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 چکیده
نقشی ضروری در تنظیم عملکرد عضلات اسکلتی ورزشکاران  Dهیدروکسی ویتامین  52سطوح سرمی  هدف:

، درصد چربی و عملکرد ورزشی Dدارد. با این حال هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین سطوح ویتامین

 ورزشی مختلف استقامتیهای شتهنفر از ورزشکاران ر 03 :شناسیروش مردان ورزشکار تمرین کرده بود.

کیلوگرم  00/97 ± 92/2، وزن متر 69/475 ± 45/5سال، قد  30/50 ± 52/0توانی با میانگین سن  -و قدرتی
های شاخص گیریاندازه از مترمربع، بعدکیلوگرم بر  52/5 ± 24/55( BMIو شاخص توده بدنی )
 آنهاصورت ناشتا از ه ب  D3گیری سطوح ویتامیناندازه سی سی نمونه خون وریدی جهتآنتروپومتریکی، پنج 

گرفته شد. سپس جهت اندازه گیری توان هوازی ورزشکاران از آزمون شاتل ران، قدرت عضلانی تحتانی و 
ضلانی ان عو تو قدرت پنجه دستفوقانی به ترتیب آزمون های پرس سینه و پرس پا، قدرت دست ها از آزمون 

قدرت و  با توان هوازی، D3ط بین سطوح ویتامین ی بررسی ارتبااستفاده گردید. برااز آزمون پرش عمودی 

اری بین ارتباط مستقیم و معناد: هایافته یب همبستگی پیرسون استفاده گردید.توان عضلانی از آزمون ضر

ی توان عضلان و پنجه دستحتانی و فوقانی، قدرت قدرت عضلانی اندام ت با توان هوازی، D3سطوح ویتامین 
 .(P<32/3)ورزشکاران دیده شد بدن درصد چربی با D3ارتباط معکوسی بین سطوح ویتامین  وورزشکاران 

در ورزشکاران تمرین  Dگفت که سطوح بالای ویتامین  توانی م آمده دسته براساس نتایج ب: نتیجه گیری

ملکرد عارتباط معناداری با عملکرد جسمانی آنها دارد، به طوری که سطوح بالای آن می تواند باعث بهبود  کرده
 در ورزشکاران تمرین کرده گردد.
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Abstract 

Aim:  Serum levels of 25-hydroxyvitamin D play an essential role in regulating the function of 

athletes' skeletal muscles. However, the aim of the present study was to investigate the 

relationship between vitamin D levels, fat percentage and athletic performance of trained male 

athletes. Methods: 30 athletes of different endurance, strength and power sports with average 

age of 23.03 3 3.45 years, height 172.96 14 4.14 meters, weight 67.33 5 5.65 kg and body mass 

index (BMI) 22.81 22 2.28 kg / m2, after measuring anthropometric indices, 5 cc of venous 

blood fasting samples were taken to measure vitamin D3 levels. Then, to measure the aerobic 

power of athletes, shuttle thigh test, lower and upper muscle strength were used, chest press and 

leg press tests, hand grip test, hand strength test and vertical jump test were used. Pearson 

correlation coefficient test was used to evaluate the relationship between vitamin D3 levels with 

aerobic power, strength and muscle power. Result:  There was a direct and significant 

relationship between vitamin D3 levels with aerobic power, lower and upper limb muscle 

strength, hand grip strength and muscle strength of athletes and inverse relationship between 

vitamin D3 levels with fat percentage in athletes. Conclusion:  Based on the results, it can be 

said that high levels of vitamin D in trained athletes have a significant relationship with their 
physical function, so that high levels can improve performance in trained athletes. 
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 مقدمه
 آن در افراد مختلف تی، وضعیبر سلامت Dویتامین متعدد  راتیتأث لی، به دلراًیاخ

 کیاثرات کلاس .(4)به یک موضوع پژوهشی رو به رشد تبدیل شده است
 D3  نیتامیو یدروکسیه ید-4،52 یعنی فعال آن تیتوسط متابول D نیتامیو
(5(OH )4،52 )یروده و حفظ سطح فسفات کاف میشود، که جذب کلسیم جادیا 
 .دکنیم ریپذرا امکان یاستخوان، رشد استخوان و بازساز یسازیکان یبرا

