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تاريخ    دانشكده: ادبيات و علوم انساني                    

 93تعداد صفحه:           1388غ التحصيلي: فار

اكسيژن مصرفي، همگرايي، روش كليد واژه ها: حداكثر 

 آزمايشگاهي و ميداني، زنان، مردان

ابی همگرايژی هش حاضژر، ارزيژهدف از اجراي پژژو هدف: چكيده:

 -آزمون بالک آزمايشگاهي و ميژداني در بژرآورد آمژادگي قلبژي

 250از بين روش: تنفسي زنان و مردان فعال و غير فعال مي باشد.

زن و  60جوان و فعژال،  ن و مردز 60فرد سالم) 180 فرد داوطلب،

بژه  سژاله( 30-60مرد و زن غيژر فعژال  60مرد جوان غير فعال، 

بعد از اندازه گيژري شژا    .انتخاب گرديد عنوان نمونه نهايي

هژر يژك از  هاي آنتروپومتريك)سن، قد، وزن و شا   توده بژدن(

 هژا  آزمژون: 1گژروه . شركت نمودنژددو آزمون در آزمودني ها 

دقيقژه ا  بالژک و  15آزمژون ( و مالکروش وير) -نوارگردان بالك

دقيقژه  5و آزمون  وير -نوارگردان بالك ها  آزمون: 3و  2گروه 

بژراي ارزيژابي همگرايژي پس از جمژع آوري داده هژا اي بالك. 

تجزيژه و  نتااي:: .شژداستفاده  آلتمن-از روش بالند ،آزمون ها

 دقيقه اي بالژك 5آزمون  ،2 که در گروهتحليل نتايج نشان داد 

ير) روش مالك( مقادير حداكثر و -آزمون نوارگردان بالکنسبت به 

به مقدار بسيار را  زنان و مردان جوان غير فعالاكسيژن مصرفي 

بژا  ميلي ليتر كيلژوگرم دقيقژه( 19/12و  86/16)به ترتيب زياد 

د برآور ايدو روش بر و در نتيجه بيش تخمينی برآورد نموده است

قابل همگرايی  ،درصد 95در محدوده حداكثر اكسيژن مصرفي  مقادير

بژين دو ، همگرايژی معنژادار  3امژا در گژروه  ،قبولي ندارند

دقيقه ا   15 ، آزمون1. همچنين در گروه (P=05/0آزمون حاصل شد)

و ويژر همگرايژی معنژادار  در  با آزمون نوارگردان بالکبالک 

دهد  مطالعه نشان می : نتيجه ايننداشت. نتيجه گير  P=05/0سطح 

در ويژر  -بالژك نوارگردان آزموندقيقه اي بالك و  5آزمون که 

سژال  30-60تنفسی زنان و مردان غير فعال - قلبی برآورد آمادگی

  معنادار  دارد. همگرايی
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 مقدمه 

تربيت بدني و ورزش جزء الينفژک تعلژيم و تربيژت و وسژيله اي 

براي رسيدن به سالمت جسمي و روحي انسژان اسژت. نبايژد ننژين 

تصور شود که تربيت بدني امري بي ارزش و تفنني اسژت و صژرفا  

موجبات سرگرمي و مشژووليت کودکژژان و جوانژان را فژراهم مژي 

هاي زندگي بژه  برعکس، بايد آن را جزء مهمي از فعاليت سازد.

شمار آورد. مفاهيمي مانند تندرسژتي، بهداشژت، رشژد فژردي و 

اجتماعي و سالمت روحي رابطه نزديکي بژا تربيژت بژدني و ورزش 

هاي متمژدن جهژان  دارد. نگاهي به تاريخ نشان مي دهد که ملت

و از آن در همواره به نقش و اهميژت ورزش توجژه داشژته انژد 

پرورش جوانان  ود و آماده کردن آنها براي رفع مشکالت فردي و 

اجتماعي استفاده مي کردند. بنابراين تربيت بدني و ورزش بژه 

اسژتاي توسژعه جوامژع فرهنگژي در ر -عنوان يک پديده اجتماعي

مختلژژا از اهميژژت بژژااليي بر ژژوردار است)شژژيخ و بژژاقرزاده ، 

1381.) 

شکسته شدن رکوردها و ارتقاء سطح کيفژي در قرن گذشته شاهد  

هاي ورزشي در رشته هاي مختلا بوده ايم. بدون شک توجه  مهارت

ند توذيژه، فيزيولژوژي ورزشژي، حرکژت به زيربناهاي علمي مان

شناسي، بيومکانيک ورزشي، آمادگي جسژماني و همچنژين انژدازه 

ارتقاء سژطح آگژاهي  برايگيري ها و ارزيابي هاي گام به گام 

ربيان و ورزشکاران نسبت بژه نقژاض ضژعا و قژوت عملکردهژاي م

رئيسژي، ورزشي و کسب موفقيت هاي بيشتر يکي از ضژروريات است)

1380). 

