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چکیده
مقدمه و هدف :هدف پژوهش حاضر توصیف نیمرخ پیکری (ترکیب بدنی ،تیپ بدنی) و فیزیولوژیکی رویینگکاران نخبه زن و مرد ایرانی و مقایسهه
با چند کشور دیگر بود که در راستای کمک به فرآیند استعدادیابی در کشور و بررسی وضعیت ملیپوشان ایرانی انجام شد .به همین منظهور  21قهایقران
سبک وزن و سنگین وزن تیم ملی ایران (11نفر آقایان و 3نفر بانوان) اعزامی به مسابقات آسیایی گوانجو 2616مورد ارزیابی قرار گرفتند.
روششناسی :نیمرخ پیکری بر اساس دستورالعمل ایساک شامل قد ،وزن ،پنج نقطه محیط اندام ،دوپهنای استخوان بازو و ران به اضافه قد نشسهته و
طول دو دست بود .متغییرهای ترکیب بدنی شامل وزن ،درصد چربی و  BMIبوده و متغییرهای فیزیولوژیکی هوازی( )HRVO2max, Pmax, Vo2maxو
بیهوازی (حداکثر توان نسبی و مطلق باالتنه و پایین تنه) نیز اندازهگیری شد .ازآمار توصیفی به منظور توصیف دادههای پژوهش استفاده شد.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد که در تمام ویژگیهای پیکرسنجی ،تیپ بدنی  ،شاخص های فیزیولوژیکی بین گروه مردان و زنهان سهبک و سهنگین
وزن اختالف معناداری وجود داشت( )P≥6/61و تنها در شاخص  HRVO2maxدر گروه سنگین وزن اختالف معنادار نبود.
بحث و نتیجهگیری :بر اساس پژوهش حاضر مشاهده شد که ملیپوشان ایرانی به لحاظ پیکری نسبت به فیزیولوژیکی در جایگاه مناسبتری قهرار
دارند ،هرچند که در شاخصهای فیزیولوژیکی هم در مقایسه با سایر پژوهشها در خارج کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارند ،به نظهر مهیرسهد بها
بهبود و تغییر در کمیت و کیفیت برنامههای تمرینی ملیپوشان میتوان به هرچه بیشترشدن تعداد مدالهای جهانی کمک کرد ،زیرا نشهان داده شهده کهه
ملی پوشان به لحاظ ویژگی های پیکری و فیزیولوژیکی در جایگاه مناسبی قرار دارند .لذا بهبود کیفیت تمرین باعث افزایش تاثیر قابلیتههای جسهمانی
واژههای کلیدی :پیکرسنجی ،نیمرخ فیزیولوژیکی ،روئینگ ،روئینگکار نخبه

مقدمه

نخبه به لحاظ نظری این احتمال را میسر می سازد تها آن دسهته

درسال های اخیر توجه پژوهشگران علوم ورزشی به چگهونگی

از ورزشههکاران بهها برخههورداری از عوامههل جسههمانی شههاخص

رسههاندن ورزشههکاران بههه اوج اجههرای ورزشههی در رقابههتههها

انتخههاش شههوند و در آینههده در شههرایط قهرمههانی باشههند (.)1

معطوف بوده است .اجرای ورزشی بهینه پیامد مجموعهه ای از

پژوهشگران علوم ورزشی ،پزشکان و متخصصین از روشهای

عوامل فیزیولوژیکی ،شاخصهای پیکری و بیومکانیکی اسهت.

مختلف پیکرسنجی در امور مهمهی چهون کشهف اسهتعدادهای

آگاهی از ویژگیهای پیکهری و فیزیولهوژیکی یهک ورزشهکار

ورزشی ،سهنجش ترکیهب بهدنی ،پهایشههای فیزیولهوژیکی و

( )05ورزش و علوم زیست حرکتی
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مناسب ورزشکاران در بهبود رکوردهای قایقرانان خواهد شد.

