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 11/52/2316تاريخ پذيرش:                      56/53/2316تاريخ دريافت: 

 چکیده

 کنیکت اجرای در اسپانیايی و ايرانی مرد نخبۀ شمشیربازان کینماتیکی منتخب هایمتغیر مقايسۀ از پژوهش حاضر، هدف

 گیریاندازه برای. نمودند شرکت پژوهش اين در اسپانیايی پوشملی 23 و ايرانی پوشملی 21 منظور،بود. بدين لانج

 متغیرهای هرتز استفاده شد و جهت بررسی 655 فرکانس با دوربین شش حرکت آنالیز سیستم از کینماتیکی، متغیرهای

 ایزاويه و خطی زمانی، متغیرهای. مورداستفاده قرار گرفت هرتز 2555 فرکانس با کیستلر نیروی صفحۀ دو کینتیکی،

 شتاب، فاز در متغیرهای زمان ايرانی شمشیربازان دهد کهمی نشان نتايج. گرديد بررسی تحلیل، برای لانج نیز تکنیک

لانج دارای مقادير کمتری نسبت  طول شتاب و فاز در جرم مرکز خطی سرعت شتاب، فاز در جرم مرکز خطی جايیجابه

 در جآرن مفصل زاويۀ جزبه ای شمشیربازان ايرانیزاويه پارامترهای تمامی همچنین اسپانیايی هستند.به شمشیربازان 

اين  ؛(>52/5P ) باشدمی کمتر از شمشیربازان اسپانیايی بازو به طور معناداری شدنباز سرعت رسیدنحداکثر به لحظۀ

 داکثرح و بازو اکستنشن سرعت رسیدنحداکثربه زمان پرواز، فاز زمان متغیرهای در که شمشیربازان ايرانیحالی است در

ژوهش های پيافته .نسبت به شمشیربازان اسپانیايی هستند بیشتری مقادير دارای معناداری شکلبه  شمشیر، سرعت

تکنیکی میان شمشیربازان ايرانی و شمشیربازان اسپانیايی را از ديدگاه تحلیل کینماتیکی  هايی از تفاوتحاضر، جنبه

 تواند يکی از دلايل اختلاف سطح دو گروه و جايگاه دو کشور در رنکینگ جهانی باشد. مهارت لانج به نمايش کشید که می

 

 لانج نخبه، شمشیرباز کینماتیکی، متغیر شمشیربازی،: کلیدی واژگان
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 مقدمه

ن آ ۀکه لازم باشدميای از روزگار رنسانس تجربه وبوده ربازی، هنر دفاع و حمله با شمشير شمشي

ست، های المپيکي ایکي از ورزششمشيربازی این که برعلاوه. چالاکي ذهن و قدرت فيزیکي بدن است

عنوان یک . این ورزش به(1) شودمحسوب ميپنج رشته  در زمرۀدر مسابقات پنتاتلون مدرن نيز 

ایت متأثر از رع ،های آنتکنيک ۀکه اجرای ماهران تحرک شناخته شده استکاملاً تکنيکي و پر ۀرشت

 ورزش. (2) باشدمي جهت توليد نيرو ها و توانایي عضلاتکينماتيکي و کينتيکي حرکت اندام اصول

های برای موفقيت در رشته ،روایناز؛ ای و دفاعي استای از حرکات حملهدارای مجموعهشمشيربازی 

 ،زمانطور همزدن به حریف و بهتوانایي ضربه بایستمي ، شمشيربازو سابر( لوره)اپه، ف آنمختلف 

به  ،هدف حریف ۀبه منطق زدنضربهورزشکاران برای  این .(3) را داشته باشد او ۀاز ضرب گریز

 راهي سریع برای ،لانج .باشدمي هاۀ آنجملکه لانج از  ای متفاوتي متکي هستندهای حملهتکنيک

 های رزميورزش برخي ازهای اساسي شمشيربازی و یکي از مهارت بوده وکردن فاصله با حریف کم

 ،که اجرای سریع و صحيح حرکت لانج و حرکات پس از آن انددادهها نشان است. بررسي نظير کاراته

با توجه به نسبت حمله در شمشيربازی، تکنيک لانج نقش سزایي در موفقيت ورزشکاران دارد. نقش به

این که جایيآناز(. 4دارد ) آوردن امتيازدستحمله به حریف و به ،ای در موفقيت نهایي ورزشکارعمده

 با حداکثر سرعت ممکن و پایان حرکت با ثبت یک امتياز زدنله به حریف، ضربهتکنيک برای حم

ج تکنيک لانشناسایي  ،دليلهمينبه؛ رودشمار ميبههای اساسي شمشيربازی از مهارت کاربرد دارد،

اپه، لانج اساساً یکي  ۀرشت ویژهبهدر شمشيربازی و (. 5،2) توجه قرار گرفته استی مورددر شمشيرباز

 212تا  66بين  ،در طول یک مسابقهکه نحویبه ؛دهدای را تشکيل ميترین حرکات حملهاز قطعي

 .باشديممشاهده در طول مسابقه قابل ترین تکنيکلانج، اصلي ذکر است که. شایانشودحمله انجام مي

ي های کينماتيکشناخت ویژگي ،شمشيربازیدليل اهميت حمله و حرکات هارمونيک کل بدن در به 

عنوان ابزاری کينماتيک به. شمشيربازی است ۀحوز در توجهمورداین مهارت از جمله موضوعات 

تفاده مورداسبيومکانيکي در تحليل حرکات، در تحليل حرکت لانج شمشيربازان کشورهای مختلف 

ای مفاصل اندام فوقاني (، تغييرات زاویه6جایي سرعت خطي مرکز جرم )ه. بررسي جابقرار گرفته است

از جمله مطالعات  ،حين اجرای حرکت لانج شمشيرباز (8)زماني  ـ ( و پارامترهای فضایي7و تحتاني )

قدم رایج مبتني بر ت ۀخلاف نظریکه برآن است  تأیيدکنندۀفوق  هایپژوهش نتایجانجام شده است. 

