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Extended Abstract

1. Introduction

besity is one the most progressing health 
problems in the current population, in de-
velopment and underdevelopment coun-
tries worldwide. Since there are strong re-

lationships between obesity and health-threatening disease, 
including diabetes, cancers, and blood pressure, prevention 
and treating obesity become more important for countries 

approaching a healthy population. The Body Mass Index 
(BMI) is considered one of the most common indexes for 
examination and estimation of the human health situa-
tion. However, current research believes that BMI has not 
enough validity for detecting obesity, especially in the ath-
letic population. It assumed that BMI could not consider 
inter subjects differences, including sex, activity, and body 
composition. So it was hypothesized that BMI has less ac-
curacy in predicting obesity in all populations, including 
athletic and every day. This study aimed to design and vali-
date equations for the correction of the BMI.
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2. Methods

In the current study with semi-experimental methods, 419 
athletic and non-athletic subjects participated. All subjects 
have no history of muscle-skeletal disorders, surgery, and 
walking abnormality that influence their sports activities. 
Anthropometrical measurement has been performed using 
International Standard for Anthropometry and Kinanthro-
pometry (ISAK) protocol. For measuring subcutaneous fat, 
Skinfold fat has been measured using a particular caliper in 
the following area: triceps on the posterior of the humerus, 
iliac crest in highest region, mid-thigh in the anterior side 
of the thigh, subscapularis in the inferior region of scapula, 
supraspinatus and medial leg in the calf area. For breath 
and circumference, the breath of humerus and thigh and 
girth of leg and humerus have been measured. BMI has 
been calculated using dividing weight by the square of the 
height. Percent body fat has been calculated using the Pe-
terson equation. Mesomorphic and endomorphic have been 
calculated based on the Heath-Carter somatotype methods 
(Table 1). The Spearman correlation coefficient was used 
to determine the relationship between BMI and body fat 
percent, mesomorphic and endomorphic values. Multiple 
regressions were used to predict BMI. For this purpose, 
mesomorphic and endomorphic are put into the model as 
dependent variables, and height, weight, and BMI are put 

into the equation as independent variables. Bland Altman 
limit of agreement plot was also used to validate the equa-
tions extracted by multiple regression. All statistical analy-
ses were done using SPSS software version 16.

3. Results

The results of this study have shown that there is a high 
correlation between BMI with mesomorphic and endo-
morphic values (P<0.01). However, the correlation of BMI 
value with the mesomorphic score in athletic men was 
higher than this relationship with endomorphic score (0.77 
vs. 0.63). For multiple regression, mesomorphic and endo-
morphic variables are put into the model as dependent vari-
ables, and height, weight, and BMI are put into the equation 
as independent variables. Multiple regression has produced 
some equations for predicting mesomorphic and endomor-
phic scores, and bland Altman believes that all equations 
for predicting body fatness and muscularity have an accept-
able range of error (Table 2).

4. Discussion and Conclusion

This study aimed to design and validate equations for the 
correction of the Body Mass Index. The results of this study 
showed that there is a nonlinear relationship between body 

Table 1. Average and Standard Deviation of mesomorphy, endomorphy, BMI in athletic and non-athletic male and female

Groups
Mean±SD

Mesomorphic Index Endomorphic Index Body Mass Index (BMI), Kg/m2 Body Fat (%)

Athletic men 4.98±1.19 4.31±1.34 22.64±3.92 20.70±6.05

Non-athletic men 4.85±2.58 4.79±2.19 22.57±3.88 23.64±10.81

Athletic women 4.34±1.17 7.00±1.3 22.20±2.99 35.02±7.34

Non-athletic women 4.22±1.24 7.00±1.49 22.15±2.31 36.43±8.71

Table 2. Regression equations for prediction of obesity and muscularity

Groups Heath-Carter 
Correlation SEE Endomorphic Equations Heath-Carter 

Correlation SEE Mesomorphic Equations

Athletic men 0.67 0.98 20.787+(0.185×W)+(-
0.135×H)+(-0.247×BMI) 0.85 0.61 -2.753+(0.533×BMI)+(-0.062×W)

Non-athletic 
men 0.76 1.40 -5.003+(0.434×BMI) 0.88 0.71 -3.284+(BMI×0.504)+(W×-0.049)

Athletic 
women 0.69 0.96 0.188-(0.040×W)+(0.411×BMI) 0.82 0.67 5.261+(0.319×BMI)+(0.05×H)

Non-Athletic 
women 0.74 0.99 -0.146+(0.337×BMI) 0.88 0.59 9.798+(0.287×BMI)-(0.75+H)

SEE= Standard Error of Estimate.
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fat percent calculated with the Peterson method and BMI in 
the athletic population. Also, there is a nonlinear relation-
ship between endomorphy value with BMI in the athletic 
population. It was notable that the relationship between 
body fat percent calculated with Peterson method and BMI 
in the athletic population and also between endomorphy 
value with BMI in the non-athletic group was linear. Based 
on this finding, BMI is not an appropriate way to assess 
obesity in the athletic population.

