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Abstract
Purpose: The aim of this study was to evaluate neural (IEMG and RMS) and functional indexes after
three weeks of Small Sided Game (SSGs) with continuous and interval blood flow restriction (BFR).
Methods: Eighteen futsalists (age 22.67 ± 1.14 years) were divided into three groups without BFR (n=6),
BFR (n=6), and interval BFR (n=6). All participants in the three-week study were small sided game with
blood flow restriction. Electromyography device and the isoknetic system were used to collect data related
with electrical activity and isokinetic variables.
Results: In the lunges, the electrical activity of recrus femoris and biceps femoris muscles, only in the
blood flow restriction groups (BFR and Interval BFR), there was a significant increase between groups
(P > 0.05). Shoot variables did not significantly increase between groups and intra-group (P < 0.05).
Sargent jumps also did not significantly increase between groups (P > 0.05). Power was also increased
in extension and flexion, only in groups with blood flow restriction significant increase between groups
was found (P> 0.05). Work / body weight did not significantly increase between group and intra-group
(P < 0.05). The work fatigue and average peak torque had similar results, so that they only increased significantly in the Paired-Sample t-test groups with blood flow restriction (P > 0.05).
Conclusion: Although the results of the present study showed that the increase in functional and neural
activation indexes in futsalists with blood flow restriction in the protocol training, but more research are
needed in the field of BFR + SSG in order to recommend this protocol to coaches and futsalists.
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اثر سه هفته بازی در زمینهای کوچک همراه با محدودیت جریان خون
بر شاخصهای عصبی و عملکردی بازیکنان فوتسال
فرید فرحانی* ،صادق امانی شلمزاری ،حمید رجبی ،علی عباسی ،علی ساریخانی ،رسول نجار قابل ،محمد جواد نقیزاده اصل
دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران

مقاله پژوهشی

چکیده
هــدف :فوتســال بهعنــوان یکــی از ورزشهــای حرف ـهای ،از حساســیت خاصــی برخــوردار اســت و بدنســازی نویــن ایــن
ورزش اهمیــت دارد .هــدف ایــن مطالعــه بررســی شــاخصهای عصبــی ( IEMGو  )RMSو عملکــردی ،پــس از  3هفتــه
بــازی در زمینهــای کوچــک ( )SSGهمــراه بــا محدودیــت جریــان خــون ( )BFRمــداوم و متنــاوب اســت.
روشهــا 18 :فوتسالیســت (میانگیــن ســن  22/67 ± 1/14ســال) در ســه گــروه بــدون  6( BFRنفــر) 6( BFR ،نفــر) و BFR
متنــاوب ( 6نفــر) قــرار گرفتنــد .تمــام شــرکتکنندگان در پژوهــش س ـههفتهای بــه بــازی در زمینهــای کوچــک همــراه بــا
محدودیــت جریــان خــون پرداختنــد .از دســتگاه الکترومیوگرافــی و دســتگاه ایزوکینتیــک بهمنظــور جم ـعآوری دادههــای
مربــوط بــه فعالیــت الکتریکــی و متغیرهــای ایزوکینتیکــی اســتفاده شــد.
نتایــج :در حرکــت النگــز فعالیــت الکتریکــی عضــات راســت رانــی و دوســر رانــی فقــط در گروههــای دارای محدودیــت
جریــان خــون ( BFRو  BFRمتنــاوب) افزایــش معنــادار بینگروهــی نشــان داد ( .)P>0 /05متغیــر شــوت افزایــش معنــادار
بینگروهــی و درونگروهــی نداشــت ( .) P< 0/05پــرش ســارجنت نیــز افزایــش معنــادار بینگروهــی نداشــت (.) P< 0/05
ت خــون افزایــش معنــادار بینگروهــی نشــان
قــدرت نیــز در حرکــت ا کستنشــن و فلکشــن فقــط در گروههــای دارای محدودیـ 
داد ( .)P ≥0/05متغیــر کار برحســب وزن افزایــش معنــادار بینگروهــی و درونگروهــی نداشــت ( .) P< 0/05مقــدار خســتگی
و میانگیــن اوج گشــتاور ،نتایــج مشــابهی داشــتند ،بهنوعــی کــه فقــط در آزمــون تـی همبســته گروههــای دارای محدودیــت
جریــان خــون افزایــش معنــادار داشــتند (.)P>0 /05
نتیجهگیــری :ا گرچــه نتایــج پژوهــش حاضــر ،افزایــش شــاخصهای مرتبــط بــا فعالســازی عصبــی و عملکــردی را در
فوتسالیس ـتهایی کــه جریــان خــون محــدودی در پروتــکل تمریــن داشــتند ،نشــان داد ،بــرای توصیــۀ آن بــه مربیــان و
فوتسالیس ـتها بــه پژوهــش بیشــتری در زمینــۀ  BFR + SSGنیــاز اســت.
واژههای کلیدی :الکترومیوگرافی ،ایزوکینتیک ،بازی در زمینهای کوچک ،فوتسال ،محدودیت جریان خون
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فعالســازی عصبــی بسکتبالیس ـتها شــده اســت (.)16
ایمپلیــزری و همــکاران ( ،)2006اظهــار داشــتند کــه SSG
هماننــد دویــدن تناوبــی بــا شــدت  %95-90 HR maxبــر
ظرفیــت هــوازی فوتبالیسـتها مؤثــر اســت ( .)17همچنیــن،
پولمــن و همــکاران ( )2009اثــر  6هفتــه تمرینــات SSG
فوتبــال را در مــردان ســنجیدند و افزایــش اوج گشــتاور و
افزایــش زمــان تــا رســیدن به خســتگی را گــزارش کردنــد (.)18
بــا توجــه بــه مــدت زمــان محــدود بــرای آمادهســازی
بازیکنــان ،توجــه بــه اصــل ویژگــی تمریــن محبوبیــت فراوانــی
دارد و در ایــن زمینــه مربیــان همــواره کوشــیدهاند بــا اتخــاذ
شــیوههای تمرینــی جدیــد و کارا ،بازیکنــان را بــه ســطح
رقابتــی بهینــه برســانند ( .)19در ســالهای اخیــر تمریــن
همــراه بــا محدودیــت جریــان خــون )BFR( 2کــه شــامل
اســتفاده از کاف یــا نوارهــای االســتیک اطــراف اندامهــای
انتهایــی اســت ،مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .از ایــن
مــدل تمرینــی در گذشــته بیشــتر در تمرینــات مقاومتــی
اســتفاده میشــد ،امــا امــروزه در تمرینــات اســتقامتی و
تناوبــی نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت ( .)21,20در ایــن
مــدل تمرینــی ،جریــان خــون وریــدی مســدود میشــود
( )23،22و بــا ایجــاد حوضچــۀ خونــی در انــدام ،تنــش
متابولیکــی بیشــتری بــه عضلــه تحمیــل میشــود ،کــه بــا
آزادســازی بیشــتر هورمــون رشــد ( )24و حتــی فراخوانــی
بیشــتر تارهــای تندتنــش همــراه اســت ( ،)25زیــرا در تمریــن
بــا کاهــش جریــان خــون بهدلیــل کمبــود ا کســیژن در
دســترس ،فشــار متابولیکــی افزایــش مییابــد و آورانهــای
 IIIو  IVرا تحریــک میکننــد کــه ایــن تحریــک باعــث مهــار
یــا کاهــش فعالیــت واحدهــای حرکتــی  STو بهکارگیــری
بیشــتر واحدهایــی حرکتــی  FTمیشــود ،در نتیجــه تکیــه
بــر عضــات نــوع IIو متابولیســم غیرهــوازی بیشــتر میشــود
( .)26در همیــن زمینــه یاســودا و همــکاران ( )2014فراخوانــی
تارهــای  FTرا عامــل مهمــی بــرای دســت یافتــن بــه حجــم
عضالنــی عنــوان کردنــد ،کــه طبــق اصــل انــدازه بــا افزایــش
شــدت تمریــن ایــن تارهــا رفتهرفتــه فراخوانــی میشــوند،
امــا نتایــج  EMGنشــان داد ،در تمریــن همــراه بــا کاهــش
جریــان خــون ا گرچــه بــا بــار کــم انجــام میگیــرد ،واحدهــای
حرکتــی بــا آســتانۀ بــاال را کــه شــامل تارهــای  FTمیشــود
فراخوانــی میکنــد ( .)27از آنجــا کــه در فوتســال فعالیتهــا
بهصــورت متنــاوب و آن هــم از نــوع نامنظــم ()Intermittent
اســت ،فعالســازی واحدهــای حرکتــی  ،FTموجــب افزایــش
تــوان میشــود .همچنیــن اســتقامت در تــوان ،کاهــش

