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 چکیده

هدف از انجام این پژوهش، آشنایی و شناخت دستگاه های مورد استفاده در آزمایشگاه هدف: 

در چنین عصری مربیان و ورزشکاران باید با شناخت آخرین های علوم ورزشی می باشد. 

یافته های علمی در زمینه علوم ورزشی، و بر این اساس تمرینات و فعالیت های خود را 

است که در زمانه حال، تنها ورزشکاران و مربیانی موفق برنامه ریزی نمایند. بدیهی 

خواهند بود که گام به گام با علوم روز دنیا حرکت کرده و توانایی و دانش الزم جهت 

استفاده از دستگاه های ورزشی که با استفاده از آنها می توانند به داده های کمی و عینی 

استفاده از این دستگاه ها می تواند در برنامه از خود دست یابند را داشته باشند. از آنجا که 

های آماده سازی ورزشکاران، تعیین سطح آمادگی بدنی آنان، جلوگیری و درمان آسیب 

دیدگی ها و... بسیار مفید و کاربردی باشد، ضرورت و اهمیت آشنایی با این دستگاه ها 

 بر کسی پوشیده نیست.

 

 



 

پژوهش های مروری بوده که شیوه جمع آوری پژوهش حاضر از نوع روش بررسی: 

اطالعات در آن از طریق کتب معتبر در زمینه دستگاه های علوم ورزشی و همچنین سایت 

  های رسمی مربوط به آزمایشگاه های علوم ورزشی دانشگاه های مختلف کشور می باشد.

 

ازه گیری در علوم استفاده از علم روز و به کار گیری دستگاه های سنجش و اندیافته ها: 

 ورزشی می تواند به مربیان و ورزشکاران در رسیدن به اهداف خود کمک فراوانی بنماید. 

امروزه دیگر دستیابی به آمار و اطالعات بدنی ورزشکاران چه از نظر نتیجه گیری: 

فرایند های درونی بدن و چه از نظر ساختار آناتومیکی کار دشواری نبوده و از این آمار 

ارقام می توان در بهبود برنامه ریزی های تمرینی، جبران نقاط ضعف و شناسایی نقاط و 

قوت، ایجاد روحیه و انگیزه و همچنین شناسایی و درمان آسیب دیدگی ها استفاده نمود. 

موارد مهمی چون سنجش ترکیب بدنی، نسبت گاز های تنفسی و حجم تنفس، اندازه گیری 

آستانه الکتات خون، ظرفیت تنفسی بیشینه و بسیاری از  توان، سرعت، انعطاف پذیری،

موارد دیگر، تنها توسط دستگاه های دقیق و پیشرفته آزمایشگاه های علوم ورزشی قابل 

 اندازه گیری می باشند.
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 مقدمه:

یزاتی گفته میشود که برای ورزش بدنی مورد استفاده دستگاههای ورزشی به دستگاهها و تجه

قرار میگیرند. این تجهیزات میتوانند از یک وسیله ساده مانند یک فنر گرفته تا وسایل متحرک 

دستگاههای ورزشی را میتوان به طور ( 1.)الکترومکانیکی کامپیوتری، پیچیده و متنوع باشند

بندی کرد. دستگاههای هوازی  مقاومتی تقسیم یکلی به دستگاههای هوازی و دستگاههای قدرت

بردن میزان کارایی و استقامت قلبی و عروقی بدن کاربرد دارد که در آن خون با اکسیژن البرای با

ت در حال فعالیت برسد. ورزش هوازی که التوسط قلب پمپاژ میشود تا اکسیژن به تمام عض البا



ها و تنفس  ایش ضربان قلب، فعالیت ریهتوسط دستگاههای هوازی تسهیل میشود باعث افز

نوع ( 2)سوزی نیز مفید هستند. میشود، همچنین این نوع دستگاهها برای کاهش وزن و چربی

ت کار دارد الدیگری از دستگاهها نیز قدرتی و مقاومتی است که با مقاومت جسم و قدرت عض

اگر چه ممکن ( 3)نی میشود.العض -که استفاده از آنها باعث تقویت، افزایش حجم و کارایی عصبی

است برخی تجهیزات در انواع ذکرشده، کاربرد مشترک در بیش از یک نوع داشته باشد. به عبارتی 

