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مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر مداخله هشتهفتهای تمرینات اینتروال با شدت باال به همراه مصرف مکمل شیر بر اشتها و
ترکیب بدن زنان چاق
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چکیده
کنترل اشتها و تعادل انرژی کلیدی برای کنترل وزن است .هدف از تحقیق حاضر تأثیر هشت هفته
تمرین اینتروال با شدت باال به همراه مصرف شیر بر اشتها و ترکیب بدن زنان چاق است .تعداد  30نفر از
زنان چاق بهعنوان نمونههای در دسترس در این پژوهش شرکت کردند .افراد با آرایش تصادفی در سه گروه
کنترل ،تمرین +شیر و تمرین تقسیم شدند .آزمودنی گروههای تمرین به مدت هشت هفته به انجام تمرین
 HIITدرجا با شدت  70تا  90درصد  VO2maxپرداختند .برای اندازهگیری اشتها ،از پرسشنامههای VAS
استفاده شد .در این تحقیق گروه تمرین  +شیر مقدار  236میلیلیتر شیر ده دقیقه بعد از ورزش مصرف با اسکن  QRفوق میتوانید جزئیات مقاله حاضر را در
کردند .برای تحلیل دادهها از آزمون  tهمبسته و وابسته در سطح معناداری
 Pبا نرمافزار  SPSSسایت  www .jahssp.azaruniv.ac.ir/.مشاهده کنید.
انجام شد .نتایج نشان داد که در هر چهار فاکتور اشتها (گرسنگی ،سیری ،میل به غذا و توانایی خوردن) در
 .1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش ،دانشکدهی علوم انسانی،
گروههای تمرین +شیر و تمرین بعد از جلسات تمرینی پس از هشت هفته کاهش معنیداری وجود دارد
دانشگاه سمنان ،ایران
)(sig=0.001ولی در گروه کنترل تغییر معنیداری مشاهده نشد ) .(sig=0.43همچنین برای ترکیب بدن  .2استادیار گروه فیزیولوژی ورزش ،دانشکدهی علوم انسانی،
نتایج نشان داد که در گروههای تمرین +شیر و تمرین در هر سه فاکتور (درصد چربی ،وزن و شاخص تودهی دانشگاه سمنان ،ایران
*نویسنده مسئولm.avandi@semnan.ac.ir :
بدن) کاهش معنیداری وجود دارد ).(sig =0.001ولی در گروه کنترل تفاوت معنیداری مشاهده نشد
) .)0.53تحقیق حاضر نشان داد که پس از هشت هفته تمرین  HIITاشتها و ترکیب بدن در دو گروه تمرین
و تمرین  +شیر بهبود یافت ،پیشنهاد میشود پروتکل تمرینی  HIITو مصرف شیر بهمنظور کاهش اشتها و
بهبود ترکیب بدن زنان چاق در نظر گرفته شود.
.

