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  برون ده توانی پایین تنه و توده بدون چربی مردان جوان فعال ارتباطبررسی 

 عضو هيات علمي دانشگاه محقق اردبيلي - تر معرفت سياه كوهياندك

 چكيده

دانشجويان پسرر برون ده توانی پايین تنه و توده بدون چربی  ارتباطبررسی  هدف از احراي اين پژوهش، : هدف

) سرن  نفر 30اردبیلی، تعداد  دانشجويان پسر دانشگاه محقق از بین : روش بود.  دانشگاه محقق اردبیلیفعال 

کیلرورر(  انیاراو و بره انروان  91/70±45/7سرانیی میرر، و وزن  76/176±66/5قرد  سال،   16/2±42/21

ده توانی از آزمون سارجنت،  برراي انردازه ریرري آزمودنی مورد مطالعه قرار ررفیند.براي اندازه ریري برون

ل ترکیر  بردنی، از دسریگاه و براي اندازه ریري اوامر Secaاز دسیگاه سنجش وزن مدل بدن )وزن  تودة 

Caliper Lange  ارتبراط نیايج نشان داد کره  : نتایج شد. پوالك اسیفاده –سه نقطه ايی جكسون  رابطهو

 .  P=0.852 ; R =.035ارد ) نرربرررون ده ترروانی و ترروده برردون چربرری وجررود بررین معنرری دارمثبررت و 

ن توان انفجاري پايي گيري نمود كه هرچندتيجهوان نتبا توجه به نتايج تحقيق حاضر، چنين مي : گيرينتيجه

، با اين حال، مقادير عدددي ايدن عوامل تركيب بدني نداشتبا ) چه مثبت و چه منفي( داري معني تنه، ارتباط

بندابراين، بده ن در . ها بدودآزمودني برون ده توانيبدني در وضعيت عوامل تركيب تغيرهاي مهم حاكي نقشم

بدرون ده شاخص معتبري براي ارزيابي وضدعيت  در مقياس اندازه گيري مطلق ي بدنچرببدون رسد توده مي

  .نيستدانشجويان پسر  تواني

 .، دانشجويان پسرن چربیوتودة بد برون ده توانی،: واژگان كليدي
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 مهمقد

اسدت كده در ابلدب آمادگي جسماني رون ده تواني و يا به عبارت ديگر، توان انفجاري يکي از عوامل مهم ب

زشي نقش مهمي ايفا مي كند. با يادآوري مفهوم توان و اينکه تدوان تركيبدي از نيدرو و سدرعت رشته هاي ور

كوتاه شدن -زمان و چرخه كشش-توان فهميد كه ماهيت توان عضالني نيز بر منحني نيرواست، به آساني مي

زمدان حركدت  استوار است. بنابراين توان نيز مانند سرعت و چابکي به زمدان حركدت وابسدته اسدت و بهبدود

هداي بهبدود سدرعت و چدابکي شود. بده همدين علدت يکدي از رو )سرعت حركت( باعث افزايش توان مي

ر بر ميدزان سدرعت و عوامل تركيب بدني از جمله متغير هاي اصلي موث افزايش نيروي انفجاري )توان( است.

بندابراين، يافتده قراردهدد.  مي باشد كه مي تواند اجراهاي ورزشکاران را تحدت اششدعا  ورزشکارانجابکي 

قدرارداده و راهکارهدا ي مدورد ارزيدابي را عوامل اثرگذار بدر بدرون ده تدواني  تواند مي حاضر وهشهاي پژ

  اسب را در اختيار جامعه ورز  قراردهد.منعملي 
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 يان مسئلهب

حداكثر نيرو در عبارت است از توانايي به كار بردن  برون ده توانی و يا به ابارت ديگر، توان انفجاري

د، يهاي کوتاه مدت و شدتیالمنبع اصلی انرژي الز( براي اجراي فع ATP سريعترين زمان ممکن.

