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در آزمون ویژه  کا مبتنی بر توان انفجاری و الکتات خونهوازی بانوان کاراتهتحلیل عملکرد هوازی و بی

 کاراته 

 
 3، جهانی غالمرضا2پور مهدی ، عباس1عبدی لیال 

  :مقدمه

باشد. کاتا فرمی از توالی است و این رشته ورزشی  دارای دو بخش کاتا و کومیته میاصطالح کاراته به معنای دست خالی 

انجامد. کومیته شامل ضربات دست و پا در دفاع و حمله است ثانیه به طول می 08-08های تدافعی و تهاجمی است که تکنیک

العات نشان داده است در طول توالی کومیته، باشد. مطدقیقه می 2دقیقه و برای زنان  3و مدت زمان رقابت آن برای مردان 

-می 2/0±4/2هوازی اسیدالکتیکی %و بی 60±0/4هوازی فسفاژن %، بی0/77±0/5مسیر تامین انرژی از طریق هوازی حدود %

چنین در رشته شود. هماستفاده می 6های متعددی نظیر زمان رسیدن به خستگیباشد. برای سنجش ظرفیت هوازی از شاخص

2ی کاراته برای سنجش ظرفیت هوازی آزمون ویژه هوازی کاراته )ورزش
KSAT(طراحی و ارائه شده است )2 .) 

های تناوبی با شدت باال های کوتاه با شدت باال همراه با مراحل ریکاوری با شدت پایین است. در ورزشکومیته شامل دوره     

ای برای ارزیابی ( و آزمون وینگیت پروتکل پذیرفته شده3وابسته است )هوازی حرکات انفجاری، تامین انرژی بیشتر به توان بی

فیزیولوژیکی و  یهایژگیوگیری باشد، در کنار اندازههوازی است. از طرفی چون کاراته دارای حرکات انفجاری پا میتوان بی

    .استنیز در این رشته ورزشی مهم  نهیشیتکرار ب کبصورت یقدرت حداکثر توان انفجاری و  یابیکاراته، ارز یکیمتابول

شی رزو یهافعالیت هکنند ودعامل محد انبه عنو لعضالنی فعا یهاگروه در تتجمع الکتامانند متابولیکی  اتتغییر     

یش افزا نخوو  تعضالدر  تالکتاو  روژنهید نغلظت یو ،شدید یهاورزشدر  .دشومی بخستگی محسو عقوو و بیشینه

بررسی تغییرات الکتات  .(6) دبه خستگی عضالنی منجر میشو ،عضالنیدرون  محیط نشد یسیدو ا pHبا کاهش و مییابد 

کاران استفاده شود. هدف تحقیق حاضر، تواند برای تبیین مکانیسم زمان رسیدن به خستگی در کاراتهدر آزمون ویژه کاراته می

و بررسی ارتباط توان انفجاری و قدرت عضالت پا با ظرفیت  مطالعه تغییرات الکتات خون و گلوکز در آزمون هوازی ویژه کاراته

 کا بود. هوازی بانوان کاراتهبی

 روش شناسی:

متر و وزن سانتی 3/606±3/5سال، قد  6/24±5/4کای زن با میانگین سنی کاراته 61شرکت کنندگان در این پژوهش  

های سبکی و ملی بودند. شرکت کنندگان پس دارای مقام سال تمرین منظم و 5کیلوگرم بودند که حداقل سابقه  10/5±1/55

ها گیری توان هوازی آزمودنیاز اطالع از محتوای آزمونها و امضای رضایت نامه کتبی در این تحقیق شرکت نمودند. برای اندازه

حت ضربات مستقیم دست  استرا -های فعالیت ( شامل تکرار ستKSATاز آزمون ویژه کاراته استفاده شد. آزمون ویژه کاراته )

باشد که به تدریج مدت زمان ریکاوری )زمان دقیقه می 42/61باشد. مدت زمان کل آزمون و چرخشی پا روی کیسه بوکس می

سی خون از ورید بازویی افراد در قبل و سی 5گیری الکتات، یابد. برای اندازههای فعالیت کاهش میاستراحت( بین نوبت

رای آزمون هوازی گرفته و به آزمایشگاه ارسال گردید. از دستگاه دوچرخه کارسنج مونارک ساخت کشور بالفاصله بعد از اج

هوازی و برای سنجش قدرت انفجاری افراد از دستگاه پرش عمودی استفاده سوئد برای اجرای آزمون وینگیت و تعیین توان بی

 د.عضالت پا طی یک تکرار بیشینه حرکت اسکات، تعیین ش 1RMشد. 

                                                 
1
 Time To Exhaustion 

2
Karate  Specific Aerobic Test 
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با اجرای آزمون کلموگروف اسمیرنف و پس از اطمینان از مهیا بودن شرایط کاربرد آزمون آماری پارامتری، ضریب  

داری تغییرات الکتات و گلوکز در قبل و بعد از همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق محاسبه گردید. برای تعیین معنی

 SPSSهای تحقیق با استفاده از نرم افزار آماری شد. کلیه مراحل آماری دادهزوجی استفاده   tآزمون ویژه کاراته از آزمون 

 انجام شد. 8085و در سطح معنی داری 28نسخه 

 یافته ها:

های توصیفی یافته های تحقیق در جدول شماره یک آورده شده است. براساس نتایج تحقیق، در سطح معنی داری شاخص 

 8002هوازی با توان انفجاریو میانگین توان بی  =r -8002با زمان رسیدن به خستگی  همبستگی بین تغییرات الکتات 8085

r=   همبستگی بین اوج توان  8085بود. بین تغییرات گلوکز و توان هوازی رابطه معنی دار وجود نداشت. در سطح معنی داری

بود. همچنین تغییرات الکتات  =807rشنه در اسکات و بین توان انفجاری پا و یک تکرار بی  =8050rهوازی با توان انفجاری بی

 و گلوکز پالسمایی در طی آزمون ویژه هوازی کاراته در نمودار شماره یک آورده شده است. 

