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بزوامً ریشی َ طزاحی تمزیه
بزوامً ریشی َرسشی َ طزاحی تمزیه
ْؽازی توؽیي نیٍْ ٚلوی ّ ؼّنوٌعی اقت ثؽای کوک ثَ ّؼؾنکبؼاى ظؼ ظقتیبثی ثَ قْٓذ ثبالی ٚولکؽظ ّؼؾنی  .ثَ
ٚجبؼتی ظیگؽْ ،ؽازی توؽیي هِوتؽیي اثؿاؼی اقت کَ یک هؽثی ثؽای ُعایت ّ اظاؼٍ یک ثؽًبهَ توؽیٌی ضْة
قبؾهبًعُی نعٍ ظاؼظ  .یک ثؽًبهَ توؽیٌی کَ ثَ نکلی قبؾهبى یبفتَ ْؽازی نعٍ ثبنع ،ثی ًٗوی ّ ثی ُعفی ؼا اؾ ثیي هی
ثؽظ ّ ثبٚث اؾ ثیي ثؽظى آثبؼ ثؽًبهَ ُبی انتجبٍ افؽاظی هی نْظ کَ تٌِب ؼاٍ پیهؽفت ظؼ ّؼؾل ؼا فهبؼ ثیم اؾ زع ثؽ
ّؼؾنکبؼ هیعاًٌع  .ؾهبًجٌعی ظؼ ْؽازی توؽیي چِبؼچْثی ؼا ثؽای توؽیٌبت هطتلف قیكتوبتیک ّ ثؽًبهَ ؼیؿی نعٍ ظ

ؼ

اضتیبؼ لؽاؼ هی ظُع ّ پیهؽفت فْق الٛبظٍ ای ؼا ظؼ لعؼت ،تْاى ،قؽٚت ّ ظیگؽ هتغیؽُبی اخؽایی اؼائَ هی ظُع.
ْؽازی توؽیي اؾ ؾهبى ثبؾیِبی الوپیک ثبقتبى ثَ نکلی قبظٍ ّخْظ ظانتَ اقت .فالّیْـ فیلْقتؽاتْـ ( 170تب  245پف
اؾ هیالظ) چٌعیي ؼاٌُوب ثؽای ْؽازی توؽیي ّؼؾنکبؼاى یًْبًی ًْنتَ اقت ّ.ی ظؼ کتبة ضْظ ظاًم الؾم ثؽای یک هؽثی
ؼا ثیبى کؽظٍ ّ هؽثیبى ّ ّؼؾنکبؼاى ؼا ؼاٌُوبیی هیکٌع کَ چگًَْ ثؽای هكبثمبت توؽیي کٌٌع  .هتْیف ( )Matveyevظؼ
ظَُ  1960هیالظی ثؽًبهَ ؼیؿی توؽیي ثَ نکل کًٌْی ؼا هٓؽذ کؽظ.
ثؽ ْجك هعل هتْیف کٍ ثَ آى هعل ضٓی یب کالقیک ًیؿ هی گْیٌع ُوؿهبى ثب افؿایم تعؼیدی نعت توؽیي ،کبُم تعؼیدی
زدن توؽیي ؼا ظاؼین ُ .وؿهبى ثب تغییؽات نعت ّ زدن نبُع پیهؽفت کبؼایی ّؼؾنکبؼ هی ثبنین  .ایي پیهؽفت ظؼ چؽضَ
هكبثمبت ثَ اّج ضْظ هی ؼقع کَ ثؽای هٌٓجك نعى ثب یک ،ظّ یب قَ هكبثمَ هِن ظؼ تمْین قبالًَ ثبؾیِب ،ؾهبًجٌعی ّ ْؽازی
هی نْظ تب ّؼؾنکبؼ ؼا لبظؼ قبؾظ ظؼ اّج آهبظگی ّکبؼایی ظؼ هكبثمبت زُْؼ پیعا کٌع.
اهؽّؾٍ هْفمیت ظؼ ّؼؾل ثكیبؼ ههکل تؽ اؾ گػنتَ اقت ّ ثب افؿاثم ؼّؾافؿّى اْالٚبت هب ظ ؼ هْؼظ ًیبؾُبی اًؽژی ظؼ
ّؼؾل ُبی هطتلف ّ پبقص ثَ اًْا٘ هتفبّتی اؾ توؽیٌبت  ،هیتْاى گفت کَ ظؼ زبل زبَؽ ازتوبل کوتؽی ّخْظ ظاؼظ کَ یک
ّؼؾنکبؼ ضْة فمّ ثب اقتٛعاظ ضْظ ظؼ ؼلبثتِب هْفك نْظ

