
  

  

  

  

  

علوم تربیتی و روانشناسی يدانشکده

تربیت بدنی و علوم ورزشیگروه آموزشی 

  

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

  ي تربیت بدنی گرایش فیزیولوژي ورزشی کاربرديدر رشته

  :عنوان

هاي تاثیر یک جلسه تمرین مقاومتی به روش هرمی مسطح  و دوگانه بر متغیربررسی 

  گیران نوجوانهماتولوژیکی کشتی 

  :راهنمادتیاسا

  دکتر لطفعلی بلبلی و دکتر عباس معمار باشی

  :استادمشاور

  دکتر سلیم واحدي

  :پژوهشگر

  عطا برزگر

  1396مرداد 

  



  عطا: نامولی بگلوبرزگر:نامخانوادگیدانشجو

  :نامهعنوانپایان

هاي هماتولوژیکی کشتی گیران تاثیر یک جلسه تمرین مقاومتی به روش هرمی مسطح  و دوگانه بر متغیربررسی 

  نوجوان

  سلیم واحدي دکتر: راستادمشاودکتر لطفعلی بلبلی و دکتر عباس معمار باشی        :راهنمااتیداس

ورزشی                                                              فیزیولوژي:گرایشورزشیعلوموبدنیتربیت:رشتهارشدکارشناسی:یتحصیلمقطع

  101:اتتعدادصفح  24/05/1396:دفاعتاریخعلوم تربیتی و روانشناسی   : دانشکدهمحققاردبیلی:دانشگاه

  :چکیده

تاثیر یک جلسه تمري مقاومتی با دو الگوي باردهی تمرین با وزنه بررسی حاضرمقایسه و  پژوهش ازهدف :مقدمه

  .هاي هماتولوژیکی کشتی گیران رده نوجوانان بودبر متغیر) هرمی دوگانه و هرمی مسطح(

نامه انتخاب نفر کشتی گیر نوجوان سالم به صورت  هدفمند با استفاده از یک پرسش 21تعداد : روش شناسی

نفر نیز به عنوان گروه کنترل  7نفر تمرین هرمی دوگانه و  7نفر گروه تمرین هرمی مسطح،  7: گروه ها شامل.شدند

ها مشخص شد و یک هفته  دیگر در بندي شده، یک تکرار بیشینه هر یک از آزمودنیي زمانمطابق برنامه. بودند

 6. ساعت پس از تمرین جمع آوري شد 24خونی قبل، بالفاصله و هاي ي آزمون اصلی شرکت کردند و نمونهجلسه

. تمرین پایین تنه با شیوه تمرینی هرمی مسطح انجام شد 3تمرین باال تنه و  3تمرین مختلف شامل 

  .تجزیهو تحلیلشدند Bonferroniدادههایجمعآوریشدهبهوسیلۀآزموناندازهگیریمکرروآزمونتعقیبی 

ن داد که اجراي یک جلسه تمرین مقاومتی به شیوه هرمی مسطح و دوگانه بر سطوح نتایج این پژوهش نشا: نتایج

گلبول هاي قرمز خون، هماتوکریت خون، لنفوسیت خون، نوتروفیل خون، حجم متوسط هموگلوبین خون، وزن 

حاکی نتایج هم چنین . )P<0/05(متوسط هموگلوبین خون و غلظت متوسط هموگلوبین خون تاثیر معناداري دارد 

هموگلوبین خون، سطح  یک جلسه تمرین مقاومتی به شیوه هرمی مسطح و دوگانه بر سطوح از آن بود که انجام

  .)P>0/05(پالکت خون و گلبول هاي سفید تاثیر معناداري ندارد 

یژه اتخاذ تصمیمات مبتنی بر تحقیق حاضر پیرامون تاثیر فعالیت هاي بدنی بر روي عوامل خونی به و: نتیجه گیري

  .شاخص هاي هماتولوژیکی کشتی گیران، نیازمند بررسی، مطالعه بیشتر و کنترل بسیاري از متغیرهاي دخیل است

  .، متغیرهاي هماتولوژیک، کشتی گیران نوجوان)هرمی مسطح و هرمی دوگانه(تمرین مقاومتی :هاکلیدواژه



  

کشتی ورزشی با قدمت چندین هزار سال که در طول تاریخ سیر تکاملی خود را پیموده و اکنون به  

عنوان ورزشی مفید قادر است کلیه ابعاد وجودي انسان را تکامل بخشیده و نقش مهمی در تربیت، رشد و 

که امروزه جوامع با توجه به پیشرفت سریع در فن آوري . هاي جسمانی و حرکتی ایفا کندارتقاي قابلیت

بشري را دستخوش کم تحرکی نموده است، ورزش کشتی به نحو مطلوبی قادر است مهارت، قدرت تعقل، 

بهداشت روانی، عاطفی، اجتماعی، اخالقی، سیاسی، اقتصادي و تبحر در انجام عملیات نظامی را تکامل 

  .به سزایی داشته باشدتواند در غنی سازي اوقات فراغت انسان ها تأثیر بخشد و هم چنین می

ها مقاومت آموزند که چگونه در برابر سختیکنند، میافرادي که چندین سال کشتی را تمرین می   

کنند، براي رسیدن به هدف پرتالش باشند و براي کسب پیروزي و موفقیت شجاعانه و با شهامت مبارزه 

عملیات حریف و با درایت، تفکر و  گیر در حین مبارزه با تجزیه و تحلیل حرکات ویک کشتی. کنند

. افزایدگیرد و این چنین بر قدرت اراده، و اعتماد به نفس خود میاستدالل مفید و پیروزمندانه تصمیم می

