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 چکيده

ر طاو  دب، نقطه انحراف از ارتباط خطي بين ضربان قلب و بار کاار اتات کاه نقطه شکست ضربان قل

 ن دویادن تاااز اجراي این تحقيق مطالعه و بررتي پایایي مادت زمااهدف یک بار کار فزاینده رخ مي دهد. 

نفار از  15( پسران جوان فعا  باود. در ایان راتا ا،  تعاداد HRDPبازماندگي در نقطه شکست ضربان قلب )

جام ا در دو مرحله انات اندارد تمریني درمانده تاز نوارگردان ر تاله ان خاب و پروتکل 25تا  19ن فعا  مردا

ه هااي تمریناي باا اتا فاده از تلاکالهاا در طاو  اجاراي پروت. تغييرات ضاربان قلاب فعاليات وزمودنيندداد

اد کاه دوهش حاضار نشاان ن ایج پا شد. ( لحظه به لحظه ثبت Polar Vantage Sport Tester XLم ري)

بااییي  ایاایي( پسران جوان فعاا  از پHRDPمدت زمان دویدن تا بازماندگي در نقطه شکست ضربان قلب )

ت تمریناا، HRDPبار اتااس مادت دویادن در بر اتاس یاف ه هاي این پا وهش ماي تاوان  برخوردار اتت.

  ورزشي افراد جوان فعا  را برنامه ریزي نمود.

 . وت انه بي هوازي، نقطه شکست ضربان قلب، ایایي پروتکلپ: واژگان كليدي
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 مقدمه

 اثربخشي بهينه تمرینات ورزشي، چه در بعد همگاني و چه در بعد قهرماني، از اهميت زیادي برخوردار اتت.

ي گذش ه در طو  دو دهه اتت. شياثربخشي تمرینات ورزخود عامل تعيين کننده در شدت مطلوب تمریني 

( معطوف HRM)1ي پ وهشگران علوم ورزشي به ارزیابي و تنجش لحظه به لحظه ضربان قلبتوجه همه

نماید. هاي عيني ارزیابي و تنجش ضربان قلب روز به روز پيشرفت ميشده اتت. به همين ترتيب روش

هاي م وتط )بار کار تغييرپذیري ضربان قلب تا شدتي هاي بار فزاینده، دامنهعالوه بر این، در طو  وزمون

چنين حاکي اتت که شود. شواهد علمي همیابد و پس از این شدت، ثابت ميم وتط( به تدریج کاهش مي

در مطالعات کوتاه مدت در طو  یک فعاليت فزاینده، افراد تمرین کرده در مقایسه با افراد تمرین نکرده، از 

بایتري برخوردار هس ند. از طرف دیگر در برخي از مطالعات طولي و بلند مدت  تغييرپذیري ضربان قلب

در حالي که تعدادي  ،یابدي تغييرپذیري ضربان قلب پس از تمرین افزایش مينشان داده شده اتت که دامنه

شده اتت باشد. در این رات ا، نشان داده دیگر از مطالعات طولي حاکي از ثبات تغييرپذیري ضربان قلب مي

الشعاع قرار تواند ن ایج را تحتتواند یکي از عوامل مهمي باشد که ميهاي تمریني ميکه مدت برنامه

 (.2003، 2دهد)وچن و جوکندراپ

 بيان مسئله

براي ارایه برنامه هاي تمریني با شدت بهينه، مورد توجه پ وهشگران  (HRDPنقطه شکست ضربان قلب ) ات فاده از

ي انحاراف ضاربان قلاب از خاط (، در واقع نقطهHRDPي شکست ضربان قلب)ع شده اتت. نقطهعلوم ورزشي واق

                                                 
1 . Heart Rate Monitoring  

2 . Achten J, Jeukendrup, A. 



