
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

1 

تاثیر تمرینات هوازی منتخب بر حداکثر اکسیژن مصرفی، شاخص توده 

 بدن و لپتین سرم دانش آموزان دختر چاق مقطع راهنمایی شهر کرمان

 

 ، مهال زارعی، عباس نازلی*محدثه بهنام مقدم
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 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی کرمان -3
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 چکیده

ین سرم دانش آموزان دختر چاق مقطع و لپت VO2max ،BMIهدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرینات هوازی شنا بر 

برنامه تمرین  متغیرهای پژوهش شامل؛ حداکثر اکسیژن مصرفی، شاخص توده بدن و میزان لپتین سرم و. راهنمایی بود

. دقیقه بود 06روز در هفته به مدت  3هفته و تواتر  8در طول  RRmaxدرصد  06تا  06شامل؛ تمرینات شنا با شدت 

نفر به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب و  70نفر،  0066یمه تجربی و از بین جامعه آماری بالغ بر روش پژوهش از نوع ن

در مرحله پیش آزمون مشخصات فردی و ویژگی بدنی  .تقسیم شدند( نفر 10)و تجربی ( نفر 13)در دو گروه کنترل 

سپس گروه تجربی برنامه تمرین را . ام گرفتبدنبال آن آزمایش خونی مورد نظر انج  آزمودنی ها اندازه گیری و ثبت شد و

های  در مرحله پس آزمون اندازه گیری. آغاز کردند در این مرحله زمانی گروه کنترل هیچگونه برنامه ورزشی را دنبال نکرد

نرم  مستقل محاسبه شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از Tقبلی و آزمایشات خون تکرار گردید و داده ها بر اساس آزمون 

 .ها تأثیر داشت استفاده گردید و نتایج نشان داد که برنامه تمرین هوازی منتخب بر لپتین سرم آزمودنیSpss 24 افزار 

 BMIبرنامه تمرین هوازی منتخب بر میزان  .ها تأثیر داشت آزمودنی VO2maxبرنامه تمرین هوازی منتخب بر میزان 

 .ها تأثیری نداشت آزمودنی

 

 .لپتین، شاخص توده بدن، حداکثر اکسیژن مصرفی، توده چربی، کرمان: واژه های کلیدی

 
 

 مقدمه

 شده است ریچشمگ یها شرفتیپ و های در اکثر موارد دچار دگرگون ،یجامعه بشر ازیمختلف و مورد ن یامروزه دانش ها

با آنها به سمت  متقابل و ارتباطعلوم  ریبا کمک سا یعلوم ورزش و یبدن تیترب ان،یم نیدر ا(. 1331ابراهیم و همکاران، )

 چاق نفر از آنها ونیلیم 133نفر در سطح جهان اضافه وزن دارند و حداقل  اردیلیم کیحدود  .دارد یتکامل و رشد گام بر م

 33/1 رانیفه وزن در کشور ااضا نیانگیبه طور م درصد است و 0/11 رانی ایتوده بدن هیمنتسب به نما شاخص. هستند

در  ژهیکودکان و نوجوانان بو یدر حال توسعه اضافه وزن و چاق یکشورها ریدهد همانند سا یمارها نشان مآ. درصد است

شکار با بروز آبطور  یچاق. است افتهیتوسعه  یشدن به آمار کشورها کیو در حال نزد شی، رو به افزارانیا بزرگ یشهر ها

 یامدهایبه سبب پ یچاق. و فشار خون رابطه دارد دیسریگلی تر کلسترول و شی، افزاابتی، دعروقی–یقلب یها یناراحت

و  مرگ از علل یکی نیو هم چن یماریعامل مستعد کننده، ب کیمردم به عنوان  نیدر ب مختلف مشکالت جادیفراوان و ا

 (.1336امام قریشی و قاسمی، ) شناخته شده است یدر جوامع امروز ریم
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برنامه ها با استفاده و بدون  نیا. است دهیگرد یابیارز ینیتمر یبر نامه ها قیطر چاق از یچه هایدر یدر تعادل انرژ رییتغ

درباره  یبر پژوهش علم یمبن یمطالعه ا نیبنابرا. ارائه داده است رای دیکل یها افتهیاز  یتعداد ،ییغذا میاستفاده از رژ

 یم یچاق کاهش نیو همچن یو تنفس عروقی –یبدستگاه قل ییبر عملکرد و کارا( شنا) یهواز منتخبی نیبرنامه تمر ریتاث