گیر باید قدرت فکري یک شطرنج باز، قدرت عضالنی یک وزنه بردار، انعطاف پذیري، تحرك یک کشتی

ي ماراتن را داشته باشد تا موفق به قامت یک دوندهیک ژیمناست، چابکی یک دونده ي سرعت و است

اند و سیستم هاي کلیه عضالت، مفاصل و اندام هاي بدن در حین کشتی فعال. کسب مقام قهرمانی شود

  ).1388، 1نوربخش(شوند انرژي هوازي و غیرهوازي در طول تمرینات کشتی تقویت می

ارت ها و حرکاتی را مشاهده خواهیم کرد که نیاز با بررسی دقیق ورزش هاي مختلف،در بیشتر آنها مه

کشتی هم از این مقوله مستثنی ).1381جیمز سی،(باالیی به آمادگی بدنی، قدرت و سرعت توأم دارند

نبوده و کشتی گیران براي دستیابی به برتري در مسابقات سطح باال به آمادگی جسمانی باالیی نیاز 

ه این سطح از آمادگی، قدرت یکی از عوامل مهم و اثر گذار می براي رسیدن ب). 1385میرزایی،(دارند

  ).2004کرامر، (باشد 

تعیین سهم هریک از متغیرها در ساختار یک برنامه تمرین مقاومتی مطلوب براي تاثیر بر شاخص هاي 

العه در این مط.هماتولوژي تا حدود زیادي به تالش و ابتکار محققان و انجام مطالعات بیشتر بستگی دارد

سعی شده با توجه به نقش بار تمرین در هر نوبت از تمرین مقاومتی، تغیرات شاخص هاي هماتولوژي در 

  .دو شیوه باردهی متفاوت بررسی قرار گیرد

                                                            
1.noorbakhsh



بدنی،  یاثرونقشفعالیتگوییبهسواالتبیشماردرزمینهآنو پاسخضرورتتحقیقبرایرسیدنبهاهدافعالی       

پیشرفتسریععلومو  .یتربیتبدنیوعلومورزشیبودهاستمحققینرشتههموارهموردتوجهاساتیدو 

فناوریشرایطیرابهوجودآوردهاستکهبشربرایبرآوردهساختننیازهایخودچندانبهفعالیتبدنیوابستهنیست، 

درحالیکهطبیعتو ساختاربدنیانسانتغییرچندانینکردهو نیازهایفطریو 

- سالمتجسمانی، شرایطیرافراهممیآگاهیازدانشحفظ. ضروریانسانبهفعالیتبدنیهمچنانباقیاست

  .هایبدنیو ورزشیتوجهخاصیداشتهباشندآوردکهاقشارمردمبهفعالیت

- گیریسودمندیروشهاییبرایاندازههایتمرینینوینمحققانبهدنبالراههایاخیرباتوسعهبرنامهو روشدرسال      

- ترینروشیکیازمهم .بدنیهستندهایتمرینیو مواردیازقبیلتغییراتساختاریو فیزیولوژیکیبدنهنگاماجرایفعالیت

  ).2003، 1روبرگس(گیریمتغیرهایبیوشیمیاییاستهابرایارزیابیفشارتمرینو میزاناثرگذاریآنبرورزشکاراناندازه

-ها،نظربیشترپژوهشرسانی،دفعموادزایدوپایداریحجممایعاتبدنوهورمونبافتخونبهسببعمالکسیژن      

، 2رشیدالمیر(هایبدنیوورزشیبهخودجلبکردهاستدرمقابلفعالیتگرانرابرایبررسیچگونگیتاثیرپذیریاینعوامل

- دهد،بستهبهنوع،شدتومدتآنمییورزشدرخونرخمیتغییراتفیزیولوژیکیکهبهوسیله).2013

) PLT(هابههمراهپالکت)RBC(هایقرمزخون،گلبول4)Hb(،هموگلوبین3تواندمنجربهکاهشهماتوکریت

  ).2003روبرگس ؛(شود)WBC(هایسفیدخون،وافزایشدرمیزانگلبول

  

  بیان مسئله-1-2

تمرین مقاومتی که به عنوان تمرینات قدرتی یا تمریناتی با وزنه شناخته می شود، یکی از روش هاي 

یکی از شیوه هاي .تمرینی است که ورزشکاران جهت کسب آمادگی جسمانی از آن استفاده می کنند

د قدرت می تواند منجر به ایجا)ایزوکنتیک، ایزومتریک و مقاومت متغیر(مختلف تمرین هاي مقاومتی 

می )از قبیل ترکیبی از ست ها،تکرارها و مقاومت ها (به عالوه یکی از سیستم هاي مختلف تمرین . شوند

تغییرات در شکل و ساختار بدن، .تواند به طور معنی داري موجب افزایش قدرت و هیپر تروفی عضله شوند

موفقیت یک برنامه بستگی .هندهدف اکثر ورزشکاران است که برنامه تمرین هاي مقاومتی را انجام می د

پروتکل . ي تمرینی و سیستم تمرینی دارد که در نهایت باعث تحریک عضالت می شودبه تأثیر برنامه

                                                            
1-Robergs
2-Rashid Lamir
3- Hematocrit
4-Hemoglobin



فلک و (هاي مختلف تمرینات مقاومتی باعث بهبود جنبه هاي مختلف عصبی عضالنی می شود

  ).1997همکاران

جام تمرینات مقاومتی براي بهبود عملکرد ان.سرعتی است –از آنجا که ورزش کشتی یک ورزش قدرتی 

از طرفی، با توجه به اینکه مسابقات کشتی، در کالس هاي وزنی مختلف انجام می .ورزشکار ضروري است

