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Abstract 
 

Background: Exercise at different intensities can provide effective stimuli for the adaptation 

of brain function, because the activation of the cerebral cortex is sensitive to the frequency of 

movement. Therefore, this study aimed to evaluate the effect of six weeks interval training on 

brain waves and electrical activity of the cerebral cortex in healthy young girls. 

Materials and Methods: In this quasi-experimental study, 10 young girls with an age range 

of 20-30 years who had no history of exercise and interval training were randomly selected and 

performed interval training for six weeks (three sessions per week) with an intensity of 40-50% 

of maximum heart rate. Alpha and beta brain waves were measured before and after six weeks 

by electroencephalography. Then the data were analyzed using paired t-test and SPSS software 

version 21 at a significance level of P≤0.05. 

Results: Analysis of data using paired t-test showed that the amount of changes in alpha and 

beta brain waves after six weeks of interval training in the post-test was significantly different 

from the pre-test (P = 0.001) 

Conclusion: Based on the present results, it can be concluded that regular exercise may cause 

positive changes at the level of the cerebral cortex (electrical activity). Therefore, the interval 

training can be an effective intervention to improve brain waves and electrical activity of the 

cerebral cortex and potentially promote brain health. 
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و فعالیت الکتریکی قشر مغز در دختران جوان  یبر امواج مغز یتناوب نیتمریک دوره  تأثیر
 سالم

 3نژادفیشر ی، عل2انیفرشاد غزال ،1*ارجمند یرستم لوفرساداتین

 خالصه

شدن قشر مغز به فرکانس فعال رایز ؛کند فراهمعملکرد مغز  یسازگار یبرا یکارآمد یهاتواند محرکیمختلف م یهاشدتدر  یورزشفعالیت: سابقه و هدف

 .باشدمی سالمجوان  و فعالیت الکتریکی قشر مغز در دختران یبر امواج مغز یتناوب نیشش هفته تمر تأثیر پژوهش نیهدف از ا نیحساس است. بنابرا ،حرکت

انتخاب شدند  یتصادف طوربه ،اندنداشته یتناوبنیبقه ورزش و تمرکه ساسال  20-30با دامنه سنی دختر جوان  10تعداد  تجربینیمه پژوهش نیادر ها: مواد و روش

 یامواج مغز ،یدستگاه الکتروانسفالوگرافطریق از انجام دادند.درصد ضربان قلب بیشینه  40-50را با شدت  یتناوب اتنیتمر)سه جلسه در هفته( هفته مدت ششو به

 .شدند زیآنال ≥05/0Pدر سطح معناداری  21نسخه  SPSS افزارنرمو همبسته  tآزمون استفاده از  اب هاداده. سپس ندشد گیریاندازههفته قبل و بعد از شش و بتا آلفا

ن آزموهفته تمرین تناوبی در مرحله پسمیزان تغییرات امواج مغزی آلفا و بتا متعاقب ششدر نشان داد که  همبسته t ها با استفاده از آزمونوتحلیل دادهتجزیه :نتایج

 .(=001/0Pآزمون تفاوت معناداری وجود دارد )در مقایسه با پیش

 تیفعال) مغزی در سطح قشر یمثبت راتییتغ جادیمنظم ممکن است باعث ا یورزشهایفعالیت که کرد گیرینتیجه توانمی حاضر نتایج براساس :یریگجهینت

 سالمت مغز باشد. یطور بالقوه ارتقامغز و به و فعالیت الکتریکی قشر یامواج مغز بهبود یثر براؤمداخله م کیتواند یم تمرین تناوبی، نیبنابرا ( شود.یکیالکتر

 سالمدختران  ،یدستگاه الکتروانسفالوگراف ،یامواج مغز ،یتناوب نیتمرکلیدی:  گانواژ

 1064-1073  ، صفحات1400 آبان-هرم، 4پنجم، شماره پژوهشی فیض، دوره بیست و  -نامه علمی اهدو م                                                                                  

 

