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خالصه
مقدمه :سیستم قلبي عروقي یكي از مهمترین بخشهای طراحي تمرینات ورزشي به شمار
ميآید و دامنه اثر گذاری تمرینات ورزشي ميتواند از آستانه هوازی تا آستانه بيهوازی اتفاق بیافتد.
بنابراین هدف از اجرای مطالعه حاضر ،تعیین دامنه اثرگذاری تمرین مبتني بر منحني عملكرد ضربان
قلب در مردان جوان فعال بود.
روش کار :به همین منظور ،تعداد  20نفر از پسران جوان و فعال با میانگین سني  5تا  25سال به
عنوان آزمودني انتخاب شدند و آزمون درمانده ساز دویدن بر روی نوارگردان را اجرا کردند .ضربان
قلب و سطح اسید الکتیک خون معادل آستانه هوازی و بيهوازی به ترتیب با استفاده از روش Dmax

اصالح شده و دستگاه سنجش الکتات تعیین گردید .همزمان با استفاده از سیستم تجزیه و تحلیلي
گازهای تنفسي ،تغییرات حجم اکسیژن مصرفي و دی اکسید کربن تولیدی مورد سنجش قرار گرفت.
در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفي مانند دسته بندی کردن
اطالعات و تبدیل آنها به جداول فراواني ،تنظیم درصد فراواني و میانگین و انحراف استاندارد متغیرها
استفاده شد .همچنین برای محاسبه سطح زیر منحني از عملیات انتگرال گیری مورد استفاده قرار
گرفت.
نتایج :نتایج نشان داد که برای تعیین آستانه هوازی و بيهوازی ميتوان از روش مبتني بر
بیش ترین فاصله از منحني عملكرد ضربان قلب و نیز سطح اکسیژن مصرفي و الکتات خون استفاده
کرد .همچنین منحني عملكرد ضربان قلب برای تعیین دامنه موثر تمریني ،سطح زیر منحني و سرعت
گام برداری معادل آستانه هوازی و بيهوازی موثر ميباشد.
نتیجه گیری :بنابراین ميتوان نتیجه گرفت با استفاده از مدل منحني عملكرد ضربان قلب
ميتوان دامنه اثرگذاری تمرین را تعیین کرد و به عنوان روشي جدید در ارائه برنامههای تمریني مورد
استفاده قرار داد.
کلمات کلیدی :آستانه بيهوازی ،آستانه هوازی ،اکسیژن مصرفي ،الکتات ،ضربان قلب
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مقدمه
یكي از فاکتورهای مهم در بخش طراحي تمرینات ورزشي

ميباشد( .)9نقطه شكست ضربان قلب 5که همزمان با آستانه

به سیستم قلبي عروقي مرتبط است .شدت ،حجم و مدت

بيهوازی اتفاق ميافتد( )10ميتواند ضربان قلب را به حالت

تمرینات از بخشهای مهم هر فعالیت به شمار ميآید .همچنین

فالت و موازی با محور Xها تبدیل کند(.)9

تعیین این سه فاکتور برای بهبود عملكرد ورزشي و دوره

پژوهشگران بر این باورند که ضربان قلب در تعیین شدت

بازیافت بعد از تمرین مهم و اساسي است .آمادگي جسماني

برنامه تمریني نقش بسزایي دارد( )11-13و ميتواند تعیین کننده

اولیه به همراه این سه فاکتور نقش مهم در سازگاری افراد به

آستانه هوازی تا بيهوازی متناظر با  50تا  85درصد ضربان قلب

تمرینات ورزشي دارد .فاکتور مهم شدت 1از ضروریات

بیشینه باشد( .)14از مشكالت تعیین آستانه هوازی با استفاده از

تمرینات ورزشي به حساب ميآید ،زیرا که بیشترین نقش را

روشهای تهاجمي ميتوان به هزینه بر بودن نیازمندی به نمونه

در آمادگي قلبي تنفسي ایفا ميکند( .)2 ,1برآورد شدت مناسب

گیریهای خوني مكرر و دستگاههای پیشرفته اشاره کرد( .)15از

برای تمرینات ورزشي همیشه یكي از چالشهای مهم است که

طرفي روش ناریتا هم نتوانست در تعیین آستانه هوازی به دقت

به طور کلي براساس ضربان قلب تمرین 2،معادل سوخت و

سنجش الکتات خون عمل کند .بنابراین برای ارزیابي آستانه

سازی3یا میزان درک فشار ( )RPEتعیین ميشود(.)3 ,2

هوازی ميتوان از منحني عملكرد ضربان قلب استفاده کرد.

