
 

 

 

 

 

  ورزشهاي فيزيولوژي و مديريت در  پژوهش
  1397 پاييز، 3شمارة ، 10دورة 

  23 -32: ص ص 

  

  
سرمي و كاهش وزن در پسران داراي  Aمقايسة دو شيوة تمرين هوازي بر اوركسين 

  وزن و چاقي اضافه 
  

   3واخ حسن در – 2زهرا مصلحي  – 1 آبادي  مصلحي نجفابراهيم 
ارشد فيزيولوژي كارشناس . 2نور، تهران، ايران  يامپدانشگاه مربي انشجوي دكتري فيزيولوژي ورزشي، د.1

دانشگاه صنعتي  مربيكارشناس ارشد فيزيولوژي ورزشي، . 3نور، تهران، ايران  يامپدانشگاه  مدرس مدعوورزشي، 
  شهداي هويزه، سوسنگرد، ايران

  1397/  06/  04 : ، تاريخ تصويب1396/  12 / 09: تاريخ دريافت (
 

  
 چكيده

وجود  هاي علمي جديدي را در خصوص مشكل چاقي و درمان آن به هاي مغزي مانند اوركسين زمينه تعامل ميان ورزش، بازي و نروپپتيد
  پسر نوجوان 30سرمي و اضافه وزن و چاقي Aمنظور مقايسة دو شيوة تمريني هوازي بر اوركسين  در اين زمينه به. آورده است

صورت تصادفي به سه گروه كنترل، تمرين در فضاي بسته روي نوار گردان و بازي  سالة داراي اضافه وزن و چاقي انتخاب و به 97/10 5/0±
ه روش اليزا ب Aسطوح سرمي اوركسين . اي سه جلسه تمرين داده شدند در فضا و محيط باز تقسيم شدند و هشت هفته و هفته

گروهي از  گروهي و براي مقايسات درون براي مقايسات بين LSDاز آزمون تحليل واريانس يكراهه و آزمون تعقيبي . گيري شد اندازه
نتايج نشان داد هم شيوة تمريني در قالب بازي و هم روي نوار گردان موجب . استفاده شد P ≥ 05/0داري  وابسته در سطح معنا Tآزمون 
اين تغيير در گروه تمرين به شيوة بازي نسبت به ). P ،000/0  =P=  000/0ترتيب  به(شود  مي Aدار مقادير سرمي اوركسين  معنا افزايش

و درصد چربي بدن نيز تنها  BMIهاي مربوط به كاهش وزن از جمله  تغييرات شاخص). P=  04/0(داري بيشتر بود  طور معنا گروه ديگر به
رو شايد بتوان گفت تمرين هوازي در  ازاين). P=  037/0و  P=  046/0ترتيب  به(دار بود  الب بازي با گروه كنترل معنادر گروه تمرين در ق

سرمي و كاهش وزن داشته  Aقالب بازي در محيط باز در مقابل تمرين هوازي روي نوار گردان در محيط بسته تأثير بارزتري در اوركسين 
 .است

  

  يديكل يهاواژه
  .، بازي در فضاي باز، تمرين هوازي، پسران چاقAاضافه وزن و چاقي، اوركسين 
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 مقدمه

