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 بیان مسئله -1-1

که يک فعالیت مناس  در بین ورزشکاران  های ورزشي هوازی عالوه بر اينالیتامروزه شرکت در فع        

يکي  .شودباال بردن سطح سالمت و آمادگي جسماني توصیه مي منظور  بهاست در افراد سنین مختلف نیز 

عملکرد وابسته  درواقعتنفسي است  -های ورزشي سیستم قلبيهای تأثیرگذار بدن در فعالیتاز بخش

 (.5555، 3کارکرد اصلي تنفسي، قلبي عروقي و سیستم عضله اسکلتي است  رودني و همکاران جز به

نیز  فعالیت ورزشي به هر منظور که باشد، مستلزم توجه به سه اص  مدت، شدت و حجم است و        

نات انواع مختلف تمري (.3141 گائني و همکاران،  نوع فعالیت که در برخي متون بدان اشاره شده است

رسد که اين بهبود وابسته به شود به نظر ميباعث بهبود اجرا و بهبود متغیرهای فیزيولوژيک وابسته مي

 نوع، مدت و فرنکانس تمرين متغییر است البته نوع و مدت دوره ريکاوری بین وهله تمرين نیز مهم است

 (. 5556 ،5 اسفرجاني و همکاران

عبواملي ماننبد شبدت،    که میزان سازگاری در پاسبخ ببه تمرينبات، ببه    اند چندين مطالعه نشان داده        

-حجم، فرکانس و سطح آمادگي جسماني اولیه بستگي دارد. عوام  ديگری همچون سن و وراثبت نیبز ببه   

رسد که در بین چهار عام  برنامبه تمرينبي   اند. به نظر ميعنوان عوام  مؤثر بر پاسخ تمريني گزارش شده

جلسات تمرين، مدت تمرين و شدت تمرين( شبدت تمبرين مهمتبرين عامب  در يبک        نوع تمرين، تعداد

ترين پارامتر تمرينبي مبؤثر ببر    اند که شدت تمرين مهمبرنامه تمريني است. همچنین، مطالعات نشان داده

توان به طور کلي بر اساس ضبربان قلب    (. شدت تمرين را مي3334، 1 موجیکا آمادگي قلبي تنفسي است

( مشبخص کبرد  جبک ال و    RPE( يا میبزان در  فشبار    MET(، معادل سوخت و سازی  THRتمرين  

 (.3141کاستی ، 

                                                
1. Rodney and et al. 

2. Esfarjani et al. 

3. Mujika et al. 
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توان بر اساس غلظت الکتات خون در طول تمرينات فزاينده تعیین کرد مناطق شدت تمريني را مي        

عنوان منطقه يک، ببین  توان بهتر از آستانه الکتات را ميهای پايینشدت  (.3353، 3 کیندرمن و همکاران

تبر از نقطبه چبرخش الکتبات را ببه      عنوان منطقه دو، و بزرگآستانه الکتات و نقطه چرخش الکتات را به

در ناحیه يبک غلظبت الکتبات خبون در      (. 3345، 5بندی کرد  اسکینر و مکلیالنعنوان منطقه سه، طبقه

يابد اما میزان غلظت الکتات خون افزايش مي ماند، در ناحیه دوحالت استراحت باقي ميکمتر يا نزديک به

از مقدار دفبع آن اسبت   تولید و دفع آن در حالت تعادل قرار دارد، و در ناحیه سه میزان تولید الکتات بیش

(.  ورزشکاران نخبه و نسبتاً ورزيده از ضبربان قلب  ببرای ارزيبابي توزيبع شبدت       5556، 1 سیلر و کجرلند

 (.5556؛ سیلر و کجرلند، 5551، 5کنند  استیو النااواستفاده مي تمرين در طول جلسات تمريني

ی شدت تمريني برای سازگاری فیزيولوژيک به هرحال زمان تمريني در هر کدام از اين سه منطقه        

-بهینه و جلوگیری از افزايش بیش از حد بار استرسي به خاطر فعالیت بیش از حد هنوز نیازمند ارزيابي

است. مطالعات کمي در اين باره بر روی قهرمانان ارزيابي کرده زمان فعالیت در اين مناطق را  های بیشتر

ای زمان گذرانده شده در اين (. مطالعات انجام شده نشان دادند که در افراد حرفه5556، 1 سیلر و جرلند

ه اين زمان به گفته% ک1ی سه % و ناحیه31ی دو %، ناحیه45ی يک سه منطقه بدين ترتی  است. ناحیه

 % است.4% و 53%، 53ای به ترتی  ( برای افراد نیمه حرفه5551  6النا -ی استیون

( در طبول تمبرين   LTs 5تعدادی از مطالعات، تعیین کردند که دو آستانه تهويه ای يا آستانه الکتات        

نرژی و دو نقطه شکست را مي تبوان  تا واماندگي وجود دارد. از نقطه نظر فیزيولوژيکي، سه مرحله  تأمین ا

 دو فزاينبده،  ورزشبي  هبای  آزمبون  با افزايش شدت تمرين تعريف کرد. طبق نظر اسبکینر و مکلبیالن، در  

 هبای  برنامبه  تجبويز  يبا  و آمادگي جسبماني  سطح برآورد برای که باشد مي تشخیص الکتات قاب  آستانه

آسبتانه ببي   »و دومبین آسبتانه،   « آسبتانه هبوازی  » گیرد که اولین آسبتانه،  قرار مي استفاده مورد تمريني

 مرحلبه  را دوم آسبتانه  تبا  اول بین آسبتانه  فاصله فزاينده، ورزشي آزمون های نامیده مي شود. در« هوازی

 تهويبه  بیش هیپوکپنیک مرحله عنوان به را بازماندگي مرحله تا دوم آستانه بین و فاصله بافری ايزوکپنیک

. در هنگام افزايش بار کار از شدت پبايین ببه بباال میبزان     (5554و همکاران ،  درنی ب مي گیرند نظر در ای

                                                
1. Kindermann et al. 

2. Skinner and McLellan.  

3. Seiler and Kjerland. 

4. Esteve-Lanao.   

5. Seiler & Kjerland 

6. Esteve-Lanao 

7. Lactate threshold. 
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طبور نامتناسب    ببه  VE/VO2يابد و همچنین میزان مول بر لیتر افزايش ميمیلي 5الکتات خون تقريباً از 

شبود  تعريبف مبي   نقطبه چبرخش الکتبات(    نیاول  LTP1يابد که تحت عنوان آستانه هوازی يا افزايش مي

