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  مقدمه - 1- 1

علوم در پیشبرد مربیان ورزشی به نقشی که  زمان دیگري الزم است تا معلمین تربیت بدنی و هر امروزه بیش از

بدنی بحث مربوط به تربیت  موارد مطرح در کند پی ببرند. یکی ازازي میهاي تربیت بدنی بمیز برنامهآموفقیت

دهد. این منبع انرژي تحت تاثیر مستقیم انرژي ما را تشکیل میغیرباشد. غذا منبع تامین انرژي فعالیت بدنی می

شود می )ATP(دنوزین تري فسفات آبه تولید ترکیبی به نام  که منجر گیردمی هاي شیمیایی قراریکسري واکنش

 گذاردده بر عملکرد ورزشی اثر میشود و این انرژي باعث انقباض عضله شمنبع مستقیم انرژي بدن محسوب می که

  ). 2008, 1(فاکس و ماتیوس

تند عبارباشد که رژي میداراي سه سیستم تولید ان براي نیازهاي خود ضروري  ATPتامین براي انسانبدن 

  از:

   ATP_PCRژن یافسفا دستگاه) 1

 هوازيبیگلیکولیز  دستگاه اسید الکتیک یا) 2

 دستگاه اکسیژن یا هوازي) 3

باشد. دستگاه هوازي یماکسیژن  نیازمند استفاده از ATPهاي فوق, سیستم هوازي براي تولید بین دستگاه از

 نجا در فرایندآ ند تا درکمی نتقلسلول به اسم میتوکندري م اکسیژن را به درون اندامکی در درون ,براي تولید انرژي

 ر مقایسه با سایردکند که تولید می ATPمول  39سیستم هوازي  مول گلیکوژن در تولید انرژي شرکت کند. هر

  ). 2008(فاکس و ماتیوس,  شودمحسوب میهاي تولید انرژي راندمان باالیی دستگاه

 بر را ATP تامین ستگاه هوازي بیشترین مقدارفعالیت ورزشی با شدت یکنواخت د درحالت استراحت و    

این اکسیژن  کند واکسیژن مصرف می لیتر 3/0 متوسط حالت استراحت بطور شخص بزرگسال در هر .دارد عهده

                                                
1 -Fox and Mathews 
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متابولیسم  دهد. باتوجه به اهمیت اکسیژن درشدت اسیدي شدن بدن را کاهش می هبدن شد مانع تجمع الکتات در

 گیرد. بهها توسط خون صورت میاز ریه به سلول انتقال اکسیژن فرایند ه توجه کرد کهتنک غذایی باید به این مواد

  ).2008, 2کند (ویلمور وکاستیلمی نرا منتقلآ اکسیژنبه با اتصال خون  این شکل که هموگلوبین موجود در

اکسیژن مصرفی کل بدن تا  یابد. افزایشبا افزایش فعالیت بدنی افزایش میکل اکسیژن مصرفی بدن متناسب 

مورد  ساز هرگونه افزایش سوخت و عضالت اسکلتی فعال بستگی دارد. و حد زیادي به افزایش مصرف اکسیژن قلب

  ).2011, 3اسمیتهاست (به این بافت عضالت اسکلتی فعال مستلزم رساندن اکسیژن زیادتر قلب و نیاز

-هامین اکسیژن بترسانی به بدن جهت بآاین اهمیت است. بنابرب آدرصد حجم پالسماي خون  90تقریبا 

  ). 2008رسد (ویلمور وکاستیل, ت فشار قرار دارد واضح به نظر میویژه زمانی که تح

درصد  15ود ه حدهواي گرم میزان این کاهش ب یابد که درفعالیت ورزشی حجم پالسما کاهش می اثر در

- نآسانی رت اکسیژننتیجه ظرفی و چروکیده شوند در کم حجم هاي قرمز خونشود گلبولرسد که باعث میهم می

رصد باعث کاهش حجم د 5میزان به بی آکمشود. زود خسته شده باعث افت عملکرد می ها کاهش یافته ورزشکار

فرد به  بی تحملآمککه عث کاهش کارایی شده ضمن اینشود که باده قلبی مینتیجه کاهش برون در اي وضربه