جلو توسط حرکت شمشير، مرکز ثقل و سمت  بدن بهیافتن حرکت شمشير بر حرکت بدن و سوق

ه نشان داده شد دیگر،سویاز .(7،6) یندآميزمان به حرکت درطور همهر دو به ،شمشير ورزشکاران

دارد، اما  یمعنادارۀ ای حداکثر دست مسلح رابطهچند سرعت کلي حمله با سرعت زاویهر است که

 .(7) ای حداکثر استرسيدن مفاصل آرنج و زانو به سرعت زاویهزمان مدت ،زمينهاینتر درعامل مهم
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نقش بسيار مهمي در  ،سرعت( و )قدرت، انعطاف آمادگي بدنيهای لفهمؤ ها وویژگيبراین، علاوه

منظور شناخت هرچه بيشتر این مهارت به انجام به هایيپژوهش ،راستاایندرموفقيت قهرمانان دارد. 

تيکي کينماتيکي، کين لحاظبه ، شمشيربازان نخبۀ خود راکشورهای مختلف پژوهشگرانرسيده است و 

ير ي نظکشورهای ،های اخيردر سالاند. بررسي قرار دادهمورد مهارت لانجدر و بررسي فعاليت عضلاني 

 ملي مو تي اندالمللي بودههمواره از مدعيان قهرماني در مسابقات بين ،اسپانيا و مریکاآ ،روسيه، آلمان

تيم ملي که حاليدر ؛تيم اول دنيا قرار داشته است هفتدر بين  ،اخير ۀیک دهدر  هااین کشور

 مطلوباه گنتوانسته است به جای تاکنونو نموده کسب  را هایي دو رقميمعمولاً رتبه ایران،شمشيربازی 

عيين تواند در تبدو کشور  های ورزشکاران اینشناسایي تفاوت رسدنظر ميبه و دلخواه خود دست یابد.

هدف  ،رونایاز ؛نقاط ضعف شمشيربازان ایراني نسبت به ورزشکاران با سطح مهارتي بالاتر مفيد باشد

متغيرهای کينماتيکي مهارت لانج شمشيربازان تيم ملي کشور ایران با  ۀمقایس این پژوهش،از انجام 

 د.باشميپوش اسپانيایي شمشيربازان ملي
 

 پژوهش روش
اعضای تيم ملي  نفر( و 12)( 1334) در سالبازی مردان بزرگسال ایران ملي شمشير اعضای تيم

حضور در  ۀکه حداقل چهار سال سابق نفر( 13)( 2214) در ساليا اسپان بازی مردان بزرگسالشمشير

 هارتمسطح  ،متغير مستقل. نمودندکاربردی شرکت  پژوهشدر این را داشتند،  خود کشور تيم ملي

کينماتيکي خطي )حداکثر سرعت بازو، پا،  و بود زان تيم ملي اسپانيا و ایرانشمشيربا لانج ۀحمل

ای )زوایای شانه و آرنج در حالت آن ( و زاویه شمشير، مرکز جرم، جابجایي مرکز جرم و طول لانج

 متغيرهای وابسته در نظر گرفتهعنوان به های حداکثر سرعت باز شدن بازو، پا و شمشير(گارد و در بازه

 .شد

و فرم  گشت ها ارائهانجام آزمون ۀشيو پژوهش وهدف  ۀاز انجام آزمون، توضيحات لازم دربار پيش

در  ورزشي ۀاطلاعات فردی و سابق شامل اینامهپرسش نيز نامه جهت همکاری در پژوهش ورضایت

اده با استف ،بدون کفش و با حداقل پوشش هاآزمودنيوزن براین، علاوه. اختيار ورزشکاران قرار گرفت

ه کحاليدرو  بدون کفش هاآزمودني ۀو قد ایستاد گيری شداندازه گرم پنجبا دقت  1سيکا از ترازوی

 ينها در طرفدست و هم چسبيدهها بهپاشنه بود، طور مساوی بين دو پا تقسيم شدهبه هاآن وزن بدن

تفاده با اسیک بازدم معمولي  پس از بود،موازی با سطح افق درحالت سر در شرایطي که و  قرار داشتند

 رکتسيستم آناليز حاز همچنين، . محاسبه گردیدحسب متر برمتر ميلي یکبا دقت  سيکااز قدسنج 

                                                 
1. SEKA 
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 5/2 حرکت انتقالي وبرای متر ميلي 5/2ساخت کشور آلمان با دقت ، 1وایکون مدل دوربين شش با

رداری بفيلم ذکر است کهشایان استفاده شد. متریميلي نهمارکرهای  و متر 4×4دوران در حجم درجه 

 هاهای مهم بدن آنمارکر بازتابي روی برجستگي 13 ،منظوربدین. گرفتانجام هرتز  522فرکانس با 

، ساق(کندیل خارجي ران )بخش سر پنجمين متاتارسال و پاشنه )بخش پا(، قوزک خارجي پا، اپي)

فوقاني، تروکانتر بزرگ  ـ ای قداميکندیل خارجي ران )بخش ران(، خار خاصرهتروکانتر بزرگ، اپي

کندیل آخرومي، اپي ۀ)بخش تنه(، زائد 2خار خاصره ای قدامي فوقانيآخرومي،  ۀ)بخش لگن(، زائد

یک سوم انتهایي کندیل خارجي بازو )بخش ساعد( و اپي ،ای اولنانيزه ۀخارجي بازو )بخش بازو( زائد

 . (شمارۀ یک )شکل ده شدقرار دا (شمشير
 

 
 های مهم بدنگذاری روی برجستگیمحل مارکر -2شکل 

 

 . این هدف از سه بخشگشتزني ورزشکار، هدفي طراحي سازی محل ضربهمنظور شبيهبهبراین، علاوه

 12گویي بود به قطر  ،. هدفبودخود هدف تشکيل شده  نيزشمشير و هدف و  ۀدارندپایه، بخش نگه

