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  3000 دو با عملکرد یکیولوژیزیو ف یکیرابطه عوامل آنتروپومتر

 استقامت مهین متر آزاد دوندگان نخبه استقامت و 
  4دي میريها، 3رضا قاسم نژاد، 2دکتر حسن متین همایی، 1رزاییي میمحمدروح اهللا 

  

  چکیده

متر آزاد دوندگان نخبه اسـتقامت و   3000با عملکرد  یکیولوژیزیو ف یکیعوامل آنتروپومتر نیرابطه بهدف ازاین پژوهش مطالعه 

  قـد  ، سـال 10/21 ±63/0سـن  نفـر از دونـدگان نخبـه اسـتقامت و نیمـه اسـتقامت بـا         30بـدین منظـور    .بـود اسـتقامت   مهین

طـول و  ( ي آنتروپومتریکیها ویژگی .در این تحقیق شرکت کردند، لوگرمیک 26/64± 07/7 متر و وزن یسانت 18/177 ± 82/5

با عملکرد  ها و ارتباط آن )یتنفّسعروقی و ، ي قلبیها متغیرهوازي و  توان هوازي و بی( وفیزیولوژیکی )محیط اندام و ترکیب بدنی

 يدار معنـی از آزمـون همبسـتگی پیرسـون بـا سـطح       ها براي تجزیه و تحلیل یافته .گیري شدمتر آزاد دوندگان اندازه3000دوي 

p≤0.05(  )ر 41از میان  .استفاده شدکه بـین تـوده    .ي با عملکرد دوندگان داشتنددار معنیمورد ارتباط  8 تنها، مورد سنجش متغی

بین نسبت توزیع چربی با عملکرد ارتباط ، وجود داشت يدار معنی متر آزاد ارتباط مثبت و3000چربی و درصد چربی با عملکرد دوي 

 عملکردبا ، الکتاتآستانه در  یمصرف ژنیاکس حد اکثرو هوازي بیتوان ، بین توان هوازي بیشینه .ي مشاهده شددار معنی منفی و

با عملکرد ارتبـاط مثبـت و    تنفّسن ضربان قلب استراحت و تعداد بی چنین هم .ي مشاهده شددار معنیمتر آزاد رابطه  3000دوي 

ي آنتروپـومتریکی اثـر کمتـري بـر     ها توان نتیجه گرفت که ویژگی میبه نتایج حاصل از تحقیق  توجهبا  .ي وجود داشتدار معنی

اثر منفی بر ) تودة چربی، رصد چربید( با این جود ترکیب بدن متر آزاد دوندگان نخبه استقامت و نیمه استقامت دارند 3000عملکرد 

 ؛ امـا گـذارد  مـی متـر آزاد دونـدگان    3000گذارد و نسبت توزیع چربی اثرمثبت بـرروي عملکـرد دوي    میمتر آزاد  3000عملکرد 

                  .متر آزاد دارند 3000ي فیزیولوژیکی رابطه بیشتري با عمکرد دوي ها ویژگی

  

  .ترکیب بدنی، نیمه استقامت دونده استقامت و، عملکرد، آنتروپومتري: ي کلیديها واژه

  

  

                                                                           roohollah.runner@gmail.com )نویسنده مسئول(کارشناس ارشد تربیت بدنی  . 1

 واحد تهران مرکزي استادیار دانشگاه آزاد اسالمی. 2

  کارشناس ارشد تربیت بدنی .3

  کارشناس ارشد تربیت بدنی. 4
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Abstract 

The purpose of this research is to define the relationship between 

anthropometric and physiological variables in elite distance and middle 

distance runners of Iranian na�onal athle�cs team for the 3000 meters 

performance. To do this, a sample of 30 elite runners with the mean age of 

21.10±0.63 and mean height of 177.8±5.82 and mean weight of 64.26±7.07 

were used. Characteristics of anthropometric and physiological and their 

relationship for the athletes were measured. The Pearson regression with 

(p≤0.05) was used for this analysis. From 41variables 8 of them had a 

meaningful relationship with the performance of athletes which from these 

body fat mass (kg) and percentage of fat (%) had a positive and meaningful 

relationship with the performance and a negative and meaningful relationship 

between distribu�on of fat and performance. Between vo2max (ml/min/kg), 

anaerobic power, vo2@LT (ml/min) and the performance there was a nega�ve 

and meaningful relationship. Between rest heart rate, breath rate and the 

performance there was a positive and meaningful relationship. 
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Key words: anthropometric, performance, distance and middle distance 

runner, body composition. 

 



30 91بهار و تابستان / شماره پانزدهم/ سال هشتم/ نامۀ فیزیولوژي ورزشی کاربردي پژوهش  

  مقدمه

تجزیـه و تحلیـل   . الزم است رشتۀ ورزشیدر یک  موفّقیتاي ي آنتروپومتري و فیزیولوژي خاص برها ویژگی

 کندي تمرینی دوندگان کمک میها ي استاندارد به بهبود عملکرد و بهینه ساختن برنامهها ترکیب بدن با روش

یان با صرف هزینـه  و کمک به مربي دوندگان استقامت و نیمه استقامت ها رکورد لهأمس اهمیتبه دلیل  .)14(

سـرآغاز راهـی درسـت و    مطالعـات  ژي کمتر و زودتر به نتیجه رسیدن ورزشکاران و از آنجا که این گونه و انر

 میـدانی و  و ي ورزشکاران دوها رکورد يپویا براي انتخاب افراد مستعد در هر منطقه کشور و باال بردن و ارتقا

