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مقاله پژوهشی

تأثير وضعيت آب بدن در هوای معتدل بر توان هوازی و غيرهوازی و شاخص
خستگی در دختران ورزشکار
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کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات شیراز ،شیراز ،ایران
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تاریخ دریافت6935/27/09 :

تاریخ پذیرش6934/29/09 :

چکيده
مقدمه :تحقیقات گذشته نشان دادهاند که وضعیت آبدهی بر برخی از عملکردهای فیزیولوژیکی تأثیر میگذارد .در این راستا ،هدف از
پژوهش حاضر بررسی تأثیر میزان آب بدن بر توان هوازی و غیرهوازی و شاخص خستگی دختران بود.
مواد و روشها :در پژوهش نیمهتجربی حاضر  92نفر از دختران دانشجو (با میانگین سنی  06/30±6/66سال؛ قد 640/02±4/22
سانتیمتر؛ وزن  53/9±62/90کیلوگرم) با حداقل  9سال سابقه فعالیت ورزشی منظم بهصورت داوطلبانه شرکت کردند .طی  9جلسه
متوالی ،آزمودنیها انواع وضعیتهای آبدهی شامل آبزدایی ( 0-5درصد) ،آبدهی طبیعی و بیشآبدهی ( 9درصد) در دمای 05
درجه سانتیگراد را تجربه نمودند .شایان ذکر است که برای ارزیابی توان هوازی از آزمون فزاینده  Burosاستفاده شد و برای بررسی توان
غیرهوازی نیز آزمون  Rastاجرا گردید .در نهایت دادهها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس به روش اندازهگیری مکرر تجزیه و
تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد که آبزدایی باعث کاهش معنادار و بیشآبدهی موجب افزایش معنادار توان هوازی افراد شرکتکننده
( )P<2/25شده است .همچنین آبزدایی توان غیرهوازی حداقل و متوسط را کاهش داد؛ اما وضعیت آبدهی بر توان غیرهوازی کل،
بیشینه و شاخص خستگی تأثیرگذار نبود.
نتيجهگيری :با توجه به این نتایج میتوان گفت که بهمنظور عملکرد بهتر در ورزشهای مبتنی بر توان هوازی و غیرهوازی متوسط
(حداقل قبل از برنامه ورزشی) ،جلوگیری از آبزدایی و مصرف مناسب آب الزم بوده و موجب بهبود عملکرد خواهد شد.
کلمات کليدی :آبزدایی ،بیشآبدهی ،توان بیهوازی ،توان هوازی ،شاخص خستگی

* نویسنده مسئول :سیده لیال حسینیان ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران .تلفن27694696476 :؛ ایمیل:
leilyh2020@yahoo.com
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مقدمه
آب یکی از موادی است که برای بسیاری از عملکردهای

کمبود آب ،اندک و در حدود  0تا  9درصد بود؛ اما موجب

جسمی و روانی ضروری میباشد .این ماده برای هر فعالیتی

کاهش  9درصدی توانایی ورزشکاران در دوی  6522متر و

در بدن الزم بوده و تنظیم دما ،فرایند سوخت و ساز،

کاهش  4-7درصدی آن در دوی  5222متر گردید (.)7

عملکرد قلبی و روانسازی مفصلها را تسهیل میکند .آب

 Sawkaو همکاران ( )0226نیز به بررسی اثرات آبدهی بر

حیاتیترین عامل در عملکرد ورزشی است که اغلب اوقات

حرارت بدن و عملکرد ورزشی در هوای گرم پرداختند و

از سوی ورزشکاران نادیده گرفته میشود ( .)6دهیدراسیون

عنوان نمودند که کم آبدهی از طریق کاهش میزان تعریق و

و یا ازدستدادن آب بدن واژهای است که معموالً برای

کاهش جریان پوستی خون ،ذخیره گرمایی را افزایش

توصیف کاهش آب بدن به کار میرود .مایعات بدن

میدهد .به نظر میرسد که کاهش فشار اسمزی و نیز کاهش

میتوانند حاوی مواد محلولی باشند که ازدستدادن موقتی

حجم خون به افزایش گرما و ذخیره گرمایی کمک میکنند.

