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  آلومتری ویژۀۀتعیین روایی معادل
 آموزان دانش max2Vo گیری اندازه
   شهر مشهدۀ سال16-12 دختر

   دانشگاه تهران استاددکتر عباسعلی گائینی؛ 
   دانشگاه شهید رجاییدانشیار دکتر مجید کاشف؛ 

  *ورزش فیزیولوژی ارشد کارشناسی دانشجوی نوغابی؛ صابری زهرا 
  استادیار دانشگاه شهید رجایی ؛دکتر علیرضا رمضانی 

 تا 12آموزان  گیری حداکثر اکسیژن مصرفی دانش ارز معادلۀ آلومتری ویژۀ اندازه وایی همتحقیق حاضر با هدف تعیین ر :چکیده
 14±2 آموزش و پرورش شهر مشهد با میانگین سنی 2آموز دختر ناحیۀ   دانش144از این رو، .  سالۀ دختر انجام شد16

ای انتخاب و  ، به روش کومهمتر  سانتی1/156±11/7 کیلوگرم و میانگین قد 64/50±71/9سال و میانگین وزن 
max2Voمعادلۀ آلومتری مورد نظر در این پژوهش . ندها با استفاده از آزمون بروس و نیز معادلۀ آلومتری سنجیده شد  آن

تجزیه و تحلیل . برای تعیین روایی، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. 75/0M94/1 =max 2Voعبارت بود از 
 سالۀ مشهدی هنگامی که 16 تا 12آموزان دختر   دانشmax2Voلۀ آلومتری پیشنهادی برای برآورد ها نشان داد معاد داده

max2Vo 01/0(بیان شود روایی دارد ) لیتر در دقیقه( به صورت مطلق= p، 72/0= r(.تا 12های سنی   میزان روایی رده 
 به max2Voاما هنگامی که .  استp =01/0 باارزش r =673/0، 591/0، 775/0 ،698/0 ،803/0 سال به ترتیب 16

 معادلۀ آلومتری و آزمون بروس معنادار max2Voبیان شود، همبستگی بین ) لیتر بر کیلوگرم در دقیقه میلی(صورت نسبی 
های  توان گفت در شرایط عدم دسترسی به آزمایشگاه و انجام آزمون بنابراین، می).  p، 362/0-= r =01/0(و منفی شد 

  . استفاده کردشهر مشهدآموزان دختر   مطلق دانشmax2Voوان از معادلۀ آلومتری برای برآورد ت ویژه، می

  ، معادلۀ آلومتریارز ، روایی هم)max2Vo(آزمون بروس، حداکثر اکسیژن مصرفی :  کلیدیگانژ  وا
*  E.mail: Z_saberi2704@yahoo.com 

  مقدمه
 آمادگی عوامل جمله از تنفسی -قلبی آمادگی

 درازمدت های فعالیت عملکرد در و است انیجسم
 هوازی مسیر ها فعالیت این در .دارد مهمی نقش
 .کند می تأمین را نیاز مورد انرژی از بیشتری سهم

 سنجش برای معیاری مصرفی اکسیژن حداکثر
 ارزیابی برای ).7( است تنفسی -قلبی ظرفیت

 مستقیم روش دو مصرفی اکسیژن حداکثر
  .دارد وجود )میدانی( مستقیم یرغ و )آزمایشگاهی(

 حداکثر سنجش ویژۀ های دستگاه از استفاده
 عدم ها، دستگاه بودن گران علت به مصرفی اکسیژن
 آشنایی عدم و ها، دستگاه برخی جایی جابه امکان
 برای و جا همه در ها دستگاه کارکرد با مربیان همۀ
 برای پژوهشگران لذا، .نیست میسر کس همه
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  108  سالۀ شهر مشهد16-12آموزان دختر   دانشmax2Voگیری آلومتری ویژۀ اندازهۀتعیین روایی معادل

