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 علم ژیمناستیک

 بیومکانیک حرکات آفتاب، مهتاب و بطر

 سرددکتر علی دا

 

 حرکت

حشوت، خب ثِ خب ضذى یب اًتمبل خسن اص ًمطِ ای ثِ ًمطِ دیگش ًسجت ثِ یه هشخغ یب هٌجغ است. هٌجغ،       

 ًمطِ یب هحلی است وِ خب ثِ خبیی خسن سا ًسجت ثِ آى هی سٌدٌذ. 

 ت اانواع حرک

ثیَهىبًیه تؼییي  ًَع حشوتی است وِ ٍسصضىبس ٌّگبم فؼبلیت ّبی ٍسصضی، یىی اص هْوتشیي هسبیل        

 اًدبم هی دّذ. ثِ طَس ولی سِ ًَع حشوت ٍخَد داسد وِ ػجبست اًذ اص: 

 حشوت خطی یب اًتمبلی-1

 حشوت صاٍیِ ای یب دٍساًی -2

 حشوت ولی یب ػبم )تشویجی اص حشوبت خطی ٍ صاٍیِ ای(-3

صهبًی سخ هی دّذ وِ دس ّش لحظِ توبم اخضاء یه خسن دس خْت ٍ صهبى هطبثِ، ، خطی یا انتقالی حرکت

هسبفت یىسبًی سا طی ًوبیٌذ. اگش ایي حشوت دس یه هسیش هستمین اًدبم ضَد، آى سا حشوت اًتمبلی هستمین 

 الخط ٍ اگش دس یه هسیش هٌحٌی ثبضذ آى سا حشوت اًتمبلی هٌحٌی الخط هی ًبهٌذ.

 

 

صهبًی وِ یه طیوٌبست ثشای اًدبم پشش خشن دس یه هسیش هستمین ثِ سوت پیص تختِ هی دٍد،  حشوت اًتمبلی هستمین الخط سا اًدبم هی 

دّذ. اهب لحظِ ای وِ اٍ اص پیص تختِ خذا هی ضَد تب لحظِ فشٍد، هسیش حشوت سا ثِ صَست هٌحٌی طی هی وٌذ. ضىل فَق هسیش حشوت 

 .سا لجل ٍ پس اص خذا ضذى اص پیص تختِ تب لحظِ فشٍد ًطبى هی دّذ هشوض ثمل ثذى طیوٌبست
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صهبًی اتفبق هی افتذ وِ خب ثِ خبیی خسن حَل هحَسی ثبثت اًدبم ضَد ٍ هٌدش ثِ ، (دورانی)ای حرکت زاویه 

حشوت صاٍیِ ای ٍ یب دٍساًی گشدد. ثِ طَسی وِ، توبم اخضاء یه خسن دس ّش لحظِ، دس خْت یىسبى، صاٍیِ 

بًی سا طی ًوبیٌذ. هحَس چشخص، ًمطِ ای است ثبثت وِ حشوت دٍساًی حَل آى اًدبم هی ضَد. هحَس یىس

چشخص هی تَاًذ دس دسٍى ثذى یب خبسج اص ثذى ثبضذ. ثشای هثبل، حشوبت  صاٍیِ ای دس ثذى اًسبى اص لجیل 

ذى لشاس داضتِ اگش هحَس چشخص خبسج اص ثحشوت دست ٍ پب، حَل هحَس هفصل ّبی ثذى اًدبم هی ضَد. 

، هثل طیوٌبستی وِ دس سٍی ثبسفیىس حشوت آفتبة ثبضذ، حشوتی وِ اًدبم هی ضَد حَل هحَس خبسخی است

 .اًدبم هی ضَد. ایي حشوبت حَل هحَس هیلِ ثبسفیىس اخشا هی وٌذ یب هْتبة 

                                                               
 اًدبم هی ضَد. هحَس چشخص دس دسٍى ثذى لشاس داسد.ضبًِ یب آسًح حَل هحَس هفصل حشوت صاٍیِ ای یب دٍساًی دست 

 

                                                     
 آفتاب                                                            مهتاب                                               

 داسد.لشاس  اًدبم هی ضَد. هحَس چشخص دس ثیشٍى اص ثذىحَل هحَس هیلِ ثبسفیىس  آفتبةهْتبة ٍ حشوت صاٍیِ ای یب دٍساًی طیوٌبست دس 

 

تشویجی اص حشوبت اًتمبلی ٍ دٍساًی است ٍ دس ثیطتش فؼبلیت ّبی ٍسصضی ایي ًَع حشوت ، حرکت کلی یا عام

 هتذاٍل تش هی ثبضذ. 

