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 مقدمه -1-1

  4چی)پلب  باشبد  یمب  جيب را یامر یوزن یها ورزشكاران رشته نیدر ب عيامروزه اقدام به کاهش وزن سر

 .دباش یعنصردر سلول انسان م نيتر یواصل دهد یم لیدو سوم وزن بدن انسان را تشك  اي(. آ  تقر1641،

 گبر يد یورزشب  یها از رشته یاریو بس یبردار  و بوکس جودو تكواندو و وزنه یچون کشت يیها در رشته

 شرکت دررقابت هااسبت  یکسب وزن مناسب برا یروش معمول برا ونیدراسیده قيکاهش وزن از طر

 .)1649، 1لسوني)و

رزشبكاران و  روش همچنبان مبورد اسبتفاده و    نيب وزن ا عيبا وجود خطرات موجود در کاهش سبر 

درصد وزن ببدن را     9/1تواند یم نیانگیو به طور م باشد یم ونیدراسیآن ده  هیکه نت ردیگ یقرار م انیمرب

کباهش   یتو سالمت بدن دارد وح یكيولوژيزیاثرات مخر  برعملكرد ف ديشد ونیدراسیدهد. ده کاهش 

  9نيب را کباهش دهبد )راد   یكيوژولب يزیو ف ینب يعملكبرد تمر  تیظرف   تواند یاز دو درصد آ  بدن م شیب

،1641. ) 

دهد و من بر ببه کباهش     شيرا افزا یدرصد خطرگرمازدگ تواند یم ونیدراسیده شتریسطوح ب یحت

 در    شبرکت  ی(. از طرفب 1641،  1)فرنانبدز  شود گرياز اختالالت د یاریو بس یبافر ستمیسوخت و ساز س

و سبط    نبه یشبدت به   کبه  یر موثر باشد درصورتورزشكا تیدر موفق تواند یم  وزن مناسب در رقابت ها

                                                

1 - Plich 
2 - Wilson 
3 - Radin 
4 - Fernández 
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شده اسبت. در   یافراد معرف یسط  آمادگ نییتع یبرا یمتعدد های  یجسمان یآمادگ یمناسب ورزش برا

 شبود می شودیم دهیمنا  AT هوازییآستانه ب ،هوازییبه ب یهواز سمیطول ورزش، نقطه ع ور از متابول

 (. 1649گیرد )سیاه کوهیان،دگی هوازی مورد استفاده قرار میکه به عنوان شاخصی برای ارزيابی آما

در طی پن اه سال اخیر آستانه الکتات به عنوان يک عامبل تعیبین کننبده ببرای تعیبین ظرفیبت            

استقامتی ورزشكاران به حسا  آمده است و به عنوان وسیله ای قوی برای پیشگويی عملكبرد اسبتقامتی   

گیرد و حاصل کار پژوهش گرانی است که طی پروتكل فزاينبده آسبتانه    رار میورزشكاران مورد استفاده ق

 (. 1645 ،گیرند )رادين الکتات خون را تعیین و از آن برای ارزيابی عملكرد استقامتی بهره می

هبای  های فیزيولبوژيكی قاببل توجبه در فعالیبت    انتقال شدت از هوازی به بی هوازی يكی از متغیر

انبد. از جملبه آسبتانه    های مختلف آن را توصیف کردهدانشمندان علوم ورزشی بخشکه   استقامتی است

OBLAایهوازی تهويهالکتات، آستانه بی
4،OPLA

1  ،HRDP
MLSSو9

هبا نقبش اساسبی در    ، تمام اين 1

ای از متابولیسبم  هوازی ببه عنبوان نقطبه   نمايش برنامه تمرينی و تعیین اجراهای ورزشی دارند. آستانه بی

های تنفسی در ريه در طول ورزش هم ستگی دارد. ببه ع بارت   شود که با تغییرات گازوز تعريف میاسید

هبوازی  ای، آستانه بیهای ورزشی فزاينده در يک شدت خاص، افزايش غیر خطی تهويهديگر، در فعالیت

تولیبدی  و   CO2خون ،آستانه الکتات و افبزايش در  شود و افزايش غیر خطی الکتات ای نامیده میتهويه

FEO2  و افزايش جهشبی در کسبر تزريقبی     OBLAمیلی مول  1سط  الکتات سرخرگی از سط  
5
,O2 

                                                

1
 - The onset blood lactate accumulation (OBLA) 

2 - Onset of Plasma Lactate 
3 - Heart rate deflection point(HRDP) 
4 - Maximal lactate steady-state (MLSS) 
5-  Fraction Ejection Oxygen -  
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 (.1661، 4)گوش شودنامگذاری می ATشود. همه اين نقاط به عنوان نامیده می

          گیبری  هبای انبدازه  هوازی وجود دارد. به طبور کلبی روش  برای تعیین آستانه بیهای مختلفی روش

ايبن دو روش توافبق کلبی وجبود     های تهاجمی و غیر تهاجمی است. ببین  هوازی شامل روشآستانه بی

