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سنجی برخی متغیرهای فیزیولوژیکی  روایی

و ) RAST(هوازی دوی سرعت  آزمون بی
 فوتسال ملی تیم بازیکنان در وینگیت آزمون

  *گاه تربیت معلم تهرانارشد دانش  کارشناساباذر شیرازی؛ 
  استادیار دانشگاه تربیت معلم تهرانمید رجبی؛ دکتر ح 

   استادیار دانشگاه تربیت مدرسنژاد؛ مید آقاعلیدکتر ح 

 با )RAST( سرعت دوی هوازی بی آزمون فیزیولوژیکی متغیرهای روایی سنجش از است عبارت تحقیق این هدف  :چکیده

 بر کیلوگرم BMI 1±35/23 سال، 21/23±24/3 سن با مردان فوتسال ملی تیم بازیکن 25 .وینگیت آزمون به توجه

 توان های شاخص برآورد برای را RAST و ثانیه 30 وینگیت های آزمون درصد 93/12±84/1 بدن چربی و مترمربع،

 .کردند اجرا ریکدیگ از روز چهار فاصلۀ به )خستگی شاخص و هوازی، بی توان میانگین حداقل، اوج،( هوازی بی
 و پوالر سنج ضربان با آزمون دو از پس دقیقه 2 و ثانیه، 30 بالفاصله، خون الکتات و قلب ضربان تغییرات همچنین،
 های آزمون از استفاده با وینگیت آزمون برابر در RAST آزمون متغیرهای زمان هم روایی .شد تعیین الکتومتر دستگاه

 حداکثر، بین داد نشان تحقیق های یافته .شد تعیین بسته هم های گروه در ودنتیتس t و پیرسون همبستگی ضریب

 r  01/0 < P،  52/0=r=5/0( دارد وجود معناداری و متوسط همبستگی آزمون دو هوازی بی توان میانگین و حداقل،

01/0 < P، 49/0=r 01/0 < P( نشد مشاهده معناداری همبستگی آزمون دو خستگی شاخص بین ولی )15/0=r.( 

 30 و بالفاصله قلب ضربان همچنین ،)r، 08/0 =r، 12/0 =r=16/0( دقیقه 2 و ،ثانیه 30 بالفاصله، خون الکتات میزان

 آزمون دو از پس دقیقه 2 قلب ضربان اما ).r، 22/0 =r= 35/0( نداشتند معناداری همبستگی آزمون دو از پس ثانیه

 و حداقل، اوج، های شاخص بین معناداری اختالف چند هر ).r 01/0 < P= 39/0( داشتند معناداری همبستگی
 > 05/0( شد مشاهده آزمون دو از پس ثانیه 30 و بالفاصله قلب ضربان و خستگی، شاخص هوازی، بی توان میانگین

P(، فشار میزان دهندۀ نشان آزمون دو از پس منتخب های زمان خون الکتات بین معنادار اختالف وجود عدم اما 

 که نیز RAST آزمون از توان می تحقیق های یافته به توجه با .است آزمون دو این در مشابه تقریباً ولوژیکیفیزی

 توجه با اما کرد استفاده فوتسال بازیکنان هوازی بی توان برآورد و تمرین برای دارد، فوتسال رشتۀ با بیشتری ویژگی

  .کرد وینگیت آزمون جایگزین را آن کامالً توان نمی موجود های تفاوت به

  فوتسال، الکتات، نخبه هوازی، توان بی، RASTآزمون آزمون وینگیت،  :واژگان کلیدی

*  E.mail: Abazar_shirazi@yahoo.com 

  مقدمه
 به زیادی حد تا ها ورزش از بسیاری در موفقیت

 عضالنی قدرت و ورزشکاران پای انفجاری توان

 تا باشد قادر دبای ورزشکار یعنی، دارد؛ بستگی آنان
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  42  ...و آزمون وینگیت)RAST(هوازی دوی سرعت سنجی برخی متغیرهای فیزیولوژیکی آزمون بیروایی

