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 چکیده
دانش آمووز بوه روور  33دانش آموزان پسر می باشد. در این پژوهش ترکیب بدنی و توان عضلانی تمرینات هوازی و مصرف دارچین بر  ریتأثهدف این تحقیق       

جلسوه در هفتوه  3)هفتوه 3قرار گرفتند. گروه تمرینات هوازی، به مودت  کنترلگروه تمرین+دارونما و گروه دارچین، گروه تمرین+دارچین،  تصادفی در چهار گروه

و نشاسوته بوه عنووان دارونموا مصورف   به ازای هر کیلوگرم وزن بدن)گرم دارچین  2تا  5/1گروه مکمل و دارونما به ترتیب روزانه انجام دادند. مربوره را تمرینات 

ات که تمرینو داد نشان نتایج ، آنواتحلیل کوورایانس و آزمون )بعد از تجزیه تحلیل داده هاارزیابی شد.  مورد نظرمتغیرهای میکردند. در شروع و پایان دوره تمرینی 

تمرینوات  و مصورف دارچوین؛ و همچنوین ولی بر ترکیب بدنی تاثیری نداشوته اسوت دتاثیر معناداری دارتوان عضلانی به همراه مصرف دارچین بر منتخب هوازی 

   است. تاثیر معناداری نداشتههیچ یک از متغیرها همراه مصرف دارونما بر به  هوازی منتخب

 

 .، دارچین، دانش آموزانتوان عضلانی، ترکیب بدنیتمرینات هوازی،  :کلیدی واژگان

 

  مقدمه -1
 بدنی فعالیت و تحرک میزان از شدن کاسته و ماشینی زندگی یک از برخورداری باعث فناوری در شگرف پیشرفتهای      

 بدنی فعالیت نداشتن یا جسمانی تحرکیبی . 11ت)اس شده سنگین بسیار مشاغل تا داری خانه از روزمره کارهای دراجرای

 و شودمی شامل را جهان سطح در میر و مرگ از  %3 که باشدمی جهانی میر و مرگ خطرزای عامل چهارمین منظم؛

 که دهدمی نشان دنیا در افراد زندگی سبک بررسی . 1می باشد) علت این به سال هر در میر و مرگ میلیون 2/3 تقریبا

عادت همجنین و تحرکی بی افزایش و بدنی فعالیت میزان کاهش با همواره بعدی مراحل به نوجوانی دوره ابتدای از انتقال

 است کرده دایجا عمومی سلامت و بهداشت برای را ایعمده نگرانی مسئله این و است همراه ایتغذیه نادرست های

های گذارد. بیماریو نوجوانی، دوران مهمی در زندگی است که تأثیر غیرقابل انکاری بر زندگی انسان به ویژه وضعیت سلامتی می کودکی .2)

شود. تدابیر ها شناخته میگیری از بیماریمختلف غالباً ریشه در سنین پایین داشته و به همین دلیل تغییر شیوه زندگی، موثرترین روش در پیش

گیری اولیه، روی تغییر در شیوه زندگی از جمله پرداختن به فعالیت بدنی، رژیم غذایی سالم و ترکیب بدنی مطلوب متمرکز اساسی برای پیش

های عه ویژگی . آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی، به توس7)اند، تدابیری که باید از همان دوران کودکی و نوجوانی مورد توجه قرار گیرند شده

کند که شامل آمادگی هوازی، قدرت، استقامت، انعطاف پذیری و مورد نیاز برای اجرای عملکرد خوب و همچنین حفظ شیوه زندگی سالم توجه می

ی باید باشد. از این رو به دلیل اهمیت فعالیت بدنی در زندگی کودکان و جوانان در راستای سلامت و رشد بدنی مطلوب، گاهترکیب بدنی می

های بدنی و ترکیب بدنی مناسب و سلامت آنان رراحی شوند، برای افزایش منظم مشارکت کودکان در فعالیتهایی که مداخله نیز نامیده میبرنامه

ل روانی و های قلبی عروقی، چاقی و اضافه وزن، عوامدهد که فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی با بیماریمرور مطالعات پیشین نشان می . 9)شود 