پژوهشگران بر این باورند که اثرگذاری تمرینات ورزشي در

همچنین بررسي پیشینه تحقیق حاضر نشان داد که هیچ مطالعهای

دامنه خاصي اتفاق ميافتد و این دامنه از از آستانه اول (آستانه

به تعیین آستانه هوازی و بيهوازی با استفاده از فردی سازی

هوازی) تا آستانه دوم (آستانه بيهوازی) تعریف شده

سیستم قلبي عروقي درگیر در تمرین با استفاده از ضربان قلب

است( .)4عالوه بر این آستانه هوازی برای تمریناتي مناسب

نپرداخته است(.)16

ميباشد که هدف سالمتي انجام ميگیرد( .)5برخالف آستانه

مطالعات فیزیولوژیكي مراحل سه گانه تامین انرژی و دو

اول ،ورزشكاران حرفهای برای افزیش آمادگي قلبي تنفسي باید

نقطه شكست را با افزایش شدت تمرین نشان دادند که با

به آستانه بيهوازی از تمرینات برسند(.)6

آستانههای تهویهای یا آستانه الکتات )LTs(6در طول تمرین

کانكاني و همكاران با استفاده از روش غیر تهاجمي مبتني

اتفاق ميافتد .مطالعات نشان دادهاند که آستانه اولیه الکتات را با

بر ارتباط ضربان قلب و فشار کار تمریني توانستند آستانهی بي

آستانه هوازی و آستانه دوم الکتات را با آستانه بيهوازی در

هوازی ( )ATرا تعیین کنند ،به طوری که منحني عملكرد ضربان

یک تمرین فزاینده هم طراز دانسته اند( .)17به طوری که فاصله

قلب )HRPC(4با افزایش بار تمریني از آستانه اول تا دوم ادامه

بین آستانه اول تا آستانه دوم را مرحله ایزوکپنیک بافری و

ميیابد و در نقطه از بار تمریني این افزایش ضربان قلب حالت

فاصله بین آستانه دوم تا مرحله واماندگي را به عنوان مرحله

خطي بودن خود را از دست ميدهد که همان نقطه ،آستانه

هیپوکپنیک بیش تهویهای در نظر گرفته شده است(.)18

بيهوازی تعریف شده است( .)8 ,7منحني عملكرد ضربان قلب

افزایش بار کار به همراه شدت ميتواند سطح الکتات خون

نشان دهنده تغییرات ضربان قلب نسبت به افزایش فشار در یک

را تا دو میلي مول بر لیتر افزایش دهد و نیز افزایش میزان

تمرین فزاینده تعریف شده است که عالوه بر تعیین آستانه

 VE/VO2به عنوان آستانه هوازی یا  LTP1تعریف ميشود(.)9

بيهوازی ،نمایانگر آستانه هوازی و تعادل این دو آستانه

عالوه بر این با ادامه یافتن بار کاری و شدت تمرین ،میزان
الکتات خون ميتواند از چهار میليمول بر لیتر به همراه

1

Intensity
Heart Rate Training
3
)Metabolic Equivalent of Task (MET
4
Heart Rate Performance Curve
2

Heart Rate Deflection Point
Lactate threshold

5
6
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 VE/VO2افزایش یابد که آستانه بيهوازی یا ( LTP2دومین