با اين حال، نيل به عملکردهاي بهتژر و رفژع نژاتواني هژاي 

احتمالي بدون در نظر گرفتن ارزيابي هاي عينژي و دقيژح حژين 

مکژان پژذير نيسژت. برنامه هاي آماده سازي تيم هاي ورزشژي ا

ارزيابي عوامل آمادگي جسماني مانند سرعت، قژدرت، اسژتقامت، 

ن راسژتا تنفسي در ايژ -ناالکي، انعطاف پذيري و استقامت قلبي

بسيار حايز اهميت است. همچنين بررسي و تعيين وضعيت سالمت يا 

 براياقشار مختلا جامعه  يکيزيت کار فيو ظرفآمادگي تندرستي 

 عه اي با نشاض و مولد از ضروريات است. دستيابي به جام

اقشار مختلا جامعه به طژور  يکيزيت کار فيوضعيت سالمت و ظرف

در ارتبژاض اسژت  يو جسم يذهن يرهاياز متو ياريم با بسيمستق

رها  ين متوين اين و مهمتريتر ياز اصل يکياد يکه به احتمال ز

ت يژظرف مختلا يح همه اجزايدق يابيارز است. يت کار هوازيظرف
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را در مژورد سژطح سژالمت  ييگران بها ي، اطالعات جزئيکار هواز

ده و زمژان يژچيار پيآن بس يابيدهد. اما ارز يافراد به ما م

 يتندرسژت ينيش بيپ يبرا ين امکانات آسان تريبنابرا بر است.

ن يژکژه در ا ياديژقژات زياز تحق د جستجو شژود.يدر جوامع با

جه گرفت يتوان نت يفته است مگذشته صورت گر ينه در سال هايزم

 يت کژار هژوازيظرف يفين شا   توصيبهتر يژن مصرفيحداکثر اکس

مختلژا  يبا فاکتورها ين شا   به طور قابل توجهيرا اياست، ز

گذشژته تعژداد  يسژال هژا يدر ط ک در ارتباض است. يولوژيزيف

 يژن مصژرفيحژداکثر اکسژ يرياندازه گ يبراآزمون  يقابل توجه

 يريژاندازه گ يکه برا يياز جمله آزمون ها است. افتهيتوسعه 

، آزمژون رديژگ يمورد استفاده قژرار مژ يژن مصرفيحداکثر اکس

زات يبه تجه يآزمودن توان هواز يکه برا بالک است يشگاهيآزما

ن نوع ياستفاده از ا نيبنابرا دارد. ازين يشگاهيط آزمايو مح

ک امکژان يوژوليدميژبه صورت اپل کمبود امکانات يبه دلآزمون 

 بژراي يگژريد يافژت هژايره  ،ن منظوريباشد. به هم ير نميپذ

ک يژشژنهاد شژده انژد. يپ يت کار هژوازيساده تر ظرف يابيارز

حژداکثر  يريژاندازه گ يبرا يشنهاديپ ين راحل هاينمونه از ا

بالژک اسژت کژه  يدانيم يها ، استفاده از آزمونيژن مصرفياکس

نسژبتا   يابيقادرند ارزنه يو هز يزات ورزشياز به تجهيبدون ن

رسد  يبه نظر م ارائه دهند. يت کار هوازياز سطوح ظرف يمناسب

 يژيزان همگراينژه مطالعژه ميشتر در زميقات بيبا انجام تحق

در برطژرف  ي، بتوان نقش مهمژژيدانيو م يشگاهيآزما يآزمون ها

 فا نمود.يموجود ا يسا تن کمبودها

 

 بيان موضوع پژوهش

تنفسي به عنوان يکي از عوامل مهم  -قلبيارزيابي آمادگي 

آمادگي جسماني، مي تواند در بهبود کيفيت زندگي ورزشکاران و 

و نن،  1يها ؛1382گائيني، اقشار مختلا جامعه موثر باشد)

تنفسي,  -(. بهترين شا   براي ارزيابي آمادگي قلبي2006

(. 1382است)گائيني،  (max2VO)ارزيابي اکسيژن مصرفي بيشينه

رزيابي توان هوازي يا اکسيژن مصرفي بيشينه به عنوان يک ا

تعيين وضعيت آمادگي جسماني در بيشتر رشته  يشا   معتبر برا

هاي ورزشي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين شا  ، ظرفيت کار 

جسماني ورزشکارن و افراد درگير در برنامه هاي ورزشي مختلا 

                                                 
1.  Hui & Chan 
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رحماني  ؛1378ابراهيم،  ؛1374رحماني نيا، را ارزيابي مي کند)

ورزشي  يست هاي(. فيزيولوژ1380رجبي و همکاران، ؛1378 نيا،

اکسيژن مصرفي را  به صورت حداکثر حجم اکسيژني که  حداکثر

هاي استقامتي مي تواند مصرف کند تعريا مي  بدن در طول ورزش

( و آن را بر حسب 2005، 2؛ پارکز2005و همکاران، 1کنند)هاگت

کسيژن مصرفي به ازاي هر کيلو گرم از وزن بدن در ميلي ليتر ا

 (.2009، 3ونيهر دقيقه بيان مي کنند)کامپ

بر ورداري از سطح مطلوب آمادگي هوازي، هم براي سالمتي و    

(.  2003، 4ديهم عملکرد ورزشي براي انسژان ضژروري اسژت) کاسژم

هر برنامه ارزيژابي آمژادگي جسژماني بايژد شژامل  ،بنابراين

 (.2005، 5تنفسي باشد)مالک –سنجش استقامت قلبي  ارزيابي

تنفسي  -ارزيابي و تعيين وضعيت قلبي يمحققين تاکنون برا   

يا توان هوازي اقشار مردم، اعم از زنان و مردان ورزشژکار و 

غيرورزشكار ، آزمون هاي مختلفي طراحي و تژدوين کژرده انژد. 

