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  چكيده

كشتي گيران  گلبولهاي سفيددر دو وقت صبح و عصر بر روي  (آزمون بروس) هفته تمرين هوازي 8هدف تحقيق حاضر، مقايسه اثرات 
بودند كه ي گروه هاي آزمايش و كنترل نفر 10گروه  4نخبه باشگاه فوالد مباركه، در كشتي گير  40نخبه مي باشد. آزمودني هاي تحقيق، 

مرحله قبل و بالفاصله پس از  8در آزمون زير بيشينه بروس (فعاليت هوازي) در دو وقت صبح و عصر شركت كردند. از آزمودني ها در 
لبولهاي سفيد) در نمونه گيري خون به عمل آمد. نمونه هاي خون براي تعيين ميزان عوامل ايمني خون (گ 24انجام آزمون، جلسه اول و 

همبسته و آزمون تحليل  tآزمون  آزمايشگاه پزشكي مورد آزمايش قرار گرفتند. تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق با استفاده از آزمون لوين،
انجام گرفت. بر طبق نتايج بدست آمده از گروه هاي صبح و عصر افزايش  spss -15در نرم افزار    ≥ 05/0pكواريانس در سطح  

 عناداري در ميزان گلبولهاي سفيد آزمودني ها مشاهده گرديد كه اين افزايش ممكن است ناشي از اعمال متغير مستقل  تمرين هوازيم
بر روي آزمودنيها باشد. به نظر مي رسد نيمرخ پاسخ دستگاه ايمني انسان به فعاليت ورزشي نيازمند و ريتم بيولوژيك   (آزمون بروس)

  مان طوالني تر و بررسي متغيرهاي مؤثر بر آن باشد. مطالعات بيشتر در ز
  

  كشتي گير نخبه.،آزمون بروس، لكوسيت، گلبولهاي سفيد،  ريتم شبانه روزيواژه هاي كليدي: 
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The effect of eight week aerobic exercise in the morning and evening on immune 
system of elite wrestlers. 

 
Soltani Dehnavi V1. Bagheriyan M2 
1- Master, Physical education & Teacher of   Mobarakeh Branch,Islamic Azad University. 
2-Faculty Member,Mobarakeh Branch, Islamic Azad University. 
 
Abstract 
The aim of this research is to compare the effects of eight week of aerobic exercise ( bruce protocol) 
in the morning and afternoon on the white blood cells of elite wrestlers. The samples of this project 
include 40 wrestlers of foolad  mobarakeh club , in four group percapita ten groups experiment and 
Control, which they participated in bruce Test (aerobic exercise) in the morning and afternoon 
shifts. blood Samples conducted on the sample before and right after the test session one and 24. 
The blood sample tested in the laboratory in order to determine the measure of safety factors 
existing in the blood ( white blood cells). Analysis of the samples accomplished with using the 
inferential statistics (Levin test, t test correlated and test F in p≤ 0/05 in a software called spss-15. 
Depending on the results derived from morning and evening groups that have done the aerobic 
exercises, there was a significant in the amount of white blood cells. This increase may due to use 
of independent variable (aerobic exercise and biological rhythm) on persons. It seem that the profile 
of human immune system’s reaction to physical exercises needs further studies and evaluation of 
effective variables. 
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 Biological rhythm, bruce protocol, Leukocyte, white blood cell, elite wrestlers, 
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  مقدمه 
سيستم ايمني يكي از سيستم هاي حياتي است كه عملكرد صحيح آن ضامن سالمت افراد است و در صورت عدم عملكرد 
صحيح آن، ادامه ي حيات غير ممكن خواهد بود، زيرا بدن ما پيوسته در معرض تهاجم باكتري ها، ويروسها، قارچ ها و انگل 

يكي از تغييرات چشمگير و ثابتي كه در جريان ورزش ديده ). 5نيز وجود دارند(هاست، تمام اين عوامل حتي در شرايط طبيعي 
مي شود لكوسيتوز (افزايش تعداد گلبولهاي سفيد در گردش) مي باشد. تعداد گلبولهاي سفيد در گردش ممكن است تا چهار 

عد از اتمام بعضي انواع تمرينها به مدت برابر زمان استراحت افزايش پيدا كرده، پس از توقف ورزش در حد باال باقي مانده و ب
چندين ساعت باال باقي بماند. به طور كلي به نظر مي رسد مقدار لكوسيتوز با شدت و مدت تمرين نسبت مستقيم و با ميزان 
آمادگي فرد نسبت معكوس دارد. البته ممكن است مدت تمرين مهمترين عامل باشد. عالوه بر اين، لكوسيتوز ممكن است تحت 
تأثير عواملي كه پاسخ هاي هورموني بدن را نسبت به ورزش تنظيم مي كنند، نيز قرار گيرد. از جمله اين موارد آزاد شدن 
كورتيكوستروئيدها مي باشد كه مؤيد نقش مركزي اينگونه هورمونها در چگونگي توزيع سلولهاي ايمني به دنبال ورزش مي 

حين و بالفاصله پس از تمرين غالبأ به علت افزايش تعداد نوتروفيل ها و به ميزان باشد. افزايش در تعداد گلبولهاي سفيد در 
).  گلبولهاي سفيد خون در 18كمتري لنفوسيت ها مي باشد. هر چند كه تعداد مونوسيت ها نيز ممكن است افزايش پيدا كند (

دهند و ممكن است حداقل تا شش ساعت  مي مدت كمي پس از انجام تمرينهاي استقامتي افزايش يافته، سير صعودي را ادامه
از طرف ديگر، گروهي معتقدند فعاليت ورزشي بيشتر و شديد تر ). 14پس از تمرينهاي طوالني مدت در سطح باال باقي بمانند(

انجام  مقاومت بدن را در برابر بيماريها افزايش مي دهد، در حالي كه شواهد علمي نشان داده است بسياري از ورزشكاران پس از
مطالعات . )13تمرينات شديد و رقابتهاي سنگين، به بيماري هاي عفوني، از جمله عفونت مجاري تنفسي فوقاني، مبتال مي شوند.(

از اهميت خاصي 1CD4 نقش سلولهاي  .)25حاكي است تمرين منظم روزانه به كاهش نشانه هاي بيماري در افراد مي انجامد.(
ن سلولها منشاء توليد و ترشح بسياري از مواد سيستم دفاعي بدن هستند و زوال آنها سبب برخوردار است. به طوري كه اي

  ).22( تضعيف واقعي سيستم ايمني مي شود (اين واقعه در بيماري ايدز روي مي دهد)
د)، نشان مي اغلب مطالعات انجام شده در ورزشكاراني كه تمرينهاي متوسط و مناسب داشته اند، (تمرين بيش از حد نداشته ان

در ليتر) يا افراد غير ورزشكار، تعداد گلبولهاي سفيد در گردش و در حال  4-11×109دهند كه در مقايسه با معيار هاي طبيعي (
استراحت اين افراد در حد طبيعي مي باشد. عالوه براين، مطالعات متعدد نشان مي دهند در اشخاصي كه قبأل تمرين نداشته اند 

وسط انجام داده اند و همينطور ماهها پس از تمرين و مسابقه در ورزشكاران، هيچگونه تغييري در گلبولهاي ولي تمرينهاي مت
گلبولهاي سفيد خون در مدت كمي پس از انجام تمرينهاي استقامتي افزايش يافته،  ).17سفيد در حال استراحت ديده نمي شود (

شش ساعت پس از تمرينهاي طوالني مدت در سطح باال باقي بمانند. در دهند و ممكن است حداقل تا  سير صعودي را ادامه مي
درصد  25ده مرد دونده استقامتي، شمارش گلبولهاي سفيد در طول سه ساعت دويدن روي نوار گردان، مانند دوي ماراتن، تا 

ن، اين ميزان يك و نيم، و دو افزايش پيدا كرد و تقريبأ در حدود سه برابر ميزان استراحت باقي ماند. شش ساعت پس از تمري

                                                 
1 .CD4: CD4 T cell (helper / inflammatory T Lymphocyte) التھابی)  -ياريگر  T ( لنفوسيت   T CD4   سلولھای 
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برابر ميزان استراحت بود. در مطالعه ديگري كه در مردان فعال انجام شد، غلظت گلبولهاي سفيد به طور فزاينده اي در طول دو 
درصد اكسيژن مصرفي افزايش پيدا كرد و در خاتمه تمرين به سه برابر ميزان سطح استراحت  65ساعت دويدن نوار گردان با 

مشخص كردند  كه شمار زير مجموعه   1بويوم و همكاران). 14. اين نتايج حداقل تا دو ساعت بعد ازتمرين حفظ شد (رسيد
الي  15/15هاي گلبولهاي سفيد خون در ورزشكاران نخبه در طول ريكاوري بعد از تمرينات شديد فورأ بعد از تمرين از ساعت 

برابر افزايش ولي تعداد  3تا  2رو به كاهش مي رود، تعداد نوتروفيل ها  30/20ساعت بعد يعني ساعت  4افزايش يافته و  30/16
همچنين گليسون گزارش كرده كه اختالف معني داري در شمارش  ).8مونوسيت ها داراي افزايش زودگذر بوده است (

به ترتيب وجود ندارد  لكوسيت هاي استراحت بين دوره هاي تمريني شديد و كم شدت در شناگران نخبه و دوچرخه سواران
). گرچه شمارش لكوسيت ها ممكن است به ميزان زيادي بعد از تمرين افزايش يابد، ولي تمرينات طوالني (به طور مثال 12(

) گزارش كرد 2001چند ساعت) ممكن است تأثير ناپايداري بر روي تعداد سلو لهاي گردش خون بگذارد. براي مثال، گالن(
ساعت توسط مردان ورزشكار نخبه انجام گرفت، در مقايسه، در حالت استراحت  24راهپيمايي به مدت كيلومتر 120زماني كه 

در بعضي از تحقيقات تعداد كم لنفوسيت ها در حالت استراحت در  ).11ساعت پائين تر بود ( 40تعداد لكوسيت ها براي مدت 
دونده استقامتي زماني كه تمرينات دويدن  20خوني را از  ورزشكاران استقامتي گزارش شده است. گرين و همكاران نمونه هاي

نفر آنان در زمره ورزشكاران نخبه  5دونده مرد استقامتي كه  20نفر از  10خود را كامل كردند، گرفتند. گرين متوجه شد در 
)  1995ين وهمكاران (در ليتر). ك >105×  109بودند و به طور شديد تمرين مي كردند تعداد لنفوسيت ها كاهش يافته است (

و در  ).14در ليتر) ( 101× 109همچنين ميزان كم لنفوسيت ها را در حالت استراحت در دوچرخه سواران مرد مشاهده كردند (
دقيقه تحمل كردند. غلظت  60وات را براي مدت  123تا  122اين زمينه شفارد تحقيقي را انجام داد كه در آن آزمودنيها فشار 

