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 چكيده

 در .است نوجوان هاي فوتباليست اتولوژيكهم فاكتورهاي بر جسماني آمادگي منتخب تمريني روش سه اثر مقايسه تحقيق اين از هدف
 يك متناوب طور به :يك گروه.  ندشد تقسيم  n=12)(مساوي گروه چهار به ،دداشتن شركت نوجوان فوتباليست 48 كه مطالعه اين

 جلسه پنج :دو گروه. داند انجامجلسه  15را به مدت  سرعتي تمرين جلسه يك و قدرتي تمرين جلسه يك استقامتي، تمرين جلسه

 گروه. نددمي دا انجام يسرعت تمرين را آخر جلسه پنج و يقدرت تمرين را دوم جلسه پنج ،ياستقامت نتمري را تمريني پروتكل اول

فوتبال  روزمره تمرينات فقط) گروه كنترل: (چهار گروه .مي كردند تمرين جلسه هر در را سرعت و قدرت ستقامت،ا فاكتور سه هر: سه
-سي 5 مقدار به كنندگان شركتتمامي  بازويي وريد از) ناشتا ساعت 12 از عدب(يتمرين پروتكل اجراي از بعد و قبل .را انجام مي داند

 معني سطح با، )و آزمون تعقيبي توكي ANOVAهمبسته و   t(ها توسط آمار توصيفي و استنباطي يافته .آمد عمل به گيريسي خون
نسبت به پيش از ) P =029/0(ها در گروه دو افزايش معناداري تعداد پالكت داد، نشان تايجن  .مورد بررسي قرار گرفت) >05/0P( داري

نسبت به گروه  و درصد هماتوكريت به ترتيب دو  نسبت به گروه  )P =05/0( قرمز هايگلبول تعداد :يك در گروههمچنين . تمرين داشت
اي و پهناي توزيع گلبول قرمز نسبت به گروه سه و ميانگين حجم گويچه) P = 01/0(و گروه كنترل )P = 04/0(و گروه سه )P = 009/0(دو 

 005/0(نسبت به گروه يك افزايش معناداري   ها پالكت تعداد سه در گروه. افزايش معناداري داشت) P = 02/0(و  )P = 009/0( به ترتيب 
= P (زايش سطح آمادگي نوجوانان فوتباليست، از روش تمريني عوامل هماتولوژي و اف جهت توسعه ت،اس اين از حاكي نتايج. داشت

  . دشو استفاده همزمان، اما در جلسات تمريني جداگانه) استقامت، قدرت و سرعت( توسعه فاكتور هاي آمادگي جسماني 
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 مقدمه

 جذب مواد و اكسيژن رساندن خون، گردش سيستم

 اكسيد دي و انتقال ها بافت به گوارش دستگاه از شده

 ها كليه به را كيمتابولي محصوالت ساير و ريه به را كربن

 تنظيم عوامل ساير و هاهورمون سيستم اين. به عهده دارد

و نقش  كند مي توزيع بدن در را ها سلول عملكرد كننده
 از خون).  5(  همئوستاز بدن ايفا مي كند در مهمي را

 شده تشكيل پالسما نام به پروتئين از غني مايع يك

 ،گلبول سفيد هاي گلبول يعنيخون  سلولي عناصر .است

 وزن كلدر صد 8 .دورن غوطه در پالسما ها پالكت و قرمز

 يك در ليتر ميلي 5600( دهد مي تشكيل را خون بدن

است  پالسمادرصد آن  55 حدود كه)ميگر كيلو 70 فرد
) 5 .( 

، هموگلوبين و قرمز گلبول آن راس در و خوني عوامل
 هاي بافت براي اكسيژن و مغذي مواد انتقال و نقل وظيفه

به  را ها بافت از كربن اكسيد دي و زائد مواد حمل و فعال
 توان توسعه كه است شده ثابت طرفي از. دارد عهده

 از جمله متعددي عوامل به دن،ب استقامت و هوازي

 بر عالوه. ددار بستگي خون توسط اكسيژن حمل ظرفيت

درصد  و هموگلوبين ميزان قرمز، هايگلبول تعداد اين
 انتقال ظرفيت ميزان كاهش يا افزايش در هماتوكريت

مهم  عوامل از كربن، اكسيد دي دفع و ها بافت به اكسيژن
 ساير همانندت خون باف).  8(  رود مي شمار به ضروري و

 ، تمرين نوع مثل مختلف هاي فعاليت به بدن هاي ارگان
مي  يمتفاوت هاي پاسخ تمرين مدت و شدت ،تمرين زمان
 شاخص با رابطه در شده انجام هايپژوهش اكثر). 7(دهد 