آنها میتواند توزیع آب از طریق غشای سلولی را تحت

از سوی دیگر کاهش حجم و جریان پوستی خون ،حفظ

تأثیر قرار دهد .زمانی که غلظت مایعات ازدسترفته با توجه

فشار وریدی خون را با مشکل مواجه میسازد؛ بنابراین

به پالسما ،هیپو اسموتیک باشد ،یک گرادیان اسمزی ایجاد

کارکرد قلبی برای افزایش متابولیسم و تنظیم گرمای بدن

میشود و پارتیشنبندی ازدستدادن آب بین مایعات فضای

کاهش مییابد ( )6344( Craig .)8نیز طی پژوهشی به

داخل سلولی و مایعات خارج سلولی به اشتراک گذاشته

بررسی اثر کم آبدهی بر توان هوازی و حداکثر توان هوازی

میشود ( .)6شواهد موجود نشان میدهند که هنگام

( )VO2maxپرداخت و نشان داد که ورزش در هوای گرم با

فعالیت ورزشی ،بخش اصلی آب بدن بر اثر تعریق و تنفس

آبدهی کم ( 0درصد وزن بدن) تا آبدهی متوسط (6

از دست میرود؛ بهطوری که با افزایش شدت و مدت

درصد وزن بدن) ،حداکثر توان هوازی را کاهش میدهد (.)3

فعالیت ورزشی ،افزایش دما و رطوبت ،دفع آب بدن نیز

در ارتباط با توان بیهوازی نیز  Jonesو همکاران ()0228

بیشتر میشود ( .)0طبق تحقیقات صورتگرفته ،کمآبی

تأثیر کمآبی را بر توان بیهوازی باالتنه و پایینتنه مورد

میتواند دمای مرکزی و ضربان قلب را افزایش بخشد و

بررسی قرار دادند .یافتههای آنها نشان داد که دهیدراسیون

قدرت را کاهش دهد؛ اما احتماالً بر حداکثر سرعت بدون

 0/3درصد از حجم بدن باعث کاهش توان بیهوازی پایینتنه

تأثیر میباشد ( .)9،6عالوهبراین کمآبی باعث کاهش

میشود ( .)62همچنین  Savoieو همکاران ( )0265در یک

استقامت هوازی ،ظرفیت بیهوازی ،توان بیهوازی ،مقدار

پژوهش متاآنالیز به بررسی تأثیر دهیدراسیون بر استقامت

تعریق ،سرعت جذب آب ،جریان خون پوستی ،ظرفیت دفع

عضالنی ،قدرت ،توان بیهوازی و توانایی پرش عمودی

گرما و حداکثر اکسیژن مصرفی میشود (.)5

پرداختند .یافتههای آنها نشان داد که کمآبی میتواند تمامی

براساس پژوهشهای موجود ،کمآبی بدن حتی به مقدار

شاخصهای فوق را تحت تأثیر قرار دهد ( .)66هرچند

اندک قابلیتهای اجرایی را کاهش میدهد ( .)4در این راستا،

 Naharudinو همکاران ( )0269تغییر معناداری را در توان

برخی از پژوهشگران بهمنظور بررسی آثار کمبود آب بدن بر

بیهوازی و شاخص خستگی در اثر شرکت در یک فعالیت

عملکرد ورزشکاران در مطالعات خود از داروی پیشابآور

بیهوازی در شرایط دهیدراسیون گزارش نکردند (.)60

( )Lasixاستفاده کردند .بر مبنای نتایج با وجود آنکه شدت
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از سوی دیگر شواهد موجود نشان میدهند که مصرف
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تأثیر وضعیت آب بدن بر عملکرد ورزشی

