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Abstract 

Background and Objective: Having a proper diet is very important. Many risk factors are involved in the development of 

cardiovascular disease that by changing them, the incidence of this disease can be reduced. This study was performed to 

determine the relationship between nutritional knowledge and level of physical activity with the prevalence of metabolic 

syndrome and some cardiovascular risk factors in militaries men. 

Methods: This descriptive-analytical study was performed on 97 athletes and non-athletes militaries men. The standard 

Parmenter and Wardle Nutrition Knowledge Questionnaire of 1999 and Baecke Physical Activity Questionnaire were 

completed. Subjects' fitness scores and physical indicators were measured. Prevalence of metabolic syndrome, based on 

revised ATP ш and IDF was calculated. 

Results: The mean nutritional knowledge of the subjects was moderate to low. There was a significant correlation between 

the nutritional knowledge, level of physical activity and fitness score and cardiovascular risk factors (P<0.05). Also there was 

a significant correlation between the nutritional knowledge, level of physical activity and fitness score with preventing 

metabolic syndrome (P<0.05). 

Conclusion: With increasing nutritional knowledge, physical activity and fitness scores the risk of cardiovascular factors 

reduces and the possibility of metabolic syndrome prevention increase. 
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 متابوليك سندرم شيوع با بدني فعاليت سطح و اي تغذيه دانش ميشان ارتباط

 نظامي واحد يك در عزوقي - قلبيعوامل خطز  اس بزخي و
دهاقاني پور يوسف احمدرضا
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 دهيچک

عزٍقی هَثزًد  - ّای قلبی تعداد سیادی اس عَاهل خطزساس در بزٍس بیواری .داشتي رصین غذایی هٌاسب حائش اّویت سیادی است هدف: و نهيسم
 سٌدرم شیَع با بدًی فعالیت سطح ٍ ای تغذیِ داًش هیشاى ارتباط. ایي هطالعِ بِ هٌظَر تعییي تَاى اس بزٍس ایي بیواری کاست کِ با تغییز آًْا هی

 اًجام شد. ًظاهی ٍاحد یك در عزٍقی - عَاهل خطز قلبی اس بزخی ٍ هتابَلیك

 ٍ Wardle استاًدارد ای تغذیِ داًش پزسشٌاهِ ر اًجام شد.غیزٍرسشکا ٍ ٍرسشکار ًظاهی 79رٍی تَصیفی تحلیلی  هطالعِایي  :يبزرس روش
Parmenter  فعالیت بدًی  پزسشٌاهِ ٍ 1777سالBaecke (Baecke Physical Activity Questionnaire)  .جسواًی آهادگی ًوزُتکویل شد 

 شد. هحاسبِ IDF ٍ شدُ باسًگزی ATP III هعیارّای اساس بز هتابَلیك سٌدرم شیَع شد. گیزی اًداسُ پیکزی ّای شاخص ٍ ّا آسهَدًی

 ٍ جسواًی آهادگی ًوزُ ٍ بدًی فعالیت سطح ای، تغذیِ داًش هیشاى بیي .بَد پاییي بِ هتَسط ّا آسهَدًی ای تغذیِ داًش هیشاى هیاًگیي ها: افتهي
 ًوزُ ٍ بدًی فعالیت سطح ای، تغذیِ داًش هیشاى بیي ّوچٌیي(. >00/0Pشت )دا ٍجَد داری هعٌی ّوبستگی عزٍقی قلبیعَاهل خطز  هقادیز

 (.>00/0P)شت دا ٍجَد داری هعٌی ّوبستگی هتابَلیك سٌدرم پیشگیزی با جسواًی آهادگی

 احتوال ٍ کاّش عزٍقی - قلبیخطز عَاهل  هقادیز جسواًی، آهادگی ًوزُ ٍ بدًی فعالیت سطح ای، تغذیِ داًش افشایش با :يزيگ جهينت
 یابد. هی افشایش هتابَلیك سٌدرم پیشگیزی

 ، عَاهل خطز بیواری قلبی هتابَلیك سٌدرم ، یٍرسش توزیي ، ای تغذیِ داًش :يديکل يها واصه
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 مقدمه
 مهاز حیغه زر اعالػبت زاؽتن اس اعت ػجبرت ای تغذیه زانؼ

 وه ای تغذیه رفتبروبی عبیز ه غذا آگبوبنه انتربة منظهر ثه غذایی
زاذل وؾهر  مغبلؼبت .ؽهز می افزاز ای تغذیه هضؼیت ثوجهز ثه مندز
 اثؼبز ثه نغجت خبمؼه نبمغلهة ه نبمنبعت آگبویزونسه  نؾبن

 مهرز زر ذبنهاروب ضؼیف ػملىزز ثیبنگز نیش ه ثهزه تغذیه گهنبگهن
 اس یىی انػنه ثه ای تغذیه زانؼ 1اعت. منبعت غذایی ثزنبمه

 گبویآ زر ثه عشایی نمؼ ،تغذیه ػلم موم ه زیثزروب یخنجهوب
 2.زارز خبمؼه عالمتی نوبیتبً ه ػمهمی

 عبل 20 ثبالی سنبن زرفس 24 ه مززان زرفس 22ای  زر مغبلؼه
 ثب ػهامل این ثیؾتز زاؽتنس. ویپزگلیغزیسمیس زرف 4 ه ثبال ذهن فؾبر
 ؽیهه تغییز ثب ای تغذیه زانؼ عغح وه زارنس ارتجبط سنسگی ؽیهه

