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چکیده
.بودثانیه30وینگیتآزمونمبنايبرهوازي ویژه بسکتبال بیتوانآزمونطراحیپژوهش،اینهدف از
وزن، رمتسانتی75/176±5/9قد(دانشگاه خوارزمیبسکتبالتیمبازیکناننفر از 14ها شامل آزمودنی

گرم کیلوBMI43/2±21/22و 39/15±20/6%بدنچربیدرصد ،سال43/22±17/2سن،کیلوگرم48/9±05/69
از اجراي آزمون خستگی پسشاخصتوان ومیانگین وحداقل، حداکثربه همین منظور .بودند)مربعمتربر

شش ثانیه اي در10هاي استراحتی توپ بسکتبال با فاصلهمتري با35پیمودن مسافتد (جدیو آزمون وینگیت
اي برگیري شد. اندازههر دو آزموناجراي ازدقیقهدوبعد از گذشت نیزخونمیزان الکتاتواسبه مح)نوبت

) دو آزمون از ضریب خونالکتات(ییولوژیکیزفهاي توان و شاخصبررسی میزان همبستگی بین شاخص
جدیدحداقل توان بدست آمده از آزمون و. نتایج نشان داد بین حداکثر، میانگینشدهمبستگی پیرسون استفاده 

r=0.64د (داري وجود دارهمبستگی معناوینگیت و آزمون  P=0.002 ،r=0.78 P=0.004 ،r=0.63 P=0.018 ( ولی
r=0.017(وجود نداشتین شاخص خستگی دو آزمون همبستگی ب P=0.856.( دقیقه پس از دو الکتاتزانمیدر

تفاوتی مشاهده نشد) مول بر لیترمیلی078/11و41/12ب به ترتیجدید (آزمون وینگیت وآزموندوبیناجراي
)P=0.289 .( بین حداکثر، میانگین، حداقل توان و شاخص خستگی بعد از دو مرتبه جدیددر بررسی پایایی آزمون

r=0.755(وجود داشتداري ارتباط معنااجرا P=0.002 ،r=0.781 P=0.001 ،r=0.645 P=0.013،r=0.645

P=0.013 .(توسط دو شاخص خستگیحداکثر، میانگین، حداقل توان وبیننیز جدیدر بررسی عینیت آزمون د
r=0.755د (داري مشاهده شاگروه آزمون گیرنده ارتباط معن P=0.002 ،r=0.935 P=0.000 ،r=0.751 P=0.002 ،

r=0.789 P=0.000 .(شدهطراحیآزمون ثانیه30با توجه به آزمون وینگیت بنابراین)BAST(ی معتبر آزمون
.بسکتبال استآماتورهوازي بازیکنانگیري توان بیجهت اندازه

، روایی، پایاییثانیه30وینگیت هوازي، آزمونتوان بیبسکتبال،واژ گان کلیدي:
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مقدمه
هاي جسمانی و فیزیولوژیکی ویژه آن رشته ورزشی رشته ورزشی نیازمند قابلیتموفقیت در هر

هايهاي تمرینی بر اجراهاي اصلی در تعیین میزان اثربخشی برنامهیکی از روشبنابراین است.
هاي شیوهیافتندر همین راستا،.)1ت (ورزشی، آگاهی از وضعیت آمادگی جسمانی ورزشکاران اس

مورد توجه و هموارهعملکردءدر جهت ارتقااین انرژي بکارگیريانرژي بدن و نحوه ذخایرافزایش 
یا وعملکردهاي ورزشیاغلب فعالیت ها و). 2ت (اسبودهپژوهشگران این حوزهعالقه ورزشکاران و 

.توانی حداکثر هستندریع با بازده سمدت وهاي کوتاهاجراي فعالیتنیازمندحداقل بخشی از آنها
این گونه بنابراین ظرفیت افزایش توان در رسیدن به نقطه اوج عامل اصلی موفقیت ورزشکاران در 

کتبال بسدر ورزشهاي متنوعمهارتاجرايدربراي مثال. )3د (روورزشی به شمار میهايرشته
رسدضروري به نظر میهوازي در این رشته بسیار توان بیهمچونفیزیولوژیکیهاي از تواناییبرخی

هنگام انتخاب در ،به هر حال.)2د (کننو به همین دلیل مربیان در جهت ارزیابی آن اقدام می
باارتباط نزدیکیهایی را انتخاب نماید که مربی بایستی آزمونمرتبط با رشته ورزشی،آزمون

هاي ورزشکاران همچنین تفاوتوداشته باشدمورد نظرهاي رشته ورزشی تواناییالگوهاي حرکتی و
هاي هوازي، روشها در ارزیابی عملکردهاي بین روشتریدقیقهر چند.)4د (را نشان ده

