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 چكيده

ها و  كنند تا پاسخ بسياري از تحقيقات تالش مي. فيزيولوژي ورزش گسترش زيادي يافته است ةامروزه تحقيقات در حوز
انسان  ،هاي قانوني و اخالقي دوديتعلت مح در بسياري از موارد به. هاي بدن به تمرين يا فعاليت بدني را تشريح كنند سازگاري

 صحرايي و سوري يها ويژه موش زمايشگاهي بهآدر چنين شرايطي حيوانات . ها نيستسازوكارمدل مناسبي براي مطالعه اين 
  با استفاده از تردميل . براي نيل به اين هدف است مناسبي ةتردميل وسيل. روند شمار ميه الگوي مناسبي براي اين تحقيقات ب

  طراحي و ساخت مدل جديد و  پژوهشبنابراين هدف از اين . راحتي مدت، شدت و نوع تمرين را دستكاري كرد توان به مي
  هاي داخلي و خارجي  شده مزايايي در مقايسه با نمونه تردميل ساخته. ستجوندگان آزمايشگاهي ا ةتردميل ويژ ةشد اصالح
جايي و حمل نسبتا آسان، كاركردن ه ب ريزي كامپيوتري بودن، جا قابل برنامه محفظه بودن، 12توان به  كه از آن جمله ميدارد 

متر بر دقيقه، شوكر دستي و اتومات، ارزان بودن و تكيه بر  100آسان، وزن سبك، شيب مثبت و منفي، دامنه سرعت صفر تا 
  .دانش و توان داخلي اشاره كرد
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  مقدمه

شناخت . زيادي يافته است ةر علوم، تربيت بدني و علوم ورزشي نيز توسعگيدامروزه همگام با گسترش 
هاي مختلف و بهبود سالمت جسمي و رواني مردم، نقش ورزش در پيشگيري رات و فوايد ورزش در انداميثتا

از جمله  ،درگير در فرايندهاي بيوشيميايي ايسازوكارهها، كشف داروهاي جديد و  بيماري ةاوليه و ثانوي
 ،هامبناي تمام اين يافته. ها دست يافته استهاي اخير به آن در دهه ه ويژههايي است كه بشر بپيشرفت

يافته  از تحقيقات در كشورهاي توسعه چشمگيريتحقيقات ورزشي در حال حاضر بخش . استتحقيقات ورزشي 
سالمت عمومي افراد جامعه و در بخش ورزش  يب ارتقاموجخش ورزش همگاني اين تحقيقات در ب ةنتيج. است
  . ب بهبود عملكرد ورزشي و شكستن ركوردها شده استموجاي و قهرماني  حرفه

كنند كه  هنگامي قابليت كاربرد پيدا مي گيرند، تمرين انجام مي ةبسياري از تحقيقاتي كه در زمين ازاين رو
عنوان آزمودني نه عملي و نه مناسب  كه در تحقيقات بسياري استفاده از انسان به رحاليد. شوند روي انسان انجام 

اش درگير خواهد   در سرتاسر طول زندگي) عنوان آزمودني به(چرا كه اين مطالعات يا انسان را  ،است) مطلوب(
كه  بنابراين هنگامي .باشد هاي تهاجمي است كه غيراخالقي مي كرد، كه غيرعملي است، يا مستلزم انجام روش

  هاي تمرين تجربي كه از حيوانات  برنامه ،رات تمرين مناسب و مقدور نباشديثتأ ةاستفاده از انسان براي مطالع
  بسياري از تحقيقات ورزشي كه روي حيوانات اغلب . روند به كار مي ،كنند عنوان آزمودني استفاده مي به

شناسي خود حيوانات و به همان ترتيب سالمت ايشان افزايش  از زيست در نظر دارد تا درك ما را گيرد، انجام مي
  ).7(  دهد

 بررسيحيوانات آزمايشگاهي مورد  .استهاي حيواني تحقيقات روي نمونه ،بنابراين بخش مهمي از تحقيقات
). 7(ستدر تحقيقات ورزشي شامل انواع حيوانات از جمله سگ، اسب، گربه، ماهي، نخستيان، پرندگان و غيره ا

و ) رت(موش صحرايي . علت عواملي مثل بزرگي جثه و مشكالت نگهداري محدود است ولي كار با اين حيوانات به
موش سوري دو گونه حيواني هستند كه با توجه به اينكه شباهت زيادي از لحاظ ژنتيكي و فيزيولوژيكي به انسان 

