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مطالعات طب ورزشی

مقایسۀ متغیرهای منتخب کینماتیکی تکنیک لانج در شمشیربازان نخبۀ مرد ایرانی
و اسپانیایی
2

سپیده سمواتی شریف ،1حیدر صادقی
 .1کارشناسي ارشد بيومکانيک ورزشي دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی*
 .2استاد بيومکانيک ورزشي ،دانشگاه خوارزمي
تاريخ دريافت2316/53/56 :

تاريخ پذيرش2316/52/11 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،مقايسۀ متغیرهای منتخب کینماتیکی شمشیربازان نخبۀ مرد ايرانی و اسپانیايی در اجرای تکنیک
لانج بود .بدينمنظور 21 ،ملیپوش ايرانی و  23ملیپوش اسپانیايی در اين پژوهش شرکت نمودند .برای اندازهگیری
متغیرهای کینماتیکی ،از سیستم آنالیز حرکت شش دوربین با فرکانس  655هرتز استفاده شد و جهت بررسی متغیرهای
کینتیکی ،دو صفحۀ نیروی کیستلر با فرکانس  2555هرتز مورداستفاده قرار گرفت .متغیرهای زمانی ،خطی و زاويهای
تکنیک لانج نیز برای تحلیل ،بررسی گرديد .نتايج نشان میدهد که شمشیربازان ايرانی در متغیرهای زمان فاز شتاب،
جابهجايی خطی مرکز جرم در فاز شتاب ،سرعت خطی مرکز جرم در فاز شتاب و طول لانج دارای مقادير کمتری نسبت
به شمشیربازان اسپانیايی هستند .همچنین تمامی پارامترهای زاويهای شمشیربازان ايرانی بهجز زاويۀ مفصل آرنج در
لحظۀ بهحداکثر رسیدن سرعت بازشدن بازو به طور معناداری کمتر از شمشیربازان اسپانیايی میباشد ( )P<5/52؛ اين
درحالی است که شمشیربازان ايرانی در متغیرهای زمان فاز پرواز ،زمان بهحداکثررسیدن سرعت اکستنشن بازو و حداکثر
سرعت شمشیر ،به شکل معناداری دارای مقادير بیشتری نسبت به شمشیربازان اسپانیايی هستند .يافتههای پژوهش
حاضر ،جنبههايی از تفاوت تکنیکی میان شمشیربازان ايرانی و شمشیربازان اسپانیايی را از ديدگاه تحلیل کینماتیکی
مهارت لانج به نمايش کشید که می تواند يکی از دلايل اختلاف سطح دو گروه و جايگاه دو کشور در رنکینگ جهانی باشد.
واژگان کلیدی :شمشیربازی ،متغیر کینماتیکی ،شمشیرباز نخبه ،لانج

* نویسنده مسئول

Email: sepid.samavati@gmail.com

66

مطالعات طب ورزشی شماره  ،12بهار و تابستان 2316

مقدمه
شمشيربازی ،هنر دفاع و حمله با شمشير بوده و تجربهای از روزگار رنسانس ميباشد که لازمۀ آن
چالاکي ذهن و قدرت فيزیکي بدن است .علاوهبراین که شمشيربازی یکي از ورزشهای المپيکي است،
در مسابقات پنتاتلون مدرن نيز در زمرۀ پنج رشته محسوب ميشود ( .)1این ورزش بهعنوان یک
رشتۀ کاملاً تکنيکي و پرتحرک شناخته شده است که اجرای ماهرانۀ تکنيکهای آن ،متأثر از رعایت
اصول کينماتيکي و کينتيکي حرکت اندامها و توانایي عضلات جهت توليد نيرو ميباشد ( .)2ورزش
شمشيربازی دارای مجموعهای از حرکات حملهای و دفاعي است؛ ازاینرو ،برای موفقيت در رشتههای
مختلف آن (اپه ،فلوره و سابر) ،شمشيرباز ميبایست توانایي ضربهزدن به حریف و بهطور همزمان،
گریز از ضربۀ او را داشته باشد ( .)3این ورزشکاران برای ضربهزدن به منطقۀ هدف حریف ،به
تکنيکهای حملهای متفاوتي متکي هستند که لانج از جملۀ آنها ميباشد .لانج ،راهي سریع برای
کمکردن فاصله با حریف بوده و یکي از مهارتهای اساسي شمشيربازی و برخي از ورزشهای رزمي
نظير کاراته است .بررسيها نشان دادهاند که اجرای سریع و صحيح حرکت لانج و حرکات پس از آن،
نقش بهسزایي در موفقيت ورزشکاران دارد .با توجه به نسبت حمله در شمشيربازی ،تکنيک لانج نقش
عمدهای در موفقيت نهایي ورزشکار ،حمله به حریف و بهدستآوردن امتياز دارد ( .)4ازآنجایيکه این
تکنيک برای حمله به حریف ،ضربهزدن با حداکثر سرعت ممکن و پایان حرکت با ثبت یک امتياز
کاربرد دارد ،از مهارتهای اساسي شمشيربازی بهشمار ميرود؛ بههميندليل ،شناسایي تکنيک لانج
در شمشيربازی موردتوجه قرار گرفته است ( .)5،2در شمشيربازی و بهویژه رشتۀ اپه ،لانج اساساً یکي
از قطعيترین حرکات حملهای را تشکيل ميدهد؛ بهنحویکه در طول یک مسابقه ،بين  66تا 212
حمله انجام ميشود .شایانذکر است که لانج ،اصليترین تکنيک قابلمشاهده در طول مسابقه ميباشد.
بهدليل اهميت حمله و حرکات هارمونيک کل بدن در شمشيربازی ،شناخت ویژگيهای کينماتيکي
این مهارت از جمله موضوعات موردتوجه در حوزۀ شمشيربازی است .کينماتيک بهعنوان ابزاری
بيومکانيکي در تحليل حرکات ،در تحليل حرکت لانج شمشيربازان کشورهای مختلف مورداستفاده
قرار گرفته است .بررسي جابهجایي سرعت خطي مرکز جرم ( ،)6تغييرات زاویهای مفاصل اندام فوقاني
و تحتاني ( )7و پارامترهای فضایي ـ زماني ( )8شمشيرباز حين اجرای حرکت لانج ،از جمله مطالعات
انجام شده است .نتایج پژوهشهای فوق تأیيدکنندۀ آن است که برخلاف نظریۀ رایج مبتني بر تقدم
حرکت شمشير بر حرکت بدن و سوقیافتن بدن به سمت جلو توسط حرکت شمشير ،مرکز ثقل و
شمشير ورزشکاران ،هر دو بهطور همزمان به حرکت درميآیند ( .)7،6ازسویدیگر ،نشان داده شده
است که هرچند سرعت کلي حمله با سرعت زاویهای حداکثر دست مسلح رابطۀ معناداری دارد ،اما
عامل مهمتر دراینزمينه ،مدتزمان رسيدن مفاصل آرنج و زانو به سرعت زاویهای حداکثر است (.)7

