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 هقایسِ اثرات بازی ٍ فعالیت بذًی هٌظن بر ترکیب بذًی دختراى ًَجَاى
 

 

 هْذیِ کَضا
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 داًطیار داًطکذُ تربیت بذًی ٍ علَم ٍرزضی داًطگاُ السّرا، تْراى، ایراى -2

 تخصصی فیسیَلَشی ٍرزش داًطگاُ تْراى، تْراى، ایراىدکترای  -3

 

 

 چکیده
-جبٔؼة  ٔمبیغٝ اثزار ثبسی ٚ فؼبِیز ثذ٘ی ٔٙظٓ ثز سزویت ثذ٘ی دخشزاٖ ٘ٛ جٛاٖ اعز.، حبضز اس سحمیكٞذف 

 3عبَ ؽٟزعشبٖ ؽٟزیبر سؾىیُ ٔی داد٘ذ آسٔٛد٘ی ٞب ثٝ عٛر سقبدفی ثٝ  11-13را دا٘ؼ آٔٛساٖ دخشز آٔبری دضٚٞؼ 

٘فزی سمغیٓ ؽذ٘ذ )ٌزٜٚ ثبسی، فؼبِیز ثذ٘ی ٔٙظٓ، وٙشزَ(. ٌزٜٚ ثبسی ٚ ٌزٜٚ فؼبِیز ثذ٘ی ٔٙظٓ در یه ثز٘بٔٝ  10ٌزٜٚ 

ٞبی س٘ذٌی ػبدی ٚ رٚسٔزٜ جّغٝ در ٞز ٞفشٝ ؽزوز وزد٘ذ. در ایٗ ٔذر ٌزٜٚ وٙشزَ ثٝ فؼبِیز 3ٞفشٝ ای،  8سٕزیٙی 

 WHR، درفذ چزثی ثذٖ )سٛعظ وبِیذز(،  BMIٞفشٝ ای، سٛدٜ ثذ٘ی، 8خٛد ٔؾغَٛ ثٛد٘ذ. لجُ ٚ دظ اس ثز٘بٔٝ سٕزیٗ 

٘شبیج  ٕٞجغشٝ ٚ سحّیُ ٚاریب٘ظ یه راٞٝ جٟز سجشیٝ ٚ سحّیُ دادٜ ٞب اعشفبدٜ ٌزدیذ. tا٘ذاسٌیزی ؽذ. اس آسٖٔٛ آٔبری 

در ٌزٜٚ فؼبِیز  ٞفشٝ ای 8ٚ درفذ چزثی ثذٖ دخشزاٖ ٘ٛجٛاٖ دظ اس یه دٚرٜ   BMIسٛدٜ ی ثذٖ، حبوی اس ایٗ ثٛد وٝ

ثذ٘ی ٔٙظٓ ٚ ثبسی وبٞؼ ٔؼٙبداری یبفز. ثٝ عٛر وّی ٔی سٛاٖ چٙیٗ ٘شیجٝ ٌیزی وزد وٝ ثبسی ٚ فؼبِیز ثذ٘ی ٔٙظٓ ٞز 

دٚ ثز ثٟجٛد سزویت ثذٖ ٚ وٙشزَ چبلی ٔٛثز ٔی ثبؽٙذ ٚ دیؾٟٙبد ٔی ٌزدد ثزای ایجبد سٙٛع ٚ ثزاٍ٘یخشٍی دا٘ؼ آٔٛساٖ 

 در ثز٘بٔٝ ٞبی آٔٛسؽی ٚ رٚسا٘ٝ آٟ٘ب لزار داد.ٔی سٛاٖ ثبسی ٞبی ٔخشّف را 
 

 ثبسی، فؼبِیز ثذ٘ی ٔٙظٓ، سزویت ثذٖکلوات کلیذی: 

 

 مقدمه   

دٚراٖ وٛدوی ٚ ٘ٛجٛا٘ی ٔزاحُ حغبعی اس س٘ذٌی اعز وٝ در آٖ، اعبط ؽیٜٛ س٘ذٌی فزد در آیٙذٜ ؽىُ ٔی 

زن در ایٗ دٚراٖ اس راٜ دزداخشٗ ثٝ فؼبِیز ثذ٘ی ٚ ٌیزد. ٔغبِؼبر ٕٞٝ ٌیز ؽٙبعی ٘ؾبٖ دادٜ ا٘ذ داؽشٗ س٘ذٌی دز سح

