
هوازی  هفته تمرين سرعتی همراه با مکمل جینسینگ بر توان هوازی و بی 8اثر 

 کرده دختران تمرين

سين  از جمله مکمل  مقدمه:  های گياهی است که امروزه جـهـت بـهـبـود کـارايـی              جين

هفته تمرين سرعتی همـراه بـا         8شود. هدف از تحقيق حاضر بررسی اثر         ورزشکاران استفاده می  

 هوازی دختران تمرين کرده بود.  مکمل جينسين  بر توان هوازی و بی

دختر فعال به طور تصادفی در سه گروه تمرين به  33در اين مطالعه نيمه تجربی،  روش کار:

 8همراه مکمل، تمرين و کنترل قرار گرفتند. افراد گروه مکمل به همراه تمرين و تمرين به مدت          

هفته، سه جلسه در هفته به اجرای تمرينات سرعتی پرداختند. گروه مکمل به همراه تمرين يک                 

کردنـد.    ميلی گرمی جينسين  مصرف می 253ساعت قبل از تمرينات سرعتی يک عدد کپسول         

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                    

 استفاده شد. P≤3035داری در سطح معنی

ها نشان داد که توان هوازی و عملکرد سرعتی در گروه تمرين به همراه مـکـمـل              يافته  ها:   يافته

هوازی در     داری بهبود پيدا کرد، در حالی که توان بی  طور معنینسبت به گروه تمرين و کنترل به   

 داری نداشت. بين سه گروه تفاوت معنی

راساس يافته گیری: بحث و نتیجه  رسد که مکمل جينسـيـنـ       های تحقيق حاضر به نظر میب

 تواند باعث بهبود توان هوازی و عملکرد سرعتی شود. می
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 مقدمه     

کاران، شناسايـی نـيـازهـای                                        برای طراحی برنامه تمرينی ورزش                               

های تـمـريـنـی                              فيزيولوژيک هر ورزش، همچنين شناخت روش                                              

مناسب و م ثر برای بهبود اجرای ورزشی ضروری است. يکی از                                                                     

هوازی، تمرينات سرعـتـی                                    های بهبود عملکرد هوازی و بی                                         روش   

-های اخير مورد تـوجـه ورزش                                             تناوبی شديد است که در سال                                   

کاران، مربيان و پژوهشگران علوم ورزشی قرار گـرفـتـه اسـت.                                                                                    

های تکراری کوتاه مـدت                             تمرينات تناوبی سرعتی شديد در وهله                                           

(.      1شـود )                  هوازی اجرا می                 تا متوسط با شدت باالتر از آستانه بی                                            

(. بـه                2مزيت بارز تمرينات تناوبی سرعتی، حجم کم آنها است )                                                                     

طوری که در يک مطالعه پس از شش جلسه تمرين سـرعـتـی،                                                                              

-(. بهينـه                 3افزايش معنادار عملکرد ورزشی گزارش شده است )                                                           

سازی تمرينات تناوبی شديد به بهينه کردن شـدت، مـدت و                                                                         

(. برنامه تمرين سرعتـی،                               1گردد )        های تمرينی باز می                   تعداد وهله            

ا   ـ رتبط ب        ـ م ی   ا ـ زيمه    ـ ن آ ت   ـ فعالي     و   ی   ـ يک  ژ نر  ی ا   ها  ا  لظت سوبستر           

ن   ما    ز که هم       ای        هد. بهگونه            د يش می       ا فز    ازی را ا        م بیهو        ـ متابوليس        

  ATPزی  سا    ز با    ازی در            بیهو      ازی و       هو    ژی    نر    ا توليد         ی   سيستمها         

ان    و   ـ ت   ی   ـ م   ت   ا   ـ ن تمرين       ـ ي ی ا   گير   ر ين با بهکا          ا بنابر     ؛   شوند      گير می      در  

دی و متابولـيـکـی را                                عملکر       ی   ا   هـ      ری  گا    ز ا   ـ س   از    يعی       ـ س و ة   ـ من  دا  

توان به بـهـبـود                            ها می         (. از جمله  اين سازگاری                               4انتظار داشت )                   

