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 ي اصالت اثر و رعایت حقوق دانشگاهتعهدنامه

  

هايِ ناشی از انجام تمامی حقوق مادي و معنوي مترتب بر نتایج، ابتکارات، اختراعات و نوآوري

نقل مطلب از این اثر، با رعایت . باشدمی دانشگاه محقق اردبیلیاین پژوهش، متعلق به 

 .ذکر نام دانشگاه محقق اردبیلی، نام استاد راهنما و دانشجو بالمانع استمقرّرات مربوطه و با 

  

ي تربیـت بـدنی گـرایش فیزیولـوژي کـاربردي              مقطـع کارشناسـی ارشـد رشـته     يآموختهاینجانب افشین دلیر دانش

کـه در تـاریخ    9413144114ي دانشـجویی  ي علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی به شـماره دانشکده

ي تحصیلی خود تحت عنوان بررسی و مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی طناب زنـی  نامهاز پایان 01/07/1396

مـردان ورزشـکار اسـتقامتی و    ) گویچه هاي سرخ، هموگلوبین، هماتوکریت و فریتین(بر برخی از شاخص هاي خونی 

 غیر ورزشکار شهرستان پارس آباد

  :شوم کهم، متعهد میادفاع نموده

  

گونه مدرك تحصـیلی یـا بـه عنـوان هرگونـه فعالیـت پژوهشـی در سـایر          نامه را قبالً براي دریافت هیچاین پایان) 1

  .امها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور ارائه ننمودهدانشگاه

 .گیرمرا بر عهده میي تحصیلی خود نامهمسئولیت صحت و سقم تمامی مندرجات پایان) 2

  .باشدنامه، حاصل پژوهش انجام شده توسط اینجانب میاین پایان) 3

ام، مطابق ضـوابط و مقـرّرات مربوطـه و بـا     در مواردي که از دستاوردهاي علمی و پژوهشی دیگران استفاده نموده) 4

متن و فهرسـت منـابع و مآخـذ ذکـر     رعایت اصل امانتداري علمی، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در 

  .امنموده

از ایـن  ... برداري اعم از نشر کتاب، ثبـت اختـراع و   چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده یا هر گونه بهره) 5

  .ي معاونت پژوهشی و فنّاوري دانشگاه محقق اردبیلی، مجوزهاي الزم را اخذ نمایمنامه را داشته باشم، از حوزهپایان

هـا و انـواع   ها، سـمینارها، گردهمـایی  ها، کنفرانسنامه در همایشي مستخرج از این پایاني مقالهدر صورت ارائه) 6

  .ذکر نمایم) دانشجو و اساتید راهنما و مشاور(مجالت، نام دانشگاه محقق اردبیلی را در کنار نام نویسندگان 

، منجملـه ابطـال مـدرك تحصـیلی    (شود، عواقب ناشـی از آن   چنانچه در هر مقطع زمانی، خالف موارد فوق ثابت) 7

دانم با اینجانب مطـابق ضـوابط و   پذیرم و دانشگاه محقق اردبیلی را مجاز میرا می...) طرح شکایت توسط دانشگاه و 

 .مقرّرات مربوطه رفتار نماید

 
  افشین دلیر: نام ونام خانوادگی دانشجو

  امضا

  تاریخ
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 علوم تربیتی و روانشناسیي دانشکده

 تربیت بدنی  گروه آموزشی

  

  

  ي کارشناسی ارشدبراي دریافت درجه نامهپایان

  کاربردي ورزشی فیزیولوژيگرایش  تربیت بدنیي در رشته

  

  :عنوان

 ياه شاخصاز  یبر برخ یطناب زن یورزش تیجلسه فعال کی ریتاث سهیو مقا یبررس

مردان ورزشکار ) نیتیو فر تیهماتوکر ن،یسرخ، هموگلوب ياه گویچه( یخون

  ورزشکار شهرستان پارس آباد ریو غ یاستقامت

  

   :راهنما استاد

  دکتر فرناز سیفی

  

  

 :مشاور استاد

  دکتر رقیه افرونده

  

  

 :پژوهشگر

 افشین دلیر

  

   1396 زپایی
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  علوم تربیتی و روانشناسیي دانشکده

 تربیت بدنیگروه آموزشی 

  

  ي کارشناسی ارشدبراي دریافت درجه نامهپایان

  کاربردي ورزشی فیزیولوژيگرایش  تربیت بدنیي در رشته

  

  :عنوان

 ياه شاخصاز  یرخبر ب یطناب زن یورزش تیجلسه فعال کی ریتاث سهیو مقا یبررس

مردان ورزشکار ) نیتیو فر تیهماتوکر ن،یسرخ، هموگلوب ياه گویچه( یخون

  ورزشکار شهرستان پارس آباد ریو غ یاستقامت

 

 :پژوهشگر

  افشین دلیر

 
  

  عالی   :يدرجه با نامهپایان ي داورانکمیتهي شده تصویب و ارزیابی

  امضاء  سمت  ي علمیمرتبه  نام و نام خانوادگی

    ي داوراناستاد راهنما و رییس کمیته  استادیار  دکتر فرناز سیفی

    استاد مشاور  استادیار  دکتر رقیه افرونده

    داور  استادیار  دکتر آمنه پور رحیم

  

  1396 پاییز
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  :تقدیم به
  

  به پدر و مادرم میتقد

  

  از نگاهشان صالبت که

  

  رفتارشان محبت از

  

 .را آموختم یستادگیاز صبرشان ا و
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  :سپاسگزاري
  

که  فرنار سیفیدکتر  از سرکار خانماست  ستهیشا یبس» الخالق  شکریالمخلوق لم  شکریمن لم «به مصداق 

