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 پژوهشی مقالة

پوش و ن با عملکرد النج شمشیربازان ملیکینتیک پرش و تعیین ارتباط آ ةمقایس

 1فلوره اسلحة باشگاهی
 

 3محمد یوسفی ،2عباس فرجاد پزشک، 1سپیده سمواتی شریف

 

 ارشد بیومکانیک ورزشییکارشناس .1

 مسئول( ندة)نویس شگاه بیرجنددان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، ،ورزشیگروه علوم ستادیار ا. 2

 دانشگاه بیرجند دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، ،ورزشیگروه علوم . استادیار 3
 

15/07/1398تاريخ پذيرش:                                   04/08/1397تاريخ دريافت:   
 

 چکیده

حاضر چگونگی درحال ا، امعناصر مؤثر در شمشیربازی هستند ترينجمله مهمقدرت و توان از

 ةمقايس پژوهشهدف اين  اساس،؛ براينیستشده نها در شمشیربازی شناختهآن درستگیری اندازه

در اين پوش و باشگاهی فلوره بود. ملی ن با عملکرد النج شمشیربازانکینتیک پرش و تعیین ارتباط آ

شرکت فلوره  در اسلحةاشگاهی نفر بچهار پوش و ملینفر چهار شامل زن،  شمشیرباز العه، هشتطم

شمشیربازان با استفاده از آف پوشدر لحظة  العملعکس  و نیروی مکانیکی ، انرژیمفصلی توانکردند. 

دست هالعمل افقی زمین بگیری از نمودار نیروی عکسانتگرالصفحه نیرو و سرعت النج با استفاده از 

 یامپ با سرعت النج ارتباطججامپ و دراپاسکات بین توانکه  ندنشان دادپژوهش های . يافتهندآمد

 P) بودنداز شمشیربازان باشگاهی  یشترتغیرها در شمشیربازان تیم ملی بو اين م شتمعنادار وجود دا

جامپ در ارزيابی قدرت ر ارزيابی قدرت کانسنتريک و دراپجامپ داسکاتهمچنین، (. 0.05 >

میت اين با توجه به اهکردند. عمل مؤثرتر ها ه ساير آزموننسبت ببازان انفجاری اندام تحتانی شمشیر

 .اده کردفتاسارزيابی شمشیرباز  عنوان آزمونی مناسب برایها بهتوان از آنمتغیرها در شمشیربازی می

 

 .شمشیربازی، النج، کینتیک، توان، آزمون پرش کلیدی: گانواژ
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 مقدمه
روند. شمار میهای روزمره بهنی، ورزش و فعالیتهای مهم آمادگی جسماقدرت و توان از جنبه

 ؛رود، شمشیربازی استشمار میآن به ةکنندرت و توان از اجزای تعیینهایی که قدجمله ورزشاز

. شوندغیر در ورزش شمشیربازی باید ارزیابی که چگونه این دو متوجود دارد این بحث  ،حالبااین

شده در حالتی معین طی حداکثر انقباض ارادی تولید عنوان نیروی( قدرت را به1991) 1سالی

ر مکانیکی در حالت معین عنوان نرخی تعریف کرد که در آن کاتوان را بهوی  ،تعریف کرد. همچنین

(. هر دو تعریف نشان 1)است با ضرب نیرو و سرعت حرکت برابر  ،عبارتیشود یا بهتولید می

بودن الگوی عت، نوع انقباض، پاسچر و اختصاصییر سرمتغیرهایی نظا قدرت و توان بکه دهند می

قدرت در تکلیف  ةدهندقدرت در یک تکلیف ممکن است نشان ،روازاین ؛می شوندحرکت تعریف 

فاوت یکی از مشکالت این است که ممکن است قدرت و توان در مفاهیمی مت ،بنابراین ؛دیگر نباشد

اغلب مطالعات، رشد . شوندگیری اندازه ،وجود داردورزش شمشیربازی  با چیزی که واقعًا در محیط

 (. 2-4) اندکردهط این متغیرها با عملکرد را بررسی نیرو و توان و ارتبا

یازمند این نظیر دوی سرعت، پرش و تکنیک النج در شمشیربازی، ن ورزشی یهابرخی فعالیت

 ةهای چرخدر قالب فعالیت ،روایناز ؛ثانیه تولید شودمیلی 100-250زمانی  ةهستند که نیرو در باز

