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  چکیده کوتاه

 تعداد. بود کاران ژیمناست میزان قدرت بر قطع تمرین هفته سه تأثیر ارزیابی پژوهش، این اجراي از هدف

 وزن و متر سانتی 1/136±36/9 قد سال، 11±24/1 سنی میانگین با نونهال کار ژیمناست دختر نفر 14

 متغیر.و به عنوان آزمودنی مورد مطالعه قرار گرفتند انتخاب داوطلبانه صورت به کیلوگرم 20/6±43/33

قدرت چهار سر ران و پنجه دست راست  چربی، درصد و وزن قد، همانند  ها آزمودنی فیزیولوژیکی هاي

 t آزمون روش از آماري تحلیل و تجزیه براي. شد گیري اندازه تمرینی بی هفته سه از پس و پیش و چپ

 بی روز 21 طول قدرت چهار سر ران و پنجه هاي دست در رکورد داد نشان نتایج.شد استفاده همبسته

 .است نداشته داري معنی تفاوت تمرینی

Abstract: 
The purpose of this research was to evaluate , The effect of three weeks Cutting exercise On the strength of a 
gymnastics. . fourteen young girl gymnastic with a mean age (11±1.24 years ,height 136.1±9.36 cm and weight 
33.43±6.20 Kg) voluntarily participated in study. Physiological  variables subjects such as height,  weight and 
fat percentage, quadriceps strength and right and left hand grip strength was measured  before and after three 
weeks of detraining. . For statistical analysis was used Paired t test. The results indicated that after 21 days of 
detraining quadriceps strength and right and left hand grip strength had no significant difference.  

  مقدمه     

 می افزایش را خستگی برابر در مقاومت و کرده بیشتر را عضالنی انرژي تولید ظرفیت منظم، بدنی تمرینات

 ولی. بخشد می بهبود تر طوالنی کار اجراي در را ورزشکار توانایی استقامتی تمرینات همینطور. دهد

 فعالیت نیاز توانید می فقط که شود می سطحی در جسمانی آمادگی نزول باعث کنید قطع را تمرین چنانچه

  . )1(داد خواهین دست از آمده بدست تمرین قبال در که را آنچه و کنید برآورده را روزمره  هاي

 است ممکن میوزین پروتئین میزان در افزایش مانند سلولی سازگایهاي از بسیاري تمرینی بی صورت در    

 تستوسترون میزان. نیست ها بافت ترمیم به نیازي چون کند می شدن تجزیه به شروع پروتئین. برود بین از

  .شود می پروتئین ساخت کاهش موجب امر این که یابد می کاهش

 اختالالت افزایش تنش، افزایش درماندگی، احساس خوابی، بی سردرد، مانند روانی اختالالت افزایش

 تمرین از خودداري و تمرینی بی طبیعی هاي نشانه جمله از روانی افسردگی افزایش و اشتهایی بی خلقی،

    .)3(است متفاوت آن شدت و شود می ظاهر تمرینی بی هفته 3 تا 2 از پس معمول طور به که.است

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



 با. شود می قدرت در داري معنی کاهش به منجر نیز) هفته سی تا(تمرینی بی از تري طوالنی هاي دوره 

 در کلی طور به. است بیشتر تمرین از قبل زمان با مقایسه در تمرینی بی از بعد قدرت میزان باز وجود این

 ادامه در تمرینی، بی اوایل در قدرت تر آهسته رفتن دست از دوره یک دنبال به تمرینی، بی دوره یک طول

  .)3(دهد می رخ قدرت سریع نسبتا کاهش

 

  شناسی تحقیق   روش

ي تندرستی، نامههاي مربوط به پرسشها فرمآزمودنیي اول، هاي مورد نیاز در مرحلهبراي جمع آوري داده

را تکمیل نمودند. سپس،  توسط اولیاي دانش آموزان نامهبدنی و فرم رضایتي میزان فعالیتنامهپرسش

با  هاآزمودنی زیرپوستی چربیو  ران سر چهار و دست هاي پنجه قدرتمتغیرهاي بدنی مانند قد، وزن و 

 از و شد قطع روز 21 مدت به ها آزمودنی تمرینات آن از پس گیري شداندازه استفاده از معادله لومن

 هاي فعالیت به فقط و کرده خودداري ورزشی تمرینات و حرکات انجام از شد درخواست ها آزمودنی

 دینامومتر دستگاه ورزشکار ،یندآزمو دست هاي پنجه عضالت حداکثرقدرت. براي سنجش بپردازند روزانه

 میزان مربی و دهد می فشار چپ دست با بار یک و راست دست با بار یک قدرت حداکثر با را دستی

 آزمودنی سر چهار عضالت قدرت سنجشبراي  .کند می ثبت را ورزشکار توسط شده اعمال نیروي حداکثر

 پشتش که طوري. ایستد می دارند فاصله هم از شانه عرض اندازه به تقریباً پاها که طوري راحت صورت به