 قدرت از زیادی نیروی با و سریع تواند می که آنجا

 باالیی توان دیگر، عبارت به .کند استفاده خود

 عوامل اثر به توجه با حال هر به ).3( باشد داشته

 اجرا، و بدنی فعالیت زمان جمله از -توان بر متعدد

 عضله، انقباض سرعت عضله، دمای عضالنی، تودۀ

 بازیکنان توان -مفصل حرکت دامنۀ و انقباض، نوع

 ورزشی های رشته در یا و ورزشی رشتۀ یک در

  ).17،14،7،5( است متفاوت گوناگون
 اکثر در هوازی بی توان نقش به توجه با

 دستگاه عملکرد ارزیابی ورزشی، های فعالیت

 خود به را ای ویژه توجه الکتیک اسید و فسفاژن

 از استفاده راستا این در ).14،9( است داشته معطوف

 عمدۀ مراحل از یکی سنجش، مناسب وسایل و ابزار

 بهبود و ورزشی تمرینات درست ریزی برنامه

 حال هر به ).14( است ورزشکاران رقابتی عملکرد

 و فیزیکی توان آزمایشگاهی، های روش چند هر
 شرایط تحت و تر دقیق را ورزشکاران فیزیولوژیکی

 توان سنجش اما کنند، یم گیری اندازه تر شده کنترل

 همگان برای آزمایشگاهی محیط در جسمانی

 مورد ورزش ویژگی با اوقات برخی و نیست مقدور

 در پیوسته مربیان، اکثر بنابراین، .دارد منافات نظر

 از استفاده با تا اند مناسبی های آزمون جستجوی

 میدانی شرایط در را بازیکنان آمادگی بتوانند ها آن

 کاربرد و طراحی رو، این از ).2( ندکن ارزیابی

 اهمیت فرد توان برآورد در میدانی های آزمون

 .دارند
 توان ارزیابی گوناگون های آزمون بین از

 از یکی وینگیت آزمایشگاهی آزمون هوازی، بی

 آزمون این در .است عمومی های آزمون معتبرترین

 و هوازی بی توان میانگین و حداقل، اوج، های اندازه
 آزمون ).17،5( شود می ارزیابی خستگی اخصش

 وینگیت آزمون روی از که نیز  RAST1 میدانی

 این و )r= 88/0( دارد زیادی پایایی شده طراحی

 به آن بر عالوه ).4( کند می گیری اندازه را متغیرها

 برخی در وینگیت آزمون با مقایسه در رسد می نظر

 ).7،5( ددار بیشتری ویژگی فوتسال مانند ها رشته

 برای عمودی پرش از توانند می مربیان همچنین،

 به کار این .کنند استفاده هوازی بی توان بینی پیش

 چنانچه .است مفید والیبال های تیم مربیان برای ویژه

 و معنادار ارتباط )2005( همکاران و کازابالیس
 توان اوج و عمودی پرش بین را )r= 86/0( زیادی

 آزمون طریق از که ردندآو دست به هوازی بی

 )15،4( شد کسب نخبه های والیبالیست در وینگیت
 با ورزشی رشتۀ ویژگی به توجه اهمیت دهندۀ نشان و

  1 .است استفاده مورد آزمون
 بین معنادار همبستگی وجود پیشین، مطالعات

 هوازی بی توان میانگین و حداقل، ،اوج های شاخص

 دو یخستگ شاخص بین همبستگی وجود عدم و

 را RAST آزمون و کردند گزارش را آزمون

 معرفی وینگیت آزمون برای مناسب جایگزینی

 و اعتبار )1381( گودرزی مثال برای ).7،5( کردند
 با مقایسه در را RAST هوازی بی آزمون پایایی

 رشتۀ پسر دانشجویان روی وینگیت آزمون

 که رسید نتیجه این به و کرد بررسی بدنی تربیت

 هوازی بی توان مطلق میانگین بین باالیی یهمبستگ

 وجود RAST و )مالک آزمون( وینگیت آزمون در

 متوسطی همبستگی ولی، ).r ، 05/0<P=85/0( دارد

 همبستگی و )r=44/0( نسبی توان میانگین بین

 )r، 05/0<P=14/0( خستگی شاخص بین ضعیفی
 باال همبستگی همچنین، .کرد گزارش آزمون دو این

 آزمون با RAST آزمون هوازی بی توان رد قوی و

 آمد دست به آزمون این پایایی برآورد در مجدد

                                                             
1. Running based anaerobic sprint test. 
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  43 نژادحمید آقاعلیدکترحمید رجبی،دکتراباذر شیرازی، 