ونده نیاز دارد که وزنش را حمـل  در طول مسابقه یک د .باشدشناسایی نقاط ضعف و قوت ورزشکاران زبده می

این عمل بـا مصـرف انـرژي و کـاهش میـزان آن همـراه اسـت        ، کند و در طی مسافت بر این نیرو غلبه کند

 حـد اکثـر  افـزایش   .)14( نقـش بسـزاي دارد   ،بنابراین داشتن ترکیب بدنی مناسب دراقتصادي دویدن دونـده 

ي هـا  آستانه الکتات و اقتصادي دویـدن در دونـده  ، روقیي قلبی عها اکسیژن مصرفی باعث باالبردن توانایی

تـودة   شیافـزا  اتتـأثیر و  یو رابطه آن با شتاب ابعاد بـدن  یطول گام دوندگان استقامت .)5( شود میاستقامت 

پایین بودن درصد چربی بدن دوندگان . باشد می دنیطول گام و شتاب دو نیمثبت ب یاز همبستگ یحاک بدنی

 پوي کونگ و هندریک .)14( ستها نسبت به ورزشکاران سایر رشته ها ي مهم آنها خصاستقامت یکی از شا

عملکرد گام برداشتن در دوندگان اسـتقامتی کنیـا را مـورد     ،ي آنتروپومتریکیها در پژوهشی ویژگی، 1)2008(

کسیژن رسـانی  ي اها دوندگان استقامت کنیایی با افزایش ظرفیت موفّقیتبررسی قرار داده و عنوان کردند که 

ـ لیوي دیگر ارتباط بین طول اندام با عملکرد مطالعه شـده اسـت   ها در پژوهش .)11( ارتباط دارد ها در آن  امزی

سرعت دونده است و نشان  ةکنند نییتع ها و سرعت آن ها طول گام دنینشان داد در دو یدر پژوهش ،2)1985(

کلـی و   .)15( سـت ینسبت کامل ن نید هر چند که ابا طول گام دار میمستق یداده شده است که طول پا نسبت

اکسـیژن   حـد اکثـر  آمریکا را با  میکیلومتري در بین زنان نظا 2/3ارتباط بین عملکرد دویدن  ،)2005( 3اورت

محیط ران و محـیط شـانه ارتبـاط    ، عرض تورکانتریک، درصد چربی، و با توده چربی، مصرفی معنادار دانست

   .)6( معنادار نبود

نیـز   ها نتایج آن، ي فوقها نیز مطالعات گوناگون انجام شده است که همچون مثال ها شاخص درباره سایر      

نشان داد که ارتباط مثبت بـین عملکـرد   ، 4)2008( نتایج تحقیقات پوي کونگ .با یکدیگر همسو نیست اًبعض

 دریافتنـد کـه بـین    و همکـارانش  یلکاست .)11( وجود دارد ها دوندگان کنیایی با شکل بدنی بلند و باریک آن

 حد اقـل و  یمصرف ژنیاکس حد اکثرچه بهتر از راستفاده ه باورزشکار اجرایی  تیقابل واستقامت  يعملکرد دو

در پژوهشی برروي ارتباط عملکرد  5)1987( گان و یوبتونها  .)4( وجود دارد يدار معنیارتباط  کیع الکتتجم

 موفّقیـت ترین فاکتور بـراي   که اکسیژن مصرفی بیشینه مهم مصرفی عنوان کردند اکسیژن حد اکثرماراتن با 
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ـ  نیب يدار معنیتفاوت  1)2008( واالتکو و همکاران .)13( .باشد میدویدن ماراتن  ـ ز یچرب بـازو در   یپوسـت  ری

ـ کرند و عنوان کردند که دوندگان نیمه اسـتقامت داراي انـدازه قـد    استقامت مشاهده  مهیدوندگان ن ط ومتوس 

 تودة بـدنی داراي قد کوتاه و  معموالًدونده خوب ماراتن  .چربی پایین هستند وزن سبک و ترکیب بدنی با تودة

 پیامد پایین بودن درصـد چربـی بـدن    تودة بدنکه پایین بودن ) کیلوگرم وزن 61مترقد و  70/1( پایین است

ـ بـه ا  متر انجام دادند 100دوندگان  يکه بررو یدر پژوهش 2)1991( و کارتر کیل ،)9( .است) 7%(  جـه ینت نی

 اهمیـت از  یبـدن  يهـا  بـا انـدازه   سهیدر مقا ینیتمر يالگو ،یحرکت يها عملکرد ینیب شیپ يکه برا نددیرس

ایمپلـی  ، اي و ارتباط آن با عملکـرد  اکسیژن مصرفی و آستانه تهویه حد اکثربین  .)8( برخوردار است يشتریب

سـواري   بـا عملکـرد دوچرخـه    تودة بـدن ي آمادگی هوازي و ها دریافتند که شاخص،  3)2005( زري ومارکورا

در تحقیقات خود نشان دادند که ،  4)2000( باست و هولو .)7( ي کوهستانی رابطه معناداري وجود داردها جاده

تصادي دویـدن  آستانه الکتات و اق، ي قلبی عروقیها اکسیژن مصرفی باعث باالبردن توانایی حد اکثرافزایش 

بنابر این معلوم شـد   .)5( و با عملکرد دوي استقامت ارتباط معناداري دیده شد، شود میي استقامت ها در دونده

ي هـا  لذا از ویژگـی  .در دویدن هستند مؤثّري آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی از عوامل ها متغیرکه چه دسته از 

