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 چکیده

شدتی از تمرین است که اکسیژن مصرفی براي تامین انرژي مورد نیاز کافی نباشد و سطح هوازي  آستانه بی

 تنفسی هاي آستانه تعیین از پس فزاینده ورزشی آزمونهاي در اسید الکتیک عضله و خون افزایش پیدا کند.

 آزمون پایان تا دوم تنفسی آستانه از و بافرینگ مرحله ایزوکپنیک عنوان به آستانه دو بین فاصله دوم، و اول

 مراحل شود. پژوهش حاضر با هدف مقایسه گرفته می نظر اي در تهویه بیش هیپوکپنیک مرحله عنوان به

هاي مختلف ورزشی انجام شد. در این  ورزشکاران رشته اي تهویه بیش هیپوکپنیک و بافري ایزوکپنیک

اي و مروري انجام گرفت، مقاالت متعدد مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفت.  کتابخانه پژوهش که به صورت

که در افراد مختلف به دلیل سطح آمادگی و نوع رشته ورزشی  توان نتیجه گرفت  ها می بر اساس بررسی

مدت  آن دنبال به فزاینده متفاوتی خواهند داشت و آزمون در تنفسی هاي آستانه بروز ورزشکاران، زمان

 و تحقیقات منشا تواند می هیپوکپنیک متفاوتی خواهند داشت و این موضوع ایزوکپنیک و مراحل نسبی زمان

هاي مختلف ورزشی و تعیین شدت مناسب  رشته  ورزشکاران بافري پتانسیل شناسایی در جدیدي مطالعات

  باشد. مها در مسابقات مه آن عملکرد نهایت موجب بهبود در ها و برنامه تمرینی آن

  هوازي اي، آستانه بی واژگان کلیدي: ایزوکپنیک بافري، هیپوکپنیک پرتهویه

Abstract  
Anaerobic threshold is the intensity of exercise that the oxygen consumptions is not enough to supply and a rise 
in lacticacid occurs in the muscles and blood. In incremental exercise tests after determining the first and second 
respiratory thresholds, the gap between these two thresholds is considered as isocapnic buffering stage and from 
the second respiratory threshold to the endashypocapnic hyperventilation phase. This study was conductedto 
compare isocapnic buffering and hypocapnic hyperventilation phase between different sportsby reviewing of 
numerous different papers.Based on the results we can conclude thatdifferent peoplewill have different 
respiratory thresholds in incremental tests because of the level of fitness and the type of sport. So they will have 
differentisocapnic and hypocapnicstages. It could be a source of research to identifypotential buffering in 
athletes and their performance improvement. 
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  مقدمه  



آید. از نقطه نظر  هاي فزاینده، شناخت نسبی از وضعیت فیزیولوژیک ورزشکار به دست می با اجراي آزمون

توان با افزایش شدت تمرین تعریف کرد. از  انرژي و دو نقطه شکست را میفیزیولوژیکی، سه مرحله تامین 

 تنفسی هاي آستانه آن، با متناسب سرعت و الکتات ها آستانه هاي زیر بیشینه در این آزمون جمله شاخص

). اولین آستانه، آستانه هوازي و 1،2باشد( تنفسی می جبرانی نقطه ها و دو و سرعت متناسب با آن و یک

شود و فاصله بین این دو آستانه را فاز هیپوکپنیک بافري و فاصله  هوازي نامیده می دومین آستانه، آستانه بی

ها براي طراحی  ). از این شاخص1،2،3نامند( اي می هوازي تا واماندگی را فاز هیپوکپنیک پرتهویه آستانه بی

% توان 45کند در بعضی افراد تمرین با شدت  میپیشنهاد  شود. تحقیقات و ارزیابی برنامه تمرینی استفاده می

% 60هوازي یا کمتر، اثرات قابل توجهی را به دنبال دارد، ولی شدت مناسب براي بیشتر افراد حداقل 

). لذا با توجه به نتایج تحقیقات مختلف در این زمینه، این مطالعه 1،2،6حداکثر اکسیژن مصرفی است(

اي در  هاي دو فاز ایزوکپنیک بافري و هیپوکپنیک پرتهویه بی تفاوتمروري در جهت اطالع از وضعیت نس

  باشد. هاي تمرینی می هاي مختلف ورزشی و انواع برنامه رشته

  شناسی تحقیق روش

هاي  اي ورزشکاران رشته تحقیق حاضر با هدف مقایسه مراحل ایزوکپنیک بافري و هیپوکپنیک پرتهویه

پیمایشی انجام شد. مطالعات و تحقیقات مختلف مورد مطالعه و اي و  مختلف ورزشی با روش کتابخانه

  بررسی قرار گرفت و به صورت استنتاجی نگاشته شد.

