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هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر تغییرپذیری ضربان  هدف:

 قلب دانشجویان مرد غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی بود.

 15نمونه آماری طبق معیارهای ورود به تحقیق در دو گروه تجربی ) 30: تعداد روش شناسی

تکراری با  10تا  8ساات  3نفر( قرار گرفتند. برنامه تمرین مقاومتی شااام   15نفر( و کنترل )

ستراحت 1RMدرصد  70تا  60 سه در هفته )یک روز در میان(  3ای در دقیقه 2های و با ا جل

ستفاده از آزمونتوزیع دادهبود. نرمال بودن  شاپیروها، با ا ویلک مورد بررسی قرار گرفت. -های 

 انجام شاااد و شاااده آوری جمع های ( آنالیز داد)آنکوا انسیکووار زیبا اساااتفاده از آزمون آنال

ها و عملیاتمورد بررسااای قرار گرفت.  همبساااته tآزمون  نیز باها داده گروهی درون تغییرات

 Excelو  Spss 23افزار آماری با اسااتفاده از نرم ≥05/0P آماری سااط  در های آماریتحلی 

 .شدانجام  2013

شان داد که اجرای هشت هفته تمرین مقاومتی بر پارامترهای نت :هایافته ایج تحقیق حاضر ن

SDNN ،LF ،HF ،rMSSD  وLF/HF .تاثیر معناداری ندارد 

ضربه طور کلی در پژوهش   :گیرینتیجه سالم  حا شت هفت تمرین مقاومتی در افراد مرد  اجرای ه

سبب تغییرات معنی شاخصغیرفعال  ضربان قلب دار در  های زمان محور و فرکانس محور تغییرپذیری 

توان به ستتتالم بودن دار را با استتتتناد به ادبیات پژوهشتتتی مینگردید. دلیل این اثرات اندک غیرمعنی

  در این پژوهش نسبت داد. ها و شدت تمرین ارائه شدهآزمودنی

 .غیرفعالدانشجوی ، تغییرپذیری ضربان قلب، مقاومتی تمرین های کلیدی:واژه
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 مقدمه و هدف -1

 
 

 

 مقدمه -1-1

فعالیت بدنی  میزان شود، کاهشبیشتر می که روز به روز صنعتیامروزه یکی از عوارض زندگی 

قلبی های بیماریچون چاقی،  خطرناکی امراض. فقر حرکتی عامل بسیاری از باشدمیو فقر حرکتی 

سالمتی را به خطر انداخته و زندگی را برای انسان ناخوشایند ساخته  کهباشد عروقی و تنفسی می

 .(1386)افتخاری و همکاران، است 

، داشتن اندام متناسب و توانایی تولید قدرت بیشتر، جوانان را جذب خود اکنوناز گذشته تا به 

د ورزشی ترکیب بدن مناسب و قدرت عضالنی برای سالمتی، عملکر ،کرده است. از دیدگاه علمی

برای مثال، افراد دارای درصد  .باشدمیبرخوردار  باالییمطلوب و افزایش کیفیت زندگی از اهمیت 

 باشندمیاحتمال عوامل تهدید کننده قلبی زیاد دارای نتیجه ترکیب بدن نامطلوب،  و در باالچربی 

 (.1393)پاشازاده و همکاران، 

 بیان مساله -1-2

ضربان قلب  میتنظ یابیارز یبرا یتهاجمریبه عنوان روش غ( HRV) 1ضربان قلب یریپذرییتغ

 ردیگیمورد استفاده قرار م کیاتونوم یعصب ستمیس کیو پاراسمپات کیسمپات یهاتوسط بخش

                                                                                                                               
1. Heart Rate Variability 
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کنترل ضربان قلب  یابیارز یبرا بضربان قل یریپذرییتغ یهاشاخص(. 2014، 1)فیزیولوژی بالینی

. افراد بزرگسال و سالمند استفاده شده است یاز جمله ورزش برا یکیولوژیزیف طیدر شرا کیاتونوم

 نوسان عصب واگال را بهبود بخشد وضربان قلب  یریپذ رییتغ تواندیورزش منظم م نیهمچن

 نیضربان قلب در طول تمر یریپذرییتغ یهااخصش یابیبه عالوه ارز (.2010، 2)روتلج و همکاران

مهم مربوط  یهاینیب شیپ ،هاشاخص نیو ا .کندیرا فراهم م قلباطالعات مربوط به کنترل نوسان 

 کیدر  ایپو یورزش هواز چه اگر (.2007، 3زوپینی و همکاران) هستند یعروق _ یقلب  سکیبه ر

حجم  ییشناسا یمعمول ورزش برا یهابه طور گسترده به عنوان روش لیتردم ای یچرخش کلیس

آستانه الکتات در  صیامکان تشخ ریمطالعات اخ .شودیمربوط به آستانه الکتات استفاده م یکار

