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Abstract 

Introduction & Purpose: Corresponding Author Address: Department of Physical Education, 
Faculty of Humanities, Tarbiat Modarres University, Hamid Agha-Ali Nejad, Tehran, 
Iran.Background and Aim: Regarding the importance of warming and its effect on the 
physiological mechanisms of oxygen consumption in the recovery period, the present study 
aimed to investigate the effect of warming intensity on the response to oxygen consumption 
dynamics of recovery period after continuous maximal exercise in female basketball players. 
Done. 
Methodology: Seven female basketball players with mean age of 21 /1 1.52 years, height of 
166.8 3 3.72 cm, body mass of 60.85 5 5.76 kg and mean body mass index of 21.7 ± 1.72 In this 
study, the maximum oxygen consumption was 41.44 ± 3.40 ml / kg. After measuring Vo2max, the 
subjects performed two moderate and intense warm-up protocols in two separate sessions and 
then continued maximal activity (the Balck and Weir protocols) to reach the exhaustion. All 
respiratory gases were collected during the activity and 10 minutes from the beginning of the 
recovery period using a respiratory gas analyzer. Data were analyzed using paired t-test. 
Results: According to the results of the study, there was no significant difference between half 
recovery time and half recovery time (P <0.05). 
Conclusion:  Regardless of its intensity, warming improves athletic performance, but the process 
of changes in oxygen consumption in the recovery period after the two exercise protocols is 
similar. 
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 مقاله پژوهشی 

بررسی تفاوت دو شدت گرم کردن متوسط و شدید در پاسخ های پویایی اکسیژن مصرفی دوره 

 ریکاوری پس از فعالیت پیشینه پیوسته در زنان بسکتبالیست

 *2نژاد آقاعلی حمید ،1پور شهاب الهام

 .، شیراز، ایرانشیراز دانشگاه ،ورزشی متابولیسم و بیوشیمی تخصصی، گروه دکتری. 1
 .ایران تهران، مدرس، تربیت ورزش،دانشگاه فیزیولوژی ، گروهدانشیار. 2

 25/09/97پذیرش مقاله:        01/09/97بازنگری مقاله:           21/08/97دریافت مقاله: 

 چکیده

 ریكاوری دوره مصرفی اکسیژن پویایی فیزیولوژیكی های و تاثیر آن بر مكانیزم کردن گرم انجام اهمیت به توجه بامقدمه و هدف: 

 در پیوسته ی بیشینه فعالیت از پس ریكاوری دوره مصرفی اکسیژن پویایی پاسخ بر کردن گرم شدت اثر بررسی هدف با حاضر ،پژوهش
 .پذیرفت انجام زن بسكتبال بازیكنان

 و کیلوگرم 85/60 ± 76/5  بدن توده ، متر سانتی 8/166 ± 72/3 قد ، سال  21 ± 52/1  سنی میانگین با زن بسكتبال بازیكن 7  :روش

 بر گرم کیلو بر لیتر میلی 44/41 ± 40/3 با برابر مصرفی اکسیژن حداکثر و مربع متر بر گرم کیلو 7/21 ± 72/1 بدن توده شاخص میانگین
 شدید و متوسط کردن گرم پروتكل دو جداگانه، جلسه دو در ها آزمودنی ،2maxVo گیری اندازه از پس. کردند شرکت پژوهش این در  دقیقه

 10 و فعالیت طی در تنفسی گازهای تمام. دادند انجام واماندگی حد به رسیدن تا ،(ویر و بالک پروتكل) پیوسته بیشینه فعالیت سپس و اجرا را
 تی آزمون از ها داده تحلیل و تجزیه برای. شد آوری جمع تنفسی های گاز تجزیه دستگاه از استفاده با ریكاوری دوره ابتدای از دقیقه

 .شد استفاده همبسته

 نشد مشاهده دار معنی تفاوت اکسیژن نبض ریكاوری زمان نصف و ریكاوری زمان نصف در پژوهش های یافته اساس بر :ها یافته 

(05/0<p.) 

