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 فعال پسري شکست ضربان قلب، پروتکل فزاینده بر روي نوارگردان، هوازي، نقطهآستانه بی: هاکليد واژه 

 چکیده:

ی شکسر  برر روی نروارگردان در تعيريق نقطره هدف از اجری تحقيق حاضر، مقايسه سه پروتکلزمینه و هدف: 

 30برديق منورور روش تحقیقق:  بيق دانشرجويان پسرر دانشر اه محقرق اردبيلري برود  ( درHRDPضربان قلب)

 1/68±1/2يمتر، وزنسرانت 173±2سرال، قرد8/21±2/0يرار سرنيانحرراف مع ±يقيران دانشجوی پسر فعال )با م

هرای تحقيرق دنيليتر/کيلوگرم/دقيقه( بره صرورد داوبلنانره بعنروان  زمروميلي vo2max 1/2±83/46يلوگرم وک

حد واماندگي انجام دادنرد   زمون فزاينده را تا سر 3ساع   72انتخاب شدند و در سه جلسه مجزا با حداقل فاصله 

ها شامل: پروتکل کويپر و همکاران؛ پروتکل جونز و داس ؛ و پروتکل گسيل و هافمق بود  برای تعييق نقطه  زمون

-ه با اسرتفاده از تلرهوه به لحوها لحهای قلب فعالي   زمودنيا، ضربانهانحراف ضربان قلب در هر يک از پروتکل

(، از نررم افرزار ويروه و HRPCو منحني عملکرد ضرربان قلرب ) HRDPمتری)مدل پوالر( ثن  شد  برای تعييق

هره رايل نتايج از روش  ماری  نراليز واريراني يرک( استفاده شد  برای تجزيه و تحلDmaxروش بيشتريق فاصله )

(ANOVAبا اندازه)  ( و در هرر %100هرا)يدر همه  زمودن ها:یافتههای مکرر) زمون تعقيني بونفرني( استفاده شد

درصرد ضرربان قلرب بيشرينه،  88به بور ميان يق برای پروتکل کويپر و همکراران در HRDPسه پروتکل تمريني

درصرد ضرربان قلرب بيشرينه  84و هرافمق درصد ضربان قلب بيشينه وپروتکل گيسل  86پروتکل جونز و داس  

در دو  زمرون کرويپر و همکراران و جرونز و  HRDPهایيق نتايج نشان داد، بيق مقادير ميان يقمشاهده شد  همچن

در دو  زمون  HRDPهای(  اما بيق مقادير ميان يقF=211/0و  P =0/ 675دار وجود ندارد )داس  اختالف معني

دار مشراهده شردهافمق و همچنيق جونز و داس  و گيسل و هرافمق اخرتالف معنريکويپر و همکاران و گيسل و 

(05/0P<  )گيری کرد که با استفاده از هر سه پروتکل تمريني برر توان نتيجهبا توجه به نتايج چنيق مي گیري:نتیجه

 را تعييق نمود   HRDPتوان ، ميDmaxگيری از روش روی نوارگردان با بهره
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 مقدمه 

های مهم تحقيقاتي در علوم ورزش، فيزيولوژی ورزش و علم تمريق اس  که امروزه مورد از حوزه

توجه پووهش ران و محققان ايق رشته قرار گرفته اس   به هميق ترتيب در حوزه فيزيولوژی ورزش و 

سازی اجرای ورزشي ورزشکاران در مياديق ورزشي هوازی با هدف بهينهی بييق، تعييق  ستانهعلم تمر

، 1باشد )چنگ و کويپرگيرد که با علم تمريق و اصول علمي انجام تمريناد ورزشي مرتنط ميصورد مي

1992 ) 

د معرفري شرده های مختلفي برای تعييق سرط   مرادگي افررادر علم تربي  بدني و پزشکي، پروتکل    

هروازی، کره  سرتانه های ورزشي، نقطه عنور از متابوليسم هروازی بره برياس   در بول اجرای فعالي 

شرود  از ايرق های ورزشي عنوان ميشود برای تعييق سط  مناسب شدد فعالي ( ناميده ميATهوازی)

يرزی تعيريق شردد ربه عنوان مالکي بررای ارزيرابي و برنامره (HRDPرو، نقطه شکس  ضربان قلب)

(، در واقرع نقطره HRDPتمريناد هوازی مورد استفاده واقع شده اس   نقطه شکسر  ضرربان قلرب )

انحراف رو به باال يا رو به پاييق ضربان قلب از خط مستقيم در بررسي ارتناط بيق بار کار و ضربان قلب 

دهد که شدد تمريناد ني روی ميدهد و ايق نقطه دقيقاً زمااس  که در بول يک بار کار فزاينده رخ مي

(  در ايرق راسرتا 2006، 3رسد)اوزچليکمي  2هوازیورزشي از  ستانه هوازی باالتر رفته و به  ستانه بي

 4، کانکاني و کوالگرو 1982هوازی منطنق اس   در سال با  ستانه بي HRDPگزارش شده اس  که 

واند به عنوان يک روش غيرتهراجمي بررای تعيريق تدر مطالعه تحقيقي خود نشان دادند که ايق پديده مي

هوازی مورد استفاده واقع شود  ادامه ايق تحقيقاد موجب گسترش يک  زمرون ميرداني بررای  ستانه بي

، بصورد  زمايش اهي و ميرداني HRDP شد که بعدها به  زمون کانکاني ملقب شد   HRDPارزيابي 

ربان قلب بست ي زيادی به نرو  پروتکرل مرورد اسرتفاده شود اما ميزان شکس  ضمورد ارزيابي واقع مي

هوازی مشخص نشده اسر ، ولري ارتنراط دارد  اعتنار نقطه شکس  ضربان قلب برای ارزيابي  ستانه بي

هايي کره ( مشاهده شده اس   در  زمودنيLTP2و دوميق نقطه تغيير الکتاد خون)HRDP زيادی بيق

پايايي بااليي برخوردار اس ، با ايق وجود هيچ يک از مطالعاد از  HRDPدهند، ايق پديده را نشان مي

 ( 2000، 2% گزارش نکرده اند)بودنر و رود 100را بصورد  HRDPانجام شده ايجاد دوباره 

                                                 
1 . Cheng and Kuiper 2 . Anaerobic Threshold    3 . Ozcelic   4 . Conconi and Colleagues  

 
2. Bodner and Rhodes  2. Lactate Threshold (LT)  3. The Onest Blood Lactate Accumulation (OBLA) 
4. Maximal Lactate Steady-State (MLSS)  5. Hreat Rate Deflection Point  



 موضوع پژوهشبیان 

ا اسيدوز ( تعريف شده اس  که ب2VOهوازی به عنوان شدد کار يا ميزان اکسيون مصرفي ) ستانه بي

