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 غلظتبر  فعالیت هوازی تا سر حد واماندگی به همراهتاثیرمکمل زنجبیل 

 در زنان داری اضافه وزن  گلیسرول

 

 2روح اهلل ارشادی، 2فخرالسادات هاشمی ،1مریم نیک فرجام  
 ایران بوشهر، بوشهر،، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  فیزیولوژی ورزشیدانشجوی کارشناسی  ارشد  1

 نرای، ابوشهر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر، گروه فیزیولوژی ورزشیعضو هیئت علمی  2

 

Raziyehnikfarjam@yahoo.com 
 چکیده

اضافه وزن و چاقی یکی از معضالت بزرگ در هرجامعه محسوب می شود که  پیامد هر دوی آنها مبتال شدن افراد به 

تا  یهواز تیبه همراه فعال لیزنجب مکمل ریتاثری های مختلف می باشد. از این رو هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی بیما

بود. تحقیق حاضر از نظر روش نیمه تجربی و از نظر هدف،  اضافه وزن  یدر زنان دار سرولیگل بر غلظت یسر حد واماندگ

سانتیمتر،  10/160سال، قد20/02ن شهرستان برازجان با میانگین سن نفر از زنا 02باشد. آزمودنی های تحقیق کاربردی می

نفر( و گروه کنترل 12رین هوازی بودند که در دو گروه تجربی )مکمل زنجبیل و تم 20/52کیلو گرم و نمایه توده  35/02

آزمودنیها، جهت  حداکثر اکسیژن مصرفینفر( قرار گرفتند. یک هفته قبل از اجرای فعالیت هوازی،  12تمرین هوازی )

 62دقیقه فعالیت هوازی بصورت جاگینگ با شدت  02گیری شد. پروتکل تمرینی شامل  تعیین شدت تمرینات، اندازه

دقیقه قبل از شروع فعالیت، یک گرم دارونما گروه کنترل و یک گرم  03درصد ضربان قلب بیشنه بود. شرکت کنندگان 

گیری شد. برای  بعد از اجرای تمرین میزان گلیسرول خون آزمودنیها اندازه مکمل زنجبیل مصرف کردند. قبل و بالفاصله

این منظور پنج میلی لیتر از خون وریدی دست راست آزمودنی ها در حالت نشسته، توسط متخصص آزمایشگاه و به داخل 

دقیقه سانتریفیوژ و  5مدت  ( بهrpm) 322های همولیز با دور  لوله همولیز منقل شد. جهت جدا سازی سرم از لخته با لوبه

درجه  01میلی لیتر منتقل و جهت نگهداری به دمای  0سرم تشکیل شده به عنوان نمونه داخل دو میکروتیوپ با حجم 

ضمناً آزمون  شد.استفاده مستقل  tهمبسته و  tفرضیات تحقیق از آزمون  یجهت بررسسانتیگراد منتقل گردید. 

تمام  یبرا داری نیز ی. سطح معنگرفتبودن توزیع مورد استفاده قرار  یعیجهت بررسی طب سمیرونف -کلموگروف

نتایج تحقیق نشان داد میزان تغییرات غلظت گلیسرول در گروه تجربی )مصرف  .شد گرفته در نظر ( > 23/2pمحاسبات )

ایش یافته است. نتایج مکمل زنجبیل همراه با تمرین هوازی( بطور معنی داری نسبت به گروه کنترل )تمرین هوازی( افز

حاکی از این بود که تمرین هوازی به همراه مکمل زنجبیل بر روی افزایش چربی سوزی در بدن اثرگذار است. از این رو 

مصرف مکمل زنجبیل به همراه تمرین هوازی برای افراد چاق و دارای اضافه وزن در جهت کاهش چربی بدن پیشنهاد می 

 .  گردد

 

 ل زنجبیل، گلیسرول، فعالیت هوازی، چاقی، اضافه وزن.مکم  کلیدی: کلمات

 

 مقدمه

پیشرفت های صنعتی و زندگی ماشینی، فعالیت جسمانی را طی چندین سال اخیر به حداقل خود رسانده که معضالت   

در  فراوانی نیز به همراه داشته است. سبک زندگی مدرن و ازدیاد پیشرفت امکانات تکنیکی عادات و روش های غلظتی

زندگی جوامع بشری به وجود آورده است، بدی تناسب اندام را به همراه داشته و بیانگر این نکته است که آدمی را به سوی 