ه در مطالعات گوناگون به صورت مجزا بـه آن پرداختـه   ي کها ست که بسیاري از شاخصا پژوهش حاضر این

ي آنتروپومتریکی ها پژوهش حاضر انجام شد تا ویژگی. در این پژوهش یک جا در نظر گرفته شده است، شده

متـر   3000بـا رکـورد دو    ی ایـران دانیدو و م یمل میاستقامت ت مهیدوندگان نخبه استقامت و ن و فیزیولوژیکی

ي تمرینی خود را بسـیار  ها تا مربیان و دوندگان نیمه استقامت و استقامت کشور برنامه، ودبررسی ش ها آزاد آن

ي هـا  ي مـالی گـزاف و اسـتفاده درسـت از سیسـتم     ها وقت و هزینه، بدون صرف انرژي، دقیق و حساب شده

سـتعداد  ات براي ااطّالعدر صورت امکان از این ، تمرینی مناسب جهت تقویت نقاط ضعف خود در پیش گیرند

  . یابی این رشته استفاده شود

  

  روش تحقیق

ي آنتروپـومتریکی و  هـا  بـه همـین منظـور ویژگـی     .توصـیفی بـود   ـ  همبسـتگی  روش انجام تحقیق از نـوع 

سـنجی   مورد ارتبـاط  ها متر آن 3000فیزیولوژیکی دوندگان نخبه استقامت و نیمه استقامت تیم ملی با رکورد 

  . قرار گرفته است

 
 
 
  

  

1.Velatco 
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  ماريآ ۀجامع

کـه در پـنج سـال     بود دوندگان نخبه استقامت و نیمه استقامت کشورکلیه در این تحقیق شامل  جامعۀ آماري

قـرار   یهصدم ثان) 9:9:2ـ8:17:1( يرکورد ۀدر دامناند و  ی دعوت شدهیک بار به اردوي تیم ملّ حد اقلگذشته 

  . شوندخبه نام برده میکه در این تحقیق به عنوان ورزشکار ن .شوندیاطالق م، یرندگ

  

  آماري  ۀنمون

به صـورت نمونـه در   که  بودنفر از دوندگان نخبه مرد استقامت و نیمه استقامت کشور  30آماري شامل  ۀنمون

و این افراد به دفعات در مسابقات قهرمانی کشـور یـا آسـیا شـرکت      .دسترس و به طور هدفمند انتخاب شدند

 . باشند میمانی اند و اغلب داراي مقام قهر کرده
  ي ظاهري دوندگان نخبه استقامت و نیمه استقامتها توصیف ویژگی .1جدول 

  بیشترین  کمترین  استانداردانحراف   میانگین  

  26  17  14/3  10/21  ) سال( سن

  75  53  69/6  26/64  ) کیلوگرم( وزن

  186  165  88/5  28/177  ) مترسانتی( قد

  
  نخبه استقامت و نیمه استقامت توصیف و ترکیب بدن دوندگان .2جدول

دن
ب ب

کی
تر

  

  بیشترین  کمترین  استانداردانحراف   میانگین  گیري شاخص اندازه

  75  53  69/6  26/64  )کیلوگرم( وزن

  20/10  50/4  39/1  03/7  )کیلوگرم( توده چربی

  80/14  30/8  49/1  26/11  )%( درصد چربی

  93  79  05/4  56/86  )%( نسبت توزیع چربی

  37  24  37/3  98/30  )کیلوگرم( عضالنیتوده 

  50/22  20  70/0  03/21  )مترمربع/کیلوگرم( تودة بدنشاخص 

  
 ي فیزیولوژیکی دوندگان نخبه استقامت و نیمه استقامتها توصیف ویژگی .3جدول

  بیشترین  کمترین  استانداردانحراف   میانگین گیري شاخص اندازه

  55  40  58/3  36/46  ) کیلوگرم/دقیقه/لیتر( توان هوازي

  52  39  21/3  53/43  ) دقیقه/کیلوگرم( هوازيتوان بی

  62  48  12/4  53/53  ) تعداد در دقیقه( ضربان قلب استراحت

  192  146  55/8  96/160  ) تعداد( ضربان قلب درآستانه الکتات حد اکثر

  89/2  35/1  41/0  15/2  ) لیتر( تهویه ریوي

  20/87  10/51  01/8  70/59 ) دقیقه/تعداد( تنفّستعداد 

  4200  2494  43/532  93/3305  ) دقیقه/لیتر( اکسیژن مصرفی درآستانه الکتات حد اکثر

  

  
 گیري و واحد اندازه گیري شیوه اندازه، ابزار، ها شاخص .4جدول 
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 گیري شاخص اندازه گیري شیوه اندازه گیري ابزار اندازه

  %1ترازو با دقت 

  )ساخت چین(
 )کیلوگرم( وزن بدن ورزشیبدون کفش با لباس 

 )سانتی متر( قد )بدون کفش( فاصله بین باالترین نقطه سر تا زمین )ساخت چین( متر

 )سانتی متر( قد نشسته فاصله بین باالترین نقطه سر تا نیمکت )ساخت چین( متر

 )ساخت چین( متر
زائده  درجه داشت فاصله بین سر زائده نیزه ایمچ دست و 90ساعد فلکشن  زمانیکه

