
191-130. صص 1395، بهار 29شماره ورزشیفیزیولوژي 

تهرانی ۀسال17تا 11آموزان دختر بستگی ظرفیت حیاتی دانشمیزان همتعیین
آلومتريۀ روش اسپیرومتري و معادلدو شده به سنجیده

2زیبا استوان، 1افسانه شاکرین

*تربیت دبیر شهید رجاییدانشگاهکارشناس ارشد . 1

نی و علوم ورزشیو کارشناس مسئول پژوهشی پژوهشگاه تربیت بدکارشناس ارشد . 2

16/03/1394تاریخ پذیرش:06/09/1392تاریخ دریافت:

چکیده 
ۀسال17تا 11آموزان دختر حیاتی دانشبستگی ظرفیتتعیین میزان هماین پژوهش با هدف اجراي

آموز با دانش311،منظوربدین .انجام گردیدآلومتري ۀمتري و معادلورروش اسپیدو شده به سنجیده
و ظرفیت شدندانتخاب مترسانتی153±63/7قد کیلوگرم و 83/48±9وزن سال، 14±3میانگین سنی 

تعیین میزان گردید. جهتآلومتري محاسبه ۀها توسط دستگاه اسپیرومتر و نیز از طریق معادلحیاتی آن
تفاوت ،چنینهمورد استفاده قرار گرفت.مپیرسون بستگیهمب ضرینیزمذکورروش دو بستگی بین هم

هاي مستقل گروهدرتی ورزشکار با استفاده از آزمونهاي ظرفیت حیاتی گروه ورزشکار و غیربین میانگین
آموزان آلومتري در تعیین ظرفیت حیاتی دانشۀمعادلکه دهدمینتایج نشان . مورد بررسی قرار گرفت

هاي ظرفیت حیاتی گروه برخوردار است و بین میانگینα=0.86و r=0.83ساله از روایی 17تا 11دختر 
در شرایط که ها حاکی از این هستندبراین، یافتهعالوهداري وجود ندارد. اورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معن

ی آلومتري براي تعیین ظرفیت حیاتۀاز معادلتوان می،دسترسی به آزمایشگاه و دستگاه اسپیرومتريعدم
ساله استفاده نمود.17تا 11آموزان دختر دانش

روایی آلومتري، اسپیرومتري،ۀظرفیت حیاتی، معادل،موزان دخترآنشادکلیدي:واژگان

afsaneh.shakerin@yahoo.com:Emailنویسنده مسئول*
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مقدمه 
در نقش مهمی یکی از عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی است که یتنفسـ بی لقاستقامت

مین أها از مسیر هوازي تگونه فعالیتنیاز این. انرژي موردهاي ورزشی درازمدت دارداجراي فعالیت
تنفسی ـ معیاري براي سنجش ظرفیت قلبی ،حین فعالیتگردد و حداکثر اکسیژن مصرفی می
شود، یشینه تعریف میبعنوان توان هوازي که بهxam2VOرفی یا . حداکثر اکسیژن مصباشدمی

ازهمچنین،کند.رهایش اکسیژن ارائه میةاي زنجیرستی و یکپارچگی کارکرد اجزرشاخصی از د
بسیار نزدیک به تقریباًآنسن حداکثر افزایش ویابدافزایش میجنسدو هرنوجوانی درکودکی تا

گیري مستقیم کارکرد قلبی در جا که اندازهآناز). 1(باشدمیPHV1حداکثرسرعت رشد قدسن 
یشینه بتوان هوازي ، ساز دشوار است و طبق اصل فیکندهاهاي درمویژه در شدتبه،ورزشجریان

عنوان اغلب بهmax2VO،لذا؛سیاهرگی استـ ده قلبی و برداشت اکسیژن سرخرگینبرومحصول 
بستگیهم،شدهانجامهايپژوهشبراساس . )2شود (یشینه استفاده میبشاخصی از کارکرد قلبی 