(  1995باشد)روگرز، رو  شده و با تغييراد در تنادل گازهای تنفسي مرتنط ميسوخ  و سازی ش

 ن  وشود، (، اصطالحي اس  که برای تعييق شدد فعالي  ورزشي استفاده ميLT) 2 ستانه الکتاد

 ي  ورزشيز فعاليابد و  ن شدتي ازماني اس  که انناش  الکتاد در خون يا عضله به يکناره افزايش مي

رخ  کتاداالتريق ميزان غلو  الکتاد خون همسو اس  و درس  قنل از افزايش پيوسته در الکه با ب

( MLSS) 4اريا حداکثر الکتاد در بار کارپايد )OBLA) 3 غاز انناش  الکتاد خون دهد، اصطالحاًمي

دد دقيق ش ريزیهوازی برای برنامه(  تعييق  ستانه بي1384شود)گائيني؛ دبيدی روشق، ناميده مي

وده بتمريناد، همواره يکي از موضوعاد مهم و مورد توجه پووهش ران و متخصصان علوم ورزشي 

 اس  

يرد  گرد ميسازی اجرای ورزشکاران در مياديق ورزشي صوهوازی با هدف بهينهتعييق  ستانه بي    

ش ون، رواد خگيری مستقيم ميزان الکتهای مختلف از جمله روش سنجش و اندازهنور به اينکه روش

، ميق اسا ند، بر هگيرهزينه و وق های پرهوازی روش ستانه تهويه، و    عموماً برای تعييق  ستانه بي

همانند  يک سادههای فيزيولوژهوازی با استفاده از شاخصهای اخير مدل جديد بر ورد  ستانه بيدر سال

ربان قلب، به ضر واقع در مدل استفاده از (  د1386کوهيان، ضربان قلب براحي و ارائه شده اس )سياه

ر دبان قلب يش ضرکند افزاهن ام انجام يک فعالي  يا يک کار معيق که به تدريج بار  ن افزايش پيدا مي

ر ايش کاشود سپي منحني افزايش ضربان قلب از خط مستقيم همزمان با افزبول انجام کار ثن  مي

  يابد ويفزايش نماجود دارد که با افزايش بار کار، ضربان قلب  ای وشود  در ايق منحني نقطهترسيم مي

شود ناميده مي )HRDP (5شود که تح  عنوان نقطه شکس  ضربان قلبخط راس  منحرف مي

 ( 1985)کانکاني و همکاران، 

های مختلفي از جمله روش هوازی و نقطه شکس  ضربان قلب روشدر راستای تعييق  ستانه بي    

و مدل  4درصد ضربان قلب بيشينه، معادله ناريتا 90درصد ضربان قلب بيشينه(، روش70) 3نبلک بور

Dmax  ،( 1992يا حداکثر فاصله وجود دارد)چنگ و همکاران 

                                                                                                                                                    
 
3 . Black Burn  2 . Narita Equation  3 . Vachon et al   4 . Zacharogiannis   5 . Maffulli et al   6 . Hofmann et al 

 



ابتدا کانکاني و همکارانش، برای مقابله با مشکالد فوق،  زمون ميداني را برای دوندگان ارائه داده   

-با توجه به ضعف مدل کانکاني و همکارانش در تعييق  ستانه بي ( 1999, 3بودند)واکون و همکاران

مطرح شد  در واقع در روش کانکاني، منحني افزايش ضربان قلب  Dmaxهوازی به روش خطي، مدل 

در ايق منحني تعييق شده و معادله  HRDPشود و از خط مستقيم همزمان با افزايش بار کار ترسيم مي

شود  به هميق ترتيب معادله خط راس  محاسنه و ترسيم مي HRDP ل از خط راس  ضربان قلب تا قن

 شود و محل تالقي ايق دو خط راس ،نيز محاسنه وخط راس  مورد نور ترسيم مي HRDPپي از 

HRDP؛ واکون و همکاران، 1993، 4هوازی اس )زاکاروگيانييدهد که همان  ستانه بيرا نشان مي

ها با استفاده از هوازی در همه افراد و  زمودنيداش  که تعييق  ستانه بي با ايق حال بايد توجه ( 1999

؛ واکون و همکاران، 1994، 6؛ هافمق و همکاران1987 ،5پذير نيس )مافولي و همکارانايق روش امکان

1999). 

-بي ای را با توجه به رابطه موجود بيق ضربان قلب در  ستانه( معادله1999ناريتا و همکارانش )    

هوازی با ضربان قلب در حال  استراح ، سق، جني و با استفاده از رگرسيون چند متغيره برای بر ورد 

  ستانه بي هوازی ارايه کردند 

(( 220-*)سرق9/0درصد ضربان قلرب بيشرينه ) 90(( و روش 220-*)سق7/0روش بلک بورن )    

-اسا  بر ورد  ستانه بي شود در ايق دو روش،هوازی استفاده ميدرادبياد تحقيق برای بر ورد  ستانه بي

( به عنوان حداکثر ضربان قلب فرد مورد توجه قرار گرفته اس )چنگ و کويپر، 220-هوازی، رابطه )سق

1992  ) 

هوازی و  ستانه تهويه در سالهای اخير، چنگ و همکارانش، روش جديدی را برای تعييق  ستانه بي    

يا به عنارتي  HRDPايق اس  که  Dmaxشود  بزرگتريق مزي  ه ميناميد Dmax ارائه کردند که 

شود  در واقع در روش ها و افراد هميشه تعييق ميهوازی و تهويه( در مورد همه  زمودني ستانه)بي

Dmax زمان)که  -گيرد  در منحني ضربان قلبشکس  ضربان قلب از خط مستقيم مالک عمل قرار مي

يابد( اوليق و  خريق نقطه منحني با استفاده از يک خط راس  به زايش ميبار کار در  ن بتدريج اف

ی شکس  ضربان شود و بيشتريق فاصله بيق ايق خط راس  و منحني به عنوان نقطههمدي ر متصل مي

 گيرد  مورد توجه قرار مي (HRDP)قلب 

و  HRDPزيادی با هدف وقو  های ميداني و  زمايش اهي نسنتاًبا توجه به مطالب ياد شده، پروتکل    

هروازی برر روی دوچرخره کارسرنج و نروار گرردان براحري و ارائره شرده ی بيرو بر ورد  ستانهاز ايق



(  مطالعراد ميرداني در خصروع تعيريق 1995، 6، جرونز و داسر 1985، 5اس )ری بريو و همکاران

HRDP هرا بررای س   در ايرق  زمرونسواری، قايقراني و   بوده اشامل دويدن، شنا، پاروزني، دوچرخه

 دهد افزايش شدد کار، پي از تعييق مساف ،  زمودني سرع  خود را افزايش مي

لي ارد، وهای ميداني به ماهي  واقعي فعالي  مختلف ورزشکاران شناه  بيشتری دگرچه  زمون    