)87/0=r، 05/0<P( )7.( 
 بررسی به تحقیقی در )2005( بیکر و توماس

 شده گیری اندازه های شاخص بین همبستگی میزان

 راگبی بازیکنان در سرعت با وینگیت آزمون در

 و هوازی بی توان حداکثر بین ها آن .پرداختند
 و مشاهده را متوسطی همبستگی بازیکنان سرعت
 آزمونی وینگیت، آزمون اگرچه که کردند پیشنهاد

 ورزشکاران هوازی بی اجرای گیری اندازه در معتبر

 کارایی ورزشی عملکرد گیری اندازه در اما است

  ).18( ندارد چندانی
 دویدن آزمون بین ،)2000( ول ماکس و وراگ

 معناداری همبستگی 1بانگسبو آزمون با تریدمیل روی

 آزمون پژوهش این در ).r=28/0( کردند مشاهده

 20 دویدن از بود عبارت تریدمیل روی دویدن

 ساعت بر کیلومتر 3/14 سرعت با که مکرر ای ثانیه

 سرعت بر کیلومتر 3/1 مرحله هر در و شروع

 ثانیه 100 مرحله هر بین در و شد می افزوده تریدمیل

 پژوهشگران این .داشت وجود غیرفعال حتاسترا

 درگیری نظر از آزمون دو که کردند پیشنهاد

  ).19( دارند تفاوت یکدیگر با انرژی های دستگاه
 از پس ،)1387( همکاران و قراخانلو همچنین،

 هوازی بی توان های آزمون همبستگی میزان بررسی

 حداکثر بین که دریافتند ، RAST و وینگیت

)59/0=+r  01/0<P(، حداقل )64/0=+r  01/0<P(، 
 آمده دست به )r  05/0<P+=45/0( توان میانگین و

 معناداری همبستگی RAST و وینگیت آزمون از

 فعالیت زمان دلیل به رسد می نظر به که دارد، وجود

 سبب عامل این .باشد آزمون دو در یکسان تقریباً

 آزمون دو در یکسان انرژی های سیستم درگیری

 از آمده دست به خستگی شاخص بین ولی .ودش می

 نداشت وجود معناداری همبستگی آزمون دو این

)04/0=r  05/0<P( )5.( به توجه با دیگر، سوی از 

 نظر به ...و آزمون، ویژگی آزمون، کل زمان

 آزمون دو این متغیرهای در هایی تفاوت رسد می

 به گرفته، انجام تحقیقات در .باشد داشته وجود

 قلب ضربان( فیزیولوژیکی متغیرهای بین تگیهمبس

 کمتر نخبه بازیکنان عملکرد همچنین ،)الکتات و

 مورد میدانی آزمون اجرای در که است شده توجه

 کارایی آزمایشگاهی های آزمون به نسبت نظر

 دنبال به مربیان برای عملکرد نظر از را زیادتری

  1 .دارند
 شاخص بین ضعیف همبستگی سویی، از

 رغم علی وینگیت و RAST آزمون دو گیخست

 آزمون دو توان متغیرهای بین ارتباط وجود

 تحقیقی سوابق به توجه با لذا، .است برانگیز بحث

 رشتۀ با RAST آزمون زیاد ویژگی و مطرح

 بازیکنان آیا که شود می مطرح سؤال این فوتسال،

 از برخوردارند باالیی آمادگی از که فوتسال نخبۀ

 دو در خستگی شاخص توان، های شاخص نظر

 و قلب ضربان( فیزیولوژیکی فشار همچنین آزمون،
 و دهند؟ می نشان را معناداری همبستگی )الکتات

 دو بین در مذکور متغیرهای میزان بین تفاوتی آیا

  دارد؟ وجود آزمون
 جای به آزمون یک جایگزینی برای حال هر به

 در سنجش مورد متغیرهای از غیر دیگر، آزمون

 قلب، ضربان( فیزیولوژیکی فشار شباهت ها، آزمون

 الکتات، خون، فشار انرژی، های سیستم درگیری

 آمده دست به اعداد شباهت و ...)و درگیر، عضالت

 اشاره تحقیقات در که است مهم نیز آزمون دو در

 نظر به طرفی از .است نشده توجه نهاآه ب شده

 موجود قضمتنا های یافته در آمادگی سطح رسد می

 همکاران و قراخانلو تحقیق در مثال، برای .باشد مؤثر

                                                             
1. Bangsbo test 
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  44  ...و آزمون وینگیت)RAST(هوازی دوی سرعت سنجی برخی متغیرهای فیزیولوژیکی آزمون بیروایی

