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جوان شهر تهران و مناطق اطراف زنان  تنفسی -مقایسه وضعیت ترکیب بدنی و آمادگی قلبی

 تهران
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 . دانشیار دانشگاه تهران2 ؛. استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی1
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المللی انجام شده توسط پژوهشگران حیطه تندرستی و تعقیب هنجارهای تدوین شده در خصوص نتایج مطالعات بینمقدمه: 

 های تندرستی استتحرکی و افت شاخصاخیر، نشانگر رواج روزافزون کم های سالوضعیت ترکیب بدنی و آمادگی بدنی در طی 

-با توجه به ضرورت توسعه اجزای تشکیل دهنده آمادگی بدنی از جمله ظرفیت و توان هوازی و نیز کاربردهای موثر اندازه .(1)

های سنجش عنوان شاخص، بهmax2VOنظر می رسد ارائه یک ارزشیابی در ارتباط با ترکیب بدنی و گیری ترکیب بدنی، به

تواند ابزار مؤثری در ارزیابی و مقایسه در جامعه زنان میها، روز رسانی سنجش این شاخصو تعقیب و بهگی بدنی و تندرستی آماد

های ناشی از ضعف آمادگی بدنی، گیری از بسیاری بیماریالملل محسوب شود و در پیشوضعیت آنان در سطح کشور و جامعه بین

 مؤثر واقع گردد.

تنفسی زنان جوان شهر تهران و مناطق  -پژوهش حاضر، به منظور مقایسه وضعیت ترکیب بدنی و آمادگی قلبی روش شناسی:

متر و سانتی 161 ± 6/4ساله ساکن شهر تهران با میانگین قد  01تا  21زن  1111نمونه آماری تحقیق اطراف تهران انجام شد. 

متر و سانتی 161 ± 8/0ساکن جنوب شرق استان تهران با میانگین قد ساله  01تا  21زن  1132کیلوگرم و  41/66 ± 03/8وزن 

های منطقه جنوب شرق استان تهران شامل شهرستان که در سطح شهرستان کیلوگرم بودند 20/66 ± 66/6میانگین وزن 

واقع در شهرهای مورد ها و مراکز مختلف ای و با مراجعه تصادفی به بخشگیری خوشهورامین، پاکدشت و پیشوا به شیوه نمونه

 ، درصد چربی و شاخص توده بدن آنان محاسبه شد. VO2maxمطالعه انتخاب شدند و مقادیر 

میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه،  max2VO، 6/4±08/08های شهر تهران مقدار های پژوهش، برای آزمودنیبر اساس یافته نتایج:

های جنوب شرق استان تهران، کیلوگرم/ مجذور متر و برای آزمودنی 34/23±6/2و شاخص توده بدن  06/26±4/0 درصد چربی

کیلوگرم/  13/26±2/0و شاخص توده بدن  13/01±6/3 لیتر/کیلوگرم/دقیقه، درصد چربیمیلی max2VO، 6/4±48/00مقدار 

( و شاخص توده = 106/1p)نشان داد مقادیر درصد چربی   > 13/1pمستقل در سطح   tنتایج آزمون دست آمد.مجذور متر به

 VO2maxطور معناداری باالتر از زنان تهرانی است. در مقابل مقدار زنان جنوب شرق استان تهران به(  در = 141/1pبدن )

(101/1p =در زنان تهرانی ) جنوب شرق استان تهران است.  طور معناداری بیشتر از زنانبه 

در سطح  ،وضعیت ترکیب بدنی، تناسب اندام و آمادگی بدنی زنان جوان االًبر اساس نتایج این مطالعه، احتم گیري:بحث و نتیجه

سنتی، زنان جوان ساکن شهرهای  که احتماالً به دلیل رواج دیدگاهطوریپایتخت نسبت به شهرهای کوچک، مطلوب تر است؛ به

، ساکن پایتخت و شهرهای بزرگاز زنان جوان  در سالهای اخیر گروه قابل توجهی ؛ چنانچهتر، از توده چربی بیشتری برخوردارندکوچک

هنوز کالری روزانه باالیی دریافت ساکن شهرهای کوچک اند، اما متأسفانه اغلب زنان توجه خاصی نسبت به کاهش وزن و چربی اضافی داشته

 بسیار پایینی دارند. تحرک بدنیهای تناسب اندام، ها مانند عدم دسترسی آسان به باشگاهدلیل برخی محدودیتبهکنند و می

 تنفسی، ترکیب بدنی، توده چربی -آمادگی قلبیکلیدي:  هايهواژ
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