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 چکیده: 

قند خون زنـان چـاق در معـرض ابـتال بـه       يبرکاهش وزن وشاخص ها ینیاثر دو نوع روش تمر یهدف از این پژوهش، بررس   

و وزن  متـر ¬سـانتی  159±43/7 قـد  سـال، 41/39±99/2 یسـن  یـانگین با م فعال¬یرنفر از بانوان غ 24بود. تعداد   2نوع  یابتد

 شـهر در اسـتان اردبیـل بـا اسـتفاده از روش نمونـه       ینها از شهرستان مشگ ودنیآزم ینانتخاب شدند. ا کیلوگرم 61/76 23/1±

 8نفره تجربی و کنترل قرار گرفتند. روش اجـرا:   8در سه گروه  تصادفی صورت به و شدند انتخاب نمونه عنوان به هدفمند گیري

،  یـژه و یدقیقه تحت فعالیت سـرعت  16ت مد هجلسه در هفته و هر جلسه ب 3هفته با  4(گروه تجربی) به مدت  هاینفر از آزمودن

 یـژه دقیقه تحت فعالیت هـوازي و  60جلسه در هفته و هر جلسه به مدت  3هفته با  4(گروه تجربی) به مدت  هاینفر از آزمودن 8

چربـی،   رصدانجام ندادند و وزن و د یخاص یهفته هیچ تمرین ورزش 4ها (گروه کنترل) در طول  ینفر از آزمودن 8قرار گرفتند و 

 یمصـرف  یژن، حـداکثر اکسـ   یاسـتولیک و د یسـتولیک بدن، قند خون ناشتا و تست تحمل گلـوکز ، فشـار خـون س    یدرصد چرب

 يشـاخص هـا   يمحاسـبه   يبرا توصیفی آمار از.  شد گیري اندازه یژهو هوازي و یهفته تمرین سرعت 4قبل و بعد از  هایآزمودن

 ي) و بـرا ANOVA( یکطرفـه  یـانس وار یزاز آزمون آنال یگروه ینب يتفاوت ها یینتع يبرا  ی،پراکندگ يو شاخص ها يمرکز

دو گروه اسـتفاده   یجنتا یسهمقا يوابسته برا یرغ یو از آزمون ت LSDیبیگروه ها از آزمون تعق ینب ییراتمحل اختالف تغ یینتع

 tاز آزمـون   یدرون گروهـ  ياخـتالف هـا   یـین به منظـور تع  ینو همچن یداستفاده گرد ESاندازه اثر از آزمون   یینتع يشد. برا

 یرتـأث  یاسـتولیک و د یسـتولیک بر وزن، فشار خون س يو هواز یسرعت یژهو ینهفته تمر4نشان داد که  یجنتا .وابسته استفاده شد

شـاخص هـا    یـن بـر ا  يدار یمعنـ  یرقند خون ناشتا و تست تحمل گلوکز را کاهش می دهد و تأث یزانم ینداشت ول يدار یمعن

و  یسـرعت  یـژه و ینهفتـه تمـر   4حاضر نشان داد کـه   یقآزمون و پس آزمون تحق یشبه دست آمده از پ تاطالعا ینرد. همچندا

 ياز نظـر آمـار   ییـرات تغ یـن شود، ا یم یتجرب يدر گروه ها یمصرف یژنحداکثر اکس یشو افزا یباعث کاهش درصد چرب يهواز

  دار بود.   یمعن

به طور خالصه می توان گفت که فعالیت سرعتی ویژه مانند فعالیت هوازي ویـژه، یـک شـیوه تمرینـی مناسـب برکـاهش وزن و       

می باشد. چون نشان داده شده که تاثیر هر دو شیوه تمرینی  2شاخص هاي قند خون در زنان چاق در معرض ابتال به دیابت نوع 

. می توان با توجه به زمان ، امکانات موجود، مکان تمـرین و شـرایط جسـمی    برکاهش وزن و شاخص هاي قند خون یکسان است

  افرد از یک شیوه بصورت انتخابی جهت کاهش وزن و شاخص هاي قند خون استفاده کرد.   

    2وزن، دیابت نوع شاخص هاي قند خون،: هاواژهکلید 
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  مقدمه - 1- 1 -3

جوامع بشري ، شـیوع بسـیاري از بیمـاري هـاي مـزمن      همگام با کاهش روز افزون سطح تحرك در      

جسمی و روانی مربوط به شیوه زندگی رو به افزایش است . چاقی و مقاومت به انسولین کـه از مهمتـرین   

اسـتقامتی و  اجزاي سندرم متابولیک محسوب می شوند، از جمله عواقـب زنـدگی کـم تحـرك هسـتند. (     

می شود  2عنوان یک عامل خطر براي بروز بیماري دیابت نوع کم تحرکی در بالغین به . )1387همکاران، 

درصد انواع دیابت را شـامل   95 -90شایعترین نوع دیابت است و حدود  2دیابت نوع )2005،  1(چوداري

عروقی از جمله چـاقی ، افـزایش    –در ارتباط با افزایش خطر زاي اختالالت قلبی  2می شود . دیابت نوع 

فشار خون باال ، هیپرلیپیدمی ، کمبود فعالیت بدنی ، افزایش گلوکز خون ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیلـه  

نتایج مطالعات نشان می دهد که تمرینات منظم و طوالنی مـدت ،   .)1393یوسفی پور و همکاران، (است

هوازي و مقاومتی ، سبب بهبود کنترل قند خون و افزایش  اعم از استقامتی یا مقاومتی و یا ترکیب تمرین