 .شدند بررسی دانشگاهی سطح بازیکنان
 توان نیمرخ توصیف ضمن حاضر، تحقیق لذا

 بررسی به فوتسال، ملی تیم بازیکنان هوازی بی

 و هوازی بی توان متغیرهای مقایسۀ و ارتباط
 عدم یا وجود تا پردازد می آزمون دو فیزیولوژیکی

 بررسی را نظر مورد های شاخص بین اختالف وجود

 و توان متغیرهای روایی حقیقت، در .کند
 دادن قرار مالک با را RAST آزمون فیزیولوژیکی

  .نماید تعیین وینگیت آزمون

  شناسی روش
 ملی تیم اردوی در حاضر مرد بازیکن 25

 ایران اسالمی جمهوری فوتسال امید و بزرگساالن

 69/70 ± 66/4 وزن سال، 21/23 ± 24/3 سن با

 چربی و ،35/23 ± 1 بدن تودۀ شاخص کیلوگرم،

 مند هدف صورت به درصد 93/12 ± 84/1 بدن

  .شدند انتخاب
 کارسنج چرخ با ثانیه 30 وینگیت آزمون

 مسافت دویدن مرحله RAST  )6 آزمون و مونارک

 )دویدن وهله هر بین استراحت ثانیه 10 با متری 35
 متغیرهای و اجرا، روز 4 فاصلۀ به و شابهم شرایط در

 شاخص و هوازی بی توان میانگین و حداقل، اوج،

 ثانیه، 30 بالفاصله، سپس .شد محاسبه ها آن خستگی

 ها آزمودنی قلب ضربان آزمون، دو از پس دقیقه 2 و

 دستگاه با ها آن خون الکتات و پوالر سنج ضربان با

   .شد ثبت و گیری اندازه )Lactate squat( الکتومتر

 بر آزمون هر نتیجۀ تأثیر میزان کردن کم منظور به

 و مختلف روزهای در ها آزمون دیگر، آزمون نتیجۀ
 مشخصی زمان در روزی، شبانه چرخۀ اثر مهار برای

 حذف برای .شد انجام )19 الی 17 ساعت( روز از

 دیگر، آزمون بر آزمونی تمرین و یادگیری اثر

 ابتدا در تصادفی، صورت هب ها آزمودنی برخی

 را RAST آزمون دیگر برخی و وینگیت آزمون

 اجرا را دوم آزمون روز 4 از بعد سپس، .دادند انجام

 از استفاده با ها یافته آماری تحلیل و تجزیه .کردند

 پیرسون، گشتاوری همبستگی ضریب های آزمون

 t همچنین متغیرها، بین همبستگی میزان تعیین برای

 میزان تعیین برای بسته، هم های گروه در ودنتیاست

 12SPSS افزار نرم با متغیرها، بین موجود اختالف

  .شد انجام

  ها یافته
 متغیرهای بین موجود همبستگی میزان 1 جدول

 اساس بر .دهد می نشان را آزمون دو مختلف

 بین متوسطی همبستگی حاضر، تحقیق های یافته

 میانگین و قل،حدا اوج،( هوازی بی توان متغیرهای

 اما ،)3 و 2 ،1 شکل( شد مشاهده آزمون دو )توان

 های یافته مانند آزمون، دو خستگی شاخص

 .نداد نشان را معناداری همبستگی گذشته، تحقیقات
 تحقیق این در نظر مورد فیزیولوژیکی متغیرهای بین

 آزمون از پس دقیقه 2 قلب ضربان استثنای به نیز

  .نشد مشاهده اریمعناد همبستگی ،)4 شکل(
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  45 نژادحمید آقاعلیدکترحمید رجبی،دکتراباذر شیرازی، 

  آزمون دو متغیرهای بین همبستگی میزان .1 جدول

 ضربان
 قلب
 2 دقیقۀ

 ضربان
 قلب
 30 ثانیۀ

ضربان
 قلب

0 انیۀث

 الکتات
  خون
 2 دقیقۀ

 الکتات
 خون
 30 ثانیۀ

 الکتات
  خون
  0 ثانیۀ

 شاخص
 خستگی

 میانگین
 توان

 حداقل
 توان

  حداکثر
 توان

RAST 
  

 وینگیت

  توان کثرحدا  50/0*         
        *52/0   توان حداقل 
       *49/0   توان میانگین  
  خستگی شاخص    15/0      
  0 ثانیۀ خون الکتات     16/0     
  30ثانیۀ خون الکتات     21/0 08/0    
  2 دقیقۀ خون الکتات       12/0   
  35/0  0 انیۀث قلب ضربان       
  30 انیۀث قلب ضربان         22/0 

