شماره  .،22تابستان  .،3131صص 39-334

فيزيولوژي ورزشي

تدوين نورم ويژگیهای آنتروپومتريک پسران  8تا  31سال ايرانی
1

محمدرضا محمودخانی ،3امیر داداش پور ،2مجید نیری
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 .1پژوهشگر مرکز مطالعات استعدادیابی سازمان ورزش بسیج و دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
 .2پژوهشگر مرکز مطالعات استعدادیابی سازمان ورزش بسیج و کارشناس ارشد دانشگاه خوارزمی
 .3پژوهشگر مرکز مطالعات استعدادیابی سازمان ورزش بسیج و کارشناس ارشد دانشگاه تهران
تاريخ دريافت3132/29/22 :

تاريخ پذيرش3132/32/34 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،تدوين نورم ويژگيهاي آنتروپومتريك نونهاالن پسر ايراني بود .پژوهش حاضر از نوع
توصيفي براي تدوين نورم است 3733 .نفر از نونهاالن پسر داوطلب شركت در برنامههاي اوقات فراغت تابستاني
سازمان ورزش بسيج به دنبال فراخوان عمومي و به روش داوطلبانه در اين مطالعه شركت نمودند و در  6گروه
سني  8تا  31سال تقسيم شدند .بر اساس دستورالعمل انجمن بين المللي پيشبرد پيكرسنجي متغيرهاي قد،
وزن ،قد نشسته ،ضخامت چربي زير پوستي در هشت نقطه ،محيط اندام در پنج نقطه و پهناي استخوان هاي بازو
و ران اندازهگيري شد و تيپبدني بهروش هيث-كارتر محاسبه گرديد .تحليل دادهها با استفاده از شاخصهاي
گرايش به مركز ،انحراف استاندارد و آزمون كلموگروف اسميرنوف محاسبه گرديد .يافتهها نشان داد اجزاي نوع
پيكري نونهاالن پسر ايراني در اكتومورفي  ،1/3مزومورفي 4/1و در اندومورفي  1/3بود و آن ها از جزء مزومورفي
باالتري نسبت به ساير اجزاي تيپبدني برخوردار بودند .همچنين يافتهها بيانگر افزايش تدريجي شاخصهاي
مرتبط با چربي از  8تا  32سالگي و كاهش آن در  31سالگي بود .نتايج افزايش مستمر متغيرهاي محيط و طول
اندام را نشان داد .نونهاالن 8تا  32ساله از تيپبدني«مزومورف متعادل» و نونهاالن  31ساله ،از تيپبدني
"مزومورف اكتومورف" برخوردار بودند .با توجه به نتايج به نظر ميرسد شاخصهاي مرتبط با چربي در سنين  8تا
 32سالگي افزايش پيدا ميكند و در  31سالگي كاهش مييابد .اين نورم واحد ميتواند در آزمونهاي غربالگري
استعداديابي ورزشي ،پايشهاي رشدي ،مالحظات تغذيهاي و صدمات ورزشي مورد كاربرد پژوهشگران ديگر قرار
گيرد.
واژگان کلیدی :آنتروپومتري ،نورم ،غربالگري ،نونهال پسر

