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 چکیده:

های تمرین ترکیبی بر قدرت بیشینه و ظرفیت هوازی دانشجویان هدف از این مطالعه بررسی تأثیر ترتیب سکانس

بی با تمرین ترکی نفر از دانشجویان پسر فعال به صورت تصادفی انتخاب و برنامه 28فعال بود. بدین منظور 

 3ها به صورت تصادفی به یکی از روز در هفته(انجام دادند. آزمودنی 3) هفته 8 های متفاوت را به مدتسکانس

قدرتی -، تمرین استقامتی((±17/1) 41/23نفر، سن:  SE( )10استقامتی)-گروه زیر تقسیم شدند : تمرین قدرتی

(ES( )10  :(±07/1) 36/24نفر، سن)( گروه کنترل ،C()8  :(.±6/1) 5/21نفر، سن)های زیر از تمامی اندازه گیری

، یک تکرار بیشینه در پرس پا xma2VOهفته تمرین بعمل آمد: قد، وزن، درصد چربی،  8ها قبل و بعد از آزمودنی

( به طور SE=1/11و % ES=7/11)% در هر دو گروه تمرین ترکیبی max2VOو پرس سینه. نتایج نشان داد که 

و تفاوت معناداری از لحاظ آماری بین دو گروه مشاهده نشد. قدرت بیشینه  (P≤ 05/0بود یافته است )معناداری به

به  ESو  SEهای هفته نشان داد)پرس سینه و پرس پا در گروه 8در هر دو گروه افزایش معناداری را بعد از 

گروه از لحاظ آماری مشاهده ( و تفاوت معناداری بین دو 2/52و % 7/17در برابر % 1/46و % 2/11ترتیب %

های تمرین ترکیبی توان بیان کرد که اگرچه ترتیب سکانس(. با توجه به نتایج تحقیق این طور میP≥ 05/0نشد)

آورد اما به نظر تفاوت معناداری را از لحاظ آماری در توسعه قدرت بیشینه و توسعه ظرفیت هوازی  بوجود نمی

ستقامتی در ابتدای آن و تمرین قدرتی به دنبال آن انجام شود در مقایسه با ترتیب رسد تمرین ترکیبی که تمرین امی

  دیگر در توسعه قدرت بیشنه و ظرفیت هوازی تأثیر بیشتری خواهد داشت.

 کلیدی: تمرین ترکیبی، تمرین قدرتی، تمرین استقامتی، ظرفیت هوازی، قدرت بیشینه واژگان
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 بیان  مسئله 

های مختلف بدن برای بهینه سازی اجراهای از نقطه نظر فیزیولوژیکی منظور از تمرین بهبود عملکرد دستگاه  

هر تمرین با یک . شودهای مهارتی ورزشکاران میورزشی است. تمرین موجب افزایش ظرفیت کاری و قابلیت

لب همراه است. در یک تمرین یا ورزش به ندرت تنها یک توانایی اصلی و غالب در نظر گرفته توانایی اصلی و غا

 دارای شود، زیرا یک حرکت اغلب به ترکیبی از دو توانایی یا بیشتر نیازمند است. به طور کلی هر ورزشمی

به طرق مختلفی با خاص های ورزشی در رشته این نیازهای جسمانینیازهای جسمانی متفاوتی است که هر یک از 

استقامت و سرعت به  ها ترکیب سه قابلیت زیست حرکتی یعنی قدرت،د. در بیشتر ورزشنشومی یکدیگر ترکیب

حرکتی برای رسیدن به سطح های زیستکه دو عامل از آنها تعیین کنندة مشارکت قابلیت انجامد،نتایج متفاوتی می

 با توجه به مقدارها یانگر نوع ورزش و توسعة هر یک از این قابلیتباالی عملکرد حرکتی هستند. نسبت آنها ب

براین بایسته است که برای رفع . بناموجب بهبود عملکرد در آن ورزش یا رشته ورزشی می شود مشارکت آن

-لیتنیازهای هر ورزش ابزار مناسبی انتخاب شود. این امر شامل انتخاب ابزار و نوع تمرینات مربوط به ترکیب قاب

