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تغییرات فیزیولوژیکی و عملکرد توان بیهوازی در آزمون رست متعاقب شیوههای مختلف گرم
کردن  PAPدر ورزشکاران نخبۀ مرد
سیده زهره هادئی  – 1محمدعلی سمواتی

شریف2

 .1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش ،دانشکدة علوم ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران  .2دانشیار
فیزیولوژی ورزش ،دانشکدة علوم ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
(تاریخ دریافت  ،1396 / 12 /10 :تاریخ تصویب 1397 / 08 /25 :

چکیده
هدف از این مطالعه مقایسۀ اثر سه شیوة گرم کردن نیم اسکات ،بکسل سورتمه و گرم کردن معمولی بر برخی از متغیرهای فیزیولوژیکی
و عملکرد توان بیهوازی در ورزشکاران نخبه است .آزمودنیها 1۴مرد ورزشکار تمرینکرده بودند .ورزشکاران در سه روز متفاوت ،سه
پروتکل .1 :گرم کردن معمولی .2 ،گرم کردن ( )PAPبا اجرای یک نوبت سه تکراری نیم اسکات ( )SQو  .3گرم کردن ( )PAPبا اجرای
حمل سورتمه ( )SLرا اجرا کردند .بعد از هر پروتکل گرم کردن ،آزمون رست انجام گرفت .بعد از آزمون رست ،نمونۀ خونی جهت برآورد
الکتات گرفته شد .برای تحلیل آماری دادهها ،از آنالیز واریانس با اندازهگیری مکرر در سطح معناداری  P<0/05استفاده شد .یافتهها نشان
داد زمان آزمون رست بعد از اجرای هر دو پروتکل گرم کردن  ،PAPنسبت به روش گرم کردن معمولی کاهش ( P =0/006و)P =0/001
یافت .اوج توان بیهوازی در هر دو پروتکل گرم کردن  PAPنسبت به گرم کردن معمولی کاهش ( P =0/001و  )P =0/005داشت .سطح
الکتات تنها در گرم کردن بکسل سورتمه نسبت به گرم کردن معمولی افزایش ( )P =0/007داشت .نتایج نشان میدهد روش گرم کردن با
استفاده از هر دو پروتکل ( PAPاسکات و سورتمه) میتواند اجرای آزمون رست را در ورزشکاران بهبود بخشد.
واژههای کلیدی
آزمون رست ،توان بیهوازی ،گرم کردن ،نیرومندسازی پسفعالی.

 -نویسنده مسئول  :تلفن09188124456 :

Email : m-samavati@basu.ac.ir
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نیروی بیشتر در عملکردهای سرعتی و توانی ،باال ببرد (-5

