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 :چکیده

و قددر   ترکیب بدن فشارخون، توان هوازی، بر التسیپ نیهشت هفته تمر ریتاث یرسهدف پژوهش حاضر، بر زمینه و هدف:

زن داوطلدب چداق نسدن  20اسدت  تعدداد  یتجربد مدهیمطالعده از ندون ن نیدا هاا: روش مواد و در زنان چاق بدود عضالنی 
 نسبت و درصد 70/42±95/2  یبر متر مربع، درصد چرب لوگرمیک 84/2±16/34 (BMI) یتوده بدن هنمای سال، 45/2±75/45
 نیهفته تمدر 8 التسیوکنترل قرار گرفتند  گروه پ یتجرب ینفر 10در دو گروه  تصادفی طور به( 02/1±06/0 لگن دور به کمر
شددند   یریدگیگدروه کنتدرل فقد  پ کدهیاجرا کردند، در حال قهیدق 60جلسه در هفته و هر جلسه به مد   3را  التسیپ یها
در هر ، درصد چربی و قدر  عضالنی BMI ،WHRفشار خون سیستول و دیاستول،  ،یمصرف ژنیاکس حداکثر ،یبدن با یترک

 سدهیهمبسته و به منظور مقا t یاز روش آمار یدرون گروه سهیبه منظور مقا ند شد یریدو گروه قبل و بعد از مداخله اندازه گ
 ( P< 05/0مستقل استفاده شدن t یاز روش آمار یگروه نیب

 p ،)BMI=004/0، درصدد چربدی ن(p=021/0نهشت هفته تمرین های پدیالتس باعدک کداهش معنداداری در وزن  ها: یافته
در زندان چداق  و قدر  عضالنی (p=022/0و افزایش معناداری در حداکثر اکسیژن مصرفی ن( p=042/0ن p ،)WHR=033/0ن

 گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل شد 

در زندان  یو قددر  عضدالنی مصرف ژنیحداکثر اکس شیافزابهبود ترکیب بدن، باعک  التسیپ نا ی: تمریریگ جهینتبحث و 
  شود یچاق م

 ها یچرب ،یچاق التس،یپ نیتمر :یدیکل یها واژه
Abstract 

Background: The aim of this study was assessing the effect of 8 weeks pilates exercise on 

blood pressure, VO2max, body composition and muscle strength in obese women. 

Materials and methods: this study was a semi-experimental research. Twenty obese volunteer 

women (age 45.75±2.45 yr, body mass index 34.16±2.84 kg/m2, fat percentage 42.70±2.95% 

and waist-hip ratio 1.02±0.06 (means ±sd) were randomly divided into two equal groups 

(each with 10 individuals), experimental and control. Pilates group were performed Pilates 

exercises 3 times per week for 8 weeks, each session 60 min, while control group just were 

followed. Body composition, vo2max, systolic and diastolic blood pressure, BMI, WHR, fat 

percentage and muscle strength were measured in two groups before and after intervention. 

For inter group comparison, paired t-test and between group comparison independent-t test 

was used (significance level p<0.05). 
Results: 8 weeks Pilates significantly reduced weight (p=0.021), BMI (p=0.004) ,fat 

percentage (p=0.033), WHR (p=0.042), and a significant increase in VO2max (p=0.022) and 

muscle strength in obese women in the exercise group compared with the control group. 

