
 

 

؟ ن ي االستهالك األقىص لألكسجي 
 ماذا يعنن

 Maximal)أو اجقدرة اجكوائية اجق تتو   (Maximal oxygen uptake)يعد االستتالك ا اصى تتك جينستت ي  

aerobic power)    خ وج اقا وستتتتتتيوجو يا اج كد اجبد ج  با أ  ىيا خ واستتتتتتاللداما م  أنثر اجالعابير شتتتتتتيوسا

االسالك ا اصى ك جينس ي  ومعروة مقداره أ باا م  اإل راءات االساليادية )اجروالي ية( ضم  الالبارات 

 اجالقويم اجفسيوجو ج جلرياضيي  وجعامة ممارسج اج شاط اجبد ج سلك اجسواء. 

  أى تتتك ىدرة جل ستتتم سلك أل  (VO2 max)ا اصى تتتك جينستتت ي   اج ل يرمل جز باجرمل ويمثا االستتتالك 

اصنستتت ي  )بواستتتطة اجرئالي (  و قلز سبر اجدم  ثم استتتالل  تتتز م  ىبا اجعضتتت ت اجعاملة  الستتتاللدامز وج 

خ اا تتتا ضتتترل أى تتتك  الاج جلقلل  سمليات إ الاج اجطاىة اج لمة ج  قباض اجعضتتتلج. ويو يستتتاول إ رائيا

)نمية اجدم اجالج يضتتتلكا اجقلل وج اجدىيقة( وج أى تتتك ورن شتتتريا ج وريدل جينستتت ي  )اجفرن بي  ماالو  

اجشتتتريا  م  اصنستتت ي  وماالو  اجوريد م  اصنستتت ي (. وجالوضتتتيل  جا  شتتتير إجك أ  اجقلل يضتتت  وج نا 

ما اجنمية م  اجدم اجما دىيقة نمية م  اجدم سبر اجشرايي  إجك أ س ة اج سم )السمك  الاج اجقلل(  وبمرور ي ه

باصنستتتت ي  سبر اص ستتتت ة وم كا القوم باستتتتالل ك نمية م  اصنستتتت ي  م  ي ا اجدم اجشتتتتريا ج واج ل ي ادر 

خ وج  خ إجك اجقلل مرة ألر  سبر اصوردة  واج الي ة أ  ي اا ورىا اص ستتتت ة )اجعضتتتت ت وج ي ه اجااا( مالو كا

ل  ي ا اجفرن  ستتتميز باجفرن اجشتتتريا ج اجوريدل جينستتت ي  نمية اصنستتت ي  بي  اجدم اجشتتتريا ج واجدم اجوريد

 ويو يمثا نمية اصنس ي  اجالج اساللل الكا اجعض ت  وسليز وم :

 أقصى فرق شرياني وريدي لألكسجين.× االستهالك األقصى لألكسجين = أقصى نتاج القلب 

 أهمية االستهالك األقصى لألكسجين

خ مد اصداء اجبد ج اجالاملج  ويو ساما م  اجمعروف أ  االستتتتالك ا اصى تتتتك  خ ىويا جينستتتت ي  يرالبط ارالباطا

مكم م  سواما اجالفون واج  اح وج اجرياضتتتتتتتات اجالاملية )أل اجكوائية(  باإلضتتتتتتتاوة إجك ساملي   لري  يما 

اجعالبة اج يوائية  ونفاءة اج رل )أو اىال تتتتتادية اج رل(. ومما الشتتتتتا ويز أ  أيمية االستتتتتالك ا اصى تتتتتك 

ستتتت ي  نعاما مادد جلالفون اجرياضتتتتج العالمد إجك اد نبير سلك  وسية اجمستتتتابقة اجالج يشتتتتارا ويكا  جا جين

سريد ) سباىات اجق يرة مثا اجعدو اج مالراخ  القا أيمية االسالك ا  01م( أو سبااة 011  011اجفرد  وفج اج

نستتتتت ي  ال يرالبط اصى تتتتتك جينستتتتت ي  نعاما مادد جلالفون )أل أ  ىدر ساا م  االستتتتتالك ا اصى تتتتتك جي