يژداني قابژل اين آزمون ها عمدتا  به دو شکل آزمايشژگاهي و م

اجرا هستند. آزمون هاي آزمايشگاهي نسبت به ساير آزمژون هژا 

از اعتبار بيشتري بر وردارند. اما به دليل هزينژه وسژايل و 

تخص  مورد نياز، دسترسي به اين گونه آزمون ها بژراي همگژان 

عملي نيست. بنابراين بيشتر محققان ورزشي درصدد دستيابي بژه 

تبري هستند تا همه اقشار بتواننژد روش هاي آسان، ارزان و مع

از آن استفاده نمايند. بدان معني که ارزيابي توان هوازي با 

صژژرف هزينژژه، وقژژت، تجهيژژزات و دانژژش تخصصژژي کمتژژري عملژژي 

يکژي از  (.2005؛ مالژک، 2001و همکاران،  6تونگ ؛1381شيخ،باشد)

اکسيژن مصرفي در زنان و مردان فعژال  روش هاي برآورد حداکثر

هاي آزمايشگاهي و ميداني آزمژون   فعال  استفاده از روشو غير

 بالک است. 

( يکي از متداولترين آزمون هاي 1959آزمون بالک و وير ) 

بيشينه روي نوارگردان است.  اين آزمون براي افراد سالم و 

توان براساس جنسيت شود. ميعادي، فعال و غير فعال اجرا مي

، ميزان حداکثر يشگويالت پ)مرد و زن( با استفاده از معاد

 (. 1991، 7واردياکسيژن مصرفي آنها را تعيين نمود )ه

                                                 
1. Huggett et al. 
2. Parks 
3. Campion 
4. Cosmed 
5. Malek 
6. Tong 
7. Heyward 
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دقيقه اي بالك حداكثر اكسيژن مصرفي را  5آزمون زير بيشينه 

سال سن  30-65در زنان و مردان كم تحرك با دامنة سني 

ي افراد ي قلبي تنفسي نسبگيري مي كند و سطوح آمادگاندازه

ان و يبيترت ؛1382سپاسي و نوربخش،كند)بزرگسال را تعيين مي 

 (.1385، يدي ورش

به سادگي و با دقت كژافي آزمون بالك ميداني ب ين ترتيبه هم

كند. حداكثر اكسيژن مصرفي زنان و مردان ورزشكار را تعيين مي

از جمله مزاياي آزمون ميداني بالک  اين است که مربيژان مژي 

را  به راحتي و سهولت ورزشکاران  (max2VO)توانند توان هوازي

و بدون نياز به وسايل و تجهيزات ويژه، تعيژين نماينژد. بژه 

عبارت ديگر، با استفاده از اين روش نژه تنهژا امکژان سژريع 

ورزشژکاران در همژه  (max2VO)برآورد حداکثر اکسژيژن مصژرفي 

شژود، بلکژه بژدون نيژاز بژه وقژت و  يمراحل تمرين فراهم مژ

ل آمژژادگي جسژژماني ورزشژژکارن امکانژژات زيژژاد، مهمتژژرين عامژژ

(max2VO) (؛1382گژائيني، را با دقت باال مي توان تعيژين نمود 

 (.    1383، کردي

( در پژوهشي با عنژوان حژداکثر اکسژيژن 2003و همکاران) 1کمي

 10ويژه فوتبال, اکسيژن مصژرفي بيشژينه   يمصرفي در آزمونها

هاي ويژه مرد فوتباليست  را در دو مرحله يعني  اجراي آزمون 

فوتبال و اجراي دويدن بر روي نوارگردان  بدست آوردنژد و در 

بدست آمده در هر دو  (max2VO)يافتند که اکسيژن مصرفي بيشينه

اين آزمژون آزمايشگاهي مشابه هم هستند بنابرآزمون ميداني و 

هاي ويزه فوتبال آزمون هاي پايژژايي بژراي بژر آورد حژداکثر 

 (.2003و همکاران،  ياکسيژن مصرفي مي باشد)کم

( براي ارزيابي پايايي پروتکل نوارگردان 2004)2ميير و گيبسون

ن  پژوهشي را با عنوان ارزيژابي آزمژون نژژوارگردان بژه يگرک

عنوان يک برآورد کننده ظرفيت هوازي انجژام دادنژد. در ايژن 

ن و دويژدن بژر روي يمرد و زن سالم دو آزمژون گژرک 54تحقيح 

دند. نتايج حاکي از اين بود که آزمژون نوارگردان را اجرا کر

را بيشتر از حد واقعژي  (max2VO)يژن مصرفين  حداکثر اکسيگرک

برآورد مي کند و نبايد از آن به عنوان برآورد کننده مطلژوب 

استفاده شژود)ميير و گيبسژون،  (max2VO)يژن مصرفيحداکثر اکس

2004.) 

