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 (Dmaxعیین آستانه هوازي با استفاده از مدل بیشترین فاصله )ت

 

 چکیده

بتنی بر م( Dmaxمدل بیشترین فاصله )با استفاده از  یآستانه هواز نییتعهدف از اجرای این پژوهش : هدف

HRPC از فر ن 30، در یک مطالعه آزمایشگاهی،تعدادمنظور نیبد: شناسیروش. ودی وان فعالدر مردان ج

از  با استفاده ها. آستانه هوازی آزمودنیمورد بررسی قرار گرفتندبه صورت هدفمندانتخاب و  مردان جوان فعال

به  .شد و برآوردتعیین  Dmaxضربان قلب مبتنی بر روش و مدل ( تجزیه و تحلیل گازهای تنفسیروش مبنا )

-آوری شده، برای بررسی همگرایی بین متغیرها از مدل گرافیکی بلندهای جمعمنظور تجزیه و تحلیل داده

ف ؛ برای بررسی همبستگی بین متغیرها از  ضرایب همبستگی پیرسون و برای سنجش اختالICCآلتمن و 

ی تمامی ستانه هوازآ :نتایجتفاده شد. بین دو مدل تعیین آستانه هوازی، از آزمون آماری تی همبسته اس

 Dmaxروش  قلب و بهره گیری از ضربان عملکرد آزمودنی ها در پروتکل مورد استفاده با استفاده از منحنی

گرایی مبتنی بر مدل ریاضی شیب خط موازی بدست آمد. با این حال، یافته های تکمیلی نشان داد که هم

ر حالی ین ترتیب، همبستگی معنی دار و متوسط مشاهده شد. این دمتوسطی بین دو روش وجود دارد. به هم

ت که توان نتیجه گرف: بنابراین میگیرينتیجه بود که اختالف معنی داری بین دو مدل وجود نداشت.

می  ی دهد، پسماستفاده از مدل ضربان قلب در تعیین آستانه هوازی، نتایج نسبی خوبی را در اختیار ما قرار 

 گونه روش ای روش های تهاجمی که هم وقت گیر هستند و هم هزینه باالیی را می خواهند، از اینتوان به ج

 های ساده و ارزان ، استفاده کرد.

 HRPCآستانه هوازی، مدل بیشترین فاصله ،  كلمات كلیدي:
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 مقدمه -1-1

 دستگاه جمله از بدن مختلف های دستگاه عملکرد و راییکا به ورزشی هایفعالیت اجرای در فرد توانایی

که یک فعالیتت مناستب های ورزشی هوازی عالوه بر اینامروزه شرکت در فعالیت دارد. بستگی عروقی – قلبی

و  باال بتردن ستطس ستالمت و آمتادگی جستمانی منظوربهدر افراد سنین مختلف نیز  ،در بین ورزشکاران است

 خواهتد بیشتتر نیز ییکفیز کار انجام ظرفیت باشد، بیشتر هوازی ظرفیت هرچه.شودمی توصیه ظرفیت هوازی

ظرفیتت  لتذادهتد.  انجام رتراحت و بهتر را سنگین هایفعالیت تواندمی شخص که است معنی بدان این و بود

یکی از  1ه هوازیآستان .باشد می کار انجام برای افراد ییکفیز کارانجام  ظرفیت بیان جهت خوبی معیار وازیه

 .(2008 موسوی،) باشدو در رابطه با متغیرهای شدت و مدت تمرین می پارامترهای ظرفیت هوازی است

استت ونیتز نتو   تمترین مدت، شدت و حجم متغیرکه باشد، مستلزم توجه به سه  با هر هدفیورزشی  تمرین

تمرینات باعتث  انوا  مختلف .(1390 کوهیان و هوانلو،سیاه) بدان اشاره شده است ادبیاتفعالیت که در برخی 

 تحتت تتیثیر نتو ، متدت،تواتراین بهبتود  . احتماالًشودمی مربوطه یبهبود اجرا و بهبود متغیرهای فیزیولوژیک

 . (2،2006اسفرجانی و همکاران )(1383 گائینی،)ر استمتغی چنین نو  و بازیافت بعد از تمرینو هم تمرین

و  تتواترعواملی مانند شدت، حجتم، گاری در پاسخ به تمرینات، بهمیزان ساز با توجه به مطالعات مختلف،

عنتوان عوامتل مت ثر بتر سطس آمادگی جسمانی اولیه بستگی دارد. عوامل دیگری همچون سن و وراثت نیز بته

رسد که در بین چهار عامل برنامه تمرینی )نو  تمرین، تعداد جلسات اند. به نظر میپاسخ تمرینی گزارش شده

تمرین مهمترین عامل در یتک برنامته تمرینتی استت. همچنتین،  3مدت تمرین و شدت تمرین( شدت تمرین،

 اسفرجانی)ترین پارامتر تمرینی م ثر بر آمادگی قلبی تنفسی استاند که شدت تمرین مهممطالعات نشان داده

توان به طور کلتی بتر استار ضتربان قلتب تمترین (. شدت تمرین را می1998، 4موجیکا)(2006و همکاران، 

(THR( معادل سوخت و سازی ،)MET( یتا میتزان درف فشتار )RPEمشتخص کترد ) ( 1998، موجیکتا) 

 (.1385و کاستیل،  ویلمور)

                                                      
1 . aerobic threshold 

2. Esfarjani et al. 

3 . Intensity  

4. Mujika et al. 
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ر تتدقیتقمت به دلیل اینکه آستانه هوازی عملکرد واقعی را در رویدادهای استقامتی از قبیل دوی استتقا

دت تمترین شبرای کنترل  پارامتری مهمی فیزیولوژی ورزش و کند، متغیری با اهمیت در زمینهبینی میپیش

 شود.محسوب می

تعیتین  روی نمتوداریتوان بر اسار غلظت الکتات ختون رینی را میشدت تم در طول تمرینات فزاینده

)نقطته  تر از آستتانه الکتتاتهای پایین(. شدت1979، 1)کیندرمن و همکاران (1983 ر و کاستیل،ویلمو)کرد

عنتوان توان بتهرا می کند.(های ورزشی فزاینده شرو  به تجمع میای است که الکتات خون در جریان فعالیت

تر از نقطه چرخش الکتات بزرگدو، و  ناحیهعنوان یک، بین آستانه الکتات و نقطه چرخش الکتات را به ناحیه

در ناحیه یک غلظتت الکتتات ختون در  .(1980، 2اسکینر و مکلیالن ) بندی کردسه، طبقه ناحیهرا به عنوان 

یابتد امتا میتزان الکتات خون افزایش متی ماند، در ناحیه دو غلظتحالت استراحت باقی میکمتر یا نزدیک به

 )از مقتدار دفتع آن استتتولید و دفع آن در حالت تعادل قرار دارد، و در ناحیه سه میزان تولید الکتتات بتیش

. ورزشکاران نخبه و نسبتاً ورزیده از ضربان قلب برای ارزیابی توزیع شدت تمترین در (2006، 3سیلر و کجرلند

 .(2006؛ سیلر و کجرلند، 2005، 4وئااستیو الن )کنندطول جلسات تمرینی استفاده می

برای سازگاری فیزیولوژیک بهینه و جلوگیری از افزایش بیش از حد بتار استرستی بته ختاطر با این حال 

هتای شدت تمرینتی هنتوز نیازمنتد ارزیتابیی ناحیهزمان تمرینی در هر کدام از این سه  ،فعالیت بیش از حد

بتدین ترتیتب  ناحیتهای زمان گذرانده شده در این سته که در افراد حرفه اندهتحقیقاتگزارش کردبیشتر است. 

