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چکیده
در Vo2maxتوان بی هوازي و،)BMI(شاخص توده بدنی،تعیین رابطه بین ترکیب بدنیاین مطالعههدف از 

تا بتوان با استفاده از اطالعات بدست آمده و شناخت وضعیت موجود در جهت استهی والیبالیست هاي نخبه دانشگا
.این رشته برنامه ریزي کردبراي موفقیت بیشتر درافزایش سطح فعالیت هاي بدنی و تقویت شاخص هاي مورد نیاز

ینات تیم والیبال در تمرمنتخبجامعه آماري پژوهش را بازیکنان است وهمبستگی-توصیفیاین مطالعه ازنوع 
ابتدا مشخصات فردي بازیکنان ثبت شد و سپس اندازه .نفر بود30آنهاتعداد که دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل دادند

توان .، وزن چربی و بدون چربی اندازه گیري شد، درصدچربیBMIهاي آنترپومتریک و ترکیب بدنی شامل قد، وزن،
ارتباط بین متغیرها از ضریب براي.ن وینگیت و تست بروس اندازه گیري شدا آزموه ترتیب ببVo2maxبی هوازي و 

نرمال بودن داده ها و به منظور اطمینان از طبیعی بودن توزیع آزمودنی ها، و براي.هبستگی پیرسن استفاده شد
میانگین .فته شددر نظر گر05/0با سطح معناداري 16SPSSزار فنرم او.اسمیرنف بکار برده شد-آزمون کلموگروف

یلوگرم وک7/2376/15: وزنسانتیمتر،24/7184:قدسال،98/106/22:ی آزمودنی هاسنو انحراف استاندارد
BMI:97/028/22بدنیا ترکیببین توان بی هوازي برابطه معناداريافته هاي تحقیق حاضر نشان دادی. بود ،

Vo2max)01/0p<(وBMI)05/0p<(بینلیووجود داردVo2maxوترکیب بدنیباBMIوجود رابطه اي
با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که موفقیت در رشته والیبال به عوامل زیادي وابسته است و .داردن

والیبالیست هاي موفق الزم .یکی برجسته دارندوالیبالیست هاي موفق عموماً ویژگی هاي آنترپومتریکی و فیزیولوژ
پائین، توان بی هوازي باال و آمادگی هوازي باال در BMIپائین،یدرصد چربی بدن:است ویژگی هاي زیر را دارا باشند

.طول بازي

Vo2max-توان بی هوازي-ترکیب بدنی:کلیدواژه ها -BMI
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The relationship between body composition , body mass index (BMI), anaerobic power and vo2max in
of elite volleyball players college

Abstract

Aim of this study are to determine the relationship between Body composition, BMI, Anaerobic power and
Vo2max of elite college volleyball players. in order to using the information obtained and understanding of
current situation toward increasing physical activity levels and strengthen the indicators required for greater
success in this field will be scheduled. this study is of type correlation-descriptive. and statistical society
research formed the players selected in training volleyball team university of ferdowsi mashhad. that their
numbers was 30 persons. first the profile individual of players were recorded. and then measurements
antropometric and body composition including height and weight, BMI, %fat, fat weight and fat-free weight
was measured. anaerobic power and vo2max  to examination Wingate and Bruce test were measured,
respectively. for relationship between variables was used from Pearson correlation coefficient. and for
normally data and order to ensure of normal distributed subjects, examination Klmogrof - Smirnof was used.
and SPSS16 with significant levels of 0/05 was considered. mean and standard devation were
age:22/06 1/98, height:184 7/24cm, weight:76/15 7/23kg, BMI:22/28 0/97. The findings of this study
showed that a significant relationship between Anaerobic power by Body composition, Vo2max(p<0/01) and
BMI(p<0/05), but no there is relationship between Vo2max by BMI and Body composition. according to the
results of this study can be said that success in volleyball is dependent on many factors, and generally
successful volleyball players antropometric and physiological characteristics are outstanding. success
volleyball players is necessary have the following features: low Body fat, low BMI, Anaerobic power above
and Aerobic fitness above in during game.

