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یک جلسه فعاليت استقامتی فزاینده در محيط گرم بر کورتيزول سرم،  اثر

ورزشکاران دختر شهر ضربان قلب، فشار خون و زمان رسيدن به واماندگی در 

 تهران
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اسالمی، تهران، ایران دانشگاه آزاد ،واحد تهران مرکز ،بدنی تربیتدانشکده ، کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی  

 

 هچکيد

ضربان قلب، فشار خون  یک جلسه فعالیت استقامتی فزاینده در محیط گرم بر کورتیزول سرم،اثر هدف از انجام این پژوهش، تعیین 

باشد ها میمتابولیسم قندها و چربی کننده تنظیمهای هورمون ترین مهمکورتیزول یکی از  .دختر شهر تهران انجام گرفته است ورزشکاران

سبب افزایش  درنتیجهمنبع سوخت و  عنوان بهها شود و منجر به استفاده بیشتر از چربیهای چربی میپیدها از بافتکه موجب خروج لی

در  گیری نمونهشود. روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است. حجم نمونه با استفاده از روش های عضالنی میتولید انرژی در سلول

محیط گرم،  عنوان به گراد سانتیدرجه  41- 40 یدامنه نفر تمرین استقامتی فزاینده در 11یک گروه نفر تعیین گردید که به  11دسترس 

قد ، میانگین 11/46±04/0محیط طبیعی با میانگین سن  عنوان به گراد سانتیدرجه  44-40 یتمرین استقامتی فزاینده در دامنه

 بندی تقسیم 11/1 ±17/1و نسبت دور کمر به لگن  41/41±41/4دن ، میانگین شاخص توده ب47/67 ±10/7، میانگین وزن 10/1±64/1

آوری مجزا روی نوارگردان انجام دادند. روش جمع صورت بهها به مدت یک جلسه تمرین استقامتی را شدند. در این پژوهش آزمودنی

ن قلب پس از اجرای آزمون با استفاده از . بدین ترتیب سطح کورتیزول، فشار خون، ضرباباشد میاطالعات مبتنی بر آزمایشات کلینیکی 

افزار  نرمگیری مکرر با استفاده از ها با استفاده آنالیز واریانس در اندازهداده وتحلیل تجزیهانجام شد.  فشارسنجآزمایش خون و دستگاه 

spss  ،محیط گرم بر میزان کورتیزول سرم،  ها نشان داد یک جلسه تمرین استقامتی فزاینده درآماری داده وتحلیل تجزیهانجام گرفت

آماری نشان داد، یک جلسه تمرین استقامتی  وتحلیل تجزیههمچنین  داری وجود دارد.تفاوت معنی p<11/1فشار خون و ضربان قلب 

س نتایج داری وجود ندارد. بر اساتفاوت معنی p<11/1فزاینده در محیط گرم بر میزان فشار خون ریکاوری و ضربان قلب ریکاروی 

تواند میزان کورتیزول سرم، فشار خون، ضربان قلب را توان نتیجه گرفت، فعالیت استقامتی فزاینده در محیط گرم میپژوهش حاضر می

افزایش در محیط گرم بیشتر از محیط طبیعی  حال بااین. باشد می متغیرهااین تغییر حاکی از افزایش میزان  نتایج ؛ ودستخوش تغییر کند

 .که با توجه به پوشش دختران این عوامل بایستی در نظر گرفته شود باشد می

 

 .فعالیت استقامتی فزاینده، کورتیزول، فشار خون، ضربان قلب، محیط گرمهای کليدی:  واژه
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