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 چکیده 

زن والیبال فیزیولوژیکی بازیکنان  هايشاخصهفته تمرین منتخب بر  12مقدمه:هدف از این پژوهش  بررسی تاثیرطول دوره تیپر بعد از
تصادفی در دو  طوربهپس از دوازده هفته تمرین منتخب والیبال سال 5/21±40/1زن والیبال شهرستان  زاهدان( بازیکن22ی:شناسروشبود.

 کهدرحالیکاهش حجم تمرین در دو هفته انجام شد،  %50در گروه تیپرینگ  قرار گرفتند (CG=10)گروه کنترلو (TG=12)گروه تیپرینگ
 آزمون)،پسیشپاصلی( پیش از شروع تمرین .یري شدندگاندازهدر چهار مرحله دت قبلی به تمرینات ادامه دادند.متغیرهاترل با حفظ شگروه کن

هوازي یبیري آزمون گاندازهبراي تیپر(تیپردو). بعدازدو هفته )، بعد از یک هفته تیپر (تیپر یک)و متعاقباًآزمونپساز تمرین و  قبل از تیپرینگ(
از آمار توصیفی  و آزمون کلموگروف .ثانیه استراحت بین هر تکرار) استفاده شد 10به تعداد شش تکرار و  متر را 35ز آزمون رست(مسافت ا

یري مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.سطح معناداري گاندازهاز آزمون تحلیل واریانس با  هادادهاسمیرنوف  و براي تحلیل استنباطی 
05/0 P<و بعد از  58/40و بعد از یک هفته تیپر به  73/36به  78/33هفته تمرین از  12هوازي نیز بعد از  ها:توان بیدر نظر گرفته شد.یافته

 .وات بر کیلوگرم افزایش داشت 72/56دو هفته تیپر به 

 
  .هوازيیبي کلیدي: تیپرینگ ، توان هاواژه 
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  مقدمه

طورکلی دوره کاهش  باید درزمینه علم تمرین با آن آشناشوند کم کردن تمرین پیش از فصل مسابقات است.بهیکی از اصول علمی که مربیان   

یابد تدریج کاهش میحجم تمرین به در آن شودکهاي که چند روز تا چند هفته طول کشیده تعریف میعنوان دورهبه 1تدریجی بار تمرین

هاي شده در دوره کاهش بار تمرین به نوع ورزش و سازگاريهرحال ترکیب حجم و شدت اعمالهشود.بکه شدت تمرین نسبتاً حفظ میدرحالی

  آمیز ورزشی بستگی دارد. موردنظر براي یک رقابت موفقیت

کند.این خوبی براي روز یا فصل مسابقات آماده هایی است که بتواند ورزشکاران را بهیکی از اهداف مهم متخصصان علم تمرین طراحی برنامه  

اي باشد که گونهاند.زیرا میزان فشار و نحوه تمرینات باید بهگریبان بوده به سازي یکی از مشکالتی است که همواره مربیان با آن دستآماده

تراز حد ککه تمرینات،سبدر باالترین سطح آمادگی خود قرار داشته باشد.درصورتی ورزشکار در روز مسابقه یا در طول فصل مسابقات همواره

تواند ورزشکار را به سطح مطلوب آمادگی خود برساند.یکی از راهبردها ازحدي را بر بازیکنان اعمال کند ،نمیالزم باشد یا برعکس فشار بیش

کاهش  براي دستیابی به اوج عملکرد در بسیاري از مسابقات ورزشی، کاهش بارز بار تمرین ورزشکار، چند روز قبل از مسابقه اصلی است.این

گانه کارها ،شش تا هفت روز در سواران و سهروز در دوچرخه14هاي تیپرینگ که چهارتا شناسند.برنامهمی 2تمرین را عموماً به نام تیپرینگ

روز در شناگران به طول انجامید ، موجب  35تا 10روز در ورزشکاران ورزیده قدرتی، 10دوندگان مسافت متوسط و مسافت طوالنی، 

گانه پرداختند یکی از نتایج ).به بررسی تیپرینگ مناسب براي مسابقات سه1شناختی و عملکردي شد (هاي مثبت فیزیولوژیکی ، روانسازگاري

هاي ها براي آنکه سازگاريبیشتر پژوهش.گانه بودبراي ورزشکاران سه %60تا41با کاهش  روزه 14تا  این پژوهش سازگاري دوره تیپر هفت

) تأکیددارند.اگرچه آثار مفید کاهش حجم (17 9)و کاهش حجم تمرین( (13)؛ (9)حفظ و یا حتی بهبود یابند،بر حفظ شدت ناشی از تمرین 