ه ذکر این نکت .قرار داده شده بوددوربين  شدن توسطجهت مشاهدهمارکر  پنجمتر که روی آن سانتي

 گردید؛قد ورزشکاران( تنظيم  درصد 72اساس قد ورزشکاران )ارتفاع هدف بر ضرورت دارد که

 شتتنظيم گ ویدلخواه نيز به شمشيربازهدف تا  ۀفاصل .شود که حداقل در دو دوربين دیدهطوریهب

 . (دو ۀشمار شکل)

                                                 
1. VICON 

2. Anterior Superior Iliac Spine (ASIS) 
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 شده در آزمايشگاه بیومکانیکهدف تعبیه -1شکل 

 

ا حالت ورزشکار ب ای توسط آزمونگر پوشانده شد وپرچم تيرهۀ وسيلشکل به ،گویيدر ابتدای کار هدف

پرچم  آزمونگر ،هاآوری اطلاعات توسط دوربينجمع آغازشدناز  پس. مقابل هدف قرار گرفتگارد در

با شمشير خود  ،از طریق مهارت لانج ،با دیدن هدف بلافاصله ورزشکار داشت وبرميرا از روی هدف 

ذکر است بهلازمسه تکرار صحيح از هر ورزشکار گرفته شد. در این مرحله، زد. به هدف ضربه مي

ردازش پ ۀدر مرحلبراین، علاوه .گشتتکرار مي آزمونف ضربه بزند، توانست به هدکه فرد نميصورتيدر

تعيين  دهشانجامابتدا فرکانس برش اطلاعات کينتيکي و کينماتيکي با توجه به مطالعات  ،اطلاعات

اطلاعات  ،چهارم با تأخير فازی صفر ۀمرتب 1ورثرگذر باتکه با استفاده از فيلتر پایيننحویبه ؛(6) گردید

پس از  هرتز فيلتر شدند. 52و اطلاعات کينتيکي در فرکانس برش  12کينماتيکي در فرکانس برش 

 ،سسپ آید.دستبه هاآنتا سرعت حرکت  گردید گيریموقعيت مارکرها مشتق ،اطلاعات شدنفيلتر

رای بهمچنين، دست آید. تا اطلاعات شتاب خطي مارکرها به گيری شدمشتق ،اطلاعات سرعت وبارهد

 ۀصفح وددر العمل زمين ابتدا نيروهای عکس راستای افق،جایي مرکز جرم درهسرعت و جاب ۀمحاسب

ها تقسيم شدند تا شتاب خطي مرکز جرم بر جرم آزمودنيو  گشته با هم جمع xجهت نيرو در

 و از نمودار شتاب مرکز جرم 2یمناگيری به روش راز طریق انتگرال ،دست آید. سپسراستا بهایندر

 .تشگراستای افق محاسبه جایي خطي مرکز جرم درهگيری مجدد از سرعت، جابانتگرال نيزسرعت و 
 

                                                 
1. Butterworth Low Pass Filter 

2. Riemann Integration 
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axcom : ،شتاب خطي مرکز جرمxF1 و xF2: نيرو،  ۀدو صفح در العمل زميننيروهای عکسxcomV : سرعت خطي

 راستای افقجایي خطي مرکز جرم درهجاب: xcomdمرکز جرم و 

 

 ای که حاصلعبارت بودند از: زمان فاز شتاب )لحظه پژوهشاستفاده در این پارامترهای زماني مورد

عنوان زمان شروع به ،گشت وزن آزمودني بيشتر درصد 12نيرو از  ۀالعمل دو صفحجمع نيروی عکس

 ،گردیدوزن آزمودني کمتر  درصد 12از  دوبارهای که این نيرو لحظه در نظر گرفت شد و فاز شتاب

شدن هدف تا یتؤالعمل )اختلاف بين ر(، زمان عکسلحاظ گشت اتمام فاز شتاب ۀعنوان لحظبه

ای که شمشير با هدف ای که فاز شتاب شروع شود(، زمان برخورد شمشير با هدف )لحظهلحظه

شده برخورد کرد( و زمان فاز پرواز )اختلاف بين زمان برخورد با زمان پایان فاز شتاب( )شکل یتؤر

 (.سهشمارۀ 

 

 

  

 

العمل زمین در دو صفحۀ پارامترهای زمانی استخراجی از نمودار حاصل از مجموع نیروهای عکس -3شکل 

نیرو

 

 














1

1

1

1

)()(
21 N

i

xicom

N

i

xixcom
xx

xcom tVdxtaV
m

FF
a

 زمان برخورد شمشیر به هدف
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ی تنه، بازو هابخش ۀزاوی ،ابتدا با استفاده از روابط مثلثاتي نيز مفصل شانه و مچ پا ۀزاوی ۀبرای محاسب

 از طریق روش پيشنهادی ،و سپس محاسبه قرار گرفتو ساعد نسبت به سيستم مختصات مرجع مورد

 محاسبه قرار گرفت. ای مفاصل شانه و آرنج موردموقعيت زاویه ،(6) 1گویتيرز و داویلاتوسط 
 

 

 

 
ي مرکز جایهحداکثر جاب :بين شمشيربازان عبارت بودند از ۀشده برای مقایسمتغيرهای خطي استخراج

شدن شده در قوزک خارجي(، حداکثر سرعت بازجرم، حداکثر سرعت پا )سرعت خطي مارکر تعبيه

ومين دحداکثر سرعت شمشير ) ،شده در شمشير(بازو )اولين پيک در نمودار سرعت خطي مارکر تعبيه

شده در شمشير( و زمان رسيدن به هرکدام از این متغيرها پيک در نمودار سرعت خطي مارکر تعبيه

  (.چهار ۀشمار)شکل 

  

 
 جايی خطی مرکز جرم، سرعت خطی شمشیر و سرعت خطی پای يک شمشیربازهنمودارهای جاب -4شکل 

 

                                                 
1. Gutierrez & Davila 
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ور منظاستاندارد و ضریب تغييرات( بهاز آمار توصيفي )ميانگين، انحراف ها، در بخش تحليل داده

وزیع بودن تتعيين طبيعي برای نيز اسميرنوفـ  کلموگروفآزمون توصيف اطلاعات استفاده شد. 