 میشود گیري آرنجی اندازه

  طول ساعد

 )سانتی متر(

 )سانتی متر( طول بازو کتف و کندیل خارجی بازو میفاصله بین ائده آخرو )ساخت چین( متر

 )سانتی متر(طول دو دست کشیده دو دست راست و چپ نیب )ساخت چین( متر

 گیري شاخص اندازه گیري شیوه اندازه گیري ابزار اندازه

 )سانتی متر( طول کف دست نقطه انگشت نیتر ییهامچ دست تا انت يکامل رو نیچ نیلاو نیفاصله ب )ساخت چین( متر

 )سانتی متر( طول ران فاصله بین برآمدگی خاصره اي و اپی کندیل خارجی زانو، در حال ایستاده )ساخت چین( متر

 )ساخت چین( متر
زائده  ریز یعنیآن  انتهايزانو تا در مفصل  یسر استخوان درشت ن يفاصله عمود

 پا یقوزك داخل
 )سانتی متر( طول ساق پا

 )سانتی متر( محیط شانه و بازو دیعضالت دلتوئ هیو شانه در ناح ها تا دور بازودور )ساخت چین( متر

 )ساخت چین( متر
 کیقرار داده و با  نهیدور س تا که متر را دور يم به طورچهارجناق و دنده  يباال از

 شود میانجام  گیري اندازه قیبازدم عم
 )سانتی متر( محیط قفسه سینه

 )سانتی متر( محیط بازو حجم وجود دارد نیشتریکه ب یلدر مح درحالت استراحت )ساخت چین( متر

 )ساخت چین( متر
ساعد در  ییسوم باال کیحدود  جادکردهیدرجه ا 90 هیآرنج زاو، درحالت آناتومیکی

 حجم عضالت وجود دارد نیشتریکه ب یحال
 )سانتی متر( محیط ساعد

 )سانتی متر( محیط مچ دست استخوان زند اعالء و اسفل يا زهین یبرجستگ ياز باال )ساخت چین( متر

 )ساخت چین( متر
 یبرجستگ نیشتریب که یناف در حالت يشکم از باال طیمح، در حالت بدون انقباض

 را داشته باشد
 )سانتی متر( محیط شکم

 )ساخت چین( متر
 نیخط چ ریز متریسانت کی ینیعضالت سر یبرجستگ نییاز پا، درحالت ایستاده

 یپوست
 )سانتی متر( محیط ران

 )سانتی متر( محیط زانو استخوان ران يها لیکند یاپ ییباال هیدر ناح، در حالت ایستاده )ساخت چین( متر

 گیري شاخص اندازه گیري اندازه ةشیو گیري ابزار اندازه

 )سانتی متر( محیط ساق پا عضله دوقلو يقسمت ساق پا مسلط درست رو نیتر میحج )ساخت چین( متر

 )سانتی متر( محیط مچ پا یو خارج یقوزك داخل یفوقان هیدورتا دور مچ پا درست در ناح )ساخت چین( متر

 )سانتی متر( ردنمحیط گ در حالت ایستاده گلو درورتادور گردن بکیس ریاز ز )ساخت چین( متر

 )سانتی متر( محیط باسن .شود می گیري اندازه از دو سر استخوان ران )ساخت چین( متر

 )سانتی متر( عرض شانه در حالت عادي ها شانه در محدوده  میفاصله بین جانبی ترین نقطه زائده آخرو )ساخت آلمان( کولیس

 )ساخت آلمان( کولیس
دنده ششم  نیفاصله ب قیپس از بازدم عم ستادهیا) دست به کمر( درحالت یآزمودن

 فرط در دو) يالریاگز( یبغل ریدر خط ز
 )سانتی متر( عرض قفسه سینه

 )سانتی متر(  )ایلیاك( عرض لگن خاصره در طرف لگن یفوقان  میقدا يا خاره خاصره یفاصله افق )ساخت آلمان( کولیس

  )سانتی متر( عرض تروکانتریک  دو استخوان ران یامدگاز پشت بر ستادهیبه حالت ا  )ساخت آلمان( کولیس

  )ساخت آلمان( کولیس
 یفوق لقمه داخل و خارج نیب يفاصله عمود، درجه بشکیل داده 90ران زاویه 

  مفصل زانو
  )سانتی متر( عرض زانو

  )سانتی متر( عرض مچ پا  یو خارج یدو قوزك داخل يباال یفاصله افق  )ساخت آلمان( کولیس

 گیري شاخص اندازه گیري اندازه ةشیو گیري ندازهابزار ا

  )ساخت آلمان( کولیس
همراه  ستادهیمچ دست ا هیزند اعال و اسفل در ناح يا زهیزائده ن نیب يفاصله عمود

  داخلی چرخشبا
  )سانتی متر( عرض مچ دست

 دستگاه بادي کامپوریشن

  )ساخت کره(
  )کیلوگرم( توده عضالنی  لوگرمیرا بر حسب ک یدرون سلول نیکل بدن شامل پروتئ نیپروتئ زانیم
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 گیري شاخص اندازه گیري شیوه اندازه گیري ابزار اندازه

 )ایتالیا( دستگاه گازآنالیزور

)K4B(  
  )دقیقه/کیلوگرم/لیتر( توان هوازي  دویدن تا سر حد خستگی بر روي دستگاه تردمیل

 دستگاه بادي کامپوریشن

  )ساخت کره(
  )رمکیلوگ( نسبت توزیع چربی  شود میدستگاه از بدن عبور داده  به وسیلۀجریانی که 

  قهیدق کیضربان قلب در حالت استراحت بعد از خواب صبح گاه در تعداد   )ساخت چین( کرنومتر
  ضربان قلب استراحت

