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 چکیده

هوازي که به عنوان افزایش ناگهانی در مقدار الکتات خون یا افزایش در نسبت الکتات به پیروات  بیآستانه 

 آزمونهاي شود. در هاي استقامتی به کار برده می شود، به طور وسیعی در طراحی و تدوین برنامه تعریف می

 مرحله ایزوکپنیک عنوان به آستانه دو بین فاصله دوم، و اول تنفسی هاي آستانه تعیین از پس فزاینده ورزشی

گرفته  نظر اي در تهویه بیش هیپوکپنیک مرحله عنوان به آزمون پایان تا دوم تنفسی آستانه از و بافرینگ

اي انجام شد. در این  شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی مفهوم ایزوکپنیک بافري و هیپوکپنیک پرتهویه می

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

اي تحت تاثیر  که فاز ایزوکپنیک بافري و هیپوکپنیک پرتهویه توان نتیجه گرفت  ها می بر اساس بررسی

 و بیشینه مصرفی اکسیژن حداکثر تنفسی، تهویه بیشینه هاي شاخص در فیزیولوژیک افراد هاي ویژگی

 هیپوکپنیک و فاز ایزوکپنیک و به متفاوت بودن توجه اکسید کربن دفع شده است. با دي میزان حداکثر

 مدت زمان آن دنبال به و فزاینده آزمون یک در تنفسی هاي آستانه بروز زمان در شده مشاهده هاي تفاوت

 تحقیقات منشا تواند می اي، این موضوع حرفه و آماتور ورزشکاران هیپوکپنیک در ایزوکپنیک و مراحل نسبی

  باشد. آنها عملکرد بهبود نهایت در و ورزشکاران بافرینگ پتانسیل شناسایی در جدیدي مطالعات و

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

 
Abstract 
Anaerobic threshold that is defined as sudden increase in blood lactate or lactate to pyruvate proportion, widely 
used in the design and development of endurance programs.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 end as hypocapnic hyperventilation phase. This 
study was conducted to survey the concept of isocapnic buffering and hypocapnic hyperventilation by reviewing 
of numerous different papers. Based on the results we can conclude that isocapnic buffering and hypocapnic 
hyperventilation phases are under the influence of individual physiological features in maximal respiratory 
ventilation indices, maximal oxygen consumption and the maximum amount of exerted carbon dioxide. 
According to the difference between isocapnic and hypocapnic phases, respiratory thresholds in an incremental 
test and isocapnic and hypocapnic stages of amateur and professional athletes, this could be a source of research 
to identify athletes potential buffering and their performance improvement. 
Keywords: Anaerobic threshold, Isocapnic buffering phase, Hypocapnic hyperventilation phase. 

  مقدمه  



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

) وجود دارد. فاصله بین این دو آستانه را فاز هیپوکپنیک بافري و LTsین تا واماندگی دو آستانه الکتات(تمر

نامند. در طول فعالیت بدنی فزاینده  اي می هوازي تا واماندگی را فاز هیپوکپنیک پرتهویه فاصله آستانه بی

) در PETCO2ایان حجم جاري(همزمان با افزایش سطح الکتات خون فشار سهمی دي اکسید کربن در پ

ماند و یا اندکی  ) به صورت نسبی ثابت میRCPتا شروع نقطه جبران تنفس( LTبارهاي کاري فراتر از 

به عنوان ایزوکپنیک بافري تعریف می شود.  RCPتا  LTاز  PETCO2یابد این مرحله یکنواخت  افزایش می

 زمان تا تدریج به PETCO2مقدار RCP از پس تهویه افزایش با اي پرتهویه هیپوکپنیک فاز در دیگر سوي از

 ) افزایشPETO2جاري ( حجم پایان اکسیژن در سهمی فشار مقابل در و یافته کاهش خستگی وقوع

