
 علم ژیمناستیک
 دکتر علی دادرس

 زمینی و چوب موازنه(در )چرخ و فلک  بیومکانیک حرکت

 

 لرار هی دّذ؛ظر  هی ترد ٍ در اهتذاد تاالتِ صَرت صاف را خَد  یدظت ّاشیوٌاظت در حالت ایعتادُ      

ظوت تِ ، در هماتل تذى رٍی زهیيایي پا ّن زهاى تا لرار دادى اتکا( را تاال هی آٍرد ٍ پای پای اٍل )ظپط 

از عریك پاییي آٍردى دظت ّا ٍ تٌِ ٍ ّن چٌیي ضرتِ )پرتاب( پای دٍم )پای تا اعوال ًیرٍ  .دهی ؼَخلَ خن 

در اٍل دظت )ًمغِ تواض تا زهیي( هی چرخذ تا  اتکاپای حَل هحَر شیوٌاظت تذى راٌّوا( تِ ظوت تاال، 

اتکا( تا اعوال فؽار پای پای اٍل )گرفتي دظت اٍل در رٍی زهیي، تا لرار  گیرد. لراررٍی زهیي ل پای اتکا همات

از زهیي خذا هی ؼَد ٍ تذى حَل هحَر دظت اٍل )ًمغِ تواض تا زهیي( تِ ظوت خلَ هی چرخذ ٍ دظت 

ٍ تذى تِ حالت تاالًط رٍی دظت ّا  دٍم ًیس در اهتذاد دظت اٍل )رٍی یک خظ( رٍی زهیي لرار هی گیرد

ًیرٍی ًاؼی از پرتاب )ضرتِ( پاّا تِ ظوت تاال ٍ خلَ ٍ ًیس فؽار دظت ّا تر زهیي، اداهِ گؽتاٍر  .در هی آیذ

تا ًسدیک ؼذى پای دٍم )پای راٌّوا( تِ  حرکت تذى حَل هحَر دظت ّا تِ ظوت خلَ را هوکي هی ظازد.

ِ خلَ اداهِ هی حرکت تذى حَل هحَر دظت دٍم تٍ  زهیي، دظت اٍل تا اعوال فؽار از زهیي خذا هی ؼَد

یاتذ. تا لرار گرفتي پای دٍم )پای راٌّوا( رٍی زهیي، دظت دٍم ًیس تا اعوال فؽار از زهیي خذا هی ؼَد ٍ تذى 

حرکت، اگر هفصلی از تذى اخرای رٍی پای دٍم )پای راٌّوا( تِ حالت ایعتادُ لرار هی گیرد. در ّر هرحلِ از 

کاّػ اًذازُ حرکت ٍ گؽتاٍر ًیرٍی الزم ترای چرخػ تذى  )زاًَ، راى، ؼاًِ ٍ یا آرًح( خن ؼَد، هَخة

از ٍ کور لَض ؼَد، هرکس ثمل تذى تیایذ یا ؼاًِ خلَ ٍ ّوچٌیي، اگر هفصل ّای تذى خن ؼًَذ خَاّذ ؼذ. 

 رکت تِ ّن خَاّذ خَرد.تعادل تذى تِ ٌّگام اخرای حهحذٍدُ ظغح اتکا )دظت ّا ٍ یا پاّا( خارج ؼذُ ٍ 



ی تیؽتر دچار ایي خغا هی ؼًَذ ٍ دلیل آى ًیس اغلة ضعف اًعغاف هفصل ّای تذى شیوٌاظت ّای هثتذ

خصَصا هفصل ؼاًِ ٍ ضعف عضالت تذى تِ ٍیصُ عضالت ؼاًِ ٍ ؼکن ٍ در ًتیدِ عذم تحول ظٌگیٌی تذى 

 هی تاؼذ. 

  آناتومی و عضالت درگیر در حرکت چرخ و فلک

 لرار هی دّذ؛ظر  هی ترد ٍ در اهتذاد تاالتِ صَرت صاف را خَد  یدظت ّا شیوٌاظت ،حالت ایعتادُ از    

  .درخِ هی رظذ 081یعٌی زاٍیِ تیي تازٍ ٍ تٌِ تیؽتر ؼذُ ٍ حذٍدا تِ  هی ؼَد تادر ٍالع هفصل ؼاًِ 

ا تا ؼذى هفصل ؼاًِ هی زهاًی کِ دظت ّا از ًاحیِ ؼاًِ تاال هی آیذ اصغالحا خن ؼذى ی ،)در حرکت ؼٌاظی

تا ؼذى هفصل »ای ختِ  «صاف ؼذى» از عثارت ایي هتي ترای ایي کِ هرتیاى دچار اؼتثاُ ًؽًَذدر اها  گَیٌذ؛

 .(هی کٌیناظتفادُ « ؼاًِ

در دٍظر تازٍیی )، عضالت دلتَییذ )در ًاحیِ ؼاًِ(، ّا ذى دظت ّا ٍ صاف ؼذى ؼاًِهتاال آ حرکتدر  

فَق ظیٌِ ای تسرگ )در ًاحیِ ظیٌِ(، گرد کَچک ٍ تسرگ، رٍزًمِ، تحت خاری ٍ ظر کَتاُ(، -خلَی تازٍ

