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Abstract
Background and Purpose: Recovery may alleviate athletes’ muscle soreness and the vital factors. The
present study aimed to compare the effects of active recovery without water along with hot and cold water
on vital factors and muscle soreness after resistance training in two different environments.
Materials and Methods: A total of 36 female students were randomly divided into 3 groups of control,
recovery with cold water, and recovery with hot water, with 12 participants in each group. The
experimental groups performed a week of resistance training in hot environment (35 to 40° c, 75± 2%
humidity) and recovery in cold (10 to 12° c) and warm (40° c) water. Then, they took a rest for the second
week. In the third week, they did the trainings in cold environment (5 to 10° c, 60± 2% humidity) and
went under recovery in cold and warm water. The control group underwent a week of resistance training
in an environment with mild temperature (26± 2° c, 43± 2% humidity) and had the active recovery
without water. Muscle soreness, body temperature, blood pressure, and heart rate were assessed at
different stages.
Results: The results revealed that there was a significant difference between recovery in warm and cold
water on muscle soreness and vital factors after performing resistance exercise in cold and heat in stressful
environments (P≤ 0.05). Active recovery in cold water causes greater reduction of muscle soreness in
periods of 24 and 48 hours after training in cold environments and of blood pressure and heart rate two
hours after doing exercise in warm and cold environments.
Conclusion: Swift recovery of vital factors and muscle soreness after resistance trainings in abnormal
temperatures could best be achieved by an active recovery with cold water.
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چکیده
مقدمه و اهداف
ریکاوری با آب ممکن است بر بهبود درک کوفتگی و فاکتورهای حیاتی ورزشکاران موثر باشد .هدف از تحقیق حاضر مقایسه اثر ریکاوری فعال در خشکی ،آب سرد و گرم بر
فاکتورهای حیاتی و درک کوفتگی متعاقب فعالیت مقاومتی در دو محیط متفاوت میباشد.
مواد و روشها
 36زن دانشجو بهصورت تصادفی در  3گروه  12نفره کنترل ،ریکاوری با آب سرد و آب گرم تقسیم شدند .گروههای تجربی بعد از یک هفته فعالیت مقاومتی در محیط گرم
( 35تا  40درجه سانتیگراد و رطوبت )%75±2و ریکاوری در آب سرد ( 10تا  12درجه سانتیگراد) و گرم ( 40درجه سانتی گراد) ،هفته دوم را استراحت و در هفته سوم نیز در
محیط سرد (5تا  10درجه سانتی گراد و رطوبت )%60±2تمرین و ریکاوری با آب سرد و گرم نمودند .گروه کنترل نیز یک هفته فعالیت مقاومتی در محیطی با دمای خنثی
( 26±2درجه سانتی گراد و رطوبت  ،)%43±2ریکاوری فعال در خشکی را انجام داد .درک کوفتگی ،درجه حرارت ،فشارخون و ضربان قلب در مراحل مختلف مورد ارزیآبی
قرار گرفت.
یافتهها
نتایج نشان داد که بین ریکاوری فعال در آب سرد و گرم بر درک کوفتگی و فاکتورهای حیاتی پس از اجرای فعالیت مقاومتی در محیطهای استرسزای سرمایی و گرمایی
اختالف معناداری وجود دارد ( .)P≤0/05ریکاوری فعال در آب سرد موجب کاهش بیشتری در میزان درک کوفتگی در مدت زمانهای  24و  48ساعت بعد از تمرین در
محیط سرد و فشارخون و ضربان قلب در  2ساعت پس از تمرین در محیط های گرم و سرد میشود.
نتیجهگیری
به نظر میرسد برای ریکاوری سریع فاکتورهای حیاتی و درک کوفتگی بعد فعالیت مقاومتی در محیط با دماهای غیرطبیعی ،بهتر است از ریکاوری فعال در آب سرد استفاده
شود.
کلمات کلیدی
ریکاوری؛ فعالیت مقاومتی؛ درک کوفتگی؛ پاسخ قلبی؛ محیط
نویسنده مسئول :کریم صالح زاده .گروه علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روان¬شناسی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران
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مقدمه و اهداف
ریکاوری بین جلسات تمرین و رویدادهای رقآبتی
انجام فعالیت بدنی بدون ریکاوری مناسب منجر به آسیبهای ساختاری در عضالت
عامل اصلی تعیینکننده سازگاری با تمرین و عملکرد موفق می باشد [2].ریکاوری ناکافی پس از تمرین ممکن است ورزشکاران را در انجام
تمرینات با شدتهای مناسب و یا تکمیل حجمهای مورد نیاز در طول جلسات تمرینی بعدی دچار مشکل کند ،همچنین ممکن است خطر آسیب
را نیز افزایش دهد [3].غوطهوری در آب توسط ورزشکاران نخبه به دنبال به حداقل رساندن خستگی و سرعت بخشیدن به ریکاوری پس از
تمرینات استفاده می شود [4].وقتی ورزشکاران تمرینات سخت انجام میدهند ،در واقع عضالت انها سفت میشود که در این حالت عروق خونی-
