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 چکیده

بر آستانه هوازی برآورد شده در مردان  نوار گردان فزایندهنوع پروتکل  تأثیری این پژوهش بررسی : هدف از اجراهدف

. مورد مطالعه قرار گرفتندانتخاب و هدفمند،  صورتبه مردان جوان فعالاز نفر  20تعداد  :شناسیروش بود. جوان فعال

یکی و و مشخصات فیز نداه محقق اردبیلی مراجعه کرداول به آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی دانشگ جلسه ، درهایآزمودن

متغیرهای کنترلی همانند قد، وزن، درصد چربی و حداکثر اکسیژن  گرفت. در این مرحله،قرار  موردسنجش هاآنعمومی 

با استفاده از  ها، در هر جلسه،قرار گرفت. در جلسه دوم، سوم و چهارم، آستانه هوازی آزمودنی موردسنجشمصرفی 

قرار گرفت. برای تعیین  موردسنجش به فردوتکل تمرینی کویپرز، پروتکل تمرینی سنتیجا و پروتکل تمرینی وابسته پر

های تحقیق یافته نتایج: ده شد.ااستف HRPCآستانه هوازی در هر سه پروتکل، از مدل بیشترین فاصله معکوس مبتنی بر 

داشته باشد  داریمعنی تأثیردر برآورد آستانه هوازی  تواندمی ر گرداننوا فزاینده هایپروتکلداد که تغییر در  حاضر نشان

(P≤0.01) .عامل  عنوانبه مورداستفادهنمود که پروتکل  گیرینتیجه توانمیبر اساس نتایج این پژوهش  :گیرینتیجه

 قرار گیرد. موردتوجه تواندمیاثرگذار در برآورد آستانه هوازی 

 .، روش بیشترین فاصلهنوار گردان فزایندهازی، پروتکل آستانه هو کلیدی: واژگان
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 تعریف مسئله

 بارکار، در هنگام افزایش درواقعتمرینات هوازی تعریف شده است.  اثرگذاریمحدوده  عنوانبهآستانه هوازی، 

یابد و همچنین میزان بر لیتر افزایش می مولمیلی 2از  تقریباًاز شدت پایین به باال میزان الکتات خون 

2VE/VO 1یابد که تحت عنوان آستانه هوازی یا طور نامتناسب افزایش میبهLTP (نقطه چرخش  نیاول

عنوان افزایش در معادله ( به1VTای )(. اولین آستانه تهویه2000شود )بودنر و همکاران، تعریف می الکتات(

 اکسیدیدای با شکست حالت خطی تهویه، بدون اینکه معادله تهویه زمانهم( 2VE/VOای اکسیژن )تهویه

 ،1LTPآستانه هوازی یا  اینکه دلیل به (.8200بیندر شود )می( افزایش یابد، برآورد 2VE/VCO) کربن

 متغیری کند،می بینیپیش استقامت قبیل دوی از استقامتی رویدادهای در را واقعی نزدیکی عملکرد طوربه

 شود.می محسوب تمرین کنترل شدت برای مناسبی ابزار و ورزش ی فیزیولوژیزمینه در یتهمباا

شود، می استفاده هوازی یآستانه برآورد که برای -غیرتهاجمی و تهاجمی از اعم -متعددی هایروش

هنگام گازهای تنفسی است. به  وتحلیلیهتجزمبتنی بر سنجش الکتات و استفاده از دستگاه  یطورکلبه

 بارکارگازهای تنفسی برای برآورد آستانه هوازی، نسبت تهویه ریوی به  وتحلیلیهتجزاستفاده از دستگاه 

(VE/WL،)  بارکارنسبت تبادل تنفسی به (RER/WL حجم ،)بارکارکربن تولیدی به  اکسیدید 

(WL /2VCO حجم ،)اکسیدید ( 2کربن تولیدی به حجم اکسیژن مصرفیVO /2VCO،) فشار  یتهادرن

)بیندر  گیردیمقرار  موردتوجه گیرییمتصممبنایی برای  عنوانبه( WL/2PETO) بارکارسهمی اکسیژن به 

 خونی هاینمونه گرفتن مستلزم است که تهاجمی روش هوازی، یآستانه تعیین در ترین روش(. دقیق2008

هزینه پیچیده، آن دقیق انجام که است اردی استاندفزاینده آزمون خالل در خون الکتات تعیین میزان و مکرر

و  ساده ماهیتی غیرتهاجمی، هایروش دیگر، است. از طرف ی آزمایشگاهیپیشرفته امکانات نیازمند و بر

، گرچه استفاده از دستگاه کرده است جلب خود به ورزشی را هایفیزیولوژیست توجه که دارند ترینههزکم

 (.1386)قراخانلو،  باشدمی یمتقگرانلزم وجود تجهیزات آزمایشگاهی گازهای تنفسی مست وتحلیلیهتجز

برای تعیین آستانه مختلفی های تهاجمی و غیرتهاجمی ها و روشتوجه به ادبیات تحقیق که مدل اب

تمرینی  فزایندههای هنوز باقی است که در پروتکل سؤالاین  حالینباا ،است قرارگرفته مورداستفادههوازی 
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 ؟آستانه هوازی برآورد شده بکند یا نه در ییرتغایجاد باعث  تواندمی فزایندهییر در نوع پروتکل تمرینی آیا تغ