*39/0   2 دقیقۀ قلب ضربان         
  

*  05/0 ≤  Pvalue  
 
 

 
y = 0.4415x + 389.57

R2 = 0.2712
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 آزمون دو توان اوج بین پیش معادلۀ و برازش خط نمودار .1شکل
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y = 0.5238 x + 301.47 
R 2  = 0.2384 
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 آزمون دو توان میانگین بین پیش معادلۀ و برازش خط نمودار .2شکل 

 
y = 0.7157x + 153.22

R 2  = 0.274
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 آزمون دو توان حداقل بین پیش معادلۀ و برازش خط نمودار .3شکل

y = 0.5208x + 53.786
R2 = 0.1585
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  آزمون دو از پس دقیقه 2 قلب ضربان برازش خط نمودار .4شکل
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 توان های شاخص( تحقیق های یافته 2جدول

 و خون الکتات یعنی تمرین، شدت و هوازی بی
 t آزمون به توجه با را آزمون دو در )قلب ضربان

 تنها .دهد می نشان بسته هم های گروه در ودنتیاست

 آزمون دو از پس منتخب های زمان در خون الکتات

 سایر در اما دهد، نمی نشان را معناداری اختالف

 دو در معناداری اختالف مطالعه، مورد متغیرهای

  .شود می مشاهده آزمون
  RAST و وینگیت آزمون در تحقیق های یافته .2 جدول

Mean ± SD  شده گیری اندازه های شاخص 
Wingate Test RAST 

 t مقدار
 P ارزش
*  

  W(  64/65± 78/643  41/69± 44/592  64/2  03/0( توان اوج
  W(  54/66± 47/438  72/48± 51/398  56/3  002/0( توان حداقل
  W(  64/54± 71/556  01/51± 19/487  73/6  000/0( توان میانگین
 خستگی شاخص

  وینگیت )درصد(
  RAST ) وات/ثانیه (

26/9± 52/32  33/2± 66/5  26/15- 000/0  

  s0 )mmol/lit(  18/4± 91/9  83/4± 03/11  11/1  12/0   خون الکتات
  s  30 )mmol/lit(  77/2± 90/11  92/1± 05/10  85/2-  09/0خون الکتات
  min 2 )mmol/lit( 46/5± 19/11  36/2± 64/10  97/0  58/0 خون الکتات
  s0 )beat/min(  43/13± 170  27/12± 95/183  94/4  000/0  قلب ضربان
  s  30 )beat/min(  97/10± 65/151  88/12± 09/162  75/3  001/0 قلب ضربان
  min 2 )beat/min(  10/16± 10/120  91/11± 59/127  45/2  022/0 قلب ضربان

        *  05/0 ≤  Pvalue  
  بحث

 بین داد نشان حاضر تحقیق های یافته

 توان حداقل و میانگین، حداکثر، های شاخص

 آزمون و وینگیت آزمون از آمده دست به هوازی بی

 وجود معناداری و متوسط همبستگی RAST نیمیدا

 که ،)2004( همکاران و کوپر های یافته با که دارد

 میانگین و حداقل، حداکثر، بین معناداری همبستگی

 آزمون و وینگیت آزمون هوازی بی توان

 همسوست آوردند دست به دویدن ای چندمرحله

 بین معناداری همبستگی چنین رسد می نظر به ).13(

 تقریباً شدت و زمان دلیل به نظر، مورد های شاخص

 دو در تنه پایین مشابه کارگیری به و فعالیت یکسان

 های دستگاه درگیری سبب احتماالً که باشد آزمون

 هنگام واقع، در .شود می آزمون دو در مشابه انرژی

 توان برآورد در میدانی های آزمون طراحی

 وجهت سرعت و مسافت چون عواملی به هوازی بی

 اند تالش در پژوهشگران رو، این از .شود می

 خاص و متفاوت های مسافت با میدانی های آزمون

  ).18،5( کنند طراحی را ورزشی رشتۀ هر
 بین قوی همبستگی عدم دیگر، سوی از

 در تفاوت دلیل به نظر، مورد های شاخص

 .است آزمون دو طول در گرفته انجام های فعالیت
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 نیرو اعمال جهت گیتوین آزمون در چنانچه

