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فیزیولوژی ورزشی

اثر یک دوره تمرین قدرتی با دو الگوی باردهی متفاوت (هرمی دوگانه و پلکانی
معکوس) بر برخی قابلیتهای فیزیولوژیک کشتیگیران جوان
یعقوب حسینی ،1بهمن میرزایی ،2غالمرضا نعمتی
تاریخ دریافت6936/60/61 :

3

تاریخ پذیرش6936/60/93 :

چکیده
هدف این پژوهش ،مطالعة اثریک دوره تمرین قدرتی با دو الگوی باردهی متفاوت (هرمی
دوگانه و پلکانی معکوس) بر برخی قابلیتهای فیزیولوژیک کشتیگیران جوان بود.به همین
منظور  99نفر از کشتیگیران شهرستان رشت که حداقل  1ماه سابقه تمرین کشتی داشتند،
 606/06سانتیمتر ،وزن 09/93 69/61
 60/96سال ،قد 1/60
(سن 9/09
کیلوگرم،شاخص توده بدنی 90/13±6/61کیلوگرم بر متر مربع و چربی بدن 69/91 0/93
درصد) به صورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند .آزمودنیها به صورت تصادفی به سه
گروه تمرینی با الگوی هرمی دوگانه (0نفر) ،الگوی پلکانی معکوس (0نفر) و گروه کنترل (1
نفر) تقسیم شدند .قدرت ،استقامت عضالنی ،حجم عضالنی ،توان بیهوازی و ترکیب بدنی
کشتیگیران ،قبل و بعد از هشت هفته تمرین اندازهگیری شد .پس از اطمینان از طبیعی بودن
توزیع دادهها با استفاده از آزمون کلموگراف-اسمیرنف ،نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس با
اندازهگیری مکرر و آزمون تعقیبی توکی و همچنین آزمون  tمستقل نشان داد که تفاوت
معنیداری بین دو گروه تمرینی در قدرت و استقامت عضالنی ،حجم عضالنی و ترکیب بدنی
وجود ندارد ()p>6/65؛ ولی بین آنها و گروه کنترل تفاوت معنیداری دیده شد .ارزیابی برون-
ده توان ،نشان داد بین گروههای پلکانی معکوس و هرمیدوگانه ،پلکانی معکوس و کنترل
اختالف معنیداری وجود ندارد()p>6/65؛ اما اختالف بین گروه کنترل و هرمی دوگانه معنی-
دار بود( .)p<6/65نتایج این مطالعه پیشنهاد میکند دو برنامةمتفاوت تمرین مقاومتی
استفاده شده ،نتایج مشابهی در ایجاد حداکثر قدرت و حجم عضالنی ایجاد میکند .اما برای
افزایش استقامت عضالنی ،الگوی باردهی پلکانی معکوس و برای افزایش توان پاها ،الگوی
باردهی هرمی دوگانه مناسبتر است.
واژگان کلیدی :تمرینات قدرتی ،الگوی باردهی هرمی ،الگوی باردهی پلکانی معکوس ،کشتیگیر.