 .ظؼ ایي نؽایّ ثؽًبهَ توؽیي قبؾهبًعُی نعٍ ّظلیك ،ؼهؿ

هْفمیت ّؼؾنکبؼ هی ثبنع.
اؾ هْاؼظ هتٛعظ الؾهَ ْؽازی ُؽ گًَْ توؽیي  ،ظاًكتي ّ ظؼک قبؾگبؼی توؽیي ،چؽضَ ثیم خجؽاًی (همعاؼ هٌبقت نعت ّ
زدن توؽیي ثب همعاؼ اقتؽازت ّ ثبؾیبفت هؽتجّ ثب آى توؽیي ) ،تْاًبییِبی زؽکتی ّ هٌبث ٙاًؽؾی هؽتجّ ثب ّؼؾل هْؼظ ًٗؽ
الؿاهیكت.

ساسگاری تمزیه
یک قٓر ٚولکؽظی ٚبلی زبيل قبلِبی هتوبظی توؽیٌبت قطت ،هٌٕ م ّ ضْة ثؽًبهَ ؼیؿی نعٍ اقت ْ .ی ایي ظّؼاى
ّؼؾنکبؼ هی کْنع تب ثعى ضْظ ؼا ثب نؽایّ ّیژٍ ّؼؾل هْؼظ ًٗؽل قبؾگبؼ قبؾظ

 .لبثلیت ُبی ٚولکؽظی ًوبیبًگؽ
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هیؿاى قبؾگبؼی هی ثبنٌعُ .ؽ چَ هیؿاى قبؾگبؼی ثیهتؽ ثبنعٚ ،ولکؽظ ثِتؽ ضْاُع ثْظ .قبؾگبؼی توؽیي زبيل ظگؽگًْی
ُبیی اقت کَ اؾ ْؽیك توؽیٌبت هعاّم ّقبؾهبًعُی نعٍ ثعقت هی آیع  .ایي ظگؽگًْی ُبی فیؿیْلْژیکی ّ قبضتبؼی ًتیدَ
فهبؼی اقت کَ ّؼؾنکبؼاى ثب اًدبم فٛبلیت ُبیهبى ثؽ ثعًهبى ّاؼظ هی کٌٌع ّ ثكتگی ثَ زدن ّ نعت ّ پیچیعگی توؽیي
ظاؼظ .توؽیي ثعًی تِب ؾهبًی هفیع اقت کَ ثعى ؼا ّاظاؼ

ثَ قبؾگبؼی ثب فهبؼ زبيل اؾ فٛبلیت ثعًی کٌع  .اگؽ فهبؼ کبفی

ًجبنع ،قبؾگبؼی ؼش ًطْاُع ظاظ ّ اگؽ فهبؼ غیؽ لبثل تسول ثبنع هی تْاًع آقیت ظیعگی

) )Injuryیب توؽیي ؾظگی

( )Overtrainingؼا ثعًجبل ظانتَ ثبنع.
ؾهبى هْؼظ ًیبؾ ثؽای ؼقیعى ثَ یک قبؾگبؼی ظؼ قٓر ثبال ثَ پیچ

یعگی هِبؼتی ّ ظنْاؼیِبی فیؿیْلْژیکی ّ ؼّاًی

ّؼؾل یب هكبثمَ ثكتگی ظاؼظ ُ .ؽ چَ ّؼؾل قطت ّپیچیعٍ تؽ ثبنع ،ؾهبى ثیهؽی ثؽای قبؾگبؼی ًٚجیُٚ -الًی ًیبؾ
اقت .قبؾگبؼی ُبی ًٚجی – ُٚالًی اؾ ظیگؽ ْٚاهل ثِجْظ ٚولکؽظ ّؼؾنی ُكتٌع ْ .ی فٛبلیتِبی ْْالًی هعت ثیهیٌَ
یب ؾیؽ ةیهیٌَ ،قؽٚت اؼقبل تکبًَ ُبی یک ّازع زؽکتی ثَ هؽّؼ ؾهبى افؿایم هی یبثع ّ ایي هی تْاًع ثبٚث افؿایم
ؾهبى اًمجبٌ اؼاظی ُٚالت ّؼؾنکبؼ ثبنع  .قبؾگبؼی ُبی ثبؼؾ کَ ثب فٛبلیتِبی ْْالًی هعت ایدبظ هی نًْع ٚجبؼتٌع اؾ :
افؿایم ظؼ قؽٚت ّ ٖؽفیت تٌفكیٖ ،ؽفیت اًتمبل اکكیژى ّ ثؽّى ظٍ للجی ّ ،قبؾگبؼی ُبی قبضتبؼی ظؼ زدن ّ تؽاکن
هیتْکٌعؼیِبی ُٚالًی.