ننمودنـد و زحمـت    غیعرصه بر من در نیدر ا یکمک چیاز ه ،یدر کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتن

که زحمت  ،رقیه افروندهدکتر  سرکار خانموا ، رساله را بر عهده گرفتند؛از استاد صبور و با تق نیا ییماراهن

 د؛یرس یمطلوب نم جهیپروژه به نت نیا شان،یمتقبل شدند که بدون مساعدت ا یرساله را در حال نیمشاوره ا

 یتمـام و از رساله را متقبـل شـدند؛    نیا يکه زحمت داورآمنه پوررحیم  دکتر سرکار خانماز استاد فرزانه 

   .را دارم یکمال تشکر و قدرداننمودند  ياریپژوهش  نیا يکه مرا در اجرا یدوستان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  افشین: نام                                                     دلیر: دانشجو خانوادگی نام
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ـ   یورزشـ  تیـ جلسـه فعال  کیـ  ریتاث سهیو مقا یبررس :نامهپایان عنوان  یخـون  ياهـ  شـاخص از  یبـر برخـ   یطنـاب زن

  ورزشکار شهرستان پارس آباد ریو غ یمردان ورزشکار استقامت) نیتیو فر تیهماتوکر ن،یسرخ، هموگلوب ياه گویچه(

  دکتر فرناز سیفی :راهنما استاد 

  رقیه افرونده دکتر: رمشاو استاد 

                         تربیت بدنی: رشته                                                      کارشناسی ارشد :یتحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاه                                                        کاربرديورزشی فیزیولوژي : گرایش

  89:اتصفح تعداد          01/07/1396 :دفاع تاریخ             علوم تربیتی و روانشناسی  :دانشکده 

 :چکیده

ـ   یورزشـ  تیـ جلسـه فعال  کیـ  ریتـاث  سـه یو مقا یپژوهش حاضر با هدف بررس: فو هد نهیزم از  یبـر برخـ   یطنـاب زن

ورزشـکار شهرسـتان    ریـ و غ یتمردان ورزشکار استقام) نیتیو فر تیهماتوکر ن،یسرخ، هموگلوب ياه گویچه( یخون ياه شاخص

 یسـن  نیانگیـ بـا م  یاز مردان ورزشـکار اسـتقامت   نفر 10تعداد  یمطالعه شبه تجرب نیدر ا :قیتحق روش. پارس آباد انجام شد

ـ    سـانتی  177±84/2قد  لوگرم،کی 30/68±02/3 وزن سال،34/2±80/20 و حـداکثر   10/10±02/2بـدن   یمتـر، درصـد چرب

ـ یم( 17/55±97/1اکسیژن مصـرفی    یسـن  نیانگیـ بـا م  ارورزشـک  ریـ نفـر از مـردان غ   10و تعـداد  ) قـه یدق/لـوگرم یک/تـر یل یل

حـداکثر اکسـیژن    و 80/19±85/2بدن  یمتر، درصد چرب سانتی 176±05/4قد  لوگرم،کی 40/78±58/6 وزن ،71/1±50/21

ـ   یورزش تیجلسه فعال. به صورت داوطلبانه شرکت کردند) قهیدق/لوگرمیک/تریل یلیم( 39/37±63/1مصرفی  حـدود   یطنـاب زن

 قـه یدق کیو  تیفعال قهیدق کی( یطناب زن یصلا تیفعال قهیدق 30 ردن،گرم ک قهیدق 10که شامل  دیبه طول انجام قهیدق 45

 دیـ خـون از ور  تـر یل یلـ یم 10مقـدار   یطناب زنـ  یورزش تیو بالفاصله پس از فعال شیپ. سرد کردن بود قهیدق 5و ) استراحت

ز هر دو گروه و ا یخون ياه شاخص تیو پس از فعال شیتفاوت پ یهمبسته جهت بررس یاز آزمون ت. هر دو گروه اخذ شد ییبازو

ـ   یورزشـ  تیـ پـس از فعال  :ها افتهی  ).P <05/0(استفاده شد   یگروه نیتفاوت ب یمستقل جهت بررس یآزمون ت  یطنـاب زن

معنـادار و در مـردان ورزشـکار     شیورزشـکار افـزا   ریدر مردان غ تیو درصد هماتوکر نیهموگلوب زانیسرخ، م ياه گویچهتعداد 

با توجه  : يریگ جهینت. بود افتهی رمعناداریدر هردو گروه کاهش غ نیتیفر ریقادم نیهمچن. افتندیمعنادار  ریکاهش غ یاستقامت

کـاهش   نیو همچن یمعنادار در افراد ورزشکار استقامت ریورزشکار و کاهش غ ریدر افراد غ یخون ياه شاخصمعنادار  شیبه افزا

ـ   یورزش تیجلسه فعال کی يجرارسد ا یدر هر دو گروه در پژوهش حاضر، به نظر م نیتیفر ریمعنادار مقاد ریغ بـر   یطنـاب زن

 تیـ ورزشـکار از فعال  ریـ شود افـراد ورزشـکار و غ   یم هیتوص نیبنابرا. کند  ینم جادیا تیبه واسطه نوع فعال یو کم خون زیهمول

 ندیه نمااستفاد شتریخود ب یجسمان یبهبود آمادگ يبرا یجسمان یآمادگ يفراوان بر فاکتورها ریبه واسطه تاث یطناب زن یورزش

  .باشد یم رورزشکاریافراد غ در شتریب اطیاحت ازمندین تیفعال نیا يهرچند اجرا

  

  اي سرخ، هموگلوبین، هماتوکریت و فریتینه گویچهطناب زنی، فعالیت ورزشی  :هاواژه کلید
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  فهرست مطالب

  صفحه                                                         مطالب عنوانشماره و 

 