شود بيش  كه گفته مي طوريه ب. گيردها انجام ميفيزيولوژي ورزش روي آن ةدارند، بيشترين تحقيقات در حوز
اند  هاي سوري و صحرايي پزشكي موش درصد حيوانات آزمايشگاهي مورد استفاده در تحقيقات زيست 95تا  90از
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). 4( مي شودميليون موش در تحقيقات مختلف آزمايشگاهي استفاده  100از شود ساالنه  تخمين زده مي). 9(
از  ،و ارزان، زاد و ولد سريع، بيهوشي و جراحي راحت، عدم نياز به فضا و مكان وسيع و غيرهنگهداري نسبتاً ساده 

هاي ا و برتريهاز امتياز). 10(سازدر حيوانات آزمايشگاهي متمايز ميگيدي است كه موش را از ياهجمله امتياز
حيواني است،  ةركتي اين گونپذير بودن و هوش باالي حر حيوانات آزمايشگاهي، تمرينگيدخاص موش نسبت به 

ولي براي  ،گيردخوبي ياد مي راحتي و پس از مدتي آشنايي كار بر روي انواع وسايل تمرين را به هطوري كه ب به
  .نياز استمطالعه روي موش به وسايل خاص تمريني 

توان  ه ميهاي مختلفي براي تمرين در حيوانات آزمايشگاهي كوچك وجود دارد كه از آن جمل وسايل و روش
ها محاسن  از اين روش يكهر . دويدن روي تردميل اشاره كرد و دوار ة، تمرين شنا، استوان1به دويدن داخل چرخ

ترين وسيله براي تمرين دو و بهترين و واقعي تردميل. ستيكي از اين وسايل تردميل ا).  2،5،6(دارندو معايبي 
  ) سرعتي، استقامتي(مدت، زمان، مسافت و نوع تمرين در اين روش تمريني شدت، . ستراه رفتن در موش ا

تمرين غالب، رايج و برتر در بيشتر مطالعات فيزيولوژي ورزش  ةو شيو) 5( استراحتي قابل كنترل و ارزيابي  به
امكان تمرين همزمان تعداد  ،استفاده از تردميل). 2(شود محسوب مي) هاي صحرايي ويژه در مورد موش هب(

  ).6(كردتنظيم توان  راحتي مي را بهو سرعت آن  است، ارزان سازد ميفراهم  زيادي موش را

شايد يكي از . چنداني ندارد ةتحقيقات ورزشي با استفاده از حيوانات آزمايشگاهي در ايران سابقاين با وجود 
د اولين رس نظر مي هدر ايران ب. داليل آن عدم دسترسي به وسايل تمريني حيوانات آزمايشگاهي بوده است

دكتري خود در گرايش  ةانجام رسال به منظوردر اين سال رجبي . باشد 1378استفاده از تردميل مربوط به سال 
را به دو  اي روي نوار نقاله آن وي با قرار دادن محفظه. فيزيولوژي ورزش از تردميل انساني كوچك استفاده كرد

در ) 1384(دگان آزمايشگاهي براي اولين بار قراخانلو در مورد ساخت تردميل ويژه جون). 15(قسمت تقسيم كرد
اقدام با  ،تربيت بدني و علوم ورزشي ةقالب يك طرح تحقيقاتي در دانشگاه تربيت مدرس و با حمايت پژوهشكد

. الين و سيستم شوكر بود 6ميزي و داراي  شده توسط محقق، رو تردميل ساخته. دكرطراحي و ساخت تردميل 
و با چرخاندن يك پيچ بود سرعت در آن دستي . دش از موتور به شفت و نوار نقاله منتقل مي قيمبه طور مستنيرو 

ياز فضاي زيادي ن ك و قابل حمل بودن اشاره كرد كه بهتوان به كوچ از مزاياي اين دستگاه مي. شد تنظيم مي

                                                           
1 .Wheel running 
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تردميل تعدادي ساخته و در اختيار از اين . توان از نقاط ضعف اين تردميل دانست ها را مي تعداد كم الين. نداشت
 ةهزين. دشعلت مشكالت پيش آمده ساخت اين تردميل متوقف  ا بههالبته بعد. چند دانشگاه قرار داده شد
  ).12(شدميليون ريال اعالم  20تردميل در آن زمان حدود 

همكاران در  صورت يك طرح تحقيقاتي توسط قنبري نياكي وه باز هم ب1382تردميل در سال  ةدومين نمون
تر از تردميل  تر و حجيم الين بوده و بزرگ 10تردميل مذكور داراي شوكر و . دانشگاه تربيت مدرس ساخته شد

ال انتق. هايي به ارتفاع يك متر بود البته طراحي آن نيز با تردميل اول كامال متفاوت و داراي پايه. قراخانلو بود
و طراحي نه چندان  يحجم بزرگ، سنگين. گرفت ه پروانه صورت ميتسم نيرو از موتور به نوار نقاله از طريق