دقيقه بعد تمرين، غلظت  60ه زير رده لكوسيت هاي گردش خون محيطي در حين تمرين افزايش يافت. لكوسيت ها و س
دقيقه  30درصد بيشتر از سطح اوليه بود. غلظت لنفوسيت ها به طور معناداري تا  66و  56گرانولوسيتها و لكوسيت ها به ترتيب 

در مطالعه  ).28دقيقه پس از برگشت نشان داد ( 120يه اي را تا پس از تمرين به سطح اوليه برگشت، اما افزايش تدريجي ثانو
ديگري كه در دوچرخه سواران ميانسال مرد انجام شد غلظت نوتروفيل هاي استراحت به طور قابل مالحظه اي در ورزشكاران 

طبيعي بود. در دوچرخه درليتر)  3×109درصد پايين تر از كمترين حد محدوده ( 15كمتر از غير ورزشكاران مشابه و تقريبا 
سواراني كه داراي شمارش نوتروفيلي پايين بودند، شواهدي از وجود نوتروفيل هاي نابالغ (هسته تقسيم نشده و كنگره دار) ديده 
مي شد. ممكن است حضور نوتروفيل هاي نابالغ به علت افزايش بازگشت سلولي باشد كه خود مسئول پايين بودن تعداد 

ابراين هر چند اغلب شواهد حاكي از اين است كه در ورزشكاران به طور كلي ميزان نوتروفيل ها درحد نوتروفيل هاست بن
طبيعي است، ولي يافته هاي اخير نشان مي دهند كه اين تعداد ممكن است در برخي از ورزشكاران استقامتي درزمان انجام 

  ). 22تمرينهاي خيلي شديد و طوالني پايين بيفتد (
درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي  25اظهار داشت هنگامي آزمودني ها به انجام فعاليت بدني تحت فشار گرمايي  2سي ال ليم

درصد پرداختند، تعداد نوتروفيل هاي خونشان بالفاصله بعد از فعاليت بدني افزايش يافت، ولي تعداد لنفوسيت ها كاهش  55

                                                 
1 . Boyum A and et al 
١.  Lim CL 
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ساعته با شدت متوسط را بر  3تا  1العه جداگانه آثار تمرينات طوالني مدت در مط 1نيمن و تي وود ).16معنا داري نشان نداد (
تعداد نوتروفيل ها در هنگام و بالفاصله بعد از ورزش و نيز در دوره بازيافت بررسي كردند، آنها دريافتند هر سه وضعيت تمرين 

نند فعاليتهاي كم التهابي مشاهده شده در بيان مي ك 2مل نيكوو و همكاران ).20ها را افزايش مي دهد ( ميزان نوتروفيل
همچنين طي تحقيقي روي ورزشكاران ميتواند همراه با فعاليتهاي سيستم عصبي سمپاتيك در فرايندهاي فيزيولوژي تنظيم شود. 

جوان اسكي كار، كه تمرينات خود را در صبح انجام مي دادند نشان داد كه برخي مواد خاص در خون ورزشكاران يافت  16
شده است كه براي مثال انجام برخي چرخه هاي ورزشي مداوم باعث كاهش مقادير هماتوكريت و هموگلوبين و مقادير گلبول 
هاي سفيد و قرمز مي شود و در نتيجه ميزان رقت خون و توانايي جابجايي اكسيژن افزايش يافته و ميزان گلوبولين سرم، تري 

ت اين حالت از مواد شيميايي را آنتي آتروژن مي گويند كه از ايجاد بيماري هاي گليسيريد ها، و كلسترول كاهش خواهد ياف
چرخه اي ايسكمي و ديگر بيماري هاي عروقي جلوگيري مي كند. آزمايش هاي انجام شده بر روي مقادير بيوشيميايي نشان مي 

د كه ميزان لنفوسيت ها و پالكتها در دهد كه عليرغم مقادير مساوي كه در رابطه با گلبولهاي سفيد بررسي شدند مشخص ش
 ). 19ورزشكاران افزايش يافته است در حاليكه مقادير نوتروفيل ها هنوز كم بود (

كاهش در تعداد لكوسيتها در حالت استراحت در ورزشكاران استقامتي مثل دونده هاي استقامت گزارش شده است. گرچه 
در ليتر) براي اكثر ورزشكاران مي باشد ولي مقدار ميانگين آن در پائين  4- 11× 109مقادير گزارش شده در بين دامنه نرمال (

ترين حد اين دامنه است و براي چند ورزش در زير حد نرمال قراردارد. پائين بودن تعداد لكوسيتها مي تواند به علت تحت تأثير 
ثير يك أت 1377ي توسط فرائي در سال پژوهشر د ). 1قرار گرفتن تعداد لكوسيتهاي در گردش در ورزشكاران استقامتي باشد (

. منظور از گلبول سفيد گرفتجلسه فعاليت شديد هوازي بر تعداد گلبولهاي سفيد خون كشتي گيران جوان مورد بررسي قرار 
به  ها مي باشد. در جهت رسيدن ها و تعداد كل لكوسيت ها، لنفوسيت ها، ائوزينوفيل ها، مونوسيت در اين پژوهش، نوتروفيل

نتايج تحقيق نشان مي دهد، يك فعاليت شديد هوازي تا  اين هدف از كشتي گيران منتخب باشگاههاي استان گيالن استفاده شد.
 ها افزايش معناداري را ايجاد مي ها و لنفوسيت ها، ائوزينوفيل ها، مونوسيت ها، نوتروفيل سرحد خستگي روي تعداد لكوسيت
زول نيز بطور معناداري افزايش مي يابد. نتايج پژوهش همچنين نشان مي دهد كه بالفاصله كند. همچنين غلظت هورمون كورتي