مقايسۀ متغیرهای منتخب کینماتیکی تکنیک لانج در ...

66

علاوهبراین ،ویژگيها و مؤلفههای آمادگي بدني (قدرت ،انعطاف و سرعت) ،نقش بسيار مهمي در
موفقيت قهرمانان دارد .دراینراستا ،پژوهشهایي بهمنظور شناخت هرچه بيشتر این مهارت به انجام
رسيده است و پژوهشگران کشورهای مختلف ،شمشيربازان نخبۀ خود را بهلحاظ کينماتيکي ،کينتيکي
و بررسي فعاليت عضلاني در مهارت لانج موردبررسي قرار دادهاند .در سالهای اخير ،کشورهایي نظير
روسيه ،آلمان ،آمریکا و اسپانيا ،همواره از مدعيان قهرماني در مسابقات بينالمللي بودهاند و تيم ملي
این کشورها در یک دهۀ اخير ،در بين هفت تيم اول دنيا قرار داشته است؛ درحاليکه تيم ملي
شمشيربازی ایران ،معمولاً رتبههایي دو رقمي را کسب نموده و تاکنون نتوانسته است به جایگاه مطلوب
و دلخواه خود دست یابد .بهنظر ميرسد شناسایي تفاوتهای ورزشکاران این دو کشور بتواند در تعيين
نقاط ضعف شمشيربازان ایراني نسبت به ورزشکاران با سطح مهارتي بالاتر مفيد باشد؛ ازاینرو ،هدف
از انجام این پژوهش ،مقایسۀ متغيرهای کينماتيکي مهارت لانج شمشيربازان تيم ملي کشور ایران با
شمشيربازان مليپوش اسپانيایي ميباشد.
روش پژوهش
اعضای تيم ملي شمشيربازی مردان بزرگسال ایران در سال ( 12( )1334نفر) و اعضای تيم ملي
شمشيربازی مردان بزرگسال اسپانيا در سال ( 13( )2214نفر) که حداقل چهار سال سابقۀ حضور در
تيم ملي کشور خود را داشتند ،در این پژوهش کاربردی شرکت نمودند .متغير مستقل ،سطح مهارت
حملۀ لانج شمشيربازان تيم ملي اسپانيا و ایران بود و کينماتيکي خطي (حداکثر سرعت بازو ،پا،
شمشير ،مرکز جرم ،جابجایي مرکز جرم و طول لانج ) و زاویهای (زوایای شانه و آرنج در حالت آن
گارد و در بازههای حداکثر سرعت باز شدن بازو ،پا و شمشير) بهعنوان متغيرهای وابسته در نظر گرفته
شد.
پيش از انجام آزمون ،توضيحات لازم دربارۀ هدف پژوهش و شيوۀ انجام آزمونها ارائه گشت و فرم
رضایتنامه جهت همکاری در پژوهش و نيز پرسشنامهای شامل اطلاعات فردی و سابقۀ ورزشي در
اختيار ورزشکاران قرار گرفت .علاوهبراین ،وزن آزمودنيها بدون کفش و با حداقل پوشش ،با استفاده
از ترازوی سيکا 1با دقت پنج گرم اندازهگيری شد و قد ایستادۀ آزمودنيها بدون کفش و درحاليکه
وزن بدن آنها بهطور مساوی بين دو پا تقسيم شده بود ،پاشنهها بههم چسبيده و دستها در طرفين
قرار داشتند و در شرایطي که سر درحالت موازی با سطح افق بود ،پس از یک بازدم معمولي با استفاده
از قدسنج سيکا با دقت یک ميليمتر برحسب متر محاسبه گردید .همچنين ،از سيستم آناليز حرکت

1. SEKA
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با شش دوربين مدل وایکون ،1ساخت کشور آلمان با دقت  2/5ميليمتر برای حرکت انتقالي و 2/5
درجه دوران در حجم  4×4متر و مارکرهای نه ميليمتری استفاده شد .شایانذکر است که فيلمبرداری
با فرکانس  522هرتز انجام گرفت .بدینمنظور 13 ،مارکر بازتابي روی برجستگيهای مهم بدن آنها
( سر پنجمين متاتارسال و پاشنه (بخش پا) ،قوزک خارجي پا ،اپيکندیل خارجي ران (بخش ساق)،
تروکانتر بزرگ ،اپيکندیل خارجي ران (بخش ران) ،خار خاصرهای قدامي ـ فوقاني ،تروکانتر بزرگ
(بخش لگن) ،زائدۀ آخرومي ،خار خاصره ای قدامي فوقاني( 2بخش تنه) ،زائدۀ آخرومي ،اپيکندیل
خارجي بازو (بخش بازو) زائدۀ نيزهای اولنا ،اپيکندیل خارجي بازو (بخش ساعد) و یک سوم انتهایي
شمشير) قرار داده شد (شکل شمارۀ یک).