آزمودنيها تكمیل شد .دادههای مورد نیاز در دو مرحله جمع

نقطه چرخش الکتات) نامیده ميشود( .)9افزایش غیر خطي

آوری شدند :در مرحله اول متغیرهای جسماني و فیزیولوژیكي

تهویهای دقیقهای با افزایش شدت فعالیتهای فزاینده تحت

شامل قد ،وزن ،درصد چربي ،فشار خون ،ضربان قلب استراحت

عنوان آستانه تهویهای )VT( 1تعریف ميشود( .)9اولین آستانه

مورد اندازه گیری قرار گرفت .در مرحله دوم همه آزمودنيها

تهویهای ( )VT1بهعنوان افزایش در معادله تهویهای اکسیژن

پروتكل فزاینده درمانده ساز بر روی نوار گردان را با هدف

( )VE/VO2هم زمان با شكست حالت خطي تهویه ،بدون اینكه

تعیین آستانه هوازی و بيهوازی اجرا کردند .در طول انجام

معادله تهویهای دیاکسیدکربن ( )VE/VCO2افزایش یابد

آزمون درمانده ساز ،ضربان قلب لحظه به لحظه توسط تله متری

برآورد ميشود .همچنین دومین آستانه تهویهای ( )VT2بهعنوان

سنجش شد .همچنین برای سنجش لحظه به لحظه حجم اکسیژن

شدتي که در آن معادله تهویهای دیاکسیدکربن ()VE/VCO2

مصرفي و دی اکسید کربن تولیدی ،از طریق دستگاه تجزیه و

شروع به افزایش ميکند در نظر گرفته ميشود(.)19

تحلیل گازهای تنفسي استفاده شد .برای اجرای پروتكل درمانده

استفاده از منحني عملكرد ضربان قلب در آزمونهای فزاینده

ساز ،ابتدا آزمودني با سرعت  3تا  4کیلومتر بر ساعت به روی

درمانده ساز ،از جمله مدلها و روشهای جدیدی است که برای

نوارگردان با هدف گرم کردن بدن ،راه ميرود .پس از گذشت

تعیین دامنه شدت تمرین از آستانه هوازی تا آستانه بيهوازی

 3دقیقه سرعت نوارگردان در هردقیقه به میزان یک کیلومتر بر

مورد توجه محققان و دانشمندان علوم ورزشي قرار گرفته است

ساعت افزایش یافت .افزایش سرعت حرکت نوارگردان تا

به دلیل اینكه مدل ضربان قلب برای تعیین دامنه مطلوب شدت

مرحله بازماندگي آزمودنيها ادامه پیدا کرد( .)20تغییرات

تمرین ،مدلي ساده و کم هزینه و دقیق ميباشد .از این رو،

ضربان قلب فعالیت در طول اجرای پروتكل درمانده ساز با

تحقیق حاضر با هدف تعیین دامنه اثرگذاری تمرین مبتني بر

استفاده از پوالر ساخت کشور فنالند لحظه به لحظه ثبت خواهد

منحني عملكرد ضربان قلب در مردان جوان فعال به اجرا درآمد.

شد .برای جلوگیری از بروز هرگونه خطا به هنگام ثبت ضربان
قلب ،از دو عدد پوالر استفاده خواهد شد (.)21

