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مقدمه
پیشرفت روزافزون در تحقیقات علوم ورزشی موجب 

به تریزشی هر چه تخصصگردیده تا مربیان و محققان ور
موفقیت ورزشکاران و کاهش و حذف کنندهیینعوامل تع

این پیشرفت در . عوامل مزاحم موفقیت آنان بپردازند
گسترش و بهبود وضعیت جسمانی و تکنیکی ورزشکاران، 

رکوردها و نتایج حاصل از اجراي انگیزیرتموجب جهش ح
مشاهدات و . حرکات مختلف ورزشی گردیده است

علمی دقیق عوامل موثر در کارایی بهینه هايیررسب
جسمی، فکري و روانی ورزشکاران، محققان این رشته را بر 

مرتبط با ورزش، هايینهآن داشته است تا در تمام زم
کید زیادي در أتحقیقات را اولویت بخشیده و به ویژه ت

از جمله .]1[خصوص کاربردي بودن تحقیق داشته باشند
در یژهرتبط با تربیت بدنی و علوم ورزشی به ومهايیطهح

حیطه . استیابیزمینه ورزش قهرمانی، موضوع استعداد
، به عنوان موضوع جالب، به ویژه براي کسانی یابیاستعداد

و به سطح رقابتی کنندیکه با ورزشکاران جوان کار م
تا این . چشم دارند، به سرعت وارد دنیاي ورزش شده است

یرعلمی غانتخاببه صورتیی ورزشکاراناواخر، شناسا
رواجاین موضوع هنوز در بسیاري از کشورها . بوده است

بر اساس بینش مربی و عملکرد بنوباوگان اغل. دارد
بااندورزشی آنان در مقایسه همساالن خود، انتخاب شده

عملکرد بربلوغآثارکه علتینابهین روش،این،اوجود
دریتموفقبرآوردیگر،ديسوازوگیردینمنظردررا

هایییتمحدودباکند،ینمیرپذامکانراها رشتهیرسا
و پشتوانه سازي براي یابیبحث استعداد. ]2[استروبرو

گم شده ورزش ما است؛ يهاملی نیز یکی از حلقههايیمت
ها و که در واقع، تشخیص استعدادها، تعیین میزان آن

کار مربیان و مشاوران ینترردي مهمفيهاشناسایی تفاوت
نیازهايیشبه برخی از عوامل یا پتوجهییبشکیب. است

مطرح یابیکه تحت عنوان استعدادکنندهییناولیه و تع
، اما سازدیاست، اگر چه احتمال موفقیت را ناممکن نم

نیازهایشاین پ. محدود و ضعیف خواهد کردتردیدیب
، فیزیولوژیکی، یسنجیکرپياهداراي جنبهتوانندیم

ه بیسنجیکرپ.]3[و غیره باشندیشناختمهارتی، روان
که شودیو ارزان شناخته میرتهاجمیعنوان روشی غ

اطالعات فراوانی را در مدت کوتاه از تعداد زیادي آزمودنی 
که کندیمطالعات این حوزه بیان م. ]4[دهد یبه دست م

بدنی خاصی يهااد و اندازههر ورزش به ورزشکارانی با ابع
هايیژگینتایج برخی تحقیقات از ارتباط و.نیاز دارد

و تیپ بدن با عملکرد ورزشی، تشابه نوع پیکر یسنجیکرپ
ثبات تیپ بدنی در بازیکنان جوان و بزرگسال یک رشته و

يهاکه شاخصبا توجه به این. طول عمر حکایت دارد
ده و از تمرین و تغذیه ثیر عوامل ژنتیکی بوأپیکري تحت ت

در توانندیها م، این شاخصپذیردیثیر اندکی مأت
در همین رابطه .]5[شناسایی افراد مستعد سودمند باشند

تحقیقات متعددي در خصوص ارتباط ساختار و 
بدنی شناگران با کسب موفقیت آنها در امر هايیژگیو

در تحقیقی Sprageue. شناي قهرمانی انجام شده است
بدنی و سرعت شنا را بر روي بمنتخيهارابطه بین اندازه

دریافت وي بررسی قرارداد، موردسال17تا 7شناگران 
، در شناي رندري داتشناگرانی که درصد چربی باالکه 

تريیینکرال سینه نسبت به افرادي که درصد چربی پا
؛ بودندريتو داراي زمان باالکردندیتر شنا مآهستهرنددا
اندازه پا، سن، اندازه چین پوستی دو سر بینهمچنینو

قل، فلکشن زانو و اندازه کمر ثبازو، نسبت قد به سن، مرکز 
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پا،ودستطولRichards.]6[پیدا شد داریرابطه معن
موفقیتدرمهمعواملازراقدطولوشانهولگنعرض

و همکارش Bloom filed.]7[کرده استمعرفیشناگران
برد که شناگران سرعتی در مقایسه با شناگران یپ

نتایج ،همچنین.]8[بلندتري دارنداستقامتی پاهاي نسبتاً
ساله نسبت 8- 16نشان داد شناگران Helmuthتحقیق 

ورزشکار خود از قد بلندتر و وزن و عرض یربه همساالن غ
متر 100شانه بیشتري برخوردارند و بین رکورد شناي 