 مقدمه

 و شناختی عملکردهای بررسیبه  زیادی در گذشته مطالعات

 و بهبود برای را مختلفی هایروش و اندپرداخته مغز انسان کارکرد

 اثرات آشکار وجودبا. اندکرده پیشنهاد شناختی فرآیندهای تقویت

 بر ورزش اثرات بررسی به عالقه گذشته دهه دو در بدن، کلّ بر ورزش

 شده روشن مدت، این طول در. است پیدا کرده ظهور مغز عملکرد

های پاسخ بدن، هایسیستم سایر مانند مرکزی عصبی سیستم که است

 .کندمی تجربهرا  ورزش ناشی از مثبت فیزیولوژیکی اثرات ازی متنوع

 راتییتا تغ یساختار راتییاز تغ یعیوس فیاثرات ط نیا

 .[1،2] شود یرا شامل م یسلول یکیمورفولوژ

تهران،  قاتیدانشگاه آزاد واحد علوم و تحق ،یبدنتیارشد، گروه ترب یکارشناس .1

 رانیتهران، ا
تهران، تهران،  قاتیدانشگاه آزاد واحد علوم و تحق ،یبدنتیگروه ترب ار،یاستاد .2

 رانیا

  رانیتهران، ا ،یو علوم ورزش یبدنتیپژوهشگاه ترب ،یرزشو کیومکانیب اریاستاد  .3

 تهران، قاتیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم ول:ؤمس سندهینونشانی  *

 021۴۴۸۶۵1۷۹ تلفن: یعلوم انسان ساختمان
 niloofar.sadatrostami@gmail.com الكترونيك: پست

 2/۶/1۴00 تاریخ پذیرش نهایی:          21/1/1۴00:  تاریخ دریافت

 و عروقی - قلبیهای سیستم بر ورزشیفعالیت مثبت تأثیر هرچند

 علوم در اخیراًجدیدی که  نسبتاً اما موضوع ،اثبات شده استعضالنی 

 هایپژوهش قرار گرفته است، تالشمورد بحث  ورزشی و رفتاری

 عملکردهای بر مثبت ورزش احتمالی اثرات بررسی ستایدر را اخیر

 انجام احتماالً که است شده مطرح راستا این در. [3،4] است شناختی

 سازدمی ممکن را آن پذیریانعطاف و مغز متابولیسم بهبود بدنیفعالیت

 فرآیند هدایت و متابولیسم افزایش با آن همراه شناختی چالش یک و

ی شناخت هایفعالیت بیشتر هرچه بهبود بهمنجر  مغزی پذیریانعطاف

که فرد در حال ورزش از لحاظ محیطی با توجه به این .[5،6] گرددمی

نتیجه خستگی مرکزی و ایجاد هیجان شود و درمیدچار خستگی 

بررسی و پاسخ امواج مغزی  ،ددهمیبرایش روی اضطراب و استرس 

تاکنون راهبردهای زیادی . [7،8]د دار ایویژهدر حین ورزش اهمیت 

بدن از جمله سیستم عصبی و  هایقسمتبرای افزایش عملکرد تمام 

تحقیقات متعددی نشان داده است که ورزش و . اندبستهمغز به کار 

خود  هنوببهو  [9] کندیمفعالیت بدنی در این میان نقش مهمی ایفا 

یک عامل محافظتی قوی در برابر تحلیل عصبی باشد که در  تواندمی

در مورد  یتوجهقابل یهابحث .[10،11] دهداثر افزایش سن رخ می

 یو عملکرد بعد یخستگ یاصل یهاسمیعملکرد مغز در مکان ریتأث

 یهاکیاستفاده از تکن یهایدشوار لیدلبه. [12] وجود داشته است

زمینه در این از مغز هنگام ورزش، تعداد مطالعات یربرداریمدرن تصو

mailto:niloofar.sadatrostami@gmail.com
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 یشواهد عمدتاً با ضبط الکتروانسفالوگراف تاکنون هنوز محدود است.

