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چکیده
مقدمه :افراد نظامی به تمرینات استقامتی برای افزایش آمادگی جسمانی و سالمت در شغل خودد
نیاز دارند .هدف از این تحقیق ،بررسی اثر دوره آمدزش تکاوری بر اسوتقامت ضالوالنی و نیمور
لیپیدی دانشجدیان نظامی بدد.

روش

بررسی :در این مطالعه نیمه تجربی 42 ،نفر از دانشجدیان سال دوم دانشگاه افسری ،بوه

صدرت تصادفی انتخاب و به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند .آزمددنیهوا ابتودا  51دقیقوه
گرم کرده و سپس آزمدن استقامت ضالالنی را انجام دادند (پیش آزمدن) و نتایج ثبت گردید .بعود
از  4روز آزمددنیها به آزمایشگاه مراجعه کردند و برای ارزیابی سطح نیمر لیپیدی (کلسوترول،
تریگلیسرید LDL ،و  )HDLخدنگیری انجام شد .سپس گوروه تجربوی  8هفتوه برناموه تمورین
آمدزش تکاوری را انجام دادند .برای جمعآوری دادهها در پس آزمدن ،آزمددنیهوا مجوددا آزمودن
مدرد نظر را انجام دادند و دوباره خدنگیری انجام شد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمدن توی
مستقل در سطح معنیداری کمتر از  5/51استفاده شد.
یافته ها :نتایج نشان داد  8هفته دوره آمدزش تکاوری بر استقامت ضالالنی دانشجدیان نظوامی
تأثیر معنیداری نداشت .همچنین دوره آمودزش تکواوری بور کلسوترول ،توریگلیسورید LDL ،و
 HDLدانشجدیان نظامی تأثیر معنیداری نداشت.
بحث و نتیجه گیری :با تدجه به نتوایج تحقیوق ضا ور بوهنظور مویرسود بورای اثربخشوی
برنامههای بهبدد آمادگی بدنی و سالمت دانشجدیان نظامی باید تغییراتی انجام شدد.

کلمات کلیدی :فعالیت ورزشی ،برنامه تمرینی ،دانشجویان ،نظامیان
فصلنامه علمی پژوهشی ابنسینا  /اداره بهداشت ،امداد و درمان نهاجا
تاریخ دریافت31/6/9 :

 .1کارشناسی ارشد ،دانشگاه مازندران ،دانشکده تربیت
بدنی و علوم ورزشی ،بابلسر ،ایران (*مؤلف مسئول)
eb.physio61@hotmail.com
 .2دکتری فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
تهران غرب ،تهران ،ایران

(سال بیستم ،شماره چهارم ،زمستان  ،7931مسلسل )56
تاریخ پذیرش31/1/5 :

