
 

 

  هوازي در دختران جوان ورزشکار و غیر ورزشکار مقایسه مدت زمان دویدن در آستانه بی

  وند  سودابه مرتضی

 کارشناسی ارشد فیزیولوژي ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی

  چکیده:

عواملی مانند نوع انقباض، مدت، خستگی ناشی از فعایت بدنی سنگین، علت اصلی درماندگی محسوب می شود و به 

هوازي تا  شدت و تناوب فعالیت بدنی بستگی دارد. تحقیق حاضر در نظر داشت تا مدت زمان دویدن در آستانه بی

رسیدن به واماندگی در دختران دانشجوي ورزشکار و غیرورزشکار را ارزیابی و مقایسه کند. دو گروه آزمودنی شامل 

 ،6/22±58/2چربی درصد سال،46/20±12/1با دامنه سنی (n=15سالم(  یرورزشکاریک گروه دختران دانشجوي غ

شامل دانشجویان ورزشکار با دامنه  (n=10در دقیقه و گروه ورزشکار( ضربه33/70±54/11استراحت قلب ضربان

در دقیقه، به  ضربه3/66±22/5استراحت قلب ضربان و06/20±33/4بدن چربی درصد سال،3/21±76/1سنی

صورت در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از سه نوع پروتکل درمانده ساز استفاده شد و گازهاي تنفسی 

ها و مقایسه مدت زمان  ها توسط دستگاه تجزیه و تحلیل گازهاي تنفسی جمع آوري شد. براي تحلیل داده آزمودنی

داري بین مدت زمان دویدن در  شد. نتایج نشان داد تفاوت معنیمستقل استفاده   واماندگی در دو گروه از آزمون تی

هوازي تا رسیدن به مرز واماندگی در دختران دانشجوي ورزشکار و غیرورزشکار وجود دارد. بر اساس نتایج  آستانه بی

رآورد شده در دو گیري نمود که با توجه به همگرایی نه چندان قابل اعتماد بین آستانه بی هوازي ب توان نتیجه پژوهش می

هاي فیزیولوژیکی افراد فعال و غیرفعال متفاوت  هاي مختلف اجراي پروتکل ورزشی، پاسخ ها، در شدت گروه آزمودنی

هوازي درگروه ورزشکار  همبسته، مدت زمان فعالیت در آستانه بی است و با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون تی

  .نماید ا انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه اجتناب ناپذیر میبیشتر از گروه غیرورزشکار بود. لذ

 .مدت زمان دویدن، واماندگی، آستانه بی هوازي کلمات کلیدي:

  مقدمه 

OBLAهوازي یا آغاز انباشت الکتات خون ( آستانه بی
باشد که  ) سرعتی از اکسیژن مصرفی یا میزان کاري می1

ترین  لیتر همراه باشد. یکی از بحث برانگیزترین و مهم میلی گرم بر دسی 4با انباشت الکتات خونی معادل 

هوازي با استفاده از  بی  مباحث در حوزه علم ورزش براي برنامه ریزي دقیق شدت تمرینات، برآورد آستانه

هوازي با استفاده از  تحقیقات بسیاري براي برآورد آستانه بی). 1،2،3لوژیکی کمی است(هاي فیزیو شاخص

هوازي نشان  تغییرات تبادل گازهاي تنفسی انجام شده است که اعتبار باالي این روش را در برآورد آستانه بی

ی قابل تحمل براي مدت دهنده انتقال از بار ورزش  که نشان 2حین دویدن، این نقطه با توان بحرانیدهد.  می

، تغییراتی در سلول عضالنی مانند تخلیه این نقطهشود. در  باشد، همزمان می طوالنی، به شدت طاقت فرسا می

ي پیشرفت خستگی  دهد که تعیین کننده هاي هیدروژن و فسفات رخ می هاي پرانرژي و تجمع یون فسفات

