
تجویز نسخه ورزشی برای مدیریت وزن



فعالیت بدنی

ایجاداسکلتیعضالتانقباضوسیلهبهکهبدنفعالیتهرگونه

دریانرژمصرفبهنسبتکالریبهنیازافزایشبهمنجرمی شود

.می شوداستراحتزمان

ده،شبرنامه ریزیحرکتکهبدنیفعالیتنوع؛یک(تمرین)ورزش

یایکحفظیاوبهبودبرایرابدنحرکتتکراریویافتهساختار

.می شودشاملراجسمانیآمادگیمولفهچند



اندامتناسب

دستبهبرایافرادکههاییویژگیازاییمجموعهیاهاویژگی

دیگرعبارتیبهیابپردازندبدنیفعالیتبهبایدآنآوردن

.دارندارتباطبدنیفعالیتباکهبدنیهایویژگی



اصطالحات مرتبط با فعالیت بدنی و تناسب اندام

تنفسوخونگردشسیستمتوانایی:تنفسوعروقوقلباستقامت

مداومفیزیکیفعالیتطولدرغذاییموادواکسیژنتأمینبرای

هایبخشدیگروعضله،چربی،استخواننسبیمقادیر:بدنترکیب

بدنحیاتی

قدرتاعمالبرایعضلهتوانایی:عضالنیقدرت

خستگینوبدکارادامهبرایعضلهتوانایی:عضالنیاستقامت

مفصلیکدرحرکتیمحدوده:پذیریانعطاف



دقتوسرعتبافضادربدنموقعیتتغییرتوانایی:چابکی

هایقسمتباهمراهشنیدنودیدن:مانندحواسازاستفادهتوانایی:هماهنگی

هموارهدقتباوظایفانجامدربدنمختلف

رفتنراهوایستادنهنگامبدنتعادلحفظ:تعادل

دادانجامکارمیتوانآندرکهسرعتییاتوانایی:قدرت

آنبهواکنشآغازوتحریکبینزمانمدت:واکنشزمان

مدتکوتاهدورهیکدرحرکتیکانجامتوانایی:سرعت

اصطالحات  فعالیت بدنی و تناسب اندام



شواهدازاییعمدهبخشکهبسهمینبدنیفعالیتاهمیتدر

وزودرسمرگافتادنتأخیربهدربدنیفعالیتنقشازعلمی

شرایطوایجادمزمنهایبیماریازبسیاریخطراتکاهش

میزانرابطهبرایروشنیشواهد.کنندمیحمایتسالمت

.داردوجودسالمتپاسخوبدنیفعالیت



هدفگروهغربالگری



دالیل غربالگری گروه هدف

ورزشبرایپزشکیمالحظاتباافرادشناسایی-

زشکپنظرتحتبایدوهستندخاصیبیماری هایبهمبتالکهافرادیدر واقع-

.کنیدشناساییتمرینیپروتکلبرنامه ریزیازقبلراکنندورزش

…وعروقیقلبی،ارتوپدیمشکالتباافرادی-

خاللدرورزشیهایآسیبرساندنحداقلبهبرایمی شودتوصیهحتی-

روهگجسمانیآمادگیسظحازتمرینیپروتکلبرنامه ریزیازقبل،تمرینات

.کنیدحاصلاطالعهدف



بدنیفعالیتآمادگیه پرسشنامPAR-Q ;پرسشنامه

طوربهامروزهوگرفتقراراستفادهموردکانادادرباراولینپرسشنامهاین

.گیردمیرقرااستفادهمردافرادجسمانیآمادگیارزیابیبرایاییگسترده

کدامرهبهاگرکند،میپرراپرسشنامهاینکهفردیمی شودتوصیه

قتموافصورتدروکندمراجعهپزشکبهدادمثبتپاسخازسؤاالت

.بپیونددتمرینیبرنامهبهپزشک



شرحبهمی شودپرسیدهورزشیداوطلبانازPAR-Qآزموندرکهسواالتی

:استزیر

د؟هستیقلبیبیماریدارایکهاستگفتهشمابهپزشککنونتاآیا-

؟ایدداشتهدردمکررصورتبهقلبوسینهقفسهدرکنونتاآیا-

دارید؟ضعفیا،سردردسرگیجهغالبا  شماآیا

ست؟ازیادبسیارشمافشارخونکهاستگفتهشماپزشکبهتاکنونآیا-

یاانیاستخومشکالتدارایکهاستگفتهشمابهشماپزشککنونتاآیا-

میکند؟تشدیدراآنبدنیفعالیتکههستیدآرتریتمثلمفصلی

اید؟داشتهعادتشدیدورزشبهگذشتهسال65درآیا-



:شودمیتوصیههاآنبررسیکهمواردیسایر

اولدرجهافرادیاپدردرسال55ازقبلناگهانیمرگخانوادگی؛تاریخچه*

(خاله،عمه)اولدرجهافرادیامادردرسال65ازقبلیاو(دایی،عمو)

