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  چکیده

ساز، بر تغییرات و میزان دفع هدف این مطالعه بررسی اثر سه نوع بازیافت فعال پس از فعالیت شدید وامانده

پروتکل پژوهش در چهار هفته متوالی اجـرا   گیران جوان بود.الکتات خون، ضربان قلب و فشارخون کشتی

 نخبـه  جـوان  گیـران تعداد کشـتی  ها، از روش کانتر باالنس استفاده گردید.سازي آزمودنیراي همسان بشد. 

از آزمـون   بودنـد.  BMI  ،1.68±22.14و سال17.44±1.15 ،میانگین سنیبا سال 19تا16بین  نفر) 16(

دویـدن بـا   ي، (دویـدن،  ادقیقـه 15بازیافت فعال سازاستفاده شد.از سه روشبروس به عنوان فعالیت وامانده

هـاي  کشش ایستا و دویدن با کشش پویا) ویک روش بازیافت غیر فعال(گروه کنترل) اسـتفاده شـد. نمونـه   

در ایـن پـژوهش بـراي     جمـع آوري شـد.   ،بعد از فعالیـت 15و دقیقه   3خونی در سه مرحله قبل،  دقیقه 

اسـتفاده   فرونـی تعقیبی بنو از آزمون  ANOVAمحاسبه همبستگی بین متغیرها، از آزمون آنالیز واریانس 

گیران جوان، در سـه روش  بین تغییرات ضربان قلب، الکتات خون و فشارخون کشتیدر نتیجه، شده است. 

  . به دست نیامدداري بازیافت فعال اختالف معنی

  الکتات خون، ضربان قلب. فعالیت وامانده ساز، بازیافت فعال، کشتی، واژگان کلیدي:

The response of blood pressure, blood lactate and heart rate in three active 
recovery methods after an exhaustive exercise in young wrestlers. 
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      Abstract                                                                                                                             
In wrestling during the tournament season, it is common to have three, four or five matches in 
a row. The recovery process should be optimized for performance capabilities to be restored 
to base line as soon as possible. The aim of this study was to verify the effects of three active 
recovery methods (jogging at 50-60% of HR, jogging and static stretching, jogging and 
dynamic stretching) on the heart rate, blood pressure and blood lactate concentration after 
maximum intensity exercise. To determine which active recovery protocol would reduce 



faster the maximum heart rate, blood pressure and high blood lactate concentration produced 
by high intensity exercise (HIE). Sixteen cadet and junior national freestyle wrestlers 
(mean±SD:age17.5±1.5 years, Height 173.2 ± 5.7cm, weight 66.7± 8.4 kg, BMI 22.1± 1.6 
and 4.4± 1.6 years of wrestling-training experience ), Volunteered to participate on Bruce 
Treadmill Test. Heart rate (HR), blood pressure (BP) and blood lactate (BL) were analyzed 
before and after the test. The recovery session consisted of 15 min at 50-60% maximum 
Heart rate (MHR). Heart rate and blood pressure measured immediately after Bruce 
Treadmill Test and blood lactate was measured at 3 and 15 min after the test. There were not 
significant between in three active recovery methods.    
Key words. active recovery, wrestling, exhaustive exercise, Blood lactate, heart rate. 

  

  مقدمه 

ویژه در اي در جهان برخوردار است و بهکشتی ورزشی است که به دلیل قدمت آن از اهمیت و جایگاه ویژه

دز جریان یـک مسـابقه، بـه طـور      باشد. در رشته ورزشی کشتی،بین مردم ایران داراي محبوبیت خاصی می

تـر  مبارزه را براي ورزشـکار پیچیـده  شود. این امر مدیریت در یک روز انجام می پنج کشتی حتی تا معمول

بایست آمادگی کافی بـراي رقابـت   کند. زیرا ورزشکار عالوه بر حفظ عملکرد مناسب در هر رقابت، میمی

رسد که کاهش در عملکرد از یک مبارزه به مبارزه دیگر به طور بعدي را داشته باشد . این طبیعی به نظر می

هـاي  مربوط به کاهش وضـعیت جسـمانی باشـد. در بیشـتر رشـته      عمده ناشی از خستگی و در مرحله بعد

اي، فاصله زمانی بین دو مسابقه، آنقدر طوالنی نیست کـه  هاي مبارزهورزشی، مانند کشتی و یا سایر ورزش

انرژي از دست رفته به خوبی بازسازي شود. بدیهی است کامل نشدن دوره بازیافت، و انتقـال خسـتگی بـه    