ن ییز تعیكولیا رليدسیگاه فسفاژن  يلهیبه وس ATPد یهوازي است؛ ارر چه تولرهاي سوخت و ساز بییمس

ا اجراي مهارت يمیر  50الز( براي دوي رژي ان باشد؛ به انوان مثال،ت مییشود، اما اامل اصلی طول فعالمی

اجرا در )میر  400ي الز( براي دوي ژشود؛ در مقابل، انرمی تأمین ATP-PCفردي در فوتبال از دسیگاه 

دي یتول ATPشود؛ البیه سم هوازي حاصل مییز و میابولیكولی، رلATP-PC   دسیگاهیه  از ترکیثان 55

از یمورد ن ATP يهیباً کليقرتتواند طور کلی دسیگاه فسفاژن می شیري دارد. بهیز سهم بیكولیلرق ياز طر

  . 2003پاورز و همكاران، انجامند، فراهم سازد)ه به طول مییثان 5تا  1هايی را که تیفعال

ی آنها براي يجه تواناین امر نیيرو کند. اید نیتواند تولضله اسكلیی انسان میاژن، یبدون اسیفاده از اکس   

ر هوازي یدهد به روش غاي که به اضله اجازه میسیم جدارانهیر هوازي است. دو سیانرژي به روش غد یتول

ک یییكولیسیم رلیک. سیییكولیسیم رلیسیم فسفات پرانرژي و سیا سيد انرژي کند ابارتند از: فسفاژن یتول

شود. اين تولید الکیات نمیدرریر  ،سیم فسفاژنیکند، در حالی که س می دیز تولیاالوه بر انرژي، الکیات ن

 هاي الکیات وبه روش غیر هوازي، راهی به ترتی  تحت انوان سیسیم ATPهاي تولید کننده سیسیم

زمانی که کار با شدت باال براي يک دوره زمانی  . 2002موران و رلیسیون ) شوندوانده میخالکیات بی

هاي میر،  برخی از فعالیت 500سكیت سرایی میر، ا 400میر، دو  200نسبیاً طوالنی)مانند دو سرات 

اي افزايش يابد، تولید و تجمع اسیدالکییک در اضالت به طور قابل مالحظهژيمناسییک و غیره ، ادامه می

  .    1999کند )بومپا، يافیه و در نییجه خسیگی بروز می

اي تا هیتواند يک فعالیت يک ثانن با شدت باال، که اين فعالیت میيی اجراي تمريهوازي به تواناتوان بی

دن، يهايی که با حداکثر تالش در دوچرخه، دوشود. براي مثال آزموناي را شامل شود، رفیه میقهیچند دق

  . 2006هافمن رد)یرابی اين سیسیم انرژي، مورد اسیفاده قرار میيشوند، براي ارزا پرش کردن انجا( میيو 
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هاي پر شود که يكی از آنها هیدرولیز فسفاتي از دو مسیر فراهم میهوازانرژي ناشی از دسیگاه بی

  .1383کشاورز، شود)هوازي نامیده میاسید الکییكی دسیگاه بیانرژي)کراتین فسفات  است که باش بی

دهد، منبع انرژي شود که اين موضوع نشان میه فعالیت خسیه نمییعی، اضله پس از چند ثانیط طبيدر شرا

الت نامگذاري اين سیسیم  شود.ز رها میید وجود داشیه باشد. اين انرژي از رلیكوليبه جز فسفاژن باگري يد

سله لهايی اين سشود، و فرآورده نه میيفسفات در آن تجز -1 ا رلوکزيلوکز رز اين است که یبه رلیكول

زمان باً هميي درریر، تقرهاییک به رغم واکنشیروات است. فعالیت سیسیم رلیكولیپ ی،يایمیش هايواکنش

ییک براي تولید یت کلی سیسیم رلیكولیسه با سیسیم فسفاژن، ظرفيدهد. در مقابا شروع ورزش رخ می

، موران و رلیسون 2004، فاکس و ماتیوس 2005)رابررز و رابرتس  اد استيز ATPانرژي به شكل 

هايی هوازي و فعالیت، به انوان توان  بیکشنده طول مینیثا 10هايی که حدود به طورکلی فعالیت  .2002

 . به 2006هافمن شوند)هوازي در نظر ررفیه میکشند، به انوان ظرفیت بیثانیه طول می 10شیر از یکه ب

هوازي هوازي بايد بین توان و ظرفیت تمايز قائل شد، چرا که توان بیهمین دلیل هنگا( بررسی املكرد بی

هوازي حداکثر انرژي که ظرفیت بی دهد، در حالیهوازي را نشان مینرژي بیباالترين آهنگ آزادسازي ا

دهد. البیه بايد اي تا سرحد خسیگی تولید کند را نشان میقهتواند در هر مسابهوازي که يک شاص میبی

  .1383کشاورز، هوازي وجود ندارد)ریري صحیح و دقیق براي تعیین ظرفیت بیخاطر نشان کرد که اندازه

برداري، پرش ها در دو و میدانی، وزنهها و پرتاوهاي انفجاري و بسیار شديد مانند پرشزمانی که فعالیت

شود، دسیگاه فسفاژن يا سیسیم تولید انرژي اي در ژيمناسییک انجا( میهاي لحظهاسكی، شیرجه، حرکت

  .    1999کند)بومپا، ر را تولید میهاي مذکواسیدالکییک فعال شده و انرژي مورد نیاز فعالیتهوازي بیبی

اروقی است که نقش مهمی در  –توده بدون چربی بدن يكی از اوامل ترکی  بدنی ضد خطر قلبی 

اجراهاي ورزشی ورزشكاران بازي می کند. از آنجا که ترکی  بدنی بطور اا( تحت تاثیر فعالییهاي ورزشی 

توان ترکی  بدنی مشابهی را در افراد شرکت کننده وبه طور خاص تحت تاثیر نوع ورزش می باشد ونمی 



 11/  نه پژوهشكلیات پیشی
 

 11 

در رشیه هاي مایلف انیظار داشت،  لذا بافت بدون چربی بويژه بافت اضالنی بر روي املكرد ورزشی نیز 

 اثر مطلوو دارد در حالیكه چربی زياد،  سطح بهینه اجراي املكرد را کاهش می دهد.

ود که به طور دقیق و آزمايشگاهی  ارتباط بین برون ده بنابراين در پژوهش حاضر سعی بر اين خواهد ب

توانی و توده بدون چربی در بین دانشجويان رشیه تربیت بدنی مورد بررسی و ارزيابی  قرار ریرد. بعبارت 

نواا می توان راهكارهاي کاربردي با هدف بهره مندي از يک روش  ،هاي موجود بهیر،  با تعیین همبسیگی

بین برون ده توانی و توده بدون چربی  ارايه نمود و به اين سوال جواو داد که آيا تمرينی روشمند را

 ارتباطی وجود دارد؟  دانشگاه محقق اردبیلی دانشجويان رشیه تربیت بدنی

 

 پژوهش تو اهمي ضرورت

سیی مرتبط با تندرآمادری جسمانی با توجه به اين که برون ده توانی در اکثر رشیه هاي ورزشی از اوامل 

، از طرف ديگر، توده بدون چربی نقش بسزايی در کس   1999)نیمن  بسیار مهمی محسوو می شود

و همچنین با توجه به اين که تعداد تحقیقات   2002)هاف و همكاران  موفقیت هاي ورزشی ايفا می کند

 خواهد داشت: اجراي تحقیق حاضر از ابعاد زير ضرورت   لذا ، بسیار اندك است مرتبط با اين موضوع 

 دانشگاه محقق اردبیلی؛فعال در میان دانشجويان پسر برون ده توانی شناسايی  -1

 دانشگاه محقق اردبیلی ؛فعال دانشجويان پسر توده بدون چربی شناسايی  -2

 ؛ن پسر از نظر برون ده توانیتعیین نقاط ضعف و قوت دانشجويا -3

 ؛ن چربینظر توده بدو تعیین نقاط ضعف و قوت دانشجويان پسر از -4

 ؛وضعیت موجودارائه راهكارهاي اصالحی احیمالی با هدف بهبود  -5

 شناسايی دانشجويان پسر داراي اسیعداد ويژه و جذو آنها در تیمهاي مایلف ورزشی دانشگاه. -6

