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ــاني  ــد و طوف ــه را گرفتن ــراي ريش ــه ب ــي  ك كن

بـه همـت    ،هاي يك ملت وزيد آرمان درخت
امـروز  . معرفت و توانايي خود متوقف كردنـد 

معرفت و توانايي جوانان مـا كمتـر از آنهـايي    
كه تـا ابـد در نـزد خـداي خـود روزي       نيست

افتنــد و ي فرصـت  جوانـان ديـروز   .خورنـد  مـي 
كه  فرصتي .جوانان امروز به فرصت نياز دارند

آنهـا يكسـان    همه عنوان يك حق براي به بايد
  .فراهم شود

  »شهيد منصور نوشاددل«تقديم به 
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  اهللا الرحمن الرحيمبسم 

  : فرمايند مي) سلم صل اهللا عليه و آله و(پيامبر اعظم 
ــ ــه مــن عمــلَ بِمــا يعلَ ــه(م، ورثَ لَّمع (ــه ــم اللّ . علــم مــا لَــم يعلَ

  )189 ، ص78 ، جاالنواربحار(
داند عمـل كنـد، خداونـد ايـن ارث را بـاقي       هركس به آنچه مي

  .آموزد او ميداند، به  نهد كه آنچه را نمي مي
هاي اجتمـاعي، روشـي بـراي     تواند ابزاري براي توسعه مهارت ورزش مي

امـا  . همبستگي ملـي تلقـي شـود    يتربيت نسل جوان و عاملي براي ارتقا
در هـر سـه   . شوند اين سه نگاه، تنها نگاه به ورزش از يك منظر تلقي مي

  .آنها ورزش به عنوان يك مقصد مورد توجه قرار گرفته است
آنجا كـه بـر چگـونگي    . است »موضوع«ر ديگر ورزش به عنوان منظ

مديريت اين ابزار قدرتمند براي دستيابي بـه مقاصـد مـورد نظـر تمركـز      
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انداز فدراسيون تيرانـدازي جمهـوري    در هنگام تنظيم سند چشم. شود مي
كه به عنوان راه پيشرفت و توسـعه ورزش تيرانـدازي در    ـ  اسالمي ايران

تـالش همـه نيروهـاي كليـدي ورزش      ـ  كشـور طراحـي و تـدوين شـد    
م كـه آن را  اي به ورزش تيراندازي نگاه كنـي  تيراندازي آن بود كه به گونه

محصول، بلكه به عنوان يك موضوع هم مورد توجه نه تنها به عنوان يك 
  .قرار دهيم
هـا،   فزايش تعداد ورزشكاران، تجهيـز ميـادين و سـالن   آوري، ا مدال

هاي حقـوقي همـه و همـه     ساختابزارهاي مورد نياز و تقويت زير توليد
. مهارت تيرانـدازي هسـتند   ياين ورزش يعني ارتقا »محصول«مربوط به 

هاي مناسب و بومي مديريتي و تهيـه مسـتندات علمـي     اما طراحي روش
رزش نسبت داد كه اگر بـيش از محصـول   و »موضوع«توان به  متقن را مي

  .سنگ آن دارد ارزش نداشته باشد، حداقل ارزشي هم
هـاي رايـج    غفلت از اين اصل بنيادي ما را به تقليد كوركورانه روش

اگـر  . در ساير كشورها منحرف خواهد كرد و اين آفـت كـوچكي نيسـت   
از هـاي متعـددي    نگاهي به محيط ورزش در اطراف خود بيندازيم، نشانه

هـاي رايـج در برخـي     اخالقي توجهي به اين بخش از ورزش را در بي بي
تـرين   شايد همين موضوع مهـم . هاي ورزشي مشاهده خواهيم كرد محيط
سيس آكادمي تيراندازي آسيا و ميزباني آن توسط كشـور عزيزمـان   أدليل ت

  .بوده است
هـاي   نويسنده كتاب حاضـر در كنـار تـالش بـراي معرفـي مهـارت      

اي و ميـداني انجـام شـده     كتابخانـه  هـاي  زي كه با تكيه بر پژوهشرانداتي
زي با الگويي بـومي معرفـي   است، روشي را براي آموزش ورزش تيراندا

  .كند مي
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سـطح تيرانـدازي بـراي     ياي بـراي ارتقـا   اميدوارم اين كتاب وسيله
زبانان باشد و دوستداران اين ورزش بتوانند از آن حداكثر اسـتفاده   فارسي

  .كنندرا ب
از زحمات برادر ارزشي و ورزشي جناب آقاي حقيقت كه در سطح 

انـد بسـيار    المللي نقش بسزايي در توسـعه ايـن ورزش داشـته    ملي و بين
متشكرم و اميدوارم همواره در خـدمت بـه اسـالم عزيـز، ورزشـكاران و      

  .يد باشندؤورزش دوستان موفق و م
  

  سيد مهدي هاشمي
  ايران.ا.جرئيس فدراسيون تيراندازي 

  و رئيس آكادمي تيراندازي آسيا
19/4/1391  
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هـاي   آمادگي جسـماني، تغذيـه، تمـرين ذهنـي، اسـتعداديابي و مهـارت      

برگرفتـه از علـوم   عنوان عـواملي   تر از گذشته به يادگيري با نگاهي علمي
ورزش به تدريج ارزش خود را در ارتقاي مهارت ورزشكاران كشـورمان  

هـاي   كـرده در بسـياري از رشـته    تحصـيل  فعاليت مربيـان . دهند نشان مي
ورزشي و تالش مربيـان باتجربـه بـراي ارتقـاي توانـايي علمـي خـود و        

 ورزش هايي است كه وضعيت امروز آمـوزش  دستيابي به علم روز، نشانه
اين پديدة خجسته بـا نگـاهي بـه    . كند كشور را بهتر از گذشته تصوير مي

هـاي مختلـف    هاي ملـي رشـته   فهرست اسامي و سوابق علمي مربيان تيم
نقش مؤثري كه آموزش عالي در توسـعة علـم   . ورزشي قابل رؤيت است

ورزش ايفا كرده است غير قابل كتمان اسـت، امـا بـا وجـود ايـن هنـوز       
ضعيتي كه در آن از متخصصان علوم مختلف به انـدازة  ورزش كشور تا و

در ايـن زمينـه بايـد تصـريح كـرد كـه       . برداري كند، فاصله دارد الزم بهره
بـرداري   خصوص از علم ورزش، به اندازة كـافي در مـديريت آن بهـره    به

تـرين وظيفـة مـديران ورزش كشـف      شايد بتوان گفت كه مهـم . شود نمي



 قدم به قدم تا موفقيت در هنر تيراندازي؛ مفاهيم اوليه     16

  .حل همين مسئله است راه
اين ميان بايد به صراحت بگويم كه در حـوزة ورزش تيرانـدازي    در

هـاي كـالن ورزش كشـور نقـش      گيـري  هنوز مديريت علمي در تصـميم 
ميزان استفاده از علم ورزش در تيرانـدازي نيـز هنـوز بـا     . 1محوري ندارد

البته توسعة علـم  . هدف مورد نظر در برنامة فدراسيون فاصلة زيادي دارد
هاي زيربنـايي در   عنوان يكي از بخش آن در تيراندازي بهورزش و كاربرد 

برنامة فدراسيون تيراندازي قرار گرفته است و تنها يكـي از دسـتاوردهاي   
ولي حقيقـت تلـخ   . آن ميزباني آكادمي تيراندازي آسيا در ايران بوده است

تيرانـدازي كـار خـود را     اين است كه هنوز تنها تعداد معدودي از مربيان
  .دهند هاي علمي انجام مي ر روشب مبتني

توانـد در   هاي مختلـف علـم ورزش، كـه مـي     اي گذرا به جنبه اشاره
قرار بگيرد هـدفي بـود كـه در ايـن      هاي تيراندازي خدمت توسعة مهارت

بنابراين الزم بود تا پيش از ورود به مباحث فني كه . كردم نوشته دنبال مي
رزش تيراندازي است اين نكات را مسلماً بيشتر مورد عالقة دوستداران و

كنم آنچه ارائه شـده همـة احتياجـات را برطـرف      ادعا نمي. كردم ذكر مي
خصـوص مربيـاني كـه در امـر      بـه  كند و بـه همـين دليـل بـه مربيـان      مي

بـر مراجعـه بـه     كـنم عـالوه   نماينـد، توصـيه مـي    استعداديابي فعاليت مـي 
هـاي   اً در زمينـه متخصص براي استفاده از نظرات تخصصي آنان، شخصـ 

  .مورد ذكر براي كسب دانش كوشش كنند
                                                   

چند نفر كارشناس آشـنا بـا   . براي روشن شدن موضوع كافي است به چند سؤال پاسخ دهيم. 1
المپيك چطـور؟ در  كنند؟ در كميته ملي  در وزارت ورزش و جوانان فعاليت مي رشته تيراندازي

هاي مكتوب چه؟ اساساً به جز چند رشته محدود ورزشـي چنـد كارشـناس     رسانه ملي و رسانه
هايي ماننـد تيرانـدازي    هاي كالن ورزش از بدنه فدراسيون گيري سازي و تصميم مؤثر در تصميم

 حاضرند؟



  17مقدمه     

به اهداف پـروازي بـراي كسـب اطالعـات      مندان به تيراندازي عالقه
البتـه  . كافي در اختيـار ندارنـد   هاي المپيكي منابع الزم در مورد اين رشته

