مقایسه وضعیت ورزش ژیمناستیک کشور ایران و چین با تأکید بر نیروی انسانی و تجهیزات قهرمانی

تاثیر تحریک جریان مستقیم جمجمه ای) (tDCSبا دو جریان مختلف وغوطه وری در
آب سرد در دوره ریکاوری بر کیفیت بازیافت ،درک فشار و عملکرد بعدی شناگران مرد

علی ماليی ،1صديقه حسینپور دالور ،*2مهران قهرمانی ،3رضا جباری ،۴محمد جلیلوند

۵

تاريخ دريافت99/0۵/10 :
تاريخ تصويب99/09/11 :
ص ص13-30 :
چکیده
هدف ازاين پژوهش بررسی تأثیر تحريک جريان مستقیم جمجمهای با شدت 1میلی آمپرو 2میلی آمپردر
دوره ريکاوری و غوطه وری در آب سرد بر کیفیت بازيافت ،درک فشار و عملکرد بعدی شناگران مرد
بود .اين پژوهش از نوع نیمه تجربی بود .جامعه آماری اين پژوهش شناگران مرد 18سال به باال ،شهر
تهران با قبولی در آزمون ورودی نجات غريق (200مترشنا کرال سینه در زمان کمتر از  ۴دقیقه) بودند.
 20نفر اين افراد به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند و طی سه روز با فاصله  ۴8ساعت در
محل آزمون حضور يافته اند وهر روز ،شنای  200متر کرال سینه با شدت بیشینه را اجرا کردند .سپس
آزمودنیها در يکی ازسه پروتکل ،شناوری در آب سرد (با درجه

) و تحريک آندی (با شدت 2

میلیآمپر) و تحريک آندی (با شدت  1میلیآمپر) به مدت  1۵دقیقه قرار گرفته اند.

.1دانشجوی دکتری فیزيولوژی ورزشی ،گروه تربیت بدنی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ايران
alimolaiee81@gmail.com
*.2استاديار گروه فیزيولوژی ورزشی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ايران
Delavar2009@yahoo.com
.3استاديار گروه فیزيولوژی ورزشی ،واحد گیالن غرب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گیالن غرب ،ايران
mehran.phsiology@gmail.com
 .4استاديار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جراح و متخصص مغز و اعصاب ديسک و ستون
فقراتalimolaie18@gmail.com
.5استاديار رفتار حرکتی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ايران

jalilvand.mohammad@yahoo.com
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بعد از آن احساس شناگران و میزان درک فشار پس از اجرای دوم از طريق پرسشنامه ( 1)TQRو
( 2)RPEثبت شد .برای سنجش تأثیر روشهای تحت بررسی روی عملکرد بعدی ،اجرای شنای 200
کرال سینه با شدت بیشینه تکرار گرديد .برای تجزيه و تحلیل دادهها از تحلیل کواريانس ،تعقیبی
، LSDتیوابسته استفاده شد.نتايج اين پژوهش نشان داد که عملکرد شنا در گروه ( TDCSبا شدت 2
میلیآمپر) بهبود معناداری داشت . )P=0/001( ،جهت توجیهاين بهبودی میتوان به شدت
مناسب  TDCSجهت تأثیر بر کاهش خستگی مرکزی اشاره کرد .همچنین کیفیت بازيافت در گروه
شناوری در آب سرد بهتر انجام شد که برای توجیه آن نیزمیتوان به افزايش بازگشت وريدی اشاره
کرد.
واژه های کلیدی :تحريک الکتريکی  ،شناوری در آب سرد ،بازيافت ،عملکرد شنا
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The Effect of Transcranial Direct Current Stimulation with two
Different Currents of Immersion in water
Ali Molaei3, Sedigheh Hosseinpour Delavar*4, Mehran Ghahramani5, Reza
Jabbari6, Mohammad Jalilvand7

Abstract
This study aimed to investigate the effects of cold-water immersion and
transcranial direct current stimulation (TDCS) with the current intensities of
1 and 2 mA on recovery during the recovery period quality of subsequent
performance of male swimmers.
The research method was quasi-experimental, and the population was male
swimmers over 18 years in Tehran city (n=20). They were randomly selected
as a sample after successfully passing the lifeguard entrance test of 200m
breaststroke less than 4 minutes in a time interval of 48hr in three days
attended to participate in the games of 200m of frontal crawl with maximum
intensity every day. Then, they performed one of the three protocols of ColdWater Immersion (with 12°c), anodal stimulation (with the current intensity
of 2mA), and anodal stimulation (with the current intensity of 1mA) for 15
minutes. The ratings of perceived exertion and feelings of swimmers were
recorded using each recovery method by TQR and RPE questionnaires. To
measure the effectiveness of the studied methods, the participants repeated
200m breaststroke with maximum intensity. To analyze the data, a dependent
t-test, analysis of covariance was used.

1. Total Quality Recovery
2 . Relative perceived exertion
3. Ph.D student in exercise physiology, physical education department, Kermanshah branch, Islamic
Azad
University,
Kermanshah,
Iran
alimolaiee81@gmail.com
4.* Assistant professor Department of Physical Education and Sport Science, Kermanshah Branch,
Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
Corresponding Author: Delavar2009@yahoo.com
5. Assistant professor, Department of Exercise physiology, Gilan -E-Gharb Branch, Islamic Azad
University, Gilan-E- Gharb, Iran
mehran.phsiology@gmail.com
6. Assistant professor in Shahid Beheshti University of Medical Science, neurosurgeon and lumbar
spine surgeon
alimolaie18@gmail.com
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The results indicated that swimming performance significantly improved the
TDCS group (with the current intensity of 2mA) (P = 0.001). The suitable
current intensity of TDCS to affect reducing central fatigue and also recovery
quality was better in the cold-water immersion group, and it could refer to the
increase of venous return and excretion. In addition, the recovery quality was
better in the cold-water immersion, and it could refer to the increase of
venous return and excretion.
Keywords: current stimulation, Cold Water Immersion, recovery, Swimming
Performance.
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مقدمه
در فصل مسابقات ،يک ورزشکار ممکن است در طی دو يا سه روز مجبور به انجام چندين رقابت سنگین
و متوالی باشد ،در اين شرايط زمان کافی برای بازيافت کامل فیزيولوژيکی و روانی وجود ندارد (ويلکاک،1
 .)200۵در استراحتهای کوتاه بین فعالیتهای پیدرپی بايد به دنبال راهی بود که سبب بازگشت
سريعتر ورزشکار به شرايط قبل از تمرين شود (داوسون و همکاران .)200۵ ،2خستگی ،يکی از مشکالتی
است که همیشه گريبانگیر ورزشکاران گرفته است .مربیان نیز همیشه در صدد به تعويق انداختن
خستگی میباشند (فالکو و همکاران .)1999 ،3خستگی به دو نوع موضعی (محیطی) و عمومی (مرکزی)
تقسیم میشود (فیتز .)1996 ،۴خستگی موضعی در سطﺢ عضالت رخ میدهد و گروه خاصی از عضالت
درگیر در حرکت را شامل میشود که میتواند باعﺚ بروز اختالل در محل اتصال عصبی -عضالنی،
مکانیزمهای تحريک -انقباض ،انتشار تحريک توسط توبولهای عرضی ،آزاد شدن کلسیم و تحريک اجزاء
انقباضی شود که مسﺌول تولید نیرو میباشند (ابرنتی و همکاران .)2013 ،۵اين در حالی است که
خستگی عمومی مربوط به بخشهای فوقانی مغز و فراخوانی نرونهای حرکتی آلفا بوده و کل بدن را
درگیر میکند به دلیل اهمیت خستگی و نقش بازيافت در آن ،هر ساله تحقیقات زيادی در ارتباط با
بررسی انواع روشهای بازيافت ،روی ورزشکاران مختلف صورت میگیرد .با اين وجود ،گستردگی
فاکتورهای مؤثر در اين زمینه و ورود روشهای جديد بازيافت ،به دنیای ورزش تحقیقات بیشتری را برای
رفع ابهامات موجود میطلبد (اينگرام و همکاران .)2009 ،6از جمله روشهای بازيافت 7که مورد استفاده
ورزشکاران قرار گرفته است میتـوان بـه اسـتفاده از سـرما پـس از فعالیـت اشـاره کـرد .شـناوری در
آب ســرد  CWI8روشی که به جهت تسهیل در زمان بازيافـت در محیطهای حرفهای ،ورزشی استفاده
میشود .هر چنـد اين شیوه بازيافت در صورتی استفاده میشـود کـه فوايـد و سازوکار عملکرد آن هنوز
از نﻈر علمی بهطورکامـل روشـن نشده است (بوچحیت و همکاران2007 ،9؛ دافید و همکاران.)2010 ،
به نﻈر میرسد تأثیر شناوری در آب سرد بر عملکرد ورزشی نتايج متضادی داشته است .با اين وجود در
1

Wilcock
Dawson, et al.
3
Fulco, et al.
4
Fitts
5
Abernethy, et al.
6
Ingram, et al.
7
Recovery
8
Cold Water Immersion
9
Buchheit, et al.@ Duffield, et al.
2
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اين رابطه برخی محققان آثار مثبتی را گزارش کردهاند (بورکه و همکاران2008 ،1؛ بیلی و همکاران،
 .)2009در حالیکه ديگران تغییر ات چشمگیری در عملکرد گزارش نکردهاند (يامانه و همکاران201۴ ،؛
گودال .)2017 ،پیفر 2و همکاران ( )2009گزارش کردهاند که اگر چه آب سرد به دلیل کاهش قطر عروق
محیطی ،سبب افزايش جريان خون مرکزی و در نتیجه افزايش برداشت مواد زايد و تسريع روند بازيافت
میشود ،اما ممکن است با تأثیر منفی بر انعطاف و دامنه حرکتی مفاصل سبب تضعیف عملکرد بعدی
گردد .ازطرفی بوچحیت 3و همکاران ( )2007نشان دادند که شناوری در آب میتواند روش مناسبی برای
بهبود عملکرد شناگران سرعتی متناوب باشد .ورسی ۴و همکاران در پژوهشی مروری ( )201۵گزارش
کردند که اگر چه تکنیکهای غوطهوری به منﻈور ريکاوری مورد استفاده قرار میگیرد ،تحقیقات
بیشتری برای دستیابی درک کامل اثرگذاری بر اجرای ورزشی مورد نیاز است .از سوی ديگر با توجه به
جنبه خستگی مرکزی در بحﺚ ريکاوری و شواهد مثبت اولیه از کاربرد تحريک جداره جمجمه با استفاده
از جريان مستقیم