کارآيی سوخت و سازی، افزايش محتوای گليکوژن استراحـتـی                                                                        

های گليکوليتيک و اکسـايشـی و                                                  عضله، حداکثر فعاليت آنزيم                               

(. با وجود مطالعات مختـلـف در                                                   5ظرفيت تامپونی اشاره کرد )                                   

-رابطه با ت ثير تمرينات تناوبی سرعتی بر توان هـوازی و بـی                                                                                    

هوازی، پژوهشگران نتايج متفاوتی و متناقضی در بهبـود اجـرا                                                                                

و همکاران )                Burgomasterاند. به عنوان مثال                        گزارش کرده            

( ت ثير تمرينات با وهله شديد را در مردان و زنان تمريـن                                                                2338

هفته گزارش کردند که حداکثر                                        6نکرده بررسی کردند و پس از                                       

طور معناداری افزايش                     ده توان به            اکسيژن مصرفی و حداکثر برون                          

و همـکارانــش                   Bailey(. در تحقـيق ديـگری                     6يافتـه اسـت )               

  4ای بـا              ثانيه       33هفته تمرينات با وهله شديد                             2( ت ثير           2333)   

دقيقه بازگشت به حالت اوليه فعال در مردان فعال را بـررسـی                                                                                    

 (.    7کردند و افزايش حداکثر اکسيژن مصرفی را گزارش نمودند )                                                    

های ورزشی به ميزان زيادی رواج يـافـتـه                                                              امروزه مصرف مکمل                    

های  ذايی و بيوشيميايی به طور مداوم به محيط                                                                 است و مکمل              

شوند. همچنان که استفاده از                                  ورزش و آمادگی جسمانی وارد می                                      

يابد، نياز به بررسی اثرات آنها                                              های  ذايی افزايش می                             اين مکمل          

شود. در اين ميان، ورزشـکـاران بـرای                                                               تر می       بر انسان ضروری                  

 3، محمد پرستش2، عباس صارمی1نورآبادی فروز ميرزاپور  گل

 گروه فيزيولوژی و آسيب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک،  ايران-2دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ايران.-1
 گروه فيزيولوژی و آسيب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک،  ايران، نويسنده مسئول.-3
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های گيـاهـی اسـتـفـاده                                          افزايش بهبود کارايی ورزشی از مکمل                                     

های اخير مصرف آن                          ها که در سال                کنند. از جمله اين مکمل                            می  

به هدف افزايش کارآيی و کاهش خستگی ورزشکاران پيشنهـاد                                                                        

توان به مکمل جينسين  اشاره کرد. جينسين  گيـاه                                                                     شده، می         

داروئی معطر و از خانواده عشقه است و درطب سنتی کشورهای                                                                           

(. از جمله ترکيبات شيميايی جينسيـنـ                                                 8آسيايی رايج است )                         

توان به گليکوزيدهای استروييدی به نام پاناکيلون، پاناکسين،                                                             می  

ها و            ،  فلز روی، ترکيبات استيلنی، استرول                                               Bهای گروه                  ويتامين       

(. جـيـنـسـيـنـ ،                                       3گليکوزويد به نام جينسينوزو اشاره کرد )                                                    

اکسيده شدن اسيدهای چرب را در حين فـعـالـيـت جسـمـی                                                                                  

وسيله ذخاير گليکوژن عضـالت را                                          طوالنی تشديد نموده و بدين                                

(. مصرف جينسين  به عنوان يک ابزار کمکی                                        13کند )       حف  می      

بوده و ت ثير آن بهبود سيستم ايمنی بدن گزارش شـده اسـت.                                                                                  

همچنين گزارش شده است که مصرف جينسين ، سبب بهـتـر                                                                      

(. به       11شود )       های فيزيولوژيک می                   شدن عملکرد و بهبود شاخص                       

( نشان دادند که مصـرف                                     1333طوری که احمدی و همکاران )                                     

هفته در مردان  يرفـعـال                                       6گرم جينسين  به مدت                            ميلی        253