 يا مدت كوتاه حاد تمرينات به مربوط هماتولوژيك هاي

 وژيكهماتول هاي شاخص روي تمرين مدت بلند اثرات

 بين رابطهمورد  در موجودت مشاهدا .است گرفته صورت

 در خون تركيب كه ،است داده نشان ورزش نوع و خون

 و كاراك.)29 ،16( كند مي تغيير ورزشيات تمرين نتيجه

 و درهموگلوبين معناداري افزايش )2005( 1همكاران
 تمرين دقيقه 90 دنبال به پالسمايي حجم ميانگين

 در معناداري تغيير ولي ،كردند مشاهده فوتبال استاندارد

 مشاهده قرمز گلبول توزيع پهناي و قرمز گلبول تعداد

 و زاده موسوي ديگر تحقيقي در). 19(د نكردن

 ،RBC، Hb ، Hctدر معناداري كاهش )2009(همكاران
در  سرم فريتين و ترانسفرين تراكم درصد سرم، آهن

 غييريت هيچ ، اماكردند مشاهده دختران ورزشكار

 مشاهدهآنان   MCHCو MCV، MCH در  معناداري

 كاهش)2002( 2همكاران و بويادجيف .)21(نكردند

 ناپسر و دختران قرمز هاي گلبول تعداد در معناداري
 و كردند مشاهده بيشينه زير هاي ورزش در نوجوان،

 تمرين عامل به را جنس دو هر در شده مشاهده تغييرات

 افزايش) 2003(همكاران و ادهز احمدي ).9(ندددا مرتبط

 دنبال به پالسمايي حجم ميانگين و پالكت در معناداري

را در مردان  متفاوت هاي شدت با مقاومتي تمرين نوع سه
 و نياكي قنبري ).8( كردند مشاهدهسالم 

 هايشاخص در معناداري اثر هيچ ،)1388(همكاران

 كيكهوازي در بي تمرين هفتهچهار   اثر بر ك،هماتولوژي

 3همكاران و فلورين .)3(نكردند مشاهده مرد بوكسورهاي
 مقاومتي ورزش فعاليت ماه شش كه دادند نشان ) 2009(

 و هماتولوژيكي هاي شاخص بر معناداري تاثير

 همچنين). 12( ندارد مردان و زنان پير خون ايمونولوژيكي

 فعال افراد كه دادند نشان) 2012( 4 همكاران و شامون

 و قرمز هاي گلبول تعداد داراي فعال غير فرادا به نسبت
 و ميرالز ).24(باشند مي بيشتري خون سفيد هاي سلول

 فعاليت هفته 12 كه دادند نشان) 2007( 5همكاران

در  را خون فيبرينوژن ميزان و پالكت تجمع ميزان هوازي

                                                           
1 . Karakoc et al 
2 . Boyajiev et al 
3 . Florian et al 
4 . Shamoon et al 
5 . Meirelles  et al 
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 دهد مي كاهش معناداري طور بهبيماران فشار خون 
توانايي حمل ( هماتولوژي از انجائيكه عوامل ). 10(

از جمله هموگلوبين، گلبول ...)  اكسيژن و مواد مغذي و 
در آمادگي ورزشكاران و عملكرد ... قرمز، هماتوكريت و 

به نظر مي رسد دستيابي به .  ورزشي نقش مهمي دارد
بهترين روش هاي تمريني جهت توسعه و سود جستن از 

فوتبال در رده  هاي مختلف از جملهدر ورزش اين عوامل
 و ضد نتايج به توجه با. سني نو جوانان ضرورت دارد

و همچنين  مروري تحقيقات از آمده دست به نقيص
كمبود مطالعات در زمينه  متغير هاي خوني در 

 درفوتباليست ها، به ويژه فوتباليست هاي نوجوانان،  ما 

 فشار سازي يكسان با كرديم سعي تحقيق اين

 روش سهاي هشت هفته اثر ،)مدت و شدت(تمرين

 بر را  منتخب كه توسط محقق طراحي شده تمريني
 تجربه نوجوان هاي فوتباليست هماتولوژيي اهتغيرم

 .كنيم

 

 شناسي روش

 جامعه . است تجربي نيمه نوع از حاضر پژوهش

 نوجوان فوتباليست نفر 48 تعداد را تحقيق اين آماري

 قد سال، 46/13±74/0سني ميانگين با اي حرفه نيمه

 ، گرم كيلو 47/22±12/6وزن متر، سانتي 46/7±09/155
 چربي درصد و 96/18±62/2بدني توده شاخص