  پژوهش کلیات:اول فصل

  2  .................... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   مقدمه- 1- 1

  3  ............................................ ................................ ................................ ................................ ................................   مساله انیب- 2- 1

  7  .................... ................................ ................................ ................................ ................................   قیتحق تیاهم و ضرورت - 3- 1

  10  ......................................................... ................................ ................................ ................................   پژوهش يها هیفرض - 4- 1

  12  .................................... ................................ ................................ ................................ ................................ پژوهش اهداف- 5- 1

  13  ................... ................................ ................................ ................................ ................................   پژوهش يها تیمحدود - 6- 1

  13  .................................... ................................ ................................ ................................ ................................   واژگان فیتعر - 7- 1

 

  پژوهش نظري مبانی:دوم فصل

  .Error! Bookmark not defined  .............................................. ................................ ................................ مقدمه - 1- 2

  .Error! Bookmark not defined  .................................... ................................ ................................ ينظر یمبان - 2- 2

  .Error! Bookmark not defined  ........................................... ................................ ................................   خون - 1- 2- 2

  .Error! Bookmark not defined  .................................................. ................................   خون بیترک و حجم - 2- 2- 2
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 مقدمه- 1- 1

دهد،  ینم یکسانیها پاسخ  تیبدن انسان به انواع فعال يکه دستگاه ها و بافت ها يبا وجود   

بخش ها  نیاز ا یکی. دهدمیقرار  ریثتحت تأ یبدن را به شکل يها سلولتمام  یتیانجام هر نوع فعال

 نبد نوز صددر 8 ودحد که نخو). 1393زاده و همکاران،  میابراه(است  یخون يبافت خون و عامل ها

 مانند حیاتی لعماا يسر یک ،هـک تـسا) ماـپالس( ایعـمو  لولیـس قسمتدو  شامل هدد می تشکیلرا 

 خ،سر يگویچهها نوـخ لولیـس سمتـق. دـهد یـم ماـنجرا ا ندـب رـساسر هـب ادموو  نکسیژا لنتقاا

هد دمی شکیلـترا حجم خون  دـصدر 45 اًـتقریب یـطبیع درـف کـیدر  هـک ستا پالکتهاو  سفید

 تـفعالیاز  یـناشهماتولوژیکی و  یکیژوــفیزیول اترــتغیی رــخیا ياــه لاــسدر ). 1389 ،یکامران(

 ستا ساخته فمعطو دخو بهرا  نشناسارکاو  انهشگروپژ از ريبسیا توجه ن،خودر دنیـب ناگوـگون

  ).1391محمدنژادپناه و همکاران، (

 جیشوند و را یم يریآنها در خون اندازه گ. مرتبطند یخون يها سلولبه  کیهماتولوژ ياه شاخص

). 2006 وس،یموگ(و پالکت  دیسف يقرمز، گلبول ها يگلبول ها ت،یهماتوکر: آنها عبارتند از نیتر

 کاهش شامل نخو تترکیبادر  مختلفی اتتغییر ،شدید فعالیت هلهو یک طیدهد در  یالعات نشان ممط

شود  یم جادیا ت،یو کاهش هماتوکر شیقرمز خون و افزا لگلبو یشافزا یاو  کاهش ،پالسما حجم

 ینبد تیهنگام فعال) نه مقدار آن( خون  نیغلظت هموگلوب نیهمچن). 1393زاده و همکاران،  میابراه(

 حفظ). 2006 وس،یموگ(شود  یبه صورت عرق خارج م یآب از عروق خون رایز ابد،ی یم شیافزا

 رانشکاورز که ستا شیورز يهازنیا ترین صلیاز ا رت،قدو  انتو کثراحداز  دهستفاو ا بدنی یطاشر

در  ختالالتیا فرسا طاقتو  سخت تتمرینا که ستا هشد مشخص ،کنند می شتالآن  کسب ايبر
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 تتمرینا کثردر ا که هنآ دکمبو یا هنآ فقر. آورد می دبوجو رانشکاورز ژيهماتولوو  نیخو سیستم

). 1391بلوچ،  ریم( دهستن جهاموآن  با رانشکاورز که ستا يجد مشکلی وزهمرا یدآ می دبوجو شیرزو

بوده، و انعکاس دهنده تعداد  یعیکمتر از حد طب نیاست که در آن غلظت هموگلوب یتیوضع یکم خون

به ). 2008برونر و سودارث، (باشد  یم یعیکمتر از حد طب زانیقرمز خون در گردش، به م يگلبول ها

 بیآس: ورزشکاران وجود دارد که عبارتند از  تیو هماتوکر نیکاهش هموگلوب يبرا یلیدال ن،یقیطور 

قرمز در  يبول هاگل بیکنند و آس یبرخورد م نیکه آنها به زم یپا زمان یقرمز در عروق خون يگلبول ها

  ).2006 وس،یموگ( یورزش تیهنگام فعال یگوارش ریپاره شده مس يها رگیمو

که  یمطالعات شتریب ت،یو هماتوکر نیبر غلظت هموگلوب یورزش تیرغم تمام آثار فعال یعل

از  یمشابه ریو مقاد یاز کم خون یکسانی وعیکرده اند، ش سهیمقا رورزشکارانیورزشکاران را با غ

 عموضو تیبا توجه اهم). 2006 وس،یمو گ(در را در دو گروه نشان داده اند  نیو هموگلوب تیرهماتوک

 تیجلسه فعال کی ریتاث یدر ورزشکاران، محقق به دنبال بررس یمشکالت مرتبط با کم خون یو برخ

  .بود رورزشکاریو غ یمردان ورزشکار استقامت یخون ياه شاخصاز  یبر برخ یطناب زن یورزش

 یان مسالهب- 2- 1

 قرمز يگلبولها ادتعد معین کاهش با که ستا رانشکادر ورز هیژو به اولمتد تمشکالاز  1خونی کم