 سلامت کودکان و نوجوانان نیز در ارتباط است. از ررف دیگر مشخص شده است که افراد با فعالیت بدنی منظم، رول عمر بیشتری داشته و کمتر

بدن،  در وزن یدار معنی منتخب باعث کاهش یهواز ناتیکه تمر ندداد نشان  ،1392)و همکاران  یسور . 7)گیرند ها قرار میدر معرض بیماری

های علاوه بر تمرینات جسمانی، امروزه استفاده از مکمل  .5) شودیم در نوجوانان پسر کم تحرک یتنفس یقلب استقامت شیو افزا یدرصد چرب

اکی از های گیاهی نیز، در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. دارچین خورای و یا به نوعی استفاده سنتی از برخی گیاهان یا عصارهتغذیه
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ترین گیاهان دارویی جهت کسب سلامتی و ترکیب بدنی باشد و از قدیمیمی که از خانواده برگ بو ساقه یک درخت آسیایی به نام سینام ژیلانکیوم

یت بخشیده  . تحقیقاتی که به تازگی بر روی دارچین صورت گرفته است، توانایی افراد را در تقویت بدنی و کاهش لاغری تقو11)مناسب بوده است 

دهد دارچین هم همانند بسیاری از گیاهان دیگر نظیر چای سبز، روغن زیتون، دانه سیر و پیاز در بدست آوردن است. همچنین مطالعات نشان می

بدنی و  هایها به تنهایی در تقویت شاخصباشد. امروزه متخصصان عقیده دارند که رژیم غذایی و مکملوضعیت سلامتی و ترکیب بدنی مناسب می

ای هفته 13ای  . در یک مطالعه7)های بدنی و ورزشی نیز باید به برنامه روزانه افراد جامعه اضافه شود ترکیب بدنی کافی نیستند. بلکه انجام فعالیت

 2/1رور متوسط  های گیاهی از جمله دارچین و چای سبز افراد بهکه روی افراد چاق بررسی شده بود، محققین نشان دادند که با مصرف مکمل

 . دیکسون و همکاران، شواهد محکمی ارائه کردند مبنی بر اینکه بهبود عوامل آمادگی جسمانی در کودکان و 17کیلوگرم وزن از دست دادند )

وان مهمترین های مرتبط با آن به عن . بنابراین براساس اهمیت بالای آمادگی جسمانی و شاخص11)شود نوجوانان، موجب توسعه سلامتی آنان می

بر لزوم اهمیت توجه   ACSM)معیارهای سلامتی در جوامع صنعتی امروز و تاکید مؤسسات معتبر تحقیقاتی همچون انجمن آمریکایی رب ورزشی

نه بالاخص به آن و با توجه به شیوع بالای کم تحرکی و پیامدهای ناگوار آن در بین دانش آموزان و در نتیجه به دلیل مطالعات محدود در این زمی

در  توان عضلانیو  شاخص های ترکیب بدنیکودکان و نوجوانان، مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر تمرینات هوازی منتخب و مصرف دارچین بر 

گویی به این سؤال است که آیا تمرینات ورزشی به همراه مصرف مکمل گیاهی دانش آموزان پسر، صورت گرفت. لذا پژوهشگر به دنبال پاسخ

موزان مؤثر است؟ آیا بین تمرینات جسمانی به تنهایی و تمرینات جسمانی همراه با دانش آشاخص های ترکیب بدنی و توان عضلانی  برارچین د

 موزان تفاوتی وجود دارد؟دانش آشاخص های ترکیب بدنی و توان عضلانی  درمصرف مکمل گیاهی 

  تحقیق روش -2
در این پژوهش از  .باشدیپیش آزمون و پس آزمون مبه روش ررح سه گروه تجربی و یک گروه کنترل تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با       

از مدارس پسرانه شهرستان مرند بصورت تصادفی انتخاب  ای استفاده شده است به این صورت که ابتدا دو تاگیری تصادفی خوشهروش نمونه

نفر که حائز شرایط بودند به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در  33ن مدارس، دانش آموز پایه هفتم و هشتم ای 121گردید. از بین 

، گروه  کیلوگرم 75/52±95/1متر، وزن  سانتی 25/133±11/7 قد سال، 75/13±95/1سن  یانگینمتمرین + دارچین) گروه چهار گروه