است  يهاي بهداشت عموم ترين نگراني از مهم يچاق

در  يچاق. داده استكه سراسر جهان را تحت تأثير قرار 

سرعت در حال گسترش  بهبوده و  شتريبنشين شهرمناطق 

براساس گزارش . )1(است تر  جوان يهاي سن به گروه

 يچاق وعيش زانيم 2016در سال  بهداشتي سازمان جهان

در متر  لوگرميك 30از  شتريب BMI(در سراسر جهان 

 13ساله و باالتر، حدود  18بزرگساالن  انيدر م) مربع

 وعيش نيانفر است و  ونيلمي 650باًيتقريعني  درصد

 است 1975در سال  آن وعياز ش شتريتقريباً سه برابر ب

كودك و  ونيليم 340از  شيبرآورد شده است كه ب. )1(

. )2(دارند اضافه وزن  ايند ا ساله چاق 19تا  5 نوجوان

 شيو افزا يچاق زانيميي ميان باال يهمبستگ نيهمچن

 يهاي قلب هاي مزمن از جمله بيماري وع بيمارييش يجهان

طي . )1(وجود دارد  و سرطان دونوع  ابتيد ،يعروق

 يپرپالزيهيپرتروفي و توسط ه يدسف ي، بافت چربچاقي

با افزايش  ،همزمانيابد و  ميگسترش  يهاي چرب سلول

عملكرد در ، اختالل يالتهاب يگنالينگس يرهايمس يتفعال

شود  منجر مي ها يماريببسياري از  ي به بروزبافت چرب

در اين زمينه فعاليت بدني و ورزش از جمله عوامل  .)3(

هاي ترشحي در بدن  مؤثر در تغيير پروفايل هورمون

هستند كه بسياري از فرايندهاي متابوليكي در بدن را 

و  A 1ان اوركسيناز اين مي. دهند تحت تأثير خود قرار مي

B از اي گسترده طيف با نروپپتيد دو 2و  1 2هيپوكرتين يا 

مركزي هستند كه در  عصبي سيستم در توابع

شوند و  فورنيكال مغز توليد مي هيپوتاالموس جانبي و پري

هاي آن در سيستم عصبي  با توجه به توزيع وسيع نورون

و  )4(مغزي  - مركزي و انتشار سريع آن از سد خوني

هاي  در بافت Gهاي پروتئيني  حضور گستردة گيرنده
                                                           
1. Orexin A & B 
2. Hypocretin 1 & 2 

ترل مختلف، در اعمال فيزيولوژيكي بسياري از جمله كن

و  خواب حالت بدني، فعاليت ميزان تحريك، پاداش،

براساس  .)5(فرايندهاي متابوليكي دخالت دارند  و بيداري

نتايج مطالعات نروپپتيدهاي اوركسين با سطوح هزينة 

و همكاران در  3هارا  براي مثال. )6(ند ا انرژي در ارتباط

يي كه ها موشاي روي مدل حيواني اظهار داشتند  مطالعه

ند و تر تحرك كمكسين هستند، داراي سيستم معيوب اور

و همكاران  4فوناتو). 7( شوند يمدچار اضافه وزن بيشتري 

يي كه مقادير اوركسين باالتري ها موشنيز گزارش كردند 

رو با توجه نقش بالقوة  ازاين. )8(ند تر مقاومدارند، به چاقي 

سيستم اوركسين در درمان اختالالت باليني و 

هاي حركتي غيرارادي،  سازوكارهاي مرتبط با انجام فعاليت

نظر  اشتها و هموستاز بدن بسيار حائز اهميت بوده و به

رسد بتواند با اثر بر فعاليت بدني غيرارادي در راستاي  مي

از . )5(افزايش هزينة انرژي در درمان چاقي مؤثر باشد 

از جمله  رسد خود فعاليت بدني نيز نظر مي سوي ديگر به

متغيرهايي است كه با تحريك عوامل مؤثر بر ترشح 

و  5مسينا. )9(اوركسين بتواند مقادير آن را افزايش دهد 

بر غلظت  هوازي ت ورزشتأثيرا يبررسهمكاران با 

ة كنند تنظيم يدپپت عنوان يك به، ييپالسما Aاوركسين 

يزيولوژيايي اظهار داشتند كه اوركسين فين عملكرد چند

A طور  پالسمايي تحت تأثير انجام فعاليت بدني به

اي  و همكاران در مطالعه 6وو .)9(يابد  داري افزايش مي معنا

روي مدل حيواني نشان دادند بازي در حياط تأثير 

نسبت به انجام فعاليت  Aبارزتري بر مقادير اوركسين 

اند  محققان بر اين عقيده. )10(ر گردان دارد بدني روي نوا

هاي بدني در قالب بازي خارج از فضاي منزل  انجام فعاليت

رود  گمان مي. )11(تأثير بسزايي در سالمتي كودكان دارد 

                                                           
3. hara 
4. Funato  
5. Messina 
6. Wu 
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كودكان حين بازي تمايل بيشتري به انجام فعاليت بدني 