 عغح ومىبران ه سازه فزجزر مغبلؼه  2.اعت ارتجبط زر افزاز سنسگی

 نظبمی پزعنل تغذیه مهرز زر نظبمى نیزهوبی فزمبنسوبن آگبوی
 نتبیح مهرز عندؼ لزار گزفت. ای تغذیه آگبوی پزعؾنبمهتهعظ 
 وبی آمهسػ ثه مجزمی نیبس نظبمی فزمبنسوبن وه زاز نؾبن مغبلؼه
ومه  ایؾبن ثه محهله وبی مبمهریت ثوتز اندبم زر وه زارنس ای تغذیه

 نیزهی عزثبس 2983 ای تغذیه آگبوی Trent مغبلؼه زر 3وننسه اعت.
 غلظ / فحیح عؤال 40 ثب آگبوی پزعؾنبمه اس اعتفبزه ثب زریبیی

 آگبوی ثهز. متهعظ عزثبسان نمزات ول میبنگینعندیسه ؽس. 
 عزثبسان پهعتبن، عفیس ثبالتز، عهاز ثب تز، مغن عزثبسان ای تغذیه
 آگبوی میشان ومتزین ثهز. زیگز وبی گزهه اس ثبالتز سنبن ه ازاری
 ثبالتزین ه وزثهویسرات ه زریبفتی غذای وبلزی میشان ثه مزثهط
 4ز.ثه غذایی فیجزوبی ه مؼسنی مهاز وب، هیتبمین ثه مزثهط آگبوی
 یفؾبرپز ؽبمل ػزهلی -للجی وبی ثیمبری ذغز ػلل تزین موم
 مؼمهالً وه اعت زذبنیبت مقزفنیش  ه چزثی ه لنسافشایؼ  ذهن،
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 ه ذهن فؾبر افشایؼ ثب ذهز وه وغتنس ومزاه چبلی ه هسن افشایؼ ثب
 ػهامل این وغتنس. ارتجبط زر نیش زیبثت ثزهس ذغز افشایؼ ه ولغتزهل

 ذغز وغتنس. خغمبنی فؼبلیت ػسم ه نبمنبعت رصیم تأثیز تحت ؽسیساً
 وبی ثزنبمه اخزای ثب ه عزػت ثه تهان می را ػزهلی - للجی ثیمبری

 وب گزی مساذله ه سنسگی عجه افالح 5.زاز وبوؼ مهفك پیؾگیزانه
 افلی محهر ه ثهزه مؤثز زاره مقزف انساسه ثه مزحله این زر

 زارای افزاز زر هیضه ثه ػزهلی - للجی ثیمبری پیؾگیزانه راوجززوبی
 ؽهز. می محغهة «مزسی ذظ» ذغز ػبمل یه اس ثیؼ یب یه

 ثزهس وبوؼ ثه لبزر سنسگی عجه مهارز زیگز ه رصیمی تغییزات
 وه ثیمبرانی زر را آن پیؾزفت تهاننس می ه ثهزه ػزهلی - للجی ثیمبری

 6.ثینساسنس تأذیز ثه انس ؽسه ثیمبری زچبر
 هسثز زر مؤثز مغتمل ػبمل یه انػنه ثه افزاز ثسنی فؼبلیت میشان

 ،ثبال نذهرفؾب ،یبثتز خمله اس مشمن یوبریثیمب اس ثزذی
 عنسرم زارز. نمؼ متبثهلیىی عنسرم ه لیهػز للجی وبی ریثیمب

 ثه ممبهمت عنسرم ه X عنسرم مبننس زیگزی اعبمی ثه وه متبثهلیه
 اعت متبثهلیه اذتالالت اس ای مدمهػه ؛ؽهز می نبمیسه وم انغهلین

 ای، تنه چبلی ،HDL-C میشان وبوؼ ،تزیگلیغزیس افشایؼ ثب وه
 متبثهلیه عنسرم 7.اعت ومزاه ذهن لنس افشایؼ ه ذهن پزفؾبری

 این تؾریـ ثنبثزاین .میزوس افشایؼ ثزاثز عه را زیبثت ثزهس ذغز
 مومی نمؼ ػزهلی - للجی ثیمبری ه زیبثت اس پیؾگیزی زر عنسرم

 مهرز مىزر عهر ثه ثسن تزویت ثز ثسنی فؼبلیت اثز عزفی اس 7.زارز
 وشینه هرسؽی تمزین وهاعت  ؽسه گشارػ ه گزفته لزار ثزرعی
 ثبػث افزاز زر ثسنی فؼبلیت ثزنبمه لذا .زوس می افشایؼ را انزصی

 تزویت ثوجهز ثبػث نتیده زر ه ؽسه مزوشی چزثی تزخیحی وبوؼ
 وبوؼ ثزای وب راه اس یىی تهانس می ثسنی فؼبلیت 8.ؽهز می ثسنی

 9.ثبؽس چبلی ثه مزثهط وبی ثیمبری ذغزات
 عغح ارتمب نظبمی نیزهوبی موم اوساف اس یىی وه این ثه تهخه ثب

 زانؼ، عغح لذا ؛اعت نظبمی افزاز تمبمی خغمبنی ه رهانی آمبزگی
 ای خبمؼه زاؽتن ثه تهانس می خبمؼه لؾز این هتغذی وبی ؽیهه ه نگزػ