 نیهمچناند. نشان داده وستهیاپن یهارا در افراد سالم با استفاده از پروتکل یمقاومت ناتیطول تمر

 تمیدر ر کیو پاراسمپات کیاثرات سمپات نیضربان قلب با تعادل ب یریپذرییاست که تغ نیا برباور 

پاسخ  یبرا ینوسیو گره س یاتونوم یعصب ستمیس ییتوانا .دارد یخوان هم ینوسیگره س یذات

 ی نشانگرشود و به طور کلیضربان قلب م یریرپذییتغ شیمنجر به افزا یطیمح راتییبه تغ یکینامید

ضربان قلب نشان دهنده  یریپذرییکاهش تغ نیبنابرا (.2002، 4مک میالنباشد )می قلب سالم

 .باشدیم ینوسیگره س ییدر پاسخگو رییتغ ای یاتونوم یعصب ستمیدر واکنش س فیتضع ای یناتوان

 یهایماریاز ب یریجلوگ یبرا یبه عنوان روش یمقاومت نیشده است که تمر شنهادیپ نیبر ا عالوه

 یماریکه ب یکمک به کسان یبرا نیهمچن (.2003، 5بانز و همکاران) رودیبه کار م یعروق یقلب

قلب  یبخشاز توان یبخش مهم یمقاومت نیتمر. باشدیم دیمف مزمن اختالل در تناسب اندام دارند

و استقامت  ضربان قلب یریرپذییتغ تواندیکه م یمقاومت نیحال در مورد شدت کم تمر نیبا ا ،است

)مرکز  ستیدر دسترس ن یرا بهبود بخشد اطالعات کاف یمبتال به عروق کرونر مارانیدر ب یعضالن

 یمولفه کیاند که مطالعات نشان داده یمبتال به عروق کرونر مارانیب در .(2015بخشی اروپا، توان

بهبود  ی،و استقامت یاز اثرات سودمند مرتبط با بهبود عملکرد عضالن یناش یقلب یایمهم از اح

 یبعد یخطر ابتال به عوارض قلب و یقلب کیهبود نوسان اتونومب ی،زندگ تیفیو ک یعملکرد تیظرف

                                                                                                                               
1. Clinical Physiology 

2   . Routledge et al. 

3. Zoppini et al. 

4. McMillan 

5. Banz et al. 
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 کیحال نشان داده شده است که تعادل اتونوم نیا با (.2016، 1کاروسو و همکاران) دهدیرا کاهش م

کاهش در  لیضربان قلب به دل یریپذرییتغ جهیدچار اختالل است و در نت یکرونر یماریدر ب یقلب

 یتمیاز آر یباالتر سکیمنجر به ر تواندیکه م کندیم رییتغ کینوسان سمپات شیو افزا کیپاراسمپات

 انیدر م یحت یدهد و به طور کلیرا توسعه م ایمزا یمقاومت نیچه تمر اگر .شود یو مرگ ناگهان

ممکن است خطر  وبسته به مدت زمان و شدت تالش در نظر گرفته شده است  زین ماریب یهاگروه

 ییحالت با در نظر گرفتن خطرات مرتبط با نارسا نیا در .دهد شیرا افزا یقلب یها سکیابتال به ر

  (.2000، 2پوالک و همکاران) شود زیبه دقت تجو دینوع ورزش با نیا یعروق کرونر مارانیدر ب یقلب

تغییرپذیری ضربان قلب یک ابزار قدرتمند در بررسی نحوه تعدیل گری اتونوم قلبی بوده و 

؛ 2006، 3فریمن و همکارانباشد )های عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک میتعادل بین سیستمنشانگر 

اند که تغییرپذیری ضربان قلب در افرادی که دارای (. مطالعات نشان داده2011، 4زوئرن و همکاران

 عروقی، ایمنی و متابولیک هستند،-سبک زندگی غیرفعال هستند و در افرادی که دارای امراض قلبی

 (.HRV ،1996گیری استاندارهای اندازهیابد )کاهش می

در  یاز ورزش هواز شیب یقلب یکیکه نوسان پاراسمپات دهدیحاد نشان م یورزش مقاومت

بعد از  یعروق یاختالل عملکرد قلب شیکه نشان دهنده خطر افزا .بزرگساالن سالم جوان است

 توانیاست که م رهایاز متغ یاریبس یدارا یمقاومت نیحاد و تمر یورزش مقاومت .ورزش است

 یهاطول دوره، )مقاومت حجم کار کامل شده( باری، عضالن کرد و شامل: نوع انقباض یدستکار

 میرژ یاستفاده شده و فرکانس کل ناتینوع تمر ،ناتیتمر بیترت ،سرعت بلند کردن وزنه ،استراحت