شکل  -2محل مارکرگذاری روی برجستگیهای مهم بدن

علاوهبراین ،بهمنظور شبيهسازی محل ضربهزني ورزشکار ،هدفي طراحي گشت .این هدف از سه بخش
پایه ،بخش نگهدارندۀ شمشير و هدف و نيز خود هدف تشکيل شده بود .هدف ،گویي بود به قطر 12
سانتيمتر که روی آن پنج مارکر جهت مشاهدهشدن توسط دوربين قرار داده شده بود .ذکر این نکته
ضرورت دارد که ارتفاع هدف براساس قد ورزشکاران ( 72درصد قد ورزشکاران) تنظيم گردید؛
بهطوریکه حداقل در دو دوربين دیده شود .فاصلۀ هدف تا شمشيرباز نيز بهدلخواه وی تنظيم گشت
(شکل شمارۀ دو).

1. VICON
)2. Anterior Superior Iliac Spine (ASIS
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شکل  -1هدف تعبیهشده در آزمايشگاه بیومکانیک

در ابتدای کار هدفگویي ،شکل بهوسيلۀ پرچم تيرهای توسط آزمونگر پوشانده شد و ورزشکار با حالت
گارد درمقابل هدف قرار گرفت .پس از آغازشدن جمعآوری اطلاعات توسط دوربينها ،آزمونگر پرچم
را از روی هدف برميداشت و ورزشکار بلافاصله با دیدن هدف ،از طریق مهارت لانج ،با شمشير خود
به هدف ضربه ميزد .در این مرحله ،سه تکرار صحيح از هر ورزشکار گرفته شد .لازمبهذکر است
درصورتيکه فرد نميتوانست به هدف ضربه بزند ،آزمون تکرار ميگشت .علاوهبراین ،در مرحلۀ پردازش
اطلاعات ،ابتدا فرکانس برش اطلاعات کينتيکي و کينماتيکي با توجه به مطالعات انجامشده تعيين
گردید ()6؛ بهنحویکه با استفاده از فيلتر پایينگذر باترورث 1مرتبۀ چهارم با تأخير فازی صفر ،اطلاعات
کينماتيکي در فرکانس برش  12و اطلاعات کينتيکي در فرکانس برش  52هرتز فيلتر شدند .پس از
فيلترشدن اطلاعات ،موقعيت مارکرها مشتقگيری گردید تا سرعت حرکت آنها بهدستآید .سپس،
دوباره اطلاعات سرعت ،مشتقگيری شد تا اطلاعات شتاب خطي مارکرها بهدست آید .همچنين ،برای
محاسبۀ سرعت و جابهجایي مرکز جرم درراستای افق ،ابتدا نيروهای عکسالعمل زمين در دو صفحۀ
نيرو درجهت  xبا هم جمع گشته و بر جرم آزمودنيها تقسيم شدند تا شتاب خطي مرکز جرم
دراینراستا بهدست آید .سپس ،از طریق انتگرالگيری به روش رایمن 2از نمودار شتاب مرکز جرم و
سرعت و نيز انتگرالگيری مجدد از سرعت ،جابهجایي خطي مرکز جرم درراستای افق محاسبه گشت.

1. Butterworth Low Pass Filter
2. Riemann Integration
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N −1
N −1
F 1x + F 2 x
) ⇒ Vxcom = ∑ (a xi × ∆t ) ⇒ dxcom = ∑ (Vxi × ∆t
m
i =1
i =1

= a xcom

 :axcomشتاب خطي مرکز جرم F1x ،و  :F2xنيروهای عکسالعمل زمين در دو صفحۀ نيرو :Vxcom ،سرعت خطي
مرکز جرم و  :dxcomجابهجایي خطي مرکز جرم درراستای افق

پارامترهای زماني مورداستفاده در این پژوهش عبارت بودند از :زمان فاز شتاب (لحظهای که حاصل
جمع نيروی عکسالعمل دو صفحۀ نيرو از  12درصد وزن آزمودني بيشتر گشت ،بهعنوان زمان شروع
فاز شتاب در نظر گرفت شد و لحظهای که این نيرو دوباره از  12درصد وزن آزمودني کمتر گردید،
بهعنوان لحظۀ اتمام فاز شتاب لحاظ گشت) ،زمان عکسالعمل (اختلاف بين رؤیتشدن هدف تا
لحظه ای که فاز شتاب شروع شود) ،زمان برخورد شمشير با هدف (لحظهای که شمشير با هدف
رؤیت شده برخورد کرد) و زمان فاز پرواز (اختلاف بين زمان برخورد با زمان پایان فاز شتاب) (شکل
شمارۀ سه).
زمان برخورد شمشیر به هدف

شکل  -3پارامترهای زمانی استخراجی از نمودار حاصل از مجموع نیروهای عکسالعمل زمین در دو صفحۀ
نیرو
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برای محاسبۀ زاویۀ مفصل شانه و مچ پا نيز ابتدا با استفاده از روابط مثلثاتي ،زاویۀ بخشهای تنه ،بازو
و ساعد نسبت به سيستم مختصات مرجع موردمحاسبه قرار گرفت و سپس ،از طریق روش پيشنهادی
توسط گویتيرز و داویلا ،)6) 1موقعيت زاویهای مفاصل شانه و آرنج موردمحاسبه قرار گرفت.
) tan θ Segment = ( z distal − z proximal ) /( xdistal − x proximal
tan θ = (13.15 − 36.39) −/(1 87.33 − 96.28) = 2.59
) θ Segment = tan (tanθ
−1
θtan
θ )Arm= 68
− θ.Trunk
=(2
.59
88° ≈+ 180
69°
Shoulder
θ Elbow = θ Forearm − θ Arm

متغيرهای خطي استخراجشده برای مقایسۀ بين شمشيربازان عبارت بودند از :حداکثر جابهجایي مرکز
جرم ،حداکثر سرعت پا (سرعت خطي مارکر تعبيهشده در قوزک خارجي) ،حداکثر سرعت بازشدن
بازو (اولين پيک در نمودار سرعت خطي مارکر تعبيهشده در شمشير) ،حداکثر سرعت شمشير (دومين
پيک در نمودار سرعت خطي مارکر تعبيه شده در شمشير) و زمان رسيدن به هرکدام از این متغيرها
(شکل شمارۀ چهار).

