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مقایسه اثر یک جلسه فعالیت ورزشی مقاومتی شدید ، شنا کردن ودویدن وامانده ساز بر اشتها 

  ، کالري دریافتی وانرژي مصرفی  در مردان سالم

  فرزانه مجابی - 2واحد رحیم زاده احمد آبادي ،- 1

 دانشگاه محقق اردبیلیدانشجوي کارشناسی ارشد فیزیولوژي ورزشی کاربردي ،  .1

 دانشجوي کارشناسی ارشد فیزیولوژي ورزشی کاربردي ، دانشگاه محقق اردبیلی .2

     چکیده:

کنترل اشتها بر دریافت کالري و چاقی تاثیرگذار است . هدف از پژوهش حاضر، برسی آثار یک جلسه 

فتی وانرژي مصرفی در مردان سالم تمرین مقاومتی شدید ، شناکردن و دویدن وامانده ساز براشتها وکالري دریا

کیلوگرم،  75±  36/3سال، وزن5/18 ± 5/1داوطلب پسر (میانگین سنی 20است . طرح تحقییق متقاطع بود و 

درصد) از والیبالیست هاي شهرستان  124/12 ± 232/3سانتی متر و درصد چربی بدن  180/ 08  ±453/4قد

درصد یک تکرار بیشینه  85تا  80نفر) ،فعالیت مقاومتی شدید با شدت 5مشگین شهردر چهار گروه ،کنترل (

نفر) تا حد 5درصد ضربان قلب بیشینه هرکدام ( 85تا  80نفر)، شنا کردن و دویدن وامانده ساز با شدت5(

شتهاي افراد در چهار نوبت شامل دوساعت قبل از فعالیت ، بالفاصله بعد از فعالیت واماندگی قرار گرفتند. میزان ا

،سه ونه ساعت پس از فعالیت به وسیله پرسش نامه اشتها اندازه گیري شد. همچنین کالري دریافتی و انرژي 

بت شد. مصرفی در روزهاي اجراي پروتکل پژوهشی و قبل وبعد از اجراي پروتکل توسط خود آزمودنی ها ث

با اندازه گیري هاي مکرر وآنواي یکطرفه استفاده شد. سطح   ANOVAبراي تحلیل داده ها از روش آماري 

در نظر گرفته شد.در پایان تغییر معناداري دراشتها ، کالري دریافتی و انرژي مصرفی  ≥P 05/0معناداري آزمون 

). نتایج نشان داد یک جلسه ≥P 005/0نشد(دراثر یک جلسه فعالیت مقاومتی ، شنا کردن و دویدن مشاهده 

فعالیت مقاومتی ، شنا کردن و دویدن تاثیري بر میزان اشتها ، کالري دریافتی و انرژي مصرفی نداشت . بنابراین 

یک جلسه فعالیت تا نه ساعت پس از آن برخالف تصور برخی افراد اشتها را افزایش نمی دهد ومی تواند در 

  استفاده شود. کنترل وزن و کاهش آن 

 : اشتها ، کالري دریافتی ، کالري مصرفی ، فعالیت مقاومتی ، شنا ودویدن  واژگان کلیدي       

 

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی


