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 چكيده

(، در واقع نقطه انحراف از ارتباط خطي بين ضربان قلب و بار کار است HRDPن قلب)نقطه شکست ضربا

بهينه سازي پروتکل تمریني از اجراي این تحقيق هدف که در طول یک بار کار فزاینده رخ مي دهد. 

در این راستا،   بود.  درمانده ساز نوارگردان براي وقوع نقطه شکست ضربان قلب در مردان جوان فعال

درمانده ساز  هاي تمرینيپروتکلچهار نوع از  ساله انتخاب و 24تا  20نفر از مردان فعال  15عداد ت

پروتکلي که در آن سرعت نوارگردان در هر دقيقه نيم کيلومتر بر ساعت  -1) انجام دادندنوارگردان را 

ر بر ساعت افزایش پروتکلي که در آن سرعت نوارگردان در هر دقيقه یک کيلومت -2افزایش مي یافت، 

پروتکلي که در آن سرعت نوارگردان در هر دقيقه یک و نيم کيلومتر بر ساعت افزایش مي  -3مي یافت، 

 .پروتکلي که در آن سرعت نوارگردان در هر دقيقه دو کيلومتر بر ساعت افزایش مي یافت( -4یافت، و 

نده ساز، خونگيري با هدف سنجش هاي تمریني درماپس از اجراي پروتکلقبل و همزمان، بالفاصله 

تمریني هاي ها در طول اجراي پروتکلآزمودني تغييرات ضربان قلب فعاليتصورت گرفت.  الکتات خون

نتایج نشان  شد.لحظه به لحظه ثبت ( Polar Vantage Sport Tester XLبا استفاده از تله متري)

همچنين یافته ها نشان  رخ مي دهد.ن قلب که در هر چهار نوع الگوي بار دهي، نقطه شکست ضرباداد 

که در آن سرعت نوارگردان در هر دقيقه دو کيلومتر بر  پروتکلينقطه شکست ضربان قلب تنها در داد که 

با توجه به نتایج حاصله  (.P≤0.01ساعت افزایش مي یافت، با سه پروتکل دیگر تفاوت معني داري دارد )
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 مقدمه 

ریزي دقيق شدت تمرینات، یکي از موضووعات مهوم و موورد توجوه  هوازي براي برنامهي بيتعيين آستانه

انگيزترین مباحو  در حووزه علوم پژوهشگران و متخصصان علوم ورزشي بوده است، چرا که یکي از بحو 

چنو  و همکواران،  )ي اسوت  و هاي فيزیولوويیکي کمهوازي با استفاده از شاخصورزش، برآورد آستانه بي

1992)1. 

ي هاي مختلفي از جمله روش سنجش مستقيم ميزان الکتات خوون و روش آسوتانهاز این رو، روش

تهویه براي تعيين آستانه بي هوازي از سال هاي پيش مورد استفاده واقع شده است. نظر به این که روش 

هووازي ي بيي تهویوه، عمومواب بوراي تعيوين آسوتانهسنجش مستقيم ميزان الکتات خون و روش آستانه

ان علوم ورزشي قورار هاي جایگزین مورد توجه پژوهشگرباشد؛ لذا، روشگير ميهاي پرهزینه و وقتروش

هواي مختلفوي بوراي هاي اخيور روشبه طور نمونوه، در سوال. 2(2010اردوگان و همکاران، )گرفته است

، و 4درصد ضربان قلوب بيشوينه(، معادلوه ناریتوا 70) 3هوازي از جمله روش بلک بورني بيتعيين آستانه

 .(2013کوهيان، سياه)فته استمورد توجه قرار گرDmax5مدل

 

                                                 
1 . Cheng B et al. 

