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activity on respiratory function ... [6] Effects of obesity on pulmonary function in obese ... [7] 
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interval and circuit resistance training ... [15] The effect of rope tainting on physical fitness 
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ventilatory responses to intensive aerobic exercise ... [18] Effects of one period of moderate 
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Aims Combined exercise is a suitable and varied activity to control weight and strengthen 
children’s respiratory muscles. The aim of the present study was to investigate the effect of 
combined rope and basketball training on body composition and some indicators of pulmonary 
function of overweight boys aged 10-12 years.
Methods This article was a quasi-experimental study with a pre test-post test design with a 
control group. For this purpose, 30 overweight male students were purposefully selected and 
randomly divided into two groups of 15 experimental and control. Respiratory parameters 
were measured by spirometry and body composition factors before and after exercise. Subjects 
participated in a training program for 6 weeks. Data analysis was performed using analysis 
ANCOVA and dependent t-test in SPSS-20 software.
Findings Exercise intervention in the experimental group caused a significant reduction in 
weight, fat percentage and body mass index compared to the control group (p<0.05). Forced 
Vital Capacity and Forced Expiratory Volume in one-Second pulmonary function indices have 
had a significant increase (p<0.05).
Conclusions Combined basketball and rope training exercises are effective in improving body 
composition and increasing the performance of overweight students’ lung characteristics.
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 چکیده

 وو متنوع برای کنترل وزن فعالیتی مناسب  تمرینات ورزشی ترکیبی، اهداف:

 حاضر، بررسی پژوهشهدف . شوندیم کودکان محسوبتقویت عضالت تنفسی 

های برخی شاخصترکیب بدنی و بر و بسکتبال  زنیطناب تمرین ترکیبی راث

 بود.  وزنساله دارای اضافه ١٠-١٢ پسر آموزانعملکرد ریوی دانش

آزمون با گروه کنترل پس-آزمونبا طرح پیش ،تجربینیمهمطالعه این  :هاروش
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 مقدمه

 .در تندرستی و آمادگی جسمانی است عامل مهمی ،ترکیب بدنی

ی یکو  عنوان موضوع عمده سالمتیبه کودکاندر  وزنو اضافه چاقی

سال گذشته در جهان  ۲۰ مشکالت بهداشت عمومی درترین از شایع

د رش سرعتبا که شناخته شده است  ،و در کشورهای در حال توسعه

شده  مطرحگیر بیماری همه صورتبه ،در کشورها خود برابری ۳

که در آمریکا،  دهدیمگزارش سازمان جهانی بهداشت نشان . [1]است

ساله در سی سال گذشته  ۱۴تا  ۵وزن در کودکان میزان بروز اضافه

دو برابر شده است و از هر پنج کودک در سنین آغاز دبستان، یک 

سازمان ملی  . بر اساس آماربردیموزن یا چاقی رنج کودک از اضافه

تامین بهداشت و درمان بریتانیا در پایان دوره ابتدایی از هر سه 

ر د وزنشیوع اضافه. باالترین میزان استکودک، یک کودک چاق 

 %۳۶، ایتالیا %۱۵ساله در کشور نروژ  ۵-۱۴بین کودکان و نوجوانان 

در  %۳۰در برزیل و  %۱۴مرکزی و جنوبی  در کشورهای آمریکایو 

  .[2]گزارش شده استآرژانتین 
در ایران طبق جدیدترین آمار معاونت تربیت بدنی و سالمت وزارت 

