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                                 ي: زارعينام خانوادگ

نام: اسرين                                     

و فشارخون هاي ضربان قلب عنوان پايان نامه: بررسي پاسخ

تحت يک پروتکل تمريني معين در دانشجويان دختر غيرفعال 

 دانشگاه محقق اردبيلي

اساتيد راهنما: دکتر لطفعلي بلبلي و دکتر عباس 

 معمارباشي

زادهاساتيد مشاور: دکتر عادل زاهد و مهندس آيدين ولي  

رشته:  د                 مقطع تحصيلي: کارشناسي ارش

ايش فيزيولوژي ورزشتربيت بدني، گر  

دانشکده: ادبيات و علوم انساني                     

     88تعداد صفحه:     30/6/1389  التحصيلي:تاريخ فارغ

                
ها: ضربان قلب، فشارخون، دامنه تغييرات کليد واژه

فشارخون، دامنه تغييرات ضربان قلب، فعاليت هوازي، 

ليت مقاومتيهوازي، فعافعاليت بي  

هاي ضربان قلب و هدف پژوهش حاضر بررسي پاسخ چکيده:

فشارخون تحت تاثير يک پروتکل تمريني معين در دانشجويان 

 30هاي اين تحقيق دختر غيرفعال بود. روش: آزمودني

-، قد)سانتي3/22±56/1دانشجوي دختر غيرفعال))سن)سال(: 

بودند که  77/61±92/10و وزن)کيلوگرم(:  58/160±04/5متر(: 

به طور تصادفي در دو گروه آزمايش)با اجراي پروتکل( و 

کنترل)بدون اجراي پروتکل( قرار گرفتند قبل و پس از 

اي صورت گرفت  دقيقه 60اجراي پروتکل، آزمون زيربيشينه 

درصد ضربان قلب  40-75دقيقه دويدن با شدت  30که شامل 

درصد  40شدت روي با دقيقه پياده 30ذخيره و بالفاصله 

شد، قبل و بالفاصله پس از ضربان قلب ذخيره را شامل مي

گيري آن، فشارخون سيستولي، دياستولي و ضربان قلب اندازه

مستقل  همبسته و شد. روش آماري مورد استفاده آزمون تي

بود. نتايج: فشارخون سيستولي و دياستولي استراحت پس از 

نسبت به قبل و گروه هفته  8اجراي پروتکل تمريني به مدت 

(. همچنين دامنه P<05/0داري نشان نداد )کنترل تغيير معني

تغييرات فشارخون فعاليت نسبت به قبل از اجراي پروتکل 

داري نشان هفته و گروه کنترل تغيير معني 8به مدت 

(. ضربان قلب فعاليت بعد از اجراي پروتکل به P<05/0نداد)

داري کنترل کاهش معني هفته نسبت به قبل و گروه 8مدت 

(. دامنه تغييرات ضربان قلب فعاليت بعد P<05/0نشان داد)

هفته فععاليت بدني مشخص نسبت به قبل و گروه کنترل  8از 

(. بحث: با توجه به P<05/0داري تغيير کرد)به طور معني

هفته فعاليت  8که  ،گيري نمودتوان نتيجهنتايج چنين مي

فعاليت و دامنه تغييرات ضربان  بدني مشخص روي ضربان قلب



 ب 

در حالي که روي  .دار داشته استقلب فعاليت اثر معني

فشارخون سيستولي و دياستولي استراحت و همچنين دامنه 

-تغييرات فشارخون سيستولي و دياستولي فعاليت اثر معني
در حالت کلي اجراي پروتکل تمريني مشخص  .دار نداشته است

روي ضربان قلب و دامنه تغييرات  اي با تاثيري کههفته 8

آن داشته است باعث افزايش کارايي قلبي و بهبود عملکرد 

 عروقي و ارتقاي تندرستي گشته است.-قلبي
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 مقدمه

-بدني و ورزش در مسير تحول خود به مرحله امروزه تربيت   

اي رسيده است که بسياري از افراد جامعه به درک صحيحي 

رواني بدني در حفظ سالمت جسماني و  از نقش ورزش و فعاليت

بنابراين گرايش روز افزون  ،(1379اند)طالبي، دست يافته

باشد. از سوي ديگر همگام به ورزش به خوبي قابل توجيه مي

بدني در  گيري بينش و درک صحيح از ورزش و فعاليتبا شکل

سطح جامعه و متعاقب آن مشارکت گسترده اقشار گوناگون 

موظفند براي مردم در اين امر، متخصصان علوم ورزشي نيز 

تر ابعاد اين پديده مهم تالش نمايند و شناخت بهتر و صحيح

هاي جديد بر مبناي تحقيقات به عمل آمده با ارائه يافته

بدني که همانا تامين  به يکي از مهمترين اهداف تربيت

 .تندرستي است دست يابند

 يچاق تندرستي در کشورهاي غربي و جهان دو مسئله مهم   

چون فشارخون باال و اختالل در  يعروق-يقلب يهايماريو ب

(. در مطالعه 1383)خالدان، مات خودکار قلب هستنديتظ

( نشان داده شد که با انجام 2007و همکاران) 1يمورف

افته يتحرک کاهش افراد سالم و کم يدرصد چرب يت بدنيفعال

از  يکيبدن،  يچرببا کاهش  يت بدنين فعاليبنابرا .است

را کاهش  يعروق-يقلب يهايماريب يرزا براخط يفاکتورها

 داده است.