توصیف نیمرخ ویژگیهای پیکری (ترکیببدنی ،تیپ بدنی)

قابلیتهای جسمانی سود میبردند( .)2اگرچه این مطالعات بهه

بدون چربی به طور معناداری نسهبت بهه گهروه آمهاتور بیشهتر

فهم علمی رویینگ کمک کرده انهد ،امها اطالعهات نهه چنهدان

بود( .)11کان و همکاران ( )2661نشان دادند به طور معناداری

زیادی در مورد ارتباط بین متغیرهای پیکهری رویینهگکهاران و

شاخصهای فیزیولوژیکی نظیر میزان حداکثر اکسیژن مصهرفی،

اجرای آنها وجهود دارد .یافتههههای پژوهشهی نشهان مهیدههد

برون ده توان و اکسیژن مصرفی در آستانه ههوازی در رویینهگ

شاخص های فیزیولوژیک نظیر توان هوازی ،آسهتانه الکتهات و

کاران بزرگسال نخبه نسبت به گروه غیر نخبه بیشتر بود (.)12

توان بیهوازی از عوامل اصلی در اجرای بسیاری از رشتهههای

ورزش روئینگ به لحاظ تعدد مدال ،پرمدال تهرین ورزش دنیها

ورزشی به ویژه قایقرانی میباشد( .)3همچنین بهه دلیهل بخهش

پس از دو ومیدانی میباشد .این ورزش در اواخر سهال 1314

مههم و عظهیم انهرژی هههوازی در رویینهگ ،واضهه اسهت کههه

در ایران همزمان برای آقایان و بانوان افتتاب شد و هم اکنون در

 VO2maxعامل پیشبینیکننده قهوی بهرای موفقیهت رقهابتی

 11استان که از رودخانهه یها سهد مناسهب برخهوردار هسهتند،

است()4

فعالیت میشود .همین طور شش پایگاه قهرمانی برای آقایهان و

از نقطه نظر بیولوژیکی به نظر میرسد ورزشکاری که در سطه

بانوان در تهران ،زنجان و گیالن فعال هستند.با توجه به اهمیت

المپیک و یا مسابقات جهانی به رقابت میپردازد ،بیشترین نمود

این رشته ،سوال این است که شاخصهای مورد نیاز پیکهری و

فاکتورهایی نظیر ویژگی ههای پیکهری و فیزیولهوژیکی را دارد.

فیزیولوژیکی برای کسب موفقیت در رشته چیست؟ .به منظور

آزمودن و یافتن ویژگی های این ورزشکاران به دانشمندان علوم

پاسخگویی به این سهوال ،پهژوهش حاضهر درصهدد اسهت تها

ورزشی و مربیان کمک می کند تا عملکردههای سهطوب بهاال را

ویژگههیهههای پیکرسههنجی ،ترکیههببههدنی و فیزیولوژیهههک

درک و بههه آنههها نزدیههک شههوند .مههرتبط کههردن متغیرهههای

رویینگکاران نخبه ایران را ارزیابی و آن را بها ر ویینهگکهاران

فیزیولوژیکی و پیکری به اجرا میتواند در جهت طراحی برنامه

سایر کشورها مقایسه کند.

تمرین و انتخاش افراد تیم با ارزش باشد.
رویینگ ورزشی است که وزن بدن بر اجرای موفقیهتآمیهز آن
تاثیرگذار است .بدن رویینگکارانی کهه در مسهابقات رویینهگ
آزاد موفق هستند دارای درصد چربی کمی میباشد ،ولهی ایهن
ورزشکاران در مقایسه با قهرمانهان سهایر رشهتهههای ورزشهی
استقامتی خیلی سنگینتر و قدبلنهدتر هسهتند ،دسهتانی کشهیده
دارند و در حالت نشسته بلندتر میباشند .دستان بلند بهه آنهها
کمهک مههیکنهد دامنهههی حرکهت پههارو را افهزایش دهنههد (.)1
دادههای پیکرسنجی برای زنان و مردان بزرگسال رویینهگ کهار
بر اهمیت توده بدن (1؛  )0و اندازه بدن (3؛  ،)1داللهت دارد.
بورجیوس و همکاران ( )1221در مطالعه ای که روی رویینهگ
دادند این ورزشکاران به طور معناداری بلندقد تر و سنگین تهر
از گروه هم ساالن غیر ورزشکار خود بودند ( .)2رویینگکاران
بیشترین میزان متابولیسم هوازی و بیهوازی را در طی مسهابقه
نشان میدهند ( .)4مسیر انرژی هوازی  36تا  31درصد انرژی
مورد نیاز ( )16و بیهوازی  26تا  21درصد را تشکیل میدهد
( .)4اسهچرانز و همکهاران ( )2616بهه مقایسهه شهاخصههای
فیزیولههوژیکی و پیکههری دو گههروه قایقرانههان نخبههه و آمههاتور
پرداختند مشاهده کردند در گروه نخبه شاخص توده بدن ،توده

