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 چکيده
ستفاده از با ا (HRDP)هدف از اجراي پژوهش حاضر، ارائه روشي جدید در تعیین نقطه شکست ضربان قلب 

نفر از مردان جوان  30بود. براي این منظور، تعداد   ن شاخصي از آستانه بي هوازيمدل بیشترین فاصله به عنوا

. دندادنجام ارا د نوارگردان سال به عنوان نمونه انتخاب و آزمون بیشینه وابسته به فر 25تا  18فعال با دامنه سني 

رم نو توسط  داده هاي مربوط به ضربان قلب در طول اجراي قرارداد بیشینه جمع آوري HRDPبراي تعیین 

تحلیل  جزیه ومورد تریاضي شیب خط موازي افزار ویژه مبتني بر مدل اصالح شده بیشترین فاصله و الگوي 

  .شد ستفادهابه عنوان روش مبنا  از دستگاه تجزیه وتحلیل گازهاي تنفسيHRDP گرفت. براي تعیین قرار

HRDP ( برآورد شده به کمک روش کوتاه بیشترین فاصلهS.Dmaxدر مقایسه با روش بلند بیش) ترین فاصله

(L.Dmax )نتایج  وجه بهت. تجزیه و تحلیل گازهاي تنفسي( داشتوش مبنا )روش همگرایي بسیار باالیي با ر

هاي ریاضي  و مدل پروتکلعالوه بر نوع ،  HRDPدر تعیین به دست آمده مي توان نتیجه گیري نمود که 

هاي آوري شده مربوط به ضربان قلب)لحاظ کردن ضربانهاي جمعاستفاده از داده ، نحوهفادهمورد است

 الشعاع قرار بدهد.را تحت HRDPتواند کیفیت ضربه در دقیقه(، مي 140از  ترقلب پایین

، وازيالگوي ریاضي شیب خط م، آستانه بي هوازي ، (HRDP)نقطه شکست ضربان قلب  :واژگان كليدي

 .(L.Dmaxروش بلند بیشترین فاصله )، (S.Dmaxروش کوتاه بیشترین فاصله )
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 مقدمه

نقطه فیزیولوژیکي در طول فعالیت بدني است که در آن مرحله تولید الکتات عضله افزایش  1هوازيي بيآستانه

رسد. در بار کاري فراتر از آستانه، میزان الکتات خون بطور ناگهاني یافته و به میزان فراتر از اکسیداسیون آن مي

الکتیک به میزان فراتر از آنچه که بدن  ها شروع به تولید اسیداهیچهیابد، این بدین معني است که مافزایش مي

قادر به تولید آن است مي کنند. این مرحله موجب به تعویق افتادن توانایي بدن براي اجراي شدت بهینه فعالیت 

باالتر از  هوازي یا کميي بي(. تمرین در آستانه2008، 2شود )ایگناتویچ و همکاراندر بازه زماني مشخص مي

 (.2004 بخشد )گوش،هوازي را بهبود ميي بيآن، هر دو ظرفیت هوازي و سطح آستانه

                                                 
1. Anaerobic Threshold (AT) 

2. Ignativic et al. 
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 استفاده ورزشکاران هوازيبي يآستانه برآورد در  -غیرتهاجمي و تهاجمي از اعم -متعددي هايروش   

 تعیین در ن روشتریدقیق .ندارد وجود است، بهتر روش کدام کهاین مورد در همگاني و توافق شودمي

 خون الکتات تعیین میزان و مکرر خوني هاينمونه گرفتن مستلزم است که تهاجمي روش الکتات، يآستانه

ي پیشرفته امکانات دنیازمن و  برهزینه پیچیده، آن دقیق انجام که است ي استانداردفزاینده آزمون خالل در

 توجه هک دارند ترهزینه و کم ساده ماهیتي غیرتهاجمي، هايروش دیگر، است. از طرف آزمایشگاهي

ي ند که آستانها. محققان نشان داده (1386)قراخانلو،  استکرده جلب خود به ورزشي را هايفیزیولوژیست

ط یوي در شرایراي و هاي تبادالت گاز تهویهي شاخصهایي بر پایهبه طور غیرتهاجمي با روش  هوازيبي