Keywords: Body composition-Anaerobic power-Vo2max-BMI

مقدمه
یابی، استعدادلیه ورزشکاران و در شناسائی اوترکیب بدن، آنتروپومتریک و ویژگی هاينشان می دهد کهتحقیقات 

درباره ویژگی هاي بطوریکه اطالعات اساسی و اختصاصی)1،2،3(موثر استآنها حرکتی -اجراي جسمانیورشد مهارت
در اختیار مربیان و رااجراي ورزشی و پیروزياز ی ئسطح باالبراي رسیدن بهکتی و افزایش سطح مهارت و عملکرد،حر

).4(ورزشکاران قرار می دهد
در طول تمرین و مسابقه باالئیبه تالش فیزیکی ترین زمانکوتاهدر که جهانی است ورزش والیبال سریع ترین 

فاوتی نسبت به دیگر حصربه فرد و متترکیب بدنی منبنابراین با توجه به ماهیت این رشته ورزشی،،)5،6(احتیاج دارد
شامل اندازه گیري ترکیب بدنی و...)وBMIقد، وزن،(آنترپومتریکویژگی هايور رایج از به ط).7،8،9،1(ورزش ها دارد

والیبال نوجوان و جوان مستعدبازیکنانشناسائی براي )LBM(و وزن بدون چربی ، وزن چربی %)FAT(درصدچربی بدن
رعت، انعطاف پذیري و قدرت انفجاري ، سمانند توانائی پرش، چابکی، قدرتآنان جسمانیبا اجراي کهاستفاده می کنند
، چربی بدنی پائین و وزن مطلوب عضله می تواند تاثیرگذار مؤثربنابراین براي اجراي فیزیکی .)1،5،6،7،9(مرتبط می باشد

.)10،11(می شودضعیف آنان عملکردوزشکارانورباعث کاهش قدرت نسبیباالچربی بدنی زیرا.)6،10(باشد
FleckوWilmore وابسته به % 16- 25و زنان در محدوده % 11-12پیشنهاد کردند که چربی بدنی بازیکنان مرد باید بین

).6،11(فعالیت ورزشی باشد
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اس قد و وزن یک شاخص معتبر براي اندازه گیري ترکیب بدن و میزان چاقی افراد بر اس) BMI(شاخص توده بدنی
کشتی ، جودو ، و این دلیل اصلی تقسیم بندي افراد در گروهاي وزنی متفاوت در رشته هاي مختلفی از جملهمی باشد 

و می باشدمالکی براي ارزیابی افراد براي شرکت در رقابت هاي مختلف ورزشی BMIبنابراین. باشدیموزنه برداري 
).12(بدن استفاده کرد زیرا وزن چربی و وزن بدون چربی را از هم تفکیک نمی کندنباید از آن براي برآورد میزان چربی 

سنجش آمادگی جسمانی ازطریق مطالعه متابولیسم بی هوازي، حداکثر اکسیژن مصرفی، سرعت، قدرت و حداکثر 
.)13،17(توان در اغلب پژوهش هاي ورزشی بررسی می شود

ظرفیت گسترش . ي کوتاه مدت و سریع با بازده توان حداکثر نیازدارنداغلب رشته هاي ورزشی به اجراي فعالیت ها
مربیان رشته هاي مختلف ورزشی . توان در رسیدن به نقطه اوج آن، عامل اصلی در موفقیت قهرمانان به شمار می رود

سته در جستجوي بخصوص دوي سرعت، پرتاب ها، پرش ها، فوتسال و والیبال که توان بی هوازي در آنها اهمیت دارد پیو
ثانیه اي وینگیت جزء معتبرترین آزمون 30بنابراین آزمون . بهبود روش هاي ارزیابی عملکرد بی هوازي ورزشکاران خودند

).13،18،19(هاي عمومی اندازه گیري توان بی هوازي و ارزیابی آمادگی بی هوازي محسوب می شود