مایعات ،استفاده از گلیکوژن عضالنی را طی تمرینات طوالنی

دانشجویان دختر تربیت بدنی سال دوم به بعد دانشگاه شیراز

کاهش میدهد؛ زیرا موجب کاهش دمای داخلی عضالنی و

(در زمان پژوهش  662نفر) که در سال تحصیلی 6983–32

پاسخ سمپاتوآدرنال میگردد ( .)69مصرف مایعات نهتنها

مشغول به تحصیل بودند ،تشکیل دادند .پس از انجام

افزایش دمای مرکزی بدن را کند میکند و از بیشدمایی

فراخوان جهت شرکت در پژوهش 92 ،نفر از دانشجویان

جلوگیری مینماید؛ بلکه از احتمال کاهش مواد قندی

دختر انتخاب شدند و در  9گروه آبدهی طبیعی ( 62نفر)،

میکاهد .از آنجایی که میزان تعریق در طول تمرین در گرما

آبزدایی ( 62نفر) و آبدهی بیش از حد ( 62نفر) تقسیم

تشدید میشود ،افزایش ازدسترفتن آب بدن سریعتر صورت

گردیدند (جدول  .)6الزم به ذکر میباشد که این پژوهش با

میگیرد؛ بنابراین ،احتماالً آبگیری قبل از تمرین در محیط

کد اخالق الف  36-604در دانشگاه شیراز ثبت شده است.

گرم الزم میباشد ( .)69در این راستا ،پژوهش انجامشده

پیش از شروع کار ،آزمودنیها از کلیه مراحل اجرای

توسط  Duvillardو همکاران ( )0226نشان داده است

پژوهش و خطرات و عواقب احتمالی موجود در آن آگاه

ورزشکارانی که آبدهی متعادلی میشوند ،نسبت به آنهایی

گردیدند و از آنها رضایتنامه گرفته شد .طی فرایند

که آبزدایی میگردند استقامت بیشتری دارند ( .)66شایان

پژوهش از آزمودنیها خواسته شد که زمانبندی خواب و

ذکر است که در مورد اثر رهیدراسیون یا دریافت بر شاخص

غذاخوردن خود را حداقل  0ساعت قبل از شروع برنامه

های بیهوازی نتایج روشنی در دست نمیباشد؛ اما  Cosoو

تمرینی براساس دستورالعمل محقق بهطور یکسان در هر 9

همکاران ( )0228تأثیر رهیدراسیون بر قدرت پای ورزشکاران

جلسه تنظیم کنند تا بر عملکرد آنها در هر جلسه تمرین

را مورد بررسی قرار دادند .یافتههای آنها نشان داد که

تأثیر نگذارد .ابتدا قد و وزن آزمودنیها اندازهگیری شد و

استفاده از نوشابههای ورزشی در مقایسه با آب برای

برای تعیین درصد آب بدن از دستگاه اندازهگیری ترکیب

رهیدراسیون ،اثرات بیشتری بر قدرت پای ورزشکاران دارد؛ به

بدن استفاده گردید .باید خاطرنشان ساخت که پیش از

عبارت دیگر ،آنها تغییر معناداری را در اثر استفاده از آب

اجرای آزمون ،نحوه آزمون نوارگردان ( )Buros Testو

برای رهیدراسیون مبنی بر تأثیر بر قدرت اندام تحتانی

آزمون  Rastبرای آزمودنیها توضیح داده شد.

گزارش نکردند (.)65

جهت انجام جلسات تمرینی ،دمای سالن ورزشی معادل

در مجموع ،به نظر میرسد که دیدگاه روشنی مبنی بر

 05درجه سانتیگراد تنظیم گردید .عالوهبراین بهمنظور

نحوه اثرگذاری میزان دسترسی به آب قبل از تمرینات

کنترل تأثیر یادگیری ،آزمودنیها در هر جلسه به  9گروه

ورزشی بر شاخصهای هوازی و بیهوازی در دسترس

تقسیم شدند :در گروه شرایط آب طبیعی به آزمودنیها توصیه

نمیباشد و شواهد موجود نیز اطالعات دقیقی را روشن

گردید که شب قبل از آزمون ،پیش از خواب  9لیوان آب

نمیسازد؛ از این رو ،هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات

بنوشند و با دستگاه سنجش ترکیب بدن ،آب بدن آنها

شرایط مختلف آبزدایی و آبدهی بر توان هوازی و

کنترل گردید؛ در گروه آبزدایی ،آزمودنیها با استفاده از سونا

بیهوازی و شاخص خستگی دختران فعال میباشد.