بر بودن و نیاز به امکانات پیشرفته ، زماندلیل باال بودن هزینههاما اغلب بآزمایشگاهی است،
ها محدودیت دارد وحتی استفاده از آنورزش مورد نظرهاي و همچنین نداشتن ویژگیآزمایشگاهی

اي از این مواردنمونهها براي مربیان و ورزشکاران دشوار است. در بسیاري از موارد دسترسی به آن
د شودرمحیط آزمایشگاه اجرا میکه استثانیه330و وینگیت2،پرش عمودي1هاي مارگاریاآزمون

به هر .پایایی بیشتري برخوردار استآزمون وینگیت از اعتبار و، هامیان این آزمون) که از7-5،1(
دلیل نداشتن الگوي به ،و از طرفیحال آزمون وینگیت به امکانات و شرایط آزمایشگاهی نیاز دارد

- آزمون،در مقابلنیست. هاي ورزشیاي بسیاري از رشتهبرآزمونی مناسب ،رشته ورزشی مورد نظر

مربیان اجرا براي ورزشکاران وهزینه دارند و قابل دسترسی وساده و کمهاي میدانی ماهیتی 
هایی ابداع شود که عالوه بر جنبه علمی و کاربردي آن، شود آزمونورزشی است و همواره تالش می

هوازي را به طور رفیت بیظواند توان وتهایی که مییکی از آزمونته باشد.روایی الزم را نیز داش
است آزمون براي آزمون وینگیت معرفی شدهمیدانی ارزیابی کند و به عنوان جایگزین مناسبی 

1. Margaria
2. Sargent jumping
3. Wingate
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با پایایی این آزموناعتبار و.)3ت (اسبر مبناي دویدن مداوم)هوازي بیي سرعت دوآزمون (1رست
)؛ 1385(شیرازيهمچونتوسط پژوهشگرانی هاي داخلیدر پژوهشهوازي وینگیتبیآزمون توان

و)2006(و همکاران2بالکیوسهمچون) و پژوهشگران خارجی1381(گودرزي؛)1384(رستگار
میزان همبستگی نشان دادند هاي خود است. آنها در پژوهشیید رسیدهأبه ت) 2000(3ایاکیاپیوسکا

همبستگی حداقل توانمیانگین وي وینگیت و آزمون رست بین حداکثر، هوازآزمون توان بی
در شرایط آزمون رست جایگزین مناسبیرسدبه نظر میبنابراین. )10-1،7(معناداري وجود دارد

هوازي،ارزیابی ظرفیت بیبا هدفشی که به عنوان مثال در پژوه.باشدبراي آزمون وینگیت میدانی
استقامت عمومی از در دو مدل تمرینی استقامت در توان و بازیکنان جوان بسکتبال سرعت و توان 

ا توپ و آزمون آزمون دریبل رفت و برگشتی بدقیقه،دو آزمون شوتمتر دویدن،20هاي آزمون
دار ابه بهبود معنبه این نتیجه رسیدند که در مدل تمرینی استقامت در توان،،رست استفاده کردند

-به.گرددر میمنجآزمون رست و آزمون دریبل رفت و برگشتی شش وپنج در دویدن طی مراحل

تمرینگروهبازیکناندرمهارت تنهاوهوازيبیظرفیتکهدادنشانپژوهش اینکلی،طور
نکتهاست،بهتربازیکنان جوان بسکتبال برايتمرینیمدلاینویافتهافزایشتواندراستقامت

بسکتبالبازیکنانهوازيبیتوانارزیابیبرايرستآزمونازاستفادهپژوهشایندرتوجهقابل
رزشی بسکتبال با وۀهاي صورت گرفته در مورد رشتتجزیه و تحلیلدراز طرفی .)4،9،10(باشدمی

گیرد، شویم که الگوي حرکتی متنوعی به غیر از دویدن مورد استفاده قرار میله مواجه میئاین مس
مراحل کار و استراحت تفاوت زیادي با ،عضالنی،ها از نظر الگوي حرکتیاین آزمونکهدر صورتی

از زمان بازي %6/34،به عنوان مثال.بسکتبال داردورزشیۀرشتمرتبط باهاي حرکتی مهارت
.)4د (گیرهاي مختلف در بر میچپ و راست) با شدتن (طرفیبسکتبال را حرکات روبه عقب و

جامنعمل رکاب زدن انیروي چرخشیجهت اعمال درصرفاًکه آزمون وینگیت بنابراین، اجراي
داراي و گیرد رکت مستقیم روبه جلو را در بر میکه فقط حآزمون رستهمچنینوگیرد می