شان محدود شده و جریان خون انان در عضالت کاهش مییآبد و فشار خون افت میکند که این وضعیت باعث میشود ،مواد تولید شده در ان
موضع در بدن باقی بماند که در چنین حالت بهترین عمل برای دورهی ریکاوری و بهبود عملکرد عصبی -عضالنی انان در دورههای بعدی،
استفاده از آب سرد و گرم است که با اثر بر عضالت به ریکاوری سریعتر انان کمک می کند [5].در حالی که بعضی پژوهشها به تنظیم دمایی
هنگام فعالیت ورزشی توجه بیشتری کردهاند و پژوهشهای اندکی در زمینه پویایی تنظیم دمایی پس از فعالیت مقاومتی در محیطهایی با دماهای
غیرطبیعی صورت گرفته است .تغییر فاکتورهای قلبی -عروقی در هنگام ورزش و پس از تمرینات در محیط های غیرطبیعی در بین افراد متفاوت
می باشد [6].غوطهوری در آب توسط ورزشکاران نخبه به دنبال به حداقل رساندن خستگی و سرعت بخشیدن به ریکاوری پس از تمرینات
استفاده می شود [4].وقتی ورزشکاران تمرینات سخت و شدید انجام می دهند ،عضالت انها سفت میشود که در این حالت عروق خونیشان
محدود و جریان خون انها در عضالت کاهش و فشار خونشان افت پیدا میکند که این وضعیت باعث میشود مواد تولید شده در ان موضع از بدن
باقی بماند که در چنین حالتی بهترین حالت برای دورهی ریکاوری و بهبود عملکرد عصبی -عضالنی انها در دوره های بعدی ،آب سرد و گرم
است که با اثر بر عضالت به ریکاوری سریعتر انها کمک می کند [5].در این شرایط اندوتلین عروقی عامل انقباض عروق ،در تنظیم کاهش
جریان خون عضالت و اندامها ] [6و همچنین کاهش میزان دمای مرکزی و فعالیت قلبی -عروقی بالفاصله و  2ساعت پس از غوطهوری در آب
سرد میتواند دخیل باشد [7].بعضی از پژوهش ها نشان دادند که درجه حرارت پوست ران ،درجه حرارت عمقی و سطحی عضالت قبل و تا 30
دقیقه پس از غوطهوری در آب سرد نسبت به گروه ریکاوری در خشکی کاهش معناداری دارد [8].به نظر میرسد عوامل غیرگرمایی بر پاسخ
تنظیم گرمایی پس از فعالیت ورزشی نیز تاثیرگذار باشد که در این ارتباط برونده قلبی هنگام تمرین در گرما افزایش و رگهای سطحی بدن
گشاد میشوند [9].لذا اگاهى از تغییرات ضربان قلب ،پس از تمرین به منظور بررسى این مورد نیز مىتواند مهم باشد .مطالعات نتایج متفاوتى را
پس از یک جلسه تمرین مقاومتى بر تغییرات ضربان قلب نشان مىدهند ،بعضی افزایش در تعداد ضربان قلب] ،[10-11در حالیکه بعضی دیگر
عدم تغییر تعداد ضربان قلب را بعد از اتمام دوره مربوط گزارش کردهاند [12].در این ارتباط پژوهش ها نشان دادهاند که غوطه وری در آب باعث
تحریک سریع فعالیت پاراسمپاتیک نسبت به گروه ریکاوری در خشکی پس از ورزش می شود و افزایش در بازگشت سریع ضربان قلب را ممکن
میسازد [8 ،4 ،9].افزایش جریان خون عضله به دنبال کاهش در مقاومت محیطی عروق و کاهش در سیستم تنگکننده عروق از عوامل بازگشت
][13
سریع ضربان قلب و فشار خون به حالت اولیه ،پس از غوطه وری در آب می باشد.
به علت تاثیر پدیده کوفتگی تاخیری عضالنی بر سطوح عملکرد بدنی ،مربیان و ورزشکاران درصدد استفاده از روشهای مناسب برای برطرف
کردن این پدیده هستند [14].کوفتگی تاخیری عضالنی در ورزشکاران مبتدی ممکن است ناشی از اجرای یک جلسه فعالیت بدنی شدید باشد ،در
حالیکه در ورزشکاران نخبه به دلیل افزایش شدت تمرین ایجاد می شود [15].کوفتگی بازتآب آسیب عضالنی در فرآیند سازگاری فیزیولوژیکی
عضله با تمرین شدید است [16].به علت تاثیر پدیده کوفتگی تاخیری عضالنی بر سطوح عملکرد بدنی ،مربیان و ورزشکاران درصدد استفاده از
روشهای مناسب برای برطرف کردن این پدیده هستند [14].شناوری در آب ،برای پیشبرد اهداف پزشکی-ورزشی بیشتر مورد توجه قرار گرفته
است و یکی از محبوبترین روشهای برگشت به حالت اولیه به ویژه در میان ورزشکاران است [17].پژوهش های اندکی در زمینه مقایسهی
تاثیرات شناوری در آب و ریکاوری فعال بر عوامل درک کوفتگی عضالنی ورزشکاران پس از تمرین در محیط با دماهای متفاوت صورت گرفته
است .کاهش در درک خستگی عمومی و کوفتگی پا پس از ریکاوری با غوطه وری در آب سرد گزارش شده است [2].همچنین کاهش شدت درد
از عضله راست قدامی 1ران نشان میدهد که غوطه وری آب سرد ممکن است در بهبود ریکاوری کوتاهمدت عضالت پس از تمرینات با حجم
][1
میشود.
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باالی فعالیت مقاومتی موثر باشد [18].روبرتز 2و همکاران ( )2014در تحقیقی نشان دادند که غوطه وری در آب سرد بعد از تمرین مقاومتی ،اجازه
می دهد که ورزشکاران برای جلسات تمرینی بعدی آمادهتر شده و سازگاری برای تمرینات طوالنیمدت در آنان افزایش یابد [19].انونسیاچائو و
پولیتو )2010( 3در تحقیقی نشان دادند غوطه وری در آب یک وسیله ساده و کارآمد از تحریک سریع فعالیت پاراسمپاتیک پس از ورزش می باشد
و به احتمال زیاد غوطه وری در آب با درجه حرارتهای سردتر در افزایش فعالیت پاراسمپاتیک موثرتر می باشد [20].با این حال برخی از تحقیقات