ارج از شرایط در افرادي که در خ ATبه دقت برآورد شود. به هرحال، برآورد تواند آزمایشگاهي نیز مي

 (.2006ران، کنند، آسان نبوده و به تجهیزات تخصصي نیاز دارد)اوزچلیک و همکاآزمایشگاهي تمرین مي

 پیشنهاد کردند (ATهوازي )ي بيیک روش ساده و غیرتهاجمي  براي برآورد آستانه  کانکاني و همکاران   

ي افزایش هوازيبي بار کار و ضربان قلب است. زماني که شدت تمرین از شدت هوازي به که مبتني بر رابطه

 ه انحرافنهاد شده کافتد. پیشبار کاري، اتفاق مي –ي ضربان قلب ي انحراف در رابطهکند، یک نقطهپیدا مي

ت. این مصادف اس ATل تمرین با ضربان قلب در طو –مشاهده شده از حالت خطي در ارتباط بار کاري 

(. در 2006ن، آزمون به دلیل ساده و غیرتهاجمي بودن محبوبیت زیادي پیدا کرده است)اوزچلیک و همکارا

افزایش  ج بار آنتدری واقع، در مدل استفاده از ضربان قلب، به هنگام انجام یک فعالیت یا یک کار معین که به

خط  ن قلب ازشود. سپس منحني افزایش ضرباطول انجام کار ثبت ميکند، افزایش ضربان قلب در پیدا مي

ربان ضار کار، فزایش باي وجود دارد که با اشود. در این منحني نقطهمستقیم همزمان با افزایش کار ترسیم مي

  (HRDP)شود که تحت عنوان نقطه شکست ضربان قلبیابد و از خط راست منحرف ميقلب  افزایش نمي

 (.1985شود )کانکاني و همکاران، نامیده مي

هاي ورزشي شامل مطالعات تحقیقي مختلف در رشته HRDPبه دنبال کار کانکاني و همکاران، تحقیقات 

استفاده  HRDPي ها که در محاسبهمختلف به صورت میداني و آزمایشگاهي ادامه یافت، برخي از این روش
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نیازمند آزموني است که بار کار در آن  HRDPند. سنجش تر هستهاي دیگر عینيشود نسبت به پروتکلمي

 .(2000بودنر و رودس، بتدریج افزایش یابد )

ریزي براي تعیین ( به عنوان مالکي براي ارزیابي و برنامهHRDPي شکست ضربان قلب)نقطه

(، در واقع HRDPي شکست ضربان قلب)شدت تمرینات هوازي مورد استفاده واقع شده است. نقطه

باشد که در ي انحراف ضربان قلب از خط مستقیم در بررسي ارتباط بین بار کار و ضربان قلب ميطهنق

(.  در این راستا، نشان داده شده است که ضربان 2004، 1دهد)گوشطول یک بار کار فزاینده رخ مي

گیري قرار به عنوان مالك تصمیم HRDPچنین سرعت حرکت ورزشکار در و هم HRDPقلب در 

 شود.رفته و در نهایت شدت کار تنظیم ميگ

ژوهش حاضر با پو به دنبال آن تعیین آستانه بي هوازي،   HRDPتنوع روش شناسي تعیین با توجه به    

( و L.Dmax )هدف ارائه روشي  جدید با استفاده از دو مدل جدید تحت عنوان روش بلند بیشترین فاصله 

 به اجرا درخواهد آمد. HRDPبراي تعیین ( S.Dmaxروش کوتاه بیشترین فاصله ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1. Ghosh 
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 و پيشينه پژوهش مباني نظري

 هوازيمفهوم آستانه بي

هوازي در ابتدا به عنوان یک شدت کاري یا سطحي از اکسیژن مصرفي قبل از اینکه اسیدوز آستانه بي

تبط است)واسرمن و دهد، مرتعریف شد و تغییرات آن باتبادالت گازي که رخ مي متابولیکي شروع شود،

هوازي یک بحث مهم و متناقض یا بحث انگیز است. بیشتر واژگان قراردادي (. اصطالح بي1973، 1همکاران

