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 آمادگی جسمانی عمومی مروری بر 

 علی دهقانی

 

 چکیده :

٘ٝ تٟٙا تٝ پیؾٍیزی اس  ،فؼاِیت تس٘ی ٔٙظٓٚ  آٔازٌی خغٕا٘ی ذٛب زمینه و هدف:

اس ا٘داْ ایٗ ٞسف ٞا وٕه ٔی وٙس، تّىٝ ویفیت س٘سٌی ٚ عالٔت را تاال ٔی تزز. تیٕاری 

 .تاؽس ٔیآٔازٌی خغٕا٘ی زر عالٔت افزاز خأؼـٝ  إٞیتٚ ثیز أتپضٚٞؼ تزرعی 

ٚ خغتدٛی ٔماالت زر پایٍاٟٞای ای  رٚػ وتاترا٘ٝ پضٚٞؼ حاضز تٝ روش بررسی:

 پززاسز. ٔی زات آٖ تز افزاز خأؼٝإٞیت آٔازٌی خغٕا٘ی ٚ تاثیتٝ تزرعی  ،ترققی

، ؽست، ٔست ٔٙاعة ٚ تز ٞا ٘ؾاٖ ٔی زٞٙس وٝ فؼاِیت تس٘ی تا تىزار تزرعی یبفته هب:

اعاط تز٘أٝ ٞای ٔٙظٓ، ٔشایای لاتُ تٛخٝ زارز. حفظ عغح ٔٙاعثی اس ػٙافز آٔازٌی 

 خغٕا٘ی زر واٞؼ ذغز تیٕاری ٔؤثز اعت. 

حّٕٝ ی لّثی ٚ حفظ ػّٕىزز ٔغتمُ زر پیزی اس واٞؼ ٔیشاٖ ٔٛارز  نتیجه گیری :

ٔشایای تٕزیٙات ٔٙظٓ اعت. تٝ ػالٜٚ افزاز زارای فؼاِیت خغٕا٘ی ٘غثت تٝ افزاز غیز فؼاَ اس 

 . عَٛ ػٕز تیؾتزی تزذٛرزار٘س

 ، ٚرسؽىاراٖفؼاِیتٟای تس٘ی، آٔازٌی خغٕا٘یٔزٚری،  : هب کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 مقدمه :

یؼٙی زاؽتٗ لّة، ػزٚق ذٛ٘ی، ریٝ ٚ ػضالت عإِی وٝ فزز تتٛا٘س تٝ  آٔازٌی خغٕا٘ی

ا٘داْ زازٜ ٚ تا ؽٛر ٚ ٘ؾاط زر فؼاِیتٟای ٚرسؽی ٚ تٟتزیٗ ٘حٛ، وارٞا ٚ ٚظایف ٔحِٛٝ اػ را 

تفزیحات عآِ ؽزوت وٙس. تایس تٛخٝ زاؽت ایٗ تؼزیف ؽأُ ػأٝ ٔززْ ٔی ؽٛز. أا سٔا٘ی 

ػٛأّی چٖٛ تغذیٝ ٔٙاعة ٚ وافی، ٘ٛع  وٝ فحثت اس ترؼ ٚرسؽی ٚ ٚرسؽىار زر ٔیاٖ تاؽس،

ی تغیار تا إٞیت تٛزٜ ٚ ٕ٘ی تٛاٖ وار، ٔیشاٖ اعتزاحت، ٘ساؽتٗ اضغزاب ٚ فؾارٞای ػقث

 .(3) ٘مؼ آٟ٘ا را زر تز٘أٝ یه ٚرسؽىار ٘ازیسٜ اٍ٘اؽت

ٚ ٞز چٝ ایٗ فاوتٛرٞا زر ٚرسؽىاراٖ  ٔی تاؽسفاوتٛر  4فاوتٛرٞای آٔازٌی خغٕا٘ی ؽأُ 

تاالتز تاؽس، زر تاسزٞی ٟٔارت ٞای ٚرسؽی آٟ٘ا تاثیز تغشایی زارز. ٟٔٓ تزیٗ ایٗ فاوتٛرٞا، 

اعت. یؼٙی خذب  «تٛاٖ ٞٛاسی»ٔت لّثی ٚ ریٛی ٚ یا تٝ ػثارت زیٍزٕٞاٖ ٘اْ آؽٙای اعتما

اوغیضٖ تٝ ٔمسار وافی خٟت فؼاِیت ٞای عٛال٘ی، زاؽتٗ لّة لٛی خٟت رعا٘سٖ ذٖٛ 

وافی زر ٍٞٙاْ فؼاِیت ٞای عٍٙیٗ ٚ عٛال٘ی ٔست ٔثُ زٚٞای تّٙس )ٔاراتٗ( لایمزا٘ی زر 

وتٛر، ا٘ؼغاف پذیزی اعت، ایٗ فاوتٛر اخاسٜ ٔی زٞس تا أا زٚٔیٗ فا .ٔغافت ٞای سیاز

ػضالت زر ٚعیغ تزیٗ زأٙٝ حزوتیؾاٖ حَٛ ٔفقُ تٝ حزوت زرآیٙس، ایٗ فاوتٛر تمزیثاً زر 

تٕأی ٚرسػ ٞا ٔٛرز ٘یاس تٛزٜ ٚ لاتّیت تحزن پذیزی را تاال ٔی تزز. ٔا٘ٙس حزوات ٚرسػ 

تزتیة ػثارتٙس اس لسرت ػضال٘ی وٝ تٝ ٔؼٙای فاوتٛرٞای عْٛ ٚ چٟارْ تٝ  .صیٕٙاعیه ٚ تاِٝ