بیان میکنند که غوطهور شدن در آب سرد مداخله همگانی ریکاوری پس از ورزش است ،منطق علمی آن کامال روشن نیست و دستورالعملهای
درستی برای استفاده از آن وجود ندارد [21].با توجه به نتایج ضد و نقیض تحقیقات قبلی و نظر به این که ورزشکاران ،کوهنوردان ،یخنوردان و
نظامیان که ممکن است مجبور به فعالیت بدنی در محیطهای غیرطبیعی باشند و نیز با توجه به شرایط اقلیمی کشور ایران که فعالیتها و رقآبت
های آن در شرایط مختلف آب و هوایی انجام می شود ،اهمیت دارد مقایسه پاسخ تغییرات فاکتورهای قلبی– عروقی ،درجه حرارت بدن و
همچنین میزان درک کوفتگی به ریکاوری با دماهای مختلف آب پس از فعالیت ورزشی در این محیطها نیز بررسی شود ،چرا که انجام تمرینات
ورزشی در هر محیط با درجه حرارت خاص خود تاثیر به خصوصی را بر عملکرد ورزشکاران و اجراهای بعدی آنان میگذارد و در نتیجه نیاز به
یافتن بهترین روش ریکاوری برای حفظ سریعتر و جلوگیری از افت عملکرد ورزشکاران پس از انجام تمرینات شدید ورزشی در اینگونه محیط-
های استرسزا ضروری به نظر میرسد .از این رو ،در مطالعه حاضر محقق به بررسی اثر ریکاوری فعال در آب سرد ( 10تا  12درجه سانتی گراد)
و گرم ( 40درجه سانتی گراد) بر کوفتگی عضالنی و پاسخهای قلبی متعاقب فعالیت مقاومتی در محیط گرم (دمای  35تا  40درجه سانتی گراد و
رطوبت  )%75±2و سرد (دمای  5تا  10درجه سانتی گراد و رطوبت  )%60±2پرداخته است.
مواد و روشها
پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربی و به صورت کاربردی می باشد .بدین منظور دو هفته قبل از اجرای آزمون ،فراخوان عمومی برای شرکت در
پژوهش حاضر در تابلو اعالنات دانشکده و سالنهای ورزشی دانشگاه نصب شد.
آزمودنیها :تعداد  45نفر از دانشجویان دختر دانشگاه برای شرکت در آزمون اعالم امادگی کردند .روش انتخاب آزمودنیها به صورت تصادفی
هدفدار از بین جامعه آماری دانشجویان دختر تربیت بدنی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان انجام شد .تمام آزمودنیها پس از تکمیل و تائید فرم
رضایتنامه شرکت در آزمون و پرسشنامه سالمتی در یک کالس توجیهی مربوط به آزمون شرکت کرده و تمامی موارد مهم در طی آزمون را
اموزش دیدند .به منظور اجرای دقیق پژوهش ،از آزمودنیها خواسته شد  48ساعت قبل از شروع آزمونها تمام شرایط مربوط به آزمون را به شرح
زیر رعایت کنند و در غیر اینصورت از شرکت آنها در پژوهش جلوگیری خواهد شد :پیش از شروع آزمون هیچگونه فعالیت بدنی سنگین نداشته
باشند ،از هر گونه دارو یا مکمل خاصی استفاده نکنند ،از نوشیدن چای و قهوه به خاطر اثرات آن بر سیستم قلب و عروق بپرهیزند و حداقل سه
ساعت از آخرین وعده ،هیچ ماده غذایی دیگری مصرف نکنند .همچنین عالوه بر موارد باال داشتن هر گونه بیماری مربوط به قلب و عروق،
اختالل در دوره عادات ماهیانه موجب خروج آزمودنیها از پژوهش میشد که در طی مراحل پژوهش تعداد  5نفر از آزمودنیها بعد از تکمیل
پرسشنامه سالمتی به دلیل عدم دارا بودن شرایط شرکت در پژوهش ،از جمله مثبت بودن جواب موارد ذکر شده در پرسشنامه و  4نفر به دلیل
داشتن مشکالت عفونی و اختالالت در دوره های عادت ماهیانه خود از تحقیق خارج شدند که در پایان  36نفر از آزمودنیها با میانگین سنی
 20/33±1/12سال ،قد  ،160/68 ±4/65وزن ،54/8± 5/33درصد چربی بدن 21±1/84 BMI ،25/07±3/26و درجه حرارت پوستی
 36/46±0/75درجه سانتی گراد ،فشارخون سیستولی  110/91±5/31میلیمتر جیوه و ضربان قلب پایه  74/49±6/19ضربه در دقیقه ،برای
ورود به آزمون انتخاب شدند .در مرحله بعد طی یک جلسه توجیهی ،آزمودنیها با پروتکل اجرایی آشنا شدند و تمامی موارد مربوط به ریکاوری و
اجرای پروتکل فزاینده فعالیت مقاومتی برای تمامی آزمودنیها واضح و آشکار گردید.
آزمونها :در یک جلسه جداگانه  48ساعت قبل از پیشآزمون مشخصات ترکیب بدن آزمودنیها در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان با استفاده از دستگاه ) Body composition Analyzer (ZEUS 9.9 PLUS , South Koreaبا خطای  0/1اندازهگیری شد.
اندازهگیری ضربان قلب از ناحیه شریان رادیال توسط آزمونگر در مدت زمان یک دقیقه ثبت شد .فشارخون با استفاده از فشارسنج جیوهاى
استاندارد ( ALPK2 )Japanو یک گوشی پزشکی ( ALPK2 )Japanبا خطای  0/5میلیمتر جیوه با در نظر گرفتن اولین صداى کاروتکوف
Roberts
Anunciação and Polito
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و پنجمین صداى کاروتکوف به ترتیب به عنوان فشارخون سیستولى و فشارخون دیاستولى انجام شد و درجه حرارت پوست با استفاده از دماسنج
طبی ( GHZHAL LTD )Englandبا خطای  1درجه سانتی گراد از ناحیه زیربغل توسط آزمونگر به صورت دقیق اندازهگیری و ثبت شد.
قد آزمودنیها با استفاده از قدسنج ( Seca )Japanبا خطای  1میلیمتر مورد اندازهگیری قرار گرفت )1RM( .یک تکرار بیشینه در حرکت
پرس سینه ،جلوبازو ،پشت بازو ،زیربغل سیمکش ،اسکوات ،پشت ران ،جلوی ران از طریق برآوردی به روش غیرمستقیم و به وسیله معادله
برزیسکی )1995( 4به دست آمد]:[22

