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           1388: تاریخ فارغ التحصیلی     ادبیات و علوم انسانیدانشکده : 

  80تعداد صفحه: 

 تمرین درجا، تمرین انتقالی، ترکیب بدن، مردان جوان چاقکلید واژه ها: 

 چکیده:

( و ینیتمر درجا)دوچرخه ثابت + وزنه ینیتمر یوهیدو ش ریتأث یبررستحقیق حاضر،  زا هدف

 نیبه هم: روش تحقیق بود. مردان جوان چاق یبدن بیبر ترک (ای+ نرمش پو نگی)جاجیانتقال

 بیقد و وزن به ترت نیانگسال ، می 25 ±5یسن ی)با دامنه  جوان چاق مردان نفر از 40منظور،

 یبرا بیترت قد و وزن و وزن به نیاگیم و kg15/109و cm85/173درجا برابر  ینیگروه تمر یبرا

/2ا( ب kg95/106 و cm05/175ربراب یانتقال ینیگروه تمر mkg30> BMI  به طور داوطلبانه

بود که  شکل نیقرار گرفتند. روش اجرا به ا ینفره درجا و انتقال 20دو گروه  ودر انتخاب شدند

 ینیتمر یقرار گرفتند. برنامه  گروه در دو یدرجا و انتقال نیهفته تحت تمر 8ها به مدت  یزمودنآ

برنامه  نیهفته ا 8روز انجام شده و در طول  کیدرجا شامل سه قسمت بود که هر قسمت در

بوده  قهیدق 75هر برنامه  یزمان در نظر گرفته شده برا گرفت. قرار مورد استفاده یبصورت چرخش

برنامه  طبق  قهیدق 75جلسه در هفته و هر هفته به مدّت  3هم  یانتقال ینیتمر ی برنامه. ستا

 .مستقل استفاده شد t و همبستهt از یآمار یداده ها ی سهیو مقا لیتحل هیتجز یاجرا شد. برا
 مردان جوان بدن یبر وزن چرب یانتقال درجا و نیتمرنوع  دهد که هر دو ینشان م جینتا :نتایج

اما این دو نوع تمرین بر وزن بدون چربی مردان جوان تأثیر معنا داری  .دندار یمعنا دار ریتأث چاق

 یبدن آزمودن یو بدون چرب یچرب درجا بر وزن و یانتقال نیتمر ریتأث نیب  :نتیجه گیری   ندارند.

 .نداشت وجود یاز نظر آمار یمعنا دار تفاوتها

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 لفصل او
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 مقدمه : 

توسعه صنعتی و زندگی ماشینی بویژه با ورود به قرن بیست و یکم فعالیتت جستمانی انستان را بته    

سانده است شیوه های نادرست زندگی در جوامع پیشرفته یکتی از عوامتل بازدارنتده افتراد از حداقل ر



فعالیت جسمانی و رسیدن به سطوح آمادگی جسمانی است. بسیاری از مردم دچار عادات بتد ذتیایی، 

بترای مصرف نوشیدنی های ذیر بهداشتی و سیگار هستند. در بسیاری از موارد ثروت و فراوانی نعمتت 

ادگی جسمانی زیان آور است وکاهش فعالیت فیزیکی و به تبع آن کاهش آمادگی جسمانی هم علت آم

این فراوانی بر رژیتم ذتیایی جامعته اثتر گتیارده و  (.2008افزایش وزن می باشد و هم معلول آن)اور،

مترین دگی بر قدم زدن و تماشتای تلوزیتون بتر تننزندگی توام باسکون را فراهم می آورد که در آن را

ه ی است. این شیوه ی زندگی منجر به قرار دادن افراد در تعادل مثبت انرژی شده، ثمر حجسمانی ارج

آن چاقی و در نهایت بیماری های قلبی عروقی است، که امروزه بسیاری از افراد با آن دست به گریبان 

 ذیتر معمتولی نیستت.اند. مشاهده بیماری های کرونری در بیست سال میانی زندگی و یا کمتر، چیز 

ضتع  دستتگاه هتای قلبتی عروقتی  ،فقرحرکتی عامل بسیاری از بیماری های جان فرساچون چتاقی

وتنفسی وکاهش ظرفیت حیاتی ریه می باشد وسالمتی را به طور مستقیم به خطر انداخته و زندگی را 

ناراحتی های قلبتی ) چاقی بطور آشکار با بروز  (.1366برای انسان ناخوش ایند ساخته است )فراست،

عروقی، پرفشاری خون، دیابت، آسم، امراض کلیوی، مشکالت ستون فقرات و پاها و اختتالتت روانتی 

وازعوامل اصلی خطر ساز برای بروز بیمتاری هتای مزمنتی از قبیتل  .(1374رحمانی نیا،)(ارتباط دارد

آپنته ی  ،استتووارتریت ،بیماری های کیسه ی صتفرا ،سکته های مغزی ،دیس لیپیدمی ،بیماری های

 (.      1،2008خواب وبعضی از بد خیمی ها است )مرکز پیشگیری و کنترل بیماریها

هچنین توجه به کیفیت زندگی و تندرستی در جوامع امروزی بی سابقه بوده و تالش بترای ارتقتای    

مشتکالت تندرستی و پیشگیری از امراض، از اولویتهتای ملتی هتر کشتوری استت. وقتوع بستیاری از 

را می توان با پرداختن به ورزش و بتات بتردن  جسمانی و روانی که به دلیل کم تحرکی پدید می آیند

(. برای آمادگی  جسمانی دو 1976سطح آمادگی جسمانی به تاثیر انداخته و یا بر طرف کرد )سافریت،

دیگتری آمتادگی ت عنوان تندرستتی و حبخش در نظر گرفته است. یکی آمادگی وابسته به بهداشت ت