د  تحقيقاد ردارنای برخوشدهاز شرايط کامالً کنترل HRDPهای  زمايش اهي در تجزيه تحليل  زمون

فاده از ا استمختلف در ايق زمينه هم بر روی دوچرخه ارگومتر و هم نوارگردان و همچنيق ارگومتری ب

 گرف  مورد استفاده قرار ميHRDP بازوها نيز برای تعييق

جونز و  ،  پروتکل(HRDP)ی شکس  ضربان قلب های  زمايش اهي در تعييق نقطهاز جمله  زمون    

يپر و باشد که يا بصورد مراحل زماني ثاب  )کومي 4و گسيل و هافمق 3پر و همکارانداس ، کوي

ق( هافم همکاران( و يا بصورد افزايش سرع  در مساف  تعييق شده)پروتکل جونز و داس  و گسيل و

 شود:اجرا مي

 متر بر ثانيه 14/0 متر بر ثانيه شرو  و همراه با  33/3در پروتکل جونز و داس ، نوارگردان با سرع     

ف دي ر در برسد  از بر 5يابد تا فرد به حد واماندگي ارادیمتر ادامه مي 200افزايش سرع  در هر 

ر ساع  به بکيلومتر  5/0کيلومتر بر ساع  با  10پروتکل کويپر و همکاران، سرع  شرو  نوارگردان 

رگردان ق، شيب نواروتکل گسيل و هافميابد  و در پها ادامه ميثانيه تا واماندگي  زمودني 30ازای هر 

اع  در هر سکيلومتر بر  5/0کيلومتر بر ساع  با افزايش سرع   8تا  7تعييق شده و سرع  شرو   5%

 يابد  ها ادامه ميمتر تا واماندگي کامل  زمودني 200

اند د نتوانستهشناسي تحقيق خوايق در حالي اس  که در اکثر موراد محققان با توجه به گستره و روش    

 (  1995؛ جونز و داس ، 1997، 7را مشاهده نمايند )دی واي  و همکاران HRDP وقو  

 (HRDP)از ايق رو هدف از انجام پووهش حاضر بررسي و مقايسه وقو  نقطه شکس  ضربان قلب    

حقق مه ش ادر سه پروتکل جونز و داس ، کويپر و  همکاران، گيسل و هافمق بيق دانشجويان پسر دان

 اردبيلي خواهد بود 

 اهمیت و ضرورت تحقیق

                                                 
5 . Riberiro et al    2. Jones and Doust    3. Kuipers et al   4. Gaisel and Hofmann   5. Volutional Exhaustion 

 
7. De Wit et al    2. Geir    3. Stockhausen    4. Ghosh 



هوازی، به بور نزديکي عملکرد واقعي را در رويدادهای استقامتي از قنيل دوی به دليل اينکه  ستانه بي   

ی فيزيولوژی ورزش و ابزار مناسرني بررای کنتررل ، متغيری با اهمي  در زمينهکندبيني مياستقام  پيش

ی شکسر  ضرربان نقطره(  در نتيجره 1997، 3استوخاوسرق؛ 2005، 2غيرشرود)تمريق محسوب مري

ريزی تعييق شدد تمريناد هوازی مرورد اسرتفاده به عنوان مالکي برای ارزيابي و برنامه (HRDPقلب)

هروازی، روش تهراجمي اسر  کره تريق روش در تعييق  ستانه بري  دقيق(2004، 4شود)گوشواقع مي

های فزاينده اسرتاندارد ي مکرر و تعييق ميزان الکتاد خون در خالل  زمونهای خونمستلزم گرفتق نمونه

ی  زمايشر اهي اسر   از بررف دي رر، و نيازمند امکانراد پيشررفته ، پرهزينهاس  که انجام  ن پيچيده

هرای ورزشري را بره خرود هزينه دارند که توجه فيزيولوژيس های غيرتهاجمي، ماهيتي ساده و کمروش

 ( 1386 )قراخانلو، جلب کرده اس

، برا HRDPهای تمريني نسنتا زيادی برای تعييق ی تحقيق در حال حاضر پروتکلبا توجه به پيشينه    

بررای  HRDPهوازی براحي و ارائه شده اس   ايق در حالي اس  که قابلي  ی بيهدف بر ورد  ستانه

هوازی به دليل وجود نتايج مختلف در ادبياد تحقيق، گيری و در نهاي  تعييق  ستانه بيسنجش و اندازه

هروازی استفاده برای تعييق  ستانه بي رسد نو  پروتکل تمريني موردهنوز کامال روشق نيس   به نور مي

-رود  به عنارد دي ر زماني که پروتکل تمريني مورديکي از عوامل مهم در پاسخ ضربان قلب بشمار مي

برا  HRDPبندی و فازبندی شود و بر اسا   ن بار کار افرزايش يابرد،ه زمانشدنور بر اسا  زمان بي

شرده احتمال بيشتری رخ خواهد داد  برعکي زماني که بار کار پروتکل تمريني بر اسرا  مسراف  بري

  ( 1998يابد)کانکاني، کاهش مي HRDPتنويم شود، احتمال وقو  

تکل جونز و داس ، کويپر و همکاران و گسيل و هرافمق توان سه پروبنابرايق با انجام ايق پووهش مي   

هائي که با يکدي ر مورد ارزيابي قرار داده و از ايق بريق  ن پروتکل يا پروتکل HRDPرا از نور وقو  

مچنيق پووهش حاضرر نشران خواهرد داد کره کردام شود را مشخص کنيم  هميHRDP منجر به وقو 

ی ای که برای همهبکار بس   به گونه HRDPابمينان برای تعييق  توان با حداکثرپروتکل تمريني را مي

ترر و اسرتفاده از روش ها امکان  ارزيابي دقيقها کاربرد داشته  باشد  در واقع مقايسه ايق  زمون زمودني

 ورد  بنابرايق با توجه به ايق که ايق پووهش بر ی شکس  ضربان قلب را فراهم ميارزيابي مناسب نقطه

هروازی مرردان ی بريهرای پرووهش حاضرر بررای برر ورد  سرتانهگيرد، يافتهمردان فعال انجام مي روی

پري های هن فر  را درجويي در زمان و هزينههای مختلف کاربرد خواهد داش  تا صرفهورزشکار رشته

هرمراني هرای قهرای ورزشري و پاي راهدولتي از جمله کليه فدراسيونداشته باشد  موسساد دولتي و غير



هرای مختلرف کره ی مراکز دانش اهي و  زمايش اهي، کميته ملي المپيک و ورزشکاران رشتهکشور، کليه

های ورزشي بدون نيراز بره تجهيرزاد همواره به دننال  زموني معتنر برای استفاده در مراکزورزشي و تيم

 توانند از نتايج ايق پووهش استفاده نمايند قيم  هستند، ميگران

 