مقدمه
موفقیت در هر رشتۀ ورزشی نیازمند قابلیتهای

 .)3لیندر2و همکاران ( )2010در مطالعۀ خود بهبودی به

فیزیولوژیکی و فیزیکی خاص است .از آنجا که اغلب

میزان  0/19ثانیه متعاقب گرم کردن به روش  PAPدر

رشتههای ورزشی به اجرای فعالیتهای کوتاهمدت و سریع

عملکرد دوی  100متر زنان دانشگاهی گزارش دادند (.)6

با بازده توان حداکثر نیاز دارند ،ارتقای توان عامل اصلی

همچنین رحیمی و همکاران ( )2007بهبود زمان عملکرد

موفقیت بسیاری از قهرمانان بهشمار میآید ( .)1از طرفی

دوی  40متر را بعد از گرم کردن با روش PAPو استفاده

تجارب علمی بیانگر این واقعیت است که ورزشکاران قبل از

از الگوی نیم اسکات با شدت 1RM %90نشان دادند( .)1اِ

آغاز فعالیتهای شدید ورزشی و شرکت در رقابتها ،از

بِن3و همکاران ( )2000گزاش دادند ،پدیدۀ گرم کردن به

طریق بهکارگیری فعالیت بدنی مقدماتی بهمنظور باال بردن

روش  PAPمیتواند در بهبود اجرای فعالیتهای سرعتی-

ضربان قلب و افزایش دمای بدن و فعالسازی سیستمهای

توانی و طراحی روشهای تمرین مقاومتی _ترکیبی نیز

تولید انرژی ،با هدف کسب امتیاز بیشتر و برتری در عملکرد

تأثیرگذار باشد ( .)7در دیگر مطالعات وِبر 4و همکاران

ورزشی ،خود را گرم کنند .با این هدف روشهای مختلف

( )2008با بررسی اثر گرم کردن با روش  PAPبا استفاده

گرم کردن بسیاری ابداع شد و توسعه یافت ( .)2در برخی

از وزنۀ سنگین قبل از حرکات انفجاری (سرعتهای کوتاه،

از رخدادهای ورزشی که در آن توان انفجاری و قدرت

و انواع پرشها) ،تأثیرات مثبت عملکرد ورزشکاران را

بیشینه از اهمیت ویژهای برخوردارند ،اندازه بهرهمندی این

گزارش کردند ( .)8هیفلیکر5و همکاران ( )2007دریافتند

عوامل در اجرای ورزشکاران نقش تعیینکنندهای دارند.

که پس از گرم کردن  PAPکه شامل پرش درجا بود،

ازاینرو گرم کردن در اینگونه فعالیتها از اهمیت بیشتری

افزایش چشمگیری در ارتفاع پرش و قدرت حداکثر
اسمیت6

برخوردار است ( .)3بنابراین گرم کردن در چنین

ورزشکاران نخبه مشاهده شد ( .)9چاد ای

رخدادهایی که سرعت و شتابگیری و توان عضالنی (قدرت

( )2014در مطالعهای با هدف تعیین اثرات گرم کردن

انفجاری) عامل موفقیت است ،اهمیت دارد .مطالعات نشان

 PAPبا استفاده از بکسل سورتمه با  %50جرم بدن

دادهاند اجرای گرم کردن به روش انقباضهای ارادی بیشینه

ورزشکاران در سه تکرار ،نشان دادند گرم کردن  PAPروی

و زیربیشینه موجب بهبود موقت و گذرا توان عضالنی

سرعت و شتاب ورزشکاران تأثیر چشمگیری داشت (.)10

میشود که در اصطالح به آن نیرومندسازی پسفعالی

پاول جارویس7و همکاران ( )2017تأثیر  PAPرا با استفاده

 (PAP)1گفته میشود ( PAP .)3 ،4سبب افزایش در

از بکسل سورتمه بر حداکثر سرعت ورزشکاران بررسی

توانایی انقباض عضالنی بعد از یک انقباض قبلی تعریف شده

کردند .نتایج بهبود شایان توجهی را در حداکثر سرعت آنان

است ،بنابراین گرم کردن به روش  PAPقبل از فعالیتهای

نشان داد ( .)11اگرچه بسیاری از روشهای گرم کردن

سرعتی_ توانی ممکن است ظرفیت عضالنی را برای تولید

 PAPتأثیرات متفاوتی بر عملکرد ورزشکاران دارد ،اما اغلب

1.Postactivation potentiation

2. Linder
3. Ebben
4. Weber
5. Hilfiker
6. Chad E. Smith
7. Paul Jarvis
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شواهد علمی از تأثیرات مثبت آن حمایت میکنند (،13

حاضر تالش دارد تا تأثیر دو شیوۀ گرم کردن به روش PAP

 .)12البته یافتههای پژوهشهای دیگر در مورد اثر PAP

اسکات (2 )SQو بکسل سورتمه (3 )SLو مقایسۀ آن را با

بهطور آشکاری متناقضاند ،در همین زمینه مطالعات دیگر

گرم کردن سنتی بر میزان شاخصهای عملکرد توان

نشان دادهاند که گرم کردن  PAPتأثیرات مثبتی در

بیهوازی (زمان اجرای آزمون رست ،اوج توان ،حداقل توان،

عملکرد آزمودنیها نداشته است ( .)14 ،15با وجود

میانگین توان و شاخص خستگی) و سطح الکتات(LA)4

تناقضات در نتایج مطالعات گذشته مبنیبر گرم کردن به

خون در اجرای آزمون رست در ورزشکاران نخبه مرد بررسی

روش  ،PAPکه احتماالً ناشی از تأثیر شیوۀ گرم کردن،

کند.

