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 مقدمه  -1-1

معضل چاقی یکی از مهمترین مسائل بهداشتی در اکثر کشورهای جهان محسوب میشوود  چواقی بوا         

اینکه به عنوان یک زمینه ساز بیماری ها شناخته شده است ولی بخاطر شیوع زیواد نن  البوب بوه عنووان     

1یک بیماری همه گیر جهانی توصیف می شود )تام
(  چواقی بوا ااوشایش مشوک       0212و همکواران     

-های قببوی  ریس متی در ااراد بشرگسال مرتبط است  چاقی و اضااه وزن می تواند احتمال ابت  به بیما

( 0221و همکواران    6)رکسورود   5(  ایسوکمی 0220و همکواران    4)موریموتوو  3  سرطان0دیابت  عروقی

و  9را ااووشایش دهوود )جیبووونش  8و ااووشایش انسووولین خووون  7پراشوواری خووون  ااووشایش چربووی خووون  

سوتند  (  تغییر وضعیت زندگی و عوامل ژنتیکی  دو عامل اصبی گسترش چاقی در جهان ه0222همکاران

(  شیوه زندگی مانند رژیم لذایی و سیری )خوردن بیش از حد( ممکن اسوت مسولول   0215  12)ساساکی

و  11عمده ااشایش چشمگیر اخیر در شویوع چواقی و خاورا  سو متی یانویوه مورتبط بوا نن باشود )رن        

)  (  چاقی به خودی خود یک ریسک ااکتور برای بیماری های مرتبط با سون موی باشود   0224همکاران  

(  چاقی ارنیندهای سبولی را در یک شیوه مشابه با پیری تسریع می کنود و  1999و همکاران   10تامپسون

در صورتیکه کنتورل وزن از طریوم مکانیسوم     .(0212و همکاران   13باعث کوتاه شدن عمر می شود )پتو

 (  0216های مختبف می تواند باعث ااشایش طول عمر شود )رحمانی نیا و حجتی  

بدون تردید اط عاتی که امروزه در مورد ابعاد مختبف چاقی می دانیم  با اط عا  چنود دهوه پویش         

تفاو  زیادی دارد  به جرا  می توان گفت که امروزه در بسیاری از نقاط جهان چاقی بوه عنووان عوامبی    

ند  معیوار زیبوایی   مضر برای س متی شناخته شده است و بیشتر مردم از این مسلبه به طور کبی نگاه هست

نیش تغییرا  زیادی کرده و در کمتر کشوری چاقی به عنوان یک معیار زیبایی محسووب موی شوود  ببکوه     

                                                
1. Tam 
2. Diabetes 
3. Cancer 
4. Morimoto  
5. Ischemia 
6. Rexrode  
7 . Hyperlipidemia 
8
.Hyperinsulinemia 

9. Gibbons  

10. Sasaki 

11. Ren 

12.Thompson 

13.Peto 
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اللر بودن یکی از مشخصه های زیبایی در نظر گراته می شود  به همین دلیل اکثر ااراد به کنتورل وزن و  

(  بوا توجوه بوه نتوایا ماالعوا       1395کاهش وزن اضاای تمایل پیدا کرده اند ) رحموانی نیوا و حجتوی     

مختبف در زمینه مقایسه اراوانی چاقی در میان زنان و مردان می توان گفوت کوه شویوع چواقی در زنوان      

(  بنابراین زنان بیشتر در معرض خار چواقی و  0215  1بیشتر از مردان می باشد )سازمان بهداشت جهانی

لعا  بیشتر در زمینه چاقی در این جمعیوت احسوا    معض   وابسته به تندرستی نن هستند و لشوم ماا

 می شود 

به هنگام ایشوله کردن ژن چاقی کشف شده است و  1994هورمونی پروتلینی است که در سال  0لپتین     

(  1994  3تصور بر این است که نقش مهموی در تنظویم وزن بودن و میوشان انورژی دریوااتی دارد )زانو        

دارد و بوه   5  مقدار چربی و درصد چربی بدن 4الیی با شاخص توده بدنیلبظت لپتین همبستگی مثبت با

  لبظت پ سومایی لپتوین در گوردش    (0222  6موازا  باال راتن ذخایر باات چربی  ااشایش می یابد )ارد

به طور کبی متناسب با توده باات چربی بدن است با این حال تنوع زیادی بین ااراد در ریتم شبانه روزی 

ترشح لپتین و تفاو  های جنسیتی مشخص شده است که نشان دهنده باال بوودن سواح لپتوین در زنوان     

که عوامل متعوددی سونتش و ترشوح لپتوین از بااوت      نسبت به مردان می باشد و محققین گشارش کرده اند 

(  در واقع مشخص شده است پس از خوردن لذا 1996و همکاران   7چربی را تنظیم می کنند )کانسیدین

و با ااشایش انسولین  لپتین ترشح می شود و کاهش در ساوح لپتوین بوه دنبوال کواهش انسوولین هنگوام       

 (  1996  8وضعیت ناشتا ایجاد می شود )بودان و چن 

 تغییور در جابجوائی سووخت     اشوار ناشوی از ورزش    از جمبه تنظیم کننده های بالقوه ترشح لپتین      

لبظت هورمون های سیستمیک و تاییر میشان انرژی مصرای اسوت  کواهش تووده چربوی بودن از جمبوه       

در مورد تاییر میوشان  (  1387عوامبی است که به دنبال نن ساوح لپتین تغییر می کند )حجتی و همکاران  

انرژی مصرای بر ساوح لپتین می توان گفت که تعادل منفی انرژی که با انجام اعالیت بودنی یوا کواهش    

به  در حالیکه تعادل مثبت انرژی  انرژی دریااتی به وجود می نید  ترشح شبانه لپتین را سرکوب می کند 

 (  0229  9ااشایش ترشح شبانه لپتین منجر می شود )کاتارینا بوور

بنابراین با توجه به شیوع زیاد چاقی در زنان نسبت به مردان و نظر به اینکوه چواقی بوه عنووان یوک           

معضل برای س متی است و نیش از لحاظ زیبایی برای بسیاری از ااراد دارای اهمیت زیادی اسوت  از ایون   

