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 بهنام: نام      مددی :دانشجو خانوادگي نام

ره نورد سررعتی و  رخ های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی مردان صخبررسی و مقایسه نیم: نامهپايان عنوان

 کرجسرطنابی تیم 

 دکتر لطفعلي بلبلي: راهنما استاد 

 دکتر سلیم واحدی نمینر: مشاو استاد 

   محض  :گرايش    فیزيولوژی ورزشي :رشته محقق اردبیلی:دانشگاه کارشناسی ارشد ي:تحصیل مقطع 

 101ات: صفح عدادت      03/9/59    دفاع: تاريخ      و رواشناسي  علوم تربیتي :دانشكده

 :چكیده

رخ های آنتروپومتريكي و فیزيولوژيكي مردان صخره نورد سرعتي و از اين پژوهش بررسي و مقايسه نیمهدف 

صخره نورد سرطنابي عضو تیم  6صخره نورد سرعتي و  6سرطنابي تیم ملي ايران بود. آزمودني های اين پژوهش را 

( تشكیل مي دادند. متغیرهای آنتروپومتريكي 1036خلسالن ماکائو در سال )ملي ايران اعزامي به بازی های آسیايي دا

شامل قد، وزن، طول پا، طول دو دست، نسبت طول دو دست به قد، قطر ساعد، درصد چربي بدن و متغییر های 

وازی باال ه فیزيولوژيكي شامل قدرت باالتنه و پايین تنه، قدرت پنجه دست، استقامت عضالني، توان هوازی، توان بي

مستقل در سطح  Tهای پژوهش از آزمون آماری  تنه و پايین تنه و انعطاف پذيری بود.برای تجزيه و تحلیل يافته

 استفاده گرديد. نتايج اين پژوهش نشان داد که: SPSS 20( با کمک نرم افزار p ≤ 39/3داری ) معني

وه صخره نوردان سرعتي و سرطنابي تفاوت ـ بین استقامت عضالني و توان هوازی و درصد چربي بدن دو گر1

 (.> p 39/3داری وجود دارد. ) معني

هوازی باال تنه و پايین تنه  ـ بین قد، وزن، طول پا، طول دو دست، نسبت طول دو دست به قد، قدرت، توان بي2

 (< p 39/3داری وجود ندارد. ) و انعطاف پذيری دو گروه صخره نوردان سرعتي و سرطنابي تفاوت معني

نیاز بیشتری به تقويت توان کند که ورزشكاران و مربیان رشته سرطنابي  به طور کلي اين پژوهش پیشنهاد مي

هوازی باالتنه، انعطاف پذيری تنه به عقب، دامنه حرکتي ران و کاهش  استقامت عضالني، قدرت و توان بي هوازی

هوازی پايین تنه متكي هستند. و به  درت و توان بيدرصد چربي دارند. در حالي که ورزشكاران سرعتي، بیشتر به ق

ی ها ويژگيشود که مربیان در انتخاب و برنامه ريزی تمريني ورزشكاران صخره نورد، به  طور خالصه نتیجه گیری مي

 فیزيولوژيكي و آنتروپومتريكي متناسب با گرايش های سرطنابي و سرعتي توجه الزم را داشته باشند.

 خره نورد سرطنابي، تیم ملي ايرانرخ فیزيولوژيكي، صخره نورد سرعتي، صیمرخ آنتروپومتريكي، نیمن: هاواژه کلید
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 صفحه عنوان
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 2 .......................................................................................................................... مقدمه ـ1ـ1

 3 .......................................................................................................... تحقیق مساله بیان -2ـ1

 6 ................................................................................................... تحقیق اهمیت و تضرور ـ3ـ1

 7 ............................................................................................................... پژوهش اهداف ـ4ـ1

 7 .................................................................................................................. کلی هدف ـ1ـ4ـ1
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 8 ............................................................................................................ تحقیق متغیرهای ـ5ـ1

 8 ........................................................................................................ پژوهش های فرضیه ـ6ـ1

 9 .................................................................................................... تحقیق های فرض پیش ـ7ـ1

 9 ..................................................................................................... تحقیق های محدودیت ـ8ـ1

 9 ............................................................................................... اصطالحات و ها واژه تعریف ـ9ـ1

 9 ........................................................................................................... نظری های واژه ـ1ـ9ـ1

 11 ...................................................................................................... عملیاتی های واژه ـ2ـ9ـ1

 12                                                       قیتحق نهیشیپ و ینظر یمبان دوم صلف                                             

_Toc456190116 213 .............................................................................................. مقدمه ـ1ـ 

 13 ...................................................................................................... پژوهش نظری مبانی ـ2ـ2

 13 .................................................................................................آنتروپومتریکی رخ نیم ـ1ـ2ـ2

 14 ........................................................... ورزشی علوم و بدنی تربیت با آنتروپومتری رابطه ـ1ـ1ـ2ـ2
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 14 .......................................................................... ورزش در آنتروپومتریکی های تکنیک ـ2ـ1ـ2ـ2

 15 ................................................................................................... فیزیولوژیکی رخ نیم ـ2ـ2ـ2

 15 .......................................................................................................... هوازی توان ـ1ـ2ـ2ـ2
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 .Error! Bookmark not defined ...................... پذیری انعطاف توسعه برای FITT فاکتورهای ـ3ـ6ـ2ـ2

 .Error! Bookmark not defined ..................................... پذیری انعطاف توسعه های روش ـ4ـ6ـ2ـ2

 .Error! Bookmark not defined ........................................... ایستا پذیری انعطاف ارزیابی ـ4ـ6ـ2ـ2

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... پوستی زیر چربی ـ1ـ7ـ2ـ2

 .Error! Bookmark not defined ............................................ ورزشی های مهارت و چربی ـ2ـ7ـ2ـ2
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 .Error! Bookmark not defined ........................................................ بدن چربی ارزیابی ـ3ـ7ـ2ـ2

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. نوردی صخره وزش ـ3ـ2

 .Error! Bookmark not defined ................................... نوردی صخره مسیرهای سختی درجه ـ1ـ3ـ2

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... نوردی صخره فیزیولوژی ـ4ـ2

 .Error! Bookmark not defined ........................ نخبه نوردان صخره آنتروپومتریکی های ویژگی ـ1ـ4ـ2

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... بدنی ترکیب ـ1ـ1ـ4ـ2

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. بدنی ابعاد ـ2ـ1ـ4ـ2

 .Error! Bookmark not defined ...................... نخبه نوردان صخره در انرژی های دستگاه سهم ـ2ـ4ـ2

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ هوازی بی توان ـ1ـ2ـ4ـ2

 .Error! Bookmark not defined ................... نوردان صخره در جسمانی آمادگی و حرکتی عوامل ـ3ـ4ـ2

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ عضالنی قدرت ـ1ـ3ـ4ـ2

 .Error! Bookmark not defined ................................................. ساعد و دست استقامت ـ2ـ3ـ4ـ2

 .Error! Bookmark not defined ........................................ شانه کمربند قدرت و استقامت ـ3ـ3ـ4ـ2

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ پذیری انعطاف ـ4ـ3ـ4ـ2

 Error! Bookmark notنوردی صخره اجرای با فیزولوژیکی و آنتروپومتریکی های ویژگی ارتباط ـ4ـ4ـ2

defined. 