واژههای کلیدی :اشتها ،تمرین تناوبی ،شیر ،چاقی
تمامی حقوق این مقاله بازمتن برای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان محفوظ است.
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Abstract
The control of appetite and energy balance is key to weight control. The purpose of
this study was to investigate the effect of eight weeks high-intensity interval training
with milk supplementation on appetite and body composition in obese women. 30 obese
women selected and divided into three groups control, Training and Training + milk
randomly. Training groups undertook HIIT training for eight weeks with 70 to 90
percent of VO2max. To measure appetite, specific questionnaires (VAS) were used.
Subjects in this study, 236 ml of milk was given to subjects after 10 minutes of training.
For data analysis, t test was performed at the significance level of P <0.05 with SPSS
software. The overall result of the study indicated that eight weeks of HIIT training and
milk supplementation had a significant effect on appetite (P <0.001) and body
composition (P <0.001) in Training and Training + milk groups but not significant effect
on control group on appetite (P =0.434) and body composition (P =0.531). The present
study showed that after eight weeks of HIIT exercise, appetite and body composition in
both exercise and exercise groups improved, it is suggested that the HIIT exercise
protocol and milk intake should be considered in order to reduce appetite and improve
the body composition of obese women.
Keywords: Appetite, Interval training, Milk, Obesity.
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مقدمه
چاقی به یک اپیدمی جهانی در سراسر جهان تبدیلشده است (.)1
اضافهوزن و چاقی با خطر دیابت نوع  ،2بیماریهای قلبی عروقی (،)2
سندروم متابولیک ،بیماری کبد چرب غیرالکلی)،)3( (NAFLD
سکته مغزی و فشارخون و بیماریهای دیگر همراه است ( .)5 ,4اصوالً
چاقی زمانی ایجاد میشود که کالری دریافت شده بیشتر از کالری
مصرفشده باشد ( )4که این عدم تعادل انرژی را نشان میدهد.
کنترل اشتها کلیدی برای فرایندهای بیولوژیکی است ( .)6اشتها
میتواند به یک حالت درونی برای خوردن غذا هنگامیکه غذا در
دسترس است ،تعریف شود ( .)7همچنین یکی از مؤلفههایی است که
معادله انرژی مصرفی را کنترل و تنظیم میکند ( .)8متخصصان
فیزیولوژی ورزشی و تغذیه همواره از دو عامل برنامه تمرینی و غذایی
در جهت کاهش چربی بدن یادکردهاند که بهصورت ترکیبی بیشترین
تأثیر را برجای میگذارد ( .)9از میان سه درشت مغزی موجود،
پروتئینها بهعنوان سیرکننده ترین ماده مغذی شناختهشده است
()10؛ بنابراین اینیک استراتژی است که برای کاهش وزن از پروتئین
بهجای کربوهیدرات در رژیم غذایی استفاده شود ( .)12 ,11شیر یک
غذای مغذی است که عالوه بر کلسیم حاوی پروتئین باکیفیت باال،
کربوهیدرات و الکترولیت است ( .)13یک رابطهی منفی بین مصرف
لبنیات و اختالالت سوختوساز وجود دارد ( .)14محصوالت لبنی
برای سرکوب کوتاهمدت مصرف مواد غذایی ،افزایش سیری ذهنی و
تحریک مکانیسمهای شناختهشده برای ارسال سیگنالهای اشباع و
سیری دارد ( .)15شواهد حاصل از مطالعات نشان میدهد که مصرف
لبنیات برای بزرگساالن سوختوساز چربی را باال میبرد ،همچنین
چند پپتید هورمونی ضد اشتها از دستگاه گوارش ،لوزالمعده ترشح
میشود و اشتها را تحت تأثیر قرار میدهد ( )17 ,16و باعث بهبود
سیری ذهنی و مصرف انرژی میشود ( )18همچنین تحقیقات
چندساله اخیر نیز نقش مصرف لبنیات را با کاهش چربی بدن و بهبود
ترکیب بدن در کودکان ،جوانان و سالمندان به اثبات رساندهاند (.)19
در مطالعهای که روی زنان چاق انجام شد نشان داد که رژیم غذایی با
نسبت باالیی از پروتئین اثرات مثبتی بر نشانگرهای خطر افزایش
ترکیب بدن داشته و چربی خون را کاهش داد ( )20ولی تحقیقات
دیگر مصرف محصوالت لبنی را بر وزن و ترکیب بدن بیتأثیر
میدانند ( )21در کنار همهی اینها مصرف مواد مغذی برای
بهینهسازی ورزشی و عملکرد ورزشی نیز مهم است.
ورزش برای افزایش مصرف انرژی مفید است همچنین نشان دادهشده
است که برای تأثیر بر اشتها و مصرف انرژی کلی هم میتواند مفید
باشد ( )22تحقیقات فراوانی در مورد تأثیر شدت ورزش بر اشتها
انجامشده است که در مورد فعالیت با شدت باال هم کاهش ( )23و
هم افزایش ( )24را گزارش کردند .از میان تمریناتی که امروزه برای
کاهش وزن استفاده میشود تمرینات اینتروال با شدت باال )(HIIT
موردتوجه چندین محقق قرارگرفته است ( .)25تمرینات اینتروال با
شدت باال موجب افزایش الکتات میشود و احتماالً این افزایش
الکتات موجب افزایش نوروپپتید ضد اشتها میشود ،در پی این
افزایش نوروپپتید) Y(NPYکاهش مییابد و مصرف مواد غذایی

