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بدنی بر سطح اکسیژن مصرفی، تواتر عالیتف  -تأثیر همزمانی موسیقی

 بدنیبزاق دانشجویان تربیت Aایمونوگلوبولین و  تنفسی
 

 
 2فاطمه ثمره جاللی   – 1∗یحیی آصفی

آزاد اسالمی واحد کرمان، کرمان، ایران .1 شگاه  علوم ورزشی، دان دنی و  ستادیار، گروه تربیت ب شجوي 2ا . دان
آزاد اسالمی واحد کرمان،  کرمان، ایراکارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی و  شگاه    نعلوم ورزشی، دان

 
  چکیده

، اکسیژن مصرفی و تواتر تنفسی  Aایمونوگلوبولین بدنی بر تاثیر همزمانی موسیقی با فعالتهدف از این پژوهش، بررسی 
 44/78±82/13سال، وزن  6/22±39/2دانشجوي پسر رشته تربیت بدنی (با میانگین سنی  18بدین منظور، باشد. می

جلسه  سهمتر) انتخاب شدند و طی  75/1±08/0 کیلوگرم بر متر مربع و قد 36/22±68/3کیلوگرم، شاخص توده بدن 
آزمون فزاینده بر روي دوچرخه کارسنج، حداکثر بازده و با استفاده از  طی جلسه نخست. مورد ارزیابی قرار گرفتند مجزا

دقیقه و با  20ها طی جلسات دوم و سوم در آزمایشگاه حضور یافته و به مدت . آزمودنیشد اندازه گیري هاتوان آزمودنی
یب جلسات با و بدون موسیقی در بین تتر درصد حداکثر بازده توان بر روي دوچرخه کارسنج رکاب زدند. 60شدت 

همزمان با  بدون موسیقی اجرا شد.یکی از جلسات همراه با موسیقی و دیگري  .ها به صورت تصادفی معکوس بودآزمودنی
اندازه گیري شد. در پایان جلسات دوم و سوم، جهت سنجش  هاآزمودنیرکاب زدن، اکسیژن مصرفی و تواتر تنفسی 

  tبا استفاده از آزمون Aایمونوگلوبولین  اکسیژن مصرفی و تجزیه و تحلیل شد.آوري نمونه بزاق جمع Aایمونوگلوبولین 
مقایسه  .)≥05/0pسطح معناداري( بین شرایط موسیقی و بدون موسیقی تفاوت معناداري وجود نداردهمبسته نشان داد 

. )p=01/0( نشان داد که بین شرایط موسیقی و بدون موسیقی تفاوت معناداري وجود دارد تواتر تنفسپس آزمون هاي 
در مجموع نتایج نشان می دهند که برخالف تغییرات تواتر تنفسی، همزمانی موسیقی با فعالیت بدنی نتوانسته سطح 

 را تحت تأثیر قرار دهد. Aایمونوگلوبولین اکسیژن مصرفی و 
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 مقدمه
ی دهند . شواهد نشان م)1(بررسی فواید استفاده از موسیقی طی فعالیت بدنی پیشینه طوالنی دارد 

ز موسیقی قبل ااستفاده از موسیقی در حوزه ورزش و فعالیت بدنی فواید زیادي دارد. براي مثال استفاده 

تداوم  جهت از فعالیت بدنی موجب موجب تحریک ورزشکار، طی فعالیت بدنی به عنوان عامل منحرف ساز

. )2(ه استفعالیت بدنی و پس از فعالیت بدنی جهت ریکاوري سریعتر ورزشکار مورد استفاده قرار گرفت

بدنی  یتعالف . طی انجام)3(اند بخش عمده این تحقیقات به بررسی کیفیت انگیختگی موسیقی پرداخته

 یقیه موسک یهنگام. )4( همزمان استفاده کرد یاتوان به دو صورت ناهمزمان  یرا م یقیرزش ، موسو و

موزون  یفیتکنه با خود را آگاها یحرکت يفرد الگوها ینکهشود، بدون ایهمزمان استفاده م یربه صورت غ

زم همزمان مستل یقی. در مقابل، موس)5( ینه اي می شودپس زم یکباعث تحر، هماهنگ کند یقیموس

 يسازهمگام يانسان برا یذات مایلاز ت ناشی به موقع با عناصر موزون آن است، که يانجام حرکات تکرار

ده است، تاثیر شدر این بین، آنچه که کمتر به آن پرداخته  .)6(باشد می ییشنوا يهایتمحرکت با ر

 .)7(مزمانی موسیقی با فعالیت بدنی و تاثیر آن بر شاخص هاي فیزیولوژیک است ه

نشان داده شده که همزمانی موسیقی با فعالیت بدنی (بویژه در فعالیت هاي استقامتی تکراري) فواید 