On the other hand, the relationship between mesomorphy 
score with BMI was linear in the athletic population. This 
finding indicated that BMI tends to consider the overweight 
in this athletic group as fatness and obesity; however, it 
seems that this overweight is because of higher muscular 
mass in the athletic population. The other purpose of this 
study was to design equations to predict fatness and muscu-
larity of the athletic population for correction of BMI based 
on body composition. We used height and weight as depen-
dent variables of the regression model. The same variables 
were used to calculate BMI. We also used the Bland Altman 
plot to validate the equation extracted by multiple regres-
sion. The Bland-Altman plot has given helpful information 
regarding the accuracy of the equation in predicting obesity 
and muscularity. Using the limit of agreement value (Mean 
diffrences±2*SD), we estimated each equation’s upper and 
lower limits and plotted them. The Limit of the agreement 
for mesomorphy in four groups was 1.11 (average in four 
groups) that is acceptable concerning input variables(only 
weight and height). The limit of agreement for endomorphy 
in the four groups was 1.8. Besides of high score, concern-
ing the aim of the study, it seems that it was an acceptable 
value to predict the tendency of body composition. Accord-
ing to the results, the Equations proposed in this study could 
appropriately turn BMI to predict body composition so that 
this equation could determine higher BMI because of the 
higher muscular mass. So the results of this study could be 
used by athletes, coaches, and clinicians to measure the ex-
act amount of body fatness and obesity using the BMI index.
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مقاله پژوهشی

طراحی و اعتباریابی معادالتی برای افزایش صحت شاخص توده بدنی

زمینه و هدف امروزه شاخص توده بدنی به یکی از رایج ترین روش ها برای محاسبه وضعیت سالمتی بدن تبدیل شده است. هدف این 
تحقیق، طراحی و اعتباریابی معادالتی برای افزایش صحت شاخص توده بدنی بود.

مواد و روش ها در این مطالعه نیمه تجربی 419 آزمودنی شامل مردان و زنان ورزشکار و غیرورزشکار شرکت کردند. کلیه اندازه های 
آنتروپومتریکی با استفاده از پروتکل استاندارد ISAK اندازه گیری شد و از اندازه های فوق، شاخص توده بدنی و نمرات مزومورفی و 
اندومورفی شاخص تیپ بدنی هیث کارتر مورد محاسبه قرار گرفت. برای تعیین همبستگی بین شاخص توده بدنی با درصد چربی و 
مقیاس مزومورفی و اندومورفی، از ضریب همبستگی اسپیرمن و برای طراحی معادالت به منظور اصالح شاخص توده بدنی از رگرسیون 

چندمتغیره استفاده شد.

یافته ها یافته ها نشان داد همبستگی باالیی بین شاخص توده بدنی با نمره های مزومورفی و اندومورفی مقیاس هیث کارتر وجود دارد 
)P< 0/01(، هرچند در گروه ورزشکاران مرد، همبستگی شاخص توده بدنی با مزومورفی باالتر از همبستگی با اندومورفی )0/77 در برابر 
0/63( بود. رگرسیون چندمتغیره برای پیش بینی سطح مزومورفی و اندومورفی هر گروه یک معادله را معنی دار شناخت. از نظر نمودار 

بالند آلتمن نیز اعتبار کلیه معادالت برای پیش بینی سطح فربهی و عضالنی بودن قابل قبول بود. 

نتیجه گیری با استفاده از معادالت ارائه شده در این تحقیق به سرعت و سهولت پس از محاسبه شاخص توده بدنی، میزان تمایل این شاخص 
به سمت ترکیبات بدنی را می توان تخمین زد، به طوری که پس از قرار دادن این اطالعات در معادالت، چنانچه نمره مزومورفی فرد زیاد 

شود می توان تشخیص داد افزایش شاخص توده بدنی ناشی از افزایش توده عضالنی است. 

