
 چکیذُ

: دس خْت بْبَد کاّص چاقی ٍ اضافِ ٍصى دس قطش فعال خاهعِ اص خولِ داًص صهیٌِ ٍ ّذف

تَخِ بِ اّویت ایي عَاهل بش سالهتی افشاد، بشسسی اثش فعالیت َّاصی بش ٍضعیت آهَصاى ٍ با 

 یبشسسباضذ. بٌابشایي، ّذف اص هطالعِ حاضش  خسواًی ٍ تشکیب بذى ایي گشٍُ الصم ٍ حیاتی هی

 آهادگی خسواًی ضاخص ّایی َّاصی با دٍ ضذت هختلف )باال ٍ پاییي( بش بذً تیفعال ّفتِ 8اثش 

 داسای اضافِ ٍصىٍ تشکیب بذى پسشاى داًص آهَص  ش اکسیظى هصشفی ٍ اًعطاف پزیشیهاًٌذ حذاکث

 بَد. 

پس آصهَى هی باضذ. -هطالعِ حاضش اص ًَع ًیوِ تدشبی ٍ اص طشح پیص آصهَى: سٍش ضٌاسی

خاهعِ آهاسی هطالعِ حاضش سا کلیِ داًص آهَصاى داسای اضافِ ٍصى الّیداى تطکیل دادًذ کِ اص 

بِ صَست داٍطلباًِ دس ایي هطالعِ ضشکت کشدًذ.  30تا  25فش با ضاخص تَدُ بذًی ً 30ایي بیي 

ًفشی توشیي  10بِ سِ گشٍُ  ّاپس اص بشسسی ّای اٍلیِ ٍ دسیافت سضایت ًاهِ اص ٍالذیي آصهَدًی

ّفتِ  8تقسین ضذًذ. قبل ٍ بعذ اص  ضاّذضذت پاییي ٍ گشٍُ َّاصی با ضذت باال، توشیي َّاصی با 

دسصذ چشبی، ضاخص تَدُ بذًی، ًسبت دٍس کوش بِ باسي، حذاکثش اکسیظى هصشفی ٍ  توشیي،

آصهَى اًعطاف پزیشی عضالت پطتی ٍ ّوستشیٌگ اًدام ضذ. هٌظَس اص ضذت باال توشیي تٌاٍبی 

  دسصذ ضشباى اٍج هی باضذ.   50تا  40دسصذ ٍ هٌظَس اص ضذت پاییي فعالیت با  55تا  50با ضذت 

 ًطاى داد کِ ّش دٍ ضذت توشیي ّوَاصی باعو    ّادادُ لیٍ تحل ِیحاصل اص تدض حیًتا :ّایافتِ

کاّص هعٌی داس ضاخص تَدُ بذًی، ًسبت دٍس کوش بِ باسي، دسصذ چشبی بذى ٍ افوضایص هعٌوی   

، اها تغییش هقابل تَخْی دس گوشٍُ کٌتوشل هطواّذُ    (p<  05/0) داس حذاکثش اکسیظى هصشفی ضذ

کٌتشل، دٍ گشٍُ توشیٌی با ضوذت بواال ٍ پواییي تفواٍت هعٌوی داسی دس      ًطذ. دس هقایسِ با گشٍُ 

 . (p < 05/0) ضاخص تَدُ بذًی، دسصذ چشبی بذى ٍ حذاکثش اکسیظى هصشفی ًطاى دادًذ

با تَخِ بِ ًتایح هطالعِ حاضش هی تَاى ارعاى ًوَد کِ اًدام فعالیوت ّوَاصی باعو     : گیشیًتیدِ

-ضاخص تَدُ بوذًی هوی  کاّص ٍ  بْبَد آهادگی خسواًیآى  دًبالکاّص هیضاى چشبی بذى ٍ بِ 

آهوادگی خسوواًی ٍ   ضَد. ّشچٌذ، تفاٍت قابل هالحظِ ای بیي دٍ ضذت ٍسصضوی بوش سواصگاسی    

 تشکیب بذًی هطاّذُ ًطذ. 

 توشیي َّاصی، آهادگی خسواًی، تشکیب بذىٍاطُ ّای کلیذی: 

 