 های دستگاه عملکرد ارزیابی در سریع پیشرفت
 آن بر ارزیابی در سهولت و انسان بدن مختلف
 میسر را کار این گوناگون های شیوه با تا شدند
 از را ورزشکاران عملکرد ارزیابی و سازند

 و وسایل از استفاده و بدنی تربیت های آزمایشگاه
 یکی .کنند منتقل ورزشی میادین به ها آن امکانات

 آن کاربرد و ریاضی معادالت از استفاده ها، راه از
 بر .است انسان بدن مختلف های اندام کارکرد در
 را فیزیولوژی های شاخص پژوهشگران اساس، این
   .کردند بررسی 1آلومتری های معادله دیدگاه از

 متغیر بین ارتباط بیان برای است روشی آلومتری
 واحدی با )حرارتی یا آناتومیکی، فیزیولوژیکی،(
 ریاضی روابط طریق از )وزن معموالً( بدن اندازۀ از

 بندی درجه یا آنالیز ).18( اندازه افزایش هنگام

 که Y= aMb :شود می تشریح معادله این با آلومتری
 a و دارد ارتباط وزن با که است متغیری Y آن در

 و آلومتری ضریب b نمای .است تناسب ضریب
 و شدت کنندۀ نبیا عامل این زیرا است، اصلی عامل
 اگر .است بدن وزن و b متغیر بین ارتباط جهت

 b=1 باشد، داشته بدن وزن با مستقیم نسبت Y افزایش

 Y بر تأثیری هیچ بدن جرم باشد، b=0 اگر .است

 وزن افزایش با اگر .است وزن از مستقل متغیر و ندارد

Y که ای گونه به کمتر، مقدار به اما یابد، افزایش 

 باشد، وزن افزایش میزان از کمتر متغیر شافزای میزان

b اگر .بود خواهد تر کوچک 1 از و تر بزرگ صفر از 
 افزایش که معناست این به باشد، 1 از بیشتر b ارزش
 وزن افزایش با اگر .است وزن افزایش از بیشتر متغیر

Y نتیجه در یابد، کاهش b 20( بود خواهد منفی.(   
 معادلۀ تبیین با اند کوشیده زیادی های پژوهش
 یکی از استفاده با را فیزیولوژی متغیرهای آلومتری،

 این از پیش .کنند برآورد قد یا وزن متغیرهای از
 از استفاده با حیاتی ظرفیت برآورد به هایی پژوهش

 روایی ها آن همۀ در اندکه پرداخته آلومتری معادلۀ
 شده تأیید حیاتی ظرفیت برآورد در مذکور معادلۀ
   ).4 ،3( است
 را max2Vo تا شده کوشیده جدید پژوهشی در
 - قلبی آمادگی سنجش در مفید بسیار متغیری که

 با تنها و آلومتری معادلۀ از استفاده با است عروقی
 این از یکی در .کنند برآورد بدن وزن سنجش
 توان )2005( همکارانش و چاماری ها، پژوهش
 با را وتبالف ای حرفه و جوان، بالغ، بازیکنان هوازی
 این نتایج .سنجیدند آلومتری مقیاس از استفاده
 و بیشینه مصرفی اکسیژن داد نشان پژوهش
 به 60/0 و 72/0 توان با وزن با متناسب زیربیشینه
  1 ).15( یابد می افزایش ترتیب
 )2004( همکارانش و ویبل دیگر، پژوهشی در

 500 تا گرم 7 وزن دامنۀ با پستانداران از گونه 34
 رسیدند نتیجه این به و کردند بررسی را کیلوگرم

 تمام در max2Vo برآورد برای آلومتری ضریب که
   ).20( است 872/0 ها گونه

 بین ارتباط )2001( همکارانش و ایسنمن
max2Vo ۀدوند جوان زنان و مردان بدن وزن و 

 را آلومتری مقیاس دیدگاه از طوالنی، های مسافت
 ضرایب مقدار پژوهش این در .کردند مطالعه

