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مطالعات طب ورزشی
مقالة پژوهشی

مقایسة کینتیک پرش و تعیین ارتباط آن با عملکرد النج شمشیربازان ملیپوش و
1

باشگاهی اسلحة فلوره

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

3

 .1کارشناسیارشد بیومکانیک ورزشی
 .2استادیار گروه علوم ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه بیرجند (نویسندة مسئول)
 .3استادیار گروه علوم ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه بیرجند
تاريخ دريافت1397/08/04 :

تاريخ پذيرش1398/07/15 :

چکیده
قدرت و توان ازجمله مهمترين عناصر مؤثر در شمشیربازی هستند ،اما درحالحاضر چگونگی
اندازهگیری درست آنها در شمشیربازی شناختهشده نیست؛ برايناساس ،هدف اين پژوهش مقايسة
کینتیک پرش و تعیین ارتباط آن با عملکرد النج شمشیربازان ملیپوش و باشگاهی فلوره بود .در اين
مطالعه ،هشت شمشیرباز زن ،شامل چهار نفر ملیپوش و چهار نفر باشگاهی در اسلحة فلوره شرکت
کردند .توان مفصلی ،انرژی مکانیکی و نیروی عکسالعمل در لحظة پوشآف شمشیربازان با استفاده از
صفحه نیرو و سرعت النج با استفاده از انتگرالگیری از نمودار نیروی عکسالعمل افقی زمین بهدست
آمدند .يافتههای پژوهش نشان دادند که بین توان اسکاتجامپ و دراپجامپ با سرعت النج ارتباطی
معنادار وجود داشت و اين متغیرها در شمشیربازان تیم ملی بیشتر از شمشیربازان باشگاهی بودند ( P
 .)< 0.05همچنین ،اسکاتجامپ در ارزيابی قدرت کانسنتريک و دراپجامپ در ارزيابی قدرت
انفجاری اندام تحتانی شمشیربازان نسبت به ساير آزمونها مؤثرتر عمل کردند .با توجه به اهمیت اين
متغیرها در شمشیربازی میتوان از آنها بهعنوان آزمونی مناسب برای ارزيابی شمشیرباز استفاده کرد.
واژگان کلیدی :شمشیربازی ،النج ،کینتیک ،توان ،آزمون پرش.