 1یتوسط آنشیل و ماریس . تحقیق انجام گرفته)8(ارگوژنیک و روانشناختی را به همراه خواهد داشت 

طی رکاب  راافراد استقامت  ،مانموسیقی ناهمز در مقایسه باموسیقی همزمان  دهدمینشان ) 1978(

 نیز )1997( 2کاراگئورجیس و تري. )9(زدن روي دوچرخه کارسنج به طور معناداري افزایش داده است 

(بواسطه اند که در شرایط پخش موسیقی در مقایسه با شرایط بدون موسیقی سرعت انجام کار گزارش کرده

) معتقدند تاثیرگذاري همزمانی موسیقی 2015( 3. لیم و همکاران)10(ه است افزایش یافت )همزمانی ایجاد

در سیستم عضله  4هاي فیزیولوژیک و عملکردي، به دلیل ایجاد تواتر رزونانسیبا فعالیت بدنی بر شاخص

 . )11( می باشد 5اندام –

ورزش را  یکمتابول ینههز یکی،متابول یا یعضالن یعصب ییکارا یشافزا باممکن است  همزمانی ینا

. یکی از شاخص هاي ارزیابی هزینه متابولیکی، سطح اکسیژن مصرفی طی فعالیت )12, 10( کاهش دهد

                                                           
1. Anshel and marisi 
2 . Karageorghis & Terry 
3 Lim et al 
4 Resonant frequency 
5 Muscle-limb system 
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بدنی و تاثیر آن بر اکسیژن مصرفی تحقیقات کمی بدنی است. در ارتباط با همزمانی موسیقی با فعالیت

) در تحقیق خود به بررسی تاثیر همزمانی موسیقی با فعالیت2012( 1و همکاران  باکونانجام گرفته است. 

یت بدنی به . نتایج تحقیق آنها نشان داد همزمانی موسیقی با فعال)13(بدنی بر اکسیژن مصرفی پرداختند 

 2تري و همکاراندهد. تحقیق انجام گرفته توسط طور معناداري سطح اکسیژن مصرفی را کاهش می

بدنی توانسته به طور معناداري سطح اکسیژن همزمانی موسیقی با فعالیتدهد نیز نشان می) 2012(

دهد ) نشان می2015( 3. در مقابل، نتایج تحقیق انجام گرفته توسط لیم)14(مصرفی را کاهش دهد  

. با توجه به نتایج مطالعات مرتبط )11(اکسیژن مصرفی ندارد  بدنی تاثیري برموسیقی همزمان طی فعالیت

توان در مورد تاثیر این همزمانی بر اکسیژن رسد هنوز نمیبا همزمانی موسیقی و فعالیت بدنی، به نظر می

 بندي کلی رسید و انجام تحقیقات بیشتر ضروري است. مصرفی به یک جمع

لگوي حرکتی با تواتر تنفسی شاخص دیگر مرتبط با  همزمانی موسیقی و فعالیت بدنی، ارتباط بین ا

هاي مرتبط با الگوي حرکتی و تواتر تنفسی، همواره ایجاد هماهنگی بین الگوي . در پژوهش)17-15(است 

حرکتی و تواتر تنفس مورد تایید قرار گرفته است. محققین معتقدند وجود یک عامل ریتمیک خارجی 

انرژي تواند بر هماهنگی بین الگوي حرکتی و تواتر تنفس و به دنبال آن بر هزینه (مانند موسیقی) می

یقی به بررسی همزمانی موسیقی و فعالیت ) در تحق2015. براي مثال، لیم و همکاران ()7(تاثیر بگذارد 

. آنها معتقد بودند این همزمانی نه تنها سطح کارایی و انرژي )7(بدنی و تاثیر آن بر تواتر تنفسی پرداختند 

دهد، بلکه تواتر تنفسی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. بر خالف انتظار، نتایج این مصرفی را کاهش می

نظر داشت که تحقیق نشان داد این همزمانی تاثیري بر تواتر تنفس نداشته است. این نکته را بایستی در 

آنها در تحقیق خود از یک قطعه موسیقی با ساختار متعارف استفاده نکردند و بجاي آن از مترونوم استفاده 

کردند. به نظر می رسد یکی از دالیل عدم مشاهده تفاوت معنادار، عدم استفاده از موسیقی با ساختار 

 است.  5و ملودي 4تعریف شده مانند رنگ صدا

در زمینه تاثیر موسیقی طی فعالیت بدنی بر اکسیژن مصرفی و همچنین تواتر تنفسی، اکثر تحقیقات 

) در تحقیق خود به 2008( 6. محمد زاده و همکاران)8, 4(بر روي افراد تمرین کرده انجام گرفته است 

