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  چکیده 

-16ارتباط بین توان هوازي با سطح فعالیت بدنی و عوامل تن سنجی در پسران بررسی  این پژوهش با هدف

ساله شهر بردسکن با  12-16نوجوان پسر  275طراحی و مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور تعداد  سال 12

، درصد BMI ،WHRیی شامل قد، وزن، هاانتخاب شدند. ویژگی ايتصادفی خوشه گیرينمونهاستفاده از 

با استفاده از  هاتحلیل داده محاسبه شد. هاآزمودنی Vo2maxچربی بدن، سطح فعالیت بدنی، سطح بدن و 

آزمون ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، رگرسیون چند متغیره، تحلیل واریانس  و spss15نرم افزار 

 ، درصد چربی)= r-0.34( ، وزن)= r -0.35( سن باتوان هوازي بین  انجام شد.) ANOVAیک طرفه (

)0.47-r =( ،BMI )0.42-r=(، WHR)0.20-r = (سطح بدن و )0.30-r =(  معناداري ارتباط معکوس

بین  چنینهم. )= r-0.14( بین قد و توان هوازي ارتباط معناداري مشاهده نشد ).P>0.01( مشاهده شد

گروه توان هوازي مقادیر ). r=0.47( مشاهده شدمعناداري ارتباط مستقیم توان هوازي سطح فعالیت بدنی و 

معناداري نسبت به دو گروه سطح فعالیت بدنی متوسط و پایین بیشتر بود.  سطح باالي فعالیت بدنی به طور

اکسیژن مصرفی بیشینۀ نسبی پسران سن، درصد چربی بدن و فعالیت بدنی  بینیپیشمتغیرها در ترین مهم

د توان نتیجه گیري نمومی یافت.معناداري با افزایش سن کاهش و سطح فعالیت بدنی توان هوازي میزان  .بود

  .است سن، درصد چربی بدن و فعالیت بدنی از عوامل موثر بر اکسیژن مصرفی بیشینۀ نسبی پسران

  

 .یفعالیت بدن، ترکیب بدن، سطح بدن، توان هوازي واژگان کلیدي:

  

  

                                         
                                                                                  Email: m.hajinia1361@gmail.comنویسنده مسئول *
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  قدمهم

 را طوالنی زمان مدت براي یورزش يهافشار تحمل به خون گردش دستگاه و هاشش ،قلب توانایی

 عوامل از بدن چاقی سطح و هوازي آمادگی ضعف تحرك، بی زندگی ).1( گویند تنفسی ـ قلبی آمادگی

 معرض در الغر افراد از بیشتر چاق افراد رو، این از رود.می شمار به )CHD( قلبی کرونري بیماري مهم

پیشرفت روزافزون  ).2( گیرندمی قرار خون انسولین افزایش و دیابت خون، چربی اختالالت پرفشارخونی،

فناوري، منجر به کاهش فعالیت بدنی شده است و شواهد گویاي آن است که فعالیت بدنی به تدریج 

ترین ناهنجاري مزمن در در بین دانش آموزان مدارس رو به کاهش است و چاقی به عنوان عمومی

 کاهش به اخیر يهامطالعهبر همین اساس  کودکان و نوجوانان جوامع صنعتی شناخته شده است.

نشان  1)2006پت و همکاران ( ).4،3( دارد اشاره بزرگساالن و درکودکان تنفسی ـ قلبی آمادگی میزان

ارند، د غیرفعالباال، سطوح فعالیت بدنی پایین و سطوح باالیی از رفتارهاي  BMIدادند جوانانی که 

   ).4داراي آمادگی قلبی ـ عروقی پایین هستند (

 يعوامل متعدد ،یجسمان نمو رشد و دوران یط نوجوانان و کودکان نۀیشیب یمصرف ژنیاکس یبررس در

ن، حجم قلب، حجم خون، یزان هموگلوبی)، ارتفاع، ضربان قلب، م6( )، وراثت5( جنس )،1( سن مثل

 یچرب )، توده بدون٪BF( بدن یچرب بطن چپ قلب، درصد ي)، اندازه1( یعضالن يتارها نوع و درصد

)FFM ،(یتوده چرب )FM( ،یت بدنیسطح بدن و فعال )1387سرلک و همکاران (است.  ) مؤثر7 (

چربی بدن از عوامل موثر بر اکسیژن مصرفی بیشینه  متغیرهاي وزن و درصد ادنداي نشان ددر مطالعه