 .1دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه مرکز هرسین (نویسندۀ مسئول)
Email: h_yaghob@yahoo.com
 .2دانشیار دانشگاه گیالن
 .3کارشناس ارشد فیزیولوژی دانشگاه گیالن
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مقدمه
ورزش کشتی یک فعالیت قدرتی -سرعتی است و در آن انجام تمرینات مقاومتی برای بهبود
عملکرد ورزشکار ضروری است ( .)1،2مسابقات کشتی در کالسهای وزنی مختلف انجام
میشود ،در هر وزن کشتیگیر آمادهتر شانس موفقیت باالتری دارد ،زیرا ورزشکار برای اجرای
مکرر فنون و تحمل خستگی نیاز به فاکتور استقامت در قدرت دارد ( .)2برای اجرای تکنیکها
و مهارتها در سطح عالی به قدرت و توان عضالنی باالیی نیاز است ،به خصوص برای فنونی که
با بلند کردن (لیفت کردن) حریف همراه است ( .)3طراحی برنامه ای مناسب ،عامل اصلی
موفقیت در تمرینات قدرتی ،در هر سطحی از آمادگی و هر سنی است ( .)4مهمترین عامل در
طراحی برنامه تمرین مقاومتی ،توجه به متغیرهای اولیه مثل شدت (بار) و حجم تمرین است
( .)5از طریق دستکاری مناسب متغیرهای برنامه تمرین مقاومتی مثل نوع تمرین ،تعداد
ستها ،انتخاب مقاومت ،تعداد تکرارها و یا استراحت بین دورههای تمرینی میتوان برنامههای
متنوعی برای افراد با آمادگیهای مختلف طراحی کرد ( .)3،4حداکثر قدرت ،حجم عضالنی و
توان تنها زمانی کامل میشود که بیشترین واحد حرکتی به کار گرفته شود ( .)6برخی
تحقیقات و بررسیها نشان داده اند بار مشابه  %08تا  %05از 1(1RMتکرار بیشینه)و فراتر از
آن ،اثر بیشتری در افزایش حداکثر قدرت پویا دارد ( ،)5،6محدوده این بار باعث به کارگیری
حداکثر تار عضالنی میشود و به طور ویژه قدرت  1RMرا افزایش میدهد ( .)7مقدار اثر
تمرینات برای افزایش قدرت ،استقامت عضالنی و توان و ...بستگی به نوع سیستم تمرینی به کار
گرفته شده در تمرین با وزنه دارد ( .)0فیشو همکاران ( )2883با مقایسه دو شیوه تمرینی
دلروم(هرمی) و آکسفورد( 1هرمی معکوس) افزایش مشابهی در قدرت  1RMو  10RMگزارش
کردند ( .)9بعضی از مر بیان ،طرفدار استفاده همزمان از بارهای متفاوت به جای استفاده از
بارهای ثابت هستند ( .)18برگر و همکاران ( )1999اثر یک مرحله  ،18 ،0 ،6 ،4 ،2و RM 12
را سه بار در هفته برای حداکثر قدرت پرسسینه مقایسه کردند و نتیجه گرفتند برای افزایش
حداکثر قدرت ،انجام تمرین با  3تا  RM 6نیاز است ( .)6اگر چه استفاده از بار تمرینی ثابت در
هر نوبت ،بار و تنش مطلوب را بر عضله اعمال می کند ،با این روش،تکرارهای کم نیز در هر
نوبت  ،ممکن است با محدود کردن حجم تمرین و زمان تحت تنش عضالنی (2،)TUTبا کاهش
دیگر محرکها مانند خستگی ،از تحریک مؤثر تمرینی جلوگیری کند ( .)11از طرفی ،استفاده
از الگوی باردهی با افزایش تدریجی بار ،از یک نوبت تا نوبت بعدی و افزایش تعداد تکرارها در
1. DeLorme& Oxford Techniques
2. Time Under Tension
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نوبتهای با بار کمتر ،که افزایش در  TUTعضله فعال را به همراه دارد ،با تولید زیاد خستگی
(خستگی حاصل از تجمع محصوالت فرعی متابولیک ()H+ Lactate, Pi, Cr, K+ممکن است
اثربخشی تمرین را افزایش دهد ( .)12عالوه بر این ،به کارگیری دامنه باردهی متنوع در هر
نوبت از تمرین مقاومتی ،با اصل تنوع در تمرین ،همخوانی دارد و اثر بخشی محرکهای تمرینی
را حفظ می کند ( .)13در مطالعه حاضر دو روش باردهی مختلف ،الگوی باردهی پلکانی
معکوس 1و الگوی باردهی هرمی دوگانه ،2مورد بررسی قرار گرفته است .در الگوی پلکانی