ترين معرف براي انواع بهترين و هشداردهنده   

ضربان قلب  ،(و ... برادي کاردي و تاکي کارديي)آريتم

(. دامنه 1382؛ شباني، 1384)معيني و همکاران، است

هاي سالمت قلب و عروق ( از شاخصHRVتغييرات ضربان قلب)

به  .سازدخودکار قلب و عروق را منعکس ميو تنظيمات  است

هاي مختلفي براي بررسي دليل اهميت موضوع ابزارها و روش

در  .نحوه عملکرد قلب در پزشکي امروز ابداع گرديده است

ها هدف به دست آوردن انواع مختلف و مکمل تمام اين روش

اطالعات ساختاري و عملکردي از قلب است به نحوي که به 

پزشک متخصص نه تنها توانايي تشخيص نوع بيماري کمک آنها 

                                                 
1. Murphy   2. Uusitalo 
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قلب را داشته باشد بلکه بتواند بروز نارسايي قلبي 

بيني و از آن جلوگيري احتمالي در آينده را نيز پيش

 .نمايد

( يک روش HRVتغييرات ضربان) دامنه گيرياندازه   

غيرتهاجمي از سيستم عصبي کنترل کننده قلب و عروق بوده 

هاي کنش فعاليتگيري برهمخاص يک روش اندازهو به طور 

-سمپاتيک و پاراسمپاتيک سيستم عصبي خودکار مي

 .(2004و همکاران،  1تالويوسي؛ 1384دان، باشد)ستاره

رات ييسالمت قلب و عروق دامنه تغ يهاگر از شاخصيد يکي   

در پژوهش حاضر به ميزان تغييرات  فشارخون است که

. فشارخون زماني مشخص اشاره داردفشارخون در يک بازه 

ک يهنگام  ياستوليو د يستولين فشارخون سيانگي، ميسرخرگ

 ميانگين که در آن هرگاه فشارخون باشديمکامل  يدوره قلب

. است يفرد دچار پرفشارخون از دامنه طبيعي فراتر رود

 3تا  2عروقي را -عدم درمان فشارخون باال خطرات قلبي

که منجر به مشکالت جدي چون  دهدبرابر افزايش مي

هايپرتروفي بطن چپ، سکته، بيماري ايسکيمي قلب، 

انفارکتوس عضله قلب، بيماري عروق، بيماري کليه و مرگ 

 .(1384و همکاران،  يني؛ مع2009و همکاران،  2گردد)لينمي

بدني توانسته باعث کاهش خطرات  در اين ميان فعاليت   

(. 1383گردد)خالدان، عروقي و ارتقائ تندرستي -قلبي

هاي بزرگ عضالت بدن هايي که به صورت هماهنگ تودهفعاليت

-تر ميتر و استقامتيکنند عضله قلب را قويرا درگير مي

کنند که با اين کار نه فقط توانايي انجام فعاليت را 

ها را عروقي به بيماري-باال برده بلکه ابتالي سيستم قلبي

هايي چون توان به فعاليتميدهند که از جمله کاهش مي

 (.2006و همکاران،  3توماسروي اشاره کرد)دويدن و پياده

هاي هوازي به عنوان يک با توجه به اينکه تاثير ورزش   

عروقي شناخته -کننده با عوامل خطرزاي قلبيعامل مقابله

شده ولي تاثير ورزش با شدت باال روي اين عوامل به خوبي 

-نشان داده شده که ترکيبي از فعاليتشناخته نشده است و 

تواند تعداد بيشتري از هوازي ميهاي هوازي و بي

( 2008همکاران،  و 4رايرفاکتورهاي خطرزا را کاهش دهد)مو

                                                 
 

2. Lien   2. Thomas  3- Moreira  4. Uusitalo 
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هاي مقاومتي اند تمرينها نشان دادهو همچنين برخي پژوهش

قلب استراحت و زيربيشينه را کاهش دهد  تواند ضربانمي

اند)معيني و ن را تاييد نکردهولي همه تحقيقات آ

( و تحقيق روي دامنه تغييرات فشارخون 1384همکاران، 

نادر است بنابراين سمت و سوي تحقيقات به سمت تاثير 

 عروقي چون ضربان-هاي ترکيبي روي پاسخ هاي قلبيبرنامه

هاي سالمت قلب و عروق هستند قلب و فشارخون که از شاخص

 (.2004مکاران، و ه 1يوسيتالوجلب شده است)
 

 بيان مسئله -1-1

است که قادر به حفظ ضربان  يک عضله منحصر به فرديقلب 

ا يروند يمًا به قلب ميکه مستق يموزون خود است اعصاب

عًا ضربان يتوانند سريموجود در گردش خون م ييايميمواد ش

از  يموج متالطم ير دهند با هر ضربه متوالييقلب را تغ

قلب بازتاب  ضربان(. 1383، ينيشود)گائيخون وارد آئورت م

مقدار کاري است که قلب بايد انجام دهد تا افزايش نياز 

بدني برآورده سازد)معيني و  بدن را در موقع فعاليت

تواند يم يت بدنيان فعالين ميدر ا (.1384همکاران، 

و  2ر قرار دهد)گليميرا تحت تاث يعروق-يستم قلبيس

قات کاهش ضربان قلب ياز تحق يرايدر بس (.1986همکاران، 

ن يدر ا يول ده شده استيد يت بدنيک دوره فعاليبه دنبال 

در ضربان قلب مشاهده  يرييقات تغياز تحق يان برخيم

 24، (2006و همکاران) ياند مثاًل در مطالعه جنووسنکرده

، يت بدنين فعالييساعت هالتر در مردان با سطوح باال و پا

جاد نکرده بود. يضربان قلب ا يالدر فواصل متو يرييتغ

 يهاضربان قلب با پاسخ ،مختلف يهار شدتين تحت تاثيهمچن

 HRVطور که قبالً اشاره شد همانرو بوده است. روبه يمتفاوت

ن پژوهش،  به يکه در اهاي سالمت قلب و عروق است از شاخص

هاي قلب در يک بازه زماني صورت تغيير در مجموع ضربان

شود و امروزه بسيار مورد بحث است. ف ميمشخص تعري

)به مفهوم  HRVدرصد 20سال  5اند هر مطالعات نشان داده

يابد که از هاي متوالي قلب( کاهش ميضربان تغييرات در

-ثانيهميلي 10عروقي است و هر افزايش -عوامل خطرزاي قلبي

                                                 
 

2. Gliem   2.Uusitalo   3. shell   4. Cornelissen 
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دهد. مطالعات نشان درصد خطر مرگ را کاهش مي 20اي در آن 

نشان  HRVداري در اي بهبود معنيهفته 8هاي ند تمريناداده

؛ بيلچيک و همکاران، 2004و همکاران،  1داده است)يوسيتالو

(، ولي اطالعات موجود در اين زمينه 1383؛ گائيني، 2002

به تغييرات (، BPV)تغييرات فشارخون نيانگيممحدود است. 