                                                
1. World Health Organization  
2. Leptin 
3. Zhang 
4
. Body Mass Index  

5 .Fat Mass 
6. Fried 
7. Considine                                                                                                                                                    
8. Bodan  & Chen                                                                                                                                        
9. Katarina Burr                                                                                                                                                 
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بوا بررسوی تواییر انوواع مختبوف روش      رو بررسی برخی از این عوامل تاییرگذار بر ساوح لپتین از جمبه 

های تمرینی بر میشان لپتین سرم می توان کمک قابل توجهی به ااراد مبت  به این عارضه نمود  بوه هموین   

هفته تمرین هوازی  مقاومتی و ترکیبی بر ساوح لپتین سرم  6منظور هدف از تحقیم حاضر بررسی تاییر 

 دختران چاق جوان لیراعال بود 

 

 مسئله بیان -1-2

چاقی و اضااه وزن ناشی از مصرف لذاهای پرکالری و کاهش اعالیت بودنی جامعوه را تهدیود موی          

کند  چاقی یک نگرانی برای س متی در سراسر جهان است  براسا  تعریف سوازمان بهداشوت جهوانی     

عنووان ]کیبووگرم    کیبوگرم بر مترمربع[ و اضااه وزن به 32چاقی به عنوان ]شاخص توده بدنی بشرگتر از 

میبیون نفر از  622  بیش از 0214تعریف شده است و در سال  = شاخص توده بدنی[  30-25بر مترمربع

بیبیون نفر از بشرگساالن دارای اضااه وزن بودند  به عبار  دیگر  به طوور   9/1بشرگساالن چاق و بیش از 

چواق بودنود    0214از زنوان ( در سوال    %15% از مردان و 11% از جمعیت بشرگساالن جهان )13میانگین 

(  این تعداد هشودار دهنوده اسوت اموا در سراسور جهوان ااوراد معمووال         0214)سازمان بهداشت جهانی  

 خارا  چاقی برای س متی را نادیده می گیرند 

OBلپتین محصول ژن چاقی )     
تصور  کشف شده است و 1994( هورمون پروتلینی است که در سال 1

لپتین به وسویبه بااوت    .(1998و همکاران    0)اردمن ش مهمی در تنظیم وزن بدن داشته باشدمی شود نق

چربی ترشح می شود و نوعی هورمون به حساب می نید  ولی می تووان ادعوا کورد کوه لپتوین هورموون       

نیست  چون از طریم مجموعه ای از سبول های ترشحی )لدد درون ریش( تولید نمی شود  با وجود این  

ون لپتین در محبی که تولید و ترشح می شود  عمل نموی کنود  ببکوه بور مغوش تواییر موی گوذارد  واژه         چ

ت انرژی را سرکوب (  لپتین دریاا0215  4و مهیس ویرو 3هورمون را برای نن به کار می برند )اتکو ویرو

 سوما بوه عبوت    با اینحال  ااشایش طوالنی مود  در میوشان لپتوین پ     انرژی را تحریک می کند و مصرف

که هم بور دسترسوی بوه نوورون هیپوتواالمو  و هوم در انتقوال         ؛چاقی  باعث مقاومت به لپتین می شود

(  هیپوتواالمو  کنتورل   0215های لپتین در نورون های هیپوتاالمو  تاییرگذار است )ساسواکی    سیگنال

ا توسط سونجش وضوعیت   کننده اصبی وزن بدن و تعادل انرژی است  نن هردوی جذب و هشینه انرژی ر

انرژی بدن از طریم ورودی های عصبی از محیط و همچنین ورودی های مسوتقیم هوموورال تنظویم موی     

                                                
1. Obesity 
2 .Friedman 
3. Atko Viro 
4. Mehis Viro 
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کند  لپتین یک ندیپوکین و یکی از عوامل هومورال مسلول برای هشدار به هیپوتاالمو  اسوت کوه نشوان    

 (  0215)ساساکی   انرژی کاای در محیط ذخیره شده وجود داردمی دهد 

و  کنود  مصورف لوذا را کواهش داده     لپتین بر دستگاه عصبی مرکشی  به ویژه هیپوتاالمو  ایور موی       

(  ع وه بر اینکه لپتین بر دستگاه عصبی مرکشی   0223   1ااشایش مصرف انرژی را تحریک می کند )وبر

بر متابولیسم اسویدهای  و بر کنترل اشتها و تولید انرژی مویر می باشد  مشاهده شده است که تاییر زیادی 

(  از ننجایی کوه ااوشایش    0224   3( و ترشح هورمون های دیگر دارد )مییر و گریسنرFFA)0چرب نزاد 

لبظت پ سمایی لپتین با محتوای چربی سبول های چربی تناسب دارد و میشان چاقی تحت تاییر مداخبه 

تواند وضوعیت طووالنی مود  انباشوت      های ورزشی روزانه است  لپتین می های رژیم لذایی یا اعالیت

 (  1393باات چربی بدن را به مغش گشارش کند )شهیدی و پیرهادی  

کشف لپتین منجر به نزمایش های زیادی برای شناخت بهتور عمبکورد نن شود و در بخشوی از ایون           

بر لبظت لپتوین   ماالعا  بر روی لپتین و اعالیت های ورزشی تمرکش کردند  در مورد تاییر اعالیت بدنی 

شواهد متفاوتی وجود دارد  برخی از محققین گشارش کرده اند که با توجه بوه مود  و کوالری مصورای      

اعالیت ورزشی ممکن است منجر به کاهش لپتین شود  در همین زمینه تحقیقاتی وجود دارد که تمرینا  

 5)زااریودیس ( 0222همکواران   و  4)یان  شدید و کوتاه مد  را موجب کاهش لپتین خون بیان کرده اند

(  در حالیکه برخی تحقیقا  دیگر  تغییری را در لبظت لپتین در ایر اعالیوت ورزشوی   0223و همکاران  

گشارش نکرده اند؛ در این زمینه نیش نتایا تحقیقا  انجام شده نشان می دهند که لبظت لپتین بعد از یک 

6یوو نوبت دویدن با شد  متوسط  تغییوری نموی کنود )اول   
و همکواران    7( و )کریمور 0221و همکواران    