شدت ،مدت و نوع گرم کردن ،PAPدورههای استراحت بین
گرم کردن است( ،)16 - 17اما غالب مطالعات در زمینۀ
اثرات PAPبر فعالیتهای قدرتی و توانی استوار است (،17
.)9 ،10 ،11

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربی-کاربردی بود ،که در
آن  14مرد ورزشکار نخبه [  3بسکتبالیست 2 ،نفر

با توجه به اهمیت موضوعات ،ذهن متخصصان علوم

دوومیدانی (دهگانه) 9 ،هندبالیست] با ویژگیهای سن:

ورزشی به این نکته معطوف میشود که برای کارایی

 20/3±42/1سال ،قد 183/36±9/21 :سانتیمتر ،جرم

فعالیتهای شدید و بهبود متغیرهای توان بیهوازی ،به

بدن 77/72±15/15 :کیلوگرم و پیشینۀ تمرین:

تعویق انداختن خستگی و کاهش تجمع الکتات به چه

 7/3±72/22سال که همگی ساکن شهر همدان بودند،

راهبردهای بیشتری نیاز است .ازاینرو گرم کردن پیش

شرکت داشتند .آزمودنیها حداقل چهار سال سابقۀ تمرین

اجرای چنین فعالیتهایی با هدف بهبود عملکرد ورزشی

منظم در رشتۀ ورزشی خود ،و دستکم یک عنوان قهرمانی

امری الزم و مهم بهنظر میرسد ( .)18از آنجا که آزمون

در مسابقات کشوری و عضویت در تیم ملی را داشتند.

رست ( 1)Rastمانند دیگر آزمونهای بیهوازی وینگت یا

ورزشکاران داوطلبانه در این آزمون شرکت کردند ،همۀ آنها

پرش سارجنت ،وضعیت بیهوازی ورزشکاران را ارزیابی

فرم رضایتنامۀ شرکت در پژوهش و پرسشنامۀ سالمت و

میکند ( ،)19 ،20میتوان از آن بهعنوان ابزاری معتبر در

تندرستی  ACSMرا تکمیل کردند.

تعیین نرخ متغیرهای توان بیهوازی (اوج توان ،حداقل

 72ساعت پیش از اجرای پروتکل تمرینی ،آزمودنیها

توان ،میانگین توان و شاخص خستگی) آزمودنیها ،استفاده

با شیوۀ پروتکل تمرینی پژوهش ،تعیین یک تکرار بیشینۀ

کرد .ازاینرو ،در این مطالعه بهمنظور بررسی تغییرات توان،

حرکت نیماسکات و همچنین تعیین میزان بار حمل

سطح الکتات خون و بروز خستگی ورزشکاران نخبه پس از

سورتمه آشنایی شدند.

دو شیوۀ  ( PAPاسکات و بکسل سورتمه) از آزمون رست

برای ارزیابی قدرت بیشینه و اجرای آزمونها از

بهره گرفته شد .با توجه به اهمیت و نقش اساسی گرم کردن

صفحههای وزنه ،میلۀ هالتر 20کیلوگرمی و پایۀ اسکات

در بهبود و کیفیت اجرای ورزشهای شدید و توانی ،پژوهش

دستساز استفاده شد .برای تعیین یک تکرار بیشینۀ حرکت

)1. Running Based Anaerobic Sprint Test (RAST

2.Squat
3.Sled Towing
4 . Lactat
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نیم اسکات ،از پروتکل برزیکی(1معادلۀ  )1استفاده شد (.)21
معادلۀ ( = 1RM : )1یک تکرار بیشینه =

وزنه جابهجا شده)کیلوگرم(
])×0/0278تعدادتکرارتاخستگی([1/0278−

میزان بار حمل سورتمه ،با توجه به جرم بدن
آزمودنیها (معادلۀ  ،)2مشخص شد (.)22 ،23
12/60×X