* نویسنده مسئول

Email: mmahmoodkhani@yahoo.com
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مقدمه
آنتروپومتری به عنوان روشی غیر تهاجمی و ارزان شناخته میشود که اطالعات فراوانی را در مدت
زمانی کوتاه از تعداد زیادی آزمودنی به دست میدهد ( .)1مطالعات این حوزه کاربرد گستردهای در
ادبیات پژوهشی پژوهشگران تربیتبدنی و علوم ورزشی دارد؛ به طوری که موضوعات مختلفی چون
ارگونومی ،استعدادیابی ورزشی ،آسیبشناسی ورزشی و اصالح ناهنجاریهای وضعیتی ،1پایشهای
رشدی و سالمتی در ارتباط با فاکتورهای آنتروپومتریك بررسی و مطالعه میشود.
در زمینه ی کاربرد پیكرسنجی در استعدادیابی بلوم فیلد معتقد است هر ورزش به ورزشكارانی با
ابعاد و اندازههای بدنی خاصی نیاز دارد و شكل بدنی ،نقش مهمی را در خود گزینی 2افراد جهت
شرکت در فعالیتهای ورزشی رقابتی به عهده دارد ( .)2نتایج برخی پژوهشها نیز از ارتباط ویژگی-
های آنتروپومتریكی و تیپ بدن با عملكرد ورزشی ،مشابه بودن نوع پیكری بازیكنان جوان و
بزرگسال یك رشته ( )3،4و ثبات نسبی تیپ بدنی در طول عمر ( )3،5،6حكایت دارد .این شاخص
ها میتوانند در شناسایی افراد مستعد سودمند باشند؛ به ویژه این که شاخصهای پیكری تحت
تأثیر عوامل ژنتیكی قرار داشته و کمتر تحت تاثیر تمرین و رژیم غذایی است ( .)4هیث وکارتر
معتقدند تیپ بدنی اطالعات ضروری در ارتباط با شانس موفقیت در رشته ورزشی خاص را فراهم
می آورد ( .)2عالوه بر این بلوم فیلد و همكاران اطالعات تیپ بدنی را برای پیشگویی موفقیت
ورزشكاران در رشتههای ورزشی مناسب می دانند ( .)2برخی نیز بر این باورند که تفاوت در اندازه و
ابعاد بدنی در بسیاری از رشتهها به روشنی میتواند تعیین کنندهی موفقیت یا شكست باشد ( )7به
گونهای که تجزیه و تحلیل عملكرد ورزشكاران در مسابقات بزرگ بینالمللی و بازیهای المپیك
نشان میدهد موفقیت یك ورزشكار از ترکیب توانمندی ورزشی ،ساختمان و ترکیب بدنی او تأثیر
میپذیرد .از این رو ارزیابی ویژگیهای پیكری و مقایسه آن با ورزشكاران نخبه به عنوان یكی از
روشهای پیش بینی امكان موفقیت افراد مطرح است ( )8،9و تقریباً در تمام مدلهای استعدادیابی،
از آزمونهای آنتروپومتری به عنوان بخش مهمی از فرآیند غربالگری استفاده میشود (.)8،11
مقایسهی ویژگیهای پیكری افراد در یك جامعه همگن میتواند منجر به شناسایی نفراتی شود که
دارای برتریهای مشهود نسبت به دامنه طبیعی جامعه هستند .بر اساس منحنی توزیع طبیعی می-
توان با استفاده از شاخصهای آماری یك جامعه به شناسایی کسانی پرداخت که در پارامترهای
مختلف نسبت به میانگین جامعه خود دارای برتریهای ذاتی یا اکتسابی هستند .این تفسیر میتواند
مبنای رویكردی کاربردی در استعدادیابی ورزشی قرار گیرد .رویكردی که معتقد است در صورت
1. Postural
2. Self-Selection
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وجود میانگین و انحراف استاندارد از رکوردهای افراد جامعه در شاخصهای مورد اهمیت برای
تعیین استعداد در یك رشته خاص میتوان به شناسایی برترین نفرات پرداخت .در برخی رشتههای
ورزشی که وابستگی بیشتری به ابعاد پیكری دارند افراد مستعد ورزشی نسبت به میانگین جامعه
خود از برتریهای مشهودی برخوردار هستند .این واقعیت باعث به وجود آمدن مفهومی به نام «ابر
انسان ها» در ورزش گردیده است .در مطالعات مربوط به آمادگی حرکتی ،مهارتی و آمادگی
جسمانی نیز که در ارتباط با عوامل آنتروپومتریكی انجام شده است شواهد متعددی از ارتباط این
ویژگیها با عوامل مرتبط با آمادگی حرکتی ،مهارتی و آمادگی جسمانی ارائه گردیده است .وونگ
( ) 2119ارتباط برخی خصوصیات آنتروپومتریكی و عوامل آمادگی جسمانی را مورد بررسی قرار داد
و بیان کرد که افراد بلند قامتتر در آزمون پرش سارجنت و دو  541متر رکوردهای بهتری به دست
آوردهاند .چرا که طول گام بلند در دویدنهای مسافت باال مزیت مكانیكی به حساب میآید (.)11
همچنین بومس ( )1996معتقد است در برخی مواقع ویژگیهای پیكرسنجی ورزشكار مانند قد،
وزن ،ترکیب بدن ،ابعاد استخوانی و محیط اندام به شكلی پیچیده با عملكرد ارتباط دارند (.)12
در حوزهی آسیب شناسی ورزشی ،تنوع نقاط آسیب دیده در رشتههای مختلف ،تفاوت در میزان
شیوع صدمات و متفاوت بودن اندام درگیر در هر رشتهی ورزشی برخی محققان را به بررسی دقیق-
تر ویژگیهای پیكری ورزشكاران (به عنوان یك عامل خطر درونی) سوق داده که از مهمترین
موضوعات مورد توجه در این بخش بررسی ارتباط ویژگیهای پیكری ورزشكاران با شیوع آسیب
دیدگی است .اندازه های بدن شامل قد ،وزن ،طول و محیط اندام ،وزن بدون چربی ،شاخص توده
بدن ،مقدار چربی بدن و تیپبدنی همگی متغیرهای بیومتریك یا اندازههای آنتروپومتریكی هستند
که به عنوان عوامل خطرزا در ایجاد آسیب محسوب میشوند ( )13لیكن با وجود انجام برخی
پژوهشها در خصوص ارتباط ویژگیهای پیكری با آسیبها کماکان نقاط مبهم بسیاری در این
خصوص وجود دارد ( .)14این مسئله به ویژه در پژوهشهای مربوط به آسیبدیدگی نونهاالن و
نوجوانان بیشتر به چشم میخورد زیرا حجم مقاالت در خصوص این گروه سنی بسیار اندك است.
در مطالعات ارگونومی نیز ارتباط تنگاتنگ ویژگیهای آنتروپومتری با میزان ابتال به ناهنجاریهای
وضعیتی ذکر شده است ،بهگونهای که آقا رفیعی ( )1387در پژوهشی به بررسی تناسب ابعاد
مبلمان مدارس با مشخصههای آنتروپومتریك دانشآموزان پرداخته و گزارش نمود که در طراحی و
ساخت میز و نیمكتهای مدارس توجه به معیارهای آنتروپومتریكی دانشآموزان انجام نگرفته است