(  از طرای اعالیت ورزشی بر لبظت برخی هورمون هوا از جمبوه   0226و همکاران   8( و )بوئاسیدا0220

تاییر قورار دهنود  تاییرگوذار اسوت      انسولین  کورتیشول و تستوسترون که می توانند لبظت لپتین را تحت

 (  0220)کریمر و همکاران  

رین ورزشی هوازی  تمرینی است که عض   بشرگ بدن را برای مدتی به طور منظم و پیوسته بوه  تم     

تمرین ورزشی هوازی با شد  متوسط تا شدید می تواند انتقال دهنوده هوای گبووکش     اعالیت وا می دارد 

سوی  (  در برر0212  9و عمبکورد انسوولین را بهبوود بخشود )دکسوون      را ااشایش داده موجود در عض  

بیشتر تحقیقا  انجام شده در زمینه تاییر تمرینا  هوازی بر لپتین  می توان گفت یک جبسوه تمورین بوا    

                                                
1. Webber 
2. Free Fatty Acid 
3. Meier and Gressner 
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    ایوری بور لبظوت   1(VO2max% حداکثر اکسویژن مصورای )  62دقیقه و شد  کمتر از  62مد  کمتر از 

سواعت پوس از    48لپتین خون ندارد  اما در تحقیقاتی که جبسه تمرین طوالنی تر و جمع نوری خون توا  

( و )بوئاسویدا و  0220تمرین ادامه یااته است  کاهش لپتوین مشواهده شوده اسوت )کریمور و همکواران        

بیشوتر تحقیقوا  انجوام     0223(  با بررسی تحقیقا  انجام گراته می توان گفت تا سوال  0226همکاران  

رزشی هوازی متمرکش بووده اسوت   گراته درباره تاییر ورزش بر میشان لپتین  بر ارزیابی نیار اعالیت های و

(  0221(   )اولیو و همکاران  0222ان    )یکه اکثر ننها روش دوی تداومی را مورد استفاده قرار داده اند 

هفتوه تمورین    10(  در ماالعه جدیدی که تواییر  0226(   )بوئاسیدا و همکاران 0220و همکاران   )کریمر

داد  یااتوه هوا کاهشوی را در لپتوین سورم و ااوشایش در       هوازی در موردان چواق را موورد بررسوی قورار      

(  در 0210هفتوه تمورین هووازی نشوان دادنود ) خورشویدی و همکواران          10تستوسترون سرم بعود از  

ساله انجام شد  گشارش ها حاکی از این بوود کوه کواهش معنوی      48تا  35پژوهشی که روی مردان چاق 

 ( 0228هوازی به وجود نمده است ) حقیقی و همکاران   هفته تمرین 13داری در میشان لپتین پس از 

تمرین مقاومتی یکی از رایجترین شکل های تمرین بدنی است که به اراوانی توسط ااراد معموولی و       

ورزشکاران حراه ای برای بهبود نمادگی جسمانی  بهبود اجرا  جبوگیری از نسیب ها و ااشایش عضوبه و  

در مورد تاییر تمرینا  مقاومتی بور لپتوین    ( 0220گیرد )کریمر و همکاران  می قدر  مورد استفاده قرار 

هفته تمورین قودرتی    6تحقیقا  بسیار کمی انجام شده است  در همین راباه در تحقیقی گشارش شد که 

در دانشجویان تربیت بدنی عبی رلم کاهش معنی دار در تووده چربوی و تستوسوترون سورم  تغییوری در      

انجوام شود     0223(  در تحقیم دیگری که در سوال  0226و همکاران  0 سرم ایجاد نکرد )نرا لبظت لپتین

تاییر برنامه های قدرتی بیشینه  هیپرتروای عض نی و تمرین مقاومتی بر لبظت لپتین سرم موورد بررسوی   

تین سرم ایجواد  معنی داری در لپ دقیقه بعد از تمرین تغییر 32به وقرار گرات و نتایا نشان داد که ب ااص

(  با 0223و همکاران   نشد   این برنامه تمرینی  لبظت گبوکش و هورمون رشد را ااشایش داد )زااریدیس

وجود تاییرا  متفاوتی که تمرینا  مقاومتی در مقایسه با روش های تمرینی دیگر می توانند بور سواوح   

کنون بسویاری از ابعواد تاییرگوذاری    د  توا نعوامل مختبف در جریان خون و باات های مختبف داشته باش

تمرینا  مقاومتی بر ساوح لپتین ناشناخته مانده است   بنابراین به نظر می رسد در مورد نیوار تمرینوا    

مقاومتی بر لپتین و ترکیب این تمرینا  با تمرینا  هوازی سواال  زیوادی وجوود دارد  اکثور تحقیقوا      

و   3ی را بوه تنهوایی روی لپتوین بررسوی کورده انود )النوت       پیشین ایرا  اعالیت های هوازی یوا مقواومت  

(  با این حال ترکیب اعالیت های هووازی  0225   5بر(  )ک0225و همکاران   4( )جوریما1997همکاران  

                                                
1. Maximal Oxygen Consumption 
2. Ara 
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4. Jurimae 
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و مقاومتی در یک جبسه )اعالیت ترکیبی( به دلیل اواید به دست نمده با اعالیت همشمان  یک اسوتراتژی  

از طراوی تمرینوا  ترکیبوی کوه رویکورد جدیودی در        ( 0212و همکواران    1بسیار معموول اسوت )روزا  

تمرینا  ورزشی مرتبط با تندرستی است  می توانود هوم نیوار ایشیولووژیکی تمرینوا  اسوتقامتی و هوم        

مقاومتی را در پی داشته باشد  ع وه بر موارد گفته شده مورد مهمی که در اکثر تحقیقا  پیشین به چشوم  

ت که اکثر نزمودنی ها مردان اللر و چاق و یوا زنوان یائسوه بووده انود  در صوورتی کوه        می خورد نن اس

(  0220و همکواران    3ا)مندوز هستند  0دختران چاق یکی از گروه های پرخار از نظر ااشایش لپتین خون

با توجه به تمام موارد اوق و نظر به ااشایش شیوع چاقی و مشک   روز ااوشون نن بوه خصوور بورای     

