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 چکیده 

آموزان  دانش  یآنتروپومتر  هاییژگیبا و  یحرکت  ستیز  یرهاییی متغرابطه  نییحاضر، تع  قیهدف از تحق

پنجم مدارس   سوم تا هیورزشکار پا ریآموزان پسر غدانش  44نمونه آماری شامل  بود. دلفانسال 12تا  8

بازو    ،دورساق،  دورلگن  ،دورکمر  ،قد  ،وزن)  کیآنتروپومتر  یها. شاخصبود  دلفانشهر    ییابتدا در  دور 

  ، WHR،  شاخص توده بدنی،  پوست  نیچهشت    آرنج،  پهنای  زانو،  پهنای  ،دور بازو آزاد  انقباض،حالت  

(، توان  Vo2maxفیزیولوژیکی بیشینه اکسیژن مصرفی )  هایو مؤلفه  ی(وزن بدون چرب   ی ووزن چرب 
ین، قدرت پنجه، جفت طرفمتر سرعت،  36،  جلوبه    انعطافالعمل،  هوازی، توان انفجاری، زمان عکس بی

  ی از روش همبستگها  در تجزیه و تحلیل داده.  گیری شدنداندازه  9* 4ی چابکیکس و  بارف،  دراز نشست

وزن   ی وپوست  نیچهشت    جمعوزن،  با    Vo2max  نیب های پژوهش،  در یافتهستفاده شد.  ا  رسونیپ

کاهش   Vo2maxها آزمودنی  یچرب   زانیوزن و م ش یبا افزا  یعنی بود.دار  یو معن یمنفی رابطه یچرب 

ا  .کندمی   دایپ بر  ب   نیعالوه    باشد،مثبت و معنادار می   ،Vo2maxبا  ی  و وزن بدون چرب   قد  نیارتباط 

افزا  یعنی وزن   ن یب .  کندمی  دایپ  افزایش  Vo2max  ،هاآزمودنی  افزایش قدو  بدون چربی  وزن    شیبا 

وزن  شیافزابا صورت که  نیبد بدست آمد.ر دا  یمثبت و معنی رابطههوازی بدن با توان بی یبدون چرب 

بین سایر متغییرها ارتباط معنادری یافت نشد.    است.  افته ی  شیها افزاهوازی آزمودنی توان بی  ی،بدون چرب 

  ق یدق  اریخود را بس  ینیتمر  یهابرنامهمعلمان و مربیان ورزش  شود  می   شنهادیپ  با استفاده از این اطالعات

 تیمناسب جهت تقو  ینیتمر  یهاستمیو استفاده درست از س  وقتی،  و حساب شده، بدون صرف انرژ

 د. نمایناستفاده  یاب یاستعداد در طی فرآیندنقاط ضعف خود 
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 مقدمه

بدن به ورزش در کودکان باعث  فیزیولوژیکی، آنتروپومتریکی و ترکیبهای  تغییرپذیری پاسخ     

و   تنفسی  و  عروقی  قلبی،  آمادگی  بر  اثرگذار  عوامل  درباره  مختلفی  تفسیرهای  که  است  شده 

بیان شود. ارزان  فیزیکی  و  به عنوان روشی غیرتهاجمی  را در    مناسبیاطالعات    ،آنتروپومتری 

ها نیز  نتایج برخی پژوهش(.  1995دهد )کر و همکاران،  رایه میاها  مدت زمانی کوتاه از آزمودنی

با عملکرد ورزشی، مشابه بودن    بدنترکیبو    ، فیزیولوژیکیهای آنتروپومتریکی از ارتباط ویژگی

-و ثبات نسبی تیپ( 2004)مالینا و همکاران،   نوع پیکری بازیکنان جوان و بزرگسال یک رشته

ی  حکایت دارد. در زمینه(  2010؛ شافق و همکاران،  2004کاران،  )مالینا و هم   دنی در طول عمر ب

استعدادیابی فیلد معتقد است هر    ،کاربرد پیکرسنجی در  با    یورزشرشته  بلوم  به ورزشکارانی 

افراد جهت شرکت در   گزینشهای بدنی خاصی نیاز دارد و شکل بدنی، نقش مهمی را در اندازه

نشان داده شده است که    (.2009)آکالند و همکاران،    اردهای ورزشی رقابتی به عهده دفعالیت 

)یالسین و  با خطر بیماری عروق کرونر قلب ارتباط دارد 1(WHR) دور لگنکمر به دور نسبت 

 است  ی فردا هیتغذ تیوضعبیان کننده بازو   فوقانی-یانیم  محیطگیری اندازه  (.2005همکاران 

همکاران،   و  در    (.2013)باسارئو  ورزشکاران  عملکرد  تحلیل  و  بزرگتجزیه  نشان    رویدادهای 

-بدنی او تأثیر میو ترکیب   ارتوانمندی ورزشی، ساخت  ترکیبی ازدهد موفقیت یک ورزشکار  می

( ارتباط برخی خصوصیات 2009)وونگ،  (.  2009؛ پیتر و بارکادس،  2001)استون و ریلی،    پذیرد

بلند آنتروپوم افراد  که  کرد  بیان  و  داد  قرار  بررسی  مورد  را  آمادگی جسمانی  عوامل  و  تریکی 

اند. چرا که متر رکوردهای بهتری به دست آورده540  یتر در آزمون پرش سارجنت و دوقامت

در مطالعات ارگونومی .  آیدمزیت مکانیکی به حساب میال  های مسافت باطول گام بلند در دویدن

مشخصه  (1387  ی،)آقارافع با  مدارس  مبلمان  ابعاد  تناسب  بررسی  آنتروپومتریک  در  های 

که  آموزان  دانش کرد  دانشعنوان  آنتروپومتریکی  معیارهای  قرارآموزان  به  توجه  نگرفته    مورد 