 یرگذاریبا توجه به مطالب مذکور و با در نظر گرفتن احتمال تاث (.2004، 5کرامر) باشدیم ینیتمر

 نهیدر زم یکاف قاتینبود تحق نیمهم و همچن یکیولوژیزیف ریمتغ یبرا ییآب و هوا طیو شرا کیژنت

به  یمختلف سن یهاضربان قلب در افراد سالم در رده یریپذرییمنظم بر تغ یجسمان تیفعال ریتاث

ضربان  یریپذرییبر تغ یمقاومت نیهفته تمر 8 ریتاث یحاضر با عنوان بررس قیتحق ،داخل کشور ژهیو

  .آمددربه اجرا  یلیفعال دانشگاه محقق اردبریپسر غ انیقلب دانشجو

                                                                                                                               
1. Caruso et al. 

2. Pollock et al. 

3. Freeman et al. 

4. Zuern et al. 

5. Kraemer 
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  ضرورت و اهمّیت پژوهش -1-3

 تیفعال شدت و مدت ی،کیزیف حالت نوع به بدن کیولوژیزیف یهاستمیس در رییتغ هرگونه

 یقلب یهاپاسخی، ورزش تیفعال و یکیزیف تیفعال از یناش یکیمتابول یتقاضا. دارد یبستگ یکیزیف

)فالحی  دارد همراه به را قلب ضربان و یاضربه حجم شیافزا ی،قلب دهبرون شیافزا لیقب از یعروق

 سرکوب و یورزش ناتیتمر متعاقب یعروق یقلب ستمیس در راتییتغ نیا یتمام. (2011و همکاران، 

 در یورزش تیفعال یاجرا از بعد. ردیپذیم صورت کیسمپات ستمیس بر غلبه و کیپاراسمپات ستمیس

 قابل قلب ضربان یریپذ رییتغ روش با که ردیگیم صورت کیپاراسمپات لیتعد ی،کاوریر دوره

 اشاره مجاور یقلب یهاضربان نیب یهانتروالیا به قلب ضربان یریرپذییتغ. باشدیم یریگاندازه

 .ردیگیم قرار یبررس مورد محور فرکانس و محور زمان روش دو به قلب ضربان یریرپذییتغ. دارد

 امواج به محور فرکانس روشو  دارد اشاره هاالونتریا تعداد و عیتوز طول به محور زمان روش

 قلب ضربان یریرپذییتغ ورزش علوم در. (2009، 1)بکر و همکاران دارد اشاره باال و نییپا فرکانس

 .ردیگیم قرار یبررس مورد ینیتمر شیب و ی ریکاوریی، دورهورزشکار یهاشاخص مورد در

 در یزمان دوره ،بدن بیترک از متاثر که است یکیولوژیزیف شاخص کی قلب ضربان یریرپذییتغ

 یمقاومت یورزش نیتمربه تازگی . باشدیم سن و تیجنس ی،ورزش تیفعال و یکیزیف تیفعال، روز طول

 یبرا کایآمر یپزشک کالج و کایآمر قلب انجمن توسط کامل نیتمر برنامه کی از یبخش عنوان به

)هاسکل و  است شده هیتوص استخوان یپوک از یریجلوگ و یاسکلت چهیماه قدرت شیافزا حفظ

 یتوجه قابل ریتاث است ممکن یمقاومت نیتمر که رسدیم نظر به حاضر حالدر . (2007، 2همکاران

 یبرا هدفمندو  دبخشیام روش کی قلب ضربان یریرپذییتغ اگرچه. باشد داشته نومیاتو نوسان بر

 مطالعاتو  نداهکرد تمرکز یهواز نیتمر بر قاتیتحق شتریب ،است ورزشکاران در هاپاسخ یابیرد

 .است نشده انجامبر روی افراد غیرفعال  مدت یطوالن یمقاومت نیتمر اثرات مورد در یچندان

های سیستم عصبی اتونوم در تنظیم ضربان ضربان قلب همچنین بازتابی از سازگاری تغییرپذیری

ی زمانی و فرکانسی های مربوط به فاصلهگیری شاخصباشد و همچنین اشاره به اندازهقلب می

 (.2003، 3ی زمانی معیین دارد )آبرت و همکارانهای قلب در محدودهضربان

یا عدم تغییر  HRVاند که تمرین ورزشی منجر به افزایش هدر مردان جوان مطالعات نشان داد

                                                                                                                               
1. Becker et al. 

2. Haskell et al. 

3. Aubert et al.  
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را در بیماران با شکست HRV شود. همچنین مطالعات نشان داده اند که تمرین ورزشی، در آن می

دهد. با این حال در سایر های میانسال افزایش میقلبی، جوانان مبتال به پرفشار خونی و آزمودنی

های جوان سالم تغییر را در آزمودنی HRVست که تمرین ورزشی مطالعات طولی نشان داده شده ا