 ف تحقیقاهدا

  هدف کلی

ی بر وقو  نقطه هدف از اجرای پووهش حاضر، بررسي و مقايسه سه پروتکل بر روی نوارگردان

 در مردان فعال دانش اه محقق اردبيلي خواهد بود  (HRDP)شکس  ضربان 

  اهداف اختصاصی

 ی شکس  ضربان قلب در  زمون بيشينه نوارگردان  جونز و داس  ارزيابي وقو  نقطه -1

 ی شکس  ضربان قلب در  زمون بيشينه نوارگردان کويپر و همکاران ارزيابي وقو  نقطه  -2

 ی شکس  ضربان قلب در  زمون بيشينه نوارگردان گسيل و هافمق  ارزيابي وقو  نقطه  -3

بر ورد شده توسط سه پروتکل جونز و داس ، کويپر و همکاران و گسيل  HRDPمقايسه تفاود در -4

 و هافمق 

 سواالت تحقیق

اتفاق  HRDP(، در پروتکل نوارگردان جونز و داس ، HRPCعملکرد ضربان قلب ) يا در منحني  -1

 افتد؟مي

 HRDP(، در پروتکل نوارگردان کويپر و همکاران، HRPC يا در منحني عملکرد ضربان قلب) -2

 افتد؟اتفاق مي

 HRDPوارگردان گسيل و هافمق، (، در پروتکل نHRPCعملکرد ضربان قلب ) يا در منحني  -3

 افتد؟اتفاق مي

های بر ورد شده توسط سه پروتکل جونز و داس ، کويپر و همکاران و گسيل و HRDP يا بيق  -4

 داری وجود دارد؟هافمق تفاود معني

 

 



 هاي تحقیق محدودیت

 هاي قابل کنترلمحدودیت

ا ش  نها رام پووهذار باشد و محقق در بول انجگتواند بر نتايج تحقيق حاضر اثراز جمله عواملي که مي

 کنترل نمايد عنارتند از:

 هاسق  زمودني -1

 هاميزان فعالي   زمودني -2

 سه روز پيش از اجرای پروتکل تمريني()تغذيه  -3

 زمان و مکان اجرای پروتکل -4

 ی ورزشيسابقه -5

  سيتنف -های قلني و قلنيها بويوه بيماریی بيماریسابقه -6

 ز شرک  در پروتکل تمريني(ادو روز قنل (ها کنترل وضعي  فعالي  بدني  زمودني -7

 مصرف مواد دارويي -8

 

 
 

 هاي غیرقابل کنترلمحدودیت
ر يق اثرگذادر بول اجرای پووهش حاضر، محقق با چند عامل و متغير اثرگذار ناخواسته که بر نتايج تحق

 :اس ، مواجه خواهد بود که عنارتند از

 عالي  سيستم سمپاتيکي در بول اجرای پروتکل تمرينيف -1

 عالي  سيستم پاراسمپاتيکي در بول اجرای پروتکل تمرينيف -2

 …انند کورتيزول و ها متوليد و ترش  کاتکوالميق -2

 ( 8کسر تخليه ی بطق چپ( LVEFوضعي   -3

 ميزان پتاسيم بدن -4

 هاوضعي  رواني  زمودني -5

6- LA هاازال  زمودنيپايه و ب 

 

 تعاریف نظري و عملیاتی واژگان

                                                 
8 . Left Ventricular Ejection Fraction 



    (HRDP)ي شکست ضربان قلب نقطه

لرب قد، ضربان کنبه هن ام انجام يک فعالي  يا يک کار معيق که به تدريج بار کار در  ن افزايش پيدا مي

زايش بار شود  سپي منحني افزايش ضربان قلب از خط مستقيم هم زمان با افدر بول انجام کار ثن  مي

ابد يفزايش نمياای وجود دارد که با افزايش بار کار، ضربان قلب شود  در ايق منحني نقطهکار، ترسيم مي

شود ناميده مي (HRDP)ی شکس  ضربان قلب شود که تح  عنوان نقطهو از خط راس  منحرف مي

- زمرون وهش، استفاده ازی شکس  ضربان قلب در ايق پو(  منوور از نقطه1985)کانکاني و همکاران، 

لکررد ای در منحنري عمهای بيشينه کويپر و همکاران، جونز و داس ، گيسرل و هرافمق در تعيريق نقطره

ود  شرضربان قلب اس  که با افزايش بار کار، ضربان قلب افزايش نشان ندهد و از خط راس  منحررف 

بد و ياامه ميها ادندگي کامل  زمودنيدر کل برای تعييق ايق نقطه ثن  ضربان قلب لحوه به لحوه تا واما

 شود مان نقطه انحراف ضربان قلب تعييق ميز -با رسم نمودار ضربان قلب

 

 

 Dmax) (روش بیشترین فاصله

( اسر   Maximumبه معنای حرداکثر ) Max( و Distanceبه معنای مساف  ) Dmax ،Dدر مدل 

زمران )کره  –مستقيم در منحنري ضرربان قلربی شکس  ضربان قلب از خط در واقع در ايق مدل، نقطه

گيرد  به عنارد دي ر در منحني ضرربان شدد کار در  ن به تدريج افزايش مي يابد( مالک عمل قرار مي

ی منحني افزايش ضربان قلب با استفاده از يک خط راس  به همردي ر زمان، اوليق و  خريق نقطه–قلب

زمان محاسنه شده و  –يق خط رسم شده و منحني ضربان قلبشود   ن اه بيشتريق فاصله بيق اوصل مي

ی شکسر  يا نقطره HRDPی دهندهشود  محل تالقي ايق خط عمود نشانخط عمودی بر  ن وارد مي

هرا و خطري بره مروازاد Yها به محرور Xخطي به موازاد محور  HRDPضربان قلب اس ، از محل 

شرود  تعييق مري HRDPی نتيجه ضربان قلب معادل نقطهشود، و در ها وارد ميXها به محور Yمحور 

شرود و های رگرسيون انجام مريی عملياد باال با استفاده از نرم افزار و معادلهالزم به ذکر اس  که همه

، کافي اس  که ضربان قلب و زمان کار فزاينده Dmaxهوازی با استفاده از مدل ی بيبرای تعييق  ستانه

 ( 1996، 9هوازی  زمودني را محاسنه نماييم )کارا و همکارانی بيه باشيم تا  ستانهرا در اختيار داشت

                                                 
9 . Kara et al 



هرای زمرونزمان با  افزايش بار کار  در هرر يرک از  منوور از روش بيشتريق فاصله در ايق پووهش، هم

بره اس  ی انحراف ضربان قلب از خط ربيشينه کويپر و همکاران، جونز و داس ، گيسل و هافمق، نقطه

