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سال ششم/شماره  /2تابستان9316

تاریخ دریافت1334/3/24 :

تاریخ پذیرش1333/8/16 :

بررسی اندازه گیریهای مختلف بدنی و شاخصهای تنسنجی در دانشجویان پسر فعال و
غیر فعال زابل

چکیده
مقدمه :سبک زندگی ناسالم و فعالیت بدنی ناکافی در دوران دانشجویی میتواند پیامدهایی مانند ازدیاد وزن و چاا ی باه همااا
داشته باشد .لذا در این مطالعه ،به بارسی انداز های مختلف تاکیب بدن و شاخصهای تن سنجی (نمایه تود بدن و دور کما باه
باسن) در دانشجویان پسا فعال و غیا فعال پاداخته شد است.
روشها :مطالعه حاضا از نوع مقطعی-توصیفی و تحلیلی بود که  373نفا از دانشجویان پسا دانشگا زابل به روش نمونهگیاای
تصادفی طی سال  1332انتخاب و بارسی شدند .اطالعاا از طایاق پاسشانامه اطالعاا فاادی محقاق سااخته و پاسشانامه
استاندارد سنجش فعالیت بدنی بک جمعآوری گادید .داد ها با نامافزار  SPSSنسخه  16و با استفاد از آزمون تی تسات تحلیال
شدند.
نتایج :بارسی ها نشان داد در دانشجویان پسا دانشگا زابل بین دو گاو فعال و غیا فعال؛ شاخصهای تود چابی (،)P=3/338
نمایه تود بدنی ( )P=3/31و دور کما به باسن ( )P=3/34در دو گاو تفاو معنیداری وجود داشت .اما در تود بدون چابی
بین دو گاو تفاو معنیداری وجود نداشت (.)P=3/633
بحث و نتیجهگیری :شاخصهای تنسنجی و بعضی از انداز های تاکیب بدن در دانشجویان غیافعال از دانشجویان فعال باه
طور معنیداری بیشتا بود که این عدم تحاک عالو با بدشکلیهای ظاهای یک عوامل خطازای بیماری مزمن و غیا واگیاادار
هم میباشد که میتوان با ایجاد فاهنگ ورزش در مجموعه دانشگا تا حد زیادی از آن جلوگیای کاد.
واژگان کلیدی :انداز های تاکیب بدنی ،شاخصهای تنسنجی ،فعالیت بدنی ،دانشجویان
مقدمه

جههنیزا زکلزآمهرزم گااهزیزگا ارشزشا چز رزساه ز

اضااه وزن وزنزا اا ایشزتااه چزب اایز اا وزیکاایزا ز

2002ز(005000زماهر )،ز%00زآوزکاوزشااهملز200000ز

مشکالتزمهمز ه اشتی ز رزس اس زجهاهوزنزا زجلهاوز

مهر زاستزم هطز وز یلهریاهیزم منز ه چزکوزاضه وز

کشهر زمهزمحسهبزمیشه .زتحقیقهتزاخی زنشاهوز ا چز

ن و،زا ایش زته چزب ی زنزا ایش زتجلا زب ازیااهز

ان زکوزشیهعزباهزیزنزاضاه وزن وز اوزانا ا چزاشا ارز

اط افزان امزحیهتیزا زاصهیتا زینزعهالزآوزمحساهبز

ان چایزرنز وزا ایشزاستز(.)1-4زعهاملزمته هلیازکز

میشهن ز(.)1ز ز

نظی زتغیی اتزاهرماهوزلتتازینزا زیازکزساهزنزعاهامهزیز

ززت کیبز نیزشهملزته چزب یزنزته چز ا نوزب ازیز

نظی زژنتیک ،زمحیط ز ن گی ،زنضعیت زتغذیازو زنزساککز

می هش زکوزنشهوز ان چزسالمت،زتهانلنا زیزنز یکاهزییز

ن گیزا زط فز یگ ز()5ز رزاضه وزن وزمؤث زاستن .ز

ظااها یزا اا ا زاسااتز(.)0ز رز مینااوزت کیاابز اا نیز

رزکشهرزمهز زاسهسزگ ارشزاخی زساه مهوز ه اشاتز

تحقیقااهتز س ایهرزگساات چایز ا ایزشاانهختزعهاماالز

 -1مربی ،گروه تربیت بدنی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
نویسندهی مسئول :سید علیرضا توکلی خورمیزی

Email: tavakoliali26@uoz.ac.ir

آدرس :زابل ،دانشگاه زابل ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،گروه تربیت بدنی تلفن و فاکس432-54453223 :
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مرضیهالسادات آذرنیوه ،1سید علیرضا توکلی خورمیزی

