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Aims As one of the body elements, Iron plays a role in oxygen transport. And, the need for 
daily Iron increases by the exercises. The aim of the study was to investigate the effects of 
8-week moderate-intensity aerobic continuous exercises on the serum Iron status in club 
soccer-players.  
Materials & Methods In the semi-experimental study, 24 soccer-players of Khorramabad 
Super Clubs were studied in 2015. The subjects were selected via convenience method and 
were randomly divided into two groups including experimental (n=12 persons) and control 
(n=12 persons) groups. 8-week continuous aerobic exercises with 70-80% of maximum 
heart rate were conducted in experimental group, while no exercise session was conducted 
in control group. Serum Iron, red blood-cell number, hemoglobin, hematocrit, and serum 
ferritin were measured before and after the exercise course. Data was analyzed using 
dependent T test. 
Findings After 8-week exercises and in experimental group, Iron, hematocrit, and serum 
ferritin levels significantly decreased compared to the pretest stage (p<0.05). Nevertheless, 
the total Iron-binding capacity, red blood-cell number, and hemoglobin did not significantly 
change (p<0.05). 
Conclusion 8-week moderate-intensity continuous aerobic exercises reduce Iron, 
hematocrit, and serum ferritin levels in the club soccer-players.
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  دهیچک

آهن یکی از عناصر مهم موجود در بدن است که در انتقال اکسیژن نقش  اهداف:
 به روزانه نیاز مقدار ورزشی که تمرینات دهند برخی از تحقیقات نشان میدارد. 
 هشت هفته تمرین تاثیر حاضر، بررسی دهد. هدف تحقیقمی افزایش را آهن

 باشگاهی های فوتبالیست سرم آهن وضعیت بر متوسطهوازی با شدت تداومی 
  .بود

مرد فوتبالیست  ۲۴، ۱۳۹۴در سال  تجربی در این پژوهش نیمه ها:مواد و روش
دسترس انتخاب  گیری در روش نمونه آباد به های دسته یک شهر خرمعضو باشگاه

نفر) تقسیم شدند.  ۱۲نفر) و شاهد ( ۱۲صورت تصادفی به دو گروه تجربی ( و به
% ضربان قلب بیشینه ٧٠- ٨٠گروه تجربی تمرین هوازی تداومی را با شدت 

مدت هشت هفته انجام دادند، ولی گروه شاهد در این مدت هیچ گونه تمرین  به
، تعداد گلبول آهن کامل پیوندی ظرفیتورزشی نداشتند. متغیرهای آهن سرم، 

قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت و فریتین سرم قبل و بعد از دوره تمرینی 
  وابسته انجام شد. T ها با استفاده از آزمونتجزیه و تحلیل داده گیری شد. اندازه
پس از هشت هفته تمرین، سطوح آهن، هماتوکریت و فریتین سرم در  ها:یافته

). اما >۰۵/۰pداری نشان داد ( آزمون کاهش معنی به پیشگروه تجربی نسبت 
دار  ظرفیت پیوندی کامل آهن، تعداد گلبول قرمز و هموگلوبین معنیتغییرات 

  ).<٠٥/٠pنبود (
هشت هفته تمرین تداومی هوازی با شدت متوسط موجب کاهش  گیری:نتیجه

   شود.می باشگاهی های فوتبالیستسطوح آهن، هماتوکریت و فریتین سرم در 
   آهن، فریتین، فوتبالتمرین هوازی،  ها:کلیدواژه

  
  ۲۶/۰۲/۱۳۹۵ افت:یخ دریتار

 ۲۳/۰۹/۱۳۹۵ رش:یخ پذیتار

  nikbakht@ut.ac.irسنده مسئول: ینو*

  

  مقدمه

های ضروری در بدن آهن یک عنصر معدنی کمیاب است که نقش
کند. دوسوم آهن داخل بدن در هموگلوبین (یک انسان ایفا می

های قرمز خون که حامل پروتئین حاوی آهن موجود در سلول
مانده آهن در میوگلوبین واقع  شود. باقیاکسیژن است) یافت می

