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  ی بزرگساالنکار تیم ملّگیران فرنگیکشتی نیمرخ فیزیولوژیک

  1دکتر بهمن میرزایی

  2احمد غفوري
  چکیده

میـانگین سـن   ( گیـران ز کشـتی نفـر ا  71 ،ی کشـور ی بزرگساالن سطح تیم ملّکار تیم ملّگیران فرنگینیمرخ فیزیولوژیک کشتی ۀبه منظور تهی

3/2،7/22  2/20سال و میانگین وزن 5/81 هاي معتبر بین المللی، مسابقات آسیایی یک سال جهت شرکت در تورنمنت کیلوگرم) که طی

و  LBMموضعی،  3درصد چربی( ترکیب بدن هايآزمونر گرفتند. ی شده بودند، مورد بررسی قراو جهانی وارد اردوهاي مختلف تمرینی تیم ملّ

BMIدراز و نشسـت، شـناي   ( هاي دست، پرس سینه، اسکات پا و لیفت مرده)، استقامت عضالنی موضعیقدرت پنجه( )، قدرت نسبی عضالنی

خم شدن نشسته، ( پذیريمتر)، انعطاف 4× 9دوي ( متر)، چابکی 36دوي ( آزمون بروس)، سرعت( سیسوئدي و بارفیکس)، استقامت قلبی ـ تنفّ

ثانیه، وینگیت  15ارگو جامپ ( الکتیکهوازي بیعکس العمل دیداري دو جهته)، توان بی( آزمون عکس العمل ،ها)بازکردن تنه و بلندکردن شانه

ـا) بـر روي کلّ    ( ري پاهـا ثانیه) و قدرت انفجا 30ارگوجامپ ( هوازي باالکتیکثانیه)، توان بی 8ثانیه و وینگیت پا  8دست   یـۀ پـرش طـول در ج

مجموع اوزان) عبارتند ( ی فرنگی بزرگساالنگیران تیم ملّکشتی به وسیلۀاجرا شد. میانگین و انحراف استاندارد رکورهاي کسب شده  هاآزمودنی

هـاي دسـت =   ع، قدرت پنجـه کیلوگرم بر متر مربBMI 49/26 =کیلوگرم،  LBM  =5/158/17درصد،  3/11 8/3چربی بدن =  از:

13/091/0  = 18/0وزن بدن / نیرو، پرس سینه 42/1 22/0وزنه، اسکات پا =  /وزن بدن 76/1 18/0یفت مرده = وزن بدن / وزنه، ل 

9/1 = 1/7 وزن بدن/ وزنه، دراز نشست 3/71 7/8شناي سوئدي =  ،تعداد در دقیقه68  =11تعداد در دقیقه، بارفیکس6/33  ،تعداد

4/5اکسیژن مصرفی =  اکثر حد 4/50 21/0 متر = 36به ازاي هر کیلوگرم از وزن بدن در دقیقه، دوي  لیترمیلی 13/5  4×  9ثانیه، دوي 

بینی تا زمین، بلند کردن  ۀقد نشسته / فاصل 67/0 1/0متر، بازکردن تنه = سانتی  3/39 9/5ثانیه، خم شدن نشسته =  9 42/0متر = 

 15هزارم ثانیه، ارگـو جامـپ    6/397 6/66مچ دست تا زمین، عکس العمل دیداري دو جهته =  دست / فاصله طول 60/0 1/0ها = شانه

وات،  4/89475ثانیـه =   8وات، وینگیـت پـا    414 2/109ثانیـه =   8وات بر کیلوگرم از وزن بدن، وینگیت دست  45/45 5/6ثانیه = 

  وات بر کیلوگرم از وزن بدن.. 9/40 9/5ثانیه =  30ارگوجامپ 

هاي مختلف گیران در هر آزمون به تفکیک وزننیمرخ فیزیولوژیک کشتی ،با کمک آمار توصیفی هاآزمونخام  نتایج آوريجمعپس از 

یۀه شد. کلّتهی ي افزارنرمات آماري با استفاده از عملیSPSS  وEXCEL  ،فیزیولوژیک  هايویژگیانجام شد. نتایج تحقیق نشان داد در مجموع

  گیران نخبه سایر کشورهاست. ادي شبیه کشتیگیران ایرانی در موارد زیکشتی

  