روش کار

برای اخذ نمونههای خوني در طول اجرای پروتكل تمریني،

مطالعه حاضر با توجه به آزمایشگاهي اجرایي شدن این

با استفاده از نیدل مخصوص ،یک نمونهی خون در ضربان قلب

پژوهش ،روش پژوهش نوع نیمه تجربي بود .جامعه آماری

و اکسیژن مصرفي معادل آستانه هوازی و یک نمونهی خون در

پژوهش حاضر راکلیه دانشجویان پسر فعال دانشگاه محقق

ضربان قلب و اکسیژن مصرفي معادل آستانه بيهوازی از

اردبیلي تشكیل داده بودند که توانایي به اتمام رساندن آزمون

آزمودنيها اخذ خواهد شد .نمونهگیری خوني با استفاده از

درمانده ساز بر روی نوارگردان را داشتند .از مقیاسهای ورود به

سرنگ  ،5ccاز نوک انگشت نشانهی دست راست انجام خواهد

طرح ميتوان به داشتن حداقل آمادگي قلبي-تنفسي  40میلي

شد .به منظور سنجش میزان الکتات خون از کیت مخصوص و

لیتر/کیلوگرم/دقیقه ،نداشتن بیمارهای قلبي-تنفسي ،نداشتن

دستگاه پورتابل سنجش الکتات (مدل اسكات ساخت کشور

عمل جراحي در طول دو سال گذشته اشاره کرد .در این راستا،

ژاپن) استفاده خواهد شد .در این روش ،نمونه خوني جمعآوری

با توجه به ماهیت طرح  ،تعداد  20نفر از بین جامعه آماری به

شده با استفاده از کیت مخصوص ،در داخل دستگاه قرار داده

صورت هدفمند انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند .در ابتدا

شده و دستگاه به صورت اتوماتیک مقادیر مربوط به میزان

توضیحاتي درباره نحوه انجام فرآیند آزمون به افراد ارائه شد و

الکتات خون را پس از چند ثانیه محاسبه و در اختیار محقق قرار

سپس پرسشنامه مخصوص شرکت در برنامه ارزیابي توسط

خواهد داد .برای تعیین آستانه هوازی و بيهوازی به ترتیب از
مدل  Dmaxمعكوس و  Dmaxاصالح شده ()Mod-Dmax

Ventilatory Threshold

1
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استفاده خواهد شد ( .)21در این مدل ها ،منحني عملكرد ضربان

شده در منحني لگاریتميدر واقع نشان دهندهی  HRDPاست و

قلب ( )HRPCبه عنوان مبنای کار قرار خواهد گرفت .برآورد

با توجه به ضرایب ثابت معادلههای به دستآمده (لگاریتميو

 Dmaxبا هدف تعیین آستانه هوازی و بيهوازی ،با بهره گیری

خطي)  HRDPتعیین ميشود.

از الگوی شیب خط موازی ( )PLSانجام خواهد شد ( .)22از

با توجه به ثبت لحظه به لحظه ضربان قلب آزمودنيها در

همهی آزمودنيها خواسته شد تا پس از بیدار شدن از خواب و

طول فعالیت ،ضربان قلب در مراحل مختلف و با استفاده از

در حالت نشسته (قبل از ایستادن) اقدام به اندازهگیری ضربان

برنامهی کامپیوتری مورد استفاده ،منحني تابع لگاریتمي مجموع

قلب نموده و دادههای مورد نیاز را در اختیار محقق قرار دهند.

نقاط ضربان قلب ترسیم و آنگاه ابتدا و انتهای منحني با استفاده

همچنین ضربان قلب پیش از شروع پروتكل تمریني اندازهگیری

از یک خط راست به هم وصل ميشود جایي که خط راست و

شد .ضربان قلب آزمودنيها با استفاده از دستگاه ضربانسنج

منحني ضربان قلب بیشترین فاصله را از همدیگر داشتند از خط

برای گروه انجام گرفت برای انجام محاسبات مختلف ،ضربان

راست بر منحني خط عمودی وارد ميشود که محل تالقي این

قلب پیش از شروع پروتكل معیار عمل قرار گرفت .ضخامت

دو خط HRDP ،را نشان ميدهد .چرا که مختصات نقطهی

چربي زیر پوستي آزمودنيها با استفاده از چربيسنج اندازهگیری

مماس بر منحني در واقع نقطهای است شیب برابر با خط راست

شد .و برای برآورد درصد چربي آزمودنيها ،ضخامت چربي

داشته باشد ،به این دلیل بیشترین فاصله را با خط راست دارد بر

زیر پوستي سه سر ،شكم ،فوقخاصره ،را اندازهگیری کرده و با

همین اساس خطي به موازات محور Yها به محور Xها وارد

به کارگیری فرمول سه نقطهای زیر در صد چربي محاسبه شد:

ميشود تا زمان وقوع  HRDPمشخص شود ،همچنین خطي به

سه سر  +شكم  +فوق خاصره =S

موازات محور Xها به محور Yها وارد ميشود تا ضربان قلب

( + 4/03653سن)  = 0/ 41563 )S( + 0/ 00112 )S(2 + 0/ 03661درصد چربي

وقوع  HRDPتعیین شود با استفاده از عملیات مشتقگیری و

برای محاسبهی شاخص تودهی بدن آزمودنيها وزن
آزمودنيها تقسیم بر مربع قد(متر) آنها شد و برای اندازهگیری
قد و وزن از دستگاه قد و وزنسنج استاندارد استفاده شد .برای
محاسبهی وزن بدون چربي ،درصد چربي بدن را در کل وزن
بدن ضرب ميکنیم تا وزن چربي بهدست آید برای محاسبهی
وزن بدون چربي ( ،)LBMوزن چربي بدن از وزن کل بدن کسر
ميشود .در برنامهی نرم افزار مورد نظر ابتدا نمودارهای مربوط
به ضربان قلب ،در واحد زمان(ثانیههای مختلف) نمایش داده
ميشود ،سپس منحني لگاریتمي(روش  )Dmaxو منحني خطي
(روش کانكاني) دادههای مربوط به ضربان قلب ترسیم ميشود
(با توجه به نوع روش استفاده برای تعیین  .)HRDPآنگاه معادله

کمترین مربعات از توابع لگاریتمياجرای برنامهی فوق عملي
ميشود .برای برآورد آستانه هوازی ،از مدل منحني عملكرد
ضربان قلب در محدوده شروع پروتكل تمریني درمانده ساز
استاندارد به روی نوار گردان تا نقطه شكست ضربان قلب
( ،)HRDPاستفاده شد .در این برآورد آستانه هوازی ،از روش
کوتاه شده بیشترین فاصله ( )S.Dmaxمبتني بر مدل ریاضي
شیب خط موازی ( )PSLSاستفاده به عمل آمد .دراین پژوهش
به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفي
مانند دسته بندی کردن اطالعات و تبدیل آنها به جداول فراواني،
تنظیم درصد فراواني و میانگین و انحراف استاندارد متغیرها
استفاده شد .همچنین برای محاسبه سطح زیر منحني از عملیات

خط مستقیميکه اول و آخر منحني لگاریتميرا به یکدیگر

انتگرال گیری مورد استفاده قرار گرفت(.)23

خط مستقیم که بر منحني لگاریتميصدق ميکند

نتایج

متصل ميکند ،برآورد ميشود.سپس معادلهی خط موازی با
(معادلهی )HRDP،برآورد ميشد( .نقطهای بر منحني

بر اساس نتایج مشخص شد که :از مجموع 300

لگاریتميکه شیب خط آن برابر با شیب خط مستقیم باشد موازی

پاسخگو،مشخصات فردی آزمودنيها شامل سن (سال) ،قد

با خط مستقیم بوده و بیشترین فاصله را با آن دارد) نقطهی تعیین

(سانتيمتر) ،وزن (کیلوگرم) ،چربي (درصد) ،شاخص توده بدن
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(کیلوگرم بر مجذور متر) و تعداد آزمودنيهای هر گروه در

200

جدول  1-4آورده شده است.
جدول  .1مشخصات توصیفي آزمودني ها
متغیرها

انحراف استاندارد  ±میانگین

سن (سال)

22/03 ± 2/20

قد (سانتي متر)

176/26 ± 6/65

وزن (کیلو گرم)

68/94 ± 9/56

چربي بدن (درصد)

17/8 ± 3/41

شاخص توده بدن

24/31 ± 3/78

روش بیشترین فاصله با استفاده از منحني عملكرد ضربان قلب به

160

HRDP

140
150

200

0

50

100
)Time (s

نمودار  .2برآورد آستانه بيهوازی مبتني بر روش بیشترین فاصله با

(کیلوگرم بر متر مربع)

نتایج این مطالعه نشان داد که تعیین آستانه هوازی مبتني بر

)HR (b/min

180

استفاده از منحني عملكرد ضربان قلب

نتایج نشان داد که با استفاده از منحني عملكرد ضربان قلب
ميتوان دامنه موثر تمریني را تعیین کرد (نمودار .)3

دلیل قابل رویت بودن آستانه هوازی در تمام آزمودنيها ميتوان
از ضربان قلب با استفاده از مدل بیشترین فاصله با انحراف