  )تعداد در دقیقه(

 دستگاه بادي کامپوریشن

  )ساخت کره(
  )مجذور قد/کیلوگرم( تودة بدنشاخص   شود میدستگاه از بدن عبور داده  به وسیلۀجریانی که 

 )ایتالیا( زوردستگاه گازآنالی

)K4B2( 
  )لیتر( حد اکثرتهویه ریوي   دویدن تا سر حد خستگی بر روي دستگاه تردمیل

 )ایتالیا( دستگاه گازآنالیزور

)K4B2 )  
 )دقیقه/تعداد )حد اکثر تنفّستعداد   دویدن تا سر حد خستگی بر روي دستگاه تردمیل

 )ایتالیا( دستگاه گازآنالیزور

)K4B2 )  
  حد خستگی بر روي دستگاه تردمیل دویدن تا سر

اکسیژن مصرفی در آستانه  حد اکثر

  )دقیقه/تعداد )الکتات

 )ایتالیا( دستگاه گازآنالیزور

)K4B2 )  
  دویدن تا سر حد خستگی بر روي دستگاه تردمیل

 ضربان قلب در آستانه الکتات حد اکثر

  )تعداد(

 گیري هشاخص انداز گیري اندازه ةشیو گیري ابزار اندازه

  )صدم ثانیه( عملکرد  )متر400دور در پیست 5/7( متر آزاد3000دویدن   )ساخت چین( کرنومتر

ساخت ( دستگاه ارگوجامپ

  )ایران
  )تعداد تکرار( هوازي بیتوان   پریدن و حفظ بدن در هوا

 دستگاه بادي کامپوریشن

  )ساخت کره(
  )کیلوگرم( ده چربیتو  شود میدستگاه از بدن عبور داده  به وسیلۀجریانی که 

 دستگاه بادي کامپوریشن

  )ساخت کره(
  )درصد( درصد چربی  شود میدستگاه از بدن عبور داده  به وسیلۀجریانی که 

  

یت به منظور تجزیه و تحلیل از آزمون همبستگی پیرسـون اسـتفاده شـد تـا ارتبـاط هـر یـک از        هادر ن      

در نظـر   α=05/0ي دار معنـی سطح . مطالعه شود ها اد آزمودنیمتر آز3000ي مورد نظر با رکورد دوي ها متغیر

  . گرفته شده است

  



  35... متر 3000 دو با عملکرد یکیولوژیزیو ف یکیرابطه عوامل آنتروپومتر

 ي تحقیقها نتایج و یافته

  متر آزاد دوندگان نخبه استقامت و نیمه استقامت 3000توصیف عملکرد  .5جدول

  بیشترین  کمترین  انحراف استاندارد  میانگین  

   متر آزاد 3000رکورد دو 

  )صدم ثانیه، ثانیه، دقیقه(
8:56:1  26/0  8:17:1  9:09:2  

  

  زادمتر آ 3000اندام دوندگان نخبه استقامت و نیمه استقامت تیم ملی دو و میدانی با رکورد دو ضریب همبستگی بین طول .6جدول 
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  زادمتر آ 3000اندام دوندگان نخبه استقامت و نیمه استقامت تیم ملی دو و میدانی با رکورد دو ضریب همبستگی بین عرض .7جدول 

  عرض مچ پا  عرض زانو  عرض تروکانتریک  عرض لگن خاصره  عرض مچ دست  عرض قفسه سینه  عرض شانه ماندا عرض
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متر  3000ت تیم ملی دو و میدانی با رکورد دواندام دوندگان نخبه استقامت و نیمه استقام محیطضریب همبستگی بین  .8جدول 
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 )تودة بدنشاخص ، توده عضالنی، نسبت توزیع چربی، درصد چربی، توده چربی، وزن( ترکیب بدنضریب همبستگی بین  .9جدول

  متر آزاد 3000لی دو و میدانی با رکورد دودوندگان نخبه استقامت و نیمه استقامت تیم م

 گیري شاخص مورد اندازه    

 
 
 

  شاخص آماري

عملکرد 

  متر 3000
  تودة بدنشاخص   توده عضالنی  نسبت توزیع چربی  درصد چربی  توده چربی  وزن

Rضریب همبستگی  

 
  ـ 397/0*  525/0**  500/0**  ـ 235/0  1

  ـ 159/0

  
  ـ 089/0

  يدار معنیسطح 

P ـvalue 
0  212/0  005/0  

 
003/0 

030/0  402/0  641/0  

 001/0در سطح  داریمعن**، 05/0در سطح  داریمعن*

  
تعداد ، تهویه ریوي، ضربان قلب درآستانه الکتات، ضربان قلب استراحت، هوازيضریب همبستگی بین توان هوازي و بی .10جدول

 3000دو و میدانی با رکورد دو  ه استقامت و نیمه استقامت تیم ملیدوندگان نخب اکسیژن مصرفی در آستانه الکتات حد اکثر، تنفّس

  ادمتر آز

اکسیژن  حد اکثر

 مصرفی الکتات
 تنفّستعداد 

تهویه 

 ریوي

ضربان قلب 

 الکتات

ضربان قلب 

 استراحت

  توان

 هوازي بی

  توان

 هوازي

  عملکرد

 3000دو 

 متر آزاد

       شاخص         

  مورد

 گیري اندازه              

 
 
 
 