. فؼبِیز ثذ٘ی  ثب افشایؼ آٔبدٌی ػضال٘ی، ثٟجٛد ]1[ثبسی ثزوبٞؼ سٕبْ ا٘ٛاع ٔزي ٚ ٔیز ٞب ٚ ثیٕبری ٞب ٔؤثز اعز 

حبِی  در ٚ یىٓ ٚ ثیغز لزٖ ٘خغز عبِٟبی . در]2[ػّٕىزد لّجی سٙفغی ٚ وبٞؼ ٚسٖ، ثٝ ثٟجٛد عالٔشی وٕه ٔی وٙذ 

 دٌزٌٛ٘یٟبیی ؽذ. ٔٛاجٝ غیزٚاٌیز ٔؼضُ ثیٕبریٟبی ثب جٟب٘ی جبٔؼٝ ثٛد٘ذ، ؽذٜ وٙشزَ د٘یب عغح در ثیٕبریٟبی ٚاٌیز وٝ

 رٚثزٚ ثیٕبریٟبیی ثب را جٛأغ آٔذ، دذیذ س٘ذٌی ثؾز ػزفٝ در جذیذ سىِٙٛٛصی اس اعشفبدٜ ٚ سٕذٖ ٘شیجٝ دیؾزفز در وٝ
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 ٔغشمیٓ غیز ٚ ٔغشمیٓ ػٛارك اس ثیٕبریٟبی ثغیبری وٝ چبلی ٔیبٖ، ایٗ رٕ٘ٛد٘ذ. د ٔی ثزٚس وٕشز در ٌذؽشٝ وٝ عبخز

. افشایؼ ؽیٛع چبلی ]3[یبفشٝ اعز  ٘ٛجٛا٘بٖ ٚ ثیٗ وٛدوبٖ در ثٛیضٜ سٛجٝ لبثُ ٌغشزؽی اخیز عبِٟبی ثبؽٙذ، در ٔی آٖ

سزثیز ثذ٘ی را ایجبة ٔی وٙذ در جٟبٖ ٚ اضبفٝ ٚسٖ ثیٗ وٛدوبٖ ٚ ٘ٛجٛا٘بٖ ٔغئّٝ ای اعز وٝ ٘یبس فٛری ثٝ ثز٘بٔٝ ٞبی 

]4[.    

ثب دیؾزفز رٚس افشٖٚ ػّٓ، ػّْٛ ٚاثغشٝ ثٝ سزثیز ثذ٘ی ٚ ٚرسػ ٘یش سحٛالر ػٕیمی دیذا وزدٜ ا٘ذ. ایٗ دیؾزفز ٚ سزلی       

ٔزٖٞٛ وبرثزد فحیح ػّْٛ ٚرسؽی، افَٛ سغذیٝ، ٟٔبرر ٞبی رٚا٘ی، ٚضؼیز ٚ ؽزایظ سٕزیٙی ٚ ؽیٜٛ ٞبی ٘ٛیٗ آٔبدٌی 

فؼبِیز ثذ٘ی ٔٙظٓ یىی اس ٔٛاردی اعز وٝ در جٟبٖ ثٝ فٛرر جذی ثٝ خقٛؿ در ٔٛرد وٛدوبٖ  .]5[٘ی ٔی ثبؽذ جغٕب

خقٛؿ  ٔخشّف دارای إٞیز ٔی ثبؽذ. ثی سحزوی، ثٝ ٚیضٜ ثزای ٘ٛجٛا٘بٖ ٚ جٛا٘بٖ ٚ ثٝ ٚ ٘ٛجٛا٘بٖ ٔغزح ثٛدٜ ٚ اس جٟبر

ٕٞٛارٜ جٛأغ ثٝ د٘جبَ دیذا وزدٖ راٟٞبیی ثزای ٔمبثّٝ ثب  ثٛدٜ ٚ در ایبْ سؼغیالر سبثغشب٘ی ٔذارط ٚ ٔزاوش آٔٛسؽی، ٔضز

ٞبیی در سٔیٙة افشایؼ ٔحٛر ثبػث ٔٛفمیزؽٛاٞذ ٌٛیبی ایٗ ٔغّت اعز وٝ ٔذاخالر ٔذرعٝ  .]6[آٖ ٔؼضُ ثٛدٜ ا٘ذ 

 ٔمغؼی آؽٙب ؽٛ٘ذفؼبِیز جغٕب٘ی در ٘ٛجٛا٘بٖ ؽذٜ اعز. ثٙبثزایٗ ٔذارط ثبیذ ثٝ إٞیز فؼبِیز ٚرسؽی رٚسا٘ٝ در ٞز 