بـه همـين دليـل تصـميم     . اين مشكل منحصر به تيراندازان ايراني نيسـت 
آنچـه در ابتـدا در   . آوري كنم ي را در اين باره جمعگرفتم مجموعة مطالب

هـاي   هـاي تخصصـي رشـته    نظر داشتم نوشتن مطـالبي پيرامـون مهـارت   
بـر آن   در ميانة راه تصميم گـرفتم عـالوه  . پروازي بود تيراندازي به اهداف

آوري كرده بودم را نيـز در   هاي اخير جمع هايي كه در طول سال يادداشت
الزم است در ابتدا روشن كنم كه ايـن  . ان قرار دهممند معرض نگاه عالقه

براي استفادة درسـت از علـم نيـاز بـه متخصـص      . كتاب خودآموز نيست
هـاي روانـي،    الزم است براي تنظيم برنامة آمادگي جسماني تمرين. داريم
  .ربط مراجعه كنيد به متخصصان ذي... و تغذيه

  ».رود نمينما نياز ندارد كه به جايي  به قطب فقط قايقي«
الزم «: 2گويـد  معـروف تيرانـدازي اسـكيت مـي     مربي 1آقاي تونينو بالسي

صـحبت   خوب در هر فعاليـت ورزشـي   نيست دربارة اهميت نقش مربي
 3كار خـود را از مهبانـگ   اگر هر بار در هريك از علوم بشري كسي. كنيم

از عملكـرد نخواهـد    بااليي وقت قادر به رسيدن به سطح شروع كند هيچ
گيرنـد، عـالوه بـر     تيراندازي از علوم مختلـف يـاد مـي    آنچه مربيان. »شد

كسب دانش، زبان مشتركي است كه امكان همكاري با متخصصـان علـوم   

                                                   
1. Tonino Blasi 

  .ISSFاتاق بحث خبرنامه . 2
 14براساس اين نظريه عالم در حدود . شهورِ پيدايش عالم استنظريهة م”Big Bang“مهبانگ . 3

 Bigميليارد سال پيش، فشرده بوده و در فرآيندي مانند يك انفجار بزرگ كه آن را مهبانـگ يـا   

Bang اند نامند، همه اجزاي ماده شروع به دور شدن از يكديگر كرده مي.  



 قدم به قدم تا موفقيت در هنر تيراندازي؛ مفاهيم اوليه     18

كار انفرادي راه بـه  . كند برداري از توانايي آنان را فراهم مي ورزش و بهره
  .جايي نخواهد برد

اشكال برخي از مربيان دانا و آگاه رشـتة تيرانـدازي ايـن اسـت كـه      
شناسـد و طبيعتـاً    شان را نمي دانند كسي به خوبي آنها حوزة تخصصي مي

توانند به خوبي از تيم آنهـا   متخصصان ساير علوم بدون اين شناخت نمي
رسـد، در   نظـر مـي   اين استدالل كه در نگاه اول صـحيح بـه  . حمايت كنند

  . شود ل مانع از درك اولويت اصلي ميعرصة عم
  : اولويت اصلي يعني باور عميق به يك مفهوم بنيادي

كس به تنهايي فرصت و آگاهي آن را ندارد تا همة امـور را   هيچ«
  ».انجام دهد

متخصـص آمـادگي روانـي، متخصـص      ،براي آشنايي متخصـص تغذيـه  
امـا ارزشِ  . است زيادي مورد نياز با تيراندازي زمان... و آمادگي جسماني

توان در ميـان   وقت و زماني كه صرف خواهد شد در برابر فوايدي كه مي
اگـر نخـواهيم از   . و بلندمدت از چنين كاري انتظار داشـت نـاچيز اسـت   

ايـم كـه برخـي از امـور ضـروري را       همكاري آنان استفاده كنيم، پذيرفته
در دنياي رقابتي اي مورد انتظار و  در سطح قهرماني يا حرفه. انجام ندهيم

هـاي   اي، نـاگزير از سـازماندهي تـيم    امروز، براي انجام يـك كـار حرفـه   
در توجيـه عـدم اسـتفاده از متخصصـان      معموالً مربيان. تخصصي هستيم
. »انـد  كار مرا خـراب كـرده  «. »كنند آنها اشتباه مي«: گويند علوم ورزشي مي

ود اشـتباهي  مهارت، طـي فعاليـت خـ    مگر مربيان. توضيح امر ساده است
دست آمده است؟ اشتباه بخشـي   اند؟ پس تجربيات مربيان چطور به نكرده

شـده   طور كنترل بايد به. از ذات مربيگري و هر فعاليت تجربي ديگر است
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 مربيـان . دست آوردن تجربه را به ديگران بـدهيم  فرصت اشتباه كردن و به
رانـدازي بـه   بـيش از زمـاني كـه در تعلـيم تي     مطلع و آگاه در تيرانـدازي 

كننـد، بايـد در تعامـل بـا متخصصـان سـاير علـوم         مندان تالش مي عالقه
تخصصي ورزش وقت و انرژي صرف كنند تا هم خود بيشتر بياموزنـد و  

هـاي مختلـف تيرانـدازي     هم زمينة آشنايي سايرين را بـا نيازهـاي رشـته   
  .فراهم كنند

وم در سطح عمومي ممكن اسـت مربيـان بتواننـد دربـارة سـاير علـ      
ورزشي به برخي از سؤاالت تيراندازان مبتدي پاسخ دهند امـا در سـطوح   

هـاي   توان بـه دانـش عمـومي نـاقص و ناكـافي كـه در زمينـه        باالتر، نمي
تـر گفتـه شـد،     طور كه پيش همان. تخصصي علم ورزش دارند، اتكا كنند

هاي مختلف تنها زمينه را براي تعامل بـا   مهارت در زمينه اطالعات مربيان
ســطح تخصــص مربيــان فنــي در حــوزة . كنــد متخصصــان تســهيل مــي

در بهتـرين حالـت   ... امـور مـالي و   ،آمادگي جسماني ،روانشناسي، تغذيه
حتي اگر با مدرك دكتراي روانشناسي ورزشـي، تخصـص   . متوسط است

هاي مورد ذكـر از سـطح    مربيگري را نيز بياموزيم، كماكان در ساير حوزه
افـزار اسـت    از دوستانم كه متخصص سـخت  يكي. متوسطي برخورداريم

بـراي  ) پرينتر، كپي، اسكنر، فاكس(هاي چندكاره  كرد از دستگاه توصيه مي
اگر در حين كار خراب شود همـة كارهايتـان   . اي استفاده نكنيد كار حرفه

توانـد اجـراي    آيا يك فدراسيون، باشگاه يا سـازمان مـي  . شود متوقف مي
  .ر محول كندهمة برنامة خود را به يك نف

هـايي اسـت    هاي مختلف نيز از ضرورت افزايي متخصصان حوزه هم
 مربـي . شـود  كه موجب تأكيد بر اهميت استفاده از گـروه متخصـص مـي   

مبتدي منتقـل كنـد كـه بـراي آن مبنـاي       تواند موضوعي را به تيرانداز مي
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تجربه شدة علمي ندارد و در اغلب موارد تيرانـداز مبتـدي آن را خواهـد    
 اما مربي مهارت براي طرح نظرات تخصصـي خـود بـا مربيـان    . پذيرفت

اي  چرا كه آنها با دانش و تجربـه . تخصصي نياز به ارائة داليل مستند دارد
بـر آن در   عـالوه . پايه را نخواهنـد پـذيرفت   كه دارند ادعاي سطحي و بي

توانند مبناي علمـي برخـي تجربيـات مربيـان مهـارتي را       مواردي آنها مي
ريح و تبيين كنند كه اين موجب تعميق دانش مربيان مهـارتي خواهـد   تش
تـوان بـه چهـار فايـدة زيـر       از جمله فوايد تشكيل چنين گروهي مي. شد

  .اشاره كرد
اول اينكه به دليل سطح باالي علمي گـروه همـه آنهـا ناچـار بـه       �

 .مطالعه و تحقيق خواهند شد
كـــرد و از  ديگـــر اينكـــه آنهـــا يكـــديگر را كنتـــرل خواهنـــد �
 .محوري پرهيز خواهد گرديد شخص
مربيان مهارتي براي همكاري با سايرين مجبور به طراحـي برنامـه    �

اي  شوند و از كارهاي مقطعي و تصميمات لحظه و سازماندهي مناسب مي
 .جلوگيري خواهد شد

و آخر اينكه با رواج زبـان علمـي در ورزش تيرانـدازي، كـاربرد      �
 .تيراندازي توسعه خواهد يافتمفاهيم علم ورزش در 

از برخـورد نظريـات    حداقل فايدة چنين شرايطي انتفـاع تيرانـدازي  
  .آنان خواهد برد

  
از جناب آقاي دانيال تيمـاجي، كـه از روي لطـف، زحمـت ويراسـتاري      
تخصصي اين بخش و همچنين بخش اول فصل پنجم اين كتاب را تقبـل  

مـورد نيـاز را انجـام دادنـد     كردند و از روي عالقه و با دقت اصـالحات  
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دانم از جناب آقاي كـامران مجـرد    همچنين وظيفه خود مي. كنم تشكر مي
را متقبل شدند و با دقت و حوصـله خـود    3كه زحمت ويراستاري جلد 

  .كمك زيادي به رواني نثر اين نوشته كردند سپاسگزاري كنم
ي براي اطمينان از درك درست مفاهيم، از جناب آقاي حسين ضـياي 

