
 چکیده
َازی بر سطَح آیریسیي   ّ هتیٍ  وسهاى هقٍا  ّ َازی، هقاٍهتیٍ  اتّ  ّدف از ایي تحقیق بررسی اثر یک دٍرُ تورٌی

ا   ّ ًَِ َاى هی باشد. ًو وَستاز گلَکس ٍ ترکیب بدى در دختراى ج ای خَى،ّ  َاى  38سرم، چربیّ  غیرفعال دختر ج

ٌترل)تعداد  ٍُ تقسین شدًد: گرٍُ ک دًد کِ ِب طَر تصادفی ِب چْار گر ًفر،  9دارای ٍزى ًرهال یا اضاِف ٍزى َب

دُ بدى:  50/25±80/4سي: گرم بر هترهربع، ًسبت دٍر کور ِب دٍر لگي:  28/23± 62/2سال، شاخص َت  05/0کیَل

َازی±75/0 دُ بدى: س 66/24± 29/2ًفر، سي:  9تعداد ( (، توریيّ  گرم بر هترهربع،  70/27±70/2ال، شاخص َت کیَل

هتی78/0± 04/0ًسبت دٍر لگي ِب دٍر کور:  دُ بدى:  60/24± 45/2ًفر، سي:  10تعداد ((، توریي هقٍا سال، شاخص َت

وسهاى74/0±03/0کیلَگرم بر هترهربع، ًسبت دٍر لگي ِب دٍر کور:  83/2±45/23 ًفر، سي:  10تعداد ( (، ٍ توریيّ 

دُ بدى:  00/4±60/26 سبت دٍر لگي ِب دٍر کور:  87/24±21/4سال، شاخص َت (. 79/0±03/0کیلَگرم بر هترهربع،ً 

ا   ّ ًَِ فتِ ِب هدت ًو ی سِ بار درّ  ّای تورٌی َازی شاهل  8در گرٍُ  شدت   دقیقِ با 65ّفتِ توریي ًوَدًد. توریيّ 

هتی شاهل 75-65 د. توریي هقٍا ِ، 65-75قیقِ)د 65% حداکثر ضرباى قلب َب تکرار،  8-12ست،  2-4% یک تکرار بیشٌی

وسهاى شاهل  9 ّای آزاد( ٍ توریيّ  ی) 65حرکت با دستگُا ٍ ٍزًِ  ای تورٌی واى شدت گرٍُّ  ِ  25دقیقِ باّ  دقیق

َازی ٍ  هتی با  25-30توریيّ  َلیي،  5دقیقِ توریي هقٍا س ای خَى ٍ ترکیب HOMAحرکت(. آیریسیي، ًا ، چربیّ 

ش یافت 8بعد از بدى قبل ٍ  وسهاى کّا  ّ ٍُ ًتایج ًشاى داد کِ آیریسیي سرم در گر دازُ گیری شد.   ّفتِ توریي ًا

(05/0p˂ ٍ د یافت HDL(. کلسترٍل، تری گلیسیرید  َْب ٌترل ب سبت ِب گرٍُ ک یً  ّای تورٌی (. ˂05/0p) در توام گرٍُ 

شٍ   ٌاداری کّا هتی ِب طَر هع َازی افسایش یافت HDLکلسترٍل در گرٍُ هقٍا  ٍُّ (.  با ایي حال، ˂05/0p) در گر

ی تغییری ًداشت) LDLدر تری گلیسیرید ٍ  ای تورٌی ّیچ یک از گرٍُّ  َلیي ٍ < 05/0pدر  س در  HOMA(. ًا

ی تغییری ًداشت ّای تورٌی  ٍُ اشتا در گر ش یافت اها قٌد خَىً  َازی ِب طَر هعٌاداری کّا ٍ <05/0p) گرٍُّ  (. ٍزى 

دُ ب دًُ شدشاخص َت ی تغییری هشّا ّای تورٌی ِ در دیگر گرٍُ  ش یافت اگرچ وسهاى کّا  (.<05/0p) دًی در گرٍُّ 

 ،ِ ًتیج هتی  8در  ٌات هقٍا ش هی دّد. توری دُ بدًی را کّا زىٍ  شاخص َت ٌیيٍ  وچ  ّ وسهاى، آیریسیيٍ  ّفِت توریيّ 

َازی سبب افسایش  ش کلسترٍل،ٍ  توریيّ  َلیي  HDLسبب کّا س ش ًا َازی سبب کّا ٌاتّ  ٌیي توری وچ هی گردد.ّ 

 ٍHOMA .هی گردد 
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