همان بارکاري است که فراتر از آن سطح الکتات  LTکنند، این آستانه را به عنوان آستانه الکتات تعریف مي

 (.1985، 2یابد)بروکس و همکارانایش ميخون در طول تستي با شدت فزاینده، بطور ناگهاني افز

-انگیز بوده و موضوع بحث مجامع مختلف علمي است و چنین تعبیر مياز نظر مفهوم بحث« هوازيبي»واژه    

هوازي است. در حالیکه این مفهومي کاماًل شود که هر چیزي که تا این آستانه باال رود، هوازي و پس از آن، بي

گیرد، اما شدت فعالیت هوازي صورت مي، تولید انرژي از هر دو مسیر هوازي و بيباشد. در حقیقتغلط مي

کند که چه مقدار از این منابع را استفاده کنیم. به هنگام افزایش بار کار از شدت پایین به شدت باال، ایجاب مي

سطه دو مرحله انتقال یا واسه مرحله براي فراهم شدن انرژي مورد نیاز وجود دارد. این سه مرحله در واقع به

شود، انرژي مورد نیاز در اولین مرحله)الکتات تولید شده در عضله معادل الکتات مصرف شکست ایجاد مي

شود. اولین نقطه شده یا دفع شده در عضله است(، به طور کامل از فرایندهاي متابولیک هوازي فراهم مي

شود و با افزایش میزان الکتات خون از تعریف مي« ازيآستانه هو»(، تحت عنوان IIشکست، آغاز مرحله دوم)

 CO2V/EVبدون افزایش در   (O2V/EV) 3اي اکسیژنمول بر لیتر و افزایش نامتناسب معادل تهویهمیلي 2تقریباً 

شود.  مرحله سوم ( بیان مي1LTP) 4گردد. این مرحله به عنوان اولین نقطه شکست الکتات خونمتمایز مي

(IIIتحت ع،)  5شود و در این مرحله دومین نقطه شکست الکتاتتعریف مي« هوازيآستانه بي»نوان (2LTP )

                                                 
1. Wassermann et al. 

2. Brooks et al. 

کارآیی تنفس است ی میزان ( نشانهVO2ها )و مقدار اکسیژن مصرفی توسط بافت(  VEای )نسبت بین حجم هوای تهویه.  3

 نامند.می VE/VO2 ژن یاای اکسیاین نسبت را معادل تهویه

4. First  Lactate TurrnPoint  

5. Second Lactate TurnPoint  
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باز هم  CO2V/EVو  O2V/EV مول بر لیتر باالتر رفتهمیلي 4دهد و میزان اسید الکتیک خون از حدود رخ مي

طه شکست مشهودتر بوده و شود. دومین نق( نامیده ميRCP)1ايیابد که به عنوان نقطه جبران تهویهافزایش مي

به عنوان باالترین بار کار  MLSS شود. ( نشان داده ميMLSSبه همین خاطر به عنوان فالت بیشینه الکتات )

که در آن ورود الکتات به خون و خروج آن از خون به صورت متعادل )برابر( صورت  شودتعریف ميثابتي 

  (.2008ایگناتویچ و همکاران، )گیرد مي

 

 

 ضربان قلب -ي انرژي در ارتباط با منحني باركاري عرضهگانه. مراحل سه 1-1ل شک

 

هوازي یک نقطه فیزیولوژیکي در طول تمرین بدني است که در آن مرحله، ي بيبه عبارت دیگر آستانه   

صله الکتات در رسد؛ در نتیجه، بالفاتولید الکتات عضله افزایش یافته و به میزان فراتر از اکسیداسیون آن مي

شود که برقراري توازن و تعادل در سیستم یا برهم خوردن آن بستگي زیادي به شدت تمرین سیستم متمرکز مي

( بیان  LTشناسي، بهتر است این آستانه تحت عنوان آستانه الکتات )دارد. بر همین اساس، از نقطه نظر واژه

یابد، این بدین معني است که خون بطور ناگهاني افزایش ميشود. در بار کاري فراتر از آستانه، میزان الکتات 