هاي دلیل در میان ظرفیتهمینبه؛رفیت حیاتی وجود داردبین توان هوازي بیشینه و ظداري معنا
توان آن را براي برآورد توان هوازي اي برخوردار است و میظرفیت حیاتی از اهمیت ویژه،ریه

باالترین حجم هوایی ،ترین نماد سیستم تنفسیعنوان شاخصکار برد. این ظرفیت بهافراد بهۀبیشین
، ها براند. با افزایش سن و به موازات بلوغ فردداخل یا خارج از ریهتواند به است که یک فرد می

- مقاومت راه؛ اماکندپیدا میافزایشنیز ها ریهپذیريوسعت،یابدطول قد افزایش میگونه کههمان

کنند و از نظر کمی و ریه تغییراتی را تجربه میيعوامل عملکردیعنی؛ یابدهاي هوایی کاهش می
).2یابد (افزایش چشمگیري مینیزظرفیت حیاتی . همچنین، شونددگرگونی میکیفی دچار 

خصوص وضعیت سیستم تنفسی ارائه ارزشی را دراطالعات مفید و با،گیري ظرفیت حیاتیاندازه
ترین روشی که در تعیین ظرفیت متداول. باشدمیاهمیت کند و آگاهی از آن براي مربیان حائزمی

- نبودن، گراندسترساستفاده از دستگاه اسپیرومتر است که عواملی همچون در،ردحیاتی کاربرد دا

گیري ظرفیت حیاتی توسط اسپیرومتر و عدم آشنایی مربیان با روش بودن اندازهبربودن، زمان
شده در هاي ذکرکارگیري آن را بسیار محدود کرده است. محدودیتهاستفاده از این دستگاه، ب

منظور پژوهشگران را بر آن داشته است تا به،روش آزمایشگاهیي فیزیولوژیکی بهتعیین متغیرها
مثال، عنوان؛ بههاي دیگري استفاده نمایندهاي مختلف بدن از شیوهارزیابی سریع عملکرد دستگاه

).3کنند ( گفتن استفاده میزمون سخنآاز تعیین شدت تمرین هوازي منظوربهپژوهشگران
قالب درهاي مختلف بدن انسان کارکرد اندامتوصیف معادالت ریاضی و کاربرد آن در استفاده از

1. peak height velocity
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قبیل این.استقرار گرفته پژوهشگرانتوجه وردمهمین هدفنیز با1ومتريآلهاي معادله
نیز هاي مختلف بدن وکی وعملکردي اندامهاي فیزیولوژیشاخصبینارتباط،لومتريآهاي معادله

اندکیمطالعات،تاکنونکنند. میبیان هاي ریاضیقالب معادلهدررا انتروپومتري مرتبطمشخصات
انجام با استفاده از دستگاه اسپیرومتر وارتباط عملکردهاي ریوي با مشخصات آنتروپومتريمورد در

لعه مطاموردرامشخصات انتروپومتريریوي باارتباط بین عملکردهايپژوهشگرانبرخی شده است.
اکسیژن ارتباط بین حداکثر)2006(و همکاران 2چاترجیعنوان نمونه،؛ بهنداهدادقراربررسی و

ونژادقاعلیآ. )4(بررسی کردندهاي غیرفعال زمودنیآدرسطح بدن راوزن و، قد، سنمصرفی با
).5(ندمورد بررسی قرار دادتوان هوازي بیشینه راونیز ارتباط بین قد)1388همکاران (

با استفاده از ،نیز ارتباط عملکردهاي ریوي با مشخصات آنتروپومتريپژوهشدر چندین براین، عالوه
چهار کودك طبیعی 147،و همکاران3دي موثشده است. بررسی هاي آلومتري در کودکان رابطه

ظرفیت حیاتی استراحتی و قد آلومتريهاي ساله را مورد مطالعه قرار دادند و با بررسی رابطه18تا 
و 4فرانزروتنبراین،عالوه. )2(براي تعیین ظرفیت حیاتی دست یافتندايهاي ویژهبه فرمول،هاآن

