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  فعال

  پروفسور معرفت سیاه کوهیان: راهنما استاد  

                        عباس معمارباشی پروفسورر: مشاو استاد  
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    108ات: صفح تعداد  18/11/1394دفاع:  تاریخی        و روانشناس یتیلوم ترب: عدانشکده  اردبیلی محقق :دانشگاه

  :چکیده

با پروتکل هوازي و بی ) برآورد شده VO2maxارزیابی همگرایی حداکثر اکسیژن مصرفی (هدف از این پژوهش،  هدف:

   بود. هوازي در مردان فعال

ــار:  ــامل   روش ک ــق ش ــاي تحقی ــودنی ه ــود   10آزم ــال ب ــرد فع ــجوي م ــن( دانش ــال، وزن78/20±66/1س  44/70±76/9س

ــد  ــوگرم، ق ــانتی83/173 ±06/8کیل ــی  س ــد چرب ــر، درص ــهدر  .)34/16/ ±06/4مت ــن مطالع ــای ــه  دنی و، آزم ــق برنام ــا طب ه

حضــور  هــاي مشــخص شــدهاجــراي پروتکــل ورزشــی دانشــگاه محقــق اردبیلــی بــراي در آزمایشــگاه فیزیولــوژي زمـان بنــدي 

کـه زمـان اجـراي طـرح      سـاعت اجـرا کـرد    72ي ي مجـزا بـا فاصـله   یافتند.  هر آزمودنی یـک پروتکـل را دوبـار در دو جلسـه    

پروتکـل بـروس و پروتکـل وابسـته بـه      هـاي تحقیـق شـامل    در یک سـاعت مشـخص انجـام گرفـت. پروتکـل      آزمودنیبراي هر 

کوهیــان، روي نــوارگردان بــود. در طــول اجــراي پروتکــل هــاي تمرینــی، تغییــرات ضــربان  فــرد طراحــی شــده توســط ســیاه

  .قلب آزمودنی ها با استفاده از دستگاه تله متري لحظه به لحظه ثبت می شد

دسته بندي کردن اطالعات ،تبدیل اطالعات دسته بندي هاي آماري توصیفی نظیر  به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش

آلتمن  -از مدل گرافیکی بالند  .استفاده شد شده به جداول فراوانی ،تنظیم درصد فراوانی و میانگین و انحراف استاندارد متغیرها

و آزمون،  دو اجرایی و فیزیولوژیک هاي ویژگی بین رابطه بررسی براي همبستگی پیرسون آزمون براي ارزیابی همگرایی و از

  .استفاده شدهمبسته   Tبراي ارزیابی تغییرات درون گروهی از

 در برآورد مقادیر حداکثر اکسیژن مصرفی همگرایی ندارندبروس و وابسته به فرد نشان داد که دو آزمون  ها:یافته

)0696/0ICC=میانگین مقادیر حداکثر اکسیژن مصرفی برآورد شده از دو روش مشخص شد که آزمون مقایسه عالوه با  ). به

 بیش از حد واقعی برآورد می نمایدوابسته به فرد نسبت به آزمون نوار گردان بروس، مقادیر حداکثر اکسیژن مصرفی را 

  .) 55/66=  آزمون وابسته به فرد یمصرف ژنیحداکثر اکس نیانگیمو  28/54=  آزمون بروس یمصرف ژنیحداکثر اکس (میانگین

: نتایج حاصله از پژوهش حاضر نشان داد که دو پروتکل بروس و پروتکل وابسته به فرد در برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی گیرينتیجه

بروس با تخمین همگرایی مناسبی نداشته و مقادیر اکسیژن مصرفی بیشینه به دست آمده از پروتکل وابسته به فرد نسبت به پروتکل 

  .بیشتري همراه است. بنابراین دو پروتکل یاد شده احتماال جایگزین مناسبی در برآورد اکسیژن مصرفی بیشینه براي هم دیگر نمی باشند

  

  ، افراد فعال.و بی هوازي پروتکل هوازي ،)VO2maxحداکثر اکسیژن مصرفی (: ها دواژهیکل
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  مقدمه - 1- 1

حفظ سالمتی ملل و ایجاد تحول در جوامع مختلف همانند اکتشافات و اختراعات در زندگی بشر حائز اهمیت 

دو قرن تالش ها، تحقیق ها و آزمایش هاي علمی سبب شدند که تربیت بدنی به صورت علم  است. در مدت کمتر از

  جداگانه اي در آید و انجام فعالیت بدنی براي مردم جوامع صنعتی، جنبه حیاتی پیدا کند.

