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[1] Serum level of SDF-1α (CXCL12) in chemical victims with respiratory ... [2] Effect of a 
training program on quality of life of severe respiratory chemical ... [3] The short-term 
effect of chest physiotherapy on spirometric indices in chemical ... [4] A review on the 
delayed complications of sulphur mustard ... [5] Increased levels of vascular endothelial 
growth factor in induced sputum in ... [6] Influence of structural corrective and 
respiratory exercises on cardiorespiratory ... [7] The effect of pulmonary rehabilitation 
program on quality of life of elderly patients ... [8] The effects of modified Pilates training 
on quality of life and clinical symptoms in ... [9] The effect of a selected aerobic exercise 
course on the rate of FEV1 and FVC, activity ... [10] The effects of aerobic and strength 
exercises on pulmonary function tests ... [11] The Pilates method increases respiratory 
muscle ... [12] The influence of inspiratory muscle training combined with the Pilates ... 
[13] Pilates-based therapeutic exercise: effect on subjects with nonspecific chronic ... [14] 
Pilates and the stroke ... [15] Quality of life in chemical war victims with sever ... [16] 
Studying the surrogate validity of respiratory indexes in predicting the ... [17] The effect 
of breathing exercises on fatigue level of COPD ... [18] The effect of 8 weeks specific 
aquatic therapy on kyphosis angle and some pulmonary ... [19] The effect of 8 weeks 
yoga training on respiratory function and heart of ... [20] The effects of eight weeks of 
resistance training on some muscle hypertrophy and ... [21] Effect of six week Pilates 
exercises on disability, abdominal and back ... [22] The effect of selected Pilates exercises 
on thigh muscle strength and ... [23] The effects of selected Pilates exercises on muscle 
strength ... [24] Quality of life of chemically-disabled war veterans involved ... [25] Effect 
of 12 weeks of chosen Pilates exercise ... 

Aim(s) Injury with chemical agents effects on the physical, mental, social and spiritual 
dimension of quality of life. The aim of the present study was to investigate the effect of 
eight weeks of modified Pilates training on pulmonary function and quality of life in veterans 
exposed to chemical warfare agents. 
Materials and Methods This semi-experimental study with pretest-posttest design and 
a control group was conducted in Izeh County in 2016. The study was carried out on 28 
male veterans who were exposed to chemical warfare agents. The subjects were selected 
by convenience sampling method and randomly assigned into the control group (n=15) 
and training group (n=13). The training group performed the modified Pilates training for 
8 weeks, 3 sessions-in 60 minutes per week. The control group did not participate in any 
particular training program during this period. Muscular strength, pulmonary index, and 
quality of life of the subjects before and after the training period were measured by hand 
dynamometer, spirometer, and quality of life questionnaire respectively. Data were analyzed 
through SPSS 22 software using paired sample t-test and univariate analysis of covariance 
test.
Findings The mean scores of forced vital capacity and the quality of life in terms of mental 
and physical dimensions in the posttest step were significantly higher than the pretest step 
(p=0.001). By removing the pretest effect, the mean scores of back muscular power (p=0.03), 
forced vital capacity (p=0.02) and quality of life (p=0.001) in the training group were 
significantly higher than the control group. 
Conclusion Eight weeks of modified Pilates training can be effective in the improvement of 
pulmonary function and quality of life of veterans exposed to chemical warfare agents.
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  مقدمه
نوان عالمللی بهشیمیایی در سطح بین هایسالحامروزه استفاده از 

رژیم بعثی عراق طی جنگ با  است.یکی از موضوعات مهم مطرح 
علیه  هاسالحالملل از این ایران بدون درنظرگرفتن مقررات بین

هزار ۶۰تا  ۵۰در ایران  آمارهاطبق  و رزمندگان ایران استفاده نمود
 هایبمباران. طی جنگ تحمیلی و [2	,1]جانباز شیمیایی وجود دارد

مومیت با س، تعداد زیادی از هموطنان دچار مهاجبههشیمیایی در 
. این گاز با [2]برندمیگاز خردل گوگردی شده و از عوارض آن رنج 

آوردن التهاب مزمن مجاری هوایی و پارانشیم ریه در وجودبه
 و تواند باعث ایجاد تنگی مجاری هوایی، برونشکتازیدرازمدت می