وزن آموزان مبتال به چاقی و اضافهدانش %۱/۳۰آموزش و پرورش، 

عوامل متعددی . [3]هستند و این آمار هر سال در حال افزایش است

اما  ،وزن مطرح شده استهای اضافهکنندهعنوان تعیینبه

، بیشتربودن انرژی ورودی بدن به این عارضه دلیل ابتال نیتریاصل

ی در چرب یهاتصورت بافنسبت به میزان انرژی مصرفی است که به

 . [4]شودبدن ذخیره می

 مشکالت تنفسی و با وزنو اضافه چاقی مطالعات نشان دادند که

از طریق ایجاد سندرم و  دندار  یمستقیم های ریوی رابطهبیماری

 (Hypoventilation) هیپوونتیالسیون کمپارتمان شکمی، سندرم

تغییر در  موحب (Sleep Apnea)ی اخواب آپنه و ناشی از چاقی

و  الگوی توزیع چربی . همچنینشودیپارامترها و عملکرد ریه م

وزن اضافه .[5]نیز نقش مهمی در فیزیولوژی تنفسی دارد ترکیب بدنی

تواند از طریق رسوب مواد چربی در دیواره شکم، قفسه و چاقی می

 یهاسینه و همچنین عضالت تنفسی، باعث محدودیت در شاخص

 Forced Vital)اجباری و پرفشار"  یظرفیت حیات"ریوی 
Capacity; FVC)  و "حجم هوای خروجی با بازدم پرنیرو در یک

 ;Forced Expiratory Volume in one Second)ثانیه" 
)IFEV  علت این موضوع آن است کهشودکودکان و نوجوانان در . 

خاصیت ارتجاعی عضالت تنفسی و همچنین  ،چربیزیاد  درصد

شدن قدرت و کمموجب  داده وفسه سینه را کاهش پذیری قاتساع

استقامت عضالت تنفسی، کاهش میزان تبادالت گازهای ریوی، 

 در و شودکار تنفسی و انرژی مصرفی برای تهویه ریوی میافزایش 

 .6]-[8گذاردعملکرد ریوی تاثیر منفی می

کودکان چاق، در پژوهش خود نشان دادند که  ،نو همکاراکاستا 

وساالن خود دارند و سنکمتری نسبت به هم هیظرفیت رحجم و 

ترکیب بدن در ارتباط  وچربی  درصد که با FVCو  IFEV یهاشاخص

ر عملکرد ریه در نظ کنندهبینیعنوان عوامل پیشتواند بهمی ،است

ر د عملکرد تنفسی ، نشان داد که اختالالتتلتونیل. [9]گرفته شود

 به اضافهار مکانیکی ب وزن و چاق، باعث ایجادافراد دارای اضافه

ت دم فعالیعبا همراه عضالنی  عدم تعادل شده ودیواره قفسه سینه 

 .[10]شودیمرا موجب اعمال محدودیت بر قفسه سینه و 

تحرک کودکان و کمبود وقت آنان برای پرداختن به سبک زندگی بی

ی هاا بر آن داشته تا با ترکیب مدلفعالیت بدنی، پژوهشگران ر 

های جدیدی را طراحی کنند تا با کمترین مختلف تمرینی، روش

زمان ممکن، نیازهایی از قبیل پیشگیری از افزایش وزن، بهبود 

 هوازی را مرتفع سازند.تنفسی، اجرای هوازی و بی-سیستم قلبی

. ستازنی و بسکتبال تمرینات ترکیبی طناب هاروشیکی از این 

های اضافه بدن زدن، راهی بسیار عالی برای سوزاندن چربیطناب

است. طبق برآورد موسسات ملی سالمت آمریکا، هر ساعت 

سوزاند و مزایایی مانند کیلوکالری انرژی می۵۷۰زدن حدود طناب

بودن را دارد. این بودن و متنوعهزینهبودن، کمبودن، قابل حملایمن
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های ورزشی برخوردار بوده و سیاری در تکنیکورزش مفرح از تنوع ب