سیله پژوهش هاي امروزه نیاز به ورزش و تمرین در حفظ و بهبود تندرستی و کارآیی به شکلی قانع کننده، به و           

پزشکی، فیزیولوژي و دیگر رشته هاي وابسته ثابت شده است. در نتیجه پژوهش علمی یاد شده، درك ما از آمادگی 

، در سال هاي اخیر به طور معنی دار و قابل توجهی افزایش یافته است. خصوصا ساختارهاي آناتومیکی و 1جسمانی

عضالت که با فعالیت هاي بدنی ارتباط پیدا می کنند. یافته هاي  فیزیولوژیکی قلب و گردش خون، شش ها، تنفس و

جدیدي که از این پژوهش ها به دست آمده است، ما را به سوي ارزیابی بیشتر اصولی هدایت می کند که برنامه هاي 

  علمی آمادگی جسمانی بر آن ها استوارند.

اد، خصوصا کودکان و نوجوانان به عنوان قشر آینده ساز یکی از راه هاي ایجاد و حفظ آمادگی جسمانی در افر         

جامعه، تربیت معلمین ورزش زبده، متخصص و دل سوز است و این وظیفه بر عهده مسئولین آموزش عالی نهاده شده 

است. به همین دلیل شایسته است که مسئولین با انتخاب آزمون هاي مناسب و مطمئن از میان داوطلبان این حرفه 

را انتخاب کنند که هر چه بیشتر زمینه فراگیري مهارت ها و علوم مربوطه را دارا باشند، زیرا نیروها و امکانات  افرادي

  مادي و معنوي فراوانی صرف دانشجویان می شود و سالمتی و تندرستی آن ها امکان بهره برداري مطلوب را باال می برد. 

نیاز به قابلیت هاي فیزیکی و فیزیولوژیکی خاص دارد و با توجه به اصل از آنجا که موفقیت در هر رشته ورزشی         

ویژگی تمرین که منجر به بهبود قابلیت خاصی در ورزشکار می شود، می توان گفت نخستین گام در گزینش ورزشکار 

ی ویژه مورد توجه شناخت دقیق قابلیت هاي فردي او می باشد و در پی آن ارزیابی و اندازه گیري اثرات و نتایج تمرین

  .)1383گایینی و رجبی، ( قرار می گیرد

هاي مختلفی براي آگاهی ورزشکاران از وضعیت آمادگی تنفسی خود ارائه شده است. لذا روش خاصی براي  روش

شود. در برخی  تعیین آمادگی تنفسی تمام افراد وجود ندارد و با توجه به جوامع مختلف روش خاصی پیشنهاد می

اند. مطالعه  هاي مختلف براي افراد مختلف نموده محققین براي تعیین روش برتر، اقدام به اعتبار یابی آزمونمطالعات، 

                                                 
1. Physical Fitness 
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تنفسی افراد فعال صورت گرفته -حاضر نیز در اقدامی مشابه به منظور تعیین یک روش برتر تعیین کننده آمادگی قلبی

  است.

جسمانی است. برخورداري از آمادگی هوازي هم از براي  هاي آمادگی آمادگی قلبی تنفسی از مهم ترین فاکتور

هاي ارزیابی آمادگی جسمانی گنجانده  سالمتی و هم به خاطر عملکرد بهینه اهمیت زیادي دارد و از این رو باید در برنامه

کسیژن ). هدف اصلی اندازه گیري استقامت قلبی تنفسی، تعیین ظرفیت بدن با کمک حداکثر ا1384شفیع زاده، (شود 

هاي شدید در واحد زمان توسط  مصرفی است. به عبارت دیگر، تعیین بیشترین مقدار مصرف اکسیژن هنگام فعالیت

شود. ارزیابی میزان دقیق جذب  ) یاد میVO2maxگیرد که با نام حداکثر اکسیژن مصرفی ( هاي بدن صورت می یاخته

، اما این روش نیاز به صرف وقت زیاد و تجهیزات پیشرفته هاي آزمایشگاهی امکان پذیر است؛ اکسیژن از طریق آزمون

توانیم بطور غیرمستقیم و با اندازه گیري ضربان قلب به هنگام فعالیت  دارد که مقرون به صرفه نیست. به جاي آن می

  ).1384مک گالین، ( ورزشی اکسیژن مصرفی را اندازه گیري کنیم

وازي، اطالعات جزئی گران بهایی را در مورد سطح سالمت افراد ارزیابی دقیق همه اجزاي مختلف ظرفیت کار ه

به دست می دهد. اما ارزیابی آن پیچیده و زمان بر است. بنابراین امکانات آسان تري براي پیش بینی تندرستی در جوامع 

تیجه گرفت باید جستجو شود. از تحقیقات زیادي که در این زمینه در سال هاي گذشته صورت گرفته است می توان ن

حداکثر اکسیژن مصرفی بهترین شاخص توصیفی ظرفیت کار هوازي است، زیرا این شاخص به طور قابل توجهی با 