 ه ونس ومه خبمؼه افزاز ای تغذیه زانؼ ه آگبوی ثوجهز ه تز عبلم
 ثبؽس. مؤثز وب ثیمبری ه عالمتی ثه مزثهط مؾىالت میشان وبوؼ زر

 عغح ه ای تغذیه زانؼ میشان این مغبلؼه ثه منظهر تؼیین ارتجبط
 - ػهامل ذغز للجی اس ثزذی ه متبثهلیه عنسرم ؽیهع ثب ثسنی فؼبلیت
 .نظبمی اندبم ؽس هاحس یه زر ػزهلی

 بزرسي روش
نظبمی هرسؽىبر ه  97تحلیلی رهی  -این مغبلؼه تهفیفی 
 اندبم ؽس. 1399غیزهرسؽىبر زر سمغتبن 

 ػلهم پضهوؾگبه پضهوؼ زر اذالق ومیتهمغبلؼه مهرز تبییس 
 لزار گزفت. (IR.SSRI.REC.1399.865) هرسؽی

 ثه وب آسمهزنی تؼیین ؽس. وهوزان فزمهل اعبط ثز نمهنه حدم
 اػالم مغبلؼه این زر ؽزوت ثزای را ذهز آمبزگی زاهعلجبنه فهرت
 هاخس افزاز ه ثهز زعتزط زرثه فهرت  گیزی نمهنه رهػ وززنس.
 ؽسنس. انتربة نظز مهرز حدم تىمیل تب مزاخؼه تزتیت ثه ؽزایظ

 را هرسؽی پشؽىی عهاثك وب آسمهزنی رضبیتنبمه، زریبفت اس پظ
 ثزای ثشرگغبالن زرمبنی پبنل مؼیبروبی ثه تهخه ثب وززنس. تىمیل
نفز هاخس ؽزایظ  97ؽزوت وننسه،  210اس ثین  متبثهلیه عنسرم

 ثهزنس ه هارز مغبلؼه ؽسنس.
عنسرم متبثهلیه ؽبمل  زارای افزاز ثزایمؼیبروبی هرهز ثه مغبلؼه 

 7ثهزنس. ذهن لنس ه ذهن فؾبر وبونسه زارهوبی مقزف

 ثیمبریوبی مؼیبروبی ػسم هرهز ثه مغبلؼه ؽبمل زارا ثهزن عبثمه
 مغشی انفبروتهط اذیز عبثمه یب پیؾزفته عزعبن ،وجسی ،ولیهی مشمن

 ثهزنس.
 زانؼ پزعؾنبمه تهعظ وب آسمهزنی ای تغذیه زانؼ عغح اثتسا

 گیزی انساسه 1999عبل  Parmenterه  Wardle اعتبنسارزای  یهتغذ
 ثبوب  پزعؼ اس ثزذی حذف اس پظ ه ؽسه تزخمهاین پزعؾنبمه  10.ؽس

 مترققین اس نظزذهاوی ثب ایزانی فزونگ زر غذاییزات ػب ثه تهخه
 آلفبی رهػ اس اعتفبزه ثب ه فهری رهایی آهرزن زعت ثه ثزای

 وزهنجبخ آلفبی .ؽس السام آن پبیبیی آهرزن زعت ثه ثزای وزهنجبخ
 زعت ثه 74/0 ثب ثزاثز نگزػ ثزای ه 78/0 ثزاثز زانؼ لغمت ثزای
 گززیس. آمبزه تهسیغ افلی مزحله ثزای پزعؾنبمه تزتیت ثسین .آمس

اعت. زر  ای تغذیه رفتبر ه نگزػ زانؼ، ثرؼ عه ؽبمل پزعؾنبمه
 ثزای هلحبػ ؽس  نمزه یه فحیح پبعد وز ثزایامتیبسزوی 

 اس زرنوبیت نگزفت. تؼلك ای نمزه ؛نسارم نظزی ه نبزرعت وبی پبعد
 حساوثز گززیس. محبعجه افزاز امتیبس ثرؼ وز فحیح وبی پبعد خمغ
وغت  اعت. ففز ثزاثز امتیبس حسالل ه 104 پزعؾنبمه این ثزای امتیبس
زر  ثبال 70امتیبس ثیؼ اس  ه متهعظ 70 امتیبس تب ،ضؼیف 30 سیز امتیبس

 2نظز گزفته ؽس.

 فؼبلیت ثسنی پزعؾنبمه عزیك اس وب آسمهزنی ثسنی فؼبلیت عغح
Baecke (Baecke Physical Activity Questionnaire) .11تؼیین ؽس 

 آمبزگی عندؼ آسمهن عزیك اس وب آسمهزنی خغمبنی آمبزگی
 زه زر عهئسی ؽنب تؼساز ؽبملزوی ؽس وه  نمزه بننظبمی خغمبنی

 حس تب ثبرفیىظ تؼساز زلیمه، نیم ه یه زر نؾت ه زراس تؼساز زلیمه،
 ثه ثبوم امتیبسات خمغ ثهز. وهپز متز 3200 زهی سمبن ه نبتهانی

 70 سیز نمزه عبسمبنی نبمه آیین عجك ؽس. ثجت نمزه یه فهرت
 لس ه ومز زهر انساسهگیزی ثهز. 100 نمزه حساوثز ه لجهل غیزلبثل

 تزاسهی ثب هسنؽس.  ماندب متز عبنتی 5/0 زلت ثب ه نهاری متز تهعظ
 نمبیه ؽس. گیزی انساسه پهؽؼ حسالل ثب ه گزم 100 زلت ثب زیدیتبل

