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 پژوهشیمقاله 
 بیشینه دختران فعالمدت کوتاهی و عملکرد هوازیبمصرف ملاتونین بر توان  ریتأث

 
 3مریم حسین زاده،  2محسن قنبر زاده، 2روح اله رنجبر، 1*فاطمه شیراوند

 

        11/12/79تاریخ پذیرش:                  11/11/79تاریخ دریافت: 
  

 چکیده

است  ییهاورزش در مهم  حرکتی زیست توانایی جسمانی و آمادگی اجزای از یکی که یهوازیب توان
مصرف حاد  ریتأثی بررس تحقیق حاضر، هدف دارند. حداکثر توان بازده سریع با و مدتکوتاه  اجرای به نیاز که
بود. برای انجام ی بدنتیتربدختران دانشجوی مدت کوتاهی و عملکرد هوازیبملاتونین بر توان  گرمیلیم 6

اکسیژن  حداکثر کیلوگرم، 16/55±62/9وزن  ،سال 5/93±92/3سن آزمودنی دختر ) 31کارآزمایی بالینی 
ملاتونین(  گرمیلیم 6مکمل )مرحله  9متقاطع در  صورتبه/دقیقه( لوگرمیک/تریلیلیم 85/12± 31/4 یمصرف

دقیقه پیش  18صورت تجویز تکدوز( ل حاد )بهیاری به شک مکمل دریافت کردند. کپسول نشاسته(دارونما )و 
دو حالت دارونما و مکمل تکرار شد. برای اطمینان از، از بین رفتن  از فعالیت ورزشی انجام شد. هر آزمون در

توان  روز درنظر گرفته شد. 1الی  5اثر تمرین و مکمل فاصله بین دو آزمون )حالت دارونما و مکمل( 
به ترتیب توسط پرتاب توپ مدیسن بال و  تنهنییپای بالاتنه و انفجاریت، قدرت وینگ آزمون ی توسطهوازیب

براى بررسى و مقایسه تأثیر مصرف توسط دینامومتر اندازه گیری شد،  وپادستقدرت  نیچنهمپرش طول و 
شان زوجی استفاد شد. نتایج ن Tتوان بی هوازی و عملکرد کوتاه مدت از آزمون  عدم مصرف ملاتونین بر و

(، در حالی که هیچ  ≥85/8P) شودیم یهوازیبباعث افزایش معنادار توان  ملاتونین گرمیلیم 6داد مصرف 
های قدرت انفجاری بالاتنه و پایین تنه و هم چنین قدرت دست و پا  پس از دریافت ملاتونین  یک از شاخص

 عال می توانند برای بهبود توان بی هوازی خود از دختران ف رسدیم(.  به نظر  ≤85/8Pتغییر معناداری نکرد )
 دقیقه قبل از  شروع فعالیت ورزشی بهره ببرند. 18میلی گرم مکمل  ملاتونین  6مصرف 
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Abstract 

Anaerobic power, which is one of the components of physical fitness and vital 

motor ability in sports requiring short and short term performance with maximum power 

output. The purpose of this study was to investigate the effect of acute consumption of 6 

mg melatonin on anaerobic power and short-term performance of female students in 

nursing education. For a clinical trial, 13 girls (21.5 ± 1.29 years old, 58.63 ± 2.69 kg, 

39.8 ± 4.17 mg / kg / min) were used for clinical trials. The crossover was administered 

in 2 stages of supplementation (6 mg melatonin) and placebo (starch capsules). Acute 

adjunctive supplement (as a single dose) was performed 30 minutes before exercise. 

