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دارد. امــا  ورزشکاران ینیتمر هايبرنامه میو تنظ هوازيیآستانه ب ینیب شیدر پ ینقطه شکست ضربان قلب نقش مهم   

    نشــده اســت. نیــیآشــکار و تب نیحققــنقطه شکســت ضــربان قلــب توســط م دهیدر پد ریدرگ یکیولوژیزیف هايزمیمکان

 یفرکشــتن 12.  بــود جوان گیران کشتی قلب ضربان شکست برنقطه آبی بی درصد دو تاثیر بررسی تحقیق، این از هدف

 و) n=6(یانتخــاب و بــه دو گــروه تجربــ تصــادفی صــورت بــه) 9/0±93/19( یبــا دامنــه ســن لیاز شهراردب رجوانیگ

رد را  اجــرا مرحله بود. هردوگروه در مرحله اول پروتکل وابســته بــه فــ شامل دو قیتحق نیشدند. ا میتقس) n=6کنترل(

رد را اجــرا فسپس پروتکل وابسته به ،یابدکاهش  هامعادل دودرصدوزن بدن آن و درمرحله دوم درسونا نشستندتانمودند

 چیهــ یبــگــروه تجر در حالیکــهمعادل دو درصد آب مصرف نمودند  سونا از پس تفاوت که گروه کنترل نیبا ا نمودند.

 یآبــ یودرصــد بــنشان داد که د جیاجرا شد. نتابراي بار دوم  مصرف نکردند. سپس پروتکل وابسته به فرد یعاتیگونه ما

تفاده شــد. و وابســته اســ قلمست یپژوهش از آزمون ت نیدارد. درا) p≤0.05(يمعنادار ریبر نقطه شکست ضربان قلب تاث

 ریاثجــوان تــ رانیــگ یبرنقطه شکســت ضــربان قلــب کشــت یآّب یدرصد ب از آن بود که دو یحاک يآمار لیو تحل هیتجز
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  مقدمه -1-1

  1چی(پلــ باشــدیم جیــرا يامــر یوزنــ يهاورزشکاران رشته نیدر ب عیامروزه اقدام به کاهش وزن سر

عنصــردر ســلول انســان  نیتریواصــل دهــدیم لیدو ســوم وزن بــدن انســان را تشــک بای). آب تقر2014،

 يهااز رشــته ياریو بســ يبــردار و بــوکس جــودو تکوانــدو و وزنــه یچون کشــت ییهادر رشته .دباشیم

شــرکت  يکســب وزن مناســب بــرا يروش معمــول بــرا ونیدراسیده قیکاهش وزن از طر گرید یورزش

  .)2013، 2لسونی(و دررقابت هااست

رزشــکاران و روش همچنــان مــورد اســتفاده و نیــوزن ا عیبا وجود خطرات موجود در کــاهش ســر

درصد وزن بــدن را   3/4تواندیم نیانگیو به طور م باشدیم ونیدراسیآن ده جهیکه نت ردیگیقرار م انیمرب

کــاهش  یتــو سالمت بدن دارد وح یکیولوژیزیاثرات مخرب برعملکرد ف دیشد ونیدراسیدهد. دهکاهش 

  3نیــرا کــاهش دهــد (راد یکیوژولــیزیو ف ینــیعملکــرد تمر تیــظرف تواندیاز دو درصد آب بدن م شیب

،2014. (  

دهــد و منجــر بــه کــاهش  شیرا افزا یدرصد خطرگرمازدگ تواندیم ونیدراسیده شتریسطوح ب یحت

 در شــرکتی). از طرف2014،  4(فرنانــدز شــود گریاز اختالالت د ياریو بس يبافر ستمیسوخت و ساز س

و ســطح  نــهیشــدت به کــه یر موثر باشد درصورتورزشکا تیدر موفق تواندیم وزن مناسب در رقابت ها

                                                

1  - Plich 
2   -Wilson 
3  - Radin 
4  - Fernández 
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شــده اســت. در  یافراد معرف یسطح آمادگ نییتع يبرا يمتعدد هاي یجسمان یآمادگ يمناسب ورزش برا

 شــودمــی شودیم دهیمنا  AT هوازيیآستانه ب ،هوازيیبه ب يهواز سمیطول ورزش، نقطه عبور از متابول

  ). 2013گیرد (سیاه کوهیان،دگی هوازي مورد استفاده قرار میکه به عنوان شاخصی براي ارزیابی آما

ظرفیــت  در طی پنجاه سال اخیر آستانه الکتات به عنوان یــک عامــل تعیــین کننــده بــراي تعیــین     

تقامتی استقامتی ورزشکاران به حساب آمده است و به عنوان وسیله اي قوي براي پیشــگویی عملکــرد اســ