  ).1389دهد (رمضان پور, ا هم کاهش میر گلوکز

  بیان مسأله - 2- 1

رزشی تخصصین وویند. مگتنفسی می_هاي ورزشی را استقامت قلبیپایدار فعالیت اجراي طوالنی مدت و توانایی در

عریف ت. که بنا به دانندتنفسی می_به عنوان بهترین نشانه استقامت قلبی را )2maxVo(اکسیژن مصرفی بیشینه 

ا ادامه بشود و یم ی مصرف اکسیژنی که درخالل اجراي فعالیت بدنی شدید تاحد واماندگ بیشترین مقدار ست ازعبارت

  ).2008(ویلمور وکاستیل,  یابدزان مصرف اکسیژن افزایش نمیافزایش شدت فعالیت، می

2maxVo یان نقش سیاهرگی بستگی دارد که در این م_ده قلبی و اختالف اکسیژن خون سرخرگیبه برون

 دقیقه به هر خون است که در حجمی از ده قلبیمنظورازبرون). 2008(ویلمور وکاستیل, ده قلبی بارزتراست برون

 ضربان قلب و اي درضرب حجم ضربهاست با حاصل برابر شود وئ قلب به درون عروق بدن پمپ میوسیله

                                                
1-Wilmore and Costil 
2-Smith 
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اي مقدارخونی است که از حجم ضربه دهد. منظورمی قرار ده قلبی را تحت تاثیراین متغیرها برون تغییرات هرکدام از

  .)2009, 3؛ فاکس2007همکاران,  و2؛ لوفلین2007, 4ردلآمک شود (هر ضربه از قلب خارج می در

ی استول قلبئ دیورهد است، افزایش حجم خونی است که در ده قلبی اثرگذارعواملی که بر برون یکی از   

نی نقباض بطاشده باعث یک  تارهاي عضالنی میوکارد در ایجاد کشش بیشتر سبب پرشدگی بیشتر بطن چپ و

پمپ  -1ل بستگی دارد: عام 3گویند که به استارلینگ می -شود که این سازوکار را مکانیزم فرانکتر میقوي

  ).2008ماتیوس,  ؛ فاکس و2007همکاران,  ین ولوفلانقباض وریدي ( - 3 پمپ تنفسی، -2 عضالنی،

ها که رمونهو و مغذي وادمها، ها، ویتامینروتئینپ ها وها، الکترولیتسلول است ازاي وط پیچیدهخون مخل

درصد  60 الی 55السما پشناورند.  اسم پالسمامایعی به  هاي خونی درضروري هستند. سلول ئ حیاتبراي ادامه

  ).2007 همکاران, لوفلین ودرصد ان آب است ( 90دهد وحجم خون را تشکیل می

 آب هستند در ددرص 75الی   65عضالت داراي  دهد.درصد وزن بدن افراد را آب تشکیل می 60حدود    

 62. دارد هانآترکیب بدنی  بستگی بهبراین میزان آب بدن افراد درصد آب دارند. بنا 25 از ها کمترکه چربی حالی

 سلولی مهمی مانند هايسلولی قرار دارد. فرایندن در فضاي خارج آدرصد  38 ها ودرون سلول ,آب بدن درصد

 11در فضاي بین سلولی  ولیتر  5/3الی  3د. آب موجود در پالسما نشوآب حمایت می تولید انرژي با استفاده از

 2 هاي فضاي بین سلولیغلظت پروتئین گرم بر لیتر و 8الی  6 هاي پالسماباشد. غلظت پروتئینمی لیتر 13الی 

 ؛2011همکاران,  و4ایسب( حفظ آب نقش مهمی بر عهده دارند باشد که براي ایجاد اسمواللیته وتر میگرم بر لی

  ). 2007ردل, آمک  ;2012گایینی, 

-شیده میکبیرون  لذا آب از درون سلول به دهدپالسما را کاهش میکاهش آب بدن یا دهیدراسیون حجم  

 در  افزایش ضربان قلب دهیدراسیون باعث ).2012دهد (گایینی, ها را کاهش میظرفیت تولید انرژي سلول شود و

د، ضربان قلب حالت شونوزن بدن دهیدراته می درصد 4شود. افرادي که به میزان حالت استراحت و فعالیت می