250

3000

معكوس استفاده کرد (نمودار .)1

200

2500

)HR (b/min

150

1500
100
1000
50

0
14:24

)Distance (m

2000

500

9:36

4:48

0
0:00

)Time (mm:ss

نمودار  .3برآورد تعیین دامنه موثر تمریني مبتني بر منحني عملكرد
ضربان قلب
نمودار  .1برآورد آستانه هوازی مبتني بر روش بیشترین فاصله با استفاده
از منحني عملكرد ضربان قلب

نتایج نشان داد که با استفاده از منحني عملكرد ضربان قلب
ميتوان آستانه بيهوازی را با استفاده از مدل بیشترین فاصله با
انحراف معكوس تعیین کرد (نمودار .)2

نتایج نشان داد که با استفاده از منحني عملكرد ضربان قلب
ميتوان سطح زیر منحني را تعیین کرد (نمودار .)4
نتایج نشان داد که با استفاده از منحني عملكرد ضربان قلب
مي توان سرعت گام زني معادل آستانه هوازی را تعیین کرد
(نمودار .)5

 -3048تعیین دامنه اثرگذاری تمرین مبتنی بر منحنی عملکرد ضربان قلب در مردان جوان فعال

y = 1E-05x 3 - 0.0041x 2 + 0.6454x +
151.64

نتایج نشان داد که با استفاده از اکسیژن مصرفي ميتوان

220

آستانه هوازی را تعیین کرد (نمودار .)7

200

200

150

100

50

0

)Time (mm:ss

50
)O2 (ml/min*kg

140

200

40
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100
20
50
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0
14:24

نمودار  .4برآورد تعیین سطح زیرمنحني از منحني آستانه هوازی تا

150

آستانه بيهوازی

)HR (b/min

160

)HR (b/min

180
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9:36

4:48

0
0:00

)Time (mm:ss

نمودار  .7برآورد اکسیژن مصرفي و تعیین آستانه هوازی
250

20

200

)Speed (km/h

150
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100

5

)HR (b/min

15

250

60

200

0
0:00

نمودار  .5برآورد تعیین سرعت (کیلومتر بر ساعت) گام زني معادل
آستانه هوازی

نتایج نشان داد که با استفاده از منحني عملكرد ضربان قلب
مي توان سرعت گام زني معادل آستانه بيهوازی را تعیین کرد
(نمودار .)6

)O2 (ml/min*kg

50

4:48
9:36
)Time (mm:ss

آستانه بيهوازی را تعیین کرد (نمودار .)8

40

150

100

20

50
0
14:24

9:36

4:48

)HR (b/min

0
14:24

نتایج نشان داد که با استفاده از اکسیژن مصرفي ميتوان

0
0:00

)Time (mm:ss

نمودار  .8برآورد اکسیژن مصرفي و تعیین آستانه بيهوازی

نتایج نشان داد که با استفاده از سطح الکتات خون ميتوان
20

250
200

150
10
100

5

)HR (b/min

)Speed (km//h

15

0
14:24

آستانه هوازی را تعیین کرد (نمودار .)9

50

4:48
9:36
)Time (mm:ss

0
0:00

نمودار  .6برآورد تعیین سرعت (کیلومتر بر ساعت) گام زني معادل
آستانه بيهوازی

نمودار  .9برآورد سطوح اسید الکتیک خون و تعیین آستانه هوازی
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نتایج نشان داد که با استفاده از سطوح الکتات خون ميتوان
آستانه بيهوازی را تعیین کرد (نمودار .)10

زیانبار نیست؛ الکتات تولیدی متضمن اکسیداسیون

NADH

است که  NADرا برای گلیكولیز بازسازی ميکند .هنگام
فعالیتهای شدید تولید الکتات برای تداوم گلیكولیز حیاتي
است اگر چه شواهد نشان ميدهد الکتات در مواقع کمبود

