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 چکیده:

 یویو عملکرد ر( HRV)ضربان قلب  یریرپذییمنتخب بر تغ ناتیماه تمر 4 ریتاثهدف از اجرای تحقیق حاضر بررسی  :هدف

 بود.  فوتبال کنانیباز

 3مداه  هدر هفتده  4نفر( قرار گرفتند. تمرینات به مددت  15نفر( و کنترل ) 15نفر در دو گروه تمرین ) 30شناسی پژوهش: روش

عملکدرد . گیدری شددماه تمرین اندازه 4تغییرپذیری ضربان قلب بوسیله دستگاه هولترمانیتورینگ قبل و بعد از جلسه برگزار شد. 

توصدیفی و بدرای  از آمدار تحقیدق هاییافتده تحلیل و تجزیه منظور گیری گردید. بهریوی نیز بوسیله دستگاه اسپیرمتری اندازه

هدر گدروه در  یدرون گروهد راتییدتغ نییتع یبرا ن یهمچناستفاده شد. )آنکوا(  انسیکووار زیآزمون آنال مقایسه درون گروهی از

 آمداری سدح  درهدای آمداری هدا و تحلیلعملیات شد. همبسته استفاده t یاز روش آمار زیآزمون نآزمون و پس  شیمرحله پ

05/0P≤  افزار آماری با استفاده از نرمSpss 23  وExcel 2013 گردید انجام. 

در مرحله پس آزمون نسبت به مرحله پیش آزمون خدود  نیتمرگروه  LFو  SDNN  rMSSD  HF هایشاخص :هایافته

 نیتمدرهای گروه آزمودنی VLFشاخص فرکانس محور همچنین نسبت به پس آزمون گروه کنترل افزایش معناداری داشت. و 

هدای آزمدودنی LF/HFنسدبت . ایش  تغییرات معناداری نداشدتدر مرحله پس آزمون نسبت به مرحله پیش آزمون با وجود افز

(. =467/0Pون با وجود افزایش  تغییرات معنداداری نداشدته اسدت )در مرحله پس آزمون نسبت به مرحله پیش آزم نیتمرگروه 

و  (FVC) یویدشاخص ر(. =421/0Pبا وجود افزایش معنادار نبود ) در مقایسه با گروه کنترل تغییرات پس آزمون گروه تمرین

(FEV1)  نیتمرگروه ( 001/0در مرحله پس آزمون نسبت به مرحله پیش آزمون خودP=و همچنین نسبت بد ) ه پدس آزمدون

 (.=001/0Pگروه کنترل افزایش معناداری داشت )

شرکت در فعالیت ورزشی هوازی و اینتروال باعث اثرات مثبت بر نقحه تنظیم بارورسپتورها و اثرات آن بر  گیری:نتیجه

 گردد.تغییرپذیری ضربان قلب می

 .تغییرپذیری ضربان قلب  عملکرد ریوی  تمرین منتخب های کلیدی:واژه
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 مقدمه و هدف -1

 

 

 مقدمه -1-1

حفظ سالمتی مردم و ایجاد تحول در اقشار مختلف به مانند اکتشافات و اختراعات در زندگی 

های علمی سبب شدند ها و آزمایشباشد. در کمتر از دو قرن تالش  تحقیقبشر حائز اهمیت می

جام فعالیت بدنی و ورزشی برای مردم جوامع که تربیت بدنی به صورت علم جداگانه ای در آید و ان

 صنعتی  جنبه حیاتی پیدا کند.

امروزه نیاز به ورزش و تمرین در حفظ و بهبود تندرستی  به وسیله تحقیقات پزشکی  

های وابسته  ثابت شده است. در نتیجه پژوهش علمی یاد شده  درک ما از فیزیولوژی و دیگر رشته

ی اخیر به طور معنی دار و قابل توجهی افزایش یافته است. به ویژه ها  در سال1آمادگی جسمانی

ها  تنفس و عضالت که با ساختارهای آناتومیکی و فیزیولوژیکی قلب و گردش خون  شش

ها به دست آمده است  های جدیدی که از این پژوهشکنند. یافتههای بدنی ارتباط پیدا میفعالیت

ها های علمی آمادگی جسمانی بر آننماید که برنامهولی هدایت میما را به سوی ارزیابی بیشتر اص

 استوارند.