  ).1997همکاران,  و5یابد (گونزالسدرصد افزایش می 5ها نآاستراحتی 

                                                
1 -McArdle 
2 -Laughlin et al 
3 -Fax 
4-Beis et al 
5-Gonzalez et al 
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و همکاران صورت گرفت نشان داده شد که افزایش ضربان  5توسط ترسا 2004سال  اي که دردر مطالعه 

در تحقیقی دیگر در همین  .قلب در اثر دهیدراسیون، ناشی از کاهش فشار خون یا رفلکس گیرندهاي فشاري نیست

زمینه گونزالس و همکاران نشان دادند که این افزایش ضربان قلب در اثر دهیدراسیون با سطوح نوراپی نفرین خون 

  درنرژیک اثرگذار است. آ 1-هاي بتاداري دارد، که بر گیرندهگی معنیهمبست

را به میزان  2maxVo ,درصدي آب بدن در هواي گرم 4کاهش  اعالم کرد 2000 سال در6رمسترانگآ

  دهد.درصد کاهش می 7را  2maxVo ,هواي معتدل در آب درصدي 5کاهش و درصد 27

کمل م از استفاده اایپرهیدراته کردن بدن بنشان دادند که ه طی تحقیقی 2011سال  بایس و همکاران در 

ز افزایش الی مانع وشته است در توده بدنی، در مصرف اکسیژن تاثیري ندا داررغم افزایش معنیکراتین وگلیسرول به

  .شودبان قلب و دماي مرکزي بدن میزیاد ضر

ت مده اسآت ها بدساین پژوهش ج مختلفی که ازنتای هاي صورت گرفته وبا توجه به مطالب مطرح شده و پژوهش

ایسه رفعال مقمردان غی اکسیژن مصرفی بیشینه در بی را برآپر بی وآست که تاثیر کما پژوهش حاضر هدف این در

  کنیم.

  فرضیات پژوهش - 3- 1

  د.دارداري رفعال تاثیر معنیاکسیژن مصرفی بیشینه در مردان غی بر درصد وزن بدن 2به میزان  بیآکم -1

  د.داري دارفعال تاثیر معنیشینه در مردان غیراکسیژن مصرفی بی بر درصد وزن بدن 2به میزان  بیآپر -2

ردان غیرفعال اکسیژن مصرفی بیشینه در م بر درصد وزن بدن 2یزان مبه  بیآپر و بیآبین میزان تاثیر کم -3

  داري وجود دارد.تفاوت معنی

  پژوهش اهداف - 4- 1

  یهدف کل - 1- 4- 1

اکسیژن مصرفی بیشینه در  بردرصد وزن بدن  2به میزان  بیآپر بی وآپژوهش حاضر مقایسه تاثیرکم هدف کلی در

  مردان غیرفعال است.

                                                
1 -Terasa et al 
2 -Armstrong 
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Abstract:     

     The purpose of this study was to compare the effects of dehydration and 

hyperhydration up to 2 percent of body weight on maximum oxygen uptake (Vo2max) in 

sedentary males. For this purpose 12 sedentary men voluntarly selected to participate in 

this study. First of all, antropometric indexes like weight, height and body fat percent were 

determened. Then during a period of 36 hour, the participants  gradually were dehydrated 

up to 2 percent of body weight by reducing amount of  fluids and watery meals that they 

used. To estemate Vo2max, participants performed Bulk protocol and the records were 

registered. One week later participants during a period of 48 hour were hyperhydrated. For 

this purpose the participants drank more fluids about 2ml/g body weight, more than usual 

per day and the participants who were not enough hyperhydrated drank needed water about 

one hour before test and again Balk protocol was performed and records registered. Urine 

samples were also collected pre and post dehydration and hyperhydration to determine 

USG (Urine Specific Gravity) and urine color. Differences in body weight pre and post 

dehydration and hyperhydration and measures of USG and urine color used to determine 

the levels of hydration status. Data were analyzed using Paired –Samples T Test. 

Significance level was defined as p<0.05. No significant difference was found among 

dehydration and hyperhydration. In conclusion dehydration and hyperhydration up to 2 

percent of body weight has no significant effect on estimate of maximum oxygen uptake 

(Vo2max)based on heart rate in sedentary males. 
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