 گردندتنظیم می D نیتامیو یهارندهیتوسط گ D5(OH )4،52 یکیولوژیاثرات ب
. مطالعات (5)دستنیمربوط ن میکلس سمیبه متابول وبافتها وجود دارد  ریکه در سا

, 0) تواند در بافت چربی ذخیره گرددمی Dاند که ویتامین مختلف نشان داده
را  D نیتامیو یانباشت مقدار قابل توجه لیپتانس یبافت چرب به طوری که .(5

در اضافه وزن و  یعنی) ابدیگسترش  یکه توده چرب یهنگام ژهیدارد، به و
غلظت گردش چاق در افراد داده شده است که . هر چند که نشان (یچاق
توان . با این حال می(9, 2) است غیر چاقکمتر از افراد  D 52    (OH)خون

گفت که توده چربی بدنی و درصد چربی بدن یک نوع پیشگوی قوی در رابطه 
ای را فرضیه هیمطالعات اول. (7) باشددر افراد مختلف می Dبا وضعیت ویتامین 

با کاهش  یبا چاق گردش خوندر  D5(OH )4،52 شیکه افزا مطرح نمودند
 یسرم OH) D )52، یبازخورد منفمکانیسم  قیاز طر OH) D )52 یسنتز کبد
در  تیمتابول یریگبه اندازه D نیتامیو تیوضع یابیارز. (2) دهدیرا کاهش م

 یشتری، که از ثبات بدارد یبستگ OH) D  )52 گردش آن در سطح پلاسما،
 یشتریرا با دقت ب D نیتامیو رهیدارد و ذخ یشتریعمر ب مهیبرخوردار است، ن

 52 مقدار کافی ایکمبود  وعیشاگرچه  .(6) کندینسبت به فرم فعال منعکس م
(OH) D تیمعج از جملهآن  فیتعر یمورد استفاده برا یارهایسرم بسته به مع ،

متفاوت  اریبس یمطالعات محدوده سن، فعالیت بدنی تی، قومییفصل، عادات غذا
 . (43) است
 یاز بافت چرب سازی اسیدهای چربآزاد یقدرتمند برا یمحرک یبدن تیفعال
در  "4حبس شده D " نیتامیتوان تصور کرد که ویم نیبنابرا. (44) است
. شودیم جیشده( بس رهیذخ ی)همراه با چرب یبدن تیتوسط فعال یچرب یسلولها
 52از سرم  یشتریب یهاغلظت مختلف، مطالعات تئوری نیاز ا تیدر حما

(OH) D ا ر یبالاتر یبدن تیفعال 5گزارشی-خودی که در پرسشنامه را در افراد
 (OH) 52 شیافزا . مطالعه دیگری نیز،(42-45) کرده بودند، نشان دادگزارش 

D نمود داشتند، گزارشی بدن تیفعال ی ازسطوح بالاتر کسانی که را در یسرم 

 Dبین میزان فعالیت بدنی و سطوح سرمی ویتامین  ارتباط. هر چند که (49)
 ربط (،در معرض آفتاب بودناغلب به عوامل مخدوش کننده )به عنوان مثال 

 ریکه ورزش ممکن است تأث دادنشان  ریمطالعات اخنتایج  اما شودداده می
. علاوه بر این، سان و همکاران داشته باشد D نیتامیو تیبر وضع یو عل میمستق
 03لاغر در پاسخ به  افراددر  D 52 (OH)ی غلظت سرم(؛ بالا رفتن 5347)
. نشان داد 0اوج اکسیژن مصرفی ٪73 با شدت یورزش دوچرخه سوار قهیدق
مدت  بلافاصله پس از ورزش مشاهده شد و به D 52 (OH) در گردش شیافزا
همان در ، ای دیگرسان و همکاران در مطالعه .(47) ساعت ادامه داشت 55

 شروندهیپ یاستقامت یهفته ورزش دوچرخه سوار 2 گروه گزارش داده است که
 یدر طول ماهها ) VO2peak 93 -72٪، دوره، سه دوره در هفته قهیدق 03)

مسن سرم در مردان   OH) D )52 یزمستان از هرگونه کاهش در غلظتها
 )بدون در نظر گرفتن هر گونه تغییراتی در بافت چربی( جلوگیری کرده بود

 

