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  چكيده

دانشجوي فعال با ميانگين سني  75هدف اين تحقيق مقايسه تركيب بدني دانشجويان دختر فعال با غير فعال بود. بدين منظور 
سال، بطور تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. نتايج تفاوت معناداري بين متغير  4/22دانشجوي غيرفعال با ميانگين سني  75سال و  8/22

را نشان نداد، در حالي كه در گروه فعال افزايش  (FM)، و توده ي چربي  (WHR)سن، وزن، شاخص توده ي بدن، دوركمر به باسن
 06/0و درصد چربي در سطح  > P 05/0در سطح  (Vo2max)، و حداكثر اكسيژن مصرفي (FFM)يمعناداري در توده ي بدون چرب

P <  مشاهده شد. همچنين با توجه به شاخص توده ي بدن(BMI)  در حد 7/70% و 7/66،درصد افراد فعال و غير فعال به ترتيب %
% با اضافه وزن محسوب شدند. اما با مقايسه ي درصد چربي تعداد افراد فعال نسبت به غير فعال در حد خوب 0/8% و 0/12طبيعي و 

%) 3/19% به 3/15%)، و در حد چاق (6/31% به 0/22%) بيشتر ، در حد وزن باال (1/35% به 7/40%)، و در حد قابل قبول (14% به 22(
  كمتر بودند. اين نشان دهنده ي افزايش احتمال خطر بيماري هاي قلبي عروقي و عوارض ناشي از اضافه وزن در افراد غيرفعال مي باشد. 

  درصد چربي بدن. شاخص توده ي بدن،، تركيب بدنيواژگان كليدي: 

  

  مقدمه

هاي زندگي ماشيني در عصر حاضر است، موجب افزايش وزن كه خود زمينه ساز محدوديت فعاليت بدني كه از دستاورد
بسياري از بيماري هاي مزمن چون فشار خون، ديابت نوع دوم، سكته هاي مغزي و قلب ، سرطان ها و .... است. اين بيماري 

تي سالمت روان را تحت تاثير ). چاقي ح9،8،7،6،5،4،3،2،1ها باالترين ميزان مرگ و مير را به خود اختصاص مي دهند (
). از طرفي با افزايش توجه به زيبايي و ظاهر بدن با توجه به سن و جنس كنترل وزن يك بحث 11،10قرار مي دهد (

اجتماعي محسوب شده و افراد نه فقط به خاطر اندامي موزون، بلكه بخاطر اهميت دادن به وضعيت سالمت خود توجه خاصي 
  ). 12،7به اين موضوع دارند (

مشاهده شده است. در تحقيقي مقطعي كه بر روي  1در تمامي رده هاي سني، تاثير سبك زندگي مدرن در تركيب بدني
انجام شد، با اندازه گيري به شاخص توده  2008تا  1992سال در بين سالهاي  5تا  3كودك پيش دبستاني در سنين  2729
تي در سالمتي بوده و اين موجب محدوديت در فعاليت آن ها مي نشان داده شد كه اطفال چاق دچار مشكال 2ي بدن

  ). 16،14،15افزوده مي شود ( 3)، با افزايش سن و كاهش فعاليت بدني، بر تحليل توده عضالني بدن و توده ي چربي13شود(

تحقيقات گسترده اي در زمينه ي تركيب بدني براي تعيين شاخص سالمتي انجام شده است كه مهمترين آن توده ي 
) مي باشد. در اين تحقيقات نشان داده 100× چربي ( كل بافت چربي بدن) و درصد چربي (نسبت كل چربي به وزن بدن 

). البته بعضي از تحقيقات 17درصد تجاوز كند ( 30ايد از درصد است و نب 16-23شده است كه ميزان چربي طبيعي در زنان 
). عوارض ناشي از عدم وزن طبيعي بويژه چاقي هر سال هزينه هاي 18به عوارض ناشي از الغري مفرط نيز اشاره كرده اند (

ي تحميل مي كند. اجتماعي و مالي فراواني مانند ناتواني ها، معلوليت ها، كاهش بهره وري و مرگ زودرس را بر جوامع بشر
بنابراين، ارزيابي دقيق ميزان چاقي در جوامع مختلف مي تواند در شناسايي، درمان، پيشگيري و برنامه ريزي موثر باشد. آن 

  چه كه در مورد چاقي اهميت ويژه اي دارد، نحوه ي توزيع چربي در بدن است. 

