
 

 استفاده از ایروبیک در ورزش های رزمی
کِ ثرای تفسیر عَاهل تطکیل دٌّذُ  َّازی، تَاًوٌذی جسوبًی، ایستبدگی، آهبدگی قلجی ٍ گردش خَى کلوبتی ّستٌذ گٌجبیص

َّا را  جسوبًی ثرای سالهت کبرایی قلت، ضطْب ٍ دستگبُ گردش خَى کِ اکسیژى حبضر در آهبدگی.آهبدگی جسوبًی ثِ کبر هی رًٍذ

 .است ثِ داخل ثذى اًتقبل دادُ ٍ ثِ توبم ًقبط آى هی رسبًذ، ثسیبر ثورثخص

 

را قجل از سبختِ ضذى اسیذ الکتیک در عضالت کِ در  درست ایي دستِ از توریٌبت ضوب را تَاًب هی سبزد تب رٍال هجبرزُ یب توریي اًجبم

گردد، ثِ خَثی تب  ثب ثَجَد آهذى خستگی هَجت افت سرعت ضوب هیقذرتی ثِ ٍجَد هی آیذ ٍ  –سرعتی  عی اًجبم حرکبت اًفجبری،

ثِ . آیذ ، تسلظ ضوب کبّص یبفتِ ٍ درصذ آسیت دیذگی افسایص هی یبثذ ٌّگبهی کِ در ثذى حبلت خستگی ثِ ٍجَد. پبیبى اداهِ دّیذ

ی کردُ ٍ اجبزُ هی دّذ تب ثر رٍی اجرای ضبیبً خبعر، اجرای درست توریٌبت ایرٍثیکی ثِ استفبدُ ّر چِ ثْتر از قذرت ٍ سرعت ّویي

 .تورکس ًوبییذ هْبرت ٍ تکٌیک خَد ، ثِ درستی

 

ّب را ثرای اثرثخطی هَزٍى ٍ در عیي  عوَهی آهبدگی جسوبًی رزهی کبراى ًیبزهٌذ گسیٌص فعبلیت ّبیی است کِ ثذى، آى سالهت

ثبال رفتي از پلِ  آّستِ دٍیذى، دٍچرخِ سَاری، قبیقراًی، پیبدُ رٍی،فعبلیت ّبیی از ًَع . سبزد حبل پیبپی ٍ در زهبًی عَالًی تر آهبدُ

دقیقِ ٍ ثب  02زهبًی هَثر خَاٌّذ ثَد کِ ّر یک از ایي فعبلیت ّب ثِ هذت  توریٌبت فَق...ّبی هتعذد، سبیِ زدى، عٌبة زدى، ضٌب ٍ 

درصذ  02تب  02ثِ دست آهذُ ثبیذ ثراثر  ، عذدکن کٌیذ 002هقذار سي خَد را از )درصذ حذاکثر گٌجبیص ضرثبى قلت  02الی  02

 .ضًَذ اًجبم( ضرثبى قلت در توریٌبت ثبضذ

 

دقیقِ ثب سرعت زیبد ، سپس  1دقیقِ ثب سرعت هعوَلی ،  1دقیقِ ًرم ، 1 توریٌبت دٍرُ ای دٍیذى)توریي ایرٍثیکی هخصَظ سرعت 

ایي حرکت را در . استراحت کبهل ٍ دٍثبرُ تکرار از اثتذا ثبًیِ 02الی  02 سِ دقیقِ توریي فَق العبدُ ضذیذ ،. را تکرار ًوبییذ ایي دٍر

 .ثگٌجبًیذ توریٌبتتبى

 

دقیقِ ثب دًذُ ًیوِ سٌگیي ،  1دقیقِ رکبة زًی ًرم ثب دًذُ سجک ،  1 توریٌبت دٍرُ ای ثب دٍچرخِ)توریي ایرٍثیکی هخصَظ قذرت 

 .خِ ثلٌذ ًطَیذدر ایي حبلت از زیي دٍچر)دقیقِ ثب دًذُ سٌگیي  1

 

دقیقِ ٍ  02ایي توریي را ثب سرعت ثبثت ثِ هذت  ... پیبدُ رٍی ، ًرم دٍیذى ، دٍچرخِ سَاری ٍ)توریي ایرٍثیکی هخصَظ استقبهت 

 .درصذ حذاکثر گٌجبیص ضرثبى قلت اداهِ دّیذ 07الی  57ثب 

 

ّفتِ فرصت داریذ، ثرای رسیذى ثِ  0الی  0رقبثت ّب  آغبزضوب جسء رزهی کبراًی ّستیذ کِ در هسبثقبت ًیس ضرکت هی کٌیذ ٍ تب  اگر

قذرتی ًیس ثَجَد هی آیذ،  در ایي ثیي ًیبز ثِ توریٌبت. تَجْتبى را ثِ حرکت ّبی سرعتی هعغَف سبزیذ آهبدگی هَردًظر ثبیذ توبم

حبل . آًْب جلَگیری ًوبیینقذرتوٌذ ًگْذاضتِ ٍ از آسیت رسیذى ثِ  چَى هی خَاّین عضالت ٍ دیگر قسوت ّبی ثذى را قَی ٍ

آخر ایٌکِ ّر کذام ٍ یب توریٌبت ایرٍثیکی را  در. سرعتی هخصَظ یب دٍرُ ای عٌَاى ضذُ در ثبال را دٍثبر در ّفتِ اًجبم دّیذ توریٌبت

 .ثبیذ ثیطتر ثر اسبس توریٌبت دٍرُ ای ثبضذ کِ هی خَاّیذ آغبز ًوبییذ ،



 

 

ثِ هٌظَر گرم کردى ثذى، کطص ّبی هٌبست،  ى ثرای توریٌبت، ثبیذ ثِ اجرای توریي ّبییثِ یبد ثسپبریذ کِ آهبدُ کردى ثذ ّوَارُ

ٍرزضی ثب  اگر از تجْیسات. از لجبس هعقَل ٍ کفص خَة استفبدُ کٌیذ. اختصبصی ثپردازیذ توریٌبت سرد کردى ثذى ٍ کطص ّبی

ًحَُ توریٌبت خَد را ثر . ر ثر فطبر توریٌبت ثی افساییذهرٍ کیفیت ٍ هتٌَع ثْرُ هٌذیذ ٍ از هٌبست ثَدى آى ّب هغوئي ّستیذ، ثِ

 .تریي رٍش ّبی رٍز اًتخبة کردُ ٍ توبم رّي خَد را ثِ توریٌتبى هتورکس کٌیذ اسبس پیطرفتِ

 

آهبدگی جسوبًی ثذى خَد عالقِ هٌذًذ، توریٌبت  آى دستِ از رزهی کبراًی کِ در هسبثقبت ضرکت ًوی کٌٌذ ٍ تٌْب ثِ ًگْذاری ثرای

ایرٍثیکی ثرای افسایص  تلفیقی از توریٌبت سرعتی ٍ قذرتی ٍ یک الی دٍ جلسِ توریي در ّفتِ ٍ توریٌبت دٍرُ ای ثبال را ثِ صَرت

ضوٌب پیطٌْبد هی ضَد کِ در توریٌبت تخصصی خَد را حتوب . پیطٌْبد هی کٌین تَاى جسوی ثرای یک الی دٍ جلسِ توریي در ّفتِ

 .ططی ّوراُ ًوبییذتعذاد زیبدی از حرکبت ک ثب
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