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  پرش آزمون هوازی با  توان بیبرآورد
   با نام آزمون بی هوازیزیگزاگ جدید

  (TMAT)تربیت مدرس 

   * دانشگاه تربیت مدرس؛نژاد  دکتر حمید آقاعلی 
 دانشگاه تربیت مدرس ؛دکتر رضا قراخانلو 

  بدنی دانشگاه تربیت مدرس  ارشد تربیت  کارشناس ؛سمیه یوسفوند 

 با نام آزمون بی هوازی جدید زیگزاگ پرش آزمون با هوازی  بی توان برآورد از است بارتع حاضر پژوهش هدف  :چکیده
 میانگین با تهران شریعتی دانشکدۀ بدنی  تربیت دختر دانشجوی 30 پژوهش آماری نمونۀ (TMAT)تربیت مدرس 

 بدن چربی درصد و کیلوگرم 53/53±5/5 بدن تودۀ متر،  سانتی 18/162±31/5 قد سال، 46/22±81/1 سن

 آزمونهای با آزمودنیها خستگی شاخص و حداقل، میانگین، اوج، هوازی  بی توان .بودند درصد 60/5±54/25

 ضربان و خون الکتات تغییرات همچنین، .شد گیری  اندازه جدید زیگزاگ پرش و مرجع آزمون ثانیه 30وینگیت

 از آمده  دست  به حداقل و میانگین اوج، هوازی  بی توان بین داد نشان ها  افتهی .شد  مقایسه آزمون دو در آزمودنیها قلب

 ،)>r، 01/0P<، 55/0= r، 01/0P=69/0 ؛>r، 01/0P =73/0 ترتیب  به( دارد وجود معناداری همبستگی آزمون دو
 الکتات تغییرات بین ).<r، 01/0P =31/0( نشد مشاهده معناداری همبستگی آزمون دو در خستگی شاخص بین ولی

 ).P =755/0( نشد مشاهده آزمون دو بین معناداری تفاوت آزمون، از پس دقیقه 5 تا استراحت زمان از خون

 ).P =463/0( نیامد دست به معناداری تفاوت آزمون دو از پس بالفاصله تا پیش قلب ضربان تغییرات بین همچنین،

 آزمون از آمده  دست به حداقل و میانگین ،اوج توان ICC آزمون نتایج جدید، زیگزاگ پرش آزمون پایایی بررسی در

 =86/0 ترتیب به( داد  نشان را باالیی پایایی ضریب مجدد آزمون-آزمون مرحلۀ دو در جدید زیگزاگ پرش
r،93/0=r، 85/0= r(، آمد دست به متوسطی پایایی ضریب خستگی، شاخص مورد در ولی )56/0= r.( اینکه نتیجه 

 از توان  می آن باالی پایایی و ثانیه 30وینگیت مرجع باآزمون جدید زیگزاگ پرش نآزمو باالی همبستگی دلیل به

  .کرد استفاده ورزشکاران هوازی  بی اجرای های شاخص ارزیابی در جدید آزمون این

  هوازی، الکتات   ثانیه، توان بی30آزمون جدید پرش زیگزاگ، آزمون وینگیت  :واژگان کلیدی
*  E.mail: halinejad@modares.ac.ir 

  مقدمه
 جسمانی قابلیتهای نیازمند ورزشی هر در موفقیت

 نقش جسمانی آمادگی .است خاص فیزیولوژیکی و

 روشهای از یکی .دارد ورزشی اجرای بر مؤثری

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 1387 تابستان) 42پیاپی  (2 شماره -انزدهم شسال 

  98 (TMAT) با نام آزمون بی هوازی تربیت مدرس ش زیگزاگ جدیدبرآورد توان بی هوازی با آزمون پر

 بر تمرینی های  برنامه اثربخشی میزان تعیین در اصلی

 آمادگی وضعیت از آگاهی ورزشی، اجرای

 پیوستۀ گیری  ازهاند .است ورزشکاران جسمانی

 بر اثرگذار عوامل ترین  مهم از که جسمانی قابلیتهای

 از رود شمارمی به آمیز  موفقیت ورزشی اجرای

 گیری  آزمون بنابراین، .است ورزش مربیان وظایف

 شود می محسوب ورزشکاران گزینش در گام اولین

 تمرینی های  برنامه کنترل و تدوین آن دنبال به و

  ).6( گردد میسرمی
 آمادگی اجزای از یکی که هوازی بی  توان

 در مهمی حرکتی  زیست توانایی است جسمانی

 فعالیتهای اجرای به نیاز که است ورزشهایی

 ).2( دارند حداکثر توان بازده با سریع و مدت کوتاه

 در ویژه  به ورزشکاران در هوازی بی توان ارزیابی

 ددارن  انفجاری و سرعتی حرکات که ورزشهایی
   ).12( است فراوان اهمیت دارای
 و شده توانمندتر ورزشکاران اخیر دهۀ دو در