 

دهاد. در ایان باشد که در طو  یاک باار کاار فزایناده رخ ميمس قيم در بررتي ارتباط بين بار کار و ضربان قلب مي

باه عناوان  HRDP چنين ترعت حرکت ورزشکار درو هم HRDPرات ا، نشان داده شده اتت که ضربان قلب در 

 (.  2010شود)فولک، گيري قرار گرف ه و در نهایت شدت کار تنظيم ميمالك تصميم

اي باراي تنظايم شادت برناماه ها HRDPگرچه مطالعات طولي نسب اً گسا رده ایاي در خصاوس اتا فاده از 

ي وتا انه در تعيين HRDPتمریني صورت گرف ه اتت، با این حا ، مطالعات عرضي )کوتاه مدت( براي ات فاده از 

د جاوان ه در افاراکاتهویه نيز در گس ره وتيعي به اجرا درومده اتت. در این رات ا، ن ایج یک تحقيق نشان داده اتت 

گيري شده در اندازه 2Voي تهویه با گيري شده در وت انهاندازه 2Vo( بين r=94/0هندي)بنگالي( همبس گي باییي)

HRDP   ،ي خوبي براي گویي کنندهتواند پيشي شکست ضربان قلب از خط راتت مينقطهوجود دارد.  از این رو

 (. 2008هوازي باشد)فل، ي بيانهي تهویه و در ن يجه وت تعيين وت انه

هم الك هاي ممطالعات حاکي از ون اتت که مفهوم مرتبط با نقطه هاي شکست مانند وت انه او  و دوم، از م

، تايلر 2006تايلر و زرلناد  کن ر  شدت تمرین و فعاليات بادني محساوب ماي شاود ) و ات انداردهاي طالیي براي

در ا ، ح. با این (2015و  2014، تانسين و همکاران 2014، مونوز و همکاران 2011، ولگروي و همکاران 2010

ي مادت اتات، ولا يحالي که بروورد و تعيين وت انه بي هوازي در بين ورزشکاران و افراد فعا ، براح ي قابل شناتای

شان دادناد کاه . فواد و همکارانش ن)2017هافمن و جرارد زمان  دویدن تا بازماندگي بشدت م غير و م فاوت اتت )

ون اتت  ع حاکي اززمان واماندگي در وت انه بي هوازي و ميزان یک ات از پایایي باییي برخوردار نيست. این موضو

تا انه باي ب ناي بار ومهنوز در هاله ایي از ابهام بوده و نماي تاوان تمارین را  که تجویز برنامه هاي تمریني منحصربفرد

 (.2017ن شخصي تجویز نمود )فواد و همکارا هوازي به طور

ن باه داده در بروورد شدت برنامه هاي تمریني، ویاا ماي تاواHRDP حا  تئوا  این اتت که با توجه به اهميت

ب ه باه مطالابا توج خ لف در بازه هاي زماني مخ لف، اطمينان داشت؟ هاي حاصل از کاربرد پروتکل هاي تمریني م

ا هادف با، پا وهش حاضار ارائه شده و ادبيات نه چندان همگن در خصوس پایایي مدت زمان دویدن تا بازمانادگي

اجارا  باه ( پساران جاوان فعاا HRDPبررتي پایایي مدت زمان دویدن تا بازماندگي در نقطه شکست ضربان قلب )

   اهد ومد.درخو



 

 پژوهش تو اهمي ضرورت

حا  حقيق، درت پيشينهوید. باتوجه به اصویً هر پ وهشي براي پاتخگویي به یک تئوا  اتاتي به اجرا درمي

هوازي طراحي و ارائه با هدف بروورد وت انه بي HRDPيين هاي تمریني نسب ًا زیادي براي تعحاضر پروتکل

بانچ و  ، 1993زاکاروگيانيس و همکاران   ، 1991و همکاران ماهون  ،1995جونز و داتت )شده اتت

، پوکان و 1998، بوندر و همکاران 1994، تورلند و همکاران 1994هافمن و همکاران  ، 1995همکاران 

ن ، دروگ ي و همکارا1988توکماکيدیس و همکاران ، 1993، پوکان و همکاران 1999همکاران 

، 1989، بارالکي و همکاران 1998نيکوییزیک و همکاران ، 1992، توکماکيدیس و همکاران 1986

شناتي ودن روشببا این حا ، باتوجه به تنوع و غيردقيق   (.1995جونز و داتت ، 1988گيسل و همکاران 

 . مورد توجه قرار نگرف ه اتتتمریني هاي پروتکل پایایي مطالعات به عمل ومده، تاکنون 

ي تهویه وبه عبارت دیگر، در تعيين وت انه HRDPات فاده از  مطالعات عرضي )کوتاه مدت( براي