 همگي ها آزمودني .دادند تشكيلدرصد 35/6±53/18

 فوتبال هاي باشگاه در سال 3 متوسط طور به و سالم

 تصادفي شكل به كنندگان شركت .داشتند عضويت اراك

 متناوب طور به :يك گروه .شدند تقسيم گروه چهار به

 قدرتي تمرينات جلسه يك استقامتي، تمرينات جلسه يك

 پنج: دو گروه . ددادن انجام سرعتي تمرينات جلسه يك و

 پنج استقامتي، تمرينات را تمريني پروتكل اول جلسه

 را آخر جلسه پنج و قدرتي تمرينات را دوم جلسه

 سه هر  :سه گروه .دادندمي  انجام يسرعت تمرينات

 تمرين جلسه هر در را) سرعت و قدرت  استقامت،( ورفاكت

 عمومي برنامه در فقط  )كنترل گروه( چهار گروه. كردند

  شركت ،شد مي انجام تمرينات آخر در كه فوتبال
  .نداشتد

 هفتـه  هشت شامل ،تمريني برنامه  :تمريني برنامه

 و اسـتقامت  قـدرت، (  يجسـمان  آمـادگي  منتخب تمرين
 شـركت  از گـروه  هـر  ويـژه  جداگانـه  صـورت  به ) سرعت

توسـط   )جلسـه 15( جلسـه  دو هفتـه  هر در كه  كنندگان
 مي اجرامحقق با توجه به اصول طراحي تمرين، طراحي و 

 75 بـه  و شـد  شـروع  دقيقـه  45 از تمرين زمان .دبو شد،
% 80 به% 55 از قدرتي تمرينات شدت . دگردي ختم دقيقه

1RM   80 –%  60 شـدت  بـا  اسـتقامتي  تمرينـات و %
 تمرينـات  و زاينـده ف مسـافت  بـا  اي ضربان قلـب ذخيـره  

به صـورت تكـراري    توان ورزشكاران% 80 شدت با سرعت
 يمتـر  410 به شروع و متر 290 كل تكرارها از مسافت(

 برنامـه  كـه  اسـت  ذكـر  قابـل . انجام گرفـت ) يافت خاتمه

 تـا  تمـرين  مـدت  و شـدت  لحـاظ  از گـروه،  سـه  تمريني

 .گرديد ابهمش حدامكان

 ها داده آوري جمع روش

 حـاوي  نـام  ثبـت  فـرم  تكميـل  از پـس  هـا  آزمودني 

 فـرم  و پزشـكي  سـوابق ، ورزشـي  سـوابق  اوليـه،  اطالعات

بـراي شـركت در ايـن     را خود آمادگي ، والدين رضايتنامه
 هــاي گيــري انــدازه ســپس .دنمودنــ اعــالم پــروؤه

 توســط( قــد شــامل بــدن تركيــب و آنتروپومتريــك

 BEURER ديجيتــال تــرازوي(  وزن ،)جديوارمــدر

 1/0 باخطـاي  كشـورآلمان  سـاخت   42m6psoمـدل 

 سـاخت   Harpendenكـاليپر (چربـي  درصـد  ،)كيلوگرم

 فرمول از استفاده و )متر ميلي 2/0 بادقت انگلستان كشور

 ×) جمــع چربــي ســه ســربازويي وســاق پــا +(1[ اســالتر
، شاخص توده بدن از معادلـه  ] درصدچربي بدن= 0.7356
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و درصد شاخص توده بدن توسط نورم هاي موجود ) (

  ). 14. (اندازه گيري وثبت شد
 آزمايشگاهي تحليل و گيري خون

 در شده ايجاد تغييرات ميزان از اطالع كسب براي 

 تعدادگلبول مثل ها، آزمودني هماتولوژي هاي شاخص

 ، 2 (RBC) قرمز هاي گلبول تعداد ،1  (WBC) سفيد
 ، (Hct)4درصدهماتوكريت ، (Hb)3هموگلوبين غلظت

 هموگلوبين ميانگين ،(MCV) 5 ايگويچه حجم ميانگين

 غلظت ميانگين ، 6(MCH)اي گويچه هموگلوبين

 گلبول توزيع پهناي ،7 (MCHC) اي گويچه هموگلوبين

 از ورزش، توسط(PLt)9 ت پالك  ،8 (RDW)قرمز گلبول

 قبل ( نوبت 2 در سي سي 5مقدار به آنان بازويي وريد از

 هاي نمونه. شد گرفته خون) تمريني پروتكل از بعد و

 HUMAN دستگاه توسط بالفاصله آزمايشگاه در خوني

.  گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد كشورآلمان، ساخت ،
همچنين تغييرات حجم پالسماي خون نيز از معادله ديل 

 ).11(و كاستيل محاسبه شد

 يآمار روش

 ، معيار انحراف ، ينميانگ(برآورد  براي توصيفي آمار از
 گروهي درون اختالف  محاسبه براي همبسته  tاز ،.....) و