د به و در دختران با قیک یشینه در پسران با قد به توان بتوان هوازي که ) دریافتند 1981(همکاران 
14تا شش کودك 438بر روي پژوهشی را 5انرتلیونز وهمچنین،).6(داردبستگیهمدو توان 
بهترین رابطه را با طول قد ،ظرفیت کل ریه و ظرفیت حیاتیکهکردندانجام دادند و گزارش ساله 

تولید کرده)تنهاییبه(قد نسبت بهنسبتاً بهتري را بستگیهمهاي ضریب،سوم قدۀو ریشرنددا
موزان آدانشmax2VOآلومتري براي برآورد ۀز معادلنیز ا)1389گائینی و همکاران (.)7(است 
آلومتري ممکن است از سازي عملکرد توانی یا). اعتقاد بر این است که مدل8(استفاده نمودنددختر

با تمام پژوهشگراناما ؛تر باشدقويدهی تناوبیامتیازآماري نسبت به روش لحاظ نظري، روانی و 
- ام مختلف نیازمند انججوامعآلومتري در ۀکارگیري معادلبهلذا،؛ این دیدگاه موافق نیستند

،ارتباط قوي بین عملکردهاي ریوي با مشخصات آنتروپومتري،حالاین. بااستهاي تکمیلی پژوهش
کارکردهایی از قبیل ظرفیت حیاتی بینۀباعث توجه خاص به معادالت آلومتري که رابط،ویژه قدبه
روایی داشت تان آبرراحاضرپژوهشگران مطالعۀوگردیداندررسی نمودهبا قد را بmax2VOو

بررسی قرار موزان دختر موردآورد ظرفیت حیاتی دانشآدربرراهمکارانلومتري دي موث وآلۀمعاد
آلومتري براي ۀ معادلرومتر و یزمان از دستگاه اسپطور همبهپژوهشی تاکنون کهییجاآناز.دهند

1. Allometry equation
2. Chatterjee
3. Demuth
4. Ruten Franz
5. lyons & tanner
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ظرفیتبستگیهمبررسی میزانبا هدفحاضر پژوهشنکرده است،عملکرد ریوي استفاده سنجش
آلومتري ۀمعادلواسپیرومتريروشدو بهشدهسنجیدهۀسال17تا11دخترآموزاندانشحیاتی
انجام گردید.فوق 

پژوهشروش
شهر ۀسال17تا 11ر آموز ورزشکار دختدانش105آموز غیرورزشکار و دانش206پژوهشدر این 
این انتخاب شدند. )نفر50گروه سنی از هر(دسترس درنفر به روش 311.اینشرکت کردندتهران 
فعالیت شهر تهران بهپرورشوآموزشچهار ۀشهید عراقی منطقزشی ورآموزان در کانون دانش

گروه یت ورزشی فعالۀسابق.دقیقه)90جلسه در هفته و هر جلسه سه (مشغول بودندورزشی 
ۀسابقآموزانکدام از دانشهیچبراین، عالوهسال بود. یک بیش از ورزشیهاي در کانونورزشکار 

روانی و معلولیت هاي بیماريغدد داخلی، ،تنفسیـقلبیهاي خاص از قبیل بیماريبیماري
از نظر ،اب شده بودندانتخجغرافیایی شهر ۀکه از یک منطقبا توجه به این ونداشتندراجسمانی

تقریباًثر بر بلوغ بیولوژیکی)ؤاجتماعی و فعالیت بدنی (عوامل متغذیه،،خانوادگی،شرایط اقتصادي
سه مدت بهچهار ۀ در ورزشگاه شهید عراقی منطقآموزاننشداپس از انتخاب نمونه،مشابه بودند. 