 تأثیرتحت  ،آستانه هوازی عنوانبه شدهتعیین نقطهدر تحقیق حاضر مشخص خواهد شد که آیا  ،یگردعبارتبه

 شدهتعیین نقطه در نوار گردان فزایندهرینی و آیا پروتکل تم یا نه گیردیمقرار  مورداستفادهپروتکل تمرینی 

نوع  تأثیربررسی  باهدفتحقیق حاضر  ،به همین منظور .آستانه هوازی اثرگذار خواهد بود یا نه عنوانبه

 .آمد درخواهدبه اجرا  بر آستانه هوازی برآورد شده در مردان جوان فعال نوار گردان فزایندهپروتکل 

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش

 یهاا روشباا   خصاو  باه تهااجمی و   یهاروشدر زمینه تعیین آستانه هوازی با  هاپژوهشجه به فقدان با تو

مانند منحنی عملکرد ضربان قلب، جای دارد تاا در تحقیقااتی باه تعیاین آساتانه اول هاوازی باا         یرتهاجمیغ

 پرداخته شود. Dmaxاستفاده از منحنی عملکرد ضربان قلب و روش 

از اهمیات زیاادی برخاوردار     آستانه هوازی و فعالیت در این شادت ، شدهانجامطالعات با در نظر گرفتن م

 اینکاه  ازجملاه . دهدیممتفاوتی در بدن رخ  فیزیولوژیکی با رسیدن به این شدت از تمرین تغییراتاست؛ زیرا 

یاباد  بر لیتر افزایش میمول میلی 2از  تقریباًاز شدت پایین به باال میزان الکتات خون  بارکارر هنگام افزایش د

کاه بارای تجاویز     (2000باودنر و همکااران،    ) یابدطور نامتناسب افزایش میبه 2VE/VOو همچنین میزان 

 های تمرینی مناسب در جهت پیشرفت ورزشکار، درک و آگاهی از این تغییرات الزم است.برنامه

 یآساتانه کافی در خصو  تعیین  یهادادهو فقدان  شدهانجامت حال با توجه به ادبیات موجود و مطالعا

 یآساتانه , بنابراین هدف اصلی این مطالعه تعیین HRPC بر یمبتنمدل بیشترین فاصله هوازی با استفاده از 

یک نشانگر برای  عنوانبهتمرینی افزایشی  یهاآزمونهوازی با استفاده از منحنی عملکرد ضربان قلب در طول 

هوازی در منحنی عملکرد ضربان قلب پیادا   یآستانهبرای تعیین  یارابطهانه الکتات خواهد بود. اگر بتوان آست

باه  هوازی را برآورد کارد.   یآستانه یراحتبه توانیم Dmaxهمچون  ییهابهروشبا اتکا  رسدیمبه نظر  ،کرد

ماورد اهمیات   مختلف  یهارشتهورزشکاران  هوازی در یآستانهبرای برآورد عبارت دیگر، نتایج تحقیق حاضر، 

از نتایج این پاژوهش اساتفاده    توانندیم یمتقگرانبدون نیاز به تجهیزات  هایمتو مراکز ورزشی و  خواهد بود

 نظر به ماهیت طرح حاضر، اجرای این تحقیق از ابعاد ذیل اهمیت خواهد داشت: یطورکلبه .نمایند
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روش تهاجمی و  یجابه ینههزکماستفاده از یک مدل غیرتهاجمی  شناسایی پروتکل تمرینی مطلوب در -1

 پرهزینه الکتات،

 گیری از پروتکل تمرینی مطلوب مبتنی بر منحنی عملکرد ضربان قلب،بهره -2

 ارائه پروتکل تمرینی مطلوب و کاربردی به جامعه علمی و ورزشی کشور در برآورد آستانه هوازی، -3

 مختلف، هاییونفدراسها و در هیاتگیری از نتایج این پژوهش بهره -4

 ارائه راهکارهای عملیاتی به ورزشکارن و مربیان، -5

 مقایسه تطبیقی مدل مستقیم و غیرمستقیم برآورد آستانه هوازی، -6

 در برآورد آستانه هوازی. فزاینده یهاپروتکل ییکار آارزیابی  -7

 

 و فرضیات تحقیق سؤاالت

 آستانه هوازی را برآورد نمود؟ توانیم نوار گردانی آیا با استفاده از پروتکل کویپرز به رو -1

 آستانه هوازی را برآورد نمود؟ توانیم نوار گردانآیا با استفاده از پروتکل سنتیجا به روی  -2

 آستانه هوازی را برآورد نمود؟ توانیم نوار گردانبه روی  به فردآیا با استفاده از پروتکل وابسته  -3

وجود  دارییمعنپروتکل سنتیجا تفاوت  با استفاده از پروتکل کویپرز و شدهیینتعی هوازی بین آستانه -4

 دارد.

 دارییمعنپروتکل وابسته به فرد تفاوت  با استفاده از پروتکل کویپرز و شدهیینتعی هوازی بین آستانه -5

 وجود دارد.

 دارییمعنه فرد تفاوت پروتکل وابسته ب با استفاده از پروتکل سنتیجا و شدهیینتعی هوازی بین آستانه -6

 وجود دارد.
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 اهداف پژوهش

 :هدف كلی

بر آستانه هوازی برآورد شده در  نوار گردان فزایندهنوع پروتکل  تأثیرهدف کلی از اجرای تحقیق حاضر بررسی 

 مردان جوان فعال بود.