معادلۀ (:)2
 : Xجرم بدن

100

=𝑦

 :Yوزن حمل سورتمه

پروتکل تمرینی در سه مرحله با فاصلههای  72ساعت

یکسانی برای گرم کردن استفاده کردند ،بدینصورت که

استراحت اجرا شد .مرحلۀ اول :پس از گرم کردن معمولی

ابتدا با 70دور در دقیقه با ضربان قلب  140ضربه در دقیقه

 5دقیقه استراحت فعال انجام گرفت ،سپس آزمون رست

رکاب میزدند ( )6و پس از آن به مدت  3دقیقه به انجام

اجرا شد .مرحلۀ دوم :پس از گرم کردن معمولی و اجرای

حرکات کششی ویژه (گروههای عضالنی پشت و کمر،

سه تکراری نیم اسکات با  %90حداکثر قدرت و بعد از 5

چهارسر ران ،همسترینگ و دوقلو) میپرداختند .هر حرکت

دقیقه استراحت فعال ،آزمون رست اجرا شد ( .)24مرحلۀ

کششی پویا شش تا هشت ثانیه به طول میانجامید (،25

سوم :پس از گرم کردن معمولی و حمل بکسل سورتمه با

 .)12پس از اتمام هر آزمون ،برای برآورد میزان

سرعت بیشینۀ  %90به فاصلۀ  15متر ،آزمون رست اجرا

اسیدالکتیک خون ،بالفاصله از ورید بازویی آزمودنیها در

شد ( .)23،22از دستگاه چشم نوری فتوسل ساخت

حالت نشسته خونگیری بهعمل آمد و با استفاده از

ایران ,Sprint test systemمدل  :Satrapبا دقت

معادلههای زیر ،متغیرهای توان بیهوازی محاسبه شد

اندازهگیری  milisecond 1برای اندازهگیری زمان آزمون

(:)26

رست استفاده شد .در هر جلسه آزمودنیها از پروتکل

اوج توان= [وزن به کیلوگرم × [ / ](30)2زمان سریعترین تکرار(ثانیه)]

3

حداقل توان= [وزن به کیلوگرم × [ / ](30)2زمان کندترین تکرار(ثانیه)]

3

میانگین توان=  /6مجموعۀ همۀ تکرارها
شاخص خستگی= (اوج توان – حداقل توان)  /مجموعه تکرارها
با استفاده از زمانهای ثبتشده و بهکارگیری معادالت،

بهدست آمد .برای تحلیل دادهها از روشهای آماری

مقدار متغیرها (زمان اجرای آزمون رست ،اوج توان ،حداقل

توصیفی و استنباطی و برای تعیین میانگین ،انحراف معیار،

توان ،میانگین توان و شاخص خستگی) در آزمودنیها

رسم نمودارهای ستونی و جداول از آمار توصیفی استفاده

1. Brzycki
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شد .در آمار استنباطی از آزمون شپیروویلک برای بررسی

از گرم کردن به روش اسکات پویا نسبت به اجرای گرم

طبیعی بودن توزیع دادهها و تحلیل واریانس آنوا با

کردن معمولی بهبود معناداری ()% 1/15( )P=0/006

اندازههای تکراری آزمون تعقیبی  LSDاستفاده شد .سطح

یافت .زمان عملکرد آزمون رست بعد از گرم کردن به روش

معناداری آزمونهای آماری  P<0/05در نظر گرفته شد و

بکسل سورتمه نسبت به اجرای گرم کردن معمولی بهطور

برای انجام محاسبات آماری از نرمافزار  spssنسخۀ  19برای

معناداری ( )% 2/55( )P=0/001بهبود یافت .همچنین در

رسم نمودارها از نرمافزار Exele 2010استفاده شد.

مقایسۀ این زمان بین دو گروه بکسل سورتمه و اسکات ،در
زمان عملکرد آزمون رست متعاقب گرم کردن به روش

نتایج

بکسل سورتمه نسبت به گرم کردن اسکات تفاوت معناداری

دادههای این مطالعه نشان داد ،تفاوت معناداری در

( )P0/012مشاهده شد .این نتیجه نشان داد گرم کردن به

زمان عملکرد (ثانیه) آزمون رست متعاقب سه روش گرم

روش بکسل سورتمه نسبت به گرم کردن اسکات و گرم

کردن (معمولی ،اسکات و سورتمه) ،در بین آزمودنیها

کردن معمولی ،تأثیر بیشتری در زمان عملکرد آزمون رست

وجود دارد ،بدینشکل که زمان عملکرد آزمون رست پس

دارد (نمودار .)1
34
33

31
30

)Time(second

32

29
28
27
26
سورتمه

اسکات

معمولی

نمودار  .1مقایسۀ میانگین زمان عملکرد آزمون رست ،متعاقب سه شیوة گرم کردن

نتایج حاصل از اثر روشهای گرم کردن در این مطالعه،

معمولی بهطور معناداری ( P=0/005و  )P=0/001افزایش

نشان داد اوج توان بیهوازی پس از اجرای گرم کردن

داشت .اما اختالف معناداری بین گرم کردن اسکات پویا و

اسکات پویا و بکسل سورتمه نسبت به اجرای گرم کردن

گرم کردن بکسل سورتمه مشاهده نشد (نمودار .)2
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نمودار  .2مقایسۀ میانگین اوج توان بیهوازی طی آزمون رست ،متعاقب سه شیوة گرم کردن