                                                 
1. kemi et al. 
2. Mier & Gibson 
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پروتكژل ( در پژوهشژي بژا عنژوان 2003و همكاران) 1نويمار   

براي ارزيابي آمادگي بدني در گروه  نوارگردان بالك اصالح شده

سني نوجوانان در مقايسه با پروتكل هاي بروس و بالك به ايژن 

نتيجه رسيدند كه پروتكل بالك براي اين رده سني مژدت آزمژون 

ميلژي  2vo  (8/2±1/34دقيقژه( و مقژدار  7/21 0±/6طوالني داشته)

با كژم تخمينژي م وزن بدن در دقيقه( تر به ازاي هر كيلوگريل

شد و در آزمون بروس داراي مژدت زمژان آزمژون متوسژط  برآورد

ولژي درك  سژتگي از  .شژد با بيش تخميني بژرآورد  2voبوده و 

تمرين در آزمون بروس  براي اين رده سني بر اساس مقياس بورگ 

( در حالي كژه بژراي آزمژون بالژك كمتژرين  5/6±4/0بيشترين)

بود که آزمون  اصژالح شژده  ين در حالي(. ا5/4±8/0ود)مقدار ب

دقيقژه( بژراي نوجوانژان و  11بالك با يك مدت زمژان مطلژوب)

ميلي ليتر به ازاي هژر كيلژوگرم  2vo  (3/4±2/39 بيشترين مقدار

  يوزن بدن در دقيقه( مناسبترين آزمون بژراي نوجوانژان تشژخ

 (.2003 داده شد)مارينو و همكاران،

بژژا عنژژوان آزمژژون  ي( در تحقيقژژ2004و همکژژاران) 2ينامژار  

فوتبژال ،  يکنان جوان و حرفه ايدر باز يدانيو م يشگاهيآزما

شژده  يابيژارز يکيزيف ين آمادگيب يستگيا عدم وجود هميوجود 

قرار دادنژد.  يرا مورد بررس يشگاهيو آزما يدانياز دو روش م

دن يون دوفوتبال دو آزم يکن حرفه ايمرد باز 34ن پژوهش يدر ا

سکو را اجرا کردنژد.  ينوارگردان و پرش ارتفاع بر رو يبر رو

افتند کژه آزمژون پژرش ارتفژاع يح در ين تحقيپژوهشگران در ا

 ينمژ  (max2VO)يژن مصژرفيبرآورد کننده مناسژب حژداکثر اکسژ

  (.2004، و همکاران يباشد)نامار

(  بژا عنژوان 1386در پژوهشي که توسط نيکويي و همکاران)   

عيين اعتبار آزمون هاي کانکژاني قژديم و جديژد در بژرآورد ت

مژرد ورزشژکار سژه  15آستانه بي هوازي ورزشکاران انجام شژد 

آزمون فزاينده را در سه جلسه مجژزا انجژام دادنژد و ميژزان 

همبستگي بين متويرهاي )ضربان قلژب, الکتژات و سژرعت دويژدن( 

ي کانکژاني معادل با آستانه برآورد شده به وسيله آزمژون هژژا

قديم و جديد با آزمون الکتات محاسبه شد. بژين ضژربان قلژب و 

سرعت دويدن معادل با آستانه برآورد شده به وسيله آزمون هاي 

کانکاني جديد با ضربان قلب و سرعت آسژتانه الکتژژات همبسژتگي 

                                                 
1. Marinov & et al. 
2. Chamari 
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معناداري به دسژژت آمژد ولژي در آزمژون کانکژاني قژديم ايژن 

ها معني دار نبود. نتايج اين همبستگي بين هيچ کدام از متوير

تحقيح نشان داد که آزمژون کانکژژاني جديژد نسژبت بژه آزمژون 

کانکاني قديم از اعتبار الزم براي برآورد آستانه بژي هژوازي 

 (.1386 ،بر وردار مي باشد)نيکويي و همکاران

با توجه به نبود مطالعه دقيح در زمينه دستيابي بژه آزمژون 

سژهولت اجرايژي آزمژون ميژداني  هاي آسان و روا در ايژران و

آزمون  يين همگراييتا عالوه بر تع داشتبالک، اين مطالعه قصد 

بالژک  بژا اسژتفاده از آزمژون معتبژر    يقه ايدق 15ميداني 

ر( بژراي بژرآورد اکسژيژن مصژرفي يژنوارگردان بالک)بالک و و

 5آزمژون ميژداني  يژيبيشينه در زنان و مردان فعژال و همگرا

ک  را با استفاده از آزمون معتبر  نژوارگردان بال  يقه ايدق

بيشژينه در ر( براي  بژرآورد اکسژيژن مصژرفي يبالک)بالک و و

معژادالت پيشژگو   يابيژ، بژه اعتبژار زنان و مردان غير فعال

كننده اکسيژن مصرفي بيشينه)معادله پيشگو كننژده مبتنژي بژر 

ضربان قلژب و وزن و معادلژه پيشژگو كننژده فرانژك هورويژل( 

 ردازد.بپ

بنابراين با انجام اين پژوهش مي توان به سواالت زير پاسخ 

 داد که: 

آزمون ميداني بالک با آزمون استاندارد بالک  ييهمگرا   -

 نقدر است؟ (max2VO)در برآورد حداکثر اکسيژن مصرفي

يا مي توان از آزمون ميداني بالک به جژاي آزمژون نژوار آ -

 گردان بالک استفاده کرد؟

 