 5در طي افزايش شدت تمرين از پايین به باال میبزان الکتبات خبون تقريبباً از      (.5555ودنر و همکاران،  ب

هبوازی  يابد که تحت عنوان آستانه بيتری ميافزايش بیش VE/VO2مول بر لیتر افزايش و همچنین میلي

-ببه  (VT) ایتانه تهويه(. آس5555شود  بودنر و رودز، نامیده مي نقطه چرخش الکتات( ن دومی LTP2يا 

ای هنگبام  طور ناگهاني افزايش غیر خطي در تهويه دقیقهعنوان شدتي از فعالیت ورزشي که باالتر از آن به

ای (. اولبین آسبتانه تهويبه   5555شود  بودنر و رودز، گیرد، تعريف ميتمرينات با شدت فزاينده صورت مي

 VT1سیژن  ای اکعنوان افزايش در معادله تهويه( بهVE/VO2   ،هم زمان با شکست حالت خطبي تهويبه )

( افزايش يابد برآورد مي شود. همچنبین دومبین   VE/VCO2اکسیدکربن  ای دیبدون اينکه معادله تهويه

( شبروع ببه   VE/VCO2اکسیدکربن  ای دیعنوان شدتي که در آن معادله تهويه( به5VTای  آستانه تهويه

 (.5556ي شود  سیلر و کجرلند، کند در نظر گرفته مافزايش مي

هبوازی  بي –ضربان قل  اطالعاتي در مورد تعادل هوازی  –در طول تمرين نمايش ارتباط فشار کار         

 دهد که آن ممکن است به عنوان يک شاخصي ببرای ارزيبابي آمبادگي ببدني اسبتفاده شبود.      به دست مي

 ي(  م(HRPCعملکرد ضربان قل   يکار را منحن فشار-ضربان قل  يضربان قل  در منحن زانیم راتییتغ

ضبربان قلب  ببه عنبوان      يمنحن راتییتغ ندهيبا شدت فزا ينيکار تمر کيبه هنگام  گريبه عبارت د نديگو

حالبت پايبدار ارتبباط ببین     (. 5555 بودنر،ردیگ ي( مورد توجه قرار مHRPCعملکرد ضربان قل    يمنحن

فراتر رود خطي است. ببا افبزايش بیشبتر در کبار، تغییبرات         ATکهی کاری تا زماني ضربان قل  و دامنه

،  ضربان قل  رخ دهد  اوزچلیک و همکاران –رونده در ارتباط بار کار کوچکي ممکن است به صورت پیش

5556.) 

 یریب ( انبدازه گ البف شبود:    يدو روش مختلف استفاده مب از ورزش، اساسا  يدر ط LT نییتع یبرا        

 و ای هيب تببادل تهو  ببا واکبنش ببه    يتهاجم ریغ یری ب( اندازه گ اي( BLالکتات خون   میقمست يتهاجم

 نزديکبي  طبور  به ،LT)3الکتات   یآستانه اينکه دلی  به (. 5554 بیندر. LT میمستق ریغ نییبا تع تنفسي

 در اهمیبت  با متغیری کند،مي بینيپیش استقامت دوی قبی  از استقامتي رويدادهای در را واقعي عملکرد

 از اعم -متعددی هایشود. روشمي محسوب تمرين کنترل برای مناسبي ابزار و ورزش ی فیزيولوژیزمینه

                                                
1. Lactate Threshold  



01 

 

 مورد در همگاني توافق و شودمي استفاده ورزشکاران هوازیبي یآستانه برآورد در -غیرتهاجمي و تهاجمي

 اسبت  تهاجمي روش الکتات، یآستانه یینتع در ترين روشدقیق .ندارد وجود است، بهتر روش کدام اينکه

 ی استانداردفزاينده آزمون خالل در خون الکتات میزان تعیین و مکرر خوني هاینمونه گرفتن مستلزم که

 ديگبر،  طبرف  است. از ی آزمايشگاهيپیشرفته امکانات نیازمند و برهزينه پیچیده، آن دقیق انجام که است

 خبود  ببه  را ورزشبي  هایفیزيولوژيست توجه که دارند ترهزينه کم و ساده ماهیتي غیرتهاجمي، هایروش

 .(3146 قراخانلو،  استکرده جل 

 پیشبنهاد  (ATببي هبوازی     آسبتانه ی  برای ببرآورد  غیرتهاجمي و ساده روشي همکاران و کانکاني        

 بي هوازی به هوازی شدت از تمرين شدت زماني که بود. قل  ضربان و کار بار رابطه ی بر مبتني که کردند

 شبده  مي افتد. پیشبنهاد  اتفاق کاری، بار – قل  رابطه ی ضربان در انحراف نقطه ی مي کند، پیدا افزايش

 آستانه ی با تمرين طول در قل  ضربان -کاری بار ارتباط در حالت خطي از شده مشاهده انحراف که است

اسبت   کبرده  پیبدا  زيبادی  محبوبیت بودن تهاجميغیر و ساده دلی  به اين آزمون است. مصادف بي هوازی

 (.5556 اوزچلیک و همکاران، 

در مدل استفاده از ضربان قل ، به هنگام انجام يبک فعالیبت يبا يبک کبار معبین منحنبي        در واقع         

. از کاربردهبای  (3345و همکباران،  يگیبرد  کانکبان   ( مورد توجبه قبرار مبي   HRPCعملکرد ضربان قل   

مي توان به استفاده از اين منحني در تعیبین نقطبه شکسبت ضبربان قلب  و       ضربان قل  منحني عملکرد

 مشخص کردن آستانه هوازی پرداخت.

