اثر  8هفته تمرين سرعتی همراه با مکمل جینسینگ بر توان هوازی و بیهوازی
دختران تمرينکرده
گلفروز ميرزاپور نورآبادی ،1عباس صارمی ،2محمد پرستش
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-1دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه اراک ،اراک ،ايران-2.گروه فيزيولوژی و آسيب شناسی ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه اراک ،اراک ،ايران
-3گروه فيزيولوژی و آسيب شناسی ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه اراک ،اراک ،ايران ،نويسنده مسئول.

چکیده

اطالعات مقاله
نوع مقاله
پژوهشی
تاريخچه مقاله

دريافت :
پذيرش :
کلید واژگان
تمرين سرعتی ،جينسين  ،توان
هوازی ،توان بیهوازی ،عملکرد
سرعتی.

مقدمه :جين سين

از جمله مکمل های گياهی است که امروزه جـهـت بـهـبـود کـارايـی

ورزشکاران استفاده میشود .هدف از تحقيق حاضر بررسی اثر  8هفته تمرين سرعتی همـراه بـا
مکمل جينسين بر توان هوازی و بیهوازی دختران تمرين کرده بود.

روش کار :در اين مطالعه نيمه تجربی 33 ،دختر فعال به طور تصادفی در سه گروه تمرين به
همراه مکمل ،تمرين و کنترل قرار گرفتند .افراد گروه مکمل به همراه تمرين و تمرين به مدت 8
هفته ،سه جلسه در هفته به اجرای تمرينات سرعتی پرداختند .گروه مکمل به همراه تمرين يک
ساعت قبل از تمرينات سرعتی يک عدد کپسول  253ميلی گرمی جينسين مصرف میکردنـد.
قبل و بعد از برنامه تمرين و مکمل دهی ،توان هوازی و بی هوازی و عملکرد سرعتی اندازگيـری
به عمل آمد .به منظور بررسی نتايج از آزمون تحليل واريانس يک طرفه و آزمون تعقيبی تـوکـی
در سطح معنیداری  P≥3035استفاده شد.

يافتهها :يافته ها نشان داد که توان هوازی و عملکرد سرعتی در گروه تمرين به همراه مـکـمـل
نويسنده مسئول
نسبت به گروه تمرين و کنترل بهطور معنیداری بهبود پيدا کرد ،در حالی که توان بیهوازی در
 Email:بين سه گروه تفاوت معنیداری نداشت.
 M -Parastesh@araku.ac.irبحث و نتیجهگیری :براساس يافتههای تحقيق حاضر به نظر میرسد که مکمل جينسـيـنـ
میتواند باعث بهبود توان هوازی و عملکرد سرعتی شود.

مقدمه
برای طراحی برنامه تمرينی ورزشکاران ،شناسايـی نـيـازهـای
فيزيولوژيک هر ورزش ،همچنين شناخت روشهای تـمـريـنـی
مناسب و م ثر برای بهبود اجرای ورزشی ضروری است .يکی از
روش های بهبود عملکرد هوازی و بی هوازی ،تمرينات سرعـتـی
تناوبی شديد است که در سال های اخير مورد تـوجـه ورزش-
کاران ،مربيان و پژوهشگران علوم ورزشی قرار گـرفـتـه اسـت.
تمرينات تناوبی سرعتی شديد در وهلههای تکراری کوتاه مـدت
تا متوسط با شدت باالتر از آستانه بیهوازی اجرا میشـود (.)1
مزيت بارز تمرينات تناوبی سرعتی ،حجم کم آنها است ( .)2بـه
طوری که در يک مطالعه پس از شش جلسه تمرين سـرعـتـی،
افزايش معنادار عملکرد ورزشی گزارش شده است (  .) 3بهينـه-
سازی تمرينات تناوبی شديد به بهينه کردن شـدت ،مـدت و
تعداد وهلههای تمرينی باز میگردد ( .)1برنامه تمرين سرعتـی،
لظت سوبستراهای انرژيکـی و فعاليـت آنـزيمهـای مـرتبط بـا
متابوليسـم بیهوازی را افزايش میدهد .بهگونهای که همزمان
سيستمهای توليد انرژی هوازی و بیهوازی در بازسازیATP
درگير میشوند؛ بنابراين با بهکارگيری ايـن تمرينـات مـیتـوان
دامنـة وسـيعی از سـازگاریهـای عملکردی و متابولـيـکـی را
فصلنامه پرستار و پزشک در رزم  0شماره بيست و سوم 0سال هفتم 0تابستان38