با حرکت نیز بازی بسکتبال . [11]حتی دارای فدراسیون جهانی است

و زنی طناب. ورزش شودیدایمی و مداوم انجام م یهاییجاو جابه

 امشابه و مشترک ب یهاتیدلیل وجود فعالتمرینات بسکتبال به

 یهاجهش و پرش ،نیاندام فوقااز قبیل مشارکت عضالت  یکدیگر،

وزن و کنترل اضافهفعالیتی مناسب و مکمل برای  عنوانبهمتوالی 

 .شوندینظر گرفته می ریوی برای کودکان در هاشاخصبهبود 

و همکاران، در پژوهشی خود نشان دادند که تمرین ورزشی  قربانیان

ی و بسکتبال، تاثیر مثبتی بر کنترل وزن، کاهش زنطنابترکیبی 

و  ارهان. [12]ی خون و شاخص توده بدنی نوجوانان داردهایچرب

های با طناب را در بسکتبالیست تناوبی همکاران نیز تاثیر تمرینات

د که ضربان قلب استراحتی، گیری کردننتیجهجوان بررسی نموده و 

پذیری، نیروی توان هوازی، درصد چربی بدن، پرش عمودی، انعطاف

 .[13]ابندییزنی بهبود مطناب عضالنی و چابکی با تمرینات

ی زنطنابدر پژوهش دیگری مشخص شد که تمرین ورزشی ترکیبی 

و بسکتبال، تاثیر مثبتی بر درصد چربی بدن، شاخص توده بدن و 

. [14]وزن و چاق داردچاقی مرکزی در کودکان و نوجوانان دارای اضافه

مرینات تکه  ندنشان داد خوددر مطالعه  ،جهانیو  االسالمیشیخ

ی وزن، درصد هاشاخص، موجب بهبود معنادار در زنیطناب اینتروال

چربی و شاخص توده بدنی گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل 

شده و همچنین تاثیرات مطلوبی هم بر آمادگی جسمانی 

تمرینات  .[15]وزن داشته استپسر دارای اضافه آموزاندانش

طور قابل توجهی عملکرد تواند بهمیی مختلف هاشدتمقاومتی با 

ریوی را بهبود بخشد و باعث افزایش آشکار در حجم حیاتی، حجم 

آموزان دختر نوجوان چاق در دانش FVCبازدمی در یک ثانیه و 

 . [16]شود

با توجه به طرح تدوین سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش 

ناورز برای مقطع طرح ط ز جملههای ملی ورزشی او گنجاندن طرح

همچنین با توجه به کمبود اطالعات و مطالعات آکادمیک و  ابتدایی

داخل  با طناب در ترکیبیتمرینات  های مختلفدر زمینه تاثیر شیوه

هفته تمرین ترکیبی  ۶با هدف بررسی پژوهش حاضر  کشور،

کرد های عملشاخصبر ترکیب بدنی و برخی  و بسکتبال زنیطناب

وزن ساله دارای اضافه۱۰-۱۲ پسر آموزاندانش IEV(FVC , F( ریوی

 انجام شد.