 ی دوره در مصرفی اکسیژن تغییرات روند اما شود می ورزشی اجرای بهبود سبب آن، شدت به توجه بدون کردن گرم :گیری نتیجه

 .باشد می مشابه ورزشی پروتكل نوع دو این از پس ریكاوری

 فعالیت بیشینه پیوسته پویایی اکسیژن مصرفی دوره ریكاوری، گرم کردن،واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

گرم کردن پیش از تمرین فرد را برای اجرای تمرین اصلی آماده 

این فرد ورزشكار باشد خواه بیمارانی باشند که در  می کند.خواه

دوره توانبخشی خود از تمرینات بازتوانی ورزشی استفاده می کنند. 

بنابراین گرم کردن آمادگی فیزیولوژیكی الزم را برای ورود به دوره 

تمرین اصلی در فرد فراهم آورده و با افزایش دمای عضالت و 

و تغییر در حساسیت عضالت به افزایش همزمان در توان عضالنی 

کلسیم و کاهش در کسر اکسیژن موجب ارتقا سطح عملكرد فرد 

میزان  (oxygen kinetic)پویایی اکسیژن مصرفی می گردد.

یا ریكاوری پس  فعالیت( در طول 2VOتغییر در مصرف اکسیژن )

از آن را توصیف کرده و به تغییرات در برون ده قلبی و دریافت 

(. بنابراین کاهش زمان اتفاق افتاده 5) 1اشاره دارداکسیژن بافت 

برای سازگار شدن با سطح جدید ورزشی به افزایش توانایی 

تنفسی و دستگاه عضالنی برای دریافت و یا  -دستگاه های قلبی

(. دوره ریكاوری، دوره جدایی 4) 2استفاده از اکسیژن تكیه دارد

سم در آن باالتر از است که میزان متابولی فعالیتناپذیر پس از 

(. هنگام ریكاوری انرژی مورد نیاز به 1) 3سطوح استراحتی است

به مقدار قابل مالحظه ای کاهش می  فعالیتعلت متوقف شدن 

یابد. شكی نیست که افزایش سوخت و ساز هوازی در دوره ی 

ریكاوری برای بازگرداندن بدن به شرایط پیش از ورزش ضروری 

رویدادهای سوخت و سازی و فیزیولوژیک است و بیشتر ناشی از 

(.هرچند عوامل متعدد طبیعی 2) 4انجام شده به هنگام ورزش است

(، 6،7) 5،6؟(، نوع تار عضالنی5)1و غیر قابل دستكاری از جمله سن

( و غیره بر پویایی اکسیژن مصرفی دوره فعالیت و 3)7بیماری

اثر تمرینات  (، اما این متغیر فیزیولوژیكی بر3)7ریكاوری مؤثرند

ورزشی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد که میزان تاثیر، به نوع 

