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 مقایسه تغييرات پارامتر هاي عملکرد ریوي زنان ورزشکار در ارتفاعات مختلف 

 عضو هيات علمي دانشگاه محقق اردبيلي -آیدین ولي زاده 

 چکيده 

روش  مقایسه تغييرات پارامتر های عملکرد ریوی زنان ورزشکار در ارتفاعات مختلفاز تحقيق حاضر،  هدف

سال؛ 66/21±37/0انحراف استاندارد )سن ±داوطلب با ميانگين ورزشکار زن 11: بدين منظورتحقيق

ليتر/کيلوگرم/دقيقه( برای انجام ميلي65/49±49/1؛ max2Vo متر وسانتي173±2؛ قدکيلوگرم 88/68±1/2وزن

-و با  کسب رضايتمتری و سطح دريا انتخاب  3600متر باالتر از سطح دريا(، ارتفاع 1400در محل پايه) آزمون

و در سطح دريا، ارتفاع  2ی اسپيرومتر ميکرولب شاخص های عملکرد ريوی بوسيلهدر تحقيق شرکت کردند. نامه 

روز از هم اندازه گيری شد.  اندازه تغييرات  3ی متری و با فاصله 3600متری و بعد از صعود به ارتفاع  1400

تحليل واريانس با اندازه گيری  ی آزمونشاخص های عملکرد ريوی و توان هوازی در سطوح مختلف بوسيله

                    ( مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت.05/0Pمکرر و آزمون تعقيبي بونفرني در سطح معني داری)

( در ارتفاع ,FVC,FEV1 ,FEF25-75% ,PEF ,PIF MVV VC,ريوی) عملکردهای : شاخصنتايج

 ( ولي05/0Pبه طور معني داری افزيش يافت)متری 1400متری نسبت به سطح دريا و ارتفاع  3600

FEV1,FEF25-75%, MVV  متری تغيير معني داری نيافت. 3600متری و ارتفاع  1400بين ارتفاع       

متری  3600صعود موقت به ارتفاع توان نتيجه گيری نمود که ست آمده چنين ميد:  با توجه به نتايج بنتيجه گيري

 .های عملکرد ريوی مي شوددار اکثر شاخصهوايي موجب  افزايش معني هایبدليل کاهش مقاومت راه

 زنان ورزشکار سطح دریا، ،ارتفاع، عملکرد ریوی :کلمات کليدي
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 کليات –الف       



 

 

 مقدمه   

هاای بادني بار اساا  ی پاسخ های فيزیولوژیکي بدن نسبت به فعاليتها دربارهيشتر مطالعات و تحقيقب

شرایطي است که در سطح دریا و یا نزدیک به آن صورت گرفته است، جایي که مياانگي  فشاار جاوی در 

وی ميلاي متار جياوه اسات و نيار 159( حدود 2POميلي متر جيوه و فشار سهمي اکسيژن) 760حدود 

هاای جاذبه در حد طبيعي است. اما زماني که ای  شرایط تغيير مي کند) مثل صاعود باه ارتفااع(، پاساخ

فيزیولوژیکي بدن نيز ممک  است تغيير یابد. با ای  که بدن انسان مي تواند تا حدی تغييراتي کاه در ایا  

تغييارات فيزیولاوژیکي صاصاي آید را  تحمل نماید، ولي تغييرات زیاد در فشار جاو باا شرایط بوجود  مي

متار بااالتر از ساطح  2000) به ارتفاعات بيشتر از  1(. در ارتفاع باال1383همراه است. )معيني و همکاران،

دریا( فشار بارومتریک کاهش مي یابد که ای  امر با کاهش فشار سهمي اکسايژن هماراه اسات و موجا  

در اتمسفر مي شود، به عناوان مثااد در ارتفااع کاهش چگالي اکسيژن و افزایش چگالي دی اکسيد کرب  

 (.1381نسبت به سطح دریا کمتر است )گائيني، %40متر، چگالي اکسيژن  5000

 ( مانع انتشار کافي اکسيژن از صون به بافت ها ماي شاود. 2POفشار سهمي اکسيژن) کاسته شدن از     

رد نداشته باشاد ولاي در مو اع فعاليات کمبود ممک  است در حالت استراحت تاثير چنداني بر عملکای  