کلیدواژه ها: 
شاخص توده بدنی، 

تیپ بدنی، درصد 
چربی، مزومورفی، 

اندومورفی
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مقدمه

چاقی یکی از رو به رشدترین تهدیدات برای سالمتی در دنیا، 
هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه 
است. از آنجایی که رابطه زیادی بین چاقی با سایر بیماری های 
مزمن شامل دیابت، فشار خون و انواع سرطان ها وجود دارد، یکی 
از اصول اولیه در رسیدن به سالمت جامعه، درمان و پیشگیری از 
چاقی است ]1[. یکی از شاخص هایی که کاربرد فراوانی در تخمین 
میزان فربهی افراد پیدا کرده است، شاخص توده بدنی )شاخص 
کتلت( است ]2[. مزیت اصلی این شاخص در این است که تنها 
به قد و وزن افراد احتیاج دارد و به راحتی قابل محاسبه است 
]3[. از جمله دالیل دیگر محبوبیت شاخص توده بدنی می توان به 

همبستگی متوسط تا باالی این شاخص با چربی زیر پوستی ]3[، 
همبستگی با چربی تشخیصی با استفاده از روش هیدرواستاتیک 
و همبستگی باال با امراض و مرگ ومیر اشاره کرد ]3[. سازمان 
بهداشت جهانی )1997( و کمیته راهبردی دفتر منطقه اقیانوس 
آرام غربی سازمان بهداشت جهانی، مرزهایی را به عنوان شاخص 
بین المللی شاخص توده بدنی در تشخیص چاقی تعیین نمودند. 

در حال حاضر برخی تحقیقات نشان می دهند شاخص توده 
بدنی اعتبار الزم را برای تشخیص میزان فربهی افراد ندارد ]5 ،4[. 
درواقع چنین فرض می شود که شاخص توده بدنی تغییرات در 
ترکیبات بدنی افراد و خصوصیاتی مثل جنسیت، فعالیت بدنی و 
تیپ بدنی افراد را در نظر نمی گیرد ]7 ،6[. عالوه بر این تحقیقات 
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گذشته نشان داده اند که شاخص توده بدنی اغلب در تشخیص 
چاقی ورزشکاران با اشتباه روبه رو می شود ]11-8[. اوده و همکاران 
]11[ و ریوالد ]12[ عنوان کردند که برای استفاده از شاخص توده 
بدنی به عنوان شاخصی برای تعیین چاقی ورزشکاران باید از 
معیار متفاوتی نسبت به افراد عادی استفاده کرد. در همین راستا 
اوده و همکارن ]11[ نقاط مرزی بهینه مردان ورزشکار، مردان 
غیرورزشکار، زنان ورزشکار و زنان غیرورزشکار را به ترتیب 27/9، 

26/5، 27/7 و 24 عنوان کردند. 

بدنی وجود  توده  از فرضیاتی که در خصوص شاخص  یکی 
دارد این است که ترکیبات بدنی به طور قابل توجهی بین افراد 
مختلف )بسته به نژاد، جنسیت، سطح فعالیت و سبک زندگی، 
رشته ورزشی و غیره( متفاوت است ]13[، از این رو نیاز به اصالح 
شاخص توده بدنی در گروه های مختلف افراد حس می شود. مادان 
و همکاران ]14[ عنوان کردند که شاخص توده بدنی همبستگی 
باالیی با تیپ بدنی )با روش شلدون( دارد، پس می توان از طریق 
شاخص توده بدنی تیپ بدنی افراد را توصیف کرد. با این حال از 
آنجایی که شاخص تیپ بدنی هیث کارتر یکی از پرکاربردترین و 
معتبرترین روش ها برای تخمین تیپ بدنی است، تا کنون تحقیقی 
مقیاس  با  بدنی  توده  شاخص  بین  رابطه  بررسی  در خصوص 
آنتروپومتریک سوماتوتایپینگ هیث کارتر صورت نگرفته است. 
در همین راستا به علت نیاز به اصالح شاخص توده بدنی برای 
هر گروه نژادی خاص و با فرض وجود رابطه معنی دار بین نمرات 
اندومورفی مقیاس آنتروپومتریک سوماتوتایپینگ  مزومورفی و 
هیث کارتر، اهداف این تحقیق عبارت بودند از: 1( بررسی رابطه 
بین درصد چربی بدن و نمره های عضالنی )مزومورفی( و فربهی 
)اندومورفی( مقیاس آنتروپومتریک سوماتوتایپینگ هیث کارتر با 
شاخص توده بدنی و 2( طراحی معادالتی برای تخمین سطح 
عضالنی بودن و فربهی افراد )مردان ورزشکار و غیرورزشکار و زنان 
ورزشکار و غیرورزشکار( به منظور تخمین گرایش شاخص توده 

بدنی به سمت ترکیبات بدنی.