کاهش مییابد ( .)26شواهد اخیر نشان میدهد فعالیت با شدت باال
ممکن است اشتها را از طریق تغییر هورمونهای تنظیمکننده اشتها
تغییر دهد و بهعنوان یک بیاشتهایی ناشی از ورزش محسوب شود
( )27و مصرف انرژی را محدود کند ( .)28همچنین نشان دادهشده
است تمرینات اینتروال با شدت باال برای ایجاد کاهش قابلتوجهی در
توده چربی با کاهش اساسی در حجم تمرین استفاده میشود (,29
 .)30سطح باالیی از عضالت و فیبرهای عضالنی در تمرینات
اینتروال با شدت باال و تمرینات قدرتی درگیر میشوند بنابراین
خوردن پروتئین در رژیم غذایی پس از ورزش در بازسازی بافتها،
آمادهسازی عضالت برای ازسرگیری تمرینات با شدت باال در روزهای
آتی مهم است ( .)31در تحقیقی نشان داده شد که مصرف
پروتئینهای وی ) (wheyبعد از تمرینات اینتروال با شدت باال
منجر به افزایش تودهی بدون چربی شد ( .)32دلیل استفاده از
تمرینات اینتروال با شدت باال در این تحقیق این است که تمرینات
اینتروال با شدت باال بهواسطه اعمال اضافهبار بیشتر به عضله در
افزایش توده بدون چربی بدن (عمدتاً عضله) مؤثرتر از تمرینات
هوازی هستند که از این طریق میتوانند موجب کاهش درصد چربی
بدن شوند همچنین در تحقیقات گذشته اثرات شیر و تمرینات اینتروال
با شدت باال بهتنهایی بر روی چاقی موردبررسی قرارگرفته است ولی
در مورد ترکیب این دو تابهحال تحقیقی صورت نگرفته یا اندک بوده
است؛ بنابراین هدف از تحقیق حاضر تعیین تأثیر مداخله هشتهفتهای
تمرینات اینتروال با شدت باال به همراه مصرف مکمل شیر بر اشتها و
ترکیب بدنی زنان چاق است.
مواد و روشها
نوع مطالعه و روش اجرا :تحقیق حاضر از نوع تحقیقات تجربی و
کاربردی است .تعداد  30نفر از زنان چاق (سن 30/66± 4/09 :سال،
وزن 87/95 ± 10/94 :کیلوگرم ،ترکیب بدن 32/87±1/44 :درصد)
شهرستان جاجرم در سال  1395بهصورت داوطلبانه انتخاب و بهعنوان
نمونههای در دسترس در این پژوهش شرکت کردند .دریک جلسه
آزمودنیها به باشگاه ورزشی فراخوانده شدند تا اقدامات مقدماتی
شامل تکمیل پرسشنامه ،اطالعات فردی ،توضیحات الزم درباره
تحقیق ،جمعآوری رضایتنامه ،زمانبندی همکاری در تحقیق و غیره
انجام پذیرد .سپس نمونهها بهطور تصادفی به سه گروه مساوی
کنترل ) (n=10و تمرین ( )n=10و تمرین به همراه شیر
)(n=10تقسیم شدند .معیارهای ورود شامل سالمت جسمی،
غیرفعال بودن (عدم فعالیت ورزشی منظم در طی  6ماه گذشته)،
سیگاری نبودن و عدم سابقهی بیماری قلبی بود و از معیارهای خروج
از مطالعه میتوان به عدم رضایت آزمودنیها ،آسیبدیدگی و یا
آزمودنیهای دارای شرایط خاص (مثالً مسائل اخالقی) اشاره کرد
( .)33برای جلوگیری از انتشار اطالعات بین گروهها سعی شد در حین
تمرین به آزمودنیها تذکر داده شود که در مورد نحوهی مصرف
مکمل شیر و تکمیل پرسشنامههای اشتها باهم صحبتی نکنند.
برای اندازهگیری ترکیب بدن از کالیپر چینپوستی و از روش 7
نقطهای (سه سر بازو ،تحت کتفی ،سینهای ،زیر بغلی ،فوق خاصرهای،

بررسی تأثیر مداخله هشتهفتهای تمرینات اینتروال با شدت باال به همراه مصرف مکمل شیر بر اشتها و ترکیب بدن زنان چاق 85 
پاستوریزه و هموژنیزه تجاری تولیدشده توسط یکی از کارخانههای
معتبر داخلی و موجود در بازار بود ،داده شد که اثرات معناداری
مشاهده کردند ()37؛ بنابراین در این تحقیق هم  236میلیلیتر شیر
استفاده میشود .در مطالعهای که چگونگی تأثیر زمان وعدهی غذایی
متأثر از ورزشها بر روی اشتها و بعضی از میانجیها را بررسی کردند
دریافتند که وقتی ورزش  2ساعت پس از وعدهی غذایی اجرا گردید
اثر سرکوبگر اشتها بر دریافت غذا تمدید شد ( )38بنابراین تمرینات ما
دو ساعت پس از وعدهی غذایی ناهار خواهد بود.
پروتکل تمرین :آزمودنی در گروههای تمرین  HIITبه مدت هشت
هفته و هر هفته سه جلسه به مدت  30دقیقه تمرین انجام دادند که
شامل  5دقیقه گرم کردن 20 ،دقیقه تمرین اصلی و  5دقیقه سرد
کردن بود .در ابتدا با شانزده حرکت تاباتا با شدت هفتاد درصد
VO2maxو دوست دهثانیهای شروع شد اما به تدریج برشدت
افزوده گردید و درنهایت در هفته آخر به نود درصد  VO2maxو
سه ست دهثانیهای انجامید ،این پروتکل تمرینی با توجه به مقاالت
انجام شده در گذشته اجرا شد (جدول .)1