چزخً باسیافت بیشیىً )(Supercompensation
چؽضَ ثیم خجؽاًی ثیهتؽ ثَ اؼتجبِ ثیي فٛبلیت ثعًی ّ ثبؾیبفت ثَ ٌْٚاى پبیَ ُبی ؾیكت نٌبضتی ثؽای ثؽاًگیطتگی ثعًی ّ
ؼّاًی پیم اؾ یک هكبثمَ ايلی هؽثِْ اقت  .چؽضَ ثیم خجؽاًی (نکل ؾیؽ ) ثعیي نؽذ اقت  :پف اؾ توؽیي ثعى ظچبؼ
ضكتگی هی نْظ ّ ظؼ هؽزلَ اقتؽازت غضبیؽ ثیْنیویبیی ًَ تٌِب خبیگؿیي نعٍ ثلکَ اؾ قْٓذ ْجیٛی ًیؿ فؽاتؽ هیؽّظ  .پف
اؾ ثبؾقبؾی کبهل غضبیؽ ثعىّ ،ؼؾنکبؼ ّاؼظ هؽزلَ ثیم خجؽاًی هی نًْع ّ ایٌح اقت کَ یک قبؾگبؼی ٚبلی ُوؽاٍ ثب
افؿایم ٚولکؽظی کبؼایی ّؼؾنی ؼش هی ظُع .اگؽ ّؼؾنکبؼ تسؽیک توؽیٌی ظیگؽی ظؼ ؾهبى هٌبقجی (ظؼ هؽزلَ ثیم
خجؽاًی) ًعانتَ ثبنع ،پكگؽظ ؼش ظاظٍ ّاؾ فْایع ثعقت آهعٍ ْی هؽزلَ ثیم خجؽاًی ثَ تعؼیح کبقتَ هی نْظ.
کن یب ؾیبظ ثْظى ؾهبى هؽزلَ ثیم خجؽاًی ثَ ًْ٘ ّ نعت توؽیي ثكتگی ظاؼظ  .ثؽای هثبل ،پف اؾ یک توؽیي ُْاؾی ثیم
خجؽاًی هوکي اقت پف اؾ  6تب  8قبٚت ؼش ظُع .اؾ قْی ظیگؽ ،پف اؾ فٛبلیت نعیع کَ ازتیبج ثَ ثکبؼگیؽی ثبالی ظقتگبٍ
ًٚجی هؽکؿی ظانتَ ثبنع ثیم خجؽاًی هوکي اقت ثیم اؾ  24قبٚت ّ ظؼ پبؼٍ ای هْال 36 ٙتب  48قبٚت ؾهبى ًیبؾ
ظانتَ ثبنع.
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چزخً باسیافت بیشیىً
ثؽای افؿایم پبیعاؼ ظؼ ٚولکؽظ ّؼؾنی ،هؽثی ثبیع ُوْاؼٍ لؿ ّؼؾنکبؼاى ثطْاُع کَ قمف قبؾگبؼی ؼا ثبال ثجؽًع

 .ایي

ٚوال ثَ ایي هٌٛب اقت کَ هؽثی تسؽیک ّ نعت ثبال ؼا ثْٓؼ هتٌبّة ْؽازی کٌع یٌٛی ؼّؾُبی توؽیٌی ثب نعت ثبال ثب
ؼّؾُبی توؽیٌی ثب نعت پبئیي ظًجبل نًْع  .ایي ؼّل تبثیؽ هثجتی ثؽ ثبؾقبؾی ظانتَ ّ قٓر ظلطْاُی اؾ ثیم خجؽاًی ؼا ظؼ
پی ضْاُع ظانت .تغییؽ نعت توؽیي ظؼ خلكبت پیبپی ثبٚث ظقت یبفتي ثعى ثَ قٓر ثبالتؽی اؾ قبؾگبؼی هی نْظ .ثٌبثؽایي
چؽضَ خعیع ثیم خجؽاًی اؾ ًفَٓ قبؾگبؼی خعیع ثعقت آهعٍ آغبؾ ضْاُع نع  .اؾ قْی ظیگؽ اگؽ هٌسٌی ثبؾقبؾی ثَ قٓر
پیهیي ضْظ ًؽقع ّؼؾنکبؼ اؾ فْایع ثیم خجؽاًی ثِؽٍ هٌع ًهعٍ ،ثبثت هبًعٍ یب افت هی کٌع  .قْٓذ ثبالی ضكتگی کَ پف اؾ
توؽیٌبت هتعاّم ّنعیع ثؽّ ؾ هی کٌع هبً ٙاؾ ؼقیعى ثَ ثیم خجؽاًی ّ ؼقیعى ثَ قْٓذ ثبالی ٚولکؽظی ضْاُع نع .
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متغیزٌای تمزیه
کبؼآیی یک فٛبلیت ثعًی ثَ هعت ؾهبى ،هكبفت ّ تکؽاؼُب

