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 01تا  01ختران و پسران رابطه اکسیژن مصرفی ذخیره با ضربان قلب ذخیره و درک از تالش در د

 ساله

 4، فریبرز هوانلو3، سجاد احمدی زاد2، خسرو ابراهیم0رستم علی زاده
دانشیار  .4 و 3دانشگاه شهید بهشتی؛  استاد فیزیولوژی ورزشی .2دانشگاه ایالم؛ فیزیولوژی ورزش استادیار . 1

 فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

 abdanan_sport@yahoo.comآدرس ایمیل نویسنده مسئول 

 ساله سالم بود.  11تا  11افراد ر د RPE٪ و HRR٪ا ب VO2R٪ه هدف تحقیق حاضر مطالعه رابطمقدمه: 

سانتیمتر،  9/153±4/12، قد سال 5/13±2/2میانگین، سن  ±)انحراف معیار  و نوجوان سالم کودک 69عداد ت شناسی:روش 

در  .دو جلسه به آزمایشگاه مراجعه نمودند ها یآزمودنبه طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. کیلوگرم(  44/ 9 ±1/13وزن

 ها یآزمودنسازی با آزمون انجام شد و در جلسه دوم ارزیابی ترکیب بدنی و آشنا، VO2rest ،HRrestجلسه اول اندازه گیری 

 31های بدست آمده از حالت استراحتی، میانگین برای هر آزمودنی از دادهپروتکل رمپ را بر روی دستگاه تردمیل اجرا کردند. 

( برای محاسبه RPE٪ و HRR٪ با VO2R٪دو رگرسیون خطی ) RPEو  VO2 ،HRثانیه ای و حداکثر مقدار متغیرهای 

شیب خط و مقدار ثابت استفاده گردید. میانگین و انحراف استاندارد مقدار ثابت و شیب خط برای هر کدام از دو روش با توجه به 

 ( سنجیده شدند )شیب خط نسبت به یک و مقدار ثابت نسبت به صفر(. x = yمطالعات قبلی نسبت به خط مبنا )

 RPE (111/1 =p ،62/1=r) %و HRR (111/1 =p ،61/1=r)%با  VO2R%نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین   نتایج:

صدم و برای  64و در دختران  69در پسران  HRR% با VO2R%که این همبستگی برای  ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد،

%VO2R با % RPE جنسیت و سن باعث تفاوت معنی دار خط رگرسیونی صدم بود.  65و در دختران  61پسران  در%VO2R - 

%HRR  جنسیت بر رابطه خط رگرسیونی شوند یمبا خط مبنا .%VO2R - %RPE  دارد  ریتأثسن زمانی  دارد و ریتأثبا خط مبنا

 که بر اساس جنسیت تعدیل شود. 

نتیجه گیری نمود که در کودکان و نوجوانان علیرغم دقت باالی  توان یمبر اساس یافته های تحقیق حاضر  بحث و نتیجه گیری:

٪RPE ،٪HRR  نسبت به٪RPE  ی از تر قیدقپیش بینی٪VO2R توان برای تجویز و پایش شدت فعالیت ورزشی می دارد و

 .باشد یمدر دختران بیشتر از پسران  ها ینیبدقت این پیش  . ضمناًاستفاده نمود ها آناز هر دوی 
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