شده ) و تمرینات قدرتی گزارش1گانه( ، سه (5) ، (16) (18) (14) 8) (6)هاي شنا ( تمرین هنگام تیپر مکرراً توسط محققان در رشته

هاي دیگر هم دامنه تغییرپذیري کاهش ها زیاد بوده است.پژوهشدر این پژوهش %90- 50هش حجم تمرین است،اما دامنه تغییرپذیري کا

اند و این کاهش باید از طریق کاهش مدت جلسات تمرین نسبت به تواتر تمرین حاصل گزارش کرده  %60تا 41حجم تمرین رابین 

حال، یک چارچوب ).درعین8ثبت ناشی از کاهش بار تمرین هنوز مشخص نیست (هاي م).اصوالً دوره زمانی الزم براي وقوع سازگاري10شود(

روشنی تعیین نگردیده است . تناقض نتایج تحقیقات ) جدا کند هنوز به8زمانی که فواید یک تیپرینگ موفق را از نتایج منفی تمرین ناکافی (

تر از همه ویژه بازیکنان زن والیبال و مهم، کمبود تحقیق در زنان بهودر مورد نتایج حاصل از طول دوره تیپر بر متغیرهاي وابسته ذکرشده

توان بی روزه) بر  14تر یا بلندتر هفت یا ي مقایسه  طول دوره تیپر و نهایتاً کشف این موضوع که کدام طول دوره تیپر (کوتاهکمبود مطالعه

 شگر را بر آن داشت تا به انجام تحقیق حاضر بپردازد.بازیکنان زن والیبال مؤثر است؟ پژوهضربان قلب استراحت و  هوازي

                                                
1 taper 
2 . tapering 
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   روش پژوهش

 نفر 50  حاضر پژوهش دري جامعه و نمونه آماربود.یک گروه تجربی و یک گروه کنترل باآزمون پس- آزمونپژوهش نیمه تجربی با طرح پیش 

 از گروهی دسترس، در نمونه.شدند برگزیده نمونه عنوانبه  نفر 22تصادفی  صورتبه زاهدان می باشند که  شهرستان  بالیوال زن بازیکنان از

 و) n=12(یتجرب گروه دو در یتصادف صورتبه هانمونه. است يریگنمونه در سهولت خاطر به هاآن انتخاب که هستند جامعه یک اعضاي

 ايدر دو دوره  یک و دوهفته ٪50میزان کاهش حجم تمرین به ،تیپرینگ متغیر مستقلشامل  متغیرهاي پژوهش.گرفتند قرار) n=10(کنترل

کاهش حجم تمرین  %50پس از دوازده هفته تمرینات منتخب والیبال، گروه تجربی ابتدا یک هفته تیپر با بود.هوازي .متغیر وابسته توان بیبود

ا همان شدت ثابت به تمرین ادامه هفته تمرین ب 12کاهش حجم تمرین  را گذراندند.گروه کنترل نیز بعد از  %50و سپس دو هفته تیپر با 

شوند هفته به دو گروه تیپر تقسیم می 12و در پایان  ادندددرصد را انجام می75تا  65دادند.گروه تمرین  هفته تمرینات فزاینده با شدت حدود 

روزه)و (تیپر هفت 13در پایان هفته ، 12هفته تمرین و در پایان هفته  12.پیش از شروعندروزه را انجام داد 14که دو طول دوره تیپر هفت و 

  .انجام شدروزه)  14(تیپر  14هفته 

  هوازيگیري توان بیآزمون رست براي اندازه

دقیقه به گرم کردن پرداخت و پس از پنج دقیقه استراحت  10گیري شد و آزمودنی به مدت قبل از اجراي آزمون وزن هر آزمودنی اندازه

متر تا صدم ثانیه محاسبه و ثبت  35د،رکورد هر یدوثانیه استراحت بین هر ست می 10ار با حداکثر سرعت و متر را به تعداد شش ب 35مسافت

     3^(زمان)) ÷ 2^(مسافت× آید:  وزنمتر توان هر تکرار با توجه به فرمول زیر به دست می 35آمده از هر دستگردید.با توجه به زمان به

  برنامه تمرین

هاي هفته)  ویژه والیبال شامل تمرینات اختصاصی و مرور تکنیک12ماهه(دا یک برنامه تمرینی سهدر پژوهش حاضر،ابت  