(زدن) ،همبّهت ّ قؽٚت (نعت) ،ظؼخَ قطتی فٛبلیت

(پیچیعگی) ّ ،تْاتؽ اخؽای آى فٛبلیت (تؽاکن) ثكتگی ظاؼظ  .اؾ هیبى  4هتغیؽ غکؽ نعٍ ثَ تَْیر ظّ هتغیؽ زدن ّ نعت کَ
اؾ اُویت ّیژُبی ظؼ توؽیي ثؽضْؼظاؼ ُكتٌع ،هی پؽظاؾین:
حجم تمزیه )(Training Volume
همعاؼ توؽیي اًدبم نعٍ تْقّ ّؼؾنکبؼ ظؼ ظّؼٍ ای اؾ ؾهبى .هی تْاى اخؿای هکول ؾیؽ ؼا ثَ ٌْٚاى زدن توؽیي ظؼ ًٗؽ
ثگیؽیع:
 هكبفت ْی نعٍ یب ّؾًَ خبثدب نعٍ ظؼ توؽیي تکؽاؼ یک فٛبلیت یب زؽکت تکٌیکی کَ ٌُگبم توؽیي اًدبم هی نْظ هعت ؾهبى توؽیيشذت تمزیه )(Training Intensity
ثَ ٌْٚاى هْلفَ کیفی کبؼی کَ یک ّؼؾنکبؼ ظؼ یک ؾهبى ههطى اًدبم هی ظُع ،ظّهیي هتغیؽ هِن توؽیي اقت

 .کبؼ

ُٚالًی ّ ُوچٌیي ثکبؼگیؽی ظقتگبٍ ًٚجی هؽکؿی اؾ ْؽیك توؽکؿ ،ههطى کٌٌعٍ نعت توؽیي یب ؼلبثت اقت ْٚ .اهل
ؾیؽ ؼا هی تْاى ثَ ٌْٚاى ْٚاهل نعت ظؼ ًٗؽ گؽفت:
 َؽثبى للت لعؼت قؽٚت تْاى ظؼيع زعاکثؽ اکكیژى هًؽفی VO2 Max -ازكبـ نعت توؽیي