سٛجٝ ثٝ ثبسی ٚ ٚرسػ ٘ٛجٛا٘بٖ در ٔذارط، سأثیز ٔغّٛثی ثز س٘ذٌی آٟ٘ب ٔی ٌذارد ٚ اس اثشال ثٝ چبلی دیؾٍیزی ٔی  .]7[

عغٛح آٔبدٌی جغٕب٘ی ٔزسجظ ثب سٙذرعشی ثز اعبط سغز ایفزد  "( در سحمیمی ثب ػٙٛاٖ 2005ٕ٘بیذ. دٚسٌٖٛ ٚ ٕٞىبراٖ )

عبِٝ سزویٝ ای ٘ؾبٖ داد٘ذ وٝ ٔشغیزٞبی آ٘شزٚدٛٔشزیىی ٔب٘ٙذ ٚسٖ ٚ ؽبخـ سٛدٜ  16سب 13ٖ ثز رٚی ٘ٛجٛا٘ب "٘ٛجٛا٘بٖ

 .]8[ثذ٘ی در دخشزاٖ ٚ دغزا٘ی وٝ در یه رؽشٝ ٚرسؽی فؼبِیز ٔی وزد٘ذ، ٔشٙبعت سز اس آسٔٛد٘یٟبی وٓ سحزن ثٛد 

دار اعز، در حبِیىٝ وٕشز ثٝ ٘مؼ آٖ ای ثزخٛر ای اس س٘ذٌی وٛدن، اس إٞیز ٚیضٜ ؽذٜ ػٙٛاٖ ثخؼ دذیزفشٝ  ثبسی ثٝ

وٙٙذ ٚ ایٗ ٍ٘زػ در ٔٛرد وٛدوب٘ی وٝ ٔؾغَٛ  ٌذرا٘ی ٍ٘بٜ ٔی ػٙٛاٖ ػبُٔ ٚلز سٛجٝ ٔی ؽٛد. ٔزدْ غبِجبً ثٝ ثبسی ثٝ

وٙٙذ ٚ  ایٓ وٝ ٚاِذیٗ ایٗ ٌزٜٚ اس وٛدوبٖ آ٘بٖ را اس ثبسی ٔٙغ ٔی ٔؾبٞذٜ اعز. اغّت ؽٙیذٜ ٚضٛح لبثُ سحقیُ ٞغشٙذ، ثٝ

ثز٘ذ. ٚاِذیٗ وٕشز ثٝ ایٗ ٘ىشٝ سٛجٝ دار٘ذ وٝ  وبر ٔی ثٝ« ٞبیز را ثخٛاٖ، ثبسی ثظ اعز ثزٚ درط»جّٕة ٔؼزٚف را وٝ  ایٗ

ی س٘ذٌی در جٛأغ أزٚسی ثب سغییز ؽیٜٛ  .]9[وٙذ  ٞبی یبدٌیزی ٔحزْٚ ٔی وٓ ثبسی وزدٖ، وٛدن را اس ثغیبری ٔٛفمیز

ٞبیی وٝ اس وٙٙذ ٚ ثبسیای ٔیٞبی رایب٘ٝز، آٟ٘ب سٔبٖ سیبدی را فزف ثبسیٞبی وٛدوبٖ ٘یش سغییز وزدٜ اع٘ٛع فؼبِیز

٘فز اس  88( در دضٚٞؾی ثز رٚی 2002ا٘ذ. اعشزیذ جِٛی ٚ فٛرد )ا٘ذ را ثٝ دعز فزأٛؽی عذزدٌٜذؽشٝ ٔزعْٛ ثٛدٜ

ا فزف فؼبِیشٟبی غیزحزوشی ٘ٛجٛا٘بٖ دخشز ٚ دغز ؽٟزی ٚ رٚعشبیی در سزٚص اػالْ وزد٘ذ وٝ ٘ٛجٛا٘بٖ ثیؾشز ٚلز خٛد ر

اس آ٘جبیی وٝ  .]10[اس لجیُ سٕبؽبی سّٛیشیٖٛ ٚ ا٘جبْ ثبسیٟبی رایب٘ٝ ای ٔی وٙٙذ ٚ وٕشز ثٝ فؼبِیشٟبی جغٕب٘ی ٔی دزداس٘ذ 