بدن  یتعادل چرب یرو یبدن تیو سطوح فعال ییدر عادت غذا رییتغ. داشته باشد یرا در پ یو ارزنده ا دیتواند، اطالعات مف

و مصرف  یساز و رها ییمواد غذا رهیکه مصرف و ذخ باشدی هورمون م نیترشح و عمل چند ریتاث تحت دارد و ریتاث

 یاضافه وزن و چاق وعیدهد ش یجود دارد که نشان م وی شواهد قو .کنند یبافت را کنترل م کیاندازه  شیافزا ایسوخت 

آخوندزاده و همکاران، ) نموده است دایپ شیافز ا کایاست که بسرعت در کانادا و امر یاقتصاد- یاجتماع یبچه ها از رفتارها

در رابطه با  یداری حاد و معن جینموده که منجر به نتا کتهینگام را دمداخله زود ه کی یدر بچگ یچاق شیافزا(. 7660

 یناخوش یسر کیبه  منجر تاًینها گذاشته ریبچه تاث یعاطف و یبلوغ اجتماع ،جسم بر تواند یم یچاق. گردد یم یسالمت

 یچاق. کند رییتغ نکهیا ایحفظ شود  زین یدر بزرگسال یدوران کودک یقچا شده، خواه یزود هنگام در ارتباط با سالمت یها

شود و  یمحسوب م قلب کرونر یعروق یهایماریو ب نیوابسته به انسول ریغ ابتید رینظ ییها یماریب یبرا یمهم خطر عامل

 یعیسطح تستوسترون ازاد پالسما نسبت به افراد طب چاق در مردان. است شتریتنه ب یباال یبا چاق مارانیخطر در ب نیا

که از  نیهورمون لپت ییشناسا لیبه دل یچاق یولوژیدرک ب ریاخ یدر سالها(. 1303دولت آبادی، ) تکمتر گزارش شده اس

. (7668کیانبخش، ) است افتهی شیس موجودند به سرعت افزاپوتاالمویآن در ه یها رندهیشود و گ یم ترشحی بافت چرب

 گریعوامل د یاریو بس نیانسول ،یگرسنگ خوردن وبدن دارد که با غذا  یهورمون ارتباط با توده چرب نیا ییسطوح پالسما

غلظت . داد خواهد به غذا را کاهش لیکند و در افراد چاق تما یم میرا تنظ یوزن بدن وتعادل انرژ نیلپت. گردد یم میتنظ

 نیلپتافراد به  پاسخ اما. (1380کارگرفر و عسگری، ) ابدی یو با از دست دادن وزن کاهش م شیافزا یبا چاق نیلپت یها

 یها  رهیذخ گرینسبت به د ی شتریسرم ب نیلپت ،یرجلدیز یباشد هر گرم بافت چرب یدرجهت کاهش وزن متفاوت م

 از مطالعات نشان یاریشناخته شده است بس یکاهش دهنده چاق یاز روشها یکیورزش . دهد یمورد استفاده قرار م یچرب

سبب  نیاختالالت لپت نطوریهم. دارد وجود یخون رابطه معنادار سرم تنیسطح ل بدن و یو توده چرب یچاق نیاست ب داده

 شینشان داده است که افزا یپزشک علوم در قاتیتحق جینتا. (1338جیسون و همکاران، ) شود یم یاستعداد چاق شیافزا

مسابقه  1همکاران پس از مطالعه اثرات  و ایذکر. انسان شده است و در جوندگان یسبب شروع زود هنگام چاق نیلپت

باال مانند  یدر مصرف انرژ ریمدت و درگ یطوالن یاستقامت تیفقط فعال که جوان نشان دادند 01در  یرقابت یاستقامت

کرامر و همکاران پس از . گردد یسرم گردش خون م نیلپت ریمسابقات فوق ماراتن موجب کاهش در مقاد و نیالپا یاسک

 دایپ شیافزا ینیپس از برنامه تمرVo2 max  گرفتند که هر چند جهینت اقمردان چ یبر رو ینیهفته برنامه تمر1ی بررس

نشان دادند پس از  یقیحق و این یحامد. وجود نداشت نیلپت یغلظت ها ای یدر توده چرب یدار یمعن راتیینمود اما تغ

دار  یث کاهش معنباع ناتیمرد چاق تمر 30 توسط هفته 31به مدت  یو مقاومت یاستقامت ناتیبرنامه تمر کیانجام 

 هفته بر 37از  کوتاه مدت کمتر ینیدوره تمر یاز مطالعات با بررس یتعداد نیهم چن. دیگرد آنها نیو انسول نیلپت زانیم