شانس موفقیت باالتري دارد، زیرا استقامت . بنابراین، در هر وزن کشتی گیري که قوي تر باشد. شود

اجراي .گی بستگی به فاکتور استقامت در قدرت داردعضالنی براي اجراي مکرر فنون و تحمل خست

تکنیک ها و مهارت ها در سطح عالی نیاز به قدرت عضالنی باالیی دارد، به خصوص براي فنونی که با 

هایی است که کشتی از جمله ورزش) .1370پرفسوررایکوپتروف،.(همراه است) بلند کردن(لیفت کردن

اگر یک نوجوان کشتی . ي تمامی کشتی گیران فراهم می کندفرصت یکسانی را براي کسب موفقیت برا

. گیر در اجراي بعضی مهارت ها ضعف نشان دهد با تمرین و ممارست می تواند آنها را به خوبی فرا بگیرد

. اگر نوجوانی از قدرت بدنی کافی برخوردار نباشد، می تواند در این رشته قدرت بدنی خود را افزایش دهد

ی زود از پاي در می آید و خسته می شود، می تواند استقامت بدنی خود را بهبود اگر در حین کشت

خصوصیات .تاکتیک، آمادگی روانی و انگیزه رقابت اساساً در موقعیت کشتی گیر نقش بسزایی دارند.بخشد

مثل قد و قواره، و سرعت بدنی که در رشته هاي دیگر ورزشی امتیاز محسوب می )ارثی(بدنی مادر زادي

  ).1382مارتل ،(ود، به خودي خود در رشته کشتی جایی نداردش

هاي ساختاري و فیزیولوژیکی هریک از هر رشته ورزشی بنا بر شرایط و ماهیت خود و خصوصیت

براي ). 1378قضایی،(هاي مناسب و موثري براي آن طرح ریزي کنیمکند که برنامهایجاب می ورزشکاران

و حجم تمرین ضروري ) بار(به متغیرهاي اولیه مثل شدت طراحی یک تمرین مقاومتی توجه 

از طریق دست کاري مناسب متغیر هاي برنامه تمرین مقاومتی مثل نوع تمرین، تعداد ). 2001جونز،(است

هاي متنوعی ست، انتخاب مقاومت، تعداد تکرار ها و یا استراحت بین دوره هاي تمرینی می توان برنامه

براي نمونه، نیاز به توسعه قدرت در افرادي که به منظور . هاي مختلف طراحی کرد براي افراد با آمادگی

استقامت عضالنی و هایپرتروفی براي این گروه در حد . سالمتی تمرین می کنند در حد متوسط است

آمادگی عمومی کافی است، اما براي ورزشکاران نخبه، باید تمریناتی انجام شود که ورزشکاران بتواند به 

  ).2004کرامر،(حداکثر قدرت، استقامت عضالنی و هایپرتروفی دست یابد



طور معمول  هستند به) حجمی(و بدنسازي ) قدرتی(دو نوع معمول تمرین مقاومتی، پاورلیفتینگ      

- ها میبرنامه قدرتی شامل استفاده از وزنه سنگین، تکرارهاي کم و فواصل استراحت طوالنی بین نوبت

ي حجمی عموما شامل وزنه سبک، تکرارهاي بیشتر و فواصل استراحت کوتاه تی که برنامهدر صور. باشد

نوع تمرین مقاومتی مورد استفاده در این ). 2002، 1؛ متیو وتیفالت2005آهتیانین، (باشدها میبین نوبت

ین الگوي هرم مسطح بهتر. و دوگانه خواهد بود 2پژوهش قدرتی بوده و روش باردهی با الگوي هرم مسطح

- شروع می ٪60این الگوي باردهی با گرم کردن یعنی بار . باردهی براي دستیابی به قدرت بیشینه است

  ).1384بومپا،(ماندثابت می ٪90شود و پس از آن با بار اجرا می ٪80شود سپس تمرین با یک دور 

گوي هرمی دوگانه از دو ال.پیشنهاد شده است» نیومر«و » گروسر«توسط  1986الگویهرمیدوگانه در سال 

 .هرم تشکیل شده که یکی از آن بهصورتواژگونرویقلههرمدیگرقرارگرفتهاست

. تعدادتکرارهاازپایینتاقلههرمکاهشیافته،سپسدوبارهدرهرمدومافزایشمییابد

 80تا85بیشترپیشنهاددهندگاناینالگواشارهمیکنندکهدورههایپایانیکهمیزانبار

بااینفرضکهچونمیزانبارکمتر  .گرفتهمیشوددرصداست،بیشتربرایبهبودتوانبهکار

است،نیرورامیتوانسریعتراعمالکرد؛بااینحالزمانیکهدورهایپایانیاجرامیشوند، 

ممکناستدستگاهعصبیمرکزیوعضالتدرگیربهآستانهواماندگیبرسندکهدرچنین شرایطی،ایندورهافوایدپیش 

بینیشدهرادرپی نخواهندداشت،بر عکس باتوجهبهاینکه 

دهد،فراخوانیسریع،تارهایتندانقباضرادچاراختاللمی ممکناستخستگیرخ

  ).1384بومپا،(پیامددورهایپایانیدراینالگویباردهی،بهجایازدیادتوان،باعثافزایشحجمعضالنی خواهدشد.سازد

تشکیل شده که در درون حفرات قلب و عروق در گردش ) پالسما(خون از دو جزء سلولی و مایع 

محتوي . ها می باشند، در پالسما شناورندي قرمز و سفید و پالکتهاعناصر سلولی خون که گلبول.است