و جناب آقاي علي افسري و جناب آقاي سياوش خوشنويس سـه تـن از   
تيراندازان باتجربه اهداف پـروازي خـواهش كـردم كـه آن را بخواننـد و      

ايـن نظـرات   . نظرات خود را براي اعمال اصـالحات الزم اعـالم نماينـد   
ها شد كه به نظـر مـن تـأثير مهمـي در      موجب تغييراتي در ساختار نوشته

  .ه استنتيجه گذاشت
ام  در طول نگارش اين كتاب در انجام وظايف خود در قبال خـانواده 

هـاي   رفتار صبورانه همسر و دختر عزيـزم دشـواري  . مكرراً كوتاهي كردم
خـواهم و از   هايم پوزش مي از هر دو آنها بابت كوتاهي. راه را هموار كرد

  .همراهي آنها متشكرم
  احمدرضا هاموني حقيقت

  فدراسيون جهاني تيراندازي Aمربي 
  

    



 

  

  تاريخچه
  
  

  
به اهداف پـروازي   دهندة انجام تيراندازي هايي وجود دارد كه نشان نقاشي

هايي  و پيش از آنكه وجود سازمان 19طي قرن . ميالدي است 16در قرن 
 هـاي ملـي شـوند، اتحاديـة تفنـگ      باشگاه، موجب ايجاد فدراسيونمانند 

بـه دنبـال آن اتحاديـة تيرانـدازي در     . تشكيل شد 1824سوييس در سال 
 1871در آلمان، و مديران نظـامي در سـال    1861در انگليس،  1859سال 

  .چنين سازماني را در امريكا ايجاد كردند
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از اولــــين   تيرانــــدازي 
  ــك ــابقات المپي در آن مس

ــت   ــوده اس ــر ب در . حاض
 39در آتن،  1896المپيك 
از هفت كشور در  تيرانداز

  .المپيك مسابقه دادند
عنوان نخستين رشته از  به رشتة تراپ

گروه اهداف پروازي در انگلسـتان ايجـاد   
بـه   در ابتدا اين ورزش با تيرانـدازي . شد

شــد، كــه از  اي انجــام مــي كبــوتران زنــده
م تـراپ بـه معنـي    نا. شدند قفسي رها مي

. بـاقي مانـده اسـت    تله نيز از همان زمان
اكنون نيز به دسـتگاه پرتـاب بشـقابك در    
هر سه رشتة اصـلي يعنـي تـراپ، تـراپ     

ــايي ــكيت دوتـ ــراپ ،و اسـ ــينِ تـ  1ماشـ
  .گويند مي

اين ورزش تقريباً با همـين مشخصـات در امريكـا     1800در سال  �
  .آغاز شد
در سينسيناتي اوهايو تأسـيس   1831اولين باشگاه رسمي در سال  �

  .داد زمان اين رشته در انگلستان نيز به فعاليت خود ادامه مي شد و هم
انجـام   1844شده در امريكـا در سـال    اولين مسابقة باشگاهي ثبت �

  .شده است
                                                   
1. Trap Machine 



  

  

  اولفصل 
  رو راه پيشِ

  
  

  

  به اهداف پروازي در يك نگاه تيراندازي
و جهتـي   بشـقابكي بـا سـرعت    ،هاي مختلف اين نوع تيراندازي در رشته

گرداند  خود را به سوي آن مي سالح تيرانداز. آيد پرواز در ميمشخص به 
تفـاوت  . كنـد  بشـقابك شـليك مـي   و به جايي در جلوي مسـير حركـت   

شـده و همچنـين فاصـلة بـين بشـقابك و       شليك سرعت هدف و ساچمه
سالح اين دو را در 
آن نقطه به يكديگر 

  .خواهد رساند
  

يدان تراپ و م .1شكل 
  ها محل استقرار دستگاه
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  1المپيك تراپ

  ميدان تركيبي تراپ المپيك .2شكل 

 
محـور بـازوي   . شوند پانزده دستگاه در زيرزمين نصب مي در رشتة تراپ

تـر از سـطح فرضـي زيـر پـاي       متر پـايين  سانتي 50ها،  پرتاب اين دستگاه
بـراي  . شـوند  تـايي نصـب مـي    ها در پنج گروه سـه  دستگاه. است تيرانداز

هـا   اپ برداشته شـده و دسـتگاه  سهولت مشاهده، بخشي از سقف خانة تر
  .اند نشان داده شده
هـا و بـر محـوري مـوازي محـور       متري از اين دستگاه 15در فاصلة 
در يكي از ايـن   تيرانداز. قرار دارد ها پنج ايستگاه تيراندازي نصب دستگاه

ها ايستاده و با فرمان وي در هر بار از يكي از سه دستگاه مقابلش  ايستگاه
اهـداف  . شـود  متـري پرتـاب مـي    76تصادفي به فاصلة طور  يك هدف به

  .شود درجه به راست ياچپ دور مي 45تا  0اي بين  شده با زاويه پرتاب
                                                   
1. Olympic Trap 
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  اسكيت

 تياسك دانيمي كيگراف طرح .3شكل 

  
هـاي پرتـاب در دو اتاقـك و در دوسـوي نـيم       دستگاه 1در رشتة اسكيت

  .اند اي نصب شده دايره
دايـره   ايسـتد كـه بـر محـيط نـيم      هايي مي ورزشكار بر روي ايستگاه

 66فاصـلة  هايي به  مشخص شده است و با فرمان او از دو اتاقك بشقابك
هـايي ثابـت و تقريبـاً     شوند و تيرانداز آنها را كه در زاويه متري پرتاب مي

 زند و امتياز الزم را برابـر مقـررات   كنند با تير مي در سطح افق حركت مي
. دهـد  را نشـان مـي   طور عمومي يك ميدان اسـكيت  به 12شكل . گيرد مي

براي بـانوان در   طور معمول براي مردان در دو روز و مسابقات اسكيت به
رانـد و   5هدف در  125شود و در طي مسابقة مردان  يك روز برگزار مي

. شـود  پرتـاب مـي   هدف در سه راند براي هر تيرانداز 75مسابقات بانوان 
چـالش اصـلي در   . جزئيات بيشتر در جلد دوم اين مجموعه آمـده اسـت  

  .است اسكيت مهارت فني كنترل سالح
                                                   
1. Olympic Skeet 
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  دوتايي تراپ

  رافيكي ميدان تراپ دوتاييطرح گ .4شكل 

  
ترتيـب نصـب   . دارد شباهت زيادي بـه تـراپ   1ميدان رشتة تراپ دوتايي

سـه دسـتگاه   (هـاي تـراپ    ها نيز مشابه نصب گروه سوم دسـتگاه  دستگاه
  .است) 9و  8، 7هاي  مقابل ايستگاه سه يعني دستگاه

هــاي  ماننــد ايســتگاه 2هــاي تيرانــدازان در بســياري مــوارد ايســتگاه
در هر بار به سوي دو هـدف درخواسـتي    تيرانداز. است تراپ تيراندازي

شوند شـليك   متري پرتاب شده و از وي دور مي 55زمان به فاصلة  كه هم
طور  به مسابقات تراپ دوتايي. زند كند و با هر شليك يك هدف را مي مي

در . شـود  برگزار ميمعمول براي مردان و زنان در يك روز و در سه راند 
                                                   
1. Double Trap 

  .بر هم منطبق نيستند و تراپ دوتايي هاي تراپ در برخي ميادين قديمي ايستگاه. 2
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هـدف بـراي هـر     120هدف و مسـابقات بـانوان    150طي مسابقة مردان 
ويرايش نهايي اين كتـاب، و بـر اسـاس     در زمان. شود تيرانداز پرتاب مي

هـدف مشـابه، بـا تـأخير زمـاني       50مقررات موجود، بايـد در هـر رانـد    
در تـراپ  چالش اصلي . ثانيه براي هر تيرانداز پرتاب شود 1تا  0تصادفي 

  .دوتايي تكرار صحيح مهارت است
  امريكابه اهداف پروازي، اهايو،  برگزاري مسابقة تيراندازي .5شكل 

 
با تصويب مقررات جديد تغييرات مهمي در اين رشته در پيش رو اسـت  
كه پس از تصويب در مجمع عمومي فدراسيون جهاني و از ابتـداي سـال   

ر اساس پيشـنهادي كـه در جلسـة    ب. ميالدي به اجرا درخواهد آمد 2013
ارائه شد تغييراتـي در برخـي    2012سال » مه«در ماه  ISSFمجمع عمومي 

هـاي اهـداف پـروازي، انجـام خواهـد شـد كـه         مقررات مربوط به رشته
  .ترين اين تغييرات در رشتة تراپ دوتايي است مهم

، )A, B, C(الف ـ به جاي اينكه در هر راند يك جدول استفاده شود  
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  )نيچـ  ژو هند،ـ  ساندو( راندازيت دو جينتاي بررسنمودار  .7شكل 

 
هـاي تيرانـدازي    وجود چنـين تفـاوتي در ميـان دو رشـته از ميـان رشـته      

هـاي   هاي تيراندازي و ساير رشـته  تواند سندي مؤيد تفاوت ميان رشته مي
هـاي   واضح است كـه تكـرار نتـايج مناسـب در رشـته     . ورزشي نيز باشد