=1RM

در هریک از حرکات باال ابتدا یک تکرار بیشینه آن عضله از طریق فرمول برزیسکی تعیین و اطالعات به دست آمده در جدول ( )1قرار گرفت.
آزمودنیها به صورت تصادفی در  3گروه  12نفره )1 ،گروه کنترل  )2گروه ریکاوری با آب سرد و  )3گروه ریکاوری با آب گرم تقسیم شدند و
بدین صورت به تمرین و ریکاوری پرداختند :دو گروه تجربی یک هفته ( 3جلسه) فعالیت مقاومتی در محیط گرم  40تا  45درجه سانتی گراد و
رطوبت  %75±2را انجام دادند ،پس از پایان هر جلسه تمرین برای انجام یکی از حالتهای ریکاوری تقسیم شدند :گروه ریکاوری با آب سرد (12
نفر) به مدت  8دقیقه ریکاوری (از طریق غوطه وری و قدم زدن آرام ،سرخوردن در روی آب)] [2در آب سرد  10تا  12درجه سانتی گراد و گروه
ریکاوری با آب گرم ( 12نفر) به مدت  8دقیقه ریکاوری (از طریق غوطه وری و قدم زدن آرام ،سرخوردن در روی آب) در آب گرم  40درجه
سانتی گراد [18].پس از یک هفته استراحت برای از بین بردن متغیرهای اضافی تاثیرگذار دوباره همان افراد دو گروه تجربی یک هفته ( 3جلسه)
فعالیت مقاومتی در محیط سرد  5تا  10درجه سانتی گراد و رطوبت  %60±2را انجام دادند ،پس از پایان هر جلسه تمرین در محیط سرد برای
انجام یکی از حالتهای ریکاوری تقسیم شدند ،به طوری که گروه ریکاوری با آب سرد ( 12نفر) به مدت  8دقیقه ریکاوری در آب سرد  10تا 12
درجه سانتی گراد و گروه ریکاوری با آب گرم ( 12نفر) به مدت  8دقیقه ریکاوری در آب گرم  40درجه سانتی گراد به ریکاوری پرداختند .گروه
کنترل ( 12نفر) نیز یک هفته ( 3جلسه) فعالیت مقاومتی در محیط با دمای خنثی ( 26درجه سانتی گراد و رطوبت  ،)%43±2پس از پایان هر
جلسه تمرین  8دقیقه ریکاوری فعال در خشکی به صورت دوی نرم و آرام ،نرمش و حرکات کششی با عضالت غیردرگیر انجام دادند.
الزم به ذکر است که دما و رطوبت محیط در طول انجام تمرینات در تمام مدت با استفاده از دماسنج و رطوبتسنج محیطی )Digital (Italy
 Thermometer and Humidity meter Sinometer HTC1با خطای دمای  1درجه و برای رطوبت تا  1درصد مورد اندازهگیری قرار
گرفت.
فعالیت مقاومتی :بعد از تعیین تکرار بیشینه در حرکات اشاره شده از طریق فرمول مربوط و اطالعات موجود در جدول ( )1آزمودنیها طبق
شدت ،مدت و تکرار تعیین شده به فعالیت پرداختند .بر اساس برنامه تنظیمی هر هفته به مقدار  5درصد به شدت تمرینات افزوده شد .فعالیت
مقاومتی به مدت یک هفته ( 3جلسه تمرین) برای هر گروه شامل  15دقیقه گرم کردن حرکات نرمشی و کششی باالتنه و پایینتنه و  45دقیقه
حرکات پرس سینه ،کشش زیربغل با قرقره ،جلو بازو و پشت بازو با دمبل ،اسکوات ساده ،پشت پا ،جلو پا و درازنشست طبق جدول  1انجام شد،
سپس هر کدام از گروهها به مدت  8دقیقه به ریکاوری مربوط به خود پرداختند.
جدول  :1فعالیت مقاومتی یک هفتهای ()n=36
برنامه هفتگی

دور
 3دور

ست
 15تکرار

شدت
1RM %75

استراحت بین دوره ها
 2تا  4دقیقه غیرفعال

استراحت بین ستها
 90ثانیه

دوشنبه

 3دور

12-10

1RM %80

 2تا  4دقیقه

 90ثانیه

چهارشنبه

 3دور

 8تکرار

1RM %85

 2تا  3دقیقه

 90ثانیه

شنبه

(6(VAS

اندازهگیری درک کوفتگی تاخیری :درک کوفتگی تاخیری با استفاده از پرسشنامه ( 5)PASبا مقیاس استاندارد  6امتیازی
سنجیده شد .مقیاس  6امتیازی  ،PASیک شاخص ذهنی از برآورد درک کوفتگی تاخیری ( 7(DOMSاست .این پرسشنامه شامل مقیاس 6
امتیاز بصری درک کوفتگی عضالنی ،برای اندازهگیری درک کوفتگی به کار رفت .این پرسشنامه احساسات عینی آزمودنیها را در  6مقیاس
به میزان بدون درد ،درد کم ،درد کمی بیشتر و درد بسیار زیاد و درد غیرقابل تحمل مورد ارزیابی قرار می دهد .این پرسشنامه در آخرین

4

Brzycki Protocol
Pain Assissment Scsle
6
Visual Analog Scale
7
Delayed Onset Muscle Soreness
5
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(سومین) روز تمرینات و قبل از شروع فعالیت جلسه سوم در مدت زمانهای قبل ،بالفاصله بعد تمرین 24 ،و  48ساعت پس از ریکاوری در اختیار
گروههای تمرینی در محیطهای سرد و گرم و معمولی قرار داده شد و با فشار دادن عضالت مورد نظر توسط آزمونگر از آزمودنی خواسته شد که
احساس خود را از فشار در پرسشنامه ثبت نماید تا از این طریق ،سطح کیفی روشهای ریکاوری تحت بررسی در کاهش درک کوفتگی
مشخص شود .پایایی این پرسشنامه با استفاده از آزمون الفا  0/74به دست آمده است[23].
اندازهگیری فاکتورهای حیاتی :اندازهگیری ضربان قلب از ناحیه شریان رادیال توسط آزمونگر به صورت دقیق در مدت زمان یک دقیقه
اندازه و ثبت شد .فشارخون با استفاده از فشارسنج جیوهاى استاندارد مدل ) ALPK2 (Japanو یک گوشی پزشکی مدل )(Japan
 ALPK2با خطای  mmHg 0/5با در نظر گرفتن اولین صداى کاروتکوف و پنجمین صداى کاروتکوف به ترتیب به عنوان فشار خون
سیستولى و فشار خون دیاستولى توسط آزمونگر به صورت دقیق انجام شد و درجه حرارت پوست با استفاده از دماسنج طبی مدل )(England
 GHZHAL LTDبا خطای  1درجه سانتی گراد از ناحیه زیربغل به مدت  6دقیقه توسط آزمونگر اندازهگیری و ثبت شد .فاکتورهای نامبرده
همگی در دوره های زمانی قبل تمرین ،بالفاصله بعد تمرین و  2ساعت پس از ریکاوری در پایان تمرینات در همه گروهها ثبت گردید.
اطالعات توصیفی (قد ،وزن ،سن ،شاخص توده بدن ،درصد چربی بدن ،درجه حرارت بدن ،فشار خون و ضربان قلب) به صورت میانگین و
انحراف استاندارد نمایش داده شد (جدول  .)2به منظور بررسی وضعیت طبیعی بودن توزیع دادهها از آزمون شاپیرو ویلک استفاده شد .در بخش
آمار استنباطی از روش آماری آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر و همچنین از آزمون تعقیبی بونفرونی نیز استفاده شد .سطح
معناداری در تمام مراحل  P=0/05در نظر گرفته شد .تجزیه ،تحلیل و تفسیر دادهها با استفاده نرمافزار آماری  SPSS23و  Excel2013صورت
گرفت.
یافته ها
در جدول  :2مشخصات فردی آزمودنی به صورت میانگین±انحراف استاندارد آورده شده است.
جدول  2مشخصات فردی آزمودنیها به صورت میانگین  ±انحراف استاندارد ()n=36
متغیرها