. از طرفی  مت جامعه را به خطر اندازدالی بهداشت و ستواند چرخهاست و این امر در آینده می

هوازی ارتباط تنگاتنگی با بهبود عملکرد و سالمت از قبیل  زی و بیافزایش سطح آمادگی هوا

 
1-Waist to hip ratio 
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کسیژن مصرفی  (. بیشینه ا2008قدرت و توان در نونهاالن و بزرگساالن دارد )اورتگا و همکاران، 

(VO2max  )تنفسی   ، عروقی وبه عنوان معیاری جهانی برای سنجش میزان ـ آمادگی قلبی  

ها و دستگاه گردش خون به تحمل فشارهای تمرینی  لب، ششتوانایی قپذیرفته شده است که به  

اخیر به کاهش    اتعلمطا(.  2005گردد )ایبرگ وهمکاران،  اطالق میبرای مدت زمان طوالنی  

  (. 2001)ایسنبن و همکاران،    بزرگساالن اشاره دارد تنفسی در کودکان و-میزان آمادگی قلبی

 1( BF)  ی بطن چپ قلب، درصد چربی بدن زهسن، جنس، اندا عوامل فیزیولوژیک متعددی مثل  

توده میزان   2( FFM)  ی بدون چربیو  بر  ژنتیکی  نیز عوامل  د  گذارتأثیر می VO2max و 

را با افزایش سن   VO2max افزایش میزان گرانگروهی از پژوهش(.1986)بوچارد و همکاران، 

اند دار بین  آن را رد کردهمعنی  یو گروهی همچنین، رابطه  (2001تأیید )ایسنبن و همکاران،  

ی را  رابطه VO2max و گروهی عدم وجود این جنس و میزان(  20014)تروس و همکاران،  

کرده همکاران،    اندگزارش  و  جسمان(.  2002)موتا  اندام  م  ی تناسب  را  با  یورزشکاران  توان 

مهارتاندازه فعالیت   یحرکت  یهاگیری  انعطاف  ییهاو  واکنش،  زمان  تنه،   یریپذمانند  و  لگن 

توان  اوج    یگرفتن، حداکثر سرعت و قدرت خروج  قدرتساق پا،    قدرتشکم،    قدرت عضالت

زمان  یابیارز فاصله  به  تا شروع پاسخ گفته    ریارائه غ   نیب  یکرد. زمان واکنش  منتظره محرک 

. زمان واکنش  آوردبه حرکت در میبه محرک  دادن پاسخ سریع    یرا برا  نورزشکاران بدو    شودیم

توانی   یهارشته کنانیباز یبرا  نیو همچن دوهای سرعت هستند دانش آموزانی که مستعد یبرا

است  اریبس  و سرعتی همکاران،    مهم  و    کی  ییجابجا  ییتوانا  یریپذ انعطاف(.  2006)مکاردل 

  ی ورزشکار.  استروان در طیف وسیعی از حرکات    شکل راحت وبه    مفاصل  ای از مجموعه  ایمفصل  

از    مانع یریپذ. انعطافهمراه استکاهش در عملکرد  باداشته باشد،  ی که دامنه حرکت محدود

ساختار از قبیل از عوامل   ی(. برخ 2006)مکاردل و همکاران،  شودمی یو اسکلت یعضالن  آسیب

  سبب محدودیت   همبند  یهاها و بافتتاندونو  عضالت  از حد، پوست،    ش یب  ی ، چربیاستخوان

استثنا   شوند.می  یریپذانعطاف استخوان  یبه  و جنس،  یساختار  سن  عوامل محدود   از جمله، 

 
1-body fat  

2-free fat mass 
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. قدرت دهند رییتغرا صل ادامنه حرکت مف شیافزا که ممکن است هستند یریپذکننده انعطاف

رویدادهای  یاصل  عنصر در  کننده  ورزشکاران شرکت  م  برای  و  و  یدانیدو  دوهای   یبرا  ژهیبه 

بازهمچنین اجرای مهارت  و    ها، پرشسرعت است )جان هاف،   گوناگون  هایو ورزش  هایدر 

  ان ورزشکار  یاستقامت عضالن  شرفتیپ  ارزیابی  ی شکم براعضالت  (. قدرت  2005  ، یلی؛ ر2005

در عملکرد ورزشکاران دارد   ییبسزا ریتأث زیگرفتن نت در ، قدرت عضالگریمهم است. از طرف د

(.  2005؛ ریلی،  2005)جان هاف،  توپ الزم است    و شوت کردن  ضربه زدن،  کردنپرتاب    یکه برا

انجام   ییمهم است. سرعت مربوط به توانا  اریها بسمیانتخاب ورزشکاران در ت  یسرعت برا  یابیارز

منتقل شده در واحد    یانرژ  ایمقدار کار انجام شده    توانکوتاه است.    یبازه زمان  کیدر    یحرکت

  یی هازشاست. ور یتالش انفجار جهتاز قدرت  عیاستفاده سر ییتوانا یعضالن توانزمان است. 

 ادیز  توان خروجی باال و شتاببه    ازین  رهیو غ  نیزم  یرو  یکوتاه، فوتبال، هاک  هایدویدنمانند  

؛  2005مهم است )جان هاف،    اریبس  هاورزش  نیدر ا  شتاب  کنترل کاهش و افزایش  رایدارند ز

)   (.2006  ،یلیر رابطه1391محمدی میرزایی و همکاران  پژوهش خود  نتایج  ی مثبت و  ( در 

ترکیب آنتروپومتریکی،  عوامل  بین  دوندگان معناداری  دویدن  عملکرد  با  فیزیولوژیکی  و  بدن 

در دادند.  نشان  را  غالباًک  هایورزش  یا  ها بازی  روزانه،  کارهای  رشد،  طول  استقامت  با    ودکان 

همکاران،    زیاد  شدت  با  و  مدت  کوتاه  تمرینات و  )مارتین  است  توان  2004همراه  ارزیابی   .)