مطالعات انجام شده در سال هاي اخیر نشان می دهد . )1391هاللی زاده، حساسیت انسولینی می شود (

که انجام فعالیت هاي طوالنی مدت براي افراد چاق ، داراي اضافه وزن و قند خون باال از محدودیت هایی 

اتالف وقت ،  نیاز به هزینه زیاد و عدم دست رسی همگان براي استفاده ، برخوردار چون درك فشار باال ، 

هاي گوناگون تاثیر کاهش فعالیت جا که مطالعات مختلف در کشوراز آن).1390رحیمی و همکاران، است(

نامـه  ) لذا لـزوم گنجانـدن بر  1385اند (گائینی و رجبی،  فیزیکی را در افزایش چاقی و اضافه وزن دانسته

آموزشی فعالیت بدنی حایز اهمیت بوده و در این راستا دستیابی به مناسب ترین شیوه ارایـه آمـوزش بـا    

و بیمـاري هـاي    2توجه به شرایط کنونی جامعه ، بیشترین تاثیر را در کنترل و درمان چاقی، دیابت نوع 

  مرتبط با آن خواهد داشت.

  1- Chvdary. et. al 
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  بیان مسئله -2- 1 - 4

علــوم مختلــف در قــرن حاضــر ، جهــان دچــار تحــوالت وســیعی شــده   بــا پیشــرفت چشــمگیر         

است وعلوم وابسته به ورزش نیـز ازایـن قاعـده مسـتثنی نمـی باشـند. یکـی از زمینـه هـایی کـه علـوم            

ــت .       ــا اس ــاري ه ــود بیم ــا بهب ــرل و ی ــر ورزش در کنت ــات گســترده اي در آن دارد ، اث ورزشــی تحقیق

سـت تـا افـراد خواسـته یـا ناخواسـته زمـان قابـل تـوجهی          مقتضیات زندگی مدرن امروزي سبب شـده ا 

ــدون فعالیــت جســمانی ســپري کننــد(  ــات خــود را ب ــژاد و همکــاران، از اوق ــا 1390عطار ن ). همگــام ب

کــاهش روز افــزون ســطح تحــرك در جوامــع بشــري ، شــیوع بیمــاري هــاي مــزمن جســمی و روانــی   

ــ  ــا شــیوه ي زنــدگی رو بــه افــزایش اســت . چــاقی و مقاوم ــه انســولین کــه از مهمتــرین مــرتبط ب ت ب

ــند(    ــی باشـ ــی مـ ــم تحرکـ ــب کـ ــه عواقـ ــتند ، از جملـ ــک هسـ ــندرم متابولیـ ــزاي سـ رحیمی و اجـ

ــاران، ــدوده       1390همک ــدن از مح ــه در آن وزن ب ــتند ک ــایی هس ــعیت ه ــاقی وض ــافه وزن و چ ). اض

 24تــا  19درصــد و در زنــان 17تــا  12طبیعــی فراتــر مــی رود .مقــدار متوســط چربــی بــدن در مــردان

 ،جـوان از مقـادیر مـذکور تجـاوز کنـد      د است. چنانچه درصـد طبیعـی چربـی بـدن مـردان و زنـان      درص

غیر طبیعی تلقی شده و نشـانه چـاقی اسـت . اگـر چربـی اضـافی فقـط چنـد درصـد باشـد بـه چنـین             

، 2شرایطی اضافه وزن گفته مـی شـود مشـخص شـده چـاقی عامـل خطـر مسـتقلی بـراي دیابـت نـوع            

ــدهاي خــونی   ــی ، فشــار خــون  اخــتالل لیپی ــی عروق ــاي قلب ــابولیکی   ، بیمــاري ه ــاال، اخــتالالت مت ب

  ).1392شیاسی و همکاران، (سندرم متابولیک و انواع مختلف سرطان ها است 

دیابت شایع تـرین بیمـاري متـابولیکی اسـت کـه رتبـه ششـم مـرگ و میـر را در بـین بیمـاري هـا بـه              

وه تقسـیم مـی شـود کـه از مهمتــرین     خـود اختصـاص داده اسـت. بـه طـور کلـی دیابـت بـه چنـد گـر          

تولیـد   1در دیابـت نـوع   . اسـت  2(دیابـت وابسـته بـه انسـولین) و دیابـت نـوع       1دیابت ها دیابـت نـوع   

انسولین از پانکراس به علت از بـین رفـتن سـلول هـاي سـازنده انسـولین متوقـف مـی شـود. در دیابـت           

انسـولین تولیـد شـده در افـراد بـه      سـال و چـاق دیـده مـی شـود      30بیشتر در بالغین بـاالي   که 2نوع 

پـانکراس بـه انـدازه کـافی انسـولین ترشـح نمـی کنـد و یـا انسـولین            یـا  خوبی عمل نمی کند در واقـع 
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و  1رائـــول(اســـت یتولیـــد شـــده بعلـــت وجـــود مقاومـــت ســـلول هـــا بـــه انســـولین فاقـــد کـــارای

کــه کنتــرل گلــوکز ). جــدا از بیمــاران دیــابتی، یــک دســته از افــراد نیــز وجــود دارنــد 2011همکــاران،

خون آنها غیرطبیعی اسـت، هرچنـد مـالك هـاي تشخیصـی دیابـت در آنهـا  وجـود نـدارد. ایـن افـراد            

بعنوان پیش دیابتی نام برده می شـود. پـیش دیـابتی بصـورت بیمـاري تعریـف مـی شـود کـه وضـعیت           