با عرض شانه، طول کف دست و کف پا و وزن کرال سینه 
.]9[ري وجود داردادبدون چربی ارتباط مثبت و معنی

Hazrativandبدنی يهابین اندازهيااعالم کرد که رابطه
و موفقیت شناگران تیم دبیرستانی وجود ندارد؛ اما وي 
مشکالت موجود در تعریف موفقیت شنا را خاطرنشان 

در این زمینه یک تحقیق Bloom filed.]10[ساخت
ي هاوي تعداد زیادي از اندازه. جامعی را انجام داد

ی و فیزیولوژیکی در سه گروه مرد در سطح پیکرسنج
وي به این . کردیريگجهانی، دانشگاهی و مبتدي اندازه

نتیجه رسید که شناگران سطح جهانی داراي طول دست و 
اگران قد بلندتر و وزن مخصوص کمتري نسبت به شن

مسابقات شناي و همکارش Chengalur.مبتدي هستند
قد (ی سنجیکرپهاي یژگیمتر المپیک را بر اساس و200

تحلیل قراردادند و به این ومورد تجزیه،و رکورد) و سن
رابطه قوي وجود دارد،نتیجه رسیدند که بین قد و رکورد

از محققان دریافتند که شناگران مرد در ياعده.]11[
ف رطح جهانی عموماً به طور مساوي مزومورف یا اکتوموس

،مترسانتی186تا 179هستند و نیز مقادیر میانگین قد 
،مترسانتی42تا 41عرض شانه یلوگرم،ک75تا 72وزن 

94تا 82يمتر و طول پاهاسانتی61تا 60طول دست 

متر، 200بیشتر از يهادر رشته. ]10[باشد یمتر مسانتی
8تا 5متر براي دختران و وزن سانتی176تا 170قد

کیلوگرم کمتر از اختالف میزان قد به سانتی متر و عدد
به،همچنین.]12[براي هر دو جنس مطلوب است؛100
همکارانوStagerتحقیقنتایج،و همکارانGaeiniازنقل

بیشتريچربیبدونوزنسرعتیشناگرانداد،نشان
متمایزدیگرشناگرانازن بدچربیمقدارردامادارند،

ق خود بر یو همکاران، در تحقKnechtle. ]12[نیستند
12ی تی در شناي فوق استقامپیکرسنجویژگی یرروي تأث

ساعته گزارش کردند که توده چربی، طول بازو، طول ساق، 
محیط اندام فوقانی، روي شاخص توده بدنی، قد،

رسدیثیر دارند اما به نظر مأتمتر 100کوتاه يهامسافت
ر در بین دو جنس متفاوت است و در زنان این أثیاین ت

که عوامل با توجه به این. ]13[ثیرات دیده نشده استأت
سالگی 8- 10(زیستیدر سن قبل از بلوغ یسنجیکرپ

بینییشقابل پ) سالگی براي مردان9-11براي زنان و 
در اجراي یسنجریکپيهاثیر شاخصأاست، بررسی ت

به عنوان یکی از الگوها براي تواندیشنا، ميهامهارت
ثیرگذار أشناسایی افراد مستعد و استفاده بهینه از عوامل ت

در اجراي بهینه مهارت شنا مورد استفاده مربیان و 
بنابراین هدف از تحقیق حاضر .]14[متخصصان قرار گیرد

ی و توان نجسیکرپبرخی از عوامل بررسی رابطه بین
متر آزاد شناگران نخبه 100زمان شناي باانفجاري پا
.باشدنوجوان می

هاروشمواد و 
در زمان بلوغ .بوده استتوصیفیهش حاضر از نوع وپژ

. ي مختلف بدن متفاوت استهادستگاهسرعت رشد 
. کنندیمتر از عضالت رشد یعسرمعموالً هااستخوان
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نسبت به افزایش قد بیشتر افزایش وزن در بدو نوجوانی 
در و]15[آورد یمبه وجودلذا عدم تناسب را . است

مرحله بعدي به دلیل اینکه قد افراد در دوران بلوغ از نظر 
) طول دست و پاها(ي بدن هااندامرشد تناسبی با بقیه 

یرگذار در نظر تأثگرمداخلهندارد به عنوان یک عامل 
نیز از گرمداخلهین عامل براي این که تأثیر ا. گرفته شد

را هااندامبر طول ) قد(بین برده شود، نسبت این عامل 
و به روش همبستگی پیرسون مورد تجزیه تحلیل محاسبه

در این تحقیق، نمونه آماري به صورت . ]15[قرار گرفت 
که به صورت فعال در پسراز میان نوجوانانرشماريس
جزو نفرات برتر در شنا در حال تمرین بودند وهايیئته

قهرمانی استانی و يهاسطح استان گیالن بوده و مقام
تا 10سنیحدودهنفر با م21کشوري داشتند به تعداد 

شناگر از شهر 8که از این تعداد دانتخاب شدنسال15
پس از هایآزمودن.ندشهر انزلی بودشناگر از13رشت و 

ی به عنوان آگاهی از پژوهش و نیز کسب اجازه از مرب
يهاشاخص. آزمودنی در این تحقیق شرکت کردند