( 2005)5النتا -ی استتیون% که این زمان به گفتته5ی سه % و ناحیه15ی دو %، ناحیه80ی یک است. ناحیه

 .(2005؛ ژان و همکاران، 2005 ،وئااستیو الن )% است8% و 21%، 71ای به ترتیب برای افراد نیمه حرفه

( در طتول تمترین تتا LTs)6تعدادی از مطالعات، تعیین کردند که دو آستانه تهویه ای یا آستانه الکتات

واماندگی وجود دارد. از نقطه نظر فیزیولوژیکی، سه مرحله  تیمین انرژی و دو نقطته شکستت را متی تتوان بتا 

 الکتتات قابتل آستتانه دو فزاینتده، ورزشی های درآزمونبر اسار مطالعات، د. افزایش شدت تمرین تعریف کر

                                                      
1. Kindermann et al. 

2. Skinner and McLellan. 

3. Seiler and Kjerland. 

4. Esteve-Lanao. 
5. Esteve-Lanao 
6. Lactate threshold. 
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قترار  استتفاده متورد تمرینی های برنامه تجویز یا و آمادگی جسمانی سطس برآورد برای که باشد می تشخیص

 نایت نامیتده متی شتود.در« آستتانه بتی هتوازی»و دومین آستانه، « آستانه هوازی»د که اولین آستانه، نمیگیر

 مرحلته تتا دوم آستتانه بین فاصله  و بافری ایزوکپنیک مرحله را دوم آستانه تا اول بین آستانه ،فاصلههاآزمون

. در (2008و همکتاران ،  نتدریب ) می گیرنتد نظر در ای تهویه بیش هیپوکپنیک مرحله عنوان به را واماندگی

یابتد و مول بر لیتر افزایش میمیلی 2هنگام افزایش بار کار از شدت پایین به باال میزان الکتات خون تقریباً از 

تعریتف  1LTP یابد که تحت عنوان آستانه هوازی یتاطور نامتناسب افزایش میبه 2VE/VOهمچنین میزان 

در طی افزایش شدت تمرین از پایین به باال میزان الکتات خون تقریبتاً از  .(2000بودنر و همکاران،  ) شودمی

هتوازی یابد که تحت عنوان آستانه بیتری میافزایش بیش 2VE/VOمول بر لیتر افزایش و همچنین میلی 4

-بته (VT) ای. آستانه تهویته(2000بودنر و رودز،  ) شودنامیده می (نقطه چرخش الکتات ن)دومی 2LTPیا 

ای هنگتام طور ناگهانی افزایش غیتر خطتی در تهویته دقیقتهعنوان شدتی از فعالیت ورزشی که باالتر از آن به

ای . اولتین آستتانه تهویته(2000دز، بتودنر و رو )شتودگیرد، تعریتف متیتمرینات با شدت فزاینده صورت می

(1VTبه )عنوان افزایش در معادله تهویه( 2ای اکسیژنVE/VO ،هم زمان با شکستت حالتت خطتی تهویته )

( افزایش یابد بترآورد متی شتود. همچنتین دومتین 2VE/VCOاکسیدکربن )ای دیبدون اینکه معادله تهویه

( شترو  بته 2VE/VCOاکستیدکربن )ای دین معادله تهویهعنوان شدتی که در آ( به2VTای )آستانه تهویه

 .(2006سیلر و کجرلند،  )کند در نظر گرفته می شودافزایش می

-بته دستت متی در طول تمرینهوازیبی –اطالعاتی در مورد تعادل هوازی فشار کار -ضربان قلب یمنحن

 زانیتم راتییتتغ. قترار گیترداستتفاده مورد دهد که ممکن است به عنوان شاخصی برای ارزیابی آمادگی بدنی 

بته عبتارت  .ندیگو ی(  م(HRPCد ضربان قلب عملکر یفشار کار را منحن-ضربان قلب یضربان قلب در منحن

عملکرد ضتربان  یضربان قلب به عنوان منحن یمنحن راتییتغ ندهیبا شدت فزا ینیکار تمر کیبه هنگام  گرید

-حالت پایدار ارتباط بین ضربان قلب و دامنته. (2000و رودز،  بودنر)ردیگ ی( مورد توجه قرار مHRPCقلب )

خطی است. با افزایش بیشتر در کار، تغییترات کتوچکی ممکتن استت بته  ،فراتر رود ATی کاری تا زمانی که

 .(2006اوزچلیک و همکاران،  ) رخ دهدفشار قلب  –ضربان قلب رونده در ارتباط صورت پیش
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الکتتات  میمستتق یریت( انتدازه گالتف: )عبارتند ازورزش،  یدر ط1(LT)های تعیین آستانه الکتاتروش

 و ای هیتتبتادل تهو از طریتق آستتانه الکتتات میمستتق ریتغ یری)ب( اندازه گو  یتهاجمبصورت  (BLخون )

 LT اینکته دلیتل بههمانطور که قبالً نیز گفته شد، .  (2008و همکاران،  بیندر ) یتهاجم ریغبصورت  تنفسی

 با متغیری کند،می بینیپیش استقامت قبیل دوی از استقامتی رویدادهای در را واقعی نزدیکی عملکرد طور به

 -متعددی هایشود. روشمی محسوب تمرین کنترل برای مناسبی ابزار و ورزش ی فیزیولوژیزمینه اهمیت در

 در همگتانی توافتق  و شودمی استفاده ورزشکاران هوازیبی یآستانه برآورد در -غیرتهاجمی و تهاجمی از اعم

 تهتاجمی روش الکتتات، ی آستتانه تعیتین در ترین روشدقیق .ندارد وجود است، بهتر روش کدام اینکه مورد

ی فزاینتده آزمتون ختالل در ختون الکتتات تعیتین میتزان و مکترر خونی هاینمونه گرفتن مستلزم ت کهاس

 استت. از طترف ی آزمایشتگاهیپیشرفته امکانات نیازمند بر وهزینه، پیچیده آن دقیق انجام که است استاندارد

 ختود بته ورزشی را هایلوژیستفیزیو توجه که دارند ترهزینه و کم ساده ماهیتی غیرتهاجمی، هایروش دیگر،

 .(1386؛ قراخانلو) است کرده جلب

 کردنتد پیشتنهاد غیرتهتاجمی و ساده روشی همکاران و کانکانی ،(ATبی هوازی ) برای برآوردآستانه ی

بتی  بته هتوازی شتدت از تمترین شتدت همزمان با افزایش بود. فشار کار - قلب ضربان رابطه ی بر مبتنی که

 انحتراف کته استت شتده می افتد. پیشنهاد اتفاق کاری بار – قلب بانرابطه ی ضر در انحراف نقطه ی، هوازی

 مصتادف بی هوازی آستانه ی با تمرین طول در کاریبار – قلب ضربان ارتباط در حالت خطی از شده مشاهده

اوزچلیتک و همکتاران،  )استت  کرده پیدا زیادی محبوبیت بودن غیرتهاجمی و ساده دلیل به این آزمون است.