(EEG:)  ترونیانتشار پوز یشده است، برخالف توموگراف دیتول 

(PET) Positron emission tomography یبردارریتصو ای 

 functional magnetic (fMRI) یکارکرد یسیمغناط دیتشد

resonance imagingندارد ازیبودن افراد نفعالریوش به غر نی، ا 

، اما ستنقیض االعات گذشته در این زمینه ضدوطم جینتا اگرچه .[13]

نوع  ریتأثتحت اریقشر مغز بس تیشده است که فعال دییبارها تأ

 تیفعال شی، مطالعات افزارونیا از .[14،15]است  یپروتکل ورزش

اند، که نشان گزارش داده ورزشیفعالیتشدت تغییرات قشر مغز را با 

در  یمرکز یسازفعال ، بهباالالکتریکی  یحفظ بارها یبرادهد یم

ند که در مسابقات نکیم دییها تأافتهی نیا. [16] است نیازباال سطح 

سیدن به رعدم و  یاز کاهش توان خروج یریجلوگ یبرا یاستقامت

 ازیباال ن یمرکز یسازفعال کی، به یمرکز یاز خستگ یناش واماندگی

وضوح قشر مغز به تیکه کاهش فعال تیواقع نیوجود ابا .[4] است

 نیتمر اینشده است که آ ی، بررسدکنیعملکرد ورزش را محدود م

 نیرا در عملکرد مغز در ح یمطلوب راتییتغ هوازی از نوع تناوبی

 یبرنامه آموزش کی، حالنیا با .ریخ ایکند یم جادیورزش ا

اسخ عملکرد مغز را پ میطورمستقممکن است به یابیمخصوص رد

بر عملکرد مغز  میمستق ریتأث یانتخاب فرکانس حرکت رایکند، ز لیتعد

 شینشان دادند که افزا (2017)و همکاران  Ludygaنظر، نیا از دارد.

را در باند  یفیط EEGقدرت  سواریزدن در دوچرخهرکابسرعت 

ها پس از دبان نیکه کاهش در ایدهد، در حالیم شیآلفا، بتا و تتا افزا

اثرات مزمن  اگرچه .[17] شودیزدن مشاهده مرکاب تعدادکاهش 

نشده  یبررس یطول یقشر مغز هنوز با طراح تیبر فعالورزشی فعالیت

 کردهتمرینافراد  نیدر حالت استراحت ب EEG تمیاست، اما تفاوت ر

دهد که عملکرد مغز به ورزش منظم حساس ینشان م نکردهتمرین و

 تیکردند که وضع دییتأ (2019)و همکاران Babiloni  .[18] است

حالت استراحت در  EEG تمیدامنه ر شیبا افزا تمرین با شدت باال

 ،قشر مغز است یعصب یکننده هماهنگدر باند آلفا، که منعکس ژهیوبه

شده  گزارشدر حالت استراحت،  EEGاز  ریغ به .[19] همراه است

 یقشر مغز در ط تیافراد در فعال یو حرکت یجسمان یاست که آمادگ

ممکن ها، افتهی ایناساس بر .[20] دارد ریتأث یحرکت خاصّ  یکارها

 شود. زیدر عملکرد مغز ن یراتییتغ جادیباعث ا تناوبی نیتمر است

 نیدوره تمر کی اثرات یبررس ،از مطالعه حاضر هدفبنابراین، 

و فعالیت الکتریکی قشر مغز در دختران جوان  یبر امواج مغز یتناوب

 بود. سالم

 هاو روشمواد 
 :کد اخالقدارای  است که تجربینیمهحاضر از نوع  قیتحق

IR.IAU.SRB.REC.1398.095ی: نیبال ییکد کارآزما و ؛

IRCT20200609047710N1 و  آزمونشیپبا طرح باشد و می

 انجام 1398در شهر تهران در سال این مطالعه  انجام شد. آزمونپس

 ساله تشکیل دادند 30تا  20جامعه آماری این تحقیق را زنان  گرفت و

طور بهسال  20-30 یبا دامنه سننفر  18تعداد  هاآنکه از بین 

در ادامه مراحل تحقیق، که  انتخاب شدندعنوان نمونه به یتصادف

عدم شرکت و همچنین  دلیل شدت پروتکل تمرینیحجم نمونه به

نفر کاهش پیدا کرد  10ها در طول مراحل تحقیق به منظم آزمودنی

و  یفرد مشخصاتو  یپرسشنامه همکار لیبا تکمها آزمودنی. [21]