کند. نقصان اکسيژن رساني به سلود های بدن موج  افت عملکرد انسان مي بدني اهميت زیادی پيدا مي

 (. 2،2001شود)اسچوان

دستگاه تنفس که هدف اصلي آن فراهم ساصت  امکان تبادد گاز بي  محيط بيروني و محيط دروناي      

در صاون نمایاد. در ارتفااع باه  2COرا جاایگزی   2Oایي را مي دهد که بتواندبدن است به بدن ای  توان

شود بنابرای  فعاليت دساتگاه صاطر محدود بودن انتشار اکسيژن از هوا به صون، انتقاد اکسيژن مختل مي

 شود و ممک  است دچار اصتالد شود. تنفس زیادتر مي

شود و موجا  باروز بيمااری مي 3شدن هایپوکسميا تغييرات عملکرد ریوی در ارتفاع باال موج  شدیدتر

 (. 4،2007شود. )شاماراهای ناشي از ارتفاع مي

                                                 
1. Altitude 

2. Schoene 

3. Hypoximia 

4. Shamara 
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به هر حاد ارتفاع زیاد، نياز به تهویه را بيشتر مي کند و عوامل محيطي آن در تداوم تنفس نقاش عماده 

أثير ماي گارارد های تنفسي و تغييرات عملکرد ریوی تاکه چطور ای  عوامل بر شاصصای دارند ولي ای 

 .(1،1997هنوز بدرستي معلوم نيست)الستایو

 بيان مسئله 

گاز های موجود در هوا نسابت مساتقيمي باا افازایش ارتفااع دارد، از هماي  رو در   2کاهش فشار سهمي

ميلاي متار جياوه(  110متار  3000و در ارتفااع  159ارتفاعات، کاهش فشار سهمي اکسيژن)سطح دریاا

ار و تاصير انتقاد اکسيژن به بافتها، منجر به کاهش عملکارد ورزشاي افاراد ماي بدليل کم شدن شي  فش

  3شود. بعالوه اثرات زیان آور  رار گرفت  انسان در ارتفاع با کاهش فشار اکسايژن سارصرگي )هيپوکساي(

 در است اثرات کاهش فشار اکسيژن هاوا بار بادن (. اگر چه ممک 1384همراه است )معيني و همکاران، 

یابد. از همي  رو، باا در  زیادی مي اهميت فعاليت بدني به هنگام اجرای ولي استراحت نمایان نشود حالت

ی فيزیولوژیک بدن نسبت باه تغييار ارتفااع متفااوت نظر گرفت  ميزان و مدت تو ف در ارتفاع ، پاسخ ها

متاثر از تغييار ارتفااع ماي بوده و مي تواند عملکرد ورزشي را تحت تاثير  رار دهد. از جمله ارگانيزم های 

توان به دستگاه تنفسي اشاره نمود. در ارتفاعات باال ورزشکاران و کوهنوردان در شرایط نادری مي بایسات 

تالش بيشينه ای را انجام دهند اما ای  افراد فقط مدت کوتاهي   ادر به انجام فعاليات بيشاينه اناد، زیارا 

تاری  از مشاخص وی بسيار زیادی مي طلبد و افزایش تهویه یکايفعاليت بيشنه در ارتفاعات باال تهویه ری

،  TV 4های هر حرکتي محسوب مي شود. جهت ارزیابي عملکرد ریوی، حجام هاا  )حجام جااریویژگي

وحجم با ي مانده ریوی( و ظرفيت های ریاوی  ERV 6ی بازدمي، حجم ذصيرهIRV 5ی دميحجم ذصيره

(  TLC 10، ظرفيت کل ریاوی9VCظرفيت حياتي-8FRC ،3ی عمليه، ظرفيت با ي ماند7Ic)ظرفيت دمي

مورد اندازه گيری  رار مي گيرد. هرچند مطالعات اصير نشان مي دهد تنهاا  11توسط دستگاه اسپيرومتری

                                                 
1. Lastayo 

2. Partial Pressure 

3. Hypoxia 

4 . Tidial Volume 

5 . Inspiratory Reserve 

6 . Expiratory Reserve Volume 

7  . Inspiratory Capacity 

8 . Functional  Residal Capacity 

9 . Vital  Capacity 

10 . Total Lung Capacity 

11 . Spirometry 
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درصاد  75تاا  25)ميزان جریان باازدمي باا فشاار در  25FEV1-%75با اندازه گيری شاصص های تنفسي