. آن برشمرد هاي توان از قوت هاي زياد و استحكام قابل قبول را مي و تعداد الين ها توان از ضعف شكيل را مي
صرف شده براي اين تردميل  ةهزين. فتگر صورت دستي و با چرخاندن يك پيچ انجام مي تنظيم سرعت در آن به

  ).14(ميليون ريال بود 46د حدو

حيوانات كوچك  ةدر دانشگاه تبريز مدل ديگري از تردميل ويژ) 1387(جعفري ،اين تحقيقات ةدر ادام
ريزي،  توان به سبك، ايمن و قابل حمل بودن، قابليت برنامه هاي اين تردميل مي از ويژگي. آزمايشگاهي ساخت

 ).13(دشميليون ريال اعالم  35اين دستگاه نيز حدود  ةينهز. سيستم شوكر و شيب مثبت و منفي اشاره كرد
بطوريكه تحقيقات در . طوالني دارد سبتاًنهاي حيواني قدمتي  ولي در خارج از كشور تحقيقات با استفاده از نمونه

اولين . گردد ميالد بر مي 60 ةحوزه فيزيولوژي ورزش روي حيوانات آزمايشگاهي با استفاده از تردميل به ده
به طول  2دوار ةصورت استوان هگردد كه ب برمي 1ردميل محرك با موتورتبه ساخت  ،زارش تحقيقي در اين زمينهگ

تردميل ساخته . در ادمونتون كانادا ساخته شد 4در دانشگاه آلبرتا) 1964( 3متر توسط ويلي و همكاران سانتي 50
توان به عدم نياز به حضور  هاي اين تردميل مي از ويژگي. موش را داشت 5شده توسط وي قابليت تمرين همزمان 

ها،  ها و در انتهاي تمرين براي برداشتن موش جز در ابتداي تمرين يعني هنگام گذاشتن موشه دهنده، ب تمرين
  ).11(اشاره كرد

                                                           
1 . Motor-driven treadmill 
2 . Drum 
3 . Willey et al. 
4 . University of Alberta 
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. هاي امروزي را ساخت اولين مدل از تردميل 2در دانشگاه كاروليناي شمالي 1اندروز  ،)1965(يك سال بعد 
. متر بود سانتي 5ها  درجه و قطر پولي 16متر در دقيقه، شيب صفر تا  21تا  4الين، سرعت  5تردميل داراي  اين

اين تردميل داراي . جالب اينكه براي ساخت اين تردميل از موتور ماشين لباسشويي مستعمل استفاده شد
  ).1(دالر بود 300ساخت آن  ةتم شوك الكتريكي و هزينسسي

يك تردميل دو طبقه با قابليت تمرين  ،در دانشگاه ايلي نويز با طراحي متفاوت 3كونيشي 1966 سال در
ها نيز  ابعاد الين. متر بود سانتي 162و طول  76، عرض  104ارتفاع  بهاين تردميل . موش را ساخت 16همزمان 

موتور محرك و با يك  يك هر دو نوار نقاله به وسيلة. متر سانتي 15و عمق  50، طول 11عبارت بود از عرض 
وادار كردن  برايهاي شوك الكتريكي  ميله. متر قابل تنظيم بود 33تا  9سرعت نوار نقاله بين . چرخيد سرعت مي

دالر اعالم  1000اين تردميل در آن زمان  ةهزين. حيوان به دويدن در قسمت عقبي دستگاه تعبيه شده بود
  ).1شكل ) (6(شد

  

  

  

  

  

  )1966(كونيشي و همكاران  ةتردميل دو طبق _1شكل 

  

                                                           
1 . Robert James Andrews 
2 . North Carolina 
3 . Konishi 
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در تردميل مذكور دو . اي با طرحي كامال متفاوت ساختند محفظه 10يك تردميل ) 1969( 1جتي و همكاران
اين تردميل نيز مجهز به . شد تر تقسيم مي كوچك ةمحفظ 5محفظه اصلي و بزرگ وجود داشت كه هر يك به 

بخش الكتريكي  يهزينه ساخت اين تردميل به استثنا. ودشوك الكتريكي براي وادار كردن حيوان به دويدن ب
  ).2شكل )(5(دالر بود 120

  

  

  

  

  

  )1969(نماي جانبي تردميل جتي و همكاران  _2شكل 

در آزمايشگاه تغذيه و تحقيقات پزشكي ارتش اياالت متحده  2بادنهاسن و جانسون 1971سالدو سال بعد در 
  متر و  سانتي 51و عرض آن  115طول تردميل . طراحي و اجرا كردندالين  18تردميلي متفاوت و با  ،در دنور

اين تردميل داراي سيستم شوك الكتريكي . متر بود سانتي 11و ارتفاع  8، عرض 34هر الين داراي طول 
  ).2شكل )(2(كرد هاي قبلي بود و جراحت كمتري را در اثر شوك به حيوان وارد مي تري نسبت به مدل پيشرفته

