
 

 

 شناي از بعد خشک سوناي و نشستن بازیافت نوع دو در خون اسیدالکتیک دفع میزان مقایسه

  شدید

  4، مجتبی محمودي 3، محمدباقر زمانی 2مجید کاشف ،1اکرم زمانی

 تهران رجایی دانشگاه ، ورزشی فیزیولوژي ارشد کارشناسی -1

  تهران رجایی دانشگاه ، ورزشی فیزیولوژي دانشیار -2

  تهران رجایی دانشگاه ، ورزشی فیزیولوژي کارشناسی -3

 تهران رجایی دانشگاه ، ورزشی فیزیولوژي ارشد کارشناسی -4

 چکیده

 .شدید است شناي از بعد خشک سوناي و نشستن بازیافت نوع دو در خون اسیدالکتیک دفع میزان مقایسه هدف

 ± 01/4وزن سانتیمتر،1/177±12/6 قد سال، 4/27 ± 22/2اهر(سن شهر شناگران نفراز 10 آماري نمونه

 صد شناي از پس ها آزمودنی. شدند انتخاب گرفته، قرار گروه دریک داوطلبانه بصورت کیلوگرم) که 70/72

 الکتیک اسید همچنین  دادند، ساعت انجام 48 زمانی فاصله با جلسه دو طی را بازیافت روش 2 سینه، کرال متر

. شد گیري اندازه) بازیافت دوره 10و 5 دقایق فعالیت، از بعد بالفاصله قبل،(مرحله چهار در ها آزمونی خون

 سه طی سپس شد، گرفته ها آزمودنی از الکتات خونی نمونه) سینه کرال متر 100 شناي(اصلی فعالیت از قبل

 اندازه الکتومتر دستگاه وسیله به خون الکتات میزان فعالیت، از پس 10و 5 دقایق ، فعالیت از پس ، مرحله

 از بیشتر سونا در ، بازیافت 10 و 5 دقایق در الکتیک اسید دفع میزان داد نشان تحقیق نتایج. شد ثبت و گیري

 نشستن در بازیافت، دوره10 و 5دقایق در الکتیک اسید انباشت دیگر عبارتی به) p≤0.05(است بوده نشستن

 تر سریع دفع باعث نشستن به نسبت خشک سوناي بازیافت  داد، نشان تحقیق نتایج.است بوده سونا از بیشتر

 شود می توصیه ورزشکاران و مربیان به پس. دارد خون الکتات میزان برکاهش بهتري تاثیر و شده خون الکتات

 استفاده خشک سوناي بازیافت روش از رقابت، یا مسابقه به زودتر برگشت و خون الکتات تر سریع دفع براي

  .شود

  هوازي بی فعالیت خون، الکتیک اسید نشستن، و خشک سوناي ، بازیافت :کلیدي هاي واژه

 
 
 

Comparison  Amount of blood lactic acid in both types of recovery sit and 
sauna  After intense swimming 

Abstract 
The purpose of the present study the effect of kinds of recovery (sitting and sauna dry) on removing  blood 

lactic acid after one hundered swimming  in the young men. subject selected among physical education teachers 

voluntarily and placed in a group(age: 27.4±2.22 years, height: 177.1±6.12 centimeters, weight: 72.7±4.01 kg, 
BMI: 23.18±1.40 kg/m2) participated in this study. Subjects performed recovery(sitting and sauna) in the 2 
different days with time interval 48hours and following they have started the first session with passive 
recovery(sitting) and after that continued the second session with dry sauna.in every session before the main 

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



activity, they have exercised for 15 minutes in and out of the water and they relaxed and taken lactate blood 
samples and heart rate from the subjects and then during 3 stage immediately after exercising minutes 5 and 10 
recovery,took their heart rate of blood lactate registered by lactometer. And at last for evaluating of the effect of 
under assessment ways on the performance , doing crawl swimming was repeated.for analysis of data: variance 
analysis test in repeated measurefor evaluating difference among different stages of measuring, benfrony test for 
determinig meaningfulness among stages were used.The results showed a dry sauna recovery session has 

significantlyeffect on the removing of  blood lactic acid after the vigorous activity and has significantly 
difference with sitting  recovery in removing  blood lactic acid  after activity and minutes 5, 10(P≤0.05) of 

course, dry sauna comparison to sitting on the removing of lactic acid  has a faster and better. 

Key words : sitting,dry sauna,recovery, blood lactic acid ,anaerobic exercise. 