گیرد و حاصل کار پژوهش گرانی است که طی پروتکل فزاینــده آســتانه رار میورزشکاران مورد استفاده ق

  ). 0152 ،گیرند (رادینالکتات خون را تعیین و از آن براي ارزیابی عملکرد استقامتی بهره می

هــاي هــاي فیزیولــوژیکی قابــل توجــه در فعالیــتانتقال شدت از هوازي به بی هوازي یکی از متغیر

انــد. از جملــه آســتانه هاي مختلف آن را توصیف کــردهدانشمندان علوم ورزشی بخشکه   استقامتی است

هــا نقــش اساســی در ، تمام ایــن 8MLSSو5OBLA،6OPLA  ،7HRDPايهوازي تهویهالکتات، آستانه بی

اي از متابولیســم هــوازي بــه عنــوان نقطــهنمایش برنامه تمرینی و تعیین اجراهاي ورزشی دارند. آستانه بی

هاي تنفسی در ریه در طول ورزش همبســتگی دارد. بــه عبــارت شود که با تغییرات گازوز تعریف میاسید

هــوازي اي، آستانه بــیهاي ورزشی فزاینده در یک شدت خاص، افزایش غیر خطی تهویهدیگر، در فعالیت

تولیــدي  و  2COخون ،آستانه الکتــات و افــزایش در شود و افزایش غیر خطی الکتات اي نامیده میتهویه

 2O,9FEO2  و افزایش جهشــی در کســر تزریقــی  OBLAمیلی مول  4سطح الکتات سرخرگی از سطح 

                                                

5 - The onset blood lactate accumulation (OBLA) 
6 - Onset of Plasma Lactate 
7 - Heart rate deflection point(HRDP) 
8 - Maximal lactate steady-state (MLSS) 
9 -   Fraction Ejection Oxygen  -   
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  ).2004، 1(گوش شودنامگذاري می ATشود. همه این نقاط به عنوان نامیده می

          گیــري هــاي انــدازههوازي وجود دارد. بــه طــور کلــی روشبراي تعیین آستانه بیهاي مختلفی روش

ایــن دو روش توافــق کلــی وجــود هاي تهاجمی و غیر تهاجمی اســت. بــین هوازي شامل روشآستانه بی

روش تهــاجمی نیازمنــد  تري اســت،هوازي روش دقیقهاي تهاجمی براي تعیین آستانه بی. اما روشندارد

ز ایــن رو ایــن نمونه خونی براي تعیین میزان الکتات خون در طول فعالیت فزاینده است. ا پیدرگرفتن پی

اي، هاي غیر تهاجمی بر پایه تغییــرات تبــادل گــازي و تهویــهاما روش امکانات باالیی است. روش نیازمند

، در شــرایط آزمایشــگاهی اســتوار )HRDP(بارکار و تعیین نقطه شکست ضــربان قلــب یــا  -ضربان قلب

ن قلــب بــار کــار، در ). نقطــه شکســت ضــربان قلــب در منحنــی ضــربا2،2010(چمورا و همکاران است

یابــد اتفــاق هوازي انتقال مــیهاي ورزشی فزاینده زمانی که شدت فعالیت ورزشی از هوازي به بیفعالیت

هــوازي از حالــت این زمانی است که منحنی ضربان قلب بار کار همزمان با روي دادن آستانه بــی افتد. می

گرفــت.   ت ساده و غیر تهــاجمی صــورتبه صور شود. این روش بسیار مشهود بوده وخطی منحرف می

 هــا بــه آزمــون کانکــانی ملقــب شــدگســترش دادنــد کــه بعــد HRDPمحققان این روش را براي ارزیابی

توان به عنــوان روش غیــر تهــاجمی اي است که می. نقطه شکست ضربان قلب پدیده)2011، 3(میکولیک

در حیطــه آزمایشــگاهی و  HRDPرچــه ). اگ4،2000بــودنر و رودس(هوازي مورد اســتفاده قــرار داد. بی

نقطــه  یکیولــوژیزیف زمیبه نوع پروتکــل دارد. مکــان ییباال گیرد، اما وابستگیمیدانی مورد ارزیابی قرار می

 از هــا زمیمکــان نیــاز ا یبرخــ یرو با بررس نی. از استیشکست ضربان قلب به صورت کامل مشخص ن

 در هااز شــک و شــبه يمقــدار توانــدیوزن  بدن، م عیاز کاهش سر یناش ونیدراسیده ریتاث بررسی جمله

                                                

1   -Gosh 
2  - Chmura et al. 
3  - Mequlic 
4  - Bodner et al. 



5 

  باره کاست. نای

  مسئله انیب -1-2

 شرکت درمســابقات بــه ســروزن برســند. يتا بتوانند برا کنندیوزن خود را کم م رانیگیاکثرکشت     

از  ياریاســت امــا بســ یو حفــظ تــوده عضــالن یبه اوج اجــرا روش مطلــوب کــاهش چربــ دنیرس يبرا

 ابــدیبــدن کــاهش  یصــرفا تــوده بــدون چربــ استفاده کنند کــه بــا آن ییهامجبورند از روش رانیگیکشت

 خــود رادر مــدت از وزن يادیمقدار ز کنندیمتالش  رانیگیاز موارد کشت ياری). در بس2014،  1یستنل(ا

ورزش  ماننــد ییهــاازروش نیکــم کننــد. همچنــ عــاتیمحدود کردن مصرف غذاو ما قیاز طر کوتاه زمان

 رنــدیگ هــرهکــاهش وزن خــود ب يمــدر بــرا يها وداروهــاواستفاده ازمســهل یگرسنگ ایاستفراغ  و دیشد

درصــد آنــان ســه  38تا 13دهدیجوان نشان م رانیگیدرباره کشت ریاخ قاتیتحق جی). نتا2010،  2(موگان

 5 تــا 3 از ســونا نیهمچن .کنندیوغذا استفاده م عاتیاز روش محدودکردن مصرف ما شتریب ایبار در هفته 

،  3(کالگــر رنــدیگ یمــکــاهش وزن بهــره  ي) درصد بــرا10تا 9 ( یکیپالست يهالباس  دنیدرصد و پوش

2011        .(  

 هاوهیشــ نیــا شــود. یدر مسابقه به کار گرفته م یغالبا دو روز قبل از وزن کش هاوهیش نیاز ا یبیترک

 عــاتیو تعــادل ما هاهیــکل تیــدرجه حــرارت بــدن و فعال میوتنظ یعروق یبر اعمال قلب ییتنها به ایهم  با

نوســان  شیافــزا نیدارنــد. همچنــ یآثار ســوئ یو قدرت و استقامت عضالن یبدن بیو ترک هاتیالکترولو

 بلنــد مــدت وبرخلق وخودارد و حافظــه کوتاه یوزن) درطول فصل مسابقه آثارمنف شیوزن (کاهش وافزا

                                                

1 - stanly 
2  - Maughan 
3  - Kelager 
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  ).2013،  1(وبر دهدیمدت راکاهش م

 یاثــرات مختلفــ توانــدیآن مبــه درجــات بســته که  شودیم ونیدراسیمنجر به ده عیکاهش وزن سر

در  یــیبزداوزن بــدن بــه روش آّ يدرصــد 5اثر کــاهش  یبه بررس یقیدر تحق .باشدبرعملکرد بدن داشته 

 یمــادگآ خــبمنت يهــاریخــون ومتغ میو پتاســ میســد یپــس ازآب رســان راتییــو تغ تیسونا برهماتوکر

خــم  يهاو زمان پاسخ بدن و حداکثر قــدرت عضــله يا(قدرت واستقامت عضالت کمربند شانه یجسمان

 22 داوطلــب  رانیگیکشــت نیازب ینفرآزمودن 30،دهشپرداخته  رانیگیکننده انگشتان ومچ دست) در کشت

شــک خ يناوازســو دندانتخــاب شــ شــاهد ویتصادف دردوگروهیتهران به صورت تصادف میساله مق 26 تا

دن بــدرزمان پاســخ  يکاهش موجب کاهش معنادار نیا ،که نشان داد استفاده شد يدرصد 5 کاهش يبرا

  . )1379 ،ینی(مع جادنشدیا يرییخم کننده انگشتان ومچ تغ يهاقدرت عضله درحداکثر یشده ول

 یبــر برخــوزن بــدن  يچهاردرصــد رکــاهشیتاث یو همکاران به بررســ یگرمحمدخانید یقیدرتحق

نشــان داد درگــروه  جیپرداختند که نتا لوگرمیک 85تا 65 رانیگیدردوگروه کشت یو حرکت یعوامل جسمان

. دارنبــودیمعن یــیدرگــروه آبزدا رعواملیســا راتییــدارد. تغ يداریمعنــکــاهش  مطلــققــدرت  یــیآبزدا

 انیــود باعــث کــاهش جرکــه خــ  شروندهیدرگرماباعث تنش پ مدتیطوالن يتهایفعال یدرط ونیدراسیده

بــرون  کاهشباعث  زیو ن دهدیم شیپالسما را افزا نینفریسطح نوراپ گریخون پوست شده و از طرف د