 به نیرو RAST آزمون در ولی است چرخشی

 در که معنا بدین .شود می وارد بدن بر خطی صورت

 در گیرد، می انجام زدن رکاب عمل وینگیت آزمون

 .است دویدن با همراه RAST آزمون که حالی
 و )وینگیت آزمون( پیوسته به توان می همچنین،
 اشاره نیز ونآزم دو بودن )RAST آزمون( منقطع

 در درگیر انرژی های سیستم بر حدودی تا که کرد

 آزمون در طرفی، از .است مؤثر فعالیت اجرای

 آزمون ولی شود، نمی تحمل بدن تودۀ وینگیت

RAST شود می اجرا بدن تودۀ انتقال با همراه 

)13،10،5.(  
 آزمون دو از آمده دست به خستگی شاخص بین

RAST نشد مشاهده داریمعنا همبستگی وینگیت و 

 آزمون از آمده دست به خستگی شاخص و

 بود RAST آزمون از باالتر وینگیت آزمایشگاهی

 همکاران و قراخانلو های یافته با نتایج این که

 همکاران و باکر و ،)1381( گودرزی ،)1387(

 به توان می را موضوع این دلیل .بود همسو )2004(

 داد، نسبت آزمون دو در خستگی الگوی در تفاوت

 ای ثانیه 10 استراحت زمان وجود که صورت این به

 تأخیر به سبب RAST آزمون اجرای مراحل بین

 فرد در را توان سریع افت و شود می خستگی افتادن

 به هوازی بی گلیکولیز محصوالت وجود واسطۀ به

 زمان وجود عدم که حالی در .آورد نمی وجود

 و حداکثر بین اختالف وینگیت آزمون در استراحت
 شاخص نتیجه در و دهد می افزایش را توان حداقل

 شود می موجب آزمون این در را باالتری خستگی

)10،7،5.(  
 متغیرهای بین همبستگی بودن معنادار وجود با

 براساس آزمون، دو در توان میانگین و حداقل، اوج،

 بین معناداری اختالف حاضر، تحقیق های یافته

 شاخص هوازی، بی توان متغیرهای میانگین

 این .شد مشاهده آزمون دو قلب ضربان و خستگی،

 حمل بدون /بدن وزن حمل( نوع با توان می را عامل

 و فعالیت )گسسته /پیوسته( چگونگی و )بدن وزن
 مرتبط آزمون دو در عضالت درگیری میزان

 تداومی فعالیتی وینگیت آزمون که چرا دانست،

 آزمون اما شود می نجاما تحتانی اندام با که است

RAST به حرکت آن در که است تناوبی فعالیتی 

 اجرا بدن تودۀ انتقال با همراه و خطی صورت

  ).5،1( شود می
 در یافته تجمع خون الکتات بین دیگر، سوی از

 همبستگی منتخب، های زمان در آزمون دو

 خون الکتات میانگین .نشد مشاهده معناداری

 از باالتر RAST آزمون در ،آزمون از پس بالفاصله

 30 های زمان در موضوع این اما .بود وینگیت آزمون

 .بود برعکس آزمون از پس دقیقه 2 و ثانیه
 تمرین، خالل در خون الکتات گیری اندازه

 تمرین مدت و بار، شدت، مورد در را اطالعاتی

 ایزوله عضلۀ بافت سطح در ).16( کند می فراهم

 در انقباض، مدت انقباض، الگوی مثل عواملی شده،

 هیپوکسی، ،)سوختی مواد( سوبسترا بودن دسترس

 اسید تشکیل در جملگی آدرنرژیک،-بتا تحریک

 آن، بر عالوه ).8( کنند می ایفا مهمی نقش الکتیک

 حدود RAST آزمون پروتکل کل اینکه به توجه با

 طول ثانیه 30 حدود وینگیت آزمون و ثانیه 80

 الکتات انتقال که نکته این هب توجه با و کشد می

 معینی زمان مدت به خون به عضله در شده لیدتو
 کل در زمان عامل حذف منظور به و دارد نیاز

