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تمرین هوازی در هوای گرم و شدت به  قایقرانان مرد نخبه 4و 3کمپلمان های مقایسه پاسخ

  سرد

 2مرتضی نقیبی ،*1اکبر فرهمند فر

. عضو هیات علمی، مربی، رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  1

 بهبهان، بهبهان، ایران

احد . عضو هیات علمی، استادیار، فیزیولوژی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی و 2

 بهبهان، بهبهان، ایران

 akbarfarahmandfar@gmail.com، ایمیل: 09166733486*)نویسنده مسئول(: تلفن 

 

  چکیده:

ه در هوای گرم و سرد بود تمرين هوازی شدت قايقرانان مرد نخبه به 4و  3کمپلمان هایهدف از انجام اين تحقيق، مقايسه ی پاسخ 

گرم، قد کيلو 73.40±3.15 سال، وزن 31.72±4.17 سننفر با  22تعداد  ،است. به اين منظور از ميان قايقرانان تيم استان خوزستان

 به دو گروه انتخاب و کيلوگرم در دقيقه، به طور تصادفی ميلی ليتر در 55.73±1.57حداکثر اکسيژن مصرفی  متر و 0.02±1.78

اولين  زدقيقه پس ا 15بالفاصله پيش از شروع تمرينات و  ،نفر( تقسيم شدند. نمونه گيری خون 10و کنترل )  نفر( 12تجربی )

 90زی ر هفته، روروز د جلسه تمرين و به همين ترتيب در آخرين جلسه تمرينات انجام شد. تمرين هوازی بيشينه در سه ماه، شش

يش از پير بيشينه که زانجام شد و گروه کنترل در اين مدت به تمرينات  حداکثر اکسيژن مصرفی درصد 85 تا 75دقيقه با شدت 

استفاده ای مکرر زه ها اندااملی بعاز آزمون تحليل واريانس  ادوره تمرينی انجام می دادند، ادامه دادند. برای تجزيه و تحليل داده ه

درجه سانتی گراد(  10ير درجه سانتی گراد( و هوای سرد )ز 35در هوای گرم )باالی  يافته ها نشان داد که تمرينات هوازیشد. 

ی ه تفاوت معنشينه و زير بيشينتاثير معنی داری می گذارد. به عالوه، اين تاثير در تمرينات بي 4و  3بطور مستقل، بر دو کمپلمان 

و  3ن های ر پاسخ کمپلماهوای گرم و سرد تاثيرات متفاوتی ب(. در نتيجه، تمرين هوازی در هر دو ≥P 0.05داری نشان می دهد )

 .قايقرانان مرد نخبه نشان می دهد که تاثير شدت تمرينات نيز در ايجاد اين تغييرات زياد می باشد 4

 ، قايقرانان مرد نخبه4و  3، هوای گرم و سرد، کمپلمان هایبيشينه تمرين هوازی کلمات کلیدی:

  مقدمه:.

ورزش هايی مانند قايقرانی، شنا در رودخانه ها و درياها، دوها و دوچرخه سواری بين شهرها، اسکی و کوهنووردی کوه در محوي  

های طبيعی و در شراي  آب و هوايی متفاوت انجام می شود، با عواملی همچون درجه حرارت، رطوبت، ارتفاع و شدت باد و اشعه 
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ی سر بسته اثری از آن ها نيست و يا قابل کنترل هستند. با وجود اين شراي ، نيازهای متفاوتی آفتاب سروکار دارند که در محي  ها

در ورزشکاران بوجود می آيد که عدم توجه دقيق به آن ها، احتمال آسيب های جدی بوه ورزشوکاران را در پوی خواهود داشوت. 

