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 رات ترکیب بدنیارزیابی روند تغیی
  و همبستگی بینmax2VO و

  سال18-11آنها در پسران 
 *استادیار دانشگاه تربیت مدرسدکتر رضا قراخانلو؛  

 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس ؛رضا محمودآبادی 
 استادیار دانشگاه تربیت مدرس ؛دکتر حمید آقا علی نژاد 

 ناس تربیت بدنیکارش ؛مهدی محمودآبادی 

 .گرفت انجام ساله 18-11 پسران در max2VO و بدنی ترکیب تغییرات روند ارزیابی هدف با پژوهش این :چکیده
 ویژگیهایی .شدند انتخاب تصادفی صورت به که است سال 18-11 پسر 400 شامل پژوهش این آزمودنیهای

 درصد و گیری اندازه پا ساق و بازو سر  هس زیرپوستی چربی ضخامت باسن، دور کمر، دور وزن، قد، شامل

 پیرسون همبستگی ضریب و واریانس تحلیل .شد سبهامح آزمودنیها max2VO و BMI، WHR چربی،

 سنی گروههای در بدن چربی درصد داد نشان نتایج .دهند می تشکیل را حاضر پژوهش آماری روشهای

 گروههای در max2VO و BMI، WHR میانگین بین اختالف اما ). <05/0p( ندارد داری معنا تفاوت مختلف

 و چربی درصد تغییرات بین داد نشان پیرسون همبستگی ضریب نتایج ).>01/0p( بود دار معنا مختلف سنی
 و BMI تغییرات بین ولی ).<05/0p( ندارد وجود معناداری ارتباط ساله 18-11 پسران در max2VO تغییرات
 تغییرات بین همچنین ).>01/0p و  = r-93/0( داشت وجود معناداری و منفی ارتباط max2VO تغییرات

WHR تغییرات و max2VO 71/0( آمد دست به داری معنا و مثبت ارتباط ساله 18-11 پسران درr=  و 
05/0p<.( بارز تفاوتهای وجود ،دیگر کشورهای کودکان روی شده  انجام مطالعات با مطالعه این نتایج مقایسۀ 

 در دهد می نشان و کند می نشان خاطر را رشد حال در کودکان در max2VO و بدن ترکیب صهایشاخ نظر از

 بر آنها کارگیری به که کرد توجه مختلفی اتمالحظ به باید دوران این طول در بدنی ترکیب ارزیابی روشهای

 .است شده بحث موارد این از نمونه چند .گذارد می تأثیر روشها اعتبار و دقت

 ، ترکیب بدنی، درصد چربی بدن پسرانBMI ،max2VO:  کلیدیگانژ  وا
* E.mail: nociri@neda.net 

 
 مقدمه

 کودکان تمام بیولوژیکی بلوغ تعریف، براساس

 زمانی هم اما کند، می پیروی مشابهی رشد الگوی از

 است، متفاوت کودکان در تقویمی سن با الگو این

 میزان در ریآشکا تفاوتهای معین سن هر در چنانچه

 بر تفاوتها این .یابد می نمود بیولوژیکی بلوغ

 دارند داری معنا اثر ورزش به فیزیولوژیکی پاسخهای

 آمادگی عوامل و بدنی ترکیب وزن، قد، ).2(

 رشد با همزمان که اند ویژگیهایی جمله از جسمانی

 در است ممکن تغییرات این سرعت .کنند می تغییر
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86   سال18-11 و همبستگی بین آنها در پسران VO2maxرزیابی روند تغییرات ترکیب بدنی وا

 شاخص تقویمی سن براینبنا .باشد متفاوت افراد

 دوران در بویژه افراد، ویژگیهای تشخیص در مناسبی

 بر مؤثر عوامل از یکی بدنی ترکیب ).1( نیست رشد

 بر معناداری تأثیر که است جسمانی آمادگی

 در ).2( دارد ورزش به فیزیولوژیک پاسخهای

 آنکه دلیل به موضوع این رشد حال در آزمودنیهای

 تغییر دو هر جنس و سن و نی،بد ترکیب بین رابطۀ

 روند از اطالع بنابراین .دارد ای ویژه اهمیت کند  می

 بسیار اهمیت رشد دوران در بدن ترکیب تغییرات

 موقعیت و فرهنگی، نژادی، تفاوتهای .دارد

 ).9( دارند تأثیر بدن ترکیب تغییرات بر جغرافیایی

 و بدنی تغییرات روند به مربوط نمودارهای
 شده مطرح تاکنون که رشدی دوران کیفیزیولوژی