(. 2007خواني دارد )وبراي و کومار، ي یک ات کاربرد داش ه و با ون همهوازي یا وت انهي بيتعيين وت انه

( 1996اي غيرمعمو  که توتط کانکاني و همکارانش)گرچه برخي از پ وهشگران از پروتکل چند مرحله

اند )بودنر هاي دیگري را به کار گرف هبود، ات فاده کردند، بااین حا ، اکثر تحقيقات پروتکلابداع شده 

اند. در پيشينه ات فاده کرده 1از نظریه اتکينر و ماکللن HRDP(. مقایت مخ لف براي تعيين 2000

( و در 2008ل ي تحقيقات دیده نشده اتت )فدر همه HRDPهوازي و ي بيزمان وت انهتحقيق، ظهور هم

(. از طرف دیگر 2010هوازي ن ایج ضد و نقيض وجود دارد )فولک ي بيپایایي و ارتباط با اع بار وت انه

کيلوم ر در تاعت( و وت انه  1/2±3/16) HRDPپ يت و همکارانش نشان دادند که ترعت دویدن در 

داري با ( و تفاوت معنيn=11؛ r=95/0کيلوم ر بر تاعت( همبس گي باییي دارد) 4/16±3/2تهویه )

ضربه در دقيقه؛ وت انه  HRDP 7/7±178یکدیگر ندارند. همچنين ن ایج مشابه در مورد ضربان قلب )

                                                 
1. Skinner & Mclellan 



 

( به دتت ومد. به نظر مي رتد عوامل م عددي مانند نوع n=11؛ r=79/0ضربه در دقيقه؛  180±9/9تهویه 

 ه و نوع ات فاده از داده ها  در تعيين(، الگوي ریاضي مورد ات فاد2006پروتکل تمریني )گریزي 

HRDP ( از عوامل مهم در تنوع یاف ه ها مي توانند به حساب بيایند. بنابراین، قابليت 2000)بودنر

هوازي، به دليل وجود ن ایج مخ لف در پيشينه تحقيق هنوز براي تنجش وت انه بي HRDPتکرارپذیري 

هوازي به عنوان یک روش تاده و قابل و تعيين وت انه بي براي ارزیابي HRDPکامالً روشن نيست. گرچه 

 اجرا معروف شده اتت.  از این رو، اجراي تحقيق حاضر از ابعاد زیر ضرورت خواهد داشت: 

  معرفيHRDP ي.به عنوان روشي پایا و غيرتهاجمي براي تعيين دقيق وت انه بي هواز 

  جایگزیني روشHRDP به جاي مد  خون گيري و پرهزینه. 

 پژوهشهدف ا

 هدف كلي

 هدف از اجراي پ وهش حاضر، بررتاي پایاایي مادت زماان دویادن تاا بازمانادگي در نقطاه شکسات ضاربان قلاب

(HRDP پسران جوان فعا ) .خواهد بود  

 اهداف وی ه این تحقيق به صورت ذیل م رتب خواهد بود:  اهداف ویژه:

 ا .( پسران جوان فعHRDPربان قلب )مدت زمان دویدن تا بازماندگي در نقطه شکست ض تعيين -1

 ( پسران جوان فعا .HRDPضربان قلب م ناظر با نقطه شکست ضربان قلب ) تعيين -2

 ( پسران جوان فعا .HRDPترعت دویدن در نقطه شکست ضربان قلب ) تعيين -3

  وان فعا ( پسران جHRDPپایایي مدت زمان دویدن تا بازماندگي در نقطه شکست ضربان قلب ) تعيين -4

  ( پسران جوان فعا HRDPپایایي ضربان قلب در نقطه شکست ضربان قلب ) عيينت -5

 .( پسران جوان فعا HRDPتعيين پایایي ترعت دویدن در نقطه شکست ضربان قلب ) -6



 

 ف واژه ها و اصطالحات فنيتعاری

 

 (HRDP) نقطه شکست ضربان قلب 

کند، ضربان قلب افزایشي ن افزایش پيدا ميبه هنگام انجام یک فعاليت یا یک کار معين که به تدریج بار و

زمان با افزایش بار کار، شود. تپس منحني افزایش ضربان قلب از خط مس قيم همدر طو  انجام کار ثبت مي