2 . Erdogan A. et al. 
3 . Black Burn Method 

4 . Narita Equation 

5 . Distance Maximum 
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  بيان مسئله

هواي عينوي هوازي است، لذا اموروزه روشناپذیر در تعيين آستانه بيکه ضربان قلب جزء جدایياز آنجایي

باشود؛ چراکوه ضوربان قلوب شواخص ارزیابي و سنجش ضربان قلب بطور موداوم در حوال گسوترش موي

به هنگام انجام یک فعاليت یا یک کوار عملکرد ورزشي است.فيزیولويیکي مهم در محدودسازي تمرینات و 

یابود. افزایش مي زمان با افزایش بار کارهمنيز  کند، ضربان قلبمعين که به تدریج بار آن افزایش پيدا مي

یابود و از خور راسوت افزایش نمي دیگر ضربان قلبهاي بيشينه که تهویه بدن پاسخگو نيست، در شدت

در واقوع  HRDPشود.مي تعریف1(HRDPي شکست ضربان قلب)تحت عنوان نقطهشود که منحرف مي

باشود کوه در ي انحراف ضربان قلب از خر مستقيم در بررسي ارتباط بين بار کار و ضربان قلوب مينقطه

 .2(2004گوش، )افتدطول بار کار فزاینده اتفاق مي

( براي ارایه برنامه هاي تمریني با شدت بهينه، مورد توجه HRDPنقطه شکست ضربان قلب ) استفاده از

ي انحراف (، در واقع نقطهHRDPي شکست ضربان قلب)ران علوم ورزشي واقع شده است. نقطهپژوهشگ

باشد که در طول یک بوار کوار ضربان قلب از خر مستقيم در بررسي ارتباط بين بار کار و ضربان قلب مي

عت چنوين سورو هم HRDPدهد. در این راستا، نشان داده شده است که ضربان قلب در فزاینده رخ مي

گيري قورار گرفتوه و در نهایوت شودت کوار تنظويم به عنوان مالك تصميم HRDPحرکت ورزشکار در 

بار کار فزاینده بوه عنووان ضربان قلب در طول یکپاسخ در مرور ادبيات تحقيق، (.  2010شود)فولک، مي

( و در 1995هوازي موردتوجه قرار گرفتوه اسوت)جونز و داسوت گيري در برآورد آستانه بيمرجع تصميم

و از ایون رو، بورآورد  HRDPهاي ميداني و آزمایشگاهي نسبتاب زیادي با هودف وقووع این راستا، پروتکل

و نوارگردان )نيکوالیزیوک و همکواران ( 2017هوازي به روي چرخ کارسنج )هافمن و همکاران آستانه بي

ن باتوجوه بوه گسوتره و تنووع ( طراحي و ا رائه شده است. در عين حوال، در اکرور مووارد، محققوا1998

(.  از 1999را مشواهده نماینود)پوکان و همکواران  HRDPاند وقووع شناسي تحقيق خود، نتوانستهروش

اي طراحوي اند که درصورتي که بار کار فزاینوده بوه گونوه( پيشنهاد داده2000این رو بوندر و همکارانش)

قطعوي خواهود  HRDPدقيقه ادامه دهد، وقووع  4تا  2آن را بيش از هر مرحله شود که آزمودني نتواند 

                                                 
1. Heart Rate Deflection point 
2. Ghosh A. 
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در این راستا طراحوي و ارایوه نشوده متناسب با قابليت هاي فردي آزمودني ها بود. ولي تا کنون پروتکلي 

مناسوب اسوت. از ایون رو، هودف از  HRDPو معلوم نيست که چه نوع الگوي باردهي براي وقووع  است

ریني درمانده سواز نووارگردان بوراي وقووع نقطوه شکسوت اجراي پژوهش حاضر، بهينه سازي پروتکل تم

 ضربان قلب در مردان جوان فعال خواهد بود.  

 پژوهش تو اهمي ضرورت

اند. در پيشينه تحقيق، استفاده کرده 1از نظریه اسکينر و ماکللن HRDPمطالعات مختلف براي تعيين 

( و در 2008یده نشده است )فل ي تحقيقات ددر همه HRDPهوازي و ي بيزمان آستانهظهور هم

(. استفاده از 2010هوازي نتایج ضد و نقيض وجود دارد )فولک ي بيپایایي و ارتباط با اعتبار آستانه

HRDP ي الکتات کاربرد هوازي یا آستانهي بيي تهویه وبه عبارت دیگر، تعيين آستانهدر تعيين آستانه

(. گرچه برخي از پژوهشگران از پروتکل چند 2007مار، خواني دارد )دبراي و کوداشته و با آن هم

