
 

 

  تاثیر زندگی درارتفاع برسیستم هوازي ورزشکاران نوجوان

  4، ممد امین  کاظمی مطلق3، ربعلی بلبلی2قاسم بستانی املشی1نسرین خدایاري،

  دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه تهران-3و- 2و1

  کارشناسی ارشد تربیت بدنی - 4

  چکیده

هاي نوجوان پسر می باشد. بدین تاثیر زندگی در ارتفاع بر سیستم هوازي فوتبالیستهدف از تحقیق حاضر، بررسی 

متري و  2600متر باالتر ازسطح دریا، ارتفاع  1600براي انجام آزمون در ارتفاع پسر فوتبالیست 15منظور 

ي تست پله سیلهظرفیت هوازي بو متري انتخاب شده و در آزمون مورد نظر شرکت داده شدند. شاخص 1600ریکاوري

متري اندازه  1600متري و بازگشت به ارتفاع  2600متري، صعود به ارتفاع 1600سه دقیقه اي، در سه سطح ارتفاع 

مورد نظر و  شاخصاز آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون همبستگی پیرسون براي تاثیر ارتفاع بر  گیري شد.

. پژوهش نشان داد که ارتفاع بر ظرفیت  ) α = 0/05 (تعیین  شد  05/0داري شد. سطح معنی ارتباط بین آنها استفاده 

با توجه به نتایج بدست آمده چنین می توان ). =205/0p=  ،661/1 fهاي نوجوانان تاثیر ندارد (هوازي فوتبالیست

متولد شده اند به  1600متري در نوجوانان فوتبالیستی که در ارتفاع 2600نتیجه گیري نمود که صعود موقت به ارتفاع 

 دلیل سازگاري با ارتفاع تاثیري بر ظرفیت هوازي آنان ندارد.

 کلید واژه: ارتفاع، ظرفیت هوازي، پسران نوجوان فوتبالیست.

 

  مقدمه 

امروزه متخصصان گذشته از تمرین کافی و صحیح به عوامل متعدد دیگري مانند تغذیه، روانشناسی، وضعیت  

 "تراحت کافی، رابطه با مربی، وضعیت تحصیلی، محیط و غیره اشاره دارند و قویااجتماعی ورزشکار، اس

تواند یک اجراي خوب ورزشی را تضمین نمایید. معتقدند که هرچند تمرین بسیار مهم است اما به تنهایی نمی

 "در بین عواملی که اشاره شد، محیط به دالیل متعددي اهمیت خاصی در بین متخصصان ورزشی خصوصا

فیزیولوژیست هاي ورزشی پیدا کرده است تاجایی که بحث دما، آلودگی، ارتفاع، رطوبت، باد، عمق و بی 

، 1ها را در ارتباط با اجراي ورزشی به خود جلب کرده است.( ریلیوزنی توجه عده زیادي از فیزیولوژیست

1388.( 

انسان وجود داشته است. ارتفاعات هم به  در سالهاي اخیر عالقه زیادي بر اثرات ارتفاعات زیاد بر روي بدن 

عنوان یک محیط براي ورزش و تفریح براي بیشتر مردم استفاده می شود و هم به عنوان یک محیط آموزش و 

 ).2،2003ورزش و هم براي تحقیقات روي سالمتی بدن در شرایط کم اکسیژن استفاده می شود. (کنستانتینی
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  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



متري نسبت به  4150درپژوهشی توان هوازي کوهنوردان را در ارتفاع ) 1381.. اسماعیل زاده و همکاران(

  سطح دریا بررسی نموده که کاهش در توان هوازي را نسبت به سطح دریا مشاهده نمود.

) در تحقیق دیگري تاثیر ارتفاع بر عملکرد ریوي وتوان هوازي مردان ورزشکار را در ارتفاع 1388... فراموشی(

ــاع   و ســطح در 1400، 3600 ــوان هــوازي در ارتف ــا بررســی نمــوده و نشــان داد کــه ت ــه 3600ی ــر نســبت ب مت

متـر بـه علـت کـاهش مقاومـت راه هـاي هـوایی موجـب         3600مترکاهش یافته وصعود موقت به ارتفـاع  1400

  افزایش معنی دار اکثر شاخص هاي عملکرد ریوي می شود .