تعییه شذت تمزیه
ظؼ توؽیٌبت هٛوْال نعت ؼا ثؽ زكت َؽثبى ّ ظؼ توؽیٌبت ثب ّؾًَ نعت توؽیي ؼا ثؽ زكت ظؼيع یک تکؽاؼ ثیهیٌَ هی
قٌدٌع.
 -1اوذاسي گیزی یک تکزار بیشیىً (:1RM )1 Repetition Maximum
ثیهتؽیي ّؾًَ ای اقت کَ ثتْاى آًؽا فمّ  1ثبؼ ّ ًَ ثیهتؽ ثلٌع کؽظ .ایي تكت ثؽای ثعقت آّؼظى لعؼت ثیهیٌَ ّؼؾنکبؼ
اًدبم هی نْظ کَ هٛوْال ثؽای اًعاؾٍ گیؽی لعؼت ثیهیٌَ ثبال تٌَ ّ پبییي تٌَ ثَ تؽتیت اؾتكتِبی پؽـ قیٌَ ّ اقکبت پب
اقتفبظٍ هی نْظ .تكت  1تکؽاؼ ثیهیٌَ ْی هؽازل ؾیؽ اًدبم هیهْظ:
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 -1گؽم کؽظى ثب ّؾًَ ای کَ آًؽا ثتْاى ثَ آقبًی  5تب  10تکؽاؼ ؾظ.
 -2تبهیي  1ظلیمَ اقتؽازت
 -3تطویي ّؾًَ ای کَ ثتْاى آًؽا  3تب  5ؾظ ثب اَبفَ کؽظى همعاؼُبی ؾیؽ ثَ ّؾًَ گؽم کؽظى:
 20-10پًْع ( 9-4کیلْگؽم) ثؽای تكتِبی ثبال تٌَ
 40-30پًْع ( 18-14کیلْگؽم) ثؽای تكتِبی پبییي تٌَ
 -4تبهیي  2ظلیمَ اقتؽازت
 -5تطویي ّؾًَ ًؿظیک ثیهیٌَ کَ ثتْاى آًؽا  2تب  3ثبؼ ثلٌع کؽظ ،ثب اَبفَ کؽظى :
 20-10پًْع ( 9-4کیلْگؽم) ثؽای تكتِبی ثبال تٌَ
 40-30پًْع ( 18-14کیلْگؽم) ثؽای تكتِبی پبییي تٌَ
 -6تبهیي  4-2ظلیمَ اقتؽازت
 -7افؿایم هدعظ ّؾًَ:
 20-10پًْع ( 9-4کیلْگؽم) ثؽای تكتِبی ثبال تٌَ
 40-30پًْع ( 18-14کیلْگؽم) ثؽای تكتِبی پبییي تٌَ
 -8تالل ثؽای ؾظى یک تکؽاؼ ثیهیٌَ
 -9ظؼ يْؼت هْفمیت ّؼؾنکبؼ ،تبهیي  4-2ظلیمَ اقتؽازت ّ قپف ثؽگهت ثَ هؽزلَ .7
ظؼ يْؼت ًب هْفك ثْظى ّؼؾنکبؼ ،تبهیي  4-2ظلیمَ اقتؽازت ّ قپف کبُم ّؾًَ ثب کن کؽظى :
 10-5پًْع ( 4-2کیلْگؽم) ثؽای تكتِبی ثبال تٌَ
 20-15پًْع ( 9-7کیلْگؽم) ثؽای تكتِبی پبییي تٌَ
ّ قپف ثؽگهت ثَ هؽزلَ .8
کبُم یب افؿایم ّؾًَ ُب ؼا تب خبیی کَ ّؼؾنکبؼ ثتْاًع  1تکؽاؼ ثیهیٌَ ؼا ثب تکٌیک يسیر ثؿًع اظاهَ پیعا
هیکٌع .ایعٍ آل اًعاؾٍ گیؽی یک تکؽاؼ ثیهیٌَ  5-3قت هی ثبنع.
ایي تكت هٌبقت ّؼؾنکبؼاًی اقت کَ پیهیٌَ توؽیي ثب ّؾًَ ؼا ظانتَ ثبنٌع ،پیم اؾ تكت توؽیي ثب ّؾًَ ؼا لًٓ ٙکؽظٍ ّ
 1تکؽاؼ ثیهیٌَ ّ

قي آًِب ًیؿ کوتؽ اؾ  13قبل ًجبنع  .اگؽ خْاة ثؽای هْاؼظ ثبال هٌفی ثْظ ،ثعلیل نعت ثبالی تكت

خلْگیؽی اؾ آقیت ظؼ زیي تكت ،ثبیكتی اؾ یکی اؾ تكتِبی  8 ،6یب  10تکؽاؼ ثیهیٌَ اقتفبظٍ کؽظ؛ یٌٛی ثیهتؽیي ّؾًَ ای
کَ ثتْاى آًؽا فمّ  8 ،6یب  10ثبؼ ّ ًَ ثیهتؽ ثلٌع کؽظ  .قپف همعاؼ  1تکؽاؼ ثیهیٌَ ؼا اؾ ؼّی همعاؼ ثعقت آهعٍ اؾ یکی اؾ
تكتِبی ثبال ّ ثکوک خعّل ؾیؽ هسبقجَ هی کٌین :
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طراحی بروامه های ورزشی

 -2اوذاسي گیزی شذت بز حسب ضزبان قلب

مىابغ اوزژی
اًؽژیٖ ،ؽفیت ّؼؾنکبؼ ثؽای اًدبم کبؼ اقت  .کبؼ ،زبيل ًیؽّ ّ اًمجبٌ ُٚالًی ثؽای اٚوبل ًیؽّ ظؼ ثؽاثؽ یک
همبّهت اقت  .اًؽژی ،پیم ًیبؾی اقت ثؽای اًدبم کبؼ ثعًی ٌُگبم توؽیي ّ ؼلبثت  .ثعى ثكتَ ثَ ًْ٘ فٛبلیت اؾ ْؽیك قَ
ظقتگبٍ اًؽژی هی تْاًع  ATPهًؽفی ؼا خبیگؿیي کٌع:
دستگاٌٍای بی ٌُاسی
ضْظ نبهل ظقتگبُِبی  ّ ATP-CPاسیذ الکتیک هی ثبنع:
 دستگاي ATP-CPاؾ آًدب کَ ُٚالت تٌِب لبظؼ ثَ غضیؽٍ همبظیؽ هسعّظی ُ ATPكتٌع ،ایي غضبیؽ هسعّظ ثب آغبؾ فٛبلیت ُٚالًی نعیع قؽیٛب
ثَ هًؽف هی ؼقٌع .ثَ ظلیل هسعّظ ثْظى غضبیؽ کؽاتیي -فكفبت ظؼ قلْل ُٚالًی ظقتگبٍ  ATP-CPهی تْاًع فمّ ثؽای
 8تب  10ثبًیَ (ظؼ فٛبلیتِبی نعیع )اًؽژی الؾم ؼا فؽاُن کٌع  .ایي ظقتگبٍ هٌج ٙايلی اًؽژی ثؽای فغبلیتِب ی ثكیبؼ قؽیّ ٙ
اًفدبؼی هبًٌع ظّ  100هتؽ قؽٚت ،نیؽخَّ ،ؾًَ ثؽظاؼی ،پؽل ُب ّ پؽتبة ُب ظؼ ظّ ّ هیعاًی اقت

