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تمرینگروهدودرگروهی متغیرهابینوگروهیدرونمقایسه.جدول
تداومیوتناوبیورزشی

(n=10)گروه تمرین تناوبی(n=10)گروه تمرین تداومی
مقایسه 
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آزمون
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پیش مقدارpآزمون

آزمون
پس 
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اشتها
میزان 

5/90/4630/۱49±5/4۱/7±4/70/3692±5/2۱/8±۱/2گرسنگی

میزان 
5/70/42۱0/670±5/42±4/90/8۱42±4/82±0/8سیری

میزان 
میل به 

غذا
۱/3±6/۱2±8/60/8682/2±6۱/6±6/۱0/۱2۱0/702

میزان 
تصور از 
خوردن

5/2±4/62±60/5072/3±6/42/2±6/80/2080/۱92

ترکیب بدنی
شاخص توده

27/630/0260/372±28/۱62/2±26/90/0052/6±27/72/7±2/34بدنی

درصد چربی
38/90/0۱80/377±40/4۱/4±7/380/0054/3±40/92/9±2/9بدن

نسبت دور 
کمر به دور 

لگن
0/09±0/830/08±79/00/0020/08±0/790/07±0/770/0050/377

دور کمر 
80/400۱/00/242±85/68/8±8300۱/08/5±89/3۱0/4±۱0/2(رسانتی مت)

چاقی و اضافه وزن یک اختالل مزمن است که بر اثرر جمعر 
غیرمععول چربی در بدن در طول زمان و افزایش جوده چربری

قد و به میزان بیشتر از حد طبیعی و یا به هم خوردن جناسب
آمار نشان می دهد شیوع چراقی در دنیرا از . وزن رخ می دهد

و پریش بینری ( ۱7)دو برابر شده است 20۱4جا ۱980سال 
ه ، سه میلیارد نفر در سراسر دنیرا بر2030شده است جا سال 

طیف گسترده اي (. ۱5)اضافه وزن و چاقی مبتال خواهند بود 
ه اضرافه ازعوامل ژنتیكی،بیولوژیكی و زیست محیطی درجوسع

وزن و چاقی نقش دارند، اماعدم جعادل انرژي مهم جرین عامل
اگرچه فعالیت بدنی و ورزشی یک(. 28)آن به حساب می آید 

راهبرد رفتاري مهم در زمینه کنترل وزن به شعار مری رود و
عرک می جواند به پیشگیري و مدیریت اضرافه وزن و چراقی ک
وزن کند، اما موفقیت برنامه هاي فعالیت ورزشی در مردیریت
رد بره جحت جاثیر عوامل جبرانی دیگري از جعله نحوه پاسخ ف

سرخ فعالیت ورزشی و جغییرات در انررژي دریرافتی اسرت و پا
الیرت کامل یا نیعه کامل به کسر انرژي ایماد شده برر اثرر فع
(.  6)ورزشی می جواند بر کاهش وزن پایدار جاثیر گذار باشد

ر در سال هاي اخیر جاثیر فعالیت هاي ورزشی برر طررد دیگر
ها اشرتومعادله جعادل انرژي در بدن، یعنری انررژي دریرافتی 

از ایرن رو در ایرن . جوجه زیادي را به خود جلب کررده اسرت
اومی هم پژوهش جاثیر دو پروجكل فعالیت ورزشی جناوبی و جد

ک مسافت هعراه بر اشتها و جرکیب بردنی دخترران کرم جحرر
.داراي اضافه وزن و چاق بررسی می شود

جامعه آماري پژوهش دختران داراي اضافه وزن و چراق دامنره 
د سال ساکن خوابگاه دختران دانشگاه شراهد برو35-20سنی 

نفر به صورت هدفعند انتخاب و بره صرورت26که از بین آنها 
و جرداومی ( n=۱3)جصادفی به دو گروه جعرین ورزشی جنراوبی 

(۱3=n )هم مسافت جقسیم و بر اسرا  شراخت جروده بردنی
بار در هفته پروجكل 3هفته، 8گروه ها به مدت . هعگن شدند