معکوس ،بار از پلهای به پلهی دیگر کاهش مییابد .برخی از وزنه برداران اروپای شرقی مدعی
هستند که این روش با نیازمندیهای فیزیولوژیکی ،سازگاری دارد ( .)14الگوی هرمی دوگانه از
دو هرم تشکیل شده که یکی از آنها به صورت واژگون روی قله هرم دیگر قرار گرفته است.
تعداد تکرارها از پایین تا قله هرم کاهش یافته ،سپس دوباره در هرم دوم افزایش مییابد (.)15
بیشتر پیشنهاد دهندگان این الگو اشاره میکنند که دورههای پایانی که میزان بار  08تا 05
درصد است ،بیشتر برای بهبود توان به کار گرفته میشود .با این فرض که چون میزان بار کمتر
است ،نیرو را میتوان سریعتر اعمال کرد .با این حال زمانی که دورهای پایانی اجرا میشوند،
ممکن است دستگاه عصبی مرکزی و عضالت درگیر به آستانه واماندگی برسند که در چنین
شرایطی ،این دورها فواید پیشبینی شده را در پینخواهند داشت ( .)16با توجه به این که
ممکن است خستگی رخ دهد ،فراخوانی سریع ،تارهای تند انقباض را دچار اختالل میکند.
پیامد دورهای پایانی در این الگوی باردهی ،به جای ازدیاد توان ،باعث افزایش حجم عضالنی
خواهد شد ( .)17بنابر گزارشات صورت پذیرفته %97 ،از مربیان بدنسازی و آمادگی جسمانی از
روش تمرینی نوبت های متعدد برای افزایش قدرت بیشینه استفاده میکنند ( .)10افزایش
نیروی در دسترس انقباض عضالنی در یک عضله یا گروه عضالنی ،شتاب و سرعت اجرای
مهارتهای اساسی را بهبود می بخشد (.)19آوری و همکارانش ( )1999در یک مطالعه ،دو
گروه تمرینی را مقایسه کردند که یکی با شدت باال 0 -6 ،تکرار با بار سنگین و گروه متوسط
یک مرحله  15 – 13تکراری انجام دادند .در پایان ،قدرت  1RMدر هر دو گروه تمرینی ،در
مقایسه با گروه کنترل ،افزایش معنیداری نشان داد ،اما تفاوت بین دو گروه تمرینی معنی دار
نبود ( .)15با وجود این ،کمتر تحقیقی اثر شیوههای متفاوت باردهی را بر افزایش قدرت بیشینه
مورد بررسی قرار داده است (.)17اگرچه برای افزایش قدرت بیشینه ،اجرای نوبتهایی با بار
بیشینه توصیه شده است ،اما با توجه به اصل تنوع تمرین ،به نظر میرسد برای ایجاد محرک
1. Reverse step loading
2. Double pyramid
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مطلوب تمرینی ،چگونگی استفاده از بارهای بیشینه از یک نوبت تا نوبت دیگر دارای اهمیت
ویژه ای باشد .با توجه به اهمیت قدرت بیشینه در عملکرد مطلوب کشتیگیران و نبود توافق
کامل نتایج مطالعات انجام شده برای تعیین شیوه مطلوب تمرین قدرتی ،همچنین گستردگی
استفاده از پروتکلهای تمرینی نوبتهای متعدد برای افزایش قدرت و حجم عضالنی ،انجام
مطالعات بیشتر در این زمینه ضروری به نظر میرسد .بر همین اساس تحقیق حاضر در نظر
دارد تا تأثیر یک دوره تمرین قدرتی با دو الگوی باردهی متفاوت (هرمی دوگانه و پلکانی
معکوس) را بر برخی قابلیتهای فیزیولوژیک کشتیگیران جوان(قدرت و استقامت عضالنی،
حجم عضالنی ،توان بیهوازی وترکیب بدنی) مطالعه کند.
روششناسی تحقیق
طرح حاضر در قالب یک تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون در سه گروه
هرمی دوگانه ( 7نفر) و پلکانی معکوس ( 7نفر) و گروه کنترل ( 0نفر) انجام شد .پس از
فراخوان تحقیق در میان کشتی گیران شهرستان رشت 22 ،کشتی گیر پسر سالم به صورت
داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند .ویژگی های آزمودنیها درجدول یک ارائه شده است.
جدول .6ویژگیهای فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی آزمودنیها () X ±SD
شاخصها
گروهها