نتایج میانگین توان پس از اجرای آزمون رست متعاقب

کردن معمولی بهطور معناداری کاهش داشت .میانگین توان

سه شیوۀ گرم کردن نشان داد ،میانگین توان آزمودنیها

در نتیجۀ گرم کردن به روش بکسل سورتمه نسبت به گرم

پس از آزمون رست ،با روش گرم کردن اسکات پویا

کردن اسکات پویا بهطور معناداری ( )P=0/049کاهش

( )P=0/017و بکسل سورتمه ( )P=0/002نسبت به گرم

داشت (نمودار .)3
5.6
5.4
5.2

W/Kg

5
4.8
4.6
4.4
سورتمه

معمولی

اسکات

نمودار  .3مقایسۀ میانگین توان بیهوازی در طی آزمون رست متعاقب سه شیوة گرم کردن

نتایج میانگین حداقل توان بیهوازی حاصل از اجرای

کردن بکسل سورتمه در مقایسه با گرم کردن معمولی و نیز

آزمون رست متعاقب گرم کردن اسکات پویا نسبت به گرم

با گرم کردن اسکات پویا اختالف زیادی را نشان نداد

کردن معمولی بهطور معناداری ( )P=0/025کاهش یافت.

(نمودار .)4

اما حداقل توان بیهوازی در پی آزمون رست متعاقب گرم
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نمودار  .۴مقایسۀ میانگین حداقل توان بیهوازی طی آزمون رست ،متعاقب سه شیوة گرم کردن

نتایج شاخص خستگی پس از اجرای آزمون رست

اختالف معناداری در میزان شاخص خستگی بین گروه گرم

متعاقب سه شیوۀ گرم کردن نشان داد ،خستگی در گروه

کردن با روش اسکات پویا و گروه گرم کردن با روش بکسل

گرم کردن اسکات پویا و بکسل سورتمه نسبت به گرم کردن

سورتمه مشاهده نشد (نمودار .)5

معمولی بهطور معناداری ( )P=0/001افزایش یافت .اما
12
10

6
4

Wate/cecond

8

2
0
سورتمه

اسکات

معمولی

نمودار  .5مقایسۀ شاخص خستگی در طی آزمون رست متعاقب سه شیوة گرم کردن

نتایج مربوط به میزان الکتات خون آزمودنیها

نسبت به قبل از آزمون بهطور معناداری ()P=0/001

پسآزمون رست با بهرهگیری از سه روش گرم کردن ،نشان

افزایش یافت .همچنین میزان الکتات پس از اجرای گرم

داده شد ،میزان الکتات بعد از آزمون رست با هر سه روش

کردن بکسل سورتمه نسبت به اجرای گرم کردن معمولی

گرم کردن معمولی ،گرم کردن اسکات و گرم کردن سورتمه

بهطور معناداری ( )P=0/007افزایش داشت (نمودار .)6

نشریۀ پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش ،دورة  ،11شمارة  ،1بهار 1398

