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هدف: هدف تحقيق حاضر بررسى كينماتيكى لحظه رهايى تير در تيراندازان نخبه بود. 
روش ها: 10 تيرانداز نخبه (شامل 5 زن و 5 مرد) با سابقه عضويت در تيم هاى استانى و ملى مورد مطالعه قرار 
گرفتند. با استفاده از 5 عدد ماركر منعكس كننده نور، تنه و اندام فوقانى تيراندازان شناسايى شدند. سپس هر 
تيرانداز 10 پرتاب موفق انجام داد. با استفاده از سيستم تحليل حركتى (فركانس Hz 150 و فيلتر برشى زيرگذر 
Hz 7) و بر اساس مختصات ماركرها؛ زوايا و سرعت هاى زاويه اى مفاصل شانه، آرنج و مچ دست كشنده زه 

كمان در صفحه ساجيتال در لحظه رهايى تير محاسبه شدند. 
ــارت بودند از:  ــش به ترتيب عب ــت كش ــانه، آرنج و مچ دس ــتاندارد) زواياى ش يافته ها: ميانگين (انحراف اس
(4/0)93/1، (5/7)135/7 و (2/8)15/3 درجه، ميانگين (انحراف استاندارد) سرعت هاى زاويه اى شانه، آرنج، و 

مچ دست كشش نيز به ترتيب (23/5)55/4، (16/1)38/4 و (36/6)81/9 ثانيه/ درجه بودند. 
اجرا  نتيجه  بهبود  و  ممكن  زمان  كوتاه ترين  در  تير  رهاشدن  موجب  دست  مچ  سريع  بازشدن  نتيجه گيرى: 
مى شود. همچنين، هماهنگى بين فلكشن آرنج و اكستنشن شانه تيرانداز را براى ايجاد حداكثر كشش زه كمان 
يارى مى كند. اين مقادير و روابط كينماتيكى مى تواند به عنوان معيارى براى بهبود سطح عملكرد مورد استفاده 

مربيان و تيراندازان مبتدى قرار گيرد.
كليد واژگان: تيراندازى با كمان، اندام فوقانى، زاويه مفاصل، سرعت زاويه اى مفصل، كينماتيك 

مقدمه
ورزشى  رشته  يك  بيشتر  معاصر،  دوران  در  كه  كمان  با  تيراندازى 
شناخته مى شود، يكى از كهن ترين مهارت هايى است كه انسان از آن 
براى جنگ، دفاع و شكار بهره مى برده است. اجراى موفق مهارت هاى 
تيراندازى با كمان نيازمند داشتن مهارت هاى حركتى پايه و هماهنگى 
عصبى- عضالنى مطلوب در ناحيه كمربند شانه و اندام فوقانى است 

تا  مى  كند  زه  كشيدن  به  شروع  ماهر  كماندار  كه  لحظه اى   از   .(1)
زمانى كه تير رها مى شود، با توجه به اطالعاتى كه گيرنده هاى حسى 
موقعيت  بهترين  فوقانى  اندام  مفاصل  مى كنند،  مخابره  ورزشكار  به 