هایی که دارای حرکات سریع و انفجاری دارند، دارای اهمیت  هوازی در افراد مستعد ورزشبی

افراد مختلف  های فیزیولوژیکی  تواند تأثیرات متفاوتی بر ویژگیاست و اجرای تمرینات مرتبط می

داشته باشد. با وجود اهمیت و گستره کاربردی مطالعات آنترپومتریک و ارتباط آن با متغییرهای  

گیری در بردارنده  فیزیولوژیکی پژوهش جامع و مشخصی که به لحاظ کمی و از حیث روش نمونه

و میدانی مورد  گیری آزمایشگاهی  های اندازهپارامترهای پیکری و فیزیولوژیکی با ترکیبی از روش

های مختلف را در نونهاالن  ی بین شاخصتوجه پژوهش حاضر باشد، یافت نشد. این پژوهش رابطه

می میارایه  که  وضعیت  کند  بررسی  و  آنتروپومتریکی  مقایسه  و  غربالگری  مبنای  تواند 

 فیزیولوژیکی در این گروه باشد.  
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 روش پژوهش

شود، روش آن از نوع توصیفی است. هدف اصلی با توجه به اهدافی که در این پژوهش دنبال می 

، بدون دخل و تصرف و بدون اعمال متغیری  آموزاندانشهای پیکری  آن ارایه و توصیف ویژگی

  سطح شهر دلفان تشکیل دادند  آموزان مدارسرا دانشها بود. جامعه آماری پژوهش حاضر  بر آن

فراخوان عمومی  که در   بدنی در کالسپی  تربیت  به  و پس از حضور کارشناسان  های درسی 

آموزان از فواید شرکت در پژوهش حاضر به صورت خود خواسته و با  منظور درک درست دانش

گیری  . بنابراین نمونهرضایت والدین به مرکز ورزش درمانی و استعدایابی فتیان مراجعه نمودند

  ± 13/ 85سال، قد6/11 ±1/ 55سنی میانگین)نفر  44د. نمونه آماری شامل به روش داوطلبانه بو

از افرادی بود که در دامنه سنی مذکور قرار کیلوگرم(    43/ 18  ±12/ 76سانتیمتر، وزن150/ 45

استفاده   1ایساک  1از فرم کامل سطح   پیکریهای  داشتند انتخاب شدند. به منظور ثبت داده

رهای پیکری بر اساس دستورالعمل انجمن بین المللی پیشبرد  گیری متغیگردید و برای اندازه

قد متغیرهای  بدن  راست  سمت  از  زیر ایستاده  پیکرسنجی  نشسته، ضخامت چربی  قد  وزن،   ،

گیری شد. هر  اندازهآرنج و پهنای زانو پوستی در هشت نقطه، محیط اندام در پنج نقطه و پهنای 

دو عدد از مقدار خطای  فال گیری شد و اگر میزان اختیک از مقادیر آنتروپومتری دو بار اندازه

گیری  طبق دستورالعمل ایساک میزان استاندارد خطای اندازه)  گیری بیشتر بوداستاندارد اندازه

گیری برای بار  ، اندازه(درصد است  1ها  درصد و برای پهناها و محیط  5پوستی    الیه هایبرای  

تکرار می نیز  اندازهشد. سپس میانگین دفعسوم  به عنوان عدد  ات  برای هر متغیر  گیری شده 

 .  نهایی ثبت شد

 گیري آنتروپومترياندازه  

و وزن    (میلیمتر1دقت  )  با(  SECA)  کنندگان با قدسنج دیواری  قد ایستاده و نشسته شرکت

  ها گیری شد. سپس قطر انداماندازه(  کیلوگرم1/0)    با دقت (SECA) ها با ترازوی دیجیتالآن

با متر   (بازو در حالت ریلکس، بازو در حالت خم شده و منقبض، دور کمر، دور لگن و دور ساق )

  گیری شد. ضخامت چربی زیر پوستی در هشت نقطهاندازه  (میلیمتر1دقت  )با  (  Lufkin)  نواری

 
1- International Society For Advancement Of Kinanthropometry (ISAK) 
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با  (دوسر بازو، سه سر بازو، تحت کتفی، تاج خاصره، خار خاصره، شکمی، جلو ران و داخل ساق)

  آرنج و زانو گیری شد و پهناهای استخوان اندازه (سانتیمتر5/0دقت ) با ( guide Slim) پرکالی

)شافق و   گیری گردیداندازه   (میلیمتر  1دقت  )  با(     mitutoyo)  مخصوص استخوان  کولیسبا  

نرم افزار پیکرسنجی  های ترکیببه منظور محاسبه شاخص(  2010همکاران،   )ساخت  بدنی از 

 . استفاده شد  انش ساالر ایرانیان(شرکت د -ایران

 گیري زیست حرکتی اندازه 

ثانیه ارگوجامپ  )پرش تواتری بوسکو( استفاده شده    5هوازی از آزمون  جهت ارزیابی توان بی

ها با هماهنگی قبلی در روز تعین شده در محل آزمایشگاه حاضر شدند. به مدت  است. آزمودنی

کردند. پس از ارایه توضیحات کافی هر آزمودنی پس از قرار گرفتن دقیقه بدن خود را گرم    10

های حداکثری عمودی با خم  ثانیه فرصت داشت که پرش  5بر روی صفحه الکتریکی به مدت  

درجه به سمت قفسه سینه، بیشترین ارتفاع پرش با باالترین ماندگاری    90کردن زانوها در حد  

از آزمون  حداکثر اکسیژن مصرفی  (. برای ارزیابی  2000ان، در هوا را انجام دهد )آراگون و همکار

  آزمون،   این   اجرای   (. در1972به روش استاندارد استفاده شد )مکاردل و همکاران،    کویینپله