                                                 
1. Cnter for disease control and prevention  



وابسته به فعالیت بدنی. وی آمادگی وابسته بهداشت را شامل آمادگی قلبی عروقتی و ترکیبتات بتدنی 

  .(1381سرجویی،مناسب ذکر کرده است )

متردان و  اتحقیقاتی که بر روی اثرات نامطلوب چاقی و ذخیره چربی زیر پوستی انجام شتده، متفقت   

نظور کاهش وزن و کنترل ترکیب بدن به فعالیتهای بدنی بپردازند. از م بویژه زنان را بر آن داشته تا به

طرف دیگر عملکرد مناسب دستگاه گردش خون و تنفس، دارا بودن ترکیب بدنی مطلوب، استقامت و 

قدرت عضالننی مناسب، چابکی، داشتن وزن و قامت مناسب از اهدافی است که در برنامه تربیت بدنی 

شیوه های کنترل و یا کاهش وزن خود منجر به تحتت تتاثیر  امی شود ولی گاهو علوم ورزشی دنبال 

قرار گرفتن سالمتی فردی می شود. )کاهش وزن ممکن است سبب ضع  جسمانی شده، به اندامهای 

داخلی بدن از جمله کبد، کلیه ها و قلب آسیب های زیادی وارد نمایتد، لتیا بایستتی کتاهش وزن بتر 

مشاهده می شود بعضی از  ا( گاه1372فاکس،ه و تمرین مناسب انجام شود.()اساس اصول علمی، تغیی

اگتر بته میتزان  1افراد با رژیم های سخت و طاقت فرسا به کاهش وزن می پردازند. محدودیت کتالری

بافتهای بدون چربی  3و ذخایر گلیکوژن2اندک باشد موجب از دست رفتن مقدار اندکی آب، الکترولیت 

ینات نامتناسب تمراز طرفی  .(1374رحمانی نیا ،می یابد ) افزایش بروز سوء تغییه می شود و احتمال

باسن، وزن و شرایط آمادگی جسمانی بدن نیز خود می تواند آسیب زایی به همراه داشتته باشتد، کته 

 این مسوله می تواند فرد را از ادامه امر کنترل باز دارد. 

 تعریف مسئله 

یاری از کشورها از جمله ایران مشکل آفرین است وبه تدریج شتیوع فزاینتده چاقی در بس وزن بات و   

/2)بیش از   (BMI)ای می یابد.اضافه وزن در افراد بالغ بر اساس نمایه توده بدنی mkg )25  با وچاقی

/2)زنمایه توده بدنی بیش ا mkg) 30  2)نی کمتتر ازونمایه تتوده بتد تعری  می شود/ mkg) 20  و
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3. Glycogen 



انجتام شتده در کشوردرصتد  براساس مطالعتات محتدود .(39بعنوان تذری تعری  می شود ) 5/18یا

 (.1381% گزارش شده است )مظفری،8% تا 7/7% وچاقی8/24% تا3/13اضافه وزن

افتراد  مطلتوب متی باشتد.های سالمت جسمانی افراد جامعه دارا بودن ترکیب بتدنی  نشانهیکی از    

اید شتمناسبی داشته باشتد و لتیکن  BMIممکن است از نظر کمیت وزن با یکدیگر برابر بوده و حتی 

اد مانی افترترکیب بدنی آنها با یکدیگر متفاوت باشد که این خود در میزان سالمت فیزیولوژیکی و جس

 .موثر است

افراد و دامنه قرارگیتری داده  1توده بدنی خصاوزن مطلوب از طریق ارقام بدست آمده از فرمول ش    

داده های بدست آمده برای  .ها در چهار گروه چاق، اضافه وزن، طبیعی و کمبود وزن توصی  می شود

هیچ اختالفی بین دو  BMIبررسی شکل چاقی و اضافه وزن قابل استفاده نیست، چون فرمول محاسبه 

قائل می شود و این خود ضرورت استتفاده از بررستی  3 و چاقی2گروه جامعه شامل افراد سنگین وزن 

و  4دو چندان می کند. مطالعات ترکیب بدنی اصتوت  مقتادیر وزن چربتی  BMIترکیب بدنی را بدنبال 

بدن را تعیین می کنند. هدف اولیه مطالعات ترکیب بدنی تعیین درصد چربی بدن  5وزن بدون چربی 

 خصاندازه گیری ضخامت بین پوستی را بعنتوان یکتی از شتا است. از این رو متخصصین علوم ورزشی

 .(1378بوام گارتنر ،های تعیین درصد چربی بدن معرفی نمایند )

 دنی برایاهمیت و نقش فعالیت بدنی در کنترل وزن در  در این است که سطح مناسبی از فعالیت ب   

  (. 2005جلوگیری از چاقی تعین می شود )جکیک،

که دچار اضتافه وزن و ترکیتب  طالب یاد شده، پس از اینکه فرد خود را به عنوان کسیبا توجه به م   

بدنی نامطلوب است شناسایی کرد، بدون اطالع کافی از روش های کنترل وزن و تعدیل ترکیب بتدنی 

متعادل با شرایط جسمانی خود در صدد انجام ورزش بدون مشاوره با متخصصین برآیتد. حاصتل ایتن 

                                                 
1. BMI  
2. Over weighting 

3. Obesity 

4. Fat mass(fm) 

5. Lean body mass 



می تواند باعث بروز آسیب دیدگی در نواحی دیگتر بتدن شتود، چترا کته ایتن افتراد ذالبتا  اقدام خود 

 مشکالت زیر را دارا هستند: 

 رای حجم عضله پایین نسبت به کل بدن دا -1

 ایین بودن چگالی استخوانی نسبت به وزن کل بدن پ -2

 ی موثر در عضالت می شود. خود منجر به کاهش ذخایر انرژ هذیایی ذیر بهداشتی ک داشتن عادات -3

زشتی مثتل انتواع دویتدنها و ردم برخورداری از اراده و توان کافی برای انجام تمرینتات ستخت وع -4

 تمرینات هواری یا توجه به وزن ذیر طبیعی. 

