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 چکیده
هدف پژوهش حاضر تأثیر مداخله برنامه تمرینی هوازی منتخب بر شاخص توده خالص 

(FFMI ) و شاخص توده چربی(FMI )کنان مرد دارای اضافه وزن و چاق است. در این کار
گیری نفر از کارکنان مبتال به اضافه وزن و چاقی به روش نمونه 56پژوهش نیمه تجربی، 

بدنی سال و شاخص توده 40/30±11/3نفر با میانگین سنی  04هدفمند به دو گروه تمرینی )
 62/35±65/5میانگین سنی  نفر با 26کیلوگرم بر مترمربع( و گروه شاهد ) 00/3±60/31

کیلوگرم بر متر مربع( تقسیم شدند، برنامه تمرین  14/34±31/3بدنی سال و شاخص توده
درصد ضربان قلب بیشینه صورت پذیرفت، این تمرینات  56-06هفته و با شدت  12ورزشی 

ها دقیقه بسته به میزان پیشرفت آزمودنی 34-06سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 
صورت گرفت و مدت زمان هر جلسه نسبت به میزان پیشرفتشان تا پایان دوازدهمین جلسه 

دقیقه افزایش یافت. سه روز قبل از اجرای پروتکل میزان  54-06بصورت پلکانی تا مرز 
ارزیابی شد.  ها از طریق برآورد آزمون راکپورتآزمودنی( VO2max)حداکثر اکسیژن مصرفی 

ساعت پس از پایان  20قبل و ( FMI)و شاخص توده چربی ( FFMI)شاخص توده خالص 
نسخه  SPSSگیری و ارزیابی شدند. برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار تمرینات اندازه

نتایج نشان داد که بعد از  ها از آزمون کوواریانس استفاده شد.و برای تجزیه و تحلیل داده 23
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داری در شاخص توده خالص گروه تمرین نسبت عنیهفته تمرین منظم ورزشی اختالف م 12
 (.P=11/4به گروه کنترل مشاهده نشد )

 . : اضافه وزن، چاقی، شاخص توده خالص، شاخص توده چربیواژگان کلیدی

 مقدمه

ی زندگی باعث شده تا جوامع مختلف با بعد جدیدی از های اخیر، تغییر در شیوهدر سال
 ,Gharibi et alچاقی مواجهه شوند ) مشکالت سالمت یعنی اضافه وزن و

ای، استرس و ها نشان دادند عواملی مانند اختالل در رفتارهای تغذیه(. بررسی2016
 ,Durstine et alکنند )در ایجاد چاقی نقش مهمی را ایفا میعدم فعالیت فیزیکی 

دو  های مربوط به چاقی و اضافه وزن در(. شیوع چاقی و به دنبال آن بیماری2001
(. چاقی یکی از Nicklas et al, 2009ای داشته است )ی گذشته رشد فزایندهدهه

مهمترین عوامل خطرزای، متعددی است که در نهایت منجر به اختالالت لیپیدی 
 گردد. همچنین در بعضی مطالعات مورد بررسی قرار گرفته نشان داد شاخص تودهمی

اثرات منفی بر شاخص توانایی کار داشته تواند باال و کم تحرکی می (1BMI)بدنی 
(. امروزه در بیشتر کشورها از جمله ایران با گذر از Naumnik et al, 2010باشد )

های وابسته به سبک زندگی مانند دیابت، فشارخون باال، اضافه شیوه مدرن بیماری
میزان  وزن و چاقی رو به افزایش است بنابراین ارزیابی ترکیب بدنی به منظور تعیین

مطلوب آن جهت سالم زیستن و شادابی از اهمیت باالیی برخوردار است. متخصصان از 
کنند. شاخص توده های فیزیکی بدن استفاده میشاخص توده بدنی برای تعیین ویژگی

های ی مستقیمی با چربی بدن دارد و یکی از بهترین و رایجترین شاخصبدنی رابطه
شود که با متغییرهایی مانند جنس، زشکار محسوب میسالمتی در افراد سالم غیر ور
(. افزایش Delavar A, 2009 and 2010نماید )سن و شیوه زندگی تغییر می
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روند چاقی و اضافه وزن در جوامع امروزی محققین را بر آن داشته است تا از راه 
از  کارهای متفاوتی برای درمان چاقی و اضافه وزن استفاده نمایند. نتایج برخی

های ورزشی های ورزشی بویژه فعالیتمطالعات حاکی از آن است که شرکت در فعالیت
تواند روش مناسبی ای جهت کنترل وزن بدن میهوازی و بکارگیری عوامل تغذیه

باشد، همچنین نتایج برخی از مطالعات صورت گرفته نشان داد شاخص توده بدنی باال 
ی شاخص توانایی کار به همراه داشته باشد نمره تواند اثرات منفی برو کم تحرکی می

(Hanan Mohamad, 2014 Naumnik et al, 2010 and با توجه به .)
باشد، چاقی، اضافه وزن و ها موثر میآنکه سالمت جسمانی شاغلین در توانایی کار آن

در نهایت کم تحرکی به عنوان ریسک فاکتورهای شناخته شده در بروز بیماری در 
تواند منجر به افزایش ریسک ناتوانی کاری و باز نشستگی زودتر از موعد د میافرا

های اخیر افزایش توانایی کار (، در سالMansson et al, 1996کارکنان گردد )
به عنوان راهی برای جلوگیری از کاهش ناتوانایی ناشی از افزایش سن و بازنشستگی 

ورت گرفته در زمینه تاثیر فعالیت های صزودرس شناخته شده است. نتایج پژوهش
ای برای انجام ورزشی بر شاخص توانایی کار نشان داد افرادی که در طول هفته برنامه

های ورزشی داشتند و هرچه تعداد دفعات ورزش افراد در طول هفته بیشتر حرکت
که  رفت، عالوه بر این کارکنانیها نیز باال میگردید میزان شاخص توانایی کار آنمی