برند، ترشح اين هورمون در  دارند و چون از آن لذت مي

رو از اين جنبه بررسي تأثير  ازاين. آنها بيشتر باشد

تواند  هاي بدني بر سازوكارهاي فيزيولوژيكي مي فعاليت

در زمينة  هفتگر انجاماز سوي ديگر، مطالعات . جالب باشد

اوركسين بيشتر بر چگونگي اثرگذاري داروهاي مؤثر بر 

هاي ناشي از  منظور درمان بيماري سيستم اوركسين به

و مطالعات اندكي در زمينة  اند داشتهنقص آن تمركز 

ي آن بر رگذاريتأثتعامل ميان ورزش و اوركسين از جنبة 

ثير در زمينة تأ كه همچنان. كاهش وزن انجام گرفته است

انجام فعاليت بدني در قالب بازي بر سيستم اوركسين در 

اي  كودكان و تفاوت آن با تمرين در فضاي بسته مطالعه

 راتيتأثبا عنايت به مطالب مذكور و .  انجام نگرفته است

در راستاي كاهش وزن،  Aبالقوة فعاليت بدني بر اوركسين 

و در اين مطالعه ضمن بررسي اين مورد در پسران چاق 

شرايط (داراي اضافه وزن، تأثير محيط انجام فعاليت بدني 

بازي در محيط باز و تمرين روي نوار گردان در محيط 

بر اين تعامالت مطالعه و كاهش وزن در اين دو ) بسته

  . شود گروه با هم مقايسه مي

 

  يشناس روش
تجربي بود و جامعة آماري  پژوهش حاضر از نوع نيمه

 12تا  10نفر از پسران چاق و داراي اضافه وزن   30آن را 

 1سالة شهر ياسوج با خصوصيات مندرج در جدول 

از طريق هماهنگي با  ها يآزمودنانتخاب . تشكيل دادند

معاونت سالمت آموزش و پرورش شهرستان بويراحمد 

. نحو ذيل از ميان مدارس شهر ياسوج انجام پذيرفت به

بود كه پس از تشريح اهداف و فرايند  صورت نيبدانتخاب 

ي از آنها بدن  تيتربتحقيق در گردهمايي فصلي معلمان 

ي ها دادهآموزان خود با توجه به  خواسته شد از ميان دانش

 12تا  10موجود در مدارس و كارت سالمت آنها پسران 

و داراي اضافه وزن را به  25باالي  BMIراي سالة دا

صورت تصادفي در  در ادامه به. محقق معرفي كنند

فهرستي كه تهيه شده بود، پس از تشريح فرايند تحقيق 

صورت تلفني و ترغيب  آموزان و والدينشان به براي دانش

نفر از آنها انتخاب  30آنها به شركت در فرايند تحقيق 

هانة شركت در تحقيق و تعهد شدند و فرم رضايت آگا

مبني بر عدم انجام فعاليت بدني منظم در طول فرايند 

در . را امضا كردند كند يمآنچه محقق اجرا  جز بهتحقيق 

هاي  فرم بر عدم ابتال به هر گونه بيماري از جمله بيماري

 ديتأكعروقي، كليوي، كبدي، ديابت و نقص عضو  -قلبي

ر عدم مصرف هر گونه ب ديتأكهمچنين ضمن . شده بود

، تعهدنامهمكمل و دارو حين اجراي فرايند تحقيق در فرم 

در ادامه پس از . آزاد گذاشته شده بود ها يآزمودنتغذية 

 85گيري قد و وزن با ترازوي ديجيتال سهند مدل  اندازه

BSR  و محاسبة شاخص تودة بدن، درصد چربي با

و فرمول  هارپندن ساخت انگلستان استفاده از كاليپر 

ي جكسون پوالك در نقاط سينه، زير بغل، ا نقطه هفت

 متر يليمپهلو، شكم، ران، پشت بازو و تحت كتفي به 

و در فرمول زير ) SUM7(گيري و با هم جمع شد  اندازه

 .)12(جايگذاري و محاسبه شد 

 

)  
(age0.00028826)-(0.00000055sum72)+(sum70.00043499)-1.112  

(4.5 -  Fat percent = 100  
4.95  

 

حداكثر اكسيژن مصرفي نيز با استفاده از آمون بالك 

 ساخت تايوان 9300Tروي نوار گردان توربو فيتنس مدل 

طور تصادفي به  به ها يآزمودن سپس. )12(گيري شد  اندازه

تمرين در قالب بازي در محيط باز، تمرين روي (سه گروه 
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اين . تقسيم شدند) نوار گردان در محيط بسته و كنترل