  مقدمه  

خـون   یمیاییشـ  ياست  که ابتدا در عضله و سـپس در فاکتورهـا   ییراتیتغ یلبه دل به هنگام ورزش یبروز خستگ

 یـد تول يدسـتگاه هـا   ییاست که محصول نهـا  يمواد زائد یدتول یلبه دل ییراتتغ اینشود،  یم یجادورزشکاران ا

اسـت   يهـواز  یبـ  یسمماده محصول متابول یناست ، ا یکالکت یداس یکی،از مواد متابول یکی). 1باشد( یم يانرژ

نشـدن   قـع و مـوثر وا  یژندر عدم حضـور اکسـ   ید،اس ینآن به ا یلدر هم شکستن شدن گلوکز و تبد یجهکه در نت

مـی   یاز انقبـاض عضـالن   یريسـبب جلـوگ   یـک الکت ید.تجمع اسیدآ یبه وجودم یتنفس یرهچرخه کربس و زنج

 يبعـد  ینتمـر  یـا مسـابقه   يورزشـکاران بـرا   یترمز موفق ی،بدن یتاز فعال یناش یخستگ یعبردن سر یناز ب شود.

انجـام   ي). با توجه به پژوهش هـا 2کند( یم یداپ يا یژهو یتت ، اهمیافراستا دوره باز ینشود ودر ا یمحسوب م

کاهش سطح الکتات خـون ، مشـخص شـده     یزانبر م یشینهب یتپس از فعال یافتانواع باز یرتاث ینه،زم ینشده در ا

 ی). رمضـ 3شود( یفعال م یرسطح الکتات خون نسبت به غ ریشتفعال ، باعث کاهش ب یافتباز ياست که برنامه 

غلظـت   ییـرات تغ یـزان استراحت مطلـق، بـر م   ي،خشک و جکوز يسونا یرتحت عنوان تاث ی) در پژوهش1391(

، کـاهش   يخشـک و جکـوز   يدر جودوکاران، نشان داد که اسـتفاده از سـونا   یخون تا سر حد خستگ کتاتال

 خـون فشـار   یـزان کـرد، امـا بـر م    یجـاد ا یسـتولی، در سطح الکتات خون، ضربان قلب و فشـارخون س  يدار یمعن

غلظـت الکتـات خـون، بعـد از      ییـرات تغ يبـر رو  یقـات ) اکثر تحق3و1نداشته است.( يدار یمعن یرتاث یاستولید

 ییـرات خشک) برتغ ي(نشستن و سونا یافتباز يروش ها یرپژوهش به تاث ینمختلف بوده است. در ا يها یتفعال

پـژوهش بـا توجـه بـه      یـن پرداخته شده است، لذا هـدف از ا  ینهصد متر کرال س يسطح الکتات خون پس از شنا

آن بـر   یرو تـاث  یافـت باز یو اصـول  یعلمـ  يهـا  یوهتر و بهتر شـ  یقو شناخت  دق یدپژوهشگران  تائ یرسا يها یافته

بتوانـد راه حـل     یـق تحق یـن ا یجاست نتا یدشنا است، ام نهیشیب یتفعال یکاز بدن پس از  یکالکت یددفع اس یزانم

  .  یدو ورزشکاران ارائه نما یانمرب استفادهجهت  یمناسب يو کاربرد یعلم

  شناسی تحقیق   روش

 شـناگر  آمـوزان  دانـش  از نفـر  10 آمـاري  نمونـه . اسـت ) آزمـون  پـس  و پـیش (تجربـی  نیمـه  نوع از پژوهش این

 70/68 ± 01/4 وزن متــر، ســانتی 1/169±12/6 قــد  ســال، 4/16 ± 22/2سـنی  میــانگین بــا  اهــر شهرسـتان 

 مـی  شـنا  راحتـی  بـه  را متر 100 شناي که مربع، متر بر کیلوگرم 18/21±  40/1 بدنی توده شاخص ، کیلوگرم

 کـرال  متـر  صد شناي از پس ها آزمودنی.  شدند انتخاب گرفته، قرار گروه دریک داوطلبانه صورت به  و کردند



 همچنـین   دادنـد،  انجـام  بازیافـت  برنامـه  دو با ساعت، 48 زمانی فاصله با جلسه دو طی را بازیافت روش 2 سینه،

 انـدازه ) بازیافت دوره 10و 5 دقایق فعالیت، از بعد بالفاصله قبل،(مرحله چهار در ها آزمونی خون الکتیک اسید

 هـاي  روش از یکـی  سـاعت  48 زمـانی  فاصله با متفاوت روز دو در ها آزمودنی:  آزمون اجراي نحوه.شد گیري

 خـونی  نمونـه ) سینه کرال متر 100 شناي(اصلی فعالیت از قبل کردند، اجرا را) خشک سوناي و نشستن( بازیافت