اند از شاخص توده بدنی کمتری نسبت به سایر همکاران هر روز فعالیت ورزشی داشته
(. هر سال حدود دو میلیون نفر به دلیل 1336باشند )کلته و همکاران، خوردار میخود بر

حاکی از  (2WHO)های سازمان جهانی بهداشت میرند و یافتهعدم فعالیت بدنی می
از ده علت عمده مرگ و میر در همه کشورهای جهان تحرکی، یکی آن است که بی

تواند (. از سوی دیگر روند چاقی و اضافه وزن در کارکنان میC.M, 2008باشد )می
های کاری گردد. وری و در نهایت خروج زودرس کارگران از محیطسبب کاهش بهره
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اه با رژیم ی تمرینی هوازی منتخب همر( تأثیر یک برنامه1333توفیقی و همکارانش )
مرد  04غذایی کنترل شده بر کاهش وزن مردان چاق را بررسی کردند. در این پژوهش 

چاق به چهار گروه تمرین، رژیم غذایی، تمرین به همراه رژیم غذایی و کنترل تقسیم 
جلسه و هر جلسه به  3هفته )هر هفته  1شدند. برنامه تمرین گروه تمرینی به مدت 

درصد حداکثر  06تا  56از تمرینات ساده به مشکل با شدتدقیقه(  04الی  54مدت 
ها نشان داد هشت هفته فعالیت ورزشی ضربان قلب برای افراد چاق، اجرا شد. یافته

داری در مقادیر وزن و درصد چربی بدن منظم و مداخله رژیم غذایی، باعث کاهش معنا
توفیقی و همکاران، ) (P<46/4های مختلف پژوهش گردیده است )های گروهآزمودنی

درصد  0(. بطوری که گروه تمرینات ورزشی به همراه رژیم غذایی کنترل شده با 1333
های دیگر داشته است )حجتی و علیپور، کاهش وزن بیشترین تأثیر را نسبت گروه

 مورد بدن وزن واقعی ترکیب که است آن بدن توده شاخص عمده محدودیت (.1333
 چربی بافت از ناشی است ممکن باال بدن توده شاخص یک. گیرد نمی قرار توجه

 اضافی توده عنوان به توان می را ها آن دوی هر، باشد عضالنی هایپرتروفی یا اضافی
 توده در کسر از ناشی است ممکن پائین بدن توده شاخص یک. داد قرار قضاوت مورد

 و  FFMI خالص توده شاخص محاسبه اولیه عقیده. باشد( سارکوپنیا) بدن خالص
 نشان برای روشی عنوان به بدن توده شاخص با قیاس در  FMI  چربی توده شاخص

 یک تنها که است آن روش این فوائد. است شده مطرح بیمارن ای تغذیه وضعیت دادن
 در. بود خواهد دو توان به قد با مرتبط چربی توده یا خالص توده مثال برای، بدن بخش
 توده شاخص و خالص توده شاخص مرجع معیارهای وینتد برای اولیه تالش، نتیجه
 الی 20 سنین قفقازی نژاد وزنان مردان برای( 2442)  همکاران و شوتز بوسیله چربی

 از چربی توده و خالص توده ارزیابی برای پژوهشگران این. است شده انجام سال 31
 که نمودند گیری نتیجه ها آن. کردند استفاده بیوالکتریکی مقاومت تحلیل روش

 مقادیری عنوان به باید خالص توده شاخص مقابل در چربی توده شاخص مرجع فواصل
 قرار استفاده مورد تندرست کامال های آزمودنی ای تغذیه وضعیت ارزیابی از حاکی
 فراهم بدنی ترکیب مرجع مقادیر سنتی بیان برای تکمیلی اطالعات تواند می و، گیرد
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، مقادیری چنین دادن قرار مرجع با که نمودند استنباط گونه این پژوهشگران این. نماید
 بدون اما باال بدن توده شاخص دارای که افرادی شناسایی به قادر خالص توده شاخص

 شناسایی به قادر چربی توده شاخص، مقابل در. بود خواهد، هستند اضافی چربی توده
 خطرات معرض در اما، عیطبی بدنی توده شاخص دارای که بود خواهد هایی آزمودنی

 قاتیتوجه به تحق با (.1332، نژاد علی و میناسیان)هستند باال چربی توده دلیل به بالقوه
مورد استفاده  یو نقش قابل توجه ابزارها ریاخ قاتیموجود در تحق یاندک و نقصانها

قرار  یمسئله را مورد بررس نیپژوهشگر ا ،منتخب هوازی ناتیو روش تمر ستمیدر س
تمرینات منتخب هوازی می تواند بر بهبود شاخص توده خالص و توده اهد داد که خو

 ؟موثر واقع شوداضافه وزن و چاق  یاراچربی کارکنان مرد د

 تحقیقمبانی نظری و پیشینه 

 شمار به بدن چربی توده افزایش و چاقی اصلی عامل تحرکیکم پدیده کنونی عصر در
 و وزن کاهش، دریافتی غذایی مواد وضعیت ارتقای باعث آموزشی هایراهبرد. رودمی

 به تشویق همچنین. شودمی خون چربی ضد دارویی هایدرمان از استفاده کاهش
 دارای افراد پزشکی مدیریت از بخشی عنوان به منظم ورزشی فعالیت اجرای

 یرتاث تحت مثبتی طوربه لیپوپروتئین و چربی نیمرخ اگرچه. باشدمی چربی هایاختالل
 از ورزشی فعالیت انجام از ناشی تغییرات این، است بدنی فعالیت در منظم شرکت
. یابندمی ارتقا غذایی مواد چربی کاهش و بدن ترکیب تغییر، بدن وزن کاهش طریق

. اندکرده معرفی قلبی حمله خطرساز عامل یک عنوان به را بدن چربی افزایش محققان
 برنامه یک اجرای که اندداشته اظهار محققان برخی که نیست تعجب جای، بنابراین
 چربی بدون وزن و چربی میزان) بدن ترکیب در ایعمده تغییرات تواندمی ورزشی