انتظار داشت ( .) 4از جمله اين سازگاریها میتوان به بـهـبـود
کارآيی سوخت و سازی ،افزايش محتوای گليکوژن استراحـتـی
عضله ،حداکثر فعاليت آنزيم های گليکوليتيک و اکسـايشـی و
ظرفيت تامپونی اشاره کرد ( .) 5با وجود مطالعات مختـلـف در
رابطه با ت ثير تمرينات تناوبی سرعتی بر توان هـوازی و بـی-
هوازی ،پژوهشگران نتايج متفاوتی و متناقضی در بهبـود اجـرا
گزارش کردهاند .به عنوان مثال Burgomasterو همکاران (
 ) 2338ت ثير تمرينات با وهله شديد را در مردان و زنان تمريـن
نکرده بررسی کردند و پس از  6هفته گزارش کردند که حداکثر
اکسيژن مصرفی و حداکثر برونده توان بهطور معناداری افزايش
يافتـه اسـت ( .)6در تحقـيق ديـگری  Baileyو همـکارانــش
( )2333ت ثير  2هفته تمرينات با وهله شديد  33ثانيهای بـا 4
دقيقه بازگشت به حالت اوليه فعال در مردان فعال را بـررسـی
کردند و افزايش حداکثر اکسيژن مصرفی را گزارش نمودند (.)7
امروزه مصرف مکمل های ورزشی به ميزان زيادی رواج يـافـتـه
است و مکمل های ذايی و بيوشيميايی به طور مداوم به محيط
ورزش و آمادگی جسمانی وارد میشوند .همچنان که استفاده از
اين مکمل های ذايی افزايش می يابد ،نياز به بررسی اثرات آنها
بر انسان ضروریتر می شود .در اين ميان ،ورزشـکـاران بـرای
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اثر معناداری بر حداکثر اکسيژن مصرفی دارد ( .) 12بـر ايـن
اساس پژوهش حاضر در صدد يافتن اين نکته بود که آيا  8هفته
تمرين تناوبی سرعتی و مکمل جينسين بر تـوان هـوازی و
بیهوازی دختران فعال تاثيرگذار است؟

افزايش بهبود کارايی ورزشی از مکملهای گيـاهـی اسـتـفـاده
میکنند .از جمله اين مکملها که در سالهای اخير مصرف آن
به هدف افزايش کارآيی و کاهش خستگی ورزشکاران پيشنهـاد
شده ،می توان به مکمل جينسين اشاره کرد .جينسين گيـاه
داروئی معطر و از خانواده عشقه است و درطب سنتی کشورهای
آسيايی رايج است ( .) 8از جمله ترکيبات شيميايی جينسيـنـ
میتوان به گليکوزيدهای استروييدی به نام پاناکيلون ،پاناکسين،
ويتامين های گروه  ،Bفلز روی ،ترکيبات استيلنی ،استرول ها و
گليکوزويد به نام جينسينوزو اشاره کرد ( .) 3جـيـنـسـيـنـ ،
اکسيده شدن اسيدهای چرب را در حين فـعـالـيـت جسـمـی
طوالنی تشديد نموده و بدينوسيله ذخاير گليکوژن عضـالت را
حف میکند ( .)13مصرف جينسين به عنوان يک ابزار کمکی
بوده و ت ثير آن بهبود سيستم ايمنی بدن گزارش شـده اسـت.
همچنين گزارش شده است که مصرف جينسين  ،سبب بهـتـر
شدن عملکرد و بهبود شاخصهای فيزيولوژيک میشود ( .)11به
طوری که احمدی و همکاران ( ) 1333نشان دادند که مصـرف
 253ميلیگرم جينسين به مدت  6هفته در مردان يرفـعـال

روش کار
در اين مطالعه 33 ،دانشجوی تربيت بدنـی دخـتـر بـا روش
نمونهگيری داوطلبانه و در دسترس انتخاب شدند .آزمودنیها در
تمام مدت مطالعه از خوردن هر گونه مکمل به جز مکمل مـورد
مطالعه پرهيز نمودند .آزمودنیها به طور تصادفی به سـه گـروه
 13نفری کنترل ،گروه تمرين و گروه تمرين به همراه مـکـمـل
تقسيم شدند .مشخصـات توصـيفی آزمودنیها در جدولشماره1
ارائه شده است 48 .ساعت پيش و پس از انجام پروتکل تمرينی،
آزمون فزاينده بروس برای تعيين توان هوازی و آزمـون پـرش
تواتری بوسکو برای تعيين توان بیهوازی در تمام گروهها اجـرا
شد (.)14،13

