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تاثیر نوع مزاج و مصرف مکمل بیکربنات سدیم بر روی اوج و حداقل توان بیهوازی در
دانشجویان پسر غیرورزشکار
4

محمدامین صفری ،1مریم کوشکی جهرمی ،2علیرضا صالحی ،3فرهاد خرمایی
.1کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی ،بخش تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه شیراز؛ .2دانشیار بخش تربیتبدنی و
علوم ورزشی ،دانشگاه شیراز؛ .3استادیار اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات طبسنتی و تاریخ پزشکی ،دانشگاه علوم
پرشکی شیراز؛ .4استادیار بخش روانشناسی تربیتی ،دانشگاه شیراز
آدرس ایمیل نویسنده مسئولAminsafari70@yahoo.com:

مقدمه :یکی از حیطههای پزشکی ،طبسنتی است .در طب سنتی مزاج کیفیتی است که از مخلوط شدن عناصر چهارگانه در
بدن پیدا میشود( .)1با توجه به ارتباط مزاج با عملکرد دستگاههای مختلف بدن احتمال دارد که با فعالیت ورزشی نیز ارتباط
داشته باشد .هدف از این تحقیق بررسی تاثیر نوع مزاج و مصرف مکمل بیکربنات سدیم بر روی اوج و حداقل توان بیهوازی
میباشد.
روششناسی :این تحقیق از نوع نیمه تجربی بود که به صورت دو گروه در دو نوبت با مصرف مکمل و دارونما و به صورت
ضربدری انجام شد .بدین منظور  022دانشجوی پسر به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند .سپس بر اساس سرد یا
گرم بودن مزاجشان( 02 ،)0نفر( 02نفر دارای مزاج سرد و  02نفر دارای مزاج گرم) به صورت هدفمند به عنوان نمونه انتخاب
شدند .برای اندازهگیری اوج و حداقل توان بیهوازی از آزمون رست استفاده شد( .)3به منظور برررسی تفاوت درونگروهها از
آزمون tوابسته و نیز بررسی تغییرات بینگروهی از آزمون تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد .به منظور تجریه و تحلیل داده-
ها از نرمافزار  spssنسخه  11استفاده گردید همچنین سطح معنیداری2≤ 2/20در نظر گرفته شد.
نتایج :نتایج نشان داد که مصرف مکمل بیکربنات سدیم در گروه مزاج گرم بر روی اوج و حداقل توان بیهوازی تاثیر معنا-
داری دارد( p=0/005برای اوج توان و  p=0/0001برای حداقل توان) ولی در گروه سرد فقط بر روی حداقل توان بیهوازی
تاثیر معناداری دارد( .)p=0/001مقایسه دو گروه گرم و سرد نشان داد که به دنبال مصرف مکمل بیکربنات سدیم ،اوج توان
بیهوازی در مزاج گرم باالتر از مزاج سرد بود( .)p=0/016اما حداقل توان بیهوازی تفاوت معنیداری از خود نشان نداد .عالوه
بر این نوع مزاج (مصرف دارونما) بر اوج و حداقل توان بیهوازی تاثیر معنیداری نداشت.
بحث و نتیجهگیری :بر اساس نتایج میتوان گفت باالتر بودن اوج توان بیهوازی و حداقل توان بیهوازی در افراد گرممزاج
نسبت به افراد سردمزاج بعد از مصرف مکمل بی کربنات سدیم در تحقیق حاضر ،احتماال به دلیل باال بودن بافت عضالنی در
افراد گرممزاج باشد .البته به منظور اظهار نظر قطعی در این زمینه نیاز به تحقیقات بیشتری میباشد.
واژه هایکلیدی :گرمی و سردی مزاج ،بیکربنات سدیم ،اوج توان بیهوازی  ،حداقل توان بیهوازی
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