. و تپانچـه اسـت   هـاي تفنـگ   شتهاهداف پروازي دشوارتر از بسياري از ر
هاي اساسي موجود در نحوه اجـراي   تأثير عوامل محيطي توجه به تفاوت

هـاي تيرانـدازي،    مهارت در تيراندازي به اهداف پروازي بـا سـاير رشـته   
نكتـة  . در اين مواد ورزشـي باشـد   هاي تمرين تواند پايه طراحي برنامه مي

اني يا آسيايي ارتبـاطي بـا   ديگر اين است كه موفقيت در كسب عنوان جه
  :به طرح زير توجه كنيد. اقبالي ندارد خوش
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  و كمان رقابت در مسابقات تيراندازيروش  .8شكل 

 
در روشي كه در طرح سمت چپ نشان داده شده ممكن است ورزشـكار  

تـر از خـود شـانس آمـدن بـه       اقبالي و مسابقه با حريفان ضعيف با خوش
طور كه در طرح سمت راست مشاهده  ولي همان 1.كندمرحلة بعد را پيدا 

اعم از اهداف پروازي، تفنگ و تپانچـه   فرماييد در مسابقات تيراندازي مي
. پردازنـد  آوري امتياز مـي  همة تيراندازان در طي چند دور مسابقه به جمع

گـاهي  . جوخة شما داراي چـه سـطحي اسـت    هم مهم نيست كه تيرانداز
ممكن اسـت از گـروه   . تيرانداز هستيد 200بقه با اوقات شما در حال مسا

يك به دور پاياني راه پيدا نكند و يـا تمـامي    يا تيراندازان اطراف شما هيچ
جمع شـدن امتيـازات همـة    . يافتگان به دور پاياني از گروه شما باشند راه

دورها و انتخاب تيراندازان حاضر در مرحلة نهايي بر اساس جمع امتيـاز،  
چنـين شـرايطي   . است 2هاي ورزشي ها با ساير رشته اين رشتهوجه تمايز 

                                                   
موضـوع مـورد بحـث،    . المللي بدون مهارت غير ممكن اسـت  كسب موفقيت در عرصه بين. 1

 .تفاوت بين دشوار و دشوارتر است
يج ورزشكاران موجب شده تا نتا هايي مانند تيراندازي ها با رشته متأسفانه كمي آشنايي رسانه. 2

اي ماننـد كشـتي تعـداد     در رشـته . المللـي بـه درسـتي تفسـير نشـود      ها در عرصه بين اين رشته
 با يك اسـتراحت . نفر فراتر خواهد رفت 20كننده در يك وزن به ندرت از  ورزشكاران شركت

 در تيراندازي چنـين اتفـاقي  . نفر برتر قرار خواهد گرفت 5و يك برد ورزشكار حداقل در ميان 
در جريان مسابقات مصر يكي از تيرانـدازان ايرانـي در دو دور از   . بگذاريد مثالي بزنم. افتد نمي   
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  .كند ضرورت تكيه بر كسب مهارت كامل را دوچندان مي
هاي نظري متعددي براي توضيح روش كسـب مهـارت وجـود     مدل

در هـر رشـته و موضـوع زمينـة نظـري مناسـب        مهم اين است كه. دارند
  .توسط كارشناسان و در تناسب با موضوع انتخاب شوند

  1)تبديل مهارت به عادت رفتاري( آرايه مهارت
  چرخه مهارت .9شكل 

  
ناخودآگـاه  / در آغاز، كاري را كه در آن مهارت نداريم به طور ناماهرانـه  

رخ  آمـوختن هـر مهـارتي بـا گـذر از ارائـه مهـارت       . رسانيم به انجام مي
  :بگذاريد كمي بيشتر ارائه فوق را تشريح نماييم. دهد مي

كنيد توپ بسكتبالي را به درون حلقـه   باري كه سعي مي در اولين �
ــيم ــدازة آن و انــدازة حلقــه  . پرتــاب كن چيــزي در مــورد وزن تــوپ، ان

                                                                                                    
دست نياورد ولي در سه دور پاياني مسابقه چهارمين نتيجه برتر را  دور مسابقه نتايج خوبي به 5

 72ه امتياز اين ورزشكار در مجموع معادل رتب. كننده كسب نمود ورزشكار شركت 120در ميان 
 .قرار گرفت

1. Pattern 
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  طرحي از سامانه خارج هرمي مغز .10شكل 

  
  .رسند هاي كوتاهي به انجام مي ها در زمان معموالً اين مهارت �
به دليـل دقـت مـورد نيـاز، همـاهنگي عصـب و عضـله در ايـن          �
  .ها مهم است مهارت
طـور ناخودآگـاه انجـام     ها در سـطح عـالي بـه    اجراي اين مهارت �

  .شود مي
هـا عوامـل بيرونـي نيـز بـر اجـراي        در هنگام اجراي اين مهـارت  �

  .گذارند مهارت تأثير مي
ديگر مهـارت از  به عبارت . تعداد اجزاي مهارت قابل توجه است �

  .مهارت تشكيل شده است-تعداد زيادي زير



  81چشم     : ومفصل س

  .را انجام دهدهايي  تيرانداز با كمك مربي آزمون
متـر و بـا    سـانتي  1.5تـا   1صافي بـه شـكل دايـره بـا قطـر       تعدادي

تـرين   نآزمون را از روش. هاي متفاوت تيرگي و يا ماتي فراهم كنيد شدت
چشم چپ عينـك قـرار داده و    صافي را روي عدسي. صافي آغاز نماييد

الزم نيست گفتـه  . گونه كه گفته شد آغاز كنيد آزمون چشم غالب را همان
در روي محل قرار گرفتن مردمك چشم  ب صافي دقيقاًصشود كه محل ن

اگر كماكان چشم چـپ چشـم غالـب    . استگذاري  حالت صحيح قنداق
كـار را تـا   . تر است اسـتفاده كنيـد   صافي بعدي كه كمي تيره باقي ماند از

اگر تـا آخـرين صـافي تيـره     . آنجا ادامه دهيد كه چشم راست غالب شود
هاي مات را آغـاز كنيـد و    كماكان چشم چپ غالب بود استفاده از صافي

  .مرحله به مرحله ادامه دهيد صافي، ترين ترين تا مات آن را نيز از ضعيف

  ها بر ديد صافي اثر: 13شكل 
  هاي ماتي هاي تيرگي و گروه سمت چپ صافي گروه سمت راست صافي

 



  83چشم     : ومفصل س

  1.مقابل مردمك قرار گرفته است
  )نييپا( دست راست راندازيت، )االب(ي معمول كاربر در مردمك: 14شكل 

 

  با كانون وسيع عدسي :15شكل 

  
دهد كه يـك عدسـي بـه جـاي يـك       هاي نو اين امكان را مي ج ـ فناوري 

نقطه، سطح مناسبي براي براي اصالح ديد داشته باشد و يـا سـطح قابـل    

                                                   
 .نياز به يك دستيار داريد. 1
  .خود را روي چشم بگذاريد عينك �
  .كنيد بپوشيد استفاده مي لباسي را كه معموالً براي تيراندازي �
  .گذاري كنيد تا بدنتان آماده شود چند بار قنداق �
 .گيري نماييد گذاري كنيد و به طور طبيعي هدف قنداق �
كه مردمـك مقابـل آن قـرار     اي از عدسي از دستيار خود بخواهيد تا نوار چسبي را روي نقطه �

 .دارد بچسباند
 .اين كار را در مورد چشم ديگر هم انجام دهيد �
 .كنيدچند بار كنترل  �
شما محل نصب نوار چسب است آن را بـه پزشـك خـود يـا متخصـص       مركز كانون عدسي �

 .سنجي اعالم كنيدبينايي
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  .است سالمت تيراندازان در هنگام تيراندازي

  محافظت از گوش
در بعضـي   مشـكالت شـنوايي  . متفـاوت اسـت   احساسيت افراد بـه صـد  

گيرنـد بـه زودي بـروز     اشخاص كه در معرض سر و صداي زياد قرار مي
تري در معرض سـر   كه برخي ديگر حتي اگر مدت كوتاه كند، درحالي نمي

با افزايش سن تـأثير  . شوند شنوايي مي و صداي ناهنجار باشند دچار افت
رادي كـه داراي سـابقه بيمـاري    و همچنين اف. شود مخرب صدا بيشتر مي

 .گوش باشند بيش از افراد تندرست از صداي شديد آسيب خواهند ديد

  آناتومي گوش. 16شكل 

  
شـدت  . شـود  بـل تعيـين مـي    طور معمـول برحسـب دسـي    شدت صدا به

بـل اسـت و انسـان از شـنيدن آنهـا       دسـي  55تا  35صداهاي طبيعي بين 
ميـزان  ). رسـند  معمولي به نظر مـي اين صداها عادي و (شود  ناراحت نمي

دسـي   85بل و در كار غير فكري  دسي 75قابل تحمل صدا در كار فكري 
  .است بل

صدا داراي اثرات گوناگون فيزيولوژيكي غير اختصاصـي اسـت كـه    
ممكن اسـت صـدا تعـداد ضـربان     . اهميت آن به خوبي درك نشده است

جريـان خـون را   قلب را تغيير دهد، همچنين ممكن است ميزان و شدت 



  95ايمني و سالمتي     : فصل چهارم

راي يك شليك با سالح تيراندازي بـه اهـداف   بنابر اين نبايد حتي ب. دارد
در صـورت عـدم   . پروازي، موضوع محافظت از گوش را فرامـوش كـرد  