-پایین-باال-باال)   چهارگامی  آهنگ  ضرب  با(  سانتیمتری  41.3  تقریباً)  پله  یک  روی  از   شخص

  پایان   از  پس  ثانیه  5  بالفاصله  قلب   ضربان  تعداد  .رود  باال می  دقیقه  3  به مدت   گام  96  ،(ایینپ

 ید.محاسبه گرد یربه روش ز  یتکه در نهاشود. می شمارش فعالیت

Men: VO2max (ml/kg/min) = 111.33 – (0.42 x heart rate (bpm)) 

ارزیابی   انفجاربرای  ماتیوس، توان  و  )فاکس  استفاده شد  پرش عمودی سارجنت  آزمون  از  ی 

و دست خود را به  گرفتهشده قرار  یخط کش یوارورزشکار به پهلو در کنار د( بدین شکل 1974

و پس از    دهدیبا تمام توان انجام م  یپرش عمود فرد    یینقطه باالپس از عالمت  برد و    یباال م

 ( محاسبه گردید. 1996)جانسون و باهاموند، از فرمول  ،دو نقطه ینب کسر فاصله

Power-peak (W) = 78.6 · VJ (cm) + 60.3 · mass (kg) - 15.3 · height 

(cm) – 1.308 
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یکی )ساخت  صفحه الکتر  در جلویپس از قرار گرفتن    یآزمودنالعمل  زمان عکس  جهت ارزیابی

-چشمک زن جهت حرکت تعیین میشرکت دانش ساالر ایرانیان( و با روشن شدن آنی، فلش  

 از تخته انعطاف محقق ساخته استفاده گردید. برای ارزیابی  انعطاف به جلو  گردید. برای ارزیابی

مرحله استفاده گردید.    3از کرنومتر دستی با در نظر گرفتن میانگین زمان اجرای    متر سرعت 36

از تخته پرش محقق ساخته به عرض  جفت طرفبرای ارزیابی   انتی متر استفاده شد.  س  30ین 

ارزیابی   ارزیابی    قدرت پنجه برای  دراز  از داینامومتر ساخت کشور چین استفاده گردید. جهت 

حداکثر تکرار یک   یکسبارفدقیقه محاسبه شد. جهت ارزیابی  1تعداد تکرارهای فرد در  نشست

ارزیابی   برای  گردید  محاسبه  گرفتن  9*4یچابک فرد  نظر  در  با  کرنومتر دستی   3میانگین    از 

 مرحله اجرا استفاده گردید.

ها به  ای که دادهها از آمار توصیفی استفاده شد؛ به گونهبرای توصیف و تجزیه و تحلیل داده 

توصیف شدند. در بخش آمار   (انحراف استاندارد) کمک جدول فراوانی و با میانگین و پراکندگی 

استفاده شد. تمام محاسبات    شاپیرو ویلکاستنباطی برای بررسی طبیعی بودن توزیع از آزمون  

 .صورت گرفت 26نسخه  اس پی اس اس با استفاده از نرم افزار

 نتایج 

انحراف استاندارد ویژگی  2و 1در جدول   های جمعیت شناختی شرکت کنندگان و  میانگین و 

 متغیرهای مورد پژوهش )مولفه های آنتروپومتری و زیست حرکتی( ارائه شده است. 

   یآنتروپومتر  ی و شناخت   تیجمع یهایژگیو انحراف استاندارد و نیانگیم 1-جدول

 

 متغیر 

 انحراف استاندارد  میانگین  تعداد 

 1/ 55 11/ 6 44 سن )سال( 

 12/ 76 43/ 18 44 وزن )کیلوگرم( 

 13/ 85 150/ 45 44 قد )سانتیمتر( 

 10/ 25 64/ 93 44 دورکمر )سانتیمتر( 

 9/ 85 77/ 79 44 دورلگن )سانتیمتر( 

 4/ 24 29/ 25 44 دورساق )سانتیمتر( 
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 4/ 70 20/ 84 44 دور بازو در حالت انقباض )سانتیمتر( 

 3/ 88 23/ 39 44 دور بازو آزاد )سانتیمتر( 

 1/ 00 8/ 42 44 عرض زانو )سانتیمتر( 

 0/ 77 5/ 56 44 عرض آرنج )سانتیمتر( 

 25/ 21 97/ 52 44 جمع چین پوستی )میلی متر( 

 3/ 91 18/ 89 44 )وزن/مجذورقد( شاخص توده بدن  

 0/ 056 0/ 819 44 دورکمر به لگن)درصد(  

 6/ 14 30/ 90 44 آب بدن)سانتیمتر آب( 

 5/ 38 10/ 48 44 وزن چربی )کیلوگرم( 

 8/ 41 32/ 73 44 وزن بدون چربی)کیلوگرم( 

 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای زیست حرکتی  -2جدول

 

 متغیر 

انحراف   میانگین  تعداد 

 استاندارد 

بیشینه اکسیژن مصرفی )میلی  

 لیتر/کیلوگرم/دقیقه( 

44 56 /38 62 /4 

 2/ 96 13/ 48 44 ی ارگوجامپ)وات( هواز ی توان ب 

 1/ 40 38/ 56 44 پرش سارجنت)سانتیمتر( 

 1/ 40 685/ 56 44 ی سارجنت)وات( توان انفجار 

 107/ 1 690/ 3 44 )میلی ثانیه( العمل زمان عکس 

 6/ 31 24/ 18 44 )سانتیمتر( جلو انعطاف به  

 0/ 73 6/ 33 44 )ثانیه(   متر سرعت 36

 11/ 42 18/ 27 44 )کیلوگرم(   قدرت پنجه 

 11/ 3 27/ 3 44 قدرت عضالت شکم)تعداد در دقیقه( 

 5/ 7 11/ 2 44 بارفیکس خوابیده)تعداد(  

 1/ 26 10/ 8 44 )ثانیه( 9* 4ی چابک 

های  همبستگی پیرسون برای تعیین ارتباط بین شاخصنتایج حاصل از آزمون ضریب    3در جدول  