 ۵TDCSدر مطالعات خستگی ،تحمل فعالیت و ريکاوری بین دورههای تمرينی

(پیفر و همکاران )2009 ،6و با معرفی و گسترش ابزار غیر تهاجمی جديد ،دانش مرتبط با رفتار سیستم
عصبی مرکزی هنگام ورزش به طور خاص ،اخیراً  7TDCSقبل از فـــعالیت ورزشی به منﻈور بهبود
عملکرد ورزشی در دامنه وسیعی از انواع فعالیتهای ورزشی مورد استفاده قرار گرفته است .در اين روش
جريان ضعیف الکتريکی به مغز اعمال میشود (مونته نگرو و همکاران )201۵ ،8که قادر به القای
تغییراتی در فعالیت الکـــتريکی درون و بـــیرون نرونها است و منجر به تغییر پتانسیل استراحتی
( 9)RMPو در نتیجه منجر به اصالح کارآيی سیناپس عصبی میشود .اين تعديلها جهت ايجاد
پتانسیل عمل ناکافی میباشند اما برای ايجاد تغییر در آستانه پاسخ نورون تحريک شده کافی است
(فرتونانی و مینیوسی .)2017 ،10اثر  TDCSبسته به قطبیتی که اعمال میگردد ،تحريک آنودال
تحريکپذيری قشری را افزايش میدهد ،در حالیکه تحريک کاتودال مهاری است (برونونی و همکاران،11

1 Burke, et al@ Bailey, et al.
2 Peiffer
3 Buchheit
4 Versey
5 Transcranial Direct-Current Stimulation
6 Peiffer, et al.
7 Transcranial Direct-Current Stimulation
8 Montenegro, et al.
9 Resting Membrane Potential
10 Fertonani & Miniussi
11 Brunoni
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 .)2012کوجیمانی )2007( 1و همکاران گزارش کردند که اعمال  TDCSآنودال بر قشر حرکتی اولیه
برای  10دقیقه پس از يک دوره فعالیت تحريکپذيری قشری و زمان رسیدن به واماندگی در دومین
دوره فعالیت ايزومتريک فلکشن آرنج را افزايش میدهد .اوکانو 2و همکاران ( )201۵کاهش معنادار
ضربان قلب و میزان درک فشار را در شدتهای زير بیشینه؛ اما نه در شدت بیشینهای دوچرخهسواران
تمرين کرده و همچنین بهبود متوســـطی را در برونده اوج توان (تقريباً  ۴درصد) هنگام آزمون ورزشی
پیشرونده بیشینه ،پس از  20دقیقه  TDCSآندی با  2میلیآمپر باالی قشر گیجگاهی چپ گزارش
کردند .ريکاردو بروکا 3و همکاران ( )2011ارتباط بین  TDCSکاتدی و شاخص خستگی در اندام
تحتانی هنگام پروتکل ايزومتريک را ارزيابی کردند .آنها نشان دادند که جريان کاتدی ابزار کمکی برای
افزايش ظرفیت کار حداقل در تا کردن زانو ،در آزمودنیهای انسانی میباشد .از طرفی ماکی ۴وهمکاران
( )2013نشان دادند فعالسازی عصبی قشر پیشقدامی جهت حفظ نیروی عضالنی توسط TDCS
آندی تعديل نمیشود .نوکی ۵و همکاران ( )2013نشان دادند که اعمال  TDCSتأثیری بر فعالیت خم
کردن ايزوتريک آرنج ندارد .با توجه به اهمیت بازيافت برای ورزشکاران و نقش تعیین کننده آن بر
عملکرد (بوچحیت و همکاران )2007 ،و مغايرتهايی که در نتايج پژوهشها در مورد اثرات شناوری در
آب سرد از يک سو ،و احساس مثبت شناگران بعد از شناوری در آب سرد و نتايج مثبت پژوهشها از
تأثیر  TDCSبر بهبود عملکرد ورزشی از سوی ديگر ،محقق را بر آن داشت مقايسه اثر روش شناوری
در آب سرد و تحريک الکتريکی فرا جمجمهای  tdcsقشر حرکتی بر با دو شدت ( 1و 2میلیآمپر) در
دوره ريکاوری بر درک فشار و کیفیت بازيافت و عملکرد بعدی شناگران مرد بپردازد.
روش شناسی تحقیق
اين تحقیق که از نوع نیمه تجربی است و جامعه آماری اين پژوهش تمام شناگران مرد 18سال به باال،
شهر تهران که در سال  1398حد نصاب آزمون ورودی دوره نجات غريق ( 200متر شنا کرال سینه زير
 ۴دقیقه) را کسب کرده بودند و هفتهای  ۴جلسه تمرين داشتند بود .با مراجعه به هیﺌت نجات غريق
استان تهران و اطالع از زمان و مکان برگزاری آزمون ورودی دوره نجات غريق از میان  ۴۵نفر داوطلب