 شاخص آماري

 ضریب همبستگیR  1  728/0**  796/0**  711/0**  ـ 278/0  221/0  485/0**  ـ 384/0*

036/0  007/0  241/0  137/0  000/0  000/0  000/0  0  
  يدار معنیسطح 

P ـvalue  

  001/0در سطح  داریمعن**، 05/0در سطح  داریمعن*

  

  



  37... متر 3000 دو با عملکرد یکیولوژیزیو ف یکیرابطه عوامل آنتروپومتر

  گیري نتیجه بحث و

تعیین رابطه بین عوامل آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی دوندگان نخبه استقامت و نیمه ، دف از پژوهش حاضره

تـا   1383ي ها نفر از دوندگانی که در سال 30بدین منظور  .بود ها متر آزاد آن 3000استقامت با عملکرد دوي 

 )در دسـترس ( گیـري هدفمنـد  نمونـه  یک بار به اردوي تیم ملی دعوت شده بودند به صـورت  حد اقل 1388

طـول  ، قد نشسته، قد ایستاده( طول اندام: ي آنتروپومتریکی شاملها ي پژوهش ویژگیها متغیر .انتخاب شدند

محـیط  ( محـیط انـدام   ،)طـول سـاق پـا   ، طول ران، طول کف دست، طول ساعد، طول بازو، دو دست کشیده

محـیط  ، محیط شکم، محیط مچ دست، محیط ساعد، ط بازومحی، محیط قفسه سینه، محیط شانه و بازو، گردن

، عـرض قفسـه سـینه   ، عرض شـانه ( عرض اندام ،)محیط مچ پا، محیط ساق پا، محیط زانو، محیط ران، باسن

، تـودة چربـی  ( ترکیـب بـدن   ،)عرض مچ پـا ، عرض زانو، عرض تروکانتریک، عرض ایلیاك، عرض مچ دست

ــی  ــد چربــ ــی  ، درصــ ــع چربــ ــبت توزیــ ــال ، نســ ــوده عضــ ــاخص ، نیتــ ــدن شــ ــودة بــ   و  )تــ

ضربان قلب  حد اکثر، ضربان قلب استراحت، هوازي توان هوازي بیشینه و بی: ي فیزیولوژیکی شاملها ویژگی

متـر   3000رکـورد دوي   و در الکتات اکسیژن مصرفی حد اکثر، تنفّستعداد ، تهویه ریوي، در آستانه الکتات

انجـام  . > 05/0Pستفاده از آزمون ضریب همبسـتگی پیرسـون در سـطح    با ا .ها تجزیه و تحلیل داده .آزاد بود

محیط اندام و عرض اندام با عملکـرد  ، ي آنتروپومتریکی شامل طول اندامها در ویژگی، نتایج نشان داد .گرفت

 متـر آزاد  3000با رکـورد دو   یدرصد چرب و تودة چربی نیب ؛ اماي وجود نداردها متر آزاد دوندگان رابط 3000

متـر آزاد رابطـه    3000ی با عملکـرد دوي  چرب عینسبت توزبین  ي مشاهده شد وداریمعنمثبت و  ۀرابط ها آن

 3000با عملکرد دو  ۀرابط تودة بدنتوده عضالنی و شاخص ، ي مشاهده شد و بین وزن بدندار معنیمنفی و 

ـ  تـوان ، نهیشیب يتوان هواز نیبي فیزیولوژیکی ها در ویژگی .متر آزاد مشاهده نشد ضـربان قلـب   ، يهـواز یب

حـد   بـین  .ي مشـاهده شـد  داریمعن مثبت و رابطه ها متر آزاد آن 3000دو  عملکرد با تنفّستعداد و استراحت 

 ؛ اماي مشاهده شددار معنیمنفی و  متر آزاد رابطه 3000دو عملکردالکتات با آستانه  در یمصرف ژنیاکس اکثر

ـ  ۀرابط ،ها متر آزاد آن 3000دو  عملکردبا  يویر هیتهو، تضربان قلب الکتا حد اکثر نیب ي مشـاهده  داریمعن

  . نشد

  

  ) عرض اندام، محیط اندام، طول اندام( عوامل آنتروپومتریک

  طول اندام )الف

 3000ي طول انـدام بـا عملکـرد دوي   ها متغیر بیناز روابط  هیچ یک ،آیدهمان طور که از نتایج تحقیق برمی

  . داري نبود نیمع آزادمتر 

، دور سـاعد ، طول کف دسـت ، طول ساعد، طول بازو يها اندازه نیبنشان داد که  )1373( ثابت دهکردي      

سـاله   10ـ  16ان دختـر آمـوز  دانـش با آزمـون پرتـاب وزنـه     یو طول اندام فوقان عرض مچ دست، عرض آرنج

احتماالً علت تنـاقض   .حاضر در تناقض استکه با پژوهش ، وجود دارد يداریارتباط معنغیرورزشکار اهوازي 
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از عوامـل اثرگـذار بـر     ها شاید طول اندام به علت ایجاد اهرم بلندتر در پرتاب .گرددبه نوع رشته ورزشی برمی

متر عوامل دیگـري در کـارایی    3000در صورتی که در دو  .شوندباشند و باعث بهبود عملکرد میعملکرد می

، ي حرکتـی هـا  معتقدند براي پیش بینـی عملکـرد   )1991( 1لیک و کارتر .)1( باشند توانند دخیلورزشکار می

نشـان   )1999( 2وین بـرگ  .)9( بیشتري برخوردار است اهمیتي بدنی از ها الگوي تمرینی در مقایسه با اندازه