Each test was repeated in placebo and supplements. In order to be sure, the elimination 

of the effect of the training and the complement of the distance between the two tests 

(placebo and supplemented) was considered 5 to 7 days. The anaerobic power was 

measured by the Wingate test, the upper and lower explosive strength, respectively, by 

means of the Madison Wing Ball and jump length, as well as the strength of the 

laparoscopy by the dynamometer. To evaluate and compare the effect of the use and 

absence of melatonin on anaerobic power and short-term performance of Paired t-test 

was used. The results showed that the intake of 6 mg melatonin significantly increased 

the anaerobic ability (P≤0.05), while none of the upper and lower body power indexes, as 

well as the ability of the hands and feet after melatonin administration, were altered (05 / 

0P≥). It seems that active girls can use 6 mg of melatonin supplement 30 minutes before 

exercise to improve their anaerobic power. 
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 ییغذا میرژ کنندهلیهستند که تکم یو مواد باتیترک ییغذا یهامکمل
ی نیست و اتازهموضوع  هامکملمصرف  .شوندیورزشکاران محسوب م

و دیگر مواد  هامکملکه ورزشکاران برای بهبود اجرای خود از انواع  تهاسسال
ی مختلف ورزشی نسبت هارشتهامروزه ورزشکاران در  .کنندیماستفاده  زایانرژ

که بخشی از این دستاوردها به علت  اندشده ترپرتوانو  ترعیسر به همتایان خود،
 (.3است )یی مختلف و نیروزاها ی غذاهامکملاز  استفاده ی رژیمی،هایکاردست

ی ورزشی برای بهبود عملکرد ورزشکاران هامکملدر همین راستا استفاده از 
 میزان به ورزشی یهامکمل مصرف امروزهدر حال افزایش است.  سرعتبه

تمرین  مراحل در که یافت توانیم را ورزشکاری کمتر .است یافته رواج زیادی
 ورزشکاران  (.9) باشد نکرده آزمایش را ذاییغ مکمل چند یا یک خود ورزشی

، هانیتامیوزیادی برای بهبود عملکرد ورزشی از ترکیبات و موادی گوناگون مانند 
سدیم،  کربناتیب فسفاتی پروتئینی و کربوهیدراتی، هامکملمواد معدنی، 

که  همچنان . کنندیمی کمکی استفاده روافزاین عنوانبهآسپارتات، الکل، کافئین 
بر  هاآنبه بررسی اثرات  ازین ،ابدییمی افزایش اهیتغذی هامکملاستفاده از 

استیل –N متوکسی 5) نیملاتون. دینمایماجرای ورزشی انسان ضروری 
یع که به درون گردش خون و ما است پتوفانیتر نهیدآمیاستریپتامین( از مشتقات 
 94ی هاگنالیسملاتونین از  (. ریتم سنتز و ترشح1) گرددیممغزی نخاعی تراوش 

 (.4) شودیمی سوپراکیاسماتیک مغز کنترل هاهستهواقع در  زاددرونساعته 
از غدد پینه آل و برخی  هنگامشب عمدتاً، نوروهورمونی است که نیملاتون
 یکیبا تار نیانسان سنتز و ترشح ملاتون در( .6،5) شودیم ی دیگر ترشحهابافت

 از بیش برابر 38 شب طول در پلاسما ملاتونین غلظت کهیطوربه شودیشروع م

خود به اوج  شبمهین 4تا  9و در ساعت  ( 4،1است ) روز طول در ماده این غلظت
هستند و  رفعالیغ هیشبک یهانور در سلول یهارندهیطول روز گ در (.4) رسدیم

( 3/8-38)  است که مصرف شدهداده. نشان شودیترشح م یکم نیملاتون جهیدرنت
خستگی،  احساس ی،آلودگخوابملاتونین در مردان سالم جوان منجر به  گرمیلیم

کاهش هوشیاری، ضعف در تعادل و هماهنگی حرکتی می شود، برای مثال زمانی 
فرد آهسته  العملعکس زمان شود، افتیدر روزگرم ملاتونین در طول میلی 38که 
(. 5) ابدیی صحیح کاهش میهاپاسخو تعداد  افتهیکاهشی فرد اریهش شود،می