در  آزمون پسو هم در  آزمون شيپهم در  ها شاخص

گيري  صبح اندازه 11تا  8مشابه از ساعت  كامالًشرايط 

ساعت قبل و بعد از شروع  24ي خوني نيز ها نمونه. شد

صبح در  10تا  8صورت ناشتا از ساعت  تمرينات به

ي و آور جمعي حاوي كالت جهت جداسازي سرم ها لوله

 Aمقادير اوركسين . بالفاصله به آزمايشگاه منتقل شد

گيري اوركسين  با استفاده از كيت اندازه ها يآزمودنسرمي 

A 003-30 سرمي انساني شركت فونيكس-EK  ساخت

تمرينات گروه تمرين . گيري شد آلمان به روش اليزا اندازه

دو (اي سه جلسه  روي نوار گردان در فضاي بسته هفته

درصد ضربان قلب ذخيره، هفتة سوم تا  65هفتة اول 

درصد ضربان قلب ذخيره و در  75تا  65پنجم با 

درصد ضربان قلب  85تا  75ي ششم تا هشتم ها هفته

دقيقه پس از  40و  35، 25ترتيب  ي بهها مدته به ذخير

. روي نوار گردان تمرين كردند) دقيقه گرم كردن 5

تمرينات گروه تمرين در قالب بازي در فضا و محيط باز به 

اي سه  در حضور محقق هفته ها يآزمودنبود كه  گونه نيا

جلسه تمرين را در قالب بازي فوتبال در زمين چمن 

نفره به مدت و  5در دو تيم  40در 20د مصنوعي با ابعا

عنوان  به(ميانگين سرعت و همچنين ضربان قلب مشابه 

با گروه تمرين روي نوار گردان ) شاخصي از شدت تمرين

و ميانگين  ها يآزمودنشدة  ي طيها مسافت. دادند يمانجام 

سرعت آنها جهت مقايسه با گروه تمرين روي نوار گردان 

 S جي پي اس دستي گارميني ها هدستگابا استفاده از 

78 GPSMAP  ي كوچك ها فيكساخت تايوان كه در

، ثبت و پس از هر جلسه شد يمكه روي كمر آنها سوار 

در هر دو  ها يآزمودنضربان قلب . شد يمتمرين آناليز 

سنج پالر  گروه نيز به همين منظور با استفاده از ضربان

گيري و  ، اندازهشد يمساخت فنالند كه به سينة آنها بسته 

ها از آزمون  براي بررسي توزيع طبيعي داده. شد يمثبت 

از  ها دادهتوصيفي براي تحليل اسميرنوف و  -كولموگرف 

. ستفاده شدا آمار توصيفي ميانگين و انحراف استاندارد

 متغير مستقل بر متغيرهاي وابسته آثاربررسي  منظور به

و آزمون  كراههاز آزمون تحليل واريانس ي ها گروهبين 

 Tگروهي نيز از آزمون  و براي مقايسة درون LSDتعقيبي 

داري  در سطح معنا SPSS افزار نرماز  استفادهوابسته با 

05/0 ≤α  استفاده شد . 

 
  هاي درگير در فرايند تحقيق يآزمودنخصوصيات . 1جدول 

 سن

  )سال(
  قد

)cm(  
 وزن

)kg(  
شاخص تودة 

  )kg/m2(  بدن
حداكثر اكسيژن 

 )lit/min( مصرفي
  درصد چربي

 (%)  
  رهايمتغ

  
93/10 ± 53/0  6/156 ± 02/3  81/67 ± 32/4  6/27 ± 8/1  32/29 ± 82/1  65/31  ± 81/2  )نفر 10( كنترل 

87/10 ± 54/0  9/155 ± 57/3  61/68 ± 89/3  25/28 ± 89/1  7/30 ±  01/2  22/30 ± 55/3  
 تمرين روي نوار گردان

 )نفر 10(

12/11 ± 51/0  6/154 ± 41/2  68/66 ± 1/4  92/27 ± 05/2  94/30 ± 62/1  5/28 ± 03/2  
  بازي در فضاي باز