روش تهباجمی نیازمنبد    تری است،هوازی روش دقیقهای تهاجمی برای تعیین آستانه بی. اما روشندارد

ز اين رو ايبن  نمونه خونی برای تعیین میزان الکتات خون در طول فعالیت فزاينده است. ا پی در گرفتن پی

ای، های غیر تهاجمی بر پايه تغییرات ت بادل گبازی و تهويبه   اما روش امكانات بااليی است. روش نیازمند

، در شبرايم آزمايشبگاهی اسبتوار    (HRDP)بارکار و تعیین نقطه شكست ضربان قلبب يبا    -ضربان قلب

-ن قلب بار کار، در فعالیبت (. نقطه شكست ضربان قلب در منحنی ضربا1،1646)چمورا و همكاران است

 افتد. يابد اتفاق میهوازی انتقال میهای ورزشی فزاينده زمانی که شدت فعالیت ورزشی از هوازی به بی

هبوازی از حالبت خطبی    اين زمانی است که منحنی ضربان قلب بار کار همزمان با روی دادن آستانه ببی 

گرفت. محققبان    ت ساده و غیر تهاجمی صورتبه صور شود. اين روش بسیار مشهود بوده ومنحرف می

، 9)میكولیبک  ها ببه آزمبون کانكبانی ملقبب شبد     گسترش دادند که بعد HRDPاين روش را برای ارزيابی

هوازی مورد توان به عنوان روش غیر تهاجمی بیای است که می. نقطه شكست ضربان قلب پديده(1644

در حیطه آزمايشگاهی و میدانی مبورد ارزيبابی    HRDPرچه (. اگ1،1666بودنر و رودس)استفاده قرار داد. 

نقطه شكست ضربان قلب به  یكيولوژيزیف زمیبه نوع پروتكل دارد. مكان يیباال گیرد، اما وابستگیقرار می

 ریتباث  بررسبی  جملبه  از هبا   زمیمكبان  نيب از ا یبرخب  یرو ببا بررسب   ني. از استیصورت کامل مشخص ن

 باره کاست. ناي در ها از شک و ش ه یمقدار تواند یوزن  بدن، م عياز کاهش سر یناش ونیدراسیده

                                                

1 - Gosh 
2
 - Chmura et al. 

3 - Mequlic 
4 - Bodner et al. 
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 مسئله انیب -1-2

 شرکت درمسابقات ببه سبروزن برسبند.    یتا بتوانند برا کنند یوزن خود را کم م رانیگ یاکثرکشت     

از  یاریاسبت امبا بسب    یو حفب  تبوده عضبالن    یبه اوج اجرا روش مطلبو  کباهش چربب    دنیرس یبرا

 اببد يببدن کباهش    یصبرفا تبوده ببدون چربب      استفاده کنند که ببا آن  يیها م  ورند از روش رانیگ یکشت

  خبود رادر مبدت    از وزن  یاديمقدار ز کنند یم تالش  رانیگ یاز موارد کشت یاری(. در بس1641،  4یستنل)ا

ورزش  ماننبد  يیهبا  ازروش نیکبم کننبد. همچنب    عاتيمحدود کردن مصرف غذاو ما قياز طر  کوتاه  زمان

 رنبد یگ  هبره کباهش وزن خبود ب   یمبدر ببرا   یها وداروهبا  واستفاده ازمسهل یگرسنگ اياستفراغ  و ديشد

درصد آنان سه بار  94تا 49دهد یجوان نشان م رانیگ یدرباره کشت ریاخ قاتیتحق جي(. نتا1646،  1)موگان

 5 تبا  9 از سبونا  نیهمچنب  .کننبد  یوغذا استفاده م عاتياز روش محدودکردن مصرف ما شتریب ايدر هفته 

،  9)کالگبر  رنبد یگ  یمب کباهش وزن بهبره    ی( درصد ببرا 46تا 3 ) یكیپالست یها ل اس  دنیدرصد و پوش

1644        .) 

 هبا  وهیشب  نيا شود.  یدر مسابقه به کار گرفته م یغال ا دو روز ق ل از وزن کش ها وهیش نياز ا ی یترک

 عبات يو تعبادل ما  هبا  هیب کل تیدرجه حرارت بدن و فعال میوتنظ یعروق یبر اعمال قل  يیتنها  به ايهم  با

نوسبان   شيافبزا  نیدارنبد. همچنب   یآثار سوئ یو قدرت و استقامت عضالن یبدن بیو ترک ها تیالكترولو

 بلنبد  مبدت و  برخلق وخودارد و حافظه کوتباه  یوزن( درطول فصل مسابقه آثارمنف شيوزن )کاهش وافزا

 (.1649،  1)وبر دهد یمدت راکاهش م

                                                

1
 - stanly 

2 - Maughan 
3 - Kelager 

4
 - Weber 
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 یاثبرات مختلفب   توانبد  یآن مب  به درجبات   بسته  که  شود یم ونیدراسیمن ر به ده عيکاهش وزن سر