فاکتورهاي مختلف فیزیولوژیک در ارتباط است. در طی سال هاي گذشته تعداد قابل توجهی آزمون براي اندازه گیري 

ن هایی که براي اندازه گیري حداکثر اکسیژن مصرفی مورد حداکثر اکسیژن مصرفی توسعه یافته است. از جمله آزمو

استفاده قرار می گیرد، آزمون آزمایشگاهی بروس است که براي آزمودن توان هوازي به تجهیزات و محیط آزمایشگاهی 

ی شود. نیاز دارد. عالوه بر این موارد، در آزمون بروس دو عامل شیب و زمان موجب ناراحتی و اتالف وقت آزمودنی ها م

به همین منظور، ره یافت هاي دیگري براي ارزیابی ساده تر ظرفیت کار هوازي پیشنهاد شده اند. یک نمونه از این راه 

حل هاي پیشنهادي براي اندازه گیري حداکثر اکسیژن مصرفی، استفاده از آزمون وابسته به فرد است که بدون نیاز به 

قادر است ارزیابی نسبتا مناسبی از سطوح ظرفیت کار هوازي ارائه دهد. به نظر شیب و زمان زیاد و عدم ناراحتی افراد، 

می رسد با انجام تحقیقات بیشتر در زمینه مطالعه میزان همگرایی آزمون هاي آزماشگاهی و میدانی، بتوان نقش مهمی 

  در برطرف ساختن کمبودهاي موجود ایفا نمود.

  

  بیان مساله - 2- 1

تنفسی و عوامل موثر بر آن به دلیل اهمیت خاصی که در سالمتی و تندرستی دارد، از  –بررسی آمادگی قلبی 

دیر باز مورد عالقه محققان بوده است و آنان را به فراخور زمان خویش از زمان هاي گوناگون براي تعیین سطح آمادگی 

سمانی بیشتر می شود و در این جسمانی استفاده کرده اند. به هر حال، دانش بشري روز به روز درباره آمادگی ج

خصوص، یافته هاي تازه تري به دست می آید. از میان اطالعات تازه در مورد آمادگی جسمانی، تقسیم آن به دو بخش؛ 
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گایینی، آمادگی جسمانی وابسته به ورزش و آمادگی جسمانی وابسته به بهداشت از اهمیت خاصی برخوردار است (

1373.(  

جسمانی که بیشتر با خطرات تهدید کننده سالمتی در ارتباط است، آمادگی قلبی  مولفه کلیدي آمادگی 

عروقی یا قلبی تنفسی است. این شاخص نشان دهنده سطح آمادگی قلب و سیستم قلبی عروقی یا تنفسی می باشد. 

خطر بروز بیماري آمادگی قلبی عروقی نسبت به دیگر شاخص هاي فعالیت بدنی یا تمرین ارتباط بیشتر و مهم تري با 

؛ 1992؛ آرایس و همکاران، 1385ترتیبیان و همکاران، هاي قلبی عروقی و یا دیگر عوامل مرگ و میر زودرس دارد (

). همچنین بر اساس تحقیقات میشل و همکارانش در 1992؛ هیئن، 1988؛ اکلوند و همکاران، 2002بایرن و همکاران، 

عروقی پایین برآورد کننده قوي و مستقل وقوع سندرم متابولیک در مردان مشخص گردید که آمادگی قلبی  2005سال 

  ). 2005، میشل و همکارانو زنان است (

سالمتی و هم عملکرد ورزشی براي انسان ضروري است و  بعدبرخورداري از سطح مطلوب آمادگی هوازي هم از 

). 1989بالیر و همکاران، (تنفسی باشد  -امت قلبیبنابراین هر برنامه ارزیابی آمادگی جسمانی باید شامل سنجش استق

تنفسی، تعیین ظرفیت بدن با کمک حداکثر اکسیژن مصرفی است. به عبارت  - روش اصلی براي ارزیابی استقامت قلبی

که با  شودهاي بدن صورت می هاي شدید در واحد زمان توسط یاختهدیگر، تعیین بیشترین مقدار مصرفی هنگام فعالیت

 است پذیر هاي آزمایشگاهی امکاننشود. ارزیابی دقیق جذب اکسیژن از طریق آزمویاکثر اکسیژن مصرفی یاد محدنام 

  ).1998 ز و همکاران،هریو(
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ارزیابی توان هوازي یا اکسیژن مصرفی بیشینه به عنوان یک شاخص معتبر براي تعیین وضعیت آمادگی 

جسمانی در بیشتر رشته هاي ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص، ظرفیت کار جسمانی ورزشکاران و افراد 

؛ رجبی 1378؛ رحمانی نیا، 1378؛ ابراهیم، 1374را ارزیابی می کند (رحمانی نیا، درگیر در برنامه هاي ورزشی مختلف 