و هرگونه  گاریسمصرف) های خروج از تحقیقمعیاردر نظر گرفتن 

 رینظ ،خاص یماریابتال به هرگونه بسابقه  گر،یموادمخدر د

 یتنفس یهایماریخون باال، بفشاردیابت،  ،یعروق - یقلب یهایماریب

( و داشتن اختالالت عصبی ی واسکلت – یعضالن یهایماریو ب

 تیو نداشتن فعال سال 20-30 یسن )با دامنه قیورود به تحق یهااریمع

 قیتحق نیصورت داوطلبانه در اماه گذشته( به 6 یط یمنظم ورزش

شرکت در طرح توسط هر دو  نامهرضایتابتدا برگه . مشارکت کردند

و علوم  بدنیتربیتدر پژوهشکده  گیریاندازهاین  .گروه تکمیل گردید

 شگاهیبه آزما هاآزمودنی ایجلسهابتدا در  .ورزشی تهران انجام شد

 طیبا مح ییو پس از آشناکردند مراجعه  یورزش یولوژیزیف

 فرمدر  یبعد یقاعدگ خیو تار یقاعدگ نیآخر خیتار ،شگاهیآزما

 ارمعی فرم پژوهش، واحد انتخاب فرم. شد ثبت مربوط به هر فرد

 شد هر فرد ثبت یبرا ،یفرد هایپرسشنامه داده پژوهش، نیحذف ح

 کهنینحوه انجام پژوهش و ادرمورد  حیو در انتها پس از توض

 هاکنندهشرکتد، شمحرمانه حفظ خواهد  صورتبهاطالعات هر فرد 

و  انگشت اثرن آ یکردند و در انتها لیرا تکم یفرد نامهرضایتفرم 

های یک از راهنمایی در این تحقیقنان گرفته شد. آامضا از 

نورولوژیست برای تحلیل امواج و کار با دستگاه مربوطه کمک گرفته 

 با بیترتبه هایو وزن آزمودن قد ،یکیآنتروپومتر اتیخصوصشد. 

به  زین هایآزمودن یبدن بیترک و لوگرمیک 2/0متر و یلیم 5دقت 

گوان، کره  شرکت، 3/3 ایبدن )مدل المپ بیدستگاه ترک هلیوس

هفته مدت ششتمرینات به (.1 شماره )شکل شد رییگ( اندازهینوبج

 12-2بین ساعت  چهارشنبه( ،دوشنبه و سه جلسه در هفته )شنبه،

تکل ها پیش از پرداختن به پرو(. آزمودنی1 شماره جدول) انجام شد

کردن عمومی شامل حرکات کششی و اصلی، به انجام ده دقیقه گرم
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در پایان پروتکل  .دقیقه( پرداختند 3( و سریع )دقیقه 5رفتن آرام )راه

کردن در رفتن برای سردشامل حرکات کششی و راه اصلی، تمریناتی

( polar()M430نظر گرفته شد. در طول تمرین از ساعت پوالر )

تمرین استفاده شد گیری مقدار کالری مصرفی و شدتزهجهت اندا

[22،23]. 

 

 

  

 (EEG) یافالکتروانسفالوگرو بتا توسط دستگاه  آلفاامواج مغزی  گیریاندازهروش  -1شماره  شکل
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پروتکل تمرین تناوبی -1جدول شماره   

 زمان فعالیت استراحت نوع فعالیت شدت فعالیت مدت فعالیت

لهفته اوّ  

 و دوم
متر 30دویدن متناوب به طول  نهیشیدرصد ضربان قلب ب 40  

متر به شکل  30پویا در انتهای 

رفتن سریع و حرکات کششیراه  
دقیقه 20  

 هفته سوم

 و چهارم
رصد ضربان قلب بیشینهد 45  

مارپیچ زیگزاگ و  صورتبهدویدن 

متر متناوب 30عبور از موانع به طول   

متر به شکل  30پویا در انتهای 

رفتن سریع و حرکات کششیراه  
دقیقه 20  

 هفته پنجم

 و ششم
درصد ضربان قلب بیشینه 45-50  

مارپیچ زیگزاگ و  صورتبهدویدن 

ناوبمتر مت 35عبور از موانع به طول   

متر به شکل  30پویا در انتهای 

رفتن سریع و حرکات کششیراه  
دقیقه 25  

 