110

120
100

60

mg/dl

80

40

20
0
سورتمه

اسکات

معمولی

پیش آزمون

نمودار  .6مقایسۀ میزان الکتات خون طی آزمون رست متعاقب سه شیوة گرم کردن

اما با نتایج مطالعۀ نیکوالس )31( )2012( 4مبنیبر

بحث و نتیجهگیری
از آنجا که توان بیهوازی ورزشکاران در رویدادهای مهم

تأثیر گرم کردن به روش نیم اسکات با بار  1RM % 90و

ورزشی اهمیت خاصی دارد ،و این عامل بیولوژیکی در

بکسل سورتمه با بار  BM5 % 12/60بر دوی سرعت 40

تدوین و تنظیم برنامههای تمرینی شایان توجه است (،)27

متر ،ناهمسو بود .در مقایسۀ بین دو پروتکل گرم کردن

در این پژوهش تأثیر گرم کردن نیرومندسازی پسفعالی

 SQ( PAPو  )SLموجب اختالف معناداری در زمان

) (PAPاسکات و سورتمه بر روی عملکرد آزمون رست و

عملکرد آزمون رست شد ،که این اختالف نیز با مطالعات

مقایسۀ آن با گرم کردن معمولی در مردان ورزشکار نخبۀ

ماریا و همکاران ( )2014مبنیبر مقایسۀ دو شیوۀ گرم

مرد ،بررسی شد .نتایج این مطالعه نشان داد ،زمان عملکرد

کردن اسکات با شدت  1RM%90و بکسل سورتمه با شدت

آزمون رست پس از گرم کردنهای ( PAPاسکات و بکسل

 ،BM % 30 -20 -10 -0بر بهبود زمان عملکرد ورزشی

سورتمه) نسبت به گرم کردن معمولی بهطور معناداری

( )29همسو ،و با تحقیق نیکوالس ( )2012در اجرای دو

بهبود یافت .این یافتهها با نتایج مطالعۀ رحیمی و همکاران

پروتکل گرم کردن (اسکات  1RM %90بکسل سورتمه

( ،)1( )2007جِفری 1و همکاران ( ،)28()2005چاد و

 )6 MV 90%در زمان اجرای دوی 40متر سرعت (،)31

همکاران ( )10( )2014و ماریا )29( )2014( 2مبنیبر

ناهمسو بود .این اختالفات شاید بهسبب فاصلۀ زمانی

بهبود معنادار در زمان دوهای سرعت و فعالیتهای شدید

استراحتی بین دو پروتکل گرم کردن ،شدت گرم کردن،

کوتاهمدت متعاقب گرم کردن به روشهای مختلف

شدت اجرای پروتکلهای اجرای پس از گرم کردن یا سطح

نیرومندسازی پسفعالی (حرکت اسکات بیشینه و بکسل

عملکرد آزمودنیها یا نوع تارهای عضالنی باشد (.)10- 12

سورتمه) و همچنین با نتایج نیلو ( )30( )2013با هدف

نتایج این مطالعه نشان داد ،پس از اجرای گرم کردن

بررسی تغییرات در توانایی تکرارهای دوی سرعت (،3 )RSA

به روش اسکات پویا و بکسل سورتمه نسبت به گرم کردن

پس از اجرای اسکات با شدت  1RM%90در بازیکنان

معمولی ،اوج توان بیهوازی آزمودنیها در اجرای تست

هندبال نخبه ،همسو بود.

رست بهطور معناداری افزایش یافت .اما اختالف معناداری
1. Jeffery
2. Maria
3. Repeated sprint ability

4. Nicholas
5. Body mass
6. Maximum velocity

تغییرات فیزیولوژیکی و عملکرد توان بیهوازی در آزمون رست متعاقب شیوههای مختلف گرم کردن  PAPدر ...

111

بین گرم کردن اسکات پویا و گرم کردن بکسل سورتمه

سرعت نخبه بررسی کردند .نتایج نشان داد ،بهبود اوج توان،

مشاهده نشد .از طرفی میانگین توان ،متعاقب گرم کردن با

زمان پرواز ،طول گام و نیروی افقی با استفاده از روش گرم

روش اسکات پویا و بکسل سورتمه نسبت به گرم کردن

کردن با الگوی بکسل سورتمه تا  20درصد وزن بدن

معمولی کاهش داشت .همچنین میانگین توان در نتیجۀ

اثربخش بود .اما بکسل سورتمه با  40درصد وزن بدن تأثیر

گرم کردن به روش بکسل سورتمه نسبت به گرم کردن

معناداری در متغیرها نداشت ( .)34ازاینرو احتمال میرود

اسکات پویا کاهش داشت .اما در میانگین حداقل توان

کاهش در برخی از متغیرهای (میانگین توان و حداقل توان

بیهوازی با گرم کردن به روش اسکات پویا نسبت به گرم

بیهوازی) مطالعۀ ما ناشی از افزایش بار بکسل سورتمه و

کردن معمولی کاهش یافت .میانگین حداقل توان بیهوازی

اسکات پویا باشد.