44

گروهها

کنترل

ریکاوری با آب سرد

ریکاوری با آب گرم

سن (سال)

19/83±0/3

21/33±2/0

19/83±0/9

قد ()cm

161/01±4/0

161/00±5/3

160/05±4/6

وزن ()kg

53/09±5/4

55/83±5/3

55/48±5/2

چربی بدن ()%

24/38±3/0

24/75±3/1

25/10±3/5

فشار سیستولی ()mmhg

111/12±5/2

111/17±5/7

110/46±5/0

)kg/m2( BMI

20/58±2/3

21/38±1/5

21/05±1/6

درجه حرارت پوستی ()c°

36/66±0/2

36/50±0/3

36/23±0/1

ضربان قلب پایه ()bpm

73/66±1/0

77/41±8/1

78/41±9/4
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جدول  :3مشخصات فاکتورهای حیاتی آزمودنیها پس از اجرای فعالیت مقاومتی در محیطهای استرسی سرمایی و گرمایی و
ریکاوری در آبهای سرد و گرم ()n=36
گروه
کنترل
محیط گرم-ریکاوری آب گرم
محیط گرم-ریکاوری آب سرد

قبل تمرین

بعد تمرین

بالفاصله بعد ریکاوری

 2ساعت بعد ریکاوری

36.47±0/3
36.74±0/3
36.75±0/2

درجه حرارت بدن

کنترل
محیط سرد-ریکاوری آب گرم
محیط سرد-ریکاوری آب سرد

36.47±0/3
36.55±0/3
36.67±0/2

37.94±0/5
#¥*38.59±0/4
¥*37.87± 0/8
37.94±0/5
¥*34.34±0/8
¥*34.62±0/9

36.89±0/3
¥*39.53±0/7
*¥38.2±0/7

36.38 ±0/3
37.1±0/5
36.21±0/2

متغیر

36.89±0/3
#¥*38.30±0/5
¥*38.36±1.0

36.38±0/3
¥*35.29±0/8
¥*34.83±./9

فشار خون

کنترل
محیط گرم-ریکاوری آب گرم
محیط گرم-ریکاوری آب سرد

116±0/7
112±5.1
114.25±2.8

114.75±1.5
¥*155.66±2.1
*155±1.6

119±3.5
¥*116.91±5.9
*121.25±4.4

103±2.6
¥*105.71±5.6
*94.03±2.8

کنترل
محیط سرد-ریکاوری آب گرم
محیط سرد-ریکاوری آب سرد

116±0/7
117.66±1.3
117±0.8

114.75±1.5
¥*132.05±2.6
¥*138.33±5.5

119±3.5
¥107.66±6.1
¥120.5±4.3

103±2.6
¥*1.9.91±8.6
¥*94.92±4.3

کنترل
محیط گرم-ریکاوری آب گرم
محیط گرم-ریکاوری آب سرد
کنترل
محیط سرد-ریکاوری آب گرم
محیط سرد-ریکاوری آب سرد

75.08±4.5
75.33±4.2
78.33±2.6
75.08±4.5
76.5±2.6
73.66±1.3

142.50±8.6
*155.50±2.6
*155±2.0
142.50±8.6
¥*132.33±6/2
¥*124±3.0

90.83±2.5
*82.50±0/5
*89±1.0
90.83±2.5
¥*90±1.7
¥*88.33±6.1

80.66±6.3
74±1.0
67.66±2.1
80.66±6.3
#¥78.5±0/5
¥71.66±5.6

درجه حرارت بدن
(سانتی گراد)

(سانتی گراد)

سیستولی
()mmHg
فشار خون
سیستولی
()mmHg
ضربان قلب
()bpm
ضربان قلب
()bpm

* تفاوت معنادار با قبل تمرین ¥ ،تفاوت معنادار با گروه کنترل #،تفاوت معنادار گروه ریکاوری آب سرد نسبت به گروه ریکاوری آب گرم در قبل
تمرین با مراحل دیگر (.)P˃0/05