 مورداستفادهمنظور بررسي همگني واریانس اطلاعات آزمون لون به براین،. علاوهکار رفتبه اطلاعات

 تيزمون از آ نيز متغيرهای کينماتيکي بين ورزشکاران ایراني و اسپانيایي ۀمقایس جهت. قرار گرفت

 .( بهره گرفته شد21/2) معناداریمستقل در سطح 
 

 نتایج

و جهت  باشدنرمال ميکه توزیع متغيرها  دهدمينشان  اسميرنوف ـ کلموگروفنتایج آزمون 

های مشخصات فردی آزمودني های پارامتریک استفاده نمود.توان از آزمونمي هاآنتحليل وتجزیه

 . ارائه شده است ، در جدول شمارۀ یکپژوهشکننده در شرکت
 

 کنندگان بدنی شرکت ۀمیانگین )انحراف استاندارد( سن، قد، وزن و شاخص تود -2جدول 

 تعداد هاگروه
 سن

 )سال(

 قد

 متر()سانتی

 وزن

 )کیلوگرم(

 بدنی ۀشاخص تود

)کیلوگرم بر مجذور 

 متر(

 حضور ۀسابق

 در تیم ملی )سال(

تيم ملي 

 ایران
12 (6 )23 (48/4 )66/182 (72/5 )81/73 (43/4)84/23 <4 

تيم ملي 

 اسپانيا
13 (3 )22 

(25/2 )

12/181 
(32/3 )76 (51/5 )13/23 <4 

 

زمان پاسخ )زمان عمل و  :حرکت لانج شاملاطلاعات مربوط به پارامترهای زماني مربوط به 

العمل(، زمان فازهای شتاب و پرواز و زمان رسيدن به حداکثر سرعت بازشدن بازو، پا و شمشير عکس

اطلاعات نشان است.  ارائه شده شمارۀ دوانيایي در جدول ایراني و اسپ اندر دو گروه شمشميرباز

العمل و زمان عمل، زمان عکس در زمان کلي پاسخ دارارغم عدم وجود تفاوت معندهند که عليمي

 ،دیگرسوی. ازشودمشاهده ميدر زمان فاز شتاب و فاز پرواز دو گروه شمشيرباز توجهي اختلاف قابل

شمشيربازان  وجود دارد، اماهرچند در زمان رسيدن به حداکثر سرعت پا و شمشير دو گروه تفاوت 

 . اندرسيدهو زودتر به حداکثر سرعت باز ،ایراني
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ط به پارامترهای زمانی تکنیک لانج ومرب تی ۀمیانگین، انحراف استاندارد، اختلاف نتايج و نمر -1جدول 

  شمشیربازان تیم ملی ايران و اسپانیا

 میانگین گروه متغیر
انحراف 

 استاندارد

اختلاف 

 نتايج

 ۀنمر

 تی
Sig 

  العملزمان عکس

 )ميلي ثانيه(

 52 235 تيم ملي ایران
15 832/2 n/s 

 32 222 تيم ملي اسپانيا 

 زمان عمل

 )ميلي ثانيه( 

 62 677 تيم ملي ایران
76 54/2 n/s 

 82 621 تيم ملي اسپانيا 

 زمان کلي پاسخ 

 )ميلي ثانيه(

 74 312 تيم ملي ایران
32 62/2 n/s 

 34 822 تيم ملي اسپانيا 

 زمان فاز شتاب 

 )ميلي ثانيه(

 62 462 تيم ملي ایران
38- 2/3- * 

 85 558 تيم ملي اسپانيا 

 زمان فاز پرواز

 )ميلي ثانيه( 

 88 223 تيم ملي ایران
187 56/6 * 

 37 36 تيم ملي اسپانيا 

زمان رسيدن به حداکثر 

 (%)اکستنشن بازو  سرعت

 6 43 تيم ملي ایران
18 62/4 * 

 13 31 تيم ملي اسپانيا 

 زمان رسيدن به حداکثر

 (%)سرعت پا 

 22 72 تيم ملي ایران
3- 433/2- n/s 

 15/2 42/1 تيم ملي اسپانيا

 زمان رسيدن به حداکثر

 (%)سرعت شمشير 

 4 33 تيم ملي ایران
6 27/2 

n/s 

 8 87 تيم ملي اسپانيا 

 

ت شدن بازو، حرکخطي حداکثر سرعت خطي باز ات مربوط به پارامترهای کينماتيکاطلاعبراین، علاوه

جایي مرکز جرم در انتهای فاز هو همچنين سرعت، جاب برخورد ۀپا، شمشير، سرعت شمشير در لحظ

 شده است. ارائهشمارۀ سه در جدول  ایراني و اسپانيایي انشتاب و طول لانج در دو گروه شمشيرباز

 باشند؛يمزني بالاتری برخوردار ي از حداکثر سرعت شمشيرورزشکاران ایراننشانگر آن است که  هایافته

 ۀخورد. نکتچشم نميتفاوتي ميان سرعت شمشير دو گروه به ،برخورد با هدف ۀدر لحظ ،حالاینبا

جایي و سرعت مرکز جرم و طول لانج هبودن پارامترهای خطي مرکز جرم نظير جابترکم ،دیگرمهم 

طي منتخب خ هایيرغمتبين  همچنين، شمشيربازان اسپانيایي است.پوشان ایراني نسبت به ملي

رکز یي افقي مجابهشدن دست، حداکثر سرعت پا، حداکثر سرعت شمشير، جا)حداکثر سرعت افقي باز
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برخورد با  ۀجرم در فاز شتاب، سرعت افقي مرکز جرم در انتهای فاز شتاب، سرعت شمشير در لحظ