و با نظارت پزشک 0/5 ،درصد آبزدایی شدند (با توجه به
وضعیت آب طبیعی بدن آنها) و هر  65دقیقه یکبار وزن

مواد و روشها

آنها اندازهگیری گردید .سپس با توجه به تغییرات وزن و

جامعه آماری پژوهش نیمهتجربی حاضر را تمام

دستگاه اندازهگیری ترکیب بدن ،درصد آب بدن و اندازهگیری
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دمای بدن با استفاده از دماسنج پزشکی (و اطمینان از

زمان اجرای آزمون به دقیقه و کسری از دقیقه= T

یکسانبودن دمای طبیعی بدن) ،از آزمودنیها آزمون  Burosو
 Rastگرفته شد؛ در گروه آبگیری بیش از حد نیز آزمودنیها

روش سنجش توان بیهوازی و شاخص خستگی

 9درصد آبگیری بیش از حد شدند (با توجه به وضیعت آب

در این پژوهش توان بیهوازی توسط آزمون دوی

طبیعی بدن آنها)؛ بدینترتیب که در شب قبل 9 ،لیوان آب

سرعت بیهوازی اندازهگیری شد .روش کار بدینصورت بود

نوشیدند و از طریق نوشیدن  6–6/5لیتر مایعات ،حدود 32

که ابتدا آزمودنیها پس از  5دقیقه گرمکردن ،مسافت 95

دقیقه قبل از شروع ورزش ،بیشآبدهی آغاز شد ( )64و در

متری را  4مرتبه با  62ثانیه استراحت بین تکرارها اجرا

ادامه مجدداً هر  92دقیقه وزن آنها اندازهگیری گردید و با

میکنند و سپس با توجه به زمان بهدستآمده از هر 95

توجه به تغییرات وزن و دستگاه اندازهگیری ترکیب بدن،

متر ،توان هر تکرار با توجه به فرمول توان بهدست میآید.

درصد آب بدن کنترل شد و پس از تعیین درصد آب بدن
توسط دستگاه اندازهگیری ترکیب بدن و اندازهگیری دمای

زمان /9مسافت × 0وزن= توان

بدن با استفاده از دماسنج پزشکی (و اطمینان از یکسانبودن
دمای طبیعی بدن) ،از آزمودنیها آزمون  Burosو  Rastگرفته
شد .ذکر این نکته ضرورت دارد که فاصله زمانی آزمون Buros

و  Rastدر هر  9وضعیت به مدت  8دقیقه کنترل گردید.

با توجه به دستورالعملهای زیر توان بیشینه ،توان
حداقل ،توان متوسط و شاخص خستگی مشخص میشود:
توان بیشینه= حداکثر توان بین  4تکرار
توان حداقل= حداقل توان بین  4تکرار

روش سنجش توان هوازی

توان متوسط= مجموع توان  4تکرار تقسیم بر 4

آزمون فزاینده  Burosشامل دویدن بر روی تردمیل تا
حد خستگی است (یعنی تا جایی که آزمودنی توانایی
دویدن بیشتر را نداشته باشد) .سرعت و شیب در این
آزمون در مراحل زمانبندیشده افزایش مییابد .در مرحله
 6آزمون با شیب  62درصد و سرعت  0/76کیلومتر بر

یافتههای پژوهشی محدوده بین  474تا  6256وات را

ساعت شروع میشود و پس از  9دقیقه بر سرعت و شیب

برای توان بیشینه و محدوده  963تا  476را برای توان

دستگاه افزوده میگردد و این افزایش در مراحل  9دقیقهای

حداقل گزارش کردهاند .در این آزمون هرچه امتیاز توان

تا جایی که آزمودنی دیگر قادر به ادامه آزمون نباشد و به

متوسط باالتر باشد ،نشانگر توانایی بهتر ورزشکار برای حفظ

حالت واماندگی برسد ،ادامه مییابد .آنگاه آزمون به اتمام

عملکرد بیهوازی است .همچنین اگر شاخص خستگی

رسیده و دستگاه خاموش میشود.

باالتر از عدد  62باشد ،بدینمعنا است که ورزشکار باید بر
بهبود عمل الکتات متمرکز شود.

معادله برآورد حداکثر اکسيژن مصرفی
 =)6/98 T(-9/3حداکثر اکسیژن مصرفی (میلیلیتر/
کیلوگرم /دقیقه)
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روش آماری
در پژوهش حاضر از آزمون

Kolmogorov-Smirnov
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تأثیر وضعیت آب بدن بر عملکرد ورزشی

برای بررسی طبیعیبودن توزیع دادهها استفاده شد.