 تــا 140ســاعت گلــوکز  2میلــی گــرم بــر دســی لیتــر) و تحمــل گلــوکز(  125تــا  100گلــوکز ناشــتا (

میلی گرم بر دسـی لیتـر) آنهـا مختـل شـده باشـد و در صـورت عـدم درمـان بـزودي بـه دیابـت              199

).بـه خـوبی مشـخص شـده انجـام فعالیـت بـدنی        2008و همکـاران،   2ارنسـت مبـتال مـی شـوند (    2نوع 

موجب کاهش غلظت قنـد خـون مـی شـود . زیـرا انقبـاض عضـالنی داراي نقـش شـبه انسـولینی بـوده            

ــول ــرف    و مســتقل از انس ــد . از ط ــی کن ــالنی را تســهیل م ــلولهاي عض ــل س ــه داخ ــوکز ب ین ، ورود گل

دیگر به دنبال فعالیت هـاي بـدنی حساسـیت بـه انسـولین افـزایش یافتـه و در نتیجـه مقاومـت بـه آن           

نیز کاهش می یابد البتـه ایـن تغییـرات کـامال وابسـته بـه شـدت ، مـدت و نـوع فعالیـت ورزشـی مـی             

ــاران (باشــد ــوثري     ).1390، دســتی گــردي و همک ــوان روش م ــه عن ــوان ب ــی ت ــوازي را م ــات ه تمرین

جهت تغییرات در نیمرخ چربـی ،کـاهش وزن وبـه طـور کلـی عامـل مهـم در پیشـگیري از دیابـت نـوع           

). همچنـین برسـی و تجزیـه تحلیـل هـا نشـان مـی دهـد         1390رحیمـی و همکـاران،   ( در نظر گرفت2

ون چربـی اثـر مثبتـی بـر ترکیـب کلـی بـدن دارد.        فعالیت ورزشی مقـاومتی از طریـق افـزایش وزن بـد    

  ). 2014و همکاران،  3آکل(

  

 

 

 

 

  

  

  

  

 

1- Rawal LB. et. al 
2-Earnest CP. et. al 
3-Ackel-D'Elia C. et. Al 
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نتـایج تحقیقـات نشـان مـی دهـد کـه تمـرین ایروبیـک باشـدت کـم و متوسـط بـر میـزان وزن بـدن ،               

دورلگـن ، شـاخص قنـد خـون و درصـد چربـی بـدن زنـان         شاخص توده ي بدنی ، نسـبت دورکمـر بـه    

بـر اسـاس نتـایج مطالعـات پیشـین و      ). 1391قـدیري و همکـاران،   چاق بـه طـورمعنی داري اثـر دارد (   

نیـاز بـه یـک دوره ي طـوالنی مـدت از       2پیشـگیري از دیابـت نـوع    باور عمـومی؛ بـراي کـاهش وزن و    

ایــن نتــایج یــک مطالعــه در دانشــگاه  بــا وجــود.تمرینــات ســخت و طاقــت فرســاي هــوازي مــی باشــد

پـرداختن بـه تنهـا    هـاي حاصـل از ایـن مطالعـه؛       نوروژ بر خالف این باور را نشان داد. بـر طبـق یافتـه   

مـی توانـد عـالوه بـر ایـن کـه یـک راهبـرد کلیـدي          دقیقـه  4مـدت   بهیک جلسه فعالیت ورزشی شدید 

حتــی وافــزایش حــداکثر اکســیژن مصــرفی  کــاهش وزن بــدن وبهبــود شــاخص هــاي قنــد خــون ودر

کــاهش میــزان فشــار خــون سیســتولیک و دیاســتولیک باشــد، بــه عنــوان یــک یــک اســتراتژي صــرفه  

جویی در وقت نیـز مـورد توجـه قـرار گیـرد. بنـابراین، ایـن روش یـک شـیوه ي بسـیار ایـده آل بـراي             

). بــه هــر 2013، و همکــاران 1اریکد(افــرادي اســت کــه مــی خواهنــد در وقتشــان صــرفه جــویی شــو 

حــال تحقیقــاتی کــه تــاثیر تمرینــات ورزشــی شــدید کوتــاه مــدت را در کــاهش وزن و شــاخص هــاي  

تاییـد کـرده انـد بسـیار انـدك اسـت. وهمچنـین         2قند خون زنان چاق در معرض ابتال بـه دیابـت نـوع    

در بیشــتر تحقیقــاتی کــه هــدف بهبــود ترکیــب بــدنی ، چــاقی و اضــافه وزن و کــاهش شــاخص هــاي  

د خــون در زنــان داراي اضــافه وزن یــا چــاق اســت از تمرینــات هــوازي ماننــد راه رفــتن و دویــدن  قنــ

استفاده شده کـه محـدودیت هـایی چـون درك فشـار بـاال در بـین زنـان چـاق نسـبت بـه زنـان داراي             

بـر   وزن مطلوب، اتالف وقت و نیاز بـه هزینـه زیـاد و عـدم دسـت رسـی همگـان بـراي اسـتفاده اسـت.          