 Error! Bookmark notآنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی های رخ نیم زمینه در شده انجام تحقیقات ـ5ـ2

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...................... کشور داخل در شده انجام های پژوهش پیشینه ـ1ـ5ـ2

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... تحقیق خارجی پیشینه ـ2ـ5ـ2

 .Error! Bookmark not defined .............................. پژوهش پیشینه گیری نتیجه و بندی جمع ـ3ـ5ـ2

                                                                        پژوهش روشمواد و  سوم صلف                                      

Error! Bookmark not defined. 
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 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. مقدمه ـ1ـ3

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ پژوهش انجام روش ـ2ـ3

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ آماری نمونه و جامعه ـ3ـ3

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ تحقیق متغیرهای ـ4ـ3

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... اطالعات آوری جمع روش ـ5ـ3

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... گیری اندازه ابزارهای ـ6ـ3

 .Error! Bookmark not defined .................................................... متغییرها گیری اندازه روش ـ7ـ3

 .Error! Bookmark not defined .......................................................آنتروپومتریکی رخ نیم ـ1ـ7ـ3

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... فیزیولوژیکی رخ نیم ـ2ـ7ـ3

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... آماری روش ـ8ـ3

                                                          نتایج و یافته های پژوهش چهارم صلف                                         

Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. مقدمه ـ1ـ4

 .Error! Bookmark not defined .............................................. ها یافته توصیفی تحلیل و تجزیه ـ2ـ4

                                                              یریگ جهینت و بحث  پنج صلف                                                   

Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. قدمهم ـ1ـ5

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... تحقیق خالصه ـ2ـ5

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... بررسی و بحث ـ3ـ5

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... یگیر نتیجه ـ4ـ5

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. تحقیق پیشنهادهای ـ5ـ5

 .Error! Bookmark not defined ........................................... تحقیق از برگرفته پیشنهادهای ـ1ـ5ـ5

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................. :مآخذ و منابع
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 .Error! Bookmark not defined ................................................................................. ها وستیپ
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 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

 61 ..................................................................................ورزشی مختلف های رشته در هوازی آمادگی سهم ـ2ـ2ـ2ـ2

 61 .................. (62) ورزشی مختلف های رشته در هوازی آمادگی سهم همچنین و هوازی بی و هوازی انرژی تولید فرآیند سهم 2ـ2 جدول

 Error! Bookmark not(62()دردقیقه کیلوگرم لیتر، میلی)درمردان مصرفی اکسیژن حداکثر تفسیر برای استاندارد مقادیر 5ـ2 جدول

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .............. (6( )درصد) مختلف ورزشی های رشته در انرژی تولید های دستگاه سهم 1ـ2 جدول

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... (22) کششی های تکنیک مقایسه 7ـ2 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................................ (1) زنان و مردان استاندارد چربی درصد 8ـ2 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................. (606) نخبه مرد نوردان صخره آنترپومتریکی اطالعات 9ـ2 جدول

 .Error! Bookmark not defined .................................. (606) نوردان صخره Vo2 max مطالعات خالصه 60ـ2 جدول

 .Error! Bookmark not defined ....................(606) نوردان صخره فیزیولوژیکی و آنترپومتریکی رخ نیم خالصه 66ـ2 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................ (601) ها آزمودنی آنتروپومتریکی های ویژگی میانگین 62ـ2 جدول

 .Error! Bookmark not defined ..... سرعتی و سرطنابی گروه دو در سانتیمتر برحسب قد به مربوط آماری های اخصش 6ـ1 جدول

 .Error! Bookmark not defined ... سرعتی و سرطنابی گروه دو در کیلوگرم برحسب وزن به مربوط آماری های شاخص 2ـ1 جدول

 .Error! Bookmark not defined سرعتی و سرطنابی گروه دو در سانتیمتر برحسب پا طول به مربوط آماری های شاخص 2ـ1 جدول

 Error! Bookmark notتیسرع و سرطنابی گروه دو در سانتیمتر برحسب دست دو طول به مربوط آماری های شاخص 1ـ1 جدول

defined. 

 Error! Bookmark notسرعتی و سرطنابی گروه دو در سانتیمتر برحسب قد به دست دو طول نسبت آماری های شاخص 5ـ1 جدول

defined. 

 Error! Bookmark notسرعتی و سرطنابی گروه دو در سانتیمتر برحسب ساعد دور هب مربوط آماری های شاخص 1ـ1 جدول

defined. 

 Error! Bookmark notسرعتی و سرطنابی گروه دو در)%(  درصد برحسب بدن چربی درصد به مربوط آماری های شاخص 7ـ1 جدول

defined. 

 !Errorسرعتی و سرطنابی گروه دو در کیلوگرم بر وات برحسب تنه پایین و باالتنه هوازی بی توان به مربوط آماری های شاخص 8ـ1 جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmarkسرعتی و سرطنابی گروه دو در دقیقه در لیتر میلی برحسب هوازی توان به مربوط آماری های شاخص 9ـ1 جدول

not defined. 

 !Errorسرعتی و سرطنابی گروه دو در حرکت تعداد و ثانیه برحسب باالتنه عضالنی استقامت به مربوط آماری های شاخص 60ـ1 جدول

Bookmark not defined. 
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 !Errorسرعتی و سرطنابی گروه دو در کیلوگرم برحسب تنه پایین و باالتنه عضالنی قدرت به مربوط آماری های شاخص 66ـ1 جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark notسرعتی و سرطنابی گروه دو در کیلوگرم برحسب دست پنجه قدرت به مربوط آماری های شاخص 62ـ1 جدول

defined. 

 !Errorسرعتی و سرطنابی گروه دو در سانتیمتر برحسب تنه پایین و باالتنه پذیری انعطاف به مربوط آماری های شاخص 62ـ1 جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark notسانتیمتر برحسب سرعتی و سرطنابی گروه دو در قد مستقل t آزمون تحلیل از حاصل نتایج 61ـ1 جدول

defined. 

 Error! Bookmark notکیلوگرم حسببر سرعتی و سرطنابی گروه دو در وزن مستقل t آزمون تحلیل از حاصل نتایج 65ـ1 جدول

defined. 

 Error! Bookmark notسانتیمتر برحسب سرعتی و سرطنابی گروه دو در پای طول مستقل t آزمون تحلیل از حاصل نتایج 61ـ1 جدول

defined. 

 Error! Bookmarkسانتیمتر برحسب سرعتی و سرطنابی گروه دو در دست دو طول مستقل t آزمون تحلیل از حاصل نتایج 67ـ1 جدول

not defined. 

 Error! Bookmark notسرعتی و سرطنابی گروه دو در قد به دست دو طول نسبت مستقل t آزمون تحلیل از حاصل نتایج 68ـ1 جدول

defined. 

 Error! Bookmark notسانتیمتر برحسب سرعتی و سرطنابی گروه دو در ساعد قطر مستقل t آزمون تحلیل از حاصل نتایج 69ـ1 جدول

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........ سرعتی و سرطنابی گروه دو در)%(  درصد برحسب بدن چربی درصد میانگین 20ـ1 جدول

کیلوگرم بر وات برحسب سرعتی و سرطنابی گروه دو در تنه پایین و باالتنه هوازی بی توان مستقل t آزمون تحلیل از حاصل نتایج 26ـ1 جدول

 ..................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 !Errorدقیقه در لیتر میلی برحسب سرعتی و سرطنابی گروه دو در هوازی توان مستقل t آزمون تحلیل از حاصل نتایج 22ـ1 جدول

Bookmark not defined. 

 !Errorتعداد و ثانیه برحسب سرعتی و سرطنابی گروه دو در باالتنه عضالنی تقامتاس مستقل t آزمون تحلیل از حاصل نتایج 22ـ1 جدول

Bookmark not defined. 

کیلوگرم برحسب سرعتی و سرطنابی گروه دو در تنه پایین و باالتنه عضالنی قدرت مستقل t آزمون تحلیل از حاصل نتایج 21ـ1 جدول

 ..................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 !Errorکیلوگرم برحسب سرعتی و سرطنابی گروه دو در دست پنجه قدرت مستقل t آزمون تحلیل از حاصل نتایج 25ـ1 جدول

Bookmark not defined. 

سانتیمتر برحسب سرعتی و سرطنابی گروه دو در تنه پایین و باالتنه پذیری انعطاف مستقل t آزمون یلتحل از حاصل نتایج 21ـ1 جدول

 ..................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
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 فهرست نمودارها

 صفحه عنوان

 

 .Error! Bookmark not defined ....... متریسانت برحسب یسرعت و یسرطناب گروه دو نیب قد سهیمقا. 6ـ1 نمودار

 .Error! Bookmark not defined ..... لوگرمیک برحسب یسرعت و یسرطناب گروه دو نیب وزن سهیمقا. 2ـ1 نمودار

 .Error! Bookmark not defined .. متریسانت برحسب یسرعت و یسرطناب روهگ دو نیب پا طول سهیمقا. 2ـ1 نمودار
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 ـ مقدمه1ـ1

اگر قرن اخیر را دوران پیشرفت های خارق العاده در زمینه های گوناگون بدانیم، سخني گزاف 

افات و ابتكارات، دريچه های تازه ای به روی خود گشوده است. بدون نیست. بشر در اين دوران با اکتش

شک توسعه آگاهي های انسان به مدد علم و پژوهش حاصل شده و موفقیت در هر زمینه ای نیازمند 

بكارگیری اصول و قواعد علمي است. اين موضوع در مورد فعالیت بدني و ورزش هم اجتناب ناپذير است. 

علم تربیت بدني و ورزش به سرعت در همه حوزه های ورزش، به خصوص در بعد  در دهه گذشته اهمیت

 قهرماني افزايش يافته است.

رسیدن به عملكرد عالي و دستیابي به رکوردهای باال، بدون آشنايي و ارتباط با آخرين دست 

وه بر آن، ارزيابي آوردهای علمي، ناممكن بوده و تحقق آن نیاز به تداوم همكاری با پژوهشگران دارد. عال

مداوم علمي از وضعیت فیزيولوژيكي و جسماني ورزشكاران و همچنین ارزيابي پیوسته پیشرفت آن ها، از 

 .اهمیت باالئي برخوردار است 

با اينحال، در بین رشته های مختلف ورزشي در کشور ما، صخره نوردی داخل سالن ورزشي نوپا بوده 

گردد. از نگرفته است، و نیاز مبرمي به تحقیقاتي در اين باره احساس مي که در رابطه با آن تحقیقي انجام

اين رو، محقق امیدوار است که بتواند با انجام اين تحقیق زمینه ای را برای پژوهش در اين ورزش نوپا 

 برای مربیان، ورزشكاران و مشتاقان صخره نوردی فراهم کند.
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 بیان مساله تحقیق -2ـ1

که زيبا و موزون باشد و  کند ميسابقات ورزشي، حرکتي بینندگان را به خود جذب در رويدادها و م

ظرافت حرکتي رشته ورزشي مورد نظر را داشته باشد. به بیان ديگر ورزشكار حرکت را با اجرای عالي به 

های که برای اجرای عالي حرکات ورزشي در رشتهدهند  ميها نشان ها و پژوهشنمايش بگذارد. تجربه

 ی مورد لزوم هر رشته ورزشي امری ضروری است. ها شاخصمختلف، شناخت معیارها و 

ی فیزيولوژيكي فرد که ها ويژگيی مي توان به ساختار بدني و ها شاخصاز جمله اين معیارها و 

 .متناسب با حرکات ورزشي او مي باشد، اشاره کرد 

ی ها مهارتد که آثار وراثت را بر اجرای جزء اولین کساني بو 1566در همین راستا مک نمار در سال 

های ورزشي حرکتي مورد بررسي قرار داد و عنوان نمود که بین ساختار بدني ورزشكاران و انتخاب رشته

( نیز در پژوهشي که بر روی متغیرهای 2332(. لئون و همكاران )1آنان ارتباط تنگاتنگي وجود دارد )

ن نوجوان زبده دختر، در چهار رشته ورزشي انجام دادند، زيست حرکتي و آنتروپومتريكي ورزشكارا

ی زيست حرکتي و بدني ويژه ی آن ورزش را دارا ها ويژگيدريافتند که ورزشكاران هر رشته ی ورزشي 

 (.41هستند )

عالقه مندان دني است که نوردی يكي از رشته های جذاب و ديدر بین رشته های ورزشي، صخره 

، 131، 55، 66رده و محققان زيادی به بررسي و تحلیل اين رشته پرداخته اند )زيادی را به خود جذب ک

139 ،112 .) 

رو به گسترش نهاده است. از طرفي طي اين  1543عالقه محققان به رشته صخره نوردی از سال 

ها صخره نوردی در دامان طبیعت به صخره نوردی داخل سالن تغییر يافته و اين جا به جايي به سال

 (.31ققان امكان بررسي و کنترل بهتری از عوامل و متغیرهای موثر در اين ورزش را داده است )مح
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اری در اين -که در اين زمینه صورت گرفته است اما هنوز مباحث بسي رغم تحقیقاتي زيادیعلي

خصوص به چشم مي خورد. همچنین شواهد متفاوتي در ادبیات تحقیق صخره نوردی دربارۀ عوامل 

 ولوژيكي و آنتروپومتريكي وجود دارد که در تعیین اجرای صخره نوردی مهم هستند. فیزي

صخره نورد زن و مرد در مسابقه جهاني را مورد بررسي قرار داده و  05( 1550واتز و همكاران )

گزارش کردند که ورزشكاران شرکت کننده در مرحله نیمه نهايي اندامي کوچک و درصد چربي خیلي 

ه در حالي که ورزشكاران مرحله نهائي نسبت به ورزشكاران مرحله نیمه نهايي، سبک وزن تر، پايین داشت

با اختالف کمي در قد، بودند. همچنین درصد چربي صخره نوردان زن خیلي نزديک به مردان هم رديف 

 (.139آن ها بود )

( در طي تحقیقي نشان دادند که صخره نوردان در 1550در مورد استقامت عضالني، کاتس و بولن )

( در تحقیقي 1556(. گرانت و همكاران )10استقامت پنجه دست نسبت به غیر صخره نوردان برتر بودند )

دان دارای قدی صخره نورد مرد و زن انجام دادند، گزارش کردند که اين گروه از صخره نور 13که بر روی 

متوسط بوده و میزان درصد چربي و توده بدني آنها با گروه شاهد )صخره نوردان تفريحي( اختالف 

 (.95ی نداشت )دار معني

( در پژوهشي، گروهي صخره نورد را با غیر صخره نوردان 1554در تحقیق ديگر، فرگوسون و برون )

بیشینه و زمان استقامت ايزومتريک پنجه دست  مقايسه کردند و به اين نتیجه رسیدند که بین نیروی

( پاسخ های فیزيولوژيكي در طور 1554(. مرماير و همكاران )15ی وجود نداشت )دار معنيآتنها اختالف 

صخره نوردی را آزمايش کردند و دريافتند که بین ضربان قلب و اکسیژن مصرفي رابطه غیر خطي وجود 

رفي ممكن است نقش کمي در تعیین اجرای صخره نوردی داشته دارد و پیشنهاد کردند که اکسیژن مص

 (.32باشد )

( در پژوهشي بر روی صخره نوردان به اين نتیجه رسیدند که میزان 1555اما بوس و همكاران )

اکسیژن مصرفي اوج صخره نورلدان با ورزشكاران ژيمناستیک و برخي از ورزش هايي که هنگام دوره 

 (.06سريع از فعالیت شديد را دارند، مشابه است )بازيافت نیاز به برگشت 
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صخره نورد زن و مرد با توانايي های مختلف  11( بر روی 2333در تحقیقي که مرماير و همكاران )

که صخره نوردان نبايد لزوماً دارای دهد  مينشان  ها يافتهانجام دادند، به نتايج متفاوتي دست يافتند. اين 

ژه ای باشند تا بتوانند در ورزش صخره نوردی موفق شوند، با اين حال بین عوامل آنتروپومتريكي وي

ی وجود دارد دار معنياستقامت عضالني، قدرت عضالني و درصد چربي بدن با اجرای صخره نوردی ارتباط 

(. از طرف ديگر اين نكته را هم بايد در نظر گرفت که رشته صخره نوردی دارای سه گرايش با 31)

 فاوت فیزيولوژيكي است.نیازهای مت

 اين گرايش ها عبارتند از:

 .شود مي. سرعتي، که ورزشكار با توجه به زمان صعود رده بندی 1

، براساس شود مي. سرطنابي )سختي مسیر(، که ورزشكار با توجه به زماني که از پیش تعیین 2

 .شود ميارتفاعي که بر روی ديواره بدست مي آورد، رده بندی 

 .شود ميه که در آن، ورزشكار به وسیله مجموع امتیازهای کسب شده رتبه بندی . سنگ کوتا0

با در نظر گرفتن شیوه صعود و رتبه بندی ورزشكار در اين گرايش ها، هر گرايش دارای نیازهای 

تا با توجه به  کند ميفیزيولوژيكي خاصي است که شناخت آن به طراحان و برنامه ريزان اين رشته کمک 

 خاص اين ورزش برنامه های الزم را تدوين نمايند. نیازهای

بررسي های انجام شده در اين زمینه بیانگر آن است که، اين گرايش ها به صورت تخصصي مورد 

مطالعه قرار نگرفته و ارزيابي نشده اند. بديهي است که آگاهي مربیان نسبت به نیازهای ساختاری و 

تعداديابي ورزشكاران و تنظیم مناسب برنامه تمريني و نیز اجرای فیزيولوژيكي هر گرايش مي تواند در اس

 مطلوب هنگام مسابقات به آن ها کمک کند.

طرف و نیاز به آگاهي مربیان و برنامه ريزان از طرف ديگر، محقق در نظر دارد که  هكنيابا توجه به 

سرطنابي صخره نوردی را مورد های فیزيولوژيكي و آنتروپومتريكي ورزشكاران رشته های سرعتي و رخ نیم

ی مذکور در صخره نوردان ها ويژگيبررسي و مقايسه قرار داده و به اين پرسش پاسخ دهد که آيا بین 

 رشته های سرعتي و سرطنابي تفاوتي وجود دارد؟
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 ـ ضرورت و اهمیت تحقیق3ـ1

اشته و در چند دهه اخیر ورزش صخره نوردی، به عنوان يک رويداد ورزشي رشد چشمگیری د

امروزه مسابقات  (131، 51، 31، 95، 93، 11طرفداران زيادی در بسیاری از کشورها پیدا کرده است )

اين رشته در رده های مختلف سني برای مردان و زنان در سه گرايش: سرطنابي )سختي  المللي بین

اران در افتخار ( که میدان مناسبي برای ورزشك51، 99) شود ميمسیر(، سرعت و سنگ کوتاه برگزار 

آفريني و کسب مدال مي باشد. عالوه بر اين در طي سال های اخیر، ورزش صخره نوردی در کشور ما هم 

 رشد قابل مالحظه ای داشته است.

در حال حاضر تیم های ملي مردان و زنان در رده های مختلف سني فعال بوده و در مسابقات 

هر چند  کنند ميای غرور آفرين برای کشورمان شرکت مختلف جهاني و قاره ای به امید کسب مدال ه

ورزش صخره نوردی در کشور ما نوپا است و هنوز به اندازه ای رشد نكرده است که برای کشور مدال آور و 

غرور آفرين باشد. اما امید است که با به کارگیری اصول اساسي علمي در اين ورزش بتوان آن را به يک 

 یا و جهان تبديل کرد.ورزش افتخارآفرين در آس

ــه  ــابي ب ــا   پیشــرفتالبتــه دســت ي ی هــا ويژگــيو نخبــه شــدن در ورزش، نیازمنــد ورزشــكاراني ب

( به همراه برنامـه هـای   41، 43، 05آنتروپومتريكي و فیزيولوژيكي خاص، توانائي زيست حرکتي برجسته )

 (.43تمريني علمي با بهره مندی از متخصص علوم ورزشي و امكانات کافي است )

برای دست يابي به اين مهم، بايد عوامل موثر در پرورش ورزشكاران نخبه اين رشته را شناخت و 

ی علمي مورد بررسي و ارزيابي قرار ها يافتهتفاوت های ساختار بدني و فیزيولوژيكي هر گرايش را براساس 

ی آنتروپومتريكي و ها يويژگه برای ورزشكاران، شناخت نیازهای . يكي از عوامل مهم و تعیین کنندداد

نقش  ها ويژگي(. اطالع از اين 56، 42، 46، 90، 93، 14فیزيولوژيكي رشته مورد نظر آنها مي باشد )

مهمي در مقايسه ورزشكاران با خود و ديگران، کشف نقاط ضعف، رفع و اصالح آنها، طراحي درست و 

 اصولي برنامه تمرينات دارد.
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ر زمینه ساختار بدني و عوامل جسماني در اغلب ورزش ها انجام با وجود پژوهش های بسیاری که د

شده، ولي محقق به هیچ مطالعه ای در زمینه نیم رخ فیزيولوژيكي و آنتروپومتريكي ورزشكاران رشته 

صخره نوردی در داخل کشور دست نیافته است، تا راهگشای مربیان و ورزشكاران در اين رشته باشد. 