                                                           
1 - Body Composition 
2- BMI = Body Mass Index 
3- FM = Fat Mass 
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تجمع چربي بيشتر در ناحيه شكم است. اين نوع چاقي در مردان به شكل تجمع چربي بدن بطور يكسان (سيب) است، 
نيز خوانده شده و ارتباط نزديكي با افزايش فشار خون، ديابت نوع دو، و اختالالت متابوليكي دارد . در  1چاقي، چاقي مردانه
. تحقيقات بيشتر در ناحيه نشيمنگاهي و ران است و خطر كمتري در ايجاد اختالالت متابوليكي دارد 2حالي كه چاقي زنانه

نشان داده اند كه افزايش دور شكم با عوامل خطرزاي قلبي عروقي يعني افزايش ليپوپروتئين كم چگال، تري گليسيريد و 
). بدين 19،17كاهش ليپوپروتئين پر چگال بيماري عروق كرونر ، پرفشارخوني و كلسترول باال و ديابت در ارتباط است(

) 1381). قراخانلو و همكاران (19،20، براي ارزيابي تركيب بدني استفاده مي شود(3نمنظور از شاخص نسبت دور كمر به باس
). 21و چهار عامل خطرزاي قلبي عروقي و ديابت در مردان ارتباط معناداري را نشان دادند( نسبت دور كمر به باسنبين 

پيشگوي مستقل قوي براي تشخيص اختالل در عملكرد ديواره ي عروق  نسبت دور كمر به باسنچاقي شكمي با افزايش 
براي زنان به عنوان نقطه بحراني براي عوامل خطرزاي  8/0براي مردان و  9/0برابر و باالي  نسبت دور كمر به باسناست. 

و بدون چربي وزن را به تفكيك توده ي چربي  شاخص توده ي بدنهرچند  ).16قلبي عروقي در نظرگرفته مي شود (
 شاخص توده ي بدنمشخص نمي كند ولي به عنوان شاخص تعيين كننده ي محتواي چربي بدن محسوب شود. از طريق 

به عنوان شاخصي از  شاخص توده ي بدنخطر ابتال به بيماري هاي ناشي از چاقي را مي توان پيشگويي كرد. ضعف اصلي 
نسبت به بافت چربي در اضافه كردن وزن بدن به نسبت قد بيشتر سهيم چاقي در اين است كه احتمال دارد، بافت عضالني 

شاخص توده ي باشد. به همين دليل از دقت پايين تري برخورداراست. در مطالعات جديد نشان داده شده است كه وزن و 
در موارد بيماري به تنهايي جهت اندازه گيري در تغييرات اساسي در وزن خالص و درصد چربي در دوران سالمندي و  بدن

  ). 21هاي عمومي كافي نيستند (

از مهمترين و بارزترين اثرات فعاليت بدني كاهش احتمال اضافه وزن و چاقي است كه با كاهش اين احتمال عوارض ناشي 
ي ). فعاليت بدني نه تنها موجب افزايش آمادگي قلبي تنفس22از آن و بيماري هاي مزمن به دنبال چاقي كاهش مي يابد (

). تركيب بدني يكي از عوامل 24نيز مي شود ( 4) و بهبود سالمت ذهني23مي شود، بلكه موجب اصالح عملكرد شناختي (
  ).25موثر بر آمادگي جسماني است كه تاثير معناداري بر پاسخ هاي فيزيولوژيك به ورزش دارد (

  

  مواد و روش كار

سال دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد تشكيل  19-29دانشجوي دختر  150شركت كنندگان در پژوهش حاضر را 
نفري فعال و غيرفعال تقسيم شدند. گروه فعال افرادي بودند كه بيش از يك سال سابقه ي ورزشي  75دادند و به دو گروه 

اعت در س 3ساعت فعاليت بدني داشتند و گروه غير فعال سابقه ي ورزشي نداشته و كمتر از  12داشته و در هفته حداقل 
  هفته فعاليت بدني داشتند. 

(ساخت كشور آلمان) و قد آن ها با استفاده از متر نواري ساخت ايران با  Sacaوزن آزمودني ها با استفاده از ترازوي 
 دقت يك ميلي متر تعيين شد. پس از اندازه گيري قد و وزن آزمودني ها از تقسيم وزن (كيلوگرم) بر مجذور قد (متر)

محاسبه شد. براي اندازه گيري دور كمر، محيط شكم در محدوده ناف و براي اندازه گيري دور باسن، ي بدن شاخص توده 
بزرگترين محيط دور باسن با استفاده از متر نواري اندازه گيري شد. سپس با تقسيم اندازه ي دور كمر به دور باسن به دست 

  آمد.