  گیر، کشتی فرنگی. نیمرخ فیزیولوژیک، کشتی کلیدي: هايواژه

___________________________________________________________ 
 .این تحقیق با حمایت کمیتۀ ملّی المپیک انجام شده است 

 . استادیار دانشگاه گیالن1

 . عضو هیأت علمی دانشگاه گیالن2
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   مقدمه

آتن ( هاي المپیک نوینبازي دورة اولینکه منتسب به یونان و روم باستان است، همواره از  1کشتی فرنگی

هاي موفّقیتیکی بوده است. هرچند که در کشور ما اصلی المپ هايرشتهی قبل از کشتی آزاد، جزء )، حت1986ّ

هاي المپیک، مسابقات جهانی، بازیهاي کشتی آزاد نیست، شرکت مستمر در بازي به اندازة رشتۀ ورزشیاین 

ل ورزش کشور براي او ت رشتۀینشان از اهم ،هاي معتبر رسمی و غیررسمیآسیایی و سایر تورنمنت

هاي مختلف در ، انجام پژوهشرشتۀ ورزشیتی دارد. بنابراین براي اعتالي این اندرکاران فدراسیون کشدست

  ست. ا ضروري ،آمادگی جسمانی و سایر موضوعات مرتبط با این رشته زمینۀ

جسمانی به  هايآزمونی فرنگی پس از اجراي گیران تیم ملّهاي جسمانی کشتیتتعیین مرز قابلی

گیر را در حدود تمرین هر کشتی برنامۀ ،هاي فرديه به اصل تفاوتا توجکند تا باین رشته کمک می مربیان

ضمن توصیف شرایط موجود،  گیرانکشتینیمرخ فیزیولوژیک  ۀاحی و اجرا نمایند. از طرفی، تهیاین مرز طرّ

نقاط  ،انیجسم هايآزمونمورد ارزیابی قرار گیرند. نتایج  ،آن گیران به وسیلۀکشتیمعیاري خواهد بود تا سایر 

یانو راهکارهاي عملی را در اختیار  سازدمی مشخّصهاي تمرینی را ت و ضعف برنامهقوتا  دهدمیقرار  مرب

کنون معیار کاملی که بتواند  فانه تارا بررسی نمایند. متأس گیرانکشتیبتوانند میزان پیشرفت یا رکود احتمالی 

ل کشور را نشان دهد، ارائه نشده است. از این رو، تحقیق وتراز ا گیرانکشتینیمرخ جسمانی و فیزولوژیک 

نیمرخ فیزیولوژیک  ۀصی، توصیف و تهیجسمانی تخص هايآزمونبار، مبادرت به اجراي  اولینحاضر براي 

ی فرنگی بزرگساالن نموده است تا قالب و چارچوب عملی و قابل استناد در کشور در تیم ملّ گیرانکشتی

  ی فراهم آید.تیم ملّ گیرانکشتیمانی جهت ارزیابی جس

 گیرانکشتیهاي جسمانی تفیزیولوژیک و قابلی هايویژگیشده در ارتباط با هاي انجاماکثر بررسی

اند و نام برده گیرانکشتی موفّقیتهاي تمرینی و اي براي انجام برنامهاز آمادگی جسمانی به عنوان پایه

  ).1( کندهوازي خود تمرین میهاي هوازي و بیتبا درصدي از ظرفی گیراند که هر کشتیعنوان کرده

سازي کننده در اردوي آمادهآمریکایی شرکت گیرانکشتی) نیمرخ فیزیولوژیک 2000( 2کاالن و همکارانش

نمودند. در این تحقیق، توان و استقامت عضالنی  مشخّصپارامتر فیزیولوژیک  6را در  1997مسابقات جهانی 

توان  ،ترکیب بدن ،اي)مرحله 5متر باالرفتن از طناب و وینگیت تعدیل یافته  6/5 هايآزمون( تنهباال

 5آزمون وینگیت تعدیل یافته ( هوازي باالتنهت بیآزمون پرش عمودي)، توان و ظرفی( تنهعضالنی پایین

لت نشسته) و الکتات آزمون خم کردن تنه در حا( پذیري عضالت همسترینگانعطاف ،max2VOاي)، مرحله

 ۀنتیجه گرفتند که تهی ،ناققرار گرفتند. این محقّ گیرياندازهوینگیت مورد  هايآزموندقیقه بعد از  2خون 

ضمن توصیف شرایط بدنی  تواندمیآمریکایی  گیرانکشتیو آمادگی جسمانی  نیمرخ فیزیولوژیک

