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در دهه اخیر، پلی مورفیسم های متعددی شناسایی شده اند که باا عملرردهاای ورزشای ارتبااط  هدف: 

نماینده شایسته ای برای استعدادیابی ورزشی معرفی شده اسات  ACTN3معنادار دارد. در این میان ژن 

موثر باشاد. بناابر ایان، هاد  از پاژوهش  ا ار مربوطه  یبه ورزش ها نوجوانان تیهدا که می تواند در

در وزنه برداران نوجوان پسر شهر  یابیاستعداد  یبا شاخص ها ACTN3ژن  سمیمورف یارتباط پل یبررس

 است. لیاردب

عملررد  .بودند لیوزنه بردار نوجوان پسر شهر اردب 16آزمودنی های پژوهش شاملشناسی پژوهش:روش

ورزشی سنجش شده  شامل قدرت باال تناه)پر  ساینه(، قادرت پاایین تنه)اسارات(، قادرت انگشاتان 

دست)دینامومتر(، توان انفجاری پایین تنه)پرش جفت پا(، توان انفجاری باالتنه)پرتاب وزنه از باالی سار(، 

 نی اندازه گیری شدند.متر( بود که  به روش میدا 30و سرعت)دوی استقامت عضالت شرم)دراز و نشست(

 Tetra-ARMs) آرماز تتارا  مارازیپل  یرهاایاساتفاده  از  واکانش  زنج با ACTN3 ژن سمیمورفی پل

PCRمیمستق  یابی ی(و  توال DNA  از آزماون  .گرفات قارار ساهیمقا و مورد نییتعاز طریق نمونه بزاقی

بارای مقایساه عملرارد هاای ورزشای باین پلای مورفیسام ژن  (ANOVAطرفاه )  کی انسیوار زیآنال

ACTN3 پلای مورفیسام هاای ژن  فراوانیجهت بررسی دو  یآزمون خاز  و ٬ارتباط بین آنها وACTN3 

 استفاده شد.

در آزمودنی ها بود کاه  ACTN3نتایج نشان دهنده تفاوت معنادار در فراوانی پلی مورفیسم ژن  :هایافته

و هموزیگاوت  (RR)یو شسالم یا  (، هموزیگوتRXبه ترتیب بیشترین فراوانی در ژنوتیپ هتروزیگوت )

 معناادار تفاوت عدم دهنده نشان نتایج(.  P<0/05( )نفر RX=10  وXX=1 ، RR=5 (بود (XX) متانت

 (.P<0/05) بود( RX  و RR، XX)مورفیسم پلی بین در عملرردی های شاخص در
 هموزیگوت و( (%63 هتروزیگوت ژنوتیپ برتری دهنده نشان نتایج کلی طور به  گیری:نتیجه

 در معناداری تفاوت چه اگر بود، اردبیل شهر پسر نوجوان برداران وزنه ACTN3 ژن در( %31)سالم

 های پژوهش به نیاز که نشد؛ مشاهده( RX  و RR، XX) ژنوتیپ سه هر بین در عملرردی های شاخص

 بود غالب RX ژنوتیپ اردبیل پسر برداران وزنه جمعیت در اینره به توجه با .است زمینه این در بیشتر

بیشتری  موفقیت شانس و استعداد قدرتی و توانی های ورزش برای منطقه این در ژنوتیپ این ا تماالً

 باشد داشته

 ، قدرت، نوجوان، وزنه بردارعملررد، ACTN3 سم،یمورف یپل ،یابیاستعداد  های كلیدی:واژه
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 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه -1-1

کشاورهای  . امروزه، هماه(1)های اصلی ورزش استاستعدادیابی در  ال  ا ر یری از چالش

زیربناایی  هایهای جهانی و المپیک برنامه ریزیبرنز رقابت های طال، نقره ودنیا برای کسب مدال

. عالقه به شناسایی استعداد یری از مفاهیم بسیار مهم در علوم ورزشای و (2)کنندچشمگیری می

بادون  .(3)های اخیر به شرل قابل توجهی افزایش یافتاه اساتباشد که طی سالتربیت بدنی می

های مختلف ورزشی و رویدادها، یاک فرآیناد پیدیاده و یی با رشتهشک شناسایی استعداد، آشنا

که به عبارتی فرآیندی است که شاامل تعامال باین عوامال جسامانی، روانای،  چند بعدی است،

های ارثی، تعیین کننده هماه البته باید توجه نمود که قابلیت .(5, 4)باشدسیاسی و اجتماعی می

رث به هماراه آورد تواهای فرد نیستند، آنده فرد را متفاوت از افراد دیگر بار میها و تواناییویژگی