طالعــه حاضــر بــا هــدف برســی اثــر فعالیــت ورزشــی ســرعتی ویــژه بــر کــاهش وزن و مهمــین اســاس 

  انجام می گیرد. 2شاخص هاي قند خون زنان در معرض ابتال به دیابت نوع 

  

  

 1-Arnt Erik Tjønn.et.al  
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  ضرورت و اهمیت تحقیق-3- 1 -5

کشورهاي توسعه یافته و در چاقی امروزه در دنیا به بیماري همه گیري تبدیل شده و به سرعت در تمام 

حال توسعه رو به گسترش است. بر اساس گزارش هاي موجود، بیش از یک ونیم میلیارد نفر در جهان به 

میلیون نفر به بیماري چاقی مبتال هستند . شیوع چاقی و اضافه وزن در ایران نیز به  400اضافه وزن و 

) . اضافه وزن و چاقی بیماري هاي بسیاري 1386حاجیان و همکاران، درصد است (8/34و8/18ترتیب 

، فشارخون ، انواع آرتریت ، سرطان و سکته  2مانند بیماري عروق کرونر، مقاومت به انسولین ، دیابت نوع

). اضافه وزن و چاقی مهمترین عامل خطرساز قابل 2008و همکاران،  1وولف مغزي را به دنبال دارد(

درصد بر خطر  5بزرگساالن است . به ازاي هر کیلو گرم افزایش وزن  2پیشگیري در ابتال به دیابت نوع 

افزوده می شود . تخمین زده می شود در صورت جلوگیري از اضافه وزن و چاقی در  2ابتال به دیابت نوع 

). 1389رشیدي بفرمی و همکاران، پیشگیري خواهد شد( 2بزرگساالن تقریبا از نصف موارد دیابت نوع 

ضافه وزن و چاقی در دنیا نشان دهنده کاهش فعالیت بدنی است، تحقیقال پیشین نشان افزایش شیوع ا

 -می دهند که تمرینات منظم و طوالنی مدت، اعم از استقامتی ، مقاومتی و یا ترکیب تمرینات استقامتی 

خته مقاومتی، سبب بهبود کنترل قند خون و افزایش حساسیت انسولینی می شود . با وجود ارزشهاي شنا

شده تمرینات ورزشی هوازي محدودیت هایی نیز در انجام آن ها وجود دارد. افراد داراي اضافه وزن و 

چاق این تمرینات را یکنواخت و خسته کننده می دانند ، از درك فشار باال نسبت به افراد داراي وزن 

می توانند به توصیه ها  مطلوب شکایت می کنند به طوري که تنها چند درصد از این افراد به طور کامل

  ).  2008و همکاران،  2لمبرسعمل کنند(

بیشتر مطالعات بر اثر مثبت تمرین بدنی برسالمت عمومی وپیشگیري از اضافه وزن یا چاقی و بیماري 

ن بدنی وجود دارد . این اشاره دارند. ولی شکاف عمیق در تعامل بیماري چاقی و تمری هاي مربوط به آن

  شناسایی نوع برنامه تمرین بدنی که آزمودنی به آن پایبند خواهند بود، برمی گردد. شکاف به

  
1-Volpe SL.et.al 

2-Lambers S.et.al 
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نتایج یافته هاي جدید نشان می دهد فعالیت ورزشی شدید کوتاه مدت می  )1390(رحیمی و همکاران، 

  تواند عالوه 

وشاخص هاي قندي براي پیشگیري از ابتال به بیماري دیابت بر این که یک راهبرد کلیدي در کاهش وزن 

وسایر بیماري هاي مربوط به آن باشد، موجب افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی شده و به عنوان  2نوع 

). باتوجه به این که 2013و همکاران،  1اریکیک استراتژي صرفه جویی در وقت نیز مورد توجه قرار گیرد(

ده در خارج از کشور بسیار اندك می باشد و در داخل کشور نیز تحقیقاتی در این تحقیقات مشابه انجام ش

. از این رو محقق در صدد طراحی نوع دیگري از تمرینات کوتاه مدت شدید استگرفته زمینه انجام ن

برآمد تا اثر این نوع تمرینات را بر کاهش وزن و شاخص هاي قند خون زنان در معرض ابتال به دیابت نوع 

در کنار سایر روش هاي تمرینی برسی کند. درصورت کارایی این روش تمرینی یافته هاي این محقق  2

راد چاق و داراي اضافه وزن ، افرادي که شاخص هاي قند خون باالیی دارند ودر معرض ابتال به براي اف

افرادي که از درك فشار باالي تمرینات هوازي و مقاومتی شکایت می کنند ، هستند،  2دیابت نوع 

می  پزشکان و افرادي که می خواهند در وقتشان صرفه جویی کنند، به عنوان یک شیوه تمرینی جدید

  تواند مفید واقع شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-Arnt Erik Tjønn.et.al 
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  اهداف تحقیق -4- 1 - 6

 :ف کلیده

وزن و شـاخص هـاي قنـد خـون زنـان      سی اثر فعالیـت ورزشـی شـدید کوتـاه مـدت بـر کـاهش        ربر - 1

  2در معرض ابتال به دیابت نوعچاق 

  :اهداف اختصاصی

در معــرض ابــتال بــه چــاق اثــر فعالیــت ورزشــی شــدید کوتــاه مــدت بــر کــاهش وزن زنــان  بررســی -1

  2دیابت نوع

در معـرض  چـاق  اثر فعالیت ورزشی شـدید کوتـاه مـدت بـر شـاخص هـاي قنـد خـون زنـان           بررسی -2

  2ابتال به دیابت نوع

 اثـر فعالیـت ورزشـی شـدید کوتـاه مـدت بـر فشـار خـون سیسـتولیک و دیاسـتولیک زنـان             بررسی -3

  2در معرض ابتال به دیابت نوع چاق

 

  فرضیات تحقیق-5- 1 - 7

  :فرض کلی

وزن وشاخص هاي قند خون زنان چاق در معرض ابـتال بـه   فعالیت ورزشی شدید کوتاه مدت در  - 1