 بالفاصله خون الکتات آزمون، دو پروتکل اجرای
 آزمون از پس ثانیه 30 و RAST زمونآ از پس

 غیر همبستگی ضریب و شد بررسی وینگیت

 عامل شد، مشاهده ها آن بین )r = 21/0( معناداری
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 در را بارزتری نقش آزمون اجرای نحوۀ در تفاوت

 میانگین های اندازه در ولی .کند می ایفا مورد این

 وجود معناداری اختالف آزمون دو خون الکتات

 به یا یکسان تمرین شدت بیانگر این که نداشت

 آزمون دو در مشابه فیزیولوژیکی فشار عبارتی

  .است
 در آزمون دو از آمده ستد به قلب ضربان

 معنادار همبستگی وجود عدم بیانگر حاضر تحقیق

 و آزمون دو اجرای از پس ثانیه 30 و بالفاصله در
 .بود اجرا از پس دقیقه 2 در معنادار همبستگی وجود
 دو از پس دقیقه 2 قلب ضربان در همبستگی وجود

 پس قلب ضربان یکسان افت دلیل به احتماالً آزمون،

  .است آزمون دو ایاجر از
 شد، ذکر تحقیق های یافته در که طور همان

 های زمان الکتات در معنادار اختالف نبود رغم علی

 از آمده دست به نتایج آزمون، دو از پس منتخب

 ضربان در معنادار اختالف وجود دهندۀ نشان تحقیق

 به مربوط های یافته .بود مطالعه مورد های زمان قلب

 بر هوازی بی یکسان فشار دلیل به احتماالً الکتات

 هنگام به زیرا است، آزمون دو در تنه پایین اندام

 که( ها دست جز به باالتنه های اندام اکثر دویدن،

 عمل )کنند نمی تحمل را بدن وزن نیز ها آن

 به رسد نمی نظر به و دارند عهده به را استحکامی

 تغییر احتماالً لذا، .کنند عمل هوازی بی صورت

 چند، هر .کنند نمی ایجاد الکتات در چندانی

 کم سرعت علت به پالسما در الکتات ماندگاری

 ممکن نیز قلب ضربان تغییرات به نسبت آن پاالیش

 درگیری ولی باشد، سهیم موضوع این در است

 احتماالً RAST آزمون در بیشتر عضالنی های گروه

 .شود می مصرفی اکسیژن بیشتر افزایش باعث

 و مصرفی اکسیژن مستقیم ارتباط به توجه با ین،بنابرا
 RAST آزمون بودن تر طوالنی و )12( قلب ضربان

 مرحلۀ از قلب ضربان عبور موجب که

 فشار انعکاس باعث و )12( شود می کاردیودینامیک

 بودن باالتر ،شود می تری سازگارشده فیزیولوژیکی

 نظر به منطقی RAST آزمون در قلب ضربان

  .رسد می

  گیری تیجهن
 به هوازی بی توان های شاخص بین که آنجا از

 آزمون و RAST میدانی آزمون از آمده دست

 معتبرترین از یکی که وینگیت آزمایشگاهی

 است هوازی بی توان گیری اندازه های آزمون

 شد، مشاهده معناداری همبستگی ،)10،7،6،5(

 های فعالیت با آزمون این شباهت دلیل به همچنین

 به شبیه های رشته و فوتسال ورزشی رشتۀ در دموجو

 در معتبر آزمونی را RAST آزمون توان می آن،

 رشتۀ ورزشکاران هوازی بی توان گیری اندازه

 بر ولی .دانست آن به شبیه هایی رشته و فوتسال

 آزمون دو این حاضر، تحقیق از برگرفته نتایج اساس

 خصشا برآورد و فیزیولوژیکی های ویژگی نظر از

 این که ندادند نشان را معناداری همبستگی خستگی،

 و پیوسته( آزمون دو اجرای نوع به احتماالً امر،
 )دویدن و زدن رکاب( نیرو اعمال نوع ،)بودن منقطع

 مربوط )باالتنه و تنه پایین( عضالت درگیری میزان و

 برآورد در RAST آزمون هرچند لذا، .شود می

 استفاده و دارد اییرو هوازی بی توان های شاخص

 جایگزین کامل طور به را آن توان نمی اما شود، می

 دو این از آمده دست به نتایج و کرد وینگیت آزمون

  .کرد مقایسه یکدیگر با توان نمی نیز را آزمون
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