  ).6( قرار دهد یانمربآمریکا، راهکارهاي تمرینی را در اختیار  گیرانکشتی

___________________________________________________________ 
1. Greco. Roman 
2. Callan et al. 
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نمودند.  مشخّصکانادایی را  نخبۀ گیرانکشتی) نیمرخ فیزیولوژیک 1986( 1شارات و همکارانش

سایر کشورها  نخبۀ گیرانکشتیکانادایی از بسیاري لحاظ شبیه  نخبۀ گیرانکشتینشان دادند که  هاآن

اي و میزان تارهاي کمربند شانه، قدرت عضالت هوازيظرفیت بیهستند. در این تحقیق، توان هوازي، 

دیگر کشورها  نخبۀ گیرانکشتیبرداري سوزنی) مورد ارزیابی قرار گرفت و با از طریق بافت(تندانقباض 

جوان آمریکا را  نخبۀ گیرانکشتی) نیمرخ فیزیولوژیک 1988( و همکارانش 2). هورس ویل15( مقایسه شد

 نفر و دامنۀ 39، گیرانکشتید بررسی قرار دادند. تعداد این مور ،که به اردوهاي تمرینی دعوت شده بودند

از طریق ضخامت ( انجام شده عبارت بودند از: ترکیب بدن هايگیرياندازهسال بود.  14-18 ،هاآن سنّی

 ها و پاهاهوازي دست از طریق دویدن روي دستگاه نوارگردان) و توان بی( چربی زیر جلدي)، توان هوازي

   جوان گیرانکشتیعبـارت بود از: چربی بدن  ،هاگیرياندازهیت). نتـایج حاصل از این آزمون وینگ(

به ازاء هر کیلو از وزن بدن در دقیقه، توان  لیترمیلی) 2/51 ± 3/9( ) درصد، توان هوازي±2/7 4/2(

شد  مشخّصق ) وات. از این تحقی549 ± 101(هوازي پاها ) وات و توان بی7/390 ± 92(ها هوازي دستبی

 نخبۀ گیرانکشتیجوان نخبه با رکوردهاي حاصل از  گیرانکشتیکه نتایج حاصل از نیمرخ فیزیولوژیک 

  ).10( خوانی داردهم ،دانشگاهی و بزرگساالن

ق را دارا بودن گیر موفّاي دیگر نیمرخ فیزیولوژیک عمومی یک کشتی) در مطالعه1992(هورس ویل 

وات بر کیلوگرم براي  5/11-5/19ها و وات بر کیلوگرم براي دست 1/6-5/7گین میان( هوازي باالتوان بی

وات بر کیلوگرم  4/7-2/8ها و وات بر کیلو گرم براي دست 8/4-2/5میانگین (باال  هوازيظرفیت بیپاها)، 

ر کیلوگرم از به ازاي ه لیترمیلی 52-63براي پاها)، استقامت عضالنی باال، میانگین توان هوازي باالتر از 

)، maxVEلیتر به ازاي هر کیلو از وزن بدن در دقیقه براي 9/1-02/2( ریوي باال کردعملوزن بدن در دقیقه، 

 3ها) و تیپ بدنیوزنسنگین يدرصد به استثنا 7/3-13(پذیري قابل قبول، درصد چربی پایین انعطاف

را بین زمان عکس العمل و زمان  64/0مثبت  تگیبسهم) 1992( 5). ویتلی و مونتا نا8(عنوان کرد  4مزومورف

تري از زمان نتیجه گرفتند که زمان حرکت نقش مهم ،هاآنگیر دانشگاهی گزارش کردند. کشتی 16حرکت 

 ).17( دارد گیرانکشتیواکنش در پیروزي 

ر سن، انی را از نظق دبیرستگیر ناموفّکشتی 19ق و گیر موفّکشتی 19)، 1993( 6رومیچ و فراپییر

رند، مورد ثّؤگیر میک کشتی موفّقیتفیزیولوژیکی که در  رهاي مهمکشتی و برخی از متغی وزن، قد، تجربۀ

هاي دست چپ و راست، قدرت پنجه هايآزموننشان دادند که در نتایج  ،هاآنمقایسه قرار دادند. 