Conclusion: Pilates training, improves body composition, VO2max and muscle strength in 

obese women 

Keywords: Pilates training, Obese, Lipids 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 94گنبدکاووس بهمن                   تندرستی  ء ای و ارتقااولین همایش ملی علوم ورزشی نوین،ورزش حرفه
 

  

 

 مقدمه

 یهدا مربدو  بده مراقبدت یهدا ندهیهز شیمزمن کمک کرده و منجر به افزا یها یماریب شیتواند به افزا یم یچاق

بخداطر   شدتریب یکه در جامعده امدروز ،یاست که به علت عدم تعادل انرژ یچند عامل یمشکل یشود  چاق یبهداشت

دوره  یدهد که انتقال از ابتددا ینشان م افراد یسبک زندگ یبررس ( 4افتد ن یباشد، اتفاق م یم یبدن تیکاهش فعال

جوانان همراه است و  ینیو خانه نش یتحرک یب شیافزا ،یبدن تیفعال زانیره با کاهش مهموا ،یبه مراحل بعد یجوان

 حدر موضدون در اقشدار کد  ت نیدکرده است  ا جادیا یبهداشت و سالمت عموم یرا برا یعمده ا یمسئله نگران نیا

 مختلد  ر افدرادیکی از روش هدای مهد  بدسدت آوردن سدالمتی و تندرسدتی د ( 2ن دارد یادیاهمیت زبویژه زنان 

مدوثر در کداهش  یدرمدان هایریمسد به عنوانافزایش آمادگی جسمانی و انجام تمرینا  ورزشی منظ  می باشد که 

 ندا یتمر ژهیبدو ندا یتمر یدر زنان چاق مطرح است  اما چدون انجدام برخد ژهیبو یکیو متابول یعروق-یقلب یماریب

به نظدر  رممکنیغ یزنان چاق مشکل و حت ژهیاز افراد بو یشود در برخ یم هیتوص یکه به منظور کاهش چرب یهواز

مسدافت و پدرش و  یبدون ط دهینشسته و خواب ستاده،یا یدر حالت ها التسیپ نا یتمر نکهیبا توجه به ا و رسد یم

بدار بررسدی  1سگال و همکداران گردد  یاتینون از افراد، جذاب و عمل نیا یتواند برا یم شتریب ردیگ یجهش انجام م

ماه تمرین پیالتس بصور  هفته ای یک جلسه، بر روی زنان میانسال نشان دادندد کده ایدن تمریندا  باعدک  2اثیر ت

 نیز 2همکاران   جاگو و(3ن این افراد شد اما تاثیر معنی داری روی ترکیب بدنی آنها نداشت در پذیری افزایش انعطاف

نوجوان نشان دادند که این تمرینا  تاثیر معنی داری روی فته تمرینا  پیالتس روی دختران هبا بررسی تاثیر چهار 

با مقایسه تداثیر  3وولکودوف و همکاران از طرفی  (1ن دیاستول نداشت وزن بدن، محی  کمر و فشار خون سیستول و

دو نون تمرین ترکیبی و هوازی به مد  هشت هفته روی توان هوازی، وزن، توده چربی، درصدچربی بددن و انعطداف 

ی نشان دادند که هر دو نون تمرینا  باعک کاهش معندی دار وزن، تدوده چربدی بددن، و درصدد چربدی بددن و پذیر

 رسددیبده نظدر م  (6ن افزایش توان هوازی و انعطاف پذیری گردید و تفاوتی بین تاثیرا  دو نون تمرین مشاهده نشدد

نان چاق صور  نگرفتده اسدتا از ایدن رو مدنظر محقق در ز یبر شاخص ها التسیپ نا یتمر ریبر تاث یمبن یقیتحق

بدن و  بیترک ،حداکثر اکسیژن مصرفیفشار خون،  یرورا  التسیپژوهشگر بر آن شد تا تاثیر هشت هفته تمرینا  پ

 قرار دهد  ارزیابیمورد چاق زنان  یقدر  عضالن

 

 مواد و روشها

ون و پس آزمون مورد مقایسه قرار گرفتندد  دو گروه تجربی با طرح پیش آزم این تحقیق از نون نیمه تجربی است که

نفر زنان چاق  بودند که بده روش نمونده گیدری انتخدابی در دسدترس و هدفددار  20نمونه آماری این تحقیق شامل 