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

)کانکاني  شود( ناميده ميHRDPي شکست ضربان قلب)ه تحت عنوان نقطهشود کخط راتت منحرف مي

 . (19851و همکاران 

 (Dmax) روش بيشترین فاصله 

 ي انحراف ضربان قلب از خط راتت به عنوانزمان با افزایش بار کار نقطهدر روش بيش رین فاصله، هم

یگر، دو ان هاي منحني ضربان قلب توتط (. به عبارت د2000گيرد )بوندر و همکاران مالك عمل قرار مي

ي هبه عنوان نقطشود و بيش رین فاصله منحني ضربان قلب از خط راتت یک خط راتت به هم م صل مي

 (.1999همکاران  ، کارا و1992مکاران گيرد )چنگ و همورد توجه قرار ميشکست ضربان قلب 

 آستانه بي هوازي

( نيز تعریف شده اتت که با اتيدوز 2VOیا ميزان اکسي ن مصرفي ) هوازي، به عنوان شدت کاري بيوت انه

(.  منظور 1998 2کویپرزباشد)ميرات در تباد  گازهاي تنفسي مرتبط وتازي شروع شده و با تغييتوخت

 نقطه شکست ضربان قلب مي باشد که با ات فاده از روش بيش رین فاصله  ازوت انه بي هوازي در این تحقيق

(Dmax) ين مي شود.تعي 

                                                 
1 . Conconi et al.  

2 . Kuipers 



 

 maxDمدل 

باشاد. در ( ميMaximumباه معنااي حاداکثر) Maxو  Distanceبه معنااي مساافت  maxD ،Dدر مد  

ي شکست ضربان قلب از خط مس قيم در منحني ضربان قلب ا زمان)کاه شادت کاار واقع در این مد ، نقطه

ني ضربان قلاب ا زماان، گر در منحگيرد. به عبارت دیار ميیابد( مالك عمل قردر ون به تدریج افزایش مي

شاود. ي منحني افزایش ضربان قلب با ات فاده از یک خط راتت باه همادیگر وصال مياولين و وخرین نقطه

ن ومودي بار عونگاه بيش رین فاصله بين این خط ترتيم شده و منحني ضربان قلب ا زمان محاتبه شده و خط 

باشاد، از ي شکست ضربان قلاب ميیا نقطه HRDPي هندهشود. محل تالقي این خط عمود نشان دوارد مي

رد هاا واXها به محور Yها و خطي به موازات محور Yها به محور Xخطي به موازات محور  HRDPمحل 

ي عملياات شود. یزم به ذکر اتت که همهتعيين مي HRDPي شود، و در ن يجه ضربان قلب معاد  نقطهمي

هوازي باا اتا فاده از ي بيو براي تعيين وت انه شود يهاي رگرتيون انجام مو معادله افزاربای با ات فاده از نرم

هاوازي ي بي، کافي اتت که ضربان قلب را زمان کار فزاینده در اخ ياار داشا ه باشايم تاا وتا انهmaxDمد  

 .(1996)کارا و همکاران  وزمودني را محاتبه نمایيم

 ي هوازيآستانه

هاوازي، ميازان یک اات ي بيار کار از شدت پایين به شدت بای، پايش از ورود باه وتا انهبه هنگام افزایش ب

باه طاور نام ناتاب افازایش  2VE/VOچناين ( و هم1LTPمو  در لي ر افزایش یاف اه)ميلي 2خون تقریباً از 

زي، ميازان هاواي بي. در حاالي کاه در وتا انهشاود هوازي تعریاف مايي بيیابد که تحت عنوان وت انهمي

واتارمن باید)افزایش بيش ري مي 2E/VOV( و 2LTPمو  بر لي ر بایتر رف ه)ميلي 4یک ات خون از حدود 

1987.) 



