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چكیده
هدف این پژوهش بررسي اثرات استفاده از حرکت مقاومتي باالتنه (پرس سينه) و پایينتنه (پشت ران) در
تناوبهای استراحتي بر ميزان درك فشار کار ) ،(RPEمقدار الکتات و کميت اجرای حرکت جلو ران با
بار  70درصد یك تکرار بيشينه بود 20 .مرد اندامپرور با ميانگين  15/1 ±2/1سال ،قد 270/6 ±1/0
سانتيمتر ،و وزن  71/1±0/1کيلوگرم ،داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و سه جلسه تمرین را به
فاصله  11ساعت از یکدیگر اناام دادند .آزمودنيها در هر جلسه یکي از مدلهای فعاليتي ( L1حرکت
جلو ران با استراحت غيرفعال)( L2 ،حرکت جلو ران با حرکت پرس سينه و استراحت غيرفعال) و L3
(حرکت جلو ران با حرکت پشت ران و استراحت غيرفعال) را تا سرحد خستگي و با فاصله استراحتي 3
دقيقه اناام دادند و تعداد تکرارها در نوبتهای مذکور ثبت گردید .ميزان درك فشار کار و الکتات خون،
پيش و پس از فعاليتهای مختلف ،ثبت شد .برای تازیه و تحليل آماری از آزمون تحليل واریانس با
اندازهگيریهای مکرر و آزمون تعقيبي  LSDاستفاده شد .نتایج نشان داد تعداد تکرارها در نوبتهای
متوالي هر سه مدل فعاليتي کاهش یافته و بين توانایي حفظ تکرار در نوبتهای متوالي بهویژه در مدل
فعاليتي  L2تفاوت مثبت معنيداری وجود دارد ( .)P<5/50همچنين ،تفاوت معنيداری بين مدلهای
فعاليتي  L2و  L3و  L1و  L3در توانایي حفظ تکرار وجود داشت ( .)P<5/50در ميزان درك فشار
آزمودنيها بين همه مدلهای فعاليتي تفاوت معنيداری مشاهده شد ( .)P<5/50همچنين ،این نتایج نشان
داد از بين مقدار الکتات توليدشده در مدلهای فعاليتي  L2و  L3و  L1و  L3تفاوت مثبت معنيداری در
مورد روش  L2وجود دارد ( .)P<5/50بنابراین ،باتوجه به نتایج بهدستآمده به نیر ميرسد استفاده از
مدلهای تمریني به شکل ترکيب تمرینات اندام تحتاني و فوقاني عالوه براینکه زمان کل تمرین را کاهش
ميدهند ،کميت تکرارها را با ميزان درك فشار کار و مقدار الکتات کمتر نسبت به سایر مدلهای تمریني
در حد باالتری نگه ميدارند.
واژگان کلیدي :ميزان درك فشار کار ،جلو ران ،پرس سينه ،پشت ران ،استراحت فعال.
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مقدمه
در شرایط تمریني خستهکننده سازوکارهای بسياری از جمله تامع الکتوات ،یوون هيودروژن ( ،)H+فسوفات
غيرآلي ( ،)H2/po4-و کاهش فسفوکراتين ،که روند تحریك انقبا

