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 تاثیرسه هفته بی تمرینی بربرخی ازشاخص هاي تنفسی پسران جوان تکواندوکارمنتخب استان البرز
 ،دکترعلیرضا رحیمی، علی رضا براريمهناز علی نژاد

استادیار، علمی دانشگاه -2 ،  کارشناسی ارشد فیزیولوژي ورزشی دانشگاه آزاداسالمی واحدعلوم وتحقیقات آیت اهللا آملی-1
 استادیار، دانشگاه آزاداسالمی واحدعلوم و تحقیقات آیت اهللا آملی -3، آزاداسالمی واحدکرج

 مقدمه
اجراهاي ورزشی پیشرفت چشمگیري داشته است وروز به روز بر تعداد ورزشکارانی که قابلیت کسب نتایج در چند سال گذشته 

به طوري که اصول علمی و روش تمرینات عامل مهمی در این پیشرفت محسوب می گردد )1(شودغالب را دارند، افزوده می
تماشاگران همانگونه که در مسابقات کشوري . دید یافته استامروزه تکواندو به عنوان ورزشی مدرن مطرح شده است و ارزشی ج.)2(

و جهانی با شور و هیجان شرکت می کنند در المپیک نشان دادند که این هنر رزمی داراي هواداران بسیاري در سراسر جهان است 
عوامل مختلف می تواند بر روي عملکرد ریه و شاخص هاي اسپیرومتري تاثیر داشته باشد که این عوامل در جمعیت هاي  .)3(

همین طور بعضی از عادات فردي مانند استعمال . مختلف و با توجه به جنسیت، سن، قد، وزن، حجم بدن ونژاد افراد متفاوت هستند
یکی ازمهم ترین ).4. (هاي اسپیرومتري اثر می گذارد و آن ها را دستخوش تغییر می کنددخانیات و نیز شغل افراد بر روي شاخص 

موضوعات قابل توجه مربیان وورزشکاران دربرنامه هاي تمرینی اصل برگشت پذیري یا به عبارتی از دست دادن برخی قابلیت 
عالوه برمیزان ونحوه تمرینات ).5(له بی تمرینی استهاوتوانایی به دست آمده ناشی ازتمرینات درهنگام قرارگرفتن ورزشکاردرمرح

رشته هاي مختلف ورزشی درسطوح مختلف،مدت زمان بی تمرینی آن هادرمرحله استراحت مابین فصول مختلف تمرینی مهم 
است،چراکه استراحت کافی موجب بازگشت مطلوب ورزشکاربه دوره بعدي تمرینات می شودامااستراحت کم ویا بیش ازحدمی 

 ).7،6(ت آتی ورزشکاران رابا مشکالتی همراه نمایدکه درنهایت نتایج رقابت هاي ورزشکاران راتحت تأثیرقراردهداندتمریناتو
در مطالعاتی که انجام دادن به این نتیجه رسیدن همان گونه که تمرین موجب سازگاري یا حفظ  2001راس و لوریت در سال  

در حقیقت فرآیندهاي . بین رفتن سازگاري به دنبال قطع تمرین نیز دور از انتظار نیستقابلیت هاي به دست آمده می گردد ، از 
 .سلولی که باعث ارتقاء سطح قابلیت هاي سلول می شود در مرحله بی تمرینی، روند معکوس را طی می کنند

حداکثر ظرفیت حیاتی، (نی را برحال پژوهش حاضر قصد دارد با توجه به یافته هاي پژوهش هاي پیشین تاثیر سه هفته  بی تمری
حجم بازدم با فشار در ثانیه نخست، درصدي از هوا درثانیه نخست،سرعت اوج جریان بازدمی، حداکثر جریان وسط بازدمی ، ظرفیت 

را در پسران جوان تکواندوکارمنتخب استان البرز  ٧۵%-FIVC-FVC-PEF- FEF٢۵%/FEV١-FVC-FEV١حیاتی با فشار دم
ه این سؤال پاسخ دهد که آیا سه هفته  بی تمرینی بر برخی از شاخص هاي تنفسی  در پسران جوان تکواندوکار بررسی کند و ب

 منتخب استان البرز تاثیر دارد؟
پژوهش حاضر کاربردي و به صورت نیمه تجربی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه که یکی از گروه ها بی :روش شناسی تحقیق