( ابداع شده بود، استفاده کردند، بااین حال، 1996اي غيرمعمول که توسر کانکاني و همکارانش)مرحله

 (. 2000اند )بودنر هاي دیگري را به کار گرفتهاکرر تحقيقات پروتکل

ي مورد (، الگوي ریاض2006)گریزي  به نظر مي رسد عوامل متعددي مانند نوع پروتکل تمریني

وع یافته ها مي ( از عوامل مهم در تن2000)بودنر HRDP استفاده و نوع استفاده از داده ها  در تعيين

سنجش آستانه  با هدف HRDPتوانند به حساب بيایند. بنابراین، انتخاب نوع پروتکا تمریني براي وقوع 

هوازي به براي ارزیابي و تعيين آستانه بي HRDPرچه ت. گهوازي، هنوز مورد مطالعه واقع نشده اسبي

 ليت هايا قاببمتناسب کنون پروتکلي عنوان یک روش ساده و قابل اجرا معروف شده است، با این حال، تا

ي دهي براوي بارو معلوم نيست که چه نوع الگ در این راستا طراحي و ارایه نشده استفردي آزمودني ها 

 ت: ست.  از این رو، اجراي تحقيق حاضر از ابعاد زیر ضرورت خواهد داشمناسب ا HRDPوقوع 

  بهترین الگوي باردهي براي وقوعمعرفي شناسایي و HRDP به عنوان روشي پایا. 

   جایگزیني پروتکل وابسته بفردHRDP .به جاي مدل خون گيري و پرهزینه 

  عروقي تنظيم مي شود. –قلبي استفاده از پروتکلي که الگوي باردهي آن بر اساس پاسخ هاي 

                                                 
1. Skinner & Mclellan 
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 پژوهشهدف ا

 هدف كلي

قطه قوع نهدف از اجراي پژوهش حاضر، بهينه سازي پروتکل تمریني درمانده ساز نوارگردان براي و

 شکست ضربان قلب در مردان جوان فعال خواهد بود. 

 اهداف ويژه 
ارگردان سرعت نو در پروتکل درمانده سازي که در هر دقيقه HRDPبررسي وقوع یا عدم وقوع  -1

 نيم کيلومتر بر ساعت افزایش مي یابد.

وارگردان در هر دقيقه سرعت ندر پروتکل درمانده سازي که  HRDPبررسي وقوع یا عدم وقوع  -2

 یک کيلومتر بر ساعت افزایش مي یابد.

وارگردان در هر دقيقه سرعت ندر پروتکل درمانده سازي که  HRDPبررسي وقوع یا عدم وقوع  -3

 م کيلومتر بر ساعت افزایش مي یابد.یک و ني

وارگردان در هر دقيقه سرعت ندر پروتکل درمانده سازي که  HRDPبررسي وقوع یا عدم وقوع  -4

 دو کيلومتر بر ساعت افزایش مي یابد.

يم نگردان در هر دقيقه سرعت نوارتعيين تغييرات الکتات خون بالفاصله پس از پروتکلي که  -5

 ي یابد.کيلومتر بر ساعت افزایش م

ک یگردان در هر دقيقه سرعت نوارتعيين تغييرات الکتات خون بالفاصله پس از پروتکلي که  -6

 کيلومتر بر ساعت افزایش مي یابد.

ک و یگردان در هر دقيقه سرعت نوارتعيين تغييرات الکتات خون بالفاصله پس از پروتکلي که  -7

 نيم کيلومتر بر ساعت افزایش مي یابد.

در هر دقيقه سرعت نوارگردان دو کتات خون بالفاصله پس از پروتکلي که تعيين تغييرات ال -8

 کيلومتر بر ساعت افزایش مي یابد.

