
 DMAXتعيين آستانه بي هوازي به روش 

 معرفت سیاهکوهیانمجری: 

 1831عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی ـ 

و  یبدن تیورزش است که امروزه مورد توجه محققان و پژوهشگران رشته ترب یولوژیزیاز ف یشاخه ا نیعلم تمر

و ورزشکاران از  انیمرب یبرا یدر ورزش قهرمان ژهیبه و نیتمر نهیشدت به نییقرار گرفته است. تع یعلوم ورزش

با استفاده از روش  یهواز یآستانه ب نییاساس طرح حاضر باهدف تع نیبرخوردار است. بر هم یاتیح تیاهم

 35±23/5 یسن اریمع انحراف±نیانگینفر )با م 51راستا تعداد  نی( به اجرا درآمد. در اDmaxفاصله ) نیشتریب

انتخاب شدند. در  قیتحق یها ی( به عنوان آزمودنلوگرمکی 3/66±71/6متر و وزن  سانتی571±3/1 قد سال،

وات بوده و در هر  64 هی( با کار اولHRDPنقطه انحراف ضربان قلب ) نییتع تمورد استفاده جه ینیپروتکل تمر

ظه به لحظه با استفاده ها لح یآزمودن تیقلب فعال یشد. ضربان ها یوات اضافه م 34 یتا مرحله بازماندگ قهیدق

دست چپ  اهرگینمونه خون از س وکتیمرحله مختلف با استفاده از انژ 1ثبت شد. همزمان در  یاز تله متر

 یهواز یآستانه ب نییشد. در تع یریاندازه گ میآنها به طور مستق کیالکت دیاس زانیو م یها جمع آور یآزمودن

قرار  سهیمورد مقا یو کانکان Dmax(، دو روش HRPCعملکرد ضربان قلب ) یو منحن HRDPبا استفاده از 

 گرفتند.

 نیب یاست و تفاوت معنادار یو حساس قیروش دق یهواز یدر برآورد آستانه ب Dmaxنشان داد که روش  جینتا

ش مرجع و رو یحاصل از ککاربرد روش کانکان جینتا سهیمقا گریروش و روش مرجع وجود ندارد. از طرف د نیا

 ی(. همبستگP≤445/4بود ) HRDPبا استفاده از  یهواز ینشان دهنده اختالف معنادار در برآورد آستانه ب

 اریبس یروش مرجع و کانکان ی(، حال آنکه همبستگR=993/4مشاهده شد) Dmaxروش مرجع و  نیب ییباال

کرد به هنگام  یریگ جهیتوان نت یم نیبه دست آمده چن جی(. با توجه به نتاR=436/4بود) نییو پا فیضع

اجرا شده،  ینیمورد استفاده، پروتکل تمر یاضیر یالگو دمانن HDRPعوامل اثرگذار بر  Dmaxاستفاده از روش 

تواند  یم Dmaxمورد توجه قرار گرفته و کنترل شوند. روش  ستیبا یمربوط به ضربان قلب م یدامنه داده ها

و  انیاساس مرب نیمتعدد گردد، برهم یریخون گ ریو وقت گ نهیپرهز ،یمطمئن روش سسنت نیگزیجا

 نیاز ا نهیبه یخود واثربخش ناتیکنترل شدت برنامه تمر ،یهواز یآستانه ب نییتوانند جهت تع یورزشکاران م

 .ندیروش استفاده نما

 .ی، روش کانکانDmax، روش HRDP ،یهواز ی: آستانه ب  یدیکل واژگان

 


