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 رابطٍ  بیه چربی زیر پًستی با ضاخص تًدٌ  بدوی ي وسبت دير کمر بٍ باسه در داوص آمًزان پسر

 permanimsing2@yahoo.com-کارضىاس ارضد تربیت بدوی ي علًم يرزضی- پزّیشگار ػثذالغفَر

 چکیدٌ

 .رٍػ پضٍّؼ حامز تَفیفی تحلیلی تَد. ّذف اس ایي پضٍّؼ تزرعی ٍمؼیت تي عٌجی در داًؼ آهَساى پغز هقيغ راٌّوایی ؽْز گٌثذ کاٍٍط تَد

دادُ ّا تَعو .  ًفز اس آى ّا در ایي پضٍّؼ ؽزکت ًوَدًذ500 تَدًذ کِ 1392جوؼیت هَرد تزرعی آى، داًؼ آهَساى پغز در حال تحقیل در عال 

 ٍ آسهَى مزیة ّوثغتگی پیزعَى 18 ًغخSPSSِ یافتِ ّا تا ًزم افشار. پزعؾٌاهِ جوؼیت ؽٌاختی، اًذاسُ گیزی ّای هیشاى  تي عٌجی جوغ آٍری ؽذ

 ىثقِ  هحذٍدُ ىثیؼی تَد کِ در 20±1 ًوًَِ هَرد تزرعیدرBMI ) ) هیاًگیي ؽاخـ تَدُ  تذى :. یافتِ ّا ًؾاى داد. ٍ اعپیزهي تجشیِ ٍ تحلیل گزدیذ

مخاهت هیاًگیي .  تَدًذ کن خيز ٍقاتل قثَل تَد کِ در ىثقِ 92/0 ±03/0در ًوًَِ هَرد تزرعی (WHR) ًغثت دٍر کوز تِ دٍر تاعيهیاًگیي. تَدًذ

 . درهحذٍدُ قاتل قثَل تَدًذ تَد کِ 39±3 در ًوًَِ هَرد تزرعی (عِ عز تاسٍ، ؽکوی ٍ تحت کتفی ) عِ ًاحیِ پَعتری سُیال

 تي عٌجی، ؽاخـ تَدُ تذًی، ًغثت دٍر کوز تِ تاعي، چزتی سیز پَعت: کلیذ ٍاصُ ّا

 مقدمٍ                  

سًذگی هاؽیٌی تؾز اهزٍس . فؼالیت ٍ تحزک جشء جذا ًؾذًی سًذگی تؾز تَدُ کِ در ّز دٍرُ تِ اؽکال خاؿ در سًذگی اًغاى هيزح تَدُ اعت

هَجثات دٍری اٍ اس فؼالیت را فزاّن عاختِ ٍ ایي فقز حزکتی، ًؾاه ٍ ؽاداتی را اس جغن اًغاى ّا دٍر کزدُ ٍ تِ جای آى ػاهل خيز آفزیي 

ٍرسػ ٍ فؼالیت تذًی هشایای تغیاری تزای تذى تِ ّوزاُ دارد کِ اس هْن تزیي آى ّا هی تَاى تِ افشایؼ . (7)چاقی را جایگشیي ًوَدُ اعت

ػزٍقی، دیاتت، - تیواری ّای قلثی)، آهادگی جغواًی، تزکیة تذًی هٌاعة، پیؼ گیزی اس تیواری ّای هختلف هاًٌذتٌفغی- آهادگی قلثی

عالهت تا هحذٍدُ ای اس ٍسى ٍ قذ ّوزاُ . (8)ٍ در ًْایت تْثَد کیفیت سًذگی اؽارُ کزد (، چاقی ٍ غیزُپَکی اعتخَاى، فؾار خَى، افغزدگی

ِ  تَدُ تذًی اًذاسُ گیزی دٍر کوز ٍ تاعي ًیش یکی اس اًذاسُ گیزی . ؽاخقی عادُ ٍ ارسؽوٌذ در ایي راتيِ اعت ( BMI )اعت ٍ اهزٍسُ ًوای

 ٍ تیواری ّای قلثی ّوزاُ  ، پز فؾار خًَی2ّای تا ارسػ ٍ کارتزدی جْت چاقی ؽکوی اعت کِ تا افشایؼ خيز اتتالء تِ دیاتت ًَع 

لذا تا تَجِ تِ اّویت ؽٌاخت ٍیضگی ّای پیکزی، فیشیَلَصیکی ٍ رٍاى ؽٌاختی تز آیٌذُ هَفقیت ّای ٍرسؽی ٍ عالهت          . (1)اعت