( )P=2/220تفاوت معناداری دارد؛ اما تفاوت بین گروه

همچنین ،آزمون تحلیل واریانس به روش اندازهگیریهای

آبدهی طبیعی با گروه بیشآبدهی معنادار نمیباشد

مکرر جهت بررسی تفاوتهای بین گروهی مورد استفاده

(( )P=2/333نمودار  ،6جدول  .)0همچنین براساس نتایج

قرار گرفت و در صورت معناداربودن تفاوت بین  9روش از

پژوهش حاضر وضعیت آبزدایی ،آبدهی طبیعی و

آزمون تعقیبی  Bonferoniبرای مقایسه هر جفت از

بیشآبدهی تأثیر متفاوت و معناداری بر توان حداقل و

اندازهگیریها بهره گرفته شد .شایان ذکر است که تمام

متوسط بیهوازی دارند (نمودار )6؛ بهگونهای که آبزدایی در

بررسیهای آماری با استفاده از نرمافزار  SPSS 16و در

مقایسه با آبدهی طبیعی ،توان حداقل را بهطور معناداری

سطح معناداری  α≥2/25صورت گرفت.

کاهش داده است؛ اما در مقابل ،بیشآبدهی در مقایسه با آب
دهی طبیعی ،تأثیری بر این شاخص نداشته است .از سوی

نتایج

دیگر ،در مورد توان متوسط نیز همین نتایج تکرار شد و

ویژگیهای آنتروپومتریک آزمودنیها در جدول  6ارائه

مقایسه جفت میانگینها حاکی از آن بود که آبزدایی در
مقایسه با آبدهی طبیعی ،توان متوسط را کاهش میدهد؛ اما

شده است.
بررسیهای آماری نشان داد که بین  9گروه به لحاظ

بیشآبدهی تفاوت معناداری را ایجاد نمیکند .در مقابل،

مقدار توان بیهوازی تفاوت معناداری وجود دارد؛ بهطوری که

مشاهده گردید که بیشآبدهی در مقایسه با آبزدایی ،توان

گروه آبزدایی دارای کمترین مقدار توان بیهوازی میباشد.

بیهوازی متوسط و حداقل را بهطور معناداری افزایش

از نظر مقایسه بین گروهی نیز توان بیهوازی بین گروه

میبخشد .تفاوت بین گروه آبدهی طبیعی با بیشآبدهی

آبزدایی با آبدهی طبیعی ( )P=2/226و بیشآبدهی

نیز معنادار ( )P=2/226گزارش شد .با این حال از نظر مقدار
شاخص خستگی تفاوت معناداری بین گروهها مشاهده نشد

جدول  :1ویژگیهای آنتروپومتریک
متغير

(( )P=2/69نمودار  ،9جدول  .)9در مورد توان هوازی نیز

ميانگين

انحراف استاندارد

سن (سال)

06/30

6/66

قد (سانتیمتر)

640/03

4/22

افزایش ( )P=2/206و آبزدایی باعث کاهش توان هوازی

وزن (کيلوگرم)

53/92

62/90

(( )P=2/266با توجه به آزمون بوروس) شده است (نمودار .)0

نتایج مقایسه دوتایی حاکی از آن بود که بیشآبدهی موجب

جدول  :2نتایج آزمون تعقیبی  Bonferoniبرای توان هوازی و بیهوازی
متغير
توان بیهوازی متوسط

گروهها
آبزدایی
آبدهی طبیعی

توان بیهوازی حداقل

آبزدایی
آبدهی طبیعی

توان هوازی

آبزدایی
آبدهی طبیعی
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تفاوت ميانگين

معناداری

آبدهی طبیعی
بیشآبدهی

-3/49
-66/30

2/226
2/220

بیشآبدهی

-0/03

2/333

آبدهی طبیعی
بیشآبدهی

-3/90
-66

2/226
2/226

بیشآبدهی

-6/48

2/28

آبدهی طبیعی
بیشآبدهی

-0/93
-8/98

2/29
2/226

بیشآبدهی

-4/69

2/226
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جدول  :3نتایج آزمون  ANOVAبرای شاخص خستگی و توان بیهوازی
متغير
شاخص خستگی
توان بیهوازی کل
توان بیهوازی بيشينه