یک دستگاه هم برای چربی سوزی مفید بوده و هم برای افزایش قدرت و مقاومت به کاربرده 

هر دستگاه ورزشی در شود که در این مقاله، دستگاههای ورزشی بر اساس بیشترین تاثیری که 

های ورزشی دارای یک  هر نوع به جا میگذارد در نظر گرفته شده است. از طرفی بیشتر ماشین

گیری میزان کاری که یک فرد در  ابزار ارگومتر هستند. ارگومتر دستگاهی است برای اندازه

پزشکی  هنگام تمرینهای ورزشی به عنوان تمرین یا تستهای استرس قلب یا سایر آزمایشهای

 (1)گیری میزان کارایی استفاده از هر دستگاه ورزشی مفید میباشد. انجام میدهد که برای اندازه

 :قیتحقروش 

امروزه کاربرد فراوانی در بین ورزشکاران برای انجام حرکات ورزشی به صورت  دستگاههای ورزشی

انجام حرکات هدفمند و بازیابی و ترمیم عضو آسیب دیده  اصولی و علمی دارد، همچنین به دلیل

مقاله انواع دستگاههای ورزشی به طور  به تازگی محبوبیت فراوانی به دست آورده است. در این

معایب آنها مورد بحث  ه و مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد و در انتها مزایا ومختصر معرفی شد

و  گیری حاصل از این تحقیق مروری برای استفاده هرچه بهتر از دستگاهها قرار میگیرد و نتیجه

م میشود تا ورزشکاران با آگاهی هر چه بیشتر نسبت به الکاربرد و هدف کارکرد دستگاه اع

 .برای اهداف مشخص اقدام کنند ناسبکارگیری دستگاه م

منابع مختلفی همچون مقاالت معتبر و کتاب های مربوط به برای انجام این مقاله ی مروری از 

 .استفاده شده است ورهای عتوم ورزشی دانشگاه های مختلف کش آزمایشگاه

  

 :دستگاههای هوازی 

ی در خون توسط قلب پمپاژ باالیهایی گفته میشود که اکسیژن  های هوازی به ورزش ورزش

ه هر ورزشی که فعالیت ت در حال فعالیت برسد. به عبارت دیگر بالمیشود تا اکسیژن به تمام عض



ت شما را زیاد کند تا مدت زمان بیشتری به ورزش کردن ادامه دهید ورزش الها و عض قلب، ریه

ی النهوازی گفته میشود. ورزش هوازی باعث افزایش ضربان قلب و تنفس برای مدت طو

 (2)میشود.

 در این مقاله قصد داریم به معرفی و نحوه کارکرد بعضی از این دستگاه ها بپردازیم.

 به طور کلی می توان این دستگاه ها را به دو بخش عمده تقسیم نمود:

 فرایند ها و واکنش های درونی بدن می پردازند.دستگاه هایی که به بررسی  ❖
 دستگاه هایی که کار آنها اندازه گیری های آناتومیکی و بیرونی بدن است. ❖

 

 :واکنش های درونی بدن می پردازند دستگاه هایی که به بررسی فرایند ها و -1

ب بدنی، کارکرد این دستگاه ها مرتبط با فرایند های دورنی بدن مانند اندازه گیری ترکی

 اندازه گیری ظرفیت های تنفسی، اندازه گیری متابولیسم بدن و ... می باشد.

 

 دستگاه اندازه گیری ترکیب بدن -1

 چربي، بافت معدني، مواد پروتئیني، توده گیري دستگاه سنجش تركیب بدني قابلیت اندازه

، وزن بدن، كل آب بدن، شاخص توده بدني، میزان سوخت و ساز پایه،  چربي بدون توده

تیپ بدني، نسبت دور كمر به باسن، سطح چربي احشایي، میزان چربي زیر پوستي و قد 

دن، چربي ب توده كنترل براي اهداف تعیین به قادر دستگاه این همچنین. باشد را دارا مي

 (5ت.)توده بدون چربي و وزن بدن اس

 

اده از این دستگاه برای برنامه ریزی تمرینات ورزشکاران، مخصوصا آن دسته از استف

می تواند ورزشکارانی که به هدف سالمت و تندرستی تمرینات ورزشی را دنبال می کنند 

بسیار سودمند باشد. هنگامی که مربی پس از یک دوره تمرینات برنامه ریزی شده بتواند 

داده های کمی و عددی به ورزشکار خود ارائه کند و این  نتایج این تمرینات را در غالب

داده ها را در طول زمان بر روی نمودار آورده و مقایسه نماید، ورزشکار نیز از میزان 

 (5 )پیشرفت خود مطلع شده و نسبت به ادامه تمرینات مصمم و با انگیزه تر می شود.