شده است که به ذخیره و انتقال اکسیژن درون عضالت کمک 
یک ریزمغذی ضروری در مسیرهای تولید انرژی  . آهن[1]کند می

 و اكسیژن انتقال در اساسی عنوان عنصر به مهمی و نقش [2]است
 این، بر عالوه. [4 ,3]دارد میوگلوبین و هموگلوبین ساخت فرآیند
 جمله از آنزیمی یها  سیستم از بسیاری در مشترك عامل آهن،

 حاوی آنزیمی مجموعه عنوان یك به كه است اكسیدازC سیتوكروم
 فرآیند در مهمی نقش میتوكندری تنفسی زنجیره در مس، و آهن

عنوان  به آن نقش و عملكرد. کندایفا می اكسیداتیو فسفوریالسیون

 چهار از كدام هر از الكترون دریافت تنفسی، زنجیره چهارم مجموعه
 تبدیل و اكسیژن مولكول یك به آنها انتقال و سیتوكروم مولكول
 یها  سیتوكروم. [6 ,5]است آب مولكول دو به مولكولی اكسیژن
 و اكسیداسیون طریق از را انرژی ذخیره تنفسی، زنجیره در موجود
 در اینكه از قبل آهن كمبود بنابراین. كنند می مهیا آهن احیای
 های فعالیت آنزیم در بگذارد، تاثیر خون هموگلوبین مقدار

  . [7]است موثر میتوكندریایی
 هایشاخص بر ورزشی فعالیت تاثیر زمینه در زیادی تحقیقات

 آن بیانگر آنها نتایج که است شده انجام سالم افراد در هماتولوژیک
 خونی کم به منجر هافعالیت این افراد از گروهی در که است

 تعداد هموگلوبین، غلظت كاهش صورت به آنمی این .[8]شود می
 فریتین غلظت كاهش و هماتوكریت درصد خون، قرمز یها  سلول

 در روند این كه طوریبه ،[9]است شده دیده مطالعات گونه این در
 آنان هوازی عملكرد در ضعف و ناتوانی به ورزشی تمرینات طول
ها رابطه بین . مطالعاتی در حیوانات و انسان[7]است شده منجر

و اجرای جسمانی را نشان  (IDNA)خونی تخلیه آهن بدون کم
برای ورزشکاران شامل کاهش استقامت  IDNAاند. پیامدهای داده

همچنین نشان داده شده که کاهش  .[10]و کارآیی انرژتیک هستند
آهن ممکن است رهایش اکسیژن و اجرای جسمانی را دچار 

ویژه زنان  . کمبود آهن در بین ورزشکاران استقامتی به[1]اختالل کند
رایج است و حتی ممکن است در خطر توسعه کمبود آهن قرار 

تر هستند بگیرند. نشان داده شده افرادی که از نظر جسمانی فعال
دهند در مقایسه با همتایان ا فعالیت جسمانی منظم انجام میی

  .[11 ,1]کمتر فعالشان، بیشتر در خطر توسعه این کمبود آهن هستند
 به روزانه نیاز مقدار ورزشی تمرینات معتقدند پژوهشگران از برخی
یافته بدن  که دالیل این نیاز افزایش [12]دهدمی افزایش را آهن

واسطه همولیز ناشی  رفتن آهن به یل و ازدستافزایش تغییر و تبد
. [1]کردن و خونریزی امعاء و احشایی است از ضربه پا به زمین، عرق

است  ورزشکاران در آهن فقر خونی کم علل ترینشایع از ضربه یکی
 و دریافتی آهن بین تعادل و شوند می تخلیه آهن ذخایر آن در که

 تحقیقی، در همکاران و شوماخر. شودمی مختل آهن هاینیازمندی
 زنان در آهن تخلیه %٢٠ و ورزشکار مردان در آهن تخلیه %١٠

 نشان تحقیقات برخی در که در حالی. [13]کردند گزارش را ورزشکار
 یافته کاهش سرم فریتین اما افزایش، سرم آهن که شده داده
 هشت از پس غیرورزشکار دانشجویان روی تحقیقی در. [14]است
 فریتین و آهن سطوح در داری معنی تفاوت هوازی، تمرینات هفته