ها از  به علت دمارژيناسيون لكوسيت پس از تمرين شديد هوازي گلبولهاي سفيد خون، بسيج مي شود و اين پديده احتماأل
ن خون و فشارخون و افزايش سطح هورمون ششها، مغز استخوان و گره هاي لنفاوي مي باشد. افزايش جريا ،ديواره عروق

زمودنيها، علل احتمالي اين دمارژيناسيون مي تواند باشد. با توجه به نتايج، به مربيان و ورزشكاران پيشنهاد مي شود آكورتيزول 
جهت حفظ فاكتور تمرين، تغذيه و استراحت پس از تمرين، توجه كافي مبذول دارند. و  3كه در برنامه ريزي ورزشي خود به 

هاي نامطلوب در هنگام مسابقات و تمرينات باالي بدني اجتناب كنند و نكات بهداشتي و ايمني را  بدن بازيكنانشان از استرس
) تأثير يك جلسه فعاليت فزاينده هوازي بر زير رده 1373در تحقيق ديگر اميرساسان (. )4(بدنبال تمرينات شديد رعايت نمايند

نوتروفيل ورزشكاران جوان و بزرگسال را  بررسي نمود و به نتايج ذيل دست يافت: تغييرات درصد  هاي گلبولهاي سفيد خون
بازوفيل ها، ائوزينوفيل هاي خون آزمودنيهاي بزرگسال و جوان، قبل، بالفاصله و يك ساعت  مونوسيت ها، ها، لنفوسيت ها،

                                                 
2. Nieman and tyvood 
2 . Mel nikov and et al 
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بازوفيل ها و  مونوسيت ها، نه، اين تغييرات معني دار درپس از انجام آزمون بروس معني دار بود كه در مقايسه هاي چندگا
ائوزينوفيل ها مشاهده نشد. بطور خالصه نتايج تحقيق نشان داد كه فعاليت فزاينده هوازي تا سرحد خستگي سبب تغييرات معني 

ك ساعت پس از انجام دار در نوتروفيل ها و لنفوسيت هاي خون آزمودنيهاي اين تحقيق در مقايسه هاي، قبل، بالفاصله و ي
آزمون گرديد، كه در آزمودنيهاي جوان تعداد نوتروفيل هاي خون بالفاصله پس از انجام آزمون بطور معني دار افزايش يافت و 
در مرحله يك ساعت پس از انجام آزمون نيز همچنان رو به افزايش بود. در آزمودنيهاي بزرگسال نيز تعداد نوتروفيل هاي خون 

از انجام آزمون بطور معني دار افزايش يافت، اما در مرحله يك ساعت پس از انجام آزمون نسبت به مرحله  بالفاصله پس
بالفاصله پس از آزمون بطور معني دار كاهش يافت. تعداد لنفوسيت هاي خون آزمودنيهاي جوان و بزرگسال، بالفاصله پس از 

پس از انجام آزمون نيز نسبت به قبل از آزمون و بالفاصله پس از انجام آزمون بطور معني دار افزايش يافتند و يك ساعت 
آزمون بطور معني دار كاهش يافتند. بنابراين تمرينات فزاينده هوازي تا سر حد خستگي يك عامل استرس زا و سركوب گر 

ا و نوتروفيل ها در ديگر سيستم ايمني بشمار مي رود و تغييرات سيستم ايمني خون در جوانان و بزرگسال به غير از لكوسيت ه
 عوامل مشابه مي باشد. 

بطور كلي امكان دارد تغييرات ريتم بيولوژيك بر اثر تمرينات هوازي بر روي عملكرد سلولهاي ايمني كشتي گيران اثر گذار 
و عوامل هفته تمرين هوازي در دو وقت صبح و عصر بر تغييرات هماتولوژي گلبولهاي سفيد  8باشد. در تحقيق حاضر، اثر 

  سيستم ايمني كشتي گيران را بررسي مي نمايد.
  روش تحقيق 

تحقيق حاضر از نوع آزمايشگاهي بوده چون در يك موقعيت فيزيكي جدا از موقعيت عادي زندگي انجام گرفته و متغير مستقل 
تجربي است، زيرا بر روي  يمهنرا دستكاري كرده و متغيرهاي ناخواسته ديگر را با دقت هر چه بيشتر كنترل مي كند و همچنين 

وراثت، اندازه و تركيب بدني، تغذيه و خواب آزمودني ها و افراد كشتي گير انجام گرفته، و نمي توان همه شرايط را از قبيل 
اين تحقيق با توجه به طول زمان، از نوع مقطعي و به لحاظ استفاده از نتايج  .رواني را به طور كامل كنترل كرد -عوامل روحي

، با اين وجود سعي پژوهشگر بر آن بوده كه تا آنجا كه ممكن است محدوديت ها و عوامل عدم بدست آمده كاربردي است
كنترل در تحقيق را شناسايي كرده و مورد ارزشيابي كمي و كيفي قرار دهد تا بتواند نتايج تحقيق خود را مستدل تر و عيني تر 

  ارائه نمايد. 
  آزمودني ها:
سال سابقه  7و  با حداقل  1389تحقيق حاضر را اعضاء تيم كشتي باشگاه فوالد مباركه استان اصفهان در سال  نمونه آماري

  حضور در رقابت هاي حرفه اي تشكيل دادند.
  روش انتخاب نمونه ها

ني و همچنين به منظور ارزيابي تركيب بد براي همگن ساختن آزمودني ها آزمون سنجش آمادگي جسماني به عمل آمد،
پس از اينكه آزمودني  استفاده شد تا اطالعات فيزيولوژيكي آزمودنيها به دست آيد. 1ورزشكاران از دستگاه آناليز تركيب بدن