 مرد ایراني و اسپانيایي تفاوت وجود دارد. ۀن نخبهدف و طول لانج( شمشيربازا
 

مربوط به پارامترهای کینماتیک خطی  تی ۀمیانگین، انحراف استاندارد، اختلاف نتايج و نمر -3جدول 

 تکنیک لانج شمشیربازان تیم ملی ايران و اسپانیا

 میانگین گروه متغیر
انحراف 

 استاندارد

اختلاف 

 نتايج

 ۀنمر

 تی
Sig 

شدن بازو  سرعت بازحداکثر 

 )متر بر ثانيه(

  233/2 227/2 تيم ملي ایران

227/2 35/2 n/s 
 23/2 82/1 تيم ملي اسپانيا

 حداکثر سرعت پا 

 )متر بر ثانيه(

 24/1 231/4 تيم ملي ایران
223/2- 675/2- n/s 

 75/2 5/4 تيم ملي اسپانيا

 حداکثر سرعت شمشير 

 )متر بر ثانيه(

 16/1 18/3 ایرانتيم ملي 
63/2 42/3 * 

 42/2 55/2 تيم ملي اسپانيا 

 ۀسرعت شمشير در لحظ

 )متر بر ثانيه(برخورد با هدف 

 226/1 32/2 تيم ملي ایران
24/2 14/2 n/s 

 47/2 28/2 تيم ملي اسپانيا 

جایي خطي مرکز جرم در هجاب

 )متر(فاز شتاب 

 15/2 236/2 تيم ملي ایران
174/2- 33/3- * 

 27/2 41/2 تيم ملي اسپانيا 

سرعت خطي مرکز جرم در 

 ()متر بر ثانيهانتهای فاز شتاب 

 622/2 62/1 تيم ملي ایران
31/2- 15/4- * 

 33/2 33/2 تيم ملي اسپانيا

 )متر(طول لانج 
 158/2 363/2 تيم ملي ایران

437/2- 833/6 * 
 15/2 42/1 تيم ملي اسپانيا

 

 ،P<21/2) دهد که بين حداکثر سرعت شمشيرنشان مي (شمارۀ سهجدول ) مستقل تينتایج آزمون 

42/3=t)جایي خطي مرکز جرم در فاز شتابه، جاب( (21/2P< ،33/3-=t) سرعت خطي مرکز جرم ،

شمشيربازان ایراني و  (=21/2P<، 83/6t)لانج  و طول (=21/2P< ،15/4-t)در انتهای فاز شتاب 

ز ابيشتر  ،شمشيربازان ایرانيکه حداکثر سرعت طوریبه ؛داری وجود داردااسپانيایي تفاوت معن

 174/2جایي خطي مرکز جرم در فاز شتاب )هجابمتر بر ثانيه(، اما  63/2ي است )یشمشيربازان اسپانيا

متر(  437/2ثانيه( و طول لانج ) متر بر 31/2متر(، سرعت خطي مرکز جرم در انتهای فاز شتاب )

 .باشدميکمتر از شمشيربازان اسپانيایي 
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 :ای مربوط به حرکت لانج شاملزاویه ط به پارامترهای کينماتيکاطلاعات مربو ،شمارۀ چهار در جدول

 شدن بازو، پا و شمشيرزمان رسيدن به حداکثر سرعت باز و گاردمفاصل آرنج و شانه در حالت آن ۀزاوی

ه است ک حاکي از آننتایج  است.شده  ارائهپوش ایراني و اسپانيایي ملي اندو گروه شمشيرباز در

 رسيدن سرعتحداکثربه ۀمفصل آرنج در لحظ ۀجز زاویبه ،های زمانيورزشکاران ایراني در تمامي بازه

   کنند.ميتری برای اجرای مهارت لانج استفاده ای کمجایي زاویههشدن دست، از جابباز

آرنج  ۀآرنج در حالت گارد، زاوی ۀای )زاویمنتخب زاویه هایيرغمتبين شود که همچنين، مشخص مي

آرنج در حداکثر  ۀشدن دست، زاویشانه در حداکثر سرعت باز ۀشدن دست، زاویدر حداکثر سرعت باز

شانه در  ۀآرنج در حداکثر سرعت شمشير و زاوی ۀپا، زاوی شانه در حداکثر سرعت ۀسرعت پا، زاوی

 مرد ایراني و اسپانيایي تفاوت وجود دارد. ۀحداکثر سرعت شمشير( شمشيربازان نخب

 

ای مربوط به پارامترهای کینماتیک زاويه تی ۀمیانگین، انحراف استاندارد، اختلاف نتايج و نمر -4جدول

  اسپانیاربازان تیم ملی ايران و تکنیک لانج شمشی

 میانگین گروه متغیر
انحراف 
 استاندارد

اختلاف 
 نتايج

 ۀنمر
 تی

 معناداری

مفصل آرنج در حالت آن  ۀزاوی
 گارد )درجه(

  31/12 57/32 تيم ملي ایران
43/16- 

 معنادار -32/3
 14 123 تيم ملي اسپانيا

مفصل شانه در حالت آن  ۀزاوی
 گارد )درجه(

 62/14 68/24 تيم ملي ایران
32/22- 56/3- 

 معنادار
 13 45 تيم ملي اسپانيا 

 ۀمفصل آرنج در لحظ ۀزاوی
رسيدن سرعت  حداکثربه

 شدن بازو )درجه(باز

 314/2 46/118 تيم ملي ایران
54/4- 62/1- 

 غيرمعنادار

 
 12 123 تيم ملي اسپانيا

 ۀلحظ در شانه مفصلۀ زاوی
سرعت  رسيدنحداکثربه

 )درجه(بازو  شدنباز

 71/3 268/45 تيم ملي ایران
 معنادار -28/7 -33/13

 3 65 تيم ملي اسپانيا

 ۀمفصل آرنج در لحظ ۀزاوی
رسيدن سرعت پا حداکثربه

 )درجه(

 64/23 54/113 تيم ملي ایران
 معنادار -58/5 -46/33

 11 153 تيم ملي اسپانيا

اویۀ مفصل شانه در لحظۀ ز
سرعت پا رسيدن حداکثربه

 )درجه(

 33/28 67/48 تيم ملي ایران
 معنادار -42/5 -33/52

 13 33 تيم ملي اسپانيا

 ۀمفصل آرنج در لحظ ۀزاوی
رسيدن سرعت حداکثربه

 شمشير )درجه(

 16/12 35/135 تيم ملي ایران
 معنادار -63/5 -65/24

 11 162 تيم ملي اسپانيا

 ۀمفصل شانه در لحظ ۀزاوی
رسيدن سرعت حداکثربه

 شمشير )درجه(

 75/12 51/76 تيم ملي ایران
 معنادار -33/6 -43/28

 11 125 تيم ملي اسپانيا



 6231، بهار و تابستان 12مطالعات طب ورزشی شماره                                                                              66