را مختل ميکنند ،بهعنوان عوامل کليدی

در باالبردن ميزان درك فشار کار فرد و کاهش عملکرد عضله دخالت دارنود ( .)2برخوي از مطالعوات نشوان
ميدهند که وهلههای تکراری فعاليت بيهوازی شدید همراه با دورههای استراحتي خيلي کوتاه ،مانند تمورین
مقاومتي ،باعث اُفت مشخوي در  PHعضالني ،عملکرد و در نهایت وهله بعدی فعاليت ميگوردد ( .)1،3بوه
طور معمول ،وهلههای فعاليت مقاومتي در هر حرکت در مدت  35تا  65ثانيوه اناوام شوده و در ایون مودت
گليکوليز بيهوازی مسير بازسازی مادد  ATPبهشمار ميرود .به این ترتيب ،گليکوژن شکسته مويشوود و
مقادیر الکتات در پاسخ به فعاليت بيشينه بهوضوح افزایش ميیابد ( .)1با باالرفتن ميزان الکتات ،ميوزان درك
فشار کار نيز باال ميرود این امر ميتواند تداوم اجرا و تعداد تکرارهوای حرکوت را کواهش دهود .بور هموين
اساس ،دورههای استراحتي مناسب و کافي بين نوبتهای تمرین با وزنوه بوه منیوور برداشوت و جابوهجوایي
الکتات و جبران آثار زیانآور خستگي و تسهيل بازیافت عضله ضروری است .بنابراین ،پيشنهاد شوده اسوت
که بازیافت مناسبي بين نوبتهای تمرین مقاومتي منیور شود تا کميت تکرارها در نوبتهای متوالي در سط
باالیي حفظ شود ( .)1دکلن و همکاران ( )1553بيان کردند که کميّت تکرار در نوبتهای متوالي فعاليوت بوا
بار کار ثابت به مقدار و نوع استراحت وابسته است که با ثابوت نگوه داشوتن زموان اسوتراحت احتمواالً نووع
استراحت بين نوبتها نقش مؤثرتری ایفا ميکند ( .)0کل تعداد تکرارهای اناامشده زمان اناوام فعاليوت بوا
شدت باال به عواملي از قبيل نسبت کار به استراحت ،نوع استراحت و شدت فعاليت در طوي دوره اسوتراحت
بستگي دارد ( .)6برخي از مطالعات نشان دادهاند که استراحت فعال طي دورههای تکراری تمریني مويتوانود
سبب تسهيل بازسازی و بهبود اجرا شود ( .)7احمدی ( )2116و ماگليشو ( )1553نيز نشان دادند که استفاده
از استراحت فعال در مقایسه با استراحت غيرفعال اجرا را تسهيل ميکند ایون امور ممکون اسوت بوا افوزایش
جریان خون عضله و برداشت سریعتر الکتات از عضله و جریان خون ،بازگشت سریعتر اکسيژن به عضالت
فعال و بازسازی فوری ذخایر کراتين فسفات سلول مرتبط باشد ( .)1،1به هر حوال ،برخوي از مطالعوات نيوز
نشان دادهاند که استفاده از استراحت فعال طي دورههای استراحتي سبب پایينآمدن ميزان درك فشار کار فرد
و باالرفتن تحمل او جهت تداوم فعاليت در وهلههای بعدی ميشود ( .)6،25برخي از مطالعات نيز استفاده از
استراحت فعال را عاملي زیانبار برای اجرا ميدانند ( .)22علت اثر منفي این مودل از بازیافوت ممکون اسوت
پایينبودن بيش از حد شدت فعاليت در دوره استراحت فعال ،کوتاهبوودن مودت زموان دوره اسوتراحت و در
نهایت کاهش بازسازی ذخایر انرژی و بهویژه انرژی فوری در این مدل استراحتي باشد ( .)22ميگلي ()1556
نيز نشان داد که کاهش زمان وهله کاری یا افزایش زمان وهله استراحتي ،سطوح فشار فيزیولوژیکي و ميوزان
درك فشار کار را افزایش ميدهد ( .)25در مامووع برخوي محققوان در مطالعوات خوود اذعوان داشوتند کوه
جایگزیني فعاليتهای گوناگون از جمله ماساژ طي دورههای استراحتي تمرین مقاومتي به بهبود سيسوتمهوای
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گردشي بدن (گردش خون و سيستم لنفاتيکي) کمك ميکند ( .)21این درحوالياسوت کوه کوودر*( )1555در
مطالعات خود نشان داد که استفاده از استراحت غيرفعال نسبت به فعاليتهای جایگزیني طي دوره اسوتراحتي
و همچنين استراحت فعال ،اثر بيشتری دربرداشت و جابهجایي الکتات داشته است ( .)23کاروسو ( )1551نيز
با بيان اینکه استفاده از ماساژ در بين وهلههای استراحتي اجرای ورزشوکار را بهبوود مويدهود نشوان داد کوه
استفاده از ماساژ نسبت به کشش عضالني یا استراحت غيرفعال اثر بيشتری بر کوفتگي عضالني نودارد (.)21
بنابراین ،با توجه به حام باالی مطالعات اناامشده دربارة شکلهای مختلف دورههای استراحتي تمرینهوای
مقاومتي ،به نیر ميرسد هنوز هم پژوهشگران در مورد اینکه کدام نوع استراحت برای تمرینهوای مقواومتي
مناسبتر است به پاسخ مشخص و معيني دست نيافتهاند .از آناا که هرکدام از مودلهوای اسوتراحتي فوایود
ویژهای برای اجرای ورزشکار دارند ،ممکن است بتوان با ترکيب این دو مدل استراحتي به صورت استراحت
فعال با عضوی غير از عضو فعال مثالً اناام فعاليت باالتنه در طي دورههای استراحتي پوایينتنوه یوا فعاليوت