2006 ). 

عملکترد  در مدل استفاده از ضربان قلب، به هنگام انجام یک فعالیت یا یک کتار معتین منحنتیدر واقع 

ملکترد منحنتی عاز کاربردهتای  .(1982و همکاران، یکانکان ) ( مورد توجه قرار میگیردHRPCضربان قلب )

تانه می توان به استفاده از این منحنی در تعیین نقطه شکست ضربان قلب و مشتخص کتردن آست ضربان قلب

 هوازی پرداخت.

                                                      
1. Lactate Threshold  
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در این منحنی نقطه ای وجود دارد که با افزایش بارکار، ضربان قلب افزایش نمتی یابتد و از ختط راستت 

و  یکانکتان ) شتود ( نامیتده متیHRDPشود کته تحتت عنتوان نقطته شکستت ضتربان قلتب )منحرف می 

 .(1982،همکاران

ا بت یو به صورت متواز ردیگ یعملکرد ضربان قلب حالت فالت به خود م یمنحن HRDPمعموال پس از 

ی بت ستتانه، همزمان بودن آن بتا آHRDPجنبه جالب توجه  .(2000،و رودز بودنر ) ابدی یها ادامه م xمحور

وازی در همه با این حال باید توجه داشت که تعیین آستانه ی بی ه .(1995، روگرز و  همکاران  )است یهواز

 .(1995وهافمن، 1992چنگ، ) ی افراد و آزمودنی ها با استفاده از این روش امکان پذیر نیست

 اشتاره قلب منحنی عملکرد ضربانما در تعیین آستانه هوازی تا به حال در پژوهشی به استفاده از روش ا

 مکترر ونیخ هاینمونه گرفتن مستلزم آستانه هوازی با روش تهاجمی تعیین می شود که نشده است و معموالً

 بتر و هزینه ،پیچیده آن دقیق امانج که است ی استانداردفزاینده آزمون خالل در خون الکتات تعیین میزان و

کته ناریتتا  ین آستانه هوازی می شود از روشتیاست، همچنین در تعی ی آزمایشگاهیپیشرفته امکانات نیازمند

یتن رو اابدا  کرده است استفاده کرد که دقت آن پتایین تتر از روش تهتاجمی گترفتن الکتتات متی باشتد، از 

ار که هوازی به تواند به عنوان روشی ساده و دقیق برای تائین آستانمی  منحنی عملکرد ضربان قلباستفاده از 

 برده شود.

چنتگ و همکتارانش  ،توجه به ضعف مدل کانکانی و همکارانشدر تعیین آستانه بی هوازیبه روش خطیبا 

در مورد همه ی آزمتودنی هتا و  HRDPبزرگترین مزیت این روش آن است که .را مطرح کردند Dmaxمدل

 Dmaxه عبارت دیگر نقطه ی آستانه)بی هوازی و تهویه( همواره تعیین متی شتود. در واقتع در روشافراد و ب

نقطه ی شکست ضربان قلب از خط مستقیم مالف عمل قرار می گیرد. بته عبتارت دیگتر، در منحنتی ضتربان 

ستفاده از یک ختط زمان)که بار کار در آن به تدریج افزایش می یابد(، اولین و آخرین نقطه ی منحنی با ا-قلب

متورد  HRDPراست به همدیگر متصل می شود. بیشترین فاصله بین این خط راستت و منحنتی بته عنتوان 

بایتد بتین   HRDPتوجه قرار می گیرد. پیشنهاد شده است که حداقل مقدار ضربان قلب برای تعیتین دقیتق

. ولی با توجه به عدم وجود پیشتینه و تحقیقتات قبلتی در زمینته (1996کارا و همکاران، ) باشد 150تا  140
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تعیین آستانه هوازی چه به صورت تهاجمی و چه به صورت غیر تهاجمی نمتی تتوان در متورد تعیتین آستتانه 

 نظری داد و هدف از این تحقیق نیز بررسی همین موضو  می باشد.  Dmaxهوازی با روش

، از منحنی حجم اکسیژن مصرفی استفاده شده است. LTP1از آن است که برای برآورد  ادبیات حاکی

با توجه به این که در مرور ادبیات تحقیق تا کنون تحقیقی در خصوص برآورد و تعیین اولین نقطه چرخش 

 ( با استفاده از مدل بیشترین فاصله مبنتی برVT1( یا اولین آستانه تهویه ای)LTP1الکتات )

HRPC عیین آستانه هوازی با استفاده از مدل بیشترین فاصله تمشاهده نشده است، پژوهش حاضر  با هدف

(Dmaxدر مردان جوان فعال )  آمدبه اجرا در. 

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش -2-1

هتای تمرینتی، نتو  به شدت فعالیت، مدت فعالیتت، تعتداد وهلتهات ورزشی وابسته مطلوب تمرین سطس

هر یتک از و  تمرین . دستکاری شدتباشدمیگشت به حالت اولیه وتعداد تکرار در هفته باز زمانفعالیت، مدت 

هتای تفتاوت اصل شود. توجه بهباعث تغییر سلول عضالنی و مسیرهای متابولیکی می عوامل تمرینی ذکر شده،

نتی کته های فعالیت تناوبی اهمیت ویژی دارد  زیترا شتدت و حجتم تمریفردی، در تعیین شدت و مدت وهله

ها را برای آماده شدن بعضی از ورزشکاران مناسب است، ممکن است برای ورزشکاران دیگر مناسب نباشد و آن

(. بترای 2200، 1)الرسن و همکاران(Laursen and Jenkins 2002)کند دچار بیش تمرینی یا کم تمرینی

هتوازی، آستتانه ، آستتانه بتی2maxVOهای فردی، از متغیرهای متعددی مانند آستتانه هتوازی، تفاوت کنترل

 (Mujika 1998)شتودبرای تعیین شتدت فعالیتت استتفاده متی2maxvVO2 الکتات، حداکثر ضربان قلب، و

 (.2003، 3)موجیکا

 هتایفعالیتت در واقعتی عملکتردنسبتاً دقیق  بینی کنندهپیش (،LT) الکتات یآستانه اینکهبا توجه به 

در نظتر  تمترین کنتترل و ورزش ی فیزیولتوژیزمینته اهمیت در با متغیری باید به عنوان ،باشدمی استقامتی

 ورزشتکاران هتوازیبتی یآستتانه بترآورد درمی غیرتهتاج و تهتاجمی از اعتم -متعددی های. روشگرفته شود

                                                      
1. Laursen et al. 

2. Velocity at maximal oxygen uptake 

3. Mujika. 
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 تعیتین در ترین روشدقیق .ندارد وجود است، بهتر روش کدام اینکه مورد در همگانی توافق و شودمی استفاده

 ختون الکتتات تعیین میزان و مکرر خونی هاینمونه گرفتن مستلزم است که تهاجمی روش الکتات، یآستانه

ی پیشترفته امکانتات نیازمنتد بر و هزینه پیچیده، آن دقیق انجام که است استانداردی فزاینده آزمون خالل در

 توجته کته دارنتد تترهزینته کتم و ستاده متاهیتی غیرتهتاجمی، هتایروش دیگر، است. از طرف آزمایشگاهی