1. Email: sepid.samavati@gmail.com
2. Email: abbas. farjad@Birjand.ac.ir
3. Email: m.yousefi@Birjand.ac.ir
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مقدمه
قدرت و توان از جنبههای مهم آمادگی جسمانی ،ورزش و فعالیتهای روزمره بهشمار میروند.
ازجمله ورزشهایی که قدرت و توان از اجزای تعیینکنندة آن بهشمار میرود ،شمشیربازی است؛
بااینحال ،این بحث وجود دارد که چگونه این دو متغیر در ورزش شمشیربازی باید ارزیابی شوند.
سالی )1991( 1قدرت را بهعنوان نیروی تولیدشده در حالتی معین طی حداکثر انقباض ارادی
تعریف کرد .همچنین ،وی توان را بهعنوان نرخی تعریف کرد که در آن کار مکانیکی در حالت معین
تولید میشود یا بهعبارتی ،برابر با ضرب نیرو و سرعت حرکت است ( .)1هر دو تعریف نشان
میدهند که قدرت و توان با متغیرهایی نظیر سرعت ،نوع انقباض ،پاسچر و اختصاصیبودن الگوی
حرکت تعریف می شوند؛ ازاینرو ،قدرت در یک تکلیف ممکن است نشاندهندة قدرت در تکلیف
دیگر نباشد؛ بنابراین ،یکی از مشکالت این است که ممکن است قدرت و توان در مفاهیمی متفاوت
با چیزی که واقع ًا در محیط ورزش شمشیربازی وجود دارد ،اندازهگیری شوند .اغلب مطالعات ،رشد
نیرو و توان و ارتباط این متغیرها با عملکرد را بررسی کردهاند (.)4-2
برخی فعالیتهای ورزشی نظیر دوی سرعت ،پرش و تکنیک النج در شمشیربازی ،نیازمند این
هستند که نیرو در بازة زمانی  100-250میلیثانیه تولید شود؛ ازاینرو ،در قالب فعالیتهای چرخة
کشش انقباض سریع دستهبندی می شوند ( .)5بیان شده است که در چنین رویدادهایی ،نرخ
توسعة نیرو ممکن است مهمترین جنبة عملکرد باشد .درهمینراستا ،برخی مطالعات چنین
فرضیههایی را تأیید کردند؛ ویلسون 2و همکاران ( )1995ارتباط بین عملکرد سرعتی و نرخ تولید
نیروی ایزومتریک ،کانسنتریک و چرخة کشش انقباض در وضعیت اسکات ایستاده را بررسی کردند.
آنان در بین 20متغیر دریافتند که در زمان تولید نیرو (با استفاده از ماشین اسمیت روی صفحه نیرو
) ،نیروی کانسنتریک در مدت زمان 30میلیثانیه تنها متغیری بود که با عملکرد سرعتی ارتباط
داشت و قادر بود بین عملکرد خوب و بد تمایز ایجاد کند .همچنین ،پرش عمودی را با استفاده از
انقباضهای کانسنتریک ،چرخة کشش و انقباض ایزومتریک روی صفحه نیرو ارزیابی کردند و به این
نتیجه رسیدند که قدرت کانسنتریک بهترین پیشبین عملکرد سرعتی است .برای استارت دو
سرعت نیز پیک نیروی کانسنتریک نسبت به وزن بدن بهترین پیشبینی عملکرد بود .این نتایج
حاکی از این هستند که نیروی کانسنتریک تولیدی بهترین پیشبینی عملکرد نسبت به سایر
انقباضهاست ( .)4در ورزش شمشیربازی نیز قابلیت اجرای النج سریع و برگشت به حالت اول یا
حرکت در جهت دیگر ،برای نتیجهگیری بسیار مؤثر است .دراینراستا ،ارتباط بین قدرت و قابلیت
1. Sale
2. Wilson
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اجرای النج از نکات جالب است؛ بااینحال ،درحالحاضر ،مطالعات زیادی وجود ندارند که ارتباط
بین عملکرد النج و قدرت و توان شمشیربازان و نقش آن را بررسی کرده باشند .در مطالعاتی
محدود ،کرونین 1و همکاران عنوان کردند که توان و قدرت نرمالشده برحسب وزن ارتباط زیادی با
عملکرد النج شمشبرباز دارد ( .)6تسوالکیس 2و همکاران ( )7گزارش کردند که عملکرد
اسکاتجامپ پیشبینی خوبی برای عملکرد النج شمشیربازی است .ازسویدیگر ،گوان 3و همکاران
( )8بیان کردند که قدرت و توان اکستنسورهای زانوی پای عقب تأثیری زیاد بر حرکت النج دارد؛
ازاینرو ،بهنظر میرسد متغیرهای مرتبط با قدرت و توان می توانند در عملکرد النج نیز تأثیر داشته
باشند؛ بااینحال ،با توجه به اهمیت قدرت و توان انفجاری در شمشیربازی ،چگونگی ارزیابی عملکرد
چرخة کشش و انقباض و نقش آن در عملکرد النج ،همچنان محل سؤال است .همچنین ،با توجه به