). فیزیولوژیست هاي ورزشی حداکثر اکسیژن مصرفی را به صورت حداکثر حجم اکسیژنی که بدن در 1380و همکاران، 

). و آن را بر 2005؛ پارکز، 2005هاگت و همکاران، طول ورزش هاي استقامتی می تواند مصرف کند تعریف می کنند (

  ).2009کامپیون، تر اکسیژن مصرفی به ازاي هر کیلوگرم از وزن بدن در هر دقیقه بیان می کنند (حسب میلی لی

برخورداري از سطح مطلوب آمادگی هوازي، هم براي سالمتی و هم عملکرد ورزشی براي انسان ضروري است 

نجش استقامت قلبی تنفسی باشد ). بنابراین، هر برنامه ارزیابی آمادگی جسمانی باید شامل ارزیابی س2003کاسمید، (

  ).2005(مالک، 

 ي مالكها روش عنوان به مستقیم بیشینه يها آزمون با توان می را (VO2max) مصرفی اکسیژن حداکثر

 و اند پرهزینه ها روش این ).1385ترتیبیان و خورشیدي، ( کرد گیري تنفسی اندازه گازهاي تحلیل و تجزیه روش مانند

 روي نوارگردان بروس بیشینه آزمون مانند ي بیشینه غیرمستقیمها آزمون بنابراین، دارند. نیاز کارآزموده به پرسنل

 باید طوري آزمون ارزیابی ). در1998و همکاران،  1ویهرز( کنند برآورد می فعالیت را  VO2maxکه اند شده طراحی

 -قلبی دستگاه که باشد اي اندازه به آن وشدت مدت و کند درگیر را بیشتري عضالنی يها که گروه باشد شده طراحی

 بیشتري دقت زیاد احتمال به با را سالم افراد VO2max  اي دقیقه 8- 12ورزشی پروتکل یک باشد. سازگار آن عروقی با

 در آن کمترین  و زدن پله و دویدن يها آزمون در VO2max ). بیشترین1389سیاه کوهیان و هوانلو، میکند( برآورد

همچنین میتوان از نسبت تعداد ضربان قلب بیشینه بر  ). 3-11است( آمده بدست دستی کارسنج روي يها آزمون

  ). 1385گایینی و رجبی، ( آنها را تخمین زد VO2maxتعدادضربان استراحت در افراد ورزیده 

) براي ارزیابی پایایی پروتکل نوار گردان گرکین پژوهشی را با عنوان ارزیابی آزمون نوار 2004مییر و گیبسون (

مرد و زن سالم دو آزمون گرکین و  54گردان به عنوان یک برآورد کننده ظرفیت هوازي انجام دادند. در این تحقیق 

 (VO2max)از این بود که آزمون گرکین حداکثر اکسیژن مصرفی دویدن بر روي نوار گردان را اجرا کردند. نتایج حاکی 

 (VO2max)را بیشتر از حد واقعی برآورد می کند و نباید از آن به عنوان برآورد کننده مطلوب حداکثر اکسیژن مصرفی 

  ).2004ییر و گیبسون، استفاده شود (م

بار آزمون هاي کانکانی قدیم و جدید در ) با عنوان تعیین اعت1386در پژوهشی که توسط نیکویی و همکاران (

مرد ورزشکار سه آزمون فزاینده را در سه جلسه جداگانه انجام دادند و میزان  15برآورد آستانه بی هوازي انجام شد، 

همبستگی بین متغیرهاي (ضربان قلب، الکتات و سرعت دویدن) معادل با آستانه برآورد شده توسط آزمون هاي کانکانی 

دید با آزمون کانکانی جدید با آزمون الکتات محاسبه شد. بین ضربان قلب و سرعت دویدن معادل با آستانه قدیم و ج

برآورد شده به وسیله آزمون هاي کانکانی جدید با ضربان قلب و سرعت آستانه الکتات همبستگی معناداري به دست آمد 

                                                 
1. Vehers et al. 
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تغیرهاي معنی دار نبود. نتایج این تحقیق نشان داد که ولی در آزمون کانکانی قدیم این همبستگی بین هیچ کدام از م

آزمون کانکانی جدید نسبت به آزمون کانکانی قدیم از اعتبار الزم براي برآورد آستانه بی هوازي برخوردار می باشد 

  ).1386نیکویی و همکاران، (

- اي تمرینی کمک میهتنفسی به تشخیص عوامل خطرساز سالمتی و هدایت برنامه- آمادگی قلبی يهاآزمون

ها در ادامه گیري میزان پیشرفت ورزشکاران و کمک به تداوم انگیزش آنتوانند در اندازهها میکنند. همچنین این آزمون

تنفسی دنبال - هاي) تمرینی قلبی(پروتکل يبرنامه تمرینی موثر واقع شوند. بنابراین با توجه به هدفی که اجراي قرادادها