در عضــالت  نخــو انیــ. جرشــودیدرصــد م 27تــا 19به انــدازه  ياکاهش حجم ضربه قیاز طر یده قلب

ضــربان قلــب   يدرصــد 10تــا 5شیدر مقابل شاهد افزا دهدیکاهش نشان مبه طور مشخص  زین یاسکلت

  بود.  میخواه

                                                

1  - Weber 
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 يالهیو وســ نیســنجش شــدت تمــر يبــرا یشکست ضربان قلب فــاکتورمهم نقطه نکهیباتوجه به ا

ارتبــاط  یدر بررســ میو در واقع نقطه انحراف ضربان قلب از خط مســتق دیآیبه حساب م نیتمر یطراح

نبــود  و). 2004دهد (گــوش ، یرخ م ندهیفزا بار کار کیباشد که در طول  یبار کار و ضربان قلب م نیب

 ردویتــاث یحاضر بــه بررســ قیبر نقطه شکست ضربان قلب تحق ونیدراسیده ریتاث یبررس نهیدر زم قیتحق

 .پردازدیم رانیگیبر نقطه شکست ضربان قلب کشت ونیدراسیدرصد ده

  قیتحق اتیفرض -1-3

   یمعنــ ریتاث لیجوان شهر اردب رانیگ یتشکست ضربان قلب کش يبر نقطه ونیدراسی. دو درصد ده1

  دارد. يدار

 ریتــاث لیــجــوان شــهر اردب رانیــگ ینقطه شکست ضربان قلب کشتبرزمان ونیدراسی. دو درصد ده2

  دارد. يدار یمعن

 يدار یمعنــ ریتــاث لیــجوان شــهر اردب رانیگ یکشت نهیشیبر ضربان قلب ب ونیدراسی. دو درصد ده3

  دارد.

 داريیمعنــ ریتــاث لیــجوان شــهر اردب رانیگ یکشت یستولیبرفشار خون س ونیدراسی. دو درصد ده4

  دارد.

 يدار یمعنــ ریتــاث لیجوان شــهراردب رانیگ یکشت یاستولیبر فشار خون د ونیدراسی. دو درصد ده5

  .دارد

 يدار یمعنــ ریتــاث لیجوان شهر اردب رانیگ یبرضربان قلب استراحت کشت ونیدراسی. دو درصد ده6

  دارد.

  دارد. يدار یمعن ریتاث لیجوان شهر اردب رانیگ یکشت  تیبرزمان کل فعال ونیدراسیدو درصد ده .7
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  قیو ضرورت تحق تیاهم -1-4

بــه حســاب آمــده  یوزن يدر رشته ها یمشکل اساس کیمحققان به عنوان  يبرا  عیکاهش وزن  سر

 ها قرار گرفته اند. گزارش یابیمورد ارز عیمتعدد کاهش وزن سر يتا کنون روش ها 1970و از سال 
Family name:Kashfimogadam     Name: Malahat                                                                     

Title of Thesis :  Survey on the effect of 2 percent dhydration on the heart rate deflection 

point (HRDP) in young Wrestlers. 

Supervisor: Marefat Siahkohian (prof)         Advisor: Lotfali bolboli (Ph.D) 

   Graduate Degree M.Sc.   

 Major: Physical Education and Sport Scien              Specialty:Applied Sport Physchology  

 University: Mohaghegh Ardabili              Faculty: Educational Sciences  and psychology   

Graduation date:  05/09/2015                       Number of pages:84                                        

Abstract: 

    Introduction: Heart rate deflection point (HRDP) playes an important role in predicting 

anaerobic threshold and monitoring athletes training schedule. Despite some research, the 

physiological mechanisms invilved in occurrence of the HRDP remains to be fully 

elucidated. 

Aim: The aim of this study was to investigate the effects of 2 percent dhydration  on the 

heart rate deflection point (HRDP) in young wrestlers.  

Methods: In a semi-experimental , twelve young wrestlers ,healthy and active from Ardabi 

with an age range (0/9±19/93) were randomly divided into two groups: experimental (n=6) 

and control (n=6). This research includes two phase. all subjects at the first stage 

performed the protocol (Exercise protocol began with a 75% maximum heart rate and 

treadmill speed of 2 kilometers per hour, per minute) run . In the second stage went to dry 

sauna, until 2 percent dhydration was happend. Then performed protocol again.  

Results: Results showed that 2percent dhydration significantly affected on the heart rate 

deflection point (p≤0.05).  

Discussion: This valuable showed that  2 persent dhydration has positive effects on the 

heart rate deflection point in young wrestler. 

 

Keywords: Heart rate deflection point, the protocol depends on the individual anaerobic 

threshold, dhydration. 
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