 نشان شود. تحقیقات ها براي طراحی و ارزیابی برنامه تمرینی استفاده می ). از این شاخص1،2،3یابد( می

 هاي  فعالیت درگیر مرتب طور به که بخشد و ورزشکارانی می بهبود را بافري ظرفیت تمرین که است داده

). لذا با 2،4بهتري دارند( بافري ظرفیت استقامتی، ورزشکاران با مقایسه در هستند باال شدت با هوازي بی

توجه به متفاوت بودن نتایج تحقیقات مختلف در این زمینه، این مطالعه مروري در جهت اطالع از وضعیت 

  باشد. اي می تغییرات دو فاز ایزوکپنیک بافري و هیپوکپنیک پرتهویهنسبی 

  شناسی تحقیق روش

اي و  اي با روش کتابخانه تحقیق حاضر با هدف بررسی مفهوم ایزوکپنیک بافري و هیپوکپنیک پرتهویه

اجی پیمایشی انجام شد. مطالعات و تحقیقات مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و به صورت استنت

  نگاشته شد.

  ها  یافته

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

  نتیجه گیري  روش پژوهش  نام نویسندگان

زاده و  عالی

  )2015سیاهکوهیان (

مصرف مکمل سیر و تاثیر آن بر فاز 

  ایزوکپنیک و هیپوکپنیک

 افزایش عدم - خستگیهاي تنفسی و  تاثیر مثبت بر شاخص

 و بافري ایزوکپنیک منحنی فازهاي زیر سطح در معنادار

  اي پرتهویه هیپوکپنیک

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. متابولیک،پاسخخوبی براي 

شیکارو وهمکاران 

)2000(  

اثر تمرین استقامتی بر فاز ایزوکپنیک و 

  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  

اي بود. نتایج نشان داد در  هدف از پژوهش حاضر، بررسی مفهوم ایزوکپنیک بافري و هیپوکپنیک پرتهویه

 در شده مشاهده هاي افراد مختلف به دلیل سطح آمادگی و نوع رشته ورزشی ورزشکاران به دلیل تفاوت



 ایزوکپنیک و مراحل نسبی مدت زمان آن دنبال به فزاینده، آزمون در تنفسی هاي آستانه بروز زمان

 شناسایی در جدیدي مطالعات و تحقیقات منشا تواند می هیپوکپنیک متفاوتی خواهند داشت و این موضوع

کربن  اکسید دي تغییرات مطالعه باشد. براي آنها عملکرد بهبود نهایت در و ورزشکاران بافري پتانسیل

قابل  فزاینده آزمون یک حین گازي تبادالت در فیزیولوژیکی لهمرح سه فزاینده، آزمون یک طی در تولیدي

 در ارگانیسم و است هوازي متابولیسم از حاصل تولیدي اکسیدکربن دي که اول مرحله ).1،6است( مشاهده

 بافرینگ فرایند افزایش به پاسخ در آن طی بافري که ایزوکپنیک مرحله یا دوم مرحله ندارد؛ آن مشکلی دفع

 اکسید دي سهمی فشار افزایش از مانع و یافته افزایش ریوي تهویه اکسیدکربن، دي افزایش و بیکربناتیون 

 یا سوم مرحله و ندارد چندانی مشکل فعالیت ادامه در فشار تحمل علیرغم ورزشکار و گردد کربن می

 ورزشکار خستگی، بروز و ارگانیسم در اسیدي متابولیسم بروز علت به که اي تهویه هیپوکپنیک بیش مرحله

 و بافري ایزوکپنیک مرحله همکاران و شیکارو گزارش ). بنابر2بود( فعالیت نخواهد ادامه به قادر

 خون اسیدیته کاهش و اکسیدکربن دي دفع در بافري ظرفیت دهنده تواند نشان می اي تهویه بیش هیپوکپنیک

  بخشد. می بهبود را بافري ظرفیت تمرین که است نشان داده تحقیقات ).3باشد( ورزشکار یک
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