هاي ورزشی و یا مربیان متخصص به اجرا درآیند. اي، فیزیولوژیستتوانند توسط پزشکان حرفهیم هاکنند، آزمونمی

گیرند، شامل قرادادهاي هاي آمادگی قلبی تنفسی که براي تشخیص مشکالت قلبی ریوي مورد استفاده قرار میآزمون

ها باشند در این نوع آزمونکارسنج پایی می ورزشی دویدن یا راه رفتن بر روي نوارگردان یا رکاب زدن بر روي دوچرخه

ضربان قلب، فشار خون و نوار الکترودیوگرافی که در طول مراحل مختلف اجراي ورزشی و دوره برگشت به حالت اولیه 

گر در تشخیص این مسئله کمک خواهد کرد که آیا عملکرد قلب در طول مراحل اجراي آزمون و شود، به آزمونثبت می

ت به حالت اولیه در حالت طبیعی بوده است یا خیر؟ در برخی موارد براي ارزیابی کارایی تنفسی افراد در طول دوره برگش

شود. آزمون تنفسی از تجهیزات اندازه گیري میزان اکسیژن مصرفی استفاده می-هاي آمادگی قلبیاجراي آزمون

تنفسی افراد، مدت زمان اجراي قراداد و میزان کار -توانند در تعیین سطوح آمادگی قلبینوارگردان و چرخ کارسنج می

  ).1999، 1گیرد (نیمانانجام شده توسط آزمودنی در حین اجراي قرارداد مورد استفاده قرار می

شود و امکانات موجود براي انجام تنفسی، با توجه به اهداف آزمون، شخصی که آزمون می- سنجش آمادگی قلبی

انتخاب یک آزمون بستگی به عوامل مختلفی دارد. افراد از نظر سن، سطح آمادگی،  آزمون متفاوت است؛ بنابراین

کلید تمرینات استقامتی، «گوید: عروقی متفاوت هستند کنت کوپر می-هاي قلبیمشکالت جسمانی و خطر بیماري

ن مصرفی، در اگر چه حداکثر اکسیژ». اکسیژن مصرفی است و حداکثر اکسیژن مصرفی، بهترین معیار آمادگی است

تعیین استقامت بسیار مهم است ولی این عامل، تنها یکی از چند شاخصی است که براي موفقیت در دو استقامت الزم 

  ).1383است (گائیینی، 

ترین آزمون در این مرکز دهد که آزمون نوارگردان، رایجمرکز آزمون ورزشی نشان می 1400یک بررسی ملی از 

درصد) قرار دارد. از میان  12درصد) و باالخره آزمون پله ( 17ي کارسنج (آن دوچرخهدرصد) و پس از  71است (

). آزمون 4) می باشد (7/9) و آزمون بالک (5/65هاي مورد استفاده، آزمون بروس (هاي نوارگردان، بیشترین روشآزمون

به نام تست ورزش معروف می  ي پزشکیاست که در حیطه Vo2 maxترین آزمون سنجش بروس از معتبرترین و رایج

  ).2007کاتانئو و همکاران، باشد (

ي گازها (روش آزمایشگاهی) به دلیل برخی مالحظات هاي مجهز تجزیهاز آن جایی که استفاده از دستگاه

- ونهاي میدانی، به خصوص بروس و سایر آزمباشد، استفاده از آزمونفیزیولوژیکی و اجرایی براي همگان امکان پذیر نمی

                                                 
1. Niman 
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). اما این سوال وجود دارد که چه تفاوت هاي فیزیولوژیکی از جمله 1390عزیزان، ها رواج بیشتري پیدا کرده است (

VO2max ها وجود دارد؟بین این آزمون  

  

  اهمیت و ضرورت تحقیق - 3- 1

اخیر در تکنولوژي و افزایش سطح رفاه جوامع توسعه یافته و در حال توسعه موجب گردیده تا از  يپیشرفت ها

یک سو کم تحرکی و از سوي دیگر استرس هاي اجتماعی و محیطی زندگی شهرنشینی منجر به بروز مشکالتی در سطح 

دیده تا در بین جوامع مختلف . این مسئله موجب گرشودسالمتی جوامع و کاهش طول عمر افراد در سطوح جمعیتی 

. شودشناسایی فاکتورهاي خطرساز سالمتی و عوامل مرگ و میر زودرس به صورت اپیدمیک از اهمیت ویژه اي برخوردار 

پیش بینی عوامل خطرساز براي سالمت افراد شناسایی شده است اما ارائه شاخصی ساده و  براياگر چه روش هاي زیادي 

کاربردي براي تشخیص درصد آمادگی افراد نسیت به عوامل خطرساز سالمتی و اینکه افراد بیاموزند چگونه آمادگی قلبی 