انحراف استاندارد  ± اساس میانگینتمام اطالعات در این تحقیق بر

شامل:  ،های آماری توصیفیشده است. در این پژوهش از روش بیان

شاخص  و معیار برای محاسبه سن، قد، وزنمیانگین و انحراف

 - ها از آزمون شاپیروبودن توزیع دادهنرمالبرای تعیین  و بدنتوده

 یبودند، برا نرمالها داده یجا که تمامز آناویلکز استفاده شد. 

پارامتریک تی زوجی )تی وابسته( برای ها از آزمون داده لیوتحلهیتجز

کلیه هفته استفاده شد.  6مقایسه میزان تغییرات در هر گروه پس از 

و با  P<05/0داری وتحلیل آماری در سطح معنیعملیات تجزیه

ها، از برای آنالیز داده شد وانجام  21نسخه  SPSSافزار استفاده از نرم

 استفاده گردید.  21نسخه  SPSS افزارنرم

 نتایج

بر امواج مغزی  هفته تمرین تناوبیشش تأثیرحاصل از  جینتا

آماری قرار گرفته  لیوتحلهیتجزمورد  در دختران جوان غیرورزشکار

با استفاده از روش آمار  شدهآوریجمعاست. در ابتدا اطالعات و آمار 

شده  وتحلیلتجزیهتوصیفی و سپس با کمک روش آماری استنباطی 

های های آماری مربوط به ویژگیشاخص 2 شماره است. در جدول

 مختلف آورده شده است. هایگروهها در فردی آزمودنی

 

هاي فردي آزمودنیمعيار مربوط به ویژگیميانگين و انحراف -2 شماره جدول  

معیارانحراف ±میانگین  متغیر  

 10 تعداد

2/26±08/3 سن )سال(  

62/1±08/0 قد )متر(  

99/70±96/5 وزن )کیلوگرم(  

(مترمربعبدنی )کیلوگرم بر شاخص توده  96/1±04/27  

 

در نشان داد که  همبسته t با استفاده از آزمون هاداده وتحلیلتجزیه

در تمرین تناوبی  هفتهمتعاقب شش آلفامیزان تغییرات امواج مغزی 

وجود تفاوت معناداری آزمون آزمون در مقایسه با پیشمرحله پس

 .(1 شماره نمودار، 3شماره  )جدول( =001/0P)دارد 

 روه تمرین تناوبیدر گ همبسته مربوط به امواج مغزي آلفا tاطالعات آزمون  -3جدول شماره 

 تناوبی

 کانال آلفا
 آزمونپس آزمونشیپ

 یداریمعن
 معیارانحراف میانگین معیارانحراف میانگین

f3 35.75 2.16 45.95 2.80 0.001 

fz 33.03 2.38 42.79 2.54 0.001 

f4 34.37 3.16 44.24 3.28 0.001 

c3 34.43 2.22 43.56 2.93 0.001 

cz 33.11 2.49 41.56 3.52 0.001 

c4 33.74 2.58 42.36 2.69 0.001 



ارجمند و همکارانرستمی  

 1069                                                                                                4شماره  | 25دوره  | 1400 | آبان-هرم | ضیه فنامدوماه

 تغييرات امواج آلفا -1شماره  نمودار

نشان داد که میزان  همبسته t ها با استفاده از آزمونوتحلیل دادهتجزیه

تغییرات امواج مغزی بتا متعاقب شش هفته تمرین تناوبی در مرحله 

اری وجود دارد آزمون تفاوت معنادآزمون در مقایسه با پیشپس

(001/0P=2 شماره نمودار، 4 شماره ( )جدول.) 