عروقیقلبیمشکالت*

دخانیاتمصرف*

باالخونفشار*

باالکلسترول*

ناشتاخونقندبودنباال*

30ازباالتربدنیتودهشاخص*



گروه 3بهفعالیتشروعبرایافرادکلیطوربه

:تقسیم می شوند

شدهگفتهخطرعالیمکهسال55ازکترزنانوسال45ازکمترمردان:ریسککم

باشندنداشتهرا

چندیادودارایکهباالبهسال55زنانوباالبهسال45مردان:متوسطریسک

.باشندشدهگفتهخطرعامل

.باشندعالمتچنددارایکهافرادی:باالریسک

:شاملعموما  تمرینیپروتکلیکازقبلجامعارزیابییک

پزشکیتاریخچه-1

فیزیکیمعاینه-2

آزمایشگاهیهایتست-3



شاملعمومافیزیکیمعاینهمناسبمعیارهای

:استزیرموارد

کمردور،بدنتودهشاخصتعیینمواردازبسیاریدر:بدنوزن-

.استمطلوب(چربیدرصد)بدنترکیبو

قلبضربانریتمومیزان-

استراحتخونفشار-

اختییکنوخصوصبهتنفسصداهایبهتوجه،هاریهبهدادنگوش-

تنفسبودنمنظمو



ورزشینسخهتجویزعمومیاصول

تمریناتشاملورزشییهبرنامبزرگساالناکثربرای

.استپذیریانعطافو،استقامتییمقاومت،هوازی

موجود،علمیمتنوعمقاالتوعلمیشواهدکاربرداساسبر

وطراحیریزیبرنامهبرایراهنماییعنوانبهاصل6

.استشدهمعرفیبزرگساالنتمرینیهایپروتکل



ورزشینسخهتجویزاصول

FITT-VP

1-frequency:(چقدر)فرکانس،تناوب

2-intensity:(سختچقدر)شدت

3-time:(بارتکرار،چنداستمراریازمانمدت)زمان

4-type:(متدیانوع)سبک

5-volume:(مقدارچه)حجم

:progression-6(عملکردبهبودیاپیشرفت)پیشرفت



ورزشینسخهتجویزدرعمومیمالحظات
متناسب،اندامتناسبوجسمانیآمادگیاجزایبابایداستقامتیومقاومتیتمرینات