اری را به خود جلب کرده و ساعت هوا صورف انجوام ايون قايقرانی در آب های آرام و خروشان، سال هاست که عالقه مندان بيشم

ورزش مفرح می شود. اما، دفع حرارتی که از بدن توس  عرق ريختن انجام می شود با رطوبتی که در سوط  آب، هميشوه بويش از 

کوم موی خشکی وجود دارد، با تاخير مواجه شده، چرا که ظرفيت هوا برای پذيرش آب بيشتر کاهش می يابود و اخوتالف ظلظوت 

کوه  يطویقايقرانان با توجه به ماهيوت ايون ورزش و مح(. 1شود. بنابراين، رطوبت زياد، تبخير عرق و دفع گرما را کاهش می دهد )

با درنظر گرفتن  بدنی طراحان و برنامه ريزان تمرين د.نبرخوردار خاصی فيزيولوژيکیدر آن انجام می شود، از ويژگی های  فعاليت

توانود در سيسوتم ايمنوی می ه فعاليت ورزشویک ندنشان داده ا تحقيقاترا طراحی کنند.  مناسب مه های تمرينیاين ويژگی ها، برنا

زای بسياری شناخته شده اسوت کوه در سيسوتم  (. گذشته از اين، عوامل تنش2توجهی ايجاد کند ) بدن تغييرات فيزيولوژيکی قابل

های اخير درک رابطه ميان تاثير ورزش بر سيستم ايمنی بدن و خطر ن پيامد، در سالکنند. با توجه به ايايمنی بدن اختالل ايجاد می

به عنوان ابزارهايی بالقوه برای سالمت عمومی افزايش يافته است. مطالعات بسياری وجود دارند کوه شوواهدی ارايوه  یعفونت، حت

مصونيت صدمه ديده(، ورزشکاران « پنجره باز»موسوم به های سنگين )و آموزش نیهای تمريدهند دال بر اين مساله که در دورهمی

ح برخوی از وتواند سبب کواهش فعاليوت و سوط(. با اين وجود، اگرچه تمرين شديد می3بيشتر در معرض خطر عفونت قرار دارند )

(. بنوابراين، رابطوه 4) کننودساير کارکردهای ايمنی بدن را تحريو  می ،های فيزيکی متعادلهای ايمنی بدن شود، اما فعاليتسلول

نتواي   (.5پوذيرد )ميان ورزش، واکنش ايمنی و مستعد شدن در برابر خطر عفونت از شدت، نوع و مدت فعاليت فيزيکوی تواثير می

مطالعات، بيان گر اين مطلب است که فعاليت های ورزشی با شدت باال، علی رظم فوايدی که بر ارگان های مختلف بودنی دارنود، 

احتمال آسيب رساندن به سيستم ايمنی را می توانند در بر داشته باشند، بخصوص وقتی که در دو نووع آب و هووای متفواوت و در 

انند قايقرانی تمرين در آستانه ی الکتات انجام شوود. قريوب بوه اتفواق قهرمانوان ورزشوی در حوال مدت زمان طوالنی در ورزشی م

توانود تحوت تواثير واکنش ايمنی میحاضر برای دست يافتن به رکوردهای جديد از چنين تمريناتی بارها و بارها استفاده می کنند. 

(. نتيجوه و پيامود 6زا )موثال در طوول پروازهوای فیوايی( باشود )تونشزايی چون دمای هوا، ارتفاع جغرافيايی و شراي  عوامل تنش

شوند. در اين راستا، آثار ي  جنبه مهم در فيزيولوژی ورزش محسوب می ،های حرارتی همراه با ورزش بر سيستم ايمنی بدنتنش

ه بر اين، در خصوص ايون مسواله (. عالو7های حرارتی بر کارکرد سيستم ايمنی بدن به نظر مبهم و ظيرشفاف است )ورزش و تنش

توانود بور چطوور می و متفواوت نوامطلوب آب و هووايی و تحت شوراي طوالنی در ي  زمان نسبتا  تمرينات فشرده ی ورزشیکه 

( در تحقيقوی 1390فرد و همکواران )ستاری های سيستم ايمنی تاثيرگذار باشد، کماکان اطالعات محدودی در دست است.واکنش

های خون ورزشکاران پرداختنود. پالکتها ور فعاليت ورزشی در شراي  دمايی سرد، گرم و طبيعی بر تعداد لکوسيتبه بررسی تأثي

های ايمنی موی شوود. بوا های دمايی مختلف باعث تحري  و تجمع سلولبه طور کلی نتاي  نشان داد که فعاليت ورزشی در محي 

