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کراس  یو مقاومت یسنت یمقاومت نیدو نوع تمر سهیمطالعه مقا نیهدف از ا و هدف: مقدمه

 اضافه وزن و چاق بود. یزنان دارا یبر شاخص توده خالص , شاخص توده چرب تیف

 03آزمون و پس آزمون، تعداد  شیو با پ یتجرب مهیمطالعه که از نوع ن نی: ایشناس روش

 یرینمونه گ وهشی به که سال 22±2 یسنت نیانگیبا م یافه وزن و چاقنفر از زنان مبتال به اض
 شدند.  میهدفمند به دو گروه تقس

به  جیپژوهش، نتا یهاهیفرض یآمار یها و آزمون هاداده لیو تحل هی: پس از تجزها افتهی

نسبت به پروتکل   تیکراس ف یمقاومت ناتیپروتکل تمر ریدست آمده نشان داد که تاث
اضافه وزن و چاق تفاوت  یبر شاخص توده خالص زنان بزرگسال دارا یسنت یمقاومت تنایتمر

نسبت به پروتکل   تیکراس ف یمقاومت ناتیپروتکل تمر رتاثی(. ≥01/3Pنداشت) یمعنادار
اضافه وزن و چاق تفاوت  یزنان بزرگسال دارا یبر شاخص توده چرب یسنت یمقاومت ناتیتمر

 (. ≥31/3Pداشت ) یمعنادار

کرد که انجام  یریگ جهیطور نت نیتوان ا یمطابق پژوهش حاضر م :یریگ جهیو نت بحث

 ناتینسبت به تمر یدر کاهش شاخص توده چرب یتفاوت معنادار تیکراس ف ناتیتمر
 داشته است. یسنت یمقاومت

شاخص توده خالص،  ت،یکراس ف یمقاومت ،یسنت یمقاومت ناتیتمر: یدیکل گان واژه

 .یبشاخص توده چر
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Abstract 

Introduction and goal: The purpose of this study was to compare 

two types of traditional resistance training and crossfit resistance 

training on Fat free mass index and fat mass index of overweight and 

obese women. 

Methodology: This semi-experimental study, with pre-test and post-

test, included 30 women with overweight and obesity with a mean 

age of 27 ± 2 years who were divided into two groups by purposeful 

sampling. 

Findings:  After analyzing the data and statistical tests of the 

research hypotheses, the results showed that the effect of the 

protocol of crossfit resistance training  versus the traditional 

resistance training protocol on the Fat free mass index of adult 

women with overweight and obese was not significant (P ≤ 0.31 ) 

The effect of the crossfit resistance training protocol on traditional 

resistace training protocols on fat mass index of overweight and 

obese women was significant (P ≤ 0.01). 

Discussion and conclusion: According to the present study, it can 

be concluded that crossfit exercises have a significant difference in 

the reduction of fat mass index compared to traditional resistance 

exercises. 

Keywords: Traditional resistance training, Crossfit resistance 

traning, Fat free mass index, Fat mass index 
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 مقدمه

جهانی که سازمان  یاست، به طور یاز معضالت جد یکی یبه لحاظ پزشک یچاق
کرده است.  یقرن معرف یماریو ب یانجه یدمیرا به عنوان اپ یچاق 1WHOبهداشت

سالمت  یها چالش نیاز بزرگتر یکیدو  نیو اضافه وزن، ا یچاق ندهیروند فزا لیبه دل
(، چاقی در سراسر جهان از سال 1032)طباطبایی و الریجانی، رود یبه شمار م ایدر دن

رد نفر میلیا 3/1بیش از  2312تا کنون بیش از دوبرابر شده بطوری که در سال  1393
از  %10میلیون نفر مبتال به چاقی بودند ) 033از بزرگساالن دچار اضافه وزن و بیش از 

دارای اضافه وزن(، همچنین بر اساس سازمان جهانی  %03جمعیت بزرگساالن چاق و 
سال، در مردان و زنان به  19بهداشت میزان شیوع اضافه وزن در جمعیت ایرانی باالی 

درصد  2/23و زنان  1/12صد، میزان شیوع چاقی در مردان در 2/02و  5/50ترتیب 
که توسط فالح زاده و همکاران  زیمطالعه متاآنال کی در (.WHO, 2014)است 

 جینتا ،انجام شد رانیدر ا 2310تا  2333 یسالها نیب یچاق وعی(، بر روند ش1030)
روند  نیا درصد بزرگساالن چاق و یا دارای اضافه وزن می باشند و 03نشان داد 

فالح داشته است) شیسال افزا 19 یافراد باال یبرا یبوده و در سه مقطع زمان یشیافزا
( 2ACSM) یورزش یپزشک ییکایکالج آمر 1333در سال  (.1030زاده و همکاران، 

 یآمادگ یجزء موثر در برنامه ها کیرا به عنوان   یمقاومت ناتیبار تمر نیاول یبرا
و همچنین این  (Johnston, 2014گنجاند) نیدر تمام سن افراد سالم یبرا یجسمان

تمرینات رابه عنوان جزء مکمل برنامه های ورزشی پیشنهاد داده اند و اخیرا فوائد 
 ,Hallsworth, et al, 2011تمرینات مقاومتی در درمان چاقی ثابت شده است )

Baba et al, 2006.) 0هفته ) 13ر (، اث1339)  0دونزال و همکاران نهیزم نیدر ا 
قرار  یبدن مردان فعال را مورد بررس بیرا بر ترک یمقاومت نیجلسه در هفته( تمر
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 یقابل توجه زانیآن ها به م یبدن و توده چرب ینشان داد درصد چرب جیدادند. نتا
کرامر و  ،یرورمطالعه م کیدر  نی(. همچنDolezal, 1998است ) افتهیکاهش 

، این کردند یبررس یبدن بیترک یرا بر رو یسنت یاومتمق ناتیتمر ری(، تاث2312) فلک
افراد معنا دار  نیدر ا یو کاهش توده چرب یتوده بدون چرب شیافزا پژوهش نشان داد

 هشت(، اثر 1030و همکاران ) یمعدن (.Fleck & Kraemer, 2014باشد ) یم
توده و شاخص  یبدن بینسبت دور کمر، ترک یرا بر رو دیشد یمقاومت نیهفته تمر