و این امر در آینده میتواند چرخهی بهداشت و سالمت جامعه را به خطر اندازد ( )15و اکثر
پژوهشهای مشابه در کشور از این مسئله حمایت میکند (.)16-18
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عالوهبر این در بخش مطالعات مرتبط با پایشهای رشدی و سالمتی وجود نورمهای ملی اهمیت
ویژهای دارد؛ زیرا در استفاده از نمودارها و نورمهای رشدی ،در درجه اول باید تعیین کرد که
آزمودنیها در شرایط مشابهی از لحاظ فرهنگی ،نژادی و ویژگیهای اجتماعی -اقتصادی باشند تا
کودکان بر اساس یافتههای هنجار شده مربوط به خودشان ارزیابی شوند ( .)19با وجود اهمیت و
گسترهی کاربردی مطالعات آنتروپومتریك ،پژوهش جامع و نورم بومی مشخصی که به لحاظ کمی و
از حیث وسعت جامعه و نمونه در بردارندهی پارامترهای پیكری مورد توجه پژوهش حاضر باشد؛
یافت نشد .اکثر پژوهشهای انجام گرفته شاخصهای قد ،وزن و  BMIرا اندازهگیری و آن را با
دادههای مرجع مقایسه کردهاند .این پژوهش نورم واحدی را برای شاخصهای مختلف پیكری
نونهاالن پسر ایرانی ارائه میکند که میتواند بهعنوان مبنای غربالگری و مقایسه آنتروپومتریكی در
این گروه مورد استفاده قرار گیرد.
روش پژوهش
با توجه به اهدافی که در این پژوهش دنبال میشود ،روش آن از نوع توصیفی است .هدف اصلی آن
ارایه و توصیف ویژگیهای پیكری نونهاالن پسر ایرانی ،بدون دخل و تصرف و بدون اعمال متغیری
بر آن ها بود .جامعه آماری پژوهش حاضر را نونهاالن پسر  8تا  13ساله کشور که داوطلب حضور در
پایگاههای اوقات فراغت تابستانی سازمان ورزش بسیج در مراکز استانها بودند تشكیل دادند .با
توجه به این که شرکتکنندگان در این پژوهش در پی فراخوان عمومی و به صورت خود خواسته
ثبت نام کرده بودند ،بنابراین نمونهگیری به روش داوطلبانه بود .نمونه آماری شامل  1719نفر
(میانگین سنی 11/19 ±1/19سال ،وزن  37/84 ±11/54کیلوگرم و قد 143/63±9/63سانتیمتر)
از افرادی بود که در دامنه سنی مذکور قرار داشتند که از استانهای آذربایجان شرقی ،آذربایجان
غربی ،ایالم ،خراسان رضوی ،خوزستان ،بوشهر ،چهارمحال و بختیاری ،سمنان ،فارس ،قزوین ،قم،
کردستان ،کرمان ،کرمانشاه ،گلستان ،گیالن ،لرستان ،مازندران ،مرکزی و یزد انتخاب شدند .سپس
شرکتکنندگان در  6گروه سنی از  8الی  13سال تقسیم گردیدند .به منظور ثبت دادههای پیكری
از فرم کامل سطح  1ایساك 1استفاده گردید و برای اندازهگیری متغیرهای پیكری بر اساس
دستورالعمل انجمن بین المللی پیشبرد پیكرسنجی از سمت راست بدن متغیرهای قد ،وزن ،قد
نشسته ،ضخامت چربی زیر پوستی در هشت نقطه ،محیط اندام در پنج نقطه و پهنای استخوان های
بازو و ران اندازهگیری شد .هر یك از مقادیر آنتروپومتری دو بار اندازهگیری شد و اگر میزان اختالف
)1. International Society For Advancement Of Kinanthropometry(ISAK
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دو عدد از مقدار خطای استاندارد اندازهگیری بیشتر بود (طبق دستورالعمل ایساك میزان استاندارد
خطای اندازهگیری برای الیههای پوستی  5درصد و برای پهناها و محیطها  1درصد است) ،اندازه-
گیری برای بار سوم نیز تكرار میشد .سپس میانگین دفعات اندازهگیری شده برای هر متغیر به
عنوان عدد نهایی ثبت شد.
قد ایستاده و نشسته شرکتکنندگان با قدسنج دیواری ( SECAبا دقت  1میلیمتر) و وزن آن ها با
ترازوی دیجیتال ( SECAبا دقت  1/1کیلوگرم) اندازهگیری شد .سپس قطر اندامها (بازو در حالت
ریلكس ،بازو در حالت خم شده و منقبض ،دور کمر ،دور لگن و دور ساق) با متر نواری ( Lufkinبا
دقت  1میلیمتر) اندازهگیری شد .ضخامت چربی زیر پوستی در هشت نقطه (دوسر بازو ،سه سر
بازو ،تحت کتفی ،تاج خاصره ،خار خاصره ،شكمی ،جلو ران و داخل ساق) با کالیپر Slim guide
(با دقت  1/5سانتیمتر) اندازه گیری شد و پهناهای استخوانی بازو و ران با کالیپر مخصوص استخوان
( mitutoyoبا دقت  1میلیمتر) اندازهگیری گردید (.)6
به منظور محاسبه اجزاء نوع پیكری و تعیین تیپبدنی به روش هیث-کارتر و سایر شاخص های
ترکیببدنی از نرم افزار پیكرسنجی استفاده شد که روایی و پایایی این نرم افزار توسط محمودخانی
و براتی ( )1391گزارش شده است ( .)21برای توصیف و تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی
استفاده شد؛ به گونهای که دادهها به کمك جدول فراوانی و با میانگین و پراکندگی (انحراف
استاندارد) توصیف شدند .در بخش آمار استنباطی برای بررسی طبیعی بودن توزیع از آزمون
کلموگروف اسمیرنوف استفاده شد .تمام محاسبات با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  16صورت
گرفت.
نتايج
توزیع طبیعی دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف بررسی شد و مشخص گردید
دادههای اندازهگیری شده توزیع طبیعی دارند .میانگین ،انحراف معیار و محدوده نورم فاکتورهای
پیكرسنجی جامعه مورد نظر پژوهش از استانهای آذربایجان شرقی و غربی ،ایالم ،بوشهر ،چهار
محال و بختیاری ،خراسان رضوی ،خوزستان ،سمنان ،فارس ،قزوین ،قم ،کردستان ،کرمان،
کرمانشاه ،گلستان ،گیالن ،لرستان ،مازندران و مرکزی که در مجموع  1719نفر بودند و به تفكیك
سن برای هر پارامتر در جداول  1تا  4آورده شده است .در شكلهای  2 ،1و  3نیز میزان تغییرات
جزء اندومورفی ،توده خالص چربی و درصد چربی بدن از  8تا  13سالگی نشان داده شده است.
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جدول  .3ميانگين ،انحراف استاندارد و دامنه نورم ويژگيهاي پيكري مرتبط با سالمتي نونهال  8تا  31سال ايراني
(تعداد نمونه 3733نفر)
رده سني