 و است غیرایرانی کودکان ویژگیهای به مربوط بیشتر
 آنها تعمیم در محیطی، و ژنتیکی عوامل اثر به توجه با

  .کرد احتیاط باید ایرانی کودکان به
 با دهد می نشان کودکان مورد در )1983( اُر-بار

 صورت به نیز مطلق max2VO میانگین سن افزایش

 و بول کراهن نمودارهای ).2( یابد می افزایش خطی
 در max2VO تغییرات به مربوط )1985( همکاران

 افزایش ساله، 17 تا 6 سالم و نکرده تمرین کودکان

 افزایش با همراه max2VO مطلق مقدار در پیشرونده

 )2001( استدلر و کومانیکو ).2( دهد می نشان را سن
 را نژادی تهایتفاو و اجتماعی و محیطی تأثیرات

 نژادی گروههای در BMI کنندۀ  تعیین عوامل

  ).9( کردند بیان مختلف
 متغیرهای دهد می نشان پژوهشی های یافته

 دوران در را متفاوتی روندهای است ممکن مختلف

 با مرتبط نیز متغیرها این از بسیاری و کنند طی رشد

 )1991( بوچارد و مالینا ).13 ،5 ،2( یکدیگرند
 دوران در بدن چربی درصد تکاملی هایمنحنی

 نشان منحنیها این .کردند ارائه را نوجوانی و کودکی

 همراه دختران و پسران در بدن چربی درصد دهد می

 سالهای در پسران در و یابد می افزایش سن افزایش با

 ).2( دارد نسبی و مالیم افزایش بلوغ از پیش آخر

 از گروهی بررسی در )1999( همکاران و پاتوین

 وزن، که رسیدند نتیجه این به آمریکایی کودکان

 و بازو سر  سه زیرپوستی چربی ضخامت ،BMI قد،
 WHR اما بد، یا می افزایش سن افزایش با کتفی تحت

یابد و در پسران ثابت  در دختران کاهش می
 بررسی با )2001( همکاران و ساوا ).16(ماند  می

 و وزن در دریجیت افزایش قبرسی آموز دانش 2472
 بعد ای مالحظه  قابل طور به که کردند مشاهده را قد

 کند دختران در سالگی 13 و پسران در سالگی 15 از

  .شود می
BMI در سالگی 15 و پسران در سالگی 16 سن تا 

 و همکـاران راش). 20(یـابد  ختـران افـزایش مید
 سال 14 تا 5 کودک 80 روی تحقیقی در )2003(

 درصد سن، افزایش با همراه دریافتند ینیوزیلند

 یابد می افزایش پسران در نه اما دختران در بدن چربی

 و پسران  مطالعۀ در )2004( همکاران و راچ ).19(
 در را قد افزایش سرعت اوج سن کانادایی دختران

 ).17( کردند بیان 80/11 دختران در و 45/13 پسران
 بلوغ در حیطیم و ژنتیکی عوامل تأثیر به توجه با

 بر بیولوژیکی بلوغ تأثیر و کودکان بیولوژیکی

 به توجه با و تنفسی -قلبی آمادگی و بدنی ترکیب

 خارجی تحقیقات نتیجۀ تکاملی منحنیهای اینکه

 ایرانی نژاد از متفاوت نژادهای با کودکانی در و است

 شناخت برای مناسبی مالک احتماالً گرفته، انجام

 .نیست ایرانی کودکان در مذکور ویژگیهای
 در تغییرات این از بعضی بررسی با حاضر پژوهش

 خارجی منابع با مقایسه و ایرانی کودکان از گروهی

 آنها در تغییرات این روند شناسایی به است کوشیده

 بدنی ویژگیهای شناخت با است بدیهی .کند کمک
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87 دکتر رضا قراخانلو، رضا محمودآبادی، دکتر حمید آقا علی نژاد، مهدی محمود آبادی

 در توان می مختلف سنین در نوجوانان و کودکان

 این نتایج ارزشیابی و تمرینی های  برنامه تدوین

 این که کرد عمل علمی و مناسب ای گونه به ها برنامه

 و کودکان با که مربیانی و ورزش معلمان برای بویژه
 برخوردار بیشتری ارزش از دارند سروکار نوجوانان