 به دسـت  91/0ساله را با ضریب همبستگی 16ـ  9داري بین کار جسمانی با قد و وزن پسران داد ارتباط معنی

این است طول اندام در هر رشته به میـزان خاصـی    ةدهند مختلف نشان ها احتماالً علل تفاوت بین رشته .آورد

  . گذار باشدتأثیرتواند بر عملکرد می

  

  محیط اندام )ب

 3000ي محیط اندام با عملکـرد دو  ها متغیرهیچ یک از روابط بین ، آیدبرمیتحقیق  طوري که از نتایج همان

   .داري نبودمعنی متر

 ،شـکم  محـیط ، نهیسـ  محـیط ، نهیس يباال محیط، تنه محیط( نیانگیم نیبنشان داد که  )1371( فتحی      

 بازیکنان نخبه بسکتبال و والیبال )ساق محیط، زانو محیط، ران محیط، ساعد محیط، بازو محیط، باسن محیط

   .)2( نداردوجود  يداریاختالف معن

ـ  45داري بین اجراي دوي در پژوهش خود ارتباط معنی )1373( نقیبی       دسـت  ه متر سرعت محیط ساق ب

احتماالً علـت تنـاقض بـه نـوع رشـته ورزشـی        .باشدآورد که این نتایج با نتایج پژوهش حاضر در تناقض می

بیشـتر ورزشـکاران    موفّقیـت ي سرعت داشتن دور اندام در اندام تحتانی از عوامـل  ها زیرا در رشته ؛گرددبرمی

   .)3( باشدمی

  عرض اندام )ج

 3000ي عرض اندام با عملکـرد دو  ها متغیرهیچ یک از روابط بین ، آیدبرمی تحقیقطوري که از نتایج  همان

  . داري نبودمتر معنی

  عوامل ترکیب بدنی )د

 , 003/0( درصد چربی و )p=500/0  =r , 005/0( چربی ةبین تود، آیدبرمی تحقیقطوري که از نتایج  همان

p=525/0  =r(  داري وجـود دارد و بـین نسـبت توزیـع چربـی     متر رابطه مثبـت و معنـی   3000با عملکرد دو 

)030/0 , p=397/0  ـ  =r( اشودداري مشاهده میمنفی و معنی ۀرابطبـین وزن  ؛ ام )212/0 , p=235/0  ـ  =

r(،   تـوده عضـالنی )402/0 , p=159/0 ـ  =r(   ة بـدن تـود و شـاخص )641/0 , p=089/0  ـ  =r(  ي ا هرابطـ

   .شودمشاهده نمی

 يداریاخـتالف معنـ  ي نخبه ها ووالیبالیست ها بسکتبالیستو قد  یوزن چرب نیانگیم نیب )1371( فتحی       

   .)2( مشاهده نکرد

  

1. Leak and karter 
2. vin berg 
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 د غیـر عـادي  بـا افـرا   جهانیآنتروپومتري دوندگان سرعت  نشان داد که در مقایسه )2005( 1لس اوسین      

ي آنتروپـومتریکی  هـا  ویژگـی  .تري نسبت به افـراد عـادي بودنـد   مک BMIدوندگان مرد و زن سرعت داراي 

   .)10( ر باشدثّؤم ها تواند در قدرت عضالنی و طول گام آندوندگان سرعت می

 200ـ  100( سرعت و آنتروپومتریکی دوندگان دو شناسیریختي ها ویژگی )2008( 2واالتکو و همکارن       

 عنـوان  )متـر  10000ـ  5000( و اسـتقامت  )متـر  1500ـ  800( نیمه استقامت )متر400( استقامت سرعت )متر

 .شـان داده شـد  ني مختلف ها هرکیب بدنی در ورزشکاران مادتداري بین درصد چربی و تفاوت معنی کردندکه

ي بین بلندي و کوتـاهی  دار معنیتفاوت  گیري اسکلتی دیده نشد و در کلداري بین طول و اندازهتفاوت معنی

تـر  غالـب  هـا  ي ترکیب بدنی از همـه دونـده  ها تیپ مزومورف از نظر ویژگی .قد در دوندگان سرعت دیده شد

   .)14( تیپ اکتومورف کمترین نمره را گرفت ،بودند

ل گـام دونـدگان   پذیري و طـو  ي آنتروپومتریکی و انعطافها همشخّص )2008( 3پوي و کونگ و همکاران      

 اسـت  1/5 ها و درصد چربی آن 20دوندگان  تودة بدننشان دادند که شاخص  و را بررسی کردنداستقامت کنیا

)12(.   

  عوامل فیزیولوژیکی

اکسـیژن   حـد اکثـر  هـوازي و توان بـی ، توان هوازي بیشینه( به نتایج تحقیق بین عوامل فیزیولوژیکی توجهبا 

 ،داري مشـاهده شـد  متر آزاد دوندگان رابطه منفـی و معنـی   3000ا عملکرد دوي ب )مصرفی در آستانه الکتات

داري متر آزاد دوندگان رابطه مثبـت و معنـی   3000با عملکرد دوي  )تنفّستعداد ، ضربان قلب استراحت( بین

اد متـر آز  3000بـا عملکـرد دوي    )ضربان قلـب در آسـتانه الکتـات    حد اکثر، تهویه ریوي( بین .مشاهده شد

  . داري مشاهده نشددوندگان رابطه معنی

اکسیژن مصرفی  حد اکثرساختار ژنتیکی هر فرد را عامل تعیین کننده در افزایش  )1960( 4کلی سوراس       