 (.1384؛ علیجانی، 1384سیاه کوهیان، حرکتی در مرحلة تمرین نیز هست)های زیست

جسمانی به منظور دستیابی به دارند که از طریق نیاز به ترکیب چند جزء آمادگیهای زیادی وجود ورزش

ای زیاد دیگری هها شامل فوتبال، هاکی، نت بال، بسکتبال و ورزش ورزششوند. این اجراهای بهینه مشخص می

 (.1999، 1بومپا) باشندمی

ورزشکاران به رشد جسمانی چند جانبه و آمادگی جسمانی عمومی به عنوان اساس تمرین نیاز دارند. هدف از 

جسمانی عمومی افزایش استقامت و قدرت و توسعة انعطاف پذیری و کسب رشد جسمانی چند جانبه و آمادگی

های تمرینی باشد که این از اهداف مهم برنامهبی به بدنی آماده و هماهنگ میهماهنگی بهینه و در نهایت دستیا

 (.1384است)سیاه کوهیان، 

                                                 
1.Bompa 
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حرکتی و ارتباط آنها با نیازهای ورزشی های زیستباید توجه کرد که همواره نسبت منطقی توسعة قابلیت

ته امری ویژه است و به روش تمرین های زیست حرکتی مورد نیاز هر رشرعایت شود. با وجود این توسعة قابلیت

ای غیر کند، این موضوع به گونهشود. هنگامی که ورزشکار یک قابلیت غالب مانند قدرت را تقویت میمربوط می

حرکتی این توسعة یک قابلیت غالب زیستبرکند. بناهای دیگر مانند سرعت و استقامت نیز اثر میمستقیم به قابلیت

یابد شاید سرعت به گونه ای مثبت تحت تأثیر ت یا منفی همراه باشد. زمانی که قدرت توسعه میشاید با انتقال مثب

برداری با بوده و همزمان توسعه یابد ولی این اثر بر استقامت بسیار اندک خواهد بود. از سوی دیگر یک برنامة وزنه

ند آنچه که در ماراتن مورد نیازاست یک هوازی، مانحداکثر شاید نسبت به افزایش استقامت هدف افزایش قدرت 

هوازی باشد مانند آنچه که در  ماراتن مورد نیاز  انتقال منفی ایجاد کند یا اگر در یک برنامه هدف توسعة استقامت

است شاید توسعة قدرت و سرعت با دشواری روبرو شود. از سوی دیگر تمرینات ویژه توسعة سرعت با اثرات 

 (.1384ها همراه نیست و اغلب اثر آن خنثی است)علیجانی، ائیتخریبی بر دیگر توان

توانند در بهبود شوند متفاوت و حتی میهای عضالنی میاز لحاظ تئوری، تمریناتی که موجب سازگاری   

های متفاوتی را با وجود هم پوشانی قدرتی و استقامتی سازگاریقدرت و استقامت مخالف یکدیگر باشند. تمرین

شود که این هایپرتروفی عضالنی میآورند. تمرین قدرتی باعث هایپرتروفی تارکه بین آنهاست به وجود میاندکی 

قدرتی همچنین چگالی انقباضی و افزایش نیروی بیشینه انقباضی عضله مرتبط است. تمرین های با افزایش پروتئین

استقامتی شود تواند مانع ظرفیتکه به این دلیل می دهدهای اکسیداتیو را کاهش میمویرگی را کم و فعالیت آنزیم

استقامتی موجب هایپرتروفی اندک انقباض دارد. در مقابل تمرینانقباض به تار کندولی اثر اندکی بر تبدیل تار تند

های اسید سیتریک، ظرفیت شود اما مقدار میتوکندری، آنزیمو یا موجب هیچگونه هایپرتروفی نمی عضالنی

 (.2005، 1چاترادهد )انقباض را افزایش میانقباض به کنداتیو و امکان تبدیل تارهای تنداکسید

تمرینات قدرتی و استقامتی به عنوان زیر بنای تمرینات ورزشی و تمرینات آمادگی پایه مورد استفاده قرار    

ی به اجرای بهتر و آمادگی بیشتر مرتباً ها برای دستیابها و تکنیکها، روشای از شیوهی بی اندازهگیرند. گسترهمی

