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 مقدمه -1-1 

های ورزشی در یک صد سال گذشته نشانگر گسترش آگاهی پیشرفت رکوردها، تکنیک ها و تاکتیک

و دانش محققین و مربیان ورزشی است. در حقیقت سرمایه گذاری کشورهای توسعه یافته های علمی 

در امر تحقیقات ورزشی باعث شناسایی نیازهای فیزیولوژیکی رشته های مختلف ورزشی و شناخت 

کابوکلی و )مناسب و مؤثر برای طراحی برنامه تمرین ورزشکاران شده استهای تمرینی روش برخی

مربی را در جهت یافته های علمی، (. بنابراین توجه به نظریه ها و این2،1995براندون;1،2002همکاران

 (.3،2003تنظیم و تدوین برنامه های تمرینی یاری می رساند)برگ

 گسترده قاتیتحق ونیمد دیبا را رکوردها نصاب حد مکرر شدن شکسته وی ورزش ریچشمگ تحوالت

 در .دانست... و کیومکانیب ه،یتغذ ،یروانشناس ،یولوژیزیف ن،یتمر علم چون گوناگونی ها نهیزم دری علم

 به .است نبوده ریتأثی ب آنی ها شرفتیپ و ورزش در آن وکاربرد نیتمر علم اصول شناخت انیم نیا

ی اصل عامل ح،یصح و مطلوبی نیتمری هابرنامه یورزشی ها رشته ازی بعض در که فتگ توانی م جرأت

 بهبود در رای ا ژهیو نقش نیتمر علم است، بوده ها تیفعالی اجرا بهبود و رکوردها نصاب حدی ترق

ها را برای  بر همین اساس هنگام طراحی نحوه تغییرات تمرین همه جنبه .کندیم فایا ورزشکاران عملکرد

تاکید بر های سرعتی و قدرتی، ای اصلی در ورزشگیریم بر مبنای قاعدهمتغیرهای تمرین در نظر می

(. اگر این چنین 4،1385بومپاباشد)های استقامتی تاکید بر حجم تمرین میشدت تمرین و در ورزش

ده کار و توان انجام شده باشد چه تغییری با افزایش شدت تمرین و کاهش حجم تمرین در کل برون

ده کاری و برون دههای مختلف، فعالیت تا درماندگی صورت گیرد برونگیرد و اگر در شدتصورت می

مقایسه  ، تحقیق حاظر به اساس نیهم بر آید. آید یا نتایج متفاوتی بدست میتوانی یکسانی بدست می

های مختلف در پسران جوان ساز با شدتهای درماندهزمان واماندگی و پارامترهای بیومکانیکی در پروتکل

 پردازد.می فعال

 بيان مسئله-1-2

شود.کارایی زیست شیمیایی و روان شناختی می فیزویولوژیک، ییرات آناتومیک،هر فعالیت بدنی موجب تغ

تعداد آن  وو تکرار)حجم(، بار و سرعت)شدت( مسافت  ،زمان هر فعالیت بدنی حاصل مدت

                                                           
1. Kubukeli et al 
2 . Brandon U 
3 . Berg K 
4 .Bompa o 



 
 

 

 

بدن با افزایش  کند.سطح متفاوتی از شدت را تجربه می ورزشکار در طول تمرین، عملکرد)تراکم(است.

کند و مربی بر پایه این تغییرات به ویژه فیزیولوژیک خود را با نیازهای تمرین سازگار میعملکردهای 

در صورت  (.1385تواند شدت برنامه تمرینی را تعیین و کنترل کند)بومپا،می تغییرات ضربان قلب

 های بیولوژیکی در قالب افزایش حداکثر اکسیژن مصرفیو مدت کار، سازگاری بکارگیری صحیح شدت

(max₂VOآستانه بی ،)مطالعات   .(2010و همکاران، 5)چمورا جیشودگر میوازی و صرفه جویی جلوهه

تنفسی _کنند که شدت تمرین مهم ترین فاکتور تداوم و گسترش آمادگی قلبیمیعلمی روشن 

 (.7،1996دیوید و همکاران;6،1996است)لیین

 زشی برخورداراز اهمیت زیادی برای فیزیولوژی ور مفاهیم انرژی،کار و توان به هنگام فعالیت ورزشی    

فی داشته تقریبا هر فرد اگر فرصت کا ورزشی مهم است. تتمایز بین کار و توان به هنگام فعالی .است

دوره زمانی معین  توانند در یکتمام افراد نمی با وجود این، ;کار انجام دهد یتواند مقدار معینمی باشد،

 ،ن ترتیببدی شود و واحد توان بیان می ،  شدت فعالیت ورزشی بااز این رو دهند.کار یکسانی انجام 

 .(1387، دبیدی روشن،آید) گائینیرون فردی و بین فردی میسر میامکان مقایسه د

ناخت بیشتر شن و چگونگی رابطه آن با کار و نیرو ما را نسبت به آآگاهی از مصرف انرژی و محاسبه     