 (.1998، 1دهد )واین و همکاراننمی

ی تاثیر تمرینات ها و همچنین عدم مطالعات کافی در زمینهبنابراین با توجه به تناقض در یافته

انجام این های تغییرپذیری ضربان قلب افراد غیر فعال باالخص در داخل کشور، قدرتی بر شاخص

 یابد.تحقیق ضرورت می

 اهداف تحقیق  -1-4

 اهدف کلی  -1-4-1

 HRVهفته تمرین مقاومتی بر تغییرپذیری ضربان قلب  8هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر 

 باشد.دانشجویان مرد غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی می

 اهداف ویژه -1-4-2

دانشجویان پسر  SDNNبر شاخص زمان محور  تمرین مقاومتی تعیین تاثیر هشت هفته .1

 .غیرفعال

شت هفته .2 شاخص زمان محور  تمرین مقاومتی تعیین تاثیر ه شجویان  RMSSDبر  دان

 پسر غیرفعال

شت هفته .3 شاخص  تمرین مقاومتی تعیین تاثیر ه سر  HFمحور  فرکانسبر  شجویان پ دان

 غیرفعال

شت هفته .4 شاخص  تمرین مقاومتی تعیین تاثیر ه سر  LFمحور  فرکانسبر  شجویان پ دان

 غیرفعال

به امواج با  نییبر نستتتبت امواج با فرکانس پا تمرین مقاومتی تعیین تاثیر هشتتتت هفته .5

 دانشجویان پسر غیرفعال( LF/HF) یفرکانس باال

 

                                                                                                                               
1  .  Wayne et al. 
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 های تحقیقفرضیه-1-5

دانشجویان پسر غیرفعال  SDNNبر شاخص زمان محور  تمرین مقاومتی هشت هفته .1

 معناداری دارد.تاثیر 

دانشجویان پسر غیرفعال  RMSSDبر شاخص زمان محور  تمرین مقاومتی هشت هفته .2

 تاثیر معناداری دارد.

دانشجویان پسر غیرفعال تاثیر  HFمحور  فرکانسبر شاخص  تمرین مقاومتی هشت هفته .3

 معناداری دارد.

رفعال تاثیر دانشجویان پسر غی LFمحور  فرکانسبر شاخص  تمرین مقاومتی هشت هفته .4

 معناداری دارد.

 یبه امواج با فرکانس باال نییبر نسبت امواج با فرکانس پا تمرین مقاومتی هشت هفته .5

(LF/HF ).دانشجویان پسر غیرفعال تاثیر معناداری دارد 

 های پژوهشمحدودیت-1-6

 های قابل کنترلمحدودیت -1-6-1

نتایج تحقیق را تحت تاثیر قرار دهد،  توانددر تحقیق حاضر، محقق با برخی از عوامل که می

توان به مواجه خواهد بود. از جمله این موارد که محقق آنها را در کنترل خود در آورده است می

ها، زمان اجرای آزمون، دمای محیط که در شرایط آزمایشگاهی تحت کنترل جنسیت و نژاد آزمودنی

توان به مواردی مثل عدم ابتال ره کرد. همچنین میها اشاقرار گرفته اند، و دقت در انتخاب آزمودنی

های عفونی مزمن و حاد، عدم انجام فعالیت بدنی در روز آزمون و قبل از آن، عدم مصرف به بیماری

دخانیات و ... اشاره نمود. به عبارت دیگر محقق تالش کرده است که عوامل موثری که ممکن بوده 

 نترل نماید.بر نتایج تحقیق اثر گذار باشد را ک

 

 های غیرقابل کنترلمحدودیت -1-6-2

ها، توان به عوامل روانی و انگیزه آزمودنیهای غیر قابل کنترل در این تحقیق، میاز محدودیت

ها و برخی سایر مواد )هر چند توصیه شده بود که در شب قبل از آزمون از مصرف کافئین، محرک
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ها، های گزارش نشده از سوی آزمودنینمایند(، بیماریمصرف چای و قهوه، شکالت و ... خودداری 

ها گزارش نشده باشد و به طور کلی تاثیر برخی داروهای مصرفی بر ریتم قلبی که از سوی آزمودنی

 ها اشاره کرد. تحت اختیار نبودن آزمودنی

 

 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق-1-7

های تمرینی است که در آن مقاومت خارجی برای شتمرین قدرتی یکی از روتمرین قدرتی: 

های تمرین مقاومتی، با توجه به اهداف یابد. برنامهافزایش توانایی عملکردی عضله افزایش می

(. در این تحقیق، منظور از برنامه تمرین قدرتی، 2012کرامر و همکاران، شخصی متفاوت هستند )

 3شام  های تحقیق بود که های آزاد برای آزمودنیمیله ها وحرکات طراحی شده با استفاده از وزنه