ي انجام شده در اين حوزه بیانگر آن است که گرايش های ورزش صخره همچنین پژوهش های خارج

نوردی به صورت تخصصي مورد بررسي و ارزيابي قرار نگرفته است و نیازهای هر گرايش به طور روشن 

 مشخص نشده است.

از طرف ديگر دسترسي به اطالعات تحقیق حاضر، مي تواند از يک سو باعث شود تا صخره نوردان با 

از توانايي ها و ظرفیت های عملكردی خويش بتوانند بازخوردهای الزم را برای بهبود کارائي خود  آگاهي

دريافته و انگیزه الزم را برای تداوم تمرينات تا کسب موفقیت نهايي بدست آورند و از سوی ديگر به 

موده و با برنامه مربیان کمک مي نمايد تا بتوانند ورزشكاران مستعد رشته صخره نوردی را شناسائي ن

 ريزی صحیح و منظم جهت بهبود عملكرد ورزشي آن ها از اتالف وقت و هزينه جلوگیری نمايند.

 پژوهش حاضر ضروری به نظر نتايج با توجه به اهمیت اين عوامل و عدم پژوهش در اين ورزش، 

 مي رسد.

 ـ اهداف پژوهش4ـ1

 ـ هدف کلی1ـ4ـ1

نیم رخ های آنتروپومتريكي و فیزيولوژيكي مردان صخره هدف کلي اين پژوهش بررسي و ماقیسه 

 نورد سرعتي و سرطنابي تیم ملي ايران بود.

 ـ اهداف ویژه2ـ4ـ1

 اهداف ويژه پژوهش عبارت بودند از:

 . تعیین میزان قد صخره نوردان سرعتي و سرطنابي.1

 . تعیین میزان وزن صخره نوردان سرعتي و سرطنابي.2
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 ای صخره نوردان سرعتي و سرطنابي.. تعیین میزان طول پ0

 . تعیین طول دو دست صخره نوردان سرعتي و سرطنابي.1

 . تعیین نسبت طول دو دست به قد صخره نوردان سرعتي و سرطنابي.9

 . تعیین میزان قطر ساعد صخره نوردان سرعتي و سرطنابي.6

 . تعیین میزان درصد چربي صخره نوردان سرعتي و سرطنابي.4

 باالتنه و پايین تنه صخره نوردان سرعتي و سرطنابي. هوازی بيمیزان توان  . تعیین3

 ـ متغیرهای تحقیق5ـ1

 الف( متغیر مستقل:

 تمرينات اختصاصي صخره نوردی سرعتي و سرطنابي.

 ب( متغیر وابسته: 

قد، وزن، طول پا، طول دو دست، قطر ساعد، نسبت طول دو دست به قد، انعطاف پذيری، قدرت 

 .هوازی بيي، استقامت عضالني، توان هوازی، توان عضالن

 ـ فرضیه های پژوهش6ـ1

 ی وجود ندارد.دار معنيبین قد صخره نـوردان سرعتي و سرطنابـي تفاوت ه اول: ـفرضی

 ی وجود ندارد.دار معنيفرضیـه دوم: بین وزن صخره نوردان سرعتي و سرطنابي تفاوت 

 ی وجود ندارد.دار معنيرعتي و سرطنابي تفاوت فرضیه سوم: بین طول پای صخره نوردان س

 ی وجود ندارد.دار معنيفرضیه چهارم: بین طول دو دست صخره نوردان سرعتي و سرطنابي تفاوت 

ی دار معنيفرضیه پنجم: بین نسبت طول دو دست به قد صخره نوردان سرعتي و سرطنابي تفاوت 

 وجود ندارد.

 ی وجود ندارد.دار معنين سرعتي و سرطنابي تفاوت فرضیه ششم: بین قطیر ساعد صخره نوردا

 ی وجود ندارد.دار معنيفرضیه هفتم: بین درصد چربي بدن صخره نوردان سرعتي و سرطنابي تفاوت 
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 ـ پیش فرض های تحقیق7ـ1

ی مربوط به اين پژوهش ها آزمونسیب ديدگي و بیماری در آالف ـ آزمودني ها بدون هر گونه 

 شرکت کردند.

 ی آزمودني ها در شرايط يكسان محیطي و زماني در دوره تمريني شرکت داشتند. ب ـ همه

ت ـ ابزار و وسايل اندازه گیری، جهت اندازه گیری دقیق متغیرهای مورد بررسي از اعتبار الزم 

 برخوردار بودند.

 ج ـ آزمودني ها در اجرای پژوهش با محقق همكاری الزم را داشته اند.

 در شرايط يكسان و تحت کنترل کامل محقق اجرا شد. د ـ اندازه گیری ها

 و ـ زمان اندازه گیری در شرايط کامالً مشابه و يكسان انجام شد.

ه ـ کلیه آزمودني ها به دلیل اقامت در اردو از وضعیت تمريني، تغذيه ای، محیطي، استراحت، 

 شرايط جغرافیايي و روش زندگي نسبتاً يكساني برخوردار بودند.

 محدودیت های تحقیقـ 8ـ1

 ی وراثتي آزمودني هاها ويژگيالف ـ عدم کنترل 

 ب ـ عدم امكان کنترل وضعیت روحي و رواني آزمودني ها

 ج ـ عدم کنترل استفاده آزمودني ها از داروها

 ـ تعریف واژه ها و اصطالحات9ـ1

 ـ واژه های نظری1ـ9ـ1

 استقامت عضالني:

برای انجام تعدادی حرکات يكنواخت و يا انقباض نسبتاً توانائي يک عضله يا گروهي از عضالت 

 (.50طوالني است )

 انعطاف پذيری:

 (.39حرکت آزادانه مفصل در سراسر دامنه حرکتي خود مي باشد )
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 :هوازی بيتوان 

حداکثر مقدار انرژی است که بدن مي تواند آن را در مدت زمان معین، توسط دو دستگاه انرژی 

 (.1ژن و اسید الستیک تأمین کند )يعني فسفا هوازی بي

 توان هوازی:

 شود ميتوانايي مصرف اکسیژن به وسیله بدن در هنگام فعالیت های شديد، توان هوازی نامیده 

(12.) 

 قدرت عضالني:

 (.03بیشترين نیرويي است که در برابر مقاومت معیني برای يک بار اعمال شود )

 درصد چربي:

 (.6ي تشكیل شده است )درصدی از وزن بدن که از چرب

 ـ واژه های عملیاتی2ـ9ـ1

 آنتروپومتری:

آنتروپومتری يا بدن سنجي، علمي است که در آن با استفاده از روش ها و ابزار ويژه، ابعاد بدن اندازه 

(. در اين تحقیق فاکتورهای قد، وزن، طول پا،طول دو دست، قطر ساعد، نسبت طول 03) شود ميگیری 

 ه عنوان نیم رخ آنتروپومتريكي در نظر گرفته شد.دو دست به قد، ب

 نیم رخ فیزيولوژيكي:

، انعطاف پذيری، استقامت و قدرت عضالني به هوازی بيدر اين تحقیق فاکتورهای توان هوازی، توان 

 عنوان نیم رخ فیزيولوژيكي مورد توجه قرار گرفتند.