 بهبود هوازی  بی اجراهای ویژه  به ورزشی اجراهای

 توان ارزیابی برای متعددی روشهای ).21( است  یافته

 مانند آنها از برخی که دارد وجود هوازی بی

 سرعت آزمون و عمودی، پرش بوسکو، آزمونهای

 صورت به RAST(1( دویدن پایۀ بر ازیهو  بی

 در ثانیه، 30وینگیت آزمون مانند نیز برخی و میدانی

 30وینگیت آزمون .شود اجرامی آزمایشگاه محیط

 توان  گیری اندازه  برای آزمونها  معتبرترین جزء ثانیه

 کارسنج چرخهای روی  که )23( است  هوازی بی 

 ).20( شود اجرامی من فیش یا گارد، بادی مونارک،

 هوازی،  بی اجرای ارزیابی در روشها ترین  دقیق

 باال، هزینۀ علت به که است آزمایشگاهی روشهای

 پیشرفتۀ امکانات به نیازمندی و بودن بر  زمان

 در و دارد محدودیت آنها از استفاده آزمایشگاهی

 و مربیان برای آنها به دسترسی موارد از بسیاری

   .است دشوار ورزشکاران
 و ساده ماهیتی میدانی آزمونهای دیگر، سوی زا
 به همه برای آنها به دسترسی و دارند هزینه  مک

 پایایی و اعتبار تعیین رو، این از .است مقدور یسادگ

 تالش همواره و دارد ویژه اهمیتی میدانی آزمونهای

 برجنبۀ عالوه که شود ابداع آزمونهایی شود می

 باشد  داشته نیز را الزم روایی آن، وکاربردی علمی

)1.( 1  
 آزمونهای بین )1983( بوسکو منظور همین به

 همبستگی بسکتبالیستها بین در وینگیت با بوسکو پرش

   ).16( آورد دست به معناداری
 پرش آزمون بین )2000( همکاران و هافمن

 وینگیت آزمون میانگین و اوج توان با عمودی

 .کردند گزارش مثبتی ارتباط بسکتبال بازیکنان
 و اوج توان با بوسکو ای ثانیه15 آزمون بین همچنین،
 مشاهده پایین همبستگی وینگیت آزمون میانگین

 و پرشی آزمونهای گرفتند  نتیجه پژوهشگران این .شد
 هوازی بی توان گیری اندازه در است ممکن سرعتی

   ).20( باشد قبول قابل بسکتبال بازیکنان ویژۀ
 پرشهای آزمون از )2001( همکاران و ساندز

 در ای ثانیه 60 وینگیت و )ای ثانیه 60 بوسکو( متوالی

 استفاده ژیمناستها هوازی بی توان و ظرفیت تعیین

 آمده دست به توان ارزشهای داد نشان ها  یافته .کردند

 با آمده دست به ارزشهای از باالتر بوسکو آزمون از

 دگرفتن نتیجه پژوهشگران این .است وینگیت آزمون
 به بوسکو مانند متوالی پرشهای نوع از آزمونهایی

   ).26( نیازدارند بیشتری پژوهشهای
 پرش آزمونهای بین نیز )2004( دیویس و بیکر

 وینگیت آزمون از آمده دست به اوج توان و عمودی

 معناداری همبستگی دانشگاهی فوتبال بازیکنان در

 آزمون دو دهد  می نشان ها  یافته ).12( کردند گزارش

                                                               
1. Running based Anaerobic Sprint Test 
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  99 دکتر حمید آقا علی نژاد، دکتر رضا قراخانلو، سمیه یوسفوند

  توان گیری  اندازه در دو هر که بوسکو و وینگیت
 و  توان  مختلف  های جنبه روند کارمی به هوازی بی

 همچنین، .کنند می گیری اندازه را هوازی بی ظرفیت

 پرش مهارت از که ورزشکارانی در بوسکو آزمون

  ).25( نیست مناسبی آزمون نباشند برخوردار خوبی
 ورزشی آزمونهای مهم ویژگیهای از که ازآنجا