هفته تمرین هوازی  مقاومتی و ترکیبی بر ساوح  6ختران و زنان جامعه  هدف این تحقیم بررسی تاییر د

 لپتین سرم در دختران چاق جوان لیراعال می باشد 

 

 فرضیات تحقیق -1-3

   هفته تمرین ورزشی بر میشان لپتین سرم دختران چاق جوان لیراعال دانشگاه محقم اردبیبوی   6   -1      

 تاییر معنی داری دارد:          

 هفته تمرین هوازی بر میشان لپتین سرم دختران چاق جوان لیراعال دانشگاه محقم اردبیبی تاییر  6الف( 

 معنی داری دارد       

 هفته تمرین مقاومتی بر میشان لپتین سرم دختران چاق جوان لیراعال دانشگاه محقم اردبیبی تاییر  6ب( 

 دارد معنی داری      

   هفته تمرین ترکیبی بر میشان لپتین سرم دختران چاق جوان لیراعال دانشگاه محقم اردبیبی تاییر  6ج( 

 معنی داری دارد     

هفته تمرین ورزشی بر میشان کبسترول تام دختوران چواق جووان لیراعوال دانشوگاه محقوم        6   -0      

 اردبیبی تاییر معنی داری دارد:

                                                
1. Rosa 
2 .Hyperleptinemia 
3. Mendosa 
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   ن هوازی بر میشان کبسترول تام دختران چاق جوان لیراعال دانشگاه محقم اردبیبی هفته تمری 6الف( 

 تاییر معنی داری دارد        

    هفته تمرین مقاومتی بر میشان کبسترول تام دختران چاق جوان لیراعال دانشگاه محقم اردبیبی  6ب( 

 تاییر معنی داری دارد      

    شان کبسترول تام دختران چاق جوان لیراعال دانشگاه محقم اردبیبی هفته تمرین مقاومتی بر می 6ج( 

 تاییر معنی داری دارد     

LDLهفته تمرین ورزشی بر میشان لپیپوپروتلین کم چگال ) 6   -3      
 دختران چاق جوان لیراعال  (1

 دانشگاه محقم اردبیبی تاییر معنی داری دارد             

دختوران چواق جووان لیراعوال     ( LDLهوازی بر میوشان لپیپووپروتلین کوم چگوال )    هفته تمرین  6الف( 

 محقم اردبیبی تاییر معنی داری دارد         دانشگاه 

دختوران چواق جووان لیراعوال      (LDLهفته تمرین مقاومتی بر میوشان لپیپووپروتلین کوم چگوال )     6ب( 

 محقم اردبیبی تاییر معنی داری دارد      دانشگاه 

  ن چاق جوان لیراعال دانشگاه دخترا(LDLل )ته تمرین ترکیبی بر میشان لپیپوپروتلین کم چگاهف 6ج( 

 محقم اردبیبی تاییر معنی داری دارد     

        دختران چاق جوان  (0HDL)هفته تمرین ورزشی بر میشان لپیپوپروتلین با چگالی باال 6   -4      

 :بیبی تاییر معنی داری داردلیراعال دانشگاه محقم ارد            

     دختران چاق جوان لیراعال  (HDL)هفته تمرین هوازی بر میشان لپیپوپروتلین با چگالی باال 6الف( 

 دانشگاه محقم اردبیبی تاییر معنی داری دارد       

     ال دختران چاق جوان لیراع (HDL)هفته تمرین مقاومتی بر میشان لپیپوپروتلین با چگالی باال 6ب( 

 دانشگاه محقم اردبیبی تاییر معنی داری دارد      
                                                
1 .Low Density Lipoprotein 
2 .High Density Lipoprotein 



9 

 

       دختران چاق جوان لیراعال  (HDL)هفته تمرین ترکیبی بر میشان لپیپوپروتلین با چگالی باال 6ج( 

 دانشگاه محقم اردبیبی تاییر معنی داری دارد     

1تری گبیسرید)هفته تمرین ورزشی بر میشان  6   -5      
TG) تران چاق جوان لیراعال دانشگاه دخ    

 محقم اردبیبی تاییر معنی داری دارد:             

    دختران چاق جوان لیراعال دانشگاه محقم  (TGتری گبیسرید)هفته تمرین هوازی بر میشان  6الف( 

 اردبیبی تاییر معنی داری دارد        

    دختران چاق جوان لیراعال دانشگاه محقم  (TGتری گبیسرید)هفته تمرین مقاومتی بر میشان  6ب( 

 اردبیبی تاییر معنی داری دارد      

      دختران چاق جوان لیراعال دانشگاه محقم  (TGتری گبیسرید)هفته تمرین ترکیبی بر میشان  6ج( 

 اردبیبی تاییر معنی داری دارد       

  دختران چاق جوان لیراعال دانشگاه ( FMن )هفته تمرین ورزشی بر میشان توده چربی بد 6   -6      

 محقم اردبیبی تاییر معنی داری دارد:    

 دختران چاق جوان لیراعال دانشگاه محقم ( FMهفته تمرین هوازی بر میشان توده چربی بدن ) 6الف( 

 اردبیبی تاییر معنی داری دارد        

 دختران چاق جوان لیراعال دانشگاه محقم ( FMهفته تمرین مقاومتی بر میشان توده چربی بدن ) 6ب( 

 اردبیبی تاییر معنی داری دارد      

   دختران چاق جوان لیراعال دانشگاه محقم ( FMهفته تمرین ترکیبی بر میشان توده چربی بدن ) 6ج( 

 اردبیبی تاییر معنی داری دارد      

      دختران چاق جوان لیراعال ( BMI)هفته تمرین ورزشی بر میشان شاخص توده بدنی  6   -7      

 دانشگاه محقم اردبیبی تاییر معنی داری دارد:             

                                                
1 .Trigliserida 
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   دختران چاق جوان لیراعال دانشگاه ( BMIهفته تمرین هوازی بر میشان شاخص توده بدنی ) 6الف( 

 محقم اردبیبی تاییر معنی داری دارد         

   دختران چاق جوان لیراعال دانشگاه ( BMIشاخص توده بدنی ) هفته تمرین مقاومتی بر میشان 6ب( 

