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  چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی و مقایسه تاثیر آبگیري مجدد شیر ، شربت زعفران و آب بر بازگشت وزن و سطوح آلدوسترون بود. 

 vo2max 5/38کیلوگرم و  8/62_+4/21سانتیمتر و وزن  162_+8سال ، قد  95/16_+15/0نمونه دختر با میانگین سن  24

نفره تقسیم شدند.آزمودنی ها در یک پروتکل تمرین تناوبی شرکت کردند و بعد  8انتخاب شدند که به طور تصادفی به سه گروه 

درصد ،  حجمی 35درجه و رطوبت  28درصد از وزن بدن در تمرین تناوبی انجام شده در دماي  68/1 _+ 4/0از از دست دادن 

و آب را نوشیدند. وزن گیري و نمونه درصد از وزن از دست داده شده ، یکی از سه نوشیدنی شربت زعفران ، شیر 150برابر با 

  هاي خون قبل و دو ساعت بعد از تمرین گرفته شدند.

ساعت دوره ریکاوري نمونه ها در هر سه گروه آبگیري شده و در تعادل مثبت مایع بودند و وزن بدن به طور معنی  2بعد از    

داري با هم نداشتند.   هورمون آلدوسترون در گروه شیر به )ولی سه گروه اختالف معنی p>05/0داري به حالت اول برگشته بود(

  ) و در دو گروه دیگر پایین آمده بود ولی سه گروه اختالف معنی داري با هم نداشتند.p>05/0طور معنی داري باال (

آلدوسترون و بدنبال  نتایج مطالعه اخیر پیشنهاد می کند که شیر می تواند بر خالف آب و شربت زعفران ، با باال نگهداشتن سطوح

آن بازجذب سدیم همراه با آب در آبگیري مجدد بعد از ورزش مفیدتر باشد و می تواند به عنوان یک نوشیدنی آبگیري مجدد 

  مناسب براي ورزشکاران استفاده شود.

  کلید واژه ها: آبزدایی ، آبگیري مجدد ، شیر ، شربت زعفران ، آلدوسترون.
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The purpose of this study was to investigate the effects of rehydration milk, saffron syrup, and water 
in returned to the weight and aldosterone levels. 24 female subjects with a mean age of 16/95+_0/15 
years, height 162+_ 8 cm and weight 62/8+_21/4 kg and vo2max 38/5 were selected randomly 
divided into three groups of 8. Subjects exersiced in a protocol interval training and then after losing 
1/68+_0/4% of their body weight during interval training performed at a temperature of 28 degrees 
and a humidity of 35%, consumed a volume equal to 150 percent of the weight lost by one of the three 
beverage saffron syrup, milk and water. Weight measurements and blood samples were taken before 
and two hours after exercise to assess fluid balance. 

 فیزیولوژي و تغذیه ورزشی

  



 After 2 h recovery period in all three groups, subjects remained in positive fluid balance and were 
dehydrated . body weight had returned to the initial state in the three groups significantly (p<0/05) but 
there was no significant difference between the three groups.   Aldosterone milk group was 
significantly higher (p<0/05) and lower in the other two groups , but there was no significant 
difference between the three groups . 
The results of the present  study suggests that milk can, unlike water and saffron syrup, high 
aldosterone levels and subsequent reabsorption of sodium with water , can be an effective post 
exercise rehydration drink to keep the intake after exercise is more useful And can be used as a 
rehydration drink for athletes. 
Keywords: dehydration , rehydration , milk, saffron syrup , aldosterone . 

 

  مقدمه

هدف آبگیري مجدد ، جایگزینی کامل و سریع مایع ، کربوهیدرات و الکترولیتهاي از دست رفته در نتیجه    

فعالیت ورزشی است و وقتی مایع با الکترولیت و امالح و مواد مغذي دیگر همراه باشد جذب آن سریعتر است 

در جلسه ورزشی به آبزدایی منجر می شود و می تواند روي عملکرد فیزیولوژیکی و اجراي ). عرق کردن 1(

ورزشی تاثیر بگذارد و همینطور کاهش مایعی که در طول یک جلسه ورزشی اتفاق می افتد اگر به طور مناسب 

) 3مکاران (). نوز و ه2004جایگزین نشود می تواند روي عملکرد جلسه ورزشی بعدي تاثیر بگذارد (کویل 