اسپیرومتریک در جانبازان  هایشاخص. [3]شود هانایژهالتهاب 
یایی تر از جانبازان شیمتر از افراد سالم و نیز پایینشیمیایی پایین

. [4]از ماسک استفاده کرده بودندبود که هنگام حمله شیمیایی 
کننده قوی که با اتصال به اجزا، این ماده آلکیلهضایعات  ترینمهم

سلولی و اسیدهای نوکلئیک منجر به نکروز سلولی  هایپروتئین
جسمی از جمله ضایعات پوستی، چشمی و عوارض فراوان  شود،می

. در کنار مسایل فیزیولوژیک و دردهای ناشی از معلولیت استریوی 
تواند باعث های عصبی هم میو ازکارافتادگی، فشارها و استرس

اختالل در روند زندگی روزمره و افت کیفیت زندگی در جانبازان 
توانند روی عالوه بر این عوامل دیگری که می. [5	,2]شودشیمیایی 

های تحرکی و استفاده از وضعیتکمدستگاه تنفس تاثیرگذار باشند 
نادرست بدنی چه در هنگام استراحت و چه در هنگام فعالیت است. 

ها باعث فشارآوردن به قفسه سینه شده و عضالت اتخاذ این وضعیت
قدرت و فعالیت  ،نتیجه آندر شوند که تنفسی دچار کوتاهی می

ری یگدستگاه تنفسی کاهش یافته و در مجموع قابلیت اکسیژن
   .[6]یابدها تقلیل میخون در شش

های ورزشی بر کیفیت مطالعات زیادی در ارتباط با تاثیر فعالیت
زندگی جانبازان شیمیایی و بیماران انسداد ریوی انجام شده است و 
نتایج حاکی از آن است که انجام برنامه مدون ورزشی شامل آموزش 

ماه باعث ارتقای  ٦ شده به مدتریزیحرکات ورزشی مالیم و برنامه
 در پژوهشی .[2]شودمیابعاد کیفیت زندگی جانبازان شیمیایی ریوی 

 ٢٠هفته انجام تمرینات بازتوانی ریه در صبح و عصر به مدت  ٨
دقیقه موجب بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتال به انسداد ریه با 

هفته و هر  ٨ . در پژوهش دیگری مشخص شد[7]شدت متوسط شد
شده دقیقه تمرینات پیالتس تعدیل ٦٠جلسه به مدت  ٣هفته 
ماران بخشی بیمکمل و مفید در فرآیند توان یعنوان روشتواند بهمی

همچنین در مورد تاثیر  .[8]مبتال به آسم مورد استفاده قرار گیرد
لکرد ریوی جانبازان شیمیایی و مهای مختلف ورزشی بر عفعالیت

برنامه تمرینی هوازی منتخب روی هفته  ٤بیماران انسداد ریوی، 
در هر نوبت  ضربان قلب بیشینه %٨٠تا  ٧٠دوچرخه کارسنج با شدت 

بار در هفته میزان حداکثر حجم هوای  ٣دقیقه و  ٣٠تا  ٢٠به مدت 
 و ظرفیت حیاتی اجباری FEV)1( بازدمی با فشار در ثانیه اول

(FVC) در  ،کردداری دگرگون نطور معنیجانبازان شیمیایی را به
های هوازی و حالی که میزان تحمل آنان در برابر اجرای فعالیت

   .[9]داری بهبود پیدا کردطور معنیمیزان تنگی نفس بیماران به
همراه تنهایی یا بههای هوازی بهانجام منظم و مشخص ورزش

های مقاومتی در خانه باعث بهبودی در عالیم حیاتی و ورزش
شود. البته کیفیت زندگی بیماران مبتال به آسم خفیف تا متوسط می

های هوازی با ورزش مقاومتی است که برخی تنها همراهی ورزش
رو در درمان  د. از اینبخشبهبود میرا های اسپیرومتری شاخص

صورت ههای هوازی و مقاومتی بورزشبیماران آسمی ترکیبی از 
هفته تمرینات پیالتس  ٨ . در پژوهشی[10]دشومنظم توصیه می
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 ،دشباعث افزایش قدرت عضالت تنفسی و ضخامت عضالت شکمی 
داری در اندازه ظرفیت حیاتی اجباری و هوای ر معنییتغی لیو