خ بي  امال ا اجفرد جنمية  خ وثيقا باجضتترورة باداء ساا وج اللا اجمستتابقة(. سلك أ  ي اا م   كة ألر  ارالباطا

ساجية م  االستتتتالك ا اصى تتتتك جينستتتت ي  واصداء اجبد ج وج ستتتتباىات الالطلل س  تتتتر اجالاما )ناجمستتتتاوات 

( مد  أيمية االستتتتالك ا اصى تتتتك جينستتتت ي  0اجطويلة واجماراثو  وما إجك  جا(. ويوضتتتتل اج دوا رىم )

 جلعديد م  اجرياضات اجشائعة.



 

 

والالعدد اصغراض اجالج يمن  أ  يستتتتتتالفاد ويكا م   الائ  ىيا  االستتتتتتالك ا اصى تتتتتتك جينستتتتتت ي  جد  

اجرياضج  سواء وج اجالدريل أو اجالشليك أو اال القاء  غير أ  الاديد اجقدرة اجكوائية اجق و  جلرياضج س  

خ وج اصغراض اجالاجية:طريق ىيا    اسالك نز اصى ك م  اصنس ي  بشنا دورل يساسد ىطعا

 التحقق من امتالك قدرة هوائية عالية عن انتقاء رياضيي التحمل. -1

 معرفة مدى مالئمة اإلمكانية الهوائية لدى الرياضي للدور الذي يقوم به في رياضته. -2

 لك الرياضي؟إلى أي مدى يجب التركيز على التدريب الهوائي لدى ذ -3

 معرفة نوعية التدريب الهوائي الواجب تطبيقه. -4

 التعرف على معدل التحسن في مستوى القدرة الهوائية من جراء تدريب معين. -5

 ما هي الشدة المثلى التي يجب على الالعب أن يتدرب عندها؟ -6

 ئه البدني.مساعدة المدرب والرياضي في معرفة ما إذا كان الرياضي يشكو من انخفاض في مستوى أدا -7

 

 مدى أهمية االستهالك األقصى لألكسجين للعديد من الرياضات الشائعة. (:1جدول رقم )

 نوع الرياضة مقدار األهمية

م ـتتتتتتتتتتت ستتتتبااة طويلة  011ماراثو (  ستتتتبااة  -مالر  011أجعال اجقو  ) ذو أهمية كبيرة

خ  اجال ديف  اجدرا ات  و ميد اجرياضتتتتتتتتات اصلر  اجالج الالطلل  كداخ بد يا

 مسالمراخ صنثر م  دىيقة.

عال  ذو أهمية متوسطة يد  واجر بج  وأج لة  واج قدم  واجستتتتتتت عال اج ماسية  ننرة اج معظم اصج

 اجمضرل  ناجال   واإلسنواش.

اجقفل  اجرمج  ال   اجطاوجة  اج ط   اج وجف  اجرماية  و ميد اجرياضتتتتات  ذو أهمية منخفضة

 اصلر  اجمشابكة.

 (MacDougal, et al,1991 :المصدر)       

وسلك اجرغم م  أيمية امال ا مقدار ساٍا م  االستتتتالك ا اصى تتتتك جينستتتت ي  جد  رياضتتتتيج اجمستتتتابقات 

اجالاملية  إال أ  اجع ىة بي  االستتالك ا اصى تتك جينستت ي  ولم  اصداء اجبد ج وج اجرياضتتات اجالاملية يعد 

خ  خ الطرىت جلع ىة بي  اصداء اجبد ج ومعدا االستتتتتتالك ا ب 73الم ل جكا مرا عة  داخ  وفج دراستتتتتتة  مالفاوالا اثا

  ويعود ستتتتتبل  جا اجالفاوت 1..1إجك  1.10اصى تتتتتك جينستتتتت ي  و د أ  معاما االرالباط الراوح ما بي  

اجنبير وج اجع ىة بي  اصداء اجبد ج ومقدار االستتتتتتالك ا اصى تتتتتتك جينستتتتتت ي  إجك سواما سديدة  م  أيمكا 