تحقیقات  . با این حال(1384کند)اصغر خالدان،های تربیت بدنی یاری میده در برنامهافراد شرکت کنن

های اندازه پارامترهای بیومکانیکی،ه و بررسی رابطه بین هزینه انرژی، معدودی در زمینه مقایس

 های مختلف تمرینی صورت گرفته است.آنتروپومتریکی و زمان واماندگی در شدت

های رابطه بین هزینه انرژی با برخی اندازهدر مطالعه خود به بررسی  (1388)محمد کائیدی    

 وپرداخت  های مختلف دویدنکرده در سرعتکرده و تمرین نمرینآنتروپومتریکی و بیومکانیکی در افراد ت

لف دویدن، های مختمرین کرده و تمرین نکرده در سرعتبین هزینه انرژی افراد تبه این نتیجه رسید که 

 .باشدمیمرین نکرده تهزینه انرژی افراد تمرین کرده کمتر از افراد  وجود دارد، چرا کهداری وت معنیتفا

  max₂VOهای باالی توان هوازی بیشینه و ( در مطالعه خود، در شدت2010) 8و همکارانلکلیر      

ه با بزرگساالن مشاهده کردند و یس%، کاهش زمان رسیدن به واماندگی را در کودکان در مقا90باالتر از 

هوازی توان ناشی از ظرفیت بیبه این نتیجه رسیدند که زمان رسیدن به واماندگی کمتر در کودکان را می

  .دانستکم در آنها 

                                                           
5 .Chmura J et al 
6 .Lynn,b 
7 .David et al 
8 .Leclair et al 



 
 

 

 

ن      در  واماندگی( در مطالعه خود به ارزیابی بین زمان 2000) 9بالندل و همکارا

90،%100،%120،%140 %VO₂max  سرعت بحرانی و حداکثر سرعت  پرداختند. ت سریع،را با سرع 

% و سرعت 100در  واماندگی% و زمان 90در  واماندگیداری بین زمان  ارتباط معنی آنها نشان دادند که

% حداکثر 140در  واماندگی% و زمان 120در  واماندگیو بین زمان وجود دارد. سریع و سرعت بحرانی 

این نتایج نشان  وجود دارد.داری  اکسیژن مصرفی ارتباط معنی مختلف اکسیژن مصرفی از درصدها

ها های فردی در این آزمونتفاوت باشد ولی ها میهای هوازی برای تمام شدتدهنده سهم نسبی دستگاه

 باشد.مشخص نمی

مترهای زمان حداکثر دویدن و پارا های دویدن وشدت دهد که بیننتایج اکثر مطالعات نشان می    

ال ح .د داردمعنی داری وجو کانیکی و بیوانرژیتیکی)کار،توان، سرعت و هزینه انرژی مصرفی( ارتباطبیوم

عال به این فنفر از دانشجویان تربیت بدنی مرد  31ر با انتخاب ضبا توجه به مطالب گفته شده پژوهش حا

ساز رماندهدهای پروتکلزمان واماندگی و پارامترهای بیومکانیکی در پرسش پاسخ خواهد داد که آیا بین 

 ؟خیرمعنی دار وجود دارد یا  ارتباط های مختلف در پسران جوان فعالبا شدت

 اهميت و ضرورت تحقيق-1-3

ای برخوردار ن از اهمیت ویژههای فردی در تعیین برنامه مناسب تمرینی برای ورزشکاراتوجه به تفاوت

بعضی ورزشکاران ایده آل است، ممکن است برای ، زیرا شدت و حجم تمرینی که برای آماده شدن است

برگ کند) دچار بیش تمرینی و یا کم تمرینی ورزشکاران دیگر ایده آل نباشد و آن ها را

های کنیم پاسخهای فعالیت ورزشی را کنترل میزمانی که شدت (.2002موجیکا و همکاران،;2003ک،

ها با یکدیگر را توان ارتباط آنمختلف مشاهده کرد که میمتابولیکی و بیومکانیکی متفاوتی را بین افراد 

 ،10شدت باالبرای برنامه ریزی تمرینات  اخیرأ برای ارزیابی یک برنامه تمرینی موثر و مناسب استفاده کرد.

بیالت و )شودمدت وهله های فعالیت استفاده می تعیین طول جهت )maxT(از زمان رسیدن به واماندگی 

چون . (1997هاولی جا و همکاران، ;1995بیالت و همکاران،;1994بیالت و همکاران،;2001همکاران،

، این پارامتر می  (1996بیالت و همکاران،)متفاوت گزارش شده است  ،در دوندگان مختلف maxTمقدار 

تواند به عنوان معیار مناسبی جهت تعیین طول مدت وهله های فعالیت هر ورزشکار  در نظر گرفته شود 

 (.2001یالت و همکاران،ب)

اند که شدت یا مقدار بیشتر ورزش با مزایای بیشتری همراه بیان کرده (2008گورملی و همکاران)     

 شدتچه رابطه وابسته به اگر است اما در خصوص ویژگی شدت هر ورزش اطالعات دقیقی موجود نیست.