 ) وانیحو  (2-39(، انسانبسیاری از مطالعات آثار مطلوب ملاتونین بر ورزش را در 
. اعمال نیروزای این مکمل از طریق تغییر انرژی موجود طی انددادهنشان  (31،34
 از ملاتونین در شرایطی که عدم دسترسی به انرژی پس .است( 34-36)ورزش 
 که پژوهشی .اثر نیروزایی را دارد نیتریقو ،شودیمی مهم محسوب هاتیمحدود

 عملکرد کوتاه مدت  بر مزمن شکل به چه و حاد شکل به چه این مکمل تأثیر به

مطالعات  همه همچنین، در .نشد یافت باشد، پرداخته و توان بی هوازی در دختران
  ملاتونین مطلوب آثار به توجهبا. اندانجام شده آزمودنی های مورد مطالعه مرد بوده

 و الگوى زندگى شرایط تغذیه، وضعیت که امر این و بودن تازه و همچنین بدیع و

 شده انجام های سایر پژوهش به نسبت ایرانى دختران در استراحت و خواب

 بر مکمل این آثار بررسی به باید این حیطه در شود می احساس است، متفاوت

 مطالعات از طرفی .پرداخت دختران کوتاه مدت در بی هوازی و عملکرد توان

بر توان بی هوازی و عملکرد کوتاه  ملاتونین مصرف آثار درباره تر عمیق و بیشتر
 و نحوه به و رسانده مکمل یاری این از استفاده در را ورزشی متخصصین مدت

 این انجام از هدف بنابراین، .کند کمک می ورزشکاران در آن مصرف میزان

ی و عملکرد هوازیبملاتونین بر توان  گرمیلیم 6مصرف  ریتأثلعه بررسی مطا
 ی است.بدنتیترببیشینه در دختران دانشجوی  مدتکوتاه

 روش تحقیق
به شکل متقاطع و یک سوکور انجام  که بود کاربردی و تجربی نیمه نوع از تحقیق این انجام روش

 به نسبت هایآزمودن مرحله، دو شد و در دهاستفا آزمودنی گروه یک حاضر از تحقیق در ؛شد

از دختران دانشجوی  نفر 31 شامل ی تحقیقهایآزمودن .قرار گرفتند برسی مورد خودشان
با دارا بودن شرایط لازم جهت  داوطلبانه صورتبهکه  بودند اهواز شهید چمران دانشگاه یبدنتیترب

 هاآنو میانگین وزن  سال 5/93±92/3 هایآزمودنسن  نیانگیم .در تحقیق شرکت کردند ورود
 پرسشنامه پزشکی و سابقه پرسشنامه طریق از افراد، کلی کیلوگرم بود. سلامت 62/9±16/55

 بر کتبی مبنی نامهتیرضا هایآزمودن همه همچنین . شد ارزیابی بدنی فعالیت شروع برای آمادگی

 هایآزمودن تحقیق، انجام از قبل .دندکر کامل پیش از ورود به تحقیق را تحقیق پروتکل در شرکت

و  آنتروپومتریک یهااندازه آشنایی جلسه آشنا شدند. در پایان هاآزمون اجرای نحوه و شرایط با
به روش بیوالکتریکال  هایآزمودنبدون چربی  تودهو  چربی درصد ،وزن قد، شامل ترکیب بدن

 1/1جنوبی )مدل  کشور کرهاخت س بدن ترکیب گرلیتحل دستگاه از استفاده باامپدانس 

Olympia  ) بدنی فعالیت آزمون مراحل برگزاری در تا شد خواسته آزمودنی ها از .شد یریگاندازه 

 شدید ی ورزشیهاتیفعال انجام از آزمون، شروع ساعت پیش از 94ولی  دهند ادامه را خود روزمره

هر در  خودداری نمایند. مکملی-ای غذیهت یهافراورده یا مصرف و غذایی رژیم در تغییر هرگونه و
به  آزمونظهر برای انجام  39صبح الی  2ساعت  از هایآزمودن دو مرحله آزمون )مکمل/ دارونما(،