 که خطاهایی از را کشور علمی جامعۀ و بود خواهد

 شاهدیم ناننوجوا جسمانی نیمرخ اعالم و برآورد در

 .کرد خواهد مبرا

 شناسی  روش
 صورت به که است مقطعی حاضر پژوهش روش

 را تحقیق این آزمودنیهای .است شده انجام میدانی

 تشکیل 1384 درسال سیرجان شهرستان از پسر 400

 دامنۀ .شدند انتخاب تصادفی صورت به که دهند  می

درصد چربی .  سال است18-11ی آزمودنیها سن
گیری ضخامت چربی زیرپوستی  ندازهبدن با ا

 ولـرمـف از ادهـاستف اـب و اـپ اقـس و ازوـر بـس سه

1)+SFΣ( 735/0 =%BF ایـه  ادلهـمع هـب وطـربـم 

 آزمودنیها وزن ).2( شد محاسبه همکاران و اسالتر

 کیلوگرم به لباس حداقل با و ترازو از استفاده با

 قد، طول آوردن دست به برای .شد گیری اندازه

 و صاف بدنشان که حالی در و برهنه پای با آزمودنیها
 قراردادن با و قرارگرفتند قدسنج مقابل در بود کشیده

 .شد ثبت متر سانتی به قد آنها سر روی بر کش  خط
 با و قد و وزن گیری اندازه با بدن تودۀ شاخص

 ).2( شد محاسبه 2BMI= w/h فرمول از استفاده

 کمر وگیری دور  با اندازهنسبت دور کمر به باسن 

) cm/ (دورباسن ) (cmفرمول  باسن و با استفاده از
 حداکثر ).14( آمد دست به WHR =دورکمر

 20 دوی آزمون طریق از )max2VO(مصرفی اکسیژن

 و تجزیه در .شد تعیین 1مربوط فرمول و ران شاتل متر
 اختالف تعیین برای حاضر، پژوهش نتایج تحلیل

 واریانس تحلیل روش از سنی یگروهها میانگین

 و دانکن آزمون از میانگینها مقایسۀ برای و یکطرفه
 از متغیرها بین همبستگی میزان و ارتباط ارزیابی برای

 افزار  نرم ).21( شد استفاده پیرسون همبستگی ضریب

SPSS و STATISTICA تحلیل و تجزیه برای 

 آزمون از .رفت کار به نمودارها ترسیم و ها داده

 ها داده نرمالیتی بررسی در اسمیرنف -کولموگروف

 .شد استفاده

 ها یافته
ای ـرهـی متغیـوصیفـای تـه ارهـ آم1دول ـج
 که طور همان .دهد می نشان را شده گیری اندازه

 تا 14 سن جز به سنین تمام در شود می مشاهده

 با همراه BMI میانگین در تدریجی افزایش سال15

 همچنین ).1 شکل( شود می مشاهده سن افزایش

 WHR و )BMI )01/0< p نـیـبداری  اختالف معنـا

)01/0< p( که شد مشاهده مختلف سنی گروههای 

 نشان را دانکن تعقیبی آزمون نتایج 3 و 2 جدول

 شاخصهای بین همبستگی نیز 4 جدول .دهند می

 سنی گروههای در را نسبی max2VO و بدنی ترکیب

  .یدنما  می عرضه شده مطالعه

                                                             
1. VO2max=   025/31)+238/3×سرعت (-)248/3×سن)+(1536/0×سرعت×سن (
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88   سال18-11 و همبستگی بین آنها در پسران VO2maxرزیابی روند تغییرات ترکیب بدنی وا

 ردۀ هر در نفرات تعداد .بدن چربی درصد و BMI ،WHR، max2VO وزن، قد، متغیرهای توصیفی های آماره .1 جدول
 .دهد  می نشان را معیار انحراف ± میانگین اعداد، و بود نفر 50 سنی

درصد چربی بدنkg( BMI WHR max2VO (ml/kg/min)(وزن  )cm(قد )y(سن 

11 01/7  ± 91/14502/7 ± 30/35 73/2 ± 54/16071/0 ± 814/011/4 ± 47/52 44/6±91/13 

12 14/8  ±  65/14833/9 ± 94/38 35/3 ± 50/17046/0 ± 830/079/3 ± 93/50 83/5 ± 71/14 