عضالت مخالف در دوره استراحتي عضالت موافن ،از هر دو نوع استراحت بهره گرفوت .ایون مطلوب بودان
لحاظ مورد توجه است که فرد با اناام دوره تمرین مقواومتي موثالً بوا عضوالت مخوالف در دوره اسوتراحت
عضالت موافن ،نه تنها موجب فعالشدن عضالت و افزایش جریان خون در عضالت بيتحرك ميشود ،بلکه
با باالبردن سط گردش خون امکان برداشت و جابهجایي الکتات را در عضالت فعال فراهم ميآورد .این در
حالي است که پس از پایان این دوره فعاليت ،فرد در ادامه از استراحت غيرفعال نيز بهوره مويبورد .برخوي از
مطالعات نيز در همين باره بيان کردند که بهرهگيری از تمرینات ترکيبي مختلف ممکون اسوت در برداشوت و
جابهجایي الکتات از تأثيرگذاری باالتری نسبت به اسوتراحت غيرفعوال یوا اسوتراحت فعوال بوا هموان عضوو
برخوردار باشد ( .)1،23،20همچنين ،با توجه به اینکوه در ایون شويوة تمرینوات یوك مودل فعاليوت در دوره
استراحت فعاليت دیگر اناام ميشود و زمان اناام فعاليتها در کل کاهش ميیابد ،بنوابراین اسوتفاده از ایون
مدل فعاليتها ممکن است با وجود بهرهگيری فرد از نتایج مشابه یا بهتر تمرینات ،با کاهش ميزان درك فشار
کار زمان کل فعاليت و زمان جلسه تمریني ،فرد را در بهرهگيری مفيدتر و بهينهتر و مدیریت بهتر زموان خوود
یاری دهد .با درنیرگرفتن مطالب فوق به نیر ميرسد اناام مطالعاتي که به بررسي همزمان تأثير هر دو نووع
استراحت در یك جلسه تمریني و تأثير آن بر کميّت تکرارهای اناامشده و ميزان درك فشار کار اعموالشوده
بر فرد در طول فعاليت بپردازد ،ضروری باشد .بنابراین ،هدف مطالعه حاضر بررسي اثرات استفاده از حرکوت
با وزنه باالتنه (پرس سينه) و پایينتنه (پشت ران) در تناوبهای استراحتي بر ميزان درك فشوار کوار ،سوط
الکتات و کميت اجرای حرکت پایينتنه (جلو ران) آزمودنيهای مرد تمرینکرده در رشته پرورش اندام بود.
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روش شناسي
پژوهش حاضر نيمهتاربي و روش اجورای آن ميوداني بووده اسوت .جامعوه آمواری ایون پوژوهش را موردان
تمرینکرده رشته پرورشاندام شهرسوتان رشوت تشوکيل دادنود کوه  20نفور از آنهوا پوس از پرکوردن فورم
رضایتنامه با ميانگين  15/1 ±2/1سال ،قد  270/6 ±1/0کيلوگرم و وزن  71/1±0/1سوانتيمتر و حوداقل 1
سال سابقه تمرین با وزنه داوطلبانه در این پژوهش شورکت کردنود .موالكهوای ورودی داوطلبوان دارابوودن
شرایط الزم شامل عدم مورف مکمل و دارو ،حداقل سابقة  1سال تمرین با وزنه ،نداشتن سابقة بيماریهوای
قلبي -تنفسي ،خوني و آلرژیك بود که با تکميل فرم سوابن پزشکي و پرسشنامه سالمتي مشوخص و کنتورل
شد (تعداد اوليه افراد داوطلب  21نفر بودند که  1نفر از آنها بهواسطه فقودان شورایط فووق حوذف شودند).
عالوه بر این ،به آزمودنيها گفته شده بود در محدوده زماني اناام پژوهش رژیم غذایي معمول خود را حفظ
و حداقل تا  11ساعت پيش از اجرای پروتکلهای فعاليت از اناام فعاليت شدید پرهيز کنند.
پژوهش حاضر در چهار جلسه جداگانه و به فاصله  11ساعت از یکدیگر در ساعتهوای مشوابة از روز بوين
 26تا ( 21به منیور به حداقل رساندن آثار و آهنگ شبانهروزی) اجرا شد .برای تنیيم وزنه مورد نياز در وزنه
تمریني و تعيين تکرار بيشينه آزمودنيها در حرکت پرس سينه و جلو ران از وزنههوای  5/0توا  0کيلووگرمي
استفاده شد .همچنين ،نيمکت پرس سينه ،هالتر ،صفحه وزنوه ،دسوتگاه جلوو ران و پشوت ران ،کرونوومتر و
مترونوم برای محاسبه و کنترل فاصلههای استراحتي بين نوبتهای تمرین اسوتفاده شود .در ایون پوژوهش از
قدسنج با حساسيت یكسانتيمتر نيز برای اندازهگيری قد آزمودنيهوا و از تورازوی دقيون بوا حساسويت 5/2
کيلوگرم برای اندازهگيری وزن آزمودنيها استفاده شد.
نحوه کار در هر جلسه به این قرار بود :در جلسه اول در محدوده زماني  26تا  21بعدازظهر و در محل سوالن
بدنسازی ماتمع ورزشي آرنا در شهرستان رشت ،آزمودنيها با نحوه اجرای پروتکل آشنا شدند و اطالعوات
فردی آنها مطابن برنامة زمانبندیشده ثبت شد .بعد از  25دقيقه گرمکردن شامل نرمش و حرکوات کششوي
ویژه باالتنه و پایينتنه ،یك تکرار بيشينه آزمودنيها با استفاده از فرمول  2برآورد(به سبب محودودیت زمواني
و عدم امکان استفاده بيشتر از سالن در روز آزمونگيری اوليه) و  70درصد آن برای اجرای پرس سينه ،جلوو
ران و پشت ران با فاصله استراحتي  3دقيقه محاسبه شد و آزمودنيهوا هور نوبوت را بووورت هماهنوگ بوا
دستگاه مترونوم (برای هر تکرار 3 ،ثانيه) اناام دادند (.)26،27،21
فرمول 2