كه بـه احتمـال زيـاد خواهـد     (توجه حتي اگر پرده گوش پاره هم نشود، 
هاي بروز  از نشانه. كاهش يابد ممكن است به تدريج كيفيت شنوايي) شد

هـاي شـلوغ، كـاهش     در محيطتوان به كاهش درك شنوايي  اين پديده مي
... هـاي صـوتي و   آستانة درك صدا، ضعف در شنيدن برخـي از فركـانس  

  .اشاره كرد
توانيم شـدت   با استفاده از لوازم مناسب براي محافظت از گوش، مي

به يـاد داشـته باشـيم    . بل كاهش دهيم دسي 25صداي شليك را به حدود 
شـوند و   خته مـي طور معمول براي فركانس مشخصي سا محافظ گوش به

  . هر محافظي براي استفاده در تيراندازي مناسب نيست
  

     
سنجي با درنظرگرفتن تمـامي جوانـب،    بر اساس نظر متخصصان شنوايي

بهترين نوع محافظ به ترتيب قالـب داخلـي گـوش از جـنس سـيليكون،      
محافظ گوش خارجي و در شرايط عدم دسترسي بـه دو نـوع پيشـگفته،    

طـور معمـول يكبـار مصـرف      محافظ اسـفنجي بـه  . محافظ اسفنجي است
د وجـو  هـايي را بـه   محافظ كامل گوش نيز در هـواي گـرم مشـكل   . است

ها، از جمله لوازم  الزم نيست خاطرنشان كنم كه تمامي اين ابزار. آورد مي

شده گيري محافظ قالب. 19محافظ كامل گوش  شكل شماره . 18محافظ اسفنجي   شكل شماره . 17شكل شماره 



  97ايمني و سالمتي     : فصل چهارم

  هاي تيراندازي يكي از انواع عينك. 20شكل شماره 

  
به تازگي در بازديدي از يك كارخانة توليد عدسي در كشور از امكانـات  

. هـايي بـا كـارايي خـاص آگـاهي يـافتم       پيشرفته آن بـراي توليـد شيشـه   
توانند ميزان نور مادون قرمز را نيز افـرون   عنوان مثال مي هايي كه به شيشه

كمتر در برابر گرما قرار  كنترل كنند تا چشم تيرانداز بر نور ماوراي بنفش
هـاي   هاي آب گريز، آب دوست، با قابليت غربـالگري رنـگ   شيشه. گيرد

پيگيـري  در كشورمان قابل توليد هسـتند و بـا   ... مختلف، ضد انعكاس و
اي نيـز   هـاي تيرانـدازي قهرمـاني و حرفـه     مناسب، نيـاز بـه ورود عينـك   

  .نخواهد بود
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  115آمادگي جسماني و تغذيه     : فصل پنجم

بيان كرد، مانند  ياي ياسكاري براي تيراندازان فنالند
نيمــي از غــذاي اصــلي را . اســت) 25صــوير شــماره 

ــروتئين و % 25جــات،  ي ــدروكربن % 25آن را پ را هي
هـاي ضـروري ديگـر غـذا       چربي، ميوه و آب بخش

ها مناسب تمامي افرادي است كه رفتار تغذيـه    توصيه
  .د است

  )توصيه تغذيه ياسكاري براي مردم فنالند(. 25ماره 

 
  : ه بايد به نكات زير توجه كرد

 5.5تـا   3.3كنواخـت در حـدود   يطـور   ـون بايـد بـه   
وساز سلولي مناسبي در بدن انجـام   ي بماند تا سوخت

  . عصبي فعاليت مناسبي را انجام دهد
  . اسيدها حفظ شود

ي مورد نياز مانند سديم، پتاسيم، منيزيم و كلسـيم بـه   
تأثير كمبود ايـن مـواد بالفاصـله در دو دسـتگاه     . وند

  .دن ديده خواهد شد
  .تأمين شودز 

كه آقا يغذاي مطلوب
تصـ(تصــوير بعــدي 

ســبزيجات و صــيفي
نان،. دهد تشكيل مي

اين. آيند شمار مي به
ان مانند مردم فنالندآن

شكل شم

ريزي تغذيه در برنامه
سطح قند خـ �

مول در ليتر باقي ميلي
همچنين بافتشده، 

ذخيرة آمينو ا �
هاي يريزمغذ �

اندازة كافي تأمين شو
عصبي و عضالني بد

آب مورد نياز �



  

  

  مفصل شش
  ...تجهيزات و

  
  

  

  

  اجزاي فشنگ ورزشي. 27شكل شماره 

  
مواد و ابزارهـاي مـورد    ،هدف و ابزارهاي پرتاب هدف ،سالح و فشنگ

  .شوند استفاده تيرانداز قلمداد مي
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  فشنگ ورزشي. 28شكل شماره 

  
ــوعي فشــنگ    ــروازي، ن ــه اهــداف پ ــدازي ب فشــنگ ورزشــي تيران

  :هاي زير است فشنگ داراي بخش. است 1اي ساچمه
 2چاشني؛. 1
 3برنجي؛. 2
 نگه دارندة بدنه؛. 3
 4بدنة پالستيكي؛. 4
 5باروت؛. 5

 6گلداني؛
 7.ها مجموعة ساچمه

ميليمتـر و   2.51ها از  ، قطر ساچمهISSFهاي تيراندازي مربوط به  در رشته
ها بايد از سـرب   ساچمه. گرم كمتر است 24.5ها از  وزن مجموعه ساچمه

يا آلياژ سرب يا ديگر مواد مورد تأييد فدراسيون جهاني و به شكل كروي 

                                                   
1. Cartridges 

2. Premier 

3. Brass Head 

4. Case 

5. Powder 

6. Wad 

7. Pellet (متشكل از تعدادي ساچمه) 



  123...     تجهيزات و: فصل ششم

بوده مجاز  2012ان سال تا پايها  كردن ساچمه روكش. شكل ساخته شوند
اسـتفاده  . ميليمتر بلندتر باشـد  70طول پوكه نبايد پس از شليك از . است

از باروت سياه در توليد فشنگ مجاز نبوده، همچنـين اسـتفاده از فشـنگ    
  .مجاز نيست 1رسام

  چند نمونه از گلداني فشنگ ورزشي .29شكل شماره 

  
ورزشـي كـاري    فشـنگ طور معمول توليد بيشـتر قطعـات و اجـزاي     به

هـايي ماننـد مـواد،     پيچيده است و به علم كافي و دانش فنـي در زمينـه  
مونتاژ اين قطعات نيز فرايندي دقيـق  . وابسته است... شيمي، مكانيك و

اي براي توليد قطعـات   خوشبختانه در كشور ما تجهيزات پيشرفته. است
نـد نـوع   ا صنايع داخلي كشور موفـق شـده  . و مونتاژ فشنگ وجود دارد

اين نوع از باروت در صـورت تـالش   . مرغوبي از باروت را توليد كنند
طور كامل قابل رقابت بـا بهتـرين انـواع بـاروت      براي كنترل كيفيت، به

. گيرنـد  اي مورد استفاده قرار مي هاي مسابقه خارجي است كه در فشنگ
اي شيميايي است كـه انـرژي مـورد نيـاز فشـنگ را بـراي        باروت، ماده

عنـوان   آنچه در بين عامـه مـردم بـه   . كند فراهم مي ك گروه ساچمهشلي

                                                   
1. Tracer 



  125...     تجهيزات و: فصل ششم

  از لول مراحل اولية خروج گلداني و ساچمه. 3شكل شماره 

 
 اهـداف پـروازي، از بـاروت    طـور معمـول در فشـنگ    همين دليـل بـه   به

بـاروت مـورد    هاي مونتاژ فشنگ، ميزان دستگاه. شود حجم استفاده مي كم
به دليل كـاهش فضـاي خـالي    . كنند نياز را بر اساس حجم آن ارزيابي مي

تـر باشـند، دقـت ميـزان      موجود ميان ذرات، هرچه ذرات باروت كوچك
  .باروت موجود در هر فشنگ نيز افزايش خواهد يافت

  اي از دستگاه توليد فشنگ نمونه. 31شكل شماره 

  
در شـرايط كـامالً    مقـررات ايمنـي،   فرايند توليـد بايـد بـا رعايـت دقيـق     

به همـين دليـل توليـد آن در    . شده و تحت نظارت كامل انجام شود كنترل
... حمـل، اسـتفاده و  . ايي اسـت  تمامي كشورهاي جهان تابع مقررات ويژه

مواد محترقه نيز بر اساس مقرراتي است كه در تمـامي كشـورهاي جهـان    
بـاروت و همچنـين فشـار     هاي چاشني و انتخاب ويژگي. شود رعايت مي

الزم براي بازشدن درب پوكه، بايد به نحوي باشد كه تمـامي بـاروت تـا    
  . سوخته باشد ،رسد مي زماني كه گلداني تقريبا به نيمة لوله سالح



  127...     تجهيزات و: فصل ششم

هـاي   از سـوي ديگـر گـزارش   . لوله اسـت  1»جان«ضرورت اصالح آلياژ 
تنگسـتن مجـروح    ه بـا فشـنگ  متعددي از بروز سرطان در حيوانـاتي كـ  

هاي اهداف پـروازي از   سالح ورزشي در رشته. اند منتشر شده است شده
طـور معمـول سـالح مـورد      بـه . اسـت  2زن بدون خـان  نوع سالح ساچمه