جامعه آماري پژوهش تکواندو کاران پسر منتخب استان البرز  بودند که با توجه به محدود بودن .تمرینی و گروه دیگر کنترل بود انجام شد
در پژوهش حاضر از روش نمونه .تکواندو کار منتخب است 24ز کل جامعه به عنوان نمونه آماري پژوهش استفاده شد که شامل جامعه آماري، ا

نفر در گروه بی  12آزمودنی حاضر به ادامه  همکاري شدند،  24پس از آگاهی کامل از نحوه  انجام پژوهش، . گیري در دسترس استفاده شد
 ۱۲۰cبراي گرد آوري اطالعات از ،پرسشنامه اطالعات فردي و رضایت نامه ،دستگاه اسپیرومتري . نترل قرار گرفتندنفر در گروه ک 12تمرینی و 

  )DATOSPIR ( ۷۲۰،دستگاه اندازه گیري ترکیب بدنیIn Body  براي اندازه گیري ترکیب بدنی، توده خالص بدن : ساخت کره)LBM ( و
از آمار توصیفی براي تهیه جداول و نمودار ها و تعیین شاخص هاي گرایش مرکزي و .م استفاده شدسانتی متري،مترونو 5/40،پله درصد چربی

سطح معنا داري براي تمام تحلیلهاي آماري . مستقل انجام گردید tپراکندگی استفاده شد ، تحلیل داده ها از اختالف میانگین و آزمون 
۰.۰۵α<  ه از نرم افزار تمام محاسبات با استفاد. در نظر گرفته شدSPSS  تجزیه و تحلیل شدند 19نسخه . 
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 یافته ها

 _FIVC)_ FVC_ PEFبا توجه به نتایج این مطالعه به نظر می رسد یه هفته بی تمرینی بربرخی از شاخصهاي تنفسی در شرایط دینامیک 

۲۵FEF % ۷۵_ %/FEV۱ _FVC_ FEV۱ (تاثیر معناداري نداشته است. 

  نتیجه گیريبحث و 
 _(FIVCبا توجه به نتایج این مطالعه ، به نظر می رسد سه هفته بی تمرینی بر برخی از شاخص هاي تنفسی در شرایط دینامیک 

۲۵% ۷۵%FVC_ PEF_ FEF _/۱FEV _۱FVC_ FEV(تاثیر معنی داري نداشته است. 
دنده ( ، میانی )زاویه جناغ ( ر اندازه هاي فوقانی نشان دادند که تمرینات کوتاه مدت هوازي ب) 2006(چاناویروت و همکارانش 

FVC ،FEV۱،۲۵FEF، حجم هاي ریوي )دنده هشتم (، تحتانی )پنجم  ،اثر معناداري نداشته و سبب بهبود فاکتورهاي یاد  ۷۵%-
هفته بی تمرینی سبب کاهش ظرفیت  3نتایج تحقیق حاضر نشان داد که . شده در پس آزمون نسبت به پیش آزمون نشده است

FVC ،FEV۱، ۲۵FEFهاي  اناویروت از دالیل احتمالی می تواند بدین اشاره کرد که همانگونه که مطابق نتایج چ. نشده است ۷۵%-
هفته بی تمرینی نیز نتوانسته است فاکتورهاي  3و همکاران فاکتورهاي مذکور در اثر تمرینات هوازي کوتاه مدت بهبود نداشته ، 

FVC ،FEV۱، ۲۵FEF  .کاهش قابل توجهی ایجاد نماید۷۵%-
زي و ورزشکاران استقامتی را مورد سازگاري و انطباق عضالت ریوي در مقایسه بین ورزشکاران بدنسا)  2013(جانسون و همکاران 

 FVC-FEV۱-FEV۱/FVC-IC-ERV-ERC-FRC-RV and(بررسی قرار دادند که این تحقیق نشان داد میزان عملکرد شش ها 

TIC (هفته بی تمرینی هم نتوانسته بر فاکتورهایی مد نظر تحقیق  3. در این دو گروه ورزشکار تفاوت چندانی نداشته اشت
 .کاهش قابل توجهی را ایجاد نماید) FVC-FEV۱-FEV۱/FVC(حاضر