 ابداع آنهاست، روابودن و پایا هزینه،  کم ساده،

 را فوق ویژگیهای که جدیدی آزمونهای

 فیزیولوژیستهای موردتوجه همواره باشند،  داشته

 مانند آزمونهایی طراحی .است بوده ورزشی

RAST، همین به سرعت دوهای و عمودی پرش 

 تالش رد نیز حاضر پژوهش .است شده انجام منظور

 از استفاده با و ساده زیگزاگ آزمون تعدیل با تا است

 را جدیدی روش ثانیه 30 وینگیت مرجع آزمون

  .دهد ارائه هوازی بی توان ارزیابی برای

  شناسی  روش
  آزمودنیها

 دانشجویان را حاضر پژوهش آماری جامعۀ

 تشکیل تهران شریعتی دانشکدۀ بدنی  تربیت دختر

 با آزمودنی 30 بر مشتمل ای  نمونه که دادند  می

 18/162±31/5 قد سال، 46/22±81/1 سن میانگین

 درصد و کیلوگرم، 53/53±5/5 بدن تودۀ متر،  سانتی

 مند هدف طور به درصد 54/25±60/5 بدن چربی

  .شدند مطالعه و انتخاب

   اطالعات آوری  جمع روش
 فردی مشخصات پژوهش، جلسۀ اولین در

 ترکیب و آنتروپومتریک های  اندازه و ثبت بازیکنان

 بدن چربی درصد و بدن تودۀ قد، شامل بدنی

 گیری،  آزمون جلسه 3 در آن از پس .شد گیری  اندازه

 و جدید، زیگزاگ پرش ثانیه، 30وینگیت آزمون

 به آزمودنیها از جدید زیگزاگ پرش مجدد آزمون

 آزمون هر نتیجۀ تأثیر میزان از کاستن برای .آمد عمل

 یک زمانی های  فاصله با آزمونها دیگر، آزمون بر

  .شد انجام روز از مشخصی ساعت در و هفته

  ثانیه 30وینگیت آزمون
 میانگین، اوج، هوازی  بی توان گیری  اندازه برای

 30 وینگیت آزمون در خستگی شاخص و حداقل،

 ساخت 864 مدل مونارک کارسنج چرخ از ثانیه،

 ارتفاع ونآزم اجرای از پیش .شد استفاده سوئد

 زاویۀ( آزمودنیها تحتانی اندام طول با چرخ صندلی

 نیاز مورد بار میزان و )درجه 175 تا 170زانو مفصل

 به گرم 75( آزمودنیها بدن تودۀ با متناسب آزمون

 ).22( شد تنظیم )بدن تودۀ از هرکیلوگرم ازای

 کردند زدن  رکاب به شروع تمام سرعت با آزمودنیها

 به نظر مورد بار ازآن پس .برسند عتسر حداکثر به تا

 شاخصهای آزمون، پایان در .شد اعمال ثانیه 30مدت

 با خستگی شاخص و حداقل میانگین، اوج، توان

  .شد محاسبه کارسنج چرخ ویژۀ افزار  نرم از استفاده

  جدید زیگزاگ پرش آزمون
 پرش آزمون طراحی از هدف اینکه به توجه با

 تالش بود، هوازی  بی توان ارزیابی جدید زیگزاگ

 30وینگیت هوازی  بی آزمون از الگوبرداری با شد

 محاسبه آن پایایی و پرداخته آن اعتباریابی به ثانیه

 که ای  اولیه مطالعات با آزمون این طراحی در .شود

 اساس بر شد، ورزشکارانجام دانشجویان دربارۀ

 فعالیت زمان و خون الکتات میزان قلب، ضربان

 و شد بررسی جدید آزمون شدت ثانیه، 30 وینگیت
 دانشجویان بر آزمایشی آزمون مرحله چند از پس

 جدید زیگزاگ پرش نهایی آزمون ورزشکار،

 جدید، زیگزاگ پرش آزمون در .شد  طراحی
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  100 (TMAT) با نام آزمون بی هوازی تربیت مدرس ش زیگزاگ جدیدبرآورد توان بی هوازی با آزمون پر

 جفت پرش 8 مرحله هر در و مرحله 6 در آزمودنیها

 ،20 ارتفاع به مانعی روی از را برگشت و رفت
 )1شکل( اجراکردند متر  انتیس 100طول و ،5 عرض

 از پرشها .شد ثبت مرحله هر زمان و

 .شد  می انجام مانع طرفین در متری  سانتی10فاصلۀ
 در استراحت ثانیه 10 مرحله هر بین همچنین

 تا 10آزمودنیها ازآزمون، پیش .بود شده نظرگرفته

 و کششی حرکات شامل کردن  گرم برنامۀ دقیقه 15
 دقیقه 5 تا 3 از پس و دنداجراکر را نرم دویدن

 اجرای از پس .اجراکردند را آزمون استراحت،

 6 از یک هر توان زیر فرمول از استفاده با آزمون،
 اوج، توان ارزش باالترین .آمد دست به مرحله

 6 میانگین ارزش و حداقل، توان ارزش ترین  پایین
  .شد درنظرگرفته میانگین توان مرحله

     مرحله هر توان
t
EP = 

          مرحله هر مکانیکی انرژی
  








 +
=

h
hLmgE 8

16
216

22
 

t= هرمرحله زمان  
m= آزمودنی بدن تودۀ  (Kg)    
L= آزمودنی افقی جایی جابه cm=25      
h= پرش مانع ارتفاع= cm20  