(. بـر ايـن                             12اثر معناداری بر حداکثر اکسيژن مصرفی دارد )                                                            

هفته        8اساس پژوهش حاضر در صدد يافتن اين نکته بود که آيا                                                    

تمرين تناوبی سرعتی و مکمل جينسين  بر تـوان هـوازی و                                                                                 

 هوازی دختران فعال تاثيرگذار است؟                                  بی  

 

 روش کار       

دانشجوی تربيت بدنـی دخـتـر بـا روش                                                                33در اين مطالعه،                      

ها در         گيری داوطلبانه و در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی                                                نمونه     

تمام مدت مطالعه از خوردن هر گونه مکمل به جز مکمل مـورد                                                                        

ها به طور تصادفی به سـه گـروه                                           مطالعه پرهيز نمودند. آزمودنی                              

نفری کنترل، گروه تمرين و گروه تمرين به همراه مـکـمـل                                                                                  13

  1ره  شما   ول  جد  در    ها      نی  د مو  آز  يفی     ـ توص   ت   ا ـ مشخص    تقسيم شدند.             

ساعت پيش و پس از انجام پروتکل تمرينی،                                         48ست.     ه ا   ئه شد     ارا   

آزمون فزاينده بروس برای تعيين توان هوازی و آزمـون پـرش                                                                          

ها اجـرا                هوازی  در تمام گروه                               تواتری بوسکو برای تعيين توان بی                                         

 (.    14،13شد )    

هـفـتـه )سـه                              8گروه تمرين و تمرين به همراه مکمل به مدت                                                           

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                                                                          

 (.  12گرم( را مصرف کردند )                      ميلی      253) 

هر جلسه تمرين شامل گرم کردن، تمرينات اصلی سـرعـتـی و                                                                    

  3مـتـر،                          33سرد کردن بود. جلسه اول شامل سه تکرار دوی                                              

متر بود. همچنين زمان                              133تکرار دوی             1متر و                 63تکرار دوی               

الـی            1استراحت بين تکرارها به ميزان متناسب با زمان فعاليت،                                                                       

دقيقه در نظر گرفته شد. سپس به ازای هر دو جلـسـه، يـک                                                                  3

تکرار رسيد و                      3متر اضافه شد تا زمانی که به                                                   33تکرار به دوی                    

(. بـه              15متر همان تکرار جلسه اول بود )                                 133متر و         63دوهای         

-ها از آزمـون شـاپـيـرو                                      منظور بررسی طبيعی بودن توزيع داده                                   

ها با هم، از آزمـون                                   ويلک استفاده شد، سپس برای مقايسه گروه                                                     

تحليل واريانس و به منظور مشخص شدن تفاوت معناداری بين                                                                          

ها از آزمون تعقيبی توکی استفاده شد. همچـنـيـن بـرای                                                                                     گروه    

 در نظر گرفته شد.                  ≤3035Pتعيين معناداری بين نتايج سطح                              

 

 ها    يافته     

ها      نتايج حاصل از آزمون تحليل واريانس برای تعيين تفاوت گروه                                                       

ها تفاوت معنـاداری                        هوازی نشان داد که بين گروه                                        در عملکرد بی                

( P    30633هوازی وجـود نـدارد)                                   از لحاظ آماری در عملکرد بی                                    

(. همچنين نتايج حاصل از آزمون تحليـل واريـانـس                                                                          2)جدول           

ها در عملکرد هوازی نشان داد که بيـن                                                         برای تعيين تفاوت گروه                           

ها تفاوت معناداری از لحاظ آماری در عملکرد هوازی وجود                                                              گروه    

(. تفاوت بين گروه مکمل به همراه تمـريـن بـا                                                                       P    30333دارد)       

(. در عـمـلـکـرد                                  P  30313(و کنترل )          P  30335گروه تمرين )              

هوازی معنادار است، يعنی گروه تمرين به همراه مکمل عملکرد                                                                           

ها داشته است. عالوه  بر اين تفـاوت                                                         بهتری نسبت به ساير گروه                               