هوازي بازیکنان رشته توان و ظرفیت بیسنجشمنظور ورزش بسکتبال بهاختصاصیهايیویژگ
هوازي با الگوي حرکتی بیونی که ضمن توانایی سنجش توان بنابراین طراحی آزم.نیستمورد نظر 

و در این مطالعه تالش شد تا دیارتباط نزدیکی داشته باشد، ضروري به نظر رسورزش مورد نظر
.شودها طراحی آزمون معتبر با این ویژگی

1. RAST (Running-based Anaerobic Sprint Test)
2. Blacinuas M
3. Iakiapeivska B



4139، پاییز72فیزیولوژي ورزشی شماره 34

پژوهشروش
یت عضوابتربیت بدنی ۀدانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشت،آماري پژوهش حاضرۀجامع
هاي مودنیآزبودند.دانشگاه خوارزمیبسکتبالو همچنین عضو تیم سطح کشوردرباشگاهی تیمدر 

یلوگرم،ک05/69±48/9متر، وزنسانتی75/176±5/9آزمودنی مرد با ویژگی قد14شاملنمونه 
د.بودنکیلوگرم بر متر مربع 21/22±43/2بدنیةو شاخص تود%39/15±20/6بدنچربی درصد 

دنی شامل بترکیب آنتروپومتري و هاي ارزیابیخصات فردي بازیکنان ومشپژوهش،ۀاولین جلسدر
نی بر تخودساز مبۀنامها پرسشسپس آزمودنی.شدثبتبدن و درصد چربی ةوزن، تودسن، قد

اي که براي اجرافراديشرایط پزشکی را تکمیل کردند و وورزشی ۀسابقوضعیت جسمانی،
ان پژوهشو سطح آمادگی در زمسالمت جسمانی،از نظر آسیب دیدگیراشرایط مطلوبیها آزمون

ۀدر سه جلس،بعد از طراحی آزمون جدیدحذف شدند. پژوهشهاي از آزمودنینداشتند
از زمون مجدد هوازي بسکتبال و آتوان بیةویژجدیدآزمون ،ثانیه30وینگیتگیري آزمون آزمون

ه ها بمونگر، آزهر آزمون بر آزمون دیۀثیر نتیجأبراي کاستن از میزان تها به عمل آمد. آزمودنی
.گرفت) انجام19الی 17(زمانی یک هفته و در ساعت مشخصی از روزۀفاصل
استفادهساخت سوئد 864مدل 1از چرخ کارسنج مونارك،ثانیه30وینگیت هوازيبیآزموندر 
(زاویه مفصل ها چرخ با طول اندام تحتانی آزمودنیارتفاع صندلی پیش از اجراي آزمون،شد.
بدن)ةگرم به ازاي هر کیلوگرم از تود75(ها و میزان بار مورد نیاز آزمودنیدرجه)175تا 170زانو

با توجه به حساسیت آزمون ثانیه اعمال شد.30پس از آن بار مورد نظر به مدت .)11د (تنظیم ش
تربیت ةواقع در دانشکدآزمایشگاهی (آزمایشگاه دانشگاه خوارزمیشرایط درکه آزمونسعی شد

(دماي معمولی اتاق گذار بر آزمون شامل دما ثیرأدر حد امکان عوامل تاجرا شود تابدنی کرج) 
درایجاد انگیزش براي.ودو زمان در حین انجام فعالیت کنترل ش)سانتیگرادۀدرج22آزمایشگاه
هاي کالمی و حمایتاز حداکثر تالش خود در حین اجراي آزمونۀارائبه منظور ، هاآزمودنی

.شداستفاده تشویقی توسط آزمونگر 
تالش ،بودهوازي بازیکنان بسکتبالارزیابی توان بی،میدانیبا توجه به اینکه هدف از طراحی آزمون 

یابی آن پرداخته واعتباربهثانیه 30وینگیتآزمایشگاهی هوازيبا الگو برداري از آزمون توان بیشد 
از ،رستواي وینگیتثانیه30باالي آزمون با توجه به همبستگیپایایی و عینیت آن محاسبه شود.