سپس ويژگي هاي آزمودني ها شامل مشخصات عمومي،  د تحت معاينة پزشكي قرار گرفته،هاي تحقيق، گزينش نهايي شدن

                                                 
1 . Body composition   
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كشتي گير (با حداكثر اكسيژن  40و در نتيجه بدست آمد.  هپرسشنامة محقق ساخت وضعيت سالمتي و رضايت نامه آنان از طريق
  ) قرار گرفتند.  =10Nگروه ( 4 ميلي ليتر در كيلوگرم در دقيقه) به طور در دسترس در  45مصرفي باالي 

  :متغيرها شامل
  متغيرهاي مستقل:

هفته  8ينه كه محقق از آن در دو وقت صبح و عصر به مدت متغيرهاي مستقل در اين تحقيق عبارتند از آزمون توان هوازي بيش
  استفاده كرد.

  متغيرهاي وابسته:
  ) مي باشد.گلبولهاي سفيد خونسيستم ايمني كه شامل ( عاملمتغيرهاي وابسته تحقيق عبارتند از 

  فاكتورهاي سيستم ايمني اندازه گيري شيوه اجراي تحقيق و
نوبت  طي دو روز در  8نفر كشتي گير حرفه اي (گروه هاي كنترل و آزمايش) در  40نمونه خون به شرح ذيل از  160تعداد

نفر در گروه آزمايش و  10نوبت هاي صبح و عصر (جلسه اول و بيست و چهارم) از دست آزمودني ها گرفته شد. به شكلي كه 
ايي كه در اندازه گيري هاي نفر در گروه كنترل نوبت صبح جلسه اول به صورت ناشتا جهت حذف مواد يا چربي ه 10

را طبق  (آزمون بروس)پارامترهاي دستگاهي مداخله مي نمايند، خون گيري شد. سپس آزمودني ها اجراي ورزشي هوازي 
دستورالعمل (كه در روش اجراي آزمون به آن اشاره شده است) انجام داده و پس از آن مجددأ نمونه خون دوم اخذ شد. اين 

  صبح و عصر انجام گرديد. 24بت عصر نيز انجام شد. همچنين مراحل فوق دقيقا در جلسه عمل در جلسه اول نو
سي سي خون وريدي از دست آزمودني ها  2خون گيري پس از بستن گاروي بازويي به مدت كمتر از يك دقيقه به مقدار 

EDTA-K2 ميكروليتر محلول 20گرفته شد و در ويال هاي پالستيكي كه حاوي 
بود ريخته شد و در كمتر از نيم ساعت   1

  براي تجزيه و تحليل آزمايشگاهي به آزمايشگاه برده شد. 
 اندازه گيري در اين تحقيق شامل اندازه گيري حداكثر اكسيژن مصرفي و اندازه گيري لكوسيت ها مي باشد كه در زير به شرح

  پرداخته مي شود: چگونگي آن
كه يك آزموني هوازي بيشينه  استاندارد است،  بروسبدين منظور از آزمون ي: اندازه گيري حداكثر اكسيژن مصرف

در آغاز فرد بر روي نوار گردان راه  "آزمون بروس بر روي نوار گردان انجام مي شود . و هفت مرحله دارد معموالاستفاده شد. 
پردازد و در صورت توانايي براي ادامه فعاليت مي رود و با افزايش سرعت و شيب از مرحله سوم و چهارم به راه رفتن سريع مي 

) شيب و سرعت نوار گردان مشخص 1دقيقه طول مي كشد . در جدول ( 3شروع به دويدن مي كند. هر مرحله از آزمون بروس 
  شده است. 

  ) شيب و سرعت نوار گردان1جدول(
  شيب  مرحله 

  (درصد)
  
  

  مايل در ساعت

  سرعت
  

  كيلومتر در ساعت

  
  

  قهمتر در دقي
  45  2.7  1.7  10  اول

                                                 
1 . Ethylene Diamine Tetra Acetate  
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  67  4  2.5  12  دوم
  92  5.5  3.4  14  سوم

  113  6.8  4.2  16  چهارم
  133  8  5  18  پنجم
  147  8.8  5.5  20  ششم
  160  9.6  6  22  هفتم

در آزمون بروس بندرت فردي مي تواند تا مرحله ششم و هفتم فعاليت را ادامه دهد و تنها دوندگان استقامتي داراي اين توانايي 
ند. هر گاه فرد دچار خستگي مفرط شود و ديگر قادر به ادامه فعاليت نباشد فعاليت متوقف مي شود و زمان فعاليت و ضربان هست

  )1386قلب ثبت مي شود (شريفي 
  روش هاي آماري

به منظور جمع آوري اطالعات و همسان كردن وضعيت سالمتي، مشخصات فردي، سابقه ورزشي و وضعيت تغذيه نمونه هاي 
  حقيق، پرسشنامه خاصي تهيه شد. ت

در اين پژوهش براي تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوري شده از روش هاي آمار توصيفي كه شامل تجزيه و تحليل اطالعات 
جمع آوري شده و شاخصهاي پراكندگي مانند انحراف معيار، ميانگين و نمودارهاي مربوطه به توصيف اطالعات جمع آوري 

 tو در ادامه از  آمار استنباطي براي آزمون فرضيه هاي تحقيق استفاده گرديد. كه شامل آزمون هاي لوين، شده پرداخته شد 
همبسته و تحليل كواريانس مي شود. از آزمون لوين براي مشخص كردن تجانس واريانس ها، و جهت آگاهي از اختالف 