ولی با توجه به فقدان پتژوهش هتا در  .(1386؛ قراخانلو) است کرده جلب خود به ورزشی را هایفیزیولوژیست

آستانه هوازی با روش های تهاجمی و به خصتوص بتا روش هتای غیتر تهتاجمی ماننتد منحنتی زمینه تعیین 

عملکرد ضربان قلب، جای دارد تا در تحقیقاتی به تعیین آستتانه اول هتوازی بتا استتفاده از منحنتی عملکترد 

 پرداخته شود. Dmaxضربان قلب و روش 

برختوردار  از اهمیتت زیتادی الیت در این شدتآستانه هوازی و فعبا در نظر گرفتن مطالعات انجام شده، 

نکته      ز جمله ای. امتفاوتی در بدن رخ می دهد فیزیولوژیکی با رسیدن به این شدت از تمرین تغییراتاست؛ زیرا 

یابد لیتر افزایش می مول برمیلی 2ر هنگام افزایش بار کار از شدت پایین به باال میزان الکتات خون تقریباً از د

جتویز تکته بترای  (2000بودنر و همکتاران،  ) یابدطور نامتناسب افزایش میبه 2VE/VOنین میزان و همچ

 های تمرینی مناسب در جهت پیشرفت ورزشکار، درف و آگاهی از این تغییرات الزم است.برنامه

رنامه تمرین تناوبی کوتتاه متدت های ناشی از بدهند که سازگاریها نشان میدر حال حاضر، برخی یافته

برخی از  چنینهم .(1985، 1ف و همکارانشورب )باشددر مقایسه با تمرینات تداومی با شدت کمتر، بیشتر می

( HITشتدید )( بعد از تمترین تنتاوبی VO2maxاند که اکسیژن مصرفی بیشینه )مطالعات نیز گزارش کرده

انتد وجتود دارد. در ایتن یابد.درحالی که مطالعاتی دیگر مبنی بر اینکه هیچ تغییری را نشتان نتدادهافزایش می

( گزارش کردنتد کته دو هفتته تمترین 2005) 2(، بورگومستر و همکارانش2002راستا، الرسن و همکارانش )

و  بورگومستتر)(2002الرستن و همکتاران،  )شتودنمتی VO2peakدار تناوبی شدید موجتب افتزایش معنتی

( گزارش کردند که چهار هفتته تمترین تنتاوبی شتدید 2002. همچنین الرسن و همکاران )(2005همکاران، 

                                                      
1. Burke et al. 

2. Burgomaster et al. 
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هفتته  6( نشتان دادنتد کته 2008شود. بورگومستتر و همکتارانش )می VO2peakدار موجب افزایش معنی

 .(2005بورگومستر و همکاران، ) شودمی VO2peakدار تمرین تناوبی شدید منجر به افزایش معنی

 صتوص تعیتینحال با توجه به ادبیات موجود و مطالعات انجام شده و فقدان داده های کافی در خ        

العه تعیین ین مط, بنابراین هدف اصلی اHRPC مدل بیشترین فاصله مبنتی برآستانه ی هوازی با استفاده از 

ک ه عنوان یتآستانه ی هوازی با استفاده از منحنی عملکرد ضربان قلب در طول آزمون های تمرینی افزایشی ب

رد نحنتی عملکتمنشانگر برای آستانه الکتات خواهد بود. اگر بتوان رابطه ای برای تعیین آستانه ی هتوازی در 

انه ی متی تتوان بته راحتتی آستت Dmaxوش هایی همچون ضربان قلب پیدا کرد, به نظر می رسد با اتکا به ر

رورت ل دارای ضتاجرای این پژوهش از ابعاد ذی هوازی را برآورد کرد. به طور کلی با توجه به مطالب ذکر شده،

 باشد:و اهمیت می

 استفاده از یک مدل غیرتهاجمی کم هزینه به جای روش تهاجمی و پرهزینه الکتات، ＊

 ین فاصله مبتنی بر منحنی عملکرد ضربان قلب بجای مدل خطی،بهره گیری از مدل بیشتر ＊

 ارائه مدلی جدید و کاربردی به جامعه علمی و ورزشی کشور برای برآورد آستانه هوازی، ＊

 ارائه راهکارهای عملیاتی به ورزشکارن و مربیان. ＊

 های پژوهش حاضر در:یافته  

و  یبخصوص فدراستیون دو و میتدان ورزشیموسسات دولتی و غیردولتی از جمله کلیه فدراسیون های  ＊

 پایگاه های قهرمانی کشور

 کلیه مراکز دانشگاهی و آزمایشگاهی ＊

 کمیته ی ملی المپیک و ورزشکاران رشته های مختلف ＊

ورزشتی  و مراکز مورد اهمیت خواهد بودبرای برآورد آستانه ی هوازی در ورزشکاران رشته های مختلف 

 ت گران قیمت می توانند از نتایج این پژوهش استفاده نمایند.و تیم ها بدون نیاز به تجهیزا
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 پژوهش فرضیات -3-1

ی هوازی تعیین شده با روش مبنا ) تجزیه و تحلیل گازهای تنفسی( و مدل بیشتترین فاصتله بین آستانه (1

 همگرایی باالیی وجود دارد.

 د دارد.ف معنی داری وجوی هوازی تعیین شده با روش مبنا  و مدل بیشترین فاصله اختالبین آستانه (2

ین فاصتله ی هوازی تعیین شده با روش مبنا ) تجزیه و تحلیل گازهای تنفسی( و مدل بیشتترآستانهبین  (3

 وجود دارد. همبستگی معنی داری

 

 اهداف پژوهش -4-1

اصتله با استفاده از متدل بیشتترین فعیین آستانه هوازی ت،هدف کلی از اجرای تحقیق حاضرهدف كلی:

(Dmaxدر مر )باشد.می دان جوان فعال 

 اهداف ویژه:

متدل  ی هتوازی بتا استتفاده از روش مبنتا ) تجزیته و تحلیتل گازهتای تنفستی( وتعیین همگرایی آستانه (1

 بیشترین فاصله.

و  های تنفستی(ی هوازی تعیین شده با استفاده از روش مبنا ) تجزیه و تحلیل گازتعیین تفاوت بین آستانه (2

 مدل بیشترین فاصله.

 ی تنفستی( وی هوازی تعیین شده با استفاده از روش مبنا ) تجزیه و تحلیل گازهاین همبستگی آستانهتعی (3

 مدل بیشترین فاصله.

 

 تعاریف اصطالحات -5-1

 (1LTPآستانه هوازي ) -1-5-1

افتزایش  mmol/l 2در هنگام افزایش بار کار از شدت پایین به باال میزان الکتات خون تقریبتاً از         

یتاد کته تحتت عنتوان آستتانه هتوازی یتا به طور نامتناسب افزایش می 2VE/VOبد و همچنین میزان یامی

1LTP  1. منظور از (2000و همکاران،  بودنر )شودتعریف میLTP  در ایتن تحقیتق، اولتین نقطته شکستت 
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تعیتین متی  Dmaxاز روش در منحنی عملکرد ضربان قلب می باشد که بتا استتفاده  (HRDPضربان قلب )

 شود.

