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 کاهوازي زنان کاراتهبر توان بییک تکرار بیشینه  ٪60تأثیر گرم کردن با حرکت نیمه اسکات با شدت بار 
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 چکیده

 زنان هوازيبی توان بریک تکرار بیشینه   60%بار شدت با  اسکات نیمه حرکت با کردن گرم تأثیر بررسی حاضر پژوهش هدف
، و )مترسانتی 90/162(، قد )سال 43/21با میانگین سن (کا زن نخبه کاراته 20هوازي در این پژوهش میزان توان بی. بود کاکاراته
هاي ها از آزمونبراي تحلیل داده. گیري شدقبل و بعد از گرم کردن با حرکت نیمه اسکات اندازي) کیلوگرم 63/51(وزن 

 کردن گرم که کرد حمایت فرضیه ایناز  نتایج. شد استفاده 0.05کمتر از  داريمعنی سطح در همبسته tو  اسمیرنوف کالموگروف
-و منجر به بهبود آن می دارد مثبتی ثیرأت کاکاراته زنان هوازيبی توان بر یک تکرار بیشینه  60%بار شدت با اسکات نیمه حرکت با

 .شود
 ات اسک کردن، گرم هوازي،بی توان: کلیدي واژگان
 مقدمه

اي همچون کاراته است که از عوامل مختلفی هاي ورزشی مبارزهآمادگی جسمانی باال یکی از عوامل مهم کسب موفقیت در رشته 
گرم کردن به عنوان یک فاکتور حیاتی و مهم براي جلوگیري از آسیب . ترین اثر را داشته باشددر عملکرد مطلوبپذیرد تا تاثیر می

گیرد دیدگی در ورزش و همچنین رسیدن به بهترین و باالترین عملکرد ورزشی از سوي ورزشکاران و مربیان مورد توجه قرار می
 از برخی ،اخیراً. است وزنه با تمرینات اصلی جزء و ورزشکاران آمادگی تمرینات حرکات از یکی عنوان به اسکات حرکت . )2(

 موفقیت عوامل مهمترین از یکی. )3( باشد اثرگذار هم عملکرد بهبود و کردن گرم در واندتیم تمرین این که اندداده نشان مطالعات
 حرکات اجراي ماهیت با توجه به). 1( باالست عکس العمل سرعت و هوازيبی توان از برخورداري سرعتی، هايرشته در ورزشکاران

-توان بی بررسیهدف این مطالعه ، دارد رشته این ورزشکاران موفقیت در ايویژه جایگاه که هوازي و نیز  نقش گرم کردنبی توان
 .بودیک تکرار بیشینه  %60نیمه اسکات با شدت  هوازي ورزشکاران بعد از گرم کردن با حرکت 

 شناسیروش 
سن میانگین  .تقسیم شدند یک تکرار بیشینه %60 تکا به دو گروه کنترل و حرکت نیمه اسکات با شدنفر از زنان نخبه کاراته 20 

 کالموگروفهاي ها از آزمونبراي تحلیل داده .بود) کیلوگرم 63/51(و وزن ) مترسانتی 90/162(، قد )سال 43/21(ها آزمودنی
-بی توان ارزیابی جهت وینگیت آزمون گروه هر از ابتدا. شد استفاده 05/0کمتر از  داريمعنی سطح در همبسته tو  اسمیرنوف

 90 زاویه زانو( از اسکات نیم تمرین در قدرت حداکثر بدن، کردن گرم خاص هايپروتکل انجام از قبل روز سه و شد گرفته هوازي
تکرار نیم  5دقیقه پس از گرم کردن عمومی بدن  2 دنیروز آزمون آزمو در .شد گیرياندازهیک تکرار بیشینه  روش با ) درجه

 .ا انجام داد و پس از آن تست وینگیت گرفته شدیک تکرار بیشینه ر ٪60با  اسکات
 نتایج

 توان بر داريمعنی مثبت و ثیرأت یک تکرار بیشینه ٪60 بار شدت با اسکات نیمه حرکت با کردن گرم که داد نشان پژوهش نتایج 
افزایش یافته بود و این در ) وات 31/30(داري هوازي در گروه تجربی به طور معنیوان بیت میزان و داشت کاکاراته زنان هوازيبی