کاهش عملکرد و ادامه این روند منجر به خستگی مزمن و ایجاد عارضه بـیش تمرینـی    مرحله بعد منجر به

سازي  است و باید در طراحی . بنابراین، بازگشت به حالت اولیه، بخش اصلی از فرایند آماده]1[خواهد شد

به بهبـود  تمرین مورد توجه جدي قرار گیرد. روشهاي بازیافت باید طوري طراحی و اجرا گردند که نه تنها 

بازیافت کمک نمایند، بلکه خود تبدیل به عاملی براي صرف انرژي بیشتر و ایجاد خستگی نگردند. بنابراین 

بدنی، رمز موفقیت ورزشـکاران و مربیـان بـراي مسـابقه بعـدي       از بین بردن سریع خستگی ناشی از فعالیت

  .]3[کند  می اي پیدا شود. در این راستا دوره بازیافت ، اهمیت ویژه محسوب می

  شناسی تحقیق   روش

هاي توجیهی، بـه منظـور همسـان سـازي     ها و برگزاري جلسهپس از طی مراحل مقدماتی انتخاب آزمودنی

ها، از روش کانتر باالنس استفاده شد. قبل از اجراي آزمون، ضربان قلـب پایـه، فشـارخون پایـه و     آزمودنی

به فاصله یک هفته از یکدیگر برگـزار   هر جلسه آزموننمونه خونی جهت سنجش الکتات پایه، گرفته شد. 

درصد اجرا شد. در هـر جلسـه،    60±5گراد و رطوبت نسبی درجه سانتی22±2ها در دماي گردید. آزمون

اي بروس را تا حد واماندگی بر روي نوار گردان اجرا مرحله7ها پس از گرم کردن مقدماتی، ازمون آزمودنی

ر اعمالی از آزمون درك فشار بورگ استفاده گردید. اطالعات ضربان قلب فعالیتی و نمودند. براي تعیین فشا



ها پس از شد. آزمودنیمیزان اکسیژن مصرفی به وسیله نوار گردان ثبت و توسط گیرنده آزمون، یادداشت می

ـ  کـه در هاي بازیافت دقیقه با یکی از روش15ساز طبق برنامه، به مدت اجراي آزمون وامانده ن پـژوهش،  ای

گـرفتن فشـارخون و نمونـه     -1سه روش بازیافـت فعـال و یـک روش غیرفعـال مـورد اسـتفاده، شـامل:        

گرفتن فشارخون و  -2دقیقه) 12قلب( حداکثر ضربان %60% تا  50دقیقه)، دویدن اهسته با شدت 3خونی(

و متعاقـب آن   دقیقـه) 6قلـب(  حـداکثر ضـربان   %60% تا  50دقیقه)، دویدن اهسته با شدت 3نمونه خونی(

 %60% تـا   50دقیقه)، دویدن اهسته با شدت  3گرفتن فشارخون و نمونه خونی( -3دقیقه) 6کشش ایستا (

  دقیقه).6دقیقه) و متعاقب آن کشش پویا (6قلب ( حداکثر ضربان

  .: دراین پژوهش از نشستن بر روي صندلی (گروه کنترل)، استفاده شدبازیافت غیر فعال

دوره بازیافت، ضربان قلب (با استفاده از ساعت پوالر و بلت) و فشـارخون (بـا فشارسـنج    بالفاصله پس از 

-درجه  سـانتی 4هاي خونی در محیط سرد، تقریبا اي) ثبت گردید و نمونه خونی نیز گرفته شد. نمونهجیوه

الکتات گروه مـورد  ها به ازمایشگاه منتقل گردید. گراد (کلمن یخ)، نگهداري و بالفاصله بعد از اتمام آزمون

مطالعه، از طریق نمونه خون توسط آزمایشگاه مجاز اندازه گیري شـده و صـحت آزمـایش توسـط پزشـک      

آوري هـا، جمـع  هاي توصیفی نیز براي توصیف آزمودنیمتخصص آزمایشگاه تائید شده است. همچنین داده

اي جمع آوري هاي رایانهده از پایگاهاي واستفامبانی نظري وپیشینه پژوهش به روش مطالعه کتابخانه گردید.

  شده است.

  ها یافته

محاسبه شده که نشـان           835/0و سطح معنی داري برابر  181/0برابر Fمقدار  1هاي جدول بر اساس یافته 

گیران جوان، در سـه روش بازیافـت فعـال اخـتالف معنـی داري      دهد، بین تغییرات الکتات خون، کشتیمی

  وجود ندارد.