در کاهش شاخص توده بدن و  یمعنادار راتییتغ نتایج زنان چاق انجام دادند، یبدن
 شیگذشته، افزا یسال ها یط در (.1030معدنی و همکاران، ) نشان داد یبدن بیترک

داشته است،  یریچشمگ شرفتیدر مراکز تناسب اندام پ یورزش یتهایتعداد و نوع فعال
 یسنت ناتیتمر یبجا ینیگزی(  به عنوان جاHIIT) با شدت باال یتناوب ناتیکه تمر

باعث بهبود  تمرینات تناوبی با شدت باالنشان داده است که  ریاخ قاتیشده است. تحق
 & Gillenمرسوم شده است ) یاه نسبت به دستورالعمل یتدر تناسب اندام و سالم

Gibala, 2014 Gibala & Jones, 2015.)  یکی از دالیل محبوبیت و
مدی تمرینات تناوبی با شدت باال کاهش قابل توجه وزن و پایداری آن است. کارآ

همچنین از فوائد سودمند این تمرینات تبدیل چربی به انرژی به هنگام فعالیت ورزشی 
ساعت بعد از تمرین است. مطالعات نشان داده است این تمرینات باعث  29و حتی 

نی است. علت آن افزایش ترشح کاهش چربی بدن بدون از دست دادن توده عضال
هورمون تستوسترون و هورمون رشد می باشد. این تمرینات باعث تحریک هورمون 

ساعت پس از تمرین می شود و این امر باعث افزایش  22درصد طی  253رشد تا 
متابولیسم و همچنین کاهش فرایند پیری می شود. از اهداف سودمند این تمرینات 

ی آن است که باعث دستاورد های سالمتی بیشتری نسبت به دوره کوتاه زمان اجرا
 ای دیجد ناتیتمر نیهمه ا انیم در(. Bartram, 2015تمرینات سنتی شده است )
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از  یبیکه ترکاست،  5HIITبر  یورزش مبتن کی 2تیورزشها، ورزش کراس ف
است  یبا تمرکز بر عملکرد حرکات چند مفصل یو هواز یقدرت یورزش یتهایفعال

(mith, 2015Sا .)0روزانه  ناتیتمر"که با نام  ناتیتمر نی(WODs)" فیتوص 
پارو  دن،یشود اعم از دو یاستفاده م یورزش یتهایاز فعال یشوند، از انواع مختلف یم

 نیا .(Glassman, 2011) رهیپرش، صعود از طناب و غ ،یبارپ نگ،یفتیزدن، پاورل
و  عیبا شدت باال که بصورت سر ناوبیت ناتیاز تمر یبیاغلب ترک یورزش یتهایفعال

است  یکاوریزمان محدود و بدون رمدت شود که با  یانجام م وستهیپ
(Glassman, 2011. Heinrich et al, 2014.)  کراس فیت یک برنامه

تمرینی است که به منظور ایجاد آمادگی جسمانی بصورت عمومی و فراگیر طراحی 
اجرا می باشد. این حرکات بصورت متنوع و با  شده، که برای هر شرایط فیزیکی قابل

شدت باال می باشد بصورت عملکردی است که با ایجاد موجی از انقباضات از مرکز 
عرصه تناسب اندام از  13بدن تا اندام ها انجام می شود. این تمرینات باعث بهبود در 

رعت، جمله استقامت قلبی عروقی و تنفسی، استقامت، قدرت، انعطاف پذیری، س
هماهنگی و چابکی می شود. این تمرینات باعث می شود تا تمام سیستمهای انرژی ) 
مسیر فسفاژن، مسیر گلیکولیتی و مسیر اکسیداتیو( را تحت تاثیر قرار می دهد 

(Glassman, 2010 ورزش .)در بین  را یادیز تیتوانسته است محبوب تیف کراس
 ،ینیتمر یآسان به برنامه ها ین دسترسبدست آورد : همچو انواع فعالیت های ورزشی

مرسوم شده است  یسنت ناتینسبت به تمر شتریکوتاه بودن زمان اجرا و لذت ب
(Heinrich et al, 2014.)  (، اثر تمرینات 2312) 2این جو چویی و همکاران

کراس فیت را بر روی ترکیب بدن مردان و زنان بزرگسال بررسی کردند، نتایج نشان 
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 نیبدن و وزن گروه تمر یدرصد چرب ،یدر شاخص توده بدن یمعنادار راتییکه تغداد 
و  تیاسم(. همچنین CHOI & SO, 2017) نسبت به گروه کنترل بوده است

 یبا شدت باال را بر رو ناتیبر تمر یمبتن تیکراس ف ناتی(، اثر تمر2310) 9همکاران
 بیو ترک یهواز یر آمادگحداکث ناتیتمر نینشان داد که ا جیکردند، نتا یزنان بررس

 تیبدن، ظرف یچرب زانیم به طور معناداری بر نیبخشد و همچن یبدن را بهبود م
 (.Smith et al, 2013)است  رگذا ریبدن تاث بیوزن بدن و ترک ژن،یاکس

وزن بدن مورد توجه قرار  یواقع بیعمده شاخص توده بدن آن است که ترک تیمحدود
 ای یاضاف یاز بافت چرب یباال ممکن است ناش شاخص توده بدن کی. ردیگ ینم
مورد  یتوان به عنوان توده اضاف یآن ها را م یباشد، هر دو یعضالن یپرتروفیها

از کسر در توده خالص  یممکن است ناش نیشاخص توده بدن پائ کیقضاوت قرار داد. 
 و شاخص 3FFMIمحاسبه شاخص توده خالص  هیاول دهی( باشد. عقایبدن )سارکوپن

نشان دادن  یبرا یبا شاخص توده بدن به عنوان روش اسیدر ق  13FMI یتوده چرب
 کیروش آن است که تنها  نیمطرح شده است. فوائد ا مارنیب یا هیتغذ تیوضع

مرتبط با قد به توان دو خواهد بود. در  یتوده چرب ایخالص  دهمثال تو یبخش بدن، برا
مرجع شاخص توده خالص و شاخص توده  یارهایمع نیتدو یبرا هیتالش اول جه،ینت

