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 بر روی کاهش وزن HITتمرینات تاثیر 

 5،مهناز حق دادی 4،محمد فرهادی 3،معصومه آقاجانی عالی زمینی 2،وحدت انامی بیله سوار 1محمدعلی نوزاد

 دانشجوی ارشد فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی دانشگاه پیام نور مرکز کرج -1

 کارشناس ارشد جغرافیا -2

 کارشناس ارشد ادبیات مقاومت -3

 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی -4

 کارشناس ارشد ادبیات -5

 چكیده

تمرینات تناوبی شدید یک رویکرد کارا برای بهبود ظرفیت های سیستم های هوازی و بی هوازی هستند. بررسی حاضر از نوع 

بر روی کاهش وزن در مردان چاق  HITتمرینات  تاثیر بررسی هدف با که باشد، می ای مقایسه –کاربردی با روش توصیفی 

بر  HITغیرفعال انجام گردید در این مقاله سعی شده است با بررسی تحقیقات صورت گرفته در خصوص تاثیرات تمرینات 

بر کاهش وزن بدن می  HITروی درصد چربی بدن و مقایسه این تحقیقات با موضوع اصلی مقاله که بررسی تاثیر تمرینات 

مورد  ICAM -1ارتباط تمرینات تناوبی با شدت باال در کاهش بافت چربی بدن و همچنین سطح غلظت پالسمایی باشد 

باعث بهبود عملکرد ورزشکاران شده و باعث از بین رفتن توده  HITبررسی قرار گیرد در نهایت مشخص شد که تمرینات 

 چربی و کاهش وزن بدن می شود.

 (، کاهش وزن، غلظت پالسمایی، بافت چربیHITوبی شدید)تمرینات تنا های کلیدی :واژه
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 مقدمه

 بوه منجور کوه تحووالت این اثر در باشند، می تغییر و یکدیگر بر مقابل تاثیر حال در همواره آن در موجود های پدیده و جهان

 برای. است آورده بوجود انسان برای نیز فراوانی مشکالت و بیماریها است، شده حاضر عصر در ماشینی زندگی و تمدن پیشرفت

 ;2002اسوت) بودنی فعالیوت و ورزش آنهوا مهمتورین از یکوی کوه گرفتوه صورت زیادی تالشهای مشکالتی، چنین با مبارزه

Abramson).گرفتوه قرار همگان توجه مورد اساسی نیاز یک و ناپذیر انکار ضرورت یک عنوان به ورزش و بدنی تربیت پدیده 

 همو . است جامعه افراد تمام برای درمانی های هزینه کاهش و جسمانی و عمومی سالمت تأمین پدیده، این مفید آثار از. است

 مفیود ازاثرات تا بپردازند ورزشی فعالیتهای به باید می جوان چه و پیر چه زن، چه و مرد چه باشند که سنی مقطع هر در افراد

 دیگوری مسوایل افتخوارات، و قهرموانی هوای جنبه بر عالوه ورزش جهان در(. Adamopoulos ;2001) شوند مند بهره آن

 باال کلی طور به و تمرینات از بعضی سوء اثرات کاهش بدن، دفاعی سیستم تقویت اختالالت، کاهش بدنی، قدرت افزایش مانند

 تواثیرات و ارتبواط توا اسوت گرفتوه انجوام فراوانوی مطالعات دلیل همین به و باشد می مدنظر نیز روانی و جسمی کارائی بردن

 یوا و مودت کوتواه در یوک هور اثورات و شوود مشوخص بدن مختلف  سیستمهای بر جسمانی های فعالیت و ورزشی تمرینات

 محکوم ورزش تحقیقوی و علمی پایه اینکه بر عالوه ورزشی فعالیتهای حیطه در نوین طرحهای ارائه با تا شود ارزیابی درازمدت

 بیمواری فزاینوده عامول چاقی.( Afzalpour ;2008آید) حاصل شادابی و تندرستی و فعالیتها این بهتر انجام زمینه گردد، تر

 کرونور عروقوی هوای گرفتگوی بروز خطر پیشگویی در و است سلولی چسبان ملکول پالسمایی سطوح نیز و عروقی -قلبی های

 ارزشمند بسیار عمومی سالمت افزایش در باشد، داشته موارد این بر مفیدی آثار که ای مداخله هر رو، این از. دارد مهمی نقش

 وزن کواهش در(  HIT)ورزشوی تنواوبی تمرینوات رابطه بررسی از است عبارت حاضر پژوهش از هدف. (Blake ;2001است)

 هووازی های سیستم های ظرفیت بهبود برای کارا رویکرد یک شدید تناوبی تمرینات می باشد. ابتدایی دوره چاق آموزان دانش