ه از آنجا که دستگا .[11]بازدمی با فشار در ثانیه اول مشاهده نشد
 ،های درگیر در مصدومان شیمیایی استترین ارگانتنفس از شایع

های مختلف دستگاه تنفس از نای و اثرات گاز خردل در قسمت
تنفسی را تحت تاثیر قرار  هایبرونشیولاصلی تا  هایبرونش
هایی است که روی بهبود . تمرینات پیالتس از ورزش[3]دهدمی

 های بدن تمرکز دارد بدون اینامپذیری و قدرت در تمام اندانعطاف
. پیالتس شامل حرکات [12]که عضالت را حجیم یا آنها را از بین ببرد

. [13]بردقدرتی و کششی عضالنی است که شدت تنفس را باال می
های ایستاده، نشسته و همچنین این روش تمرینی در وضعیت

 گیرد و الزمخوابیده بدون طی مسافت و پرش و جهش انجام می
نیست بدن در مدت طوالنی در حالت ایستا قرار گیرد و به همین 

  .[14]آیدنظر میه ن تنفسی مناسب بدلیل برای معلوال
 اخیر در ایران و هایسالبا توجه به محبوبیت و شیوع پیالتس در 

گرایش زیاد به این رشته، و با توجه به افت کیفیت زندگی جانبازان 
ناخت ش ،بدنی منظم بر آن هایلیتفعاشیمیایی و اثرگذاری مثبت 

های بدنی ارتقادهنده سالمت جسمی و روحی این رفتارها و فعالیت
بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی  .رسدافراد ضروری به نظر می

ت بر عملکرد ریوی و کیفی شدهتعدیل تمرینات پیالتسهفته  ٨اثر 
  زندگی جانبازان شیمیایی انجام شد.

  

  هاروشمواد و 
آزمون با گروه پس -آزمونآزمایشی با طرح پیشاین مطالعه نیمه

در شهرستان ایذه انجام شد. پس از کسب مجوز  ١٣٩٥در سال کنترل 
نفر از مردان  ٣٠تعداد از بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ایذه 

جانباز با معلولیت و مسمومیت ناشی از استنشاق گازهای شیمیایی 
از قبیل دیابت، فشار خون،  هاییبیماریتحمیلی و بدون  در جنگ

ماه سابقه فعالیت ورزشی نداشتند  ٦که حداقل  غیرهچربی خون و 
طور در بهطور داوطلبانه حاضر به شرکت در پژوهش بودند و به

توجیهی  ایجلسهدر  هاآزمودنیشدند. در ادامه،  انتخاب دسترس
، هاآزمودنیاف تحقیق برای شرکت کردند و ضمن تشریح تمام اهد

ماندن اطالعات شخصی و نتایج آزمودنی عدم نشر اطالعات، محرمانه
  توسط محقق مورد تایید قرار گرفت. 

با توجه به سن، وضعیت تاهل، وضعیت تحصیلی، طور انفرادی و به
مصرفی و  داروهایاشتغال، طول مدت مسمومیت شیمیایی و نوع 

و  تمرین پیالتس نفره١٥ هایگروهبه ها آزمودنی ،م بیمارییعال
تمرینات پیالتس  تمرین،کنترل تقسیم شدند. پس از آن گروه 

جلسه در هفته و هر جلسه به  ٣هفته،  ٨شده را به مدت تعدیل
های گروه نفر از آزمودنی ٢همچنین دقیقه انجام دادند.  ٦٠مدت 

حجم  بینیتمرین از ادامه فعالیت انصراف دادند که با توجه به پیش
  نفر رسید.  ١٣های گروه تمرین به نمونه از پیش، تعداد آزمودنی

 هایویژگی ،آزمونآزمون و پسالزم به ذکر است که در پیش
عملکرد ریوی  ، همچنینوزن وقد ، قبیل سن شناختی ازجمعیت

 ؛Jagerسپیر (توتوسط دستگاه اسپیرومتر میکرودا هاآزمودنی
با استفاده از دینامومتر ایزومتریک و قدرت عضالت پشت  آلمان)