مجله علمی ابن سینا  /اداره بهداشت ،امداد و درمان نهاجا

مقدمه

(دوره بیستم ،شماره چهارم ،زمستان  ،7931مسلسل )56

چربیسوز هوازی و تمرینا نظامی سانتی بار نیمارخ لیپیادی

کارکنان نظامی معموالً بهعنوان بزرگسااالن ساالو و دارای

سربازان پرداختند نتای آنهاا نشاان داد مشاادیر  LDLباهطاور

آمادگی بدنی مناسب در نظر گرفته میشوند که ممکن است در

معنیداری پس از تمرینا نظامی سنتی نسبت به گروه کنتارل

معرض خطر کمتری برای ابتال به بیمااریهاای قلبای عروقای

کاهم یافت .با این حال ،تغییر معنیداری پاس از تمریناا در

باشند ،خدمت نظامی نیاز به ترکیب بدنی مناسب ،تناسب انادام

سطوح تریگلیسرید ،کلسترول تاام و  HDLمشااهده نگردیاد

و استانداردهای پزشکی دارد .با این حال ،شواهد نشان میدهاد

[ .]12عالوه بر این گزارش شده است که سطوح نیمرخ لیپیدی

که نشانگرهای زیستی و رفتارهای خطرزای سالمتی مرتبط باا

در نیروهای نظامی طی دورههای طوالنی آاموزشهای نظاامی

بیماریهای قلبی عروقی در کارکنان نظامی ممکن است مشابه

در سطح پایینتری قرار دارد [.]11

افراد غیرنظامی باشد [.]2 ،1

نشان داده شده است که بین آمادگی جسمانی و علل مرگ

لیپیدها در بسیاری از اعمال حیاتی بادن ،نشام مهاو ایفاا

و میر ناشی از بیماریهاای قلبای -عروقای ارتباا وجاود دارد

میکنند ،اما افزایم آنها میتواند خطر بیماری قلبی-عروقای را

[ .]13مزایای ورزش شامل افزایم ظرفیت عملکردی (ظرفیات

افزایم دهد [ .]3-5اصطالح نیمرخ لیپیدی اشااره باه ساطوح

هااوازی ،قاادر عتااال اسااکلتی و انعطااا پا یری) ،بهبااود

لیپیدهای مختلاف خاون (تاریگلیسارید ،کلساترول LDL ،و

عملکرد قلب و عروق ،کاهم عوامل خطر بیماری قلبی عروقی

 )HDLدارد و اختالل در این عوامل خطر بیماریهای قلبای را

(از طریق اصالح نیمرخ لیپیدی ،تحمال گلاوکز و فشاار خاون)

افزایم میدهد [ .]6نشان داده شده است که افزایم کلسترول

است [ .]14فعالیت بدنی احتماالً از طریق کاهم شااخ هاای

تام سرم و باه ویاژه  LDLیاک عامال خطار مساتشل بارای

التهابی ،انعشادی ،چربی بدن و چااقی مایتواناد باعا کااهم

بیماریهای قلبی عروقی است .همچنین پاایین باودن ساطوح

عوامل خطرزای قلبی-عروقی و در نتیجه کاهم مارگ و میار

 HDLدر افزایم خطر ابتال به آترواسکلروز مؤثر اسات [ .]4از

گردد [ .]15بنابراین ،دلیل منطشی قوی برای اهمیات دادن باه

سوی دیگر ،کااهم کلساترول تاام  ،LDL ،تاریگلیسارید و

فعالیت ورزشی در برنامههای بهبود شیوه زندگی برای جلوگیری

 HDLبعد از فعالیت ورزشی منظو با شاد متوساط مشااهده

یا درمان چاقی و اضافه وزن وجاود دارد .باا ایان حاال ،میازان

شده است ،این تغییرا با حفظ سالمت و پیشگیری از بیمااری

اثرگ اری فعالیتهای بدنی روی نیمرخ لیپیدی بسته به شاد ،

مرتبط هستند [ .]8 ،7فعالیت ورزشی با تأثیرا مفید بر وضعیت

مد و نوع فعالیت متفاو اسات .باا توجاه باه رابطاه نیمارخ

متابولیکی و ترکیب بدنی ،عامل پیشگیری کننده از بیماریهای

لیپیدی با بیماریها ،تنظیو مشدار لیپیدهای خون عامال مهمای

قلبی -عروقی است و مرگ و میر ناشای از ایان بیمااریهاا را

در سالمت قلبی عروقی محسوب میشود و بدون شاک انجاام

کاهم میدهد [.]9

فعالیتهای بدنی مناسب نشم مهمی در این زمینه ایفا میکند.

ورزش و فعالیت بدنی میتواند یک شیوه مؤثر بارای حفاظ

تمرینا مشاومتی و هاوازی هار دو باهعناوان بخشای از یاک

سالمت و تناسب اندام در گروههای سنی و جمعیتهای مختلف

استراتژی کلی برای اصالح پروفایل لیپیادی توصایه مایشاود

از جمله نیروهای نظاامی باشاد [ .]11نتاای مطالعاا بررسای

[ .]17 ،16با ایان حاال ،در مطالعاا محادودی ساطوح لیپیاد

سطوح لیپید پالسما در افراد نظامی متناقض اسات .نشاان داده

پالسما در افراد نظامی مورد بررسی قرار گرفته است .از طرفای،

شده است که  11هفته تمرینا نظامی پایه منجار باه کااهم

تاکنون هیچ تحشیشی به بررسی اثرا تمرینا نظامی فشارده و

معنیدار کلسترول تام LDL ،و تاریگلیسارید مایشاود [.]11

سخت بر نیو رخ لیپیدی و استشامت در افاراد نظاامی نپرداختاه

همچنااین دسااوزا و همکاااران بااه بررساای  12هفتااه تماارین

است .بنابراین تحشیق حاضر با هد بررسی اثار دوره آماوزش
5
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آموزش تکاوری بر استقامت عضالنی و نیمرخ لیپیدی

تکاوری بر اساتشامت عتاالنی و نیمارخ لیپیادی دانشاجویان

هفته برنامه تمرین آموزش تکاوری را انجام داده و گروه کنترل

نظامی انجام گرفت.