 :اهداف ویژه

 ی هوازی با استفاده از پروتکل کویپرز.تعیین آستانه -1

 هوازی با استفاده از پروتکل سنتیجا. یتعیین آستانه -2

 ی هوازی تعیین با استفاده از پروتکل وابسته به فرد.تعیین آستانه -3

 پروتکل سنتیجا. با استفاده از پروتکل کویپرز و شدهیینتعی هوازی تعیین تفاوت بین آستانه -4

 پروتکل وابسته به فرد. با استفاده از پروتکل کویپرز و شدهتعیینی هوازی تعیین تفاوت بین آستانه -5

 پروتکل وابسته به فرد. با استفاده از پروتکل سنتیجا و شدهتعیینی هوازی تعیین تفاوت بین آستانه -6

 

 تعاریف اصطالحات

 آستانه هوازي

یاباد و  افازایش مای   mmol/l 2از  تقریبااً از شدت پایین به باال میزان الکتات خاون   بارکاردر هنگام افزایش  

تعریاف   1LTPد که تحت عنوان آستانه هوازی یاا  بیانامتناسب افزایش می طوربه 2VE/VO همچنین میزان

ضاربان قلاب    در ایان تحقیاق، اولاین نقطاه شکسات      1LTP. منظاور از  (2000و همکااران،   باودنر  )شودمی

(HRDP)  که با استفاده از روش  باشدمیدر منحنی عملکرد ضربان قلبDmax  شودمیتعیین. 

 

 نقطه شکست ضربان قلب
کند، ضاربان قلاب افزایشای در    بار آن افزایش پیدا می تدریجبهبه هنگام انجام یک فعالیت یا یک کار معین که 

، بارکاار زماان باا افازایش    شود. سپس منحنی افزایش ضربان قلب از خط مستقیم هام طول انجام کار ثبت می

یاباد و از خاط   ، ضربان قلب افزایش نمیبارکاروجود دارد که با افزایش ای شود. در این منحنی نقطهترسیم می
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کانکاانی و  ) شاود ( نامیاده مای  HRDPقلاب ) ی شکست ضربان شود که تحت عنوان نقطهراست منحرف می

 .(1982همکاران، 

 

 روش بیشترین فاصله
 عناوان باه  بارکارافزایش  در طولی انحراف ضربان قلب از خط راست )بیشترین فاصله(، نقطه Dmaxدر مدل 

نتهای منحنی ضربان قلب از طریق یک ، دو ایگردعبارتبه(. 2000گیرد )بوندر و همکارن، مالک عمل قرار می

-نقطاه  عنوانبهی منحنی ضربان قلب از خط راست شوند و سپس بیشترین فاصلهخط راست به هم متصل می

 .(1999، 1کارا و همکاران )گیردقرار می موردتوجهی شکست ضربان قلب 

 

 هوازيآستانه بی
یابد، یاا شادتی   افزایش می غیرخطی صورتبهغلظت الکتات خون  در شدت معینی، فزایندهدر طول تمرینات  

. (2004گاوش،   )شودهوازی تعریف میآستانه بی عنوانبهباشد،  mmol/l4خون از فعالیت که غلظت الکتات 

تعیین  xaDmشکستی است که استفاده از روش  ینقطهدر این تحقیق،  2LTPهوازی یا از آستانه بیمنظور 

 .شودمی

 

 منحنی عملکرد ضربان قلب

گویناد  فشاار کاار را منحنای عملکارد ضاربان قلاب مای        –تغییرات میزان ضربان قلب در منحنی ضربان قلب 

منحنی عملکارد   عنوانبهضربان قلب  تغییرات منحنی ندهفزایهنگام یک کار تمرینی با شدت  به یگردعبارتبه

حالت فالت باه خاود    ضربان قلب دعملکر یمنحن HRDPگیرد. معموالً پس از قرار می موردتوجهضربان قلب 

منظور از منحنی عملکرد ضربان قلب در ایان پاژوهش    .یابدها ادامه می Xموازی با محور  صورتبهگیرد و می

 استانداردشاده  کاار در پروتکال   –هایی است که در منحنی ضاربان قلاب   بان قلب آزمودنیمقادیر تغییرات ضر

 .(2017سنتیجا و همکاران، ) مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفتکانکانی 

 

                                                      
1. Kara et al. 
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 شپژوه مبانی نظري

 مقدمه

فصال ابتادا    نیا خواهاد داشات. در ا   پاژوهش  یو متون علم ینظر یبه مبان اجمالینگاه  پژوهشبخش از  نیا

منحنای عملکارد    هاوازی و آساتانه بای   ،روش بیشترین فاصاله  ،آستانه هوازی ازجمله میمفاه یبر برخ یمرور

و  اسات  قرارگرفته یموردبررس هوازیبیتانه هوازی و برآورد آس هایپروتکلسپس  خواهیم داشت؛ضربان قلب 

 .است شدهیانب پژوهشمربوط به  نهیشیپ زیدر آخر ن

 

 آستانه هوازي
 افازایش  هنگام شود. دری هوازی نامیده میبر ظرفیت هوازی، آستانه اثرگذاریحداقل شدت و مدت تمرین با 

 میازان  همچنین و میلی مول بر لیتر افزایشمی یابد 2 از تقریباً خون الکتات میزان باال به پایین شدت از بارکار