 واريانس تحليل روش از گروهي بين اختالف تعيين براي و

 ضريب با توكي تعقيبي آزمون و  (ANOVA)ها

 تحليل و تجزيه. شد استفاده  P  <05/0 معناداري

 18 نسخه SPSS افزار نرم توسط آمده دست به اطالعات

  .شد انجام

                                                           
1 . White Blood Cell (WBC)   
2 . Red Blood Cell (RBC) 
3 . Hemoglobin (Hb) 
4 . Hematocrit (Hct) 
5 . .M ean Cell Volume(MCV) 

6 . Mean Cell Hemoglobin (MCH) 
7 . Mean Cell Hemoglobin Concent (MCHC) 
8 . Red Cell Distribution Width (RDW) 

9 . Platelets 

  تحقيق نتايج
قبل از شروع  داد نشانپژوهش  آماري هاييافته

 بين ها آزمودني سنجي پيكر هايويژگيپروتكل تمريني، 

ها از نظر آماري تفاوت معناداري نداشت و گروه گروه چهار
  ).1جدول(از تجانس نسبتاً خوبي بر خوردار  بودند 

داد،  ننشا پژوهش پس از اتمام دوره تمرين، نتايج
هماتولوژيك بين پيش آزمون و پس  متغييرهاي تغييرات
) Plt(ها تعداد پالكت تنها) مقايسه درون گروهي (آزمون 

نسبت به پيش آزمون تغيير )   =029/0P(در گروه دو 
 چهار هر در سفيد هايلگلبو تعداد .معناداري داشته است

 هاي دو، سه و يكبه ترتيب گروه كه يافت كاهش گروه
-هيچ در كاهش مقداربيشترين كاهش را داشتند،كه اين 

گلبول تعداددر . نبود معنادار از نظر آماري هاگروه از كدام
در مقايسه درون گروهي تغييرات قابل توجهي  قرمز، هاي

ديده نشد، اگرچه اين متغير در گروه يك افزايش بيشتري 
، اما در ساير متغيير ها. نسبت به ساير گروه ها داشت
 ).2جدول(تغييرات قابل توجهي ديده نشد 

 گروه داد؛در مقايسه  بين گروه ها، نتايج آماري نشان 

، )05/0= P( (RBC) قرمـز  هـاي  تعـدادگلبول در  يـك 
و  درصـد حجـم   ) Hct) (009/0= P(هماتوكريـت  درصد
افـزايش   دو گـروه  به نسبت) 05/0= P( (PV%) پالسما

سـه، افـزايش معنـي     اين مقايسه با گروه. معناداري داشت
 ميانگين ، )Hct) (04/0= P(هماتوكريت درصد داري در

 توزيـع  پهنـاي ، )009/0= P( MCV) (گويچه اي حجم

ــول ــز  گلب ــت و ) 028/0= P( (RDW)قرم  (Plt)پالك
)04/0= P ( خون و همچنين با گروه كنترل افزايش معني

بـه همـراه   ) Hct) (01/0= P(هماتوكريت درصدداري در 
اير متغيير ها اختالف چنداني بـين گـروه هـا    در س. داشت

 )2جدول . (ديده نشد
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  مداخله ازدوره قبل گروه چهار در ها آزمودني آنتروپومتريكي هاي ويژگي.  1 جدول

  متغير
  1گروه 

M ±SD  

  2گروه 
M ±SD  

  3گروه 
M ±SD  

  4گروه 
M ±SD  

p 

39/0 0/79±13/50 0/49±13/66 0/63±13/53 1/07±13/17 )سال(سن  

66/45 47/50±50/6 )كيلو گرم(نوز ± 75/6  62/46 ± 17/5  36/46 ± 09/6  26/0  
±156 15/158±38/9 )سانتي متر(قد 07/5  07/152 ± 20/7  15/154 ± 20/8  38/0  

BMI)(  30/19 ± 73/2  69/18 ± 99/1  34/20 ± 43/3  53/17 ± 33/2  17/0  

83/0 7/45±19/00 4/73±17/46 5/28±19/41 7/95±18/26 (%)چربي  

  
 منتخب تمريني روش سه به نسبت هماتولوژي هاي شاخص تغييرات .2دولج

اختالف  )p(اختالف بين گروهي
درون 
 )t( گروهي

 آزمون پس

M ± SD 

 آزمون پيش

M ± SD 
 1گروه 2گروه 3گروه 4گروه متغير گروه

57/0 92/0 71/0    467/0 83/0±78/6 38/1±15/7 1 
 

(WBC) 
 

13/0 37/0  71/0 238/0 18/1±22/6 77/1±40/7 2 

90/0  37/0 92/0 183/0 38/1±12/7 75/1±27/8 3 

 90/0 13/0 57/0 133/0 22/1±50/7 24/1±58/7 4 

21/0 94/0 *05/0  297/0 30/0±28/5 46/0±08/5 1 

 
(RBC) 