220

1

)Lactate (mg/dl

0.5
180

)HRPC (b/min

200

اکسیژن (هیپوکسي) تولید ميشود؛ ولي تولید الکتات در حضور
اکسیژن کافي نیز رخ ميدهد .از این رو ،الکتات تولیدی را نباید
نشانه فقدان اکسیژن دانست .زماني که پیروات تولیدی از میزان
پیروات ورودی به میتوکندریها فراتر رود؛ پیروات به الکتات

160

0
1 21 41 61 81 101121141161

)Time (s

نمودار  .10برآورد سطوح اسید الکتیک خون و تعیین آستانه بيهوازی

تبدیل ميشود .الکتات نامياست که برای اسید الکتیک فاقد
پروتون بكار ميرود .تولید و انباشت الکتات در عضله اسكلتي
مستقیماً باعث خستگي و درد نميشود .غلظتهای الکتات
بازتاب غیر مستقیم اسیدوز هستند چراکه تولید الکتات با

بحث ونتیجه گیری
با توجه به نتایج این پژوهش ،برای تعیین آستانه هوازی و
بيهوازی تماميآزمودنيها در پروتكل مورد استفاده از منحني
عملكرد ضربان قلب و بهره گیری از روش  Dmaxمبتني بر مدل
ریاضي شیب خط موازی استفاده شد و مشخص شد که
همگرایي متوسطي بین دو روش وجود دارد .به همین ترتیب،
همبستگي معني دار و متوسط مشاهده شد .بنابراین ميتوان نتیجه
گرفت که اختالف معني داری بین دو مدل وجود نداشت.
برای برآورد آستانه هوازی به  70درصد حداکثر ضربان
قلب یا  55درصد حداکثر اکسیژن مصرفي و با حداقل مدت
تمرین  20دقیقه نیاز داریم تا میزان الکتات خون هم در یک
فعالیت فزاینده تقریباً تا دو میلي مول بر لیتر افزایش یابد و
همچنین میزان  VE/VO2به طور نامتناسب افزایش ميیاد که
تحت عنوان آستانه هوازی یا  LTP1تعریف ميشود .حد پایهای
از تولید الکتات در عضله وجود دارد که باعث ميشود میزان
غلظت استراحتي الکتات عضله به یک میلي مول برسد .همه
فعالیتهای سرعتي که بین  1تا  2دقیقه به طول ميانجامند ،نیاز
زیادی به سیستم گلیكولیز دارند و سطح اسید الکتیک عضله
ميتواند از  1تا  25میلي مول در هر کیلوگرم عضله برسد.
افزایش تولید الکتات با کاهش  PHسلولي همراه است(.)24 ,9
تولید الکتات هنگام فعالیت ورزشي الزاماً برای متابولیسم عضله

رهایش پروتون همراه است .مشكلي که با تولید الکتات همراه
است؛ وجود اسیدوز است؛ نه خود مولكول الکتات .تمرین
هوازی باعث تغییرات در فاکتورهای مرکزی مانند حجم قلب و
خون ،که منجر به افزایش حداکثر اکسیژن مصرفي ميشود.
همچنین تعدادی سازگاریهای محیطي معنيداری با این نوع
تمرین رخ ميدهد .این تمرینات موجب تكثیر مویرگها و
افزایش مقدار آنزیمهای میتوکندریایي ،بهعالوه فعالیت آنزیمهای
الکتات دی هیدروژناز  1و 2ميشود .بنابراین ،حجم میتوکندریای
و ظرفیت سیستمهای شاتل برای  NADHافزایش ميیابد .این
تغییرات باعث تغییرات محسوسي در متابولیسم عضالني ميشود.
تأثیرات کلي منجر به بهبود اکسیداتیو لیپیدها و صرفه جویي در
گیلیكوژن ميشود ،و همچنین باعث کاهش تولید الکتات در
یک بار کار معین ميشود .به طور کلي این تأثیرات مثبت
تمرینات هوازی ،به اهمیت آستانه هوازی اشاره دارد و طبق
مطالعات انجام گرفته ،حداقل شدت و مدت تمرین با اثر گذاری
بر ظرفیت هوازی ،باید در آستانهی هوازی انجام شود(.)25
عالوه بر این ،نتایج تعیین دامنه مؤثر تمریني را که سیستم
قلبي عروقي در آن دخالت مستقیم دارد با استفاده از منحني
ضربان قلب تعیین کرد( .)26 ,19مطالعات علمينشان ميدهند
که شدت مطلوب تمریني دارای دامنه خاصي ميباشد و به
عبارت دیگر برای اثرگذاری تمرینات ورزشي بر سیستم قلبي