FVC ،)1FIV2 1ر در یاک ثانياه(،)حجم دماي باا فشااFEV3 ،)حجام باازدمي باا فشاار در یاک ثانياه (

FVC4،)ظرفيت حياتي با فشار(MVV5ی ارادی بيشينه( مي توان عملکارد ریاوی افاراد را ارزیاابي )تهویه

ی مکاانيزم هاای ( .  صعود به ارتفاعاات بوسايله1380؛ بهپور و همکاران، 1386نمود)ترتيبيان و اشکریز،

طور کامل مشخص نيست، عملکرد ریه ها را تحت تاثير  رار مي دهند، ولاي باا ایا   متفاوتي که هنوز به

معتقدند، با کاهش تادریجي تاراکم  6،1993حاد فرضياتي  در ای  صصوص مطرح است. واگنر و همکاران

 1993، 7ی ریوی آسانتر مي گردد. همچناي  ولاش و همکاارانهوا در طي صعود به ارتفاع، بازدم و تخليه

( مي دانناد. از FVCصيز ریوی نا محسو  را عامل  ابل مالحظه در کاهش ظرفيت حياتي با فشار ) ایجاد

ریوی همبستگي باالیي با هزینه ی انرژی مصرفي داشته و با توجه باه آنکاه  آنجایي در نقاط مرتفع تهویه

یط ارتفاع  رار  درت و استقامت عضالت تنفسي در تهویه نقش اساسي دارد و ممک  است تحت تاثير شرا

گيرند، در برصي مطالعات به ای  نکته اشاره شده، که صستگي دیافراگم نيز کاه در اثار بااال رفات  تهویاه 

ریوی رخ مي دهد، مي تواند تنفس در ارتفااع و عملکارد ریاه را تحات تااثير صاود  ارار دهد)الساتایو و 

مطالعات مختلف در زمينه نقش ارتفااع (.از سوی دیگر نتایج 9،1995؛ بابکاک و همکاران 8،1997ليندستد

( در تحقيقات صود بر 2007)10بر عملکرد ریوی متنا ض است. به عنوان مثاد در حالي که  شامارا و براون

 MVVمتاری  5350متری به 3450مرد بزرگساد در ارتفاع، نشان دادند به محض تغيير ارتفاع از  7روی 

( در گازارش 1993ي داری مي یابد. ولاش و همکااران )افزایش معن FVCساعت اود ،  24و در FEV1 و 

در  FVCتحقيقي صود که بر روی چند زن و مرد صورت گرفات، عناوان کردناد باا صاعود باه ارتفاعاات 

( نشاان 1997)11تغييری نيافته اسات. همچناي  فاورت و همکااران 1FEVمقایسه با محل پایه کاهش و 

( نياز در تحقيقاات صاود در 1385اباد. اشاکریز)کاهش ماي ی FEV1افزایش و   FVC ،MVVدادند که 

باه محاض  FEV1 ، FIV1، FVC،TVکوههای دماوند بر روی کوهنوردان به ای  نتایج دست یافتناد کاه 

                                                 
1 . Forced Expiratory Flow Rate at 25% to 75% of FVC 

2 . Forced  Inspiratory Volume in 1 Second 

3 . Forced Expiratory Volume in 1 Second 

4 . Forced Vital Capacity 

5 .Maximum Voluntary Ventilation 

6 .Wagner et al 

7 .Welsh et al 

8 .Lastaio and Lindsted 

9 .Babcock et al 

10 .Shamara and Brown 

11 .Forte et al 
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( کاهش معني داری مي یابند  C37/8، دمای mmHg 625متری )فشار بارومتریک 3100ورود به ارتفاع 

ني داری مي یابند.  بنا برای  با توجاه باه ماوارد مارکور و از آنجاایي کاه در افزایش مع   MVVو  VCو 

مطالعات صورت گرفته پژوهشي مبني بر تغييرات عملکرد  ریوی در ارتفاع از سطح دریا مشاهده نشاده و 

همچني  تحقيقات کمي در ای  زمينه بر روی زنان انجام گرفته است. ایا  ساواد مطارح ماي شاود کاه 

ملکرد ریوی دصتران ورزشکار در سطح دریا با ارتفاعات مختلف چه تغييراتي صواهد یافات شاصص های ع

 ؟ به همي  منظور تحقيق حاضر در راستای پاسخ به ای  سئواد اساسي به اجرا در آمد.