                                                           
1- Android obesity 
2- Gynoid obesity 

3- WHR = Waist to Hip Ratio 
4- mental well-being 
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ساخت كشور ژاپن، چربي زير  Eiyoken typeمدل  YAGAMIپر براي تعيين ميزان چربي بدن با استفاده از كالي
پوستي در نواحي شكم، فوق لگني، سه سر، و ران اندازه گيري و با استفاده از فرمول جكسون و پوالك ويژه ي زنان درصد 

بدست  نيز (FFM2)محاسبه و سپس و توده ي چربي هر آزمودني تعيين شد و با كسر از وزن توده ي بدون چربي  1چربي
  ).17آمد (

براي تخمين ميزان حداكثر اكسيژن مصرفي آزموني ها از آزمون يك مايل استفاده شد. آزمودني اين مسافت را با سرعت 
، ميزان 3دلخواه طي كرده و با اندازه گيري زمان طي شده و ضربان قلب در پايان مسافت تعيين شده با استفاده از فرمول

  ).17زده شد (حداكثر اكسيژن مصرفي تخمين 

. از آزمون  (version 16.0)انجام شد   SPSSتجزيه تحليل داده هاي پژوهش حاضر با استفاده از نرم افزار 
اسميرانف براي بررسي يكسان سازي دو گروه ، از آزمون لوين براي همگني واريانس متغير سن بين دوگروه و  –كولموگراف 

  براي مقايسه ي ميانگين متغيرها در گروه ها استفاده شد . همگني كليه ي متغيرها و از آزمون مانوا 

  توزيع ميانگين و انحراف معيار شاخص هاي مورد مطالعه - 1جدول                              

                                

  

  

                                                           
29669/0 = درصد چربي بدن - 1 (مجموع چهار ناحيه ي زير پوستي)  03661/0 + 2( -00043/0مجموع چهار ناحيه ي زير پوستي)    4072/1 - 
 (سن)
 (شكم، فوق لگني، سه سر، ران) = چهار ناحيه ي زير پوستي
2- Fat Free Mass 
3 - Vo2 max (ml.kg-1.min-1) =  ×344/8 + (5/100 ) – (جنس  1636/0   × kg) – ( 438/1 ) – (زمان ×  1928/0 ×قلب (ضربان  

 "پاياني = ضربان قلب ضربان قلب"       "يك مايل جاكينگ زمان = زمان"           "kgوزن بدن=  " "       1، زن 0جنس= مرد "

ميانگين و انحراف   متغير
 معيارگروه فعال

ميانگين و انحراف معيارگروه 
 غيرفعال

-كولموگراف ميانگين كلي
 اسميرانف

 معناداري

33/165 ± 87/5  قد (سانتي متر)  07/6 ± 15/161  00/161  ± 69/1  18/3  00/0  
90/57 ± 60/8  وزن (كيلوگرم)  19/6 ± 85/54  08/56  ± 88/7  34/1  54/0  

  شاخص توده ي بدن 
  (كيلوگرم بر مترمربع)

77/2 ± 92/20  86/2 ± 14/21  03/21  03/3 ±  01/1  25/0  

دوركمر به باسن (ارزش 
  عددي)

13/0 ± 70/0  18/0 ± 68/0  13/0±70/0  51/3  00/0  

99/28 ± 72/6  درصد چربي  03/6 ± 73/31  99/29  ± 57/6  50/0  95/0  
53/17 ± 40/6  توده ي چربي (كيلوگرم)  12/6 ± 19/18  82/38  ± 61/3  63/0  80/0  

توده ي بدون چربي 
  (كيلوگرم)

30/3 ± 54/40  53/3 ± 54/36  55/17  ±  22/6±  03/1  23/0  

  اكسيژن مصرفي حداكثر
(ميلي ليتر بر كيلوگرم در 

  دقيقه)

97/8 ± 94/51  18/5 ± 82/46  85/49  67/7±  94/0  33/0  
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  آزمون همگني واريانس متغيرها (لوين) -2جدول  