اس  به گيرد  به عنارد دي ر، دو انتهای منحني ضربان قلب توسط يک خط رعنوان مالک عمل قرار مي

ن ی شکس  ضررباشود و بيشتريق فاصله منحني ضربان قلب از خط راس  به عنوان نقطههم متصل مي

 گيرد قلب مورد توجه قرار مي

 هوازي              ي بیآستانه

ه برا کر( نيز تعريف شرده اسر  2VOبه عنوان شدد کار يا ميزان اکسيون مصرفي )هوازی، ی بي ستانه

(  1995روگرز، (اسيدوز سوخ  و سازی شرو  شده و با تغييراد در تنادل گازهای تنفسي مرتنط اس 

روش  ی شکس  ضربان قلرب اسر  کره برا اسرتفاده ازهوازی در ايق تحقيق نقطهی بيمنوور از  ستانه

 شود تعييق مي Dmax) (بيشتريق فاصله

 

 ي هوازي آستانه

هوازی، ميزان الکتاد به هن ام افزايش بار کار از شدد پاييق به شدد باال، پيش از ورود به  ستانه ی بي

بره برور نامتناسرب  2VO/VEچنريق ( و هرم1LTPمول در ليتر افرزايش يافتره )ميلي 2خون تقريناً از 

هروازی، ی بريشود  در حرالي کره در  سرتانهی هوازی تعريف ميهيابد که تح  عنوان  ستانافزايش مي

-افزايش بيشتری مري 2VO/VE( و 2LTPمول بر ليتر باالتر رفته )ميلي 4ميزان الکتاد خون از حدود 

های تعييق شده قنل از (  منوور از  ستانه هوازی ايق پووهش، تمام ضربان قلب1987، 10يابد ) واسرمق

HRDP باشد مي 

 

 کثر حالت یکنواخت الکتاتحدا

MLSS شود که در  ن ورود الکتاد به خون و خروج  ن از به عنوان باالتريق فشار کار ثاب  تعريف مي

حرداکثر حالر   (  در ايرق تحقيرق1980، 11گيررد )اسرکينرخون به صورد متعادل)برابر( صورد مري

 دهد هوازی رخ مييکنواخ  الکتاد در ضربان قلب معادل  ستانه بي

 منحنی عملکرد ضربان قلب 

                                                 
10. Wassermann  2. Skinner    

 



گويند  به فشار کار را منحني عملکرد ضربان قلب مي –تغييراد ميزان ضربان قلب در منحني ضربان قلب

ه عنروان عنارتي دي ر به هن ام انجام يک کار تمريني با شدد فزاينده، تغييراد منحنري ضرربان قلرب بر

بان ، منحنري عملکررد ضررHRDPعموالً پي از گيرد  ممنحني عملکرد ضربان قلب مورد توجه قرار مي

(  منوور 2000يابد )بودنر، ها ادامه ميXگيرد و به صورد موازی با محور قلب حال  فالد به خود مي

در  هرايي اسر  کرهاز منحني عملکرد ضربان قلب در ايق پووهش مقادير تغييراد ضربان قلب  زمودني

 گيرد و سنجش قرار مير مورد ارزيابي بار کا -منحني ضربان قلب

 

 

 

 

 12انحراف معکوس

ه بتردريج افرزايش فشار کار )کر -ها، در بررسي منحني ضربان قلبدر ايق تحقيق، در برخي از  زمودني

-ي، به جای کاهش، شيب منحني ضربان قلب، افزايش مHRDPيابد(، مشاهده شده اس  که پي از مي

 ( 1998گويند )کويپر، ييابد، ايق پديده را اصطال حاً انحراف معکو  م

 درماندگی ارادي

ل رای پروتکرمنوور از بازماندگي ارادی در ايق تحقيق، حالتي اس  که  زمودني يا ورزشکار به هن ام اج

د  کنرقطرع مري کند که دي ر توانايي ادامه فعالي  را ندارد و در نتيجه فعالي  خود راتمريني احسا  مي

يني مشراهده  زمودني يا مربي )يا محقق( که عالئم خست ي را به بور عتواند توسط بازماندگي ارادی مي

 ( 1997ی فعالي  متوقف شود )جونز و داس ، کند، تشخيص داده شود و ادامهمي

 

 دانشجویان ورزشکار

 ءشرتههای ورزشي حضور داشرته يرا دانشرجوی رمنوور از دانشجويان ورزشکار، دانشجوياني که در تيم

 ورزش منوم داشته باشند  ءسال سابقه 3د و حداقل به مدّد بدني باشنتربي 

 

 
                                                 

1.Inverse Deflection 



                   

 

 

                                                                                                                           دومفصل                  
 

 مبانی نظري و کلیات تحقیق

                                                                                                                           
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

پديده نقطه شکس  ضربان قلب تا کنون بطور کامرل  کننده های فيزيولوژيکي توصيفاگرچه مکانيزم    

و عملکرد سرم  چرپ قلرب مشراهده  HRDPتنييق نشده اس ، اما ارتناط اساسي بيق سم  و سوی 

هروازی و ای برای تنويم اهداف تمريق و تعييق غيرتهاجمي  سرتانه بريعامل بالقوه HRDPس   شده ا

دهنرد  بصرورد را نشران مري HRDPروش  ساني برای اجررای دقيرق  زمرون در افررادی اسر  کره 

تواند در پيوست ي با اجرای پارامترهای شدد تمريق بررای برازتواني قلنري باشرد  در ميHRDPباليني،

ی ضربان قلب، روش يق که انجام تمريق با ضربان قلب ثاب  با استفاده از سنجش لحوه به لحوهنهاي  ا

ها و ورزشکاراني اس  که بدون فاصله استراح  به کرار خرود خوبي برای کنترل شدد تمريق  زمودني

 ( 2008، 13دهند)اي ناتويچ و همکارانادامه مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبانی نظري و پیشینه تحقیق

  HRDPخچه تاری

                                                 
13 . Ignjatovic et al 



، نقطره شکسر  14( در ادبياد تحقيق تح  عناويق سرع  شکس HRDPنقطه انحراف ضربان قلب )

  مده اس   5يا نقطه تغيير ضربان قلب 4،  ستانه ضربان قلب3، نقطه تغيير شيب خط15ضربان قلب

در  HRDP ( به هن ام انجام يک بار تمريني فزاينده؛HRPCدر بررسي منحني اجرای ضربان قلب )    

ه دهندبطور بنيعي نشان HRDPواقع با انحراف منحني ضربان قلب از خط راس  قابل تشخيص اس   

ا برباشد ايق موضو  زماني اس  کره ارتنراط افرزايش برار کرار کاهش شيب در افزايش ضربان قلب مي

 ( 2000بودنر و رود ، )گيرد افزايش ضربان قلب مورد توجه قرار مي

 

 
 ايش بار کار فزايندهمنحني تغييراد ضربان قلب با افز 2-1شکل                         

        