 و ضرورت تحقيق تياهم

هر برنامژه ارزيژابي آمژادگي جسژماني شژامل ارزيژابي سژنجش 

(.  ارزيژابي 2005تنفسژي مژي باشژد )مالژک،  –استقامت قلبي 

ويژگي هاي جسماني رواني ورزشکاران يکژي از مهمتژرين عوامژل 

نيل به عملکردهاي ورزشي باال حين تمرين و مسژابقه  يمؤثر برا

هاي ورزشي به همژراه متخصصژان به شمار مي رود. فيزيولوژيست 

آمادگي جسماني همواره درصدد آن هسژتند تژا بژا اسژتفاده از 

آزمژژون هژژاي مختلژژا، وضژژعيت هژژاي فيزيکژژي و فيزيولژژوژيکي 

ورزشکاران اعم از زنژان و مژردان  را بژراي ارائژه برنامژه 

تمرينات مناسب در يک دوره زماني مشخ  مژورد ارزيژابي قژرار 

 -. با اين حال ارزيابي آمادگي قلبژي(1381دهند)نمازي زاده، 
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تنفسي يا توان هوازي به عنژوان اساسژي تژرين عنصژر آمژادگي 

 ؛1381شژژيخ، جسژژماني، از ويژگژژي هژژاي  اصژژي بر ژژوردار است)

(. ارزيابي آزمايشگاهي توان هژوازي يژا تعيژين 1382گائيني، 

اکسيژن مصرفي بيشينه به دليژل ضژرورت اسژتفاده از تجهيژزات 

رگيري نيروهاي متخص  کمتر مورد استفاده قژرار پيشرفته و بکا

(. از اين رو، انژدازه گيژري 1369شيور،  ؛1381مي گيرند)شيخ ،

اکسيژن مصرفي بيشينه براي همگان غيرقابل دسترس  واهد بژود. 

ي اسژتاندارد و روايژي ماننژد تاکنون آزمون هژاي آزمايشژگاه

رايمينگ براي برآورد اکسژيژن مصژرفي  -بالک، بروس و آستراند

بيشينه طراحي شده است. اما هزينه باالي مورد اسژژتفاده بژراي  

تهيژژه و تژژ مين وسژژايل و امکانژژات الزم و کمبژژود تجهيژژزات 

آزمايشگاهي در کشور فرصژت انژدازه گيژري هژاي گروهژي را از 

(. بژا ايژن حژال بر ژي از 1382ت)گژائيني، مربيان  واهد گرف

آزمون ها به کمک شا   هاي اجراي ساده مانند زمان راه رفژتن 

و ضربان پس از فعاليت، اکسيژن مصرفي بيشينه را بژرآورد مژي 

 (.1382؛ سياه كوهيان، 1382؛ گائيني، 1381کنند)بيات، 

آزمون ميداني بالک از جمله آزمون هاي ساده اي هستند       

به علت سادگي براي گروه هاي زيادي از افراد فعال به طور  که

همزمان مورد استفاده قرار مي گيرند. از آنجا که تاکنون 

 5درباره همگرايي آزمون هاي بالک و وير با  آزمون هاي  

دقيقه اي   15دقيقه اي  بالک در زنان و مردان غيرفعال و 

ه اعتبار معادله بالک در زنان و مردان فعال  و همچنين دربار

مبتني بر ضربان  (max2VOپيشگو كننده اکسيژن مصرفي بيشينه)

قلب و وزن و معادله پيشگو كننده فرانك هورويل مطالعه دقيقي 

در دا ل کشور انجام نگرفته و مطالعات انجام گرفته در  ارج 

کشور نيز اندک است و  با توجه به اهميت ارزيابي توان هوازي 

ر پايه در برنامه هاي آماده سازي، ضرورت به عنوان يک عنص

دستيابي به يک آزمون روا، قابل دسترس و  يايجاب مي کند برا

بالک  با   يقه ايدق 15آزمون ميداني  ييکم هزينه همگرا

ر( براي ياستفاده از آزمون معتبر  نوارگردان بالک)بالک و و

برآورد اکسيژن مصرفي بيشينه در زنان و مردان فعال و 

بالک با استفاده از آزمون  يقه ايدق 5آزمون ميداني  ييراهمگ

ر( براي برآورد اکسيژن يمعتبر نوارگردان بالک)بالک و و

قرار  يابيمصرفي بيشينه در زنان و مردان غير فعال مورد ارز

 رد.يگ
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در واقع اعتباريابي آزمون، امکان ارزيابي دقيح تر آمژادگي 

ن مي يجام اين پژوهش همچنراهم مي کند با انتنفسي راف –قلبي 

معادالت پيشگو كننژده اکسژيژن مصژرفي   يابيتوان  به اعتبار 

بيشينه)معادله پيشگو كننده مبتنژي بژر ضژربان قلژب و وزن و 

ن بژه  بژرازش يمعادله پيشگو كننده فرانژك هورويژل( و همچنژ

ح تر  پردا ژت کژه ايژن مژي توانژد بژراي يد و دقيمعادالت جد

و پيشژرفت ورزشژکاران زن و مژرد  بژا ارزيابي دقيح عملکژرد 

حداقل تجهيزات استفاده شود و نيز پايگاه هاي قهرماني کشژور 

 يو باشگاه هاي ورزشي که  همواره به دنبال آزموني معتبر برا

استفاده هسژتند کمژک قابژل تژوجهي نمايد)سپاسژي و نژوربخش، 

1382.) 