اس ٚسٖ 45/0ا٘زصی حافّٝ اس ػضالت زر حیٗ اخزای فؼاِیت ٞا اعت)حسٚز تٝ وار تغتٗ ٘یزٚ ٚ

تسٖ ٞز فزز را ػضالت تؾىیُ ٔی زٞٙس(. زر ٚرسػ ٞای لسرتی ٔا٘ٙس ٚس٘ٝ تززاری ٚ 

٘ی وٝ تٝ ٔؼٙی تٝ پاٚرِیفت تیؾتز ٔٛرز اعتفازٜ تٛزٜ ٚ تمٛیت ٔی ؽٛز. اعتمأت ػضال

وارٌیزی یه ػضّٝ یا ٌزٚٞی اس ػضالت تزای ا٘داْ یه عزی ا٘مثاضات ٔساْٚ زر ٔستی 

٘غثتاً عٛال٘ی تا وٕتزیٗ احغاط ذغتٍی اعت ٚ ػُٕ وؾؾی تارفیىظ تٟتزیٗ ٔثاَ تزای 

 .(6) ایٗ ٔٛرز اعت

 اعتمأت ٚ لسرت تس٘ی، تزویة ػزٚلی، –اخشای آٔازٌی تٙسرعتی ػثارتٙس اس: اعتمأت لّثی 

 .ٚ ا٘ؼغاف پذیزی. زر ایٗ ترؼ ٞز وساْ اس ایٗ ػٙافز تؼزیف ٔی ؽٛز ػضال٘ی

http://arminamirian.combankmaghale.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%ac%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/
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 اوغیضٖ زر تسٖ تٛا٘ایی اس اعت ػثارت ػزٚلی –اعتمأت لّثی : ػزٚلی –اعتمأت لّثی  -1

داْ فؼاِیت خغٕا٘ی. ا٘داْ فؼاِیت ٞای ؽسیس ٚ ا٘ خٟت وار، حاَ زر ػضالت تٝ رعا٘ی

 .آیی عیغتٓ لّة ٚ ػزٚق تغتٍی زارزعٛال٘ی ٔست تٝ وار

تزویة تس٘ی ػثارت اعت اس زرفسی اس ٚسٖ تسٖ وٝ تزویثی اس چزتی زر : تزویة تس٘ی -2

 ٔمایغٝ تا تافت تسٖٚ چزتی یا تافت ٘زْ اعت. 

لسرت ػضال٘ی ػثارت اعت اس حساوثز ٘یزٚیی وٝ یه ػضّٝ ٚ : لسرت ٚ اعتمأت ػضال٘ی -3

  .یا ٌزٜٚ ػضال٘ی فمظ تزای یه تار ٔی تٛا٘س زر ٔماتُ یه ٘یزٚی ٔماْٚ اػٕاَ وٙس

ا٘ؼغاف پذیزی تٝ ػٙٛاٖ حساوثز زأٙٝ ی حزوت زر یه ٔفقُ تؼزیف : ا٘ؼغاف پذیزی -4

 .(1) ٔی ؽٛز. ایٗ ػأُ یىی اس ٟٕٔتزیٗ ػٙافز آٔازٌی خغٕا٘ی اعت

 

 بیبن مسئله :

 .آٔازٌی خغٕا٘ی ػثارت اعت اس تٛا٘ایی سیغتٗ تٝ ػٙٛاٖ ٔٛخٛزی ٔتؼازَ ٚ وأُ

زازٖ وارٞای رٚسٔزٜ تسٖٚ ذغتٍی ٚ فزف ا٘زصی ٚ یا آٔازٌی خغٕا٘ی را ٔی تٛاٖ ا٘داْ 

 …سیاز تؼزیف وزز

یه فزز ػالٜٚ تز عالٔت خغٕا٘ی تایس زارای ففاتی چٖٛ رفتار ٘یىٛی ا٘غا٘ی ٔثتٙی تز 

افَٛ اذاللی تزذٛرزار تاؽس. تز٘أٝ ٞای تزتیت تس٘ی تٝ عٛر خسی آٔازٌی خغٕا٘ی را ٔٛرز 

 .رعتی وّی ٘یش تالػ ٔی وٙستٛخٝ لزار زازٜ ٚ زر تٟثٛز آٔازٌی ٚ تٙس

 حفظ آٔازٌی خغٕا٘ی چٝ تاثیزی تز س٘سٌی زارز؟

آٔازٌی خغٕا٘ی تٝ عٛر وّی اخزای حزوت ٞای ػٕٛٔی را تٟثٛز ٔی ترؾس. فؼاِیت تس٘ی تا 

س٘سٌی رٚسٔزٜ زر ارتثاط اعت ٚ افزاز زارای آٔازٌی خغٕا٘ی، ٟٔارت ٞای ٚرسؽی را تٟتز 

ظ اس وار ٚ تٕزیٗ ؽسیس ذیّی عزیغ تز اس افزاز فالس آٔازٌی تٝ ارائٝ ٔی زٞٙس. افزاز آٔازٜ پ