 )نفر 10(
 

  هاي پژوهش يافته
ي رهايمتغميانگين و انحراف معيار مقادير  2جدول 

مختلف تحقيق در مراحل مختلف در سه گروه تمرين روي 

نوار گردان در محيط بسته، تمرين در محيط باز در قالب 

 - نتايج آزمون كولموگرف . دهد يمبازي و كنترل را نشان 

ي رهايمتغدر  ها دادهاسميرنوف حاكي از نرمال بودن كلية 

كه در اين جدول نشان  گونه همانهمچنين . بودمختلف 

در  آزمون شيپگروهي  داده شده است، در مقايسات بين
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داري  ي مختلف اختالف معنارهايمتغدر  ها گروهميان 

هاي درگير در  مشاهده نشد و اين دليلي بر همگني گروه

ي رهايمتغپس از اعمال . بود آزمون شيپفرايند تحقيق در 

گروهي  زن در مقايسات درونمستقل در متغير و

هاي تمرين روي نوار  در گروه آزمون پسو  آزمون شيپ

 دار معناگردان و تمرين در قالب بازي در محيط باز تفاوت 

 P=002/0 داري برابر با ترتيب سطوح معنا به(مشاهده شد 

 دار معناگروهي نيز تفاوت  در مقايسات بين). P=000/0 و

در قالب بازي و كنترل مشاهده هاي تمرين  تنها ميان گروه

و  آزمون شيپگروهي  در مقايسات درون). P=002/0(شد 

هاي  در متغير شاخص تودة بدن نيز در گروه آزمون پس

تمرين روي نوار گردان و تمرين در قالب بازي در محيط 

داري برابر با  ترتيب سطوح معنا به(بود  دار معناباز تفاوت 

001/0=P  000/0و=P .( گروهي نيز  مقايسات بيندر

هاي تمرين در قالب بازي و  تنها ميان گروه دار معناتفاوت 

متغير درصد چربي ). P=046/0(كنترل مشاهده شد 

ي درگير در فرايند تحقيق نيز دستخوش تغيير ها يآزمودن

شد كه در گروه تمرين روي نوار گردان و گروه تمرين در 

گروهي  رونقالب بازي در محيط باز در مقايسات د

مشاهده شد  دار معناتفاوت  آزمون پسو  آزمون شيپ

و  P=003/0داري برابر با  ترتيب سطوح معنا به(

000/0=P .(گروهي نيز تنها تفاوت ميان  در مقايسات بين

هاي تمرين در قالب بازي و گروه كنترل مشاهده شد  گروه

)037/0=P .( در متغير حداكثر اكسيژن مصرفي چنانكه در

گروهي  نشان داده شده است، در مقايسات درون 2 جدول

هاي تمرين روي نوار  در گروه آزمون پسو  آزمون شيپ

 دار معناگردان و تمرين در قالب بازي در محيط باز تفاوت 

 P=003/0داري برابر با  ترتيب سطوح معنا به(مشاهده شد 

گروهي در اين شاخص در  در مقايسات بين). P=003/0و 

در هر دو گروه تمريني با  دار معنايز، تفاوت ن آزمون پس

ترتيب در  داري به سطوح معنا. گروه كنترل مشاهده شد

گروه تمرين روي نوار گردان و گروه تمرين در قالب بازي 

  .بود P=026/0و  P=011/0در محيط باز با گروه كنترل 

 Aگروهي مقادير اوركسين  درون ليوتحل هيتجزدر 

در نيز مشاهده شد  آزمون پسو  آزمون شيپسرمي در 

تمرين روي نوار گردان و گروه تمرين در قالب بازي  گروه

ترتيب سطوح  به(وجود دارد  دار معنادر محيط باز تفاوت 

همچنين در ). P=000/0و  P=001/0داري برابر با  معنا

هر دو  دار معنا، تفاوت آزمون پسگروهي  مقايسات بين

و همچنين با يكديگر در اين  گروه تمريني با گروه كنترل

ترتيب در گروه  داري به سطوح معنا. متغير مشاهده شد

تمرين روي نوار گردان و گروه تمرين در قالب بازي در 

و ميان  P=000/0و  P=004/0محيط باز با گروه كنترل 

 .بود P=04/0دو گروه تمريني 

 

  به تفكيك گروهاي مختلف آزمون پسآزمون و  يشپيرهاي تحقيق در متغميانگين و انحراف معيار . 2جدول 