موفقیت در عملکرد ورزشی با عوامل متعددی در ارتباط است که تمرین یک بخش اصلی آن 

                                                                                                                               
1. Physical Fitness 
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تمرینات تناوبی هوازی یکی از متداول ترین (. 2002  1)کوبوکلی و همکاران شودمحسوب می

-ملکرد استقامتی در فصل پیش از مسابقه است. برخی از سازگاریهای تمرینی برای بهبود عروش

های فیزیولوژیکی که معموالً پس از یک دوره تمرین تناوبی هوازی رخ می دهد  شامل کاهش 

غلظت الکتات خون  تهویه ریوی  اکسیژن مصرفی و تعداد ضربان قلب در یک شدت معین از 

این تمرینات  حداقل شدتی وجود  رسد درنظر میبه . (2002  2الرسن و همکاران) فعالیت است

دارد که تمرین با شدت کمتر از آن با هر حجم تمرینی  اثر چندانی بر عملکرد استقامتی به ویژه در 

افراد تمرین کرده به دنبال نخواهد داشت. البته تمرینات تداومی نیز بر عملکرد استقامتی موثر 

ن تمرینات در مقایسه با تمرینات تناوبی  تأثیر معنی داری بر است  اما نتایج نشانگر آن است که ای

(  2002) اساس نظر لوندر که بر همچنان .عملکرد استقامتی دوندگان تمرین کرده نداشته است

های   دانسیته مویرگی  فعالیت آنزیمmax2VO تمرینات تداومی ممکن است باعث افزایش

نکرده شود؛ ولی قادر به بهبود عملکرد افراد تمرین کرده افراد تمرین  اکسیداتیو و حجم پالسما در

الرسن و همکاران  ) دهندباشد و این افراد به تمرینات از نوع تناوبی پاسخ بهتری نشان مینمی

2005.) 

 

 بیان مساله  -1-2

انگیزترین رشته ورزشی در جهان  ها  فوتبال پرطرفدارترین و هیجانشک در میان ورزش بی

. ورزش فوتبال به نیازهای فیزیولوژی گوناگونی (2011  3)باچان و همکاران ودشمحسوب می

وابسته است. در فوتبال  تعادل بین این اجزای آمادگی به سح  عملکرد یا اجرای بازیکن فوتبال  

زیکنان در سح  باالی فوتبال . باکند  و روش بازی تیم بستگی داردپستی که در آن بازی می

و متعددی دارند  از جمله نیاز به ظرفیت هوازی در تحمل فعالیت ورزشی به مدت  نیازهای متفاوت

دقیقه(  توانایی افزایش شتاب سریع در مسافتی کوتاه و کاهش شتاب یا تغییر  120دقیقه )گاه  90

 هوازی باالیی را در پریدن  تکل زدن وجهت ناگهانی. عالوه بر این  باید به طور مکرر توان بی

های فیزیولوژی متفاوتی تولید کنند. بازیکنان فوتبال  از این نظر که به ترکیبی از ویژگی شوت زدن

                                                                                                                               
1. Kubukeli et al. 

2. Laursen et al. 

3. Buchan et al. 
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تیمی نیازمند  عنوان یک بازی فوتبال به(. 2003  1)اکبلوم اند ها متفاوتنیاز دارند با سایر ورزش

یک سیستم غالب در آن هوازی است. همچنین   های انفجاری متناوب با شدت باالست کهاستارت

سریع جهت  با  از قبیل استارت  توقف  حرکات انفجاری  پرش  تکل و تغییر هادسته از فعالیت

اند که برای بهبود تحقیقات جدید نشان داده .شوندهوازی انجام می میانگین نزدیک به آستانه بی

و بی هایی مانند فوتبال که ترکیبی از فعالیت های هوازی فعالیتقلب  تناسب اندام و سالمت

این راستا  اخیرا گزارش شده در  (.2011)باچان و همکاران   باشدمیبسیار موثرتر هوازی می باشد 