 محقم اردبیبی تاییر معنی داری دارد      

     دختران چاق جوان لیراعال دانشگاه ( BMIهفته تمرین ترکیبی بر میشان شاخص توده بدنی ) 6ج( 

 محقم اردبیبی تاییر معنی داری دارد      

 اهمیت و ضرورت تحقیق -1-4

میبیون نفر  622تعداد واقعی ااراد در معرض خار س مت به دلیل چاقی در سراسر جهان چیشی بین      

(  چاقی یکی از مشک   رایوا  0215می باشد )ساساکی   BMI>25بیبیون نفر با  5/0و  BMI>30با 

ابی  )سوهر در جوامع لربی است که روی هر دو جنس زن و مرد و در تمام رده های سنی ایر می گوذارد  

1)نامی (1372( )صارمی و همکاران  1373
(  داده های نماری نشان می دهنود کوه در   0224و همکاران    

% در زنان ااشایش داشته است  ع وه بور  16-05% در مردان و 10-02سال های اخیر مشکل چاقی تا مرز 

انسال اروپوایی چواق   % از جمعیت می15-02موارد گفته شده  تحقیقا  اخیر نشان می دهد که نشدیک به 

(  نمار چاقی در ایران هم بسیار باال تخمین زده موی شوود و بنوابر نتوایا     0224هستند )نامی و همکاران  

درصد از جمعیوت موورد بررسوی در شوهر تهوران چواق بووده انود          05پژوهش وزار  بهداشت  حدود 

سراسر جهان مشک   زیوادی   به همین منظور با توجه به اینکه چاقی در ( 1395)رحمانی نیا و حجتی  

در راباه با س متی و نیش از لحاظ زیبایی به وجود نورده است و نظر به اینکه اکثور نموار و اط عوا  بوه     

دست نمده در نقاط مختبف جهان نشان دهنده شیوع بیشتر چاقی در زنان نسبت به مردان است  به همین 

قی در زنان بسیار موردنیاز بوده و دارای اهمیت زیادی منظور ارائه راه کارهایی به منظور کاهش شیوع چا

می باشد  گروه های قومی حساسیت های مختبف به بیماری های مرتبط با چاقی مانند دیابت نشان موی  

دهند  به خصور نسیایی ها بیشتر در معرض خار ایرا  چاقی در مقایسوه بوا دیگور سفیدپوسوتان موی      

 BMI=25ن نسیایی که در ایاال  متحده و کانادا زندگی می کنند بوا  باشند  شیوع دیابت در میان ارزندا

برابر است  این پدیده تا حدی بر عهده ظرایت ذخیوره سوبول هوای بتوای      BMI=30با سفیدپوستان با  

                                                
1. Nammi 
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دارنود   BMIپانکرا  می باشد اما نسیایی ها توده چربی احشایی بیشتری نسبت به سفیدپوستان با همان 

 (  0211و همکاران   0( )چیو0229اران  و همک 1)ماسکارینک

لپتین یک هورمون مشتم ازچربی است که برای تنظیم وزن نرمال بدن ضروری است  خود لپتوین در       

درمان ااراد چاق بی ایر به نظر می رسد  اما پیشنهاد شده است که استفاده از اعالسازی مسویرهای تنظویم   

ان هداهایی برای روشهای درمانی نینده به منظور کموک بوه کواهش    کننده اشتهایی لپتین می تواند به عنو

(  از عواقب کمبود لپتین یوا تخریوب عمبکورد لپتوین موی      0221  3ویبدین وزن مورد استفاده قرار گیرد )

( 1986و همکواران    5و ااشایش چاقی اشواره کورد )بوایبی    4توان به مقاومت شدید انسولین  هیپوگنادیسم

6)اسچوارتش
(  لبظت باالی لپتین خون ارتباط زیادی بوا چواقی باالتنوه  عودم تحمول      1991اران  همک و  

گبوکش  ااشایش بیش از حد تری گبیسیرید و پراشاری خون )از طریوم ااوشایش اعالیوت سیسوتم عصوبی      

سمپاتیک( یعنی عوامل سندروم متابولیکی دارد  چنین اخت ال  متابولیکی در نهایت می تواند به بیمواری  

(  ماالعوا  اولیوه در مودل هوای      0224قببی  سکته و دیابت نوع دوم منجر شود )مییر و گریسنر    های

حیوانی با کمبود لپتین نشان دادند که لپتین قوادر بوه کواهش وزن بودن و اصو ح بسویاری از اخوت ال         

ه نیوار اعالیوت   (  تحقیقاتی وجود دارند کو 1995و همکاران   7متابولیکی مرتبط با چاقی است )پبی مونتر

ورزشی بر لپتین را بررسی کرده اند  دالیل متعددی وجود دارد که چرا پاسخ لپتین و سوازگاری هوای نن   

به اعالیت ورزشی می تواند موضوع مهمی باشد  هماناور که می دانیم اعالیت ورزشی بوه طوور موویری    

ت تاییر قرار گیرد ایون موضووع   چاقی )توده چربی( بدن را کاهش می دهد  در نتیجه اگر ساح لپتین تح

 می تواند بخشی از این مابب که چگونه اعالیت ورزشی بر چاقی تاییرگذار است را توجیه نماید  

تحقیقا  انجام شده حاکی از تفاو  تاییر ورزش هوازی و مقاومتی بر میشان لپتین در زنان و موردان       

ساعت بعد از انجوام یوک    04نشان داده شد که لپتین  سالم و بیمار می باشد؛ در همین زمینه در تحقیقی 

نوبت تمرین با وزنه در ااراد دیابتی کاهش یااته است  اما همین نوع اعالیت بر روی ااوراد عوادی چنوین    

(  ع وه بر این در تحقیقی نشان داده شد که بعود از  0221و همکاران   8نیاری را نشان نداده است )کانالی

ی در زنان جوان  لبظت لپتین کاهش می یابد  این در حالی بوود کوه هموین مود      هفته تمرین هواز 10