شکل  -4نمودارهای جابهجايی خطی مرکز جرم ،سرعت خطی شمشیر و سرعت خطی پای يک شمشیرباز

1. Gutierrez & Davila
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در بخش تحليل دادهها ،از آمار توصيفي (ميانگين ،انحراف استاندارد و ضریب تغييرات) بهمنظور
توصيف اطلاعات استفاده شد .آزمون کلموگروف ـ اسميرنوف نيز برای تعيين طبيعيبودن توزیع
اطلاعات بهکار رفت .علاوهبراین ،آزمون لون بهمنظور بررسي همگني واریانس اطلاعات مورداستفاده
قرار گرفت .جهت مقایسۀ متغيرهای کينماتيکي بين ورزشکاران ایراني و اسپانيایي نيز از آزمون تي
مستقل در سطح معناداری ( )2/21بهره گرفته شد.
نتایج
نتایج آزمون کلموگروف ـ اسميرنوف نشان ميدهد که توزیع متغيرها نرمال ميباشد و جهت
تجزیهوتحليل آنها ميتوان از آزمونهای پارامتریک استفاده نمود .مشخصات فردی آزمودنيهای
شرکتکننده در پژوهش ،در جدول شمارۀ یک ارائه شده است.
جدول  -2میانگین (انحراف استاندارد) سن ،قد ،وزن و شاخص تودۀ بدنی شرکتکنندگان
گروهها
تيم ملي
ایران
تيم ملي
اسپانيا

تعداد

12
13

سن

قد

وزن

(سال)

(سانتیمتر)

(کیلوگرم)

(23 )6

(182/66 )4/48

(73/81 )5/72

(22 )3

()2/25
181/12

(76 )3/32

شاخص تودۀ بدنی
(کیلوگرم بر مجذور
متر)
(23/84)4/43
(23/13 )5/51

سابقۀ حضور
در تیم ملی (سال)
>4
>4

اطلاعات مربوط به پارامترهای زماني مربوط به حرکت لانج شامل :زمان پاسخ (زمان عمل و
عکس العمل) ،زمان فازهای شتاب و پرواز و زمان رسيدن به حداکثر سرعت بازشدن بازو ،پا و شمشير
در دو گروه شمشميربازان ایراني و اسپانيایي در جدول شمارۀ دو ارائه شده است .اطلاعات نشان
ميدهند که عليرغم عدم وجود تفاوت معنادار در زمان کلي پاسخ زمان عکسالعمل و زمان عمل،
اختلاف قابلتوجهي در زمان فاز شتاب و فاز پرواز دو گروه شمشيرباز مشاهده ميشود .ازسویدیگر،
هرچند در زمان رسيدن به حداکثر سرعت پا و شمشير دو گروه تفاوت وجود دارد ،اما شمشيربازان
ایراني ،زودتر به حداکثر سرعت بازو رسيدهاند.
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جدول  -1میانگین ،انحراف استاندارد ،اختلاف نتايج و نمرۀ تی مربوط به پارامترهای زمانی تکنیک لانج
شمشیربازان تیم ملی ايران و اسپانیا
متغیر

انحراف

اختلاف

نمرۀ

استاندارد

نتايج

تی

15

2/832

n/s

76

2/54

n/s

32

2/62

n/s

-38

-3/2

*

187

6/56

*

18

4/62

*

-3

-2/433

n/s

6

2/27

گروه

میانگین

زمان عکسالعمل

تيم ملي ایران

235

52

(ميلي ثانيه)

تيم ملي اسپانيا

222

32

زمان عمل

تيم ملي ایران

677

62

(ميلي ثانيه)

تيم ملي اسپانيا

621

82

زمان کلي پاسخ

تيم ملي ایران

312

74

(ميلي ثانيه)

تيم ملي اسپانيا

822

34

زمان فاز شتاب

تيم ملي ایران

462

62

(ميلي ثانيه)

تيم ملي اسپانيا

558

85

زمان فاز پرواز

تيم ملي ایران

223

88

(ميلي ثانيه)