ثه  )متز( لس مدذهر ثز )ویلهگزم( هسن تمغیم اس (BMI) ثسنی تهزه
 حبلت ثه اعتزاحت زلیمه پبنشزه اسافزاز ثؼس  ذهن فؾبر زعت آمس.
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 ثبنیه 30فبفله ثه ثبر زه اعتبنسارز عنحفؾبر زعتگبههعیله  ثه زراسوؼ
 پبرامتزوبی گیزی انساسه ثزای ؽس. ثجت آن میبنگین ه گیزی انساسه
 تمبم ؽس. گزفته ذهنلیتز  میلی 10 وننسه ؽزوت افزاز اس ذهنی

 گیزی،نمهنه رهس ومبن زر ؽس. اندبم نبؽتب ؽزایظ زر نمهنهگیزیوب
 FBS ؽس. گیزی انساسه HDL-C میشان ه نبؽتب ذهن لنس گلیغزیس، تزی

 گلیغزهل رهػ ثه گلیغزیس تزی اوغیساس، گلهوش رهػ ثه
 ؽس. گیزی انساسه مغتمیم آنشیمی رهػ ثه HDL-C ه فغفبتهاوغیساس

 اعپبنیب وؾهر عبذت ثیهعیغتم وبی ویت اس آسمبیؾبت ومه ثزای
(S.A.casta Brava 3; Barcelona Biosystems) اتهآنبلیش زعتگبه ه 

 وبلیجزه رهسانه زعتگبه این وه ؽس اعتفبزه Biosystem A25 مسل
 یبرمزوه االیشا نغهلینا ویت اس نغهلینا یگیزاسهنسا ایثز ؽس. می

 ممبهمت یگیزاسهنسا ایثز اعتفبزه ؽس. االیشا رهػ ثه عهئس( ر)وؾه
 HOMA (IR Homestatic model assesment) یبثیارس لمس اس نغهلینیا

گلهوش نبؽتبیی ضزة زر  (µU/ml)انغهلین نبؽتبیی  :فزمهل اس ه
(mmol/l) عنسرم ؽیهع عپظ 12.ؽس اعتفبزه 5/22 تمغیم ثز 
 ATP III (Adult Treatment Panel III) مؼیبروبی اعبط ثز متبثهلیه
 IDF (International Diabetes Federation)ه  ؽسه ثبسنگزی
 اس ؽبذـ عه زر حسالل وه فززی وز وه فهرت ثسین ؽس. محبعجه

 عنسرم ثه مجتال ػنهان ثه ؛زاؽت لزار ذغز محسهزه زر ؽبذـ پنح
 مؼیبروبی مزخغ ممبزیز ه عجیؼی محسهزه ؽس. ؽنبذته متبثهلیه
 12آمسه اعت. یه خسهل زر متبثهلیىی عنسرم ذغزعبس

 12معيارهای پانل درماني بشرگساالن بزای سندرم متابوليکي :1جدول 

 مقادیز مزجع ي محديدٌ طبیعی معیارَای سىدرم متابًلیک
 ≥88، سوان:  ≥102مزدان:  متز( دير کمز )ساوتی

 ≥13 متز جیًٌ( فشار خًن سیستًلیک )میلی
 ≥5/8 متز جیًٌ( فشار خًن دیاستًلیک )میلی

HDL-C  50، سوان:  ≤40مزدان:  بز دسی لیتز( گزم )میلی≥ 
 ≥150 گزم بز دسی لیتز( گلیسزید )میلیتزی

 ≥100 گزم بز دسی لیتز( گلًکش واشتا )میلی

تدشیه ه تحلیل  SPSS-22 آمبری افشار نزم اس اعتفبزه ثبوب  زازه
 وؾیسگی ه چهلگی آسمهن ثب وب زازه تهسیغ ثهزن عجیؼیؽسنس. 
 ه چبلی وبی ؽبذـ ثین ومجغتگی میشان تؼیین ثزای ؽس. ثزرعی

 نمزه ه ثسنی فؼبلیت میشان ای، تغذیه زانؼ امتیبس ه ذهنی متغیزوبی
 ؽس. اعتفبزه پیزعهن ومجغتگی ضزیت رهػ اس خغمبنی آمبزگی
 ای، تغذیه زانؼ امتیبس ثین ارتجبط هخهز ؽسن مؾرـ ثزای ومچنین

 عنسرم پیؾگیزی ثب خغمبنی آمبزگی نمزه ه ثسنی فؼبلیت میشان
 اتب ومجغتگی ضزیت آسمهن اس متغیزوب، ممیبط ثه تهخه ثب متبثهلیه

 نظز رز 05/0وب ومتز اس  ثزای آسمهن زاری مؼنی عغح ؽس. اعتفبزه
 ؽس. گزفته

 ها يافته
آمسه  2خسهل مغبلؼه زر  مهرز متغیزوبی تهفیفی وبی ؽبذـ

 عغح فؼبلیت ثسنی، متهعظ ره ثه پبیین ای عغح زانؼ تغذیه اعت.
 ارسیبثی ؽسنس. لبثل لجهل نمزه آمبزگی خغمبنیه  ره ثه متهعظ پبیین

 تهزه نمبیه وبی ؽبذـ ممسار ای، تغذیه زانؼ میشان افشایؼ ثب
 فؾبرذهن عیغتهلیه، فؾبرذهن گلیغزیس، تزی ومز، زهر ثسنی،