 صخره نوردی سرعتي:

مسابقات صخره نوردی در گرايش سرعت شرکت کردند. در  در اين تحقیق ورزشكاراني بودند که در

اين گرايش، ورزشكاران در دو مرحله مقدماتي و فینال به رقابت مي پردازند. در هر مرحله دو مسیر را 
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. در صورت کسب شوند ميصعود کرده و سپس با مجموعه زمان های بدست آمده در دو مسیر رتبه بندی 

 .کنند ميیدا رتبه الزم به دور بعدی راه پ

 

 

 صخره نوردی سرطنابي )سختي مسیر(:

در اين تحقیق ورزشكاراني بودند که در مسابقات صخره نوردی در رشته سرطنابي شـرکت کردند. 

در اين گرايش، ورزشـكاران در سه مرحله مقدماتي، نیمه نهايي، و فینال به رقابت مي پردازند. ورزشكار 

. در صورت کسب امتیاز الزم شود ميکسب شده بر روی ديواره رده بندی در هر مرحله با توجه به ارتفاع 

 به مراحل بعدی راه مي يابد.

 :کرج صخره نوردان تیم 

در اين تحقیق منظور آن دسته از صخره نورداني بودند که برای شرکت در بازيهای آسیائي داخل 

 دعوت شده بودند. ( به اردوی تیم ملي صخره نوردی ايران1036سالن ماکائو در سال )
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 فصل دوم

 پیشینه تحقیقمبانی نظری 
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 ـ مقدمه1ـ2

در اين فصل در مورد بعد نظری نیم رخ های آنتروپومتريكي و فیزيولوژيكي بحث خواهد شد.  

ی برخي از پژوهش های ها يافتههمچنین تالش خواهد شد تا با مراجعه به پیشینه پژوهشي تحقیق، به 

 ط با موضوع تحقیق، اشاره شود.انجام گرفته مرتب

 ـ مبانی نظری پژوهش2ـ2

 ـ نیم رخ آنتروپومتریکی1ـ2ـ2

ی ها ويژگييكي از عوامل مهم و موثر برای پیش بیني در عملكرد و استعداديابي ورزش قهرماني، 

آنتروپومتريكي ورزشكار مي باشد. آنتروپومتريک يكي از شاخه های علم آنتروپولوژی يا انسان شناسي 

است که در کتب فرهنگ علوم اجتماعي و فرهنگ مردم شناسي در مورد تعريف انسان شناسي چنین 

)گفتار، شناخت( گرفته شده است و  logous)انسان( و  anthroposآمده است. اين واژه از دو کلمه يوناني 

مذکور در قرن (. واژه 6به مفهوم تاريخ طبیعي انسان بكار برده شده است ) 1459نخستین بار در سال 

 .شود ميبیستم نمايانـگر علمي بده است که تاکنون به نام انسان شناسي جسماني نامیده 

آنتروپولوژی جسماني شاخه ای از آنتروپولوژی است که به مطالعه کالبدشناسي، فیزيولوژی، 

ا کالبد شناسي بیوشیمي و بیماری های مختلف در نزاد انسان مي پردازد و نهايتاً آنتروپولوژی تشريحي ي

شاخه ای از آنتروپولوژی جسماني مي باشد که با اندازه گیری اندازه، جرم، شكل و تناسب بدن به مطالعه 

ساختمان بدن انسان در نژادهای مختلف انسان و همچنین جمعیت های مختلف يک نژاد مي پردازد که 

 (.11از نظر شغلي و نحوه زندگي با يكديگر تفاوت دارند )
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 ـ رابطه آنتروپومتری با تربیت بدنی و علوم ورزشی1ـ1ـ2ـ2

تكنیک های آنتروپومتری در زمینه های گوناگوني از قبیل بیومكانیک، علوم انساني، پزشكي، تغذيه، 

(. در تربیت بدني مهمترين هدف آنتروپومتری، شناخت 04تربیت بدني و علوم ورزشي کاربرد دارد )

ی بدني ها ويژگيابعاد بدني و يافتن ارتباطي بین خصايص جسماني و  ساختار بدني به وسیله اندازه گیری

(. اخیراً برای نشان دادن رابطه آنتروپومتری در زمینه 04با عملكردهای موفقیت آمیز ورزشي مي باشد )

 (.1به کار مي رود )« کین آنتروپومتری»های خاص حرکتي و ورزشي اصطالح 

با تحقیقات گسترده ای که در اين زمینهه به انجام رسانده پژوهشگران علوم تربیت بدني و ورزشي 

 ی ورزشي پرداخته اند. ها مهارتی آنتروپومتری و ها ويژگياند به بررسي ارتباط 

تحقیقات به خوبي نشان داده که سطح اجرائي فرد تابعي از جنس، سن، قد، وزن بوده و اين عوامل 

تحت تاثیر قرار دهد. همچنین نشان داده شده که اندازه تا حدود زيادی مي تواند علمكرد ورزشكار را 

 (.6ی ورزشي دارند )ها مهارتتاثیر بسزائي در اجرائي  ها اندامهای طول، قطر و محیط 

 ـ تکنیک های آنتروپومتریکی در ورزش2ـ1ـ2ـ2

در دهه های اخیر تكنیک های آنتروپومتری گوناگوني به وسیله آنتروپولوژيست ها ابداع و سیر 

تكاملي خويش را پیموده است. امروزه اندازه های آنتروپومتری در علوم ورزشي بر سه محور عمده متمرکز 

 شده است.

 الف( تعیین فیزيک بدن:

و اعضاها، تعیین نسبت  ها اندامکه در آن بر اموری چون تعیین قد، وزن، عرض، ضخامت، طول 

 (.11) دشو ميو تنه بر کل قد و مانند آن پرداخته  ها اندام

ب( تعیین ترکیب بدن: که در آن به تعیین درصد میزان چربي ذخیره بدن و وزن بدون چربي آن 

 (.11) شود مياقدام 

ج( نوع پیكری: که با معیارهای مشخص، سه نوع تیپ بدني )فربه پیكری، عضالني پیكری و الغر 

 (.13) کند ميپیكری( را در افراد مشخص 
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 ـ نیم رخ فیزیولوژیکی2ـ2ـ2

 ـ توان هوازی1ـ2ـ2ـ2

 شود ميتوانايي مصرف اکسیژن به وسیله بدن در هنگام فعالیت های شديد، توان هوازی نامیده 

( قابل قبول ترين شاخص آمادگي هوازی است Vo2 max(. توان هوازی يا حداکثر اکسیژن مصرفي )61)

(. اکسیژن مصرفي 41ست )که نشان دهنده حداکثر میزان تولید انرژی از طريق متابولیسم هوازی ا

بیشینه به عنوان میزان بیشینه ای از اکسیژن که مي تواند از اتمسفر گرفته شده و برای استفاده از بافلت 

(. توانائي انجام تمرين هوازی 02) شود ميها در طول تالش بیشینه گروهي از ماهیچه ها بكار رود، تعريف 

. هر قدر اکسیژن مصرفي بیشتر باشد شود ميینه مرتبط به سطح توانائي هوازی يا اکسیژن مصرفي بیش