وزن، طول قد ایستاده، طول قد نشسته، : شاملپیکرسنجی
طول دو دست، طول بازو، طول ساعد، طول ران، طول کف 
دست، طول کف پا، طول پاي حقیقی، عرض کف دست، 
عرض کف پا، عرض سینه، عرض شانه، طول ساق پا، عرض 

محیط ران، محیط ساعد، محیط ساق، لگن، محیط بازو،
قدرت گریپ محیط باسن، محیط کمر، محیط سینه و

دستگاه ده از ترازو، متر نواري، کولیس و ابا استفتدس
ثبت و Saehan caliperوLafayetteهندگریپ

ها از سمت راست گیريدر کل همه اندازه.شدیريگاندازه
م شد و میانگین اي انجابدن در سه مرحله به صورت دوره

بر هایدرصد چربی بدن آزمودن.]16[آنها ثبت گردید 

نقطهدو یرپوستیضخامت الیه چربی زیريگاساس اندازه
یريگبا استفاده از کالیپر اندازهساق پا و سه سر بازویی 
Lohmanشد و بر اساس معادالت  - Sloughter مورد

رصد ديهاو شاخص]17[تحلیل قرار گرفتوتجزیه
به LBM (Lean Body Mass)،شاخص توده بدنیچربی،

ها در ارتباط با دست آمد؛ که در مرحله بعدي این شاخص
میزان موفقیت در عملکرد شناگران مورد بررسی قرار 

.گرفت
آزمون گیري توان انفجاري اندام تحتانی از براي اندازه

استفاده شد، بدین ترتیب )Sargentآزمون (يپرش عمود
و ایستادیآزمودنی براي انجام آزمون بر روي کف پا مه ک

بدن خود را کشیده و با انگشت توانستیتا آنجا که م
سپس به حالت . گذاردیروي دیوار ممیانی عالمتی بر

پرش در آمده و در یک وضعیت تعادلی مطلوب تا آنجا که 
و با دست کشیده کردیبه سمت باال پرش مشتتوان دا

در باالترین حد یا حداکثر ارتفاع دوباره با انگشتان دیوار را 
دست خود لمس کرده و عالمت دیگري بر باالي عالمت 

بر فاصله بین دو اثر انگشت . گذاردینخست بر جاي م
این آزمون . شودیوب مسرکورد او محمتر حسب سانتی

سه بار تکرار شده و بهترین رکورد به دست آمده به حساب 
ها رکورد شناي آزمودنی. ]18[شود یاشته مامتیاز فرد گذ

همان رکوردي بود که در آخرین مسابقه کشوري کسب 
نسخه SPSSازهادادهتحلیلوتجزیهبراي. کرده بودند

پژوهش هايیافتهبراي توصیف و تحلیل استفاده شد و20
ضریب (آمار استنباطی ازاز روش آماري توصیفی و

ن میزان همبستگی بین براي تعیی) جزییهمبستگی 
در داريمعنیسطح. متغیرهاي پژوهش استفاده شد

.در نظر گرفته شد05/0ها آزمون
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ها و ابزارهاهاي پیکرسنجی، شیوهشاخص- 1جدول 

يهاشاخص
یريگشیوه اندازهشدهیريگاندازه

EBمدل Camryبدون کفش، فقط با مایو از یک ترازوي )kg(وزن .داستفاده ش9003
.]16[شدیريگبدون کفش با استفاده از یک دیوار مدرج شده به وسیله متر نواري اندازه)cm(ایستاده قد

ت حفظ و سر در حالت صاف و سباالتنه به حالت راآزمودنی روي لبه میز طوري که پاها از زانو آویزان بود و)cm(قد نشسته
.]16[شدیريگسر، فاصله بین سطح میز تا خط کش اندازهقرار داشت با قرار دادن خط کش بر رويیممستق

در سطح افقی با باسنقسمت برجستگی ترینیمناتومیکی ایستاده بود محیط حجآآزمودنی در وضعیت که یدرحال)cm(دور باسن
.]16[شدیريگمتر نواري اندازه

.]16[شدیريگبا متر نواري اندازهقسمت ساعدترینیمحج،در وضعیت ایستاده آزمودنی)cm(دور ساعد
.]16[شدیريگآزمودنی ایستاده بود با متر نواري اندازهکهیناحیه بازو درحالترینیمحج)cm(دور بازو
.]16[شدیريگناحیه ساق پا با متر نواري اندازهترینیمآزمودنی ایستاده بود محیط حجکهیدرحال)cm(دور ساق

محیط عضالت ران از ناحیه زیر چین سرینی با متر نواري ،آزمودنی در وضعیت آناتومیکی ایستاده بودکهیرحالد)cm(دور ران
.]16[شدیريگاندازه

.]16[شدیريگقسمت کمر با متر نواري اندازهترینیکآزمودنی در وضعیت آناتومیکی ایستاده بود و محیط بار)cm(دور کمر

در پایان یريگاندازه. شدیريگمت وسط جناغ و هم سطح دنده چهارم به عنوان محیط قفسه سینه اندازهدور قس)cm(دور سینه
.]16[شد ییک بازدم عادي ثبت م

عرض کف دست 
)cm(

یريگساعد سوپینیشن داشت فاصله بین دو لبه خارجی و داخلی در وسط کف دست با کولیس اندازهکهیدرحال
.]16[شد