تعداد

8
ساله
3
ساله
32
ساله
33
ساله
32
ساله
31
ساله

وزن (كيلوگرم)

قد نشسته (سانتيمتر)

قد (سانتيمتر)

میانگین ±
انحراف استاندارد

میانگین±
انحراف استاندارد

دامنه نورم

میانگین±
انحراف استاندارد

دامنه نورم

دامنه نورم

()65/88-72/8

81

29/21±7/21

()22-36/42

131/12±6/47

()123/65-136/56

69/34±3/46

231

31/57±8/24

()23/33-39/81

135/47±6/79

()128/68-149/26

71/11±4/82

()66/29-75/93

446

35/33±9/22

()26/11-44/55

141/41±7/65

()132/76-148/16

72/93±5/13

()67/8 -78/16

545

39/31±11/13

()29/28-49/34

145/49±7/19

()138/4-152/58

75/43±4/16

)71/27 -79/59

331

43/62±11/69

()32/93-54/31

151/99±7/63

)143/36 -158/62

77/78±4/79

()72/99-82/57

86

45/18±8/82

()36/26-53/9

155/65±8/92

)146/73 -164/57

81/21±4/44

()75/76 -84/64

ادامه جدول شماره 3
رده سني

3
ساله
32
ساله
33
ساله
32
ساله
31
ساله

تعداد

8
ساله

طول اندام تحتاني

شاخص توده بدني

توده خالص بدن

(سانتيمتر)

(كيلوگرم برمترمربع)

(كيلوگرم)
میانگین ±انحراف
استاندارد

میانگین±
انحراف استاندارد

دامنه نورم

میانگین±
انحراف استاندارد

دامنه نورم

دامنه نورم

()21/6-28

81

61/78±4/42

()56/36-65/2

17/17±2/95

()14/12-21/12

24/31±3/7

231

64/36±5/15

()59/31-69/41

17/12±3/21

()13/81-21/23

26/16±4/38

()21/68-31/44

446

67/47±5/88

()61/59-73/35

17/72±3/37

()14/35-21/19

28/65±4/77

()23/88-33/42

545

71/16±4/84

()65/22-74/9

18/41±3/62

()14/78-22/12

31/32±4/91

()26/41-36/23

331

73/11±4/71

()68/41-77/81

18/98±3/74

()15/24-22/72

35/23±5/74

()29/49-41/97

86

75/44±6/17

()69/27-81/61

18/54±2/97

()15/57-21/51

37/76±5/65

()32/11-43/41
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ادامه جدول شماره 3
رده سني

تعداد

8
ساله
3
ساله
32
ساله
33
ساله
32
ساله
31
ساله

توده چربي بدن (كيلوگرم)

درصد چربي بدن

میانگین ±انحراف
استاندارد

دامنه نورم

میانگین ±انحراف
استاندارد

دامنه نورم

81

4/91±4/14

()1/77-9/15

15/14±8/14

()7/1-23/18

231

5/51±4/57

()1/94-11/18

15/78±8/11

()7/77-23/79

446

6/67±5/64

()1/13-12/31

16/98±8/81

()8/17-25/79

545

7/99±6/29

()1/7-14/28

18/35±9/28

()9/17-27/63

331

8/38±6/46

()1/92-14/84

17/41±9/2

()8/21-26/61

86

7/32±4/92

()2/4-12/24

15/26±7/49

()7/77-22/75

جدول شماره  :2ميانگين ،انحراف استاندارد و دامنه نورم ضخامت چربي زير پوستي نونهاالن  8تا  31سال ايراني
(تعداد نمونه  3733نفر)

رده سني
3
ساله
32
ساله
33
ساله
32
ساله
31
ساله

تعداد

8
ساله

چين شكمي (ميليمتر)

چين دوسر بازويي (ميليمتر)

چين سه سر بازويي (ميليمتر)

میانگین±انحراف
استاندارد

دامنه نورم

میانگین±انحرا
ف استاندارد

دامنه نورم

میانگین±انحراف
استاندارد

دامنه نورم

81

11/45±11/74

()1/91-22/19

4/93±2/88

()2/15-7/81

9/13±5/17

()3/96-14/31

231

11/94±9/28

()1/66-21/22

5/28±2/94

()2/34-8/22

9/52±5/21

()4/32-14/72

446

14/11±11/77

()3/23-24/77

6/21±4/12

()2/19-11/33

11/81±5/74

()5/16-16/54

545

15/75±11/99

()3/76-17/74

6/71±4/16

()3/64-11/76

11/68±6/21

()5/48-17/88

331

16/14±11/17

()4/123-27/27

6/41±3/99

()2/42-11/41

12/11±6/31

()5/31-18/31

86

13/58±8/62

()4/96-22/21

6/11±4/12

()2/18-11/12

11/71±5/64

()5/16-16/34
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ادامه جدول شماره 2