 شاخص زیر ازفرمول استفاده با همچنین،

  :آمد دست به خستگی
 شاخص )=اوج توان -لحداق توان( /اوج توان

  خستگی

  قلب ضربان گیری  اندازه
سنج   ضربان قلب آزمودنیها با استفاده از ضربان

 ساخت فنالند در زمانهای پیش از F4پالر مدل 

آزمون و بالفاصله پس از آزمون در هر دو آزمون 
 ثانیه و پرش زیگزاگ جدید 30وینگیت 

 .گیری شد  اندازه

  
 )متر  سانتی به اعداد( جدید زیگزاگ پرش آزمون طرحوارۀ .1 شکل

  خون الکتات گیری  اندازه
 دستگاه از استفاده با آزمودنیها خون الکتات

 Sens Lab شرکت ساخت Lactate Scout الکتومتر

 از پس دقیقه 5 و ازآزمون پیش زمانهای در آلمان

 پرش و ثانیه 30وینگیت آزمون دو هر در آزمون

  .دش گیری  اندازه جدید زیگزاگ

   آماری روشهای
 پیرسون، همبستگی ضریب آماری روشهای از

ICC1 ونـوآزم  t اـه  داده لـتحلی رایـب یـزوج   

  

                                                               
1. Intraclass Correlation Cofficient 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 1387 تابستان) 42پیاپی  (2 شماره -انزدهم شسال 

  101 دکتر حمید آقا علی نژاد، دکتر رضا قراخانلو، سمیه یوسفوند

ی آزمون جدید از برای تعیین روای. شداستفاده 
 آن پایایی تعیین برای پیرسون، همبستگیضریب 

 بین تفاوت وجود دادن  نشان برای و ICC از
 استفاده زوجی t ونـازآزم ونـآزم دو ایـمتغیره
  .شد

  ها  یافته
 دو در هوازی  بی اجرای ازشاخصهای ای  خالصه

 و جدید زیگزاگ پرش و ثانیه 30 وینگیت آزمون
 دو در قلب ضربان و خون الکتات تغییرات میزان

 .است آمده 3 و ،2 ،1 جدولهای در ترتیب به آزمون
 

  جدید زیگزاگ پرش و ثانیه 30وینگیت آزمون دو در هوازی  بی اجرای شاخصهای .1 جدول
  جدید زیگزاگ پرش  ثانیه 30وینگیت  آزمون نوع

 آماره
  

  آزمون شاخصهای
  میانگین ±استاندارد انحراف  میانگین ±استاندارد انحراف

  47/263  ± 83/28  70/389 ± 66/67  )وات( اوج توان

  46/246 ± 49/29  313 ± 91/51  )وات( میانگین توان

  92/226 ± 85/30  09/235 ± 81/41  )وات( حداقل توان

  96/13 ± 28/6  07/39 ± 11/9  )درصد( خستگی شاخص

  
  جدید زیگزاگ پرش و ثانیه 30 وینگیت آزمون دو اجرای از پس دقیقه 5 و استراحت زمان در آزمودنیها خون الکتات .2 جدول

  جدید زیگزاگ پرش  ثانیه 30وینگیت  آزمون نوع

  آماره                                        
  میانگین ±استاندارد انحراف  میانگین ±استاندارد انحراف  آزمون شاخصهای

  mmol/L(  11/1 ± 34/2  10/1 ± 22/2( استراحت خون الکتات
 ازآزمون پس دقیقه 5 خون الکتات

)mmol/L(  87/2 ± 46/10  66/2 ± 12/10  

 استراحت از خون الکتات تغییرات
  mmol/L(  14/3 ± 12/8  80/2 ± 90/7( آزمون از پس دقیقه 5 تا
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  جدید زیگزاگ پرش و ثانیه 30 وینگیت آزمون دو اجرای از پس بالفاصله و پیش آزمودنیها قلب ضربان .3 جدول
  جدید زیگزاگ پرش  ثانیه 30وینگیت  آزمون نوع

  آماره                                               
  میانگین ±استاندارد انحراف  میانگین ±رداستاندا انحراف  آزمون شاخصهای

  10/84 ± 12/12  83/76 ± 55/9  )دقیقه در ضربه( آزمون از پیش قلب ضربان
 ضربه( آزمون از پس بالفاصله قلب ضربان

  50/172 ± 84/13  96/161 ± 90/20  )دقیقه در
 از پس بالفاصله تا پیش قلب ضربان تغییرات
  40/88 ± 11/14  13/85 ± 19/21  )دقیقه در ضربه( آزمون

  
 پیرسون همبستگی ضریب آزمون نتایج 4جدول

 .دهد  می نشان را شده گیری  اندازه متغیرهای بین
 توان بین شود،  می مشاهده 4 جدول در که گونه همان