نرخ  ،چنین رویدادهاییدر بیان شده است که (. 5بندی می شوند )کشش انقباض سریع دسته

برخی مطالعات چنین  ،راستاعملکرد باشد. درهمینة ترین جنبمهمنیرو ممکن است  ةتوسع

کرد سرعتی و نرخ تولید ( ارتباط بین عمل1995) و همکاران 2ویلسون؛ را تأیید کردند هایییهفرض

 کردند.بررسی را نقباض در وضعیت اسکات ایستاده کشش ا ةایزومتریک، کانسنتریک و چرخ نیروی

 رو)با استفاده از ماشین اسمیت روی صفحه نی نیرو زمان تولیددر  که متغیر دریافتند 20بین آنان در

که با عملکرد سرعتی ارتباط  دثانیه تنها متغیری بومیلی 30مدت زماننیروی کانسنتریک در ، (

عمودی را با استفاده از  پرش، . همچنینایجاد کندیز این عملکرد خوب و بد تمداشت و قادر بود ب

و به این  کردنداض ایزومتریک روی صفحه نیرو ارزیابی کشش و انقب ةکانسنتریک، چرخ هایانقباض

سرعتی است. برای استارت دو بین عملکرد ند که قدرت کانسنتریک بهترین پیشنتیجه رسید

این نتایج بینی عملکرد بود. دن بهترین پیشسرعت نیز پیک نیروی کانسنتریک نسبت به وزن ب

نی عملکرد نسبت به سایر بیروی کانسنتریک تولیدی بهترین پیشنیکه  حاکی از این هستند

شت به حالت اول یا (. در ورزش شمشیربازی نیز قابلیت اجرای النج سریع و برگ4) ستهاضانقبا

ارتباط بین قدرت و قابلیت  ،راستات. دراینبسیار مؤثر اس گیرینتیجهبرای  ،حرکت در جهت دیگر

                                                           
1. Sale 

2. Wilson  
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د که ارتباط نمطالعات زیادی وجود ندار ،حاضرحال، درحالبااین ؛اجرای النج از نکات جالب است

. در مطالعاتی ه باشندکردوان شمشیربازان و نقش آن را بررسی بین عملکرد النج و قدرت و ت

حسب وزن ارتباط زیادی با شده برتوان و قدرت نرمالکه عنوان کردند  و همکاران 1کرونین ،محدود

عملکرد که ( گزارش کردند 7و همکاران ) 2(. تسوالکیس6) عملکرد النج شمشبرباز دارد

ن او همکار 3وانگ ،دیگر. ازسویبینی خوبی برای عملکرد النج شمشیربازی استجامپ پیشاسکات

 ؛ر حرکت النج داردبری زیاد ورهای زانوی پای عقب تأثیقدرت و توان اکستنسکه کردند  بیان( 8)

تأثیر داشته  نیزدر عملکرد النج  دهای مرتبط با قدرت و توان می تواننریمتغ رسدنظر میبه ،روازاین

ملکرد مشیربازی، چگونگی ارزیابی عبا توجه به اهمیت قدرت و توان انفجاری در ش ،حالبااین ؛باشند

با توجه به  ،ال است. همچنینؤس محلچنان هم ،النجقباض و نقش آن در عملکرد کشش و انة چرخ

ملکرد النج ع بر دتوانمیکشش و انقباص  ةکه آیا قابلیت چرخ شودمطرح می الؤماهیت النج این س

با  کینتیک پرش و تعیین ارتباط آن ةمقایس با هدف پژوهش این اساس،براینتأثیر داشته باشد؟ 

 انجام شد.های کشور تیم ملی ایران و باشگاه ةعملکرد النج شمشیربازان فلور

 شناسیروش

ای است. در این سنجی و مقایسهنوع ارتباط از پژوهشتجربی و طرح حاضر ازنوع نیمه پژوهشروش 

 94/2) ین سنیبا میانگ  سالمی ایرانبانوان عضو تیم ملی جمهوری ا ةشمشیرباز فلورچهار  ،مطالعه

با  وانبان باشگاهی ةشمشیرباز فلورچهار و  (5/57 ± 20/4) و وزن (171 ± 48/6) ، قد(22 ±

های هاز باشگا (75/60 ± 87/8)و وزن  (25/164 ± 35/12) ، قد(5/20 ± 69/3) میانگین سنی

 ان رشته رفعالیت در ای ةل سابقساهشت حدود  اهزمودنی. آکردندعنوان آزمودنی شرکت تهران به

  کردند. تکمیلنامه را آزمون و هدف از آن، فرم رضایتة پس از اطالع از نحو هاآنداشتند. 