انتخاب شدند  در مرحله نخست افراد با ماهیت و نحوه همکاری با اجرای پدژوهش آشدنا شددند  معیارهدای ورود بده 

ن بر اساس پرسشنامه تندرستی، عدم مصرف دارو، عدم استعمال دخانیا  و عدم شدرکت در مطالعه شامل: سال  بود

ماه پیش از شرکت در برنامه تمرینا  این تحقیق بود  آزمودنی هدا بدر اسداس شدرای   2هیچ برنامه تمرینی حداقل 

نمونده هدا بده طدور  تحقیق به صور  داوطلبانه در تحقیق شرکت کرده و فرم رضایت نامده را امضدا نمودندد  سد س

 50تدا  40نفر( دسته بندی شدند  دامنه سنی آزمودنی هدا بدین  10ن نفر( و کنترل 10تصادفی در دو گروه تجربی ن

 کیلوگرم بر مترمربع بود  35تا  30سال و نمایه توده بدنی 

                                                 
1 Segal et al 
2 Jago et al 
3 Wolkodoff et al 
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میلدی متدر،  5ا دقت برای ارزیابی ترکیبا  بدن به ترتیب طول قد آزمودنی ها با قدسنج سکا نساخت کشور آلمان( ب

گدرم  100میلی متر، درصد چربی بدن و وزن با دقت  5محی  باسن و کمر با متر نواری نمابیس/ ژاپن( با حساسیت 

/ کره جنوبی( اندازه گیری شد  از تقسی  محی  In body-720و با استفاده از دستگاه بیوالکتریکال ایم دنس نمدل 

اسن و از تقسی  وزن بدن بر مجذور قد به متر، نمایه توده بددن بدر حسدب کمر به محی  باسن، نسبت دور کمر به ب

کیلوگرم بر متر مربع به دست آمد  جهت اندازه گیری دور کمر به باسن آزمودنی ها، محقق دور کمر را بدا یدک ندوار 

عدری  تدرین  متری در کمترین نقطه نبین انتهای پایینی قفسه سینه و ناف( بر حسب سانتی متر به دور باسدن ندر

محل، روی کفل( بر حسب سانتی متر اندازه گیری کرد و از تقسی  نسبت دور کمر به دور باسن هر یک از آزمونی ها 

که میانگین قدر  های بدست آمده از حرکا  پرس پا، پرس سینه، خ  کدردن زاندو و  یتعیین گردید  قدر  عضالن

 فرمددول و بددا اسددتفاده از ( هددر آزمددودنی قدددر  ن رتعیددین درصدددی از حددداکثر تکددرا روشاز بغددل بددود،  زیددر

برای بدست آوردن حدداکثر اکسدیژن مصدرفی از پروتکدل بدروس   بدست آمد/ مقدار وزنه[ 1-(02/0× ]نتعداد تکرار 

دقیقده  5استفاده شد  برای اندازه گیری فشارخون نیز از آزمودنی ها خواسته شد که در محلی آرام نشسته و پدس از 

لی آزمدودنی هدا دستگاه فشارسنج جیوه ای، فشار خون سیسدتولی و دیاسدتواز   پرستار و با استفاده استراحت توس

 اندازه گیری شد 

اجدرا شدده در  یبود  حرکا  اصدل قهیدق 60جلسه و هر جلسه به مد   3هفته و هر هفته  8شامل  ینیپروتکل تمر 

تکدرار(،  20-15تکرار(، کشش پدا بده عقدب ن 10تکرار( گهواره ن 10و تکرار آن ها کشش پا به پهلو ن التسیکالس پ

تکدرار(، دراز و  60-50تکرار(، چرخش ستون مهره ها ن 30-25ن مهیتکرار(، دراز و نشست تا ن 30-25حرکت گربه ن

 5مرحلده گدرم کدردن ن نا یانجام تمرتکرار( بود  مراحل  60-50پاها ن رهیتکرار( و حرکت دا 60-50نشست کامل ن