 .دم تحمل افزایش ضربان و تنفس توسط افراد چاق بدنبال انجام تمرینات هواری و دویدنع -5

ی ورزشتی و کانهامد به وذکر شده مشاهده می شود که افراد فوق الیکر پس از وربا توجه به دتیل    

 مواجهه با برنامه های تمرینی فراتر از سطح تحمل به دو دسته تقسیم می شوند: 

ه دلیل عدم تحمل افزایش ضربان قلب و تنفس در تمرینات هوازی تمرینتات ختود را افرادی که ب -1

 ترک می کنند. 

شکل انتقال وزن می شود دچار آسیب دیتدگی هتایی در  به  بر اثر تمرینات هواری که افرادی که -2

، آسیب دیدگی مینیسک و حتی کمردردهای مزمن شتده و 2اندام تحتانی مثل شین الیلینت اسپلینت

د. سندیت این مطلتب، پژوهشتی استت کته تحتت عنتوان نناز ادامه تمرینات و کنترل وزن باز می ما

لل ایجاد درد ساق پا)شین اسپلینت(، در دانشجویان ورزشکار دختر دانشتگاه مشتهد بررسی شیوع و ع

. افراد تحت پژوهش بدنبال دویدن به شتین /95انجام شد و نتیجه حاصله این بود که  1373در سال 

و ایتتن عارضتته مربتتوط بتته دویتتدن و انتقتتال وزن بتتر روی ستتاق پاستتت  دچتتار شتتدنداستتپلینت 

دی که دچار اضافه وزن و ترکیب بدنی نامطلوب استت از رفی ممکن است فاز طر .(1373خوشرفتار،)

 جامعه معلول در اندام تحتانی باشد که امکان تمرینات انتقالی برای او میسر نمی باشد.
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ه ا توجته بتهمچنین مطالعه های کمی برای نشان دادن الگوی وزنی در جوانان ایرانی انجام شده وب   

 ر جمعیتتینیاز به اطالعات بیشتری در این زمینه است زیرا ساختا ،ر کشورنسبت باتی شیوع چاقی د

جامعته  وبا جوانان همراه است. مردان جوان در بیشتتر جوامتع بتازوی اقتصتادی ختانواده  اکشور اکثر

متود به روشنی درسرعت پیشرفت کشور ن ،محسوب می شوند و کیفیت زندگی وابسته به سالمت آنها 

 (. 2004می یابد )عزیزی،

ین پژوهش در جهت برطترف کتردن مشتکل چتاقی روش ابا توجه به مسایل ذکر شده برآنیم تا در    

ا طراحی کرده و در مقایسه با تمرین انتقالی حتی اتمکان بته ایتن رجمناسبی را تحت عنوان تمرین د

اندازه نسبت  ا شامل کاربا دوچرخه ثابت + وزنه تمرینی تا چهرجسوال پاسخ دهیم که: روش تمرینی د

+ نرمشهای ایستاوپویا بر ترکیب بدنی افراد منتخب اثتر متی 1جاجینگبه روش تمرینی انتقالی شامل 

 ؟گیارد

 ضرورت و اهمیت انجام پژوهش 

ی یابد این ا ابهامی وجود داشته باشد انجام پژوهش و مطالعه ضرورت میهر زمان سوالی مطرح شود    

یتن تمرینی بر شاخص های بدنی نیز صدق می کنتد. تحقیتق در انظریه درباب اثر روش های مختل  

رد امعته متوجمیم آنها به عبا یکدیگر تناقض داشته و یا ت ازمینه به یافته های بسیاری رسیده که بعض

 نظر میسر نیست. 

هتای  خصثیر هر کدام از شیوه هتای تمرینتی بتر شتاأاکثر پژوهشهای انجام شده درصدد مطالعه ت   

 خصثیر دو شیوه تمرینی بتر تغییترات شتاأبدن بوده است و یا اینکه به مقایسه ت ب بدن ترکی بررسی

بدنی پرداخته است. و لیکن سوابق تحقیق نشان می دهد که تقریبا تمتام تحقیقتات  ترکیب بدن های

انجام شده در مجموع از دیدگاه فیزیولوژی ورزشی به این موضوع نگریسته است، در صورتی که بعضی 

های تمرینی ممکن است از جنبه تووریک و حتی فیزیولوژیک پاسخ دهی مناسبی داشته باشند.  شیوه

نمی توان به نتایج اساسی و قابل توجه دست یافت؛ زیترا  ظاهری جسمانی ولی بدون توجه به مسائل 
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یجته که ورزشکار آسیب دیده نه تنها توان انجام ادامه تمرینات را ندارد بلکه ممکتن استت بته ایتن نت

برسد که ورزش بجای ایجاد سالمت برای وی منجر بروز عوارض فیزولوژیک در او شده و این با اهداف 

 متعالی تربیت بدنی و علوم ورزشی تضاد دارد.

چاقی در افراد جوان ازآن جهت حائز اهمیت است که شروع این پدیده در سنین نوجوانی و جوانی با    

%متوارد ( مترتبط استت )ستازمان بتین المللتی 50ل از آن )در بروز آن در بزرگسالی وعتوارض حاصت

 (. 3،2005چاقی

ی های بیمار ،بر اساس بررسی های انجام شده در ایران یکی از علل اصلی مرگ بخصوص در مردان   

ه بت(. ازایتن رو 1970ارتباط آن با اضافه وزن و چاقی انکار نا پتییر استت )بایتل،عروقی است و -قلبی

 نونی اضافه وزن بیش از هر زمان دیگری نیازمندیم. ترسیم وضعیت ک

ین افتراد پژوهش برآنیم بدانیم آیا روش تمرینی درجا می توانتد بترای افتراد چتاق و همچنت ندر ای   

یتن از جهتاتی اآسیب دیده در اندام تحتانی و معلولین ویژه جایگزین روش انتقالی شود یا نه؛ زیرا که 

ب ستب، ترذیتده برتری دارد، از جمله توانایی انجام فعالیت با شدت مناروش تمرین برای افراد ذکر ش

 بیشتر آنها به فعالیت و جلوگیری از آسیب های وارده به مفاصل زانو و مچ استخوان پا.