سلولی و شیمیایی خون و وظایف گوناگون و مختلف ، آن را در بدن به یک سیستم حمل و نقل بسیار 

  .پیچیده و کامل تبدیل کرده است

در درجه .شودهاي تمامی بدن میجریان خون تقریبا منجر به از بین رفتن اختالفات محیط داخلی سلول

اي براي انتقال اکسیژن،مواد غذایی،هورمون ها و مواد ضد اجسام خارجی و ضد عفونت به اول خون واسطه

بافت هاست و از طرف دیگر، انتقال گاز کربنیک و دیگر محصوالت زائد را از بافت ها به اندام دفعی به 

                                                            
1- Matthew and Thyfault.
2- Flat pyramid



یکنواختی نسبی درجۀ حرارت و تداوم در ضمن گرما توسط خون به ترتیبی توزیع می شود که .عهده دارد

  ).1368سمنانیان(آن در همۀ بدن برقرار باشد

عوامل خونی و در رأس آن گلبول هاي قرمز و هموگلوبین، وظیفۀ اصلی نقل و انتقاالت مواد مغذي و 

ا را هها به منظور دفع از ریههاي فعال و حمل مواد زائد و دي اکسید کربن از بافتاکسیژن را براي بافت

هاي ورزشی براي باال بردن توان هوازي و استقامت از طرفی ثابت شده است که فعالیت. برعهده دارند

یکی از عواملی که به نظر می رسد از اهمیت خاصی برخوردار . بدنی، به عوامل متعددي بستگی دارند

رمز، میزان هموگلوبین هاي قعالوه بر این، تعداد گلبول. است، ظرفیت حمل اکسیژن توسط خون می باشد

ها و دفع دي اکسید کربن، از عوامل و هماتوکریت در افزایش یا کاهش ظرفیت انتقال اکسیژن به بافت

  ).1382ویدمن .(روندضروري به شمار می

اي است حفظ شرایطهموستازدربدنمیباشدکهدرایمنیبدننقشبه از وظایف اصلی خون که مایع واسطه

غییراتهماتولوژیکناشی ازفعالیتبدنی،توسطبسیاریازپژوهشگرانموردتوجه درسالهایاخیرت .سزاییدارد

یسفیدخون ایجاد فعالیتبدنیمیتواندتغییراتویژهایدر تعداد،توزیعزیرگروههاوتکثیرگلبولها .قرارگرفتاست

). 2001رونسن و همکاران،(کند

ویلمور و (اتحتتاثیرقراردهندنوع،شدتومدتفعالیتازجمله،مهمترینعواملیهستندکهمیتوانندپاسخهایهماتولوژیکر

- بهایننتیجهرسیده)1990(1زیبو و همکارانش). 2005همکاران

اندکهتمریناتبدنیکهافزایشتوانکاربدنیوازدیاداکسیژن 

- خونمحیطی منجرمی 2مصرفیبیشینهرابههمراهدارد،بهیکرشتهتغییراتیدربدنازجملهدستگاهاریترویستی

رینکردهنخبه، دارایسطوحهموگلوبین آوردکهورزشکارانتمگرددواینتصویررابهوجودمی

هاي بویاجیو و اما یافته. باالترونیزتعداداریتروسیتبیشتریدرخونمحیطینسبتبهافرادتمریننکردههستند

هاي هاي قرمز در دختران و پسران جوان در ورزشداري در متغیرهاي گلبولکاهش معنی) 2000(3تارالو

گزارش کردند که تغییرات درسطح ) 2005(4همکاران از طرفی هوي جون و. دهدزیر بیشینه نشان می

دار نیست اما ماراتن معنی ساعته فوق 24هموگلوبین و هماتوکریت خون بالفاصله بعد از یک مسابقه 

درمطالعه . دوندگان مشاهده کردند WBCو ) PLT(داري در میزان پالکت افزایش معنی

                                                            
1- Zbigiew et al.
2- Erthrocyte system
3- Boyajiev and Taralov.
1- Huey- June et al.



در حالی که در بعضی ).2005قابریل، (لیتگزارشکردهاندهایمتعددیافزایششمارگلبولهایسفیدرابهدنبالفعا

هاي سفید گلبول). 2007روبسان و همکاران، (مطالعه ها، تغییرمعناداریپیامدفعالیتبدنیمشاهدهنشدهاست

هاي ایمنی بدن نقش بسزایی دارند این نقش به صورت مستقیم از طریق فعالیت سلولی یا در همه جنبه

فعالیت بدنی ممکن است تغییرات زیادي . گیردرهایش عوامل محلول انجام میبه صورت غیرمستقیم با 

هاي هماتولوژي نیز با هر همچنین پاسخ. هاي سفید خون ایجاد کندها و تکثیر گلبولدر تعداد زیرگروه

تواند تحت تاثیر عواملی همچون شدت، زمان، مدت و شرایط نوع فعالیت یکسان نیست، پاسخ خونی می

  ).1،2001رونسن و همکاران(قرار گیرد محیطی 

با توجه به جایگاه و اهمیت رشته پرطرفدار کشتی در کشورمان و نبود اطالعات علمی کافی به ویژه در 

جلسه تمرین مقاومتی به روش هرم  گیران نخبه نوجوان تحقیق حاضر با هدف اینکه یکمورد کشتی

  سیستم ایمنی به وجود خواهد آورد؟مسطح و دوگانه، چه تغییراتی در هماتولوژي  و 

  

  اهمیت و ضرورت تحقیق-1-3

با هدف بررسی تاثیر یک جلسه تمرینات مقاومتی بر شاخص هیچ تحقیقی با توجه به اطالعات موجود 