در  يبی وزن ببدن ببه روش آّبزدا   یدرصبد  5اثر کاهش  یبه بررس یقیدر تحق .باشد برعملكرد بدن داشته 

 یمبادگ آ خبب منت یهبا  ریب خبون ومتغ  میو پتاسب  ميسبد  یپس ازآ  رسبان  راتییو تغ تيسونا برهماتوکر

خبم   یهبا  و زمان پاسخ بدن و حداکثر قدرت عضله یا )قدرت واستقامت عضالت کمربند شانه یجسمان

 تا 11 داوطلب  رانیگ یکشت نیازب ینفرآزمودن 96،دهش پرداخته  رانیگ یکننده انگشتان ومچ دست( در کشت

 یخشک ببرا  یناوازسو دندانتخا  ش شاهد و یتصادف  دردوگروه یتهران به صورت تصادف میساله مق 10

درزمان پاسخ ببدن شبده    یکاهش موجب کاهش معنادار نيا ،که نشان داد استفاده شد یدرصد 5 کاهش

 ( .4973 ،ینی)مع  ادنشديا یرییخم کننده انگشتان ومچ تغ یها قدرت عضله درحداکثر یول

 یببر برخب  وزن ببدن   یچهاردرصبد  رکباهش یتاث یو همكاران به بررسب  یگرمحمدخانيد یقیدرتحق

نشبان داد درگبروه    جيپرداختند که نتا  لوگرمیک 45تا 05 رانیگ یدردوگروه کشت یو حرکت یعوامل جسمان

. دارن ببود یمعنبب يبی درگببروه آبزدا رعوامليسببا راتییب دارد. تغ  یدار یمعنبب کبباهش   مطلبق  قببدرت  يبی آبزدا

 انيب ود باعبث کباهش جر  که خب   شروندهیدرگرماباعث تنش پ مدت یطوالن یتهایفعال یدرط ونیدراسیده

ببرون    کاهش باعث  زیو ن دهد یم  شيپالسما را افزا نينفر یسط  نوراپ گريخون پوست شده و از طرف د

در عضبالت   نخبو  انيب . جرشبود  یدرصبد مب   17تبا  43به اندازه  یا کاهش ح م ضربه قياز طر یده قل 

ضبربان قلبب     یدرصبد  46تبا  5شيدر مقابل شاهد افزا دهد یکاهش نشان م به طور مشخص  زین  یاسكلت

 بود.  میخواه

 یا لهیو وسب  نيسبن ش شبدت تمبر    یببرا  یشكست ضربان قلب فاکتورمهم  نقطه نكهيباتوجه به ا

ارت باط   یدر بررسب  میو در واقع نقطه انحراف ضربان قلب از خم مسبتق  ديآ یبه حسا  م نيتمر یطراح

ن بود   و(. 1661دهد )گبوش ،  یرخ م ندهيفزا بار کار کيباشد که در طول  یبار کار و ضربان قلب م نیب
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 ردویتباث  یحاضر به بررسب  قیبر نقطه شكست ضربان قلب تحق ونیدراسیده ریتاث یبررس نهیدر زم قیتحق

 .پردازد یم رانیگ یبر نقطه شكست ضربان قلب کشت ونیدراسیدرصد ده

 قیتحق اتیفرض -1-3

   یمعن ریتاث لیجوان شهر اردب رانیگ یتشكست ضربان قلب کش یبر نقطه ونیدراسی. دو درصد ده4

 دارد. یدار

 ریتباث  لیب جبوان شبهر اردب   رانیگ ینقطه شكست ضربان قلب کشت برزمان ونیدراسی. دو درصد ده1

 دارد. یدار یمعن

 یدار یمعنب  ریتباث  لیب جوان شبهر اردب  رانیگ یکشت نهیشیبر ضربان قلب ب ونیدراسی. دو درصد ده9

 دارد.

 دارییمعنب  ریتباث  لیب جوان شهر اردب رانیگ یکشت یستولیبرفشار خون س ونیدراسی. دو درصد ده1

 دارد.

 یدار یمعنب  ریتباث  لیجوان شبهراردب  رانیگ یکشت یاستوليبر فشار خون د ونیدراسی. دو درصد ده5

 .دارد

 یدار یمعنب  ریتاث لیجوان شهر اردب رانیگ یبرضربان قلب استراحت کشت ونیدراسی. دو درصد ده0

 دارد.

 دارد. یدار یمعن ریتاث لیجوان شهر اردب رانیگ یکشت  تیبرزمان کل فعال ونیدراسیدو درصد ده .7

 

 قیو ضرورت تحق تیاهم -1-4

به حسبا  آمبده    یوزن یدر رشته ها یمشكل اساس کيمحققان به عنوان  یبرا  عيکاهش وزن  سر

 ها  قرار گرفته اند. گزارش یابيمورد ارز عيمتعدد کاهش وزن سر یتا کنون روش ها 4376و از سال 
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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 
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