امــروزه در ورزش قهرمانــی شــاهد جابهجایــی رکوردهــا و
نمایــش حیرتانگیــز ورزشــکاران هســتیم ،کــه ایــن نمایــش
برگرفتــه از روشهــای تمرینــی جدیــد و علمــی اســت .بــا ایــن
حــال یــک چالــش در ورزش حرفهایهــا ،ایجــاد تغییــرات
بــارز در عملکــرد ورزشــکاران تمرینکــرده بهمنظــور ارتقــای
وضعیــت بدنــی آنهــا بــرای دســتیابی بــه حدا کثــر عملکــرد
اســت ( .)3-1فوتســال ورزشــی اســت کــه در سراســر جهــان
بهصــورت غیرحرف ـهای ،دانشــگاهی (نیمهحرف ـهای) و
حرف ـهای دنبــال میشــود ( .)4فوتســال فعالیتــی تناوبــی و
شــدید اســت کــه در آن ســرعتهای بیشــینه و زیــر بیشــینۀ
زیــادی روی میدهــد ،بهنوعــی کــه نســبت فعالیــت بــه
اســتراحت در فوتســال حــدود  1:1اســت .در تحقیقــی بــا
اســتفاده از تجزیهوتحلیــل حرکتــی نشــان داده شــد کــه
جابهجاییهــای ســریع و شــدید در مســابقۀ فوتســال ( 10تــا
 30متــر یــا  2تــا  4ثانیــه) توســط بازیکنــان حرف ـهای حــدود
 5تــا  12درصــد از زمــان مســابقه را بــا شــدت (15کیلومتــر
بــر ســاعت) میپیماینــد کــه نشــان از اهمیــت تمرینــات بــا
شــدت بــاال بــرای بازیکنــان فوتســال دارد ( .)5در همیــن
زمینــه ،باربــرو و کاســتانگا نشــان دادنــد کــه توانایــی انجــام
تمرینــات متنــاوب بــا شــدت بــاال ،عامــل تعیینکننــدۀ
عملکــرد در فوتســال اســت .بــه همیــن دلیــل بهمنظــور
توســعۀ عوامــل عملکــردی در فوتســال بایــد بــه ظرفیتهــای
هــوازی و بیهــوازی توجــه ویــژهای شــود (.)7-5
بــازی فوتســال ،بــه تصمیمگیــری ســریع و تواناییهــای
جهشــی در طــول مراحــل حملــه و دفــاع نیــاز دارد (،)11-8
ازای ـنرو بهبــود ایــن قابلیتهــا بهتــر اســت در شــکل بــازی
و بــا توجــه بــه اصــل ویژگــی تمریــن صــورت گیــرد و مربیــان
بــرای توســعۀ تــوان هــوازی و بیهــوازی و ارتقــای تکنیــک
بازیکنــان از تمرینــات ویــژۀ فوتســال یــا بــازی در زمینهــای
کوچــک  )SSG(1اســتفاده میکننــد ( .)13،12از مزایــای
اصلــی تمرینــات  SSGایــن اســت کــه میتوانــد الگــوی
حرکــت را شبیهســازی کنــد و نیازهــای فیزیولوژیکــی و
فنــی یــک بــازی رقابتــی را زمانیکــه بازیکنــان تحــت فشــار
و خســتگی تصمیمگیــری میکننــد ،تقلیــد کنــد (.)14
ســانچز و همــکاران ( )2017بــا اســتفاده از  ،SSGبهبــود
ســطح تا کتیکــی فوتسالیس ـتها را گــزارش کردنــد ( .)15در
پژوهشــی دیگــر ،ایتریکاســتیلو و همــکاران ( ،)2018گــزارش
کردنــد SSG ،بهصــورت  4در مقابــل  4بــه مــدت  4دقیقــه
بــا  4تکــرار و فاصلــۀ اســتراحتی 2دقیقـهای ،موجــب افزایــش
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فرحانی و همکاران
گــروه تمریــن بــدون ( BFRکنتــرل) ،تمریــن بــا  BFRو تمریــن
بــا  BFRمتنــاوب قــرار گرفتنــد .تحقیــق حاضــر مــورد تأییــد
کمیتــۀ اخــاق پژوهشــگاه تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی
بــا مجــوز  IR.SSRI.REC.1396.187اســت .همچنیــن
رضایتنامــة کتبــی مبنــی بــر شــرکت داوطلبانــه و آ گاهانــه در
جلســات تمریــن از آزمودنیهــا دریافــت شــد .یــک هفتــه (2
جلســه) قبــل از شــروع برنامــۀ تمریــن آزمودنیهــا بــا شــیوۀ
صحیــح انجــام پروتــکل تمرینــی آشــنا شــدند.
پروتــکل پژوهــش :در جــدول  1پروتــکل تمریــن ارائــه
شــده اســت .آزمودنیهــا بــه مــدت  3هفتــه و هفتــهای 3
جلســه پروتــکل را اجــرا میکردنــد 6 ،بازیکــن در زمیــن بــا
ابعــاد 20× 20متــر ،بــازی حفــظ تــوپ را بهصــورت  3در برابــر 3
بــه مــدت  3دقیقــه اجــرا میکردنــد و بالفاصلــه بــه مــدت 20
ثانیــه  5شــوت بــا حدا کثــر تــوان بــه ســمت دروازه بــا فاصلــۀ10
متــری انجــام میدادنــد .اســتراحت بیــن هــر نوبــت  2دقیقــه
بــود .بــرای القــای محدودیــت جریــان خــون از کاف (ســاخت
شــرکت قامتپویــان -ایــران) 8ســانتیمتری اســتفاده
شــد .فشــار کاف از طریــق محاســبۀ درصــدی از فشــار خــون
سیســتول هــر فــرد کــه در مطالعــات پیشــین نیــز ذکــر شــده،
تعییــن شــد (جــدول  .)32( )1محدودیــت جریــان خــون در
گــروه  BFRمتنــاوب ،بهصــورت یــک نوبــت در میــان اعمــال
یکــه در نوبتهــای فــرد ،محدودیــت اعمــال
میشــد ،بهطور 
میشــد و در نوبتهــای زوج بــدون محدودیــت جریــان
خــون تمریــن میکردنــد .تعــداد جلســات تمرینــی 9جلســه
بــود کــه همــۀ آنهــا در ســالن نشــاط دانشــگاه خوارزمــی و در
دمــای بیــن 18تــا  20درجــۀ ســانتیگراد اجــرا شــد.