 در ینوجوان تا یکودک از يهواز توان شیافزا از یحاک جینتا). 8ورزشکار است ( دختران نوجوان غیر

 کاهش یبرخ ش،یافزا یبرخ پسران، يرو شده انجام یطول مطالعات در ).9،10دو جنس است ( هر

 اندکرده گزارش سن شیافزا با همراه را قهیدق در لوگرمیک هر يازا به max2Voثبات در  نیریسا و

 ریسا اثر با سن شیافزا با همراه ینسب max2Voرات ییتغ روند در موجود يهاتفاوت ).12-10(

 و رشد هنگام به یبدن بیترک راتییدر تغ شود. تفاوت یم فیتوص يهواز یبر آمادگ مؤثر عوامل

 2و همکاران چاترجی ).12،3( داد نسبت اختالفات نیا به توان یم را روزانه یبدن تیدر فعال راتییتغ

ي هاآزمودنیبین حداکثر اکسیژن مصرفی با سن، قد، وزن و سطح بدن در معناداري ) ارتباط 2006(

) عدم ارتباط بین توان 2004(3) و ازلیگ1388آقاعلی نژاد ( کهحالیدر). 13نشان دادند ( غیرفعال

) عدم ارتباط بین توان هوازي و قد، سن و وزن 2004). ازلیگ (14،15هوازي و قد را نشان دادند (

) ارتباط معکوس بین توان هوازي با وزن بدن را نشان 1379گائینی و همکاران ( اما، ؛بدن را نشان داد

                                         
1. Pate et al 
2. Chatterjee et al   
3. Ozcelik  
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ارتباط قوي و مثبتی بین مقدار فعالیت بدنی یا ورزشی و آمادگی هوازي در بزرگساالن ). 15،16( ندداد

آمادگی  فعالیت و عدم فعالیت مقدار ).17نوجوانان روشن نیست ( وجود دارد. این ارتباط در کودکان و

عروقی به عنوان یکی از اجزاي مهم  -اهمیت آمادگی قلبی). 18( را تغییر می دهدعروقی  -قلبی

در ورزش قهرمانی امري آشکار است. با توجه به  چنینهمآمادگی جسمانی در سالمتی و تندرستی و 

دودتر شدن اطالعات آماري و شواهد موجود، متاسفانه امروزه مدارس کشورمان به سمت کوچکتر و مح

 از فضاي ي آپارتمانی، عمالًهافضاي ورزشی در پیش اند و با ایجاد مدارس غیرانتفاعی در ساختمان

شود. بنابراین عامل مهم سالمتی یعنی تحرك و فعالیت می ورزشی مورد نیاز دانش آموزان صرف نظر

جسمانی به ویژه آمادگی گردد و متعاقب آن دانش آموزان از آمادگی می طور جدي محدوده بدنی ب

هم  گردد که آنمی گیرند و انجام فعالیت به منازل کوچک آپارتمانی موکولمی عروقی فاصله -قلبی

مشکالت مخصوص به خود دارد. در چنین شرایطی دانش آموزانی که عضو هیچ باشگاهی نیستند و 

از انجام تمرینات بدنی در این برهه  توجهی ندارند عمالً هاتحرك آن نیز به امر ورزش و هاوالدین آن

عوامل ذکر  یتکامل يهایمنحن که نیبه ا توجه با ).19گردند (می حساس از رشد جسمی محروم

 است گرفته انجام یرانیا نژاد از متفاوت ينژادها با یکودکان در و است یخارج قاتیتحق جهینت شده

 بررسیلذا، وجود ندارد.  یرانیافراد ا در مذکور يهایژگیشناخت و يبرا یمناسب مالك احتماالً )،20(

و ارتباط بین توان هوازي و عادات فعالیت بدنی و عوامل مرتبط با سالمتی در کودکان و نوجوانان به 

چنان که این موضوع در بسیاري از جوامع ي مختلف به مطالعات بیشتري نیاز دارد. هاویژه در فرهنگ

با توجه به نژاد،  ، امااست ایران نیز مطالعات معدودي صورت گرفتهدر غربی صورت گرفته است. 

