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هدف  اين پژوهش  فراهم  كردن  معياري  براي  مقتضيات خاص  فيزيولوژيكي يك  تحليل  حركت  زماني   
تست  . (را مي سازد  shuttle-running فوتسال  است  كه تست  تصاعدي  و متناوب دور رفت و آمدي

هيجده  بازيكن  حرفه اي  فوتسال  كه در   تمام  مدت  مسابقه  بازي مي  ([FIET]استقامت  متناوب  فوتسال 

)  سانتي متر كيلوگرم   قد    71.6 8.5سال  حجم  بدن    كيلوگرم   3.1 6 20.6سن  .(كنند
آنها  با ترتيب تصادفي  و روزهاي  جداگانه  تست تردميل   و . براي   شركت در اين  پژوهش  داوطلب  شدند 

تا آمادگي  هوازي را  ارزيابي  كنند  مقتضيات  فيزيولوژيكي   به وسيله ي  كنترل    را انجام  دادند   

در طي   شرايط  و وضعيت هاي    لخته شدن  خون  و غلظت   تمرين  ضربان  قلب
خستگي با دستيابي  به سرعت   ميانگين  بازيكنان  در طي  .امتحان شدند   

    طول  مدت ميانگين . بود دقيقه  بود  مبررادر حدود 

تردميل   به ترتيب تردميل  و  پيك    .  دقيقه بود 

بودند  همبستگي   هاي باال  بين سرعت  در آستانه  تمرين  و سرعت  حداكثر  در  و   و

 

  

بود  به طرز اساسي  پايين تر  از     در طي   پيك  .پيدا شد(
و تاثيرات  .وجود نداشت   در شرايط    H.Rاگر چه  هيچ تفاوت  ميانگين  بين  حداكثر  تمرين  .

به شدت  بر سيستم   انرژي هوازي  و غير هوازي  در  اين پژوهش   نشان داد كه . درون  فردي  بديهي  بود  
ممكن است  مربيان  براي  آزمايش  . د تاكيد  مي كن.  سطحي  مشابه  آن چه  در بازي  فوتسال  گزارش  شده بود 

. استفاده  كنند   توانايي  بازيكنان  فوتبال  براي  دست  و پنجه نرم  كردن  با تمرين  شدت باالي متناوب  از 
قلمداد شود  و به   HRبايد  بعنوان  حداكثر    كشف شده  در طي    HRپيشنهاد شده است  كه باالترين  

.قي شود شخصي تل عنوان    
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