 گاردنآ حالت مفصل آرنج در ۀکه بين زاوی بيانگر آن است (شمارۀ سهجدول )مستقل  تينتایج آزمون 

(21/2<P ،32/3t=-)، گارد آن در حالت مفصل شانه ۀزاوی(21/2<P،56/3 t=-)مفصل شانه در  ۀ، زاوی

 ۀمفصل آرنج در لحظ ۀزاوی ،(-=P، 28/7t>21/2)شدن بازو زرسيدن سرعت باحداکثربه ۀلحظ

رسيدن سرعت حداکثربه ۀمفصل شانه در لحظ ۀ، زاوی(-=P ،58/5t>21/2)رسيدن سرعت پا حداکثربه

، P>21/2)رسيدن سرعت شمشير حداکثربه ۀمفصل آرنج در لحظ ۀ، زاوی(-=P ،42/5t >21/2)پا 

63/5 t=-) رسيدن سرعت شمشير حداکثربه ۀمفصل شانه در لحظ ۀو زاوی(21/2<P ،33/6t=-)،  بين

 ۀزاوی ،که در شمشيربازان ایرانيطوریبه ؛داری وجود دارداشمشيربازان ایراني و اسپانيایي تفاوت معن

مفصل  ۀدرجه(، زاوی 32/22گارد )مفصل شانه در آن ۀدرجه(، زاوی 43/16گارد )مفصل آرنج در آن

 ۀمفصل آرنج در لحظ ۀدرجه(، زاوی 33/13شدن بازو )رسيدن سرعت بازحداکثربه ۀشانه در لحظ

رسيدن سرعت پا حداکثربه ۀمفصل شانه در لحظ ۀدرجه(، زاوی 46/33رسيدن سرعت پا )حداکثربه

 ۀدرجه( و زاوی 65/24رسيدن سرعت شمشير )حداکثربه ۀمفصل آرنج در لحظ ۀزاویدرجه(،  33/52)

کمتر از شمشيربازان  ،درجه( 43/28شدن بازو )رسيدن سرعت بازحداکثربه ۀمفصل شانه در لحظ

 باشد. اسپانيایي مي
 

 گیریبحث و نتیجه

ي و ایرانمرد  ۀنخببازان رشمشي کينماتيکيهای منتخب يرغمت ۀمقایس ،حاضر پژوهش ازهدف 

، زمان بين زمان فاز شتاب که مستقل نشان داد تينتایج آزمون بود.  اسپانيایي در اجرای تکنيک لانج

وت تفا ،شدن بازوی شمشيربازان ایراني و اسپانيایيرسيدن سرعت بازحداکثرفاز پرواز و زمان به

العمل، زمان عمل، زمان کلي پاسخ، زمان رسيدن بين زمان عکس اما (،>21/2P)داری وجود دارد امعن

 . (<21/2P)خورد چشم نميداری بين دو گروه بهاگونه تفاوت معنهيچ ،به حداکثر سرعت پا و شمشير

زمان رسيدن به  ،نيزو  پژوهشآمده در این دستالعمل، زمان عمل و زمان کلي پاسخ بهزمان عکس

مطابقت ( 6و همکاران ) 1شده توسط گویترزبا نتایج ارائه ،حداکثر سرعت شمشيرحداکثر سرعت پا و 

نتایج مربوط به زمان فاز  ،دیگرسوی. ازباشدمغایر مي( 7) 2ویليامز و والمسلي هاییافتهبا  اما، دارد

ا ب پژوهشهای این رسيدن سرعت اکستنشن بازوی آزمودنيحداکثرشتاب، زمان فاز پرواز و زمان به

زمان  از پژوهشگران،. برخي باشدميتناقض  ( در6گویترز و همکاران ) پژوهشهای آزمودني

 ؛(3کنند )العمل در شمشيربازی را یکي از پارامترهای مهم در عملکرد شمشيرباز تلقي ميعکس

موفقيت یک شمشيرباز در محيط  ۀکنندعنوان یکي از عوامل اصلي تعيينکه این پارامتر بهحدیتا

                                                 
1. Gutierrez et al 

2. Williams & Walmsley 
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العمل اثر تمرین زمان عکس برگذار حال، یکي از عوامل تأثيراینبا ؛(3،12) رودميشمار مسابقه به

 ۀبا توجه به تجرب ،روایناز ؛(6،3) یابدتمرین کاهش مي در پيالعمل که زمان عکسطوریبه باشد؛مي

و العمل درسد که زمان عکسنظر ميمنطقي به ،مسابقات و تمرینات ۀشمشيربازی دو گروه و سابق

 داری نداشته باشد. اگروه تفاوت معن

 گيریالعمل زمين موجب شتابزماني است که نيروی افقي عکسزمان فاز شتاب، مدتبراین، علاوه

بين زمان فاز شتاب شمشيربازان  ۀشود. مقایسهدف مي سویبهمرکز جرم شمشيرباز به سمت جلو و 

لب بود که شمشيربازان نخبه دارای زمان فاز شتاب بيشتری حاکي از این مط ،ترسطح پایين نيزنخبه و 

توان چنين استنباط کرد که سطح مهارت مي ،روایناز ؛(6نسبت به شمشيربازان دیگر هستند )

دار بين زمان فاز شتاب اشمشيربازن موجب افزایش این پارامتر شده است. با توجه به تفاوت معن

 داد و ها نسبتتوان این اختلاف را به تفاوت در سطح عملکرد آنميشمشيربازان ایراني و اسپانيایي، 

گيری بندی کمتر برای فاز شتابعملکرد شمشيربازان ایراني را استفاده از زماندر ل تفاوت ییکي از دلا

 دانست. 