هیچ تمرینی انجام نداد.

روش بررسی

برنامه آموزش تکاوری شامل چهار مرحله (هر مرحلاه طای
دو هفته) بود و طی هشت هفته اجرا شد .طی دوره دانشاجویان

روش انجام تحشیق حاضر نیمه تجربای و از ناوع کااربردی

تمرینا استشامتی و مشاومتی و همچناین محرومیات غا ایی و

است .برای این منظور از باین دانشاجویان ساال دوم دانشاگاه

خواب اندک را تجربه کردند .مرحله اول شامل تمرینا آمادگی

افسری 24 ،نفر که بر اساس معاینا پزشکی سالیانه نظامیاان،

جسمانی و رزمی بود که دانشجویان روزاناه  21دقیشاه نارمم،

سالو بوده و تحت درمان دارویای نبودناد باه صاور هدفمناد

تمرینا استشامتی شامل  5تا  11کیلومتر دویادن صابحگاهی،

انتخاب شدند و بهطور تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی 12

تمرینا و آموزش میدان موانع و کوهستان و  2ساعت آموزش

نفری قارار گرفتناد .دانشاجویان فارم مرباو باه تندرساتی و

ورزشهای رزمی را اجرا کردند (برنامه از ساعت  3صبح شاروع

سالمتی را برای اطمینان از عدم بیماری آزمودنیهاا و رضاایت

و تا  1شاب اداماه داشات و دانشاجویان در شابانه روز تنهاا 2

شخصی تکمیل کردند .شرایط انتخاب آزمودنیها شاامل ماوارد

ساعت زمان برای خاواب داشاتند) .مرحلاه دوم شاامل منطشاه

ذیل بود :سیگاری نباشاند و در آغااز تحشیاق دچاار هایچگوناه

کوهستانی و جنگلی در شهر شیراز بود که دانشجویان آماوزش

بیماری خاصی نباشند .همچنین معیارهاای خاروآ آزماودنیهاا

جهتیابی و گشت زدن و پیادهروی طوالنی را اجرا کردند .طای

شامل ماواردی از قبیال وجاود مشاکال تیروئیادی و قلبای،

مرحله دوم دانشجویان در شبانه روز  4ساعت زمان برای خواب

مصر مکملها و مواد الکلی بود [ .]18در یک جلسه جداگاناه

داشتند .مرحله سوم شامل اردوگاه کوهستان باود کاه طای آن

بعد از انجام معاینا پزشکی ،هد از انجاام پاژوهم و نحاوه

دانشجویان تمرینا کوهنوردی و پیاده روی و  5ساعت خاواب

اجرای آن برای آزماودنیهاا شارح داده شاد .پاس از پرکاردن

در شبانه روز را تجربه کردند ،همچنین در انتهای مرحلاه ساوم

پرسشنامه اطالعا فردی و امتاای رضاایت ناماه ،هریاک از

فتح قله دنا طی ساه روز و همچناین  8سااعت پیااده روی در

آزمودنیها روز بعد برای اجرای آزماونهاا باه محال برگازاری

باتالق را انجام دادند و در نهایت مرحله چهارم شاامل اردوگااه

آزمون آمدند .در ابتدای جلساه قاد آزماودنیهاا باا اساتفاده از

کویر بود که طی آن دانشجویان راهپیمایی از سااعت  6غاروب

دسااتگاه قدساان سااکا ساااخت آلمااان اناادازهگی اری شااد ،قااد

تا  5صبح (با همراه داشتن  2بطری  511میلای لیتار آب ،یاک

آزمودنیها بدون کفم ،در حالی که پاها بهو چسبیده و باسان،

عدد سایب زمینای باه عناوان غا ا) و روز بعاد پیااده روی 31

شانهها و پشت سر در تماس با قدسن بود اندازهگیاری گردیاد.