مقدار بار (وزنه)

—————— =RM1
(تيداد تكرار) 2-7/71

در جلسات دوم تا چهارم ،آزمودنيها پس از گرمکردن به صورت توادفي بوه اجورای حرکوت جلوو ران بوا
استراحت غيرفعال ( ،)L1حرکت جلو ران با حرکت پرس سينه و استراحت غيرفعوال ( )L2و حرکوت جلوو
ران با حرکت پشت ران و استراحت غيرفعال ( )L3پرداختنود .در مودلهوای فعواليتي  L2و  L3آزموودنيهوا
بالفاصله پس از اناام حرکت مثالً جلو ران به اناام حرکت پرس سينه ميپرداختند و در اداموه مقودار زموان
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باقيمانده از  3دقيقه استراحت را به استراحت غيرفعال ميپرداختند .پس از پایان هر نوبت و طي چهار نوبت
تمریني ،تعداد تکرارهای اناامشده برای هر فرد ثبت شد ( .)0،22،21مقدار الکتات خون نيز قبل و بالفاصله
پس از اناام هر وهله فعاليت مقاومتي مختلف از طرین خون انگشت اشاره و با استفاده از کيت و النسوت
مخووا الکتات پرو دستگاه الکتومتر (ساخت شرکت آکرای کشور ژاپون) برحسوب ميلويموول بور ليتور
اندازهگيری شد .همچنين برای تعيين  RPEاز مقياس  6-15امتيازی بورك استفاده شد کوه پوس از هور 215
ثانيه فعاليت ثبت ميشد (.)6
از آمار توصيفي برای تعيين شاخصهای اصلي ميانگين ،انحراف معيار و خطای معيوار ميوانگين و در بخوش
آمار استنباطي ،از آزمون کولموگراف -اسميرنف برای تعيين نحوه توزیع دادههوا و بورای بررسوي معنويداری
تفاوت تعداد تکرارهای اناامشده و ميزان الکتات در سه مدل فعاليت مختلوف و توانوایي حفوظ تکورار بوين
نوبتهای اول تا چهارم اجرای فعاليت از آزمون تحليل واریانس دوراهه ،با اندازهگيریهوای مکورر ( )3×1و
آزمون تعقيبي  LSDاستفاده شد.
نتايج
یافتههای پژوهش نشان داد هر سه مدل فعاليت L2 ،L1و  L3موجب کاهش تعوداد تکرارهوا در نوبوتهوای
متوالي حرکت جلو ران ميشوند و بين توانایي حفظ تکرار در نوبتهای متوالي تفاوت معنيداری وجود دارد
(( )P=5/552شکل .)2همچنين ،بين توانایي حفظ تعداد تکرارهای حرکت جلو ران اناامشوده در مودلهوای
استراحت مختلف تفاوت معنيداری وجود دارد ( .)P=5/552ميانگين و انحراف استاندارد تعداد تکرارهوا در
هر نوبت با استفاده از هریك از مدلهای فعاليتي مختلف در جدول  2نشان داده شده است .همچنوين ،نتوایج
پژوهش نشان داد بين ميزان درك فشار کار و سطوح الکتات توليدشده در مدلهای فعاليتي مختلوف تفواوت
معنيداری وجود دارد ( .)P=5/552آزمون تعقيبي  LSDنيز نشان داد توانایي حفوظ تکرارهوا بوا اسوتفاده از
استراحت غيرفعال همراه با حرکت پرس سينه ( )L2در مقایسه با استراحت غيرفعال ( )L1و پشت ران ()L3
بيشتر است ( .)P=5/552نتایج این بخش از پژوهش نشان داد تفاوت معنويداری بوين توانوایي حفوظ تعوداد
تکرارها با استفاده از مدل استراحت همراه با حرکت جلو ران ( )L2و مدل اسوتراحت غيرفعوال ( )L1وجوود
ندارد ( .)P>5/50همچنين ،تفاوت معنويداری بوين مودلهوای فعواليتي  L2و  )P =5/552( L3و  L1و L3
( )P=5/51وجود داشت .نتایج ایون پوژوهش بوين ميوزان درك فشوار کوار در مودلهوای فعواليتي  L2و L1
( )P=5/51و مدلهای فعاليتي  L2و  )P=5/552( L3و  L1و  )P=5/552( L3تفاوت معنويداری را گوزارش
کرد(شکل  .)1در مورد مقدار الکتات توليدشده در مدلهای فعاليتي مختلف مشخص شد بين مقودار الکتوات
توليدشده در مدلهوای فعواليتي  L1و  )P=5/53( L3و همچنوين  L2و  .)P=5/552( L3تفواوت معنويداری
وجود دارد .این تفاوت بين مدلهای فعاليتي  L1و  L2معنيدار نبود (( )P>5/50شکل.)3
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بحث و نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد سه مدل فعاليتي  L2 ،L1و  L3بر اجرای حرکت جلو ران تأثير منفي داشتهانود
و تعداد تکرارها در نوبتهای متوالي با استفاده از همه مدلهای فعاليتي کواهش یافتوه اسوت .همچنوين بوين
توانایي حفظ تکرار در نوبتهای متوالي فعاليتهای مختلف تفاوت معنيداری وجود دارد .این نتوایج نشوان
ميدهند که احتماالً هيچکدام از سه مدل فعاليتي مورد استفاده در تحقين حاضر فرصت کوافي بورای بازیافوت