گزارش کردند که در طول ریکاوري از آبزدایی یا آبگیري مجدد ، نوشیدنیهاي حاوي سدیم در مقایسه با آب 

حجم پالسما را بهتر و سریعتر برمی گردانند و فعالیت رنین پالسما و آلدوسترون را دیرتر کاهش می دهند. در 

رولیتی با غلظت باال نسبت به محلول با غلظت پایین محلولهاي کربوهیدراتی الکت آبگیري مجدد و تعادل مایع

منجر به کاهش حجم پالسما و افزایش غلظت وازوپرسین و آلدوسترون میشود که منجر به کاهش ادرار می 

) در تحقیقی که روي شیر 2007شیرفز و همکاران ( ).4شود که در نتیجه آب کمتري از بدن از دست می رود (

کنند که شیر محلول موثري در ریکاوري بدنبال ورزش منجر به آبزدایی شده در مقایسه  انجام دادند پیشنهاد می

با همان مقدار نوشیدنی ورزشی تجاري در دسترس و آب خالص است و می تواند توسط هر کسی مصرف شود 

د اطالعات در مورد استفاده از شربت زعفران پس از تمرین ، هرچنبه جز افرادي که عدم تحمل الکتوز دارند . 

زیادي وجود ندارد ولی با توجه به نقشهاي مختلف زعفران ، به عنوان یکی از ترکیبات پیشنهادي بعد از تمرین 

ر تحقیق حاضر از شیر به عنوان یک نوشیدنی آبگیري مناسب بعد از ورزش استفاده د) .6( در نظر گرفته شد

ست نوشیدنی کربوهیدراتی الکترولیتی  زعفرانی هم به شده است که تا کنون با نوشیدنی زعفرانی مقایسه نشده ا

ساخته شد و در آن از ساکارز استفاده شد زیرا که بیشتر  1صورت دست ساز با ترکیبات آورده شده در جدول 

در دسترس است و از زعفران استفاده شد زیرا که یک طعم دهنده بومی و ایرانی است و همینطور در تاثیر این 

میزان هورمون آلدوسترون آزمایش زیادي نشده است. بنابراین هدف تحقیق حاضر ، بررسی و  دو نوشیدنی بر

مقایسه تاثیر آبگیري مجدد شیر ، شربت زعفران و آب بر بازگشت وزن و سطوح هورمون آلدوسترون بعد از 

  آبگیري مجدد بود.
  روش شناسی تحقیق



 8/62_+4/21سانتیمتر و وزن  162_+8سال ، قد  95/16_+15/0نمونه دختر با میانگین سن  24

انتخاب  با استفاده از تست کوپر از بین دانش آموزان مدرسه تربیت بدنی استان قم vo2max 5/38کیلوگرم و 

ن تناوبی شرکت نفره تقسیم شدند.آزمودنی ها در یک پروتکل تمری 8شدند که به طور تصادفی به سه گروه 

 28درصد از وزن بدن در تمرین تناوبی انجام شده در دماي  68/1 _+ 4/0کردند و بعد از از دست دادن 

درصد از وزن از دست داده شده ، یکی از سه نوشیدنی 150حجمی برابر با  دردرصد ، 35درجه و رطوبت 

وشیدند. وزن گیري و نمونه را ن 1جدول با ترکیبات تغذیه اي آورده شده در  شربت زعفران ، شیر و آب را 

قبل از تحقیق نمونه هاي انتخاب شده جزئیات تحقیق را  هاي خون قبل و دو ساعت بعد از تمرین گرفته شدند.

دریافت کرده بودند. براي کمک به موقعیتهاي متابولیکی و تعادل مایع قبل از آزمون ، از نمونه ها خواسته شد تا 

فاده از دارو ، کافئین و غذاهاي دیورز) و فعالیت فیزیکی شان (عدم تمرین قدرتی یا رژیم غذایی (عدم است

دقیقه  6ساعت قبل از آزمون کنترل کنند. پروتکل تمرینی شامل دوره هاي  24طوالنی مدت و غیر عادي) را از 

. بعد از اتمام دوره اجرا گردید  1به  1استراحت با مسافت و زمان یکسان براي آزمودنی ها به نسبت  اي دو و

آبگیري نمونه ها دو ساعت استراحت کردند و بعد از استراحت تخلیه ادرار ، خونگیري و وزن کشی نهایی 

انجام شد تا تاثیر این سه آشامیدنی را روي وزن گیري مجدد و هورمون آلدوسترون اندازه گیري و مقایسه کنیم 

استیودنت براي مقایسه درون گروهی و  tبا استفاده از آزمون داده ها . روش تحقیق از نوع نیمه تجربی بود. 