                                                           
1. Bacon et al  
2. Terry et al 
3. LIM HB 
4 .Timbre 
5 .Melody 
6 .Mohammadzadeh et al 

https://www.semanticscholar.org/author/H.-Mohammadzadeh/78363256
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بررسی تاثیر موسیقی بر افراد تمرین نکرده پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان داد استفاده از موسیقی در 

هاي فیزیولوژیک و روانشناختی تري بر شاخصافراد تمرین نکرده در مقایسه با افراد تمرین کرده، تاثیر بیش

هاي فیزیولوژیک و روانشناختی افراد . لذا با توجه به نتایج تاثیر موسیقی بر شاخص)18(داشته است 

تمرین نکرده از یک سو، و از سوي دیگر، تاثیر اکسیژن مصرفی و تواتر تنفس بر عملکرد ورزشی، بررسی 

 رسد.ر میها ضروري به نظتاثیر همزمانی موسیقی با فعالیت بدنی بر این شاخص

، 1بر اساس نتایج تحقیقات انجام گرفته، افراد طی فعالیت بدنی، در معرض استرس هاي بیولوژیک

گیرند که تغییرات عصب شناختی و هورمونی را به همراه خواهد داشت. قرار می 3و روانشناختی 2جسمانی

تواند سیستم ایمنی را تحت تاثیر قرار داده و احتمال بروز برخی بیماري را افزایش دهد این تغییرات می

حقیقات . ت)20(باشدها میهاي مهم عملکرد سیستم ایمنی، ترشح ایمونوگلبولین. یکی از شاخص)19(

, 19(اند پرداخته Aها از جمله ایمونوگلبولین یمونوگلوبولین ابدنی بر ترشح زیادي به بررسی تاثیر فعالیت

بدنی ممکن است از طریق تاثیر بر سیستم عصبی خودمختار، ترشخ بر پایه این تحقیقات، فعالیت )20

دنی ب. مطالعات نشان می دهند انجام حتی یک ساعت فعالیت)20(را کاهش دهد  Aیمونوگلوبولین ابزاقی 

) گزارش 2007( 4. مک کینون و همکاران)20(را تحت تاثیر قرار دهد Aتواند ترشح ایمونوگلوبولین می

ورزشکاران  5و عفونت سیستم تنفس فوقانی Aکردند که رابطه معکوسی بین سطح ترشح ایمونوگلوبولین 

 . )20(وجود دارد 

در زمینه کارکرد موسیقی و تاثیر آن بر عملکرد سیستم ایمنی تحقیقات متعددي انجام گرفته است 

را بطور معناداري افزایش  Aدهد موسیقی سطح ایمونوگلوبولین . نتایج این تحقیقات نشان می)22, 21(

را  Aدهد. بر پایه نتایج این تحقیقات، تعامل فعال با موسیقی، افزایش معنادار سطح  ایمونوگلوبولین می

دهد، نواختن نشان می) 2002( 6داون و همکاران. تحقیق انجام گرفته توسط )23(به همراه خواهد داشت 

را بطور معناداري افزایش داده  Aایمونوگلوبولین سطح موسیقی در مقایسه با شنیدن غیر فعال موسیقی، 

. آنها معتقدند که ارتباط فعال با موسیقی و ساختار ریتمیک آن، باعث ایجاد تجربه حسی بیشتر )24(است 

باشد. از آنجایی که همزمانی موسیقی ساز تاثیر موسیقی بر فعالیت سیستم ایمنی میو در نتیجه، زمینه

                                                           
1 . Biological 
2 . Physical 
3 . Psychological 
4 . Mackinnon et al 
5 . Upper respiratory tract infections 
6 . Kuhn D et al 
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رسد، این بدنی مستلزم درك و برقراري ارتباط با ساختار ریتمیک موسقی است، به نظر میفعالیت با

نیز اثرگذار باشد. در  Aهمزمانی ممکن است بر سطح فعالیت سیستم ایمنی و سطح  ایمونوگلوبولین 

بدنی قی با فعالیت، بررسی تاثیر همزمانی موسیAمجموع، با توجه به تاثیر موسیقی بر سطح ایمونوگلوبولین 

رسد. از این روي، در این تحقیق تالش شده تاثیر همزمانی ضروري به نظر می Aبر سطح ایمونوگلوبولین 

، اکسیژن مصرفی و تواتر تنفسی افراد تمرین نکرده Aایمونوگلوبولین موسیقی با فعالیت بدنی بر سطح 

 (دانشجویان رشته تربیت بدنی) مورد بررسی قرار گیرد. 