(، طول دوره تمرین 9)9(، مدت تمرین8)8(، شدت تمرین2)4تمرین

( بستگی دارد. همچنین با توجه به 4)2و سطح اولیه آزمودنی ها

عوامل تمرینی به نظر می رسد که گرم کردن در افزایش بالقوه 

از طریق تغییر پاسخ پویایی اکسیژن مصرفی  اجرای فعالیت ورزشی

به تمرین و دوره ریكاوری، یک عامل مداخله گر 

رصایی(،زیرا برمبنای گذشته، انجام گرم کردن قبل از 2)10باشد

شروع فعالیت اصلی باعث افزایش سرعت سوخت و ساز عضالنی 

و منجر به تولید حرارت، دی اکسید کربن و یون هیدروژن بیشتر 

.هرچند عقیده عموم بر این است که گرم کردن باید 01می شود

پیش از ورزش اصلی اجرا شود ، و  گرم کردن می تواند از آسیب 

و اجرا را  ردههای عضالنی اسكلتی به هنگام ورزش جلوگیری ک

موجب تسریع پاسخ های اکسیژن مصرفی همچنین بهبود بخشد، 

می مرین تکل و کاهش در تجمع  الکتات خون در مراحل بعدی 

چندین مطالعه اثرات مفید گرم کردن به هنگام  ،مریم(23)11دگرد

ورزش با شدت سنگین را در افراد ورزشكار بررسی و گزارش 

کردند گرم کردن موجب بهبود اجرای ورزشی از راه مكانیزم های 

گوناگون  شامل تحریک جریان خون ، افزایش اکسیژن مصرفی ، 

ش ضربان قلب بیشینه ، هماهنگی افزایش تحویل اکسیژن ، افزای

حرکتی ، افزایش دمای عضله و فرایند های متابولیكی عضالت 

 (.24) 12می شود

( به بررسی اثر شدت گرم کردن روی 2012) و همكاران کوین 

دوندگان را بررسی  Vo2maxزمان رسیدن به واماندگی در 

ا کردند و نشان دادند شدت متوسط گرم کردن افزایش معناداری ر

در زمان رسیدن به واماندگی و تحمل تمرین در دونده های خوب 

(. نجمه رضایی نژاد و همكاران 2012)؟ 13تمرین کرده دارد

( به مطالعه اثر شدت گرم کردن بر پویایی اکسیژن مصرفی 2010)

( فعالیت زیر بیشینه در زنان تیم ملی 4و3،2،1)با مدل ثابت زمانی 

ند گرم کردن بدون توجه به شدت آن، فوتسال پرداختند و نشان داد

سبب کاهش زمان رسیدن به حالت یكنواخت اکسیژن مصرفی در 

یک فعالیت زیر بیشینه می شود و در زمان کمتری اکسیژن 

( به بررسی 2010)؟ (. مریم حسینی )14بیشتری مصرف می شود

و  دوره فعالیت اثر شدت گرم کردن بر پویایی اکسیژن مصرفی

طی یک جلسه تمرین بیشینه در زنان بسكتبالیست کارایی تنفسی 

پرداخت و به این نتیجه رسیدند که گرم کردن شدید موجب 

کاهش اکسیژن مصرفی کل و کارایی  بهتر ورزشكار به هنگام 

از آنجا که مكانیزم های )مقاله مریم(. 15ورزش بیشینه می شود

ری از فیزیولوژیكی پویایی اکسیژن مصرفی دوره ریكاوری از بسیا

فاکتورهای تمرینی خصوصا شدت تمرین پیشین)گرم کردن( و 

تمرین اصلی تاثیر می پذیرد لذا دانستن نحوه تاثیر و میزان آنها در 

دوره ریكاوری در  مصرفیبهبود شاخص های پویایی اکسیژن 

پروتكل های ورزشی مختلف می تواند کمک شایانی را در طراحی 

فصل مسابقات برای مربیان و  برنامه تمرینی به ویژه در زمان

و در طراحی برنامه تمرینی بیماران در دوره توانبخشی ورزشكاران 

در حقیقت با توجه به جدید بودن موضوع  داشته باشد.و بازتوانی 
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 پویایی اکسیژن مصرفی، دستاوردهای پژوهشگران بیشتر به اثرات

 شدت گرم کردن بر پویایی اکسیژن مصرفی دوره فعالیت معطوف

 مصرفی بوده است و به چگونگی تاثیرات آن بر پویایی اکسیژن

از این رو، لزوم اجرای  دوره ریكاوری توجه چندانی نشده است.

گرم کردن پیش از آن، به خصوص برای شروع مطلوب فعالیت، 

بنابراین  موضوع مورد بحث محققان، مربیان و ورزشكاران است.