ثر، ايمن و ؤبه طراحي و ساخت سيستم شوك م 3ميلري و همكاران 1972سال اين تحقيقات در  ةدر ادام
ن براي كاربر و شده توسط محققا شوكر ساخته. ندهاي حيوانات آزمايشگاهي پرداخت ارزان قيمتي براي تردميل

  ). 8(داشتو در عين حال قدرت كافي براي تحريك حيوان به دويدن نيز  بسيار ايمن بودحيوان 

 ،ن ابداع و ساخته شدهاي بيشتري توسط محققا تر و با قابليت هاي پيشرفته روز تردميل ترتيب روزبه ه اينب
   .خاصي داشتندداراي معايب و مزاياي  آنهااز  يكولي هر 

                                                           
1 . Jette et al 
2 . Bodenhaunsen and Johnson 
3 . Mylrea et al. 
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  )1971(نماي فوقاني تردميل بادنهانسن و جانسون  _3شكل

  و كوئينتون سازندگان و صادركنندگان اصلي مريكايي هاروارد، كلمبوس آهاي  در حال حاضر شركت
 سخت استآنها  ةامكان تهي ،هاي تجاري ها و تحريم كه با توجه به محدوديت. ندهستهاي حيواني در دنيا  تردميل

    .رسد نظر نميه و هم منطقي و معقول ب

  روش جمع آوري اطالعات و مراحل كار

 پيشينةمقاالت و  ةقبلي در ايران و مطالع ةشد ميل ساختهكار و آشنايي با دو نمونه ترد ةمحقق براساس تجرب
آنها   هاي سعي كرد ضمن استفاده از قوت ،ن خارجياشده توسط محقق هاي ساخته تحقيق در مورد تردميل

  در نهايت براساس . بررسي شدهاي موجود خارجي  براي اين منظور نمونه. اشكاالت احتمالي آنها را رفع كند
  Solidworks 2008افزار با استفاده از نرم. دشري شده طرح اوليه و الگوي ساخت مشخص آو هاي جمع داده

مواد و ) 4شكل(پس از ترسيم نماي كلي دستگاه . دشد اصالحات الزم روي آن انجام شطرح اوليه ترسيم و سعي 
  .اخت تهيه، طراحي و خريداري شدس به منظوروسايل الزم 
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  هنماي كلي دستگا _4شكل

  

  هاي مختلف دستگاه مشخصات قسمت

هاي  شامل محفظه(افزاري و مكانيكي  بخش سخت ؛اين دستگاه از دو قسمت مجزا تشكيل شده است
افزاري شامل بورد  ، بخش نرم)مخصوص نگهداري موش، تسمه نقاله، موتور محركه، قاب فلزي و شاسي

  .كامپيوتري

  :هاي زير است افزاري دستگاه شامل قسمت بخش سخت

قاب تسمه،  و موتور، اينورتر، پولي و تسمه(سيستم محركه  -، ب)چرخ و هاي پوشش بدنه، ورق(سازه  - الف
 - ، د)كابل و موتور، گيربكس، پولي و تسمه، وينچ(سيستم تغيير شيب  - ، ج)سيستم رگالژ تسمه انتقال قدرت

 -، هـ)هاي پلكسي گالس الينو  الهك، بلبرينگ، سيستم رگالژ تسمه نقتتسمه نقاله، غل(سيستم تسمه نقاله 
  .)شيب تسمه نقاله و دور موتور، سرعت تسمه نقاله( سيستم كنترل -و ، سيستم شوكر
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   :از سه بخش بدنه، ورق پوشش و چرخ تشكيل شده است ،كه گفته شدهمان طور اين بخش  :سازه  -الف

قوطي و پروفيل ساوه  هاي هرخان، ساخت كا 3030اين دستگاه از جنس قوطي آهني  ةبدن :بدنه. 1-الف
  است؛كيلوگرم  38دستگاه  ةوزن بدن. است

ساخت ايران ) A180-SS 304( 304هاي پوشش دستگاه از جنس استيل ورق :ورق پوشش .2-الف
  ؛انتخاب شده است

براي حمل و نقل دستگاه در زير آن چهار چرخ تعبيه شده كه دوتاي آن داراي ترمز بوده و  :چرخ. 3-الف
  است؛ "ايران چرخ" ةهاي دستگاه ساخت كارخانچرخ. تاي ديگر معمولي استدو

از پنج بخش موتور، اينورتر، پولي و تسمه، قاب  ،طور كه گفته شد اين بخش همان :سيستم محركه -ب
  ؛تسمه و سيستم رگالژ و تسمه نقاله تشكيل شده است