 یال 22 نیسن یمردان وزنان نژاد قفقاز ی( برا2332) 11شوتز و همکاران لهیبوس یچرب
از  یتوده خالص و توده چرب یابیارز یپژوهشگران برا نیسال انجام شده است. ا 39

نمودند که  یریگ جهیاستفاده کردند. آن ها نت یکیوالکتریمقاومت ب لیروش تحل
 یریبه عنوان مقاد دیدر مقابل شاخص توده خالص با یصل مرجع شاخص توده چربفوا

کامال تندرست مورد استفاده قرار  یها یآزمودن یا هیتغذ تیوضع یابیاز ارز یحاک
فراهم  یبدن بیمرجع ترک ریمقاد یسنت انیب یبرا یلیتکم طالعاتتواند ا یو م رد،یگ
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 ،یریمقاد نینمودند که با مرجع قرار دادن چن نباطتگونه اس نیپژوهشگران ا نی. ادینما
شاخص توده بدن باال اما بدون  یکه دارا یافراد ییشاخص توده خالص قادر به شناسا

 ییقادر به شناسا یتوده چرب شاخصهستند، خواهد بود. در مقابل،  یاضاف یتوده چرب
رض خطرات اما در مع ،یعیطب یشاخص توده بدن یخواهد بود که دارا ییها یآزمودن

(. در پژوهشی که ون 1032)میناسیان و علی نژاد، باال هستند یتوده چرب لیبالقوه به دل
(، اثر تمرینات مقاومتی با استفاده از وزن بدن بر ترکیب بدنی 1332) 12ایتن و همکاران

بر روی شاخص توده خاص و شاخص توده چربی انجام دادند، نتایج نشان داد که این 
غییرات معناداری در افزایش توده خالص نسبیت به پیش آزمون داشته تمرینات باعث ت

 ,Etten et alاست اما تغییرات معناداری بر شاخص توده چربی نداشته است )

(، جهت تعیین  اعتبار شاخص 2313) 10(.همچنین در پژوهشی که آلورو کروز1994
ای اضافه توده خالص، شاخص توده چربی و شاخص توده بدنی به عنوان شاخص ه

وزن بر روی نوجوانان اسپانیایی انجام شد، نتایج نشان داد که شاخص توده چربی از 
 Cruzدقت باالیی جهت تعیین اضافه وزن و ابزاری مناسب برای نظارت بر آن است )

et al, 2010 .)و  ریاخ قاتیموجود در تحق یاندک و نقصانها قاتیتوجه به تحق با
 ت،یکراس ف ناتیو روش تمر ستمیرد استفاده در سمو ینقش قابل توجه ابزارها

مورد  یاز روشها کیقرار خواهد داد که کدام  یمسئله را مورد بررس نیپژوهشگر ا
بر شاخص  یتر وبمطل یسازگار تیکراس ف ایو  یسنت یمقاومت نیاستفاده در تمر

 کرد؟خواهد  جادیاضافه وزن و چاق ا یزنان بزرگسال دارا زشیو انگ  یتن سنج یها

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

آمادگی است ) یدستگاه عضالن تیتقو یبرا یا افتهیبرنامه سازمان  یمقاومت نیتمر
شود که اغلب  یرا شامل م ییها تیفعال یمقاومت ناتی(. تمر1035جسمانی پیشرفته 

                                                 

 
Van Etten LM et al12  

Cruz JR et al-roAlve13  



 

9 

 

 شتریب یروین یریبکارگ یبدن برا ییشود و توانا یاستفاده م یدر آنها از مقاومت خارج
 یاجرا (.2330آبرنیتی و همکاران ) دهد یم شیافزا نهیشیقدرت ب قیرا، عمدتا از طر

بدن  یکاهش توده چرب ایتوده خالص بدن و  شیتواند با افزا یم یمقاومت ناتیتمر
سوخت و ساز و  شیبا افزا یمقاومت ناتیتمر یرا بهبود ببخشد. به عبارت یبدن بیترک

شوند.  یم یتوده عضالن شیبدن و افزا ید چربباعث کاهش درص شتریب یمصرف انرژ
 یعضالن یپرتروفیو ها یانقباض یها نیپروتئ ختسا شیموجب افزا یمقاومت ناتیتمر
که در اثر  یبدن بیترک رییمتفاوت تغ یشود الگوها یتندانقباض م یدر تارها ژهیبه و

ه است همرا یدهد با تغییرات هورمون یرخ م ینیمختلف تمر یبا روش ها یسازگار
 ترشح شیباعث افزا یمقاومت ناتیدهد. تمر یپس از ورزش رخ م ایکه به هنگام 

 یم نیو بعد از تمر نیهورمون رشد و تستوسترون در ح رینظ کیآنابول یهورمون ها
مائیستا و هستند) یاتیمهم و ح اریبس یبافت عضالن یریشود که در . رشد و شکل گ

 یبر شاخصها یمقاومت ناتی(، اثر تمر1032) زاده و همکاران ی(. مهد2332همکاران 
نفر  59پژوهش  نی. در اکردند ینوع دو را بررس ابتیزنان چاق مبتال به د یبدن بیترک

به مدت  ناتیتمر نینفر کنترل شرکت داشتند. ا 02و  ینفر آزمودن 22زن در دو گروه 
 کیدرصد  93تا  23و با شدت  قهیدق 25تا  03هفته ) سه روز در هفته به مدت  12

 ،یدر وزن بدن، شاخص توده بدن یکاهش معنا دار جی. نتادی( انجام گردنهیشیتکرار ب
 کمر به لگن  نسبت به گروه کنترل نشان داد، طیکمر و شاخص مح طیشاخص مح

(331/3 ≥P 1032(. )مهدی زاده و همکاران) 

 2333تناسب اندام است که توسط گِرگ گاِلسمن در سال  ستمیس کی تیف کراس
بود  خیفرد در تار نیاول ت،یعامل کراس ف ریشده است. گاِلسمن، موسس و مد یطراح

کرد، که باعث  فیتعر یریروش معنا دار و قابل اندازه گ کیکه تناسب اندام را در 
 کیآن شد، او سپس  تیفیک دامنهدر طول زمان و  یکار تیو گسترش ظرف شیافزا

بطور مداوم با  تیکراس ف ناتیتمرکرد.  جادیا یتسالم یبهبود آمادگ یبرا ژهیبرنامه و
بر حرکات  یمبتن ناتیتمر نیانجام حرکات متنوع با شدت باال همراه است. تمام ا

 دن،یدو نگ،یفتیپاورل ک،یمناستیژ یحرکات نشان دهنده جنبه ها نیاست و ا یکاربرد
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ابل اندازه ق نیاست و ا یضرور جیحصول نتا یباشد. شدت، برا یم رهیو غ یقرانیقا
 دیتوان یشود. شما م یم میزمان و قدرت تقس لهیکار بوس نیا رایباشد، ز یم یریگ

 دیرا داشته باش یبهره ور نیو باالتر دیزمان انجام ده نیرا در کمتر یشتریب یتهایفعال
 یمتنوع برا کردیرو کی یریتر همراه باشد. بطور مداوم با بکارگ دیو با تالش شد

شود.  یتناسب اندام م ریچشمگ شیو با شدت، منجر به افزا یبردحرکات کار ن،یتمر
و همه جانبه تناسب اندام با  یعموم ع،یوس شیافزا ناتیتمر نیهدف ا یبطور کل

که  یقابل تکرار همراه است. در حال جیمشاهده و با نتا تیقابل ،یریاندازه گ تیقابل
 یجهان اسیقم یبرنامه برا نیکشد، ا یرا به چالش م یتناسب اندام جهان ت،یکراس ف

 یهر فرد با هر محدوده سن یمناسب برا یتجربه ا چیشده و آن را بدون ه یطراح
(، اثر 2312و همکاران ) ییجو چو نی(. اسایت کراس فیت امریکاممکن ساخته است )

کردند، شرکت  یرخ خون بررس میبدن و ن بیترک یرا بر رو تیکراس ف ناتیتمر
 نیشامل گروه تمر  ال،س 13 ینفر جوان با محدوده سن 22ش پژوه نیکنندگان در ا

 نیها ا یزن( بودند. آزمودن 5مرد و  0نفر ) 11زن( و گروه کنترل  5مرد و  0نفر ) 11
 قهیدق 23جلسه در هفته و هرجلسه مدت  2هفته بصورت  12را به مدت  ناتیتمر

 یدرصد چرب ،یتوده بدن در شاخص یمعنادار راتیینشان داد که تغ جیانجام دادند. نتا
 راتیی، اما تغ(P≤ 35/3)نسبت به گروه کنترل بوده است  نیتمر گروهبدن و وزن 

جو  نی)ا دینسبت به گروه شاهد مشاهده نگرد نیرخ خون گروه تمر میدر ن یمعنادار
 (.2312و همکاران  ییچو

 توسعه فرضیه ها و الگوهای مفهومی

کمر به  طینسبت مح یرا بر رو دیشد یمقاومت تنای(، اثر تمر1030و همکاران ) یمعدن
نفر  19پژوهش  نیزنان چاق انجام دادند، در ا یو شاخص توده بدن یبدن بیلگن، ترک

هفته )سه  9نفر  به مدت  9نفر و کنترل  13 نیزن شرکت داشتند که در دو گروه، تمر
( نهیشیکرار بدرصد حداکثر ت 95تا  93ساعت با  22تا  22 یکاوریجلسه در هفته با ر

 BMIدر کاهش وزن بدن و شاخص توده بدن  یمعنادار راتییتغ جینتا د،یانجام گرد
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. حسنوند و همکاران (P≤ 35/3)نشان داد WHRکمر به لگن  طیو شاخص مح
 یبدن بیرا بر ترک TRX یو مقاومت یسنت یمقاومت ناتیاثر تمر سهی(، مقا1030)

فعال به دو گروه  ریمرد غ 03پژوهش  نیا کردند. در یبررس رفعالیبزرگسال غ مردان
 9به مدت  ناتیتمر نیشدند که ا میتقس یسنت یو مقاومت TRXبا  یمقاومت نیتمر

نشان داد  جی. نتادی( انجام گردنهیشیتکرار ب کیدرصد  95هفته )سه جلسه در هفته با 
 دیردمشاهده نگ یدو گروه تفاوت نیب یبدن بیکتر یدر شاخص ها ناتیهفته تمر 9که 

(35/3 ≥P،)  اما شاخص توده بدنBMI و درصد  ،یبدن در گروه سنت یو درصد چرب
و  یمعدن( )P≤ 35/3)کاهش داشته است  یبطور معنادار TRXبدن در گروه  یچرب

کارامدتر  ی(، تفاوت شاخص ها2310شنگ کوان و همکاران ) ی. ما(1030همکاران
 طی(، شاخص محWC) (، شاخص دور کمرBMI) یشاخص توده بدن ،یتن سنج

نوع  ابتید شیپ  ی( را در غربالگر%BFبدن  ) ی( و درصد چربWHtRکمر به قد )
 ینفر بزرگسال با محدوده سن 9121پژوهش  نیکردند، شرکت کنندگان در ا یدو بررس

( در WHtRکمر به قد ) طینشان داد شاخص مح جیسال بودند. نتا 03تا  05
و  یکارامد تر نسبت به شاخص توده بدنشاخص  کینوع دو  ابتید شیپ صیتشخ

و  یهواز ناتی(، اثر تمر2312و همکاران ) نی(. سول02کمر است ) طیشاخص مح
شرکت کنندگان در  کردند، یبدن بررس یبا شدت باال را بر وزن و درصد چرب یمقاومت

 12 یبینفر و ترک 10 ینفر، مقاومت 5 ینفر، هواز10گروه، کنترل  2پژوهش شامل  نیا
را انجام  ناتیتمر نی( اقهیدق 03جلسه در هفته به مدت  5هفته ) 12ر که به مدت نف

نسبت به گروه  یبیدر کاهش وزن بدن در گروه ترک یها اثر معنا دار افتهیدادند. 
بدن در گروه  یدرصد چرب نی، همچن(P≤ 322/3)نشان داد  یکنترل و گروه مقاومت