در اين منحني نقطه ای وجود دارد که با افزايش بارکار، ضربان قلب  افبزايش نمبي ياببد و از خبط              

و  يشبود کانکان  نامیبده مبي   (HRDPراست منحرف مي شود که تحت عنوان نقطه شکست ضربان قلب    

   (.3345همکاران،

ببا   یو به صورت مبواز  ردیگ يعملکرد ضربان قل  حالت فالت به خود م ي( منحنHRDPمعموال پس از  

 یهبواز ي ، همزمان بودن آن با آستانه بب HRDPجنبه جال  توجه  (.5555 بودنر، ابدي يها ادامه م xمحور

ن حال بايد توجه داشت که تعیین آستانه ی بي هوازی در همبه ی  با اي (.3331 روگرز و  همکاران ،  است

 (.3331وهافمن، 3335افراد و آزمودني ها با استفاده از اين روش امکان پذير نیست  چنگ،

 منحني عملکرد ضبربان قلب   اما در تعیین آستانه هوازی تا به حال در پژوهشي به استفاده از روش         

 هبای نمونبه  گبرفتن  مستلزم آستانه هوازی با روش تهاجمي تعیین مي شود که اشاره نشده است و معموال
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 آن دقیبق  انجبام  کبه  اسبت  ی اسبتاندارد فزاينده آزمون خالل در خون الکتات تعیین میزان و مکرر خوني

است، همچنین در تائین آسبتانه هبوازی مبي     ی آزمايشگاهيپیشرفته امکانات نیازمند بر و هزينه پیچیده،

ز روشي که ناريتا ابداع کرده است استفاده کبرد کبه دقبت آن پبايین تبر از روش تهباجمي گبرفتن        شود ا

مي تواند به عنوان روشي ساده و دقیبق   منحني عملکرد ضربان قل الکتات مي باشد، از اين رو استفاده از 

 برای تائین آستانه هوازی به کار برده شود.

چنبگ و   ،ببه روش خطبي   در تعیبین آسبتانه ببي هبوازی     توجه به ضبعف مبدل کانکباني و همکبارانش    با 

در مبورد همبه ی    HRDPبزرگترين مزيت اين روش آن است کبه  .را مطرح کردند Dmaxمدلهمکارانش 

آزمودني ها و افراد و به عبارت ديگر نقطه ی آستانه بي هوازی و تهويه( همواره تعیین مي شبود. در واقبع   

ز خط مستقیم مال  عم  قرار مي گیرد. ببه عببارت ديگبر،    نقطه ی شکست ضربان قل  ا Dmaxدر روش

زمان که بار کار در آن به تدريج افزايش مي يابد(، اولین و آخرين نقطه ی منحني -در منحني ضربان قل 

با استفاده از يک خط راست به همديگر متص  مي شود. بیشترين فاصله بین اين خط راست و منحني ببه  

ار مي گیرد. پیشنهاد شده است که حداق  مقدار ضبربان قلب  ببرای تعیبین     مورد توجه قر HRDPعنوان 

(. ولي با توجه به عبدم وجبود پیشبینه و    3336باشد  کارا و همکاران، 315تا  355بايد بین   HRDPدقیق

تحقیقات قبلي در زمینه تعیین آستانه هوازی چه به صورت تهاجمي و چه به صبورت غیبر تهباجمي نمبي     

نظری داد و هبدف از ايبن تحقیبق نیبز بررسبي همبین        Dmaxعیین آستانه هوازی با روشتوان در مورد ت

 موضوع مي باشد.  

در نهايت، تاکنون تحقیقات کام  و جبامعي در خصبوب بررسبي و تعیبین اولبین نقطبه چبرخش                

ام نشبده  انجب ( با استفاده از منحني عملکرد ضبربان قلب    VT1ین آستانه تهويه ای اول( يا LTP1 3الکتات

است. از اين رو، با توجه به مطال  ارائه شده، هدف از انجبام پبژوهش حاضبر بررسبي و تعیبین آسبتانه ی       

هوازی با استفاده از منحني عملکرد ضربان قل  در پروتک  های درمانده ساز نوارگردان دختران غیرفعبال  

 دانشگاه محقق اردبیلي بود.

 

                                                
1. First Lactate Turn point. 
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 ضرورت و اهمّیت پژوهش -1-2

های تمريني، نوع فعالیت، مدت ب تمرين نیز به شدت فعالیت، مدت فعالیت، تعداد وهلهحد مطلو        

دور بازگشت به حالت اولیه وتعداد تکرار در هفته بستگي دارد. دستکاری شدت و مدت فعالیت، همچنین 

-ي ميهای فعالیت، باعث تغییر سلول عضالني و مسیرهای متابولیکزمان برگشت به حالت اولیه بین وهله

های فعالیت تناوبي اهمیت ويژی دارد  زيرا های فردی، در تعیین شدت و مدت وهلهشود. توجه به تفاوت

شدت و حجم تمريني که برای آماده شدن بعضي از ورزشکاران مناس  است، ممکن است برای 

، 3همکارانکند  الرسن و ها را دچار بیش تمريني يا کم تمرينيورزشکاران ديگر مناس  نباشد و آن

-، آستانه بيVO2maxهای فردی، از متغیرهای متعددی مانند آستانه هوازی، (. برای کاهش تفاوت5555

 vVO2max هوازی، آستانه الکتات، حداکثر ضربان قل ، و
5
شود برای تعیین شدت فعالیت استفاده مي 

 (.5551، 1 موجیکا

 از استقامتي رويدادهای در را واقعي عملکرد نزديکي طور به ، (LTالکتات  یآستانه اينکه دلی  به        

 مناسبي ابزار و ورزش ی فیزيولوژیزمینه در اهمیت با متغیری کند،مي بینيپیش استقامت دوی قبی 

-آستانه برآورد در -غیرتهاجمي و تهاجمي از اعم -متعددی هایشود. روشمي محسوب تمرين کنترل برای

 .ندارد وجود است، بهتر روش کدام اينکه مورد در همگاني توافق و شودمي استفاده ورزشکاران هوازیبي ی

 مکرر خوني هاینمونه گرفتن مستلزم که است تهاجمي روش الکتات، یآستانه تعیین در ترين روشدقیق

 بر ينههز پیچیده، آن دقیق انجام که است ی استانداردفزاينده آزمون خالل در خون الکتات میزان تعیین و

 وکم ساده ماهیتي غیرتهاجمي، هایروش ديگر، طرف است. از ی آزمايشگاهيپیشرفته امکانات نیازمند و

. ولي با (3146 قراخانلو،  استکرده جل  خود به را ورزشي هایفیزيولوژيست توجه که دارند ترهزينه

هاجمي و به خصوب با روش های توجه به فقدان پژوهش ها در زمینه تعیین آستانه هوازی با روش های ت

غیر تهاجمي مانند منحني عملکرد ضربان قل ، جای دارد تا در تحقیقاتي به تعیین آستانه اول هوازی با 

 .پرداخته شود Dmaxاستفاده از منحني عملکرد ضربان قل  و روش 

 5ن الکتات خون تقريباً از با توجه به تحقیقات، در هنگام افزايش بار کار از شدت پايین به باال میزا        

يابد که تحت طور نامتناس  افزايش ميبه VE/VO2يابد و همچنین میزان مول بر لیتر افزايش ميمیلي

                                                
1. Laursen et al. 
2. Velocity at maximal oxygen uptake 

3. Mujika. 
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(. و 5555شود  بودنر و همکاران،  اولین نقطه چرخش الکتات( تعريف مي LTP1عنوان آستانه هوازی يا 

ن به آستانه هوازی اهمیت تعیین آستانه هوازی و اين تغییرات فیزيولوژيک ايجاد شده در هنگام رسید

فعالیت در اين شدت را مي رساند زيرا با رسیدن به اين شدت از تمرين تغییرات متفاوتي در بدن رخ مي 

 دهد.