رساد کاه کنند و همدنین به نظار مایها برخورد میتجاربی است که افراد در طول زندگی با آن

چشمگیری دارند اماا محایو و اطرافیاان براساا   های بالقوهها از نظر توارث تفاوتگرچه انسان

 .(6)کندهای مختلف، برخی رفتارها را ترغیب و برخی دیگر را منع مینگرش

ظااهر  1980باشد که به طور رسامی در ساال ژنتیک ورزشی شاخه نسبتا جدیدی از علم می

. این شاخه با فیزیولوژی انساان و بیوشایمی و غیاره در ارتبااط اسات و در  اال  ا ار (7)شد

به طور فعال در  وزه ژنتیک ورزشی برای  DNAهای ژنتیک مولرولی بر اسا  ترنولوژی آزمون

های بدنی مختلف استفاده می شود. برای مثال مشخص شده کاه به ویژگیارزیابی استعداد انسان 

. (9, 8)هاای سارعت، تاوان و عملرارد اساتقامتی در ارتبااط هساتندها با ویژگایتعدادی از ژن

. (10)ورزشراران ممرن است به طور ذاتی نسبت به عملررد اختصاصای اساتعداد داشاته باشاند

دهند که توانایی ورزشرار توسو هر دو عوامل ژنتیری و محیطای تعیاین مای مطالعات نشان می

هاای هاا و جایگااه. این مو وع محققین را بر آن داشته است تا به مطالعه عمیق نشاانه(11)شود

 های وابسته باه ساالمت بپردازناد. سارانجام،طه با عملررد بدنی یا فنوتیپژنتیری مختلف در راب

موفقیات  %66نتایج مطالعات انجام شده  اکی از آن بود که وراثت مای تواناد باه میازان تقریباا 

 .(13, 12)بینی کندورزشرار را پیش

 

  بیان مسئله -1-2

عوامل گسترده و متنوعی نظیر ژنتیک، اپی ژنتیک، تمرین، تغذیه، انگیزه، پیشرفت در 

کنند. در این میان، مهمی را ایفا میتجهیزات و دیگر عوامل محیطی، در موفقیت ورزشی، نقش 
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عامل ژنتیک تأثیر بزرگی روی اجزای عملررد ورزشی مانند قدرت، توان، استقامت، ترکیب و 

 66های دیگر دارد.  دود ی تار عضله، انعطا  پذیری، هماهنگی عصبی عضالنی و فنوتیپاندازه

شود و اختال  تو یح داده می درصد اختال  در و عیت ورزشرار به وسیله عوامل مازاد ژنتیک

 .(11)مانده ناشی از عوامل محیطی غیرمشترک است  باقی

-ها بر عملررد ورزشی ورزشراران نخبه، ل اساسی در شناسایی اثرات بالقوه ژنیری از عوام

( موجود در سراسر ژنوم انسان است. لذا، 1مورفیسمدرک کلی از انواع ژنتیک )به عنوان مثال پلی

مساله شناسایی ارتباط میان پلی مورفیسم و سطح اجرای  رکتی و ورزشی، توجه محققین بی 

. عالوه بر عوامل محیطی (12)سه دهه گذشته به خود اختصاص داده استشماری را در طول 

فرض بر این است که ورزشراران نخبه دارای یک طرح ویژه ژنتیری نظیر تمرین و رژیم غذایی، 

سازد. با این  ال شفا  سازی انواع هستند که آنها را به موفقیت در سطوح باالی رقابت نائل می

های خاص عملررد ورزشراران نخبه، ناشناخته باقی ها در جنبههای ژنتیری و سهم آنویژه طرح

وانایی عضالت اسرلتی جهت تولید نیرو در سرعت باال، در راستای مانده است. از سوی دیگر، ت

موفقیت ورزشرار در عملررد توانی و سرعتی، عامل بسیار مهمی است که به شدت تحت تأثیر 

گیرد. در  قیقت، بدون برخورداری از پروفایل ژنتیری مناسب، شانس فرد عوامل ژنتیری قرار می

یابد. در طی چند سال اخیر، ی یا سرعتی استثنائی کاهش میاز تبدیل شدن به یک ورزشرار توان

اند که با عملررد توانی و سرعتی ورزشراران  نخبه ارتباط  مورفیسم متعددی شناسایی شدهپلی

اشاره کرد که به  ٬(ACTN-3) 3-دار داشته اند. در این میان، می توان به ژن آلفا اکتینینمعنی