 دانمر از ٪10و  رشکاورز نناز از ٪25 تا ٪22داده  ننشا تتحقیقا. دشو می مشخص هموگلوبین و

 رهیآهن ذخ نییاکمبود آهن به عنوان سطح پ). 1391بلوچ،  ریم(برند  یم نجر هنآ دکمبواز  رشکاورز

). 2012و همکاران،  2فوجی(شود  یم فیمختلف تعر يشده داخل بدن و عرضه ناقص آهن به بافت ها

در  هموگلوبین کاهش لیلد به نخو نکسیژا حمل ظرفیتدر آن  که ستا ضعیتیو خونی کماصوال 

 شاخص  ندیـچن). 1394و همکاران،  يلشکر(شود  یم کاسته قرمز يها لگلبو کاهش یا ونخ دشگر

                                                
1 . anemia 
2 . Fujii et al 
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 تـظرفی، مرـس ریتینـف، نـهآ طحـس: ازتندرعبا که دشو می گرفته رکا به هنآ تیوضع یابیارز ايبر

، مقدار متوسط نیغلظت متوسط هموگلوب ت،یهماتوکر ن،یهموگلوب،نیترانسفر عشباا انمیز ،آهن يوندیپ

  )1391ن، و همکارا یقیحق(گلبول قرمز   کیو متوسط حجم  گلبول قرمز کیدر  نیهموگلوب

 کاهش یعنی یآنم دیجاو ا هنآ کاهش موجب سنگین يها فعالیتو  شدید شیورز تتمرینا منجاا 

شود  یم فریتین غلظت کاهشو  هماتوکریت صددر ن،خو قرمز يها لسلوتعداد  ن،یبهموگلو غلظت

 تیضعیکند و یم تیکه شخص شروع به فعال یزمان گریبه عبارت د). 1389و همکاران، فیشر یسموات(

به همراه  قرمز يها لگلبو رشمادر  کاهش موجبآن  که هددمیاز ورزش  رخ  ناشی خونی کم مبنا

کم خونی ها فقرآهن  نینوع ا نیتر عیاز شا کیی). 1391و همکاران،  ینعمت( دشو یم نخو هموگلوبین

ن و هم هم مردا ن،یاست، با وجود ا رورزشکاریکم خونی در افراد غ عیاگرچه فقرآهن علت شا. است

در معرض خطر ابتال به فقرآهن می  شتریبا افرادي که تحرك کمتري دارند، ب سهیورزشکار در مقا انزن

 شتریاز دست دادن آهنشان ب زانیهم آهن کافی مصرف نمی کنند و هم م يا هیاز نظر تغذ رایباشند، ز

 به نسبت رانشکاورز معاجودر  هنآفقراز  ناشی خونی کم تیرعبا به). 1391 ا،یدهقان و پو(است 

هشدار  یتیکمبود آهن  وضع). 1385و همکاران،  یانیب(است  تر شایع ساکن ادفرو ا رانشکاورزغیر

انتقال  ي رهیزنج يها نیو پروتئ نیوگلوبیم ن،یممکن است به کاهش سنتز هموگلوب رایدهنده است، ز

  ).2006 ،1وسیموگ( منجر شود  یالکترون

 کاهش، عروقی درون همولیز چون عواملی ماهیت تاثیر تحت ،یورزش یکم خون رسد می نظر به

  خونی کم( نسبی خونی، کم )پا یا دست با ضربه اثر در( هموگلوبین بیتخر ورزشی خونی کم ،آهن

 ،و همکاران یانیب( گیرد می قرار تعریق طریق از آهن دادن دست زا و)  ماـپالس مـحج افزایش از ناشی

 یم یدرون عروق زیهمول لیدل. منجر شود یدرون عروق زیواند به همولت یم یورزش تیفعال). 1385

                                                
1   . Mougios 
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 نشد رهپااز  ستا رتعبا همولیز. آهن باشد هیتخل ایو )) 1پا ياز ضربه ها یناش يها بیآس(( تواند 

و  هموگلوبین نشدو آزاد  قرمز يها لگلبو يغشا نشد شکسته یا نخو قرمز يها لگلبو سلولی  ارهیود

 می پالسما نشد فشفاو  قرمز سبب که نخو يپالسما یا مسربه درون  لسلو خلاد تمحتویا یگرد

  ). 2001 ،2رویو سیو مه رویاتکو و( دشو

 شکنندگی باعث استقامتی دوهاي هنگام زمین با کفش مداوم برخورد که دهند می نشان ها پژوهش

 تیفعال اثر در عروقی روند همولیز براین وهعال). 1391 ربلوچ،یم( دشو می قرمز هاي گویچه انهدامو 

 تماس با که هایی ورزشی در ویژه به و شناگران و قایقرانان ،سواران دوچرخهمثال در  گرید یورزش يها

مانند  یققانمح). 1385و همکاران،  یانیب(  است شده مشاهده کاراته مانند ندهست همراه ضربه و بدنی

از  دیشد یورزش يها تیقرمز را در اثر فعال ياگلبول ه زیهمول) 2006( 3انو همکار نزیکردووا مارت

همراه هستند  شتریبب یمثل کونگ فو که با تماس بدن یرزم يو ورزش ها يجمله دوچرخه سوار

و کاهش گلبول  بیتخر) 2010(4 اوزلم و همکاران. )2006مکاران، و ه نزیکردووا مارت(گزارش کردند 

اوزلم و همکاران، ( نشان دادند دیشد تیلسه  فعالج کیرا بالفاصله پس از  تیقرمز و هماتوکر يها

و پالکت خون دونده گان ماراتن  تیهماتوکر زانینشان دادند که م) 2006( 5کراتز و همکارانش). 2010