92/0 18/0  *05/0 786/0 18/0±77/4 29/0±81/4 2 

50/0  18/0 94/0 363/0 31/0±09/5 32/0±93/4 3 

 50/0 92/0 21/0 821/0 35/0±87/4 31/0±86/4 4 
*004/0 *047/0 *003/0  124/0 99/0±91/14 19/1±98/13 1 

 
(Hb) 

98/0 730/0  *003/0 647/0 10/1±32/13 98/0±58/13 2 

735/0  730/0 *047/0 473/0 84/0±77/13 61/0±53/13 3 

 735/0 98/0 *004/0 329/0 55/0±38/13 48/0±25/13 4 
*012/0 *043/0 *009/0  120/0 46/2±35/44 86/2±10/42 1 

 
(Hct) 

98/0 922/0  *009/0 990/0 52/3±12/40 95/1±10/40 2 

926/0  922/0 *043/0 422/0 22/2±92/40 93/1±03/40 3 

 926/0 98/0 *012/0 879/0 38/2±11/40 36/2±07/40 4 

092/0 *009/0 580/0  537/0 19/4±79/85 59/9±55/83 1 

 
(MCV) 

659/0 186/0  580/0 684/0 49/1±78/83 32/2±28/83 2 

830/0  186/0 *009/0 687/0 90/3±49/80 37/4±36/81 3 

 830/0 659/0 092/0 936/0 14/3±88/81 22/3±90/81 4 

624/0 056/0 569/0  451/0 72/1±81/27 53/3±76/27 1 

 
(MCH) 

98/0 555/0  569/0 598/0 60/0±96/27 87/0±21/28 2 

549/0  555/0 056/0 949/0 81/1±07/27 44/1±13/27 3 

 549/0 98/0 624/0 351/0 10/1±00/28 01/1±10/28 4 
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 منتخب تمريني روش سه به نسبت هماتولوژي هاي شاخص تغييرات .2جدولادامة 

اختالف  )p(اختالف بين گروهي
درون 
 )t( گروهي

 آزمون پس

M ± SD 

 آزمون پيش

M ± SD 
 1گروه 2گروه 3گروه 4گروه متغير گروه

992/0 980/0 090/0  101/0 66/0±72/33 71/0±28/33 1  
 

(MCHC) 
186/0 175/0  090/0 091/0 49/0±37/33 47/0±83/33 2 

980/0  175/0 992/0 329/0 71/0±61/33 27/0±34/33 3 
 980/0 186/0 992/0 197/0 54/0±22/33 35/0±33/33 4 

822/0 872/0 462/0  346/0 65/0±36/12 98/0±77/12 1  
 

(%RDW) 
945/0 150/0  462/0 769/0 34/0±29/12 41/0±34/12 2 

412/0  150/0 872/0 151/0 55/0±57/12 37/0±98/12 3 
 412/0 945/0 822/0 825/0 63/0±47/12 44/0±51/12 4 

98/0 06/0 97/0  948/0 49/52±30/247 75/31±30/248 1  
(Plt) 96/0 11/0  97/0 *029/0 95/36±55/257 32/39±77/293 2 

08/0  11/0 06/0 684/0 05/80±88/319 35/74±89/305 3 
 08/0 96/0 98/0 086/0 84/44±00/251 90/48±37/286 4 

71/0 89/0 50/0  - 68/7- - 1  
 

(%PV) 
98/0 90/0  50/0 - 00/2 - 2 

98/0  90/0 89/0 - 87/2- - 3 
 98/0 98/0 71/0 - 11/0- - 4 

  
 گيري نتيجه و بحث

 بر مختلف تمريني روش سه اثر بررسي به پژوهش اين

 هايگلبول تعداد: جمله از شناسي خون هاي شاخص روي

 درصد هموگلوبين، غلظت قرمز، هايگلبول تعداد سفيد،

 گينميان ،اييچهگو حجم ميانگين هماتوكريت،

-گويچه هموگلوبين غلظت ميانگين اي،يچهگو هموگلوبين

 حجم درصد و پالكت قرمز، گلبول توزيع پهناي اي،

  .پرداخت پالسمايي
 تعداد: آمد بدست نتايج اين  پژوهش هاييافته از

 از بعد كه يافت كاهش گروه چهار هر در سفيد هايلگلبو

 دو وهگر و سه گروهيك،   گروه: ترتيب به كنترل گروه

 ، اما اين مقادير دركردند تجربه را كاهش ميزان كمترين

 ترينساده. نبود معنادار از نظر آماري هاگروه از هيچكدام

 گلبول غلظت در افزايش خصوص در سازوكار

 كاهش به توان مي را فعاليت از پس  (WBC)سفيد

 اين در كه آنجا از ).7و  4( داد نسبت پالسمايي حجم

 است  نداشته معناداري تغيير سماييپال حجم تحقيق

در  سفيد گلبول تعدادتواند علت عدم تغيير معنادار در مي
 كاهش با مدت بلند بدني فعاليت. باشد اين تحقيق