2VE/VO 1 یا هوازی آستانه عنوان تحت که یابدیم افزایش نامتناسب طوربهLTP و بودنر ) شودمی یفتعر 

 .(2000 همکاران،

 

 هوازيبی يآستانه

ماول بار لیتار افازایش و     میلای  4از  تقریبااً ون در طی افزایش شدت تمرین از پایین به باال میزان الکتات خا  

 )شاود  نامیاده مای   2LTPهوازی یا یابد که تحت عنوان آستانه بیتری میافزایش بیش 2VE/VOهمچنین 

کاافی نباوده و    یااز موردنانرژی  نیاز تمرین اکسیژن مصرفی برای تأم. در این شدت (2000 همکاران، و بودنر

شاکار دیگار متفااوت    رزشکاری به ورزهوازی از وبی یآستانه، ابدییکتیک عضله و خون افزایش مالدیسطح اس

درصاد   65تاا   55شاکار باین   رزشاکاران غیار آمااده و افاراد غیار و     رزو هاوازی بای  یاست. برای مثال، آستانه

max2vo  ران زباده و  شاکا رزهاست و این در حاالی اسات کاه در و   آنقلب درصد حداکثر ضربان  77تا  70یا

. رساد یدرصد حداکثر ضربان قلاب ما   88یا به بیش از  vo2maxدرصد  80به بیش از  یشکاران استقامترزو

 یهاا تیا موفقیات وی در فعال  شکار بیشتر باشاد، رزهوازی در یک وبی ییک اصل کلی هر چه آستانه عنوانبه

 .(1383رجبی و همکاران،  ) استقامتی بیشتر خواهد بود
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 ايآستانه تهویه
افازایش   غیرخطیصورت به فزایندهطور ناگهانی در طول تمرینات با شدت از آن تهویه بهحجم کاری که فراتر  

ای . در این پژوهش اولین آستانه تهویاه (2000بودنر و رودز،  )شود ای تعریف میعنوان آستانه تهویهیابد بهمی

(1VTبه )عنوان افزایش در معادله تهویه( 2ای اکسیژنVOVE/ )باا شکسات حالات خطای تهویاه،       زمانهم

( افزایش یابد برآورد شد. همچنین دوماین آساتانه   2VE/VCO) کربن اکسیدیدای بدون اینکه معادله تهویه

( شاروع باه افازایش    2VE/VCO) کاربن  اکساید یدای عنوان شدتی که در آن معادله تهویه( به2VTتهویه )

 .(2006سیلر و کجرلند،  ) کند در نظر گرفته شدمی

 نسبت تبادل تنفسی
برای برآورد مقدار انرژی استفاده شده توسط بدن، دانستن نوع غذاهای اکسید شده )کربوهیدرات، چربی و یاا   

پروتئین( ضروری است. مقدار کربن و اکسایژن موجاود در گلاوگز، اسایدهای چارب آزاد و اسایدهای آمیناه        

در جریان متابولیسم به ناوع ساوخت اکساید شاده      مورداستفادهار اکسیژن متفاوت است. به همین دلیل، مقد

( را 2Vo( و اکسیژن مصارف شاده )  2Vcoشده ) آزاد 2Coگیری غیرمستقیم انرژی، مقدار بستگی دارد. اندازه

(. از 1-1شاود )شاکل   نامیده مای  RERکند. نسبت بین این دو مقدار، نسبت تبادل تنفسی یا گیری میاندازه

توان از آن برای تعیین ترکیب غاذاهای  شود، میگیری گازهای تنفسی تعیین میبا اندازه RERکه مقدار  آنجا

 اکسیدشده استفاده کرد.

 

 RERهوازي به روش نمودار تعیین آستانۀ بی -1-1شکل 
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 منحنی عملکرد ضربان قلب

گویناد باه   ملکرد ضربان قلاب مای  فشار کار را منحنی ع –تغییرات میزان ضربان قلب در منحنی ضربان قلب  

منحنای عملکارد    عنوانبهضربان قلب  تغییرات منحنی فزایندههنگام یک کار تمرینی با شدت  دیگر بهعبارت 

حالت فالت باه خاود    ضربان قلب دمنحنی عملکر HRDPگیرد. معموالً پس از قرار می موردتوجهضربان قلب 

منظاور از منحنای عملکارد     .(2000،و همکااران  بودنر )یابده میها ادام Xموازی با محور  صورتبهگیرد و می

کاار   –هایی است که در منحنی ضربان قلاب  ضربان قلب در این پژوهش مقادیر تغییرات ضربان قلب آزمودنی

 مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت.کانکانی  استانداردشدهپروتکل در 

 

 1ظرفیت كار هوازي

باه کارار   انادو  شاده ی آمادگی قلبی تنفسی افراد معرفای  کنندهی ارزیابی هاشاخصبهترین  عنوانبهدو عامل  

این دو عبارتند از: توانایی اجرای کار هوازی و سطح توان هوازی یا حداکثر اکسیژن  رندیگیمقرار  مورداستفاده

. (5،1984همکااارانو ناگاال  )(4،2002و همکاااران الرساان )(31968آسااتراند، )(21998آمسااتران ، )مصاارفی

در گروه عضالت بازر    دهرونشیپ طوربهو بیشترین مقدار اکسیژنی که بدن در طی بیشترین تالش دینامیک 

و  هااولی ) گویناد  max2Vo رسااند یمبه مصرف  هابافتدر و دینمایمدر واحد زمان از اتمسفر کسب و فعال 