 

 1منحني عملکرد ضربان قلب

گویناد. باه تغييرات ميزان ضربان قلب در منحني ضربان قلب ا فشار کار را منحني عملکرد ضاربان قلاب ماي

نحناي مه عناوان ک کار تمریني با شدت فزاینده، تغييرات منحني ضربان قلب باعبارتي دیگر به هنگام انجام ی

حني عملکرد ضربان قلاب حالات ، منHRDPگيرد. معمویً پس از عملکرد ضربان قلب مورد توجه قرار مي

 .(2000)بوندر  یابديمها ادامه Xگيرد و به صورت موازي با محور فالت به خود مي

  2ماندگي اراديدر

از بازماندگي ارادي، حال ي اتت که وزمودني یا ورزشکار به هنگام اجراي پروتکل تمریناي احسااس منظور 

کناد. بازمانادگي شود که توانایي ادامه فعاليات را نادارد و لاذا فعاليات خاود را قطاع ميکند و م وجه ميمي

تواناد کناد، مياهده ميارادي توتط خود وزمودني یا مربي)یا محقق( که عالئم خس گي را به طور عيني مشا

 .(1997)جونز و داتت  ي فعاليت م وقف شودتشخيص داده شده و ادامه

                                                 
1 . Heart Rate Performance Curve (HRPC) 

2 . Volutional Exhaustion  
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 مقدمه 

ریزي باراي تعياين شادت ( باه عناوان مالکاي باراي ارزیاابي و برناماهHRDP) ي شکست ضربان قلبنقطه

ي (، در واقاع نقطاهHRDPي شکسات ضاربان قلاب)نقطاه رد ات فاده واقع شاده اتات.تمرینات هوازي مو

باشد که در طو  یک باار انحراف ضربان قلب از خط مس قيم در بررتي ارتباط بين بار کار و ضربان قلب مي

و  HRDPدر این رات ا، نشان داده شده اتت که ضربان قلب در  (. 2004، 1دهد)گوشکار فزاینده رخ مي

گيري قرار گرف ه و در نهایات شادت به عنوان مالك تصميم HRDPچنين ترعت حرکت ورزشکار در مه

ي تحقيقي خود نشان دادند که انجاام تمارین در مطالعه (2006) 2د. کورمري و همکارانششوکار تنظيم مي

ود ( براي بهب%100( ضربان قلب و با ترعت حرکت )ترعت دویدن( صددرصد)%100با شدت صددرصد)

باشد)به دليل افازایش تاطوك کاورتيزو  و تر و مفيدتر ميهاي توخت و تازي با شدت بای، مناتبظرفيت

 40ي دویدن با صددرصد ترعت به مادت اتيدیک يک(. در عين حا  بایس ي توجه داشت که حفظ و ادامه

اتات کاه انجاام تمارین باا  چناين حااکي از ونهاي ونان همیاف ه ها کار دشواري اتت. دقيقه براي وزمودني

درصد ضربان قلب بيشينه، با توجاه باه هموتا انه کاورتيزو  و اتايدیک يک، باراي بهباود و پيشارفت در 90

باشد؛ و در نهایت این که انجام تمرین باا هاي هوازي و انجام حجم باییي از تمرینات مفيد و مؤثر ميظرفيت

ي ضربان قلب، روش خوبي براي کن ار  شادت تمارین لحظهضربان قلب ثابت با ات فاده از تنجش لحظه به 

 دهند.ها و ورزشکاراني اتت که بدون فاصله ات راحت به کار خود ادامه ميوزمودني

                                                 
1 . Ghosh 

2 . Cormery et al.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1482198


 

ي تهویه به اجرا درومده اتات. در تعيين وت انه HRDP( براي ات فاده از مطالعات عرضي )کوتاه مدت

خاواني ا ون همکااربرد داشا ه و با ي یک ااتهوازي یا وت انهبيي نهي تهویه براي تعيين وت اکه وت انه چرا

ساا گي تحقيااق نشااان داده اتاات کااه در افااراد جااوان هناادي)بنگالي( همبیااک دارد. در ایاان راتاا ا، ن ااایج 

وجاود  HRDPگيري شده در اندازه 2Voي تهویه با گيري شده در وت انهاندازه 2Vo( بين r=94/0باییي)

قلاب از خاط راتات  ي شکسات ضاربانکاه نقطاهشاده اتات گيري ن يجه این یاف ه، چنين توجه به  با دارد. 