1 Cogiamanian
2 Okano
3 Ricardo B
4 Makii
5 Nowicky
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شرکت کننده که حد نصاب ق بولی در آزمون ورودی دوره نجات غريق را کسب کرده بودند 20،نفر شناگر
مرد با میانگین و انحراف استاندارد ،سنی  19/8± 3/2سال  ،وزن  82/2±7/1کیلوگرم و قد
 1/8۵±1/0۵متر به صورت تصادفی انتخاب و داوطلبانه در اين پژوهش شرکت کردند .قبل از ورود به
مطالعه ،تمام مراحل پروتکل تجربی برای آزمودنیها شرح داده شد و پس از گرفتن رضايتنامه کتبی و
پر کردن پرسشنامه سالمت در پژوهش شرکت کردند .جهت جلوگیری از اثرگذاری پروتکلها بر
يکديگر ،هر پروتکل حداقل با فاصلۀ  ۴8ساعت در سه روز اجرا گرديد ،برای از بین بردن تأثیرات ساعت
روز بر پاسخهای فیزيولوژيکی تمام اندازهگیریها در ساعت 17الی  19انجام گرفت .برای اعمال تحريک
الکتريکی و جلوگیری از خیس شدن سر آزمودنی از کاله مخصوص شنا 1ساخت کشور ژاپن استفاده شد.
برای اعمال تحريک الکتريکی از دستگاه نايرو استیم  21با برونده  2میلیآمپر استفاده شد .از آزمودنها
خواسته شد که قبل از حضور در آزمون رژيم غذايی عادی خود را حفظ کنند اما از مصرف هر گونه
نوشیدنی نیروزا (به عنوان مثال قهوه ،کافﺌین و )خودداری کنند .برای ارزيابی میزان خستگی و میزان
در فشار ،به ترتیب از پرسشنامه )(TQRو ) (RPEهای استفاده شد هردو پرسشنامه ،شامل هفت
گزينه با امتیازبندی متفاوت از ( 6تا)20می باشد ، .که براساس برخی تحقیقات ( )13،1۴،2۵پرسشنامه
) (TQRبرای ثبت خستگی و احساس بازيکنان پس از روشهای بازيافت و پرسشنامه ) (RPEبرای ثبت
میزان فشار وارد بر آزمودنیها پس از انجام فعالیت ،کاربرد دارد .به اين ترتیب که در پرسشنامه RPE
امتیازهای  6و  7مربوط به فشار "خیلی خیلی سبک" و امتیازهای  19 ،18و  20مربوط به فشار "خیلی
خیلی سنگین" میباشد .همچنین ،در پرسشنامه  TQRامتیازهای  6و  7مربوط به کیفیت "خیلی
خیلی ضعیف بازيافت" و امتیازهای  19 ،18و  20با کیفیت "خیلی خیلی خوب بازيافت" مرتبط است.
جدول  .1پرسشنامه درک کیفیت بازیافت و میزان درک فشار بر اساس مقیاس بورگ
میزان درک فشار

کیفیت بازیافت

6

6

 7خیلی خیلی سبک

 7بازيافت خیلی خیلی ضعیف

8

8

1 . Waterproof swimming cap
2 . Neyrostim 1
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 9خیلی سبک