 HDL میشان هوبوؼ  انغهلینی ممبهمت ؽبذـ ممسار زیبعتهلیه،
 .(>05/0P) نؾبن زاز افشایؼ

 ثسنی، تهزهنمبیه  وبی ؽبذـ ممسار ثسنی، فؼبلیت میشان افشایؼ ثب
 فؾبرذهن عیغتهلیه، فؾبرذهن گلیغزیس، تزی ومز، زهر

 انغهلینی ممبهمت ؽبذـ ممسار ه نبؽتب ذهن لنس عغح زیبعتهلیه،
 .(>01/0P) نؾبن زاز افشایؼ HDL میشان هوبوؼ 

 تهزهنمبیه  وبی ؽبذـ ممسار خغمبنی، آمبزگی نمزه افشایؼ ثب
 لنس عغح زیبعتهلیه، فؾبرذهن گلیغزیس، تزی ومز، زهر ثسنی،
 HDL میشان ه وبوؼ انغهلینی ممبهمت ؽبذـ ممسار ه نبؽتب ذهن

 عنسرم پیؾگیزی ثب ای تغذیه زانؼ ثین .(>01/0P) یبفت افشایؼ
 افشایؼ ثب ه یبفت ؽس( >05/0P) زاری مؼنیآمبری  ارتجبط متبثهلیه

 افشایؼ متبثهلیه عنسرم پیؾگیزی میشان ای، تغذیه زانؼ میشان
 زرفس 11 وه ؽهز می مؾرـ (334/0) اتب ضزیت ثه تهخه ثب یبفت.

 میشان عزیك اس ؽسن متبثهلیه عنسرم ثه اثتال احتمبل اس (112/0)
 ثسنی، فؼبلیت میشان افشایؼ ثب اعت. ارسیبثی لبثل ای تغذیه زانؼ
 ثه تهخه ثب نوبیتبً یبثس. می افشایؼ متبثهلیه عنسرم پیؾگیزی میشان

 اس (132/0) زرفس 13 وه ؽهز می مؾرـ (363/0) اتب ضزیت
 ثسنی فؼبلیت میشان عزیك اس ؽسن متبثهلیه عنسرم ثه اثتال احتمبل

 میشان خغمبنی، آمبزگی نمزه افشایؼ ثب ومچنین اعت. ارسیبثی لبثل
 اتب ضزیت ثه تهخه ثب یبثس. می افشایؼ متبثهلیه عنسرم پیؾگیزی

 ثه اثتال احتمبل اس (151/0) زرفس 15 وه ؽهز می مؾرـ (389/0)
 لبثل خغمبنی آمبزگی نمزه عزیك اس وم ؽسن متبثهلیه عنسرم

 (.4ه  3وبی  اعت )خسهل ارسیبثی

 بحث
 ای، تغذیه زانؼ میشان افشایؼ ثب نتبیح مغبلؼه حبضز،ثب تهخه ثه 

 عنسرم پیؾگیزی احتمبل ه وبوؼ ػزهلی للجیػهامل ذغز  ممبزیز
 یبثس. می افشایؼ متبثهلیه

 ،ثزاثز هسن یه زر وه زانغتنس نمی زرفس 79 حبضز مغبلؼه زر
 زرفس 78 یب ه زارز غذایی مهاز ثمیه ثه نغجت ثیؾتزی وبلزی چزثی

 ثیؾتزی ممسار حبهی خبمس وبی چزثیوه  زانغتنس نمی وب آسمهزنی
 آگبویومىبران وه ه  Bovill مغبلؼهزر  وغتنس. ؽسه اؽجبع چزثی
ثزرعی ؽس؛  آمزیىبیی عزثبسان ثین زر تىمیلی غذای ه ای تغذیه

ثه  عزثبسان اوثزیت ثهز. ضؼیف عزثبسان آگبوی نمزات ولی میبنگین
 انزصی تأمین مهخت پزهتئین اس اعتفبزه وه زاؽتنس اػتمبزاؽتجبه  عهر

 وب هیتبمین وه ثهزنس مؼتمسبن آن زرفس 58 ه ؽهز می مست وهتبه زر
 ذقهؿ زر عزثبسان اعالػبتی منبثغ ؽهنس. می انزصی تأمین مهخت
 ه زهعتبن زرفس(، 75) وتت ه مدالتؽبمل  ای تغذیه آگبوی

 34) تلهیشیهن ه رازیه ه پزعتبران، پشؽىبن، زرفس(، 55) ومىبران
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ن ومىبرا ه وبهه مغبلؼه زر 13ثهزنس. زرفس( 31 ) اینتزنت ه زرفس(،
 ونتزل وبی ؽبذـ ه زانؼ عغح ثز هرسػ ه تغذیه آمهسػ اثز

 اس لجل ؽس. ثزرعی حبملگی زیبثت ثه مجتال ثیمبران زر متبثهلیه
 عغح ه آسمبیؾگبوی رهػ ثه متبثهلیه ونتزل وبی ؽبذـ مساذله،

 نتبیح .ؽس گیزی انساسه گزهه زه زر وتجی آسمهن هعیله ثه زانؼ،
 وبی میبنگین آسمبیؼ، گزهه زر آمهسؽی مساذله اس پظ زاز نؾبن
 عهر ثه ذهرزن غذا اس پظ عبػت زه ه یه لنسذهن زانؼ، عغح
 14.نمهز تغییز زاری مؼنی
 مرتلف مغبلؼبت ای، تغذیه ػملىزز ثب آگبوی ارتجبط مهرز زر
 Young ه Saegert مغبلؼه زر انس. زازه نؾبن را گهنبگهنی نتبیح