تيم ملي اسپانيا

36

37

زمان رسيدن به حداکثر

تيم ملي ایران

43

6

سرعت اکستنشن بازو )(%

تيم ملي اسپانيا

31

13

زمان رسيدن به حداکثر

تيم ملي ایران

72

22

سرعت پا )(%

تيم ملي اسپانيا

1/42

2/15

زمان رسيدن به حداکثر

تيم ملي ایران

33

4

سرعت شمشير )(%

تيم ملي اسپانيا

87

8

Sig

n/s

علاوهبراین ،اطلاعات مربوط به پارامترهای کينماتيک خطي حداکثر سرعت خطي بازشدن بازو ،حرکت
پا ،شمشير ،سرعت شمشير در لحظۀ برخورد و همچنين سرعت ،جابهجایي مرکز جرم در انتهای فاز
شتاب و طول لانج در دو گروه شمشيربازان ایراني و اسپانيایي در جدول شمارۀ سه ارائه شده است.
یافتهها نشانگر آن است که ورزشکاران ایراني از حداکثر سرعت شمشيرزني بالاتری برخوردار ميباشند؛
بااینحال ،در لحظۀ برخورد با هدف ،تفاوتي ميان سرعت شمشير دو گروه بهچشم نميخورد .نکتۀ
مهم دیگر ،کمتربودن پارامترهای خطي مرکز جرم نظير جابهجایي و سرعت مرکز جرم و طول لانج
مليپوشان ایراني نسبت به شمشيربازان اسپانيایي است .همچنين ،بين متغيرهای منتخب خطي
(حداکثر سرعت افقي بازشدن دست ،حداکثر سرعت پا ،حداکثر سرعت شمشير ،جابهجایي افقي مرکز
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جرم در فاز شتاب ،سرعت افقي مرکز جرم در انتهای فاز شتاب ،سرعت شمشير در لحظۀ برخورد با
هدف و طول لانج) شمشيربازان نخبۀ مرد ایراني و اسپانيایي تفاوت وجود دارد.
جدول  -3میانگین ،انحراف استاندارد ،اختلاف نتايج و نمرۀ تی مربوط به پارامترهای کینماتیک خطی
تکنیک لانج شمشیربازان تیم ملی ايران و اسپانیا
انحراف

اختلاف

نمرۀ

استاندارد

نتايج

تی

2/227

2/35

n/s

-2/223

-2/675

n/s

2/63

3/42

*

2/24

2/14

n/s

-2/174

-3/33

*

-2/31

-4/15

*

-2/437

6/833

*

متغیر

گروه

میانگین

حداکثر سرعت بازشدن بازو

تيم ملي ایران

2/227

2/233

(متر بر ثانيه)

تيم ملي اسپانيا

1/82

2/23

حداکثر سرعت پا

تيم ملي ایران

4/231

1/24

(متر بر ثانيه)

تيم ملي اسپانيا

4/5

2/75

حداکثر سرعت شمشير

تيم ملي ایران

3/18

1/16

(متر بر ثانيه)

تيم ملي اسپانيا

2/55

2/42

سرعت شمشير در لحظۀ

تيم ملي ایران

2/32

1/226

برخورد با هدف (متر بر ثانيه)

تيم ملي اسپانيا

2/28

2/47

جابهجایي خطي مرکز جرم در

تيم ملي ایران

2/236

2/15

فاز شتاب (متر)

تيم ملي اسپانيا

2/41

2/27

سرعت خطي مرکز جرم در

تيم ملي ایران

1/62

2/622

انتهای فاز شتاب (متر بر ثانيه)

تيم ملي اسپانيا

2/33

2/33

تيم ملي ایران

2/363

2/158

تيم ملي اسپانيا

1/42

2/15

طول لانج (متر)

Sig

نتایج آزمون تي مستقل (جدول شمارۀ سه) نشان ميدهد که بين حداکثر سرعت شمشير (،P<2/21
 ،)t=3/42جابهجایي خطي مرکز جرم در فاز شتاب( ( ،)t=-3/33 ،P<2/21سرعت خطي مرکز جرم
در انتهای فاز شتاب ( )t=-4/15 ،P<2/21و طول لانج ( )t=6/83 ،P<2/21شمشيربازان ایراني و
اسپانيایي تفاوت معناداری وجود دارد؛ بهطوریکه حداکثر سرعت شمشيربازان ایراني ،بيشتر از
شمشيربازان اسپانيایي است ( 2/63متر بر ثانيه) ،اما جابهجایي خطي مرکز جرم در فاز شتاب (2/174
متر) ،سرعت خطي مرکز جرم در انتهای فاز شتاب ( 2/31متر بر ثانيه) و طول لانج ( 2/437متر)
کمتر از شمشيربازان اسپانيایي ميباشد.
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در جدول شمارۀ چهار ،اطلاعات مربوط به پارامترهای کينماتيک زاویهای مربوط به حرکت لانج شامل:
زاویۀ مفاصل آرنج و شانه در حالت آنگارد و زمان رسيدن به حداکثر سرعت بازشدن بازو ،پا و شمشير
در دو گروه شمشيربازان مليپوش ایراني و اسپانيایي ارائه شده است .نتایج حاکي از آن است که
ورزشکاران ایراني در تمامي بازههای زماني ،بهجز زاویۀ مفصل آرنج در لحظۀ بهحداکثررسيدن سرعت
بازشدن دست ،از جابهجایي زاویهای کمتری برای اجرای مهارت لانج استفاده ميکنند.
همچنين ،مشخص ميشود که بين متغيرهای منتخب زاویهای (زاویۀ آرنج در حالت گارد ،زاویۀ آرنج
در حداکثر سرعت بازشدن دست ،زاویۀ شانه در حداکثر سرعت بازشدن دست ،زاویۀ آرنج در حداکثر
سرعت پا ،زاویۀ شانه در حداکثر سرعت پا ،زاویۀ آرنج در حداکثر سرعت شمشير و زاویۀ شانه در
حداکثر سرعت شمشير) شمشيربازان نخبۀ مرد ایراني و اسپانيایي تفاوت وجود دارد.
جدول -4میانگین ،انحراف استاندارد ،اختلاف نتايج و نمرۀ تی مربوط به پارامترهای کینماتیک زاويهای
تکنیک لانج شمشیربازان تیم ملی ايران و اسپانیا
انحراف
استاندارد
12/31
14
14/62
13

متغیر

گروه

میانگین

زاویۀ مفصل آرنج در حالت آن
گارد (درجه)
زاویۀ مفصل شانه در حالت آن
گارد (درجه)
زاویۀ مفصل آرنج در لحظۀ
بهحداکثر رسيدن سرعت
بازشدن بازو (درجه)