                                                
1. Onset Blood Lactate Accumulation    
2. Critical power 

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



خستگی عضالنی و تغییر گازهاي تنفسی در حین محققان پیوندي بین الکتات خون،  ).4باشد( محیطی می

کنند که ممکن است به  ورزش تشخیص دادند و خستگی را بعنوان فقدان نیرو یا ناتوانی در تولید نیرو تعریف می

لذا با توجه به ). 4،5شود( دالیل مختلف افزایش یابد و هر دو فاکتور خستگی مرکزي و محیطی را شامل می

در سه پروتکل و همچنین متفاوت بودن آستانه بی هوازي افراد فعال در مقایسه با افراد  الگوي باردهی متفاوت 

هوازي تا رسیدن به  غیر فعال، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و مقایسه مدت زمان دویدن در آستانه بی

 واماندگی در دختران دانشجوي ورزشکار و غیر ورزشکار به اجرا در آمد.

  شناسی تحقیق   روش

نفر از دانشجویان دختر فعال و غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی بودند که  25تعداد  هاي تحقیق حاضر، مودنیآز

ها، میزان فعالیت روزانه و  از نظر سوابق درمانی و بیماريها  دار انتخاب شدند. آزمودنی به صورت هدف

ها  اي و فعالیت ورزشی آزمودنی ط تغذیه. شرایمورد ارزیابی قرار گرفته و همگن شدند ،فیزیولوژیکی متغیرهاي

 48ها، در یک روز جداگانه و با فاصله زمانی حداقل  کنترل شد. براي برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنی

ها با  هوازي آزمودنی اصالح شده بروس به اجرا در آمد. آستانه بیپروتکل هاي درمانده ساز،  ساعت از پروتکل

تنفس در هر دو پروتکل محاسبه شد. در طول اجراي هر سه پروتکل، گازهاي تنفسی  استفاده از نقطه جبران

ها در شرایط یکسان  گیري ی جمع آوري شد. تمام اندازهتنفس گازهاي توسط دستگاه تجزیه و تحلیلها  آزمودنی

ها به  نیساز، آزمود هاي درمانده آزمایشگاهی از لحاظ دما و رطوبت انجام گرفت. پیش از اجراي پروتکل

 5/2% و سرعت10اجراي پروتکل اول، آزمون با شیب دقیقه، به گرم کردن پرداختند. براي 15تا  10مدت

دوم با  پروتکلشد.  کیلومترذ بر ساعت افزوده می 1% و سرعت2ساعت آغاز و در هر سه دقیقه شیب بر کیلومتر

ي آخر اجراي  یافت. در مرحلهادامه میدرصد ضربان قلب بیشینه آزمودنی به مدت یک دقیقه آغاز و  75شدت 

ي  ها در آستانه ها، آزمودنی هاي به دست آمده از آزمون ها توسط داده آزمودنی LTP2پژوهش، با تعیین

هوازي به دویدن ادامه دادند و تا رسیدن به واماندگی به فعالیت خود ادامه دادند و مدت زمان واماندگی در  بی

منظور بررسی و مقایسه متغیرهاي فیزیولوژیکی در دو گروه دختران ورزشکار و به این آزمون ثبت شد. 

 همبسته استفاده شد. غیرورزشکار، از آزمون آماري تی

 
  ها یافته

مقادیر به دست آمده  براي متغیرهاي تهویه اي و فیزیولوژیکی -1جدول 

  
 



  بحث و نتیجه گیري 

هوازي تا رسیدن به واماندگی  زمان دویدن در آستانه بی دتهدف از اجراي پژوهش حاضر ارزیابی و مقایسه م

داري بین دو گروه ورزشکار و  در دختران دانشجوي ورزشکار و غیرورزشکار بود. نتایج نشان داد اختالف معنی

هاي فیزیولوژیکی در  رسد مکانیزم زمان اجراي پروتکل ورزشی وجود دارد. به نظر می غیرورزشکار در مدت