. استدر این زمینه در مناطق مختلف الزم  مطالعاتی، سبک زندگی و آب و هواي مختلف فرهنگ

توان  از مقدار آگاهی دقیق نبودوجود نتایج ناهمسو در ارتباط بین عوامل مختلف با توان هوازي، 

آن  را بر گرپژوهش ،نوجوانان مختلف خصوصاً يهاتیآن در جمع رب موثرعوامل  ترینمهمو  يهواز

ن یدر سن ياست با شناخت مقدار توان هواز یهیبد .کند کمک راتییتغ نیا روند ییشناسا به تاداشته 

ن یا جینتا یابیو ارزش ینیتمر يهان برنامهیتوان در تدو یر گذار مین عوامل تاثیترمختلف و مهم

وانان که با نوج یانیمعلمان ورزش و مرب يژه برایوه ن بیا .عمل کرد یمناسب و علم يابه گونه هابرنامه

افراد قوي و ضعیف در این متغیرها  چنینهمبرخوردار خواهد بود.  ياژهیسروکار دارند از ارزش و

  ریزي کرد.توان براي بهبود افراد ضعیف و استعدادیابی افراد قوي برنامه می شوند ومی مشخص

  

  پژوهش روش

ه دانش آموزان پسر یق حاضر شامل کلی. جامعه آماري تحقاست یفیق حاضر از نوع توصیروش تحق

نفر بود.  1150برابر با  هاتعداد آن و رستان) شهر بردسکن بودندیو دب ییسال (مقاطع راهنما 16-12
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انتخاب شدند.  یتصادف گیرينمونهنفر با استفاده از  275ان براساس جدول مورگان تعداد ین میاز ا

 ياهخوش یصورت تصادفه رستان پسرانه بیو دب ییشد ابتدا تعداد مدارس راهنما ین روش سعیدر ا

ه صورت قرعه ب يآمار يهاساده نمونه یتصادف گیرينمونهانتخاب شوند. سپس با استفاده از روش 

نوجوانان  یت بدنیفعال نامهپرسشبا  یبدن تیزان فعالیمدارس مربوطه انتخاب شوند. م یاز تمام یکش

)C-AQP(1 یم 5تا  1از  ییهاکه هر سوال ارزش استسوال  9 يدارا نامهپرسشن یگرفته شد. ا 

مره ن نیشود که ا یفرد در نظر گرفته م یت بدنیسوال به عنوان نمره فعال 9ن یانگیت میرد. در نهایگ

 سنجکالري) و r=0.46اوقات فراغت ( نامهپرسشدر مقابل  نامهپرسشاعتبار این  .است 5تا  1از 

)0.39=r0.83( ) در مجموع، متوسط و پایایی آن براي دختران=r0.80( ) و پسران=r ،در مجموع (

به عنوان سطح پایین فعالیت بدنی،  33/2تا  1). در این مطالعه نمرات فعالیت بدنی بین 21( استباال 

به عنوان  5تا  67/3 عنوان سطح فعالیت بدنی متوسط و نمرات باالتر از به 66/3تا  34/2نمرات بین 

تنفسی در کل تحت تأثیر عوامل  -آمادگی قلبی). 22( سطح باالي فعالیت بدنی طبقه بندي شد

). 16( استي آنتروپومتریک و فعالیت بدنی هاوراثت، سن، جنس، ترکیب بدن، اندازه چونهممتعددي 

ه ک از جهت تاثیري که بر توان هوازي دارند حائز اهمیت هستند و با توجه به اینچون عوامل یادشده 

سعی شده است  ،شودمی اي از دانش آموزان را شاملو جمعیت گستردهحاضر میدانی  پژوهش

همیت و داراي ا کاربردي، گیري آسان، کم هزینه، اندازه یتمتغیرهایی مورد بررسی قرار گیرند که قابل

 که حالی در کفش، بدون آموزان دانش قدباشند. افراد داشته  زیادي در وضعیت تندرستی و سالمتی

شد. وزن گیري ، اندازه قدسنج بود، نمایه با تماس در سر پس و هاشانه و باسن و چسبیده هم پاها به

 یطی) ساخت کشور آلمان در شراsecaسکا ( يلوگرم و با استفاده از ترازویک يمبنا ز بریدانش آموزان ن

 نمایه آموز دانش هر شد. برايگیري ، اندازهلباس سبک بودند  يبدون کفش و دارا انکه دانش آموز

 شد. متر محاسبه برحسب قد دو توان بر تقسیم کیلوگرم برحسب وزن صورت نسبت به بدن توده

آمریکا  يهابیماري از پیشگیري و کنترل مرکز  BMI يهاصدك از چاقی و وزن اضافه تعیین براي

)CDC 2000(2 شد.  استفادهBMI  الغر، عنوان به جنس و سن براي 5 صدك از کمترBMI   

). 23( شد تعریف چاق عنوان به 95 صدك باالتر از BMI و وزن اضافه عنوان به 95 تا 85 صدك بین