   .[15]نشد گزارش پالسما
 در آهنوضعیت  اهمیت همچنین و متناقض هاییافته به توجه با

 برنامه در هوازی تمرینات به نیاز و اهمیت و ورزشکاران عملکرد
هفته  ٨ تاثیر بررسی با هدف حاضر تحقیق ورزشکاران، سازیآماده

 سرم آهن وضعیت بر هوازی با شدت متوسطتداومی  تمرین
  .شد انجام باشگاهی های فوتبالیست

  

  هامواد و روش

مرد فوتبالیست عضو  ۲۴، ۱۳۹۴تجربی در سال  در این پژوهش نیمه
 گیری در دسترس روش نمونه آباد به های دسته یک شهر خرمباشگاه

 ۱۲نفر) و شاهد ( ۱۲صورت تصادفی به دو گروه تجربی ( انتخاب و به
دامنه نفر) تقسیم شدند. معیارهای ورود به مطالعه، قرارداشتن در 

  سال و برخورداری از سالمت کامل جسمانی بود.  ۱۹- ۳۵سنی 
مداخله تمرینی در دوره خارج از فصل مسابقات ورزشکاران انجام 

امالً با اهداف مطالعه آشنا شدند و ها ک  ابتدا آزمودنی شد.
صورت شفاهی و کتبی  های الزم را در ارتباط با روش کار به  آموزش
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نامه کتبی برای شرکت در  ها رضایتدریافت کردند. تمامی آزمودنی
  .تمرین را امضا نمودند

ساعت پیش و پس از مداخله تمرینی توسط  ۲۴گیری خونی،  نمونه
صورت نشسته از  رعایت شرایط استاندارد و بهگیر آزمایشگاه با نمونه

صبح در حالت  ۸تا  ۳۰/۷ها بین ساعت ورید رادیال راست آزمودنی
سی خون از هر آزمودنی برای سی٥در هر مرحله ناشتا انجام شد. 

های خونی) و فریتین  (شمارش سلول CBCهای انجام آزمایش
 ،(TIBC) ظرفیت پیوندی کامل آهن، (Fe)آهن سرم و  گرفته شد

 (Hct)، هماتوکریت (Hb)، هموگلوبین (RBC)تعداد گلبول قرمز 
  .مورد سنجش قرار گرفتفریتین سرم  و

% ٧٠-٨٠هفته دویدن هوازی با شدت  ٨مداخله تمرینی شامل 
گرفت.  ضربان قلب بیشینه بود که تحت نظارت پژوهشگر صورت می
قبل و برای کنترل شدت تمرین از شمارش ضربان قلب در حین، 

صورت شمارش ضربان نبض کاروتید توسط  پایان تمرین و به
 ۳۰زمان تمرین در جلسه اول  شد. مدتورزشکاران استفاده می

بار تدریجی، در هر جلسه یک  منظور رعایت اصل اضافه دقیقه بود. به
دقیقه  ١٠قبل از شروع تمرین شد. دقیقه به زمان دویدن افزوده می

دویدن آرام و حرکات کششی فعال و پس از شامل کردن  برنامه گرم
 ۵مدت  رفتن سریع به انجام بدنه اصلی تمرین، سردکردن شامل راه
گروه شاهد در این شد.  دقیقه و حرکات کششی غیرفعال انجام می

مدت هیچ گونه تمرین ورزشی نداشتند، اما از نظر جسمانی فعال 
  تحرک نبودند. بودند؛ یعنی در واقع کامالً بی

 -ها از آزمون کولموگروفبودن توزیع داده ای بررسی طبیعیبر
وابسته برای تجزیه و  T اسمیرنوف استفاده شد. سپس آزمون

صورت میانگین  ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بهتحلیل داده
  آماری ارایه شد.