ورزشکاران حرفه ای نیز بسیار مفید خواهد همچنین داده های حاصل از این دستگاه برای 

بود. داده هایی مانند درصد بافت چربی بدن، درصد بافت عضالنی و تیپ بدنی در برنامه 

 (5 )ریزی تمرینات ورزشکاران رشته های رزمی می تواند بسیار مفید واقع شود.



 

 (نآلما   H/P/Cosmos یساخت كمپان Pulsar med 3p مدل) تردمیل آزمایشگاهی  -2

است. درتناسب دارای طراحی منحصر به فرد همراه با برنامه ریزی پیشرفته و سرعت باال 
قابلیت اتصال به . پزشکی کاربرد دارد ،تمرینی ،سنجش عملکردهای ورزشی، اندام

 170کامپیوتر جهت برنامه ریزی برای تستهای مختلف ورزشی، دارای سطح به طول 

و  0%  -%+  28سانتی متر و شیب قابل برنامه ریزی و تنظیم  65سانتیمتر و عرض 

کیلوکتر بر ساعت، با ضربان سنج پالر می باشد. قابلیت اتصال و کارکرد  40سرعت تا 

و ارگو اسپیرومتری، دارای تمام تستها، پروفایل ها و پروتکل  ECG با کلیه دستگاههای

نیز می   Balke ،Bruce ،Ramp ،Graded ،Conconi  ،Cooper :های معروف شامل

 (5 د.)باش

 
تنفسی ورزشکاران، مخصوصا  –این دستگاه برای سنجش میزان استقامت قلبی 

ورزشکارانی که هدف آنها بهبود فاکتور های سالمت آمادگی جسمانی می باشد، مانند مسن 

ساالن بسیار مفید خواهد بود و داده های کمی در اختیار مربیان و محققان قرار خواهد 

 (5 )داد.

 

 

 

  دستگاه اندازه گیری گاز های تنفسی -3

استفاده  مورد مختلف شرایط تحت تنفسي گازهاي تبادل گیري زهاین دستگاه به منظور اندا
موجود در هواي  CO2 و O2 گازهاي غلظت مستقیم طور به دستگاه این. گیرد مي قرار 

 همچنین. كند مي گیري بازدمي و دمي، ضربان قلب، فشار هوا و دماي محیط را اندازه
توسط  (AT) هوازي و آستانه بي VO2Max مانند دیگر فیزیولوژیكي متغیرهاي برخي

این عوامل این امكان را فراهم می آورد تا  مجموع. باشد مي گیري این دستگاه قابل اندازه
ورزشکار ارزیابي كاملي از وضعیت قلبي تنفسي خود كسب كند. این دستگاه براي افراد 

سال مي تواند مورد استفاده قرار گیرد. قابلیت اتصال این دستگاه به  14باالي 

 قلبي عملكرد ،فعالیت طي در كه كند این امكان را فراهم مي  (ECG) الكتروكاردیوگرام
 و  CO2 گردد. این دستگاه با ثبت لحظه به لحظه و نفس به نفس مقادیر ثبت و كنترل نیز

O2 این دستگاه  كه این نهایتًا. دهد آنها را به كامپیوتر منتقل كرده و مقادیر آنها را نشان مي



قادر به محاسبه، میزان کربوهیدرات و چربی و نیز انرژي مصرفي ورزشكار در طي 

 (5 ).باشد فعالیت بدني نیز مي

 

این دستگاه می تواند برای برنامه ریزی های تمرین، از جمله تعیین شدت تمرین مناسب 

باشد و مربیان با توجه به داده هایی که از طریق این دستگاه از ورزشکاران خود مانند، 

دست می آورند، ظرفیت اکسیژن بیشینه، آستانه بی هوازی، ضربان قلب بیشینه و... به 

 می توانند برای آنها برنامه ریزی کرده و تمرینات مناسب را انتخاب نمایند.