هاوازي باشاد)وبراي و ي بيي تهویه و در ن يجه وتا انهي خوبي براي تعيين وت انهي کنندهگویتواند پيشمي

 (.2007کومار، 

 HRDP شناسي سنجشروش

ص عيني از عملکرد تمرینات زیربيشاينه اخ( به عنوان شHRPCي شکست منحني عملکرد ضربان قلب)نقطه

ي انحاراف ضاربان قلاب قطه(، در واقع نHRDPي شکست ضربان قلب)مورد توجه قرار گرف ه اتت.  نقطه

خ رباشاد کاه در طاو  یاک باار کاار فزایناده از خط مس قيم در بررتي ارتباط بين بار کار و ضربان قلب مي

شاامل  HRDPهااي مرباوط باه ، پ وهشکاارانشنکاني و همبه دنبا  مطالعات کا(. 2004دهد)گوش، مي

هاي مخ لف ورزشي به صورت ميداني و وزمایشگاهي ادامه یافات. برخاي مطالعات تحقيقي مخ لف در رش ه

تار و هدفمنادتر هسا ند. پروتکال هااي دیگار، عينيدر مقایساه باا روش HRDPها در محاتابه از این روش

HRDPالفاات رخي اخ ر کار در ون به تدریج افزایش یابد؛ با این حا ، وجود ب، نيازمند وزموني اتت که با

باانچ و همکااران  )انگيز کارده اتاترا بحا  HRDPمربوط باه روش در باين تحقيقاات مخ لاف، مفهاوم 

1988.) 

انحاراف معياار تاني  ±تمارین )باا مياانگين مارد بي 32( نشان دادناد کاه در 1999کارا و همکارانش )

، CUSUMهوازي )روش رگرتيون خطي، ي بيهاي مخ لف تعيين وت انهدر بين روش تا ( 2/1±6/20

maxD  و روش ترکيبيCUSUM  وmaxD روش )maxDبوده و بایترین مقدار همبس گي ترین روش، دقيق



  

 

هاوازي، ي بيهاي مخ لاف ماورد اتا فاده باراي تعياين وتا انهدارد. با این حا ، بين روش 1عروش مرجرا با 

گيري کردناد کاه داري مشاهده نشد. با توجه به ن ایج حاصله، کارا و همکاارانش چناين ن يجاهف معنياخ ال

هوازي مورد ات فاده قرار گيرند، با این ي بيتواند براي تعيين وت انههاي مورد ات فاده ميي روشگرچه همه

مورد ات فاده  maxDروش همراه با  CUSUMباشد. زماني که روش مع برترین روش مي maxDحا  روش 

 (.1997فرناندز یابد)گيري افزایش ميگيرد، اع بار اندازهقرار مي

خطاي و  ،ضربان قلب به یک بار کار فزایناده باه روي چارخ کارتانج نشان داده شده اتت که پاتخ    

 ي شکسات ضاربان قلاب باه خاوبي ارائاه نشادهیکنواخت نيست، در عين حا  توضيح فيزیولاوژیکي پدیاده

ي شکسات ضاربان علت چنين پاتاخي در ضاربان قلب)نقطاه (. این محققان2005اتت)هافمن و همکاران، 

 (2001)دهناد. باه هماين ترتياب هاافمن و همکاارانشنسابت مي 1قلب( را به جایگاه ودرنو تپ ورهاي ب ااا

ه قارار توجاضربان قلب نشان براي کن ر  شادت تمارین ماورد  ربان قلب بيشينه را که تحت عنوان درصد ض

اناد. در ایان راتا ا، ونهاا ي شکست منحني عملکرد ضربان قلب معرفي کردهگيرد، به عنوان تابعي از نقطهمي

هاي م فااوتي را از هاا پاتاخباشاد و وزمودنينشان دادند با توجه به این که پاتخ ضربان قلب یکنواخات نمي

 شاخيص داده نشاود و از مقاادیر واقعاي باایتره درت ي تبدهند، ممکن اتت ضربان قلب نشان خود نشان مي

 بروورد شود.

ده تواني با ات فاده از افزایش تارعت حرکات)در چنين افزایش برونها و همگرم کردن کامل وزمودني

ماورد ده تاواني و ضاربان قلاب رتباط بين باروندر دقيقه( براي تعيين ا رهاي کارتنج، افزایش مقدار دوچرخ

ناپذیر نشان داده شده اتت. به همين ترتيب ي شکست ضربان قلب، اج نابیگر، وقوع نقطهو به عبارت دنياز 

باشاد)گرازي، ي شکست ضربان قلب خيلي مهم و اثرگاذار ميالگوي ریاضي مناتب نيز در تعيين دقيق نقطه

2005.) 