بنابراین این اطالعات براي تشخیص و کنترل در طب  .گیران انجام نشده استکشتیهاي هماتولوژي 

بسیار حیاتی و مهم هستند و ورزش ممکن است پارامترهاي خونی را تحت هاي خونی ورزشی، شاخص

کنند هنگامی که شناسی بازي میهاي فیزیکی  و فیزیولوژیکی نقش مهمی را در خونپاسخ. تاثیر قرار دهد

کند که این شود و این بیان میشود اثر ورزش در سطوح مختلف خون دیده میخون تجزیه و تحلیل می

هاي مختلف از روز و فرکانس ورزش و همچنین شرایط فیزیکی و به شدت و مدت ورزش در زمانها تفاوت

  ).2013رشیدالمیر،(فیزیولوژیکی بستگی دارد 

جا که برخی از جلسات تمرین به ویژه در فصل مسابقات از شدت باالتري برخوردارند و از آن      

تواند دازند در سیستم گردش خون و متغیرهاي آن میورزشکاران مجبورند با شدت باالتري به تمرین بپر

ي رقابت تاثیر بسزایی دارد، تشخیص و تعیین مفید یا تغییراتی ایجاد شود که در نهایت بر اجرا و نتیجه

مضر بودن تغییرات ایجاد شده در بدن، میزان تغییرات ساختاري و بیوشیمیایی و همچنین چگونگی تعیین 

یجاد شرایط مختلف تمرینی براي افراد موضوعاتی هستند که بخش اعظم توجه فعالیت بدنی مناسب و ا

                                                            
2- Ronsenet al.



هاي بیماري در برخی معتقدند تمرین منظم روزانه به کاهش نشانه. گران را به خود جلب کرده استپژوهش

در هاي اخیر تغییرات فیزیولوژیکی و هماتولوژیکی ناشی از فعالیت انجامد به همین دلیل در سالافراد می

  .گران و کارشناسان را به خود معطوف ساخته استخون توجه بسیاري از پژوهش

توان تغییرات ناشی از اجراي فعالیت ورزشی قدرتی بیشینه را بنابراین با انجام این پژوهش می      

ر هاي هماتولوژیکی را مورد ارزیابی قرار داد و احتمال افزایش خطر یا بهبودي به دنبال فشادرسیستم

  .  توان از نتایج تحقیق حاضر در طراحی برنامه تمرینی استفاده نمودجسمانی بیشینه را بررسی کرد و می

جامعه ورزشی ما از نظر علم به ورزش با مشکالت و کمبودهاي فراوانی دست به  با توجه به این که   

  برايگیر زشکاران کشتیبه  مربیان و ور الزم راآگاهی  باشدگریبان است اگر این تحقیق توانسته 

اندر کاران رشته تواند براي دست،نتایج میدهدارائه هاي خود و اجراي درست و صحیح شناخت توانایی

  .از جهات زیر اهمیت خواهد داشت تحقیق حاضر نتایج. کشتی مفید فایده باشد

  استفاده جامعه علمی و دانشگاهی کشور -1

  لمپیکسازمان تربیت بدنی و کمیته ملی ا -2

  ها،ها و شهرستانادارات کل استان -3

  آموزش و پرورش -4

  آگاهی مربیان در طراحی برنامه تمرینی، -5

  ،براي تحقیقات بعدي راه را هموار نماید-6

  خونی را روشن نمایدهاي شاخصبر روي  مقاومتی بعضی از ابهامات موجود در مورد تاثیر تمرینات-7

  

  اهداف پژوهش-1-4

  هدف کلی-1-4-1

تاثیر یک جلسه تمرین مقاومتی با دو الگوي باردهی تمرین با وزنه بررسی مقایسه و هدف کلیاین پژوهش 

  .هاي هماتولوژیکی کشتی گیران رده نوجوانان خواهد بودبر متغیر) هرمی دوگانه و هرمی مسطح(

  

  اهداف ویژه- 1-4-2

و » هرمی مسطح«الگوي متفاوت باردهی  یک جلسه تمرین مقاومتی با دو و مقایسه تعیین تاثیر-1

  .هاي قرمز خون در کشتی گیران نوجوانبر سطح گلبول» هرمی دوگانه«



و » هرمی مسطح«یک جلسه تمرین مقاومتی با دو الگوي متفاوت باردهی  و مقایسهتعیین تاثیر -2

  .بر سطح هموگلوبین خون در کشتی گیران نوجوان» هرمی دوگانه«

و » هرمی مسطح«یک جلسه تمرین مقاومتی با دو الگوي متفاوت باردهی  قایسهو متعیین تاثیر -3

  .بر سطح هماتوکریت در کشتی گیران نوجوان» هرمی دوگانه«

و » هرمی مسطح«یک جلسه تمرین مقاومتی با دو الگوي متفاوت باردهی  و مقایسهتعیین تاثیر -4

  .در کشتی گیران نوجوان) MCV(بر سطح » هرمی دوگانه«

و » هرمی مسطح«یک جلسه تمرین مقاومتی با دو الگوي متفاوت باردهی  و مقایسهتعیین تاثیر -5

  .در کشتی گیران نوجوان (MCH)بر » هرمی دوگانه«

و » هرمی مسطح«یک جلسه تمرین مقاومتی با دو الگوي متفاوت باردهی  و مقایسهتعیین تاثیر -6

  .در کشتی گیران نوجوان (MCHC)بر سطح » هرمی دوگانه«

و » هرمی مسطح«یک جلسه تمرین مقاومتی با دو الگوي متفاوت باردهی  و مقایسهتعیین تاثیر -7