 ماكروفاژها، بر امر اين كه ،است همراه ايمني عملكرد
 و) 5و 4، 2، 1( گذاردمي تاثير هاتلنفوسي و هانوتروفيل

 و باشد سفيد گلبول كاهش علت تواند مي پديده اين
 داشته استقامتي تمرين بار يك ايهفته ،يك گروه چون

مقايسه با دو گروه تمريني  يك در گروه احتماالً، است
 گزيني النه و گرفته قرار كمتري آسيب معرضديگر در 

 در و است گرفته صورت كمتر هابافت در سفيد گلبول
شده  روبرو يدسف هايل گلبو از كمتري كاهش با نتيجه
و همچنين ) 3(تحقيق ما با مطالعه قنبري نياكي . است

همسو و با مطالعه فلورين و ) 27( 1ساوسومطالعه 
  .باشدنا همسو مي) 12( 2همكاران

                                                           
1 . Savucu et al 
2 . Florian et al 
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هاي درون گروهي در مقايسه قرمز، هايگلبول تعداد
تغيير معناداري درگروه ها نداشت، اگر چه اين متغير در 

در مقايسه بين گروهي . ري داشتگروه يك افزايش بيشت
اين . رابطه معناداري بين گروه يك و گروه دو مشاهده شد

 به بدن مدت بلند تقاضايمي تواند  احتماالً فزايشا

 عللمهمترين  از. باشد ورزش در حين اكسيژن مصرف

 ترشحدر خون، نقش  قرمز هايلگلبو افزايش

ن در ناشي از نياز به اكسيژ بيشتري پوئيتيناريترو
از آنجايي كه اجراي ). 13(هاي طوالني مدت است فعاليت

. يك به طور مستمر ادامه داشت تمرين استقامت در گروه
رسد مدت زمان مناسب و تداوم تمرينات به نظر مي

استقامتي در طي پروتكل تمريني در گروه يك سبب 
ها شده در بين گروه قرمز هاي گلبول تعداد ايجاد افزايش

 تغييرات مقدار در تفاوت ل مي رود،احتما نتيجه در. است

 برنامه تفاوت از ناشي ها،هگرو بين قرمز هاي گلبول تعداد

از طرفي با توجه به اين نكته كه . باشد استقامتي اتتمرين
اين افزايش . حجم پالسما تنها در گروه دو  افزايش داشت

در حجم پالسما و همچنين كاهش زياد در حجم پالسما 
تواند علت ديگري در اختالف معنادار در گروه يك مي

هاي يك و دو در بين گروه قرمز هاي گلبول تعدادبودن 
) 14( 1وجيتسوكا و همكاراناين نتايج با تحقيق ف. باشد

كه بعد از دوازده هفته تمرين شديد، و همچنين موسوي 
، كه پس از هشت هفته تمرين )21(زاده و همكاران 

هاي قرمز استقامتي، كاهش معناداري در تعداد گلبول
فلورين و همكاران  مشاهده كردند ناهمسو و با مطالعه 

ين مطالعه كه اثر شش ماه تمرين مقاومتي و همچن )12(
با عنوان اثر بلند مدت تمرينات هندبال بر ) 27(ساوسو 

عوامل هماتولوژي، هيچ گونه تغيير معناداري را در تعداد 
  .باشدهاي قرمز خون مشاهده نكردند همسو ميگلبول

                                                           
1. Fujitsuka et al 

هموگلوبين  غلظتتجزيه و تحليل آماري نشان داد، 
بيشتري  افزايشهاي ديگر يك نسبت به گروهگروه در
ت، اگر چه اين افزايش معني داري نبود، اما در داش

. ديگر افزايش قابل توجهي را نشان داد هايمقايسه با گروه
با  استقامتي با تمرينات هموگلوبين غلظتاز آنجايي كه 
 اين بر تصور). 12و 1( يابد مي افزايش شدت متوسط

 افزايش سبب يكگروهدر  منظم تمرين استقامتي كه است

رسد تغييرات به نظر مي. ه استشد بينهموگلو غلظت
حجم پالسما و همچنين مكانيسم آسيب گلبول هاي قرمز 
به عنوان حامل هموگلوبين در گروه سه كه هر سه فاكتور 