                                                 
1 . Criterion Method 



 

 يجاه رتايدند باه ایان ن (2002)ي تهویه، بوندر و همکارانشو وت انه HRDPي ارتباط بين در مطالعه

در  نسبت به مقادیر ضربان قلب و حجم اکسي ن مصارفي HRDPکه ضربان قلب و جسم اکسي ن صرفي در 

داري ندارد. از این رو، باا توجاه باه ایان تواران تمرین کرده تفاوت وماري معنيي تهویه در دوچرخهوت انه

 گرفت.  شدت تمرین بهرهتوان براي تنظيم و کن رمي HRDPتوان از ضربان قلب ها ميیاف ه

(، باا اتا فاده از پروتکال تمریناي باه روي ناوارگردان HRDPي شکست ضاربان قلاب)در تعيين نقطه

دهاد، ماورد رخ مي 1ي شکساتچنين ترع ي کاه در ون نقطاههاي با ترعت بایي نوارگردان و همپروتکل

مرین کرده دو ناوع پروتکال تمریناي بار مقایسه و بررتي قرار گرف ه اتت. در این رات ا، دوندگان جوان و ت

 روي نوارگردان را به صورت زیر انجام دادند:

ي یک کيلاوم ر بار تااعت در طاو  یاک الف( پروتکل ات اندارد )افزایش ترعت نوارگردان به اندازه

 دقيقه تا حالت بازماندگي(

ثانياه تاا  30در طاو  ي یک کيلوم ر بر تااعت ب( پروتکل تریع )افزایش ترعت نوارگردان به اندازه

 حالت بازماندگي(

تعيين شاده در دو پروتکال ماذکور )پروتکال  HRDPن ایج کار این پ وهشگران حاکي از ون بود که 

( و شباهت زیادي باه همادیگر دارد. r=92/0ات اندارد و پروتکل تریع( همبس گي بسيار باییي با هم داش ه)

ي شکسات تواند در تعيين نقطاهگيري نمود که هر دو پروتکل ميتوان ن يجهبا توجه به ن ایج حاصله چنين مي

تواند در بين دوندگان تمرین کرده ماورد ( مورد ات فاده واقع شود و پروتکل تریع ميHRDPضربان قلب)

 (. 2007، 2ات فاده قرار گيرد)تن يجا و همکاران

                                                 
1 . Speed of Deflection 

2 . Sentija et al. 



  

 

 HRDP يهاي محاسبهروش

، تاليني 1993) زاکاروگيانيس و همکااران باشديم HRDPهاي تن ي تنجش روش بصري یکي از روش

، فوتا ر 1997 1، پ يت و همکااران1994، تورلند و همکاران 1985، ریبيرو و همکاران 1986و همکاران 

 (.1973، واتارمن و همکااران 1989، بارالکي و همکاران 1998، کویپرز و همکاران 1999 2و همکاران

با این حا ، روش خيلي دقيقي نيست. بر هماين اتااس، انحاراف گرچه این روش خيلي تاده و راحت اتت، 

HRPC (هميشه مشخص و معلوم نبوده )و  ، توکماکيادیس(1985ریبيارو و همکااران  )منحني ضربان قلب

 HRDPگيري نادرتات اي موجاب انادازهي انحراف به صورت مشااهدهمشکالت مربوط به تشخيص نقطه

( را بااين روش کااامپيوتري و روش r<94/0همبساا گي باااییي)( 6199)  3شااود. بااایرین و همکااارانشمي

اي نياز به صاورت مشااهده HRDPاي گزارش کردند؛ از این رو پيشنهاد کردند که تجزیه و تحليل مشاهده

 گر مجرب انجام شود.تواند توتط افراد مشاهدهمي

ز روش بصاري در مقایساه باا باا اتا فاده ا HRDPگيري با این حا  ونها نشان دادند که تنجش و اندازه

روش وناليز کامپيوتري، روش مطمئن و قابل اع مادي نبوده و مشکالتي به همراه دارد، به وی ه زماني که فارد 

ي کافي برخوردار نباشد. در هار صاورت بایاد توجاه داشات کاه مقاادیر از تجربه HRDPي مشاهده کننده

مشاهده شده در روش وناليز کامپيوتري باوده اتات. باه مشاهده شده در روش بصري بسيار نزدیک به مقادیر 

توان گفت که دقت اطالعات به دتت ومده با ات فاده از روش بصري، با توجه باه تجرباه طور کلي چنين مي

 (.1989 4پروبست و همکارانفرد مشاهده کننده، م غير اتت)

                                                 
1 . Petit et al. 