خســتگی و بازســازی انــرژی از متغیرهــای مهــم در فوتســال
هســتند ( )29,28کــه بهمنظــور ســنجش ایــن متغیرهــا
میتــوان از تســت ایزوکینتیــک (ا کستنشــن  -فلکشــن) ،در
گشــتاورهای متفــاوت ( 300 ،120 ،60 ،0و )...اســتفاده کــرد
( .)30همانگونهکــه آرماتــاس و همــکاران ( )2010گــزارش
کردنــد ،مــردان گشــتاور ،میانگیــن تــوان و  EMGکمتــری
نســبت بــه پســران در فعالیــت یکســان ب ـهکار میگیرنــد ،بــه
همیــن دلیــل خســتگی آنهــا نیــز بــه طــول میانجامــد (.)31
بــا ایــن حــال هنــوز ســازوکارهای اثرگــذار ایــن مــدل تمرینــی
بــر شــاخصهای مختلــف بهخوبــی اثبــات نشــده اســت .از
طرفــی ،تلفیــق دو شــیوۀ تمرینــی محدودیــت جریــان خــون و
اســتفاده از شــیوۀ  SSGایــن ســؤال را در ذهــن پژوهشــگران
متبــادر کــرده اســت ،کــه آیــا ترکیــب ایــن دو شــیوۀ تمرینــی
میتوانــد عملکردهــای ویــژۀ یــک فوتسالیســت ،فعالســازی
عصبــی آنهــا در فوتســال را افزایــش دهــد یــا خیــر؟
روش پژوهش
نمونههــای پژوهــش :پژوهــش حاضــر از نــوع نیمهتجربــی
اســت کــه بــا طــرح پیشآزمــون  -پسآزمــون بــا ســه گــروه
تجربــی اجــرا شــد .نمونــۀ آمــاری  18فوتسالیســت دانشــگاهی
بــا ســن 22/6±1/4ســال ،قــد 174±0/04ســانتیمتر ،وزن
 68/2±6/11کیلوگــرم و شــاخص تــودۀ بدنــی 22/4±1/80
کیلوگــرم بــر مترمربــع بودنــد که ســابقۀ بازی در تیم دانشــگاه،
مســابقات بیندانشــگاهی و باشــگاهی را داشــتند.
تمــام آزمودنیهــا قبــل از ورود بــه تحقیــق توســط پزشــک
معاینــه شــدند و پزشــک مجــوز شــرکت ایشــان را در تحقیــق
صــادر کــرد و پــس از آن ،در ســه گــروه ش ـشتایی شــامل

جدول  .1پروتکل تمرینی 3هفته بازی در زمینهایکوچک همراه با محدودیت جریان خون
متغیرهای تمرین

3جلسۀ اول

3جلسۀ دوم

3جلسۀ سوم

نوع تمرین

3 .vs 3

3 .vs 3

3 .vs 3

مدت زمان تمرین

 3دقیقه

3دقیقه

3دقیقه

فشار محدودیت جریان خون

 %110سیستول

 %120سیستول

 %130سیستول

تعداد تکرار نوبتها

4

6

8

شدت تمرین (ضربه در دقیقه)

 190 -170ضربان قلب بیشینه

 190 -170ضربان قلب بیشینه

 190 -170ضربان قلب بیشینه

مدت استراحت

2دقیقه

2دقیقه

2دقیقه
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فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