آنتروپومتریک با بیشینه اکسیژن مصرفی  ارائه شده است با توجه به نتایج ارتباط بین وزن، جمع  

باشد یعنی با افزایش چین پوست، وزن چربی با بیشینه اکسیژن مصرفی منفی و معنی دار می

کند عالوه بر این ارتباط  مصرفی کاهش پیدا می  ها بیشینه اکسیژنوزن و میزان چربی آزمودنی
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باشد، جهت تعیین  بین قد و وزن بدون چربی با بیشینه اکسیژن مصرفی مثبت و معنادار می

  4قدرت پیشگویی متغیرهای مورد نظر از رگرسیون چندگانه استفاده گردید که نتایج در جدول  

نرمال    5و   به ذکر است که  از آزمون  بودن دادهارائه شده است. الزم  با استفاده  های پژوهش 

  05/0شاپیرو ویلک بررسی شد و معنی داری تمامی متغیرهای مورد بررسی در سطح بزرگتر از   

 تایید گردید. 

های  نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین ارتباط بین شاخص -3جدول

 ( Vo2maxآنتروپومتریک با بیشینه اکسیژن مصرفی  ) 
 متغیر: توان هوازی  متغیر 

 ضریب تعیین  سطح معناداری  rمقدار  

 0/ 194 0/ 001 - 0/   * 441 وزن )کیلوگرم( 

 0/ 722 0/ 001 0/ 850**  قد )سانتیمتر( 

 0/ 015 0/ 421 - /124 دورکمر )سانتیمتر( 

 0/ 032 0/ 908 -0/ 018 دورلگن )سانتیمتر( 

 0/ 037 0/ 208 -0/ 194 دورساق )سانتیمتر( 

 0/ 057 0/ 491 -0/ 107 بازو در حالت انقباض )سانتیمتر( دور  

 0/ 011 0/ 875 -0/ 024 دور بازو آزاد )سانتیمتر( 

 0/ 019 0/ 365 0/ 140 عرض زانو )سانتیمتر( 

 0/ 048 0/ 889 -0/ 022 عرض آرنج )سانتیمتر( 

 0/ 373 0/ 001 - 0**/611 جمع چین پوستی )میلی متر( 

 0/ 023 0/ 707 -0/ 048 )وزن/مجذورقد( شاخص توده بدن  

 0/ 048 0/ 065 -0/ 208 دورکمر به لگن)درصد(  

 0/ 020 0/ 765 0/ 017 آب بدن)سانتیمتر آب( 

 0/ 292 0/ 001 - 0*/541 وزن چربی )کیلوگرم( 

 0/ 412 0/ 001 0**/642 وزن بدون چربی)کیلوگرم( 
 01/0در سطح  معناداری**  

 05/0معناداری در سطح  *
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های آنتروپومتریک با توان  ی بین شاخصنتایج آزمون رگرسیون  مربوط به رابطه -4جدول

 هوازی شرکت کنندگان

 f p میانگین مجذورات  df مجموع مجذورات  مدل 

منبع  

 رگرسیون

785 /589 5 957 /117 725 /11 001 /0 

 10.060 38 402/ 947 منبع تغییر 

  43 992/ 732 کل

به اطالعات حاصل از جدول مشخص می توجه  توان  شود که شاخصبا  بر  های آنتروپومتریک 

میزان    5تواند نقش پیش بین داشته باشد. در جدول  هوازی شرکت کنندگان تاثیر دارد و می 

های که همبستگی ها  )شاخصقدرت پیش بین بودن برای توان هوازی هر کدام از این شاخص

آنها معنی دار شده است( ارائه شده است با توجه به نتایج حاصل از جدول و همچنین سطح  

Beta   مشاهده شده قد و وزن بدون چربی بدن بیشترین قدرت پیشگویی توان هوازی شرکت

 کنندگان داشته است. 

آنتروپومتری با بیشینه  های  ی بین شاخصنتایج آزمون رگرسیون مربوط به رابطه -5جدول

 ها(آزمودنیVo2maxاکسیژن مصرفی  )
sig t Beta B شاخص 

 قد  0/ 875 0/ 351 52/4 003/0

 وزن  1/ 152 262/0 2/ 86 008/0

 چین پوست 0/ 987 276/0 21/3 006/0

 وزن چربی 1/ 158 0/ 291 21/3 007/0

 وزن بدون چربی 0/ 978 0/ 312 9925/4 004/0

 

های  حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین ارتباط بین شاخصنتایج    6در جدول  

هوازی ارائه شده است با توجه به نتایج  تنها ارتباط بین وزن بدون چربی  آنتروپومتری با توان بی

باشد بدین صورت که افزایش وزن بدون چربی توان  دار میهوازی مثبت و معنیبدن با توان بی

ها افزایش یافته است. عالوه بر این ارتباط بین وزن بدن، میزان چین پوستی  هوازی آزمودنیبی

 دار نیست. باشد هرچند که از لحاظ آماری معنیهوازی منفی میو شاخص توده بدن با توان بی
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-نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین ارتباط بین شاخص -6جدول 

