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گیران جوان رخ فیزیولوژیک و آمادگی جسمانی مرتبط با عوامل اجراي حرکتی کشتینیم

  نخبه

  2؛رحمت علی جعفري1هادي نوبري

  دانشجوي کارشناسی ارشد فیزیولوژي ورزشی کاربردي، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیالن 1

 ارشد فیزیولوژي ورزشی کاربردي، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیالندانشجوي کارشناسی 2

  چکیده

- رخ فیزیولوژیک و آمادگی جسمانی مرتبط با عوامل اجراي حرکتی کشتیاین مطالعه با هدف تعیین و توصیف نیم

هاي سنی مورد نظر ان در ردهگیران جوگیران جوان نخبه ایران انجام شد. هدف از این مطالعه ایجاد پروفایل براي کشتی

- گیران بزرگسال به دست میهاي سنی پایه در مقایسه با اطالعات کشتیباشد تا نتایجی که در فرآیند استعدادیابی ردهمی

کشتی گیر نخبه  16شرکت کنندگان این پژوهش  .است میدانی نوع از و توصیفی حاضر تحقیق تر شود.آمد، کم رنگ

هاي هوازي، استقامت سال بودند. آزمون 4سال با سابقه تمرینی و قهرمانی 16- 19در سطح کشوري با میانگین سن 

هاي استاندارد در آکادمی قهرمانی استان البرز با استفاده از روش 1RMعضالنی، انعطاف پذیري، چابکی، سرعت و 

 70/66±48/8متر، توده بدن سانتی25/173±79/5گیران جوان نخبه ایران داراي میانگین قد دند.کشتیگیري شاندازه

میلی لیتر بر کیلوگرم بر دقیقه،  31/49±22/4برابر با  VO2MAXدرصد، 90/10±64/1کیلوگرم، درصد چربی 

هاي این س یافتهبراسا بودند. 88/72±73/1313.73پرس سینه  1RM، 31/68±64/6ضربان قلب استراحتی 

گیران را با کمک اطالعات مربوط به عوامل فیزیولوژیک هاي تمرینی براي کشتیتوانند برنامهپژوهش مربیان کشور می

و آمادگی جسمانی مرتبط با عملکرد ورزشی تنظیم کنند. به طوري که، اگر چه سهم منابع انرژي به ویژه در مسابقات 

گیران از مسیر هوازي نباید نادیده گرفته زایی و  به خصوص ریکاوري کشتیرژيهوازي ولی نقش انکشتی بیشتر بی

-، سرعت و انعطاف پذیري باال می1RMباال، ضربان قلب استراحت پایین، چابکی،  VO2MAXاز این رو، داشتن  شود.

و فدراسیون کشتی در هاي ورزشی تواند اطالعات عملیاتی مناسبی براي کشتی گیران در نظر گرفت. به طوري که هیئت

 ها استفاده نمایند.گیران در سنین پایه از آنهاي استعدادیابی، براي شناسایی کشتیطرح

 .نخبه، استعدادیابی،آمادگی جسمانی ،کشتی، فیزیولوژیک واژگان کلیدي:
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