بهار و تابستان  /۱۴۰۰دوره  /۱۴شماره ۱
مخصــوص دســتگاه ( JS-D100ســاخت ژاپــن) را لمــس کنــد.
ایــن ارتفــاع بهعنــوان حدا کثــر پــرش عمــودی بهصــورت
دیجیتالــی در دســتگاه ثبــت و توســط آزمونگــر در برگــۀ
مخصــوص یادداشــت میشــد و در پایــان آزمودنــی حرکــت
النگــز را بهنوعــی کــه پــای برتــر جلــو قــرار میگیــرد3 ،مرتبــه
تکــرار میکنــد .بیــن هــر پروتــکل ،آزمودنــی بــه مــدت  5دقیقــه
یکــرد تــا اثــر خســتگی در نتایــج حــذف شــود.
اســتراحت م 
تقویتکنندههــای بیســیمی از ابتــدا تــا پایــان پروتــکل بــه
عضــات فــرد متصــل بودنــد و فــرد بــا دســتور آزمونگــر و اپراتــور
حــرکات را انجــام م ـیداد تــا تحریــکات و فعالســازیها
بهدرســتی ثبــت شــوند .پــس از ثبــت اطالعــات در حافظــۀ
دســتگاه ،ایــن اطالعــات بــه نرمافــزار (نورا کســون نســخۀ
 ،3.10.64 MRشــرکت  Noraxonســاخت آمریــکا) ،منتقــل
و تجزیهوتحلیــل دادههــا انجــام شــد .بــرای تجزیهوتحلیــل
دادههــای  EMGحرکــت النگــز از شــاخص  IEMG5و از RMS
بهمنظــور تحلیــل دادههــای حرکــت شــوت و ســارجنت
بهمنظــور ارزیابــی فعالیــت الکتریکــی عضــات چهارســر ران و
همســترینگ اســتفاده شــد.
بــرای اندازهگیــری دادههــای مربــوط بــه متغیرهــای
ایزوکینتیکــی ،میانگیــن قــدرت ،مقــدار کار برحســب وزن،
مقــدار خســتگیکار و میانگیــن اوج گشــتاور فوتسالیسـتها،
از پروتــکل آزمــون فلکشــن -ا کستنشــن زانــو بــا حدا کثــر
قــدرت بهصــورت درونگرا-درونگــرا  5تکــرار بــا ســرعت
زاوی ـهای  60درجــه بــر ثانیــه و بــا اســتفاده از دســتگاه
ایزوکینتیــک (بایودکــس مــدل ،Multi-joint System 3
شــرکت  Biodexســاخت آمریــکا) و بــا پای برتر فوتسالیسـتها
انجــام گرفــت ( .)35نحــوۀ آزمــون بهگونـهای بــود که دســتگاه
ایزوکینتیــک ،پیــش از اجــرای آزمونهــا کالیبــره شــد ،تــا
دســتگاه بــرای شــروع آزمونگیــری آمــاده و همچنیــن از
صحــت نتایــج خروجــی اطمینــان حاصــل شــود .فــرد مــورد
آزمــون روی صندلــی دینامومتــر قــرار گرفــت ،زاویــۀ تیلــت
پشــتی صندلــی  85درجــه در نظــر گرفتــه شــد .محــور
دینامومتــر در راســتای محــور چرخــش زانــو قــرار گرفــت (بــرای
انجــام ایــن الگــو از اپیکندیــل خارجــی ران بهعنــوان نشــانگر
اســتخوانی بهعنــوان محــور چرخــش زانــو اســتفاده شــد).
بهمنظــور جلوگیــری و انســداد رگهــا ،فضــای مناســبی بیــن
صندلی و ناحیۀ پشــت زانو در نظر گرفته شــد .پد اتصال زانو
در قســمت پروگزیمــال قــوزک داخلــی مــچ پــا قــرار داده شــده
و بــا اســترپ ثابــت شــد .آزمــون در دامنــۀ حرکتــی  90درجــۀ
فلکشــن تــا ا کستنشــن کامــل زانــو انجام گرفت و پــس از پایان

شهــای آزمایشــگاهی :تمــام اندازهگیریهــای
رو 
مربــوط بــه مشــخصات آنتروپومتریکــی ،الکترومیوگرافــی
( IEMGو  )RMSو عملکــردی (متغیرهــای ایزوکینتیکــی)
در آزمایشــگاه بیومکانیــک و حــرکات اصالحــی دانشــکدۀ
تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی دانشــگاه خوارزمــی و در دمــای
بیــن  18تــا 20درجــۀ ســانتیگراد انجــام گرفــت .زمــان انجــام
اندازهگیــری پیــش و پسآزمــون هــر فــرد در یــک زمــان ثبــت
شــد ،تــا تأثیــر ســاعات زیســتی بــدن حــذف شــود ،با ایــن حال
تأثیــرات تغذیــه کنتــرل نشــد ،ولــی از دو مــاه قبــل تــا انتهــای
پژوهش ،آزمودنیها هیچگونه مکملی مصرف نکردند.
وزن شــرکتکنندگان برحســب کیلوگــرم بــا تــرازوی
دیجیتــال بــا خطــای کمتــر از  0/1کیلوگــرم و قــد برحســب
ســانتیمتر بــا دســتگاه قدســنج و خطــای کمتــر از 0/1
ســانتیمتر اندازهگیری شــد .شاخص تودۀ بدنی نیز برحسب
کیلوگرم بر مترمربع و براساس وزن و قد هر فرد محاسبه شد.
پیــش و پــس از اجــرای پروتــکل تحقیــق آزمــون فعالیــت
الکتریکــی 3عضــات راســت رانــی و دوســر رانــی پــای برتــر در
فعالیتهــای پــرش ســارجنت ،شــوت و النگــز بــا اســتفاده
از دســتگاه الکترومیوگرافــی (نورا کســون مــدل Desktop
 ،DTS Receiverشــرکت  Noraxonســاخت آمریــکا) ،گرفتــه
شــد .ایــن دســتگاه دارای 16کانــال بــا فرکانــس 1500HZ
قابلیــت ثبــت فعالیــت الکتریکــی 16عضلــه را بهطــور همزمــان
داراســت .بــرای کاهــش امپدانــس الکتریکــی در محــل اتصــال
لیدهــا ،ابتــدا موهــای زائــد پوســت از بیــن بــرده شــد ،ســپس
پوســت بــا کاغــذ ســمبادۀ ریــز بــا فشــار نــرم و کنترلشــده
ســاییده شــده و آنــگاه بــا اســتفاده از پنبــۀ آغشــته بــه الــکل
تمیــز شــد .معیــار رســیدن بــه ســطح مطلــوب امپدانــس
پوســت (مقاومــت کــم) ایــن بــود کــه رنــگ پوســت بــه حالــت
قرمــز روشــن درمیآمــد .ســپس از لیدهــای ژل مرطــوب  Agو
 AgClنــوع  SKINTACTبــرای اتصــال بــه عضــات چهارســر
ران و همســترینگ پــای پرتــر اســتفاده شــد .فاصلــۀ بیــن
الکترودهــا دو ســانتیمتر بــود ( )33و جایگاههــای فعــال
الکتــرود روی پوســت طبــق دســتورالعمل ســنیام 4شناســایی
شــد ( )34و الکترودهــا نصــب شــدند .آزمودنیهــا در حالــت
ثابــت بــا حدا کثــر تــوان تــوپ فوتســال اســتار شــمارۀ ( 4مــدل
 )05-FB524را شــوت زدنــد ،هــدف از ثابــت بــودن پــای
تکی ـهگاه تجزیهوتحلیــل بیومکانیکــی و فعالســازی عصبــی
در ســه حالــت پیــش ضربــه ،ضربــه و پسضربــه بــود .ســپس
از آزمودنــی خواســته شــد کــه حدا کثــر پــرش عمــودی خــود
را انجــام دهــد و در اوج پــرش بــا نــوک انگشــت صفحــۀ
13
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فرحانی و همکاران
در دو عضلــه ،راس ـترانی و دوســررانی انجــام گرفــت ،در
جــدول  2ارائــه شــده اســت .دادههــا نشــان داد حرکــت النگــز
عضلــۀ راسـترانی ( )P=0/0002و دوســررانی ( )P=0/056بیــن
گروههــا پــس از اجــرای پروتــکل تحقیــق اختــاف معنــاداری
دارد .آزمــون تعقیبــی توکــی نشــان داد ،در مــورد عضلــۀ
راسـترانی در حرکــتالنگــز ،اختــاف بیــن گروه بــدون اعمال
محدودیــت جریــان خــون بــا گروههــای  )P=0/0001( BFRو
 BFRمتنــاوب ( )P=0/024اســت .همچنیــن اختــاف بیــن
گــروه بــدون  BFRبــا گــروه  )P=0/044( BFRدر مــورد عضلــۀ
دوســررانی حرکــت النگــز اســت .امــا دادههــای شــوت نشــان
داد کــه اختــاف معنــاداری بیــن گروههــای پژوهش در عضلۀ
راس ـترانی ( )P=0/931و عضلــۀ دوســررانی ()P=0/261
وجــود نــدارد .همچنیــن دادههــای پــرش ســارجنت عضلــۀ
راس ـترانی ( ،)P=0/681دوســررانی ( )P=0/463و رکــورد
( )P=0/588نشــان داد ،اختــاف معنــاداری بیــن گروههــای
پژوهش وجود ندارد.