مناسب و بازسازی کامل ذخایر انرژی عضله و دفع مواد زايد از جمله اسيد الکتيك را فراهم نکرده اسوت توا
تعداد تکرارها در نوبتهای متوالي حفظ شود .برخي از محققان نيز به نتایج مشابة در این باره دسوت یافتنود.
برای مثال ،ویالردسون (1550و )1556بيان کرد که تعداد تکرارها در نوبتهای متوالي حرکت پورس سوينه و
اسکوات با شدت 2RMحفظ نميشود که با نتایج پژوهش حاضر همخواني دارد ( .)27،21البته با توجوه بوه
اینکه زمان استراحتي در مطالعه حاضر نسبت به برخي مطالعات مشابه در این زمينه ممکن است اندکي بيشتر
بوده باشد ( 3دقيقه) و ذخایر انرژی فرد فرصت بيشتری برای بازسازی و جبران داشتهاند ایون مسوئله ممکون
است تعداد تکرارهای فرد را تحت تأثير قرار دهد .برخي مطالعات نشان دادهاند که فاصوله اسوتراحتي فعوال
(برای مثال استفاده از یك دوره رکاب زدن با شدت پایين  25وات پس از یوك دوره رکواب زنوي شودید بوا
شدت تقریباً  61وات با یك پا) در مقایسه با دورههای استراحتي غيرفعال سبب تسهيل در اجرا ميشوود کوه
با یافتههای پژوهش حاضر ناهمسو است .این مطالعات بيان کردهاند که این امر ممکن است به دليول افوزایش
جریان خون عضالت ( ،)21افزایش برداشت و جابهجایي الکتات ،تسهيل برگشت و فوراهمسوازی اکسويژن
برای سلولهای عضالني فعال و بازسازی سریعتر ذخایر فسفوکراتين ( )PCrباشد ( .)15همچنين نتایج ایون
پژوهش نشان داد در توانایي حفظ تعداد تکرارها بين مودلهوای فعواليتي  L2 ،L1و  L3تفواوت معنويداری
وجود دارد .این تفاوت در مورد مدلهای فعاليتي  L1و  L2معنيدار نشد .در این باره ميتوان گفوت حرکوت
جلو ران و پشت ران هر دو بخش عمدهای از توده عضالني اندام تحتاني هستند و اناوام ماودد فعاليوت بوا
عضوی از اندام تحتاني (پشت ران) در دوره استراحت عضوو دیگوری از انودام تحتواني (جلوو ران) موجوب
واردآمدن فشار بيشتری بر این اندام شده و این امر ممکن است بازسازی ذخوایر اکسويژن و انورژی عضوله و
همچنين اکسيژنرساني کافي را طي دوره استراحت کاهش دهد و در نهایت موجب پایينآمدن تعداد تکرارها
شود ( .)3،6بر این اساس ،مدل فعاليتي  L3بر اجرای حرکت جلو ران تأثير منفي بيشتری داشته است .این امر
در مورد مدلهای فعاليتي  L1و  L3و همچنين  L2و  L3صادق است .با درنیرگورفتن ایون مطلوب کوه ایون
تفاوت بين مدلهای فعاليتي  L1و  L2معنيدار نبود ،ميتوان استنباط کرد که اجرای حرکوت پورس سوينه در
دوره استراحتي حرکت جلو ران عالوه بر اینکه موجبات بازیافت اندام تحتاني را طي دوره اسوتراحتي فوراهم
ميکند ،با افزایش جریان خون و باالبردن فشار خون در اندام فوقاني و کل بدن ،باعوث فشوردهشودن عوروق
اندام فوقاني و جریان یافتن بيشتر خون به سمت اندام تحتاني ميشود ( .)21این امور ممکون اسوت در اداموه
توزیع خون ،مواد غذایي و اکسيژنرساني را در اندام فوقاني مؤثرتر کند و در نهایت باعوث بازسوازی ذخوایر
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اکسيژن و کراتين فسفات ( )PCrآنها شود .ضمن اینکوه بوا اناوام حرکوت جلوو ران در فاصوله اسوتراحتي
حرکت پرس سينه ،زمان کل فعاليت کاهش ميیابد و فرد بهتر ميتواند در وقت تمریني خود صرفهجوویي و
زمان فعاليت خود را مدیریت کند .نتایج این بخوش از پوژوهش بوا نتوایج دکلون ( )1553و آرگریوز ()1550
همسو بوده ( )0،26و با نتایج چندر ( )2110ناهمسو است ( .)12برخي مطالعات نشان ميدهند که استفاده از
دورههای استراحتي کوتاهتر نسبت به دورههای طوالنيتر ميزان درك فشار کار را به مقودار کمتوری افوزایش
ميدهند ( .)15این مطالعات بيان کردند با طوالنيشدن دوره استراحت ،ضربان قلب و اکسيژن موورفي افوت
ميکند و با آغاز دوره بعدی فعاليت فشار بيشتری برای باالبردن این متغيرها الزماست و این امور ميوزان درك
فشار کار را باال خواهد برد ( .)15یافتههای مربوط به این بخش از پژوهش نشان داد تفاوت معنويداری بوين
مدلهای فعاليتي مختلف در ميزان درك فشار کار وجود دارد .به طوری که این تفاوت بوين هموه گوروههوای