کیلومتر و  4کیلومتر دویدن را در دستور کار خود داشاتند .باین

میزان وزن با لباس سبک ،بدون کفم و باا تارازوی دیجیتاال

هر مرحله برای دانشجویان  6ساعت اساتراحت در نظار گرفتاه

سکا ساخت کشور آلمان اندازهگیری شد .بارای اجارای آزماون

شده بود .کلیه تمرینا با حمل کوله پشتی (تجهیزا نظاامی)

ابتدا آزمودنیها ابتدا  15دقیشه گرم کرده و سپس آزمون (دراز و

انجام شد [ .]18بعد از اتمام تمرینا نیز برای جمعآوری دادهها

نشست در  1دقیشه) را برای ارزیابی استشامت عتالنی در پایم

در پس آزمون ،از گروهها مجدداً آزمایشا الزم بهعمل آماد و

آزمون انجام دادند و نتای در برگههای مخصوص ثبات گردیاد

تغییرا حاصله ،با قبل از تمرین مورد بررسی قرار گرفت.

[ .]18بعد از دو روز ،آزمودنیها به آزمایشاگاه مراجعاه کارده و

برای ارزیابی متغیرهای بیوشیمیایی عمل خونگیری پس از

برای ارزیابی مشادیر نیمرخ لیپیدی (کلسترول ،تاری گلیسارید و

 12تا  14ساعت ناشتایی و در دو مرحله قبل و بعاد از  8هفتاه

 LDLو  )HDLاز آنها خونگیری شد .سپس گروه تجربای 8

( 48ساعت پس از آخرین جلسه تمرین) انجاام گرفات .در هار

6
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مرحله توسط کارشناس آزمایشاگاه از سایاهرگ آنتایکوبیتاال

مشایسه با گروه کنترل تفااو معنااداری نداشات (.)p=1/681

دست چپ آزمودنیها در حالت استراحتی و در وضعیت نشساته

(جدول )2

 11میلی لیتر خون گرفته شد .نمونههای خون پس از سانتریفوژ
و جدا کردن سرم تا زمان انجام آزمونها در دماای  -81درجاه

بحث و نتیجهگیری

سانتیگراد نگهداری شد .برای جلاوگیری از تاأثیر ریاتو شابانه

یافتههای این تحشیق نشان داد که دوره آموزش تکاوری بر

روزی ،عمل خونگیری در زمان معینای از روز (سااعت  8/5تاا

استشامت عتالنی دانشجویان نظامی تأثیر معنایداری نداشات.

 )9/5صبح انجام شد .بهمنظور اندازهگیری شاخ های لیپیادی

اطالعا بسیار کمی درباره تأثیر یک دوره تمرین کوتاه مد یا

از روش آنزیماتیک (کالریمتری) و از کیتهای شرکت تکنیکان

بلندمد بر پارامترهای عملکردی بهطور گسترده در دانشجویان

استفاده شد.

نظامی یافت شده است .با این وجود تحشیشااتی وجاود دارد کاه

باارای توصایف دادههااا از شاااخ هااای گاارایم مرکاازی

اثرا فعالیت نظامی را در در دوره کوتاه مد یاا بلندماد باا

(میانگین) و پراکندگی (انحرا معیار) و آمار توصایفی اساتفاده

نمونهگیریهای کوچکتر بر پاسا پارامترهاای عملکاردی در

شد .همچنین جهت تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها از آزماون

دانشجویان نظامی مورد ارزیابی قرار دادهاند [ .]21 ،19مطالعا

تی مستشل با استفاده از نارم افازار آمااری  SPSSنساخه 22

قبلی نشان میدهند که تمرینا بادنی نظاامی موجاب بهباود

انجام شد .سطح معناداری آزمونها  p>1/15در نظر گرفته شد.