سن  یانگینمتمرین + دارونما) ، گروه کیلوگرم 52/53±45/2ن متر، وز سانتی 25/151±35/3 قد سال، 75/12±25/1سن  یانگینمدارچین)

 25/132±59/3 قد سال، 13±13/2سن  یانگینمو گروه کنترل)  کیلوگرم 47/51±34/2متر، وزن  سانتی 75/153±32/2 قد سال، 29/1±13

ورود دانش آموزان به مطالعه شامل غیرورزشکار  هاینفر جایگزین شدند. ملاک 9و به تعداد  ، به رور تصادفی کیلوگرم 51±13/3متر، وزن  سانتی

داشتن تمایل به  ی خاص وهایماریبماه قبل از تحقیق، نداشتن سابقه  3ی ورزشی به رور منظم حداقل در هاتیفعالبودن، شرکت نکردن در 

نامه یترضاه شد. در جلسه اول، پس از تکمیل ها توضیح دادیآزمودنبرای  هاآزمونشرکت در جلسات تمرینات ورزشی بود. در ابتدا دلیل و شرایط 

آشنا شدند و  هاآزمونتمرینی، با نحوه اجرای  نامهپرسشی تمرینی و هاشاخصی ارلاعات شخصی، وضعیت سلامتی، آورجمعها و یآزمودنتوسط 

قبل از شروع برنامه  ازمودنی ها شرح داده شد. برای دورهی آزمون و الگوی غذایی مشابه در رول هاشبهای لازم، مانند خواب کافی در رول یهتوص

 برای اندازه گیری توان پرش سارجنت تمرینی، هر چهار گروه با استفاده از دستگاه کالیپر، برای تجزیه تحلیل ترکیب بدنی و همچنین آزمون

جلسه داشت. گروه دوم )تمرین+   3هفته، هر هفته  3به مدت  گروه اول )تمرین+ دارو نما ، دوره تمرینی،. مورد پیش آزمون قرار گرفتند عضلانی

را انجام دادند  کپسول ، به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، 3گرم دارچین )هر روز  2تا  5/1دارچین  همان دوره تمرینی را به همراه مصرف روزانه 

انجام دادند و گروه چهارم هیچگونه مکملی مصرف ی دارونما هاکپسول . گروه سوم )دارچین ، نیز همان دوره تمرینی را به همراه مصرف 19)

بعدازظهر در سالن  4تمرینات خود را در ساعت  ی گروه اول، دوم و سومهایآزمودنردند و در رول انجام تحقیق نیز فعالیت ورزشی نداشتند. کینم

دقیقه فعالیت هوازی به شکل دویدن با شدت  21 دقیقه گرم کردن، 11ورزشی فدک شهرستان مرند اجرا کردند. دوره تمرینی گروه تجربی شامل 

درصد ضربان قلب بیشینه، دو  55تا  51 درصد ضربان قلب بیشینه بود. به این صورت که شدت شروع فعالیت در دو هفته اول در محدوده 35تا  51

. همچنین مدت هر جلسه باشدیمدن دقیقه سرد کر 5ضربان قلب بیشینه و  درصد 35درصد و دو هفته سوم با شدت  31هفته دوم با شدت 

دقیقه برسد. اجرای حرکات کششی و جنبشی برای گرم  37، تا این کار در جلسات آخر به افتییمدقیقه بود ولی به تدریج افزایش  21تمرین ابتدا 

 3 . بعد از اتمام تمرینات به مدت 2شد )ی تمرینی جدا از برنامه اصلی، رعایت هابرنامهکردن و سرد کردن، استراحت فعال بین تمرینات، در تمام 

پس آزمون گرفته شد. برای تجزیه تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس و  هایآزمودنساعت از آخرین تمرین، از تمامی  24هفته و بعد از گذشت 

 آزمون آنوا استفاده شده است.