 
 دّذ. یه هسیش هستمین اًتمبل هی ٍسصضىبس ثَلیٌگ ثب حشوت دٍساًی دست حَل هحَس ضبًِ، تَح سا دس
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 حرکت پرتاتی

ثِ طَس  ضىل هی پیوبیذ. هٌحٌی )سْوی(حشوت پشتبثی، حشوتی است وِ دس آى خسن )پشتبثِ( هسیشی        

 ولی، دس فؼبلیت ّبی ٍسصضی دٍ ًَع حشوت پشتبثی ٍخَد داسد:

ًَع اٍل، حشوبت پشتبثی ّستٌذ وِ دس آى ّب پشتبثِ یه ضیء است هثل تَح، ٍصًِ، دیسه، ًیضُ، دس ٍسصش  -1

 فَتجبل، تٌیس ٍ دٍ ٍ هیذاًی. ّبیی هبًٌذ ٍالیجبل،

ًَع دٍم، حشوبت پشتبثی ّستٌذ وِ دس آى ّب پشتبثِ خَد ٍسصضىبس )ثذى اًسبى( است. دس ٍسصش ّبیی هثل  -2

طیوٌبستیه، ضیشخِ ٍ دٍ ٍ هیذاًی، ثذى اًسبى ثِ ػٌَاى پشتبثِ ػول هی وٌذ. اگشچِ هسیش حشوت پشتبثِ ثِ ضىل 

حشوت پشتبثِ ثستگی ثِ سشػت، همذاس حشوت ٍ خْت خسن دس لحظِ  است، اهب ضىل هٌحٌی هٌحٌی )سْوی(

 پشتبة داسد.

 
آگبّی اص هسیش حشوت هشوض ثمل ثذى دس . داسد پشتبة لحظِهمذاس حشوت ٍ خْت خسن دس  ، ضىل هٌحٌی حشوت پشتبثِ ثستگی ثِ سشػت

 است.  ضشٍسیَّا ثشای طیوٌبست 
 

هطشح است، ػَاهل حبون ثش سفتبس پشتبثِ ّب حبئض اّویت  پشتبثیت بحشودس ٍسصش ّبیی هبًٌذ طیوٌبستیه وِ 

است ٍ ویفیت اخشای حشوبت تب حذ صیبدی ثِ تَاًبیی ٍسصضىبس دس وٌتشل ٍ پیطگَیی ًتیدِ حشوت پشتبثی 

ثستگی داسد. اص آًدبیی وِ ثذى طیوٌبست )ثِ ػٌَاى پشتبثِ( دس صهبى پشٍاص حَل هحَس هشوض ثمل هی چشخذ، 

صم است وِ اص هسیش حشوت هشوض ثمل ثذى دس َّا آگبّی داضتِ ثبضذ ٍ سشػت حشوت ثذى خَد سا ثشای اٍ ال

 خْت فشٍد هٌبست وٌتشل ًوبیذ.

  زمان پرواز

صهبى پشٍاص ثشاثش است ثب صهبًی وِ طَل هی وطذ تب پشتبثِ ثِ ًمطِ اٍخص ثشسذ ثِ اضبفِ صهبًی وِ الصم        

 است تب پشتبثِ اص ًمطِ اٍج ثِ صهیي ثشگشدد )فشٍد ًوبیذ(.
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 .فشٍد تب سطح )هحل(اص ًمطِ اٍج  ىثِ اضبفِ صهبى الصم ثشای ثبصگطت آپشتبثِ ثِ ًمطِ اٍج  ثشای سسیذى  ص ثشاثش است ثب صهبى الصمصهبى پشٍا

تب سطح اص ًمطِ اٍج  ثشاثش است ثب صهبى الصم ثشای ثبصگطت آىثِ ًمطِ اٍج اص ًمطِ ضشٍع )خذا ضذى(  پشتبثِ ثشای سسیذى  ثٌبثشایي، صهبى الصم

 ًطبى هی دّذ. پبیبى پشٍاص ٍ سطح فشٍد سا 11ًمطِ اٍج پشٍاص ٍ ٍضؼیت ضوبسُ  7. دس تصَیش ثبال، ٍضؼیت ضوبسُ فشٍد

 

 گشتاور اینرسی

ایٌشسی همبٍهتی است وِ ّش خسن دس ثشاثش تغییش حشوتص اص خَد ًطبى هی دّذ. دس حشوت خطی،        

ایٌشسی خسن سا خشم خسن تؼییي هی وٌذ؛ یؼٌی ّشچِ خسن سٌگیي تش ثبضذ، ایٌشسی ثیطتشی داسد ٍ تغییش 

 حشوت خطی آى هطىل تش است. 

ض ثِ ّویي صَست است خض ایي وِ ًِ تٌْب خشم خسن همبٍهت آى سا دس ثشاثش تغییش دس حشوت صاٍیِ ای ًی

حشوتص تؼییي هی وٌذ، ثلىِ تَصیغ خشم خسن ًسجت ثِ هحَسی وِ خسن حَل آى دٍساى هی وٌذ یب توبیل داسد 

 دٍساى وٌذ ًیض دس ایي اهش هَثش است. 