 ( 1997و همکاران   9تمرین تاییر معنی داری بر لپتین در مردان نداشت )هیکی

                                                
1. Maskarinec 
2. Chiu 
3 .Wilding 
4
. Hypogonadism                                                                                                                                               

5. Bailey 
6. Schwartz 
7. Pelleymounter 
8. Kanaley 
9. Hickey 
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ماابم با نتایا حاصل از یک تحقیم  ورزش های هوازی به عنوان یک روش مویر برای درمان اشوار       

ده اند؛ یکی از دالیبی که ورزش می تواند برای درموان اشوار خوون بواال     خون باال به رسمیت شناخته ش

مویر باشد  تاییری است که ورزش روی لبظت لپتین دارد  چرا که لبظت باالی لپتوین ارتبواط مثبتوی بوا     

عروقی  بیماری -اشار خون باال دارد و اشار خون باال یکی از ریسک ااکتورهای عمده بیماری های قببی

هفته تمورین   6(  در تحقیم دیگری که تاییر 0215و همکاران   1و مرگ و میر می باشد)وان  های کبیوی

هفتوه تمورین مقواومتی     6مقاومتی را بر مردان لیرورزشکار مورد بررسی قرار داد  نتایا نشان دادنود کوه   

قدر  باال تنوه و  تغییر معنی داری در میشان لپتین سرم مردان لیرورزشکار ایجاد نکرد با این وجود میشان 

(  روزا و 0215پووایین تنووه بعوود از تمرینووا  بووه طووور معنووی داری ااووشایش یااووت )منوویخ و همکوواران   

( در زمینه تمرین ترکیبی  در یک تحقیم ایر اعالیوت ترکیبوی روی سواح لپتوین سورم در      0210همکاران)

صورف نظور از تووالی )ترتیوب      مردان سالم را بررسی کردند و نتایا حاکی از این بود که  اعالیت ترکیبی

انجام نن( موجب کاهش میشان لپتین می شود  که به نظر می رسد این ایرا  به شد   اعالیوت ورزشوی   

( در تحقیوم خوود روی   0210و همکواران )  0(  در مقابول کورو    0210بستگی دارد )روزا و همکواران   

بررسوی کردنود  در تجشیوه و تحبیول     بشرگساالن چاق تغییرا  لپتین متعاقب اعالیت ورزشوی ترکیبوی را   

ساوح لپتین  تفاو  معنی داری بین دو گروه اعالیت ورزشی ترکیبی و کنترل در قبول و بعود از تحقیوم    

مشاهده کردند  در حالیکه در داخل گروه ها  هیچ تغییر معنی داری مشاهده نشود  نن هوا نتیجوه گراتنود     

شان کاای موجب  کاهش معنی دار ساوح لپتوین در  یک جبسه اعالیت ورزشی ترکیبی با این شد  به می

 ( 0210و همکاران   بشرگساالن جوان چاق نمی شود )کرو 

با توجه به اینکه کنترل مقدار لپتین خون در سنین جوانی به خصور در زنوان کوه زودتور از موردان          

بیماری های مرتبط بوا   چاق می شوند اهمیت ویژه ای دارد و از طریم کنترل وزن در زنان می توان خار

چاقی را کاهش داد و ع وه بر این با کنترل وزن می توان به ااشایش روحیه این ااراد در راباوه بوا ظواهر    

خود کمک کرد و خارا  مشک   روانی همچون ااسردگی و انشوا در ااراد چاق بوه ویوژه در زنوان را    

بوب به ویژه مویرترین شد  تمرین بورای  کاهش داد و همچنین جستجو درباره برنامه تمرین ورزشی ما

درمان ااراد چاق و نیش بهبود تناسب اندام )نمادگی جسمانی( یکی از وظایف عمده ایشیولوژیسوت هوای   

(  از طرای اکثر تحقیقا  انجام شده در موورد لپتوین     0215ورزشی به شمار می رود )وان  و همکاران  

مدنظر قرار داده اند  از این رو نیار روش های مختبوف تمورین   نیار ورزش های هوازی بر میشان لپتین را 

مقاومتی در دراز مد  بر لپتین سرم و عوامل خارزای دیگور بوه ویوژه در زنوان کوه بیشوتر از موردان در        

معرض خار چاقی قرار دارند چه می تواند باشد  امری است که هنوز پاسخ روشنی برای نن پیودا نشوده   

                                                
1. Wang                                                                                                                                                              
2. Crus                                                                                                                                                               
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به دلیل تنوع در به کارگیری وجذابیت های خار خود در ااراد چواق  چنانچوه   است  این شیوه تمرینی 

بورای چنوین ااورادی      در دراز مد  نیار متابولیک مابوبی مانند کاهش لپتین را بوه هموراه داشوته باشود    

از طرف دیگر در راباه با تاییر تمرینا  ترکیبی طوالنی مد  )هوازی و مقاومتی( که تواییر   .راهگشاست

وی تمرینا  هوازی و مقاومتی بر میشان لپتین را به شکل بارزی نمایان کند  در کشور موا اط عوا    هر د

کمی وجود دارد  از این رو با انجام تحقیم حاضر می توان گامی در جهت شناسایی هر چوه بیشوتر تواییر    

د نیوار  این نوع تمورین )تمورین ترکیبوی( بور میوشان لپتوین سورم برداشوت و شوناخت بیشوتری در موور           

 ایشیولوژیکی این نوع تمرینا  بر شاخص های بیوشیمیایی مرتبط با تندرستی به دست نورد   

 

 اهداف تحقیق -1-5

 هدف کلی: 1-5-1
هفتوه تمورین هووازی  مقواومتی و ترکیبوی بور        6هدف کبی از اجرای پژوهش حاضر  بررسی تواییر       

 حقم اردبیبی خواهد بود ساوح لپتین سرم دختران چاق جوان لیراعال دانشگاه م

 

 اهداف ویژه: -1-5-2
 دختران  یاا  یوان غیرفعیال دانشیگاه    هفته تمرین ورزشي بر میزان لپتین سرم  6بررسي اثر    -1      

 محقق اردبیلي:

هفته تمرین هوازی بر میزان لپتین سرم دختران  اا  وان غیرفعیال دانشیگاه محقیق     6الف( بررسي اثر 

 اردبیلي.