شکمی و رانی) و از معادله جکسون پوالک استفاده گردید .در این
تحقیق از آزمودنیها خواسته شد که رژیم غذایی معمولی خود را حفظ
کنند ،همچنین در جلسهی که قبل از شروع تحقیق برای آزمودنیها
گذاشته شد نحوهی پر کردن برگهی یاد آمد غذایی آموزش داده شد.
آزمودنیها برگه یاد آمد غذایی سه روز قبل از شروع تحقیق در
هفتهی اول ،سه روز در اوایل هفته چهارم ،سه روز در پایان تحقیق را
پر کردند .مقدار انرژی دریافتی آنها از طریق نرمافزار( N4تعدیلشده
با غذای ایرانیان) محاسبه شد ( .)34برای اندازهگیری اشتها ،از مقیاس
آنالوگ بصری ) (VASکه گرسنگی ،سیری ،میل به غذا و توانایی
خوردن را ارزیابی استفاده شد ( .)35این پرسشنامه را یکبار در
هفتهی اول قبل از تمرین و ده دقیقه بعد از تمرین و بار دیگر در
هفتهی آخر به همان شیوهی هفته اول به آنها داده شد .روایی
صوری و محتوایی پرسشنامه میزان اشتها موردبررسی و تائید قرار
گرفت ( )36و نتیجهی محاسبات برآورد ضریب پایایی پرسشنامه
نشان داد که مقدار ضریب آلفا ( )0/74در سطح قابلقبول میباشد.
در تحقیقاتی که اثر تعاملی شیر و تمرینات را بررسی کرده است به
آزمودنیها مقدار  236میلیلیتر از یک نوع شیر کمچرب ( )%1چربی

جدول  .1تمرینات HIITبهکاررفته در تحقیق

دقیقه یک

دقیقه دو

زانو بلند

حرکت پروانهای

دقیقه سه

دقیقه چهار

Side Skaters

پرش خطی

بخش یک

تاب روسیهای

Quick feet

بورپی

پالنک

بخش دو

زانو پشت

اسکات

پالنک

M.t climbers

بخش سه

پرش قیچی
بخش چهار

kinif
crunche

Jack

اسکات پا لمسی

back bows
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نتایج
نداشتند .پرسشنامه اشتها در دو نوبت (پیش و پس از فعالیت ورزشی)
و در دو مرحلهی (پیشآزمون و پسآزمون) به آزمودنیها داده شد که
نتایج میانگین و انحراف معیار آنها در جدول  2نشان دادهشده است
(جدول .)2

تعداد  30نفر آزمودنی ،جنسیت زن ،قومیت ایرانی و ساکن شهرستان
جاجرم و دارای سطح تحصیالت دیپلم و باالتر و ازنظر بعد خانواری
اغلب آنها  4نفر و کمتر بودند و همگی آنها ازلحاظ جسمانی و
روانی سالم بودند و همینطور به هیچگونه مواد مخدری اعتیاد

جدول  .2میانگین و انحراف معیار اشتها در مرحله پیشآزمون و پسآزمون
تمرین به همراه شیر

کنترل

تمرین

گروه
متغیر

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

گرسنگی

42/5±13/17

23± 74/6

48/5±14/53

26± 9/94

55±12/69

54/5±10/44

سیری

56/5±11/06

77± 6/74

51/5±14/53

74±9/94

45±12/69

46/5±9/44

میل به غذا

42/5±13/17

24±6/99

48/5±14/53

26± 9/94

55±12/69

54/5±9/44

توانایی خوردن

42/5 ±13/17

40/5 ±10/17

48/5±14/53

46/5±13/53

55±12/69

55±12/69

به همراه شیر و تمرین اختالف معنیداری وجود دارد ()p=0/000
ولی در گروه کنترل تفاوت معنیداری مشاهده نشد (جدول .)3