 لی بتر ترکیتبدر این تحقیق در نظر داریم با مقایسه و بررسی تاثیر و فعالیت تمرینی درجتاو انتقتا   

ساستی شهر اهر مراجعه می کنند به ایتن ستواتت امکان های ورزشی که به  بدنی مردان جوان چاقی

 پاسخ دهیم:

ثیر یا متغیر مستقل )تمرین درجا و انتقالی ( بر متغیر وابسته )ترکیب بدنی مردان جتوان چتاق (تتاآ -

 معنی دار داشته است یا خیر ؟

 یشتری بر هر یتک از متغیتر هتایداشته کدامیک از متغیرهای مستقل تاثیر ب اگر تاثیر معنی داری -

 وابسته خواهد داشت؟

 

                                                 
1. Internasional Obesity task force  



 اهداف پژوهش

 هدف کلی:

 مقایسه تاثیر دو روش تمرینی درجا بر ترکیب بدنی مردان جوان چاق. -

 :اهداف ویژه

 .انتقالی بر ترکیب بدنی مردان جوان چاق تمرین ثیرأاندازه گیری ت -

 .دان جوان چاقثیر تمرین درجا بر ترکیب بدنی مرأاندازه گیری ت -

 جوان چاق.  نثیر تمرین درجا و انتقالی بر ترکیب بدن مرداأمطالعه اختالف ت -

 فرضیه های پژوهشی: 

 ثیر معنی داری دارد. أتمرین درجا بر میزان چربی بدن مردان جوان ت -1

 عنی داری دارد.مثیر أتمرین انتقالی بر میزان چربی بدن مردان جوان ت -2

انتقالی بر میزان چربتی بتدن  تأثیر تمرینات بر میزان چربی بدن مردان و ینات درجابین تاثیر تمر -3

  .مردان تفاوت معنی داری وجود دارد

 ثیر معنا داری دارد. أتمرین درجا بر وزن بدون چربی بدن مردان جوان ت -4

 ثیر معنا داری دارد. أتمرین انتقالی بر وزن بدون چربی بدن مردان جوان ت -5

انتقتالی بتر وزن  تتاثیر تمرینتات بر وزن بدون چربی بدن مردان جتوان و ثیر تمرینات درجاأن تبی -6

 بدون چربی بدن مردان جوان تفاوت معنی داری وجود دارد. 

 محدودیتهای تحقیق

 محدودیتهای قابل کنترل: 

 ساله اتخاب شدند.   525 ها در هنگام انتخاب از بین افراد ها: تمام آزمودنی سن آزمودنی -

درجته  428درجه حرارت محیط : میانگین درجه حرارت محیط تمرین در طول انجام تمرینتات  -

 سانتی گراد بود. 

 



 محدودیت های غیر قابل کنترل 

اده ی قابل استتفتمرینات با وزنه: از آنجا که شدت وزنه تمرینی ارتباط مستقم با وزن وزنه ها شدت -

 رینی این گروه قابل کنترل نمی باشد. مدر تمرینی شدت ت

ستاعت ایتن  24غییه افراد: به علت عتدم کنتترل و بررستی رفتتار ذتیایی آزمتودنی هتا در طتول ت -

 محدودیت ذیر قابل کنترل می باشد. 

ط، کنترل این حل آزمون: بدلیل در اختیار نداشتن وسایل مربوط به تنظیمات رطوبت محیمرطوبت  -

 عامل مقدور نبود. 

 عدم اطالع از میزان انگیزش  -

 تعریف عملیاتی واژگان: 

: به ضخامت قسمتی از چربی بدن که زیر پوست، در قستمتهای مختلت  1ضخامت چربی زیر پوست -

 ر قابل اندازه گیری است و به میلی متر بیان می شود.پبدن مردان و زنان تجمع می یابد که با کالی

: وزن بدن انسان شامل اجزاء گوناگون می باشند. بطور کلی وزن بدن شامل وزن بدون 2ترکیب بدن - 

می باشد. نسبت ،چربی که تشکیل شده از عضله، استخوان و وزن چربی که شامل چربی بدن می شود

 .بین وزن چربی و وزن بدون چربی را ترکیب بدنی گویند

بدن اطالق می شود که شامل چربی متی شتود. و بتا فرمتول : به درصدی از وزن 3درصد چربی بدن -

 بدست می آید. 

ق متی شتود کته در که شامل دوچرخه ثابت و وزنه تمرینی است اطال: به تمریناتی 4تمرینات درجا -

تمرینات انتقال وزن اندام تحتانی بصورت حرکت مرکز ثقل در طول و عترض، وجتود هنگام انجام این 

 ندارد. 

                                                 
1. Subcutaneous fat 

2. Body composition 

3. Body fat percentage 

4. Statianory Exercise 

 

 



ینگ، نرمش ایستا و پویا اطالق می شتود کته در جاج: به مجموعه تمرینات شامل 4تقالیتمرینات ان -

هنگام انجام این ترینات انتقال وزن بر روی اندام تحتانی همراه با حرکت مرکز ثقل در طتول و عترض 

 وجود دارد. 

ان و مل عضله، استتخوبه وزن کل بدن منهای چربی بدن اطالق می شود که شا وزن بدون چربی: -

 ... می شود. 