اسب بخار،  5/0فاز صنعتي با توان تريكي سهدر اين دستگاه از يك عدد موتور الك :موتور الكتريكي. 1-ب
   ؛استفاده شده است "شركت موتوژن تبريز"دور بر دقيقه، ساخت  1425با سرعت 

از آنجا كه برق مصرفي . اين قطعه براي كنترل دور موتور الكتريكي در نظر گرفته شده است :اينورتر. 2-ب
فاز انتخاب فاز به سهسي نيست، اينورتر از نوع مبدل تكفاز دسترهايي است كه به برق سه در محل اغلبدستگاه 

  است؛كره  LGاين قطعه ساخت شركت . شده است

ك با توجه به سرعت موردنياز و تدر اين دستگاه براي انتقال قدرت از موتور به غل :پولي و تسمه. 3-ب
متر بر دقيقه  1- 100رعت دستگاه تردميل حيواني براي س. توان موتور از پولي و تسمه استفاده شده است

    ؛دور بر دقيقه است 1425متر و سرعت موتور برابر سانتي 6ك برابر تطراحي شده و قطر غل

روي  ،انتقال قدرت ةپولي و تسمبه وسيلة براي جلوگيري از آسيب ديدن اتفاقي كاربر  :قاب تسمه. 4-ب
  ؛آن يك قاب محافظ قرار داده شده است
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از ) شل يا سفت بودن(كشش تسمه نقالهقدار براي تنظيم م: نتقال قدرتسيستم رگالژ تسمه ا. 5-ب
ها و به تبع آن  كتتوان فاصله غلهاي رگالژ مي هاي ريلي استفاده شده كه با باز يا بسته كردن پيچ بلبرينگ

  . دكرميزان كشش تسمه نقاله را تنظيم 

ج بخش موتور، گيربكس، پولي و از پن ،اين بخش همانطور كه در باال گفته شد :سيستم تغييرشيب  - ج
  :تسمه، وينچ و كابل تشكيل شده است

اسب بخار، با سرعت  12/0فاز صنعتي با توان در اين قسمت از يك عدد موتور الكتريكي سه :موتور. 1- ج
  ؛دور بر دقيقه، ساخت تركيه استفاده شده است 1380

از بايد  از اين روكه سرعت شيب گرفتن تسمه نقاله بايد تا حد منطقي آرام باشد،  از آنجا :گيربكس. 2- ج
ساخت كشور تركيه   1/60در اين سيستم از يك گيربكس حلزوني با نسبت دور . يك گيربكس استفاده شود

  ؛استفاده شده است

به سرعت موردنياز و توان ك با توجه تدر اين دستگاه براي انتقال قدرت از موتور به غل :پولي و تسمه. 3- ج
متر بر دقيقه طراحي  1- 100دستگاه تردميل حيواني براي سرعت . موتور از پولي و تسمه استفاده شده است

  ؛دور بر دقيقه است 1425متر و سرعت موتور برابر سانتي 6ك برابر تشده و قطر غل

نصب شده است  U205رينگ است كه روي دو عدد بلب St37اي از جنس اين قسمت قرقره  :وينچ. 4- ج
  ؛شودو وزن قسمتي از سازه نقاله را متحمل مي

   WWWنوار نقاله از كابل فوالدي مارپيچ ايراني از نوع  ةدر اين دستگاه براي تغيير زاوي :كابل. 5- ج
تر مميلي 2كابل مورد استفاده از نوع كابل سيمي استاندارد با قطر . كششي استفاده شده است ةعنوان وسيل به

  .است

ك، بلبرينگ، سيستم رگالژ تسمه نقاله و تتسمه نقاله، غل: سيستم تسمه نقاله شامل :سيستم تسمه نقاله  - د
 :است هاي پلكسي گالس  محفظه
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عرض تسمه . استرو ساخت ايران مورد استفاده در اين دستگاه از نوع دونده ةتسمه نقال :تسمه نقاله. 1-د
تا  64ك از تبين دو غل ةين ترتيب فاصله امتر است كه بسانتي 147آن برابر  متر و محيطسانتي 136نقاله برابر 

  ؛متر قابل تغيير استسانتي 66

ك محرك تمتر است كه غلسانتي 142و طول  6به قطر  St52در اين دستگاه از جنس  :كتغل. 2-د
ك تكه هر غل استمتر سانتي 6ك متحرك داراي دو شفت به طول تمتر و غل سانتي 20داراي دو شفت به طول 

متر است كه سانتي 15ك محرك داراي يك پولي به قطر تغل. گيردقرار مي U205بر روي دو عدد بلبرينگ 
  ؛كندآن از موتور دستگاه دريافت مياز طريق نيروي گردشي خود را 