 (HRDPنقطه شکست ضربان قلب ) -1-5-2

کنتد، ضتربان قلتب به هنگام انجام یک فعالیت یا یک کار معین که بته تتدریج بتار آن افتزایش پیتدا می

زمان با افتزایش شود. سپس منحنی افزایش ضربان قلب از خط مستقیم همافزایشی در طول انجام کار ثبت می

یابتد و ای وجود دارد که با افزایش بار کار، ضربان قلب افزایش نمیشود. در این منحنی نقطهیم میبار کار، ترس

کانکتانی ) شود( نامیده میHRDPی شکست ضربان قلب)شود که تحت عنوان نقطهاز خط راست منحرف می

 .(1982و همکاران، 

 

 (Dmax)روش بیشترین فاصله  -1-5-3

ی انحراف ضربان قلب از خط راست درطول افزایش بار کتار بته )بیشترین فاصله(، نقطه Dmaxدر مدل 

(. بته عبتارت 2000)بونتدر و همکتارن،  (Bodner and Rhodes 2000)گیتردعنوان مالف عمل قرار متی

ی شوند و سپس بیشترین فاصلهدیگر، دو انتهای منحنی ضربان قلب از طریق یک خط راست به هم متصل می

کتارا و  )گیتردی شکست ضربان قلتب متورد توجته قترار متیمنحنی ضربان قلب از خط راست به عنوان نقطه

 .(1999، 1همکاران

 (2LTPهوازي )آستانه بی -4-5-1

در طول تمرینات فزآینده در شدت معینی،  غلظت الکتات خون بته صتورت غیتر خطتی افتزایش         

-هتوازی تعریتف متیباشد، به عنوان آستانه بی mmol/l4یابد، یا شدتی از فعالیت که غلظت الکتات خونمی

ی شکستی است کته استتفاده  در این تحقیق، نقطه 2LTPهوازی یا . منظور از آستانه بی(2004گوش،  )شود

 تعیین می شود. Dmaxاز روش 

 

 

                                                      
1. Kara et al. 
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 (HRPC) منحنی عملکرد ضربان قلب -1-5-5

گوینتد فشار کار را منحنی عملکرد ضربان قلب متی –تغییرات میزان ضربان قلب در منحنی ضربان قلب 

نحنتی مربه هنگام یک کار تمرینی با شدت فزاینده تغییترات منحنتی  ضتربان قلتب بته عنتوان به عبارت دیگ

فتالت  حالت ضربان قلب دمنحنی عملکرHRDPگیرد. معموالً پس از عملکرد ضربان قلب مورد توجه قرار می

ن قلتب در ایتن منظور از منحنی عملکرد ضربا .یابدها ادامه می Xگیرد و به صورت موازی با محور به خود می

استتاندارد  کار در پروتکل –هایی است که در منحنی ضربان قلب پژوهش مقادیر تغییرات ضربان قلب آزمودنی

 .(2014سنتیجا و همکاران، ) مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفتشده کانکانی 

 

 (SRTپروتکل درمانده ساز استاندارد كانکانی) -6-5-1

 کته رد،کت پیشتنهاد (ATبتی هتوازی ) آستانه ی برای برآورد غیرتهاجمی و ساده روشی کانکانی         

 پیتد یشفتزاا بی هوازی به هوازی شدت از تمرین شدت زمانی که بود. قلب ضربان و کار بار ی رابطه بر مبتنی

 انحتراف کته استت شده پیشنهاد می افتد. اتفاق بارکاری – قلب رابطه ی ضربان در انحراف نقطه ی امی کند،

 مصتادف بی هتوازی آستانه ی با نتمری طول در قلب ضربان -کاری بار ارتباط در حالت خطی از شده مشاهده

 .است

یلومتر بتر ک 3که در آن آزمون با سرعت کانکانی در این پژوهش روشی است  استاندارد منظور از پروتکل

یش یافته و تا دقیقه افزا 1کیلومتربر ساعت در هر  1ساعت شرو  شده و بعد از آن سرعت نوارگردان به میزان 

 .(2014و همکاران،  سنتیجا ) واماندگی کامل آزمودنی ها ادامه می یابد

 

 (HRmax) ضربان قلب بیشینه -1-5-7

ربان قلتب در یک فعالیت بیشینه تا واماندگی بیشترین ضربانی را که فترد تجربته متی کنتد را ضت        

 بیشینه گویند.

( متناسب با افزایش شدت ورزش افزایش می یابد. این افتزایش HRبا شرو  ورزش، ضربان قلب )        

شترو  بته  HRرسیدن به حالت بیشینه ورزش، ادامه می یابد. با رسیدن به شدت هتای بیشتینه ی ورزش،  تا
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بته مقتادیر  HRیکنواختی می کند، حتی اگر بار کار ورزش همچنان به افزایش ادامه دهد. این نشان می دهد 

تتالش شتدید تتا بدست آمتده در یتک HR( باالترین ارزش HRmaxبیشینه می رسد. ضربان قلب بیشینه )

 .(1938ویلمور و کاستیل، )نقطه ی واماندگی است

 می توان از معادالت زیر استفاده کرد  HRmaxبرای برآورد 

HRmax=220 – سن به سال 

HRmax=208 – (7/0×)سن به سال    

 

 شپیشینه پژوه -2

 مقدمه -2-1

ابتدا  فصل نیخواهد داشت. در ا پژوهش یو متون علم ینظر یبه مبان اجمالینگاه  پژوهشبخش از  نیا

د ملکترعمنحنتی  هتوازی وآستتانه بتی ،روش بیشترین فاصله ،آستانه هوازی از جمله میمفاه یبر برخ یمرور

ه رفتتقترار گ یمتورد بررست پروتکل های برآورد آستانه هوازی و بی هتوازیسپس  خواهیم داشت؛ضربان قلب 

 .ه استشد انیب پژوهشمربوط به  نهیشیپ زیو در آخر ن است

 

 (1LTPآستانه هوازي )-1-1-2

 شتود. دریی هوازی نامیتده متحداقل شدت و مدت تمرین با اثر گذاری بر ظرفیت هوازی، آستانه        

 و یتر افزایشمی یابتدمیلی مول بر ل 2از  ً تقریبا خون الکتات میزان باال به پایین شدت از کار بار افزایش هنگام

 فتعریتLTP1یتا هوازی آستانه عنوان تحت که دبمی یا افزایش نامتناسب طور به 2VE/VO میزان همچنین

 . (2000 همکاران، و بودنر ) می شود

 

 (2LTPهوازي )بی يآستانه -2-1-2

متول بتر لیتتر میلتی 4در طی افزایش شدت تمرین از پایین به باال میزان الکتات خون تقریبتاً از         

نامیتده  2LTPهتوازی یتا یابد که تحت عنوان آستانه بتیتری میافزایش بیش 2VE/VOافزایش و همچنین 
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انرژی مورد نیاز کافی  نیاز تمرین اکسیژن مصرفی برای تیم. در این شدت (2000 ان،همکار و بودنر )شود می

شتکار دیگتر رزشکاری بته ورزهوازی از وبی یآستانه، ابدییالکتیک عضله و خون افزایش مدینبوده و سطس اس

درصتد  65تا  55ن شکار بیرزشکاران غیر آماده و افراد غیر ورزبی هوازی و یمتفاوت است. برای مثال، آستانه

max2vo  شتکاران زبتده و رزهاست و این در حالی استت کته در وآنقلب درصد حداکثر ضربان  77تا  70یا