گیری بود. برای اندازه (Kistler Corporation)کیسلر  یصفحه نیرو ،در این مطالعه شدهاستفادهابزار 

جامپ منتوجامپ، کانتر مواسکات هایمونآزقدرت و توان عضالت اندام تحتانی شمشیربازان از 

برای اجرای که  صورت بوداینها بهاجرای آزمونة . نحواستفاده شد جامپپا و دراپدوپا و تک

کرد و پرش را با درجه خم می 90زانوها را  .گرفتجامپ فرد روی صفحه نیرو قرار میاسکات

صورت دوپا شد که فرد بهصورت انجام میاینهجامپ بکانترموومنتداد. حداکثر توان خود انجام می

کرد و با حداکثر توان درجه خم می 90سرعت تا گرفت، زانو را بهقرار می پا روی صفحه نیرویا تک

گرفت و متری قرار میسانتیسیفرد روی سکویی  ،جامپکرد. برای اجرای دراپبه باال جهش می

                                                           
1. Cronin et al 

2. Tsolakis et al 

3. Guan et al 
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حداکثر ارتفاع ممکن با و شد میرعت از صفحه نیرو جدا داکثر سبا ح ،پس از فرود روی صفحه نیرو

روی آزمودنی  ،. سپسشدسه بار تکرار انجام می درست،کرد. هر آزمون سمت باال جهش میبه

توپ تنیس  ةاندازبه گویک . هدف شدمیگرفت و هدفی در مقابل او قرار داده قرار می صفحه نیرو

شد تا  شد. هدف توسط پرچمی پوشیده باز قرار دادهشمشیر یای در جلوپایهکه روی سه بود

یت آن، شمشیرباز با حداکثر سرعت ؤشدن پرچم و رواند آن را ببیند. پس از برداشتهآزمودنی نت

. کردمیسه بار تکرار را  درستزد. شمشیرباز اجرای داد و به هدف ضربه میتکنیک النج را انجام می

فرود  ةدن در لحظتوان و انرژی مکانیکی ب .تنظیم شده بود هرتز 1200صفحه نیرو  بردارینمونه نرخ

محاسبه  1افزار کیسلر مارسهای نرمالعمل زمین و ارتفاع فرود با استفاده از ماژولو نیروی عکس

 در بازة و سرعت مرکز جرم شمشیربازالعمل زمین ضرب نیروی عکسحاصل ،توان عضالنی .شد

 برای محاسبة .وان عضالنی در بازة پرش استیز سطح زیر منحنی تزمانی خاص و انرژی مکانیکی ن

-راستای قدامیالعمل افقی زمین درموجود در نمودار نیروی عکسهای داده سرعت النج، ابتدا همة

تا لحظة حرکت  سطح زیر نمودار شتاب زمان در بازة ،ها نرمال شدند و سپسخلفی به جرم آزمودنی

برخورد با  عت افقی مرکز جرم آزمودنی در لحظةا از این طریق سرت سبه شدابرخورد شمشیر مح

همچنین،  و توصیف اطالعاتبرای ین و انحراف استاندارد( از آمار توصیفی )میانگ دست آید.ههدف ب

 مربوط به همة بین سرعت النج و کینتیک پرش )انرژی، توان و نیرو(سنجی ارتباط برای

آزمون  از آمار استنباطی ) ،سنجیو اختالف هی در قالب یک گروهشمشیربازان دو گروه ملی و باشگا

  استفاده شد. 05/0 تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون( در سطح معناداری