ی ثبسی وٛدوبٖ ٚ اثزار ٌٛ٘ٝ سحمیمی ثزای رفغ ایٗ ٔؾىالر ا٘جبْ ٘ؾذٜ ٚ سحمیمبر وبرثزدی در سٔیٙٝدر داخُ وؾٛر ٞیچ

ٛدن خیّی وٓ ا٘جبْ ؽذٜ ٚ ٘یش دضٚٞؾی وٝ ٔمبیغٝ اثز ثبسی ٚ فؼبِیز ثذ٘ی را ٔٛرد لیبط لزار دٞذ، ا٘جبْ ٘ؾذٜ آٖ ثز و

ریشی فحیح اعز، سحمیك حبضز ثز آٖ اعز سب ثٝ ٔمبیغٝ اثزار ثبسی ٚ ٚرسػ ثز سزویت ثذ٘ی ثذزداسد ٚ اس آ٘جبیی وٝ ثز٘بٔٝ

سٛاٖ راٞی ثزای جٌّٛیزی اس ٞزٌٛ٘ٝ ز، ثب اعشفبدٜ اس ٘شبیج ایٗ سحمیك ٔیٞبی وبر اعآٔٛس اس ضزٚررثزای لؾز ٚعیغ دا٘ؼ

وبٞؼ سحزن ٚ چبلی  ایجبد ٕ٘ٛد ٚ اعالػبر ثب ارسؽی را در اخشیبر ٔزثیبٖ، ٔغئِٛیٗ آٔٛسؽی ٚ ٕٞچٙیٗ خب٘ٛادٜ ٞب ٚ 

 اِٚیبء لزار داد. 

 وش شناسیر 

 

را وّیٝ دا٘ؼ آٔٛساٖ دخشز ٔمبعغ رإٞٙبیی  ؽٟزیبر ٔغبِؼٝ حبضز اس ٘ٛع وبرثزدی ثٛد. جبٔؼٝ آٔبری دضٚٞؼ  

عبَ ثغٛر سقبدفی ا٘شخبة ؽذ٘ذ ٚ ثغٛر سقبدفی در عٝ  11-13٘فز ثب دأٙٝ عٙی  30سؾىیُ ٔی داد٘ذ وٝ اس ایٗ ٔیبٖ 

 8ذ اس عبػز لجُ اس ٞز آسٖٔٛ )لجُ ٚ ثؼ 48٘فزی )ٌزٜٚ ثبسی، فؼبِیز ثذ٘ی ٔٙظٓ، وٙشزَ( لزار ٌزفشٙذ. ٌزٟٚٞب،  10ٌزٜٚ 

عبػز  3ٞفشٝ دٚرٜ سٕزیٗ(، اس خٛردٖ ٞز ٌٛ٘ٝ ٔٛاد وبفئیٗ دار ٚ اس اجزای ٞزٌٛ٘ٝ سٕزیٗ ٚ فؼبِیز ٚرسؽی ٔٙغ ؽذ٘ذ ٚ 
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ٞفشٝ دزٚ سىُ سٕزیٙی، لذ ثب اعشفبدٜ اس دعشٍبٜ  8لجُ اس ؽزٚع آسٖٔٛ ٞیچ ٘ٛع خٛراوی ٔقزف ٘ىزد٘ذ. لجُ ٚ ثؼذ اس 

ثب اعشفبدٜ اس سزاسٚی دیجیشبِی عبخز وؾٛر چیٗ ، سٛدٜ ثذٖ ثب اعشفبدٜ اس  ٘غجز عٙجؼ لذ دشؽىی اعشب٘ذارد صادٙی، ٚسٖ 

درفذ چزثی ثذٖ ثب  ثب اعشفبدٜ اس ٘غجز دٚر وٕز ثٝ دٚر ثبعٗ، WHRٚسٖ ثزحغت ویٌّٛزْ ثٝ ٔجذٚر لذ ثزحغت ٔشز ، 

ٕىبراٖ ثزای سخٕیٗ درفذ چزثی، دٚ اعشفبدٜ اس وبِیذز، در افزاد ا٘ذاسٌیزی ٌزدیذ. در ایٗ دضٚٞؼ، اس فزَٔٛ اعالسز ٚ ٞ

٘مغٝ ثذٖ ؽبُٔ دؾز ثبسٚ ٚ عبق دب اعشفبدٜ ؽذ. ضٕٗ آٖ وٝ ٕٞٝ ی ا٘ذاسٜ ٌیزی ٞبی چیٗ دٛعشی در عزف راعز ثذٖ 

 ا٘جبْ ؽذ.