هاي هاي ورزشی براي به کاربرد رساندن تکنیکپنجه،ساعد،سرویس،گام برداري،اسپک،دفاع در شرایط متنوع و در انتهاي کالس، بازي در تیم

صورت تمرینات تعدادي تمرین آمادگی جسمانی والیبال به خاللجرا گردید.همچنین درتمرین بود و انتهاي هر هفته شرکت در مسابقات ا

شد.هر جلسه شامل تصادفی از قبیل دویدن تناوبی و سرعتی،دراز نشست،تمرینات چابکی متنوع و کار با توپ مدیسن بال و بسکتبال انجام می

صورت اي استراحت فعال بهدقیقهبیشینه بود.بین هر وهله یک دوره سهضربان قلب  %95-90اي با شدت دقیقهسه وهله دویدن تناوبی سه

دوهاي سرعتی روي خطوط طولی و عرضی زمین  هر جلسه شامل سرعت تمرینات.)4ضربان قلب بیشینه بود.( %60-50جاگینگ با شدت 

  بود. هاي مختلف والیبالتمرینات سرعتی ویژه مهارت والیبال
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  برنامه تمرین دوره تیپرینگ

 دوره تیپرینگ در دو دوره به مدت یک و دو هفته متعاقب هفته دوازدهم اجرا شد. در طی این دوره برنامه گروه کنترل تغییري نکرد.در گروه

صورت زیر تجربی با توجه به حجم تمرینات اجراشده در هفته دوازدهم، حجم تمرینات در دوره تیپرینگ براي هرکدام از دو دوره تیپرینگ به

ین و حفظ شدت تمرین حجم تمر %50هفته تمرین ابتدا یک هفته تیپر  و سپس دو هفته تیپر را با کاهش  12ها بعد از شد.آزمودنی تعیین

دقیقه در هر جلسه صورت  60دقیقه به  120تواتر تمرینات از شش جلسه به سه جلسه در هفته و کاهش حجم تمرین از انجام دادند.

). کاهش حجم از 12شده اعمال کاهش تمرین در ورزشکاران تیمی در نظر گرفته شد.(ین بر اساس شاخص توصیهگرفت.مقدار تغییرات بار تمر

  .طریق کم کردن ساعات و جلسات تمرین صورت گرفت

  هاي تحلیل آماريروش

ها و محل ف میانگینبراي مشخص کردن اختالاستفاده شد.واریانس مکرر تحلیل آماري  توصیفی میانگین و انحراف معیارواز آماري  

  عنوان سطح معناداري در نظر گرفته شد.) به≥P 05/0داري،از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده گردید.در این پژوهش (معنی

  یافته ها

 گروه نشان می دهد. دو هر) تیپر دوره تمرین، هفته 12 از بعد پایه، حالت(مرحله چهار .تغییرات توان بی هوازي در1جدول  

  

  مرحله چهار در گروهها توان بی هوازي استاندارد انحراف و :میانگین1جدول

  خطاي انحراف از میانگین  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  زمان تست  گروه ها

  73/1  14/8  2/33  22  پایه حالت  

  8/1  47/8  84/34  22  تمرین هفته 12 بعداز  

  تجربی

  

  06/3  62/10  97/43  6  یک هفته تیپر

  44/3  94/11  7/44  6  تیپر و هفتهد

  کنترل

  

شدت تمرین ثابت(یک 

  هفته)
5  65/36  63/6  09/2  

شدت تمرین ثابت(دو 

  هفته)
5  05/38  36/6  01/2  

  هوازي در هر دو گروه افزایش داشته است.  بی مشاهده می شود که تغییرات توان 1و شکل  1با توجه به جدول 
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 مرحله چهار در گروه هر در توان بی هوازي تغییرات به .مربوط 1شکل 

  

  بحث ونتیجه گیري

 تأثیر بالیوال زنبازیکنان  يهوازبی  توان بر منتخب نیتمر هفته 12 دنبال به پریت یک و دو هفته متفاوت هايزمانمدت  

 منتخب نیتمر هفته 12 دنبال به پریت متفاوت هايزمانمدتتوان نتیجه گرفت که احتماالًهاي حاضر می.براساس یافته)P<0/05(اشتد

هفته  12متفاوت تیپر به دنبال  هايزماني و باعث بهبودي در عملکرد بازیکنان زن والیبال شود.همچنین هوازبی  توانتواند باعث افزایش می

 12 دنبال به پریت متفاوت هايکه زمان است یحاک حاضر قیحقت يهاافتههوازي بازیکنان زن والیبال تأثیر گذاشت.ییبتمرین منتخب بر توان 