 
  هاروش

 همراهآزمون پسو  آزمونپیش، با تجربیپژوهش حاضر از نوع نیمه

صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری بود که به گروه کنترلبا 

مشغول به تحصیل مقطع ابتدایی پسر آموزان دانششامل همه 

بود.  ۱۳۹۶-۹۷در سال تحصیلی  استان تهرانشهرستان چهاردانگه 

. انجام شد یامرحلهی چنداخوشهی با استفاده از روش ر یگنمونه

 بدنی توده  شاخص  (با   وزناضافه دارای   پسر آموزدانش ۳۰تعداد 

 معیارهای ورودصورت هدفمند انتخاب شدند. ) به۸۵-۹۵صدک بین 

وزن، سال، داشتن اضافه ۱۲تا  ۱۰شامل، داشتن سن بین  به مطالعه

ی کلیوی و هایمار یبعروقی، دیابت، -ی قلبیهایمار یبنداشتن 

هرگونه بیماری دیگر، عدم مصرف دارو، نداشتن هرگونه 

 نامهپرسشی جسمانی بود که این موارد با استفاده از دگیدبیآس

  .آمادگی برای انجام فعالیت بدنی ارزیابی شد

 آموزش و پرورشاداره  با هماهنگیپس از  برای انجام پژوهش،

ی با حضور اجلسهاخذ مجوز، و استان تهران چهاردانگه  شهرستان

برگزار و ماهیت، اهداف و روند اجرای پژوهش  آموزاندانشوالدین 

آمادگی برای انجام فعالیت بدنی و  نامهپرسشتشریح شد. سپس 

ن بعد از ای .تکمیل شد آموزاندانشتوسط والدین  نامهتیفرم رضا

نفره  ۱۵صورت تصادفی به دو گروه منتخب به آموزاندانشمرحله 

بتدا اپروتکل تمرین،  اجرایاز  قبلتجربی و کنترل تقسیم شدند. 

قد سنج سکا مدل  یترازوی مجهز به وسیله ترازووزن به و قدمقادیر 

بدنی با استفاده از صدک  ، شاخص تودهساخت کشور آلمان  ۷۸۶

و درصد چربی  ی آمریکاهایمار یبنمایه توده بدنی مرکز کنترل 

) سربازویی و ساق پا(ضخامت چربی زیرپوستی دو ناحیه از بدن: سه

ی و ر یگاندازه(هارپندن؛ انگلستان)  سنجیچرب پریکالبا استفاده از 

  .شد محاسبه سپس با استفاده از معادله اسالتر درصد چربی

 C120ی با استفاده از اسپیرومتر مدل اهیتهوسنجش متغیرهای 
MOD )Dotospir .هایآزمودناز  ابتدا؛ اسپانیا) انجام گرفت 

ات مشخص خواسته شد که با دستگاه آشنایی پیدا کنند. سپس

حافظه به  توسط متخصص آزمودنی از قبیل جنس، سن، قد، وزن

فرد -۱ی ریوی به دو بخش تقسیم شدند: هاآزمون .دستگاه داده شد

دنبال آن یک از هوا شده و به طور کامل پربه هاهییک دم عمیق که ر

 FVC در این مانور، منحنی .دادندیبازدم قوی و سریع انجام م

(لیتر)،  FVCفاکتورهای  ،از طریق این منحنی که دیآیدست مبه

 IFEV  ،(ثانیه)IFEV%  ،(درصد)تا  ۲۵ نیب یاجبار  یبازدم انیجر

 Forced Expiratory Flow between)ی اتیح تیظرف ۷۵%
25-75% Of FVC; FEF 25-75%) توان (لیتر در ثانیه) را می

 :(Vital Capacity; VC)آزمون ظرفیت هوایی -۲گیری کرد. اندازه

 دهدیم، یک دم کامل انجام هاهیرشونده تا حد نهایی حجم آزمون

تا  هاهیریق و آرام تا همه هوای موجود در و سپس یک بازدم عم

تمرین  قبل اجرای پروتکل. [18 ,17]مانده را خالی کندحد حجم باقی

ران با استفاده از آزمون شاتل max)2(VOحداکثر اکسیژن مصرفی 

 متر) ارزیابی شد. بعد از این مرحله۲۰(دوی رفت و برگشت 

به مدت و هر جلسه جلسه  سههر هفته ، هفته ۶به مدت  هاآزمودنی

ند. شرکت کرد [12]و بسکتبالزنی طناب ترکیبی دقیقه در برنامه۷۰

دقیقه تمرینات اصلی ۳۵کردن، دقیقه گرم۱۰هر جلسه تمرینی شامل 

دقیقه ۵ی و زنطنابدقیقه تمرین تناوبی ۲۰تناوبی بسکتبال و 

). گروه کنترل فعالیت ورزشی منظم نداشتند. ۱کردن بود (جدول سرد

 آزمونساعت بعد از آخرین جلسه تمرین، مشابه پیش۴۸آزمون پس

 انجام گرفت.
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یطالب دیناهو  یمانیسل دیوح ۱۰

  ۱۴۰۰ پاییز، ۱، شماره ۲۰دوره                                                                                                                                                                                                     پژوهان یمجله علم