  ). 2004دهند، ضروري به نظر می رسد (فارست، عروقی خود را افزایش  –

ویژگی هاي روانی و جسمانی ورزشکاران یکی از مهم ترین عوامل موثر براي نیل به عملکردهاي ورزشی ارزیابی 

باال، حین تمرین و مسابقه به شمار می رود. فیزیولوژیست هاي ورزشی به همراه متخصصان آمادگی جسمانی همواره 

و فیزیولوژیکی ورزشکاران اعم از زنان و  درصدد آن هستند تا با استفاده از آزمون هاي مختلف، وضعیت هاي فیزیکی

). با 1381ی مشخص مورد ارزیابی قرار دهند (نمازي زاده، مردان را براي ارائه برنامه تمرینات مناسب در یک دوره زمان

هاي تنفسی یا توان هوازي به عنوان اساسی ترین عنصر آمادگی جسمانی، از ویژگی  –این حال ارزیابی آمادگی قلبی 

ارزیابی آزمایشگاهی توان هوازي یا تعیین اکسیژن مصرفی بیشینه ). 1382؛ گایینی، 1381شیخ، برخوردار است (خاصی 

استفاده قرار می گیرند (شیخ، به دلیل ضرورت استفاده از تجهیزات پیشرفته و به کارگیري نیروهاي متخصص کمتر مورد 

رفی بیشینه براي همگان غیرقابل دسترس خواهد بود. تاکنون ). از این رو، اندازه گیري اکسیژن مص1369؛ شیور، 1381

رایمینگ براي برآورد اکسیژن مصرفی بیشینه  –آزمون هاي آزمایشگاهی استاندارد و روایی مانند بالک، بروس و آستراند 

یزات آزمایشگاهی طراحی شده است. اما هزینه باالي مورد استفاده براي تهیه و تامین وسایل و امکانات الزم و کمبود تجه

در کشور و همچنین درد عضالنی ناشی از فشار این آزمون ها فرصت اندازه گیري هاي گروهی را از مربیان خواهد گرفت 

). با ابن حال برخی از آزمون ها به کمک شاخص هاي اجراي ساده مانند زمان راه رفتن و ضربان پس از 1382گایینی، (

  ). 1382؛ سیاه کوهیان، 1382؛ گایینی، 1381برآورد می کنند (بیات،  ینه رافعالیت، اکسیژن مصرفی بیش

کند، بسیار مهم است. زمانی که تغییرات در آمادگی را ارزیابی می VO2maxهاي ارزیابی تکرارپذیري روش

-کن میتغییرات بزرگ در تکرار آزمایش، آن را از نظر آماري براي جدا کردن خطاي تصادفی از تغییرات صحیح غیر مم

). در این بین، پیشرفت چشم گیر علم و دانش بشري و مستثنی نبودن علوم ورزشی از این مقوله و 2005 ،1سازد(گري

هاي ورزشی موجب تسهیل تعیین و برآورد ظرفیت گیري، ساخت انواع پروتکلهاي اندازهگسترش روز افزون ابزار و روش

                                                 
1. Garry 
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تنفسی می  - حداکثر اکسیژن مصرفی که از اجزاي مهم آمادگی قلبیهاي ورزشی شده است. هم چنین براي برآورد 

ي هاي آزمایشگاهی به دلیل هزینههاي مختلفی (آزمایشگاهی و میدانی) وجود دارد. لذا با توجه به اینکه روشباشد، روش

زینه و زمان اندك و گیري، بر آن شدیم با صرف هباال و تجهیزات گران قیمت و عدم دسترسی همگان به این روش اندازه

گیري کرده و براي طراحی برنامه هاي ورزشی عدم نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی بتوانیم متغیرهاي مورد نظر را اندازه

  موثر و مناسب در اختیار جامعه ورزشی به خصوص ورزشکاران، قرار بدهیم.

طراحی و  VO2maxزیادي براي تعیین  هاي تمرینی نسبتاًي تحقیق در حال حاضر پروتکلبا توجه به پیشینه   

به دلیل وجود نتایج مختلف در ادبیات  VO2maxهاي تعیین ارائه شده است. این در حالی است که پایایی پروتکل

نظر به اینکه آزمون وابسته به فرد از جمله آزمون هاي ساده اي هستند که به علت  تحقیق، هنوز کامال روشن نیست.

سادگی و عدم فشار بیش از حد و نبود شیب در این آزمون، می تواند براي گروه هاي زیادي از افراد فغال مورد استفاده 

ج از کشور در این زمینه، اندك می باشد، قرار گیرد. هم چنین با توجه به اینکه مطالعات انجام شده در داخل کشور و خار

ضرورت ایجاب می کند براي دست یابی به یک آزمون روا، قابل دسترس و کم درد، همگرایی آزمون بروس و وابسته به 

  فرد براي برآورد اکسیژن مصرفی بیشینه در افراد فعال مورد ارزیابی قرار گیرد.