 

 روش تحقیق

 آزمودنی ها

بدنی بود که داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. هیچ دانشجوي رشته تربیت 18نمونه آماري شامل 

ها مشکل شنوایی و سابقه نواختن آالت موسیقی را نداشتند. همچنین هیچ یک از یک از آزمودنی

شدن از وضعیت سالمتی آزمودنیها،  اي نداشتند. به منظور آگاهها سابقه دوچرخه سواري حرفهآزمودنی

تمامی آزمودنیها قبل از اجراي آزمون، پرسشنامه هاي پزشکی استاندارد سالمت را تکمیل کردند. قبل از 

اجراي آزمون و پس از شرح کامل مراحل، از آنها خواسته شد فرم رضایت نامه را تکمیل و تأیید کنند. 

هاي شرکت کننده هاي آنتروپومتریکی آزمودنی، شاخصها به آزمایشگاهپس از ورود آزمون دهنده

هاي تحقیق، تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و از لحاظ با توجه به محدودیت). 1گیري شد (جدول اندازه

 .شودهدف جزء تحقیقات کاربردي محسوب می
 

 هادهندهآزمون یعموم یژگیو .1جدول 

Table 1- General characteristics of participants 
 شاخص ها وزن( کیلوگرم) قد(متر) سن(سال) شاخص توده بدن

 هادهندهآزمون 82/13±44/78 08/0±75/1 39/2±6/22 68/3±36/22
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 تهیه و پخش موسیقی
انتخاب شد. سرعت این قطعه  2با آهنگسازي یانی 1"طوفان"براي اجراي این تحقیق قطعه موسیقی 

پخش شد. جهت آماده سازي موسیقی از  3mpبود. موسیقی با فرمت  4/2و میزان  3ضرب در دقیقه 154

 StereoAKG K44و به منظور پخش موسیقی حین رکاب زدن، از هدفون  Cool Edit Pro 2.1افزار نرم

  ها تنظیم شد.استفاده شد. شدت صدا در سطح مطلوب آزمودنی

 روش اجراي تحقیق 

سه جلسه در آزمایشگاه فیزیولوژي ورزش دانشگاه آزاد ها دهندهآزمونبه منظور اجراي این تحقق، 

اسالمی واحد کرمان حضور یافتند. تمامی جلسات صبح (در ساعات معین براي هر آزمودنی) برگزار شد. 

مراحل و جزئیات آزمون به طور شفاهی براي آنها شرح داده شد. طی جلسه نخست، جهت قبل از هر چیز، 

) اجرا 839E، آزمون فزاینده بر روي دوچرخه کارسنج (مدل هادهندهآزمونحداکثر بازده توان اندازه گیري 

دقیقه گرم  2پس از  ها طی جلسات دوم و سوم بصورت تصادفی در آزمایشگاه حضور یافته وآزمودنی شد.

بر روي دوچرخه  4درصد حداکثر بازده توان 60دقیقه و با شدت  20به مدت  وات، 45کردن با مقاومت 

درصد  60افزار ویژه دوچرخه مونارك و معادل زدن با استفاده از نرم(شدت رکاب کارسنج رکاب زدند

ها به مدت دهندهدر پایان هر جلسه و به منظور سرد کردن، آزمون .(وات) تنظیم شد) حداکثر بازده توان

کی از جلسات همراه با موسیقی و دیگري یزدند. دقیقه و بدون مقاومت بر روي دوچرخه کارسنج  رکاب 5

ها به صورت تصادفی معکوس یب جلسات با و بدون موسیقی در بین آزمودنیتتر بدون موسیقی اجرا شد.

هماهنگ با ضرب آهنگ موسیقی، با هر ضرب شد ها خواسته طی جلسه ارائه موسیقی، از آزمودنی .بود

(پیش از اجرا، مفهوم ضرب و  پدال را فشار دهند دو بار)) ♩(موسیقی (هر ضرب معادل یک نت سیاه 

ضرب  154با توجه به سرعت موسیقی ( .همچنین ساختار موسیقی براي آزمون دهنده ها شرح داده شد)

رکاب زدند. جهت یکسان سازي سرعت  دور در دقیقه 77±5در دقیقه)، آزمون دهنده ها با سرعتی معادل 

ها خواسته شد طی جلسه بدون موسیقی، از آزمودنی رکاب زدن بین جلسات موسیقی و بدون موسیقی،

دور در دقیقه حفظ  77±5زدن را سرعت رکاب ،نمایشگرزدن خود بر روي مشاهده سرعت رکاباز طریق 

آوري نمونه بزاق، به منظور جمع ردي داده نشد.ها هیچ گونه بازخوطی اجراي آزمون، به آزمودنی کنند.

                                                           
1. The storm 
2. Yanni 
3. Beat per minutes 
4. Maximum power output 
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ها جمع آوري شد. پیش از در جلسات دوم و سوم، بالفاصله پس از اجراي آزمون، نمونه بزاق آزمودنی

میلی  200ها دهان خود را شسته و به منظور جلوگیري از خشکی دهان حدود آوري نمونه، آزمودنیجمع

آوري نمونه هاي مخصوص جمعخود را بصورت تحریک نشده داخل لولهلیتر آب نوشیدند. در پایان، بزاق 

سی سی از بزاق خود را داخل لوله مخصوص جمع آوري بزاق  5سپس آزمون دهنده ها حدود  ریختند.