وص تبدیل فرد به یک ورزشرار نخبه قدرتی و توانی معرفی عنوان یک کاندید شایسته در خص

ی سرعت، عواملی هستند که به فرد ارث کنندهترین عوامل تعیین . مهم(19-13)شده است

ترین عوامل تارهای عضالنی، از اصلی MCHاند. ترکیب اند و از بدو تولد در او وجود داشتهرسیده

های انقبا ی است که اقتصاد انرژی انقباض، سرعت بیشینه کوتاه شدن و ی ویژگیکنندهتعیین

رسد که بندی مختلف تارها، به نظر میتوجه به طبقه دهد. باده توان را تحت تأثیر قرار میبرون

ی عضالت بدن، نسبتی از این ایزومرها را دارند و ژنتیک فرد، سهم نسبی شرکت هر کدام در همه

کند، به طور کلی، برخی عضالت مانند عضالت  دجاذبه)نعلی( و عضالت تار عضله را تعیین می

یک نوع تار دارند )به ترتیب تار کند و تار تند(؛ ولی  رکتی)بخش قرمز دوقلو(، درصد بیشتری از 

 -. آلفا(22-20, 9)شودطور ژنتیری تعیین میباز سهم شرکت هر تار در عضالت مختلف، به

 های نقش که است آکتین به متصل های پروتئین از ای خانواده شامل( ACTN)اکتینین

(. 15)می کند ایفا عضالنی انقباض و ساختار سازماندهی در را تنظیمی و ساختاری

                                                                                                                               
1. Polymorphism 
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 روی بر ژن این(. 16)شود می شناخته "ورزشرار ژن" عنوان به همدنین ،13ACTNژن

 جز که است اسرلتی عضله پروتئین ایزوفرم کننده کد و است شده واقع q13-q14 11 کروموزوم

 می تشریل را عضله آکتین  اوی نازک های فیالمنت اتصال در درگیر Z خو اصلی ساختاری

 تارهای در 3-اکتنین-آلفا پروتئین. است 3-اکتنین-آلفا تولید مسئول ژن این(. 24) دهد

 بیشتری مقدار تا سازد می قادر را انقباض تند تارهای اسرلتی، عضالت در سریع گلیرولیتیک

 در 1747 جایگاه در T به C نوکلئوتید تبدیل. کنند تولید  رکت باالتر های سرعت در نیرو

 از و شود می 577 اسیدآمینه در خاتمه کدون یک به آرژنین تبدیل به منجر ژن این 16 اگزون

 فاقد ACTN3 ژن XXهموزیگوت  ژنوتیپ. شود می یاد R577X مورفیسم پلی عنوان به آن

 ژن بیشتر بیان طریق از ناکارآمدی این باشد، می تنش تند تارهای در ACTN3 کارآمد پروتیئن

ACTN2 این با(. 26)است جبران قابل  دودی تا شود می بیان کند انقباض تار در بیشتر که 

 سال میلیون 300 از بیش طی در 3-اکتنین-آلفا شده محفوظ توالی و بیان ویژه الگوی وجود،

 ژنوتیپ ارتباط پیشین مطالعات(. 25)است سریع عضالنی تارهای در آن ویژه نقش دهنده نشان

 هایپرتروفی و عضالنی قدرت سرعت، نیازمند هایی فعالیت در بهتر عملررد با را RX و RR های

 هایی رشته برای R آلل  ضور که اند داده نشان پیشین مطالعات همدنین(. 27)اند داده نشان را

 آلل در الی که شود می محسوب مزیت برداری وزنه و ها پرتاب ها، پرش سرعت، دوهای مانند

X ارتقا است عروقی قلبی استقامت از باالیی مقادیر نیازمند که فعالیتهایی را در افراد عملررد 

 (.  28)بخشد می

عملررد ورزشی در و  ACTN3تحقیقات متعددی در زمینه ارتباط پلی مورفیسم ژن 

ورزشراران و همدنین ارتباط بین این پلی مورفیسم و فیزیولوژی عضالت انجام گرفته است. 