  .بر سطح پالکت  خون در کشتی گیران نوجوان» هرمی دوگانه«

و » هرمی مسطح«یک جلسه تمرین مقاومتی با دو الگوي متفاوت باردهی  و مقایسهتعیین تاثیر -8

  .هاي سفید خون در کشتی گیران نوجوانبر سطح گلبول» انههرمی دوگ«

و » هرمی مسطح«یک جلسه تمرین مقاومتی با دو الگوي متفاوت باردهی و مقایسهتعیین تاثیر  -9

  .بر سطح لنفوسیت خون در کشتی گیران نوجوان» هرمی دوگانه«

و » هرمی مسطح«ت باردهی یک جلسه تمرین مقاومتی با دو الگوي متفاوو مقایسهتعیین تاثیر  -10

  .بر سطح نوتروفیل خون  در کشتی گیران نوجوان» هرمی دوگانه«

  

  هاي پژوهشفرضیه-1-5

بر سطح » هرمی دوگانه«و » هرمی مسطح«یک جلسه تمرین مقاومتی با دو الگوي متفاوت باردهی -1

  .داري داردهاي قرمز خون اثر معنیگلبول

بر سطح » هرمی دوگانه«و » هرمی مسطح«الگوي متفاوت باردهی  یک جلسه تمرین مقاومتی با دو -2

  .داري داردهموگلوبین خون اثر معنی

بر سطح » هرمی دوگانه«و » هرمی مسطح«یک جلسه تمرین مقاومتی با دو الگوي متفاوت باردهی  -3

  .داري داردهماتوکریت خون اثر معنی



بر سطح » هرمی دوگانه«و » هرمی مسطح«ردهی یک جلسه تمرین مقاومتی با دو الگوي متفاوت با -4

  .داري داردهاي قرمز  خون اثر معنیمتوسط حجم گلبول

بر سطح » هرمی دوگانه«و » هرمی مسطح«یک جلسه تمرین مقاومتی با دو الگوي متفاوت باردهی  -5

  .داري دارددر هر گلبول قرمز خون اثر معنی Hbمتوسط محتواي 

بر سطح » هرمی دوگانه«و » هرمی مسطح«ی با دو الگوي متفاوت باردهی یک جلسه تمرین مقاومت -6

  .داري داردهاي قرمز متراکم خون اثر معنیدرحجم معینی از گلبول Hbغلظت متوسط 

بر سطح » هرمی دوگانه«و » هرمی مسطح«یک جلسه تمرین مقاومتی با دو الگوي متفاوت باردهی  -7

  .داري داردپالکت خون اثر معنی

بر سطح » هرمی دوگانه«و » هرمی مسطح«یک جلسه تمرین مقاومتی با دو الگوي متفاوت باردهی  -8

  .داري داردهاي سفید خون اثر معنیگلبول

بر سطح » هرمی دوگانه«و » هرمی مسطح«یک جلسه تمرین مقاومتی با دو الگوي متفاوت باردهی  -9

  .داري داردلنفوسیت خون اثر معنی

بر سطح » هرمی دوگانه«و » هرمی مسطح«ین مقاومتی با دو الگوي متفاوت باردهی یک جلسه تمر -10

  .داري داردنوتروفیل خون اثر معنی

  

  هاي پژوهشمحدویت - 1-6

  هاي قابل کنترلمحدودیت - 1- 1-6

تواند بر نتایج تحقیق حاضر اثرگذار باشد و محقق باید در طول انجام پژوهش از جمله عواملی که می      

  :ها را کنترل نماید عبارتند ازآن



هاسن آزمودنی-1

هاجنس آزمودنی-2

هامیزان آمادگی جسمانی آزمودنی-3

)ساعت قبل از جلسه تمرینی12(وضعیت ناشتا در جلسات ورزشی-4

هاوضعیت فعالیت بدنی آزمودنی-5

زمان و مکان اجراي پروتکل- 6

محل اجراي پروتکل) دما ورطوبت(شرایط محیطی -7

ي ورزشیسابقه-8

عروقی، کبدي، متابولیسم غدد و هماتولوژي -هاي قلبیها به ویژه بیماريي بیماريسابقه-9

  مصرف مواد دارویی-10

  هاي غیر قابل کنترلمحدودیت -2- 1-6

در طول اجراي پژوهش حاضر، محقق با چند عامل و متغیر اثرگذار ناخواسته که بر نتایج تحقیق       

  :عبارتند از  اثرگذار است، مواجه خواهد بود که

  .باشددر این تحقیق رژیم غذایی شرکت کنندگان قبل از آزمون از کنترل محقق خارج می-1

یک ها براي کاهش تاثیر این عوامل هاي شغلی و میزان استراحت آزمودنیي زندگی، ویژگیشیوه -2

  .شودتوصیه و تاکید میگیران مدت و شدت تمرین کشتییکسان سازي  هفته قبل از آزمون

  

  تعاریف نظري و عملیاتی واژگان-1-7

  1تمرین مقاومتی-1-7-1

شود که مستلزم حرکت عضالنی بدن بر علیه یک نیروي مقاوم است که به تمریناتی اطالق می      

هاي تمرینی، ي وسیعی از روشتمرین قدرتی دامنه. شودي برخی از تجهیزات ایجاد میمعموال به وسیله

فلک استیون و (شودرا شامل می...تمرین با وزنه، تمرین پالیومتریک، دویدن تپه و از قبیل تمرین با کش، 

  ).2،1997کرامر

  قدرت-1-7-2

قدرت عضالنی حداکثر مقدار نیروي تولید . هاي عضالنی براي تولید نیرو استقابلیت گروه یا گروه      

)1383گائینی ،(ي یک گروه عضالنی استشده به وسیله

                                                            
1- Resistance training
1- Fleck. Steven and Kraemer.