. به رسدیدرصد حداکثر ضربان قلب م 88یا به بیش از  vo2maxدرصد  80به بیش از  یشکاران استقامترزو

 یهتاتیموفقیتت وی در فعال ر باشتد،شتکار بیشتترزیبیهتوازی در یتک وعنوان یک اصل کلی هر چته آستتانه

 .(1383رجبی و همکاران،  ) استقامتی بیشتر خواهد بود

 

 (VTاي )آستانه تهویه-2-1-3

یتر صتورت غبه طور ناگهانی در طول تمرینات با شدت فزایندهحجم کاری که فراتر از آن تهویه به        

پتژوهش اولتین  . در این(2000بودنر و رودز،  )شود ای تعریف میعنوان آستانه تهویهیابد بهخطی افزایش می

ستت حالتت ( هم زمان با شک2VE/VOای اکسیژن )عنوان افزایش در معادله تهویه( به1VTای )آستانه تهویه

مچنتین ( افزایش یابتد بترآورد شتد. ه2VE/VCOاکسیدکربن )ای دیخطی تهویه، بدون اینکه معادله تهویه

( شترو  2VE/VCOاکسیدکربن )ای دیوان شدتی که در آن معادله تهویهعن( به2VTدومین آستانه تهویه )

 . (2006سیلر و کجرلند،  ) کند در نظر گرفته شدبه افزایش می

 

 نسبت تبادل تنفسی -2-1-4

برای برآورد مقدار انرژی استفاده شده توسط بدن، دانستن نو  غذاهای اکسید شده )کربوهیدرات،         

چربی و یا پروتئین( ضروری است. مقدار کربن و اکسیژن موجود در گلوگز، استیدهای چترب آزاد و استیدهای 

ه همین دلیل، مقدار اکسیژن مورد استفاده در جریان متابولیسم به نتو  ستوخت اکستید آمینه متفاوت است. ب

( و اکستیژن مصترف شتده 2Vcoآزاد شتده )2Coگیری غیرمستتقیم انترژی، مقتدار شده بستگی دارد. اندازه

(2Voرا اندازه )کند. نسبت بین این دو مقدار، نسبت تبادل تنفسی یا گیری میRER کل شتود )شتنامیده می
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توان از آن برای تعیین ترکیب شود، میگیری گازهای تنفسی تعیین میبا اندازه RER(. از آنجا که مقدار 2-6

 غذاهای اکسیدشده استفاده کرد .

 

 RERهوازي به روش نمودار تعیین آستانۀ بی  -1-2شکل 

 

 (HRPC) منحنی عملکرد ضربان قلب-2-1-5

-ن قلب میفشار کار را منحنی عملکرد ضربا –منحنی ضربان قلب  تغییرات میزان ضربان قلب در        

ی نوان منحنعگویند به عبارت دیگربه هنگام یک کار تمرینی با شدت فزاینده تغییرات منحنی  ضربان قلب به 

ت فالت حال ضربان قلب دمنحنی عملکر HRDPگیرد. معموالً پس از عملکرد ضربان قلب مورد توجه قرار می

ر از منحنتی منظتو .(2000،و همکتاران بودنر )یابدها ادامه می Xگیرد و به صورت موازی با محور به خود می

ربان قلتب هایی است که در منحنی ضعملکرد ضربان قلب در این پژوهش مقادیر تغییرات ضربان قلب آزمودنی

 ش قرار گرفت.مورد ارزیابی و سنجپروتکل استاندارد شده کانکانی کار در  –

 

 1فعالیت ورزشی -6-1-2

از دوران کودکی متا را بته شترکت در و دهدیمفعالیت ورزشی بخشی از زندگی روزمره را تشکیل         

کته چگونته از شترکت در مستابقات ورزشتی لتذت ببتریم.در  میاآموختهو  اندکردهی ورزشی هدایت هاتیفعال

                                                      
1. Exercise 
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( استفاده منظم یا مکرر از یک قابلیت ذهنی یا 1زشی وجود دارد:فرهنگ لغات سه تعریف مهم برای فعالیت ور

( آنچه اجرا یا تمرین شود تا توان یتا مهتارتی ویتژه 3( تالش بدنی به منظور ارتقا و حفظ آمادگی بدنی،2بدنی،

گرفتت کار برای نشان دادن فعالیتی به  توانیمگسترش یابد،یا به نمایش درآید.بنابراین،واژه فعالیت ورزشی را 

 .(1958، 1رابرگز و رابرتس )شودیمکه به منظور ارتقا،حفظ،یا بیان نوعی ویژه از آمادگی بدنی انجام 

 

 2تمرین ورزشی -7-1-2

انجام دهتیم  میتوانینمیا  میتوانیمهر آنچه که  دیآیموقتی که از تمرین ورزشی صحبت به میان         

را باید مشخص کنیم. به طور کلی برای گستترش اجتزای خاصتی از  میآوریمو این که چقدر به خودمان فشار 

ی ورزشی را به روش منظم و سازمان یافته اجرا کرد.  استتفاده مکترر از فعالیتت هاتیفعالتوانیمآمادگی بدنی 

 .(1958، 3رابرگز و رابرتس ) ندیگویمتمرین ورزشی  اصطالحاًورزشی به منظور گسترش آمادگی بدنی را 

 

 تمرین هوازي -2-1-8

تمرین هوازی باعث تغییرات در فاکتورهای مرکزی مانند حجم قلب و خون، که منجر بته افتزایش         

-همچنین تعتدادی ستازگاری(. 1969)اکبلوم، (2006بانگسبو و همکاران،  ) شودحداکثر اکسیژن مصرفی می

. ایتن تمرینتات موجتب (2006بانگستبو و همکتاران، ) دهدداری با این نو  تمرین رخ میهای محیطی معنی

و 1های الکتتات دی هیتدروژنازعالوه فعالیت آنزیمهای میتوکندریایی، بهها و افزایش مقدار آنزیمثیر مویرگتک

2 (1،2LDHمی )های شاتل برای شود. بنابراین، حجم میتوکندریای و ظرفیت سیستمNADH افزایش می-

شتود. تتیثیرات . این تغییرات باعث تغییرات محسوسی در متابولیسم عضالنی می(1985شانتز و ژوبرگ،  )یابد

شود، و همچنتین باعتث کتاهش تولیتد ها و صرفه جویی در گیلیکوژن میکلی منجر به بهبود اکسیداتیو لیپید

در مقابل محیطتی یکستان شود. روش مناسب تمرین برای فاکتورهای مرکزی الکتات در یک بار کار معین می

-طور م ثرتری افزایش متیبه max2Vo% 100-80نیستند. حداکثر اکسیژن مصرفی به وسیله شدت ورزشی 

                                                      
2. Robergs and Roberts                                                                                                                                         

2 .Training 

2. Robergs and Roberts                                                                                                                                         
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باشتد، و بنتابراین که سازگاری عضالنی )محیطی( رخ دهد دوره طوالنی از تمترین ضتروری متییابد. برای این

-مفهوم نیست که تمرین با شدت بتاال نمتی باشد، این به آن max2Voدرصد  80شدت تمرین باید کمتر از 

تواند باعث افزایش حجم متوکندریای یا مویرگی در عضالت درگیر در تمترین شتود، بلکته متدت ایتن نتو  از 

بانگستبو و همکتاران،  )تتر استتتمرین اغلب برای به دست آوردن سازگاری مناسب در سطس موضتعی، کوتتاه

2006). 