از این مشکالت چاقی و اضافه وزن و  یکی(. 0222)اوسوسکی،  ذخیره کردن انرژی و کاهش فعالیت بدنی سوق می دهد
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 چربی یشافزو ا چاقی که نجاییآفراد با آن دست به گربیان هستند. از کاهش توان هوازی است که امروزه بسیاری از ا

 که سالهاست، باشد می طاـتبدر ار برـمخو  زمنـم یاـه ریاـبیم ،رـمیو گرـم یـکل انزـمی یشازـفا اـب ندـب یاـه

اضافه وزن از  است. هـگرفت رتوـص هـمینز نـیدر اپژوهش های زیادی و  دهرـک لغوـمش دوـخ هـبرا  انمندـنشدا نـهذ

رشد ناهنجار بافت چربی در نتیجه بزرگ شدن اندازه یا افزایش تعداد سلول های چربی یا ترکیبی از این دو حالت به وجود 

درصد از زنان باالی  60(. اخیرا گزارش شده که 0225ص توده بدنی اندازه گیری می شود )دیمیتس،می آید و توسط شاخ

درصد زنان دارای شاخص توده  50ند در تالش هستند تا وزن خود را کاهش دهند. در ایران سال که اضافه وزن دار 10

هستند. تحقیقاتی که روی آثار نامطلوب اضافه وزن و ذخیره چربی زیر پوست اطراف اندام ها انجام شده  03بدنی باالی 

ند. گرچه بسیاری از مردم به این عقیده هستند است، مردان و به ویژه زنان را بر آن داشته که به فعالیت های بدنی بپرداز

که فعالیت بدنی تنها دارای تاثیر محدودی بر تغییر ترکیب بدن است و در هنگام ورزش شدید کالری زیادی مصرف نمی 

شود که باعث کاهش قابل توجهی در چربی بدن شود، ولی تحقیقات تاثیر فعالیت بدنی را بر روی چربی های بدن اثبات 

(. 1222ترل وزن تاثیر قابل توجهی دارد )موری و همکاران، اند و معتقدند تمرینات ورزشی بر ترکیب بدن، کنکرده 

محققین هم بیان کرده اند که تمرینات هوازی راهی موثر در کاهش چربی های بدن می باشد، البته این مسئله همیشه 

ن نیست بلکه کمک به افراد برای رسیدن به سطح مطرح است که هدف از برنامه های ورزشی حذف کامل چربی از بد

مطلوبی از چربی بدن است. تحقیقات نشان داده اند که ورزش هوازی موجب افزایش لیپولیز و فعالیت های مقاومتی دارای 

ش تاثیر اندک بر لیپولیز هستند. فعالیت بدنی موجب افزایش فعالیت عصب سمپاتیک و همچنین غده آدرنال شده و با افزای

ترشح اپی نفرین و نوراپی نفرین، گیرنده های بتا آدرنرژیک تحریک و بدین ترتیب لیپولیز افزایش می یابد. اما از آنجایی که 

این گیرنده ها، در بافت چربی احشایی شکم بیش از بافت زیرپوستی می باشند، بیشترین تاثیر ورزش بر کاهش چربی 

مه های کاهش چربی زیرپوستی را تحت تاثیر قرار دهد مکمل مناسبی برای برنا احشایی است. بنابر این، روشی که بتواند

(. ذخایر چربی بدن بزرگترین ذخایر انرژی بدن می باشند و مقادیر کلی 1500وزن به حساب می آید )سماواتی و همکاران، 

به صورت گلیکوژن است. نشان  برابر مقادیر انرژی ذخیره ای 62انرژی ذخیره شده در قالب تری گلیسیرید بدن بیش از 

داده شده است که استفاده از مکمل های متفاوت می تواند بر سوخت و ساز چربی، کربوهیدرات و حتی گاهی پروتئین ها 

گذار باشد. با توجه به اینکه برخی از این مکمل ها می توانند بر آنزیم های درگیر در متابولیسم سوبستراهای بدن اثر اثر 

می توان از این مکمل ها همراه با تمرین ورزشی می تواند برای اثر گذاری بر فرایندهای لیپولیز و گلیکولیز و  گذار باشند،

دآمیناسیون استفاده نمود. مطالعات نشان داده اند که استفاده از این مکمل ها همراه با تمرین ورزشی اثر بخشی بیشتری 

فاده از مکمل ها به تنهایی دارد. چاقی مهمترین مشکل سالمتی در بر فرایندهای اکسایشی نسبت به استفاده از است