ها و نيز موجب تواخير در رسويدن بوه حالوت افزايش بيشتر مقادير اين سلول اين حال، اجرای فعاليت ورزشی در محي  گرم موجب
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( نيز تحقيقی با عنوان مقايسوه 1384(. اشترانی و همکاران )8اوليه سيستم ايمنی در دوره استراحت پس از فعاليت ورزشی می شود )

و کوورتيزول بزاقوی در دونودگان  Aبوولين هوای ايمونوگلوهای  معمولی و گرم  بور ظلظوتآثار ي  جلسه تمرين شديد در محي 

داری را در سوطوح استقامت مرد انجام دادند. در اين پژوهش ي  جلسه تمرين شديد در محي  های معمولی و گرم ، تفاوت معنی

هوای و کورتيزول در دوندگان استقامت مرد موجب نشده وهمچنين، همبستگی معنوی داری بوين ظلظوت Aظلظت ايمونوگلوبولين 

و کورتيزول  دوندگان استقامت  بالفاصله و دو ساعت پس از ي  جلسه تمرين شديد در  محي  های معموولی  Aونوگلوبولين ايم

و گرم مشاهده نشد. نتاي  می تواند ناشی از عوامل مختلفی از قبيول  شوراي  محيطوی، نووع، شودت و مودت تمرينوات ورزشوی، و 

 4و  3تحقيق حاضر به دنبوال تعيوين پاسوخ کمپلموان هوای  (.9نندگان باشد )همچنين تفاوت های فردی و سط  آمادگی شرکت ک

 قايقرانان مرد نخبه، بر اثر تمرينات هوازی بيشينه در دو نوع آب و هوای گرم و سرد است. 

 روش شناسی تحقیق: 

اری اين جامعه آم .ه استشد اين مطالعه از نوع نيمه تجربی و با اهداف کاربردی بوده و به صورت پيش آزمون و پس آزمون انجام

ه عنوان نمونه انتخاب، و به ب نفر، به صورت تصادفی،  22تحقيق شامل کليه قايقرانان منتخب استان خوزستان بوده که از بين آن ها 

د. نفر( تقسيم  شدن 10 نفر( و کنترل )تمرين هوازی زير بيشينه = 12صورت تصادفی به دو گروه تحربی )تمرين هوازی بيشينه =

افت رضايت ی و درينمونه گيری از خون شرکت کنندگان، پيش از شروع تمرينات در حالت ناشتا و پس از آزمون تندرست یبرا

ته بد يزد گرفسرنگ مي وخون، توس  متخصص آزمايشگاه در محل تمرينات، با استفاده از کيت شرکت بيوژن  تريل یليمنامه، پن  

يلی گرم مپلمان ها بر حسب مکخون گرفته شد. ميزان  تريل یليمپن   قيقه پس از تمرين، دوبارهد 15در خاتمه دوره سه ماهه،  و شد

برای اندازه گيری توان ازه گيری شد. اند XL-MCLدر صد ميلی ليتر خون به روش منوکلونال پادتنی و ليزر با دستگاه سايتومتر 

وی پيست دوو ميدانی ردقيقه دويدن بر  12آن، از آزمون کوپر،دو روز پيش از شروع تمرينات و دو روز پس از خاتمه  هوازی،

 ( 10استفاده شد و حداکثر اکسيژن مصرفی آزمودنی ها، با استفاده از معادله ذيل، محاسبه گرديد )

 سافت طی شده به متر( = حداکثر اکسيژن مصرفی )ميلی ليتر / کيلوگرم / دقيقه(م  -9/504÷ )  73/44

زظهر، بعدا 5اس ساعت رروز در هفته و هر روز ي  جلسه )عصر( انجام می شد. تمرينات همه روزه،  6ماه، تمرينات به مدت سه 

رانان دامه می يافت. قايقدقيقه قايقرانی روی آب های آرام رودخانه کارون ا 90تا 45دقيقه حرکات کششی شروع و به مدت  10با 

ربان قلب بيشينه طی درصد ض 92تا  85درصد حداکثر اکسيژن مصرفی يا  85تا  75کيلومتر را با شدت  10روزهای فرد، مسافت 

ا همان شدت ب( 5×200( و )3×1000دقيقه در مسافت های ) 90تا 45می کردند و روزهای زوج به صورت اختصاصی به مدت 

سابقات مرينات و مکه در ت دیهای استاندارها و پاروشود که قايقرانان از قايقروزهای زوج به تمرين می پرداختند. يادآور می

 کشوری  به همراه داشتند، استفاده می کردند. 