1

شاخصهای تنسنجی در دانشجویان زابل

مرضیه السادات آذرنیوه و همکاران

پیشنهه زنله چان زکوزمهمت ینزآوز رص زب ی،زنلهیازوز

تنفسیز2240زنف زا ز انشجهیهوزششز انشاگهچز ا رگز

ته چز ا وز)،BMI(Body Mass Indexزن وز ا نوز

کشاهرزرازار زیازه یزکا چزنزنتیجاوززگ ااتزکاوززیشاات ز

ب یزنزنسکتز نرزکلا ز اوز هسانز WHR (Waist

انشااجهیهوزپسا زنز ختا زای انایزا زنظا زمتغی اااهیز

)Hip Ratioزمی هش ز(.)0زجهتزار یه یزاضاه وزن وز

ت کیب ز نی زنضعیتزنسکتهًزمطهاهزیز ارنا زکاوزالکتازوز

نزبه ی زرنشاهی زمختهفی زنجاه ز ارنا .زاماهزنلهزیازوز

پس اوز رزنضعیت ز هت ی ز ارز اشاتن زز(.)10ز رزایازنز

ته چز وزیکیزا زرنشاهیزکمزا ینوزتعیینزبازه یزنز

مینوز اخهنههزنزالکهراوزنی ز ینزنسکتز نرزکل ز اوز

ا ایشزن وز وزانسهوزمحسهبزمیشه زکاوزاساتفه چز

هسنزنزبههرزعهملزخط ایز هکیز-زع ن یزنز یه اتزز

ا زآوزتهسطزسه مهوز ه اشتزجهاهنزیز رزتلاهمزنقاهطز

رزم ا اوزارتکااهطزمعن ای اریزرازنشااهوز ا ن ا ز(.)10ز

نیهزماهر زتزأکیاز ز ا ارزگ تاوزاساتز(ز.)0ز رزما او،ز

شهاا زتحقیقیزحهکیزا زآوزاستزکوزا ا ازیشزنساکتز

BMIز هالت زا ز00زنز رص زب یز هالت زا ز25ز رصا ز

نرزکل ا ز ااوز هساانزپیشااگهیزمس اتقلز ااهیز ا ایز

معه زبه یزمی هش ز(.)0،10ز رزما اوزتجلا زتاه چز

تشخیص زاختال ز رزعلهک ز یازهارچزعا ن زاساتزنز

ب یزسیبزشکلزاستزکوز یشات زز رزنازاهحیوزشازاکمز

نسکتز نرزکل ز وز هسنز ا ا زنززیشات ززا ز0/0ز ا ازیز

می هش .زاین زنهعزبه ی،زبه یزم انوزنی زخهان چزش چز

م اوز وزعنهاوزنقطوز ح انی ز ا ازی زعهامالزخطا ازیز

نزارتکهطزن یکی ز هزپ شاهرخهنزی،ز یه اتززناهعز نزنز

هکیز-ع ن یز رزنظ زگ تاوزمازیشاه ز(ز.)11زایازنز رز

اختالالتزمته هلیکیز ار ز(.)11زیکی ز یگ زا زشهخصز

حهلی زاستزکاوزخهزیهازی زنزالکاهراوز رزپژناشازیز اهز

اهیزمنهسبز ایزطکقو ن یزبه یز ا زاساهسزته زیاز ز

مقهیسو زسوزرنشزکهاشزباهزیزشاکلزیز رزاصافههو،ز

ب ی،زنسکتز نرزکل ز وز هسنزاستزکوز وزطهرزنیژچز

میاهنگینزWHRزراز رزما اوز20-00زسااهلوز0/00ز ااوز

هزعهارضزمتاه هلزیکیزباهزیز رزارتکاهطزاساتز(ز.)12ز

ستزآنر ن ز(.)10ز رزمطهلعهتزالوگیاز زشانهختزیزا ز

الهوطهرزکوزگفتوزش ز رزبه یزم انوزب ازیزاغهابز

نلهیوزته چز وز ایز یهوزاضه وزن وزنزبه یزاساتفه چز

رز ااهالیزکلا ز خیا چزمایشااه زکااوزتهسااطزWHRز

میشه زنزمطهلعهتز سازیهریزارتکاهطزآوزراز اهز رصا ز

زنز وزعنهاوزعهملزخطا ازیز اهزیز رز

ب ی زان ا چگی ی زش چزعنهاوزک چانا ز(ز.)10زا بنا ز

ن ز یلهریز هکازی-زع ن ازیز()10زنز یه اتززناهعز نز

نلهیوزته چز و،زن وزراز وزتفکیکزته چزب یزنز نوز

ار یه یزمیگ

()14زشنهختوزش چزاست.ز ز

ب ی زمشخصزنلیکن ،زنلی ز وزعنهاوزشهخصزتعیینز

زز ر ز مینو ز رسی زنضاعزیت زت کیازب ز ا نزیزمطهلعاهتز

کنن چزمحتهایزب یز وزمحسهبزمیشه .زا زط یازقز

رنیزآ ماه نزیااهزیزمختهفایزصاهرتزگ تاوزاساتز،ز

نلهیوزته چز وزخط زا تالءز اوززیلاهرزیااهزیزنهشازیزا ز

آ هعهیزنژا زنزالکهراوزطیزپژناشیزکوز وزانجهریه یز

به یزرازمیتهاوزپیشگهییزک .زضاع زاصاهزیزنلهیازوز

ان ا چاهی زپیک ی ،زت کیب ز نی زنزشیهع زاضه وزن وزنز

ته چز وز وزعنهاوزشهخصیزا زبه یز رزاینزاستزکاوز

به یزجلعیتاهیزشه یزپ اختن ،زشیهعزاضه وزن وز

احتله ز ار ،ز ه تزعضالنیزنسکتز وز ه تزب ازیز رز

نزبه یزعلهمیزنزشکلیز رزا ز نزجان ز(ما اوززنز

اضه وزک وزن وز وز وزنسکتز ز یشت زسهیمز هشا .ز

نهوز)زراز هالزگ ارشزک ن ز(.)15زالچنینزرجکیز رز ز

وزالینز لیلزا ز تزپهیینت یز خهر ارزاستز(.)0ز ز
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ت کیب ز نی زمؤث ز زسالمتی،زشهخصاهیزمختهفیزراز

پژناشیزنسکتهًزگست چزت کیبز نیزنزآمه گیز هکازی-

مرضیه السادات آذرنیوه و همکاران

شاخصهای تنسنجی در دانشجویان زابل

و،زا زان ا چاهی ز رص زب ی ،زته چزب ی زنز ا نوز

پیهم زآو زگست ش ز یلهریاهی زمته هلیکی زاستز

ب یزنزWHRزنی زاستفه چزش .زیکیزا ز الیلزمت ان ز

( .)01،02ز نه این زجهت زناکهنی ز هت زسطح ز عهلیتز

ه وزان ا چگی یزBMIزارتکهطزآوز هز رصا زب ازیزنز

نی ،زالچنین زشنهسهیی زنزار یه ی زان ا چاهی زت کیبز

ب یزمهضعیزمی هش .ز ینز رصا زب ازیزنزنساکتز

نی ز ر ز انشجهیهو زکو ز ش ز عه زن زمتفک زجهمعوز

نرزکل ز وز هسنزنیاز زرا طاوزمعنازی اریزنجاه ز ار ز

محسهب زمیشهن  ،ز زآو زش یم زته زطی زپژناشی ز وز
رسی زان ا چاهی زمخته

( .)20ز
الچنین ز ر زجهام زام ن ی زا ایش زته چ زب ی زنز

زت کیب ز و زن زشهخصز

اهی زتنسنجی ز(نلهیو زته چز وزنز نرزکل ز وز هسن)ز

متعه ب زآو زکهاش ز عهلیت ز نی زرن ز و زا ایش زاستز

رز انشجهیهوزپس ز عه زنزغی ز عه ز ت ا یم.