ساخت (ها با استفاده از تراز و قدسنجابتدا وزن و قد آزمودنی،منظورهفته آزمایش شدند. بدین
ساخت دیجیتال مدل (پرتابل ه اسپیرومتر کارگیري دستگابا به،سپس.گیري شداندازه)کشور آلمان
با جایگزینی قد هر ،ادامه. درگردیدمحاسبهصورت ایستاده ها بهظرفیت حیاتی آن،)کشور ژاپن

که ،)2.82ht×00186.0=VC(خصوص دخترانتعیین ظرفیت حیاتی مةآزمودنی در فرمول ویژ
همچنین، میزان .محاسبه شدهاحیاتی آنتوسط دي موث و همکارانش ارائه گردیده ،ظرفیت 

با استفاده از روشروش اسپیرومتري و معادلۀ آلومتري دو در ظرفیت حیاتی مقادیر بستگیهم
در نظر گرفته شد.05/0،اريداسطح معنوتعیین شد پیرسون بستگیهمآماري ضریب

نتایج
شده توسط دستگاه گیريمیانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي وزن، قد، ظرفیت حیاتی اندازه

ارائه شده است.1جدولدر آلومتريۀشده توسط معادلاسپیرومتر و ظرفیت حیاتی تعیین
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هاآلومتري آزمودنیظرفیت حیاتی اسپیرومتري و،وزن،هاي آماري قدشاخصـ1جدول

گروه سنی
(kg)وزن cm)قد (

VCمتري اسپیرو
(lit)

VCآلومتري
(lit)

انحراف میانگین
انحراف میانگینستاندارد

انحراف میانگیناستاندارد
انحراف میانگیناستاندارد

استاندارد
94/14656/565/4144/820/222/041/226/0سال)11اول (
19/15320/680/4472/843/231/071/231/0)سال12دوم (
90/15521/670/4854/854/229/085/231/0سال)13سوم (

21/15934/694/5101/862/232/002/333/0سال)14چهارم (
72/15807/562/5162/664/223/099/226/0سال)15پنجم (
46/16007/703/5417/769/226/009/339/0سال)16ششم (

76/15563/783/48952/232/085/239/0کل نمونه

پیرسون در بستگیهمآمده از طریق ضریب دستطالعات مربوط به میزان ارتباط بین متغیرهاي بها
ارائه شده است.2جدولهاي مختلف در گروه

هاي سنی مختلفدر گروهريآلومتمتري و حیاتی اسپیروبین ظرفیتبستگیهمضرایب ـ2جدول
αضریب Pارزش rبستگیهمضریب هاگروه

743/00001/0852/0سال)11گروه سنی اول (
841/00001/0913/0سال)12گروه سنی دوم (
868/00001/0929/0سال)13گروه سنی سوم (

762/00001/0865/0سال)14گروه سنی چهارم (
699/00001/0832/0سال)15گروه سنی پنجم (
681/00001/0810/0سال)16گروه سنی ششم (

664/00001/0798/0گروه ورزشکار
846/00001/0916/0ورزشکارگروه غیر

83/00001/0861/0کل نمونه
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هاي ظرفیت حیاتی اسپیرومتري گروه ورزشکار و اطاعات مربوط به میزان تفاوت بین میانگین
ارائه شده است.3جدولدر تی آزموندرغیرورزشکار

ظرفیت حیاتی اسپیرومتري در گروه ورزشکار و غیرورزشکارةویژتی مقدار آزمونـ3جدول

Pارزش مقدار تی(lit)ظرفیت حیاتی اسپیرومتري گروه انحرافمیانگین
05/0- 54/235/089/0ورزشکار 51/23/0غیرورزشکار

هاي ظرفیت حیاتی آلومتري گروه ورزشکار و ه میزان تفاوت بین میانگیناطالعات مربوط ب
شده است.نشان داده4جدولدر تی آزموندرورزشکار غیر

در گروه ورزشکار و غیرورزشکارآلومتريظرفیت حیاتی ةویژتی مقدار آزمونـ4جدول

Pارزش مقدار تی(lit)ظرفیت حیاتی آلومتري روهگ انحراف استانداردمیانگین
05/0- 90/244/097/0ورزشکار 82/236/0غیرورزشکار

اسپیرومتر شده توسط دستگاه گیريهاي سنی بین ظرفیت حیاتی اندازهدر تمام گروهبراساس نتایج، 
،بنابراینشود؛مشاهده مییارتباط مثبت،آلومتريۀشده از طریق معادلمحاسبهظرفیت حیاتیو

