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 از programو  manualطراحی شده است. جهت بررسی دقت دستگاه در دو قسمت  Bascomدر محیط 

-می manualر در قسمت ض: دستگاه حاهایافته استفاده شد.audioEditorGold  و snagit9دو نرم افزار 

ر ضدستگاه حا programآهنگ را در دقیقه بدونه خطا اجرا کند. در قسمت ( ضرب200تا  1تواند تعداد )
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به درستی و بدونه خطا اجرا را  سیکونولفی هاروارد اصالح شده توسط آستراند،، ناگال، YMCAاسکوبیک، 

ن را به درستی و بدونه خطا ، میشیگان شرقی، کاتOSUهای پله آزمونهر مرحله از  . این دستگاهکندمی

 ثانیه کندتر است. 4تا  3ها دستگاه این آزمونهر یک از  اجرایمربوط به  کند، اما در زمان کلاجرا می

-( ضرب1-200تواند با دقت باال تعداد ): با توجه به نتایج به دست آمده دستگاه حاضر مینتیجه گیری

 را به درستی اجرا کند. آزمون پله 15آهنگ را در دقیقه بزند و تعداد 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مقدمه

از جمله موضوعاتی  2تنفسی -به ویژه آمادگی قلبی 1، صحیح و روزآمد عوامل آمادگی جسمانیارزشیابی دقیق

در این خصوص،  .(3، 12، 18، 38) است که مورد توجه پژوهشگران حوزه علوم ورزشی قرار گرفته است

تنفسی از  -آورد آمادگی قلبیرهای بختلف ورزشی ازجمله دستگاهو ابزارهای م تجهیزاتطراحی و ساخت 

ایی بر خوردار بوده و به لحاظ اهمیت این فاکتور مهمّ آمادگی جسمانی مطالعات دامنه داری صورت اهمیت ویژه

 (.13، 46) گرفته است

ه ت. دستگار آمده اسباتوجه به جایگاه و اهمیت موضوع، تحقیق حاضر برای اولین بار در سطح کشور به اجرا د   

 -ورد آمادگی قلبیبرآ برایکم شنوا  برای افراد عادی وپله ورزشی  برنامه آزمون 15 باهمراه ورزشی  مترونوم

 تنفسی به صورت قابل حمل طراحی و ساخته  شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسئله بیان

                                                           

1.  Physical fitness        2. Cardio- respiratory fitness 



بوده و به  2های آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی و سالمتیترین شاخصیکی از مهم تنفسی -آمادگی قلبی

حداکثر  .(3 ،22) رودها به کار میوان مالك و معیاری برای ارزیابی کارآیی دستگاه گردش خون و ریهعن

است، و این شاخص به  های استقامتیبهترین شاخص برای ارزیابی آمادگی هوازی در فعالیت 2اکسیژن مصرفی

 28) نشمندان علوم ورزش استتنفسی مورد قبول تمام دا -عنوان یک پارامتر مهم برای برآورد آمادگی قلبی

آمادگی هوازی توانای جذب، حمل و به مصرف رساندن اکسیژن است و حداکثر  ،دیگر به عبارت. (18، 22،

-می )min.1-Kg.lm-1) هر کیلوگرم از وزن بدن به میلی لیتردر دقیقه برای 2o به صورت مصرف اکسیژن مصرفی 

رهای زیادی مانند ت تاثیر متغیه داشت که آمادگی هوازی تحباید توج .(4)شاخص توان هوازی است  که باشد

 و های بدنی، ژنتیکهای نژادی قومی، رژیم غذای، آستانه تحمل اسید الکتیک، سطح فعالیتها، تفاوتبیماری

  (.56، 60)گیردنوع ترکیب بدنی قرار می

رین ان فشار تمبا افزایش میز .دهای ورزشی مشخص کرتتوان با انجام فعالیحداکثر اکسیژن مصرفی را می  

  ژن مصرفیین اکسیکند اما در یک نقطه با افزایش فشار تمراکسیژن مصرفی نیز با نسبت خاصی افزایش پیدا می

ص کننده مشخ و  یابد در واقع حداکثر اکسیژن مصرفی فرد در این نقطه استبا همان نسبت افزایش نمی

 (.36،65) نشان داده شده 1-1که این موضوع در شکل  است پتانسیل هوازی شخص عرقی و -سالمت قلبی

 

 (65)منحنی حداکثر اکسیژن مصرفی -1 -1 شکل

های آمادگی جسمانی کثر اکسیژن مصرفی و اهمیت آن به عنوان یکی از شاخصابا توجه به تعاریف حد   

 .تعیین کردیل گازهای تنفسی( و تحلمالك )مانند تجزیه  هایتوان با روشاخص را میوابسته به سالمتی این ش

 گونهو برای انجام این باشندمیهزینه پر های آزمایشگاهیهستند و روش آزمایشگاهیهای روشاین  ولی چون

                                                           
)2maxVO2. Maximum oxygen uptake (       elated Fitness Health R .1 



بروس روی نوارگردان  های بیشینه غیر مستقیم مانند آزمونی ماهر انسانی است، لذا آزمونبه نیروها نیاز آزمون

 (.13، 46) کندبرآورد می اکسیژن مصرفی در دقیقه را در هنگام فعالیتاند که حداکثر حجم طراحی شده

بیشتر و بزرگتری را درگیر کند و  تعضال که باشدای مون باید به گونهدر ارزیابی حداکثر اکسیژن مصرفی آز   

پروتوکل یک  .عروقی با آن هماهنگ شود -ای باشد که دستگاه قلبیهمچنین مدت و شدت تمرین باید به اندازه

در . (9، 20) کندافراد سالم را با دقت بیشتری برآورد می 2maxvoای به احتمال زیاد دقیقه (12تا 8) ورزشی

تری و در زمان کوتاهارزانتر  های میدانیآزمون ،فیبرآورد حداکثر اکسیژن مصر آزمایشگاهیهای مقایسه با آزمون

دقیقی شوند  میدانی باید منجر به نتایج هایآزمون. (13قابل اجرا هستند ولی اعتبار پایین تری دارند )

ای باشد که به آسانی در هر مکانی قابل اجرا باشند و یادگیری و ها باید به گونهآزمون همچنین طراحی این

  استفاده از تجهیزات مورد نیاز آن آسان باشد و در کمترین زمان ممکنه به این گونه تجهیزات دسترسی داشت.