 زیندارد، تجو یو عوارض نامطلوب ستین یسم نیملاتون نکهیبا توجه به ا .کردندیمآزمایشگاه مراجعه 
نیم ساعت پس  هایآزمودن (1) است ایمن انسان یبرا شدههیدر محدوده توص نیملاتون گرمیلیم 6

. فاصله زمانی نیم ساعت بین مصرف کردند دارونما / ملاتونین آزمون را شروع گرمیلیم 6از مصرف 
 6ی اخیر که نشان دادند )مصرف دوز مشابهی از ملاتونین )هاافتهمکمل و شروع فعالیت را با توجه ی

 ستمیس ،کندیمالیت ورزشی شدید از استرس اکسیداتیو جلوگیری دقیقه پیش از فع 18( گرمیلیم
ی هاآزمون. (38) ( انتخاب شدبخشدیمبهبود  هاستیفوتبالدر  ایمنی بدن و متابولیسم چربی را

در  مدتکوتاهپیشین که به بررسی عملکرد  شدهانجامتحقیق حاضر با توجه به تحقیقات 
 (31،35)ند شدانتخاب  اندپرداخته هاستیفوتبال

 یهوازیبی توان ریگاندازه
ثانیه رکاب زدن وینگیت روی دوچرخه  18ی از آزمون هوازیبی توان ریگاندازهبرای 

 کنندگانشرکتاستفاده شد. در این آزمون  ( ساخت کشور سوئدE 512مدل ) مونارک
 18بر اساس وزن هر شخص به مدت  شدهمیتنظمقاومت  هیعلبعد از گرم کردن، 

کیلوگرم به  815/8برای هر فرد  شدهاعمالیه با تمام توان رکاب ردند. مقاومت ثان
 توان، میانگین اوج همچون ییهاشاخص افزارنرم بود. ازای هر کیلوگرم از وزن بدن

 گذاشت. شاخص محقق در اختیار داد برون عنوانبه را یهوازیب توان حداقل توان و

 حداقل توان و حداکثر بین فاصله در خستگی تنانداخ ریتأخبه  توجه با خستگی نیز

 .(32)شدمحاسبه  زیر فرمول طریق از توان
 388 ÷ حداکثر توان × (حداقل توان - حداکثر توان) = شاخص خستگی

 مدتکوتاهی عملکرد ریگاندازه
، قدرت هادستقدرت انفجاری ی ریگاندازهاز طریق  مدتکوتاهبررسی عملکرد 

 پرش توسط پرتاب توپ مدیسن بال، دست ها و پاها به ترتیب انفجاری پاها، قدرت
 (.31،35انجام شد ) دینامومتر طول و

 (پرتاب توپ مدیسن بال )قدرت انفجاری دست
 با را توپ و باز شانه عرض اندازهبه پاها ستاده،یا پرتاب خط پشت شوندهآزمون 

 همه .دادیم نجاما دودست با را توپ پرتاب عمل و نه گرفتهیس جلوی در دودست
 هر برای آزمون نیا کیلوگرمی استفاده کردند. 4از توپ مدیسن بال  هایآزمودن

توان بالاتنه فرد  دهندهنشان رکورد، نیبهتر و شدیم انجام دومرتبه کنندهشرکت
 .(31)  شدیم  محسوب
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 پرش طول )قدرت انفجاری پاها(
و پاها  قرارگرفتهت خط پرش ی او پشهاپنجهنوک کهیدرحالآزمودنی بایستی  

را  هادستاز هم فاصله دارد قرار گیرد. آزمودنی، برای پرش  متریسانت 18حدود 
به جلو و راست کردن  هادست، زانوها را خم کرده و با پرتاب دادهتاببه عقب 

 .دهدیمزانوها پرش را انجام 

 گرفتن دست قدرت
مدل )الیبره شده دستیقدرت گرفتن دست با استفاده از دینامومتر ک 

YAGAMI   )کهیدرحال هایآزمودن .ی شدریگاندازهساخت کشور ژاپن 
از بدنشان فاصله داشت  ایستاده بودند و دست برترشان به سمت پایین بود و

یک  بافاصلهدر دست گرفتند. آزمون برای هر آزمودنی دو بار و  دینامومتر را
قرار  مورداستفادهبرای تجزیه تحلیل  دقیقه استراحت انجام شد و بهترین رکورد

 گرفت.