  دارد.تاثیر  2دیابت نوع 

  :فرضیه اختصاصی

  دارد .تاثیر  2دیابت نوع ابتال به فعالیت ورزشی شدید کوتاه مدت در وزن زنان چاق در معرض  - 1

دیابت ابتال به فعالیت ورزشی شدید کوتاه مدت در شاخص هاي قند خون زنان چاق در معرض  - 2

  دارد .تاثیر  2نوع 

فعالیت ورزشی شدید کوتاه مدت در فشار خون سیستولیک و دیاستولیک زنان چاق در معرض  - 3

 دارد .تاثیر  2دیابت نوع ابتال به 

  

  

 

 



 

    9 

 

  هاي تحقیقمحدودیت- 6- 1 - 8

  هاي قابل کنترلمحدودیتالف) 

 اندازه گیري و ثبت ویژگی هاي جسمانی (سن ، جنس ، قد ، وزن ، درصد چربی) -

 ثبت سابقه ورزشی و تکمیل رضایت نامه  -

 استفاده از زمان ومکان و آزمونگر یکسان براي همه افراد  -

 کنترل و ثبت شدت تمرین با استفاده از ضربان قلب -

 کنترل مصرف احتمالی مواد دارویی -

  

  هاي غیرقابل کنترل محدودیتب) 

  میزان خواب و استراحت ، میزان فعالیت روزانه      -

  روش زندگی افراد    -

  انگیزه ، وضعیت روانی و ویژگی هاي شخصی افراد   -
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  تعاریف نظري وعملیات واژگان - 7- 1 -9

  : 2دیابت نوع - 1- 7- 1 - 10

گلیسمی مـزمن و  تابولیک اطالق می شود که با هیپرناهمگون از بیماري هاي مبه گروه  2دیابت نوع 

. چهـار عنصـر   )1380شـاهوردي،  اختالل در متابولیسم کربوهیـدرات، لیپیـد و پـروتئین همـراه هستند(    

تنظـیم  ، اختالل عملکرد سلول هاي بتـا.  : مقاومت به انسولین،بیماري عبارت است از نپاتولوفیزیولوژي ای

و اخـتالل جـذب گلـوکز از روده در مرحلـه قبـل از تظـاهر بـالینی،        ) HGPتولید گلوکز کبـد(  نامناسب

سلولهاي بتاي پانکراس با تولید انسولین بیشتر سعی در جبران مقاومت ژنتیکی محیطی به انسـولین (در  

ي کند تا گلوکز خون را در حد طبیعی حفظ کنند. با گذشت زمان، سلول هـا  عضالت و بافت چربی )می

بتا به تدریج از جبران مقاومت پیش رونده به انسولین باز مـی ماننـد و در نهایـت هیپرگلسـیمی از نظـر      

  .)1377مفاضلی و همکاران، ( .بالینی به صورت دیابت شیرین ظاهر می شود

  :پیش دیابتی -2- 7- 1 - 11

گـرم بـر   میلـی   125تـا   100پیش دیابتی بصورت بیماري تعریف می شود که وضعیت گلوکز ناشتا (

میلی گرم بر دسی لیتر) آنها مختل شده باشد و  199تا  140ساعت گلوکز  2دسی لیتر) و تحمل گلوکز(

  ).2008و همکاران،  2ارنستمبتال می شوند ( 2در صورت عدم درمان بزودي به دیابت نوع 

  فشار خون :- 3- 7- 1 - 12

خون در یک رگ خونی نیرویی است که خون بر دیواره عروق وارد مـی کنـدو ایـن نیـرو عـروق را      فشار  

زمـانی کـه فشـار خـون سیسـتولی و دیاسـتولی در شـرایط        نسبت به ضخامت دیواره ها متسع می کند. 

 استراحتی به ترتیب 

  

 

 

 80میلی متـر جیـوه و   120در چند بار معاینه به ترتیب بیشتر از 

1-Hepatic Glucose Production 
2 -Arnt Erik Tjønn.et.al  
3-robergs,rabert A   
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، 3 رابرتس و اسـکات خون سیستولی و دیاستولی گفته مـی شـود(  میلی متر جیوه باشد به ترتیب پرفشار 

2000.(  

  :1فشار خون متوسط -4- 7- 1 -13

 دیاسـتولی  هـاي فشـارخون  است،براسـاس  بافترسان  نشانگرفشارخون که شریانی متوسطخون فشار

 .)2000رابرتس و اسکات، (شودمی محاسبه وسیستولی

  = فشار خون متوسط سرخرگی فشار خون دیاستولی فشار خون سیستولی)}+ –فشار خون دیاستولی  /٣{(

  : )(FBS  2قند خون ناشتا -5- 7- 1 - 14

ساعت ناشتایی اندازه گیري مـی   8که پس از  (گلوکز)قند خون ناشتا عبارت است از مقدار قند خونی

و  یدبخور ید،کرده ا یکه معموال در شب قبل مصرف م ییاست که هر غذا ینمنظور از ناشتا بودن ا شود.

