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 مقدمه
به ). 1(در میان زنان ایرانی و سایر کشورهاست  بیماريترین شایع انپوکی استخوهاي قابل توجه علم پزشکی، علیرغم پیشرفت

دست دادن و تحلیل رفتن عضله، با از عالوه، از آن جا که همراه با افزایش سن، بیماري هاي قلبی، آرتروز، پوکی استخوان، 
می تواند ظرفیت ورزشی شخص را محدود  به طوري کهمحدودیت هاي اسکلتی و آتروفی شدن عضالت رو به فزونی می رود، 

یکی از روش هاي ورزش  نیز ورزش پیالتس ).4( داردمیزان تراکم استخوان فعالیت بدنی منظم ، تاثیرات مطلوبی بر . )2،3(سازد
که در سال هاي اخیر مورد توجه متخصصان ورزشی و توانبخشی قرار گرفته و بطور وسیعی در حال گسترش  است  درمانی

میزان دانسیته مینرال استخوان ران و کمر زنان هفته تمرین پیالتس بر  8بررسی اثر  منظور  از این رو تحقیق حاضر به). 5(است
 .داراي اضافه وزن انجام شد

 روش شناسی 
مل زنان جامعه آماري شا. پس آزمون همراه با گروه کنترل بود -پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با استفاده از طرح پیش آزمون 

زن داوطلب پس از معاینات الزم و تایید شرایط ورود به پژوهش، به صورت نمونه 14سالم غیرفعال شهرستان قائم شهر بود، که 
پروتکل تمرینی . آزمودنی ها به طور تصادفی به گروه هاي تمرین و کنترل تقسیم شدند. گیري هدفمند و در دسترس انتخاب شدند

ه تمرینی شامل گرم کردن ، حرکات لسبرنامه هر ج. هفته بود 8جلسه در هفته و به مدت  3تس، شامل یک ساعت تمرین پیال
تمرینات پیالتس شامل حرکات کششی پیشرفته، قدرت، تعادل، انعطاف پذیري و هماهنگی عصبی . اصلی پیالتس و سرد کردن بود

سه وضعیت ایستاده، نشسته، خوابیده و بدون نیاز به تجهیزات عضالنی بود و  با تمرکز بر عضالت بزرگ باال تنه و پایین تنه و در 
به منظور رعایت اصل اضافه بار،  سرعت و تکرار حرکات در هر جلسه، نسبت به جلسه قبلی افزایش یافت، . تخصصی انجام می شد

هم چنین به منظور تنظیم  .تکرار رسید 45-40تکرار در هفته اول  شروع شد و به تدریج در جلسه هشتم به  10به طوري که از 
تا  50در دامنه (کنترل ضربان قلب و ثابت نگه داشتن شدت تمرین طی جلسات هر هفته، ضربان قلب از طریق ضربان سنج پوالر 

درصد به  5درصد ضربان قلب حداکثر در هفته آخر با افزایش تقریبی  80تا  75درصد ضربان قلب حداکثر در هفته اول  تا  55
ساعت پس از آخرین  48(آزمون و پس آزمون  در دو مرحله پیش ، سنجش تراکم استخوان. کنترل شد) در هر هفتهشدت تمرین 
 .استفاده گردید  و بین گروهی جهت بررسی تغییرات درون گروهی   tاز آزمون  . انجام شد، )جلسه تمرین

 یافته ها
همچنین تفاوت . گروه تمرین و کنترل تغییر معناداري نیافت درو ران  پس از هشت هفته میزان دانسیته مینرال استخوان کمر

 ).<۰/۰۵P(مشاهده نشد  معنی دار بین دو گروه
 بحث و نتیجه گیري

در گروه تمرین و کنترل تغییر معنادار   و ران نتایج مطالعه حاضر نشان داد پس از هشت هفته میزان دانسیته مینرال استخوان کمر
 . دو گروه مشاهده نشد  همچنین تفاوت معنی دار بین . مشاهده نشد
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طبق یک نظریه ، استخوان به عنوان یک کریستال پیزوالکتریک می باشد ، که در آن انرژي مکانیکی به انرژي الکتریکی تبدیل می 
طبق قانون ولف ).6(سازنده استخوان را جهت تشکیل کلسیم تحریک می کند سپس تغییرات الکتریکی ، فعالیت سلول هاي.  شود

). 7(فشار مکانیکی و یا فشار وارده بر استخوان از طریق تاندون ها و عضالت بر تشکیل و تغییر شکل استخوان تاثیر مستقیم دارد
می شود که نهایتا تراکم  استخوان افزایش فعالیت ورزشی از طریق کشش عضالنی و نیروي جاذبه موجب انتقال نیرو به استخوان 

وزن . نتایج یک مطالعه نشان داد رابطه مستقیمی بین وزن بدن و میزان تراکم استخوان ناحیه کمري و ران وجود دارد). 3(می یابد
 ).5(بدن می تواند به عنوان یک فاکتور محافظت کننده براي جلوگیري از کاهش توده استخوانی باشد

کمر صورت  4تا  2معموال عکس برداري از مهره هاي .  سد  عدم تغییر در دانسیته استخوان ، محل عکس برداري باشدبه نظر می ر
از جمله این که سطح مقطع عرضی مهره کمري .می گیرد ، با توجه به این که بیومکانیک توزیع بار بین مهره ها متفاوت می باشد

ابراین بار بیشتري را روي مهره ایجاد می کند ، همچنین مهره کمري یک نسبت به یک نسبت به سایر مهره ها کوچکتر است ، بن
 ).3(سایر مهره ها از تراکم استخوانی کمتر برخوردار است

 گیري نتیجه
کمر و ران  در زنان داراي اضافه وزن  دانسیته مینرال استخوان تاثیر مثبتی بر  نتایج تحقیق حاضر نشان داد تمرینات پیالتس 
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