تی وِ ّویي خشم دس فبصلِ دٍستشی اص هحَس اگش خشم دس اطشاف ایي هحَس چشخص هتوشوض ثبضذ ًسجت ثِ ٍل

ثشای هثبل، صهبًی وِ طیوٌبست حشوت صاٍیِ ای تَصیغ ضذُ ثبضذ، تغییش حشوت صاٍیِ ای خسن آسبى تش است. 

اًدبم هی دّذ، اگش لسوت ّبی ثذى ثِ هحَس چشخص ًضدیه تش ثبضٌذ، ثذى سشیغ تش هی چشخذ. اگش ثذى صاٍیِ 

وبهال ثبص ثبضذ ٍ لسوت ّبی ثذى اص ًمطِ چشخص دٍس ثبضٌذ، دٍساى آّستِ ثبضذ، چشخص هتَسط ٍ اگش ثذى 

 خَاّذ ثَد.

                                     
                  a                                                     دٍساى سشیغ .bِدٍساى اّست . 

a : ؛هحَس هتوشوض هی ثبضذخشم دس اطشاف ایي دٍساى سشیغ است چَى b: ِخشم دس فبصلِ دٍستشی اص هحَس تَصیغ است چَى  دٍساى اّست

 است. ضذُ



5 
 

ٍ ثذى سشیغ تش هی  گطتبٍس ایٌشسی وبّص هی یبثذ ٌّگبهی وِ خشم ثذى ثِ هحَس اصلی چشخص ًضدیه ضَد،

 ٍ ثذى وٌذ تش هی چشخذ. هی یبثذ افضایصگطتبٍس ایٌشسی طَل خسن )ثذى( ثیطتش ثبضذ، ؛ اهب اگش چشخذ

ثش اسبس هطبلت فَق، هی تَاى ًتیدِ گشفت وِ گطتبٍس ایٌشسی ثِ هیضاى صیبدی ثِ چگًَگی ٍ ًحَُ تَصیغ خشم 

ثستگی داسد. اص ایي سٍ، تغییش وَچىی دس فبصلِ خشم اص هحَس چشخص ثبػث تغییش صیبدی دس گطتبٍس ایٌشسی 

هت لسوتی یب لسوت ّبیی اص ثذى سا دس همبثل حشوت صاٍیِ ای ثِ هی ضَد. ثٌبثشایي، اگش ٍسصضىبس ثخَاّذ همبٍ

حذالل ثشسبًذ، ثبیذ حشوت خشم آى لسوت )یب لسوت ّب( سا ثِ هحَس چشخص ًضدیه وٌذ؛ یؼٌی ثبیذ اص 

گطتبٍس ایٌشسی ثىبّذ. ثشای هثبل، طیوٌبست دس حشوبت آفتبة ٍ هْتبة سٍی ثبسفیىس ٍ پبسالل )صًبى( ثشای 

 ثشای سفتي سٍی هیلِ، ثذى )هفصل ساى( خَد سا خن هی وٌذ.حشوت ٍ سشػت چشخص ثذى خَد  افضایص اًذاصُ

 
ٍ ( 4)ٍضؼیت ، ٌّگبم ػجَس ثذى اص خط ػوَد صیش هیلِ، هفصل ساى خن هی ضَد یب پبسالل )آفتبة( سٍی ثبسفیىسػمت  ثلٌذ طی اخشای تبة

 شدد تب سشػت چشخص ثذى افضایص یبثذ.   پبّب ثِ ًمطِ چشخص )ًمطِ توبس دست ثب هیلِ( ًضدیه تش هی گ

 
اًذاصُ گطتبٍس ایٌشسی طیوٌبست دس هَلؼیت ّبی هختلف اخشای حشوبت ًطبى دادُ ضذُ است. تغییش فبصلِ خشم اص هحَس چشخص ثبػث تغییش 

. دس )ثِ اػذاد صیش تصَیشّب تَخِ ضَد( ًیض افضایص یبفتِ است گطتبٍس ایٌشسی( ضذُ است ٍ ّش چِ فبصلِ ثیطتش ضذُ، I)دس گطتبٍس ایٌشسی 

 ، اص سشػت حشوت صا.یِ ای وبستِ هی ضَد.گطتبٍس ایٌشسیصَست افضایص 
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 مرکز ثقل بدن

هشوض ثمل ثذى ًمطِ ای است وِ ّوِ لسوت ّبی ثذى حَل هحَس آى ػول هی وٌٌذ، یؼٌی ثذى دس         

 اطشاف آى ًمطِ ثِ تؼبدل هی سسذ. 