13 72/8 ± 80/15414/10 ± 46/4295/2 ± 55/17047/0 ± 821/014/3 ± 44/51 53/5 ± 21/13 

14 46/8 ± 22/16311/13 ± 98/5226/4 ± 77/19060/0 ± 826/069/4 ± 66/50 35/7 ± 71/15 

15 67/6 ± 98/16680/9 ± 58/53 47/3 ± 22/19059/0 ± 800/000/4 ± 70/50 49/4 ± 33/13 

16 40/6 ± 57/17098/10 ± 35/5952/3 ± 37/20039/0 ± 791/026/4 ± 06/49 12/4 ± 91/12 

17 75/6 ± 01/17181/12 ± 59/6022/4 ± 71/20050/0 ± 806/080/5 ± 10/49 59/6 ± 66/12 

18 55/6 ± 48/17289/9 ± 54/62 03/3 ± 02/21031/0 ± 789/038/6 ± 29/49 50/5 ± 37/12 

 66/13 ± 81/5 56/50 ± 811/053/4 ± 91/18054/0 ± 73/4978/3 ± 8/16014/14 ± 20/12 کل

 
 

11 12 13 14 15 16 17 18

Age(y)

-1.4

-1.2

-1.0
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-0.6
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-0.2

0.0
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0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

قد 
وزن 
 BMI
درصد چربی 
 WHR
 VO2max(ml/kg/min)
 VO2max(lit/min)

 
 Z نمرات اساس بر متغیرها تغییرات .1  شکل
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89 دکتر رضا قراخانلو، رضا محمودآبادی، دکتر حمید آقا علی نژاد، مهدی محمود آبادی

 دانکن روش به BMI میانگین مقایسۀ نتایج .2 جدول
 18 17 16 15 14 13 12 11 سن
11  ns ns ns ns ns ns * 
12   ns ns * * ns * 
13    ns ns * ns * 
14     * * ns * 
15      ns ns ns 
16       ns ns 
17        ns 
18         

                               ns دهد  می نشان را بودن معنادار و غیرمعنادار ترتیب به *و. 
 

 دانکن روش به WHR میانگین مقایسۀ نتایج .3 جدول
 18 17 16 15 14 13 12 11 سن
11  ns ns ns ns ns ns * 
12   ns ns * * ns * 
13    ns ns * ns * 
14     * * ns * 
15      ns ns ns 
16       ns ns 
17        ns 
18         

 
  مختلف سنی گروههای در نسبی max2VO و بدنی ترکیب شاخصهای بین همبستگی .4جدول

شاخص
 سن

BMI WHR درصد چربی  
11 ns ns ns max2VO 
12 ns ns ns max2VO 
13  **46/0r =ns ns max2VO 
14  **38/0r =ns ns max2VO 
15 ns ns ns max2VO 
16 ns  *28/0r =ns max2VO 
17 ns ns ns max2VO 
18 ns ns ns max2VO 

                           ns ، * 01/0 و 05/0 سطح در دار معنا و دار غیرمعنا ترتیب به  ** و 
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90   سال18-11 و همبستگی بین آنها در پسران VO2maxرزیابی روند تغییرات ترکیب بدنی وا

 گیری بحث و نتیجه
 قد

دهـد میـانگین قد در پسران   نشـان می1شکـل 
 .یابد می افزایش سن افزایش با راههم ساله 11-18

 .است متفاوت مختلف سنین در قد افزایش سرعت
 بیشترین سال 14 تا 13 سنی فاصلۀ در سرعت این

 است بلوغ دوران تغییرات به مربوط احتماالً که است

 و هیپوفیز هیپوتاالموس، هورمونهای تأثیر تحت و
  ).2( گیرد می صورت جنسی غدد

 شود، می مشاهده 2 شکل در که طور همان

 و )20( قبرسی پسران در قد افزایش سرعت
 در مطالعه این آزمودنیهای مانند )6( مجارستانی

 حد در آن سرعت از بیشتر سال 14 تا13 سنی فاصلۀ

 پسران در دوره این اما، .است دیگر سالهای فاصل

 12 سنی فاصلۀ در )15( هندی و )12( 1995 اسپانیایی

 روی بر طولی ای مطالعه در .دده می رخ سال 13 تا

 افزایش سرعت اوج سن کانادایی، پسران از گروهی

  ).17( است شده ذکر 45/13 آنها در قد
 شود، می مشاهده 2 شکل در که طور همان

 قابل قد نظر از مختلف کشورهای کودکان تفاوتهای

 کودکان قد میانگین سنین تمام در .است توجه

 و )1995( اسپانیایی دکانکو با مقایسه در شده مطالعه
 اسپانیایی کودکان با اما است، کمتر قبرسی کودکان