سازگاریهای مثبت بیولوژیکی در افزایم اساتشامت عتاالنی
[ ،]22 ،21کاهم چربی بدن [ ]24 ،23و افزایم آمادگی قلبای

یافتهها

ریوی [ ]25میشوند .کامپوس و همکاران ( )2117در مطالعهای

در جدول  1میانگین و انحرا معیار مربو به ویژگی هاای

به تحلیل تغییرا مورفولوژیکی و کارکردی در نیروهای نظامی

فردی آزمودنی ها نشان داده شده اسات .نتاای نشاان داد دوره

پس از دوازده هفته تمرینا بادنی (طای  32جلساه و جلساا

تکاوری بر استشامت عتالنی دانشجویان تأثیر معنیداری ندارد

شامل تمرینا قلبی عروقای و عصابی عتاالنی پرداختناد .در

( .)p=1/193مشادیر تری گلیسرید پس از  8هفته دوره تکااوری

دوره تمریناا  ،دویاادنهااای کوتاااه ،متوسااط و طااوالنیمااد

در گروه تجربی در گاروه تمارین در مشایساه باا گاروه کنتارل

(تداومی و اینتروال) و تمرینا کششی و قدرتی (بهعنوان مثال،

تفاو معناداری نداشت ( .)p=1/422مشادیر کلسترول پس از 8

درازو نشست ،شنا روی زمین ،اساکوا  ،اساکوا باا یاک پاا،

هفته دوره تکاوری در گروه تجربی در گروه تمارین در مشایساه

پالنک پایه ،پالنک آرن و پرش) اجرا شاد .نتاای آنهاا بهباود

با گروه کنترل تفااو معنااداری نداشات ( .)p=1/282مشاادیر

استشامت عتالنی (آزمون دراز و نشست  1دقیشه) را نشاان داد

 HDLپس از  8هفته دوره تکاوری در گروه تجربی در مشایسه

[ .]26در تحشیق حاضر دانشجویان سال دوم شارکت کردناد ،از

با گروه کنترل تفاو معناداری نداشات ( .)p=1/869همچناین
جدول  -2مقایسه نیمرخ لیپیدی بین دو گروه مطالعه در پایان آموزش تکاوری

مشادیر  LDLپس از  8هفته دوره تکاوری در گروه تجربای در

شاخص آماری

گروه

جدول  -1میانگین و انحراف معیار مربوط به ویژگیهای فردی آزمودنیها

تریگلیسرید

تجربی

متغیر

کنترل

تمرین هوازی

سن (سال)

21/41±1/24
175/5±5/28
67/54±7/21
67/42±7/29
14/3±4/12
14/7±3/26

21/51±1/91
176/83±5/18
67/98±5/37
66/76±5/21
14/5±1/18
14/1±1/67

قد (متر)
وزن (کیلوگرم)

پیش آزمون
پس آزمون

درصد چربی

پیش آزمون
پس آزمون

کنترل
کلسترول

تجربی
کنترل

HDL

تجربی
کنترل

LDL

تجربی
کنترل

میانگین و انحرافمعیار درجه آزادی ارزش تی مقدار

81/15±1/8
75/18±3/4
171/29±3/8
154/38±9/1
46/6±3/5
46/5±7/5
113/24±1/6
98/27±6/1

22
22
22
22

p

1/422 1/818
1/282 1/112
1/869 -1/167
1/681 1/419
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آنجایی که دانشجویان سال دوم از نتای بهتری در پارامترهاای

