
 

 تسلط بر تمريه با استفاده از ضربان قلب
کٌترل خَد داشتِ  تک رزم، یک استاد پیَستِ باید برًاهِ ّای توریٌی را از لحاظ اجرا تحت فرٍشگاُ ایٌترًتی رزهی بر اساس تحقیقات

ِ     باشد، تا بتَاًد یک برآٍرد درست از برًاهِ ّای دادُ شدُ بِ  عول آٍرد ٍ در صَرتی کِ ًیاز باشد اصالحاات هالَرد اسالتهادُ را در برًاهال

 .توریٌی خَد بِ عول آٍرد

ار را تحت ًظارت داشتِ باشد ٍتوریٌات غیر َّازی ٍرزشک گرم کردى، توریٌات َّازی3 ّویي دلیل باید در سِ هرالِ توریٌی یعٌی  بِ

بالر رٍی ٍرزشالکار را تطالل      کِ ّدف برًاهِ توریٌی بَدُ است دست یافتِ است یا خیر؟ با چٌد سبک هی تالَاى  تا هتَجِ شَد بِ آًچِ

ٌالد  یا خیر؟ برای هثال ٌّگاهی بِ تین فرهاى گرم کردى هی دّد بایالد کٌتالرل ک   داشت کِ آیا بِ آى داهٌِ کار تعریف شدُ رسیدُ است

در ّواى هقدار خَاستِ شدُ هربی کالار کالردُ اسالت یالا      آیا ٍاقعاً بدى اٍ گرم گردیدُ است یا خیر؟ یا آیا در توریٌات َّازی ٍرزشکار کِ

 .کار ًکردُ باشد ٍرزشکار بیشتر از خَاستِ هربی شدت کار را باال بردُ ٍ یا بر عکس، در آى اد، خیر، چَى اهکاى دارد

در فعالیت ّای گًَاگَى با شدت ّالای هتتلالف،    زُ گیری اسید الکتیک خَى ٍرزشکار است چَى کِ هی داًیناز ایي رٍش ّا اًدا یکی

را اًالدازُ گیالری    اها چطَر یک استاد هی تَاًد در بیي توریي هیساى اسید الکتیالک . هتتلف هی باشد هیساى تجوع اسید الکتیک در بدى

 .َدکٌد؟ بِ ّویي دلیل راُ آساًتری را باید جطتجَ ًو

ضرباى قلب ٍرزشکار با پاراهتر ّالای از پالیت تعیالیي     تریي راُ، اًدازُ گیری تعداد ضرباى قلب ٍرزشکار است، یعٌی با اًدازُ گیری آساى

 ٍرزشکاری فرهاى گرم کردى ٌّگاهی یک هربی بِ. ٍرزشکار در االت ثبات هی تَاى بِ ایي هقصَد رسید شدُ هاًٌد سي ٍ ضرباى قلب

 (warm up ) کِ بِ ایي ادٍد رسید ًشاى هی دّدفرهَل زیر شوارش کٌد ٍ ضرباى قلب  ّد باید تعداد ضرباى قلب ٍی برابرهی د 

 .گرم شدُ ٍ آهادُ توریي هی باشد کِ بدى

 220 –سي ٍرزشکار 4 هاکسیون ضرباى هجاز قلب ٍرزشکار 

 شکارهاکسیون ضرباى قلب ٍرز –ضرباى قلب ٍرزشکار در االت سکَى 4 ضرباى قلب کاری 

 ضرباى قلب کاری×4/0+ ضرباى قلب در االت سکَى 4 ضرباى قلب در االت گرم کردى 

 :ضربِ در دقیقِ هی باشد بِ شرح زیر است 00سالِ کِ ضرباى قلب ٍی در االت سکَى  30برای هثال ایي هحاسبِ برای یک ٍرزشکار 

 220-120430هاکسیون ضرباى هجاز قلب 

 120-120400ضرباى قلب کاری 

 )120×/4(+00 41+111400ضرباى قلب هجاز برای گرم کردى 
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 : هحدٍدُ ضرباى قلب ٍرزشکاری کِ استقاهتی َّازی کار هی کٌد بِ شرح زیر است

 )ضرباى قلب کاری×6/0(+ ضرباى قلب در االت سکَى 

ي هی ًواید ضرباى قلب ٍی بالِ شالرح   َّازی کار ٍتوری اگر ٍرزشکار در آستاًِ غیر َّازی کار هی کٌد یعٌی بیي هرز َّازی ٍ غیر اال

 : زیر هحاسبِ هی گردد

 ضرباى قلب کاری× 0/0+ ضرباى قلب در االت سکَى 

تعداد ضالرباى قلالب ٍی در االالت آسالتاًِ غیالر       است هحدٍدُ 60سالِ کِ ضرباى قلب ٍی در االت سکَى  30هثال یک ٍرزشکار  برای

 : َّازی بِ شرح زیر هی باشد

 220-120430هاکسیون ضرباى قلب 

 120-130460ضرباى قلب کاری 

151=60+91=60+(7/0×130) 

 .ضالالالرباى قلالالالب یالالالک ٍرزشالالالکار بالالالا هشتصالالالات  کالالالر شالالالدُ فالالالَو ٌّگالالالاهی کالالالِ در آسالالالتاًِ غیالالالر ّالالالَازی کالالالار هالالالی کٌالالالد 

است در ٌّگاهی کِ در آسالتاًِ اسالید    60ٍ سکَى  سالِ کِ ضرباى قلب ٍی در االت آراهت 30اها هحاسبِ ضرباى قلب ّواى ٍرزشکار 

 : کٌد بِ شرح زیر است کتیک یعٌی غیر َّازی کار هیال

 ضرباى قلب کاری×2/0+ضرباى قلب ٍرزشکار در االت سکَى 

 220-430 120هاکسیون ضرباى قلب  à 120-460 130ضرباى قلب کاری 

177 =(60+117) =60+(9/0×130) 

 .ضرباى قلب ٍرزشکاری کِ در سیطتن اسید الکتیک یا غیر َّازی کار هی کٌد

 .س با تَجِ بِ فرهَل ّا ٍیژگی ّر ٍرزشکار را هی تَاى از رٍی ضرباى قلب ٍی هشتص ًوَدپ
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