 اسیفاده از نیايج اين پژوهش در تیم هاي ورزشی مایلف -7

 بیت بدنی، کمییه ملی المپیک.تر اسیفاده از نیايج اين پژوهش در سازمان تربیت بدنی، ادارات کل -8
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 پژوهشهدف ا

 هدف كلي:

بدن دانشجويان پسر  برون ده توانی و توده بدون چربی بررسی ارتباط هدف کلی از اجراي اين تحقیق، 

 .خواهد بود دانشگاه محقق اردبیلی

 اهداف ويژه اين تحقيق به صورت ذيل مترتب خواهد بود:اهداف ویژه: 

 ؛فعال بدن دانشجويان پسر ن ده توانی و توده بدون چربیبرو تعیین ارتباط بین -1

 ؛فعال بدن دانشجويان پسر برون ده توانی و درصد چربی تعیین ارتباط بین -2

 ؛فعال بدن دانشجويان پسر برون ده توانی و وزن تعیین ارتباط بین -3

 فعال. بدن دانشجويان پسر برون ده توانی و شاخص توده تعیین ارتباط بین -4

 ف واژه ها و اصطالحات فنيتعاری

 

 :تركيب بدن 

ضدله، اسدتاوان و آ  تركيب بدن به مقادير نسبي چربي و بافت بدون چربدي يدا تدوده بددون چربدي يعندي ع

هايي اطالق (. در واقع تركيب بدن به مجموعه عضالت، چربي و استاوان2006شود)سياه كوهيان اطالق مي

من ور  (.1998گالدي دهند)جموعاً تركيب بدن انسان را تشکيل ميشود كه هم در زنان و هم در مردان ممي

 درصد چربي و توده بدون چربي مي باشد.از تركيب بدن در اين پژوهش، 

 

 :درصد چربي

اسدتفاده از اسدت كده بدا  پدژوهشمقادير چربي بدن آزمدودني هداي  ، پژوهشمن ور از درصد چربي در اين 

پدوش  )  –مدل شنج و بهره گيري از رابطه سده نقطده ايدي جکسدون  دستگاه كاليپر يا چربي سنج مکانيکي

 .(1997بوام گارتنر ) نه، شکم، و ران( برآورد خواهد شدسي
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 :( BMI)  شاخص توده بدن 

محاسدبه مدي  برحسدب متدر زن بدن به مربع قدآزمودني ها با استفاده از نسبت و ( BMIشاخص توده بدن ) 

 برحسدب متدر ، از نسبت وزن بدن به مربع قدپژوهشخص توده بدن در اين (. من ور از شا1998گالدي شود)

 رآورد خواهد شد.بآزمودني ها است كه با استفاده از دستگاه سنجش قد و وزن مدل سکا 

 

 :( LBM) توده بدون چربي

 نچربدي بددبدن ) شامل عضالت، استاوان هدا، خدون ، و ... ( منهداي ميدزان  كل توده بدون چربي ، به توده

كل بدن از توده چربدي تفاضل توده ،  پژوهشتوده بدون چربي در اين  من ور از (.1998گالدي ) اشاره دارد

 د.مي باش

 

 :توان انفجاريبرون ده تواني یا 

 ر نيرو در سريعترين زمان ممکنانفجاري عبارت است از توانايي به كار بردن حداكث توان برون ده تواني يا

سارجنت آزمون پر   استفاده از ، پژوهشدر اين انفجاري  توان من ور از  .(2004)فاكس و ماتيوس 

بود. خواهد



 

 

 

 

 

 

        

 مباني نظري و -ب         

 پيشينه پژوهش             
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 مقدمه

گفت توان كار انجام شده در واحد زماني معين يا به عبارت ديگر سرعت انجام كار است. براي فهم بهتر مي

كه توان، توانايي عضله يا گروه عضالني براي توليد نيروي زياد و با سرعت زياد بر عليه يک مقاومت 