 9بازيافت خیلی ضعیف

10

10

 11نسبتاً سبک

 11بازيافت ضعیف

12

12

 13تا حدی سنگین

 13بازيافت مناسب

14

1۴

15سنگین

 1۵بازيافت خوب

16

16

 17خیلی سنگین

 17بازيافت خیلی خوب

18

18

 19خیلی خیلی سنگین

 19بازيافت خیلی خیلی خوب

20

20

در روز اول آزمودنیها با مراجعه به محل آزمون استخر کشواد تهران با طول  2۵متر در ابتدا به مدت
 1۵دقیقه شروع به گرم کردن کردند که شامل  10دقیقه حرکات کششی و جنبشی بیرون از آب و ۵
دقیقه شنا کردن داخل آب بود .بعد از گرم کردن آزمودنیها آزمون  200متر شنا کرال سینه را انجام
دادند ،بعد از ثبت رکوردها آزمو دنی ها به روش يک سوکور1به صورت تصادفی به دو گروه تجربی10نفر
و کنترل 10نفر تقسیم شدند .گروه تجربی تحريک الکتريکی آندی (با شدت  2میلیآمپر )را به مدت 1۵
دقیقه تا پايان بازيافت دريافت کردند و گروه ساختگی  ،به اين صورت که مکان الکترودها همانند
الکترودهای تحريک آندی می باشد ،با اين تفاوت که برای احساس خارش اولیه ،جريان  2میلی آمپر
آندی فقط در  30ثانیه اول وارد و سپس در طول بازيافت قطع شد.جريان الکتريکی با استفاده از يک
جفت اسفنج مرطوب شده با محلول سالــین 2که هر دو الکترود ( 3۵سانتیمتر مربع) را در بر میگرفت
اعمال شد ( .)26الکترودها (آند و مرجع) به يک دستگاه تحريک جريان ثابت با بـرونده بیشینه

1. single blind
2 . water 140 dissolved in Milli-Q mMols of NaCl
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2میلیآمپر متصل شد .جهت اعمال  TDCSآندی قشر حرکتی چپ ،چون تمام آزمودنیهای اين
پژوهش راست دست بودند ،آند بر اساس سیستم ای ای جی 120-10بینالمللی باالی ناحیه  M1قرار
داده شد ( .)27الکترود مرجع باالی ناحیه فوق بصری سمت مخالف 2قرار داده شد و توسط باندکشی
ثابت شدند .همچنین برای حالت ساختگی الکترودها در موقعیت مشابه قرار گرفت اند اما محرک پس از
 30ثانیه خاموش شد ( .)27،28بالفاصله بعد از دريافت تحريک ،آزمون تکرار و رکورد آزمودنیها مجدداً
ثبت شد .بعد از  ۴8ساعت و در جلسه دوم آزمودنیها با مراجعه به محل آزمون ،بعد از گرم کردن به
مدت  1۵دقیقه (شامل  10دقیقه حرکات کششی و جنبشی بیرون آب و  ۵دقیقه شنا کردن داخل آب)،
اجرای آزمون و ثبت رکورد به روش يک سوکور در به صورت تصادقی به دو گروه تجربی10نفر و
کنترل 10نفر تقسیم شدند.و اين بار گروه تجربی تحريک آندی (با شدت  1میلیآمپر را به مدت 1۵
دقیقه) و گروه کنترل (تحريک آندی با شدت 1میلیآمپر که بعد از  30ثانیه جريان قطع شد) به مدت
 1۵دقیقه ،دريافت و بالفاصله آزمون تکرار و رکورد آزمودنیها مجدداً ثبت شد .بعد از  ۴8ساعت و در
جلسه سوم ،آزمودنیها با مراجعه به محل آزمون ،بعد از گرم کردن به مدت  1۵دقیقه (شامل  10دقیقه
حرکات کششی و جنبشی بیرون آب و  ۵دقیقه شنا کردن داخل آب)و اجرای آزمون 200متر کرال سینه
و ثبت رکورد به صورت تصادفی به دو گروه تجربی10نفر و کنترل 10نفر تقسیم شدند.گروه تجربی
شناوری در آب سرد (به مدت  1۵دقیقه غوطه در آب سرد  12درجه سلسیوس تا ناحیه گردن) و گروه
کنترل (به صورت غیر فعال به مدت  1۵دقیقه) تقسیم شدند .)7( ،بالفاصله بعد از اتمام بازيافت ،آزمون
تکرار و رکورد آزمودنیها ثبت شد .پس از بازيافت ،شناگران پرسشنامه مربوط به کیفیت بازيافت
) (TQRرا تکمیل کردند ( )13،2۵سپس برای ارزيابی در فشار توسط شناگران ،پرسشنامه) (RPEپس
از اجرای دوم ،تکمیل گرديد (.)13،2۵
از آزمون شاپیرو -ويلک جهت طبیعی بودن توزيع دادهها ،از آزمون تی همبسته تغییرات درون گروهی
پیشآزمون و پس آزمون ،از تحلیل کواريانس برای مقايسه تفاوت بین گروهی متغیر رکورد و در ادامه
آزمون از آزمون تعقیبی  LSDبرای مقايسه دو به دو گروهها و از آزمون تحلیل واريانس يک راهه برای
بررسی کیفیت بازيافت و شاخص درک فشار استفاده شد .کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم آفزار
 spssنسخه  20انجام شد.

یافته های پژوهش
آزمون شاپیرو -ويلک نشان داد که آزمودنیها در متغیر زمان رکورد شنا 200متر کرال سینهنرمال بودند.