مة وج اجع ىة )نلما نا  االستتالك ا اصى تتك جينستت ي  مالقارل  داخ بي  أوراد اجعي ة طبيعة اجعي ة اجمستتاللد



 

 

نلما ضتتتعفت اجع ىة(  واجااجة اجالدريبية جلمشتتتارني  وج اجدراستتتة  ومقدار اجعالبة اج يوائية  ونفاءة اج رل  

 أ  ا ير باإلشارة وج يواجااجة اج فسية جلمالسابق واجظروف اجم الية اجمايطة باجسبان  وغير  جا. وم  اج د

نم  رل جد  م موسة  00معاما االرالباط بي  االسالك ا اصى ك جينس ي  ولم  اصداء اجبد ج وج سبان 

 . ...1 -م  رياضيج م اللل اجمملنة جلمساوات اجطويلة نا  

 الحدود االعتيادية لالستهالك األقصى لألكسجين

خ باجلالر وج اجدىيقة )االسالك ا   ب جي اإلشارة أوالخ إجك أ  االسالك ا اصى ك جينس ي  يالم الس يلز أما مطلقا

خ إجك نا نيلو رام م  ول  اج ستتتتتم )ملج جالرةن م. دىيقة(  أو ما يستتتتتمك باالستتتتتالك ا  اجمطلق(  أو م ستتتتتوبا

شامية.  خ إجك نا ن م م  ول  اص لاء غير اج سبج  نما ي سل أايا ا س وات اجماضية بدء االيالمام اج  ووج اج

يعود إجك ىستتمة االستتالك ا اصى تتك جينستت ي  اجمطلق )باجلالر وج اجدىيقة( إجك  ستتبة م  ثلم ول  اج ستتم أو 

(. ووج اجرياضات Scaling -أو ما يسمك بالش يل مقدار االسالك ا اصى ك جينس ي  ث ثة أرباع اجول  ) 

ل أو اجاللج   وم  أوضا مؤشر جلالعبير س  االسالك ا اصى ك جينس ي  اجالج يالم ويكا اما اج سم مثا اج ر

سبج )ملج جالرة ن م. وج اجدىيقة(  أما وج اجرياضات اجالج ال يالم ويكا اما اج سم  والالطلل  يو االسالك ا اج 

 ىدرة يوائية مطلقة مرالفعة مثا اجال ديف  وم  أوضتتتا مؤشتتتر جلقدرة اجكوائية اجق تتتو  جلفرد يو االستتتالك ا

 اجمطلق )جالر وج اجدىيقة(  ص  اج رض ي ا يو إ الاج أنبر ىدرة مطلقة.

جالرات وج اجدىيقة )وىد  0ويبلغ االستتتتالك ا اصى تتتتك جينستتتت ي  جد  بعض اجرياضتتتتيي  اجمبرلي  أنثر م  

جالرات وج اجدىيقة  نما يو اجااا جد  بعض اجماللج ي  االستتتتتن د اويي (. أما االستتتتتالك ا  3أو  .ي تتتتتا إجك 

ك جينستت ي  اج ستتبج  وي تتا جد  بعض اجرياضتتيي  اجمالميلي  وج رياضتتات  رل اجمستتاوات اجطويلة اصى تت

ملج جالر ةن م. دىيقة )الم الس يا رىم ىياسج صاد اجرياضيي  االسن د اويي  اج ل ال اول  01واجماراثو  إجك 

عايير اجلياىة اجقلبية م( 0)رىم اج دوا يبي  وملج جالرةن م. دىيقة(.  1.استتتتالك نز اصى تتتتك م  اصنستتتت ي   

خ جلفئة اجعمرية و وع اج     ب اءخ سلك بيا ات وج دراستتتتتتتة طوجية أ ريت وج مرنل النستتتتتتتا   اجال فستتتتتتتية البعا

 جلباوم اجكوائية وج اجواليات اجمالادة اصمرينية. 