 اهميت و ضرورت تحقيق  

 

 882115وی کاه ی کوهستاني  رار دارد به نحکيلومتر مربع  در یک منطقه 195/648/1ایران با مساحت 

درصد( آن را کوهها تشکيل مي دهند و شهرهای آن نيز ارتفاعات مختلفاي دارناد  5/54کيلو متر )معادد 

متاری  2100متری، وتبریز  2500متری، سميرم  2862متری ،سراب  1400برای مثاد اردبيل در ارتفاع 

در ارتفاعي زیار ساطح آب دریاای  صزرساحلي دریای  از سطح دریا  رار دارند، درحالي که اغل  شهرهای

(.  از همي  رو، به وضوح صالء اجرای تحقيقاات مختلاف در 1385آزاد وا ع شده اند)عليزاده و همکاران ، 

ی تاثير ارتفاع بر پاسخ های فيزیولوژیک بدن انسان در حالت استراحت ویا در حي  اجارای فعاليات زمينه

ی گفت که دانش بسياری از مربيان و ورزشکاران ماا درباارهبدني احسا  مي گردد. شاید به جرات بتوان 

ی آن محدود است، به همي  منظاور در پاژوهش حاضار کوشاش ماي شاود بخاش ارتفاع و شرایط ویژه

کوچکي از ای  صالء بسيار  بزرگ را  پوشش دهد. در بسياری از بررسي های بعمل آمده ،کاهش عملکارد 

کسي یا کاهش فشاراکسيژن موجاود در ارتفاعاات ماي دانناد)عليزاده ورزشي در ارتفاعات را ناشي از هيپو

(. ولي ای  موضوع که چه مقدار از افت عملکرد ورزشاي متااثر از هيپوکساي در نتيجاه 1385، وهمکاران

تغييرات پارامتر های عملکرد ریوی است  به صوبي مشخص نشده است. ازآنجایي که به رغم پژوهش های 

ی فيزیولوژی ارتفاع، هنوز تنا ضات بسياری بي  نتایج مطالعات صاورت گرفتاه ينهد يق انجام شده در زم

(، 1993(، ولاش و همکااران )2007در زمينه تاثير ارتفاع بر عملکرد ریوی وجود دارد )شاامارا و باراون )

 و حتاي صاارا از کشاور (( وباا توجاه باه آنکاه در کشاورمان1385( و اشکریز)1997فورت و همکاران )

ات بسيار کمي در شرایط ميداني ارتفاعات و به ویژه بر روی زناان صاورت گرفتاه، انجاام تحقيقاات مطالع

بيشتر در ای  زمينه ضروری به نظر مي رسد. بعالوه اجرای پژوهش حاضر و دیگر تحقيقات هام راساتا باا 
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باه ارتفاعاات، ارائه راهکارها و پيشنهادات سهم عمده ای در افزایش آگاهي و داناش کوهناوردان اعزاماي 

ی علمي مناسابي بارای بررساي عملکارد مربيان و ورزشکاران دارد. بنابرای  پژوهش حاضر مي تواند پایه

 ریوی زنان در صعود به ارتفاعات باشد. 

 

 اهداف تحقيق -1-2

 اهداف کلي   
 

شگاه محقق هدف کلي از اجرای پژوهش حاضر مقایسه تغييرات پارامتر های عملکرد ریوی زنان ورزشکار دان

 متری و سطح دریا مي باشد 3700متری )شهرستان اردبيل(، و  1400اردبيلي در  ارتفاع 

 اهداف ویژه  
 

FVC (FEF25-75% )درصاد  75تاا  25بررسي تغييرات شاصص ميزان جریان باازدمي باا فشاار در  -1

 . در سطوح مختلف ارتفاع دصتران ورزشکار

( دصتاران ورزشاکار در ساطوح FEV1ا فشاار در یاک ثانياه )حجم بازدمي ب بررسي تغييرات شاصص -2

 .مختلف ارتفاع 

 ( دصتران ورزشکار در سطوح مختلف ارتفاع FVCبررسي تغييرات شاصص ظرفيت حياتي با فشار ) -3

 ( دصتران ورزشکار در سطوح مختلف ارتفاع MVVی ارادی بيشينه)بررسي تغييرات شاصص تهویه -4