جلسه در هفته  3ای در دقیقه 2های و با استراحت  1RMدرصد 70تا  60تکراری با  10تا  8ست 

 .بود

قلب توسط سیستم عصبی اتونوم عصب رسانی شده و (: HRVتغییرپذیری ضربان قلب )

و پاراسمپاتیک نوسان دارد، به طوری که های عصبی سمپاتیک ضربان قلب تحت تاثیر سیستم

باشد )مالیک تغییرات کوتاه و بلند مدت در ضربان قلب بازتابی از عملکرد سیستم عصبی اتونوم می

گردد را (. این تغییرات سیگنال قلبی که طی دو ضربان متوالی مشاهده می2004و همکاران، 

(. در تحقیق حاضر، 1996؛ مالیک، 1120می نامند )بیلمن،  HRVیا  1تغییرپذیری ضربان قلب

آمریکا(  DMSکمپانی   +VX3تغییرپذیری ضربان قلب توسط دستگاه هولترمانیتورینگ قلب )مدل 

 دقیقه اندازه گیری و ثبت گردید. 20به مدت 

ی فعالیت کلی بوده و نشان دهنده R-R: انحراف استاندارد تمام فواصل نرمال SDNN پارامتر

(. در این تحقیق، این پارامتر از طریق 2010باشد )روتلج و همکاران، اتونوم میسیستم عصبی 

کمپانی   +VX3ها توسط دستگاه هولترمانیتورینگ قلب )مدل گیری ضربان قلب آزمودنیاندازه

DMS  های ثبت شده از طریق نرم افزار دقیقه و از طریق تحلیل داده 20آمریکا( به مدتFull 

Option نیتورینگ استخراج گردید.هولتر ما 

این پارامتر، عبارت است از ریشه دوم از میانگین مجموع مربعات تفاوت فاصله  :rMSSDپارامتر 

                                                                                                                               
1 - Heart Rate Variability 
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N-N ی تنظیم واگی است )روتلج و شده و نشان دهنده گیریاندازه ثانیهمیلی واحد با متوالی، که

وسیله ها بهگیری ضربان قلب آزمودنی(. در تحقیق حاضر، این پارامتر از طریق اندازه2010همکاران، 

دقیقه استخراج  20آمریکا( به مدت  DMSکمپانی   +VX3دستگاه هولترمانیتورینگ قلب )مدل 

 گردید.

 4/0 محدوده از یفرکانس فیطباشد و این پارامتر امواج با فرکانس باال می :Power  HF پارامتر

ی عملکرد واگ بوده و برای رکوردهای نشان دهنده HF. پارامتر شودیم شامل را هرتز 15/0 –

از طریق  (. در تحقیق حاضر، این پارامتر 2010گردد )روتلج و همکاران، دقیقه محاسبه می 5بیش از 

کمپانی  +VX3ها توسط دستگاه هولترمانیتورینگ قلب )مدل اندازه گیری ضربان قلب آزمودنی

DMS  د.دقیقه استخراج ش 20آمریکا( به مدت 

 – 15/0 محدوده با یفرکانس فیط این پارامتر امواج با فرکانس باال بوده و :Power LFپارامتر 

دادهای سمپاتیک و پاراسمپاتیک ی ترکیبی از دروننشان دهنده LF. دگردیم شامل را هرتز 04/0

(. در تحقیق 2010گردد )روتلج و همکاران، دقیقه محاسبه می 5باشد و برای رکوردهای بیش از می

وسیله دستگاه ها بهگیری ضربان قلب آزمودنیاز طریق اندازه Power LFحاضر پارامتر 

 دقیقه استخراج شد. 20آمریکا( به مدت  DMSکمپانی  +VX3هولترمانیتورینگ قلب )مدل 

ن بوده و نشتتتان نستتتبت امواج با فرکانس باال به امواج با فرکانس پایی: LF/HFنسبب ت 

(. در این تحقیق مقادیر نستتبت 2010باشتتد )روتلج و همکاران، ی تعادل ستتمپاتوواگال میدهنده

HF/LF  از تقسیم مقادیرHF Power  برLF Power محاسبه گردید. 



 

 

 

 

 فصل دوم

 

 مبانی و پیشینه تحقیق
 

 

  



 

 

 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 

 مقدمه -2-1

سی صل به برر شود. مبانی نظری تحقیق ادبیات پژوهش پرداخته می مبانی نظری و در این ف

صلی در مورد  ضربان قلب شامل مفاهیم ا شته تمرین قدرتی و تغییرپذیری  سی گذا به بحث و برر

ستگاه قلبی عروقی و الکتروکاردیوگرام قلبی، نیز بحث می شود. می ستگاه د عالوه بر این درباره د

تمرینات قدرتی و تاثیرات آن بر روی انجام شتتده در مورد  پژوهشتتی ادبیاتدر انتها به مرور شتتود. 