های تمرینی، تمرین ترکیبی قرار دارد. تمرین ترکیبی عموماً به اجرای هر روند و در پیشاپیش این شیوهبه کار می
                                                 
1.Chatra  
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دو نوع فعالیت بدنی هوازی و غیر هوازی در یک برنامه تمرینی ورزشی و یا یک برنامه تمرینی آمادگی جسمانی 

های متفاوتی در درون یک جلسه تمرین، یک برنامه روزانه و یا های قدرتی و استقامتی در ترتیبریناشاره دارد. تم

ای است و نتایج تمرینی آن مربوط به نوع ترکیب اجزا شوند. تمرین ترکیبی اساساً تمرین پیچیدههفتگی انجام می

 (.2005، 1ملروزآن است )

تی و استقامتی برای بهبود اجرا مورد نیاز است. اما در برخی از ها ترکیب تمرین قدردر بسیاری از ورزش   

شود یک دخالت بالقوه در توسعه قدرت ها زمانی که تمرین قدرتی و استقامتی به صورت ترکیبی انجام میموقعیت

ن شود. پدیده تمرین ترکیبی برای قدرت و استقامت نخستیانجام و سبب ایجاد یک ترکیب به ظاهر ناسازگار می

توضیح داده شده و به دنبال آن کارهایی برای   2به وسیله رابرت سی هیکسون 1980بار در ادبیات علمی در سال

کند که تمرین مقاومتی و استقامتی ترکیبی)تمرینات تأئید و یا رد آن انجام گرفت، اصل ویژگی تمرین بیان می

ای شود که در نتیجه انجام هر یک از این تمرینات یتواند مانع توسعه قدرت بیشینه و ظرفیت استقامتهمزمان( می

 (.2006، 3گوستاوو) به صورت مجزا حاصل می شود

(  بیان کردند که مداخله بین تمرین استقامتی و قدرتی بوسیله عوامل زیر توضیح 2005چاترا و همکاران )   

  شود:داده  می

های های همزمان انرژی از راهلف به دلیل درخواستعدم توانائی عضله برای سازگاری بهینه به دو تحریک مخت

متابولیسمی متفاوت در طول یک جلسه تمرین، خستگی عضالنی در نتیجه تمرین قبلی، نوع و شیوه خاص تمرین 

هایی قدرتی و هوازی، آمادگی جسمانی و سن و ورزشکار، مقدار، تواتر و شدت تمرین، جنسیت )بر نوع هورمون

های کنند اثرگذار است(، چگونگی ریکاوری بدن بعد از فعالیت بدنی و نهایتاً ترتیب سکانسکه در بدن گردش می

  .گیردیک برنامه تمرینی انجام می که عبارت است از ترتیبی که تمرین قدرتی و استقامتی  دری تمرین ترکیب

تقامتی در یک جلسه تمرینی اند زمانی که قرار است هر دو شکل تمرین قدرتی و اسمطالعات اندکی گزارش کرده

                                                 
1.Melrose 
2.Robert C.Hickson                     
3.Gostavo 
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 ،1؛ گراولی2005ین به دنبال آن اجرا شود)چاترا، شود کدام تمرین باید در اول جلسه انجام گیرد و کدام تمرانجام 

های متفاوتی را مورد استفاده قرار تحقیقات قبلی در زمینه اثرات تمرین ترکیبی سکانس (1993، 2؛ کالینز0020

 اند:داده

ای تمرین قدرتی قبل از تمرین استقامتی و یا تمرین استقامتی قبل از تمرین قدرتی چند هفتههای الف: دوره

 (1987، 3هانتر ؛1980هیکسون، )

 (8819؛ بل، 1990، 4سالب: روزهای تمرینی متناوب در دوره تمرین )

 (1993؛ کالینز، 2000 ؛ گراولی،2005)چاترا، ج: تناوب سکانس های در طول جلسات تمرینی 

های تمرین ترکیبی با توجه به آگاهی محقق از تحقیقات گذشته تاکنون تنها دو مطالعه تأثیر ترتیب سکانس   