 به وزن چربی های بدن اطالق می شود.  وزن چربی: -

: شاخص نسبتا  معتبری استت بترای انتدازه گیتری چتاقی در 5(BMIشاخص جرم یا توده بدن) -

مطالعات جمعیتی بزرگ که از تقسیم وزن بدن بر حسب کیلوگرم بر مجیور قدر بر حسب متر بدست 

 می آید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1.Transmission Exercise 

Body mss index.2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 مبانی نظری و

 پیشینه تحقیق

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه :
در فصل اول به بیان طرح تحقیق، ضرورت و اهمیت، اهداف و فرضیه ها، محدودیتها و اصتطالحات    

حاضر، ابتدا به بیان مبانی نظری  از جمله ترکیتب بتدن، کاربردی در این پژوهش پرداختیم. در فصل 

درصد چربی بدن ، تکنیک های اندازه گیری ترکیب بدن وتفاوت های سن  بافت چربی ، چگالی بدن و

 تحقیقتات انجتام گرفتته در خصتوص و جنس در توزیع چربی و ترکیب بدن پرداخته می شود، آنگتاه

ارتباط تمرین و ترکیب بدن،تأثیر نوع تمرین در کاهش چربی، تأثیر پروتکل های تمرینی مختلت  بتر 

تأثیر همزمان رژیم ذیایی و تمرین بر ترکیب بدن آزمودنی ها و... بیان می  ترکیب بدنی آزمودنی ها ،

 شود.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 بخش اول

 زمینه نظری پژوهش :

فزایش وزن وچاقی از مسائل عمده ی بهداشتی محسوب می شود و دومین عامل قابل پیشگیری از ا   

جامعه رابطه ی معنی داری با سطح ستالمت  مرگ) بعد از سیگار ( معرفی شده است و وضعیت آن در

در  Globesityآن جامعه دارد. در سالهای اخیر شیوع آن رو بته افتزایش استت واستتفاده از کلمته ی 

بعضی از گزارش ها نشانگر شدت و وخامت این مشکل در سطح جهتانی استت )موسسته بتین المللتی 

 6/1 ،ستوی ستازمان جهتانی بهداشتتاز  2005(. بر اساس آمار منتشر شتده در ستال 6،2007چاقی

میلیون نفر از آنانبته طتور  400سال (در جهان اضافه وزن دارند و حداقل  15بیلیون بزرگسال )باتی 

بیلیون فرد بزرگستال بتا اضتافه وزن 3/2این رقم  2015چاق هستند و انتظار می روددر سال  ،بالینی

؛ ستتازمان جهتتانی  2،2006یماریهتتامیلیتتون فتترد چتتاق برستتد )مرکتتز پیشتتگیری و کنتتترل ب 700و

 (.20063،بهداشت

%ودر 2/54سازمان جهانی بهداشت شیوع چاقی واضافه وزن را در کشور های ختاور میانته در زنتان    

در این کشورها  ،نفر در سال را  150000% گزارش کرده است که این مساله مرگ حدود 4/31مردان

بر اساس گزارش اخیر سازمان جهانی بهداشت از کتل (در جمهوری اسالمی ایران 51باعث می شود .)

مورد است  268000آن که شامل  %70، مورد(385000)2002آمار مرگ های گزارش شده در سال 

                                                 
1.IOTF 

2.CDC 

3.WHO  



مربوط به بیماری های مزمن بوده که اضافه وزن وچاقی از اصلی ترین علل آن محسوب می شود . این 

% گزارش کترده 70و 54به ترتیب  2005انی در سالسازمان شیوع اضافه وزن را در مردان و زنان ایر

 (      2005است .)سازمان جهانی بهداشت،

 ترکیب بدن 

 سه جزء اصلی ساختمان بدن عبارتند از: عضله، چربی و استخوان. 

راتتر از فکه درصتد وزن چربتی در خانمهتا  طوریه در ترکیب بدنی، جنس بیشترین تاثیر را دارد. ب   

روی  بطور متوسط، درصد چربی، عضله و استخوان طبق برآوردهتای انجتام شتده بترآقایان می باشد. 

 بدین قرار است :  kg 57 -70انتی متر و وزن س 160-175سال با قد  20-25افراد 

 درصد.  45تا  35 -عضله    -

 درصد.  15تا 12  -استخوان  -

 ( 1379پور ، رمضاندرصد ) 27تا 15   -چربی   -

منتد.     چربتی بتدن متی نا عضله و استخوان را وزن بدون چربی و وزن چربتی را وزن بطور کلی وزن   

 هر گاه وزن چربی بدن از کل وزن بدن کم شود آنچه باقی می ماند وزن بدون چربی است. 

 بافت چربی : 

های چربی تشتکیل شتده  می نامند. این بافت از سلول 1مخزن یا انبار چربی  تبافت چربی را معمو   

های تغییر شکل یافته ای هستند که قادرند تتری گلیستریدهای  های چربی فیبروپالست است. سلول

در صد حجم سلول چربی برسد.  80-95خالص را ذخیره نمایند. میزان این ذخایر می تواند به حدود 

ار متی گیترد، یتا طتول رتری گلیسیرید ها عموما بصورت مایع هستند. وقتی فرد در معرض سترما قت

جیره اسید چرب کوتاه تر می شود، یا به صورت ذیر اشباع تر در می آید، این عمل سبب متی شتود زن

که تری گلیسیریدها همچنان مایع باقی بمانند. اهمیت این قضیه در آن است که فقط چربی مایع می 

 ط ستلولا توستهتواند هیدرولیز شده و به خارج از سلول انتقال یابد. عالوه بر ذخیره تتری گلیستیرید

                                                 
1. Fat depots 



        هتا استیدهای چترب و تتری گلیستیرید بستازند هتا قادرنتد از کربتو هیتدرات های چربی، این سلول