برای بررسی تفاوت معنیداری اشتها بین هفته اول و هفتهی آخر از
آزمون  tهمبسته استفاده شد .نتایج آزمون نشان داد که در هر فاکتور
(گرسنگی ،سیری ،میل به غذا و توانایی خوردن) در گروههای تمرین

جدول  .3نتایج آزمون  tهمبسته برای فاکتورهای دخیل در اشتها
تمرین به همراه شیر

گروه

کنترل

تمرین

t

درجه آزادی

سطح معنیداری

گرسنگی

6/45

9

0/001

6/26

سیری

-6/78

9

0/001

-6/26

9

میل به غذا

6/19

9

0/001

6/26

9

0/001

توانایی خوردن

6/45

9

0/001

6/26

9

0/001

متغیر

t

درجه آزادی

سطح معنیداری

9

0/001

0/818

0/001

-0/818

9

0/818

9

0/434

0/818

9

0/434

برای بررسی اختالف میانگینها ابتدا تفاضل پیش و پسآزمون
محاسبه شد ،سپس از آزمون tمستقل استفاده شد ،نتایج نشان داد که
تغییرات مشاهدهشده در چهار فاکتور (گرسنگی ،سیری ،میل به غذا و
توانایی خوردن) در گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل و در گروه

t

درجه آزادی

سطح معنیداری

9

0/434
0/434

تمرین به همراه شیر در مقایسه با گروه کنترل معنیدار بود به این
معنی که هر دو گروه آزمایشی ،در مقایسه با گروه کنترل کاهش
اشتها را تجربه کردند ولی بین گروه تمرین به همراه شیر و تمرین
.)4
(جدول
نشد
مشاهده
معنیداری
تفاوت

جدول  .4نتایج آزمون  tمستقل برای فاکتورهای دخیل در اشتها
گروهها
متغیر
تمرین به همراه
شیر

تمرین

کنترل

کنترل

تمرین
t

درجه آزادی

سطح معنیداری

t

درجه آزادی

سطح معنیداری

گرسنگی

0/639

18

0/531

-5/091

18

0/001

سیری

0/426

18

0/675

-5/091

18

0/001

میل به غذا

0/856

18

0/403

-5/091

18

0/001

توانایی خوردن

0/639

18

0/531

-5/091

18

0/001

گرسنگی

-

-

-

-5/205

18

0/001

سیری

-

-

-

-5/205

18

0/001

میل به غذا

-

-

-

-5/205

18

0/001

توانایی خوردن

-

-

-

-5/205

18

0/001

گرسنگی

-5/205

18

0/001

-

-

-

سیری

-5/205

18

0/001

-

-

-

میل به غذا

-5/205

18

0/001

-

-

-

توانایی خوردن

-5/205

18

0/001

-

-

-

بررسی تأثیر مداخله هشتهفتهای تمرینات اینتروال با شدت باال به همراه مصرف مکمل شیر بر اشتها و ترکیب بدن زنان چاق 87 
دادههای مربوط به ترکیب بدن (انحراف معیار  ±میانگین) در دو
مرحله پیشآزمون و  48ساعت پس از مرحله پسآزمون به ترتیب
برای گروه تمرین به همراه شیر ،تمرین و کنترل در جدول  5نشان
دادهشده است (جدول  .)5برای بررسی تفاوت معنیداری فاکتورهای
ترکیب بدن ازجمله درصد چربی ،وزن و شاخص تودهی بدنی بین

پیشآزمون و پسآزمون از آزمون  tهمبسته استفاده شد .نتایج آزمون
نشان داد که در گروههای تمرین به همراه شیر و تمرین در هر سه
فاکتور اختالف معنیداری وجود دارد ولی در گروه کنترل معنیداری
مشاهده نشد (جدول .)6

جدول  .5میانگین و انحراف معیار ترکیب بدنی در دو مرحلهی پیشآزمون و پسآزمون

متغیر

آزمون

درصد چربی

تمرین به همراه شیر

کنترل M±SD

تمرین M±SD

M±SD

پیشآزمون

33/08 ±1/78

32/60± 1/70

32/95±0/6

پسآزمون

31/27± 2/81

30/85±1/57

32/85±0/7

جدول  .6نتایج آزمون  tهمبسته برای ترکیب بدن
تمرین به همراه شیر

گروه

تمرین

سطح معنیداری

t

درجه آزادی

سطح
معنیداری

6/77

9

0/001

1/93

9

0/001

-0/700

9

9

0/001

0/494

9

t

درجه آزادی

چربی

7/14

9

0/001

وزن

8/38

9

0/001

9/11

BMI

2/44

9

0/037

8/19

متغیر

برای بررسی اختالف میانگینها ابتدا تفاضل پیش و پسآزمون
محاسبه شد سپس از آزمون tمستقل استفاده شد ،نتایج نشان داد که
تغییرات مشاهدهشده در گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل و در
گروه تمرین به همراه شیر در مقایسه با گروه کنترل در هر سه فاکتور