( P    30311بين گروه تمرين با گروه کنترل معنادار نـيـسـت )                                                                        

 (.  2)جدول       

 هامشخصات توصیفی آزمودنی -1جدول 

 ها شاخص

 ها گروه

 سن

 )سال(

 وزن

 )کیلوگرم(

 شاخص توده بدن

 )کیلوگرم/مترمربع(

 قد

 متر( )سانتی

 165±7038 231033±6034 55032±8013 22083±1035 مکمل به همراه تمرين

 164±11033 3±3037 66023±13042 21065±2084 تمرين

 163±8032 24088±4033 63071±13073 21035±3022 کنترل
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 گیری      بحث و نتیجه           

هفته تمـريـن تـنـاوبـی                                            8هدف از تحقيق حاضر بررسی ت ثير                                           

هـوازی              سرعتی و مصرف مکمل جينسين  بر توان هوازی و بـی                                                       

دختران فعال بود. نتايج اين تحقيق از دو ديدگاه قابـل بـحـث                                                                                         

هـوازی              است. ديدگاه اول مربوط به نحوه پاسخ توان هوازی و بی                                                              

باشد، در اين خصـوص                                به هشت هفته تمرين تناوبی سرعتی می                                             

هفته تمرين تناوبـی سـرعـتـی تـاثـيـر                                                                    8نتايج نشان داد که                           

هوازی ندارد که با نتايج مطالعـات                                      داری بر شاخص توان بی                        معنی    

Bailey               ( 7و همکاران       ، )Williams                            ( و           16و هـمـکـاران )

( همخوانی داشـت. در تـمـامـی                                                        17اسفندياری و همکاران  )                                

مطالعات ذکر شده تمرينات تناوبی سرعتی نتوانسته بـود تـوان                                                                      

های     هوازی را نسبت به قبل از تمرين افزايش دهد. ولی يافته                                                                             بی  

(،      18تحقيق حاضر با نتايج تحقيقـات فـرزاد و هـمـکـاران )                                                                                

Astorino

همخوانی نداشت. شايد علت اين تفاوت در نوع تمرينات تناوبـی                                                                    

و         Astorinoو هـمـکـاران و                                    Burgomasterبوده است.             

 

در پژوهش حاضر پس از تمرينات تناوبی سرعتی توان هـوازی                                                                            

داری نداشت. در همخوانی بـا پـژوهـش حـاضـر،                                                                        ت يير معنی            

Linossier                           و همکاران  عدم ت يير درmax2VO                    7پـس از  

(. هـمـچـنـيـن                                23هفته تمرين تناوبی سرعتی گزارش کردند )                                                   

Laursen              (  و     21و همکاران )Burgomaster                  (  و همکاران

  2پـس از                        max2VOدار در سطح                ( نيز عدم افزايش معنی                       3

هفته تمرين تناوبی سرعتی را گزارش کردند. عـدم تـ ـيـيـر                                                                                          

در اين مطالعات ممکن اسـت                                  max2VOداری در سطح                       معنی    

های تمرين کرده باشد. البته برخـی                                                به دليل استفاده از آزمودنی                                  

را بـه دنـبـال                                    max2VOداری در                   ها افزايش معنی                      پژوهش     

های پژوهش               اند که با يافته                   تمرينات تناوبی سرعتی گزارش کرده                                       

و همکاران  افزايش معنادار                               Laursenحاضر همخوانی نداشت.                             

هفته تمرين تناوبی شـديـد گـزارش                                             4پس از           peak2VOدر      

هفتـه           6و همکاران نيز پس از                       Rakobowchuk(.    22کردند )         

را          peak2VOدار در                    تمرين تناوبی سرعتی، افزايش معـنـی                                             

 (.  23گزارش کردند )             

هـفـتـه                     8بطور کلی نتايج تحقيق حاضر نشان از آن دارد که                                                                    

داری بر توان هـوازی و بـی                                                   تمرين سرعتی تناوبی تاثير معنی                                     

هوازی دختران فعال ندارد. ديدگاه دوم مربوط به نحوه پـاسـخ                                                                                    

باشـد؛              هفته مصرف جينسين  می                            8هوازی به                  توان هوازی و بی                     