 تجربی گروه در که شود می مشاهده 1 جدول به توجه با .همچنیندارد تأثیر بالیوال زن بازیکنان هوازيبی توان بر منتخب نیتمر هفته

بی  توان تغییرات »یک هفته تیپر«، »ه تمرینهفت 12بعد از «و همچنین بین » هفته تمرین 12بعد از «، »حالت پایه« مراحل در تغییرات

هفته  12بعد از «و همچنین بین » هفته تمرین 12بعد از «، »حالت پایه« است.همچنین در گروه کنترل بین مراحل  آمده در دار معنی هوازي

 بی توان تغییرات »)هفته دو(ثابت تمرین شدت«،»)هفته یک(ثابت تمرین شدت«و همچنین بین  »)هفته یک(ثابت تمرین شدت«، »تمرین

 با عملکرد در راتییروزه،تغشش نیتمر کاهش دوره کی هنگام متر 800 دردوندگان)7(سو با تحقیقشاهده شده است که همم دار معنی هوازي

 افزایش % 6/7 مسابقه از پس خون الکتات اوج)3( نیفال.همچنین داشت)r=87/0(همبستگی مسابقه از پس خون الکتات غلظت اوج راتییتغ

 ظرفیت مفید شاخص یک تواندمی مسابقه از پس خون الکتات سطح.داشت باالیی همبستگی متر 800 دویدن در عملکرد با که داد نشان

 بیشینه ورزشی فعالیت از پس خون الکتات غلظت اوج).9( باشد نگیتیپر از ناشی فیزیولوژیکی تغییرات حساس شاخص یک و هوازيبی

 هايقابلیت تواندمی.دارد ارتباط نگیتیپر از پس عضله گلیکوژن غلظت افزایش با احتماالً که تغییر این.یابد افزایش یپرینگت درنتیجه تواندمی

 و یافت افزایش %78 تا ايپله نگیتیپر روز 14 از پس خون الکتات اوج زین مرد سواراندردوچرخه)7().5،11(دهد افزایش را بیشینه عملکرد

 نگیتیپر یک شدید تمرین هفته سه متعاقب که یپاروزناناز )14(.یافت افزایش % 3/10توان بازده و % 2/7 کیلومتر 5/8 تریل تایم آن با همراه

 مشاهده نگ،یپریت دوره از بعد و قبل بیشینه متر 500 پاروزنی آزمون در عملکرد و خون الکتات اوج مقادیر در کردند،تغییري اجرا ايهفتهیک
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 از پس درمجموع،.است بوده کوتاه ازحدبیش نگیتیپر دوره زمان یا است نبوده کافی نگیتیپر هنگام تمرین حجم در شکاه%25 زیرانکرد

  .است همراه نیز بیشینه ورزشی عملکرد در بهبود با که یابدمی افزایش بیشینه ورزشی فعالیت از پس خون الکتات اوج نگیتیپر
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The effect on anaerobic power during taper female volleyball players 
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Abstract 

Introduction and aim: The aim of current study was to investigate the effect of tapering following 12 weeks of 
training on anaerobic power of female volleyball athletes .One of the approaches adopted by athletes from various 
sports to improve their performance and tapering pre-competition. Methodology: In order to conduct the study, 22 
female athletes (aged 21.5 ± 1.40 years old, 169.95 ±  6.57  centimeters height 68.86 ± 6.84  kg weight) volunteered 
from zahedan city to participate and then they were randomly divided into two groups of tapering (TG= 12) and 
control group (CG=10) following 12 weeks of volleyball selected training. In TG, There was 50 per cent decrease 
in training volume within two weeks while CG carried on same training schedule at the equal intensity. All 
variables were measured at four stages: prior main training (pre-test), post training and prior tapering (post-test), 
following one week of tapering (tapering one) and two subsequent weeks of tapering (tapering two). In order to 
measure aerobic and anaerobic power, Copper test (2400 meter running within 12 minutes) and RAST test (35 
meter for six repetitions and 10 second rest between repetitions) were performed respectively. Resting heart rate of 
subjects were also measured. Descriptive data and Kolmogorov-smirnov test were used to analyze the normality of 
data and ANOVA repeated measures and Bonferroni post-hoc tests were used to reveal significant variations at the 
level of P=0.05.Results: Anaerobic power following 12 weeks of training increased from 33.2 to 34.84 and after 
one week of tapering reached 43.97 and in subsequent two weeks of tapering 44.7watt.kg-1 

Key words: Tapering, , Aerobic power, anaerobic power  
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