 VO2maxها، آستانه الکتات همبستگی باالتري نسبت به فعالیت نقش زیادي ندارند و در همه مسافت زمان اجراي

). نتایج مطالعات مختلف حاکی از تاثیر نوع پروتکل تمرینی بر تغییرپذیري بین 5،6با عملکرد دویدن دارد(

داري بر مدت زمان  ر معنیباشد، ولی تغییرات اندك در پروتکل ورزشی، اث زمان واماندگی می فردي در مدت

هوازي در مدت زمان واماندگی قابل توجه و مهم  هوازي و آستانه بی ). سهم دستگاه بی3،5،6واماندگی ندارد(

تواند تفاوت بین افراد را به خوبی نشان دهد. در این راستا بارنت و همکارانش با در نظر گرفتن توان  است و می

روي چرخ کارسنج، نتیجه گرفتند که تغییرپذیري مدت زمان واماندگی در ها بر  هوازي آزمودنی هوازي و بی

). بنابراین احتماال مکانیزم بیولوژیکی اتمام فعالیت در آستانه 6هاي فوق بیشینه کاهش می یابد( سرعت

  هاي فیزیولوژیکی محیطی حین اجراي فعالیت باشد.  هوازي، تحت تاثیر کنترل سیستم بی

زمان اجراي پروتکل، شدت و  توان گفت عالوه بر تاثیر سطح آمادگی افراد بر مدت تایج میبا این حال براساس ن

هوازي را تحت تاثیر قرار دهد. به طور کلی،  تواند آستانه بی ساز، می هاي وامانده مدت زمان اجراي پروتکل

هوازي افزایش خواهد  یزمان فعالیت در آستانه ب نتایج حاکی از آن بود که با باال رفتن سطح آمادگی، مدت

 باشد. تر می هاي بزرگ یافت که این مهم نیازمند تحقیقات آتی و برازش معادله با مطالعه روي نمونه

  .آستانه بی هوازيها: مدت زمان دویدن، واماندگی،  کلید واژه
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اي شدید به همراه مکمل دهی زنجبیل بر ترکیب بدن در زنان  تأثیر هشت هفته تمرین دایره

  چاق

  3، عباس پاکدل2، روح اهللا حق شناس2، سید محسن آوندي1پوران معدنی

 دانشجوي کارشناسی ارشد فیزیولوژي ورزشی دانشگاه سمنان - 1

  دانشگاه سمنان  یورزش یزیولوژيف استادیار- 2

  سمنان یعلوم پزشک بیوشیمی دانشگاه استادیار- 3

  چکیده

 بـر دهـی زنجبیـل   اي شـدید بـه همـراه مکمـل    دایـره  ینهشت هفته تمر یرتأث ی، بررسحاضر هدف پژوهش: هدف

  بود.  چاقدر زنان ترکیب بدن 

 46/82±40/12ســال، وزن  11/30±45/6زن چــاق (بــا میــانگین ســن  22منظــور تعــداد  ینبــدشناســی: روش

 بـا آرایـش   کیلوگرم بر مترمربع) بـه عنـوان آزمـودنی در دسـترس انتخـاب و      BMI 99/3±60/31کیلوگرم و 

) =11n( گـروه تمـرین مقـاومتی+ دارونمـا     ) و=11n(دهی زنجبیلین مقاومتی+ مکملبه دو گروه تمر یتصادف

 .نـد پرداختشـدید   ین مقـاومتی جلسه) بـه تمـر   24به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته ( هاهشدند. گرو یمتقس

و  6RMتـا   4RMه با شدت پایین تنه بود ک - حرکت با آرایش باالتنه 8حرکات مقاومتی هر جلسه تمرین شامل 

ثانیه اي بین نوبت ها اجرا گردید. به منظور اعمال اضافه بار، در هفتـه سـوم و    20در سه نوبت با فاصله استراحتی 