 قدرت پاها
. کندیمدرجه خم  28ایستاده و پاها را حدود  موترنایدآزمودنی روی  کهیدرحال

ی دسته کهیطوربهطول دسته دینامومتر متناسب با قد فرد از قبل تنظیم شد، 
 آزمونصاف  کاملاًبالاتنه  کهیدرحالدینامومتر روی سطح ران قرار داشت. سپس 

یک دقیقه استراحت  بافاصلهآزمون برای هر آزمودنی دو بار و  نیا انجام شد.
 قرار گرفت. مورداستفادهبرای تجزیه تحلیل   انجام شد و بهترین رکورد

 تجزیه و تحلیل آماری
 ابتدا .انجام شد 91نسخه  SPSS افزارنرم از استفاده با هاداده لیوتحلهیتجز

 با شد. استفاده توصیفی آمار از پراکندگی و مرکزی یهاشاخص محاسبه برای

 بررسى براى .شد بررسى هادادهبودن  ویلکز طبیعى–شاپیرو  آزمون از استفاده
ی و عملکرد هوازیبتوان  ملاتونین بر مصرف عدم و مصرف ریتأث و مقایسه

 هاآزمونسطح معناداری  .شد استفاده زوجى تى آزمون از بیشینه مدتکوتاه

(85/8P≤  ).در نظر گرفته شد 

 نتایج

حداکثر  .و بدن بیترک ،وزن ،قد سن، ازجمله هایآزمودن توصیفی یهایژگیو
 آورده شده است 3اکسیژن مصرفی در جدول 

 .مشخصات آزمودنی های پژوهش3جدول 

 شاخص خستگی
 بیترتهنگام مصرف ملاتونین و دارونما به  هایآزمودنشاخص خستگی میانگین 

از آزمون تی  آمدهدستبهبود. با توجه به نتایج  95/61±55/4 و 53/1±44/51
پس از  هایآزمودنی در شاخص خستگی معنادارتفاوت  زوجی، مشخص شد

 (.3نمودار ()=3/8Pنبود )ریافت مکمل نسبت به دارونما د

 
 یهوازیبتوان 

 بیترتهنگام مصرف ملاتونین و دارونما به  هایآزمودن ی اوجهوازیبمیانگین توان 

با توجه به نتایج  وات بر کیلوگرم وزن بدن بود. 41/4±16/3و  53/3±95/5
 هایآزمودنی اوج هوازیبان از آزمون تی زوجی، مشخص گردید که تو آمدهدستبه

 .(9نمودار )(=P 83/8)پس از مصرف مکمل نسبت به دارونما توان بیشتر بود. 

 

  آماره میانگین و انحراف معیار

  سن)سال( 92/3±5/93

  قد)سانتی متر( 61/5±55/363

  وزن )کیلوگرم( 62/9±16/55

11/9±15/99 )2BMI(kg/m  
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 مدتکوتاهعملکرد 

 قدرت انفجاری دست

 بیترتهنگام مصرف ملاتونین و دارونما به  هایآزمودن پرتاب توپمیانگین 

از آزمون تی  آمدهدستبهبود. با توجه به نتایج  متر 25/1±15/8 و 46/8±81/4
پس از  هایآزمودنی در قدرت انفجاری دست معنادارتفاوت  زوجی، مشخص شد

 نبوددریافت مکمل نسبت به دارونما 
 (51/8 P=() 1نمودار.) 