(. این عارضه خطر ابتال به بیماری های گوناگون 1500توسعه یافته و در حال توسعه است )روحانی و همکاران، کشورهای 

(. 1506انی و همکاران، ریح) ، سکته مغزی، فشار خون و ... را افزایش می دهد0از قبیل حمله ی قلبی، آرتروز، دیابت نوع 

امروزه به واسطه تغییر در سبک زندگی، میزان فعالیت بدنی در زندگی روزانه کاهش یافته و به تدریج منجر به کاهش 

 قوای فردی می شود و در نهایت منجر به افزایش بروز بیماری ها و برخی مشکالت مرتبط با تندرستی می گردد انرژی و

(. حال اگر این فعالیت هوازی را با یک مکمل چربی سوز همراه کنیم ممکن است تاثیر 1520قلی زاده و همکاران، )

مضاعفی بر روی لیپولیز داشته باشد. تغذیه صحیح به عنوان یکی از مهمترین تعیین کننده های سالمت در طول دوران 

ی بیشتر از سایر کشورها است )هافنر و سیایزندگی مطرح بوده است. ابتال به چاقی و مرگ و میر ناشی از آن در کشورهای آ

منجربه اختالالت لیپیدی می شود  (. چاقی یکی از مهمترین عوامل خطرزای متعددی است که در نهایت1220همکاران، 
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(. ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای در حال گذر تغذیه ای از الغری ناشی از سوء تغذیه به 1500)روحانی و همکاران، 

ی ناشی از تغذیه نامناسب پیش می رود. پژوهش های زیادی در مورد روش های درمانی چاقی انجام گرفته است. سوی چاق

اکثر متخصصان تربیت بدنی و علوم پزشکی در مورد روش کنترل رژیم غذایی همراه با فعالیت بدنی به عنوان اصولی ترین 

(. در جریان تمرین های ورزشی بافت چربی و کبد تحت تاثیر 0225ن روش کاهش وزن اتفاق نظر دارند )آرنر، و علمی تری

هورمون ها عمل لیپولیز را تسریع و اسیدهای چرب را به عنوان یک پیش ساز برای سوخت و ساز وارد خون می کنند. بهره 

دالهی و عب) گیری از یک فعالیت هوازی با شدت مناسب سبب می شود که میزان گلیسرول در غیر ورزشکاران کاهش یابد

(. سازمان بهداشت  جهانی تخمین زده است در دنیا بیش از یک میلیارد بزرگسال چاق و یا  دارای اضافه 1502همکاران ، 

کیلوگرم بر متر مربع( وجود دارد. چاقی با عوارض جسمانی زیادی از جمله افزایش  02)نمایه توده بدنی باالتر از  وزن

( به بررسی تاثیر مکمل جنستیین 0226) ط است. در این زمینه دولینوی و همکارانکلسترول و تری گلیسیرید خون، مرتب

بر جنین موش موش و تغییر ژن چاقی در آن پرداخت. در این تحقیق مشاهده شد که جنستیین بر روی جنین موش ها در 

چاقی یکی از مهمترین عوامل طول دوران بارداری تاثیر داشته و حساسیت آن ها را به چاقی در بزرگسالی کاهش می دهد. 

خطر زای متعددی است که در نهایت منجر به اختالالت لیپیدی می شود. برخی از مکمل های گیاهی راههای میانبری 

برای چربی شکنی هستند که برای کمک به لیپولیز می تواند از آن ها بهره گرفت. با توجه به این مهم که اثر چربی شکنی 

همچنین اثر چربی شکنی زنجبیل نیز به اثبات رسیده است ما در این تحقیق بر آنیم تا بررسی ورزش ثابت شده است و 

کنیم که آیا دو اثر همدیگر را تقویت می کند؟ به عبارت دیگر، با توجه به موارد بیان شده و نیز با توجه به اینکه امروزه 

هوازی برای درمان بیماری های مختلف اثبات شده است،  تاثیر استفاده از مکمل های غذایی مختلف به همراه فعالیت های

)گلیسرول( در زنان دارای اضافه وزن بررسی  در پژوهش پیش رو، اثر مکمل زنجبیل به همراه فعالیت هوازی را بر لیپولیز

 خواهیم کرد. 