اسـتفاده از سـالح   . استفاده در ورزش قهرماني، سالح دولول رويهم است
  .مجاز است 12تر از  كوچك 3با گيج

 المللـي سـالح   سازي، در عرصـة بـين   هاي اسلحه كارخانهتعدادي از 
ورزشي را كه ابزاري دقيق است، با رعايـت اسـتانداردهاي ايمنـي توليـد     

 ،مشخصات فني سالح ورزشـي مـورد اسـتفاده در رشـتة تـراپ     . كنند مي
هـا در   يك از انواع اين سـالح  هيچ. تراپ دوتايي و اسكيت يكسان نيست

  .توليد آن در دستور كار قرار گرفته است شود، ولي ايران توليد نمي
  ورزشي تراپ هاي اصلي يك نمونه از سالح قسمت. 32شكل شماره 

 

                                                   
1. Chamber 

2. Shotgun 

اي كـه   كره مساوي تقسيم كنيم، به لوله اسلحه 12را به ) گرم 453.592(اگر يك پوند سرب . 3
 12 (gauge)هـاي يادشـده باشـد، لولـه نمـره       قطر داخلي آن برابر قطـر خـارجي يكـي از كـره    

 .شوند گذاري مي نيز به نحو مشابهي نمره... و 20، 16لوله نمره . گوييم مي



 قدم به قدم تا موفقيت در هنر تيراندازي؛ مفاهيم اوليه     128

  

  مناسب سالح
تيراندازان در هنگام آغاز تيراندازي ورزشي به اهداف پروازي، بـه دنبـال   

ن و       مـخريد سالحي از ميان توليـدات معروفـي ماننـد برتـا، پـرازي، ك ...
هـا،   كنند خريد سالحي از ميان ايـن نـام   بسياري از آنان تصور مي. هستند

ر برخـي ديگـ  . براي موفقيت در تيراندازي به اهداف پروازي كافي اسـت 
تـوان مهـارت تيرانـدازي را بـه نمـايش       معتقدند كه با هـر سـالحي مـي   

  . گذاشت
  :به دو گزاره زير دقت كنيد

دسـت   بر پايه مهارت رواني به مهارت در تيراندازي،% 90بيش از  �
  .آيد مي

 به اهداف پروازي، بر اثر سالح ها در تيراندازي خطا% 80بيش از  �
  .دهد الح رخ مينامتناسب و يا خطا در قراردادن س

  آيا اين موضوع يك تناقض است؟
 ناتواني در كنترل ذهن تا زماني كه اثر خـود را بـر تكنيـك تيرانـداز    



  129...     تجهيزات و: فصل ششم

  .تواند مانع موفقيت وي شود نشان ندهد، نمي
عنوان مثال اگر مهمات مناسبي در اختيار داشته باشـيد و هـدف را    به

اي قرار دهيـد و آن را   گيرهخود را بر  در فاصلة مناسبي قرار دهيد، سالح
به دقت بر هدف تنظيم كنيد و سپس ماشه را بكشيد، هدف مورد اصابت 

توانـد مـانع    قرار خواهد گرفت و عدم تمركز يا فشار رواني بر شما نمـي 
در تمامي موارد تـأثير مسـائل روحـي و روانـي از طريـق      . موفقيت شود

  .خواهند شد ها و فنون مانع موفقيت تغييرات ناخواسته در روش
ترين آثار فشار رواني، برهم خـوردن روش قـراردادن    يكي از جدي

سـالح مناسـب و پروشـده    . بر شانه و يا نحوه گرفتن سالح اسـت  سالح
شده بـر قامـت وي، بـه منزلـه ابـزاري       براي ورزشكار مانند لباس دوخته

  . تواند بروز اين اشكال را به ميزان قابل قبولي كاهش دهد اختصاصي مي

  پس از شليك در سه تيراندازتصوير تغيير مكان سالح . 33شكل شماره 

 
با استفاده از تصويربرداري ويدئويي با يك ابزار معمـولي كـه در اختيـار    

طـور مسـتقيم در    بيشتر تيراندازان قرار دارد، از تيراندازي به هدفي كه بـه 
 سـپس اخـتالف  . مقابل تيرانداز پرتاب شده، تصـويربرداري شـده اسـت   

آخرين فريم قبل از شليك با نخستين فريم پس از شـليك بـا اسـتفاده از    
روش اين تصاوير با اسـتفاده از  . نرم افزاري عمومي نشان داده شده است



  131...     تجهيزات و: فصل ششم

  جايي سالح پس از شليك در سالح اختصاصي جابه. 34شكل شماره 

 
پـروازي و بـراي    هاي مختلف تيراندازي به اهداف سالح مناسب در رشته

طـور خالصـه    بـه . هـاي متفـاوتي دارد   مشخصات و ويژگي ،افراد مختلف
بـراي انتخـاب يـك    . مناسب يك بدن اسـت  ،سالح رهكه توان گفت  يم

مختلـف فيزيكـي تيرانـداز را مـورد     هاي  ويژگيسالح مناسب الزم است 
يـد  تنها نمايندة كيفيت تول ،قيمت سالح بايد بدانيم كه .دهيمبررسي قرار 

هـاي   بايد سـالحي مناسـب از نظـر انـدازه    . استآن و يا شهرت سازنده 
، وزن، و ماشه انتخاب و خريـداري  )عرض و ارتفاع( 1قنداق، لوله، تسمه

  . شود

                                                   
1. Rib 
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فرض اين . دهد تأثير وضعيت سالح را نشان ميميزان  بعديتصوير 
متـري قـرار داده و مگسـك     25است كه تيرانـداز كاغـذي را در فاصـلة    

تصـور  . كند شليك ميسپس گيرد و  زير مركز دايره هدف ميبه را  1سالح
را  ابـرِ سـاچمه  بخش زيرين محل قرارگرفتن  ،هاي بيرون مركز دايرهكنيد 

غيـر  (شده با تصور استفاده از قنداق معمولي  اطالعات داده. دهد نشان مي
  .است) مونت كارلو

  مقايسة نقطة ديد و نقطة اصابت. 35شكل شماره 

 
تنهـا   ،تغييرات قابل انجاماما ند، هست ي مفيدهايهاي قابل تنظيم ابزار قنداق

در . كننـد  هاي قنـداق را تنظـيم مـي    هاي مربوط به اندازه دو متغير از متغير
هـاي   هـا و چـاقي   بـراي جبـران الغـري   تنها  ،تنظيم هاي قابلِ اصل قنداق

ح، از گيرنـد و بايـد سـال    موضعي صورت تيرانداز مورد استفاده قرار مـي 
معمول تغييرات كمتري در بـدن تيرانـدازان   طور  به كه يديگر هاي جهت

  . ها تثبيت شود تنظيم و اندازه ،شود مشاهده مي
در  هـاي متعـددي   گيري براي تعيين مشخصات سالح مناسب، اندازه

                                                   
1. Bid 
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. الزم اسـت فيزيكـي وي  هاي  ويژگياساس  مورد هر تيرانداز ورزشي بر
هـاي فيزيكـي عبـارت     ، برخي از اين ويژگـي افزون بر وزن و قد تيرانداز

  :هستند از

طول انگشتان ـ سطح كف دست ـ (اندازة پنجه 
 )كلفتي دست

  

 طول ساعد

 طول بازو  

فاصلة بين مركز ستون مهره و مركز گودي 
   استخوان ترقوه

فاصلة بين مركز ستون مهره و مركز چشم غالب 
   )يابد كه در فاصلة بين دوچشم نمود مي(

فاصلة بين سطح زيرين استخوان گونه و مركز 
  چشم غالب

فاصلة بين سطح خارجي آرواره و مركـز سـتون   
   مهره
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فاصلة بين سطح خـارجي عضـلة سـينه و مركـز     
   ستون مهره

   طول گردن

   ارتفاع جمجمه
بنـدي، و تفـاوت در بافـت     تفاوت در ميزان عضالت، تفاوت در استخوان

كه با وضعيت فيزيكي وي متناسـب اسـت، از معجـزات    مويرگي هر فرد 
اي  آيد و همانند اثر انگشت، آثـار يگانـه   شمار مي خلقت خداوند متعال به

هاي تشخيص هويت كه بر اسـاس تفـاوت    وجود روش. كند را ايجاد مي
اند، بدان معنا است كه هيچ دو انساني  تابش گرمايي صورت طراحي شده

تـابش گرمـايي   . يي صورت آنها مشابه باشـد وجود ندارند كه تابش گرما
صورت، در واقع نمايانگر ميزان انرژي گرمايي است كه از طريق جريـان  
خون و همچنين بر اثـر فعاليـت عضـالت صـورت از راه پوسـت تـابش       

يابد و اين امر بـه معنـاي تفـاوت در سـاختار عضـالني و اسـتخواني        مي
  .صورت تيراندازان است

زه، وزن نيز عامل ديگري براي انتخاب سـالح  افزون بر موضوع اندا
كيلـوگرم   5تـا   2.5هاي متفاوتي از  امروزه سالح در وزن. شود قلمداد مي
گرم در وزن سـالح بـه دليـل تـأثير در      100گاهي تفاوت . شود توليد مي
  .دهد ، توانايي تيرانداز را به روشني تحت تأثير قرار مي1مركز ثقل