 . شودرداخته میپ تغییرپذیری ضربان قلب

 

 تمرین مقاومتی  -2-2

هایپرتروفی، توان،  در دو دهه گذشته جهت بهبود اجرای ورزشی با افزایش قدرت عضالنی،

تعادل و هماهنگی عصبی عضالنی سرعت، استقامت موضعی عضالنی، اجرای حرکتی در بین 

(. با بررسی 2002، 17کاگردد )کالج پزشکی ورزشی آمریاز تمرین مقاومتی استفاده می ورزشکاران

توان عنوان نمود که این مدل از تمرینات افراد در اصطالح بدنسازان مورد استفاده قرار می سنتی می

رای بیشتر بکالج امریکایی طب ورزشی  های تندرستی از قبیل انجمن قلب آمریکا وسازمانگرفت. 

نماید )الفون را توصیه می اومتیتمرینات مقدر قالب  شکل مرسومی از تمرینات ورزشیبالغ  افراد

(. مقدار بار تمرینی مورد استفاده در تمرینات قدرتی بستگی به آمادگی افراد دارد که 2003، 18تاین

                                                                                                                               
17. American College of Sports Medicine 

18. La Fontaine 
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غیرفعال  شروع تمرینات افرادبرای  یک تکرار بیشینه درصد 50تا  45های شدتبه صورت مرسوم 

بهبود و  هماهنگی عصبی عضالنیای افزایش گیرد. این میزان افزایش بار برمورد استفاده قرار می

یک محرک به عنوان تمرین مقاومتی (. 2006، 19گیرد )ابنمورد استفاده قرار می یادگیری حرکتی

 را در بدن های متابولیکی، عصبی و نرواندوکرینی متفاوتیکه پاسخ باشدمیغیراکسایشی نیرومند 

های هورمونتمرین مقاومتی سطوح الکتات،  همچنین، (.2007، 20)تاف و همکاران کندایجاد می

 سببهوازی،  تمرینو نسبت به  می نماید فعالن و کورتیزول و هورمون رشد باالتری را وگلوکاگ

سمپاتیکی فوق کلیوی سیستم عصبی و فعالیت  مقاومتی مصرف بیشتر اکسیژن پس از تمرین

کراتین فسفات، بیشتر بر  ATPلید تو ،حین فعالیت مقاومتی(. 1999، 21)شوئیت و همکاران شودمی

 افزایش بیشتری هتمرینات با وزن، نسبت به تمرینات هوازی است، گلوکز و مصرف گلیکوژن متکی

اند نشان داده مطالعات زیادی(. 2006، 22شود )آمانو و همکارانرا سبب می وزن بدون چربی بدن در

دهد. همچنین مطالعاتی می را کاهش نددرصد چربی بمقاومتی همانند تمرینات هوازی تمرینات که 

نمایند )لوئیماال و میکه تمرینات مقاومتی را برای بهبود وضعیت قلبی عروقی پیشنهاد  هستند

و  تحریک سیستم عصبی و عضالنیهمچنین سبب  فعالیت ورزشی مقاومتی(. 2000، 23همکاران

بستگی  های سازگاری متفاوتپاسخگردد. می سازگاری قدرت، توان، هایپرتروفی و استقامتباعث 

ها )تعداد حرکات، ست نوع حرکت و ترتیب حرکت، حجمدارد.  پروتکل فعالیت ورزشی مقاومتیبه 

های استراحتی بین و کل تکرارها(، نوع عمل عضله، سرعت اجرای حرکت، شدت، تعداد تکرار، دوره

ر متغیرهای فعالیت مقاومتی حاد های عضالنی تمرین یا جرم عضالنی درگیگروهو  ها و حرکاتست

 (.2009، 24دهند )مانک و همکارانتشکیل می را

 مقادیر مناسب فعالیت ورزشی مقاومتی -2-2-1

سن، اندازه بدن، سطح قبلی فعالیت بدنی و مراحل رشد عوامل موثر در توسعه قدرت عضالنی 

ی اسکلتی همراه خواهد بود. افراد های عضالنباشد. در این افراد تمرینات قدرتی با آسیبدر افراد می

                                                                                                                               
19. Ebben 

20. Taaffe et al. 

21. Schuit et al. 
22. Amano et al. 
23.  Loimaala et al. 

24  .  Munk et al. 