 هایپیشرفت. باشدمی قلبی حمله بروز کاهش آن احتمالی پیامد که آورد وجود به( بدن
، حاضر حال در. شد انجام چربی بر بدنی فعالیت مفید اثرات تعیین برای چشمگیری

 رو این از و گیردمی قرار ارزیابی مورد علمی طوربه ورزشی فعالیت به چربی هایپاسخ
 (.1330دبیدی روشن، ) گردندمی ایجاد مثبتی تغییرات موارد بیشتر در که دانیممی ما
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 سندروم، خون پرفشاری با دارد تمرکز شکم اطراف که هنگامی بویژه اضافی چربی
 اختالالت و عروقی-قلبی بیماری، مغزی سکته، دو نوع ملیتوس دیابت، متابولیک

 جزئی دو مدل یک از استفاده با توانمی را بدن ترکیب. دارد قوی ارتباط خون لیپیدی
 شده پذیرفته که(، 1333گائینی و همکاران، ) نمود بیان بدن وزن نسبی درصد قالب در

 و مطرح   بنکه توسط بار اولین جزئی دو مدل. باشدمی بدنی ترکیب بیان مدل ترین
 جزء دو به توانمی را بدن، مدل این براساس. یافت توسعه اصالحاتی انجام با سپس
 را هاآن از هریک مجموع حجمی وزن سپس و کرد تقسیم چربی بدون بافت و چربی

 آن تندرستی بحث در جزئی دو مدل از استفاده دالیل مهمترین از یکی. نمود محاسبه
 مزمن هایبیماری از برخی به ابتال خطر با مستقیمی رابطه بدن چربی میزان که است
 بافت و چربی جزء دو به بدنی ترکیب تقسیم نیز ورزشی و حرکتی علوم نظر از. دارد

 از باشد معینی مقدار از بیش بدن چربی که صورتی در زیرا. است مهم چربی بدون
 از استفاده با توانمی را بدن ترکیب(. 1331کاظم زاده، ) کاهدمی جسمانی هایقابلیت
 دقت و هزینه، پیچیدگی به توجه با که کرد برآورد آزمایشگاهی و میدانی هایروش

 ارزیابی میدانی هایروش(. 1333گائینی و همکاران، ) هستند متفاوت هاروش این
 و دارند ار افراد برای بیشتر استفاده امکان که هستند کاربردی هاییروش، بدن ترکیب

 آزمایشگاهی هایروش با باالیی نسبتاً همبستگی هاآن از حاصل نتایج حال عین در
 پیکر روش بدنی ترکیب ارزیابی میدانی هایروش مهمترین. دارد زمینه این در مرجع

 و هاروش این از مناسب استفاده. است الکتریکی رسانایی و( آنتروپومتری) سنجی
 این بر حاکم هایفرض پیش و اصول از کافی درک مستلزم هاآن در موجود معادالت

. است هاآن در احتمالی خطای پیدایش مبداء و گیریاندازه خطای میزان، هاروش
 و گیریاندازه استاندارد طرزکار از پیروی نیازمند هاروش این از استفاده برای همچنین

. باشدمی روش هر زنیا مورد هایتکنیک کامل فراگیری منظور به زیاد تمرین
 به نیاز که شوندمی شامل را هاییروش، بدن ترکیب ارزیابی آزمایشگاهی هایروش

 از استفاده امکان مراکزی در تنها و دارند حجم پر و قیمت گران نسبتاً ابزار و هادستگاه
 اشعه از استفاده و( سنجی چگالی) آب زیر کردن وزن. باشد داشته وجود نیز وسایل این
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 بدنی ترکیب ارزیابی آزمایشگاهی هایروش مهمترین جمله از(  DXA)  کسای
 از فرد ضعیف درک که اندداده نشان متعددی مطالعات (.1331کاظم زاده، ) هستند

 کار محیط از فرد زودرس خروج در مزمن بیماری یک وجود یا خود سالمتی وضعیت
 مهمی نقش همچنین فرد متیسال وضعیت(. 2442کارپانسالو و همکاران، ) دارند نقش

 خود سالمت وضعیت که افرادی. کندمی بازی بازنشستگی برای فرد گیریتصمیم در را
 افراد به نسبت برندمی رنج عملکردی هایمحدودیت از یا کنندمی گزارش ضعیف را

کارپانسالو و ) گیرندمی نشستگی باز به تصمیم زودتر دوسال متوسط طور به عادی
-روانی و فیزیکی فاکتورهای از اعم شغلی خطر فاکتور چندین(. 2442همکاران، 

 فیزیکی بار که کارگرانی. دارند نقش کار محیط از کارگران زودرس خروج در اجتماعی
 با را سنگین بارهای که ساختمانی کارگران مثل کنندمی حمل کار درحین را زیادی
 خطر معرض در، کنندمی کار بدن نامناسب وضعیت در یا کنندمی جاجابه و حمل دست

-روانی عوامل میان در. هستند دلیل همین به کار محیط از زودرس خروج و ناتوانی
 بازنشستگی در شده شناخته عوامل از کار آهنگ تعیین برای کنترل نداشتن اجتماعی
 که است موارد از نیز بدنی توده شاخص(. 1331هربانچر و همکاران،) است زودرس

 بدنی توده شاخص. است همراه کار از زودرس خروج و دائمی ناتوانی با شده هداد نشان
(BMI )همچنین و تحرکی کم و باال BMI هایمرخصی از استفاده به منجر پایین 

 و وزن اضافه(. 2441ایورسن و همکاران، ) گرددمی ناتوانی و مدت طوالنی استعالجی
، کاری نوبت مانند مختلفی شغلی کتورهایفا تاثیر تحت تواندمی کارکنان بین در چاقی

دیلورنزو و ) باشد غیره و( ذهنی-فیزیکی و ذهنی، فیزیکی) کاری ماهیت
 داده نشان زمینه این در مطالعات(. 2443. ون بوی دنبود و همکاران، 2443همکاران،