به ارتفاع به افراد بومی و محلـی نـوعی برتـري     )در تحقیقی که آیا سازگاري دائمی1967( 3گروور و همکاران 

نسبت به شخص غیر بومی تازه وارد در رابطه با مهارتهاي دو خواهد داد به این نتیجه رسیدند که کمبود اکسـیژن  

حاصل از ارتفاع به همان صورتی که روي شخص تازه وارد و ناسازگار به ارتفاع هنگام فعالیت شـدید تـاثیر مـی    

بومی و سازگار به ارتفاع نیز اثر خواهد گذاشت. قهرمـان یـا تیمـی کـه در مسـابقات سـطح        گذارد، روي شخص

دریا کامال موفق بوده است، به همان اندازه نیز در ارتفاع موفق خواهد بود و نتایج  همچنـین نشـان داد کـه رشـته     

  هاي بی هوازي  به طور معکوس تحت تاثیر ارتفاع متوسط قرار نمی گیرند.

درصد کاهش  15متري در حدود  2300درارتفاع    Vo2maxدر تحقیقی نشان دادکه )2012(4واتر هوس

دیده می vo2maxدرصد کاهش در  2الی 1متر حدود  100متر به ازاي هر  1500می یابد. یعنی باالتر از 

  درصد می رسد. 9 حدود پس از چند هفته ماندن در ارتفاع این مقدار به شود، که

شینه تحقیق می توان اظهار نمود که ظرفیت هوازي  با صعود به ارتفاعات دچار تغییر می شود و .. با توجه به پی

این تغییرات وابسته به اندازه ارتفاع، مدت اقامت و آزمودنی می باشد.  ودر این صورت بر اثر تغییراتی که در 

ممکن است روي مهارتهاي  سیستم عصبی وذهنی فرد بواسطه تاثیر ارتفاع برظرفیت هوازي بوجود می آورد

افراد هم تاثیر داشته باشد. همچنین  تیم هایی که در ارتفاع و یا نزدیک به آن تمرین دارند همیشه یک مزیت 

نسبت به تیم هاي سطح پایین دارند. در اکثر تحقیقات انجام شده ظرفیت هوازي درافراد ورزشکار نخبه 

ر بیشتر تحقیقات انجام شده مقایسه با سطح دریا بوده است وبزرگسال مورد بررسی قرار گرفته و همچنین د

وتحقیقات اندکی در مورد کسانی که در ارتفاعات زندگی می کنند و یک نوع سازگاري با ارتفاع پیدا کرده 

اند انجام شده وکمتر به سنین پایین توجه شده است. به رغم پژوهش هاي دقیق انجام گرفته در زمینه فیزیولوژي 

، هنوز پرده از راز بسیاري ناشناخته ها برداشته نشده است بویژه علل قطعی تفاوتهاي فردي و پاسخ به ارتفاع

ارتفاع در پرده ي ابهام است. لذا چون این پژوهش در پی بررسی پاسخ کوتاه مدت ارتفاع بر سیستم هوازي 

هر چند کوتاه در راه دور و دراز این تواند گامی نوجوانان پسر در اثر تغییرات ارتفاع به شکل  طبیعی است می

نایافته ها بردارد. این پژوهش به اتفاق پژوهشهاي دیگر که انجام گرفته و یا خواهد گرفت، می تواند در انتخاب 

ورزشکاران براي رقابتهاي ورزشی مخصوصا هوازي که در مناطق مرتفع برگزار می شوند و براي نوجوانان که 
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شند و نیز براي کوهنوردان اعزامی به ارتفاعات و نیز مربیان و ورزشکارانی که در این پایه ورزش قهرمانی می با

خواهند فعالیت نمایند، مفید واقع گردد و با در نظر گرفتن دیگر عوامل آمادگی جسمانی، معیار علمی زمینه می