از طریق ( هوازيدویدن و توان بی دقیقه 12هاي تحتانی، دراز و نشست، شناي سوئدي، پذیري اندامانعطاف

ق از شرایط بهتري موفّ گیرانکشتیاختالف معناداري در بین دو گروه وجود دارد و  ،آزمون پله مارگاریا)

___________________________________________________________ 
1. Sharratt et al. 
2. Horswill et al. 
3. Somatotype 
4. Mesomorphy 
5. Witely & Montana 
6. Roemmich J.N.Frappier, J.P 
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اختالف  ،مجموع هفت نقطه ضخامت چربی زیر جلدي)( ه در بین دو گروه از نظر میزان چربیبرخوردارند. البتّ

هاي تمرین قدرتی ) پیشنهاد کردند تغییر در شیوه1997( 1و همکارانشجیمز  ).13( معناداري مشاهده نشد

) میزان 1998( 2). کلی و همکارانش11( عضله نقش داشته باشد کردعملتواند در تغییر می گیرانکشتی

maxVO2 به ازاء هر کیلو گرم از وزن بدن در دقیقه گزارش کردند لیترمیلی 61دانشگاهی را  گیرانکشتی 

-56هاي بین المللی حدود کننده در رقابتشرکت گیرانکشتی maxVO2) گزارش کرد که 2002( 3یون ).12(

پذیري اشاره کرد که انعطاف چنینهمبه ازاي هر کیلوگرم از وزن بدن در دقیقه است. وي  لیترمیلی 53

) گزارش 2005( 4انشاشمیت و همکار ).19( تر، باالتر استسطوح پایین گیرانکشتینخبه از  گیرانکشتی

درصد چربی، توده بدون چربی  6/11±9/3ملی دانشگاهی عبارتست از :  گیرانکشتی هايویژگیکردند که 

 کیلوگرم 3/98±4/25کیلوگرم و رکورد پرس سینه برابر با  8/150±2/25کیلوگرم، رکورد اسکات  7/8±5/68

هاي هایی است که در آن اندامفعالیتاز  ) نشان داد که ورزش کشتی جزء آن دسته1368( علیزاده ).14(

هستند؛هاي تحتانی تر از اندامالفوقانی بسیار فع اما به درگیري و فعه کردال بودن اندام تحتانی نیز باید توج 

حرکتی با نتایج آنتروپومتریک، بیوانرژتیک و زیست هايویژگیبین  ) در بررسی رابطۀ1383( عفراطی ).3(

، گزارش کرد که رابطه معناداري بین 2004مسابقات جام جهانی باکو و آسیایی تهران شده در کسب

 هايویژگی، از بین چنینهمشده در مسابقات مشاهده نشد. بیوانرژتیک و نتایج کسب هايویژگی

 هايویژگیمثبت وجود دارد. از بین  بستگیهمآنترپومتریک، فقط بین عرض مچ پا با نتایج کسب شده 

مثبت مشاهده شد. وي  بستگیهم ،شده طرفه و بارفیکس با نتایج کسب حرکتی نیز فقط بین پرش دوزیست

حرکتی بیوانرژتیک و زیست هايشاخصنخبه و  گیرانکشتیدر این تحقیق نیمرخ آنتروپومتریک  چنینهم

توانند این تحقیق نمی اوزان هفتگانه کشتی را مورد مقایسه قرار داد و نتیجه گرفت که عوامل مورد بررسی در

از عوامل در کسب اي هاي کشتی باشند و مجموعهتنها شرط اصلی براي پیروزي و کسب نتیجه در رقابت

ت صدد توصیف وضعی حاضر در قیق، مطالعۀه به ضرورت تحنابراین با توج ).2( رندثّؤم ،مطلوب نتیجۀ

  ی بزرگساالن کشور است.آمادگی تیم ملّ کننده در اردوهايفرنگی کار شرکت گیرانکشتیفیزیولوژیک 

  

  شناسیروش

پس از هماهنگی با فدراسیون کشتی، موضوع تحقیق و اهمیالع کادر فنّت آن به اطّی )سرمربی ی، مرب

شده به دعوت گیرانکشتی یۀی کشتی فرنگی بزرگساالن رسید. کلّفنی) تیم ملّ مربیانساز و سایر بدن

هاي این ی شده بودند، آزمودنیسال وارد اردوهاي ملّ یک بزرگساالن که طی ی فرنگیاردوهاي تیم ملّ

وزن، درصد چربی، تودة بدون ( ترکیب بدن هايآزموننتایج خام  آوريجمعپژوهش را تشکیل دادند. پس از 

ها، پاها، تنه)، استقامت عضالنی موضعی، استقامت دست( بدن)، قدرت نسبی عضالنی چربی و شاخص تودة

