارگذاری1 سرعت1 معنادار1
سرعت1 نمي1شود.1 مشاهده1 متغیر1 این1 در1 معناداری1 تفاوت1
و1 زمین1 عکس1العمل1 نیروی1 حداکثر1 عامل1 دو1 به1 بارگذاری1
زمان1رسیدن1به1حداکثر1نیرو1وابسته1است1]23[.1با1افزایش1
حداکثر1نیروی1عمودی1عکس1العمل1زمین،1سرعت1بارگذاری1
افزایش1می1یابد1]27[.1مطالعات1مرتبط1نشان1مي1دهند1سرعت1
از1 عکس1العمل1 نیروی1 با1 مرتبط1 مقادیر1 بر1 می1تواند1 حرکت1
مطالعات1 1.]7،11[ باشد1 تأثیرگذار1 بارگذاری1 سرعت1 جمله1
مرتبط1با1آسیب1ها1هنگام1راه1رفتن1بیان1مي1کند1مقدار1و1سرعت1
در1 آسیب1 شاخص1های1 کلیدی1ترین1 از1 یکی1 پا1 به1 بار1 اعمال1

اندام1تحتانی1است1]8[.1
با1توجه1به1یافته1ها:

با1پای1برهنه1شرایط1بهتری1 1.1هر1سه1کفش1در1مقایسه1
دارند.

کفش1های1ناپایدار1برخي1پارامترهای1مرتبط1با1آسیب1را1در1
مقایسه1با1کفش1کنترل1افزایش1مي1دهند.

مرتبط1 پارامترهای1 برخي1 داخل1 تولید1 ناپایدار1 کفش1 1.2
ناپایدار1تولید1خارج1افزایش1 با1آسیب1را1در1مقایسه1با1کفش1

مي1دهد.
بعضی1 ارتقای1 سبب1 داخل1 تولید1 ناپایدار1 کفش1 1.3
ناپایدار1 کفش1 با1 مقایسه1 در1 مرتبط1 عملکردی1 پارامترهای1

تولید1خارج1مي1شود.

نتیجه گیری 
پارامترهای1کینتیکی1اندام1تحتانی1در1چهار1حالت1پوشش1
پا1بررسی1شد.1بر1این1اساس،1تغییراتی1در1میزان1اوج1نیروی1
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ترمزی1و1اوج1نیروی1عمودی1فعال1مشاهده1نشد.1در1صورتی1
که1میزان1اوج1نیروی1پیش1ران1و1اوج1نیروی1عمودی1غیرفعال1
و1گشتاور1آزاد1و1سرعت1بارگذاری1با1تغییرات1معناداري1همراه1
با1 اندام1تحتانی1را1 ناپایدار1ممکن1است1 بنابراین1کفش1 است؛1
میزان1نیروی1بیشتری1هنگام1راه1رفتن1مواجه1کند1و1احتمال1
ایجاد1آسیب1را1در1زمان1راه1رفتن1افزایش1دهد.1به1طورکلی1نتایج1
کاهش1 نشان1دهندة1 داخل،1 تولید1 ناپایدار1 کفش1 ناکارآمدی1

آسیب1و1افزایش1راحتی1در1اندام1های1تحتانی1افراد1است.

سپاسگزاری 
دانشجویان1 تمامی1 از1 می1دانند،1 الزم1 خود1 بر1 نویسندگان1
شرکت1کننده1در1این1مطالعه1و1هم1چنین1از1همکاری1مرکز1
ارزیابی1و1پایش1سالمت1دانشگاه1مازندران،1صمیمانه1تشکر1و1

قدردانی1کنند.

تضاد منافع
بین1نویسندگان1هیچ1گونه1تعارضی1در1منابع1وجود1ندارد.
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