  

  1RM(1(یک تکرار بیشینه -1-7-3

تواند بلند کند یک تکرار بار میاي را که یک عضله یا گروه عضالنی، فقط براي یک حداکثر وزنه      

).2002؛متیو وتیفالت،1382بومپا،(نامندبیشینه براي آن عضله یا گروه عضالنی می

  

  )1RM(درصد یک تکرار بیشینه1-7-4-90

بار در یک حرکت خاص زمودنی فقط براي یک باشد که آاي میدرصد وزنه 90منظور از این شدت       

.تواند انجام دهدمی

  

  )1RM(درصد یک تکرار بیشینه 1-7-5-60

بار در یک حرکت خاص  باشد که آزمودنی فقط براي یکاي میدرصد وزنه 60منظور از این شدت        

.تواند انجام دهدمی

  

  )SET(نوبت یا ست- 1-7-6

در تحقیق حاضر از دو . صورت مداوم و بدون توقف اجرا می شودهاست که به اي از تکرارمجموعه      

.الگوي بار دهی هرمی مسطح و دوگانه براي تعیین تعداد ست ها استفاده شد

  

  تکرار-1-7-7

تکرار عموما شامل دو مرحله است؛ عمل درونگراي عضله، . تکرار انجام کامل یک حرکت ورزشی است      

؛ فلک 1994؛باکل،1382بومپا،(ي عضله، یا پایین آوردن مقاومتگرایابلند کردن مقاومت و عمل برون

  ).2،1997استیون و کرامر

  

  الگوي هرمی دوگانه-1-7-8

یک روش تمرین باوزنه است و از دو هرم تشکیل شده که یکی از آنها به صورت واژگون روي قله هرم       

  .ه، سپس در هرم دو افزایش می یابدتعداد تکرار ها از پایین تا قله هرم کاهش یافت.دیگر قرار گرفته است

                                                            
2- Repetition maximum
1- FlecK. Steven and Kraemer.



  

  الگوي هرمی مسطح-1-7-9

درصدي گرم کردن شروع می شود،و با یک دور با شدت 60یک روش تمرین باوزنه است که با بار       

.درصدي تمرین ثابت می ماند 90درصدي اجرا می شود و پس از آن شدت  80

  

  ترکیب بدن-1-7-10

ترکیب بدن به مقادیر نسبی چربی و بافت بدون چربی یا توده بدون چربی یعنی عضله، استخوان و       

  . شودآب اطالق می

  

  هماتولوژي-1-7-11

هاي در این رشته تعداد، ساختمان و عملکرد سلول. باشدهاي خون و انعقاد میي سلولشامل مطالعه      

سما یا سرم که همبستگی نزدیکی با ساختمان و عملکرد ها و محتویات شیمیایی پالساز آنخون، پیش

مک (شوندهاي دخیل در انعقاد خون بررسی میها و پروتئینهاي خونی دارند و عملکرد پالکتسلول

).1،1391فرسون وپینکوس

  

  حجم پالسما-1-7-12

- بولیتهاي خون، متاپالسما واسطه اي است که در داخل آن سلول. گویندبخش مایع خون را پالسما می

گردد، و بدن توزیع میدر شوند، گرما و آب ها و مواد مغذي در سرتاسر بدن منتقل میها، هورمون

شود، فرایند لخته شدن باعث زمانی که خون از بدن خارج می. سازدهایی خاص را امکان پذیر میواکنش

  .گویندفیبرینوژن شده و باقی مانده بخش مایع خون را سرم میفیبرین از تشکیل 

اي که قابلیت درصد کل حجم خون را تشکیل می دهد حجم پالسما را می توان با تزریق ماده 55پالسما 

حجم پالسما . سپس می توان حجم کل خون را  برآورد کرد. را داشته باشد، سنجید حفظ در جریان خون

.آیدپس از کسر میزان هماتوکریت، به دست مینیز 

  

                                                            
2- Mcpherson and Pincus.



  هماتوکریت-1-7-13

هاي خونی و عناصر موجود در خون به کل حجم خون  است که ریت، نسبت حجم سلولهماتوک      

هماتوکریت درصدي از حجم کل خون است که شامل گلبولهاي  .معموًال به شکل درصد بیان می شود

نسبت به کل ارتفاع خون اندازه موئینه قرمز می باشد و با اندازه گیري قسمت قرمز رسوب خون در لوله 

موئینهو به کمک خط کش هماتوکریت به وسیله سانتریفوژ کردن خون در یک لوله . شودگیري می 

.گرددنسبت درصد هماتوکریت میسر می  مخصوص امکان تعیین

  هموگلوبین-1-7-14

هر یک از . می باشد 2β2αهموگلوبین نوعی تترامر است که متشکل از دو جفت پلی پتپید،یعنی 

هموگلوبین . متصل هستند (Heme)با پیوند کواالن به گروه هم  δوγوβوαواحدهاي فرعی گلوبین، یعنی 

هاي در گویچه) 2δ2α(A2و هموگلوبین ) A)2β2αخون یک فرد سالم و بالغ بر دو نوع است هموگلوبین 

مابقی سه . از کل هموگلوبین را تشکیل می دهد% 97حدود  Aسرخ بزرگساالن طبیعی، هموگلوبین 

.استA2درصد عمدتاً هموگلوبین 

  