 

صًبى ٍ هشداى هتفبٍت است ٍ ػلت اصلی آى ًیض ًحَُ تَصیغ خشم لسوت ّبی هختلف  هحل هشوض ثمل ثذى دس

ثذى آى ّب است. ضبًِ ّب ٍ سیٌِ هشداى اص ضبًِ ّب ٍ سیٌِ صًبى پْي تش هی ثبضذ. ثٌبثش ایي، هشوض ثمل دس ثذى 

ع لذضبى دس حبلت دسصذی استفب 57هشداى دس همبیسِ ثب صًبى دس ًمطِ ای ثبالتش لشاس داسد. دس هشداى حذٍد 

 .دسصذی استفبع لذضبى هی ثبضذ 55ایستبدُ ٍ دس صًبى دس 

        
 دسصذی استفبع لذضبى لشاس داسد. 55دسصذی ٍ دس صًبى دس  57هشوض ثمل ثذى دس هشداى حذٍد 

 

 محل مرکس ثقل در حالت های متفاوت

تغییش هی وٌذ ٍ هوىي است دس حبلت ّبیی هشوض ثمل )ًمطِ تؼبدل( ثذى ثب تَخِ ثِ حبلت ٍ ضىل ثذى         

ایي ًمطِ خبسج اص ثذى لشاس گیشد. دس ضىل ّبی صیش هحل ّبی هتفبٍت هشوض ثمل ثذى دس ثؼضی اص حبلت ّب ٍ 

 .حشوبت هؼوَلی طیوٌبستیه ًطبى دادُ ضذُ است
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 .هوىي است دس حبلت ّبیی ایي ًمطِ خبسج اص ثذى لشاس ثگیشد ؛ثذى دس حبلت ّبی هختلف ثذىهَلؼیت هشوض ثمل )ًمطِ تؼبدل( 

 

 تا توجه ته مرکس ثقل تدن محل اعمال نیروی دوران

ًیشٍ ثِ طَس وبهل دس ًمطِ هشوض ثمل ٍاسد ضَد، هَخت حشوت ثذى دس خطی هستمین خَاّذ ضذ  اگش-1

)حشوت خطی(. دس ایي حبلت هی گَیٌذ وِ ًیشٍ ثِ صَست هشوض گشا )هتحذالوشوض( ثش هشوض ثمل ثذى ػول 

یوب صیش هشوض ثمل وشدُ است. پشش ػوَد ثِ ثبال ًوًَِ ای اص تبثیش چٌیي ًیشٍیی است. دس ضىل صیش، ًیشٍ هستم

 .ثذى اثش هی وٌذ. ثٌبثشایي، ًیشٍیی هشوض گشا است ٍ ثذى ثِ طَس ػوَد ثبال ٍ پبییي خَاّذ سفت

 

 
 هحل اػوبل ًیشٍ اص طشف صهیي

 اگش ًیشٍ هستمیوب صیش هشوض ثمل ثذى اثش وٌذ، ًیشٍیی هشوض گشا است ٍ ثذى ثِ طَس ػوَد ثبال ٍ پبییي خَاّذ سفت.
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دٍس اص هشوض ثمل اثش هی وٌذ،  ًمطِ ایوِ اص هشوض ثمل ًوی گزسد ٍ ثش  ٍاسدُ ثش ًمطِ ای اثش وٌذًیشٍی اگش  -2

 ًیشٍیی هَخت دٍساى ٍ چشخص هی ضَد.آى ًیشٍ ًیشٍی غیش هشوضی )هشوضگشیض( ًبم داسد. اػوبل چٌیي 

 
 هحل اػوبل ًیشٍ اص ػمت ثش پبّب ٍ دٍس اص هشوض ثمل        هحل اػوبل ًیشٍ اص خلَ ثش پبّب ٍ دٍس اص هشوض ثمل                                                     

 حشوت دٍساًی ثِ سوت ػمت حشوت دٍساًی ثِ سوت خلَ                                                                                                 

 ثذى هی ضَد. حشوت دٍساًیًیشٍیی وِ ثش ًمطِ ای دٍس اص هشوض ثمل اثش هی وٌذ، هَخت 

 

 
 دٍس اص هشوض ثمل        ثش دست طیوٌبست، هحل اػوبل ًیشٍ

 چشخص طَلی ثذى )ثطش(ٍ 

 ثذى هی ضَد. چشخص طَلیًیشٍیی وِ ثش ًمطِ ای دٍس اص هشوض ثمل اثش هی وٌذ، هَخت 

 اصول مکانیکی حرکات زاویه ای یا دورانی )چرخشی(
 ٍلتی ثذى ثب ٍسیلِ ای دس توبس است، حَل هحَس ًمطِ توبس هی چشخذ. هثل حشوبت چشخطی ٍ دٍساًی -1

 .هبًٌذ ثبسفیىس، پبسالل، خشن ٍ غیشُ دس سٍی ٍسبیل طیوٌبستیه

 
 هسیش حشوت هشوض ثمل ثذى ٍ یب پبسالل صًبى ثبسفیىس حشوت دٍساًی حَل هحَس هیلِ 
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 ( هی چشخذ.یب پبسالل ثذى طیوٌبست حَل هحَس ًمطِ توبس )هیلِ ثبسفیىس

 

 

 

 ثذى طیوٌبست حَل هحَس ًمطِ توبس )پیست صهیٌی، پیص تختِ یب خشن( هی چشخذ.