جدول  -1مشخصات توصیفی آزمودنیها
شاخصها

سن

وزن

شاخص توده بدن

قد

گروهها

(سال)

(کیلوگرم)

(کیلوگرم/مترمربع)

(سانتیمتر)

مکمل به همراه تمرين

22083±1035

55032±8013

231033±6034

165±7038

تمرين

21065±2084

66023±13042

3±3037

164±11033

کنترل

21035±3022

63071±13073

24088±4033

163±8032

گروه تمرين و تمرين به همراه مکمل به مدت  8هـفـتـه (سـه
جلسه در هفته) به اجرای تمرينات سرعتی متناوب پرداختـنـد.
گروه تمرين به همراه مکمل عالوه بر انجام تمرينات سـرعـتـی
تناوبی ،يک ساعت قبل از تمرين يک عدد کـپسول جينسينـ
( 253ميلیگرم) را مصرف کردند (.)12
هر جلسه تمرين شامل گرم کردن ،تمرينات اصلی سـرعـتـی و
سرد کردن بود .جلسه اول شامل سه تکرار دوی  33مـتـر3 ،
تکرار دوی  63متر و  1تکرار دوی  133متر بود .همچنين زمان
استراحت بين تکرارها به ميزان متناسب با زمان فعاليت 1 ،الـی
 3دقيقه در نظر گرفته شد .سپس به ازای هر دو جلـسـه ،يـک
تکرار به دوی  33متر اضافه شد تا زمانی که به  3تکرار رسيد و
دوهای  63متر و  133متر همان تکرار جلسه اول بود ( .)15بـه
منظور بررسی طبيعی بودن توزيع دادهها از آزمـون شـاپـيـرو-
ويلک استفاده شد ،سپس برای مقايسه گروه ها با هم ،از آزمـون
تحليل واريانس و به منظور مشخص شدن تفاوت معناداری بين
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گروه ها از آزمون تعقيبی توکی استفاده شد .همچـنـيـن بـرای
تعيين معناداری بين نتايج سطح  P≥3035در نظر گرفته شد.
يافتهها
نتايج حاصل از آزمون تحليل واريانس برای تعيين تفاوت گروهها
در عملکرد بی هوازی نشان داد که بين گروهها تفاوت معنـاداری
از لحاظ آماری در عملکرد بیهوازی وجـود نـدارد()P 30633
(جدول  .) 2همچنين نتايج حاصل از آزمون تحليـل واريـانـس
برای تعيين تفاوت گروه ها در عملکرد هوازی نشان داد که بيـن
گروه ها تفاوت معناداری از لحاظ آماری در عملکرد هوازی وجود
دارد( .) P 30333تفاوت بين گروه مکمل به همراه تمـريـن بـا
گروه تمرين ()P 30335و کنترل ( .)P 30313در عـمـلـکـرد
هوازی معنادار است ،يعنی گروه تمرين به همراه مکمل عملکرد
بهتری نسبت به ساير گروه ها داشته است .عالوه بر اين تفـاوت
بين گروه تمرين با گروه کنترل معنادار نـيـسـت ()P 30311
(جدول .)2
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جدول  -2میانگین و انحراف معیار عملکرد بیهوازی عملکرد هوازی گروهها در پیشآزمون و پسآزمون
پیشآزمون

پسآزمون

مقدار F

توان بی هوازی
(وات)

تمرين+مکمل
تمرين
کنترل

16066 ±2028
17063 ±2068
17082 ±3035

23013 ±2062
18033 ±2028
18013 ±3033

30515

توان هوازی
(ميلیليتر به ازای هر کيلوگرم
وزن بدن در دقيقه)