___________________________________________________________ 
1. James et al 
2. Kelly et al 
3. Yoon 
4. schmit et al 
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الکتیک و باالکتیک و قدرت انفجاري پاها، با کمک آمار هوازي بیسی، سرعت، چابکی، توان بیتنفّـ  لبیق

 یۀه شد. کلّدر هر آزمون تهی گیرانکشتیجسمانی  هايویژگیانحراف استاندارد) نیمرخ  ±میانگین ( توصیفی

هاي افزارنرمات آماري با استفاده از عملیSPSS وEXCEL  .آمادگی  هايآزمون یۀانجام کلّ محلّانجام شد

ی المپیک بود. ابزارهاي مورد استفاده عبارت بودند از: هاي جسمانی آکادمی ملّتجسمانی، مرکز سنجش قابلی

راست و چپ) (زمان عکس العمل دوجهته  گیرياندازهساخت آمریکا) دستگاه ( دستی الفایت 1دینامومتر

 4مدل تکنوجیم 3آزما، دستگاه نوارگردانساخت شرکت توان 2امپآزما، دستگاه ارگوجساخت شرکت توان

ز به پدال دستی که رابطه توان هوازي بی ساخت ایتالیا) مجه( مدل تکنوجیم 5ساخت ایتالیا)، چرخ کارسنج(

ساخت ایتالیا) ( آزمون وینگیت دست) در آن تعریف شده بود، چرخ کارسنج مدل تکنوجیم( ها الکتیک دست

 گیرياندازهآزمون وینگیت پا) در آن تعریف شده بود، دستگاه ( الکتیک پاهاهوازي بیوان بیت که رابطۀ

ز به سنسورها و چشم الکتریکی، کالیپر دستی، مترنواري و میله هالتر و وزنه. ترتیب اجراي چابکی مجه

روز  3ها در جموع آزمونثیر خستگی آزمون قبل بر آزمون بعدي اثر نگذارد. ماي بود که تأها به گونهآزمون

  متوالی و با فواصل استراحت و ریکاوري کافی انجام شد.

  

  نتایج

 گیرانکشتیجسمانی را در  هايآزموننتایج  5الی  2هاي ترکیب بدن و جدول فردي و هايویژگی .1جدول

  .دهدمیی فرنگی بزرگساالن نشان تیم ملّ

  

  ی فرنگی بزرگساالنتیم ملّ انگیرکشتیفردي و ترکیب بدن  هايویژگی. 1جدول 

رمتغی  

  اوزان
  تعداد

  سن

  سال)(

  قد

  متر)سانتی(

  وزن

  کیلوگرم)(

  چربی بدن

  درصد)(

  بدون چربی تودة

  کیلوگرم)(

  بدن شاخص تودة

)ع)کیلوگرم بر متر مرب 

 Kg55   10  5/1±7/21  5/3±1/161  25/1±7/60  2/2±10  3/1±5/54  9/0±4/23  

 Kg60  11  4/2±7/22  8/4±2/167  8/1±3/65  3/2±8/8  7/2±6/59  1±4/23  

 Kg66  12  6/2±8/22  4±7/169  1/2±4/69  6/1±1/9  9/1±63  1±1/24  

 Kg74  11  8/2±8/22  3/3±1/173  2±2/79  7/1±7/10  7/2±7/70  3/1±5/26  

 Kg84  10  3±1/24  3/2±176  2/2±7/88  4/1±8/11  5/1±2/78  7/0±6/28  

 Kg96  10  8/1±5/23  8/3±2/182  7/2±6/101  2±13  3±5/88  7/1±5/30  

 Kg120  7  7/1±7/21  4±4/187  3/3±5/121  6±4/17  2/8±2/100  4/1±5/34  

  9/26±4  8/71±5/15  3/11±8/3  5/81±2/20  9/172±9  7/22±3/2  71 همه اوزان

  

___________________________________________________________ 
1. Dynamometer 
2. Ergojump  (Rpetative jump tester) 
3. Treadmill 
4. Thecno Gym 
5. Ergometer 
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  ی فرنگی بزرگساالنتیم ملّ گیرانکشتیقدرت عضالنی نسبی  . 2جدول