 های میدانی شامل موارد زیر است.آزمونکل مزایای استفاده از در    

 ،هزینه کم برای تهیه تجهیزات -

 ،باشندهای میدانی به آسانی قابل حمل میآزمون تجهیزات  -

 ،های روزمره شبیه هستند های میدانی به فعالیتآزمون -

 .تواند انجام دهدهای میدانی را خود آزمودنی میآزمون بعضی از  -

تمام  میدانی که بیشتر یا حتی آزمون توان به عنوان یک های پله را میآزمون ا توجه به تعاریف ذکر شده ب   

 برای پله هایآزمونرا دارند معرفی کرد و این موضوع به صورت عمومی پذیرفته شده است که  الزم شرایط

دو و پله و  هایآزمون در 2maxvoن میزان نشان داده شده که بیشتری (.26) اندبرآورد آمادگی هوازی طراحی شده

به صورت که  2maxvoبرآورد  هایدر آزمون .(56) آیدکارسنج دستی به دست می چرخهای کمترین آن در آزمون

(. محققین 9) یا درد عضالنی است عالیت بیشتر به دلیل خستگی موضعی، عدم ادامه فشوداجرا میبیشینه 

ی قبل از رسیدن به در اندام تحتانی آزمودن میدانی پله به دلیل خستگی هایمونمتوجه شدند که در بعضی از آز

های آزمون میزان ضرب آهنگ مترونوم در .(17) شودتنفسی مجبور به قطع کردن آزمون می -ماندگی قلبیاو

رای حفظ و که ب دادهمطالعات نشان  ،در همین راستا. (53) پله به طور مستقیم با سن و قدرت پا ارتباط دارد

 آهنگ شاید این عدم حفظ .باید قدرت الزم را داشته باشد پله پاها آزموننیاز در اجرای  مورد آهنگبرقراری 



زیر د که قدرت و استقامت از فاکتورهای آمادگی جسمانی باش در های پله به دلیل کاهشآزمونمورد نیاز در 

دك به های پله به صورت زیر بیشینه یا در موارد اننبه اینکه آزمو باتوجه .(52) مهم آن هستند هایمجموعه

سنج، دویدن، های دیگر مانند چرخ کار ها نسبت به آزموناین آزمون برتری .آیدصورت بیشینه به اجرا در می

اجرای این آموزش و  ،فضای تمرینی زیاد نیاز ندارند ،تجهیزات گران قیمت است که به پیاده روی و شنا این

های این همه اجرای آزمون با .(50) دروهای بزرگ به کار میآسان است و به آسانی در جمعیت اهگونه آزمون

 ین مترونوم ورزشی برای مشخص کردناستاندارد جداگانه برای هر آزمون پله و همچن وسایلی از قبیل پله پله به

برای  های میدانیمربیان از آزمونن و . با توجه به استفاده زیاد محققااستریتم اجرای آزمون مورد نظر نیاز 

های  ین کمبود امکانات اجرای آزمونهمچن(. 22، 26، 50، 51، 53، 65) تنفسی -های قلبیبرآورد قابلیت

، مترونوم ورزشی بومی سازی فناوری ساخت و تولید ،هزینه باالی این تجهیزاتقبیل مترونوم ورزشی،  میدانی از

 -برآورد آمادگی قلبی های میدانی پله درویژه آزمون مترونوم ورزشی طراحی و ساخت تحقیق حاضر با هدف

 .تنفسی به اجرا در آمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش

 تجهیزات آزمایشگاهیهمچنین استفاده از  .با توجه به اینکه امکانات آزمایشگاهی به راحتی در دسترس نیست

های آزمایشگاهی های اجرای آزمونباشد. با توجه به دشواریمیمتحمل هزینه و مستلزم مهارت باالی آزمونگر 

ی نیاز به تجهیزات های میدانبرای اجرای آزمون .استمورد توجه قرار گرفته های میدانی بیشتر استفاده از آزمون

ساخت  تحقیقات برایاشاره کرد که مترونوم یا شمارنده ورزشی به توان از جمله این تجهیزات می .ای استویژه

 ا  که منحصرموارد ساخت مترونوم ورزشی  زمینه تنهااین در  بوده.ین وسایل در کشور بسیار محدود و طراحی ا

شرکت  ساخت یتوان به مترونوم ورزشی پله کانادایمیاند طراحی شدهکشور داخل در های پله آزمون برای

 فی خواهند شد.که در ادامه معراشاره کرد  کوهیانو مترونوم سیاه ساتراپ فلز

برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی توسط محققین به کار  برایبا توجه به آزمون مورد نظر پله کانادایی مترونوم    

 .(1-2)شکل شماره  رودمی

 مشخصات فنی  دستگاه متروم ورزشی پله کانادای به قرار زیر است.