حادود  . فاکتورهاای زیاادی وجاود دارد کاه حاداکثر اکسایژن مصارفی را م       (1995 بیست،)(2000همکاران، 

در حاال حاضار وجاود     Vo2max یاین تعی هاا تیمحدودیی که در زمینه فاکتورها. نقش بعضی از ندینمایم

                                                      
1. Aerobic Work Capacity 

2. Armstrong 

3. Astrand&Rodahl 

4. Larsen et al. 

5. Nagel et al. 
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و خون( در انتقاال   هاهیرکه توانایی سیستم قلبی تنفسی )قلب،  شده استدارند نامشخص مانده است گزارش 

 باشد. max2Voعامل اصلی در محدودیت  توانندیماکسیژن به عضالت فعال 

باالتر از دومین آستانه الکتات، میزان تولید الکتات عضالنی نسبت باه میازان دفاع     بارکارتر در افزایش بیشبا 

یابد. این منجر به افازایش تاوانی در غلظات الکتاات خاون در طاول تمارین        سیستماتیک الکتات افزایش می

 غیرخطیشود. همچنین افزایش ثابت می بارکارو افزایش یکنواخت غلظت الکتات خون در طول تست  فزاینده

تواناد  ای باه قادر کاافی نمای    تهویهشود. در این نقطه، پر مشاهده می VEتر در و مشخص 2VCOبیشتر در 

 .(2008بیندر و همکاران،  )شودمی 2COETPاین باعث کاهش در  ؛ ورا جبران کند H+ یشافزا

 ي شکست ضربان قلبنقطهر ب تمرینیپروتکل  تأثیر

به طاور   (HRPCملکرد ضربان قلب )منحنی ع دهد که ممکن استشواهد علمی در پیشینه تحقیق نشان می

احتمال دارد افزایش ضربان قلب با افزایش باار   ،به عبارت دیگر(. 1988بانچ و همکاران بدهد )خطی رخ  کامل

. بنابراین، برخی از محققان تردید دارناد  ی شکستی وجود نداشته باشدو نقطهکار، به صورت خطی ادامه یافته 

(. ایان  1985ریبیارو و همکااران   باشاد ) ی فیزیولوژیاک طبیعای   یاک پدیاده   ی شکست ضربان قلبنقطهکه 

ود باا مشاکل مواجاه    هاای خا  درصد از آزمودنی 50در  ی شکست ضربان قلبنقطهبه هنگام سنجش  محققان

 تا حدودی شک برانگیز است. ی شکستکه منشاء بیولوژیکی نقطهشدند و پیشنهاد کردند 

« مسافت ثابات »های میدانی با و پروتکل« زمان ثابت»های آزمایشگاهی با های موجود بین پروتکلتفاوت

وجاود   ی شکست ضربان قلاب نقطهممکن است به دلیل این باشد که در پیشینه تحقیق در برخی موارد وقوع 

جاونز و  اسات ) بااال باوده    ی شکست ضربان قلبنقطهی نوسان چنین به هنگام وقوع، دامنهنداشته است و هم

یابد. با ی زمانی معین و مشخص، بار کار افزایش میهای با زمان ثابت، در یک فاصله(. در پروتکل1995داست 

ایش شدت کار )معموالً سرعت( پس از طی کردن مساافت معاین   های با مسافت ثابت، افزاین حال در پروتکل

 گیرد.صورت می

کانکاانی و  اناد ) طراحای شاده   ی شکسات ضاربان قلاب   نقطاه های با مسافت ثابت با هدف وقوع پروتکل

(. با توجه به این که مسافت هر مرحله ثابت است، هرگونه افزایشی در شدت کار یا تمرین تنها 1996همکاران 

افزایش سرعت انجام شود. این کار به طور مؤثر، مدت هر مرحله را باه ویاژه در مراحال پایاانی آزماون،      باید با 
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یابد به طاوری کاه سیساتم گاردش خاون      ی زمانی بین هر مرحله به تدریج کاهش میدهد. فاصلهکاهش می

شاود تاا پاسا     وع باعث مای بدنی این موض تواند خود را با افزایش بار کار هماهن  و سازگار نماید. از نظرنمی

ی مراحال  ضربان قلب به افزایش بار کار هماهن  نباشد و از خط راست منحرف شاود. ایان کااهش در اداماه    

ی نقطاه ی آن اسات کاه   آزمون همراه با سازگاری غیر مؤثر و غیر کارآمد دستگاه قلب و تنفس نشاان دهناده  

 (.1996انکانی و همکاران کباشد )ی ضعف پروتکل ممکن است نقطه شکست ضربان قلب

در مراحال کااری    مورداساتفاده نشان دادن زماانی کاه پروتکال تمرینای      (1989پروبست و همکارانش )

شاود. آنهاا اشااره    به ندرت مشااهده مای   ی شکست ضربان قلبنقطهشود، مختلف با مدت زمان ثابت اجرا می

باشاد،  انرژی دویدن ضربدر مسافت طی شده مای  یکردند که با توجه به این که کار انجام شده در واقع هزینه

ی کاری، کار انجام شده باید ثابت باشد ناه زماان. آنهاا    متر( کانکانی در هر مرحله 400لذا در آزمون متداول )

هاا مشااهده   ی آزماودنی در هماه  ی شکست ضاربان قلاب  نقطهنشان دادند که به هنگام رعایت موارد مذکور، 