های ناشي از برنامه تمرين تناوبي کوتاه دهند که سازگاریها نشان ميدر حال حاضر، برخي يافته        

 چنینهم( 3335، 3باشد  بور  و همکارانشتمرينات تداومي با شدت کمتر، بیشتر مي مدت در مقايسه با

( بعد از تمرين تناوبي شديد VO2maxاند که اکسیژن مصرفي بیشینه  برخي از مطالعات نیز گزارش کرده

 HITوجود  انددرحالي که مطالعاتي ديگر مبني بر اينکه هیچ تغییری را نشان نداده يابد.( افزايش مي

( گزارش کردند که دو 5551  5(، بورگومستر و همکارانش5555دارد. در اين راستا، الرسن و همکارانش  

شود. همچنین الرسن و همکاران نمي VO2peakدار هفته تمرين تناوبي شديد موج  افزايش معني

شود. مي VO2peakدار ( گزارش کردند که چهار هفته تمرين تناوبي شديد موج  افزايش معني5555 

دار هفته تمرين تناوبي شديد منجر به افزايش معني 6( نشان دادند که 5554بورگومستر و همکارانش  

VO2peak شود. مي 

حال با توجه به ادبیات موجود و مطالعات انجام شده و فقدان داده هبای کبافي در خصبوب تعیبین             

هبدف اصبلي ايبن مطالعبه بررسبي و      ربان قل , بنبابراين  آستانه ی هوازی با استفاده از منحني عملکرد ض

تعیین آستانه ی هوازی با استفاده از منحني عملکرد ضربان قل  در طول آزمون های تمريني افزايشي ببه  

عنوان يک نشانگر برای آستانه الکتات خواهد بود. اگر بتوان رابطه ای ببرای تعیبین آسبتانه ی هبوازی در     

به مي توان   DMAXپیدا کرد, به نظر مي رسد با اتکا به روش هايي همچون  منحني عملکرد ضربان قل 

راحتي آستانه ی هوازی را برآورد کرد. به طور کلي با توجه به مطال  ذکر شده، يافته های پژوهش حاضبر  

 در،

 * موسسات دولتي و غیردولتي از جمله کلیه فدراسیون های ورزشي و پايگاه های قهرماني کشور

 مراکز دانشگاهي و آزمايشگاهي * کلیه

 * کمیته ی ملي المپیک و ورزشکاران رشته های مختلف

                                                
1. Burke et al. 

2. Burgomaster et al. 
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برای برآورد آستانه ی هوازی در ورزشکاران رشته های مختلف خواهد داشت و مراکز ورزشي و تیم ها 

 بدون نیاز به تجهیزات گران قیمت مي توانند از نتايج اين پژوهش استفاده نمايند.

 سواالت پژوهش -1-3

يا در پروتک  درمانده ساز کانکاني با استفاده از منحني عملکرد ضربان قل  در دختران غیرفعال آ .3

 مي  توان آستانه ی هوازی را برآورد نمود؟

آيا در پروتک  درمانده ساز وابسته به فرد با استفاده از منحني عملکرد ضربان قل  در دختران  .5

 نمود؟ غیرفعال مي  توان آستانه ی هوازی را برآورد

آيا در پروتک  درمانده ساز کويپرز با استفاده از منحني عملکرد ضربان قل  در دختران غیرفعال  .1

 مي  توان آستانه ی هوازی را برآورد نمود؟

 های پژوهشفرضیه -1-4

بین آستانه ی هوازی برآورد شده در پروتک  درمانده ساز کانکاني و وابسته به فرد تفاوت  .3

 معناداری وجود دارد.

آستانه ی هوازی برآورد شده در پروتک  درمانده ساز کانکاني و کويپرز تفاوت معناداری  بین .5

 وجود دارد.

بین آستانه ی هوازی برآورد شده در پروتک  درمانده ساز وابسته به فرد و کويپرز تفاوت  .1

 معناداری وجود دارد. 

 

 اهداف پژوهش -1-9

 هدف کلی -1-9-1

عملکرد  يبا استفاده از منحنو تعیین آستانه ی هوازی  هدف کلي از اجرای تحقیق حاضر بررسي        

 دانشگاه محقق رفعالیدختر غ انينوارگردان دانشجو درمانده سازی ها در پروتک  (HRPC)ضربان قل 

 ي خواهد بود.لیاردب
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 اهداف ویژه -1-9-2

در پروتک   رفعالیدر دختران غ تعیین آستانه ی هوازی با استفاده از منحني عملکرد ضربان قل  .3

 رمانده ساز کانکاني.د

در پروتک   رفعالیدر دختران غ تعیین آستانه ی هوازی با استفاده از منحني عملکرد ضربان قل  .5

 درمانده ساز وابسته به فرد.

در پروتک   رفعالیدر دختران غ تعیین آستانه ی هوازی با استفاده از منحني عملکرد ضربان قل  .1

 درمانده ساز کويپرز.

ستانه ی هوازی برآورد شده در  پروتک  درمانده ساز کانکاني و وابسته به فرد تعیین تفاوت بین آ .5

. 