(. چاقی به عنوان اختالل ترکیب قیزیکی که به صورت افزایش نسبی یا مطلق میتزان 1377)هی وود،

  (. 2008تعری  می شود )اور، ،که سالمتی را به مخاطره می اندازد ،بافت چربی بدن

به طتور  . های مربوط به بافت چربی آن است که چربی به هر اندازه نامطلوب است یکی از بد فهمی   

ها بعد از آب و الکترولیت ها بیشترین موادی هستند که متورد استتفاده انستان قترار متی  کلی چربی

فت بافت چربتی در واقع با .از منابع انرژی مورد استفاده انسان را تشکیل می دهد %30د و حدود رنگی

در ذخیره انرژی، پوشش و محافظت بدن نقش مهمی را ایفا می کند، لیا در اوایل زنتدگی مقتدار تزم 

ظاهر می شود و  ماهگی جنینی 5/3چربی بدن زیاد می شود. بافت چربی برای نخستین بار در حدود 

ر بدو تولد حدود نیم کیلتو از آن پس در دو ماه آخر بارداری افزایش می یابد، با این حال وزن چربی د

سپس بته تتدریج تتا  ه،است. مقدار بافت چربی طی شش ماه اول بعد از تولد بسرعت افزایش پیدا کرد

ایش می یابد. بافت چرب در طی دوره نوجوانی نیز افتزایش زسن هشت سالگی در پسران و دختران اف

نمو با افزایش تعداد و حجم سلولی  می یابد که این مقدار در دختران بیشتر است. وزن چربی در دوره

زیادتر می شود، لیکن افزایش حجم سلولی تا رسیدن به مرحله بلوغ چشمگیر نیست. چتاقی افتراد در 

دوران طفولیت و کودکی کامال  متفاوت است. یک نوزاد چاق الزاما  یک کودک فربه نخواهدشد. پس از 

ربی نسبی او بدست می آید، بطوریک کودک اینکه کودک به سن هفت یا هشت سالگی رسید مقدار چ

هشت ساله چاق بیشتر در معرض چتاقی در بزرگستالی استت. همچنتین بته نظتر متی رستد هتر دو 

جنس)میکر و مونث( در بزرگسالی تمایل به کسب چربی بیشتری دارند که به نوعی بازتتاب تغیتر در 

سالگی رو بته کتاهش  50ی بعد از ی آنهاست. وزن بدن بطور کلا نو سطح فعالیت جسم برنامه ذیایی

  است، لیکن این کاهش ممکن است نشانه تحلیل توده عضله و استتخوان باشتد، نته مقتدار چربتی آن

% پسرانی که در کتودکی چتاق 10% دختران و30(.  مشخس شده است که در حدود1377)هی وود،

دار چربی که در بدن ذخیره مق (.1990-1999بوده اند به افراد بزرگسال چاق تبدیل شده اند )گوران،

 است توسط دو عامل مهم تعیین می شود: 



 های چربی.  لهای ذخیره کننده چربی یا سلول ال  : تعداد سلو

 های چربی.  ب : اندازه یا ظرفیت سلو

ر د بته طتونکه به سن بزرگسالی رسیده ا یهای چربی دیگر در افراد مشخص شده که تعداد سلول   

ر تمرین و پرهیز ذیایی کاهش نمی یابند. هنگام کتاهش وزن در بزرگستاتن کته نان موثری در اثآنچ

تعداد آنها. ولی  ههای چربی است که کاهش می یابد و ن شامل کاهش چربی است، بیشتر اندازه سلول

تمرین بدنی و برنامه ذیایی که در دوران کودکی اعمال می شود می تواند باعث کاهش اندازه و تعتداد 

  (.1373)نیکزاد، چربی در بزرگسالی شود های سلول

حتی اگر این تمرین بدنی و برنامه ذیایی تا دوران بزرگسالی ادامه نداشته باشد، این موضوع بیتانگر    

مقتادیر  مناسب در سال های اولیه زندگی استت  اهمیت تدوین یک عادت ذیایی و یک برنامه ورزشی

زیاد چربی در زنان از قرار معلوم مربوط به وظیفته ای  ریقادمچربی بین افراد دو جنس فرق می کند، 

است که خانمها در برابر تولید نسل دارند، الگوهای ذخیره ای چربی در برای هر فرد از طریق ژنتیتک 

تعیین می شود. هورمون استروژن موجب تجمع چربی در نواحی ران، سترینی و پستتان خانمهتا متی 

ه خاطر سطوح کمتر استروژن چربی کمتری دارند. همچنین مردان شود. مردان در محلهای یاد شده ب

 (1381)رمدان،چربی بیشتری در پشت ، شکم و در محل با تی استخوان خاصره دارند

 چگالی بدن و درصد چربی بدن : 

 همانطور که بیان شد وزن بدن از وزن چربی  و وزن بدون چربی یا وزن خالص تشکیل می شود .   

کنترل میزان چاقی اندازه گیری وزن بدن معمول استت امتا بعنتوان یتک عامتل معتبتر اگر چه برای 

محسوب نمی شود چرا که ممکن است وزن بدون چربی افزایش یابتد کته در ایتن صتورت وزن بتدن 

اما به میزان چربی بدن افزوده نشده است. بهترین روش برای کنترل وزن وجلوگیری  ،افزایش می یابد

درصد چربی بدن نیز  (. 1386زه گیری وزن چربی یا درصد چربی بدن است )کاشن،از چاق شدن اندا

که نسبتی از کل وزن بدن است وزن چربی محسوب می شود . درصد چربی بدن از چگالی بدن اندازه 

گرفته می شود . امکان دارد دو نفر که از لحاظ قد و وزن بدن یکسانند در میزان درصتد چربتی بتدن 



را بعنوان استانداردی برای ارزشیابی ترکیب بتدن بکتار متی  آن و به این علت است کهمتفاوت باشند 

بریم. اگر درصد چربی بدن و وزن بدن معلوم باشد می توان وزن چربی و وزن بدن چربتی را محاستبه 

 نمود.