مواد و روش ها

رشته  به  ورود  متقاضی  افراد  را  تحقیق  این  آماری  جامعه 
جامعه  دادند.  تشکیل  مشهد  فردوسی  دانشگاه  تربیت بدنی 
آماری فوق 1000 نفر بودند که از این میان 419 نفر به صورت 
تصادفی در قالب گروه های مختلف انتخاب شدند. معیار انتخاب 
ورزشکاران، فعالیت ورزشی منظم حداقل سه جلسه در هفته و 
معیار انتخاب غیرورزشکاران عدم فعالیت ورزشی منظم در طول 
هفته بود. آزمودنی های منتخب در این تحقیق شامل 152 مرد 
زن   68 و  ورزشکار  زن   59 غیرورزشکار،  مرد   140 ورزشکار، 
غیرورزشکار )درمجموع 419 نفر( بودند. اطالعات و مشخصات 

فردی آزمودنی ها در جدول شماره 1 ارائه شده است. 

پزشکی  تست  قالب  در  اطالعات  جمع آوری  مراحل  کلیه 

آزمون ورودی دانشگاه و با رضایت شرکت کنندگان و ذکر این 
مطلب که نتیجه اندازه گیری فوق در نتیجه قبولی شما تأثیری 
نخواهد گذاشت، صورت گرفت. به منظور حفظ صحت اطالعات 
از آزمودنی ها خواسته شد تا لباس های خود را از تن در بیاورند 
و اندازه های چربی زیر پوستی، محیط و پهنای اندام ها مستقیمًا 
از روی پوست گرفته شد. قد و وزن آزمودنی ها به طور هم زمان 
و با استفاده از دستگاه سیکا1 )با دقت یک میلی متر برای قد 
برای  قرار گرفت.  اندازه گیری  برای وزن( مورد  و 0/1 کیلوگرم 
اندازه گیری چربی زیر پوستی، محیط و پهنای اندام ها از پکیج 
آنتروپومتری بریتانیا استفاده شد. این پکیج شامل یک کالیپر 
برای اندازه گیری چربی زیر پوستی با دقت یک میلی متر، متر 
نواری برای اندازه گیری محیط اندام ها با دقت یک سانتی متر و 
کالیپر برای اندازه گیری پهنای اندام ها با دقت یک میلی متر است. 
کلیه اندازه گیری های های آنتروپومتریکی با استفاده از پروتکل 
انجمن بین المللی برای پیشرفت کینانتروپومتریISAK( 2( اجرا 
شد. چربی زیر پوستی در این نقاط مورد اندازه گیری قرار گرفت: 
سه سر بازویی، خار خاصره، میانه ران، تحت کتفی، فوق خاری و 
ساق داخلی. برای محیط و پهنای اندام ها هم محیط ساق، محیط 
بازو، پهنای بازو و پهنای ران مورد اندازه گیری قرار گرفت . الزم 
به ذکر است که تمامی اندازه ها در سه تکرار گرفته شد و میانگین 

تکرارها به عنوان رکورد آزمودنی ثبت شد. 

 )
W
H2( برای تعیین شاخص توده بدنی آزمودنی ها، معادله کتلت

مورد استفاده قرار گرفت. در اینجا W وزن فرد بر حسب کیلوگرم 
و H قد ایستاده بر حسب سانتی متر است. 

برای تعیین نمره های مزومورفی و اندومورفی افراد از مقیاس 
آنتروپومتریک سوماتوتایپینگ هیث کارتر استفاده شد ]15[. این 
محققین به منظور تسهیل فرایند تعیین تیپ بدنی معادالتی را 
تعریف کردند که معادالت مربوط به اندومورفی و مزومورفی به 

شرح ذیل است:

Endomorphy = -0.7182 + 01451X - 0.00068X2 + 
0.000014X3

در اینجا X مجموع چربی زیر پوستی نواحی فوق خاری، سه سر 
بازویی و تحت کتفی است. 

Mesomorphy = 0.858HB + 0.601FB + 0.188AG + 
0.161CG - 0.131SH + 4.5

در اینجا HB پهنای بازو، FB پهنای ران، AG پهنای بازو )چربی 
 SH چربی ساق داخلی×3/14( و( پهنای ساق CG ،)3/14×سه سر

قد ایستاده است.