این  در کنندههای شرکتآزمودنی فردی مشخصاتدربارة  پژوهشهای یافتهدر جدول شمارة یک، 

 .اندهشد رائها پژوهش
 

 کنندگانشرکت بدنی تودۀ شاخص و وزن قد، سن، (تاندارداس انحراف) میانگین -1 جدول

 هاگروه
 سن

 )سال(

 قد

 )مترسانتی(

 وزن

 )کیلوگرم(

 بدنی تودۀ شاخص

 مجذور بر کیلوگرم (

 )متر

 68/19 ± 60/1 5/57 ± 20/4 171 ± 48/6 22 ± 94/2 ملی تیم

 6/22 ± 48/0 75/60 ± 87/8 25/164 ± 35/12 5/20 ± 69/3 باشگاهی

 

آزمون تی مستقل چهار آزمون همراه نتایج ف استاندارد بهمیانگین و انحرار جدول شمارة دو، د 

که نسبت به وزن  جامپ دوپاپا و کانترمومنتجامپ تکجامپ، کانترمومنتجامپ، دراپاسکات

                                                           
1. Kistler Mars 
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 العمل افقی و موقعیت افقی مرکز جرمعکسنمودار نیروی . اندارائه شده ،ها نرمال شدندآزمودنی

که  دهدنشان میشمارة دو  . نتایج جدولاست ارائه شدهشکل شمارة یک در ، نجطی الشمشیرباز 

طور به شمشیربازان تیم ملی جامپ، توان مکانیکی و ارتفاع پرشجامپ و دراپهای اسکاتدر آزمون

 است.بیشتر از شمشیربازان باشگاهی  معناداری
 

جامپ، همراه نتايج آزمون تی مستقل چهار آزمون اسکاتمیانگین و انحراف استاندارد به -2 جدول

 دوپا جامپپا و کانترمومنتجامپ تکجامپ، کانترمومنتدراپ

یر
تغ

م
 

به
جر

ح ت
سط

 

 توان مکانیکی

)وات/کیلوگرم

) 

ره
ما

آ
P

(t
)

 

انرژی 

 مکانیکی

 ()ژول/کیلوگر
ره

ما
آ

P
(t

)
 

نیروی 

 آفپوش

 )نیوتن(

ره
ما

آ
P

(t
)

 

ارتفاع 

 پرش

 )متر(

ره
ما

آ
P

(t
)

 

 میانگین

)انحراف 

 استاندارد(

 میانگین

)انحراف 

 استاندارد(

 میانگین

)انحراف 

 استاندارد(

 میانگین

)انحراف 

 استاندارد(

ت
کا

اس
پ

جام
 

 8/48( 3/2) ملی
009/0 

(83/3) 

(3/2 )32/8 
328/0 

(06/1) 

(30 )225 
25/0 

(25/1) 

(04/0 )

31/0 05/0 

(36/2) 
 203( 14) 9/6( 2/1) 6/38( 4/2) باشگاهی

(04/0 )

23/0 

پ
درا

پ
جام

 

 7/66( 14) ملی
05/0 

(33/2) 

(5/0 )3/5 
3/0 

(13/1) 

(30 )224 
13/0 

(7/1) 

(05/0 )

29/0 03/0 

(71/2) 
 197( 5) 4( 5/1) 4/42( 13) باشگاهی

(07/0 )

17/0 

C
M

J
 

ک
ت

 پا
 75/0 24( 7/3) ملی

(5/0 -) 

(4/0 )3/5 74/0 

(35/0) 

(13 )166 53/0 

(6/0-) 

(02/0 )1/0 55/0 

(6/0-) 
 1/0( 02/0) 172( 14) 1/5( 1) 25( 1/4) باشگاهی

C
M

J
 

وپا
د

 

 3/33( 12) ملی
45/0 

8/0 - 

(4/2 )3/7 
6/0 

(54/0) 

(22 )179 
02/0 

(3-) 

(12/0 )2/0 
66/0 

(455/0) 
 226( 24) 5/6( 3/1) 8/83( 4) باشگاهی

(03/0 )

22/0 

 

نتایج حراف استاندارد سرعت النج شمشیربازان ملی و باشگاهی و میانگین و انشمارة سه،  جدول

ستگی پیرسون بین سرعت النج نتایج ضریب همب ،دهد. در این جدولآزمون تی مستقل را نشان می