                                                           
9 .blondel and et al 
10 .HIT 



 
 

 

 

بیان شد  هاییمقاله( شناخته شد و طی 1995ورزش در مقاله منتشر شده از کالج طب ورزشی آمریکا)

تغییر در آمادگی  که اگر شدت باال و شدت متوسط با زمانی بیشتر و با هزینه انرژی مشابه انجام شوند،

دت، مدت، تعداد وهله، ش )با این وجود در رابطه با مطلوب ترین برنامه تمرینی قلبی عروقی مشابه است.

-اطالعات کمی در دسترس میدر هفته(  تعداد تکرار ،  مدت دوره بازگشت به حال اولیه ونوع فعالیت

زمانی که هدف تمرین  بویژه .(;2002و همکاران 12الرسن 112001دریسکول;2003برگ ک،)باشد

، مشکل برای هر فرد هاجرای فعالیت با شدت و مدت زیاد  باشد, طرح ریزی برنامه های تمرینی ویژ

 ( .13،1994بروک جی و همکاران) اساسی  است

ر دکار و توان که  آیا زمان واماندگی، دراین پژوهش، محقق در جست و جوی این مطلب بوده است

دگی با های مختلف تمرینی بدست آمده است در افراد مختلف یکسان است و اینکه این زمان وامانشدت

 شدت دویدن چه تاثیری بر زمان یرکند و متغصورت افزایش پیدا میه افزایش شدت تمرین به چ

 گذارند.میده توانی، اکسیژن مصرفی و هزینه انرژی کاری، برون واماندگی، برون ده

 اهداف تحقيق: -1-4

 هدف کلي:-1-4-1

 .فعال بودهای مختلف تمرینی در پسران جوان مقایسه زمان واماندگی با پارامترهای بیومکانیکی در شدت

 اهداف اختصاصي: -1-4-2

 زمان واماندگی در هر پروتکل بامختلف دویدن های شدتمقایسه  -1

  ی در هر پروتکلکارده برون بامختلف دویدن های مقایسه شدت -2

 ده توانی در هر پروتکلبرون بامختلف دویدن های مقایسه شدت -3

 کلمسافت طی شده در هر پروت بامختلف دویدن های مقایسه شدت -4

 کللیتر/کیلوگرم/دقیقه( در هر پروتاکسیژن مصرفی)میلی بامختلف دویدن های مقایسه شدت -5

 ( در هر پروتکلkcalهزینه انرژی مصرفی ) بامختلف دویدن های مقایسه شدت -6

 فرضيات تحقيق-1-5

 درصد ضربان 100،90،80،70ساز با شدت های درماندهبین زمان واماندگی در پروتکل -1

 اختالف معنی داری وجود دارد.قلب بیشینه 

                                                           
11 . Driscoll 
12 . Laursen et al 
13 . Bruke J et al 



 
 

 

 

شدت  های درمانده ساز بابین میزان کار انجام شده در در پسران جوان فعال در پروتکل -2

 درصد ضربان قلب بیشینه اختالف معنی داری وجود دارد. 100،90،80،70

های درمانده ساز با شدت بین برون ده توانی در پسران جوان فعال در پروتکل -3

 د ضربان قلب بیشینه اختالف معنی داری وجود دارد.درص 100،90،80،70

درصد  100،90،80،70های درمانده ساز با شدت در پروتکل مسافت طی شدهبین میزان  -4

 اختالف معنی داری وجود دارد. در پسران جوان فعال  ضربان قلب بیشینه

ت با شد های درمانده سازپسران جوان فعال در پروتکل (VO₂) اکسیژن مصرفی بین میزان -5

 درصد ضربان قلب بیشینه اختالف معنی داری وجود دارد. 100،90،80،70

دت های درمانده ساز با شدر پسران جوان فعال در پروتکل بین میزان هزینه انرژی کل -6

 درصد ضربان قلب بیشینه اختالف معنی داری وجود دارد. 100،90،80،70

 های تحقيقمحدودیت-1-6  

 های قابل کنترلمحدودیت -الف-1-6-1

 اجرای آزمونزمان  تعیین براییکسان  اتقریب ایجاد شرایط رقابتی -1

 ورزشکاران به منظور عدم ایجاد بیش تمرینی آزمونکنترل برنامه  -2

 وضعیت سالمتی آزمودنی ها -3

 زمان و مکان اجرای پروتکلسن، شرایط آمادگی بدنی،  -4

 

 های غيرقابل کنترلمحدودیت-ب-1-6-2

 هاآزمودنیبرنامه غذایی  -1

 هاروزانه، خواب و استراحت آزمودنی هایفعالیت -2

 هاذهنیت روانی آزمودنی -3
4-  

 ها و اصطالحات فنيتعاریف مفهومي و عملياتي واژه-1-7

 فيزیولوژیکي های اصليشاخص-1-7-1

هوازی، توان هوازی، ظرفیت های فیزیولوژی بدن مانند ظرفیت هوازی، ظرفیت بیبه مجموعه ویژگی