( و مطالعه 1993؛ کالینز، 2000 گراولی،)در یک جلسه تمرینی( را بر قدرت و ظرفیت هوازی توأمان بررسی کرده )

د استقامتی و ظرفیت هوازی بررسی کرده است دیگری نیز تأثیر ترتیب سکانس تمرین ترکیبی را تنها برعملکر

( و 2000 گراولی،ها مونث بوده )با توجه به اینکه در یکی از این مطالعات جنسیت تمامی آزمودنی .(2005چاترا، )

نفر از آنها دارای جنسیت مونث  23آزمودنی که در تحقیق شرکت کرده بودند تعداد  34در مطالعه دیگر نیز از بین 

ای را در نتایج نهایی این دو تحقیق ایفا کرده ( پر واضح است که جنسیت مونث، نقش عمده1993کالینز، )اند بوده

و کاماًل مشخص است که جنسیت تفاوت عمده ای را در پاسخ های هورمونی )به ویژه تستسترون و استروژن( 

تی به شکل پاروزنی انجام گرفته و اندام آورد. در یکی از این مطالعات نیز تمرین استقامنسبت به تمرین  بوجود می

(. از طرف 2000 گراولی،تحتانی در تمرین استقامتی در گیر نشده و نتایج تحقیق را تحت تأثیر قرار داده است)

ای قطعی در مورد تأثیر توان نتیجهاند و بر اساس آنها نمیدیگر این سه تحقیق نتایج متناقضی را گزارش کرده

های تمرینی را بیان نمود. از این رو تحقیق تمرین ترکیبی )قدرتی و استقامتی( بر سازگاریهای ترتیب سکانس

  گیرد:حاضر به منظور پاسخ به سؤال اساسی زیر انجام می

                                                 
1.Gravelle 

2.Collins 

3.Hunter 

4. Sale 
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هفته تفاوت معناداری را در کسب قدرت و ظرفیت  8های تمرین ترکیبی در طول آیا تغییر در ترتیب سکانس

 آورد یا خیر؟هوازی مردان فعال بوجود می

 ضرورت تحقیق اهمیت و 

انجام هر نوع تمرین به شکل مجرد  نیاز به حفظ هر یک از اجزای آمادگی جسمانی در طول زندگی وجود دارد.

بنابراین یک برنامه تمرینی خوب شامل تمرین هوازی و قدرتی ، برای بهبود آمادگی جامع، مناسب به نظر نمی رسد

 ر یک جنبه آمادگی تکیه می کند ترجیح داده می شود.نسبت به تمرینی که تنها ب

ها به های نظامی آمادگی بهینه پرسنل در انجام کارها بسیار ضروری است.کارهای زیادی در این محیطدر محیط

ترکیب قدرت و استقامت نیاز دارند)حمل بار و تجهیزات نظامی, به کارگیری دائم ابزار نظامی و..( و بر قدرت 

های تمرینی که بر ها برنامهتوان گفت در این محیطیا استقامت صرف پرسنل تکیه نمی شود. به عبارتی میبیشینه و 

وری بیشتری از انجام هر یک از این تمرینات به صورت مجزا روی قدرت و استقامت تکیه کنند به مراتب بهره

 خواهند داشت.

شود از قدرتی موجب کاهش اجرای استقامتیشان می بسیاری از دوندگان از ترس اینکه تمرین 1970در اوایل 

کردند. این ترس بر پایه مطالعاتی بود که کاهش چگالی میتوکندری به دنبال یک انجام این تمرینات اجتناب می

 (.1979، 1داد)مک دوگالبرنامه تمرین مقاومتی را نشان می

؛ سال، 1990، 2دهد )نلسونهش نمیتحقیقات بعدی مشخص کرد که تمرین قدرتی اجرای استقامتی را کا

تواند در ( و چگالی میتوکندریایی می1995، 6؛ مک کارتی1994، 5؛ هنسی1991، 4؛ هورتوباگی1991، 3؛ بل1990

( این در حالیست که 2002، 7چیلی بکای از یک برنامه تمرین مقاومتی افزایش پیدا کند)واقع به عنوان نتیجه