تزای واٞؼ ػالئٓ پیزی ٘یش تایس اس زٚراٖ ٘ٛخٛا٘ی ٚ خٛا٘ی فؼاِیت  .حاِت اِٚیٝ تزٔی ٌزز٘س

ا تٝ فٛرت ٔٙظٓ زر عَٛ س٘سٌی ا٘داْ زاز. افزاز فؼاَ ٚ زارای آٔازٌی زر عزاعز رٞای تس٘ی 

ق، لسرت ػضال٘ی، اعتمأت ػضال٘ی ٚ تزویة تس٘ی زر حس س٘سٌی اس حیث عالٔت لّة ٚ ػزٚ

 .(1)ٔغّٛتی ذٛاٞٙس تٛز
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ٔیّیٖٛ ٞا ٘فز اس ٔززْ، اس وٕز زرز ر٘ح ٔی تز٘س ٚ تغیاری اس ایٗ ٘اراحتی ٞا تٝ ضؼف ػضال٘ی 

ٚ فمز حزوتی ٚ یا فؼاِیت ٞای ٘أٙاعة ٘غثت زازٜ ٔی ؽٛز. وغة ٚ حفظ ٔمسار ٔٙاعثی اس 

ال تٝ وٕز زرز ٔی واٞس. ٔیّیٖٛ ٞا ٘فز اس عإِٙساٖ ٚ افزاز ٔؼَّٛ زر ایٗ ػٙافز اس ذغز اتت

ا٘داْ وارٞای رٚسٔزٜ، تٝ ػّت ػسْ رؽس ٚ تمٛیت آٔازٌی خغٕا٘ی تا ٔؾىالتی ٔٛاخٝ ٔی 

ؽٛ٘س. تٕزیٗ خغٕا٘ی ٔٙظٓ ٚ ٔٙاعة، ایٗ افزاز را تزای وار ٚفؼاِیت ٔغتمُ تٛا٘ا ٔی عاسز. 

 .(1) ٘یش اس ٘تایح ٔثثت تٕزیٗ ٔٙظٓ ٚ ٔٙاعة اعت واٞؼ ذغز آعیة ػضال٘ی ٚ ٔفقّی

 

 روش کبر :

تا تٛخٝ تٝ ضزٚرت ٔٛضٛع ٚ خغتدٛٞایی وٝ تز اعاط وّٕات وّیسی ٚرسػ،  پضٚٞؼ حاضز

ٚ ٔماالت  PubMed   ٚ  Scopusپایٍاٟٞای اعالػاتی زر  تس٘یآٔازٌی خغٕا٘ی ٚفؼاِیتٟای 

خغتدٛی . ا٘داْ ؽس ٔدّٝ ػّٓ ٚ ٚرسػاس خّٕٝ  ٚرسؽی ٚ ٔدالت ٔرتّففارعی ستاٖ 

ٞای ٔذوٛر ا٘داْ ؽس.  ت چاج ؽسٜ زر پایٍاٜالاس ٔیاٖ ٔماٞای اِىتزٚ٘یىی  تٝ ؽیٜٛت الٔما

  :سیز تٛز ت ا٘تراب ؽسٜ تٝ لزارالٔؼیار ٚرٚز تٝ تحمیك تزای ٔما

 تٝ ستاٖ فارعی ٚ یا اٍّ٘یغی تاؽٙس  -

 .تز چاج ؽسٜ تاؽٙسالزر ٘ؾزیات ػّٕی پضٚٞؾی ٚ یا عغٛح تا -

  .تاؽٙس آٔازٌی خغٕا٘ی عیغتٓ ایٕٙی تسٖ ٚ زر ٔٛرز - 

زر ٟ٘ایت تٝ  ،حافُ خغت ٚخٛٞای فٛرت ٌزفتٝ تز اعاط ٔؼیارٞای ٚرٚز تٝ تحمیك

خٟت ا٘داْ ایٗ ٔماِٝ  9 ،زر سٔیٙٝ ٔٛرز تزرعی ا٘دأیس وٝ پظ اس ارسیاتی ٔماِٝ 20ؽٙاعایى 

  .پززاسز ٔیآٔازٌی خغٕا٘ی زر عالٔت افزاز خأؼـٝ  ٘مؼ تٝ إٞیت وٝ پضٚٞؼ ا٘تراب ؽس

آؽىار اعت وٝ تا تٛخٝ تٝ ٌغتززٌی ٔٛضٛػات آٔازٌی خغٕا٘ی ٚ ػّٓ تٕزیٗ، پززاذتٗ 

ٚ ٞز ٔفْٟٛ ٘یش تٝ تزٌشیسٜ ؽسٜ تٝ ٕٞٝ ی ٔفاٞیٓ أىاٖ ٘سارز. تٙاتزایٗ ٔٙترثی اس ٔفاٞیٓ 

 .اعت فٛرت ٌذرا تزرعی ؽسٜ

 

 یبفته هبی تحقیق :

تزویة تس٘ی تا  خغٕا٘ی ٚ آٔـازٌیحاوی اس ارتثاط ٘شزیـه  ٚ ٕٞىاراٖ ػغىزیتحمیمات    

تزرعی اثز یه خّغٝ فؼاِیت ؽسیس آٟ٘ا  پضٚٞؼ .تاؽـس ٔـی ٚ عیغتٓ ایٕٙی تسٖ عـالٔتی



5 

 