میزان آبدهی

ميانگين مجذورات

F

معناداری

2/62

0/26

2/69

2/20

9/36

2/04

054/05

2/36

2/93

نمودار  2 ،1و  :3مقادیر توان هوازی و بیهوازی و شاخص خستگی در گروههای مختلف
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تأثیر وضعیت آب بدن بر عملکرد ورزشی

بحث
با توجه به نتایج پژوهش حاضر مشاهده شد که وضعیت

مطالعات حاکی از آن هستند که بیشآب دهی ،انتقال

آبدهی ،تفاوت معناداری را در توان هوازی آزمودنیها

گرمای بدن به بیرون را تسهیل کرده ،ضربان قلب را

ایجاد کرده است .نتایج مقایسه دوتایی نیز نشان داد که

کاهش میدهد و در نهایت از فشار قلبی -عروقی میکاهد

بیشآبدهی موجب افزایش و آبزدایی باعث کاهش توان

( . )00افزایش توان کار در هوای گرم ،کاهش ضربان قلب

هوازی با توجه به آزمون  Burosشده است .در این راستا،

با حجم کاری افزایش یافته در تمرینات هوازی و افزایش

برخی از مطالعات پیشین نظیر  Otaniو همکاران (،)0224

عملکرد ورزشی از جمله اثرات دیگر بیشآبدهی

 Montainو همکاران ( )6338و  McGregorو همکاران

می باشند ( .)8در این زمینه Mounter ،و همکاران

( )6333گزارش نمودهاند که آبزدایی باعث کاهش معنادار

( ) 6334گزارش کردند که بیش آبدهی اثر مشخصی بر

توان هوازی میشود ( Latzka .)67-63و همکاران ()6338

بهبود توانایی افراد برای تنظیم گرمای بدن در طول

نیز عنوان کردند که آبگیری بیش از حد باعث افزایش

ورزش دارد .آنها دریافتند که دمای مرکزی تا حدود 2/7

توان هوازی میشود (.)02

درجه کاهش یافته و میزان تبخیر افزایش می یابد (.)05

از سوی دیگر Latzka ،و همکاران ( )6337و  Sawkaو

در حالت کلی به نظر میرسد که کاهش هدررفت توان

همکاران ( )6334در مطالعات خود به این نتیجه دست

سیستم قلبی در تنظیم دما و هدایت بیشتر خون به

یافتند که آبزدایی تأثیری بر توان هوازی ندارد؛ هرچند

سمت بافت های فعال میتواند باعث افزایش اکسیژن

سایر مطالعات نشان دادهاند هنگامی که آبزدایی بیش از 9

بافت ها شده و توان هوازی را افزایش دهد.

درصد وزن بدن باشد ،توان هوازی بیشینه کاهش معناداری

براساس نتایج پژوهش حاضر دریافت میشود که

خواهد یافت ( .)06-09عالوهبراین Michelle ،و همکاران

وضعیت آبدهی بدن تأثیری بر توان بیهوازی ()Rast

( )0222دریافتند که بیشآبدهی هیچ مزیتی نسبت به

ندارد؛ اما وضعیت آبزدایی ،آبدهی طبیعی و

آبدهی طبیعی در ارتباط با سیستم تنظیم گرما و عملکرد

بیشآبدهی ،دارای تأثیر متفاوت و معناداری بر توان

ورزشی در هوای گرم ندارد ( .)8در مطالعه  Otaniو

حداقل و متوسط بیهوازی میباشد؛ بهگونهای که

همکاران ( )0224تأثیر  0حالت آبزدایی ( 6و  0درصد) و

آبزدایی در مقایسه با آبدهی طبیعی ،توان حداقل را

آبدهی طبیعی افراد شرکتکننده در پژوهش بر استقامت

بهطور معناداری کاهش میدهد؛ اما در مقابل،

ورزشی بررسی شد .نتایج نشان داد که حتی سطوح

بیشآبدهی در مقایسه با آبدهی طبیعی ،تأثیری بر این

کمآبدهی میتوانند توان استقامت افراد شرکتکننده را

شاخص ندارد .در مورد توان متوسط نیز همین نتایج تکرار

کاهش دهند ( .)67عالوهبراین در پژوهشی که توسط

شد و مقایسه جفت میانگینها نشان داد که آبزدایی در

 Cheuvrontو همکاران ( )0224انجام شد ،مشخص گردید

مقایسه با آبدهی طبیعی ،توان متوسط را کاهش میدهد؛

که آبزدایی بیش از  0درصد منجر به کاهش توان هوازی

اما بیشآبدهی تفاوت معناداری را ایجاد نمیکند.