و دسـتگاه ترکیـب    BIAششم حرکات تمرین جدید به برنامه اضافه گردید. جهت ارزیابی چربـی بـدن از روش   

اوي مکمل زنجبیـل (زینتومـا سـاخت شـرکت گـل دارو) را روزي      هاي حبدن استفاده شد. گروه مکمل، کپسول

گرم در دو وعده صبح و شب بعد از صرف غذا مصرف کردند. همچنـین گـروه دارونمـا، بـه میـزان      میلی 1000

بـه روش دوسـوکور مصـرف کردنـد.      هاي ژالتینی مشابه بـا مکمـل زنجبیـل و   گرم نشاسته در کپسولمیلی 500

 tآزمـون   یلهبه وسـ  اسمیرنوف- ها توسط آزمون کلموگرافنرمال بودن داده یینعد از تعب يآمار یلو تحل  یهتجز

  در نظر گرفته شد. P>05/0سطح معنی داري نیز  .فتمستقل انجام گر

یج این پژوهش، تفاوت معناداري در درصد چربی و ترکیب بدن پس از هشت هفته تمرین مقاومتی در نتا: یافته ها

  ).P<05/0زنجبیل نسبت به گروه تمرین و دارونما نشان نداد ( گروه تمرین و مکمل

: هشت هفته تمرین مقاومتی به همراه مکمل زنجبیل، تأثیر معنـاداري برسـطوح ترکیـب بـدن و درصـد      گیـري نتیجه

چربی در زنان چاق نداشت. هرچند پیشنهاد می شود تحقیقـات بیشـتري در ایـن زمینـه بـا پروتکـل هـاي تمـرین         

  م شود.هوازي انجا

  دهی زنجبیلترکیب بدن، تمرین مقاومتی، مکملکلمات کلیدي: 

  

Abstract 

Purpose: The aim of this study was to investigate the effect of eight weeks high 
intensity resistance training with ginger supplementation on body composition 



in obese women. Method: For this purpose, 22 obese female (with mean age 
30.11±6.45 years, weight 82.46±12.40 kg, BMI 31.60±3.99 kg/m2) were selected. 
Subjects were randomly assigned to resistance training+ ginger supplementation 
(n=11) and resistance training+ placebo (n=11) groups. The groups perform 
eight weeks resistance training (24 sessions) and three sessions per week 

Resistance exercises each training session includes 8 move with order was 
lower-down body that with intensity 4RM to 6RM and three times with an 
interval of 20 seconds rest between sets was performed. In order to overload, 
the third and sixth week of the new practice movements were added to the 
program. The body composition were evaluated with BOCAXI set. Supplement 
group, consumption capsule containing ginger supplement (Zyntuma 
Manufacturing Co. Goldaroo) 1000 mg a day in the morning and evening after 
meal. Also placebo group, 500 mg of starch in gelatin capsules similar to ginger 
supplementation and received a double blind study. Statistical analysis of data 
was performed by Kolmogorov – Smirnov test and t-test. 
Results: The results of this study showed, no significant differences in mean 
body composition and body fat percentage between the two groups before and 
after the eight week resistance training and ginger supplementation (p>0.05). 
Conclusion: As regards the possible impact of the limited research has been 
reported, Also taking into account the fact that the management under the 
influence of continuous supplementation with resistance training on body fat 
percentage and body composition in obese subjects studied by contract, it is 
suggested more and more comprehensive research on the effects of the 
supplementation body composition done. 
Keywords:body composition, Resistance training, ginger supplementation 

  مقدمه  

-بیمـاري  خطرگسـترش  افـزایش  با که است بالینی وضعیت یک بوده و 21 قرن عمده معضل یک بعنوان چاقی

 چـاقی  در نتیجه که هابیماري این به مربوط هايمکانیسم .)1است ( میر در ارتباطو  و مرگ عروقی- قلبی هاي