. خـوردن آب در شـب قبـل از    یـد کن یـز پره ییخوردن هر گونه ماده غـذا از ساعت  8به مدت پس از آن 

. یدکن يکامال خوددار یدناما به هنگام صبح از خوردن و آشامندارد،  یمانع یبه مقدار رفع تشنگ یشآزما

 يبرا یعیطب يقند خون ناشتا د.یمصرف کن یاتدخان یدنبا یدناشتا باش یدکه با یمدت طولدر و همچنین 

سـازمان بهداشـت   (اسـت   یتـر ل یدر دسـ  گـرم یلـی م 100تـا   70در حـدود   یابتید یرغ یعیفرد طب یک

  .)20063،جهانی

  ز مصرف غذا :اساعت پس  2قند خون  - 6- 7- 1 - 15

ساعت پس از مصرف غذا یا یک نوشیدنی غنی از گلوکز اندازه  2 ،ساعت بعد از صرف غذا 2قند خون 

 یدر دسـ  گرمیلیم 120کمتر از  یدبا يدر فرد عادساعت بعد از صرف غذا  2قند خون گیري می شود،  

قنـد خـون بـه     یـن است که ا ینا یابتید یمارانهدف مطلوب در ب ی) باشد، ولیتربر ل مولیلیم 6/6( یترل

 .)2006،یسازمان بهداشت جهان(برسد )یتربر ل مولیلیم 7/8( یترل یدر دس گرمیلیم 140کمتر از 

  

  

  

1 - Average blood pressure 
2 - blood sugar Fasting 
3 - World Health Organization  
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  : A1C ینهموگلوب - 7- 7- 1 -16

 یمـاران ب يغربالگر يباشد که برا یم یجرا یارخون بس یشآزما یک ی،وان س يا ینهموگلوب یشآزما 

  موفق بوده اند. یابتد یماريدر کنترل ب یزانبه چه م یماراندهد ب یداشته و نشان م ییکارآ یابتید

  

باشـد.   یدرصد م 6شده است کمتر از  یبکه با گلوکز ترکC1A ینمقدار هموگلوب یابتید یردر افراد غ

 ینو قند خـون متفـاوت اسـت. هموگلـوب     یابتدرصد بر اساس نحوه کنترل د ینا یابتدر افراد مبتال به د

C1A دهد که  یم نشاندرصد  8 يباال یرباشد و مقاد یو قند خون م یابتکنترل د یانگردرصد ب 7کمتر از

)  C1Hb A(یوان سـ  يا ینهموگلـوب  یشآزمـا  .نظـر کنـد   یـد خـود تجد  یابتدر روش درمان د یدبا یمارب

مـاه   3تا  2در  یمارقند خون ب یانگینموجود در خون  و م ینگلوگز(قند) همراه با هموگلوب یزاننشانگر م

قند خون حدود  یانگرب یبدرصد به ترت 8و 7، 6 ینب C1Aینعنوان مثال مقدار هموگلوب بهگذشته  است . 

ماه  2-3 یط یترل یگرم بر دس یلیم 180و   یترل یگرم بر دس یلیم 150 یتر،ل یگرم بر دس یلیم 120

  .)2006، 1و همکاران یس(بورت گذشته است.

  تحمل گلوکز: یشآزما - 8- 7- 1 - 17

دهند و دو ساعت  یدهنده م یشگرم گلوکز محلول در آب به فرد آزما 75ابتدا مقدار  یشآزما یندر ا

 یتـر ل یگرم بـر دسـ   یلیم 200از  یشترب یا ياگر مقدار قند خون مساو .یرندگ یبعد قند خون را اندازه م

 140که مقدار قند خون کمتر از ی.در صورتیستبه تکرار دوباره ن یازياست و ن یقطع یابتباشد،ابتال به د

گـرم بـر    یلـی م 190الـی 140اگر مقدار قند خون و  ،یعیطب یشآزما یجهباشد نت یترل یگرم بر دس یلیم

 .)2006(انجمن دیابت آمریکا، است باشد،فرد دچار اختالل تحمل گلوکز یترل یدس

  

  

  
1- CA Burtis.et.al     
2-Body mass index  
3-Thomasand Rowland  
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  :2شاخص توده بدن  -9- 7- 1 - 18

رسد کـه بـه   است و به نظر می �kg/m)(عبارت از تقسیم وزن بدن به مجذور قد)(BMIشاخص توده بدن 

گیـر شناسـی،   گیري آن آسان است، در مطالعات همهطور مستقیم با چربی بدن بستگی دارد. چون اندازه

بـه عنـوان شـاخص     BMIکنند، از ها شرکت میها شمار زیادي از آزمودنییعنی مطالعاتی که اغلب درآن

  محتواي چربی بدن بیشتر استفاده شده است. 

احتمال  گیرد، ایندیده میبه عنوان شاخص از چربی در این است که یک احتمال را نا BMIضعف اصلی 

را که بافت عضالنی نسبت به بافت چربی ممکن است در اضافه کردن وزن بدن به قد بیشتر سهیم باشـد  

  .)1958، 1رولند و تامس(

 2ترکیب بدن - 10- 7- 1 - 19

-شود (سیاهترکیب بدن به مقادیر نسبی چربی یا توده بدون چربی یعنی عضله، استخوان و آب اطالق می

شود کـه هـم   هایی اطالق میترکیب بدن به مجموعه عضالت، چربی و استخوان) در واقع 1385کوهیان، 

) در پژوهش حاضر ترکیب 19933،دهند (نیرمندر زنان ومردان مجموعأ ترکیب بدن انسان را تشکیل می

  پردازد.ي بدون چربی میبدن به مقادیر توده چربی و توده

  4توده چربی بدن - 11- 7- 1 - 20

ي کـل بـدن   هایی همچون چربی نسبی مطرح می شود که درصدي از تـوده ژهتوده چربی بدن در قالب وا

  .).1385کوهیان، (سیاهباشد که از چربی تشکیل شده است  می

  وزن بدن) ×(وزن چربی = درصد چربی 

  LBM(5توده بدون چربی بدن  (

   هاي بدن به غیر از چربی استمراد از توده بدون چربی، وزن تمام بافت

  وزن چربی)  –(وزن بدون چربی = وزن بدن 

 BF(6%در صد چربی بدن (

  

  

  

  

  

1- Thomasand Rowland  
2-Bode Composition 
3- Nierman 
4- Fat Mass 
5- Lean body mass 
6- Percent body fat  
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درصـد چربـی بـدن بـراي     مطلـوب   دامنـه نسبت بافت چربی به توده کل بدن را درصد چربی گویند. 