عیغتٓ ایٕٙی زر ٔززاٖ ؽاذـ ٞایی اس  تیؾیٙٝ تز پاعد ٞای HR زرفس 90ٞٛاسی تا 

ٚ ِىٛعیت ٞا )ؽأُ ٘ٛتزٚفیُ ٞا، ایٛسیٙٛفیُ ٞا  IgG ٚرسؽىار تٛز. ایٗ ؽاذـ ٞا ػثارتٙس اس

٘فز اس فٛتثاِیغت ٞای تاعاتمٝ تاؽٍاٞی ٚ زا٘ؾٍاٞی تٝ  15ٔٙظٛر  ٚ ٔٛ٘ٛعیت ٞا( تسیٗ

تٝ ػٙٛاٖ ٌزٜٚ وٙتزَ زر  ٘یش٘فز اس زا٘ؾدٛیاٖ غیزفؼاَ  15ٚ زاٚعّثا٘ٝ ا٘تراب ؽس٘س  فٛرت

ٔزحّٝ ای تزٚط تا  7تزای ٌزٜٚ آسٔایؾی، ا٘داْ تغت  ٘ظز ٌزفتٝ ؽس. فؼاِیت ؽسیس ٞٛاسی

زٚ ٌزٜٚ ٚرسؽىار ٚ غیزٚرسؽىار زر حاِت اعتزاحت ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیزی  عز حسٚأا٘سٌی تٛز. اس ٞز

ٕٛ٘ٝ ذٛ٘ی خٕغ آٚری ؽس، پظ اس ا٘داْ تغت ٘یش اس ٌزٜٚ آسٔایؾی ٘ ذٖٛ تٝ ػُٕ آٔس ٚ

 ٔحُ آسٔایؾٍاٜ زا٘ؾىسٜ تٟساؽت زا٘ؾٍاٜ تٟزاٖ تا رٚػ ٞای ٚیضٜ تدشیٝ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا زر

خّغٝ  ٔٛرز عٙدؼ لزار ٌزفت. یافتٝ ٞا ٘ؾاٖ زاز یه IgG تحّیُ ٚ ٔیشاٖ ِىٛعیت ٞا ٚ

رسؽىار زر ٔززاٖ ٚ فؼاِیت ؽسیس ٞٛاسی تز ٔیشاٖ ٘ٛتزٚفیُ ٞا، ٔٛ٘ٛعیت ٞا ٚ ایٛسیٙٛفیُ ٞا

 IgG لاتُ ٔالحظٝ ای تز ٔیشاٖ اثز ٔؼٙی زاری ٘ساؽت. زر حاِی وٝ ایٗ فؼاِیت عثة واٞؼ

تیاٍ٘ز ایٗ حمیمت تٛز وٝ تیٗ ٘ٛتزٚفیُ ٞای افزاز زر زٚ  اس عزفی ٘تایح. ٚرسؽىاراٖ ؽسٜ تٛز

 8اعتزاحت  ٚرسؽىاراٖ زر حاِت .وٙتزَ تفاٚت ٔؼٙی زاری ٔؾاٞسٜ ؽس ٌزٜٚ آسٔایؾی ٚ

ایٗ پضٚٞؼ ٞا ٘ؾاٖ زاز وٝ زر  تٝ عٛر وّی ٘تایح .زاز٘سزرفس واٞؼ زر ٘ٛتزٚفیُ ٞا ٘ؾاٖ 

تا افزاز غیزٚرسؽىار تٝ خش زر ؽاذـ  حاِت اعتزاحت تیٗ افزازی وٝ عاتمٝ ٚرسؽی زار٘س

تفاٚت لاتُ ٔالحظٝ ای ٚخٛز ٘ساؽت. ٕٞچٙیٗ تٝ  ٘ٛتزٚفیُ زر تمیٝ ؽاذـ ٞای ٔٛرز ٘ظز ٔا

تغییزات ٔؼٙازاری  IgG تیؾیٙٝ زر ٔیشاٖ HR زرفس 90تا  ز٘ثاَ ا٘داْ یه خّغٝ فؼاِیت

 .(3) رخ زاز

زر  عاَ اذیز ٘ؾاٖ زازٜ اعت وٝ آٔازٌی خـغٕا٘ی پـایی50ٗ ٔغاِؼات اپیسٔیِٛٛصی زر

ػزٚلی ٚ زیاتت ٘ٛع زٚ زر  -لّثی وٛزوی ٚ ٘ٛخٛا٘ی تا ٔزي ٚ ٔیز وّـی، تیٕـاری ٞـای

ٔحٕس سازٜ ٚ عثك ٔغاِؼات ا٘داْ ؽسٜ تٛعظ ٕٞچٙیٗ . (9)تاؽس تشرٌغاِی ٔـزتثظ ٔـی

زیاتت، تیٕاریٟای  ٔا٘ٙس ٔشٔٗ آٔازٌی خغٕا٘ی ضؼیف تا افشایؼ تیٕـاریٟـای ٕٞىاراٖ

ٔثٙی تز  تا ٚخٛز ؽٛاٞس، تاؽس ٔیزر عٗ تشرٌغاِی ٔزتثظ  فؾارذٖٛ، لّثی ٚ افغززٌی

افزاز ٚ تاثیز آٖ تز  خغٕا٘ی ٚ رٚا٘ی ٞای ٔرتّف تز خٙثٝ آٔازٌی خغٕا٘یتاثیزات ٔثثت 

 .(6) ٔٛثز ٔی تاؽس خغٕی ٞای رٚا٘ی ٚ تٟثٛز تزذی اس تیٕاری زر  عالٔتٞای ٔرتّف  حیغٝ
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 اس عغح تاالی آٔازٌی خغٕا٘ی تزذٛرزار اس عٛی زیٍز، ٔؾرـ ؽسٜ اعت وٝ افزازی وـٝ 