 .داًؼ آهَساى ٍ داؽتي جاهؼِ ای عالن پضٍّؼ در ایي هَمَع مزٍری تِ ًظز هی رعذ

 مًاد ي ريش َا

 ؽْز           1391-92 ّشار ًفز اس داًؼ آهَساى پغز هقيغ راٌّوایی در عال تحقیلی 3000جاهؼِ آهاری هَرد هيالؼِ در ایي پضٍّؼ، 

 ًفز 500 هذرعِ راٌّوایی دٍلتی ٍ غیزدٍلتی ؽْز گٌثذکاٍٍط تا تَجِ تِ جذٍل هَرگاى، 20حجن ًوًَِ ایي پضٍّؼ اس . (2)گٌثذ کاٍٍط تَد

ِ ای چٌذ هزحلِ ای اًتخاب ؽذًذ  .تِ فَرت ًوًَِ گیزی خَؽ

 ابسار گردآيري اطالعات ي ريش اودازٌ گیري

ىثقِ . (4)، ًتیجِ تقغین ٍسى فزد تِ هزتغ قذ اٍعت(m2)تِ هزتغ قذ (kg)ػثارت اعت اس ًغثت جزم تذى فزد : (BMI)ؽاخـ تَدُ تذًی

ٍسى آسهَدًی ّا تا .  تزاعاط هؼیارّای عاسهاى جْاًی تْذاؽت تزای جوؼیت ّای آعیایی تِ چْار گزٍُ فَرت گزفتِ اعتBMIتٌذی 

قذ آسهَدًی ّا تا اعتفادُ اس قذعٌج دیَاری تا .  کیلَگزم عاخت آلواى اًذاسُ گیزی ؽذ5/0تا دقت  (secca)اعتفادُ اس تزاسٍی دیجیتالی عکا

                                                             
1-Cardio-Respiratory Fitness 
2
-Depression 

3- Body mass index 
4-Hypertension 
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حافل تقغین اًذاسُ دٍر کوزًغثت تِ تاعي تز اعاط هؼیارّای :  ( WHR)ًغثت دٍر کوز تِ دٍر تاعي .  عاًتی هتز اًذاسُ گیزی ؽذ1/0دقت 

 . اًذاسُ گیزی ؽذ 1/0  عاخت آلواى تا دقت  تَعیلِ کالیپز الًگچزتی سیز پَعت(. 3)عاسهاى تْذاؽت جْاًی

 َاي تجسیٍ ي تحلیل اطالعاتريش 

هیاًگیي، اًحزاف هؼیار، فزاٍاًی ٍ درفذ فزاٍاًی، ًوَدار ٍجذٍل فزاٍاًی ٍ درفذ )تزای تجشیِ ٍتحلیل دادُ ّای ایي پضٍّؼ اس آهار تَفیفی

ّن چٌیي . تْزُ گزفتِ ؽذ (P≤ 0/05)ٍ تزای تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّا ٍ آسهَى فزمیات اس رٍػ آهاری پیزعَى در عيح اىویٌاى(فزاٍاًی

 .  اعتفادُ ؽذ18 ًغخِ   SPSSتزای هحاعثِ  دادُ ّا اس ًزم افشار آهاری 

 یافتٍ َا

 :ٍیضگی ّای ًوًَِ ّای پضٍّؼ 

  تَسیغ فزاٍاًی ٍدرفذ فزاٍاًی ًوًَِ ّای پضٍّؼ تز اعاط ؽاخـ تَدُ تذى . 1-1جذٍل 

 درفذ فزاٍاًی فزاٍاًی  ی ؽاخـ تَدُ تذًیىثقِ تٌذ

 4/56 282  تِ ػٌَاى الغز5/18کن تز اس 

 2/31 156  تِ ػٌَاى هحذٍدُ  ىثیؼی5/18- 9/22تیي 

 6/9 48  تِ ػٌَاى امافِ ٍسى23- 4/27تیي

 8/2 14  تِ ػٌَاى چاق5/27تیؼ تز اس 

 100 500 هجوَع

 

  ًغثت دٍر کوز تِ دٍر تاعيتَسیغ فزاٍاًی ٍدرفذ فزاٍاًی ًوًَِ ّای پضٍّؼ تز اعاط. 2-1جذٍل 