و در  (P≤ 30/3)داشت  یاهش معنادارک ینسبت به گروه کنترل و مقاومت یبیترک
 یما( )P≤ 302/3)بدن معنادار بود ینسبت به گروه کنترل درصد چرب یگروه مقاومت

 .(2310شنگ کوان و همکاران )
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 روش شناسی

آزمون و پس  شیبا طرح پ یدو گروه تجرب یدارا ،یتجرب مهیپژوهش حاضر از نوع ن
 ینفر از زنان دارا 03 قی. نمونه تحقرندیگ یقرار م سهیمورد مقا گریکدیآزمون با 

 25 نیب یتوده بدن یآسمان ورزش با شاخص ها یتخصص یاضافه وزن و چاق آکادم
 یهدفمند انتخاب و بصورت تصادف یریگ نهبه باال بودند، که به روش نمو 03و  03تا 

 تیکراس ف یو مقاومت یسنت یمقاومت ناتیانجام تمر ینفر برا 15به دو گروه به تعداد 
اضافه وزن و چاق با  یکم، دارا ینمونه شامل زنان با سابقه ورزش نیشدند. ا میتقس

در  ازین وردم طیشرا یپژوهش ابتدا افراد دارا نیسال بودند. در ا 19-23 یدامنه سن
روش انجام آن مدت و  ،یاهداف طرح پژوهش ت،یشدند. سپس ماه ییپژوهش شناسا

به شرکت در پژوهش بودند انتخاب  لیکه ما ی. سپس افرادآنها شرح داده شد ی.... برا
از آنان اخذ شد که در  نامهتینمودند و رضا لیرا تکم ازیمورد ن یشدند و پرسشنامه ها

به دو گروه  یبودند و بصورت تصادف رفتهیرا پذ طیبطور کامل شرا انفر از آنه 03 تینها
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همگن بودند و  12BMI یوده بدنشدند، که دو گروه از لحاظ شاخص ت مینفره تقس 15
 یمقاومت ناتیگروه تمر کیو  یسنت یمقاومت ناتیگروه تمر کیدو گروه شامل  نیا

 0هستند که در طول  چاقاضافه وزن و  یپژوهش زنان دارا نیبودند. در ا تیکراس ف
 یمحدود داشته اند و منظور از اضافه وزن، شاخص توده بدن یورزش تیماه گذشته فعال

شامل هشت هفته  ینیباشند. پروتکل تمر یم 02 یال 03 نیو چاق ب 03 یال 25 نیب
بود که هر دو  تیکراس ف یو مقاومت یسنت یمقاومت ناتی)سه جلسه در هفته( تمر

 یدر سالن ورزش ینیرا اجرا نمودند. قبل از شروع پروتکل تمر یکسانی انگروه مدت زم
پروتکل پس آزمون گرفته شد. قد  انیآزمون و در پا شیها پ یآسمان ورزش از آزمودن

 BMIمحاسبه  یبرادستگاه دیجیتال توزین ساخت کشور ایران،  لهیو وزن به وس
 اضافه وزن و چاق است(، یفرد دارا بیکه به ترت 02 یال 03و  03تا  25نورم  ی)باال

 یمحاسبه درصد چرب یو برا برای محاسبه محیط ها از متر لوفکین ساخت کشور آلمان
ساخت کشور دو فنره  یپالستک دیگا میمدل اسل یپوست نیچ پریها از کال یدنآزمو

سه سر  ،یفوق خاصره ا یبدن، ضخامت چرب یمقدار چرب یریاندازه گ ی)براآمریکا 
و  یسنت یمقاومت ناتی)تمر یو ران پا( استفاده شد. سپس دو گروه تجرب ییبازو

هفته، مجددا  هشت انیو پس از پارا شروع نمودند  ودخ ناتی( تمرتیکراس ف یمقاومت
به  زین یا هیتغذ یها هیپس آزمون شامل موارد ذکر شده انجام گرفت. در ضمن توص

 .دیآنان ثبت گرد هیسه روز تغذ ییآمد غذا ادیها داده شد و جهت  یآزمودن

 برنامه تمرینات مقاومتی سنتی: 

 یدر ست ها ییتا 15 یال 13 یبا تکرار ها یبصورت خط ستگاهیا ده یال هشتشامل 
وجود داشت.  هیثان 03 یال 25هر ست  نیاستراحت ب ستگاه،یدر هر ا ییتا چهارو  سه

 23هفته چهارم با شدت  انیدرصد و از هفته دوم تا پا 25 یال 03هفته اول با شدت 

                                                 

 
Body Mass Index14  
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 نهیشیتکرار ب کیدرصد  93 یال 03 نیب هااز هفته پنجم تا انت نهیشیتکرار ب کیدرصد 
 انجام شد. 

 : تیکراس ف یمقاومت ناتیتمر برنامه

و سه  دو یدر چرخه ها ییتا 15 یال 0 یبا تکرار ها یا رهیدور بصورت دا شششامل 
وجود داشت. هفته اول با شدت  هیثان 03 یال 25هر دور  نیدر هر دور، استراحت ب ییتا

ار تکر کیدرصد  23هفته چهارم با شدت  انیدرصد و از هفته دوم تا پا 25 یال 03
 انجام شد.  نهیشیتکرار ب کیدرصد  93 یال 03 نیاز هفته پنجم تا انتها ب نهیشیب

 روش آماری

و  یفیاطالعات و داده ها از دو بخش آمار توص لیو تحل هیپژوهش جهت تجز نیا 
بودن  یعیطب یبررس یبرا رنوفیاستفاده شد. از آزمون کلموگروف اسم یآمار استنباط

 رهیتک متغ انسیداده ها با آزمون کووار لیو تحل هیشد. تجزداده ها استفاده  عیتوز
داده ها و  سهیمقا یهر دو گروه و برا یتفاوت پس آزمونها یبررس ی)آنکوا( برا

 استفاده با و P ≤35/3 یدار یدر سطح معن نیدار بودن اثر تمر یمشخص کردن معن
 انجام شد. 20نسخه  SPSS آماری افزار نرم از