 تعیین تفاوت بین آستانه ی هوازی برآورد شده در  پروتک  درمانده ساز کانکاني و کويپرز . .1

 تعیین تفاوت بین آستانه ی هوازی برآورد شده در  پروتک  درمانده ساز وابسته به فرد و کويپرز. .6

 ای پژوهشمحدودیت ه -1-6

 های قابل کنترلمحدودیت -1-6-1

توان به میزان فعالیت های اثر گذار بر تحقیق که قاب  کنترل خواهد بود، مياز جمله محدوديت        

ی اجرای آزمون، گرم کردن مورد نیاز، ی ورزشي، زمان و مکان اجرای پروتک ، نحوهها، سابقهآزمودني

 تنفسي و مصرف مواد دارويي اشاره کرد. -قلبيهای ی بیماریدرجه حرارت محیط، سابقه

 محدودیت های غیرقابل کنترل -1-6-2

های سیستم سمپاتیکي و توان به فعالیتگر نیز ميهای غیر قاب  کنترل توسط آزموناز محدوديت        

 کسر خروجي بطن چپ(، وضعیت استراحت،  LVEFها، وضعیت پاراسمپاتیکي، تولید و ترشح هورمون

، توجه انتخابي آزمودني ها، فعالیتهای سنگین و سبک و وضعیت  هاعیت رواني آزمودنيخواب و وض

 مصرف دارو يا گذراندن يک دوره ی درماني اطالع داده نشده به آزمونگر اشاره کرد.
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 تعریف واژگان -1-7

 (LTP1آستانه هوازی ) -1-7-1

 mmol/lتقريبباً از   در هنگام افبزايش ببار کبار از شبدت پبايین ببه بباال میبزان الکتبات خبون                  

يبباد کبه تحببت  بببه طبور نامتناسبب  افبزايش مبي    VE/VO2يابببد و همچنبین میبزان   افبزايش مبي   5

  LTP1(. منظببور از 5555و همکبباران،  شببود  بببودنرتعريببف مببي  LTP1عنببوان آسببتانه هببوازی يببا 

در اين تحقیق، اولین نقطبه شکسبت در منحنبي عملکبرد ضبربان قلب  مبي باشبد کبه ببا اسبتفاده            

 تعیین مي شود. Dmaxروش  از

 

 (LTP2هوازی )آستانه بی -1-7-2

-در طول تمرينات فزآينده در شدت معیني،  غلظت الکتات خون به صورت غیر خطي افزايش مي        

-هوازی تعريف ميباشد، به عنوان آستانه بي mmol/l 5 يابد، يا شدتي از فعالیت که غلظت الکتات خون

ی شکستي است که  در اين تحقیق، نقطه LTP2هوازی يا تانه بيمنظور از آس (.5555 گوش، شود 

 تعیین مي شود.  Dmsxاستفاده از روش 

 

 توده بدون چربی  -1-7-3

شود، از جمله: ( گفته ميLBMی خالص بدن  خالص يا توده توده بدون چربي بدن اغل  به بافت        

ه فاقد بافت چربي و لییپید است  گائیني و گونه بافت ديگری کها، مايعات و هرعضله، استخوان، اندام

در تحقیق حاضر برای محاسبه توده بدون چربي بدن از اختالف مقادير توده چربي  (.3144دبیدی روشن، 

 بدن و وزن ک  بدن استفاده گرديد. 

  LBMبدن =ک  توده  -توده چربي                                                                         
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 Dmaxمدل  -1-7-4

ی انحراف ضربان قل  از خط راست درطول افزايش بار کار  بیشترين فاصله(، نقطه Dmaxدر مدل         

(. به عبارت ديگر، دو انتهای منحني ضربان 5555گیرد  بوندر و همکارن، به عنوان مال  عم  قرار مي

ی منحني ضربان قل  از شترين فاصلهشوند و سپس بیقل  از طريق يک خط راست به هم متص  مي

 (.3333، 3 کارا و همکاران گیردی شکست ضربان قل  مورد توجه قرار ميخط راست به عنوان نقطه

 

 ضربان قلب بیشینه -1-7-9

در يک فعالیت بیشینه تا واماندگي بیشترين ضرباني را که فرد تجربه مي کند را ضربان قل          

 بیشینه گويند.

( متناس  با افزايش شدت ورزش افزايش مي يابد. اين افزايش تا HRوع ورزش، ضربان قل   با شر        

شروع به  HRرسیدن به حالت بیشینه ورزش، ادامه مي يابد. با رسیدن به شدت های بیشینه ی ورزش، 

به  HRيکنواختي مي کند، حتي اگر بار کار ورزش همچنان به افزايش ادامه دهد. اين نشان مي دهد 

بدست آمده در يک تالش   HR( باالترين ارزش HRmaxمقادير بیشینه مي رسد. ضربان قل  بیشینه  

 (.3314 ،5 ويلمور و کاستی  شديد تا نقطه ی واماندگي است

 مي توان از معادالت زير استفاده کرد  HRmax برای برآورد

HRmax  = 555 – سن به سال 

HRmax  = 554 – (5/5× سن به سال       

 

 نحنی عملکرد ضربان قلبم -1-7-6

-فشار کار را منحني عملکرد ضربان قل  مي –تغییرات میزان ضربان قل  در منحني ضربان قل          

گويند به عبارت ديگربه هنگام يک کار تمريني با شدت فزاينده تغییرات منحني  ضربان قل  به عنوان 

 ضربان قل  دمنحني عملکر HRDP پس از گیرد. معموالًمنحني عملکرد ضربان قل  مورد توجه قرار مي

منظور از منحني عملکرد  .يابدها ادامه مي Xگیرد و به صورت موازی با محور حالت فالت به خود مي

                                                
1. Kara et al. 
2  .  Wilmore and Costill 
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 –هايي است که در منحني ضربان قل  ضربان قل  در اين پژوهش مقادير تغییرات ضربان قل  آزمودني

کوهیان و ن، پروتک  وابسته به فرد طراحي شده توسط سیاهکار در سه پروتک   پروتک  کويپر و همکارا

 .(5555پروتک  کانکاني( مورد ارزيابي و سنجش قرار گرفت  بودنر،

 (STپروتکل درمانده ساز کانکانی) -1-7-7

 مبتني که کرد، پیشنهاد (ATبي هوازی   آستانه ی برای برآورد غیرتهاجمي و ساده روشي کانکاني         

مبي   پیدا افزايش بي هوازی به هوازی شدت از تمرين شدت زماني که بود. قل  ضربان و ارک بار ی رابطه بر

 انحبراف  کبه  اسبت  شده پیشنهاد مي افتد. اتفاق کاری بار – قل  رابطه ی ضربان در انحراف نقطه ی کند،

 یببي هبواز   آسبتانه ی  ببا  تمبرين  طبول  در قل  ضربان -کاری بار ارتباط در حالت خطي از شده مشاهده

 است مصادف

کیلبومتر ببر سباعت     1منظور از پروتک  کانکاني در اين پژوهش روشي است که در آن آزمون ببا سبرعت   

دقیقه افبزايش يافتبه و تبا     3کیلومتربر ساعت در هر  3شروع شده و بعد از آن سرعت نوارگردان به میزان 

 (.3345و همکاران،  ي کانکانواماندگي کام  آزمودني ها ادامه مي يابد 

 پروتکل درمانده ساز وابسته به فرد -1-7-8

شود. اين پروتک  زماني شروع ی هر فرد شروع ميپروتک  وابسته به فرد با توجه به ضربان قل  بیشینه

درصد ضربان قل  بیشینه خود برسد. منظور از  51-55شود که فرد به نقطه اثرگذاری تمرين يعني مي

درصد ضربان قل   55ه در آن آزمون با سرعت معادل پروتک  کانکاني در اين پژوهش روشي است ک

کیلومتر بر ساعت در هر  5بیشینه به مدت يک دقیقه شروع شده و بعد از آن سرعت نوارگردان به میزان 

 دقیقه افزايش يافته و تا واماندگي کام  آزمودني ادامه دارد.

