
 چکیذُ
آثار هکول یاری عیز تز پاعخ شاخض ّای التْاتی ٍ فشار اکغایشی تشاق سًاى تعییي ّذف اس ایي هطالعِ تزرعی ٍ 

 -پضٍّش حاضز اس ًَع ًیوِ تجزتی ٍطزح تحمیك پیش آسهَى ٍرسشکار هتعالة یک جلغِ فعالیت َّاسی پیشزًٍذُ تَد.

سى  30اى ٍرسشکار شْز رشت تَد کِ اس هیاى آًْا تعذاد پظ آسهَى اعت. جاهعِ آهاری ایي پضٍّش شاهل سًاى جَ

عال عاتمِ توزیي تِ شکل ًوًَِ در دعتزط اًتخاب ٍ عپظ  2عال ٍ تا داشتي حذالل  35تا  25ٍرسشکار تا داهٌِ عٌی 

ایي پضٍّش ای گیزی هتغیزّ ًفز (تمغین شذًذ. تزای اًذاسُ 15ًفز ( ٍ دارٍ ًوا )  15تِ طَر تظادفی تِ دٍ گزٍُ تجزتی ) 

هیلی گزهی هکول عیز ًیچز  500لزص از  اعتفادُ شذ. ، لذعٌج دیَاری، کالیپز، هتزًَاری Raceاس: تزاسٍی دیجیتالی

رٍس لزص ّا  14عاعت ّوزاُ تا غذا تِ هذت  12تار در رٍس تا فاطلِ  2اهزیکا اعتفادُ شذ. آسهَدًی ّا  عاخت کشَرهیذ 

تِ در ایي تحمیك اس آسهَى تزٍط تز رٍی ًَارگزداى  س کپغَل الکتَس اعتفادُ شذ.را هظزف کزدًذ. تزای گزٍُ دارًٍوا ا

تحلیل ٍاریاًظ تا اًذاسُ گیزی ّای هکزر ٍ آسهَى تی هغتمل تزای اعتفادُ شذ. اس آسهَى عٌَاى فعالیت َّاسی پیشزًٍذُ 

ًتایج آهاری ًشاى داد کِ  اعتفادُ شذ. 23Spssّا اس ًزم افشار اعتفادُ شذ. تزای تجشیِ ٍ تحلیل دادُآسهَى فزضیِ ّا 

ّن در هزحلِ تعذ اس  ّن در هزحلِ لثل اس هکول گیزی عیز ٍ MDAهَجة افشایش هعٌی دار  فعالیت َّاسی پیشزًٍذُ

ًشذ. ٍلی در  فعالیت َّاسی پیشزًٍذُپظ اس اًجام  MDAهکول گیزی عیز شذ ٍ هکول گیزی عیز هاًع اس افشایش 

پظ اس هکول گیزی عیز تِ  MDAدُ اس آسهَى تعمیثی تًَفزًٍی هشخض گزدیذ کِ افشایش همایغِ هزاحل تا اعتفا

 MDAًغثت افشایش آى لثل اس هکول گیزی عیز کوتز تَدُ اعت ٍ در ًتیجِ هکول گیزی عیز هَجة افشایش کوتز 

زٍُ دارًٍوا کوتز پظ اس هکول گیزی در گزٍُ هکول عیز در همایغِ تا گ MDA. ّویٌطَر همذار ( P =05/0)هی شَد 

 SODهَجة افشایش هعٌی دار فعالیت َّاسی پیشزًٍذُ ًتایج آهاری ًشاى داد کِ  SOD. در هَرد هتغیز ( P =03/0)تَد 

فعالیت َّاسی ّویٌطَر ًتایج آهاری ًشاى داد کِ  در دٍ حالت لثل ٍ تعذ اس هکول گیزی در گزٍُ هکول عیز شذ.

. در هَرد هتغیز ( P =03/0)اس هکول گیزی عیز تِ ًغثت لثل اس آى هی شَد پظ  SODهَجة افشایش تیشتز  پیشزًٍذُ

IgA  ،ُهَجة کاّش هعٌی داری  فعالیت َّاسی پیشزًٍذIgA  ٍ ، در لثل ٍ تعذ اس هکول گیزی در گزٍُ هکول عیز شذ

لثل اس هکول  تعذ اس هکول گیزی عیز در همایغِ تا IgAشَد ، ٍلی کاّش  IgAهکول عیز ًتَاًغت هاًع اس کاّش 

در گزٍُ هکول عیز در همایغِ تا گزٍُ دارًٍوا  IgA. ّویٌطَر همذار ( P =03/0)گیزی در گزٍُ هکول عیز ، کوتز تَد 

. تا ( P =01/0)تیشتز تَد کِ ایي تفاٍت اس لحاظ آهاری هعٌی دار تَد  فعالیت َّاسی پیشزًٍذُتعذ اس هکول گیزی ٍ 

ثَد عولکزد ٍ کاّش آعیة ٍ طذهات تِ دًثال کوک ّای ارگَصًیکی ّغتٌذ ، تِ تَجِ تِ ایٌکِ ٍرسشکاراى تزای تْ

زفیت آًتی ٍرسشکاراًی کِ در فعالیت ّای شذیذ درگیز هی شًَذ هی تَاًٌذ اس هکول عیز تِ عٌَاى راّی تزای افشایش ظ

 اکغیذاًی اعتفادُ کٌٌذ.

 فعالیت َّاسی پیشزًٍذُ ، تشالی فشار اکغایشی ، شاخض ّای التْاتی، هکول یاری عیز  کلید واژه:

 


