
 کرده و تمرین نکرده تمرین زناندر  Fatmaxمقایسه حداکثر اکسیداسیون چربی و 

 مجری: دکتر هادی روحانی

 4931عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.

 چکیده: 

 ونیداسیکه حداکثر اکس یو شدت ورزش (MFO) یچرب ونیداسیحداکثر اکس سهیحاضر مقا ۀهدف از مطالع

نکرده  نیزن سالم تمر 01ه بود. نکرد نیکرده و تمر نی( در زنان تمرFatmax) افتد یدر آن اتفاق م یچرب

وزن  متر؛سانتی 2/064±7/6 قد، سال؛ 0/22±4/2ساعت در هفته؛ سن،  3کمتر از  یورزش تی)سطح فعال

 ،یمصرف ژنیبر متر مربع؛ حداکثر اکس لوگرمکی 4/23±2/3 ،یشاخص توده بدن لوگرم؛کی 6/8±2/63

 8/23±9/2سن،  ؛یبسکتبال باشگاه میت کیاعضاء کرده )از  نیزن سالم تمر 01( و قهیدر دق ترلی 34/1±66/2

بر متر  لوگرمکی 4/21±6/2 ،یبدن هشاخص تود لوگرم؛کی 7/22±3/6وزن،  متر؛سانتی 0/062±7/2قد،  سال؛

ها پس  ی( بصورت هدفمند انتخاب شدند. آزمودنقهیدر دق ترلی 83/2±29/1 ،یمصرف ژنیمربع؛ حداکثر اکس

تا سر  ای¬قهیدق 3چرخ کارسنج با مراحل  یرا رو ای¬ندهیفزا ی، آزمون ورزششبانه ییساعت ناشتا 02تا  01از

به روش مدار باز اندازه  زریبا استفاده از دستگاه گاز آناال یتنفس یاجرا کردند. در طول آزمون، گازها یحد خستگ

 یزمون آمارمحاسبه شد. از آ یبا کمک معادالت عنصرسنج Fatmaxو  MFOمواد،  ونیداسیاکس زانیو م یریگ

و  تیلفعا یشدت ها نیب بیبه ترت رهایمتغ سهیمقا یمستقل برا tمکرر و  یها یریبا اندازه گ انسیوار لیتحل

گرم در  39/1±16/1در مقابل  MFO (18/1±48/1 نیانگیاستفاده شد. م p<0.05دو گروه در سطح  نیب

 نیتمر یها یدر آزمودن یر معناداربطو( VO2maxدرصد  0/47±1/4در مقابل  2/2±0/26) Fatmaxو دقیقه( 

 یدر شدت ها یچرب ونیداسیاکس ری(. مقادp<0.05نکرده بود ) نیتمر یها یکرده باالتر از مقدار آن در آزمودن

نکرده بود  نیباالتر از افراد تمر یدار یکرده به طور معن نیدر افراد تمر VO2maxدرصد  22باالتر از 

(p<0.05به طور کل .)ونیداسیاکس زانیم شیکرده سبب افزا نیافراد تمر یجسمان یسطح آمادگ باال بودن ،ی 

 نیدر ا یچرب ونیداسیشده و شروع کاهش اکس تیفعال انیدر جر دراتیکربوه ونیداسیو کاهش اکس یچرب

 .شوند یوابسته م دراتیبه منابع کربوه رترید ن،یبنابرا افتد؛ یاتفاق م یشدت باالتر کیافراد در 

 ، سطح آمادگی جسمانیFatmaxدی: حداکثر اکسیداسیون چربی، واژه های کلی
 