 یافته ها

 یرصد چربد ،یوزن، شاخص توده بدنقد، سن،  اریو انحراف مع نیانگیم یفیوصآمار ت
 ، شاخص توده خالص و شاخص توده چربیبدن
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 (=03Nگروه ها ) کیبه تفکقد و سن  اریو انحراف مع نیانگیم یفیآمارتوص. (1شماره) جدول

 تعداد گروه 
میانگین و انحراف 

 (Cmمعیار قد)

میانگین و انحراف 

 معیار سن

 (Cmد )ق

 و سن

 9/22±1/2 102±22/0 15 مقاومتی سنتی

مقاومتی کراس 
 فیت

15 02/2±102 9/2±2/22 

وزن، شاخص توده بدنی و درصد  اریو انحراف مع نیانگیم یفیآمارتوص. (2شماره) جدول

 (=03Nگروه ها ) کیبه تفک چربی بدن پیش آزمون و پس آزمون

 تعداد گروه 
میانگین و انحراف 

 آزمونمعیار پیش 

میانگین و انحراف 

 معیار پس آزمون

 (Kgوزن )
 0/20±3/2 9/25±2/9 15 مقاومتی سنتی

 3/21±2/5 3/22±2/0 15 مقاومتی کراس فیت

شاخص 

توده 

 (BMIبدن)

 2/22±0/2 1/29±2/2 15 مقاومتی سنتی

 9/20±3/1 2/29±3/2 15 مقاومتی کراس فیت

درصد چربی 

بدن 

 2/03±2/5 3/21±3/5 15 مقاومتی سنتی

 2/23±2/2 2/20±3/2 15 مقاومتی کراس فیت
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(BF%) 

شاخص توده خالص و شاخص توده  اریو انحراف مع نیانگیم یفیآمارتوص. (2شماره) جدول

 (=03Nگروه ها ) کیبه تفک چربی  پیش آزمون و پس آزمون

میانگین و انحراف  تعداد گروه 

 معیار پیش آزمون

میانگین و انحراف 

 مونمعیار پس آز

شاخص 

 توده خالص

(FFMI) 

 3/22±3/10 0/20±0/10 15 مقاومتی سنتی

 0/25±0/12 0/20±1/15 15 مقاومتی کراس فیت

شاخص 

 توده چربی

(FMI) 

 2/110±9/22 2/112±0/25 15 مقاومتی سنتی

 2/110±2/20 0/113±2/22 15 مقاومتی کراس فیت

ارزیابی تاثیر مداخله برنامه تمرینات  . خالصه نتایج کوواریانس تک متغیری(0شماره) جدول

 (=03N)( FFMIمقاومتی سنتی و مقاومتی کراس فیت بر شاخص توده خالص )

مجموع  منبع

 مجذورات

 Eta معنی داری F درجه آزادی

پیش 

 آزمون

5025 1 11221 33/3 33/3 

 30/3 01/3 300/1 1 220/3 گروه
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آزمون  شیبا کنترل اثر پ یریک متغت انسیکووار لیبدست آمده تحل جیبا توجه به نتا
( که با P=0.31آزمون نداشته است ) شیبر نمرات پ ینشان داد که گروه اثر معنادار
 توده خالصشاخص  راتییدرصد از تغ سهگفت  توانیدر نظر گرفتن مجذور اتا م

(WHRناش )نیباشد. بنابرا یم یسنت یمقاومت ینیتمر مهمداخله برنا ریاز تاث ی 
( زنان WHR)شاخص توده خالص بر  تیکراس ف یمقاومت ینینامه تمرمداخله بر

 ندارد. ریاضافه وزن و چاق تاث یبزرگسال دارا

. خالصه نتایج کوواریانس تک متغیری ارزیابی تاثیر مداخله برنامه تمرینات (0شماره) جدول

 (=03N) (FMIمقاومتی سنتی و مقاومتی کراس فیت بر شاخص توده چربی )

 منبع
ع مجمو

 مجذورات

درجه 

 آزادی
F معنی داری Eta 

پیش 

 آزمون
19220 1 12213 333/3 33/3 

 21/3 31/3 2/2 1 0/13 گروه

آزمون  شیبا کنترل اثر پ یریتک متغ انسیکووار لیبدست آمده تحل جیبا توجه به نتا
( که با P=0.01آزمون داشته است ) شیبر نمرات پ ینشان داد که گروه اثر معنادار

 چربیشاخص توده  راتییدرصد از تغ 21گفت  توانیر گرفتن مجذور اتا مدر نظ
(FMIناش )نیباشد. بنابرا یم تیکراس ف یمقاومت ینیمداخله برنامه تمر ریاز تاث ی 

( زنان FMI) چربیبر شاخص توده  تیکراس ف یمقاومت ینیمداخله برنامه تمر
  دارد. ریاضافه وزن و چاق تاث یبزرگسال دارا
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 بحث و نتیجه گیری

متناسب و  یاست که داشتن اندام دهیموضوع به ثبت رس نیا یخیدر تمام متون تار
داشتن  یباشد. از لحاظ علم یروزمره، مورد عالقه اغلب مردم م یکارها نهیانجام به

 نیافراد و همچن یعموم یسالمت یمناسب، قدرت، سرعت و ... برا یبدن بیترک
 یکه دارا یاست. به طور نمونه کسان داربرخور یژایو تیب کارها از  اهمعملکرد مطلو

و متعاقب آن  یتن سنج یدر شاخص ها راتییاز اندازه هستند، باعث تغ شیب یچرب
 یها یماریعوامل بوجود آورنده ب شیمنجر به افزا تیکه در نها یاضافه وزن و چاق

 یو ... م کینوع دو، سندرم متابول ابتید ،عروقی – یمانند مشکالت قلب رداریواگ ریغ
 انینسبت به آقا یشتریدرصد ب یو جهان یداخل یزنان طبق آمار ها انیم نیشود. در ا

 یزندگ یعیمسئله در روند طب نیهستند، که ا ریدرگ یبا مشکالت اضافه وزن و چاق
 نیروزانه و همچن یها تیفعال تیو کم تیفیگذاشته است. و باعث کاهش ک ریآنان تاث