ٕٞچٙیٗ . ٌیز٘س  ػٕز تیؾتزی زاؽتٝ ٚ وٕتز زر ٔؼزك تیٕاریٟا لزار ٔـی ٔیثاؽٙس عـَٛ

 زرفـس تـاالی زر ٘ٛخٛا٘ی تا عغح پاییٗ آٔازٌی ٞٛاسی،  ػزٚلی -ذغز تیٕاریٟای لّثی

 .(8) چزتی احؾایی ٔزتثظ اعت چزتی تس٘ی ٚ ٔمسار سیاز چزتی تاال تٙـٝ ٔرـقٛفاً تافـت

 

تٙفغی ٚ  -تیٗ آٔازٌی لّثی اس ٚخٛز یه راتغٝ لـٛی ٔىیٖٙٛ  تحمیماتتز ایٗ اعاط، 

تٙفغی  -حىایت زارز، تٝ عٛری وٝ ٌفتٝ ٔیؾٛز آٔـازٌی لّثـی ػٛأـُ ذغـز لّثـی ػزٚلـی

ػزٚلی زر وٛزواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ، ٔـغتمُ اس  پاییٗ تٝ عٛر لٛی تا ػٛأُ ذغز تیٕاریٟای لّثی

ػزٚلی تٝ  -تیٕاری ٞای لّثی تٙاتزایٗ، پیـؾٍیزی اس.  خٙظ ٔزتثظ ٔی تاؽس وـؾٛر، عـٗ ٚ

تزویة  ٔیثاؽس وٝ تاػـث اثـز ٔغّـٛب تـز آٔـازٌی خـغٕا٘ی ٚ ٔٙشِٝ تىأُ اعتزاتضیٟـایی

 .(5) ؽٛز تس٘ی اس ٘ٛخٛا٘ی ٔی

یؼٙی  أزٚسٜ ػٛأُ آٔازٌی خـغٕا٘ی را تـٝ زٚ ترـؼ،تیاٖ ؽسٜ اعت :  زر پضٚٞؼ ٌایتٖٛ

ا٘س. آٔازٌی  تٙسی وززٜ تمغیٓ زتثظ تا عالٔتی ٚ آٔازٌی حزوتیآٔازٌی خغٕا٘ی ٔ

ٚ  تٛعؼٝ ٚیضٌیٟای ٔٛرز ٘یاس تزای اخزای ػّٕىـزز ذـٛب خغٕا٘ی ٔزتثظ تا عالٔتی، تٝ

لـسرت ٚ اعـتمأت ػـضال٘ی،  ٕٞچٙیٗ حفظ ؽی٠ٛ س٘سٌی عآِ تٛخٝ ٔیىٙس وٝ ؽأُ

ٕٞچٙیٗ  .تسٖ ٔیثاؽس پـذیزی ٚ تزویـة ٘ؼغاف( اآٔازٌی ٞٛاسی) تٙفـغی -اعـتمأت لّثـی

 ٘یش تا عالٔت ٚ عَٛ ػٕز ا٘ـغاٖ زر (ٚسٖ ٚ زرفس چزتی ٔثـُ)ػٛأـُ آ٘تزٚپٛٔتزیـه 

رٚؽٟای ػّٕی ٚ ٔؼتثز تزای ارسیـاتی  تز ایٗ اعـاط، یىـی اس .ارتثاط ٘شزیه ٔیثاؽٙس

اس ایٗ رٚ،  اؽست تٕاْ عٙیٗ، عٙدؼ تزویة تس٘ی ٚ آٔازٌی خغٕا٘ی ٔـی عـالٔت افـزاز زر

ػٙٛاٖ  ػٛأُ آ٘تزٚپٛٔتزیه ٚ آٔازٌی خغٕا٘ی تایس تٝ ٌیـزی ٔحممـیٗ ٔؼتمس٘ـس وـٝ ا٘ـساسٜ

تٛعؼٝ اعتا٘سارزٞای رؽس ّٔی  ػأُ عـالٔتی ٚ ؽاذـقی اس ؽـی٠ٛ س٘ـسٌی عـآِ تـزای یه

زاری زر  زأٙٝ ِـذا وـؾٛرٞای پیـؾزفتٝ تحمیمـات. ٌزفتٝ ؽٛز وٛزواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ زر ٘ظز

ایزاٖ زر ایٗ سٔیٙٝ تحمیمات ا٘سوی فٛرت  ا٘ـس. ِٚـی ٔتاعـفا٘ٝ زر ایٗ راتغٝ ا٘دـاْ زازٜ

