
 چکیده

باشد. با فعالیت بدنی منظم زنان از نظر جسمی و روحی های کنترل عوارض دوران یائسگی میهمنظم یکی از را تمرینات ورزشی

هشت هفته  مقایسه اثربه همین دلیل هدف از این پژوهش . کنندمیتوانایی خود را برای مقابله با عوارض دوران یائسگی تقویت 

های منتخب ترکیب بدن و آمادگی بر شاخص (MICTو تمرینات تداومی با شدت متوسط ) (HIITتناوبی شدید )تمرینات 

از زنان شهر بندر نفر   23بود.  یائسه چاقزنان عروقی و میزان لذت بردن از فعالیت بدنی -سالمت قلبیهای جسمانی، شاخص

 ±37/3کیلوگرم و شاخص توده بدن  23/34±49/9وزن  سال، 55/53 ±13/3سن  ،متریسانت 23/353±32/2 قد )میانگین انزلی

ها به گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب شدند. آزمودنی( به صورت نمونهکیلوگرم بر مترمربع 52/23

 چرخ کارسنج قهیدق 35متشکل از  HIIT نی. تمر( تقسیم شدند. =31n) MICT( و گروه =31n) HIITطور تصادفی به دو گروه 

به  هیثان 35/55) یابیو فاز باز تیشد: فاز فعال میبه دو فاز تقس قهیدق 35از  قهیهردق ( بود.MHR) نهیشی% ضربان قلب ب45با شدت 

 55تا  یابیکردند و در طول فاز باز تیباالتر فعال ای قهیدور بر دق 355با حداکثر سرعت  هایآزمودن ت،یفعال ز(. در طول فابیترت

ضربان قلب % 15-35مداوم با شدت  چرخ کارسنج قهیدق 95متشکل از  MICT نیسرعت خود را کاهش دادند. تمر قهیدور بر دق

گرم کردن   یبرا قهیدق 5در هر دو گروه  هایانجام دادند. آزمودن قهیبر دق ردو 15را با حفظ سرعت  نیتمر هایبود و آزمودن نهیشیب

ضربان قلب کردند.  فعالیت کارسنجچرخ ینی( در هر روز تمرنهیشیضربان قلب ب% 95سرد کردن با شدت کم ) یبرا قهیدق 5و 

، متغیرهای پژوهش شامل، وزن، شاخص توده بدن و درصد چربی بدنثبت شد.  سواریدر طول دوچرخه قهیهر پنج دق نهیشیب

های آمادگی )شاخص پذیری، هماهنگی و تعادل، انعطافهوازیهای ترکیب بدن(، توان بی)شاخص نسبت دو کمر به دور لگن

، استرادیول و گلیسیریدچگال، تریلیپوپروتئین کم ،لیپوپروتئین پرچگالشامل:  عروقی-سالمت قلبیهای جسمانی(، شاخص

 33نسخه  SPSSهای بدست آمده از نرم افزار به منظور تجزیه و تحلیل داه تستوسترون، میزان لذت بردن از فعالیت بدنی بودند.

-، در مورد شاخصمستقل و وابسته استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد tاز روش  هاده شد. جهت انجام آزمون فرضیهاستفا

میزان قند خون  ،(=555/5P)ازیهوتوان بی، (=555/5P)، درصد چربی بدن(=559/5P)، شاخص توده بدن(=555/5P)های وزن

قبل و بعد از مداخله تمرینی تفاوت  HIITدر گروه  (=553/5P)و تستوسترون (=559/5P)سطح استرادیول (،=555/5P)ناشتا

، قند خون (=553/5P)هوازی، توان بی(=552/5P)روی درصد چربی بدن MICTآید. تمرینات دار بوجود میمعنی

دار داشت. با مقایسه اثر دو روش تمرینی تاثیر معنی (=555/5P)و تستوسترون (=553/5P)استرادیولسطح ، (=552/5P)ناشتا

، تعادل (=559/5P)، هماهنگی(=553/5P)پذیری، انعطاف( =559/5P)، شاخص توده بدن( =553/5P)مشخص شد، در مورد وزن

و میزان لذت عروقی -های سالمت قلبیزمینه شاخصداری بین دو گروه تجربی مشاهده شد. در تفاوت معنی( =552/5P)ایستا

توان گفت در کل با توجه به نتایج تحقیق می .(=243/5P)داری بین دو گروه مشاهده نشدمعنیتفاوت  بردن از فعالیت بدنی

، آمادگی های ترکیب بدنتمرینات تناوبی با شدت باال نسبت به تمرینات تداومی با شدت متوسط تاثیر بیشتری در مورد شاخص
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