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 همودینامیکی در مردان فعال عوامل برخی و دویدن اقتصاد بر بیشینه زیر فعالیت از پیش ایستا کشش اثرحاد
 رجبی حمید خالدي، ندا ،*رادفر حسین

 خوارزمی دانشگاه ارشد کارشناس.1
 خوارزمی دانشگاه استادیار.2
 خوارزمی دانشگاه دانشیار .3

 
  مقدمه

-آمادهو مسابقهتمرین برايروحی وجسمی نظر از راورزشکارانمناسبکردنگرمبرنامهیک .استمسابقه وتمرینکلیدياجزاي ازیکیکردنگرم
-به را ایستاکششیحرکاتورزشکاران اکثر معموالً اما گیرد،می قراراستفاده موردکردنگرمبرايمتنوعیهايروش وفعالیت هر چند .سازدمی

-میاستفادهرقابت ازپیشکردنگرممرحله درکهفعالیتیبویژهورزشی فعالیت .برندمی کار بهاصلیفعالیت ازقبلکردنگرمبرنامه ازبخشیعنوان
 بهبود باعث و کنندجلوگیريانرژيهزینهافزایش ازکه شوندانتخابايگونه به باید بنابراین، .است موثردویدن اقتصاد وانرژيهزینه بر نیز شوند

 وجودخصوصاین درنقیضی و ضداطالعات ونیستروشنبر اقتصاد دویدنشدر باره اثر کشگرفتهصورتهايپژوهشنتایج . شوند عملکرد
-محیطیمقاومتو میزانبافتتوسطاستخراج اکسیژنمیزان تواندمی)SBP,DBP(همودینامیکیتغییر در عواملهرگونهچونطرفی دارد و از

 حالت vo٢(دویدن بر اقتصاد ایستا کشش اثربررسیپژوهشاین هدف تاثیر قرار دهدرا تحت مصرفیاکسیژنخود میزانو به نوبهعروق
 اثر ایستاکششرسدمی نظربه واستبیشینه زیرفعالیتطی ،)SBP,DBP(همودینامیکیعواملبرخی و)بیشینه زیر فعالیت یکنواخت
  .باشندداشتهعواملاین ودویدن بر اقتصاد متفاوتی

 هاروش و مواد
ایستا و کشش(مداخله  در دوپژوهشهايدر آن آزمودنیکهانجام گرفتبا سنجش تکراريگروهیدرونو طرحتجربینیمهحاضر از نوعپژوهش

سانتی  175 ±11/6سال؛ قد،  08/21 ±24/1سن،( فعال  مرد نفر 12.هانمونه. قرار گرفتند مجزا مورد آزمایش در روزهاي) بدون کشش
 حداکثرکیلوگرم بر متر مربع و  BMI (27/1± 66/22(درصد؛ شاخص توده بدن  7/8 ±12/1کیلوگرم؛ چربی  75/69 ±95/3متر؛ وزن، 

 ورزشیفعالیتماههسهحداقلزمانیبازهدر یکدقیقهو پانزدهساعت13هفته که)میلی لیتر برکیلو گرم بر دقیقه 33/44±22/4مصرفی اکسیژن
 .کردند شرکت پژوهش این در پژوهش فراخوان از پس و پرسشنامه کردن پر با وداوطلبانه داشتند

 تحقیق پروتکل
هر  نامه،رضایتامضاي وپرسشنامه از پرکردن پس و شددادهشرح هاآزمودنیبرايآناجراينحوه وپژوهشانجام ازهدفجداگانهجلسهیک در

 .شد گیريآنان اندازهمصرفی اکسیژن حداکثر وچربی درصد وزن، و قداول جلسه در .ندآمدآزمایشگاهبه جداگانهجلسهسه هاآزمودنی ازیک
 حرکت دویدن و هر در استفاده مورد اصلی عضالت گروه روي حرکت 5 شامل(ایستا  کششپروتکل انجام از بعد هاآزمودنی جلسههر در