رسد اضافه وزن و  یمرتبط با آنان شده است. به نظر م یها یماریب شیباعث افزا
 یها میکنترل رژ قیاز طر حیصح تیریتوان با مد یاز آن را م یو عوارض ناش یچاق
 یبدن تیفعال انیم نینمود. که در ا یریشگیقابل درمان و از آن پ یبدن تیفعال ،ییغذا
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توجه قرار  دمور یدر درمان اضافه وزن و چاق نهیمناسب و کم هز یبه عنوان روش
کاهش وزن  یاز مداخالت مهم در پروتکل ها یکی یبدن تیگرفته است. ورزش و فعال

تواند باعث کاهش وزن و  یم یمقاومت یورزش یها تیاست. بر اساس پژوهشها فعال
 افتنیبه جهت  یادیخصوص پژوهشگران ز نیگردد. در ا یبدن بیبهبود ترک تیدر نها

با شدت و مدت  یمقاومت یها تیموضوع از فعال نیبه ا دنیرس یبهتر برا یروش ها
را بر  دیشد یمقاومت اتنی، اثر تمر(1030)و همکاران  یمعدن متفاوت استفاده نموده اند،

زنان چاق انجام  یو شاخص توده بدن یبدن بی، ترکبه لگن کمر محیطنسبت  یرو
نفر و  13ت داشتند که در دو گروه، تمرین نفر زن شرک 19در این پژوهش  دادند،

ساعت با  22تا  22نفر  به مدت هشت هفته )سه جلسه در هفته با ریکاوری  9کنترل 
در کاهش  یمعنادار راتییتغ درصد حداکثر تکرار بیشینه( انجام گردید، نتایج 95تا  93

نشان  WHRو شاخص محیط کمر به لگن  BMIشاخص توده بدن و وزن بدن 
(، اثر 2312این جو چویی و همکاران ). (1030معدنی و همکاران، )( P<0.05داد)

تمرینات کراس فیت را بر روی ترکیب بدن و نیم رخ خون بررسی کردند، شرکت 
سال،  شامل گروه تمرین  13نفر جوان با محدوده سنی  22کنندگان در این پژوهش 

و پنج زن( بودند. آزمودنی ها  نفر )شش مرد 11زن( و گروه کنترل  5مرد و  0نفر ) 11
دقیقه  23هفته بصورت دو جلسه در هفته و هرجلسه مدت  12این تمرینات را به مدت 

انجام دادند. نتایج نشان داد که تغییرات معناداری در شاخص توده بدنی، درصد چربی 
(، اما تغییرات P<0.02بدن و وزن گروه تمرین نسبت به گروه کنترل بوده است )

 CHOIاری در نیم رخ خون گروه تمرین نسبت به گروه شاهد مشاهده نگردید )معناد

& SO, 2017 .)ت،یکراس ف ناتیتمر منتخب(، اثر 2310) 15و همکاران باستاگ 
، کردند یاضافه وزن  چاق بررس یبدن زنان بزرگسال دارا بیو زومبا را بر ترک التسیپ

نفر و گروه  25در دو گروه آزمایش  نفر بوده اند که 93شرکت کنندگان در این پژوهش 
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درصد ضربان  03تا  53جلسه در هفته با شدن  2هفته ) 12نفر و به مدت  05کنترل 
کاهش معناداری در شاخص توده بدن  ناتیتمر نیها نشان داد ا افتهی قلب( بود.

BMI  و کاهش وزن بدن در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بوده است
(P<0.05 )(2016 Gülsüm,.) حاد  ی(، اثر پاسخها2315) 10و همکاران فرناندز
شده توسط  نییتع یارهایبا توجه به مع تیروزانه کراس ف ناتیتمر کیولوژیزیف

ACSM  الکتاک  نیو همچن یعروق یقلب یبهبود آمادگ ،یمصرف ژنیبر حداکثر اکس
دگان در شرکت کنن کردند، یبررس دارای سابقه ورزشی سال 03 دارای سنخون افراد 

درصد  03نفر داوطلب بوده اند که به مدت دو هفته با  13این پژوهش متشکل از 
ر یتاث ناتیتمر نیها نشان داد ا افتهضربان قلب در این تمرینات شرکت کردند، ی

 آستانه نیو همچن یعروق یقلب یبهبود آمادگ ،یمصرف ژنیبر حداکثر اکس یمعنادار
 ,Fernández)( P<0.01مرینات داشته است )نسبت به قبل از این تالکتاک خون 

(، اثر تمرینات کراس فیت را در مقایسه با 2315) 12کلیزویچ و همکاران (.2015
تمرین تردمیل با شدت باال بر پاسخ های فیزیولوژیک استرس اکسیداتیو بررسی 

سال بودند که  22مرد با محدوده سنی  13کردند، شرکت کنندگان در این پژوهش 
سی استرس اکسیداتیو ، پالسمای خون افراد طی چهار مرحله قبل تمرین، جهت برر

بالفاصله بعد از تمرین، یک ساعت بعد ازتمرین و دو ساعت بعد از تمرین از آزمودنی 
ها گرفته شد. نتایج تغییرات معناداری در پاسخ استرس اکسیداتیو حاد نسبت به 

بارفیلد و  .(P<0.01( )Kliszczewicz, 2015تمرینات با تردمیل نشان داد )
(، اثر تمرینات کراس فیت را در ارتباط با سالمت مرتبط با آمادگی 2312) 19اندرسون

جسمانی در مقایسه با تمرینات سنتی بررسی کردند، شرکت کنندگان در این پژوهش 
نفر( و گروه  25سال بودند که شامل دو گروه تمرینات سنتی ) 22نفر مرد با سن  53

                                                 

 
Jaime Fernández et al16  

Brian Kliszczewicz et al17  

Barfield, JP  & Anderson18  
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هفته )سه جلسه در هفته( انجام شد  12نفر(، که این تمرینات به مدت  25) کراس فیت
که ابتدا از هر دو گروه پیش آزمون شامل ارزیابی ترکیب بدنی، استقامت عضالنی 
باالتنه، قدرت عضالنی و انعطاف پذیری همسترینگ گرفته شد، پس از پس آزمون 

یت نسبت به گروه سنتی از خود نتایج تغییرات معناداری در گروه تمرینات کراس ف
و همکاران  تیاسم(. P=0.04( )Barfield & Anderson, 2014نشان داد )

