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  مقدمه - 1- 1

غیر مورد توجه قرار گرفته، طراحی تمرین و متهاي تربیت بدنی وعلوم ورزشی که  امروزه یکی از حوزه 

ترین پارامتر که شدت تمرین مهم، از متغیر هاي مهم تمرین هستند هاي آن است. حجم و شدت تمرین

نشان   تمرین،متغیرهاي هنگام بررسی  ).1998، 1تمرینی مؤثر بر آمادگی قلبی تنفسی است(موجیکا

   .)2،1999بومپا(است غیر خطی معکوس ورابطه بین حجم و شدت تمرین   است که داده شده

ورزشکاران نخبه و نسبتاً ورزیده از ضربان قلب براي ارزیابی توزیع شدت تمرین در طول جلسات 

). به هر حال، مدت زمان تمرین 2006، 4؛ سیلر و کجرلند2005، 3(استیو النااوکنندتمرینی استفاده می

از اندازه که هاي فیزیولوژیکی و جلوگیري از استرس بیشتمرینی، براي بهبود سازگاري هاي در شدت

 5هنوز به اثبات نرسیده است. اخیراً کالج آمریکایی پزشکی ورزشی شود،منجر به بیش تمرینی می

)ACSM( 6) و انجمن قلب آمریکاAHA دقیقه با  30) فعالیت فیزیکی با شدت متوسط حداقل به مدت

روز در هفته و یا  3دقیقه فعالیت فیزیکی با شدت شدید با فرکانس  20روز در هفته و  5فرکانس 

  ).2007، 7(هاسکیل وهمکارانو سالمتی توصیه کرده است VO2maxترکیبی از هر دو را براي بهبود 

هاي استراحت و در تمرینات آهسته، بین تولید و دفع الکتات خون حالت تعادل وجود دارد در وضعیت

اشاره به شدتی از فعالیت ورزشی دارد، که در آن افزایش ناگهانی در   9آستانه الکتات .)2000، 8(بروکس

هاي مکرر، همبستگی باالیی را بین عملکرد در ورزش مطالعات به طور .سطوح الکتات خون وجود دارد

                                                           
1. Mujika et al.   
2. Tudor,O,Bompa 
3. Esteve-Lanao   
4. Seiler et al. 
5. American College of  Sports Medicine 

6. American Heart Association 

7. Haskyl et al. 
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اند استقامتی همچون دویدن و دوچرخه سواري را با حداکثر بار کار یکنواخت در آستانه الکتات یافته

هوازي (واژه آلمانی) یا آغاز انباشت الکتات خون (واژه اسکاندیناوي  آستانه بی ).2013، 1وهمکاران تننر(

OBLA2 4باشد که با انباشت الکتات خونی معادل  می شدتی از کار) سرعتی از اکسیژن مصرفی یا 

هوازي براي برنامه ریزي دقیق شدت تمرینات،  ي بی تعیین آستانهمیلی گرم بر دسی لیتر همراه باشد. 

ی از همواره یکی از مباحث مهم و مورد توجه پژوهشگران و متخصصان علوم ورزشی بوده است، زیرا یک

هوازي با استفاده از  بی  ترین مباحث در حوزه علم ورزش، برآورد آستانه بحث برانگیزترین و مهم

   ).1381هاي فیزیولوژیکی کمی است(گائینی و همکاران، شاخص

هاي  شود که در حالت کلی شامل روش هوازي استفاده می ي بی هاي متعددي براي برآورد آستانه روش 

ها بهتر  ي این موضوع که کدام یک از این روش باشد، اما توافق همگانی درباره تهاجمی و غیر تهاجمی می

اجمی است که مستلزم هاي ته هوازي، روش ي بی ها در تعیین آستانه ترین روش است، وجود ندارد. دقیق

ي استاندارد و تعیین مقدار الکتات خون  هاي خونی متعدد در حین اجراي آزمون فزاینده گرفتن نمونه

ها  هوازي وجود دارد که این روش ي بی هاي غیر تهاجمی مختلفی براي برآورد آستانه از سویی، روشاست. 