سدائج اجماراثو  واجمستتاوات اجطويلة أسلك مقدار م  االستتالك ا اصى تتك جينستت ي   بي ما  وسادة ما يماللا 

يماللا اجرياضتتيو  وج اجرياضتتات اجالج العالمد سلك اجقدرة اجمالف رة واجستترسة أد ك اجمقادير م ز  وم  اجمعلوم 

خ أ ز أ  ول  اج ستتم يؤثر سلك ىيم االستتالك ا اصى تتك جينستت ي  اج ستتبج  إال أ ز ي ب ج أ  وج   درا أيضتتا

اجرياضتتات اجالج العالمد سلك اما اج ستتم ناج رل ال ياب  امال ا اجرياضتتج جناللة  ستتم نبيرة  ص   جا يؤثر 

خ سلك أداءه.  سلبا

 

 

 



 

 

معايير لقيم االستهالك األقصى لألكسجين )ملي لتر/كجم. دقيقة( تبعاً للعمر ونوع الجنس : (2جدول رقم )

 طولية في مركز تكساس الهوائي.بناًء على بيانات من دراسة 

 إناث ذكور مستوى اللياقة القلبية التنفسية

 سنة 22-22العمر: 

 منخفض

 متوسط

 عال

 

 أو أقل  37.13

37.14 - 44.22 

 أو أكثر  44.23

 

 أو أقل  32.63

32.64 - 36.64 

 أو أكثر  36.64

 سنة 32-32العمر: 

 منخفض

 متوسط

 عال

 

 أو أقل  35.35

35.36 - 42.41 

 أو أكثر  42.42

 

 أو أقل  27.72

27.71 - 34.52 

 أو أكثر  34.62

 سنة 42-42العمر: 

 منخفض

 متوسط

 عال

 

 أو أقل  33.24

33.25 - 32.77 

 أو أكثر  32.72

 

 أو أقل  26.54

26.55 - 32.32 

 أو أكثر  32.31

: لنفس المجموعة العمرية ونوع الجنستم تصنيف مستوى اللياقة القلبية التنفسية بناًء على النسب المئينية التالية 

 أو أعلى. 62، عاًل = المئين  52على المئين  22، متوسط = بين المئين   22منخفض = أقل من المئين 

 Sanders & Duncan, Med Sci Sports Exerc, 2006: المصدر

 

 العوامل المؤثرة على قيمة القدرة الهوائية القصوى

  ز اصى تتتك جينستتت ياستتتالك نس دما  قوم بم راء الالباراخ جلقدرة اجكوائية اجق تتتو  صاد اصوراد  وم  مقدار 

 يلج: أيمكا ما سيالادد بفعا  ملة م  اجعواما  واجالج م 

 نوعية االختبار المستخدم: -1

م  قداراخ د اجبد ج يعطج مأث اء اج ك ناللة سضتلية نبيرةم  اجمالعارف سليز أ  االلالبار اج ل يالم ويز استاللدام 

  ناللة سضتتلية  تت يرة م  اج ستتمالستتالك ا اصى تتك جينستت ي  أسلك مقار ة بااللالبار اج ل الستتاللدم ويز ا

 الستتتتالك ام  اجك مستتتتالو  إ تتتتوا وج اج اجل وإجك اجسلك ستتتتبيا اجمثاا يؤدل استتتتاللدام اجستتتتير اجمالارا و

مما وج ااجة استتتتتاللدام اجدرا ة اجثابالة  نما أ  استتتتتاللدام أداة ىيا  جل كد اجبد ج  اصى تتتتتك جينستتتتت ي  أسلك

الاانج إجك اد نبير ما يستتتتتالعملز اجرياضتتتتتج أث اء اجالدريل أو اجمستتتتتابقة يعطج مقداراخ أسلك م  االستتتتتالك ا 

 .اصى ك جينس ي  مقار ة باداة ألر  غير مالعود سليكا اجرياضج 

 



 

 

 :الوراثة -2

اوا الاثير اجوراثة سلك اصداء اجبد ج يثير وضتتتوا اجنثير م  اجعلماء واجمكالمي  بفستتتيوجو يا  لاا اجستتتؤاايما

بد ج.  يد االستتتتتتتالك ا اصى تتتتتتتك  وم  اجمعلوماج كد اج اد بد ج دوراخ وج ال الدريل اج ثة واج نا م  اجورا أ  ج