شاخص توده بدنی
سن (سال)

وزن (کیلوگرم)

قد (سانتیمتر)

(کیلوگرم بر متر
مربع)

چربی
بدن(درصد)

17/57±2/02

74/20 ± 10/19

173/14 ± 6/86

10/48 ± 8/00

12/43 ± 6/45

پلکانی

16/05 ± 1/46

75/57 ± 11/67

179/14 ± 4/37

17/79 ± 1/24

12/06 ± 7/53

کنترل

1725 ± 3229

69293 ± 13254

160225 ±823

24278 ±6292

11228 ± 7265

هرمی دوگانه

موضوع تحقیق و هدف و روش اجرای آن به آگاهی کشتی گیران رسید و رضایت نامه کتبی از
آنها گرفته شد .تمام آزمودنیها در شروع اجرای پژوهش دچار هیچگونه بیماری و عارضهای
نبودند و سابقه مصرف سیگار ،الکل ،دارو و آسیب را نداشتند .همچنین از آزمودنیها خواسته
شد در طی اجرای تحقیق رژیم غذایی عادی و فعالیت روزانه خود را حفظ کنند .تمامی مراحل
انجام پژوهش در آزمایشگ اه فیزیولوژی ورزش و سالن بدنسازی دانشکده تربیت بدنی و علوم
ورزشی دانشگاه گیالن به اجرا در آمد .روز قبل از شروع آزمون ،آزمودنیها با شرایط تحقیق و
نحوه اجرای آن آشنا شدند و همچنین اندازگیری های مقدماتی (اندازهگیری قد و وزن ،درصد
چربی بدن ،یک تکرار بیشینه ،توان بیهوازی و حجم عضالنی) انجام شد .آزمودنیها به طور
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تصادفی به سه گروه هرمی دوگانه و پلکانی معکوس و گروه کنترل تقسیم شدند .تمام آزمونها
در زمان مشابه(صبح)انجام شد تا از تأثیر ریتم شبانهروزی بر متغیرهای مورد مطالعه جلوگیری
شود.
1
توان عضالنی پایینتنه آزمودنیها با استفاده از آزمون پرش عمودی (آزمون پرش سارجنت) به
روش براون و ویر 2مورد ارزیابی قرار گرفت .پس از گرم کردن اولیه ،هر آزمودنی سه پرش
آزمایشی انجام دادند و پرش چهارم به عنوان پرش اصلی ،در نظر گرفته شد .با استفاده از مقدار
ارتفاع پرش عمودی و معادالت ارائه شده توسط هارمن3و همکاران ( )1991توان بیشینه و توان
متوسط محاسبه شد (.)22
حجم عضالنی با استفاده از روش آنتروپومتری برای عضالت مجموعه ران (عضالت چهار سر
رانی و همسترینگ) طبق روش هوش4و همکاران ( ،)1995و برای عضالت ناحیه بازو برطبق
روش توضیح داده شده توسط فریسنچو 5و همکاران ( )1974محاسبه شد (.)23،24
معادالت استفاده شده برای تخمین سطح مقطع عرضی مجموعه عضالت ران()23
(نصف محیط ران به میلی متر×  : )1/80سطح مقطع عرضی عضله همسترینگ