 طول با کارکنان چاقی و وزن افزایش بین مثبتی داریمعنی یرابطه یک که است شده
 سن افزایش با همچنین و( 2413کیم جی و همکاران، ) دارد وجود کاری نوبت مدت

کان وی و همکاران، ) رود باالتر نیز افراد در توانایی کاهش ریسک است ممکن
 همراه منتخب هوازی تمرینی یبرنامه یک تأثیر( 2410) همکارانش و توفیقی (.2441

 پژوهش این در. کردند بررسی را قچا مردان وزن کاهش بر شده کنترل غذایی رژیم با
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 کنترل و غذایی رژیم همراه به تمرین، غذایی رژیم، تمرین گروه چهار به چاق مرد 04
 هر و جلسه 3 هفته هر) هفته 1 مدت به تمرینی گروه تمرین برنامه. شدند تقسیم
 درصد 06 تا 56شدت با مشکل به ساده تمرینات از( دقیقه 04 الی 54 مدت به جلسه

 فعالیت هفته هشت داد نشان هایافته. شد اجرا، چاق افراد برای قلب ضربان کثرحدا
 درصد و وزن مقادیر در داریمعنا کاهش باعث، غذایی رژیم مداخله و منظم ورزشی
 بطوری(. P<46/4) است گردیده پژوهش مختلف هایگروه هایآزمودنی بدن چربی

 وزن کاهش درصد 0 با شده کنترل غذایی رژیم همراه به ورزشی تمرینات گروه که
(. 2410است. )توفیقی و همکاران،  داشته دیگر هایگروه نسبت را تأثیر بیشترین
 تمرین، هوازی تمرین هفته شش و بیست اثر بررسی به( 2410) همکارانش و ویالرل

 عضالنی توده کاهش و وزن کاهش روی بر رژیم با همراه دو هر از ترکیبی و مقاومتی
 با چاق بزرگسال 154 پژوهش این در. کردند بررسی بزرگسال چاق افراد در نیاستخوا

 یک، هوازی تمرین گروه یک شامل تمرینی گروه چهار در بیشتر و سال 56 سنی گروه
 گروه همچنین و( مقاومتی-هوازی) ترکیبی تمرین گروه یک و مقاومتی تمرین گروه

 هایبررسی از پس پژوهش این نتایج. گرفتند قرار تمرینی برنامه هیچ بدون کنترل
 کاهش میزان و بود تمرینی هایگروه در بدن وزن کاهش 3% بیانگر گرفته صورت

 و گردید مشاهده هوازی گروه از کمتر مقاومتی تمرین و ترکیبی هایگروه در وزن
 تمرین گروه در نیز عضالنی و اسکلتی صدمات شامل ورزش با مرتبط جانبی عوارض
 (.2410ویالرل و همکاران، ) شد دیده کمتر دیگر تمرینی هایگروه به نسبت هوازی

 توسعه فرضیه ها و الگوی مفهومی

 آنتروپومتریک هایشاخص و بدنی فعالیت ارتباط تأثیر( 2410) همکاران و حجتی
 مورد زن 54 پژوهش این در که، کردند بررسی را زن کارکنان در سالمتی با مرتبط
 برخی سپس و بدنی فعالیت میزان تحقیق این در همچنین. دگرفتن قرار ارزیابی
 به کمر دور نسبت و( BMI) بدنی توده شاخص شامل آنتروپومتریکی هایاندازه

 امتیازهای از حاکی آمده بدست نتایج گرفت قرار ازیابی مورد( WHR) لگن محیط
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 بین داد نشان پژوهش این نتایج. بود گروه این در بدنی فعالیت سطوح در پایین بسیار
 و( P<46/4) گردید مشاهده متوسطی داریمعنی ارتباط نیز WHR و BMI میزان

(. P<46/4) است بوده دارمعنی( r=56/4) زنان این در نیز WC و BMI همبستگی
 هایشاخص وضعیت، تحرکیبی که بود این دهنده نشان حاضر پژوهش همچنین

 نشان تحقیق این از حاصل نتایج طرفی از و باشدمی کارکنان اکثر سالمتی با مرتبط
 بهبود به مناسب بدنی فعالیت به ترغیب همچنین و کافی اطالعات، آموزش که داد

 (.2410حجتی و همکاران، ) نمایدمی کمک زن کارکنان آنتروپومتریک هایشاخص
 با سبز چای مصرف و هوازی تمرین هفته هشت اثر( 2416) همکارانش و حقیقی

 را چاق و وزن اضافه دارای زنان لیپیدی نیمرخ و بدن ترکیب بر باال و سطمتو دوزهای
 بطور و انتخاب وزن اضافه دارای و چاق زن 35 پژوهش این در. نمودند بررسی

( ، گرممیلی 644) سبز چای متوسط دوز با همراه هوازی تمرین، گروه سه در تصادفی
 هایگروه. شدند نقسیم( نشاسته) نما دارو، سبز چای باالی دوز با همراه هوازی تمرین

 جلسه هر، هفته در جلسه سه) هوازی تمرینات اجرای به هفته هشت مدت به تمرینی
 گروه مدت این طول در، پرداختند سبز چای مصرف با همراه( دقیقه 06 مدت به

 حالت در هاآزمودنی از خونگیری. نداشتند شرکت تمرینی یبرنامه هیچ در دارونما
 تعقیبی تست و یکطرفه واریانس آنالیز آزمون طریق از هاداده. شد انجام تاییناش

LSD چای مصرف همراه به هوازی تمرین هفته هشت داد نشان نتایج. شد تحلیل 
، بدنیتوده شاخص، بدن وزن در معناداری کاهش سبب باال و متوسط دوزهای با سبز

حقیقی و همکاران، ) شد فیمصر اکسیژن حداکثر و کمر محیط، بدن چربی درصد
 همراه هوازی تمرین مدت کوتاه تأثیر بررسی به( 2410) همکارانش و ارسالن (.2416