1 Trapped 
2 Self-report. 
3 VO2 Peak 

 هیدر سطوح توص یسرم D  52 (OH)حفظ غلظت توان گفت. بنابراین می(42)
د مختلف )مانن یهورمونها مینقش آن در سلامت استخوان، تنظ لیشده به دل
عملکرد  ( ونیوستاتی، منیستاتیرشد، فول ی، فاکتورهاکیآنابول یهورمونها
 که نشان داده شد طوری کهبه .(46) است یورزشکاران ضرور یعضلات برا

 ددگریعضلات در افراد ورزشکار م کاراییباعث بهبود عملکرد و  D3 نیتامیو

(، اخیرا در مطالعه خود نشان 5353. رمضانی احمدی و همکاران )(54, 53)
سازی هفته مکمل 45هوازی را بدنبال بهبود ظرفیت هوازی و عملکرد بی دادند

ه کازیاسک و . این درحالی است ک(55) در مردان فعال نشان دادند Dویتامین 
با  OH) D )52 گونه ارتباطی را در بین سطوح سرمی(، هیچ5349همکاران )

گزارش های نخبه را در فوتبالیست 5قدرت عضلانی و حداکثر اکسیژن مصرفی
(؛ در پژوهش 5346. این در حالی است که اراضی و همکاران )(50) نکردند

پارامترهای مربوط به عملکرد از با  D 52 (OH)خود ارتباط بین سطوح سرمی 
و قدرت عضلانی در زنان نوجوان  Vo2 max)) حداکثر اکسیژن مصرفی جمله

ای خود با بررسی در مطالعه (5345) 2. فورنی و همکاران(4) را گزارش نمود
آمادگی جسمانی و پارامترهای مربوط به  ، ترکیب بدنیDوضعیت ویتامین

 D (OH)گونه ارتباطی بین سطوح شجویان دانشگاهی نشان داد که هیچدان
وجود نتایج ضد . (54) وجود ندارد Vo2maxبا حداکثر قدرت عضلانی و  52

ونقیض و نمونه آماری مختلف از جمله وضعیت آمادگی افراد مورد مطالعه 
گویای این مسئله می باشد که جهت روشن تر شدن سطوح ویتامین د و ارتباط 

 به اجرای تحقیقاتآن با برخی فاکتورهای مرتبط با اجرا در ورزشکاران نیاز 
لذا پژوهش حاضر برآن است که ارتباط بین  بیشتری در این زمینه می باشد.

ازی ورزشکاران هوا درصد چربی و عملکرد هوازی و بیرا ب Dسطوح ویتامین 
 توانی ورزشکاران تمرین کرده بررسی نماید.-استقامتی و قدرتی

 
 

 روش پژوهش
باشد. جامعه پژوهش حاضر می همبستگی-تحلیلیرح پژوهش حاضر از نوع ط

کیل آباد تشتوانی شهرستان خرم-را ورزشکاران رشته های استقامتی و قدرتی
هدا و فراخوانی اجرای پژوهش در بداشدددگدداه داد. بددین منظور پس از اعلددام

های ورزشی مذکور در سطح شهرستان و همچنین معیارهای های رشتههیئت
راد )دارا بودن تمرینات ورزشی منظم ورود به پژوهش شامل ورزشکار بودن اف

 عروقی و دیابت-های خاص )قلبیاخیر(، عدم داشتن بیماری  یکسالل در طو
های سال و عدم سابقه مصرف مکمل 52تا  42و فشدار خون و ...(، رده سنی 
نفر به عنوان نمونه اماری پژوهش  02تعدداد  Dورزشدددی از جملده ویتدامین 

گیری خون بصدورت ناشتا اول پس از نمونهند. سدپس در جلسده انتخاب شدد
گیری شددداخص هددای و انددازه Dجهدت ارزیددابی میزان سدددطوح ویتدامین 

انتروپومتریکی شدامل: قد )متر نواری(، وزن )ترازوی دیجیتال(، شاخص توده 
، In Body( و درصد چربی بدن ورزشکاران با استفاده از دستگاه BMIبدنی )
هوازی با اسدددتفاده از آزمون دو رفت و هدای عملکردی شدددامل توان مولفده

برگشدت )شداتل ران(، قدرت عضلانی اندام تحتانی )پرس پا( و فوقانی )پرس 
تفاده از آزمون پرش عمودی سددینه(، قدرت هندگریو و توان عضددلانی با اسدد