درجه فریز شده و جهت به  -20ها در دماي آوري، نمونهبالفاصله پس از جمعمیلی لیتري) ریختند.  20(

از روش االیزا و  هادهندهآزمون بزاق Aایمونوگلوبولین  سطحید. جهت اندازه گیري آزمایشگاه منتقل گرد

استفاده شد. اکسیژن مصرفی  )تحت لیسانس آمریکا( چین  EASTBIOPHARMهاي ساخت شرکت کیت

اندازه گیري  Quark CPETمدل  Cosmedها با استفاده از دستگاه گازآناالیزر دهندهو تواتر تنفسی آزمون

 شد. 

 پژوهش هاي آماري روش

 Excelداده هاي بدست آمده از این تحقیق با روش هاي آماري توصیفی و استنباطی در دو نرم افزار 

تجزیه و تحلیل شد. با توجه به تعداد گروه ها و همچنین تعداد تکرار ها، از آزمون تی همبسته  Spss 22و

(Paired Sample T-Test)  05/0جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. سطح معناداري p<  در نظر

 گرفته شد.

 
 نتایج و یافته هاي تحقیق

) نشان داد که  2همبسته ( جدول  tبا استفاده از آزمون  Aایمونوگلوبولین هاي سطح مقایسه پس آزمون

اکسیژن شرایط موسیقی و بدون موسیقی تفاوت معناداري وجود ندارد. در ارتباط با  Aایمونوگلوبولین بین 

نیز شرایط مشابه بوده و مقایسه بین شرایط موسیقی و بدون موسیقی نشان داد که تفاوت  مصرفی

نشان داد که بین  تواتر تنفسمعناداري وجود ندارد. بر خالف متغیر هاي فوق، مقایسه پس آزمون هاي 

 موسیقی و بدون موسیقی تفاوت معناداري وجود دارد.   شرایط
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 نتایج تجزیه و تحلیل آماري .2جدول 
شرایط  متغیرها

 موسیقی
انحراف ±میانگین

 استاندارد
درجه 

 )dfآزادي(
سطح  تی

 معناداري
 Aایمونوگلوبولین 

)mg/dl( 
 685.0 -413/0 17 86/12±85/4 بدون موسیقی

 22/14±31/4 با موسیقی

 اکسیژن مصرفی
ml/kg/min 

 698.0 395/0 17 71/32±28/2 بدون موسیقی
 03/32±59/2 با موسیقی

 تواتر تنفس
 *01.0 -0649/2 17 58/39±4/6 بدون موسیقی

 69/45±7/4 با موسیقی
 

 بحث و نتیجه گیري

تأثیر  Aایمونوگلوبولین بدنی بر سطح دهد که موسیقی همزمان طی فعالیتنتایج این تحقیق نشان می

در حیطه فعالیت بدنی، موفق به یافتن تحقیقات مشابه در زمینه تاثیر موسیقی بر معناداري نداشته است. 

تالش رسد یکی از دالیل عدم مشاهده تفاوت معنادار، تأثیر به نظر می .نشدیم Aایمونوگلوبولین سطح 

اي است که به طور ذهنی (تالش ذهنی واژهمطالعات پیشین نشان می دهند که تالش  است. 1ذهنی

رود) ذهنی به کار می رروانشناختی در زمینه مطالعات توجه انتخابی و بار کا-معمول در حیطه فیزیولوژي

. این مطالعات نشان می دهند که )29-25(افزایش فعالیت سیستم عصبی خودمختار را به دنبال دارد 

مانند وضعیت قلب و عروق، تنفس و  سیستم عصبی خودمختارهاي تالش ذهنی با تغییر در شاخص

ارزیابی وضعیت قلب و عروق عموما نشان دهنده فعالیت انقباضی عضالت مرتبط است. در این مطالعات 

. نتایج این )27(و افزایش فشار خون می باشد  پذیري ضربان قلبتغییر ، کاهش)25(افزایش ضربان قلب 

 اند.تأکید داشته سیستم عصبی خودمختارتحقیقات بر افزایش یافتن فعالیت شاخه سمپاتیک 

فیزیولوژي نشان می دهند تالش ذهنی بر سطح ترشح  -تحقیقات انجام گرفته در حوزه روانشناسی 

) به بررسی تاثیر تالش 2000( 2ویلمسن و همکاران .)30-33(تاثیر معناداري دارد  Aایمونوگلوبولین 

. نتایج نشان داد تالش ذهنی بطور معناداري )34( پرداختند Aایمونوگلوبولین ترشح ذهنی بر ضربان قلب و 