 در یائسگی از پیش روان سالمت و لیپیدی پروفایل، بدن ترکیب تغییرات بر آموزش با
 بصورت که سال 06 تا 36 سنی گروه با خانم 50 مطالعه این در. پرداختند زنان

( نفر 24) آموزش با همراه هوازی تمرین(، نفر 21) هوازی تمرین گروه سه در تصادفی
 هفته هر در که هفته هشت مدت به هاآزمودنی. گرفتند قرار( نفر 23) کنترل گروه و

 فعالیت به درصد 04 الی 54 مصرفی اکسیژن حداکثر با و دقیقه 54 مدت به روز سه
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 با همراه هوازی تمرین گروه در که ودب این دهنده نشان نتایج. پرداختندمی هوازی
، تام کلسترول سطوح کاهش و بدن وزن، چربی دادن دست از برای آموزش

 روان سالمت بر مثبت تأثیر همچنین و HDL سطوح افزایش و LDL، گلیسریدتری
 به( 2416) همکاران و کاسترزوا (.2410ارسالن و همکاران، ) است داشته زنان در

 شمارش، هوازی ظرفیت، بدن ترکیب روی بر هوازی تمرین هفته هدوازد تأثیر بررسی
 زن 30 پژوهش این در. پرداختند جوان زنان میان در لیپیدی پروفایل و خون کامل
 12) طبیعی وزن(، نفر 14) وزن کم: گروه سه به سال 20 تا 13 سنی گروه با جوان

 جلسه سه هفته هر که فتهه دوازده مدت به و شدند تقسیم( نفر 12) وزن اضافه و( نفر
. پرداختند هوازی فعالیت به مصرفی اکسیژن حداکثر از %64 با و دقیقه 34 مدت به

 هایشاخص، هوازی ظرفیت همچون فاکتورهایی تمرینات انجام از بعد و قبل
 کاهش، داد نشان نتایج. گرفت قرار بررسی مورد لیپیدی پروفایل، آنتروپومتریک

، LDL ،TC سطوح کاهش و چربی درصد، بدنی توده صشاخ و وزن در معناداری
TG سطوح افزایش و HDL هوازی ظرفیت و هموگلوبین وسطح پذیرفت صورت 
 (.  2416همکاران،  و کاسترزوا) یافت بهبود توجهی قابل بطور

 روش شناسی

پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و همراه با گروه کنترل است که گروه تجربی و گروه 
با طرح پیش آزمون و پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. جامعه آماری  کنترل
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پژوهش حاضر، شامل کلیه کارکنان مرد مبتال به اضافه وزن و چاقی شرکت داروسازی 
نفر از کارکنان مبتال به اضافه وزن و چاقی  56حیان بودند. نمونه پژوهش را جابرابن

گیری هدفمند در دو که به صورت نمونه حیانسال شرکت داروسازی جابرابن 64-34
گروه تمرین و کنترل انتخاب شدند. برای سنجش حداکثر اکسیژن مصرفی در این 

پژوهش از برآورد آزمون راکپورت که اولین بار توسط کالین مطرح شده، پیشنهاد و 
آوری داده ها، یک روز قبل از شروع پروتکل و بعد از برای جمع. تدوین گردیده است

ی دوازدهم تمرینات هوازی، وزن، قد، شاخص توده بدنی، درصد چربی، شاخص فتهه
توده خالص و شاخص توده چربی اندازه گیری شد. برای اندازه گیری وزن و قد 

آزمودنی ها از ترازوی دیجیتالی و قد سنج سکا ژاپن و همچنین برای محاسبه درصد 
آمریکا استفاده شد. در این پژوهش چین پوتی از کالیپر اسلیم گاید دو فنره ساخت 

پروتکل اجرایی در قالب، دوازده هفته تمرین هوازی، که در هفته بصورت یک روز در 
دقیقه بسته به میزان  06تا  34میان )سه جلسه در هفته( که هر جلسه به مدت 

ها صورت گرفت که زمان برگزاری هر جلسه از زمان شروع اولین پیشرفت آزمودنی
کردن( بود کردن، تمرینات اصلی و سرددقیقه که شامل )گرم 34زمان حداکثر جلسه با 

ها تا پایان دوازدهمین جلسه و مدت زمان هر جلسه نسبت به میزان پیشرفت، آزمودنی
دقیقه افزایش یافت اعداد بدست آمده با استفاده از  54-06بصورت پلکانی تا مرز 

( 1رفی هر آزمودنی با استفاده از فرمول )آزمون راکپورت، میزان حداکثر اکسیژن مص
 (. 36محاسبه شد )

 -3100/4+ )سن(316/5)فاکتورجنسیت( -2503/3)زمان( -1656/4(: )تعداد ضربان(1)

 VO2max= 163/132-4053/4)وزن(

جنسیت  در این فرمول وزن بدن فرد بر حسب کیلوگرم، سن بر حسب سال، فاکتور
متر بر حسب )ضربه در دقیقه( که در  1543امل کردن ( زمان ک4، زنان=1)مردان=

 گردد محاسبه شد.فرمول وارد می
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 (  پروتکل تمرینات منتخب هوازی1جدول شماره)

 میزان استراحت ست ها نوع تمرین هفته

ته
هف

 
ول

ا
 و 

وم
د

 

