
 چکیده

مقایسه تمرین پیالتس با یوگا بر ترکیب بدن، عوامل منتخب آمادگی هدف از پژوهش حاضر 

 جسمانی، شاخص نسبی کارقلبی و سالمت عمومی زنان غیر فعال بود.

 گارو   یا   بارای  .اناد  شاد   تقسای   نفار   51 گارو   دو باه  غیرفعاال  زن نفر 03ملجامعه آماری شا

 تحقیا   پروتکال . اسات  شاد   گرفتاه  نظار  در یوگاا  تمریناات  دیگار  گرو  برای و پیالتس تمرینات

 جلسااه هاار باارای زمااان و دقیقااه 03 پاایالتس باارای زمااان)هفتااه در جلسااه 0هفتااه، 8 ماادت بااه

هفتاه تمارین از آزماودنی هاا      8اسات. قبال و بعاد از     شاد   گرفتاه  نظر در(  دقیقه 03 یوگا تمرین

 پویااا، انعفاااف چرباای، تعااادل و درصااد  WHR هااوازی، سااویدی، تااوان تساات هااای شاانای 

 گرفته شد. سیستولی استراحتی، فشارخون قلب تنه، چابکی، ضربان پایین پذیری

ون و ساافم معناای داری مشااخص شااد کااه بااین نماارات پاایش وپااس آزماا  tبااا توجااه بااه میاا ان 

شاخص قدرت باالتنه، چابکی، نسابت دورکمار باه لگان، درصاد چربای بادن، تاوان بای هاوازی،           

استقامت عضالنی و ضاربان قلاب اساتراحت، ساالمت عماومی و تاوان هاوازی در گارو  یوگاا و          

پیالتس تفاوت معنای دار ایاااد شاد. باین نمارات پایش وپاس آزماون شااخص تعاادل در گارو             

ین نمارات پایش وپاس آزماون شااخص انعفااف پاذیری در گارو          یوگا تفاوت معنای دار باود. با   

نتاای  اخاتالف نمارات باین گارو  هاا در پایش و        یوگا و تاربای تفااوت معنای دار ایاااد نشاد.      

پااس آزمااون شاااخص قاادرت باالتنااه، چااابکی، تعااادل، تااوان باای هااوازی و سااالمت عمااومی     

در پایش و پاس آزماون    تفاوت معنی داری وجاود داشات. نتاای  اخاتالف نمارات باین گارو  هاا         

نسابت دورکمار باه لگان، درصاد چربای بادن،        شاخص اساتقامت عضاالنی و انعفااف پاذیری و     

 و توان هوازی تفاوت معنی داری وجود نداشت. ضربان قلب

نتای  نشاان داد یا  دور  تمارین یوگاا و پایالتس  بار روی شااخص هاای آماادگی           نتیاه گیری:

 است.  جسمانی، ضربان قلب و سالمت عمومی مفید

 جسمانی، ضربان قلب، سالمت عمومی. کلید واژ :پیالتس، یوگا، آمادگی

 