دقیقره گررم کرردن در 5-۱0جعرینی را انمام دادند که شرامل
ر شدت جعرین در هر. شروع و سرد کردن در انتهاي جلسه بود

برراي کهورگ کنترل شد بدو پروجكل بر اسا  مقیا  ذهنی 
، معرادل VO2maxدرصد50-55گروه جعرین جداومی برابر با 

در گرروه جعررین جنراوبی،و در مقیا  درک فشار ۱3-۱2عدد 
درصررد 65-70هرراي بررا شرردت زیرراد برابررر بررابررراي جنرراوب

VO2max هاي برا شردت ، و براي جناوب۱5-۱4، معادل عدد
در 9-۱0، معرادل عردد VO2maxدرصرد 35-40کم برابر با

یه هعچنین، به هر دو گروه جوصر. مقیا  درک فشار بورگ بود
. دهاي جغذیه اي ارائه و ثبت غذاي دریافتی سه روزه انمام شر

سرراعت پرر  از آخرررین جلسرره جعرینرری اشررتها 24قبررل و 
، درصرد چربری بردن (VASسروالی برا مقیرا  4پرسشنامه )
(PBF) دور کعر ،(WC ) و نسبت دور کعر به لگرن(WHR ) و

و حررداک ر اکسرریژن مصرررفی ( BMI)شرراخت جرروده برردنی 
(VO2max )سنمیده شد .

براي بررسی جغییرات درون گروهری متغیرهرا در هرر گرروه از 
جفتی و براي مقایسره برین گروهری از آزمرون آنرالیزtآزمون 

استفاده ها باجمزیه جحلیل داده. استفاده شد( آنكوا)کوواریان  
. انمام شد≥0/05αو در سطح ۱6نسخه SPSSاز نرم افزار 

میزان)جفتی نشان داد اشتها و مولفه هاي آن tنتایج آزمون 
ر از گرسنگی، میزان سیري، میزان میل به غرذا، میرزان جصرو

از پریش آزمرون بره پر  آزمرون جغییرر معنراداري ( خوردن
عدم نداشته است و هعچنین، نتایج آزمون آنكوا نشان دهنده

هری مقایسه درون گرو. وجود جفاوت معنادار بین دو گروه بود
جفتری نشران داد tبا استفاده از آزمرون ( با جوجه به جدول)

، دور (WHR)، نسبت دور کعر به لگن (BFP)درصد چربی 
در پر  آزمرون ( BMI)و شاخت جروده بردنی ( WC)کعر 

نسبت بره پریش آزمرون در هرر دو گرروه در حرد معنراداري 
رین کاهش یافت که نشان دهنده جاثیر م بت هر دو نروع جعر

ین گروهی با وجود این، نتایج مقایسه ب.بر جرکیب بدنی است
اهده نشان داد بین دو گروه جفاوت معناداري در جغییرات مشر
ابهی شده وجود نداشت به عبارجی هر دو نوع جعرین جاثیر مش

(.جدول زیر)بر جرکیب بدنی داشته است
در هر دو گروه در VO2maxبه عالوه، نتایج نشان داد میزان 

عرین ج)مقایسه با پیش آزمون در حد معناداري افزایش یافت 
و  نتررایج ( p=002/0، جعرررین جنرراوبی p=038/0جررداومی 

ایش مقایسه بین گروهی نشان دهنده این بود که میرزان افرز
VO2maxر از در گروه جعرین جناوبی در حد معناداري بیشرت

که نشران دهنرده جراثیر بیشرتر ( p=037/0)گروه جدامی بود 
در مقایسره برین . اسرتVO2maxجعرین جناوبی بر میرزان  

داده گروهی میانگین و انحراد معیار کرالري دریرافتی نشران
برین دو گرروه از لحراا کرالري pشد که با جوجه بره مقردار 

(.p=749/0)دریافتی جفاوت معناداري وجود نداشت 
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