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 مقایسه برخی از ویژگیهاي آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی قهرمانان وزنه برداري با افراد غیر ورزشکار
 فریبرز کرمی گیالن -حجت رسولی-مهدي اعتمادي -دکتر علی خورجهانی -حسن متین هماییدکتر -لطفعلی لطفی -٭سید محسن جواهري

 
 مقدمه

که در (عالوه بر تعیین اهداف قهرمانی در محدوده توانائی ها و ویژگی هاي خاص ورزشکار، بررسی سهم هریک از این توانایی ها، 
کسب موفقیت و رسیدن به مدارج باالي قهرمانی و نیز  در، )اجراي بهینه یک رشته ورزشی در سطح قهرمانی دخیل می باشد

هدف از این پژوهش، مقایسه ویژگیهاي آنتروپومتریکی و  .پیشگیري از هدر رفتن منابع و هزینه هاي هنگفت، ضروري است
 .ر قزوین با افراد غیر ورزشکار بودفیزیولوژیکی قهرمانان وزنه برداري شه

 روش شناسی
و انحـراف  دعوت شده به اردوي تیم استان قـزوین جهـت شـرکت در مسـابقات کشـوري، بـا میـانگین         نفر از قهرمانان وزنه بردار 20

هم سن  نفر از افراد غیر ورزشکار 20و  کیلوگرم 34/101±82/22سانتی متر و وزن 05/176±1/6سال، قد3/24±47/3سناستاندارد 
در تحقیـق شـرکت   ، ، از طریق نمونه گیري تصـادفی سـاده  ندر هیچ رشته ورزشی را نداشتمنظم د فعالیت بدنیکه سابقه هیچ گونه 

، فشار خـون سیسـتول و   ضربان قلب استراحت، )تست آستراند(رهاي فیزیولوژیک شامل حداکثر اکسیژن مصرفی یسپس متغ .کردند
آرنج و زانو بـا  مفاصل قطر (دازه گیري قطر اندام ، ان)نقطه اي هفت(وزن، درصد چربی قد، و متغیرهاي آنتروپومتریک شامل  دیاستول
، اندازه گیـري محـیط انـدام    )با استفاده از متر نواري قد نشسته و طول دو دست(اندازه گیري طول اندام ، )ازکالیپر استخوانیاستفاده 

نسبت محیط کمر بـه محـیط    و بدنیشاخص توده ، )با استفاده از متر نواري محیط ساق پا و محیط بازو در حالت کشیده و خوابیده(
 . همچنین ویژگی هاي سوماتوتیپ آنها نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. شرکت کنندگان اندازه گیري شد ،لگن

 یافته ها
براي تجزیه و تحلیل داده هاي تحقیـق از آزمـون هـاي کلمـوگروف اسـمیرنوف      و  براي وصف داده ها از میانگین و انحراف استاندارد

مقایسـه میـانگین انـدازه متغیرهـا در دو گـروه      (مسـتقل   tآزمـون   ،)جهت همگنی واریانس ها(، آزمون لوین )ع طبیعیجهت توزی(
ورزشـکاران از  نشـان  داد کـه   نتـایج تحقیـق حاضـر    . ، اسـتفاده شـد  )مقایسه متغیرهاي اسمی تیپ بدنی(و آزمون خی دو ) مستقل

بیشـتري نسـبت بـه غیـر      )بـازو، دور سـینه، کمـر، باسـن، ران و سـاق پـا      ( محیط انـدام  طول قد نشسته، پهناي دو دست،میانگین 
بـین   .بیشـتر بـود   نبرداران نسـبت بـه غیـر ورزشـکارا     همچنین میانگین قطر آرنج و زانو در این گروه از وزنه. ورزشکاران برخوردارند