( .)21-24زا زط ی زانجهم ز عهلیت ز نی زمستل  ،ز هز

ز

کهاشزخط زا تالء ز وز یلهریاهی ز هکی-زع ن ی ز()25ز

مواد و روشها

زن و زن ز هکه زپ ن هیل زلیتی ی زخهو ز()20ز

زایازنزمطهلعااوزا زناهعزمقطعایز–زتهصازیفیزنزتحهیهاایز

م تکط زاست .ز خشی زا زاین زآثهر زشهمل زکهاش ز شهرز

می هش زکوزرنیز000زنف زا ز انشجهیهوزپس ز انشاگهچز

خهو،ز هکه زمته هلیسم زلیتی اه زنزکهاشزن وز وزنیژچز

ا لزانجهمزش زکوزاینزا ا زمطه قزتع ا زنلهنوزال مزا ز

ر زا ا زبه زحهئ زاالیت زمی هش ز( .)20زمطهلعهتز

ط یقزج ن زمهرگهوز زحسبزتع ا زکلز انشاجهزیهوز

نشهوز ا ن زکوزنر شزنز عهلیتز نیزمیتهان ز وزطهرز

این ز انشگهچز رزنیمزسه زان زسه زتحصیهیز1002-00ز

مؤث ی زضلن زکهاش زب ی ز ی جه ی ز زرنیز

وز ستزآم .زنحهچزانجهمزمطهلعوز ینزش حز اه ززکاوز

لیتهپ نتئیناهی زخهو زام زتأثی گذار ز هش ز(.)20ز

ا ت از انشک چاهز وزعنهاوزطکقوز رزنظ زگ توزشا ن زنز

الچنین زطی ز رسی زانجهمزش چزان ا چ زب ی ز وز رز

هزاستفه چزا زرنشزنلهنوگی یزطکقو ن یز اهزاحتساهبز

ان ا چاهی ز رص زب ی زنزته چزب ی ز وز هز عهلیتز

متنهسبزا ز ین ز انشجهیهو ،زش کتکننا گهوز اوزطاهرز

نی زرا طو زمنفی زن زمعنی اری ز ار ز(.)0زا زمجلهعوز

تصه ی زانتخهبزشا ن .زمعزیهرااهزی زنرن ز اوزمطهلعاوز

رسیاهیزصهرتزگ توز رزاینز مینوزمیتهاوزبنینز

عکهرتز ه ن زا :زتلهیل زجهتزش کتز رزمطهلعو،زع مز

ریه ت زکوزانجهمز عهلیت ز نی زمنظمزمیتهان زمهجبز

ا تالءز وز یلهریاهیزجسلهنیزنزرنانی،زعا مزاساتفه چز

کهاش زب ی زن ز ر زنتیجو زکهاش زخط ات زنز

ا ز ارنزنزا گهنوزرژیمزغذایی.زست ز زاسهسزمعهینوز

یلهریاهی زال اچزآوز هش ز(.)25،20،0-20زا زط یز

پ شکیزنلهنواهزغ ه زشا ن زنز انشاجهزیهنیزکاوز اوز

اطالعهت زآمهری زج ی ز ر زماهر ز اناشجهیهو زنشهوز

لحهظزسالمتزجسلهنیزنزرنانیزتأییا زنشا ن زنزنیا ز

می ا زکوزاینزگ نچزسنیز(10-24زسه )زنی ز رزمسی ز

کسااهنیزکااوزعال ااوایز ااوزش ا کتز رزط ا حزتحقیااقز

یلهریاهی زم من ز ار زگ توان  ،زکو ز ه زتصهراتز

ن اشتن ،ز رزالهوزا ت ازا ز ه ستزنلهنوزآمهریزحذفز

گذشتو زمکنی ز زاین زکو ز انشجهیهو ز ر زانج زسالمتز

نز وزجهیزایشهوزا ا زناج زش ایطز یگ یز وزصهرتز

استن  ،ز ر زتنه ض زاست ز( .)20ز ر زاین ز نراو ز یشت ز

تصه یزانتخهبزنزجهیگ ینزش ن .زسات زپ سشانهموز

انشجهیهوزرژیمزغذاییزناهسهللیزراز رزپیشزگ توزن ز

یناللههیز اعهلیتز نیز کز رزاخاتیهرزآنهوز ارز ا چز ز

ن زکنت
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لذاز رزپژناشزحهض زعاالنچز ا زن وزنزنلهزیازوزتازه چز