  

 هایافته

های دموگرافیک سن،  ویژگی دو گروه از نظر ،آزمون پیشمرحله در 
نداشتند داری معنیقد، وزن و شاخص توده بدن با یکدیگر اختالف 

)۰۵/۰p> ۱؛ جدول.(  
  

 ١٢ها در دو گروه (هر گروه یک آزمودنیدموگراف یهایژگین ویانگیم )١جدول 
  نفر)

  گروه تجربی  گروه شاهد

  (سال) سن
٣٣/٢٨±١٢/٤ ٤٢/٢٧±٥٣/٣  

  متر) ی(سانت قد
٩٢/١٧٧±٦٧/٦ ٥٨/١٧٨±٨٦/٦  

  لوگرم)ی(ک وزن
٦٧/٧٣±٦١/٥  ٢٦/٧٥±٦٢/٧  

  لوگرم بر متر مربع)ی(ک شاخص توده بدن
٢٥/٢٣±٨٦/٠  ٥٣/٢٣±٨٣/٠  

  
هفته تمرین، سطوح آهن، هماتوکریت و فریتین سرم در  ۸پس از 

داری نشان داد و در آزمون کاهش معنی گروه تجربی نسبت به پیش
داری داشت آهن کاهش معنی کامل پیوندی گروه شاهد ظرفیت

)۰۵/۰p< ۲؛ جدول.( 

  

  بحث 

تمرین هوازی با شدت  هفته ٨ تجربی گروه در حاضر، تحقیق در
 با مقایسه در سرم سطح آهن در داریمعنی کاهش سبب متوسط

 سطح دهنده و همکاران نشان ولف تحقیق نتایج. شد شاهد گروه

 های یافته. [12]است افراد سایر به نسبت ورزشکاران در آهن ترپایین
 تمرین هفته سه از پس داد نشان نیز کاظمی و پور رمضان تحقیق
 کاهش بیشینه، قلب ضربان %٧٥-٨٥ شدت با تناوبی دویدن
. [16]دیده شد آموزدانش سرم دختران آهن سطح در داریمعنی

 هوازی تمرین هفته هشت از پس همکاران و زادهموسوی همچنین
سطح  در داریمعنی کاهش ذخیره قلب ضربان %٦٠-٦٥ شدت با

 با همسو تحقیقات این نتایج که ،[17]کردند گزارش سرم آهن
 در سطح آهن كاهش محققان. است تحقیق حاضر هاییافته

 ساخت افزایش در آهن هموستاز از ناشی را ورزشكاران
 ایروده جذب فرآیند در كاهش همراه به آهن حاوی های پروتئین

 دفع و ایروده آهن دفع كردن، عرق طریق از آهن دفع افزایش و آن
  .[19 ,18 ,1]دانندمی تمرین طی) ادرار( هاكلیه طریق از آهن

همچنین نشان داده شده که آسیب مداوم ناشی از ضربه پا به 
. [1]زمین منبع اصلی همولیز و کاهش آهن در عمل دویدن است

که ورزش هوازی منظم به کاهش  اندعالوه، مطالعات گزارش کرده به
شود که تعداد زیادی از زنان جوان را در ذخایر آهن بدن منجر می
دهد، در حالی که فعالیت جسمانی منظم خطر کمبود آهن قرار می

  .[11]عنوان بخشی از سبک زندگی سالم پیشنهاد شده است به
  

مراحل قبل  رهای پژوهش در دو گروه درین آماری متغیانگیسه میمقا )۲جدول 
  و بعد از مداخله