 ثانیه 30 وینگیت آزمونهای حداقل و یانگینم اوج،
 بـه یمعنادار یـهمبستگ دـجدی زاگـزیگ رشـپ و

 ،r =69/0 ؛>r، 01/0P =73/0 رتیبت به( آمددست 
01/0P<55/0 ؛= r، 01/0P<(، شاخص بین ولی 

 مشاهده معناداری همبستگی آزمون دو در خستگی

 ).>r، 01/0P =31/0( نشد
 هوازی  بی اجرای شاخصهای بین همبستگی ضرایب 4 جدول

 جدید زیگزاگ پرش با ثانیه 30وینگیت آزمونهای
 Pارزش  r  شاخص

 وینگیت آزمون جاو توان همبستگی
  0001/0  73/0  جدید زیگزاگ پرش با ثانیه 30

 وینگیت آزمون میانگین توان همبستگی
  0001/0  69/0  جدید زیگزاگ پرش با ثانیه 30

 وینگیت آزمون حداقل توان همبستگی
  002/0  55/0  جدید زیگزاگ پرش با ثانیه 30

 آزمون خستگی شاخص همبستگی

  089/0  31/0  جدید گزیگزا پرش با ثانیه 30 وینگیت
  

 الکتات تغییرات مورد در زوجی t آزمون نتایج

 و ثانیه 30وینگیت آزمون دو در قلب ضربان و خون
 الکتات تغییرات بین داد نشان جدید زیگزاگ پرش

 در آزمون، از پس دقیقه 5 تا استراحت زمان از خون

 وجودندارد معناداری تفاوت نظر مورد آزمون دو

)755/0= P.( از قلب ضربان تغییرات بین نین،همچ 

 تفاوت آزمون، دو از پس بالفاصله تا پیش زمان

  ).P= 463/0( نشد دیده معناداری
 از آمده دست به پایایی ضریب نتایج 5 جدول

 مرحلۀ دو در جدید زیگزاگ پرش آزمون
 نتایج .دهد  می نشان را مجدد آزمون -آزمون
 مونآز حداقل و میانگین اوج، توان ICC آزمون
 -آزمون مرحلۀ دو در جدید زیگزاگ پرش

 دهد  می نشان را باالیی پایایی ضریب مجدد آزمون

)86/0= r، 93/0= r، 85/0= r.( شاخص مورد در 

 آمده دست به متوسطی پایایی ضریب خستگی،

  ).r =56/0( است
 دو در زیگزاگ پرش جدید آزمون پایایی ضریب نتایج 5 جدول

  مجدد آزمون -آزمون مرحلۀ
 ضریب  شاخص

  پایایی
 در جدید زیگزاگ پرش آزمون اوج توان
  86/0  مجدد آزمون -آزمون مرحلۀ دو

 جدید زیگزاگ پرش آزمون میانگین توان
  93/0  مجدد آزمون - آزمون مرحلۀ دو در

 جدید زیگزاگ پرش آزمون حداقل توان
  85/0  مجدد آزمون - آزمون مرحلۀ دو در

 زیگزاگ پرش آزمون خستگی شاخص
  56/0  مجدد آزمون - آزمون مرحلۀ دو در یدجد
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   بحث
  هوازی  بی اجرای
 شاخصهای بین داد نشان حاضر پژوهش های  یافته

 از آمده دست به حداقل و میانگین اوج، توان

 جدید زیگزاگ پرش و ثانیه 30 وینگیت آزمونهای

 نظر به .وجوددارد معناداری متوسط همبستگی

 فعالیت زمان دلیل به معنادار همبستگی چنین رسد  می

 درگیری موجب که باشد آزمون دو در یکسان تقریباً

 است شده آزمون دو در یکسان انرژی دستگاههای

)3، 28.(   
 توان برآورد در نیز )2000( همکاران و هافمن

 همبستگی پرشی، آزمونهای از استفاده با هوازی  بی

 و اوج توان با عمودی پرش آزمون بین را مثبتی
   ).20( آوردند دست به وینگیت آزمون نمیانگی

 از متفاوتی الگوی از استفاده با )1983( بوسکو

 ارگوجامپ آزمون بین را معناداری همبستگی پرش،

 ارگوجامپ ،)r =87/0( ثانیه 15 وینگیت با ثانیه 15

 ارگوجامپ ،)r =67/0( ثانیه 60 وینگیت با ثانیه 15

 ارگوجامپ و ،)r =54/0( ثانیه 15 وینگیت با ثانیه 60

 بین در )r =80/0( ثانیه 60 وینگیت با ثانیه 60

   ).16( آورد دست به بسکتبالیستها
 آزمونهای بین )2004( دیویس و بیکر همچنین،

 بازیکنان وینگیت آزمون اوج توان و عمودی پرش

 دست  به معناداری همبستگی دانشگاهی فوتبال

 نگیتوی آزمون بار پژوهشگران، این ).12( آوردند

 تنظیم بدن کل تودۀ و چربی بدون تودۀ براساس را

 با مورد دو هر در آمده دست به توان که بودند کرده

   .داشت معناداری همبستگی عمودی پرش آزمون
 ارتباط بررسی به نیز )2002( همکاران و کوهن