دقیقه دوی نرم + نرمش و حرکات کششی ایستا و پویا  14
 )گرم کردن(

 
بین هر مرحله یک 

 دقیقه

درصد حداکثر اکسیژن  54تا  06دقیقه دویدن با  24
 مصرفی

 
بین هر مرحله یک 

 دقیقه

 دقیقه 1هر مرحله  ست 3 استپ در یک دقیقه متوسط توان

 دقیقه 1هر مرحله  ست 3 حرکت پروانه دریک دقیقه

درصد حداکثر اکسیژن  54تا  06دقیقه دویدن با  24
 مصرفی

 
بین هر مرحله یک 

 دقیقه

   قیقه دویدن مالیم + کششی ایستا )سرد کردن(د 6

 میزان استراحت ست ها نوع تمرین هفته

ته
هف

 
وم

س
 تا 

تم
ش

ه
 

دقیقه دوی نرم + نرمش و حرکات کششی ایستا و پویا  14
 )گرم کردن(

 
بین هر مرحله یک 

 دقیقه

درصد حداکثر اکسیژن  06تا  54دقیقه دویدن با  24
 مصرفی

 
بین هر مرحله یک 

 هدقیق

 دقیقه 1هر مرحله  ست 3 درصد توان 56استپ در یک دقیقه با 

 دقیقه 1هر مرحله  ست 3 حرکت پروانه دریک دقیقه

درصد حداکثر اکسیژن  06تا  54دقیقه دویدن با  24
 مصرفی

 
بین هر مرحله یک 

 دقیقه

   دقیقه دویدن مالیم + کششی ایستا )سرد کردن( 6

 ان استراحتمیز ست ها نوع تمرین هفته

ته
هف

 
تم

ش
ه

 تا 
هم

زد
دوا

 

دقیقه دوی نرم + نرمش و حرکات کششی ایستا و پویا  14
 )گرم کردن(

 
بین هر مرحله یک 

 دقیقه

درصد حداکثر اکسیژن  06دقیقه دویدن باالتر از  24
 مصرفی

 
بین هر مرحله یک 

 دقیقه

 دقیقه 1هر مرحله  ست 3 استپ در یک دقیقه با حداکثر درصد توان

 دقیقه 1هر مرحله  ست 3 حرکت پروانه دریک دقیقه

درصد حداکثر اکسیژن  06دقیقه دویدن باالتر از  24
 مصرفی

 
بین هر مرحله یک 

 دقیقه

   دقیقه دویدن مالیم + کششی ایستا )سرد کردن( 6
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 تحقیقتحلیل داده ها، یافته های 

های مورد ها در گروهادهاسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن د-از آزمون کولموگروف
ها از آزمون کوواریانس و برای مطالعه استفاده شد. به عالوه برای تجزیه و تحلیل داده

ها و مشخص های هر دو گروه و همچنین برای مقایسه دادهبررسی تفاوت پس آزمون

در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل آماری  a≤46/4داری اثر تمرین نمودن سطح معنی

 انجام گرفت.  23نسخه  SPSSافزار تفاده از نرمبا اس

 یافته ها

وزن، شاخص قد، سن،  اریو انحراف مع نیانگیمارزیابی تست راکپورت،  یفیآمار توص
 ، شاخص توده خالص و شاخص توده چربیبدن یرصد چربد ،یتوده بدن

سب ارزیابی تست راکپورت در مردان )حداکثر اکسیژن مصرفی بر ح  (2شماره) جدول

 لیتر/کیلوگرم، دقیقه(میلی

 سن
خیلی 

 ضعیف
 عالی خیلی خوب خوب متوسط ضعیف

 3/66بیشتر از 61-3/66 2/06-3/64 0/31-1/06 36-3/31 36کمتر از  11-13

 0/62بیشتر از  6/05-0/62 6/02-0/05 6/35-0/02 33-0/35 33کمتر از  21-22

 0/03بیشتر از  06-0/03 01-3/00 6/36-3/04 6/31-0/36 6/31کمتر از  31-32

 01بیشتر از  1/03-01 33-0/03 5/33-3/31 2/34-6/33 2/34کمتر از  91-92

 3/06بیشتر از  01-3/06 1/36-3/04 31-0/36 1/25-3/34 1/25کمتر از  91-92

بیشتر از 

02 
 2/00بیشتر از  6/35-2/00 3/32-0/35 1/25-2/32 6/24-25 6/24کمتر از 
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و حداقل و  0/01ها در بین آزمودنی max2VOدهد میانگین .  نشان می1شکل 

 بوده است.  62و  03حداکثر آن به ترتیب 

 (1شماره )شکل 

VO2MAX

52.050.048.046.044.0

VO2MAX

F
re

qu
en

cy

30

20

10

0

Std. Dev = 1.94  

Mean = 48.8

N = 42.00

 

گروه ها  کیبه تفکقد و سن  اریو انحراف مع نیانگیم یفیآمارتوص. (3شماره) جدول

(09N=) 

 
میانگین و انحراف  تعداد گروه

 (Cmمعیار قد)

میانگین و انحراف 

 سنمعیار 

 (Cmقد )

 و سن

 30±1/3 106±1/5 04 گروه تمرین

 35±6/5 103±3/0 26 گروه کنترل
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وزن، شاخص توده بدنی و  اریو انحراف مع نیانگیم یفیآمارتوص. (9شماره) جدول

 (=09Nگروه ها ) کیبه تفک درصد چربی بدن پیش آزمون و پس آزمون

میانگین و انحراف  تعداد گروه 

 معیار پیش آزمون

انگین و انحراف می

 معیار پس آزمون

 4/10±0/11 1/35±0/11 04 گروه تمرین (Kgوزن )

 0/13±0/12 5/36±1/12 26 گروه کنترل

شاخص توده 

 (BMIبدن)

 3/20±6/3 6/31±6/3 04 گروه تمرین

 1/20±0/3 2/34±3/3 26 گروه کنترل

درصد چربی بدن 

(BF%) 

 3/20±6/3 3/34±3/5 04 گروه تمرین

 3/20±5/5 4/26±0/5 26 کنترلگروه 

 

شاخص توده خالص و  اریو انحراف مع نیانگیم یفیآمارتوص. (9شماره) جدول

 (=09Nگروه ها ) کیبه تفک شاخص توده چربی  پیش آزمون و پس آزمون

میانگین و انحراف  تعداد گروه 

 معیار پیش آزمون

میانگین و انحراف 

 معیار پس آزمون

شاخص توده 

 خالص

(FFMI) 

 1/20±1/14 6/31±0/11 04 روه تمرینگ

 6/32±4/12 6/36±1/12 26 گروه کنترل

شاخص توده 

 چربی

(FMI) 