رده سني
3
ساله
32
ساله
33
ساله
32
ساله
31
ساله

تعداد

8
ساله

چين تحت كتفي (ميليمتر)

چين ستيغ خاصره (ميليمتر)

چين ميانه ساق (ميليمتر)

میانگین±انحراف
استاندارد

دامنه نورم

میانگین±انحراف
استاندارد

دامنه نورم

میانگین±انحراف
استاندارد

دامنه نورم

81

8/11±6/21

()1/91-14/31

9/55±9/12

()1/53-18/57

8/66±5/83

()2/83-14/49

231

7/84±5/47

()2/37-13/31

9/94±8/15

()1/89-17/99

9/23±5/57

()3/66-14/81

446

9/54±7/15

()2/49-16/59

12/64±9/45

()3/19-22/19

11/57±6/42

()4/19-16/59

545

11/79±7/99

()2/81-18/78

14/73±11/23

()4/51-24/96

11/61±7/17

()4/44-18/78

331

11/74±7/25

()3/49-17/99

14/17±9/15

()5/12-23/32

12/13±6/97

()5/16-19/11

86

9/63±5/61

()4/12-15/24

12/51±7/99

()4/51-21/49

11/91±7/37

()3/53-18/27

ادامه جدول شماره 2
رده سني
ساله
3
ساله
32
ساله
33
ساله
32
ساله
 31ساله

تعداد

8

چين جلو ران (ميليمتر)

چين خار خاصره (ميليمتر)

میانگین±انحراف
استاندارد

دامنه نورم

میانگین±انحراف
استاندارد

دامنه نورم

81

13/71±8/41

()5/29-22/11

7/76±7/31

()1/45-15/17

231

14/15±7/95

()6/11-22/11

6/82±5/67

()1/15-12/49

446

16/11±8/16

()7/95-24/17

8/77±7/14

()1/63-15/91

545

17/19±8/37

()8/82-25/56

11/18±8/16

()2/12-18/24

331

17/26±8/17

()9/19-25/43

11/19±7/41

()2/78-17/61

86

15/66±7/93

()7/73-23/59

8/11±5/54

()3/47-13/59
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جدول شماره  :1ميانگين ،انحراف استاندارد و دامنه نورم قطر استخواني و محيط اندام نونهاالن  8تا  31سال ايراني
(تعداد نمونه  3733نفر)

تعداد

رده سني

قطر استخوان (ميليمتر)
میانگین±انحراف
استاندارد

دامنه نورم

میانگین±انحراف استاندارد

81

7/91±1/6

()7/31-7/51

5/24±1/43

()4/81 - 5/67

231

8/24±1/62

()7/62-8/86

5/4±1/46

( )4/94 -5/86

446

8/44±1/63

()7/81 -9/17

5/57±1/49

( )5/18 -6/16

545

8/71±1/64

()8/17 - 9/35

5/74±1/47

( )5/27 -6/21

331

9±1/66

( )8/34 -9/66

5/96±1/5

( )5/46 -6/46

86

9/18±1/61

( )8/47 -9/69

6/19±1/53

( )5/66 -6/72

ساله
ساله
32
ساله
33
ساله
32
ساله

ران

دامنه نورم

8
3

بازو

 31ساله

ادامه جدول شماره 1

تعداد

رده سني

محيط (سانتيمتر)

8
ساله
3
ساله
32
ساله
33
ساله
32
ساله
 31ساله

بازو در حالت عادي

بازو در حالت خمش و انقباض

میانگین±انحراف
استاندارد

دامنه نورم

میانگین±انحراف استاندارد

دامنه نورم

81

19/18±3/1

()15/98-2/18

21/21±3/12

() 17/19- 23/23

231

19/48±3/14

()16/34-22/62

21/72±3/18

( ) 17/64-23/8

446

21/49±3/4

()17/19-23/89

21/76±3/21

( ) 18/55-24/97

545

21/29±3/53

()17/76-24/82

22/65±3/36

( )19/29 -26/11

331

22/32±3/63

()18/69-25/95

23/78±3/49

( ) 21/29-27/27

86

22/33±2/97

()19/36- 25/3

23/93±2/88

( )21/15 -26/81
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ادامه جدول شماره 1

رده سني
3
ساله
32
ساله
33
ساله
32
ساله
31
ساله

تعداد

8
ساله

محيط اندام (سانتيمتر)
ساق پا

كمر

لگن

میانگین±انحراف
استاندارد

دامنه نورم

میانگین±انحراف
استاندارد

دامنه نورم

میانگین±انحراف
استاندارد

دامنه نورم

81

26/5±3/1

()23/4-29/6

66/88±7/16

()59/82-73/94

57/93±7/2

()51/73-65/13

231

27/36±3/3

()24/16-31/66

68/66±7/95

()61/71-76/61

58/59±7/8

()51/79-66/39

446

28/72±3/69

()25/13-2/41

72/24±7/92

()64/32-81/16

61/15±8/23

()52/92-66/38

545

29/91±3/98

()25/93-3/89

75/22±8/11

()67/21-83/23

63/26±8/72

()54/54-71/98

331

31/1±3/87

()27/23-4/97

78/14±8/16

()69/88-86/2

65/36±8/7

()56/66-74/16

86

31/67±3/24

()28/43-4/91

79/16±6/36

()72/7-85/42

65/15±7/22

()57/93-72/37

ادامه جدول شماره 1

رده سني

تعداد

نسبت محيط كمر به لگن

8
ساله
3
ساله
32
ساله
33
ساله
32
ساله
 31ساله

میانگین±انحراف استاندارد

دامنه نورم

81

1/86±1/14

()1/82-1/9

231

1/85±1/15

()1/81-1/9

446

1/58±1/14

()1/54-1/62

545

1/83±1/14

()1/79-1/87

331

1/83±1/14

()1/79-1/87

86

1/82±1/14

()1/78-1/86
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جدول شماره  :4ميانگين (انحراف معيار) و دامنه نورم تيپ بدني پسران  8تا  31سال ايراني