 زنی و بسکتبالپروتکل تمرین ترکیبی طناب) ١ جدول

شدت تمرین  هفته

 (پرش در دقیقه)

زنی تمرین طناب

 دقیقه)۲۰(

 تمرین تناوبی بسکتبال

 دقیقه)۳۵( 

ی با اقهیدق۱ست  ۲۰ ۴۵ ۱

 ثانیه استراحت۴۰

شوت، پاس، دریبل، 

 ثانیه استراحت و بازی۴۰

ی با اقهیدق۱ست  ۲۰ ۵۰ ۲

 ثانیه استراحت۴۰

پاس، دریبل، شوت، 

 ثانیه استراحت و بازی۴۰

ی با اقهیدق۵/۱ست  ۱۵ ۶۵ ۳

 ثانیه استراحت۶۰

پاس، دریبل، شوت، 

 ثانیه استراحت و بازی۶۰

ی با اقهیدق۵/۱ست ۱۰ ۷۰ ۴

 ثانیه استراحت۶۰

پاس، دریبل، شوت 

 ثانیه استراحت و بازی۶۰

ی با اقهیدق۲ست ۸  ۸۵ ۵

 ثانیه استراحت۸۰

پاس، دریبل، شوت، 

 ثانیه استراحت و بازی۸۰

ی با اقهیدق۳ست  ۶ ۹۰ ۶

 ثانیه استراحت۸۰

پاس، دریبل، شوت، 

 ثانیه استراحت و بازی۸۰

 بدن انجام شد. سردکردنو  )قهیدق ١٠کردن (گرمی، آرام و حرکات کشش دنیدوبا  -

 

 ی حاصل بر اساس میانگین و انحراف معیار توصیف شدند،هاداده

ی خطا انجام شد که هاانسیوارآزمون لوین برای بررسی برابری 

بودن توزیع برای ارزیابی طبیعیبرقرار بود.  هاانسیوارهمسانی 

 هاگروهویلک و برای ارزیابی تغییرات بین -از آزمون شاپیرو هاداده

با سطح معناداری  وابسته، tاز آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون 

 استفاده شد. SPSS 20افزار در نرم %٥آلفا 
 

 هاافتهی

وزن ساله دارای اضافه١٠-١٢ آموزدانشپسر  ٣٠در این پژوهش، 

سال  ٦٤/١٠±٥٦/٤شهرستان چهاردانگه استان تهران با میانگین سنی 

 ، مورد بررسی قرار گرفتند. ٨٥-٩٥و شاخص توده بدنی صدک بین 

) نشان داد که در گروه تمرین، ٢وابسته (جدول  tنتایج آزمون 

) و شاخص توده p=٠٠١/٠)، درصد چربی (p=٠٠١/٠میانگین وزن (

زنی و ) پس از شش هفته تمرین ترکیبی طنابp=٠٠١/٠بدنی (

) و p=٠٠١/٠( FVCی ریوی هااخصشبسکتبال کاهش معنادار و 

FEVI )٠٠١/٠=p .افزایش معنادار داشتند ( 
 

 ی ریویهاشاخصی و بدنتودهمقایسه وزن، درصد چربی، شاخص نتایج ) ٢جدول 

  دو گروه مورد مطالعه

 t p   آزمونپس آزمونپیش گروه متغیر
 ۰۰۱/۰ ۱۰۱/۳  ۲۰/۵۸±۱/۳ ۲۷/۶۰±۹/۹ تمرین (کیلوگرم)وزن 

 ۴۸۷/۰ -۴۲۱/۰ ۱۹/۶۱±۹/۸ ۲۷/۶۱±۲/۳ کنترل
 ۰۰۱/۰ ۱۳۴/۲ ۱۷/۲۴±۶/۱ ۵۷/۲۸±۷/۴ تمرین درصد چربی 