سرعت النج که دهد نشان میشمارة دو . نتایج جدول اندارائه شدهنیز متغیرهای پرش  همةو 
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است و بین توان، انرژی و بیشتر از شمشیربازان باشگاهی ری طور معناداشمشیربازن تیم ملی به

 وجود دارد. معنادار یجامپ ارتباطجامپ و ارتفاع دراپرتفاع پرش اسکاتا

 
ستقل مو نتايج آزمون تی میانگین و انحراف استاندارد سرعت النج شمشیربازان ملی و باشگاهی  -3 جدول

  نجدارای ارتباط معنادار با سرعت ال نج و متغیرهای پرشنتايج ضريب همبستگی پیرسون بین سرعت الو 

 متغیر

 میانگین

 ضريب همبستگی پیرسون )انحراف استاندارد(

 باشگاهی ملی

 سرعت النج
*02/2 

(02/0) 

*72/1 

(09/0) 

توان 

 جامپاسکات
*82/0 

انرژی 

 جامپاسکات
*81/0 

ارتفاع 

 جامپاسکات
*95/0 

ارتفاع 

 جامپدراپ
*71/0 

  0/0معناداری در سطح  **   05/0اداری در سطح معن *

 

 

ن )
می

ی ز
فق

ل ا
عم

س ال
عک

ی 
رو

نی
N)

 

 زمان





 031                                                                ...کینتیک پرش و تعیین ارتباط آن با  ةمقايس: سمواتی شريف

 

 
 
 

ب از لحظة پای عق جايی افقی مرکز جرم طی تکنیک النجهالعمل افقی و جابمودار نیروی عکسن -1 شکل

 محرک تا برخورد مشاهدۀ

 

 گیریبحث و نتیجه

ان ربازنج شمشیلکرد تکنیک الکینتیک پرش و تعیین ارتباط آن با عم ةمقایس پژوهش،هدف این 

. نتایج های تهران بودباشگاه ةو شمشیربازان فلورپوش تیم ملی جمهوری اسالمی ایران ملی ةفلور

 لی وجامپ بین شمشیربازان تیم مجامپ و دراپهای اسکاتآزمون ند کهاین مطالعه نشان داد

زان تیم یربارش در شمشانرژی و ارتفاع پ، ه میانگین توانکطوریبه ؛باشگاهی تهران متفاوت بودند

 دیگر،سویازبود.  یشترملی نسبت به باشگاهی بسرعت النج در شمشیربازان تیم  ،ملی و همچنین

 ،روزاینا داشت؛سرعت النج شمشیربازان وجود  بین این متغیرهای کینتیکی با معنادار یارتباط

درت و قنند در شناسایی تواجامپ بهتر میجامپ و دراپتکه آزمون اسکا کرداستنباط توان می

و همکاران  کرونین هاییافته باها ان عمل کنند. این یافتهتوان انفجاری مرتبط با عملکرد شمشیرباز

ط زیادی با حسب وزن ارتباشده برتوان و قدرت نرمالکه عنوان کردند  هاند. آنبودهمسو ( 6)

ی تسوالکیس و هایافته تأیید درهای این مطالعه یافته ،عملکرد النج شمشیرباز دارد. همچنین

ج بینی خوبی برای عملکرد تکنیک النجامپ را پیشد اسکاتکه عملکر ند( بود7همکاران )

 بایز ن پژوهشهای پرش در این آزمون. ارتباط سرعت تکنیک النج و اندکرده ذکرشمشیربازان 

ی پای عقب ورهای زانوتنسکه نشان دادند قدرت و توان اکس ( همسو بود8گوان و همکارن ) ةمطالع

 ر حرکت تکنیک النج دارد.بتأثیری زیاد 

م )
جر

ز 
رک

ی م
ود

عم
ی 

جای
جای

m
m

)
 

)ثانیه( زمان  

7/0          6/0        5/0        4/0        3/0         2/0 
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متر بر ثانیه  1/5تا  4بین شمشیربازان از سرعت تکنیک النج در بیان کردند که (9) 1کلینگر و ادرین

متر بر ثانیه گزارش  41/2متغیر است، اما میانگین سرعت تکنیک النج در شمشیربازان نخبه معادل 