  .( دصتران ورزشکار در سطوح مختلف ارتفاع PEFحداکثر جریان بازدمي)بررسي تغييرات شاصص  -5

  .( دصتران ورزشکار در سطوح مختلف ارتفاع PIFبررسي تغييرات شاصص حداکثر جریان دمي ) -6

 ار در سطوح مختلف ارتفاع.( دصتران ورزشکVCبررسي تغييرات شاصص ظرفيت حياتي) -7
 

 ـ  فرضيات تحقيق: 1-3

 

( دصتاران ورزشاکار  در ساطوح FVCظرفيت حياتي با فشاار ) عني داری بي  مقادیر شاصصتفاوت م -1

  مختلف ارتفاع وجود دارد. 

( دصتران ورزشکار در سطوح مختلف ارتفاع VCتفاوت معني داری بي  مقادیر شاصص ظرفيت حياتي) -2

 وجود دارد.
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 FVCدرصاد  75تاا  25فشاار در تفاوت معني داری بي  مقادیر شااصص ميازان جریاان باازدمي باا  -3

(FEF25-75%( دصتران ورزشکار  در سطوح مختلف ارتفااع )1400متار پاایي  تار از دریاا، ارتفااع30  ،

 متری( وجود دارد. 3700و  2900

(  دصتاران ورزشاکار  در ساطوح MVVی ارادی بيشينه)تفاوت معني داری بي  مقادیر شاصص تهویه -4

 مختلف ارتفاع وجود دارد.

( دصتاران ورزشاکار در ساطوح PEFفاوت معني داری بي  مقادیر شاصص حاداکثر جریاان باازدمي)ت -5

 مختلف ارتفاع وجود دارد.

( دصتران ورزشکار در سطوح مختلف PIFتفاوت معني داری بي  مقادیر شاصص حداکثر جریان دمي ) -6

 ارتفاع وجود دارد.

( دصتاران ورزشاکار  FEV1فشار در یک ثانيه ) حجم بازدمي با تفاوت معني داری بي  مقادیر شاصص -7

 در سطوح مختلف ارتفاع  وجود دارد.

 هاي تحقيقمحدودیت -1-4

 هاي قابل کنترلمحدودیت -1

در تحقيق حاضر محقق با برصي از عوامل که مي توانسته نتایج تحقيق را تحت تاثيرصود  رار دهد مواجه 

 را در کنترد صود درآورده است مي توان به بوده است. از جمله ای  موارد که محقق آنها

 کاليبره کردن دستگاه اسپيرومتری -1 

 ساد(  25تا  19س ) -2

  د)افراد صيلي  د بلند و صيلي  د کوتاه انتخاب نشدند( -3

 ی آزمودني ها  فقازی بودند(نژاد آزمودني ها)نژاد همه -4 

طود کل آزمون از دو نفر همکار به طور ثابت آزمونگرها: در ای  تحقيق برای تسریع آزمایشات در -5

 استفاده شد. 

 روززمان اجرای آزمون در طي شبانه -6

 ها یادگيری نحوه انجام اسپيرومتری توسط آزمودني -7

 درجه حرارت   -8

 عدم استر  آزمودني ها بوسيله کنترد فشار صون و ضربان  ل  آنها  -9
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 ی صعود مکرر به ارتفاعات را نداشته باشندای  که  بال سابقه ها  از جهتد ت در انتخاب آزمودني -10

 ها اشاره نمود. عرو ي آزمودني - لبيآمادگي -11

عدم ابتال به بيماری های عفوني مزم  و حاد به صصوص بيماری های ریوی، عدم مصرف دارو در  -12

 روز آزمون و روز  بل از آن

 روز آزمون انجام فعاليت بدني شدید در کنترد  -13 

 

 هاي غيرقابل کنترلمحدودیت -2

وضاعيت  -2شرایط آب و هوایي محيط  -1توان به های غير ابل کنترد در ای  تحقيق مياز محدودیت   

هاا در آزماودني عادت ماهاناه -5 کنترد وضعيت تغریه ای-5صواب  -4روش زندگي -3ها رواني آزمودني

 ر نبودن آزمودني ها اشاره نمود.روزهای از آزمون و بطور کلي تحت اصتيا

 