 داری سطح معنی  گروه تجربی  گروه شاهد  رهایمتغ

  تر)یل کروگرم بر دسیی(م آهن
  ۲۸۶/۰  ۰۰/۱۲۴±۰۹/۲۵ ۹۲/۱۱۱±۹۳/۲۸آزمون شیپ

  ۰۹۵/۰  ۲۵/۹۰±۲۹/۳۴ ۸۳/۱۱۲±۸۰/۲۸آزمون پس
  -   ۰۰۸/۰  ۰۹۴/۰ داری سطح معنی

TIBC تر)یل کروگرم بر دسیی(م  
  ۹۵۳/۰  ۴۲/۳۵۳±۸۳/۳۵۳۰۲/۱۸±۱۷/۱۶آزمون شیپ

  ۸۹۳/۰  ۹۲/۳۵۲±۰۸/۳۵۲۴۹/۱۴±۵۹/۱۵آزمون پس
  -   ۸۲۰/۰  ۰۰۴/۰ داری سطح معنی

RBC متر مکعب) لییون در هر میلی(م  
  ۴۵۶/۰  ۷۹/۵±۴۵/۰  ۹۲/۵±۴۱/۰  آزمون شیپ

  ۴۱۳/۰  ۷۸/۵±۵۳/۰  ۹۴/۵±۳۹/۰  آزمون پس
  -   ۷۰۸/۰  ۰۵۳/۰  داری سطح معنی

  تر)یل (گرم بر دسی نیهموگلوب
  ۵۱۹/۰  ۷۰/۱۵±۷۲/۰  ۹۴/۱۵±۰۶/۱  آزمون شیپ

  ۸۸۸/۰  ۷۳/۱۵±۵۴/۰  ۷۷/۱۵±۸۵/۰  آزمون پس
  -   ۷۷۳/۰  ۰۹۶/۰  داری سطح معنی

  (درصد) تیهماتوکر
  ۷۵۵/۰  ۰۴/۴۸±۴۸/۱  ۸۳/۴۷±۸۶/۱  آزمون شیپ

  ۱۱۳/۰  ۳۰/۴۷±۸۲/۰  ۱۳/۴۸±۵۳/۱  آزمون پس
  -   ۰۰۲/۰  ۰۱۱/۰  داری سطح معنی

  تر)یل لیی(نانوگرم بر م نیتیفر
  ۲۷۶/۰  ۸۳/۸۷±۸۳/۱۴  ۲۵/۹۹±۱۶/۳۲  آزمون شیپ

  ۰۰۱/۰  ۸۳/۶۸±۸۱/۱۵ ۵۰/۱۰۵±۵۲/۲۸  آزمون پس
  -   ۰۰۱/۰  ۲۵۵/۰  داری سطح معنی

  
 کاهش تحقیق حاضر نتایج فریتین، تغییرات رابطه با در

 گروه به در گروه تجربی نسبت سرم فریتین سطح در داری معنی
 تمرین هفته هشت از پس همکاران و زاده موسوی. شاهد نشان داد

 گزارش پالسما فریتین سطح در داریمعنی کاهش هوازی
 و پور رمضان .است همسو تحقیق این هاییافته با که [17]اند کرده

 آموزدانش دختران فریتین سطح در داریمعنی کاهش نیز کاظمی
 حاضر تحقیق نتایج با که [16]کردند گزارش تمرینی یک دوره از پس

 افزایش هوازی تمرین از پس و همکاران افسری اما. دارد همخوانی
 این هاییافته با که [20]کردند گزارش فریتین سطح در داری معنی



ــ و همکارانی کرم یاله عل حشمت ١٣٢ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــ  ـــــــ

   ١٣٩٦ بهار ،٢، شماره ٢٣دوره                                                                                                                                                                           افق دانش پژوهشی -علمی نامه فصل

 در تفاوت خاطر به است ممکن تفاوت این. است ناهمسو تحقیق
 هاآزمودنی هایویژگی در تفاوت یا هاآزمودنی ایتغذیه شرایط

 نمایش را آهن شده تهی ذخایر فریتین، پایین سطوح. باشد
 کافی ضمانت تواندنمی آن باالی و طبیعی سطوح اما دهد، می

 متغیر پروتئین یک فریتین که چرا باشد، داشته آهن مخازن برای
 و التهاب عفونت، مانند شرایط برخی در دارد امکان و است

 شوند،می سرم فریتین سطح افزایش موجب که کبد اختالالت
. به هر حال فریتین سرم برای ارزیابی کمبود آهن [21]کند تغییر

صورت زیادی برای  رود، چون اغلب پارامتری است که بهکار می به
. در مطالعه [1]گیرد ارزیابی وضعیت آهن مورد استفاده قرار می

داری نشان  طور مشابه کاهش معنی حاضر آهن و فریتین سرم به
  دادند.