كشش را پيدا مى كند.   
براى اجراى تكنيك رهايى تير طورى كه بهترين نتيجه حاصل شود، 
بايد  را  فوقانى  اندام  دقيق  كينماتيكى ظريف و  كماندار يك چرخه 
اجرا  كند. يكى از مهم ترين مراحل تيراندازى، مرحله كشش زه كمان 
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است. در اين مرحله ابتدا بايد كمان را باال نگه داشته (باالتر از نقطه 
زه،  كشش  اجراى  حين  مرحله  سه  در  سپس  و  هدف)  با  هم راستا 
كمان را پايين آورد. زمانى كه كمان به باال برده مى شود بايد مقدار 
اوليه زه در حدود 50% كشش كامل باشد (2)، و سپس در  كشش 
حالى كه تيرانداز به داخل روزنه ديد نگه مى كند كمان را به سمت 
پايين تا جايى كه به نقطه مقابل هدف برسد پايين آورده و در نهايت 
كشش زه را كامل انجام دهد. مقدار مساوى نيروى كشش ميان دستى 
كه كمان را نگه داشته و دستى كه زه را مى كشد باعث تعادل بدن 
بايد  فوقانى  اندام هاى  بنابراين، زواياى مطلوب در مفاصل  مى شود. 
رعايت شود تا كششى آرام و متوازن انجام شود. در هنگام كشش زه 
موقعيت بدن و سر نبايد جابه جا شود؛ بايد زه را به طرف صورت 
سر  كرد.  جابه جا  زه  به  رسيدن  براى  را  اين  كه صورت  نه  كشيد، 
كماندار در موقع كشش، كامًال بايد به زه چسبيده شود و نبايد سر، 
در هنگام كشش به عقب برود. بدين منظور مفاصل اندام هاى فوقانى 
و به ويژه دست كشش بايد از انعطاف پذيرى كافى برخوردار باشند 
(3) و سرعت حركت زاويه اى آن ها در حدى باشد كه تيرانداز بتواند 
ضمن اجراى كشش مناسب در كوتاهترين زمان ممكن تير را رها كند.   
ــگام اجراى  ــى مطلوب هن ــى عصبى- عضالن ــن كّمى هماهنگ تعيي
ــى، كينتيكى و  ــاى كينماتيك ــتفاده از داده ه ــارت تيراندازى با اس مه
ــت (5، 4). بر  ــى اندام هاى باال تنه صورت گرفته اس ــت عضالن فعالي
اساس يافته هاى Ertan و همكاران، انقباض فعال عضالت اكستنسور 
ساعد در لحظه ى رهايى تير عاملى تعيين كننده در موفقيت تيراندازى 
است (5). همچنين، Leroyer و همكاران رابطه معكوسى بين سطح 
ــت كشنده زه كمان مشاهده كردند.  مهارت تيرانداز و جابه جايى دس
ــانه، آرنج و مچ دست،  ــاخص ها، كينماتيك مفاصل ش از ميان اين ش
ــى عصبى- عضالنى و نيروى توليدى  به  عنوان نتيجه نهايى هماهنگ
ــت (4). در  ــر در حركت، حائز اهميت اس ــيله عضالت درگي به  وس
ــك حركت بازوى  ــايى الگوى كينماتي ــه اى كه به منظور شناس مطالع
تيراندازان نخبه چينى صورت گرفت، Qian مشاهده كرد كه بسيارى 
ــيدن بازوى كشش خود كمى به  از كمانداران نخبه تمايل به زود كش
ــى تير دارند. چنين  ــل از رهايى و كمى به عقب بعد از رهاي ــو قب جل
ــود،  ــش  ناميده مى ش ــوى حركتى كه حركت معكوس بازوى كش الگ
ــبب اين   ــر موفقيت تيرانداز دارد (6). اين حركت به س ــر منفى ب تأثي
ــير  ــود، باعث افت تير در مس كه باعث ايجاد نيرو در انتهاى تير مى ش
رسيدن به هدف مى شود. همچنين، در بررسى كينماتيكى كمربندشانه 

و الكتروميوگرافى پنج عضله آن (سربلند عضله دوسر بازو، عضالت 
دلتوئيد ميانى و خلفى، ذوزنقه فوقانى و ذوزنقه تحتانى) در تيراندازان 
ــبتًا كمى در  ــت عضالنى نس ــى، Androlia و Hartford فعالي رقابت
ــه گرفتند كه اين  ــن محققان نتيج ــاهده كردند. اي ــش مش بازوى كش
فعاليت عضالنى كم با شاخص هاى كينماتيك مفصل شانه مانند زاويه 

مفصلى و سرعت زاويه اى آن در هنگام رهايى مرتبط است (7).  
در پژوهشى ديگر Stuart  و Atha ثبات وضعى تنه را در تيراندازان 
نخبه مورد تجزيه و تحليل قرار دادند. در حالى كه ثبات وضعى تنه 
تصور  موفقيت  مهم  عوامل  از  معموالً  تير  رهايى  لحظه  در  كماندار 
از  دقيقًا  نمى تواند  عامل  اين  كه  دريافتند  پژوهشگران  اين   مى شد، 
مهارتى  سطح  در  كمانداران  عملكرد  تشخيص  اصلى  ويژگى هاى 
باال باشد. بنابراين، بايد در تيراندازان حرفه اى عوامل ديگر همچون 
زواياى مفصلى، سرعت زاويه اى، و زاويه رهايى را در موفقيت اجرا 