 يشدن بازو، پا و شمشير شمشيربازان نخبه حاکرسيدن سرعت بازحداکثرزمان به ۀمقایسبراین، علاوه

داری زودتر از شمشيربازان عادی به حداکثر سرعت اطور معنبه ،از این مطلب بود که شمشيربازان نخبه

دیرتر از شمشيربازان عادی به حداکثر سرعت پا دست  داریامعن شکلنيز بهو رسند ميشدن بازو باز

تکنيکي دو گروه نسبت داد و چنين توان به تفاوت ميها را این تفاوت ،روایناز ؛(6،12)کنند پيدا مي

استنباط نمود که دستيابي زودتر شمشيربازان نخبه به حداکثر سرعت بازشدن بازو و حرکت 

 گانبتری است که نخبندی مناسبراستای زماندرناشي از استفاده از تکنيک بهتر  ،تر پاشدهکنترل

داری در رسيدن اکاهش معن ،حاضر پژوهش درکه جایيآنبرند. ازدر الگوی حرکات خود از آن بهره مي

و  شدن بازوی شمشيربازان ایراني نسبت به شمشيربازان اسپانيایي مشاهده شدبه حداکثر سرعت باز

بودن زمان رسيدن به حداکثر سرعت بازشدن بازوی شمشيربازان ایراني و شمشيربازان با توجه به مشابه

تر ورزشکاران ایراني و اسپانيایي توان به تکنيک متفاوتمياین تفاوت را  ،(6،12تر )با سطح پایين

ثر از حداک ،در ابتدای لانج ،شمشيربازان عادی با که شمشيربازان ایراني مشابهطوریبه ؛نسبت داد

به  که زمان رسيدنحاليدر ؛کنندتلاش برای دستيابي به حداکثر سرعت بازشدن بازو استفاده نمي

 باشد. گروه مشابه مي سرعت شمشير دو حداکثر

مرکز  جایي خطيهبين حداکثر سرعت شمشير، جاب که مستقل نشان داد تينتایج آزمون براین، علاوه

جرم در فاز شتاب، سرعت خطي مرکز جرم در انتهای فاز شتاب و طول لانج شمشيربازان ایراني و 

شدن بازو، حداکثر سرعت بين حداکثر سرعت باز اما، (>21/2Pارد )داری وجود دااسپانيایي تفاوت معن
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مشاهده  داریاتفاوت معن ،برخورد شمشيربازان ایراني و اسپانيایي ۀپا و حداکثر سرعت شمشير در لحظ

 . (<21/2P) شودنمي

همخواني  (6)گویترز و همکاران  هاییافتهبا  پژوهشنتایح این  ،سرعت خطي مارکرها در ارتباط با

حداکثر سرعت  و شمشيربازان نخبه دارای حداکثر سرعت پا پژوهش،که در این به طوری ؛نداشت

ن ، بيپژوهش حاضردر  کهصورتيدر ؛نسبت به شمشيربازان عادی بودند برخورد ۀدر لحظشمشير 

داری ابرخورد شمشيربازان ایراني و اسپانيایي تفاوت معن ۀحداکثر سرعت پا و سرعت شمشير در لحظ

ها بود بيشتر از اسپانيایي ،شمشيربازان ایراني در لحظۀ برخوردشمشير  و حداکثر سرعت ده نشدمشاه

 نتایج مطالعات پيشينبا  های پژوهش حاضریافته نيز خصوص پارامترهای خطي مرکز جرم. در(6)

م در فاز جایي مرکز جرهداری در جاباتفاوت معن مطالعات نيزکه در این طوریبه ؛همخواني داشت

شتاب، سرعت خطي مرکز جرم در انتهای فاز شتاب و طول لانج بين شمشيربازان نخبه و شمشيربازان 

 (.6،11)تر گزارش شده بود با سطح پایين

بندی مهارت صحبت شد، شمشيربازان ایراني نسبت به طور که در بخش مربوط به زمانهمان

ان رسيدن که زمحاليدر کردند؛شدن بازو دست پيدا دیرتر به حداکثر سرعت باز ،اسپانيایيششيربازان 

دهد باز مياین اجازه را به شمشير ،شدن بازوگروه مشابه بود. زودتر باز به حداکثر سرعت شمشير دو

ای زمان بيشتری بر در پي آن،گيری کند و صحيح به هدف تصميم زدنضربهرمورد تا زودتر بتواند د

 رغم داشتن حداکثر سرعتورزشکاران اسپانيایي علي ،روایناز ؛تر در اختيار داشته باشددقيق ۀربض

 حداکثر سرعت مشابهيدارای ، نسبت به شمشيربازان ایرانيدر لحظۀ برخورد با هدف تر شمشير کم

ر موجب يثبات بيشتر شمشتر و با. همين حرکت نسبتًا یکنواختباشندميبا شمشيربازان ایراني 

رف صاز دقت بيشتری برخوردار بوده و انرژی کمتری را  ،زنيهنگام ضربه شود که شمشيرباز درمي

  نماید. این کار

با تمایل بيشتر مرکز جرم به سمت جلو و  ،تر در لانجموفقبلندتر و  ۀحملاند که مطالعات نشان داده

شمشيربازان  ها بيانگر این است کهیافته(. 11،12) باشدافزایش سرعت مرکز جرم در ارتباط مي

ت جایي و سرعت حرکهجاب از ،در هنگام اجرای لانج ،ترای نسبت به شمشيربازان با سطح پایينحرفه