بررسی کیفیت زندگی  برایو گیری شدند قدرت پا و پشت اندازه
 (SF‐36) سئوالی کیفیت زندگی٣٦ نامهاز پرسش هاآزمودنی

  استفاده شد.
گیری عملکرد ریوی برای اندازهگیری عملکرد ریوی: شیوه اندازه

دقیقه  ۲ها به مدت آزمودنیآزمون، آزمون و پسها در پیشآمودنی
د. ششرح داده میآنها  روی صندلی نشسته و نحوه اجرای آزمون برای

روش کار با دستگاه اسپیرومتری بدین صورت بود که آزمودنی در 
داد. در این حالت بینی حال نشسته دستگاه را در دهان خود قرار می

 یرومتریبسته بود و تنفس تنها از راه دهان و درون دستگاه اسپ
شد. سپس آزمودنی چند دم و بازدم آرام انجام می میکروداتوسپیر

صدادرآمدن صدای هشدار داد و پس از آمادگی دستگاه و بهانجام می
داد و آزمودنی یک دم عمیق و یک بازدم عمیق انجام می ،دستگاه

د. شمیافزار ثبت در نهایت اطالعات مربوط به عملکرد ریوی در نرم
ر سال د سیبلقابل ذکر است که این دستگاه توسط آقای  این نکته
  در اسپانیا برای تحقیقات خانگی و بالینی ساخته شد.  ۲۰۰۵

گیری قدرت عضالت اندازهگیری قدرت عضالت پشت: شیوه اندازه
دینامومتر ایزومتریک قدرت پا و پشت، پشت با استفاده از دستگاه 

قابلیت تنظیم طول زنجیر، با  کیلوگرم فورس،١/٠گیری با دقت اندازه
یم ها برای تنظدر ابتدا آزمودنیصفحه نمایش دیجیتالی انجام شد. 

طول زنجیر روی دستگاه دینامومتر قرار گرفتند و پس از آن 
های دینامومتر را در دست گرفته و مقداری روی زانوها به دسته

سمت جلو خم شدند و در حرکتی همانند بلندکردن وزنه از روی 
 های تنسیومتر را با حداکثر قدرت به سمت باال کشیدندزمین، دسته

صورت کیلوگرم به، هاآزمودنی پایگرفتن و در پایان میزان قدرت
  شد.ثبت 
 نامهپرسش این :(SF‐36) زندگی کیفیت سئوالی٣٦ نامهپرسش

گیری کیفیت زندگی مربوط به سالمت است، که یک ابزار برای اندازه
 -بخش است و کیفیت زندگی فرد را در سه محور روحی ٨دارای 

کند. برای امتیازبندی این روانی، جسمی و کل ارزیابی می
استفاده شده است.  ١٠٠نامه از روش لیکرت و از نمره صفر تا پرسش

 ١٠٠ین سطح کیفیت زندگی و عدد تردهنده پایینعدد صفر نشان
یوه شدهنده باالترین کیفیت زندگی در نظر گرفته شده است. نشان
ا ب کرتیل یامرحلهپنج فیبراساس طنامه گذاری این پرسشنمره
 ینظر ")، ۲با نمره ( "مخالفم"، " (با نمره یک)مخالفم"کامالً  هایگزینه
 )۵" (با نمره کامالً موافقم") و ۴با نمره ( "موافقم")، ۳با نمره ( "ندارم
ترجمه و تعیین پایایی و روایی نسخه فارسی . همچنین است
در ایران انجام شده است. آزمون پایایی  SF‐36نامه پرسش
نامه با استفاده از تحلیل آماری همخوانی داخلی و آزمون پرسش

شده و روایی های شناختهروایی با استفاده از روش مقایسه گروه
مگرایی مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل همخوانی داخلی نشان داد ه

از حداقل ضرایب استاندارد  SF‐36 های نسخه فارسیکه مقیاس
برخوردارند. این مطالعه نشان داد  ۹۰/۰تا  ۷۷/۰پایایی در محدوده 
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گیری کیفیت منظور اندازهبه SF‐36نسخه فارسی ابزار استاندارد 
  .[15]از پایایی و روایی الزم برخوردار استزندگی جامعه ایرانی 