ماهیت النج این سؤال مطرح میشود که آیا قابلیت چرخة کشش و انقباص میتواند بر عملکرد النج
تأثیر داشته باشد؟ برایناساس ،این پژوهش با هدف مقایسة کینتیک پرش و تعیین ارتباط آن با
عملکرد النج شمشیربازان فلورة تیم ملی ایران و باشگاههای کشور انجام شد.
روششناسی
روش پژوهش حاضر ازنوع نیمهتجربی و طرح پژوهش از نوع ارتباطسنجی و مقایسهای است .در این
مطالعه ،چهار شمشیرباز فلورة بانوان عضو تیم ملی جمهوری اسالمی ایران با میانگین سنی (2/94
 ،)22 ±قد ( )171 ± 6/48و وزن ( )57/5 ± 4/20و چهار شمشیرباز فلورة باشگاهی بانوان با
میانگین سنی ( ،)20/5 ± 3/69قد ( )164/25 ± 12/35و وزن ( )60/75 ± 8/87از باشگاههای
تهران بهعنوان آزمودنی شرکت کردند .آزمودنیها حدود هشت سال سابقة فعالیت در این رشته را
داشتند .آنها پس از اطالع از نحوة آزمون و هدف از آن ،فرم رضایتنامه را تکمیل کردند.
ابزار استفادهشده در این مطالعه ،صفحه نیروی کیسلر ) (Kistler Corporationبود .برای اندازهگیری
قدرت و توان عضالت اندام تحتانی شمشیربازان از آزمونهای اسکاتجامپ ،کانتر موومنتجامپ
دوپا و تکپا و دراپجامپ استفاده شد .نحوة اجرای آزمونها بهاینصورت بود که برای اجرای
اسکاتجامپ فرد روی صفحه نیرو قرار میگرفت .زانوها را  90درجه خم میکرد و پرش را با
حداکثر توان خود انجام میداد .کانترموومنتجامپ بهاینصورت انجام میشد که فرد بهصورت دوپا
یا تکپا روی صفحه نیرو قرار میگرفت ،زانو را بهسرعت تا  90درجه خم میکرد و با حداکثر توان
به باال جهش میکرد .برای اجرای دراپجامپ ،فرد روی سکویی سیسانتیمتری قرار میگرفت و
1. Cronin et al
2. Tsolakis et al
3. Guan et al
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پس از فرود روی صفحه نیرو ،با حداکثر سرعت از صفحه نیرو جدا میشد و باحداکثر ارتفاع ممکن
بهسمت باال جهش میکرد .هر آزمون درست ،سه بار تکرار انجام میشد .سپس ،آزمودنی روی
صفحه نیرو قرار میگرفت و هدفی در مقابل او قرار داده میشد .هدف یک گو بهاندازة توپ تنیس
بود که روی سهپایهای در جلوی شمشیرباز قرار داده شد .هدف توسط پرچمی پوشیده شد تا
آزمودنی نتواند آن را ببیند .پس از برداشتهشدن پرچم و رؤیت آن ،شمشیرباز با حداکثر سرعت
تکنیک النج را انجام میداد و به هدف ضربه میزد .شمشیرباز اجرای درست را سه بار تکرار میکرد.
نرخ نمونهبرداری صفحه نیرو  1200هرتز تنظیم شده بود .توان و انرژی مکانیکی بدن در لحظة فرود
و نیروی عکسالعمل زمین و ارتفاع فرود با استفاده از ماژولهای نرمافزار کیسلر مارس 1محاسبه
شد .توان عضالنی ،حاصلضرب نیروی عکسالعمل زمین و سرعت مرکز جرم شمشیرباز در بازة
زمانی خاص و انرژی مکانیکی نیز سطح زیر منحنی توان عضالنی در بازة پرش است .برای محاسبة
سرعت النج ،ابتدا همة دادههای موجود در نمودار نیروی عکسالعمل افقی زمین درراستای قدامی-
خلفی به جرم آزمودنیها نرمال شدند و سپس ،سطح زیر نمودار شتاب زمان در بازة حرکت تا لحظة
برخورد شمشیر محاسبه شد تا از این طریق سرعت افقی مرکز جرم آزمودنی در لحظة برخورد با
هدف بهدست آید .از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) برای توصیف اطالعات و همچنین،
برای ارتباطسنجی بین سرعت النج و کینتیک پرش (انرژی ،توان و نیرو) مربوط به همة
شمشیربازان دو گروه ملی و باشگاهی در قالب یک گروه و اختالفسنجی ،از آمار استنباطی ( آزمون
تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون) در سطح معناداری  0/05استفاده شد.
در جدول شمارة یک ،یافتههای پژوهش دربارة مشخصات فردی آزمودنیهای شرکتکننده در این
پژوهش ارائه شدهاند.
جدول  -1میانگین (انحراف استاندارد) سن ،قد ،وزن و شاخص تودۀ بدنی شرکتکنندگان
گروهها
تیم ملی
باشگاهی