 برابری تقریباً مجارستانی کودکان و )1980(

 کودکان قد میانگین سنین تمام در تقریباً .کند می

 باالتر هندی کودکان با مقایسه در حاضر مطالعۀ

 کودکان قد میانگین بودن تر نزدیک .است

 با مقایسه در 1980 اسپانیایی دکانکو هب شده مطالعه

 تأثیر دهندۀ  نشان احتماالً 1995 اسپانیایی کودکان

 است، قد تغییرات بر )تغذیه نظیر( محیطی عوامل

 برای کوتاهی بسیار مدت سال 15 زمانی فاصلۀ زیرا

 شاید بنابراین .است نژاد یک در ژنتیکی تغییرات

 نظیر( قد افزایش بر مؤثر محیطی شرایط گفت بتوان

 اسپانیا در 1980 به نسبت 1995 سال در )تغذیه

 )تغذیه نظیر( محیطی شرایط و است شده تر مناسب
 اسپانیایی کودکان به احتماالً شده مطالعه کودکان

  .دارد تری نزدیک شباهت 1980
 و همسان تخمی  تک دوقلوهای که هاییبررسی در

 در ژنتیک سهم اند، شده مقایسه دوتخمی دوقلوهای

 تقریباً بزرگسالی در او نهایی قد همچنین کودک قد

  ).2( است شده گزارش درصد 60
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 مطالعۀ پسران در قد تغییرات روند مقایسۀ .2 شکل

 دیگر مطالعات با حاضر
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١٩٩۵اسپانيا 

 مطالعۀ پسران در وزن تغییرات روند مقایسۀ .3 شکل
 دیگر مطالعات با حاضر
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 وزن
 سن افزایش با همراه وزن افزایش سنین تمام در

 نیز وزن افزایش سرعت اوج که شود می مشاهده

 ).3شکل( است سال 14 تا 13 سنی فاصلۀ در قد مانند

 تودۀ افزایش دلیل به بیشتر وزن افزایش این احتماالً

 رخ مردان در بلوغ دوران در که است عضالنی

  ).2( دهد می
 در شود، می مشاهده 3 و 2شکل در که طور همان

 سن نیز مجارستانی و قبرسی هندی، اسپانیایی، پسران

 قد افزایش اوج سن با هماهنگ وزن افزایش اوج

 ممکن قد مانند نیز وزن افزایش شتاب این .است

 و بلوغ دورۀ هورمونی تغییرات به پاسخ در است
  .باشد قد افزایش
 شود، می مشاهده 3 کلش در که طور همان

 .است متفاوت مختلف گروههای در وزن تغییرات
 شده مطالعه کودکان وزن میانگین سنین تمام در

 قبرسی کودکان و 1995 اسپانیایی کودکان از کمتر

 کودکان و 1980 اسپانیایی کودکان با اما است،

 تمام در .دهد می نشان کمتری اختالف مجارستانی

 مقایسه در حاضر مطالعۀ کانکود وزن میانگین سنین

 الگوی همچنین .است باالتر هندی کودکان با

 قبرسی کودکان با مطالعه این کودکان وزن تغییرات

 .است مشابه

 )BMI(شاخص تودۀ بدنی 
 افزایشی سال 15 تا 14 سن جز به سنین تمام در

 سن افزایش با همراه BMI میانگین در تدریجی

 ایتالیایی کودکان رد روند این ).1شکل( شد مشاهده

 روی ای مطالعه در اما ،)10( است شده گزارش نیز

 18 سن تا BMI افزایش روند فرانسوی، کودکان

 که سالگی 15 سن در کاهش و داشت ادامه سالگی

  ).18( است نشده گزارش شد مشاهده مطالعه این در

 در شود، می مشاهده 4 شکل در که طور همان

 از حاضر پژوهش دکانکو BMI میانگین سنین تمام

 کودکان از ولی کمتر بریتانیایی و قبرسی کودکان

 تمام در سال، 17 سن بجز همچنین .است بیشتر هندی

 کمتری BMI میانگین حاضر مطالعۀ کودکان سنین

 BMI میانگین .داشتند خود )23(کانادایی همتایان از

 به حاضر پژوهش سال 14 تا 11 سنی گروههای

 از اما است، نزدیک 1980 سال اسپانیایی کودکان

 .است کمتر مراتب به 1995 اسپانیایی کودکان
 کشورهای کودکان در BMI تغییرات الگوی تفاوت

