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Abstract 
Aims: High degree of physical readiness is essential for officers. This study examined the effect of 8-week Ranger training course on physical readiness and Testosterone and LH/FSH concentrations.  
Materials & Methods: This semi-experimental study with pre- and post-test design and control group was performed in Imam Ali University cadets of second year in 2015. Using available sampling method, 24 samples were selected and divided into two groups of test (n=12) and control (n=12). To evaluate physical readiness data was collected using, sit and reach, 20m sprint, 4x9 Agility and Sargent jump tests. The measurement of hormones was done using conventional blood tests. Data was analyzed by SPSS 21 using independent t-test. 
Findings: During the 8-week Ranger training course, the testosterone concentration decreased by 61.25% (p=0.001). Increasing anaerobic power of subjects after training was significant too (t=2.14; p=0.044); However, no significant effect was observed in LH/FSH and speed, agility and flexibility of subjects (p>0.05). 
Conclusion: The Ranger training course is effective in testosterone concentration reduction and increasing anaerobic power in soldiers.   
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  چکيده

 محسوب یضرور یامر افسران، یبرا جسمانی یآمادگ یباال سطوح :فاهدا
 بر تکاور آموزشای  هفته ٨ دوره کی اثربخشیمیزان این مطالعه  .شود یم

کننده به  و نسبت هورمون لوئینه تستوسترون  هورمونآمادگی جسمانی و غلظت 
  هورمون محرکه فولیکولی را بررسی کرد.

آزمون با گروه  پس -آزمون با طرح پیش تجربی نیمه این پژوهش :ها روشمواد و 
 ۱۳۹۴ سال در )ع(یعل امام یافسر دانشگاه دوم سال انیدانشجوکنترل در کلیه 

نمونه انتخاب و  ۲۴گیری در دسترس  انجام شد. با استفاده از روش نمونه
داده شدند. به منظور  قرارنفره آزمایش و کنترل  ۱۲ گروه ۲ در یتصادفصورت  به

 دن،یرس و نشستنهای  ها در سنجش میزان آمادگی بدنی از آزمون گردآوری داده
گیری  استفاده شد. اندازه سارجنت پرش و متر ۹در  ۴سنج  یچابک سرعت، متر ۲۰

 و تجزيه های موردنظر نیز با استفاده از آزمایش خون مرسوم انجام شد. هورمون
انجام  SPSS 21 افزار نرمدر قالب  مستقل t آزمون ازبا استفاده  ها داده تحليل
  .شد
% ٢٥/٦١ تستوسترون هورمون غلظت ،تکاور آموزش ای هفته٨طی دوره  ها: يافته

پس از دوره آموزش  ها یآزمودن یهواز یب توانافزایش  .)p=٠٠١/٠(کاهش یافت 
 کننده به نهیلوئ هورموننسبت  اگرچه در ؛)p=٠٤٤/٠ ؛t=١٤/٢( نیز معنادار بود

 یریپذ انعطاف و یچابک سرعت،های  ی و همچنین در شاخصکولیفول محرکه
  ).<٠٥/٠p( ها، اثرگذاری معناداری مشاهده نشد آزمودنی
 توانافزایش  و تستوسترونکاهش هورمون  بر تکاور آموزش دوره گيري: نتيجه

  .سربازان مؤثر است یهواز یب
  آمادگی جسمانی ،LH/FSHهورمون آزادکننده  تستوسترون،سربازان،  ،تمرین ها: هکليدواژ

  
  ۰۶/۰۴/۱۳۹۶ تاريخ دريافت:
  ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ تاريخ پذيرش:

  eb.physio61@hotmail.comنويسنده مسئول: *

  
  مقدمه

 محسوب ضروری امری ،افسران برایسطوح باالی آمادگی بدنی 
 یک از غیره، و سبک تمرینات دویدن، مقاومتی، تمرینات. شود می

 ها فعالیت گونه این و است متفاوت دیگر شخصی به شخص
. [1]دهد تشکیلرا  ارتش در فرد هر تمرینی برنامه از بخشی بایستی
 کی در گرفتن قرار ۀجیدرنت ینظام خدمتدورۀ  به ورود با سربازان
 در یادیز حد تا ،خود یکار طیشرا در رییتغ و ناآشنا کامالً  طیمح