                                                 
1. Respiratory Compensation Point (RCP) 
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رود. این الکتیک به میزان فراتر از آنچه که بدن قادر به تولید آن است پیش مي ها شروع به تولید اسیدماهیچه

-مرحله موجب به تعویق افتادن توانایي بدن براي اجراي شدت بهینه فعالیت در بازه زماني مشخص مي

 (.2008،  تویچ و همکارانشود)ایگنا

 اي در بارنه تهویهدهد. آستاهمزمان با آستانه الکتات رخ مي (VTاي)ي تهویهاست که آستانهگزارش شده   

ید، آجود ميوه به کاري که فراتر از آن یک افزایش غیر خطي ناگهاني در تهویه، در طول تست با شدت فزایند

اي تهویه بدون افزایش همزمان درمعادل )2VE/VO(کسیژن مصرفياي به اشود. نسبت پرتهویهتوصیف مي

 (. 2000اي است)بودنر و رودوس، ي آستانه تهویه، نشان دهنده)2CO )2VE/VCOبراي

یابد که مي ي افزایشتناسببه هنگام افزایش بار کار از شدت پایین به شدت باال عمل تهویه در دو نقطه به طرز نام

بیشتر  هااهیچهمشود. با افزایش شدت تمرین تحویل اکسیژن به اي بیان ميت تهویهي شکستحت عنوان نقطه

ز بیشتر ا انرژي کند ولي در ادامه براي جبران ذخایرشده و تا حدي نیازهاي اکسایشي عضالت را تأمین مي

ه این  هد کديمشود این عمل تولید اسید الکتیک را افزایش هوازي تأمین ميطریق گلیکولیز و سیستم بي

ام که سرانج کندمي اکسیدکربن تولیداسیدالکتیک با بیکربنات سدیم پیوند تشکیل داده و الکتات سدیم، آب و دي

 (. 2007ر دي،ي و کوماکند تا تهویه را افزایش دهد)دبراهاي شیمیایي تنفس را در نخاع را تحریک ميآنها گیرنده

کند عمل تهویه افزایش یافته منعکس مي co2سي را در قبال سطوح ي شکست تهویه، پاسخ تنفبنابراین نقطه   

یابد که نامتناسب با مصرف اکسیژن است. افزایش اي  بطرز عجیبي افزایش ميي شکست تهویهبعد از نقطه

اي ي شکست تهویهشود که نقطهنامتناسب  در تهویه بدون افزایش در اکسیژن مصرفي منجر به این گمان مي

اکسیدکربن اي یک  افزایش در میزان ديي تهویهي الکتات مرتبط باشد. همچنین آستانهبا آستانه ممکن است

اکسید کربن اضافي از در نتیجه تولید دي2Vcoکند. افزایش ( را منعکس مي2Vcoتولید شده در هر دقیقه )

هوازي بیشتر را منعکس واکنش اسیدالکتیک و بیکربنات سدیم است که یک انتقال در جریان متابولیسم بي

تغییري  co2کند و چون افزایش ناگهاني ي الکتات را تعیین ميکند که لزوم ارتباط آستانه تهویه با آستانهمي

هوازي براي توصیف این پدیده رو اصطالح آستانه بيکند از اینهوازي بیشتر ایجاد ميرا در جهت متابولیسم بي
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روش مؤثري براي تعیین سازگاري هوازي است و ارتباط قوي و محکمي با تهویه  شود. آستانهاستفاده مي

 (.     2007کارهاي استقامتي دارد)دبراي و کومار دي،

    (HRDP)ي شکست ضربان قلبنقطه

کند، ضربان قلب در به هنگام انجام یک فعالیت یا یک کار معین که به تدریج بار کار در آن افزایش پیدا مي

شود، سپس منحني افزایش ضربان قلب از خط مستقیم هم زمان با افزایش بار کار، ثبت مي طول انجام کار

یابد و از خط اي وجود دارد که با افزایش بار کار، ضربان قلب افزایش نميشود. در این منحني نقطهترسیم مي

کانکاني و شود )نامیده مي (HRDP)ي شکست ضربان قلب شود که تحت عنوان نقطهراست منحرف مي