س شد. سپگیري ، اندازهن قطر باسن یشتریمحل باندازه دور کمر در سطح ناف و اندازه دور باسن در 

WHR سه سر بازو، یزان ضخامت پوستید. میم اندازه دور کمر به دور باسن محاسبه گردیاز تقس 

                                         
1.The physical activity questionnaire for older children-PAQ-C 
2. Centers for Disease Control and Prevention 
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 ی) ساخت کشور کره، چگالSH5020(مدل  1هانیپر سایله کالیبوس هایآزمودن ايهنیو س یتحت کتف

 سطح بدنگیري ، اندازه يبرا. )24( ن شدییتع 2)1985( بدن با استفاده از معادله جکسون و پوالك

)BSA(3 4از معادله ماستلر)ها با استفاده یبدن آزمودن یسپس، درصد چرب .)25( ) استفاده شد1987

 -50/4× (100فرمول   از
4/570

چگالی بدن 
ق در این مطالعه حداکثر اکسیژن مصرفی از طری ).26( ن شدییتع)  

 )1، زن=0استفاده شد (جنس مرد= 5)2004و همکاران ( ران و فرمول تاکاهاشیمتر شاتل  20آزمون 

)27(.  

  max=2VO 1/61 – 20/2جنس * – 462/0سن *  – BMI   *268/0+ 192/0دورها * 

 هاهف دادیتوص يار) براین، انحراف معیانگی(م یفیشامل آمار توصي آماري هااز روش ق حاضریتحق در

آزمون تحلیل واریانس یک ، رهیون چند متغیرمن، رگرسیرسون و اسپیپ یب همبستگیو آزمون ضر

 SPSSکلیه عملیات آماري توسط نرم افزار استفاده شد.  LSD) و آزمون تعقیبی ANOVAطرفه (

رنف یاسم -در نظر گرفته شد. از آزمون کلموگروف P≥0.05معناداري انجام گرفت و سطح  15نسخه 

  استفاده شد. هابودن داده یعیطب یبررس يبرا

  

  نتایج

 WHR ،BSA  ،BMIقد، وزن، درصد چربی بدن، شامل هاآزمودنی سنجی تن و فیزیکی يهاویژگی

   .است شده داده نشان 1جدول در سن تفکیک به max2VOو 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                         
1. Saehan  
2. Jackson & Pollock  
3. Body surface area  
4. Mosteller 
5. Takahashi et al 
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  و فعالیت بدنی max2VOي توصیفی عوامل تن سنجی، هاآماره -1جدول
  

  سن(سال)
  سال 12

55 = n  

  سال13

55 = n  

  سال 14

55 = n  

  سال 15

55 = n  

  سال 16

55 = n  

  سال 16-12

275 = n  

  قد

 (سانتیمتر)
*1/6 ± 7/143  8/6±7/148 5/6±4/152 9/9±6/161 1/8±2/166 22/11±59/154 

  وزن

  (کیلوگرم)
8/5±8/34 8/7±07/39 9/7±3/42 3/9±3/49 3/13±1/56 8/11±3/44 

BMI  
(کیلوگرم 

بر متر 

  مربع)

8/1±7/16 9/2±5/17 5/2±11/18 5/2±7/18 4/3±1/20 9/2±2/18 

درصد 

  چربی بدن
5/2±04/9 7/4±4/10 2/3±46/9 4/3±63/10 1/4±6/11 8/3±22/10 

WHR  03/0±86/0 04/0±87/0 04/0±87/0 04/0±85/0 05/0±83/0 04/0±86/0  

BSA 
 (متر مربع)

11/0±17/1  14/0±26/1 14/0±33/1 17/0±48/1 21/0±60/1 22/0±37/1 

فعالیت 

  بدنی
66/0±18/3  60/0±06/3 82/0±74/2 61/0±75/2 69/0±64/2 71/0±87/2 

max2Vo  
 (میلی لیتر

 کیلوگرم رب

وزن بدن 

  دقیقه) در

3/2±78/50 17/3±07/49 06/3±52/48 7/3±49/48 3/3±86/46 68/3±74/48 

  .اند شده بیان معیار انحراف±میانگین صورت به اعداد*
  

با سن، وزن، درصد چربی بدن، سطح قه) یلوگرم وزن بدن در دقیتر برکیل یلی(م max2VOن یب