 ثزآٚرد درفذ چزثی دٚ ٘مغٝ ای اس رٚػ  اعالسز:    

 فذ چزثی ثذٖ; در 061/0(ی سیز دٛعشی عٝ عز ثبسٚ ٚ عبق دب+ )ٔجٕٛع ضخبٔز چزث 1/5

دلیمٝ حزوبر وؾؾی ٔالیٓ ٚ دٚیذٖ آراْ، ثز٘بٔٝ سٕزیٗ خٛد را ؽزٚع  7-8ٌزٜٚ ٞب در اثشذای ٞز جّغٝ سٕزیٗ ثب       

دلیمٝ ثب  15ٌزٜٚ ثبسی، در ٞفشٝ اَٚ ثٝ ٔذر  دلیمٝ عزد وزدٖ را ا٘جبْ داد٘ذ. 7-8وزد٘ذ ٚ در دبیبٖ ٞزجّغٝ سٕزیٗ ٘یش 

%  60-70دلیمٝ ثب ؽذر  20لّت، ثبسی ٚعغی را ا٘جبْ داد٘ذ، در ٞفشٝ دْٚ ثٝ ٔذر % ٔبوشیٕٓ ضزثبٖ  60-70ؽذر 

%  60-70دلیمٝ ثب ؽذر  25ٔبوشیٕٓ ضزثبٖ لّت، ثبسی ٞفز عًٙ ٚ ٚاچٛوٛ را ا٘جبْ داد٘ذ، در ٞفشٝ عْٛ ثٝ ٔذر 

%  70-80دلیمٝ ثب ؽذر  25ٔبوشیٕٓ ضزثبٖ لّت، ثبسی سبچ سٛح ٚ دعشؼ دٜ را ا٘جبْ داد٘ذ، در ٞفشٝ چٟبرْ ثٝ ٔذر 

% ٔبوشیٕٓ  70-80دلیمٝ ثب ؽذر  30ٔبوشیٕٓ ضزثبٖ لّت، ثبسی آلب عالْ ٚ ٍِٙٝ را ا٘جبْ داد٘ذ، در ٞفشٝ دٙجٓ ثٝ ٔذر 

% ٔبوشیٕٓ  70-80دلیمٝ ثب ؽذر  35ضزثبٖ لّت، ثبسی ٚعغی ٚ ٞفز عًٙ را ا٘جبْ داد٘ذ، در ٞفشٝ ؽؾٓ ثٝ ٔذر 

% ٔبوشیٕٓ ضزثبٖ لّت، ثبسی  70-80دلیمٝ ثب ؽذر  40٘جبْ داد٘ذ، در ٞفشٝ ٞفشٓ ثٝ ٔذر ضزثبٖ لّت، ثبسی ٌٙج یبثی را ا

% ٔبوشیٕٓ ضزثبٖ لّت، ثبسی  70-85دلیمٝ ثب ؽذر  40ٞفز عًٙ ٚ اعشخ آساد را ا٘جبْ داد٘ذ ٚ در ٞفشٝ ٞؾشٓ ثٝ ٔذر 

یش  ٞز جّغٝ ثب ٔذر ٚ ؽذر یىغبٖ ٌزٜٚ ٌزٜٚ فؼبِیز ثذ٘ی ٔٙظٓ ٘ عًٙ چّیذب، ٚعغی، سبچ سٛح ٚ .... را ا٘جبْ داد٘ذ.

ثز٘بٔٝ ٞبی سٕزیٗ ٌزٚٞبی ثبسی ٚ فؼبِیز ثذ٘ی ٔٙظٓ آٚردٜ  1ثبسی، دراسٚ ٘ؾغز ٚ دٚی ایٙشزٚاَ را  ا٘جبْ داد٘ذ.در جذَٚ 

 ؽذٜ اعز.
 

 برًاهِ ّای توریي گرٍّای بازی ٍ فعالیت بذًی هٌظن 1جذٍل
 8ٞفشٝ 7ٞفشٝ 6ٞفشٝ 5ٞفشٝ 4ٞفشٝ 3ٞفشٝ 2ٞفشٝ 1ٞفشٝ 

 45 40 35 30 25 25 20 15 ٔذر ٌزٜٚ ثبسی

 ؽذر
%MHR 

70-60 70-60 70-60 80-70 80-70 80-70 80-70 85-70 

ٌزٜٚ 

فؼبِیز 

 ثذ٘ی ٔٙظٓ

 45 40 35 30 25 25 20 15 ٔذر

 ؽذر
%MHR 

70-60 70-60 70-60 80-70 80-70 80-70 80-70 85-70 

 

