عىًان:
اثر بروامٍ تمریه مقايمتی َمراٌ با اوسداد عريق بر ًَرمًن رشد ،قدرت ،استقامت عضالوی،
تًان ي درصد چربی بدن در مردان بدوساز
ساالر حقی پرست پارسی
چکیدٌ
یکی از اّذاف هرداى بذًساز بْبَد فاکتَرّای ظاّری ٍ آهادگی جسواًی است کِ هی تَاًٌذ با اًجام توریٌات هماٍهتی بِ آى
دست یابٌذّ .ذف از ایي هغالؼِ همایسِ اثر توریٌات هماٍهتی ّوراُ با اًسذاد ػرٍق بر َّرهَى رشذ ،لذرت ،استماهت
ػضالًی ،تَاى ٍ درصذ چربی بذى در هرداى بذًساز بَد .برای ایي هٌظَر  24هرد بذًساز با سابمِ توریٌی حذالل دٍ سال ٍ
هیاًگیي سٌی  25/62±1/9سال ٍ ٍزى  79/28±8/2کیَگرم ٍ  24/69 ±1/8 BMIکیلَگرم بر هتر هربغ ،بِ عَر تصادفی
بِ دٍ گرٍُ توریي هماٍهتی ّوراُ با اًسذاد ػرٍق ٍ توریي هماٍهتی بذٍى اًسذاد ػرٍق تمسین شذًذّ .ر دٍ گرٍُ برًاهِ
توریي را کِ شاهل دٍ جلسِ توریي بازٍ در ّفتِ بَد ،بِ هذت شش ّفتِ اًجام دادًذ .برًاهِ توریٌی بازٍ شش حرکت برای
ػضالت بازٍ هتشکل از سِ حرکت جلَ بازٍ ٍ سِ حرکت پشت بازٍ بَد .لبل ٍ بؼذ از شش ّفتِ از آزهَدًی ّا ًوًَِ خَى
گرفتِ شذّ ،وچٌیي اًذازُ گیری درصذ چربی بذى با استفادُ از کالیپر ،برای هحاسبِ لذرت ٍ استماهت ػضالًی از حرکت
جلَ بازٍ با ّالترٍ پشت بازٍ با دهبل جفت دست استفادُ شذ ٍ تَاى ػضالًی با استفادُ از پرتاب تَپ هذیسي بال هحاسبِ
گردیذ .اًسذاد ػرٍق بازٍ تَسظ کاف فمظ در بخش فَلاًی بازٍّا اًجام شذ .در تجسیِ ٍ تحلیل استٌباعی یافتِ ّا از آزهَى
کَلوَگرٍف اسویرًَف ٍ برای بررسی عبیؼی بَدى تَزیغ دادُ ّا از آزهَى ّ tوبستِ استفادُ شذّ .وچٌیي از آزهَى t
هستمل ٍ یا از آزهَى هي ٍیتٌی جْت آزهَى فرضیِ ّای پژٍّش استفادُ شذ .سغح هؼٌی داری(  (P>0/05در ًظر گرفتِ
شذً .تایج تحمیك حاکی از آى بَد کِ توریٌات هماٍهتی ّوراُ با اًسذاد ػرٍق بر افسایش استماهت ػضالت جلَ
بازٍ( ٍ )P=0/005پشت بازٍ( )P0=/007تاثیر هؼٌاداری داشت ،اها بر َّرهَى رشذ(  ،)P= 0/607لذرت ػضالًی( 0/674
= ،)Pتَاى ػضالًی(  ٍ )P= 0/41درصذ چربی بذى(  )P= 0/382تاثیر هؼٌاداری ًذاشت .در هجوَع چٌیي استٌباط هی شَد
کِ توریٌات هماٍهتی ّوراُ با اًسذاد ػرٍق بر استماهت ػضالًی هرداى بذًساز تاثیر هثبتی داردّ.رچٌذ در سایر هتغیرّا تغییر
هؼٌاداری دیذُ ًشذ اها با اًجام ایي ًَع توریٌات هی تَاى با شذت کوتر از توریٌات ػادی لذرت ،تَاى ٍ درصذ چربی بذى
ٍرزشکاراى را حفظ کرد.
ياژٌ َای کلیدی :توریي هماٍهتی ،اًسذاد ػرٍقَّ ،رهَى رشذ ،لذرت ،استماهت ،تَاى ،درصذ چربی بذى
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