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تأثیر و مقایسه دو شیوه تمرینی هوازی مبتنی بر دویدن و تمرینات با وزنه
استقامتی بر روی سیستم ایمنی هومورال زنان خانهدار
شهناز جعفری آستانه ،*1محمدرضا مرادپوریان
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 *1داًشجَی کارشٌاظی ارشذ فیسیَلَشی ٍرزشی .گرٍُ ترتیتتذًی ٍ علَم ٍرزشی ،داًشکذُ ادتیات ٍ علَم اًعاًی ،داًشگاُ آزاد اظالهی ٍاحذ خرمآتاد
(لرظتاى) .ایراى.
2

اظتادیار گرٍُ ترتیتتذًی ٍ علَم ٍرزشی ،داًشکذُ ادتیات ٍ علَم اًعاًی ،داًشگاُ آزاد اظالهی ٍاحذ خرمآتاد (لرظتاى) .ایراى.

چکیده
تحقیق حاضر تا ّذف از اًجام ایي پصٍّش تررظی تأثیر ٍ هقایعِ دٍ شیَُ توریٌی َّازی هثتٌی تر دٍیذى ٍ توریٌات تا ٍزًِ
اظتقاهتی تر رٍی ظیعتن ایوٌی َّهَرال زًاى خاًِدار تَد .در ایي هطالعِ ًیوِتجرتی تعذاد  20زى خاًِدار از شْرظتاى خرم -
آتاد پط از تکویل پرظشٌاهِ تٌذرظتی ٍ ظالهتی ٍ رضایتًاهِ اًتخاب شذُ ٍ تِصَرت تصادفی در دٍ گرٍُ َّازی ٍ اظتقاهت ی
قرار گرفتٌذ .توریٌات گرٍُ َّازی هثتٌی تر دٍیذى ٍ گرٍُ اظتقاهتی شاهل توریٌات اظتقاهتی تا ٍزًِ در  10ای عتگاُ تِهذت 1
ّفتِ اًجام گردیذً .وًَِّای خًَی پیش از توریي ٍ  24ظاعت پط از آخریي جلعِ جوعآٍری شذ .هیساى غلظت
ایوًََگلثَلیيّای ً M ٍ G ،Aیس تا کیتّای ظٌجش پارض آزهَى اًذازُگیری شذ .در ًْایت ًتایج تِدظت آهذُ تا اظتفادُ
از آزهَىّای تی هعتقل ٍ تی ّوثعتِ در ظطح هعٌاداری  0/05درصذ تررظی گردی ذ .پط از ّشت ّفتِ توریٌات َّازی
اختالف هعٌاداری در غلظت ایوًََگلثَلیيّای  M ٍ Gهشاّذُ ًگردیذ ( ،)P>0/ 05تا ایي حال در توریٌات اظتقاهتی کاّش
هعٌاداری در غلظت ایي ایوًََگلثَلیيّا هشاّذُ گردیذ( .)P < 0/ 05غلظت ایوًََگلثَلیي ً Aیس در گرٍُ توریٌات َّازی
کاّش هعٌاداری ( ٍ ) P<0/ 05در توریٌات اظتقاهتی عذم اختالف هعٌاداری را ًشاى هیداد ( .)P>0/ 05در هقایعِ هیاى دٍ
گرٍُ توریٌات َّازی ٍ اظتقاهتی در ظطَح غلظت ایوًََگلثَلیي  Aاختالف هعٌادار هشاّذُ شذ ( .)P<0/ 05اًجام ّ 1فتِ
توریٌات اظتقاهتی هَجة کاّش هعٌاداری در ظطَح ایوًََگلثَلیيّا  M ٍ Gشذُ تا ایي حال اًجام فعالیتّای تذًی یکی از
عَاهل هؤثر تر تغییر رًٍذ کار ظیعتن دفاعی هیتاشذ.
واژههای كلیدی :ایوٌی َّهَرال ،توریي َّازی ،توریي اظتقاهتی ،ایوًََگلثَلیي
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