ز عهلیت زجسلهنی زخه زرا زکهاش زمی ان ز( ،)00زکوز

مرضیه السادات آذرنیوه و همکاران

شاخصهای تنسنجی در دانشجویان زابل

ش زنزاطالعهتزمهر زنیه زا زتلهمزآ مه نیااهزیزماهر ز

عنااهاوزالغاا ،ز10/5-24/0زطکیعاای،ز25-20/0ز ارایز

رساای،زجلاا آنریزگ یاا .زشااهیهوز کاا زاسااتز

اضه وزن وزنز یشت زا ز20/0زبه ز رزنظ زگ تاوزشا ز

نزمح مهنوز ه وزاطالعهتزنزالچنینزاا فزا زانجاهمز

زز رص زب ی ز وز هزاستفه چزا زکهلیت ز()YAGAMIز

اینزپژناشزتهجیوزش ن زنز وزآواهزگفتوزشا ز رزاا ز

سهختزکشهرزژاپن،ز هزان ا چگی یزب یز یاز زپهساتزیز

م حهوزا زکهرزکوزتلهیهیز وزا اماوزالکاهرزیزن اشاتن ،ز

نهاحیزعضهوزسوزس ز ه نیی،زسینوایزنزراوز هزاستفه چز

میتهانن زا زمطهلعوزخهرجزشهن .زا زتلاهمزیزآناهوز ا مز

ا ز مه ز Jackson- Pollockنیازژچزما اوزمحهساکوز

رضهیتنهموزآگهاهنوزنی زاخذزگ ی .ز ز

گ ی .زته چزب یز)FM(Fat Massزا زحهصلض بز

ززالچنینزا زتلهمیزآ مه نیاهزسن،ز ا ،زن و،ز،BMIز

رص زب یز وز رزن وز وزنزته چز ا نوزب ازی

،WHRز رص زب ی،زته چزب یزنز نوزب یز وز

)FFM(Fat Free Massز هزاستفه چزا زکمزک وزته چز

ان ا چگی یزش .زان ا چگی یز ا زا ا ا ز اوزنسازیهوز ا ز

ب یز وزا زن وزمحهسکوزش  :ز
FM=%fat × BW
FFM=BW-FM

سنجز یهاریزنز نوزکفشز وزصهرتیزکاوزپهشانوزپاه،ز
هسن،زشهنوزنزپشتزس زبسکی چز وز یهارز اه ،زانجاهمز

زز

ش .ز ایزان ا چگی یز یقت ز هزاساتفه چزا زیازکزخاطز

الچنینزبه یزشاکلزیز(آن رنئیاز )زا زط یازقزنساکتز

کش،ز سلتز ه هنی زس ز هزمت زاتصه ز ا چزمیشا زتاهز

نرزکل ز وز هسنزمحهساکوزشا .زانا ا چز نرزکلا ز رز

ان ا چگی یز یقت زصاهرتزگزیاز .زانا ا چزگیاز یزن وز

هصهوز ین زلگنزنز نا چزااهزنزکلازیز اهالت زا زناهفزنز

وز هزاستفه چزا زت ا نی ز یجیتاه ززBeurerز(آللاهو)،ز

ان ا چزلگنز رز جستوت ینزنهحیازوزلگانز رزنضاعزیتز

وزاینزصهرتزکوزن وزآ مه نیز اهزکلتا زینزلکاهسزنز

ایسته چ ز هزمت زناهارزی زنزکلتا زین زلکاهسز ا زایزانا ا چز

نوزکفشز زاسهسزکیهاهگ مززنز اهز اتز100زگا مز

گی ی زنسکتز نرزکل ز وز هسنز()WHRزان ا چگیاز یز

ثکتزگ ی زنز ایزمحهسکوزنلهیوزتاه چز ا وزاساتفه چز

گ ی ز(.)20ز ای ز رسی ز هتا زانا ا چزااهزی زمختها ز

ش .ز ایزا زآ مه نیزنلهیازوزتاه چز ا وز اوزصاهرتز

ت کیب ز نی ،زمقاه زی زطکیعازی زنزغی طکیعازی زآوااهز اوز

نسکتزن وز( زحسبزکیههگ م)زتقسیمز زمجذنرز ا ز

منظهرزمقهیسوز هزان ا چاهیز وز ستزآما چ،ز رزجا ن ز

( زحسبزمت )زمحهسکوزگ ی .ز رزار یه یزنلهیوزته چز

1زآنر چزش چزاستز(.)0ز ز

و،زنلهیوزکلت زا ز10/5زکیهاهگ مزز ا زمتا زم ا ز اوز

جدول  :1مقادير طبيعي تركيب بدني براي مردان  92-92سال طبق نظر دانشكده آمريكايي طب ورزش ()7
BMI

درصد چربی

696

WHR

درصد چربی

وضعیت

BMI

وضعیت

WHR

وضعیت

2-8/33

عالی

کمتر از 68/1

الغر

کمتر از 0/89

خطر کم

3-69/33

خوب

68/1-21/3

طبیعی

0/89-0/88

خطر متوسط

61-66/33

متوسط

21-23/3

اضافه وزن

0/83-0/31

خطر باال

61-26/33

ضعیف (چاق)

بیشتر از 23/3

چاق

باالتر از 0/31

خطر خیلی باال

 22به باال

خیلی ضعیف (خیلی چاق)