 دوچرخه ثابت مونارک -4

یك كارسنج دیجیتالي و كامپیوتري مي باشد. هدف از طراحي این دستگاه ارزیابي میزان 

 هاي يآمادگي و توان بی هوازی )تست وینگیت( و آزمایش خستگي در تحقیقات و توانبخش

سیستم كامپیوتري قرار داده شده در این دوچرخه امكان كنترل  .باشد مي پزشكي و ورزشي

دهد. این دستگاه مواردي همچون ضربان قلب،  پژوهشگر ميرا به  نیروي اعمال شده 

كالري  كیلو حسب بر شده مصرف انرژي دقیقه، در زدنها سرعت، توان، زمان، تعداد پدال

یا ژول و فاصله طي شده را ثبت كرده و در صفحه نمایش روبروي كاربر نشان میدهد. 

دستگاه قابلیت اتصال به كامپیوتر را دارد. همچنین این دستگاه با مجهز بودن به مترونوم 

 دستگاه این  .كند دیجیتال با امكان كنترل و انجام فعالیت با یك فشار مشخص را فراهم مي

می باشد. دستگاه دستی، یك كارسنج بازو  موجود دستی بصورت هم و پایی بصورت هم

است كه امکان آزمون بی هوازی اندام فوقاني را برآورده میسازد. از این كارسنج دستي 

مي توان براي برنامه هاي بی هوازی افرادي كه داراي ناراحتي در پاها بوده )معلوالن( 

 (5 ).انجام برنامه هاي تمریني استفاده كردو همچنین به عنوان وسیله اي براي 

 

در ورزش های رزمی که سرعت و توان عضالت اهمیت زیادی دارد می توان از این 

دستگاه برای سنجش این فاکتور ها استفاده نمود و برای بهبود آنها در ورزشکار برنامه 

 (5 )ریزی کرد.

 دستگاه الکترومایوگرافی -5

کانال به طور  ۱۶فیزیولوژیک تا  های سیگنال ثبت در متری تلهدستگاه پورتابل برای 
دستگاه شامل فیزیوتراپی، بازتوانی  این اصلی کاربردهای. باشد همزمان مناسب می

جهت تحلیل  MegaWin افزارنرم  .عصبی، پزشکی کار و فیزیولوژی ورزش است
 بندس، متعدد از جمله فیلترینگ، مقیاس آنالیزهای اجرای امکان بیولوژیک هایسیگنال 
اندازه قله، زمان شروع، شیب، آنالیز طیفی، خستگی و  مانند هایی  ویژگی استخراج

 (5).کند مانیتورینگ بیوفیدبک و غیره را برای کاربران فراهم می



 

از این دستگاه می توان برای سنجش پارامتر های متعدد در ورزشکارانی که دوران پس 

میت و ریکاوری را طی می کنند استفاده نمود و از تاثیر تمرینات فیزیوتراپی و از مصدو

 بازتوانی آگاه شد.

 سیستم نیو تست پاور -6

 ، شتاب حداکثرسرعت، ،  جهت اندازه گیری ، ارزیابی و سنجش سرعت دوی ورزشکار

پی در پی ، پرش سقوط( ، زمان واکنش ، زمان  پرش ، پرش تک) عمودی  پرش ارتفاع

( و سرعت بسکو تست) هوازی بی توان ،  واکنش کنده شدن ، زمان جابجائی ، زمان تماس

 (4)مورد استفاده قرار می گیرد. حرکات انفجاری باال تنهحرکت توپ جهت بررسی نیروی 

دارند، می توان از در ورزش های رزمی که حرکات سرعتی و انفجاری اهمیت زیادی  

این دستگاه برای سنجش میزان توانایی های ورزشکاران و ارائه برنامه های تمرینی جهت 

 بهبود این فاکتور ها ارائه داد.