کردن بر شاخص اثر شدت گرم بررسی  با هدفپژوهش حاضر

های پویایی اکسیژن مصرفی دوره ریكاوری پس از فعالیت بیشینه 

    است. انجام شدهی پیوسته در بازیكنان بسكتبال زن 

 روش شناسی 

پژوهش حاضر،کاربردی از نوع نیمه تجربی بوده است.آزمودنی   

نفر( براساس سابقه  7های این پژوهش را بازیكنان بسكتبال زن )

 ت به طور هدفمند و دردسترس انتخاب شدند.و سطح فعالی

مشخصات فیزیكی و فیزیولوژیكی آزمودنی ها ی این پژوهش در 

 ارائه شده است. 1جدول 

 مشخصات عمومی آزمودنی ها .1 شماره جدول

 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین شاخص های اندازه گیری شده

 24 20 527/1 21 سن تقویمی )سال(

 178 160 678/5 3/168 متر(قد )سانتی 

 80/65 70/50 726/5 714/60 توده بدن )کیلوگرم(

 70/23 60/18 729/1 714/21 شاخص توده بدن )کیلوگرم بر متر مربع(
 48 90/37 403/3 442/41 حداکثر اکسیژن مصرفی)میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه(

ساعت قبل از  24آزمودنی ها از انجام فعالیت جسمانی شدید 

آزمون ها منع شدند و پس از پر کردن پرسشنامه سالمتی و 

جلسه مجزا،  3دریافت رضایت و تعهد نامه شرکت در پژوهش، در 

ساعت فاصله زمانی، به پژوهشكده تربیت بدنی و  48با حداقل 

شاخص های  علوم ورزشی مراجعه کردند. در اولین جلسه،

آنتروپومتریک و ترکیب بدنی آزمودنی ها به وسیله دستگاه ترکیب 

همچنین  اندازه گیری شد. (Body Composition)بدن

{به 208 -سن(×  7/0حداکثر ضربان قلب با استفاده از فرمول } )

دست آمد. آزمودنی ها با بستن ضربان سنج پوالر و استفاده از 

روی نوار  (Gas Analyzer)دستگاه گاز آنالیزر

 2maxVo، آزمون فزاینده را جهت تعیین (Treadmill)گردان

 3بر اساس این پروتكل آزمودنی ها ابتدا به مدت  انجام دادند.

کیلومتر در ساعت با شیب صفر،  6دقیقه روی نوارگردان با سرعت 

دقیقه گرم کردن،  3به منظور گرم کردن دویدند. پس از گذشت 

لومتر بر ساعت به سرعت نوارگردان اضافه هر یک دقیقه، یک کی

 رضای(. 20)16شد تا زمانی که فرد به واماندگی می رسید

ساعت از  48طی دو مراجعه بعدی )روز دوم و سوم به فاصله 

 دیگر( هر آزمودنی دو پروتكل گرم کردن )گرم کردن متوسط ویك

)پروتكل  ی پیوسته گرم کردن شدید( را قبل از فعالیت بیشینه

(( انجام دادند. بر اساس این پروتكل ،شیب 1959لک و ویر)با

کیلومتر  5/5نوارگردان در ابتدا صفر بوده و آزمودنی ها با سرعت 

درصد به شیب  2در ساعت  شروع به دویدن کردند، در دقیقه اول 

درصد به 1نوارگردان اضافه، و از دقیقه دوم به بعد، هر یک دقیقه 

این امر تا رسیدن به واماندگی که  شیب نوارگردان افزوده شد،

دیگر آزمودنی ها قادر به ادامه فعالیت نبودند، ادامه پیدا کرد. برنامه 

درصد  65دقیقه دویدن با شدت  6گرم کردن متوسط شامل 

ضربان قلب بیشینه روی نوارگردان و برنامه گرم کردن شدید در 

شینه درصد ضربان قلب بی 85دقیقه( و با شدت 6زمان مشابه )

، ی پیوسته انجام شد. در فاصله بین گرم کردن و فعالیت بیشینه

کیلومتر برساعت روی  3دقیقه و با سرعت  3آزمودنی ها حداکثر 

کاهش یابد و از اثر افزایش  قلب نوار گردان راه رفتند، تا ضربان

ضربان بر تمرین اصلی جلوگیری شود. در تمام طول مدت فعالیت 

دوره ریكاوری اطالعات مربوط به تغییرات دقیقه ابتدایی  10و 

طریق ماسک از گازهای تنفسی به صورت نفس به نفس 

 مخصوص که روی دهان و بینی قرار داشت، ثبت شد .