-

-

-

-

مجله بهداشت و توسعه – سال  /6شماره  /2تابستان 6936

Downloaded from jhad.kmu.ac.ir at 7:00 +0430 on Monday July 16th 2018

آ مه نیاهیزپژناشز رز مینوزبگهنگیزانجاهمزطا حز

( .)00ز

مرضیه السادات آذرنیوه و همکاران

شاخصهای تنسنجی در دانشجویان زابل

انشجهیهو ز وز نزگا نچز عاه ز( ارازی ز عهلیازت ز ا نزیز

زز هزاستفه چزا زآ مهوزآمهریزکهللهگ نف-اسالزی نهفز

منظم)زنزغی عاه ،ززا زپ سشانهموز عهلزیازتز ا نزیز اکز

ته ی زطکیعیز ا چاهز رسیزنز وزکلکزآمهرزتهصازیفیز

استفه چ زش زکوزیک زپ سشانهموزاساتهن ار ز ازیناللههازیز

میهنگینزنزانح افزاستهن ار ز ا چاهیزمحهسکوزگ یاز .ز

ایزار یه ی زسطحز عهلیت ز نی زاستزنزتهسطزم اک ز

ست زا زآ مهوزتی زتستز رزگ نچاهیزمساتقلز ا ازیز

عهلیزا زجلهوز انشگهچزعههمزپ شکیزای اوزنز انشاگهچز

مقهیسو زنتهیج زگ نچز عه زنزغی عه زاستفه چزش .زکهیازوز

ته اوزت جلوزش چزاساتزنز رزمطهلعاهتزمختهفازیز رز

علهیهتزآمهریزتهسطزن ما ارزSPSSزنسخوز10زانجهمز

کشهرمهوزنی ز وزکهرزر توزاست.زاینزپ سشانهموزشاهملز

ش زنزسطحزمعنی اریزP≤0/05ز رزنظ زگ توزش  .ز

10زس اؤا ز ااه زکااوز ااوزرنشزنل ا چگااذاریزلیک ا تز

ز

نضعیتز عهلیتز نیزرازمیسنجی ز(.)04ز یننسازیهوز

نتایج

گ نچز عه زا ا یز ه ن زکوز یشزا زیازکزساه زساه قوز

اطالعهت ز

نر شیز اشتوزنز رزافتوزحا ا لز12زساهعتز عهلزیازتز

مهر ز رسی ،ز ر زج ن ز 2زارائو زش چ زاست .زمیهنگینز

نیز اشتن زنزگ نچزغی عه زسه قوزنر شیزن اشاتوزنز

سنی زآ مه نیاه ز 21/14±2/40زسه ز ه زکو ز 152زنف ز

کلت زا ز0زسهعتز رزافتوز عهلیتز نیز اشاتن ز(ز.)11ز

ی ز 000ز انشجهی زپس ز 10زته ز 24زسهلوز

ا ز انشجهیهوز عه زنز210زنف زغی ز عه ز ه ن .

ایزتعیینزپهیهییز رننیزپ سشانهموزا زآ ماهوزآلفاهیز
جدول  :9ميانگين و انحراف معيار ويژگي هاي فردي آزمودني ها
متغیر

گروه

انحراف استاندارد  ±میانگین

مقدار P

سن (سال)

فعال

20/69±9/91

0/126

غیر فعال

26/09±2/81

فعال

61/29±60/60

غیر فعال

66/62±66/16

فعال

611/11±1/69

غیر فعال

611/86±6/12

وزن (کیلوگرم)

قد (سانتی متر)

0/961

0/610

الهوزطهرزکوز رزج ن ز0زمشها چزمینلهیی ،زمیهنگینز

نشهوز ا زکوز ینزنلهیوزته چز نیز انشجهیهوز عه زنز

ز ر زگ نچاهی ز عه ز

غی عه زتفهنتزمعنی اریزنجه ز اشتز(.)P=0/01ز ز

 21/40±2/00زن زغی ز عه ز 24/00±0/22زکیههگ م ز ز

الچنین زنتهیج ز و ز ست زآم چ زحهکی زا زآو ز ه زکوز

ز ه .زBMIزا ا زگ نچز عه ز زاسهسزج ن ز

میهنگین ز رص زب ی ز و ز ر زگ نچاهی ز عه زن زغی ز

1ز ارایز04ز رص زالغ ،ز44ز رص زطکیعی،ز10ز رص ز

عه ز وزت تیبز 0/21±5/44زنز 12/00±5/00زمی هش ز

ارای زاضه و زن و زن ز 0ز رص زبه ز ه ن زن زاین ز رز

کوز هزتهجوز وزمقه ی زطکیعیزج ن ز،1زمیهنگینزا ز نز

حهلی زاست زکو زآ مه نیاهی زگ نچ زغی عه ز ارایز

گ نچز عه زنزغی عه ز رزنضعیتزخه یز ارز اشتن .ز

 ،BMIز %20زالغ  ،ز %00زطکیعی ،ز %20زاضه و زن و زنز

ر زحهلی زکو ز زاسهس زمقه ی زج ن ز ،1ز انشجهیهوز

 %11زبه ز ه ن  .زمقهیسو زمیهنگین ز BMIز ن زگ نچز

گ نچز عه ز %0ز ارایز رص زب یزعهلی،ز %40زخهب،ز

نلهیو زته چ ز نی زا ا
مت زم
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ایزتعیینزنضعیتز عهلیتز نیزجهاتزطکقاوز نا زیز

ک ننکهخزاستفه چزش زنزr=0/00ز وز ستزآم .ز ز
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ایچزیکزا زآ مه نیاهز رزنضعیتز زنکه ن .زامهز رز

