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  چکیده

و مسافت پیموده  vV2maxو  vo2maxو T max  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مکمل زعفران بر فاکتورهاي

نفر از دانشجویان  14بود. بدین منظور از میان افراد واجد شرایط  شده بر روي نوارگردان در دختران غیر فعال

) انتخاب 1/21±8/1سال و شاخص توده بدنی  7/20 ±38/1عال دانشگاه محقق (با میانگین سنی دختر غیرف

گازهاي تنفسی به  لیوتحل هیتجزمرحله آزمون بروس را بر روي دستگاه نوار گردان متصل به دستگاه  3شدند و 

ها در مرحله اول یک هفته پس از مصرف  دیگر اجرا کردند. در این تحقیق آزمودنیفاصله یک هفته از یک

گرم کالله گل زعفران تست را اجرا نموده  میلی 300دارونما و در مرحله دوم یک هفته پس از مصرف روزانه، 

و تصحیح  ها از آزمون تحلیل کوواریانس داده لیوتحل هیتجزگیري شد. براي  و متغیرهاي مورد نظر اندازه

مدت یک هفته باعث افزایش گرم زعفران به میلی 300بونفرونی استفاده شد. نتایج نشان داد که مصرف 

) و =013/0p)و زمان واماندگی(=006/0pحداکثر اکسیژن مصرفی ( ،)VO2اکسیژن مصرفی ( درداري  معنی

 این اساس بر ،ه شده ندارد.در نتیجهدار  بر سرعت رسیدین به حداکثر اکسیژن مصرفی و مسافت پیمود تاثیر معنی

  استقامتی استفاده کنند. هاي فعالیت عملکرد در بهبود براي زعفران از شود می توصیه به ورزشکاران مطالعه

  گازومتري ،حداکثر اکسیژن مصرفی ،دهی زعفران مکمل :واژگان کلیدي

effect of saffron supplementation on TMAX,  vo2max ,vV2max and print distance in 
the inactive girls 
The aim of this study was toevaluate the effect of saffron supplementation on TMAX , vo2max ,vV2max and print 
distance in the inactive girls. For this purpose, 14 inactive women ( age : 20.7 ± 1.27, BMI : 21.1 ± 1.8 ) were 
randomly selected and participated in 3-phase Bruce test at the same time. In the first phase before taking 
placebo and  in the second phase after taking placebo in one week and in the third phase after taking 300 mg 
saffron daily for a week, implemented Bruce protocol until to reach Exhaustion and during the test the heart rate 
measured by Polarsensor and breathing gases by gas analyzer mask and necessary variables were recorded. To 
analyze the data, ANOVA and Bonferroni correction was used. Results showed that the consumption of 300 mg 
saffron for one week caused a significant enhancement in VO2max(p=0.006) and time to exhaustionduring the 
Bruce test (p=0.013) and not significant effects  in vV2max and sprint distance.Hence, on the basis of this study 
athletes are recommended to use saffron for physical performance improvement in the endurance activities. 
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  مقدمه  

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



امروزه براي بسیاري از ورزشکاران مکمل هاي غذایی عاملی براي بهبود توانایی حین اجراي فعالیت تمرینی و 

گیاهی دارویی است که پژوهش هاي جدید  Crocus sativus)(رقابتی شناخته شده است.زعفران با نام علمی 

د و چربی خون، افزایش دهنده اکسیژن نشان میدهد که داراي اثراتی مانند پایین آورنده فشار خون، کاهنده قن

). اخیرا در پژوهشی نشان داده شد که مصرف زعفران با برداشت 1رسانی به بافتهاو ضد اسپاسم است(

رادیکالهاي ازاد به وسیله افزایش سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز به سالمت و عملکرد قلب کمک می کند. در 

 يقو انسبت یاثر اتساع يتراشه جدا شده خوکچه هند ربد در زعفران مطالعاتی نشان داده شد سافرانال موجو

) و همچنین پژوهشی نشان داد تجویز زعفران موجب 2بوده است( نیلیوفیباالتر از ت یو حت سهیداشته که قابل مقا

  ) .3ها شده است( افزایش زمان شنا در موش

ین با توجه خواص زعفران و مواد موثر آن و  تاثیرات مطلوبی که بر سیستم قلبی تنفسی دارد تحقیـق حاضـر    ابنابر

و مسـافت پیمـوده شـده بـر روي     vV2max   و Tmaxدهـی کوتـاه مـدت زعفـران بـر      با هـدف تعیـبن تـاثیر مکمـل     