 

 روش بررسی

اضافه  یدر زنان دار سرولیگل غلظت بر یتا سر حد واماندگ یهواز تیبه همراه فعال لیزنجب رمکملیتاثتحقیق حاضر هدف 

نفر از  03باشد. آزمودنی های تحقیق حاضر بود. تحقیق حاضر از نظر روش نیمه تجربی و از نظر هدف، کاربردی میوزن 

کیلوگرم بر متر مربع بودند. در ارزیابی اولیه پس از بررسی  03زنان شهرستان برازجان با میانگین نمایه توده بدنی باالی 

نفر از شرکت کنندگان به  03م و نشانه های عدم وجود بیماری های قلبی و عروقی و بیماری های خاص در این افراد، عالئ

کیلوگرم بر مترمربع و در دو  52( BMI) نفر با میانگین نمایه توده بدنی 02و صورت خودکار از پژوهش کنار گذاشته شدند

تخاب شدند. برای تعیین وزن آزمودنیها از ترازوی دیجیتالی با مارک نفره جهت اجرای مرحله نهایی پژوهش ان 12گروه 

کیلوگرم بهره گرفته شد. برای اندازه گیری وزن بدن، آزمودنی بدون کفش و سبک  21/2هریل ساخت کشور آلمان با دقت 

گیری قد از برای اندازهگرفتند و وزن بر حسب کیلوگرم اندازه گیری و ثبت شد. کردن لباس تا حد امکان روی ترازو قرار 

برای تعیین درصد چربی  همچنینشد و نیز یک خط کش مدرج استفاده شد. یک متر نواری ثابت که به دیوار نصب می

ساخت کشور ژاپن استفاده شد. فرد بر روی یک  0622مدل Tanita بدن از دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب بدن با مارک 

شود. از آنجایی که چربی اد و یک ولتاژ بسیار پایین از یک پا به پای دیگر فرستاده میصفحه فلزی با پای برهنه می ایست

باشد، مقدار زیادی از چربی در برابر جریان الکتریسیته نسبت به بافت بدون هدایت کننده بسیار ضعیف الکتریسیته می

میزان برای اندازه گیری  زند.تخمین می چربی مقاومت خواهد کرد. دستگاه با محاسبه این مقاومت، درصد چربی بدن را

عالیت هوازی )فعالیت با دارونما و فعالیت با مکمل زنجبیل( به صورت پیش آزمون )دقیقا قبل از ف گروه درگلیسرول 

فعالیت( و پس آزمون )دقیقا پس از فعالیت و یک ساعت پس از پایان فعالیت(، از آزمودنیها نمونه گیری خون به عمل آمد. 
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ها در حالت نشسته، توسط متخصص آزمایشگاه و به  برای این منظور پنج میلی لیتر از خون وریدی دست راست آزمودنی

دقیقه  5( به مدت rpm) 322داخل لوله همولیز منقل شد. جهت جدا سازی سرم از لخته با لوبه های همولیز با دور 

میلی لیتر منتقل و جهت نگهداری به دمای  0سانتریفیوژ و سرم تشکیل شده به عنوان نمونه داخل دو میکروتیوپ با حجم 

( سرم ها که باعث کاهش دقت و صحت Thaw& Freeze) درجه سانیگراد منتقل گردید تا بدین ترتیب از فرآیند 01

 سنجی تجزیه و تحلیل نمونه ها می شود، جلوگیری به عمل آید. روش سنجش اسیدهای چرب آزاد روش رنگ 

(Colorimetric Assay بود که با )( استفاده از کیت های شرکتProduct ،USA، BiovisionResearh اندازه گیری )

نانومتر انجام گرفت. این طرح تحقیقی مستلزم اجرای یک  332شد. اندازه گیری های مربوط به گلیسرول در طول موج 

دقیقه فعالیت  02نوبت فعالیت هوازی با شدت و مدت تعریف شده و مصرف مکمل زنجبیل بود. فعالیت هوازی شامل 

دقیقه قبل از شروع فعالیت، یک گرم دارونما به گروه کنترل و یک  03ربان قلب بیشنه بود. درصد ض 62جاگینگ با شدت 

گرم مکمل زنجبیل مصرف کردند. به منظور اندازه گیری اسیدهای چرب آزاد، نمونه ی خون در دو مرحله ی قبل از تمرین 

آزمودنی ها، با استفاده  VO2maxفعالیت هوازی،  و بالفاصله پس از اتمام فعالیت هوازی اخذ گردید. یک هفته قبل از اجرای

از آزمون نوارگردان اندازه گیری شد. ضربان قلب بیشینه آزمودنی ها در زمان قطع آزمون نوارگردان و در سرحد خستگی 

فاده ( استItaly ،Cosmed, T170مفرط آزمودنی ها مورد اندازه گیری قرار گرفت. برای این منظور از دستگاه نوارگردان )