 

 اهداف پژوهش

 هدف کلي

يابي همگرايي آزمون بالک ارز اجراي پژوهش حاضر، هدف کلي از

 وتنفسي زنان  -آزمايشگاهي و ميداني در برآورد آمادگي قلبي

 . استمردان فعال و غير فعال 

 

 اهداف اختصاصي

برآورد شده از روش  (max2VO)ژن مصرفي بيشينهمقايسه اکسي -1

دقيقه اي  بالک در زنان  5آزمون  مبناء )آزمون بالک و وير( و

 ر فعاليغجوان 

برآورد شده از  (max2VO)قايسه اکسيژن مصرفي بيشينهم  -2

دقيقه اي  بالک در  5روش مبناء )آزمون بالک و وير( و آزمون 

 غيرفعالجوان مردان 

برآورد شده از روش  (max2VO)ژن مصرفي بيشينهمقايسه اکسي -3

دقيقه اي  بالک در زنان  5آزمون  مبناء )آزمون بالک و وير( و

 لر فعايغ ساله 60-30

برآورد شده از روش  (max2VO)ژن مصرفي بيشينهمقايسه اکسي -4

دقيقه اي  بالک در  5مبناء )آزمون بالک و وير( و آزمون 

 غيرفعال ساله 30-60مردان 

ده از روش شبرآورد  (max2VO)مقايسه اکسيژن مصرفي بيشينه -5

دقيقه اي  بالک در  15مبناء )آزمون بالک و وير( و آزمون 

 زنان فعال
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ده از روش شبرآورد  (max2VO)مقايسه اکسيژن مصرفي بيشينه -6

در دقيقه اي  بالک  15مبناء )آزمون بالک و وير( و آزمون 

 مردان فعال

برآورد شده از روش  (max2VO)ژن مصرفي بيشينهمقايسه اکسي -7

بر ضربان  يمبتن يمبناء )آزمون بالک و وير( و معادله پيشگو

 عالقلب و وزن بدن در زنان ف

برآورد شده از روش  (max2VO)ژن مصرفي بيشينهمقايسه اکسي -8

بر ضربان  يمبتن يمبناء )آزمون بالک و وير( و معادله پيشگو

 قلب و وزن بدن در مردان فعال

برآورد شده از روش  (max2VO)ژن مصرفي بيشينهمقايسه اکسي -9

 فرانك هورويل در يمبناء )آزمون بالک و وير( و معادله پيشگو

 زنان فعال

برآورد شده از  (max2VO)يژن مصرفي بيشينهمقايسه اکس -10

فرانك  يروش مبناء )آزمون بالک و وير( و معادله پيشگو

 هورويل در مردان فعال

 

 فرضيات تحقيق

برآورد شده از روش  (max2VO)يشينهببين اکسيژن مصرفي  -1

دقيقه اي  بالک در  5مبناء )آزمون بالک و وير( و آزمون 

 غيرفعال همگرايي بااليي وجود دارد.جوان زنان 

برآورد شده از روش  (max2VO)يشينهببين اکسيژن مصرفي  -2

دقيقه اي  بالک در   5مبناء )آزمون بالک و وير( و آزمون 

 غيرفعال همگرايي بااليي وجود دارد.جوان مردان 

برآورد شده از روش  (max2VO)يشينهببين اکسيژن مصرفي  -3

دقيقه اي  بالک در  5آزمون بالک و وير( و آزمون مبناء )

 ساله غيرفعال همگرايي بااليي وجود دارد. 30-60زنان 

برآورد شده از روش  (max2VO)يشينهببين اکسيژن مصرفي  -4

دقيقه اي  بالک در   5مبناء )آزمون بالک و وير( و آزمون 

 ساله غيرفعال همگرايي بااليي وجود دارد. 30-60مردان 

برآورد شده از روش  (max2VO)بين اکسيژن مصرفي بيشينه -5

دقيقه اي  بالک در  15مبناء )آزمون بالک و وير( و آزمون 

 زنان فعال همگرايي بااليي وجود دارد.
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ز روش برآورد شده ا (max2VO)بين اکسيژن مصرفي بيشينه -6

دقيقه اي  بالک در   15مبناء )آزمون بالک و وير( و آزمون 

 عال همگرايي بااليي وجود دارد.مردان ف

برآورد شده از روش  (max2VO)يشينهببين اکسيژن مصرفي  -7

بر ضربان  يمبتن يمبناء )آزمون بالک و وير( و  معادله پيشگو

 مرد همگرايي بااليي وجود دارد. يها يقلب و وزن بدن آزمودن

برآورد شده از روش  (max2VO)يشينهببين اکسيژن مصرفي  -8

بر  يمبتن يآزمون بالک و وير( و معادله پيشگومبناء )

زن همگرايي بااليي وجود  يها يضربان قلب و وزن بدن آزمودن

 دارد.