 61/0 و 81/0 ترتیب به دختران و پسران در آلومتری
  ).13( آمد دست به

 )2002( همکارانش و بیونن دیگری، پژوهش در
 صورت به را ورزشکار غیر سالۀ 16 تا 8 پسر 73

 داد، نشان ها آن پژوهش نتایج .کردند مطالعه طولی
 سنی های گروه اغلب در فردی بین آلومتری ضریب

 به را ها آزمودنی max2Vo آنان .است 75/0 عادلم
 دست به تردمیل روی کار با گازها تجزیۀ روش

                                                             
1. Allometric equations  
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  109  ، دکتر علیرضا رمضانیدکتر مجید کاشف، زهرا صابری نوغابیدکتر عباسعلی گائینی،

 فرمول و آوردند
75/0M94/1=max2Vo برای را 

 پیشنهاد آلومتری معادلۀ طریق از max2Vo برآورد
   ).8( کردند
 ارتباط دربارۀ زیادی های پژوهش ایران در
max2Vo وزن لهجم از( آنتروپومتری مشخصات با( 
 بین ارتباط مؤید همگی که است گرفته انجام
max2Vo کدام هیچ در اما ،)6 ،5 ،1( اند بدن وزن و 
 معادلۀ به آمده دست به ارتباط ها پژوهش این از

 پژوهشگران واقع، در .است نشده تبدیل آلومتری
 .اند نکرده پیشنهاد را خاصی آلومتری فرمول ایرانی
 پژوهشگران هادیپیشن آلومتری فرمول روایی

 گونه این اجرای لذا، .است نشده مطالعه نیز خارجی
   .رسد می ضروری نظر به ایران در ها پژوهش
 آلومتری معادلۀ معرفی منظور به روی، همین از
 هدف با پژوهش این ایران در max2Vo برآورد در

 تعیین ویژۀ آلومتری معادلۀ ارز هم روایی تعیین
max2Vo سالۀ 16 تا 12 دختر انآموز دانش بین در 
 پاسخ پرسش این به تا درآمد اجرا به ورزشکار غیر
 دربارۀ بیونن پیشنهادی معادلۀ آیا که شود داده

 دورۀ همین دختران مورد در ساله، 16 تا 11 پسران
   خیر؟ یا دارد کاربرد نیز سنی

  شناسی روش
 همبستگی نوع از و توصیفی پژوهش روش

 114 مامیت پژوهش آماری جامعۀ .است
 ورزشکار غیر سالۀ 16 تا 12 دختر آموزان دانش

 و آموزش 2 ناحیۀ در متوسطه و راهنمایی مدارس
 روش به بودندکه 1386 سال در مشهد شهر پرورش
 نمونه این در .شدند انتخاب )دسترس در( ای کومه

 شروع( بودند نشده بالغ منتخب آموز دانش 20
 بلوغ ،اًضمن ).شد گرفته نظر در بلوغ قاعدگی
   .شد گرفته نظر در مزاحم متغیر آموزان دانش

 ساخته، محقق پرسشنامۀ با منتخب آموزان دانش
 های بیماری تنفسی، -قلبی های بیماری لحاظ از

 همچنین، .شدند کنترل جسمی معلولیت و روانی،
 از پس .شدند حذف نیز ورزشکار آموزان دانش

 دانشکدۀ آزمایشگاه در ها نمونه ،انتخاب
 نیمۀ( هفته سه مدت به فردوسی دانشگاه بدنی تربیت
   .شدند آزمایش )1386 آذر اول

 ترازو با آموزان دانش وزن ابتدا آزمایشگاه در
 )آلمان ساخت Beurer دیجیتال ترازوی(

 های گیری اندازه سایر سپس، .شد گیری اندازه
 بر عالوه پژوهش این در( شد انجام آنتروپومتری

 ایستاده، قد نشسته، قد آزمودنی، وزن گیری اندازه
 قلب ضربان استراحت، قلب ضربان و سینه دور