 .(2) ٌزفتٝ اعت

آٔزیىا ٘یش ٘ؾاٖ زاز  آٔـازٌی خــغٕا٘ی وٛزوـاٖ ٚ ٘ٛخٛا٘ــاٖ ًٞٛ٘ زر ذقٛؿ ٔغاِؼـٝزر 

 میمات زرتح. آٔازٌی خغٕا٘ی رٚ تٝ واٞؼ ٔیثاؽس  وٝ ؽیٛع چالی رٚ تٝ افشایؼ ٚ عغح

اعتزاِیایی ٘غثت تٝ ٘غّٟای  زٞـس وـٝ آٔـازٌی خـغٕا٘ی وٛزوـاٖ اعتزاِیا ٘یش ٘ؾاٖ ٔی
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ٌشارػ  .ٕٞچٙیٗوٝ چزتی تس٘ی آٟ٘ا افشایؼ یافتـٝ اعـت (  -یاتس زر حاِی لثُ واٞؼ ٔی

تٙفغی ؽایغ اعت، تٝ  -پاییٗ آٔازٌی لّثی ؽسٜ اعت وٝ زر تیٗ ٘ٛخٛا٘اٖ أزیىا ٘یـش عـغح

تٙفغی پاییٗ  -زرفــس اس ٘ٛخٛا٘ــاٖ آٔزیىــایی اس آٔــازٌی لّثــی 6/33 حسٚز عٛریىٝ

 .( 8)تاؽٙس  تزذٛرزار ٔی

تزرعی اثز تٕزیٙات آٔازٌی خغٕا٘ی تز تزذی اس ؽاذـ ٞای ػغىزی ٚ ٕٞىاراٖ زر تحمیك 

ٚ  ٞای آ٘تزٚپٛٔتزیـه تا تٛخٝ تٝ ٘مؼ ا٘ساسٜ عیغتٓ ایٕٙی زا٘ؾدٛیاٖ ٚرسؽىار تیاٖ وزز٘س؛

زٚرٜ ٘ٛخٛا٘ی تٝ ٘ظز ٔیزعس وٝ  ذـقٛؿ آٔازٌی خغٕا٘ی زر عالٔت افزاز خأؼـٝ تـٝ

خٛأغ ارٚپایی  ضزٚریات یه خأؼٝ ٔحغٛب ٔیؾٛز. ایـٗ ٔٛضـٛع زر تزرعـی ایـٗ ػٛأـُ اس

زاٖ إٞیت آٖ تٝ ذٛتی زرن ؽسٜ اعت، ِٚی زر ای عـٛر ٌـغتززٜ ا٘دـاْ ٚ أزیىای ؽٕاِی تٝ

اعالػاتی زر وؾٛر ٚ ؽٟز  تٙاتزایٗ إٞیت ٔٛضٛع اس یه عٛ ٚ ٘ثـٛز چٙـیٗ .اعت ٘ـؾسٜ

 ٞـای آ٘تزٚپٛٔتزیـه ٚ را تٝ عـٕت ٔغاِؼـٝ ا٘ـساسٜفٛق  عثشٚار اس عٛی زیٍز، تحمیـك

ایـغٝ تـا تثییٗ ٚضـغ ٔٛخـٛز ٚ ٔم آٔازٌی خغٕا٘ی زر ٘ٛخٛا٘اٖ ؽٟز عثشٚار عٛق زاز تا تـا

لزار زٞیٓ تا  ٞا، ٔغؤِٚیٗ ٚ ٔحممیٗ اعالػات السْ را زر اذتیار ذا٘ٛازٜ تؼـضی خٛأـغ زیٍـز

ٞای تحمیك  یافتٝ.ریشیٟای السْ فٛرت پذیزز ٚضـؼیت ٔٛخـٛز ٔـؾرـ ؽـسٜ ٚ تز٘أـٝ

 عٗ، ٚسٖ، لس، لـس ٘ؾـغتٝ، عـَٛ زعـت، زٚر وٕـز، زٚر حاوی اس آٖ تـٛز وـٝ تـا افـشایؼ

 عاق پا ٚ زرفس چزتی تسٖ افشایؼ ٔی تاعٗ، ،ضرأت پٛعتی عٝ عز تاسٚ، تحـت وتفـی،

ٚ 21/1، 22تزتیة  عاِٝ ت14ٝٚ 13ٚ 12آٔـٛساٖ ، ٕٞچٙیٗ ٔیاٍ٘یٗ زرفس چزتی زا٘ـؼ .یاتس 

تس٘ی ٚ عالٔتی ٘یش  ػٙٛاٖ یىی اس ػٛأُ ٟٔٓ تزویة عزفی ا٘ساسٜ زٚر وٕز تٝ زرفس تٛز. اس22

 71/2ٚ 67تـٝ 64تزتیـة اس  عاَ ت14ٝتا 12اس عٗ  رفس چزتی زاؽـت ٚاٍِٛیی ٔؾاتٝ ز

تغییـز  ٘ـغثت زٚر وٕـز تـٝ تاعـٗ عا٘تیٕتز افشایؼ یافت. اِثتٝ ٕٞا٘غٛری وٝ ٔؾاٞسٜ ؽـس