در جدول  2مشخصات تغییرات فاکتورهای حیاتی آزمودنیها به صورت میانگین±انحراف استاندارد در مدت زمانهای اندازهگیری قبل تمرین،
بعد تمرین ،بالفاصله بعد ریکاوری و  2ساعت بعد ریکاوری پس از اجرای پروتکل فعالیت مقاومتی در محیطهای گرم و سرد آورده شده است.
نتایج نشان می دهد که بین تغییرات درجه حرارت بدن گروه کنترل با گروه ریکاوری در آب گرم ( )P=0/001و همچنین گروه کنترل با گروه
ریکاوری در آب سرد ( )P=0/001پس از انجام فعالیت مقاومتی در محیط استرسزای گرمایی تفاوت معناداری مشاهده می شود .همچنین بین
تغییرات درجه حرارت بدن گروه کنترل با گروه ریکاوری در آب گرم ( )P=0/001و همچنین گروه کنترل با گروه ریکاوری در آب سرد
( )P=0/001پس از انجام فعالیت مقاومتی در محیط سرد تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین نتایج نشان می دهد که بین تغییرات درجه
حرارت در گروه ریکاوری آب گرم با گروه ریکاوری آب سرد پس از اجرای فعالیت مقاومتی در محیط گرم تفاوت معناداری بین قبل و بعد تمرین
وجود دارد و بین تغییرات درجه حرارت در گروه ریکاوری آب گرم با گروه ریکاوری آب سرد پس از اجرای تمرینات مقاومتی در محیط سرد
تفاوت معناداری بین قبل و بالفاصله بعد ریکاوری وجود دارد.
در ارتباط با تغییرات فشار خون سیستولی بین گروه کنترل با گروه ریکاوری در آب گرم ( )P=0/05تفاوت معناداری مشاهده شد ،به طوری که
فشار خون در گروه ریکاوری در آب گرم پس از انجام فعالیت در محیط گرم نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری دارد ،اما بین گروه کنترل با
گروه ریکاوری در آب سرد ( )P˃0/05پس از انجام فعالیت مقاومتی در محیط گرم تفاوت معناداری مشاهده نشد .نتایج نشان می دهد که بین
تغییرات فشار خون سیستولی در تمامی زمانهای اندازهگیری در بین گروههای تمرینی در محیط گرم تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین در
تغییرات فشارخون سیستولی در بین گروههای ریکاوری در آب گرم ( )P=0/05و گروه ریکاوری در آب سرد ( )P=0/004نسبت به گروه کنترل
پس از انجام فعالیت مقاومتی در محیط گرم تفاوت معناداری مشاهده می شود .نتایج نشان می دهد که بین تغییرات فشار خون سیستولی قبل
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تمرین با بعد تمرین ( )P=0/001و قبل تمرین با  2ساعت بعد ریکاوری ( )P=0/001تفاوت معناداری وجود دارد ،اما بین زمان قبل تمرین با
بالفاصله بعد ریکاوری ( )P˃0/05تفاوت معناداری مشاهده نشد.
در ارتباط با تغییرات ضربان قلب بین هیچ یک از گروههای ریکاوری پس از اجرای تمرینات در محیط گرم با گروه کنترل تفاوت معناداری
مشاهده نشد ( .)P˃0/05همچنین تغییرات ضربان قلب بین گروه کنترل با گروه ریکاوری با آب گرم ( )P=0/001و گروه ریکاوری با آب سرد
( )P=0/001پس از انجام فعالیت مقاومتی در محیط استرسزای سرمایی تفاوت معناداری مشاهده شد .در این ارتباط نتایج نشان می دهد که
بین تغییرات ضربان قلب در قبل تمرین با بعد تمرین ( )P=0/001و قبل تمرین با بالفاصله بعد ریکاوری ( )P=0/001تفاوت معناداری وجود
دارد ،اما بین قبل تمرین با  2ساعت بعد ریکاوری ( )P˃0/05تفاوت معناداری مشاهده نشد .همچنین یافتهها حاکی از آن است که بین تغییرات
ضربان قلب در گروه ریکاوری آب گرم با گروه ریکاوری آب سرد پس از اجرای فعالیت مقاومتی در محیط گرم تفاوت معناداری بین قبل و 2
ساعت بعد ریکاوری وجود دارد.
جدول  :4نمرات درک کوفتگی آزمودنیها پس از اجرای فعالیت مقاومتی در محیطهای استرسی سرمایی و گرمایی و ریکاوری در
آبهای سرد و گرم ()n=36
متغیر
درک
کوفتگی
()PAS
درک
کوفتگی
()PAS

گروه
کنترل
محیط گرم-ریکاوری آب گرم
محیط گرم-ریکاوری آب سرد

قبل تمرین

بعد تمرین

 24ساعت بعد ریکاوری

 48ساعت بعد ریکاوری

2.16±1.5
2.66±1.5
2.33±1.4

4.16±1.0
3.33±2.3
¥3±2.3

12.83±3.9
#*19.66±5.4
¥*8.33±4.5

18.66±6.2
#*19.33±8.7
¥*3.33±2.8

کنترل
محیط سرد-ریکاوری آب گرم
محیط سرد-ریکاوری آب سرد

2.16 ± 1.5
1.50±0/5
1±1.5

4.16±1.0
¥*2±1.4
¥*1.66±2.5

12.83±3.9
¥*5.33±3.5
¥*8±3.6

18.66±6.2
¥*3.66±4.1
¥*1.83±1.0

* تفاوت معنادار با قبل تمرین ¥ ،تفاوت معنادار با گروه کنترل #،تفاوت معنادار گروه ریکاوری آب سرد نسبت به گروه ریکاوری آب گرم در قبل
تمرین با مراحل دیگر(.)P=0/05