)میلی لیتربه کیلوگرم  (2peakVO)مقادیرحداکثر اکسیژن مصرفی 

)میلی لیتردر  (peakpulse 2O)در دقیقه ( و حداکثرنبض اکسیژن

 29)17ثانیه انتهای فعالیت محاسبه شد 20میانگین  ضربه( به عنوان

مقاله پیان نامه (.پویایی اکسیژن ریكاوری با استفاده از شاخص 

 Half- time recovery )های نصف زمان ریكاوری اکسیژن

)2Vo–(1/2t Rec  2of Vo)  به عنوان مدت زمانی )برحسب ،

اکسیژن ثانیه( از دوره ی ریكاوری که در آن، مقادیر حداکثر 
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( وهمچنین نصف 9) 9مصرفی به نصف مقدارش کاهش می یابد

 Half- time recovery of)زمان ریكاوری نبض اکسیژن

oxygen pulse (1/2t Rec –o2p به عنوان مدت ، )

زمانی ) برحسب ثانیه( از دوره ی ریكاوری که در آن، مقادیر حد 

 ( به نصف مقدارش کاهشpeakpulse 2Oاکثر نبض اکسیژن )

دقیقه از دوره ریكاوری  10( از پایان فعالیت تا گذشت  9)9می یابد

، بر حسب  لیتر و یا میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم از توده بدن 

 محاسبه شد.

در ابتدا، نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون آماری  

تایید شد. سپس برای تجزیه و تحلیل  اسمیرنوف-کولموگوروف

داده ها از روش آماری تی همبسته در سطح معنی داری 

(05/0>α.استفاده گردید )  کلیه محاسبات آماری با نرم افزار

spss-16 .انجام شد 

 توصیف ابعاد متغیر مهارت حرکتی درشت .2شماره جدول 

   مرحله آمادگی   پیشینه فعالیت

 گرم کردن شدید گرم کردن متوسط 

 69/1 ± 88/27 30/0 ± 20/27   (min)زمان کل فعالیت 

 97/2 ± 84/41 24/3 ± 07/41 (ml/ kg/min)حداکثر اکسیژن مصرفی 

 215/2 ± 84/23 61/1 ± 20/22 ( ml/kg /beatحداکثر نبض اکسیژن )

 74/19 ± 15/343 00/27± 34/378 (ml/kg)اکسیژن مصرفی کل 

 نتایج و یافته های تحقیق

نتایج بررسی توصیفی مربوط به مراحل پویایی اکسیژن مصرفی در 

آمده است. همچنین مقادیر مربوط به پویایی  2جدول شماره 

دقیقه ابتدایی از دوره  10اکسیژن مصرفی در دوره فعالیت و 

شدید و ریكاوری پس از پروتكل بیشینه بین دو مدل گرم کردن 

ارائه شده  3متوسط به همراه سطح معنی داری در جدول شماره 

 است.

پژوهش حاضر نشان داد، نصف زمان ریكاوری اکسیژن  یافته های

مصرفی پس از فعالیت بیشینه بین دو پروتكل گرم کردن شدید و 

(. همجنین در =334/0P) متوسط تفاوت معنی داری نداشت

یژن، تفاوت معنی داری نصف زمان ریكاوری نبض اکسشاخص 

( )جدول P=723/0)بین دو پروتكل گرم کردن مشاهده نشد 

 (.3شماره 

 

 در مراحل مختلف آزمون دوره ریکاوری پویایی اکسیژن مصرفی شاخص های. 3شماره  جدول

 گرم کردن شدید گرم کردن متوسط معنی داری مرحله آزمون /آماره
 01/12± 38/67 52/14 ± 57/65 334/0 (sاکسیژن مصرفی) نصف زمان ریكاوری

 25/10 ± 23/77 85/15 ± 57/74 723/0 (sنصف زمان ریكاوری نبض اکسیژن)

 بحث

مهم ترین یافته پژوهش حاضر این بود که گرم کردن متوسط و 

شدید باعث تغییر در روند پویایی اکسیژن مصرفی دوره ریكاوری 

یافته های پژوهش حاضر نشان داد بین نصف زمان ریكاوری نشد. 