 ۰۵۲/۰ ۷۶۳/۵ ۲۹/۲۸±۷/۹ ۱۷/۲۸±۸/۳ کنترل

 شاخص توده بدنی 

 (کیلوگرم بر متر مربع)

 ۰۰۱/۰ ۵۳۷/۰ ۲۷/۲۶±۷/۸ ۲۷/۲۸±۹/۵ تمرین

 ۵۱۵/۰ ۷۶۳/۵ ۲۱/۲۹±۹/۴ ۳۷/۲۹±۶/۱ کنترل

FVC  (لیتر) ۰۰۱/۰ ۵۳۷/۰ ۲۱/۳±۹۱/۰ ۲۷/۲±۸۵/۰ تمرین 

 ۵۹۵/۰ ۷۱۲/۳ ۲۳/۲±۸۶/۰ ۲۹/۲±۲۳/۰ کنترل

IFEV  (لیتر) ۰۰۱/۰ ۱۳۹/۲ ۷۷/۲±۶۵/۰ ۳۷/۲±۹۳/۰ تمرین 

 ۰۵۲/۰ ۷۶۳/۵ ۴۰/۲±۳۹/۰ ۴۳/۲±۷۴/۰ کنترل

 

از کنترل اثر  پسهمچنین، نتایج آزمون کوواریانس نشان داد که 

آزمون، تفاوت معناداری بین گروه تجربی و آزمایش در پیش

 IFEV و FVC ،شاخص توده بدنی ،بدن، درصد چربی متغیرهای وزن

 ). ٣جدول ؛ p>٠٥/٠وجود داشت (

 
زنی نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای بررسی اثر تمرین ترکیبی طناب) ٣ جدول

 ی مطالعههاگروهو بسکتبال بر متغیرهای وابسته 

 F p متغیرها

 ۰۰۱/۰ ۲/۳۶۹ (کیلوگرم)وزن 
 ۱۱۸/۱۱ (درصد) درصد چربی 

 ۳۱/۱۲۷ (کیلوگرم بر متر مربع)شاخص توده بدنی 

FVC  (لیتر) ۲۳۱/۴۹ 

IFEV (لیتر) ۱۹۸/۵ 

 

 بحث

 زنیطناب تمرین ترکیبیهفته  ر ششاث پژوهش حاضر، بررسیهدف 

های عملکرد ریوی برخی شاخصترکیب بدنی و بر و بسکتبال 

بود. نتایج نشان داد که  وزنساله دارای اضافه۱۰-۱۲ پسر آموزاندانش

رکیب طور معناداری تزنی و بسکتبال بهمداخله تمرین ترکیبی طناب

بدنی گروه تجربی را در مقایسه با گروه کنترل کاهش داده است. 

اد که تمرین ترکیبی اثر بررسی عوامل ترکیب بدنی نیز نشان د

معناداری بر کاهش وزن، درصد چربی و شاخص توده بدنی 

 ینا گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل داشته است. آموزاندانش