ورزش و علوم زیست حرکتی

تعههداد پههژوهش حاضههر از نههو توصههیفی بههوده و پههس از
هماهنگی با فدراسیون و آکهادمی قهایقرانی جمههوری اسهالمی
ایههران و برگههزاری جلسههات تههوجیهی بهها ورزشههکاران تمههام
شاخص های مورد بررسی اندازه گیری شهد .جامعهه آمهاری را
اعضای منتخب تیم ملی رویینگ ایران (بزرگساالن) اعزامی بهه
مسابقات گوانکجو سال  2616را تشکیل دادند کهه در مجمهو
شامل  21نفر 11 ،نفر آقایان با میهانگین سهنی 22/11±3/22و3
نفر بانوان با میانگین سنی 26/31±4/12بودند ،که همگی در این
پژوهش شرکت داده شدند.
گردآوری دادهها
تمام ویژگیهای پیکری براسهاس اسهتانداردهای انجمهن بهین
المللی پیشبرد پیکرسنجی ورزشهی ( )ISAKانهدازهگیهری شهد
( .)14 ،13در پژوهش حاضر ویژگیهای پیکری توده بهدن بها
استفاده از دستگاه  ،Inbodyقد ایسهتاده ،قهد نشسهته ،طهول دو
دست ،محیطهای بازو در حالت استراحت و در حالت انقباض،
کمههر ،لگههن و سههاپ پهها بهها اسههتفاده از متههر نههواریی ،و پهنههای
استخوانهای بازو و ران با کالیپر استخوانی اندازهگیری شد.
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کاران نوجوان نخبه دختر و پسر بلژیکهی انجهام دادنهد ،نشهان

مواد و روشها

رضا قراخانلو و همکاران

به منظور ارزیابی تهوان و ررفیهت بهیههوازی انهدام تحتهانی و

اندازهگیری ترکیب بدن
اطالعات مربوط به درصد چربی بدن با استفاده از معادلهههای

فوقانی از آزمون وینگیت  36ثانیهای روی چرخ کارسنج پایی و

شههش جزیههی کههارتر ( )1212محاسههبه شههد .در ایههن معادلههه

دستی استفاده شد.

ضخامت چین پوستی شش نقطه پشت بازو ،تحت کتفی ،فهوپ

روشهای آماری
تمام یافتهها با میانگین  ±انحراف استاندارد گزارش شده است.

خاصره ،شکمی ،چهار سر ،ساپ پا قرار گرفت (.)11
( + 5/080مجموع ضخامت چین پوستی شش نقطه)  =5/1501درصد چربی آقایان

از آزمون کولموگروف اسهمیرنوف بهرای تعیهین طبیعهی بهودن

( + 9/085مجموع ضخامت چین پوستی شش نقطه)  =5/1058درصد چربی بانوان

توزیع دادهها ،از روشهای آمار توصهیفی بهه منظهور توصهیف

در مرحله دوم شاخصهای دیگر ترکیب بهدنی ماننهد شهاخص

دادهها استفاده شد .کلیه روشهای آماری با استفاده از نرم افزار

توده بدنی ( )BMIاندازه گیری شد (.)10

 SPSSنسخه  26انجام گرفت.

اندازه گیری شاخصهای فیزیولوژیکی

یافتهها

برای تعیین  VO2maxاز آزمون ورزشهی فزاینهده روی چهرخ

نتایج پژوهش حاضر برای ویژگیهای پیکرسنجی ،تیپ بهدنی،

کارسنج رویینگ استفاده شد ،اگر چه رویینگ روی کارسنج بهه

شاخص های فیزیولوژیکی و مقایسه این ویژگیها بین دو گروه

همان مهارتهای رویینگ روی آش نیاز ندارد ،اما مشاهده شده

مردان و زنان (سهبکوزن) و مهردان و زنهان (سهنگینوزن) بهه

است که کارسنج به طور دقیقی میتواند نیازهای بیومکانیکی و

ترتیب در جداول شماره  1تا  4آورده شده است .همچنین بین

متابولیکی رویینگ روی آش را شبیهسازی کند(.)13

هردو گروه سهبکوزن و سهنگینوزن مهردان و زنهان در تمهام
ویژگیهای مورد بررسی به جز ضهربان قلهب در  Vo2maxدر
گروه سنگین وزن تفاوت معناداری وجود داشت.