تيم ملي ایران
تيم ملي اسپانيا
تيم ملي ایران
تيم ملي اسپانيا

32/57
123
24/68
45

تيم ملي ایران

118/46

2/314

تيم ملي اسپانيا

123

12

تيم ملي ایران

45/268

3/71

تيم ملي اسپانيا

65

3

تيم ملي ایران

113/54

23/64

تيم ملي اسپانيا

153

11

تيم ملي ایران

48/67

28/33

تيم ملي اسپانيا

33

13

تيم ملي ایران

135/35

12/16

تيم ملي اسپانيا

162

11

تيم ملي ایران

76/51

12/75

تيم ملي اسپانيا

125

11

زاویۀ مفصل شانه در لحظۀ
بهحداکثررسيدن سرعت
بازشدن بازو (درجه)
زاویۀ مفصل آرنج در لحظۀ
بهحداکثررسيدن سرعت پا
(درجه)
زاویۀ مفصل شانه در لحظۀ
بهحداکثررسيدن سرعت پا
(درجه)
زاویۀ مفصل آرنج در لحظۀ
بهحداکثررسيدن سرعت
شمشير (درجه)
زاویۀ مفصل شانه در لحظۀ
بهحداکثررسيدن سرعت
شمشير (درجه)

اختلاف
نتايج
-16/43

نمرۀ
تی

معناداری

-3/32

معنادار

-22/32

-3/56

-4/54

-1/62

-13/33

-33/46

-52/33

-24/65

-28/43

-7/28

-5/58

-5/42

-5/63

-6/33

معنادار
غيرمعنادار

معنادار

معنادار

معنادار

معنادار

معنادار
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نتایج آزمون تي مستقل (جدول شمارۀ سه) بيانگر آن است که بين زاویۀ مفصل آرنج در حالت آنگارد
( ،)t=-3/32 ،P>2/21زاویۀ مفصل شانه در حالت آنگارد ( ،) t=-3/56،P>2/21زاویۀ مفصل شانه در
لحظۀ بهحداکثررسيدن سرعت بازشدن بازو ( ،)t=-7/28 ،P>2/21زاویۀ مفصل آرنج در لحظۀ
بهحداکثررسيدن سرعت پا ( ،)t=-5/58 ،P>2/21زاویۀ مفصل شانه در لحظۀ بهحداکثررسيدن سرعت
پا ( ،)t=-5/42 ، P>2/21زاویۀ مفصل آرنج در لحظۀ بهحداکثررسيدن سرعت شمشير (،P>2/21
 ) t=-5/63و زاویۀ مفصل شانه در لحظۀ بهحداکثررسيدن سرعت شمشير ( ،)t=-6/33 ،P>2/21بين
شمشيربازان ایراني و اسپانيایي تفاوت معناداری وجود دارد؛ بهطوریکه در شمشيربازان ایراني ،زاویۀ
مفصل آرنج در آنگارد ( 16/43درجه) ،زاویۀ مفصل شانه در آنگارد ( 22/32درجه) ،زاویۀ مفصل
شانه در لحظۀ بهحداکثررسيدن سرعت بازشدن بازو ( 13/33درجه) ،زاویۀ مفصل آرنج در لحظۀ
بهحداکثررسيدن سرعت پا ( 33/46درجه) ،زاویۀ مفصل شانه در لحظۀ بهحداکثررسيدن سرعت پا
( 52/33درجه) ،زاویۀ مفصل آرنج در لحظۀ بهحداکثررسيدن سرعت شمشير ( 24/65درجه) و زاویۀ
مفصل شانه در لحظۀ بهحداکثررسيدن سرعت بازشدن بازو ( 28/43درجه) ،کمتر از شمشيربازان
اسپانيایي ميباشد.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،مقایسۀ متغيرهای منتخب کينماتيکي شمشيربازان نخبۀ مرد ایراني و
اسپانيایي در اجرای تکنيک لانج بود .نتایج آزمون تي مستقل نشان داد که بين زمان فاز شتاب ،زمان
فاز پرواز و زمان بهحداکثررسيدن سرعت بازشدن بازوی شمشيربازان ایراني و اسپانيایي ،تفاوت
معناداری وجود دارد ( ،)P<2/21اما بين زمان عکسالعمل ،زمان عمل ،زمان کلي پاسخ ،زمان رسيدن
به حداکثر سرعت پا و شمشير ،هيچگونه تفاوت معناداری بين دو گروه بهچشم نميخورد (.)P>2/21
زمان عکسالعمل ،زمان عمل و زمان کلي پاسخ بهدستآمده در این پژوهش و نيز ،زمان رسيدن به
حداکثر سرعت پا و حداکثر سرعت شمشير ،با نتایج ارائهشده توسط گویترز 1و همکاران ( )6مطابقت
دارد ،اما با یافتههای ویليامز و والمسلي )7( 2مغایر ميباشد .ازسویدیگر ،نتایج مربوط به زمان فاز
شتاب ،زمان فاز پرواز و زمان بهحداکثررسيدن سرعت اکستنشن بازوی آزمودنيهای این پژوهش با
آزمودنيهای پژوهش گویترز و همکاران ( )6در تناقض ميباشد .برخي از پژوهشگران ،زمان
عکس العمل در شمشيربازی را یکي از پارامترهای مهم در عملکرد شمشيرباز تلقي ميکنند ()3؛
تاحدیکه این پارامتر بهعنوان یکي از عوامل اصلي تعيينکنندۀ موفقيت یک شمشيرباز در محيط
1. Gutierrez et al
2. Williams & Walmsley
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مسابقه بهشمار ميرود ()3،12؛ بااینحال ،یکي از عوامل تأثيرگذار بر زمان عکسالعمل اثر تمرین
ميباشد؛ بهطوریکه زمان عکسالعمل در پي تمرین کاهش ميیابد ()6،3؛ ازاینرو ،با توجه به تجربۀ
شمشيربازی دو گروه و سابقۀ مسابقات و تمرینات ،منطقي بهنظر ميرسد که زمان عکسالعمل دو