ی شکست ضربان قلاب در تعیاین   نشان داده است که اعتبار نقطه (2006) 1وز چلیکاز طرف دیگر، ا شود.می

ی شکسات ضاربان   نقطاه هوازی قابل اطمینان نبوده و از این رو، محققان باید به هنگام استفاده از ی بیآستانه

ی شکسات  نقطاه جوانب احتیاط را در نظر بگیرند، چراکه نتایج تحقیق آنها نشان داده که در اکثر ماوارد   قلب

رد. در عین حال، نشاان داده  خوانی نداهوازی نیز همی بیدهد و در صورت وقوع، با آستانهرخ نمی ضربان قلب

ی ایای بیشاینه  زمان با حجم ضاربه تواند هممی ی شکست ضربان قلبنقطهکه در افراد جوان فعال،  شده است

( زمانی رخ HRDPقلب )ی شکست ضربان نقطه ( رخ بدهد و این موضوع حاکی از آن است کهmaxSVقلب )

ای قلب در باالترین مقادیر خود قرار داشته و قلاب باا بااالترین بااز ده تاوانی و لاذا در       دهد که حجم ضربهمی

کنند. همچنین نشان داده شده است که سازگاری قلبی ا تنفسی نسبت به افزایش  بهترین شرایط خود کار می

 5/0گیرد که افازایش سارعت   افتد. این سازگاری زمانی صورت میثانیه اتفاق می 20تا  10شدت کار در طول 

 .باشدکیلومتر بر ساعت یا کمتر 

                                                      
1. Ozcelik O. 
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ثانیه را به هنگام استفاده از  30تا  15( ضربان قلب حالت یکنواخت در طول 1996) 1واکون و همکارانش

و  ی شکسات ضاربان قلاب   نقطاه بین آغاز  2ی زمانیپروتکل کانکانی گزارش کردند. در پروتکل یاد شده فاصله

شتاب( با هدف به پایان رساندن آزمون، برای سازگاری دستگاه قلبای ا عروقای     سرعت )شروع آخرین افزایش 

کافی بود. با این حال، کانکانی و همکارانش گزارش کردناد کاه در دونادگان، افازایش سارعت نهاایی پاس از        

ارتباط بین متغیرهاای قابال سانجش آزمایشاگاهی و ضاربان       دهد. بررسیرخ می ی شکست ضربان قلبنقطه

ورد توجه قرار گرفته اسات. آنهاا    (2005) 3قلب در طول یک مسابقه فوق ماراتون از سوی الرسن و همکارانش

باا شادت تمرینای تقریبااً      نوار گاردان ی فوق ماراتون به روی چرخ کارسنج و نشان دادند که ورزشکاران رشته

پردازند. به عبارت دیگر، شدت فعالیت ورزشکاران فاوق مااراتون   به تمرین و فعالیت می 4ی اولی تهویهآستانه

 باشد.ی اول میی تهویهمعادل آستانه نوار گرداندر شرایط آزمایشگاهی به روی چرخ کارسنج و 

ساتفاده  های با مراحل ثابت باا ا در پروتکل ی شکست ضربان قلبنقطهبینی بتوان گفت که شاید با خوش

باا اجارای   ناوار گردان هاای دوچرخاه ارگاومتر و    قابل مشاهده است. در پروتکلنوار گردانارگومتر و  از دوچرخه

دهاد  (. این موضوع نشان می1989ی و همکاران بارالدیابد )مراحل مختلف، زمان مراحل انجام کار کاهش نمی

 باشد.می مورداستفادهی ضعف پروتکل نقطه ی شکست ضربان قلبنقطهکه 

( باا  n=8کنناده ) هاای شارکت   ( گزارش کردند که گرچه صددرصد آزماودنی 1998همکارانش )پوکان و 

 50را از خود نشان دادند، باا ایان حاال، تنهاا      ی شکست ضربان قلبنقطهاستفاده از پروتکل میدانی کانکانی 

را از خود  ی شکست ضربان قلبنقطهبت با زمان ثانوار گردان ( با استفاده از پروتکل n=4ها )درصد از آزمودنی

ناوار  هاای  دارد. پروتکال  مورداساتفاده ، بستگی زیادی به نوع پروتکل HRبنابراین، میزان انحراف ؛ نشان دادند

( باا  2-2در جادول   2و آزماون   1آزمون یابد )ثابت( بار کار در آنها افزایش میمعین )که براساس زمان گردان 

اناد  (، ماورد مقایساه قارار گرفتاه    3آزماون  شوند )ه با افزایش سرعت حرکت آغاز میکنوار گردان های پروتکل

شود، آزماون  شروع می IIی و مرحله Iی گیری که در بین مرحلهی شتاب(. مرحله1987واسرمن و همکاران )

 را به وجود آورده است. 4

                                                      
1. Vachon et al. 

2. Time Lag 

3. Laursen et al. 

4. First Ventilatory Threshold 
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مشاخص   کسات ضاربان قلاب   ی شنقطاه های مبتنی بر زمان، دارای ( در آزمونn=11مردان جوانی که )

شود، به طور مشخص می HRK( که توسط 2-2)جدول  4و آزمون  3آنها در آزمون  HRبودند، میزان انحراف 

در برابار   179±10تغییار نکارده باود )    ی شکست ضاربان قلاب  نقطهداری تغییر یافته بود، در حالی که معنی