خص هاي فشارخون در يک بازه زماني مشدر مجموع سيگنال

اشاره دارد و تحت تاثير سيستم عصبي خودکار قرار دارد. 

هاي تندرستي است که دامنه تغييرات فشارخون يکي از شاخص

 مطالعات صورت گرفته روي آن بسيار نادر است.

کند فشارخون نام فشاري که خون به ديواره عروق وارد مي

 .دارد اين واژه معمواًل به فشارخون سرخرگي اشاره دارد

-ارخون به وسيله دو مقدار سيستول و دياستول بيان ميفش

منجر  يت بدنيعدم فعالان ين مي(. در ا1382، ي)شبان .شود

، انواع يفشارخون)پريعروق-يقلب يهايماريش بيبه افزا

( عنوان 1948شود. بلر و همکارانش)يو ...( م يتميآر

تا  20، يعيک فشارخون طبيتحرک با کردند افراد ساکن و کم

شتر از افراد فعال در خطر فشارخون باال يدرصد ب 50

تحرک ن افراد کمي. بنابرا(1994و همکاران،  2)شلهستند

و مرگ  يعروق-يقلب يهايماريب يجامعه در معرض خطر برا

رها يدرصد مرگ و م 12ن زده شده يشوند. تخميمحسوب م

(. در تحقيق 1382، ي)شبانم فشارخون باالستيجه مستقينت

(، نشان داده شد که فشارخون 2010و همکاران) 3سنکورنلي

سيستولي و دياستولي استراحت بعد از انجام يک دوره 

و  4فعاليت کاهش يافته است. در حالي که در مطالعه کوکس

ماهه فعاليت ورزشي با شدت  18(، يک دوره 2006همکاران)

متوسط تغييري در فشارخون افراد سالم ايجاد نکرده بود. 

به مطالب مذکور روشن است که نتايج ضد و نقيضي با توجه 

 يکيزيف يهاتيمسلم است که فعال در اين رابطه وجود دارد.

 يک زندگيرا هر چند يم گردند زيد به طور متناسب تنظيبا

ش از اندازه يمضر است، نوع غلط و ب يسالمت يتحرک برايب

در بر  يج منفيز ممکن است نتاين يکيزيت فيد فعاليشد

گاه ممکن  بدن يمنيستم ايف سيه باشد و عالوه بر تضعداشت

                                                 
 

 
 

4. Cox 
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 ينامناسب بدن و حت يهار شکلييجاد صدمات تغياست به ا

 منجر شود. گمر

بدني  هاي تندرستي منتشره روي افزايش فعاليتدستورالعمل

و فعاليت هوازي يکنواخت متمرکز هستند. و اما نشان داده 

اثير مثبتي روي توانند تهاي مقاومتي ميشده که تمرين

، ينييفاکتورهاي خطرزا چون فشارخون داشته باشند)گا

اند ترکيبي از فعاليتتحقيقات بيان کردهن يهمچن(. 1382

تواند باعث کاهش تعداد بيشتري هوازي ميهاي هوازي و بي

عروقي شوند)موريرا -هاي قلبياز فاکتورهاي خطرزاي بيماري

   .(2008و همکاران، 

تحرک مستعد عوامل زنان به ويژه افراد کم ندر اين ميا  

بر آن شديم تا تاثير يک پروتکل ن يبنابراخطرزا هستند 

دقيقه،  60جلسه و هر جلسه  3هر هفته  ،ايهفته 8تمريني 

جلسه  7روي به مدت هاي هوازي دويدن و پيادهشامل تمرين

جلسه تمرين بي 14ذخيره و  لبق درصد ضربان 40-75با شدت 

 3ذخيره و  قلب درصد ضربان 85متر با شدت  200دويدن  هوازي

 يحفظ وارتقاجهت  تمرين با وزنه را جلسه فعاليت مقاومتي

هاي دو فاکتور مهم تندرستي روي پاسخ ،سطح قدرت عضالني

قلب در دانشجويان دختر غيرفعال  شامل فشارخون و ضربان

ورد جهت پاسخگويي به سواالت زير م ،دانشگاه محقق اردبيلي

 بررسي قرار دهيم.

بعد  ،هاي زيربيشينهفعاليت استراحت و قلب آيا ضربان -1

کاهش ميدار يمشخص به طور معن ينيتمراز اجراي پروتکل 

آيا فشارخون سيستولي و دياستولي استراحت بعد  -2يابد؟ 

-تغييرمي داريمشخص به طورمعن ينيتمر از اجراي پروتکل

بعد از اجراي  ، در دو گروهفعاليت 1HRV نيب آيا -3کند؟ 

 آيا -4؟ تفاوت وجود دارددار يبه طورمعندوره تمريني 

بعد از در دو گروه سيستولي و دياستولي فعاليت  2BPV نيب

 ؟وجود دارد داريمعنتفاوت اجراي دوره 

 

 

 

                                                 
1. Heart rate variability    2. Blood Pressure Variability 
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 ضرورت و اهميت تحقيق -1-2