(-22/69ضخامت چین پوستی در ناحیه قدامی ران به میلی متر × –)8/64

(نصف محیط ران به میلی متر×  : )4/60ضخامت سطح مقطعی عرضی کلی عضله ران

(-08/99ضخامت چین پوستی در ناحیه قدامی ران به میلی متر × –)2/89

(نصف محیط ران به میلی متر×  : )2/52سطح مقطع عرضی چهار سر

(-45/13ضخامت چین پوستی در ناحیه قدامی ران به میلی متر × –)1/25

معادالت استفاده شده برای تخمین اندازه عضالت بازو()24

[ضخامت چین پوستی سه سر بازو ( ÷π[-])mmمحیط بازو (: ])mmقطر عضله بازو ()mm
[ضخامت چین پوستی سه سر بازو ([ –π× ] )mmمحیط بازو (: ])mmمحیط عضله بازو ()mm
[(2قطر بازو: ]π÷ 4[×])mmسطح عضالنی بازو ()mm2

1. Sargent Jump Test
2. Brown & Weir
3. Harman
4. Housh
5. Frisancho
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قدرت بیشینه آزمودنیها با استفاده از آزمون  ،1RMبه روش مک گویگان 1و همکاران
()1997اندازهگیری شد .به این ترتیب که قبل از انجام آزمون و پس از گرم کردن عمومی5 ،
تکرار با 2( %38دقیقه استراحت) 4 ،تکرار با 2( %58دقیقه استراحت) 3 ،تکرار با 3( %78دقیقه
استراحت) و یک تکرار با  %98و (3دقیقه استراحت) به منظور گرم کردن انجام شد .پس از
اجرای آخرین نوبت با  %98از  ،1RMبار در نوبتهای بعدی با بازخورد آزمودنیها بر اساس
مقدار وزنه جابجا شده ،برای به دست آوردن  ،1RMاضافه میشد 2/5( .تا  18کیلوگرم پس از
هر تالش موفق) برای به دست آوردن  1RMبعد از تعیین  %98از  1RMسه مرحله آزمون
انجام شده و بین هر تالش  4دقیقه استراحت در نظر گرفته شد (.)26
برای آزمون استقامت عضالنی پویا ،بعد از مشخص شدن1RMآزمودنیها %68 ،از  1RMآنها در
هر حرکت بصورت انفرادی محاسبه شد .از آنها خواسته شد تا حداکثر تکرار را با وزنه محاسبه
شده ( %68از  )1RMانجام دهند .دربارۀ سرعت حرکت ،به کشتی گیران گفته شده بود که
حرکت در رفت یک ثانیه و در برگشت یا باال آوردن وزنه حدود  2ثانیه طول بکشد .در پایان
تعداد تکرار انجام شده به عنوان استقامت موضعی عضله در نظر گرفته شد (.)27
آزمون اندازهگیری قدرت و استقامت ایستا پنجه دست ،برای ارزیابی قدرت و استقامت عضالت
خم کننده انگشتان و با استفاده از داینامومتر دستی انجام گرفت .آزمودنی با حداکثر تالش
دستگیره را فشار میداد و آن را به مدت  1دقیقه نگه میداشت .نیروی اولیه و نیروی نهایی در
انتهای  1دقیقه ثبت می شد .نیرو اولیه حداکثر قدرت ایستا پنجه دست و نیروی انتهایی
حداکثر استقامت ایستا پنجه دست را بعد از  1دقیقه نشان میداد .هر چقدر میزان کاهش نیرو
در آزمودنی کمتر بود ،استقامت عضالنی وی بهتر بود(.)3
ترکیب بدنی :درصد چربی بدن با استفاده از اندازگیری ضخامت چربی زیر پوستی سه نقطۀسه-
سر و شکم و فوق خاصره ،با استفاده از کالیپر ساخت امریکا اندازهگیری و سپس با استفاده از
2
معادلۀ سه نقطهای جکسون و پوالک برآورد شد (.)20
پس از انجام اندازهگیریهای اولیه ،بر اساس برنامه تمرین قدرتی ،آزمودنیها به مدت  0هفته با
استفاده از دو الگوی باردهی انتخابی تحت تمرین قرار گرفتند .دو برنامه تمرینی برای آزموودنی
%98 %05 %08
هووا طراحووی شووده بووود :گووروه اول بووا اسووتفاده از الگوووی هرمووی دوگانووه (/2، /3، /4
 )%08/4،%05/3،%98/2،%95/1،%95/1،تمرین کردند .در نوبت اول با  %08از  4 ،1RMتکرار انجام دادند و
بعد از این مرحله بار تمرین بصورت پیشرونده افزوده شد .طوری که در هور مرحلوه  %5بوه بوار
1. Mc Guigan
2. Jackson and Pollock
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تمرینی اضافه شد تا به یک حرکت در باری برابر  %95میرسید .در این مرحله بواردهی کواهش
یافت و تعداد تکرار باال رفت تا به میزان مرحله اولیه یعنی  %08با  4تکرار رسید .در مجموع هر
عضله در الگوی هرمی دوگانه  0نوبت تحت تمرین قرار گرفت (.)14
%68
%75
%98 %68
گروه دوم با استفاده از الگوی پلکوانی معکووس ( ) /15، /18، /2، /15، %75/18، %98/2تمورین
کردند .پس از انجام یک نوبت با  %98از  1RMو  2تکرار در نوبتهای بعدی ،تعوداد تکورار بواال
رفت اما میزان بار کاهش پیدا کرد .در آغاز نوبت چهوارم ،دو مرتبوه بوار افوزایش پیودا کورد بوه
طوری که به مقدار اولیه خود یعنی  %98با  2تکرار رسید و در مرحله بعد هوم ماننود قبول بوار
کاهش پیدا کرد و تکرارها باال رفت( .بوه ترتیوب  1RM %75بوا  18تکورار و  1RM %68بوا 15
تکرار) پس از اجرای هر نوبت تمرین ،آزمودنی بین  2/5تا  3دقیقه استراحت کرد (.)3،14
آزمودنیها به مدت  0هفته و هفته ای 3جلسه 6 ،حرکت پرس سینه ،پرس پا ،جلو بازو ،پشوت
ران ،پشت بازو و جلو ران را به ترتیب اجرا کردند .طوری که همه عضالت فعال در این حرکات،
در هر جلسه تحت تمرین قرار گرفتند .در هر جلسه تمرینی محقق بر کار آزموودنیهوا نظوارت
داشت و هر سه هفته یک بار آزمون حداکثر تکرار بیشینه ( )1RMاز آزمودنیها گرفته شد و بوا
توجه به مقدار وزنه جابجا شده ،برنامه جدید به آزمودنی داده شد تا اصل اضافه بار رعایت شوده
باشد.
روش آماری
برای مقایسۀ تغییرات فیزیولوژیکی ایجاد شده بعد از  0هفته تمرین قدرتی ،از آزمون تحلیل
واریانس با اندازهگیری مکرر و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد .برای تفاوتهای بین گروهی از
آزمون  tمستقل استفاده شد .کلیۀ عملیات و تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار
 SPSSنسخه  16انجام شد .همچنین حداقل سطح معناداری در این پژوهش ()p<8/85در نظر
گرفته شد.
یافتههای پژوهش
پس از جمع آوری دادهها و تجزیه و تحلیل آنها ،نتایج زیر به دست آمد:
در نمودار 1میزان تغییرات قدرت و استقامت عضالت باالتنه ،پایینتنه ،توان و حجم عضالنی
بعد از تمرین ارائه شده است.
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نمودار  -6درصد تغییرات فیزیولوژیکی ایجاد شده پس از  1هفته تمرین در گروه های هرمی دوگانه،
پلکانی معکوس و کنترل

نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر نشان داد میزان قدرت ،استقامت ،حجم عضالنی
و همچنین توان بیهوازی و ترکیب بدنی بعد از  0هفته تمرین نسبت به گروه کنترل افزایش
معنیداری داشت ( .)p<8/85نتایج آزمون توکی برای ارزیابی تفاوت ایجاد شده بین دو گروه
تمرینی و گروه کنترل نشان داد که میزان قدرت و حجم عضالنی ایجاد شده در هر  2گروه
تمرینی نسبت به گروه کنترل ،بعد از  0هفته تمرین افزایش معنیداری داشت (.)p<8/85
همچنین استقامت موضعی عضالت در هر  2گروه تمرینی تغییرات معنیداری نسبت به هم و
نسبت به گروه کنترل داشت .تغییرات ایجاد شده در استقامت عضالنی بیشتر به سود گروه
پلکانی معکوس در مقابل گروه هرمی دوگانه بود ،در حالی که برای ترکیب بدنی این تغییرات
بیشتر به سود گروه هرمی دوگانه بود ( .)p<8/85نتایج آزمون توکی برای ارزیابی تفاوت ایجاد
شده در توان بیشینه و توان متوسط و ارتفاع پرش ،اختالف معنیداری را بین دوگروه تمرینی
نشان نداد .تنها اختالف معنیدار بین گروه تمرینی هرمی دوگانه با گروه کنترل بود (.)p<8/85
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بحث و نتیجه گیری
هدف عمده این مطالعه ،بررسی اثر متفاوت دو الگوی باردهی تمرین با وزنه (هرمی دوگانه و
پلکانی معکوس) بر برخی از قابلیتهای فیزیولوژیک کشتیگیران جوان (قدرت ،استقامت
عضالنی ،توان و حجم عضالنی و ترکیب بدنی) بود .پس از  0هفته تمرین ،ارزیابی قدرت ،1RM
گروههای عضالنی باالتنه و پایینتنه ،اختالف معنیداری را بین دو گروه تمرینی نشان نداد .با
وجود این نسبت به گروه کنترل اختالف معنیداری نشان داد .همچنین ارزیابی استقامت
عضالنی برای عضالت باالتنه و پایینتنه اختالف معنیداری را بین دو گروه تمرینی نسبت به
گروه کنترل نشان داد؛ هرچند گروه پلکانی معکوس نسبت به گروه هرمی دوگانه در استقامت
عضالنی بهتر عمل کردند .اگرچه ادعا شده الگوی باردهی پلکانی معکوس با بار حداکثر در
مرحله اول و کاهش بار در مرحلههای ب عدی در مقایسه با الگوی باردهی هرمی دوگانه ،با
افزایش تدریجی بار در هر نوبت ،باعث خستگی عضالنی و کاهش قدرت در عضالت میشود
( ،)14اما به نظر میرسد در روش پلکانی معکوس ،استفاده از وزنههای بیشینه در دورههای اول
تمرین ،سبب ایجاد بیش جبرانی 1عضالنی میشود و با فراخوانی واحدهای حرکتی بیشتر،
افزایش قدرت را تحریک میکند ( .)4رونی و همکارانش ( )1994بیان کردند وقتی ورزشکار
خسته است ،واحدهای حرکتی بیشتری به کار گرفته میشود ،به همین دلیل در ادامه فعالیت
عضالنی این تحریکات باعث افزایش قدرت میشود که این قضیه در الگوی باردهی هرمی
دوگانه و پلکانی معکوس صادق است ( .)12مهمترین نتیجه این تحقیق ،افزایش تقریبا مشابه
قدرت گروههای عضالنی باالتنه و پایینتنه پس از  0هفته تمرین با هر یک از برنامههای
تمرینی (هرمی دوگانه و پلکانی معکوس) بود ،هر چند قدرت افزایش یافته در الگوی هرمی
دوگانه نسبت به پلکانی معکوس در سطح باالتری قرار داشت .از آنجایی که حجم تمرین در دو
الگوی تمرینی تقریبا مشابه بود ،به دست آوردن چنین نتیجهای چندان دور از انتظار نبود.
چندین مطالعه که ستهای متفاوت را با هم مقایسه کرده اند ،نتایج مشابهی بدست آوردهاند،
برای مثال استروسکی و همکارانش ( )2883یک برنامه  6 ،3و  12تکراری را با هم مقایسه
کرده و دریافتند سه حجم به کار گرفته شده نتایج مثبتی در افزایش قدرت  1RMدارند .اما
تفاوت در بین گروههای مختلف بعد از  18هفته تمرین معنیدار نبود ( .)38همچنین در
مطالعه حاضر افزایش قدرت با نتایج گامپوس و همکارانش ( )2882که اثر  0هفته تمرین
مقاومتی را بر روی مردان بی تمرین در سه گروه تکرار پایین ،تکرار متوسط و تکرار باال مورد
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ارزیابی قرار داده بودند ،مشابه بود( .)29با وجود اینکه هر دو کدام از الگوهای تمرینی از