                                                 
1.Mac Dougall 

2.Nelson 

3.Bell 

4.Hortobagyi  

5.Hennesy 

6.McCarthy 

7.Chilibeck 
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ستقامتی رقابتی به امید بهبود یافتن عملکرد استقامتیشان تمرین مقاومتی را در امروزه بسیاری از ورزشکاران ا

 (.1990گنجانند )نلسون، هایشان میتمرین

-ای منفی تحت تأثیر تمرین استقامتی قرار می، هیکسون پی برد که توسعه قدرت ممکن است به گونه1980در 

( در مقابل مطالعاتی 1994؛ هنسی، 1990حمایت کرد)نلسون،  گیرد. نتایج مشابهی بوسیله محققان دیگر این نظر را

ای بر توسعه قدرت ندارد و اجرای استقامتی را نیز به این نکته پی بردند که تمرین استقامتی هیچ اثر تعیین کننده

  (.1995؛ کرامر، 1995؛ مک کارتی، 1991؛ هورتوباگی 1991؛ بل، 1990دهد )سال، کاهش نمی

آل برای ورزش در نوع خود یک فرایند پیچیده است. با این ه تمرین قدرتی و یا استقامتی ایدهطراحی یک برنام

تواند همه تمرین مقاومتی و یا استقامتی، تنها جزئی از برنامه جامع تمرینی ورزشکار است و این برنامه جامع می

 پذیری و کارهای تاکتیکی و مهارتی باشد.شامل تمرین سرعتی، انعطاف

های متعددی به ترکیب چند جزء آمادگی جسمانی به منظور اجرای بهینه نیاز دارند و خود ورزشکاران شورز

هم به رشد جسمانی چندجانبه و آمادگی جسمانی عمومی به عنوان اساس تمرین به منظور افزایش استقامت، 

خش به نظر می رسد در اکثر پذیری و کسب هماهنگی بهینه نیاز خواهند داشت. در این بقدرت، توسعه انعطاف

مواقع  انجام تمریناتی که به ترکیب قدرت و استقامت بینجامد کارآیی بیشتری را در برابر انجام هر یک از تمرینات 

 (2005، 1کالرکبه صورت مجزا خواهند داشت.)

 اهداف

رت و ظرفیت های تمرین ترکیبی بر کسب قدهدف کلی طرح در واقع آگاهی از اثرات تغییر ترتیب سکانس

 هفته. 8هوازی و مقایسه نتایج تمرینات با یکدیگر درمدت 

 اهداف اختصاصی طرح نیز به شرح زیر است:

 ( بر قدرت و ظرفیت هوازیESاستقامتی ) -هفته تمرین ترکیبی قدرتی 8تعیین تأثیر  -

 ( بر قدرت و ظرفیت هوازیSEقدرتی ) -هفته تمرین ترکیبی استقامتی 8تعیین تأثیر  -

                                                 
1.Clark  
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( بر قدرت ESقدرتی ) -( و تمرین ترکیبی استقامتیSEاستقامتی) -هفته تمرین ترکیبی قدرتی 8مقایسه تأثیر  -

 بیشینه

( بر ظرفیت ESقدرتی ) -( و تمرین ترکیبی استقامتیSEاستقامتی) -هفته تمرین ترکیبی قدرتی 8مقایسه تأثیر  -

 هوازی

 فرضیات تحقیق

 ( تأثیر معناداری بر قدرت و ظرفیت هوازی دارد.ESقدرتی) -هفته تمرین ترکیبی استقامتی 8 -1

 ( تأثیر معناداری بر قدرت و ظرفیت هوازی دارد.SEاستقامتی) -هفته تمرین ترکیبی قدرتی 8 -2

-ب قدرت به وجود میهفته تفاوت معناداری را در کس 8های تمرین ترکیبی بعد از تغییر ترتیب سکانس -3

 آورد.

هفته تفاوت معناداری را در کسب ظرفیت هوازی به  8های تمرین ترکیبی بعد از کانستغییر ترتیب س -4

 وجود می آورد.