جدول  .1ويژگیهای پیکرسنجی رويینگ کاران نخبه زن و مرد سبک وزن ايرانی به تفکیک جنسیت
متغیر

ويژگیها

طولها

ترکیب بدنی

مردان سبک وزن

بانوان سبک وزن

قد نشسته (سانتیمتر)

.249±1442

.1424±2412

طول دو دست (سانتیمتر)

2.2±149.

244±94..

توده بدن (کیلوگرم)

41424±1494

984.1±14.8

درصد چربی بدن (درصد)

2419±14.9

2.4.4±148.

24429±2492
نخبه قد)
مجذور
(کیلوگرم بر
شاخص توده بدنی
1142.±24..ايرانی به تفکیک جنسیت
زن و مرد سنگین وزن
کاران
پیکرسنجی رويینگ
جدول  .2ويژگیهای
محیطها

دور بازو در حالت استراحت (سانتیمتر)

.2429±14..

194.9±14..

دور بازو در حالت انقباض (سانتیمتر)

.142±24.8

18418±144.

دور کمر (سانتیمتر)

4.±1421

41498±248.

دور لگن (سانتیمتر)

.2449±14.9

88424±241.

دور ساق پا (سانتیمتر)

.4±1494

..421±14..

948.±14.2
4449±14.9
متر)
پیکرسنجی (سانتی
بازو
وزن ايرانی به تفکیک جنسیت
کاران نخبه زن و مرد سنگین
رويینگ
پهنایجدول  .2ويژگیهای
استخوانها

( )05ورزش و علوم زیست حرکتی

ران (سانتیمتر)

21419±14.9

84.4±14.2
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قد ايستاده (سانتیمتر)

281±24.2

24.4.1±14.2

توصیف نیمرخ ویژگیهای پیکری (ترکیببدنی ،تیپ بدنی)
جدول  .2ويژگیهای پیکرسنجی رويینگ کاران نخبه زن و مرد سنگین وزن ايرانی به تفکیک جنسیت
متغیر

ويژگیها

طولها

مردان سنگین وزن

قد ايستاده (سانتیمتر)

2894..±.41.

24.±.

قد نشسته (سانتیمتر)

212±2

.9±2422

طول دو دست (سانتیمتر)

2.8±4

244±94..

توده بدن (کیلوگرم)

8.42±2249.

2.

درصد چربی بدن (درصد)

84..±1421

124.8±.4.

شاخص توده بدنی (کیلوگرم بر مجذور قد)

1142.±.4..

2.422±2488

دور بازو در حالت استراحت (سانتیمتر)

..494±.4..

1444±1482

دور بازو در حالت انقباض (سانتیمتر)

.9424±.422

1.49±.4..

دور کمر (سانتیمتر)

4.4..±.422

4.±.412

دور لگن (سانتیمتر)

..49±249

8.49±24.1

دور ساق پا (سانتیمتر)

..48.±1

..41±149

بازو (سانتیمتر)

249

8424±1498

ران (سانتیمتر)

214..±141.

.±24.4

ترکیب بدنی

محیطها

بانوان سنگین وزن

پهنای استخوانها

جدول  .3ويژگیهای فیزيولوژيکی رويینگ کاران نخبه زن و مرد سبک وزن ايرانی به تفکیک جنسیت
متغیر

مردان سبک وزن

بانوان سبک وزن

آمادگی هوازی
آمادگی هوازی مطلق (( )Vo2 maxمیلی لیتر در دقیقه)

.4..±141.

.42±1412

توان بیشینه (( )Pmaxوات)

.21±2.42.

1.449±.1421

ضربان قلب در ( Vo2maxضربه در دقیقه)

24.±4414

28249±.41.

آمادگی بیهوازی

میانگین توان نسبی پايین تنه (وات بر کیلوگرم)

214..±1422

14.2±141.

...4.2±1449.

29.42.±1149.

.449±14..

4±2428

میانگین توان مطلق باالتنه (وات )
میانگین توان نسبی باالتنه (وات بر کیلوگرم)
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میانگین توان بیهوازی مطلق پايین تنه (وات )

4..4..±.9412

.2.44±2242.

رضا قراخانلو و همکاران
جدول  .4ويژگیهای فیزيولوژيکی رويینگ کاران نخبه زن و مرد سبک وزن ايرانی به تفکیک جنسیت
متغیر

مردان سنگین وزن

بانوان سنگین وزن

آمادگی هوازی
آمادگی هوازی مطلق (( )Vo2 maxمیلی لیتر در

.4.±14..