 تعاریف نظري و عملياتي واژگان -1-5

 ارتفاع

یک جسم )مانند یک ساصتمان یا یک کوه( از یک  یهبي  بلندتری  نقط یارتفاع یا بلندی به معني فاصله

. هرچه از سطح دریا باالتر مي رویم ارتفاع زیاادتر ماي شاود و ( استسطح دریاهای آزادسطح مبنا )مثالً 

-(. در ای  تحقيق منظور از ارتفاع، دامناه1383اران، معيني و همکرفته رفته فشار جوی کاهش مي یابد )

 باالی صفر(. گراددرجه سانتي12دمای متر و  3600وا ع در اردبيل مي باشد )با ارتفاع  سبالنهای کوه 

 سطح دریا

 159(  حادود 2POميلي متر جيوه و فشار سهمي اکسيژن) 760جایي که ميانگي  فشار جوی در حدود  

(. در تحقياق حاضار 1383معيني و همکاارن،و نيروی جاذبه در حد طبيعاي اسات)ميلي متر جيوه است 

های حيران نرسيده به شهرستان آستارا مي باشد که ارتفاع و فشاار آن باا هایي از گردنهسطح دریا  سمت

استفاده از ارتفاع سنج دیجتالي اندازه گرفته شد.که همسطح با دریا)ارتفاع سنج عادد صافر را نشاان ماي 

 ( بود.داد

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 شاخص هاي عملکرد ریه

ی اساپيرومتری انادازه های آن  ارزیابي مي شود و ای  شاصص ها بوسيلهی شاصصعملکرد ریوی بوسيله

 گيری مي شود که مهمتری  شاصص های ارزیابي عملکرد ریوی مورد نظر عبارتند از:

1- 75%-25FEF ( 25-%75منظور ازFEF  تا  25فشار در  ميزان جریان بازدمي با در ای  تحقيق

 FVCدرصد ميااني منحناي  50مي باشد، یعني شدت جریان در  FVCدرصد از  75

-انادازه گياری ماي FVCليتر بر ثانيه بوده و از طریق تست  5که مقدار طبيعي آن 

 شود. (،

2- 1FEV 1)منظور ازFEV  در ای  تحقيق، مقدار حجم هوای صارا شده در اولي  ثانياه از باازدم  اوی

ليتار در ناژاد  4تا  3ز یک مو عيت دم کامل مي باشد. مقدار طبيعي آن بي  حداکثر ، ا

 اندازه گيری مي شود(، FVC فقازی مي باشدکه از طریق تست 

3- FVC  منظور از ظرفيت حياتي با فشار در ای  تحقيق ، تغييارات حجام ریاه باي  یاک دم کامال تاا(

باشاد، مقادار طبيعاي مانده مي ظرفيت کل ریه و یک بازدم حداکثر و  وی تا حجم با ي

 FVCليتر مي باشد، و توسط دستگاه اسپيرومتری و تست  6تا3آن در نژاد  فقازی بي  

 شود.)دم عميق و ، بازدم  وی و سریع ( اندازه گيری شده مي

4- MVV ی ارادی بيشينه در ای  تحقيق، حداکثر حجم هوایي است که در واحد )منظور از حداکثر تهویه

یک د يقه( به طور ارادی وارد ریه ها شده و یا از ان صارا شود، مقدار طبيعاي آن زمان)

ليتر در د يقه مي باشد و برای اندازه گيری آن از آزمودني صواسته مي شود  180تا  140

 ثانيه به طور متناوب دم و بازدم سریع انجام دهد. 15تا  10تا 

5- VC (مقدار کل هوایي که مي تواند ، بعد از یک تنفس عمياق ظرفيت حياتي در ای  پژوهش،  منظور از

ميلي ليتر مي باشاد و  4800ميلي ليتر تا  4600حداکثر صارا شود و مقدار طبيعي آن 

)آزمودني یک دم عميق و ماکزیمم تاا حاد  VCتوسط دستگاه اسپيرومتر و توسط تست 

ساتيکي اساپيرومتر ممک  انجام مي دهد و سپس به طور کامل و آرام به داصل لولاه پال

 اندازه گيری شده است. (مي دمد.
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6- PEF (منظور ازPEF ،حداکثر جریان بازدمي با فشار است که بعد از یک  دم کامل شروع  در ای  تحقيق