دخيل دانست (8).
متغيرهاى  گذشته  پژوهش هاى  از  يك  هيچ  در  اينكه  به  توجه  با 
مورد  تير  رهايى  لحظه حساس  در  فوقانى  اندام  مفاصل  كينماتيكى 
متغيرها و سطح  اين  بين  رابطه   نگرفته است،  قرار  تحليل  تجزيه و 
اجرا و همچنين موفقيت تيراندازان نامشخص است. بنابراين، هدف 
تحقيق حاضر تعيين شاخص هاى كينماتيكى (زاويه مفصلى و سرعت 
زاويه اى) مفاصل شانه، آرنج و مچ دست اندام فوقانى كشنده زه كمان 
در لحظه رهايى تير در كمانداران حرفه اى بود. اين اطالعات مى تواند 
به عنوان راهنما هم مورد استفاده ورزشكاران قرار گيرد تا با پيروى از 
آن ها سطح اجراى خود را باال ببرند، و هم براى مربيان جهت طراحى 

مراحل آموزش تيراندازى به كار رود.

روش شناسى

همگى  كه  خانم)  نفر   5 و  آقا  نفر   5) استانى  نخبه  تيرانداز  نفر  ده 
آنان جزء نفرات برتر استان بودند با ميانگين سن (4/9) 25/2 سال، 
قد (7/5) 166/2 سانتى متر، و وزن (5/5) 59/9 كيلوگرم در تحقيق 
از:  بودند  عبارت  تحقيق  به  ورود  معيارهاى  كردند.  شركت  حاضر 
داشتن حداقل 3 سال سابقه تمرين منظم تيراندازى، برخوردارى از 
سالمت كامل جسمانى و تمرين در رشته ريكرو تيراندازى با كمان. 
كليه مراحل تحقيق براى آزمودنى ها توضيح داده شد و رضايت نامه 

كتبى شركت در پژوهش اخذ گرديد. 

محسن دماوندى و همكاران
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و  تنه  آناتوميكى  نقاط  روى  نور  منعكس كننده  ماركر  عدد   5 تعداد 
اندام فوقانى كشنده زه كمان تيراندازان چسبانده شد. اين نقاط شامل 
برآمدگى بند دوم انگشت ميانى دست، مركز مچ دست (نقطه ميانى 
زوائد نيزه اى دو استخوان زند)، زائده آرنجى، برجستگى فوقانى بازو، 
و برجستگى بزرگ استخوان بازو بودند. سپس تيرانداز در محوطه اى 
SIMI 3D Mo-) ابعاد 1/5×1/5 متر كه توسط 6 عدد دوربين به 
tion Analyzer, version 7.5, Germany) احاطه شده بود، قرار 

انجام داد كه  تير)  تيرانداز 10 كوشش (رهايى موفق  مى گرفت. هر 
از ميان آن ها تعداد 6 كوشش كه مختصات ماركرها در تمامى زمان 
كوشش ها  بين  شدند.  انتخاب  بود،  محاسبه  قابل  تيراندازى  اجراى 
زمان الزم جهت استراحت و تمركز به بازيكن داده مى شد. در تمامى 
مراحل تيراندازى دوربين ها با فركانس Hz 150 حركت تيراندازان را 
ضبط مى كردند. سپس مختصات ماركرها با استفاده از فيلتر زيرگذر 
(4th-order zero-phase lag Buttherworth) و فركانس برشى 

Hz 7 فيلتر شدند.
براى محاسبه زاويه مفاصل شانه، آرنج، و مچ  دست در سطح ساجيتال 
بازو، ساعد و  تنه،  اندام هاى  ابتدا زاويه مطلق  تير،  در لحظه رهايى 
دست تعيين گرديد. سپس زواياى مفصلى از تفاضل زاويه مطلق اين 
اندام ها محاسبه شدند. سرعت هاى زاويه اى هر يك از اين مفاصل در 
لحظه رهايى تير نيز با استفاده از تغيير زواياى مفصلى بين يك فريم 
قبل و يك فريم بعد از لحظه  رهايى محاسبه شدند. پس از تعيين اين 
براى  تير  رهايى  لحظه  در  ساجيتال  سطح  در  كينماتيكى  متغيرهاى 
تمامى كوشش هاى آزمودنى ها، ميانگين، انحراف استاندارد، و دامنه 

آن ها محاسبه گرديد. 