 ی دارد. خوانهم [20 ,19 ,16 ,13]های مطالعاتبخش با یافته

یافته دیگر این مطالعه نشان داد که شش هفته تمرینات ترکیبی 

) FVCو  IFEVی عملکرد ریوی (هاشاخصو بسکتبال بر  زنیطناب

وزن تاثیر معنادار داشته و باعث افرایش دارای اضافه آموزاندانش

و  فاریاعملکرد ریوی شده است. همسو با نتایج پژوهش حاضر، 

 ویریرد کود عملهبسبب ب یورزشنشان دادند که فعالیت  همکاران

نشان ، ایراندوست .[21]شودیموزن نوجوانان مبتال به چاقی و اضافه

پس ، ل توجهیبود قاب) بهIFEVو  FVC(ی اهیداد که متغیرهای تهو

نسبت به گروه  ی در گروه تجربیزنطناب تمرین پروتکلاجرای از 

تمرینات که  ، نشان دادندو همکاران کافمن. [22]داشته است کنترل

وزن را بهبود ورزشی هوازی عملکرد قلبی ریوی کودکان دارای اضافه

و همکاران، در بررسی فراتحلیلی گزارش کردند  ونگاتا. [23]بخشدیم

هوازی همراه با رژیم غذایی و ی ورزشی هوازی و بیهاتیفعالکه 

مدیریت وزن، شاخص توده بدنی و پارامترهای عملکرد ریوی افراد 

ی مختلف سنی بهبود هاگروهوزن و چاقی را در اضافه مبتال به

و همکاران، نشان داد  معرفتی. در همین راستا مطالعه [5]بخشدیم

 دختر آموزاندانشکه فعالیت بدنی با شدت بیش از متوسط در 

. این یافته ناهمسو [24]شودیمموجب کاهش موقت در حجم ریوی 

نوع  تواندیممسویی ی پزوهش حاضر بود. علت ناههاافتهبا ی

پروتکل یا شدت تمرینی متفاوت در این پژوهش باشد. مطالعات 

 باعث بهبود عملکرد ریهی ورزشی هاتیفعالپیشین نشان دادند که 

جذب اکسیژن  افزایشها و افزایش تبادل گازها در آلوئول از طریق

وسیله وزن با احاطه ریه بهو اضافه چاقی. شودیاز جریان خون م

اه شدن ر و باریک رد تنفسیکر عملیتغی منجر به چربی احشایی
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 کاهش بافت چربی باعثکه  یاگونه مداخله هر و شودیم هوایی

 شود. با اجرای ه بهبود عملکرد ریویمنجر ب تواندیاحتماًال م شود،

سی همانند فتندستگاه عضالت زنی و بسکتبال تمرین ترکیبی طناب

سبب  یورزشفعالیت ا بازگاری و س شوندیعضالت اسکلتی تقویت م

ین یی اآافزایش کار متعاقب آن ار روی عضالت تنفسی و شکاهش ف

 . شودیر دم و بازدم مبت در براماهش مقاوک و عضالت

اثتی ی ور هاتفاوتعدم ارزیابی وضعیت فیزیولوژیکی عملکرد ریه و 

عدم کنترل کامل شرایط روانی و هیجان ، همچنین آموزاندانشبین 

پیشنهاد کاربردی . استی این تحقیق هاتیمحدود، از هایآزمون

مطالعه، به معلمان و مربیان ورزش مدارس این است که برای کنترل 

ی تربیت هاکالس، در آموزاندانشوزن، افزایش انگیزه و تحرک 

 نی استفاده نمایند.ز بدنی از تمرینات ترکیبی مرتبط با طناب

 

 گیری نتیجه

ی و بهبود ترکیب بدن بر زنیتمرینات ترکیبی بسکتبال و طناب

وزن دارای اضافه آموزاندانشی ریوی هاشاخصعملکرد افزایش 

عنوان فعالیتی متنوع و جذاب برای به تواندیمو  موثر است

کار هب مدارس یبدنتیترب درس سازی ساعاتغنی و یبخشکیفیت

 گرفته شود. 

 

بدین وسیله از تمامی افرادی که در انجام این مطالعه تشکر و قدردانی: 

 .شودیمهمکاری کردند، تشکر و قددانی 
 نویسندگان هیچ کد اخالقی اعالم نکردند. .تاییدیه اخالقی:

 نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی گزارش نکردند.تعارض منافع: 

 شناس/پژوهشگر(نویسنده اول)، روش یمانیسل دیوح سهم نویسندگان:

نویسنده دوم)، ( یطالب دیناه )؛%٥٠نگارنده بحث (تحلیلگر آماری/اصلی/

 .)%٥٠نگارنده بحث (ی/شناس/پژوهشگر کمکروشنگارنده مقدمه/

این پژوهش هیچ کمک مالی خاصــــی از ســــازمان یا نهاد  منابع مالی:

 خاصی دریافت نکرده است.
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