در اين خصوص نتايج نشان داد مصرف مکمل جينسين  پس                                                 

اين     

( همـخـوانـی نـداشـت.                                       24و همکاران  )              Kimنتايج با تحقيق                  

Ping                                                                         هـای        و همکاران  تاثير مکمل جينسـيـنـ  بـر پـاسـخ

مرد دونده تفريحی بررسی کردند، نـتـايـج                                                            3فيزيولوژيک را در                        

تواند اکسيداسيون چربی را                                      نشان داد که مکمل جينسين  می                                     

افزايش داده و در بهبود ضربان قلب، کاهش  لـظـت الکـتـات                                                                                   

و هـمـکـاران                        Cheng(.  11پالسما و حف  سالمت موثر است )                             

هفتـه مصـرف                       4کاهش کراتين کيناز و اسيدالکتيک را پس از                                              

(. احـمـدی و                            25جينسين  در مردان دانشجو گزارش کردند )                                                   

هـفـتـه مصـرف                                 6هوازی را پـس                        همکاران  افزايش توان بی                               

(، ولـی بـا                         12جينسين  در مردان  يرفعال را گزارش کردند )                                                         

و هـمـکـاران                            Ping( همخوانی دارد.                 11و همکاران )           

روز مصرف جينسين  در مردان دونده دانشـگـاهـی                                                                     7پس از           

داری نـداشـتـه                            هوازی ت يير معنی                        گزارش کردند که عملکرد بی                                

هـفـتـه                     8( تاثير               2337و همکاران )               Onanong(.      11است )         

هوازی را بررسـی                           مصرف جينسين  بر آستانه الکتات و توان بی                                                    

کردند، نتايج نشان داد مکمل جينسين  تاثير معناداری بر ايـن                                                                     

 (.    26ها ندارد )            شاخص    

نتايج تحقيق حاضر نشان داد که مصرف مکمل جينسين  ت ثير                                                                        

و         Forgoداری بر توان هوازی دارد، که با مـطـالـعـات                                                                          معنی    

( هـمـخـوانـی دارد.                                       23و همکاران )             Forgo( و     28همکاران )           

Pieralisi                   هفته مصرف جـيـنـسـيـنـ                                            6و همکاران پس از

گـيـری            گزارش کردند که حداکثر اکسيژن مصرفی و اکسـيـژن                                                             

(. احـمـدی و                              33عضالت در مردان سالم افزايش يافته است )                                                     

هفته مصرف جينسينـ                         6همکاران افزايش توان هوازی را پس                                     

 آزمونآزمون و پسها در پیش هوازی عملکرد هوازی گروهمیانگین و انحراف معیار عملکرد بی -2جدول 

 کنندهدهنده تفاوت معناداری بين سه گروه شرکت* نشان

 Pمقدار  Fمقدار  آزمونپس آزمونپیش هاشاخص

 توان بی هوازی

 )وات(

 تمرين+مکمل

 تمرين

 کنترل

2028± 16066 

2068± 17063 

3035± 17082 

2062± 23013 

2028± 18033 

3033± 18013 

30515 30633 

 توان هوازی

ليتر به ازای هر کيلوگرم )ميلی

 وزن بدن در دقيقه(

 تمرين+مکمل

 تمرين

 کنترل

6033± 22053 

7024± 23034 

5025± 24023 

4035± 36043 

5037± 23021 

6042± 27025 

70246 *30333 

 38فصلنامه پرستار و پزشک در رزم 0 شماره بيست و سوم0 سال هفتم0 تابستان 35



References 

1- Laursen PB, Jenkins DG. The scientific ba-

sis for high-intensity interval training. Sports 

medicine. 2002;32(1):53-73. 

2- Gibala MJ, McGee SL. Metabolic adapta-

tions to short-term high-intensity interval train-

ing: a little pain for a lot of gain? Exercise and 

sport sciences reviews. 2008;36(2):58-63. 