(. 1381)علیجانی، ی و مقاومت در برابر خستگی گویندتنفس -استقامت عضالنی، عملکرد قلبی حیاتی،



 
 

 

 

تنفسی و مقاومت در  -های فیزیولوژیکی در این تحقیق استقامت عضالنی، عملکرد قلبیمنظوراز ویژگی

 .برابر خستگی گویند

 يبيومکانيکهای اصلي شاخص-1-7-2

اجسام  برقراری ارتباط بین حیات و اصول و قوانین فیزیکی حاکم بربیومکانیک دانشی است که برای 

ای پارامتره (.1387)صادقی، کندوضع پویا و ایستای موجودات زنده )مانند انسان( را بررسی می

 توان و سرعت انجام پروتکل است. بیومکانیکی مورد اندازه گیری: کار،

 آنتروپومتریکهای اصلي شاخص-1-7-3

معنی لغوی  (.2009)وینتر، شودها و ترکیب بدن انسان گفته میگیری نسبتبه علم اندازهآنتروپومتری 

گیری ندازهاشود که ابعاد بدن را ای از بدن سنجی گفته میآن انسان سنجی است اما اصطالحاً به شیوه

های یژگیو های مناسب و ابزار دقیق و معتبرشود تا با روشها سعی میگیریکند. در این اندازهمی

یزیکی های فمنظور از آنتروپومتری ویژگی (.1387)صادقی، گیری و مشخص شودجسمانی انسان، اندازه

 قد، وزن، و چربی زیرپوستی است. بدن شامل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 فصل دوم

 پژوهشمباني نظری 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه-2-1
-ای برنامههرزشکاران به نوع، ساختار و ویژگیهای فیزیولوژیکی ایجاد شده در وکه سازگاریاز آن جایی 

ناسایی های تمرینی مناسب و مؤثر و ش(، شناخت روش14،2002)الرسنهای تمرینی بستگی دارد

                                                           
14 . Laursen PB 



 
 

 

 

طراحی برنامه تمرینی  برای عملکرد وهای مختلف ورزشی برای بهبود نیازهای فیزیولوژیکی رشته

 (.16،1995براندون;15،2002ورزشکاران، ضروری به نظر می رسد)بیالت و همکاران

 ی مستقل و وابستته درگیتر در تحقیتق، مبتانی نظتری در خصتوصدر این بخش با توجه به متغیرها

مرینتی تهای مختلف پارامترهای فیزیولوژیکی تاثیر گذار در شدت ،های زمان واماندگی و خستگیشاخص

بتا موضتوع  در رابطتهت انجام شده سپس تحقیقا گردد.بیان می و بیومکانیکی های آنترپومتریکیو اندازه

 گردد .تحقیق بیان می

 زمان واماندگي و خستگي-2-2

 خستگي تعریف-2-3

 هایمثال و تعاریف گستردگی است، اما گسترده بسیار خستگی حیطه درتحقیق   یشینهپ ادبیات چند هر

 ارتباط بخاطر ضمناً (.17،1992همکاران و انوکا (شود برانگیز بحث آن تفسیر تا شده باعث استفاده، مورد

های ویژگی تمامی دقیق بیان خستگی، مطالعه بودن بعدی چند نیز و انسان عملکرد با مسئله این

 به خستگی کلی، بطور (.1992همکاران، و انوکا (رسدنمی نظر به مناسب و یرضرو تعریف در خستگی

 انجام عمل  به توجه بدون عضالنی -عصبی سیستم کل توسط نیرو تولید ظرفیت در کاهش گونه هر

 (.1984 ،18 ریچیو  شود)بیگلند می اطالق شده،

 :کرد تقسیم قسمت دو به میتوان را خستگی اتفاق، محل اساس بر

 تحریک -2 باالتر حرکتی مراکز ورودی تحریک -1 به آن علت که :19مرکزی خستگي-الف-1-3-2

 .است مربوط عضالنی عصبی انتقال-4تی حرک نورون تحریک-3 تر پایین حرکتی اعصاب

 در عمل پتانسیل انتشار -2 عضالنی- عصبی اتصال -1 علت به که :20پيراموني خستگي-ب-2-3-2

-4سارکوپالسمی شبکه در کلسیم یون شدن رها -3 عرضی مجاری دستگاه داخل و عضله غشای -طول

 روی یکدیگر بر خوردن سر و متقابل کنش جهت ها تارچه )تحریکCتروپنین باند با کلسیم یون ترکیب

 فعاالنه تلمبه-6عرضی  پل سیکل موقع میوزین -اکتین تداخل-5)است تروپنین و کلسیم عمل نتیجه در

                                                           
15 . Billat et al 
16 .Brandon U 
17 . Enoka et al 
18 . Bigland-Ritchie, 
19 .Central 
20 .Pripheral 



 
 

 

 

 و مکلود -بیندر ;1992همکاران، و بازیافت)انوکا دوره طی در سارکوپالسمی شبکه طرف به کلسیم