تر یل یلی(م max2VOن یباما،  مشاهده شد. يارادارتباط معکوس معن WHRو  BMIبدن، 

تر یل یلی(م max2VO . بینشدنمشاهده معناداري ارتباط  و قد قه)یلوگرم وزن بدن در دقیبرک

   ).2جدولمشاهده شد (معناداري ارتباط مثبت و فعالیت بدنی قه) یلوگرم وزن بدن در دقیبرک
  

  

  با عوامل تن سنجی و فعالیت بدنی VO2maxهمبستگی بین  -2جدول

  می باشد.P<0.0005 سطح معناداري *

  BMI  WHR  فعالیت بدنی  سطح بدن  درصد چربی بدن  وزن  قد  سن  متغیر

max2VO  *35/0-  14/0-  *34/0-  *47/0-  *30/0-  *47/0-  *42/0-  *20/0-  
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 طور معناداريبهدر گروه سطح باالي فعالیت بدنی  هاآزمودنی max2VOنتایج نشان داد مقادیر 

) P<0.0005) و سطح فعالیت بدنی پایین (P<0.032نسبت به دو گروه سطح فعالیت بدنی متوسط (

نسبت به گروه  طور معناداريبه در گروه سطح فعالیت بدنی متوسط max2VO. مقادیر استبیشتر 

  ).3جدول( )P<0.001( فعالیت بدنی باالتر بود پایینسطح 

  

  در سطوح مختلف فعالیت بدنی هاآزمودنی max2VOمقادیر  -3جدول

  فعالیت بدنی
  پایین

83 = n  

  متوسط

167 = n  

  شدید

25 = n  

  کل

275 = n  

max2Vo  *7/3±76/47 28/3±26/49 86/2±82/50 48/3±95/48 

  .اند شده بیان معیار انحراف±میانگین صورت به اعداد*

  

نۀ نسبی اکسیژن مصرفی بیشی بینیپیشمتغیرها در ترین مهمتحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد 

پسران سن، درصد چربی بدن و فعالیت بدنی است. در مدل خالصۀ مدل رگرسیون چندمتغیره، معادلۀ 

 رگرسیونی خطی چندمتغیرة زیر را در برآورد اکسیژن مصرفی بیشینۀ نسبی پسران نوجوان پیشنهاد

  کند:می

  نسبی max2Vo=  55/50 -98/0 (سن) -33/0+ (درصد چربی)  34/1(فعالیت بدنی)

  

  و نتیجه گیري بحث

ج ی. نتابود max2Voقد و ن یب) -14/0مشاهده رابطه غیرمعنادار ( حاضر پژوهشي هایکی از یافته

براي نمونه گائینی و  .)61،41( استمطالعه حاضر همسو  يهاافتهیمطالعات انجام شده با  یبرخ

 گزارش کردند ساله 17-18در دختران  max2Voرا بین قد و  -10/0) همبستگی 1379همکاران (

طوري ه ب .)23،11( کردندگزارش  max2Voقد و ن یبمعناداري مطالعات ارتباط  یبرخاما،  .)16(

ان یگونه بنیا ج ناهمسو در مطالعات راین نتایبروز ا )1388( نژاد و همکاران یآقاعلحاضر  پژوهشکه 

ام انج يهانه، پژوهشیشیب يدر برآورد توان هواز یطیو مح یل اثر عوامل وراثتیکنند که به دل یم

 هان تفاوتیکنند، ا یان مین بیارائه داده اند. همچن یج متفاوتیو جوامع مختلف نتا هاطیشده در مح

 باشد یو توده عضالن یب بدنیر از قد، مانند طول پا و ساق، ترکیبه غ یل اثر عواملیممکن است به دل

)14(.   

ساله شهر بردسکن  12-16و قد در دانش آموزان پسر  max2Voشاید بتوان عدم ارتباط معنادار بین 

 ، مهارت، انگیزشدامنه سنی آزمودنی چونهمرا این گونه تفسیر کرد که عالوه بر قد عوامل دیگري 
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مذکور  يهاپژوهشحاضر با  پژوهش خوانیهمعدم یا  خوانیهممی تواند دلیل و سطح فعالیت بدنی 

  باشد.