سه ، هفته ٨به مدت  تمرینبیماران گروه : پیالتس پروتکل تمرین
ه شددقیقه تمرینات پیالتس تعدیل ٦٠، در هفته و هر جلسه جلسه

ار، برعایت اصل اضافه برایالزم به ذکر است  .)١(جدول  را انجام دادند
تمرینات در هر جلسه نسبت به جلسه  هاآزمودنیبا توجه به توانایی 

طوری که تمرینات از یک سطح پایین شروع به ،شدمیقبلی دشوارتر 
. تمرینات در تمام دوره تمرینی کردمیندرت پیشرفت و به شدمی

  . [8]شدتوسط مربی مجرب پیالتس و در حضور پرستار انجام می
  

  شدهتمرینات اصلی پیالتس تعدیلهفتگی برنامه  )۱جدول 
  زمان  حرکات  هاهفته

  هفته اول
زدن، حرکت ماهی، حرکات کششی با کش حرکت پل

  (چهاردست و پا)حرکت کشش به طرف باال
  دقیقه ۴۰

هفته 
  دوم

 زدن، حرکت ماهی، حرکات کششی با کشحرکت پل
  حرکت کشش به طرف باال (چهاردست و پا)

  دقیقه ۴۰

هفته 
  سوم

کشش با کش زدن، حرکت ماهی ، حرکات حرکت پل
  حرکت کشش به طرف باال (چهاردست و پا)

 دقیقه ۴۵

هفته 
  چهارم

 زدن، حرکت ماهی، حرکات کششی گربهحرکت پل
  حرکت کشش به طرف باال (چهاردست و پا)

 دقیقه ۴۵

هفته 
  پنجم

زدن، حرکت ماهی، حرکات کششی با کش حرکت پل
  حرکت کشش به طرف باال (چهاردست و پا)

 دقیقه ۴۵

هفته 
  ششم

 زدن، حرکت ماهی، حرکات کششی گربهحرکت پل
  حرکت کشش به طرف باال (چهاردست و پا)

دقیقه ۵۰

هفته 
  هفتم

حالت تنفس کامل، حرکت ماهی، حرکات کششی با کش 
  حرکت کشش به طرف باال (چهاردست و پا)

  دقیقه ۵۰

هفته 
  هشتم

حالت تنفس کامل، حرکت ماهی، حرکات کششی با کش 
  حرکت کشش به طرف باال پا)(چهاردست و 

  دقیقه ۵۰

  
های تحقیق در بخش آمار توصیفی از تجزیه و تحلیل یافته منظوربه

بودن بررسی طبیعی برایهای میانگین و انحراف استاندارد و شاخص

 تجزیه و برایاستفاده شد.  ویلک –شاپیرواز آزمون  هادادهتوزیع 

آزمون و بررسی تغییرات پسهای تحقیق تحلیل استنباطی یافته
بررسی تفاوت  همبسته و برای Tاز آزمون آزمون نسبت به پیش

ا ب متغیرهاز آزمون تحلیل کوواریانس تکهای تحقیق میان گروه
  شد.استفاده  22	SPSSافزار استفاده از نرم

  
  هایافته
نفر در  ۱۳نفر بودند که از این تعداد  ۲۸های پژوهش شامل یآزمودن

نفر در گروه کنترل قرار داشتند. گروه تمرین دارای  ۱۵گروه تمرین و 
سال، میانگین قد  ٨٥/٥١±٢٦/٢میانگین سنی 

کیلوگرم و ۳۸/۷۸±٤٤/١٣متر و میانگین وزن سانتی٩٤/٤±۴۶/۱۷۱
ال، میانگین قد س ٤٧/٥١±٦٩/٢گروه کنترل دارای میانگین سنی 

کیلوگرم ٨٧/٧٣±٢٤/٩متر و میانگین وزن سانتی٢٧/١٧٠±١٨/٥
  بودند.