 هوازی ای آنتروپومتری با توان بیه

 هوازی متغیر: توان بی متغیر

 ضریب تعیین سطح معناداری  rمقدار 

 0/ 027 0/ 285 - 0/  165 وزن )کیلوگرم( 

 0/ 050 0/ 145 0/ 224 قد )سانتیمتر( 

 0/ 017 0/ 785 - /042 دورکمر )سانتیمتر( 

 069/0 0/ 083 264/0 دورلگن )سانتیمتر( 

 0/ 015 0/ 425 0/ 123 دورساق )سانتیمتر( 

 0/ 010 0/ 505 -0/ 103 بازو درحالت انقباض )سانتیمتر( دور  

 0/ 011 0/ 828 -0/ 034 دور بازو آزاد )سانتیمتر( 

 0/ 019 0/ 242 0/ 180 عرض زانو )سانتیمتر( 

 0/ 048 0/ 889 -0/ 022 عرض آرنج )سانتیمتر( 

 0/ 010 0/ 831 -0/ 033 جمع چین پوستی )میلی متر( 

 0/ 008 0/ 852 -0/ 029 )وزن/مجذورقد( شاخص توده بدن  

 0/ 097 0/ 234 0/ 213 دورکمر به لگن)درصد(  

 0/ 014 0/ 196 0/ 119 آب بدن)سانتیمتر آب( 

 07/0 369/0 -0/ 073 وزن چربی )کیلوگرم( 

 0/ 198 0/ 002 0**/446 وزن بدون چربی

 01/0**  معناداری در سطح 

 0/ 05* معناداری در سطح 

 

 گیريحث و نتیجهب

با بیشینه اکسیژن مصرفی   یآنتروپومتر   یرهاییمتغبین    تعیین ارتباطهدف از پژوهش حاضر  

(Vo2maxبی توان  و  دلفاندانشهوازی  (  بررس  آموزان  نشان    نیا  یهاافتهی  ی بود.  پژوهش 

  ی و معن  یمنف(  Vo2max) با    ی، وزن چربیپوست   نیچ هشت    جمعوزن،    نیدهد ارتباط بمی
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  . کندمی  دا یکاهش پ(  Vo2max)ها  یآزمودن  یچرب  زانیوزن و م  ش یبا افزا  یعنی  . باشددار می

ا بر  ب  نیعالوه  بدون چرب  نیارتباط  وزن  و  مصرفی،با    یقد  اکسیژن  معنادار    بیشینه  و  مثبت 

افزا  ی عنی  باشد،می قدو  بدون چربی  وزن    شیبا  بیشینه اکسیژن مصرفی    ،هاآزمودنی  افزایش 

(. به نظر می رسد  2006که تأییدی است بر یافته های اسلینگر همکاران  ) کند می دایپ  افزایش

  ی  توده که چرا  ،است ارتباط این  بروز دلیل  چربی  بافت به نسبت  بیشتر عضالنی تودهی داشتن 

  گزارش ( 2002) همکاران  و  گوئرا. سازد  می  فراهم را بیشتر  ساز  و سوخت  امکان   بیشتر عضالنی

  چپ   بطن  به  هم   کمتری   برگشتی  خون   دارند میزان  کمتری  عضالنی  ی  توده  که  کودکانی  کردند

کاهش   باعث  خود  نوبه  به  که  هستند  برخوردار  کمتری  ای   ضربه  حجم  از  نتیجه  در  دارند،

(Vo2max)  .بار  عمالً  همساالن خود دارند  به  نسبت   بیشتری  چربی  بافت  افرادی که  میشود 

  کنند.   می  تحمیل   بدن  فعالیت بدنی از جمله دویدن و باال رفتن از پله بر  هنگام  به  را  ای  اضافه

 توده(  2002  همکاران،   و  و )گوئرا(  2006، همکاران  و  )اسلینگر   پژوهش  مانند   حاضر  پژوهش  در

( در  2014)مانا و همکاران، .  ( داشتVo2maxمیزان ) با منفی معنیدار رابطهی بدن  چربی ی

- 10مطالعه خود تحت عنوان بررسی آمادگی قلبی تنفسی، آنتروپومتری و فیزیکی در بچه های  

، درصد چربی گزارش BMIی منفی معناداری بین بیشینه اکسیژن مصرفی و  ساله رابطه  16

اندازه اکسیژن مصرفی شاخص  است. حداکثر  همسو  پژوهش حاضر  نتایج  با  که  یری  گکردند. 

های ورزشی مهمی برای تعیین توان هوازی است. ظرفیت هوازی نقش مهمی در تعیین فعالیت 

؛  2005افراد و تأثیر بسزایی بر عمکلرد تیکنیکی و تاکتیکی ورزشکاران دارد )ویلمور و کاستیل، 

تواند ناشی از افزایش اختالف اکسیژن خون  می  Vo2max(. افزایش  2006مکاردل و همکاران،  

تواند منجر به بهبود عمکلرد گی و سیاهرگی و حجم ضربه ای باشد. به هر روی تغییرات میسرخر

دانش و  ورزشی  اکسیداتیو  ظرفیت  افزایش  طرفی  از  و  ورزش شود.  تدریس  در ساعت  آموزان 

افزایش   با  فعال می گردد که این عوامل  انتقال اکسیژن به عضالت  افزایش  به  عضالنی منجر 

vo2max (.   2006؛ مکاردل و همکاران، 2005د )ویلمور و کاستیل، همراه هستن 

  ش یافزا  یمصرف  ژنیاکس  نهی شیها، بقد آزمودنی  ش یافزابر اساس یافته های پژوهش حاضر با  

( همخوانی ندارد. آنها  2017که نتایج پژوهش حاضر با یافته های اوالوا و همکاران ) کندمی دایپ

آموزان  بین بیشینه اکسیژن مصرفی با سن، قد و وزن دانشدر نتایج خود عدم ارتباط معناداری 
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  ش یافزا  ل یدل  (. این نکته جای تأمل دارد که2017نیجریه ای را گزارش کردند )اوالوا و همکاران،  

باشد.   یو باز  نیها به تمراز پاسخ استخوآن  ی قد در دوران بلوغ و رشد بچه ها ممکن است ناش

شود  افراد  اعمال می  برکه    ی و باز  ن یبار، حجم، شدت و مدت زمان تمر  یی ایتراکم استخوان به پو