از کاهش آب بدن و  یرا ناش تیدر هماتوکر شیافزا نیو ا ابدی یم شیافزا) نیبالفاصله بعد از تمر(

 بعد خون شده تجزیه قرمز هاي سلول تعداد داد نشان پژوهش این تایجن. کاهش حجم پالسما دانسته اند

کراتز و ( دباش می تمرین از پس همولیز دهنده نشان که یابد می افزایش ورزشکاران این در دویدن از

 ندـیدو با همولیزو  باـلتها انزـمی) 2009( 6راناـهمکو  نگیپل ارشزـگ سساا رـب). 2006همکاران، 

) 1999( 7همکاران و گرین که است حالی در ینا). 2009و همکاران،  نگیپل( دـیاب یـم یشازـفا بیواـتن

                                                
1 . footstrike trauma 
2 . Atko Viro & Mehis Viro 
3 . Cordovan Martinez et al 
4 . Ozlem et al 
5 . Kratz et al 
6 . Peeling et al 
7. Green et al 
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 نیهموگلوب تخریب در پا تأثیرضربات بررسی به ورزشکار غیر و سوار دوچرخه ،دوندهگروه  3 در

و  نیگر( ندارد تأثیري همولیز یا هموگلوبین تخریب بر پا با ضربه آنان هاي یافته اساس بر و پرداختند

گلبول  ت،یپالکت ها، هماتوکر راتییتغ) 2009( 1در پژوهش کاکمکسل و همکاران). 1999همکاران، 

کاکمکسل و همکاران، (دار نبوده است  یجلسه مسابقه تکواندو، معن کیخون متعاقب  دیقرمز و سف يها

 ياد گلبول هاتعد ن،یهمگلوب زانیم ت،یدرصد هماتوکر شیافزا) 2017(و همکاران  یلورانیب). 2009

 یلیخ نتروالیا نیآن را  بعد از تمر يگروه ها ریو ز دیسف يقرمز، تعداد پالکت ها و تعداد گلبول ها

) 2012( و همکاران یپیجوزپ ل ).2017بیلورانی و همکاران، (فعال گزارش کردند  ریدر مردان غ دیشد

در  .نمودند یرا بررس يلومتریک 60ضربات پا پس از مسابقه اولترا ماراتن  زیدر پژوهش خود همول

 يمعنادار راتییتغ تیقرمز و درصد هماتوکر يتعداد گلبول ها ن،یهموگلوب تیپس از فعال ریمقاد

 .)2012جوزپ لیپی و همکاران، (است  زیناچ اریعضالت پا بس زینشان داد که همول جینتا. مشاهده نشد

 نظرات  همولیز بر ورزشی مختلف هاي حرکت در پا و دست مکرر ضربات تأثیر مورد در براینبنا

  .ندارد وجود یکسانی

. مؤثر است یتنفس یاستقامت قلب طهیدر ح ژهیبه و ،یجسمان یزدن در تمام اجزاء آمادگ طناب

 يهایاز ناراحت یتواند بعض یبوده و م نیسنگ تیفعال کی ،یمتوال يپرش ها لیطناب زدن به دل

 تنهابرد و در صورت مداومت، نه  یورزش، ضربان قلب را باال م نیا. دینما جادیرا ا یو مفصل یاستخوان

مصرف . دهد یم شیافزا زیرا ن یشود، بلکه استقامت عضالن یم تنفسی – یاستقامت قلب شیباعث افزا

( توان در هر محل و هر زمان آن را اجرا کرد  یاست و م دنیمعادل دو بایدر طناب زدن تقر يانرژ

  ).1384 ،یو رجب ینیگائ

و  نیبر غلظت هموگلوب یورزش تیرغم تمام آثار فعال یاذعان کرد که عل 2006در سال  وسیوگم

از کم  یکسانی وعیکرده اند، ش سهیورزشکاران مقا ریکه ورزشکاران را با غ یمطالعات شتریب ت،یهماتوکر

                                                
1 . Çakmakcl et al 
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رسد  یبه نظر ملذا، . را در دو گروه نشان داده اند نیو هموگلوب تیاز هماتوکر یمشابه ریو مقاد یخون

وجود ندارد  یورزش یکم خون قتیا نداشته و در حقه شاخص نیبر ا یاثر قابل توجه یورزش تیکه فعال

  ). 2006 وس،یموگ( 

 تـسا هدـش لـحاصو ورزش  ژياتولوـهم ددـمتع يها مینهدر ز يچشمگیر يها پیشرفت چه گرا

گروه از افراد  کیدر  بیشتررا  تمد بلند و تمد هکوتا يها فعالیت ریتاث عمدتاً پیشین يها هشوپژ اـما

ورزشکار انجام  ریافراد ورزشکار و غ نیب يکمتر سهیکرده اند و مقا یورزشکار بررس ریغ  ایورزشکار و 

است که  یتیفعال یکه طناب زن نیبا توجه به ا. باشد یمختلف متناقض م يپژوهش ها جیداده اند و نتا

جلسه  کیشد که اوال  جادیمحقق ا يسوال برا نیوجود دارد ا نیزمدر آن برخورد مداوم ضربات پا با 

و  تیهماتوکر ن،یسرخ، هموگلوب يگلبول ها( یخون ياه شاخصاز  یبر برخ  یطناب زن تیفعال

مردان  نیا در به شاخص نیبر ا یطناب زن تیجلسه فعال کی ریتاث ایآ اینه و ثان ایدارد  ریتاث) نیتیفر

  نه؟ ایر ورزشکار تفاوت دارد یو غ یورزشکار استقامت

  قیتحق تیضرورت و اهم - 3- 1

 یسـازمان بهداشـت جهـان   . در جهـان اسـت   يا هیـ مشـکالت تغذ  نیتـر  عیاز شا یکیآهن  کمبود