را در هر جلسه ) سرعت و قدرت ،استقامت(زيست حركتي 
تمرين انجام مي دادند، و همچنين اين كه گروه دو تحت 

ع تمرينات استقامتي در ده تاثير مستقيم مدت زمان قط
هفته آخر قرار گرفته است، از مهمترين علل اختالف نتايج 

نتايج اين تحقيق با مطالعات قنبري . باشدها بين گروه
 2و همچنين اسكوماچر و همكاران) 3(نياكي و همكاران 

همسو ) 2(ناهمسو، و با مطالعه رضائي  و همكاران ) 26(
 .باشدمي

مقايسه درون گروهي در هيچ  در هماتوكريت درصد
اما در مقايسه . ها، تغيير معناداري نداشتكدام از گروه

 هر به نسبت يك گروهدر هماتوكريت درصدها، بين گروه

 اختالف بيشترين. داشت معناداري افزايش ديگر گروه سه

كنترل  گروه ،%)05/2( دو گروه به ترتيب با معناداري
 كه آنجا از. دست آمد به %)36/1( سه گروه و %)85/1(

 مي هماتوكريت درصد افزايش سبب استقامتي تمرينات

 اختالف بيشترين  Hb, RBC, WBC همانند). 1( شود

احتماالً اين اختالف  .باشدمي دوگروه  و يك گروه بين
 دو گروه در پالسمايي حجم افزايشناشي از  تواند مي

كم رسد مدت در مقايسه با گروه سه به نظر مي. باشد
تمرين استقامتي در هر جلسه تمريني باعث اختالف 

                                                           
2 . Schumacher et al 
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عالوه بر عوامل ذكر . بوده است معنادار بودن با اين گروه
شده، افزايش تعداد گلبول قرمز در گروه يك نيز مي تواند 

نتايج اين تحقيق با مطالعه . در اين تغيير موثر باشد
 همسو و با مطالعه موسوي زاده و همكاران ) 27( ساوسو

 .باشدناهمسو مي) 6(و گائيني و همكاران ) 21(

هر  در ،(MCV) اي گويچه حجم ميانگينمقايسه 
 گروهدر  MCVاگرچه . گروه تغيير چنداني را نشان نداد

اين مقايسه . يك نسبت به گروه هاي ديگر افزايش داشت
در بين گروه ها اختالف معني داري را بين گروه يك و 

 اي گويچه حجم ميانگين در شافزاي .گروه سه نشان داد
(MCV)،  تداوم  به احتماالً توان مي رادر گروه يك

زمان استراحت بين هر جلسه تمرين  تمرين استقامتي و
 فاصله  ميزان و قرمز گلبول بازسازي افزايشكه باعث 

). 15( داد نسبت بين دو جلسه تمرين استقامت بيشتر
 1همكاران و موجيكا دستاوردهاي با پژوهش اين نتايج
  ).22(بود  همسو

  (MCHC)اي گويچه هموگلوبين غلظت ميانگين
 به نسبت يك گروه بعد از اتمام پروتكل تمريني در نيز

داشت ولي اين افزايش از نظر  افزايش ديگر هاي گروه
 گويچه هموگلوبين غلظت ميانگين .آماري معنادار نبود

، يدآ مي دست به هماتوكريت بر هموگلوبين تقسيم از اي
ش افزاي در گروه يك هاشاخص اين دوي هر كه آنجا از

 افزايشدر گروه يك، نيز  MCHC ،داشتند نامحسوسي

  . نشد مشاهده معناداري
در مقايسه درون گروهي اختالف بين  پالكت، مقدار

، گروه سه و گروه يك گروه درپيش آزمون و پس آزمون 
ه دو كنترل تغيير قابل توجهي ديده نشد،  اما در گرو

رسد مهمترين به نظر مي. كاهش معني داري مالحظه شد
تحقيقات  .علت آن افزايش حجم پالسما در گروه دو باشد

 تمرينات به پاسخ در كه است داده نشانانجام شده 

                                                           
1 . Mujika et  al 

 مي كاهش ها كاتكوالمين استراحتي سطوح مدت طوالني

ها در انقباض طحال و با توجه به نقش كاتكوالمين يابد
ها در آنجا ذخيره شده حدود يك سوم پالكتجايي كه (

مي تواند يكي از عوامل كاهش مقدار پالكت ها در ) است
  ).13( اين پژوهش باشد

هاي يك، سه در گروه (PV%)حجم پالسمايي 
وگروه كنترل كاهش و در گروه دو افزايش داشت، اما هيچ 

از آنجايي . يك از اين تغييرات از نظر آماري معنادار نبود
تغييرات عوامل هماتولوژي متأثر از حجم پالسما مي  كه