.4.1±1429

دقیقه)
توان بیشینه (( )Pmaxوات)
ضربان قلب در ( Vo2maxضربه در دقیقه)

.92424±.14.2

19.±9.4.

249±1429

282±.4.

آمادگی بیهوازی
میانگین توان بیهوازی مطلق پايین تنه (وات )
میانگین توان نسبی پايین تنه (وات بر کیلوگرم)
میانگین توان مطلق باالتنه (وات )

898489±2.242.

9.149±9.4.

24..±14..

1489±9.49

.9.499±.449.

28444±..4.

نتیجهگیری

( )2663مقههدار ایههن متغیههر را بههرای زنههان دانشههگاهی 104±1

پژوهش حاضر به منظور توصیف و مقایسه نیمرخ پیکرسهنجی،

سانتیمتر اعالم کردند( .)26بنابراین زنان رویینگکار ایرانی در

ترکیب بدنی و فیزیولوزیک رویینگ کاران نخبه زن و مرد ایرانی

هر دو گروه سبکوزن و سنگینوزن با توجه به سایر قایقرانها

انجههام شههد .در توصههیف و تحلیههل نیمههرخ پیکرسههنجی در

برمبنای اطالعات فوپ الذکر ،میانگین قد مناسب و خوبی بهرای

روئینگ کاران ،مشخص شده است که ویژگیهایی نظیر قد ،قهد

رویینگ دارند .این برتری در میزان قهد نشسهته در مقایسهه بها

نشسته و طول دو دسهت از اهمیهت بسهزایی در موفقیهت ایهن

سایر پژوهشها نیز مشهود است که دلیل این عوامل را میتوان

رشته برخوردارند ،تعیهین قهد ،قهد نشسهته و طهول دودسهت،

به توسعه علوم ورزشی و جایگهاه علهم پیکرسهنجی در فراینهد

اهمیت طول پا و تنه را نشان میدهد که میتوانند مرحله راندن

استعدادیابی ورزشی در سالهای اخیر نسبت داد.