 

ٍ پشش ّب دس  ، ثطشّبٍلتی ثذى دس حبل پشٍاص است، حَل هحَس هشوض ثمل هی چشخذ، هثل پطته ّب، ٍاسٍّب-2

 .سٍی ٍسبیل طیوٌبستیه

               
 

 .ٍلتی ثذى طیوٌبست اص ٍسیلِ خذا ضذُ ٍ دس حبل پشٍاص است، حَل هحَس هشوض ثمل هی چشخذ

ًضدیه تش ثبضذ، سشػت دٍساى ثیطتش خَاّذ ثَد ٍ ثشػىس. ّشچِ لسوت ّبی ثذى ثِ ًمطِ چشخص -3    

یغ تش اص ثذى صاٍیِ یب ساست هی چشخذ. ثِ ایي دلیل طیوٌبستی وِ دس ػول ثذى خوغ ضذُ سش ثشای هثبل،

چشخص ضؼیف است، ثِ طَس راتی پبّبی خَد سا خن هی وٌذ تب سشیغ تش ثچشخذ. دس حشوت آفتبة ٌّگبم 

یلِ، طیوٌبست ثذى )هفصل ساى( خَد سا خن ٍ پبّب سا ثِ ًمطِ چشخص )ًمطِ ػجَس ثذى اص خط ػوَد صیش ه

 توبس دست ثب هیلِ( ًضدیه تش هی وٌذ تب اص ایي طشیك سشػت چشخص ثذى خَد سا افضایص دّذ. 
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چشخص آّستِ. ّشچِ لسوت ّبی ثذى ثِ ًمطِ چشخص )هشوض ثمل( ًضدیه تش سشػت  ، ضیشخِ خلَ چشخص سشیغ؛  ، پطته خوغ

 دٍساى ثیطتش 

 
ٍ ( 4)ٍضؼیت ، ٌّگبم ػجَس ثذى اص خط ػوَد صیش هیلِ، هفصل ساى خن هی ضَد یب پبسالل )آفتبة( سٍی ثبسفیىسػمت  ثلٌذ طی اخشای تبة

 ی گشدد تب سشػت چشخص ثذى افضایص یبثذ.   پبّب ثِ ًمطِ چشخص )ًمطِ توبس دست ثب هیلِ( ًضدیه تش ه

 

 (تاب تلند عقة )آفتابتیومکانیک 

 
، ثذى دس اثش ًیشٍی خبرثِ ثشای 4تب  1ٌّگبهی وِ تبة ثِ سوت پبییي حشوت هی وٌذ، اص ٍضؼیت ، یب پبسالل سٍی ثبسفیىس حشوت آفتبةطی اخشای 

، هفصل (6ٍضؼیت ) ٌّگبم ػجَس ثذى اص خط ػوَد صیش هیلِ ثذى سا اص ثبسفیىس دٍس وٌذ.وطیذُ هی ضَد تب هشوض ثمل ثِ پبییي سّب ضذى اص ثبسفیىس 

تب سشػت چشخص ثذى  (8ٍضؼیت )ٍ پبّب ثِ ًمطِ چشخص )ًمطِ توبس دست ثب هیلِ( ًضدیه تش هی گشدد  (7ٍضؼیت )ساى خن هی ضَد 

 ٍلتی تبة ثِ سوت ثبال هی سٍد، ًیشٍی خبرثِ صهیي اص ضتبة ثذى هی وبّذ. چَى افضایص یبثذ
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 تحلیل حرکت

، ثذى دس اثش ًیشٍی خبرثِ ثشای سّب ضذى اص ثبسفیىس 4تب  1دس طی سفتي تبة ثِ سوت پبییي اص ٍضؼیت -1

ذ ثیص تشیي اثش سا وطیذُ هی ضَد تب هشوض ثمل ثذى سا اص ثبسفیىس دٍس وٌذ. اص ایي طشیك ًیشٍی خبرثِ هی تَاً

 دس ضتبة ثخطیذى ثِ ثذى داضتِ ثبضذ. دس ایي صَست، ثذى ثیص تشیي اًذاصُ حشوت سا ثِ دست هی آٍسد

، ضتبة ساى ّب ثیطتش هی ضَد ٍ خلَتش اص پبّب لشاس هی گیشًذ؛ ثٌبثشایي دس لسوت پطت ثذى 5دس ٍضؼیت  -2

ذ لحظِ آصاد هی گشدد ٍ ػىس الؼولی دس پبّب حبلت لَس ایدبد هی ضَد. تٌص ًبضی اص ایي حبلت پس اص چٌ

ثِ ٍخَد هی آٍسد وِ پبّب ثب سشػت، لذست ٍ ضتبة ثیص تشی ثِ خلَ ساًذُ هی ضًَذ ٍ حبلتی لبضمی )لَسی( 