3- Burgomaster KA, Hughes SC, Heigenhauser 

GJ, Bradwell SN, Gibala MJ. Six sessions of 

sprint interval training increases muscle oxida-

tive potential and cycle endurance capacity in 

humans. Journal of applied physiology. 

2005;98(6):1985-90. 

4- Dawson B, Fitzsimons M, Green S, Good-

man C, Carey M, Cole K. Changes in perfor-

mance, muscle metabolites, enzymes and fibre 

types after short sprint training. European jour-

nal of applied physiology and occupational 

physiology. 1998;78(2):163-9. 

5- Farzad B, Gharakhanlou R, Agha-Alinejad 

H, Bahraminejad M, Bayati M, Mehrabian F, 

Poloei I. Effect of 4 weeks of supramaximal 

sprint interval training on physiological, hor-

monal and metabolic factors. Iranian Journal of 

Endocrinology and Metabolism. 2010;12(1):34

-82. 

6- Burgomaster KA, Howarth KR, Phillips 

SM, Rakobowchuk M, MacDonald MJ, 

McGee SL, et al. Similar metabolic adaptations 

during exercise after low volume sprint inter-

val and traditional endurance training in hu-

mans. The Journal of physiology. 2008;586

(1):151-60. 

7- Bailey SJ, Wilkerson DP, DiMenna FJ, 

Jones AM. Influence of repeated sprint training 

on pulmonary O2 uptake and muscle deoxy-

genation kinetics in humans. Journal of Ap-

plied Physiology. 2009;106(6):1875-87. 

8- Hosseini S, Amoghli Tabrizi B, Mazlom 

Mogaddam S. Evaluation at ginseng on lipid 

profiles, liver and renal markers in diabetic 

rats. ZUMS Journal. 2011;19(75):11-7. 

9- Xie J-T, Mehendale SR, Wang A, Han AH, 

Wu JA, Osinski J, et al. American ginseng leaf: 

ginsenoside analysis and hypoglycemic activi-

ty. Pharmacological research. 2004;49(2):113-

7. 

10- Hiai S, Yokoyama H, Oura H, Kawashima 

Y. Evaluation of corticosterone secretion-

inducing activities of ginsenosides and their 

prosapogenins and sapogenins. Chemical and 

Pharmaceutical Bulletin. 1983;31(1):168-74. 

11- Ping FWC, Keong CC, Bandyopadhyay A. 

Effects of acute supplementation of Panax gin-

seng on endurance running in a hot & humid 

environment. The Indian journal of medical 

research. 2011;133(1):96. 

12- Ahmadi J, Hassani A, Donyai A. the effect 

of ginseng supplementation and six weeks of 

resistance training on aerobic and anaerobic 

power in sedentary male students. 2015. 

13- Brennan K, Wisniewski K, Fitzgerald P. 

Evaluation Of The Accuracy Of The Acsm 

Walking Metabolic Equations During The 

Bruce Protocol: 2750 Board# 33 June 1 2. 

Medicine & Science in Sports & Exercise. 

2018 May 1;50(5S):670. 

14- William A, Sands JR, Mcneal MT. Com-

دار در            (. ولی ت يير معنی                           12در مردان  يرفعال گزارش کردند )                                          

(،      31و همکاران )             Allenتوان هوازی در تحقيق حاضر با نتايج                                     

Morris                (  همخوانی نداشت. اين تحـقـيـقـات                                              32و همکاران )

انـد. در                      داری در توان هوازی را گزارش کـرده                                                     عدم ت يير معنی                  

و همکاران  مکمل جينسين  بر روی الکتات                                                        Morrisتحقيق         

(. احتماالال تعـداد کـم                                   32داری نداشت )              اثر معنی          max2VOو     

ها، همسان نبودن آنها و دوز مصرفی موجب تفاوت در                                                                        آزمودنی       

و همکاران از مقدار استـانـدارد شـده                                                       Allenنتايج شده است.                        