 
 

 قدرت انفجاری پاها
 بیترتهنگام مصرف ملاتونین و دارونما به  هایآزمودن پرش طولمیانگین 

از آزمون تی  آمدهدستبهبا توجه به نتایج بود.  متر 48/3±99/8 و 99/8±11/3
پس از  هایآزمودنی در قدرت انفجاری پای معنادارتفاوت  زوجی، مشخص شد

 (.4نمودار () =P 49/8نبود )دریافت مکمل نسبت به دارونما 

 

 

 
 گرفتن دست قدرت

هنگام مصرف  هایآزمودن به دینامومتر دستی توسط واردشدهنیروی میانگین 

نیوتن بود. با توجه به  11/91±43/1و  65/91±91/1 بیترتو دارونما به  ملاتونین
ی در قدرت گرفتن معنادارتفاوت  از آزمون تی زوجی، مشخص شد آمدهدستبهنتایج 

 (.5نمودار ()=P 23/8نبود )پس از دریافت مکمل نسبت به دارونما  هایآزمودندست 

 
 

 قدرت پاها
هنگام مصرف ملاتونین و دارونما به  هایآزمودن مومتر توسطبه دینا واردشدهنیروی میانگین 

از آزمون تی زوجی،  آمدهدستبهنیوتن بود. با توجه به نتایج  11±55/95 و 56±59/99 بیترت
پس از دریافت مکمل نسبت به  هایآزمودنی در قدرت گرفتن دست معنادارتفاوت  مشخص شد

 (.6نمودار ()=P 65/8نبود )دارونما 
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 بحث

ی و هوازیبمکمل ملاتونین بر توان  ریتأثهدف از تحقیق حاضر بررسی 

اساس نتایج  بر بیشینه دختران دانشجوی تربیت بدنی بود. مدتکوتاهعملکرد 

ملاتونین  گرمیلیم 6پس از مصرف  هایآزمودن یهوازیبتوان  آمدهدستبه

نیم ساعت  هاینآزمودزمانی که  کهیطوربه؛ابدییممعنادار افزایش  طوربه

نسبت به حالت دارونما توان  ملاتونین را دریافت کردند قبل از فعالیت مکمل

وات بر کیلوگرم وزن بدن و  53/8به ترتیب  یهوازیباوج و میانگین توان 

عوامل خستگی هنگام فعالیت . بود شتریب وات بر کیلوگرم وزن بدن 11/8

متفاوت با عواملی هستند که باعث خستگی در فعالیت  مدتیطولانورزشی 

و خستگی در برابر تکلیف حفظ نیرو زودتر  شوندیمانقباضی بسیار شدید 

 ریتأث(. گستردگی و توالی زمانی خستگی عضلانی تحت 98-99)افتدیماتفاق 

ی سازوکارهایکی از  .سن، وضعیت سلامتی و نوع فعالیت ورزشی است

افزایش غلظت  شودیمی هوازیبکه باعث افزایش توان احتمالی ملاتونین 

     استپس از فعالیت  لاکتات کبد و کاهش غلظت لاکتات پلاسما

یی روزاینملاتونین بر  ریتأثبک و همکاران به بررسی  (.35،36،91،94،95)