(تعداد نمونه  3733نفر نونهال)

رده سني
ساله
3
ساله
32
ساله
33
ساله
32
ساله
31
ساله

تعداد

8

اندومورفي

اكتورمورفي

مزومورفي
میانگین±انحراف
استاندارد

میانگین±انحرف
استاندارد

دامنه نورم

میانگین±انحراف
استاندارد

دامنه نورم

دامنه نورم

()1/37-4/17

81

2/86±1/8

()1/16-4/66

4/47±1/12

()3/35-5/59

2/72±1/35

231

2/89±1/82

()1/17-4/71

4/32±1/21

()3/11-5/53

3/2±1/49

()1/71-4/69

446

3/16±1/88

()1/18-4/94

4/33±1/22

()3/11-5/55

3/16±1/55

()1/61-4/71

545

3/31±2/15

()1/26-5/36

4/31±1/28

()3/12-5/58

3/17±1/65

()1/52-4/82

331

3/35±1/97

()1/38-5/32

4/32±1/39

()2/93-5/71

3/25±1/72

()1/53-4/97

86

2/8±1/64

()1/16-4/44

4/13±1/27

()2/86-5/4

3/69±1/63

()2/16-5/32

ادامه جدول شماره 4

رده سني
3
ساله
32
ساله
33
ساله
32
ساله
 31ساله

تعداد

8
ساله

تيپ بدني نونهاالن پسر ايراني
سوماتوتايپ

81

 2/9 -4/5 -2/7مزومورف متعادل

231

 2/9 -4/3 -3/2مزومورف متعادل

446

 3 -4/3 -3/2مزومورف متعادل

545

 3/3 -4/3 -3/2مزومورف متعادل

331

 3/3 -4/3 -3/2مزومورف متعادل

86

 2/8 -4/1 -3/7مزومورف اکتومورف
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شكل  .3ميانگين جزء اندومورفي  8تا  31سالگي

شكل  .2ميانگين توده چربي بدن از  8تا  31سالگي

تدوين نورم ويژگيهاي آنتروپومتريك پسران...