سن

قد

وزن

)سال(

)سانتیمتر(

)کیلوگرم(

22 ± 2/94
20/5 ± 3/69

171 ± 6/48
164/25 ± 12/35

57/5 ± 4/20
60/75 ± 8/87

شاخص تودۀ بدنی
) کیلوگرم بر مجذور
متر(
19/68 ± 1/60
22/6 ± 0/48

در جدول شمارة دو ،میانگین و انحراف استاندارد بههمراه نتایج آزمون تی مستقل چهار آزمون
اسکاتجامپ ،دراپجامپ ،کانترمومنتجامپ تکپا و کانترمومنتجامپ دوپا که نسبت به وزن
1. Kistler Mars
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آزمودنیها نرمال شدند ،ارائه شدهاند .نمودار نیروی عکسالعمل افقی و موقعیت افقی مرکز جرم
شمشیرباز طی النج ،در شکل شمارة یک ارائه شده است .نتایج جدول شمارة دو نشان میدهد که
در آزمونهای اسکاتجامپ و دراپجامپ ،توان مکانیکی و ارتفاع پرش شمشیربازان تیم ملی بهطور
معناداری از شمشیربازان باشگاهی بیشتر است.
جدول  -2میانگین و انحراف استاندارد بههمراه نتايج آزمون تی مستقل چهار آزمون اسکاتجامپ،
دراپجامپ ،کانترمومنتجامپ تکپا و کانترمومنتجامپ دوپا