گیری سن و جنس آزمودنی و روش اندازهتفاوت در تواند ها میاین تناقضکه دلیل شده است 

ای هبه این نتیجه رسیدند که اغلب شمشیربازان حرف (9کلینگر و ادرین )، همچنین. سرعت باشد

سرعت حمله یکی از متغیرهای شمشیربازی است که  ،روازاین دارند؛تکنیک النج در  بیشتر یسرعت

های ارزیابی و شناسایی روش ؛ بنابراین،تر تمیز داده شودبین شمشیرباز نخبه و سطح پاییند توانمی

. نتایج این مطالعه همانند نتایج مطالعه مهم باشدبسیار  دتوانافزایش سرعت می ا هدفدهی بتمرین

تواند یک میقابلیت تولید حداکثر نیرو در ابتدای فاز کانسنتر که ( نشان دادند6نین و همکاران )کرو

حسب وزن تکنیک النج بر کردنلالنج باشد. آنان پس از نرمابرای سرعت تکنیک  بینبهترین پیش

یشتری با عملکرد تکنیک النج بدن، به این نتیجه رسیدند که میانگین توان طی اسکات ارتباط ب

با عملکرد  رتبطهای مناسب و مجامپ را یکی از آزمونتوان آزمون اسکاتمی بنابراین، ؛دارد

در تعیین وضعیت شمشیرباز نقش حیاتی داشته باشد.  دتوانکه این ارزیابی می شمشیربازان دانست

جامپ و ود تفاوت معنادار بین توان اسکاتبا توجه به وجنتایج مطالعة حاضر نیز نشان دادند که 

ادار بین سرعت النج و ارتباط معن در این نتایج پوشدو گروه و برتری شمشیربازان ملی سرعت النج

در شناسایی تفاوت در قدرت کانسنتریک تواند میجامپ جامپ، آزمون اسکاتو انرژی اسکات و توان

 .ابی به سرعت بیشتر موفق عمل کندبا هدف دستی

و نیز متغیر مهم دیگری است که بر قدرت و نیروی تولیدی توسط عضالت، زمان تولید نیرعالوه

ی در عملکرد شمشیرباز داشته باشد. مدت زمان از آغاز انقباض اکسنتریک رسد نقش زیادنظر میبه

این زمان در  که اندنام دارد. مطالعات نشان داده 2«فاز آمورتیزیشن» تا شروع انقباض کانسنتریک

رسد نظر میبه ،بنابراین ؛(11و سفتی عضله بسیار مؤثر است )دادن قابلیت االستیکی عضله نشان

سرعت حرکت تأثیرگذار  ،نهایتنقباض عضالنی و درسرعت ا برتواند می ،از بیشترف آمورتیزیشن

در  تواندمیفاز  اثر آموزتیزیشن داشتندلیل جامپ بهآزمون دراپ، احتمال زیادبه ،روازاین ؛باشد

طریق وجود نتایج آزمون آماری از .باشدمؤثرتر های پرش تعیین عملکرد شمشیرباز از دیگر آزمون

باط معنادار بین ارتفاع پرش وجود ارتو ارتفاع پرش و همچنین، توان ف معنادار بین اختال

امپ در شناسایی قابلیت این آزمون، جکه آزمون دراپ دهندنشان می جامپ و سرعت النجدارپ

نتایج این مطالعه نشان  ،. همچنینکی عضله و سفتی عضله مؤثر استیعنی تشخیص قابلیت االستی

بر یزیشن و سرعت انقباض درکنار نیروی انقباضی، عالوهدلیل اهمیت زمان آموزتبهکه د ندهمی

                                                           
1. Klinger and Adrian 

2. Amortization phase 
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و نتایج را ازطریق آزمون  باید انجام داد را نیزبالستیک و انفجاری  هایتمرین، مقاومتی هایتمرین

یروی انفجاری او اول به سرعت و ن ةدر درج ،موفقیت یک شمشیرباز .جامپ شناسایی کرددارپ

قدرت بیشتر این اتفاق نظر وجود دارد که . د شدتأیی مطالعههای این که در یافته (12دارد )بستگی 

اندام تحتانی و توان انفجاری اندام تحتانی موجب افزایش سرعت تکنیک النج و حرکت سریعتر در 