گ نلبرياست كه قطر داخلي ب U205هاي مورد استفاده در اين دستگاه از نوع بلبرينگ :بلبرينگ. 3-د
  ؛متر بوده و روي قاب چدني سوار شده استميلي 20برابر 

  از ) شل يا سفت بودن(كشش تسمه نقاله قداربراي تنظيم م :سيستم رگالژ تسمه نقاله. 4-د
كها و به تبع آن ميزان تغل ةتوان فاصلهاي رگالژ مي هاي ريلي استفاده شده كه با باز يا بسته كردن پيچ بلبرينگ

  .دكراله را تنظيم كشش تسمه نق

 كريليكاهاي هاي پلكسي گالس اين دستگاه از جنس پلي محفظه :گالس هاي پلكسي محفظه. 5-د 
متر سانتي 10و عرض  92طول  ،15 عالين به ارتفا 12شامل  ومتر  ميلي 5تايواني به ضخامت ) پلكسي گالس(

  ؛رسدمتر ميسانتي5/19الين به  ارتفاع) محل نصب شوكر(ذكر است كه در قسمت انتهايي  شايان. است

، 20طبقه است كه ولتاژهاي  5سلكتوري  ةشوكر در اين دستگاه يك ترانس كاهند :سيستم شوكر - هـ
آمپري ساخت ايران بوده و به يك فيوز مينياتوري  5/0اين ترانس . كندولت را فراهم مي 100و  80، 60، 40

 .استمجهز احتمالي  هايبراي جلوگيري از خطر
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  لرسيسـتم كنتـ -و 

. شوداسب بخار كنترل مي 1با توان  LGيك اينورتر  از طريقدر اين سيستم دور موتور : دور موتور. 1-و
پد وارد و پس از اينكه كاربر سرعت دستگاه را از طريق كي استكنترل دور در اين دستگاه از طريق ترمينالي 

 ؛فرستدن سرعت بر روي ترمينال اينورتر ميكند، ميكروكنترلر دستگاه ولتاژي متناسب با آمي

 متر بر دقيقه قابل تنظيم است كه مقدار آن از 100تا  5سرعت نوار نقاله از  :سرعت تسمه نقاله. 2-و
  ؛شودن مييعيت ،شودپد وارد ميشده توسط كاربر كه از طريق كي مقدار تنظيم طريق

فاز كه به موتور گيربكس سه Downو  Up ةدكم دوبه وسيلة شيب تسمه نقاله  :شيب تسمه نقاله. 3-و
  .مثبت و منفي را دارد ةدرج 15شود و امكان فراهم كردن شيب تنظيم مي ،دهدوينچ فرمان مي

  افزاري دستگاه بخش نرم

نويسي    زبان برنامهاز طريق كه ست ا AVR-ATMega16Lاين دستگاه داراي يك كنترلر  
Codevision2.4 افزار نرم به وسيلةطراحي الكترونيكي بورد اين دستگاه . پروگرام شده استprotuis7.0 

صورت   Perotel10.0دورو توسط نرم افزار  ةصورت متاليز به)  PCB(ه و شماي پشت بورد آنگرفتانجام 
  . پذيرفته است

هاي  هاي قبلي داخلي و نمونه هاي آن در مقايسه با نمونه هاي تردميل جديد و برخي برتري ويژگي
  خارجي كنوني 

شامل گرم كردن، سردكردن، (تمريني  ةبرنام ةارائ خودكار به منظورريزي كامپيوتري و داراي برنامه) 1
  ) شده ريزي صورت برنامه هتنظيم سرعت و شيب دستگاه به دلخواه و ب

  ؛تمريني و غيره ةشده، مرحل نمايشگر سرعت، شيب، ولتاژ شوكي، مسافت طي LCD ةداراي صفح) 2

  ؛محفظه  12افزايش تعداد الين به ) 3

  ؛متر در دقيقه 100سرعت تا  ةافزايش دامن) 4
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   ؛شوي دستگاهو  پلكسي گالس متحرك براي نظافت و شست ةداراي محفظ) 5

  ،درجه   20 قدارداراي شيب كامپيوتري به م) 6

   ؛هندي و حتي خرگوش ةقابل استفاده براي موش صحرايي، موش سوري، همستر، خوكچ) 7

  ؛داراي وزن مناسب در مقايسه با تعداد الين و قابليت آن ) 8

  ؛تراندازي سريعتعمير و راهبراي داراي قطعات اوليه و يدكي اضافي )9

  ؛ترامكان تعميرات راحت) 10

  ؛قطعه شدن دستگاه جايي دستگاه با سهولت بيشتر از طريق جدا و قطعهه ب امكان جا) 11

  ر؛تر و زيباتطراحي شكيل) 12

   ؛هزينه حدود يك چهارم مشابه خارجي و جلوگيري از خروج ارز از كشور و اتكا به دانش داخلي) 13

