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   دهیچک

نقطه  نییپروتکل وابسته به مسافت، در برابر پروتکل وابسته به زمان، در تع سهیمقا قیتحق نیا ياز اجرا هدف

 15منظور  نیاست. بد یلیدانشگاه محقق اردب رفعالیدختر غ انیدانشجو نی) در بHRDPشکست ضربان قلب(

) گرم لوکی 56.97±5.73وزن  متر، سانتی 158.27±6.05 قد سال، 25.81±2.04 یسن نیانگینفر(با م

ساعت، دو آزمون  72در دو مرحله جداگانه، بافاصله  ها یشرکت کردند. آزمودن قیصورت داوطلبانه در تحق به

اجرا کردند.آزمون شامل پروتکل وابسته به مسافت بروس و پروتکل وابسته به  یرا تا سرحد واماندگ ندهیفزا

 یآزمودن تیها، ضربان قلب فعال قلب در پروتکل نقطه انحراف ضربان نییتع يو همکاران بود. برا پریزمان کو

) Dmaxفاصله ( نیشتریاز روش ب HRDP نییتع ي(پوالر) ثبت شد. برايمتر لحظه، با استفاده از تله به لحظه

) با ANOVA( طرفه کی انسیوار زیآنال يها از روش آمار داده جینتا لیوتحل هیتجز ياستفاده شد. برا

در دو آزمون اختالف  HRDP يها نیانگیم ریمقاد نیب دهد ینشان م ها افتهیاستفاده شد.  کررم يها اندازه

نوار  يبر رو ینیگرفت از هر دو پروتکل تمر جهینت توان یم جی). با توجه به نتاp=0.004وجود دارد( يدار یمعن

هم استفاده  يجا وتکل بهدو پر نیاز ا توان ینم یول شود یم نییتع Dmax ،HRDPگردان، با استفاده از روش 

  کرد.

  ، پروتکل وابسته به مسافت و زمان.Dmax: نقطه شکست ضربان قلب، روشيدیکل واژگان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



  

  

  

و ضربان  یاستولید ،یستولیفشار خون س راتییبر تغ رفعالیفعال و غ افتیباز يروشها ریتأث

  ییسوم راهنما  هیمتر در پسران دانش آموز پا 1600قلب، پس از دو 

  3ي، رضا محمود2يمحمود ي، مهد1يمحمود اصغر

  یلیدانشگاه محقق اردب ،یورزش يولوژیزیف يدکتر يدانشجو  - 1

  زیدانشگاه تبر ،یو علوم ورزش یبدن تیکارشناس ترب  - 2

  نور تهران مرکز امیدانشگاه پ ،یو علوم ورزش یبدن تیکارشناس ارشد ترب  - 3

  دهیچک

 یاسـتول ید ،یسـتول یفشار خون س راتییبر تغ رفعالیفعال و غ افتیباز ياثر روشها سهیاز پژوهش حاضر مقا هدف

 30شـامل   ياسـت. نمونـه آمـار    ییسـوم راهنمـا   هیمتر در پسران دانش آموز پا 1600و ضربان قلب، پس از دو 

بـه سـه گـروه     یاست که به صورت هدفمند انتخاب شـدند و بـه صـورت تصـادف     ییسوم راهنما هیدانش آموز پا

 ،96/159 ± 15/10 قد( رفتن راه گروه ،)نفر10 تعداد ،75/51 ± 34/6 وزن ،93/158 ± 16/8نشستن (قد 

 87± 95/8وزن ،96/158 ± 73/9نـرم و آهسـته (قـد     دندویـ  گـروه  و) نفر10 تعداد ،06/50 ± 26/9 وزن

قبـل از آزمـون دو    هـا  یآزمـودن  یاسـتول یو د یستولیشدند. ضربان قلب، فشار خون س متقسی) نفر10 تعداد ،50/

 يهـا از روش آمـار   داده یبررس يو ثبت شد. برا يریگ اندازه افتیپس از باز قهیدق 10متر، بعد از آن، و  1600

فعال (راه رفـتن،   افتیباز يروشها نیها نشان داد که ب داده لیو تحل هیراهه استفاده شد. تجز کی انسیوار لیتحل

سـه گـروه وجـود     نیبـ  يدار یتفـاوت معنـ   افتیبعد از باز قهیدق 10(نشستن) در  رفعالینرم و آهسته) و غ دنیدو

  ).P=0/247:یاستولید ، فشار خونP=0/263: یستولی، فشار خون س P=0/618ندارد (ضربان قلب:

  یاستولیفشار خون د ،یستولیفشارخون س رفعال،یغ افتیفعال، باز افتی: بازها واژه دیکل

  

 
 