 چربی درصد همچنین بازیافت، قلب ضربان بیشینه،
 لومن ای نقطه دو روش از استفاده با و کالیپر با

 روش به آنان max2Vo سپس، ).شد گیری اندازه
 .شد محاسبه بروس آزمون طریق از غیرمستقیم،

 انجام های پژوهش اساس بر که است ذکر شایان
 از آمده دست به max2Vo همبستگی ضریب شده،
 از آمده دست به max2Vo و بروس آزمون طریق
 آزمون از استفاده بنابراین، .است 98/0 گازها تجزیۀ
 اعتماد قابل و گازها تجزیۀ روش جایگزین بروس
 تردمیل دستگاه از بروس آزمون انجام برای .است

 برای .شد استفاده ایتالیا کشور ساخت تکنوجیم
 تا فعالیت بیشتر ادامۀ به آموزان دانش بیشتر تشویق

 که کسانی شد اعالم آنان به قبالً خستگی حد سر
 برسند آزمون 4 مرحلۀ از باالتر مراحل به بتوانند

   .شد خواهد اهدا جوایزی
 از استفاده با اطالعات، آوری جمع از پس

 همکارانش و وننبی فرمول در وزن جایگزینی
)2002( )75/0M94/1=max2Vo(، max2Vo از آنان 

   استفاده با سپس، .شد محاسبه آلومتری معادلۀ طریق
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  110  سالۀ شهر مشهد16-12آموزان دختر   دانشmax2Voگیری آلومتری ویژۀ اندازهۀتعیین روایی معادل

 میزان پیرسون، همبستگی ضریب آماری روش از
 دو از شده سنجیده max2Vo مقادیر همبستگی

 .شد تعیین آلومتری معادلۀ و بروس آزمون روش
 آگاهی برای و آمده دست به نتایج از اطمینان برای
 و بروس max2Vo های میانگین بین تفاوت از

 استفاده همبسته های گروه در t آزمون از فرمول،
 بین اختالف بودن معنادار بررسی برای ادامه در .شد
 واریانس تحلیل از max2Vo برآورد شیوۀ دو

   .شد استفاده یکراهه

   ها یافته
 زن،و متغیرهای استاندارد انحراف و میانگین

max2Vo و نسبی، و مطلق صورت به بروس آزمون 
max2Vo بینید می 1 جدول در را آلومتری معادلۀ. 

 به متغیرهای بین ارتباط میزان به مربوط اطالعات

  پیرسون، همبستگی ضریب طریق از آمده دست
  

  

 معادلۀ و بروس max2Vo های میانگین بین تفاوت
 بر اختالف نمیزا وt  آزمون از استفاده با آلومتری
 4تا 2 های جدول در یکراهه واریانس تحلیل اساس
  .است آمده

 /لیتر میلی( بروس max2Vo بین رابطۀ همچنین،
 به نمونه جمعیت کل در فرمول و )دقیقه /کیلوگرم

 تمام در .است )r )01/0=p=-362/0 میزان
 طریق از شده محاسبه max2Vo بین سنی، های گروه
 max2Vo و دقیقه در لیتر حسب بر بروس آزمون

 به مثبتی ارتباط آلومتری معادلۀ از آمده دست به
 و آمده دست به نتایج از اطمینان برای .آمد دست
 max2Vo های میانگین بین تفاوت از آگاهی برای
 در t آزمون از استفاده با آلومتری معادلۀ و بروس
 در نتایج که شد انجام محاسبات همبسته های گروه
  .است شده ثبت 3 جدول

  

  ها  معادلۀ آلومتری آزمودنیmax2Vo، آزمون بروس، و max2Voهای آماری وزن،  شاخص. 1جدول 

  وزن
  )کیلوگرم(

max2Vo آزمون 
لیتر در (بروس 

  )دقیقه

max2Vo آزمون بروس 
لیتر به ازای هر  میلی(

  )کیلو گرم در دقیقه

max2Vo معادلۀ 
لیتر در (آلومتری 
  )قیقهد

  