 ،یروی عضالنی در شمشیربازیافزایش نرخ تولید ن برای ،روازاین ؛(13، 14شود )شمشیربازی می

ش نرخ افزای رایبالستیک ب های(. تمرین8 ،14شود )یشنهاد میبالستیک پ هایتمریندادن انجام

(. 15، 16شوند )اول موجب بهبود می ةثانیمیلی 300تا  200زمانی  ةتولید نیروی عضالنی در باز

توان بهبود قدرت و  رایمقاومتی و بالستیک ب هاینیز بر اهمیت ترکیب تمرین پژوهشگرانبرخی 

جامپ و های اسکاتاستفاده از آزمون بنابراین، ؛(8، 17تأکید دارند )شمشیربازی طی اجرای حرکات 

انفجاری بررسی وضعیت قدرت و توان  راییکی از ابزارهای ارزشمند بعنوان تواند بهجامپ میدراپ

 شود.استفاده  ورزشکاران شمشیرباز

 ،جامپدراپ ،جامپهای اسکاتهای پرش، آزمونونبین آزمدرکه  ندنتایج این مطالعه نشان داد

رای ی اجطمتغیرهای توان، انرژی مکانیکی و ارتفاع پرش ارتباط بیشتری با عملکرد شمشیرباز 

ندام اری افجقدرت کانسنتریک اندام تحتانی و قدرت انکه د ندهحمله دارند. این نتایج نشان می

 نشان های این مطالعهیافته همچنین ده هستند.کننشمشیربازی تعیین ةتحتانی در اجرای حمل

جامپ دراپ آزمونو  کانسنتریک قدرتجامپ در ارزیابی اسکات قابلیت آزمونه به که با توج دادند

رتر مؤث هاآزمون نسبت به سایررسد به نظر می  ،اندام تحتانی شمشیربازان انفجاری قدرتدر ارزیابی 

رباز شیتعیین وضعیت آمادگی شم برای ذکرشدههای ز آزمونتوان امی ،بنابراین ؛دنکنعمل می

  تمرینی قدرتی و توانی را هدفمندتر هدایت کرد. ةو برنام کرداستفاده 

بی رزیاا ةنحو ،همچنین .عملکرد شمشیربازی شناخته شده استنقش قدرت و توان در  ،حاضردرحال

ملکرد کشش انقباض در ع ةقش چرخنبارة اطالعاتی در ،حالبااین؛ استشده این متغیر تأیید 

  شود.مشاهده نمیهای عملکردی آزمونارزیابی آن ازطریق اجرای  ةنحوشمشیرباز و 

 ش توانافزایطریق کشش انقباض از ةبر قدرت، چرخعالوهکه های این مطالعه نشان دادند یافته

با توجه به  ،د. همچنیندر موفقیت شمشیرباز داشته باش مهم یتواند نقشمی نیز انفجاری شمشیرباز

ر یر دتواند آزمونی معتبر در ارزیابی این متغجامپ مین دراپآزمو ،های این مطالعهیافته

ل ر عمهای عملکردی مشابه در تحقق این هدف مؤثرتبازان باشد و نسبت به سایر آزمونشمشیر

 کند.
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  و قدردانی تشکر

 باز وورزشکاران شمشیر همةان و از همکاری فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسالمی ایر

  کنم.صمیمانه تشکر و قدردانی می اند،عزیزانی که در این پژوهش مرا یاری نموده
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Abstract  
Strength and power are important factors in fencing. But today there is no any 

consensus on valid way to evaluate them. The aim of this study was to 

comparison of jump kinetic and its relationship with lunge technique in national 

and club flouriest fencers. 8 female foil fencers include 4 national and 4 club 

were participated in this study. Muscle power, mechanical energy and push off 

ground reaction force were measured using force plate and lunge speed was 

measured using integration of horizontal ground reaction force curve. The 

results of this study shown that there is significant relationship between power in 

squat jump and drop jump with lunge speed and also there is significant 

differences between these parameters in national and club fencers (P<0.05). 

Results of this study shown that squat jump and drop jump are strong tools in 

determination of concentric strength and explosive power of lower limb in 

fencers respectively. Given the results of this study and importance of these 

variables in fencing, the mentioned tests could use as appropriate way to 

evaluation of fencer’s performance.  
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