برای محاسبه درصد چربی بدن از معادله پیترسون و همکاران 

 1. Seca. Model 755. Germany. CE 0123.
 2. International Society for the Advancement of Kinanthropometry
(ISAK)
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استفاده شد ]3[. چگالی سنجی آبی نشان داد روش پیترسون 
 )4C( برای تعیین درصد چربی به دلیل اینکه از چهار کمپارتمان
استفاده می کند به طور معنی داری دقیق تر از روش هایی است که 
از سه چربی استفاده می کنند. درصد چربی با روش پیترسون از 

طریق فرمول زیر محاسبه می شود ]3[:

برای مردان:

%Fat = 20.94878 + (age×0.1166) – (Ht×0.11666) + 
(Ʃ4×0.42696) – (Ʃ42× 0.00159)

برای زنان:

%Fat = 22.18945 + (age×0.06368) + (BMI× 
0.60404) – (Ht×0.14520)

+ (Ʃ4×0.30919) – (Ʃ42×0.00099562)

اینجا age= سن، Ht= قد، شاخص توده بدنی= شاخص  در 
کتلت و Ʃ4 مجموع چهار چربی زیر پوستی )سه سر، تحت کتفی، 

فوق خاری و ران میانی( است. 

برای بررسی رابطه میان درصد چربی بدن و نمره مزومورفی و 
اندومورفی آزمودنی ها با شاخص توده بدنی از ضریب همبستگی 
پیش بین  معادله  طراحی  برای  شد.  استفاده  اسپیرمن  رتبه ای 
میزان مزومورفی و اندومورفی، از رگرسیون چندمتغیره با روش 
استپ وایز استفاده شد. برای این منظور شاخص مزومورفی یا 
توده  و شاخص  قد، وزن  و  وابسته  متغیر  عنوان  به  اندومورفی 

بدنی به عنوان متغیر مستقل وارد رگرسیون چندمتغیره شدند. 
محدوده پذیرش معادله هم از طریق نمودار بالند آلتمن ]16[ 
به نمایش درآمد. برای ترسیم محدوده پذیرش، اختالف نتایج 
 y معادالت هیث کارتر با معادالت طراحی شده به عنوان محور
و میانگین نتایج معادالت هیث کارتر با معادالت طراحی شده به 
عنوان محور x ترسیم شدند. سپس یک خط از نقطه صفر و دو 
خط به مقدار اختالف دو معادله + )± دو انحراف استاندارد( به 
صورت موازی با محور x ترسیم شد. کلیه محاسبات و آزمون ها 
به جز نموار بالند آلتمن با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 

16 به اجرا درآمد.

یافته ها

اندومورفی،  مزومورفی،  نمرات  استاندارد  انحراف  و  میانگین 
شاخص توده بدنی و درصد چربی آزمودنی ها در جدول شماره 
2 ارائه شده است. جدول شماره 3 و تصاویر شماره 2 و 3 ضریب 
همبستگی بین پارامترهای مختلف با شاخص توده بدنی را نشان 
می دهد. با توجه به معنی دار شدن رابطه بین شاخص توده بدنی با 
 ،)P< 0/01( مقیاس های مزومورفی، اندومورفی و درصد چربی بدن
در گام بعد معادالت رگرسیون برای پیش بینی سطح فربهی و 
عضالنی بودن به کار گرفته شدند. برای این منظور متغیرهای 
شاخص توده بدنی مثل قد، وزن و خود شاخص توده بدنی به 
عنوان متغیر مستقل و شاخص های مزومورفی و اندومورفی به 

عنوان متغیر وابسته وارد مدل رگرسیون شدند. 

جدول 1. میانگین و انحراف استاندارد سن، قد، وزن و شاخص توده بدنی آزمودنی ها

گروه
میانگین±انحراف معیار

شاخص توده بدنی )کیلوگرم بر متر مربع(وزن )کیلوگرم(قد )سانتی متر(سن )سال(

3/92±10/0022/64±8/6068/39±4/18174/08±20/70مردان ورزشکار

3/88±13/4522/58±5/8868/28±3/85173/64±20/75مردان غیرورزشکار

2/99±9/6122/30±5/8857/18±2/81160/21±19/69زنان ورزشکار

3/31±8/1122/15±5/2555/27±1/96158/66±19/58زنان غیرورزشکار

جدول 2. میانگین و انحراف استاندارد شاخص های مزومورفی، اندومورفی، شاخص توده بدنی )شاخص توده بدنی( مردان و زنان ورزشکار و مردان و زنان غیرورزشکار