 یدست دادن چرب از با نکهیمگر ا دهیمشاهده نگرد نیلپت یبر چگال یریتاث چیگزارش کرده اند که ه نیلپت یچگالی رو

 یها افتهیصحت و دقت  دیتائی برا یشتریو ب عتریوس قاتیبه تحق ازین نیبنابرا(. 7668ی، کیانبخش و مظفر) همراه شود

نفر  ونیلیده ها م یدارا زیشود و ن یکشور جوان محسوب م کی ت،یاز لحاظ جمع رانیکه ا ییوجود دارد و از آنجا نیشیپ

 هستند و بوم مرز نیو مهم ا یمل یها هیمااز سر یکه بخش ییدانش آموزان دوره راهنما نیبنابرا. باشد یدانش آموز م

 ژنیحداکثر اکس یرو را بر( شنا) منتخبی ت هواز نایتمر ریدرصدد است تاث باشند و پژوهشگر یم قیتحق نیمحور کار ا

 .قرار دهد یمورد بررس را ییچاق مقطع راهنمادختر سرم دانش آموزان  نیسطح لپتو  شاخص توده بدنی، مصرف
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 روش بررسی

سرم،  نیلپت زانیبر م یهواز اتینیتمر ریأثت لیو تحل هیبه تجز یبوده که به صورت مقطع یتجرب مهیپژوهش از نوع ن روش

BMI و  Vo2Max آزمون و پس آزمون استفاده  شیاز طرح پژوهش پ راستا نیدر دانش آموزان چاق پرداخته است و در ا

سال از شهر  13تا  11ی نة سنمبا دا یلیتحص ییاق دورة راهنماچ دختر آموز دانش 0066بالغ بر جامعه آماری . شود یم

 یکه با روش تصادف یجامعه آمار نیب از. دادند لیپژوهش را تشک یجامعه آمار k/m2 25 یآنها باال BMIکه  کرمان

که پرسشنامه  ینیسپس از داوطلب. دینفر مشخص گرد 70 یتصادف ورتبص پسو س ابانتخ رنف 166تعداد  یخوشه ا

شرکت را پر کرده  ینامه اعالم آمادگ تیو رضا یویو ر عروقی–یقلب یها یماریب سابقه بر نداشتن یمبن یالمت جسمس

 10) یگروه تجرب دو هب یدفابه طور تص ها یآزمودن. دندیپژوهش انتخاب گرد یبرا یبه عنوان آزمودن ،یتصادف بطور بودند

شرکت  یتا به طور منظم در طرح پژوهش شد هانتخاب شده تعهد گرفت یاز نمونه ها .شدند میتقس( نفر 13)و کنترل ( نفر

 چگونهیپرداخته و گروه کنترل تحت ه( شنا)منتخب  یهواز ناتیبه تمری گروه تجرب هیاول یپس از انجام آزمون ها. ندینما

 .نگرفتند رارق یورزش هبرنام

 یریاندازه گ تی، کیورزش ناتیتمر تهج کپزش هیدییو تأ یماریب ابقهو س یپرسشنامه شامل؛ اطالعات شخص

جهت اندازه  تنایساخت ژاپن با مارک تاBady compositan Analiser   دستگاه، سایال ییسرم ساخت شرکت کانادا نیلپت

سنجش ضربان قلب ساخت ژاپن به منظور اندازه  نیسوت، ناتیتمر یاستخر شنا، محل برگزار، تودة بدن شاخصی ریگ

منظور  به، (متر 1066) لیما کیزمان تست  یریکرنومتر ساخت ژاپن به منظور اندازه گ، نیتمر نیحضربان قلب در  یریگ

نمونه  هیاطالعات خام از تجز. شد یم تفادهاس ریز یاز روش ها نهیشیب یمصرف ژنیاکس یریقد، وزن و اندازه گ یریاندازه گ

مورد استفاده قرار  یآمار لیو تحل هیجهت تجز ینیتمر فتهه 8از  دیو بع لیدر قب او اطالعات حاصل از آزمون ه یخون یها

 هیتوج اب استفاده شد و اریو انحراف مع نیانگیشامل نمودار، جداول م یفیاز آمار توص داده فیو توص حیرتش یراگرفت و ب

محاسبه و  جهت و شد استفاده تقلمس یاه روهدر گ ودنتیاستT  یها از امار استنباط هیازمون فرض یاهداف پژوهش برا هب

 .در نظر گرفته شد 60/6 دار بودن یبا سطح معنSPSS-24  اطالعات از نرم افزار لیو تحل هیتجز

 

 یافته ها

و تجربی از نظر لپتین  مشاهده می کنیم که بین دو گروه کنترل SPSS با توجه به نتایج بدست آمده از نرم افزار آماری

تفاوت معناداری وجود دارد بنابراین فرضیه  663/6 یرشذو احتمال پ t =17/3 اهفته برنامه تمرین هوازی ب 8خون پس از 

H0 هفته بر میزان لپتین سرم آزمودنیها تأثیر داشته است 8تمرین هوازی پس از  را نمی پذیریم بدین معنی که برنامه. 
 

