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 جادهخارج از ان  دوچرخه سوار ردتوان هوازي و بي هوازي 

 رامون بارون

 موسسه علوم ورزشي ، گروه پيشگيري و توانبخشي و پزشكي ورزشي ، دانشگاه وين ، اتريش

 : چكيده

ورزشي . هوازي و بي هوازي از ويژگي هاي دوچرخه سواران خارج از جاده ها استتوان . آربارون ، 
توصيف ارتباط  بررسيهدف از اين  :هدف . ۱۳۹۳-۱۳۸۷، ص  ۲۰۰۱، سال  ۸، شماره  ۳۳. علمي، جلد،پزشكي

در  دوچرخه سوارانو توان هوازي ) از جمله وزن مطلوب( ركاب زدن مختلف تناوباتبين توان بي هوازي در 
بيش از دو بار  و كردهناجرا  مشخصي راكه چرخه  ي استو ورزش دانش آموزان) N  ۵ ۲۵؛  CYC(خارج از جاده 

 خروجي توانتوان هوازي ، حداكثر توصيف  ما براي:  روش ها). N ۵ ۶۰؛  CON( ورزش نمي كنند در هفته

(Wmax)  ۴در را و توان خروجي در آستانه الكتات ثابت  را اندازه گيري كرديم mmol·L-۱  (WL۴)  در طول
 متوسطخروجي بي هوازي ،  توانبراي توصيف . به دست آورديم دوچرخه سواري هوازي توانآزمون حداكثر 

با  s-۱۰با استفاده از ) دور در دقيقه( rpm ۱۴۰ - ۵۰بيش از يك محدوده را در   (IsoWmean)توان خروجي 
 و  s  ،CON - ۱۰آزمون بي هوازي :  نتايج. مقاومت نيروسنج اندازه گيري كرديم چرخه حداكثر سرعت در

CYC خروجي اوج قدرت (IsoWpeak) ۱.۱ ± ۱۴.۹و  ۱۳.۳ ± ۱.۴ را به ترتيب W·kg -۱ نشان داد  . IsoWpeak 

 .مي باشد CYC  دور در دقيقه براي ۱۰۰ ± ۸.۷   و  CONبراي  دور در دقيقه ۱۰۰  ± ۹.۳مطابق وزن مطلوب 
� ۰.۰۰۱(قابل توجهي  اختالف  ۳۲( CONبين نسبت  IsoWpeak:  Wmax (Waerobic :  Wanaerobic)  در) >

گروه با استفاده از آزمون  گين هايقابل توجه در ميان هاي تفاوت .وجود دارد  )۳۸  %± ۳.۹( CYC و) % ±۴.۵
 باالترقابل توجه و فركانس هاي  دوچرخه سواران جاده. شناسايي شدند آناليز واريانس و تجزيه و تحليل تعقيبي

� ۰.۰۱(و وزن مطلوب  IsoWmean ركاب زني در  Wmaxو  IsoWpeak بود رابطه متوسطي بين. ندرا نشان داد) >
بي هوازي توانارزش هاي :  نتيجه گيري). >CON r=۰.۵۳; CYC r=۰.۶۴; P ۰.۰۱ ( وجود داشت هر دو گروه

با اين حال ، نتايج . جاده مولفه هاي مهمي هستند و دوچرخه سواران غيردوچرخه سواران در ارتباط با عملكرد
را نشان داده و جاده دوچرخه سواران حاصل از پژوهش سودمندي شاخص قدرت در بررسي فيزيولوژيكي 

 .مي دهد  نسبت سهم انرژي هوازي به بي هوازي درمورد ياطالعات

، وزن مطلوب ، شاخص قدرت ، آزمون دوچرخه سواري  دوچرخه سواريآزمون مقاومت  :واژه هاي كليدي 
  زايشي ، حداكثر قدرتاف