 

سی سٚجی )ٚاثغشٝ( اعشفبدٜ ٌزدیذ ٚ ثزای سؼییٗ اخشالفبر ثیٗ  جٟز ثزرعی اخشالفبر درٖٚ ٌزٚٞی، اس آسٖٔٛ

آسٖٔٛ سؼمیجی  اسٞب  ثیٗ ٌزٜٚٔؼٙی دار اخشالف  درفٛرر ٚجٛد ٌٚزٚٞی اس آسٖٔٛ سحّیُ ٚاریب٘ظ یه راٞٝ اعشفبدٜ ؽذ 

( دزداسػ  >0P/.05در عغح ٔؼٙبداری )  SPSS 16. وّیٝ اعالػبر ثب ثٟزٜ ٌیزی اس ٘زْ افشار آٔبری .دیذسٛوی اعشفبدٜ ٌز

  ٌزدیذ.
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 نتایج  

ٞفشٝ ای در  8ٚ درفذ چزثی ثذٖ دخشزاٖ ٘ٛجٛاٖ دظ اس یه دٚرٜ   BMIسٛدٜ ی ثذٖ،٘شبیج ٔغبِؼٝ ٘ؾبٖ داد وٝ 

٘یش در ٌزٜٚ فؼبِیز ثذ٘ی ٚ ثبسی وبٞؼ یبفز؛ ِٚی ایٗ  WHRٌزٜٚ فؼبِیز ثذ٘ی ٔٙظٓ ٚ ثبسی وبٞؼ ٔؼٙبداری یبفز. 

سفبٚر ٘یش در ٌزٜٚ وٙشزَ افشایؼ ٔؼٙبداری را ٘ؾبٖ داد.  BMIٚ WHR ٙبدار ٘جٛد. سٛدٜ ثذٖ، وبٞؼ اس ِحبػ آٔبری ٔؼ

 2جذَٚ  ٚ درفذ چزثی ثذٖ ٔؾبٞذٜ ٘ؾذ. BMIٔؼٙبداری ٘یش ثیٗ ٌزٟٚٞبی ثبسی ٚ فؼبِیز ثذ٘ی ثز ٔیشاٖ سٛدٜ ثذٖ، 

ٖٛ در عٝ ٌزٜٚ فؼبِیز ثذ٘ی ٚ درفذ چزثی ثذٖ در دٚ ٔزحّٝ ی دیؼ ٚ دظ آسBMI  ، WHRٔٔیبٍ٘یٗ سٛدٜ ثذٖ،

 ٔٙظٓ، ثبسی ٚ وٙشزَ در دخشزاٖ ٘ٛجٛاٖ ٘ؾبٖ ٔی دٞذ. 

 

 
ٍ درصذ چربی بذى در دٍ هرحلِ ی پیص ٍ پس آزهَى در سِ BMI  ، WHRهیاًگیي تَدُ بذى، -2جذٍل 

 گرٍُ فعالیت بذًی هٌظن، بازی ٍ کٌترل

  ۰۰//۰۰  ۵۵یی*سطح هعٌادار*سطح هعٌادار

 

 
 

 

 بحث و نتیجه گیری 

سٛدٜ ی ثذٖ در ٌزٜٚ فؼبِیز ثذ٘ی ٔٙظٓ ٚ ٌزٜٚ ثبسی وبٞؼ ٚ در ٌزٜٚ وٙشزَ افشایؼ  ی سحمیك،عجك یبفشٝ ٞب

ٔؼٙبداری را ٘ؾبٖ داد. سفبٚر ٔؼٙبداری ثیٗ سغییزار سٛدٜ ثذٖ در ٌزٜٚ فؼبِیز ثذ٘ی ٔٙظٓ ثب وٙشزَ ٚ ثبسی ثب وٙشزَ 

 *P value دظ آسٖٔٛ دیؼ آسٖٔٛ (mg/dl)ٔشغیزٞب ٌزٜٚ     

 

 وٙشزَ

 (10)سؼذاد;

 *0.001 7.92±45.0 8.12±44.0  سٛدٜ ثذٖ

BMI  19.0±2.62 19.5±2.55 0.001* 

 0.171 8.38±40.1 8.11±39.4 درفذ چزثی ثذٖ

WHR 0.84±0.04 0.86±0.04 0.003* 

 ٌزٜٚ ثبسی

 