 از ناشی هوازی تمرینات اثر در هماتولوژیک هایشاخص کاهش
 سازگاری با رابطه در مفیدی سازوکار که است پالسما حجم افزایش

در  هماتوکریت حاضر تحقیق در. [17]است استقامتی تمرینات با
 با هماتوکریت کاهش دلیل .یافت داریمعنی گروه تجربی کاهش

 داریمعنی تفاوت خون قرمز هایگلبول تغییرات اینکه به توجه
 گروه در پالسما حجم افزایش به تواناحتماالً می اند رانداشته
 ، کاهش[17 ,16 ,4]تحقیقات برخی در این رابطه .داد نسبت تجربی
 این هاییافته با که اندکرده گزارش هماتوکریت در داریمعنی

است. در تحقیق حاضر هماتوکریت در گروه شاهد  همسو تحقیق
یافت که احتماالً ناشی از کاهش حجم پالسما، افزایش افزایش 

  . [4]های قرمز خون یا هر دو استمقدار گلبول
 کلی آهن ترکیبی داری در ظرفیت در تحقیق حاضر تفاوت معنی

در مطالعه  TIBC دار تغییرات غیرمعنی. نشد مشاهده گروه دو بین
 و ]٢١[ همکاران و نژادآقاعلی هاییافته با حاضر ناهمسو

 همکاران و ماگازانیک تحقیق در. است [17]همکاران و زاده موسوی
 و مرد ١١ در تنشهم و طولهم شدید تمرینات هفته هفت از پس

 %٢٥ ،TIBC سطح که شده گزارش سال، ٢١ سنی میانگین با زن ٨
 تحقیق هاییافته با که [22]یافته افزایش مردان در %١٨ و زنان در

 در تفاوت است ممکن اختالف دلیل. دارد ناهمخوانی حاضر
 در تفاوت یا ها، وضعیت آمادگی جسمانیآزمودنی هایویژگی
 و ویلکینسون تحقیق نتایج همچنین. باشد تمرینی پروتکل

 هفته شش از پس TIBC دارمعنی افزایش دهنده نشان همکاران
 که [23]است سواراندوچرخه در پرشدت زدن رکاب اینتروال تمرینات

دلیل تفاوت احتماالً در  .است ناهمخوان حاضر تحقیق هاییافته با
نوع تمرین است که در مطالعه حاضر از تمرین تداومی با شدت 
متوسط، اما در این دو مطالعه از تمرینات اینتروال و مقاومتی 

هفته ورزش  ۱۲و همکاران پس از  بورکاستفاده شده است. 
% حداکثر ۸۰سواری با روی/دویدن یا دوچرخهاستقامتی پیاده

اکسیژن مصرفی در زنان غیرفعال دارای ذخایر طبیعی آهن، نشان 
دادند که فریتین سرم، آهن سرم و ظرفیت پیوندی کل آهن 

  .[24]داری نداشت تغییرات معنی
هموگلوبین یک پروتئین پیوندی با اکسیژن در سلول قرمز خون 

تجربی افزایش . در مطالعه حاضر هموگلوبین در گروه [4]است
داری را نشان داد. نشان داده شده که ارتفاع و ورزش  غیرمعنی

دهند و غلظت هموگلوبین غلظت هموگلوبین خون را افزایش می
. اما کاهش هماتوکریت در [25]ارتباط نزدیکی با هماتوکریت دارد

گروه تجربی را شاید بتوان به افزایش حجم پالسما نسبت داد، زیرا 
دار نداشته است. از دالیل عدم  ین تغییر معنیغلظت هموگلوب

دار هموگلوبین احتماالً شدت کم ورزش بوده و اینکه  افزایش معنی
اند ورزشکاران از پیش دارای یک آمادگی جسمانی مناسب بوده

(فصل مسابقات) و این شدت ورزش نتوانسته غلظت هموگلوبین 
  را بیشتر افزایش دهد.