ضربان  –تغییرات رو به باال و پایین رابطه خطي کار   (HRDP)نقطه شکست ضربان قلب (.1985همکاران، 

 (.2000شود)بودنر و رودس، قلب است که در طول افزایش تدریجي فعالیت ورزشي مشاهده مي

HRDP    وع شکست مطرح دهد و یک نظم در نمعموالً یک کاهش در شیب کاري ضربان قلب را نشان مي

را نشان دهد که  1(HRPCممکن است یک مرحله فالت از ) HRDPها یک است، در تعدادي از نمونه

 (.2000توسط افزایش خطي دیگري و کاهش شیب هدایت مي شود )بودنر و رودس، 

 

 
 

 هاي يک آزمودنيي شکست ضربان قلب با استفاده از داده. تعيين نقطه 2-2شکل 

                                                 
1.  Heart Rate Performane Cruve 
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مرد  227کست یا افزایش در شیب ضربان قلب نیز گزارش شده است. یک مطالعه روي اگرچه عکس ش 

هاي شکست، عکس حالت طبیعي بود)هافمن و همکاران، درصد از نقطه 9/7جوان سالم نشان داد که 

 ;1995دهد)جونز و همکاران، به صورت منظم رخ نمي HRDP(. در شرایط آمادگي پدیدار شدن 1997

(. هم در افراد تمرین کرده و هم 1997، 2پتیت و همکاران ;1985، 1ران ریبریرو و همکارانکانکاني و همکا

فرانسیس و  ;1988کوپر و همکاران،  ;1994مشاهده شده است)هافمن و همکاران، HRDPتمرین نکرده 

یک هاي قلبي و ورزشکاران پاراپلژدر افرادي که دچار ورم کیسه مثانه، مریض HRDP(. 1989همکاران، 

 (.1998)نیکوالیزیک و همکاران،  است)فلج نیم تنه( نیز مشاهده شده

HRDP     به سن وابسته نیست.  پدیده شکست در کودکان، نوجوانان، دانشجویان و مردان میانسال و بطور

این است که  HRDP(. جنبه جالب  1997خالصه در همه این موارد مشاهده شده است)هافمن و همکاران، 

-تواند به تنهایي آستانه بيمي HRDPهایي وجود دارند که معتقدند هوازي منطبق است. فرضیهه بيبا آستان

ها اجرا شد، مطرح شد. هوازي را بسنجد و این فرضیه براي اولین بار در تست کانکاني که بر روي دونده

سرعتي مربوط است که هاي به میزان باالیي به دونده HRDPهاي سرعت نشان داد که تحقیقات روي دونده

را  HRDPکنند. تست کانکاني به عنوان یک تست میداني توسعه پیدا کرد تا هوازي تمرین ميدر آستانه بي

اندازه گیري کند و از آن به بعد این روش براي هر دو نوع فعالیت میداني و آزمایشگاهي بکار مي رود)بودنر و 

متناقض و بحث انگیز است. برخي از افراد یک پاسخ  تا حدودي HRDP(. به هرحال مفهوم 2000رودس، 

  پوکان ;1985ریبیرو و همکاران،  ;1995 کامال خطي ضربان قلب را از خود نشان دادند)جونز و همکاران، 

(. عالوه بر این یک 1985فرانسیس و همکاران،  ;1988،  کوپر و همکاران ;1999و هافمن و همکاران، 

هاي مورد ها وجود ندارد. روشهوازي، در نوشتهو ارتباط آن با آستانه بي HRDP توافق کامل در مورد مفهوم

هوازي، ممکن است تا حدودي این گذاري مفهوم آستانه بيو نام HRDPگیري استفاده براي تعیین و اندازه

                                                 
1. Ribeiro et al. 

2. Petit et al. 
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لب به طور هاي فیزیولوژیکي پاسخگو، براي نقطه شکست ضربان قابهامات را شرح دهد. عالوه براین مکانیزم

 (. 2000اند)بودنر و رودس، کامل درك نشده

ت دن و مدي گرم کرهاي، شیوهبدني آزمودنيباید توجه داشت که، فاکتورهاي متعدد همچون وضعیت   