(چمورا و استوار است) HRDP( 3بان قلببار کار و تعیین نقطه شکست ضر- بر ارتباط بین ضربان قلب

- اگر چه عوامل فیزیولوژیکی دقیق آستانه الکتات هنوز حل نشده است، اما مکانیسم .)2010، 4همکاران

هاي کلیدي مانند کاهش دفع الکتات، افزایش فراخوانی واحدهاي حرکتی تند انقباض، عدم تعادل بین 

کسیژن در (کاهش جریان خون) یا هیپوکسی (کاهش حجم اگلیکولیز و تنفس میتوکندریایی و ایسکمی 

اند به هر حال، بیشتر محققان اخیراً گزارش کرده). 5،2013رانوهمکا (روبرگزخون) در آن دخالت دارند 

و همکاران ، تننر (هاي استقامتی استي اجرا در ورزشترین پیش بینی کنندهکه آستانه الکتات مناسب

2013.(  
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 مسئلهبیان  - 2- 1

هاي استراحت و در تمرینات آهسته، بین تولید و دفع الکتات خون حالت تعادل وجود در وضعیت 

زمانی که میزان آن  ،زایش بارکار ازشدت پایین به باالدریک فعالیت بدنی فزاینده، الکتات خون با اف .دارد

 مقدار دي اکسید کربنهمچنین میزان تهویه ریوي نسبت به  افزایش یابد،برلیتر  میلی مول 2 از

)VE/VO2 یا  1) به طور نامتناسب افزایش یابد، تحت عنوان آستانه هوازيLTP1
تننر تعریف می شود( 2

افزایش و  mmol/l 4). درادامه با افزایش شدت تمرین میزان الکتات خون تقریباً از 2013وهمکاران،

LTP2یا  3هوازيبییابد که تحت عنوان آستانه افزایش بیشتري می VE/VO2همچنین 
-نامیده می 4

 کار برده به استقامتی هايبرنامه تدوین و طراحی در وسیعی طوربه هوازي،بی آستانه ).5،2004قوششود(

 عملکرد بینیپیش براي ايوسیله عنوانبه شاخص همچنین ). این2011، 6شود (نیل و همکارانمی

 ).2010، 7و همکاران نئکو(گیردمی قرار استفاده مورد ورزشکاران استقامتی

ي  وآستانه OBLA)( 9، آغاز انباشت الکتات خون) HRDP( 8ضربان قلبي شکست  ي نقطه پدیده

 هوازي آستانه بی توانند به جاي همدیگر مورد استفاده قرار گیرند. هاي مترادف می هوازي به عنوان واژه بی

10( حالت فالت الکتات بیشینه حین دویدن، بعنوان
MLSS( چمورا و شود نیز تعریف می)11همکاران، 

گرفته شده در نظر  یورزش استقامت تیشاخص ظرف نیبهتر  فالت الکتات بیشینهحالت  .)2010

پاسخ الکتات خون به موجود در مورد  اتیرادبیدر درك و تفس یمشکل کی ).2000 12کارتر(جونز واست

بکار مشابه  يها دهیپد فیتوص يبرااصطالحات متفاوتی است که از  يا مجموعهورزش وجود دارد و آن 

 آستانه بی هوازي فردي، ازي،، آستانه هوازي، آستانه بی هوآستانه الکتاتاصطالحات شامل  نی. امی رود
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و نقطه شکست الکتات  آغاز انباشت الکتات پالسما آغاز انباشت الکتات خون، بی هوازي،_هوازيآستانه 

 استفاده کرده اند که یاصطالحاتهمان از از محققان  یبرخ می شود وقتی تر دهیچیپ یحت تیوضع است.

  ).2013وهمکاران،تننر(فاوتمت دهیپد کیاشاره به  ياما برا می کنداستفاده  گرید محقق

 .کردگذاري توان بر اساس تجمع الکتات خون در یک فعالیت فزاینده پایهفعالیت را می مناطق شدت

ي اول  شدت هاي بین آستانه ،ي اول الکتات به عنوان فاز یکهاي کمتر از آستانهشدت در این راستا

). 2009سیلر وهمکاران،( فاز سه طبقه بندي می شو ،و و باالتر از آستانه دوم الکتاتفاز د ودوم الکتات،

فعالیت، الکتات الکتات خون نزدیک به سطح استراحت باقی می ماند اما در ادامه با افزایش در فاز اول، 

شود و در ادامه در فاز سه، تولید بر برداشت یابد و تولید و برداشت آن در فازدو متعادل مینیز افزایش می

 % حداکثر اکسیژن مصرفی60الی 40آستانه اول الکتات که معادل  یک ودو، فاز بین یابد.برتري می

)vo2max(90الی  60که معادل سه، آستانه دوم الکتات است وبین فاز دو و%vo2max دارد است، قرار 

شواهدي وجود دارد که، براي هر دو ورزشکار ورزیده و نسبتاً ورزیده، هنگامی  ).1،2008بیندر وهمکاران(