میانگین متغیرهای قدرت عضالت پشت، ظرفیت حیاتی اجباری، 
، کیفیت زندگی از بعد روانی و حداکثر جریان بازدمی در ثانیه اول

مون آز آزمون و پسکیفیت زندگی از بعد جسمانی بین مراحل پیش
داری نداشت. در گروه تمرین میانگین ترل تفاوت معنیدر گروه کن

 در مرحله حداکثر جریان بازدمی در ثانیه اولقدرت عضالت پشت و 
داری نداشت، ولی آزمون تفاوت معنیآزمون نسبت به پیشپس

میانگین ظرفیت حیاتی اجباری، کیفیت زندگی از بعد روانی و 
زمون افزایش آکیفیت زندگی از بعد جسمانی نسبت به پیش

  ). ۲داری نشان داد (جدول معنی
آزمون، سطوح قدرت عضالت آزمون، با حذف اثر پیشدر مرحله پس

؛ F=۷۲/۵)، ظرفیت حیاتی اجباری (p=۰۳/۰؛ F=۹۱/۴پشت (
۰۲/۰=p) ۸۵/۲۵) و کیفیت زندگی از بعد روانی=F ۰۰۱/۰؛=p در (

روه بود، اما بین گداری باالتر از گروه کنترل طور معنیگروه تمرین به
تمرین و کنترل در سطوح ظرفیت بازدمی با فشار در ثانیه اول 

)۱۹/۰=F ۶۶/۰؛=p) ۰۶/۲) و کیفیت زندگی از بعد جسمانی=F ؛
۱۶/۰=pداری وجود نداشت. ) تفاوت معنی  

  

  همبسته Tآزمون بین دو گروه تمرین و کنترل با استفاده از آزمون آزمون و پسمقایسه میانگین آماری متغیرهای پژوهش در مراحل پیش )۲جدول 
  داریسطح معنی	df	tمقدار   آزمونپس  آزمونپیش	متغیرها

  قدرت عضالت پشت
  ۶۵/۰  ۱۴  ۴۵/۰  ۲۶/۵۲±۷۲/۲۰  ۶۰/۵۲±۸۳/۱۹  گروه کنترل
  ۰۵۶/۰  ۱۲  -۱۱/۲  ۲۳/۵۵±۷۳/۲۰  ۳۸/۴۹±۸۸/۲۱  گروه تمرین

  ظرفیت حیاتی اجباری
  ۱۲/۰  ۱۴  ۶۳/۱  ۵۰/۳±۱۴/۱  ۵۳/۳±۱۵/۱  گروه کنترل
  ۰۰۱/۰  ۱۲  -۲۱/۴  ۳۰/۶±۸۰/۲  ۰۵/۴±۸۶/۱  گروه تمرین

  حداکثر جریان بازدمی با فشار در ثانیه اول
  ۰۹/۰  ۱۴  ۸۲/۱  ۹۶/۲±۱۰/۱  ۰۵/۳±۱۹/۱  گروه کنترل
  ۵۱/۰  ۱۲  ۶۶/۰  ۲۸/۳±۶۹/۰  ۵۳/۳±۵۰/۱  گروه تمرین

  کیفیت زندگی از بعد روانی
  ۷۲/۰  ۱۴  ۳۶/۰  ۶۰/۱۴۶±۲۳/۶۴  ۵۰/۱۴۸±۴۳/۶۴  گروه کنترل
  ۰۰۱/۰  ۱۲  -۶۰/۶  ۲۲/۱۸۵±۹۵/۴۶  ۷۶/۸۲±۰۱/۴۵  گروه تمرین

  کیفیت زندگی از بعد جسمانی
  ۹۱/۰  ۱۴  ۱۰/۰  ۰۰/۱۳۳±۸۳/۸۱  ۶۶/۱۳۶±۰۳/۸۸  گروه کنترل
  ۰۰۱/۰  ۱۲  -۳۲/۶  ۶۹/۱۶۷±۵۲/۴۱  ۲۶/۸۷±۴۰/۷۵  گروه تمرین
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	بحث 
داد سطوح قدرت عضالت پشت و ظرفیت نتایج مطالعه حاضر نشان 

 داری باالتر از گروه کنترلطور معنیحیاتی اجباری در گروه تمرین به
داری در سطوح ظرفیت بازدمی با بود. با این وجود تفاوت معنی

فشار در ثانیه اول در گروه تمرین و کنترل وجود نداشت. به نظر 
 ،جانبازان شیمیاییبیشترین عوارض مواجهه با گاز خردل در رسد می