 دوره در ،یبدن ناتیتمر از هدف. هستند زا استرس عوامل معرض
 و یهواز( سربازان یجسمان یآمادگ شیافزا ی،نظام هیپا ناتیتمر

 اگر. است ازین مورد ینظام فیوظا یبراگی آماد  منظور به) یعضالن
 افراد یقبل ناتیتمر سطح از شیب خدمت دورۀ یبدن ناتیتمر
 طیمح درزدگی)  (تمرین ینیتمر شیب سندروم به تواند یم باشد،
  .[3 ,2]کند کمک زا استرس املوعمنجر شود و به افزایش  ینظام
آنها بسیار  یبدن یآمادگ و استقامت حفظ در سربازان یبدن تیفعال

 تحقق و ندهیآ در ینظام کار اساس و هیپا حائز اهمیت است.
 یاجرا جینتا .[4]است دشمن مقابل در بقا ییتوانا ی،نظام فیوظا
 و یعمود پرش ک،یزومتریا قدرت( یا هفته ۸ ناتیتمر برنامه

 ینظام ژهیو یروهایندر  همکاران و چرویچ طتوس) تینگیو آزمون
 تیوضع جادیا به منجر یناتیتمر نیچن کهاسپانیا نشان داده 

اجرای برنامه . [5]افراد شده است عملکرد کاهش و ینیتمر شیب
 مثبت راتییتغ، ریدا و برکدر مطالعۀ  یا هفته ۸ تکاور ناتیتمر
 و یسوئد یشنای، عروق یقلب استقامت و قدرت در یدارامعن

کس یبارف کشش آزمون در معناداری یمنف راتییتغهمچنین 
 اختالف که اند کرده دییتأ مطالعات از یبرخ. [6]است ایجاد کرده

  خاص فیوظادر سربازان  یبدن عملکرد کاهش در معناداری یآمار
 نارنجک، پرتاب ،ییباال سر در دنیدو ،یضلع چند مانع مانند(
 ی)اردی ۳۰۰ و لیما کی دنیدو و کردن حمل ،کردن بلند ،یراندازیت
 کیپمر. [7]ندارد وجود ،یانرژ جذب کاهش ی برایامدیپ عنوان به
 ،یهواز( یبدن یآمادگ یاجزا از کی هرمیزان درگیری  ای مطالعه در
 و یهماهنگ سرعت، قدرت، ،یعضالن استقامت ،یهواز یب

 در تکاوران توسط که ییفرسا طاقت فیوظا در) یریپذ انعطاف
 که ندا هداد نشان جینتا را تعیین کرده است. شوند یم حمل جنگ
 یها ییتوانا از ییباال استاندارد یدارا عمده طور به تکاور هنگ
 استقامت در متمرکز یبدن یآمادگ یها برنامه و یبدن یآمادگ
 یروهاین که ندا هکرد انیب همکاران و لیباو. [8]هستند یهواز
 یرفتار و هستند فرد به منحصر ی،نظام تیجمع کی ژهیو اتیعمل

 یآمادگ ناتیتمر سطح در خصوص هب ،یرقابت ورزشکاران با مشابه
  .[9]دهند یم نشان یبدن استرس و یبدن
 فشار به حساس یستیز ینشانگرها بودن دسترس در گرید طرف از
 یآمادگ شیپا یبرا یا العاده فوق ابزار ی،کیولوژیزیف و یا هیتغذ
 افتیباز یراهبردها و مداخله یاثربخش یابیارز نیهمچن و سرباز
 مدت یطوالن یانرژ کمبود با ارتباط در یاساس عوامل از یکی. است
 بدون توده دادن دستاز ،یبدن عملکرد بر یانرژ تیمحدود با همراه
 وزن دیشد کاهش هنگام در شده مشاهده سمیکاتابول. است یچرب
 کیسوماتوتروپ یزا درون یها هورمون در رییتغ قیطر از یحد تا