 



 15/  كليات پيشينه پژوهش

 

 ف واژه ها و اصطالحات فنيتعاري

 

 (HRDP) نقطه شكست ضربان قلب 

کند، ضربان قلب به هنگام انجام یک فعاليت یا یک کار معين که به تدریج بار آن افزایش پيدا مي

زمان با شود. سپس منحني افزایش ضربان قلب از خر مستقيم همطول انجام کار ثبت مي افزایشي در

اي وجود دارد که با افزایش بار کار، ضربان قلب شود. در این منحني نقطهافزایش بار کار، ترسيم مي

( HRDPي شکست ضربان قلب)شود که تحت عنوان نقطهیابد و از خر راست منحرف ميافزایش نمي

 . (19851)کانکاني و همکاران  شودميده مينا

 (Dmax)  روش بيشترين فاصله

 ي انحراف ضربان قلب از خر راست به عنوانزمان با افزایش بار کار نقطهدر روش بيشترین فاصله، هم

لب توسر ق(. به عبارت دیگر، دو انتهاي منحني ضربان 2000گيرد )بوندر و همکاران مالك عمل قرار مي

به عنوان شود و بيشترین فاصله منحني ضربان قلب از خر راست راست به هم متصل ميیک خر 

 (.1999همکاران  ، کارا و1992گيرد )چن  و همکاران مورد توجه قرار ميي شکست ضربان قلب نقطه

 maxD مدل

باشود. در ( ميMaximumبه معناي حداکرر) Maxو  Distanceبه معناي مسافت  maxD ،Dدر مدل 

ي شکست ضربان قلب از خر مستقيم در منحني ضربان قلب و زمان)کوه شودت قع در این مدل، نقطهوا

گيرد. به عبارت دیگر در منحني ضوربان قلوب و یابد( مالك عمل قرار ميکار در آن به تدریج افزایش مي

دیگر وصول ي منحني افزایش ضربان قلب با استفاده از یک خر راست به هموزمان، اولين و آخرین نقطه

شود. آنگاه بيشترین فاصله بين این خر ترسيم شده و منحني ضربان قلب و زموان محاسوبه شوده و مي

ي شکسوت یا نقطوه HRDPي شود. محل تالقي این خر عمود نشان دهندهخر عمودي بر آن وارد مي

ازات هوا و خطوي بوه مووYها به محوور Xخطي به موازات محور  HRDPباشد، از محل ضربان قلب مي

شوود. تعيوين مي HRDPي شود، و در نتيجه ضربان قلب معادل نقطهها وارد ميXها به محور Yمحور 

                                                 
1 . Conconi et al.  
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و  شوود هاي رگرسويون انجوام مويافزار و معادلهي عمليات باال با استفاده از نرمالزم به ذکر است که همه

ربان قلب را زمان کوار فزاینوده ، کافي است که ضmaxDهوازي با استفاده از مدل ي بيبراي تعيين آستانه

 .(1996)کارا و همکاران  هوازي آزمودني را محاسبه نمایيمي بيدر اختيار داشته باشيم تا آستانه

 1منحني عملكرد ضربان قلب

گویند. به تغييرات ميزان ضربان قلب در منحني ضربان قلب و فشار کار را منحني عملکرد ضربان قلب مي

ه عنووان م انجام یک کار تمریني با شدت فزاینده، تغييرات منحنوي ضوربان قلوب بوعبارتي دیگر به هنگا

، منحنوي عملکورد ضوربان HRDPگيرد. معموالب پوس از منحني عملکرد ضربان قلب مورد توجه قرار مي

 .(2000)بوندر  یابدها ادامه ميXگيرد و به صورت موازي با محور قلب حالت فالت به خود مي

 

                                                 
1 . Heart Rate Performance Curve (HRPC) 
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 مقدمه 

ریزي بوراي تعيوين شودت ( به عنوان مالکي براي ارزیوابي و برناموهHRDPي شکست ضربان قلب)نقطه

ي (، در واقوع نقطوهHRDPي شکست ضربان قلوب)نقطه تمرینات هوازي مورد استفاده واقع شده است.