مير  و حرکتي و فشارخون باال از فاکتورهاي مرگبيامروزه 

( و اختالل در 2004وهمکاران،  1يوسيتالوآيند)ار ميبه شم

عروقي و حتي مرگ -تواند به مسائل جدي قلبيقلب مي ضربان

فعاليت ورزشي  در اين ميان .(1383منجر گردد)خالدان، 

قلب  منظم باعث کاهش حساسيت قلب نسبت به اختالالت ضربان

ن، شود که سازوکار درگير در اين مورد روشن نيست)خالدامي

قلب به عنوان  تغييرات ضربان نيانگيمگيري اندازه ( و1383

هاي گزاف ندارد مييک روش غيرتهاجمي که نيازي به هزينه

قلب بسيار سودمند  تواند جهت سنجش تنظيمات خودکار ضربان

هاي بهينه براي ارتقاي باشد و ما را به سمت فعاليت

اند ادهنه مطالعات نشان دين زميدر ا تندرستي سوق دهد

در حالت  ترک شخص آمادهيقلب  يهارات در مجموع ضربانييتغ

و  3وولف؛ 8200، و همکاران 2)ارنستاست بزرگتراستراحت 

اند که پاسخمطالعات نشان داده نيهمچن (.1997، همکاران

تواند يک يقلب در طول ورزش م هاي فشارخون باال به ضربان

و  4باشد)مياييبين براي پرفشارخوني آينده روش پيش

ت ين فعاليرات فشارخون حيين تغيبنابرا .(2002همکاران، 

در افراد با  .باشد يعروق-يتواند بازتاب سالمت قلبيم

جاد يخطر ااحتمال فشارخون باال نسبت به افراد سالم، 

 يقلب ييسه برابر و احتمال نارسا يان کرونريشر يماريب

از  يکي يفشارخونبه عالوه پر .ابدييش ميچهار برابر افزا

ز يتجو ين به پزشک و علل اصلاماريشمار بيعلل مراجعات ب

ن خبر از يد بدتريشا .شوديو مصرف داروها محسوب م

بًا يآن است که تقر يمطالعات انجام شده درباره پرفشارخون

ط ياز شرا ن عارضه هستنديکه مبتال به ا يدرصد از افراد 75

ا از آن ياند و رفتها به دنبال آن نيستند يخود آگاه ن

ن يرا اياند زو درمانشان را انجام نداده امتناع کرده

ن ياول ياريبس يدارد برا يم کميعال يبه طورکل يماريب

 يا حمله قلبيک سکته کشنده و ي يعالمت و نشانه پرفشارخون

ان ورزش به عنوان ين ميدر ا (،1379ان، يبيخواهد بود)ترت

                                                 
1. Uusitalo                            2. Earnest                             3. Woolf-May   4. Miyai 
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و کنترل پرفشارخوني حايز  اي جهت درمان، پيشگيريوسيله

 يعين طبي(. بنابرا2006و همکاران،  1اهميت است)فاگارد

-يقلب يهايمارياز ب ير ناشير مرگ و ميش اخياست که افزا

و  يم)مددينسبت ده يکيزيف يهاتيرا به کاهش فعال يعروق

( نشان دادند 2006و همکاران) 2(. هوانگ1369همکاران، 

ي استراحت بدنبال يک دوره فشارخون سيستولي و دياستول

و  3فعاليت بدني کاهش يافته است در حالي که پريوت

(، تغييري در فشارخون سيستولي و دياستولي 2008همکاران)

استراحت بدنبال يک دوره فعاليت بدني مشاهده نکردند. 

 ض است.ينه ضد و نقين زمياطالعات موجود در ان يبنابرا

، گردش خون منظم، يقو سالم و ي، داشتن جسمينشاط، شاداب

مقاومت در برابر  يي، انعطاف و توانايپرتوان، چابک يقلب

-يروزانه، همه م ياز کارها يناش يو روح يجسم يفشارها

ان طاقت ين ميمحسوب شوند. در ا يتوانند خود فوائد ورزش

ا به عبارت بهتر يروزانه  يو تحمل بدن در مقابل کارها

برخوردار است  ياديار زيت بسيبدن از اهم ياستقامت عموم

-يسالم به شمار م يک زندگيداشتن  يو از عوامل موثر برا

ک قلب ياستقامت باال داشتن  يهااز نشانه يکيد و يآ

ک جامعه به کسب استقامت يپرتوان است. همه اقشار 

ژه افراد يان به ويان دانشجوين ميازمندند و در اين

را خواهند  يمتفاوت يهاتينده مسئوليرفعال که در آيغ

 (.1382، يدريرحيت هستند)ميرفت در اولويپذ

ميرهاي  و با توجه به اينکه امروزه شاهد مرگبنابراين    

مغزي، عروقي چون سکته-هاي قلبيناگهاني حاصل از بيماري

قلبي و پرفشارخوني هستيم و زندگي مدرنيته و پيشرفت سکته

ه گشته تکنولوژي باعث به وجود آمدن فقرحرکتي در جامع

هاي زندگي امکان داشتن يک است و از طرفي باال رفتن هزينه

رژيم غذايي صحيح از عوامل تندرستي را محدود ساخته است 

هاي تر شدن پاسخبر آن شديم تا تحقيق حاضر را جهت روشن

از فاکتورهاي مهم تندرستي روي  ،قلب فشارخون و ضربان

تحرکي بيشتري مزنان غيرفعال که نسبت به مردان در معرض ک

قرار دارند تحت تاثير برنامه ورزشي ترکيبي مشتمل بر 

 هوازي و مقاومتي مورد بررسي قرار دهيم.هوازي، بي

                                                 
1. Fagard    6. Huang      7. Privett 
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 اهداف تحقيق -1-3

 اهداف کلي -1-3-1

 هاي ضربانهدف کلي از اجراي پژوهش حاضر، بررسي پاسخ   

قلب و فشارخون تحت تاثير يک پروتکل ورزشي ترکيبي شامل 

هوازي و مقاومتي در دانشجويان دختر هاي هوازي، بيليتفعا

 غيرفعال است.

 اهداف اختصاصي -1-3-2

هفته فعاليت بدني روي ضربان قلب  8 رين تاثييتع -1

 غيرفعال دانشجويان دختر استراحت

هفته فعاليت بدني روي ضربان قلب  8 تعيين تاثير -2

 فعاليت دانشجويان دختر غيرفعال

هفته  8نگين تغييرات ضربان قلب پس از مقايسه ميا -3

 فعاليت بدني در دو گروه کنترل و آزمايش

هفته فعاليت بدني روي فشارخون  8 رين تاثييتع -4

 استراحت دانشجويان دختر غيرفعال سيستولي

گين تغييرات فشارخون سيستولي فعاليت پس مقايسه ميان -5

 يشهفته فعاليت بدني در دو گروه کنترل و آزما 8از 

هفته فعاليت بدني روي فشارخون  8 رين تاثييتع -6

 استراحت دانشجويان دختر غيرفعال دياستولي

مقايسه ميانگين تغييرات فشارخون دياستولي فعاليت پس  -7

 هفته فعاليت بدني مشخص در دو گروه کنترل و آزمايش 8از 

 