با گرم کردن به روش بکسل سورتمه در مقایسه با گرم

نتایج شاخص خستگی پس از اجرای آزمون رست

کردن معمولی و نیز با گرم کردن اسکات پویا اختالفی

متعاقب سه روش گرم کردن نشان داد ،خستگی در گروه

مشاهده نشد .این یافتهها با یافتههای مطالعات انجامگرفته

گرم کردن اسکات پویا و بکسل سورتمه نسبت به گرم کردن

بر روی مردان تمریننکرده که با استفاده از روش  APAو

معمولی بهطور معناداری افزایش یافت ،اما اختالف

بهرهگیری از اسکات بیشینه گرم میکردند ،و همچنین

معناداری در میزان شاخص خستگی بین گروه اسکات پویا

بیشترین تأثیر را در آزمون پرش عمودی (توان عضالنی)

و بکسل سورتمه مشاهده نشد .در همین زمینه ،میزان

داشتند ( ،)15 ،32همسو بود .اما با نتایج دیگر مطالعات در

الکتات خون آزمودنیها نیز پس از اجرای آزمون رست ،با

خصوص اثر گرم کردن با استفاده از روش اسکات پویا

هر سه روش گرم کردن (معمولی ،گرم کردن اسکات و گرم

) )APAبر روی زنان تمرینکرده ( ،)12 ،14 ،15ناهمسو

کردن سورتمه) نسبت به قبل از آزمون بهطور معناداری

بود .پاول جارویس1و همکاران ( )2017در مطالعات خود

افزایش یافت .اما این افزایش در اجرای گرم کردن بکسل

نشان دادند ،گرم کردن با استفاده از بکسل سورتمه با شدت

سورتمه نسبت به گرم کردن معمولی شایان توجه بود .در

 50%وزن بدن با فاصلۀ 15متر کشیدن سورتمه در سه

این زمینه پاتریکم4و همکاران ( )2010روشهای مختلف

نوبت ،افزایش چشمگیری در اوج توان و بهبود شتاب و

گرم کردن (بدون گرم کردن ،گرم کردن معمولی طوالنی و

حداکثر سرعت ورزشکاران ایجاد شد ( .)11از سوی دیگر،

گرم کردن کوتاه شدید) را روی سطح غلظت الکتات

پانتوجا 2و همکاران ( )2018بهینهسازی توان و نیروی

پالسما ،شاخصهای خونی در یک فعالیت  30ثانیهای

انقباض عضالنی را در پی گرم کردن از طریق کشیدن

شدید روی دوچرخۀ ارگومتر در  11مرد جوان بررسی

سورتمه به مقدار  20تا  40درصد وزن بدن ،گزارش کردند

کردند .نتایج نشان داد غلظت الکتات خون ،در گرم کردن

(  .)33مونته 3و همکاران ( )2017تأثیر گرم کردن را با

معمولی و گرم کردن شدید نسبت به بدون گرم کردن

استفاده از کشیدن سورتمه به مقدار  20 ،15و  40درصد

کاهش معناداری داشت ،اما در مقدار اریتروسیتها و

وزن بدن ،در اوج توان ،زمان تماس پا با زمین ،زمان پرواز،

متوسط توان بیهوازی بین دو گروه گرمکردن معمولی و

طول گام و نیروی افقی در طی دوی سرعت در  13دوندۀ

شدید تفاوتی دیده نشد (  .)35راجپریت 5و همکاران (

1. Paul Jarvis
2. Pantoja
3. Monte

4. Patrickm
5. Rajpreet
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 )2008نیز در بررسی اثر پروتکل گرمکردنهای مختلف

عضالنی است ،تصور میشود که افزایش نیروی کشش

(کششی ایستا ،کششی پویا و گرمکردن پویای شدید) بر

عضالت بهعلت افزایش در فسفوریالسیون زنجیرۀ سبک

میزان  ،Vo2maxغلظت الکتات و خستگی پس از یک

میوزین ،و بهدنبال آن افزایش نیرو در طول انقباضات پس

فعالیت وامانده ساز در مردان غیرورزشکار سالم ،دریافتند

از آن است ( .)39بنابراین در چنین شرایطی ،تمرین با یک

گرم کردن پویای شدید ،سبب کاهش سطح الکتات خون

وزنه یا فعالیت نسبتاً شدید ( (PAPبهعنوان بخشی از گرم

و افزایش  Vo2maxدر آزمودنیها میشود .اما میزان

کردن ،میتواند سبب افزایش نیروی حداکثر ،توسعۀ توان،

خستگی در هر سه روش تمرینی مشابه بود ( ،)36که این

بهبود عملکرد ،افزایش غلظت الکتات و در پی آن افزایش

یافتهها در مورد سطوح الکتات خون و میزان خستگی با

خستگی شود ( )10 ،28 ،29 ،30که این موضوع با مطالعۀ

این مطالعه ناهمسو بود .درحالیکه در مطالعاتی مشابه روی

ما همخوانی دارد.