 جهت بوسکو، و وینگیت آزمون دو بین

 آنها نتایج .پرداختند بوسکو، پرش اعتبارآزمون

 را )>r، 0001/0P=82/0( باالیی همبستگی ضریب

 این در چند هر ).18( داد نشان آزمون دو بین

 ارگوجامپ و عمودی پرش آزمونهای از پژوهشها

 با پژوهشها این نتایج همخوانی است، شده استفاده

 ماهیت در شباهت دلیل به توان  می را حاضر پژوهش

  .انستد جدید زیگزاگ پرش آزمون با آزمونها این
 بین قوی همبستگی نبود رسد  می نظر به

 الگوی در تفاوت دلیل به نظر، مورد شاخصهای

 که طوری به باشد، آزمون دو در گرفته  انجام فعالیت

 توان که است سرعتی آزمونی وینگیت آزمون

 آزمون در که درحالی .سنجد  می را گیری  شتاب

 با و دارد اساسی نقش چابکی جدید زیگزاگ پرش

 توان آزمون، اجرای حین در کوتاه مکثهای به وجهت

 گیری  اندازه را واکنشی توان حدی تا و شروع

 بدن تودۀ وینگیت، آزمون در طرفی از .کند  می

 جدید زیگزاگ پرش آزمون ولی شود،  نمی تحمل

 دالیل از .است بدن تودۀ انتقال و تحمل با همراه

 ضالتع زمان هم درگیری میزان به توان  می دیگر

  .دارد پژوهش جای که کرد اشاره تنه  پایین و باالتنه
 میزان بررسی در )2004( همکاران و ساندرز

 پرشهای( بوسکو میدانی آزمونهای بین همبستگی

 از استفاده علت به کردند بیان وینگیت و )متوالی

 توان گیری  اندازه در آزمون این پریدن، مهارت

 ندارند کافی هارتم پریدن در که افرادی هوازی  بی

 پژوهشگران این .نیست برخوردار الزم اعتبار از

 و وینگیت آزمون دو اگرچه کردند نشان خاطر
 کار به هوازی  بی توان گیری  اندازه در هردو، بوسکو،

 توان از متفاوتی های  جنبه رسد  می نظر به رود،  می

 .باشند  داشته نظر در را هوازی  بی ظرفیت و هوازی  بی
 در را بوسکو ارگوجامپ آزمون پژوهشگران، نای

 بسکتبال، دوومیدانی، ژیمناستیک، مانند ورزشهایی

 حرکات در شدن  کوتاه کشش ازچرخۀ که والیبال و

  ).25( دانستند مفید کنند  می استفاده پرشی
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 15 آزمون بین نیز )2000( همکاران و هافمن

 آزمون حداقل و میانگین اوج، توان با بوسکو ای  ثانیه

 که آوردند دست به را ضعیفی همبستگی وینگیت

 نیرو اعمال جهت در تفاوت به را همبستگی عدم این

  ).20( دادند نسبت مهارت نوع و
 شاخص بین داد نشان حاضر پژوهش نتایج

 پرش و ثانیه 30 وینگیت آزمون دو در خستگی

 در .وجودندارد معناداری همبستگی جدید زیگزاگ

 مانند میدانی آزمونهای از که نیز پژوهشها برخی

RAST شاخص بین معناداری ارتباط شد، استفاده 

 نشده گزارش وینگیت آزمون با آزمون این خستگی

 تفاوت به توان  می را موضوع این دلیل ).7،4،3( است

 این به .داد نسبت آزمون دو در خستگی الگوی در

 بین ای  ثانیه 10استراحت زمان وجود که صورت

 یا جدید زیگزاگ پرش آزمون جرایا مراحل

 سریع افت و خستگی تأخیرافتادن به RAST آزمون

 های  فرآورده تجمع واسطۀ به فرد در را توان

 عدم که حالی در است، نیاورده وجود به گلیکولیز

 ثانیه 30 وینگیت آزمون در استراحت زمان وجود

 در و داده افزایش را حداقل و اوج توان بین اختالف

 آزمون این در را باالتری خستگی شاخص نتیجه

   ).12،7،3( است شده موجب
 همکاران و بیکر فرض، این تأیید منظور به

 آزمون در را باالتری خستگی شاخص نیز )1993(

 برگشت و رفت متر 40 آزمون به نسبت وینگیت

 بودن باالتر گرفتند نتیجه آنها .کردند  گزارش

 وجود لیلد به وینگیت آزمون در خستگی شاخص

 40آزمون مراحل بین ای  ثانیه 20استراحت های  دوره

 چرخ در موجود اصطکاک و برگشت و رفت متر

   ).14( است کارسنج
 ناشی خستگی شاخص عددی ارزش که آنجا از

 هر است، حداقل و اوج توان عددی ارزشهای از

 شاخص باشد، کمتر عدد دو این فاصلۀ اندازه

 .داد خواهد ننشا را تری کوچک عدد خستگی
 استراحت ای  ثانیه 10زمان از برخورداری بنابراین،