روش ز ابرآورد شده   (max2VO)بين اکسيژن مصرفي بيشينه -9

هورويل در فرانك  يمعادله پيشگوو مبناء )آزمون بالک و وير( 

 همگرايي بااليي وجود دارد.زنان 

روش برآورد شده از  (max2VO)سيژن مصرفي بيشينهبين اک -10

در  فرانك هورويل يو معادله پيشگومبناء )آزمون بالک و وير( 

 همگرايي بااليي وجود دارد. مردان 

 

 پژوهش يت هايمحدود

 قابل کنترل يت هايمحدود

ح يج تحقينتا تواند ياز عوامل که م ير با بر ح حاضيدر تحق

ن ي. از جمله ا واهيم بودمواجه  ،را تحت شعاع  ود قرار دهد

توان  يورده است مموارد که محقح آنها را در کنترل  ود در آ

 يها، زمان اجرا يمانند سن، جنس و نژاد آزمودن يبه عوامل

ط يط که در شرايمح يآزمون، درجه حرارات و رطوبت نسب

تحت کنترل قرار گرفته اند، کنترل فشار  ون و  يشگاهيآزما

ها اشاره نمود.  يها و دقت در انتخاب آزمودنضربان قلب آن

ار آزمون گر قرار يها تحت ا ت يکه آزمودن يين از آنجايهمچن

 يکه م ينداشته اند نسبت به اهداف انجام آزمون و عوامل

ه شده اند که از يتوج ،موثر باشدج آزمون يتوانند در نتا

 ينعفو يها يماريتوان به عدم ابتال به ب ين موارد ميجمله ا

مزمن و حاد، عدم مصرف دارو در روز آزمون و روز قبل از آن و 

در روز آزمون و روز قبل از آن، عدم مصرف  يت بدنيانجام فعال

گر، با توجه به يره اشاره کرد. به عبارت ديات و غيد ان

که  ينموده که عمده عوامل موثر يطرح سع يامکانات موجود مجر

 د.يار باشد را کنترل نماح اثر گذيج تحقيبر نتا ممکن بوده
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 ر قابل کنترليغ يت هايمحدود

تژوان بژه  يح مژين تحقير قابل کنترل در ايغ يت هاياز محدود

مصرفي گزارش نشده بر نتايج آزمژون  تاثير کيفيت و کميت غذاي

ها، تاثير فعاليت بدني گزارش نشده آزمودني ها قبل از اجراي 

ساعت قبل  72بود كه از ند به همه آنها توصيه شده ن)هر آزمون

فعاليت بدني و ورزشژي نداشژته  چتحقيح هي از شركت در برنامه

عدم ثبت ميژزان اضژطراب و انگيژزه  متويرهاي رواني، ،باشند(

آزمودني ها، تاثير بيماري هاي گزارش نشده از سژژوي آزمژودني 

ها، تاثير داروهاي مصرفي احتمالي کژه از سژوي آزمژودني هژا 

ها  يار نبودن آزمودنيتحت ا ت يبه طور کل وگزارش نشده باشد 

 اشاره نمود.

 

 ف واژگان و اصطالحات پژوهشيتعار

  1تنفسي -آمادگي قلبي

توانايي قلب، عروق  وني،  ون و سيستم تنفسي در ت مين سژو ت 

و اکسيژن الزم به عضالت و توانايي عضالت در امکان اسژتفاده از 

و  ؛ رجبژي1382خش، سپاسژي و نژورب)سو ت در تداوم تمژرين است

؛ جليلژي و 1374؛ رحمژاني نيژا، 1379گژائيني،  ؛1380، همكاران

؛ نژژاظم و 1383سژژياه کوهيژژان، ؛ 1381؛  الژژدان، 1369گژژائيني، 

نفسژي ت -ور از آمادگي قلبيظدر تحقيح حاضر من (.1379محمدي، 

بدون ايجاد فشار پروتكل ها را  تواند، بآزمودني  اين است كه

 .اجرا كند، لب و ريهبر دستگاه ق اضافي

 

 2اکسيژن مصرفي بيشينه

نقطه اي که در آن ميزان اکسيژن مصرفي حين انجژام فعاليژت و 

با اعمال بار اضافي به فالت مي رسد يا تنها افژزايش نژانيزي 

پيدا مي کند. اکسيژن دريافتي بيشينه، توان هوازي بيشينه يا 

max2VO نه در نظژر نام ديگري است که براي اکسيژن مصرفي بيشي

 ؛1380و همکاران،  رجبي ؛1382 ،سپاسي و نوربخش )گرفته مي شود

 ؛1369؛ جليلژژي و گژژائيني، 1374رحمژژاني نيژژا،  ؛1379گژژائيني، 

                                                 
1. Cardio respiratory fitness 
2. Maximal oxygen uptake 
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؛ 1992؛ بژونس و همکژاران، 1379؛ ناظم و محمژدي، 1379 الدان، 

مقژژادير حژژداكثر اکسژژيژن مصژژرفي بژژه صژژورت  (.1993، يهژژول

بي)ميلي ليتژر بژه ازاي هژر مطلح)ميلي ليتر در دقيقه( يا نس

كيلو گرم از وزن يا توده بدون نربژي بژدن در دقيقژه( مژورد 

(. 1385برآورد يا محاسبه قرار مي گيرد)ترتيبيان و  ورشيدي، 

مسافت پيمژوده  ور از اکسيژن مصرفي بيشينهظدر تحقيح حاضر من

و يا ضربان قلب آزمژودني سن  ،شده، حداكثر زمان اجراي آزمون

اري هر يك در فرمول هاي مربوطه بدست مي ذگ با جايها است كه 

 آيد.  