درصد پيش گاویي شاده اسات و از طریاق تسات  100تا  80مي شود مقدار طبيعي آن 

FVC .اندازه گيری مي شود) 

7- PIF (منظور ازPIF حداکثر جریان دمي با فشار است  یعني باالتری  نقطه ای است کاه  ی  تحقيق،در ا

اندازه گيری مي شود و مقدار طبيعي  FVCمنحني جریان دمي دارا مي باشد. از طریق تست 

؛  ربااني فار و  1371)شاباني و همکااران،(درصاد پايش گاویي شاده اسات 100تا  80آن 

 (.1386؛ کرمي فر، 1384همکاران،

 

 مترياسپيرو

های تنفسي ریه است که به صورت ها و حجمگيری و ثبت ظرفيتروشي برای مطالعه تهویه ریوی و اندازه

(.  منظور از اسپيرومتری در ای  تحقياق 1387گائيني و همکاران، شود)نموداری بنام اسپيروگرام ثبت مي

 باشد.های عملکرد ریوی ميگيری شاصصاندازه

 زنان ورزشکار

در ای  تحقيق، دانشجویاني بودند که در تيم های ورزشي حضاور داشاته یاا دانشاجوی نان ورزشکارمنظور از ز

جلساه  5تاا 3ی ورزش منظم و در هفته حدا ل ساد سابقه 3باشند و حدا ل به مدت بدني ميی تربيترشته

 تمری  داشته باشند.
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 مباني نظري و -ب         

 پيشينه پژوهش             
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 مقدمه

به چهار مرحله از سيستم انتقاد اکسيژن در بدن  مربوط به دستگاه تنفس در بيشتر تحقيقات

ا انتقاد اکسيژن در گردش 3ا انتشار ریوی 2ای ا تهویه حبابچه1توجه شده است که عبارتند از: 

-هر یک از ای  چهار مرحله مي ،گيری بافتهاا استخراا ا کسيژن در بافتها یا اکسيژن4صون و 

توانند تحت تاثير عوامل مختلفي  رار گيرند، یکي از ای  عوامل محدودیت اکسيژن رساني به بدن 

های شيميایي محيطي هنگام صعود به ارتفاع کمبود اکسيژن را احسا  کرده و گيرندهمي باشد. 

دهند. عضالت تنفسي مي های شرایط هيپوکسک، شدت تنفس )تهویه( افزایشبا تحریک پاسخ

گيرند که دليل آن افزایش شدید تهویه است. در ارتفاعات بيشتر از سطح دریا تحت فشار  رار مي

اکسيدکرب  کاهش ای دیای اکسيژن افزایش و غلظت حبابچهای، غلظت حبابچهبر اثر پر تهویه

 وست ،1383همکاران  و معيني)یابدیابد و در نتيجه فشار سهمي اکسيژن شریاني افزایش ميمي

ترکي  هوا اکسيژن است.  %21اکسيژن به مقدار فراوان در هوای آزاد وجود دارد و اما  .(2006،

. غلظت ددر سطح دریا غلظت آن بيشتر و در ارتفا عات هر چه باال تر برود مقدار آن کمتر مي شو

ی فيزیولوژیک بدن چه در . عملکردهابستگي دارد اکسيژن در هوا به ارتفاع محل و فشار آتمسفر

هنگام استراحت و چه در هنگام فعاليت ورزشي، نسبت به حالت طبيعي بدن تغيير مي کنند. 

ها با توجه به مقدار فعاليت در ارتفاع و بلندی ارتفاع فرق مي ی ای  پاسخاندازه

 (. 1377نيکبخت،کند)

(، سازگاری هایي مانند پاسخ 1بدن انسان، در پاسخ به کاهش اکسيژن در ارتفاع)هایپوکسي     

باز، افزایش ظرفيت حمل اکسيژن در صون ، افزایش ضربان  ل  و  –ای، تغييرات در اسيد تهویه

در ارتفاع اولي  اتفا ي که مي افتد افزایش  .(1380شادان و همکاران،... ازصود نشان مي دهد)

زمان فعاليت زیربيشينه  تهویه تنفسي و ضربان  ل  است که هم در زمان استراحت و هم در

ها و و ممک  است حجم یابند و در پاسخ به کاهش فشار سمهي اکسيژن استافزایش مي

 های ریوی را دچار تغيير کند.ظرفيت

 