باشد که در طول یوک قيم در بررسي ارتباط بين بار کار و ضربان قلب ميانحراف ضربان قلب از خر مست

در این راسوتا، نشوان داده شوده اسوت کوه ضوربان قلوب در  (. 2004، 1دهد)گوشبار کار فزاینده رخ مي

HRDP چنين سرعت حرکت ورزشکار در و همHRDP گيري قورار گرفتوه و در به عنوان مالك تصميم

ي تحقيقي خود نشوان دادنود در مطالعه (2006) 2د. کورمري و همکارانششوينهایت شدت کار تنظيم م

( ضووربان قلووب و بووا سوورعت حرکووت )سوورعت دویوودن( %100کووه انجووام تموورین بووا شوودت صددرصوود)

باشود)به تر و مفيودتر ميهاي سوخت و سازي با شدت باال، مناسوب( براي بهبود ظرفيت%100صددرصد)

ي اسيدالکتيک(. در عين حال بایستي توجه داشوت کوه حفو  و اداموهدليل افزایش سطوح کورتيزول و 

هاي آنوان یافتوه هوا کوار دشوواري اسوت. دقيقوه بوراي آزمودني 40دویدن با صددرصد سرعت به مدت 

درصد ضوربان قلوب بيشوينه، بوا توجوه بوه هموسوتانه 90چنين حاکي از آن است که انجام تمرین با هم

هاي هوازي و انجام حجم بواالیي از تمرینوات بهبود و پيشرفت در ظرفيت کورتيزول و اسيدالکتيک، براي

باشد؛ و در نهایت این که انجام تمرین با ضربان قلب ثابت با استفاده از سنجش لحظه بوه مفيد و مؤثر مي

                                                 
1 . Ghosh 

2 . Cormery et al.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1482198
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هوا و ورزشوکاراني اسوت کوه بودون ي ضربان قلب، روش خوبي براي کنترل شدت تمورین آزمودنيلحظه

 دهند.حت به کار خود ادامه ميفاصله استرا

ي تهویوه بوه اجورا درآموده در تعيين آستانه HRDP( براي استفاده از مطالعات عرضي )کوتاه مدت

کواربرد داشوته و بوا آن  ي الکتواتهوازي یا آستانهي بينهي تهویه براي تعيين آستاکه آستانه است. چرا

ده اسوت کوه در افوراد جووان هنودي)بنگالي( ان داتحقيوق نشویوک خواني دارد. در این راستا، نتوایج هم

گيري شوده در انودازه 2Voي تهویه بوا تانهگيري شده در آساندازه 2Vo( بين r=94/0همبستگي باالیي)

HRDP  ي شکسوت ضوربانکوه نقطوهشده است گيري نتيجه توجه به این یافته، چنين  با دارد. وجود 

ي ي تهویوه و در نتيجوه آسوتانهي خوبي براي تعيين آستانهي کنندهگویتواند پيشقلب از خر راست مي

 (.2007براي و کومار، دهوازي باشد)بي

 HRDP شناسي سنجشروش

خص عينوي از عملکورد تمرینوات ( بوه عنووان شواHRPCي شکست منحني عملکرد ضربان قلوب)نقطه

ي انحوراف واقع نقطوه رد(، HRDPي شکست ضربان قلب)زیربيشينه مورد توجه قرار گرفته است.  نقطه

ر باشد که در طول یک بوار کواضربان قلب از خر مستقيم در بررسي ارتباط بين بار کار و ضربان قلب مي

هواي مربووط بوه ژوهشپ، کوارانشبه دنبوال مطالعوات کانکواني و هم(. 2004دهد)گوش، فزاینده رخ مي

HRDP يوداني و آزمایشوگاهي صورت مهاي مختلف ورزشي به شامل مطالعات تحقيقي مختلف در رشته

تر و هدفمنودتر هاي دیگر، عينيدر مقایسه با روش HRDPها در محاسبه ادامه یافت. برخي از این روش

یون حوال، ، نيازمند آزموني است که بار کار در آن به تدریج افوزایش یابود؛ بوا اHRDPهستند. پروتکل 

انگيز کورده را بحو  HRDPتلوف، مفهووم وجود برخي اختالفات مربوط به روش در بوين تحقيقوات مخ

 (.1988بانچ و همکاران  است)

خطوي و  ،ضربان قلب به یک بار کار فزاینده به روي چرخ کارسنج نشان داده شده است که پاسخ    

ي شکست ضربان قلوب بوه خووبي ارائوه نشوده یکنواخت نيست، در عين حال توضيح فيزیولويیکي پدیده

ي شکست ضربان علت چنين پاسخي در ضربان قلب)نقطه (. این محققان2005است)هافمن و همکاران، 