 ضربه در دقیقه 180-1انایی تولید تو -

 ایدقیقه 1با تغییرات  دقیقه  15تایمر حداکثر  -

  LCD 20×2نمایشگر  -

 هرتز 60ولت ،  220منبع تغذیه  -

 سانتی متری   12×22×30ابعاد  -

 .(64)کیلوگرمی 7وزن  -



 

 مترونوم پله کانادایی -2-1 شکل

 .(3 -1)شکل شماره  با مشخصات فنی زیر ساخته شده است کوهیان و ذولفقاریمترونوم ورزشی سیاه

 شان دادن زمان و تعداد ضرب آهنگ نمایشکر مجزا جهت ن 2 -

 )برق شهری( هرتز 60ولت،  220تغذیه  -

 سانتی متری  15×12×35 ابعاد -

 .(42) کیلو گرم 2 وزن تقریبی -

 

 کوهیانمترونوم ورزشی سیاه -3-1شکل 

 

 همچنین باتوجه به اینکه تغذیه .باشدهای ساخته شده از لحاظ حجم، وزن و اندازه بزرگ میچون مترونوم   

امکان خارج کردن این دستگاه از آزمایشگاه بسیار باشد. میاین دستگاها به صورت مستقیم از برق شهری 

باشند و محدودیت دیگر دستگاهای ساخته شده این است که درصد خطای باالی را دارا میاز . استمحدود 

ذیر نیست، در حالی که مترونوم های پله امکان پهمچنین استفاده از این دستگاها برای طیف وسیعی از آزمون

 هایه زیر را دارد.ویژگیدر پژوهش حاضر طراحی شده 



 ضرب آهنگ در دقیقه( 200-1) تنظیم دستی دستگاه، 

  در قسمت  پله آزمون 15دستور اجرایProgram، 

 تایمر برای نشان دادن مدت زمان انجام فعالیت، 

 شده در مدت زمان انجام فعالیتهای نواخته آهنگشمارنده برای شمارش تعداد کل ضرب ، 

 ،امکان استفاده از دستگاه توسط افراد کم شنوا 

 ،تغذیه بدونه نیاز مستقیم به برق شهری 

 ،سبک و قبل حمل بودن دستگاه 

 ها نیاز به آهنگ خاصی دارد.های که اجرای آنامکان استفاده از دستگاه در آزمون 

 د ذیل ضرورت خواهد داشت:بر همین اساس، اجرای پژوهش حاضر از ابعا   

   هابرداری سریع و دقیق از دادهامکان بهره، 

  ارایه آگاهی به ورزشکار برای اجرای آزمون با بیشترین کیفیت، 

  خطاهای رایج، گیری از فناوری روز و جلوگیری ازبهره 

  قابل حمل بودن دستگاه، 

 آزمون کاهش تعداد آزمون گر برای اجرای یک، 

 ستگاهحجم و وزن کم د، 

  تجهیزات خارجیواردت عدم وابستگی به، 

 های داخلی و خارجیکم بودن هزینه نسبت به نمونه، 

 سازی تکنولوژی ساخت و تولید دستگاه مترونوم دیجتالی در ورزشبومی. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 های پژوهشهدف

 هدف كلی -الف 

های میدانی پله در برآورد ونویژه آزم طراحی و ساخت مترونوم ورزشی هدف کلی از انجام پژوهشی حاضر، 

 باشد. میتنفسی -آمادگی قلبی

 اهداف ویژه: -ب

 .3آزمون پله هاروارد اجرایامکان  -1

 .2رایمینگ -آزمون پله آستراند اجرای امکان -2

 .3آزمون پله بیلی میروالد اجرایامکان  -3

 .4آزمون پله تکومش اجرای امکان -4

 .5آزمون پله کاتن اجرای امکان -5

 .6ن پله یوشی ناگاآزمو اجرای امکان -6

 .7آزمون پله کوئین اجرای امکان -7

 .8آزمون پله مک آردل اجرای امکان -8

 .9میشیگان شرقی آزمون پله اجرای امکان -9

 .10کین و اسکوبیکآزمون پله هود اجرای امکان -10

 .OSU آزمون پله اجرای امکان -11
                                                           

3.  Harvard step test                            2.  Astrand-Rhyming step test                3. Bailey and Mirwarld step test 



 .YMCA آزمون پله اجرای امکان -12

 .11ناگال آزمون پله اجرای امکان -13

 .41آزمون پله هاروارد اصالح شده توسط آستراند ایاجر امکان -14

 13آزمون پله سایکونولفی اجرای امکان -15

 .های محقق ساختهامکان تنظیم دستی دستگاه برای سایر آزمون -16

 پژوهش: سئواالت

 کند؟  اجراتواند آزمون پله هاروارد را به درستی و بدون خطا آیا مترونوم ورزشی می -1

 ؟خطا اجرا کند ایمینگ را به درستی و بدونر -اندند آزمون پله آسترتواآیا مترونوم ورزشی می -2

 د؟خطا اجرا کن بیلی میروالد را به درستی و بدونتواند آزمون پله آیا مترونوم ورزشی می -3

 خطا اجرا کند؟ ون پله تکومش را به درستی و بدونتواند آزمآیا مترونوم ورزشی می -4

 خطا  اجرا کند؟ له کاتن را به درستی و بدونمون پتواند آزآیا مترونوم ورزشی می -5

 خطا  اجرا کند؟ پله یوشی ناگا رابه درستی و بدونتواند آزمون آیا مترونوم ورزشی می -6

 خطا اجرا کند؟ ن پله کوئین را به درستی و بدونتواند آزموآیا مترونوم ورزشی می -7

 بدون خطا  اجرا کند؟ تواند آزمون پله مک آردل را به درستی وآیا مترونوم ورزشی می -8

 ند؟خطا  اجرا ک میشیگان شرقی را به درستی و بدونتواند آزمون پله آیا مترونوم ورزشی می -9

 ند؟اجرا ک  خطا ین و اسکوبیک را به درستی و بدونکتواند آزمون پله هودآیا مترونوم ورزشی می -10

 برآورد کند؟خطا  به درستی و بدون OSUتواند آزمون پله آیا مترونوم ورزشی می -11

 خطا  اجرا کند؟ به درستی و بدون YMCAتواند آزمون پله آیا مترونوم ورزشی می -12

 خطا  اجرا کند؟ آزمون پله ناگال به درستی و بدونتواند آیا مترونوم ورزشی می -13

خطا   نتی و بدوتوسط آستراند را به درستواند آزمون پله هاروارد اصالح شده آیا مترونوم ورزشی می -14

 کند؟اجرا 

 خطا  اجرا کند؟ یکونولفی را به درستی و بدونتواند آزمون پله ساآیا مترونوم ورزشی می -15

                                                           
4. Tecumesh step test                          5. Cutten step test                                   6. Yoshinaga step test                         

7.  Queen step test                               8. Mc Ardle step test                               9.  East Michigan step test               

10. Hodgknis and Skubic step test     11. Nagel step test                                   12. Harvard step test (modified by 

Astrand)                                              13. Siconolfi         



 خطا ت و بدونضرب آهنگ در دقیقه( با دق 200 - 1امکان تنظیم دستی مترونوم ورزشی )آیا     -16

 وجود دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 5تنفسی -ی نظری پیرامون آمادگی قلبینحاضر، در این فصل ابتدا مباعنایت به اهداف و محتوای پژوهش  با

پرداخته خواهد شد. آنگاه باتوجه به مطالعاتی که در سایر کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته درخصوص طراحی 

خواهد شد. نکته جالب توجه در این خصوص آن های ورزشی انجام شده است چند نمونه ذکر و ساخت دستگاه

های ورزشی است که تاکنون در داخل کشور در ارتباط با عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی دستگاه

 .و ساخته شده است بسیار محدودی طراحی

 

 

 

 

 

                                                           
5.Cardiorespiratory  fitness 



 

 

 

 

 

 آمادگی قلبی تنفسی

نیز  3ریوی -و یا آمادگی قلبی 2دگی هوازی، آما1تنفسی -تنفسی که گاهی به آن استقامت قلبی -آمادگی قلبی

شود، به معنای توانایی جذب، انتقال و مصرف اکسیژن است. همچنین حداکثر اکسیژن مصرفی به گفته می

تواند در طول تمرین و فعالیت بدنی مصرف کند، تعریف شده معنای باالترین حجم اکسیژن که یک فرد می

تواند آن را وارد خون نموده و از آن استفاده نماید، تحت عنوان دن میبیشترین مقدار اکسیژنی که ب(.44)است

تنفسی را به معنای بیشترین مقدار  -در تعریفی دیگر، آمادگی قلبی .تنفسی مطرح شده است -آمادگی قلبی

 .(3، 12)اندشود، تعریف کردهمیدقیقه مصرف  اکسیژنی که در یک

 تنفسی -ر با خطرات تهدید کنندة سالمت در ارتباط است، آمادگی قلبیجسمانی که بیشت یآمادگ یکلید همولف   

تنفسی نشان دهندة سطح آمادگی قلب، سیستم انتقال خون و سیستم تنفسی در جذب  -. آمادگی قلبیباشدمی

 گیری فعالیت بدنی، ارتباطتنفسی نسبت به دیگر عوامل قابل اندازه -باشد. آمادگی قلبیاکسیژن از اتمسفر می

. دانشمندان (15)های قلبی عروقی داردبینی بروز عوامل خطرساز سالمتی و بیماریبیشتر و مهمتری با پیش

عروقی همراه بوده و به عنوان عامل  -های قلبیتنفسی پایین با خطر بروز بیماری -عقیده دارند که آمادگی قلبی

شود تنفسی در افراد از آنجایی آشکار می -یاهمیت ارزیابی شاخص آمادگی قلب. موثر در سالمت بیان شده است

که این شاخص با عوامل بزرگ خطرآفرین در سطح سالمت سطوح جمعیتی مختلف در ارتباط است. آمادگی 

ست. در این زمینه مطالعات نشان داده ا هاترین نشانة مرگ و میر زودرس در بین جمعیتتنفسی پایین مهم -قلبی

 گیدوران زندطول ها سبب افزایش طول عمر و کاهش ناتوانی در ال در بین جمعیتنسبی با2maxvoاست که داشتن 

تنفسی برای کلیة افرادِ سالم و غیر سالم، سیگاری و همچنین افراد با یا  -آمادگی قلبی.(21، 44، 47)شودمی

                                                           
1.Cardiorespiratory Endurance                               2.AerobiFitne                                           3.Heart  - Lung Fitness 



نظر ه دارد و ب بدون سطوح کلسترول و فشارخون باال نقش حامی و جلوگیری کننده از بروز مرگ و میر زودرس را

تواند افراد را دربرابر دیگر عوامل ایجاد کنندة مرگ و میر زودرس حفظ تنفسی متوسط می -رسد آمادگی قلبیمی

 .(44)نماید

های فرد در رشته هایو ظرفیت هاپتانسیل یاین قابلیت اغلب به عنوان عامل پیشگوهای بدنی از در فعالیت   

انجامد میهای ورزشی که بیش از دو دقیقه به طول فعالیتقرار گرفته است. مورد استفاده  ورزشی استقامتی

(، توان هوازی با اجرای ورزشکاران ارتباط های طوالنیوچرخه سواری در مسافت)مانند دویدن، شنا، اسکی و د

ه ورزشکاران های ورزشی، قابلیت جذب و استفاده از اکسیژن بها و رشتهتنگاتنگی دارد. در بسیاری از فعالیت

افرادی که از  .تر صورت گیردهای شدید تمرین، برگشت به حالت اولیه سریعکند تا در بین وهلهمیکمک 

. کنندبیشتری را تجربه می گیابقه خستتنفسی پایینی برخوردار هستند، در اواخر بازی و مس -آمادگی قلبی

های تمرین شدید و طوالنی جلسهتنفسی مناسب، مانع از خستگی ورزشکاران در  -آمادگی قلبی

 (.3،14)شودمی

های بدنی با ظرفیت بیشینه مصرف شود، سطح آمادگی را تواند در حین انجام فعالیتمیحجم اکسیژنی که 

، حداکثر مقدار اکسیژنی است که برحسب میلی لیتر فرد 2maxvoدهد. میگیری قرار مورد سنجش و اندازه

یک مقیاس به عنوان  2maxvoازای هر کیلوگرم از وزن بدن خود به مصرف برساند.  تواند در یک دقیقه بهمی

، 22)ستکاه قلبی عروقی مورد  قبول جهانیان استدتعیین میزان استقامت و کارکرد برایاندازگیری بسیار مهم 

در مقایسه با افرادی که هستند و  2maxvoدارای مقادیر باالتری از   برخوردارند،لذا افرادی که از آمادگی باال .(19

. (2توانند با شدت باالتری به تمرین و فعالیت بدنی بپردازند)میتنفسی هستند،  -فاقد این سطح از آمادگی قلبی

های ورزشی یا به صورت ع فعالیت بدنی چه به صورت مدون در داخل باشگاهوهر ناند که مطالعات نشان داده

های فعالیتبا انجام  (.49شود ) 2maxvoتواند سبب افزایش های ورزش میهای روزمره در خارج از محیطفعالیت

به ، سه تا پنج جلسه در هفتهدرصد از توان هوازی  75یا  لب بیشینهدرصد ضربان ق 85تا  65ی با شدت بدن

 ورزشکار برای مردان 2maxvo. مقادیر میانگین (47) را افزایش داد 2maxvo توانمی ماه 6، در طول دقیقه 20مدت 

دهد که با در این رابطه مطالعات نشان می .باشدمیلیتر در دقیقه  7/2 لیتر در دقیقه و برای زنان ورزشکار 7/3

یشرفت بیشتری نسبت به پایین تری دارند پی گدر افرادی که آماد 2maxvoانجام سطح مشابه از تمرینات ورزشی 



 .(41)دهنداز خود نشان میتمرین 

 

 

 

 تنفسی –های آمادگی قلبیناهداف آزمو

 تنفسی سه هدف عمده دارند: -های ورزشی آمادگی قلبیبطورکلی آزمون

 .ریوی -تشخیص مشکالت و اختالالت قلبی -1

های تمرینی کمک تنفسی به تشخیص عوامل خطرساز سالمتی و هدایت برنامه -های آمادگی قلبیآزمون   

توانند ها میآزموناین کنند، تنفسی دنبال می -های تمرینی قلبیبنابراین باتوجه به هدفی که پروتکلکنند. می

 -های آمادگی قلبیهای ورزشی و یا مربیان متخصص به اجرا درآیند. آزمونای، فیزیولوژیستتوسط پزشکان حرفه

های ورزشی گیرند، بیشتر شامل پروتکلریوی مورد استفاده قرار می -تنفسی که برای تشخیص مشکالت قلبی

ها ضربان باشند. در این نوع آزمونزدن بر روی چرخ کارسنج پایی میدویدن یا راه رفتن بر روی نوارگردان یا رکاب

قلب، فشار خون و نوار الکتروکاردیوگرافی که در طول مراحل مختلف اجرای پروتکل ورزشی و دورة برگشت به 

مک خواهد کرد که آیا عملکرد قلب در طول مراحل شود، به آزمونگر در تشخیص این مسئله کحالت اولیه ثبت می

اجرای آزمون و دورة برگشت به حالت اولیه در حالت طبیعی بوده است یا خیر؟ در برخی موارد برای ارزیابی 

گیری میزان اکسیژن تنفسی از تجهیزات اندازه -های آمادگی قلبیکارآیی تنفسی افراد در طول اجرای آزمون

توانند در تعیین سطوح آمادگی های پله میآزمونچرخ کارسنج یا ، های نوارگردانود. آزمونشده میمصرفی استفا

تنفسی افراد، مدت  -تنفسی افراد مختلف مورد استفاده قرار گیرند. به منظور تشخیص سطوح آمادگی قلبی -قلبی

مورد استفاده قرار زمان اجرای پروتکل و میزان کار انجام شده توسط آزمودنی در حین اجرای پروتکل 

 (.44)گیردمی

 تعیین سطوح آمادگی افراد پیش از شروع برنامة تمرینی. -2

ورزشکار مطلع باشد و برنامه خود را بر اساس توانایی  برای شروع هر برنامه تمرینی مربی باید از میزان آمادگی   



تمرینی است آگاهی از  یکی از فاکتورهای مهم2maxvoریزی نماید با توجه به اینکههای ورزشکار پی

توانند میتنفسی  -آمادگی قلبیها آزمون .ورزشکار برای شروع برنامه تمرینی برای مربی ضروری است2maxvoسطح

انگیزش آنها در ادامة برنامة تمرینی مؤثر واقع  افزایشگیری میزان پیشرفت ورزشکاران و کمک به در اندازه

 .(1)شوند

 پیش بینی کننده اجرای ورزشی -3

یکی از عوامل پیش بینی کننده موفقیت ورزشکاران است اما این فاکتور در ورزشکاران  2maxvo با توجه به اینکه