  آزمون    

  اوزان

  قدرت پنجه

  نیرو)مقدار  وزن بدن/( 

  لیفت مرده

  کیلوگرم وزنه) وزن بدن/( 

  پرس سینه

  وزن بدن/ کیلوگرم وزنه)( 

  اسکات

  وزن بدن/ کیلو گرم وزنه)( 

 Kg55  14/0± 94/0  19/0±9/1  2/0±48/1  3/0±79/1  

 Kg60  14/0±9/0  16/0±95/1  7/1±46/1  21/0±77/1  

 Kg66  13/0±94/0  16/0±94/1  11/0±53/1  35/0±81/1  

 Kg74  13/0±95/0  16/0±93/1  22/0±48/1  18/0±88/1  

 Kg84  1/0±97/0  11/0±01/2  15/0±38/1  11/0±83/1  

 Kg96  12/0±87/0  2/0±86/1  17/0±37/1  16/0±75/1  

 Kg120  14/0±8/0  11/0±69/1  14/0±19/1  18/0±46/1  

  76/1±26/0  42/1±18/0  9/1 ±18/0  91/0 ±13/0 همه اوزان

  

  ی فرنگی بزرگساالنتیم ملّ گیرانکشتیاکسیژن مصرفی  اکثر حدو . استقامت عضالنی موضعی 3جدول

  آزمون

  اوزان

 نشست و دراز

  تعداد در دقیقه)( 

  شناي سوئدي

  تعداد در دقیقه)(

 بارفیکس

  تعداد)( 

اکسیژن مصرفی اکثر حد 

 )به ازاي هر کیلوگرم از وزن بدن در دقیقه لیترمیلی( 

 Kg55  9/4±71  6±4/72  2/8±37  6/5±6/51  

 Kg60  4/6±6/73  7±1/73  7±2/45  4±4/54  

 Kg66  1/5±6/76  7/4±4/69  7/4±5/41  3/3±7/53  

 Kg74  7/3±7/71  4±5/72  6±1/30  6/3±7/51  

 Kg84  4/3±9/72  2/7±70  6/5±5/30  2±5/48  

 Kg96  5/7±4/63  5/3±63  1/3±1/28  2/5±5/47  

 Kg120  4/9±9/66  3/5±7/51  6±9/14  25/2±2/42  

  4/50±4/5  6/33±11  68±7/8  3/71±1/7 همه اوزان

  

  تیم فرنگی بزرگساالن گیرانکشتیپذیري، عکس العمل دیداري، چابکی و دوي سرعت . انعطاف4جدول

  آزمون 

  اوزان

انعطاف تنه 

  به جلو

  متر)سانتی (

  باز کردن تنه

فاصله  قد نشسته/(

  بینی تا زمین)

  انعطاف شانه 

فاصله  طول دست/( 

  مچ دست تا زمین)

 کس العمل دیداريع

  هزارم ثانیه)(

   4× 9دوي 

  ثانیه)( 

 36دوي 

  ثانیه)(متر

 Kg55  7/6±40  12/0±72/0  14/0±59/0  92±391  43/0±78/8  14/0±14/5  

 Kg60  7/4±8/38  13/0±61/0  12/0±54/0  47±373  11/0±02/9  14/0±5  

 Kg66  7±2/38  13/0±66/0  12/0±55/0  61±380  19/0±02/9  14/0±11/5  

 Kg74  8/5±9/38  16/0±64/0  11/0±58/0  66±438  15/0±08/9  23/0±03/5  

 Kg84  6/6±5/40  12/0±62/0  13/0±62/0  55±349  51/0±87/8  16/0±12/5  

 Kg96  4/6±2/40  1/0±7/0  15/0±61/0  28±445  29/0±53/8  27/0±31/5  

Kg120  7±39  13/0±71/0  13/0±59/0  54±423  48/0±55/9  29/0±27/5  

  13/5±./21  9±./42  6/397±6/66  60/0±./1  67/0±./1  3/39±9/5 همه اوزان
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  ی فرنگی بزرگساالنتیم ملّ گیرانکشتیالکتیک و باالکتیک و قدرت انفجاري پاها در هوازي بی. توان بی5جدول 

  آزمون 

  اوزان

وینگیت 

  وات)(دست

  وینگیت پا 

  وات)( 

  ثانیه  15ارگوجامپ 

وات به ازاي هر ( 

  کیلوگرم)

  ثانیه  30ارگوجامپ 

وات به ازاي هر ( 

  کیلوگرم)