پروتــکل دادههــای مربــوط بــه متغیرهــای مذکــور ایزوکنتیــک
در صفحــۀ نمایشــگر دســتگاه نمایــش داده شــده و خروجــی
گرفتــه میشــد.
تحلیــل آمــاری :از میانگیــن و انحــراف معیــار بــرای
توصیــف داده اســتفاده شــد .بــرای بررســی توزیــع طبیعــی
دادههــا از آزمــون شــاپیروویلکس و بــرای مقایســۀ بینگروهــی
از آزمــون تحلیــل واریانــس دوراهــه اســتفاده شــد .همچنیــن
از آزمــون تــیهمبســته بــرای تعییــن مقــدار تفــاوت بیــن پیش
و پسآزمــون اســتفاده شــد .تمامــی آزمونهــای آمــاری در
ســطح اطمینــان  95درصــد ( )P≥0/05انجــام گرفــت .دادهها
بــا اســتفاده از نرمافــزار  SPSSنســخۀ  24پــردازش شــد.
نتایج
متغیرهــای الکترومیوگرافــی تکنیکهــا :میانگیــن و درصــد
تغییــرات شــاخصهای الکترومیوگرافــی تکنیکهایــی
ماننــد النگــز ،شــوت و پرشســارجنت کــه همــۀ ایــن متغیرهــا

جــدول  .2یافتههــای فعالیــت الکتریکــی عضــات در اجــرای تکنیــک قبــل و بعــد از  3هفتــه بــازی در زمینهــایکوچــک همــراه بــا محدودیــت
جریــان خــون
تکنیک

متغیر
عضلۀ
راسترانی
(میکروولت)

النگز
عضلۀ
دوسررانی

شوت

پیش آزمون

پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

74/3

81/0

74/5

115/1

75/0

101/0

()8/2

()6/2

()6/6

()11/9

()5/7

()12/7

(10/4 )18/9

55/0 )16/3(*#

34/5

35/1

35/1

44/8

33/8

41/1

()5/8

()3/5

()5/0

()4/7

()5/9

()4/5

(3/7 )15/3

28/1 )7/8(*#

عضلۀ

96/1

98/1

96/1

راسترانی

()11/8

()2/0

()9/2

()5/2

()8/1

()8/3

(میکروولت)

(3/2 )11/6
74/1

75/3

75/8

81/5

74/5

()4/9

()9/5

()5/2

()6/5

()4/2

()4/9

(2/0 )15/0

عضلۀ

101/1

105/0

97/5

113/1

100/8

راسترانی

()10/2

()6/4

()7/3

()8/8

()8/9

()8/6

(میکروولت)

(4/6 )12/2

14

0/072

0/931

1/407

0/261

(2/6 )11/3
111/1

*(16/3 )8/7

3/172

0/056

(4/7 )13/9
76/1

(8/0 )12/8

0/0002 10/923

(26/8 )37/5

100/3

(5/5 )15/2

آمارۀ F

ارزش P

34/6 )12/3(*#

96/3

دوسررانی

سارجنت

گروه کنترل

100/1

عضلۀ

پرش

گروه BFR

گروه  BFRمتناوب

اختالف بینگروهی

(10/8 )12/5

0/389

0/681

فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
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ادامه جدول 2

متغیر

تکنیک

عضلۀ
دوسررانی

گروه کنترل
پیش آزمون

پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

98/6

100/8

96/8

105/5

99/8

109/1

()8/6

()10/2

()8/8

()12/4

()6/9

()8/9

(2/3 )7/6

پرش
سارجنت

رکورد پرش
(سانتیمتر)

گروه BFR

گروه  BFRمتناوب

*(8/7 )5/1

45/5

45/1

46/5

47/5

46/1

()2/8

()2/4

()4/5

()4/5

()2/5

()5/4

(-0/6 )1/8

آمارۀ F

0/790

ارزش P

0/463

(9/6 )10/8
46/3

*(2/1 )0/2

اختالف بینگروهی

0/541

0/588

(0/9 )16/3

*اختالف درونگروهی # ،اختالف با گروه کنترل

همچنیــن اختــاف بیــن گــروه بــدون  BFRبــا گروههــای BFR
( )P=0/010و  BFRمتنــاوب ( )P=0/491اســت .امــا دادههای
مقــدار کار برحســب وزن نشــان داد کــه اختــاف معنــاداری
بیــن گروههــای پژوهــش در ا کستنشــن ()P= 0/083
و فلکشــن ( )P=0/141ران وجــود نــدارد .همچنیــن دادههای
متغیــر مقــدار خســتگی کار ا کستنشــن ( )P=0/369و
فلکشــن ( )P=0/398ران نشــان داد ،اختــاف معنــاداری
بیــن گروههــای پژوهــش وجــود نــدارد .در پایــان دادههــای
متغیــر میانگیــن اوج گشــتاور نشــان داد ،بیــن گروههــای
تحقیــق در حرکــت ا کستنشــن ( )P=0/838و فلکشــن ران
( )P=0/149اختــاف معنــاداری مشــاهده نشــد.