تنفسی را فراهم می کند با انجام این پژوهش  –یق تر آمادگی قلبی در واقع اعتباریابی آزمون، امکان ارزیابی دق

همچنین می توان به برازش معادالت جدید و دقیق تر پرداخت که این می تواند براي ارزیابی دقیق عملکرد و پیشرفت 

هاي ورزشی که  ورزشکاران با حداقل زمان و فشار روي عضالت استفاده شود و نیز پایگاه هاي قهرمانی کشور و باشگاه

  ).1382 ،کمک قابل توجهی نماید (سپاسی و نوربخش همواره به دنبال آزمونی معتبر براي استفاده هستند

  

  اهداف پژوهش - 4- 1

  هدف کلی -1- 4- 1

ارزیابی همگرایی بین حداکثر اکسیژن مصرفی برآورد شده با پروتکل هاي هدف کلی از اجراي این پژوهش، 

  .باشدهوازي در مردان فعال میهوازي و بی

  اهداف ویژه -2- 4- 1

  برآورد شده با پروتکل هوازي و بی هوازي در مردان فعال. VO2maxارزیابی همگرایی بین  -1

  هوازي برآورد شده با پروتکل هوازي و بی هوازي.ي بیارزیابی همگرایی بین آستانه -2

  ).LTP2ي تهویه اي دوم (و آستانهبروس  VO2maxارزیابی همگرایی بین  -3

  .).LTP2ي تهویه اي دوم (آستانهو  وابسته به فرد VO2maxارزیابی همگرایی بین  -4

  برآورد شده با پروتکل هوازي. VO2maxدر  LTP2تعیین نقطه درصدي  -5

  برآورد شده با پروتکل هوازي. VO2maxدر  LTP1تعیین نقطه درصدي  -6

  برآورد شده با پروتکل بی هوازي. VO2maxدر  LTP2تعیین نقطه درصدي  -7
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  برآورد شده با پروتکل بی هوازي. VO2maxدر  LTP1تعیین نقطه درصدي  -8

  

  فرضیات تحقیق - 5- 1

  برآورد شده با پروتکل هوازي و بی هوازي وجود دارد. VO2maxهمگرایی باالیی بین  -1

  و بی هوازي وجود دارد. هوازي برآورد شده با پروتکل هوازيي بیهمگرایی باالیی بین آستانه -2

  ) وجود دارد.LTP2ي تهویه اي دوم (و آستانهبروس  VO2maxارتباط معنی داري بین  -3

  ) وجود دارد.LTP2( ي تهویه اي دومو آستانهپروتکل وابسته به فرد  VO2maxارتباط معنی داري بین  -4

  

  سواالت تحقیق - 6- 1

1- LTP2  در چند درصديVO2max برآورد شده با پروتکل هوازي قرار دارد؟ 

2- LTP1  در چند درصديVO2max برآورد شده با پروتکل هوازي قرار دارد؟ 

3- LTP2  در چند درصديVO2max برآورد شده با پروتکل بی هوازي قرار دارد؟ 

4- LTP2  در چند درصديVO2max برآورد شده با پروتکل بی هوازي قرار دارد؟  

  

  محدودیت هاي تحقیق - 7- 1

  محدودیت هاي قابل کنترل -1- 7- 1

الشعاع قرار دهد، مواجه تواند نتایج پژوهشی را تحتدر اجراي پژوهش حاضر، با برخی از عوامل دخیل که می

توان به کالیبره کردن ابزار اندازه ها را در کنترل خود درآورده است، میبود. از جمله این عوامل که محقق آن یمخواه

 و آزمونگر گیري اندازه مکان و زمان آزمایشگاهی، ابزار و وسایل از استفاده جنس، دامنه سنی،ها و همچنین گیري داده

ها یتعیین سطوح فعالیت روزانه و عادات زندگی نمونه هاي مورد مطالعه، اشاره نمود. بعالوه از آنجایی که آزمودن یکسان،

توانند در نتایج آزمون موثر باشند یمون وعواملی که متحت اختیار آزمونگر قرار نداشته اند نسبت به اهداف انجام آز

عفونی مزمن و حاد، عدم مصرف دارو هاي  يهايماریتوان به عدم ابتال به بیاند، که از جمله این موارد متوجیه شده

دیگر، با توجه به به عبارت خاص در روز آزمون و روز قبل از آن، و انجام فعالیت بدنی در روز آزمون و غیره اشاره کرد. 