شست تا اولین ییپاکف-یفاصله بین اولین مفصل انگشت. گرفتیآزمودنی در وضعیت نشسته روي صندلی قرار م)cm(عرض کف پا 
.]16[شدیريگانگشت پنجم با کولیس اندازهییپاکف- یمفصل انگشت

.]16[شدیريگفاصله بین دو تاج خاصره با استفاده از کولیس اندازه)cm(عرض لگن

یريگبتدا هر دو زائده آخرمی را مشخص کرده و سپس فاصله بین دو زائده آخرومی استخوان کتف با کولیس اندازها)cm(عرض شانه
.]16[شد

فاصله دو سر . جناغی است-ياکه هم سطح با چهارمین مفصل دندهشودیمیريگفاصله بین دو دنده ششم اندازه)cm(عرض سینه
.]16[کنیم یمیريگرا اندازهذردگیکولیس در خطی که از این مفصل م

یقیطول پاي حق
)cm(

)ASIS(قدامی فوقانیياآزمودنی در وضعیت آناتومیکی ایستاده بود فاصله بین برجستگی خار خاصرهکهیدرحال
.]16[شدیريگتا مرکز قوزك داخلی با متر نواري اندازه

طول دو دست
)cm(

ها کامالً باز بود با استفاده از متري که روي دیوار نصب دستکهیچپ درحالفاصله دو انگشت میانی دست راست و 
.]16[شد یمیريگشده بود اندازه

درجه خم شده و ساعد در حالت خنثی بود، فاصله 90رنج آها از دستگرفتیآزمودنی در وضعیت ایستاده قرار م)cm(طول ساعد
.]16[شد یمیريگکولیس اندازهبا ايیزهبین زائده الکرانون تا زائده ن
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فاصله بین مرکز پشت پاشنه تا نوك انگشت قرار داشت آزمودنی در وضعیت نشسته بر روي صندلی که یدرحال)cm(طول کف پا 
.]16[شدیريگاز ناحیه داخل پا اندازهبا استفاده از کولیس شست 

درجه خم شده و ساعد در حالت خنثی بود، فاصله بین 90رنج آها از آزمودنی در وضعیت ایستاده قرارگرفته، دست)cm(طول بازو
.]16[شدیريگزائده الکرانون تا زائده آخرمی با کولیس اندازه

طول کف دست 
)cm(

ساعد در حالت سوپینیشن و انگشتان .بوددرجه خم شده 90ها از آرنج آزمودنی در وضعیت ایستاده و دست
فاصله بین برجستگی استخوان رادیوس در مچ دست تا سر انگشت میانی . اکستنشن بودن هایپرودباکستنشن کامل 

.]16[شدیريگپا با کولیس اندازه

)cm(طول ران
از زانو خم و روي یک صندلی قرار گرفت به صورتی که زاویه یريگآزمودنی ایستاده بود پاي مورد اندازهکهیدرحال

فاصله بین لبه باالیی استخوان کشکک تا وسط کشاله ران در سطح قدامی با متر . درجه بود90بین ران و ساق پا 
.]16[شدیريگنواري اندازه

را از زانو خم کرده و بر روي پاي دیگر قرار یريگآزمودنی در وضعیت نشسته بر روي صندلی پاي مورد اندازه)cm(طول ساق
.]16[شدیريگي دیستال قوزك داخلی با کولیس اندازهفاصله بین سطح فوقانی درشت نی تا انتها. دهدیم

دستقدرت گریپ
)kg(

بار با حداکثر 3ها در کنار بدن به صورت آویزان قرارگرفته بودند دستکهیوضعیت ایستاده، درحالدرهایآزمودن
.]16[شد یبهترین رکورد ثبت م. فشردندیتالش دسته هندگریپ را م

عمق یريگاندازه
)cm(ه سینهقفس

در ياجناغی چهارم و سطح خلفی بدن روي زائده خاري مهره-يافاصله بین دو نقطه از سطح قدامی مفصل دنده
.]16[شدیريگاندازهياسطح افقی همان نقطه قدامی با کولیس حلقه

چین پوستی پشت 
.]17[گیري شد لکرانون اندازهمیانی بازو در فاصله میان زائده آخرمی تا زائده ا-نقطه خلفی)mm(بازو 

چین پوستی ساق
)mm(17[گیري شد ترین حجم را دارد اندازهاز سمت جانب داخلی ساق در محلی که ساق بیش[.

درصد چربی= 735/0) متریلیمحسبجمع دو نقطه سه سر بازو و ساق پا بر + (Lohman       :1فرمول )%(درصد چربی

LBM(kg)100/)وزن بدن -وزن چربی                                                  وزن چربی)= وزن×بیدرصد چرLBM=

شاخص توده بدنی 
(kg/m2)

BMI=W(kg)/H2(m)

نتایج 
جزیی عوامل همبستگی نتایج آزمون2جدول 

در میان . دهدیمپیکرسنجی را با رکورد شنا نشان 
دار و منفی بین یعنمرابطه یري شدهگاندازهي هاشاخص

، طول بازو )p=044/0(رکورد شناگران با طول کف پا 
)011/0=p( طول کف دست ،)016/0=p( طول ساعد ،
)014/0=p( طول دو دست ،)020/0=p( عرض کف دست ،