 ػملىزز ه ای تغذیه آگبوی ثین مثجتی ه لهی ارتجبط وه ؽس مؾرـ
 وبرونبن ثزرعی زر نیش ومىبران ه Wardle 15.زارز هخهز ای تغذیه

 ثب افزاز وه رعیسنس نتیده این ثه انگلغتبن زر مرتلف وبی عبسمبن
 ثه مزثهط وبی تهفیه وم، آگبوی ثب افزاز اس ثیؼ ثیؾتز، آگبوی
 ه Story وه حبلی زر 10.وننس می رػبیت را عجشی ه میهه مقزف

Resnick ه افزاز ای تغذیه آگبوی ثین ضؼیفی ارتجبط زازنس نؾبن 
 اوثز اس آمسه زعت ثه نتبیح 16.زارز هخهز غذایی وبی انتربة

 حمبیت غذایی ػملىزز ثوجهز ثز ای تغذیه زانؼ اثز اس فهق، مغبلؼبت

 مغبلؼبت زیگز عهیی اس زارنس. ومرهانی حبضز مغبلؼه ثب وه وننس می
 عنسرم ه انغهلینی ممبهمت ثب غبلت غذایی الگهوبی ارتجبط اس حبوی

 ارتجبط ومىبران ه سازه اعمبػیل همغبلؼ زر وغتنس. متبثهلیه
زر  متبثهلیه عنسرم ه انغهلینی ممبهمت ثب غبلت غذایی الگهوبی

 نمهنه ،غذایی وبی زریبفت ارسیبثی اس پظثزرعی ؽس.  مؼلم سن 486
 متبثهلیىی متغیزوبی عغح گیزی انساسه ثزای عیبوزگی ذهن
 عجك متبثهلیه عنسرم ؽس. گیزی انساسه فؾبرذهن ه آهری خمغ

 چبرن ثبالتزین فهرت ثه انغهلینی ممبهمت ه ATP III مؼیبروبی
HOMA-IR ارتجبط اس حبوی مغبلؼه آن وبی یبفته ؽس. تؼزیف 

 انغهلینی ممبهمت ه متبثهلیه عنسم ثب غذایی الگهوبی ثین زار یمؼن
 رصیم یه عمت ثه فزز غذایی رصیم وزلسر وه فهرت ثسین ثهز.

 ه متبثهلیه عنسرم ثه ؽسن مجتال ذغز ؛ونس می پیسا عهق عبلم غذایی
 12.یبثس می وبوؼ فزز آن زر انغهلینی ممبهمت میشان
 الگهی ؽس گشارػ ثزیتبنیب، خمؼیت رهی ثز ممغؼی مغبلؼه یه زر

زارای  امب اعت؛ وب عجشی ه وب میهه ثبالی ممبزیز زارای وه غذایی
 ؛ثهز ؽسه عزخ غذاوبی ه ؽسه فزآهری وبی گهؽت پبیین ممبزیز
 ػالهه 17.زاؽت متبثهلیه عنسرم متؾىله اخشای ثب مؼىهعی ارتجبط

 الگهوبی ارتجبط سمینه زر مهخهز اعالػبت متبثهلیه، عنسرم ثز

 توصيفي متغيزهای تحقيقهای ضاخص : 2جدول 

 مقادیز استاودارد بیشیىٍ کمیىٍ ي اوحزاف استاودارد میاوگیه َامتغیز
 ≥104 46 33 19/38±76/2 ایسطح داوش تغذیٍ

 ≥15 30 20 71/24±36/2 سطح فعالیت بدوی
 ≥100 84 70 42/74±99/2 ومزٌ آمادگی جسماوی

 - 58 37 49/46±76/5 سه )سال(
 - 101 60 80/80±44/7 يسن )کیلًگزم(

 - 98/188 13/167 04/177±72/3 متز(قد )ساوتی
 11/2±77/25 19 30 25≥ BMI≥5/18 (kg/m2شاخص تًدٌ بدوی )

 ≥cm 45/8±43/81 62 102 102 دير کمز
 ≥mmHg 66/0±62/11 10 15 13  فشار خًن سیستًلیک
 ≥mmHg 65/0±59/7 6 10 5/8  فشار خًن دیاستًلیک

HDL (mg/dL) 24/2±19/38 34 48 40≥ 
 ≥12/19±30/200 160 240 150 (mg/dLگلیسزید )تزی

 ≥32/9±75/99 76 128 100 (mg/dLقىد خًن واشتا )
 ≥5/2 9/2 4/1 94/1±35/0 شاخص مقايمت اوسًلیىی

 
 

 قلبي عزوقي و ضاخص مقاومت انسوليني خطزعوامل ای، سطح فعاليت بدني نمزه آمادگي جسماني با مقاديز ماتزيس همبستگي دانص تغذيه : 3جدول 

 دير کمز BMI يسن َامتغیز
فشار خًن 
 سیستًلیک

فشار خًن 
 یاستًلیکد

HDL TG FBS 
شاخص مقايمت 

 اوسًلیىی
 -443/0 -086/0 -552/0 392/0 -227/0 -163/0 -358/0 -422/0 -381/0 ایداوش تغذیٍَمبستگی 