 یخون گردش کاهش مثال، یبرا. شود یم میتنظ خون گردش
همراه با  )رونستوستِ تِ  مثال، یبرا( کیآنابول یها هورمون

 از پس بدن کل یچرب توده و یچرب بدون توده دادن دستاز
 شده مشاهده نروژ و متحده االتیا تکاور آموزش یها دوره
  .[10]است

رشددهنده و سازنده  دیستروئهورمون ا یک (TES) رونستوستِ تِ 
 ترشح بیضهلیدیگ  بافتی میان یها سلول از که است )آنابولیک(
 سبب هورمون این. کند یم تحریک را پروتئین سنتز و شود یم

 و شود یم عضالنی تونوس و قدرت افزایش و عضالنی هایپرتروفی
 حساب به بدنی یها تیفعال در مهم یها هورمون از یکی
 و نبوده کسانی نیتمر راتییتغ به تستوسترون پاسخ. [11]دیآ یم

 کاهش. دارد وجود خصوص نیا دربسیاری  های تناقض
 در دارارمعنیغ کاهش ،[12]کیستمیس نیتمر از بعد تستوسترون

 نیتمر سال ۲ از بعد شیافزا و [13]سواران دوچرخه در ورزش فصل
 تحقیقات نیهمچن. است شده گزارش ،[14]کار اندام ییبایز مردان در

 تمرینات متعاقب را سرم تستوسترون مقدار افزایش متعددی
 درخصوص ادییز مطالعات که نیا با. [16 ,15]اند نموده گزارش قدرتی
 لیدل به ،شده انجام ها هورمون پاسخ بر نیتمر شدت راتییتغ اثر

 مورد افراد ینیتمر برنامه نوع مدت شدت،( کار روش یها تفاوت
 از یکی تستوسترون. است متناقض موجود نتایج) مطالعه
 از ناشی فیزیولوژیکی فشار تعیین در هورمونی مهم یها شاخصه
 شیافزا نشانه تستوسترون غلظت کاهش. [17]است تمرین
 از شیب کاهش زانیم نیا اگر. است شده  انیب یکیکاتابول یروندها
 یزدگ نیتمر سندرم به ابتالء مهم یها نشانه از یکی باشد،% ۳۰
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 نیتمر از پس یکاوریر دوره که است نکته نیا نیمب و بوده
 در یمهم نقش تستوسترون. [18]است نشده انجام کامل صورت به
 سرحد تا ناتیتمر یکل طور به. دارد ورزش نیح یخستگ جادیا

 تیدرنها و تستوسترون یآزادساز شیافزا باعث تواند یم یخستگ
 در تستوسترون کاهش اند داده نشان محققان. شود یخستگ بروز
 (LH) کننده نهیلوتئ هورمون ترشح کاهش لیدل به ینظام ناتیتمر

 ترشح کاهش. است (FSH) یکولیفول محرکه هورمون به نسبت
 پوتاالموسیه در) GnRH( نیگنادوتروپ کننده آزاد هورمون محرک
 نسبت LH هورمون دیتول تیحساس شیافزا به منجر دوره، طول در
 نیگنادوتروپ کننده آزاد هورمون کیتحر جهیدرنت و FSH به
  .[10]شود یم

 یها گروهدر سرعت  ی وچابک ،یبدن عملکردهایی همچون  ویژگی
 از یکی تکاور یروهاین. هستند مهم اریبس ارتش در یا ژهیو

 یواحدها از یکی نیهمچنو  مسلح یروهاین یواحدها نیتر نخبه
با . ندیآ یم شمار به ارتش در مجهز و دهید آموزش ژهیو یروهاین

 یپارامترها رسد یم نظر بهشده،  های اندک انجام توجه به پژوهش
 دارند ارتباط ینظام افسران یبدن یآمادگ با یاریبس یکیولوژیزیف
 عیتسر را استرس از بهبود و داده شیافزا را آنها توان که یطور به
 برنامه دوره کاثربخشی یبررسی  حاضرپژوهش  از هدف. دیننما یم