گاهی ساخت شرکت آزمايش کيت هایو سوزن استريل،  شرکت ميبد يزد سرنگشامل   وسايل خونگيری :ابزار اندازه گیری

 هری براهوازی  تمرينات شدت تعيين برای ،فرستنده الکتريکی ضربان قلب؛ XL- MCLسانتريفيوژ و دستگاه فلوسايتومتر ، بيوژن
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 و زمان سن  ديجيتال دستی ، دارای کمربند مخصوصآلمان ساخت k2-061مدل  سن  ضرباناز  جداگانه صورت به آزمودنی

  .استفاده می شد

رمال برای نسميرنوف ا -برای تجزيه و تحليل اطالعات، پس از توصيف داده ها )ميانگين و انحراف معيار( از آزمون کولموگروف

 سيله آزمونوايسه داده ها، به مستقل برای همسانی گروه ها استفاده شد و ميزان تاثير گذاری و مق tها، و آزمون بودن توزيع داده

. تحليل داده ها توس  تعيين شد  (P≤0.05)تحليل واريانس عاملی با اندازه های مکرر بررسی شد. معنی داری داده ها در سط  

 انجام گرديد.  16ورژن  SPSSنرم افزار 

 یافته ها تحقیق:

.پيش از ه استنشان داده شد( 1)جدول شماره  از لحاظ جسمی و روحی کامال سالم بودند، در های عمومی قايقرانان کهويژگی

که در  دفاده شتاسميرنوف اس -کولموگراف استفاده از آزمون های پارامتري ، برای بررسی توزيع طبيعی بودن داده ها از آزمون

يش پدر مرحله  ی تحقيقبا فرض ناهمسان بودن گروه هاهمچنين،  نتيجه، هيچ کدام از داده ها توزيع ظير طبيعی نشان ندادند.

اثير ت ان هستند.روه ها با هم همسمستقل مقايسه شدند و با رد ناهمسان بودن آن ها، اثبات گرديد که گ tآزمون، با استفاده از آزمون 

و  0.02داری و معنی 13.26 و 6.31برابر  Fسبتبا ن گروهی به ترتيبدر تفاوت بين  4و  3کمپلمان های  برهوازی بيشينه تمرينات 

اين  بنابراين، ست.ی ادارها در حد معنیدهد که تفاوت گروهو اين نشان می ،وده استبدار  معنی P≤0.05در حد آلفای  0.002

 .(3و 2)جدول شماره  گذاشته است 4و  3ن های تمرينات تاثير معنی داری بر کمپلما

 

 هاهای عمومی آزمودنی  ويژگی1جدول شماره

 حداکثر اکسيژن مصرفی شاخص توده بدنی وزن قد  سن تعداد آزمودنی ها

22 4.17±31.72 0.02±1.78 3.15±73.40 0.47±23.15 1.57± 55.73 

 

 آزمودنی ها 4و  3  توصيف کمپلمان های 2جدول شماره 

 گروه ها
تعداد 

 آزمودنی

 مرحله اول کمپلمان 

 هوای گرم

 مرحله دوم

 هوای گرم

 مرحله سوم

 هوای سرد

 مرحله چهارم

 هوای سرد

 )تجربی( 

 هوازی بيشينه
12 

3 7.10±141.08 5.39±143.00 7.34±144.83 5.74±143.83 

4 5.01±35.58 3.63±37.78 3.19±31.00 2.28±35.90 

 )کنترل( 

 بيشينههوازی زير 
10 

3 3.86±135.40 5.23±141.40 3.89±135.50 4.92±141.40 

4 3.02±30.60 2.16±35.87 3.19±31.00 2.28±35.90 
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 زمودنی هاآ 4و  3ن های کمپلما برای بررسی تاثير تمرينات بر مکرربا اندازه های  عاملی   نتيجه آزمون تحليل واريانس3جدول