در برخی موارد  اکی از ارتباط نزدیک بین نوع  ٬نتیجه ای که در این پژوهش ها یافت شده است

دیگر هم در برخی موارد و تحقیقات  ٬ژنتیک افراد در مورد این ژن و عملررد ورزشی آنهاست

در تحقیقی فرا تحلیلی با  2017وهمرارانش در سال  2نتیجه عرس  اصل شده است. ویراستراب

عنوان نه پلی مورفیسم ژنتیری مرتبو با و عیت قدرت ورزشراران به بررسی ارتباط بین پلی 

مورفیسم ژنتیری و و عیت قدرت ورزشراران با دخالت ا تمالی نژاد و جنس به منظور شناسایی 

واع مناسب ژنتیک برای تبدیل شدن به یک ورزشرار قدرت پرداختند. نتایج ارتباطات قابل ان

و   NOS3و  MNSOو   AGTو ACTN3و  ACEتوجهی را برای پلی مورفیسم ژنتیری 

SOD2  و IL6-17  نشان داد. نه پلی مورفیسم ژنتیری که در متا آنالیزها مشخص شد ارتباط

قابل توجهی با و عیت قدرت ورزشراران داشت. با این وجود آنها اعالم کردند که تحقیقات 

                                                                                                                               
1. α- Actinin-3 

Weyer strab. 2 
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بیشتری در مورد ژن های مورد بررسی باید انجام شود تا نتایج جامعی را بتوان به دست 

 (.  29آورد)

در پژوهشی به بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن  2017در سال  هنر پور و همرارانش

ACTN3  و عملررد ورزشی در میان بازیرنان نخبه فوتبال ایران پرداختند. براسا  نتایج درصد

( به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود. یافته های 37٪X=R ٬ RR=٪41توزیع ژنوتیپ )

و عملررد ورزشی نخبه در بین بازیرنان  ACTN3این تحقیق نشان داد که بین ژنوتیپ های 

 (.30مرد ایرانی رابطه معنی داری وجود دارد که با چندین مطالعه قبلی موافق است)

از طریق ارزیابی ویژگی های  معموالً شناسایی استعدادها در هر رشته ورزشی اغلب

آنتروپومتری و ترکیب بدنی و توانایی های زیست  رکتی صورت می گیرد که روشها و ترنیک 

د نتوان یبا اطالعات مربوطه م کیژنتهای خاصی را شامل می شود. از طر  دیگر تست های 

 ییهتر از تواناب یبه بهره بردار دنیرس ینوع ورزش برا انتخاب یریگ میورزشراران را در تصم

و اینجاست که تست های ژنتیری نقش مرمل را برای استعداد یابی  (25)ندکنکمک  شانیها

و  دهان) به علت غیرتهاجمی بودن بزاق طریق ژنتیری از های بررسی اگر بنابراین .خواهند داشت

 پیررسنجی های و آزمایش ورزشی های تست همراه ساده بودن پروسه جمع آوری نمونه ها( به

و  توانند موفق می ورزشی های رشته در نوجوانان انجام شود و مشخص شود که آنها در چه

 مالی و منابع خواهد شد در وقت امر سبب ند، اینکمتری دار موفقیت ها شانس رشته درکدام

در  .(31شوند) کمتر دچار شرست افراد نوجوان هم شود و از نظر رو ی جویی صرفه بسیاری

     ژن صورت وجود رابطه بین شاخصهای استعداد یابی در وزنه برداران و پلی مورفیسم

ACTN3  می توان در هدایت نوجوانان به ورزش های مربوطه کمک کرد. با این  ال هیچ

با شاخص های استعدادیابی در بین  ACTN3مطالعه ای به بررسی رابطه پلی مورفیسم ژن 

ورزشراران وزنه بردار نوجوان پرداخته نشده است. با توجه به مطالب مذکور و نبود اطالعات کافی 

 های با شاخص ACTN3 بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن با هد   ا رتحقیق  ٬در این زمینه

 به اجرا در آمد. اردبیل شهر پسر نوجوان برداران وزنه در یابی استعداد

 

 ضرورت و اهمیت تحقیق -1-3

توانند می سرعت شوند، بهمی ورزشی رشته یک با استعداد خود، وارد متناسب که افرادی

 به رسیدن برای علمی از مسیرهای ورزش، یری ژنتیری یابی استعداد .کنند را طی ترقی هایپله

 نزدیک پیشرفته کشورهای گام به فرآیند استعدادیابی، کشور را یک .باشدمی بزرگ هد  این

در  شهر اردبیل اینره به با توجه .شودمی جلوگیری و انسانی مالی هایسرمایه کند و از اتال می
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 هایفعالیت دائمی، اجرای وجود بر  دلیل قرار دارد، به کوهستانیسرد  و هوایی آب منطقه

 هایدر پیشبرد فعالیت ورزشی هایو سالن پذیر نیست امران سال، هایرو باز در اکثر ماه ورزشی

 قدرتی هایورزش مناطق، این شده توصیه هایدارند که اکثر فعالیت اساسی نقش بدنی تربیت

 بزاق ژنتیری از طریق هایبا بررسی و نوجوانی نونهالی درسنین اناگر بتو بنابراین .باشدمی