 (N=19گیری شده درتحقیق ): شاخص فیزیولوژیکی اندازه6جدول 

 M± SD حداکثر حداقل متغیر                                  میزان         

 6606 61042 2041±65000 (minزمان رسیدن به خستگی    )

 38 47 4004±37047 (cmتوان انفجاری                 )

 3002 0025 602 ±5024 (w/kgهوازی         )اوج توان بی

 2000 5000 8072 ±406 (w/kgهوازی     )میانگین توان بی 

 7 7500 26050±42007 (mg/dl)تغییرات الکتات             

1RM (             اسکات پاkg) 41 77 7010±5104 
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زمون ویژه کاراته
 
 تغییرات الک تات و گلوکز پالسما قبل و بعد از ا
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 دار گلوکز )خط منقطع( و الکتات )خط پیوسته(: افزایش معنی6نمودار شماره 

 ( از آزمون هوازی ویژه کاراته2( و بعد )6ها قبل )آزمودنی 

 : بحث و نتیجه گیری

دار و معکوس وجود دارد؛ اما بین خستگی و الکتات بیشینه رابطه معنیدر تحقیق حاضر مشاهده شد که بین زمان رسیدن به 

 نماو ز تیر الکتادبین مقاداری وجود نداشت. ترتیبیان و همکاران زمان رسیدن به خستگی و تغییرات گلوکز رابطه معنی

وجود تفاوت در جهت رابطه اند. مستقیم گزارش نمودهبطة را پا ةیندافز نموو آز ستد ةیندافز نمودر آز خستگیرسیدن به 

تواند به دلیل تفاوت در نوع آزمون اجرا شده باشد. در تحقیقات دیگر در بین ماکزیمم الکتات و زمان رسیدن به خستگی می

المللی نشان داده شده است که مقدار الکتات پایانی در گروه بین المللی کای ملی و بینمقایسه الکتات پایانی دو گروه کاراته

تر باشد و در راستای نتیجه تواند بیانگر باالتر بودن توان هوازی ورزشکاران آماده( و این یافته می3تر از گروه ملی است )نپایی

های این تحقیق حاضر است. در خصوص زمان رسیدن به خستگی باید گفت میانگین زمان رسیدن به خستگی در آزمودنی

ها و تواند به تفاوت در سطح آمادگی آزمودنیکمتر است و دلیل این اختالف می (2های تحقیق نونا )طرح نسبت به آزمودنی

میلی مول بر لیتر( و در تحقیق  34/7±34/2ژه کاراته)      کا در آزمون ویجنسیت برگردد. در تحقیق حاضر اوج الکتات زنان کاراته

تواند به دلیل تفاوت در ها می(. این تفاوت2زارش شد )میلی مول برلیتر( گ 62/1±51/2کا )کابانا اوج الکتات مردان کاراته

 ها باشد.جنسیت و سطح آمادگی آزمودنی

هوازی بین کاتا و کومیته زنان چنین اوج توان بیداری وجود دارد. همهوازی ارتباط معنیبین توان انفجاری پا با توان بی      

(. درحالیکه در تحقیق 3وات بر کیلو گرم( است) 0/7±0/8کاران زن)ومیتهکا نتایج مشابهی دیده شد که این مقدار در ککاراته

وات بر کیلو گرم( است که این تفاوت مقدار به سطح آمادگی باالتر داللت دارد. اما  24/5±2/6هوازی)حاضر مقدار اوج توان بی

( 3ر کومیته بدست آمده است. در تحقیقی )اوج توان و میانگین توان باالیی در مردان در مقایسه با زنان هم در کاتا و هم د

وات 5/62±3/6کا بدست آمد )المللی و  ملی مردان کاراتههوازی بین سطوح بیناختالف معناداری در حداکثر توان بی

تواند دلیلی بر سطح آمادگی وات برکیلو گرم( این افزایش مقدار با نتایج تحقیق حاضر می 1/68±5/6برکیلوگرم در برابر 

 شکاران باشد. ورز

 کیدر  یاختالف معنادار .دار وجود دارددر تحقیق حاضر مشاهده شد که بین توان انفجاری پا و قدرت عضالت پا ارتباط معنی

( اما تا به حال تحقیقی روی قدرت بیشینه زنان 3گزارش شده است ) پیشرفتهو  یمبتد نکاراکاراته نیب اسکات نهیشیتکرار ب

باشد. بر اساس نتایج کا مورد نیاز مینشده است؛  لذا تحقیقات بیشتری در زمینه قدرت عضالنی زنان کاراتهکا انجام کاراته

تحقیق حاضر عالوه بر زمان رسیدن به خستگی، کاهش الکتات پایانی در آزمون هوازی ویژه کاراته شاخص مناسبی برای 

 باشد.کا میسنجش توان هوازی بانوان کاراته
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