   ؛با ولتاژ قابل كنترلخودكار داراي شوكر دستي و )14

   .ساخت، نگهداري، تعمير و خدمات پس از فروش ةنام داراي ضمانت) 15

  مشخصات دستگاه

 ةوات، محدود 500: الين، توان مصرفي 12: يلوگرم، تعداد الينك 90: ، وزن تقريبي 75*105:*145: ابعاد
  .درجه ±20:ولت، شيب 100- 0: ولتاژشوكر ةمتر در دقيقه، محدود 100صفر تا : سرعت

  روايي و پايايي دستگاه

در تردميل . بسنجد داين است كه دستگاه چيزي را بسنجد كه باي ،منظور از روايي يك دستگاه: 1روايي
شود، همچنين اعمال شيب  ت نوارگردان دقيقا مطابق با سرعتي است كه به آن دستور داده ميحاضر هدف حرك

 سنج زمانهاي مختلف با استفاده از  سرعت دستگاه چند بار و در سرعت. شود اي كه به آن داده مي مطابق با زاويه

                                                           
1 .Validity 
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طول نوار نقاله و در نظر  با داشتن( د شكامال تاييد  صفحه نمايشد و سرعت نشان داده شده روي شمحاسبه 
 . شدگيري و تاييد  سنج اندازه شيب دستگاه نيز با زاويه). راحتي قابل محاسبه استه گرفتن زمان، سرعت ب

فيزيولوژي ورزش و مكانيك دانشگاه تربيت مدرس تاييد  ةحوز ادانتعدادي از استرا از طرفي روايي دستگاه 
  .كردند

در تردميل حاضر . داشتن نتايج يكسان در دفعات متعدد استفادهاز است  پايايي يك دستگاه عبارت :١پايايي
نخست دو بار و در دو روز مختلف دستگاه روشن و ة در هفت. شود هر هفته دستگاه كاليبره شده و نتايج ثبت مي

  . دست آمده ب 98/0نباخ برابر وبر اين اساس آلفاي كر. هاي مختلف به آن داده شد سرعت

  

  گيري بحث و نتيجه

هاي رفتاري،  پاسخ ةمنظور مطالع گذشته به ةاي طي چهار ده طور گسترده دويدن روي نوارگردان به
هاي مولكولي هم به فشار تمريني حاد و هم تمرين ورزشي  پاسخ ةفيزيولوژيكي، بيوشيميايي و اخيراً مطالع

هاي   دويدن روي نوارگردان از گونه ةبراي مطالع انهر چند محقق. مدت مورد استفاده قرار گرفته است طوالني
اند، با اين حال جوندگان بيشترين استفاده  همختلفي از حيوانات از جمله سگ، خرگوش، گاو و اردك استفاده كرد

  ).7(اند را در تحقيقات داشته

دارد  ،)دويدن داخل چرخ و شنا كردن(ديگر تمرين  ةمزيت خاصي نسبت به دو شيو ،دويدن روي نوارگردان
به عالوه، چنانچه ). 3( كردمحاسبه  توان ميراحتي ه برا توسط موش  گرفتهآن اينكه مجموع كار خارجي انجام و 
حيوان در حين تمرين زيربيشينه و بيشينه كارايي ) اكسيدكربن برداشت اكسيژن و توليد دي(ساز  و سوخت قدارم

مزيت . موش تعريف كرد (VO2max) ةي بيشينتوان محاسبه و پاسخ به تمرين حاد را نسبت به توان هواز را مي
ند، اين امر كتواند هم شدت و هم مدت تمرين را كنترل  ديگر دويدن روي نوارگردان اين است كه محقق مي

 كند، عوامل مشخصي تمرين مي ةشرايط آزمايشي تعريف شددر سازد تا در حالي كه موش  محقق را قادر مي
روش تمرين نوار گردان همچنين تعيين كينماتيك حركت . كندرسي عملكرد تمرين آزمايش و بربر  مؤثر

                                                           
1 . Reliability 
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سهولت  هاي تمرين به را نسبت به ديگر روش) تر جايي حركتي ثابته ب سهولت در فيلمبرداري ويدئويي، جا(
  .سازد بيشتري ميسر مي

هاي  ه از روشعملكرد تمرين را با استفاد ةكنند دهد تا عوامل تعيين ن اجازه ميااين روش تمرين به محقق
مثل (هاي موش داراي بيماري  استفاده از الگو .كنندمدت بررسي   تهاجمي هم در شرايط تمرين حاد و هم طوالني