پیشرفت قابل  دقیقه در کودکان موجب 30مدت  هفته تمرین فوتبال با شدت باال به 6است که 

. (0142  2)بندیکسون و همکاران شودآمادگی هوازی میو توجهی در پارامترهای آمادگی جسمانی 

 ورزشی مختلف به نژاد  وراثت  جنسیت  آمادگی جسمانی  نوع  هایحال  آثار دقیق فعالیت با این

و  های هوازی. فعالیت(2008  3و همکاران باسوواراجا) های بدنی بستگی داردشدت و مدت فعالیت

-پیروی میهایپرتروفی برونگرا  استقامتی با اعمال نوعی بیش بارحجمی بر عضله قلب از الگوی

ها از حجم پایان دیاستولی  توده بحنی چپ  گونه فعالیت کند. ورزشکاران شرکت کننده در این

  (2008  4و همکاران کسنیهنر) بحنی بزرگ تر و انقباض میوکارد قوی تری برخوردارند گنجایش

وجهی قابل تمانند افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی عروقی  -محالعات انجام شده  سازگاری قلبی

و بیان کرده اند متعاقب این  اند های تمرینی فوتبال را گزارش کردهبرنامه بعد از شرکت در

و  فود؛ 2013  5تمرینات عملکرد قلب به صورت چشمگیری بهبود یافته است )هانسن و همکاران

 . (2010  6همکاران

ی عروقی به استرس های سالم بدن موجود زنده و به ویژه سیستم قلبای که اندامروش و شیوه

دهد  توجه دانشمندان فیزیولوژی را در قرن گذشته به خود جلب کرده است. ورزشی پاسخ می

های موجود زنده اتفاق می افتد. سازگاری و تحبیق سازگاری ناشی از تمرین تقریبا در تمام سیستم

کماکان جذاب نگه سیستم قلبی عروقی برای برآورده کردن نیاز عضالت فعال  حوزه تحقیقاتی را 

                                                                                                                               
1. Ekblom 

2. Bendiksen et al. 
3. Basavarajaiah et al. 

4. Henriksen et al. 

5. Hansen et al. 

6. Faude et al. 
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بدا و عامل ثبت الکتروکاردیوگرام (. م2006  1داشته است )آچاریا و همکاران

(Electrocardiogram, ECGگره سینوسی دهلیزی می ) .باشد که آغازگر ضربان قلب است

نماید. هر یک از   اطالعاتی را در مورد عملکرد و سالم بودن آن فراهم میECGشکل و ساختار 

است.  2ها تغییرپذیری ضربان قلببیانگر عملکرد خاصی از قلب است که یکی از آن این امواج

ی یک ضربه تا ضربه بعدی است و به تغییرپذیری ضربان قلب بیانگر فواصل ضربان قلب یا فاصله

گویند )آچاریا و همکاران  را تغییرپذیری ضربان قلب می R-Rهای عبارت دیگر تغییرات تناوب

های عصبی (. تغییرپذیری ضربان قلب به حالت تعادل در شاخه2013  3و همکاران؛ چوداک 2006

شود. سیستم عصبی خودکار تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی سمپاتیک و پاراسمپاتیک مربوط می

تواند این تعادل را از دست بدهد. این کنترل همچنین به غیر از سیستم عصبی خودکار  توسط می

های موضعی و تغییرات هورمونی تحت های شیمیایی  متابولیسم بافتری  گیرندههای فشاگیرنده

 HRVهای متعددی برای اندازه گیری (. امروزه روش2006گیرد )آچاریا و همکاران  تاثیر قرار می

(. در روش خحی 2016  4باشد )دانگرود که یکی از کاربردی ترین آنها روش خحی میبه کار می

گردد. پارمترهای مهم این روش عبارتند از: حوزه یرات با روش آماری محاسبه میمیزان کلی تغی

های زمان (. در اندازه گیری شاخص2012؛ زالی  2007زمانی و حوزه فرکانس محور )دلیری  

 R-Rهای یا به عبارت دیگر انحراف استاندارد تناوب Rتا موج  Rمحور  تغییر در موج نرمال 

شود گیری می اندازه (viation of normal RR interval, SDNNStandard deطبیعی )