 0/13±0/25 6/30±1/31 04 گروه تمرین

 5/36±6/25 0/143±0/20 26 گروه کنترل
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. خالصه نتایج کوواریانس تک متغیری ارزیابی تاثیر مداخله برنامه (0شماره) جدول

 (=09N)( FFMIب بر شاخص توده خالص )تمرینات هوازی منتخ

مجموع  منبع

 مجذورات

 Eta معنی داری F درجه آزادی

 35/4 44/4 1636 1 5142 پیش آزمون

 14/4 11/4 0 1 3/23 گروه

آزمون  شیبا کنترل اثر پ یریتک متغ انسیکووار لیبدست آمده تحل جیبا توجه به نتا
( که با P=0.11آزمون نداشته است ) شیبر نمرات پ ینشان داد که گروه اثر معنادار
 توده خالصشاخص  راتییدرصد از تغ سهگفت  توانیدر نظر گرفتن مجذور اتا م

(FFMIناش )نیباشد. بنابرا یم هوازی منتخب ینیتمر مهمداخله برنا ریاز تاث ی 
 کارکنان مرد( FFMI)شاخص توده خالص بر  هوازی منتخب ینیمداخله برنامه تمر

 ندارد. ریوزن و چاق تاثاضافه  یدارا

. خالصه نتایج کوواریانس تک متغیری ارزیابی تاثیر مداخله برنامه (7شماره) جدول

 (=09N) (FMIتمرینات هوازی منتخب بر شاخص توده چربی )

مجموع  منبع

 مجذورات

 Eta معنی داری F درجه آزادی

 36/4 44/4 1165 1 04446 پیش آزمون

 14/4 12/4 0/5 1 233 گروه

آزمون  شیبا کنترل اثر پ یریتک متغ انسیکووار لیبدست آمده تحل جیبا توجه به نتا

( که با P=0.12آزمون داشته است ) شیبر نمرات پ ینشان داد که گروه اثر معنادار

( FMI) چربیشاخص توده  راتییدرصد از تغ 12گفت  توانیدر نظر گرفتن مجذور اتا م

مداخله برنامه  نیباشد. بنابرا یمن هوازی منتخب ینیمداخله برنامه تمر ریاز تاث یناش
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اضافه وزن و  یدارا کارکنان مرد( FMI) چربیبر شاخص توده  هوازی منتخب ینیتمر

 .داردن ریچاق تاث

 بحث و نتیجه گیری

هدف از این مطالعه تأثیر مداخله برنامه تمرینی هوازی منتخب بر تغییرات شاخص 
کارکنان دارای اضافه وزن و چاق  (FMIچربی )و شاخص توده  (FFMI) توده خاص

بود.  نتایج کواریانس پژوهش حاضر نشان داد که مداخله برنامه تمرینی هوازی منتخب 
بر شاخص توده خالص و شاخص توده چربی اثر معناداری نداشته است. از این پژوهش 

چربی  گیری شد که با توجه به کاهش وزن گروه تمرین و کاهش نسبی درصد نتیجه
این تمرینات نمی تواند در افزایش توده خالص و کاهش توده چربی بدن موثر باشد از 
دالیل آن می توان عدم کنترل دقیق رژیم غذایی گروه تمرین و همچنین تغییرات 

( 1330ترکیب بدن گروه کنترل دانست. در راستای این پژوهش حقیقی و همکاران )
وازی به همراه مصرف چای سبز با دوزهای نیز نشان دادند، هشت هفته تمرین ه

متوسط و باال سبب کاهش معناداری در وزن بدن، شاخص توده بدنی، درصد چربی 
(. ظفرمند 1330بدن، محیط کمر و حداکثر اکسیژن مصرفی شد )حقیقی و همکاران، 

با چابکی و توان عضالنی انجام  WHRو  BMI( نیز طی بررسی که بین 1336)
د، که ارتباط چابکی با شاخص توده بدنی و چابکی با نسبت دور کمر به داد، بیان نمو

دار و دارای همبستگی مثبت و رابطه توان با شاخص توده بدنی و محیط لگن معنی
دار ولی دارای همبستگی توان با نسبت دور کمر به محیط لگن نیز در تمام مقاطع معنی

دی که شاخص توده بدنی و نسبت دور باشد که نشان داد افرامنفی در همه مقاطع می
تر عمل کردند و های چابکی و توان موفقتری دارند در آزمونکمر به محیط لگن پایین

توان ها، میگیری حاصل از این پژوهش نشان داد که با پایین آمدن این شاخصنتیجه
ر (. همین نتایج د1336بینی کرد )ظفرمند، بهبود عملکرد چابکی و توان را پیش

( در مدت زمان بیست و 2410های بزرگسال چاق توسط ویالرل و همکاران )آزمودنی
های شش هفته تمرین هوازی، مقاومتی و ترکیبی گزارش شد که نشان داد تمرین
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هوازی بهترین اثر را بر روی درصد چربی بدن، نسبت دور کمر به لگن و وزن بدن دارد 
(Villareal et al, 2017توفیقی و هم .)( نیز در پژوهش خود 2410کارانش )

نشان دادند که هشت هفته فعالیت ورزشی منظم و مداخله رژیم غذایی، باعث کاهش 
های مختلف پژوهش گردیده های گروهمعناداری در مقادیر وزن و درصد چربی آزمودنی

(، بطوری که گروه تمرینات ورزشی به همراه رژیم غذایی کنترل شده P<46/4است )
توفیقی های دیگر داشته است )رصد کاهش وزن بیشترین تأثیر را نسبت به گروهد 0با 

( نیز در پژوهش خود نشان دادند که بین 2410(، حجتی و همکاران )1333و همکاران، 
داری میزان شاخص توده بدنی و نسبت دور کمر به محیط لگن نیز ارتباط معنی

نیز در  WCص توده بدنی و ( و همبستگی شاخ>46/4Pمتوسطی مشاهده گردید )
(. تحقیقات 1333( )حجتی و علیپور، P<46/4دار بوده است )( معنیr=56/4این زنان )