که پیرو آن افزایش    رد دا  یشوند بستگ ی ها با آن مواجه مکه بچه  یاز زندگ  ورانی د  نیو همچن 

همکاران،   و  )موجیکا  دارد   پی  در  را  هوازی  ا( 1998توان  بر  بر    یونهورم  راتیتأث  نی. عالوه 

  ن یقد به هورمون رشد و تمر  ش یمنحصر به فرد است. لذا افزا  یها در هر مرحله از زندگنااستخو 

هورمون رشد وابسته است. رشد وزن بدن همان روند مشابه به   یعامل محرک برا   کیبه عنوان 

  کن است مم یوزن بدن در هر رده سن شیافزاهمانطور که پیشتر گفته شد کند. قد را دنبال می

 شیبا افزا  یتوده عضالن  شی رسد افزا  یوزن استخوان و عضالت باشد. به نظر م  شیافزا  لیبه دل

وزن به هورمون    ش یموجود است. افزا  ی عضالن  یبرهایف  یپرتروفی از ه  یسن، در درجه اول ناش

  . (1998)موجیکا و همکاران،    هورمون رشد است   یبرا   یمحرک قو  کیدارد و ورزش    ی رشد بستگ

و همکاران   فیزیولوژیکی  2017)اوالوال  ارتباط معناداری بین شاخص  ( در پژوهش خود عدم 

ای را گزارش کردند که با نتایج آموزان نیجریهبیشینه اکسیژن مصرفی با سن، قد و وزن دانش

  ن یتنها ارتباط بپژوهش حاضر همسو نیست. عالوه بر این بر اساس یافته های پژوهش حاضر،  

  ش یافزابا  صورت که    نیبد  . باشددار می  ی هوازی مثبت و معنبدن با توان بی  ی وزن بدون چرب

وزن    ن یارتباط ب  نیاست. عالوه بر ا  افتهی  شیها افزاهوازی آزمودنیتوان بی  ی،وزن بدون چرب 

اشد هرچند  بمی  ی هوازی منفو شاخص توده بدن با توان بی  یپوست  ن یچجمع هشت    زانیبدن، م

از لح ن یمعن  یآمار  اظکه  مانا استیدار  عنوان  ( در مطالعه خود  2014و همکاران )   لیندرانی . 

  شتر یب  یدار  یبه طور معن  بعد از بلوغ ( در کودکان  WHRنسبت کمر به دور باسن )کردند که  

در کودکان بعد از را  (MUAC)1بازو  یفوقان-یانیم  طی محافزایش معنادار ، نی. عالوه بر ااست

  رات ییتغ  نی. ا( که با نتایج پژوهش حاضر همسو است2017کردند )مانا و همکاران،  بلوغ مشاهده  

  شتر یمدت و ب  ی، و قرار گرفتن در معرض طوالنزهیانگ  ایسطح عوامل بلوغ و    لیممکن است به دل

 باشد. در سن بلوغ از بلوغ و  شیبا کودکان پ سه یکودکان بعد از بلوغ در مقا نیدر ب تمرینبودن 

 
1- Mid Upper Arm Circumference 
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سن،   شرفتیکه با پ  ه استمشاهده شد زین یقاتیتحق یگروه ها ریتوسط سا یمشابه یها افتهی

 یمعن  رییتغ  ی،مدت طوالن  یورزش برا  ادی در معرض شدت زکودکان  سطح بلوغ و قرار گرفتن  

؛ اوجویک  2013همکاران،    ؛ فوکوناگا و2013)کولهو و سیلوا،    نشان دادند   را  پارامترها  نیدر ا  یدار

بدن    بیو ترک  ی آنتروپومترمنظم   این طور به نظر می رسد که ارزیابی های  ( 2013و همکاران، 

است. عالوه بر  یمسابقات ضرور جهت شرکت درورزشکاران   نتخابا یبرا زمان های مختلفدر 

ها را   یماریب ریو سا یعروق یقلبمشکالت ، یتوانند خطر چاق یم کی آنتروپومتر یرهای، متغنیا

 کنند. ینی ب شیپ

به  (.  2005)هاف،    دارد  ینقش مهم   کنانیباز  یجسمان  یآمادگ  یابیارز  یبدن برا  یدرصد چرب

بدن است    وزن  از  ٪5/16  ی سالگ   ستیفرد بالغ در اواسط دهه ب  کیدر    یچرب  زانیم  یطور کل

  ی ورزش  یی رشته هاهمه  برای  الغر  (. بدن 2006؛ مکاردل و همکاران،  2005)ویلمور و کاستیل،  

را بهبود    ی ، عملکرد ورزشوزنکم بدن ممکن است با بهبود نسبت قدرت به    یچرب. مطلوب است

ایجاد بدن کمک کند، به بار اضافه  یروین دیتول تیبه ظرف نکهیبدن بدون ا یاضاف یچرب. بخشد

کاستیل،    کندمی و  رلی،  2005)ویلمور   معناداری  کاهش  هاپژوهش  ریسا  یهاافتهی  .(2005؛ 

؛  2013)کولهو و سیلوا،  سن    شرفتیپ وزن بدون چربی و  سرعت و قدرت با   شیزمان واکنش، افزا

را گزارش کردند که با    (  2013؛ اوجویک و همکاران،  2013؛ فوکوناگا و همکاران،  2005ریلی،  

ها و  مهارت د که ارزیابیرسلذا این امر ضروری به نظر می . های پژوهش حاضر همسو استیافته

در فواصل  توان  اوج    دیزمان واکنش، حداکثر سرعت و قدرت تول  ل یاز قب  ی حرکت  یهافعالیت 

سرعت    است.  یضرور  نیو در فصول تمر  سابقاتمحضور در    ی انتخاب ورزشکاران برا  ی منظم برا