مردان و زنان  یبدن بیو ترک یهواز یرا بر آمادگ تیکراس ف ناتی(، اثر تمر2310)
 23مرد و  20نفر شامل  20شرکت کنندگان در این پژوهش کردند،  یبزرگسال بررس

هفته )سه جلسه در هفته( این تمرینات را انجام دادند،  13ی زن  بوده اند که در ط
در  یبدن بیو ترک یهواز یبهبود آمادگ اثر معناداری بر ناتیتمر نیها نشان داد ا افتهی

(، اثر 2312) 13پاتل (.Smith et al, 2013)( P<0.01است ) داشتههر دو جنس 
تناسب اندام و  ن،یبه انسول تیرا بر قند خون، حساس تیکراس ف یورزش تیمداخله فعال

، شرکت کنندگان در این کردند یاضافه وزن و چاق  بررس یبدن افراد دارا بیترک
نفر آزمایش و هشت نفر کنترل که به مدت هشت هفته )سه  13نفر،  19پژوهش 

معنا  اثر جینتادقیقه( این تمرینات را انجام دادند،  25تا  03جلسه در هفته به مدت 
قند خون و انسولین نشان نداد، ولی اثر معناداری در میزان استقامت هبود را در ب یدار

(، اثر 2312) 23بایولک و همکاران (.Patel, 2012)( P<0.05عضالنی دیده شد)
تمرینات کراس فیت بر بهبود عملکرد ورزشی و ترکیب بدنی بزرگساالن جوان در هر 

نفر شامل  21ر این پژوهش دو جنس مردان و زنان بررسی کردند. شرکت کنندگان د
نفر مردان و شش نفر زنان بودند که این تمرینات را در مدت چهار هفته انجام  10

دادند. نتایج نشان داد که تمرینات مقاومتی کراس فیت اثر معناداری بر روی ، سرعت، 
قدرت، استقامت قلبی عروقی، استقامت عضالنی و چابکی در هر دو جنس نسبت به 

(، اما در خصوص شاخص های تن سنجی فقط P<0.05داشته است ) پیش آزمون 
                                                 

 
Pratik  Patel19  

Cameron Beilke et al20  
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( و محیط کمر به لگن زنان P<0.05محیط کمر زنان کاهش معناداری نشان داد )
 ,Beilkeهیچ تغییری نداشته است و در مردان این شاخص ها معنادار نبود )

کراس  یمقاومت ناتیپژوهشگر اثر مداخله تمر یها یاما تاکنون طبق بررس  .(2017
و  خالصبر کاهش وزن و بهبود شاخص توده  یسنت یمقاومت ناتیبا تمر اسیدر ق تیف

است که دو نوع  یمطالعه ا نیتپژوهش نخس نیبدن انجام نشده است. ا یتوده چرب
 یم سهیبدن مقا یتوده چربشاخص و  خالصرا بر شاخص توده  یمقاومت یبدن تیفعال

 یماریزنان و بروز ب انیدر م یاضافه وزن و چاقرو به رشد  شیکند. با توجه به افزا
بر  یسنت یو مقاومت تیکراس ف یمقاومت نیدو نوع تمر  ی سهیمرتبط با آن، مقا یها

است.  طبق پژوهش  یمهم و ضرور یبدن زنان امر یو توده چرب خالصشاخص توده 
مانند سرعت انجام  تیکراس ف ناتیتمر یها یژگیانجام شده در خصوص و یها
 ریتاث ن،یتمر یتنوع در ست ها  نات،یتمر گریدر مدت زمان کوتاه نسبت به د ناتیرتم
با  سهیدر مقا یبدن بیبدن، ترک یتوده چربشاخص و  خالصبر شاخص توده  شتریب
 توانیم یپژوهش به طور کل نیبدست آمده در ا جینتا نیورزش ها و همچن گرید

اضافه وزن و  یدر زنان دارا تیس فکرا ناتیکه انجام تمر ،کرد یریگجهینت نیچن
. با توجه ددها گربدن در آن یشاخص توده چرب تیسبب بهبود در وضع تواندیچاق م

باعث افزایش  ناتینوع تمر نیکرد که ا یریگ جهیتوان نت یم نیبه مطالعه حاضر چن
سریعتر حداکثر اکسیژن مصرفی در مدت زمان کوتاه تر نسبت به تمرینات مقاومتی 

که در نتیجه باعث افزایش مصرف اکسیداسون چربی ها و کاهش چربی بدن می شده 
پیشگیری که همان  یبه مسئله اصلشود و همچنین این انجام تمرینات کراس فیت 

 یها تیفعال گریکرده است و نسبت به د یانیباشد کمک شا یو اضافه وزن م یچاق
 نیبودن و ... باعث بهبود ا نهیباالتر، کم هز تیفیتوانسته با حداقل زمان، ک یورزش

در خصوص  جیپژوهش توانسته در مورد گسترش دانش را نیا نیمچنمشکل شود. ه
و همچنین باعث دستیابی به ابزار های  یو درمان اضافه وزن و چاق یریشگینحوه پ

که در حال مناسب تر نسبت به دیگر شاخص ها جهت تعیین اضافه وزن و چاقب گردد 
کمک کند. با توجه به  ران،یالخصوص کشور ا یاغلب کشورها علالت ضحاضر از مع



 

23 

 

که  افتیتوان در یم نگونهیرا ا ینظر جیو نتا لیحاصل از مطالعه حاضر دال جینتا
 یدر شاخص توده چرب یمنجر به کاهش معنادار تیکراس ف یمقاومت ناتیرانجام تم

نشان داد انجام  جینتا تیشده است. در نها یسنت ینسبت به گروه مقاومت FMIبدن 
مرتبط  یها یماریکننده از ب یریشگیراه پ کی تواندیم تیکراس ف یمقاومت ناتیتمر

 باشد یبا اضافه وزن و چاق

 تقدیر و تشکر:

بدین وسیله از سر کار خانم نسرین شالچی مدیریت و مربی آکادمی تخصصی آسمان 

 را دارم.ورزش که مارا در اجرای این پژوهش یاری نمودند کمال تشکر 
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