 معناداري F Df1 Df1  متغير

  75/0  81  1  10/0  سن
  92/0  81  1  00/0  قد (سانتي متر)

  17/0  81  1  90/1  (كيلوگرم)وزن 
  95/0  81  1  00/0  شاخص توده ي بدن (كيلوگرم بر مترمربع)

  50/0  81  1  44/0  دوركمر به باسن (ارزش عددي)
  48/0  81  1  50/0  درصد چربي

  56/0  81  1  32/0  توده ي چربي (كيلوگرم)
  62/0  81  1  24/0  توده ي بدون چربي (كيلوگرم)

  08/0  81  1  98/2  ليتر بر كيلوگرم در دقيقه)حداكثر اكسيژن مصرفي (ميلي 

معنادارنبوده بنابراين پيش فرض همگني  >P 05/0مشاهده شده در سطح  Fبا توجه به اين كه 
  واريانس ها پذيرفته مي شود.

  نتايج تحليل واريانس چند متغيره مانوا بر حسب دو گروه غيرفعال و فعال - 3جدول                   

  ضريب اتا معناداري F  متغير
  09/0  001/0  32/8  قد (سانتي متر)
  03/0  07/0  18/3  وزن (كيلوگرم)

  00/0  73/0  11/0  شاخص توده ي بدن (كيلوگرم بر مترمربع)
  00/0  56/0  33/0  دوركمر به باسن (ارزش عددي)

  04/0  06/0  65/3  درصد چربي
  00/0  63/0  22/0  توده ي چربي (كيلوگرم)

  25/0  001/0  84/27  چربي (كيلوگرم)توده ي بدون 
حداكثر اكسيژن مصرفي (ميلي ليتر بر كيلوگرم در 

  دقيقه)
14/9  001/0  10/0  

در حداكثر اكسيژن مصرفي  و  توده ي بدون چربيمشاهده شده در خصوص   Fبراساس آزمون مانوا 
معنادار بود . بنابراين بين اين دو شاخص در بين دوگروه تمرين كرده و بي تمرين تفاوت  >P 05/0سطح 

درصد تفاوت  10و توده ي بدون چربي  % تفاوت هاي فردي در25معنادار وجود دارد. بر اساس ضريب اتا 
ه ي تودناشي از عضويت گروهي است. توان آماري نيز در خصوص حداكثر اكسيژن مصرفي هاي فردي در 

بوده است كه حاكي از كفايت حجم نمونه  84/0حداكثر اكسيژن مصرفي و در خصوص  99/0بدون چربي 
  معنادار بود. >P 06/0مي باشد. همچنين در صد چربي در سطح 
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 توزيع فراواني ميزان شاخص توده ي بدن در دو گروه فعال و غيرفعال -4جدول                    

 
  ميزان شاخص توده ي بدن    گروه فعال (درصد) (درصد)گروه غيرفعال 

  5/18كمتر از   كم وزن  3/21  3/21
  5/18- 9/24 طبيعي  7/66  7/70
  25- 9/29 وزن باال 0/12% 0/8%
  30- 9/34 1چاقي  - -
  35- 9/39  2چاقي  -  -
 به باال 40  3چاقي   -  -

 كل    100  100

  

 درصد چربي در دو گروه فعال و غيرفعالتوزيع فراواني ميزان  - 5جدول              

گروه غيرفعال 
  (درصد)

گروه فعال 
  (درصد)

  ميزان درصد چربي 

  10-15 ورزشكار - -
0/14%  0/22%   16-23  خوب 
1/35%  7/40%   24-30  قابل قبول 
6/31%  0/22%   31-36 وزن باال 
3/19%  3/15%  به باال 37  چاق 

100%  100%   كل   

 

  نتيجه گيري:

تفاوت معناداري بين دو گروه فعال و غير فعال در ميانگين هاي قد، درصد  >05/0Pمشاهده شده در سطح  Fبا توجه به 
چربي بدن، توده ي بدون چربي و حداكثر اكسيژن مصرفي وجود داشت .اين اطالعات نشان دهنده ي اين موضوع است كه 

) و كاهش معنادار درصد چربي حاكي از آمادگي جسماني گروه تفاوت معناداري در توده ي بدون چربي (توده ي عضالني
فعال بوده و نيز افزايش معنادار در حداكثر اكسيژن مصرفي در گروه فعال نشان دهنده ي باال بودن آمادگي قلبي تنفسي و 

  كاهش خطر بيماري قلبي عروقي در اين گروه مي باشد.