 001/0* 213/0 001/0* 001/0* 001/0* 018/0** 001/0* 001/0* 001/0* معىی داری
 -520/0 -188/0 -609/0 427/0 -175/0 -195/0 -394/0 -373/0 -328/0 فعالیت بدویَمبستگی 

 001/0* 006/0** 001/0* 001/0* 011/0** 004/0** 001/0* 001/0* 001/0* معىی داری
 -568/0 -211/0 -694/0 478/0 -216/0 -134/0 -480/0 -399/0 -312/0 ومزٌ آمادگی جسماویَمبستگی 

 001/0* 002/0** 001/0* 001/0* 002/0** 052/0 001/0* 001/0* 001/0* معىی داری
 ≤05/0Pداری در سطح ی** معى، ≤001/0Pداری در سطح ی* معى

 
 

 متابوليکای، سطح فعاليت بدني و نمزه آمادگي جسماني با پيطگيزی سندرم  ارتباط دانص تغذيه : 4جدول 

 مجذير اتا اتا داریمعىی F َامتغیز

 112/0 334/0 032/0** 898/1 ایسىدرم متابًلیک * داوش تغذیٍ
 132/0 363/0 001/0* 017/3 سىدرم متابًلیک * فعالیت بدوی

 151/0 389/0 002/0** 683/2 سىدرم متابًلیک * ومزٌ آمادگی جسماوی
 ≤05/0Pداری در سطح ی** معى، ≤001/0Pداری در سطح ی* معى
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 ثزذی وه حبلی زر اعت. محسهز نیش انغهلینی ممبهمت ثب غذایی
 گشارػ ذهز ثزرعی افلی وسف ػنهان ثه را ارتجبعی چنین مغبلؼبت

 تب 40 فزز 980 رهیه ومىبران وه  Lieseمغبلؼه  زر 19ه18.انس نمهزه
 )الگهی عفیس نبن غذایی الگهی اس وه افزازیاندبم ؽس؛  عبله 69

 لهثیب پنیز، فزنگی، گهخه عفیس، نبن ثبالی ممبزیز زارای وه غذایی
 ؛وززنس می پیزهی ثهز( چزثی ه رهغن گهؽت، مزؽ، ترم ذؾه،

 اس وه افزازی ػىظ ثز نس.ثهز تزی پبیین انغهلینی حغبعیت زارای
 پزفیجز، ه تیزه وبی نبن ثبالی ممبزیز )حبهی تیزه نبن غذایی الگهی

 مبوی، چزة، وم ؽیز سمینی، عیت عجشیدبت، مبوبرهنی، ه ثزنح
 خبیگبه انغهلینی حغبعیت اسنظز ؛وززنس می پیزهی وب( زانه ه مغشوب
 زر ای یبفته چنین 18نس.زاؽت زیگز غذایی الگهوبی ثب لیبط زر ثوتزی
 عهیی اس 20.اعت ؽسه مؾبوسه نیش ایزلنسی سنبن رهی ثز ای مغبلؼه
 للجی وبی ثیمبری اس پیؾگیزی زر غذایی الگهوبی ه تغذیه زیگز

 زارنس. مومی ثغیبر نمؼ ػزهلی
 عالمت ثب ارتجبط زر سیبزی ثغیبر ثبلینی ه اپیسمیهلهصیىی ؽهاوس

 مهخهز غذایی الگهوبی ه غذایی مهاز مقزف ه ػزهق ه للت
 مهخت زرفس 80 حسهز تب عبلم تغذیه ه سنسگی عجه 21.اعت

مغبلؼه  ثب تهخه ثه 22.ؽهز می ػزهلی للجی وبی ثیمبری اس پیؾگیزی
 ه عبلم غذایی مهاز تبثیز ثز تحمیك زوه چنسین ومىبران ه وبرذهاه

 ثب ه ػبلی مسارن ه ؽهاوس مرتلف، وبی ثیمبری ثز غذایی مساذله
 تبثیزگذاری زر غذایی رصیم ه غذاوب لسرت ثز مجنی را ثبالیی ویفیت

 تحمیك نتبیح ثز تبییسی وه 21انس نمهزه فزاوم ػزهلی للجی پیبمسوبی ثز
 اعت. حبضز

 آمبزگی نمزه ه ثسنی فؼبلیت عغح افشایؼ ثب مغبلؼه مب نؾبن زاز وه
 پیؾگیزی احتمبل ه وبوؼ ػزهلی للجیػهامل ذغز  ممبزیز خغمبنی،

 ه فؼبلیت ثین راثغه ای مغبلؼه زر یبثس. می افشایؼ متبثهلیه عنسرم
 نظبمی افزاز زر للجی ذغزعبس ػهامل ثؼضی ثب خغمبنی فؼبلیت ػسم

 چگبلی ثب لیپهپزهتئین ثین مؼىهط زار یمؼن راثغه نتبیحه  ؽس ثزرعی
 نغجت ثین مثجت راثغه ه ثسنی تهزه ؽبذـ ومز، زهر محیظ ثبال،
 زر عیغتهلیه پزفؾبری ه ثسنی تهزه ؽبذـ ثبعن، ثه ومز زهر

 تهزه ؽبذـ ثین مؼىهط راثغه ؽست را نؾبن زاز. غیزفؼبل گزهه
 گزهه اس تز ضؼیف فؼبل گزهه زر ثبال چگبلی ثب لیپهپزهتئین ه ثسنی