های یک تا چهار(. از طارف  دقیقه برای آزمون ضربه در 177±10در برابر  178±12ضربه در دقیقه و  8±176

های مبتنی بر زمان از خاود نشاان   خطی در آزمون ی شکست ضربان قلبنقطه( n=7که )هایی دیگر، آزمودنی

ی شکسات ضاربان   نقطاه  و( بوده 2-2در جدول  4و  3آزمون شتاب )ی های دارای مرحلهاند، در پروتکلداده

پوکان و )ضربه در دقیقاه(  190±11در برابر  180±10 ی شکست ضربان قلبقطهناند )از خود نشان داده قلب

های تمرینی که شامل افزایش غیرخطی زمان یاا  گیری کردند که پروتکلاین محققان نتیجه (.1998همکاران 

 باشند.فاقد اعتبار می سرعت هستند،

وات تنظایم   25ه روی چرخ کارسانج  که اگر کار اولیه ب استفاده از چرخ کارسنج نشان داده شده استبا 

زنی ادامه بدهند و باه  ها نتوانند به رکابوات به بار کار اضافه شود تا جایی که آزمودنی 25شده و در هر دقیقه 

دهاد و  ( رخ نمای HRDPقلاب ) ی شکسات ضاربان   هاا نقطاه  حالت درماندگی برسند، در اکثریات آزماودنی  

 یص داد.را تشخ ی شکست ضربان قلبنقطهتوان نمی

 پیشینه پژوهش

 تحقیقات انجام گرفته در زمینه استفاده از پروتکل ها برآورد آستانه ها
تهااجمی و   کلی به دو روش طوربههایی که برای تعیین آستانه الکتات وجود دارد در پیشینه ی تحقیق، روش

 .شودمیغیر تهاجمی تقسیم 

 

 روش تهاجمی

هاای خاونی   هوازی اند که مستلزم گرفتن نموناه ی بیر تعیین آستانهها دترین روشهای تهاجمی دقیقروش 

هوازی و هوازی وجود دارد کاه  ی بیهای غیر تهاجمی مختلفی برای برآورد آستانهمتعدد است. از سویی، روش

چماورا و   )(HRDPو تعیاین نقطاه شکسات ضاربان قلاب )      بارکاار  -ها بر ارتباط بین ضربان قلاب این روش
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هاای گاازی و تعیاین نقطاه جباران تانفس       یا تغییر در پاارامتر  (1995، 2؛ راجرز و همکاران1،2010رانهمکا

 .(2009کیانی و همکاران،  )استوارند

هاای  با استفاده از مدل دو نقطه به جای مدل بارکار فزایندهش افزایش غلظت الکتات خون در طول افزای

. تعادادی از مطالعاات   (2008بیندر و همکاران،  ) گرددکه تداومی یا یک نقطه شکست دارند بهتر توصیف می

بینادر و   )ای یا آساتانه الکتاات در طاول تمارین تاا خساتگی وجاود دارد       توصیف کردند که دو آستانه تهویه

. اصطالحات زیادی بارای آساتانه اول و آساتانه دوم تعریاف شاده      (1980اسکینر و مکلیالن،  ؛200همکاران، 

-آساتانه بای  »و آستانه دوم  «هوازیآستانه »( آستانه اولیه 1980سکینر و مکلیالن )است. مطابق با پیشنهاد ا

 شود.نامیده می «هوازی

میلی مول افازایش   2از  تقریباًاز شدت پایین به باال زمانی که میزان الکتات خون  بارکاردر طی افزایش  

تعریاف   1LTP3آساتانه هاوازی یاا    است، تحت عنوان  2VE/VOیابد که مصادف با افزایش نامتناسب میزان 

میلای ماول افازایش و میازان      4از  تقریبااً در ادامه باا افازایش شادت تمارین میازان الکتاات خاون         شودمی

2VE/VO 2هاوازی یاا   یابد که تحت عنوان آستانه بیافزایش بیشتری میLTP4   باودنر و   )شاود نامیاده مای

 .(2000همکاران 

مول رخ دهد. باا افازایش   میلی  2 تقریباًاولین نقطه چرخش الکتات ممکن است در سطح الکتات خون  

رسد که در آن تولید الکتات برابر با ظرفیت بیشینه دفع ای میفراتر از اولین آستانه الکتات فرد به نقطه بارکار

شاود. از طریاق رگرسایون    یا نامیده می MLSS5الکتات است، این نقطه )حالت یکنواخت الکتات بیشینه( یا 

(. نشان داده شاده اسات   2-1ات را در روی نمودار مشاهده کرد )شکل توان دو نقطه آستانه الکتدرجه سه می

 4مرتبط است که در این نقطه سطح الکتات خاون نزدیاک باه     MLSSبا  که )دومین نقطه چرخش الکتات(

 .(2000بودنر و همکاران،  ) میلی مول بر لیتر است

 

                                                      
1. Chmura et al. 

2. Rogerset al. 

3. First Lactate Turnpoint. 

4. Second Lactate Turnpoint. 

5. Maximal lactate steady state. 
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 باركارافزایش منحنی خطی الكتات خون در ارتباط با  -2-1شکل 

 

 روش هاي غیر تهاجمی

 و طراحای  آزمایشگاهی و میدانی بخش دو ، درهوازیبیبرآورد آستانه  شده برای جمی ارائهتها غیر های روش