(. بنابراين منطقیخ واهد بود که انتظار داشته باشیم در ورزش هايي 61آمادگي هوازی نیز بیشتر است )

نسبت به ورزش هايي که ماهیت سرعتي يا قدرتي دارند  Vo2 maxکه ماهیت استقامتي دارند مقادير 

ورزشكاران نخبه در رشته های مختلف ورزشي مشخص شده  Vo2 maxادير باالتر باشد. در جدول زير مق

 (.12است )
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 ـ سهم آمادگی هوازی در رشته های مختلف ورزشی2ـ2ـ2ـ2

حداکثر توانايي ريه ها، قلب و عروق برای جذب و انتقال اکسیژن به عضالت و در نتیجه مصرف هر 

(. آمادگي هوازی شاخص معتبری از 312نامند  چه بیشتر عضالت از اين اکسیژن را آمادگي هوازی مي

 (.41آمادگي قلبي ـ تنفسي يا آمادگي قلبي ـ عروقي است )

آمادگي قلبي عروقي به عنوان يكي از فاکتورهای پايه آمادگي جسماني و عامل کلیدی در تعداد 

ر يک ورزش (. هر قدر فرايندهای انرژی زای هوازی د64زيادی از فعالیت ورزشي شناخته شده است )

در آن پايین تر است.  هوازی بيبیشتر باشد سهم آمادگي نیز در آن باالتر و به همان نسبت سهم آمادگي 

(. 12متر بسیار کم ولي در دونده ماراتن بسیار زياد است ) 133برای مثال سهم آمادگي هوازی در دونده 

ین سهم آمادگي هوازی در رشته های و همچن هوازی بيدر جدول زير سهم فرآيند تولید انرژی هوازی و 

 مختلف ورزشي مشخص شده است.

و همچنین سهم آمادگی هوازی در رشته های مختلف  هوازی بیسهم فرآیند تولید انرژی هوازی و  2ـ2جدول 

 (12ورزشی )

 ورزش
سهم فرايند تولید انرژی به 

 روش هوازی )درصد(

سهم فرآيند تولید انرژی به 

 )درصد( هوازی بيروش 

سهم آمادگي هوازی در 

 اجرای مطلوب

 متوسط 63 13 بدمینتون

 متوسط 93 93 بسكتبال

 متوسط 43 03 مشتزني

 زياد 13 63 قايقراني )کانو، کاياک(

 زياد 13 53 دوچرخه سواری

 متوسط 33 23 ژيمناستیک

 متوسط 43 03 جودو، کارته، تكواندو

 کم 33 23 دروازه بان )فوتبال(

 متوسطـ متوسط باال 93 93 فوتبال(ساير پست ها )

 متوسط 53 13 متر( 133متر و  93شنا )

 متوسط 63 13 تنیس روی میز

 متوسط 53 13 متر( 233و  133دو و میداني )

 متوسط 43 03 والیبال

 متوسط باال 63 13 واترپلو

 کم 53 13 وزنه برداری

 متوسط باال 63 13 سخره نوردی
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 خره نوردیصدر  توان هوازی ـ عوامل موثر بر3ـ2ـ2ـ2

 الف ـ وراثت

(. هم اکنون به 23آغاز شد ) 1563توسط کلي سوراس در اواخر دهه  Vo2 maxمباني ژنتیكي 

های ژنتیكي خوبي ثابت شده است که مقادير حداکثر اکسیژن مصرفي و عملكرد استقامتي به محدوديت

را از قبل مشخص کرده است که باالترين  Vo2 madبستگي دارد و خزانه ژني افراد دامنه ای از مقادير 

(. تحقیقات بیشتر توسط بوچارد و 03بايد در اين دامنه واقع شود ) قابل وصول قاعدتاً Vo2 maxمقدار 

 (.03است) Vo2 maxدرصد دامنه تغییرات  93تا  29( نشان داد که وراثت تعیین کننده 1552همكاران )

 ب ـ سن

ر در دقیقه( در طول سال های رشد سريعاً افزايش مي يابد. مطالعات اکسیژن مصرفي بیشینه )لیت

سالگي تا اواخر  1که حداکثر اکسیژن مصرفي به طور خطي از سن دهند  ميطولیو  مقطعي هر دو نشان 

( تقريباً در سن 51سالگي در دختران افزايش مي يابد ) 10تا  12دوره نوجواني در پسران و تا سن 

ر دو جنس به نقطه اوج خود مي رسد و بعد از آن به آهستگي رو به کاهش مي سالگي در ه 23ـ13

در طول سال های تحصیلي از  Vo2 max% در 13( نشان داد که يک افزايش 1535(. کمپر )02گذارد )

 (.65سال به وجود مي ايد ) 21% از سن 9سال و در پي آن کاهش  16تا  10سن 

سالمندی مصون نیست. همچنین مطالعات نشان داد که  از اين رو اکسیژن مصرفي از تاثیرات

 (.44سالگي به وجود مي آيد ) 03تقريباً پس از  Vo2 maxکاهـش پیشرونده در 

که دهد  ميبه طور کلي اطالعاتي که براساس تحقیقات مقطعي و طولي بدست آمده است، نشان 

از تغییرات در ساختار بدن و عادت  درصد کاهش در توان هوازی مربوط به سن مردان، ناشي 93تقريباً 

 (.61، 60ورزشي است )

 پ ـ جنس

که توان دهد  ميمطالعات انجام شده برای مقايسه توان هوازی زنان و مردان به طور کلي نشان 

(. اما کاهش توان هوازی همراه با سن در 134% مردان( پايین تر از مردان است )33هوازی زنان )حدود 
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(. حداکثر اکسیژن مصرفي تا اواخر دوره نوجواني در پسران و 63، 13بیشتر است ) مردان نسبت به زنان

 (.51سالگي در دختران افزايش مي يابد ) 10تا  12تا سن 

سالگي در هر دو جنس به نقطه اوج خود مي رسد و بعد از آن به آهستگي رو  23ـ13تقريباً در سن 

ختران در موازی با رشد بدني حداقل در مراحلي از (. ظرفیت کار هوازی در د02به کاهش مي گذارد )

(. در 35) شود ميدر زنان اولین دوره قاعدگي ظاهر  Vo2 maxبلوغ افزايش مي يابد. اما باالترين سطح 

بیشتری در طول دورذان بچگي و نوجواني نسبت به دخترها نشان  Vo2 maxهر حال پسرها میزان 

 (.35)دهند  مي

 ردیخره نوصدر  ت ـ تمرين

( 35اکثر تحقیقات رابطه مثبت بین فعالیت بدني و آمادگي هوازی در بزرگساالن را به اثبات رسانده )

و نشان دادند که اکسیژن مصرفي بیشینه به دنبال برنامه تمريني با شدت و مدت مطلوب افزايش مي يابد 

زيادی مورد مطالعه قرار گرفته (. مقايسه توان هوازی افراد تمرين کرده استقامتي و بي تحرک به طور 16)

ی باالتر از دار معنيو کامالً روشن شده است که اکسیژن مصرفي بیشینه در افراد تمرين کرده به طور 

(. با توجه به کاهش توان هوازی همراه با افزايش سن، 31، 63افراد بي تمرين در يک رده سني است )