، ترشحات در مجاری هوایی، تهویهمانند اختالل در سیستم  عوارضی
خونریزی مجاری هوایی، پروفیوژن، اختالالت بیوشیمیایی ریه، 

اکسیدانی ریه آنتی هایسیستمآسیب عروقی ریه و اختالل در 
تنفسی سطحی،  ،مزمن وی. همچنین بیماران انسداد ری[16]است

ران معتقدند تمرینات ورزشی، گپژوهش. [17]دارند تکفایبیسریع و 
برانکواسپاسم راه هوایی را کاهش داده و موجب کاهش التهاب 

 با ارتباط در حاضر مطالعه. [17]شودبیماران مبتال به آسم می
 و تنفسی عضالت قدرت بهبود از ناشی بالینی میعال تغییرات
 از حفاظت سبب بهبود این. است ناحیه این در عضالنی استقامت
 هایراه حد از بیش ترشحات حذف توسط هوایی هایراه در فشار

. ودشمی تهویه کارآمدی بهبود و هوایی مجاری بازنگهداشتن هوایی،
 این با سازگاری که گرفت نتیجه توانمی اطالعات این به توجه با

 افزایش همچنین و تنفسی عضالت روی فشار کاهش سبب ورزش
 بهبود بازدم و دم و برابر در مقاومت کاهش عضالت، این کارآیی
 ،خلط دفع کاهش سینه، خسخس بیماری نظیر هاینشانه و میعال

  .[8]شودمی سرفه کاهش و نفس کوتاهی احساس کاهش
 هایورزشهفته  ١٠راستا با مطالعه حاضر نشان دادند مطالعات هم

ریوی  هایحجممقاومتی موجب افزایش ظرفیت حیاتی و  -هوازی
هفته  ٨ .[10]دوشمیو بهبود کیفیت زندگی بیماران آسمی 

های درمانی ویژه در آب موجب بهبود زاویه کیفوز و شاخصحرکت
 PEF(اوج جریان دمی) و  PIF ،)ظرفیت حیاتی اجباری( FVCریوی 

هفته  ٨همچنین  .[18]در دانشجویان پسر شد(اوج جریان بازدم) 
فیت حیاتی و میزان حجم بازدمی در تمرینات یوگا باعث افزایش ظر 

ثانیه اول و همچنین باعث کاهش تعداد ضربان قلب و تعداد تنفس 
چهار هفته تمرین هوازی  ،از طرفی .[19]شودمیدر زنان غیرورزشکار 

 FVCو  1FEVبر میزان  داریمعنیمنتخب با دوچرخه کارسنج اثر 
داری معنی طورهولی تحمل فعالیتی و میزان تنگی نفس ب ،نداشت

رسد نتایج این نظر میه ب .[9]در جانبازان شیمیایی بهبود یافت
هفته) تمرین با نتایج پژوهش  ٤( زمان کمتردلیل مدتهپژوهش ب

حاضر همخوانی ندارد. در رابطه با تاثیر تمرینات ورزشی نشان داده 
شد که تمرین مقاومتی موجب بهبود در هماهنگی عصبی و عضالنی 

، در نتیجه سطح مقطع با تولید شودمیجم عضالنی و افزایش ح
ای که سطح مقطع و حجم باالتر به گونه ،نیرو رابطه مستقیم دارد

ود عضله و بهب یافـزایش بیشـتر در تنش و نیرو عثیک عضله با
  .[20]دشومیتوان هوازی 

ن مختلفی به بررسی تاثیر تمرینات پیالتس بر قدرت عضالنی امحقق
اند و نشان دادند تمرینات پیالتس فسی پرداختهای تنهو شاخص

دار قدرت عضالت شکم و پشت و کاهش میزان باعث افزایش معنی

، [21]ناتوانی در مبتالیان به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک
افزایش قدرت عضالنی، تعادل ایستا، دامنه حرکتی، تعادل و 

ادل ایستا و ، بهبود قدرت عضالت و تع[22]افسردگی زنان سالمند
و همچنین افزایش  [23]هموگلوبین گلیکوزیله زنان مبتال به دیابت

قدرت  .شودمی [2]قدرت عضالت تنفسی و ضخامت عضالت شکمی
عضالت و اثر ضعف و کوتاهی آنها بر امتداد و عملکرد بدن تاثیر 