مانند گهواره کامل، کشش تدک پدا کشدش سدتون مهدره،  التسیانوان حرکا  پ یاصل یها تی( که در آن فعالقهیدق

  در ( بدودقدهیدق 5شد و مرحله سرد کردن ن ی( انجام مقهیدق 50ن رهیدو پا، پا دوچرخه و غ تابباز، پر یگهواره با پا

تجزیده و تحلیدل شددند  پدس از کسدب اطمیندان از  15نسخه  SPSSی شده با نرم افزار  جمع آور یپایان داده ها

نرمال بودن توزیع نظری داده ها با استفاده از آزمون آماری شاپیروویلک و همگنی واریانس ها توس  آزمدون لدون از 

شد  سطح معندی داری استفاده  یگروه نیب سهیمقا یمستقل برا Tو  یدرون گروه سهیمقا یهمبسته برا Tآزمون 

 در نظر گرفته شد  05/0کمتر از 
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 : یافته ها

، BMI ،ینتایج جدول نشان مدی دهدکده تغییدرا  میدانگین هدای درون گروهدی در متغیرهدای وزن، درصدد چربد

WHR ،axm2VO  05/0ن در گروه تجربی معنی دار بودو قدر  عضالنی>Pدو گدروه  نیبد سهیدر مقا نی(ا همچن

 ( P<05/0ن دار شدد یبدست آمده معن را ییشاخص ها تغ این در زین یگروه نیب را ییا همان تغیو کنترل  یتجرب

در هر دو گروه تجربدی و کنتدرل معندی دار  استولیو د ستولیفشار خون ساما تغییرا  درون گروهی و بین گروهی 

 ( P≥05/0ننشد 

 

 بحث و نتیجه گیری:

شداخص  ،درصدد چربدی وزن، نشان داد که هشت هفته تمرین پیالتس موجب کاهش معنی دار نتایج پژوهش حاضر

شد که با نتایج وولکدوف و همکاران همخوان و بدا نتدایج سدگال و همکداران  و نسبت دور کمر به دور لگن دنتوده ب

شدده و  نیتمدر یطد در یافراگمیدو د قیدعم یباعک تنفس هدا التسیپ نا یتمر  از آنجا که (3، 6ن ناهمخوان است

کنندد و  یمصرف م یانرژ زین یعالوه بر عضال  فعال، عضال  تنفس کهیشودا بطور یم یسطح انرژ شیمنجر به افزا

 یامدر مد نیدشود کده ا یبه عضال  فعال م شتریبهتر و ب یرسان ژنیموجب اکس یافراگمیو د قیعم یتنفس ها نیا

دیگر از دالیل چنین یافته های متناقضی احتماالً می تواندد بده  (  یکی5شود ن زین یچرب شتریب شیتواند موجب اکسا

 

 خص های فيزيکي و بيوشيميايي زنان چاقشا: مقايسه تغييرات واريانس درون گروهي و بين گروهي در 1جدول 