 همبسته مربوط به امواج مغزي بتا در گروه تمرین تناوبی tاطالعات آزمون  -4جدول شماره 

 تناوبی

 کانال بتا
 آزمونپس آزمونشیپ

 یداریمعن
 معیارانحراف میانگین معیارانحراف میانگین

f3 33.09 3.22 42.04 3.30 0.001 

fz 32.49 2.23 41.29 3.26 0.001 

f4 33.75 2.44 42.60 3.03 0.001 

c3 34.34 2.71 43.28 3.05 0.001 

cz 32.42 2.51 42.65 3.05 0.001 

c4 32.70 2.14 42.25 2.41 0.001 

 

امواج بتا راتييتغ -2 شماره نمودار  
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 بحث

 برورزش تناوبی  تأثیرهدف اصلی این تحقیق بررسی 

نتایج تحقیق حاضر  .بود سالمامواج مغزی دختران جوان  راتییتغ

و بتا در  آلفامعناداری بر امواج  تأثیرتمرینات تناوبی  نشان داد که

 ورزشکارریغدر دختران جوان  آزمونشیپدر مقایسه با  آزمونپس

(، 2020و همکاران ) Ratheeداشته است و با نتایج تحقیق 

Moraeis ( 2007و همکاران ،)Haco ( 2015و همکاران،) 

همخوانی  (1385حسینی و همکاران )و  (1393همکاران )علیجانپور و 

 هاآنو همچنین در راستای تحقیقات داخلی و خارجی که همه دارد 

اما  .باشدمی ورزش بر امواج مغزی را گزارش کرده بودند، تأثیر

 ( و2015و همکاران ) Hoque تحقیق حاضر با نتایج تحقیق

Schneider ( 2009و همکاران) تمرین تناوبی بر  تأثیرهمخوان بود. نا

و بتا در این تحقیق با تحقیق علیجانپور و همکاران  آلفاافزایش امواج 

فعالیت الکتریکی قشر مغز در دوندگان استقامتی و افراد  همقایسکه به 

باشد. نتایج همسو می ،اندپرداختهدر حالت استراحت  غیرورزشکار

توان  ن پژوهش نشان داد که تمرین استقامتی مزمن موجب افزایشای

 هایلوبقشر مغز شده بود. در مقایسه بین  مطلق این دو موج در کلّ

وجود  داریمعنیقشر مغزی نیز بین ورزشکاران و گروه کنترل تفاوت 

نتیجه گرفت که تمرین استقامتی  توانمیچنین  طورکلیبه. [23] داشت

مزمن ممکن است موجب افزایش فعالیت الکتریکی مغز )امواج مغزی 

، تمرکز، خالقیت و نتیجه به افزایش هوشیاریو بتا( شود و در آلفا

همسو با نتایج تحقیق حاضر، . همچنین [23،24]شود آرامش منجر می

ورزش هوازی  دقیقه 90 ثرا در تحقیقی که (2010و همکاران ) فتایتی

 د نکردند، گزارش دادبررسی بر تغییرات الکتروانسفالوگرافی را حاد 

 از باالتری سطوح باال، هوازی آمادگی سطح با کنندگانشرکت که

 محرک برای استراحت شرایط در بتا و باال یآلفا ی پایین،آلفا کوهرنس

 منابع از تخصیص باالتر یک هدهندنشان احتماالً که دارند نورون

 از برخورداریبنابراین . [25]است  تکلیف نیازهای به نسبت شناختی

ر بهبود د آن نقش کردننشانگر واضح آلفا کوهرنس از باالتری سطوح

 هوازی سطح آمادگی از برخورداری کهجا از آن. استپایدار  توجه

 ازطریق شناخت یارتقا باعث است ممکن حاد هوازی ورزش و باال

بتا باعث بهبود امواج آلفا و  براینا، بنتوجه گردد سیستم افزایش

 ،26] تواند بر نتایج تحقیق حاضر صحه بگذاردشود که این امر میمی

و  Kraftدر تحقیق دیگری که همسو با نتایج تحقیق حاضر بود، . [27

 در مغزی خودیخودبه امواج تغییرات بررسی ( به2017همکاران )