معنیداری نشان نداد .همچناین در تحشیشای نشاان داده شاده

عملکردی برخوردار هساتند ،بناابراین پروتکال حاضار موجاب

است که نیمرخ لیپیدی با تغییرا چربی بدن نیز رابطه دارد .باا

بهبود بیشتر در استشامت آزمودنیهای نشد .در هماین راساتا در

این وجود در تحشیق حاضار درصاد چربای آزماودنیهاا بعاد از

تحشیق امامی و همکااران ( )1391نیاز دانشاجویان ساال آخار

تمرین تغییر معنیداری نشان نداد بهنظر میرساد دلیال وجاود

نساابت بااه دانشااجویان سااال اول از اسااتشامت قلبای-عروقای

این تناقضها ناشی از الگوهاای متفااو تمرینای باشاد [.]31

باالتری برخوردار بودند [ .]27نتای تحشیق حاضر با یافتاههاای

همچنااین تغییاارا در ناایو رخ لیپیاادی ممکاان اساات بااه

فوق همخوان است .این یافتاههاا مناساب باودن تمارینهاا

سازوکارهای دیگری از جملاه عوامال ماؤثری چاون تغییارا

ورزشی انجام شده طی دورههای آموزش نظامی را ماورد تأییاد

غلظت هورمونهای پالسما و لیپوپروتئین لیپاز و عواملی دیگار

قرار مایدهاد .تمارینهاا متعادد دورهاای افساری ،شاامل

ارتبا داشته باشد .از طرفی سطح سالمت افراد بر درصد چربی

تمرینها اینتروال ،تداومی ،دویدن ،دوچرخاه ساواری ،شانا و

خون در پاس به تمرین اثرگ ار است و در واقع احتمااالً ساطح

تمرین با وزنه در این زمینه مؤثر است .از آنجاایی کاه فعالیات

پایه چربی نرمال دلیلی بار ایان امار اسات ماثالً  HDLبااال

بدنی برای سربازان در حفاظ اساتشامت و آماادگی بادنی مهاو

تأثیرپ یری کمتری از تمرین دارد [ .]32میزان کلسترول خاون

است .توانایی بشا (مشاومت در مشابل دشمن) کارکنان نظاامی ،و

نیز تحت تأثیر تعادل بین کلسترول درونزاد و کلسترول حاصل

فعالیتهای روزانه سربازان با توانااییهاای آماادگی بادنی کاه

از مصار ماواد غا ایی قارار دارد در مطالعااه حاضار تغ یااه و

نیازمند سطح باالیی از آموزش آمادگی بدنی است ،پایه و اساس

استرس قابل کنترل نبود .در پژوهم حاضر شاید به دلیل فشار

کار نظامی در آینده و تحشق وظایف نظامی است.