قد رویینگ کاران ندارد .در واقع این امر میتوانهد یهک فهاکتور

مردان رویینگ کار استرالیایی را  123.4±3.2سهانتیمتهر ( )22و

تعیین کننده موفقیت در رویینگ باشهد ( .)11جهورمی ()2661

کان ( )2661این عهدد را بهرای بزرگسهاالن نخبههی کرواسهی

نشان داد که در مسابقات رویینگ بهین المللهی جوانهان جههان،

 266.0±6.1سانتیمتر گزارش کردند ( .)12متسهو و همکهاران

فینالیست ها نسبت بهه غیهر فینالیسهتهها بلنهدتر بودنهد (.)12

( )2661طول دو دست را برای 21زن رویینگکار شرکتکننده

یوشیگا و هیگوچی ( )2663هم نشان دادند که اندازهی قهد بها

در مسههابقات زیههر  36سههال اسههترالیا  ،سههال  2663بههه میههزان

اجرای  2666متهر رویینهگ همبسهتگی دارد ( .)26ویلیانهت و

 133.2±1.3سانتیمتر و برای  13زن شرکتکننده در مسابقات

همکاران ( )2661اندازهی قهد  132 ±1.1سهانتیمتهر را بهرای

آزاد  132.3±4.1سانتیمتر نشان دادنهد ( .)23مقهادیر طهول دو

مهردان سههبکوزن و  111.1±1.4سههانتیمتهر را بههرای مههردان

دست برای مهردان در مطالعههی حاضهر بهرای رویینهگکهاران

سنگینوزن ،در روئینگ کاران مسابقات بینالمللی نشهان دادنهد

سبک وزن  120.12±1.31و سنگین وزن  266.32±3.23گزارش

( .)21بنابراین به نظر میرسد مردان رویینگکار ایرانی در ههر

شد ،همچنین برای بانوان بهه ترتیهب سهبکوزن و سهنگینوزن

دو گروه سبکوزن و سنگینوزن میانگین قد مناسهب و خهوبی

 133±1.44و  133مشاهده شد که مشابه با پژوهشهای پیشین

برای رویینگ دارند .هرچند کهه گهروه سهبکوزن در وضهعیت

نیز میباشد .مطالعهای جامع از ویژگیهای پیکرسهنجی توسهط

بهتههری قههرار دارنههد .گارلنههد ( )2661قههد زنههان سههبکوزن

کالنسهس و همکهاران ( )2663انجههام شهد .آنهها  313نفههر از

شرکتکننده در مسابقات رویینگ داخهل سهالن سهال  1223را

رویینگکاران جوان شرکت کننده در مسابقات قهرمهانی جههان

 101 ± 1/4سانتیمتر گزارش کرد ( .)22یوشهیگا و هیگهوچی

سال  1223را مورد ارزیابی پیکرسنجی قرار دادند ،نتایج آنهها
نشههان داد کههه در مقایسههه بهها نههورم گههروه غیههرورزشههکار،
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را در چرخه رویینگ افزایش دهند .تمرین هیچ اثری روی رشد

هومفریس و همکهاران ( )2666انهدازه ی طهول دو دسهت

توصیف نیمرخ ویژگیهای پیکری (ترکیببدنی ،تیپ بدنی)

رویینگ کاران سنگین تر (13.1کیلوگرم ) ،بلندتر ( 12سانتیمتر)

رویینگ و مقادیر  VO2maxگزارش کرده بودند ( .)22یوشهیگا

بوده و قد نشسته بیشتری ( 4.1سانتیمتر) و پاهای بلنهدتر (0.3

و هیگوچی ( )2663توان هوازی مهردان قهایقران را 4.1±6.1

سههانتیمتر) داشههتند .همچنههین مقههادیر بیشههتری بههرای پهناهههای

لیتر در دقیقه نشان دادند ( .)26همچنین مشخص شهد در ایهن

استخوان بهازو ( 6.0سهانتیمتهر) و پهنهای اسهتخوان ران (6.3

شاخص سنگین وزن ها برترند ،اما وقتی این توان نسبت به توده

سههانتیمتههر ) محههیط بههازو ( 4.1سههانتیمتههر) محههیط ران (0.0

بدن سنجیده می شود نتیجه متفاوت است .به این معنهی کهه در

سانتی متهر) و محهیط سهاپ پها ( 2.1سهانتیمتهر) داشهتند)24(.

پژوهش حاضر مشخص شد قایق رانان سهنگینوزن نسهبت بهه

در

سبک وزنهها از وضهعیت بهتهری برخهوردار بودنهد ،همچنهین

سنگینوزن ها نشان دهنهده رشهد تهوده خهالص بهدن و تهوده

آزمودنیهای پژوهش حاضر نسبت به پژوهشههای پیشهین در

عضالنی میباشد.

وضعیت نسبتاً بهتری قرار دارند که دلیل آن را مهیتهوان سهطه

اندازه های محیط بیشتر دررویینگ کاران نخبه و بهخصهو

در نیمرخ ترکیب بدنی توده بدنی از جملهی عوامل مهم و

آمادگی باال در ملیپوشان دانسهت .بیشهتر مطالعهات

VO2max

بیان کردند که توده بدنی با زمهان اجهرای  2666متهر رویینهگ

پیشبینیکننده موفقیت در رویینگ دانستهانهد( .)14در رویینهگ

همبستگی دارد ،و به عنوان یکهی از تعیهینکننهدهههای اجهرای

نسبت به دویدن ،عضالت بیشتری (هم باالتنه و هم پهایینتنهه)

رویینگ نقش مهمی دارد( .)21بیرمان و همکاران ( )2663میزان

درگیرند VO2max .بیشتر در رویینگ هم این موضو را تاییهد

توده بهدنی رویینهگکهاران سهبکوزن المپیکهی را 132.1±1.1

میکند .در طول ورزش افزایش در تهوده عضهالنی درگیهر بهه

کیلوگرم و مسابقات آزاد را  24.3±1.2کیلوگرم اعهالم کردنهد.