کمک کننده مهم در موفقیت ورزشكار مي باشد حفظ توذان هوازی بیشینه در طول سال ها يک عامل 

% در افراد بي تحرک کاهش 13در هر دهه به میزان  Vo2 max(. بنابراين مطالعات نشان داد که 36، 13)

(. البته با توجه به تحقیقات انجام 13، 12% کاهش مي يابد )9يافته اما در افراد تمرين کرده استقامتي 

ی در توان هوازی بیشینه، بايد عوامل مهمي از جمله، نوع دار معنيعه شده به نظر مي رسد که جهت توس

درصد حداکثر اکسیژن مصرفي( را مورد توجه قرار  39تا  93فعالیت، هزينه انرژی، زمان و شدت تمرين )

 (.16داد )

 خره نوردیصدر  ج ـ توده و ترکیب بدن

بین افراد را مي توان به آساني  Vo2 maxدرصد از تفاوت در امتیاز  65چنین برآورد شده است که 

رصد اختالفات در  1درصد تفاوت های موجود را در جثه و  1به حساب تفاوت های موجود در توده بدن، 
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(. تحقیقات نشان دادند که اکسیژن مصرفي با افزايش وزن کاهش مي يابد 25وزن بدني چربي گذاشت )

زمان دويدن نشان داد که در يک سرعت معین (. بررسي ارتباط وزن و اکسیژن مصرفي در 64، 00)

 (.00اکسیژن مصرفي زير بیشینه با افزايش وزن کاهش مي يابد )

 خره نوردیصدر  د ـ ارتفاع

متر( توانايي انجام کار بدني تحت  1921پا ) 9333اين واقعیتي روشن است که در ارتفاع بیش از 

 (.13ثیرات مربوطه شديدتر است )تاثیر قرار مي گیرد و هر قدر ارتفاع بیشتر باشد تا

، ضربان قلب و پاسخ های تهويه ای به فعالیت زير Vo2 maxبه گفته محققان ارتفاع مي تواند 

به طور ثابت با افزايش ارتفاع کاهش مي يابد. اين کاهش  Vo2 max(. 92بیشینه را تحت تاثیر قرار دهد )

فاع محل زندگي دائمي فرد و مدت اقامت در به عواملیه مچون سطح آمادگي جسماني فرد، جنس، ارت

درصد  0 ½الي  0(. بر روی هم فرد ممكن است انتظار کاهشي را به مقدار 92) شود ميارتفاع نسبت داده 

پا در ظرفیت استقامتي خود داشته باشد. همچنین انجام کار  9333پا صعود باالتر از  1333برای هر 

درصد يا بیشتر کم  63پا به مقدار  29333اعاتي خیلي زياد يعني بدني و اکسیژن مصرفي بیشینه در ارتف

 (.13) شود مي

 ـ ارزیابی توان هوازی4ـ2ـ2ـ2

 .شود ميبه دو روش آزمايشگاهي و میداني ارزيابي  vo2 maxتوان هوازی يا 

 الف( روش آزمايشگاهي

کسیژن مصرفي از اندازه گیری مستقیم ا Vo2 maxدقیق ترين آزمون آزمايشگاهي برای ارزيابي 

ی ورزشي فزآينده مرحله ای تا رسیدن به حداکثر ظرفیت و مرز خستگي است اين ها آزمونطريق 

 . شوند ميمعموالً با استفاده از انواع کارسنج ها مثل چرخ کارسنج و نوار گردان اجرا  ها آزمون

توسط ستگاه های  در اندازه گیری مستقیم اکسیژن مصرفي در تمام مراحل فعالیت اکسیژن مصرفي

. اگر چه اين روش دقیق ترين ارزيابي آمادگي هوازی شود ميتجزيه کننده گازهای تنفسي اندازه گیری 

 است ولي به علت گران بودن تجهیزات و عملي نبودن اين روش در موقعیت های مختلف، اغلب از تخمین 



23 

 

Family name: Madadi                       Name:Behnam 

Title of Thesi: The Study and comparison of anthropometric and physiological profiles of 

lead and speed rock climbers of Karaj team 

Supervisor: Lotfali bolboli (Ph.D) 

Advisor: Salim vahedi namin(Ph.D) 

Graduate Degree M.Sc 

Major: Physical Education                    Specialty: Sport Physiology 

University: Mohaghegh Ardabili         Faculty: Education al scienes and Psychology 

Graduation date: 2016/8/20                   Number of pages: 134 

Abstract: 

   The perpouse of this study was to study and comparison of anthropometric and 
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length, arm span, Ape index, foream volume, % body fat of seven anatomical sites. The 
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the mean differences between two groups. The level of significance was setr as p ≤ 0.50. 

no significant differences were observed in height, body mas, leg length, arm span, Ape 

index, foream volume, leg and shoulder extension, grip strength, upper and lower body 

anaerobic power and flexibility between two groups. However significant differences were 
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Keywords: anthropometric profile, physiological profile, speed climbers, lead climbers 

Iran national team.

 

 



21 

 

 
University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Education al sciences and Psychology

Department of Physical Education 

 

Thesis submitted degree of  M.Sc  

in Sport Physiology

 

Title: 

The Study and comparison of anthropometric and physiological profiles of lead 

and speed rock climbers of karaj team 

 

 

Supervisor: 

Lotfali bolboli (Ph.D)

 

Advisor: 

Salim Vahedi namin(Ph.D) 

 

By: 

Behnam madadi 

 

August 2016 

 


	فصل اول
	کلیات پژوهش
	1ـ1ـ مقدمه
	1ـ2- بیان مساله تحقیق
	1ـ3ـ ضرورت و اهمیت تحقیق
	1ـ4ـ اهداف پژوهش
	1ـ4ـ1ـ هدف کلی
	1ـ4ـ2ـ اهداف ویژه
	1ـ5ـ متغیرهای تحقیق
	1ـ6ـ فرضیه های پژوهش
	1ـ7ـ پیش فرض های تحقیق
	1ـ8ـ محدودیت های تحقیق
	1ـ9ـ تعریف واژه ها و اصطلاحات
	1ـ9ـ1ـ واژه های نظری
	1ـ9ـ2ـ واژه های عملیاتی
	فصل دوم
	مبانی نظری پیشینه تحقیق
	2ـ1ـ مقدمه
	2ـ2ـ مبانی نظری پژوهش
	2ـ2ـ1ـ نیم رخ آنتروپومتریکی
	2ـ2ـ1ـ1ـ رابطه آنتروپومتری با تربیت بدنی و علوم ورزشی
	2ـ2ـ1ـ2ـ تکنیک های آنتروپومتریکی در ورزش
	2ـ2ـ2ـ نیم رخ فیزیولوژیکی
	2ـ2ـ2ـ1ـ توان هوازی
	2ـ2ـ2ـ2ـ سهم آمادگی هوازی در رشته های مختلف ورزشی
	جدول 2ـ2 سهم فرآیند تولید انرژی هوازی و بیهوازی و همچنین سهم آمادگی هوازی در رشته های مختلف ورزشی (12)

	2ـ2ـ2ـ3ـ عوامل موثر بر توان هوازی در صخره نوردی
	2ـ2ـ2ـ4ـ ارزیابی توان هوازی