:شاملاجزااین.باشند

سالمت قلب و عروق و تنفس-

قدرت و استقامت عضالنی-

انعطاف پذیری-

ترکیب بدن-

سالمت عصبی حرکتی-

النی و تمرینات استقامتی و مقاومتی بایدد شدامل برنامده ایدی بدرای کداهش آسدیب عضد

کدردن، اسکلتی و عوارض ناشی از آن باشند که این تمرینات شامل گرم کردن، سرد

.دمحیط فیزیکی و اجتماعی، تجهیزات و امکانات موجود مورد توجه قرار بگیر



:کنیدتوجهزیرمثالبه

متوسطتاسبکفعالیتبادقیقه10تا5حداقل:کردنگرم-1

ورزشیفعالیتدقیقه60تا20حداقل:((تمرین)جسمانیفعالیت-2

هرکهشویممیمتذکر)هردوازترکیبییامقاومتییاهوازی

(.باشددقیقه10ازکمترنبایدتمرینیدوره

ومتوسطحددریاسبکفعالیتدقیقه10ات5:کردنسرد-3

عضالنیاستقامتفعالیتهای

ازبعدکششیتمریناتدقیقه10حداقلمتنوعیمطالعات:کشش*

.کنندمیتوصیهراکردنسردمرحله



(تمرینتناوب)تمرینفرکانس

شدتباهوازیورزشجلسه5تا3بایدسال65-18سالمبزرگساالنتمام

جلسه5-3تمرینیتناوبمختلفیمطالعاتواقعدر.باشندداشتهمختلفهای

مدیریت)اندامتناسبحفظنیزوعروقوقلبسالمتبرایراهفتهدر

یاشدید)تمرینشدتبامتناسباستبهترکهدهندمیپیشنهاد(وزن

*.شوندریزیبرنامه(متوسط

ناوبتباهوازیتمرینیهایپروتکلدرعروقوقلبعملکردبهبودمطالعات

5ازبیشتمریناتطرفیاز.دهندمینشانراهفتهدرجلسه3ازبیش

کهوینحبهدادهافزایشرااسکلتیعضالتدرآسیباحتمالهفتهدرجلسه

.کنندنمیتوصیهراهفتهدرجلسه5ازبیشمطالعاتبیشتر

(عروقوقلباستقامت)هوازیورزش



(عروقوقلباستقامت)هوازیورزش

:تمرینشدت

متوسطشدتباتمرینهفتهدرروز5حداقل:هوازیتمرینمتوسطشدت

(هفتهدردقیقه150معادلواقعدر)دقیقه20مدتبهحداقلو

باالشدتباتمرینهفتهدرروز3حداقل:هوازیشدیدورزششدت

(هفتهدردقیقه60معادلواقعدر)دقیقه20مدتبهحداقل

دقیقه75هفتهدرمثالطوربه:متوسطوشدیدتمرینازترکیبییا

مزایایحفظودستیابیمنظوربهشدید؛تمریندقیقه30وسبکتمرین

.شودمیتوصیهاندامتناسبوسالمت



جسمانیآمادگیسن،جنس،شرایطشرایطبامتناسبتمرینیپروتکلطراحی

.استمتغییرتمرینیهدفو

،باتمرینیدوزبه(وزنکنترل)اندامتناسبوسالمتیمثبتپاسخ***

.یابدمیافزایشتمرینشدتافزایش

برایشدتآستانهرسدحداقلمینظربهمختلفمطالعاتبررسیبا***

سالمت،وضعیتسن،مانندعواملسایروفردCRFسطحبهسودمندی

واجتماعیعواملولمعموبدنیفعالیتژنتیک،،فیزیولوژیکیتفاوتهای

.استمتفاوتروانی



مختلفیروشهایازتوانمیورزشدرتمرینشدتبرآوردبرای

…ومتابولیکاکسیژن،معادلجذب،کالریهایهمچون؛هزینه

کهنیستدسترسدراییمطالعههیچکنونتاولی،کرداستفاده

همزمانطوربهراتمرینشدتمحاسبههایروشهمهاثرات

.کندمقایسه

استراحتقلبضربانازاستفادهتمرینشدتمحاسبهبرای

.شودمیتوصیه



x:ضربان قلب استراحت

(220-سن)y:بیشینهضربان قلب 

y-x:ضربان قلب رزرو

:حدپایین و حد باالی شدت متوسط 

ضربان قلب استراحت+ضربان قلب رزرو% 60تا40%



(عروقوقلباستقامت)هوازیورزش

(زمانمدت)ورزشزمان

اعمالبدنیفعالیتگیریاندازهبرایواحدیعنوانبهزمان

.گرددمی

بزرگسالافراددراندامتناسبوعروقوقلبسالمتبرای

دقیقه توصیه می  60تا 30مدتبهتمرینییدورههر

.گردد

صورتوزنکنترلهدفباکهمتنوعیمطالعاتطرفیاز

البته با شدت) دقیقه 90تادورههرترطوالنیمدتازگرفته

.حمایت می کنند( سبک