 

 

 (2001)دهند. به همين ترتيب هوافمن و همکوارانشنسبت مي 1قلب( را به جایگاه آدرنو سپتورهاي بتاو

ضربان قلب نشان براي کنترل شدت تمرین مورد توجه قرار  ربان قلب بيشينه را که تحت عنوان درصد ض

انود. در ایون راسوتا، ي شکست منحني عملکرد ضربان قلب معرفوي کردهوان تابعي از نقطهگيرد، به عنمي

هاي متفواوتي ها پاسخباشد و آزمودنيآنها نشان دادند با توجه به این که پاسخ ضربان قلب یکنواخت نمي

یر واقعي دهند، ممکن است ضربان قلب نشان به درستي تشخيص داده نشود و از مقادرا از خود نشان مي

 باالتر برآورد شود.

ده تواني با استفاده از افزایش سرعت حرکت)در چنين افزایش برونها و همگرم کردن کامل آزمودني

موورد ده تواني و ضربان قلب رتباط بين بروندر دقيقه( براي تعيين ا رهاي کارسنج، افزایش مقدار دوچرخ

ناپذیر نشان داده شده اسوت. بوه هموين بان قلب، اجتنابي شکست ضرو به عبارت دیگر، وقوع نقطهنياز 

ي شکسوت ضوربان قلوب خيلوي مهوم و اثرگوذار ترتيب الگوي ریاضي مناسب نيز در تعيين دقيق نقطوه

 (.2005باشد)گرازي، مي

بوه ایون نتيجوه  (2002)ي تهویوه، بونودر و همکوارانشو آسوتانه HRDPي ارتباط بين در مطالعه

نسوبت بوه مقوادیر ضوربان قلوب و حجوم  HRDPو جسم اکسويژن صورفي در  رسيدند که ضربان قلب

داري ندارد. از این سواران تمرین کرده تفاوت آماري معنيي تهویه در دوچرخهاکسيژن مصرفي در آستانه

توان براي تنظيم و کنتورل شودت تمورین مي HRDPتوان از ضربان قلب ها ميرو، با توجه به این یافته

 گرفت.بهره

(، با استفاده از پروتکول تمرینوي بوه روي نووارگردان HRDPي شکست ضربان قلب)ر تعيين نقطهد

دهود، موورد رخ مي 1ي شکستچنين سرعتي که در آن نقطههاي با سرعت باالي نوارگردان و همپروتکل

تمریني بور مقایسه و بررسي قرار گرفته است. در این راستا، دوندگان جوان و تمرین کرده دو نوع پروتکل 

 روي نوارگردان را به صورت زیر انجام دادند:

ي یک کيلومتر بور سواعت در طوول یوک الف( پروتکل استاندارد )افزایش سرعت نوارگردان به اندازه

 دقيقه تا حالت بازماندگي(

                                                 
1 . Speed of Deflection 
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Optimiziztion of the exhausting treadmill test Protocol for 

the occurrence of the Heart Rate Deflection Point (HRDP) 

in active young men 

 
Marefat Siahkohian 

Professor of Exercise Physiology, University of Mohaghegh  Ardabili.   

 
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 optimize a maximal treadmill 

protocol for occurrence of the Heart Rate Deflection Point (HRDP) in active young 

males. Fifteen young active males (Age range 20 – 24 years old) completed four 

separate maximal treadmill tests (No. 1. Treadmill speed elevation 0.5 km/min; No. 

2. Treadmill speed elevation 1 km/min; NO. 3. Treadmill speed elevation 1.5 

km/min; No. 4. Treadmill speed elevation 2 km/min). Blood samples were 

drowning via needle in the rest and imedietly after maximal treadmill tests. Polar 

Vantage Sport Tester XL was used to monitor heart rate performance throughout 

the protocol. The results showed heart rate deflection point in the all of the the tests. 

We showed significant differences between the No. 4 test with the other tests 

(P≤0.01). According to this study results, changes in the loading pattern in the 

maximal treadmill protocols dose not effects on the occurrence of HRDP; However, 

leads to changes in the determined HRDP.   

Key Words: Heart rate deflection point, Loading pattern, Exhausting Protocol. 
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