 

 

غیرفعال باید در مراحل اولیه تمرین با تمرینات مقدماتی با استفاده از بارهای تمرینی وزن بدن خود 

و بار وزنی زیربیشینه آمادگی بدنی الزم را بدست آورند. افراد غیرفعال بایست در مراحل اولیه تمرین 

مینه به عنوان مربی ورزشی به تمرینات خود ادامه تحت نظارت افراد متخصص و خبره در این ز

دهند تا از هر گونه آسیب احتمالی ناشی از اجرای تمرینات قدرتی محفوظ بمانند )تاکاهاشی و 

(. در واقع در افراد غیرفعال و نا آشنا با فعالیت ورزشی 2008، 26؛ ملو و همکاران2009، 25همکاران

مقاومتی بایستی در ابتدا با استفاده از بار تمرینی پایین نحوه صحیح اجرای حرکات تمرین مقاومتی 

ایجاد مورد تعلیم و آموزش قرار گیرد تا همزمان با افزیش توان و قدرت در این افراد آسیب دیدگی 

های فعالیتی سازی عمومی برای تمامی ردهود اجرای تمرینات مقاومتی در دوره آماده. با این وجنشود

رسد، زیرا افراد غیرفعال در طول زندگی روزمره جهت و از جمله افراد غیرفعال نیز ضروری به نظر می

 .باشندحفظ وضعیت تعادلی و انجام کار و حرفه خود نیاز به تقویت سطح قدرت عضالنی خود می

 افزایش قدرت  -2-2-2

-های ارزیابی قدرت میبا درک بهتری از فیزیولوژی قدرت عصبی عضالنی با استفاده از روش

توان تمرینات مقاومتی ویژه افراد غیرفعال را طراحی نمود و باعث بهبود و افزایش قدرت در این 

نی را می توان در (. افزایش اولیه در قدرت عضال1998، 27قشر از جامعه گردید )باالدی و همکاران

هفته های اول تا هشت هفته را بیشتر به هماهنگی عصبی عضالنی نسبت داد تا هایپرتوفی عضالنی. 

بیشتر مطالعات، افزایش قدرت در افراد غیرفعال را به دلیل ناتوانی این افراد در فراخوانی تمامی 

ضالنی نسبت داده اند و واحدهای حرکتی در ازای اجرای یک فعالیت معین به هماهنگی عصبی ع

بعد از دوره سپری شدن توانایی افراد در فراخوانی تمامی واحدهای حرکتی در اجرای یک حرکت 

(. بنابراین، افراد 2014، 28توان در این افراد انتظار افزایش حجم را داشت )تارواینن و همکارانمی

ظم در برنامه های تمرین قدرتی غیرفعال باید اطمینان خاطر داشته باشند که در صورت مشارکت من

توانند به مزایای فعالیت مقاومتی از قبیل افزایش قدرت و حجم عضالنی و پیشرفت در اجرای می

ورزشی دست یابند. دستیابی به این میزان افزایش قدرت در افراد غیرفعال بستگی به رعایت تمامی 

                                                                                                                               
25  .  Takahashi et al. 
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 رینی دارد. موارد ایمنی در برنامه تمرینی و توجه به فرامین مربی تم

 شروع ایمن برنامه تمرین قدرتی -2-2-3

جهت طراحی و اجرای برنامه تمرین قدرتی برای افراد غیرفعال بایست وضعیت جسمانی و 

فیزیولوزیکی هر فرد توسط مربی تمرینی مورد توجه قرار گیرد. افراد تمرین نکرده همچنین بایست 

الت تمرینی مورد نظر را داشته باشد )ویلبرن و روانی انگیزه و قابلیت تحریک عض-از لحاظ روحی

(. در ابتدای برنامه تمرینی به مدت چندین هفته بایست افراد غیرفعال با صالحدید 2004، 29همکاران

مربی تمرینی افزایش قدرت عضالنی را بدون وزنه و با استفاده از وزن بدنی خود شروع نمایند و بعد 

تونسیته عضالنی از ابزار خارجی برای تقویت عضالت مورد نظر از چندین هفته هماهنگی و افزایش 

(. در دوره استفاده از وزن بدنی هر فرد برای افزایش قدرت 1982، 30مربی استفاده نمایند )بورگ

رسد. برای کاستن از احتمال عضالنی استفاده از حرکات اسکوات و شنای سوئدی مطلوب به نظر می

عضالت شکم   31ش از حد کمر و شانه بهتر است از پیش آماده سازیهای ناشی از استفاده بیآسیب

(. همچنین بعد از دوره آماده سازی افراد 2008، 32و کمر بند شانه استفاده نماییم )موریرا و همکاران

غیرفعال با استفاده از وزن بدنی خود نحوه اجرای صحیح حرکات مورد آموزش قرار گیرد )ماچادو و 

جهت حفظ سالمتی و بهبود وضعیت قدرت عضالنی توجه به اصول اساسی و (. 2011، 33همکاران

( تمرینات قدرتی 1رسد. اصول اساسی تمرین قدرتی شامل: )رهنمودهای ایمنی ضروری به نظر می

 1بار در هفته و با  2-3( تمرینات حداقل 2بخشی از برنامه آمادگی جسمانی متعادل جوانان است. )