 فرضيات تحقيق -1-4

دانشجويان  هفته فعاليت بدني بر ضربان قلب استراحت 8 -1

 دار دارد.دختر غيرفعال تاثير معني

هفته فعاليت بدني بر ضربان قلب فعاليت دانشجويان  8 -2

 دار دارد.دختر غيرفعال تاثير معني

هفته  8بين دامنه تغييرات ضربان قلب دو گروه پس از  -3

 دار وجود دارد.فعاليت بدني تفاوت معني

ستولي استراحت هفته فعاليت بدني بر فشارخون سي 8 -4

 دار دارد.دانشجويان دختر غيرفعال تاثير معني
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بين دامنه تغييرات فشارخون سيستولي فعاليت دو گروه  -5

 دار وجود دارد.هفته فعاليت بدني تفاوت معني  8پس از 

هفته فعاليت بدني بر فشارخون دياستولي استراحت  8 -6

 دار دارد.دانشجويان دختر غيرفعال تاثير معني

غييرات فشارخون دياستولي فعاليت دو گروه بين دامنه ت -7

 .دار وجود داردهفته فعاليت بدني تفاوت معني  8پس از 

 

 هاي تحقيقمحدوديت -1-5

 هاي قابل کنترلمحدوديت -1-5-1

 هاويژگي جسماني آزمودني -

 هاشرايط تمرين آزمودني -

 هاوضعيت سالمت آزمودني -

 يگارمصرف دارو، الکل و س -

 دما -

 رطوبت -

 زمان -

 مکان -

 سن -

 درصد چربي بدن -

  هاي ورزشي به طور همزمانعدم شرکت در فعاليت -

 هاي غير قابل کنترلمحدوديت -1-5-2

 هاوضعيت رواني آزمودني -

 واد غذاييمعدم کنترل دقيق مصرف روزانه  -
 

 گانژتعريف وا -1-6

 تعاريف علمي -1-6-1

هر نوع حرکت جسمي که به وسيله عضالت بدني: به فعاليت   

-گردد فعاليتشود و باعث مصرف انرژي مياسکلتي ايجاد مي

 (.1382گويند)گائيني، بدني مي

هاي با شدت متوسط و مدت نسبتًا فعاليت هوازي: فعاليت

کنند و اجراي هاي عضالني بزرگ را فعال ميطوالني که گروه

ضالت بدن وابسته است آنها به حضور و مصرف اکسيژن توسط ع

 (.1388کوهيان، هاي هوازي هستند)سياهفعاليت
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هايي که اجراي آنها به حضور و هوازي: فعاليتفعاليت بي

هوازي هاي بيمصرف اکسيژن وابسته نيست فعاليت

 (.1388کوهيان، هستند)سياه

ايستا: فعاليتي که در طي آن طول عضله تغييري فعاليت   

ولوژي دانشگاه علوم پزشکي تبريز، کند)گروه فيزينمي

1387.) 

خون در قلب و هموديناميک: مطالعه اصول فيزيکي که جريان   

کند هموديناميک نام دارد)گروه عروق را کنترل مي

 (.1377فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشکي تبريز، 

ضربان قلب ذخيره: اختالف بين ضربان قلب زمان استراحت و    

 (.1383را گويند)خالدان،  ضربان قلب بيشينه

خون ايسکيمي: اصطالح ايسکيمي به معني ناکافي بودن جريان   

و بخصوص اکسيژن براي تامين نياز يک بافت است)گايتون، 

1377.) 

ناپذيري قلب: به طور طبيعي وقتي يک مرحله تحريک   

ايمپالس در طول غشاها سير کند چون پتانسيل عضله قلبي 

شود که يابد در طي اين مدت گفته ميميثانيه ادامه  3/0

ناپذير است پس از هاي جديد تحريکقلب نسبت به ايمپالس

ها گرديد تمامي اينکه ايمپالسي از دهليزها وارد بطن

کند چون ثانيه طي مي 06/0ها را در حدود عضله بطن

 3/0ها تا فيبرهاي بطني قادر به هدايت مجدد ايمپالس

شود)گروه ذا ايمپالس کامالً متوقف ميثانيه ديگر نيستند ل

 (.1377فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشکي تبريز، 

 تعاريف عملياتي -1-6-2

فشارخون سيستولي: باالترين فشار درون دستگاه عروقي    

ن پژوهش فشارخون يدر ا (.1384است)معيني و همکاران، 

قه يدق 30 يشد: آزمودن يريگر اندازهيبه شرح ز يستوليس

نشسته و دست چپ خود را  يصندل يت رويل از شروع فعالقب

ن قرار يزم يز در سطح قلب گذاشته و پاها راحت رويم يرو

توسط دستگاه فشارسنج  يستوليگرفت سپس فشارخون سيم

 و ثبت شد. يريگاندازه Burerمدل  يتاليجيد

فشارخون دياستولي: کمترين فشار موجود در دستگاه عروق    

ن پژوهش فشارخون يدر ا (.1384همکاران، است)معيني و 
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قه يدق 30 يشد: آزمودن يريگر اندازهيبه صورت ز ياستوليد

 ينشسته و پاها راحت رو يصندل يت رويقبل از شروع فعال

ز يم يگرفت و دست چپ خود را در سطح قلب روين قرار ميزم

توسط دستگاه فشارسنج  ياستوليداد سپس فشارخون ديقرار م

 و ثبت شد. يريگاندازه Beurerمدل  يتاليجيد

 -(: دو تعريف دارد: الفHRVدامنه تغييرات ضربان قلب)   

دامنه تغييرات بين هر ضربان قلب بر حسب هزارم ثانيه در 

ميانگين دامنه تغييرات ضربان  -استراحت و فعاليت است. ب

قلب زمان استراحت و يا فعاليت در يک دوره زماني طوالني 

اي دقيقه 10گين ضربان قلب استراحت در يک دوره مثالً ميان

اي دقيقه 10استراحت و يا ميانگين ضربان قلب در يک دوره 

با فعاليت زيربيشينه ثابت، که هر قدر دامنه تغييرات در 

مراحل استراحت يا فعاليت کمتر باشد به عنوان شاخصي از 

-قلب و عروق در نظر گرفته مي عملکرد خوب دستگاه

(، 2001و همکاران،  2؛ ساکايي2002و همکاران،  1چيکشود)بيل

در اين پژوهش دامنه تغييرات ضربان قلب به صورت زير 

دقيقه قبل از شروع فعاليت روي  30تعيين شد: آزمودني 

گرفت سپس صندلي نشسته و پاها راحت روي زمين قرار مي

 Beurerضربان قلب توسط دستگاه فشار سنج ديجيتالي مدل 

تفاوت اين دو ضربان قلب به  ويري و ثبت شد. گاندازه

عنوان ميانگين تغييرات ضربان قلب فعاليت هر آزمودني 

 ثبت شد.