1 . EEG 10-20
2 . FP2
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جدول  .1میانگین وانحراف استاندارد متغیرهای آزمودنی ها
شاخصهای آماری
متغیرها

آزمودنیها
میانگین

انحراف معیار

سن (سال)

19/8

3/2

قد (سانتیمتر)

18۵/2

1/0۵

وزن (کیلو گرم)

82/2

7/1

اطالعات توصیفی آزمودنی ها در جدول ()1آمده است.
جدول .2میانگین و انحراف استاندار متغیر رکورد شنا 200متر کرال سینه در پیش آزمون و پس آزمون
گروهها

متغیر

تحريک الکتريکی
شدت  2ملی آمپر

رکورد شنا  200متر کرال

شناوری در آب سرد

رکورد شنا  200متر کرال

تحريک الکتريکی
شدت  1ملی آمپر

رکورد شنا  200متر کرال

گروه

پیش آزمون

پس آزمون

تجربی

0/021±3/29۵

0/017±3/272

کنترل

0/0۴ ± 3/33۵

0/038± 3/376

تجربی

0/023± 3/303

0/027± 3/32۵0

کنترل

0/017±3/332

0/027± 3/3۵7

تجربی

0/011±  3/337

029/0338/3

کنترل

02۵/03/3۴3

029/03/362

میانگین و انحراف استاندارد متغیر رکورد اجرای آزمون شنا  200متر کرال سینه در پیشآزمون و
پسآزمون در جدول ( )2آمده است.
جدول  .3آزمون  Tهمبسته جهت مقایسه تفاوت متغیر رکورد شنا 200متر کرال سینه پیش و پس از مداخله در
گروه آزمایش و کنترل
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متغیرها

گروه

میزان تی

Dfمیزان

میزان p

تحريک الکتريکی با شدت 2
میلی آمپر

تجربی

7/667

9

*0/001

کنترل

-8/13۵

9

0/001

شناوری در آب سرد

تجربی

-6/736

9

0/001
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تحريک الکتريکی با شدت 1
میلی آمپر

کنترل

-6/708

9

0/001

تجربی

-۵/603

9

0/001

کنترل

-6/62۵

9

0/001

همان طور که درجدول ( )3مشاهده می شود تفاوت معناداری بین نمرات پیشآزمون و پسآزمون وجود
دارد ( .)P  0/0۵ولی فقط در گروه تحريک الکتريکی معنیداری در جهت بهبود عملکرد (کاهش زمان

رکورد شنا 200متر کرال سینه) بود ( .)P  0/001ساير گروهها معنیداری در جهت افت عملکرد
(افزايش زمان رکورد شنا  200متر کرال سینه) بود.
نتايج حاصل از اين تحقیق با استفاده از آزمون تحلیل کواريانس نشان داد که در پس آزمون تمام گروه
ها تفاوت معنی دار بود( . )P=0/001ولی فقط درگروه تحريک الکتريکی با شدت 2میلی آمپر تأثیر
تحريک الکتريکی باعﺚ کاهش زمان رکورد شنا200متر کرال سینه شد .و همچنین نتايج حاصل از اين
تحقیق با استفاده از آزمون تعقیبی  LSDنشان داد که مداخله تحريک الکتريکی با شدت2میلی
آمپرباعﺚ اختالف معنی دار شد .که اين اختالف منجر به بهبود عملکرد  ،يعنی کاهش زمان اجرای
شنای  200متر کرال سینه شد.
جدول .4کیفیت بازیافت و میزان درفشار در آزمودنیها
متغیرها

زمانهایاندازهگیری

تحريک الکتريکی با
شدت  2میلیآمپر

شناوری در آب سرد

تحريک الکتريکی با
شدت 1میلیآمپر

کیفیت بازيافت

پس از بازيافت

( 1۵خوب)

( *17/18خیلی خوب(

( 13/1مناسب(

میزان در فشار

پس از اجرای دوم

خیلی سبک* ()9

نسبتا سبک ()11/1

تا حدی سنگین ()13/8

همان طور که در جدول ( )۴مشاهده می شود نتايج حاصل از اين تحقیق با استفاده از آزمون تحلیل
واريانس يک راهه نشان داد که کیقیت بازيافت در گروه شناوری در آب سرد نسبت به ساير گروهها بهتر
انجام گرفته بود (خیلی خوب) .و میزان درک فشار در گروه تحريک الکتريکی با شدت  2میلیآمپر نسبت
به ساير گروهها کمتر گزارش شد (خیلی سبک) .
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر مقايسه تأثیر سه نوع روش بازيافت ،غوطهوری در آب سرد و تحريک TDCS
قشر حرکتی با دو شدت 1ملی آمپر و  2میلی آمپر در دوره ريکاوری بر درک فشار ،کیفیت بازيافت و
عملکرد بعدی شناگران مرد بود.همان طور که نتايج اين پژوهش نشان داد غوطهوری در آب سرد به
مدت  1۵دقیقه تأثیرمعنی دار بر بهبود زمان اجرای بعدی شنای  200متر کرال سینه شناگران نداشت.
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اين يافته ها با يافته های پفر و همکاران ( ،)2009کراو 1و همکاران ( )2007اسکین 2و همکاران
( ، )2012همسو می باشد .پفر و همکاران افزايش زمان اجرای تست چابکی  ۴×9دوندگان ،پس از 20
دقیقه شناوری در آب سرد  1۴ Cنسبت به خشکی را گزارش کرد .کراو و همکاران افت اجرای دوم