ج یوجود دارد. نتا )-34/0(معناداري ارتباط معکوس وزن و  max2Voن ینشان داد ب پژوهش حاضر

 یت مین مطالعه حمایج ایو از نتا استمطالعه حاضر همسو  يهاافتهیاز مطالعات انجام شده با  یبرخ

 max2Voو وزن را بین  -42/0) همبستگی 5138و همکاران ( باقريبراي نمونه . )16،13،4( کند

ن یبمعناداري ری) ارتباط معکوس، اما غ2010و همکاران ( ینظرعل. )28( گزارش کردند انشجویاندر د

 1)2002( موتا و همکاران. )29( مشاهده نمودند رانیجودو دختران ا یم ملیدر ت max2Voوزن و 

 يتوده بدن به نسبت کمتر سه بایدر هر دو جنس در مقا max2Voان رشد، یکند در جر یان میب

را  یکاهش يلوگرم وزن بدن روندیهر ک يبه ازا max2Voر یل مقادین دلیابد، به همی یش میافزا

 يهابا آزمون یعروق -یقلب یآمادگ یوقت کنند یان می) ب2006( و همکاران پت. )12( دهد ینشان م

رف ازمند صیشتر نیشود، داشتن وزن ب یمگیري ، اندازهل) یتردم يدن روی(راه رفتن و دو تحمل وزن

که  یبافت چرب ،ش سنیبا افزا یاز طرف .استن یانجام هر حرکت در سرعت مع يبرا يشتریب يانرژ

شاید بتوان  .)4( است max2Voل کاهش ین دلیو ا می یابدش یشود افزا یش وزن میمنجر به افزا

مرتبط دانست. از جمله این  یحاضر را به عوامل مختلف پژوهشاي در علت بدست آمدن چنین نتیجه

و ترکیب بدن آنان مرتب در حال تغییر بوده  و بلوغ بودندي ما در سنین رشد هاآزمودنیبرخی که 

فزایش سن توان هوازي کاهش ، با ااستجا که توان هوازي وابسته به تغییرات چربی  و از آناست. 

کم شدن سطح فعالیت بدنی در این دوره  چنینهمو  ، وزنبه علت افزایش چربی احتماالً که یافت

  .استسنی 

ج ی. نتامشاهده شد max2Voو  BMIن یب )-34/0(معناداري ارتباط معکوس  در پژوهش حاضر

 سرلکبراي نمونه  .)8،16،20،30( استمطالعه حاضر همسو  يهاافتهیاز مطالعات انجام شده با  یبرخ

 گزارش کردند نوجواندر دختران  max2Voو  BMIرا بین  -37/0) همبستگی 1387و همکاران (

کودکان  در max2Voو  BMIن یبمعناداري ارتباط  2)2011( و همکاران استاجیک کهحالیدر. )8(

موافق با  یجینتا کهحالیدر) 1386( . قراخانلو و همکاران)31( مشاهده نکردند یساله صربستان 14-6

رات ییتفاوت تغ دهندهنشانش سن، یهمراه با افزا BMIش یق ما گرفتند اظهار داشتند افزایتحق

 يشتریش بیش سن، وزن نسبت به قد افزایبا افزا کهطوريبه، استن مختلف یوزن و قد در سن ینسب

 max2Voکه  یزمانابد، ی یش میش سن افزایبا افزا یاستقامت ين که اجرایرغم این علیدارد. بنابرا

از طرفی برخی  .)20( دهد یمعکوس نشان م یهمبستگBMI شود با  یان میبه نسبت وزن بدن ب

                                         
1. Mota et al  
2. Ostojic et al  
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حاضر در سنین رشد و بلوغ قرار گرفته و در این سنین وزن بدن و در نتیجه  پژوهشي هاآزمودنی

BMI چند  رود هرمی انتظار ،یابدمی افزایشmax2vo شود اما تغییرات می نیز دچار افزایشBMI 

  .بدکاهش یا max2voمیزان  BMIطوري که با افزایش ه ، باشدب max2voبیشتر از 

برخی . نشان داد max2Voو  بدن یدرصد چربن یب) -47/0(معناداري ارتباط معکوس حاضر پژوهش 

) 1387براي نمونه سرلک و همکاران ( .)8،16،29،31،32( هاي مشابهی را نشان دادندیافته هابررسی

. )8( در دختران نوجوان گزارش کردند max2Voو درصد چربی بدن را بین  -47/0همبستگی 

 max2Voبدن و  یدرصد چرب نیبمعناداري ارتباط معکوس  )1386( قراخانلو و همکاران، کهحالیدر

اظهار داشتند چون استفاده از آزمون  و مشاهده نکردند رجانیساله شهرستان س 11-18در پسران 