ن هر چند اضافه وزن داشتن و چاقی اذلب به جای هم به کار برده می شوند ، تفاوت های مهمی بی   

آنها وجود دارد. اضافه وزن ، وزنی است که از وزن طبیعی با توجه به جنسیت ، قد و استتخوان بنتدی 

                              بیشتتتتر بایتتتد. –براستتتاس هنجارهتتتای متتتورد قبتتتول شتتترکت هتتتای بیمتتته  –هتتتر فتتترد 

م )بتواچاقی ، تجمع اضتافی وزن چربتی استت کته بته صتورت درصتد چربتی بتدن بیتان متی شتود 

 (. 1378گارتنر،

 تکنیکهای اندازه گیری ترکیب بدنی 

ارزیابی ترکیبات بدن جهت ارائه توصیه های تزم در مورد شخصتی کته نیتاز بته کتاهش وزن و یتا    

های مختلفی جهت ارزیابی ترکیبات بتدن وجتود  کاهش درصد چربی بدن دارد، ضروری است . روش

 (2006:)کیوکندال،ها عبارتند از می پردازیم. این روش ها دارد که به طور خالصه به هر یک از روش

 زن :وجداول استاندارد قد و 

در این روش جداولی تهیه شده اند که استانداردهای قد و وزن را مورد بررسی قرار می دهند . ایتن    

بته  جداول که برای خانمها و آقایان به طور جداگانه طراحی شده اند ، برای قدهای متفتاوت بتا توجته

سن افراد و وزنهایی را به صورت کم ، متوسط و زیاد پیشنهاد می کند . استفاده از ایتن جتداول روش 

خوبی برای کنترل وزن نبوده چرا که بین اضافه وزن و چربتی اضتافی تفتاوت قائتل نمتی شتوند . در 

اد مسن ممکتن وزن بویژه در افر -در این مورد نشان داده شد که اطالعات جداول قد، تحقیقات شفارد

 .(1989شفارد،)است گمراه کننده  باشد 

 :شاخص توده بدن



اوت کته این روش نیز مثل روش قبل از اطالعات مربوط به قد و وزن استفاده می کنتد بتا ایتن تفت   

ورت زیر صجداولی در این زمینه وجود ندارد. به عالوه روش بدست آوردن آن نیز متفاوت است که به 

 می باشد:

 BMIوزن به کیلوگرم:  متر/ مجیور قد به                                                                      

 ا بتمستاوی  BMIکیلوگرم وزن داشتته باشتد دارای  77سانتی متر قد و  178برای مثال فردی که    

(2/ mkg) 3/24 . خواهد بود 

   BMI   2)مطلوب برای زنان بین/ mkg)21   2)و بترای متردان بتین 23تا/ mkg) 22  متی  24تتا

متردان بته  بترای 3/27برای زنتان و  8/37باتتر از   BMIباشد. خطر بیماری قلبی عروقی در افراد با 

 سرعت زیاد می شود .

ن         ستتال بایتتد بتتی 01گتتزارش موسستته ایفتترد شتتاخص تتتوده بتتدن در کودکتتان زیتتر  براستتاس   

(2/ mkg )20- 14  2سال بتین ) 18و در افراد باتی/ mkg)26-18  باشتد در دختتران و پستران

 .(1386)کاشن،دامنه طبیعی شاخص توده بدن کمی اختالف دارد 

 : 7ناسنسبت دور کمر به دور ب

ا بتر دور رت از روی ناف به سانتی متر اندازه گیری متی شتود ی ، درسیدور کمر توسط متر پارچه ا   

قستیم ی ، درست روی برجستگی بزرگ استخوان ران اندازه گیری شده تیباسن که توسط متر پارچه ا

ن می کنیم نسبت بدست آمده بعنوان شاخصی برای تعیین میتزان چتاقی فترد بته کتار متی رود . ایت

فرادی که این باشد و در ا 8/0و در زنان کمتر از  9/0کمتر از  شاخص در افراد معمولی باید در مردان

در جمعیتت  های داده شده باشد ، احتمال بروز ناراحتی های قلبی وجود دارد . نسبت بزرگتر از ارزش

ن شاخص ای اقلیمی ، جغرافیایی و فرهنگی ایههای آماری در کشورهای مختل  ، با توجه به وضعیت 

 (.1386)کاشن، تغییر می کند

 اندازه گیری محیط و قطر بدن :

                                                 
1.WHR 



تتی این روش نسبت به روش های دیگر آسانتر است ولی دقت کمتری دارد. کچ و مک آردل معتاد   

معتادتت  برآورد چربی بدن از طریق اندازه گیری محیط سه قسمت بدن تهیه نمودند. از ایتن برایرا 

 رد.می توان دوگروه فعال و ذیرفعال را با هم مقایسه ک

طریق  ها از وسایل اندازه گیری در این روش متر، کولیس های مختل  و سنجش وزن بدن آزمودنی   

 (.1373)نیکزاد، ترازو می باشد

 

 روش هیدرواستاتیک )اندازه گیری از طریق وزن کردن در زیرآب(:

فتن فترد در فتروربا استفاده از قانون ارشمیدس ، درصد چربی بدن را می توان از چگالی بدن که با    

 زیر آب بدست می آید ، محاسبه نمود. در ایتن روش تعیتین وزن بتدن در آب و خشتکی و همچنتین

 ی بیشتتریحجم باقی مانده در ریه تزم است . این روش مستلزم وسایل گرانبهایی است و دارای روای

 ورد نیتازیز وستایل متاندازه گیری و ن براینیز می باشد و از معایب آن می توان به زمان مصرف شده 

 اندازه گیری اشاره کرد.