                                                 
1. Bilchick   2. Sakai 
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 فصل دوم :

 مباني نظري وادبيات تحقيق

 



 14 

 

 

 

 

 مقدمه

با توجه به اهداف تحقيق حاضر که تاثير يک پروتکل    

ون هاي ضربان قلب و فشار ختمريني معين را روي پاسخ

در بخش اول مباني نظري در خصوص ضربان  .کندارزيابي مي

قلب و فشارخون ارائه خواهد شد. سپس در بخش دوم مروري 

هاي ورزشي مختلف روي بر پيشينه تحقيق پيرامون پروتکل

 هاي ضربان قلب و فشارخون ارائه خواهد شد.پاسخ
 

 بخش اول: مباني نظري

 ضربان قلب -2-1

ترين ترين و هشدار دهندهز سادهضربان قلب يکي ا   

متغيرهاي قلب و عروق است، ضربان قلب بازتاب مقدار کاري 

است که قلب بايد انجام دهد تا افزايش نياز بدن را در 

(. چون عضله 1382موقع فعاليت بدني برآورده سازد)شباني، 

اي که در حال استراحت است به فعال در مقايسه با عضله

ز دارد، تعجب آور نيست وقتي که مياکسيژن بيشتري نيا

بينيم اکسيژن مصرفي قلب و بنابراين مقدار کاري که 

دهد مستقيمًا با ميزان انقباض آن مربوط انجام مي

(. ضربان قلب تحت تاثير 1384است)معيني و همکاران، 

عوامل دما، اضطراب، فعاليت ورزشي، استرس، غذاخوردن، 

روز و وضعيت بدن  سيگار کشيدن، قهوه نوشيدن، ساعت

 (.1383است)گائيني و همکاران، 

 گيري ضربان قلبروش اندازه -2-2

ضربان قلب با استفاده از گوشي پزشکي، لمس نبض و    

سنج( يا ضبط مانيتورهاي ضربان قلب)ضربان

 الکتروکارديوگرام قابل اندازه گيري است.

لمس نبض: زماني که براي تعيين ضربان قلب از روش لمس 

هاي زير کنيد، نبض را در يکي از ناحيهض استفاده مينب

لمس کنيد، سرخرگ بازوئي در قسمت مياني بازو و زير بطن 
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متر سانتي 3تا  2عضله دو سر بازوئي و تقريبًا به فاصله 

باالي حفره جلوئي آرنج، سرخرگ گردني در ناحيه گردن درست 

ي مچ و زير حنجره، سرخرگ زند زبريني در قسمت قدامي خارج

مالحظه  2-1در راستاي استخوان شست همان طور که در شکل 

کنيد، سرخرگ گيجگاهي در راستاي خط موي سردر ناحيه مي

 گيجگاه.

 

 

گيري ضربان قلب با استفاده از گرفتن نحوه اندازه -2-1شکل

 نبض در ناحيه راديال

 

سنج و ضبط الکتروکارديوگرام: با مانيتورهاي ضربان

سنج يا يک سيستم مانيتورهاي ضرباناستفاده از 

گيري توان ضربان قلب را اندازهالکتروکارديوگرام نيز مي

سنج براي کشف نبض يا کرد. به طور کلي، مانيتورهاي ضربان

عالئم الکتريکي الکتروکارديوگرام توليد شده از قلب و 

فراهم آوردن نمايش ديجيتالي ضربان قلب طراحي شده اند. 

گرهاي مادون قرمز استفاده ميي نبض از حسدر مانيتورها

موجود به هنگام دوره  شود که براي تشخيص ضربان نبض

شود، قلبي، به انگشت يا الله گوش آزمودني وصل مي

هاي چسبي مانيتورهاي الکتروکارديوگرامي که الکترود

-دارند و اين الکترودها با سيم يا بدون سيم به سينه مي

هاي نبضي، به ويژه هنگام فعاليت چسبد نسبت به مانيتور

باشد. با وجود اين، دقت تر و پاياتر ميورزشي شديد، دقيق

سيمي ممکن است در اثر تجهيزات مانيتورهاي بي

هاي هاي برقي، ماشينالکتريکي)مثل نوار گردان، پله
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پاروئي و صفحات ويديويي( و امواج راديويي و مغناطيسي 

، 1؛ کانوور1383و همکاران،  تحت تاثير قرار بگيرد)گائيني

؛ گروه فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشکي تبريز ؛ 2003

1377.) 

 

 ضربان قلب استراحت -2-3

معمواًل در موقع استراحت، فعاليت قلب تحت تاثير اعصاب    

يابد که همزمان با استراحت ساير پاراسمپاتيک کاهش مي

ذخائر نقاط بدن، قلب نيز استراحت کند. اين باعث حفظ 

هاي استراحت، شود و بديهي است که بدون اين دورهقلب مي

قلب در سن کمتري از حالت طبيعي از بين خواهد 

 80تا  60(. ميانگين ضربان قلب بين 1383رفت)گائيني، 

ضربه در دقيقه است. ضربان قلب زمان استراحت در افراد 

 100تحرک ممکن است از ميانسال غيرورزشکار و افراد بي

به در دقيقه هم تجاوز کند معموالً با افزايش سن ضربان ضر

يابد ضربان قلب تحت تاثير عوامل قلب استراحت کاهش مي

گيرد مثاًل ضربان قلب در هواي خيلي گرم و محيطي قرار مي

در ارتفاع زياد افزايش مي يابد. قبل از شروع ورزش 

اين رسد معمواًل ضربان قلب به باالتر از حد طبيعي خود مي

گويند. اين واکنش از طريق آيند ميحالت را واکنش پيش

نفرين از دستگاه عصبي آزاد شدن ميانجي عصبي نوراپي

-نفرين از غده فوق کليوي انجام ميسمپاتيک و هورمون اپي

شود. چون ضربان قلب گيرد. احتماالً تون عصب واگ هم کم مي

رين ضربان تيابد بنابراين مطمئناز آغاز ورزش افزايش مي

قلب حالت استراحت زماني است که فرد کاماًل در حالت 

قلب هنگام گيري ضرباناستراحت و آرامش است مثاًل اندازه

صبح قبل از برخاستن از بستر موقع مناسبي است)معيني و 

 (.1384همکاران، 

 