نتایج نشان می دهد که بین درک کوفتگی در گروه کنترل با گروه ریکاوری با آب گرم پس از اجرای فعالیت در محیط گرم تفاوت معناداری
وجود ندارد ( ،)P˃0/05اما درک کوفتگی در گروه ریکاوری با آب سرد در محیط گرم نسبت به گروه کنترل کاهش داشته است (.)P=0/001
همچنین اندازهگیری بین زمانهای درک کوفتگی در گروههای مختلف نشان می دهد که بین زمان قبل تمرین با بعد تمرین اختالف معناداری
مشاهده نشد ( ،)P˃0/05اما قبل تمرین با  24و  48ساعت بعد تمرین تفاوت معناداری مشاهده شد ( .)P=0/001بین درک کوفتگی در گروه
کنترل با گروه ریکاوری با آب گرم ( )P=0/001و گروه ریکاوری با آب سرد ( )P=0/001در محیط سرد تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین
اندازهگیری بین زمانهای درک کوفتگی در گروههای مختلف نشان می دهد که بین تمامی زمانها در گروههای تمرینی در محیط سرد اختالف
معناداری وجود دارد ( .)P=0/001همچنین نتایج نشان می دهد که بین تغییرات درک کوفتگی در گروه ریکاوری آب گرم با گروه ریکاوری آب
سرد پس از اجرای فعالیت مقاومتی در محیط گرم تفاوت معناداری ( )P=0/001بین قبل تمرین با  24و  48ساعت بعد ریکاوری وجود دارد.
بحث
نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین اثر ریکاوری فعال (غوطه وری) در آب سرد و گرم در دورههای زمانی مختلف بر دمای بدن و همچنین
فشارخون پس از انجام فعالیت مقاومتی در یک محیط استرس زای گرمایی و سرمایی تفاوت معناداری وجود دارد .در این رابطه ،موسوی ()1393
در تحقیق خود نشان داد پیشخنکسازی میتواند انحراف قلبی -عروقی را کاهش داده و عملکرد استقامتی را تا حدودی بهبود بخشد].[24
تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان داده اند که آب سرد در دوره ریکاوری موجب کاهش حرارت بدن میشود] . [25 ،24 ،8 ،7نتایج تحقیق حاضر
نیز همسو با این مطالعات نشان میدهد که تنها بین جلسه قبل از تمرین با جلسه  2ساعت بعد از ریکاوری فعال (غوطه وری) در آب سرد و گرم
اختالف معناداری وجود نداشته و بین سایر زمانها اختالف معناداری وجود دارد (جدول  .)3ماوهینی و همکاران ( )2013نیز در تحقیق خود نشان
دادند که به طور کلی دمای خنکتر ممکن است در درمان آسیب های عضالنی ناشی از ورزش و توانبخشی آسیبها به موجب کاهش بیشتر
درجه حرارت عضالت و جریان خون کمتر عضله موثر باشد] .[8پس از ورزش در گرما ،غوطه وری آب سرد باعث کاهش بار حرارتی و فعالیت
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قلبی عروقی و فعالسازی مرکزی بالفاصله و  2ساعت پس ریکاوری شد [6].اینکه آیا درجه حرارت آب تاثیر معناداری در کاهش فشار خون دارد
یا خیر ،تنها در چند پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است [13].اثرات گرما روی فشار خون در افراد مبتال به فشار خون باال توسط محققان اندکی
مورد بررسی قرار گرفته است [26].مشاهده شد که اثر افت فشارخون بین  24تا  48ساعت پس از ورزش رخ داده است [27].بعضی از مطالعات
نشان داده اند که غوطه وری در آب گرم پس از فعالیت ورزشی فشار خون سیستول را در افراد مبتال به فشار خون که درمان ضد فشار خون باال
دریافت نمیکردند ،کاهش می دهد [26].در این رابطه نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین فشار خون در گروههای کنترل ،محیط گرم و
ریکاوری با آب گرم اختالف معنادار اما بین سایر گروهها تفاوت معناداری وجود ندارد و همین طور بین تمام زمانها اختالف معناداری مشاهده
شد .همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد بین قبل تمرین ،بالفاصله بعد از ریکاوری اختالف معناداری مشاهده نشد ،اما بین سایر زمانها
اختالف معناداری وجود دارد (جدول  .)3در بیان مکانیسمهای موجود بر تاثیر ریکاوری فعال در آب سرد و گرم بر فشار خون ،نشان داده شده
است که فعالیت ورزشی فعالیت سمپاتیک را کاهش و فعالیت عصب واگ را افزایش می دهد و حساسیت رفلکس گیرندههای فشاری بعد از
تمرینات ورزشی افزایش می یابد [27].به احتمال زیاد دستگاه قلب و عروق شامل اتساع عروق شریانی و کاهش حجم خون و همچنین کاهش در
غلظت رنین ،انژیوتانسیون  ،IIالدوسترون ،کاهش جریان خروجی سمپاتیک در کلیه و افزایش در نیتریک اکساید و پپتید دهلیزی به علت غوطه
وری در آب گرم میتواند اثرگذار باشد [28-29].بر اساس این مطالعات ،به نظر میرسد کاهش مقاومت محیطی مکانیسم اولیهای باشد که توسط
آن ،فشار خون پس از غوطه وری در آب سرد پس از فعالیت ورزشی کاهش مییابد و این امر با نتایج تحقیق حاضر نیز همسو می باشد .بنآبراین،
افزایش جریان خون عضله به دنبال کاهش در مقاومت محیطی عروق و کاهش در سیستم تنگکننده عروق مکانیسمهای پیشنهاد شده هستند.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد بین اثر ریکاوری فعال (غوطه وری) در آب سرد و گرم در دورههای زمانی مختلف بر ضربان قلب پس از انجام یک
برنامه فعالیت مقاومتی (جدول  )1در یک محیط استرسزای گرمایی و سرمایی تفاوت معناداری وجود دارد ،اما بین گروهها تمرینی در محیط گرم
اختالف معناداری مشاهده نشد .رضایی و همکاران ( )1391نشان دادند که شناوری در آب سرد سبب کاهش سریعتر ضربان قلب نسبت به
گروههای دیگر شد و در مقایسه با شناوری در آب گرم ،تفاوت معناداری را نشان داد .آنها بیان کردند که روشهای شناوری در آب گرم/سرد
سبب تسریع و بهبود روند برگشت به حالت اولیه میشود [6].استانلی 8و همکاران ( )2012نشان دادند که اثرات غوطه وری آب سرد بر عصب
واگ ،در طول زمانهای مختلف تمرین متفاوت است و به شدت تمرین قبلی بستگی دارد [28].نتایج تحقیق حاضر نیز نشان میدهد که بین قبل
تمرین 2 ،ساعت بعد از ریکاوری اختالف معناداری وجود ندارد ،اما بین سایر زمانها اختالف معناداری مشاهده شد .با این وجود در تحقیق حاضر
نشان داده شد که بین اثر ریکاوری فعال (غوطه وری) در آب سرد و گرم بر ضربان قلب پس از انجام فعالیت مقاومتی در یک محیط استرسزای