گروه تفاوت معناداری نداشته باشد.
علاوهبراین ،زمان فاز شتاب ،مدتزماني است که نيروی افقي عکسالعمل زمين موجب شتابگيری
مرکز جرم شمشيرباز به سمت جلو و بهسوی هدف ميشود .مقایسۀ بين زمان فاز شتاب شمشيربازان
نخبه و نيز سطح پایينتر ،حاکي از این مطلب بود که شمشيربازان نخبه دارای زمان فاز شتاب بيشتری
نسبت به شمشيربازان دیگر هستند ()6؛ ازاینرو ،ميتوان چنين استنباط کرد که سطح مهارت
شمشيربازن موجب افزایش این پارامتر شده است .با توجه به تفاوت معنادار بين زمان فاز شتاب
شمشيربازان ایراني و اسپانيایي ،ميتوان این اختلاف را به تفاوت در سطح عملکرد آنها نسبت داد و
یکي از دلایل تفاوت در عملکرد شمشيربازان ایراني را استفاده از زمانبندی کمتر برای فاز شتابگيری
دانست.
علاوهبراین ،مقایسۀ زمان بهحداکثررسيدن سرعت بازشدن بازو ،پا و شمشير شمشيربازان نخبه حاکي
از این مطلب بود که شمشيربازان نخبه ،بهطور معناداری زودتر از شمشيربازان عادی به حداکثر سرعت
بازشدن بازو ميرسند و نيز بهشکل معناداری دیرتر از شمشيربازان عادی به حداکثر سرعت پا دست
پيدا ميکنند ()6،12؛ ازاینرو ،این تفاوتها را ميتوان به تفاوت تکنيکي دو گروه نسبت داد و چنين
استنباط نمود که دستيابي زودتر شمشيربازان نخبه به حداکثر سرعت بازشدن بازو و حرکت
کنترلشدهتر پا ،ناشي از استفاده از تکنيک بهتر درراستای زمانبندی مناسبتری است که نخبگان
در الگوی حرکات خود از آن بهره ميبرند .ازآنجایيکه در پژوهش حاضر ،کاهش معناداری در رسيدن
به حداکثر سرعت باز شدن بازوی شمشيربازان ایراني نسبت به شمشيربازان اسپانيایي مشاهده شد و
با توجه به مشابهبودن زمان رسيدن به حداکثر سرعت بازشدن بازوی شمشيربازان ایراني و شمشيربازان
با سطح پایينتر ( ،)6،12این تفاوت را ميتوان به تکنيک متفاوتتر ورزشکاران ایراني و اسپانيایي
نسبت داد؛ بهطوریکه شمشيربازان ایراني مشابه با شمشيربازان عادی ،در ابتدای لانج ،از حداکثر
تلاش برای دستيابي به حداکثر سرعت بازشدن بازو استفاده نميکنند؛ درحاليکه زمان رسيدن به
حداکثر سرعت شمشير دو گروه مشابه ميباشد.
علاوهبراین ،نتایج آزمون تي مستقل نشان داد که بين حداکثر سرعت شمشير ،جابهجایي خطي مرکز
جرم در فاز شتاب ،سرعت خطي مرکز جرم در انتهای فاز شتاب و طول لانج شمشيربازان ایراني و
اسپانيایي تفاوت معناداری وجود دارد ( ،)P<2/21اما بين حداکثر سرعت بازشدن بازو ،حداکثر سرعت
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پا و حداکثر سرعت شمشير در لحظۀ برخورد شمشيربازان ایراني و اسپانيایي ،تفاوت معناداری مشاهده
نميشود (.)P>2/21
در ارتباط با سرعت خطي مارکرها ،نتایح این پژوهش با یافتههای گویترز و همکاران ( )6همخواني
نداشت؛ به طوریکه در این پژوهش ،شمشيربازان نخبه دارای حداکثر سرعت پا و حداکثر سرعت
شمشير در لحظۀ برخورد نسبت به شمشيربازان عادی بودند؛ درصورتيکه در پژوهش حاضر ،بين
حداکثر سرعت پا و سرعت شمشير در لحظۀ برخورد شمشيربازان ایراني و اسپانيایي تفاوت معناداری
مشاهده نشد و حداکثر سرعت شمشير در لحظۀ برخورد شمشيربازان ایراني ،بيشتر از اسپانيایيها بود
( .)6درخصوص پارامترهای خطي مرکز جرم نيز یافتههای پژوهش حاضر با نتایج مطالعات پيشين
همخواني داشت؛ بهطوریکه در این مطالعات نيز تفاوت معناداری در جابهجایي مرکز جرم در فاز
شتاب ،سرعت خطي مرکز جرم در انتهای فاز شتاب و طول لانج بين شمشيربازان نخبه و شمشيربازان
با سطح پایينتر گزارش شده بود (.)6،11
همانطور که در بخش مربوط به زمانبندی مهارت صحبت شد ،شمشيربازان ایراني نسبت به
ششيربازان اسپانيایي ،دیرتر به حداکثر سرعت بازشدن بازو دست پيدا کردند؛ درحاليکه زمان رسيدن
به حداکثر سرعت شمشير دو گروه مشابه بود .زودتر بازشدن بازو ،این اجازه را به شمشيرباز ميدهد
تا زودتر بتواند درمورد ضربهزدن صحيح به هدف تصميمگيری کند و در پي آن ،زمان بيشتری برای
ضربۀ دقيقتر در اختيار داشته باشد؛ ازاینرو ،ورزشکاران اسپانيایي عليرغم داشتن حداکثر سرعت
شمشير کمتر در لحظۀ برخورد با هدف نسبت به شمشيربازان ایراني ،دارای حداکثر سرعت مشابهي