همبسته براي آگاهي از مقايسه تأثير وقت صبح يا  tاز آزمون احتمالي بين ميانگين هاي پيش آزمون و پس از آزمون گروه ها و 
عصر بر روي پاسخ هركدام از متغير هاي وابسته به آزمون توان هوازي بيشينه و از آزمون تحليل كواريانس براي مقايسه اثر 

ده گرديد. عمليات آماري زمان) استفا -تمرين هوازي روي متغيرها ( گروه كنترل و آزمايش، زمان صبح و عصر و تعامل گروه 
براي رسم  Excel 2003همچنين از نرم افزارانجام پذيرفت.   ≥05/0pدر سطح معناداري 15نسخه  spssنيز بوسيله نرم افزار 

  گرديد.نمودارها استفاده 
  نتايج و يافته هاي تحقيق

) آورده 2دول (جخون كشتي گيران در  نتايج آزمون توان هوازي بيشينه (آزمون بروس) گروه آزمايش صبح بر گلبولهاي سفيد
  شده است. 

  
  گروه آزمايش صبحگلبولهاي سفيد ) نتايج آزمون توان هوازي بيشينه(آزمون بروس)  بر 2جدول (
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و همچنين پس آزمون جلسه اول  24پيش آزمون جلسه اول و  مشاهده شده در خصوص تعداد گلبولهاي سفيد tبا توجه به اينكه 
تفـاوت   در گـروه آزمـايش صـبح    24معنادار بوده بنابر اين بين پيش آزمون و پس آزمـون جلسـه اول و    ≥05/0pدر سطح  24و 

  وجود دارد.
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

) آورده 3خون كشتي گيران در جدول ( گلبولهاي سفيدنتايج آزمون توان هوازي بيشينه (آزمون بروس) گروه آزمايش عصر بر 
  شده است. 

  گروه آزمايش عصر گلبولهاي سفيدهوازي بيشينه(آزمون بروس)  بر  ) نتايج آزمون توان3جدول (

نوبــــت انــــدازه   جلسه تمرين ميانگين انحراف معيار tهمبسته سطح معناداري
 گيري

 

  آماره        متغير
          
 آزمون

گلبولهاي      پيش آزمون اول 7460 12/1529 -514/4 001/0
 سفيد

  
  بروس
  
 

10/1459 7970 24 

009/0  
558/0-  

78/1869  پس آزمون اول 8550 
1351 8690 24 
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و همچنين پس آزمون جلسه اول  24پيش آزمون جلسه اول و  مشاهده شده در خصوص تعداد گلبولهاي سفيد tبا توجه به اينكه 
 تفـاوت  در گـروه آزمـايش عصـر    24معنادار بوده بنابر اين بين پيش آزمون و پس آزمـون جلسـه اول و    ≥05/0pدر سطح  24و 

  وجود دارد.

مقايسه ميانگين و انحراف معيار گلبول هاي سفيد بر حسب گروه به تفكيك جلسه در پس آزمون جلسه اول صبح و عصر 
  ) آمده است.4گروههاي كنترل و آزمايش در جدول  (

  
  ) مقايسه ميانگين و انحراف معيار گلبول هاي سفيد بر حسب گروه در پس آزمون جلسه اول4جدول (

    
  
  
  
  

  
ح و عصر گروههاي كنترل و ميانگين گلبول هاي سفيد بر حسب گروه به تفكيك جلسه در پس آزمون جلسه اول صب -1نمودار 

  آزمايش

سطح 
 معناداري

 نوبت اندازه گيري جلسه تمرين ميانگين انحراف معيار tهمبسته
 

 آماره متغير

  
 آزمون

   پيش آزمون اول 7330 44/968 -581/5 000/0
 گلبولهاي سفيد

 
  بروس
  
 

049/733 7975 24 

000/0  
951/6-  

46/777  پس آزمون اول 7800 
49/711  8420 24 

  انحراف معيار  ميانگين  زمان  گروه  بت آزمون نو  متغير
  

  گلبول سفيد
  

پس آزمون جلسه 
  اول 
  

  65/786  7737  صبح  كنترل
  26/1663  7881  عصر

  46/777  7800  صبح  آزمايش
  78/1869  8550  عصر
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در جلسه اول صبح و  زمان -گلبولهاي سفيد بر حسب گروه، زمان و تعامل گروه براي مقايسه  تحليل كواريانس Fنتايج آزمون 
  ) آمده است.5در جدول ( گروه هاي كنترل و آزمايش عصر

گروه هاي  در پس آزمون جلسه اول صبح و عصر مانز -گلبولهاي سفيد بر حسب گروه، زمان و تعامل گروه ) مقايسه 5جدول (
  كنترل و آزمايش

  آماره     
  

  متغير  

  Fآزمون  منبع
  (تحليل كواريانس)

ميزان تفاوت   سطح معناداري
Eta(درصد)  

توان آماري 
Power1  

  
  گلبول سفيد

  0/1  9/45  000/0  674/29  گروه
  580/0  4/12  033/0  938/4  زمان
  572/0  2/12  034/0  845/4  زمان -تعامل گروه

  p ≥05/0مشاهده شده در خصوص پس آزمون جلسه اول گروه آزمايش و كنترل در سطح F،  5بر اساس يافته هاي جدول 
تفاوت معنادار وجود دارد. به عبارت ديگر ارائه متغير گلبولهاي سفيد زمان  -معنادار بوده بنابراين بين گروه، زمان و تعامل گروه