فاکتورهاي غیر وابسته به سطح فعالیت ورزشی بوده و در ورزشکاران خشکی،  FEV۱نشان دادند، ) 1998(دوهرتی و همکارانش 
پس ) FEV۱(نتایج تحقیق حاضر نشان داد که این فاکتور . شناگران و افراد بی تحرك مستقل از قدو سن آن ها در حد مطلوب است

نتیجه حاصله می تواند به تایید دوهرتی و همکاران نشانگر این امر . از سه هفته بی تمرینی دچار کاهش قابل توجهی نشده است
 .وابسته به نوع و شدت تمرین یا بی تمرینی تکواندو کاران مرد شرکت کننده در این تحقیق نبوده است FEV۱باشد که فاکتور 

-FVC-FEV۱سال نشان داد که تمرینات هوازي بر شاخص هاي  25-20خود بر روي زنان ورزشکار  در تحقیق) 1388(صاحب کار 

FEV۱/FVC-IRV-ERV-TV-PEF  نتایج تحقیقات صاحب کار در فاکتورهاي . معنادار نبوده استFVC-FEV۱-FEV۱/FVC-PEF) 

کاهش ) (FVC-FEV۱-FEV۱/FVC-PEFکتورهاي  هفته بی تمرینی هم نتوانسته در فا 3. با نتایج محقق حاضر هم خوانی دارد ) 
 .قابل توجهی را ایجاد نماید

 آزمون و پس آزمون یشدر پ کنترلو  یدو گروه تجرب يبرا تانداردشاخص هاي اسپیرومتريجدول میانگین و انحراف اس
 گروه کنترل گروه بی تمرینی 
 پس آزمون  پیش آزمون  پس آزمون  پیش آزمون  

FVC(l) 34/0 ± 82/4 30/0 ± 90/4 55/0 ± 65/4 255/0 ± 78/4 
۱FEV (l) 51/0 ± 47/4 47/0 ± 42/4 47/0 ± 04/4 32/0 ± 09/4 

FEV/FVC 41/9 ± 71/92 56/10 ± 51/90 38/4 ± 68/86 19/3 ± 46/87 
PEF(l/s) 83/1 ± 02/10 79/1 ± 88/9 40/1 ± 33/8 52/1 ± 73/8 
۲۵FEF -۷۵ 58/1 ± 73/5 58/1 ± 35/5 95/0 ± 48/4 94/0 ± 20/4 

FIVC(l) 11/2 ± 53/1 93/1 ± 34/2 81/1 ± 09/1 54/1 ± 37/2 
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طی تحقیقی تاثیر تمرینات یوگا بر بهبود عملکرد ریوي سالمندان را بررسی کردند و نتایج نشان داد یوگا تاثیر ) 1390(بختیار 
با نتایج  FVC-FEV۱-PEF-FIVCنتایج شاخص هاي . داشته است FVC-FEV۱-PEF-FIVCمعناداري بر افطایش شاخص هاي 

علت عدم همخوانی احتماال مربوط به سن و نوع فعالیت ورزشی و زمان بی تمرینی آزمودنی هادر . محقق حاضر همخوانی ندارد
 .تحقیق باشد

 بی تمرینی، عملکرد تنفسی، جوانان :واژه هاي کلیدي
 منابع
واندو کاران از دیدگاه مربیان برتر مرد کشور و ارائه یک الگوي بررسی شیوه هاي تمرینات بدنسازي تک).1387(عبداللهی،وحید .1

 .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج.پیشنهادي

هفته تمرین هوازي، اینتروال و مقاومتی بر برخی شاخص هاي اسپیرومتري زنان غیر  8تاثیر ) 1388(صاحب کار، فاطمه السادات  .2
 .کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج  ورزشکار، پایان نامه

 .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی چاپ اول تهران. حجت اهللا نیکبخت. بیولوژي فعالیت بدنی ).  1372.(ادگینتون و ادگرتون  .3

افراد نرمال در کاشان از مقایسه یافته هاي اسپیرومتري در مجروحین شیمیایی جنگ تحمیلی و ). 1374. (فوري هزاده، حسین .4
 .شروع جنگ تحمیلی تا آخر
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