خ اثة اللعل دايم الشتتير اجدراستتات اجالج أ ريت سلك اجالوأم اجمالطابقي  أ  اجور  جينستت ي  جد  اجفرد وراخ مكما

خ أ  الاثير   واالسالقاد اجستتائد ااجيوج الاديد  ستتبة االستتالك ا اصى تتك جينستت ي  اجالج يستتالطيد اجفرد الاقيقكا ا

. ووج اجدراسة اجمشكورة واجمعرووة  %04-04اجوراثة سلك االسالك ا اصى ك جينس ي  ي ا إجك اواجج 

م  اجالباي  وج  %04اجعواما اجوراثية أ  الفستتتتتتتر ( استتتتتتتالطاست HERETAGEالال تتتتتتتاراخ بدراستتتتتتتة ييريالاج )

االستتالك ا اصى تتك جينستت ي   وجقد نا  اجالباي  مو وداخ وج نا اجفئات اجعمرية وب ض اج ظر س  مستتالو  

االسالك ا اصى ك جينس ي  ىبا اجالدريل  أو  وع اج     مما  عا اجبااثي  يسال ال و  أ  ي اا م موسة 

االستتتتالك ا اصى تتتتك جينستتتت ي  ىبا اجالدريل اجبد ج وم موسة ألر  م  م  اج ي ات الالانم وج مستتتتالو  

وم  اجمعلوم أ  اجدراستتتتات اجالج أ ريت سلك  .اج ي ات الالانم وج مقدار استتتتال ابة اجشتتتتلك جلالدريل اجبد ج

اجالوائم اجمالشتتتتتتابكة مقار ة باجالوائم غير اجمالشتتتتتتابكة ىد أظكرت أ  اجالباي  وج مقادير االستتتتتتالك ا اصى تتتتتتك 

جد  اجالوائم اجمالشتتتابكة مادود مقار ة باجالوائم غير اجمالشتتتابكة  ايم اجع ىة االرالباطية ساجية بي   جينستتت ي 

اجالوائم اجمالشتتتتتتابكة  جن كا م لفضتتتتتتة ويما بي  اجالوائم غير اجمالشتتتتتتابكة  مما يدا سلك مد  الاثير اجوراثة سلك 

 االسالك ا اصى ك جينس ي .  

 الحالة التدريبية: -3

اجالدريل اجبد ج يؤدل إجك الاستتي  مستتالو  االستتالك ا اصى تتك جينستت ي  سلك اجرغم م   أ  غ ج س  اجقوا

ىبا ساجية  ةيالفاوت  ستتبة اجالاستت  بي  ورد و لر  سلك أ ز ي ل اإلشتتارة إجك أ ز نلما نا  اجفرد وج ااجة جياى

ج أنثر بد اجالدريل اجنا  اجالاستت  وج مقدار االستتالك ا اصى تتك جينستت ي  م   راء اال لراط وج اجالدريل 

ووج دراستتة ييريالاج البي  أ  اجال ير وج مقادير االستتالك ا اصى تتك جينستت ي  بعد  .  واجعن   تتايلضتتةجة

م  اصوراد جم يال اول اجالاستتتتتت  وج االستتتتتتالك ا  %0  جن  اواجج %91اجالدريل اجبد ج بلغ وج اجمالوستتتتتتط 

ت  سبة اجالاس  وج االسالك ا اصى ك أو االك بدو  ال ير  بي ما و ل %0اصى ك جينس ي  جديكم  سبة 

مقار ة بما ىبا اجالدريل  وجم ين  ي اا  %00-04م  اجمشتتتتتارني  وج اجدراستتتتتة إجك  %0جينستتتتت ي  جد  

س ىة بي  مقدار اجالاستت  وج االستتالك ا اصى تتك جينستت ي  ومستتالو  االستتالك ا اصى تتك جينستت ي  ىبا 

 بر ام  اجالدريل اجبد ج.