 و زانو دو با و لغزاند می پایین طرف به را پشتش آهسته صورت به. باشد صاف دیوار یک طرف به

 به شروع سنج زمان شود می برداشته زمین از پا یک وقتی. سازد می درجه 90 زاویه با وضعیت یک هایش ران

. شود می متوقف زمان گردد برمی زمین به پا و کند حفظ را وضعیت تواند نمی آزمودنی وقتی و کند می کار

 .شود می آزمون دیگر پاي استراحت دوره یک از بعد

  روش آماري 

 هاي متغیر بر تمرینی بی روز 21 تاثیر ارزیابی و شده آوري جمع هاي داده آماري تحلیل و تجزیه منظور به

 ≥ p. (شد گرفته نظر در درصد 5 برابر  p مقدار موارد، همه در. شد استفاده همبسته t آزمون از نظر، مورد

0.05 .(   

  ها  یافته

 پیش مرحله از ها آزمودنی سر چهار عضالت قدرت رکورد میانگین بودکه این بیانگر حاضر تحقیق نتایج

 عضالت قدرت رکورد میانگین دیگر، عبارت به است داشته کاهش ثانیه 2/6 آزمون پس مرحله تا آزمون

 دهد می نشان نتایج .است داشته کاهش ثانیه 3/43 به 5/49 از تمرینی بی روز 21 ي نتیجه در سر چهار

 اختالف تمرینی بی روز 21 دوره طول در ها آزمودنی راست دست پنجه قدرت تغییرات میانگین بین که

 پنجه عضالت قدرت آزمون نتایج در معناداري تفاوت که دهد می نشان 1 جدول .ندارد وجود معناداري

  )1 جدول( ).p≥05/0(است نداده روي تمرینی بی روز 21 از پس چپ دست



  

  

  نونهال دختر کاران ژیمناست قدرت داري معنی سطح و استاندارد انحراف± میانگین - 1جدول

  سطح معناداري  پس آزمون  پیش آزمون  متغیر ها

سر قدرت عضالت چهار

  ران(ثانیه)
75/16±76/31  95/18±31/25  05/0≥ 479/0  

دست   پنجه  قدرت عضالت

  راست (کیلوگرم)
87/5±64/17  84/6±21/16  05/0≥ 066/0  

  86/0≤05/0  35/14±51/6  17/14±15/7  قدرت پنجه دست چپ

  

  بحث و نتیجه گیري  

روز بی تمرینی موجب کاهش قدرت عضالت چهار سر ران و پنجه دست راست  21نتایج نشان داد که 

 بی اثرات افزایش قدرت پنجه دست چپ نیز معنی دار نیست.شده که این میزان کاهش معنی داري نبود و 

 نوع تمرینات، توقف زمان مدت فرد، تمرینی سابقه یا آمادگی میزان همچون مختلفی عوامل از متأثر تمرینی

  .)2(باشد می میداده انجام تمرینی بی از قبل فرد که ورزشی

 اي سینه و بازو سر سه عضالت مقطع سطح روي را تمرینی بی هفته 3 تأثیر) 2014( همکاران و 1یاسودا

 تمرینات هفته در جلسه 3 ، هفته 6 قبالً که جوان مردان در سینه پرس بیشینه تکرار یک قدرت و بزرگ

 و تمرین از بعد و قبل RM 1% 75 با نفر n=7 و RM 1% 20 با نفر  n=10 کم شدت با سینه پرس

 و شدت کم گروه دو هر در سینه پرس RM 1 .دادند قرار بررسی مورد  تمرینی بی دوره از بعد همچنین

 اي سینه و سر سه عضالت مقطع سطح و بود بیشتر تمرین قبل به نسبت تمرینی بی و تمرین از بعد شدید

 سطح شدت، کم درگروه که حالی در بود تمرین قبل از بیشتر تمرینی بی و تمرین از بعد شدت پر گروه در

 تمرینات با افراد پویادر نسبی قدرت. است بوده تمرین قبل از بیشتر تمرین از بعد فقط عضالنی مقطع

 شدت با کرده تمرین افراد در که حالی در بود باالتر تمرین قبل به نسبت تمرینی بی و تمرین از بعد شدید

 تمرین هفته 6 از بعد عضالنی قدرت افزایش نتیجه در. بود کرده پیدا افزایش تمرینی بی از بعد فقط پایین

 ناشی عضالنی قدرت رسد می نظر به. بود شده حفظ خوبی به تمرینی بی هفته سه از بعد باال شدت همانند

 سوي از. است تمرینی وبی تمرین با عضالنی هایپرتروفی و عصبی هاي سازگاري به وابسته باال شدت از

 با عضله هایپرتروفی به اول درجه در پایین شدت با تمرینی گروه عضالنی قدرت رسد می نظر به دیگر

  .است مرتبط تمرینی بی با عصبی هاي سازگاري به و تمرین
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