 ;2005) دهد می افزایش را گلیکولیتیک و اکسایشی آنزیم دو هر ها تمرین این که است شده داده نشان. هستند هوازی بی و

Wannamethee .)ظرفیوت بواال، شودت بوا ورزشوی عملکورد بهبود باعث هفته 6 تا 4 مدت به اجرای که است شده گزارش 

 ظرفیوت HIIT کلوی هوای مشخصوه افوزایش باعوث هفته دو مدت به پروتکل HIIT و چربی اکسیداسیون میزان عضله، بافری

 اسوکلتی ظرفیوت و بافت بودن موجب تغییرات HITکه تمرینات  دادند نشان(  2002)  همکارانش و تالنیان. گردد می هوازی

 HIT روزانه تمرین هفته2 که رسیدند نتیجه این به نیز همکارانش و پارا. شود می ورزش طی در چرب اسید اکسیداسیون برای

تحرکی جسمانی یوا نداشوتن بی. یابد می افزایش هوازی چرخه طی استقامتی ظرفیت و عضله اکسیداتیو مدت و سیترات سنتز

-از مرگ و میر در سطح جهوان را شوامل موی %6باشد که فعالیت بدنی منظم؛ چهارمین عامل خطرزای مرگ و میر جهانی می

تحرکوی جسومانی پیامودهایی وح بویافوزایش سوط باشود.میلیون مرگ و میر در هر سال به ایون علوت موی 3/2شود و تقریباً 
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-های غیرواگیر مانند بیمواریای برای سالمت عمومی مردم در سراسر جهان دارد که عبارتند از شیوع بیماریمخاطرآمیز عمده

-موی چااي های قلبی عروقی، دیابت، سرطان و دیگر عوامل خطرزا از قبیل فشار خون باال، افزایش قند خون و اضوافه وزن و 

های تناوبی به نسبت کوتاه با شدتی نزدیک بوه های تکراری با فعالیتتناوبی شدید به وهله تمرین( .Clarkson0; 200گردد)

;2001 باشود)آن مویحجم خیل  کم شود. ویژگی بارز اینگونه تمرینات آید، نسبت داده میدست میبه 2peakVOشدتی که 

Geffken کارا در این تمرینات و بهینه سازی این گونه تمرینات )بهینه کردن شدت، (.انتخاب و به کارگیری متغیرهای موثر و

مدت، تعداد وهله های تمرینی، به عالوه شکل فعال یا غیر فعال و مدت استراحت بین وهله های تمرینی( می تواند بور کوارائی 

در میزان و فعالیت آنزیم هوای مختلوف شیمیایی، تغییر (.از مهم ترین تغییرات زیستParissis ;2002این تمرینات بیافزاید)

 ;2005)موجب افزایش در فعالیت هر دوی آنوزیم هوای هووازی و بوی هووازی موی شوود  HITدرگیر در تمرین است. اجرای

Wannamethee) .،ًفعالیوت عوامول بور ورزشوی فعالیوت و وزن کاهش غذایی، های رژیم نظیر محیطی مداخالت تأثیر اخیرا 

 تغییور دامنوه در عوامول این بر تمرین آثار حال این با(. Wegge ;2004) است گرفته قرار محققان توجه مورد عروقی التهاب

 دوره یوک از پوس است شده گزارش(. Christopher ;2006) است شده گزارش مختلف ورزشی های فعالیت از پس وسیعی

  -1 پالسومایی غلظوت چواق، دیوابتی هوای آمودنی در ماه شش مدت به هفته در جلسه دو متوسط، شدت با استقامتی فعالیت

ICAM کنود نموی تغییری لیپیدی سطوح و یابد می معناداری کاهش سلکتین پی و (2004; Wegge.)داد نشوان پژوهشوی 

 آمد پدید معناداری کاهش CRP و ICAM -1پالسمایی غلظت در سیگاری، مردان در شدید هوازی تمرین هفته دوازده از پس

(2006; Christopher .)هفتوه دوازده از پوس چواق، دختران روی مشابه ای مطالعه در ها آن از قبل که است حالی در این 

 ;2005) شود گوزارش بوودن چربوی درصود و وزن عوامول در معنوواداری تغییور متوسوط شودت بووا هووازی ورزشوی فعالیوت

Yannakoulia .)شوامل جلسوه هور)  ای دقیقوه 50 هووازی فعالیوت هفتوه چهارده از پس دیگری پژوهش رابطه، همین در 

 عودم سوالم زن سویزده در(  ذخیره قلب ضربان درصد 65-55 و درصد 00-25 شدت پر هوازی فعالیت ای دقیقه دو تواترهای

 آموده، عمول به های بررسی اساس بر(. Sabatier ;2008) کردند گزاررش پالسما ICAM -1 و ICAM V -1 معنادار تغییر

 ابتودایی دوره چاق آموزان دانش وزن کاهش در(  HIT)ورزشی تناوبی تمرینات رابطه بررسی زمین  در واحدی پژوهش تاکنون

 علوت بوه مورگ درصدی 46 افزایش و کننده، ناتوان و مزمن های بیماری وقوع در چاقی نقش به توجه با. است نگرفته صورت

 آترواسوکلروز، بیمواری درموان و چواقی کنتورل در مناسوب تمرینوی پروتکول تعیوین و ایوران، در عروقوی  قلبی های بیماری

 ;2009اند) پرداخته سلولی درون چسبان مولکول سطح و لیپیدی نیمرخ بر تناوبی تمرین دورة یک اثر بررسی به پژوهشگران

Rankovic).  
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 پژوهش شناس  روش

 HIT)ورزشوی تنواوبی تمرینات رابطهبررسی  هدف با که می باشد، مقایسه ای –توصیفی  روش با کاربردی نوع از حاضر بررسی

انجام گردید. با توجه به نزدیک بودن موضوع مورد بحث با یکوی از تحقیقوات  ابتدایی دوره چاق آموزان دانش وزن کاهش در( 

 تناوبي هاي هفته تمرين شانزده تأثير بررسي كلي هدفبر روی سطح چربی که با  HITصورت گرفته در خصوص تاثیر تمرینات 

صورت گرفته بود بیشتر از مقاله مذکور برای مقایسوه اسوتفاده  غيرفعال چاق مردان در ICAM -1پالسمايي  سطح بر پرشدت

)  بیشوینه قلوب ضربان مانند گرفت، صورت اولیه های ارزیابی تمرین، شدت تعیین برای تمرینی، برنامه اجرای آغاز از شد.قبل

 ضربان  - استراحت قلب ضربان× )  05/0+  استراحت قلب ضربان]  ذخیره قلب ضربان و استراحتی قلب ضربان ،( 220 – سن

 و بودن هوای محویط بودن، تووده نمایوه وزن، قود، مانند شد، گیری اندازه بدن ترکیب های شاخص همچنین،([.  بیشینه قلب

 و شوکم سوینه، نقطوه سه در کالیپر از استفاده با ها آزمودنی پوستی چربی ضخامت. تجربی شرایط در پوستی، چربی ضخامت

 محاسبه عددی مقدار جاگذاری با آنگاه. شد جاگذاری مردان ویژه پوالک و جکسون عمومی معادله در بدن راست سمت در ران

 سوالمت ملوی انجمون روش اسواس بور لگن و کمر محیط اندازه گیری. آمد دست به بدن چربی درصد سیری، معادله در شده

 .شد ثبت و گیری اندازه تمرینی دوره پایان از پس دوباره بررسی، مورد جسمانی های شاخص. گرفت انجام

 آماری روش

 هوا داده توزیع بودن نرمال ارزیابی برای. شدند توصیف و بندی دسته معیار انحراف و میانگین براساس آمده دست به های داده

 از آزموون پوس و آزموون پویش در گروهی درون معناداری بررسی برای. شد استفاده اسمیرنوف – کلوموگروف آماری آزمون از

 آزموون از اسوتفاده با کنترل و تجربی های گروه آزمون پس تا آزمون پیش گروهی بین تغییرات. شد استفاده زوجی تی آزمون

 نورم از اسوتفاده با ها داده تحلیل. شد بررسی پیرسون همبستگی آزمون کمک با نیز همبستگی روابط. شد ارزیابی مستقل تی

 .شد انجام P <05/0 معناداری سطح در 16 نسخه SPSS آماری افزار

 تحقیق های یافته

 پالسما و نیمرخ لیپیدی ICAM -1الف( آثار تمرینات بر سطوح 

 معنووادار کوواهش شوودید، تنوواوبی تموورین هفتووه شووانزده در شوورکت حاضوور، پووژوهش هووای یافتووه اسوواس بوور

 1- ICAM (P=0/007) بدن چربی درصد مانند داشت، همراه به را بدنی ترکیب های شاخص و (P=0/025)، چربوی تودة 
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 اجرای از پس تغییرات این عالوه، به .(P=0/028) لگن به کمر محیط نسبت و( و P=000/0) کمر محیط (،p=035/0)  بدن

داد  نشوان معنواداری تفواوت کنتورل گوروه با مقایسه در تجربی گروه شدید در و متوسط شدت با تناوبی تمرین هفته شانزده

 .(1 جدول(

 گروهها 

 متغیرها

 