 *0.001 7.30±39.9 7.22±40.8  سٛدٜ ثذٖ

BMI  18.3±2.11 18.1±2.29 0.001* 

 *0.001 5.93±35.0 6.42±37.1 ی ثذٖدرفذ چزث

WHR 0.86±0.05 0.86±0.06 0.099     

 

 ٌزٜٚ فؼبِیز ثذ٘ی

 *0.001 9.58±39.6 9.95±40.7  سٛدٜ ثذٖ

BMI  18.6±2.34 82.58±9.08 0.173 

 *0.001 6.16±33.0 6.55±35.1 درفذ چزثی ثذٖ

WHR 0.86±0.06 0.85±0.07 0.279     
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سغییزار ٌزٜٚ فؼبِیز ثذ٘ی ٔٙظٓ ثب ثبسی ٔؼٙبدار ٘جٛد وٝ ٘شبیج ایٗ ٔغبِؼٝ ثب سحمیمی وٝ سٛعظ  ٔؾبٞذٜ ؽذ ٚ سفبٚر ثیٗ

 ، ٕٞخٛا٘ی دارد. ]11[عبِٝ رٚعیٝ ا٘جبْ ٌزفز  10(، ثز رٚی دا٘ؼ آٔٛساٖ 2007ٔبرسیزٚعٛف ٚ ٕٞىبراٖ )

یبفز ٚ در ٌزٜٚ وٙشزَ افشایؼ در ٌزٜٚ فؼبِیز ثذ٘ی ٔٙظٓ ٚ ثبسی وبٞؼ ٔؼٙبدار  ٘یش ٔمبدیز ؽبخـ سٛدٜ ی ثذٖ

ٔؼٙبداری ٘ؾبٖ داد ٚ سفبٚر ثیٗ سغییزار ٌزٜٚ فؼبِیز ثذ٘ی ٔٙظٓ ثب ثبسی ٔؼٙبدار ٘جٛد؛ ِٚی سفبٚر ٔؼٙبداری ثیٗ سغییزار 

ؽبخـ سٛدٜ ثذٖ ٌزٜٚ فؼبِیز ثذ٘ی ٔٙظٓ ثب وٙشزَ ٚ ٌزٜٚ ثبسی ثب وٙشزَ ٔؾبٞذٜ ؽذ. عجك ٘شبیج ثٝ دعز آٔذٜ فؼبِیز 

دخشزاٖ ٘ٛجٛاٖ ٔؤثز اعز ٚ ٔی سٛاٖ ثزای وٙشزَ چبلی ٘ٛجٛا٘بٖ، آٟ٘ب راثٝ   BMIسی  ثب ؽذر یىغبٖ در وبٞؼثذ٘ی ٚ ثب

 داؽشٗ فؼبِیز چٝ اس عزیك ثبسی ٚ چٝ اس عزیك فؼبِیز ثذ٘ی ٔٙظٓ سؾٛیك وزد.

٘ؾذ وٝ ثب ٔؾبٞذٜ   BMI ٚWHR(، سفبٚسی ثیٗ دخشزاٖ فؼبَ ٚ غیز فؼبَ در 2003عجك ٘شبیج رٚسی ٚ ٕٞىبراٖ ) 

. ػذْ ٕٞخٛا٘ی ثیٗ دٚ ٔغبِؼٝ ]12[در ٌزٜٚ ثبسی ٚ فؼبِیز ثذ٘ی ٔٙظٓ دضٚٞؼ حبضز ٕٞخٛا٘ی ٘ذارد  BMIوبٞؼ 

احشٕبال ثٝ دِیُ سفبٚر در ٘ٛع سغذیٝ، ؽزایظ آة ٚ ٞٛایی، فزٍٞٙی ٚ اجشٕبػی ٔٛجٛد ثز رؽذ لذی ٚ سٛدٜ ثذ٘ی  ٚ ٘یش 

 ذ.فؼبِیز ثذ٘ی دخشزاٖ فؼبَ ٚ غیز فؼبَ ٔی ثبؽ

عجك ٘شبیج ثٝ دعز آٔذٜ ٔمبدیزدرفذ چزثی ثذٖ در ٌزٜٚ فؼبِیز ثذ٘ی ٔٙظٓ ٚ ٌزٜٚ ثبسی وبٞؼ ٔؼٙبدار ٚدر ٌزٜٚ 