 شاخص آماری
  
  
انحراف   میانگین  گروه سنی

انحراف   میانگین  استاندارد
انحراف   میانگین  استاندارد

انحراف   میانگین  استاندارد
  استاندارد

  62/0  61/1  74/4  40/34  26/0  54/1  20/10  67/45  ) سال12(اول 
  53/0  85/1  28/4  41/33  27/0  65/1  27/8  86/49  ) سال13(دوم 
  83/0  04/2  76/4  00/34  38/0  78/1  70/11  11/52  ) سال14(سوم 

  70/0  09/2  79/5  75/36  34/0  91/1  62/9  73/52  )سال15(چهارم 
  45/0  99/1  33/4  90/34  30/0  81/1  74/6  19/52  ) سال16(پنجم 

  65/0  91/1  88/4  70/34  33/0  74/1  71/9  64/50  کل نمونه
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  111  ، دکتر علیرضا رمضانیدکتر مجید کاشف، زهرا صابری نوغابیدکتر عباسعلی گائینی،

  های سنی مختلف در گروه) تر در دقیقهلی( بروس max2Vo و معادلۀ آلومتری max2Voضرایب همبستگی بین . 2جدول 
 ها  صخشا

  متغیرها
ضریب 
Pارزش  همبستگی

  000/0*  803/0  ) سال12(گروه سنی اول 
  000/0*  698/0  ) سال13(گروه سنی دوم 
  000/0*  775/0  ) سال14(گروه سنی سوم 

  001/0*  591/0  ) سال15(گروه سنی چهارم 
  000/0*  673/0  ) سال16(گروه سنی پنجم 
  000/0*  724/0  کل جمعیت نمونه

  .است معنادار 01/0 از کمتر سطح در*
 

  های سنی مختلف  معادلۀ آلومتری در گروهmax2Voو ) لیتر در دقیقه( بروس max2Vo ویژۀ tمقدار آزمون . 3جدول
 شاخصها                       

 درجۀ  میانگین  متغیرها
 P ارزش t  آزادی

 
max2Voهای گروه  74/1  بروس 

  000/0  -268/4  143  91/1  آلومتری معادلۀ max2Vo مختلف سنی

  .است معنادار 05/0 از کمتر سطح در*
  

  های سنی  فرمول درگروهmax2Voو ) لیتر در دقیقه( بروس max2Vo ویژۀ Fآزمون . 4جدول 
 ها شاخص                       

  متغیرها
 درجۀ
 P ارزش F  آزادی

 
 معادلۀ و بروس max2Vo  1  گروهی بین

  06/0  668/7  286  گروهی درون  مختلف سنی های گروه آلومتری
  
 این .است کمتر 05/0 از P ارزش 3 جدول در
 دو بین معناداری اختالف زمینه این در دهد می نشان
 است شده توصیه حالت این در .دارد وجود شیوه
 یکراهه واریانس تحلیل اساس بر اختالف میزان

 شده بیان 4 جدول در F آزمون ایجنت .شود مشخص
  .است
 بین اختالف ،F آزمون نتایج به توجه با

max2Vo و بروس آزمون طریق از شده محاسبه 
max2Vo معنادار آلومتری معادلۀ از آمده دست به 
   .نیست

  گیری نتیجه و بحث
 max2Vo بین دهد می نشان پژوهش های یافته
 در تریآلوم معادلۀ max2Vo و بروس آزمون مطلق
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 ها آزمودنی کل در و مختلف سنی های گروه
 میزان بیشترین .دارد وجود باالیی مثبت همبستگی
 r=803/0 میزان به سال 12 سنی گروه در همبستگی

 به سال 15 سنی گروه در همبستگی میزان کمترین و
 پژوهش نتایج با ها یافته این .است r=591/0 میزان
 ).8( دارد یهمخوان )2002( همکارانش و بیونن
 طریق از max2Vo برآورد در را 75/0 توان ها آن