1. Ergometer Monark
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دفاع پاس،،دریبلی (زمان آزمون وینگیت و مسافت کل آزمون رست به همراه اعمال الگوي حرکت
توپ بسکتبال در جهت باعقب)رو به پهلو و و حرکات سه امتیازيبدون توپ، شوت سه گام و

این بود که تا رگیري این الگوها در طراحی آزمونهدف از بکااستفاده شد.١)BASTن (طراحی آزمو
هوازي واقعی بازیکنان بتوان توان بیکتبال نزدیک شود تاحد امکان این آزمون به شرایط بازي بس

با ،این آزمونسازيیکسانبراي طراحی و .ارزیابی نمودرا به طور ویژه در شرایط میدانی بسکتبال 
بر اساس ضربان قلب، میزان ،نفر از دانشجویان بسکتبال انجام شد10که روياياولیهمطالعۀ

پس از چند .، شدت آزمون جدید بررسی شدثانیه30وینگیت الکتات خون و زمان فعالیت آزمون
آزمون توان و همچنین مشورت با افراد متخصص و مربیان این رشته،ن آزمایشیمرحله آزمو

.)1شکلد (بازیکنان بسکتبال طراحی گردیةژویهوازي بی
ع به ي شروامتیازسه ، روي خطشروع)ۀنقطل (بسکتبازمین ۀابتدا بازیکن از گوشدر این آزمون

ه به هنگامی کو،)شماره یکمطابق د (کنمیتوپ به صورت پاي پهلوحمل حرکت دفاعی بدون 
و به ابی توپ رامر،)شماره دوه (شدهدر محلی که مانع قرار دادحلقه رسیدبه رو)رول (مقابۀنقط

ش سه پرحرکت کرده وبسکتبال را انجام داده، به سمت حلقهچرخش سپس بازیکن وپاس داده
ن فرود وي زمیکه بازیکن رندازد. هنگامیاتوپ را داخل سبد میو)شماره سهه (گام را انجام داد

ماره شد (گردت حرکت به پشت به سمت مانع بر میبه صوربا سرعتآید بدون گرفتن توپ، می
بازیکن.)پنجه شمارد (دهلحظه رسیدن به مانع مربی دوباره توپ دیگري را به او پاس می. در)چهار
ت کرده حریف)حرکن (قسمت دیگر زمیدرحلقهسرعت حداکثر به سوي وده و بادریافت نمراتوپ

متر از خط 10(به فاصله امتیازي حریفسه به خطقبل از رسیدنو)پنجشماره د (و دریبل می زن
زیکن شوت سه امتیازي زده در لحظه جدا شدن توپ از دست با)شش(شماره سه امتیازي خود)

سریع و با تمام مراحل بایداست ومتر 35ده. کل مسافت طی ش)پنجشماره د (شوزمان متوقف می
.شوددقت توسط بازیکن انجام

ثانیه10مرحلههراتمامکه پس از استمرحله شش ، رستهوازيتوان بیآزمون شبیه آزموناین 
کتات خون الدر پایان اجراي آزمون و بعد از گذشت دو دقیقه ).12،11،8د (شواستراحت داده می

کار واي هر زماندو نفنفر استفاده شد، سهدر انجام این آزمون از شد.يگیرتوسط الکتومتر اندازه
اسبه در محت در نهای.کردمخصوص ثبت ۀنفر زمان را در برگکردند و یک گیري استراحت را اندازه

نسبتاً اختارسدلیل اینکه هب،آزمون رستهاي با استفاده از فرمول) BASTن (آزموهاي توانشاخص
:)13د (محاسبه ش،داردطراحی شده با آزمون مشابهی

1. Basketball base anaerobic specific test
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سهتقسیم بر زمان به توان ) دومسافت به توان ×وزن(توان=
کمترین مقدار توان بدست آمده حداقل توان=
بیشترین مقدار توان بدست آمده حداکثر توان=

تمسافکل زمان÷مترین توان ک-شترین توانبیشاخص خستگی=

)توسط آزمودنیBASTمسیر حرکت اجراي آزمون (-1شکل
-3حرکت به سمت حلقه دریافت توپ و-2صورت پاي پهلو هحرکت دفاعی بدون توپ ب- 1چگونگی اجراي آزمون: 

دریبل دریافت توپ و-5سمت مانع بدون حمل توپ سرعت به صورت حرکت به پشت بهباندوید-4شوت سه گام 
تیازيشوت سه ام-6سریع به سمت حلقه مقابل

دقیقه پس از اجراي آزمون با استفاده از دستگاه الکتومتر دوها در زمان الکتات خون آزمودنی
.گیري شداندازهآلمان)2لب سنسساخت شرکت 1اسکات(دستگاه 

براي تعیین اختالف از روش آماري پیرسون و ،هامتغیرهاي آزمونمیزان همبستگی به منظور تعیین 
183ۀنسخاس.پی.اس.اسو جهت عملیات آماري از نرم افزارهمبسته تیاز آزمون هابین میانگین

ها در داري میانگیناباط یا مقایسه معنراي ارزیابی ارتبP≤0.05آماري، سطحۀاز جنبد.استفاده ش
.گردیددو آزمون منظور 