 وِ ثِ حشوت ضاللی پبّب هَسَم است. پذیذ هی آیذ 7دس لسوت لذاهی )خلَی( ثذى هبًٌذ ٍضؼیت 

ال هی سٍد. ًیشٍی خبرثِ صهیي اص ضتبة ثذى هی وبّذ. ثشای وبّص ، ٍلتی تبة ثِ سوت ثب7پس اص ٍضؼیت  -3

اثش ثبصداسًذُ ًیشٍی خبرثِ، هشوض ثمل ثذى ثِ هیلِ ثبسفیىس ًضدیه تش هی ضَد ٍ ایي وبس ثب خن وشدى هفصل 

، ایي حبلت هفصل ّبی ساى 9تب ٍضؼیت  7ّبی ساى ٍ ضبًِ صَست هی گیشد. دس طی ثبال سفتي تبة اص ٍضؼیت 

 .ِ ثشای حفع اًذاصُ حشوت ثذى اداهِ هی یبثذٍ ضبً

، صاٍیِ ضبًِ ّب ثبص هی ضَد. ایي ػول ثشای آهبدُ وشدى خَد ثشای پبییي آهذى اص تبة 9پس اص ٍضؼیت  -4

 .صَست هی گیشد. اهب، حبلت لبضمی ثذى )لَس دس خلَی ثذى( ثشای اداهِ حشوت )تبة( حفع هی ضَد

 دیگشی ٍخَد داسد وِ ثبیذ ّوِ هشثیبى ٍ طیوٌبست ّب ثب آى آضٌب ثبضٌذ. ثشای هطبلؼِ تبة ّبی ثلٌذ، اصل هْن

ثِ ٌّگبم اًدبم دادى تبة، اگش حشوت هَافك ثب ًیشٍی خبرثِ صهیي است ثبیذ ثذى خَد سا ثبص وٌین ٍ ثش طَل آى "

شدى ثؼضی ثیفضایین. اهب، اگش اخشای تبة خالف خْت ًیشٍی خبرثِ صهیي است، ثبیذ طَل ثذى خَد سا ثب خن و

 ."اص هفصل ّب وَتبُ وٌین تب اًذاصُ حشوت هَسد ًیبص حفع ضَد

 

 (تابمه) جلوتاب تلند تیومکانیک 
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، ثذى دس اثش ًیشٍی خبرثِ ثشای 4تب  1ٌّگبهی وِ تبة ثِ سوت پبییي حشوت هی وٌذ، اص ٍضؼیت ، یب پبسالل سٍی ثبسفیىس حشوت هْتبةطی اخشای 

،  (6ٍ  5ٍضؼیت ) ٌّگبم ػجَس ثذى اص خط ػوَد صیش هیلِ وطیذُ هی ضَد تب هشوض ثمل ثذى سا اص ثبسفیىس دٍس وٌذ.ثِ پبییي سّب ضذى اص ثبسفیىس 

ٍ پبّب ثِ ًمطِ چشخص )ًمطِ توبس دست ثب هیلِ( ًضدیه تش هی گشدد تب سشػت چشخص ثذى افضایص  (7ٍضؼیت )هفصل ساى خن هی ضَد 

 دس ایي حبلت ثبسي حشوت ثذى ثِ سوت ثبال سا ّذایت هی وٌذ. ٍلتی تبة ثِ سوت ثبال هی سٍد، ًیشٍی خبرثِ صهیي اص ضتبة ثذى هی وبّذ. چَى یبثذ

 تحلیل حرکت

یب ، ثذى دس اثش ًیشٍی خبرثِ ثشای سّب ضذى اص ثبسفیىس 4تب  1دس طی سفتي تبة ثِ سوت پبییي اص ٍضؼیت -1

دٍس وٌذ. اص ایي طشیك ًیشٍی خبرثِ هی تَاًذ یب پبسالل وض ثمل ثذى سا اص ثبسفیىس وطیذُ هی ضَد تب هشپبسالل 

ثیص تشیي اثش سا دس ضتبة ثخطیذى ثِ ثذى داضتِ ثبضذ. دس ایي صَست، ثذى ثیص تشیي اًذاصُ حشوت سا ثِ 

 .دست هی آٍسد

 ّذایت وٌذ.ثذى ووی ثِ حبلت لبضمی دس هی آیذ تب ثبسي اداهِ حشوت سا ، 5ٍضؼیت  دس-2

، ًبحیِ هفصل ساى )ػضالت ضىن ٍ سٍی ساى( اص یب پبسالل ثبسفیىس صیش ثذى اص خط ػوَد  ٌّگبم ػجَس -3 

حبلت سفتی دس هی آیذ ٍ پبّب ثِ صَست ضاللی ثِ سوت ػمت ضشثِ هی صًٌذ ٍ هشحلِ اٍل تبة سٍ ثِ ثبال سا 