(عروقوقلباستقامت)هوازیورزش
(مقدار تمرین)ورزشحجم

.استFITعبارتیبهیاوزمانوشدتفرکانس،محصولورزشحجم

ارتبداطانددامتناسدبوسدالمتنتدای وتمدرینحجدمبدهپاسدخوتمرینحجم بین

:مثالعنوانبهداردوجود

(وزنمددیریت)انددامتناسدبوسدالمتمزایدای،بددنیفعالیتبیشترمقادیربا

.یابدمیافزایشنیز

توانددمدیواسدتبددنیفعالیدتتدروی بدرایمدؤثرابدزارعندوانبدهشدمارگدام

.گیردقراراستفادهموردورزشمختلفمراحلدرتمرینگیریاندازهبرای

هدایبرنامدهبدرایمعقدولحجدمتوانددمدیهفتدهدربدار3گدام 1000تدا 500

.باشدبزرگسالاکثردروزنکنترلتمرینی



(عروقوقلباستقامت)هوازیورزش

(ورزشیالگوییاسبک)ورزشنوع

آمادگیبهبودبرایبزرگعضالنیگروههایکارگیریبهباریتمیکهوازیتمرینات

بزرگعضالتبکارگیریبهتوجهباطرفیاز.شوندمیتوصیهریویوعروقیقلبی

.کنندمیحمایتراوزنکاهشاهدافنتیجهدردادهافزایشراکالُریمصرفسرانه

:توصیه

بهنیازهستندعضالنیبرزگگروههایشاملکههوازیتمریناتوزنمدیریتبرای

.شوندمیتوصیهدارندکمتریهماهنگیومهارت

مهارتوسالمتیبهبوددارند،براینیازباالتریCRFبهکهتمریناتیوهاورزشسایر

.شودمیتوصیههستنداندامتناسبازباالتریسطحدارایکهبزرگساالنیهمه



(عروقوقلباستقامت)هوازیورزش

:ورزشپیشرفت

دقیقترکیبوتمرینحجمو،نوعمدت،فرکانس،شدتتدریجیافزایش

هایپاسخ،جسمانیآمادگیفرد،سالمتیوضعیتمتناسب با هاآن

.داردتمرینیبرنامهاهدافوآموزش

 4گذشتازبعدورزشمدتطول/تمرینزمانشودافزایشمیتوصیه

 1طیدردقیقه 10بزرگساالنبرایتمرینشروعازبعدهفته 6الی

.بگیردصورتهفته 2الی



مقاومتیورزش

:مقاومتیتمرین

تودهحجمافزایشباعث،شوندمیبدنجرموعضالنیقدرتافزایشباعث

استحکامنتیجهدرو(استخوانمعدنیموادمحتوایوتراکمیعنی)استخوانی

،جلوگیریبرایارزشمندابزاریعنوانبهاستممکنکهشوندمیهااستخوان

پوکیبهمبتالافراددراستخوانهادادندستازشدنمعکوسحتییاوکاهش

ازناشیناتواناییودردکاهشاستخوانپوکیبهمبتالافراددر.شوداستخوان

.دهدمیکاهشرابیماری

ودارایبودهحساسبسیارافرادایندرمقاومتیتمرینبامرتبطمالحظاتالبته

وجلوگیریوقدرتخستگی،افزایشکاهشازمطالعات.استباالییریسک

.کنندمیتأییدرامقاومتیتمرینخاللدرافسردگیبهبود



مقاومتیورزش

جلوگیریحتیونسبیوبهبودیعوارضمدیریتدرمؤثرطوربهمقاومتیتمرینات

.استسومندچاقیو2نوعدیابت،استخوانپوکیمانندمزمنهایبیماریاز

بیشترسنافزایشباتمریناتایناهمیتلیکناستمهممقاومتیتمریناتانجاماگرچه

.شودمی

افزایشبرمقاومتیتمرینتأثیرکهاستدسترسدرمتنوعیمطالعاتدرضمن

پروتکلهایبامطالعات.دهدمینشانرا(بدنعضالنیتودهافزایشواسطهبه)وزن

عموما  (متنوعجنسیتهایوسنینباافراددرو،مدتتناوب،شدت)متفاوتتمرینی

توصیهبنابرایندهندمینشانراعضالنیتودهافزایشمقاومتیتمرینبهپاسخدر

سطحچونهاییمولفهبهمقاومتیتمرینپروتکلیکطراحیبرایشودمی

.شودتوجهبیشترافراداختصاصیوعمومیهاییژگیووجسمانیآمادگی



چربیبافت

سفیدسلولهایکهاستپیوندیبافتازماتریسی؛چربیبافت

قابلکوچکهایدستهیامنفردصورتبهآندر(هادیپوسیتآ)چربی

.هستندمشاهده

)گلیسیریدتریذخیرهمحلعنوانبهدوهر؛اییقهوهچربی/سفیدچربی

TG)سلولهایدر.پردازندمیدخیرهبهمتفاوتیاشکالبهکههستند

اییقهوهسلولدرولیبزرگتکهیکصورتبهTgچربیسفید

TGشوندمیدخیرهکوچکذرهتعدادیصورتبه.