 پیررسنجی هایو آزمایش ورزشی هایتست همراه باشد، بهمی غیرتهاجمی روش یک دهان،که

 ها شانسرشته باشند و در کدام توانند موفقمی ورزشی هایرشته افراد توصیه کرد که در چه به

شود  جویی صرفه بسیاری مالی و منابع شود، در وقتمی امر سبب ها کمتر است، اینآن موفقیت

 تبدیل است ممرن .(31شوند) کمتر دچار شرست و نوجوان افراد نونهال هم و از نظر رو ی

. باشد ژنتیک تاثیر عوامل زیاد تحت ا تمال قدرتی، به /سرعتی  ورزشرار قهرمان یک به شدن

 های ژنوتیپ که است ACTN3 ژن مطالعه این در بررسی مورد های ژن از یری ا ر  در ال

 توان و استقامت ٬سرعت ٬قدرت مثل ورزشی عملررد با مرتبو های فنوتیپ با آن مختلف

 پروتیئن می باشد، که پیش بینی کننده کاندید یک ACTN3 ژن(. 32)است ارتباط در عضالنی

-پروتئین آلفا کند. بیان می کدگذاری اسرلتی را در تارهای عضله 3-اکتینین-سارکومریک، آلفا

قدرتمند  ایجاد انقباض و مسئول بوده x2نوع  در فیبرهای طور انحصاری به تقریباً 3-اکتینین

 شروع و برای شده بیان سریع با ترانش در فیبرهای تنها ACTN3 ژنباشد.  می «انفجاری»

 .(33باشد) می 2-اکتینین-آلفا به بیشتر نسبت سریعتر وتولید نیروی

 در بهتر عملررد با را ACTN3 ژن RXو  RR های ژنوتیپ ارتباط پیشین مطالعات

 آلل  الیره در(. 34)اند داده می باشند را نشان عضالنی قدرت و سرعت نیازمند که فعالیتهایی

X می ارتقا را هستند استقامت از باالیی مقادیر نیازمند که هایی فعالیت در را افراد عملررد 

ها از جمله  مورفیسم پلی از تعدادی ٬است شده گزارش اخیر شده انجام مطالعات در. بخشد

ACTN3 و ACE ورزشهای و متناقض تحقیقاتی طر های اما دارد ارتباط ورزشراران عملررد با 

 (.35)باشد بیشتر پراکندگی دارای جمعیت ها به مربوط ارتباطات که است شده باعث گوناگون

وعملررد قدرت   RR ACTN3برخی از مطالعات به طور پیوسته ارتباط قوی بین ژنوتیپ 

با عملررد قدرت و سرعت همراه است آلل  Rنخبگان را گزارش کرده اند. همان طور که آلل 

ACTN3 X (مطالعات متعددی مشخص کرده 34ممرن است به عملررد استقامت کمک کند .)

 XXدر  الیره ژنوتیپ  ٬ورزشی قدرتمند ارتباط دارد با عملررد ACTN3Rاند که آلل 

ACTN3 (36غیر فعال ممرن است تاثیری مثبت بر عملررد استقامتی داشته باشد .) 

 با ACTN3  ژن مورفیسم پلی ارتباط بررسی زمینه در پژوهش و مطالعه نبود به توجه با

 آشرار تحقیق این انجام  رورت ٬اردبیل شهر نوجوان وزنه برداران در شاخص های استعدادیابی
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 ژنتیری نشانگر یک عنوان به ACTN3 ژن مورفیسم پلی ا تماالً ٬تحقیق این انجام با. شود می

 ژنوتیپ و ٬شود محسوب ایرانی جمعیت در وزنه برداری ورزش در مستعد افراد شناسایی برای

تشخیص و هدایت افرادی با کمک به مربیان برای  برای ابزاری عنوان به وزنه بردار  ورزشراران

 ای تغذیه و فردی آموزشی های برنامه توان بالقوه ژنتیک برای ساختن ورزشرار نخبه و تدوین

 استفاده ورزش از ناشی های آسیب بینی پیش همدنین و ورزشی تمرینات سازی بهینه برای

دارد که  با توجه به جدید بودن مو وع و کمبود تحقیقات در این زمینه  رورت(. 37)شود

 تحقیقات بیشتری در زمینه استعدادیابی ژنتیری ورزش صورت بگیرد.