سطح معنی داري نیز براي تمام  آزمون آنوا یکراهه براي مقایسه برون گروهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

 انجام شد. 18ورژن  SPSS) در نظر گرفته شد. همه آزمون هاي آماري توسط نرم افزار P<0/05محاسبات (

کیلوگرم ، پیست  01/0مواد اندازه گیري شامل اندازه گیري وزن توسط ترازوي دیجیتال با دقت  ابزار و

دوومیدانی براي ارزیابی توان هوازي ، اندازه گیري آلدوسترون توسط آزمایشگاه ، شیر بدون چربی ، شربت 

  آمده است. 1زعفران دست ساز  و آب که ترکیبات تغذیه اي آنها در جدول 

  ترکیبات تغذیه اي نوشیدنی هاي آزمایشی براي آبگیري : 1جدول 

  آب  شربت زعفران  شیر  ترکیبات

  g/L 50  25  0کربوهیدرات 

  g/L 0  0  0چربی 

  g/L 32  0  0پروتئین 

  g/l 0  1/0  0زعفران

  kcal/L 328  100  0انرژي 

  mmol/l 33  27  2/0سدیم 

  mmol/l 43  2  0پتاسیم

  mmol/l 35  1  0کلر 

  mosmol/kg 280  248  0اسمواللیته

  

  یافته هاي پژوهش 



نتایج آماري مرحله آبگیري نشان داد که میانگین وزن بدن در هر سه گروه شیر ، شربت زعفران و آب به طور 

) افزایش یافته  . نتایج تغییرات هورمون آلدوسترون نشان داد که در گروه شیر میزان p>05/0معنی داري (

) افزایش ولی در دو گروه دیگر کاهش یافته ولی معنی دار نبوده(نمودار p>05/0(هورمون به طور معنی داري 

) و همینطور بین p<05/0). بین آبگیري از طریق مصرف سه نوشیدنی ، با هم تفاوت معنی داري دیده نشد (1

  ).p<05/0هورمون آلدوسترون سه نمونه آزمودنی تفاوت معنی داري دیده نشد (

  
  تغییرات آلدوسترون در سه گروه آزمودنی با سه محلول . میانگین1نمودار 

  بحث و نتیجه گیري

یافته هاي تحقیق حاضر حاکی از آن است که سه نوشیدنی در بازگشت وزن بعد از دو ساعت نوشیدن تاثیر 

) همسویی دارد. اما 2007) و باعث بازگشت وزن شده اند که با نتایج تحقیق شیرفز(P=0.001معنی دار داشته (

در تحقیق حاضر اختالفی بین سه نمونه در بازگشت وزن دیده نشد که احتماال اگر دوره ریکاوري و خون 

ن که گیري مجدد طوالنی تر می شد اختالف معنی دار دیده می شد. به دلیل اینکه میزان هورمون آلدوسترو

در آبگیري مجدد دارد در گروه شیر در میزان باالیی ماند که این عامل باعث کاهش ادرار و دفع مایع از  تاثیر

  بدن می شود درحالیکه در دو گروه دیگر پایین آمد. 

بر اساس یافته هاي حاضر چنین نتیجه گیري می شود که بین تاثیر سه نوشیدنی شیر، شربت زعفران و آب بر 

مجدد بعد از ورزش، وزن، آلدوسترون و کراتین کیناز سرم تفاوت معناداري وجود ندارد و هر سه می آبگیري 

توانند با توجه به عالقه ي ورزشکار مصرف شوند. با این حال اگر به همین سادگی نتیجه گیري قاطعی انجام 

ه تري با تعداد ازمودنی بیشتر دهیم دچار یک اشتباه بزرگ شده ایم. هنوز باید پژوهش هاي بیشتر و کنترل شد

  انجام داد تا به نتیجه گیري کامل تري دست یافت.

  آبزدایی ، آبگیري مجدد ، شیر ، شربت زعفران ، آلدوسترون.:  واژه هاي کلیدي
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