 

 قدرتی:  –دستگاههای مقاومتی 

نوع دیگر دستگاههای ورزشی بر اساس تمرینات قدرتی و مقاومتی است. تمرینات قدرتی و  

ت کار دارد و التمرینات گفته میشود که با مقاومت جسم و قدرت عض مقاومتی به گروهی از

ورزشهای مقاومتی به هر نوع تمرین و فعالیتی که فرد  .انجام دادن آنها بسیار ضرورری میباشد

اندامهای که با انقباض ارادی فعال (رو میشود  در روزمره با مقاومت جسم دربرابر اندام روبه

ای قدرتی همان ورزش مقاومتی میباشد درحالی که ورزشهای قدرتی ورزشه .گفته میشود(میشود

از دیدگاه عضله نام قدرتی به خود اختصاص میدهند. یعنی اینکه براثر وجود جسم خارجی که 

مقاومت برای فرد ایجاد میکند عضله در زمان جابه جایی آن جسم قدرت خود را نشان میدهد و 

نامند. تمرینات بدنسازی هم یک نمونه از تمرینات  می power این فعالیتها را ورزش قدرتی یا

 (3)قدرتی هستند.

 

 

 



 :های آناتومیکی و بیرونی بدن است دستگاه هایی که کار آنها اندازه گیری -2

 

 کالیپر -1

 هتي ساخته شده است و هدف از اندازدستگاه كالیپر جهت اندازه گیري ضخامت چین پوس

باشد. شیوه پیشنهادي برآورد چربي زیرجلدي توسط  برآورد چربي زیر جلدي مي وگیري 

شركت سازنده و جداول به تفیكك جنس و سن در كاتالوگ این دستگاه آمده است. عالوه 

بر فرمول ذكر شده در كاتالوگ مي توان از این كالیپر براي برآورد چربي زیرجلدي با 

 (4 )د.نیز استفاده كرفرمو لهاي موجود  استفاده از دیگر

 

در ورزشکارانی که هدف آنها از تمرینات ورزشی، ارتقاء سالمت می باشد و کاهش 

میزان بافت چربی در آنها اهمیت زیادی دارد، می توان با استفاده از این دستگاه، پس از 

یک دوره تمرین، مقدار چربی زیر پوستی را اندازه گرفت و از میزان پیشرفت ورزشکار 

 ه شد.آگا

 متر اندازه گیری محیطی -2

از این وسیله برای اندازه گیری دور کمر، بازو، ران، مچ و دیگر محیط های بدن 

استفاده می شود. از این وسیله می توان برای اندازه گیری ابعاد بدن کودکان و مقایسه با 

 (4).الگو های استاندارد رشدی استفاده نمود و روند رشد کودکان را ارزیابی کرد

در ورزشکارانی که هدف آنها، کاهش سایز قسمت های متخلفی از بدن مانند شکم است، 

از این وسیله می توان برای اندازه گیری دقیق محیط این قسمت ها استفاده نمود تا مشخص 

 شود که ورزشکار به هدف خود نزدیک می شود یا خیر.

 

 دستگاه اندازه گیری زمان عکس العمل -3

خانه است می ایستد و نمایشگر دستگاه در  8ورزشکار روی صفحه مسطحی که دارای 

مقابل او قرار می گیرد. دستگاه به صورت تصادفی اعدادی را روی صفحه نمایش به 

ورزشکار ارائه میکند و ورزشکار پس از مشاهده هر شماره بایستی به سرعت پای خود 

نمایش عدد تا زمان لمس خانه مورد نظر توسط  را وارد خانه مربوطه نماید. زمان میان

ورزشکار محاسبه شده و سرعت عکس العمل او محاسبه می گردد. این دستگاه برای 

 (4)سنجش سرعت در ورزشکاران رزمی بسیار مفید و کاربردی می باشد. 



 

 دینامومتر پا و پشت -4

ت پشت ، بازوها ، این دستگاه به منظور اندازه گیري نیرو و قدرت ایزومتریك عضال

 (4 ).کمربند شانه ای و پاها مورد استفاده قرار می گیرد

 

 جعبه انعطاف سنج -5

این وسیله جهت ارزیابی میزان انعطاف بدنی که یکی از فاکتور های بسیار مهم در ورزش 

 (4)های رزمی است مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 دستگاه پرش ارتفاع عمودی -6

در ارزیابی توان اندام تحتانی آزمونهای متفاوتی وجود دارند که آزمون پرش عمودی درجا 

از معتبرترین این آزمون هاست. از این دستگاه برای اندازه گیری توان اندام تحتانی استفاده 