 ).1جدول (گیري شده مشاهده نشد داري بین پیش آزمون و پس آزمونِ توان هوازي اندازهحالی بود که در گروه کنترل تفاوت معنی
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 یک تکرار بیشینه ٪60کا در پیش آزمون و پس آزمون با شدت بار وازي زنان کاراتههتوان بی مقایسه. 1جدول
 t df Sig اختالف میانگین تعداد انحراف استاندارد میانگین مرحله شاخص 

گروه 
 تجربی

 هوازيتوان بی
 )وات(

 10 20/38 08/473 پیش آزمون
31/30- 25/4- 9 *01/0 

 10 59/56 86/540 پس آزمون
گروه 
 کنترل

 هوازيتوان بی
 )وات(

 10 59/47 29/482 پیش آزمون
87/4 57/0 9 58/0 

 10 72/43 42/477 پس آزمون

 بحث و نتیجه گیري
مشاهده شد که این نوع گرم ) یک تکرار بیشینه %60( کردن با حرکت نیمه اسکات با شدت در پژوهش حاضر بعد از بررسی اثر گرم

، مک براید و همکاران )2003(این نتایج با نتایج گورگولیس و همکاران . هوازي داردداري بر افزایش توان بیر معنییثتأ کردن
درجه حرارت عضله روي . همسو بود )2011(و بوگدانیس و همکاران  )2010(سوتیروپولوس و همکاران ، )2007(، رحیمی )2005(

و % 44درجه حرارت عضالت پا، پرش عمودي را ) شافزای(طور که اشاره شد، تغییر همان. گذاردکار و اوج توان تولیدي اثر می
با توجه به ). 1384ویلمور و همکاران، (دهد افزایش می% 32حداکثر توان تولیدي در رکاب زدن روي دوچرخه را به میزان 

که منجر اثرگذاري حرکت نیمه اسکات بر روي عضالت چهارسر رانی احتماال منجر به باال رفتن درجه حرارت این عضالت گردیده 
همچنین، با توجه به اثرگذاري سطح تمرین . هوازي در حرکت نیمه اسکات با شدت پایین شده استدار توان بیبه بهبود معنی

رسد، احتماالً دلیل همسویی نتایج مطالعه حاضر با به نظر می) 1381فاکس و همکاران، (هوازي ورزشکاران بر بازدهی توان بی
نتایج در نهایت  .انداي بودهها بوده که در هر دو مطالعه ورزشکاران حرفهسطح ورزش و تمرین آزمودنیدر ) 2007(مطالعه رحیمی 

اثرگذار است هوازي مطالعه حاضر همچون مطالعات پیشین این موضوع را که حرکت نیمه اسکات با شدت پایین بر اجرا و توان بی
 .برندبه در طی تمرینات، به بهترین تعداد تکرار و درصد وزنۀ مورد استفاده پی توانند با تجربورزشکاران می کند و البتهتأیید می

 منابع
 نژاد،علی آقا رجبی، نیا،رحمانی معینی، ترجمه اول، جلد بدنی، فعالیت و ورزش فیزیولوژي ال، دیوید کاستیل، اچ، جک ویلمور،. 1

 .1384. .مبتکران انتشارات تهران، چهارم، چاپ اسالمی،
٢. Sotiropoulos, S., K., Smilios, I., Christou, M., Barzouka, K., Spaias A., Douda, H., Tokmakidis, S.P., 
Effects of Warm-up on Vertical Jump Performance and Muscle Electrical Activity Using Half-Squats at 
Low and Moderate Intensity,  Journal of Sports Science and Medicine, ٣٢ ,٩ ,٢٠١٠۶ – ٣٣١. 
٣. Rahimi, R., the Acute Effects of Heavy versus Light-Load Squats on Sprint Performance, Physical 
Education and Sport, ٢٠٠٧, ۵(٢), PP: ١۶١ – ٣۶٩. 
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