 (. 2011)کریم  

 Root Meanمتوالی ) R-Rهای های موج تناوبهای دیگر آن مجذور میانگین تفاوتاز شاخص

Square of the Successive Differences, RMSSDهای باشد که شاخصی از واریانس( می

 (. 2012د )زالی  باشپرتواتر یا تعدیل واگی می

باشد که با هرتز مشخص   اندازه گیری حوزه فرکانس آن میHRVشاخص دیگر روش خحی 

شود. های متفاوت استفاده میگردد و برای مشخص کردن وجود تغییرات در فرکانسمی

( که High frequency, HFهای پرتواتر )پارامترهای مهم فرکانس محور عبارتند از فرکانس

                                                                                                                               
1. Acharya et al. 

2. Heart Variability Rate, HRV 

3. ChuDuc et al. 

4. Dong 
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( که بیانگر فعالیت Low frequency, LFباشد و کم تواتر )الیت پاراسمپاتیکی میبیانگر فع

باشد که واگی می –نیز شاخصی از تعادل سمپاتیکی  HFبه  LFباشد. نسبت پاراسمپاتیکی می

  1دهد )هالرد و همکارانعملکرد سیستم عصبی خودکار و گره سیسنوسی دهلیزی را نشان می

2011 .)HRV  توان از طریق آن توانایی قلب را در شود که میپنجره ای محسوب میبه عنوان

گذارند  مشاهده نمود و های طبیعی تنظیم کننده که بر ریتم قلب تاثیر میپاسخ به ایمپالس

آورد  شاخص معتبری از عروقی فراهم می –ی کنترل قلبی اطالعات فیزیولوژیایی که درباره

 (.2011؛ کریم  2006رود )آچاریا و همکاران  آن به شمار میسالمت قلب  پویایی و دینامیک 

سال گذشته نشان داده اند ارتباط تنگاتنگی بین سیستم عصبی خودکار و  20تحقیقات طی 

کم با  HRVارزش بالینی نیز دارد  برای اینکه  HRVاختالالت قلبی عروقی وجود دارد. 

ا برای پیش بینی مشکالت قلبی عروقی بلکه نه تنه HRVانفارکتوس قلبی و مرگ ارتباط دارد. 

های ناگهانی جهت پیش بینی و تشخیص سکته  آلزایمر  افسردگی  مشکالت کلیوی و حتی سکته

پیش آگهی مفیدی از مرگ و میر  HRV(. کاهش 2016شود )دانگ  طی ورزش استفاده می

یت زیادی در طبقه بندی و اهم HRVباشد  از این رو مشکالت آریتمی در بیماران میوکاردیال می

 HRVتوان گفت های قلبی پیدا کرده است و به طور کلی میها و بیماریتشخیص انواع آریتمی

-یک روش غیرتهاجمی برای سنجش سالمتی و عملکرد قلب و نیز پیش بینی و تشخیص بیماری

 (.2201  3؛ میلیماکی و همکاران2002  2باشد )لالمو و همکارانهای قلبی عروقی می

باالتری را  HRVتحقیقات گذشته مشخص کردند که افراد سالم و دارای تمرینات هوازی درجه 

-نسبت به افراد غیرفعال دارند که نشان دهنده تعادل در سیستم عصب اتونوم و سالمت قلب می

در  مهمینقش   منظم یبدن تیپرداختن به فعالدیگر  ییاز سو(. 2003  4)آبرت و همکاران باشد

 زانیم شی. با افزاکندبازی میانسان  یتنفس -یاز جمله کارکرد دستگاه قلب یت عمومسالم

  5باسرور و همکاران) گرددیم هیوارد ر شترییو هوای ب افتهی شیافزا تنفس شدت  یبدن تیفعال

مانند افزایش حداکثر اکسیژن عروقی  -محالعات انجام شده  سازگاری قلبیهمچنین  (.2003

که این واقعت  اند های تمرینی فوتبال را گزارش کردهبرنامه جهی بعد از شرکت درقابل تومصرفی 