 حد اکثـر تغییرات  درصد دامنه 50ـ  25بوچارد و دیگران به این نتیجه رسیدند که وراثت تعیین کننده  .داندمی

گزارش کردنـد کـه عملکـرد دوي اسـتقامت بـا قابلیـت        )1990( کاستیل و همکاران .تاکسیژن مصرفی اس

داري وجـود  تجمع الکتیک ارتباط معنـی  حد اقلاکسیژن مصرفی و  حد اکثرورزشکار و استفاده هرچه بهتر از 

یـر ورزشـکار   بیشـتر از افـراد غ  % 45اکسیژن مصرفی دوندگان ماراتون حـدود   حد اکثربه عقیده گایتون  .دارد

ست بـدین  ژنتیکی ا ةکنند ن ماراتن مربوط به عوامل تعییني از ظرفیت اکسیژن در دوندگاها بخش عمد .است

 .ت بیشـتري بـراي اجـراي مـاراتن دارد    قابلی ،تر ی قويتنفّسسینه بزرگ و عضالت  معنی که هر فرد با اندازة

 حد اکثـر  .دهد میاکسیژن مصرفی راکاهش  اکثرحد شفرد در مطالعات خود به این نتیجه رسید که عامل سن 

سالگی کـاهش   55در سن % 71سالگیو  45در سن %78 ،سالگی 25در سن % 87تواند تا  میاکسیژن مصرفی 

  . یابد
  

1. niels ouse 
2. Valatco 
3. poui kong 
4. clay sorse 
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 هـوازي  بیي هوازي و ها یتفعالي آنتروپومتریکی و ها با مطالعه ارتباط بین اندازه )1991( 1داچرتی وگال      

ي آنتروپـومتریکی انـدام تحتـانی    ها یکی از شاخص به عنوانسال دریافتند که حجم ران  11ـ  10در کودکان 

 يها امتیاز آزمونو  اکسیژن مصرفی حد اکثر نیب )2000( 2و اورت  یکل .هوازي دارد ارتباط قوي با اجراي بی

 لـومتر یک 2/3 يزمان دو و اکسیژن مصرفی حد اکثر نیبهمچنین  .داري وجود داردارتباط معنی مینظا یآمادگ

اکسیژن مصرفی  حد اکثراحتماالً داشت  .که با پژوهش حاضر همخوانی داشت وجود داشت يداریارتباط معن

  . در ارتباط است مدتباال با عملکرد استقامتی در بین ورزش بلند 

   

  ییهاگیري ننتیجه

اد دوندگان نخبه استقامت و نیمـه اسـتقامت   متر آز 3000ي آنتروپومتریکی اثر کمتري بر عملکرد ها ویژگی ـ 

با ایـن   .اند شدهاز آن انتخاب  ها گردد که نمونههمگنی برمی ۀبه جامع احتماآل علت این عدم ارتباط، دارند

گذارد و نسـبت توزیـع    میمتر آزاد  3000اثر منفی بر عملکرد ) چربی ةتود، درصد چربی( جود ترکیب بدن

  . گذارد میمتر آزاد دوندگان  3000د دوي مثبت برروي عملکر چربی اثر

 تـنفّس تعداد ( متر آزاد دارند که در این میان 3000ي فیزیولوژیکی رابطه بیشتري با عمکرد دوي ها ویژگی ـ 

سـت کـه بـا    ا این ةدهند متر آزاد داشتند که نشان 3000رابطه مثبتی با عملکرد  )و ضربان قلب استراحت

 حـد اکثـر  هـوازي و   تـوان بـی  ، توان هـوازي ( شود و همچنین میتر  د ضعیفعملکر ها متغیرافزایش این 

 ةدهنـد  متر داشتند که نشـان  3000اکسیژن مصرفی در آستانه الکتات رابطه منفی و معناداري با عملکرد 

   .شود میمتر آزاد بهتر  3000عملکرد ها،  متغیرست که با بهبود این ا این

 ي آنتروپومتریکی رابطهها متر دارد و ویژگی 3000طه بیشتري با عملکرد دوي ي فیزیولوژیکی رابها ویژگی ـ 

شود در انتخاب دوندگان می پیشنهادبنابراین ، با عملکرد نشان داد )درصد چربی، چربی بجز تودة( کمتري

  . دگیر ي فیزیولوژیکی بیشتر مد نظر قرارها استقامت و نیمه استقامت ویژگی

  کاربردي ياهپیشنهاد

ي هـا  در انتخاب دونـدگان اسـتقامت و نیمـه اسـتقامت ویژگـی      به نتایج حاصل از پژوهش حاضر توجهبا ـ 1

 کمتـري  ي آنتروپومتریکی رابطـه ها متر دارد و ویژگی 3000فیزیولوژیکی رابطه بیشتري با عملکرد دوي 

در انتخـاب دونـدگان    شـود مـی  پیشـنهاد بنـابراین  ، با عملکرد نشـان داد  )درصد چربی، تودة چربیبجز (

  . دگیر ي فیزیولوژیکی بیشتر مد نظر قرارها استقامت و نیمه استقامت ویژگی

ي مختلـف بـر   هـا  تمـرین بـا حجـم   ، ي با وزنهها تمرینات مختلف شامل تمرین تأثیرشود که  می پیشنهاد ـ2

   .دگیر عملکرد دوندگان سرعتی و استقامتی صورت

  

  
  

1. darchi and Gal 
2. clay and overt 
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