ب ی زعهی غم زنجه زاختالف ز ین زا ا ز ن زگ نچز

گ نچ زغی عه ز %0زعهلی ،ز %20زخهب ،ز %20زمتهسط،ز

تفهنتزمعنی اریزمشها چزنش ز( .)P=0/000ز

 %25زضعی زن ز %21ز ز ه ن  .زالچنین زنتهیج زآمهریز

زز ر ز رسی زان ا چاهی ز ،WHRزمیهنگیناهز

م هط ز و زمقهیسو زمیهنگین ز رص زب ی ز ر ز ن زگ نچز

 0/00±0/00ز ای زگ نچ ز عه زن ز 0/05±0/04ز ایز

نشهو ز ا ز ین ز انشجهیهو ز عه زن زغی ز عه زتفهنتز

گ نچ زغی ز عه ز و ز ست زآم زکو ز ه زتهجو ز و زمقه ی ز

معنی اریز()P=0/002زنجه ز ار  .ز

طکیعی زج ن ز ،1ز و زطهر زکهی زآ مه نیاهی زا ز نز

ززمقه ی زمیهنگینزته چزب یزنز نوزب یز وز رز نز

گ نچ ز عه زن زغی ز عه ز ر زمح ن چ زخط زکم ز ه ن .ز

گ نچز عه زنزغی عه ز رزج ن ز 0زآنر چزش چزاست.ز

 WHRز انشجهیهو ز عه زشهمل ز %00زخط زکم ،ز%12ز

ر زحهلی زکو زته چ زب ی ز ر زگ نچ زغی عه ز یشت زا ز

خط زمتهسط ،ز %11زخط ز هال زن زتنهه ز %1زخط زخیهیز

گ نچ ز عه ز ه  ،زمیهنگین زته چ ز نو زب ی ز ر زگ نچز

هال زن ز WHRز انشجهیهو زغی ز عه  ،ز %04زخط زکم،ز

عه ز یشت ز ه  .زمقهیسو زمیهنگیناهی زته چ زب یز

 %21زخط زمتهسط ،ز %10زخط ز هال زن ز %2زخط زخیهیز

()FMزنز نوزب یز وز()FFMز ینزا ا ز عه زنز

هال ز ه  .زالچنین زمقهیسو زمیهنگیناهی ز ن زگ نچ ز رز

غی عه زحهکیزا زآوز ه زکوزآ مه نیاهزتنههز رزمهر ز

مهر زان ا چ ز WHRزنشهوزا زتفهنت زمعنی ار ز ین ز نز

ته چزب ی ز()FMزا زنظ زآمهریز هزیک یگ زاختالفز

گ نچز اشتز( .)P=0/04ز

 %05زمتهسط زن ز %12زضعی

جدول  :3ميانگين شاخصهاي مختلف تركيب بدني در گروههاي مورد بررسي و مقايسه آنها
متغیر

گروه

انحراف استاندارد  ±میانگین

مقدار P

BMI1

فعال

26/16±2/38

*0/06

غیر فعال

21/63±9/22

فعال

3/26±1/11

غیر فعال

62/18±1/18

فعال

6/20±1/11

غیر فعال

8/11±1/60

فعال

66/62±3/61

غیر فعال

60/12±8/10

فعال

0/13±0/08

غیر فعال

0/81±0/01

%FAT2

FM3

FFM4

WHR5

*0/002
*0/008

0/639
*

0/01

* سطح معنیداری  P≤0/01میباشد.
)نمایه توده بدن( 1. Body Mass Index
)درصد چربی( 2. Fat percent
)توده چربی بدن( 3. Fat Mass
)توده بدون چربی( 4. Fat Free Mass
)نسبت دور کمر به باسن( 5. Waist Hip Ratio

بحث

نز نرزکل ز وز هسن)ز رز انشجهیهوزپس ز عاه زنزغزیاز ز

ا فزا زاین زپاژناش،ز رسازیزانا ا چزااهزیزمختها ز

عه ز انشگهچز ا لز ه .زنتیجوزتحهیلزآمهریزاطالعاهتزز

ت کیب ز وزنزشهخصاهی زتنسنجیز(نلهیو زته چز وز

وز ستزآم چزنشهوز ا زکوز هزتهجوز وزمقاه زی زطکیعازیز

698
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ز ه ن زن ز ر زاین زگ نچز

معنی اری ز اشتن ز( .)P=0/000زامه ز ر زته چ ز نوز
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شاخصهای تنسنجی در دانشجویان زابل