ٔٙغمی لس ٚ ٚسٖ  عـٛر تٛز. ٕٞچٙیٗ تـ84/0ٝافشایؼ عٗ ٘ساؽت ٚ حسٚز  ٔؼٙـازاری تـا

عا٘تیٕتز ٚ 147تزتیة اس  زاز تٝ عٛریىٝ لس ٚ ٚسٖ تٝ ٘ؾاٖآسٔٛز٘یٟا تا افشایؼ عٗ، افشایؼ 

زر . عاٍِی، افشایؼ ٘ؾاٖ زاز 14 ویٌّٛزْ زر50عا٘تیٕتز ٚ 162عاٍِی تٝ 12ویٌّٛزْ زر  37

ٞای تحمیك حاوی اس آٖ تٛز وٝ تا افشایؼ  ٔٛرز ػٛأُ ٔرتّف آٔازٌی خغٕا٘ی ٘یش یافتٝ

ػضال٘ی، تٝ ػٙٛاٖ  لسرت (.تٝ خش تٛاٖ ٞٛاسی)ٔتغیزٞا تٟثٛز ٔؾاٞسٜ ٌززیس  عـٗ زر تٕـأی

عاٍِی تـٝ 12ویٌّٛزْ زر 77ٔزتثظ تا تٙسرعتی، اس  یىی اس ػٛأُ ٟٔـٓ آٔـازٌی خـغٕا٘ی
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افشایؼ یافت. ٕٞچٙیٗ تـٛاٖ  عـاٍِی14ویّـٌٛزْ زر 4/110عاٍِی ٚ 13ویٌّٛزْ زر  90/8

٘ؾاٖ  ٘س ٔؾاتٟی تا لـسرت راتاؽس، رٚ لسرت زر ٚاحس سٔاٖ ٔی ػـضال٘ی ٘یـش وـٝ تـاتؼی اس

عا٘تیٕتز 6/32ٚ 1/30تٝ 8/28تزتیة اس  تٝ عـاٍِی14عـاٍِی تـا 12زاز. ا٘ؼغافپذیزی ٘یش اس 

آسٔٛز٘یٟا تا  زر ٔــٛرز چــاتىی روٛرزٞــا حــاوی اس افــشایؼ عــزػت .افشایؼ یافت

ثا٘یـٝ زر 2/18عـاٍِی تـٝ 12ثا٘یـٝ زر 19.8 افشایؼ عٗ تـٛز، تـٝ عـٛریىـٝ چـاتىی اس

 .(4)واٞؼ یافت  عـاٍِی14

ٚیزٚط زر پضٚٞؼ ذٛز اظٟار ٔی زار٘س  ٘یاواٖتٛخٝ تٝ ؽیٛع ٚیزٚط وزٚ٘ا زر خٟاٖ، تا  

1تٛوایٙیٚ ٕٞچٙیٗ اس عزیك ایداز عٛفاٖ عای وزٚ٘ا عیغتٓ ایٕٙی
زر تسٖ تغیاری استافت ٞا  

ٞایی وٝ زر سٔاٖ ؽیٛع  زٞس یىی اسٟٕٔتزیٗ اعتزاتضی ٔی لزار یضٜ ریٝ راتحت تاثیزٚتٝ 

ٚ افشایؼ  ٚیزٚط وزٚ٘ا زر خٟاٖ تٛخٝ لاتُ ٔالحظٝ ای تز آٖ ؽسٜ اعت ا٘داْ فؼاِیت ٚرسؽی

ػفٛ٘ت ٚیزٚعی ٔا٘ٙس وزٚ٘اٚیزٚط تاػث ػفٛ٘ی ؽسٖ عَّٛ ٞای . تاؽس ٔی آٔازٌی خغٕا٘ی

 سٖ ٔی ؽٛز ِذا پیؾٍیزی ٚ تمٛیت عیغتٓ ایٕٙی تسٖ تٟتزیٗ راٜ ٔثارسٜ تا ایٗ تیٕاریت

ػزٚلی اسعزیك تٕزیٙات ٔٙظٓ ٚرسؽی  -لّثی  ٕٞچٙیٗ افشایؼ آٔازٌی خغٕا٘ی ٚ تاؽس؛ ٔی

زر زٚراٖ وزٚ٘ا ٚذا٘ٝ ٘ؾیٙی زرپیؾٍیزی اس تیٕاری ٞا )اسخّٕٝ تیٕاری ٞای ٚیزعی( وٕه 

یه تار وٕىی تزای  اعتا تٕزیٙات ٚرسؽی تا ؽست ٔتٛعظ تٝ ػٙٛاٖ. زرایٗ روٙٙسٜ ٔی تاؽس

 .(7) تمٛیت ػّٕىزز عیغتٓ ایٕٙی ٔغزح ٞغتٙس

 

 نتیجه گیری :

٘یُ تٝ آٔازٌی خغٕا٘ی ٚ حفظ آٖ تز تٕاْ خٙثٝ ٞای س٘سٌی تاثیز ٔی ٌذارز. ػالٜٚ تز 

تمٛیت تٙسرعتی زر افشایؼ تاسزٜ واری ٘یش ٔؤثز اعت. افزاز آٔازٜ ا٘زصی تیؾتزی زار٘س وٝ ایٗ 