 پروتکل درمانده ساز کویپرز -1-7-5

دقیقبه ببا سبرعت     35تبا   1 گبرم کبردن   هش روشي است که در آنمنظور از پروتک  کانکاني در اين پژو

کیلومتر بر ساعت شروع شده و نبیم کیلبومتر ببر     35کیلومتر بر ساعت انجام مي گیرد. آزمون با سرعت 5

ثانیبه افبزايش يافتبه و تبا وامانبدگي کامب  آزمبودني هبا ادامبه مبي ياببد  کبويپرز و              15ساعت در هبر  

 (.3334همکاران،

 



09 

 

 

 

 

 م:فصل دو

 مبانی نظری پژوهش
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 مقدمه -2-1

فص   نيخواهد داشت. در ا قیتحق يو متون علم ینظر يبه مبان ينگاه کل قیبخش از تحق نيا        

آستانه بي هوازی، منحني عملکرد ضربان قل   ،آستانه هوازیمانند  میمفاه يبر برخ یابتدا مرور

و در  ه استقرار گرفت يمورد بررس و بي هوازی پروتک  های برآورد آستانه هوازیو سپس  یمداشت

 .ه استشد انیب قیمربوط به تحق نهیشیپ زیآخر ن

 

 (LTP1آستانه هوازی ) -2-2

 شود. دری هوازی نامیده ميحداق  شدت و مدت تمرين با اثر گذاری بر ظرفیت هوازی، آستانه        

مي  میلي مول بر لیتر افزايش 5از  تقريباً ونخ الکتات میزان باال به پايین شدت از کار بار افزايش هنگام

 يا هوازی آستانه عنوان تحت که مي ياد افزايش نامتناس  طور به VE/VO2 میزان همچنین و يابد

LTP1  5555 همکاران، و بودنر  مي شود تعريف .) 

 

 ( LTP2هوازی )بی ی آستانه -2-3

مول بر لیتر میلي 5کتات خون تقريباً از در طي افزايش شدت تمرين از پايین به باال میزان ال        

 LTP2هوازی يا يابد که تحت عنوان آستانه بيتری ميافزايش بیش VE/VO2افزايش و همچنین 

انرژی  نیاز تمرين اکسیژن مصرفي برای تأم (. در اين شدت5555شود  بودنر و رودز، نامیده مي

هوازی از بي ی آستانه، ابدي ين افزايش مالکتیک عضله و خودیمورد نیاز کافي نبوده و سطح اس

شکاران غیر آماده و رزبي هوازی و ی شکار ديگر متفاوت است. برای مثال، آستانهرزشکاری به ورزو
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هاست و  آنقل  درصد حداکثر ضربان  55تا  55يا  vo2maxدرصد  61تا  11شکار بین رزافراد غیر و

يا به  vo2maxدرصد  45به بیش از  يشکاران استقامترزشکاران زبده و ورزاين در حالي است که در و

هوازی  بي ی. به عنوان يک اص  کلي هر چه آستانهرسد يدرصد حداکثر ضربان قل  م 44بیش از 

استقامتي بیشتر خواهد بود.  رجبي و  یها تیموفقیت وی در فعال  شکار بیشتر باشد،رزدر يک و

 .(3141همکاران، 

 

 (VTای )آستانه تهویه -2-4

صورت طور ناگهاني در طول تمرينات با شدت فزاينده بهحجم کاری که فراتر از آن تهويه به        

(. در اين 5555شود  بودنر و رودز، ای تعريف ميعنوان آستانه تهويهيابد بهغیر خطي افزايش مي

( هم VE/VO2ای اکسیژن  عنوان افزايش در معادله تهويه( بهVT1ای  پژوهش اولین آستانه تهويه

( افزايش VE/VCO2اکسیدکربن  ای دیزمان با شکست حالت خطي تهويه، بدون اينکه معادله تهويه

-ای دیعنوان شدتي که در آن معادله تهويه( به5VTيابد برآورد شد. همچنین دومین آستانه تهويه  

 (. 5556لند، کند در نظر گرفته شد  سیلر و کجر( شروع به افزايش ميVE/VCO2اکسیدکربن  

 

 نسبت تبادل تنفسی -2-9

برای برآورد مقدار انرژی استفاده شده توسط بدن، دانستن نوع غذاهای اکسید شده         

 کربوهیدرات، چربي و يا پروتئین( ضروری است. مقدار کربن و اکسیژن موجود در گلوگز، اسیدهای 

اکسیژن مورد استفاده در جريان  چرب آزاد و اسیدهای آمینه متفاوت است. به همین دلی ، مقدار

آزاد  Co2گیری غیرمستقیم انرژی، مقدار متابولیسم به نوع سوخت اکسید شده بستگي دارد. اندازه

کند. نسبت بین اين دو مقدار، نسبت گیری مي( را اندازهVo2( و اکسیژن مصرف شده  Vco2شده  

گیری گازهای با اندازه RERکه مقدار (. از آنجا 6-5شود  شک  نامیده مي RERتبادل تنفسي يا 

 ويلمور و توان از آن برای تعیین ترکی  غذاهای اکسیدشده استفاده کرد شود، ميتنفسي تعیین مي

 .(3335کاستی  ، 



11 

 

 
 RERهوازی به روش نمودار تعیین آستانة بي  -3-5شک  

 

 منحنی عملکرد ضربان قلب -2-6

-ي عملکرد ضربان قل  ميفشار کار را منحن –تغییرات میزان ضربان قل  در منحني ضربان قل          

گويند به عبارت ديگربه هنگام يک کار تمريني با شدت فزاينده تغییرات منحني  ضربان قل  به عنوان 

 ضربان قل  دمنحني عملکر HRDPگیرد. معموالً پس از منحني عملکرد ضربان قل  مورد توجه قرار مي