1. Scout
2. Sens Lab
3. SPSS 18

st

Stt

End

١

٢٣
۴ ۵ ۶
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نتایج
ن الکتات و میزاوینگیت و آزمون ) BASTن (هوازي در دو آزموهاي اجراي بیاي از شاخصخالصه

:استآمده2و 1در دو آزمون در جداول 

ثانیه30و آزمون وینگیت ) BASTد (جدیهوازي آزمونهاي توان بیشاخص-1جدول
نحراف معیارامیانگینحداکثرحداقلشاخص

57/4707/35523/27932/41بر حسب وات)(وینگیت حداقل توان آزمون 
30/44129/79610/57898/64وات)ت (وینگیحداکثر توان آزمون 
76/33783/59444/42671/55وات)ت (وینگیمیانگین توان آزمون 

68/764/3267/2281/8درصد)ت (وینگیشاخص خستگی آزمون 
08/4520/100919/72305/17وات)ه (طراحی شدحداقل توان آزمون 

90/6170/181825/109375/32وات)ه (حداکثر توان آزمون طراحی شد
75/5339/145411/92427/25وات)ه (آزمون طراحی شدتوان میانگین 

24/062/1646/0383/0درصد)ه (شاخص خستگی آزمون طراحی شد
58/5438/112218/83166/17طراحی شدهحداقل توان در اجراي دوم آزمون

75/6748/161890/121219/26توان در اجراي دوم آزمون طراحیحداکثر
BAST(17/5920/142117/101549/22(توان در اجراي دوم آزمون میانگین

19/021/1685/0241/0(درصد)) BAST(شاخص خستگی در اجراي دوم آزمون 

و آزمون وینگیت) BASTن (هاي فیزیولوژیکی آزموشاخص-2جدول 
انحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلشاخص هاي فیزیولوژیکی

وینگیت میزان الکتات بعد از اجراي آزمون 
50/930/1841/1239/2(میلی مول بر لیتر)

) BAST(الکتات آزمون 
90/560/15078/11149/3(میلی مول بر لیتر)

30ینگیت وگیري شده بین دو آزمون نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهاي اندازه3جدول
شودمیمشاهده3گونه که در جدولهماندهد.بسکتبال را نشان میةون طراحی شدو آزمثانیه 

ست آمدداري به داو حداقل توان همبستگی متوسط معنمیانگین توان هاي توان اوج،بین شاخص
داري مشاهده نشد.اشاخص خستگی همبستگی معنولی بین 
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و آزمون وینگیت)BASTن (آزموهوازي بین شاخص هاي اجراي همبستگی بی-3جدول
P ضریب همبستگی شاخص توان
002/0* 64/0 وینگیت و آزمون) BAST(همبستگی توان اوج آزمون 
004/0* 87/0 و آزمون وینگیت) BAST(همبستگی توان میانگین 
018/0* 63/0 و آزمون وینگیت) BAST(ون آزمهمبستگی توان حداقل
856/0 017/0 و آزمون وینگیت) BAST(تگی آزمون همبستگی بین شاخص خس

گونه هماندهد.را نشان می) BASTن (همبستگی بین دو سري اجراي آزمونتایج آزمون4جدول
بستگی هم) BASTن (هوازي بین دو آزمواجراي توان بیهاياخصشود بین همه شکه مشاهده می

وجود داشت.يدارامعن

)BAST(نتایج ضریب پایایی بین دو سري اجراي آزمون -4جدول 
دارياسطح معن ضریب پایایی شاخص توان
002/0* 755/0 زمون آ-در دو مرحله) BAST(توان اوج آزمون 
001/0* 781/0 زمونآ-در دو مرحله)BAST(توان میانگین آزمون 
013/0* 645/0 زمون مجددآ-در دو مرحله) BAST(آزمون توان حداقل
009/0* 667/0 زمون مجددآ-در دو مرحلهBAST(شاخص خستگی آزمون 

نشانه معنی دار بودن است* 

که گونههماندهد.ان مینتایج همبستگی بین دو گروه آزمون گیرنده مختلف را نش5جدول
همبستگی آزمون گیرندههوازي بین دو گروه هاي اجراي توان بیبین همه شاخصشودمشاهده می
داري وجود داشت.امتوسط معن

نتایج ضریب عینیت بین دو گروه آزمون گیرنده مختلف-5جدول
دارياسطح معن ضریب پایایی شاخص توان
002/0* 755/0 هتوسط دو گروه آزمون گیرند) BAST(ارتباط بین توان حداکثر آزمون 