)WHO (زده اسـت  نیجهـان تخمـ   تیـ درصـد از جمع  20-15کمبود آهـن را   وعیش زانیم ) و  یفـوج

 جـه یشـده و در نت  هیـ تخل عایز استخوان سـر آهن در مغ ریدر صورت کمبود آهن، ذخا). 2012همکاران، 

شده توسط مغـز اسـتخوان    دیقرمز تول يگلبول ها ط،یشرا نیدر ا. گردد یدچار وقفه م نیسنتز هموگلوب

  ).2008، 1برونر و سودارث(هستند  نیهموگلوب یمقدار کم يکوچک و حاو

      هــــگویچ یــــیعن ن،کسیژا حاملین کافی ادتعد دجوو به ن،بد يهابافـــت  به کافی نکسیژا نسیدر

قرمز، انتقال حامـل   يگلبول ها یعمل اصل). 2008 ،2لیو کاست لموریو(دارد  تگیـبس نوـخ زـقرم ياـه

                                                
1 . Brunner & Suddarths 
2 . Wilmore & Costill 
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در  جـود مو نیهموگلـوب  ادیـ مقـدار ز ). 2005رو،یـ و سیو مه رویاتکو و(است  نیهموگلوب یعنی ژنیاکس

برونر و (شود یها و بافتها م هیبه ر ژنیحمل اکس یعنیعملکرد آن  نیقرمز سبب انجام مهمتر يگلبول ها

  ).2008سودارث، 

ــی  يبوسیله هنآ بجذ. ستا هندارد آ نقش هموگلوبین بیوسنتزدر  که ئیاجزا مهمتریناز  یکــــ

سرم  نیتیفر نییسطح پا). 2006 وس،یموگ( دشو یم لکنتر فرینـنساترو  ریتینـف دـمانن اییـه تئینورـپ

را در  یاتصـال دهنـده آهـن نقـش مهمـ      يها نیآهن و پروتئ. دشبا یآهن در بدن م رینشانه کاهش ذخا

 هنآ طبیعی ضعیتو). 1383رحمانی نیا و همکاران، (کنند  یم فایمختلف انسان ا يها ستمیس يولوژیزیف

ــرا گیردر يها نزیمآ سنتزو  هموگلوبین سنتز ن،کسیژا حملدر  مهمی نقش که نجاییاز آ  تولید ینددر فــ

ATP ــکر( باشد می رداربرخو خاصی همیتاز ا رانشکازدر ور ،میکند یفاا ــاران،  يلش ). 1395و همک

و همکاران،  این یرحمان(قرار دهد  ریرا تحت تأث یکیزیتواند عملکرد ف یم فیآهن ضع تیوضع نیبنابرا

1383.(  

ــت  رانشکارا در ورز هنآ ضعیتو شیورز تتمرینا که ستا هشدداده  ننشا یگرد طرفیاز   تحـــ

دهد  رییآهن در بدن را تغ تیتواند وضع یورزش خود م). 1395و همکاران،  يلشکر( هددمی ارقر تأثیر

 يرا کاهش و عمـر گلبـول هـا    سیتروپوئزیتواند ار یم نیسنگ يورزش ها). 2012و همکاران،  یفوج(

هاي ورزشـی شـرکت مـی کننـد، بـه       تیافرادي که در فعال).  2008برونر و سودارث، (قرمز را کم کند 

 طریقاز  شدید شیورز فعالیت). 1391 ا،یدهقان و پو. (عددي ممکن است دچار کم خونی شوندمت لیدال

 پیر ندرو تسریع به منجر هیپوگلیسمیو  لسلو ها متابولیتاز  ناشی نشد يسیدا ن،بد يماد یشافزا

  ).1395و همکاران،  يلشکر(شود  می خونی ها لسلو تخریبو  نخو قرمز يهاسلول   نشد

ـ بـر م  یبدن تیفعال ریگذشته تاث قاتیتحق در درصـد تـراکم    ن،یقرمـز، هموگلـوب   يگلبـول هـا   زانی

 نیا رییعدم تغ ایفاکتورها و  نیفاکتورها، کاهش ا نیا شیافزا انگریب تیآهن سرم و هماتوکر ن،یترانسفر
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 ابقهمسـ  کیـ پـس از  ) 2016(1 و همکـاران  شیگـوران اسـپار  ). 1388زاده،  يموسو(باشد  یفاکتورها م

). 2016و همکـاران،   سیگـوران اسـپار  (را گزارش کردند  تیانه فوتبال کاهش معنادار در هماتوکردوست

ـ  از بعد بالفاصله را هماتوکریت و نیـ هموگلوب کاهش زین) 2005( 2همکارانش و کاراکوك مطالعات  کی

 در فوتبال يبــازاز بعد روز دو را تغییرات این اما دادند قرار تایید مورد لاـــفوتباي  هـــقیقد 90 تمرین

در ) 2012( 3نوشاد و همکـاران ).  2005کاراکوك و همکاران، (نکردند   گزارشدار  یمعن  ها فوتبالیست

کـرده و   نیدر افـراد تمـر   یخـون  ياهـ  شـاخص بر  لیتردم يرو دنیدو قهیدق 30اثر  یبه بررس یپژوهش

خون  تیقرمز، هماتوکر يهاگلبول  ن،یکه سطح هموگلوب دندیرس جهینت نینکرده پرداختند و به ا نیتمر

اسـت   افتـه ی شیافـزا  يدر هر دو گروه به طـور معنـادار   نیبا قبل از تمر سهیدر مقا دیسف يو گلبول ها