متغیر

سطح تجربه

آماره)P(t

میانگین

میانگین

آماره)P(t

)

(ژول/کیلوگر)

(نیوتن)

(متر)

میانگین

آماره)P(t

(وات/کیلوگرم

مکانیکی

پوشآف

پرش

میانگین

(انحراف

(انحراف

(انحراف

(انحراف

استاندارد)

استاندارد)

استاندارد)

استاندارد)

اسکاتجامپ
دراپجامپ
 CMJتکپا
 CMJدوپا

ملی

(48/8 )2/3

باشگاهی

(38/6 )2/4

ملی

(66/7 )14

باشگاهی

(42/4 )13

ملی

(24 )3/7

باشگاهی

(25 )4/1

ملی

(33/3 )12

باشگاهی

(83/8 )4

0/009
()3/83

0/05
()2/33

0/75
()- 0/5

0/45
- 0/8

(8/32 )2/3
(6/9 )1/2
(5/3 )0/5
(4 )1/5
(5/3 )0/4
(5/1 )1
(7/3 )2/4
(6/5 )1/3

0/328
()1/06

0/3
()1/13

0/74
()0/35

0/6
()0/54

(225 )30
(203 )14
(224 )30
(197 )5
(166 )13
(172 )14
(179 )22
(226 )24

0/25
()1/25

0/13
()1/7

0/53
()-0/6

0/02
()-3

()0/04
0/31
()0/04
0/23
()0/05
0/29
()0/07
0/17
(0/1 )0/02
(0/1 )0/02
(0/2 )0/12
()0/03
0/22

آماره)P(t

توان مکانیکی

انرژی

نیروی

ارتفاع

0/05
()2/36

0/03
()2/71

0/55
()-0/6

0/66
()0/455

جدول شمارة سه ،میانگین و ان حراف استاندارد سرعت النج شمشیربازان ملی و باشگاهی و نتایج
آزمون تی مستقل را نشان میدهد .در این جدول ،نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سرعت النج
و همة متغیرهای پرش نیز ارائه شدهاند .نتایج جدول شمارة دو نشان میدهد که سرعت النج
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شمشیربازن تیم ملی بهطور معناداری از شمشیربازان باشگاهی بیشتر است و بین توان ،انرژی و
ارتفاع پرش اسکاتجامپ و ارتفاع دراپجامپ ارتباطی معنادار وجود دارد.
جدول  -3میانگین و انحراف استاندارد سرعت النج شمشیربازان ملی و باشگاهی و نتايج آزمون تی مستقل
و نتايج ضريب همبستگی پیرسون بین سرعت النج و متغیرهای پرش دارای ارتباط معنادار با سرعت النج
میانگین
متغیر

سرعت النج

(انحراف استاندارد)
ملی

باشگاهی

*2/02
()0/02

*1/72
()0/09

ضريب همبستگی پیرسون
توان
اسکاتجامپ
*0/82

انرژی
اسکاتجامپ
*0/81

ارتفاع
اسکاتجامپ
*0/95

ارتفاع
دراپجامپ
*0/71

* معناداری در سطح  ** 0/05معناداری در سطح 0/0

نیروی عکس العمل افقی زمین ()N



زمان
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جایجایی عمودی مرکز جرم ()mm

۰/۷

۰/۶

۰/۵

۰/۴

۰/۳

۰/۲

زمان (ثانیه)
شکل  -1نمودار نیروی عکسالعمل افقی و جابهجايی افقی مرکز جرم طی تکنیک النج پای عقب از لحظة
مشاهدۀ محرک تا برخورد

بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش ،مقایسة کینتیک پرش و تعیین ارتباط آن با عملکرد تکنیک النج شمشیربازان
فلورة ملیپوش تیم ملی جمهوری اسالمی ایران و شمشیربازان فلورة باشگاههای تهران بود .نتایج
این مطالعه نشان دادند که آزمونهای اسکاتجامپ و دراپجامپ بین شمشیربازان تیم ملی و
باشگاهی تهران متفاوت بودند؛ بهطوریکه میانگین توان ،انرژی و ارتفاع پرش در شمشیربازان تیم
ملی و همچنین ،سرعت النج در شمشیربازان تیم ملی نسبت به باشگاهی بیشتر بود .ازسویدیگر،
ارتباطی معنادار بین این متغیرهای کینتیکی با سرعت النج شمشیربازان وجود داشت؛ ازاینرو،
میتوان استنباط کرد که آزمون اسکاتجامپ و دراپجامپ بهتر میتوانند در شناسایی قدرت و
توان انفجاری مرتبط با عملکرد شمشیربازان عمل کنند .این یافتهها با یافتههای کرونین و همکاران
( )6همسو بودند .آنها عنوان کردند که توان و قدرت نرمالشده برحسب وزن ارتباط زیادی با
عملکرد النج شمشیرباز دارد .همچنین ،یافتههای این مطالعه در تأیید یافتههای تسوالکیس و
همکاران ( )7بودند که عملکرد اسکاتجامپ را پیشبینی خوبی برای عملکرد تکنیک النج
شمشیربازان ذکر کردهاند .ارتباط سرعت تکنیک النج و آزمونهای پرش در این پژوهش نیز با
مطالعة گوان و همکارن ( )8همسو بود که نشان دادند قدرت و توان اکستنسورهای زانوی پای عقب
تأثیری زیاد بر حرکت تکنیک النج دارد.
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کلینگر و ادرین )9( 1بیان کردند که سرعت تکنیک النج دربین شمشیربازان از  4تا  5/1متر بر ثانیه
متغیر است ،اما میانگین سرعت تکنیک النج در شمشیربازان نخبه معادل  2/41متر بر ثانیه گزارش
شده است که دلیل این تناقضها میتواند تفاوت در سن و جنس آزمودنی و روش اندازهگیری
سرعت باشد .همچنین ،کلینگر و ادرین ( )9به این نتیجه رسیدند که اغلب شمشیربازان حرفهای
سرعتی بیشتر در تکنیک النج دارند؛ ازاینرو ،سرعت حمله یکی از متغیرهای شمشیربازی است که
میتواند بین شمشیرباز نخبه و سطح پایینتر تمیز داده شود؛ بنابراین ،شناسایی روشهای ارزیابی و
تمریندهی با هدف افزایش سرعت میتواند بسیار مهم باشد .نتایج این مطالعه همانند نتایج مطالعه
کرونین و همکاران ( )6نشان دادند که قابلیت تولید حداکثر نیرو در ابتدای فاز کانسنتریک میتواند
بهترین پیشبین برای سرعت تکنیک النج باشد .آنان پس از نرمالکردن تکنیک النج برحسب وزن
بدن ،به این نتیجه رسیدند که میانگین توان طی اسکات ارتباط بیشتری با عملکرد تکنیک النج
دارد؛ بنابراین ،میتوان آزمون اسکاتجامپ را یکی از آزمونهای مناسب و مرتبط با عملکرد
شمشیربازان دانست که این ارزیابی میتواند در تعیین وضعیت شمشیرباز نقش حیاتی داشته باشد.
نتایج مطالعة حاضر نیز نشان دادند که با توجه به وجود تفاوت معنادار بین توان اسکاتجامپ و
سرعت النج دو گروه و برتری شمشیربازان ملیپوش در این نتایج و ارتباط معنادار بین سرعت النج
و توان و انرژی اسکاتجامپ ،آزمون اسکاتجامپ میتواند در شناسایی تفاوت در قدرت کانسنتریک
با هدف دستیابی به سرعت بیشتر موفق عمل کند.
عالوهبر قدرت و نیروی تولیدی توسط عضالت ،زمان تولید نیرو نیز متغیر مهم دیگری است که
بهنظر میرسد نقش زیاد ی در عملکرد شمشیرباز داشته باشد .مدت زمان از آغاز انقباض اکسنتریک
تا شروع انقباض کانسنتریک «آمورتیزیشن فاز» 2نام دارد .مطالعات نشان دادهاند که این زمان در
نشاندادن قابلیت االستیکی عضله و سفتی عضله بسیار مؤثر است ()11؛ بنابراین ،بهنظر میرسد
آمورتیزیشن فاز بیشتر ،میتواند بر سرعت انقباض عضالنی و درنهایت ،سرعت حرکت تأثیرگذار
باشد؛ ازاینرو ،بهاحتمال زیاد ،آزمون دراپجامپ بهدلیل داشتن اثر آموزتیزیشن فاز میتواند در
تعیین عملکرد شمشیرباز از دیگر آزمونهای پرش مؤثرتر باشد .نتایج آزمون آماری ازطریق وجود
اختالف معنادار بین توان و ارتفاع پرش و همچنین ،وجود ارتباط معنادار بین ارتفاع پرش
دارپجامپ و سرعت النج نشان میدهند که آزمون دراپجامپ در شناسایی قابلیت این آزمون،
یعنی تشخیص قابلیت االستیکی عضله و سفتی عضله مؤثر است .همچنین ،نتایج این مطالعه نشان
میدهند که بهدلیل اهمیت زمان آموزتیزیشن و سرعت انقباض درکنار نیروی انقباضی ،عالوهبر
1. Klinger and Adrian
2. Amortization phase
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تمرینهای مقاومتی ،تمرینهای بالستیک و انفجاری را نیز باید انجام داد و نتایج را ازطریق آزمون
دارپجامپ شناسایی کرد .موفقیت یک شمشیرباز ،در درجة اول به سرعت و نیروی انفجاری او
بستگی دارد ( )12که در یافتههای این مطالعه تأیید شد .این اتفاق نظر وجود دارد که قدرت بیشتر
اندام تحتانی و توان انفجاری اندام تحتانی موجب افزایش سرعت تکنیک النج و حرکت سریعتر در
شمشیربازی میشود ()13 ،14؛ ازاینرو ،برای افزایش نرخ تولید نیروی عضالنی در شمشیربازی،
انجامدادن تمرینهای بالستیک پیشنهاد میشود ( .)8 ،14تمرینهای بالستیک برای افزایش نرخ
تولید نیروی عضالنی در بازة زمانی  200تا  300میلیثانیة اول موجب بهبود میشوند (.)15 ،16
برخی پژوهشگران نیز بر اهمیت ترکیب تمرینهای مقاومتی و بالستیک برای بهبود قدرت و توان
شمشیربازی طی اجرای حرکات تأکید دارند ()8 ،17؛ بنابراین ،استفاده از آزمونهای اسکاتجامپ و
دراپجامپ میتواند بهعنوان یکی از ابزارهای ارزشمند برای بررسی وضعیت قدرت و توان انفجاری
ورزشکاران شمشیرباز استفاده شود.
نتایج این مطالعه نشان دادند که دربین آزمونهای پرش ،آزمونهای اسکاتجامپ ،دراپجامپ،
متغیرهای توان ،انرژی مکانیکی و ارتفاع پرش ارتباط بیشتری با عملکرد شمشیرباز طی اجرای
حمله دارند .این نتایج نشان میدهند که قدرت کانسنتریک اندام تحتانی و قدرت انفجاری اندام
تحتانی در اجرای حملة شمشیربازی تعیینکننده هستند .همچنین یافتههای این مطالعه نشان
دادند که با توجه به قابلیت آزمون اسکاتجامپ در ارزیابی قدرت کانسنتریک و آزمون دراپجامپ
در ارزیابی قدرت انفجاری اندام تحتانی شمشیربازان ،به نظر میرسد نسبت به سایر آزمونها مؤثرتر
عمل میکنند؛ بنابراین ،میتوان از آزمونهای ذکرشده برای تعیین وضعیت آمادگی شمشیرباز
استفاده کرد و برنامة تمرینی قدرتی و توانی را هدفمندتر هدایت کرد.
درحالحاضر ،نقش قدرت و توان در عملکرد شمشیربازی شناخته شده است .همچنین ،نحوة ارزیابی
این متغیر تأیید شده است؛ بااینحال ،اطالعاتی دربارة نقش چرخة کشش انقباض در عملکرد
شمشیرباز و نحوة ارزیابی آن ازطریق اجرای آزمونهای عملکردی مشاهده نمیشود.
یافتههای این مطالعه نشان دادند که عالوهبر قدرت ،چرخة کشش انقباض ازطریق افزایش توان
انفجاری شمشیرباز نیز میتواند نقشی مهم در موفقیت شمشیرباز داشته باشد .همچنین ،با توجه به
یافتههای این مطالعه ،آزمون دراپجامپ میتواند آزمونی معتبر در ارزیابی این متغیر در
شمشیربازان باشد و نسبت به سایر آزمونهای عملکردی مشابه در تحقق این هدف مؤثرتر عمل
کند.

1398  بهار و تابستان،25  شماره،11  دوره،مطالعات طب ورزشی

106

تشکر و قدردانی
از همکاری فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسالمی ایران و همة ورزشکاران شمشیرباز و
. صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم،عزیزانی که در این پژوهش مرا یاری نمودهاند
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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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