2 . Foster et al.  

3 . Ballarin et al. 

4 . Probst et al.  



 

ي ایاان خصااوس معادلااهارائااه شااده اتاات. در  HRDPهاي ریاضااي نيااز بااراي تعيااين و شناتااایي مااد 

، بونادر و 1992) چنگ و همکااران  ( و عمليات لجس يکي1996کارا و همکاران ي ته)رگرتيون درجه

ماورد اتا فاده قارار گرف اه  HRPCدر تفسير انحراف طبيعاي  (1998، پوکان و همکاران 1998همکاران 

هااي اری م ضربان قلاب )دادهاز مش ق او  لگ HRDPاتت. روش عمليات لجس يکي براي شناتایي و تعيين 

کند. گزارش شده اتت که این روش عيني و کاربردي اتت، چراکه مربوط به نقاط ضربان قلب( ات فاده مي

HRDP شود در مقایسه با روش هاي کامپيوتري محاتبه ميکه توتط معادیت ریاضي و با ات فاده از برنامه

 باشد.بصري از دقت عمل بيش ري برخوردار مي

ي شکست ضربان قلب را به صاورت شود، نقطهبه کار برده مي HRPCهایي رگرتيون که براي نيکتک

) دي وایات و  ي خطايهاا شاامل رگرتايون تاادهدهناد. ایان تکنيکقارار مي تار در اخ ياارتر و عينيدقيق

 2هاي رگرتايون خطاي ، ماد (1986، دروگ اي و همکااران 1991، ماهون و همکااران 1997همکاران 

 و، توکماکياادیس 1997، پ ياات و همکاااران 1995، بااانچ و همکاااران 1996کااارا و همکاااران ) عاااملي 

 باشد.ي( م1998کویپرز و همکاران و تجزیه و تحليل تک عاملي و دو عاملي لگاری مي) (1992همکاران 

ظر باید مدن HRPCشود، ماهيت ات فاده مي HRDPزماني که از رگرتيون خطي براي تنجش)تعيين( 

هاي (. در صورتي که شيب خط رگرتيون اطالعات مرباوط باه ضاربان1999پوکان و همکاران قرار بگيرد)

قلب اوليه را نيز در برگيرد)شيب خط رگرتيون بين ضربان قلب و کار انجام شده(، شيب خاط رگرتايون از 

پوکان و همکااران شاود)تخمين زده مي 1بيش از حد واقعي HRDPها م أثر خواهد شد و در ن يجه این داده

1999.) 

 

 

                                                 
 شرد  هره  آ  ا زبتر ز عمليات لجستيكي به يك سري  ز  عمليرات زقرمي  ي

شد  و سپس ز   نها  شرت  ها   يبدط به ضيباا قلب  حاسبه  يلگاآيتم  ز ه

 خدزه  بد ) حق (. 2aبيزبي با  2aشد   ثمً  شت  زول گيفته  ي

1 . Overestimation  
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Abstract 

The heart rate deflection point (HRDP) is a deviation point at the linear relationship 

between heart rate and work load is evinced during progressive incremental 

exercise testing. The purpose of this study was to Survey on the reliability of the 

running time to exhaustion in the Heart Rate Deflection Point (HRDP) among 

avctive young men. Fifteen active young males aged 19 – 25 completed a maximal 

treadmill test during two separate phases. During protocol, Polar Vantage Sport 

Tester XL was used to monitor heart rate performance throughout the protocol. Our 

results showed the reliability of running time to exhaustion in the Heart Rate 

Deflection Point (HRDP) among avctive young men.  According to this study 

results, training programe of the active young men can be orgnaised by the means 

of the running time in the HRDP.  

Key Words: Protocol Reliability, Heart Rate Deflection Point (HRDP), Anaerobic 

Threshold. 
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