 تحقیق  های یافته -3
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 استاندارد انحراف و میانگین 2 جدول در. دهد می نشان را  استاندارد انحراف ± میانگین)ها آزمودنی آنتروپومتری خصوصیات برخی 1 جدول     

به همراه ات منتخب هوازی که تمرین داد نشان نتایج. است شده داده نشان آزمون پس و آزمون پیش در ها آزمودنی توان عضلانی و ترکیب بدنی

تمرینات هوازی منتخب  و مصرف دارچینو همچنین ؛ ولی بر ترکیب بدنی تاثیری نداشته است تاثیر معناداری داردعضلانی  توانمصرف دارچین بر 

 است تاثیر معناداری نداشتههیچ یک از متغیرها بر  به همراه مصرف دارونما
 هابه تفکیک گروه انحراف استاندارد( ±یانگین)م ها یآزمودن یآنتروپومتر یاتخصوص  -1جدول

 وزن)کیلوگرم( متر(قد)سانتی  سن)سال( گروه

 29/1±13 22/2±57/172 33/2±35/71 (n=9دارونما) -تمرین

 27/1±57/12 27/2±27/171 37/2±72/73 (n=9دارچین)

 97/0±57/13 10/5±27/123 97/1±57/72 (n=9دارچین) -تمرین

 12/2±00/13 79/3±27/122 12/3±00/71 (n=9کنترل)

 

 در پیش آزمون و پس آزمون آزمودنی ها ترکیب بدنیعضلانی و  توانمقایسه -2جدول

 آماره              

 گروه   

 کنترل دارچین-تمرین  دارچین دارونما -تمرین
P value 

  ±  ±  ±  ± 

 توان

 عضلانی

 922/0* 55/32±17/4 44/34±29/1 33/31±21/11 33/35±14/9 پیش آزمون

 032/0** 33/32±72/5 44/41#±43/7 33/31±17/11 33/33±14/9 پس آزمون

*
P value
 310/0 201/0 023/0 272/0  

ترکیب 

 بدنی

 125/0* 12/29±97/2 32/21±37/3 32/27±31/3 97/21±31/1 پیش آزمون

 233/0 33/29±71/2 35/27±35/3 31/27±33/3 22/21±99/1 پس آزمون

P value
 077/0 212/0 122/0 311/0  

 one way Anova* حاصل از آزمون 

 حاصل از آزمون کواریانس  **

 نشان دهنده تفاوت معنی دار با گروه کنترل  #

P value*  حاصل از آزمونpaired sample T test 

 

 گیری نتیجه و بحث -3
ق افزایش قدرت عضله، توان، سرعت حجیم سازی، استقامت عضلانی، عملکرد حرکتی، تعادل و هماهنگی نقش مهمی تمرینات هوازی از رری      

 . در 7در بهبود عملکرد ورزشی بر عهده دارد و برای نیل به این اهداف در برنامه تمرینی هوازی، رراحی صحیح برنامه تمرینی ضروری است )

کانیسم های احتمالی که به موجب آن مکمل سازی دارچین ممکن می شود و فواید فعالیت بدنی را افزایش ارتباط با تمرینات هوازی، یکی از م

دهد از رریق افزایش بتا اکسیداسیون است. مصرف دارچین همراه با تمرینات هوازی اکسیده شدن اسیدهای چرب را در حین فعالیت تشدید 

دهد. علاوه بر این دارچین با افزایش جریان خون موجب بهبود تحویل لیت عضلات را افزایش مینموده و بدین وسیله ذخایر گلیکوژن عضلات و فعا

 .  دارچین بر سیستم عصبی مرکزی تاثیر گذاشته و در دستگاه گردش خون نیز موجب اتساع عروق می 3اسید چرب به عضلات فعال می شود )

کند و همچنین مصرف آن سبب بهتر شدن عملکرد و بهبود آدرنال عمل می –هیپوفیز  –شود. عصاره این گیاه از رریق محور هیپوتالاموس 

در گروه تمرینات هوازی همراه با  توان عضلانی .   نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین 17شود )های فیزیولوژیک و مقاومت عضلات میشاخص

هنگام ورزش بدن با . نداشته است یحالی که تأثیر معناداری بر ترکیب بدن در آزمون دارد، مصرف مکمل دارچین افزایش معناداری در پس

تقاضاهای زیادی روبروست که تغییرات فیزیولوژیکی بسیاری را موجب می شوند. بسیاری از تنظیم های مورد نیاز ری ورزش به وسیله دستگاه 

