
 

 

 تمرینات قدرتی هرمی و هرمی واژگون و تغییرات الکتروکاردیوگرام قلبی در مردان فعال

سمیه آذریان
پورعسگر ایران- 1

بهلول قربانیان– 2
3

 

 دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-1

 کارشناس ارشد دانشگاه تبریز-2

 عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -3

 

  چکیده

هدف از مطالعه حاضر، بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرام قلبی در مردان فعال، ناشی از تمرینات قدرتی هرمی   

گیري دردسترس و تصادفی، به صورت نفر از مردان فعال با نمونه 30باشد. بدین منظور، و هرمی واژگون می

 12هاي تمرین به مدت واژگون قرار گرفتند. گروههاي کنترل، تمرین قدرتی هرمی و هرمیگروههمگن در 

هفته، به تمرین قدرتی مربوطه پرداختند. قبل و بعد از تمرین رکورد یک تکرار بیشینه در حرکات پرس سینه، 

گیري شد. از لی اندازههاي الکتروکاردیوگرامی، فشار خون سیستولی و دیاستوپرس پا و اسکات پا،  شاخص

طرفه و آزمون هاي تکراري، تحلیل واریانس یکآزمون کولموگروف اسمیرنوف،  تحلیل واریانس با اندازه

تعقیبی بونفرونی استفاده گردید. نتایج نشان داد دو نوع تمرین قدرتی هرمی و هرمی واژگون باعث افزایش 

بین نوع تمرین در افزایش  شوند.می QTو بهبود فاصله  Tدار در واحد موج قدرت عضالنی، افزایش معنا

 داري مشاهده نشد. همچنین ضربان قلب استراحتی، فشار خون سیستولی و دیاستولی کاهشقدرت تفاوت معنا

فیزیولوژیکی  تمرین قدرتی هرمی و هرمی واژگون باعث بهبود عملکرد به صورت کلی،. دار داشتندغیرمعنا

  ود ولی بین نوع تمرین قدرتی تفاوت آنچنانی در این بهبودي وجود ندارد.شعضالنی و قلبی می

  QT، فاصله Tهاي کلیدي: تمرین قدرتی هرمی و هرمی واژگون، موج واژه

    

Pyramidal and Reverse-Pyramidal Resistance Training and ECG variables In 
active males  

  
 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effects of Pyramidal and 
Reverse-Pyramidal Resistance Training and ECG variables In active male. 
Thirty active males recruited in this study randomly, and allocation in groups 
(control, Pyramidal and Reverse-Pyramidal Resistance Training). Pyramid and 
reverse pyramid groups performed resistance training for 12 weeks/3 times in 
week. One-repetition maximum in chest press, leg press and leg squat, ECG 
variables,systolic and diastolic blood pressure measured before and after 

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



Pyramidal and Reverse-Pyramidal Resistance Training. Klmogrof – Smirnof, 
One way ANOVA with repeated measures, bonferroni post Hoc test used for 
analyze. Twave and chest press, leg press and leg squat in experimental groups 
demonstrated a significantly increase in strength, without any different between 
experimental groups. Pyramidal and Reverse-Pyramidal Resistance Training 
illustrated Significant improves in QT space and no Significant decline in SBP 
and DBP and RHR. this Results demonstrate that not haven’t any different 
between Pyramidal and Reverse-Pyramidal Resistance Training in improves 
muscle and hearts physiological function.    
Key words: Pyramidal and Reverse-Pyramidal Resistance Training, T wave, 
QT space 
 
 
 

متی براي افراد بالغ، سالمند و حتی موارد کلینیکی از قبیل مرینات قدرتی به عنوان یک نیاز ورزشی مرتبط با سال

باشد، توسط انجمن پزشکی ورزشی آمریکا و عضالنی می- هاي عصبیعروقی و بیماري- هاي قلبیبیماري