 ها و اصطالحات فنیتعاریف مفهومی و عملیاتی واژه

 تمرین ترکیبی

شود، یا تمرینی تمرینی است که در یک زمان مشخص برای آمادگی شرکت در بیش از یک رشته ورشی انجام می

اجزای مختلف آمادگی جسمانی) از قبیل استقامت، قدرت و انعطاف پذیری( در یک دوره زمانی است که برای 

(. منظور از تمرین 1384، نقل از  ضیاء معینی و همکاران، 2؛ دیوید ال. کاستیل1شود)جک اچ. ویلموراجرا می

های تحقیق این نوع از گروه هدو گرو هفته تمرین قدرتی و تمرین استقامتی بود که 8ترکیبی در این تحقیق ترکیب 

 انجام داد.  با ترتیب مخالف تمرین را

 قدرت

 های عضالنی برای تولید نیرو است. قدرت عضالنی حداکثر مقدار نیروی تولید شده بوسیله قابلیت گروه یا گروه

                                                 
1. J.H Wilmore   

2. D.L Costill  
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که از طریق  (. منظور از قدرت در این مطالعه قدرت نسبی آزمودنی ها بود1383یک گروه عضالنی است)گائینی، 

 ها به دست آمد.تقسیم یک تکرار بیشینه بر وزن بدن آزمودنی

 تنفسی -استقامت قلبی 

های خونی برای رساندن اکسیژن و مواد غذایی به عضالت در ها و رگتنفسی ظرفیت قلب، شش –آمادگی قلبی 

قیق مدت زمان انجام آزمون نوار (. منظور از استقامت در این تح1384باشد)سیاه کوهیان، مدت زمان مورد نظر می

 ها بود.گردان آستراند توسط آزمودنی

 یک تکرار بیشینه

تواند بلند کند، یک تکرار بیشینه برای آن ای را که یک عضله یا گروه عضالنی، فقط برای یک بار میحداکثر وزنه

ای نه در این تحقیق بیشترین وزنه(. منظور از یک تکرار بیشی1384نامند)سیاه کوهیان، عضله یا گروه عضالنی می

 ها در حرکات پرس پا و پرس سینه قادر به بلند کردن آن بودند.بود که آزمودنی

 (max2Voحداکثر اکسیژن مصرفی)

هایی مانند شود. واژهحداکثر ظرفیت مصرف اکسیژن هنگام ورزش بیشینه، حداکثر اکسیژن مصرفی نامیده می

کثر اکسیژن مصرفی جذب شده و ظرفیت اسقامت قلبی تنفسی نیز به همین ظرفیت هوازی، توان هوازی، حدا

(. منظور از حداکثر اکسیژن مصرفی در این مطالعه اکسیژن مصرفی بر 1383مفهوم به کار رفته است )گائینی، 

توسط  حسب )میلی لیتر/ کیلوگرم/ دقیقه( است که از طریق قرار دادن مدت زمان انجام آزمون نوار گردان آستراند

 آزمودنی در معادله مربوط به این آزمون محاسبه شد. 

 دانشجویان فعال

منظور از دانشجویان فعال در این طرح، کلیه دانشجویان رشته تربیت بدنی مقطع کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی 

 روز در هفته فعالیت تمرینی منظم داشتند. 3بودند که حداقل 
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 های عمومی با تمرین قدرتیسازگاری

ترا  25تواند موجب افزایش قدرت شود. با سه تا شش ماه تمرین، پیشررفتی برابرر برا های تمرین مقاومتی میبرنامه

ها پیش، افزایش قدرت به عنوان نتیجره مسرتقیم شود. از سالدرصد و حتی بیشتر در قدرت عضالنی دیده می 100

( پذیرفته شده است. واین در حالیست که قدرت عضالنی به عوامرل بیشرتری بره 1)هیپرتروفی اندازه عضلهافزایش 

توانرد بردون کنرد کره افرزایش قردرت مریای اشاره میدر بحث قانع کننده 2غیر از اندازه عضله سروکار دارد. انوکا

ممکن نیسرت. بنرابراین قردرت صررفاً از آید اما بدون سازگاری عصبی این کار تغییرات ساختاری عضله به دست 

های سیستم حرکتی است. افزایش قدرت ممکن اسرت ناشری از فراخروانی های عضله نبوده، بلکه از ویژگیویژگی