 پیوندد.می وقوع ( به1994 فیتس،  ; 2001همکاران، و روداکی ;1999همکاران،

-می وبمحس خستگی در طبیعی چندگانه عوامل بعنوان شده، ذکر هایبخش از تعدادی ناتوانی احتماالً

 در غییرت نتیجه در خستگی از بعد اجرا کاهش که است ممکن .(1999همکاران، و مکلود -یندرد )بشون

 در رتغیی نیرو)بدون تولید در عضله عملکردی ظرفیت تغییر یا عصبی(، ورودی تغییر هماهنگی)یعنی

 کاهش اهفعالیت در بیشتر (. 2002همکاران، و روداکی(باشد عامل دو هر از تلفیقی یا عصبی( آوران

 درون در تغییرات خاطرهب هافعالیت برخی در و عضله درون تغییرات بخاطر خستگی از ناشی عملکرد

 عالیتیف به خستگی اغلب مفهوم (.2000همکاران، و تیلور (بیفتد اتفاق تواندمی مرکزی عصبی سیستم

 تغییر هددمی انجام عضله که کارهایی طبق بر آن برگیرنده در مکانیزم و است، وابسته میشود اجرا که

 انیناتو با که است متعددی دخیل عوامل خستگی از ناشی عضله عملکرد کاهش در بنابراینکند. می

 ;1992همکاران، و افتد)انوکامی اتفاق نیرو تولید در هابخش از یکی ابتدا یا و هابخش از تعدادی همزمان

 (.1999،همکاران و مکلود -بیندر

 

 

 

 

 هوازیبي و هوازی خستگي-2-4

 400 دوی همچون ای ثانیه 60 تا 45 فعالیت یپایان زمان در 21 بیشینه هایفعالیت در خستگی احساس

 متفاوت طور چشمگیری به ماراتون دوی همچون 22 مدت طوالنی بیشینه در فعالیت یخستگ با متر،

 با 23 متابولیکی ذخیره انرژی، هایسیستم به خستگی مورد در هافعالیت بیشتر شرح اساس .هستند

 .است متمرکز تارها انقباض مکانیزم ناتوانی و عصبی سیستم هایش،فراورده

 بسیار انرژی متابولیک مسیر دو فعالیت نحوه از آگاهی خستگی، عوامل بهتر درک برای ترتیب بدین     

 .آیدمی بدست میتوکندری در که دارد نیاز اکسیژن به انرژی تولید برای هوازی متابولیسم .دارد اهمیت

                                                           
21 .Exhastion 
22 .Prolong exhastive 
23 .Metabolic 



 
 

 

 

 ،ATP(24(به  ها پروتئین چربیها، کربوهیدراتها، شدن شکسته با نیاز مورد انرژی آن در که است مسیری

 26 پیرویک اسید نهایتاً گلیکولیز فرایند در  .افتد می اتفاق الکترونی انتقال زنجیره و 25 کربس چرخه راه از

 یعنی استیک، از اسید شکلی به پذیری برگشت نحو به پیرویک اسید اکسیژن، حضور در .میشود تولید

 که میشود وارد کربس چرخه به معروف تجزیه دوم مرحله به ترکیب این .میشود تبدیل 27 کوآ- استیل

 داخل در هیدوژن اتمهای و کربن دو اکسید به کوآ -استیل سوبسترای تجزیه کربس چرخه اصلی وظیفه

 از عبور جهت ها(ها)هیدوژنالکترون تولید کربس چرخه وظیفه ترینمهم اصل، در. است میتوکندری

 باقیمانده هیدروژن سلول، درون شدن بیشتر اسیدی از جلوگیری برای ترتیب بدین است. تنفسی زنجیره

 است، ATPسازی دوباره با همراه اکسایشی شدن فسفریله - الکترونی انتقال شامل که فرایندهایی در

 طریق از استفاده قابل انرژی از توجهی قابل مقدار انتقال دربردارنده که فرایند این. شوندمی اکسید

 فعالیت تداوم. با شودمی نامیده هوازی سوخت وساز است، تنفسی زنجیره در اکسایشی شدن فسفریله

 و شود)ولیاممی تأمین هوازی طریق از بیشتر طبیعی بطور انرژی منبع دقیقه 4-3از  بیش

ذخیره  کاهش با مدت طوالنی تمرینات در خستگی احساس که اندداده نشان مطالعات(. 1999همکاران،

 تمرین بدنبال انقباض-تحریک اتصال از ناتوانی همچنین (.1993همکاران، و بکر (دارد مطابقت گلیکوژن

 (.1989همکاران، و باشد)موسوی خستگی علت میتواند پایین شدت با

 بدون یا هوازی،بی متابولیک راه از اغلب ورزشکار ی تامین انرژیاساس بخش هافعالیت از برخی در     

ندارند.  نیازی اکسیژن به ATP تولید برای که دارند وجود انرژی سیستم دو د.شومی تأمین اکسیداتیو

 مولکول باشد.می  )PC-ATP(28کراتین فسفو- فسفات تری آدنوزین سیستم انرژی، سیستم ترینساده