توانـد  بافت چربی عالوه بـر منبـع عظـیم ذخـایر چربـی مـی      . اندنشده درك و شناخته کامل بطور شوندمی ایجاد

هـاي  اي در بروز چاقی و بیمـاري هاي پپتیدي که نقش عمدهترشح برخی هورمونریز در بعنوان یک بافت درون

 از. اسـت  یورزشـ  نـات یتمر وزن، کـاهش  يهـا برنامـه  از یمهم بخش. )2(وابسته به آن دارند، ایفاي نقش کند 

 بـه  قـادر ي ویـ ر- یقلبـ  وي ارتوپـد ي هـا تیمحـدود  بخـاطر  احتماالً چاق افرادي از ارسیب که نیا به توجه با اینرو

 ممکـن  مـنظم ی مقـاومت ي هـا نیتمر انجام که اندداده نشان متعدد مطالعات ستند،یني هوازي هاتیفعال در شرکت

 اهـان یگ ازی برخ مصرف منظم،ی بدن تیفعال بر عالوهی طرف از. )3( باشد نهیزم نیا دری مناسبی درمان وهیش است

 اسـت  افتـه ی شیافـزا  خـون  کلسـترول  سـطح  بهبود نیهمچن و هايماریبی برخ ازي ریشگیپ و درماني برایی دارو

، بـه  3. زنجبیـل )5(رونـد  هـا بـه کـار مـی    امروزه گیاهان دارویی زیادي در سراسر جهان براي درمان بیمـاري . )4(
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وان بخـش مهمـی از   رود. در گذشته، این گیاه بـه عنـ  عنوان ادویه، به صورت گسترده در سراسر جهان به کار می

هاي عصبی، زکام، روماتیسم، التهـاب لثـه، دنـدان درد،    طب چینی، طب هندي و طب یونانی براي درمان بیماري

)، 2007زاده افشـاري و همکـاران (  ). در تحقیق تقی5(رفته است آسم، سکته مغزي، یبوست و دیابت به کار می

هـا پـس از هشـت    اکسیدان نمونهداري در ظرفیت آنتیداري در پاکسیداسیون چربی و افزایش معنیکاهش معنی

) نیز تـأثیر مصـرف مکمـل    2010نین آتشک و همکاران (). همچ6هفته مصرف مکمل زنجبیل گزارش کردند (

در مردان چاق را بررسی کرد. مصـرف   CRPعروقی و - زنجبیل و تمرینات مقاومتی بر عوامل خطر بیماري قلبی

شد ولی بـر انـدازه دور کمـر     CRPدار هفته سبب کاهش معنی 10روزانه یک گرم پودر ریزوم زنجبیل به مدت 

 اگـر  کـه ی معنـ  نیـ ا به است، وابسته تیفعال به ن،یتمر بهی واکنش پاسخ نکهیا هب توجه با لحا). 7تأثیري نداشت (

 بـه  توجه با و ابد،ییم شیافزای بررس موردي رهایمتغ در دارامعن پاسخ احتمال باشد، آستانه از کمتر تیفعال مقدار

ی لـذا  بـدن  تیفعال با درتعاملزنجبیل  اثری بررس و آني هافرآورده وزنجبیل  اثر با مرتبط متناقض و محدود جینتا

ترکیـب بـدن    بردهی تداومی زنجبیل مکمل همراه بهی شدید مقاومت نیتمرتأثیرهشت هفته  دنبال بهپژوهش،  نیا

  .در زنان چاق است

  شناسی تحقیق  روش

یـق زنـان   پژوهش حاضر به روش نیمه تجربی انجام گرفته و از نوع تحقیقات کاربردي است. جامعـۀ آمـاري تحق  

زن چـاق بـا آرایـش     22سال داراي اضافه وزن شهرستان سمنان بودند. پس از تکمیل رضـایت نامـه ،    40تا  20