 گیری شد.اندازه
متر  53گیری توان هوازی شدددامل مسدددافت تل ران جهت اندازهآزمون شدددا

اشد باین آزمون بیشینه و پیشرونده می شدت اجرا گردید.بصدورت رفت و برگ
تر شدددود، سدددخت سدددان و هر چه به پایان نزدیکتر میکه در اغاز آطوریبه

4 Vo2max 
5 Forney and et al. 
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و سرعت در هر مرحله  گرددن آزمون بصورت چند مرحله اجرا میگردد. ایمی
ر ای بوق یا آزیشددود. آزمودنی با شددنیدن صدددمترونوم تنظیم می توسددط یک
کند و بایسددتی همزمان با شددنیدن آژیر بعدی به انتهای دویدن میشددروع به 
متری رسیده باشد و بلافاصله مسیر بازگشت را طی نماید. هر مرحله  53مسیر 

ر بر کیلومت 2انجامد که در مرحله اول سرعت از ازمون یک دقیقه به طول می
 2/6و  6باشددد و سددرعت ازمون در دقیقه دوم و سددوم به ترتیب سدداعت می

کیلومتر بر  2/3کیلومتر بر سددداعت اسدددت. از این مرحله به بعد در هر دقیقه 
کیلومتر بر ساعت است اضافه  2/42سداعت آزمون تا دقیقه بیست و یکم که 

 50تا  54رحله مرحله بوده که از م 50. حد نهایی مراحل آزمون (55) گرددمی
ماند. جهت برآورد حداکثر اکسددیژن مصددرفی از فرمول سددرعت ثابت باقی می
 زیر استفاده خواهد شد:

 Vo2max)سرعت( =  9– 5/57

و پرس  نهیدر حرکات پرس س نهیشیتکرار ب کیبه صورت  ی نیزانقدرت عضل
گرم کردن با وزنه  یبرا ، ابتداهر ورزشکارRM پس از محاسبه . شد پا گرفته

 93تا 23را انجام داده و سپس، به دلخواه، با حدود  نهیسدبک حرکت پرس س
را با  نهیشددیتکرار ب کی تیحرکت انجام داده و در نها 43تا  2درصددد رکورد 
 حیفرد حرکت را صددح کهی. در صددورتدادندفرد انجام  هری نیمقدار وزنه تخم

هر فرد به  RM4تا  یافته شی، وزنه افزاکندانجام داده و درخواست وزنه بالاتر 
هر  4RMشد تا یم ب عملیترت نیبه هم زی. در مورد پرس پا نایدمیدسدت 

 4گیری پرش عمودی از آزمون سارجنتبرای اندازه .(52) گردیدفرد مشخص 
اسددتفاده شددد. در این آزمون پس از سدده تکرار اجرای پرش عمودی، بهترین 
رکورد آزمودنی در حداکثر ارتفاع گرفتن آن و ثبت علامت از طریق انگشدددت 

 یریگاندازه. قدرت هند گریو نیز جهت (59) میانی بر روی دیوار ثبت گردید
ساخت ) یدست نامومتریبا د توانی-ورزشدکاران قدرتیقدرت گرفتن دسدت در 

از هر  انجام شددد. لوگرمیک 3,2و دقت  لوگرمیک 3,4ژاپن( با وضددوح  کشددور
 یرا با انگشددتان و کف دسددت محکم رو نامومتریخواسددته شددد تا د یآزمودن

، وردندآ نییخود را در امتداد تنه پا یآنها سدپس اندام فوقان دسدتگاه نگه دارد.
که نه آرنج و نه  ی، به طورداشتندیرا نگه م یکه مسدافت مشدخص یدر حال

را با اسدددتفاده از حداکثر  نامومتریکردند، و دیلمس م یدسدددت را به بدن نم
 ی، از افراد خواسته شد تا در حالشیآزما نیدر طول ا گرفتند.یقدرت عضله م
را آزادانه در امتداد  گرید یاند و اندام فوقانز هم جدا کردهخود را ا یکده پداها
رای بررسی . ب(57) ( انجام شدلوگرمی)ک براساسها یریاندازه گ .سدتندیبدن با

ها از آزمون شاپیروویلک استفاده شد. در صورت نرمال طبیعی بودن توزیع داده
های وابسدددته از آزمون بین متغیربودن توزیع داده ها جهت بررسدددی ارتباط 

 54پارامتریک همبستگی پیرسون استفاده شد. کلیه محاسبات توسط نرم افزار 
SPSS 32/3 داریشود و سطح معنیانجام می P <   .در نظر گرفته شد 

 

 

 هایافته
شدددده ارائه  4ویژگی های توصدددیفی و انتروپومتریکی آزمودنی ها در جدول 

 .است
 

 

 

 

 

1 Sargent Test 

 

 

 آزمودنی هاهای . ویژگی1جدول 

 گروه 
سن 

 )سال(

قد 

 )متر(

وزن 

 )کیلوگرم(
BMI 

(2kg/m) 

سابقه 

 تمرین

 )سال(

استقامتی 

 نفر(11)

40/50        

96/5 ± 

59/470  

24/0 ± 

59/95  

50/5 ± 

29/55  

53/4 ± 

40/5 

55/4 ± 

 -قدرتی

توانی 

 نفر( 11)

60/55 

56/5 ± 

59/475  

77/0 ± 

53/73 

42/2 ± 

39/50  

32/5 ± 

70/0  

52/4 ± 

 

، Dنتدایج تحلیل آماری مربوط به ارتباط بین سدددطوح ویتامین 5در جددول 
ن توااست. براساس نتایج بدست امده می ارائه شده Vo2maxدرصد چربی و 

، ارتباط Vo2maxو  Dگفت که ارتباط معنادار و مستقیم بین سطوح ویتامین 
و درصد چربی ورزشکاران استقامتی  Dمعکوس و معنادار بین سطوح ویتامین 

و درصددد چربی وجود  Vo2maxو همچنین ارتباط معکوس و معناداری بین 
 (.5و  4(، )نمودار > P 32/3دارد )

و  ید، درصد چرب نیتامیسطوح و نیارتباط ب. 2جدول 

Vo2max یورزشکاران استقامت. 

 VO2max مولفه  متغیر
درصد 

 چربی 

سطوح 

 ویتامین 

r 229/3  793/3 -  

P 3/333* 3/334* 

VO2max 
r - 735/3 -  

P  - 3/335* 

 (.> P 32/3* )معنی داری در سطح 
 

 
 در ورزشکاران استقامتی Vo2maxو  D. ارتباط مثبت بین سطوح ویتامین 4نمودار 
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 درصد چربی و  یدر ورزشکاران استقامت  D نیتامیسطوح و نیارتباط مثبت ب. 5نمودار 

 

ارتباط معنادار و مستقیم بین سطوح ویتامین د و قدرت عضلانی، قدرت 
هندگریو ارتباط معکوس و معنادار بین سطوح ویتامین د و درصد چربی 

که ارتباط معکوس (، درحالی > P 32/3توانی وجود دارد ) -ورزشکاران قدرتی
 -ن قدرتیشکارابین قدرت عضلانی، توان عضلانی پایین تنه و درصد چربی ورز

  (.˃ P 32/3 باشد)توانی معنادار نمی
 

 

با قدرت عضلانی و  . ارتباط سطوح ویتامین د، درصد چربی3جدول 

 پنجه دستقدرت 

 مولفه  متغیر
قدرت 

 عضلانی

قدرت 

پنجه 

 دست

توان 

عضلانی 

 پایین تنه

سطوح 

  Dویتامین 

r 290/3 296/3 970/3 

P *333/3 *357/3 *339/3 

 درصد چربی 
r 559/3 - 522/3 - 542/3 - 

P  442/3 326/3 555/3 
 (.> P 32/3* معنی داری در سطح )

 و نتیجه گیری بحث

، درصد چربی و Dپژوهش حاضدر با هدف بررسدی ارتباط بین سطوح ویتامین
نتایج   عملکرد هوازی و بی هوازی مردان ورزشددکار تمرین کرده انجام شددد.