  ).1993اچ،وارد و یوهاندرصد است (هی 25الی  20 جوان درصد و براي زنان 15الی10 جوان  مردان

  100×وزن بدن )  ÷درصد چربی بدن = (توده چربی بدن 

  ضخامت چربی زیر جلدي -12- 7- 1 - 21

شود، که بـه ایـن   شود، همواره آن الیه چربی زیر جلدي نیز برداشته میوقتی الیه اي از پوست گرفته می

-قیق ضخامت چربی زیر جلدي به میلـی در این تح. )1379 ،شود (گائینیالیه چربی زیر جلدي گفته می

  .گیري شده است) اندازهسه سر وشکم  ،فوق خاصره (عضله توسط کالیپر پویا از دو نقطه  متر و

  : )VO2max(حداکثر اکسیژن مصرفی -13- 7- 1 - 22

حـداکثر  مصـرف کنـد.    پیشـرونده  ام فعالیت ورزشـی حداکثر میزان اکسیژنی است که بدن می تواند هنگ

) به رغم افـزایش بیشـتر شـدت    2VOاکسیژن مصرفی زمانی محقق می شود که حجم اکسیژن مصرفی (

فراتر رود ، و تواتر قلبـی بیشـینه اي در دامنـه    1/1فعالیت ورزشی به فالت برسد، نسبت تبادل تنفسی از 

  .)2000رابرتس و اسکات، () برآورد شده باشد220 -ضربه در دقیقه (سن  10±

  1تمرین هوازي - 14- 7- 1 - 23

و انرژي  کندیمي عضالنی بزرگ را فعال هادستگاهي با شدت متوسط و مدت نسبتاً طوالنی که هاتیفعال

ي هـا تیـ فعال، شـود یمـ ، تمامی و یا عمده آن از طریق دستگاه هوازي تأمین هاآنمورد نیاز براي اجراي 

. دستگاه هوازي به مجموعـه فراینـدهاي سـوخت و سـازي در داخـل بـدن گفتـه        شوندیمهوازي نامیده 

و اسیدهاي چرب با اکسیژن تنفسی انرژي مـورد نیـاز بـدن را آمـاده      هادراتیکربوهکه با تجزیه  شودیم

، این دستگاه ردیگیمر اختیار عضالت قرایی که اکسیژن به مقدار کافی در هاتیفعالبنابراین در   ؛کندیم

. تـاثیر  نـد یگویمـ ، هـوازي  هـا تیفعالو به همین علت به این گونه  کندیمانرژي مورد نیاز بدن را تأمین 

                                                
1- Aerobic Exercise 
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ي فعـال بـدن وارد   هادستگاهتنفسی، بستگی به اضافه باري دارد که به  –تمرین در افزایش آمادگی قلبی 

. اطالعـات موجـود   شـود یمامل شدت، مدت و تکرار تمرین در هفته تعین . اضافه بار با توجه به عشودیم

درصـد   85تـا   50یی کـه بـه شـدت    هانیتمرتنفسی، با  –که بهبود یا حفظ آمادگی قلبی  دهدیمنشان 

 ردیـ گیمـ ، صـورت  شـود یمبار در هفته انجام  5تا  2دقیقه و  60تا  20حداکثر اکسیژن مصرفی و مدت 

  ).1387(گائینی و رجبی، 

  1حجم تمرین -15- 7- 1 -24

-هاي تکنیکی، تاکتیکی و جسـمانی مـی  نیاز کمی پیشرفتحجم تمرین به عنوان جزء اصلی تمرین پیش

  هاي زیر تشکیل یافته است:باشد. حجم تمرین از بخش

  ؛زمان یا مدت تمرینالف) 

 ؛جا شدهبرحسب واحد تمریني جابهمسافت طی شده یا وزنهب) 

  .دهدتمرین یا یک عنصر تکنیکی که ورزشکار در واحد زمانی معین انجام میهاي یک تکرارج) 

انجـام شـده   ه دارد. حجم هم چنین به مجموع کار به کمیت کل فعالیت انجام شده در تمرین اشار، حجم

شود، باید تعداد ي تمرین اشاره دارد.زمانی که به حجم تمرین اشاره میدر طول یک جلسه یا یک مرحله

  .)1938، 2مشخص شوند (تئودورهاي کار، تمرین وتعداد ساعات و روزجلسات 

  3شدت تمرین - 16- 7- 1 - 25

ي زمـانی معـین و از اجـزاي مهـم تشـکیل      شدت جزء کیفی کار انجام شده توسط ورزشکار در یک دوره

ان بیشـتر باشـد، شـدت    هر چه کار انجام شده ورزشکار در واحد معینـی از زمـ  باشد. ي تمرین میدهنده

  .خواهد بودتمرین باالتر 

  

  

  

  

1-Size Practice 
2-Thudor 
3- Intensity 
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تواند کمک کننده باشد. با استفاده از ضربان قلب به عنوان روش ضربان قلب در محاسبه شدت تمرین می