 .خبیگؿیٌی هدعظ

فكفبژى ثَ قؽٚت ؼش هی ظُع ثگًَْ ای کَ ظؼ قی ثبًیَ اّل پف اؾ فٛبلیت تب ُفتبظ ظؼيع ّ ظؼ قَ تب پٌح ظلیمَ کبهال
خبیگؿیي هی نْظ.
 دستگاي اسیذ الکتیکثؽای فٛبلیت ُبی نعیع کَ تب ظّ ظلیمَ ثْٓل هی اًدبهع ،اثتعا ظقتگبٍ  ATP-CPتبهیي کٌٌعٍ اًؽژی اقت ّ پف اؾ  8تب 10
ثبًیَ ظقتگبٍ اقیع الکتیک خبی آى ؼا هی گیؽظ  .ظقتگبٍ اقیع الکتیک ثب نکكتي گلیکْژى اًجبؼ نعٍ ظؼ قلْلِبی ُٚالًی ّ
کجع اًؽژی ؼا تبهیي هی کٌع  .ثَ ٚلت ًجْظ اکكیژى ٌُگبم نکكتَ نعى گلیکْژى اقیع پیؽّئیک تْلیع نعٍ کَ ثبؾ ظؼ ًجْظ
اکكیژى ثَ اقیع الکتیک تیعیل هی نْظ  .ثب اظاهَ فٛبلیت نعیع ثعًی ثؽای هعت ثیهتؽ همبظیؽ ؾیبظی اقیع الکتیک ظؼ ُٚلَ
اًجبنتَ هی نْظ کَ هْخت ضكتگی ّ تْلف ازتوبلی فٛبلیت هی گؽظظ  .ثبؾقبؾی کبهل گلیکْژى ثَ ؾهبى ؾیبظی ًیبؾ ظانتَ،
6
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ثكتَ ثَ ًْ٘ توؽیي ّ تغػیَ هوکي اقت ثَ چٌع ؼّؾ ّلت ازتیبج ظانتَ ثبنع  .ثؽای فٛبلیتِبی هتٌبّة هبًٌع توؽیٌبت لعؼتی یب
توؽیٌبت ایٌتؽّال قَ قبٚت ؾهبى ثؽای خبیگؿیٌی چِل ظؼيع ،پٌح قبٚت ثؽای خبیگؿیٌی  55ظؼيع ّ  24قبٚت ثؽای
ثبؾقبؾی کبهل ًیبؾ اقت .خبیگؿیٌی گلیکْژى ظؼ فٛبلیتِبی هتعاّم هبًٌع فٛبلیتِبی اقتمبهتی نعیع ثَ ؾهبى ثیهتؽی ًیبؾ ظاؼظ .
زعّظ  10قبٚت ثؽای خبیگؿیٌی  60ظؼيع ّ  48قبٚت ثؽای خبیگؿیٌی کبهل.
ٌُگبم توؽیي هوکي اقت اقیع الکتیک ظؼ ضْى اًجبنتَ نْظ کَ اثؽی ضكتَ کٌٌعٍ ثؽ ّؼؾ نکبؼ ظاؼظ  .ایٌکبؼ ثَ ؾهبى ًیبؾ
ظاؼظ 10 ،ظلیمَ ثؽای ظف 25 ٙظؼيع 25 ،ظلیمَ ثؽای ظف 50 ٙظؼيع ّ  75ظلیمَ ثؽای ظف 95 ٙظؼيعّ .ؼؾنکبؼ هی تْاًع
ؼًّع ثیْلْژیکی هٛوْلی ظف ٙاقیع الکتیک ؼا ثب فٛبلیت ُْاؾی قجک هبًٌع ظّیعى ًؽم تكؽی ٙکٌع .
دستگاي ٌُاسی
َؽثبى للت ّ تٛعاظ تٌفف ثبیع ثَ اًعاؾٍ کبفی ثؽای اًتمبل اکكیژى هْؼظ ًیبؾ قلْلِبی ُٚالًی افؿایم یبثٌع تب گلیکْژى ظؼ
زُْؼ اکكیژى تدؿیَ نْظ  .ظقتگبٍ ُْاؾی هٌج ٙايلی اًؽژی ثؽای ؼلبثت ُبیی اقت کَ ثیم اؾ