فعاليتي معنيدار بود .از آناا که در دوره استراحتي مدل فعاليتي  L2از تناوب فعال حرکت پرس سينه استفاده
شد ،ممکن است این امر از افت باالی ضربان قلب و اکسيژن مورفي فرد جلوگيری کند و ميزان درك فشوار
کار او را چندان باال نبرد .بنابراین ،ميانگين ميزان درك فشار کار در مدل فعاليتي  L2از همه گروههای فعاليتي
پایينتر بود ( .)6،25در مورد دو مدل دیگر فعاليتي ميتووان گفوت بوا توجوه بوه اینکوه در مودل  L1تنهوا از
استراحت غيرفعال استفاده شد و در مدل  L3نيز هر دو حرکت با استفاده از انودام تحتواني اناوام شود ،ایون
عوامل باعث باالبردن ميزان درك فشار کار به ترتيب در مدلهای فعواليتي  L1و  L3گردیود .یافتوههوای ایون
بخش از پژوهش با یافتههای روزنك ( ،)1557ميدگلي ( )1556و بيالت ( )1552همسو بوده ( )6،25،15و با
نتایج گایتانوس ( )2113و چندر ( )2110ناهمسو است ( .)12،11همواره مطالعات نشان دادهانود در فعاليوت-
هایي که با شدت کاری ثابت اناام ميشوند ،همراه با تداوم فعاليت و وهلههای بعدی فعاليت ،الکتات خوون
افزایش ميیابد ( .)15یافتههای این بخش از پژوهش نيز حاکي از آن است که بين مقدار الکتات توليدشده در
نوبتهای مختلف فعاليت تفاوت معنيداری وجود داشته و با تداوم فعاليت و رسيدن به نوبتهوای بعودی و
آخر فعاليت در هر حرکت ،مقدار الکتات نيز افزایش یافته است .در این باره ميتوان به اسوتفاده عضوالت از
ذخایر انرژی فوری ( ATPو  )PCrو در ادامه استفاده از ذخوایر گليکوليتيوك و در نهایوت تاموع الکتوات
اشاره کرد .در ابتدا با توجه به استفاده عضالت از ذخایر انرژی فوری و وابستگي کمتر به ذخایر گليکوليتيوك
خود ،مقدار الکتات تامع یافته کمتر است و در ادامه با کواهش ایون ذخوایر وابسوتگي عضوالت بوه ذخوایر
گليکوليتيك ،مقدار الکتات تامعیافته افزایش یافته است ( .)0،13همچنين ،در مراحول آغوازین فعاليوت کوه
ظرفيت عضالت برای ذخيرهسازی الکتات بيشتر است ،الکتات کمتری وارد خون شوده اسوت ،اموا بوا اداموه
فعاليت و پرشدن این ذخایر ،الکتات بيشوتری وارد خوون مويشوود و سوط الکتوات خوون را بواال مويبورد
( .)22،11،11یافتههای دیگر پژوهش نشان داد در مقدار الکتات توليدشده تفاوت معنيداری بوين مودلهوای
فعاليت  L2و  L3همچنين  L1و  L3وجود دارد ،این در حالي است که این تفاوت بين مدلهای فعاليوت L1
و  L2معنيدار نبود .در این باره ميتوان گفت ،با توجه به کوتاه بودن زموان بازسوازی ذخوایر انورژی فووری
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عضله ،این ذخایر در دوره استراحت حرکت جلو ران ،که با حرکت پرس سينه همراه بوود ،فرصوت کوافي را
برای بازسازی کسب کردند .همچنين ،از آناا که در مدل فعاليتي  L2از استراحت فعال حرکوت پورس سوينه
(عضوی غير از اندام تحتاني و فعال) استفاده شده است ،بنابراین ،با باال نگه داشتن فشار خون و ضربان قلب
احتماالً باعث برداشت بيشتر الکتات از عضالت و جریان خون شده و در نتياوه سوبب پوایين آمودن مقودار
الکتات تامعیافته نسبت به دو گروه دیگر شده است .در مدل فعاليتي  ،L3با توجه به اناوام هور دو فعاليوت
با اندام تحتاني و وارد آمدن فشار زیاد به این اندام ،وابستگي عضالت به ذخوایر گليکوليتيوك بيشوتر شوده و
مقدار الکتات افزایش یافته است .این یافتهها بوا یافتوههوای حاصول از مطالعوات آرگریوز ( )1550و کارسوو
( )1551همسو بوده ( )22،21و با یافتههایي که از مطالعات الیت فوت* ( )2111و گایتانوس ( )2113حاصل
شد ناهمسو است ( .)11،10با درنیرگرفتن مطالب فوق ميتوان نتياهگيوری کورد کوه اسوتفاده از مودلهوای
فعاليتي ترکيبي عالوه بر اینکه با توزیع بهتور و موؤثرتر جریوان خوون از تاموع الکتوات بيشوتر در عضوالت
جلوگيری ميکند ،با کاهش ميزان درك فشار کار نيز تعداد تکرارها را در حد باالتری حفظ ميکند و موجوب
اناام مؤثرتر فعاليت ميشود .گنااندن این مدلهای فعاليتي در برنامه تمریني بدون کاهش کارایي تمرینات با
شدت متوسط ،در مدت کوتاهتری دستيابي به اهداف تمریني را ميسر ميکند و تعداد تکرارهای اجرا با ميوزان
درك فشار کار کمتر در سط باالیي حفظ ميشود.