000/0* 935/0 دهتوسط دو گروه آزمون گیرن) BAST(ارتباط بین توان میانگین آزمون 

002/0* 751/0 توسط دو گروه آزمون گیرنده) BAST(ارتباط بین توان حداقل آزمون 

000/0* 789/0 توسط دو گروه آزمون گیرنده) BAST(ارتباط بین شاخص خستگی آزمون 
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ن تفاوت پس از اجراي دو آزموهمبسته نشان داد که بین میانگین الکتات دو دقیقه تینتایج
داري وجود ندارد.امعن

دقیقه پس از اجراي دو آزموندو همبسته بین الکتات خون tنتایج -6جدول

شاخص آماري
آزمون طراحی شدهآزمون وینگیت

tP
میانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیار

الکتات خون
39/241/1214/307/1166/1312/0(میلی مول بر لیتر)

گیريونتیجهبحث
یجانتبا توجه به .) بودBASTل (ویژه بسکتباهوازي آزمون توان بیطراحی،از پژوهش حاضرهدف

وینگیت و آزمون ) BASTن (توان، دو آزموو حداقلبین حداکثر،حاضرپژوهش بدست آمده از 
این همبستگی در فاکتور میانگین توان در دو داري وجود داشت. امعنومثبت،همبستگی متوسط

توان به زمان اط را میبعلت باال بودن این ارتمشاهده شد.)r=0.87(آزمون ذکر شده قوي و معنادار
در دو آزمون نسبت یکسان فعالیت و همچنین بکارگیري عضالت مشابه پایین تنهو شدت تقریباً

با ). این نتایج 1،14،15د (هاي انرژي تقریبا مشابهی می شوگیري سیستمکه موجب درداد
نو میانگین توا)r=-0.43ل (داري بین حداکثر، حداقاارتباط معنکه) 1384(هاي رستگاریافته

)r=-0.63( بدست آمده در آزمونRAST یارد رفت و برگشت 300و زمان بدست آمده در آزمون
اجراي دو آزمون مربوط ة. رستگار علت این ارتباط را به شباهت نحوهمسو است،مشاهده نمود

300) با آزمون متر210(BASTمسافت کلی آزمونبا وجود اینکه). شایان ذکر است که1ت (دانس
دو آزمون در الگوي حرکتی اما ،نزدیک هستنداز لحاظ کمی به هم)5/274ت (یارد رفت و برگش

و آزمون RASTهوازي توان بیکاخکی ارتباط متوسط و باالیی بین آزموندر مطالعهمتفاوت است. 
Tداري بین ا) همبستگی معن2004ن (و همکارا1کوپردیگرپژوهشدر ).31د (ممکرر بدست آ
وینگیت و آزمون دویدن چند هوازي بدست آمده از آزمون داکثر، میانگین، و حداقل توان بیح

همبستگی ی مشابهپژوهشدر )1993ن (و همکارا2باکرهمچنین )61د (بدست آمايمرحله
د متر رفت و برگشت بدست آور40بدست آمده از آزمون وینگیت و هوازي بیداري بین توان امعن

1. Cooper S
2. Baker J. S
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تفاوت در به ،توانحداقلوحداکثرهاي ي دیگر عدم همبستگی قوي بین شاخصاز سو). 17(
جهت فعالیت در در آزمون وینگیتکهطوريهب.گرددبرمیفعالیت انجام گرفته در طول دو آزمون 

نیرو به ) BAST(ندر آزموکهدر حالیگیردبا عمل رکاب زدن انجام مییروي چرخشی اعمال ن
هر مرحله از آزمون به صورت درصد75حدود وشودبر بدن وارد میاز طریق دویدنصورت خطی

پیوسته همچنین.)16د (شوپاي پهلو و طی چند تغییر مسیر (توقف و حرکت مجدد) انجام می
هاي عدم تواند یکی دیگر از علتمیبودن دو آزمون )BAST(آزمونو منقطع(آزمون وینگیت)

هاي انرژي سیستمکه تا حدودي بر هاي ذکر شده باشدمبستگی قوي این دو آزمون در شاخصه
حال ،استآزمونی بدون تحمل وزن ،از طرفی آزمون وینگیتثر است.ؤدرگیر در اجراي فعالیت م

براي حرکت در جهات مختلف نیازمند بکارگیري فرد،عالوه بر تحمل وزنBASTنکه در آزموآن
.)1،9،11،13(استهاي عضالنی مختلف گروه

)r=0.87ی (همبستگی باالیBASTمیانگین توان دو آزمون وینگیت وبیناوصاف،این تمام با 
ر تعیین دتواند میعنوان آزمونی معتبر،هبBASTنآزمو،با توجه به این موضوعمشاهده شد.