 هاگروه متغيرها

 تغييرات ی خونيهانمونه

 *پس آزمون *پيش آزمون
 يبين گروه هيدرون گرو

 سطح معني داری سطح معني داری

 وزن )کيلوگرم(
 *008/0 56/81±90/3 54/85±3/3 تجربي

021/0* 
 560/0 23/87±1/2 11/87±2/2 کنترل

 درصد چربي
 *001/0 13/39±9/3 9/41±4/3 تجربي

004/0* 
 651/0 14/43±7/2 5/43±5/2 کنترل

BMI(2kg/m) 
 *006/0 47/32±77/3 3/34±8/1 تجربي

033/0* 
 859/0 51/34±47/2 02/34±06/3 کنترل

WHR 
 *021/0 99/0±03/0 02/1±07/0 تجربي

042/0* 
 485/0 02/1±08/0 03/1±05/0 کنترل

Max2VO 

 لیتر بر کیلوگرم در دقیقه()میلي 
 *000/0 25/28±26/5 46/24±69/5 تجربي

022/0* 
 434/0 93/23±44/5 11/23±75/4 کنترل

 فشار خون سيستول
 تجربي

 کنترل

3/6±7/135 

6/4±5/138 

4/4±5/130 

7/8±6/135 

150/0 

525/0 
14/0 

 فشار خون دياستول
 تجربي

 کنترل

69/1±18/87 

02/2±85/90 

26/1±16/84 

41/2±68/92 

262/0 

325/0 
22/0 

 (kg)قدرت عضالني
 تجربي

 کنترل

69/1±18/30 

02/2±85/29 

26/1±16/33 

41/2±68/30 

04/0* 

128/0 
03/0* 

 در نظر گرفته شده است. P<05/0: سطح معني داری † میانگین نشان داده شده است.±براساس انحراف معیار هاداده: *
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عدک با التسیپد ندا یهشت هفته تمردر این پژوهش  علت تفاو  در مد ، شد  و سطح تمرینی آزمودنی ها باشد 

  مکدانیزم (6ن با یافته های وولکدووف و همکداران همخدوانی دارد که ددر زنان چاق ش یزافزایش معنی دار توان هوا

افزایش توان هوازی پس از تمرینا  پیالتس را می توان این گونه توجیه کرد که تنفس صحیح یکی از اصول مه  در 

و این تمرینا  از طریق بهبود در گردش خون و تنفس مدی توانندد تبدادل بدین خدون و تمرینا  پیالتس می باشد 

سیاهرگی و بده دنبدال آن افدزایش تدوان  –عضال  را بیشتر کرده و موجب افزایش اختالف اکسیژن خون سرخرگی 

خطدر بدودن، قابدل  یکد ، بد ندهیموارد از جملده: هز یبرخ لیرا به دل التسیتوان ورزش پ یم نیبنابرا هوازی گردد 

هشدت هفتده  نمدود  هیباشدد توصد دیدآندان مف یسدالمت یتواند برا یافراد که م نیدسترس و لذ  بخش بودن به ا

و  جداگوکه با یافته های  شدندر زنان چاق  در فشارخون سیستول و دیاستولدار  یمعن تغییرباعک  التسیپ نا یتمر

بعلت تنفس های عمیق، فعالیت عصبی سم اتیک کاهش می یابدد  تمرینا  پیالتس  در  (1ن همخوان است همکاران

راحت گردد اما بنابراین سطوح اپی نفرین زمان استراحت کاهش داشته و موجب کاهش ضربان قلب و فشار خون است

چون فعالیت بدنی در افراد با فشار خون نرمال، باعک کاهش فشار خون نمی شود و آزمودنی های ایدن پدژوهش نیدز 

قابل توجیه مدی باشدد  در  به اینصور  فشارخون نرمال داشتند بنابراین عدم تغییر فشار خون سیستولی و دیاستولی

  از آنجدا کده در زندان چداق شددی دار قددر  عضدالن یمعن شیزاباعک اف التسیپ نا یهشت هفته تمراین پژوهش 

مدی تواندد در افدزایش  و مقاومت آن بصور  وزن بدن اعمال می شودتمرینا  پیالتس نوعی تمرینا  مقاومتی بوده 

قدر  تاثیر داشته باشد و عالوه بر آن چون این تمرینا  با تمرکز ذهندی و آگداهی انجدام مدی گیدرد مدی تواندد در 

 نقش عمده ای ایفا نماید یش قدر  از طریق سازگاری عصبی عضالنی افزا

 ژنیحدداکثر اکسد شیبدن، افدزا بیبهبود ترکمی توان به عنوان تمرینا  مناسبی برای  التسیپ نا یتمراز بنابراین 

  استفاده نموددر زنان چاق  یو قدر  عضالن یمصرف
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