فيزيولوژيك،  سازوكارهايسازد تا  محقق را قادر مي) كاري تيروئيد چاقي، ديابت، نارسايي مزمن قلبي و كم
  ).7(ندكتشريح  رادر شرايط بيماري در كاهش ظرفيت تمرين  دخيلبيوشيميايي و مولكولي 

شود كه در تمام اين موارد دسترسي و در اختيار داشتن تردميلي كه بتواند محقق را در  مشاهده مي از اين رو
در راستاي تامين همين نياز تردميل حاضر طرحي و ساخته . ناپذير است اجتناب ،دستيابي به اهدافش ياري دهد

  .شد

تمام  كه تقريباً طوريه ب ،گونه تحقيقات است هميشه از مسائل مهم در اينتردميل  ةتمام شد ةهزين
 دهند ميرا مدنظر قرار  آند كاهش هزينه و ارزان بودن زنپردا ميني كه به طراحي و ساخت تردميل امحقق

ه به دستگا ةشد تمام ةدر طراحي و ساخت تردميل حاضر نيز با علم به اين مسئله تالش شد تا هزين). 1،5،6،8(
هاي تجهيزات ورزشي نوعي از اين  اكنون كه يكي از شركت چرا كه هم ،دست آمده اين مهم ب. حداقل برسد

در مقايسه با (الين  10داراي  ،اينعالوه بر . برابر اين دستگاه است 4قيمت آن حدود را وارد مي كند، دستگاه 
ميليون  45اي حدود  از طراحي تا ساخت هزينه ش،هاي تردميل ما با تمام ويژگي. ستا) الين تردميل حاضر 12

ه كه ساخت آن ب يك دستگاه صرف شد و درصورتيبراي بايد توجه داشت كه اين هزينه فقط . ريال دربرداشت
  . خواهد داشت چشمگيريهزينه تمام شده كاهش  ،صورت صنعتي در آيد و تعداد بيشتري از آن ساخته شود

خوبي نشان داده است كه ه تجربه ب. ش و تعميرات اين دستگاه استخدمات پس از فرو ،مهم ديگر ةمسئل
كه در  طوريه ب ،هاي خارجي وارداتي در ارائه خدمات پس از فروش همواره با مشكالت زيادي مواجهند دستگاه

زيادي صرف اين  ةوقت و هزين دباييست و ترين مشكل امكان استفاده از دستگاه مقدور ن مواردي با كوچك
قطعات در صورت بروز مشكل  فناوري و بيشتركه در تردميل حاضر با توجه به بومي بودن  درحالي. ودمسئله ش

  . دكرترين زمان اقدام  اندازي مجدد دستگاه در كوتاه و راه توان به تعمير سرعت مي راحتي و به هفني ب
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هاي  لوگيري شده و سرمايهداخلي از خروج ارز از كشور ج ةه با اتكا به دانش و تجربكمهم ديگر اين ةنكت
لزوم توجه بيشتر به توليدات داخلي را روشن ساخته و  سئلهاين م. شود كار گرفته ميه مادي و معنوي داخلي ب

گونه سازندگان اصلي اين  بيشتراز طرفي با توجه به اينكه . كند ر وسايل ورزشي را به ذهن متبادر ميگيدساخت 
هاي ايران در اين زمينه  تواند تحريم توليدات داخلي و حمايت از آنها مي د،هستنمريكايي آهاي  ها شركت دستگاه
  .  و توان توليد داخلي را ارتقا بخشد كنداثر  اثر يا كم را بي

  :دشو ارائه مي ،ن كه قصد ورود به اين حوزه را دارندبراي ديگر محققازير هاي در نهايت پيشنهاد

  ،تر را مد نظر قرار دهند تفاده از تجهيزات سبكمشابه كم كردن وزن و اس ةدر ساخت نمون -1

تا از آسيب احتمالي موش  بزنيدسنباده  به خوبيهاي محفظه پلكسي گالس را  لبه -2
 ؛جلوگيري شود

 ؛حتما سيستم برق دستگاه به پريزهاي داراي ارت متصل شود -3

جاي  تواند با صداي زنگ يا بوق همراه شود تا با شرطي كردن حيوان به سيستم شوكر مي -4
 .شوك الكتريكي از شوك صدايي استفاده شود

هاي مدل  سنج از قبيل كاليپر، داينامومتر، ضربان(ساخت ساير وسايل و تجهيزات ورزشي  -5
 .را مد نظر قرار دهند) سنج خون ويژه حيوانات آزمايشگاهي و غيره پوالر، فشار

الكترونيك،  مثل برق،(هاي فني و مهندسي  ارشد در رشته هاي كارشناسي و كارشناسي پروژه -6
 .ها هدايت شود به سمت ساخت اين قبيل دستگاه) مكانيك، مهندسي پزشكي و غيره
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