 و تستوسترون یها هورمون سطوح و آمادگی بدنی بر تکاور آموزش
  .بود )ع(یعل امام یافسر دانشگاه انیدانشجودر  FSH به LHنسبت 

  
  ها روش مواد و

آزمون با گروه  پس - آزمون با طرح پیش تجربی نیمه این پژوهش
 در )ع(یعل امام یافسر دانشگاه دوم سال انیدانشجوکنترل در کلیه 

که تعداد افراد داوطلب و در  انجام شد. با توجه به این ۱۳۹۴ سال
نمونه انتخاب و  ۲۴نفر بودند، بر اساس جدول مورگان  ۲۵دسترس 

به  .گرفتند قرارنفره آزمایش و کنترل  ۱۲ گروه ۲ در یتصادفصورت  به
ها در سنجش میزان آمادگی بدنی از آزمون  منظور گردآوری داده

 ومتر  ۹در  ۴ سنج یچابک سرعت، متر ۲۰ دن،یرس و نشستنهای 
های موردنظر نیز با  گیری هورمون استفاده شد. اندازه سارجنت پرش

  استفاده از آزمایش خون مرسوم انجام شد.
 یاجرا مراحل هیکل های ورزشی، پس از طراحی چیدمان ایستگاه

 حیتوض محققین توسط بیترت به ها آزمون هر انجام نحوه و آزمون
 ،بیترت به سپس و ندکرد گرم قهیدق ۲۰ ابتدا ها آزمودنی. شد اجرا و

 یچابک سرعت، متر ۲۰ دن،یرس و نشستن(شده  تعیین های آزمون
 ،پذیری انعطاف یفاکتورها یابیارز یبرا را) سارجنت پرش و) ۴×۹(

. دادند انجام آزمون شیپمرحله  در هوازی بی توان و ،یچابک سرعت،
 روز، ۲گذشت  از شد. پس ثبت مخصوص های برگه در جینتا

 مقادیر یابیارز یبرا و ندکرد مراجعه شگاهیآزما به ها آزمودنی
 گیری خون آنها از FSHبه  LHنسبت  و تستوسترون های هورمون
در گروه آزمایش  تکاور آموزش نیتمر برنامه هفته ۸ سپس. شد

 پس. نداد انجام ی در این مدتنیتمر چیه کنترل گروه واجرا شد 
 از آزمون، پسمرحله  در ها داده آوری جمع یبرا تمرینات اتمام از

 با حاصله، تغییرات و آمد عمل به الزم آزمایشاتدًا مجد ها گروه
 است ذکر قابل. گرفت قرار مقایسه مورد تمرین از قبلنتایج 
 گروه ۳ هر آزمون پس و آزمون پیش به مربوط یخون های نمونه
  .شد گرفته ناشتا حالت در و صبح ۸ ساعت سرأ

و به منظور  یفیتوص آمار های شاخص از ها داده توصیف برای
  .شد استفاده SPSS 21 افزار نرم از استفاده با مستقل t آزمون از ها داده تحلیل و تجزیه

  ها یافته
سال و  ٥٠/٢٠±٩٠/٠میانگین سنی گروه آزمایش و کنترل به ترتیب 

متر و  سانتی ٨٣/١٧٦±١٨/٥سال و میانگین قد آنها  ٤١/٢١±٢٤/١
متر بود. میانگین وزن گروه آزمایش در  سانتی ٥/١٧٥±٢٨/٥
کیلوگرم و  ٩٨/٦٧±٣٧/٥آزمون به ترتیب  آزمون و پس پیش
 ٥٤/٦٧±٢١/٧کیلوگرم و در گروه کنترل به ترتیب  ٧٦/٦٦±٢١/٥

. طی دوره آموزش گزارش شد کیلوگرم ٤٢/٦٧±٢٩/٧کیلوگرم و 
کاهش  %٢٥/٦١ ها یآزمودن تستوسترون هورمون ای غلظت هفته٨

نسبت به  LHهورمون  زانیم بر دورهاین  ریتأث اما. )p=۰۰۱/۰یافت ( FSH ۰۵/۰( معنادار نبودp> ١جدول ؛.(  
  