HRDP      ضرربه در  169ار کار بروده و ب -دهنده کاهش شيب منحني ضربان قلبدر ايق شکل نشان

 HRDPشده و بره  ن های رياضي تعييقدر ايق شکل با استفاده از مدل HRDPدقيقه تعييق شده اس  

 ( 2000شود)بودنر و رود ، ق ميبنيعي ابال

HRDP درصرد ضرربان  94ترا  88توان به صورد بصری نيز تعييق کرد و در ادبياد تحقيق بيق را مي

دهنرده حالر  فرالد بنيعري نشران HRDP( گزارش شده اس   در اکثر موارد، HRmaxقلب بيشينه)

HRPC باشد  در ميHRDP يابد  با خطي افزايش مي، شيب پي از کاهش مختصری مجدداً به صورد

انحراف معکو  يا افزايش شيب ضرربان قلرب نيرز گرزارش  HRDPايق حال، در برخي موارد پي از 

                                                 
14 .Deflection Velocity  2. Heart Rate Break Point  3. Slope Variation Point  4. Heart Rate Threshold 
5. Heart Rate Turn Point 



% افراد مورد 9/7مرد جوان انجام شده بود نتايج نشان داد که در  227شده اس   در يک مطالعه که روی 

ايق پاسخ ضربان قلب افراد به بار ( بنابر 1999، 16مطالعه انحراف معکو  رخ داده اس )پوکان وهافمق

خطي  HR( افراد با 3نامنوم  HR( افراد با 2منوم  HR( افراد با 1کاری فزاينده به چهار صورد اس : 

 ( 2001معکو )هافمق و  همکاران،  HR( افراد با 4

-ريقکررده و تمرافراد تمرريق دهد را تح  تاثير قرار نمي HRDPوضعي   مادگي جسماني، وقو      

زشکاران همچنيق در افراد فينروز سيستيک، بيماران قلني و ور HRDPاند  را نشان داده HRDPنکرده 

وابسرته بره سرق نيسر ؛  HRDPپاراپلوی ديده شده اس   در هميق راستا نشان داده شرده اسر  کره 

د)بودنر و رود ، انکودکان، افراد بالغ، دانشجويان و افراد ميانسال هم ي ايق پديده را از خود نشان داده

2000 ) 

(  1995و  همکراران، ز هوازی اس )روگر، همزمان بودن  ن با  ستانه بيHRDPجننه جالب توجه     

وازی هستانه بي در واقع اوليق بار کانکاني و همکارانش بودند که در دوندگان، ايق فرضيه را برای تعييق 

  دويدن با سرع HRDPيي را بيق سرع  دويدن در مورد استفاده قرار دادند   نان همنست ي بسيار باال

عه دادند که ای را توس(  زمون ميداني ساده1982هوازی نشان دادند  کانکاني و همکارانش)در  ستانه بي

ز هرم های علوم ورزشي هنوشود و ايق روش در مياديق و  زمايش اهگيری مياندازه HRDPتوسط  ن 

 شود کار گرفته ميبه

مورد توجه پووهش ران و محققان قرار گرفته اس ، چرا که ايق  زمون به راحتي  HRDPپي،  از  ن    

 ورد  عالوه بر ايق، زمان مورد نياز برای انجرام  زمرون نيرز شود و مشکل خاصي را بوجود نمياجرا مي

ی سرنجش گيرد و برااندک اس   ايق روش  زمون کردن در اروپا بصورد گسترده مورد استفاده قرار مي

شود)واسرمق و  کار گرفته ميهای تمريني و ارزيابي ظرفي  استقامتي ورزشکاران بهو اندازه گيری برنامه

به عنوان شاخص ارزان قيم  و راح  بررای تعيريق  HRDPنور درماني نيز (  از نقطه1973همکاران، 

؛ برانچ و  2000د)برودنر و رود ، گيرپارامترهای تمريني به هن ام بازتواني قلني مورد استفاده قرار مري

 ( 1992، 17هلر

انردکي پيچيرده و بحرر بران يرز اسر   برخري  HRDPدر عيق حال بايد توجه داش  کره مفهروم     

باشند  عالوه برر مي HRDPها به هن ام افزايش بار کار پاسخ ضربان قلني خطي داشتند و فاقد  زمودني

                                                 
16 . Pokan & Hofmann 
17. Bunc & Heller 



هروازی ، ديردگاهها و نورراد و همنست ي  ن با  ستانه بي HRDPايق، در ادبياد موجود در ارتناط با 

های مختلف مرورد اسرتفاده مختلفي ارائه شده اس  که کامالً با يکدي ر همخواني ندارند  فهرس  روش

دهد  عالوه بر ايق هوازی ، ايق تنو  و گستردگي را نشان ميو  ستانه بي HRDPبرای تعييق و محاسنه 

ي مسئول انحراف ضربان قلب، کامالً شناخته شده نيستند  بر هميق اسا  بررسي های فيزيولوژيکمکانيزم

 ( 2000رسد)بودنر و رود ، هوازی و عوامل مرتنط با  ن ضروری بنور ميمفهوم  ستانه بي

 

 هوازيمفهوم آستانه بی

 هوازی اس ، بحرر و بررسريروشي راح  و عملي با هدف سنجش  ستانه بي HRDPنور به اينکه   

 کننده خواهرد برود هوازی، برای مفاهيم و اصطالحاد موجود در ادبياد تحقيق کمکپيرامون  ستانه بي

(، اصطالح رايجي اس  که برای سنجش و اندازه گيری قابلي  اجرای يک حرک  ATهوازی) ستانه بي

کمري برا يا فعالي  با شدد مطلوب در يک دوره زماني بوالني تنييق شده اسر  و ارتنراط قروی و مح

( تعريف O2Vهوازی به عنوان شدد کار يا سطحي از اکسيون مصرفي )کارهای استقامتي دارد   ستانه بي

شود که با اسيدوز متابوليکي  غاز شده و با تغييرراد تنرادل گازهرای )تنفسري( حاصرله، مررتنط مريمي

در برول تمرريق بردني هوازی يک نقطه فيزيولروژيکي (  به عنارد دي ر  ستانه بي1995باشد)روگرز، 

رسرد؛ در اس  که در  ن مرحله، توليد الکتاد عضله افزايش يافته و به ميزان فراتر از اکسيداسيون  ن مي

شود که برقراری توازن و تعادل در سيستم يا برهم خوردن نتيجه، بالفاصله الکتاد در سيستم متمرکز مي

شناسي، بهتر اس  ايق  سرتانه از نقطه نور واژه  ن بست ي زيادی به شدد تمريق دارد  بر هميق اسا ، 

( بيان شود  در بار کاری فراتر از  سرتانه، ميرزان الکتراد خرون بطرور  LTتح  عنوان  ستانه الکتاد )