امکانات موجود، مجري طرح سعی نموده که عمده عوامل موثري که  ممکن بوده بر نتایج تحقیق اثر گذار باشد را کنترل 

  نماید.
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 محدودیت هاي غیر قابل کنترل -2- 7- 1

 ها نخواهند بود. ازبرخی از عوامل اثرگذار به نتایج پژوهش وجود خواهد داشت که پژوهشگر قادر به کنترل آن

توان به وضعیت تغذیه، مصرف مواد دارویی، میزان خواب و به طور کلی عوامل روانی به هنگام اجراي جمله این عوامل می

  عروقی اشاره نمود. - گیري کارایی قلبی آزمون اندازه

  

  تعاریف واژگان و اصطالحات تحقیق - 8- 1

  اکسیژن مصرفی بیشینه -1- 8- 1

فعالیت و با اعمال بار اضافی به فالت می رسد یا تنها  نقطه اي که در آن میزان اکسیژن مصرفی حین انجام

نام دیگري است که براي  VO2maxافزایش ناچیزي پیدا می کند. اکسیژن دریافتی بیشینه، توان هوازي بیشینه یا 

؛ 1379؛ گایینی، 1380؛ رجبی و همکاران، 1382سپاسی و نوربخش، اکسیژن مصرفی بیشینه در نظر گرفته می شود (

؛ هولی، 1992؛ بونس و همکاران، 1379؛ ناظم و محمدي، 1379؛ خالدان، 1369؛ جلیلی و گایینی، 1374رحمانی نیا، 

شده است. این عامل  یرفتهپذمعیاري براي سنجش ظرفیت قلبی تنفسی  عنوان به  1). حداکثر اکسیژن مصرفی1993

ظرفیت مصرف  حداکثر .کارایی دستگاه قلبی عروقی استنشانه قدرت تطابق فیزیولوژیکی، براي افزایش زمان فعالیت و 

یکی از  که شود، یمصرفی نامیده م یژناکسیژن هنگام ورزش بیشینه یا اوج مصرف اکسیژن تحت عنوان حداکثر اکس

. کندها در فیزیولوژي ورزشی است که ظرفیت فرد را براي مصرف، انتقال و دریافت اکسیژن بیان می یريگ اندازهترین  یجرا

ي مختلف ها برنامهیژه در مقایسه گروها یا افراد با یکدیگر یا ارزیابی و بهمقادیر واقعی و عینی حداکثر اکسیژن مصرفی، 

). مقادیر حداکثر اکسیژن 1973، 1995، 2گایتوناست (یزیولوژیکی و بالینی زیادي برخوردار فتمرینی، از اهمیت 

ا نسبی (میلی لیتر به ازاي هر کیلوگرم از وزن و یا توده بدون چربی در مصرفی به صورت مطلق (میلی لیتر در دقیقه) ی

یشینه اکسیژن مصرفی ب). در این تحقیق 1385ترتیبیان و خورشیدي، دقیقه) مورد محاسبه یا برآورد قرار می گیرد (

گذاري هر یک در مسافت پیمده شده، حداکثر زمان اجراي آزمون، سن و یا ضربان قلب آزمودنی ها است که با جاي 

  .اي مربوطه به دست می آیدفرمول ه

  )LTP1اولین نقطه چرخش الکتات ( -2- 8- 1

یابد و مول بر لیتر افزایش میمیلی 2در هنگام افزایش بار کار از شدت پایین به باال میزان الکتات خون تقریباً از 

شود تعریف می  LTP1یابد که تحت عنوان آستانه هوازي یا طور نامتناسب افزایش میبه VE/VO2همچنین میزان 

ي ناریتا در این پژوهش، ضربان قلب تمرینی است که با استفاده از معادله LTP1). منظور از 2000(بودنر و همکاران، 

  ).2012کوهیان وهمکاران، (سیاه محاسبه شد

                                                 
1. Maximum oxygen consumption (vo2max) 
2. Gyton 
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Abstract 
 
Purpose: The aim of this study was to agreement evaluation of estimated maximal oxygen 

uptake (VO2 max) by the aerobic and anaerobic protocols in active men.  

Methods: The subjects of this study included 10 active male students (age 20.78 ± 1.66 years, 
weight 70.44±9.76 kg, height 173.83±8.06 cm, fat 16.34 ± 4.06). Subject performed the two 
protocols in two distinct session with a least 72 hours rest interval. During the exercise 
protocols, changes in heart rate using telemetry minute were recorded. After collection data to 
assess agreement test, the method Bland-Altman and Pearson correlation coeffients used. Also 
to comoaring two protocol, the t-tset used. 
Results: Statical analysis of data indicated that Bruce and individual dependent protocol had no 
significant agreement (ICC= 0.0696). Also individual dependent protocol in comparison to 
bruce protocol, largely overestimated the maximum oxygen consumption values. 
Conclusion: This study showed that individual dependent and bruce protocl had no significant 
agreement and So two protocol are not may be a good alternative for estimating maximum 
oxygen consumption for each other. 

Keywords: Maximum oxygen consumption (VO2max), Aerobic and anaerobic protocol, Active 
men. 
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