 38ی پرداخته است. مصرف هوازیبی در آستانه شدت هاتیفعالملاتونین در 

ملاتونین نیم ساعت قبل از فعالیت باعث  لوگرمیکهر  به ازای گرمیلیم

 ی وهوازیبافزایش زمان رسیدن به واماندگی ورزش شنا در شدت آستانه 

گروهی  ژهیوبهمکمل  کنندهافتیدرکاهش لاکتات در هر دو گروه  نیچنهم

در تحقیق  (. بک و همکاران91شد )که ملاتونین را در شب دریافت کردند 

و اثر کمک نیروزایی ملاتونین را  هاموشزمان فعالیت  دیگری ارتباط

. به گروه تجربی نیم ساعت قبل از انجام فعالیت شنا در قراردادندی موردبررس

 بر کیلوگرم مکمل ملاتونین تزریق شد. گرمیلیم 38ی هوازیبشدت آستانه 

اترین فعالیت وامانده ساز در بال کهیهنگامنتایج نشان داد که مصرف ملاتونین 

(. در پژوهشی 35است )بوده  مؤثرترمعناداری  طوربهانجام شد  سطح فعالیت

نشان داد  جینتا ی دیابتی انجام شد،هاموشکه توسط آجیل و همکاران روی 

(. 96دهد )یمی را در عضلات و کبد افزایش سلولدرونکه ملاتونین کلسیم 

در  نقباض عضلانیبهبود مکانیسم ا ی عضلات بهسلولدرونافزایش کلسیم 

 )آزموندر تحقیق حاضر  شدهانجام آزمونی همانند هوازیبحین فعالیت 

که شامل  مدتکوتاهی، عملکرد هوازیبتوان  برخلاف .کندیموینگیت( کمک 

پس از دریافت ملاتونین تغییر  بود، وپادستقدرت دست و پا و قدرت انفجاری 

ی مطالعات هاافتهبا ی یق حاضراز تحق آمدهدستبهمعناداری نکرد. نتایج 

(. همچنین 39) تحقیق آتکینسون و همکاران همخوانی دارد ازجملهگذشته 

 گرمیلیم 6توسط آنتی و همکاران نشان داد که مصرف  شدهانجامپژوهش 

 کاهش هوشیاری، رغمیعلساعت پیش از انجام فعالیت مقاومتی  3ملاتونین 

ش بیشینه و یا قدرت عضلانی ندارد  که توانایی پر حادی بر ریتأث گونهچیه

همسو با نتایج تحقیق حاضر است. یکی از دلایلی که در تحقیقات قبلی برای 

است، کاهش دمای مرکزی بدن است که منجر  شدهگزارشکاهش عملکرد 

ی عصبی و هاامیپبه کاهش کشش تارهای عضلانی و کاهش سرعت انتقال 

آثار  اندداده(. محققان نشان 33د )شویمکاهش عملکرد عضلانی  جهیدرنت

 (.39رفت )ساعت بعد از مصرف از بین خواهد  1-4هیپوترمیک ملاتونین 

را بر عملکرد ذهنی  ریتأثبیشترین  نی( ملاتونگرمیلیم 5مصرف ) نیهمچن

از پژوهش  آمدهدستبه. نتایج گذاردیم مدتکوتاهنسبت به عملکرد ورزشی 

مکاران نشان داد که ملاتونین باعث کاهش چاتاسی و ه توسط شدهانجام

 ریتأث(. این محقق به بررسی 31،35) شودیمبیشینه  مدتکوتاهعملکرد 

 مدتکوتاهی و هوازیبی ملاتونین بر عملکرد گرمیلیم 5و  5دوزهای 

طور کل بودند که به یاحرفه یهاستیفوتبال قیتحق نیا یهانمونه پرداخت.