 .(3)پیش بینی کننده خوب برای موفقیت باشدعامل تواند یک ای نمیحرفه

 

 از دیدگاه فیزیولوژی 2maxvo تعریف

اکسیژن مصرف  با هدف انجام کار سلولی (ATP)ده هر سلول برای تبدیل انرژی مواد غذایی به انرژی قابل استفا

نماید. هرچند عضالت بدن بزرگترین حجم از کل اکسیژن مصرفی را در هنگام فعالیت به خود اختصاص می

های عضالنی مقدار دهند، ولی در حالت استراحت آنها مقدار انرژی اندکی را نیاز دارند. بنابراین انقباض سلولمی

. حاصل کند شود در طول تمرینات مقادیر زیادی اکسیژن مصرفیاز دارد که این امر موجب مینATP قابل توجهی 

توان مقادیر اکسیژن اکسید کربن است. بنابراین میها سلول بدن مصرف اکسیژن و تولید دیفعالیت میلیون

را مورد  2Oبه  2COای را توسط تجهیزاتی که نسبت اکسید کربن تولید شده در حجم هوای تهویهمصرفی و دی

 2COای از فرآیند حرکت اکسیژن به عضالت و حرکت خالصه 1-2دهد، تعیین نمود. در شکل گیری قرار میاندازه

تولید شده از ریه نمایش داده شده است. مصرف بیشتر اکسیژن در طول تمرین نشان دهندة شدت باالتر کار 

با هدف انقباض عضالنی مورد استفاده قرار  ATPتولید  عضالنی است. زیرا این مقادیر اکسیژن مصرفی برای

 .(8)گیردمی



 

 (8)بدن به عضالت فعال هواانتقال اکسیژن از  چرخه -1-2شکل

 ل به دو عامل وابسته هستند:رای تولید انرژی هوازی به طور کتارهای عضالنی ب

 ،های عضالنیسیستم خارجی جذب اکسیژن از اتمسفر برای کار سلول -1

 م انتقال اکسیژن به میتوکندری برای تولید انرژی هوازی.مکانیس -2

گیری حرکات های آمادگی برای اندازهترین شاخصیکی از قدیمی 2maxvoعبارتی ه حداکثر اکسیژن مصرفی یا ب   

حداکثر بازده کار آنها در یک در انسان و حیوانات بوسیلة ا  ن است. قابلیت مصرف اکسیژن ضرورت)اجراهای( انسا

 .(8)شودشود که هر قدر این مقدار بیشتر باشد، پتانسیل میزان کار بیشتر میای از زمان تعیین مییک دقیقه هورد

 که در زیر به چند مورد آن اشاره خواهد شد. تاثیر دارند 2maxvoدر واقع عوامل زیادی بر میزان    

 ،ده قلببرون -1

 ،ظرفیت انتقال اکسیژن خون -2

 ،و قابلیت آنها در مصرف اکسیژنحجم عضالت اسکلتی فعال  -3

 ،(ترکیب بدن )ضخامت چربی زیر پوست -4

 ،جنسیت -5

 ،سطوح فعالیت بدنی افراد -6

 ،2maxvoگیری کننده نوع آزمون اندازه -7



 ،سن -8

 برونده قلب -1

مقدار خونی که توسط قلب در واقع  آید.ای قلب بدست میضرب ضربان قلب در حجم ضربهده قلب از حاصلبرون

ها بطن. (41)گیردشود که تحت تاثیر قطر بطن چپ وحجم پایان دیاستول قرار مییقه پمپ میدر مدت یک دق

شود که شوند که دیاستول نام دارد. حجم پایان دیاستول به زمانی گفته میدر یک دورة زمانی از خون پر می

انقباض قلب سیستول  شوند. به مرحلةها بصورت بیشینه قبل از اینکه قلب منقبض شود، از خون پر میبطن

کنند باز شوند و خون را از قلب خارج میدر زمان سیستول وقتی که عضالت قلبی منقبض میشود. گفته می

ای . حجم ضربهکه این مقدار خون به حجم پایان سیستول معروف است ماندباقی می قلبمقداری از خون در 

قلب در زمانی که افراد در حالت استراحت هستند، ده رابطة مستقیمی با حجم پایان دیاستول دارد. برون

ضربه در دقیقه است.  72ورزشکار ضربان قلب در حدود  باشد. در افراد غیرلیتر در دقیقه می 5درحدود 

حداکثر ضربان قلب با سن افراد در ارتباط است، این  باشد.لیتر میمیلی 70ای در حدود درنتیجه حجم ضربه

شود. حداکثر ضربان قلب از تفریق سن افراد از عدد طوح آمادگی افراد در نظر گرفته میمسئله بدون توجه به س

ولی به طور کلی  .آیدآید که شاخص تقریبی خوبی برای برآورد حداکثر ضربان قلب به حساب میبدست می 220

ای نوعا  با ضربه ضربه در دقیقه در افراد با سن یکسان متفاوت باشد. حجم 20دقیق نیست و ممکن است حدود 

لیتر در  40کنند، تا ده قلب بیشینه ممکن است در افرادی که شدیدا  تمرین مییابد و برونورزش افزایش می

ده قلب باال، عامل تعیین کنندة اصلی قابلیت حداکثر اکسیژن مصرفی باال برسد. قابلیت تولید حداکثر برون دقیقه

 .(14) باال باشد حداکثر اکسیژن مصرفی نیز باال خواهد بود( ده قلبر برونحداکثاگر رود )به عبارت دیگربشمار می

 اكسیژن خون ظرفیت انتقال -2

. باشندمیداری بنام هموگلوبین های آهنهای اصلی خون، سلولهای قرمز خونی هستند که حاوی پروتئینسلول