ستراحت اید خوب ابسرعت تأثیرگذارد قبل از آزمون، آزمودني  –ي بین ضربان قلب تواند در رابطهآزمون مي

ني هیچ عالوه آزموداعت قبل از آزمون هیچ گونه فعالیت سنگین بدني نباید انجام دهد بس 48کرده باشد و تا 

  .(2008،  ایگناتویچ و همکاراندار ننوشد یا هیچ داروئي مصرف نکنند)نوع نوشیدني کافئین

ن ربابي و ضده قلنچنین افزایش سرعت حرکت براي تعیین ارتباط بین بروها و همگرم کردن کامل آزمودني   

ب الگوي دین ترتیاست بناپذیر نشان داده شدهي شکست ضربان قلب، اجتنابعبارت دیگر وقوع نقطهقلب و به

اران، و همک ي شکست ضربان قلب خیلي مهم و اثرگذار است)گرازيریاضي مناسب نیز در تعیین دقیق نقطه

2005 .) 

 HRDPشناسي سنجش روش

ینيي از عملکيرد تمرینيات زیربیشيینه ع( به عنوان شاخص HRPC)ي شکست منحني عملکرد ضربان قلبنقطه

ي انحيراف ضيربان قليب از ه(، در واقع نقطHRDPي شکست ضربان قلب)مورد توجه قرار گرفته است.  نقطه

باشيد کيه در طيول یيک بيار کيار فزاینيده رخ خط مستقیم در بررسي ارتبياط بيین بيار کيار و ضيربان قليب مي

شيامل  HRDPهياي مربيوط بيه دنبيال مطالعيات کانکياني و همکيارانش، پژوهش (. به2004دهد)گوش، مي

هاي مختلف ورزشي به صورت میداني و آزمایشگاهي ادامه یافيت. برخيي از مطالعات تحقیقي مختلف در رشته

، HRDPهستند. پروتکيل  تر و هدفمندترهاي دیگر، عینيدر مقایسه با روش HRDPها در محاسبه این روش

ط بيه فيات مربيوآزموني است که بار کار در آن به تدریج افزایش یابد؛ با این حال، وجيود برخيي اختال نیازمند

 (.1988انگیز کرده است) بانچ و همکاران را بحث HRDPروش در بین تحقیقات مختلف، مفهوم 

سييني انحيراف معیييار  ±تميرین )بييا میييانگین مييرد بي 32( نشييان دادنيد کييه در 1999کيارا و همکييارانش )

، CUSUMهيوازي )روش رگرسيیون خطيي، ي بيهاي مختلف تعیین آستانهسال( در بین روش 2/1±6/20
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maxD  و روش ترکیبيCUSUM  وmaxD روش )maxDبوده و باالترین مقدار همبستگي را ترین روش، دقیق

هيوازي، اخيتالف ي بيهاي مختلف مورد استفاده براي تعیین آستانهدارد. با این حال، بین روش 1با روش مرجع

ي گیري کردند که گرچيه هميهداري مشاهده نشد. با توجه به نتایج حاصله، کارا و همکارانش چنین نتیجهمعني

هوازي مورد اسيتفاده قيرار گیرنيد، بيا ایين حيال روش ي بيتواند براي تعیین آستانههاي مورد استفاده ميروش

maxD ش باشد. زماني که رومعتبرترین روش ميCUSUM  همراه با روشmaxD گیرد، مورد استفاده قرار مي

 (.1997یابد)فرناندز گیري افزایش مياعتبار اندازه

طيي و خنشان داده شده است که پاسخ  ضربان قلب به یيک بيار کيار فزاینيده بيه روي چيرخ کارسينج،    

ه خيوبي ارائيه نشيده بيي شکسيت ضيربان قليب یکنواخت نیست، در عيین حيال توضيیح فیزیوليوژیکي پدیيده

ي شکست ضربان قلب( (. این محققان علت چنین پاسخي در ضربان قلب)نقطه2005است)هافمن و همکاران، 

( درصد ضيربان 2001دهند. به همین ترتیب هافمن و همکارانش)نسبت مي 1را به جایگاه آدرنو سپتورهاي بتاي