 نوع الجنس: -4

خ جينستتتت ي  يفون ماالشتتتتير اجم ماللنز ال عدالت االساليادية جيوراد با  اجر اا يماللنو  وج اجمالوستتتتط استتتتالك نا

س د ااالستتابز باجمليمالر جنا ن م م  ول  اج ستتم وج اجدىيقة.  %04-90اج ستتاء  ايم يالراوح ي ا اجفرن م  

رد جر اا  نما يعالقد أ  مويعالقد أ  ستتبل  جا يعود إجك أ  اج ستتاء يماللن   ستتبة أسلك م  اجشتتاوم مقار ة با



 

 

خ إجك ا لفاض مستتتالو  اجكيمو لوبي  جد  اج ستتتاء مقار ة باجر اا ايم يقا جديك  ب ستتتبة م   -94 جا أيضتتتا

جد   (أو ىدرة اجدم سلك اما اصنستتتتت ي ) جلدم  ي يةجد  اجر اا  مما ي عا اجستتتتتعة اصنستتتتت سما يو 90%

 جد  اج ساء. مما يجاجر اا أنبر 

 لفرد:التكوين الجسمي ل -5

 وم  اصوراد اج ي  يماللنو   (باجا م اجمطلق )جالر وج اجدىيقةس د استتتتتال االستتتتتالك ا اصى تتتتتك جينستتتتت ي  

خ م  االسالك ا اصى ك جينس ي .  سياققو  وج اج اجل مسالو  ساجيا  ماأأ ساماخ ضلمة وسض ت نبيرة 

 ا  اجعبرة جيست باالسالك ا اجمطلق وادهووج اجرياضات اجالج الالطلل أ  ياما اجفرد  سمز نما وج اج رل 

شراخ ص   جا يعالبر مؤ  اسال االسالك ا اصى ك جينس ي   سبة إجك نا ن م م  ول  اج سم ي ب جوجن  

  وباجالاجج ىدرالز سلك اصداء اجبد ج اجالاملج وج رياضتتة الالطلل أوضتتا جمعروة اجقدرة اجكوائية اجق تتو  جلفرد

خ سلك اجشتتلك أث اء اجقيام باص شتتطة اجبد ية  اج رل  واجمعروف أ  اجشتتاوم س لك سن  اجعضتت ت الدعد سبئا

ج ا   د أ  مقدار  االستتتتالك ا اصى تتتتك جينستتتت ي  يدعد أد ك بي ما لم  اج رل يو أسلك جد  اجبد اء مقار ة 

 .ب ير اجبد اء س د اجقيام بممارسة اص شطة اجبد ية اجالج الالطلل اما اج سم

 العمر: -6

البدأ  اجقيمةستتتتت ة  سلك أ  ي ه  00-91ج ستتتتتالك ا اصى تتتتتك جينستتتتت ي  جد  اجفرد بي   ةىيمال تتتتتا أسلك 

س ة  04 مرس  د أ  االسالك ا اصى ك جينس ي  جلفرد س د  اجعمر  ايمباجال اىك اجالدري ج مد اجالقدم وج 

جبد ج . واج دير باجم اظة أ  اجالدريل ا%04يقا س  مستتتالواه س د ستتت  اجعشتتتري  ب ستتتبة ال تتتا إجك اواجج 

اجم الظم يقلتتا م  يتت ا اجال تتاىك اجالتتدري ج اجتت ل ياتتدم مد اجالقتتدم وج اجعمر. ويعالقتتد أ  مرد اال لفتتاض وج 

خ إجك اال لفاض وج ضتتربات اجقلل اجق تتو   االستتالك ا اصى تتك جينستت ي  مد اجالقدم وج اجعمر يعود  لئيا

  لفاض مستتتالو  اج شتتتاط اجبد ج  باإلضتتتاوة إجك اواال لفاض وج اا تتتا اجقلل اصى تتتك مد اجالقدم وج اجعمر

خ   04وج سمر واجمالدربي  سلك أ  اصشلاك اجرياضيي    جلفرد يماللنو  مقداراخ أسلك م  االسالك ا ىد ساما

 . اصى ك جينس ي  ج ير اجرياضيي  مم  يم وج اجعشري  م  اجعمر
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