327

شكل .1ميانگين درصد چربي بدن از  8تا  31سالگي

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر تدوین نورم ویژگیهای آنتروپومتریك نونهاالن پسران  8تا  13سال ایرانی
بود .بررسی یافتههای این پژوهش نشان میدهد اجزای نوع پیكری نونهاالن پسر ایرانی در
اکتومورفی  ،3/1مزومورفی 4/3و در اندومورفی  3/1بود .شاخصهای مرتبط با میزان چربی بدن
شرکتکنندگان از  8تا  12سالگی به طور تدریجی افزایش یافته و در  13سالگی کاهش یافت.
متغیرهای محیط و طول اندام افزایش مستمر را نشان دادند .نونهاالن  8تا  12ساله از تیپ بدنی
«مزومورف متعادل» و نونهاالن  13ساله ،از تیپ بدنی "مزومورف اکتومورف" برخوردار بودند .همان
طور که پیشتر اشاره شد با وجود اهمیت و گسترهی کاربردی مطالعات آنتروپومتریك ،پژوهش
جامع و نورم بومی مشخصی که به لحاظ کمی و از حیث وسعت جامعه و نمونه مورد مطالعه شامل
پارامترهای پیكری مورد توجه در این پژوهش باشد ،یافت نشد .بسیاری از پژوهش ها محدود به
مطالعهی شاخصهای قدی یا شاخصهای وزنی بود که این مسئله ممكن است ناشی از سهولت
اندازهگیری و اعتبار باالی این شاخصها باشد .به ویژه این که از میان شاخصهای بالیدگی قد رایج-
ترین شاخص بالیدگی جسمانی است ( )21که بر اجرای حرکتی و برتری در بین همساالن اثرگذار
است .روند نمو قد یك الگوی زیگموئیدی را دنبال میکند که شامل افزایش سریع در نوزادی،
افزایش آهسته و یكنواخت در کودکی ،افزایش سریع مجدد در جهش نمو نوجوانی و به دنبال آن
افزایش آهسته تا پایان نمو است ( .)22مطالعات گسترده مالینا و بوچارد نشان میدهد که ضریب
همبستگی باالیی بین شاخصهای مختلف بالیدگی وجود دارد ()23 ،3؛ یعنی پیشرفت و جلو بودن
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در یكی از این شاخصها را میتوان با پیشرفت در سایر مقیاسها مقارن دانست .با توجه به این که
در طول بلوغ تفاوتهای قابل مالحظهای در بالیدگی زیست شناختی افراد همسن وجود دارد،
شاخصهایی مانند قد میتواند در مطالعات تربیتبدنی و علوم ورزشی به ویژه موضوعات
استعدادیابی ورزشی اهمیت ویژه داشته باشد (.)3
طبق منابع موجود و همچنین با توجه به تجربیات مربیان ،عموماً پسرانی که از نظر زیست شناختی
بالیدهتر هستند نسبت به سایر همساالن خود اجرای بهتری دارند ( .)24برخی پژوهشها گزارش
کردهاند که در تیمهای ورزشی سنین پایه ،شانس انتخاب شدن افراد مسنتر و آن هایی که از نظر
جسمانی بلندتر هستند ،افزایش مییابد ( .)25،26بر این اساس وجود نورم مشخص از شاخص قد
پسران ایرانی میتواند به انتخاب استعدادهای برتر ورزشی کمك شایانی نماید.
در برخی از پژوهشها نسبت به مقایسهی شاخصهای قد ،وزن و  BMIبا دادههای مرجع ملی سایر
کشورها اقدام شده است .به عنوان مثال ،ترتیبیان ( )1387در مطالعهای بیان کرد میانگین شاخص-
های قد ،وزن و  BMIدختران در گروههای سنی  17،16،15،13،12،11سال به طور معناداری
کمتر از استاندار مرجع مرکز ملی آمار سالمت 1است ( .)27در همین راستا وقاری و همكاران
( ،)1384کرمیزاده و همكاران ( ،)1382پور آرام و همكاران ( )1383نیز در پژوهشهایی این
موضوع را بررسی کرده و نتایجی همسو با ترتیبیان گرفتهاند ( .)28-31نتایج به دست آمده از
پژوهش حاضر نشان داد که میانگین وزن ،قد و  BMIنونهاالن پسر ایرانی در گروه سنی  8تا 13
سال ،از همساالن آمریكایی پایینتر است ( .)31در متغیرهای محیط بازو ،محیط کمر و محیط ساق
پا ،همچنین ضخامت چربی زیر پوستی در نقاط سه سر بازو و تحت کتفی نیز وضعیت به همین
منوال است .دالیل مختلفی را میتوان برای پایین بودن ویژگیهای پیكری پسران  8تا  13ساله
ایرانی ذکر کرد که از مهم ترین آنها میتوان به تفاوتهای نژادی ،محیطی و تغذیهای اشاره نمود.
همچنین تفاوت در سبك زندگی و تأثیرات ناشی از اتوماسیون که به کاهش فعالیت بدنی کودکان
به ویژه در جوامع مدرن منجر گردیده است ممكن است از دیگر عوامل تفاوت در شاخصها قدی و
وزنی افراد جوامع مختلف باشد (.)27
برخی مطالعات چاقی را یكی از عوامل کاهش سن بلوغ و سن قاعدگی در جوامع مدرن دانسته است
( .)32در چندین مطالعه ارتباط منفی بین بلوغ و  BMIنشان داده شده و نقش  BMIروی
زمانبندی بلوغ به خوبی روشن گردیده است ( .)33-35همچنین برخی پژوهشگران با در نظر گرفتن
شیوع چاقی و افزایش وزن ،ارتباط توده چربی را با بلوغ بررسی کردهاند .کاپلویتز و همكاران
( )2111ارتباط منفی بین شاخص توده بدنی ( )BMIقبل از بلوغ و سن بلوغ در آزمودنیهای زن را
1. National Center for Health Statistics
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نشان دادند .آن ها با در نظر داشتن شیوع چاقی در کودکان و نوجوانان در سی سال اخیر در یك
مطالعه مروری به این نتیجه رسیدند که در مجموع افزایش میزان بافت چربی بدن میتواند با بلوغ
زودرس در دختران ارتباط داشته باشد و در مقابل دختران الغرتر و همچنین آن دسته از دخترانی
که از نظر جسمانی فعال هستند دیرتر بلوغ را تجربه میکنند (.)33
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد میزان توده چربی نونهاالن از  8سالگی ،با افزایش سن ،به صورت
تدریجی افزایش یافته ،ولی از سن  12سالگی به طور مشهودی کاهش مییابد .ضمن این که درصد
چربی نیز تا سن  11سالگی افزایش و پس از آن کاهش مییابد .همزمان با این تغییرات  LBMنیز
به صورت یكطرفه افزایش مییابد .با توجه به این یافتهها به نظر میرسد سیر کاهشی میزان توده
چربی در حوالی  12سالگی سرعت باالتری نسبت به افزایش بافت چربی در بدن دارد .این یافته با
گزارش بلوم فیلد ( )1994هم راستا است ( .)2شهیدی و همكاران ( ،)1391گائینی و معینی
( )1381نیز نتایج مشابهی را در این زمینه گزارش کردهاند ( .)36،37مالینا و بوچارد نیز معتقدند
چربی نسبی در طول نوجوانی در پسران کاهش مییابد .کاهش در درصد چربی ،ناشی از رشد طولی
استخوان ها و نمو سریع بافت بدون چربی در این سن است در حالی که ساخته شدن چربی بسیار
آهستهتر صورت می گیرد .لذا در این زمان درصد مشارکت چربی در وزن بدن کمتر میشود (.)3