الکتيک به ميزان فراتر از  ها شرو  به توليد اسيديابد، ايق بديق معني اس  که ماهيچهناگهاني افزايش مي

رود  ايق مرحله موجب به تعويق افتادن توانرايي بردن بررای توليد  ن اس  پيش مي نچه که بدن قادر به 

 ( 2008)اي ناتويچ و همکاران، شوداجرای شدد بهينه فعالي  در بازه زماني مشخص مي

ان يز بوده و موضو  بحر مجامع مختلف علمي اسر  و چنريق از نور مفهوم بحر« هوازیبي»واژه     

هوازی اس   در حاليکه ايق چيزی که تا ايق  ستانه باال رود، هوازی و پي از  ن، بي شود که هرتعنير مي

-هروازی صرورد مريباشد  در حقيق ، توليد انرژی از هر دو مسير هوازی و بيمفهومي کامالً غلط مي

يش بار کار به هن ام افزا  کند که چه مقدار از ايق منابع را استفاده کنيمگيرد، اما شدد فعالي  ايجاب مي



از شدد پاييق به شدد باال، سه مرحله برای فراهم شدن انرژی مورد نياز وجود دارد  ايق سه مرحله در 

 توليرد شود، انرژی مورد نياز در اوليق مرحله)الکتادواسطه دو مرحله انتقال يا شکس  ايجاد ميواقع به

(، بره برور کامرل از فراينردهای اسر عضرله مصرف شده يا دفع شده در  الکتاد معادلدر عضله  شده

«  ستانه هروازی»(، تح  عنوان IIشود  اوليق نقطه شکس ،  غاز مرحله دوم)متابوليک هوازی فراهم مي

مرول برر ليترر و افرزايش نامتناسرب ميلري 2شود و با افزايش ميزان الکتراد خرون از تقرينراً تعريف مي

O2V/EV  بدون افزايش درCO2V/EV يق مرحله به عنوان اوليق نقطه شکس  الکتراد گردد  امتمايز مي

شرود و در تعريف مري« هوازی ستانه بي»(،تح  عنوان   IIIشود   مرحله سوم )( بيان مي1LTPخون )

 4دهد و ميزان اسريد الکتيرک خرون از حردود ( رخ مي2LTPايق مرحله دوميق نقطه شکس  الکتاد )

يابرد کره بره عنروان نقطره جنرران باز هم افزايش مي CO2V/EVو  O2V/EV مول بر ليتر باالتر رفتهميلي

شود  دوميق نقطه شکس  مشهودتر بوده و به هميق خابر به عنروان فرالد ( ناميده ميRCP)18ایتهويه

شرود مري  به عنوان باالتريق بار کار ثابتي تعريف MLSS شود  ( نشان داده ميMLSSبيشينه الکتاد )

)اي ناتويچ گيردو خروج  ن از خون به صورد متعادل )برابر( صورد ميکه در  ن ورود الکتاد به خون 

 ( 2008و همکاران، 

 79های سالم )هوازی از  زمودني(، برای تعييق عوامل اثرگذار بر  ستانه بي1992)19نيتا و همکارانش    

بان قلب بررای ، فشار خون ، ضر O2V ،CO2V، EVنفر زن ( استفاده کردند  عواملي مانند  37نفر مرد و 

داری هوازی مورد سنجش قرار گرفتند  نتايج به دس   مده نشان داد که همنست ي معنريتعييق  ستانه بي

و ضربان قلب بيشينه در (%VCهوازی و سق ، شاخص چربي بدن ، درصد ظرفي  حياتي )بيق  ستانه بي

ال استراح  وجرود دارد  برا در ح O2Vبول تمريق، ضربان قلب برگش  به حال اوليه پي از تمريق و 

گيری کرد که عواملي چون سق، جرني، درصرد چربري بردن، توان چنيق نتيجهتوجه به نتايج حاصله مي

 هوازی اثرگذار هستند ها در تعييق  ستانه بياستراح   زمودني O2Vدرصد ظرفي  تنفسي و 

ورد بررسري قررار دادنرد، در ايرق هوازی دوندگان زبده را م(،  ستانه بي1994مافولي و همکارانش )    

هوازی، ،  ستانه بي2maxVOهای فيزيولوژيکي را با هدف تعييق راستا، دوندگان استقامتي ميانسال  زمون

ضربان قلب به صورد ميداني و روی تريدميل  - ستانه تهويه، نقطه تغيير شيب در منحني سرع  دويدن

( و ميزان O2V  دويدن، ضربان قلب، اکسيون مصرفي )اجرا کردند  نتايج تحقيق فوق نشان داد که سرع

                                                 
18. Respiratory Compensation Point (RCP)     2.  Nitta 

 



(  P 01/0؛ 90/0و کوچکتر از 70/0بزرگتر از  rاسيد الکتيک خون همنست ي بااليي با همدي ر دارند )

های براحي و اجرا شده متداول برای ورزشکاران جوان، همچنيق نتايج حاصله نشان ر  ن بود که  زمون

تواند به کار برده شود و در تعييق متغيرهای مورد نور از اعتنار بااليي برخوردار برای افراد ميانسال نيز مي

 باشد مي

، پاسخ ضربان قلب به تمريق فزاينده را نرزد دونردگان  (2000) 20از برف دي ر لوسيا و همکارانش    

-دونده با 13زبده مورد توجه قرار دادند  در ايق تحقيق، پووهش ران چ ون ي پاسخ ضربان قلب را در 

( مورد توجه قرار دادند  بررسي ارتنراط ضرربان 62 ±1تجربه و سالمند)با ميان يق و انحراف معيار سني

ها، نقطره انحرراف ضرربان درصد از  زمودني 31( نشان داد که تنها در HR/RSقلب و سرع  دويدن )

ی نمرود کره در ورزشرکاران گيررتوان چنيق نتيجهشود  با توجه به نتايج مي( مشاهده ميHRDPقلب )

گيرد و به صورد خطي افرزايش سالمند، ضربان قلب با افزايش سرع  دويدن شکل منحني به خود نمي

 يابد مي

نتايج  نها  ( روشي غيرتهاجمي در بر ورد  ستانه بي هوازی را پيشنهاد کردند 1982کانکاني و همکاران)

م خوردن خالل سرعتهای ماليم تا زير بيشينه و برهارتناط خطي بيق ضربان قلب و سرع  دويدن را در 

قلرب در  ايق ارتناط در سرع  های باال را نشان داد  ايق محققان گزارش کردند که نقطه شکس  ضربان

ر ي هوازی دبسرع  معادل با  ستانه بي هوازی اتفاق مي افتد و مي توان از ايق روش در بر ورد  ستانه 

 ه کرد  ساير رشته های ورزشي استفاد

 انه تهویهتآس

در  O2Vای اس  که تهويه ريوی شرو  به افزايش نامتناسب در رابطه با افزايش(، نقطهVT ستانه تهويه)