های آزمایش و  گروه FSHو  LHهای تستوسترون،  مقادیر هورمون )۱ جدول
  آزمون آزمون و پس در مراحل پیش کنترل

  معناداری t  آزمون پس  آزمون شیپ  گروه  هورمون

  ۰۰۱/۰  ۸۹۱/۳  ۷۴/۲  ۰۷/۷  آزمایش  تستوسترون
  ۰۳/۳  ۵۵/۹  کنترل

LH 
  ۵۷/۲  ۵۰/۳  آزمایش

  ۹۰/۱  ۱۸/۵  کنترل  ۱۱۲/۰  ۳۸۱/۲

FSH 
  ۰۹/۱  ۴۱/۲  آزمایش

۱۰۴/۰  ۹۱۸/۰  
  ۶۶/۰  ۰۱/۲  کنترل

  
 بر تکاور آموزش دوره هفته ٨ که داد نشان نتایج ،عالوه بر این

؛ t=١٤/٢( داشت معناداری ریتأث ها یآزمودن یهواز یب توان افزایش
۰۴۴/۰=p یچابک ،سرعت زانیم بر). اما اثرگذاری این دوره آموزشی 
  ).٢ جدول؛ <۰۵/۰p( نبود معنادارآنها  یریپذ انعطاف و
  

 و یچابک سرعت، ،یهواز یب توان بر تکاور دوره یآموزش برنامه ریتأث )۲ جدول
  ها یآزمودن یریپذ انعطاف

 یمعنادار  t   نیانگیم  گروه  یآمار شاخص

٩٠/٧٥±٧٣/٩ آزمایش یهواز یب توان  
١٤/٢  ٠٤٤/٠  

٢٩/٦٧±٠٩/١٠ کنترل  

٣٠/٣±٤٢/٠ آزمایش   سرعت  ٨٥٩/٠-  ٣٩٩/٠  
٣٠/٣±٢٣/٠ کنترل  

  یچابک
٠٠/١٠±١٧/١ آزمایش  

٧٦٠/٠  ٤٥٥/٠ ٧١/٩±٥٧/٠ کنترل   

  یریپذ انعطاف
٠٦/٣٢±٨٣/٤ آزمایش  

٤٣٨/٠  ٦٦٦/٠ ١٢/٣١±٦٥/٥ کنترل    
  بحث
 برنامه دوره کی بررسی میزان اثربخشی این پژوهش از هدف
و  تستوسترون یها هورمون سطوح آمادگی بدنی، بر تکاور آموزش

  امام یافسر دانشگاه انیدانشجودر  FSH به LH  نسبت هورمون
 تیفعال انیم یمعنادار رابطه پژوهش نیا جینتا. بود )ع(یعل

میان . داد نشان ها یآزمودن یکیولوژیزیف راتییتغ و یورزش
و دوره آموزش تکاور  FSHبر  LH  تغییرات نسبت غلظت هورمون

 از پس تستوسترون غلظت کاهشرابطه معناداری مشاهده نشد اما 
 دوره طول در تستوسترون غلظتچشمگیر و معنادار بود.  دوره نیا

 سمیپوگنادیه به مبتال مردانمعادل میزان هورمون بًا یتقر مطالعه
 و است مرتبطبسیار  یانرژ کمبود شدت با  ها افتهی نیا ثانویه شد.

 لیتعد پوتاالموسیه - زیپوفیه دهنده گنالیس یدهایپپت واسطه به
همچنین  و همکاران و ندلین جینتا با حاضر قیتحق جینتا. شوند یم
 یی،کایمرآ و ینروژ تکاور یروهاین در رابطه با همکاران، و دلیفر

رشد  هورمون کاهشرسد،  به نظر می. [20 ,19]است همخوان
 توده دادن ازدست به یانرژ تیمحدود در هنگام ین)سوماتوتروپ(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران برارپور میابراه  ۵۴

   ۱۳۹۷ بهار، ۲، شماره ۷دوره                         پژوهشی طب انتظامی-علمینامه  صلف