                                                                                                                               
1. Hellard et al. 

2. Iellamo et al. 

3. Myllymäki et al. 

4. Aubert et al. 

5. Basrur et al. 
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و  فود؛ 2013  1باشد )هانسن و همکارانها بر عملکرد ریوی میبیانگر اثرات مفید این گونه فعالیت

در کل با توجه به محالب بیان شده در زمینه تاثیر تمرینات هوازی و بی هوازی  .(2010همکاران  

قالب تمرینات فوتبال بر عملکرد قلب و تغییرات ایجاد شده به دنبال این گونه تمرینات و  در

ماه  4 ریتاثهمچنین تاثیر این گونه تمرینات بر عملکرد ریوی  هدف از پژوهش حاضر بررسی 

 باشد.میفوتبال  کنانیباز یویضربان قلب و عملکرد ر یریرپذییمنتخب بر تغ ناتیتمر

 قیقضرورت تح  -1-3

پایش وضعیت فیزیولوژیکی ورزشکاران برای اطمینان از پیشرفت جسمانی محابق با اهداف از 

های اخیر اهمیت بسیاری طور پیشگیری از بیش تمرینی احتمالی در سال پیش تعیین شده و همین

-عدم پایش شاخص (.2009  2ت )بورسندر بین پژوهشگران علوم ورزشی و مربیان پیدا کرده اس

زیولوژیک و عملکردی ورزشکاران و متعاقب آن باال بودن و یا پایین بودن نسبی میزان بار های فی

(. 2001  3تمرین به ترتیب موجب بیش تمرینی و یا بی تمرینی ورزشکاران خواهد شد )بوچارد

های فعالیت و بازگشت به حالت اولیه ضربان قلب یه عنوان بررسی دوره ای و کوتاه مدت شاخص

با توجه به خستگی متعاقب آزمون . شودهای ارزان و غیر تهاجمی پایش شناخته میوشیکی از ر

های فیزیولوژیکی بیشینه و همین طور تمرینات و مسابقات فشرده ورزشکاران حرفه ای  محققان 

بدین منظور . های زیر بیشینه وابسته به ضربان قلب عالقه مند هستندبه استفاده از شاخص

های بازگشت به   میزان افت ضربان قلب در زمان(HRex)قلب در حین فعالیت میانگین ضربان 

ضربان قلب به عنوان شاخص تغییر   R-Rهایطور فاصله بین موج و همین (HRR) حالت اولیه

نمادی از بازفعالی پاراسمپاتیکی ضربان قلب مورد استفاده قرار گرفته  (HRV) پذیری ضربان قلب

های زیر بیشینه متعددی مورد استفاده های ضربان قلب در آزموناخصش(. 2014  4)بوچیت اند

 .گفته است قرار گرفته و تغییرات روزانه )پایایی( آنها نیز مورد بررسی قرار

اولین کسانی بودند که  6و لی 5در ابتدایی ترین مرحله قرار دارد ولی هون HRVتحقیقات در مورد 

                                                                                                                               
1. Hansen et al. 

2. Borresen 

3. Bouchard 

4. Buchheit 

5. Hon 

6. Lee 



 23 لیات تحقیقک

 

را افزایش دهد و برخی تحقیقات  این افزایش  HRVبتواند اهمیت آن را نشان دادند. ورزش شاید 

 39در  HRVرا تایید کرده اند. تونکینس و همکاران تاثیرات مثبتی را در پارامترهای حوزه زمانی 

 هوازی پیدا نکردند. های هوازی و بیورزشکار یافتند ولی تفوت معناداری را بین رشته

های سنی متفاوت  پس از را در ورزشکاران رده HRVایش محالعات دیگری نیز نتایج مشابه و افز

پروتکلهای تمرینی مختلف گزارش کرده اند. از طرفی دیگر برخی تحقیقات تغییر معنی داری را در 

HRV ( در آزمودنی2009متعاقب تمرینات ورزشی مشاهده نکرده اند. میگلیارو و همکاران ) های

های معناداری را در تغییرپذیری ضربان قلب نیافتند. پژوهشساله تفاوت  24تا  15فعال و غیرفعال 

 را گزارش کرده اند. HRVهای هوازی  عدم تغییر معنی دار دیگری هم متعاقب پروتکل

تواند پاسخ و های مختلف میها و مدتاین محالعات بیانگر این است که تمرینات ورزشی با شدت