) تقسـیم  N=11) و گروه دارونما + تمرین مقاومتی (N=11تصادفی به دو گروه مکمل زنجبیل+ تمرین مقاومتی(

هـایی کـه داري بیمـاري مفصـلی و نرمـی      یشدند تا هشت هفته برنامه تمرینی مقـاومتی را شـروع کننـد. آزمـودن    

استخوان، شکستگی استخوان در یک سال گذشته و بیماري اثرگـذار بـر نتـایج تحقیـق بودنـد حـذف شـدند. در        

اي بـه منظـور آشـنایی افـراد بـا رونـد       هـا جلسـه  اي جداگانه قبل از شروع آزمون، پس از گزینش آزمودنیجلسه

ارزیابی ترکیب بدن به عمل آمد. همچنین هدف اصلی این جلسه آشـنا  آزمون و محیط آزمایشگاه طراحی شد و 

هاي تمرین با وزنه و محیط آزمایشگاه بـود.  هاي آزاد و ماشینها با حرکات مختلف از طریق وزنهشدن آزمودنی

بـدن از   در این جلسه قد (با استفاده از قدسنج)، وزن بدن (با استفاده از ترازوي دیجیتالی) و جهت ارزیابی چربـی 

بـراي هشـت    1RMهـا،  گیري ترکیب بدن و آشنا سـازي آزمـودنی  دستگاه ترکیب بدن استفاده شد. بعد از اندازه

حرکت پرس سینه، جلو ران (باز شدن زانو)، پرس سر شانه، زیر بغل کششی از باال با دست بـاز، پشـت ران (خـم    

هـاي احتمـالی دو نـوع    ها بـراي جلـوگیري از آسـیب   شدن زانو)، جلو بازو و پرس پا تعیین گردید. ابتدا آزمودنی

روي کردن عمومی شامل پـنج دقیقـه دویـدن یـا پیـاده     کردن عمومی و اختصاصی را انجام دادند. گرمبرنامه گرم

کردن اختصاصی شـامل  کیلومتر در ساعت و انجام حرکات کششی، و گرم 7- 5سریع بر روي تردمیل با سرعت 

دقیقه استراحت براي هر حرکـت یـک وزنـه را انتخـاب      3تا  2ه سبک بود. پس از تکرار) با وزن 10یک نوبت (

تکـرار را انجـام    6تکرار یا حداکثر  4کرده، سپس با افزایش وزنه در هر ست آزمودنی بایستی قادر بوده حداقل 

پس در هشت حرکت این مراحل تکـرار شـد. سـ    1RMثانیه استراحت کردند و براي تعیین  20دهد بین هر ست 



، با استفاده از فرمول برزیسکی، میزان وزنه جابجا شده و تعداد تکرار را در فرمـول قـرار داده و   1RMبراي تعیین 

1RM کنند همچنین خودداري شدید فعالیت از ي تحقیقدر طول دوره شد خواسته هابدست آمد. از آزمودنی 

مکمـل زنجبیـل (زینتومـا     حـاوي  هـاي کپسـول نماینـد. همچنـین    اجتنـاب  دارو هرگونه مصرف از طی این دوره

 500گرم در دو وعده صبح و شب بعد از صرف غذا و بـه میـزان   میلی 1000گل دارو) روزي   ساخت شرکت

 میلی گرم در دو نوبت صبح و شـب و بـه   1000روزانه ) هاي ژالتینی حاوي نشاستهکپسول( گرم ودارونمامیلی

 شد.  داده هاآزمودنی دوسوکور به روش

  ها یافته

مسـتقل   tاسـمیرنوف از آزمـون   - هـا بـا اسـتفاده از آزمـون کولمـوگروف      پس از بررسی طبیعی بودن توزیـع داده 

نتایج تفاوت معناداري در درصد چربی و ترکیب بدن پس از هشت هفته تمـرین مقـاومتی در گـروه    استفاده شد. 