تمرين+مکمل
تمرين
کنترل

22053 ±6033
23034 ±7024
24023 ±5025

36043 ±4035
23021 ±5037
27025 ±6042

70246

شاخصها

مقدار P
30633

*

30333

* نشاندهنده تفاوت معناداری بين سه گروه شرکتکننده

بحث و نتیجهگیری
هدف از تحقيق حاضر بررسی ت ثير  8هفته تمـريـن تـنـاوبـی
سرعتی و مصرف مکمل جينسين بر توان هوازی و بـیهـوازی
دختران فعال بود .نتايج اين تحقيق از دو ديدگاه قابـل بـحـث
است .ديدگاه اول مربوط به نحوه پاسخ توان هوازی و بیهـوازی
به هشت هفته تمرين تناوبی سرعتی می باشد ،در اين خصـوص
نتايج نشان داد که  8هفته تمرين تناوبـی سـرعـتـی تـاثـيـر
معنیداری بر شاخص توان بیهوازی ندارد که با نتايج مطالعـات
 Baileyو همکاران ( Williams ، )7و هـمـکـاران ( )16و
اسفندياری و همکاران ( ) 17همخوانی داشـت .در تـمـامـی
مطالعات ذکر شده تمرينات تناوبی سرعتی نتوانسته بـود تـوان
بی هوازی را نسبت به قبل از تمرين افزايش دهد .ولی يافتههای
تحقيق حاضر با نتايج تحقيقـات فـرزاد و هـمـکـاران (،)18
Astorino
همخوانی نداشت .شايد علت اين تفاوت در نوع تمرينات تناوبـی
بوده است Burgomaster .و هـمـکـاران و  Astorinoو

در پژوهش حاضر پس از تمرينات تناوبی سرعتی توان هـوازی
ت يير معنی داری نداشت .در همخوانی بـا پـژوهـش حـاضـر،
 Linossierو همکاران عدم ت يير در  VO2maxپـس از 7
هفته تمرين تناوبی سرعتی گزارش کردند (  .) 23هـمـچـنـيـن
 Laursenو همکاران ( )21و  Burgomasterو همکاران (
 )3نيز عدم افزايش معنیدار در سطح  VO2maxپـس از 2
هفته تمرين تناوبی سرعتی را گزارش کردند .عـدم تـ ـيـيـر
معنیداری در سطح  VO2maxدر اين مطالعات ممکن اسـت
به دليل استفاده از آزمودنیهای تمرين کرده باشد .البته برخـی
پژوهشها افزايش معنیداری در  VO2maxرا بـه دنـبـال
تمرينات تناوبی سرعتی گزارش کردهاند که با يافتههای پژوهش
حاضر همخوانی نداشت Laursen .و همکاران افزايش معنادار
در  VO2peakپس از  4هفته تمرين تناوبی شـديـد گـزارش
کردند ( Rakobowchuk .)22و همکاران نيز پس از  6هفتـه
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تمرين تناوبی سرعتی ،افزايش معـنـیدار در  VO2peakرا
گزارش کردند (.)23
بطور کلی نتايج تحقيق حاضر نشان از آن دارد که  8هـفـتـه
تمرين سرعتی تناوبی تاثير معنی داری بر توان هـوازی و بـی
هوازی دختران فعال ندارد .ديدگاه دوم مربوط به نحوه پـاسـخ
توان هوازی و بیهوازی به  8هفته مصرف جينسين میباشـد؛
در اين خصوص نتايج نشان داد مصرف مکمل جينسين پس
اين
نتايج با تحقيق  Kimو همکاران ( )24همـخـوانـی نـداشـت.
 Pingو همکاران تاثير مکمل جينسـيـنـ بـر پـاسـخهـای
فيزيولوژيک را در  3مرد دونده تفريحی بررسی کردند ،نـتـايـج
نشان داد که مکمل جينسين می تواند اکسيداسيون چربی را
افزايش داده و در بهبود ضربان قلب ،کاهش لـظـت الکـتـات
پالسما و حف سالمت موثر است (Cheng .)11و هـمـکـاران
کاهش کراتين کيناز و اسيدالکتيک را پس از  4هفتـه مصـرف
جينسين در مردان دانشجو گزارش کردند ( .)25احـمـدی و
همکاران افزايش توان بیهوازی را پـس  6هـفـتـه مصـرف
جينسين در مردان يرفعال را گزارش کردند ( ،) 12ولـی بـا
و همکاران ( )11همخوانی داردPing .و هـمـکـاران
پس از  7روز مصرف جينسين در مردان دونده دانشـگـاهـی
گزارش کردند که عملکرد بیهوازی ت يير معنیداری نـداشـتـه
است ( Onanong .)11و همکاران ( )2337تاثير  8هـفـتـه
مصرف جينسين بر آستانه الکتات و توان بیهوازی را بررسـی
کردند ،نتايج نشان داد مکمل جينسين تاثير معناداری بر ايـن
شاخصها ندارد (.)26
نتايج تحقيق حاضر نشان داد که مصرف مکمل جينسين ت ثير
معنی داری بر توان هوازی دارد ،که با مـطـالـعـات  Forgoو
همکاران ( )28و  Forgoو همکاران ( )23هـمـخـوانـی دارد.
 Pieralisiو همکاران پس از  6هفته مصرف جـيـنـسـيـنـ
گزارش کردند که حداکثر اکسيژن مصرفی و اکسـيـژنگـيـری
عضالت در مردان سالم افزايش يافته است (  .) 33احـمـدی و
همکاران افزايش توان هوازی را پس  6هفته مصرف جينسينـ
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 همچنين گزارش شده اسـت.بدن مورد بررسی قرار گرفته است
که جينسين سبب بهتر شدن عملکرد و بهبود شـاخـصهـای
 آثار فارماکولوژيک جينسين متعدد و.فيزيولوژيک میشود
پيچيده هستند که تنها مـــربوط به جيسينوزيدها نبوده بلکه
 اسيد وانيليک و ساليسيالتها،به ترکيبات ديگر مانند پاناسن
نيز بستگی دارد که دارای خــواص آنتیاکسيدان و آثـار ضـد
 به طور کلی نتايج تحقيق حاضر نشـان.)33( خستگی میباشد
از آن دارد که مصرف هشت هفته مکمل جينسين تاثيری بـر
 اما توانسته است تـوان هـوازی را،توان بیهوازی نداشته است
 با تـوجـه بـه.بطور معنی داری در دختران فعال بهبود بخشد
يافتههای مطالعه حاضر می توان گفت هر چند مصـرف هشـت
،هفتهای جينسين ت ثير معنیداری بر توان بیهوازی نـداشـت
اما به نظر میرسد که میتواند توان هوازی را بطور معـنـیداری
 مشخص شدن اثرات انرژی زايی ايـن، با اين حال.افزايش دهد
.مکمل نياز به تحقيقات بيشتر و جامعتری دارد