نکته حائز اهمیتی که هنوز مورد بحث است این است  وارد کند. HRVهای متفاوتی را بر سازگاری

شود؟ از این پژوهش حاضر در صدد  HRVتواند باعث افزایش که آیا فعالیت ورزشی واقعا می

ماه تمرینات منتخب )تناوبی( می تواند موجب تغییر معنی دار در  4پاسخ به این سوال است که 

 تغییرپذیری ضربان قلب شود یا خیر؟

 پژوهش اهداف -1-4

 هدف کلی -1-4-1

 یریرپذییمنتخب بر تغ ناتیماه تمر 4 ریتاث یبررسهدف کلی از اجرای پژوهش حاضر         

 بود. فوتبال کنانیباز یویضربان قلب و عملکرد ر

 اهداف اختصاصی -1-4-2

 فوتبال. کنانیباز SDNNمنتخب بر شاخص زمان محور  ناتیماه تمر 4تعیین تاثیر  .1

  فوتبال کنانیباز RMSSDمنتخب بر شاخص زمان محور  ناتیماه تمر 4تعیین تاثیر  .2

  فوتبال کنانیباز HFمحور  فرکانسمنتخب بر شاخص  ناتیماه تمر 4تعیین تاثیر  .3

  فوتبال کنانیباز LFمحور  فرکانسمنتخب بر شاخص  ناتیماه تمر 4تعیین تاثیر  .4

  فوتبال کنانیباز VLFمحور  فرکانسمنتخب بر شاخص  ناتیماه تمر 4تعیین تاثیر  .5
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به امواج با فرکدانس  نییمنتخب بر نسبت امواج با فرکانس پا ناتیماه تمر 4تعیین تاثیر  .6

  فوتبال کنانی( بازLF/HF) یباال

  فوتبال کنانیباز FVC ریویمنتخب بر شاخص  ناتیماه تمر 4تعیین تاثیر  .7

  فوتبال کنانیباز 1FEV ریویمنتخب بر شاخص  ناتیماه تمر 4تعیین تاثیر  .8

 های پژوهشفرضیه -1-5

 یمعندادار تاثیر فوتبال کنانیباز SDNNمنتخب بر شاخص زمان محور  ناتیماه تمر 4 .1

 دارد.

 یمعنادار تاثیر فوتبال کنانیباز rMSSDمنتخب بر شاخص زمان محور  ناتیماه تمر 4 .2

 دارد.

 یمعندادار تداثیر فوتبدال کنانیباز HFمحور  فرکانسمنتخب بر شاخص  ناتیماه تمر 4 .3

 دارد.

 یمعندادار تداثیر فوتبدال کنانیباز LFمحور  فرکانسمنتخب بر شاخص  ناتیماه تمر 4 .4

 دارد.

 یمعندادار تاثیر فوتبال کنانیباز VLFمحور  فرکانسمنتخب بر شاخص  ناتیماه تمر 4 .5

 دارد.

 یبده امدواج بدا فرکدانس بداال نییمنتخب بر نسبت امواج با فرکانس پدا ناتیماه تمر 4 .6

(LF/HFباز )دارد. یمعنادار تاثیر فوتبال کنانی 

 دارد. یمعنادار تاثیر فوتبال کنانیبازFVC ریوی منتخب بر شاخص  ناتیماه تمر 4 .7

 دارد. یمعنادار تاثیر فوتبال کنانیباز 1FEVریوی منتخب بر شاخص  ناتیماه تمر 4 .8

 

 های تحقیقمحدودیت  -1-6

 های قابل کنترلمحدودیت -1-6-1

الشعاع قرار نتایج پژوهشی را تحت ستتوانهش حاضر  برخی از عوامل دخیل که میدر اجرای پژو

توان به کالیبره ها را در کنترل خود درآورد  می. از جمله این عوامل که محقق آنوجود داشتدهد  
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 و زمان آزمایشگاهی  ابزار و وسایل از استفاده جنس  دامنه سنی   هاکردن ابزار اندازه گیری داده