بازیکنان بسکتبال نخبه ،کازیمیرز 1و همکاران ()2007

بهطور کلی بهنظر میرسد بهرهگیری از روشهای گرم

نشان دادند ،گرم کردن کوتاهمدت شدید (بیهوازی) ،سبب

کردن ( PAPاسکات و بکسل سورتمه) پیش از فعالیت

عملکرد بهتر و افزایش الکتات خون میشود (.)37

الیاس2

شدید بیهوازی (تست رست) ،سبب افزایش عملکرد

و همکاران (  )2011گرم کردن شدید را عامل خستگی و

انفجاری ورزشکاران میشود ،که این مسئله به بهبود زمان

افزایش توان بیهوازی دوچرخهسواران گزارش دادند ()38

عملکرد (زمان اجرای آزمون رست) ،متغیرهای توان

که این نتایج با نتایج مطالعۀ ما همسو بود .با نگاهی به

بیهوازی (اوج توان ،حداقل توان ،میانگین توان) و همچنین

مطالعات انجامگرفته و تنوع پروتکلهای گرم کردن و نوع

تغییرات فیزیومتابولیک درونعضالنی (افزایش غلظت

آزمودنیها ،میتوان گفت نتایج ضدونقیض بهدستآمده در

الکتات و سطح خستگی) منجر میشود.

مورد میزان خستگی و سطوح غلظت الکتات ،به نوع گرم

این بهبود عملکرد بیهوازی میتواند در ورزشهای

کردن ،شدت تمرین ،سطح آمادگی آزمودنیها و

سرعتی – قدرتی ،توانی -انفجاری سودمند واقع شود .البته

ساختارهای فیزیولوژیکی آنان و الگوی حرکتی تمرین

پس از اجرای گرم کردن به روش بکسل سورتمه ،زمان

برمیگردد .افزایش الکتات بعد از اجرای بکسل سورتمه

اجرای آزمون رست ،نسبت به گرم کردن به روش اسکات

احتماالً به نوع حرکت  PAPمربوط باشد ،زیرا اگر الگوی

پویا بهبود بیشتری داشت ،که شاید این مسئله مربوط به

حرکت  PAPشبیه به فعالیت پس از آن باشد ،عملکرد

الگوی حرکتی نوع گرم کردن (کشیدن سورتمه) ،که

ورزشی بیشتر تحت تأثیر  PAPقرار میگیرد ،چراکه ممکن

شباهت به اجرای دوی سرعت در پروتکل تست رست دارد،

است در شکل بهکارگیری گروههای عضالنی یا حتی نوع

باشد.

تارهای عضالنی مشابهت داشته باشند ( ،)5 ،8 ،13زیرا

تقدیر و تشکر

الگوی حرکتی در بکسل سورتمه تقریباً همانند الگوی

از همکاری کارکنان دانشگاه بوعلی سینا و تمامی
کسانی که بهعنوان آزمودنی در این پژوهش شرکت کردند،

حرکتی تست رست است.
از آنجا که  PAPمنعکسکنندۀ بهکارگیری توان عضله

صمیمانه سپاسگزاری میکنم.

در پی یک حداکثر یا نزدیک به حداکثر انقباض ارادی
1. Kazimierz

2. Elias
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Abstract
The aim of the present study was to compare the effects of three warm-up methods (half
squat, sled towing and traditional) on some physiological variables and anaerobic power
performance in elite athletes. Subjects were 14 trained male athletes. Athletes
performed the three protocols in three different days: 1- traditional warm-up 2- PAP
warm-up with one set with 3 repetitions of half SQ 3- sled towing PAP warm-up. After
each warm-up protocol, the RAST test was conducted. Following the RAST test,
subjects’ blood samples were collected to evaluate lactate. For data statistical analysis,
analysis of variance with repeated measures was used (significance level: P<0.05).
Results showed that the duration of the RAST test reduced after both PAP warm-up
protocols compared with traditional warm-up protocol (P=0.001, P=0.006). The
maximal anaerobic power reduced in both PAP warm-up protocols compared with
traditional warm-up protocol (P=0.001, P=0.005). Lactate level increased only in the
sled towing warm-up compared with traditional warm-up protocol (P=0.007). Results
showed that both PAP warm-up protocols (half squat, sled towing) can improve RAST
test in athletes.
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