CP مولکول به لحاظ این از ATP می شکسته وفسفات کراتین مولکول بین پیوند وقتی که است مشابه-

 هیدرولیزی آزاد انرژی مقدار ATP به نسبت CPچون  کندمی آزاد انرژی توجهی قابل مقدار شود،

 واکنش  این کاتالیز .شودمی داده ADP به ATP دوباره تشکیل برای مستقیماً آن فسفات دارد، بیشتری

 و  )C( کراتین باشد، دسترس در کافی انرژی که صورتی درد. گیرمی انجام 29 کیناز کراتین آنزیم توسط

 در فوری، انرژی سیستم فرایند این د.شون متصل هم به CP مجدد تشکیل جهت میتوانند (P) فسفات

 تمرین هایدوره طول در کند.می تأمین را نیاز مورد انرژی ثانیه 8 تا 3 مدت به شدید فعالیت ابتدای

  (. به2003 همکاران، و تروپ شود)کرسمی ظاهر زمان هم طور به CP کاهش با خستگی تکراری،

 از استفاده چهچنان کند. جایگزین را شده ذخیره ATP سرعت به است قادر بدن ،CP کاهش محض
                                                           

24 .Adenosine- triphosphat 
25 .Krebs cycle 
26 .Pyruvic acid 
27 .Acetyl- CoA 
28.Phosphocreatine 
29 .Creatine kinase 



 
 

 

 

ATP (سیستم  یابد، تداوم) ثانیه 15 از بیشATP-PC برای بدن و شود، می ناتوان آن کردن جایگزین از 

 (.1999همکاران، و ولیام (آوردمی روی 30 گلیکولیز به ATP تولید

 کارها ینا چند هر شود.می شامل را پیرویک اسید تولید و گلیکولیز هوازیبی انرژی سیستم دومین    

 پیرویک سیدا برای الزم اکسیژن هوازیبی فعالیت در اینکه جز به باشد،می هوازی متابولیک راه مشابه

 شدید، الیتفع در باشد. می الکتیک اسید تجمع و تولید هوازیبی متابولیسم پایانی نتیجه .ندارد وجود

 بهره تسرع یا رسانی اکسیژن از فراتر انرژی به نیاز کههنگامی سرعتی، نوع از هایفعالیت همچون

 از کیی که شودمی ذخیره پیرویک اسید با هیدوژن موقت بطور فعالیت، تداوم با است آن از برداری

 هایاوردهفر بردن بین از برای آماده انبار یک زیرا است، انرژی ساز و سوخت فرد به منحصر هایجنبه

 بسرعت شد تشکیل عضله در اسیدالکتیک که هنگامی چنینهم  کند.می مهیا هوازیبی گلیکولیز نهایی

-می ردو انرژی وساز سوخت محل از تامپونی عمل با شدن مواجه با آنجا در و شودمی منتشر خون در

 ادامه ATP سازیدوباره برای اضافی هوازی بی انرژی سازی ذخیره هدف با گلیکولیز ترتیب، این به .شود

 اسید طحس افزایش با زیرا کند، می عمل موقت بطور فقط اضافی انرژی مسیر این حال، این با یابد.می

 آن صرفم با همگام تواندنمی ATPدوباره  تولید عضالت، و خون در الکتات دقیقتر، سخن به و الکتیک

 بر ستگیخ که رودمی احتمال شود. متوقف تمرین باید و کندمی بروز خستگی علت، این به و برود پیش

 نیز و انرژی لانتقا در درگیر گوناگون هایآنزیم شدن فعال غیر سبب که آید وجود به اسیدیته افزایش اثر

 (.1999همکاران، و ولیام)شودمی عضله انقباضی خواص

برای فشار به  نی کهتمریهای مختلف ساز با شدتهای درماندهپروتکلدر این تحقیق با توجه به انتخاب    

 نتیجه توانب که شود فراهم امکان این تا نظر داریمدر  صورت گرفته است. هوازیهوازی و بی هایدستگاه

 ر داد.های دیگر مورد مقایسه قراو با متغیر تفسیر گوناگون تمرینی سطوح در ورزشکاران برای را

 پارامترهای فيزیولوژیکي-2-5

 مصرفي و درصد استفاده از آن :حداکثر اکسيژن -2-5-1

ت و استفاده از آن در حین حداکثر اکسیژن مصرفی باالترین میزان اکسیژنی است که بدن قادر به برداش

به عنوان متغیر اصتلی آمتادگی قلبتی  VO₂maxباشد. در علم فیزیولوژی ورزش های شدید میفعالیت

 ورزشی استتفاده متی شتود. مفهتوم فعلتی تنفسی ورزشکار و جهت نشان دادن تأثیر تمرینات مختلف

                                                           
30 .Glycolysis 



 
 

 

 

max₂VO   ( و ستپس در 1964مطرح گردید )هیل، 31توسط هیل و همکاران 1923اولین بار در سال