  1ريو و آزمون نوارگردان بالک

آزمون استانداري که با استفاده از مدت زمان دويدن با سژرعت 

برآورد اکسيژن مصژرفي  يبراثابت و شيب متوير روي نوارگردان 

؛ 1382سپاسي و نوربخش ، )بيشينه يا توان هوازي انجام مي شود

؛ 1379؛ نژاظم و محمژدي، 1379؛  الژدان، 1369ي و گائيني، جليل

در تحقيح حاضر منظژور از آزمژون نژوارگردان  (.1991وارد، يه

نژوارگردان بژا اين است كه آزمودني هژا بژر روي  ريبالک و و

و با جاي گژذاري مژدت زمژان  مي دوندت و شيب متوير سرعت ثاب

ص ،دويدن آزمودني ها در فرمول مربوطه رفي بيشژينه اکسژيژن م

 د.وشمي آنها برآورد 

 

  دقيقه اي بالك 5زمون زير بيشينه آ

و ضربان قلب  يآزمون استانداري که با استفاده از سن آزمودن

برآورد  يدويدن با سرعت ثابت و شيب متوير روي نوارگردان برا

ان يبياکسيژن مصرفي بيشينه يا توان هوازي انجام مي شود) ترت

در تحقيح حاضر  (. 1382سي و نوربخش ، سپا؛ 1385، يديو  ورش

دقيقه اي بالك اين است كه  5منظور از آزمون زير بيشينه 

مي ت و شيب متوير ها بر روي نوارگردان با سرعت ثاب آزمودني

ها در  يو با جاي گذاري سن و ضربان قلب دويدن آزمودن دوند

مي اکسيژن مصرفي بيشينه آنها برآورد  ،فرمول هاي مربوطه

 .دوش

 

 بالكميداني آزمون 

                                                 
1. Balke treadmill test 
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 15دن در مژدت يژآزمون استانداري که با استفاده از مسافت دو

برآورد اکسيژن مصژرفي بيشژينه يژا تژوان هژوازي  يقه برايدق

 (.    1382، گائيني  ؛1383، )کرديانجام مي شود

در تحقيح حاضر منظور از آزمون ميداني بالك اين اسژت كژه   

ي دوند و با جاي گذاري مسافت آزمودني ها در پيست دوميداني م

دقيقژه در فرمژول  15هژا در مژدت  يپيموده شده توسط آزمژودن

 مربوطه، اکسيژن مصرفي بيشينه آنها برآورد مي شود.

 

 1شاخص توده بدن

هژر  يان کننده مقدار وزن بدن افراد به ازايشا   توده بدن ب

م وزن يباشژد کژه از تقسژ يمتر مربع از سطح مقطع بدن فرد مژ

 يلو گرم بر مربع قژد آنهژا بژه متژر محاسژبه مژياد به کافر

 (.1385، يديشود) ورش

 

 

 سن

هاست که بر  يآزمودن يمين پزوهش سن تقويمنظور از سن در ا

 شود. يم يرياساس سال اندازه گ

 

 2ييهمگرا

ک يژبدسژت آمژده از دو تکن يسه انژدازه هژايمقا يرايمحققان 

 يک روش به جايه از و به منظور استفاد يکيا کلني يشگاهيآزما

 يک مژيژان آن دو تکنيژم يژيزان همگرايژم يابيژبه ارز يگريد

ن يژک مالک بژه ايک با تکنيک تکني ييپردازند. باال بودن همگرا

ک بوده و از يار به هم نزديبس يکيک کلنيمعناست که آن دو تکن

ک مالک اسژتفاده نمود)بالنژد، يتکن يتوان به جا يد ميک جديتکن

1986.) 

اين است كه مقادير حداكثر  ييحاضر منظور از همگرا در تحقيح

و ميژداني  يشژگاهياکسيژن مصرفي بدسژت آمژده از دو روش آزما

 آلتمن محاسبه-روش آماري بالندآزمودني ها  كه با استفاده از 

به  مي شود به هم نزديك بوده و مي توان در صورت عدم دسترسي 

،  از روش نژژوارگردان بژژراي محاسژژبه حژژداكثر اکسژژيژن مصژژرفي

 .استفاده كرد يشگاهيميداني به جاي  روش آزما

                                                 
1. Body Mass  Index (BMI) 
2. Agreement 
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Abstract: Objective: The purpose of the present study was to evaluate 
agreement of Lab. & Field Balke tests for estimating of cardiorespiratory 
fitness among active and sedentary men and women. Method: Among 250 
individual volunteers , a sample of 180 healthy(groups 1: 60 active men and 
women age 20-30 yr, groups 2: 60 sedentary men and women age 20-30 yr 
and groups 3: 60 sedentary men and women age 30-60 yr) was selected. 
Afther masurment  of antropometric indices(Age, Hgigh, Weigh and BMI), 
each of the Subjects performed two exercise tests: groups 1: Balke-ware 
treadmill (criterion method  (  test and 15 minute test, and groups 2,3: Balke-
ware treadmill test and 5 minute Balkes test. After collecting data to assess 
agreement tests, the method Bland-Altman used. Result: Statistical analysis 
of data indicated that in group 2, 5 minute Balkes test, in comparison to Balke-
ware treadmill test, largely overstimated the  maximal oxygen consumption 
values of sedentary women and men( 16.86 and 12.19 ml/kg/min, 
respectively) and consequently two tests in the range of 95% confidence 
interval had no significant agreement , but in groups 3, agreement between 
tests was Statistically significant (p=0.05). Also in groups 1, 15 minute Balkes 
test,  consumption to Balke-ware treadmill test, had no significant (p=0.05) 
agreement. Conclusion: This study showed that, 5 minute Balkes test and the 
Balke-ware treadmill test are significant agreement for estimating 
cardiorespiratory fitness of sedentary men and women age 30-60 yr. 

 
 

 