رصا ا زا ز انشاااجهیهوزغی عاااه زنز22ز رصا ا زا ز

هزتهجوز وزنقشزتأثی گذارز عهلیازتز ا نزیز ا زساطهحز

انشجهیهوز عه ز بهرزاضه وزن وزنزبه یز ه نا زکاوز

ب یز و،زاینزمسئهوزکوزمیازهنگینز رصا زب ازیز رز

حهکی زا زنضعیت زنهمطههبزن وز ایزآوااهز اه .ز رز

پس اوزنر شکهرز رزمقهیسوز هزغی زنر شکهراوز وزطهرز

پژناشیزمشه و،زا تخهریزنزالکهراوز رز انشاگهچزآ ا ز

معنی اریزپهیینت ز هش ز نرزا زانتظهرزنیست،زب ازکاوز

اسالمیزناح زنج آ ه ز ریه تن زکوزنلهیوزتاه چزز ا نزیز

آواهزا زب ی،ز وزخصهصز رز عهلیتاهیزاساتقهمتزی،ز

%00/0زا ز انشجهیهوز عه زنز%00/0ز انشاجهزیهوزغیاز ز

ایزسهختزنزسه زاستفه چزمیکنن زنز رز ا وزآوزااهز

عه ز رزمح ن چزطکیعیز ه چزنزتنههز%12زا زا ا ز عه ز

تجل زپی ازنلیکن .زا زط ی،زتجل زب یز اوزعناهاوز

نز%0زا زا ا زغی عه ز ارایزاضه وزن وز ه نا ز(ز.)11ز

ه تزم احمز رز عهلیتااهزعلالزمازیکنا زنز هزیساتزیز

ای انز رزحااهلیزاسااتزکااوز رزپااژناشز ح العهااهمزنز

کهاشزیه ز(.)0ز ز

الکهراو ز رز انشگهچزصنعتی زشها ن زیه تواهزحهکی زا ز

ززالچنینزیه توااهزی زپاژناشزحهضا زنشاهوز ا زکاوز

آوز ااه زکااوز%10زا ز انشااجهیهوزغی عااه زنز%10زا ز

اختالفزمعنی اریز ازینزمیازهنگینزتاه چزب ازیز رز نز

انشااجهیهوز عااه زاضااه وزن وز اشااتن زنز نزگاا نچز

گ نچز عاه زنزغزی عاه ززنجاه ز اشاتزنز انشاجهزیهوز

اختالفزمعنی اریزا زنظ زBMIز هزاامزن اشاتن ز(ز.)0ز

عه زته چزب ی زکلت ی زنساکتز اوزپسا اوزغزی عاه زز

یکی زا ز الیل زاحتلهلی ز هالز ه وزBMIز رزا ا ز عاه ز

اشتن .زامهز رزشهخصزته چز نوزب یز وزعهیاز غمز

نزغی ز عه زملکنزاستز وزخهط زنحهچزمحهسکوزنلهیازوز

نجه زتفهنتز ینز نزگا نچ،زا زنظا زآماهرزیزاخاتزالفز

ته چز وز هش .ز ی ازا زتقسیمزن وز زمجذنرز ا ز ازوز

معنی ارزنکه .زنتهیجز وز ستزآم چز هزیه توااهزیز خازیز

ستزمیآی زنز هالز ه وزته چز نوزب ازیز رزگا نچز

ا زمحققینزالخهانیز ار .زالچناهوززکاوز ح العهاهمزنز

عه زمیتهانا زمهجابز اهالزر اتنزن وزنز رزنههزیازتز

الکهراوزنی ز هزمقهیسوزت کیازبز ا نزیز105ز انشاجهزیز

ا ایشزBMIزشه .ز نه این ز ا ازی زر ا زازیازن زخطاهزیز

پس ز عه زنزغی عه ز انشگهچزصنعتیزشها ن ز ریه تن ز

احتلهلی زشهخصز رص زب ازی ز ا وزنزیاز ز رزتحقیازقز

ته چزب ی ز انشجهیهو ز عه ز وزطهرزمعنی اری زکلتا ز

حهض زمحهسکوزگ ی .ز ز

ا زا ا زغی عه ز ه زکوز هزیه تاوزااهزیزمطهلعاوزحهضا ز

ززطکااقزیه تااواااهیز ااوز سااتزآماا چ،ز 12رصاا زا ز

الخهانی ز ار .زنلی زایازن زمحققازین زالچنازین زتفاهنتز

انشجهیهوز عه زنز40ز رص زا ز انشاجهزیهوزغی عاه زز

معنی ارزآمهریز رزته چز نوزب یز انشجهیهوز عاه ز

رزشهخصز رصا زب ازی ،زا زب ازی ز اهالز(اضاهزی)ز

نزغی عه زمشها چزک ن ،ز وزطاهرزیزکاوز انشاجهزیهوز

خهر ارز ه ن .زطازیزپژناشازیز رز انشاگهچزصانعتزیز

عاه ز ارازیزتااه چز ا نوزب ایز یشاات یزنسااکتز ااوز

شااها ن ،ز ح العهااهمزنزالکااهراوزنیا زمقا ارز رصا ز

غی عه ز ه ن ز()0زکوزالکتوز رزمطهلعوزحهض زنی زتاه چز

ب یزراز ینز انشجهیهوز عه ز%10زنزغیاز ز عاه ز%05ز

نوزب یزپس اوز عه ز یشت زا زغی عاه زز ازوز ساتز

گ ارشز ا ن زکوز هزیه تواهی ز رسی زحهض زالخهانیز

آم ،زامهزا زنظ زآمهریزمعنی ارزنکه  .ز

ار ز(.)0زیه تواهی ز یه ی ز های ز اهلقهچزتاأثی زتلا ینز

ززا تخهریزنزاالکهراوزالسهز هزیه تواهیزحهض زپا ز

اهیزنر شیز زمته هلیسمزب یز رزا ا زسهلمز ارای ز

ا زمحهسکوز رص زب یزنزتعیینزته چزبا یزنزتاه چ ز

مجله بهداشت و توسعه – سال  / 6شماره  / 2تابستان 6936

693

Downloaded from jhad.kmu.ac.ir at 7:00 +0430 on Monday July 16th 2018

ان ا چاهیزت کیبز نی،ز رزمهر زنلهیوزته چز ا و،ز00ز

زن وزطکیعی زرازمهر زتهجوز ارز ا چان ز(.)00،05زلاذاز
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عه ز رص زب یزکلت زامهزته چز نوزب یز یشات زیز