 هیل  (.2000سراسر جهان توسط متخصصین علم فیزیولوژی ورزشی به کار گرفته شد )باست و هاولی،

هتای مختلتف در ها در سرعت و زمتانری تغییرات اکسیژن مصرفی آزمودنیگیدر اندازه 1923در سال 

در میتزان حین فعالیت دویدن نشان داد که شدتی از فعالیت وجود دارد که با افتزودن بتر آن تغییتری 

-ن حتتداکثر اکستتیژن مصتترفی شتتناخته متتیگتتردد کتته تحتتت عنتتوااکستتیژن مصتترفی ایجتتاد نمتتی

 ( 2-1(. )شکل 1964شود)هیل،

 

 و زمان های مختلف : تغییرات اکسیژن مصرفی در سرعت 1 – 2شکل 

ها را چرخ کارسنج نیز همین یافته ( در تحقیقی مشابه بر روی1961) 32همچنین سالتین و آستراند    

ای از توان کاری بر روی چرخ اثبات نمودند. در این تحقیق اجرای پروتکل تمرینی فزاینده در دامنه

ز فعالیت وجود دارد که با افزایش بیشتر آن تغییراتی در اکسیژن مصرفی کارسنج نشان داد که شدتی ا

های کمتر نیز در شدت بیشتر، کوتاهتر از شدت VO₂maxگردد و مدت زمان رسیدن به ایجاد نمی

باشد. همچنین نمودار تغییرات اکسیژن مصرفی بر اساس متغیر زمان و شدت فعالیت نشانگر آن است می

سرعت تغییرات در   max₂VO کل تمرینی با شدت کمتر، پس از رسیدن فرد بهکه در اجرای پروت

                                                           
31 .hill et al 
1.Saltin and Astrand 



 
 

 

 

 های بیشتر این موضوع صادقه در شدتشود. در حالی کمشاهده می 33منحنی یکنواخت شده و کفه

                       (2-2(. )شکل 1961دهد)آستراند سالتین،باشد و افقی در منحنی رخ مینمی

 : تغییرات منحنی اکسیژن مصرفی در شدت های مختلف بر روی دوچرخه کارسنج 2 – 2شکل 

 

حقیقی خود  max₂VOمطالعات نشان داد عدم رسیدن به کفه به این معنی نیست که آزمون شوندگان به 

گر آن است که بروز خستگی مانع از ادامه فعالیت فرد شده و میزان اکسیژن مصرفی اند بلکه نشاننرسیده

گر آن است نشان max₂VOچنین پیشنهاد شد که عدم حضور کفه در  1988یابد لذا در سال کاهش می

گردند در حالی د میکه سیستم عضالنی و نه قلبی عروقی سبب محدودیت در حداکثر اکسیژن مصرفی فر

( با محدود کردن برون ده قلبی SA) 34دانیم حداکثر ریتم دپوالریزاسیون گره پیشاهنگه میکه امروز

تواند سبب محدود کردن حداکثر اکسیژن مصرفی گردد. لذا نمی توان حضور کفه را به معنی رسیدن می

االتر از فرد به حداکثر اکسیژن مصرفی تلقی کرد و بایستی از سایر متغیرها همچون نسبت تبادل تنفسی ب

میلی مول در خون و رسیدن به حداکثر ضربان قلب استفاده کرد.  8-9، سطح الکتات باالتر از 15/1

 (2000)باست و هاولی،

                                                           
2.Plateau 
1- Sino-Atrials node 



 
 

 

 

ول فعالیت های استقامتی به میزان اکسیژن مصرفی در طلید آدنوزین تری فسفات در فعالیتمیزان تو   

شود. گیرد، تعیین میرا با آن صورت میجکه ا max₂VOو درصدی از  max₂VOبستگی دارد و توسط 

ت. یکی از شود در ارتباط اسگیری میکه در سطح آستانه الکتات اندازه با میزان اکسیژنی max₂VOدرصد 

نگام هبه مدت طوالنی در  max₂VOاثرات تمرین، افزایش توانایی فرد برای نگهداری درصد بیشتری از 

با  max₂VOگردد ولی درصد تورهای قلبی عروقی محدود میط فاکتوس max₂VOفعالیت است. اگر چه 

ر ه( 1964)هیل،دهدتعاقب تمرینات طوالنی مدت روی میسازگاری های عضالنی در ارتباط است که م

ی در های استقامتی است، ولی تعیین کننده قطعدیتی برای تولید انرژی در فعالیتمحدو max₂VOچند 

 (.1961باشد)کویل و کوگان،یکسان نمی max₂VOدوندگانی با مقادیر 

دت زمان و م max₂VOداری بین ارش کردند که همبستگی معکوس معنیگز 35کاستیل و همکاران    

متفاوت  max₂VOها با این تحقیق طیف وسیعی از آزمودنی ( در r= -91/0)مایل وجود دارد 10دویدن 

نتایج سایر تحقیقات نیز حاکی از آن است  فاده شد.بر کیلوگرم در دقیقه( استمیلی لیتر  6/81تا  8/54)