ها تحت اختیار یعالوه از آنجایی که آزمودنه اشاره نمود. بیکسان  و آزمونگر گیریاندازه مکان

توانند در نتایج آزمون موثر یعواملی که م آزمونگر قرار نداشته اند نسبت به اهداف انجام آزمون و

عفونی  عدم  یهایماریتوان به عدم ابتال به بیاند  که از جمله این موارد مباشند توجیه شده

اشاره  ...مصرف داروهای خاص در روز آزمون و قبل از آن  انجام فعالیت بدنی در روز آزمون و 

به عبارت دیگر  با توجه به امکانات موجود  محقق سعی نموده که عمده عوامل موثری که کرد. 

 ممکن بوده بر نتایج تحقیق اثرگذار باشد را کنترل نماید.

 غیرقابل کنترلهای محدودیت -1-6-2

ها بود. از نتایج پژوهش وجود داشت که پژوهشگر قادر به کنترل آن ربرخی از عوامل اثرگذار ب

توان به وضعیت تغذیه  میزان خواب و به طور کلی عوامل روانی به هنگام جمله این عوامل می

 اجرای آزمون اشاره نمود.

 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 1-7

 های عصبی سمپاتیک وضربان قلب تحت تاثیر سیستم (:HRV) پذیری ضربان قلبتغییر

بلند مدت در ضربان قلب بازتابی  کند  به طوری که تغییرات کوتاه مددت وپاراسمپاتیک نوسان می

 (. این تغییرات سیگنال قلبی که در طی دو ضربان1باشد )می از عملکرد سیستم عصبی اتونوم

. در پژوهش حاضر نامندمی (HRV) تغییرپذیری ضربان قلب شود را اصحالحاًمتوالی مشاهده می

 DMSکمپانی   +VX3ی دستگاه هولترمانیتورینگ قلب )مدل به وسیله  تغییرپذیری ضربان قلب

های جمع آوری شده از طریق نرم افزار دقیقه اندازه گیری و ثبت شد و داده 20آمریکا( به مدت 

Full Option نیتورینگ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مقادیر پارامترهای هولتر ماHRV 

 استخراج گردید.

بوده و منعکس کننده  R-R: این پارامتر  انحراف استاندارد تمام فواصل نرمال SDNNپارامتر 

از طریق اندازه  SDNNفعالیت کلی سیستم عصبی اتونوم می باشد. در پژوهش حاضر پارامتر 

 DMSکمپانی   +VX3بیماران توسط دستگاه هولترمانیتورینگ قلب )مدل  گیری ضربان قلب

هولتر  Full Optionدقیقه و تحلیل داده های ثبت شده از طریق نرم افزار  20آمریکا( به مدت 

 مانیتورینگ استخراج شد.
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-N: این پارامتر  عبارتند از ریشه دوم از میانگین مجموع مربعات تفاوت فاصله rMSSDپارامتر 

N شده و منعکس کننده تنظیم واگی است.  گیری اندازه ثانیه میلی واحد با متوالی  که 

 – 4/0 محدوده از یفرکانس فیطاین پارامتر امواج با فرکانس باال بوده و  :Power  HFپارامتر

منعکس کننده عملکرد واگ بوده و برای رکورودهای بیشتر از  HF. شودی م شامل را هرتز 15/0

 محاسبه می شود.  دقیقه 5

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

منعکس کننده ترکیبی از دروندادهای سمپاتیک و  LF. شود یم شامل را هرتز 04/0 –

 دقیقه محاسبه می شود.  5پاراسمپاتیک می باشد و برای رکورودهای بیشتر از 

: این پارامتر نسبت امواج با فرکانس باال به امواج با فرکانس پایین بوده و LF/HFنسبت 

از تقسیم مقادیر  HF/LFمنعکس کننده تعادل سمپاتوواگال است. در این پژوهش مقادیر نسبت 

HF Power  برLF Power  .محاسبه شد 

هرتز  04/0تا  003/0ز محدوه این طیف فرکانسی ا :(VLF)امواج با فرکانس خیلی پایین 

های تنظیم دما و یا های خیلی پایین مرتبط با مکانیزمشود. به طور کلی فرکانسرا شامل می

 (. 2010تغییرات سیرکادین و سایر متغیرهای کمتر شناخته شده است )روتلج و همکاران  

در این  .شودحجم کلی هوا که با فشار بیرون داده می(: FVC) 1ظرفیت حیاتی با فشار

 با اسپیرومتری اندازه گیری شد. FVC  تحقیق

حجمی از گاز که طی ثانیه اول (: 1FEV) 2حداکثر حجم بازدمی با فشار در ثانیه اول

با اسپیرومتری  FEV1در این تحقیق   .(1391)اسکندری و همکاران   شودبازدم بیرون رانده می

 اندازه گیری شد.

 

 

 

 

 

                                                                                                                               
1. Forced Vital Capacity 

2. Forced expiratory volume in 1 second 
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 حقیقمبانی و پیشینه ت
 

 



 

 

 

 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 

 مقدمه  -2-1

پرداختده  مرتبط با موضوع تحقیدق ادبیات پژوهش مبانی نظری و به بررسی پیش رو در فصل

تمرینات منتخدب فوتبدال  تغییرپدذیری شود. مبانی نظری تحقیق شامل مفاهیم اصلی در مورد می

 سدوابقبده مدرور  ی فصدلدر انتهارد مذکور عالوه بر موا. خواهد بود ضربان قلب و عملکرد ریوی

تمرینات منتخب فوتبال و تداثیرات آن بدر روی تغییرپدذیری ضدربان انجام شده در مورد  پژوهشی

 . شودپرداخته می قلب و عملکرد ریوی

 الکتروکاردیوگرام قلبی -2-2

بدن منتقدل که در سح   (کاردیو) قلبی هایسلول توسط (الکترو) الکتریکی فعالیت( گرام) ثبت

نماید. قلب به عنوان یک اندام حیاتی در بدن شود را دستگاهی به نام الکتروکاردیوگرام ثبت میمی

های برای اکسیژناسدیون و مجددداً انتقدال انسان وظیفه ایجاد انقباضات منظم و پمپاز خون به ریه

ر عهدده دارد کده ایدن های دیگر بدن برای انجام امور کلی بددن را بدخون دارای اکسیژن به اندام

پذیرد. اندام قلب از سه نوع عضله دهلیدزی  بحندی و انتقال توسط گردش خون عمومی صورت می

(. در مقایسده بدا 2011  28فیبرهای عضالنی مختص تحریک الکتریکی تشکیل شده است )بدیلمن

  تریطوالن بسیار قلبی یعضله بحنی و دهلیزی انواع انقباض مدتانقباضات عضالت اسکلتی  

                                                                                                                               
1. Billman 
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Abstract 

Research Aim: The purpose of this study was to investigate the effect of 4 

months of selected training on heart rate variability (HRV) and pulmonary 

function in soccer players. 
Research method: 30 subjects were divided into two groups of exercise (n= 15) 

and control (n= 15). Exercises were held 3 sessions per week for 4 months. 

Heart rate variability was measured by holtermonitoring device before and 

after 4 months of exercise. Pulmonary function was also measured by a 

spirometer. Descriptive statistics were used to analyze the research findings 

and within-group comparisons were used for analysis of covariance 

(ANCOVA). Also, t-test was used to determine the intra-group changes in 

each group at pre-test and post-test. Statistical operations and statistical 

analyzes were performed at P≤0.05 using SPSS 23 and Excel 2013 statistical 

software. 

Findings: The SDNN, rMSSD, HF and LF indices in the training group were 

significantly increased in the post-test compared to the pre-test and also in the 

control group. There was no significant change in frequency of VLF based on 

exercise group subjects in post test compared to pre test. The LF / HF ratio of 

the training group in the post-test compared to the pre-test did not change 

significantly. Post-test changes in the training group were not significantly 

different compared to the control group. The pulmonary index (FVC) and 

(FEV1) of the training group increased significantly in the post-test compared 

to the pre-test phase as well as in the control group post-test. 
Conclusion: Participation in aerobic and interval exercise has a positive effect 

on baroreceptor regulation point and its effects on heart rate variability. 

Keywords: Heart rate variability, pulmonary function, of selected trining. 
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