ت موجود در دارچین  و با تاثیر گذاری آن بر روی سیستم اعصاب مرکزی این عصبی انجام میشود تا تعادل بدن را ایجاد کند. بنابراین وجود ترکیبا

این نتایج با نتایج پژوهش  . 17در افراد می تواند افزایش یابد ) عضلانیدر نتیجه توان  ،تعادل را در بدن ایجاد کرده و خستگی را کاهش می دهد

ولی با نتایج  . 3، 12، 14، 13)همخوانی دارد  ،2111)  ،  بلارد1392)عباسیان ،  معمار باشی و  1391)، نوری و همکاران  1392)عابدی های 

معتقد است که تمرینات هوازی   2112)دولزال و همکاران  .دهمسو نمی باش   2111) پینگ و همکاران  ، 2112)پژوهش دولزال و همکاران 
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دلیل تفاوت نتایج این پژوهش با نتایج تحقیق حاضر . اد می شودهمراه با مصرف مکمل دارچین ، موجب کاهش درصد چربی و وزن چربی افر

احتمالاً در متفاوت بودن دوره تمرین با شدت و حجم های مختلف و همچنین دوز مصرفی دارچین باشد زیرا گزارش شده است که مصرف مکمل 

الیت تشدید نموده و بدین وسیله ذخایر گلیکوژن دارچین همراه با تمرینات رولانی مدت ورزشی، اکسیده شدن اسیدهای چرب را در حین فع

تاثیر تمرینات ورزشی همراه با مصرف مکمل دارچین را بر عملکرد پایدار   2111) پینگ و همکاران .دهد و فعالیت عضلانی را افزایش میعضلات 

هفته را بررسی کردند و نتایج نشان داد که  دانشجوی دونده دانشگاه مالزی در رول هفت 1هوازی در محیط گرم و مرروب را بر روی  توان بی

دارچین اکسیده شدن اکسیدهای چرب را در حین فعالیت ت. هفته بر عملکرد بی هوازی ورزشکاران بی تأثیر اس 7مصرف دارچین  به مدت 

کوتاه بودن رول دوره تمرین  پس علت احتمالی همسو نبودن نتایج می تواند نوع تمرینات ورزشی، .جسمانی شدید و رولانی تشدید نموده است

 . باشد

مصرف مکمل دارچین افزایش معناداری در  در گروه توان عضلانی و ترکیب بدنیمیانگین همچنین یافته های تحقیق حاضر نشان داد که         

  همسو می 2111بیندو و همکاران )   و2117و همکاران )  ، کولا پاتنا2113و همکاران ) پس آزمون ندارد. این یافته ها با نتایج تحقیق انگلس

  نیز در 2117  مکمل تنها بر روی توان و استقامت اثر معناداری نداشت. همچنین کولا پاتناو همکاران )2111باشد. در پژوهش بیندو و همکاران )

پژوهش با نتایج های .  ولی یافته پژوهش خود گزارش کردند که بین گروه مکمل و کنترل در توان و ضربان قلب تفاوت معنی داری وجود ندارد

 ، ناهمسو می باشد. چی پینگ و 2111 ، الکاس )2111 ، آثینه و همکاران )2111 ، نیلی و همکاران )2111پژوهش های چی پینگ و همکاران  )

بهبود ضربان قلب، توان هوازی  ، معتقدند که مصرف مکمل دارچین می تواند اکسیداسیون چربی ورزشکاران را افزایش داده و در 2111همکاران  )

 ، نیز در پژوهش خود نشان داند که مصرف مکمل دارچین اکسیده شدن اسیدهای 2111و همکاران ) آثینه و حفظ سلامت ورزشکاران موثر باشد.