17تا 11آموزان دختر آلومتري در تعیین ظرفیت حیاتی دانشۀروش اسپیرومتري و معادلدو بین 
هاي میانگینمنظور آگاهی از تفاوت بهبراین، عالوه.)α=0.86(داري وجود ندارداساله تفاوت معن

نتایج کهاستفاده شد مستقلهاي در گروهتی ظرفیت حیاتی گروه ورزشکار و غیرورزشکار از آزمون
.وجود نداردگروه دو اختالف معناداري بین ،در این زمینهدهدنشان می

گیري حث و نتیجهب
بین ظرفیت حیاتی اسپیرومتري و ظرفیت حیاتی که دهدمینشان حاضرپژوهشهاي یافته

مثبت باالیی وجود دارد. بستگیهمها کل آزمودنیبین هاي سنی مختلف و در آلومتري در گروه
بستگیهمو کمترین میزان r)=0.868(سال به میزان13در گروه سنی بستگیهمبیشترین میزان 
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روش اسپیرومتري دو بین ،. همچنینگزارش شده است)r=0.681(سال به میزان 16در گروه سنی 
و تغییرات ظرفیت نشده استثبتداري اها تفاوت معنو آلومتري در تعیین ظرفیت حیاتی آزمودنی

کمترین حد این اختالف در گروه همچنین، . باشدمیسو کامالً هم،روشدو ها در یاتی آزمودنیح
خوانی همهاي دي موث و همکاران. این نتایج با یافتهه است) مشاهده شدα=0.929سال (13سنی 
بهترین رابطه را با قد،که ظرفیت حیاتیدهد حاضر نشان میپژوهشاز هاي حاصل یافتهدارد. 

،مترسانتی94/146سال) با میانگین قد 11اي که در گروه سنی اول (گونهبه.ها داردآزمودنی
سال) با میانگین قد16گروه سنی ششم (در و مشاهده شد لیتر 20/2میانگین ظرفیت حیاتی 

.)1جدول(لیتر ثبت گردید 69/2میانگین ظرفیت حیاتی ،مترسانتی46/160
با مطالعه هاآن.خوانی دارد) هم2000(و همکاران 1کارلبرگپژوهشیج حاصل از ها با نتااین یافته

بهترین ،طول قد ایستاده و قد نشستهکه کنگی دریافتند کودك هنگ1000بر روي 
که ند) نیز اظهار داشت1999(و همکاران 2ر دروک.)9کننده براي حجم ریه هستند (بینیپیش

استاتیک ریه نظیر ظرفیت حیاتی و ظرفیت کل بینی حجمسن و وزن براي پیشعوامل مستقل قد، 
،البته.)7کند (یید میأهمین نتایج را تنیز) 1982(3رهاي لیونزوتانفتهای). 10(ریه کاربرد دارند

راقدتوان هوازي وارتباط بیعدم، )1388همکاران (نژاد وآقاعلیپژوهشگران از جملهازبرخی
). 11(کنند میییدأرا تهاهمین یافتهنیز)1391همکاران (نیا وحاجی. )5(اندرش نمودهگزا

گزارش کردهوزن بدن راوقد، سن) عدم ارتباط بین توان هوازي با2004(4زلیکابراین، عالوه
).12است (

ن ظرفیت حیاتی میزا،سال17سال تا 11نشان داد که با افزایش سن از حاضر هاي پژوهشافتهی
5کند. این یافته با نتایج پژوهش پالکلیتر افزایش پیدا می69/2لیتر به 20/2از نیزدختران

زمان با افزایش پسر بالغ سالم بیان کرد که هم428بر روي پژوهشوي با .خوانی دارد) هم1982(
) 1993(6ساليالنتري و. )13کند. (ویژه ظرفیت حیاتی افزایش پیدا میریوي بهسن و بلوغ، حجم