تمرینتی کته و سازگاری عضالنی، از طریق تمترین و بتی max2Voبرای تفکیک بین تغییرات در         

 2شود. در یک مطالعه، دوندگان مسافت طتوالنی )استتقامتی( بترای باشد توضیس داده مینتایج دو مطالعه می

هوستتون و همکتاران،  ) مشاهده نشد max2Voغییری در تمرین نگه داشته شدند و در نتیجه آن، تهفته بی

 5/13بته  18% در عملکرد دویدن شد )از حتدود 25وجب کاهش تمرینی می بی. از طرف دیگر، دوره(1979

دنبتال دو هفتته تمترین ( مترتبط بتود. بتهSDH) 1% فعالیت سوکسینات دهیتدروژناز24دقیقه( که با کاهش 

% پتایین بودنتد. در 20% و 10بته ترتیتب  SDHکته عملکترد و تغییری نداشت، در حالی max2Voمجدد، 

، 2بانگستبو و میزونتو )هفتته از تمرینتات اجتنتاب کردنتد 3ای فوتبتال بترای ی دیگری بازیکنان حرفهمطالعه

که عملکرد در یک تست میدانی حتدود بدون تغییر باقی ماند، در حالی max2Voها دریافتند که . آن(1988

 اند. های اکسیداتیو کاهش داشته% آنزیم30-20کاهش یافته بود و  8%

د. رتباط داراضالت ها در عدوره ریکاوری بعد از ورزش شدید با هر دو پتانسیل اکسیداتیو و تعداد مویرگ

یی ن بتر توانتاشود، بلکته همچنتیبنابراین، تمرین هوازی نه تنها باعث بهبود عملکرد استقامتی ورزشکاران می

د زیتر ی شامل متوارگذارد. اهداف ویژه از تمرین هوازهای بیشینه تیثیر میورزشکاران برای تکرار انجام فعالیت

 باشد:می

ز رای انتقال اکسیژن. بنابراین درصد باالتری از انرژی متورد نیتاب عروقی -بهبود ظرفیت سیستم قلبی ＊

التر بترای تواند در شدت ورزشی بتاشود، و در نتیجه ورزشکار میصورت هوازی تهیه میدر ورزش شدید به

 ی زمانی طوالنی به فعالیت بپردازد.دوره

                                                      
1. Succinate Dehydrogenase. 

2. Bangsbo and Mizuno. 
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کستید از اکستیژن و بترای ابهبود ظرفیت عضالت ویژه مورد استفاده در ورزش برای استفاده کتردن  ＊

-ضتالنی صترفهعتر. از این رو، در ذخایر محدود گلیکوژن های با دوره زمانی طوالنیچربی در جریان ورزش

 تواند با شدت باال تا پایان مسابقه ورزش کند. شود و ورزشکار میجویی می

تیجته ی تیمتی. در نهتابهبود توانای ریکاوری بعداز یک دوره ورزش با شتدت ورزشتی بتاال در ورزش ＊

 وبانگستبو  )از شرو  دوره بعدی ورزش با شدت بتاال نیتاز داردورزشکار به زمان کمتری برای ریکاوری قبل

 . (2006همکاران 

سته تقسیم کرد: تمرین هتوازی بتا شتدت توان به سه دهای تمرین هوازی را میبر روی هم م لفه        

 3(، تمترین هتوازی بتا شتدت بتاال MOAerobic) 2(، تمرین هوازی بتا شتدت متوستطLI Aerobic) 1پایین

(HI Aerobic جدول .)دهد. در طول تمترین هتوازی بتا اصول طبقات مختلف تمرین هوازی را نشان می 1-2

های بتا دهند مانند دوی نرم )جاگینک( و بازیانجام میهای جسمانی سبک را شدت پایین، ورزشکاران فعالیت

شدت پایین. این نو  از تمرین ممکن است روز بعد از مسابقه یا روز بعد از یتک جلسته تمترین ستخت انجتام 

شود. تا به ورزشکار کمک کند به حالت نرمال جسمانی خود برگردد. تمرین هوازی با شتدت پتایین همچنتین 

شتود. هتدف شود استتفاده متینامیده می "4بیش تمرینی"عنوان ان از وضعیتی که بهبرای جلوگیری ورزشکار

هتای محیطتی( استت. زایی و پتانسیل اکسیداتیو )فاکتورمهم از تمرین هوازی با شدت متوسط افزایش مویرگ

ود. هتدف شتشود که در نتیجه باعث بهبود ظرفیت استقامتی متیبنابراین، باعث بهبود استفاده از سوبسترا می

های مرکزی همچون ظرفیت پمپ قلبی که ارتباط نزدیکتی بتا مهم تمرین استقامتی با شدت باال بهبود فاکتور

max2Vo هتای بتاال ها باعث افزایش توانایی ورزشکاران برای تمرین مکترر در شتدتدارد است. این پیشرفت

 .(2006بانگسبو و همکاران  )شودهای زمانی طوالنی میبرای دوره

 

 هوازيتمرین بی-2-1-9

                                                      
1. Aerobic Low-intensity Training. 

2. Aerobic Moderate-intensity Training. 

3. Aerobic High-intensity Training. 

4. Overtraining. 
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ریع نیترو دهنتد کته بته پیشترفت ستهای را انجتام متیها ورزشکاران فعالیتدر تعدادی از ورزش        

همچنتین  ( مرتبط هستتند.CPنیازمندند مانند دو سرعت و پریدن که با میزان باالی مصرف کراتین فسفات )

 شتود.ریک میتر تحهای مسابقه بیشستم انرژی الکتات )گلیکولیز( در جریان دورهها، سیدر بسیاری از ورزش

ر طتواستت بته ها تمرین شدید مکرر، ممکتنبنابراین، ظرفیت انجام تمرین با شدت باال، و در بسیاری از ورزش

 .  (2006بانگسبو و همکاران  )هوازی بدست آیدتواند از طریق تمرین بیویژه تمرین شوند. که این می

بانگستبو و  )شتودکیناز و گلیکولیتیک متیهای کراتینهوازی باعث افزایش فعالیت آنزیمتمرین بی        

)ظرفیتت بتافری( بعتد از یتک  H+همچنین ظرفیت عضالت برای رها کردن و خنثی کردن  .(2006همکاران 

 PHشتود کته کتاهش . و این باعث متی(2004، 1جیل و همکاران) یابدهوازی افزایش میدوره از تمرینات بی

برای مقدار مشابهی از تولید الکتات در طول فعالیت ورزشی با شدت باال، به میزان کمتری تنزل یابد. بنابراین، 

شود، که ممکن استت یکتی از دالیتل بترای بهتتر شتدن داخل سلول عضالنی کمتر می H+تیثیرات بازدارنده 

هتوازی هوازی باشد. دیگر تتیثیر مهتم تمترین بتیهای با شدت باال بعد از یک دوره تمرین بیتستعملکرد در 

عضالنی استت، کته باعتث کتاهش از دستت دادن پتاستیم در نتیجته انقبتا   K/+Na+افزایش فعالیت پمپ 

ان، نیلستن و همکتار ) شود که همچنین ممکن است باعث افتزایش عملکترد شتودعضالت در حین ورزش می

2004) . 