آزمون وينگیت را پس از  10دقیقه شناوری در آب سرد  13 Cرا نشان دادند و اسکین و همکاران
نشان دادند که پیش سرمايی به نسبت استفاده از حرارت قبل از تمرين ،حداکثر سرعت دويدن را کاهش
میدهد ( .)1۴،29،30به نﻈر میرسداز داليل محتمل اين هم سويی می توان به زمان زياد شناوری در
آب سرد که سبب افت عملکرد عصبی -عضالنی میشود ( ،)1۴و دمای آب در هنگام شناوری ،که يکی
از متغیرهای اصلی مؤثر روی عملکرد است ( ، )31و نیز شناوری در دمای خیلی پايین که با احساس
سرما و لرزش عضالنی موجب محدوديت پیامهای عصبی ،اعمال فیزيولوژيکی و روانی میشود ،و در
نتیجه روی عملکرد بعدی نیز تأثیر منفی میگذارد ( ، )32که اين عوامل میتواند بر عملکرد بعدی
ورزشکاران تاثیر منفی داشته باشد اشاره کرد .يافتههای اين پژوهش با نتايج ويل 3و همکاران (،)2008
بوچحیت و همکاران ( ،)2010اينگرام ۴و همکاران ( )2009نا همسويی داشت .ويل و همکاران بهبود
عملکرد دوچرخه سواران پس از  1۵دقیقه شناوری متناوب در آب متضاد و شناوری در آبهای سرد ،در
مقايسه با شناوری در آب گرم و بازيافت در خشکی را گزارش کردند ،بوچحیت و همکاران گزارش کردند
که شناوری در آب ،روشی مناسب برای بهبود عملکرد شنای سرعتی متناوب میباشد .اينگرام و همکاران
گزارش کردتد شناوری در آب سرد باعﺚ بهبود قدرت و کاهش آسیب و تورم عضله نسبت به گروه
کنترل میشود ( . )7،8،32از داليل محتمل اين نا همسويی با نتايج ويل و همکاران را میتوان به نوع
پروتکل استفاده شده شناوری متناوب در آب سرد و گرم در مقايسه با شناوری در آب سرد باشد و
همچنین داليل محتمل اين نا همسويی با نتايج بوچحیت و همکاران میتوان فاصله بین شناوری با
اجرای بعدی باشد .از ديگر نتايج اين تحقیق نشان داد که تحريک  TDCSآندی با شدت  2میلیآمپر
باعﺚ بهبود عملکرد بعدی شناگران میشود .يافته ها اين تحقیق با يافته های آنژيوس ۵و همکاران
( ،)2017تﺌو 6و همکاران ( ،)2011زمانی و دوستان ( ،)2017تاناکا 7همکاران ( ،)2009کوگیامانیان
همکاران ( )2007و اوکانو و همکـــاران ( )201۵و وارگاس  8و همکاران همسويی دارد .آنژيوس و
همکاران نشان دادند ،تحريک ناحیه خاص مغزی میتواند بر عملکرد ورزشی در افراد سالم تأثیر بگذارد.
اوکانو و همکـــاران پیشنهاد کردند که تحريک  TDCSآندی میتواند فعالیت قشر اينسوالر