هفته تمرین مقاومتي بر میزان لپتین سرم دختران  اا  وان غیرفعال دانشیگاه محقیق    6اثر ب( بررسي 

 اردبیلي.

هفته تمرین ترکیبي بر میزان لپتین سرم دختران  اا  یوان غیرفعیال دانشیگاه محقیق      6ج( بررسي اثر 

 اردبیلي.

 

 اا  یوان غیرفعیال دانشیگاه     هفته تمرین ورزشي بر میزان کلسترول تام دختران 6بررسي اثر    -7      

 محقق اردبیلي:

هفته تمرین هوازی بر میزان کلسترول تام دختران  اا  وان غیرفعال دانشگاه محقق  6بررسي اثر الف( 

 اردبیلي.
هفته تمرین مقاومتي بر میزان کلسترول تام دختران  اا  وان غیرفعال دانشگاه محقق  6بررسي اثر ب( 

 اردبیلي.
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هفته تمرین ترکیبي بر میزان کلسترول تام دختران  اا  وان غیرفعال دانشگاه محقیق   6بررسي اثر ج( 

 اردبیلي.

 

دختران  یاا  یوان    (LDL)هفته تمرین ورزشي بر میزان لپپوپروتئین کم  گال 6بررسي اثر    -9      

 غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلي:

دختیران  یاا  یوان     (LDL)وتئین کیم  گیال  هفته تمرین هوازی بر مییزان لپپیوپر   6بررسي اثر الف( 

 غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلي.
دختیران  یاا  یوان     (LDL)هفته تمرین مقاومتي بر میزان لپپیوپروتئین کیم  گیال    6بررسي اثر ب( 

 غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلي.
ران  یاا  یوان   دختی  (HDL)هفته تمرین ترکیبي بر میزان لپپوپروتئین با  گالي بیا    6بررسي اثر ج( 

 غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلي.
 

دختیران  یاا    (HDL)هفته تمرین ورزشي بر میزان لپپوپروتئین با  گیالي بیا     6بررسي اثر    -4      

  وان غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلي:

اا  یوان  دختران  ی  (HDL)هفته تمرین هوازی بر میزان لپپوپروتئین با  گالي با   6بررسي اثر  -الف( 

 غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلي.

دختران  اا  یوان   (HDL)هفته تمرین مقاومتي بر میزان لپپوپروتئین با  گالي با   6بررسي اثر  -ب( 

 غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلي.

دختران  یاا  یوان    (HDL)هفته تمرین ترکیبي بر میزان لپپوپروتئین با  گالي با   6بررسي اثر  -ج( 

 فعال دانشگاه محقق اردبیلي.غیر

 

دختران  اا  یوان غیرفعیال   ( TG)هفته تمرین ورزشي بر میزان تری گلیسرید  6بررسي اثر    -5      

 دانشگاه محقق اردبیلي:

دختران  اا  وان غیرفعال دانشگاه ( TG)هفته تمرین هوازی بر میزان تری گلیسرید  6الف( بررسي اثر 

 محقق اردبیلي.

دختیران  یاا  یوان غیرفعیال     ( TG)هفته تمرین مقاومتي بیر مییزان تیری گلیسیرید      6ثر ب( بررسي ا

 دانشگاه محقق اردبیلي.

دختران  اا  وان غیرفعال دانشیگاه  ( TG)هفته تمرین ترکیبي بر میزان تری گلیسرید  6ج( بررسي اثر 

 محقق اردبیلي.

 

دختران  اا  وان غیرفعیال  ( FM)  ربي بدنهفته تمرین ورزشي بر میزان توده  6بررسي اثر    -6      

 دانشگاه محقق اردبیلي:
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دختیران  یاا  یوان غیرفعیال     ( FM) هفته تمرین هوازی بر میزان توده  ربیي بیدن   6الف( بررسي اثر 

 دانشگاه محقق اردبیلي.

دختیران  یاا  یوان غیرفعیال     ( FM) هفته تمرین مقاومتي بر میزان توده  ربي بیدن  6ب( بررسي اثر 

 نشگاه محقق اردبیلي.دا

دختیران  یاا  یوان غیرفعیال     ( FM) هفته تمرین ترکیبي بر میزان تیوده  ربیي بیدن    6ج( بررسي اثر 

 دانشگاه محقق اردبیلي.

 

دختیران  یاا  یوان    ( BMIبیدني ) هفته تمرین ورزشي بر میزان شیاخ  تیوده    6بررسي اثر    -2      

 غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلي:

دختران  اا  یوان غیرفعیال   ( BMIبدني )هفته تمرین هوازی بر میزان شاخ  توده  6ثر الف( بررسي ا

 دانشگاه محقق اردبیلي.

دختران  اا  وان غیرفعیال  ( BMIبدني )هفته تمرین مقاومتي بر میزان شاخ  توده  6ب( بررسي اثر 

 دانشگاه محقق اردبیلي.

دختران  یاا  یوان غیرفعیال    ( BMIبدني )وده هفته تمرین ترکیبي بر میزان شاخ  ت 6ج( بررسي اثر 

 دانشگاه محقق اردبیلي.
 

 تعریف واژگان و اصطالحات فنی -1-6

 تمرین هوازی -1 -1-6    
دقیقه( طول 0: به ورزش هایی که به طور مستمر و طوالنی مد  )بیش از تعریف نظری -1-6-1-1     

MHR) % حداکثر ضربان قبب72می کشد و ضربان قبب در هنگام این تمرینا  کمتر از 
است   (1

تمرینا  به دو روش انجام می شود: تداومی و اینتروال  این تمرینا  هوازی یا زیربیشینه گفته می شود  

تمرین هوازی موجب برخی سازگاری های ایشیولوژیکی مانند توان هوازی بیشینه و کارایی دستگاه 

  (  0226و همکاران   0عروقی می شود)تراپنین -قببی

جبسه  3هفته تمرین  6: منظور از اعالیت ورزشی هوازی در این تحقیم تعریف عملیاتی-1-6-1-2     

% حداکثر ضربان قبب به 72% تا 62دقیقه روی نوارگردان با شد   32در هر هفته شامل دویدن به مد  