زند و زیادی دارد. عدم توازن قدرت عضالت امتداد بدن را بر هم می
ا ها ر زمینه واردشدن فشارهای غیرمتعارف به مفاصل و سایر بافت

که مقاومت در  استآورد. پیالتس نوعی تمرین مقاومتی فراهم می
 صورتهبار در آن بشود و اصل اضافهآن به شکل وزن بدن اعمال می

افزایش تکرارهاست و براساس اصول فیزیولوژیک تمرینات پیالتس، 
  د.شدت تحت تاثیر تمرینات قرار بگیرنتوانند بهیعضالت اسکلتی م

ه شدهفته تمرینات پیالتس تعدیل ٨نتایج مطالعه حاضر نشان داد 
وثر بوده مکیفیت زندگی از بعد روانی در جانبازان شیمیایی بهبود بر 

داری بر افزایش کیفیت زندگی از بعد جسمانی است، ولی اثر معنی
شیمیایی سبب ایجاد  گازهایعوارض ناشی از نداشت. 
معمول زندگی، انجام وظایف شغلی  هایفعالیتهایی در محدودیت

و مشکالت روحی به سبب تغییرات جسمی شده و در مواردی نیز 
را در مقایسه با مردم عادی محدود  دیدگانآسیبروابط اجتماعی 

عنوان یک صورت مزمن و پیشرونده به. این عوارض بهکندمی
طور مداوم کیفیت زندگی فردی آنها را تحت تاثیر مزمن به یبیمار 
رسد فعالیت بدنی بتواند این عوامل را متاثر و به نظر می دهدمیقرار 
هفته تمرین منتخب  ١٢مطالعات همسو نشان دادند لذا . [24]سازد

پیالتس موجب بهبود کیفیت زندگی و متغیرهای مرتبط در 
هفته تمرینات  ٨همچنین . [25]شودمیسالمندان مرد غیرورزشکار 

 از بعد روانی وشده موجب بهبود کیفیت زندگی پیالتس تعدیل
این  .[8]م بالینی زنان مبتال به آسم شدیو کاهش عالجسمانی 

مطالعات از حیث تاثیر فعالیت بدنی بر بعد روانی کیفیت زندگی 
همسو، و از نظر اثرگذاری تمرینات ورزشی بر بعد جسمانی کیفیت 

اهمسو بودند. از دالیل ناهمسوبودن این مطالعات با مطالعه زندگی ن
توان به تفاوت در جامعه آماری و نوع تمرینات اشاره کرد. حاضر می
و اثر  نفسرسد فعالیت ورزشی ابتدا با افزایش اعتمادبهبه نظر می
  دهد. های روانی کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار میبر جنبه

توان به عدم کنترل میزان حاضر می های تحقیقاز محدودیت
های تمرین که بر در خارج از زمان ههای وارداضطراب و تنش

نهاد . بنابراین پیشکردتحقیق حاضر اثرگذار هستند اشاره  متغیرهای
د در مطالعات آتی این موارد در حد توان و به مقدار بیشتری شومی

  د. شونکنترل 
  

  گیرینتیجه
شی بخدر توان تواندمیشده تعدیلهشت هفته تمرینات پیالتس 

  اقع شود. وتنفسی و بهبود کیفیت زندگی جانبازان شیمیایی موثر 
  

نویسندگان این مقاله بدین وسیله مراتب تشکر و  تشکر و قدردانی:
قدردانی خود را از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران یقاسم یغالمعل ۱۸۸

   ۱۳۹۸ پاییز، ۴، شماره ۱۱دوره                                                                                                                                                                             پژوهشی طب جانباز -نامه علمیفصل

طور مستقیم و ن تمامی افرادی که بهخوراسگان اصفهان و همچنی
اند به عمل غیرمستقیم در انجام این تحقیق همکاری نموده

  آورند. می
ها برای شرکت در پژوهش رضایت تمام آزمودنی تاییدیه اخالقی:

 ، عدمهاآزمودنیضمن تشریح تمام اهداف تحقیق برای جلب شد و 
ماندن اطالعات شخصی و نتایج آزمودنی نشر اطالعات، محرمانه

  توسط محقق مورد تایید قرار گرفت. 
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