 اسیتودنت متغیر لپتین سرم بین دو گروه کنترل و تجربی tنتایج آزمون  -1 جدول

 آمار

 گروه
 مرحله تعداد

انحراف +میانگین

 استاندارد

اختالف میانگین در پیش و 

 انحراف استاندارد+پس آزمون
 tمقدار 

احتمال 

 پذیرش

 13 کنترل
 60/16±60/0 پیش آزمون

70/0±00/1 

7/3 663/6 
 60/8±77/3 پس آزمون

 10 تجربی
 01/17±03/3 پیش آزمون

31/3±60/1 
 00/11±80/7 پس آزمون

 

مشاهده می کنیم که بین دو گروه کنترل و تجربی از نظر حداکثر  SPSSبا توجه به نتایج بدست آمده از نرم افزار آماری 

تفاوت معنی داری وجود دارد  60/6احتمال پذیرش  t =108/7هفته برنامه تمرین هوازی با  8اکسیژن مصرفی پس از 

ها  آزمودنیVO2Max هفته بر میزان  8 ه برنامه تمرین هوازی پس از را نمی پذیریم بدین معنی ک H0بنابراین فرض 

 .تأثیر داشته است
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  استیودنت متغیر حداکثر اکسیژن مصرفی بین دو گروه کنترل و تجربی tنتایج آزمون -7جدول 

 آمار

 گروه
 مرحله تعداد

انحراف +میانگین

 استاندارد

اختالف میانگین در پیش و 

 اردانحراف استاند+پس آزمون
 tمقدار 

احتمال 

 پذیرش

 13 کنترل
 03/33±63/0 پیش آزمون

83/1±600/6 

108/7 60/6 
 01/33±77/3 پس آزمون

 10 تجربی
 00/38±00/3 پیش آزمون

31/1±10/3- 
 08/01±08/3 پس آزمون

 

 .آزمودنیها تأثیری ندارد BMIتمرین هوازی منتخب بر میزان 

 

 بحث و نتیجه گیری

 جهینت نیا .شود یسرم م نیهفته سبب کاهش لپت 8منتخب به مدت  یهواز نیتمرتحقیق چنین مشاهده شد که در این 

و همکاران  دیوید، 7666سال   در ارانو همک اسیال، 1333 هال و همکاران در سال، 1300 و همکاران در سال نیبا تومن

، 7661 الدر س ارانکرامر و همک، 7661 ر سالد همکاران و شریف، 7666 الدر س ارانو همک گتان، 7666 الدر س

و  کیاوزل، 7667 و همکاران در سال ندلین، 7667 الندت و همکاران در سال، 7667 الدر س ارانو همک سیاراموزک

، 7666 در سال همکاران و اردهوم، 1330 الدر س ارانشو همک یکیه اتگزارش اهمسو بوده اما ب، 7660 سال در ارانهمک

 و همکاران در سال یرواس، 7663 و همکاران در سال سایلیا، 7661 الیدر س ارانو همک دنولن الکاران در سولتمن و هم

 ناتیتمر ردر اث. ددارن اجیاحت یشتریب O2  سوختن به یبرا ها یگرفت که چرب جهینت وانت یم. داردن یهمخوان 1380

 یو بدن ط رسدی م یالنعض تبه باف یشتریب ژنیکسکه خون و ا یمعن نیبد ابدی یم شیافزا یرگیمو تهیدانسی وازه

 سمیاز متابول ازیمورد ن یانرژ برآوردن تجه تاس ترسدر دس یشتریب ژنیکه اکس نهیشیب ریبلند مدت و ز یتهایفعال

 یکاهش م زین نیلپت زانیبدن م یشود لذا با کاهش چرب یم مشتق هایاز چرب نیلپت ونچ نیابرابن. کند یاستفاده م هایچرب

نسبت عکس دارد و  نیکه با ترشح لپت ابدی یم شیافزا ها یکاتکوالن زانیم یبدن ناتیتمر امانج راث ریب نیهمچن. ابدی