-گازهايتحلیل وتجزیهدستگاهبهمتصل گردان نوار رويدویدندقیقه 13 که را نظر مورد آزمون کششبدون یا) نوبت دو و  در ثانیه 30
-میزان شد گیريسنج اندازهخون فشار دستگاه توسطخون فشاربعد از آزمونکردند و بالفاصله اجرا بود vo٢max %65 سرعت باتنفسی

-این هايدادهمیانگین و شدگرفته نظر درفعالیتیکنواختمرحله فعالیت آخر دقیقهو یک شد آوريجمعآزمونمراحلتمام درمصرفیاکسیژن
-این درکه شدخواسته هاآزمودنی از و برودبین از قبلی تمریناثرات بود تا فاصلهساعت 48 حداقلآزموننوبت هربین و .شدثبتدقیقهیک

 دو بین تفاوتتعیین وبررسی موردمتغیرهاي برکشش تاثیربررسیبراي سپس، .آماري تحلیل .نمایندخودداري بدنیفعالیت ازمدت
 .شد استفاده )repeated measures ANOVA(تکراري سنجش  باواریانس  تحلیل آزمون از) کشش بدون ایستا، کشش(وضعیت
 .شدگرفته درنظر 05/0 از کمتر آزمون داريمعنی سطح و شد محاسبهSPSS 18 افزارنرم ازاستفاده باآماريعملیات
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 نتایج
 ایستا، کشش(وضعیت دو بین گیريهاي مورد اندازهمتغییر رامعناداريتفاوتاستشدهارائه 2 شمارهجدول درکهمختلفهايآزموننتایج
 .نداد نشان )کشش بدون

 

 

 

 
 گیري نتیجه و بحث

 داري معنی تفاوت کنترل و ایستا، کشش وضعیت دو در بیشینه زیر فعالیت یکنواخت حالتمصرفی اکسیژن پژوهش، نتایج به توجه با
و گادجس(مثبتتاثیر  ي این پژوهش را با پژوهش هایی کههایافته میان تناقض بتواند که عواملی از رسدبه نظر می .نداشت

اند توجیه کند، مرحله ي گرم را گزارش کرده) 2005؛ نلسون و همکاران، 1391رامز، رجبی، نوروزیان،(کششیا منفی)1989همکاران،
 حاضر پژوهش هايیافته .باشد  آزمودنی ها و تعداد) آزمون( فعالیت شدت و ها، نوع، مدتکردن قبل از حرکات کششی، جنس آزمودنی

 پاراسمپاتیک و سمپاتیک عصبی از آنجایی سیستم .نداد نشان وضعیت دو بین دیاستولیک و سیستولیک خون فشار در معناداري تفاوت
 ایجاد عصبی سیستماین  بر کافی تاثیر است نتوانسته کشش که، دهد می نشان پژوهش نتایج است، خون فشار در تغییرات ایجاد مسئول

 .شود خون فشار در تغییر ایجاد باعث که کند
 در ایستا کشش از توانند می ورزشکاران احتماالً و ندارد دویدن اقتصاد بر اثري کشش گرفت نتیجه توان می پژوهش نتایج با توجهبنابراین 

 .نمایند استفاده بیشینه زیر فعالیت از قبل کردن گرم برنامه
 .فعال مردان ، همودینامیکی عوامل بیشینه، زیر فعالیت دویدن، اقتصاد ایستا، کشش:کلیدي هاي واژه

 منابع
 سازي و سوخت عوامل برخی و دویدن اقتصاد بر پویا و ایستا کشش حاد اثر ).1391( .منیژه نوروزیان حمید، رجبی مارال، رامز -

 . 98 – 85 :60 .المپیک فصلنامه .فعال زنان در بیشینه زیر فعالیت
- Godges J, MacRae J, Longdon H, Tinber C, MacRae P.G. (١٩٨٩). The effects of two stretching procedures on hip 
range of motion and gait economy. Journal of Orthopaedic and Sports Phyicals Therapy. ٣ :(٩)١٠۵٣– ٠۵٧. 
- Nelson A.G, Kokkonen J, de Leon M, Koerber G, Nishime M, Smith J. (٢٠٠۵). Passive Static Stretching Elevates 
Metabolic Rate. Medicine and Science in Sports and Exercise. ٣٧(۵): ١٠-١٠٣۴. 
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