)011/0=p( دور ساعد ،)012/0=p( قدرت گریپ دست ،
)013/0=p( درصد چربی ،)032/0=p( سابقه شنا ،
)024/0=p (سطحدر)05/0p≤(قد نشسته ؛ و
)010/0=p(دهد که بعبارتی نتایج نشان می. ، وجود دارد

هرچقدر این متغیرها افزایش یابد رکورد شنا کاهش 
و این به نفع شناگر است ) شودر و بهتر میتپایین(یابد می

دهد که بین رکورد پرش نتایج نشان می،همچنین
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Sargent)008/0=p( ،LBM)003/0=p (ساق پا و چربی
وجود ) ≥01/0p(در سطح ) p=005/0) (رابطه مستقیم(

. داري دیده نشدیمعنبین بقیه متغیرها رابطه ودارد
شنارکوردباپیکرسنجیعواملارتباط- 2جدول 

ي هاشاخص
آماري

متغیرها

±میانگین
rpانحراف معیار

024/0*-504/0*09/5±92/1)سال(سابقه شنا 

cm(27/2±21/24*455/0-*044/0(ول کف پا ط

cm(89/3±72/32*553/0-*011/0(طول بازو 

cm(98/1±66/17*531/0-*016/0(طول کف دست 

cm(87/2±10/25*538/0-*014/0(طول ساعد 

cm(78/15±30/163*516/0-*020/0(طول دو دست 

cm(13/1±12/8*555/0-*011/0(عرض کف دست 

cm(33/3±51/23*547/0-*012/0(ساعد دور

قدرت گریپ دست 
)kg(92/14±00/39*545/0-*013/0

032/0*480/0*79/28±47/10(%)درصد چربی 

*05/0<pدار است و از آزمون اختالف از نظر آماري معنی
.همبستگی جزیی استفاده شده است

هاي پیکرسنجی نتایج تقسیم مقادیر شاخص3جدول 
دهد، به دلیل اینکه قد ها را نشان میبر قد آزمودنیرا

ي هااندامافراد در دوران بلوغ از نظر رشد تناسبی با بقیه 
ندارد به عنوان یک عامل ) طول دست و پاها(بدن 

براي این که تأثیر . یرگذار در نظر گرفته شدتأثگرمداخله
امل نیز از بین برده شود، نسبت این عگرمداخلهاین عامل 

و به روش همبستگی را محاسبههااندامبر طول ) قد(
که در آن ]15[پیرسون مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت 

و ) p=002/0(قد نسبت طول ساعد به یرهايبین متغ
LBM000/0(به قد=p(با ضریب همبستگی در سطح

)01/0p<(طول کف دست به قد و نسبت)041/0=p ( و
رابطه ) >05/0p(در سطح )p=018/0(طول ساق به قد 

.پیدا شدداريیمنفی معن
هاهاي پیکرسنجی به قد آزمودنیارتباط نسبت شاخص- 3جدول 

rpیرهامتغ

دستدوطول
214/0-283/0قد

رانطول
083/0722/0قد

نشستهقدطول
127/0584/0قد

ساقطول
قد

*512/0-018/0

پاکفطول
781/0-065/0قد

ازوبطول
077/0-394/0قد

ساعدطول
قد

**628/0 -002/0

دستکفطول
قد

*450/0-041/0

LBM
قد

**794/0 -0001/0

.>05/0pداري در سطح یمعن* ، >01/0pداري در سطح یمعن**

بحث 
داد که با افزایش طول نشانحاضرحالدراطالعات

کف پا، طول بازو، طول کف دست، طول ساعد، طول دو
دست، عرض کف دست، دور ساعد، قدرت گریپ دست، 

Sargentدرصد چربی، سابقه شنا، قد نشسته، رکورد پرش 

کند یممتر سینه کاهش پیدا 100، رکورد شناي LBMو 
؛ یابدیمو با افزایش چربی ساق پا رکورد شنا نیز افزایش 

و استهاي سایر محققین هم راستا این نتایج با یافتهکه
ها در نتایج تحقیق حاضر با سایر یرتمغای وجود برخ
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ها، سطح یآزمودني جنسیتی هاتفاوتتحقیقات ناشی از 
ها و سایر خصوصیات از جمله یآزمودنتمرینات، نژاد 

همسان نبودن روش تحقیق بوده که در ادامه به بررسی 
.]19[ها پرداخته شده است این یافته

ان شناگر و همکاران، بر روي مردMariaدر تحقیق 
سن، قد و قدرت گریپ دست، مهمترین متغیرهاي ،نخبه

و 50(کوتاهيهامسابقات مسافتکننده دربینییشپ
سن و قد تنها يهاشاخصکهیبودند درحال) متر100

و 200(کننده در مسابقات متوسط بینییشمتغیرهاي پ
اندبوده) متر800(طوالنیيهاو در مسافت) متر400

]19[.Zampagni بررسیبهتحقیقیدرو همکاران
800، 400، 200، 100، 50شناي آزاد رکوردبینییشپ

ی و قدرت گریپ پیکرسنجيهامتر با توجه به شاخص
گزارش کردند که بین قدرت دست و ودست پرداختند