افزایشنیز ها پذیري ریهبدن، وسعتةکه با افزایش سن و متناسب با افزایش اندازندکردتأییدنیز
ترتیب ها با توجه به قد بهیابد که نماي معیار آنهوایی کاهش میهاي مقاومت راهکند؛ اماپیدا می

وجسمانیبلوغموازاتبهورشدسنیندرسنتنرفباالبا،درواقع. )14باشد (می-29/1و 76/1

1. Karl berg
2. Cordero
3. Lyons & Tanner
4. Ozcelik
5. Palk
6. Lanteri & Sly
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افزایشسینهمحیطوریهوقلبابعادویژهبه،هااندامةاندازوحجمدختران،قدطولافزایش
،لذا؛باشدمیسنینایندرریهکلظرفیتوحیاتیظرفیتافزایشعاملامراین. یابدمی

بهترینعنوانبهقد،حقیقتدر. گرددمیپذیرامکانقدطولبراساسحیاتیظرفیتبینیپیش
پژوهش نشان داد که در بین هايدیگر یافته. استشدهییدأتریهعملکردازکنندهبینیپیش

داري در میزان اتفاوت معن،آموزان ورزشکار و غیرورزشکار بودجمعیت نمونه که ترکیبی از دانش
1گ برگااین یافته با نتایج مطالعات ه.)4و 3لجدوها مشاهده نشد (ظرفیت حیاتی استراحتی آن

ورزشکاران و ۀ ظرفیت کل ریوها با بررسی ظرفیت حیاتیخوانی دارد. آن) هم1988(و همکاران 
گروه ورزشکار و غیرورزشکار دو داري بین اتفاوت معندر این ارتباط، که بیان کردندغیرورزشکاران 

که وي بیان کرد.شده استنیز نشان داده) 1992(2باورزشپژوهاین نتیجه در ).15دارد (نوجود 
،ساناستقامت با گروه گواه همنیمهيگیران المپیک و قهرمانان دومیانگین ظرفیت حیاتی کشتی

که افزایش اندمطالعات طولی و مقطعی نشان دادههمچنین، ). 16(گونه اختالفی نداشته استهیچ
و 3ژوانهايبراساس یافتهدرحالی که.)81،71(شودوقف میمتسالگی 17و 16ینبین سنقد

به رشد خود نیزقدرشد توقفپس از ظرفیت حیاتی اجباري)(عملکرد ریوي، )2000(همکاران
معتقددیگر پژوهشگر) و چندین2013(همکاران و4فاریا،در توجیه این مطلب). 71(دهدمیادامه 
). 18(باشدمربوطتنفسیعضالتقدرتبهبخشیدراستممکنریويعملکردکهندهست

موجب بهبود ،سمآمشارکت بیماران مبتال به که نشان داد)1391ناظم (،اساسبرهمین
اسپیرومترهاي شاخصقبیل تغیرات فزاینده درهاي کارایی عملکرد تنفسی ازشاخص

5FVC,6FEV17وEFPکاهش انسداد ۀنشان،الینی ریويهاي بشاخصدر). این بهبود19(گرددمی
سانی فیبرهاي عضالنی اصلی وکمکی تقویت خاصیت کشۀ باشد که درنتیجمجاري هوا می

و همکاران8بریس والتربراین،عالوه). 20(دهنددمی را افزایش میثرؤنیروي م،ايدندهمیان
و متغیرهاي اقتصاد دویدن بینارتباطاز مقیاس آلومتري در ي فراترثیرأکه تدریافتند) 2003(

پژوهشگرانبرخی از . )21(وجود داردقد و طول اندام تحتانی طول بدن، ةتودهمچونآنتروپومتري 
برخی و submax2VOداري بینامعنو معکوس بستگیهمکه دهندنشان میاین نتایج ندهستمعتقد