می ورزشکاران و شاخص خوبی از آمادگی هوازيتخبتست من، Vo2max،توجه به مقاالت متعددباهمچنین
توسط حداکثر اکسیژن مصرفی است کهمستقیماَ بعد از ورزش تعیین می شود و برآوردVo2max.)10،11،14(باشد

درصد افزایش در درصدچربی بدن،هرو مهم و مفید می باشدورزشکارانباال در Vo2max. بافت ها جذب می شود
Vo2max10(و اجرا و عملکرد را  تحت تأثیر قرار می دهدکاهش می یابد، مان نسبتاندکی به ه.(

به مقایسه ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی در والیبالیست ها و بسکتبالیست ها در ) 2003(تسوناواکی وهمکاران
پیروزي در مسابقات نیاز تیم هاي دبیرستانی ژاپن پرداختند وبه این نتیجه رسیدند که بازیکنان و الیبال و بسکتبال براي

همچنین بسکتبالیست ها به توان هوازي و بی هوازي .به ظرفیت هاي باالي هوازي ، بی هوازي و توده بدنی باال دارند
ارتباط نمایه توده بدنی و )1386(ضیائی و همکاران همچنین ). 11(ه با والیبالیست ها احتیاج دارندباالتري در مقایس

پزشکی را مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که همبستگی معنی دار معکوس جویان آمادگی جسمانی دردانش
.)12(نسبت دور کمر به دور هیپ داشتندد چربی بدن وصبا وزن،نمایه توده بدنی، در

دانشگاهی مردان والیبالیست توان هوازي و بی هوازي وBMI، ترکیب بدنیارتباط به بررسی از آنجائیکه بنابراین 
ضرورت انجام این تحقیق به دلیل اینکه در موفقیت فردي و است؛ لذابخصوص در داخل ایران پرداخته نشده ونخبه باهم

وBMI،ترکیب بدنارتباط، بررسیهدف از انجام تحقیقبنابراین .تیمی نقش بسزائی ایفا می کنند، احساس می شود
؟بالیست هاي نخبه دانشگاهی می باشددر والیهوازي و بی هوازيآمادگی بدنیِ

بررسیروش 
حاضر در تمرینات تیم والیبال دانشگاه فردوسی منتخب دانشجوئیبازیکنانتحقیق حاضر راشرکت کنندگان

7/2376/15: ، وزنسال98/106/22:نسمیانگین و انحراف استاندارد، بانفر30آنهاتعدادکهمشهد تشکیل دادند
به علت محدود بودن جامعه، تعداد نمونه برابر تعداد . بودBMI:97/028/22و سانتیمتر24/7184:قد،کیلوگرم
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ه آگاهانه همه آزمودنی ها فرم رضایت نامهمچنین دفمند در انجام پژوهش استفاده شد جامعه انتخاب، و از نمونه گیري ه
. دق را امضاء نمودندر تحقی

:اندازه گیري ابعاد و ترکیب بدنی

، BMIسپس اندازه هاي آنترپومتریک و ترکیب بدنی شامل قد، وزن،دا مشخصات فردي بازیکنان ثبت شد و ابت
.، وزن چربی و بدون چربی اندازه گیري شد)روش هفت نقطه اي سیري(درصدچربی

) کیلوگرم(نیز از تقسیم وزنBMI.ندازه گیري شدا)مانساخت کشور آل(SECAوزن و قد بدن با دستگاه
نهایت چربی زیرپوستی بدن شامل نواحی سه سربازوئی، دوسربازوئی، سینه اي، تحت و در. به دست آمد) متر2(برمجذورقد

شد تا درصد برآوردنقطه اي7و با روش )Slimguide(پویاکتفی، فوق خاصره اي، شکمی، رانی و ساق با استفاده از کالیپر 
:وزن عضله بدن از روش هاي زیر استفاده شدبراي محاسبه وزن بدون چربی و چربی بدن به دست آید سپس 