متر همبستگی 50سن و زمان عملکرد در مسافت کوتاه 
در آنها عامل وجود دارد و افزایش سن% 52داریمعن

. ]20[است بوده% 45،متر800در عملکرد شناي آوریانز
و همکاران که به بررسی رابطه بین Geladasدر تحقیق 

قد، وزن، طول اندام فوقانی، طول (یپیکرسنجعوامل 
ظرفیت ) پوستیهايیندست، طول پا، دور سینه و چ

فیزیولوژیکی و قدرت هندگریپ در ارتباط با سرعت شنا 
به این نتیجه ؛پرداخته بودند12-14دختران و پسران 

شانه و مچ پا یريپذبجز انعطافیرهاهمه متغرسیدند که 
متر پسرها ارتباط 100و همچنین سن اسکلتی، با شناي 

دست، به عنوان یپطول اندام فوقانی، و قدرت گر. داشتند
شناي آزاد از عملکردیتوجهقابليهاکنندهبینییشپ

این نتایج نشان . ]21[متر در پسران مشاهده شد100
تا حدي توسطتواندیمتر م100که عملکرد آزاد دهدیم

پیکرسنجی و آزمون ظرفیت فیزیکی در شناگران عوامل
ارتباط خوبی از اتاین تحقیق. ودجوان توضیح داده ش

متر را 100ثیر قدرت هندگریپ دست بر زمان شناي أت
اند که کامالً با نتایج به دست آمده با این تحقیق دادهنشان 

گونه بیان کرد که قدرت شاید بتوان این. همخوانی دارد
تواند تنها عامل پیش بینی کننده در گریپ دست می

هاي مسافت طوالنی هاي کوتاه باشد و در شنامسافت
و همکاران در Shahheydari.داراي تأثیر کمتري باشد

بین طول بازو و قد با زمان گزارش کردند که پژوهش خود 
ینبمتر سینه رابطه معکوسی وجود دارد و50شناي 

وجود ياقدرت گریپ دست و عملکرد شناگران رابطه
هاي این پژوهش در قدرت گریپ که با یافته. ]22[ندارد

تواند به علت تفاوت در یمیست که نراستاهمدست 
و نیز رشته متفاوت شنا جنسیت، سن، سطح رقابتی آنها 

هاي یژگیوو همکاران، به مقایسه Zuniga. باشد
پیکرسنجی در بین پسران و دختران شناگر سرعتی 

، درصد چربی، LBMآنها سن، وزن، قد، . نوجوان پرداختند
12اکتومورفی، مجموعه - اندومورفی-میزان مزومورفی

ها یآخروممحیط بدنی، نسبت عرض بین 11عرض بدنی، 
نسبت توده چربی بر ،ها و همچنینیلیاكار عرض بین ب

و با استفاده از نتایجددنقراردایري گاندازهقد را مورد 
دار بین یمعنمستقل نشان دادند که تنها اختالف tآزمون 

درصد چربی و میزان اندومورفی در بین دو جنس وجود 
آنها پیشنهاد کردند که عملکرد در شنا براي . داشت

هاي تمرینی طراحی ممکن است از طریق برنامهدختران
. ]23[شده براي کاهش چربی بدن بهبود پیدا کند 

Sprageue ه سال17تا 7در تحقیقی بر روي شناگران
در رندري داتشناگرانی که درصد چربی باالکه دریافت 
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شناي کرال سینه نسبت به افرادي که درصد چربی 
هاي یافته. ]24[کنند یتر شنا مآهستهرندداتريیینپا

پژوهش حاضر با نتایج این تحقیقات همراستاست، 
نشان از پایین ) r2=63/0(به قد LBMنسبت ،همچنین

. بودن میزان درصد چربی بدن به کل توده بافت نرم است
به عبارت دیگر با افزایش در نسبت توده نرم بدون چربی 

)LBM (است، که نشان از افزایش در حجم توده عضالنی
میزان . میزان رکورد در شناگران کاهش یافته است

)LBM ( با)38/0=r2 (دهد که این عامل نشان می
در حالی که این تحقیقات وجود . تأثیرگذاري باالیی دارد

هاي مسافت کوتاه چربی را به عنوان عامل مخرب در شنا
) r2=36/0(گزارش کرده در این تحقیق نیز چربی ساق پا با 

به صورت منفی بر ) r2=23/0(چربی کل بدن با و درصد 
در . روي نتایج رکورد، تأثیرگذاري خود را نشان داده است

ي هااندازهکه به تعیین رابطه برخی از Barghamdiتحقیق 
متر شناگران نخبه پسر 100ابعاد بدنی با زمان شناي 

سال پرداخته بود به این نتایج دست یافت که بین 18-13
ي وزن، طول قد هااندازهکرال سینه با زمان شناي

ایستاده، طول قد نشسته، طول دو دست، طول بازو، طول 
دست، طول ساعد، عرض کف دست، طول پا، طول ران، 

و محیط باسن رابطه همبستگی طول ساق پا، پهناي لگن
در پژوهشی که . ]25[داري وجود دارد یمعنمعکوس و 

Latt،فیزیولوژیکی، بیومکانیکی با عنوان عوامل و همکاران
بر سرعت شنا بر روي کنندهیشگوییو پیکرسنجی پ
؛متر شناي کرال سینه، انجام دادند100شناگران نوجوان 