نتايج

شانه،  مفاصل  زاويه اى  سرعت هاى  و  زوايا  توصيفى  شاخص هاى 
آرنج، و مچ دست كشنده زه كمان در جدول 1 ارائه شده اند.

كمان  زه  كشنده  دست  شانه  مفصل  هايپراكستنشن  زاويه  ميانگين 
دامنه  حالى كه  در  بود،  درجه   93/1 تير  رهايى  لحظه  در  تيراندازان 
نوسان اين زاويه بين كوشش هاى آزمودنى ها از 84/4 تا 100/0 درجه 
بود. همچنين، ميانگين سرعت زاويه اى مفصل شانه دست كشنده زه 
بود.  ثانيه/درجه  با 55/4  برابر  تير  لحظه رهايى  در  تيراندازان  كمان 
دامنه تغييرات اين شاخص نيز از 15/5 تا 89/4 ثانيه/درجه در نوسان 

بود. 
كمان  زه  كشنده  دست  فلكشن  زاويه  ميانگين  آرنج  مفصل  در 
تيراندازان در لحظه رهايى تير برابر با 135/7 درجه بود، در حالى كه 
تا  از 123/9  آزمودنى ها  بين كوشش هاى  نوسان زاويه مفصل  دامنه 
145/4 درجه متغير بود. ميانگين سرعت زاويه اى مفصل آرنج دست 
كشش تيراندازان در لحظه رهايى تير 38/4 ثانيه/درجه بود و دامنه 

تغييرات آن نيز بين از 10/8 تا 64/6 ثانيه/درجه در نوسان بود.  
تيراندازان  كمان  زه  كشنده  دست  مچ  هايپراكستنشن  زاويه  ميانگين 
دامنه  كه  حالى  در  بود،  درجه   15/3 با  برابر  تير  رهايى  لحظه  در 
 19/9 تا   10/0 از  آزمودنى ها  كوشش هاى  بين  مفصل  زاويه  نوسان 
بود. ميانگين سرعت زاويه اى اين مفصل در لحظه رهايى تير برابر با 
81/9 ثانيه/درجه بود، در حالى كه دامنه تغييرات سرعت زاويه اى آن 

از 20/5 تا 128/8 ثانيه/درجه نوسان داشت. 

بحث

هدف از تحقيق حاضر بررسى كينماتيكى مفاصل اندام فوقانى كشنده 
زه كمـان در تيـراندازان نخبه در لحظه رهايى تير بود. شـاخص هاى 
كينماتيكى اندام فوقانى كه بيان كننده وضعيت نسبى اندام هاى بازو، 
ساعد و دست مى باشد، از عوامل بسيار مهم در بهبود كيفيت اجراست 
با  تيراندازى  باالتر توسط ورزشكاران  امتيازهاى  به كسب  كه منجر 
مچ  و  آرنج،  شانه،  مفصلى  زواياى  مقدار  از  آگاهى  مى شود.  كمان 
دست كشنده زه كمان و همچنين سرعت زاويه اى آن ها كه توسط 
تيراندازان نخبه اتخاذ مى شود، مى تواند به عنوان معيار مورد استفاده 
اين  از  پيروى  است  بديهى  گيرد.  قرار  مبتدى  تيراندازان  و  مربيان 
معيارها توسط تيراندازان مبتدى مى تواند فاصله عملكردى بين آنان و 

