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دنبال دو روش تمرین تناوبی  مقایسه تغییرات پروفایل لیپیدی و ترکیب بدنی به
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  چکیده

دنبال دو روش تمرین تناوبی با شدت باال در زنان  این پژوهش تحت عنوان مقایسه تغییرات پروفایل لیپیدی و ترکیب بدنی به

تصادفی  صورت به ها آزمودنی داوطلبینبین سال از  22تا  22زن فعال با میانگین سن  20 است کهبوده جوان فعال شهر تهران 

 حلیلوت تجزیهتناوبی تاباتا قرار گرفتند برای  به همراه Cavitation، گروه تمرینی تناوبی تاباتا، و گروه در سه گروه کنترل

گین و انحراف با میان ها یافتهآماری تمام  های روشآماری زیر استفاده گردید:  های روشو توصیف فرضیات تحقیق از  ها داده

آمار توصیفی ارائه شد. از آزمون  وسیله بهآماری برای علوم انسانی  های بستهاستاندارد گزارش شد. تمامی اطالعات بر اساس 

تحلیل از آزمون  ها گروهبرای مقایسه تغییرات بین و  استفاده شد ها دادهکولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع 

مورد آزمون قرار گرفت که در صورت همگون بودن واریانس از  ها دادههمچنین همگون بودن واریانس  ده گردید.کوواریانس استفا

در نظر گرفته شد. تمامی محاسبات با  10/1سطح معناداری  ها فرضیهاستفاده شد. برای بررسی آزمون شفه آزمون تعقیبی 

کاهش  ،ای هفته سه ی دورهجلسه تاباتا طی  6خالصه  طور به پردازش شده است. 22 نسخه SPSS افزار نرماستفاده از 

ایجاد نشد. نتایج ورزشکاران زن جوان شکم  و دورتنه  یچرب کل، یچرب درصد چربی بدن،سطح سرمی را در  توجهی قابل

و تنه  یچرب ،چربی کل درصد چربی بدن، های شاخصو تمرین تاباتا بر  cavitationدستگاه  بودن راث بیپژوهش حاضر گویای 
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