(آزمون بروس) در پس آزمون جلسه اول بين گروه هاي كنترل و آزمايش و همچنين گروه هاي صبخ و ي مستقل تمرين هواز
  گلبولهاي سفيد شده است. زمان عصر بيشتر از صبح بوده است. تعدادعصر و تعامل بين اين دو باعث افزايش معني دار در 

صبح و عصر  24تفكيك جلسه در پس آزمون جلسه مقايسه ميانگين و انحراف معيار گلبول هاي سفيد بر حسب گروه به 
  ) آمده است.6گروههاي كنترل و آزمايش در جدول  (

  24) مقايسه ميانگين و انحراف معيار گلبول هاي سفيد بر حسب گروه در پس آزمون جلسه 6جدول (
    

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                 
 . نشان دهنده کافی بودن نمونه که با يک مقايسه می شود١

 

  انحراف معيار  ميانگين  زمان  گروه  نوبت آزمون   متغير
  

  گلبول سفيد
  

   24پس آزمون جلسه 
  

  73/575  7660  صبح  نترلك
  16/1529  7840  عصر

  49/711  8420  صبح  آزمايش
  09/1351  8690  عصر
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صبح و عصر  24ميانگين گلبول هاي سفيد بر حسب گروه به تفكيك جلسه در پس آزمون جلسه  - 2نمودار                         
  گروههاي كنترل و آزمايش

صبح و  24در جلسه  زمان -گلبولهاي سفيد بر حسب گروه، زمان و تعامل گروه براي مقايسه  حليل كواريانست Fنتايج آزمون 
  ) آمده است.7در جدول ( گروه هاي كنترل و آزمايش عصر

گروه هاي  صبح و عصر 24در پس آزمون جلسه  زمان -گلبولهاي سفيد بر حسب گروه، زمان و تعامل گروه ) مقايسه 7جدول (
  ل و آزمايشكنتر

  
  آماره     

  
  متغير  

  Fآزمون  منبع
  (تحليل كواريانس)

ميزان تفاوت   سطح معناداري
Eta(درصد)  

توان آماري 
Power 

  
  

  گلبول سفيد

  0/1  8/63  000/0  8/61  گروه
  546/0  5/11  04/0  55/4  زمان
  225/0  2/4  225/0  52/1  زمان -تعامل گروه

  
  p ≥05/0   سطح گروه آزمايش و كنترل در  24ه شده در خصوص پس آزمون جلسه مشاهد F،  7بر اساس يافته هاي جدول 

، اما بين تفاوت معنادار وجود دارد گلبولهاي سفيد معنادار بوده بنابراين بين گروه (آزمايش و كنترل) و زمان (صبح و عصر)
(آزمون بروس) رائه متغير مستقل تمرين هوازي تفاوت معنادار وجود ندارد. به عبارت ديگر اگلبولهاي سفيد زمان  -تعامل گروه

 تعدادبين گروه هاي كنترل و آزمايش و همچنين گروه هاي صبخ و عصر باعث افزايش معني دار در  24در پس آزمون جلسه 
و گلبولهاي سفيد شده است، زمان عصر بيشتر از صبح بوده است. اما تعاملي بين گروه هاي كنترل و آزمايش در دو وقت صبح 

  عصر وجود ندارد. 
  بحث و نتيجه گيري
با تمرين هوازي در دو وقت صبح و عصر بود. هفته  8كشتي گيران به  گلبول هاي سفيدبررسي پاسخ هدف از پژوهش حاضر 

گلبول هاي سفيد توجه به نتايج به دست آمده مي توان گفت، تمرين هوازي در دو وقت صبح و عصر سبب ايجاد تغييراتي در 
دو گروه صبح و عصر در شرايط مورد نظر در تحقيق شد، كه البته تغييرات گلبولهاي سفيد در شرايط مذكور معني دار خون در 

كنترل و آزمايش جلسه  مشاهده مي شود كه تعداد لكوسيت هاي خون در دو گروه صبح و عصر 2و1با توجه به نمودارهاي بود.
پاسخ هاي همراه با يك فعاليت شديد، بسيار شبيه واكنش هايي  .ش يافته استپس از تمرين به طور قابل توجهي افزاي 24اول و 

در پژوهشي تعداد  ).13است كه توسط عفونت تحريك مي شوند، كه اين مرتبط به افزايش تعداد لوكوسيت هاي خون است(
د افزايش يافت و يك درص 72/79ها در آزمودني هاي جوان بالفاصله پس از تمرين نسبت به قبل از تمرين  كل لكوسيت

مرد بازيكن ليگ راگبي انجام دادند 18تحقيقي بر روي  ).6درصد باالتر بود( 7ساعت پس از تمرين نسبت به قبل از تمرين نيز 
كه علت كاهش سيستم ايمني در بازيكنان را بواسطه كاهش ذخيره گليكوژن ماهيچه ها و يا كاهش توليد كاتكول آمين دانسته 

در وقت صبح و عصر افزايش معني داري بر ميزان گلبولهاي سفيد در وقت عصر تمرين هوازي نتايج نشان داد  همچنين .)7(اند
تفاوت  زمان گلبولهاي سفيد -و بين گروه، زمان و تعامل گروهدر وقت صبح ايجاد مي كند تمرين هوازي نسبت به انجام 
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بين گروه  24(آزمون بروس) در پس آزمون جلسه اول و ين هوازي معنادار وجود دارد. به عبارت ديگر ارائه متغير مستقل تمر
 گلبولهاي سفيد تعدادهاي كنترل و آزمايش و همچنين گروه هاي صبح و عصر و تعامل بين اين دو باعث افزايش معني دار در 

شرايط ديگري همچون  بنابراين از اين يافته ها مي توان فهميد كه بر حسب نوع فعاليت بدني، مدت و شدت آن و .شده است
  محيط (دما و رطوبت)، وهله هاي مختلف فعاليت بدني تغييرات متفاوتي را در ميزان گلبولهاي سفيد ايجاد مي كند. 