( منظور از منحني 5555يابد بودنر،ادامه ميها  Xگیرد و به صورت موازی با محور حالت فالت به خود مي

هايي است که در منحني ضربان عملکرد ضربان قل  در اين پژوهش مقادير تغییرات ضربان قل  آزمودني

-کار در سه پروتک   پروتک  کويپر و همکاران، پروتک  وابسته به فرد طراحي شده توسط سیاه –قل  

 رزيابي و سنجش قرار گرفت.کوهیان و پروتک  گسی  و هافمن( مورد ا

 

3فعالیت ورزشی -2-7
 

از دوران کودکي ما را به شرکت در و دهد يمفعالیت ورزشي بخشي از زندگي روزمره را تشکی          

که چگونه از شرکت در مسابقات ورزشي لذت ببريم.در  ميا آموختهو  اند کردهی ورزشي هدايت ها تیفعال

( استفاده منظم يا مکرر از يک قابلیت 3یت ورزشي وجود دارد:فرهنگ لغات سه تعريف مهم برای فعال

( آنچه اجرا يا تمرين شود تا توان يا 1( تالش بدني به منظور ارتقا و حفظ آمادگي بدني،5ذهني يا بدني،

برای نشان دادن  توان يممهارتي ويژه گسترش يابد،يا به نمايش درآيد.بنابراين،واژه فعالیت ورزشي را 

                                                
1. Exercise 



11 

 

 رابرگز و  شود يمکار گرفت که به منظور ارتقا،حفظ،يا بیان نوعي ويژه از آمادگي بدني انجام  فعالیتي به

 (.3314، 3رابرتس

 

 تمرین ورزشی -2-8

انجام دهیم و  میتوان ينميا  میتوان يمهر آنچه که  ديآ يموقتي که از تمرين ورزشي صحبت به میان         

ايد مشخص کنیم. به طور کلي برای گسترش اجزای خاصي از را ب ميآور يماين که چقدر به خودمان فشار 

ی ورزشي را به روش منظم و سازمان يافته اجرا کرد.  استفاده مکرر از ها تیفعال توان يمآمادگي بدني 

 رابرگز و رابرتس،  نديگو يمتمرين ورزشي  اصطالحاًفعالیت ورزشي به منظور گسترش آمادگي بدني را 

3341.) 

 

  تمرین هوازی  -2-5

تمرين هوازی باعث تغییرات در فاکتورهای مرکزی مانند حجم قل  و خون، که منجر به افزايش         

(. همچنین تعدادی 5556؛ بانگسبو و همکاران، 3363شود  اکبلوم، حداکثر اکسیژن مصرفي مي

اين تمرينات  (.5556دهد  بانگسبو و همکاران، داری با اين نوع تمرين رخ ميهای محیطي معنيسازگاری

های الکتات دی عالوه فعالیت آنزيمهای میتوکندريايي، بهها و افزايش مقدار آنزيمموج  تکثیر مويرگ

های شات  برای شود. بنابراين، حجم میتوکندريای و ظرفیت سیستم( مي3،5LDH  5و 3هیدروژناز

NADH یرات محسوسي در متابولیسم (. اين تغییرات باعث تغی3341يابد  شانتز و ژوبرگ، افزايش مي

شود، و ها و صرفه جويي در گیلیکوژن ميشود. تأثیرات کلي منجر به بهبود اکسیداتیو لیپیدعضالني مي

شود. روش مناس  تمرين برای فاکتورهای همچنین باعث کاهش تولید الکتات در يک بار کار معین مي

% 355-45مصرفي به وسیله شدت ورزشي مرکزی در مقاب  محیطي يکسان نیستند. حداکثر اکسیژن 

Vo2max که سازگاری عضالني  محیطي( رخ دهد دوره طوالني يابد. برای اينطور مؤثرتری افزايش ميبه

باشد، اين به آن  Vo2maxدرصد  45باشد، و بنابراين شدت تمرين بايد کمتر از از تمرين ضروری مي

باعث افزايش حجم متوکندريای يا مويرگي در عضالت تواند مفهوم نیست که تمرين با شدت باال نمي

                                                
1. Robergs and Roberts                                                                                                                                         
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درگیر در تمرين شود، بلکه مدت اين نوع از تمرين اغل  برای به دست آوردن سازگاری مناس  در سطح 

 (.5556تر است  بانگسبو و همکاران، موضعي، کوتاه

تمريني که نتايج و بيو سازگاری عضالني، از طريق تمرين  Vo2maxبرای تفکیک بین تغییرات در         

 5شود. در يک مطالعه، دوندگان مسافت طوالني  استقامتي( برای باشد توضیح داده ميدو مطالعه مي

مشاهده نشد  هوستون و همکاران،  Vo2maxتمرين نگه داشته شدند و در نتیجه آن، تغییری در هفته بي

به  34عملکرد دويدن شد  از حدود % در 51تمريني موج  کاهش ی بي(. از طرف ديگر، دوره3353

دنبال دو هفته ( مرتبط بود. بهSDH  3% فعالیت سوکسینات دهیدروژناز55دقیقه( که با کاهش  1/31

% پايین بودند. 55% و 35به ترتی   SDHکه عملکرد و تغییری نداشت، در حالي Vo2maxتمرين مجدد، 

، 5هفته از تمرينات اجتناب کردند  بانگسبو و میزونو 1ای فوتبال برای ی ديگری بازيکنان حرفهدر مطالعه

که عملکرد در يک تست میداني بدون تغییر باقي ماند، در حالي Vo2maxها دريافتند که (. آن3344

 اند. های اکسیداتیو کاهش داشته% آنزيم15-55% کاهش يافته بود و 4حدود 

ها در عضالت ارتباط نسی  اکسیداتیو و تعداد مويرگدوره ريکاوری بعد از ورزش شديد با هر دو پتا     

شود، بلکه همچنین بر دارد. بنابراين، تمرين هوازی نه تنها باعث بهبود عملکرد استقامتي ورزشکاران مي

گذارد. اهداف ويژه از تمرين هوازی شام  های بیشینه تأثیر ميتوانايي ورزشکاران برای تکرار انجام فعالیت

 باشد:موارد زير مي

 عروقي برای انتقال اکسیژن. بنابراين درصد باالتری از انرژی مورد  -بهبود ظرفیت سیستم قلبي