 نتایج این تحقیق نشانپرداختند.  شدهادهدورزش صحرایی هایموش

 سطح بیانگر باال فرکانس با جافزایش اموا کهاین به توجه با که داد

طریق از مزمن استقامتی تمرین احتماالًبنابراین  ،باشدمی هوشیاری

 افزایش و بتا( باعث آلفا مغزی مغز )امواج الکتریکی فعالیت افزایش

و  Kimهمچنین  .[28] شودمی آرامش و خالقیت تمرکز، هوشیاری،

باعث  تمرین تناوبیدر تحقیقی نشان دادند که  (2020همکاران )

افزایش طول امواج طیف شد.  EEG یفیدر قدرت ط شتریب راتییتغ

دست آمد، فرکانس به یهااوج در تمام باند ریکه در آن مقاد آلفا و بتا

تحقیق با نتایج تحقیق حاضر ناهمسو بود  نیا نتایج .[29] بارزتر بود

، یحرکت - یپردازش حس یبرا ادیز یتقاضا لیدلممکن است به که

در زمان انجام تمرین  شدن به کششدر هنگام انتقال پاها از خم ژهیوبه

 به در تحقیقی( 2009و همکاران ) Schneider . اما[30] باشد تناوبی

. پرداختند مغز قشر الکتریکی بر فعالیت بدنیفعالیت اثراتبررسی 

، باعث لتردمی روی فزاینده بدنیفعالیتکه نتایج این تحقیق نشان داد 

 ،شدتمرین  از بعد بالفاصله فرونتال بخش الکتریکی فعالیت در افزایش

 مشاهده آهیانه مناطق در افزایش این کارسنج دوچرخه در کهدرحالی

 7 منطقه در بتا موج افزایش فعالیت باعث نوع سه هرهمچنین شد. 

فرونتال  بخش فعالیت میزان بدنیفعالیت از پس دقیقه 15شدند.  برادمن

 نشان افزایش سریپس بخش در فعالیت و یافت کاهش معنادار طوربه

نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق حاضر ناهمسو بود، از دالیل . [21]داد 

این موضوع را بیان  توانناهمخوانی این تحقیق با تحقیق حاضر می

 بدنیفعالیت مختلف انواع در مغز سازیفعال خاصّ الگوهایکرد که 

. [21،31]بدنی بستگی دارد فعالیت نوع و کنندگانشرکت عالقه به

همچنین از دیگر دالیل ناهمخوانی نوع پروتکل تمرین، شدت تمرین 

 در ( نیز2015) همکاران و Hoque ها بود. همچنینجنس آزمودنیو 

مغزی  امواج الگوی بر حاد هوازی ورزش اثر بررسی به خود مطالعه

 در ورزش از بعد بتا مطلق توان در افزایش دهندهنشان پرداختند. نتایج

اما تغییری در امواج آلفا مشاهده نشد که  ،بود ندهکنشرکت دو هر

. یج تحقیق حاضر ناهمسو بودانتایج مربوط به امواج آلفا با نت

 سازیفعال به منجر دتوانمی ادعا کردند که ورزش هاآن طورکلیبه

 مغزی مناطق در بتا توان مطلق در تغییرات ایجاد با مغزی قشر بیشتر

توان به تفاوت در نوع پروتکل از دالیل ناهمخوانی می .[32،33] شود

که پروتکل طوریهشده در این تحقیق اشاره کرد. بورزشی استفاده

 ،هفته بودز نوع تمرین تناوبی و به مدت ششتحقیق حاضر ا

ای جلسهتک و همکاران تمرین حادّ Hoqueکه در تحقیق درحالی
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ناشی از کردن عملکرد محدود یقشر مغز برا تیاگرچه فعال. بود