شد و ضربان قلب بیشینه نیز توسط نمایشگر این دستگاه ثبت شد. برای اندازه درصد چربی بدن آزمودنی ها از دستگاه 

  ساخت کشور ژاپن استفاده شد. Tanita (4600)اندازه گیری ترکیب بدن 

 

 یافته ها

توصیف داده ها می پردازد متغیرهای سن، وزن، قد  در بخش اول که به ارائه می شود.قسمت نتایج تحلیل داده ها در دو بخش در این 

فرضیات  ی. سپس جهت بررسی مرکزی و پراکندگی توصیف می شودر حسب شاخص هاو همچنین متغیرهای مورد بررسی تحقیق ب

زیع بودن تو یعجهت بررسی طبی اسمیرونف -کلموگروفضمناً آزمون  شد. استفاده خواهدمستقل   tهمبسته و  tتحقیق از آزمون 

 در نظر گرفته شده است. ( > 23/2pتمام محاسبات ) یبرا . سطح معنا داری نیزردیگ یمورد استفاده قرار م

 

: توصیف سن آزمودنیها بر اساس شاخصهای مرکزی و پراکندگی1-0جدول   

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین تعداد گروه

 56 00 02/0 61/00 12 دارونما

 52 00 02/3 00/06 12 مکمل زنجبیل

 52 00 00/0 20/02 02 کل

 

 
: توصیف قد  آزمودنیها بر اساس شاخصهای مرکزی و پراکندگی0-0جدول   

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین)سانتیمتر( تعداد گروه

02/165 12 دارونما  00/5  132 160 

26/162 12 مکمل زنجبیل  06/3  132 162 

10/160 02 کل  00/0  132 160 
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 : توصیف وزن آزمودنیها بر اساس شاخصهای مرکزی و پراکندگی5-0جدول 

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین)کیلوگرم( تعداد گروه

 22 66 22/6 00/00 12 دارونما

 20 66 50/0 60/20 12 مکمل زنجبیل

 20 66 25/2 35/02 02 کل

 

 

   
گلیسرول آزمودنیهای دو گروه (: نمودار میانگین و انحراف معیار0-0شکل )       

 

مصرف مکمل زنجبیل به فعالیت هوازی تا سرحد واماندگی بر غلظت گلیسرول در زنان دارای اضافه وزن اثر معنی فرضیه: 

 داری دارد.

 
 ( : مقایسه درون گروهی میزان گلیسرول قبل و بعد از تمرین در گروه دارونما و مکمل زنجبیل10 -0جدول )

  آزمون پس پیش آزمون 

 شاخص آماری

 متغیر

  t p 

 انحراف میانگین انحراف معیار میانگین

 معیار

  

 220/2 52/0 25/1 23/12 00/2 30/0 گلیسرول )مکمل زنجبیل(

 65/2 32/2 05/1 20/6 32/1 06/2 گلیسرول )دارونما(
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یسرول بین پیش آزمون و پس آزمون اختالف میانگین گل (p< 0.002)مشاهده شده در گروه مکمل زنجبیل  pبا توجه به 

می باشد که  23/2بزرگتر از (p=0.63مشاهده شده )pگروه مکمل زنجبیل معنادار می باشد ولی در گروه دارونما مقدار 

 نشان دهنده عدم تفاوت بین پیش و پس آزمون میانگین گلیسرول آزمودنیها در گروه دارونما است.

میانگین تفاوت پیش و پس آزمون گلیسرول در دو گروه مکمل زنجبیل و دارونما در  مستقل برای مقایسهtنتایج آزمون

 ( ارائه شده است.10-0جدول )

 

 در دو گروه-( : مقایسه بین گروهی میزان تغییرات گلیسرول10 -0جدول )

 نتیجه t p انحراف معیار میانگین  

میانگین 

تغییرات 

 گلیسرول

مکمل 

 زنجبیل

31/1 22/1  

25/0 

 

210/2 

 

 معنی دار

 26/1 02/2 دارونما

 

        از  pبا توجه به نتایج جدول فوق و مقایسه پیش و پس آزمون دو گروه مکمل زنجبیل و دارونما و کوچکتر بودن

23/2 (p< 0.014)  اختالف مشاهده شده بین دو گروه معنی دار بوده و می توان گفت مصرف مکمل زنجبیل به همراه یک

 الیت هوازی تا سرحد واماندگی گلیسرول در زنان دارای اضافه وزن شهرستان برازجان اثر معنی داری دارد.وهله فع