و زمان اجرای دوهای استقامتی و نیمه استقامتی وجود  max₂VOکه همبستگی معکوس معنی داری بین 

گرنت و ;1990)کانینگهام،یابدستگی با افزایش مسافت، افزایش میدارد که این همب

 (.1993یوشیدا و همکاران،;1995ولتمن،;1997همکاران،

درصد حداکثر اکسیژن مصرفی بر اساس متغیر زمان در افراد تمرین کرده و تمرین نکرده  2-3در شکل 

 max₂VOد درص 87تا  83توانند ز آن است که افراد تمرین کرده مینشان داده شده است. نتایج حاکی ا

تمرین  ر افرادرا به ترتیب حدود دو و یک ساعت در حین فعالیت حفظ کنند در حالی که این مقادیر د

 (.1961)آستراند و سالتین،باشدمی max₂VOدرصد  50تا  35نکرده حدود 

 

                                                           
2-Costil et al 



 
 

 

 

 

 

های تمرینی در طی ماه axm₂VOو درصد  max₂VOدهد که چگونه مقادیر نشان می 2-4همچنین شکل 

گیرد و یمباً در دو ماه اول تمرین صورت تقری max₂VOکند. نتایج نشانگر آن است که افزایش تغییر می

بنابراین  یابد.ادامه می max₂VOگردد در حالی که تغییر در درصد استفاده از سپس روند رشد آن کند می

و متعاقب  axm₂VOرد استقامتی در ابتدا به دلیل تغییرات توان چنین نتیجه گرفت که تغییرات عملکمی

 (.2000است)باست و هاولی، max₂VOآن ناشی از تغییرات درصد 

            

درصد حداکثر اکسیژن مصرفی بر اساس متغیر زمان در افراد تمرین کرده و  -3 – 2 شکل

 (1961تمرین نکرده )آستراند و سالتین،



 
 

 

 

 (2000)باست و هاولی، در طی ماه های تمرینی maxVO2و درصد  maxVO2: تغییرات مقادیر  4 – 2شکل 

 یي حرکتي اکار-2-5-2

یی حرکتی کارآگردد.تناسب مابین کار انجام شده به مصرف انرژی محاسبه مییی مکانیکی از طریق اکار

 در دقیقه معموالً در آزمایشگاه در یک سرعت معین زیر بیشینه مشخص و بر حسب میلی لیتر بر کیلوگرم

 (.2000اندازه گیری می شود )باست و هاولی،

بین افراد وجود دارد توسط کارایی  ینهایی که در میزان اکسیژن مصرفی در یک سرعت معتفاوت    

یی داری بین کاراگر همبستگی معنینشان 36های کونلی و کراهن بوهلهشود. نتایج یافتحرکتی بیان می

و مقادیر  max₂VOکیلومتر در گروهی از دوندگان است که دارای مقادیر یکسانی از  10حرکتی و عملکرد 

 (.1980()کونلی و کرهان بوهل،=r 82/0شند)باکیلومتر می 10تی در زمان عملکرد متفاو

 

                                                           
1- Conly and Krahenbuhl 
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Abstract: 

The purpose of the present research was a camprision of the time to exhaustion and the 

biomechanical parameters in the  exhaustive protocols with different intensity in the active 

young men. for this, thity one of the students from the branch of spysical education 

mohageg university with the average of(age 20/12±./71, weight 65/61±6/47, length 

172/80±4/26,VO2max 61/27±3/7, BMI 21/96±1/60, fat  persent 13/86±2/20) had be 

chosen voluntarity. By using buros test, their maximum bearbearth had be determined and 

they run in for different protocols of running in 70,80,90,100 percent of hearbeath on tape 

until they became frustrated. After any protocol, they recorded the maximum running time, 

the distance and speed, for dertermination of the potent output, the power, the cost of 

energy and consumed oxygen. For analyzing these data, by means of the statical method 

ANOVA, the repeated measuring and following bonfrony test had be used.the results 

showed that there is a meaningful difference between the potent output, of power, the cost 

of energy and the time of running in different intensity 70,80,90,100 percent of the  

maximum heartbeat and they saw the effect with a high level(P≤0/001 ES=0/999). When 

the action intensity increased  to %10, from  70 to 80 , the volume of the running time, 

done work and the distance decreased to %48, the output of power increased %12 and the 

consumed oxygen and the cost of energy decreased to %14.while, the exercise intensity 

increased to %20, from %70 to %90, the volum of the running time %80, the volum of 

done work and the distance %73 decreased, the running speed %33, the output of power 

%36 the consumed oxygen %29 increased and the cost energy fell down about %74. On 

the, from %70 to %100, the volume of the running time %96 the volum of done work and 

the distance %94 decresed, the running speed %56, the output of power %40 the consumed 

oxygen %50 increased and the cost of energy fell down about %94 so, %92 of these trans 

formations in the output of exercise, the output of power, the cost of energy and the 

consumed oxygen in defferent protocol of running is related to the exercise intensity. 
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