مشاص يا به عبارت ديگر قدرت عضالني در سرعت باش و در يک دوره زماني كوتاه است. بنابراين طبق 

) رجبي و  بهي از توان هستنداين تعريف، توان بي هوازي، توان عضالني حداكثر و توان انفجاري مفاهيم مشا

 .(1380همکاران 

تمرين قدرتي طبيعتا بر مولفه نيرو در ورز  تاكيد دارد، اما بر مولفه شتا  كه توان است، تاكيد 

ها سبب افزايش توان خواهد كند. اصوش توان محصول قدرت و سرعت است، افزايش در هر يک از ايننمي

كند، مگر اينکه با شدت در يک دوره زماني كوتاه به كار گرفته يايفا مشد. قدرت به تنهايي نقش كمي

شود. براي مثال قويترين كشتي گير اگر سرعت شزم، براي عقب نيفتادن از حريف نداشته باشد ممکن است 

بهترين كشتي گير نباشد. اين مسئله اهميت دارد كه بر سرعت حركت به اندازه آموز  مهارت ورزشي 

سرعت به فعال ساختن الگوهاي مناسب عصبي عضالني درگير در يک مهارت خاص توجه شود، زيرا 
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شود ورزشکار بتواند كار بيشتري را در مدت زمان كمتري انجام دهد. بستگي دارد. افزايش توان، باعث مي

ري دهد كه با سرعت بيشتري مسابقه را آباز نمايد. در بازي گلف نيز ورزشکاعامل توان به دونده اجازه مي

 ، سياه کوهيانکردي) كندكه توان باشيي دارد، توپ را با سرعت بيشتري به مسافت دورتري پرتا  مي

1383) . 

توان فهميد كه ماهيت با يادآوري مفهوم توان و اينکه توان تركيبي از نيرو و سرعت است، به آساني مي

ار است. بنابراين توان نيز مانند كوتاه شدن استو-زمان و چرخه كشش-توان عضالني نيز بر منحني نيرو

سرعت و چابکي به زمان حركت وابسته است و بهبود زمان حركت )سرعت حركت( باعث افزايش توان 

هاي بهبود سرعت و چابکي افزايش نيروي انفجاري )توان( است. به شود. به همين علت يکي از رو مي

 مثال ذيل توجه كنيد: 

كيلوگرم  100زمان يک ثانيه به مقدار يک متر جابجا شود مقدار توان، در مدت كيلوگرمي 100اگر وزنه 

متر جابجا شود و يا همين مقدار  2در متر در ثانيه است، اما وقتي همين مقدار وزنه در مدت يک ثانيه به ميزان 

 . (2004)فاكس و ماتيوس  شودوزنه در مدت نيم ثانيه به ميزان يک متر جابجا شود، توان دو برابر مي

 

 قدرت و توان عضالني

قدرت عضالني : عبارت است از آمادگي عضالني براي وارد كردن حداكثر فشار به يدک مقاومدت يدا مدانع 

ثابت و يا متحر  فقط براي يک مرتبه در حفظ تعادل و توازن قامت و اندام و سالمتي عمومي و مهارتهداي 

 . (1977) بورله و اشميت بليچر  ورزشي نقش دارد

: كندن حريف از زمين دركشتي ، پرس يک وزنه و .... شتا  ، سرعت ، چابکي ، اسدتقامت و نيدرو در  مثال

قدرت عضالني دخالت ندارند . كاربرد عمده آن در مهارتهاي ورزشي و ورزشهاي اصالحي است . همتدراز 

 مترادف شده است. شتا  و توان و زور اشتباهاً است ، كه گاه با نيرو ، Strengthشتين قدرت عضالني 
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كميّت قدرت عضالني را با واحد كيلوگرم به صورت نسبي يا مطلق اندازه گيري مي كنند . انوا  قابل اندازه 

 گيري آن عبارتند از :

 الف د قدرت عضالني حركتي :وزنه جابجا مي شود ، مفصل تغيير شکل پيدا مي كند . 