 . دارًذرکت ؼاظتخَاى کتف ٍ رٍی دًذُ ّا( یِ پؽت(، دًذاًِ ای تسرگ )در زیر پؽتی تسرگ )در ًاح خاری ٍ

      



عضالت ؼکن در ایي  ؛درا تاال هی آٍرپای اٍل )پای اتکا(  ،هفصل راىتا خن کردى شیوٌاظت  ،حالت ایعتادُاز 

راى( هفصل زاًَ را عضالت رٍی راى )چْارظر ّوچٌیي راى را خن هی کٌٌذ؛  هفصلعول درگیر هی ؼًَذ ٍ 

صاف ًگِ هی دارًذ ٍ عضالت ظاق )ًعلی ٍ دٍللَ( ًیس ترای تاز کردى هفصل هچ پا ٍ کؽیذُ ؼذى پٌدِ پا 

 .هی کٌٌذ دخالت

                        

                     

پر لذرتی تَظظ پای دٍم )پای راٌّوا( تِ ظوت یا پرتاب زهاًی کِ دظت اٍل رٍی زهیي لرار هی گیرد، ضرتِ 

تا دٍر ؼذى آى از هفصل راى صَرت هی گیرد؛ پاّا  ،. ایي حرکت خاًثی پاهی ؼَد اًدامخاًة ظوت از تاال 

خیاعِ، کؽٌذُ پْي ًیام، ظریٌی هثل تاز ؼذُ ٍ از ّن فاصلِ هی گیرًذ. ایي عول تَظظ عضالت دٍر کٌٌذُ 

پاّا را از ّن  ،اًدام هی ؼَد. ایي عضالت در دٍ عرف تذىالت پْلَ ٍ ّوچٌیي عضهیاًی ٍ ظریٌی کَچک 



)کِ در رٍی زهیي لرار دٍر کردُ ٍ از خاًة تاال هی آٍرًذ تا شیوٌاظت تتَاًذ تذى خَد را رٍی دظت اٍل 

ٍ توام  عول هی کٌذتذى تکیِ گاُ تذى اظت ٍ تِ عٌَاى ظتَى تِ ظوت خلَ حرکت دّذ. حاال دظت اٍل دارد( 

. ترای صاف ًگِ داؼتي هی چرخذتِ ظوت خلَ ٍ تذى حَل هحَر آى  ظٌگیٌی تذى رٍی آى لرار هی گیرد

صاف کردى هفصل ؼاًِ  ترایعضالت لذرتوٌذی هَرد ًیاز اظت. تِ عضالت درگیر  ،هفصل ّای آرًح ٍ ؼاًِ

تازٍ( تاز ًگِ داؼتي پؽت عضالت ظِ گَغ آرًدی )در ظاعذ( ٍ ظِ ظر تازٍیی )در اها، در تاال اؼارُ ؼذ. 

دظت، کف دظتی عَیل، درٍى گرداًٌذُ ٍ اًگؽتاى کٌٌذُ هچ ّوچٌیي، عضالت تا ا تر عْذُ دارًذ.هفصل آرًح ر

هذٍر، تاز کٌٌذُ هچ دظتی تلٌذ ٍ ترٍى گرداًٌذُ دراز در ًاحیِ ظاعذ تر رٍی هچ ٍ اًگؽتاى دظت عول هی کٌٌذ 

تِ ظوت خلَ  ٍ تذاٍم حرکت تذىاعوال فؽار تر زهیي از عرف دظت ّا  رٍی دظت ّا،ٍ در حفظ تعادل تذى 

درگیر در هراحل تعذی اخرای حرکت ًیس عضالت ًاهثردُ تِ ّواى صَرتی کِ اؼارُ ؼذ،  هؽارکت هی کٌٌذ.

  .تا تذى رٍی پاّا لرار گیرد هی ؼًَذ

                   

)ؼاهل عضالت راى عضالت چْار ظر تٌاترایي، در عَل اخرای حرکت، تذى )هفصل ّا( تایذ صاف تاؼذ. 

در تاز کردى هفصل زاًَ، عضالت دٍللَ ٍ ًعلی )در داخلی( راظت لذاهی، پْي خارخی، پْي هیاًی ٍ پْي 

)ؼاهل عضالت ًین ٍتری، ًین ّوعتریٌگ ظاق( در تاز کردى هفصل هچ پا ٍ کؽیذُ ؼذى پٌدِ پا ٍ عضالت 

  کٌٌذ.در تاز کردى هفصل راى دخالت هی  ظریٌی تسرگٍ غؽایی، دٍظر راًی( 

                               



 ؼکل زیر خْت ؼٌاخت تیؽتر ًعثت تِ عضالت تذى ٍ هَلعیت آى ّا ارایِ ؼذُ اظت. 

 
 

کاًال ٍزیي آهَزغ گام تِ گام شیوٌاظتیک خْت اظتفادُ  تِ درخَاظتالزم تِ رکر اظت کِ هغلة حاضر 

ر کاًال ّا، گرٍُ ّا ٍ یا اظتفادُ از آى تَظظ ظای هرتیاى ٍ ظایر عاللِ هٌذاى رؼتِ شیوٌاظتیک تْیِ ؼذُ اظت.

 هی تاؼذ.ٍ تا حفظ لیٌک کاًال  آهَزغ گام تِ گام شیوٌاظتیککاًال هٌَط تِ اخازُ  افراد

 

 

 