 

  اهداف پژوهش -1-4

 یابیاستعداد  یبا شاخص ها ACTN3ژن  سمیمورف یارتباط پل یبررس :یهدف کل -1-4-1

  لیدر وزنه برداران نوجوان پسر شهر اردب

 
 :ژهیو اهداف -1-4-2

 اردبیل شهر پسر نوجوان برداران وزنه در ACTN3 ژن مورفیسم پلی فراوانی تعیین -1

 برداران وزنهقدرت نسبی باالتنه در  با ACTN3ژن  سمیمورف یپل تعیین ارتباط -2

 اردبیل شهر پسر نوجوان

 برداران در وزنه پایین تنه نسبی قدرت با ACTN3 ژن مورفیسم پلی ارتباط تعیین -3

 اردبیل شهر پسر نوجوان

 راست در وزنه انگشتان دست نسبی قدرت با ACTN3 ژن مورفیسم پلی ارتباط تعیین -4

 اردبیل شهر پسر نوجوان برداران

 در وزنه چپ دست انگشتان نسبی قدرت با ACTN3 ژن مورفیسم پلی ارتباط تعیین -5

 اردبیل شهر پسر نوجوان برداران
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 اردبیل شهر پسر نوجوان

 وزنهدر  ACTN3 ژن مورفیسم پلی بین راست دست انگشتان نسبی قدرت مقایسه  -12
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 تفاوت اردبیل شهر پسر نوجوان برداران وزنه  ACTN3 ژن مورفیسم پلی فراوانی در -1

 .دارد وجود معناداری

 پسر نوجوان برداران در وزنه تنه باال نسبی قدرت و  ACTN3 ژن مورفیسم بین پلی -2

 .دارد وجود معناداری ارتباط اردبیل شهر

 پسر نوجوان برداران در وزنه تنه پایین نسبی قدرت و ACTN3 ژن مورفیسم بین پلی -3

 .دارد وجود معناداری ارتباط اردبیل شهر

 برداران راست در وزنه دست انگشتان نسبی قدرت و ACTN3 ژن مورفیسم بین پلی -4
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 .دارد وجود معناداری تفاوت اردبیل شهر پسر نوجوان برداران وزنه

 در وزنه ACTN3 ژن مورفیسم چپ بین پلی دست انگشتان نسبی مقایسه قدرت در  -13
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 تعاریف نظری و عملیاتی واژگان -6 -1

 ACTN3 ژن -1-6-1
های متصل به آکتین شامل خانواده ای از پروتئین (ACTN3) اکتنین -آلفا تعریف نظری:

های ساختاری و تنظیمی را در سازماندهی ساختار و انقباض عضالنی ایفا می است که نقش
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. این ژن بر روی (13)شودشناخته می "1ژن ورزشرار"، همدنین به عنوان 3ACTN(. ژن 15کند)

ضله اسرلتی است که واقع شده است و کد کننده ایزوفرم پروتئین ع (11q13-q14)11کروموزوم 

های نازک  اوی آکتین عضله را تشریل می درگیر در اتصال فیالمنت  Zجز ساختاری اصلی خو 

در تارهای  3-اکتنین-است. پروتئین آلفا 3-اکتنین-. این ژن مسئول تولید آلفا(38)دهد

سازد تا مقدار بیشتری نیرو گلیرولیتیک سریع در عضالت اسرلتی، تارهای تند انقباض را قادر می

 16در اگزون  1747در جایگاه   Tبه   Cهای باالتر  رکت تولید کنند. تبدیل نوکلئوتید در سرعت

شود و از آن به عنوان می 577این ژن منجر به تبدیل آرژنین به یک کدون خاتمه در اسیدآمینه 

 شود.یاد می  R577Xپلی مورفیسم
های تخصصی طبق پروترل ی بوسیله کیتبزاقنمونه  از DNA استخراج تعریف عملیاتی:

 روشبا استفاده از  ACTN3های ژن و پس از طرا ی پرایمرهای ویژه آلل (39)انجام شد

Tetra-ARMs PCR .ژنوتیپ ژن مشخص گردید 

 
 استعدادیابی -1-6-2

که توان بالقوه ای ورزشراران فعلی  یشناسای فرآیند از است عبارت استعدادیابی تعریف نظری:

 .(23)ه شدن دارندنخب برای
، شاخص های ACTN3گیری ژن در این تحقیق، فرایند استعدادیابی با اندازه تعریف عملیاتی:

 ٬انعطا  پذیری ٬استقامت عضالنی ٬توان انفجاری ٬استعدادیابی وزنه برداران) قدرت بیشینه

 های آنتروپومتریک انجام شد.سرعت( و ویژگی

 
 قدرت  -1-6-3

توانایی یک عضله یا گروه عضالنی برای افزایش نیروی انقبا ی  داکثر علیه  تعریف نظری:

 (. 32یک مقاومت می باشد)

برای ارزشیابی قدرت بیشینه باالتنه و آزمون اسرات پا آزمون پر  سینه  تعریف عملیاتی:

 (.23برای ارزشیابی قدرت بیشینه پایین تنه انجام شد)

 
 استقامت عضالنی  -1-6-4

ایجاد فشار یرنواخت و  فظ درجه  ٬توانایی یک عضله در تررار  رکات یرسان تعریف نظری:

 (. 32ای از انقباض در زمانی مشخص است)

                                                                                                                               
Athlete gene. 1 
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آزمون دراز و نشست برای ارزشیابی استقامت عضالت شرم استفاده از  تعریف عملیاتی:

 (. 23شد)

 
 توان  -1-6-5

قابلیت فرد در برارگیری قدرت نزدیک به  داکثر در کوتاهترین زمان ممرن  تعریف نظری:

 (. 32است)

سر برای ارزشیابی قدرت انفجاری باالتنه و  آزمون پرتاب وزنه از باالی تعریف عملیاتی:

کمربند شانه و آزمون پرش جفت برای ارزشیابی قدرت انفجاری عضالت پایین تنه و پاها استفاده 

 (.23شد)

 
 سرعت  -1-6-6

قابلیت فرد در جلو راندن یا  رکت دادن تمام یا بخشی از بدن در فضا در  تعریف نظری:

 (. 32کوتاهترین زمان ممرن است)

متر برای ارزشیابی قابلیت ورزشرار برای شتاب گیری  30آزمون دو سرعت  تعریف عملیاتی:

 (.23از  الت شروع یا ساکن استفاده شد)
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 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 
 مقدمه -2-1

و  و سپس به پیشینه داخلی ابتدای این فصل به مبانی نظری تحقیق پرداخته شده است

 ی از پیشینه داخلی و خارجی بیان شده است.خارجی تحقیق پرداخته شده و در آخر نیز نتیجه

 
 مبانی نظری -2-2

 استعدادیابی ورزشی -2-2-1

استعدادیابی مو وعی است که در دنیای ورزش اهمیت ویژه ای دارد. شناسایی عوامل 

افتخار هموار می کند. این که مشخص شود چه ویژگی هایی موفقیت راه را برای رسیدن به قله 

ورزشراران معمولی را از ورزشراران تخیه متمایز می سازد کاری بس دشوار است که مو وع 

پرداختن به استعدادیابی را دشوار تر ساخته است، بیشتر والدین عالقمندند تا کودکانشان 

ری از والدین تمایل دارند کودک خود را در موفقیت در یک رشته ورزشی را تجربه کنند. بسیا

. پیشرفت از سطوح پایین به سطوح نخبگی (38)سطح قهرمانان ملی و بین المللی ورزشی ببینند

در ورزش فرایندی بسیار پیدیده است. فرآیند کشف ورزشراران از طریق استعدادیابی، یری از 

ر کشورها به دنبال آن می باشند. مو وعات مهمی است که امروزه دست اندرکاران ورزش بیشت

لذا در ورزش، کشف افراد مستعد در سنین پایین، سپس هدایت، کنترل و ارزیابی آنها در صعود 

به باالترین سطح از مهارت اهمیت زیادی دارد، تا آنجایی که به ورزشراران نخبه مربوط می شود، 

ایی هایی بالقوه باشند، در غیر این کار و زمان مربی باید برای کسانی صر  شود که دارای توان

صورت، استعداد، زمان و انرژی مربی تلف شده و با بهترین شرل آن این است که ورزشرار 

متوسطی به وجود خواهد آمد. استعدادیابی ورزشی، از نظر دانشمندان علوم ورزشی، راهی 

صحنه های بین المللی منطقی، کوتاه و مقرون به صرفه برای  ضور موفقیت آمیز ورزشراران در 

است. این فرایند نیازمند شناسایی و انتخاب افراد با استعدادی است که شرایو الزم جسمانی، 

مهارتی و رفتاری برای موفقیت در ورزش خاص را داشته باشند. عوامل زیادی برای موفقیت در 

راد است و ورزش های مدرن امروزی وجود دارد. یری از مهمترین آن ها استعداد ذاتی اف



 

 

شناسایی و کشف به موقع و زود هنگام استعداد برای هر کاری موثرترین و مهم ترین عامل در 

 (. 23)ورزش معاصر است

توجه به این که نسل پایه ما بیشتر اوقات خود را در مدار  هستند، آموزش و پرورش می  با

ورزشی را فراهم کند. لذا  تواند با برنامه ریزی اصولی و دقیق زمینه های پرورش استعدادهای