( در جریان تمرینات گروه های عضالنی بزرگ به عضالت موافق و 3د. )روز استراحت انجام گیر

( توسعه قدرت عضالنی را توام با حفظ انعطاف پذیری همان ناحیه 4مخالف همدیگر توجه گردد. )

( شرکت کنندگان در تمرینات قدرتی برای باال بردن ظرفیت ورزشی خود 5عضالنی افزایش دهید. )

(. از جمله 2005، 34به صورت بهینه افزایش دهند )الموت و همکارانبایست مصرف غذایی خود را 

توان به آبگیری کافی، انتخاب رژیم غذایی کافی اشاره نمود. در کنار این موارد اساسی این موارد می

                                                                                                                               
29. Wilborn et al. 

30. Borg 

31. Prehabilitation 

32. Moreira et al. 

33. Machado et al. 
34. Lamotte et al. 



 

 

و ضروری بایست عضالت شانه و باالتنه را به عنوان مرحله پیش آماده سازی تقویت نمایید. این 

نماید. جهت ت قامتی مطلوب در دوره برنامه تمرین قدرتی کمک فراوانی میوضعیت به حفظ وضعی

 پیش آماده سازی عضالت شانه و باالتنه بایست به نکات زیر توجه نمایید. 

 هالتر هایمیله یا زمین نیروی جاذبه برابر در بدن یعنی استفاده از وزن مقاومت کمترین با -1

 5/0 هایوزنه صورت پایین بودن مقاومت وارد شده در کنید؛ شروع خالی برنامه تمرینی را

 کنید. اضافه کیلویی را

 خلفی، دلتوئید میانی، دلتوئید خاری، فوق قدامی، دلتوئید عضله شامل شانه اصلی عضالت -2

  خارجی را به حد کافی و بسنده تقویت نمایید. و داخلی هایچرخاننده

 پول لت و پارویی نیمکت، روی پروانه حرکت شانه، انداختی باال مثل مقاومتی تمرینات با -3

 .دهید کتف( را تمرین هایکننده تثبیت) پشتی عضالت

 نشست و دراز و جهته سه کرانچ خاری، جنب عضالت کشش مثل مقاومتی تمرینات با -4

 .دهید تمرین را کمر تحتانی قسمت معکوس

 زیر طبقه بندی نمود:توان به صورت رهنمودهای مربوط به یک جلسه تمرین مقاومتی را می

در هر جلسه تمرین قدرتی زمان کافی را برای گرم کردن عمومی و اختصاصی عضالت  -1

 و سرد کردن اختصاص دهید.

 تمرین حرکتی مختلف شروع کنید. 6-8تکراری از  15تا  10با یک سِت سبک و مالیم  -2

ظم برنامه تمرین با انتخاب تمرین و بار مناسب برای افراد غیرفعال آنها را به ادامه من -3

 مقاومتی تشویق کنید.

در هر دوره افزایش بار تمرینی بر مشارکت تکنیکی در اجرای همان حرکت تاکید نمایید  -4

 تا عضله مربوطه به صورت دقیق مورد تقویت قرار گیرد.

با توجه به فاصله زمانی بین حرکات تمرین قدرتی و هدف آن حرکت از تمرینات با درگیری  -5

 ند مفصله استفاده نمایید.یک مفصله و چ

در صورت نیاز برای اجرای بهتر تمرینات از افراد کمکی در اجرای حرکات تمرین قدرتی   -6

 در افراد عیرفعال و نا آشنا با اجرای تمرین قدرتی استفاده نمایید.
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Abstract 

Research Aim:  The purpose of this study was to investigate the effect of eight 

weeks of resistance training on heart rate variability in sedentary male 

students of Mohaghegh Ardabili University. 
Research method:  30 statistical samples were divided into experimental (n= 

15) and control (n= 15) groups according to the inclusion criteria. The 

resistance training program consisted of 3 sets of 8 to 10 repetitions with 60-

70% 1RM and 2-minute rests at 3 sessions per week (one day in between). 

The normality of the data distribution was evaluated using Shapiro-Wilk 

tests. Data were analyzed using covariance analysis (ANCOVA) and intra-

group data were analyzed by t-test. Statistical operations and analyzes were 

performed at the P<0.05 level with using SPSS 23 and Excel 2013 statistical 

software. 
Findings:  The results showed that eight weeks of resistance training did not 

have significant effect on SDNN, LF, HF, rMSSD and LF / HF parameters. 
Conclusion:  In general, in the present study, the performance of eight of seven 

resistance exercises in passively healthy men did not cause significant 

changes in time-centered and frequency-based indices of heart rate 

variability. The reason for these minor nonsignificant effects, based on the 

research literature, can be attributed to the healthyness of the subjects and 

the intensity of exercise presented in this study. 
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