  ها  یافته

   اي تهویه بیش هیپوکپنیک و بافري نتایج تحقیقات مختلف در زمینه ایزوکپنیک - 1جدول 

  نتیجه گیري  روش پژوهش  نام نویسندگان
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یین و همکاران 

)2015(  

داري فاز ایزوکپنیک در  بررسی معنی

  هاي ورزشی آزمون

گر ظرفیت استقامتی باال است و  نیک طوالنی بیانفاز ایزوکپ

بعد از تمرین استقامتی، علیرغم افزایش سن ورزشکار، فاز 

  یابد. ایزوکپنیک افزایش می

عباس پور و همکاران 

)1392(  

 بیش هیپوکپنیک و بافري ایزوکپنیک

  ورزشی مختلف هاي رشته در تهویهاي

از مسیر  برتري نسبی ورزشکاران هوازي در تامین انرژي

  هوازي

هیراکوبا و همکاران 

)2002(  

آزمون فزاینده و تغییرات الکتات خون در 

  فاز ایزوکپنیک بافري دوندگان

در مراحل اولیه اسیدوز متابولیک، آستانه الکتات شاخص 

  هاي تنفسی و بافرینگ است. خوبی براي متابولیک،پاسخ

شیکارو وهمکاران 

)2000(  

فاز ایزوکپنیک و اثر تمرین استقامتی بر 

  هیپوکپنیک

 اي تهویه بیش هیپوکپنیک و بافري ایزوکپنیک مرحله

 اکسید دي دفع در بافري ظرفیت دهنده تواندنشان می

  .باشد ورزشکار یک خون اسیدیته کاهش و کربن

  



  بحث و نتیجه گیري  

هاي  ورزشکاران رشتهاي  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه مراحل ایزوکپنیک بافري و هیپوکپنیک پرتهویه

هاي ورزشی مختلف به دلیل تفاوت سطح آمادگی  مختلف ورزشی بود. نتایج نشان داد در ورزشکاران رشته

ایزوکپنیک  مراحل نسبی مدت زمان فزاینده، آزمون در تنفسی متفاوت هاي آستانه بروز ورزشکاران و زمان

 ورزشی مختلف هاي رشته ورزشکاران مقایسه به همزمان طور به که اي متفاوتی به دست آمده است. مطالعه

 بپردازد هیپوکپنیک ایزوکپنیک و هاي بخش در نخبه ورزشکاران در انرژي تامین مسیرهاي غالب لحاظ به

دوندگان  نسبت به متر 400 دوندگان ایزوکپنیک طوالنی بودن مرحله و همکاران روکر نداشت، اما وجود

 و تنفسی جبرانی آستانه بروز زمان در تاخیر علت تواند به می تفاوت ) که این4استقامت را ثابت کردند(

دار بین مرحله ایزوکپنیک  متر باشد. نتایج تحقیقات مختلف تفاوت معنی 400دوندگان ظرفیت بافري بهبود

دار بین فاز  هاي دیگر به دست آوردند، بااین وجود، تفاوت معنی گیر نسبت به رشته ورزشکاران کشتی

 ها سایر رشته با در فاز ایزوکپنیک در مقایسه گیر کشتی گروه نسبی برتري ک مشاهده نشده است، اماهیپوکپنی

). بعد 2،3،4باشد( فعالیت ادامه و اسیدوز شرایط تحمل در گیر کشتی بیشتر گروه توانایی از حاکی تواند می

 فزاینده پروتکل ). نوع6یابد( میاز تمرین استقامتی، علیرغم افزایش سن ورزشکار، فاز ایزوکپنیک افزایش 

 مراحل نسبی زمان مدت بر ماقبل مراحل در هر فاز به شدت افزایش نسبت و هر فاز مدت لحاظ به

 بخشد و می بهبود را بافري ظرفیت تمرین که است نشان داده دارد. تحقیقات تاثیر هیپوکپنیک و ایزوکپنیک

 ورزشکاران با مقایسه در هستند باال شدت با هوازي بی هاي فعالیت درگیر مرتب طور به که ورزشکارانی

  بهتري دارند. بافري ظرفیت استقامتی،
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