افراد میشود (.)06

همچنین مشاهده گردید که بیشآبدهی در مقایسه با

چندین پژوهش نشان دادهاند که بیشآبدهی قبل از

آبزدایی ،توان بیهوازی متوسط و حداقل را بهطور

ورزش ،دمای درونی بدن را کاهش میدهد .نتایج این

معناداری افزایش میبخشد .باید خاطرنشان ساخت
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پژوهشی که تأثیر  9وضعیت آب بدن بر توان بیهوازی به

فشار قلبی ،افزایش مصرف گلیکوژن ،تغییر در نظام

بیشینه ،متوسط و حداقل و شاخص خستگی را بررسی

متابولیسم بدن و تغییر در عملکرد سیستم عصبی مرکزی.

نموده باشد یافت نگردید .این نتایج با یافتههای

شایان ذکر است که هر کدام از این عوامل میتوانند

پژوهشهای  Devlinو همکاران ( Cheuvront ،)0226و

بهتنهایی تأثیرگذار باشند (.)00

همکاران ( )0224و  )0262( Snellهمسو میباشند .در

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مقدار آبدهی بدن

این تحقیقات مشخص شده است که میزان آبدهی تأثیری

اثری بر شاخص خستگی دختران ندارد .هرچند برخی از

بر توان بیهوازی ندارد ( .)06،04همچنین در پژوهشی که

مطالعاتی که تاکنون انجام شدهاند گویای آن هستند که

توسط  Devlinو همکاران ( )0226در ارتباط با ورزشکاران

مقدار آبدهی بر شاخص خستگی اثرگذار میباشد.