اين افراد نسبت به جداول استاندارد، نتايج آماري نشان داد كه در شاخص توده ي بدن ، با مقايسه ي 5با توجه به جدول 
%كمتر از حد 3/21% اضافه وزن و در افراد غير فعال 0/12% در حد طبيعي و 7/66%كمتر از حد طبيعي و 3/21افراد فعال 
  % با اضافه وزن و محسوب مي شوند. 0/8% در حد طبيعي و 7/70طبيعي و 

، نسبت به جداول استاندارد اطالعات بدست آمده نشان داد كه 6مقايسه ي درصد چربي اين افراد با توجه به جدول اما با 
%) بوده، 1/35% به 7/40%)، و در حد قابل قبول (14% به 0/22تعداد بيشتري از افراد فعال نسبت به غير فعال در حد خوب (

% به 3/15%)، و در حد چاق (6/31% به 0/22ه غير فعال در حد وزن باال (در حالي كه تعداد كمتري از افراد فعال نسبت ب
  %) بودند.3/19
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  بحث

ارتباط بين درصد چربي، شاخص توده ي  1385، و بحر العلوم 1381پژوهشگران متعددي از جمله قراخانلو و همكاران 
ركيب بدني را تابع شرايط اقليمي و سبك زندگي بدن و نسبت دور كمر به باسن را با عوامل خطرزاي قلبي تاييد كرده اند و ت

درصد  7/66در دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد شاخص توده ي بدن ). نتايج اين پژوهش نشان داد كه 19،20دانسته اند(
ل درصد % از افراد فعا12درصد از دانشجويان غيرفعال و در حد طبيعي محدوده ي طبيعي بوده و  7/70از دانشجويان فعال و 

در شاخص توده ي بدن % از افراد غير فعال از دانشجويان غيرفعال در رده ي اضافه وزن محسوب شدند. باال بودن ميزان 8و 
است ، زيرا كه باال بودن ميزان توده ي بدون شاخص توده ي بدن افراد فعال به غير فعال شايد به دليل نحوه ي محاسبه ي 

مي شود، اما با محاسبه ي شاخص توده ي بدن تن وزن شده و در نتيجه موجب افزايش در چربي در گروه فعال موجب باالرف
رود، به طوري كه با توجه به درصد چربي بدن در حد خوب و قابل قبول به ترتيب در  افراد  مي درصد چربي اين خطا از بين

%  و 3/15، و در رده ي چاق به ترتيب  %6/31% و 22%  و در رده ي اضافه وزن به ترتيب 1/49% و غيرفعال 7/62فعال 
اضافه شاخص توده ي بدن اين ارقام نشان گر اين است كه چاقي در گروه در غير فعال بيشتر بود در حالي كه  % بود.3/19

شاخص وزن را در گروه فعال نشان مي داد. در واقع عضالني بودن فرد كه منجر به افزايش وزن شده مي تواند موجب افزايش 
دقت كافي را نداشته و با اندازه گيري چربي زير پوستي مي توان از احتمال  شاخص توده ي بدنشود، و بنابراين  ه ي بدنتود

همچنين با محاسبه ي درصد چربي و تعيين ميزان چربي و توده ي بدون چربي نشان داده شد كه در  ).26اين خطا كاست(
ن و توده ي بدون چربي گروه فعال بطور معناداري بيشتر از گروه غيرفعال گروه فعال درصد چربي بطور معناداري كمتر و وز

)، و در حد چاق 0/22%) باالتر و در حد وزن باال (7/40%)، و در حد قابل قبول (22است. تعداد افراد فعال در حد خوب (
  ) پايين تر از افراد غيرفعال بود.3/15(

% از افراد تحت بررسي (دانشجويان پسر) اضافه چربي و 35بحر العلوم و همكاران نيز نشان دادند كه مطابق با نورم ملي 
). اين نشان دهنده ي ميزان خطر بيماري هاي 20% در منطقه ي خطر قرار داشتند(17% دچار كمبود چربي بودند و 13

طر با باال رفتن سن اين افراد مي باشد. همچنين افزايش معنادار حداكثر قلبي عروقي در اين افراد و افزايش احتمال اين خ
اكسيژن مصرفي در گروه فعال بيانگر ارتباط آمادگي قلبي تنفسي با تركيب بدني است كه در گروه فعال مشاهده شد كه 