 دست به سال 16 تا 8 پسر 73 طولی مطالعۀ در وزن،
 75/0M94/1=max2Vo آلومتری معادلۀ در .آورند
 توان میزان .است 75/0 آلومتری ضریب میزان
 نشان امر این .است صفر و یک بین آلومتری معادلۀ
 یابد، می افزایش نوز با متناسب max2Vo دهد می
 وزن افزایش میزان از max2Vo افزایش میزان اما

 افزایش نتیجۀ زیادی حد تا موضوع این .است کمتر
 فعالیت هنگام 2Vo به وابسته های اندام اندازۀ

 عضلۀ و خون، حجم ها، ریه قلب،( است ورزشی
 بدن، وزن افزایش و فرد رشد با زمان هم ).اسکلتی

 ها آن رشد میزان اما کنند، می درش نیز ها اندام این
 این نسبت از نتیجه، در .است بدن کل رشد از کمتر
 در موضوع این .شود می کاسته بدن کل به ها اندام
      .شود می داده نشان 75/0 توان با آلومتری معادلۀ

 اکسیژن حداکثر دهد می نشان پژوهش های یافته
 هب دارد، وزن با را رابطه بهترین مطلق مصرفی
 وزن میانگین با سال 12 سنی گروه در که طوری

 گروه در و 54/1 مصرفی اکسیژن حداکثر 67/45
 حداکثر 73/52 وزن میانگین با سال 15 سنی

   .است 91/1 مصرفی اکسیژن
 همکارانش و چاماری های یافته با نتایج این

 اکسیژن کنند می بیان ها آن .دارد همخوانی )2005(
 .)15( یابد می افزایش وزن با متناسب بیشینه مصرفی
 این به خود پژوهش در )2002( بیونن همچنین،

 زیادی حد تا را max2Vo توان می که رسید نتیجه

   ).8( کرد توصیف وزن با
 بیان خود پژوهش در )1997( ماهونی و جانز

 افزایش از درصد 26 دختران در که کنند می
 چربی بدون وزن افزایش به مربوط هوازی آمادگی

 )2006( همکارانش و وایر همچنین، ).17( است
 نشان max2Vo و وزن بین را باالیی و مثبت ارتباط
 به max2Vo و وزن بین مثبت ارتباط ).21( دادند
 و مثبت توان با آلومتری معادلۀ در وجه بهترین
  .شود می داده نشان 75/0 باالی

 )75/0 M≈ max2Vo(  
 در دهد می نشان پژوهش از حاصل نتایج
 بیان وزن از نسبتی صورت به max2Vo که صورتی

 بین )دقیقه در کیلوگرم هر ازای به لیتر میلی( شود
 ولی دارد، وجود همبستگی فرمول max2Vo و آن
  .است منفی و پایین همبستگی این

 )1990( کمپر پژوهش نتایج با نتایج این
 بیان دخو پژوهش نتایج در وی .دارد همخوانی

 وزن افزایش با دختران در هوازی آمادگی کند می
  ).16( یابد می کاهش

 اظهار )1989( همکارانش و بوهل کراهن
 در شرکت برای دختران که سنی از تقریباً اند داشته
 کاهش شوند، می آماده ورزشی های آزمون

 به وابسته و بیشینه مصرفی اکسیژن در ای پیشرونده
 دوران سراسر در که دهد می رخ ها آن وزن

  ).2( یابد می ادامه نوجوانی و کودکی
 این به آلومتری معادالت طریق از توان می
 برآورد در آلومتری معادلۀ .پرداخت مطلب
max2Vo 75/0 شکل به وزن طریق از M≈ 

max2Vo بر را معادله طرفین چنانچه .است M 
 /=M=/ M75/0M-25/0 داشت خواهیم کنیم، تقسیم

M max2Vo. دهد می نشان وزن منفی توان 
max2Vo کاهش وزن افزایش با بدن وزن نسبت به 
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  ).18( یابد می
 افزایش با است حاکی پژوهش نتایج همچنین،