ان گیيرد، بيه عنيول شدت تمرین مورد توجه قرار ميقلب بیشینه را که تحت عنوان  ضربان قلب نشان براي کنتر

اند. در این راستا، آنها نشان دادند بيا توجيه بيه ي شکست منحني عملکرد ضربان قلب معرفي کردهتابعي از نقطه

دهند، ممکين هاي متفاوتي را از خود نشان ميها پاسخباشد و آزمودنياین که پاسخ ضربان قلب یکنواخت نمي

 ب نشان به درستي تشخیص داده نشود و از مقادیر واقعي باالتر برآورد شود.است ضربان قل

ده تواني بيا اسيتفاده از افيزایش سيرعت حرکيت)در چنین افزایش برونها و همگرم کردن کامل آزمودني

نیاز و ده تواني و ضربان قلب مورد هاي کارسنج، افزایش مقدار دور در دقیقه( براي تعیین ارتباط بین برونچرخ

ناپذیر نشان داده شده است. به همین ترتیيب الگيوي ي شکست ضربان قلب، اجتناببه عبارت دیگر، وقوع نقطه

 (.2005باشد)گرازي، ي شکست ضربان قلب خیلي مهم و اثرگذار ميریاضي مناسب نیز در تعیین دقیق نقطه

( به این نتیجه رسيیدند کيه 2002نش)ي تهویه، بوندر و همکاراو آستانه HRDPي ارتباط بین در مطالعه

نسيبت بيه مقيادیر ضيربان قليب و حجيم اکسيیژن مصيرفي در  HRDPضربان قلب و جسم اکسیژن صيرفي در 

                                                 
1 . Criterion Method 
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داري نيدارد. از ایين رو، بيا توجيه بيه ایين سواران تمرین کرده تفاوت آماري معنييي تهویه در دوچرخهآستانه

 گرفت.براي تنظیم و کنترل شدت تمرین بهرهتوان مي HRDPتوان از ضربان قلب ها ميیافته

(، بيا اسييتفاده از پروتکييل تمرینييي بييه روي نييوارگردان HRDPي شکسييت ضييربان قلييب)در تعیيین نقطييه

دهد، مورد مقایسه رخ مي 1ي شکستچنین سرعتي که در آن نقطههاي با سرعت باالي نوارگردان و همپروتکل

دونيدگان جيوان و تميرین کيرده دو نيوع پروتکيل تمرینيي بير روي  و بررسي قرار گرفته است. در ایين راسيتا،

 نوارگردان را به صورت زیر انجام دادند:

ه ي یک کیلومتر بر ساعت در طول یک دقیقيالف( پروتکل استاندارد )افزایش سرعت نوارگردان به اندازه

 تا حالت بازماندگي(

ثانیيه تيا  30کیليومتر بير سياعت در طيول  ي یيکب( پروتکل سریع )افزایش سرعت نوارگردان به اندازه

 حالت بازماندگي(

تعیيین شيده در دو پروتکيل ميذکور )پروتکيل  HRDPنتایج کار این پژوهشگران حاکي از آن بيود کيه 

( و شباهت زیادي بيه هميدیگر دارد. بيا r=92/0استاندارد و پروتکل سریع( همبستگي بسیار باالیي با هم داشته)

ي شکسيت توانيد در تعیيین نقطيهگیري نمود کيه هير دو پروتکيل ميتوان نتیجهنین ميتوجه به نتایج حاصله چ

تواند در بيین دونيدگان تميرین کيرده ميورد ( مورد استفاده واقع شود و پروتکل سریع ميHRDPضربان قلب)

 (. 2007، 2استفاده قرار گیرد)سنتیجا و همکاران

 HRDP يهاي محاسبهروش

، سيلیني و 1993باشد) زاکاروگیيانیس و همکياران مي HRDPسنتي سنجش  هايروش بصري یکي از روش

، فوسيتر و 1997 3، پتیيت و همکياران1994، تورلنيد و همکياران 1985، ریبیرو و همکاران 1986همکاران 

                                                 
1. Speed of Deflection 

2 . Sentija et al. 