 منبع تغييرات متغيرها
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

ميانگين 

 مجذورات
 معنی داری Fنسبت 

 3کمپلمان 

 0.02 6.31 494.86 1 494.86 بين گروهی

 0.003 5.32 88.77 3 266.31 درون گروهی

   78.35 20 1567.08 خطا

 4کمپلمان 

 0.002 13.26 441.33 1 441.33 بين گروهی

 0.001 11.14 95.86 3 287.56 درون گروهی

   33.26 20 665.38 خطا

 

  :و نتیجه گیری بحث

، پس از تمرين هوازی بيشينه، نسبت به گروه کنترل در حد معنی داری بوده است. به طوريکه در هوای گرم 3تغييرات کمپلمان 

نشان داده افزايش و در هوای سرد اندکی کاهش داشته است؛ اين تغييرات در گروه کنترل، در هر دو هوای گرم و سرد، افزايش 

. بنابراين، در آزمودنی بوده است ميلی گرم درصد ميلی ليتر خون 170تا  70در افراد سالم در حد  3است. حد مطلوب کمپلمان 

. محققان معتقدند فعال شدن مستقيم کمپلمان از هر دو مسير کالسي  و (11) های اين تحقيق، وضعيت مطلوبی داشته است

ناشی از شکسته  ءز التهاب ناشی از ورزش های طوالنی مدت بوده و نقش مؤثری در پاکسازی اجزا، ممکن است حاکی ا1آلترناتيو

درجه سانتی گراد(  38پس از اجرای فعاليت ورزشی در شراي  گرما )(. 12ديده شده باشد )شدن پروتئين ها در عیالت آسيب 

درصد اوج مصرف اکسيژن در مردانی که به  55کاب زنی با دقيقه ر 75درجه سانتی گراد(،  22در مقايسه با شراي  دمای طبيعی )

طور تفريحی فعال بودند، باعث افزايش زياد تعداد لکوسيت ها و نوتروفيل ها در پايان و دو ساعت پس از فعاليت ورزشی و 

های کشنده طبيعی ( و تعداد تعداد سلول 8و  4، 3ده های لنفوسيت )کمپلمان های افزايش زياد لنفوسيت ها و زير ر همچنين

(CD16  وCD56( در پايان فعاليت ورزشی شد )13) به دنبال ي  جلسه تمرين ممکن است سط  کمپلمان بدون تغيير بوده و يا .

، پس از ي  آزمون درجه بندی شده ورزشی تا سرحد خستگی داوطلبانه در اندافاکس و همکاردر تحقيق . (14فزايش پيدا کند )ا

کمپلمان  به طور معنی داری افزايش پيدا کرد. هر چند مقدار مطلق 4و  3بدون تمرين، ظلظت اجزاء کمپلمان افراد تمرين کرده و 
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بعد از ورزش و در حال استراحت، در دونده ها کمتر از ظير ورزشکاران بود ولی الگوی افزايش اين اجزاء در هر دو گروه  4و  3

دقيقه بعد از ورزش به  45درصد افزايش پيدا کرده و تا  15تا 11به ميزان  4يکسان بود. بالفاصله پس از ورزش، سط  کمپلمان 

نشان داده شده است که  .(15) همراه هستند 4و  3کمپلمان  ميزان اوليه باز گشت. ورزشهای طوالنی تر با افزايش بيشتر و پايدار تر

)کمپلمان  Tش خون و کاهش تعداد لنفوسيت های ( گرد4ياريگری )کمپلمان  Tپر گرمايی به دليل کاهش تعداد لنفوسيت های 

( بيان می کنند که تمرين بدنی در شراي  محيطی گرم می 2015) 2سوردا و همکاران (.16( پس از ظوطه وری در آب است )3

تواند فشار اکسيداتيو را افزايش دهد. آن ها با اندازه گيری عوامل آنتی اکسيدانی پالسما و پاسخ های سايتوکينی، مشاهده کردند 

کنند. ظلظت های گلوکز سرم و که اين عوامل با همديگر، با آسيب های اکسيداتيو پس از تمرين در محي  گرم مقابله می 