 میلی( مطالعه مورد گروه فعال بازیافت روش سه در خون الکتات تغییرات معیار انحراف و میانگین - 1 جدول

  )لیتر بر مول

  

  نام گروه

  گیري سطح اسید الکتیکزمان اندازه

  دقیقه بعد از بازیافت 15  دقیقه بعد از فعالیت 3  استراحت

انحراف   میانگین

  معیار

انحراف   میانگین

  معیار

انحراف   میانگین

  معیار
  64/1  58/4  49/1  71/6  40/0  84/1  دویدن

دویدن با کشش 

  ایستا
84/1  40/0  13/7  71/1  51/4  72/1  

دویدن با کشش 

  پویا
84/1  40/0  96/6  11/2  26/4  43/1  

  835/0 داريسطح معنی

محاسبه شده که  795/0و سطح معنی داري برابر  231/0برابر F، مقدار 2هاي جدول بر اساس یافته



گیران جوان، در سه روش بازیافت فعال اختالف معنـی  دهد. بین تغییرات ضربان قلب کشتینشان می

  داري وجود ندارد.

ضربه در ( مطالعه مورد گروه فعال بازیافت روش سه در ضربان قلب تغییرات معیار انحراف و میانگین - 2 جدول

  )دقیقه

  

  نام گروه

  گیري ضربان قلبزمان اندازه

  دقیقه بعد از بازیافت 15  بالفاصله بعد از فعالیت  استراحت

انحراف   میانگین

  معیار

انحراف   میانگین

  معیار

انحراف   میانگین

  معیار
  76/10  06/115  94/9  38/198  64/6  31/68  دویدن

دویدن با کشش 

  ایستا
31/68  64/6  94/194  03/10  94/114  45/12  

دویدن با کشش 

  پویا
31/68  64/6  69/198  63/8  63/112  99/10  

  795/0 داريسطح معنی

محاسبه شده کـه   514/0و سطح معنی داري برابر  675/0برابر F، مقدار 3هاي جدول بر اساس یافته

اخـتالف  گیران جوان، در سه روش بازیافـت فعـال   دهد. بین تغییرات فشارخون خون کشتینشان می

  معنی داري وجود ندارد.

میلی متر ( مطالعه مورد گروه فعال بازیافت روش سه در فشارخون تغییرات معیار انحراف و میانگین - 3 جدول

  )جیوه

  

  نام گروه

  گیري فشارخونزمان اندازه

  دقیقه بعد از بازیافت 15  بالفصله بعد از فعالیت  استراحت

انحراف   میانگین

  معیار

انحراف   میانگین

  معیار

انحراف   میانگین

  معیار
  68/9  59/82  82/10  47/110  88/10  03/86  دویدن

  07/9  18/85  45/12  94/114  88/10  03/86  دویدن با کشش ایستا

دویدن با کشش 

  پویا
03/86  88/10  63/112  99/10  56/86  61/10  

  514/0 داريسطح معنی

  بحث و نتیجه گیري  

هاي ریچارد سون، رین هـارت، بـوچر، زئورنیـک،    مدت بازیافت با نتیجه تحقیقي نتیجه این تحقیق درباره

اما نتایج ضد و نقیض دقیقه دانسته اند همخوانی دارد.  15کمپل، و کوردیل که زمان بازیافت را در محدوده 

در ایـن  تحقیقات زیـادي  تواند ناشی از عوامل متعددي باشد.دهد که بازیافت موثر، میدر این باره نشان می

، وبعضی دیگر آن را رد می کنند ]1،6[زمینه صورت گرفته که برخی از آن ها نتیجه پژوهش حاضر را تایید

 15و  3رسد، در فاصله زمانیدرنتیجه پژوهش حاضر با نتایج آنها همخوانی نداشته و به نظر می. ]5، 4، 2[



مقایسـه بـا یکـدیگر و در مقایسـه بـا       هاي بازیافت بر الکتات، فشار خون و ضـربان قلـب، در  دقیقه، روش

هـا دوره ي بازیافـت را   اما نکته جالب توجه این اسـت کـه بیشـتر پـژوهش     بازیافت غیر فعال موثر نیست.

هاي اما بررسی تاثیر روشروندي وابسته به زمان می دانند که موجب می شود، خستگی تمرین از بین برود. 

  وع پژوهش دیگري باشد.تواند موضبازیافت بر بهبود عملکرد، می

  تقدیر و تشکر

نویسندگان این مقاله از کلیه مربیان و قهرمانان استان البرز که در انجام این پژوهش همکاري الزم را داشتند 

  کمال سپاس و امتنان را دارند.
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