،رحداکثیردن مقاداست که پایین بوالزم به ذکر. کار گرفته شودهبازیکنان بسکتبال بمیانگین توان 
رست به واز لحاظ کمی در مقایسه با آزمون وینگیت شدهمیانگین توان آزمون طراحیحداقل و

بین ه (لتن زمان اجراي آزمون در هر مرحدلیل مهارتی بودن آزمون جدید است که سبب باال رف
براین بنارود،یمشمار هن عامل بسیار مهمی بچون در فرمول برآورد توان زماودشثانیه)نه تاهشت 

یت مون وینگدیر آزتر از مقاها از نظر کمی در آزمون طراحی شده بسیار پاییندادهد کهروانتظار می
.)13(باشد 
ن و آزمووینگیت حاضر نشان داد بین شاخص خستگی بدست آمده از دو آزمون پژوهشنتایج 

BASTي میدانی وهانجی آزمونهاي همسبا یافته،هایافتهاین داري وجود ندارد.اهمبستگی معن
به نسبت داد.به تفاوت در الگوي خستگیتوان یل این موضوع را میدل).17د (وانی داروینگیت همخ

تادن خیر افأسبب به تBASTن اجراي آزموثانیه بین مراحل 10زمان استراحت این صورت که
جود وزي به هواگلیکولیز بیوجود محصوالت ۀشود و افت سریع توان را در فرد به واسطخستگی می

قل حدار واختالف بین حداکثدر حالی که عدم وجود زمان استراحت در آزمون وینگیت آورد.نمی
. )7،9،18د (شوباالتري را در این آزمون موجب میدر نتیجه شاخص خستگی توان را افزایش داده و

با یسهدر مقاتر حرکات آهستهباهاي ورزشی رسد که محل خستگی ناشی از فعالیتبه نظر می
ساس نوع بر اگیخستمحل بروز بنابراین .یکسان نباشد،ترت سریعاحرکباهاي ورزشیفعالیت

). 19،20(فعالیت ورزشی متفاوت است 
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ین اندازه اهر بنابراین دخالت داده می شوند،کثر توان و حداقل توان چون در شاخص خستگی، حدا
توان درتوجه به اینکه حداکثر. بااست، شاخص خستگی کوچکتر باشندتر مقادیر به هم نزدیک

ت باشد. تغییرااینبخشی ازعلتمی تواند،خیلی باالستBASTنسبت به آزمون وینگیت آزمون 
برخیچنانچه.شودمیهوازي بیدر واقع شاخص خستگی سبب نوعی سوگیري در ارزیابی عملکرد 

اخص خستگیش،هستندباالییهوازيحداکثر توان بیداراي ي کهافراد،اندها نشان دادهپژوهش
ست و اچند عاملی ةدهد که خستگی یک پدیدنشان میهاپژوهش).3،5،13،14د (باالتري دارن

اکر و برد. جی هاي خیلی کوتاه حین تمرین بر میزان رفع خستگی اثر داو بازیافتهااستراحتحتی 
ا بدست ، ارتباط ضعیفی رران سرعتی و آزمون وینگیتخستگی شاتل) بین شاخص1993اران (همک
در خستگیهاي کوتاه هنگام تمرین میزان شاخصکه به علت استراحت، آنان عنوان کردند ندآورد

هاي با یافته). این نتایج همچنین17(است وینگیت پیوسته آزمون شاتل ران سرعتی کمتر از آزمون 
متفاوت در آنان الگوي خستگی.همسو است)1387آقاعلی نژاد و همکارانش(نتایج و) 1385ی (راج

). 14،19د (دو آزمون وینگیت و پرش زیگزاگ را عامل عدم همبستگی گزارش کردن
همبستگی BASTنو آزمووینگیت نآزمودودردر پژوهش حاضر بین الکتات تجمع یافته 

30نگیت ویالکتات خون در آزمون میانگین کهبا وجودي ،از سوي دیگر.شدنداري مشاهده امعن
تمرینیفشار ةهنددنشانخود که ،معنادار نبوداز نظر آماري اما،بودBASTن ثانیه باالتر از آزمو

ن تمریحجموردگیري الکتات حین تمرین اطالعاتی را در ماندازه.یکسان در دو آزمون استاتقریب
ر بکاسترس دفعالیت زمانی که ذخایر انرژي در ینحدر کند، فراهم می)و مدت تمرینشدت، بار (

ز طریق انرژي اشود کهتجمع الکتات زمانی شروع می.شودالکتات تشکیل نمیشود،گرفته می
). 11،18د (هوازي فراهم می شوفرایند گلیکولیز بی

یادآور شدند که در دسترس )2008و همکارانش (2و همچنین آلن)1990(و همکارانش1کاتس
رود،هاي ورزشی به شمار نمیفعالیتدر حینالکتات تولیدي ةکنندبودن اکسیژن تنها عامل تعیین