همزمان واحد حرکتی بیشتر برای عملی معین باشد که موجب تسهیل انقباض و افزایش توانایی عضله بررای تولیرد 

های بازدارنده را به تدریج کاهش و یرا برا آن مقابلره کنرد و بره تواند تکانهتی میشود. همچنین تمرین قدرنیرو می

عضله این اجازه را بدهد تا به سطوح باالتری از قدرت دست یابد. بنابراین افزایش قدرت ممکرن اسرت از طریرق 

ه افزایش اولیره در دهد ککاهش مهار عصبی به دست آید. تحقیقات انجام شده در مورد تمرینات مقاومتی نشان می

 ها عبارتند از:های عصبی در ارتباط هستند، این سازگاریقدرت ارادی با سازگاری

 بهبود هماهنگی

 بهبود یادگیری

 افزایش فعال شدن عضالت حرکت دهنده اصلی

با این حال اغلب تغییرات قدرتی دراز مدت ناشی از هیپرتروفی یک عضله یا گروهی از عضالت تمرین کرده مری 

 (.1994باشد)جک اچ. ویلمور؛ دیوید ال. کاستیل؛ نقل از معینی و همکاران، 

-شود که این هایپرتروفی با افزایش پرروتئینگزارش شده است که تمرین قدرتی سبب هایپرتروفی تار عضالنی می

(. تمررین 1990کنرد )سرال، های انقباضی مرتبط است، این هایپرتروفی به افزایش نیروی انقباضی بیشینه کمک می

توانرد کند که میهای اکسایشی را سرکوب میدهد و فعالیت آنزیمقدرتی همچنین چگالی میتوکندری را کاهش می

                                                 
1.Hypertrophy  

2.Enoka  
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مانع افزایش ظرفیت استقامتی شود، اما تأثیر اندکی بر چگالی مرویرگی یرا تبردیل تارهرای عضرالنی تنرد انقبراض 

 (.1990؛ سال، 1990ارد )نلسون، )تارهای نوع دوم( به کند انقباض )تارهای نوع اول( د

تواند بر اجرای اسرتقامتی ترأثیر گرذار باشرد، ایرن دهد میبرخی از تغییراتی که در نتیجه تمرین مقاومتی رخ می   

و هایپرتروفی تار عضالنی )نوع اول( است که این تغییرات ممکن است الگروی  1تغییرات شامل انتقال تار عضالنی

ر دهد و بواسطه اینکه واحدهای حرکتی کمتری نیاز است تا برای بار کراری یکسرانی فعرال جایگزینی تارها را تغیی

 (.1999، 2شوند به پیشگیری از خستگی عضالنی کمک خواهد کرد )بی شوب و جنکینز

 آمادگی قلبی تنفسی

قلرب بررای رانردن شود، توانایی آمادگی قلبی تنفسی که استقامت قلبی تنفسی و آمادگی قلبی عروقی نیز نامیده می

حجم زیاد خون غنی از اکسیژن به عضالت و متعاقب آن مصرف هر چره بیشرتر عضرالت از آن اسرت. بره همرین 

( اسرت. max2VOعلت، بهترین شاخص برای ارزیابی آمادگی قلبی تنفسی، اندازه گیری حداکثر اکسریژن مصررفی)

هرایی ماننرد شرود. واژهمصررفی نامیرده مری حداکثر ظرفیت مصرف اکسیژن هنگام ورزش بیشینه، حداکثر اکسیژن

ظرفیت هوازی، توان هوازی، حداکثر اکسیژن مصرفی جذب شده و ظرفیت اسقامت قلبری تنفسری نیرز بره همرین 

 شود:مفهوم به کار رفته است. اکسیژن مصرف شده در بدن معموالً با سه واحد بیان می

 لیتر در دقیقه -1

 در دقیقهمیلی لیتر در کیلوگرم وزن بدن  -2

 میلی لیتر در کیلوگرم وزن عضله در دقیقه -3

 میزان حداکثر اکسیژن مصرفی، بستگی به عملکرد سه دستگاه مهم در بدن دارد که عبارتند از:

 دستگاه تنفسی

 دستگاه قلبی عروقی

 دستگاه عضالنی

                                                 
1.Muscle Fiber Transformation  

2.Bi Shob & Jenkins  
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رفی او ترا رسریدن بره گذارد، حداکثر اکسیژن مصهمچنان که شخص تمرینات منظم و نسبتا شدید را پشت سر می

یابرد)گائینی، شرود، افرزایش مریهای مختلف این سه دستگاه ایجاد میحداکثر ظرفیت بر اثر تغییراتی که در قسمت

1383.) 