سعلی گائینی و رابرت آ. رابرگز، اسکات ا. رابرتس، ترجمه   عبا [باشدانجمن قلب آمریکا نیز مورد تأیید می

. تمرینات قدرتی انواع مختلفی مانند تمرینات قدرتی هرمی و تمرینات ]50، ص. 1388ولی ا... دبیدي روشن، 

  . ]12، ص. 2006بریس و همکاران،  [قدرتی هرمی واژگون دارد

گیري ضربان قلب و فشار خون دهند. اندازههاي الکتروکاردیوگرام، عملکرد قلبی در افراد را نشان میشاخص

کیفیت  Tو موج  QTنماید. فاصله سیستولی، اطالعاتی در رابطه با اکسیژن دریافتی میوکاردي را ارائه می

شود. انواع دهد که تمرین مقاومتی باعث بهبودي این موارد میعملکردي قلب و دپالریزاسیون قلبی را نشان می

و آدلر[هاي الکتروکاردیوگرام) داشته باشدتواند اثرات مختلفی بر این موارد (شاخصتمرین مقاومتی می

  . ]10- 97، ص. 2008همکاران، 

باشد. هدف از این عروقی می- فرضیه اصلی این تحقیق، تأثیر تمرینات هرمی و هرمی واژگون بر سیستم قلبی

هفته  12بعد از  ECGعروقی و - تحقیق،  مقایسه اثرات تمرین مقاومتی هرمی و هرمی واژگون بر متغیرهاي قلبی

  باشد. از تمرین مقاومتی در افراد فعال می

  شناسی پژوهشروش

دسترس و تصادفی  گیري درهاي این پژوهش افراد فعال دانشگاهی بودند که داوطلبانه و با روش نمونهآزمودنی

  در این پژوهش شرکت نمودند.

  پروتکل تمرینی

ها در سه گروه کنترل، تمرین مقاومتی هرمی و گروه تمرین پس از ثبت رکورد یک تکرار بیشینه، آزمودنی

ها در سه حرکت مقاومتی هرمی واژگون به صورت همگن تقسیم شدند. در پیش آزمون رکورد تمامی آزمودنی

گیري و ثبت گردید. همچنین ها به صورت دقیق اندازهپا و اسکات پا براي تمامی آزمودنیپرس سینه، پرس 



- هاي الکتروکاردیوگرامی، فشار خونی (فشار خون سیستولی و دیاستولی)، تواتر تنفسی(پایه) و حاصلشاخص

هفته تمرین  12دت بار در هفته به م 3ها ثبت گردید. تعداد جلسات تمرین براي تمامی آزمودنی 1ضرب دوگانه

ها گیري قدرت عضالنی در سه حرکت براي تمامی آزمودنیهفته تمرین با اندازه 8بود که تست میانی بعد از 

گیري قدرت عضالنی(سه حرکت پرس هفته تمرین با اندازه 12صورت گرفت و سرانجام تست پایانی بعد از 

ضرب دوگانه به پایان م قلبی و تواتر تنفسی و حاصلهاي الکتروکاردیوگراسینه، پرس پا و اسکات پا) ، شاخص

  رسید.

هاي تکراري  و گیري از روش تحلیل واریانس با اندازهگروهی در سه زمان اندازههاي درونبراي بررسی تفاوت

براي بررسی تفاوتهاي بین گروهی از روش تحلیل واریانس یک طرفه استفاده گردید. در صورت معناداري 

  ها از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده گردید.هاي مکرر براي مقایسه زوجگیريهآزمون انداز

  ها یافته

هفته تمرین قدرتی هرمی و هرمی  12ضربان قلب استراحتی (پایه) و فشار خون سیستولی و دیاستولی بعد از 

ی( هرمی یا هرمی ، که نوع تمرین قدرت. ) P≤05/0یابند(واژگون اندکی تغییر (کاهش غیر معنادار) می

  واژگون) در این کاهش تفاوت معناداري ندارند.