 در وجود، نیا با. کند یم کمک یعضالن بافت ژهیو به ،یچرب بدون
 نشان محققان .نشد یبررس یچرب بدون توده زانیم پژوهش نیا

 افت است ممکن یاضاف ییغذا مواد افتیدر که اند داده
 نشان آنها نیهمچن. دهد کاهش را ینظام ناتیتمردر  تستوسترون

 LHهورمون  ترشح کاهش لیدل به تستوسترون کاهش که اند داده
 کننده آزاد هورمون محرک ترشح کاهش. [21]است FSHنسبت به 
 شیافزا به منجر ،دوره طی پوتاالموسیهدر  نیگنادوتروپ
 کیتحرو درنتیجه  FSHنسبت به  LHهورمون  دیتول تیحساس
 دهد یم نشان موضوع نیا. شود یم نیگنادوتروپ کننده آزاد هورمون

 مناطق گرید و پوتاالموسیه توسط ناتیتمر یط آندروژن ترشح که
 در آندروژن تیفعال کاهش ینیبال عالئم]. ۱۰[ شود یم میتنظ مغز
 یعیطب رشد به مربوط دوره کل طول در رشد کیتحر از حاضر حال
 دوره نیا اول روز در عمده طور به رشد کیتحر نیا و است روز کی

 یتهاجم کمتر ها یآزمودن دوره نیا طول درشود.  ایجاد می
 یافسردگ و یدفاع حالت و دارند یکمتر عمل ابتکار شوند، یم
 ها آندروژن غلظت راتییتغ با سازگار که دهند یم نشان یشتریب

 و گرو یها افتهی با حاضر قیتحق جینتا وجود، نیا با. [22]است
 بر یاستقامت ناتیتمر ریتأث که همکاران و رونتراکولیه و همکاران
 همخوان ند،ا هداد قرار یبررس مورد را تستوسترون هورمون
 را دوره از حاصل یروان استرس و یا هیتغذ فشار. [24 ,23]نیست

 جینتا با حاضر قیتحق یها هافتی یناهمخوان لعل در توان یم
  .دانست لیدخ فوق قاتیتحق
 تکاور آموزش دوره میان معناداری رابطه حاضر قیتحق در نیهمچن

 توان بر ورزش اثر ۀزمین در. شد مشاهده یهواز یب توان راتییتغ و
 یپارامترها و بدنی فعالیت درخصوص نیهمچن و یهواز یب

 کهاست  شده انجام ییها پژوهش ،ینظام یها طیمح در یعملکرد
 ینیتمر برنامه کی اثرات همکاران و ندلین پژوهش در. [25 ,20 ,19]دارد وجود یعملکرد یپارامترها پاسخ در یکاهش آنها اغلب در

 سربازان یبدن یآمادگ یپارامترها بر ینظام ژهیو اتیعملمختص به 
 معناداری یآمار اختالفدر نتایج این پژوهش،  ه است.شد یبررس
 ،جفت پرش آزمون( یجسمان یآمادگ های شاخص از یا مجموعه در
 و اردی ۳۰۰ دو ،قهیدق ۲ در نشست و دراز ،قهیدق ۲ در یسوئد یشنا
 هفته ۸ از پساین پژوهش  در گزارش شده است.) متر ۳۲۰۰ دو

 فتیل قدرت حداکثر و یانفجار توان ده برون دیشد ینظام آموزش
  .[19]افتی کاهش مطالعه دوره طول در %۲۰ حدود
برخالف تأثیر معناداری  تکاور آموزش دوره برنامه حاضر پژوهش در

 سرعت،افزایش  برها داشت،  هوازی آزمودنی که بر افزایش توان بی
 با حاضر پژوهش جینتا. ی آنها مؤثر نبودریپذ انعطاف وی چابک
 همچنین همکاران و و ندلین ،ریدا و برک ،همکاران و چرویچ جینتا