ميلی گرم استفاده کردند، ولی احتماالال به دليل کوتاه بودن                                                          233

ها )دختر و پسـر جـوان(                                        هفته( و نوع آزمودنی                               3دوره تمرين )                  

(.        31انـد )                  داری در توان هوازی مشـاهـده نـکـرده                                                           ت ثير معنی            

های حاصل از پـژوهـش                                 مطالعات مستقيمی برای مقايسه يافته                                         

حاضر با ديگر تحقيقات موجود نيست اما در هـمـيـن راسـتـا،                                                                                       

اند که جينسين  به عنوان يک                                      های متعددی نشان داده                          پژوهش     

ابزار کمکی بوده و تاثير آن بر پايداری، قدرت و سيستم ايمنـی                                                                                    

بدن مورد بررسی قرار گرفته است. همچنين گزارش شده اسـت                                                                          

هـای            که جينسين  سبب بهتر شدن عملکرد و بهبود شـاخـص                                                                 

د و         يک جينسين  متعد                 ژ ماکولو        ر فا    ر       ثا    شود. آ                فيزيولوژيک می               

بلکه      ده        يدها نبو          ز به جيسينو           ط   ربو     ـــ   هستند که تنها م                 ه   پيچيد     

ها    ت ساليسيال         و       نيليک         وا  سيد       پاناسن، ا         يگر مانند             ت د   به ترکيبا           

ان و آثـار ضـد                            کسيد      ا نتی     اص آ    و   ــ  خ دارای       که    دارد      نيز بستگی           

(. به طور کلی نتايج تحقيق حاضر نشـان                                                33باشد )        خستگی می          

از آن دارد که مصرف هشت هفته مکمل جينسين  تاثيری بـر                                                                 

هوازی نداشته است، اما توانسته است تـوان هـوازی را                                                                 توان بی         

بطور معنی داری در دختران فعال بهبود بخشد. با تـوجـه بـه                                                                                         

توان گفت هر چند مصـرف هشـت                                                های مطالعه حاضر می                        يافته     

هوازی نـداشـت،                        داری بر توان بی                   ای جينسين  ت ثير معنی                         هفته    

داری          تواند توان هوازی را بطور معـنـی                                       رسد که می           اما به نظر می                   

افزايش دهد. با اين حال، مشخص شدن اثرات انرژی زايی ايـن                                                                        

 تری دارد.         مکمل نياز به تحقيقات بيشتر و جامع                                 

 38فصلنامه پرستار و پزشک در رزم 0 شماره بيست و سوم0 سال هفتم0 تابستان 36



parison of the Wingate and Bosco anaerobic 

tests. Journal of strength and conditioning re-

search. 2004;18(4):810-5. 

15- Yasrebi S, Zolfaghari H, AJABI FJ, 

Zolfaghari M. The Effects of sprint training 

and vitamins E and C Supplementation on 

plasma GPX, LDL-ox and MDA. 2012. 

16- Williams AM, Paterson DH, Kowalchuk 

JM. High-intensity interval training speeds the 

adjustment of pulmonary O2 uptake, but not 

muscle deoxygenation, during moderate-

intensity exercise transitions initiated from low 

and elevated baseline metabolic rates. Journal 

of Applied Physiology. 2013;114(11):1550-62. 

17- Esfandiari S, Sasson Z, Goodman JM. 

Short-term high-intensity interval and continu-

ous moderate-intensity training improve maxi-

mal aerobic power and diastolic filling during 

exercise. European journal of applied physiolo-

gy. 2014;114(2):331-43. 

18- Farzad B, Gharakhanlou R, Agha-Alinejad 

H, Curby DG, Bayati M, Bahraminejad M, et 

al. Physiological and performance changes 

from the addition of a sprint interval program 

to wrestling training. The Journal of Strength 

& Conditioning Research. 2011;25(9):2392-9. 

19- Astorino TA, Allen RP, Roberson DW, 

Jurancich M. Effect of high-intensity interval 

training on cardiovascular function, VO2max, 

and muscular force. The Journal of Strength & 

Conditioning Research. 2012;26(1):138-45. 

20- Linossier M-T, Denis C, Dormois D, 

Geyssant A, Lacour J. Ergometric and meta-

bolic adaptation to a 5-s sprint training pro-

gramme. European journal of applied physiolo-

gy and occupational physiology. 1993;67

(5):408-14. 