متغیرهــای دســتگاه ایزوکینتیــک :میانگیــن و درصــد
تغییــرات شــاخصهای سنجیدهشــده از دســتگاه
ایزوکینتیــک ماننــد قــدرت ایزوکینتیــک ،مقــدار کار برحســب
وزن ،مقــدار خســتگی کار و میانگیــن اوج گشــتاور ،کــه همــۀ
ایــن متغیرهــا در دو حرکــت ا کستنشــن و فلکش ـنران انجــام
گرفــت ،در جــدول  3ارائــه شــده اســت .دادههــا نشــان داد
قــدرت ایزوکینتیــک ا کستنشــن ( )P=0/014و فلکشــن
( )P=0/013بیــن گروههــا پــس از اجــرای پروتــکل تحقیــق
اختــاف معنــاداری داشــت .آزمــون تعقیبــی توکــی نشــان داد
در مــورد قــدرت ایزوکینتیــک ا کستنشــن ران اختــاف بیــن
گــروه بــدون اعمــال محدودیــت جریــان خــون بــا گروههــای
 )P=0/285( BFRو  BFRمتنــاوب ( )P=0/011اســت.

جدول  .3یافتههای متغیرهای مرتبط با دستگاه ایزوکینتیک قبل و بعد از  3هفته بازی درزمینهایکوچک همراه با محدودیت جریان خون

متغیر

قدرت ا کستنشن (وات)

گروه کنترل
پیش آزمون

پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

127/7

145/7

125/6

160/3

127/1

171/8

()10/2

()9/1

()10/6

()5/3

()11/0

()12/4

*(14/4 )8/9

قدرت فلکشن (وات)

ا کستنشن ()%

*(28/4 )13/0

57/6

66/8

60/6

79/3

56/6

()5/6

()4/9

()9/6

()4/0

()3/1

()6/5

33/3 )20/1(*#

275/0

376/4

274/0

396/9

273/6

()26/3

()33/4

()21/7

()21/2

()32/8

()28/4

*(34/5 )17/1

15

4/89

0/014

5/07

0/013

*(30/4 )18/1
421/6

*(45/4 )11/0

آمارۀ F

ارزش P

35/6 )11/0(*#
73/5

*(17/1 )17/0
مقدار کار برحسب وزن

گروه BFR

گروه  BFRمتناوب

اختالف بینگروهی

*(56/7 )27/1

2/70

0/083
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ادامه جدول 3
گروه کنترل

متغیر

مقدار کار برحسب وزن
فلکشن ()%

ا کستنشن ()%

پیش آزمون

پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

پیش آزمون

125/0

160/1

122/2

191/1

123/2

165/0

()16/6

()8/0

()16/1

()9/5

()11/6

()34/4

()%

5/3

4/3

5/4

1/4

5/5

()3/3

()1/7

()3/1

()0/9

()3/2

()0/7

ا کستنشن (نیوتنبرمتر)

میانگین اوج گشتاور
فلکشن (نیوتنبرمتر)

*(-60/6 )44/1

6/7

6/5

7/1

3/7

6/2

()3/2

()2/1

()2/8

()1/0

()3/0

()1/3

*(-41/8 )23/1

215/8

227/2

214/5

234/5

213/5

()18/7

()19/0

()12/3

()17/4

()22/1

()14/4

(6/3 )15/1
87/3

100/3

89/3

110/1

82/4

()8/6

()8/7

()5/5

()6/8

()14/0

()11/2

(16/2 )18/9

0/94

0/398

0/17

0/838

*(12/2 )11/9
101/9

*(23/4 )8/1

1/03

0/369

(-15/3 )20/4
237/8

(9/8 )12/8

2/09

0/141

(-21/1 )50/2
4/7

(-2/4 )18/7

میانگین اوج گشتاور

*(57/9 )15/0

آمارۀ F

ارزش P

* (35/1 )32/7
3/1

(-0/8 )59/9

مقدار خستگی کار فلکشن

گروه BFR

پس آزمون

* (28/7 )13/3

مقدار خستگی کار

گروه  BFRمتناوب

اختالف بینگروهی

2/02

0/149

* (27/1 )29/3

*اختالف درونگروهی # ،اختالف با گروه کنترل

بحث و نتیجهگیری

نبــوده ،امــا میتوانــد بــه افــراد تمرینکــرده کمــک شــایانی در
اجــرای عملکــرد کنــد.
در تحقیــق حاضــر گروههــای دارای محدودیــت
جریــان خــون ( BFRو  BFRمتنــاوب) ،فعالســازی
عصبــی بیشــتری نســبت بــه گــروه بــدون  BFRداشــتند.
در بررســی تکنیکهــای مرتبــط بــا فوتســال ،النگــز حرکتــی
اســت کــه بیشــتر عضــات چهارســر ران و پشــتران را درگیــر
میکنــد ( )36کــه در حرکــت النگــز افزایــش معنــاداری در
 EMGعضــات راس ـترانی و دوســررانی گروههــای دارای
محدودیــت جریــان خــون مشــاهده شــد (درصــد تغییــرات؛
گــروه ( BFRعضلــۀ راس ـترانی  %55و عضلــۀ دوســررانی
 )%28و گــروه  BFRمتنــاوب (عضلــۀ راس ـترانی  %35و
عضلــۀ دوســررانی  ،)%27کــه بــا نتایــج تحقیــق کارابــوالت
و همــکاران ( )2010همسوســت .آنهــا نشــان دادنــد ()37
ً
احتمــاال تجمــع متابولیتــی و ا کســیژنی کــه مراتــب کمتــر در
دســترس عضــات قــرار میگیــرد ،موجــب تحریــک تارهــای
عصبــی آوران و در نتیجــه افزایــش ترشــح هورمــون رشــد