کنترل
سطح
معنیداری

t

درجه
آزادی
9

0/085
0/502
0/633

معنی دار بود به این معنی که هر دو گروه آزمایشی ،در مقایسه با گروه
کنترل بهبود درصد چربی ،وزن و شاخص توده بدن را تجربه کردند
ولی بین گروه تمرین به همراه شیر و تمرین تفاوت معنیداری
مشاهده نشد (جدول .)7

جدول  .7نتایج آزمون  tمستقل برای ترکیب بدن
گروهها

کنترل

تمرین
t

درجه آزادی

سطح معنیداری

-0/161

18

0/874

-6/599

0/918

18

0/371

-8/338

18

BMI

0/771

18

0/451

-2/42

18

0/026

درصد چربی

-

-

-

-6/254

18

0/001

وزن

-

-

-

-9/06

18

0/001

BMI

-

-

-

-7/89

18

0/001

درصد چربی

-6/254

18

0/001

-

-

-

وزن

-9/06

18

0/001

-

-

-

BMI

-7/89

18

0/001

-

-

-

متغیر
درصد چربی
تمرین به همراه
شیر
وزن
تمرین

کنترل
T

درجه آزادی

سطح معنیداری

18

0/001
0/001
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بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر نشان داد تفاوت معنیداری در میانگین اشتها و ترکیب بدن
زنان چاق گروههای کنترل و تمرین و تمرین  +شیر وجود داشت که این
نتایج با تحقیقات مارتینز ،روس و همکاران همسو و با تحقیقات ابراهیمی و
همکاران ناهمسو میباشد .برای تعیین اثر ورزش بر اشتها ،تمرینات
طوالنیمدت نسبت به تمرینات کوتاهمدت مؤثرترند زیرا اطالعاتی که ما از
این نتایج برداشت میکنیم میتوانیم در زندگی روزمرهی خود استفاده کنیم
بهطور مثال مارتینز ) (Martinsنشان داد که  6هفته تمرین هوازی ،اشتها
را در مردان وزنان که قبالً غیرفعال بودند بهبود بخشید ( )39شاید یکی از
دالیل کاهش اشتها در تحقیق ما کاهش دریافت غذا در افراد است که با
کاهش اشتها در ارتباط است و همچنین هنگامیکه انرژی ورودی به بدن
تغییر نکند ولی انرژی مصرفی زیاد شود (تعادل منفی) بدن رو به کاهش
اشتها میگذارد ( )40یا از دالیل کاهش اشتها انرژی دریافتی کم آنها جثهی
زنان هست که بهطورمعمول زنان انرژی دریافتی کمتری نسبت به مردان
دارند .همچنین در مطالعهای دیگر که تأثیر زمان وعدهی غذایی متأثر از
ورزشها بر روی اشتها و بعضی از میانجیها را بررسی کردند دریافتند که
هنگامیکه ورزش  2ساعت پس از وعدهی غذایی انجام شد موجب کاهش
اشتها شد ،بنابراین تمرینات ما دو ساعت پس از وعدهی غذایی ناهار بود و
شاید اینیکی از دالیلی بود که اشتها در آزمودنیها کاهش یافت ()38
همچنین بعد از تمرینات اینتروال با شدت باال الکتات افزایش مییابد به
دنبال این افزایش ،میزان پرواوپیو -مالنوکورتین ) (POMCکه یک
نوروپپتید ضد اشتها است افزایش و میزان NPYکه یک نوروپپتید اشتهاآور
است کاهش مییابد ( )41و بدین گونه مصرف مواد غذایی در آزمودنیها
کاهش یافت و اشتها در زنان چاق بهبود یافت .در تحقیق دیگری نشان داده
شد که  3ماه تمرین بدنی روی افراد چاق موجب کاهش  6کیلوگرمی در
چربی بدنشان شد ( )42همچنین در طول مطالعات میانمدتی که انجامشده
است نشان دادهشده است که ورزش بیان گرسنگی را کنترل کرده است ()43
اما در مقابل آن ابراهیمی و همکاران در تحقیقی نشان دادند که پنج روز
فعالیت هوازی با شدت کموزیاد تأثیری بر اشتهای مردان جوان غیرفعال
تغییری نداشت ،یکی از دالیل نتایج مخالف این تحقیق با پژوهش حاضر،
مدتزمان آن است بهطوریکه تمرینات پژوهش از نوع تمرینات طوالنیمدت
است ولی تحقیق ابراهیمی و همکاران از نوع کوتاهمدت بوده است و طبق
تحقیقات گذشته تمرینات کوتاهمدت تأثیر کمی بر اشتها دارد (.)34
 .نقش ریز خوراکها و آیتمهای غذایی در مدیریت مشکالت اضافهوزن از
طریق چند دههی گذشته شناختهشده است که یکی از ریز خوراکها و
آیتمهای غذایی مواد معدنی کلسیمی و محصوالت لبنی ازجمله شیر است
( .)45 ,44یک رابطهی منفی بین مصرف لبنیات و اختالالت سوختوساز
وجود دارد ( )14محصوالت لبنی برای سرکوب کوتاهمدت مصرف مواد
غذایی ،افزایش سیری ذهنی و تحریک مکانیسمهای شناختهشده برای
ارسال سیگنالهای اشباع و سیری دارد ( .)15در مطالعهای که روی  52نفر
مرد صورت گرفت نشان داد مصرف پیش بارهای پروتئین وی (،)whey
اشتها را در آزمودنیها کاهش داد ( )46در مطالعهای دیگر نشان داده شد که
مصرف شیر بدون چربی به دنبال  30دقیقه تمرین با دوچرخه کار سنج منجر
به کاهش قابلتوجهی در مصرف انرژی در ورزشکاران تفریحی زن داشت
( )13اما پژوهش حاضر با نتایج باال مخالف است بهطوریکه اشتها در گروه
تمرین به همراه شیر با گروه تمرین تغییری نداشت و دلیل آن میتواند
زمانبندی مصرف پروتئین باشد که موجب افزایش پاسخهای نامطلوب شد.