 ذهن چزثی عغهح ثز خغمبنی فؼبلیت اثز مغبلؼه آن زر ثهز. غیزفؼبل
 ػزهلی - للجی ثیمبری فبلس نظبمی افزاز اس تقبزفی نمهنه یه زر

 عهر ثه خغمبنی فؼبلیت ثیؾتز عغهح .گزفت لزار ارسیبثی مهرز
 وبوؼ را ػزهلی - للجی ثیمبری ذغز ػهامل ممبزیز اعبعی ه آؽىبر

 وبوؼ ثز خغمبنی فؼبلیت مؤثز ه موم نمؼ ثیبنگز وه ثهز زازه
 ثین ارتجبط ای مغبلؼه زر 23.اعت ػزهلی - للجی ثیمبری ذغز ػهامل
 نظبمیبن زهلیػ للجی غیزلیپیسی ػهامل ذغز ه منظم خغمبنی فؼبلیت

 مست ثه وه ؽبغل نظبمی پزعنل اس نفز 50 وه عهریه ث ؽس. ثزرعی
 فؼبلیت منظم ثزنبمه یه زر وفته زر رهس 3 متهالی، مبه 3 حسالل

 وه نفز 50 ه مهرز گزهه ػنهان ثه ؛ثهزنس وززه ؽزوت خغمبنی
 رهػ ثب ؽبوس گزهه ػنهان ثه ؛نساؽتنس ثسنی فؼبلیت ویچگهنه
 ػنهان ثه منظم ثسنی فؼبلیت زاز نؾبن نتبیح ؽسنس. انتربة تقبزفی

 زر زاری یمؼن ارتجبط موم، غیزتوبخمی ه غیززارهیی رهػ یه
 زر ومچنین 24.زارز مغزح للجی ذغزعبس ػهامل اس یه وز وبوؼ

 گزفته اندبم مرتلفی مغبلؼبت نیش لنسی وبی ؽبذـ ه هرسػ مهرز
 وبی فؼبلیت اثزات ثزرعی ثه ومتزی مغبلؼبت زر هخهز این ثب .اعت

 ثیبنگز مغبلؼبت اغلت نتبیح اعت. ؽسه پززاذته نظبمیبن زر هرسؽی
 هرسؽی وبی فؼبلیت متؼبلت انغهلین ثه ممبهمت ه انغهلین وبوؼ

 هرسػ وفته وؾت وه زازنس نؾبن مرتلف مغبلؼبت نتبیح اعت.
 افشایؼ ه نبؽتب گلهوش عغح ه انغهلین زار نیمؼ وبوؼ ثبػث وهاسی

 آمهسػ زهره اثز تحمیمی عی 25.گززز می انغهلین حغبعیت زار یمؼن
 عزثبسان عندی تن هضؼیت ثز سنسگی عجه ه عزثبسی ذسمت
 عی ومز زهر ه ثسنی تهزه ؽبذـنؾبن زاز وه  نتبیح ؽس. ثزرعی

 ثب یمؾبثو مغبلؼه عی 26س.یبث می وبوؼ عزثبسی آمهسؽی زهره
 افزاز ثسنی وبی ؽبذـ ثز انگلغتبن ارتؼ آمهسؽی زهره اثز ثزرعی

 ثبفت وه وززنس مؾبوسه وفته 11 عی سن 10 ه مزز 47 ثزرعی ثب
 2/7 ثسن چزثی ه افشایؼ زرفس 5/1 یؼنی ویلهگزم 9/0 چزثی ثسهن

 وه 17زارز ویلهگزم 1/7 ثزاثز وبوؾی نیش هسن یبثس. می وبوؼ زرفس
 ثوجهز ه ثسن تزویت افالح زر ثسنی فؼبلیت اثزات اس ومگی

 حبضز تحمیك ثب وه وننس می حمبیت متبثهلیه عنسرم وبی ؽبذـ
 لشهم مهضهع این گفت تهان می نتبیح ثه تهخه ثب زارز. ومرهانی نیش

 یه زر ه ثسنی فؼبلیت ه تغذیه آمهسػ ثه را پیؼ اس ثیؼ تهخه
 نس.رعب می نظبمی پزعنل ولیه ثه را سنسگی ؽیهه والم

 گيزي نتيجه
 فؼبلیت عغح ه ای تغذیه زانؼ میشاننتبیح این مغبلؼه نؾبن زاز وه 

 للجیػهامل ذغز  ممبزیز ه متبثهلیه عنسرم پیؾگیزی زر ثسنی
 زاری مؼنی راثغه نظبمی پزعنل انغهلینی ممبهمت ؽبذـ ه ػزهلی

 فؼبلیت عغح ه ای تغذیه زانؼ میشان افشایؼ ثب. ثه عهری وه زارنس
 پیؾگیزی احتمبل ه وبوؼ ػزهلی للجیػهامل ذغز  ممبزیز ثسنی

 یبثس. می افشایؼ انغهلینی تحغبعی ؽبذـ ه متبثهلیه عنسرم

 قدرداني و تشکز
 ػلهم ه ثسنی تزثیت گزهه مقهة تحمیمبتی عزح حبفلاین ممبله 

 ثهز. )ع( حغین امبم خبمغ زانؾگبه اختمبػی ػلهم زانؾىسه هرسؽی
هعیله اس ؽزوت  ثسینز. نسار هخهز ثین نهیغنسگبن منبفؼی تضبز ویچ

 گززز. وننسگبن زر مغبلؼه فمیمبنه عپبعگشاری می
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