  ).1) (جدولP<05/0تمرین و مکمل زنجبیل نسبت به گروه دارونما مشاهده نشد (

گروه مکمل تداومی و گروهدارونما. متغیرهاي آنتروپومتریک قبل و پس از تمرین در 1جدول   

  متغیر  مکمل تداومی زنجبیلگروه  گروه دارونما

  آزمونپیش  آزمونپس  آزمونپیش  آزمونپس

  سن (سال)  88/3±45/36  ---   84/7±81/38  --- 

  وزن (کیلوگرم)   75/10±31/82  39/11±16/82  41/8±80  89/5±53/79

62/2±60/29  60/3±75/30  78/5±04/31  87/3±53/31  BMI  

  چربی بدن توده  66/7±74/33  34/7±22/32  04/5±34  40/3±15/32

 
  

  بحث و نتیجه گیري

تـأثیر معنـاداري بـر کـاهش وزن،      دهی زنجبیـل در این پژوهش هشت هفته تمرین مقاومتی شدید به همراه مکمل

BMI     و  4و توده چربی در گروه مکمل نسبت به گروه دارونما نداشت. همسو با نتـایج پـژوهش حاضـر، لویمـاال

هاي هوازي و مقاومتی باعث تغییر معنـاداري در سـطوح چربـی و    ) دریافتند که شش ماه تمرین2009همکاران (

)، در پژوهشی تأثیر مکمل 2012( ). منصور محمد و همکاران8شود (نمی 2لپتین پالسما در بیماران دیابتی نوع 

زنجبیل را بر مقدار غذاي مصرفی و احساس سیري پس از مصـرف در مـردان داراي اضـافه وزن بررسـی و عـدم      

) نیز گزارش 2010). آتشک و همکاران (9معناداري آن را بر کاهش وزن و احساس سیري را گزارش کردند (

تمـرین مقـاومتی تـأثیر معنـاداري بـر ترکیـب بـدن و درصـد         هفته مصرف مکمل زنجبیل به همراه  10کردند که 

هـاي پـژوهش حاضـر، بیـانگر ایـن بـود کـه تمرینهـاي         ). همچنین ناهمسو با یافتـه 7چربی در مردان چاق ندارد (

شـود  مدت، باعث کاهش معنادار غلظت لپتین پالسما و کاهش وزن در مردان چاق غیر فعال میمقاومتی طوالنی
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)، نیز گزارش دادند کـه تمرینهـاي مقـاومتی پیشـرونده، باعـث کـاهش       2009و همکاران ( 5ز). همچنین آیب10(

). از جملـه دالیـل تنـاقض در ایـن     11شـود ( معنادار غلظت لپتین پالسما و کاهش توده چربی در زنان چـاق مـی  

هـا (بیمـار،   آزمـودنی  ها (هوازي، مقاومتی، ترکیبی، مکمل مصرفی)، نوعتواند تفاوت در برنامه تمرینها مییافته

ها باشد. به طوري که مشخص شده اسـت کـه تمرینهـاي مقـاومتی     پیر، جوان و غیره) و به ویژه مدت زمان تمرین

) 12کند (هفته) تغییر معناداري در سطوح لپتین موجود در گردش خون نوجوانان چاق ایجاد نمی 6مدت (کوتاه

ایش توده بدون چربی بدن و کاهش معنادار وزن و سطوح لپتـین  هفته تمرین مقاومتی، باعث افز 16در حالی که 

هشـت هفتـه   در مجموع، بر اساس نتایج این پـژوهش،  ). 13شود (پالسما در زنان چاق، پس از دوره یائسگی می

تمرین مقاومتی به همراه مکمل زنجبیل، تأثیر معنـاداري برسـطوح ترکیـب بـدن و درصـد چربـی در زنـان چـاق          

  تواند ارزشمند باشد.اي کنترل شده و در آینده میاین فرضیه از طریق مداخلهنداشت. آزمون 
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