گروه
میانگین±انحراف معیار

شاخص توده بدنی شاخص اندومورفیشاخص مزومورفی
درصد چربی بدن )کیلوگرم بر متر مربع(

6/05±3/9220/70±1/3422/64±1/194/31±4/98مردان ورزشکار

10/81±3/8823/64±2/1922/57±2/584/79±4/85مردان غیرورزشکار

7/34±2/9935/02±1/3022/20±1/177/00±4/34زنان ورزشکار

8/71±2/3136/43±1/4922/15±1/247/00±4/22زنان غیرورزشکار
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مدل  به  وابسته  و  مستقل  متغیرهای  نمودن  وارد  از  پس 
رگرسیون )با روش استپ وایز( معادالت جدول شماره 4 برای 
تعیین سطح عضالنی و چاقی هر گروه، معنی دار شناخته شد. 
جدول شماره 5 نیز محدوده پذیرش بالند آلتمِن هشت معادله 

را نشان می دهد.

در نمودارهای موجود در تصویر شماره 1 به خوبی مشخص 
است که رابطه بین درصد چربی و شاخص توده بدنی در گروه 
غیرورزشکار خطی تر از ورزشکاران است. جدول شماره 5 نشان 
می دهد که تقریبًا محدوده پذیرش تمامی معادالت برای تخمین 
تیپ بدنی در حد قابل قبولی است )به طور میانگین 1/5(. تصاویر 
شماره 4 و 5 هم رابطه موجود در تصویر شماره 1 را تأیید می کنند 
و نشان می دهند که بین شاخص توده بدنی با نمرات اندومورفی 

غیرورزشکاران رابطه خطی وجود دارد، اما در گروه ورزشکاران 
مرد این رابطه خیلی خطی به نظر نمی رسد.

بحث

و  بدن  درصد چربی  بین  رابطه  بررسی  تحقیق،  این  اهداف 
مقیاس  )اندومورفی(  فربهی  و  )مزومورفی(  عضالنی  نمره های 
آنتروپومتریک سوماتوتایپینگ هیث کارتر با شاخص توده بدنی و 
طراحی معادالتی برای تخمین سطح عضالنی بودن و فربهی افراد 
)مردان ورزشکار و غیرورزشکار و زنان ورزشکار و غیرورزشکار( 
به منظور تخمین گرایش شاخص توده بدنی به سمت ترکیبات 
بدنی بود. بیالوایز و همکاران ]17[ پیش تر عنوان کرده بودند که 
تنها شاخص توده بدنی )شاخص کتلت(، شاخص مناسبی است 

تصویر 1. رابطه بین شاخص توده بدنی با درصد چربی بدن 
 )r=0/76( و غیرورزشکار )r=0/65( ؛ و تصویر چپ: زنان ورزشکار)r=0/8( و غیرورزشکار )r=0/68( تصویر راست: مردان ورزشکار

جدول 3. ضریب همبستگی اسپیرمن بین شاخص توده بدنی با درصد چربی بدن، مزومورفی و اندومورفی مردان و زنان ورزشکار و غیرورزشکار

درصد چربی بدناندومورفیمزومورفیگروه

0/800/660/68مردان ورزشکار

0/860/760/80مردان غیرورزشکار

0/730/670/65زنان ورزشکار

0/830/750/76زنان غیرورزشکار
نکته: کلیه همبستگی ها در سطح 0/01 معنی دار بودند.

جدول 4. لیست معادالت رگرسیون برای تخمین سطح فربهی و توسعه عضالنی بودن ورزشکاران و غیرورزشکاران زن و مرد
همبستگی با 

هیث کارتر SEE معادله اندومورفی همبستگی با 
هیث کارتر SEE معادله مزومورفی گروه

0/67 0/98 20.787+(0.185×W)+(-
0.135×H)+(-0.247×BMI) 0/85 0/61 -2.753+(0.533×BMI)+(-0.062×W) مرد ورزشکار

0/76 1/40 -5.003+(0.434×BMI) 0/88 0/71 -3.284+(BMI×0.504)+(W×-0.049) مرد غیرورزشکار

0/69 0/96 0.188-(0.040×W)+(0.411×BMI) 0/82 0/67 5.261+(0.319×BMI)+(0.05×H) زن ورزشکار

0/74 0/99 -0.146+(0.337×BMI) 0/88 0/59 9.798+(0.287×BMI)-(0.75+H) زن غیرورزشکار

 SEE=Standard error of estimate
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که حداقل همبستگی را با قد و حداکثر همبستگی را با وزن 
دارد. این نظریه مورد تأیید سایر محققین قرار گرفت ]10 ،1[ و 
از آنجایی که در تحقیق ریویکی و همکاران ]18[ نشان داده شد 
شاخص کتلت دارای همبستگی باالیی با وزن بوده )r=0/9( و 
همبستگی بسیار پایینی با قد دارد )r=0/03(، ما در این تحقیق از 
میان شاخص های توده بدنی، شاخص کتلت )همان شاخص توده 
بدنی( را انتخاب نمودیم. هدف اول این تحقیق بررسی رابطه میان 
درصد چربی، مزومورفی و اندومورفی با شاخص توده بدنی بین 

ورزشکاران و غیرورزشکاران زن و مرد بود. 

در گروه غیرورزشکار، نتایج این تحقیق، نتایج تحقیق گذشته 
)کمتر  رابطه ضعیفی  بدنی  توده  بود شاخص  کرده  عنوان  که 
از 0/06( با درصد چربی بدن دارد را تأیید نکرد ]13[. با این 
حال با نتایج تحقیقات قبلی که رابطه قوی بین شاخص توده 
بدنی و درصد چربی بدن نشان داده بودند هم خوانی داشت. به 
عنوان مثال، لوکی و همکاران ]19[ رابطه بین چربی و شاخص 

جدول 5. محدوده پذیرش بالند آلتمن معادالت تخمین مزومورفی و اندومورفی برای مردان و زنان ورزشکار و غیرورزشکار
محدوده پذیرش* اندومورفیمحدوده پذیرش* مزومورفیگروه

مرد ورزشکار
1/261/90
-1/19-1/99

مرد غیرورزشکار
1/021/87
-0/991/74

1/161/93زن ورزشکار
-1/22-1/89

زن غیرورزشکار
0/981/90
-1/13-1/85

*جمع جبری اختالف نتایج معادله رگرسیون با معادالت هیث کارتر±)2× انحراف استاندارد(

تصویر 2. رابطه بین شاخص توده بدنی با نمرات مزومورفی و اندومورفی )هیث کارتر( مردان ورزشکار )چپ( و غیرورزشکار )راست(

تصویر 3. رابطه بین شاخص توده بدنی با نمرات مزومورفی و اندومورفی )هیث کارتر( زنان ورزشکار )چپ( و غیرورزشکار )راست(
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توده بدنی در جنس ها و نژادهای مشابه را قوی توصیف کرده 

تصویر 4. نمودار بالند آلتمن برای محدوده پذیرش معادله مزومورفی )الف( و اندومورفی )ب( مردان غیرورزشکار )باال( و ورزشکار )پایین(

تصویر 5. نمودار بالند آلتمن برای محدوده پذیرش معادله مزومورفی )الف( و اندومورفی )ب( زنان ورزشکار )باال( و غیرورزشکار )پایین(
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توده  شاخص  که  شد  عنوان  دیگر  مطالعه  در   .)r=0/9( بودند 
بدنی با چربی زیر پوستی )r=0/81( و چربی تعیین شده با روش 
هیدرواستاتیک )r=0/71( همبستگی باالیی دارد ]9[. عالوه بر 
این، رابطه بین شاخص توده بدنی با چربی نقطه ای قوی گزارش 
شده است. به عنوان مثال در تحقیقی رابطه باالیی بین شاخص 
 .]14[ )r=0/78( کتلت با چربی زیر پوستی سه سر ذکر شده بود

در گروه ورزشکاران نیز نتایج این تحقیق با مطالعات قبلی که 
عنوان کرده بودند ممکن است شاخص توده بدنی در تشخیص 
داشت  مطابقت  باشد  نداشته  کاربرد  خیلی  ورزشکاران  فربهی 
]11-8[. در تحقیقی روی 107 مرد و 106 زن ورزشکار دانشجو 
نشان داده شد شاخص توده بدنی تمایل دارد ورزشکاران را در 
گروه فربه طبقه بندی کند، در حالی که چربی زیر پوستی باالیی 
نداشتند ]9[. از این رو عنوان شد که برای تقسیم بندی ورزشکاران 
به گروه فربه با استفاده از شاخص توده بدنی از معیارهای متفاوتی 
باید استفاده کرد ]11[. نمودارهای موجود در تصاویر شماره 1 و 
2 تا 5 به خوبی نشان می دهند که رابطه بین درصد چربی بدن 
و شاخص توده بدنی و همچنین مقیاس اندومورفی هیث کارتر 
با شاخص توده بدنی ورزشکاران غیرخطی است، در حالی که در 
گروه غیرورزشکاران این رابطه متمایل به خطی بودن است. این 
مطلب نشان می دهد شاخص توده بدنی پیش بین مناسبی برای 
تعیین فربهی و اضافه وزن ورزشکاران نیست. برعکس، رابطه بین 
شاخص توده بدنی با مقیاس مزومورفی هیث کارتر در نمودارهای 
فوق در گروه ورزشکاران خطی نشان داده شد )تصاویر شماره 2، 
3، 4 و 5( که می توان چنین استنباط کرد که شاخص توده بدنی 
تمایل دارد تا اضافه وزن ورزشکاران )که ناشی از حجم عضله باالی 