، درصد چربی و Dارتباط معناداری بین سطوح ویتامین  پژوهش نشان داد که
VO2max  ورزشکاران استقامتی وجود داشت. به طوری کهVO2max  بالاتر

ا و درصدددد چربی پایین تری ر Dدر افرادی کده سدددطوح بالاتری از ویتامین 
 VO2maxداشدتند مشاهد گردید و همچنین ارتباط معکوس و معناداری بین 

یافته پژوهش حاضر با نتایج و درصدد چربی ورزشدکاران استقامتی دیده شد. 
(، 5345(، فورنی و همکاران )5345هدای کونددوراکیس و همکداران )یدافتده

( 5353(، و رمضددانی احمدی و همکاران )5349جاسددترزبسددکا و همکاران )
کده بدا نتایج فیتزجرالد و همکاران . درحدالی(56, 52, 55, 54) مسدددو بوده
ناهمسددو  4(5342( و کزیاسددک و همکاران )5349د و همکاران )(، تاد5345)
تواند به علت نوع ها می. یکی از علل ناهمسدددو بودن نتایج(04, 03, 50) بود

 

1 Książek and et al. 
2 Verhaar and et al. 
3 Gerdhim and et al. 
4 Montero-Odasso and et al. 
5 Beaudart and et al. 

که فیتزجرالد و همکاران در میزان آمادگی آنها باشدددد، به طوریها و آزمودنی
ای هاکی روی یخ جهت ارزیابی ارتباط بین دو از بازیکنان حرفه مطدالعه خود

انها استفاده کرده بود. اردستانی و   2maxVOو میزان  Dمتغیر سطوح ویتامین 
تنفسی -و آمادگی قلبی D( ارتباط مثبت بین سطوح ویتامین 5344همکاران )

را در بزرگسددالان سددالم بدون توجه به عامل های سددن و جنسددیت گزارش 
 و D نیتامیسددطح و نیب یکه همبسددتگ توان گفت. از طرفی می(05) نمودند

VO2max بود ترشددیب ،را داشددتند یبدن تیفعال زانیم نیکه کمتر یدر افراد 

(50) .VO2max اسدددت. یکار فرد تیکننده ظرف نییم تععدامل مه کید 
VO2max انتقال خون به یانیشدددر ژنیاکسددد یبرون ده قلب، محتوا بده ،

ح سط شود.یعضلات محدود م نیتوسط ا ژنیعضدلات فعال و اسدتخراج اکس
را کاهش دهد و مقاومت  یممکن اسدددت برون ده قلب OH) D )52 نییپدا

از طرفی  .ابدیکاهش  VO2max جهیدهدد و در نت شیرا افزا یطیعروق مح
تواند به یم  OH) D )52 نییپا یکه سدددطح سدددرم توان گفدتدیگر، می

اهش و ک الیفشدددار خون، اختلال عملکرد اندوتل شی، افزاوکاردیم یپرتروفیه
و همکاران  یاردسددتان. (50) کمک کند(  VO2max) ژنیحداکثر جذب اکسدد

 کم تواند در افراد با سددطحیم OH) D )52 سددطح ( اظهار داشددت که5344)
 ری، تأثارندد ی رابدن تیفعال ییکه سددطح بالا ینسددبت به افراد یبدن تیفعال
، ریطبق شواهد منتشر شده اخ. (05) داشته باشد VO2maxبر  یشدتریب دیمف

واکنش  شیو افزا هیعملکرد ر نییپا یهابا شدداخص D نیتامیو نییسددطح پا
 ژهیو به و یاز آنجا که عملکرد ورزشدد. (00) در ارتباط اسددت ییهوا یمجار
، هرگونه (05) دارد یبستگ هیر نهیبه عملکرد به( VO2max) یهواز تیظرف

تواند بر یاندام م نیبر عملکرد ا D نیتامیکننده و تیتقو ایدو  یاثر محدافظت
در برخی از مطدالعات  بگدذارد. مفیددی ریورزش تدأث نیدر ح یعملکرد هواز

از طریق مکمل سددازی در یک دوره زمانی خاص باعث   Dسددطوح ویتامین
. (09, 02) افزایش سدطوح سرمی آن و افزایش ظرفیت هوازی افراد شده بود
و درصد  Dدر مطالعه حاضدر هدف اصدلی بررسی ارتباط بین سطوح ویتامین 

 بود که نتایج وجود ارتباط معنادار را نشان داد. 2maxVOچربی با میزان 

از جمله نتایج دیگر پژوهش حاضددر، وجود ارتباط مسددتقیم و معنادار سددطوح 
بود. از  توانی-لانی پایین تنه ورزشکاران قدرتیبا میزان قدرت عض Dویتامین 