3 . Petit et al. 
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(. گرچه 1973، واسرمن و همکاران 1989، بارالکي و همکاران 1998، کویپرز و همکاران 1999 1همکاران

 HRPCساده و راحت است، با این حال، روش خیلي دقیقي نیست. بر همین اسياس، انحيراف این روش خیلي 

، توکماکیيدیس( و مشيکالت 1985)منحني ضربان قلب( همیشه مشخص و معلوم نبيوده) ریبیيرو و همکياران 

شيود. مي HRDPگیري نادرسيت اي موجيب انيدازهي انحيراف بيه صيورت مشياهدهمربوط به تشخیص نقطيه

اي ( را بييین روش کييامپیوتري و روش مشيياهدهr<94/0( همبسييتگي بيياالیي)1996)  2و همکييارانشبيياالرین 

تواند توسط اي نیز ميبه صورت مشاهده HRDPگزارش کردند؛ از این رو پیشنهاد کردند که تجزیه و تحلیل 

 گر مجرب انجام شود.افراد مشاهده

با استفاده از روش بصري در مقایسه با روش  HRDPگیري با این حال آنها نشان دادند که سنجش و اندازه

آنالیز کامپیوتري، روش مطمئن و قابل اعتمادي نبوده و مشکالتي به همراه دارد، به ویژه زماني که فيرد مشياهده 

ي کافي برخوردار نباشد. در هر صورت باید توجه داشت که مقادیر مشاهده شده در از تجربه HRDPي کننده

نزدیک به مقادیر مشاهده شده در روش آنالیز کامپیوتري بيوده اسيت. بيه طيور کليي چنيین  روش بصري بسیار

توان گفت که دقت اطالعات به دست آمده با استفاده از روش بصري، با توجه به تجربه فرد مشاهده کننيده، مي

 (.1989 3متغیر است)پروبست و همکاران

ي رگرسيیون رائه شده است. در این خصوص معادليها HRDPهاي ریاضي نیز براي تعیین و شناسایي مدل

، بونيدر و همکياران 1992) چني  و همکياران  ( و عملیيات لجسيتیکي1996ي سه)کارا و همکاران درجه

ميورد اسيتفاده قيرار گرفتيه اسيت. روش  HRPC( در تفسیر انحراف طبیعي 1998، پوکان و همکاران 1998

هاي مربوط بيه نقياط از مشتق اول لگاریتم ضربان قلب )داده HRDPعملیات لجستیکي براي شناسایي و تعیین 

 که  HRDPکند. گزارش شده است که این روش عیني و کاربردي است، چراکه ضربان قلب( استفاده مي

                                                 
1 . Foster et al.  

2 . Ballarin et al. 

3 . Probst et al.  

 شيود هاي مربوط به ضربان قليب محاسيبه ميشود که در آن ابتدا لگاریتم دادهعملیات لجستیکي به یک سري از عملیات اطالق مي

 )محقق(.خواهد بود 2aبرابر با  a2شود مثالً مشتق و سپس از آنها مشتق اول گرفته مي
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Abstract 

The purpose of this study was to design the new modified Dmax method for 

determination of the Heart Rate Deflection Point (HRDP) using maximum 

distance model as an anaerobic threshold index. Thirty young active males aged 

18 to 25 yrs selected as subjects and completed a fitness dependent maximal 

treadmill test protocol. HRDP determined by the designed software based on 

modified Dmax model as well as the PSLS (parallel straight line slope) 

mathematical model. Determined HRDP by the gas analysis system was  used 

as criterion method. The results showed a high agreement between determined 

HRDP by the criterion method and short Dmax method (S.Dmax) comparing 

the long Dmax (L.Dmax) method.  According to this study results, heart rate 

data beside of test protocol and mathematical model can be affects the 

determined HRDP, thus the range of heart rate data should be noted during the 

maximal test protocol for determination of the HRDP.  

Key Words: Anaerobic Threshold, Heart Rate Deflection Point (HRDP), short 

Dmax method (S.Dmax), long Dmax method (L.Dmax).  

 

 

 

 

 

 

 