 . مردان :1

 كه شاص مي تواند با خود حمل كند . كشش از بارفيکس با حداكثر وزنه اي -

 شناي روي پارالل با حداكثر وزنه اي كه شاص مي تواند با خود حمل كند .  -

 )پايين رفتن و باش آمدن با وزنه( 

 . مردان و زنان :2

 راست كردن دستها با وزنه(0پرس خوابيده  -

 بلند شدن با وزنه از روي نيمکت )نشستن و بلند شدن( -

 ني حركتي را مي توان به دو صورت با كيلوگرم اندازه گيري كرد :قدرت عضال

 . نسبي : به صورت شاخص قدرت حركتي : )وزن اضافي تقسيم بر وزن بدن(1

 نسبي =     

 . مطلق : به صورت وزنه اضافي جابه جا شده 2

 قدرت عضالني ساكن : مفصل تغيير شکل نمي دهد و وزنه جابه جا نمي شود.  –  

اين آزمونها ازقدرت سنج هاي ماتلف اهرمي استفاده مي شود يک نو  اين است كه قدرت سنج از يک در 

سو به ديوار مهار مي شود وسر ديگر آن به يک كابل فلزي وصل است كه در انتهاي آن وسيله مناسبي بدراي 

صل مدي شدود و وصل به قسمتهاي ماتلف بدن وجود دارد . عضالني كه تحت آزمايش است به اين كابل و

فشاري كه وارد خواهند آورد روي نيرو سنج خوانده خواهد شد. ن ر به اينکده زاويده اهدرم درميدزان قددرت 

 . (2001)هيوارد  تأثيردارد يک گونيا عضو مربوطه را در حالت دلاواه از ن ر زاويه قرار مي دهند

 وزن اضافي 

  بدنوزن 
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به وسديله پنجده هدا باعدث حركدت  نمونه ديگر نوعي فشار سنج است كه در دست جاي مي گيرد فشار بر آن

عقربه و تعيين ميزان فشار خواهد شد )به وسيله قدرت سنج هاي اهرمي( و باشخره نوعي از اين قددرت سدنج 

وجود دارد كه در دو طرف آن دسته تعبيه شده است . با استفاده ازاين دسته ها فرد مي تواند آن را در مقابدل 

را به طرف خارج بکشد و يا اينکه آنها را به طرف داخل فشار دهدد. در  سينه قرار دهد و با دو دست دسته ها

اين آزمونها براي دختران و پسران مناسدب  اين صورت عقربه قدرت سنج ميزان فشار وارده را نشان مي دهد.

است . براي اندازه گيري قدرت ساكن عضله هاي پا و پشت نيز قدرت سنج هاي اهرمي بزرگتر ساخته شدده 

  .  (2001هيوارد  ) است

 

 عوامل موثر در قدرت 

 اختالفات جنسي

وقتي كه مرد و زن بالغ ميشوند از ن ر قدرت ، استقامت عضالني و توان بين آنها اختالفات قابدل مالح ده اي 

بروز خواهد نمود در حالي كه قبل از رسيدن به بلوغ از اين جهات تقريباً در هدر سدن بدا يکدديگر مسداويند ، 

پسران دوران بلوغ را پشت سر ميگذارند نسبت به دختران برتري پيدا مي كنند و علدت آندرا در دو   هنگاميکه

پسدران بده سدن بلدوغ مدي رسدند ترشد  و كرد. از نقطه ن ر ژنتيکي وقتدي عامل ژنتيک و فرهنگ بايد جستج

 شود.  تستسترون افزايش پيدا مي كند و در نتيجه به حجم عضالت و قدرت افزوده مي

نقطه ن ر فرهنگي فعاليتهاي زياد عضالني در هنگامي كه دختران به سن بلوغ مدي رسدند آنهدا را از حالدت از 

كند ، چنانچه انگيزه اي براي تمرين نباشد تغييري در قدرت و اندازه عضدله پديدد  ظرافت زنانگي خارج مي

) فداكس و مداتيوس  ي شدودناواهد آمد باستثناي مقدار افزايشي كه در اثر منحندي طبيعدي رشدد مشداهده مد

2004) . 