                                                 
1. Hypoxia 



 

 مباني نظري

 : بيولوژي فعاليت بدني

شود ای  مسير را از مجاری متعدد هوایي ها ميکند و وارد ریههنگامي که هوا از نای عبور مي

تا  250برآورده شده است که حدود  .دهدهای هوایي پایاني ادامه ميکتر تا رسيدن به کيسهکوچ

های عبور هوا از لولهمسير  شود. های یک انسان بالغ یافت ميميليون کيسه هوایي در ریه 300

شود برای کمک به کاهش ای  مقاومت، شوند با مقاومت روبرو ميتر ميمتعدد کوچکتر و تنگ

ها نياز ریه اند. صون موردپوشيده شده 1ای ليپوپروتئيني به نام سرفکتنتهای هوایي از مادهکيسه

ها به صون در زمان شود و معموالً نياز متابوليکي ریهاز طریق سرصرگ برانشي به آنها داده مي

رسد. صوني که درصد مي10استراحت حدود یک درصد برونده  لبي است که هنگام فعاليت به 

های ریوی در گردش است از طریق سرصرگ گيری درون مویرگها و اطراف حبابچهرای اکسيژنب

 _ها وجود دارد و سطح تما  مویرگي ميليارد مویرگ در ریه 300شود. تقریباً ششي تامي  مي

مترمربع است. زمان استراحت هر گلبود  رمز صوني به طور متوسط  70ای نزدیک به حبابچه

نيه در تما  با یک کيسه هوایي صواهد بود ولي در زمان فعاليت زمان ای  تما  کمتر از یک ثا

گيرد به ها سالم مبادلة گازها به مقدار کافي صورت ميیابد ولي باز هم در ریهصيلي کاهش مي

 شود.اضافي دفع مي 2COشود و طوری که هموگلوبي  از اکسيژن اشباع مي

متر جيوه است. هنگام دم ميلي 760تقریباً  ک به سطح دریاو نزدی فشار اتمسفر در شرایط عادی

کند و متر جيوه نسبت به فشار اتمسفر تغيير ميميلي 8تا  3ها از و بازدم عادی فشار داصل ریه

متر جيوه دارند. مجموع نيروهای بازدمي شامل ميلي 5ها هم یک نيروی ارتجاعي تا حدود ریه

متر جيوه است که + ميلي2( به ميزان mm.Hg3-5ها )ل ریهنيروی االستيکي ریه و فشار داص

متر جيوه بيشتر از فشار اتمسفر است( ميلي 2شوند )ها به بيرون ميسب  صروا هوای داصل ریه

متر جيوه تغيير ميلي 100تا مثبت  80در هنگام فعاليت فشار درون ریوی ممک  است از منهای 

آید که سب  ورود و صروا هوا متر جيوه به وجود مييليم 860تا  680کند و فشارهایي معادد 

 شوند.ها با شدت بيشتر ميبه داصل ریه

                                                 
1. Surfactant 
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Abstract 

 

 Purpose: The purpose of this study was Comparison of pulmonary function 

parameters changes at different altitudes in female athletes. 

 Methods eleven voluntary Female athletes, (age; 22.27±0.65yr), (weight; 

57.31±2.1kg), (Fat%:20.81±3.2 ) (Height; 160.54± 3cm and vo2max: 40.65±1.00) 

were selected to this study on spirometric parameters. each subject was informed 

consent form. Respiratory function were assessed in participants before ascending 

at baseline (1400 meter) and after ascending at 3600 meter in savalan Mount and 

after descent sea level (3 day's interval between with a Spiro lab II. Spirometric 

parameters r changes were compared using ANOVA for repeated measure with 

Bonferroni (post hoc) statistical analysis computations were performed by spss 16 

and p≤0.05 was considered significant.  

Results: spirometric parameters(FVC,FEV1,FEF25-75%,PEF,PIF,MVV, and VC) 

at  altitude(3600 m) were significantly increased with compared see level and 

1400m(P<0.05).but FEV1,FEF25-75%, MVV was not significantly different 

between 3600m level and 1400m level.VO2max at altitude (3600 m) were 

significantly decreased with compared see level and 1400m. Conclusion: acute 

ascent  to altitude above 3600m lessens airway resistance that facilitates expiratory 

airflow and increase majority Spirometric parameters.  

 

 