ي ديگر هر ورزشكار است، با تـأثير  زمان شليك كه ويژگي اختصاص
                                                   
1. C.O.G, Center of Gravity 
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  . بر انتخاب چك مورد نياز، متغير مهم ديگري است
  هاي مختلف يك سالح هاي بخش طرحي از اندازه. 36شكل شماره 

 
  .باشد تواند عامل مؤثري در انتخاب سالح نيز مي سبك فني تيرانداز

موضـوع  ) ساده، نيم مونت كارلو و مونـت كـارلو  (نوع قنداق سالح 
و راحتي وي انتخـاب   هاي تيرانداز ديگري است كه بايد با توجه به اندازه

استفاده از هر يك از اين سه نوع قنداق، منـافع و مضـاري دارد كـه    . شود
استفاده از قنـداق  . بايد در مورد هر فرد به درستي مورد ارزيابي قرار گيرد

ة آنهـا وارد  توان آسيب جدي به بافت سين مونت كارلو در مورد بانوان مي
شـود كـه بـانوان از ايـن نـوع       به اين دليل بارها و بارها توصيه مي. سازد

  .قنداق استفاده نكنند
توان گفت كه برخي تيراندازان بـه   شده، مي بندي مطالب بيان با جمع

دليل عدم اسـتفاده از سـالح مناسـب، بـه اجبـار در بـدن خـود و نحـوة         
نـد تـا بـدن خـود را بـا سـالح       كن نگهداري سالح تغييراتي را ايجـاد مـي  

  .متناسب كنند
  :شود طور معمول چند خطا ايجاد مي در اين حالت به

 ،پس از شليك نخست و شوك ناشـي از ضـربه برگشـت سـالح     �
طور  گردد و در هنگام شليك تير دوم، سالح به بدن به حالت طبيعي برمي
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 2متري شكسته نشوند و از سوي ديگر با اصابت ساچمه با قطر حـداقل  
كم يـك تكـة قابـل مشـاهده از آن جـدا       ميليمتر در محدودة پرواز، دست

  .شود
بنـدي   ها در بستهنكتة مهم ديگر در توليد اين اهداف، امكان حمل آن

تصوير پيشين مشخصات يك . معمولي و بدون نگراني از خردشدن است
شوند كه  نوع ديگري از اهداف توليد مي. دهد هدف استاندارد را نشان مي

ايـن اهـداف از جـنس    . موسوم هسـتند  1به اهداف قابل تجزيه در طبيعت
يـن نـوع   خوشـبختانه توليـد ا  . مواد آلي غيرنفتي و يا برادة چوب هسـتند 

هاي تيرانـدازي بـه اهـداف     در رشته. اهداف در كشور ما آغاز شده است
كنـد كـه    شـليك مـي   بشـقابي شـكل   2پروازي، تيرانداز به سـوي اهـدافي  

تيرانداز براي اجراي عمليـات  . كند آن را پرتاب مي دستگاهي به نام تراپ
  3.داردكوتاهي در اختيار  خود كه بايد با مهارت كامل انجام شود، زمان

  دستگاه پرتاب بشقابك. 38شكل شماره 

   
                                                   
1. Biodegradable 

2. Clay Target 

3 . 

  زمان تقريبي از لحظه پرتاب هدف به ثانيه  شليك
  تراپ  اسكيت تراپ دوتايي

  0.55  0.5  0.3  اول
   0.85  0.7  0.6  دوم



 فقيت در هنر تيراندازي؛ مفاهيم اوليه

، عضالت همسترينگ، پهن خارجي، تانـدون آشـيل،   
هـاي پـا، انگشـتان و     هاي پشت، ساعدها، مچ ن، مهره

 .دقيقه انجام شود 30تا  20 

  نه
  تصوير  تكرار  شرح

روي زمين به پشت 
زانوي راست را . بخوابيد

خم كرده با دستان خود 
آن را به سينه نزديك 

ثانيه نگه  5تا  3كنيد و 
سپس عضالت را . داريد

  . شل كنيد

  بار 5

  

به پشت دراز كشيده 
كف . زانوها را خم كنيد

ها روي زمين  دست
عضالت شكم و سريني را 

باسن را به  منقبض كنيد و
ثانيه از زمين  5تا  3مدت 

  .جدا كنيد

  بار 5

  

  

به پشت دراز كشيده 
كف . زانوها را خم كنيد

ها روي زمين، يكي  دست
از پاها را بدون خم كردن 
زانوباال آوريد بطوريكه 

كشيدگي عضالت پشت 
  .پا حس شود

  بار 5
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مفاصل گردن، پشت،
رانسينه، لگن، كشالة 

زانوها در زماني بين

هاي بدون وزن تمرين
  هدف رديف

تقويت   1
عضالت 

  پشت و كمر

تقويت   2
عضالت 

  پشت و كمر

تقويت   3
عضالت 

  پشت و كمر
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زمين به پشت دراز روي 
كشيده، به آرامي يك پا را 

  .به سمت مخالف ببريد

  بار 5
  

ها را به  بايستيدو دست
ديوار فشار دهيد، يكي از 
پاها را بدون جدا شدن 

تر از ديگري  پاشنه عقب
پاي عقبي . قرار دهيد

 5تا 3. كامال صاف باشد
  .ثانيه مكث كنيد

  بار 5

  

روي زمين دراز كشيده، 
ها در كنار گردن،  دست

عضالت شكم و باسن را 
منقبض كنيد، بدون خم 
شدن گردن سر و شانه را 

متر از  سانتي 10حدود 
 5تا  3. زمين بلند كنيد

  .ثانيه نگه داريد

  بار 5

  

به پشت دراز كشيده يكي 
. خم كنيداز زانوها را 

زانوي ديگر را تا سينه باال 
طور  آورده، سپس آن را به

عمودي به باال ببريد و 
دوباره خم كرده روي 

  .زمين بگذاريد

  بار 5

  

  

تقويت   4
عضالت 

  پشت و كمر
تقويت   5

عضالت 
  پشت و كمر

تقويت   6
عضالت 

  پشت و كمر

تقويت   7
عضالت 

  پشت و كمر
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تقويت   8
عضالت 

  پشت و كمر

روي زمين به شكم دراز 
كشيده يك پارا از زمين 

 20ثانيه حدود  3به مدت 
متر جدا كنيد و  سانتي

سپس عضالت را شل 
  .كنيد

  بار 5

 

تقويت   9
عضالت 

  پشت و كمر

روي شكم دراز كشيده، 
ها را در پشت قرار  دست

دهيد، سر و شانه را آنقدر 
از زمين جدا كنيد كه در 
  .كمر احساس درد نكنيد

  بار 5

  

تقويت   10
عضالت 

  پشت و كمر

ها  بايستيد، پنجه دست
. روي دو طرف لگن باشد

به آرامي به يك پهلو خم 
ثانيه مكث  5تا  3شويد و 

سپس دوباره صاف . كنيد
بايستيد و اين بار از سوي 
ديگر همين كار را تكرار 

لگن يا زانو خم . كنيد
  .نشود

  بار 5

  

تقويت   11
عضالت 

  پشت و كمر

به پشت دراز كشيده 
 45. ها را خم كنيد زانو

 3درجه تنه را باال آورده و 
ثانيه در همان حال  5تا 

  .بمانيد

  بار 5

  

  



  149آمادگي جسماني     . 1ضميمه شماره 

تقويت    12
عضالت 

  پشت و كمر

به پهلو دراز كشيده و يك پا 
را در وضعيت راست تا حد 

ثانيه  5تا  3امكان باال ببريد و 
پاي زيرين از زانو . نگه داريد
سپس اين كار را با . خم شود

  .پاي ديگر تكرار كنيد

  بار 5

  

ها را  به حالت ايستاده دست  شانه ها  13
به دو طرف باز كنيد، به 

ها رو به  طوريكه كف دست
بازوها را بدون . زمين باشد

طور  ها به خم كردن دست
دايره وار از كتف در جهت 

. هاي ساعت بچرخانيد عقره
اين كار را در جهت خالف 

هاي ساعت نيز تكرار  عقربه
  .كنيد

بار 10
در هر 
  جهت

  

ها را  به حالت ايستاده دست  شانه ها  14
كامال باال بكشيد، كف 

به صورت ضربدري  ها دست
 5سه تا . روي هم قرار گيرند

  .ثانيه مكث كنيد

تا  5
  بار 10

  

ها  به حالت ايستاده دست  شانه ها  15
با . را باالي سر قرار دهيد

كف يك دست آرنج دست 
ديگر را گرفته و عمل 

 10كشش را براي مدت 
  . ثانيه انجام دهيد

تا  5
  بار 10
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با حالت ايستاده   شانه ها  16
هاي خود را در پشت  دست

سر به هم قفل كرده 
الي  10كشش را به مدت 

  .ثانيه انجام دهيد 15

تا  5
  بار 10

  
قرار گرفته  16مانند حالت   ها شانه  17

 15با اين تفاوت كه حدود 
  .درجه به اطراف خم شويد

  

بار 10
 طرفين

  
عضله زير   18

  زانو
ايستاده و پاها را جفت كرده 

را خم و مقداري زانوها 
سپس تنه را به پايين . كنيد

خم كنيد تا بدن به زانوها 
تا  5تماس پيدا كند و آن را 

  .ثانيه نگه داريد 10

   بار 10

در حالت نشسته رانوها را   كشاله ران  19
كف پاها را . خم كنيد

پاها را . روي هم بگذاريد
به سمت كشاله ران به 

  .ثانيه بكشيد 10مدت 

  بار 10

  