 .شده است نیآمدن لپت نییپا بموج

تغییرات . دشو یتودة بدن نم هینما رییهفته سبب تغ 8به مدت  یهواز نیتمردر این تحقیق چنین مشاهده شد که 

BMI تانک در 1303، دولت آبادی در سال 1333، هال و همکاران در سال 1330و مهوننی در سال  با گزارشات جانز ،

، زو، 7660، زیگمن و همکاران در سال 7660، اوزلیک و همکاران در سال 7660، برکی و همکاران در سال 7666سال 

، تانیگوچی و 1303ینی و معینی در سال مغایرت داشته و با گزارشات اسالتر و همکاران، گائ 7660کیم و همکاران در سال 

 بیترک ل،یدل نیبه هم ،یاست نه تودة بدون چرب یوزن، کم کردن چرب کاهش. همسو بوده است 7660همکاران در سال 

 یمعقول راه کیکالر اهشبه همراه ک یبدن تیفعال شیافزا. رود یبه شمار م یمناسب کردیرو یورزش برنامه و ییذاغ میرژ

 یجسمان یتهایبا فعال یتوجه قابل بدن به طور بیدر واقع ترک. کند یم یریشگیپ یشدن تودة بدون چرب است که از کم

مقدار . شود یم یو کاهش تودة چرب یبدون چرب تودة شیزااف ببس یدراز مدت ورزش یها تیفعال. است رییقابل تغ

 میکه با رژ یدر صورت یاستقامت نیبرنامه تمر. کند یشود، تفاوت م یم انجام که یمذکور متناسب با نوع ورزش راتییتغ

 میتواند در عدم کنترل رژ یعلت اختالف م ن،یوجود ا با. کند یم ادیرا ز یشود تودة بدون چرب بیترک ادلمتع ییذاغ

نسبت  ها یبا چرب نیکند و ترشح لپت یم دایکاهش پ نیلپت نکهیبا توجه به ا یطرف و از دیباش یردف یو تفاوتها ییغذا

 نیا بدن شده که به یوزن چرب نیگزیو جا افتهی شیافزا یرسد که وزن تودة عضالن یبه نظر م جهینت دارد، در میتقمس

 .است افتهین یدار یمعن رییتغ ها یشاخص توده بدن آزمودن بیترت
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 یم هنیشیب یمصرف ژنیاکس شیهفته سبب افزا 8منتخب به مدت  یهواز ناتیمردر این تحقیق چنین مشاهده شد که ت

، الیاس و همکاران 7666، هوارد و همکاران در سال 1330سال و همکاران در  یکبا گزارشات هVO2max  راتییتغ. ودش

، ژاگنر 1386همسو بوده و با گزارشات میرزایی و رحمانی نیا در سال  1380، کارگر فرد و عسکری در سال 7666در سال 

و سطح  یعضالن یتارها یرگهایتعداد مو شیباعث افزا یهواز ناتیرتم رسدی م ریبنظ .همخوانی ندارد 7663در سال 

 شیافزای عضله اسکلت یتوکندریتعداد و اندازه م نیشود و همچن یبهتر عضله منجر م یبه خون رسان که دهمقطع عضله ش

. عضالت است یوازه تیظرف شیافزا راتیییتغ نیا جهینت هیک دیبخش یعضله را بهبود م یشیاکسا سمیو امکان متابول افتهی

 یم یدانش آموزان چاق یمصرف ژنیاکس داکثرح دن،ب ودهت اخصسرم، ش نیبر لپت یمنتخب هواز ناتیتمر ریبا توجه به تأث

تواند باعث  یم یا قهیدق 03 نیجلسه تمر 1 هفته هفته و هر 8به مدت  یمنتخب هواز ینیتوان گفت که برنامه تمر

 ها یآزمودن یبا سطح آمادگ راتییتغ نیا. ندارد ریتأث BMI یاما بر رو شود، Vo2max شیزاو اف رمس نیکاهش در لپت

گرفته است،  صورت دنب ودةت اخصش ایآن ب اطسرم خون و ارتب نیدر مورد غلظت لپت یهرچند مطالعات فراوان. همراه بود

 راد،اف نیآزمون، جنس و سن ا افراد مورد یجسمان طیراو ش ناتیمانند شدت، زمان و نوع تمر یبه علت دخالت عوامل یول

 .کرده است جادیرا در بدن آنها ا یمتفاوت یتودة بدن واکنش ها شاخص و VO2Maxی ریگ دازهان یاه وهیش
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