 مسر فریتین غلظت یشافزا دخو ارشگزدر ) 2002(  4رانهمکاو  سکوماچرا). 2012نوشاد و همکاران، (

، اسـکوماچر و همکـاران  ( ندداد ننشا VO2 Max ددص 70با  میلدتر رويبر دنیدو قهیدق 45از  بعدرا 

و  نیدر هموگلـوب  يدار یمعنـ  شیافـزا  نه،یشـ یب یورزشـ  تیفعال کیبعد از  زین) 1380( ینییگا). 2002

و  تیـ هماتوکر ن،یمقدار هموگلوب) 2002(و همکاران  رینئوما .)1380، ینییگا( گزارش کرد تیهماتوکر

گزارش کردنـد   رییمدت بدون تغ یطوالن يچرخه سواردو نیقرمز خون را قبل و بعد از تمر يگلبول ها

  ).2002و همکاران،  رینئوما(

مـداوم و متنـاوب    یحرکتـ  يمهارتها ياست که دارا ییتهایاز جمله فعال یطناب زن یورزش تیفعال

ـ ا). 1392 ،ينورمحمـد ( دیـ آ یبه شـمار مـ   هیپا یبدن یآمادگ ينهایاز انواع مناسب تمر یکیاست و   نی

 کارانمختلـف رواج داشـته و ورزشـ    نیسـن  نیب حیو تفر يباز کیدور به عنوان  يه هاورزش از گذشت

 یآمـادگ  تیـ عصب و عضله و تعادل و در نها یو استقامت و هماهنگ یجهت چابک زین گرید يرشته ها

                                                
1 . Goran Sporiš et al 
2 . Karakoc et al 
3 . Noushad et al 
4 . Schumacher 
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تمرین ساده اي است که با حداقل  یطناب زن). 1392پور، چیقل(کردند  یرشته استفاده م نیاز ا یجسمان

  )1395ان، یقادر يمهد(در هر مکان، زمان و توسط هر فردي قابل اجرا است  تزایتجه

 لیـ و بـه دل  یخـون  ياهـ  شاخصبر  ناتیبا توجه به مطالعات فوق و تناقضات و مبهم بودن اثر تمر

گـروه از   کی يکوتاه مدت و بلند مدت فقط بر رو ناتیتمر ریتاث یاغلب پژوهش ها فقط به بررس نکهیا

به طور  دیشد يهواز نیجلسه تمر کی ریتاث سهیو مقا یبا هدف بررس یکم قاتیاند و تحق افراد پرداخته

کـه در مطالعـات گذشـته     ییو از آنجـا . انجام شده است رورزشکاریافراد ورزشکار و غ يهمزمان بر رو

قرار نگرفته بود ضـرورت و   یمورد بررس یخون ياه شاخص يبر رو یطناب زن تیجلسه فعال کی ریتاث

مـردان   یونخـ  ياهـ  شـاخص از  یبـر برخـ   یطناب زن تیجلسه فعال کی ریتاث سهیو مقا یبررس تیاهم

حاضر تـالش بـر آن اسـت تـا ضـمن       قیدر تحق. شود یورزشکار مشخص م ریو غ یورزشکار استقامت

 یبر برخـ  یطناب زن تیجلسه فعال کیاز اثرات  يشتریموضوع اطالعات ب نیو روشن ساختن ا یبررس

و  یقامتمردان ورزشکار است) نیتیو فر تیهماتوکر ن،یسرخ، هموگلوب يگلبول ها( یخون ياه شاخصاز 

  .ردیو ورزشکاران قرار گ انیمرب ،یدر علوم ورزش نیو دسترس محقق اریورزشکار در اخت ریغ

  پژوهش يها هیفرض - 4- 1

 ریتـاث  یسرخ مردان ورزشکار استقامت ياه گویچهبر سطح  یطناب زن ورزشی تیجلسه فعال کی  .1

  .دارد يدار یمعن

 یمعن ریورزشکار تاث ریسرخ مردان غ ياه گویچهبر سطح  یطناب زنورزشی  تیجلسه فعال کی  .2

  .دارد يدار

سـرخ مـردان ورزشـکار     ياهـ  گویچـه بر سـطح   یطناب زن ورزشی تیجلسه فعال کی ریتاث نیب  .3

  .وجود دارد يدار یورزشکار تفاوت معن ریو مردان غ یاستقامت
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 یمعن ریتاث استقامتی مردان ورزشکار نیبر سطح هموگلوب یطناب زنورزشی  تیجلسه فعال کی  .4

  .دارد يدار

 يدار یمعن ریورزشکار تاث ریمردان غ نیبر سطح هموگلوب یطناب زنورزشی  تیجلسه فعال کی  .5

  .دارد

و  یتقامتمردان ورزشکار اس نیبر سطح هموگلوب یطناب زن ورزشی تیجلسه فعال کی ریتاث نیب  .6

  وجود دارد يدار یورزشکار تفاوت معن ریمردان غ

ـ بر درصد هماتوکر یطناب زنورزشی  تیجلسه فعال کی  .7  ریتـاث  یمـردان ورزشـکار اسـتقامت    تی

  .دارد يدار یمعن

 یمعنـ  ریورزشـکار تـاث   ریـ مردان غ تیبر درصد هماتوکر یطناب زنورزشی  تیجلسه فعال کی  .8

  .دارد يدار

 یمردان ورزشکار اسـتقامت  تیبر درصد هماتوکر یطناب زنورزشی  تیجلسه فعال کی ریتاث نیب  .9

  .وجود دارد يدار یورزشکار تفاوت معن ریو مردان غ

ـ  ریتـاث  یمردان ورزشکار اسـتقامت  نیتیفر ریبر مقاد یطناب زنورزشی  تیجلسه فعال کی .10  یمعن