 یاحتمال یبه سازگار یامطالعه چیشناخته شده است، اما ه تمرین

 ره نکرده است.اشا تمرین تناوبی یایعملکرد مغز مرتبط با مزا

 یهاافتهیبه  قشر مغز عمدتاً تیفعال یدر مورد سازگار یقبل قاتیتحق

 نیاستراحت ب EEG، که تفاوت در استمحدود شده  یمقطع

 طورهمان. [20،34،35] دادیرا نشان م کردهتمرینورزشکاران و افراد 

قدرت آلفا در  رییبا تغ کردهتمریناران استراحت ورزشک EEG با که

 یرسد تظاهرات سازگارینظر مشود، بهیجهت مخالف مشخص م

 مطالعات .[20] باشدمتفاوت  مختلف تمرینی طیشرا نیعملکرد مغز ب

نسبت به افراد  کردهینتمرکه افراد  ندنشان داد نیهمچن یقبل

قشر مغز  تیرا با فعال یو حرکت یشناخت یهاتی، فعالنکردهتمرین

شدن منابع فعال لیدلممکن است به نیا .[36] دهندیکمتر انجام م

کرده در افراد تمرین اضافی کارانجام  یقشر مغز باشد، که برا یاضاف

کنند با قدرت یکه ورزش م ینوبه خود، افراد به .ستین یضرور

، شتریب یبارها یتوانند منابع قشر مغز را برایکمتر م EEG یفیط

 تیظرف نیا. [36] کنند رهیذخ گرید اعمال ای یزمان طوالنمدت

 تمرین با شدت باالمنابع تنها پس از  صیتخص یبرا افتهیشیافزا

از عضالت و  ی، بازخورد حسیبدن تیفعال یط در مشاهده شد.

شده به شدت ورزش، مدت و تالش درک یتنفس - یقلب ستمیس

 یهارندهیاز گ یطیمح یمهار یانقباضات مداوم، ورود با. دارد یبستگ

شود و یدر عضالت در حال ورزش منتقل م ییایمیو ش یکیولمتاب

 شیمنجر به افزاکار  نیا. [37] اندازدراه میرا  یمرکز یموتور حرکت

 دادن بهپایانآن  جهیشود، که نتیم یعضالن یدرک درد و ناراحت

جا که تحمل درد مربوط به ورزش در افراد آن از ورزش است.

 یهاگنالیبا س ییآشنا تمرین ورزشیبنابراین ، [38]متفاوت است 

 یهاسمیمکان یبررس یبراکلی طوربه .[39] کندیم جادیآوران را ا

فعالیت الکتریکی قشر مغز و در رابطه با تغییرات امواج مغزی  یاساس

بر عالوه الزم است. یشتری، مطالعات بهای ورزشیدر خالل فعالیت

 یهافقط به مکان یورزش یهایسازگار ایکه آ ستیمشخص ن نیا

احتمال وجود دارد  نیا همچنین .ریخ ایاند الکترود محدود شده خاصّ

 ریتأث EEG گنالیس یبر رو یکیو مکان یکیولوژیزیکه اختالالت ف

 یکیالکتر تیفعال زانیمتحقیق حاضر که در اینو  گذاشته باشند

 نبودمشخص  EEG راتییتغ یبرا یشده توسط عضالت اسکلتدیتول

ر این دحال، نیا با .های این تحقیق بودمحدودیت وکه این موارد جز

قابل اعتماد  به اثبات رسیده و قبالًروش استاندارد، که  کیاز تحقیق 

 عوامل استفاده شد نیا یاحتمال ریبه حداقل رساندن تأث یاست، برا

[40].  

 گیرینتیجه

 هایهای تحقیق حاضر نشان داد که فعالیتطورکلی یافتهبه

سطح قشر  در مثبتی تغییرات ایجاد باعث است ممکن مزمن ورزشی

عنوان امواج ی( شود. امواج آلفا و بتا که به)فعالیت الکتریک مغزی

توانند با می ،مربوط به حافظه، تمرکز، هوشیاری و خالقیت هستند

 انجام تمرینات تناوبی افزایش پیدا کنند.

 تشکر و قدردانی

 ،از کلیه عزیزانی که ما را در انجام این مقاله یاری کردند

 .یمکمال تشکر را دار
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