 پرش طول 

  متر)سانتی( 

 Kg55  3/19±291  3/34±386  4/5±7/50  5/3±3/47  2/15±9/226  

 Kg60  8/29±323  30±398  3/4±9/47  2/6±2/42  4/10±242  

 Kg66  42±356  44±427  6/7±3/47  4±2/41  5/21±6/251  

 Kg74  2/33±435  47±476  6/4±47  5±4/42  2/13±239  

 Kg84  5/51±434  7/39±526  9/2±6/43  8/4±2/39  18±6/248  

 Kg96  1/7±589  8/72±590  2/4±4/40  9/3±5/36  7/11±5/232  

 Kg120  26±555  15±589  1/4±4/38  6±2/35  14±4/238  

  2/240±9/16  9/40±9/5  45/45±5/6  475±4/89  414±2/109 همه اوزان

  

 گیرينتیجهبحث و 

اجرا  ن نبودن نحوةکشور از یک طرف، و یکسا ۀنخب گیرانکشتیژیک براي فقدان نیمرخ جسمانی و فیزیولو

 ف دیگر، موجب شده تا امکان مقایسۀو نوع آزمون در معدود مطالعات انجام شده در سایر کشورها از طر

هاي این مطالعه با سایر مستقیم نتایج تحقیق حاضر با دیگر کشورها فراهم نباشد. با این وجود، یافته

اند، مقایسه نخبه را مورد بررسی قرار داده گیرانکشتیآنتروپومتریک و فیزیولوژیک  هايویژگیهایی که یافته

داراي درصد  ،کیلوگرم 120وزن  گیرانکشتیکه  دهدمینشان  ،شده است. نتایج جدول مربوط به ترکیب بدن

 تفاوت زیادي دارد ،در آن مسابقه دهندباید با وزنی که می هاآنبدون چربی بدنی  هستند و تودةچربی باالیی 

. نتایج مربوط به دهدمیرا تحت تأثیر قرار  گیرانکشتیاین  کردعملنتایج  ،تکیلوگرم). این وضعی 20حدود (

کیلوگرم رکوردهاي  120وزن  گیرانکشتیکه در مجموع  دهدمیقدرت عضالنی نشان  هايآزمون

دست ه قدرت پنجه، لیفت مرده، پرس سینه و اسکوات ب هايآزمونتري نسبت به سایر اوزان در ضعیف

به عامل  است، صورت گرفته گیرانکشتیآمادگی جسمانی  که اکثر مطالعاتی که در زمینۀ آوردند. حال آن

فوق  گیرانکشتی هايویژگیهاي فوقانی و پاها را از و قوي بودن اندام اردقدرت عضالنی تأکید ویژه د

  .)16، 15، 9، 8 ،5، 4( انددانسته

ی فرنگی سنگین وزن تیم ملّ گیرانکشتیهاي این مطالعه، میانگین درصد چربی بر اساس یافته

 120وزن  گیرانکشتیتر بودن رکوردهاي احتماالً ضعیف ،بزرگساالن باالتر از سایر اوزان بود. این عامل

ق گزارش گیر موفّفیزیولوژیک یک کشتی در نیمرخ 1کند. این یافته با آنچه که یوترکیلوگرم را توجیه می

 هايآزمونکیلوگرم در سایر اوزان  120وزن  گیرانکشتی). در تحقیق حاضر به غیر از 18( کرده مطابقت دارد

___________________________________________________________ 
1. Utter 



 86بهار و تابستان /پنجموم/شمارة سنامۀ علوم ورزشی/سال ........ پژوهش.....................     64

لیفت مرده و اسکوات تقریباً دو برابر وزن بدن در آزمون پرس سینه حدوداً یک و نیم برابر وزن بدن و در 

ن بدن بود. این یافته با ارتباطی که در برخی از مطالعات بین ترکیب بدن و قدرت آزمون قدرت پنجه، برابر وز

جوان گزارش شده است، مطابقت دارد. جیمز و همکارانش پیشنهاد کردند که انجام تمرین  گیرانکشتی

  ).11( عضله نقش مثبت داشته باشد کردعملدر  تواندمی گیرانکشتیقدرتی همراه با تغییر در ترکیب بدن 

از  گیرانکشتینشست و شناي سوئدي) رکوردهاي  و دراز( در دو آزمون استقامت عضالنی موضعی

کیلوگرم نیز رکوردها فاصله چندان زیادي با  120کیلوگرم به همدیگر نزدیک بود. در وزن  96وزن اول تا 

تري لوگرم) رکوردهاي پایینکی 120و  96اوزان ( هاا در آزمون بارفیکس، سنگین وزنام ؛سایر اوزان نداشتند