 ولی ت يير معنیدار در.)12( در مردان يرفعال گزارش کردند
،)31( و همکارانAllen توان هوازی در تحقيق حاضر با نتايج
 اين تحـقـيـقـات.) همخوانی نداشت32(  و همکارانMorris
 در.عدم ت يير معنی داری در توان هوازی را گزارش کـرده انـد
 و همکاران مکمل جينسين بر روی الکتاتMorris تحقيق
 احتماالال تعـداد کـم.)32(  اثر معنیداری نداشتVO2max و
 همسان نبودن آنها و دوز مصرفی موجب تفاوت در،آزمودنی ها
 و همکاران از مقدار استـانـدارد شـدهAllen .نتايج شده است
 ولی احتماالال به دليل کوتاه بودن، ميلی گرم استفاده کردند233
) هفته) و نوع آزمودنیها (دختر و پسـر جـوان3 ( دوره تمرين
.)31( ت ثير معنی داری در توان هوازی مشـاهـده نـکـرده انـد
مطالعات مستقيمی برای مقايسه يافتههای حاصل از پـژوهـش
،حاضر با ديگر تحقيقات موجود نيست اما در هـمـيـن راسـتـا
پژوهشهای متعددی نشان دادهاند که جينسين به عنوان يک
 قدرت و سيستم ايمنـی،ابزار کمکی بوده و تاثير آن بر پايداری
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Effect of eight weeks of speed training along with Ginseng supplement on the aerobic and anaerobic power of trained girls
Golforus Mirzapurnoorabadi (MSc), Abbas Saremi (PhD), Mohammad Parastesh (PhD)*

Abstract
Background:
aerobic and anaerobic power of trained girls the students.
Methods
with supplement and training groups perform speed training for eight weeks,
three sessions per week. The training with supplement group consumed 250 milligrams of ginseng
one hour before training. Aerobic and anaerobic power and speed performance were measured before
and after the training program. The Shapiro-Wilk test was used to evaluate of normal distribution of
data and the results were analyzed using ANOVA test and Tukey post-hoc test at P≥0.05.
Results: The r esults showed that aer obic power and speed per for mance in the tr aining with
supplement group significantly improved
the three groups.
conclusion: Based on the findings of this study, it seems that Ginseng supplementation can improve aerobic power and speed performance.
Keywords: Speed tr aining, Ginseng, Aer obic power , Anaer obic power , Speed per for mance.
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