تمرین را به عنوان شاخص فشار کلی که ورزشکار در  1گیري عینی، مربی قادر خواهد بود شدت کلیاندازه

ي زیر که توسط کند،  محاسبه کند. شدت کلی تمرین با استفاده از معادلهیک جلسه ي تمرین تجربه می

  شود:) ارایه شده است، محاسبه می1978( 2ایلی یوتا و دومیتر سکو

  

Ʃ(��.��)

Ʃ(��)
=OI   

است با توجه به  تمریني حجم نشان دهندهVEشدت سهمی وصد ي درنشان دهنده PIدر محاسبه باال، 

  ي زیر استفاده کرد:توان از معادلهاین که ابتدا درصد شدت سهمی باید محاسبه شود، می

  

���.���

�����
=PI 

 maxHRباشد وي ضربان قلب تمرین براي محاسبه شدت سهمی مینشان دهنده HRpدر این فرمول 

یابـد  اي است که ورزشکار در انجام فعالیت ورزشـی بـه آن دسـت مـی    بیشینهي ضربان قلب نشان دهنده

  .)1938، 3(تئودور

هیئت آمادگی جسمانی و ایروبیـک  فعال غیر  بانواننفر از  24تعریف عملیاتی گروه تجربی شرکت کننده: 

  .که در طول شش ماه گذشته هیچ فعالیت ورزشی منظم نداشتند مشگین شهرشهرستان 

  

  

  

  

  

  

  
1- Iliuta and Dumitrescu(1978)   
2- Overall intensity 
3- Thudor   
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  متغیرهاي پژوهشی - 8- 1 - 26

  متغیر مستقلالف) 

دقیقه  16هفته تمرین هر هفته سه جلسه وهر جلسه شامل  چهار که شامل سرعتی ویژهي تمرین برنامه

ثانیـه فعالیـت ویـژه     30دوبـاره  و دقیقه استراحت  5فعالیت ویژه سرعتی ،  ثانیه30دقیقه گرم کردن  5(

برنامه تمرینی هوازي شامل  چهار هفته تمـرین هـر   و  باشد. ) میدقیقه سرد کردن 5و در پایان  سرعتی

دقیقه کشـش   5 و دقیقه فعالیت نرمشی 5( دقیقه گرم کردن 10دقیقه ( 60هفته سه جلسه و هر جلسه 

دقیقه  10درصد حداکثر اکسیژن مصرفی  و  75-60 شدت متوسط با هوازيدقیقه فعالیت  40، سوئدي) 

هـا در حـین تمـرین    آزمودنی قلب  ضربانگروه کنترل هیچ تمرینی انجام ندادند. سرد کردن ) می باشد .

  جلسه مشخص گردد.د تا بدین وسیله شدت تمرین در هرگردیسنج کنترل وثبت میتوسط ضربانهوازي 

  متغیرهاي وابستهب) 

  عوامل ترکیب بدنی  -1

  .(وزن بدن، توده چربی بدن، درصدچربی بدن، توده بدون چربی بدن)

  . )2maxVOحداکثر اکسیژن مصرفی ( -2

فشار خون سیستولیک ساعت پس از غذا ،  2قند خون ناشتا ، قند خون فاکتور هاي فیزیولوژیکی( -3

 .و دیاستولیک)
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Abstract: 

  The purpose of this study was The effect of two different training methods on weight loss 
and blood sugar markers in obese women at risk for type 2 diabetes. The number of 24 
ladies with age average about 39.41±2.99 (year), height average about 159±7.43 (cm) and 
weight average about 76.61±1.23 (kg) selected in this study. These data selected by using 
objective sampling method as a sample from Meshginshehr city of Ardabil province and 
included randomly on Three eight number classes for experimental and control groups. 

Procedure:First group (experimental group with 8 subjects) was performed under 
composed particular speed activity during 4 weeks with 3 sessions for each week and each 
session about 16 minutes and second group (experimental group with 8 subjects) was 
performed under composed particular aerobic activity during 4 weeks with 3 sessions for 
each week and each session about 60 minutes and third group(control group with 8 
subjects) didn't perform any exercise. Body weight, body fat percentage, Body Mass Index 
(BMI), Fasting Blood Sugar(FBS), Glucose Tolerance Test, Systolic and diastolic blood 
pressure and VO2max of subjects were measured before and after 4 weeks of particular 
speed and aerobic activity. The descriptive statistics was used to calculate the central 
tendency and dispersion indices, from ANOVA test to determine differences between 
groups, To locate the differences between the groups changes from LSD test and 
independent t-test was used for comparison between two groups. ES test was used to assess 
the effect size and as well as to determine the intra-group differences were analyzed by     
t-test. The results showed that 4 weeks the special speed training and specific aerobic 
exercise on weight, systolic and diastolic blood pressure there had not significant effect 
and reduced glucose tolerance test and has a significant effect on these parameters. As well 
as information obtained from the pre-test and post-test this research showed that 4 weeks 
particular speed activity and particular aerobic activity cause decrease fat percentage and 
increase in maximum oxygen consumption gets in the experimental group,these changes 
were statistically significant. 

 In summary it can be said that particular speed activity such as particular aerobic activity, 
a good training practice to weight lose and glycemic index in obese women are at risk for 
type 2 diabetes. Because it is shown that the effect two training methods are the same to 
weight lose and glycemic index. Regarding time, existing facilities, Practice site and 
persons physical condition used a method can be used selectively to reduce weight and 
glycemic indexs.  
Keywords: Glycemic index, Weight, Type 2 diabetes.  
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