)وزن بدون چربی(=LBMوزن بدن-وزن چربی=وزن چربی

:برآورد توان هوازي و بی هوازي

-،اس پی ايکنوجیمت(آزمون بروس روي نوار گردان. شدهبروس استفادآزمونازبرآورد توان هوازي براي 
آزمودنیدر ابتدا . می شودرا شاملمرحله7در مجموع وگرفتانجام)؛ساخت کشور ایتالیا1400ران ریس:کالس.ویاجی

انجام را براي جلوگیري از خطرات و آسیب هاي احتمالی)بخصوص عضالت بزرگ پائین تنه(دقیقه حرکات کششی5ها
کیلومتر در ساعت به عنوان گرم 5/1با شیب صفر و سرعت روي نوارگردان کهدر ادامه، از آزمودنی خواسته می شد. ندداد

از مرحله دوم به بعد،. ساعت شروع می شدکیلومتر در8/2درصد و 10برود سپس مرحله اول تست بروس با شیب راه کردن 
و در صورت توانایی براي ختم و چهارم به راه رفتن سریع می پردامرحله سومی یافت؛ طوریکه از افزایشسرعت و شیب 

د و شیب و سرعت دستگاه در هر یدقیقه طول می کش3هر مرحله از آزمون بروس .درادامه فعالیت شروع به دویدن می ک
راخودتوانثرحداکهاآزمودنیاینکهمنظوربهضمندر.پیدا می کرد تا شخص به مرحله واماندگی برسدمرحله افزایش 

تا ضربان قلب آزمودنیه بودشدبستهآنهاسینۀبه)،ساخت کشور فنالند31پوالر ام(رج پوالسندستگاه ضربانببرندکاربه
فعالیت قادر به ادامهدر این تحقیق هرگاه فرد، در هر یک ازمراحل دچار خستگی مفرط می شد و دیگر.ارزیابی شودها

به محض توقف . معموال ورزشکاران در مرحله چهارم یا پنجم به حد واماندگی می رسیدند. شدنبود، فعالیت متوقف می
. )16(گردیدفعالیت ثبت ) Vo2max(ربان قلب و حداکثر اکسیژن مصرفیآزمودنی، اطالعات وي از قبیلِ زمان فعالیت، ض

از چرخ کارسنج ثانیه ، 30نگیت براي اندازه گیري توان بی هوازي اوج،میانگین،حداقل،و شاخص خستگی در وی
پیش از اجراي آزمون ارتفاع صندلی چرخ با طول اندام .استفاده شد)اي،ساخت کشور سوئیس894ارگومدیک (مونارك

گرم 75(و میزان بار مورد نیاز  متناسب با  توده بدنی آزمودنی ها ) درجه175تا 170زاویه مفصل زانو (تحتانی آزمودنی ها
آزمودنی ها با سرعت تمام شروع به رکاب زدن کردند تا به حداکثر سرعت . تنظیم شد )لوگرم از توده بدنبه ازاي هر کی
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در پایان آزمون ، شاخص هاي توان اوج ،میانگین ،حداقل با . ثانیه اعمال شد30رد نظر به مدت پس از آن بار مو. برسند 
جهت کاهش میزان تاثیر نتیجه هر آزمون بر نتیجه آزمون .)18،20(استفاده از نرم افزار ویژه چرخ کار سنج محاسبه شد

به طوریکه در روز اول آزمون وینگیت و در روز دوم . ساعت انجام گردید24دیگر، آزمون ها طی جلسات مختلف بافاصله 
.آزمون بروس از ورزشکاران گرفته شد

آماريهايروش

و رابطهبراي ارزیابی میانگین و انحراف استاندارد و ریک شامل آزمون هاي پارامتبراي تجزیه و تحلیل داده ها از 
و به براي نرمال بودن داده هاهمچنین .میزان همبستگی بین متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد

با سطح 16SPSSنرم افزار .شدبکار بردهاسمیرنف - آزمون کلموگروف،منظور اطمینان از طبیعی بودن توزیع آزمودنی ها
.شددر نظر گرفته 05/0معناداري 