.شودمیذخیرهسفیدچربیصورتبهبیشترچربیانسانبدندر



اصطالحات مرتبط با تناسب اندام

هایپرتروفیوپالزیهایپر

:هایپرتروفی

.کنندذخیرهTgوشوندبزرگ تربرابر10تامی توانندچربییسلولها

ریقطاز)خودحداکثربهچربیسلولهایدرچربیذخیرهاینکهمحضبه:پالزیهایپر
.تدمی افاتفاق(بافتسلولهایتعدادافزایش)هایپرپالزیرسید(هایپرتروفی

سلولبهآن هاتبدیلونابالغسازپیشسلولهایسلولیتقسیمورشدپالزیهایپردر واقع
.استجدیدچربی

وجودیطبیعراههیچیافتهافزایشهایپرپالزیواسطهبهکهچربیتودهکاهشبرای
هشکاراچربیسلولهایتعدادمی توانچربیبافتجراحیواسطهبهتنهاوندارد
داد



باشددلیلیتنهااستممکنچربیسلولهایباالیتعدادگفتتوانمیاینبنابر

کاهشحفظوچربیتودهکاهشیاوزنکاهشروندچرادهدتوضیحکه

.استدشوارچاقافرادبرایوزن

اضافهداراییاچاقنوجوانیاوکودکان،نوزادان،گیریممینتیجهبنابراین

.دارندسالیبزرگوزناضافهیاچاقیبرایباالییریسک،وزن



وزنکاهشمعیارهای

کیلو1200ازکمترمصرفسالمبزرگسالافرادبرای،گوناگونمطالعاتاساسبر

ودکانکبرایاستممکننیازباشید؛اینداشتهتوجه.گرددنمیتوصیهروزدرکالری

.نباشدمناسبورزشکارانومسن،افراد

وزنکاهشباعث(روزدرکالُریکیلو1000تا500تجاوزبدون)منفیتعادلیکایجاد

.گرددمیکتوزمانندمتابولیکیاختالالتبدونتدریجی

ازبیشبهروزانهکالُریهزینهافزایش،وزنکاهشبرایتمرینیپروتکلخصوصدر

ریناتتمبااستممکنمهماینبیشترافرادبرای.شودمیتوصیهکالریکیلو300

.گرددانجامبهتررفتنراهمانندسبکومدتطوالنی

بهاما.استپیچیدهبسیارانرژیدریافتوورزشیهایورزشی،تمرینفعالیتبینارتباط

برایواندتمیجسمانیفعالیتهمراهبهمناسبغذاییعاداتترکیبگفتتوانمییقین

.باشدشایانیکمکآمدهدستبهوزنحفظ



اینوزنکاهشبرنامهبهورزشیفعالیتکردناضافههایمزیتازیکی

کمیعنی)باالانرژیدریافترغمعلیفرددهدمیاجازهفردبهکهاست

.باشدمنفیکالُریتعادلیکدربازهم(دریافتیکالُرینکردن

رژیمرعایتباتنهارادریافتیانرژیتعادلبخواهدفرداگرکهصورتیدر

تبعییتریاضتیوکالُریکمخیلیغذاییرژیمیکازبایدکندمنفیغذایی

 .نماید



انرژی؛مقداراستراحتمتابولیکمیزان:(RMR)پایهمتابولیسم

بازتاقحالتدروحرکتبدونفردکهزمانیدرشدهمصرف

گرفتهاشتباهپایهمتابولیسمباغالبا  که،استاستراحتحالدر

.شدمی

(RMR)متابولیسم پایه



متابولیسممیزانتواندمیورزشآیا

دهد؟تغییررا(پایه)استراحت

ازجمعانگیزبحثRMRبرتمریناثر.استحیاتیومهمبسیارسؤالاینبهپاسخ

:کهگرفتنتیجهتوانمیگرفتهصورتمطالعاتبندی

vo2%86-35))متوسطمدتباشدیدیاسبکشدتبافعالیت max20مدتبه-

.شودنمیطوالنیمدتبهRMRمتابولیکیافزایشباعثدقیقه80

دقیقه180-80مدتبهvo2max%70-50))مدتطوالنیمتوسطشدتبافعالیت

.شودمیRMRافزایشباعث

رادرزیاستبینیپیشقابلمدتدرازدرتمرینبهپاسخدرRMRافزایشالبته***

ینهمرودومیعضالتتودهافزایشسمتبهبدنتودهترکیبتمرینبهپاسخ

.گرددمیRMRافزایشبهمنجربدنترکیبتغییر