  .[26 ,19 ,6 ,5]راستا است هم همکاران و سیاسپور
 یعملکرد یپارامترها کاهش که ندا هکرد انیب همکاران و ندلین
 توده دادن ازدست ازجمله عوامل از یتعداد به مربوط تواند یم

 زهیانگ دادن دست از ی وانقباض یها نیپروتئ تیفیک رییتغ ،یعضالن
 یجسمان یآمادگ سطح تیاهم ها افتهی نیا. [19]شود داده نسبت
 یبرخ. کند یم مشخص را تکاور آموزش دوره به ورود از قبل هیاول
 اریبس فیوظا انجام به را سربازان ،ینظام یا حرفه کارشناسان از

یک  قدرت %۲۰ رفتن ازدستدر این شرایط . کنند ملزم می نیسنگ
 از پس یشغل یبند طبقه ازوی ت یصالح ردمنجر به  تواند یم سرباز
 شده ینیب شیپ کاهش دانستن رو، نیا از. [5]شود تکاور آموزش دوره
 رهبران تا دهد یم اجازه یاتیعمل استرس به مربوط عملکرد در

 تیمأمور یبرا را یمناسب پرسنل و دهند آموزش بهتر ،ینظام
  . کنند انتخاب ازیموردن

 گرید یریگ اندازه عدماین پژوهش  یها تیمحدو ازجمله
 عالوه بر این،. بود یجسمان یآمادگ با مرتبط یفاکتورها
 استرس یها هورمون همچون یستیز ینشانگرها گرید یریگ اندازه
 راتییتغ بهتر درک به تستوسترون سطوح با ارتباط در تواند یم زین
 یها دوره در یبدن عملکرد کاهش به توجه با. دینما کمک دوره یط

 ییباال سطوح به یابیدست منظور به شود یم شنهادیپ ،یانرژ کمبود
 نیتمر نهیبه یها برنامه ،ینظام پرسنل در یعضالن توان و قدرت از
 یساز نهیبه ن،یا بر عالوه. دهند قرار شانیا یبرا یا هیتغذ و یبدن

 فشار از قبل یبدن عملکرد شیافزا منظور به نیتمر یها برنامه
 مضر اثرات از یبرخ با یمنطق لحاظ به تواند یم یاتیعمل

 شود یم شنهادیپ .کند مقابله ،یبدن عملکرد بر دوره در شده مشاهده
 زین سرعت بر ینظام استرس یاثرگذار زانیم ندهیآ یها پژوهش در

 سرباز، کی یها تیمأمور یط حرکت ییتوانا رایز شود؛ گرفته درنظر
  .اوست یبقا یبرا یاتیح عامل

  
  گیری نتیجه
هفته آموزش تکاور بر کاهش هورمون تستوسترون و  ۸اجرای 

ها تأثیرگذار است اما بر نسبت  هوازی آزمودنی افزایش توان بی
  مؤثر نیست. FSHبر  LHهای  هورمون

  
 یها تیحما و زحمات از سندگانینو لهیوس نیبد تشکر و قدردانی:

 این انجام در که عزیزانی کلیه و دزادهیرش هاللّ  فتح دکتر ٢ پیسرت
  .ندینما یم یقدردانو  تشکر اند، داشته صمیمانه همکاری تحقیق

 یافسر دانشگاه اخالق تهیکم دییتأ با قیتحق نیا :یاخالق هیدییتأ
  .شد انجام )ع(یعل  امام
 ،)اول نويسنده( برارپور میابراه :سندگانینو سهم
 ییرزایم دیسع ؛%)۴۰( بحث نگارنده/یاصل پژوهشگر/شناس روش

 بحث نگارنده/یکمک پژوهشگر/مقدمه نگارنده ،)دوم نويسنده(
 پژوهشگر/مقدمه نگارنده ،)ومس نويسنده( چاله چاله ثمیم؛ %)۳۰(

   .%)۳۰( یآمار گر تحليل/یکمک
 یپژوهش محترم معاونت تیحما با قیتحق نیا :یمال منابع

  .است شده انجام )ع(یعل امام یافسر دانشگاه
 .ندارد وجود یمنافع تعارض گونه چیه :منافع تعارض
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