هایافته
.آورده شده است1افراد نمونه در جدولBMIو وزن، قدسن،و انحراف استانداردمیانگین 

BMIمشخصات عمومی آزمودنی ها شامل سن، وزن، قد و1جدول

nXآمارهمتغیر SD

301/9822/06)سال(سن 
307/2376/15)کیلوگرم(وزن 
307/27184)سانتیمتر(قد 

BMI)kg/m2(300/9722/28

، و ، توان بی هوازي حداکثر، حداقل، میانگین2میانگین و انحراف استاندارد متغیر هاي ترکیب بدنی در جدول
بروس براي میانگین وانحراف معیار توان هوازي آزمونثانیه اي و30آمده از آزمون وینگیت شاخص خستگی به دست 

.نشان داده شده است3اکسیژن مصرفی در جدولحداکثربرآورد

ویژگی هاي ترکیب بدنی آزمودنی ها شامل درصدچربی، وزن چربی و وزن بدون چربی2جدول

nXآمارهمتغیر SD

3035/357/14)درصد(چربی
3017/217/11)کیلوگرم(وزن چربی

3062/854/62)کیلوگرم(وزن بدون چربی
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وینگیت و بروستوان بی هوازي و هوازي آزمون هاي 3جدول

nXآمارهمتغیر SD

3092/035/7)وات(میانگین توان وینگیت 
Vo2max)(ml.kg-1.min3045/220/44

دست آمده استبه BMIوVo2maxبا درصد چربی، وزن بدون چربی و توان بی هوازيبین معناداريرابطه 
. )4جدول(داردنوجود ايرابطه BMIوترکیب بدنیباVo2maxبینولی 

و ترکیب بدنیBMI ،Vo2maxآزمون هاي وینگیت،ارتباط بین 4جدول

شاخص توده بدنیتوان بی هوازيدرصد چربیوزن بدون چربیوزن چربی
-0/277
0/138

0/184
0/332

-0/305
0/101

0/379*

0/039
-0/141
0/458

r
p

حداکثر اکسیژن 
مصرفی

-0/087
0/649

0/141
0/458

0/156-
0/410

0/559**

0/001
 ---------r

p
شاخص   توده 

بدنی
0/358 -
0/052

0/377*

0/040
0/377-*

0/040
 ---------0/559**

0/001
r
p

توان بی هوازي

0/01ر سطح معناداري د**0/05معناداري در سطح *

بحث
وجودرابطه  معنادارBMIو Vo2max،ترکیب بدنیبین توان بی هوازي با یافته هاي تحقیق حاضر نشان داد 

و توان بی Vo2max:بین متغیرهارابطه(نداردوجودايرابطه BMIوترکیب بدنیبا Vo2maxو همچنین بیندارد
).استارائه شده 4جدول درBMIترکیب بدنی و هوازي،

دراین ورزش حضور منابع انرژي هوازي و بی ن،آعالوه بر.والیبال از ورزش هاي اینتروال با شدت تناوبی می باشد
علی الخصوص در بازي والیبال ،تالش هاي .هوازي و نوسان پیش بینی نشده نیاز هاي بیولوژیکی،قابل مشاهده است

ه،معموالً مورد نیاز است،از این رو ورزشکاران سطح باال به وسیله توان ثانی20تا 2ناگهانی،انفجاري و کوتاه مدت،از حدود 
ازي بی اسید عضالنی باال در قسمت تنه و اندام ها و همچنین افزایش ظرفیت بی هوازي اسید الکتیک و ظرفیت بی هو

رابطه بینو عدم BMIوVo2max، ترکیب بدنیتوان بی هوازي با رابطهکه دلیل ). 21(الکتیک مشخص می شوند
Vo2max وترکیب بدنیباBMIمی باشددر والیبالیست هاي نخبه دانشگاهی.