عات توان به مطالهمسو با نتایج پژوهش حاضر نیز میجمله مطالعات با نتایج 
(، گیلسانز و همکاران 5332) 0(، گردهیم و همکاران5333) 5ورهار و همکاران

 2(5345(، بیودارت و همکاران )5344) 5(، مونترو اوداسدددو و همکاران5343)
, 4) ( اشدداره نمود5346( و اراضددی و همکاران )5342کزیاسددک و همکاران )

 7(، تادد و همکاران5344) 9و مطالعاتی از جمله استوکتون و همکاران (07-55
( نتایج 5342) 6( اوریسدددیا  و همکاران5347) 2(، فیربرن و همکاران4953)

توجه به مطالعات انجام  . با(52-50) ناهمسدو با نتایج پژوهش حاضدر داشتند
توان گفت که اکثر مطالعات انجام گرفته در رابطه با سطح ویتامین گرفته می

D فت توان گزی بوده است و یا میساقدرت عضلانی بیشتر از طریق مکمل و
و قدرت  Dکده اکثر مطدالعدات وجود ارتباط بین دو مولفه سدددطوح ویتامین 

ه کمندان( انجام گرفته است، درحالیعضدلانی را در افراد با رده سنی بالا )سال
و قدرت عضلانی با استفاده از  Dدر پژوهش حاضر ارتباط سطوح پایه ویتامین 

پا و هند گریو در ورزشددکاران رشددته های های پرس سددینه، پرس تسددت
ه از توان گفت کیتوانی ارزیابی گردید، با این حال م –اسدددتقدامتی و قدرتی 

6 Stockton and et al. 
7 Todd et al and et al. 
8 Fairbairn and et al. 
9 Orysiak and et al. 
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های مختلف پژوهش همسدددو بودن نوع روش تحقیق و نمونهجملده علدل نا
 D نیتامیکه و گزارش نمود 5330انجام شده در  مقاله مروری کباشدد. یمی

بود به ی آنکه هدف اصدددل عنوان یک روش بالینیبه تواند یمن ییبده تنهدا
 فیدر سالمندان ضعو یا کاهش خطر افتادن  بدنیعملکرد  ایو  یقدرت عضلان

 یعضلان یهادر سلول D نیتامیو یهارندهیگ. (59) شودیم هیتوصباشدد، می
 یبر بافت عضددلان D نیتامیو میمسددتق ریاند که از مفهوم تأثشددده ییشددناسددا
موضوع  نیدر مورد ا یکم اریحال، مطالعات بس نیبا ا. (57) کندیم یبانیپشت
 یباعث ضعف عضلان D نیتامیگزارش شده است که کمبود و اند.کرده قیتحق

قدرت هندگریب  . ارزیابی(52) شودیم 5نوع  یعضلان یبرهایکاهش فهمراه 
گیری مولفه قدرت در پژوهش حاضر با بود های اندازهیکی دیگر از مشدخصه
مسدددتقیم و توانی ارتباط -در ورزشدددکاران قدرتی Dکه با سدددطوح ویتامین 

( در یک پژوهش مشابه ارتباط 5342معناداری داشت. کزیاسیک و همکاران )
را مورد بررسی قرار  Dقدرت هندگریو جودکاران نخبه مرد و سطوح ویتامین 

های ورزشی رزمی از رشته. (57) دادند که با نتایج پژوهش حاضدر همسو بود
ه ها بباشد که قدرت دستهای ورزشی میهجمله جودو و کشتی از جمله رشت

ای اصدددلی در حرکدات مختلف گرفتن لیاس حریف در جودو و عنوان مولفده
اشد. بانقباضات مکرر ایزومتریک و دینامیک در گرفتن دست و پای حریف می

با هدف بدسددت آوردن قدرت  یورزشدد هایرشددته گونه نیا بنابراین تمرینات
ممکن  نیا. (57) گرددها امری مهم تلقی میدستدر بالا به خصوص  یعضلان
قدرت گرفتن دست در  و OH) D )52 سدطح نیارتباط ب لیاز دلا یکیاسدت 

حاضدر باشد که شامل کشتی گیران و توانی در پژوهش -ورزشدکاران قدرتی
 جودوکاران تمرین کرده بودند.