می گردد ابتدا آزمودنی به پهلوی راست یا چپ کنار صفحه پرش می ایستد و با دست کاما 

وک انگشت وسط صفحه را برای ثبت ارتفاع اولیه لمس می کند سپس بدون کشیده با ن

هیچگونه دورخیز با تمام توان به سمت باال پرش کرده و با نوک انگشت میانی خود در 

باالترین نقطه پرش، صفحه را مجددًا لمس می کند. اختالف بین ارتفاع اولیه و حداکثر 

 (4 ).تگاه محاسبه و نمایش داده می شودارتفاع ثبت شده بعنوان رکود آزمودنی دس

 یافته ها:

های هوازی تسهیل  شود که ورزشهای هوازی که با دستگاه ت موجود مشخص میالا بررسی مقاب

افزایش ضربان قلب و بهبود گردش خون بسیار مفید است همچنین باعث بهبود  میشود برای

زن و کاهش چربی کالری زیادی را میسوزاند که باعث کاهش و ها میشود. از طرفی عملکرد ریه

 (2)بدن نیز میشود.

ها در مقابل  ی اینکه استفاده و تمرین با این نوع دستگاهالنای قدرتی و عضه در مورد دستگاه

اند  تر و آسانتر است و برای افراد مبتدی که تازه شروع به تمرین کرده ایمن ها استفاده از وزنه



نی خاص متمرکز الد روی یک گروه عضفردی بخواه می تواند گزینه بهتری باشد. از طرفی اگر

 (3)های بهتری هستند. گزینه ها نی را بصورت ایزوله تمرین دهد، دستگاهالشود و آن گروه عض

 

 بحث:

کردن یک دستگاه به در گذشته شاید کمتر کسی به این موضوع فکر می کرد که با وصل 

بدن انسان بتوان از اطالعات ساختار داخلی بدن مانند میزان چربی خون، درصد عضله 

بدن، درصد آب و امالح بدن، درصد وزن استخوانی بدن و بسیاری از اینگونه اطالعات 

دست یافت. در زمانه ای که شاید پیشرفته ترین وسایل در زمینه علوم ورزشی تنها یک 

هت اندازه گیری فواصل مختلف بدن بود، فکر کردن به چنین دستگاه های عدد متر ج

 (4)پیشرفته ای کمی دور از ذهن به نظر می رسید.

عقب نمانده و  اما با گذر سالیان و پیشرفت علم و دانش، علوم ورزشی نیز از این قافله 

توان به  تحوالت شگرفتی را در خود به وجود آورده است که از جمله این تحوالت می

ورود دستگاه های پیشرفته جهت اندازه گیری انواع فاکتور های بدنی به آزمایشگاه های 

 (4 )علوم ورزشی نام برد.

بی شک در زمانه ما، مربیگری و ورزش کردن به شیوه سنتی دیگر جایگاهی در جامعه 

اند و  عقب مانده دنیا امروزی ورزش نداشته و مربیان و ورزشکارانی که از علوم روز

 (4)هنوز هم به شیوه های سنتی به تمرینات خود ادامه می دهند محکوم به شکست هستند. 

 

 

 

 نتیجه گیری:

استفاده از علم روز و به کار گیری دستگاه های سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی 

می تواند به مربیان و ورزشکاران در رسیدن به اهداف خود کمک فراوانی بنماید. امروزه 

ه از نظر فرایند های درونی بدن و دیگر دستیابی به آمار و اطالعات بدنی ورزشکاران چ

چه از نظر ساختار آناتومیکی کار دشواری نبوده و از این آمار و ارقام می توان در بهبود 

برنامه ریزی های تمرینی، جبران نقاط ضعف و شناسایی نقاط قوت، ایجاد روحیه و 

می چون سنجش انگیزه و همچنین شناسایی و درمان آسیب دیدگی ها استفاده نمود. موارد مه

ترکیب بدنی، نسبت گاز های تنفسی و حجم تنفس، اندازه گیری توان، سرعت، انعطاف 



پذیری، آستانه الکتات خون، ظرفیت تنفسی بیشینه و بسیاری از موارد دیگر، تنها توسط 

 دستگاه های دقیق و پیشرفته آزمایشگاه های علوم ورزشی قابل اندازه گیری می باشند.
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