نشهوز ا ن ز(.)10زالچنین زآ اهعهزی زناژاز زنزالکاهراوز

نسکتز وزگ نچزغی عاه ز ز اشاتن ز(ز.)11زطازی ز رسازیز

طیز رسیزانجهرااهزیزانا ا چزااهزیزپیکا زی،زت کیازبز

اهی ز وزعلالزآما چ،ز ر ز 10زسازه زگذشاتوز اهزنجاه ز

ا نیزنزش ایهعزاضااه وزن وزنزبااه یز رز001زم ا زنز

کهاشز ریه تزان ژی،زمی اوزا تالءز وزبه یز رزکشاهرز

1100ز وزجلعیتااهزیزشاه زیزایاز او،زشازیهعز اهالزیز

مهز%15زا ایشزیه تاوززاسات.زمشاکلزاسهسازیزکاهاشز

اضه وزن وزنزبه یزراز رزاا ز نزجان زنشاهوز ا زنز

تح کزنزکهاشز عهلیت ز ی یکی زاستز(.)20ز اوزنظا زز

ینز،BMIزWHRزنز رص زب ی ز وز هزیکا زیگ زنز

میرس ز اشتنزته چزعضالنیز یشت زنساکتز اوز ه اتز

هزعهاملزخط ایز هکی-زع ن یزارتکهطزمعنازی اریزراز

ب ی ز رزگ نچز عه زمیتهان زمهجبزسهختزنزساه ز

مشها چزک ن ز()15زنزنتهیجزیکز رسیزنشهوز ا زکاوز

یشت زعضالتز رگی ز رزانگهمز عهلیتزشه ز( .)11ز

خط زا تالءز وز یلهریاهیز هکی-زع ن یزکاوزنهشازیزا ز

هزمقهیسوزمیهنگینزWHRزنی ز ینز نزگ نچز انشجهیهوز

اضه وزن وزاست،ز رزا ا یزکوزان هتز اغتزخه زراز

عه زنزغی ز عه ز رز رسیزحهض زتفهنتزمعنازی اریز

هز عهلیتز نیزپ زمیکنن زنز وزرژیمزغذاییزخه زنیاز ز

مشها چزش ،زا بن زمیهنگین زان ا چاهی ز وز ستزآم چز

تهجوز ارن ،زکهاشزمییه ز(.)11ز ز

حهکیزا زنضعیتزمطههبز( ی ز)0/0زنسکتز نرزکلا ز

زز ه زنجاه زتاالشزااهزی ز سازیهر زجهاتزکنتا زماهار ز

وز هسنز رزپسا اوز عاه زنزنضاعزیتزخطا زمتهساطز

م اخهوگ ز رزتحقیقزحهض ،زآ مه نیاهزا زنظ زتغذیازوز

()0/00-0/00ز ایزپس اوزغی عه ز ه .زامهز رز رسیز

مهر ز رسیز ارزنگ تن زکوزمیتهانا زا زمحا ن زیتز

اهیز یقت ز%12زا زا ا ا ز عاه زنز%15زا زا ا ا زغزیاز ز

اهیزاینزمطهلعوز هش .ز ناه ازینزپیشانهه ززمازیشاه ز رز

عه ز ارایزسطهحزخط نهکزWHRز ه ن .زبناهوززکاوز

تحقیقهتزآتیزاینزمسئهوزمهر زتهجوز ارزگی  .ز

عطهر ا چزنزالکهراوز رز رسازیزاثا ز0زافتاوزتلا زینز

ز

اها ی زنزرژیمزغذاییز ا زت کزیازبز ا نزیز ناهوزباه ز

نتیجهگیری

ریه تن زکوزتل ینزنزرژیمزغذاییز ا زمتغزی ااهزیزن و،ز

نتهیجزحهصلزا ز رسیزنضعیتزانا ا چزااهزیزمختها ز

،BMIزWHRزنز رص زب ی ز وزتازأثی زمعنازی اریز

ت کیبز نیزنشهوز ا ز رص زب ی،ز،BMIزWHRزنز

اشتز(.)00ز عهلیازتز ا نزیزمانظمزا زجلهاوزعاهامهزیز

تااه چزب اازیز رز انشااجهیهوزغی عااه زنسااکتز ااوز

استزکوزا زط یقزکهاشزبه یز وزنیژچزبه یزشکلی،ز

انشجهیهوز عه ز وزطاهرزمعنازی اریز یشات زز اه زکازوز

ا ایشزحسهسیتز اوزانساهلزین،زکاهاشز شاهرخهوزنز

حهکیزا زاث گذاریزنر شزنز عهلیتز ا نزیز ا ز هکاه ز

هکااه زپ ن هی الزب ایزخااهوزمهجاابزپیشااگی یزا ز

ان ا چاهی زت کیب ز نی ز رز انشجهیهو ز عه زمی هشا .ز

یلهریاهیزم هطز اوزسان رنمزمته هلزیازکزمازیشاهن ز

ا زط یزا ایشز عهلیتز نیز هزش تزکمزتهزمتهساطز

(.)00زپژناشاهیز سیهری،زارتکهطز ینز رص زب ازی،ز

نزاصالحزرژیمزغذاییزنقشزکهی یز رزکاهاشزن وزنز

BMIزنزWHRزراز هزعهاملزخط ایز هکیزتأیی زک چز

وزتک زآوزم ی یتزکهراز ز یلهریاهیزنا ستوز وزبه یز

ان ،ز ای زمثاه ز اخاهنههزنزالکاهراوز ز ازینزWHRزنز

ار .زلذاز نهماوزریاز ی زما نوزجهاتزاصاالحزساککز

بههرزعهملزخط ایز هکیز-ع ن یزنز یه اتزز رز150ز

ن گی زا ا زا زط یازق ز نهماوزااهزی زآمه شازی زنزارائاوز
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ز نوزب یزنشهوز ا ن زکوز وزطهرزمعنازی اریزگا نچز

م 40زسه ز وز هالیزشه زااها زارتکاهطزمعنازی اریزراز
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ز.زانجاهمزشا چزاسات1002/11/20پزمهرخز0/15044ز

الگهاهیزصحیحزتغذیوزنزانجهمز عهلیازتز ا نزیزمنازاظمز

یننسیهوزنهیسن گهوزمقهلوز زخه زال مزمازی اننا زا ز

میتهانا زرااکهرااهزیزمنهساکزیزجهاتزارتقاهزیزساطحز
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انشجهیهوزش کتزکنن چز رزایازنزپاژناشزکاوز اهزماهز

 ز. سالمتز انشجهیهوز اشتوز هش

الکهری زنله چان زنزا زحلهیتااهزی زحاه چزمعهنناتز

ز

محتا مزپژناشایز انشااگهچز ا االزصاالیلهنوز ا ر انیز

تشکر و قدردانی

. نلهین

اینزتحقیقز هزاستفه چزا زاعتکاهراتزپژناشازیز انشاگهچزز

ز

ا لزنز زگ توزا زط حزپژناشیز اهزشالهرچز ا ار ا ز
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Abstract
Background: Unhealthy lifestyle and inadequate physical activity in college can lead to
overweight and obesity. Therefore, the aim of this study was to evaluate different body
composition measures and anthropometric indices (body mass index and waist-hip ratio) in
active and inactive male students in Zabol.
Methods: In this cross-sectional descriptive-analytical study, 370 male students of Zabol
University were selected using random sampling method in 2013. Data were collected using a
researcher-made demographic questionnaire and Beck’s physical activity questionnaire
(BPAQ). Data were analyzed using t-test via SPSS 16.
Results: The results showed that there was a significant difference in fat mass index
(P=0.008), body mass index (P=0.01), and waist-hip ratio (P=0.04) between active and
inactive male students of Zabol, but there was no significant difference in fat free mass index
(P=0.693) between the two groups.
Conclusion: Anthropometric indices and some body composition measures in inactive
students was significantly higher than those in active students. Besides resulting in physical
deformities, this inactivity is a risk factor for chronic non-communicable diseases that can be
prevented to a large extent by creating the culture of physical exercising in the universities.
Keywords: Body Composition Measures, Anthropometric Indices, Physical Activity,
Students
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