معرفت سیاهکوهیان و افشین رهبر قاضی

 تعیین دامنه اثرگذاری تمرین مبتنی بر منحنی عملکرد ضربان قلب در مردان جوان فعال-3050

 عالوه بر این باید به نكته مهم.برآورد آستانه هوازی استفاده کرد

 دامنهای از شدت تعریف شده است که این دامنه از،عروقي بدن

توجه ویژه داشت که باید جانب احتیاط را در استفاده از این

)آستانه اول (آستانه هوازی) تا آستانه دوم (آستانه بيهوازی

 تنفسي-مدل نگه داشته و به عوامل موثر بر ایجاد پاسخهای قلبي

 همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که با.)5( تعریف شده است

 دادههای،از جمله روش محاسبه نقطه شكست ضربان قلب

استفاده از اندازه گیری اکسیژن مصرفي و الکتات خون ميتوان

 نقش سیستم اعصاب سمپاتیک و،مربوط به ضربان قلب

 به طوری که مطالعات.آستانه هوازی و بيهوازی را تعیین کرد

 بنابراین با استفاده از مدل منحني.پاراسمپاتیک توجه داشت

) درLTs( نشان داده اند که دو آستانه تهویهای یا آستانه الکتات

عملكرد ضربان قلب ميتوان دامنه دامنه اثرگذاری تمرین را

، بنابراین این دالیل.طول تمرین تا واماندگي رخ ميدهد

تعیین و به عنوان روشي جدید در ارائه برنامههای تمریني مورد

یافتههای این پژوهش را نیز توجیه ميکند که چرا تعیین دامنه

.استفاده قرار داد

موثر تمریني یكي از فاکتورهای مهم برای تمرینات ورزشي به
.شمار ميآید

تشکر و قدردانی
از کلیه آزمودنيهای شرکت کننده در این تحقیق تشكر و
.قدرداني به عمل ميآید

نتیجه گیری
یافتههای ما نشان داد که تغییرات ایجاد شده در پاسخهای
قلبي عروقي ميتوان نظر ميرسد بتوان از منحني عملكرد ضربان
قلب در محدوده آغاز پروتكل تا نقطه شكست ضربان قلب برای
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Abstract
Introduction: The cardiovascular system is one of the most important parts
of exercise design, and the range of effect of exercise can range from the
aerobic threshold to the anaerobic threshold .Therefore, this study aimed to
determine the effectiveness of exercise based on the heart rate function
curve in active young men.
Material and Methods: For this purpose, 20 young and active boys with an
average age of 20 to 25 years were selected as subjects and performed the
helpless test of running on a treadmill. Heart rate and blood lactic acid level
equivalent to aerobic and anaerobic thresholds were determined using the
Dmax method and lactate measuring device, respectively. Simultaneously
with the use of a respiratory gas analysis system, changes in the volume of
oxygen consumption and carbon dioxide production were measured. In this
study, to analyze the data, descriptive statistical methods such as
categorizing information and converting them into frequency tables,
adjusting the frequency and average percentage and standard deviation of
variables were used. Integration operations were also used to calculate the
area under the curve.
Results: The results showed that to determine the aerobic and anaerobic
threshold, the method based on the maximum distance from the heart rate
function curve as well as the level of oxygen consumption and blood lactate
can be used. The heart rate function curve is also effective in determining
the effective range of exercise, the area under the curve, and the step speed
equivalent to the aerobic and anaerobic thresholds.
Conclusion: Therefore, it can be concluded that using the heart rate function
curve model, the range of effectiveness of exercise can be determined and
used as a new method in presenting exercise programs.
Keywords: Anaerobic Threshold, Aerobic Threshold, Oxygen
Consumption, Lactate, Heart Rate