 تنظيم ضربان قلب -2-4

توان با مشاهده يک قلب باز به ضربان قلب ذاتي را مي   

گيرد و ساني ديد ضربان قلب ذاتي از خود قلب منشاء ميآ

                                                 

1 .Conover 
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چنانچه قلب را از بدن جدا سازيم، تا زماني که از مواد 

غذايي کافي برخوردار باشد به انقباض ريتميک خود ادامه 

خواهد داد)گروه فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشکي تبريز، 

نظيري در ايجاد عالئم (. عضله قلب قابليت بي1377

گويند. اين قابليت تريکي دارد که به آن خودهدايتي ميالک

دهد که بدون تحريکات عصبي با آهنگ به قلب امکان مي

منظمي منقبض شود بدون تحريکات عصبي و هورموني ميانگين 

ضربه در دقيقه است. چهار بخش  80تا  70ضربان ذاتي قلب 

(، گره SAدستگاه هدايتي قلب شامل گره سينوسي دهليزي)

(، دسته تار دهليزي بطني)دسته تار هيس( AVليزي بطني)ده

هاي پورکنژ هستند. تکانه الزم براي انقباض قلب از و رشته

اي از شود. اين گره مجموعهگره سينوسي دهليزي آغاز مي

باشد که در پشت ديواره دهليز تارهاي ويژه عضالني قلب مي

زي (. گره سينوسي دهلي1383راست قرار دارد)خالدان، 

تر است. سرعت ريتميک انقباض بقاياي جنيني حيوانات پست

بار  72تارهاي عضالني در گره سينوسي دهليزي انسان حدود 

در دقيقه است در حاليکه ريتم انقباضي عضله دهليزي قلب 

بار در  20ها حدود بار در دقيقه و بطن 40-60انسان معادل 

هاي قلب متدقيقه است از آنجاييکه ريتم گره از ساير قس

ها از گره منشاء گرفته و در دهليزها و سريعتر است تکانه

-شوند و آنها را با سرعت بيشتري تحريک ميها پخش ميبطن

توانند با سرعت ها نميکنند به طوري که دهليزها و بطن

تر است منقبض شوند در نتيجه ريتم طبيعي خود که آهسته

ولوژي دانشگاه علوم شود)گروه فيزيگره، ريتم تمام قلب مي

 60-80اي بين و چون اين بافت تکانه (.1377پزشکي تبريز، 

کند، به آن گره آغازگر ضربان ضربه در دقيقه ايجاد مي

کند "ريتم قلب گويند و تعداد ضرباتي که ايجاد مي

شود. تکانه گره سينوسي دهليزي در هر سينوسي" ناميده مي

ه دهليزي بطني در شده و از آنجا به گر دو دهليز پخش

رسد. ديواره دهليز راست)تقريبًا نزديک مرکز قلب( مي

هنگامي که تکانه سراسر دهليز را در برگرفت، بالفاصله 

شود. گره دهليزي بطني تکانه را از انقباض آغاز مي

کند. پس از رسيدن تکانه به ها هدايت ميدهليزها به بطن
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تا به دسته تار  کشدثانيه طول مي 13/0گره دهليزي بطني 

هيس برسد. اين تاخير باعث مي شود که دهليزها قبل از 

ها تا آنجا ها به طور کامل منقبض شوند و بطنانقباض بطن

که ممکن است از خون پرگردند دسته تار هيس وارد ديواره 

فرستد هر هاي فرعي به هر دو بطن ميها شده و سپس رشتهبطن

تقسيم شده که در سرتاسر هاي متعددي شاخه به زير شاخه

هاي پاياني دسته تار شوند شاخهها منتشر ميديواره بطن

ها تکانه را نامند. اين رشتههاي پورکنژ ميهيس را رشته

بار سريعتر از بقيه دستگاه هدايتي قلب به  6تقريبًا 

هاي بطن تقريبًا دهند بنابراين تمام بخشها انتقال ميبطن

 شوند.در يک زمان منقبض مي

 

 کنترل خارجي قلب -2-5

در شرايط طبيعي فعاليت قلب از طريق سه دستگاه خارجي    

 کند که عبارتند از:تغيير مي

دستگاه عصبي پاراسمپاتيک: دستگاه پارا سمپاتيک که    

اي از دستگاه عصبي خود مختار است از طريق عصب شاخه

ع کند در موقاي( روي قلب عمل ميواگ)زوج دهم جمجمه

استراحت فعاليت اين دستگاه تحت عنوان تون واگي غالب 

است عصب واگ اثر تضعيف کننده بر قلب دارد يعني سرعت 

شود. هدايت تکانه را کم کرده و باعث کاهش ضربان قلب مي

ضربه  20-30حداکثر تحريک اين عصب ضربان قلب را تا حد 

قلب دهد. همچنين عصب واگ نيروي انقباض کاهش مي در دقيقه

اند که دهد)البته بعضي منابه ذکر نمودهرا نيز کاهش مي

 تحريکات واگي تاثيري روي انقباض پذيري ميوکارد ندارد(.