را از قد ایستاده و طول بازو با یتوجهقابلداریارتباط معن
با این توانیکه م]26[میزان عملکرد شنا پیدا شد

شناگران بلندقدتر رسدیواقعیت توضیح داد که به نظر م

قد بلندتر باشناگران. ر بخورنددر آب سبهترتوانندیم
داراي طول دو دست بلندتر هستند که این یک مزیت در 

طول اندام فوقانی و عرض دهدیبازده شنا است که نشان م
شانه در ترکیب باهم ممکن است با بیومکانیکی مرتبط، 

و Barghamadi. دعامل مربوط به نیروي محرکه باش
وابط بین رشناگر مرد21اي بر روي در مطالعههمکاران

ارتباط با فاصله در تواتر استروك و استروكسرعت، طول 
آزاد را با متر 200شنايازمتر 50هردر طی شده

که ندنشان داد. آنها بررسی کردندپیکرسنجی هايویژگی
جود وداريگی معنیهمبستسرعتو تواتر استروكنیب

و تواتر استروكطول نیبدارمعنیو یرابطه منف. دارد
سرعت و طول نیبايرابطهچیه.تشوجود داكواستر

جینتا. شتدانآزاد وجود يمتر شنا200دراستروك
نشان داد که تفاوت ايمرحلهونیرگرسلیحاصل از تحل

مانند قد، پیکرسنجیهايویژگیسرعت و نیبداريمعنی
داردودطول بازو و شاخص توده بدن وجوزن، تفاوت

]27[.Barghamadiدیگريمشابهتحقیقدر،و همکاران
ارتباطکردندگزارشمردوزنشناگرانرويبر

درسرعتواستروكطولاستروك،تواتربینداريیمعن
درپیکرسنجی يهاشاخصباشنامتر10فاصلههر

وNasirzadeh. ]28[دارد وجودمتر100آزادشناگران
بانوجوانپسرشناگرانازنفر23پژوهشیدرهمکاران،

سینهکرالشنايعملکردزمانباراساله 13-15دامنه
ازکهکردندگزارشآنها. قراردادندمطالعهموردمتر50

ازودستدوطولوقدپیکرسنجیهايشاخصمیان
شاخصواستروكطولبیومکانیکیهايشاخصمیان

بوده ارتباطدرشناعملکردباداريیمعنطوربهاستروك
استمتأثراستروكتواترواستروكطولازشناو سرعت
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درتفاوتاستممکنبازوطولوقدبیناختالف. ]29[
چنان که در تحقیق حاضر . دهدتوضیحرااستروكطول

نیز نشان داده شد که بین نسبت طول ساعد بر قد و طول 
بر قد بیشتري، در این ورزشکاران وجود داشته کف دست 

باچنان که.که استروك بلندتري را به وجود آورده است
دربزرگیبرندهپیشنیروياستروكطولشدنتر بزرگ

اصلیعللشود که ازیمایجاداستروكتواترازضربههر
وWest.شودیمشناگران محسوب درباالترسرعتدر

عواملعنوانبهراتوانوقدرتیقیتحقدرهمکاران،
سرعتیشناگراندرشنااستارتدرکنندهبینییشپ
بهقدرتکهکردندگزارشها آن. کردندبررسیالمللیینب

و) شدهیفتعرمتر15(استارتدرکلیديعاملعنوان
طوربهزمان استارت. بوده استآزادمتر50شناي

1RM)(1Repetition Maximumقدرت باداريیمعن

)74/0-=r (ارتفاع پرش)69/0-=r(نسبیقدرتو
)66/0-=r (یدر تحقیقچنان که .]30[بود مرتبط

Geladasپايتوان انفجارنیز گزارش کردند که و همکاران
کنندهبینی یشپعامل یکبه عنوان)پرش هوریزنتال(

ده بومتر در پسران100شناي آزاد از عملکردیتوجهقابل
کههمسوستحاضرپژوهشباهایافتهاین. ]21[است 
تحتانیانفجاري در اندامتواندهند افزایش دریمنشان

) هااستارت و برگشت(اجراي درکلیديعاملیکتواندیم
هاي سرعتی رسیدن به اوج عملکرد در شنادربهترهر چه

بر در تحقیق، Bahardanshiravan. باشد) متر50و 100(
الی11سنیمحدودهدرپسرنخبهنوجوانشناگرروي
گیري مورد اندازهپیکرسنجی زیر رايهاشاخصه سال14

بازو،طولبدن،چربی،چربیبدونوزنوزن،قد،:قرارداد
بازودور،سینهقفسهدوردست،مچقطردست،کفطول

وتنهطولانقباض،حالتدربازودوراستراحت،حالتدر
وپاکفطول،کتفآخرمیزائدهدوفاصلهسر،ردوسر،

بینکهنتایج این تحقیق نشان داد .تحتانیاندامطول
داريمعنیرابطهبرندهجلونیرويباسردوروبدنچربی

جلونیرويبامتغیرهابقیهبینبرعکسوجود ندارد ولی
و Mello. ]31[شدمشاهدهداريمعنیرابطهبرنده