یکی دیگر از نتایج پژوهش حاضدددر وجود ارتباط مثبت و معنادار در سدددطوح 
و توان عضددلانی در پرش عمودی به ازای هرگیلوگرم از وزن بدن  Dویتامین 

 نیهمچن (؛5345) گرانیو د سیکوندوراکتوانی بود.  -ورزشدددکداران قدرتی
 کنانیدر باز پرش عمودیو  D نیتامیسدددطح و نیب یه مثبت و معناداررابط

 انیکه هم در دوره انتقال خارج از فصددل و هم در پا را گزارش نمودندفوتبال 
 ریما تأث یها افتهیبراسدداس شددواهد،  .(56) شددد یریدوره مسددابقه اندازه گ

ه ک ییرهایمس دهد. یدرت پرش را نشان مو ق ییبر توانا D نیتامیو یاحتمال
 بصددورت احتمالگذارد  یم ریتأث یعضددلان تواناییبر  D نیتامیآنها و قیاز طر

جود اثرات و نیانتقال ا یبالقوه برا سددمیمکان نیحال، چند نیبا امی باشددد. 
باشد  هعضل نیسنتز پروتئ میممکن است مربوط به تنظ D نیتامیاثرات و دارد.

 یعضددلان یدر سددلول ها D (VDR) نیتامیو یها رندهیوجود گ لیکه به دل
 D نیتامی، سددطح ونیعلاوه بر ا .(23) بگذارد ریتأث یتواند بر توده عضددلان یم
گذارد،  یم ریآن تأث یها رندهیگ یبر رو یو فعال سددداز انیدر سدددطح ب زین

و سطح  یو تعداد نسب یعضدلان یعصدب ی، هماهنگیبر توده عضدلان نیبنابرا
ثابت  یاز آنجا که به خوب .(24) گذاردیم ریتأث IIنوع  یاچهیماه افیمقطع ال

 ،پرش، قدرت عضدددله ییکننده توانا نییعامل تع نیشدددده اسدددت که مهمتر
 ری، هرگونه تأثاسددت یعضددلان یعصددب یو هماهنگ IIنوع  یعضددلان یبرهایف
 ریتأث زیپرش ن تیدپدارامترهدا بده نوبده خود بر ظرف نیا یبر رو D نیتدامیو
از آنجایی که ماهیت اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین . (56) گذاردیم

سطوح مختلف ویتامین د و توانایی پرش در ورزشکاران بود، بهتر بود که سایر 
عضدددلانی  -مولفه های اثر گذار بر توانایی پرش از جمله هماهنگی عصدددبی

ورزشکاران نیز اندازه گیری گیری نمود و بهتر است که در پژوهش های اینده 
حاصدل از مکمل سدازی ویتامین د در طی یک دوره زمانی بر شاخص رات اث

های مرتبط با اجرا و عملکرد ورزشدکاران تمرین کرده دارای سطوح مختلف 
 ویتامین د انجام شود. 

 گیرینتیجه
توان گفت که ارتباط معنادار بین سطوح می های بدست آمدهبراساس یافته
قدرت عضددلانی اندام تحتانی، قدرت  ،2maxVO، درصددد چربی و Dویتامین 

هندگریو و توان عضلانی ورزشکاران تمرین کرده وجود دارد. به طوری که 
و طرفیت هوازی در ورزشکاران هوازی در بین افرادی که  2maxVOافزایش 

بالاتری را داشتند مشاهده گردید و بالاترین سطوح قدرت  Dسطوح ویتامین 
 Dه بودند که سطوح بیشتری از ویتامین و توان عضدلانی در بین افرادی ک

 را داشتند.

 تشکر و قدردانی

پژوهش حاضر برگرفته از طرح پژوهشی پایان نامه تصویب شده دانشجوی 
توسط  66کارشدناسدی ارشد رشته فیزیولوژی وزشی محض در اردیبهشت 

شددورای تحصددیلات تکمیلی دانشددکده علوم انسددانی و اجتماعی دانشددگاه 
هم چنین بدین وسیله از کلیه افرادی که ما را در اجرای  باشد.کردستان می 

 گردد.تشکر می این پژوهش یاری نمودند تقدیر و

 : نویسندگان این مقاله، هیچ نفع متقابلی از انتشار آن ندارند. تعارض منافع
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