 بلوغ و رشد مراحل در اختالف دلیل به شاید مختلف

 دورۀ جهشی رشد هورمونی، تغییرات با که باشد،

 میزان افزایش و عضالنی تودۀ زیادشدن و نوجوانی

 عوامل و عوامل این تمامی ).2( ستا همراه چربی

 .تأثیرگذارند BMI و وزن و قد بر اجتماعی و محیطی
 بلندقدتر کودکان و کمتر BMI تر کوتاه کودکان

BMI بافت که دارد وجود احتمال این .دارند بیشتری 

 وزن کردن اضافه در چربی بافت به نسبت عضالنی

 نیهایآزمود از بسیاری یعنی باشد، داشته تأثیر بیشتر

 اسکلتی عضالنی تودۀ تر بزرگ BMI از برخوردار

 مناسبی شاخص شاید BMI بنابراین .دارند بیشتری

  .نباشد کودکان در بدن ترکیب برای
 BMI اختالف توان نمی موارد این به توجه با

 اختالف را دیگر کودکان با مطالعه این کودکان

 آیا که است تردید جای و گرفت نظر در آنها چاقی

 بندی طبقه در مساوی طور به BMI از معینی دودح

 .شود استفاده مختلف جمعیتهای در سالمتی خطرات
 عضالنی بافت رشد دوران در احتماالً که آنجا از

 بیشتری تأثیر وزن افزایش در چربی بافت به نسبت

 افزایش بر ورزش و تمرین تأثیر به توجه با و دارد

 به نسبت ورزشکار کودکان شاید عضالنی، تودۀ

 تری بزرگ BMI از خود غیرورزشی همتایان
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 استفاده در بیشتر احتیاط ضرورت .باشند برخوردار

 قبل سالها ورزشکاران در BMI شاخص از

 .هست نیز بیشتر تحقیقات مستلزم البته که آشکارشده
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١٩٧٧بريتانيا  
١٩٩٧بريتانيا  
٢٠٠٠قبرس  
اين مطالعه 
هند 
رفرنس بريتانيايي 
کانادا 

 مطالعۀ پسران در BMI تغییرات روند مقایسۀ .4 شکل
 دیگر مطالعات با ضرحا

 )WHR(نسبت دور کمر به باسن 
 گروههای بین در WHR میانگین ترین بزرگ

 است سال 12 سنی گروه به مربوط حاضر مطالعۀ سنی

 سنین در WHR میانگین مطالعه این در ).1 شکل(

 با تناسبی تغییرات این اما یابد، می تغییر مختلف

 وهشپژ نتایج با موضوع این .ندارد سن افزایش

 WHR میانگین کاهش که )7( همکاران و فریدمن

 گزارش آمریکایی پسران در سال 17 تا 5 سن از را

 مثل هایی نسبت از استفاده .ندارد همخوانی کردند

WHR دلیل به شاید کودکان چاقی ارزیابی در 

 بعضی در ).22( نباشد مناسب سن به زیاد وابستگی

 ضخامت و کمر دور اندازۀ شاید ذکرشده مطالعات

 گیری اندازه در WHR به نسبت زیرپوستی چربی

  ).7( باشند بهتر چربی توزیع

 درصد چربی بدن
 گروههای بین در چربی درصد میانگین باالترین

 است سال 14 سنی گروه به مربوط شده مطالعه سنی

 مشاهده 1 جدول در که طور همان ).1 جدول(

 راتتغیی با متناسب چربی درصد تغییرات شود، می

 بین معناداری تفاوت واریانس تحلیل .نیست سن

 شده مطالعه سنی گروههای بین چربی درصد میانگین

 دوران این طول در وزن افزایش بنابراین .نداد نشان

 چربی بدون بافت افزایش دلیل به بیشتر است ممکن

  ).11( باشد عضالنی تودۀ بویژه
 4 کودکان مطالعۀ در )1998( میشلسن و مولگارد

 در که رسیدند نتیجه این به دانمارکی سالۀ 19 تا

 یابد، می افزایش دختران در چربی درصد بلوغ دوران

 ).11( دارد کاهش میزان این پسران در که حالی در

 و همکاران در کانادا نیز اوگلیمطالعات مقطعی 
 دهد می نشان را چربی درصد تغییرات الگوی همین