٘یش تاثیز ٔی ٌذارز. ا٘زصی تیؾتز فؼاِیت ٞای تفزیحی ٚ اٚلات حاِت تز تاسزٜ واری ٚ فىزی 

فزاغت را ٘یش ٔفیس ٔی عاسز. آٔازٌی خغٕا٘ی ٔماٚٔت زر ٔماتُ ذغتٍی را افشایؼ ٔی زٞس 

 .ٚ فؼاِیت خغٕا٘ی ٚ اٍِٛی ذٛاب را ٘یش تٟثٛز ٔی ترؾس

تٝ ػٙٛاٖ یىی  تز اعاط ٔغاِؼات اپیسٔیِٛٛصی، آٔازٌی خغٕا٘ی پاییٗ زر وٛزوی ٚ ٘ٛخٛا٘ی

ػزٚلی ٚ زرٔاٖ پیؼ زیاتتی ٚ زیاتت ٔؼزفی ؽسٜ  -پیؾٍیزی تیٕاری ٞای لّثی اس راٟٞای

 .اعت

                                                           
1
 . Cytokine 
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ا٘غاٖ، یىی اس رٚؽٟای  ٚ عالٔت آ٘تزٚپٛٔتزیه تز اعاط تحمیمات ٔىیٖٙٛ زر سٔیٙٝ ػٛأُ

  .تاؽس ٔی خغٕا٘ی آٔازٌی ٚ تس٘ی تزویة عٙدؼ عٙیٗ، تٕاْ زر افزاز  عالٔت ارسیاتی

تٕزیٟٙای آٔازٌی  ٘یاواٖ٘تایح تحمیمات عثك تٛخٝ تٝ ؽیٛع ٚیزٚط وزٚ٘ا زر خٟاٖ تا 

ٔؤثز ٚ افشایؼ ایٕٙی تسٖ  تیٕاریزر تٟثٛز تٛا٘س  ٔیتمٛیت عیغتٓ ایٕٙی تسٖ ٚ  خغٕا٘ی 

  ٔی تاؽس. یٕاریتسٜ ٚ تٟتزیٗ راٜ ٔثارسٜ تا ایٗ ؽٚالغ 

ی تٟتز سیغتٗ، زعت یافتٗ تٝ س٘سٌی عآِ تٝ ذٛز ؽرـ تغتٍی زارز.  تز ٔثٙای فّغفٝ

زعتیاتی تٝ ایٗ ٔشیت اس عزیك تغذیٝ ی زرعت، تٕزیٗ ٔٙاعة ٚ ٔٙظٓ، اعتزاحت ٚ آرأؼ 

الساْ تٝ وار ٞای ؽایغتٝ ٚ ٔحٛ ػٛأُ ذغز٘ان ی رٚا٘ی، زرٔاٖ ٚ پیؾٍیزی اس فؾارٞا وافی،

ٚ لاتُ وٙتزَ ٘ظیز اػتیاز تٝ عیٍار ٚ زارٚٞا فزاٞٓ ٔی ؽٛز. افزازی وٝ رٚػ فحیحی را زر 

س٘سٌی پیؼ تٍیز٘س ، ِذت ؽیزیٗ سیغتٗ زر رفاٜ ٕٞٝ خا٘ثٝ را ذٛاٞٙس چؾیس ٚ آٟ٘ایی وٝ 
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 .1382؛ تٟزاٖ : ا٘تؾارات زا٘ؾٍاٜ أاْ حغیٗ َ. ایِٕٛ٘ٛٛصی ٚ ٚرسػ.-ٔىیٖٙٛ. 5

افزاز  ٞٙداریاتی ٔمیاط حٕایت اختٕاػیب. -، ٔحٕٛزین-ایٝ ٔیزیعج، -. ٔحٕسساز6ٜ

ٔدّٝ ػّٕی زا٘ؾٍاٜ ػّْٛ پشؽىی  .تشرٌغاَ ٔثتال تٝ تیٕاری ٞای ٔشٔٗ زر ؽٟز ایالْ

 .7ؽٕارٜ. 23زٚرٜ ؛1394.ایالْ

فؼاِیت ٚرسؽی ٚ تاثیزات آٖ تز عیغتٓ ایٕٙی تسٖ زر سٔاٖ ؽیٛع ز. ف، ٘یاواٖ،-٘یاواٖ -7

اِٚیٗ عٕیٙار آ٘الیٗ ّٔی ٔسیزیت تحزاٖ وزٚ٘ا تا ٔحٛریت ٚرسػ زر ذسٔت . ٚیزٚط وزٚ٘ا

 .1399؛ عالٔتی

 

http://arminamirian.comcivilica.com/papers/l-11351/
http://arminamirian.comcivilica.com/papers/l-11351/
http://arminamirian.comcivilica.com/papers/l-11351/


10 

 

8.Ferry A, PicardF, Duvallet A, Weill B, et al. Changes in blood 

leucocyte populations induced by acute maximal and chronic 

submaximal exercise.European Journal of Applied Physiology. 

1990,59(6): 435-42. 

9.Hong S, Johnson T.A, Farag N.H, Guy H.J, Matthews S.C, Ziegler 

M.G, and Mills P.J. Attenuation of Tlymphocyte demargination and 

adhesion molecule expression in response to moderate exercise in fit 

individuals. J appl physiol. 2005, 98:1057-1063. 