نشان داد كه فعاليتهاي بدني تك جلسه اي باعث افزايش و تجمع تمركز ميزان گلبولهاي سفيد خون محيطي مي شود  پژوهشي
اين تغييرات در عوامل فوق الذكر به مدت و پيوستگي فعاليت و شرايط بيروني و نيز به درجه  ولي از طرفي گسترش و افزايش

صالحيت و مهارت فرد ورزشكار بستگي دارد. بنابراين مي توان گفت كه هر اندازه فعاليت بيشتر، طوالني تر و با شدت بيشتري 
صبح و عصر را مي توان به  24جلسه اول و  دم اختالف بين نتايجباشد، تغييرات بيشتري خواهيم داشت و در واقع در اين جا نيز ع

عدم تاثير زمان روز بر روي ميزان تاثير آزمون مذكور بر روي تعداد لكوسيت هاي خون دانست و منشاء اين عدم اختالف را مي 
به اين  در تحقيقي ديگرهمچنين  ).13( توان به عدم تاثير زمان روز بر روي خود آزمون به عنوان يك وهله فعاليت بدني دانست

كه افزايش تعداد گلبولهاي سفيد و زير مجموعه هاي آن با شدت و مدت تمرين رابطه مستقيم دارد، ولي بر  شدهنكته اشاره 
تغييرات لكوسيتها و زير رده هاي آنها در هنگام تمرينات شديد و بلند مدت به  .)18(ميزان آمادگي افراد نسبت معكوس دارد

متعددي از جمله زمان، شدت و دوره ي تمريني و رژيم غذايي، تراكم هورمون ها و سيتوكين ها، تغييرات دماي بدن و  عوامل
تمرين هوازي . همچنين دقيق تري نياز دارد، وابسته است جريان خون و عوامل ديگري كه روشن شدن آنها به تحقيقات بيشتر و

، 11، 2، 1(افزايش معني دار در ميزان گلبولهاي سفيد كشتي گيران مي شود ) در وقت عصر نشان دهنده بروس(شامل آزمون 
درجه اي دماي هواي بعد از  4در واقع اين آزمون از لحاظ شدت در سطح بااليي قرار داشت. از طرفي باالتر بودن  )15و  13

از طرفي نتايج نشان مي دهند كه  ).10(در وقت صبح باشدتمرين هوازي ظهر نسبت به صبح نيز مي تواند دليلي بر تشديد تاثير 
مخالف باشد  برخي مواد خاص در خون ورزشكاران يافت شده است كه براي مثال  ديگريافته هاي بعضي از اين يافته ها با 

انجام برخي چرخه هاي ورزشي مداوم باعث كاهش مقادير هماتوكريت و هموگلوبين و مقادير گلبول هاي سفيد و قرمز مي 
ر نتيجه ميزان رقت خون و توانايي جابجايي اكسيژن افزايش يافته و ميزان گلوبولين سرم، تري گليسيريد ها، و كلسترول شود و د

كاهش خواهد يافت اين حالت از مواد شيميايي را آنتي آتروژن مي گويند كه از ايجاد بيماري هاي چرخه اي ايسكمي و ديگر 
يش هاي انجام شده بر روي مقادير بيوشيميايي نشان مي دهد كه عالرقم مقادير بيماري هاي عروقي جلوگيري مي كند. آزما

مساوي كه در رابطه با تعداد گلبولهاي سفيد بررسي شدند مشخص شد كه ميزان لنفوسيت ها و پالكتها در ورزشكاران افزايش 
مورد سازوكارهاي اين تغييرات عوامل ديگري به نظر مي رسد در    ).19(يافته است در حاليكه مقادير نوتروفيل ها هنوز كم بود

نيز نقش داشته باشند، به طوري كه نمي توان آنها را تنها به يك سازو كار خاص نسبت داد. با اين حال، تعداد تغييرات ايجاد 
 شن نيست كهشده به واسطه ورزش در تعداد و توزيع لكوسيت ها و زير رده هاي آن در اكثر تحقيقات موقتي و ناپايدارند و رو

   اين عوامل به چه ميزان دستگاه ايمني را تحت تأثير قرار مي دهند.
 تمرين هوازي در عصر نسبت به صبح هفته 8بطور كلي يافته هاي اين پژوهش حاكي است تغييرات دستگاه ايمني سلولي در پي 

. به نظر مي ابل مالحظه اي نشان داده استوت قتفا زمان -صبح و عصر) و تعامل گروه گروه ها (كنترل و آزمايش)، زمان(بين 
رسد نيمرخ پاسخ دستگاه ايمني انسان به فعاليت ورزشي نيازمند مطالعات بيشتر در زمان طوالني تر و بررسي متغيرهاي مؤثر بر 

  آن باشد. 
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صبح يا عصر مبذول دارند. بر بنابراين به كشتي گيران و مربيان توصيه مي شود توجه ويژه اي به نوع تمرين با توجه به عامل زمان 
  اساس يافته هاي اين تحقيق، تمرين هوازي در عصر يك عامل مؤثر براي سيستم ايمني خون كشتي گيران  محسوب مي شود.
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