دستگاه عصبي سمپاتيک: دستگاه سمپاتيک که شاخه ديگر    

دستگاه عصبي خود مختار است اثرات مخالف دستگاه 

ا و هپاراسمپاتيک دارد و باعث افزايش سرعت هدايت تکانه

کاردي( حداکثر شود)تاکيدر نتيجه افزايش ضربان قلب مي

بار در  250تحريکات اعصاب سمپاتيک ضربان قلب را به 

رساند. تحريکات سمپاتيک نيروي انقباضي را هم دقيقه مي

ها را دهد. تحريک بيشينه نيروي انقباضي بطنافزايش مي

تحريک (. 1382دهد)شباني، برابر افزايش مي 2تقريبًا به 
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قلب به وسيله سمپاتيک براي شخصي که تحت استرس قرار 

گرفته ضروري است مثالً در موقع ورزش، بيماري، گرماي زياد 

و ساير شرايطي که ميزان جريان خون در سيستم گردش خون 

کند رود. بنابراين تحريک سمپاتيک به قلب کمک ميباال مي

)گروه که در مواقع الزم با قدرت بيشتري منقبض شود

 (.1377فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشکي تبريز، 

ريز ها(: دستگاه غدد دروندستگاه غدد درون ريز)هورمون   

هاي بخش مرکزي غدد فوق نيز اثرات خود را از طريق هورمون

کند به اين نفرين اعمال مينفرين و نوراپيکليه يعني اپي

ها همانند مينگويند. کاتکوالها هم ميها کاتکوالمينهورمون

دستگاه سمپاتيک قلب را تحريک کرده و منجر به افزايش 

شوند)در اثر سريعتر کردن دپوالريزاسيون گره ضربان قلب مي

سينوسي(، در واقع هنگام بروز فشار آزاد شدن اين 

دهد که اعمال ها به وسيله تحريک سمپاتيک رخ ميهورمون

-تر ميرا طوالنيهاي مذکور واکنش دستگاه سمپاتيک هورمون

بار در  60-85کند. ضربان قلب طبيعي هنگام استراحت بين 

دقيقه است با افزايش مدت تمرين استقامتي، ضربان قلب 

ضربه يا کمتر برسد احتماالً  35استراحت ممکن است به 

ضربان قلب کمتر زمان استراحت به دليل افزايش تحريکات 

رود که کاهش يباشد و احتمال مدستگاه پاراسمپاتيک مي

نقش کمتري در اين زمينه داشته  فعاليت دستگاه سمپاتيک

 (.1382باشد)شباني، 

 

 (ECGالکتروکارديوگرام) -2-6

الکتروکارديوگرام وسيله بسيار مهمي براي ارزيابي توان    

باشد وقتي تکانه در عضله قلب براي انتقال تکانه قلب مي

ط پتانسيل عمل کند جريان الکتريکي که توسقلب سير مي

عضله قلب توليد شده است به مايعات اطراف قلب گسترش 

-يافته و بخش بسيار کمي از آن عمالً تا سطح بدن جريان مي

يابد با نصب الکترودها بر روي پوست ناحيه روي قلب يا 

در اطراف قلب)مثالً بر روي دو بازو( و وصل الکترودها به 

کي ايجاد شده در طي يک دستگاه ثبات مناسب، ولتاژ الکتري

توان ثبت کرد در الکتروکارديوگرام هر ضربان قلب را مي
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نشان داده شده است برآمدگي کوچک در نوار  2-2که در شکل

نامگذاري شده است توسط ولتاژ الکتريکي  Pکه با حرف 

توليد شده در اثر عبور تکانه از دهليزها)دپوالريزاسيون( 

 Rو  Qنيز که با حروف  ايهاي نيزهآيد موجبه وجود مي

-ها ايجاد ميگذاري شده است توسط عبور تکانه از بطنعالمت

 Pثانيه پس از موج  16/0الي  QRS 15/0شود که در آن موج 

پالريزاسيو.ن که در نتيجه ري Tشود و نيمدايره دنبال مي

شود. به دليل اينکه الکترودها هميشه روي ها ايجاد ميبطن

شوند هر استاندارد شده قرار داده ميسطح بدن در حاالت 

نوع دگرگوني در تغيير فعاليت الکتريکي ممکن است نشان 

هاي عملي قلب باشد لذا، دهنده تغييراتي در قابليت

الکتروکارديوگرام يک ابزار باليني مفيد جهت تعيين 

اثر  3-2(. در شکل1382آيد)شباني، اختالالت قلبي به حساب مي

ه بطني نشان داده شده است در اين آسيب قسمتي از عضل

 Tو  Sنوار قسمتي از الکتروکارديوگرام که بين امواج 

قرار دارد پايين افتاده است. اين در اثر نشت غير طبيعي 

جريان الکتريکي از قلب، در بين ضربانات قلب به وجود 

آيد و اين آسيب غالبًا در شخص مبتال به سکته حاد قلبي مي

فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشکي تبريز،  کند)گروهبروز مي

1377.) 

 

 ولتاژ الکتريکي ايجاد شده در طي ضربان قلب -2-2شکل

 

 

 ولتاژ غيرطبيعي قلب -3-2شکل

 

 قلب -2-7
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Abstract: The aim of this study was to investing the effect of specific training protocol in 

inactive female students on heart rate and blood pressure. Subjects were 30 inactive female 

students who were selected and were allocated in two experimental and control groups. 

Their mean age was 22.3±1.56 years, their mean weight was 61.77±10.92 kg and their 

mean height was 160.58±5.04 cm. Eight weeks training protocol implemented. Protocol 

was consist of 7 sessions aerobic training followed by 14 sessions anaerobic training and 

then 3 sessions weight training. Sixty minutes sub-maximal test was accomplished before 

and after training protocol that was included of 30 minutes running with 40-75 percent of 

their reserved heart rate and immediately after that 30 minutes walking with 40 percent of 

their reserved heart rate. Before and after this test, the systolic & diastolic blood pressure 

measured and recorded. Dependent and independent T-test was used for statistical analysis.  

Results: Resting systolic and diastolic blood pressure after 8 weeks training protocol 

decreased significantly in experimental group (P<0.05) but control group had no changes. 

The systolic and diastolic blood pressure variability in before and after 60-minutes sub-

maximal test had no significant difference before and after training protocol in 

experimental and control groups (P<0.05). There was significant difference of heart rate in 

before (resting) and after sub-maximal activity as compared with that after training 

protocol (P<0.05). Heart rate variability measured before and after sub-maximal activity 

before training protocol was significantly higher than after training protocol (P<0.05).  

Discussion: We can concluded that 8 weeks training protocol has meaningful effect on 

heart rate. Although there was not any obvious changes on systolic and diastolic blood 

pressure as well as blood pressure variability. Conducting training protocol for 8 weeks by 

considering its influence on heart rate and resting systolic & diastolic blood pressure can 

be outcome of increase in the cardiac efficiency. 
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