ی خونی را کاهش هاچرب را در حین فعالیت جسمی رولانی تشدید نموده و بدین وسیله ذخایر گلیکوژن عضلات را افزایش و گلوکز و چربی

نیز بیان می کند مصرف مکمل دارچین در ورزشکاران مرد،   2111)الکاس  شود.توان هوازی و فعالیت حرکتی می دهد و موجب افزایشمی

دهد و همچنین مصرف های تنفسی، ضربان قلب را افزایش و تولید لاکتات را کاهش میاکسیژن مصرفی، ظرفیت استقامتی، ظرفیت حیاتی، حجم

با توجه به اینکه گیاه دارچین به عنوان آداپتوزن عمل می کند، بدین معنی که با خواصی آنتی . کنداین مکمل اجرای ورزشی را تشدید می

.  ترکیبات موجود در دارچین شباهت زیادی با استروئیدهای برابر عوامل ضعف و خستگی می شوداکسیدانی موجب افزایش مقاومت بدن در 

بطوری که ش توان هوازی ایده آل می باشد. ک ربیعی بدن داشته و از این رو مصرف این گیاه خصوصاً برای ورزشکاران جهت افزایربیعی آنابولی

ر اثر تعدیل ترکیبات دارچین از لحاظ فارمولوژیکی در تضاد یکدیگر هستند موجب تضعیف و تحریک سیستم اعصاب مرکزی می شوند و این تضاد ب

علت مغایرت تحقیقات ذکر شده با این یافته، احتمالا تعداد کم آزمودنی ها، همسان   .19د )دارت بدن را در تعادل نگه میفعالیکنندگی این گیاه، 

 . موجب تفاوت در نتایج شده استنبودن آنها و مقدار دوز مصرفی 

در پژوهش خود   2112)ارتباط مرادی و همکاران  اثر دارچین بر ترکیب بدنی نیز توسط پژوهشگران مختلف مطالعه شده است که در این      

ررف دیگر یان و  . ازگزارش کردند که مصرف مکمل دارچین بر ترکیب بدنی تاثیر معناداری ندارد که با نتایج تحقیق حاضر همسو می باشد

ه با نتایج تحقیق حاضر همسو در مطالعات خود مشاهده کردند که مصرف دارچین باعث کاهش سلول های چربی می شود ک  2114)همکاران 

مالاً مصرف مکمل موجب تغییرات مهمی در سطوح هورمونی و کارکرد بدنی شود که این تغییرات با نوع رژیم غذایی و مقدار دوز مصرفی . احتنیست

و کنترل  از آزمودنی های حیوانی به نظر می رسد علت مغایرت تحقیقات با این یافته پژوهش به دلیل استفاده باشد. بنابراینآزمودنی ها  متفاوت 

  د.دقیق رژیم غذایی می باش

وزان پسر  تأثیر دانش آم و ترکیب بدنی عضلانی توانهمچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمرین هوازی منتخب توأم با دارونما بر       

و همکاران   ،الکسن1313) همکاران رحمانی نیا و  ،1319) مقدسی و همکاران  ،1392) انیقرباناین یافته با پژوهش های معناداری ندارد. 

و دارونما را همراه با تمرینات ورزشی منتخب بررسی  دارچین    مصرف مکمل2115. چنگ و همکاران ) 4، 1، 13، 15)، همسو می باشد 2113)

ه تمرینات ورزشی منتخب به همراه مصرف مکمل کردند و به این نتایج دست یافتند که بیشتر شاخص های بدنی از جمله قدرت و توان در گرو

  تأثیر مصرف مکمل جینسینگ، دارونما و تمرین هوازی را بر ترکیب بدنی 2113نسبت به گروه دارونما افزایش یافت. همچنین الکسن و همکاران )

ه مصرف مکمل از دارو نما افزایش بیشتری می و استقامت قلبی عروقی افراد لاغر بررسی کردند. آنها نشان داد که استقامت قلبی عروقی در گرو

باشد را موجب این یابد. آنها کومارین موجود در دارچین را که دارای اثرات قوی دی هیدروژنی است و از این رو برای فعالیت های بدنی موثر می 

  این نتایج برسند دست نیافت.  . در این راستا محقق پژوهش هایی که یافته های دیگری در این زمینه و برخلافعامل می دانند
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 .1311، ارشد، دانشگاه گیلان ، پایان نامه کارشناسیاثرات تمرین موضعی عضلات شکم بر تغییرات ترکیب بدن و لیپیدهای سرم عتماد ظاهر،ا [1]

 –ی از شاخص های استقامت قلبی تاثیر تمرینات هوازی بر بعض بهرام محمد ابراهیم، وروقار محمد جواد، مجتهدی حسین، موحدی احمدرضا، [2]