ورزشكاران نخبه را كاهش دهد.
در تحقيق حاضر آزمودنى ها امتيازهاى كامل را در پرتاب هاى خود 
به دست آوردند. در مفصل شانه هر دو مقادير زاويه مفصلى (93/1°) 
و سرعت زاويه اى (s/° 55/4) در ميانه مقادير مشابه مفاصل ديگر 
بودند. اين مقدار اكستنشن مفصل شانه در تركيب با فلكشن مفصل 
آرنج مى تواند تيرانداز را قادر سازد تا زه كمان را به حداكثر كشش 
خود برساند. مفصل شانه از طرفى با داشتن عضالت قوى (دلتوئيد 
خلفى) عامل اصلى كشش زه كمان به عقب بوده و از طرف ديگر 
با انقباض هاى هم طول عضالتش به ايجاد ثبات حركتى در كل اندام 
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نظر  به  بنابراين،   .(7) مى نمايد  كمك  تير  رهايى  لحظه  در  فوقانى 
نياز بين  مى رسد مربيان و تيراندازان مبتدى بايد به هماهنگى مورد 

مفاصل شانه و آرنج، به عنوان يك عامل مثبت توجه نمايند. 
ــه مفصلى و 38/4 درجه  ــترين زاوي مفصل آرنج با 135/7 درجه بيش
ــه اى را بين مفاصل اندام فوقانى  ــرعت زاوي بر ثانيه كمترين مقدار س
داشت. رسيدن اين مفصل به محدوده  حداكثر مقدار فلكشن خود كه 
ــبت به دو مفصل  ــرعت زاويه اى نس با تغييرات كمترى در مقادير س
ــت كه  ــت، احتماالً رويكردى اس ديگر در لحظه رهايى تير همراه اس
ــش زه كمان را توليد  ــتفاده از آن مى تواند حداكثر كش تيرانداز با اس
ــرعت رهايى  ــش زه كمان منجر به افزايش س كند. ايجاد حداكثر كش
تير شده، كه اين عامل يكى از شاخص هاى مؤثر در پرتاب موفق تير 
محسوب مى شود. عالوه بر اين، سرعت زاويه اى كمتر آرنج در مقايسه 
با مچ دست و شانه، بيان كننده ثبات بيشتر در تنش عضالت فلكسور 
ــت (5). اين پديده مى تواند نشان دهنده  ــور اين مفصل اس و اكستنس
ــركات با ثبات در تيراندازان نخبه  ــاركت مفصل آرنج در توليد ح مش
ــن آرنج را مى توان به  ــد. بنابراين، افزايش حداكثرى زاويه فلكش باش

عنوان يك الگوى كينماتيكى در لحظه رهايى تير در نظر گرفت. 
به مفصل  مربوط  تير  لحظه رهايى  زاويه مفصلى در  مقدار  كمترين 
در  اين  است.  هايپراكستنشن)   15/3°) كمان  زه  كشنده  دست  مچ 
زاويه اى  سرعت  بيشترين  كشش  دست  مچ  مفصل  كه  است  حالى 
 .(81/9 °/s) را در مقايسه با مفاصل ديگر در لحظه رهايى تير دارد

وضعيت  به  نسبت  دست  مچ  زاويه  در  انحراف  اندك  مقدار  اين 
آن  نشان دهنده  مفصل،  زياد  زاويه اى  سرعت  همراه  به   آناتوميكى، 
است كه تيراندازان نخبه با حداقل تنش عضالت اكستنسور مچ دست 
(9) و در كوتاه ترين زمان ممكن پس از هدف گيرى اقدام به رهايى 
افزايش حداكثرى سرعت  با  تيرانداز  ديگر،  عبارت  به   مى كنند.  تير 
زاويه اى مفصل مچ دست كشش در لحظه رهايى تير، زمان انقباض 
عضالت اكستنسور مفصل را كاهش مى دهد تا حركت مچ دست از 
كه عضالت  آنجا  از  يابد.  تبديل  انفجارى  حركتى  به  فعال  حركتى 
اكستنسور مچ دست در مقايسه با گروه هاى عضالنى ديگر ساعد از 
اوج قدرت و استقامت عضالنى كمترى برخوردارند، چنين الگوى 
حركتى مى تواند فرايند خستگى عضالت اكستنسور مچ دست را به 
تأخير بيندازد؛ در نتيجه تيرانداز مى تواند براى تعداد دفعات بيشتر، 

قبل از بروز خستگى، به فعاليت ادامه دهد. 