بدن بر مقدار  یبا حمل وزن بدن سروکار دارد ممکن است چرب max2Voبرآورد  يشاتل ران برا

 یبدن یبدن باالتر از آمادگ ین، کودکان با درصد چربیر داشته باشد. همچنیتاث max2Voبرآورد شده 

 صوصاًخ یت بدنیکمتر فعال یبا درصد چرب یتوانند همانند کودکان یبرخوردار هستند و نم يکمتر

درصد باالي چربی، سبب کاهش قابلیت  .)20( را انجام دهند استکه مستلزم حمل وزن  ییهاتیفعال

و در نتیجه پایین آمدن استقامت قلبی ـ عروقی شخص می شود  هانسبی رساندن اکسیژن به بافت

  ).16(به نقل از 

 هابرخی بررسی. نشان داد max2Voو  WHRن یب) -20/0(معناداري ارتباط معکوس حاضر پژوهش 

 -20/0) همبستگی 1385و همکاران ( باقريبراي نمونه . )32،33( هاي مشابهی را نشان دادندیافته

ارتباط  )1386( قراخانلو و همکاران، کهحالیدر. )28( گزارش کردند max2Voو  WHRرا بین 

 مشاهده کردند رجانیساله شهرستان س 11-18در پسران  max2Voو  WHR نیبمعناداري مثبت 

 یربن چییسطوح پا يمتوسط و باال دارا یعروق -یقلب یدهند افراد با آمادگ یمطالعات نشان م. )20(

ن ییپا یعروق -یقلب ینسبت به افراد با آمادگ ییو احشا یشکم یرپوستیز یکل، چرب ی، چربيمرکز

کمر  طیبدن استفاده از نسبت مح یاضاف یع چربیتوز یابیارز يهااز روش یکی یاز طرف تر هستند.

و کاهش مرتبط  يمرکز یباال با کاهش چرب یعروق -یقلب ین رو آمادگی. از ااست) WHR( به لگن

 یآمادگ WHRش یرود با افزا یمرتبط است. لذا، انتظار م یط کمر در طول کودکیبا سن در مح

  مشاهده شود.  WHRوmax2Vo نیب یمنف یارتباط و ابدیکاهش  یعروق -یقلب

. مطالعات نشان داد max2Voو ن سطح بدن یب) -30/0(معناداري ارتباط معکوس حاضر پژوهش 

مطالعه  يهاافتهیمطالعات با  برخیج یپرداخته اند، اما نتا max2Voبه ارتباط سطح بدن و  یکم

را بین سطح  -48/0) همبستگی 1379براي نمونه گائینی و همکاران ( .)61،31( استحاضر همسو 

زان سطح بدن ین که میبا توجه به ا. )16( ساله گزارش کردند 17-18در دختران  max2Voبدن و 

کاهش  max2Voزان یافته و میش یش سن افزاین دو عامل با افزایاز فرمول قد و وزن بدست آمد و ا
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ش سن ین که با افزاینشان دادند لذا، با توجه به ا max2Voرا با  یمعکوسافت، قد و وزن ارتباط ی

و سطح بدن ارتباط معکوس  max2Voن یست که بیافته دور از انتظار نیش یز افزایسطح بدن ن

  مشاهده شود. 

 max2Voاز معناداري  يهاکنندهییگوشیپ یت بدنیو فعال یسن، درصد چرب مطالعه حاضر نشان داد

درصد بود. موتا  max2Vo ،65 برآورد ين معادله برایبا استفاده از ا ینیش بیدرصد پ کهطوريبهبود. 

 5( يهواز یرات آمادگییبر تغ یساله نشان دادند، بلوغ جنس 8-16) در کودکان 2002( و همکاران

ن یترمهمن حال، در هر دو جنس، یدارد. در عمعناداري ر یدرصد در دختران) تاث 8درصد در پسران و 

ز یدرصد در پسران). قد ن 22درصد در دختران و  10( بدن است درصد چربی max2Voر ییعامل تغ

 ،پژوهش این از آمده دست به نتایج با همسو. )12( شود یرا شامل م max2Voرات ییاز تغ یبخش

 بیشینۀ مصرفی اکسیژن در هاتفاوت علت مختلف کشورهاي در شده انجام هايپژوهش يهایافته

 درصد در تفاوت و کنندمی معرفی بدن چربی درصد در تفاوت چنینهم بیولوژیکی بالیدگی را نسبی

 6-7در کودکان  1)2010( دنکر و همکاران ).8دانند (می بیولوژیکی بالیدگی از بازتابی را بدن چربی