جایي و سرعت مرکز جرم شمشيربازان هکاهش جاب بنابراین، ؛(6،11)برند مرکز جرم بيشتری بهره مي

تر شمشربازان به کيفيت پایين صورت مستقيمبهتوان را ميشمشيربازان اسپانيایي ایراني نسبت به 

ز مرک ،ای قبل از شروع حرکتکه شمشيربازان حرفه دایراني در اجرای تکنيک نسبت داد. اشاره ش

کنند. این تمایل بيشتر مرکز جرم بدن به سمت جلو جرم خود را بيشتر به سمت جلو متمایل مي

کم شده و این اندام  ،که پای عقب باید آن را تحمل نماید شود که مقداری از وزن بدنموجب مي

 ؛(12تری در پرتاب بدن به سمت جلو داشته باشد )نقش مهم ،از طریق اکستنشن زانوی مؤثرتر بتواند
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جایي مرکز جرم به سمت جلو موجب افزایش سرعت حرکت به هجابکه توان عنوان کرد مي ،روایناز

 دهد. جلوی شمشيرباز شده و ابتکار عمل بيشتری را در اختيار او قرار مي

جز به ،مفصل آرنجبين تمامي زوایای مفصل شانه و  که نشان دادمستقل  تينتایج آزمون براین، علاوه

. (>21/2P)داری وجود دارد اتفاوت معن ،بازوشدن حداکثر سرعت باز ۀمفصل آرنج در لحظ ۀزاوی

و  گاردشمشيربازان ایراني و اسپانيایي در وضعيت آن ۀمفاصل آرنج و شان ۀدار بين زاویااختلاف معن

گویترز و  هاییافتهبا  ،شدن بازو و حداکثر سرعت شمشيرلحظات رسيدن به حداکثر سرعت باز

 هایبا یافته ،مفاصل آرنج و شانه در حداکثر سرعت پا ۀزاوی باشد، اما درمي در تناقض (6)همکاران 

ربازان شمشي با حرکتي مفاصل اندام فوقاني شمشيربازان نخبه ۀبين دامن ۀ. مقایسردهمخواني دا هاآن

رکتي ح ۀاز دامن ،ترحاکي از این مطلب بود که شمشربازان با سطح مهارتي پایين ،ترسطح پایين با

شود که بار حرکتي کمتر موجب مي ۀ. این دامن(12،13برند )کمتری در مفاصل شانه و آرنج بهره مي

د حرکت بيشتر تنه به سمت جلو باشاندام تحتاني و  ۀبيشتر بر عهد ،مسئوليت برای حرکت به جلو

داکثر ح ،که ابتداوینحبه ؛خوردچشم ميالگوی ترتيبي به ،که در شمشيربازان نخبهحاليدر ؛(11،12)

شدن آرنج موجب دستيابي به سرعت باز ،نهایتبه جلو و در حرکت پا ،سپس و شدن بازوسرعت باز

 ۀمقایس (. این همان الگویي است که در6،11،12)شود بيشتر شمشير در هنگام برخورد با هدف مي

اده از دليل عدم استفشمشيربازان ایراني به کهایگونهبه ؛ورزشکاران ایراني و اسپانيایي مشاهده شد

 ،ترالگوی ترتيبي مناسب در حرکات اندام فوقاني و تحتاني، همانند شمشيربازان با سطح مهارتي پایين

کنند. این تغييرات در زمان فاز شتاب کمتر های خود را به سمت هدف هدایت ميزمان تمامي اندامهم

ين که شمشيرباز با جدایي زودتر پا از زمنحویبهباشد؛ ميیراني مشهود و فاز پرواز بيشتر شمشيربازان ا

 ،رکند و از طریق فاز پرواز بيشتخود را زودتر به سمت جلو هدایت مي ۀتر، تندنبال فاز شتاب کوتاهبه

حرکتي مفاصل اندام فوقاني ورزشکاران  ۀعاملي که احتمالاً دليل کاهش دامن ؛رساندخود را به هدف مي

 باشد.برخورد با هدف مي ۀدليل کاهش سرعت شمشير ورزشکاران ایراني در لحظ نيزایراني و 

تفاده از دليل اساسپانيایي به ۀتوان استنباط نمود که ورزشکاران نخببا توجه نتایج ميطورکلي، به

 و نمایندتر ميدقيق زدنالگوی بهتر حرکت، زمان بيشتری را صرف پردازش اطلاعات برای ضربه

امر  این کنند کههای خود را به سمت هدف هدایت ميزمان تمامي اندامهم ،شمشيربازان ایراني

 هایيجنبه های پژوهش حاضر،یافتههمراه داشته باشد. تواند کاهش در دقت و سرعت حرکت را بهمي

نماتيکي دگاه تحليل کيتکنيکي ميان شمشيربازان ایراني و شمشيربازان اسپانيایي را از دی از تفاوت

ل اختلاف سطح دو گروه و جایگاه دو کشور در یتواند یکي از دلامهارت لانج به نمایش کشيد که مي

 رنکينگ جهاني باشد. 
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Abstract 

The purpose of this study was to compare selected kinematic variables of launch 

technique between Iranian and Spanish elite fencers. 12 Iranian national and 13 Spanish 

national fencers participated in this study. Vicon motion analysis system used to measure 

kinematic variables (with a sampling frequency of 500Hz) and two force plates used to 

measure timing and COM parameters (with a sampling frequency of 1000Hz). Timing, 

linear and angular variables are used for statistical analysis. The results showed that in 

comparison to Spanish fencers, Iranian fencers had a significantly lower value in 

acceleration phase time, displacement of COM in the acceleration phase, the linear 

velocity of COM in the acceleration phase, lunge length, and all of the angular variables 

except elbow angle in the peak weapon velocity moment (P<0.01). However, in 

variables such as flight phase time, time to peak arm extension, and a maximum of 

weapon velocity, Iranian fencers significantly have a greater value in comparison to 

Spanish fencers. 
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