 بال، سنیپرتاب مد را که شامل پرش اسکات، یزهوایب های بار آزمون 1

 افتیساعت پس از در مین، بود یآزمون چابکو  قدرت پنجه دست پنج پرش،

پژوهش نشان داد  نیا جیانجام دادند. نتا نیملاتون گرمیلیم 5و  5 دوزهای

 کهیو دارونما وجود نداشت، درحال نیملاتون گرمیلیم 5 نیب یتفاوت چیه

در  نیملاتون گرمیلیم 5 افتیورزشکاران پس از در بیشینه دتمرد کوتاهلکعم

 نیبه رابطه ب یاندک قاتی. ازآنجاکه تحق(31) افتیبا دارونما کاهش  سهیامق

 نی، ا9836اند، لذا در سال پرداخته یو عملکرد ورزش نیزمان مصرف ملاتون

 یشینهب مدتبر عملکرد کوتاه نیزمان مصرف ملاتون ریتأث یبررس یمحقق برا

 ی بیشینههوازیدر صبح را بر عملکرد ب نیملاتون گرمیلیم 6مصرف  ،یورزش

پس  هایقرارداد. آزمودن یدر عصر موردبررس هاستیفوتبال یشناختعملکرد و 

پرتاب  )پرش اسکات، یعملکرد یهاآزمون ،یصبح گاه نیملاتون افتیاز در

)زمان  یو شناخت( یآزمون چابک قدرت پنجه دست، پنج پرش، بال، سنیمد

نشان دادند مصرف  جی. نتا(35انجام داد ) 39،5،36ساعت  العمل( را درعکس

 .ندارد معناداری  ریدر بعدازظهر تأث یهوازیعملکرد ب بر نیصبح هنگام ملاتون

و هایپوترمی ( 91-92 ) ثار ملاتونین بر سیستم قلبی عروقیآبرخلاف 

ی موردبررستوسط محققان  وسیعی طوربهملاتونین که  (،1،33،39،18)

آثار ملاتونین بر عملکرد  ی نهیدرزم شدهانجامی هاپژوهش است، قرارگرفته

عواملی که ممکن است  ازجمله. استبسیار محدود  مدتکوتاهی و هوازیب

توسط مطالعات پیشین شده باشد  آمدهدستبهمنجر به اختلاف در نتایج 

مانی بین مصرف مکمل و شروع به زمان دریافت مکمل، فاصله ز توانیم

مصرفی، شدت فعالیت، سطح آمادگی جسمانی و جنسیت  دوز فعالیت،

 ریتأثمکانیسم دقیقی برای  شدهانجام(. در مطالعات 33نمود )اشاره  هایآزمودن

  ذکر نشده است. مدتکوتاهی و عملکرد هوازیباین مکمل بر توان 
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 پیشنهادات و محدودیت های تحقیق
به دمای بدن و  توانیمی قرار نگرفت، موردبررسدی که در  این تحقیق که از موار

محققان قرار  موردتوجهاشاره نمود که در تحقیقات آینده باید  هایآزمودنضربان قلب 
 تغذیه، گیرد. هم چنین از محدودیت های این تحقیق میتوان به شرایط خواب،

محقق نبود.هم  کنترل تحت آزمون در شرکت زمان در هایآزمودنفعالیت  و استراحت
آزمون اما سعی محقق  در شرکت هنگام هایآزمودن انگیزش کنترل چنین  عدم

 بود هایآزمودنانگیزه  شیبرافزا

این مکمل بر  ریتأث سیرکادین ریتم را بر روی میزان ریتأثمحققان می توانند تاثیر 
 راتییتغ مکمل بر مصرف حاد و مزمن این ریتأثعملکرد ورزشی بررسی نمایند.

دمای بدن، فشارخون،  ازجملهزیر بیشینه  تیفعال نیح یدر سوخت مصرف جادشدهیا
 تبیین شوند. رگذاریتأثی هاسمیمکانضربان قلب و... بررسی شود تا 

 کلی یریگجهینت

ی دختران دانشجوی هوازیبتوان  بر اساس تحقیق حاضر ملاتونین منجر به افزایش
است. با توجه به نتایج  ریتأثیببیشینه  مدتکوتاهاما بر عملکرد ؛ شودیمی بدنتیترب

می توانند برای بهبود عملکرد  که ورزشکاران رسدیمتحقیق حاضر، به نظر 
سود  شدههیتوصاز این مکمل در مقادیر  ی و کاهش احساس خستگی،هوازیب

ر در ورزشکار اصلی که باعث افزایش این متغی سازوکار، همچنان وجودنیا باببرند.
ی انسانی نیاز حوزهی در ترگستردهو  ترقیدقناشناخته است و به تحقیقات  شودیم

 است. 
 

 تشکر و قدر دانی 
بدینوسیله نویسندگان مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود را از کارشناسان 

 آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران چمران

 .میدارند اعلام علیزاده اکبر علی دکتر آقای و رمی محمد دکتر آقای اهواز،
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