وٙشزَ افشایؼ داؽشٝ اعز. سفبٚر ٔؼٙبداری ثیٗ سغییزار ٌزٜٚ فؼبِیز ثذ٘ی ٔٙظٓ ثب وٙشزَ ٚ ثبسی ثب وٙشزَ ٔؾبٞذٜ ؽذ ٚ 

ثبسی ٔؼٙبدار ٘جٛد. یبفشٝ ٞب ٘ؾبٖ ٔی دٞذ وٝ ػذْ سحزن ثذ٘ی ثٝ ٚیضٜ در  سفبٚر ثیٗ سغییزار ٌزٜٚ فؼبِیز ثذ٘ی ٔٙظٓ ثب

عٙیٗ رؽذ ثبػث افشایؼ درفذ چزثی ثذٖ ٔی ؽٛد ٚ ثبسی ثبػث وبٞؼ درفذ چزثی ثذٖ ٔی ؽٛد؛ أب در ٔمبیغٝ ثب 

 فؼبِیز ثذ٘ی ٔٙظٓ وبٞؼ وٕشزی دارد.

عبَ ٘یٛسِٙذی دریبفشٙذ وٝ ٕٞزاٜ ثب افشایؼ  14سب   5وٛدن عٙیٗ   80( ثز رٚی 2003در ٔغبِؼٝ راػ ٚ ٕٞىبراٖ )

عٗ، درفذ چزثی ثبالسز ثب عغح فؼبِیز ثذ٘ی وٕشز ٕٞزاٜ ثٛدٜ ٚ ٞشیٙٝ ا٘زصی ٔشٙبعت ثب ٚسٖ ثذٖ اعز وٝ ثب ٘شبیج ٔغبِؼٝ 

ٝ رعیذٜ عبَ ثٝ ایٗ ٘شیج 9سب  6( رٚی ثچٝ ٞبی عٙیٗ 2001؛ أب در ٔغبِؼٝ ثبَ ٚ ٕٞىبراٖ )]13[حبضز ٕٞخٛا٘ی دارد 

ا٘ذ وٝ ثیٗ عغح فؼبِیز ثذ٘ی ٚ درفذ چزثی ثذٖ دغزاٖ ارسجبط ٔؼىٛعی ٚجٛد دارد، در حبِی وٝ در دخشزاٖ چٙیٗ 

ٞفشٝ ای، در ٌزٜٚ فؼبِیز ثذ٘ی ٔٙظٓ ٚ ٌزٜٚ ثبسی وبٞؼ ٚ در ٌزٜٚ وٙشزَ افشایؼ  8٘یش دظ اس دٚرٜ  WHR٘یغز. 

ز ثذ٘ی ٔٙظٓ ثب ثبسی ٔؼٙبدار ٘جٛد وٝ ثب ٘شبیج ٔغبِؼٝ رٚسی ٚ ٕٞىبراٖ ٔؼٙبدارداؽشٝ اعز ٚ سفبٚر ثیٗ سغییزار ٌزٜٚ فؼبِی

 .]12[( ٕٞخٛا٘ی ٘ذاؽز 2003)

ثب سٛجٝ اثزار ٔؾبثٝ ثبسی ٞب ثب فؼبِیز ثذ٘ی ثزوّیٝ ؽبخـ سزویت ثذ٘ی ٔٛرد ٔغبِؼٝ در ٘ٛجٛا٘بٖ ٚ ثب ثغٛر وّی، 

ا٘بٖ ٚ وٛدوبٖ ثٝ داؽشٗ فؼبِیز ثذ٘ی ٚ سحزن ٚ  ثی ٔٛضٛع وٝ  در ػقز جذیذ ثٝ ػّز وبٞؼ ػاللٝ ٘ٛجٛ ػٙبیز ثٝ ایٗ

ارسػ ؽٕزدٖ سً٘ ٚرسػ در ٔذارط،  ٘یبس ثٝ ثز٘بٔٝ ریشی ٞبیی در جٟز ٌٙجب٘ذٖ ثبسی ٞبی ٔٛرد ػاللٝ وٛدوبٖ ٚ 

٘ٛجٛا٘بٖ  در ٔذارط  احغبط ٔی ؽٛد. ثٝ ٚیضٜ ٔی ثبیغز ثٝ فزاٞٓ وزدٖ فزفز ٞبی ٚرسؽی ٚ غٙی وزدٖ أىب٘بر ٚ 

     ٚرسؽی ٔذارط، ٔخقٛفبً ٔذارط ٔٙبعك اعزاف سٟزاٖ ، سٛجٝ ثیؾشزی وزد. سجٟیشار
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