شیوه های باردهی متفاوتی استفاده کرده بودند ،در هر دو از بارهای بیشینه نیز برای افزایش
قدرت استفاده شده بود .بنابراین به نظر میرسد برای تحریک سیستم عصبی -عضالنی و
فراخوانی واحدهای حرکتی شیوه یکسانی به کار رفته باشد .زیرا در مرحله های پایانی ،عضالت
هر دو گروه تمرینی به حالت خستگی میرسید و با توجه به سطح آمادگی ورزشکاران و این که
آزمودنیها تقریبأ تمرین با وزنه نداشتند افزایش قدرت مشابهی بین گروهها ایجاد شد .کرامر1و
همکاران ( )1997گزارش کردند آزمودنیها بسته به سطح تمرین ،ممکن است در پاسخ به
تمرین مقاومتی ،سازگاری متفاوتی را از خود نشان دهند .اما عدهی دیگری از محققان،
افزایش %48قدرت در آزمودنیهای بیتمرین و افزایش  %2را در آزمودنیهای تمرین کردۀ
نخبه گزارش کردهاند ( .)38با وجود نبود اختالف معنیدار بین گروهها در افزایش قدرت ،در
قدرت  1RMپرس پا در گروه هرمی دوگانه ( )%75در مقایسه با گروه پلکانی معکوس ()%53
افزایش بیشتری مشاهده شد .شاید بتوان علت این افزایش را تا حدی در به کارگیری
مقاومت های بیشینه در تمام طول دوره تمرینی هرمی دوگانه نسبت به پلکانی معکوس دانست؛
زیرا در الگوی پلکانی معکوس  4مرحله از  6مرحله تمرینی از بارهای متوسط و سبک استفاده
شد ،اما در هر  0مرحله الگوی باردهی هرمی دوگانه بار بیشینه به کار برده شد .با این حال ،در
گروههای عضالنی باالتنه افزایش قدرت در پرس سینه ،در دو الگوی باردهی هرمی دوگانه و
پلکانی معکوس تقریبأ مشابه بودند (هرمی دوگانه  ، %29پلکانی معکوس  .)%10در عضالت
باالتنه باز هم الگوی باردهی هرمی دوگانه بر پلکانی معکوس در افزایش قدرت تاثیر بیشتری
داشت .این تفاوت افزایش قدرت در عضالت باالتنه و پایین تنه میتواند ناشی از به کارگیری
توده عضالنی کوچکتر باالتنه نسبت به پایین تنه باشد .در تایید این نظریه پولسنو همکاران
( )2883مشاهده کردند عضالت پایینتنه در پاسخ به تمرین مقاومتی با حجم متوسط در
مقایسه با تمرین مقاومتی با حجم پائین ،افزایش بیشتری از خود نشان دادند ،در حالی که
پاسخ عضالت باالتنه به تمرین مقاومتی با حجم متوسط و پائین تفاوتی نداشت(.)32
افزایش استقامت عضالنی در گروههای عضالنی باالتنه و پایینتنه مشابه نبود .برخالف ادعای
اولیه (افزایش ،)% 2افزایش بیشتری در استقامت عضالت باالتنه در حرکت پرس سینه نسبت به
پلکانی معکوس مشاهده شد ،اما این اختالف از لحاظ آماری معنیدار نبود .شاید بتوان علت آن
را تفاوت در مقدار آمادگی آزمودنیها و درگیر شدن گروههای عضالنی متفاوت دانست .اما
استقامت عضالت پایینتنه در گروه تمرینی پلکانی معکوس ( )%69نسبت به گروه تمرینی
1. Kraemer
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هرمی دوگانه ( )% 59افزایش بیشتری داشت که از لحاظ آماری معنادار و مطابق با ادعای اولیه
بود .علت این افزایش  ،بهکارگیری بارهای سبک تا متوسط و تکرارهای بیشتر است ،زیرا مطابق
تئوری پیوستاری قدرت و استقامت ،هر چه تکرار با بار متوسط باالتر باشد ،اثر بهتری در
استقامت عضالنی خواهد داشت ( .)32با توجه به این که  4مرحله از  6مرحله الگوی باردهی
پلکانی معکوس دارای تکرارهای باال با شدت متوسط تا پایین بود ،نسبت به الگوی باردهی
هرمی دوگانه که هر  0ست آن با تکرار پایین و شدت باال انجام میشد ،اثر بیشتری در افزایش
استقامت عضالنی داشته است.
نتایج مطالعه حاضر در توافق با دیگر یافتهها ،پس از تمرین قدرتی افزایش معنیداری در
(CSAافزایش قطر ناحیه) عضله ران و محیط عضالنی بازو نشان داد .گامپوسو همکاران
( )2882بعد از  0هفته تمرین مقاومتی بر روی مردان تمرین نکرده نشان دادند بعد از تمرینات
در گروه با تکرار پایین و متوسط ،اثر حجم عضالنی معنادار بوده است ( .)29اشیا و همکارانش