21- Laursen PB, Blanchard MA, Jenkins DG. 

Acute high-intensity interval training improves 

Tvent and peak power output in highly trained 

males. Canadian Journal of Applied Physiolo-

gy. 2002;27(4):336-48. 

22- Laursen PB, Shing CM, Peake JM, 

Coombes JS, Jenkins DG. Interval training pro-

gram optimization in highly trained endurance 

cyclists. Medicine & Science in Sports & Exer-

cise. 2002;34(11):1801-7. 

23- Rakobowchuk M, Tanguay S, Burgomaster 

KA, Howarth KR, Gibala MJ, MacDonald MJ. 

Sprint interval and traditional endurance train-

ing induce similar improvements in peripheral 

arterial stiffness and flow-mediated dilation in 

healthy humans. American Journal of Physiol-

ogy-Regulatory, Integrative and Comparative 

Physiology. 2008; 295(1):R236-R42. 

 24- Kim S, Park K, Chang M, Sung J. Effects 

of Panax ginseng extract on exercise-induced 

oxidative stress. Journal of Sports Medicine 

and Physical Fitness. 2005;45(2):178. 

25- Cheng L-Q, Kim MK, Lee J-W, Lee Y-J, 

Yang D-C. Conversion of major ginsenoside 

Rb1 to ginsenoside F2 by Caulobacter leidyia. 

Biotechnology letters. 2006;28(14):1121-7. 

26- Onanong Kulaputana M. Ginseng supple-

mentation does not change lactate threshold 

and physical performances in physically active 

Thai men. J Med Assoc Thai. 2007;90(6):1172

-9. 

27- Biondo PD, Robbins SJ, Walsh JD, 

McCargar LJ, Harber VJ, Field CJ. A random-

ized controlled crossover trial of the effect of 

ginseng consumption on the immune response 

to moderate exercise in healthy sedentary men. 

Applied Physiology, Nutrition, and Metabo-

lism. 2008;33(5):966-75. 

28- Forgo I, Kayasseh L, Staub J. Effect of a 

standardized ginseng extract on general well-

being, reaction time, lung function and gonadal 

hormones. Die Medizinische Welt. 1981;32

(19):751. 

29- Forgo I. Effect of drugs on physical exer-

tion and the hormonal system of athletes. 2. 

MMW, Munchener medizinische Woch-

enschrift. 1983;125(38):822-4. 

30- Pieralisi G, Ripari P, Vecchiet L. Effects of 

a standardized ginseng extract combined with 

dimethylaminoethanol bitartrate, vitamins, 

minerals, and trace elements on physical per-

formance during exercise. Clinical therapeu-

tics. 1991;13(3):373-82. 

31- Allen JD, McLung J, Nelson AG, Welsch 

M. Ginseng supplementation does not enhance 

healthy young adults’ peak aerobic exercise 

performance. Journal of the American College 

of Nutrition. 1998;17(5):462-6. 

32- Morris AC, Jacobs I, McLellan TM, 

Klugerman A, Wang LC, Zamecnik J. No er-

gogenic effect of ginseng ingestion. Interna-

tional journal of sport nutrition. 1996;6(3):263-

71. 

33- Lee YY, Saba E, Irfan M, Kim M, Yi-Le 

Chan J, Jeon BS, Choi SK, Rhee MH. The anti

-inflammatory and anti-nociceptive effects of 

Korean black ginseng. Phytomedicine. 2019 

Feb 15;54:169-81. 

 38فصلنامه پرستار و پزشک در رزم 0 شماره بيست و سوم0 سال هفتم0 تابستان 37



Effect of eight weeks of speed training along with Ginseng supplement on the aerobic and an-

aerobic 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 results showed that aerobic power  and speed performance in the training with 

supplement group significantly improved 

the three groups. 

conclusion: Based on the findings of this study, it seems that Ginseng supplementation can im-

prove aerobic power and speed performance. 

Keywords: Speed training, Ginseng, Aerobic power , Anaerobic power , Speed performance. 
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