هــدف از تحقیــق حاضــر بررســی اثرگــذاری پروتــکل تمرینــی
ذکرشــده بــر شــاخصهای عصبــی و عملکــردی مرتبــط بــا
رشــتۀ فوتســال بــود .محقــق در پــی بررســی تغییــرات عصبــی
تکنیکهایــی همچــون النگــز ،شــوت ،پــرش و بررســی
تغییــرات عملکــردی ،ماننــد قــدرت ،کار ،خســتگی و اوج
گشــتاور بــود ،کــه آیــا پــس از پروتــکل تمرینــی س ـههفتهای
احتمــال تغییــر در فعالســازی عصبــی عضــات راس ـترانی
و دوســررانی ،همچنیــن تغییــرات عملکــردی ا گرچــه انــدک
باشــد ،وجــود دارد یــا خیــر؟ بهطــور کلــی یافتههــای مطالعــۀ
حاضــر نشــاندهندۀ تغییــرات معنــاداری در فعالســازی
عصبــی عضالنــی ،عضــات چهارســر ران و پشــت ران
فوتسالیس ـتها پــس از  3هفتــه بــازیدر زمینهایکوچــک
همــراه بــا محدودیــت جریــان خــون اســت .امــا از آنجــا کــه
ایجــاد تغییــرات بــارز در عملکــرد ورزشــکاران تمرینکــرده
بســیار ســخت اســت ( ،)3,2ازای ـنرو بهبــودی انــدک در
ورزشــکاران تمرینکــرده شــاید بــه لحــاظ آمــاری چشــمگیر
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فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
میشــود ،همچنیــن موجــب خســتگی ســریع تارهــای نــوع
 Iو دســتیابی بــه ســازگاریهایی همچــون افزایــش تحمــل
در برابــر خســتگی از طریــق افزایــش زمــان رســیدن بــه تجمــع
ال کتــات و همچنیــن افزایــش ظرفیــت ال کتــات میشــود
ً
( )39,38و احتمــاال دلیــل معنــادار شــدن ایــن گروههــا نیــز
همیــن باشــد .همچنیــن حرکاتــی ماننــد شــوت و پــرش کــه
ماهیتــی توانــی و بیهــوازی دارنــد و از جملــه تکنیکهــای
مهــم در فوتســال برشــمرده میشــوند ،بررســی شــدند کــه
فعالســازی عصبــی حیــن شــوت ،بیــن و درون گروههــا
معنــاداری مشــاهده نشــد ،امــا در گــروه  BFRدر متغیــر پــرش
افزایــش معنــادار درونگروهــی داشــت (درصــد تغییــرات؛
عضلــۀ راسـترانی  ،%16عضلــۀ دوســررانی  %9و میــزان پــرش
 .)%2همانطورکــه کوپمــن و همــکاران ( )2006گزارش کردند
( ،)40تمریــن ، BFRبهدلیــل در دســترس نبــودن ا کســیژن،
موجــب فعالســازی بیشــتر تارهــای نــوع  IIمیشــود ،البتــه
براســاس شــواهد دیگــر افزایــش فعالیــت تارهــای نــوع  IIحین
تمریــن بــا ، BFRحا کــی از افزایــش ال کتات عضالنــی ،ال کتات
موجــود در گــردش خــون و همچنیــن کاهش  PHدر مقایســه
بــا افــرادی اســت کــه در تمریــن بــدون محدودیــت جریــان
خــون بــا شــدتی برابــر انجــام دادهانــد ( .)26از طرفــی ،فــرض
تحقیــق حاضــر بــر معنــاداری ایــن متغیرهــا در گروههــای
 BFRبــود ،کــه فقــط در پــرش ســارجنت فــرض مــا بــه تحقــق
پیوســت ،امــا در حرکــت شــوت ا گرچــه بیشــترین درصــد
تغییــرات عصبــی (عضلــۀ راس ـترانی  %6و عضلــۀ دوســررانی
 )%8در گروه BFRبود ،اما معناداری مشــاهده نشــد (شــکل
 .)1دلیــل معنــادار نشــدن ایــن متغیــر را میتــوان بــا تعــداد
افــراد کــم در هــر گــروه ( 6نفــر) ،مقــدار فشــار تمریــن ،مقــدار
فشــار محدودیــت جریــان خــون ،تعــداد جلســات کــم و زمــان
تمریــن توجیــه کــرد ،بــا ایــن حــال ،ا گــر متغیــر شــوت بــا ثبــت
ســرعت تــوپ ،قــدرت ضربــۀ واردشــده و اســتقامت در شــوت
ً
اندازهگیــری میشــد ،احتمــاال معنــاداری گروههــای BFR
رخ مـیداد ،کــه بــه پژوهشــگران آینــده توجــه بــه ایــن نکتــه،
پیشــنهاد میشــود.
از آنجــا کــه در ثبــت متغیرهــای ایزوکینتیــک از پــای
برتــر اســتفاده شــد ،شــاید بتــوان قــدرت پــای ضربهزننــده
در شــوت را اینگونــه توجیــه کــرد ،کــه قــدرت در گروههــای
دارای محدودیــت جریــان خــون افزایــش یافتــه اســت و ایــن
ً
معنــاداری احتمــاال نشــان از فعالســازی بیشــتر تارهــای
نــوع  IIدارد (شــکل  )38( )2کــه مطالعــات بــا پیشــین نیــز
همسوســت ( .)42,41در بررســی میــزان کار انجامگرفتــه

بهار و تابستان  /۱۴۰۰دوره  /۱۴شماره ۱

شــکل  .1فعالیــت الکتریکــی عضــات راســترانی و دوســررانی
تکنیــک شــوت  ،قبــل و بعــد از  3هفتــه بــازی در زمینهــای کوچــک
همــراه بــا محدودیــت جریــان خــون

شــکل  .2قــدرت فلکشــن و ا کستنشــن ران ،قبــل و بعــد از  3هفتــه
بــازی درزمینهایکوچــک همــراه بــا محدودیــت جریــان خــون