  هایقرمزگلبول-1-7-15

) میکرون(سلولمقعرالطرفینیاستباقطرهشتونیممیکرومتر      

فمتولیتر85تا80حجماینسلول. کهضخامتشدرمحیطدوونیممیکرونودرمرکزیکمیکروناست

)fl(95کرهایبااینحجم،قطریدرحدودپنچونیموسطحیدرحدود. میکرومترمربعاست140وسطحآنحدود

. خارجیوسیعبهگلبولقرمزاجازهمیدهدکهشکلمقعرالطرفینیبهخودبگیردسطح. میکرومترمربعدارد

70حدود.اینچنینشکلیسطحتماسگلبولقرمزرابرایتبادالتتنفسیباالمیبرد

  .)2008دانیلوهمکاران،(دهدهایپروتئینیتشکیلمیدرصدگلبولقرمزآبوبقیهآنراهموگلوبین،چربی،قندوآنزیم

  

  پالکت-1-7-16

ها در مغز استخوان از آن. میکرومتر هستند 4الی  1قطر هاي ریزي به ها دیسکپالکت      

ساز در هاي رده خونهاي بزرگی از گروه سلولها سلولمگاکاریوسیت. آیندها به وجود میمگاکاریوسیت



- هاي کوچکی میمغز استخوان هستند که یا در مغز استخوان و یا بالفاصله بعد از ورود به خون به پالکت

  .کنندنقش مهمی در فرایند هموستاز ایفا میها پالکت. شکنند

  

  گیران نوجوانکشتی-1-7-17

  سال دار 17-16شان که دامنه سنیگیرانی شامل کشتی       

    



  

  

  

  :فصل دوم

  پژوهش يپیشینهو مبانی نظري

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  مقدمه -2-1

با توجه به تاثیر تمرینات مقاومتی بر شاخص هاي هماتولوژي و اهمیتی که عوامل خونی از قبیل       

هاي قرمز و گلبول هاي سفید و هموگلوبین در بدن دارند موضوع بسیاري از تحقیقات هماتوکریت، گلبول

- ثبات این ادعا میحجم تحقیقات صورت گرفته در این مورد بهترین دلیل براي ا. باشدانجام شده می

شود ولی در کشور ما در روز بروز در کشورهاي پیشرفته بر دامنه مطالعات در این زمینه افزوده می. باشند

گشاي این زمینه تحقیقات اندکی صورت گرفته و امید اینکه این تحقیق و تحقیقات دیگر به عنوان راه

  .وجود را پاسخ دهدداري باشد که حداقل بتواند بسیاري از ابهامات مدامنه

ي کشتی در ایران، خون و اجزاي آن، مطالبی هستند که مفصال در این فصل به آنها پرداخته تاریخچه

شده و همچنین به برخی از تحقیقات و مطالعات انجام شده در خصوص تاثیر تمرینات مقاومتی بر میزان 

  .  هاي هماتولوژي ورزشکاران اشاره شده استو تغییرات شاخص

  

  ي کشتی در ایرانتاریخچه - 2-2

ورزش کُشتی از دوران باستان به شکل هاي مختلف در اکثر کشورها، شهرها و قبایل، براي مردم آشنا 

ها به شکل هاي نخستین ظهور انسان، بر روي کره زمین، در اوقات فراغت یا در جنگبوده شاید از دوران

ت فرغت انسان هاي اولیه به منظور کسب مهارت و بخشی از اوقا. طبیعی و غریزي اجرا می شده است

آمادگی الزم، به کُشتی گرفتن اختصاص می یافت، زیرا موقعیت و مقام مردانی که زورمندتر از بقیه بودند 

  .بیش تر بود تا جایی که اینان رئیس و فرمانده بقیه می شدند

قدري ریشه دوانیده که تبدیل به یک هاي ما ایرانیان به ورزش کشتی در ایران قدیم در زندگی و سنت

درباره ي کلمه ي کُشتی و این که به چه معنی است و از کجا ریشه گرفته، گفته . ورزش ملی شده است

اند زرتشتیان و پارسیان باستان، هنگام غروب آفتاب،بندي به کمر خود می بستند و در برابر کانون آتش 

نامیده می شد، و کُشتی گرفتن هم با این کلمه مرتبط  ستیکمربند کَآن . به دعا خواندن می پرداختند

  . است، به معنی کمر یکدیگر را گرفتن
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Abstract:

Introduction: The purpose of this study was to compare the effects of a resignation 

exercise session with two weight training (dual pyramid and flat pyramidal) patterns on the 

hematological variables of adolescent wrestlers.

Methodology: 21 healthy volunteer wrestlers were selected using a questionnaire. The 

groups included: 7 flat pyramidal training groups, 7 pyramidal training exercises and 7 

controls as control group. According to the scheduled schedule, a maximum repetition of 

each subject was determined and another one week participated in the main test session and 

the blood samples were collected immediately, immediately and 24 hours after the training. 

Six different exercises including 3 high trunk exercises and 3 lower trunk exercises were 

performed with flat pyramidal practice. The collected data were analyzed by repeated 

measurements and Bonferroni post hoc test

Results: The results of this study showed that the implementation of a flattened and dual 

pyramidal resistance training session on the levels of red blood cells, blood hematocrit, 

blood lymphocyte, blood neutrophil, mean hemoglobin, mean hemoglobin, and mean 

hemoglobin concentration Is significant (P <0/05). Also, the results indicated that a 

flattened and dual pyramidal resistance exercise session did not have a significant effect on 

hemoglobin levels, blood platelets and white blood cells (P> 0/05).

Conclusion: Based on the current research, the effects of physical activity on blood 

factors, especially hematological indices of wrestlers, require further study and control of 

many variables involved.

Keywords:resistance training (flat pyramid and dual pyramid), hematological variables, 

adolescent wrestlers.  
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