 3در حوزه فعالیت بدنی، رینگ و همکارانرا افزایش داده است.  Aایمونوگلوبولین ترشح ضربان قلب و 

. نتایج )35( پرداختند Aایمونوگلوبولین ) به بررسی تاثیر فعالیت بدنی و تالش ذهنی بر ترشح 2005(

                                                           
1. Mental load 
2. Willemsen et al 
3. Ring et al 
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بدنی بدون تالش بدنی با تالش ذهنی در مقایسه با انجام فعالیتتحقیق آنها نشان داد همزمانی فعالیت

داشته است. آنها به این نتیجه رسیدند تالش  Aایمونوگلوبولین ترشح ذهنی، تاثیر معناداري بر سطح 

را تحت تاثیر قرار داده  Aایمونوگلوبولین ترشح ذهنی از طریق تاثیر بر سیستم عصبی خودمختار سطح 

ترشح بدنی، تاثیر بیشتري بر است. همچنین آنها معتقدند که تالش ذهنی در مقایسه با فعالیت

دهند، تمرکز بر اجراي تکالیف و همچنین تحقیقات نشان می نتایجدر مجموع،  دارد. Aایمونوگلوبولین 

بر اساس  .)33(تاثیر معناداري دارد  A ادراك فرد از تکالیف در حال اجرا، بر سطح ترشح ایمونوگلوبولین

ها ملزم به دهندهبدنی، آزمونپروتکل تحقیق حاضر، در شرایط بدون موسیقی و در تمام لحظات فعالیت

رسد حفظ تمرکز و به عبارت زدن (سرعتی معادل سرعت موسیقی) بودند. به نظر میحفظ سرعت رکاب

زدن، همانند شرایط موسیقی، بر سیستم عصبی دیگر تالش ذهنی جهت ارزیابی و کنترل سرعت رکاب

تاثیرگذار بوده و مانع از مشاهده تفاوت معنادار بین  Aایمونوگلوبولین خودمختار و به تبع آن بر ترشح 

هر چند نتایج تحقیقات انجام گرفته نشان دهنده  شرایط موسیقی و شرایط بدون موسیقی شده است.

می باشد، با توجه به عدم وجود  Aایمونوگلوبولین طح ترشح اهمیت تاثیر تالش ذهنی بر تغییرات س

شرایط بدون تالش ذهنی در این تحقیق، امکان مقایسه بین شرایط بدون تالش ذهنی با شرایط تالش 

 ذهنی وجود ندارد. 

دهد که در مورد اکسیژن مصرفی نیز تفاوت معناداري وجود ندارد. به نتایج این تحقیق نشان می

گذار باشد. نتایج این تحقیق عبارت دیگر، موسیقی همزمان نتوانسته بر سطح اقتصاد مصرف اکسیژن تأثیر

 )13() 2012ضاد با نتایج تحقیق باکون و همکاران (اما در ت )11() 2015لیم (راستا با نتایج تحقیق هم

لیم معتقد است متفاوت بودن شدت فعالیت بدنی باشد. می )14() 2012و همچنین تري و همکاران (

)maxHR 70%< ،علت متفاوت بودن نتایج تحقیقات است. آنها معتقدند طی فعالیت با شدت باال (

. )11(شوند ها جهت حفظ الگوي حرکتی خود و به دنبال آن کارایی حرکتی دچار مشکل میآزموندهنده

 ده تفاوت در نتایج تحقیقات اثرگذار بوده است..  نیز بر مشاه 1بدنیرسد نوع فعالیتبه نظر می

) در مقایسه با 25%فعالیت بر روي دوچرخه کارسنج ( 2طبق بررسی هاي صورت گرفته، کارایی

) کمتر است. از جمله دالیل متفاوت بودن کارایی، می توان به بیشتر بودن انقباض %45نوارگردان (

ایزومتریک طی فعالیت با دوچرخه کارسنج اشاره داشت که نهایتا موجب کاهش فعالیت پمپ عضالنی و 

                                                           
1. Mode of exercise 
2. efficiency 
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ین جریان خون عضالنی می گردد. از سوي دیگر، طی فعالیت با میزان خون بازگشتی به قلب و همچن

شدت باال (بخصوص در افراد با تجربه کمتر در فعالیت با دوچرخه کارسنج)، افزایش فعالیت در عضالت 

شود که نقش بسیار کمی در میزان کار انجام شده دارند. این امر موجب می شود تا در باالتنه مشاهده می

ل خون به عضالت، مقداري از خون به سمت عضالت باالتنه منتقل گردد. عالوه بر این، رقابت جهت انتقا

موجب کاهش جریان خون به عضالت ران  1طی فعالیت با دوچرخه کارسنج افزایش فشار بین عضالنی

را به دنبال دارد  2شده که کاهش در تامین اکسیژن مصرفی و افزایش بکارگیري تار هاي عضالنی نوع 

بدنی بر روي فعالیت )13() 2012و باکون و همکاران ( )14() 2012تري و همکاران (در تحقیقات  .)36(

و همچنین تحقیق حاضر، از دوچرخه  )11() 2015نوارگردان اما در تحقیق صورت گرفته توسط لیم (

رسد نوع فعالیت بدنی نیز بر سطح کارایی فعالیت بر روي لذا به نظر می کارسنج استفاده شده است.

