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 چکیده
 

 والیبالیست به دنبال تمرینات مقاومتی در مردان HS-CRP تعیین آثار مکمل چای سبز بر پاسخ کورتیزول و

 

 کرباسدهیپریسا سالم 

 

به دنبال تمرینات  HS-CRP تعیین آثار مکمل چای سبز بر پاسخ کورتیزول و  پژوهش، نیا از هدف

 56/11±03/1 سن)مرد والیبالیست  نفر 03 تحقیق این هایآزمودنی .باشدمی مقاومتی در مردان والیبالیست

قبل از تمرین با  ها یآزمودن .باشندمی( کیلوگرم 05/31±51/2 وزن و مترسانتی 63/111±30/2 قد سال،

 محل اجرای پژوهش آشنا شدند و قد و وزن و سن هر آزمودنی ثبت گردید. 

مصرف مکمل  روه تجربی یک:گ -1انتخاب شدند ) نفرهبه صورت تصادفی در سه گروه ده  ها یآزمودن

برای هر سه گروه کنترل(.  -0تمرین مقاومتی و گروه تجربی دو:  -2چای سبز به همراه تمرین مقاومتی، 

مدت هشت ه ب ها ننتایج آزموگردید. سپس بررسی ی مربوط به پیش آزمون انجام و نتایج ها تگروه تس

گرم  5چای سبز )ی  هتمرینات مقاومتی همراه با عصار ،به گروه یک. (سه جلسه)هر هفته  ثبت گردید هفته

دقیقه  33الی 53مقاومتی داده شد )هر جلسه به مدت گروه دو فقط تمرینات به  .گرم(2هر وعده و  در روز

 .ی در نظر گرفته نشدتمرین ،گروه سهبرای تمرین مقاومتی( و 

 سطح در آزمون تحلیل واریانسهمبسته و  t آزمون از تحقیق متغیرهای در آماری تفاوت تعیین برای 

تمرین مقاومتی همراه با مصرف عصاره چای که  داد نشان پژوهش یها هیافت .شد استفاده ≥36/3P داریمعنی

 اختالف ها نوالیبالیست در آزمو مردان HS-CRPبر میزان  ،تمرین مقاومتی و گروه کنترلدر مقایسه با سبز، 

 که به حالت ناشتا  خونکورتیزول سبز بر پاسخ  مکمل یاری چایهمچنین  دارد.وجود داری معنی

 .داری داردتاثیر معنی والیبالیست مقاومتی در مردان تمریناتبه دنبال   نمونه گیری شد،

تولید  میزان داریمعنی و توجه قابل طوربه سنگین مقاومتی تمرین که بود این تحقیق این اصلینتیجه 

هفته تمرین مقاومتی  1 نتایج تحقیق نشان داد ،و در نهایت .داد افزایش تمرین از بعد بالفاصله را کورتیزول

تاثیر  والیبالیست مقاومتی در مردان تمریناتبه دنبال  خون HS-CRPچای سبز بر پاسخ مصرف  به همراه

 داری دارد.معنی

 ، والیبالیست چای سبز، قدرتیتمرینات  :کلیدی یها هواژ

  