و تنفس LDH3ینتیک گلیکولیز،کهاي ورزشی تابعی از ولیدي هنگام فعالیتبلکه میزان الکتات ت
نظیم اکسیژن نقش شایان توجهی در تی است. آنها نتیجه گرفتند که در دسترس بودنیایمیتوکندر

5و روبرگز) 1990(همکارانو 4استین باي. )22،12د (هاي ورزشی دارالکتات تولیدي هنگام فعالیت

1. Katz A
2. Allen D
3. Lactate dehydrogenase (LDH)
4. Stanby WN
5. Robergs R A
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رسانیاکسیژنیت درمتابولیسم، محدودثابت کردند که هرچند در مقایسه با )2004(و همکارانش 
یکی از دالیل تنها خون منجر شود، ولی هیپوکسی وتواند به افزایش الکتات تولیدي در عضله می

،شوداکسیژن محدود میبدلیلافزایش الکتات تولیدي است. آنها اظهار داشتند متابولیسمی که 
آدرنرژیک -هاي بتاکه این سیستم گیرندهنشان کردندمعموالً دلیل الکتات تولیدي نبوده و خاطر
در سطح بافت عضله ایزوله شده، بنابراین ). 23،24(د است که بر الکـتات خون تاًثیر مهمی دار

سوبسترا (مواد سوختی)، هیپوکسی، عواملی مثل الگوي انقباض، مدت انقباض، در دسترس بودن
). 11،18د (کننایفا میالکتیک نقش مهمیددر تشکیل اسیمجموعاًآدرنرژیک، -تحریک بتا

ده ي بدست آمهوازیهاي توان بکه بین شاخصییجااز آنهاي پژوهش نشان داد،طور کلی یافتهبه
ایشگاهیآزمهايکه یکی از معتبرترین آزمون،وینگیتو آزمون مرجع BASTهوازيبیاز آزمون

با طرفیو ازهمبستگی معناداري مشاهده شد،)1،7،9،25،26ت (هوازي اسگیري توان بیاندازه
نزدیکیت وینگآزمون هالکتات خون) بی (از نظر فشار فیزیولوژیکBASTن که آزموتوجه به این

گین توانمیانبویژههوازيگیري توان بیبراي اندازهو معتبربه نظر می رسد آزمونی مناسب،است
وي رتی بر آماري متفاوۀهاي بسیاري با جامعچند که ضرورت پژوهشهربازیکنان بسکتبال باشد.

احساس ژوهشپمرد و زن در این راستا به منظور اطمینان از نتایج حاصل از این ۀورزشکاران نخب
در تورآماسطوح درویژه ههاي ورزشی بتواند به مربیان باشگاهاین آزمون می، با این وجود شودمی

ل کمک ورزش بسکتباةویژهوازي بیدر گزینش افراد با توان باالخص هوازي و سنجش توان بی
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Abstract 

 
The aim of this study was to design specific anaerobic power test, for basketball based 

on30-seconds Wingate test. fourteen basketball players from kharazmi University team 

were selected (height176.75±9.5 cm, weight69.05±9.48 kg, age 22.43±2.17 years, body fat 

15.39 ± 6.20 percent and BMI, 22.21 ± 2.43kg/m2). Max, min and mean power and fatigue 

index were calculated after Wingate test and designed new test (run a distance of 35 meters 

with ball and rest interval 10 seconds in 6 rounds). plasma lactate level also was measured 

after 2 minute of each test. After data normality test for correlation between power index 

and physiological parameter (blood lactate), Pearson correlation test was used. The results 

showed that, there is a significant correlation among the max, min and mean power 

obtained in new test and Wingate test (r=0.64 P=0.002, r=0.87 P=0.04, r=0.63 P=0.018), 

but, there was no significant correlation between fatigue index in two tests (r=0.017, P = 

.0856). Also the mean lactate was not significant difference (P=0.298), 2 minutes after the 

Wingate test and new test (12.41and11.078). the max, mean and min power and fatigue 

index in new test had significant correspondence after two times of measurement (r=0.755 

P=0.002, r=0.781 P=0.001, r=0.645 P=0.013, r=0.645 P=0.013).to determine objectivity of 

the new test between the max, mean, and min power and fatigue index by two groups of 

tester we observed a significant correlation. (r=0.755 P=0.002, r=0.935P=0.000, r=0.751 

P=0.002, r=0.789 P=0.000). Therefore, designed test that was named BAST’, according to 

a 30-second Wingate test is valid test for measure anaerobic power in amateur basketball 

players. 
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