واسطه پمپ عضالنی باعث افزایش بازگشت وریهدی و حجهم

این میزان را برای زنان رویینگکار سبکوزن المپیکی11.1±1.1

خون مرکزی مهیشهود ( ،)26همچنهین حجهم خهون مرکهزی

کیلوگرم و مسابقات آزاد  30.0±1.2کیلوگرم نشان دادند (.)20

افزایش یافتهه از طریهق کهاهش فعالیهت سهمپاتیکی بهه خهاطر

مستو و همکاران ( )2661تهوده بهدن را بهرای رویینهگ کهاران

بازتاشهای قلبی  -تنفسی ،باعث کاهش تعهداد ضهربان قلهب

(المپیک 2666سیدنی) مهرد سهبکوزن  32.1±1.1کیلهوگرم و

مههیشههود .)36( .در پژوهشههی حههداکثر ضههربان قلههب بههرای

برای زنان سبکوزن  11.1±1.4کیلوگرم نشان دادنهد ( .)23در

قایقرانههای مهرد و زن بهه ترتیهب124±1و 122±3نشهان داده

پژوهش حاضر در افراد سبکوزن نتهایج مشهابه پهژوهش ()12

شد( .)26حداکثر ضربان قلب پایینتر نسبت به دویهدن در ههر

مشههاهده شههد .درصههد چربههی نیههز بههه عنههوان یکههی از عوامههل

دو گروه آزمودنیهای این پژوهش مشابه پژوهشههای پیشهین

پیشبینیکننده موفقیهت در رویینهگ مهیباشهد .تمهرین باعهث

مشاهده شد .ضربان قلب بیشینه از جنسیت تهاثیر نمهی پهذیرد.

در نهواحی سهه سهر بهازو و

( )31در پژوهش حاضر نیز تفاوت معناداری در ضربان قلب در

ران) و تغییر در ترکیببدنی به سود بافت خالص بدنی میشود.

 Vo2maxبین دو گهروه مهردان و بهانوان سهنگینوزن مشهاهده

کانوهمکاران ()2661درصدچربی رویینگکاران مرد بزرگسهال

نشد ،هر چند که در افراد سبکوزن نتایج مشابه نبود کهه مهی-

نخبه  11.26±3.1درصد نشان دادند ( ،)12سهانادا و همکهاران

توان دلیل تفاوت در گروههای سهبکوزن را تفهاوت بیشهتر در

( )2662این مقدار را برای زنان رویینگکار رقابتی 24.3±3.23

توده بدنی دو گروه و همچنین حد نصاش سطه تهالش بیشهینه

درصد و برای مردان رقابتی  12.2±4.21درصد گزارش کردنهد

در هنگام ثبت ضربان قلب در  Vo2maxمطرب نمود.

کاهش درصد چربی (به خصو

( .)23در پههژوهش حاضههر میههزان درصههد چربههی در کلیهههی

 Pmaxشاخص دیگری است که موفقیت رویینگکاران را

ورزشکاران نسبت به پژوهشهای پیشین مقدار کمتری را نشان

پیشبینی می کند ،در واقع این متغیر میزان توانی را که قهایقران

داد که مشخص میکند ملی پوشان ایرانی به لحاظ درصد چربی

در  VO2maxمیتواند حفه کنهد نشهان مهیدههد و از جملهه

در موقعیت مناسبی قرار دارند.

عوامل اثرگذار بر اجرای ورزشهکار مهیباشهد ( .)12پلتهونن و

درنیمرخ فیزیولوژیکی در یک مسابقه  2666متهر رویینهگ،

همکاران ( )1223برای مهردان رویینهگ کهار سهبکوزن سهطه

افراد به طور اساسی وابسته به متابولیسم ههوازی هسهتند (.)21

رقابتی فرانسه مقادیر  Pmaxبرابهر  302.2±23.2وات و بهرای

در واقع مطالعات قبل همبسهتگی بهاالیی بهین نتهایج عملکهرد

سنگینوزنها برابر 313±23وات نشان دادنهد .)32(،ریچمهن و
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اثر گذار بر اجرای قایقرانها میباشد ،مستو و همکاران ()2661