و نسـبت  ) =888/0P( ضـربان قلـب   ،)=76/0P(دیاستولی ،)=322/0P(، فشار خون سیستولی)=643/0P(میانگین هاي وزن چربی 
بـین میـانگین هـاي وزن بـدون چربـی       ،تفـاوت معنـاداري دیـده نشـد و در مقابـل     در دو گـروه  ، )=P 623/0( محیط کمر به لگن

)001/0P=( شاخص توده بدنی  ،)001/0P=( تیپ بدنی ،)001/0=P (و نیز حداکثر اکسیژن مصرفی )001/0P= (  تفاوت معنـاداري
دو گـروه  کـه  نتایج آزمون خی دو نشان داد همچنین . )1نمودار و جدول  (شد  مشاهدهن نخبه و افراد غیر ورزشکار، بین وزنه بردارا

) عضـالنی پیکـري  (تیپ بدنی ورزشکاران به مزومورف ( دار دارند ورزشکاران و غیرورزشکاران از نظر تیپ بدنی با یکدیکر تفاوت معنی
و  P= 001/0(در میان غیرورزشـکاران فراوانـی بیشـتري داشـت     ) الغرپیکري(دنی اکتومورف نزدیکتر از غیرورزشکاران است و تیپ ب

23/20 x۲= (( 
 بحث و نتیجه گیري

در بسـیاري از   ،آن هم در سطوح قهرمانی ،یافته هاي پژوهش حاضر، روشنگر این مطلب بود که علیرغم تحقیق بر روي وزنه برداران
تعیین این ویژگی هـا در قهرمانـان    ،ویژگی هاي آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی تفاوتی با غیر ورزشکاران مشاهده نگردید و در نهایت

که تفاوت ها بیشتر در آن دسـته از ویژگـی هـائی مـی     ، این نکته را خاطر نشان ساخت وزنه برداري و مقایسه آنها با غیر ورزشکاران
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همخـوان اسـت، لـیکن بـا نتـایج      ) 3-1(یافته هاي تحقیق حاضر با نتایج تحقیق . ه در قهرمان شدن ورزشکاران مؤثرتر استباشد ک
 .ناهمسو است) 4(تحقیق 

 وزنه برداران نخبه، ترکیب بدنی، توان هوازي، آنتروپومتریک، فیزیولوژیک :واژه هاي کلیدي
١- Utter A C, Bryant HS, Hafe GG, Trone GA. (٢٠١٠). Physiological profile of an elite freestyle 

wrestler preparing for competition. A case study Journal of strength and conditioning research, 
١۶(٢): ٣١-٣٠٨۵. 

٢- Andrew C, Fry A. (٢٠٠۶).Anthropometric and Performance Variables Discriminating Elite 
American Junior Men Weightlifters. The Journal of Strength and Conditioning Research, ٢٠(۴): 
٨۶٨–١۶۶. 

٣- PipsTV. (١٩٧٩). Physiologic characteristics of elite body builders. The physician and sports 
medicine. ١٢٠-١١٧ :(٣)٧. 

 از ویژگی هاي آنتروپومتریک مستقل، جهت مقایسه برخی tنتایج آزمون ) 1(جدول 
 t pمقدار  درجه آزادي انحراف استاندارد میانگین گروهها متغیر

 وزن چربی
 71/5 42/12 ورزشکار

38 468/0- 643/0 
 11/6 29/13 غیرورزشکار

 وزن بدون چربی
 9/17 93/88 ورزشکار

38 91/4 001/0 
 8/10 99/76 غیرورزشکار

 شاخص توده بدنی
 74/5 46/32 ورزشکار

38 408/4 001/0 
 25/4 42/25 غیرورزشکار

 نسبت محیط کمر به لگن
 39/0 98/0 ورزشکار

38 496/0 623/0 
 18/0 93/0 غیرورزشکار

 
 میانگین ویژگی هاي فیزیولوژیکی آزمودنی ها) 1(نمودار 
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وازی بیشینھ  وان ھ ت فشار خون
سیستولی

فشار خون
دیاستولی

ب ضربان قل BMI WHR ربی درصد چ
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