عوامل متعددي وجود دارند كه بر قدرت اثر مي گذارند. اطال  يافتن از مشاهدات و تحقيقاتي كده در مدورد 

 اين عوامل انجام شده است بسيار مهم وآموزنده است. 
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  طول عضله

ضله كدامالً كشديده شدده نيروي انقباض عضله با افزايش طول آن بيشتر مي شود بعبارت ديگر هنگامي كه ع 

 است داراي حداكثر نيروي انقباض است ، اين نيروبا كاهش طول عضله نيز به تدريج كاهش مي يابد. 

شستيکي كه در هنگام كشيده شدن داراي حداكثر نيرو است مي توان مقايسه كدرد ،  انقباض عضله را با نوار

دن طول عضدله كداهش نمدي يابدد ، در مرحلده اول توجه داشته باشيد نيروي انقباض عضله به نسبت كوتاه ش

انقباض اين نيرو آهسته تر از طول عضله كاهش يافته در حالي كه در مرحله آخرانقباض اين نيرو نسبتاً تنددتر 

 از طول عضله كاهش مي يابد. 

نيدز موجدب افدزايش  كشش ناگهاني عضلهعالوه بر تاثير طول عضله كه بر نيروي انقباض موثر است 

كشدش را فعدال كدرده و موجدب بمبدار دمدان  1وي اوليه انقباض مدي شدود ، ايدن عمدل مکدانيزم بازتدا  نير

تحريکاتي مي شوند كه تکميل كننده تحريکات ديگري است كده ازسيسدتم مركدزي اعصدا  دريافدت مدي 

دن به به حسا  مي آيد كه در حركات ارادي براي ياري دا 2شوند. بازتا  كششي به عنوان بازتا  پسچرال 

توپ پرتا  مدي شدود. عضدالت  3انقباض مورد استفاده قرار مي گيرد ، به عنوان مثال هنگامي كه در بيسبال 

ايدن عمدل موجدب پرتا  كننده را بطور ناگهاني كش مي دهند تا توپ مسافت بيشتري به جلو پرتا  شدود ،

كزي اعصا  دريافت مدي كنندد مي شود تا عضالت پرتا  كننده توپ عالوه بر تحريکاتي كه از سيستم مر

تحريکات ديگري را كه از دو  هاي عضالني مي رسد دريافت كنند. بنابراين نيدروي انقبداض قدوي تدر از 

 . (1991) مک دوگال  هنگامي است كه اين تحريکات دريافت نمي شوند

ده درست بازتا  كششي را در هنگام پر  عمودي هم مي توان مشاهده كرد در اين مثال ،  نمايش دهن

قبل از انجام حركت به پائين مي رود )از طريق خم كردن زانو( تا عضالت درگير در پر  را بطدور ناگهداني 

                                                 
1. Stretch Reflex 

2. Postural Reflex  

3. Baseball  
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خدودداري شدود نتيجده آن  كش دهد و بدنبال آن بازتا  كشش را فعال نمايد. چنانچده ازپدائين رفدتن عمدداً

 كاهش در ميزان پر  عموي است .

 

A Survey of relationships between body composition 

variables & some physical fitness Indexes in University of 

Mohaghegh Ardabili Students 
 

 
Marefat Siahkohian 

Assistant professor, University of Mohaghegh  Ardabili.   

 
Abstract 
Objective: The aim of this study was to determine the correlations between lower 

body eplosive power and Lean Body Mass (LBM) in University of Mohaghegh 

Ardabili Students. Methods: Thirty Mohaghegh Ardabili Students (mean (SD) age 

21.42(2.16) years, height 176.76±5.66 cm, weight 70.91±7.45 kg were selected 

randomly and tested for lower body explosive power and body composition 

variables (% body fat and lean body mass (LBM) by searjant and mechanical Lange 

caliper, respectively. Result: There was No significant correlation between lower 

body explosive power and Lean Body Mass (P=0.852, R=0.035).Conclusions: 

according to this study results, it was concluded that body composition variables 

could not determine lower body explosive power among active boy students. 

Keywords: Eplosive power, lean body mass, active young students. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