دهرد  به بور همزمان رخ مري LT ( با VTشود  نشان داده شده اس  که  ستانه تهويه )بول تمريق مي

VTایبه عنوان بار کاری که فراتر از  ن در تهويه دقيقه (EV به هن ام انجام کار فزاينده افزايش ناگهاني )

( بردون O2V/EVای بره مصررف اکسريون )شود  افزايش نسن  تهويه دقيقهگيرد، تعريف ميصورد مي

، 21باشرد)ديوييمي VTدهنده ( نيز نشانCO2V/EV) 2COای برای واالن تهويهافزايش همزمان در اکي

1985 ) 
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از شدد پاييق به شدد باال، عمرل تهويره در دو نقطره بره بررز نامتناسرني به هن ام افزايش بار کار     

شود  برا افرزايش شردد تمرريق تحويرل ای بيان مييابد که تح  عنوان نقطه شکس  تهويهافزايش مي

کند ولي در ادامه برای های اکسايشي عضالد را تاميق ميها بيشتر شده و تا حدی نيازاکسيون به ماهيچه

شود  ايق هوازی تاميق مي( و سيستم بيGlycolysis)22ر، انرژی بيشتری از بريق گليکوليزجنران ذخاي

دهد که در ادامه اسيدالکتيک با بيکربناد سديم پيوند تشرکيل داده عمل توليد اسيدالکتيک را افزايش مي

ترنفي را در  هرای شريمياييشده گيرنرده زاد 2COکند  اکسيدکربق توليد ميو الکتاد سديم،  ب و دی

 ( 7200، 3دبرای و کومار)کند تا تهويه را افزايش دهدالنخا  تحريک ميبصل

کنرد  افزايش يافتره مرنعکي مري 2COبنابرايق نقطه شکس  تهويه، پاسخ تنفسي را در قنال سطوح     

چنريق ، هميابد که نامتناسب با مصرف اکسيون اس عمل تهويه بعد از ايق نقطه بطرز عجيني افزايش مي

  کره ( در ارتنراط اسرCO2Vاکسيدکربق توليد شرده در هرر دقيقره) ستانه تهويه با افزايش در حجم دی

س ، کره اکسيدکربق اضافي از واکنش اسيدالکتيک و بيکربناد سديم ادر نتيجه توليد دی CO2Vافزايش 

تغييرری را در  2COاگهراني کند و چون افرزايش نلزوم ارتناط  ستانه تهويه با  ستانه الکتاد را تنييق مي

وصريف ايرق هوازی بررای تکند، از ايق رو اصطالح  ستانه بيهوازی بيشتر ايجاد ميجه  متابوليسم بي

قروی و  شود   ستانه تهويه روش موثری برای تعييق سازگاری هوازی اسر  و ارتنراطپديده استفاده مي

  ( 2007، دبرای و کومار)محکمي با کارهای استقامتي دارد

  HRDPتوسعه ارزیابی 

 مشاهدات اولیه

مشراهده کردنرد کره  2برروک و هراملي 1972و مجدداً در سرال  23، بروک و همکارانش1968در سال 

گيررد و برا افزايش ضربان قلب در پاسخ به بار کاری فزاينده به صورد مسرتقيم و خطري صرورد نمري

های  نان نشان داد که در شود  يافتهمي افزايش بار کار، منحني افزايش ضربان قلب از خط راس  منحرف

شرکل Sای ارتناط بيق منحني ضربان قلب و بار کرار بره صرورد سواران حرفهميان گروهي از دوچرخه

بار کرار دارای سره مرحلره مجرزا  /های ايق پووهش ران نشان داد که ايق منحني ضربان قلباس   يافته

( مرحله 3ثاب  اس ؛  HR( مرحله خطي که شيب 2قدماتي؛ ( مرحله م1سازد: اس  که  ن را متمايز مي

 شود بار کار کاهش يافته و از خط راس  منحرف مي -انحنا که شيب ضربان قلب
                                                 

 
23. Brooke et al    2. Hamley 



 

 HRDPشناسی سنجش ابعاد روش

( به عنوان شاخصي عيني از عملکرد تمريناد HRPCی شکس  منحني عملکرد ضربان قلب )نقطه

ی انحراف (، در واقع نقطهHRDPه اس   نقطه شکس  ضربان قلب )زيربيشينه مورد توجه قرار گرفت

باشد که در بول يک بار کار فزاينده ضربان قلب از خط مستقيم در ارتناط بيق بار کار و ضربان قلب مي

های مربوط به (، پووهش1982(  به دننال مطالعاد کانکاني و همکارانش)2004دهد)گوش، رخ مي

HRDP  های مختلف ورزشي به صورد ميداني و قيقي مختلف در رشتهشامل مطالعاد تح

-های دي ر، عينيدر مقايسه با روش HRDPها در محاسنه  زمايش اهي ادامه ياف   برخي از ايق روش

، نيازمند  زموني اس  که بار کار در  ن بتدريج افزايش يابد؛ با HRDPتر و هدفمندتر هستند  پروتکل

-بحر را HRDPتالفاد مربوط به روش در بيق تحقيقاد مختلف، مفهوموجود ايق، وجود برخي اخ

 ( 1988ان يز کرده اس )بانچ و  همکاران، 
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Abstract 

Purpose: The aim of this study was to compare three Protocols on Treadmill for determination of Heart 

Rate Deflection Point (HRDP) among Active Male students in University of Mohaghegh Ardabili. 

Methods: Thirty young active male subjects (with average Age of 21.8±0.2 years, Weight of 61.8± 2.1 kg, 

Height of 173±2 cm, and Vo2max of 46.83 ml/kg/min) volunteered to participate in the study and 

performed three incremental exhaustive exercise tests (i.e. Kuipers, Jones & Doust, and Gaisel & 

Hofmann) in three separate sessions with 72 h rest intervals. Polar Vantage Sport Tester XL was used to 

monitor heart rate performance throughout the protocols. Dmax method was used to determine heart rate 

deflection point. Results: We showed HRDP in all of the subjects (%100) in the three exhaustive test 

protocols. The HRDP were occurred in Kuipers, Jones & Doust, and Gaisel  & Hofmann test protocols 

equivalent to %88, %86, and, %84 of HRmax, respectively. One way ANOVA with the repeated measures 

of bonferni (post hoc) indicate that HRDP in Kuipers and Jones & Doust tests was not significantly 

different (F=0/211, P=0/675), But Gaisel & Hafmann test was significantly higher compared with Kuipers 

and Jones & Doust tests(P<0/05). Conclusion: According to this study results, it can be concluded that 

three exhaustive protocols on treadmill are applied tests for determination of HRDP. 

 

 

 

 

 

 

 