( )1996یک پروتکل  6هفتهای حجم پایین ( 3مرحله با  RM 2 -3اسکوات) را با پروتکل
حجم باال ( 3مرحله RM 9 -18اسکوات) مقایسه کردند .آن ها افزایش معنی داری در حجم
عضالنی ران در هر دو گروه مشاهده کردند ،اما تفاوت آماری معنیداری در بین گروهها مشاهده
نشد ( .)33بندیکت )1999( 1نشان داد برنامههایی با حجم پایین و شدت باال ،افزایش معنی
داری در حجم عضالنی در مقایسه با پروتکلهای حجم باال و شدت پایین تولید میکنند (.)26
میانگین افزایش حجم عضالنی در عضالت باال تنه و پایین تنه ،در دو گروه تمرینی هرمی
دوگانه و پلکانی معک وس تقریبأ مشابه بود ،هر چند الگوی هرمی دوگانه در افزایش حجم
عضالنی پایین تنه به مقدار ناچیز  %2نسبت به الگوی پلکانی معکوس برتری داشت( .افزایش
حجم ران در الگوی باردهی هرمی دوگانه بعد از تمرین  %6و در الگوی باردهی پلکانی معکوس
 %4بود ،در حالی که مقدار افزایش حجم عضله بازو در هر دو گروه تمرینی  %4بود ).با توجه به
مطالعات صورت گرفته ،استفاده از بارهای متوسط تا سنگین ،تکرارهای متوسط تا زیاد،
نوبت های متعدد برای هر حرکت و همچنین اجرای چندین حرکت در هر جلسه عمومأ به
عنوان برنامههای پرحجم در نظر گرفته می شوند ،که این نوع تمرینات ویژه برنامههای تمرینی
برای حجم عضالنی به شمار میآید (.)27
از دیگر یافتههای این مطالعه ،افزایش در برونده توان بیشینه و میانگین ،همچنین ارتفاع پرش
عمودی ،بدون اختالف معنادار ،بین پروتکلهای هرمی دوگانه و پلکانی معکوس بود ،اما اختالف
بین پروتکل تمرینی هرمی دوگانه و کنترل معنیدار بود .میانگین افزایش ،ارتفاع پرش عمودی
1. Bendict
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نسبت به مقادیر قبل از تمرین در گروه هرمی دوگانه  ،%7در گروه پلکانی معکوس  %4و در
گروه کنترل  %3بود .شاید بتوان علت افزایش ارتفاع پرش در گروه هرمی دوگانه نسبت به گروه
پلکانی معکوس و کنترل را افزایش قدرت و حجم عضالنی بیشتر عضالت پایینتنه در این گروه
نسبت به دو گروه کنترل و پلکانی معکوس دانست .کرامر گزارش کرد برای تمرینات توانی که
تکرارهای پرتابی ندارد ،به بارهای نسبتأ باال (باالی )%78نیاز است ( .)32جانس 1و همکارانش
( )2881نشان دا دند تمرینات با سرعت باال با بار متوسط به باال ،نسبت به تمرینات با سرعت
پایین ،اثر بیشتری در پیشرفت توان دارد ( .)34آلبرت 2و همکاران ( )1991در پژوهشی تأثیر
دو روش وزنه تمرینی هرمی و هرمی معکوس را بر افزایش توان مقایسه کرده و نتیجه گرفتند
هر دو روش بر افزایش توان تأثیر دارند ،اما روش وزنه تمرینی با بار سبک و سنگین (هرمی)
موثرتر است ( .)4می توان پایین بودن میزان افزایش ارتفاع و توان پاها را به اصل ویژگی تمرین
و جابجایی بار با سرعت آهسته در مراحل انقباض نسبت داد .نتایج این مطالعه ،در توافق با
دیگر یافتهها ،نش ان داد که افزایش قدرت در حرکات با سرعت کم موجب افزایش در برونده
توان عضله و افزایش در ارتفاع پرش عمودی میشود ( .)15کاهش بافت چربی در هردو گروه
تمرینی به صورت معنیداری اتفاق افتاد ،اما مقدار کاهش چربی در گروه پلکانی معکوس بیشتر
از گروه هرمی دوگانه بود و این شاید بخاطر ماهیت استقامتی بودن الگوی پلکانی معکوس
نسبت به الگوی دیگر باشد .اما تفاوت موجود در بین دو گروه در حدی نبود که معنی دار باشد.
پس از دوره تمرینی وزن کشتیگیرها تقریبا ثابت مانده بود و این افزایش بافت و حجم عضالنی
را نشان داد .نتایج این مطالعه با بیشتر پژوهشها دیگر همسو بود ( .)4،5،15،17،25،38این
تحقیق نشان میدهد دو الگوی متفاوت تمرین مقاومتی مورد استفاده ،نتایج مشابهی در ایجاد
حداکثر قدرت و حجم عضالنی دارد ،اما برای افزایش استقامت عضالنی الگوی باردهی پلکانی
معکوس و برای افزایش توان پاها الگوی باردهی هرمی دوگانه مناسبتر است.
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