درصد وBMIکه رابطه بین همسواست )2010(شیمال کولی و همکارانشبا یافته هاي یافته هاي تحقیق حاضر 
BMIقیق رابطه معنادار بین و نتایج تحبابرخی از متغیر هاي آنترپومتریکی مورد بررسی قرار دادندرا Vo2maxچربی و

قراخانلو و از طرفی با تحقیق و).22(بابرخی از متغیر هاي آنترپومتریکی مشاهده شدVo2maxدرصد چربی وو
سال 8-11همبستگی بین آنها درپسران وVo2maxبه بررسی ارزیابی روند تغییرات ترکیب بدنی وکه )1386(همکارانش
رابطه معناداري وجود ندارد Vo2maxیج نشان داد که بین تغییرات درصد چربی و تغییرات نتا. موافق می باشد، پرداختند
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و همچنین با یافته هاي ) 23(تباط منفی و معناداري وجود نداردارVo2maxوBMIو همچنین بین تغییرات 
.همسوست)11(تسوناواکی،)12(،ضیایی)25(،مقدسی )24(گائینی

از سوي دیگر،برخورداري از درصد . اي دارددر آن سرعت اهمیت فوق العادهوالیبال یک رشته ورزشی است که 
همچنین برخورداري از درصد باالي توده . باالي چربی در این رشته بدون تردید اجراي ورزشی را به مخاطره خواهد انداخت

جذور قد فرد بدست چون شاخص توده بدن از نسبت وزن بدن به م.شودعضالنی و درصد چربی کمتر مزیت محسوب می
چون در این شاخص نوع ترکیب بدنی در نظر . می آید،اغلب این شاخص در بین ورزشکاران عمومیت و کارایی زیادي ندارد

اغلب از این طریق ویژگی افتراق نوع پیکري مزومرف با اندومرف در صورت مشابه بودن قد افراد دشوار گرفته نمی شود،
حقیقات همسو چنین استنباط می شود که عدم اختالف معنی دار در شاخص توده بدن با در نهایت و براساس نظر ت.است
).26(ه به موارد مذکور قابل توجیه استتوج

و BMI، )درصدچربی بدن(همچنین در تحقیق حاضر مشاهده شد که هیچ گونه رابطه معناداري میان ترکیب بدنی
Vo2maxهاي آمادگی جسمانیی فاکتورکوس و بسیار قوي بین برخارتباط مع. ندارد)Vo2max( درصدچربی بدن ووBMI

که موجب کاهش عملکرد ورزشی در نها حمل شود،آهاي بدنی توسط دلیل وزن اضافی است که باید حین فعالیته ب
).25(کنداستقامت کاهش پیدا میدویدن و توانایی بازیکنان در پرش، بعالوه با افزایش درصد چربی،شود،ورزشکاران می

تا حدي نیزوبه توان بی هوازي باال نیاز داردوالیبال،ورزشی است که همانطور که در مقدمه نیز گفته شد،:نتیجه گیري
با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که موفقیت در رشته والیبال ).21(درگیر می سازدنیز بع انرژي هوازي را منا

.الیبالیست هاي موفق عموماً ویژگی هاي آنترپومتریکی و فیزیولوژیکی برجسته دارندبه عوامل زیادي وابسته است و و
توان رصد چربی بدن پائین،پائین، دBMIقد بلند، :والیبالیست هاي موفق الزم است ویژگی هاي زیر را دارا باشندبنابراین 

). 27،11(آمادگی هوازي باال در طول بازيو سرانجامو مهارت هاي سریع و انفجاريباتبی هوازي باال براي انجام ضر
، نیزمذکورپژوهشانجاملمح.گردیدارائهآمادهوتهیهفردوسی مشهددانشگاهدرحاضرتحقیق:قدردانیوتشکر

که از مسئوالن دانشکده کمال تشکر و قدردانی بودآزمایشگاه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد 
ي تیم دانشجوئی اعضااز همکاريخصوص، ببودنميیاراشاندریغبیمحبتکهیکسانیتمامازهمچنین . ارمرا د

.نمایممیتشکرنیز والیبال دانشگاه
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