
 چکیده

و هورمون رشد شبه  زولیکورت ریقادم ،یجسمان یبدن، آمادگ بیبر ترک کسیآر ا یت نیاثر تمر بررسی هدف از این مطالعه

شهر  داریباشگاه ف یگاریرسینفر از زنان فعال سالم غ 38عبارت بود از،بود. جامعه آماری این تحقیق  سرم زنان فعال1نیانسول

 کرده بودند که ینداشتند که بصورت داوطلبانه اعالم همکار یخاص یماریسالم بوده و ب ،یکه از نظر سالمت عموم یبندرانزل

نموده  یاعالم آمادگ ق،یدر انجام تحق یرهمکا یبر هدف برا ینمونه در دسترس و مبتن به عنوان زن فعال نفر 02 تعداد تأینها

پس از پر نمودن فرم رضایت نامه و  مربوطه شرکت نمودند. یپژوهش به کار خود ادامه دادند و در آزمون ها انیو تا پا

کیلوگرم بر متر مربع(  BMI 62/1±26/00سال،  25/02±02/5تجربی )سن  ره، گروهنف 12 گروه دو آزمودنی ها بهسالمت، 

 به روش تصادفی ساده تقسیم شدند. کیلوگرم بر متر مربع(، BMI 52/1±12/00سال،  20/02±12/0سن و گروه کنترل )

به تمرین  TRXن المللی دقیقه زیر نظر مربی بی 52 – 22جلسه در هفته به مدت  8هفته تمرینی،  2گروه تجربی به مدت 

جهت سرد  دقیقه آخر جلسه به حرکات کششی 5و  ن به گرم کردن اختصاص داده شددقیقه ابتدایی جلسه تمری 12پرداختند؛ 

پرس  ن،یوارونه از طرف ییپارو ده،یشامل جلو ران با تسمه در حالت خواب TRX یمقاومت ناتیتمر. کردن اختصاص داده شد

بود. گروه اسکات، جلو بازو با تسمه و پشت بازو با تسمه  ن،یاز طرف ها تتسمه، شنا با حرکت دس پا به حالت طاق باز با

ی آزمایشگاهی ها یآزمون گیر ،ساعت قبل و بعد از برنامه تمرینی 03. در برنامه تمرینی پژوهشگر شرکت نداشتندکنترل 

ی تحقیق ها هیافت گرفت. انجامعت، چابکی و تعادل( )قدرت، استقامت، انعطاف پذیری، سرو میدانی ( IGF-I)کورتیزول و 

. در (p<25/2)تواند اثرات معنی داری بر برخی شاخص های فیزیولوژیک داشته باشد می TRXهفته تمرین  2نشان داد که 

 باعث ایجاد تغییرات معنی داری در میزان شاخص توده بدن، درصد چربی بدن، قدرت باالتنه، TRXتحقیق حاضر تمرینات 

. اما در تحقیق حاضر بر شاخص (p<25/2)قدرت پایین تنه، انعطاف پذیری، سرعت، چابکی، تعادل و استقامت هوازی شد

نتایج تحقیق حاضر نشان داد، تمرینات  .(p>25/2)نشد دیده کورتیزول و هورمون رشد شبه انسولین یکهایی همچون:  

TRX شود می ، استقامت، انعطاف پذیری، سرعت، چابکی و تعادل()قدرت افزایش برخی از عوامل آمادگی جسمانی باعث 

د. همچنین این تمرینات موجب افزایش سطح کورتیزول و فاکتور رشد شبه بخش می زنان فعال را بهبودو آمادگی جسمانی 

 .شد؛ هر چند این افزایش از نظر آماری معنی دار نبود 1انسولین 
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