 باعث جدید زیگزاگ پرش آزمون مراحل بین

 بارزتر آزمون این در هوازی دستگاه نقش شود  می

 به توجه با دیگر، سوی از .باشد وینگیت ازآزمون

 عامل این آزمودنیها، متفاوت هوازی آمادگی سطح

 دو خستگی اخصش در تفاوت باعث است ممکن

 شاخص که داشت توجه باید البته .باشد شده آزمون

 اجرای ارزیابی در سوگیری نوعی سبب خستگی،

  .شود  می ورزشکاران هوازی  بی

  خون الکتات تغییرات
 از خون الکتات تغییرات بین حاضر، پژوهش در

 30 وینگیت ازآزمون پس دقیقه 5 تا استراحت زمان

 همبستگی جدید زیگزاگ پرش آزمون و ثانیه

 چند هر دیگر، سوی از .نشد مشاهده معناداری

 5 تا استراحت زمان خون الکتات تغییرات میانگین
 ثانیه 30وینگیت آزمون در آزمون، از پس دقیقه

 این بود، جدید زیگزاگ پرش آزمون از باالتر

 دهندۀ نشان که نبود معنادار نظرآماری از تفاوتها

 گیری  اندازه .است زمونآ دو در یکسان تمرینی فشار

 مورد در را اطالعاتی تمرین هنگام در خون الکتات

 هنگام .کند می فراهم تمرین مدت و بار، شدت،

 استفاده دسترس در انرژی ذخایر که زمانی فعالیت،

 وقتی آن، از پس .شود  نمی تشکیل الکتات شود،  می

 دخالت بدون و گلیکوژن شدن  شکسته راه از انرژی

 کند  می تجمع به شروع الکتات آید،  فراهم اکسیژن

 بیشینه فعالیتهای از پس خون الکتات غلظت ).24(

 جهت آزمایشگاهی و میدانی آزمونهای در اغلب

 فعالیت در گلیکولیتیک دستگاه سهم ارزیابی

  ).17( شود می استفاده
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 زمانی یکنواخت، تمرینات از استفاده هنگام به

 max2VO درصد 60-50 از کمتر فعالیت شدت که

 .کند  پیدانمی افزایش عضله و خون الکتات ،باشد
 افزایش آغاز نتیجۀ در خون الکتات اولیۀ افزایش

   ).8( است عضله در الکتات تولید
 یک از پس )1983( بابیج گزارش اساس بر

 ، max2VO درصد 50شدت با ای  دقیقه 10 فعالیت
 لیتفعا در اما کند،  پیدانمی افزایش خون الکتات

 خون الکتات ،max2VO درصد 76 شدت با مشابهی

 سپس یابد، می افزایش فعالیت از پس دقیقه 5 تا

 با مقایسه در چند هر ).11( کند  می کاهش به شروع

 به اکسیژن محدودبودن متابولیسم، محدودشدن

 الکتات افزایش و عضله تولیدی الکتات افزایش

 لدالی از یکی فقط هیپوکسی انجامد، می خون
 اثر بر که متابولیسمی .است تولیدی الکتات افزایش

 الکتات دلیل معموالً شود،  می محدود اکسیژن

 بتاآدرنرژیک سیستمهای این بلکه نیست، تولیدی

  ).9( دارد مهمی تأثیر خون الکتات بر که است
 الکتات میزان گرفته،  انجام مطالعات اساس بر

 به نگیتوی آزمون اجرای از پس دقیقه 7 تا 5 خون

 همکاران و آستراند ).28( رسد  می خود میزان بیشترین

 و بالتزوپولوس ،)1987( هوستن و فروز ،)1986(
 )1991( همکاران و اسکات ،)1988( همکاران
 ازآزمون پس دقیقه 5 را خون الکتات میزان حداکثر

   ).27 ،19 ،15 ،10( کردند  گزارش وینگیت
 هدف با هشیپژو در )1998( همکاران و وینستین

 وینگیت، آزمون در خون الکتات پایایی بررسی

 9و7،5،3 استراحت، زمانهای در را خون الکتات
 نتایج .گرفتند اندازه وینگیت آزمون از پس دقیقه