 :1روش تعیین چربی زیرپوست

ز بتدن اروش تعیین ترکیبات بدن با استفاده از اندازه گیری ضخامت چین پوستی در نواحی ختاص    

 بیشترین استفاده را در مقایسه با روشهای دیگر داشته است.دتیل این امر عبارتند از :

شند این موقعی که مجریان آزمون به خوبی تعلیم دیده با ار کردن آزمون :الف: دقت و قابلیت تکر

ار بلیتت تکترروش پایایی دارد و نتایج از روزی به روز دیگر و از مشاهده گری به مشاهده گتر دیگتر قا

 شدن دارد.

اجرای روش ضخامت چربی زیرپوستت ستاده استت ، خجالتت آور نیستت  ب: سادگی و هزینه کم :

 دیگران آسان است و ابزار مورد نیاز آن گران قیمت نیستند. آموزش آن به

                                                 
1. Skin fold method 



پژوهشهای اخیر نشان می دهند که تنهتا چربتی کتل بتدن نیستت کته بته  ج: ذخیره های چربی :

تندرستی وابسته است بلکه محل ذخیره های چربی نیز حائز اهمیت است. به نظر می رسد که چربتی 

 د تا چربی کلی بدن .دور شکم عامل خطرناکی برای طول عمر باش

افراد زمانی می توانند آگاهی بهتری از مفهوم چربی اضافی بدن بدست آوردند که واقعتا   د: آموزشی :

چربی بدنشان را اندازه بگیرند. آنگاه آنها باید با بکار بردن ارزیابی های عینی ، نظیر نشگون گرفتن یک 

 اینچ از تیه پوست پیشرفتشان را بررسی کنند .

افزایش چربی بدن به تجمع چربی زیرپوست منجتر متی شتود کته مقتدار  : اندازه گرفتن چربی :ه 

چربی ای است که می توان آنرا با نشگون گرفتن مشخص کرد؛ بنابراین حتی اگتر خطتایی در بترآورد 

های چربی زیرپوستی به معنی کاهش  درصد چربی بدن وجود داشته باشد، کاهش در مجموع ضخامت

اساس استفاده از اندازه گیری چربی بدن به این طریتق ایتن  (.1378)بوام گارتنر، بدن استدر چربی 

ت واقع استت . انتدازه گیتری ضتخامت سدرصد کل محتوی چربی بدنی در زیر پو 50است که تقریبا  

چربی زیرپوست از طریق گرفتن چین پوستی و چربی اطراف عضالت در نتواحی مشتخص ، از طریتق 

نام کالیپر صورت می گیرد . این وسیله ضخامت پوست را به میلی متر اندازه گیتری متی وسیله ای به 

در این روش بسته به فرمول ، جدول یا نوموگرام مورد استفاده جهت تخمتین درصتد چربتی    کند . 

بدنی از نواحی مختلفی از بدن مثل جلو بازو ، پشت بازو ، فوق خاصره ، تحتت کتفتی ، ران ، ستینه ، 

 و ... اندازه گیری به عمل می آید. شکم

 محاسبه درصد چربی با استفاده از وزن مخصوص

برای بدست آوردن وزن مخصوص ، ابتدا سن آزمودنی به سال را ثبت می کنتیم . ستپس ضتخامت    

چربی سه قسمت سینه ، پشت بازو و تحت کت  را به دست آورده و مجموع آنها را به همتراه ستن در 

 ر می دهیم :فرمول زیر قرا

     4233 000244/00000055/000131252/01125025/1 xxxBD  



چربی قسمت های سینه ، پشت بازو ( مجموع ضخامت 3xوزن مخصوص ، ) BDدر این فرمول    

 ( سن به سال می باشد .4xتحت کت  و )و

شتته باشتد ، وزن مخصتوص تزم به یادآوری است که هر چه فرد چاق تر باشد و چربی بیشتری دا   

 کمتری خواهد داشت .

برای تعیین درصد چربی بدن ، با استفاده از وزن مخصوص که قبال  روش اندازه گیری آن ذکر شتد    

 (1386)کاشن، :براساس فرمول زیر عمل می کنیم

100142/4
57/4
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Abstract 

Purpose: The purpose of this study was to comparison of the effect, two in-place  (fixed 

exercise bike + weightlifting) and transitional training methods(dynamic exercise+ 

jagging)on body composition in obese young men. Methods: The same order, 40 young 

obese men(with age 25±5years, average height and weight, respectively for in-place 

training group 173/85cm and 109/15kg also average height and weight, respectively, 

for transitional traning group175/05cm and 106/95kg)with a BMI>30 2/ mkg  

voluntarily were selected and divided in two groups, including: in-place training  

(N=20) and transitional traning (N=20). Method of execution: both groups this study 

was to in-place and transitional traning for 8 weeks. In-place training that includes 3 

sessions in each week in during the 8 week, program was used as rotational. Time 

considered for each program is 75 minutes. Transitional training that includes program 

3 sessions in each week, every session  lasted for 75 minutes. Independent and paired t-

test were used for analyzing data(P<0.05). Results: Both training program significantly 

reduces on fat mass in obese young men. also Both training no significant effect on lean 

body mass (LBM). Conclusion: Between effects of in-place training and transitional 

training on weight of fat and lean body mass (LBM) in obese young men not 

significantly different.                     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



 

 
Department of Physical Education 

 

 

 

Tittle of thesis 
The Effect of two in-place and transitional training methods on 

fat young mens  body composition. 

 

Supervisor: 

 

Bolboli Lotfali (Ph.D)., Assist. Prof. of Physical Education 

 

Advisor: 

 

Naghi zadeh Abbas (Ph.D)., Assist. Prof. of Physical Education 

 

Zahed Adell (Ph.D)., Assist. Prof. of Physical Education 

 

By 
 

Behzad Azadi 

 

 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

 

Cep - 2009 
 