اکسیژن مصرفی و نصف زمان ریكاوری نبض اکسیژن پس از دو 

شدت گرم کردن شدید و متوسط تفاوت معناداری  وجود ندارد. به 

هر حال، همانند اثر شدت تمرین بر پویایی اکسیژن مصرفی، به 

ردن استفاده می نظر می رسد حدی از شدت فعالیت که در گرم ک

شود نیز می تواند بر پاسخ پویایی اکسیژن مصرفی مؤثر باشد. لذا با 

توجه به تفاوت در شدت گرم کردن های اعمال شده در پژوهش 

حاضر، تفاوت هایی در شاخص های پویایی اکسیژن مصرفی دوره 

ریكاوری در نصف زمان ریكاوری اکسیژن و نصف زمان ریكاوری 

نشد، که مهم ترین عامل آن را میتوان به  نبض اکسیژن مشاهده

بیشینه بودن پروتكل فعالیت و اجرای آن تا حد واماندگی نسبت 

داد. همچنین شایان ذکر است با توجه به نو بودن پژوهش حاضر، 

دوره  مصرفی و ادبیات پیشینه محدود در خصوص پویایی اکسیژن

کارمشابه ، و ورزشكاران و به دلیل فقدان  درریكاوری به ویژه 

معطوف شدن مطالعات در خصوص اثر شدت گرم کردن بر پویایی 

، بحث و نتیجه گیری در این زمینه و تحلیل فعالیتاکسیژن دوره 

 (.10) 18اجرا را دچار مشكل ساخته است

با افزایش شدت فعالیت کسر اکسیژن افزایش یافته و در نتیجه 

افزایش می  ATP سازیاتكا به کراتین فسفات و گلیكولیز برای باز
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( . با افزایش کسر اکسیژن به همان اندازه اکسیژن 31)19یابد