منابع
1. Melester, J. R (1997). The role of adenosine 5-diphosphate and inorganic phosphate in
muscle contraction and fatigue, J Sports Med, 23(5),: 126-140.
2. Dolgener, F. A., Morien, A (1993). The effect of massage on lactate disappearance, J
Strength cond Res, 7:159-162.
 .3صابری ،یاسر ،.ميرزایي ،بهمن ،.اراضي ،حميد ( .)2317تأثير فاصلههای استراحتي بر حفظ تکرارهای حرکت پرس سينه در نوبتهای
متوالي ،المپيك ،سال شانزدهم ،شماره ( 2پياپي  ،)12ا .17-71
 .1بومپا ،تئودورا ( .)2310زمان بندی تمرین :اصول و روششناسي تمرینات ورزشي ،سياه کوةان ،معرفت ،.آقاعلينژاد ،حميد ،.رجبي،
حميد (مترجمان) .تهران .دنيای حرکت.
5. Declan, A. J., Kevin, M. B., Christie, D. L (2003). Effect Of active versus passive recovery
on power output during repeated bouts of short term, high intensity exercise, Journal of
Sports Science and Medicine, 2: 47-51.
6. Rozenek, R., Funato, K., Kubo, J., Hoshikawa, M., Matsuo, A (2007). Physiological
Response to interval training sessions at velocities associated with VO2max. Strength and
Cond Res, 21: 188 - 192.
7. Spierer, D. K., Goldsmith, R., Baran, D., Hryniewicz, K., Katz, S (2004). Effect of active
versus passive recovery on work performed during serial supramaximal exercise tests, Int
J Sports Med, 25:109-114.
8. Ahmaidi, S., Granier, P., Taoutaou, Z., Mercier, J., Dubouchaud, H., Prefaut, C (1996).
Effects of active recovery on plasma lactate and anaerobic power following repeated
intensive exercise. Med Sci Sports Exerc 28(4):450–456.
9. Maglischo, E., McMahon, S., Jenkins, D (2003). Factors affecting the rate of
phosphocreatine resynthesis following intense exercise, Sports Med, 32(12): 761–784.
*. Ligthfoot