پیشی گرفتن میزان رشد اسكلتی نسبت به رشد عضالنی در آستانهی بلوغ و بروز تغییرات کاهشی
در میزان مزومورفی ،درصد چربی و توده چربی بدن موجب تقویت عوامل خطرزای درونی موثر بر
بروز آسیبدیدگی در ورزشكاران نونهال میشود ( .)38این یافتهها میتواند در برنامهریزی تمرینی
مناسب برای نونهاالن ورزشكاران و پرورش استعدادهای ورزشی با توجه به اصل پیشگیری از آسیب-
دیدگی اثر بخش باشد.
درباره سایر شاخصهای اندازهگیری شده در این پژوهش منبعی که محتوی نورم خاصی باشد ،یافت
نشد و یافتههای پژوهش حاضر میتواند به عنوان مبنایی برای مطالعات بعدی و مرجع مقایسهی
پژوهشهای آینده باشد .زیرا نورمهای مربوط به جوامع مختلف برای رفع نیازهای ملی همان جامعه
تدوین شده و استفاده از آنها در بسیاری از موارد مانند مقایسهی نتایج آزمونهای پیكری با جامعۀ
هدف در داخل کشور با مشكالتی همراه است .در این راستا توجه به این نكته ضروری است که در
استفاده از نمودارها و جداول رشدی در درجۀ اول باید تعیین کرد که آزمودنیها در شرایط مشابهی
از لحاظ فرهنگی ،نژادی و ویژگیهای اجتماعی -اقتصادی باشند تا کودکان بر اساس یافتههای
هنجارشدۀ مربوط به خود ،ارزیابی شوند (.)39
بخشی از یافتههای این پژوهش به تیپ بدنی نونهاالن پسر ایرانی اختصاص دارد .هیث وکارتر
معتقدند تیپ بدنی اطالعاتی ضروری در ارتباط با احتمال موفقیت در فعالیت های ورزشی خاص
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فراهم میآورد ( )2عالوه بر این بلوم فیلد و همكاران نیز اطالعات تیپ بدنی را برای پیشگویی
موفقیت ورزشكاران در رشتههای ورزشی مناسب میدانند ( .)2نتایج برخی پژوهشها از ارتباط
ویژگیهای آنتروپومتریكی و تیپ بدن با عملكرد ورزشی ،مشابه بودن نوع پیكری بازیكنان جوان و
بزرگسال یك رشته ( )4،3و ثبات نسبی تیپ بدنی در طول عمر ( )3،5،6حكایت دارد .با توجه به
اینكه شاخص های پیكری تحت تأثیر عوامل ژنتیكی قرار دارند و از تمرین و تغذیه تأثیر اندکی می-
پذیرند؛ این شاخصها میتوانند در شناسایی افراد مستعد سودمند باشند (.)4
در این راستا نتایج پژوهش حاضر نشان داد نونهاالن  8تا  12ساله پسر ایرانی از تیپ بدنی
«مزومورف متعادل» برخوردار بوده اما نونهاالن  13ساله ،دارای تیپ بدنی"مزومورف اکتومورف"
بودند .این یافته بیانگر بروز تغییرات همراه با کاهش ،در میزان جزء مزومورفی نونهاالن در طول
رشد می باشد .در این راستا برخی پژوهشگران معتقدند در آستانهی بلوغ خصوصاً در پسران میزان
رشد اسكلتی نسبت به رشد عضالنی پیشی میگیرد ( .)37این یافته با نتایج پژوهشهای بلوم فیلد
و همكاران همسو است .آن ها بر این نكته تأکید نمودند که در دوران رشد مقدار جزء مزومورفی
کاهش و مقدار جزء اکتومورفی به دلیل تغییرات هورمونی ،متابولیكی و رشد طولی استخوان ها
افزایش مییابد ( .)2با وجود این تفاوت ،تیپ بدنی تمامی نونهاالن پسر  8تا  13ساله ایرانی ،از جزء
مزومورفی باالتری نسبت به سایر اجزای تیپ بدنی برخوردار است.
امید است یافتههای این پژوهش نورم واحدی را برای شاخصهای پیكری نونهاالن پسر ایرانی ارائه
کند تا پژوهشگران دیگر بتوانند از آن به عنوان مبنای غربالگری و مقایسه آنتروپومتریكی در این
گروه بهرهبرداری نموده و به تكمیل سایر ابعاد مطالعاتی موجود بپردازند .همچنین با توجه به
گستردگی جامعه آماری و شاخصهای مورد اندازهگیری در این پژوهش پیشنهاد میشود از یافته-
های ارائه شده برای طراحی سازههای عمومی متناسب با ابعاد پیكری گروههای سنی مورد مطالعهی
این پژوهش بهرهگیری شود .همچنین نتایج ارائه شده میتواند مبنای مناسبی برای مطالعات بومی
در زمینههای رشد ،استعدادیابی ورزشی و مقایسه ویژگیهای قومی و منطقهای نونهاالن پسر ایرانی
باشد .با توجه به تك جنسیتی بودن این مطالعه پیشنهاد میشود پژوهشگران دیگر مطالعات
مشابهی را در دختران ایرانی انجام دهند.
تشکر و قدردانی
در پایان مراتب سپاس و قدردانی خود را از مسئولین محترم سازمان ورزش بسیج مستضعفین که
با حمایت از پژوهشگران علوم ورزشی ،فرصت انجام این مطالعه را فراهم آوردند ،اعالم مینماییم.
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Abstract
The purpose of this study was to establish the Iranian Toddlers boy anthropometric
characteristics Norm. This descriptive survey study is to formulate norm.171٩ toddlers
boy's who participated in Basij Sport Organization leisure time programs following the
public call for volunteers were participated in this study and divided into six age groups
8 to 13 years. Anthropometric variables were measured by International Association for
the advancement anthropometry methods and somatotype was calculated by HeathCarter method. Data Analysis Center for trend indicators, standard deviation and
Kolmogorov-Smirnov test was calculated. The result showed average body type
Toddlers Iranian boys were: 1/3- 3/4 - 1/3 and the mesomorphy dominant than the other
components. Also the finding showed that variables related to body fat gradually
increases from 8 to 12 years, but in 13 years will be faced with the loss. In addition
results showed a continuous increase in leg length and environment variables. So body
type of 12-8 years Toddlers was, "balance mesomorph" and 13 years old was,
"mesomorph - ectomorph". According to the results possibly relevant Indicators with
fat in ages 8 to 12 years will increase and decreases in 13 years. With this unit norm can
be used for screening tests in athletic talent, growth monitoring, nutritional
considerations and sports injuries.
Keywords: Anthropometric, Norms, Screening, Toddlers boys.
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