گیري حرکات پرس سینه، پرس پا و اسکات پا در سه مرحله ابتدایی (پیش از شروع نتایج حاصل از اندازه

تمرینات)، مرحله میانی (بعد از هفته هشتم تمرینات قدرتی هرمی و هرمی واژگون) و مرحله نهایی (بعد از هفته 

دوازدهم تمرینات قدرتی هرمی و هرمی واژگون)  نشان داد که دو نوع تمرین قدرتی هرمی و هرمی واژگون 

در حالی که بین نوع تمرین ( قدرتی هرمی و هرمی . )P=00/0شوند ( باعث افزایش قدرت عضالنی می

  .)P≤05/0واژگون) در افزایش قدرت تفاوت معناداري مشاهده نشد(

 Tدار در واحد موج هفته باعث افزایش معنا 12تمرین قدرتی هرمی و هرمی واژگون به مدت  نتایج نشان داد که

. در حالی که بین تمرین قدرتی هرمی و هرمی واژگون در این متغیر تفاوت معناداري )P=01/0شود ( می

 ) P=027/0می (نشان داد که تمرین قدرتی هر QTگیري فاصله همچنین نتایج اندازه .) P≤05/0مشاهده نشد (

شوند. نتایج همچنین نشان داد که می QTداري در بهبود فاصله باعث تأثیر معنا ) P=006/0و هرمی واژگون (

  مشاهده نشد.  STي ها افت قطعهدر هیچ یک از آزمودنی

  
                                                

1. Rate-pressure product (RPP) 

در سه گروه کنترل، قدرتی هرمی و هرمی واژگون در پیش و پس  QTو فاصله  Tگیري موج : نتایج حاصل از اندازه1شکل 

 آزمون



  گیريبحث و نتیجه

تغییرات فشار خون گویاي آن است که بعد از یک دوره تمرینی قدرتی و با توجه به اضافه باري که سیستم قلبی 

-ره تمرینی کاهش میکند، تقاضاي استراحتی بعد از دوعروقی در تأمین جریان خون فعالیت قدرتی تحمل می

)، 2005گیرد. کورنلیسن و فاگارد(یابد، که در اثر سازگاري با تمرینات قدرتی صورت می

متري جیوه در فشار خون سیستولی و میلی 4تا  3) در پژوهشات جداگانه کاهش 2000)،کلی(2006فاگارد(

هاي تحریک به کاهش دیاستولی بعد از تمرینات قدرتی گزارش نمودند، که این کاهش فشار خون را

، 2005؛ فاگارد، 838- 843، ص. 2000کلی،  [هاي محیطی نسبت دادندسمپاتیکی ناشی از کاهش مقاومت

  . ]853- 856، ص. 2006؛ فاگارد، 20- 24ص.

باشد. از آنجا که در میوکاردي، هیپرتروفی بطن یا اختالالت الکترولیتی مینشانه ایسکمی  Tهاي موج انحراف 

-ظاهر نشد نمی STي این پژوهش، این انحرافات جزئی بعد از دوره تمرینی مالحظه شده، و هیچ افتی در قطعه

بطنی ناشی از تواند نشانه ایسکمی و اختاللی باشد، بنابراین این تغییرات به احتمال زیاد ناشی از هیپرتروفی 

در یک سطح مشابهی از اکسیژن  Tو موج  STي  هاي قطعه بهبود پاسختمرینات قدرتی بوده است. همچنین، 

   .تواند دلیلی بر پیشرفت و بهبود جریان خون کرونري تلقی گردد مورد نیاز میوکارد می

پردازند، که این به تمرین میي کاهش ضربان قلب در افرادي است که نشان دهنده QTهمچنین بهبود در فاصله 

ترین این دالیل تقاضاي گیرد که مهمو کاهش ضربان قلب به دالیل مختلفی صورت می QTافزایش فاصله 
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