فرایند کشف استعداد و هدایت آنها به سوی تیم های مختلف ورزشی ملی به منظور شرکت در 

برنامه های تمرینی سازمان یافته و تخصصی، یری از انتظارات جامعه از تربیت بدنی آموزش و 

نش آموزان پرورش است. رسالت اصلی تربیت بدنی آموزش و پرورش در مر له اول، کشف دا

مستعد از طریق فرایندهای استعدادیابی عمومی و ویژه و در نهایت، هدایت و معرفی نخبگان 

ورزشی به باشگاه ها و فدراسیون ها، به منظور ارتقای قابلیتها و مهارتهای تخصصی است . در 

ر بر بسیاری از کشورها از جمله کشور ما، شرکت نوجوانان و جوانان در یک رشته ورزشی، بیشت

پایه سنت، آرزوها و عالیق فردی استوار است که به محبوبیت آن ورزش، فشار والدین، تخصص 

 (. 23)معلمین مدار  وقراهم بودن امرانات ورزش مورد نظر بستگی دارد

 

 تعریف استعدادیابی -2-2-2

 د از  رباالت ورزشی مهارتهای از برخورداری معنای به را ورزشی استعداد( 1993) 5پلنوال

در یک سطح رقابتی  متوسو در مقایسه با سایر رقبای همان رده سنی و نیز ظرفیت موفقیت

 (.25)باالتر می داند

توانایی باالتر  (: استعداد ویژگی فردی است که در یک بخش گنجایش و1998)6مک کاردی 

 . (23)می باشد 50رصدی او باالتر از د از متوسو افراد جامعه دار است و رتبه

دانند می ( استعداد را یک توانایی طبیعی ویژه9و امریرن هرینج 8، وبستر7لغت نامه)الرو  

استعداد در فرهنگ های لغت  که ظرفیت فرد را برای موفقیت در عملررد آدمی تشریل می دهد.

 (.62)دستیابی به موفقیت تعریف شده است به معنای توانایی ویژه و طبیعی و ظرفیت

ورزشراران  یشناسای فرآیند از است عبارت استعدادیابی دارند عقیده 10یلیامزو ام وای، ریلی 

  دارد اعتقاد استعدادیابی کاربردی تعریف در رینگره شدن دارند. نخب فعلی که توان بالقوه ای برای

                                                                                                                               
5.  Planola 

Maccardy.  2 

 Laros. 3 

 Webster. 4 

Herring.  5 

Rail wow, m Williams.  6 
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Abstract 
Research Aim: Several polymorphisms have been identified in the last decade that have a 

significant relationship with sport performance. Meanwhile, ACTN3 gene has been identified 

as a suitable agent for athletic talent that can be effective in guiding adolescents to related 

sports. Therefore the aim of the present study is to investigate the relationship between ACTN3 

gene polymorphism and talent identification indices in male adolescent weightlifters in Ardabil 

city. 
Reearch method: The research subjects were 16 male weightlifters in Ardabil city. Evaluated 

sport performance included upper body strength (chest press), lower body strength (scott), 

finger strength (dynamometer), lower body explosive power (pair jump), upper body explosive 

power (overhead throwing), abdominal muscle endurance (sit-up), flexibility (modified sit and 

reach), and velocity (30 m) that were measured by field methods. The polymorphism of 

ACTN3 gene was determined and compared using polymerase (tetra-arms PCR) chain reaction 

and direct sequencing of DNA through salivary samples. ANOVA test was used to compare the 

sport performance between ACTN3 gene polymorphisms and their relationship, and chi- square 

test was used to evaluate the frequency of ACTN3 gene polymorphis. 

Findings: The results showed a significant difference in the frequency of ACTN3 gene 

polymorphisms between subjects, which Was the most frequent in heterozygous RX genotype, 

intact or wild RR homozygote, and methanogenic XX homozygous, respectively (RX=10, 

RR=5, XX=1) (P=0.02). The results showed no significant difference in performance indices 

between the ACTN3 gene polymorphisms (RR, RX, XX) (p<0.05). 
Conclusion:  In general the results showed superiority of the heterozygous RX genotype (63%) 

and the healthy homozygote RR (31%) in the ACTN3 gene in male adolescent weightlifters in 

Ardabil city. However, no significant differences were observed in performance indices among 

all three ACTN3 genotypes (RR, RX, XX), which requires further research in this area. Given 

that RX genotype was predominant in the young male weightlifter population in Ardabil city, 

this genotype may be useful for talent identification in strength and power exercises in this 

region. 
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