آن هاست( را به افزایش چربی نسبت بدهد. 

پس از تعیین رابطه بین درصد چربی بدن و نمرات مزومورفی 
طراحی  بعدی  هدف  بدنی،  توده  شاخص  با  اندومورفی  و 
معادالتی برای تخمین سطح فربهی و عضالنی بودن ورزشکاران 
و غیرورزشکاران به منظور اصالح شاخص توده بدنی و تعیین 
گرایش این شاخص به ترکیبات بدنی بود. در کل تنها از قد، 
وزن و شاخص توده بدنی آزمودنی ها به عنوان متغیر وابسته برای 
مدل رگرسیونی استفاده شد تا تنها با همان اطالعاتی که برای 
تعیین شاخص توده بدنی مورد نیاز است بتوان میزان فربهی و 
عضالنی بودن فرد را نیز تخمین زد. برای اعتباریابی معادالت از 
نمودار پراکنش بالند آلتمن استفاده شد ]16[. نمودار بالند آلتمن 
اطالعات زیادی را در خصوص دقت معادالت برای تخمین میزان 
فربهی و عضالنی بودن افراد فراهم می کند. با استفاده از معادله 
»میانگین اختالفات± 2× انحراف استاندارد« می توان حد باالیی 
و پایینی نتایج هرکدام از معادالت را تخمین زد. به عبارت دیگر، 
چنانچه حد پایینی و باالیی معادله ای به ترتیب 1/26 و 1/19- 
باشد، نتایج تخمینی توسط معادله ممکن است 1/26 نمره بیشتر 
از نمره واقعی یا 1/19- نمره پایین تر از نمره واقعی شود. میانگین 

محدوده پذیرش معادله مزومورفی برای چهار گروه 1/11 است 
که برای تخمین مزومورفی با توجه به تنها استفاده از قد و وزن 
به عنوان متغیر مستقل خوب به نظر می رسد. میانگین محدوده 
پذیرش معادله اندومورفی برای چهار گروه 1/80 است که هرچند 
مقداری باال به نظر می رسد، اما با توجه به کم بودن متغیرهای 
مستقل و هدف تحقیق که تعیین گرایش شاخص توده بدنی به 

ترکیبات بدنی است قابل قبول خواهد بود. 

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد شاخص توده بدنی در تشخیص 
ترکیبات بدنی خصوصًا در گروه ورزشکار ناتوان است و امتیازهای 
نشان دهنده  لزومًا  ورزشکار  افراد  گروه  در  شاخص  این  باالی 
اضافه وزن و ریسک آسیب های قلبی عروقی نیست و می تواند به 
دلیل افزایش توده عضالنی و استخوانی در این افراد باشد. از این رو 
در ادامه این مطالعه، معادالت رگرسیونی پیشنهاد شد که بتوان 
با استفاده از متغیرهای مورد استفاده در شاخص توده بدنی )قد و 
وزن(، میزان فربه بودن یا عضالنی بودن افراد را پیش بینی کرد و 
از این طریق به خطای احتمالی در استفاده از شاخص توده بدنی 

افراد عضالنی پی برد.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

در اجرای پژوهش، مالحظات اخالقی مطابق با دستورالعمل 
کمیته اخالق دانشگاه خوارزمی در نظر گرفته شده است )کد 

اخالق: 1000/141/ک.ا.پ(. 

حامي مالي

این مقاله هیچ گونه کمک مالی از سازمان تأمین کننده مالی در 
بخش های عمومی، دولتی، تجاری، غیرانتفاعی، دانشگاه یا مرکز 

تحقیقات دریافت نکرده است. 

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت یکسان 
داشته اند.
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