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هاي فیزیولوژیکی و عملکردي مردان تیم ملی قایقرانی کایاك ایران رابطه بین ویژگی  

 ، زهرا حجتیعلیرضا صداقت کیش
 yahoo.com@Darya١٣۵٢٢رشت، دانشگاه علوم و تحقیقات گیالن

 
 مقدمه
بررسی ارتباط ). 1(دارد بستگی روانشناختی و فیزیولوژیکی،بیومکانیکی آنتروپومتریکی، عوامل ترکیب به قایقران در مطلوب عملکرد

بین این عوامل براي طراحی برنامه هاي تمرینی و همچنین انتخاب اعضاي اصلی تیم هاي ملی از اهمیت بسزایی برخوردار است 
)2.( 
 هدف 

و همچنین  بود ایران کایاك قایقرانی ملی تیم مردان عملکردي و فیزیولوژیکی ویژگیهاي بین رابطه بررسی حاضر، ازتحقیق هدف
 .ضرورت این تحقیق، بهتر شدن عملکرد قایقرانان کایاك خواهد بود

 روش شناسی
 تعدادکل. دادند تشکیل 92 و 91 درسالهاي ملی تیم مردان کایاك قایقرانان کلیه را حاضر تحقیق آماري جامعهبدین منظور  

 .نفربود 8 ها آزمودنی
 حسب بر دیواري قدسنج از بااستفاده ها قدآزمودنی کیلوگرم، 1/0 دقت با و ۹۰۰۳EBمدل Camryترازوي با ها آزمودنی بدن وزن

 تحلیل و تجزیه ازدستگاه استفاده با و بیوالکتریکی مقاومت روش به ها آزمودنی بدن چربی درصد، سانتیمتر 1/0 دقت با و متر سانتی
) کیلوگرم( بدن وزن باتقسیم و وزن و قد گیري اندازه با ها آزمودنی بدن توده شاخص، )کشورکره ساخت 520 مدل( بدن ترکیب
 ساخت Dance Sprintمدل( پاروزنیکایاك ارگومتر از استفاده با مصرفی حداکثراکسیژن.شد محاسبه) متر( قد برمربع

 بندي درجه( کار شدت تدریجی افزایش آزمون طی) ساختکشورایتالیاSRL Cosmedمدل( گازآناالیزور دستگاه و) کشوردانمارك
 استفاده با و دست براي ثانیه 30 وینگیت باآزمون ها آزمودنی هوازي بی توان .شد گیري اندازه ارادي خستگی مرحله تا) شده

 تحلیل و تجزیه دستگاه از استفاده با خون الکتات .شد گیري اندازه) سوئد کشور ساخت 894E مدل( دستی کارسنج ازدستگاه
 از بااستفاده ،YSI 1500 مدل ورزشی الکتات تحلیل و تجزیه دستگاه%) CV( پراکندگی ضریب میزان. شد گیري اندازه الکتات
 ).3( بود 83/0 استاندارد نمونه شده شناخته میزان

 توزیع. شد محاسبه عملکردي و فیزیولوژیکی آنتروپومتریکی، متغیرهاي کلیه براي معیار انحراف و میانگین شامل توصیفی اطالعات
 با فیزیولوژیکی مختلف شاخصهاي بین رابطه تعیین براي و شد مشخص اسمیرنف -کلموگراف آزمون از استفاده با ها داده طبیعی
 نرم از استفاده با حاضر مطالعه آماري عملیات تمام. شد استفاده پیرسون همبستگی ضریب ازآزمون ها آزمودنی ورزشی عملکرد

 .شد درنظرگرفته p>05/0 مطالعه دراین داري معنی آماري سطح. شد انجام 16 نسخهSPSS افزار
 نتایج
 عملکرد و مطلق هوازي توان حداکثر بین. شد مشاهده داري معنی رابطه ورزشی عملکرد و سن بین فقط ها ویژگی تمام ازبین

 متر 500 عملکرد در مهمی نقشی هوازي توان عامل رسد نظرمی به). p>05/0( شد مشاهده ومستقیم دار معنی  ارتباط آزمودنیها
 .دارد پاروزدن

 .است آمده 1درجدول پیرسون همبستگی ضریب به مربوط نتایج
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 بحث و نتیجه گیري
 فیزیولوژیک و جسمانی آمادگی هاي نیمرخ تعیین بهحاضر  پژوهش و، دارند تأثیر قایقران یک موفقیت در متعددي عوامل

بدین کهاست  گزارشکردهنسبت به مطالعات قبلی  را مشابهی نسبتاً هاي یافته واست  پرداختهتیم ملی قایقرانی  ورزشکاران
، میانگین )cm 98(، میانگین قد نشسته )cm 185(سال، میانگین قد  23متر،  500میانگین سن قایقرانان مسیر .شرحمیباشد

اما به طور کلی هنوز اینکه کدام فاکتور و چند درصد در . می باشد) kg 80(و میانگین وزن ) cm 190(اندازه طول دو دست 
اما به نظر می رسد که . عملکرد بیشتر تأثیر دارند، به روشنی مشخص نیست و نیاز به پژوهش هاي بسیاري در این زمینه می باشد

هوازي وابسته است و این ویژگی ها در کنار دیگر ویژگی هاي  متر، هم به منابع هوازي و هم به منابع بی 500یک قایقران مسیر 
 .متابولیکی و آنتروپومتریکی، نقشی تعیین کننده در بهبود رکورد ورزشکاران و موفقیت آنها ایفا می کنند

 هوازي، عملکرد ورزشی توان بی: ها کلیدواژه
 منابع

١- Bishop, D. (٢٠٠٠), Physiological predictors of flat- water kayak performance in women. European Journal of Applied 
Physiology, ٩٧ -٩١ ,٨٢. 

٢- Craig N.P. Norton K.I. Bourdon P.C. Wool ford S.M. Stanef T. Squires B. Olds T.S. Conyers R.A.J. Walsh C.B.V. (١٩٩٣), 
Aerobic and anaerobic indices contributing to track endurance cycling performance. Eur J Apple physiol ۶١ :٧۵١-٠۵٨. 

٣- Research and study Committee Report. Evvaluation of current atatus and determination of talent identification indexes in 
rowing, canoeing and flat water. Iranian Canoeing, Rowing, Sailing Federation. ٢٠١١ [In Persian[ 

 ها با عملکرد پارو زدن آنها هاي آنتروپومتریک و فیزیولوژیک آزمودنیارتباط بین ویژگی.  1جدول 
 متر پارو زدن 500متغیرها                                        رکورد 

 ضریب همبستگی         سطح معنی داري

 03/0                -74/0*سن                                                             
 50/0               28/0قد ایستاده                                                       

 95/0                02/0                                    قد نشسته                    
 93/0                03/0اندازه طول دو دست                                            
 97/0               -01/0وزن بدن                                                          

 01/097/0                                           توده خالص بدن      
 83/0              -08/0چربی بدن                                                        
 17/0               -53/0شاخص توده بدن                                               

 01/0                    83/0*                      حداکثر اکسیژن مصرفی مطلق       
 09/0                 63/0حداکثر اکسیژن مصرفی نسبی                               
 70/0                      -15/0آستانه الکتات                                                   

 26/0                        45/0                              حداکثرتوان بی هوازي مطلق   
 16/0                        54/0حداکثرتوان بی هوازي نسبی                                 
 72/0                      -14/0میانگین توان غیرهوازي مطلق                               

 79/0                      -11/0یرهوازي نسبی                               میانگین توان غ
 21/0              -48/0شاخص خستگی                                               

 )p≥ 05/0(دار  رابطه معنی* 
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