 درفذ فزاٍاًی فزاٍاًی   WHRىثقِ تٌذی  

 2/79 396  تِ ػٌَاى هحذٍدُ  قاتل قثَل90/0کن تز اس

 2/16 81  تِ ػٌَاى هحذٍدُ  کن خيز95/0 – 90/0

 4/3 17  تِ ػٌَاى هحذٍدُ تیٌاتیٌی95/0- 0/1

 2/1 6  تِ ػٌَاى هحذٍدُ  پزخيز0/1تیؼ تز اس

 100 500 هجوَع

 

                                                             
5- Lange 
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  عِ ًاحیِ (هتزی لیم) پَعتری سُی مخاهت التَسیغ فزاٍاًی ٍدرفذ فزاٍاًی ًوًَِ ّای پضٍّؼ تز اعاط. 3-1جذٍل ؽوارُ 

 درفذ فزاٍاًی فزاٍاًی (هتزی لیم) پَعتری سُیمخاهت الىثقِ تٌذی  

 8/39 199  هیلی هتز در هحذٍدُ تذٍى چزتی25کن تز اس 

 8/39 199  هیلی هتز در هحذٍدُ قاتل قثَل48 الی 25

 4/20 102  هیلی هتز در هحذٍدُ خیلی چاق48تیؼ تز اس 

 100 500 هجوَع

 

 یافتٍ َاي استىباطی 

 آسهَى ّوثغتگی.  1-2جذٍل

راتيِ 

 ًغثت دٍر کوز تِ تاعي  

 ٍ چزتی سیزجلذی

 پیزعَىمزیة ّوثغتگی 
473/0 

 (دٍ داهٌِ)عيح هؼٌاداری
000/0 

 500 تؼذاد

 
 آسهَى ّوثغتگی.  2-2جذٍل

راتيِ 

ٍ ؽاخـ تَدُ تذى 

 چزتی سیزجلذی

 پیزعَىمزیة ّوثغتگی 
751/0 

 (دٍ داهٌِ)عيح هؼٌاداری
000/0 

 500 تؼذاد

 

 بحث ي وتیجٍ گیري

در پضٍّؾی کِ ففز ػلیشادُ             . هقایغِ ًتایج پضٍّؼ حامز تا عایز پضٍّؼ ّا ًؾاى هی دّذ کِ ًتایج در ایي هَرد مذ ٍ ًقیل اعت

 ًفز اس داًؼ آهَساى دختز دتیزعتاى ّای دٍلتی ؽْز خَی اًجام دادًذ ٍ تز اعاط یافتِ ّای پضٍّؼ آى ّا، 200تز رٍی  (1389)ٍ ّوکاراًؼ

 (.5) درفذ آى ّا چاق تَدًذ8/2 درفذ اس ًظز ؽاخـ تَدُ تذًی در عيح ًزهال ٍ 7/65

 ًفز اس داًؾجَیاى دختز داًؾگاُ ػلَم 230 ٍ هیشاى افغزدگی (BMI) تذى تیي ؽاخـ تَدُ تِ تزرعی راتيِ (1391)فینی ٍ ّوکاراًؼ

ّا امافِ ٍسى   درفذ آى14تذى در عيح هَرد قثَل ٍ   درفذ داًؾجَیاى اس ًظز ؽاخـ تَد77ًُتایج ًؾاى داد پزداختٌذ ، پشؽکی اردتیل 

.  (6) کِ ایي اختالف هوکي اعت هزتَه تِ سیاد تَدى عي ًوًَِ ّا تاؽذّا ًیش الغز تَدًذ آى% 9داؽتِ ٍ 

 -قلثیی ّا تیواری خَاب، آعن،آپٌِ)یٍقلةی تٌفظ ،ػَاركافشایؼ ٍسى ٍ چاقی ػالٍُ تز هنزات ؽٌاختِ ؽذُ اس قثیل ػَارك هتاتَلیک

 ؽذى قائل ٍتوایش ،یدرًَجَاىی چاق عزىاى، هاًٌذ ٍعایزػَارك اٍرتَپذی ّای ،تیواری(ًاگْاًی هزگ قلثی، ّیپزتزٍفی تاال، فؾارخَى ػزٍقی،

 .در فزد ؽَد (اس جولِ تغییزات هْن رٍاًی دٍراى تلَؽ ٍ ًَجَاًی)د، هی تَاًذ عثة افغزدگی تاؽي هیی ٍکار اجتواػی درهحیو
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 هٌاتغ 

تزرعی تزخی ؽاخـ ّای تي عٌجی در . (1388)؛ اهاهقلی خَؽِ جیي، تزاًِ؛ احوذًیا، ّادی ٍ فلک االفالکی، تٌْاس الِ،احوذ ًیا .1