این دو وزن،  گیرانکشتیاوزان داشتند. این بدان معنی است که متناسب با افزایش وزن  ۀنسبت به بقی

 اند. این نتایج با بخشی از مطالعۀل کنند، خوب تقویت نشدهبایست وزن بدن را تحمها در حالتی که میدست

حرکتی آنتروپومتریک، بیوانرژتیک و زیست هايویژگی سی رابطۀخوانی دارد. وي در برر) هم1383( عفراطی

مذکور به  هايآزموندر  ،2004شده در مسابقات جام جهانی باکو و مسابقات آسیایی تهران با نتایج کسب

  ).2( نتایج تقریباً مشابهی دست یافت

با هم داشتند. این  کمی کیلوگرم فاصلۀ 84فی اوزان اول تا اکسیژن مصر اکثر حددر آزمون بروس، 

 maxVO2هاي این مطالعه، مقادیر کیلوگرم) قدري بیشتر بود. بر اساس یافته 120و96( فاصله در دو وزن آخر

موفق نشان  گیرانکشتی) در تعیین نیمرخ فیزیولوژیک 1992( به جز در دو وزن آخر، با آنچه که هورس ویل

به ازاي هر کیلوگرم از وزن بدن  لیترمیلی 63الی  max2VO 52خوانی دارد. هورس ویل میزان داد، تقریباً هم

) 1998( اي دیگر، هورس ویل). در مطالعه8( فی کردق معرّموفّ گیرانکشتی هايویژگیدر دقیقه را یکی از 

). این مطالعه نیز با 10( است 6/52±2جوان برابر با  نخبۀ گیرانکشتی maxVO2گزارش کرد که میانگین 

از آنچه  شده در این تحقیقمحاسبه maxVO2حقیق حاضر مطابقت دارد. با این حال، سطوح پایه هاي تیافته

 ) و یون1998( کلی و همکارانش به وسیلۀ) گزارش نمود باالتر، و از مقادیر گزارش شده 1383( عفراطی

هاي متفاوت در روشهاي موجود استفاده از ت اصلی تفاوت) که احتماالً عل12ّ، 9، 2( تر است) پایین2002(

  باشد.می maxVO2برآورد 

که انعطاف تنه به جلو در همه اوزان به  دهدمیهاي این مطالعه نشان پذیري، یافتهدر آزمون انعطاف

تحقیقات دیگر با  نبودن شرایط آزمون، امکان مقایسۀ ه به یکسانهم نزدیک بودند. در این بخش با توج

نخبه از  گیرانکشتیپذیري ) گزارش کرد که انعطاف2002( ن حال، یونمطالعه حاضر وجود ندارد. با ای

  ).19( تر باالتر استسطوح پایین گیرانکشتی

متر و عکس العمل دیداري نیز شرایطی تقریباً مشابه وجود داشت.  36متر، دوي  4×9در سه آزمون 

) گزارش کرده است 1383( یمتر با آنچه که عفراط 36متر و دوي  4×9 هايآزمون هايهمیانگین نمر

  ).2( خوانی داردهم

ه به وینگیت دست و وینگیت پا، با افزایش وزن رکوردها نیز افزایش یافت. این مسأله با توج هايآزموندر 

باشد. در این بخش نتایج تحقیق هورس ی در فرمول توان است، قابل توجیه میکه وزن بدن عامل مهم این
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در  ).10( خوانی دارندهاي تحقیق حاضر هم) با یافته2000( و کاالن و همکارانش) 1998( ویل و همکارانش

ها و وزنتر از سبکها به مراتب پایینسنگین وزن هايثانیه، میانگین نمره 30و  15جامپ ارگو هايآزمون

  ).2( ) نیز مشابه بود1383( عفراطی ها بود. این نتایج در مطالعۀوزنمیان

براي  شودمیتوصیه  گیرانکشتیسازي اندرکاران آمادهو دست مربیانی به همه کلّ بنديدر یک جمع

و  گیرانکشتیت فیزیولوژیک و جسمانی هاي مستمر از وضعیهاي اردویی به ارزیابیکارایی بیشتر برنامه

هاآنهاي تتعیین مرز قابلی گیر نخبه را با تیمذکور در یک کش هايآزمونو نتایج  گردد ه بیشتري نمودهتوج

شان بهتر مورد بررسی گیرانکشتیت و ضعف مقایسه نمایند تا نقاط قو گیرانکشتیخام سایر  هايهنتایج نمر

  قرار گیرد. 
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