نتيجه گيرى نهايى

با تحقيق حاضر يافت نشد،  با توجه به اين كه پژوهشى هم راستا 
يافته ها و توضيحات ارائه شده مى تواند به عنوان گام هاى اوليه، هم 
مورد استفاده مربيان و نوآموزان تيراندازى باشد و هم راهنمايى جهت 

پژوهش هاى بيشتر در حوزه بيومكانيك تيراندازى باشد. 

محسن دماوندى و همكاران
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Objective: The purpose of this study was to evaluate the kinematics of liberation 

moment in the elite archers.

Methods: Ten elite archers (male = 5, female = 5), who were the members of the 

provincial and national teams, were studied. The trunk and upper extremities of the 

subjects were determined by 5 reflective markers. Each archer performed 10 suc-

cessful trials. Using Motion Analysis System (150 Hz with a low pass filter having 

a cut-off frequency of 7 Hz) and based on markers’ coordination, the angles and 

angular velocities of the shoulder, elbow, and wrist of pulling hand in the sagittal 

plane at the moment of liberation were calculated.  

Results: Means (SD) of the shoulder, elbow, and wrist angles were 93.1 (4.0), 

135.7 (5.7), 15.3 (2.8) °, respectively. Means (SD) of the shoulder, elbow, and wrist 

angular velocities were 55.4 (23.5), 38.4 (16.1), 81.9 (36.6) °/s, respectively. 

Conclusion: The fast wrist extension causes a quick arrow release and enhance-

ments in the results of archery. In addition, coordination between elbow flexion and 

shoulder extension assists the archer to pull the bow at its maximum range. These 

amounts and kinematic relations can serve as a criterion for coaches and elemen-

tary archers to enhance their level of performance. 

Keywords: Archery, Upper extremity, Joints angle, Joint angular velocity, Kine-

matics
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آقاى دكتر محسن دماوندى، دانش آموخته رشته 
ــور كانادا  ــگاه مونترال كش بيومكانيك از دانش
ــال هاى 1390-1387 در  ــد. وى طى س مى باش
دانشگاه مك گيل كانادا، دوره پسا دكترى را در 
ــته بيومكانيك و ارگونومى گذارنده است.  رش
دكتر دماوندى از سال 1390 به عنوان استاديار 
ــكده تربيت بدنى و علوم ورزشى، دانشگاه  ــى در دانش بيومكانيك ورزش
ــغول به كار است. وى تا كنون 2 عنوان كتاب، 12  حكيم سبزوارى، مش
مقاله ISI، 14 مقاله در كنفرانس هاى بين المللى و 6 مقاله علمى پژوهشى 

داخلى در زمينه هاى بيومكانيك ورزشى و بالينى منتشر نموده است.

ــه بخشنده زحمتى، كارشناس ارشد رشته تربيت بدنى و علوم  خانم نفيس
ــى است. وى دانش آموخته پرديس علوم  ورزش
ــگاه آزاد  ــمالى، دانش ــان ش و تحقيقات خراس
ــالمى واحد بجنورد مى باشد و هم اكنون به  اس
ــد تربيت  بدنى با دانشگاه  عنوان كارشناس ارش

آزاد اسالمى واحد مشهد همكارى دارد.

ــته  ــاى دكتر مهرداد فتحى، دانش آموخته رش آق
ــى  ــگاه خوارزم ــى از دانش ــوژى ورزش فيزيول
ــال  ــد. وى از س ــت معلم تهران) مى باش (تربي
ــى  ــگاه فردوس 1371 عضو هيئت علمى دانش
ــع مختلف تحصيلى به  ــهد بوده و در مقاط مش
ــتغال  تدريس دروس تخصصى تربيت بدنى اش
ــى مشاركت داشته  ــت. دكتر فتحى در اجراى 3 طرح پژوهش ــته اس داش
ــى را ترجمه و يا تأليف  ــون 8 عنوان كتاب تخصصى تربيت بدن ــا كن و ت
ــت. وى همچنين 11 عنوان مقاله در مجالت داخلى و خارجى  نموده اس

به چاپ رسانده است.   
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