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 چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه تأثیر تمرینات ورزشی هوازی با مصرف قهوه سبز  بر شاخص های منتخب ترکیب 

نفر از زناان شاهر  رشاه کاه دارای      40،  بدن و میزان آمادگی جسمانی زنان دارای اضافه وزن بود.بدین منظور

نفاره ماورد مواه اه قارار      10گاروه   4انتخاا  و بواور تصاادفی در     30تاا   BMI  ،25سال باا   45تا  25سنی 

گروه دوم:گروه تمرین هوازی )سه جلسه تمرین هوازی در هفته به مدت هشاه  ،  گرفتند.گروه اول:گروه شاهد

تمرین هوازی )سه جلسه تمرین هوازی در هفته به مدت هشه هفته( گروه سوم:، هفته( بدون مصرف قهوه سبز

گرم قهوه سبز در دو وعده( بودند. آزمودنی هاا   10گروه چهارم: مصرف قهوه سبز )، به همراه مصرف قهوه سبز

دقیقه ای انجام دادند.اندازه گیری های متغیرهای مورد مواه ه شامل اندازه  45تمرینات هوازی را در یک جلسه 

ت ادل وتوان ،  چابکی،  ان واف پذیری،  در صد چربی بدن،  نسبه دور کمر به هگن،  گیری )شاخص توده بدن

همبسته باا اساتفاده از    tبی هوازی( بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آناهیز واریانس یک سویه و آزمون 

نتایج تحلیل داده هاا نشاان داد کاه در    . رفته شددر نظر گ p<05/0انجام شد و سوح م نی داری  spssنرم افزار 

شااخص هاای آماادگی    ، شااخص تاوده بادن    ،  درصاد چربای  ، همه گروه ها متغیر هاای میاانگین وزن بادن   

چابکی و توان بی هوازی( بین دو مرحله قبل و ب اد از انجاام مراحال آزماون     ، ت ادل، جسمانی)ان واف پذیری

ما تفاوت م نی دار در شاخص نسبه دور کمر به هگان  فقاد در گاروه    ( داشتند. اp<05/0تفاوت م نی داری )

افزودن مصرف قهوه سبز به تمرینات ورزشی تاثیر مثبتی بر  احتماال(.p<05/0مکمل دهی قهوه سبز مشاهده شد)

 بهبود آمادگی جسمانی و ترکیب بدن افراد دارای اضافه وزن دارد.

 

 ترکیب بدن و آمادگی جسمانی، زنان دارای اضافه وزن، تمرینات هوازی، قهوه سبز کلید واژه:

 

دهی قهوه سبزبر ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی عنوان: آثار هشت هفته تمرین هوازی به همراه مکمل

 وابسته به سالمت زنان دارای اضافه وزن

 سحر موقتی مقدم
 