 میـزان  فعالیـت،  از پـس  10و 5 دقـایق  ، فعالیـت  از پس ، مرحله سه طی سپس شد، گرفته ها آزمودنی از الکتات

 غلظـت : خـون  اسیدالکتیک گیري اندازه نحوه.  شد ثبت و گیري اندازه الکتومتر دستگاه وسیله به خون الکتات

  .شد گیري اندازه الکتومتر دستگاه از استفاده با خون اسیدالکتیک

  ها یافته

 یافتدر دفع الکتات خون  در روش باز يتکرار يدر اندازه ها یانسوار یل. نتایج آزمون تحل1جدول 

  خشک و نشستن يسونا

P F  df منبع تغییرات 
  میانگین

 سونا

  میانگین

 نشستن
 آزمون مرحله

 *000/0 15/1539 3 
تعامل 

  مرحله

  1قبل از آزمون  95/4 9/4

الکتات 

 خون

  2 بعداز آزمون   22/14  27/14

*03/0 66/2 6 
تعامل 

 گروه 

 3بازیافت  5دقیقه  30/15 07/13

 4بازیافت 10دقیقه  11/13 08/12

 از بیشـتر  سـونا  در ، بازیافـت  10 و 5 دقـایق  در الکتیـک  اسـید  دفـع  داد نشان تحقیق نتایج ، 1 جدول به توجه با

  ).p≤0.05(است بوده نشستن

  بحث و نتیجه گیري 

 روش در الکتیک اسید میانگین ، اولیه حالت به برگشت 10 و 5 دقیقه در ، که است آن از حاکی ها یافته

 اسید. است بوده بیشتر نشستن از سونا در الکتیک اسید دفع یعنی است بوده بیشتر سونا به نسبت) نشستن(

 شیمیایی ارزش با منبع یک ماده این ، برعکس. دانست ساز و سوخت مضر ذاتا فرآورده یک نباید را الکتیک

 اولیه حالت به برگشت دوره در و ماند می باقی و شده انباشته بدن در موقتا سنگین بدنی فعالیت هنگام که است

 متصل هاي هیدروژن گیرد، می قرار دسترس در دوباره کافی اکسیژن که تمرین شدت از شدن کاسته هنگام یا

 به اسیدالکتیک نتیجه در. شوند می اکسیده نهایت در و گرفته نوکلئوتید آدنین نیکوتین توسط الکتیک اسید به

 می عالوه به.گیرد می قرار استفاده مورد  مجددا انرژي منبع یک عنوان به و شده تبدیل پیروبیک اسید به آسانی

 به نیاز مورد انرژي اولیه حالت به برگشت هنگام). 3و1. (قرارگیرند استفاده مورد گلوکز ساختن براي توانند

 مدتی براي مصرفی اکسیژن حال بااین کند، می پیدا کاهش اي مالحظه قابل مقدار به تمرین کردن متوقف علت

 مازاد انرژي این یافت خواهد  ادامه باالیی نسبتا حد در دارد آن از پیش وشدت مدت به بستگی آن طول که

 در است تمرین هنگام شده انباشته هاي الکتیک اسید همه دفع و بدن انرژي رفته دست از ذخایر ترمیم دار عهده

 مصرفی اکسیژن میزان که معنا بدین ترند فعال اکسیژن ف مصر و تامین هاي مکانیزم فعال اولیه حالت به برگشت



 وام اسیدالکتیک بی بخش اکسیژن وام اولیه و سریع بخش نیست یکسان اولیه حالت به برگشت دوره در

 مرحله این). 1(شود می خوانده اکسیژن وام الکتیک اسید با بخش نام به تر آهسته بخش حالی در است اکسیژن

 اسیدالکتیک بدن همچنین   مرحله این در یابد می ادامه دقیقه 30 وتقریبا شده شروع تمرین خاتمه زمان از ،

 درکبد الکتیک اسید این اعظم قسمت.کند می ،دفع شده جمع خون و عضله در فعالیت نتیجه در را اضافه

 صورت مرحله این طی در که را فیزیولوژیکی متابولیکی هاي روند.شود می گلوکز به تبدیل فعال غیر وعضالت

  ).  3و2(نمود  تر سریع کردن سرد مرحله در استفاده از سونا با توان می گیرند می

  پژوهش علمی –اجرایی پیام

 تاثیر و شده خون الکتات تر سریع دفع باعث نشستن به نسبت خشک سوناي بازیافت داد، نشان تحقیق نتایج

 تر سریع دفع براي شود می توصیه ورزشکاران و مربیان به پس. دارد خون الکتات میزان برکاهش بهتري

  .شود استفاده خشک سوناي بازیافت روش از رقابت، یا مسابقه به زودتر برگشت و خون الکتات
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