 بود تر بزرگ آنها رد چربی درصد مطلق ارزشهای اما

 افزایش بوچارد و مالینا منحنیهای تکاملی). 11(

 پیش آخر سالهای در چربی درصد در نسبی و مالیم

 از پس که دهد می نشان را پسران در جنسی بلوغ از

 بیانگر امر این .یابد می کاهش آهستگی به آن

فزایش تودۀ بدون چربی در دورۀ بلوغ جنسی ا
  ).2(است 

 نیز حاضر مطالعۀ در چربی درصد اتتغییر روند

 برای .است بوچارد و مالینا منحنیهای مشابه تقریباً

 در چربی درصد تغییرات الگوی 5 شکل مثال،

 )11( دانمارکی همتایان و حاضر مطالعۀ کودکان
 کودکان در چربی درصد .دهد می نشان را آنها

 سن افزایش با همراه سال 18 تا 11 سن از دانمارکی

 دوران در را نزولی سیر واقع در و است یافته کاهش

 سیر مطالعۀ این کودکان در اما .دهد می نشان رشد

 افزایش که سالگی 14 بجز سال18 تا 12 سن از نزولی

 افتد می اتفاق دوره این در چربی درصد در زیادی

 بینید می 5 شکل در که طور همان .شود می مشاهده

 درصد انگینمی سالگی، 14 جز به سنین تمام در
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 همتایان از کمتر مطالعه این کودکان در چربی

 به است ممکن موضوع این که آنهاست دانمارکی

 از محیطی شرایط اختالف بلوغ، و رشد مراحل دلیل

 .باشد تحرک میزان و تغدیه وضعیت جمله
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اين مطالعه 

 
 مطالعۀ پسران چربی درصد تغییرات مقایسۀ .5 شکل

 دانمارکی همتایان با رحاض
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این مطالعه 
میانگین مطالعات طولی 

 
 پسران max2VO تغییرات روند مقایسۀ .6 شکل

 دیگر مطالعات با حاضر مطالعۀ

 )max2VO(اکسیژن مصرفی بیشینه 
 را نسبی بیشینۀ مصرفی اکسیژن میانگین 1 جدول

 تحلیل .هدد می نشان مطالعه این سنی گروههای در

 نشان دانکن روش به میانگین ایسۀمق آزمون واریانس

 بیشتر با سال 16 و 11 سنین بین اختالف داد

 بین اختالف ولی بود، دار معنا سنی گروههای

  .نیست دار معنا دیگر سنی گروههای

 تغییر سن افزایش با همراه دیگر، عبارت به

 لیتر  میلی ازای به بیشینه مصرفی اکسیژن در چندانی

 سنی گروههای این ودکانک در دقیقه در کیلوگرم

 -بار و همکاران و بول کراهن های یافته .نشد مشاهده
 با همراه پسران در max2VO دهد می نشان نیز ار

 دورۀ از پس اما ماند، می باقی ثابت تقریباً سن افزایش

 هر ازای به max2VO در میانگین ارزشهای نوجوانی

 طور به بزرگسالی سالهای سرتاسر در کیلوگرم

  ).2( یابد می کاهش ای روندهپیش
 مقادیر میانگین سالگی 20 تا داد نشان رابینسون

max2VO ًدر کیلوگرم هر ازای به لیتر  میلی 50 تقریبا 

 70 در و 40 به سالگی 40 سن در که است دقیقه

 دقیقه در کیلوگرم هر ازای به لیتر  میلی 30 به سالگی

 ویر شده انجام طولی مطالعات در ).2( رسد می

 ثبات سایرین و کاهش برخی افزایش، برخی پسران،

 با همراه دقیقه در کیلوگرم ازای به max2VO در

 در مطالعات این .اند کرده گزارش را سن افزایش

 ازای به max2VO در کلی نزولی روند دختران مورد

 اما .دهد می نشان را سن افزایش با همراه کیلوگرم هر

 همراه نسبی max2VO دربارۀ مطالعات مجموع در

 در و ثابت ارزشهای وجود پسران در سن، افزایش با

 ).2( دهد می نشان را پیشرونده کاهش دختران

 نسبی max2VO تغییرات روند در موجود تفاوتهای

 بر مؤثر عوامل سایر اثر با سن افزایش با همراه

 در تفاوت .شود می توصیف هوازی آمادگی

 در تغییرات و شدر هنگام به بدنی ترکیب تغییرات

 اختالفات این به توان می را روزانه بدنی فعالیت

 ).2( داد نسبت
 پسران در را max2VO تغییرات روند 6 شکل

 برخی از آمده دست به میانگینهای و حاضر مطالعۀ

 که طور همان ).2( دهد می نشان را طولی مطالعات

 سالگی، 11 بجز سنین تمام در شود می مشاهده
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 از کمتر مطالعه این کودکان در max2VO میانگین