نیز افزایش یافته و مدت   (EPOC)مصرفی اضافی پس از ورزش

(. همچنین، به 2)4زمان بازگشت به حالت اولیه طوالنی تر می شود

نظر می رسد به دلیل بیشینه بودن، و اجرای فعالیت آزمودنی ها تا 

اندگی در هر دو پروتكل ورزشی، الگوی فراخوانی سرحد وام

تارهای عضالنی در هر دو پروتكل مشابه بوده باشد. با توجه به 

تفاوت های شناخته شده در متابولیسم انرژی و کارایی انواع 

تارهای عضالنی به نظر می رسد تغییر در فراخوانی تارهای 

 عضالنی ممكن است پاسخی برای علت شناسی در پویایی

اکسیژن در شدت های ورزشی باالتر از آستانه ی الکتات 

ی  در پروتكل ورزشی بیشینه فعالیت(.  با افزایش شدت 32)20باشد

پس از هر دو نوع گرم کردن متوسط و شدید، فراخوانی  پیوسته

ازمسیرهای بی هوازی افزایش می یابد.  ATP و تولید FT تارهای

بولیت های ناشی از بنابراین، افزایش خستگی و تولید متا

موجب  ، FT ژی از تارهایتولید انر و فرایندهای بی هوازی

ریكاوری کندتر و پویایی اکسیژن بلندتر شده و می تواند یكی از 

دالیل عدم تفاوت معنی دار در این شاخص از پویایی اکسیژن 

( . در 33) 21مصرفی پس  از گرم کردن شدید و متوسط باشد

بیشینه بودن پروتكل ورزشی اجرا شده  پژوهش حاضر، به دلیل

شرایط برای بلندتر شدن نصف زمان ریكاوری با وجود انتظار 

ریكاوری سریع تر و نصف زمان ریكاوری اکسیژن کوتاه تر در 

ورزشكاران فراهم شده است. نصف زمان ریكاوری اکسیژن نشان 

دهنده ی جز سریع وام  اکسیژن یا اکسیژن مصرفی اضافی پس از 

است که مربوط به بازسازی منابع فسفوکراتین و  (EPOC) شورز

 منابع اکسیژن می باشد.

بعالوه، یافته های پژوهش حاضر نشان داد بین نصف زمان 

ریكاوری نبض اکسیژن پس از دو پروتكل با شدت گرم کردن 

شدید و متوسط تفاوت معناداری  وجود ندارد.به نظر می رسد عدم 

ن دهنده ی فشار ورزش یكسان و پاسخ این تفاوت معنی دار نشا

های قلبی عروقی مشابه در دو پروتكل ورزشی با شدت باال تا 

رسیدن به حد واماندگی در آزمودنی های پژوهش حاضر باشد. 

ازآن جا که نبض اکسیژن به حجم ضربه ای وابسته است، باال 

بودن حجم ضربه ای در فعالیت بیشینه  بیانگر نبض اکسیژن 

باال در دو پروتكل اجرا شده می باشد. به هنگام ورزش  بیشینه ی

با افزایش شدت فعالیت ضربان قلب و حجم ضربه ای افزایش 

(. در 35)22یافته و به دنبال آن برون ده قلبی نیز افزایش می یابد

طول ابتدای ریكاوری و با قطع فعالیت برون ده قلبی و حجم 

یژن مصرفی و نبض ضربه ای و ضربان قلب کاهش می یابد. اکس

اکسیژن به ترتیب با برون ده قلبی و حجم ضربه ای مرتبط 

(. بر اساس فرمول فیک اکسیژن مصرفی مساوی با 9)9هستند

سیاهرگی  -برون ده قلبی ضربدر اختالف اکسیژن خون سرخرگی

سیاهرگی پس از  -(. اختالف اکسیژن خون سرخرگی9)9می باشد

لیل عدم فعالیت عضالت در ورزش به سرعت کاهش می یابد. به د

دوره ی ریكاوری، نبض اکسیژن که میزان برداشت اکسیژن توسط 

بدن با هر ضربان قلب را نشان می دهد کاهش می یابد.ارتباط بین 

اکسیژن مصرفی و نبض اکسیژن را به عنوان اکسیژن مصرفی 

تقسیم بر ضربان قلب که با حجم ضربه ای مرتبط است،نشان داده 

(. در دوره ی ریكاوری باال ماندن برخی از 37و36)24،23شده است

هورمون ها مانند کاتكوالمین ها، موجب باال ماندن حجم ضربه 

ای به دلیل اثر بر انقباض پذیری عضالت قلب می شود و این می 

تواند در ورزش های با شدت باال که در آن سطح هورمون ها 

و )26،25کندندتر افزایش می یابد، پویایی نبض اکسیژن را کمی ک

( که تصور می شود پس از اجرای هر دو پروتكل 21مقاله چاپشده

با شدت متوسط و شدید سبب عدم تفاوت معنی دار در نصف زمان 

 ریكاوری نبض اکسیژن پس از اجرای فعالیت بیشینه  شده است.

 نتیجه گیری

ازآن جاکه بین شاخص های پویایی اکسیژن ریكاوری بین دو 

پس از فعالیت بیشینه   دبا شدت متوسط و شدی کردن گرم پروتكل

تفاوت معنا داری دیده نشد، نتیجه گیری می شود  روند تغییرات 

اکسیژن مصرفی در دوره ی ریكاوری پس از این دو نوع پروتكل 

 ورزشی مشابه می باشد.
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