ري بر سیستم هوازي و بهتري به دست آورد.وبه این سوال پاسخ خواهد داد که آیا زندگی در ارتفاع تاثی

  نوجوانان ورزشکار خواهد داشت؟

  شناسی تحقیق  روش

نفر از ورزشکاران  15براي بدست آوردن میزان سیستم هوازي ازآزمون پله(سه دقیقه اي) استفاده شد. تعداد 

ونه سال سن داشتند واز بدو تولد در شهر خلخال بوده اند با روش نم 15تا 12رشته فوتبال شهرستان خلخال که 

 1600گیري تصادفی وبا عالقمندي در این تحقیق شرکت داده شدند. این آزمون در سه مرحله در ارتفاع 

متري انجام شد. در این آزمون با  1600متري کوه ازناو و دوباره برگشت به ارتفاع  2600وصعود به ارتفاع 

کسیژن مصرفی(به میلی لیتربه ازاي هر استفاده از شمارش ضربان قلب در مرحله برگشت به حالت اولیه،بیشینه ا

سانتی متر انجام شد. 5/40از وزن بدن در دقیقه)تخمین زده شد. این آزمون بر روي پله به ارتفاع کیلو گرم

بار است. جهت انجام دادن این آزمون از دستگاه 22بار وبراي زنان24تعداد باال وپایین رفتن از پله براي مردان

تنظیم کردیم. تا بر اساس آهنگ مترونوم و با شنیدن هر ضربه  96رونوم را روي عدد مترونوم استفاده شد. مت

(صدا) یک پا را به طور متناوب بر روي پله یا زمین قرار دهند(راست راست وچپ چپ)؛ بنابر این آهنگ 

 5قیقه فعالیت، د 3دقیقه انجام شد. بعد از 3ضربه یا گام در هر دقیقه بود. فعالیت بر روي پله به مدت 96حرکت 

ثانیه استراحت وسپس با استفاده از دستگاه پالس اکسی مترتعداد ضربان قلب در دقیقه رابدست آوردیم. سپس با 

استفاده از جدول بیشینه اکسیژن مصرفی را میلی لیتر و به ازاي هر کیلو گرم از وزن بدن تخمین زدیم و ترتیب 

  ).1388نژاد، در صدي آن را محاسبه کردیم(رحیمی و صفایی 

  ها   یافته

) براي برآورد اختالف بین ظرفیت هوازي در سه حالت Anovaدر این پژوهش از آزمون آنالیز واریانس( 

سه  حاصل اختالف معناداري بینهاياساس یافتهاساس و برگردید. براینارتفاع، پایه و دوره ریکاوري استفاده

). در نتیجه تمرین در ارتفاع در ظرفیت هوازي  =205/0p=  ،661/1 f( نقطه زمان تمرینی مشاهده نگردید

  باشد نوجوان اثر گذار نمی

  

  ظرفیت هوازي پایه، ریکاوري و ارتفاع یافته هاي توصیفی حاصل از   فونت  1
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  بحث و نتیجه گیري 

توجه به نتایج تحقیق بدست امده صعود کوتاه مدت به ارتفاع هیچ تغییري در ظرفیت هوازي نوجوانان نداشته با 

است که شایداین نشان دهنده خو گرفتن این افراد به ارتفاع می باشدونشان دهنده ظرفیت هوازي باالي این افراد 

رتفاع باالتر برویم به علت کاهش اکسیژن می باشددر صورتی که طبق تحقیقات علمی صورت گرفته هر چه به ا

مصرفی ظرفیت هوازي افراد نیز کاهش پیدا خواهد کرد.پس نتیجه می گیریم که افراد نوجوانی که در ارتفاع 

زندگی می کنند داراي ظرفیت هوازي باالیی برخوردارند که می توانند براي ورزش هاي که پایه آنها  ظرفیت 

براي تقویت سیستم هوازي این افراد باید ارتفاع باالتري را براي تمرین انتخاب هوازي می باشد مفید باشندو
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