در حالت ايستاده يك زانو را   رانكشاله   20
خم كنيد و بدون خم كردن 
زانوي ديگر روي زانوي خم 

شده بدن را به طرف آن 
نوك پايي . منحرف كنيد

كه زانوي آن خم شده به 
ثانيه در حالت  10. جلو باشد

  بار 10
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. خم شده زانو مكث كنيد
اين كار را براي پاي مخالف 

  .انجام دهيد
ماهيچه   21

 چهار سر
  ران

متر  سانتي 70يك پا را 
تر از پاي ديگر قرار  جلو
زانوي پاي جلو را خم . دهيد

كنيد و با دست خود آن را 
طور  بگيريد و باالتنه را به

راست كمي به عقب 
ثانيه  10. منحرف كنيد

پا را عوض . مكث كنيد
  .كنيد و كار را تكرار كنيد

  بار 5

  

  تمرينات با وزنه
  تصوير  تكرار  شرح  هدف رديف

  ها شانه  1

وزنه را از جلوي پا باال آورده و روي 
شانه بگذاريد، با حركت پرس آن را از 
شانه بلند كرده به باالي سر ببريد تا 

وزنه پيشنهادي . ها راست شوند دست
  .است 1RM1% 20در شروع

10 
  بار

  

  ها شانه  2

دمبل را در وضعيتي كه كف 
ها رو به پايين است با كنترل  دست
در هنگام . دو طرف باال ببريدبه 

پايين آوردن كنترل دمبل اهميت 
% 10وزنه پيشنهادي در شروع. دارد

1RM است.  

10 
  بار

                                                   
1. 1 Repetition Maximum 
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3  
اي  ذوذنقه
  پشت

 جلوي بازو

وزنه را با دودست از جلوي پا باال 
وزنه پيشنهادي در . بياوريد

  .است 1RM% 10شروع
10 
  بار

  

  سينه  4

روي نيمكت به پشت دراز بكشيد 
و به صورت پرس وزنه را باال 

تماس كتف با نيمكت باقي . ببريد
وزنه پيشنهادي در . بماند

  است 1RM% 20شروع

10 
  بار

  سينه  5

روي نيمكت دراز بكشيد، دمبل را 
از دو طرف با دستان راست به 

وزنه . گردانيد باال بياوريد و بر
% 10پيشنهادي در شروع

1RMاست.  

10 
  بار

  

  پشت  6

مركز ثقل روي مركز . خم شويد
وزنه را با . كف هر دوپا است

زانوي خم از زمين بلند كرده و با 
كردن زانو آن را از زمين  صاف

سپس با دستان خود . جدا كنيد
. وزنه را به سينه نزديك كنيد

% 20وزنه پيشنهادي در شروع
1RM است  

10 
  بار

  پشت  7

يك دست روي نيمكت و با 
دست ديگر دمبل را به سمت 

بدن به جلو خم شده . خود بكشيد
وزنه پيشنهادي در . است
هر دو . (است 1RM% 10شروع

  )طرف

10 
  بار
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  پشت  8

 1اي  به لول سالح وزنه
. كيلوگرمي اضافه كنيد

گذاري كرده و تنها سالح  قنداق
را بدون حركت به دو طرف يا 

ثانيه  20مدت باال و پايين به 
پس از . بدون حركت نگه داريد

آن اسلحه را روي خرك گذاشته، 
ها را به باالي سر برده و با  دست
كردن آنها در يكديگر بدن  قالب

را به شكل يك كمان كامل 
ثانيه مكث  10تا  5بكشيد و 

  .كنيد

10 
  بار

  بازوها  9

وزنه را با دو دست در جلوي بدن 
ها رو به  پشت دست. نگه داريد

وزنه را به سينه . زمين باشد
نزديك كنيد و سپس به محل 

وزنه پيشنهادي . اصلي برگردانيد
  است 1RM% 20در شروع

10 
  بار

  

  ساعدها  10

وزنه را با . روي نيمكت بنشينيد
دو دستي كه پشت آنها رو به 

كردن  است بگيريد و با خمزمين 
مچ به داخل وزنه را باال بياوريد و 

سپس اجازه دهيد به آرامي تا 
. حداكثر ممكن به پايين برگردد

% 10وزنه پيشنهادي در شروع
1RM است  

10 
  بار
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11  
پاها، 
باسن، 

پايين كمر 
  و شكم

اسكات وزنه را بر پشت سر 
 90گذاشته و زانوها را كمتر از 

درجه خم كنيد و سپس آن را دو 
وزنه پيشنهادي . باره صاف كنيد

  است 1RM% 20در شروع

10 
    بار

چهار سر   12
  ران

 70ابتدا بدون وزنه يك پا را 
تر از پاي ديگر قرار  متر جلو سانتي
خم كنيد  زانوي پاي جلو را. دهيد

و با دست خود آن را بگيريد و 
طور راست كمي به  باالتنه را به

ثانيه  10. عقب منحرف كنيد
پا را عوض كنيد و . مكث كنيد

  .كار را تكرار كنيد
سپس با وزنه اين كار را تكرار 

وزنه پيشنهادي در . كنيد
  است 1RM% 10شروع

بار 10
 بدون
وزنه
10 

بار با 
  وزنه

  ساق پا  13

پنجه پا را روي يك شي به قطر 
. متر قرار دهيد سانتي 3تقريبي 

حال . وزنه را بر شانه قرار دهيد
روي پنجه بدن را تا آخرين حد 

بريم و به آرامي  ممكن باال مي
پس از هر ست . آوريم پايين مي

اجرا نرمش كشش پا را تا آخرين 
شدن  حد ممكن براي كشيده

وزنه . دهيم عضله ساق انجام مي
 1RM% 25يشنهادي در شروعپ

  . است

10 
  بار 
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دو طرف   14
  شكم

روي زمين نشسته زانوها را خم 
وزنه را با دو دست گرفته و . كنيد

سپس . پا را از زمين جدا كنيد
وزنه را با استفاده از چرخش 

باالتنه به چپ و راست منتقل 
در ابتدا اين كار را بدون . كنيد

يادگيري با وزنه  وزنه و پس از
فشار وارده . انجام دهيد

 1RM% 10پيشنهادي در شروع
  است

10 
بار به 
هر 
  طرف

 . كار با وزنه را با تمركز روي عضلة در حال كار انجام دهيد �
 .شود كار با وزنه در دو هفته اول دورة انتقال متوقف مي �
اي، كار با وزنه در تمامي طـول سـال ادامـه     هفته 2پس از توقف  �

  .يابد مي
يابـد و   جلسه در هفته كاهش مـي  3در دورة انتقال كار با وزنه به  �

 .شود جلسه در هفته انجام مي 4پس از آن 
 .تمرينات بدون وزنه در تمامي طول سال اجرا خواهد شد �
جلسـه در   3تـا   2در دورة پيش مسابقه و مسابقه كار با وزنه بـه   �

 .روز كاهش يابد
بـه شـرط تسـلط بـر     (راهپيمايي سريع، دو آرام و يـا شـناي آرام    �

دقيقـه يـا دوچرخـه سـواري      45در حدود آستانة الكتات تا ) مهارت شنا
 .روز در هفته در تمامي طول سال 5، )دقيقه 90(

تماسـي، تنـيس روي ميـز، تنـيس، دارت،     هاي مكمـل غيـر    بازي �
 . بسكتبال در تمامي طول سال و با فشار قابل تحمل ورزشكار انجام شود
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بعـد از   6ساعت . با ايشان تماس گرفتم و قراري را براي مالقات گذاشتم

. ايشان را در منزلشـان مالقـات كـردم    1387ارديبهشت ماه  12ظهر شنبه 
  .در كوه آسيب ديده بود، ولي سرحال و سرپا است

از شروع تيراندازي اش كه در هشت سالگي دست بـه تفنـگ شـده    
تفنـگ  . تفنگ خفيف اولين تفنگي بود كه به دسـت گرفـت  . صحبت كرد

متـر ورزشـي، تپانچـه بطئـي، تپانچـه آتـش        300متر ارتشي، تفنگ  300
متـر سـه وضـعيت از جملـه      50ز، تپانچـه آتـش سـريع و تفنـگ     متمرك
  .هايي بودند كه در آنها مسابقه داده و بر سكو رفته است رشته

در  1355سرمربي تيم ارتش در مسابقات ارتشـهاي جهـان در سـال    
، )57ارديبهشــت (ســوييس، سرپرســتي تــيم ارتــش در مســابقات چــين 

در  1357اني در شـهريور  سرپرستي تيم ملي تيراندازي در مسـابقات جهـ  
ســئول، دبيــر فدراســيون تيرانــدازي، نايــب ريــيس فدراســيون، نماينــده  

االختيار فدراسيون تيراندازي در آمـوزش و سـازماندهي كـادر داوري     تام
هـاي مسـابقات    مسابقات و مسـئول فنـي آمـاده سـازي ميـادين و سـالن      

در ورزش هـاي وي   تيراندازي بازيهاي آسيايي تهران بخشي از مسـئوليت 



:توانيد به نشاني زير مراجعه فرماييد براي تهيه اين كتاب مي  

 

3، واحد 6تهران، ميدان بهارستان، خيابان ظهيراالسالم، كوچه ديلمان، پالك   

 انتشارات تيسا

 

021- 33992470يا  021-33999423: تلفن هاي تماس  

http://www.Teesa.ir نشاني وب سايت:

 