در تحقیقی گزارش شد که اگر مواد پروتئینی در صبح استفاده شود بهتر است
و موجب سیری بیشتر در سراسر روز میشود بنابراین میتوان نتیجه گرفت
تفاوت غیر معنیدار بین گروه تمرین به همراه شیر و تمرین میتواند به دلیل
استفاده نادرست زمان مصرف شیر در تحقیق باشد و دلیل کاهش اشتهای
گروههای تمرین به همراه شیر و تمرین در مقایسه با گروه کنترل فقط ناشی
از اثر ورزش باشد.
پژوهش حاضر نشان داد تفاوت معنیداری در فاکتورهای ترکیب بدن (درصد
چربی ،وزنBMI) ،گروههای تمرین به همراه شیر و تمرین ()=p0/000
نسبت به گروه کنترل مشاهده شد .کاهش وزن در گروههای تمرین و تمرین
به همراه شیر در مقایسه با گروه کنترل ،ممکن است به خاطر کاهش انرژی
دریافتی و افزایش انرژی مصرفی در حین ورزش باشد همچنین خود تمرینات
HIITهم میتواند یکی از دالیل باشد زیرا شواهد اخیر نشان میدهد
فعالیت با شدت باال ممکن است اشتها را از طریق تغییر هورمونهای
تنظیمکننده اشتها تغییر دهد و بهعنوان یک بیاشتهایی ناشی از ورزش
محسوب شود و مصرف انرژی را محدود کند ( .)47 ,28در طول مطالعات
میانمدتی که انجامشده ،نشان داده است که ورزش بیان گرسنگی را کنترل
میکند ( .)48به دلیل اینکه آثار متابولیکی تمرینات  HIITحداقل تا 48
ساعت باقی میماند همچنین چون میتواند بهراحتی و در حداقل زمان ،در
همهی سطوح آمادگی مورداستفاده قرار گیرد برای افرادی با شرایط ویژه
مانند مبتالیان به چاقی و دیابت کاربرد بیشتری داشته و میتوان آن را با
استفاده از پروتکلهای متفاوتی اجرا نمود (.)49
تغییر مهم دیگر بهبود ترکیب بدن بعد از تمرینات ورزشی است .پژوهش
حاضر نشان داد تفاوت معنیداری در میانگین ترکیب بدن گروههای کنترل و
تمرین و تمرین به همراه شیر وجود داشت ( )p˂0/05که با نتایج تحقیق
تراپ ،حیدری ،کمال و همکاران همسو است .تراپ ) (Trappدر تحقیقی
که به مدت  15هفته بود و روی زنان انجام شد نشان داد که  15هفته
تمرینات اینتروال با شدت باال موجب کاهش در تودهی چربی شکمی مرکزی
در مقایسه با گروه کنترل شد ( .)50حیدری و همکاران همانند تراپ و
همکارانش همان پروتکل تمرینی استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که
تودهی بدون چربی در پاها و تنه به دنبال  15هفته تمرینات اینتروال با شدت
باال افزایش یافت ( )51کمال ( )KAMALو همکاران طی مطالعهای در
سال  2012کاهش معنادار وزنBMI ،و پروفایل لیپیدی متعاقب  28هفته
تمرین هوازی ( 3جلسه در هفته ،هر جلسه  60دقیقه و با شدت 65-60
درصد ضربان قلب ذخیره) در کودکان چاق مشاهده کردند ( .)52در مطالعهای
دیگر که توسط حیدری و همکاران انجام شد اثر  12هفته تمرین هوازی بود