 شد دقیقه استراحت بین هر دوره می با 5دقیقه ای با  12دوره  3صور  تناوبی شامل 

 

 تمرین مقاومتی -1-6-2    

                                                
1 .Maximum Heart Rate 
2. Trapening                                                                                                                                         
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تمرین مقاومتی یکی از رایجترین شکل های تمرین بدنی است که به : تعریف نظری -1-6-2-1    

اراوانی توسط ااراد معمولی و ورزشکاران حراه ای برای بهبود نمادگی جسمانی  بهبود اجرا  جبوگیری 

می گیرد  دانشکده طب ورزشی و موسسه قبب از نسیب ها و ااشایش عضبه و قدر  مورد استفاده قرار 

نمریکا   تمرینا  مقاومتی و قدر  را به عنوان شاخص مهم برنامه نمادگی جسمانی همه ااراد جامعه در 

  (  0215تمامی رده های سنی معرای کرده اند )منیخ و همکاران   

 3هفته تمرین  6تحقیم منظور از اعالیت ورزشی مقاومتی در این : تعریف عملیاتی -1-6-2-2    

تکرار و با شد   12-8ست که هر ست  3حرکت به صور  ایستگاهی که شامل  8جبسه در هر هفته با 

% یک تکرار بیشینه می باشد  ایستگاه ها شامل پر  پا  پشت پا  جبو پا  پر  سینه  جبو بازو  قایقی 62

یانیه و زمان  32احت بین هر ایستگاه نشسته کشش دوطراه به پایین و پشت بازو می باشد  زمان استر

 یانیه در نظر گراته شد  102استراحت بین هر ست 

 

 تمرین ترکیبی -1-6-3     
تمرین همشمان چند دستگاه تولید انرژی و اجرای همشمان چند نوع : تعریف نظری -1-6-3-1     

می شود  تمرین همشمان هوازی و تمرین )مانند تمرین هوازی و مقاومتی( تمرین موازی یا ترکیبی نامیده 

مقاومتی  در مقایسه با تمرین مقاومتی و تمرین هوازی سبک به صور  مجشا  به اخت ل در مسیرهای 

متابولیکی منجر می شود که تحت عنوان ایر تمرین موازی یا ایر تداخبی شناخته می شود  این نوع 

  (  0229   1به صور  مجشا می شود )هاولی اخت ل سبب ایجاد سازگاری سریعتر نسبت به تمرین کردن

هفته تمرین ترکیبی  6منظور از اعالیت ورزشی ترکیبی در این تحقیم : تعریف عملیاتی -1-6-3-2     

جبسه در هرهفته 3)اجرای کامل هر دو برنامه هوازی و مقاومتی  ابتدا تمرین مقاومتی و سپس هوازی(   

دقیقه استراحت کرده  15تمرین مقاومتی را انجام می دهند و پس از نن  می باشد  نزمودنی ها ابتدا برنامه

 برنامه تمرین هوازی را انجام می دهند  و سپس

 لپتین -1-6-4     

لپتین توسط سبول های چربی نزاد می شود و باعث احسا  سیری : تعریف نظری -1-6-4-1     

ذا ندارد  برخی محققان لپتین را ساز و کاری شده و به مغش اع م می کند که بدن نیاز به دریاات ل

  ( 0226و همکاران   0هشدار دهنده در تنظیم محتوای چربی بدن ذکر کرده اند )رونتی

                                                
1. Hawley                                                                                                                                                       
2. Ronti                                                                                                                                                           
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منظور از میشان لپتین سرم خون در این تحقیم  اندازه گیری میشان  :تعریف عملیاتی -1-6-4-2     

ساعت بعد از نخرین  04قبل از شروع تمرینا  و با خونگیری در وضعیت ناشتا  سرم نزمودنی ها لپتین

 جبسه تمرینی  می باشد 
 

 چاقی  -1-6-5    
 15تعریف کامل و جامع چاقی ااشایش تجموع چربوی در بودن بویش از     : تعریف نظری -1-6-5-1     

بیر اسیات تعرییف سیازمان بتداشیت      (. 6931)رحماني نیا و حجتي،  درصد از وزن مابوب ارد می باشد

گیلوگرم/مترمربیع تعرییف شیده اسیت )سیازمان       94،  اقي به عنوان شاخ  توده بدني بزرگتیر از   تاني

 (.7462بتداشت  تاني، 

 (6396، 6)بائونBMIطبقه بندی  اقي بر حسب  -6-6 دول 

BMI(kg/m
2
 طبقه بندی (

 کم وزن <5/61

 وزن طبیعی 3/42-5/61

 اضافه وزن 3/43-45

 6چاقی نوع  3/92-93

 4چاقی نوع  3/93-95

 9چاقی نوع  >23

 

می  32باالتر از  BMIمنظور از ااراد چاق در این تحقیم  ااراد با : تعریف عملیاتی -1-6-5-2    

 باشد  

 

 

 
 

                                                
1 .Baun 
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Abstract: 

 

     The purpose of this study was to investigate the effect of 6 weeks of aerobic, resistive 

and combined (aerobic + resistance) exercises on serum leptin levels of inactive young 

obese   girls. 

 24 inactive young obese girls volunteered to participate in this study and   were randomly 

assigned to four groups of aerobic, resistance, combined  and control exercises. The 

aerobic training group sessions were held for 6 weeks and 3 sessions per week (40-60 

minutes with 70-70% maximal heart rate) and resistance training group 6 weeks 3 sessions 

per week (60-40 minutes with 60% maximal repeat) and group Combined exercises 6 

weeks 3 sessions per week (both exercise protocols, first resistance and then aerobic). 

Blood samples were collected one day before the training began and 24 hours after the last 

training session. Leptin and lipid profiles were measured before and after the test. All data 

were analyzed using one way ANOVA test. The results of this study showed that serum 

leptin concentration significantly decreased in all three groups of aerobic training (P = 

0.009), resistance (P = 0.03) and combination (P = 0.001) after 6 weeks of training. 

 The results of this study showed that the effect of combined exercises on decreasing serum 

leptin levels was more than that of aerobic and resistance training groups and the effect of 

aerobic group was more than resistance group. 
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