 
 کنترل تجرب 

1- ICAM پیش آزمون 

 پس آزمون

00/61 ± 

6/550 

00/00 ± 

0/501 

36/04± 

1/512 

50/43± 

3/502 

 پیش آزمون کلسترول

 پس آزمون

05/0± 55/4 

05/1± 40/3 

06/0± 43/4 

04/0± 42/4 

 پیش آزمون تری گلیسیرید

 آزمون پس

02/0± 15/3 

52/0± 04/2 

32/1±25/2 

06/1± 05/2 

HDL-C پیش آزمون 

 پس آزمون

12/0± 05/0 

16/0± 02/1 

13/0± 04/1 

10/0±  02/1 

LDL-C پیش آزمون 

 پس آزمون

65/0± 26/3 

22/0± 52/1 

50/0± 22/2 

55/0± 56/2 

 

 بدن  ترکیب بر تمرینات آثار ب(

 طوور بوه (P=0/002) شودید تنواوبی فعالیت هفته شانزده اجرای از پس بدن چربی درصد بدن، ترکیبات تغییرات بخش در

 (. P=  05/0)بود معنادار کنترل با تجربی گروه در چربی تودة وزن و درصد تغییرات .یافت کاهش معناداری

 

 

 

05/5 < P 

 1جدول
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 بحث و نتیجه گیری

 است تناوبی های تمرین اصلی مشخص  تنفسی،  قلبی ظرفیت افزایش با تداخل بدون محیطی عضالت در تر بزرگ توانی بازده

 ذخوایر از اسوتفاده و فسفوکراتین کسر دلیل به پرشدت تداومی های تمرین در زیرا سازد، می ارجح تداومی تمرین به را آن که

 هوای تنواوب بوین اسوتراحتی فواصل که است حالی در این. یابد می افزایش خون الکتات سطح میوگلوبین، به متصل اکسیژن

.  اسوت موثثر خون الکتات غلظت کاهش در الکتات برداشت با میوگلوبین، و فسفوکراتین ذخایر بازسازی ضمن شدید تمرینی

 بوی وسواز کارگیری سووخت به بدون قادرند مشابه کاری نرخ با تداومی های تمرین با مقایسه در تناوبی های تمرین ، بنابراین

 بیشوینه C عروقوی چسبان لهای مولکو و فشاری اکسیژن، ناقل های ارگان و محیطی عضالت بر الکتیک، اسید تجمع و هوازی

 سوطح کاهشی تغییرات که است آن از حاکی پژوهش ههای یافت سلولی چسبان مولکول بر تمرین آثار پیرامون .کنند تحمیل

1- ICAM 1)تمرینات تناوبی شودید( معنوادار اسوت سوازوکارهای مختلفوی بورای کواهش  تجربی گروه پالسمای- ICAM 

با محیط کمر، احتماالً کاهش چاقی مرکزی نیز یکی از فاکتورهوای  ICAM -1گزارش شده است که با توجه به رابطه تغییرات 

فیت اکسایش در ایون زمینوه (. ممکن است عواملی مانند تغییرات ظرRankovic ;2009است ) ICAM -1درگیر در کاهش 

مثثر باشد. تمرینات  استقامتی، به ویژه برنامه های پرشدت، ظرفیت ضود اکسایشوی بودن افوزایش موی دهود و کواهش فشوار 

در طوالنی مدت با افزایش سایتوکاین هوای ضود التهوابی، آزادسوازی  HIT(. اجرای تمرینات 5، 2اکسایشی را به همراه دارد ) 

را از بافت چربی مهار می کند و نهایتاً مجموعه این عوامل منجر به کاهش سوطح مولکوول هوای  IL – 1B عوامل التهابی نظیر

 در پالسوما ICAM -1سطوح افزایش با بدن چربی درصد افزایش و چاقی بین (. ارتباطRankovic ;2009چسبان می شود)

با توجه به نتوای   .شود می تایید نیز ما پژوهش در تحقیق این نتیجه که( Ito at al ;2002)است شده گزارش کودکی دوران

( یکوی از HITبه دست آمده از این تحقیق و مقایسه آن با تحقیقات قبلی می توان نتیجه گرفت تمرین تنواوبی بوا شودت بواال)

فعال و غیر فعال به حساب می آید ولی جهت بوروز تغییورات مفیود در بافوت  عوامل مثثر در کاهش وزن در دانش آموزان چاق

چربی بدن، تمرین باید در شدت های باال اجرا شود. جهت بهره مندی از فواید سلولی و بهبود شاخص های لیپیدی بیشتر باید 

 از تمرینات تناوبی شدید به صورت مداوم استفاده کرد.
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