تواند در شدت شود، و در نتیجه ورزشکار ميصورت هوازی تهیه مينیاز در ورزش شديد به

 ی زماني طوالني به فعالیت بپردازد.ورزشي باالتر برای دوره

 د استفاده در ورزش برای استفاده کردن از اکسیژن و برای اکسید بهبود ظرفیت عضالت ويژه مور

تر. از اين رو، در ذخاير محدود گلیکوژن های با دوره زماني طوالنيچربي در جريان ورزش

 تواند با شدت باال تا پايان مسابقه ورزش کند. شود و ورزشکار ميجويي ميعضالني صرفه

                                                
1. Succinate Dehydrogenase. 
2. Bangsbo and Mizuno. 
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 های تیمي. در نتیجه ره ورزش با شدت ورزشي باال در ورزشبهبود توانای ريکاوری بعداز يک دو

از شروع دوره بعدی ورزش با شدت باال نیاز دارد ورزشکار به زمان کمتری برای ريکاوری قب 

 (. 5556 بانگسبو و همکاران 

توان به سه دسته تقسیم کرد: تمرين هوازی با شدت های تمرين هوازی را ميبر روی هم مؤلفه        

 1(، تمرين هوازی با شدت باالAerobic MO  5(، تمرين هوازی با شدت متوسطAerobic LI  3پايین

 Aerobic HI دهد. در طول تمرين هوازی با اصول طبقات مختلف تمرين هوازی را نشان مي 3-5(. جدول

-ک( و بازیدهند مانند دوی نرم  جاگینهای جسماني سبک را انجام ميشدت پايین، ورزشکاران فعالیت

های با شدت پايین. اين نوع از تمرين ممکن است روز بعد از مسابقه يا روز بعد از يک جلسه تمرين 

سخت انجام شود. تا به ورزشکار کمک کند به حالت نرمال جسماني خود برگردد. تمرين هوازی با شدت 

5نيبیش تمري"عنوان پايین همچنین برای جلوگیری ورزشکاران از وضعیتي که به
شود نامیده مي "

زايي و پتانسی  اکسیداتیو شود. هدف مهم از تمرين هوازی با شدت متوسط افزايش مويرگاستفاده مي

شود که در نتیجه باعث بهبود های محیطي( است. بنابراين، باعث بهبود استفاده از سوبسترا مي فاکتور

های مرکزی همچون باال بهبود فاکتورشود. هدف مهم تمرين استقامتي با شدت ظرفیت استقامتي مي

ها باعث افزايش توانايي دارد است. اين پیشرفت Vo2maxظرفیت پمپ قلبي که ارتباط نزديکي با 

شود  بانگسبو و همکاران، های زماني طوالني ميهای باال برای دورهورزشکاران برای تمرين مکرر در شدت

5556.) 

 

 هوازیتمرین بی -2-12

دهند که به پیشرفت سريع نیرو های را انجام ميها ورزشکاران فعالیتاز ورزش در تعدادی        

( مرتبط هستند. CPنیازمندند مانند دو سرعت و پريدن که با میزان باالی مصرف کراتین فسفات  

تر های مسابقه بیشها، سیستم انرژی الکتات  گلیکولیز( در جريان دورههمچنین در بسیاری از ورزش

ها تمرين شديد مکرر، شود. بنابراين، ظرفیت انجام تمرين با شدت باال، و در بسیاری از ورزشمي تحريک

                                                
1. Aerobic Low-intensity Training. 
2. Aerobic Moderate-intensity Training. 
3. Aerobic High-intensity Training. 
4. Overtraining. 
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بانگسبو و هوازی بدست آيد  تواند از طريق تمرين بيطور ويژه تمرين شوند. که اين ميممکن است به

 (.  5556همکاران، 

بانگسبو و شود  کیناز و گلیکولیتیک ميینهای کراتهوازی باعث افزايش فعالیت آنزيمتمرين بي        

H(. همچنین ظرفیت عضالت برای رها کردن و خنثي کردن 5556همکاران، 
 ظرفیت بافری( بعد از  +

شود که کاهش (. و اين باعث مي5555، 3يابد  جی  و همکارانهوازی افزايش مييک دوره از تمرينات بي

PH ر طول فعالیت ورزشي با شدت باال، به میزان کمتری تنزل يابد. برای مقدار مشابهي از تولید الکتات د

Hبنابراين، تأثیرات بازدارنده 
شود، که ممکن است يکي از دالي  برای داخ  سلول عضالني کمتر مي +

هوازی باشد. ديگر تأثیر مهم های با شدت باال بعد از يک دوره تمرين بيبهتر شدن عملکرد در تست

Naزايش فعالیت پمپ هوازی افتمرين بي
+
/K

عضالني است، که باعث کاهش از دست دادن پتاسیم در  +

شود که همچنین ممکن است باعث افزايش عملکرد شود نتیجه انقباض عضالت در حین ورزش مي

 (. 5555 نیلسن و همکاران، 

رزشي با شدت باال های وهوازی افرايش پتانسی  ورزشکار برای انجام فعالیتهدف کلي از تمرين بي        

 طور خالصه شام  موارد زير است:هوازی بهاست. اهداف ويژه از تمرين بي

  بهبود توانايي برای فعالیت سريع و برای تولید سريع توان. بنابراين، ورزشکار زمان مورد نیاز برای

 شود.دهد و نیز باعث بهبود عملکرد دوهای سريع ميواکنش را کاهش مي

 هوازی. در نتیجه، ی تولید توان و انرژی مستمر از طريق مسیرهای تولید انرژی بيبهبود ظرفیت برا

 بخشد. ورزشکار توانايي انجام تمرين با شدت باال را برای دوره زماني طوالني بهبود مي

 های بهبود توانايي برای ريکاوری بعد از يک دوره از از تمرين با شدت باال، که بخصوب در بازی

از شروع دوره بعدی تمرين بیشینه ت. در نتیجه ورزشکار به دوره زماني کمتری قب توپي مهم اس

 نیاز دارد. 

توان به دو قسمت تمرين سرعتي و تمرين استقامت در هوازی را ميهای تمرين بيمؤلفه        

های سرعت تقسیم کرد. هدف از تمرين سرعتي بهبود توانايي ورزشکار برای فعالیت سريع در وضعیت

 توان به دو قسمت تفکیک کرد: باشد. تمرين استقامت در سرعت را ميکه سرعت ضروری است مي

                                                
1. Juel et al. 
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anaerobic threshold participants by heart rate recorded through exhaustive protocols that 

were run on a treadmill, respectively. In this study, three protocols exhaustive aerobic 
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