ثیر عوامل پیکرسنجی، أقیقی که به تدر تحهمکارش 
بر سینهمتر کرال100فیزیولوژیکی و تکنیکی در شناي 

انجام دادند به این نتیجه دست 12- 14روي شناگران 
یافتند که عوامل فیزیولوژیکی و تکنیکی به طور 

.نسبت به عامل پیکرسنجی موثرتر هستنديابرجسته
، وزن، سرعت هوازيیبتوان : در هشت مورد زیرهاآن

بین دو زائده عرضبحرانی، شاخص شنا، حجم بدن، 
داري را گزارش کردندیمعنآخرمی، سن و قد ارتباط 

]32[.
Soniaوبدنیریخترابطهمطالعهوبررسیبه

شنايمسابقاتدرشناعملکردباشنامختلفهايیلاست
. پرداختسال19زیر

کرالوهسینکرالسرعتیشناگرانکردگزارشاو
هاي شناگران در بقیه گروهازترسنگینوبلندترقدپشت
دو گروه جنسیتیهرهاي مختلف شنا بوده که درسبک

رو با شناگران پروانهگروهنیز این تفاوت وجود داشته و 
قد و وزنمقدارکمتریندارايمتمایزساختار فیزیکی

بایسنجیکرپمتغیرهايبیندراو همچنین.بوداند
محیطوزن،را در قد،داريیمعنشنا همبستگیعملکرد
به دست چربیدرصدودستدوطولبازو،طولسینه،
يهاسبکدرشناگرانکهرسیدنتیجهاینبه؛ و آورد

بدنیشکلواندازهدارايمختلف،مسابقاتومختلف شنا
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ایننتایج. ]33[بودند اولیهنوجوانیسنیندرمختلف
تناقضدرحاضرپژوهشباعواملازبرخیدرتحقیقات

فوقتحقیقاتدرکهکردبیانگونهاینتوانمیکهاست
تجزیه وبرايشدهاستفادهموردآماريروشدرهم

کهوزنوقدجملهازگرمداخلهعواملهموهادادهتحلیل
نشدهکنترلدارندشدیديتغییراتسنیدامنهایندر

.است
یج به دست آمده به مربیان توصیه با توجه به نتا

شود که هنگام انتخاب شناگران در سنین اولیه یم
ي ابعاد بدنی یاد شده و ترکیب هامشخصهنوجوانی به 

که بیشتر از وراثت متأثر است توجه نمایند، هاآنبدنی 
ووقتدرییجوصرفهعالوه برصورتینادرکهچرا
یورزشاوج عملکردبهیدنرسدریشتريبیتموفق،ینههز

.خواهد شدحاصل

، محدود بودن نمونه آماري مطالعهاینهايمحدودیتاز
تفسیر کیفیتبرکهبودکنترلقابلغیرعواملسایرو 

.استداشتهتأثیرهاداده

ريگینتیجه
گیري کرد گونه نتیجهیناتوان یمدر کل از این پژوهش 

کرسنجی صحیح و هاي پیکه استعدادیابی نوجوانان با روش
ی متغیرهاي طول سنجیکرپدقیق بوده و از بین عوامل 

ساعد، طول بازو، طول کف دست، عرض کف دست، وطول 
هاي ترکیب بدن، درصد چربی و دو دست و از شاخص

LBMبا زمان عملکرد در شنا ارتباط بیشتري دارد .
تشکر و قدردانی

رانی که به شناگاز دانندیمقاله بر خود الزم میسندگاننو
پژوهش انجامخود امکانیمانهبا همکاري صمعنوان آزمودنی،

..کنندیرا فراهم آوردند، تشکر و قدردان
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Determining the Relationship between some of the Anthropometric Factors

and Explosive Foot power with a Swimming 100 m Freestyle Adolescent

Elite Swimmers’ time

R. Salehi1, F. Pashazadeh2, A.A. Norasthe3, S.Sh. Bagheri Gouransarab4
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Background and Objective: The aim of the present study was to examine the relationship between

characteristics of anthropometry, body fat percentage and amount of Sargent jump with swim time (100 m

freestyle) in adolescent elite swimmers.

Materials and Methods: This study was a descriptive therefore, 21 male swimmers aging 10-15 years old were

evaluated in: height, weight, 8 length body, 5 width body, 7 circumference body, 2 skinfold, hand grip strength

and also Sargent jump with using the scales, tape meter, caliper and hand grip device and recorded the resulting

data analyzed by partial and Pearson correlation tests.

Results: The results of this study showed that there is a negative significant correlation between swimmers

record (73.50 ± 10.69 seconds) with arm length (32.72 ± 3.89 cm), forearm length (25.10 ± 2.87 cm), hand

length, arm span length, foot length, the width of the palm, forearm circumference, hand grip strength, body fat

percentage and the history of swimming (p≤0.05). In addition, there is a direct correlation between Sargent jump

records and sitting height, LBM and fat calf (p≤0.01). Pearson correlation test which was also used to analyze

the ratio of limb length to height, showed that there are significant negative relationships between the ratio of

forearm length to height and the LBM to height (p≤0.01).

Conclusion: Talent of adolescents with anthropometric methods is accurate and some of anthropometric factors,

have more relationship with the performance in swimming.
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