های قرمز سازند، سلولرا می هایی که خونبیشترین سلول
های قرمز خون در هر دو . در مطالعه حاضر تعداد گلبول[4]هستند

داری نداشت. اما در گروه شاهد تمایل به افزایش  گروه تغییر معنی
و در گروه تجربی تمایل به کاهش داشت. از دالیل کاهش تعداد 

نگام گلبول قرمز در ورزشکاران تخریب آنها در عروق خونی پا ه
رفتن گلبول قرمز در مدفوع  زدن به زمین، همچنین ازدست ضربه

ویژه  ها در دستگاه هاضمه در حین ورزش بههنگام شکستن مویرگ
های مطالعه . چون آزمودنی[25]در ورزش استقامتی طوالنی است

اند (فصل مسابقات)، حاضر آمادگی جسمانی پیشین خوبی داشته
های قرمز را ر نتوانسته تعداد گلبولپروتکل تمرینی در مطالعه حاض

افزایش دهد. اما در گروه شاهد چون پس از فصل مسابقات تمرین 
های قرمز آنها تا حدودی افزایش اند تعداد گلبولورزشی نداشته

دلیل کاهش حجم پالسما باشد. همچنین  یافته است که شاید به
وسیله  های قرمز خون ممکن است بهکل حجم هموگلوبین و گلبول

تمرین بهبود یابد، اما غلظت کلی هموگلوبین و هماتوکریت 
. به [4]کندتر است، زیرا افزایش حجم پالسما خون را رقیق می پایین

های قرمز خون و هر حال در مطالعه حاضر چون حجم گلبول
داری نداشته است، همسو با عدم تغییر  هموگلوبین تغییر معنی

  ظرفیت پیوندی کل آهن است.
های این پژوهش، عدم کنترل بسیار دقیق شدت محدودیت از

صورت دستی انجام شد  وسیله تعداد نبض و بهورزش بود که به
(البته اعتبار این روش در مطالعات نشان داده شده است) و عدم 

ای دو گروه در خالل مطالعه نیز محدودیت کنترل وضعیت تغذیه
ایج مطالعه حاضر شود. با توجه به نت دیگر پژوهش محسوب می

شود که ورزشکاران در خالل تمرینات خارج از فصل و پیشنهاد می
شان عوامل هماتولوژی همچنین در خالل سایر تمرینات ورزشی

طور مرتب کنترل کنند تا اجرای مرتبط با فعالیت ورزشی را به
ویژه همچنین ورزشکاران، بهشان دچار اختالل نشود، ورزشی

های دارای جزء استقامتی، در مراحل ر ورزشورزشکاران درگیر د
  اولیه تمرینات هوازی مکمل آهن مصرف کنند.

  

  گیرینتیجه

هفته تمرین تداومی هوازی با شدت متوسط موجب کاهش  ٨
 های فوتبالیستسطوح آهن، هماتوکریت و فریتین سرم در 

   شود.می باشگاهی

  

هایی که در این بدین وسیله از تمامی آزمودنیتشکر و قدردانی: 
اند، همچنین مسئوالن هیات فوتبال استان مطالعه شرکت کرده

  نماییم.لرستان سپاسگزاری می

نامه کتبی را ها داوطلبانه فرم رضایتآزمودنی تاییدیه اخالقی:
تکمیل و امضا کرده و آمادگی خود را برای شرکت در پژوهش اعالم 

  نمودند.
  ندارد.تعارض منافعی وجود  تعارض منابع:

 نگارندهکرمی (نويسنده اول)، ا... علی حشمت سهم نویسندگان:
 ؛ مسعود نیکبخت (نويسنده دوم)%)٢٥( اصلی پژوهشگر/مقدمه
 نگارندهنو (نويسنده سوم) پور ده%)؛ وحید ولی۲۵( شناس روش
 پژوهشگر%)؛ اکبر قالوند (نويسنده چهارم) ۲۵( بحث

  %)۲۵( آماری گر تحليل)/کمکی
گیری از منابع مالی هر پژوهش حاضر بدون بهره مالی:منابع 

 انجام رسیده است. سازمان و نهادی به
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