 دویدن شامل ی شکست ضربان قلبنقطهو  هوازیبیتعیین آستانه  خصو  در میدانی مطالعات اند. شده ارائه

 ،(1999فاسااتر و همکاااران،  ) پاااروزنی ،(1986و همکاااران،  ساالینی ) شاانا ،(1982کانکااانی و همکاااران،  )

 روی اساکیت  معماولی،  اساکیت  اساتقامتی،  اسکی ، قایقرانی،(1998همکاران،  و بورجویس ) سواری دوچرخه

. اسات  باوده  (1987ن، ارولی و همکاماف) کایاک نوع از رانی قایق و (1999فاستر و همکاران،  ) پیاده روی ی ،

مای   افازایش  تدریجبه را خود سرعت مسافت، آزمودنی تعیین از پس کار، شدت افزایش برای ها آزمون این در

 ولای  دارناد،  بیشاتری  شاباهت  ورزشکاران مختلف های واقعی فعالیت ماهیت به میدانی آزمونهای گرچه. دهد

 مختلف تحقیقات. (2002بودنر و همکارن، ) برخوردارند ای شده کنترل کامالً شرایط از آزمایشگاهی آزمونهای

 پروتکال  . بارعکس (1989بارالادی و همکااران،   ) شده است انجام ارگومتر دوچرخه روی بر ابتدا زمینه این در

 افازایش  شاکل  باه  بارکار که دارای )مراحل زمانی ثابت( هستند عموماً آزمایشگاهی های وتکلپر میدانی، های

 .(1995جونز و همکاران، ) رود می باال زمانی منظم، فاصلة در وات، افزایش یا سرعت

 و ونزجا  قلب پروتکال  ضربان شکست و نقطة هوازیبیآستانه  تعیین در آزمایشگاهی آزمون های ازجمله

 یاا ( همکااران  و کاویپر ) ثابات  زماانی  مراحل صورتبه باشدکه می هافمن و گسیل و همکاران و کویپر داست،
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 بودنر ) شود می اجرا هافمن( و گسیل داست، و جونز پروتکل) شده تعیین مسافت در سرعت افزایش صورتبه

 .(2000و همکاران، 

ه شکسات ضاربان قلاب(    توان در نمودار خطی ضربان قلب در مقابل بارکار تعیین کرد که )نقطشکستی را می 

کاه  طوری(. به3-1افتد نه در اولین آستانه )شکل شود. این نقطه شکست در دومین آستانه اتفاق مینامیده می

عنوان یک متغیر فیزیولوژکی قابل و آن ممکن است به فتداهمیشه اتفاق نمی« نقطه چرخش ضربان قلب»این 

ممکن است به کاهش در عملکارد بطان چاش اشااره کناد و      ( Iتعمیم مناسب نباشد. خمیدگی به سمت باال )

تار یاک پدیاده فیزیولاوژیکی     ( بیشIIکه شکست )شود، در حالیبیشتر در بیماران کرونر قلبی نشان داده می

 شود.درصد از افراد بالغ سالم در آستانه دوم مشاهده می 85در  تقریباًاست که 

 

 رباركامنحنی ضربان قلب در مقابل  -3-1شکل 

 

ی مسافت ثابت، کانکانی و همکاران یک روش ساده و غیرتهاجمی برای برآورد آساتانه  هایپروتکلدر زمینه ی 

( 2006و ضربان قلب است. اوزچلیک و همکاران ) بارکاری ( پیشنهاد کردند که مبتنی بر رابطهATهوازی )بی

هوازی افزایش ت تمرین از شدت هوازی به بیبا انجام پروتکل کانکانی و همکاران بیان کردند که زمانی که شد

 )مصاادف اسات   ATافتد که باا  ی، اتفاق میبارکار –ی ضربان قلب ی انحراف در رابطهکند، یک نقطهپیدا می

 ون به دلیل ساده و غیرتهاجمی بودن محبوبیت زیادی پیدا کرده است.. این آزم(2006اوزچلیک و همکاران، 

Survey on the effect of the treadmill exhaustive test protocol 

on the predicted aerobic threshold in the active young men 
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Marefat Siahkouhian 

Abstract 

Aim: The porpose of this study was to survey on the effect of the treadmill 

graded test protocol on the predicted aerobic threshold in the active young men. 

Methodology: 20 active young men were selected on a targeted basis as subjects 

and studied. The subjects attended the first session of the sport Physiology 

Laboratory of Mohaghegh Ardabili University and their physical and general 

characteristics were measured. At this stage, control variables such as height, 

weight, fat percentage and maximum oxygen consumption were measured. In the 

second, third and fourth sessions, the aerobic thresholds of the subjects were 

measured in each session using the Kuipers, Sentiga as well as the self dependent 

protocols, respectively. Repeated measure fowlowed by the bonferroni post hoc 

tests were used for data analysis. In order to determine the aerobic threshold in 

all three protocols, the HRPC-based inverse Dmax model was used. Results: The 

results of this study showed that the changes in the loading pattern of the 

exhaustive treadmill test protocols significantly affects on the predicted aerobic 

threshold (P≤0.01). Conclusion: Based on the results of this study, it can be 

concluded that the protocol used as an effective factor in estimating aerobic 

threshold. 

Key Words: Aerobic threshold, Treadmill exhaustive test protocol, Maximum 

distance method (Dmax). 
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