  (.6ٍضؼیت ّذایت هی وٌٌذ )

، ثبس دیگش ثذى ثِ حبلت لبضمی دس هی آیذ ٍ ثب فطبس دست ّب سٍی 6پس اص حبلت هَسد اضبسُ دس ٍضؼیت  -4

( 7ٍضؼیت )یب پبسالل ثِ سوت پبییي تَسط طیوٌبست، صاٍیِ ای دس ًبحیِ ضبًِ ثِ ٍخَد هی آیذ ثبسفیىس هیلِ 

 (.9 ٍ 8ٍضؼیت ٍ طیوٌبست تمشیجب ایي حبلت سا تب اًتْبی تبة حفع هی ًوبیذ )

( ثبػث هی ضَد وِ طَل ثذى وبّص یبثذ ٍ سشػت ٍ ًیشٍی حشوت سٍ ثِ ثبال حفع 7ٍضؼیت حبلت فَق )-5

( ٍ 11ٍضؼیت )ضَد ٍ ضبًِ ّب تبة سا ّذایت وٌٌذ. ضبًِ ّب ثِ آساهی سٍی ثبسفیىس یب پبسالل وطیذُ هی ضًَذ 

پبسالل خبثِ خب ٍ ثشای اًدبم تبة یب هچ دست ّب ثِ سوت خلَ هی چشخذ تب دست ّب ثِ خَثی سٍی ثبسفیىس 

   ثؼذی آهبدُ ضًَذ.

سپس طیوٌبست سٍی ثبسفیىس یب پبسالل فطبس ٍاسد هی وٌذ؛ اص ایي طشیك ثذى ٍ صاٍیِ ضبًِ ّب ثبص هی ضًَذ -6

 (. 11ٍضؼیت )ٍ طیوٌبست خَد سا ثشای تبة ثؼذی ٍ حشوت ثِ سوت پبییي آهبدُ هی وٌذ 
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وِ اصل گطتبٍس ایٌشسی )ثِ صَست دٍساًی حشوت هی وٌذ؛ ثش اسبس  پبساللٍلتی ثذى سٍی ثبسفیىس یب  توجه:

، ّش چِ صاٍیِ ضبًِ ّب وَچه تش )خوغ ضذى ثیص تش( ثبضذ، سشػت حشوت ثذى یه اصل هىبًیىی است(

 ثشای ػجَس اص سٍی ثبسفیىس یب پبسالل ثیص تش خَاّذ ثَد ٍ ثشػىس )ثِ لسوت گطتبٍس ایٌشسی هشاخؼِ ضَد(.

 حرکت بطر تیومکانیک

 
 حول محور عمودی چرخش طولی بدن پشتک بطر: 

 

وِ اص هشوض ثمل ًوی گزسد ٍ  ًیشٍی ٍاسدُ ثش ًمطِ ای اثش وٌذاگش دس لسوت هشوض ثمل ثذى اضبسُ گشدیذ وِ      

دٍس اص هشوض ثمل اثش هی وٌذ، آى ًیشٍ ًیشٍی غیش هشوضی )هشوضگشیض( ًبم داسد. اػوبل چٌیي ًیشٍیی  ًمطِ ایثش 

ثش دست یب ضبًِ طیوٌبست )وٌبس یب پْلَ( هَخت دٍساى ٍ چشخص هی ضَد. ثٌبثشایي، چٌبًچِ ًیشٍیی اص خبًت 

خَاّذ ت چشخص طَلی ثذى هَخاثش هی وٌذ، ٍاسد ضَد؛ ًیشٍیی غیش هشوضی است ٍ چَى دٍس اص هشوض ثمل 

   ضذ.

 
 .ثذى هی ضَد چشخص طَلیًیشٍیی وِ ثش ًمطِ ای دٍس اص هشوض ثمل اثش هی وٌذ، هَخت 

 چشخص طَلی ثذى )ثطش(ٍ دٍس اص هشوض ثمل  ثش دست طیوٌبست، هحل اػوبل ًیشٍ
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ٍ ویفیت  داسدػَاهل حبون ثش سفتبس پشتبثِ ّب اّویت  ،دس طیوٌبستیهوِ دس لسوت حشوت پشتبثی اضبسُ ضذ 

 دس وٌتشل ٍ پیطگَیی ًتیدِ حشوت پشتبثی ثستگی داسد.  طیوٌبستاخشای حشوبت تب حذ صیبدی ثِ تَاًبیی 

 

اص آًدبیی وِ ثذى طیوٌبست )ثِ ػٌَاى پشتبثِ( دس صهبى پشٍاص حَل هحَس هشوض ثمل هی چشخذ، ثشای اٍ الصم 

حشوت هشوض ثمل ثذى دس َّا آگبّی داضتِ ثبضذ ٍ سشػت حشوت ثذى خَد سا خْت فشٍد  است وِ اص هسیش

 هٌبست وٌتشل ًوبیذ.