1. Hagberg
2. Bowers
3. Xuan
4. Fariaa
5. Forced Vital Capacity
6. Forced Expiratory Volume in 1 sec
7. Peak Expiratory Flow rate
8. Brisswalter
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یید أنیز ت)1379همکاران (گائینی واین مطلب در پژوهش.)22(وجود داردآنتروپومتري متغیرهاي 
).23(کردندوزن بدن را گزارش بین توان هوازي بايمعنادارومعکوسها نیز ارتباط نآ.شده است
ویژه طول قد سبب بدن و بهةهاي ریوي متناسب با اندازتغییر حجم و ظرفیتباید گفت ،درمجموع
تی استراحتی ورزشکاران و غیرورزشکاران گونه اختالفی در ظرفیت حیاهیچاست که گردیده 

ها ویژه برخی ورزشثیر ورزش بهأدلیل تبه،هاي ورزشیاما به هنگام اجراي فعالیت؛مشاهده نگردد
گروه ورزشکار و غیرورزشکار از لحاظ عملکرد ریوي متفاوت ،از قبیل شنا بر قدرت عضالت تنفسی

.باشندیم
ۀعادلمشده از طریق بین ظرفیت حیاتی محاسبهبستگیهمن حاضر میزادر پژوهشطور کلی، به

,0.68آلومتري و اسپیرومتر به میزان 0.69, 0.76, 0.86, 0.84, 0.74=r)0.0001=Pترتیب در ) به
آمده در کل جمعیت نمونه به میزان دست. همچنین، روایی بهباشدمیسال 17تا 11هاي سنی گروه
0.83=r)0.0001=P ( هایی نظیر سن، جنس، محدودیتالزم به یادآوري است که. استثبت شده

کنترل گیري ظرفیت حیاتی و مکان آزمون تحتها، وضعیت فرد به هنگام اندازهابتال به بیماري
طوري (بهنبوده استويکنترل تحتگیري زمان اندازهوزیستیثیر بلوغ أت،اما؛استبوده پژوهشگر

دیگر صبح و برخی،و برخی از افراد نمونهاستنشده گیريها اندازهدنیمیزان بلوغ زیستی آزموکه
.ها نداشته است استگیريثیر چندانی در اندازهأتاین امر که )اندظهر مورد آزمایش قرار گرفتهازبعد

موث و آلومتري ديۀمعادلکه رغم آننتایج پژوهش و علیبا توجه به (،بنابراینپیام مقاله:
آموزان دانشةآلومتري ویژۀمعادلپژوهشگر مورد استفاده قرار گرفته است و در این مطالعهانهمکار
آلومتري ۀید روایی و پایایی معادلأیها و تحجم باالي آزمودنیباتوجه به را ارئه نکرده است)ایرانی 

ت حیاتی منظور کسب آگاهی از میزان ظرفیشود معلمان و مربیان ورزش بهپیشنهاد میفوق
بودن آساندلیلها، بهدسترسی به سایر روشسال، در صورت عدم17تا 11آموزان دختر دانش

ول سال و نیز امکان اجراي آن در هر طدر اي آن چندین مرتبهقابلیت اجراي ،اجراي این روش
اطمینان از نی هاي س) استفاده کنند. در سایر گروه82.2ht ×0.00186 =vc(آلومتري ۀاز معادل،مکان

.باشدمیيبیشترهاينیازمند پژوهش،استفاده از فرمولها وصحت یافته
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Abstract

The aim of this study was to determine the correlation of vital capacity of 11 to 17-year-
old girl students measured by spirometry and allometry equation. For this purpose, a
number of 311 girl students with average of age 14±3 years and average of weight 48/83±9
Kg and average of height 153±76 cm were selected and their vital capacity were calculated
by spirometer and also through allometric equation. Then, the statistical method of
Piersson's Correlation coefficient was used to assess the correlation between two method
of measurement of vital capacity. The statistical method of t test in independent groups
was used to assess the difference between vital capacity’s mean of athlete group and non-
athlete. the analysis of the data showed that allometric equation enjoys high validity in
determining the vital capacity of 11 to 17 years old girl students. (r=0.83 and α=0.86). and
there is not difference between vital capacity’s mean of athlete group and non-athlete.
There for the result of this research shows that allometric equation can be used for
determining the vital capacity of girl students in the conditions when exercise laboratory
and spirometer are not available.
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