اند، زیرا زندگی بسیاری فواید حاصل از انجام فعالیت جسمانی منظم را تایید نموده
های مزمن همراه است بطوری که ساالنه تحرک با خطر ابتال به بسیاری از بیماریبی
دهد، این در حالی است که تحرک رخ میمیلیون مرگ در جهان به دلیل زندگی کمدو 
جمعیت جهان حداقل میزان توصیه شده فعالیت با شدت متوسط را انجام  %54

نماید و در مطالعه حاضر تحرکی، شیوع اضافه وزن و چاقی را تشدید میدهند. کمنمی
ها را مستعد مرگ زودرس نداشتند که آنگونه فعالیت بدنی از افراد هیچ 04تقریباً %

سازد. پایین بودن میزان فعالیت بدنی در بین عروقی می-های قلبیناشی از بیماری
تواند زنگ خطری برای مسئولین بهداشتی باشد. افزایش فعالیت افراد مورد مطالعه می

 بدنی ممکن است یک فاکتور محافظ در مقابل عوامل خطر سالمت رفتاری باشد و
باعث ارتقاء سالمت جسمی، روحی، روانی و در نهایت منجر به داشتن نیروی انسانی 

گیری کرد که انجام فعالیت توان چنین نتیجهکارآمد و تندرست باشد. به طور کلی می
تواند سبب بهبود نسبی در ورزشی هوازی در کارکنان دارای اضافه وزن و چاق می

گردد ولی باعث عدم بهبود شاخص توده ها های ترکیب بدنی آنوضعیت شاخص
دهد انجام فعالیت ورزشی هوازی خالص و توده چربی آن ها شد. نتایج نشان می

( و شاخص توده FFMIمنتخب منجر به کاهش معناداری در شاخص توده خالص )
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( در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل نشده است. با توجه به نتایج FMIچربی )
شنهاد می گردد که در پژوهش های آتی جهت کنرتل بیشتر حاصل از پژوهش پی

آزمودنی ها از رژیم غذایی کنترل شده و تحت نظارت بر اساس نوع تیپ بدنی استفاده 
گردد و همچنین پیشنهاد می شود که از تمرینات مقاومتی با شدت های مختلف ب 

 روی آزمودنی ها انجام شود.

 تقدیر و تشکر

کت داروسازی جابر ابن حیان که ما را در اجرای این پژوهش با تشکر از مدیریت شر 
 یاری نمودند.

 منابع

(.  بررسی تأثیر طوالنی مدت فعالیت منظم 1333توفیقی، اصغر، بابایی،سولماز،رحمانی،فاطمه. )
در زنان چاق.   sICAM-1,sVCAM-1ورزشی بر تغییرات پروفایل چربی و 

 .033-641ارم،شماره هفتم، ص ی پزشکی ارومیه ،دوره بیست و چهمجله

(. تأثیر یک برنامه تمرین هوازی 1333توفیقی، اصغر. غفاری،یوسف. افسربیگی،نسرین.) 
ی علوم تغذیه منتخب همراه با رژیم غذایی کنترل شده برکاهش وزن مردان چاق. مجله

 .  16-30، تابستان ، صفحات2و صنایع غذایی ایران سال نهم ، شماره 

(. ارتباط فعالیت بدنی و شاخص های آنتروپومتریک 1333و علی پور، وحیده. )  حجتی، زهرا
ی پزشکی هرمزگان ، سال هجدهم ، مرتبط با سالمتی در کارکنان زن دانشگاه. مجله

 شماره دوم.

 تمرین هفته هشت اثر (.1330).محمدرضا، نیاحامدی. الناز، نیکاسالمی. امیرحسین، حقیقی 
 زنان لیپیدی نیمرخ و بدن ترکیب بر باال و متوسط دوزهای با زسب چای مصرف و هوازی
  شماره،  مشهد پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشکده یمجله. چاق و وزن اضافه دارای
 . 363-353 صفحات، ماه مهر،  هفتم

 آنتروپومتریک های شاخص و بدنی فعالیت ارتباط. (1333وحیده.)، پور علی. زهرا،  حجتی
،  هجدهم سال،  هرمزگان پزشکی یمجله. دانشگاه زن کارکنان در المتیس با مرتبط
 .تیر و خرداد،  دوم شماره
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ها. های مزمن و ناتوانی(. فعالیت بدنی و پیشگیری از بیماری1330دبیدی روشن، ولی اله.)
 .تهران: انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

شی، ترکیب بدنی و کنترل وزن. دانشگاه آزاد اسالمی (. فعالیت ورز1331کاظم زاده، یاسر.)
 )اسالمشهر(، معاونت پژوهشی و فناوری.

 آزمون ویژه ACSM راهنمای (. خطوط1333خالصی، مریم.) صمدی، علی. گائینی، عباسعلی.
 و حتمی انتشارات تضمینی تهران: شرکت.  پسکاتلو.  اس.  لیندا ورزشی فعالیت تجویز و

 شرکا. 
(. بررسی تأثیر 1336ی امید، حمامی زاده، احسان، فقیه، محمد امین، فقیه، عارف. )کلته، حاج

شاخص توده بدنی و فعالیت ورزشی بر شاخص توانایی کار کارکنان شرکت پگاه 
 .1-11ی طب پزشکی ،سال سوم شماره دوم، صفحات گلستان. مجله

نسبت دور کمر به لگن با (. بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی و 1336ظفرمند، امید. )
چابکی و توان عضالنی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهردشت. مقاله منتشر 

 شده در دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران. 

و  یحرکت یکرسنجیپ شگاهیآزما یراهنما (.1332. )محمد ،نژاد یعل .وازگن ان،یناسیم
(، 1332سوم ) شیرایو، ، ، جلد اولیلیتوماس راراجر استون، ،  ،یورزش یولوژیزیف

 .یو علوم ورزش یبدن تیانتشارات پژوهشگاه ترب
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