 2ظلیمَ ثْٓل هی

اًدبهٌع .هٌج ٙايلی اًؽژی هْؼظ اقتفبظٍ ثؽای قٌتؿ  ATPظؼ ظقتگبَُ ای اقیع الکتیک ّ ُْاؾی ،گلیکْژى اقت اهب ثب
نکكتَ نعى گلیکْژى ظؼ زُْؼ اکكیژى ظؼ ظقتگبٍ ُْاؾی ،اقیع الکتیک اًجبنتَ ًوی نْظ ّ یب ایٌکَ ضیلی کن اًجبنتَ هی
نْظ .ظؼ فٛبلیتِبی ْْالًی پف اؾ تطلیَ هٌبث ٙگلیکْژى ،چؽثی ُب ّ ظؼ ًِبیت پؽّتئیي ُب اًؽژی هْؼظ ًیبؾ ثعى ؼا

تبهیي

هی کٌع.
ٌم پُشاوی دَ دستگاي اوزژی
اقتفبظٍ ثعى اؾ هٌبث ٙاًؽژی ٌُگبم توؽیي ،ثَ نعت ّ هعت ؾهبى فٛبلیت ثكتگی ظاؼظ .ثَ غیؽ اؾ فٛبلیتِبی ضیلی قؽی ،ٙثیهتؽ
فٛبلیتِبی ّؼؾنی ُؽ ظّ ظقتگبٍ ُْاؾی ّ ثی ُْاؾی ؼا ثب ظؼخبتی هتفبّت ثکبؼ هی گیؽًع  .ثٌبثؽایي ،ظؼ ثیهتؽ ّؼ ؾنِب،
ایي ظّ ظقتگبٍ ُن پْنبًی ظاؼًع.

مىبغ اوزژی غالب
کؽاتیي فكفبت ّ اقیع
الکتیک

کؽاتیي فكفبت ،اقیع
الکتیک ّ ُْاؾی

ُْاؾی

َرسش

درصذ بی ٌُاسی

درصذ ٌُاسی

نیؽخَ ّ -ؾًَ ثؽظاؼی – ظّ  100هتؽ
ظّ 400هتؽ – نٌب  100هتؽ
تٌیف – اقکیت ًوبیهی
فْتجبل – ّاتؽ پْلْ
نٌب  400هتؽ  -ظّ  800هتؽ
ثْکف ّ -الیجبل
ؼّیٌگ – ظّ  1500هتؽ
نٌب  800هتؽ
ظّ  10000هتؽ
اقکیت  10000هتؽ – ظّ گبًَ
هبؼاتي – تیؽ ّ کوبى
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طزاحی بزوامً تمزیىی
(هكبثمَ) هی ثبنع کَ هی تْاًع ثَ

ْؽازی توؽیي ؼّل هسبقجَ زدن ّ نعت توؽیي ثؽای ؼقیعى ثَ اّج ظؼ ؾهبى ضبو

يْؼت چٌع قبلَ (تب  4قبل ثؽای الوپیک )،قبالًَ ،هبُبًَُ ،فتگی ّ یب ؼّؾاًَ ثبنع ْ .ؽازی ثؽًبهَ توؽیٌی چٌع قبلَ ثَ
ًعؼت هْؼظ اقتفبظٍ لؽاؼ هیگیؽظ ،ثیهتؽیي کبؼثؽظ ظؼ ْؽازی ثؽًبهَ