الکتات، بطور معنی داری پس از تمرين در محي  گرم افزايش داشتند، ولی در محي  معمولی ثابت ماندند. تمرين در هوای گرم و 

مرطوب، منت  به افزايش واکنش های بدن برای کاهش فشار گرمايی می شود. تمرين بدنی در محي  گرم، باعث افزايش ظلظت 

الکتات خون و آسيب های سلولی و اکسيداتيو بيشتری نسبت به تمرين در محي  معمولی می شود، و همچنين پاسخ های  قند سرم،

ضد التهابی و آنتی اکسيدانی بيشتری در پالسما توليد می شود. اين نتاي  پيشنهاد می کنند که حرارت محيطی نيازمند محاسبه فشار 

 .(17) ثر تمرين در محي  گرم می باشداکسيداتيو و التهابی ايجاد شده بر ا

، پس از تمرين هوازی بيشينه در حد معنی داری بوده است. به اين ترتيب که، اندک افزايشی که پس از تمرين 4تغيير در کمپلمان 

در هوای هوازی بيشينه در هوای گرم ديده می شود، در هوای سرد و با ادامه تمرينات بيشتر شده است؛ در حاليکه گروه کنترل 

ميلی گرم درصد ميلی ليتر خون گزارش  55تا  15در افراد سالم در حد  4گرم و سرد مشابه بوده است. البته، حد مطلوب کمپلمان 

تحقيقات گذشته در اين مورد نتاي  متفاوتی را نشان (، که در اين گروه ورزشکار وضعيت مطلوبی نشان داده است. 10) شده است

و لنفوسيت های افراد بی تحرک در  4( تاثير تمرينات بدنی متناوب و تداومی را بر کمپلمان 2013)3نمی دهد. ونگ و همکارا

پاسخ های فشار کاهش اکسيژن بررسی کردند. نتاي  نشان داد که تمرينات تناوبی با شدت باال نسبت به تمرينات تداومی با شدت 

کثر اکسيژن مصرفی و اوج عملکرد نشان دادند. هر دوی تمرينات قلبی، حدا دهفسی، بروننمتوس ، افزايش بيشتری در حجم ت

و کاهش  4تناوبی با شدت باال و تداومی با شدت متوس  به علت کاهش اکسيژن بافت ها، باعث افزايش ميزان اينترلوکين 

توس  افزايش و لنفوسيت ها می شوند. که اين امر  4پراکسيداز می شوند و در نتيجه موجب جلوگيری از مرگ کمپلمان 

و کاهش پروکسيداز در خالل تمرينات با کاهش اکسيژن همراه است. از طرفی، تمرينات تناوبی  yنسبت به اينترفرون  4اينترلوکين 

 . (18) در افزايش توان هوازی برتری نشان دادند
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  :کلی گیرینتیجه 

درجه سانتی گراد، بر  10درجه سانتی گراد و هوای سرد زير  35يافته ها نشان می دهد که تمرينات هوازی در هوای گرم باالی 

(. در ≥P 0.05د )می باشتفاوت م ، اين تاثير در تمرينات بيشينه و زير بيشينه. و همچنينتاثير معنی داری دارد 4و  3کمپلمان های 

د نخبه نشان می دهد که قايقرانان مر 4و  3کمپلمان های بر  اوت زيادیوای گرم و سرد تاثيرات متفنتيجه، تمرين هوازی در ه

 دارد.ات نيز در ايجاد اين تغييرات تاثير فراوانی شدت تمرين

يق را نه اين تحقو هزي الزم بهبهان که همکاری اسالمی واحد مسئولين پژوهشی دانشگاه آزاد شايسته است تا از تقدیر و تشکر:

ه با اشتياق ، کتالش آنن و پراستان خوزستان و مربيان و سرپرستان کاردا هيات قايقرانی و تيم کانوی ي  و دو نفره فراهم کردند،

 می یدانقدر ر ونه تشکصميما ر نمونه گيریاز کاد ،ند؛ و همچنينه شگر همکاری نمودهبا پژو در انجام اين تحقيق و کمال ميل
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