بسمه تعالی

ورزشی برای قلب مفید است که اوال هر روز ویا حداقل شش

کاردیو ترینینگ (ورزش قلبی )چیست؟

بار در هفته انجام گیرد  .درهنگام ورزشهای مختلف  ،عضالت
یا در حال فعالیت انقباضی هستند و یا فعالیت حرکتی  .نشع

همان طعر که از نام

اول مخصششعو ورزه هششای قششدر ی اسششت م ششل ک ششتی

میشعد که هدف نهایی آنها قعیت سیستم قلب و عروقی است.

پیداست ،مربع به فعالیت های ورزشی

گرفتن وزنه برداری کعه نعرد ی  .در این نع ورزشها عضشالت
بصعرت طعالنی و محکم منقبض می شعند این ورزشها خیلشی
مناسب قلب نمی باشند  .در نع دوم که عضالت بزرگ ( م ل
عضالت پا و دست و نشه )دارای حرکشات انقبشاو و انبسشا
متناوب می باشند گرده خعن در آنها افزای

یافتشه و رگهشا

معمعال این فعالیت ها در باشگاه های ورزشی عسط ماشین ها
انجام می شعند .این کار باعث افزای

استقامت می شعد .ضمناً

عضالت قلب را قعیت و ماهیچه ای می کند و نفس را بهبعد

می بخ د.

ی غذیه کننده آنها گ اد می شعد و لذا فعالیت قلب زیاد می
گردد  .اگر نفس هم متناسب با این حرکات عضالنی افشزای
ورزش و سالمت قلب

یابد اصطالحأ گفته می شعد ورزه هعازی است  .ایشن ورزه
مناسبترین ورزه جهت قلب می باشد  .از جمله این ورزششها
می عان پیاده روی ند  ،دویدن آرام  ،دوچرخه سعاری و شنا
را نام برد  .معضع سعم که حائز اهمیت است ششدت و مشدت
این نع ورزه هاست  .این زمان در افشراد زیشر بیسشت سشال
حداقل باید یکساعت در روز و در افراد مسشن شر حشداقل 30
دقیقه باشد البته الزم است قبل از انجام ورزه های اصلی 5
دقیقه نرم

و  5دقیقه گرم کردن ( گرم

) و پس از ا مشام

ورزه نیز به آرامی حرکات ورزشی را کم کرد ( سشرد نمشعدن
– سرده )  .در معرد شدت ورزه نیز باید ورزه نشه خیلشی
تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه

تهیه و تنظیم  :مه جبین زیاری

آرام باشد و نه خیلی شدید یعنی نع آن متعسط عیین گردد
 ،یعنی نه به گعنشه ای باششد کشه نفشس زدن هشا بشه نشدی
نیفتد و نه اینکه بقدری شدید باشد که آزار دهنده گردد.

مصرف باالی انرژی:

برای انجام این فعالیت ها ،بدن به مقدار زیادی انرژی
نیازمند است ،بنابراین مقدار زیادی چربی سعزانده می
شعد :حدود  300ا  600کیلع کالری در هر ساعت.

به محض اینکه کربنات های بدن مصرف شعند ،یعنی
حدوداً پس از  30الی  40دقیقه اول (این زمان برای
اشخاو متفاوت ،متغیر است) ،بدن از ذخیره های
چربی برای أمین انرژی معرد نیاز این فعالیت ها
استفاده می کند .با یک برنامه ورزشی منظم (  2الی 3
بار در هفته و هر بار حداقل  45دقیقه) به دریج
اعضای اندام شما ظریف خعاهند شد).

معایب این ورزشها :

کار با دستگاه ها و وسایل ورزشی :

کسالت :دویدن یا پاروزدن در یک جای ثابت ،یکنعاخت

با این کار به عضله سازی و بهره گیری از ویژگی های یک
دستگاه نع می دهید .استپر و الیپتیک باعث جریان خعن
در سیاهرگها و در نتیجه کاه سلعلیت (چربیهای بدن) و
همچنین نیرو دادن و قعی کردن بازوها و عضالت شکم می
شعند .ورزه دوچرخه نیز اگر با دقت و رعایت اصعل انجام
شعد باعث حرکت صحیح مفاصل می عد.

است .در مرین های سالنی ،برخالف مرین های
استقامتی در هعای آزاد (دو ،دوچرخه سعاری ،دو) ...
مناظر غییر نمی کنند.
نداشتن برنامه منظم:

بدنی خوش فرم:

مطمئناً پاها در مامی این مرین ها فعالیت دارند .عالوه
بر پا ،بازوها ،عضالت شکمی و پ ت ،خصعصاً در مرینات
مربع به پاروزن و الیپتیک در کارند.
فشار کم بر مفاصل:
در مرین با دوچرخه و پاروزن ،شما ن سته اید بنابراین اعضای
پایینی مجبعر نیستند ف ار باال نه را حمل کنند .هنگام کار با
استپ و الیپتیک ،وزن بدن بین دو پا قسیم می شعد .می عانید
برای داشتن حرکات متفاوت ،دستگاه های مرینی ان را غییر
دهید.

هنگامی که خعد ان در خانه یا در باشگاه ورزه را شرو می
کنید ،آن طعر که باید برنامه ندارید بنابراین روه نامناسبی
را در پی می گیرید ...درنتیجه در معرو خستگی ،درد
پ ت ،کعفتگی قرار خعاهید داشت .برای اجتناب از این
م کالت بهتر است حرکا ی مناسب همراه با ریتمی منظم
انجام دهید.

آب بنوشید:

فرامعه نکنید که شما حرکا ی را در سالن انجام می
دهید که برای وضعیت هعای آزاد در نظر گرفته شده اند.
به طعر منظم قبل ،در حین و بعد از مرین چند جرعه
آب بنعشید.
خود را به بهترین شکل مجهز کنید:

کار با دستگاه شما را از داشتن کف ی متناسب ،با
کیفیت ،راحت و ضربه گیر معاف نمی کند .همچنین،
برای اجتناب از افزای بی از حد حرارت بدن لباس
های نازک مانند اپ با منافذ عبعر هعا و یا از جنس
الیکرا(الکرا) بپعشید.
تمرینات را با شادی انجام دهید:

با استفاده از یک معزیک و یا برنامه های لعیزیعن ،زمان
سریع ر خعاهد گذشت.