 .است طولی مطالعات از آمده دست به میانگین
 حاضر مطالعۀ کودکان max2VO مقایسۀ همچنین

 شده انجام هلندی کودکان روی بر که ای مطالعه با

 میانگین سنین تمام در سالگی 18 تا 13 از داد نشان

max2VO این پسران در دقیقه در کیلوگرم ازای به 

 تفاوتها این ).8( است هلندی همتایان از بیش لعهمطا

 ،max2VO گیری اندازه روشهای به توان می را
 در تحرک میزان دلیل به عضالنی تودۀ تفاوت

 شرایط از ناشی چربی میزان مختلف، محیطی شرایط

 .داد نسبت ژنتیکی عوامل و ورزشی، و ای تغذیه
 مانجا مطالعات جدیدترین از یکی در اینکه جالب
 تا 15 دختران max2VO میانگین )3( کشور در شده

 با برابر کرج شهرستان آموز  دانش سالۀ 17

ml/kg/min 5/40 است شده ذکر. 
 بین داد نشان پیرسون همبستگی ضریب نتایج

 max2VO تغییرات و چربی درصد تغییرات

 ساله 18-11 پسران در )دقیقه در کیلوگرم لیتر  میلی(

 به توجه با ).<05/0p( ندارد جودو داری معنا ارتباط

 از max2VO برآورد برای حاضر پژوهش در اینکه

 دارد کار و سر بدن وزن حمل با که ران شاتل آزمون

 مقدار بر بدن چربی است ممکن است، شده استفاده

 آنجا از ولی .باشد داشته تأثیر max2VO شدۀ برآورد

 و کننده  تعیین چندسازۀ max2VO مقدار در که
 انگیزش مهارت، دویدن، اقتصاد نظیر دیگری املعو

 سنین طول در و دارند دخالت نیز بدنی ترکیب و

 برداشت در درگیر اندامهای جمله از بدنی ابعاد رشد

 معناداری ارتباط یابند، می تغییر اکسیژن مصرف و

 .شود نمی مشاهده max2VO و چربی درصد بین

 تغییرات بین داد نشان حاضر پژوهش نتایج همچنین

BMI تغییرات و max2VO ساله 18-11 پسران 

  = r-93/0(داری وجود دارد  تباط منفی و معناار

  BMIافزایش بیانگر ها یافته همچنین ).>01/0pو

 دهد می نشان این و است سن افزایش با همراه

 متفاوت مختلف سنین در قد و وزن نسبی تغییرات

 قد به تنسب وزن سن، افزایش با که طوری به است،

 اجرای اینکه رغم  علی بنابراین .دارد بیشتری افزایش

 ،)5( یابد می افزایش سن افزایش با همراه استقامتی
 با شود می بیان وزن نسبت به max2VO که زمانی

BMI نتایج همچنین .دهد می نشان منفی ارتباط 

 تغییرات بین داد نشان پیرسون همبستگی ضریب

WHR تغییرات و max2VO )در )دقیقه در لیتر  لیمی 

 وجود داری معنا و مثبت ارتباط ساله 18-11 پسران

 توان می خالصه طور به ).>05/0pو  =r 71/0( دارد

 .گرفت نتیجه را زیر موارد
 در خارجی وزن و قد منحنیهای از استفاده .1

 نظر به مناسب ایرانی کودکان در ویژگیها این بررسی

 .باشد همراه عیغیرواق تفاسیر با شاید و رسد نمی
 باید رشد حال در کودکان وزن مقایسۀ هنگام .2

 .داشت توجه تقویمی سن از بیش قد میزان به
 همتایان با مطالعه مورد کودکان BMI تفاوت .3

 بتنس آنها قد میزان تفاوت به توان می را آنها خارجی

 چاقی میزان تفسیر در BMI از استفاده احتماالٌ .داد

 .نیست مناسبی مالک رشد حال در کودکان
 در عضالنی بافت بیشتر سهم به توجه با .4

 مثبت تأثیر و رشد دوران طول در وزن افزایش

 کودکان احتماالً عضالنی، تودۀ بر تمرین و ورزش

 جارهن به BMI با ارتباط در ورزشکار و پرتحرک

 .دارند نیاز
 دلیل به بیشتر مطالعه مورد کودکان وزن افزایش

 .است داده رخ آنها چربی بدون بافت افزایش
 رشد حال در کودکان چاقی مقایسۀ برای بنابراین

 تفاسیر با BMI به نسبت چربی درصد از استفاده

 .بود خواهد همراه تری دقیق
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