که سیستم تأمین انرژی سرعت و   کوتاه است یبازه زمان  کی در  ی انجام حرکت یی مربوط به توانا

 توانمنتقل شده در واحد زمان است.    یانرژ  ایمقدار کار انجام شده    توان.  هوازی استتوان بی

انفجار  جهتاز قدرت    عیاستفاده سر  ییتوانا  یعضالن  دوهایمانند    ییهااست. ورزش  یتالش 

  کنترل کاهش و افزایش   رای ند زدار  ادیز  توان خروجی باال و شتاببه    ازین  رهیکوتاه، فوتبال، و غ

 سر هم و تواتریپشت    سرعت هایتکرار  (.  2005)ریلی،   مهم است  اریها بسورزش  نیدر ا  شتاب

  باال  توان خروجیسرعت باال و  در ورزشکاران می گردد.    کی الکت  دیاس منجر به انباشته شدن  

  شرفتیبه پ  نیروی بیشتر   دی سرعت باال و توان تول  ن یبنابرا  . است  یضرور  ییهافعالیت  ن یچن  یبرا
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در در مطالعه حاضر،  (.  2006؛ مکاردل،  2005)رلی،    کنددر ورزشکاران کمک می  سرعت  تیفیک

وزن  و    ارگوجامپ  آزمون  ازبه دست آمده    هوازیارتباط توان بی(  P  ≤0/ 05)  ی دار  ی معن  سطح

قرار    لیممکن است به دل   بدون چربی کمترو وزن  باالتر   هوازیتوان بیمشاهده شد.  بدون چربی  

یا در ساعات   تمرینمدت و شدت    یگرفتن در معرض طوالن فعالیت در مدرسه و  در ساعات 

سطح عوامل بلوغ    ناشی ازممکن است  امر    ن ی، ان یباشد. عالوه بر افعالیت بدنی فراغت از مدرسه  

  ی ها  افتهیباشد.    آزمایشگاهی پژوهش حاضرهای  جهت شرکت در آزمون  بچه های  زهیانگ  ایو  

سن، سطح بلوغ   شرفتیکه با پ ه استمشاهده شد زین یقاتیتحق یگروه ها ریتوسط سا یمشابه

  ن یدر ا یداریمعن رییتغ ی،مدت طوالن  یورزش برا   ادیدر معرض شدت زکودکان و قرار گرفتن 

بدن و ترکیب  یآنتروپومترمنظم    ی هایرسد که ارزیاب. این طور به نظر مینشان دادند  را  پارامترها

است. عالوه بر   یمسابقات ضرور جهت شرکت در ورزشکاران  نتخابا ی برا  های مختلفزمآندر 

ها را   یماری ب ریو سا یعروق یقلبمشکالت ، یتوانند خطر چاقمی ک یآنتروپومتر یرهای، متغنیا

 کنند.  ینی بشیپ

 گیري نتیجه

ورزشکاران نخبه  سبب کشف    ندهیرشد و نمو ممکن است در آ   هیکودکان در مراحل اول  ییشناسا

استعداد ارزیابی شاخصشود.  طریق  از  ورزشی  در پژوهش حاضریابی  مذکور  به  می  های  تواند 

های ورزشی در مناطق  که به کشف استعداد  رد یمورد استفاده قرار گ  ی روش مشاوره ا  کیعنوان 

کشورلمخت می  ف  براکمک  اهداف  دنیرس  یکند.  استعدایابی  به  باتوسعه  و کودکان    یستی، 

بگ  شاتیسلسله آزما  کیدر معرض    نخردساال تناسب   رندیقرار  ،  یتن سنج   یاندامها  بین  که 

.  ها را نمایان سازدآنتمام نقاط قوت و ضعف    را منعکس نماید و  یو تنفس  ی، عروقیو قلب  یجسم

اینبهبود   از  یک  فاکتورهابستگی  رها  پارامت  هر  گرفتن   زهیانگ   میزان  بلوغ،  یبه سطح  قرار  و 

   دارد.با حجم و شدت مناسب  فرد در معرض تمریناتمدت  یطوالن
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Defining the Relation between Biomotor and Anthropometric 
1

Characteristics with Students of Delfan 

3Tahereh Mohammadi Mirzaei - 2Roohollah Mohammadi Mirzaei 

Abstract: 

The aim of the present study was defining the relation among biomotor and 

anthropometric characteristics of students aged 8 to 12 years old in Delfan. 

The statistical sample was 44 non-athlete male students in the third to fifth 

grades of primary schools in Delfan. Anthropometric characteristics (Length, 

height, waist circumference, pelvis circumference, constricted arm 

circumference, free arm circumference, knee width, elbow width, eight skin 

folds, body mass index, fat weight and non-fat weight) and physiological 

components such as maximum Oxygen consumption (Vo2max), anaerobic 

power, explosive power, reaction time, forward flexibility, 36 m velocity, pair 

of sides, toe strength, abdominal muscle strength (sit-up), horizontal bar and 

agility 9*4 were measured. Pearson correlation method was used to analyze 

the data. The Findings showed significant negative relation between Vo2max 

and weight, sum of eight skin folds and fat weight. This means that, as the 

weight and fat content increase, the subjects’ Vo2max decrease. In addition, 

the relation between length and non-fat weight and subjects’ Vo2max is 

positive and significant. As length and non-fat weight increase, Vo2max 

increases as well. A positive and significant relation was obtained between 

non-fat weight and anaerobic power.  Thus, as non-fat weight increases, 

anaerobic power increase as well. No significant relation was found between 

other variables. Using this information, it is recommended that teachers and 

sports coaches use their training programs very carefully and deliberately, 
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without spending energy, time and with proper application of appropriate 

training systems to strengthen their weaknesses during the talent 

identification process. 

Keywords: Anthropometry, Anaerobic, Biomotor, Vo2max 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