(لیتر در دقیقه ) و بیشینه توان هوازی (وات) را بیشترین عامهل

رضا قراخانلو و همکاران

زولر ( )2662حداکثر توان برای زنان را  316±03وات گزارش

میتواند شروعی برای مطالعات بعدی برای رشتهی نوپها و

کردند ( .)33شاخص  Pmaxدر مطالعه حاضر در مردان نسهبت

مستعدی چون رویینگ باشد ،در پژوهش حاضر مشخص شهد

به بانوان در مقایسه با پژوهشهای پیشین در وضهعیت بهتهری

که قهایقرانههای ایرانهی در شهاخصههای پیکهری نسهبت بهه

قرار داشت ،که این امر را میتوان ناشی از توده عضالنی بیشتر

شاخص های فیزیولوژیکی در شرایط مناسب تری قرار دارنهد و

و آمادگی بیشتر مردان در ایهن رشهته دانسهت .مشهخص شهده

دارای استانداردهای بین المللی میباشند ،و میتهوان بیهان کهرد

است که در اثر تمرین حداکثر توان باالتنه و پایین تنه میتوانهد

موفیقتهای ناچیز در سطوب بهینالمللهی حاصهل برنامههههای

در نتیجهی افزایش توده عضالنی ،افزایش یابد ( .)34نشان داده

تمرینی نامانسب و ناکافی باشد .و انتظار میرود با به کارگیهری

شده است سطه مقطع عضله و نحوه توزیع و به کهارگیهری آن

برنامههای تمرینی کاملتر و بهروزتر برتعداد مدالهها موفقیهت-

در میزان توان باالتنه و پایینتنه قایقرانها تاثیر زیهادی دارد ،در

های ملی پوشان ایرانی افزود .مربیان محترم رویینگ ههم مهی-

واقع آنچه بیشتر مهم است نحوه توازن و به کارگیری عضهالت

توانند با استفاده از نتایج این مطالعات در جهت هرچه موفقتر و

در هنگام فعالیت میباشد ( .)31جوریما ( )2616توان پایین تنه

هدفمندانه تر گام برداشتن پیش روند تها شهاهد موفقیهتههای

در قایقران را نسبت به توان باالتنه تعیین کنندهتر دانسهت ،وی

هر چه بیشتر رویینگ کاران ایرانهی در رقابهتههای بهینالمللهی

همچنین همبستگی باالیی بین اجرای روئینگ و پرش عمودی

باشیم.

مشاهده کرد ،در پژوهش حاضر نیز این میزان در هر دو گهروه
مردان و بانوان سبکوزن در پایین تنه مقهدار بیشهتری را نشهان

تشکر و قدردانی

داد ،هرچند که تفاوت زیاد بین مردان و بانوان را مهیتهوان بهه

این مطالعه برگرفته از پایان نامه کارشناسهی ارشهد فیزیولهوژی

تفاوت بارز بین توده بدنی ،ترکیببدنی و تکنیهک بهتهر آقایهان

ورزشی میباشد .بدینوسیله مراتب تقدیر و قدردانی خود را از

نسبت به بانوان نسبت داد ( .)30به طور کلی میتوان بیان کهرد

آقای مهندس دنیامالی و رییس وقهت آکهادمی ملهی قهایقرانهی

کههه شههناخت ویژگههیهههای ترکیههب بههدنی و فیزیولههوزیکی

جناش آقای دکتر حمید آقاعلینژاد و همکاران ایشان آقای دکتر

ورزشکاران و به ویژه رویینگکاران نقش مهمی را در موفقیت

مهههدی بیههاتی و خههانم دکتههر لههیال باقرصههاد رنههانی و کلیههه

آنها ایفا میکنهد .ههر چنهد مطالعهات در ایهن زمینهه بهر روی

آزمودنیهای این پژوهش اعالم میدارم.

رویینگکاران ایرانی بسیار محدود میباشد ،اما این مطالعه
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Abstract
Introduction :The aim of this study was to describe the
anthropometric, body composition and physiological profile of
elite rowers of Iran and Compare them with selected countries, in
order to help sports talent identification nationwide and assess
them.
Methods: For the purpose, 25 elite Lightweight and Heavyweight
rowers (18 males, 7 females) who participated in the 2010
Guangzhou Asian Games, were assessed. Anthropometric
profile was measured according to ISAK instruction including
height, weight, 5 points girth, 2 points width in addition to sitting
height and arm span. Body composition variable measurements
were weight, body fat percentage, and BMI. Also, Physiological
measurements were aerobic indices (HRVO2max, Pmax,
Vo2max) and anaerobic indices (absolute and relative peak
power of both upper and lower body). Descriptive statistics were
used for describing data and differences between males and
females, respectively.
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Results: The results of this study indicate that there was a
significant difference between light and heavyweight males and
females in all variables (anthropometric, body composition and
physiological), except HRVO2max in the heavyweight group
(P≤0.05).
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Conclusion: According to our study, national rowers of Iran are
at a higher level of anthropometric indices compared with
physiological factors. However, a physiological profile, they have
an acceptable condition in comparison with other athletes in
selected countries. Accordingly, it seems that with Improvement
the quality and quantity of program training in national rowers
can increase the number of global medals for country; because it
was shown national rowers had a good position in
anthropometric and physiological profile.
Key Words: Anthropometric, Physiological profile, rowing, elite
rower
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