حرفهای انجام شد ،آزمودنیها حرکات ورزشی متوالی و با

مطالعاتی نظیر  Otaniو همکاران ( Edwards ،)0224و

شدت باال را در یک محیط گرم در  0شرایط آبزدایی به

 )0223( Noakesو  Sergeو همکاران ( )0226نتایجی را

میزان  0/8درصد و آب دهی طبیعی انجام دادند .نتایج

بهدست دادهاند که حاکی از آن هستند که میزان آبدهی

حاکی از آن بود که که آب زدایی در حد متوسط از دقت

تأثیر معناداری بر شاخص خستگی دارد ()66،67،07؛ اما

حرکات ورزشی میکاهد؛ اما سرعت و قدرت (توان

در پژوهش  Cheuvrontو همکاران ( )0224آبزدایی به

بیهوازی) آنها را تغییر نمیدهد .این یافتهها نشان

میزان  0/7درصد و بیشدمایی اثری بر شاخصهای توان

میدهند که سطوح متوسط آبزدایی ،توان بیهوازی را

بیهوازی از جمله شاخص خستگی نداشتند .انجام

کاهش نمیدهد ()04؛ بنابراین ،تأثیر کمآبدهی بر

آبزدایی از طریق سونا و میزان آبزدایی از نقاط مشترک

عملکرد در ورزشهای بیهوازی هنوز مبهم میباشد .یک

مطالعه حاضر با این پژوهش است؛ اما در مطالعه

توضیح برای نتایج متناقض در مورد اثرات کمآبدهی بر

 Cheuvrontو همکاران برای سنجش توان بیهوازی از

توان بیهوازی ،استفاده از روشهای پژوهشهای مختلف

آزمون  Wingateاستفاده شد و نمونه مورد استفاده در این

است .اثر کمآبدهی بر توان بی هوازی اغلب با آزمون

پژوهش مردان بودند ( .)06از سوی دیگر Webster ،و

 Wingateاندازهگیری میشود؛ اما آزمونهای وابسته به

همکاران ( )6332در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که

وزن بدن مانند پرش عمودی ،آزمون سرعت تردمیل و یا

آبزدایی ،شاخص خستگی را افزایش میدهد .این

آزمون دوی سرعت بیهوازی نیز مورد استفاده قرار

پژوهشگران در مطالعه خود برای آبزدایی از روش تمرینی

گرفتهاند .این امر موجب سختی تفسیر نتایج این آزمونها

شب قبل از آزمونگیری استفاده کردند ()09؛ اما عدم

در مورد اثر کمآبدهی بر توان بیهوازی شده است .عالوه

وجود گروه کنترل ،تفسیر نتایج آنها را با مشکل مواجه

بر آبزدایی ،قرارگرفتن در هوای داغ ،نوع تمرین ورزشی

میسازد ( .)06دیگر مطالعات نیز اثر آبزدایی را بر شاخص

و ویژگیهای بیولوژیکی خاص هر فرد می توانند از جمله

خستگی در طول ورزش بررسی نمودهاند ()07؛ اما تفاوت

عواملی باشند که بر توان بی هوازی افراد اثر دارند (.)8

در روش اجرای آزمایشات ،نتیجهگیری نهایی در مورد اثر

براساس شواهد موجود ،عوامل فیزیولوژیکی که کمک

آبزدایی در ارتباط با شاخص خستگی را با مشکل مواجه

میکنند آبزدایی منجر به کاهش عملکرد بیهوازی فرد

میسازد.

شود ،عبارت هستند از :افزایش دمای مرکزی بدن ،افزایش

02

 Buskirkو  )6334( Puhlمعتقد هستند قسمتی از
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تأثیر وضعیت آب بدن بر عملکرد ورزشی

حمایت مالی
این مطالعه با حمایت مالی دانشگاه شیراز انجام شده
.است که بدینوسیله از حمایت آنها تشکر میکنیم

کاهش در عملکردهای ورزشی که با آبزدایی کم تا
متوسط ایجاد میشود ممکن است به علت ادراک خستگی
 شایان ذکر است که میزان تغییر در کنشهای.باشد
 شرایط، طول،فیزیوژیکی به عوامل گوناگونی مانند شدت

مالحظات اخالقی
این مطالعه در کمیته اخالق دانشگاه شیراز تأیید شده
.است

 هرچند.)08( محیطی و عوامل روانی فرد بستگی دارد
دمای عضالت و دمای درونی در این مطالعه اندازهگیری
نشده است؛ اما به نظر میرسد که دمای محیطی بیشتری
الزم است تا آب بدن بتواند بر شاخص خستگی افراد

تضاد منافع

.ورزشکار اثر بگذارد

.نویسندگان مقاله هیچگونه تعارض منافع ندارند

نتيجهگيری
تشکر و قدردانی
 نویسندگان مقاله مراتب قدردانی خود را از،در پایان
.تمامی شرکتکنندگان در پژوهش اعالم میدارند

با توجه به این نتایج می توان گفت به منظور عملکرد
بهتر در ورزشهای مبتنی بر توان هوازی و غیرهوازی
 جلوگیری از آبزدایی و مصرف مناسب آب الزم، متوسط
.بوده و موجب بهبود عملکرد خواهد شد
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Abstract
Introduction: Previous studies have indicated that body hydration can influence some physiological
functions. The aim of present study was evaluating influence of body hydration on aerobic and
anaerobic power and fatigue index.
Materials and Methods: This research was a semi-experimental study that 30 female students (age:
21.92 ±1.14 years، height: 162.20± 6.00، weight: 59.3±10.32 kg) with at least 3 years regular sport
activities voluntarily participated in this study. During three intermittent sessions subjects
experienced three hydration status including dehydration (2-5 %)، hydration and hyperhydration
(3%). For evaluating aerobic and anaerobic power Incremental Bruce test and Rast test were used
respectively. Data were analyzed by using repeated measures analysis of variance method.
Results: Results of study indicated that dehydration changed significantly aerobic power ، but hyper
hydration increased aerobic power significantly (P<0.05). Also، dehydration decreased minimum and
average anaerobic power significantly، and did not influence significantly on total and maximum
anaerobic power and fatigue index.
Conclusion: According to these findings، in order to improve aerobic، average and maximum
anaerobic power، we can recommend athletes drink water enough to prevent dehydration before
exercise.
Keywords: Aerobic power, Anaerobic power, Dehydration, Fatigue index, Hyperhydraion
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