به طور قوی با هموگلوبین خون پیوند برقرار تواند اکسیژن می .هایی برای اکسیژن استهموگلوبین دارای جایگاه

رسد )مانند عضالت اسکلتی هنگام ورزش(اکسیژن باید از هموگلوبین های بدن میسازد. زمانی که خون به بافت

های قرمز جدا شده و برای تولید انرژی بکار رود، پیوند میان اکسیژن و هموگلوبین ضعیف شده و اکسیژن از سلول

گرم به  15اکثر افراد مقدار هموگلوبین خون در حدود در گیرد. ها مورد استفاده قرار میدر بافت خون جدا شده و



تواند حمل کند. لیتر اکسیژن را میمیلی 34/1 هر گرم هموگلوبین در حدودلیتر خون است.میلی 100ازاء هر 

لیتر اکسیژن را با خود حمل میلی 20تواند لیتر خون میمیلی 100بنابراین، پس از گذشت خون از داخل ریه 

در  3تواند به زیر نماید.باتوجه به سرعت عبور خون از داخل ریه و بافتهای متابولیکی میزان اکسیژن خون می

شناخته  6ستخراج اکسیژناها در گرفتن اکسیژن از خون، تحت عنوان لیتر خون برسد. توانایی بافتمیلی 100

 .(14)شده است

 كلتیحجم عضالت اس -3

حداکثر اکسیژن مصرفی که بیشترین اهمیت را در سازگاری تمرینی دارد، نقش عضالت دیگر عامل تعیین کننده 

 یابد.کل بدن افزایش می یاسکلتی است. هر قدر حجم عضالت اسکلتی فعال بیشتر باشد، اکسیژن مصرف

کند که شاید این را در بدن فراهم میدانشمندان عقیده دارند که توده عضالنی بیشتر امکان سوخت وساز بیشتری 

همچنین نوع  .(52، 59)یکی از عوامل افزایش اکسیژن مصرفی در افرادی باشد که بدن عضالنی تری دارند

در قابلیت استخراج اکسیژن توسط  زینفعالیت که عضالت اسکلتی در آن دخالت دارند و نوع تارهای عضالنی 

نوع تار . دهدهای هوازی عضالت اسکلتی را تحت فشار قرار مییستمعضالت مؤثر است. تمرینات استقامتی س

های هوازی و درنتیجه حداکثر اکسیژن مصرفی را تحت تأثیر قرار عضالنی نیز قابلیت عضالت برای انجام فعالیت

برای های اکسیداتیو )هوازی( و میتوکندری بیشتری در سلول خود یا کندتنش طبیعتا  آنزیم Iدهد. تار نوع می

سوخت و سازهوازی دارند. آنها همچنین دارای چگالی مویرگی بیشتری در اطراف خود هستند که نتیجة آن 

توان با ، تطابق کمتری با عملکرد هوازی دارند، اما میIIرساند. تار عضالنی نوع اکسیژن بیشتری را به تارها می

ا از دانسیتة مویرگی کمتری در اطراف خود برخوردارند. ی هوازی آنها افزود. این نوع تارهاهتمرین کردن به آنزیم

بیشتر باشد، مصرف اکسیژن در کل سطح بدن افزایش  Iبنابراین هرچه حجم عضالت فعال، تارهای عضالنی نوع 

 .(8)خواهد یافت

ه وندضرب مقدار برگیری مستقیم اکسیژن مصرفی مقادیر اکسیژن مصرفی در افراد به صورت حاصلدر اندازه   

 آید.یاهرگی به دست میس -قلبی در یک دقیقه در اختالف فشار اکسیژن خون سرخرگی

2VO  =Q ( a- V )dif2O 

                                                           
1.Extraction 



ای شهرت دارد بروندة قلب در یک دقیقه از حاصلضرب حجم ضربه (Fick)در رابطة فوق که به معادلة فیک    

 شودبان قلب در یک دقیقه حاصل میقلب در تعداد ضر

Q  =SV  HR 

میلی لیتر  100سیاهرگی معرف مقدار اکسیژنی است که از  -همچنین اختالف فشار اکسیژن خون سرخرگی   

سیاهرگی  -از گردش خون سیستمیک گرفته شده است. افزایش اختالف اکسیژن سرخرگی هخون بافتی در یک دور

مسیر تولید آدنوزین تری  در هنگام فعالیت بدنی به دلیل افزایش مقدار اکسیژنی است که به جهت اکسایش در

ده قلبی یا اختالف فشار خون گیرد. افزایش در برونفسفات برای کار عضالت اسکلتی مورد استفاده قرار می

شود. به همین صورت در حالت بیشینه، سیاهرگی منجر به باال رفتن حجم اکسیژن مصرفی در فرد می -سرخرگی

حداکثر مقدار خونی )برونده بیشینه( که قلب قادر است در مدت یک ضرب حداکثر اکسیژن مصرفی فرد نیز از حاصل

 (.15)سیاهرگی قابل محاسبه است-دقیقه پمپاژ نماید و اختالف فشار اکسیژن خون سرخرگی

2maxvo=maxQ ( Q- V)maxdiff 2O 

 تركیب بدن-4

گیرد شاخص بدن قرار می به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن به دلیل آنکه تحت تاثیر توده چربی 2maxvoبیان 

افرادی که بدن آنها درصد چربی بیشتری دارد  .(35)نیستجهت بیان میزان حداکثر اکسیژن مصرفی مناسبی 

کند، در همین رابطه مشخص شده است که در هنگام فعالیت این توده چربی عمال   بار اضافی بر بدن تحمیل می