درصد را  20هاي دو و سه کمتر از درصد زمان و تمرین در ناحیه 80که تمرین در ناحیه یک بیشتر از 

(نیل و همکاران، ند آورددست خواهتري را بهفیزیولوژیکی و عملکردي بیشهاي دستاورد ،تشکیل دهند

اي زمان گذرانده شده در نشان دادند که در افراد حرفه )2008(2همکاران استیو النو و همچنین).2011

% که این زمان  5ي سه % و ناحیه15ي دو %، ناحیه80ي یک سه فاز ذکر شده در فوق، به ترتیب :ناحیه

مدت زمان تمرین در هر یک از به هر حال،  .% است8% و 21%، 71اي به ترتیب افراد نیمه حرفه براي

از اندازه هاي فیزیولوژیکی و جلوگیري از استرس بیشاین سه مناطق شدت تمرینی، براي بهبود سازگاري

   شود، هنوز به اثبات نرسیده است.که منجر به بیش تمرینی می

در تحقیقات خود درباره اثر شدت و مدت وتکرار حرکت در ورزشکاران  )2009سیلر وهمکاران(

را انجام می دهند، استقامتی مشاهده کردند که با افزایش شدت تمرین، مدت زمانی که  آن  تمرین 

                                                           
1. binder et al. 
2. Esteve-lanao et al. 
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در بررسی چگونگی کنترل فشار فیزیولوژیکی  )2008همچنین استیوالنو وهمکاران (کاهش می یابد.

دیدند که با افزایش مسافت تمرین ورزشکاران با درصد کمتري از ضربان قلب بیشینه تمرینات استقامتی 

  فعالیت می کنند تا بتوانند مسافت نهایی تمرین  را به انتها برسانند.

) مدت زمان فعالیت بر روي چرخ کارسنج در الکتات خونی 1990(1در مطالعه اي ایونوآنجلو و همکاران

ه به دقیقه گزارش کردند و در فعالیتی که در بازده توانی وابست 45یتر را میلی گرم بر دسی ل 2معادل 

 در پژوهش دیگري .دقیقه بود 25، متوسط مدت زمان واماندگی حدود میلی گرم بر دسی لیتر 4غلظت 

دقیقه گزارش  55±5/8را MLSS ) مدت زمان واماندگی در شدتی معادل 2009( 2بارون و همکاران

در تحقیقات دیگري نشان داده شدکه مدت زمان دویدن درآستانه بی هوازي  در حالی که، کردند

سطح  يها دونده يبرا )1996 (3و همکاران التیب همچنین .دقیقه بود4درحدود  دردختران غیر ورزشکار

 25را  VO2max% 90 قه،یدق 10را  VO2max% 100با  تیدر فعال یمدت زمان واماندگ ،یاستقامت يباال

  .ساعت گزارش کردند کیرا به مدت  VO2max% 85و  قهیدق

) طبق مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که بین سرعت در 1386خالدي و همکاران ( در پژوهشی    

) vVO2max) و سرعت در لحظه رسیدن به حداکثر اکسیژن مصرفی (vLTPنقطه چرخش الکتات (

بین  نشان دادند که ،1388همچنین در مطالعه اي دیگر در سال داري وجود دارد. ارتباط مثبت معنی

ارتباط مثبت ) VO2max TVO2max (ومدت زمان ماندن در )vLTP( 4سرعت در نقطه چرخش الکتات

5معنی داري وجود ندارد ولی بین مدت زمان ماندن در
VO2max (TVO2max) زمان رسیدن به  و

معنی داري وجود دارد.همچنین ارتباط مثبت معنی داري ارتباط مثبت    TlimVO2max)( 6درماندگی

وجود  ) TAVO2max(VO2max به  رسیدنوزمان  )TlimVO2max(بین زمان رسیدن به درماندگی

   .دارد
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purpose, 16 people of health non-athlete girl students of the Mohaghagh Ardabili 

University  was selected voluntarily as research subjects with age range 19/46±1/12 years, 

length 161/9± 6/08 centimeter, weigh 57/73±7/87 kilogram, fat 19/13±2/75 percent, resting 

heart rate 77/26±7/13 bpm and maximum  heart rate 189/46 ± 8/17  bpm and tests were 
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anaerobic threshold and exercise in anaerobic threshold to exhaustion limit. Exercise time 

duration, heart rate and tape turning speed  was recorded for any subjects in all of test 
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exercise volume and intensity is reverse and non-linear. 
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