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 مقدمه

 شکاران باعث افزایش برون ده قلبی و افزایش دریافت و مصرف اکسیژن عضالت محیطی می شود.تمرینات استقامتی در ورز

در تمرینات استقامتی ورزشکاران می توانند تست  .بااین حال بافت ریه به مقدار کمی با ورزش منظم سازگاری پیدا می کند

اجرا کنند. این تفاوت در ورزشکاران و غیر ورزشکاران های تحمل تهویه ای را در مقایسه با افراد غیرورزشکار به شکل بهتری 

( یا ظرفیت حیاتی اجباری و حجم تنفس FVCشاخص تنفسی ) .در اکثر مطالعات مقطعی به وضوح نشان داده شده است

( نشان دادند 2111ایزدی و همکاران)(. 1،1)( از شاخص های سنجش بالینی درعملکرد ریه هستندFEV1ثانیه) 1اجباری در 

حجم ریه در ورزشکاران جوان در مقابل افراد غیرورزشکار چندان  ،مطالعه مقطعی کوتاه مدت اسپیرومتری مشخص کرده ک

. (2)تفاوتی پیدا نمی کند اما ورزشکاران بزرگسال استقامتی تست های اسپیرومتری را با شاخصه های باالتری انجام داده اند

تمرینات استقامتی نمی تواند درافزایش عملکرد اسپیرومتریک  افراد غیر ورزشکار ه باسدر مقای همچنین  آنها نشان دادند که

بر عملکرد تنفسی پرداختند. این (به بررسی اثر فعالیت بدنی 2112چنگ و همکاران)ورزشکاران حرفه ای بزرگسال موثر باشد. 

سال  27-77رکت کنندگان در دامنه سنی نفر از افراد سالم به مدت پنج سال انجام گرفت. ش 7515مطالعه طولی بر  روی 

بهتری نسبت به دیگر گروه هاداشتند. اماافراد سیگاری عملکرد  FEV1,VCدارایبودند. مردانی که فعالیت منظم داشتند.

با توجه به این که ضرورت مطالعه مکانیزم های قلبی، عروقی و پارامترهای تنفسی که مسول . (2)تنفسی پایین تری داشتند

می همچنین کسیژن مصرفی و انرژی مصرفی باالتر، جهت تحمل فرد که فعالیت ورزشی فرد را تحت تاثیر قرار میدهد و پاسخ ا

 محققین برآن آمدند که بهارزیابی آنها می باشد. لذا  وتواند از موارد مهم برای آکاهی مربیان از کم وکاستی های ورزشکار خود 

ورزشکاران  بین آیا بپردازند واینکهاکسیژن مصرفی باال در میزان پارامترهای تنفسی آنها مقایسه ورزشکاران استقامتی با میزان 

 این پارامترها تفاوتی وجود دارد؟اال و با الگوی حرکتی متفاوت از منظربا سطح ب

 شناسیروش

ال در مسابقات آسیایی در که همگی دارای مد و روئینگ نفر ورزشکار نخبه تیم ملی کایاک 21برای انجام تحقیق حاضر، تعداد 

(. 21.2± 2.5سال عضو تیم ملی بوده اند بصورت در دسترس انتخاب شدند ) سن:  2( بوده و نیز حداقل، 2112سال جاری )

 و( سنج چربی) کالیپر توسط افراد پوستی چین اندازه از بدن چربی درصد گیری اندازه برای وزن، و قد گیری اندازه از پس

 11/3±1/5، درصدچربی 80/04±5/6، وزن:/182±4/2) قد:بدن توسط معادالت رگرسیونی استفاده شدخمین درصد چربی ت

 ،max2VO :2/4±62/2 ) چهار ی ( و اندازهآمریکا ساخت ایاالت متحده 11125)مدل . در این پژوهش از کالیپر الفایت

مورد  اسپیرومتری های ین برخی از شاخص)سه سر بازو، تحت کتفی، فوق خاصره و داخل ساق پا( گرفته شد. همچن نقطه

 .استفاده شد تی مستقل از آزمون آماریرشته های مختلف قایقرانی برای مقایسه  ،اندازه گیری قرار گرفت
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 هاافتهی

 

 گیریبحث و نتیجه

شاخض  نتایج پژوهش حاضر نشان داد تنها شاخص معنی داری که در مقایسه ورزشکاران روئینگ و کایاک بود مربوط به

MVVمی (باشدP=0/001 و در سایر شاخص ها تفاوت معناداری مشاهده نشد. اما نکته تامل برانگیز در مقایسه این دو ) گروه

ورزشکار مربوط به تمامی متغیرهاست که میانگین  در تمای شاخص های اسپیرومتری در ورزشکاران قایق کایاک از  روئینگ 

بیشتر است. از دالیل احتمالی این تفاوت شاید الگوی تنفسی و الگوی حرکتی در این قایقرانان باشد. نتایج پژوهش ما با نتایج 

. از دالیل احتمالی اختالف میزان آمادگی جسمانی آزمودنی ها و نوع (2)ف و ناهمسوست(  مخال2111ایزدی و همکاران)

عضالت تنفسی بر اساس کارایی تقسیم می شوند. چه آنهایی که عمل دم را  ورزشی که ورزشکاران درگیر هستند می باشد.

است که کار عضالت دمی به نسبت عصالت  انجام می دهند و چه آنهایی که عمل بازدم را انجام می دهند.البته الزم به ذکر

بازدمی بیشتر است و این تغییرات در افراد و ورزشکارانی که نیاز به حفظ قامت دارند بیشتر فعال است. در رشته های قایقرانی 

ومتری به دلیل نقش بازدم فعال، این عضالت بسیار قئی هستند و دیر تر خسته می شوند و احتماال در توسعه حجم های اسپیر

نقش دارند و زمانی که با رشته های قدرتی و بی هوازی مقایسه می شوند قایقرانان تفاوت زیادی در حجم های تنفسی با سایر 

همانطور که نتایج پژوهش نشان می دهد تنها اختالف معناداری که بین این دو رشته وجود دارد حداکثر (.2،1)رشته ها دارند

الگوی حرکتی شاید بدلیل تفاوت  هویه ارادی نشان دهنده قدرت عضالت تنفسی است. این(. تp=0/001تهویه ارادی است)

اجرایی آنها بر روی قایق است. در رشته کایاک عضالت پایدار کننده و مرکزی نیز درگیر هستند و همانطور که در باال اشاره شد 

ا توجه به یافته ها میتوان به این نتیجه رسید که می منجر به افزایش حجم های تنفسی می شود. و بدتقویت این عضالت باز

یقرانان شاید یکی از دالیل احتمالی بیشتر بودن تمامی میانگین های شاخص های اسپیرومتری در قایقرانان کایاک به نسیت قا

به افزایش ر روئینگ همین مساله باشد. یه طور کلی می توان نتیجه گرفت که تقویت عضالت تنفسی احتماال می تواند منح

 قدرت تهویه ایی و به دنیال این موارد تاخیر در  خستگی شود قدرت عضالت تنفسی و

 حجم تنفسی، اسپیرومتری، روئینگ، تهویه های کلیدی:واژه
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