Second Year, No 3, Spring & Summer 2012

Journal of Movement Sciences & Sports

10

10. Midgley, A. W., Mc Naughton, L. R (2006). Time at or near VO2max during continuous and
intermittent running. J Sports Med and Phys Fitness, 46, 1-14.
11. Argyris, G, T., Douda, H, T., Savvas, P, T (2005). Influence of different rest intervals during
active or passive recovery on repeated sprint swimming performance, Eur J Appl Physiol,
93: 694–700
12. Hilbert, J. E., Sforzo, G. A., And Swenson, T (2003) the effect of massage on delayed onset
muscle soreness. Br J Sports Med, 37: 72-82.
13. Corder, K. P., Potteiger, J. A., Nau, K. L., Figoni, S. F., Hershberger, S. L (2000). Effects of
active and passive recovery conditions on blood lactate, rating of perceived exertion, and
performance during resistance exercise, J Strength cond Res, 14:151-156.
14. Caruso, J. F., Coday, M. A (2008). The combined acute effects of massage, rest periods,
and body part elevation on resistance exercise performance, J Strength Cond Res, 22 (2):
575-582.
15. Dubrovskii, V. I (1983). The effect of massage on athlete's cardio respiratory systems
(clinico-physiological research), Fizicheskoi kultwy, 5: 48-49.
16. Argyris, G. T., Ilias. S., Gregory, C., Bogdanis, G. M., Savvas, P. T (2006). Effect of different
intensities of active recovery on sprint swimming performance, Appl Physiol Nutr Metab,
31:709-716.
17. Willardson, J. M., Burkett, L. N (2005). A comparison of 3 different rest intervals on the
exercise volume completed during a workout, J of Strength & Cond res, 19 (1): 396–399.
18. Willardson, J. M., Burkett, L. N (2006). The effect of rest interval length on the sustainability
of squat and bench press repetitions”. J Strength & Cond Res, 20(2).400-403.
19. Bangsbo, J., Graham, T., Johansen, L., Saltin, B (1994). Muscle lactate metabolism in
recovery from intense exhaustive exercise: impact of light exercise. J Appl Physiol
77(4):1890–1895.
20. Billat, L. V (2001). Interval training for performance: a scientific and empirical practice. Part I:
aerobic interval training. Sports Med, 31, pp. 13-31.
21. Swchender, K., Mikesky, A. E., Wigglesworth, J. K., Burr, D. B (1995). “Recovery of dynamic
muscle functions following isokinetic fatigue testing”. J Sport Medi. pp: 185-189.
22. Gaitanos, G., Williams, C., Boobis, L., Brooks, S (1993). Human muscle metabolism during
intermittent maximal exercise, J Appl Physiol, 75(2):712–719
 ارتباط بين سرعت در نقطه چرخش الکتات و مدت.)2311(  مليحه، نعيميکيا،. محمدرضا، کردی،. عباسعلي، گاييني،. ندا، خالدی.13
2  شماره، المپيك، در دوندگان استقامتي و نيمه استقامتي حرفهایvVO2max  هنگام دویدن با سرعتVO2max زمان ماندن در
.13-253 : ا،)10 (پياپي
) و سرعت درVLTP(  ار تباط بين سرعت در نقطه چرخش الکتات.)2316(  محمدرضا، کردی،. عباسعلي، گاييني،. ندا، خالدی.11
،)31  (پياپي3  شماره، سال پانزدهم، المپيك. هنگام دوی فزاینده تا در ماندگي در دوندگان استقامتيVO2max لحیه رسيدن به
.220-257 :ا
25. Ligthfoot, J. T., Char, D., Mcdermott, J., Goya, C (1997). Immediate post exercise massage
dose not attenuate delayed onset muscle soreness, J Strength cond Res, 11: 119-124.

Second Year, No 3, Spring & Summer 2012

21

Research in Sport Medicine & Technology

The effects of using bench press and leg curl resistance
exercise during rest interval on rating of perceived
exertion, blood lactate and quantity of leg extension
performance in bodybuilders
Arazi, H.*, Asghari, E.**, Garajian, Y.***
*Faculty member, Department of Physical Education Gilan University.
**Master Science in Department of Physical Education, Islamic Azad
University, Neyshabur branch.
***Master Science in Research Center of Physical Education & Sport
Sciences.

Abstract
The purpose of this study was to investigate the effects of using upper (Bench
press) and lower body (Leg curl) exercise during rest interval on rating of
perceived exertion (RPE), lactate production and quantity of lower body
performance (Leg extension) with 75% 1RM (repetition maximum). 15
resistance trained men (age 20.9±1.9 years, height 175.6 ±4.5 cm and weight
74.8±5.2 kg) took part in four testing sessions with 48 hours recovery between
sessions voluntarily. subjects completed randomly exercises during per
session one models of leg extension exercise with inactive rest (L1), leg
extension exercise with bench press and inactive rest (L2), and leg extension
movement with leg curl and inactive rest of 3 min (L3) up to voluntary
exhaustion. RPE and Lactate were measured before and after different
exercises. For statistical analysis of data, two-way repeated measures and
LSD post hoc tests were used. The result showed that all of three exercise
models reduced the repetitions in continuous sets specially L2 model, and
there were significant differences between sets (P<0.05). Also, there was
significant difference between sustainability of repetitions in L2, L3 and L1, L3
exercise models (P<0.05). Also, there was significant difference between
lactate production in L2, L3 and L1, L3 and RPE in all exercise models specially
L2 model as positive difference (P<0.05). Therefore, it seems that use of
combined exercise models, specially combined lower and upper body
exercise, not only reduced all times of workout, but also attenuates rating of
perceived exertion and lactate production, and maintains quantity of
repetitions.
Key Words: Rating of perceived exertion, Bench press, Leg extension, Leg curl,
Active rest.
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