سرمایی تاثیر معناداری دارد .به نظر میرسد که ریکاوری فعال (غوطه وری) در آب سرد موجب کاهش بیشتر ضربان قلب پس از انجام فعالیت
مقاومتی در یک محیط استرس زای سرمایی می شود و فعالیت سیستم عصبی پاراسمپاتیک بعد از برگشت به حالت اولیه در آب سرد نسبت به
آب گرم باالتر است] [8و کاهش سریعتر ضربان قلب بعد از برگشت به حالت اولیه در آب با دماهای پایینتر را توجیه می کند .به طور کلی نتایج
تحقیقات نشان می دهد که روشهای نوین شناوری در آب نسبت به خشکی در زمان کمتری ضربان قلب را کاهش می دهند [30].بنابراین این
نکته میتواند در فواصل استراحتی کوتاه ،بین فعالیتهای پی در پی که بازگشت سریعتر به حالت اولیه بسیار مهم است ،اهمیت داشته باشد ،اما
باید تحقیقات بیشتری انجام شود تا مشخص شود در چه دمایی بهترین نتایج حاصل می شود.
همچنین بین اثر ریکاوری فعال (غوطه وری) در آب سرد و گرم در دورههای زمانی مختلف بر درک کوفتگی پس از انجام فعالیت مقاومتی در
یک محیط استرسزای گرمایی و سرمایی تفاوت معناداری وجود دارد (جدول  .)4ورزشکاران برای کسب بهترین نتایج ،نیازمند فعالیتهای بدنی
بیشینه در هر تمرین و مسابقه هستند و همچنین در این خصوص بسیاری از پژوهشگران پیشنهاد کرده اند شروع تخریب عضالنی ،درد و سفتی
به دنبال تمرینات غیرمتعارف ،ممکن است نتیجه آثار رادیکالهای آزاد باشد و در واقع انقباضهای برونگرا یک نوع تمرین غیرمتعارف عضالنی
است که در سبب درک کوفتگی عضالنی می شود [31].هیگینز9و همکاران ( )2013نیز نشان دادند که روش دوش آب متضاد نسبت به دو روش
دیگر ریکاوری ،باعث افزایش معنادار درک کوفتگی عضالنی یک ساعت پس از تمرین می شود] [32و میزان درک کوفتگی پس از روش
شناوری در آب متضاد و ریکاوری فعال نسبت به ریکاوری غیرفعال ،به طور معناداری کاهش مییابد [33].به نظر میرسد که بهترین نتایج
شناوری در آب هنگامی اتفاق میافتد که دمای آب سرد در محدوده  10تا  15درجه و آب گرم نیز بین  38تا  44درجه باشد .امروزه ،یکی از
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مهمترین اهداف برنامههای بازگشت به حالت اولیه ،بازگشت سریع جسمانی و روانی ورزشکاران به حالت استراحتی است ،مخصوصا اگر فعالیت
ورزشکار به گونهای باشد که ورزشکار مجبور به انجام تمرینات و رقابتهای طوالنیمدت و پی در پی باشد .در این صورت ،میزان کوفتگی و
آسیب ناشی از فعالیت افزایش پیدا می کند [23].در این ارتباط نتایج تحقیق حاضر نیز نشان داد که کمترین میزان درک کوفتگی در محیط گرم
مربوط به گروه کنترل در قبل تمرین و بیشترین میزان درک کوفتگی مربوط به گروه تمرین در محیط گرم و ریکاوری با آب گرم بالفاصله بعد از
ریکاوری بوده است .همچنین کمترین میزان درک کوفتگی در محیط سرد مربوط به گروه تمرین در محیط سرد و ریکاوری با آب سرد در قبل
تمرین و بیشترین میزان درک کوفتگی مربوط به گروه کنترل  48ساعت بعد از ریکاوری بوده است .بهبود و پیشرفت عملکرد بدنی باید هدف
اصلی یک جلسهی بازگشت به حالت اولیه باشد و همسو با مطالعات قبلی ،ریکاوری با غوطه وری در آب سرد منجر به کاهش معنادار در درک
کوفتگی عضالنی بالفاصله] [5و  2ساعت پس از ریکاوری شد [34].اسنسائو و همکاران ( )2011نیز در پژوهش خود نشان دادند که غوطه وری در
آب سرد بالفاصله پس از مسابقه فوتبال آسیب های عضالنی و درد آن را کاهش می دهد و احتماال ً منجر به بهبود سریعتر عملکرد عصبی-
عضالنی میگردد [5].به طور کلی ،بر اساس نتایج تحقیقات روشهای شناوری در آب سبب کاهش معنادار احساس خستگی و کسب رضایت
فردی از روند برگشت به حالت اولیه می شود و انواع روشهای شناوری در آب سبب آرامش بیشتر ورزشکاران شده است .از دالیل احتمالی این
مسئله میتوان به وجود نیروی شناوری در آب اشاره نمود که نیروی شناوری باعث کاهش نیروی جاذبه بر سیستم عضالنی-اسکلتی ،افزایش
آرام سازی عضالت ،حفظ منابع انرژی و کاهش میزان درک خستگی و کوفتگی عضالنی میگردد [35].در نتیجهی احساس سبکی و کاهش
سفتی در عضالت ،نشاط روحی حاصل می شود و این موضوع میتواند به عملکرد بدنی و روانی ورزشکاران در رقابتها و تمرینات کمک
کند [2].با توجه به نتایج تحقیق حاضر ریکاوری با آب گرم و سرد در کاهش اختالالت فیزیولوژیکی موثر است و در این میان به نظر میرسد
بهبود درک کوفتگی مشاهده شده در مطالعه حاضر به علت اثر بالقوه ریکاوری با غوطه وری ،در آب سرد بهتر از آب گرم می باشد .با این وجود،
با توجه به تازگی موضوع پژوهش حاضر ،هنوز پرسشهای متعددی وجود دارد که نیازمند توجه بیشتر در مطالعات آتی است.
نتیجهگیری
نتایج نشان داد که بین اثرات ریکاوری فعال در آب سرد و گرم بر درک کوفتگی و فاکتورهای حیاتی پس از اجرای فعالیت مقاومتی در محیط-
های استرسزای سرمایی و گرمایی اختالف معناداری وجود دارد ( .)P=0/05به صورتی که ریکاوری فعال در آب سرد موجب کاهش بیشتری بر
مقادیر درک کوفتگی در مدت زمانهای  24و  48ساعت پس از تمرین در محیط سرد و کاهش درجه حرارت در مدت زمانهای  2ساعت بعد
ریکاوری از تمرینات در محیط سرد میگردد .همچنین ریکاوری فعال در آب سرد کاهش بیشتری را بر مقادیر فشار خون و ضربان قلب در 2
ساعت بعد از ریکاوری در محیطهای گرم و سرد ایجاد کرد .بهنظر میرسد برای ریکاوری سریع بعد از فعالیت مقاومتی در محیط با دماهای
غیرطبیعی ،بهتر است از روشهای ریکاوری فعال در آب ،به ویژه آب سرد استفاده شود.
تشکر و قدردانی
مقاله حاضر بر اساس پایاننامه کارشناسی ارشد در گرایش فیزیولوژی ورزش خانم نرجس صدیقی به راهنمایی آقای دکتر کریم صالح زاده می-
باشد .بدینوسیله از تمام دانشجویان دختری که در انجام تحقیق حاضر ما را یاری نمودند و همچنین از معاونت پژوهشی دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان برای حمایتهای مادی و معنوی تشکر و قدردانی میگردد.
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