 

گیری بحث و نتیجه  

در پس  زنجبیلمصرف مکمل یافته های تحقیق حاضر نشان داد که گلیسرول پس از انجام فعالیت هوازی در گروه با 

این نتایج نشان می دهد که لحاظ آماری را نشان داد. همچنین از آزمون نسبت به پیش آزمون تغییرات معنی داری 

تغییرات گلیسرول در هنگام مقایسه پس آزمون ها بین دو گروه با مصرف مکمل زنجبیل و بدون مصرف  مکمل زنجبیل 

ی با مصرف نیز از نظر آماری معنی دار بوده است. همان طور که یافته های تحقیق نشان داد، تمرین هوازی در گروه ها

زنجبیل سبب تغییر معنی دار در شاخص گلیسرول شد. ذکر این نکته مهم است که تا کنون مطالعه ای  پیدا نشده که به 

طور مستقیم تاثیر مصرف مکمل زنجبیل به همراه تمرین هوازی بر غلظت گلیسرول را ارزیابی کرده باشد. همانطور که بیان 

هوازی همراه با مصرف زنجبیل برمیزان گلیسرول درگروه تجربی مکمل زنجبیل شد پژوهش حاضر نشان داد که تمرین 

بیشتر از گروه بدون مصرف زنجبیل افزایش نشان داده است. با توجه به مطالب فوق، می تواند افزایش در گلیسرول را در 

ری گلیسرید، میزان اسیدهای چرب همزمان با آزاد سازی تآزاد افزایش یافته نسبت داد. راستا با افزایش در اسیدهای چرب 

آزاد و گلیسرول پالسما آزاد شده نیز افزایش پیدا می کند که همزمان با افزایش اسید های چرب در یک راستا می باشند. 

به همین دلیل  افزایش گلیسرول پس از مصرف زنجبیل را می توان به عواملی مانند افزایش لیپولیز بافت چربی و کبد، 

ون های لیپولیتکی، کاهش جذب توسط کبد، کاهش متابولیسم و اکسیدشدن گلیسرول و سوخت و ساز افزایش هورم
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کبدی گلیسرول نسبت داد. بنابراین می توان بیان کرد که زنجبیل همراه با تمرین هوازی می تواند فرایند لیپولیز را افزایش 

زایش می یابد که سوخت و ساز آن ممکن است بر اثر دهد و در این صورت میزان اسیدچرب آزاد و در نهایت گلیسرول اف

فعالیت ورزشی کاهش یابد. تحقیق حاضر نشان داد که مکمل زنجبیل می تواند به همراه تمرینات هوازی با شدت مناسب، 

 سبب افزایش غلظت گلیسرول نسبت به گروه تمرین هوازی به تنهایی شود. این موضع به احتمال خیلی زیاد تاثیر زنجبیل

در نهایت  را نشان می دهد که میتواند موجب افزایش آزاد سازی  تری گلیسریدها  و در نهایت گلیسرول در بدن شود. و

و موجبات کاهش وزن از طریق  باال رود، میزان مصرف چربی ها نیز افزایش پیدا می کند گلیسرولهرچقدر میزان ترشح 

نشان داد که مصرف مکمل زنجبیل همراه با فعالیت هوازی  سوختن چربی ها در بدن فراهم می شود. تحقیق حاضر

تواند سبب افزایش آزاد سازی گلیسرول نسبت به گروه دارونما شود که در نهایت نشان می دهد زنجبیل دارای مکانیسم  می

پولیز همراه با بسیار موثری در جهت افزایش فرایند لیپولیز در بافت های چربی یا کبد است. از این رو افزایش فرایند لی

مصرف مکمل زنجبیل به همراه تمرینات هوازی با شدت مناسب می تواند سبب کاهش سریعتر وزن اضافی و حتی چاقی 

در زنانی که کم تحرک هستند شود.از این رو میتوان با برنامه ریزی مناسب و هدف مند در دراز مدت  موجبات کاهش وزن 

اخت و از بوجود آمدن خیلی از بیماری ها در آنها جلو گیری کرد. با توجه به نتایج و چربی سوزی در این افراد را فراهم س

هش وزن خود از پروتکل ه وزن و چاقی هستند برای میزان کاتحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت که کسانی که دارای اضاف

نتایج مطلوبی را در وضعیت جسمانی خود تمرینی استفاده شده در این تحقیق به همراه مکمل زنجبیل را استفاده نمایند تا 

 مشاهده کنند.
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