  70-80ؿ، 71، ؽوارُ ًؾزیِ ػلوی ، پضٍّؾی داًؾگاُ ػلَم پشؽکی سًجاى. عاکٌیي ؽْز سًجاى ٍ هقایغِ آى تا اعتاًذاردّای جْاًی

راتيِ ٍمؼیت تي عٌجی، تَاى َّاسی ٍ ؽیَع افغزدگی در داًؼ آهَساى پغز هقيغ راٌّوایی تحقیلی . (1392)پزّیشگار، ػثذالغفَر .2

 ؽْز گٌثذ کاٍٍط، پایاى ًاهِ کارؽٌاعی ارؽذ تزتیت تذًی ٍ ػلَم ٍرسؽی، داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ ػلَم ٍ تحقیقات گیالى

تاثیز ًوایِ  تَدُ تذى،ًغثت دٍر کوز تِ تاعي ٍ هجوَع آى .(1391)؛ هتذیي، هزتنی؛ عایِ هیزی، کَرػ ٍ ػشیشی، فزیذٍىپیواى،ّادی .3

 ًؾزیِ غذد درٍى ریش ٍ هتاتَلیغن ایزاى، داًؾگاُ ػلَم .هيالؼِ قٌذ ٍ لیپیذ تْزاى: عکتِ قلثی در هزداىسّا در پیؼ تیٌی خيز تزٍ

 .226-233، ؿ3درهاًی ؽْیذ تْؾتی، دٍرُ چْاردّن، ؽوارُ- پشؽکی ٍ خذهات تْذاؽتی

تْزاى، . راٌّوای آسهایؾگاُ فیشیَلَصی ٍرسؽی. (1390)؛ رجثی، حویذ؛گاییٌی، ػثاعؼلی ٍ هجتْذی، حغیيرحواًی ًیا،فزّاد .4

 .484-492اًتؾارات ػقز اًتؾار، چاج اٍل،ؿ 

ّوثغتگی افغزدگی ٍ ؽاخـ تَدُ تذًی در ًَجَاًاى دختز ؽْز . (1389 )ففزػلیشادُ، فاىوِ؛ پزتَ اػظن، حویذُ ٍ حثیة پَر، سیٌة .5

 .، فقل ًاهِ داًؾکذُ پزعتاری هاهایی ٍ پیزاپشؽکی رفغٌجاى، عال پٌجن، ؽوارُ اٍل ٍ دٍم1388خَی در عال

راتيِ تیي ؽاخـ تَدُ تذى ٍ هیشاى افغزدگی . (1391)ػلیزما ٍ ًؼوتی، فذیقِ , فینی، ایزج ؛ ًقی سادُ تاقی، ػثاط ؛ رحیوی .6

.  213-220ؿ، (2 )12هجلِ داًؾگاُ ػلَم پشؽکی اردتیل ــ . داًؾجَیاى دختز داًؾگاُ ػلَم پشؽکی اردتیل

، ًغثت دٍر (BMI)تزرعی ؽاخـ تَدُ تذى . (1390)؛ فاتزی، هْذی؛ هحوذ رحیوی، ًافزٍ خذایی، هیٌاّاؽوی جَاّزی، ػلی اکثز .7

پضٍّؾی ىة جاًثاس، عال - ًؾزیِ  ػلوی. جاًثاساى ؽیویایی خزاعاى رمَی  (PBF%)ٍ درفذ چزتی تذى  (WHR)کوز تِ لگي 

 .چْارم، ؽوارُ چْاردّن

8. Hung-Hao Chang&Steven T. Yen(2012). Association between obesity and depression: Evidence from a 

longitudinal sample of the elderly in Taiwan. Aging & Mental Health,Volume 16, Issue 2, pages 173-180 
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 چکیده انگلیسی

 

An investigation of anthropometric among boys in secondary schools in Gonbad kavous. 

Abdol Ghafour Parhizgar 

 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship between anthropometric, among boys in 

secondary schools in Gonbad kavous. This is a descriptive- analytic study, conducted on a group of 500  

students of secondary schools of Gonbad Kavous in 1392. Data were collected using a demographic 

questionnaire and body composition. Weight and height were measured without shoes and wearing light 

clothes. BMI was calculated by kg/m2. SPSS 18 software and Pearson correlation, spearman correlation 

was used for data analysis. Results showed that The mean BMI was 20 ±1, that were in the normal range. 

Mean WHR was 0.92±0.03, , that were in the normal and low risk range. Mean Subcutaneous fat in three 

areas was 39±3mm, , that were in the normal range.  

 

Key words: Anthropometric, BMI, WHR and Subcutaneous Fat 
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