  شد.نوارگردان حین اجراي تست بروس در دختران غیر فعالدر دختران غیر فعال اجرا 

  شناسی تحقیق روش

طرح تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی است که روش اجراي آن به صورت آزمایشگاهی بود.بدین منظور از 

نفر از دانشجویان دختر غیرفعال ساکن خوابگاه دانشگاه محقق (با میانگین سنی  14میان افراد واجد شرایط 

) انتخاب شدند.پس از تکمیل پرسشنامه تندرستی و 1/21±8/1سال و شاخص توده بدنی  7/20 38/1±

ها با قرار گرفتن بر روي نوار گردان متصل به کامپیوتر گرم کردن را با  در جلسه اول آزمودنیرضایت نامه 

دقیقه انجام دادند. سپس ضربان سنج پوالر بر روي سینه و ماسک  5به مدت  KM/H3 الگوي یکنواخت

را تا رسیدن  بروسها پروتکل  ها قرار داده شد و آزمودنی بر روي صورت آزمودنیآوري گازهاي تنفسی  جمع

ها در  به واماندگی بر روي نوار گردان اجرا کردند. یک هفته پس از مصرف دارونما (مرحله دوم) آزمودنی

د مرحله هاي مورد نظر در هنگام آزمون همانن همان ساعت مرحله اول به آزمایشگاه فراخوانده شدند و شاخص

گیري و ثبت شد. مرحله سوم نیز همانند مرحله اول و دوم، پس از مصرفیک هفته روزانه  آزمون اندازهپیش

 گرفت انجام 19 نگارشSPSS  افزار ازنرمي ریگبابهرهي آمار محاسبات هیکل گرم زعفران اجرا شد. یلیم300

  یح بونفرونی استفاده شد.ها از آزمون تحلیل کوواریانس و تصح براي تجزیه و تحلیل داده

  ها  یافته

  میانگین و انحراف معیار شاخص هاي مورد مطالعه در دو گروه مکمل و دارونما

  شاخص ها
  گروه مکمل  گروه دارونما

  معنی داري
اندازه 

  پس آزمون  پیش آزمون  پس آزمون  پیش آزمون  اثر

Vo 2max 
(ml/kg/min)  

4/6 ± 03/27  5/3 ± 81/27  5/3 ± 81/27  21/7 ± 31/34  006/0  25/0  

vVo2max(km/h)  19/0±91/6  25/0±75/6  25/0±75/6  31/0±31/7  18/0   -  

T MAX(s)  77 ± 659  74 ± 671 74 ± 671 84 ± 734 013/0  223/0  



    

  

  بحث و نتیجه گیري 

میلی گرم زعفران باعث افزایش معنی دار در  زمان  300نتایج پژوهش نشان داد مصرف یک هفته  روزانه 

رسیدن به واماندگی  و مقادیر حاداکثر نبض اکسیژن در دختران غیر فعال شده است و باعث بهبود سرعت در 

ولی این افزایش از نظر آماري  و  مقدار مسافت پیموده شده بر روي نوار گردان شد vo2 max زمان رسیدن به 

احتماال زعفران عملکرد هوازي را از طریق اتساع عروق به وجود آمده توسط نیتریک  معنی دار نبوده است.

)  باال ببرد. شواهد موجود نشان می دهند 5) و زادیش رادیکالهاي آزاد(4اکساید و کاهش ویسکوزیته پالسما (

تریک اکساید و افزایش سیالیت خون اثر می گذارند میتوانند هزینه که مداخالتی که در فراهمی زیستی نی

) و با تاثیر بر جریان خون باعث تحویل بیشتر مواد مغذي به عضالت شود و 6اکسیژن را در ورزش تغییر دهند (

  در حذف محصوالت زائد سوخت وساز کمک می کند.

) که نشان دادند تجویز زعفران 3اده و همکاران(ز توان تا حدودي با تحقیقات حسین نتیجه تحقیق حاضر را می

هاي این مطالعه  به ورزشکاران  بر اساس یافته ها شده است همسو دانست. موجب افزایش زمان شنا در موش

شود از اثر نیروزایی زعفران براي بهبود عملکرد استقامتی استفاده نمایند. از طرف دیگر با توجه  به  توصیه می

مقدار دوز مصرفی موثر نیاز به انجام  ،و غلظت اسانس ر بر اثرات درمانی زعفران مانند نوععوامل مختلف موث

  .تنفسی می باشد_مطالعات بیشتري در مورد روشن شدن اثر خالص این ترکیب بر عملکرد قلبی
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مسافت پیموده 

  شده(متر)
248 ± 740 155 ± 853 155 ± 853 167 ± 959 14/0   -  