 عمومی با تمرین هوازیسازگاری

درصد نسبت به تارهرای تنرد انقبراض بزرگترر  22تا  7در پاسخ به تحریکات ناشی از تمرین، تارهای کند انقباض 

انقبراض و کنرد انقبراض اند که تمرینات استقامتی، تغییری در درصد تارهای تندشوند. اغلب مطالعات نشان دادهمی

هرای سرطح عضالنی و هم تعرداد مرویرگهای هر تارکند. در نتیجه تمرینات استقامتی، هم تعداد مویرگایجاد نمی

هرای کند. اندازه و تعداد میتوکندریله را بهتر میشود. هر دوی این تغییرات جریان خون عضمقطع عضله اضافه می

کنرد، خخیرره عضله اسکلتی نیز به وسیله تمرینات هوازی زیاد شده و امکان متابولیسم اکسایشی عضله را بهترر مری

های اکسایشی نیز در نتیجه این یابد، فعالیت بسیاری ازآنزیمدرصد افزایش می 80تا  75میوگلوبین عضله در حدود 

 (.1994گردد )جک اچ. ویلمور؛ دیوید ال. کاستیل؛ نقل از معینی و همکاران، ینات افزوده میتمر

 های قدرتی و استقامتیسازگاری

-های سرازگار متفراوتی مریشوند موجب پاسخهای قدرتی و استقامتی هنگامی که به صورت منفرد اجرا میتمرین

گیرد. در این تمرینات فعالیت با مقاومت باال نی بزرگ را در بر میهای تمرین قدرتی گروه عضالگردند. غالباً برنامه

گیررد شود و به منظور افزایش توانایی برونده نیروی عضالت اسکلتی مورد استفاده قرار مریو تکرار پائین انجام می

-ر باال را به کار می(. در مقابل برنامه تمرین استقامتی فعالیت بدنی با مقاومت پایین و تکرا1990)سال و همکاران، 

های سازگار در عضالت ( از این رو پاسخاکسیژن مصرفی بیشینهبرد)مانند دویدن یا دوچرخه سواری برای افزایش 

، 1اسکلتی به تمرین قدرتی و استقامتی متفاوت هستند و گاهی اوقات حتی مخرالف یکدیگرنرد )تاناکرا و سونسرن

1998 .) 

 

                                                 
1.Tanaka & Swensen  
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Survey the effect sequences order of combined training on maximal strength and 

aerobic capacity 

The purpose of this study was to investigate effect sequences order of combined training 

on maximal strength and aerobic capacity. Methods: Twenty eight physically active male 

university students were randomly assigned to participate for 8 weeks (3 days per week) in 

one of following training group: group C (n=8) served as a control, ES (n=10) and SE 

(n=10) combined the two programmers in different order during the same training session. 

The following measurements were made on all subjects before and after 8 weeks of 

training: weight, percent body fat, maximal oxygen consumption (ml/kg/min), and one 

repetition maximum (1RM) leg press (LP), 1RM bench press (BP). Results: VO2max was 

significantly improved in both groups ES (11/7%) and SE (11/1%). No significant difference 

was observed in magnitude of increase VO2max between groups ES and SE. Muscular 

strength significantly improved by 11/2% (BP), 46/1% (LP) for SE group and 17/7% (BP), 

and 52/2% (LP) for ES group. There was no significant difference between the two 

experimental groups for BP and LP. Conclusions: Although order of combined training no 

significant differences between groups ES and SE won’t to bring into but it appears 

strength training after endurance training in same session (ES) produces greater 

improvement in VO2max (ml/kg/min), LP and BP than opposite order. 

Key words: 

Combined training, Strength training, Endurance training, Capacity aerobic, Maximal 

strength 

 

 

 

 

  