1 Crowe
2 Skein
3 Vaile
4 Ingram
5 Angius
6 Teo
7 Tanaka
8 Vargas
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( )Insular Cortexرا تحت تأثیر قرار دهد .بنابراين میزان درک تالش را کاهش داده و باعﺚ افزايش
عملکرد ورزشی میشود .تﺌو و همکاران نشان دادند  20دقیقه تحريک آندی ،با شدت جريان  1و 2
میلیآمپر در انجام تکلیف استرنبرگ هر چند تأثیر معنیداری بر انجام تکلیف نداشت ،اما زمان واکنش
افراد در انجام اين تکلیف بهبود يافت .زمانی و همکاران گزارش کردند تحريک مستقیم مغز در ناحیه
قشر پیش پیشانی میتواند موجب بهبود حافﻈه کاری و نیز کاهش زمان واکنش در دختران ورزشکار
شود ( .)1،17،27،33،3۴،37يافتههای اين پژوهش با نتايج نوکی و همکاران ( ،)2013هندی و همکاران
( )2013و ماکی و همکاران ( )2013همسويی دارد.
آنها اثر مثبت تحريک  TDCSرا در افزايش  MVCهنگام تکايف خاص مانند تا کردن آرنج يا باز
کردن مچ و حفظ نیروی عضالنی را نشان ندادند ( .)16،17،2۴از داليل محتمل نا همسو بودن با
يافتههای نوکی و همکاران احتماالً شدت جريان  TDCSباشد که آنها از شدت  1.۵میلیآمپر
استفاده کرده بودند ولی در اين پژوهش از  TDCSبا شدت  2میلیآمپر استفاده شد و همچنین
احتماالَ علت نا همسوی نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش هندی و همکاران مگی و همکاران مدت
زمان اعمال تحريک  TDCSکه به ترتیب به مدت  20دقیقه و  10دقیقه اعمال شده بود ،ولی در اين
پژوهش  1۵دقیقه اعمال شد میتوان اشاره کرد .نتايج اين پژوهش نشان داد که تحريک  TDCSآندی
با شدت 1میلیآمپر باعﺚ بهبود عملکرد بعدی شناگران نمیشود .يافتههای اين پژوهش با نتايج نوکی و
همکاران ( ،)2013هندی و همکاران ( )2013و ماکی و همکاران ( )2013همسو بود.
آنها اثر مثبت تحريک  TDCSرا در افزايش  MVCهنگام تکايف خاص مانند تا کردن آرنج يا باز
کردن مچ و حفظ نیروی عضالنی را نشان ندادند ( .)16،17،2۴يافتههای اين پژوهش با نتايج تاناکا و
کوگیامانیان که اثرات مثبت مرتبط با اجرا را گزارش کردند بودند نا همسو بود ( .)16،3۵به نﻈر میرسد
تحريک  TDCSآندی میتواند فعالیت قشر اينسوالر 1را تحت تأثیر قرار دهد ،بنابراين میزان درک
تالش را کاهش داده و میتواند باعﺚ بهبود عملکرد ورزشی شود (.)27
يافته های اين پژوهش نشان داد که کیفیت بازيافت در گروه شناوری در آب سرد باعﺚ کیفیت
مطلوبتری بازيافت نسبت به ساير پروتکلها شد .و درک فشار در گروه تحريک  TDCSآندی با شدت
 2میلیآمپر نسبت ساير گروهها کمتر بود.

1 . Insular Cortex
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به نﻈر میرسد ،به دلیل افزايش فشار خون محیطی ،مايعات خون از مويرگها خارج شده و وارد عضالت
فعال می شوند .فشار ناشی از آب در هنگام شناوری ،باعﺚ حرکت مايعات از فضای خارج سلولی به
داخل عروق شده ،بنابراين ،حجم خونی که به عضالت میرسد افزايش يافته ،در نتیجه ،بازگشت وريدی،
برونده قلبی ،حجم ضربها و جريان خون در سراسر بدن افزايش میيابد ( )6،19همچنین ،ماساژ
طبیعی عضالت براثر شناوری ،اثر تسکینی روی عضالت داشته و همین برخوردهای متوالی آب با
عضالت نیز در افزايش جريان خون عضالنی مؤثر است .تسريع برگشت مايعات به جريان خون ،عالوه بر
افزايش حرکت و دفع مواد زايعد حاصل از متابولیسم ،باعﺚ کاهش التهاب و درد عضله میشود ()12،36
از اين نﻈر میتواند باعﺚ بازيافت مؤثرتر از نﻈر ورزشکار شود به اين ترتیب ،از نتايج حاصل چنین
استنباط میشود که روشهای شناوری ،درآب سرد با تسريع کاهش الکتات ،ضربان قلب و دما ،احساس
خوشايند و آرامشبخشی را برای ورزشکاران ايجاد کرده و باعﺚ کاهش خستگی عصبی و روانی که از
عوامل اصلی محدود کننده فعالیتهای سرعتی و پیدرپی است می شود ( .)6،1۴يافتههای اين پژوهش
نشان داد درک فشار بعد از آزمون مجدد در گروه تحريک  TDCSقشر حرکتی با شدت  2میلیآمپر
سبک تر از ساير گروهها بود ،به نﻈر میرسد تحريک  TDCSمیزان درک تالش را کاهش میدهد ()27
،با توجه به يافتههای اين پژ وهش اگر چه روش شناوری در آب سرد باعﺚ کیفیت بهتر بازيافت شد .ولی
میتواند تأثیر منفی بر عملکرد بعدی يعنی زمان اجرای شنا  200متر کرال سینه داشته باشد و همچنین
شدت جريان از مؤلفه های اصلی برای اعمال TDCSاست ،به اين صورت که TDCSباشدت 2میلی
آمپر فقط باعﺚ تاثیر مثبتی بر عملکرد بعدی شناگران ،کاهش زمان شنا  200متر کرال سینه داشت.در
مجموع ،شواهد علمی از يافتههای اين پژوهش مبنی بر بهکارگیری تحريک مستقیم جمجمهای
 TDCSناحیه حرکتی با شدت  2میلی آمپر بر بهبود عملکرد بعدی شناگران ،کاهش زمان اجرای شنا
 200متر کرال سینه حمايت میکند.
تقدیر و تشکر:
نتايج اين پژوهش حاصل پاياننامه دوره دکتری میباشد و محقق بر خود الزم میداند از دانشگاه آزاد
واحد کرمانشاه که امکان انجام اين پژوهش را فراهم آوردند و تمامی آزمودنی کمال تقدير و تشکر را به
عمل آورد.
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