 اکسیژن حداکثر میزان سال 16 تا 12 دختران سن
 پس و افزایش سالگی 15 سن تا ها آن مطلق مصرفی

 که طوری به یابد، می کاهش سالگی 16 تا آن از
 به )ها ساله 12( اول سنی گروه در میزان کمترین
 گروه در میزان بیشترین و دقیقه در لیتر 54/1 میزان
 دقیقه در لیتر 91/1 مقدار به )ها ساله 15( چهارم سنی
   .است

 دربارۀ پژوهشی در )1998( همکارانش و براون
 گروه دو هر در دارند می بیان زبده ورزشکاران

 افزایش max2Vo سن افزایش با پسر، و دختر
   ).10( یابد می

 معناداری ارتباط )1985( همکارانش و ونیو شن
 مردان و زنان در سن با مصرفی اکسیژن حداکثر بین
  . )11( آوردند دست به ساله 25 تا 15

 کشور سطح در پژوهشی در )1382( کاشف
 در جسمانی های قابلیت استانداردهای دربارۀ
 میزان که رسید نتیجه این به حال، و گذشته

 سالگی 15 تا دختران عروقی -قلبی استقامت
 .یابد می کاهش سالگی 16 تا آن از پس و افزایش
 نشان را نتایج همین نیز ایفرد مؤسسۀ های نورم
   ).4( دهند می

 بدن های دستگاه رشد، سنین در سن رفتن باال با
 تأمین بیشینه تمرینات هنگام را مصرفی اکسیژن که
 فرد max2Vo نتیجه در و یابند می رشد کنند، می

 دورۀ در رشد صعودی سیر اما یابد می افزایش
 max2Vo بر نتیجه، در .شود می کم رشد انتهایی
 سرعت شدن کم با سالگی، 16 تا 15 در دختران
 افزایش با طرفی، از .شود نمی افزوده رشد،

 همچنین سنی، دورۀ این در جنسی های هورمون
 این در دختران فرهنگی و اجتماعی های محدودیت

 با و یابد می افزایش بدن چربی میزان رشد دورۀ
 چربی صد در و max2Vo بین منفی ارتباط به توجه
  .شود می کاسته max2Vo میزان از بدن

 بین همبستگی میزان حاضر، پژوهش در
max2Vo از و آلومتری معادلۀ طریق از شده برآورد 
 ،77/0 ،59/0 ،67/0 میزان به بروس آزمون طریق

69/0، 8/0=r )001/0=p( های گروه در ترتیب به 
 دست به روایی همچنین، .است سال 16 تا 12 سنی
 r=72/0 میزان به نمونه جمعیت کل در آمده

)001/0=p( است.   
 شود، می پیشنهاد پژوهش نتایج به توجه با

 از آگاهی کسب منظور به ورزش مربیان و معلمان
 آموزان دانش مطلق مصرفی اکسیژن حداکثر یزانم

 سایر به دسترسی عدم صورت در ساله، 12 دختر
 روش، این اجرای بودن آسان دلیل به ها، روش
 سال، طول در مرتبه چندین آن کارگیری به توانایی

 آلومتری معادلۀ از مکانی هر در آن اجرای امکان و
 شد بررسی آن روایی پژوهش این در که

)75/0M94/1=max2Vo( سایر در .کنند استفاده 
 از استفاده صحت از اطمینان برای سنی های گروه
 های نمونه .است بیشتر پژوهش به نیاز فرمول

 ورزشکار غیر سالۀ 16 تا 12 دختران حاضر پژوهش
 LBM دلیل به ورزشکار دختران که آنجا از .بودند
 ودش می پیشنهاد دارند، متفاوتی پژوهشی نتایج بیشتر
 همان در و ورزشکار نمونۀ روی پژوهش این عیناً

 فعالیت نبود و بود تا شود انجام سنی های گروه
  .شود تبیین ها رابطه در ورزشی
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