با شمشيربازان ایراني ميباشند .همين حرکت نسبت ًا یکنواختتر و باثبات بيشتر شمشير موجب
ميشود که شمشيرباز در هنگام ضربهزني ،از دقت بيشتری برخوردار بوده و انرژی کمتری را صرف
این کار نماید.
مطالعات نشان دادهاند که حملۀ بلندتر و موفقتر در لانج ،با تمایل بيشتر مرکز جرم به سمت جلو و
افزایش سرعت مرکز جرم در ارتباط ميباشد ( .)11،12یافتهها بيانگر این است که شمشيربازان
حرفهای نسبت به شمشيربازان با سطح پایينتر ،در هنگام اجرای لانج ،از جابهجایي و سرعت حرکت
مرکز جرم بيشتری بهره ميبرند ()6،11؛ بنابراین ،کاهش جابهجایي و سرعت مرکز جرم شمشيربازان
ایراني نسبت به شمشيربازان اسپانيایي را ميتوان بهصورت مستقيم به کيفيت پایينتر شمشربازان
ایراني در اجرای تکنيک نسبت داد .اشاره شد که شمشيربازان حرفهای قبل از شروع حرکت ،مرکز
جرم خود را بيشتر به سمت جلو متمایل ميکنند .این تمایل بيشتر مرکز جرم بدن به سمت جلو
موجب ميشود که مقداری از وزن بدن که پای عقب باید آن را تحمل نماید ،کم شده و این اندام
بتواند از طریق اکستنشن زانوی مؤثرتر ،نقش مهمتری در پرتاب بدن به سمت جلو داشته باشد ()12؛
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ازاینرو ،ميتوان عنوان کرد که جابه جایي مرکز جرم به سمت جلو موجب افزایش سرعت حرکت به
جلوی شمشيرباز شده و ابتکار عمل بيشتری را در اختيار او قرار ميدهد.
علاوهبراین ،نتایج آزمون تي مستقل نشان داد که بين تمامي زوایای مفصل شانه و مفصل آرنج ،بهجز
زاویۀ مفصل آرنج در لحظۀ حداکثر سرعت بازشدن بازو ،تفاوت معناداری وجود دارد (.)P<2/21
اختلاف معنادار بين زاویۀ مفاصل آرنج و شانۀ شمشيربازان ایراني و اسپانيایي در وضعيت آنگارد و
لحظات رسيدن به حداکثر سرعت بازشدن بازو و حداکثر سرعت شمشير ،با یافتههای گویترز و
همکاران ( )6در تناقض ميباشد ،اما در زاویۀ مفاصل آرنج و شانه در حداکثر سرعت پا ،با یافتههای
آنها همخواني دارد .مقایسۀ بين دامنۀ حرکتي مفاصل اندام فوقاني شمشيربازان نخبه با شمشيربازان
با سطح پایينتر ،حاکي از این مطلب بود که شمشربازان با سطح مهارتي پایينتر ،از دامنۀ حرکتي
کمتری در مفاصل شانه و آرنج بهره ميبرند ( .)12،13این دامنۀ حرکتي کمتر موجب ميشود که بار
مسئوليت برای حرکت به جلو ،بيشتر بر عهدۀ اندام تحتاني و حرکت بيشتر تنه به سمت جلو باشد
()11،12؛ درحاليکه در شمشيربازان نخبه ،الگوی ترتيبي بهچشم ميخورد؛ بهنحویکه ابتدا ،حداکثر
سرعت بازشدن بازو و سپس ،حرکت پا به جلو و درنهایت ،بازشدن آرنج موجب دستيابي به سرعت
بيشتر شمشير در هنگام برخورد با هدف ميشود ( .)6،11،12این همان الگویي است که در مقایسۀ
ورزشکاران ایراني و اسپانيایي مشاهده شد؛ بهگونهایکه شمشيربازان ایراني بهدليل عدم استفاده از
الگوی ترتيبي مناسب در حرکات اندام فوقاني و تحتاني ،همانند شمشيربازان با سطح مهارتي پایينتر،
همزمان تمامي اندامهای خود را به سمت هدف هدایت ميکنند .این تغييرات در زمان فاز شتاب کمتر
و فاز پرواز بيشتر شمشيربازان ایراني مشهود ميباشد؛ بهنحویکه شمشيرباز با جدایي زودتر پا از زمين
بهدنبال فاز شتاب کوتاهتر ،تنۀ خود را زودتر به سمت جلو هدایت ميکند و از طریق فاز پرواز بيشتر،
خود را به هدف ميرساند؛ عاملي که احتمالاً دليل کاهش دامنۀ حرکتي مفاصل اندام فوقاني ورزشکاران
ایراني و نيز دليل کاهش سرعت شمشير ورزشکاران ایراني در لحظۀ برخورد با هدف ميباشد.
بهطورکلي ،با توجه نتایج ميتوان استنباط نمود که ورزشکاران نخبۀ اسپانيایي بهدليل استفاده از
الگوی بهتر حرکت ،زمان بيشتری را صرف پردازش اطلاعات برای ضربهزدن دقيقتر مينمایند و
شمشيربازان ایراني ،همزمان تمامي اندامهای خود را به سمت هدف هدایت ميکنند که این امر
ميتواند کاهش در دقت و سرعت حرکت را بههمراه داشته باشد .یافتههای پژوهش حاضر ،جنبههایي
از تفاوت تکنيکي ميان شمشيربازان ایراني و شمشيربازان اسپانيایي را از دیدگاه تحليل کينماتيکي
مهارت لانج به نمایش کشيد که ميتواند یکي از دلای ل اختلاف سطح دو گروه و جایگاه دو کشور در
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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