ن یتراز مهم). 34( دهد یح میرا توضmax2Vo راتییدرصد از تغ 2-8 یت بدنیساله نشان دادند، فعال

 به ین برجستگی. ااست درصد چربی یدر نوجوانان بردسکن max2Voکننده  ینیش بیپ يرهایمتغ

شرکت  ی. از طرفاست یدر طول نوجوان يهواز یدر آمادگ یب بدنیرات مرتبط با ترکییل رشد و تغیدل

با  ن کاهشیدهد و ا یرا کاهش م ین اندازه بافت چربیرا بهبود داده و بنابرا یآمادگ یت بدنیدر فعال

 یفعال باعث کاهش سطوح آمادگ ریغ یهمراه خواهد شد. چون داشتن سبک زندگ max2Voش یافزا

 يهامهبه همراه برنا یتنفس -یاستقامت قلب يهانیجه اگر تمریدر نت ،شود یم یش بافت چربیو افزا

چون برخی البته  خواهند داشت. يبدن با هم اجرا شوند، اثر بهتر یکاهش چرب يکنترل وزن برا

 هي ما در سنین رشد و بلوغ قرار گرفته نباید تاثیر بلوغ بر توان هوازي نادیده گرفته شود. بهاآزمودنی

ن ساین مطلب اشاره دارند و ارتباط معناداري را بین توان هوازي و  نیز بر هاپژوهشطوري که بعضی 

  ، صفات ثانویه جنسی و سن اسکلتی نشان دادند. HVP(2( سرعت قداوج 

 WHR ،BMI، وزن، سطح بدن، درصد چربیدار بین توان هوازي و ابا توجه به ارتباط معکوس و معن

ت توجه به افزایش فعالیدار بین توان هوازي و فعالیت بدنی می توان بیان کرد، او ارتباط مثبت معن

 -باال براي جلوگیري از کاهش آمادگی قلبی WHRو  BMIبدنی در افراد با وزن، درصد چربی، 

 از توان هوازي گاه بحثی هر تا داردمی ان را بر آنگرپژوهش هااین یافته، چنینهم. عروقی مفید باشد

. امید است نمایند چربی و فعالیت بدنیسن، درصد توجه خاصی به  پیش آید، نوجوانانبیشینۀ نسبی 

                                         
1. Dencker et al  
2. Peak height velocity 
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و معتبرتر،  ي دقیق ترهابا استفاده از شیوه چنینهم، اقشار دیگر جامعهروي  هاپژوهش تا با انجام

یژن مصرفی اکس با عروقی -آنتروپومتریکی، غیر آنتروپومتریکی و قلبیي هارابطۀ دقیق تمامی شاخص

طه با در راب نسبت به عوامل مؤثر بر توان هوازي بتوانیم عمیق، بیشینه روشن تر گردد تا با درکی

  .کنیم گفتگو ساز ورزش کشور بحث ونوجوانان و جوانان آینده آمادگی جسمانی و سیستم هوازي

 

  تشکر و قدردانی
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Abstract 
 
This study designed and investigated the Relationship between aerobic power to 
physical activity levels and anthropometric factors among 12-16 Year- Old Boys. 
Therefore 275 Bardaskan's male adolescents aged 12-16 selected using random cluster 
sampling. subject Characteristics include height, weight, BMI, WHR,  body fat 
percent, physical activity level, body surface  area and aerobic power, where was 
measured using the validated methods. Data were analyzed using Pearson correlation 
and Spearman correlation coefficients, multiple regression and Anova in SPSS version 
15. The results showed that there was significant inverse relationship between aerobic 
power and indicators of age (r=-0.35), weight (r=-0.34), fat percent (r=-0.47), BMI      
(r=-0.42), WHR (r=-0.20), and body surface area (r=-0.30) (p<0.01). There was not 
significant correlation between aerobic power and Height (r=-0.14).There was 
significant positive correlation between aerobic power and Physical activity levels 
(PAL) (r=0.47). Aerobic power was significantly higher in subjects with high level PAL 
than subjects with moderate and low PAL. The Rates aerobic power and level 
of physical activity was significantly decreased with increasing age. It can be concluded 
that regard to PAL increase in subjects with high BMI, WHR, Weight, body fat 
percentage is useful to prevent from reduction of cardiopulmonary fitness. As well as 
Age, body fat percentage and physical activity were factors that affected the relative 
maximum oxygen uptake of boys.  
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