 متغير

  گروه

تمرين روي نوار گردان در محيط   كنترل 
  تمرين در قالب بازي در فضاي باز  دربسته

  آزمون پس  آزمون شيپ  آزمون پس  آزمون شيپ  آزمون پس  آزمون شيپ
kg(  814/67(وزن   ± 32/4  53/67  ± 79/3  61/68 ± 89/3  35/64  ±  *8/468/66 ± 1/4  92/60  ± *†93/2  

BMI 
(kg/m2) 

66/27  ± 89/1  55/27 ± 73/1  25/28  ± 89/1  51/26 ± *3/2  9/27  ± 05/2  49/25 ± *† 3/1  

درصد چربي 
(%) 

65/31  ± 81/2  76/31  ± 49/2  57/32  ± 02/3  22/30 ± *55/3  9/31  ± 2/3  51/28 ± *† 03/2  

VO2MAX 
(lit/min) 

23/29  ± 82/1  16/30  ± 38/2  71/30  ± 01/2  13/33 ± *†19/2  94/30  ± 62/1  79/32  ± *† 73/1  

orexinA 
(ng/ml) 

83/49  ± 77/3  01/50  ± 87/3  49/51  ± 07/3  9/56 ± *† 7/2  28/49 ± 62/3  88/60  ± *†♀ 72/5  
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m(   .   1353± 211   5/1327(مسافت   ± 164 

 داري با گروه تمريني ديگر نشانة معنا) ♀(با گروه كنترل، داري  نشانة معنا): †(آزمون،  يشپدار با  معنانشانة (*): 

  گيري يجهنت و بحث
هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثير هشت هفته 