 .(30)دارد 2maxvo توده چربی بدن رابطه معنی دار منفی با میزان

شود. علت تفاوت در حداکثر اکسیژن مصرفی زنان و مردان از تفاوت ترکیب بدن این دو جنس ناشی می   

دهد که حداکثر اکسیژن اگرچه تفاوت بیولوژیکی مختلفی بین این دو جنس وجود دارد، ولی تحقیقات نشان می

از آنجایی که از نظر فیزیولوژیک زنان نسبت به مردان یابد. مصرفی با افزایش درصد چربی بدن افراد کاهش می

از تودة بدون چربی کمتری برخوردارند و درصد چربی بیشتری نیز دارند، این اختالف در سطح حداکثر اکسیژن 

 .(39)رسدمصرفی زنان و مردان هم وزن، طبیعی به نظر می



 جنسیت-5

و مشخص شده  است به سود پسران نر بین دختران و پسراد 2maxvo در رابطه با متغییرهای جنسی و تاثیر آن بر

مقادیر حداکثر اکسیژن مصرفی  .(24قرار دارد)دختران  در سطح باالترینسبت بهتنفسی پسران  -که آمادگی قلبی

های رسد دختران بیشتر به دلیل محدودیتباشد. به نظر میدرصد کمتر از مردان می 30تا  15در زنان معموال  

البته  .شوندتنفسی نمی -بلقوه خود برای گسترش آمادگی قلبی هایایاجتماعی موفق به استفاده از تمام توان

تنفسی متغییرهای بیولوژیک نیز نقش دارند مانند غلظت پایین  -وجود اختالفات جنسی در آمادگی قلبی

طن چپ در دختران نسبت به پسران که هموگلوبین در دختران نسبت به پسران و کوچکتر بودن اندازه قلب و ب

 .(15)ای کمتری را در دختران نسبت به پسران به دنبال داردحجم ضربه

 سطوح فعالیت بدنی افراد -6

مقدار تغییر در حداکثر اکسیژن مصرفی افراد به سبک زندگی و سطوح آمادگی جسمانی آنان وابسته است. هرچه 

شود.در واقع با نسبی کمتری در نتیجه اجرای برنامه مشابه عاید فرد می آمادگی بدنی اولیه بیشتر باشد، پیشرفت

 2maxvo بینسانجام سطح مشابهی از تمرینات بدنی افرادی که سطح پایینی از آمادگی هوازی را دارند افزایش 

یشرفت اند، جای بیشتری برای پدر واقع افرادی که کمتر تمرین کرده (.41)دهندبیشتری را از خود نشان می

ای تغییراتی در دارند. در همین راستا لگاز و همکارانش متوجه شدند که بعد از سه سال تمرین در ورزشکاران حرفه

2maxvo  آنها به وجود نیامد و بهبودی که در اجرای ورزشی ورزشکاران به وجود آمد به خاطر فاکتورهای دیگری

بنابراین، آگاهی از سطح آمادگی افراد به هنگام  (.40)ستظرفیت هوازی و عوامل دیگر ا ،مانند استقامت هوازی

 شروع برنامه تمرین از اهمیت زیادی برخوردار است. 

 2maxvoگیری كننده زمون اندازهآ نوع-7

های تمرینی مختلف مانند چرخ کارسنج، نوارگردان، گیری شده در پروتکلنتایج حداکثر اکسیژن مصرفی اندازه

و  های دویدن بر روی نوارگردان اند. آزمونغیره به طور قابل توجهی متفاوت ت پله وتس چرخ کارسنج دستی و

دهند. حداکثر اکسیژن مصرفی بدست آمده از باالترین مقادیر حداکثر اکسیژن مصرفی را نشان میپله 

 (.56)ستکمتر او پله های نوارگردان درصد نسبت به آزمون 20تا  5های چرخ کارسنج به طور معمول آزمون



 سن-8

این کاهش یابد. در تحقیقات بسیاری گزارش شده که اوج اکسیژن مصرفی در افراد با افزایش سن کاهش می

تغییرات  کاهش در حداکثر ضربان قلب، کاهش در برونده قلبی، شاید به دلیل اکسیژن مصرفی با افزایش سن

مربوط به مصرف اکسیژن عضالت که شاید  کاهش در ظرفیت کاهش در توده بدون چربی،(، 31،33) ترکیب بدن

 (.34باشد) کاهش در تراکم و اندازه میتوکندری

 x2mavo گیریاندازه

 ای دارای شرایط ویژهگیری نمود، توان حداکثر مقدار اکسیژن مصرفی را اندازههایی که بوسیلة آنها میآزمون
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Abstract:  

Purpose: The aim of the present study was to design and produce an 

athletic metronome to predict cardio-respiratory fitness in the field step 

tests. Project execution: the hardware was assembled using electronic 

devices. The processor is an ATMEGA8 micro-controller which has been 

designed using Basic language in Bascom environment. In order to 

analyze the apparatus accuracy in program and manual sections, the two 

Snagit9 and Audio Editor Gold softwares were employed. The obtained 

results: the introduced apparatus can make 1 to 200 beeps per minute in 

the manual section flawlessly. In the program section, it can precisely 

carry out several step test such as Harvard, Bailey and Mirwarld, Astrand 

Rhyming, Tecumesh, Yoshinaga, Queen, Mc Ardle, Hodgknis, YMCA, 

Nagel, Harvard (modified by Astrand) and Siconolfi, all without error. In 

the case of OSU, East Michigan and cutten step tests, it can perform each 

stage of the tests flawlessly but delays 3 to 4 seconds in the total time 

while performing a single test. Conclusion: in line with the results, the 

introduced apparatus can produce 1 to 200 beeps per minute with high 

precision and can perform 15 step tests accurately.         

 

 