و مااد دوره پروتکاال میاازان کلسااترول و مشااادیر  LDLدر

همچنین یافتههای این تحشیق نشان داد کاه دوره آماوزش

دانشجویان نظامی تغییر معنیداری نداشت .ساازوکار اثرگا اری

تکاااوری باار کلسااترول ،تااریگلیساارید و  LDLو HDL

تمرینا در بهبود نیمرخ لیپیدی به فرآیندهای آنزیمی دخیل در

دانشجویان نظامی تاأثیر معنایداری نداشات .فعالیات ورزشای

سوخت و ساز لیپیدها مربو اسات .در ایان خصاوص افازایم

عالوه بر کنترل گلیسمی و افزایم حساسیت انسولین میتواناد

فعالیت آنزیمی لیپوپروتئین لیپاز گزارش شاده اسات [ .]33هار

ریسک فاکتورهای قلبی عروقی همچون چربی احشایی ،نیمارخ

چند که یکای از محادودیتهاای پاژوهمهاای حاضار عادم

لیپیدی ،تصلب شارایین و عملکارد انادوتلیال را بهباود بخشاد

اندازه گیری این آنزیوها بود .سوگیورا و همکاران اظهار داشاتند

[ .]28نشان داده شده است که شد تمرین میتواند بر افزایم

کااه فعالیاات ورزشاای ماانظو بااا افاازایم فعالیاات آناازیو

سطوح  HDLتأثیرگ ار باشد بهطوری که سطوح  HDLپاس

لیپوپروتئینلیپااز و لسایتین کلساترول آسایل ترانسافراز باعا

از تمرینا با شد باال در مشایسه با تمرینا باا شاد پاایین

کاهم کلسترول تام و  LDLمیشوند [ .]34سیساتو تنظیمای

میتواند افزایم چشامگیر و معنایداری داشاته باشاد [ .]29از

سطح کلسترول خون در غشاء شبکه آندوپالسامی قارار گرفتاه

آنجااایی کااه وزن افااراد و تغییاارا آن و ترکیااب باادنی باار

که برای حفظ هومئوستاز کلسترول مهاو اسات .در واقاع ایان

لیپوپروتئینها تأثیرگ ار است [ ،]31بنابراین اگار تمارین باعا

سیستو تنظیمی در پاس به مشادیر کلسترول داخل سلولی و در

تغییر در ترکیب بدنی شود و درصد چربی را تغییر دهد میتواناد

سطح رونویسی عمل میکند بهطوری کاه باه هنگاام کااهم

بر لیپوپروتئینهاا تاأثیر داشاته باشاد هرچناد کاه تغییار مفیاد

کلسترول داخل سلولی میزان بیان ژن افزایم یافته و افازایم

لیپوپروتئینها بدون کاهم وزن نیز مشاهده شده است [ .]31با

بیان گیرنده  LDLسبب برداشت بیشتر کلسترول پالسما شاده

این حال در تحشیق حاضر وزن آزمودنیهای گروه تجربی تغییر

و در نتیجه کلیرانس  LDLرا افزایم میدهد [ .]35در مجموع
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)56  مسلسل،7931  زمستان، شماره چهارم،(دوره بیستم

 امداد و درمان نهاجا، اداره بهداشت/ مجله علمی ابن سینا

 باا توجاه باه نتاای، بناابراین.نظامی تأثیر معنیداری نداشات

سازوکار بیولوژیکی که احتماالً میتواناد باعا بهباود نایو رخ

تحشیق حاضر بهنظر میرسد برای اثربخشی برنامههاای بهباود

.لیپیدی به همراه فعالیت بدنی شود به خوبی شناخته نشده است

آمادگی بدنی و سالمت دانشجویان نظامی باید تغییراتای انجاام

 مایتواناد باهدلیالLDL محششان بیان میکنند کاه تغییار در

 با توجه به مطالعا اندک انجام شده در ایان، با این وجود.شود

 درB افزایم لیپوپروتئینلیپار و کاهم لیپاز کبدی آپاوپروتئین

 درک اثرا دورههای آموزش نظاامی بار بهباود نیمارخ،رابطه

 شاااید اگاار دوره آمااوزش، در مجمااوع.]32[ اثاار تماارین باشااد

.لیپیدی نیاز به تحشیشا بیشتری دارد

تکاوری به همراه تغ یه مناسب انجام میگرفت امکان سازگاری

تشکر و قدردانی
پروتکل اجرا شده در این مطالعه در کمیته اخالق دانشاکده

آنزیمی و هورمونی بیشتر و تغییر در نایو رخ لیپیادی را فاراهو
 کنترل رژیو غ ایی و حاال روحی و روانی آزمودنیهاا.میکرد
.نیز جز محدودیتهای تحشیق حاضر بود

فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال
 به تصویب رسیده و در دانشگاه افسری امام علی(ع) انجام1395
 بدین وسیله از کلیه افارادی کاه در انجاام تحشیاق.شده است
. صمیمانه تشکر و قدردانی میشود،حاضر همکاری داشتند

نتیجهگیری
 نتای تحشیق حاضر نشان داد دوره آماوزش،به طور خالصه
تکاوری بر اساتشامت عتاالنی و نیمارخ لیپیادی دانشاجویان
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The effect of ranger training on muscular
endurance and lipid profile in military
students
*Bararpour E1, Chalechale M2, Mirzaei S1

Abstract
Background: Military personnel need endurance training for increasing
physical fitness and health in their jobs. The aim of this study was
to investigate the effect of ranger training on muscular endurance
and lipid profile in military students.
Materials and methods: In this semi-experimental study, 24 sophomore
students from a military university were randomly selected and
divided into experimental and control groups. Firstly, the subjects
warmed up for 15 minutes, then they performed muscle endurance
test (pre-test), and finally the results were recorded. After two days,
the subjects returned to the laboratory and blood sampling was
performed to assess lipid profiles (cholesterol, triglycerides, LDL,
and HDL). Then, the experimental group performed eight-week
ranger training program. To collect the data in the post-test, the
subjects performed the test again, and then blood tests were
carried out. Independent t-test was used at the significant level of
p<0.05 to analyze the data.
Results: The results showed that eight-week ranger training did not
have a significant effect on muscular endurance of the students. In
addition, there was no significant effect on cholesterol, triglyceride,
LDL, and HDL.
Conclusion: According to the results of this study, it seems that some
changes have to be made in order for effectiveness of physical
fitness improvement programs and health in military students.
Keywords: Exercise, Training Program, Students, Military
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