 الکتات حداکثر داد نشان مجدد آزمون -آزمون

 وینگیت آزمون از پس دقیقه 7 تا 5 زمانهای در خون،

 نیز دوم و اول ایآزمونه بین و آید  می دست به

 mmol/L 3/0±8/9( ندارد وجود معناداری تفاوت
  ).29( )7/9±3/0 برابر در

 زمان به ورزش از پس الکتات های  اندازه

 آزمودنیها تمرینی شرایط و ورزش، شدت ورزش،

 در )1983( همکاران و بوسکو ).24( دارد بستگی

 بوسکو پرش و وینگیت دوآزمون بین ارتباط بررسی

 آزمون، از پس دقیقه 5 خون الکتات میزان ددریافتن

 از باالتر )mmol/L 1/2±4/15( وینگیت آزمون در

 است )mmol/L 9/0±1/8( بوسکو پرش آزمون

)16.(   
 میزان )2001( همکاران و چوماری پژوهش در

 در عمودی پرش آزمون از پس خون الکتات

 به کدام هر آزمودنیها .شد گیری  اندازه والیبالیستها

 زیر شرح به مختلف پروتکل سه جداگانه رطو
 ، SgJ(1( عمودی پرش بیشینۀ آزمون .1 :دادند انجام

 6 آزمون .3 و ،6CsJ(2( متوالی پرش 6 آزمون .2
 از کدام هر بین ای  ثانیه 20استراحت زمان با پرش

 به خون الکتات داد نشان نتایج .6SpJ(3( پرشها

 افزایش 6CsJ وSgJ  آزمون دو از پس طورمعناداری

 هوازی  بی متابولیسم فراخوانی که یابد  می

   .باشد امر این علت است ممکن اسیدالکتیک
 ازآزمون پس خون الکتات میزان دیگر سوی از

6SpJ توضیح در همکاران و چوماری .نیافت افزایش 

 متابولیسم فعالیتها، نوع این در کردند بیان مطلب این

 دهد  یم اجازه و شده فعال پیش از هوازی

 با زمان هم فسفات کراتین و ATP سازی  دوباره

 استراحت زمانهای طول در خون از الکتات برداشت

  123 ).17(شود انجام پرشها بین
 آزمون مقایسۀ با )2004( همکاران و ساندز

                                                               
1. Single Maximal Vertical Jumps 
2. Six Consecutive Jumps Without any recovery 

between Jumps 
3. Six Separated by 20s of recovery periods 
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 نشان ای  ثانیه 60 بوسکو پرش و ثانیه 30 وینگیت

 ارتباط آزمون دو خون الکتات حداکثر بین دادند

 معناداری تفاوت حال، این با .وجودندارد داریمعنا

 نیاوردند دست به آزمون دو خون الکتات بین هم

  .حاضربود پژوهش یافتۀ مشابه که )25(

  قلب ضربان تغییرات
 تغییرات بین داد نشان حاضر پژوهش نتایج

 در اجرا، از پس بالفاصله تا پیش از قلب ضربان

 زیگزاگ پرش آزمون و ثانیه30 وینگیت آزمونهای

 حال، این با .نیامد دست به معناداری همبستگی جدید

 قلب ضربان تغییرات میانگین بین معناداری تفاوت

 آزمون دو در آزمون، از پس بالفاصله و پیش

 مشاهده جدید زیگزاگ پرش و ثانیه 30 وینگیت

 ضربان واکنش که است شده آشکار نکته این .نشد

 که است اضافه ربا از شاخصی تمرین سنگینی به قلب

 .شود  می اعمال عروق و قلب بر ویژه به و بدن بر
 اکسیژن یک در شود، بیشتر ورزش شدت هرچه

 قلب ضربان یکسان، بار اندازۀ و معین مصرفی

   ).7،5( کند  پیدامی افزایش

 پایایی پژوهشی در )1998( همکاران و وینستین

 .کردند بررسی وینگیت آزمون در را قلب ضربان
 را قلب ضربان حداکثر مجدد، آزمون -آزمون نتایج

 بین همچنین، .داد نشان وینگیت ازآزمون پس ثانیه 5

 نیامد دست به معناداری تفاوت دوم و اول آزمون

)29.(  

  گیری  نتیجه
 به هوازی  بی توان شاخصهای بین که آنجا از

 آزمون و جدید زیگزاگ پرش آزمون از آمده دست

 معتبرترین از یکی که ثانیه 30 وینگیت مرجع

 است هوازی  بی توان گیری  اندازه آزمونهای

 .شد مشاهده معناداری همبستگی )12،7،3(
 فشار نظر از جدید آزمون اینکه به توجه با همچنین،

 )خون الکتات و قلب ضربان تغییرات( فیزیولوژیکی
 نیز آن پایایی و است شبیه ثانیه 30 وینگیت آزمون با

 برای مناسبی آزمون رسد  ینظرم به تأییدشده،

  .است ورزشکاران هوازی  بی توان گیری  اندازه
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