(شاخص توده ي بدن، درصد  فيلي نيز نشان داد كه ميانگين اضافه وزن). 26بود( 2003مشابه با نتايج تحقيق كيل در سال 
در گروه فعال كمتر بوده و خطر ابتال بيماري هاي قلبي عروقي در اين گروه كاهش  چربي، و نسبت دور كمر به لگن)

). افزايش وزني كه همراه با افزايش توده ي عضالني باشد موجب اصالح در وضعيت سالمت فرد بوده كه با شيوه ي 27(يافت
م غذايي ). اوپرت نشان داد افرادي كه اوقات فراغت خود را فعاليت بدني پر كردند و به رژي28ست(زندگي فرد در ارتباط ا

). فيلي نيز 29كه ناشي از اضافه وزن است در اين افراد كاهش يافت ( خطر ابتال بيماري هاي قلبي عروقي خود نيز توجه داند
اربي هاي قلبي عروقي در معلمان تربيت بدني نشان داد كه با بررسي ميزان فعاليت فيزيكي اختالالت عضالني و خطر بيم

). هيلدبرانت نيز نشان داد افرادي كه 30احتمال اختالالت عضالني و خطر بيماربي هاي قلبي عروقي در اين گروه كمتر است(
  ).31در اوقات فراغت خود فعاليت بدني ندارند بيشتر دچاراختالالت عضالني مي شوند (

حداكثر اكسيژن مصرفي هاي تحقيق حاضر پس از همسان سازي دو گروه بر اساس سن در گروه فعال از بر اساس يافته 
). نظر مي رسد داشتن توده ي عضالني 13باالتري برخوردار است كه تاكيدي بر بر يافته هاي اسلينگر و همكاران است (

ر عضالت درگير در هنگام فعاليت ايجاد كند. بيشتر نسب به بافت چربي در گروه فعال مي تواند سوخت و ساز بيشتر د
دارد حداكثر اكسيژن مصرفي اسلينگر و همكاران نشان نيز دادند كه توده ي چربي بدن رابطه ي معني داري منفي با ميزان 

)13 .( 
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عني داري رابطه ي محداكثر اكسيژن مصرفي آقا علي آبادي نژاد و همكاران نيز نشان دادند كه بين سن و تركيب بدني با 
افزايش مي حداكثر اكسيژن مصرفي ميزان  ،توده ي چربيبه  توده ي بدون چربيوجود دارد به طوري كه با افزايش نسبت 

  ).32يابد(

سبك زندگي، توجه به رژيم غذايي و فعاليت بدني از عوامل تعيين كننده ي سالمت فرد است و با توجه به شيوه ي 
ست به فعاليت بدني حداقل در اوقات فراغت توجه شود ، فعاليت بدني تا حدودي قادر زندگي و ماشيني شدن زندگي بهتر ا

) و بهتر است نسل جوان را در مورد نكات مثبت فعاليت بدني در 9،22به پيشگيري از بيماري هاي ناشي از چاقي مي باشد(
است آنان را تهديد كرده و سالمت جامعه را سالمت فرد، توجيه كرده تا از شيوع بسياري از بيماري هايي كه در آينده ممكن 

  بخطر اندازد، پيشگيري كرد. 
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Abstract 

Comparison of body composition of active and 
sedentary girl students' university. 

The aim of this study was comparison of body composition of active and sedentary girl students' 
university. Seventy five of active students with mean age 22.8 years and seventy five of sedentary 
students with mean age 22.4 years were selected randomly. There were not significant different 
between variables age, weight, Body Mass Index (BMI), Waist to hip Ratio (WHR), and Fat Mass 
(FM), but in active group, there were  significant increase in Fat Free Mass (FFM), and Maximal 
Oxygen Consume (Vo2max) in P< 0.05 and Body Fat Percentage (BFP) in P< 0.06. By considering 
BMI, rate of percentage of active and sedentary students were 66.7%, 70.7% respectively in normal 
level and       %12.0 and %8.0 with unacceptable level, but comparing BFP active to sedentary in 
normal (22% to 14%) and in acceptable level (40.7% to 35.1%) was higher and in unacceptable level 
(22% to 31.6%), and obese (15.3% to 19.3%) was low. This was shown that sedentary persons are 
high risk of cardiovascular diseases. 

 

 