سرمي پسران چاق و داراي  Aتمرين هوازي بر اوركسين 

ساله سالم در دو محيط باز همراه با  12تا  10اضافه وزن 

نتايج تحقيق حاكي . بازي و سربسته روي نوار گردان بود

ي تمرينات هوازي بر ا هفته هشتدورة  دار معنااز تأثير 

سرمي پسران چاق و داراي اضافه وزن  Aمقادير اوركسين 

و هم در ) درصد 5/23(هم در شرايط بازي در فضاي باز 

 5/10(شرايط تمرين روي نوار گردان در محيط بسته 

هاي هوازي  بود كه اين تغيير در گروهي كه فعاليت) درصد

داري نسبت به  طور معنا ، بهدادند يمرا در قالب بازي انجام 

تغييرات كاهش درصد چربي بدن . دگروه ديگر بيشتر بو

ي در گروه تمرين در قالب ا هفته هشتدر پي تمرينات 

 2/7درصد و در گروه تمرين روي نوار گردان  6/10بازي 

تغييرات مقادير وزن و شاخص تودة . درصد محاسبه شد

ترتيب در  رويه پيروي كرد كه اين مقادير به بدن نيز از اين 

و تمرين روي نوار گردان نسبت گروه تمرين در قالب بازي 

در پي . درصد بود 1/6و  6/8و  2/6، 6/8 آزمون شيپبه 

 ژنيحداكثر اكسهاي بدني در هر دو محيط  انجام فعاليت

داشت، اما اين افزايش در گروه  دار معنامصرفي افزايش 

درصد افزايش بيشتري  2تمرين روي نوار گردان حدود 

و  9/5ترتيب  به(نبود  دار معناداشت، اگرچه اين تفاوت 

درصد براي گروه تمرين در قالب بازي و تمرين روي  8/7

گفت  توان يمدر توجيه مشاهدات مذكور ). نوار گردان

فعاليت بدني هوازي با تأثير بر ايريزين عضالني  احتماالً

، مقادير الكتات ترشحي از عضالت حين فعاليت )13(

، تغيير در )15(ي قلبي دهايپپت، ناتريورتيك )14(بدني 

مقادير  )5(و متابوليسم گلوكز  )CO2 )16هموستاز 

اوركسين ترشحي از سيستم عصبي مركزي را تحت تأثير 

مينه گزارش شده است مقادير در همين ز. قرار داده است

سرمي بعد از انجام فعاليت بدني افزايش  Aاوركسين 

بر اين در تحقيق حاضر كاهش  عالوه. )9 ،17(يابد  مي

از جمله  ها يآزمودنة تودة چربي دهند نشانهاي  شاخص

ي ا هفته هشتدر پي تمرينات  BMIدرصد چربي بدني و 

در . مشاهده شد ها يآزمودنهمسو با افزايش توان هوازي 

اند انجام تمرينات هوازي  مورد اخير محققان بر اين عقيده

عروقي و  -خون و كاركرد سيستم قلبي حجمبا تأثير بر 

ر تنفسي و همچنين ايجاد تغييرات سلولي و مولكولي د

شود  عضالت سبب افزايش حداكثر اكسيژن مصرفي مي

در اين تحقيق نيز حداكثر اكسيژن مصرفي كه  )18(

در خصوص . در پي تمرينات افزايش داشت ها يآزمودن

گفت خود  توان يم ها يآزمودنكاهش مقادير چربي بدني 

هاي هوازي كه غالب انرژي  فعاليت خصوص فعاليت بدني به

در  ها يچربخود را از سيستم هوازي و فسفوريالسيون 

با افزايش هزينة  توانند يم، دكنن يم نيتأمها  ميتوكندري

، اما از جنبة )19( نجامنديبانرژي خروجي به كاهش وزن 

بالقوة هورمون اوركسين در  راتيتأثديگر با توجه به 

و اثرات ترموژنيك آن در  راحتيافزايش هزينة انرژي است

و همچنين افزايش  )4، 14، 20، 21(ي بدن ها بافتديگر 

تواند به كاهش وزن بيشتر  مي تون سمپاتيكي ناشي از آن

ينكه در گروه تمرين در قالب كما ا. )20 ،21(منجر شود 

بازي كه مقادير اوركسين سرمي بيشتري در پي انجام 

تمرين داشتند، كاهش تودة چربي بدني بيشتري هم 

  . مشاهده شد

 يها ورزش ي جدا ازبدن يتفعالگذشته از موارد مذكور 

 يبدن يتفعاليا هاي روزمره  عنوان فعاليت به ي،رسم

 يشگيريپ ياصالح جذاب برا لقاب يرمتغ يك خودي بهخود

تا محل كار  ميخواه يمبراي مثال وقتي . ي استاز چاق

توانيم از وسيلة نقليه استفاده كنيم يا پياده به برويم، مي

كه نشان داده  هاست تيفعالي از اين ا نمونهآنجا برويم، 
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هاي بدني منظم با تغييراتي كه در  شده است انجام فعاليت