ج در مجموع، با توجه به نتای گذار بوده است.دوچرخه کارسنج و نوارگردان و مشاهد نتایج متفاوت تاثیر

این تحقیق، شرایط همزمانی موسیقی با فعالیت بدنی نتوانسته تاثیر معناداري بر اکسیژن مصرفی 

 ها بگذارد.دهندهآزمون

دهد بین تواتر تنفسی شرایط موسیقی و ها ، نتایج این تحقیق نشان میبر خالف نتایج دیگر شاخص

تحقیقات انجام گرفته محدود می باشند. بدون موسیقی تفاوت معناداري وجود دارد. در این زمینه نیز 

تحقیقات صورت گرفته در این زمینه به دو بخش تحقیقات با و بدون موسیقی تقسیم می شوند. در زمینه 

) اشاره داشت. 1973( 2تحقیقات بدون موسیقی می توان به تحقیق انجام گرفته توسط کیلمن و واتسون

ن استفاده کردند و نهایتا نتایج تحقیق آنها نشان داد بین آنها از سرعت سنج براي کنترل سرعت رکاب زد

) نیز در 1975( 3کاي و همکاران .)37(سرعت رکاب زدن و تواتر تنفس رابطه معناداري وجود ندارد 

تحقیقی به بررسی تاثیر فعالیت بدنی بر روي دوچرخه و نوارگردان با شدت و سرعت هاي مختلف و رابطه 

 . )38( آن با تواتر تنفس پرداختند. نتایج تحقیق آنها نیز رابطه معناداري را نشان نداد

هرچند در تحقیقات بدون موسیقی رابطه معناداري دیده نشد اما در تحقیقات موسیقی نتایج نشان 

) به بررسی رابطه بین رکاب زدن و 1979( 4دهنده وجود رابطه می باشد. براي نمونه بیچ باچ و همکاران

تواتر تنفس در شرایط مختلف پخش موسیقی، مترونوم و سرعت سنج پرداختند. در مجموع نتایج تحقیق 

                                                           
1. intramuscular pressures 
2. Kelman and Watson  
3. Kay et al 
4. Bechbache et al 
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آنها نشان داد در شرایط پخش موسیقی بین تواتر تنفس و تواتر موسیقی رابطه معناداري وجود دارد 

) نیز به بررسی تاثیر فعالیت بدنی با مترونوم بر ریتم تنفس پرداختند 1954( 1بانیستر و همکاران .)39(

. محققین ارتباط )40(و نتایج این تحقیق نشان داد که بین ریتم مترونوم و تنفس هماهنگی وجود دارد 

اند. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، دالیل نام نهاده 2تنفسی-بین این دو متغیر را هماهنگی حرکتی

(دالیل  4و پویایی حرکتی 3ایجاد این هماهنگی به دو بخش تقسیم شده است: یکی مکانیزم تنفسی

 .)41(بین بخش مرکزي و محیطی کنترل کننده تنفس و حرکت  5دیگري تعامل عصبیبیومکانیکی) و 

در ارتباط با دالیل بیومکانیکی، محققین سه فرضیه را مطرح کرده اند: یکی تاثیر حرکت بر جابجایی 

ارگان هاي داخلی و تاثیر این ارگان ها بر دیافراگم و به تبع آن تنفس، دیگري اثر تماس پا با زمین 

ستنشن در ناحیه برتغییرات حجم قفسه سینه و نهایتا تغییرات حجم قفسه سینه بواسطه فلکشن و اک

در مورد مکانیزم هاي عصبی دو فرضیه مرکزي و محیطی  .)43-41(خاجی بدن حین حرکت -کمري

. )45, 44( 7و دیگري مکانیزم اعصاب محیطی 6مطرح شده است. یکی فرایند مرکزي کنترل پیشخوردي

در مورد فرایند مرکزي کنترل پیشخوردي، محققین معتقدند ارسال سیگنال هاي عصبی بصورت پیش 

آماده ساز از کرتکس حرکتی به عضالت اندام ها و همچنین سیستم تنفسی بصورت همزمان و هماهنگ 

طی نیز اعتقاد بر این است که بازخورد دریافت شده از . در مورد مکانیزم محی)42(ارسال می گردد 