برحســب وزن نیــز عــدم معنــاداری بینگروهــی مشــاهده
شــد ،البتــه همــۀ افــراد گــروه نســبت بــه پیشآزمــون افزایــش
معنــادار داشــتند و عالو هبــر افزایــش معنــادار همــۀ گروههــا،
شــاید ایــن متغیــر بهدلیــل دخیــل بــودن وزن در اندازهگیــری
معنــادار نشــده اســت ،بــا ایــن حــال ،بیشــترین درصــد
تغییــرات در گروههــای دارای محدودیــت جریــان خــون
مشــاهده شــد (درصــد تغییــرات؛ ا کستنشــن ران  %45و
فلکشــن ران .)%58
پــس از بررســی شــاخص خســتگی از طریــق دســتگاه
ایزوکینتیــک ،خســتگی زودتــر گروههــای بــدون  BFRو BFR
متنــاوب (بهترتیــب -1 ،ا کستنشــن ران و  -3فلکشــن ران
ن ران و  -15فلکشــن
در گــروه بــدون  BFRو  -21ا کستنش ـ 
ران در گــروه  BFRمتنــاوب) مشــاهده شــد و گــروه  BFRبــا
بیشــترین درصــد تغییــرات ( -60/6در ا کستنشــن و -41/8
در فلکشــن) اختــاف معنــاداری نســبت بــه پیشآزمــون
داشــت .در پایــان ،متغیــر اوج گشــتاور نیــز اختــاف معنــادار
در گروههــای  BFRرا نشــان داد ،کــه میتــوان گفــت تمریــن
همــراه بــا ، BFRبهدلیــل در دســترس نبــودن ا کســیژن،
موجــب تجمــع متابولیکــی و تســریع خســتگی تارهــای نــوع
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اثر بازی همراه با  BFRبر شاخصهای عصبی و عملکردی

فرحانی و همکاران
یــا حتــی بهتــر نیــز میتوانــد داشــته باشــد ،چرا کــه اجــرای
تناوبــی ایــن روش فشــار زیســتی کمتــری را بــر فــرد وارد
میکنــد و موجــب افزایــش کارایــی میشــود ،ا گرچــه نتایــج
مــا بهبــود در عملکــرد را نشــان میدهــد ،بــرای نتیجهگیــری
و توصیــۀ مربیــان در حــوزۀ فوتســال بــه آزمایشهــا و
پژوهشهــای بیشــتر در زمینــه نیــاز اســت.

 Iو در نتیجــه فعالســازی بیشــتر تارهــای نــوع  IIمیشــود
و ملــزوم بــه اســتفاده از مســیر متابولیســم غیرهــوازی بــرای
ادامــۀ فعالیــت هســتند کــه در رشــتۀ فوتســال ماهیتــی
بیهــوازی دارد .بــرای اثبــات ایــن موضــوع کــه فراخوانــی
تارهــای نــوع  IIدر فعالیــت همــراه بــا  BFRبیشــتر اســت،
الندبــرگ و همــکاران ( )2002نشــان دادنــد کــه غلظــت
فســفوکراتین در هــر دو نــوع تــار  Iو  IIدر پــی تمریــن بــا
محدودیــت جریــان خــون ،کاهشــی برابــر بــا هنــگام تمریــن
قدرتــی بــا شــدت بــاال داشــته اســت (.)39,38
در پژوهــش حاضــر عالوهبــر  BFRمــداوم از BFR
متنــاوب نیــز اســتفاده شــد ،کــه بهطــور کلــی گــروه BFR
بیشــترین تغییــرات را نشــان داد ،امــا در برخــی متغیرهــا
گــروه  BFRمتنــاوب نیــز عالوهبــر افزایــش معنــادار نســبت
بــه پیشآزمــون ،در بیــن گروههــا افزایــش معنــاداری
داشــت ،کــه بــا نتایــج نتــو و همــکاران ( )2017همسوســت.
آنهــا نشــان دادنــد اختــاف معنــاداری بیــن  BFRمــداوم و
 BFRمتنــاوب در متغیرهــای متابولیکــی و شــاخصهایی
ماننــد  HR7 ،DP6و  RPEوجــود نــدارد ( ،)43کــه در ایــن
پژوهــش بــه بحــث عصبــی ایــن دو گــروه پرداختــه شــد
و اختــاف معنــاداری مشــاهده نشــد .از طرفــی ،بهنظــر
میرســد تمریــن محدودیــت جریــان خــون بیشــتر از اینکــه
هایپرتروفــی سارکوپالســمی ایجــاد کنــد و موجــب تجمــع
پروتئیــن عضالنــی شــود ،بــه هایپرتروفــی سیتوپالســمی
منجــر میشــود ،ازای ـنرو ایــن ســازوکار بــر عملکــرد ورزشــکار
اثــری نــدارد و حتــی ممکــن اســت موجــب افزایــش وزن شــده
و در ورزشهــای همــراه بــا ســرعت و چابکــی ماننــد فوتســال،
عامــل منفــی تلقــی شــود.
ً
بــا جمعبنــدی نتایــج تحقیــق حاضــر احتمــاال میتــوان
گفــت کــه ا گرچــه ســه هفتــه بــازی در زمینهــای کوچــک
همــراه بــا محدودیــت جریــان خــون موجــب بهبــود
فعالســازی عصبــی حیــن اجــرای تکنیکهای ،النگز ،شــوت
و پــرش در فوتســال شــده اســت ،بــرای توصیــه بــه
فوتسالیس ـتها بــرای اســتفاده از ترکیــب دو روش  BFRو
 ،SSGبــه پژوهشهــای بیشــتری در ایــن زمینــه نیــاز اســت.
نکــرده ،چالــش
البتــه تغییــرات عملکــردی در افــراد تمری 
بــزرگ مربیــان اســت کــه در ایــن پژوهــش نتایــج بهتــری
از لحــاظ عملکــردی در فوتسالیس ـتها مشــاهده شــد،
امــا کافــی نیســت .از دیگــر نتایــج ایــن تحقیــق میتــوان بــه
تناوبــی القــا کــردن محدودیــت جریــان خــون اشــاره کــرد،
کــه نتایجــی ماننــد نتایــج محدودیــت جریــان خــون مــداوم

تشکر و قدردانی
نویســندگان تصریــح میکننــد کــه هیچگونــه تضــاد منافعــی
در خصــوص پژوهــش حاضــر وجــود نــدارد .پژوهــش
حاضــر برگرفتــه از پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد آقــای فریــد
فرحانــی در دانشــگاه خوارزمــی تهــران اســت .پژوهشــگران
از دانشــجویان فوتسالیســت دانشــگاه خوارزمــی و تمامــی
افــرادی کــه همــکاری خالصان ـهای در اجــرای ایــن پــروژه
داشــتند ،صمیمانــه سپاســگزارند.
پینوشتها
1. Small Saded Game
2. Blood Flow Restriction
3. Electromyography
4. SENIAM
5. Integrated EMG
6. Double product
7. Heart rate
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