هاي  تواند فعاليت ، ميكند يممال اع Aمقادير اوركسين 

خودي را تحت تأثير قرار داده و همگام با  بدني خودبه

خود در افزايش متابوليسم پايه بدن هزينة انرژي  راتيتأث

روزانه را افزايش دهد و در جهت كاهش وزن چربي 

رود فعاليت  همچنين گمان مي. )6، 22(باشد  رگذاريتأث

بدني هوازي بتواند با تأثير بر عوامل مترشحه از مغز 

) ١BDNF(نروتروفيك مشتق از مغز همچون عامل 

ميان . )17، 23(هاي مغزي را تحت تأثير قرار دهد  فعاليت

حين انجام . )24(اين عامل و اوركسين تعامل وجود دارد 

يابد و مقادير  افزايش مي BDNFهاي بدني مقادير  فعاليت

ي باز بيشتر است ها طيمحآن حين انجام فعاليت بدني در 

 ي اوركسيني مغزيها نوروناز سوي ديگر، . )25(

طي، ي محيها محركي مختلفي مرتبط با ها گناليس

اي  طور گسترده فيزيولوژيكي و عاطفي دريافت كرده و به

 كنند يمي ديگر مغز را درگير فرايندهاي خود ها قسمت

در تنظيم شادابي و  هاي اوركسينرژيك نورون. )26(

ت نقش بسياري دارند و از محيط انگيزه و احساسا تحرك،

در مطالعة حاضر مشاهده . )4، 20( رنديپذ يمنيز تأثير 

شد حين تمرين در قالب بازي در محيط باز مقادير سرمي 

سبت به محيط غيرشاد و تكراري تمرين اين هورمون ن

روي نوار گردان باالتر است كه اين با توجه مطالب باال 

ناشي از تأثير تعامالت محيط انجام تمرين و عالقة  احتماالً

ناشي از آن بوده است  راتيتأثبه انجام بازي و  ها يآزمودن

 ها يآزمودنصورت غيرمستقيم در تعامالت احساسي  كه به

اين يافته با برخي . ن هورمون اثر گذاشته استو ترشح اي

ي برخي ديگر ها افتهو با ي )17، 27-31(مطالعات همسو 

شايد بتوان همسو بودن . ناهمسوست )32، 33(مطالعات 

را به اثرگذاري تمرين بدني در سيستم اوركسين و مطالب 

                                                           
1 . Brain-derived neurotrophic factor 

ي درگير در ها يآزمودنه و عدم همسويي را ب ادشدهي

  . گيري نسبت داد فرايند تحقيق، جنس آنها و شيوة اندازه

منظور كنترل تأثير  است در اين تحقيق به ذكر  انيشا

احتمالي شدت و ميزان فعاليت بدني در تغييرات هورمون 

اوركسين ميان دو گروه تمريني و اطمينان از برابر بودن 

گارمين مدل  GPSي اه دستگاهميزان فعاليت آنها از 

GPSMAP 78s  سنج  ساخت تايوان و دستگاه ضربان

نشان داده  2كه در جدول  گونه همان. پالر استفاده شد

هاي  شدة گروه شده است، ميان ميانگين مسافت طي

اگرچه اين . داري وجود نداشت آزمودني با هم تفاوت معنا

 ها دستگاهمورد پس از هر جلسه تمرين به كمك اين 

در مورد تأثيرات . شد يمبررسي و در جلسات بعد مديريت 

انجام فعاليت بدني بر اوركسين محمد حسني و همكاران 

 ناتيهشت هفته تمرين استقامتي و تمر تأثير) 2015(

بر سطوح پالسمايي را  (HIIT) 2اينتروال با شدت باال

در  يسنج تن يها شاخص ديگر از و برخيA ن ياركس

در اين مطالعه با وجود . مطالعه كردند قپسران نوجوان چا

و رونـد  HIITدر گروه كنترل و  Aين روند كاهشي اركس

در گـروه تمـرين اسـتقامتي، در سـطوح  يشيافزا

كنترل و تمرين، تفاوت  يها گروه Aين اركس پالسـمايي

ي اين پژوهش ها افتهكه با ي )33(نداشت  ي وجوددار معنا

گزارش ) 2011(و همكاران  3برعكس وو. متفاوت است

صورت بازي در حياط نسبت  دادند انجام فعاليت بدني به

متر در دقيقه  268ي متفاوت تا ها سرعتبه دويدن با 

باعث تحريك بيشتر ترشح  ها سگروي نوار گردان در 

حاكي از اين است  يشواهد تجرب. )10(شود  اوركسين مي

ي آمادگي ها مؤلفه بر بهبود عالوه يجسمان ناتيكه تمر

از  يمات خلقيتنظ و شناختبر  يمثبت راتيتأث جسماني،

با  .)34، 35( نيز دارند BDNFطريق سيستم اوركسين و 

شود  پيشنهاد مي ادشدهتوجه به نتايج تحقيق و مطالب ي
                                                           
2. High Intensity Interval Training 
3. Wu  
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ي بسته مانند تمرين روي نوار ها طيمحجاي تمرين در  به

گردان، براي كودكان چاق و داراي اضافه وزن كه تمايل 

دارند و زود دلزده و خسته  ها طيمحكمتري به اين 

، در محيط باز همراه با تنوع تمريني در قالب شوند يم

ي شود، كما اينكه حين بازي هم زير برنامهبازي و شادي 

به اهداف كاهش وزن دست يافت و هم  تر راحت توان يم

ي باز همچون تعامالت ها طيمحديگر فوايد بازي در 

آن بر  راتيتأثمداري،  ي، قانونريپذ تيمسئولاجتماعي، 

  . را به اين افراد آموخت... ي مغزي و يادگيري و كاركردها

  تشكر و قدرداني
ي درگير در فرايند تحقيق و والدين ها يآزمودناز كلية 

، چراكه اگر ديآ يمعمل  آنها كمال تقدير و تشكر به

ي ايشان نبود اين پژوهش هرگز به بار ها محبت

 .نشست ينم
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