فشاري، شیمیایی و همچنین گیرنده هاي داخل ریه بر ایجاد هماهنگی حرکتی  -هاي مکانیکیگیرنده

هاي استفاده شده در این ها و ابزار. با توجه به متفاوت بودن پروتکل)47, 46(تنفسی تاثیر گذار است 

پذیر نیست، با این حال، بر تحقیق با برخی دیگر از تحقیقات، در برخی موارد امکان مقایسه نتایج امکان

ی اساس نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر و دالیل مطرح شده در مورد چرایی مشاهده نتایج، همزمان

 بدنی توانسته بر تواتر تنفسی تاثیر معناداري بگذارد. موسیقی با فعالیت

بدنی، در مجموع، با توجه به ضرورت بررسی بیشتر پاسخ افراد تمرین نکرده به موسقی طی فعالیت

هاي تنفسی (اکسیژن مصرفی و بدنی بر شاخصاین تحقیق به بررسی تاثیر همزمانی موسیقی با فعالیت

                                                           
1. Bannister et al 
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3. respiratory mechanics 
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5. neural interactions 
6 . central feedforward 
7 . peripheral feedback 
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ها ) افراد تمرین نکرده پرداخت. هر چند برخی کاستیAایمونوگلوبولین تنفسی) و سیستم ایمنی (تواتر 

از جمله عدم وجود شرایط کنترل جهت مقایسه شرایط بدون تالش ذهنی با شرایط تالش ذهنی و 

جامع و گیري همچنین عدم تشابه ابزار و پروتکل این تحقیق با برخی از تحقیقات پیشین مانع از نتیجه

مقایسه نتایج این تحقیق با دیگر تحقیقات شد، اما در مجموع نتایج نشان داد همزمانی موسیقی با 

گذار نبوده اما تواتر تنفسی را بطور و اکسیژن مصرفی تاثیر Aایمونوگلوبولین بدنی بر ترشح فعالیت

 معناداري افزایش داده است. 

 پیام مقاله

فعالیت بدنی قادر است تواتر تنفسی را -چند همزمانی موسیقی پیام پژوهش حاضر این است که هر

) و همچنین Aایمونوگلوبولین هاي مرتبط با سیستم عصبی خودمختار (تحت تأثیر قرار دهد اما بر شاخص

با توجه به نتایج این تحقیق، افراد تمرین نکرده نیز تأثیر معناداري نمی گذارد.  سطح اکسیژن مصرفی

هاي فیزیولوژیک خود استفاده کنند. پیشنهاد بدنی جهت تغییر شاخصموسیقی حین فعالیتتوانند از می

شود تحقیقات بیشتري در زمینه کاربرد موسیقی جهت توسعه شاخص هاي عملکردي افراد تمرین می

شود در تحقیقات مشابه، میزان نقش و اثر تالش ذهنی بر نکرده انجام گیرد. همچنین پیشنهاد می

 اي مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته شود.هشاخص
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of synchronization of music 
with physical activity on immunoglobulin A, oxygen consumption and 
respiratory rate. For this purpose, 18 male students of physical education 
(mean age 22.6 ± 2.39 years, weight 78.44 ± 13.82 kg, body mass index 22.36 
± 3.68 kg / m2 and height ± 1.75 ± 0.08 m) were selected and evaluated in 
three separate sessions. During the first session, the maximum power output 
of the subjects was measured using an incremental test on the cycle ergometer. 
The subjects were present in the laboratory during the second and third 
sessions and cycled on the cycle ergometer for 20 minutes at an intensity of 
60% of the maximum power output. The order of sessions with and without 
music was randomly reversed among the subjects. One session was performed 
with music and the other without music. Simultaneously with pedaling, 
oxygen consumption and respiratory rate of the subjects were measured. At 
the end of the second and third sessions, saliva samples were collected to 
measure immunoglobulin A. Analysis of oxygen consumption and 
immunoglobulin A using correlated t-test showed that there is no significant 
difference between music conditions and without music (Significance level 
p≤0.05). Comparison of respiratory rate post-tests showed that there is a 
significant difference between music and non-music conditions (p = 0.01). 
Overall, the results show that despite changes in respiratory rate, the 
synchronization of music with physical activity could not affect the level of 
oxygen consumption and immunoglobulin A. 
 
Keywords 

                                                           
∗ Corresponding Author: Email: Asefi.yahya@Gmail.com; Tel: +989138221701 



 383                                        ... بدنی بر سطح اکسیژن مصرفی، تواتر تنفسیفعالیت  -ثیر همزمانی موسیقیتأ
 

 

 Autonomic nervous system, Oxygen consumption, Physical activity, 
Respiratory rate Synchronization music.  


	یحیی آصفی0F(1 –  فاطمه ثمره جلالی 2