 .1393، 4یستی در ورزش، دوره دوم، شماره نشریه مطالعات کاربردی علوم ز ،عروقی

 .1394گره بین المللی چاقی مادر و کودک،کن ،طب گیاهی و اثر آن بر کاهش وزن پرندآور نحله، راهری مینا، فرجام شیوا، فرزانه مهران، [3]

، نشریه تعیین شیوع چاقی و اضافه وزن در پسران دانش آموز و رابطه آن با سطح فعالیت ، دربانی حسن،رحمانی نیا فرهاد، دانشمندی حسن [4]

 .1313م، دوره سو ،22حرکت، شماره 

تاثیر تمرینات  هوازی منتخب بر وزن بدن، درصد چربی و افزایش استقامت قلبی تنفسی مردان کم  سوری رحمان، نیک ور حسین، [5]

 .1392شماره چهارم،  ه پانزدهم،، مجله حرکت، دورتحرک

. نشریه علوم زیستی ورزشی، دوره اثر تمرینات هوازی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی مردان دارای اضافه وزن عابدی بهرام، [6]

 .1392هشتم، شماره دوازدهم، 

 .1392، 14. مطالعات رب ورزشی، شماره متایان عادیمقایسه آمادگی جسمانی کودکان نابینا و ناشنوا با ه، رضازاده فرهاد، شیرین عالی [7]

یه حرکت، دوره سوم، شماره یازدهم، . نشررابطه فعالیت بدنی با چاقی در دانش آموزان پسر قربانیان احمد، سرودی سعید، خلیل زاده رضا، [8]

1392. 

شاخص های قدرت، استقامتی، توان عضلانی و  مقایسه اثر سه نوع تمرین قدرتی، استقامتی و موازی بر ترکیب بدن و قهرمان لو احسان، [9]

 .1315رشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، نامه کا پایان ،هماهنگی در دانش آموزان چاق

 .1313، ورزش دانشگاه انقلاب، نقش ورزش و رژیم غذایی در ترکیب بدنی و ضعیت استخوان ها در کودکان، کوشکی جهرمی مریم [11]

 .1312پاییز  چاپ اول، سمت، انتشارات ،جسمانی آمادگی ،حمید رجبی ،عباسعلی گائینی [11]

زشکی زنجان، دوره سوم، مجله پ ،تاثیر مصرف دارچین بر، دامنه حرکتی مفصل زانو بعد از کوفتگی عضلانی رضا،عباسیان  معمار باشی احمد، [12]

 .1392شماره دهم، 

ساله شهر  13تا  11و فعالیت بدنی در دانش آموزان پسر  بررسی شاخص توده بدنی ،زارعی مهدیمحمد رضا،  دسی حسین، حامدی نیامق [13]

 .1319و تندرستی، دوره پنجم، شماره دوم، ، فصلنامه دانش خوشاب و شیراز

اثر برنامه تمرینات هوازی منتخب بر ترکیب بدنی و متابولیسم استراحتی مردان  نوری یداله، رحمانی نیا فرهاد، میرزایی بهمن، اراضی حمید، [14]

 .1391، شماره هشتاد نه ه علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دوره بیست یکم،مجل ،غیرفعال
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Abstract: The aim of this study is the effect of aerobic exercise and consumption of cinnamon on body composition 

and muscular power of male students. In this study, 36 students were selected and randomly divided into four 

groups:1)aerobic exercise+consumption of cinnamon; 2)consumption of cinnamon; 3)aerobic exercise+consumption of 

placebo;4)control. Aerobic exercise group did for a period of 6 weeks(3sessions per week). Supplement and placebo 

group, respectively 1.5 to 2 grams of cinnamon daily intake  per kilogram of body weight and did placebo capsules. 

Variables was evaluated at the beginning and end of the training period. The results showed that aerobic exercise 

alongside using cinnamon have the significant effect on muscular power but have not been affected by the body 

composition of male students. Consumption of cinnamon and aerobic exercises with the use of placebo had no 

significant effect on muscular power and body composition of male students. 

Keywords: aerobic exercise, body composition, muscular power, cinnamon, students.  
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