که تغییر قابلتوجهی در درصد چربی بدن و شاخصهای تنسنجی همراه بود
(.)51
تحقیقات چندساله اخیر نیز نقش مصرف لبنیات را با کاهش چربی بدن در
کودکان ،جوانان و سالمندان به اثبات رساندهاند ( .)19در تحقیقی که تأثیر 12
هفته فعالیت بدنی به همراه مصرف مکمل پیش بار بر روی  52نفر از
کارمندان نیروگاهی در کرج انجام شد نشان داد که مصرف پیش بار 30
دقیقه قبل از فعالیت موجب بهبود در ترکیب بدنی شد ( .)46وزن ازدسترفته
بافت تقریباً بهطور کامل چربی است درحالیکه افزایش وزن در تودهی بدون
چربی در مردان وزنان آشکار است ( .)53در مطالعهای که روی زنان چاق
انجام شد نشان داد که رژیم غذایی با نسبت باالیی از پروتئین اثرات مثبتی
بر نشانگرهای خطر افزایش ترکیب بدنی ،چربی خون را کاهش داد (.)20
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تحقیقات دیگر مصرف محصوالت لبنی را بر وزن و ترکیب بدن بیتأثیر
 در یک مطالعهی کوهورت در هنگکنگ هیچ ارتباطی بین.)21( میدانند
) شاید دلیل اینکه54( مصرف شیر و سایر محصوالت لبنی با چربی پیدا نشد
فاکتورهای ترکیب بدن گروه تمرین به همراه شیر با گروه تمرین تفاوت
معنیداری نکرد زمان استفاده از مکمل شیر باشد و کاهش معنیدار در
گروههای تمرین به همراه شیر و تمرین نسبت به گروه کنترل فقط
 نکته قابلتأمل در خصوص مصرف مواد پروتئینی و.درنتیجهی ورزش باشد
 موضوع زمانبندی مصرف پروتئینها در فواصل،اجرای تمرینات ورزشی
زمان تمرینی است که موجب افزایش مطلوب پاسخهای نامناسب به
 همانطور که عنوان شد زمانبندی.)55( سازگاریهای تمرین میشود
مصرف مواد غذایی در مقایسه با نوع مواد غذایی بیشترین اثر را بر ترکیب
.)56( بدن مطلوب به همراه دارد
در کل یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که هشت هفته تمرینات اینتروال با
 باعث کاهش اشتها و بهبود ترکیب بدن در هر دو گروهHIIT)( شدت باال
تمرین نسبت به گروه کنترل میشود؛ بنابراین استفاده از این نوع برنامه
 همچنین به ابزار،تمرینی برای بهبود اشتها و ترکیب بدن میتواند مؤثر باشد
و دستگاههای گرانقیمت که برای مربیان تهیهی آن مقدور نیست نیازی
.نبوده بلکه میدانی است و بهراحتی قابلاجرا است
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از همکاری تمامی زنان شرکتکننده تحقیق که در این مطالعه با
 این مقاله بهعنوان بخشی از.محقق همکاری کرده تشکر و قدردانی میشود
پایاننامه کارشناسی ارشد نویسنده اول بوده و توسط دانشگاه سمنان مورد
.تائید و حمایت مالی قرارگرفته است
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