ی بتا شتدت های ورزشتهوازی افرایش پتانسیل ورزشکار برای انجام فعالیتهدف کلی از تمرین بی        

 طور خالصه شامل موارد زیر است:هوازی بهباال است. اهداف ویژه از تمرین بی

رای د نیتاز بتوربهبود توانایی برای فعالیت سریع و برای تولید سریع توان. بنابراین، ورزشکار زمتان مت ＊

 شود.دهد و نیز باعث بهبود عملکرد دوهای سریع میواکنش را کاهش می

ر نتیجته، هتوازی. دبهبود ظرفیت برای تولید توان و انرژی مستمر از طریق مسیرهای تولید انرژی بی ＊

 بخشد. ورزشکار توانایی انجام تمرین با شدت باال را برای دوره زمانی طوالنی بهبود می

های توپی توانایی برای ریکاوری بعد از یک دوره از از تمرین با شدت باال، که بخصوص در بازیبهبود  ＊

 از شرو  دوره بعدی تمرین بیشینه نیاز دارد. مهم است. در نتیجه ورزشکار به دوره زمانی کمتری قبل

                                                      
1. Juel et al. 
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ستقامت در سرعت توان به دو قسمت تمرین سرعتی و تمرین اهوازی را میهای تمرین بیم لفه        

های که سرعت تقسیم کرد. هدف از تمرین سرعتی بهبود توانایی ورزشکار برای فعالیت سریع در وضعیت

توان به دو قسمت تفکیک کرد: تمرین افزایش باشد. تمرین استقامت در سرعت را میضروری است می

برای انجام بیشینه برای . هدف از تمرین افزایش سرعت بهبود توانایی 2و تمرین حفظ سرعت 1سرعت

که هدف از تمرین حفظ سرعت، افزایش توانایی برای حفظ تمرین نسبتاً کوتاه است. در حالی دوره زمانی

-دهد. تمرین بیهوازی را نشان میاصول طبقات مختلف تمرین بی 2-2باشد. جدول در شدت باال می

طور بیشینه برای مرین سرعتی، ورزشکار باید بهاسار اصول اینتروال انجام گیرد. در طول تهوازی باید بر

های بین هر وهله تمرین باید به اندازه کافی طوالنی ثانیه( دوره 10دوره زمانی کوتاه انجام دهد )کمتر از 

باشد تا عضالت به حالت نزدیک به استراحت ریکاوری شوند. و همچنین ورزشکار قادر باشد مرحله بعدی 

 .(2006بانگسبو و همکاران،  )شینه انجام دهدطور بیاز تمرین را به

 

 هوازياصول تمرین بی -1-2جدول

 هوازيتمرین بی تمرین )ثانیه( استراحت )ثانیه( *شدت هاتکرار

20-5 

10-2 

 بیشینه

 بیشینه

50< 

100< 

5-2 

10-5 
 سرعت

 استقامت در سرعت با افزایش سرعت 20-90  یلی سختخ 10-2

 استقامت در سرعت با حفظ سرعت 20-90  خیلی خیلی سخت 10-2

 باشد.%  از شدت بیشینه می70-45و   %100-70%، 100شدت بیشینه، خیلی سخت و سخت، به ترتیب مطابق با 

 

 3ظرفیت كار هوازي-10-1-2

                                                      
1. Production Training. 

2. Maintenance Training. 

1.  Aerobic Work Capacity 

2. Armstrong      

3. Astrand&Rodahl 

4. Larsen et al. 
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اندو شدهی آمادگی قلبی تنفسی افراد معرفی کنندهی ارزیابی هاخصشادو عامل به عنوان بهترین         

این دو عبارتند از: توانایی اجرای کار هوازی و سطس توان هوازی یا حداکثر  رندیگیمبه کرار مورد استفاده قرار 

و ناگتتتل  )(3،2002و همکتتتاران الرستتتن )(21968آستتتتراند، )(11998آمستتتترانگ، )اکستتتیژن مصتتترفی

در  دهرونتشیپبه طور و . بیشترین مقدار اکسیژنی که بدن در طی بیشترین تالش دینامیک (4،1984همکاران

 رستاندیمبته مصترف  هتابافتدر و دیتنمایمدر واحتد زمتان از اتمستفر کستب و گروه عضالت بتزرگ فعتال 

max2Vo فاکتورهتای زیتادی وجتود دارد (1998کنت، )(1995 بیست،)(2000و همکاران،  هاولی) گویند .

ی هاتیمحتدودیی کته در زمینته فاکتورهتا. نقتش بعضتی از ندینمایمکه حداکثر اکسیژن مصرفی را محدود 

 انتدنموده( گزارش 1997در حال حاضر وجود دارند نامشخص مانده است. بیت و همکاران ) max2Voنییتع

عامل اصتلی  توانندیمو خون( در انتقال اکسیژن به عضالت فعال  هاهیر که توانایی سیستم قلبی تنفسی )قلب،

 باشد. max2Voدر محدودیت 

 

 شدت تمرین-2-1-11

بته تغییترات  توانیهتامآناز جملته  کنتدیمی بدنی تغییرات بسیاری در بتدن انستان ایجتاد هاتیفعال

 )تگی دارداز هر چیز بته شتدت تمترین بست ی اشاره کرد. مزایای فیزیولوژیکی تمرینات ورزشی قبلکیولوژیزیف

ا تتراکم یزان قدرت محرف ی. شدت تمرین یکی از متغیرهای مهم تمرین است و به م(1387ایزدی و همکاران،

و اغلتب شتدت بته صتورت کیفیتت تتالش ورزشتکار در نظتر گرفتته  گترددیمکار در هر واحد زمان اطتالق 

تمرین بیشتر  بیشتر باشد شدت کندیم. هر قدر مقدار کاری که فرد در واحد زمان اجرا (1999)بومپا, شودیم

 . شدت ردیگیمی عصبی است که ورزشکار هنگام تمرین به کار هاکیتحر، شدت تمرین نتیجه شدت شودیم

                                                                                                                                                            
5. Nagel et al. 
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Determination of the aerobic threshold by the Dmax method  

Marefat Siahkouhian1 

 

Abstract 

Aim: The aim of this study was to determine the aerobic threshold by means of 

the maximum distance method (Dmax) based on HRPC in active young men. 

Methodology: In a laboratory trial, 30 active young men were selected on a 

targeted basis as subjects and studied. The aerobic threshold of the subjects was 

determined by means of two methods using respiratory gas analysis as the 

criterion method and maximum distance model based on HRPC. Bland – Atmann 

plots, Pearson Correlation Coefficient and Paired Sample T-test were used for 

data analysis. Results: The aerobic threshold of all of the subjects were obtained 

by by the means of the heart rate performancr curve (HRPC) using ths Dmax 

method. However, supplementary results revealed that moderate agreement exist 

between two methods. Similarly, significant but moderate correlations observed 

between two models, while there was no significant differences exists between 

two methods. Conclusion: According to this results, it can be concluded that 

using the heart rate method (HR) for determining the aerobic threshold may be 

useful. Therefore, instead of time cosuming as well as expensive methods, this 

simple and inexpensive methods can be used. 

Key Words: Aerobic threshold, Maximum distance method (Dmax), HRPC 
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