برخي از  ، بنابراين افزايش)28-23-20-19-17(باشد 
در  ) MCV ,Hct ,Hb ,RBC (عوامل هماتولوژي

گروه يك نمي تواند مربوط به تغيرات پالسما باشد، بلكه 
احتمال را داد كه اين تغييرات ناشي از نوع  مي توان اين

به نظر مي رسد . يني در اين گروه استاجراي پروتكل تمر
چنانچه مدت پروتكل تمريني يا شدت تمرين بيشتر بود، 

  .مي توانست اين نتايج شاخص تر باشد
نحوه  و تمرين نوع دهدنتايج اين مطالعه نشان مي 

 تاثير هماتولوژيك عوامل تغييرات در برنامه تمريني

 ه بهبا توج شودمي مشاهده كه طور همان. دارد مهمي

 تمريني در هر سه گروه بار افزايش حجم تمرين و اينكه

ايج متفاوتي در متغيير هاي هماتولوؤي نتاما  ،بود يكسان
بايد به اين نكته توجه داشت كه عوامل . به دست آمد

محيطي اثر غير قابل انكاري بر نتايج تمرينات ورزشي 
بي شك بهترين نوع مقايسه بين تحقيقات، . دارند

در اين تحقيق سه روش تمريني . همزمان است مطالعات
متفاوت به صورت همزمان و با شرايط محيطي يكسان 

هاي مهم اين مطالعه صورت گرفت، كه يكي از ويژگي
هاي در مجموع نسبت به گروه يك گروه تتمرينا. است

اگرچه در برخي موارد از  (تغييرات بيشتري  سببديگر 
 عوامل ريدامق در) ودنظر آماري تغييرات معني دار نب

 افزايش براي شود مي پيشنهاد. شد هماتولوژيك
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تواتري از   شيوه به تمرينات ،هماتولوژيك فاكتورهاي
 استقامت، قدرت و سرعت در هر جلسه به صورت مجزا

  .شوداجرا 

 كلي گيري نتيجه

نتايج متفاوت به دست آمده در اين تحقيق در  
حقيقات مشابه به مقايسه با نتايج به دست آمده در ت

تواند به علت يكسان نبودن نحوه اجراي احتمال قوي مي
تمرينات، سطح آمادگي جسماني آزمودني ها، تفاوت هاي 

توصيه . سني آزمودني ها و شرايط محيطي متفاوت، باشد
 جهت توسعه نظر، مورد ورزش ماهيت به توجه شود بامي

ن عوامل هماتولوژي و افزايش سطح آمادگي نوجوانا
فوتباليست، از روش تمريني توسعه فاكتور هاي آمادگي 

همزمان، اما در ) استقامت، قدرت و سرعت( جسماني 
 از بيشتري فوايد تا ،دشو استفاده جلسات تمريني جداگانه

 تمرينات مربوطه براي فوتباليست هاي نوجوان برنامه

  .دگرد حاصل
شـود بـه دليـل عـدم دسترسـي      در پايان توصيه مـي  
قيقات مشـابه و ايـن كـه مطالعـه در  زمينـه اثـرات       به تح

ــر متغيــر هــاي همــاتولوژي در   تمرينــات آمــاده ســازي ب

فوتباليست ها بـه ويـژه فوتباليسـت هـاي نوجـوان ديـده       
نشده، بنـا بـر ايـن  كليـه نتـايج بـه دسـت آمـده از ايـن          
مطالعــه را تــا انجــام مطالعــات بعــدي، بايــد  بــا احتيــاط 

بـه عنـوان يـك     يـن كـه خـون   بـا توجـه بـه ا    .عنوان كرد
بافــت مهــم در هموســتاز بــدن و همچنــين عامــل مهــم  
ــت    ــود ظرفي ــاي خــوني در جهــت بهب ــاز ه ــال گ در انتق

 15، 12، 9(هــوازي ورزشــكاران محســوب مــي شــود     
، لــذا در حــال حاضــر پيشــنهاد مــي شــود پــژوهش )17و

ــوني و       ــاي خ ــر ه ــا متغيي ــه ب ــددي در رابط ــاي متع ه
ــود عملكــرد باز ــژه  راهكارهــاي بهب ــه وي ــان فوتبــال ب يكن

ــا، ليــگ    ــان، باشــگاه ه ــاي نوجــوان، جوان فوتباليســت ه
  . برتر، و حتي تيم ملي زنان و مردان انجام گيرد

 
 سپاسگزاري

 از را خود دانيرقد مراتب تا ميدان مي فرض برخود

 افراد كليه ،اراك صبا فوتبال مدرسه اندركاران دست

 و ترمشانمح هايخانواده و تحقيق دراين كننده شركت
 بودند، تحقيق دراين ما رسان ياري كه كساني ديگر
 .باشم داشته
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