
 چکیده
هقاٍهتٖ، بِ ّوزاُ هصزف  -: ّدف اس اٗي پضٍّش، بزرسٖ اثز ٗک دٍرُ توزٗي َّاسٕزمینه و هدفپیش

(، فشارخَى استزاحتٖ ٍ بزخٖ عَاهل تزک٘ب LDHدّ٘درٍصًاس)(، الکتات6IL)6پَدر س٘ز بز اٌٗتزلَک٘ي

سى داٍطلب سالن توزٗي ًکزدُ تشک٘ل دادُ کِ بِ  27تحق٘ق را ّإ اٗي تحزک بَد. آسهَدًٖبدى سًاى کن

 ًفز( تقس٘ن شدًد.10ًفز( ٍ کٌتزل)8)ًفز(، توزٗي9صَرت تصادفٖ بِ سِ گزٍُ هکول+توزٗي)

دق٘قِ بِ توزٗي  90جلسِ ٍ ّز جلسِ بِ هدت  3إ ّفتِ، ّفتِ 4ّا در هدت آسهَدًٖ ها:مواد و روش

-درصد ضزباى قلب ّدف بِ صَرت پ٘ش 60-75دت توزٌٗات َّاسٕ اس هقاٍهتٖ پزداختٌد. ش -َّاسٕ

درصد ٗک تکزار ب٘شٌِ٘  60-80دق٘قِ توزٗي با شدت  60رًٍدُ افشاٗش ٗافت. توزٌٗات هقاٍهتٖ شاهل 

(RM1)  دق٘قِ  3تکزار با فاصلِ استزاحتٖ  12حزکت بَد کِ ّز حزکت توزٌٖٗ طٖ سِ دٍرُ،  6کِ شاهل

 بزخٖ اس سى، فشارخَى استزاحتٖ ٍشد. هتغ٘زّإ هَرد بزرسٖ عبارت بَدًد اس: قد، ٍ ّا اًجامب٘ي دستگاُ

(، ٍسى بدٍى %BF(، درصدچزبٖ)WHR(، ًسبت هح٘ط کوز بِ لگي)BMIبدى) کِ شاهل تَدٓ ّاشاخص

 (، بَدًد کِ ّزکدام اس هتغ٘زّا قبل اس آغاس دٍرٓ توزٌٖٗ ٍ پس اس آى ارسٗابٖ شدًد.  هکول ً٘شLBMچزبٖ)

گزم پَدر س٘ز تَسط گزٍُ هکول+توزٗي، هصزف شد. ه٘لٖ 1200ّفتِ، ّز رٍس بِ هقدار  4بِ هدت 

ّإ ٍرسشٖ شزکت ًکزدًد ٍ تٌْا بِ سًدگٖ رٍسأً خَد ّإ گزٍُ کٌتزل در ّ٘چ ٗک اس فعال٘تآسهَدًٖ

هَاد غذاٖٗ حإٍ  رٍس هصزف ًکزدى 30آسهَى، بِ دًبال آسهَى ٍ پسپزداختٌد. ًوًَِ خًَٖ ًاشتا در پ٘ش

سٖ خَى اس ٍرٗد باسٍٖٗ سٖ 5ساعت قبل ٍ بعد اس دٍرُ توزٌٖٗ،  24س٘ز تَسط گزٍُ توزٗي ٍ کٌتزل ٍ 

 tّا با استفادُ اس آسهَى آٍرٕ ٍ سپس تَسط دستگاُ اتَآًاالٗشر آًال٘ش گزدٗد. تجشِٗ ٍ تحل٘ل دادُجوع

 .(>05/0Pّوبستِ ٍ هدل آهارٕ آًال٘شٍارٗاًس ٗک طزفِ اًجام شد)

-هقاٍهتٖ کاّش هعٌٖ -: ًتاٗج هطالعٔ حاضز ًشاى داد کِ هصزف پَدر س٘ز بِ ّوزاُ توزٗي َّاسٕهایافته

(. ≥05/0Pدار بَد)گزٍُ هکول+توزٗي داشت کِ اٗي کاّش ًسبت بِ گزٍُ توزٌٖٗ هعٌٖ 6ILدارٕ بز 

، دٍ گزٍُ  BMI (.≥01/0Pدارٕ را ًشاى داد)فشارخَى س٘ستَلٖ ً٘ش در گزٍُ هکول+توزٗي، کاّش هعٌٖ

ّا در اٗي شاخص تفاٍت ب٘ي دارٕ کاّش ٗافت. در اختالف ب٘ي گزٍُتوزٗي ٍ هکول+توزٗي بِ طَر هعٌٖ

( =33/0Pّا اختالفٖ دٗدُ ًشد)، ب٘ي گزWHRٍُ(. در شاخص ≥05/0Pگزٍُ توزٗي با کٌتزل هشاّدُ شد)

، در گزٍُ توزٗي ٍ هکول+توزٗي با %BF(. ≥01/0Pدارٕ در گزٍُ توزٗي بِ ٍجَد آهد)ٍ کاّش هعٌٖ

دار گزٍُ ّا در اٗي شاخص تفاٍت هعٌٖدر اختالف ب٘ي گزٍُ (.≥05/0Pدارٕ ّوزاُ بَد)کاّش هعٌٖ

ّإ شزکت ، ً٘ش در ب٘ي آسهَدLBMًٖ(. >05/0Pتوزٗي با کٌتزل ٍ هکول+توزٗي با کٌتزل هشاّدُ شد)

 (. ≤35/0Pبَد) کٌٌدُ در فعال٘ت ٍرسشٖ با افشاٗش ًاچ٘شٕ ّوزاُ



هقاٍهتٖ بِ ّوزاُ هصزف -توزٗي َّاسٕ شَد کِ بزًاهٔگ٘زٕ هٖحق٘ق ًت٘جِّإ اٗي تاس ٗافتِگیری: نتیجه

، %BFتوزٌٗات اٗي تحق٘ق باعث کاّش  گزدد. بزًاهٍٔ فشارخَى س٘ستَلٖ هٖ 6ILپَدر س٘ز باعث کاّش 

BMI ،WHRشَد. تحزک هٖ ، در سًاى کن 
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