صهبى پشٍاص ثشاثش است ثب صهبًی وِ طَل هی وطذ تب پشتبثِ ثِ ًمطِ اٍخص ثشسذ ثِ اضبفِ ّوچٌیي اضبسُ ضذ وِ 

 وبیذ(.صهبًی وِ الصم است تب پشتبثِ اص ًمطِ اٍج ثِ صهیي ثشگشدد )فشٍد ً

 

تب سطح اص ًمطِ اٍج  ثِ اضبفِ صهبى الصم ثشای ثبصگطت آى( 7)ٍضؼیت پشتبثِ ثِ ًمطِ اٍج  ثشای سسیذى  ص ثشاثش است ثب صهبى الصمصهبى پشٍا

ثشاثش است ثب صهبى الصم ثشای ثِ ًمطِ اٍج اص ًمطِ ضشٍع )خذا ضذى(  پشتبثِ ثشای سسیذى  ثٌبثشایي، صهبى الصم .(11)ٍضؼیت  فشٍد )هحل(

 .فشٍدتب سطح اص ًمطِ اٍج  ثبصگطت آى
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اص دٍ چشخص طَلی )ثطش( ٍ ػشضی )پطته یب ٍاسٍ( است؛ یؼٌی تشویجی پشتبثی ٍ حشوت ثطش، یه حشوت 

اًذاصُ حشوت ٍ صهبى پشٍاص )استفبع ثٌبثشایي،  .هی چشخذدس َّا ثذى ّوضهبى حَل دٍ هحَس طَلی ٍ ػشضی 

حشوت( ثبیذ ثشای اخشای دٍ چشخص ّوضهبى دس َّا ٍ فشٍد هطوئي، وبفی ثبضذ. ثشای وست چٌیي هْبستی 

الصم است طیوٌبست اٍل ثذى خَد سا ثِ لحبظ فبوتَسّبی هَسد ًیبص )تَاى، لذست، سشػت، ّوبٌّگی( اهبدُ وٌذ 

  ذ تب ثش اخشای صحیح آى ثِ لحبظ هىبًیىی تسلط یبثذ.ثِ حذ وبفی توشیي ٍ تىشاس ًوبیٍ سپس 

ٍ ّوچٌیي حفع تؼبدل ٍ وٌتشل ثذى ثِ ٌّگبم فشٍد دست ّب ًمص ثِ سضایی دس چشخص طَلی ٍ ػشضی ثذى 

دس صَست لضٍم )ثشای یب سشػت چشخص ثذى سا افضایص هی دّذ ٍ  داسًذ. ًیشٍی ًبضی اص حشوت دست ّب،

  ى هی وبّذ.هثبل دس صهبى فشٍد( اص سشػت آ

ٍ )هسبفت طی ضذُ( هسیش، طَل تیىبف )خذا ضذى اص ٍسیلِ( ثذى )هشوض ثمل ثذى( خْت، پشتبة یب صاٍیِ 

حشوت سا تؼییي هی وٌذ. ًَع حشوت، اًذاصُ ایي صاٍیِ سا هطخص هی وٌذ. ّش چِ اًذاصُ ٍ صهبى پشٍاص استفبع 

ثیص تش ٍ ّش چِ اًذاصُ صاٍیِ تیىبف ))هسبفت طی ضذُ( ووتش ثبضذ، طَل حشوت  )پشتبة( صاٍیِ تیىبف

حشوت ثیص تش خَاّذ ثَد. ثٌبثشایي، ثشای اخشای حشوبتی هبًٌذ دٍ ٍ صهبى پشٍاص ثیص تش ثبضذ، استفبع )پشتبة( 

صیبدتشی ثشای اتوبم حشوت ًیبص است. ثٌبثشایي، استفبع )صهبى ثیي پشٍاص یب ثیص تش، صهبى  پطته، دٍ ٍاسٍ، دٍ ثطش

 حشوت خَد سا توبم وٌذ.  ،لحظِ تیىبف ٍ فشٍد( حشوت ثبیذ ثیص تش ثبضذ تب طیوٌبست ثتَاًذ لجل اص فشٍد

 
 

دسخِ ثیص تشیي  45دسخِ ثلٌذتشیي استفبع ٍ ثیص تشیي صهبى پشٍاص سا داساست ٍ صاٍیِ  61دس یه سطح ّوتشاص )هبًٌذ پیست صهیٌی(، صاٍیِ 

دسخِ ووتشیي هیضاى استفبع، صهبى پشٍاص ٍ هسبفت طی ضذُ سا داسا هی ثبضذ. طیوٌبست ثب تَخِ ثِ ًَع  31هسبفت طی ضذُ سا داسد. صاٍیِ 

 حشوت، صاٍیِ پشتبة )تیىبف( هَسد ًظش ٍ هٌبست خَد سا اًتخبة هی وٌذ.

    