  .دارد يدار

 يدار یمعنـ  ریورزشـکار تـاث   ریمردان غ نیتیرف ریبر مقاد یطناب زنورزشی  تیجلسه فعال کی .11

  .دارد

و  یمـردان ورزشـکار اسـتقامت    نیتیفر ریبر مقاد یطناب زن ورزشی تیجلسه فعال کی ریتاث نیب .12

  .وجود دارد يدار یورزشکار تفاوت معن ریمردان غ
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  اهداف پژوهش- 5- 1

  یکل هدف

 ياهـ  شاخص یبر برخ یناب زنط تیجلسه فعال کیاثر  نییپژوهش حاضر تع ياز اجرا یکل هدف

 رورزشـکار یو غ یمردان ورزشکار اسـتقامت ) نیتیو فر تیهماتوکر ن،یسرخ، هموگلوب ياه گویچه( یخون

  .باشد یم

  :یجزئ اهداف
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و  کرونیم 7به قطر  ینیعرالطرفمق يها سکیقرمز که به شکل د یسلول خون کی: سرخ ياه گویچه

 ٪5/0 ن،یوگلـوب هم ٪5/33 آب، ٪2/63قرمـز از   يگلبول هـا  یداخل باتیترک. هستند کرونیم 2ضخامت 

  ).1383و ادگرتون،  نگتونیاد(شده است  لیتشک گرید ينهاپروتئی ٪3/1 و نمک ٪7/0 قند، ٪8/0 د،یپلی
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شود  یم افتیقرمز  يدر گلبول ها نیبهموگلو. در خون است  ژنیحامل اکس نیپروتئ :نیهموگلوب

 لهیدر خون، به وسـ  ژناکسی ٪98 حدود. است آب از پس) خون ٪14حدود (خون  بیترک نیو فراوان تر

  ).2008 ل،یو کاست لموریو(شود  یحمل م نیهموگلوب

. قرمز خون به حجـم کـل خـون بـر حسـب درصـد       يعبارتست از حجم گلبول ها : تیهماتوکر

 شـتر یدر مـردان بزرگسـال ب  ( و سن  تیدارد و با جنس نیبا غلظت هموگلوب یکینزدارتباط  تیهماتوکر

. دهد یخون را نشان م ژنیحمل اکس تیظرف ت،یهماتوکر نیهمچن. کند یم رییتغ یبه طور مشابه) است

  ).2006 وس،یموگ( دارد  نیو غلظت هموگلوب تیبر هماتوکر یکسانیو ارتفاع، اثر  یورزش تیفعال

مقـدار  .شود یم افتی رهیآهن که در طحال، مغز استخوان، کبد و غ يکننده  رهیذخ نیوتئپر : نیتیفر

متناسب بـا مقـدار    بایتقر( بافت  نیتیاز فر یکوچک اریبخش بس.دارد میآن با مقدار آهن بدن ارتباط مستق

 یصـ سـرم شاخ  نیتیلذا، غلظت فـر . کند یبه داخل پالسما تراوش م ها سلول یعیبه علت پوشش طب) آن

(  ردیـ گ یکمبـود آهـن مـورد اسـتفاده قـرار مـ       يبـرا  ياریآهن در بدن است و به عنوان مع رهیذخ يبرا

  ).2006 وس،یموگ

  ).2006 وس،یموگ( خون  نیو هموگلوب تیهماتوکر نییغلظت پا : یخون کم

 تیفعال يپژوهش، اجرا نیدر ا یطناب زنورزشی  تیمنظور از فعال :یطناب زنورزشی  تیفعال

  .باشد یپاها م ریبار عبور دادن طناب از ز کیو  دنیبار پر کیبه شکل پرش ساده شامل  ینطناب ز
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Abstract: 

     Objectives: The purpose of this research was to study and compare the effect of a 

session of Skipping rope exercise activity on some blood parameters (red blood cells, 

hemoglobin, hematocrit and ferritin) in  endurance athletic men and non-athlete in 

Parsabad city. Materials and Methods: In this semi-experimental study, 10 male 

endurance athletes with an average age of 20.80 ± 2.34 years, weight 68.31 ± 3.32 kg, 

height 177 ± 2.84 cm, body fat percentage 02 10.10 ± 2.10 and V02MAX 55/17 ± 1.97 

(ml / kg / min) and 10 non-athlete men with an average age of 21 ± 1.71, weight of 78.48 

± 6.68 kg, height 176.4 ± 4.5 cm, body fat percentage 19.85 ± 2.85, and V02MAX 

37/39±1/63 (ml / kg / min) Who volunteered. The Skipping rope exercise activity session 

lasted about 45 minutes, including 10 minutes of warming, 30 minutes of main Skipping 

rope (one minute of activity and one minute of rest) and 5 minutes of cooldown. Before 

and immediately after exercise, a dose of 10 ml of blood from the venous vein of both 

groups was obtained. T-test was used to examine the difference between pre-and post-

activity levels of blood parameters in both groups and independent t-test was used to 

examine the difference between groups (P <0.05). Results: After Skipping rope exercise 

activity, the number of red blood cells, hemoglobin and hematocrit percent increased 

significantly in non-athletic men, and in men with endurance athlete Non-significant 

reduction. Also, ferritin values in both groups were Non-significant reduction. 

Conclusion: Considering the significant increase in blood indices in non-athletes and the 

non-significant reduction in endurance athletes as well as the reduction of non-significant 

levels of ferritin in both groups in the present study, it seems that the implementation of a 

session Skipping rope exercise activity Hemolysis and anemia are not caused by the type 

of activity. Therefore, it is recommended that athletes and non-athletes use Skipping rope 

exercise activity more often because of their great influence on physical fitness factors in 

order to improve their physical fitness. However, the implementation of this activity 

requires more caution in non-athlete subjects.   
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