ُبی توؽیٌی ؼا ْؽازی قبالًَ ظاؼظ کَ ضْظ نبهل

ثؽًبهَ ُبی هبُبًَُ ،فتگی ّ ؼّؾاًَ ًیؿ هیجبنع.
طزاحی بزوامً تمزیىی ساالوً
قَ فبؾ ايلی توؽیي ظؼ ْؽازی ُؽ ثؽًبهَ توؽیي قبالًَ نبهل فبؾ آهبظٍ قبؾی (لجل اؾ فًل ) ،فبؾ هكبثمبت (فًل هكبثمَ)
اؾ آهبظٍ
ّ فبؾ گػؼ (ثٛع اؾ فًل) هی ثبنع کَ آًؽا ْؽازی ثؽ زكت ؾهبى یب ؾهبًجٌعی توؽیي ) (Periodizationهی ًبهٌع .ف
قبؾی ضْظ ثَ فبؾُبی کْچ کتؽ نبهل آهبظٍ قبؾی ٚوْهی ّ آهبظٍ قبؾی اضتًبيی تمكین هی گؽظظ  .فبؾ هكبثمبت ًیؿ ثَ
فبؾُبی کْچکتؽ نبهل فبؾ لجل اؾ هكبثمبت ّ فبؾ هكبثمبت تمكین هی نْظ  ،ًْ٘ .زدن ّ نعت توؽیٌبت اًدبم نعٍ ظؼ ُؽ فبؾ
ثبیع ثب تْخَ ثَ ًیبؾُبی هكبثمبت آیٌعٍ هتفبّت ثبنع ُ .ؽکعام اؾ فبؾُبی ايلی یب فبؾُبی کْچکتؽ توؽیي ثؽای لبثل کٌتؽل تؽ
ّ هٌٗن تؽ ثْظى ْؽازی توؽیي ثَ ظّؼٍ ُبی کْچکتؽی تمكین هی نًْع  .ایي ظّؼٍ ُب ؼا هبکؽّـایکل (،)macrocycle
هؿّ قبیکل ( ّ )mesocycleهیکؽّ قبیکل ( )microcycleهی ًبهٌع.

بزوامً ساالوً تمزیه
هكبثمبت
گػؼ

هكبثمبت

لجل اؾ هكبثمبت

آهبظٍ قبؾی
آهبظٍ قبؾی اضتًبيی

آهبظٍ قبؾی ٚوْهی

هبکؽّقبیکل
هؿّ قبیکل
هیکؽّ قبیکل

ظؼ ؼّل نٌبقی توؽیي ،یک هبکؽّقبیکل (چؽضَ ثؿؼگ) ًوبیبًگؽ یک ظّؼٍ  4هبَُ تب  4قبلَ اقت .ظؼ ؾهبًجٌعی توؽیٌبت
ّؼؾنکبؼاى ،یک هبکؽّ قبیک ثَ لٓٛبت کْچکتؽی ثَ ًبم هؿّ قبیکل (چؽضَ هتْقّ) تمكین هی نْظ کَ نبهل یک ظّؼٍ
 2تب ُ 12فتَ هی ثبنع  .ظؼ ُؽ هؿّ قبیکل لٓٛبت کْچکتؽی اؾ ؾهبى ّخْظ ظاؼظ کَ هیکؽّ قبیکل (چؽضَ کْچک ) ىام
ظاؼظ کَ هٛوْال نبهل همبْ ٙیک ُفتَ ای اقت  .ثؽًبهَ ؼیؿی ظؼ ـْر هیکؽّ قبیکل ًَ تٌِب نبهل قبضتبؼ ُؽ فًل ثؽای
ثؽآّؼظى اُعاف یک هؽزلَ ضبو اؾ هؿّ قبیکل توؽیٌی نکل هی ظُع ،ثلکَ ُفتَ توؽیي ؼا ى یؾ ؾهبًجٌعی هی کٌع تب ةؼای
ًیبؾُبی هؽثَْْ ثبؾیِبی ؼلبثتی  ،فًل ُبی توؽیٌی ؼلبثتی ّ توؽیٌبت تکٌیکی ّ تبکتیکی هسبقجَ نْظ .
تفبّت فبؾُبی توؽیي چؽضَ ُبی ثؿؼگ ّ هتْقّ ظؼ

فبکتْؼُبی ثٌیبظی توؽیي – آهبظگی خكوبًی ،تکٌیک ،تبکتیک ّ

توؽیٌبت ؼّاًی – هیجبنعُ .ؽ چَ آهبظگی خكوبًی ظؼ قٓر ثبالتؽ ثبنع ،ثعى آقبًتؽ هی تْاًع ثب افؿایم پیْقتَ ظؼ فهبؼُبی
ثعًی ّ ؼّاًی توؽیي قبؾگبؼ نْظ  .ثَ ٚالٍّ ثب تْق َٛآهبظگی ٚوْهی ،قٓر تْاًبیی ُبی زؽکتی کَ ّؼؾنکبؼ هی تْاًع ثَ
8
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آى ظقت یبثع ثبالتؽ ضْاُع ؼفت  .ظؼفبؾ آهبظٍ قبؾی ٚوْهی ُّوچٌیي ثؽای ّؼؾنکبؼاى خْاى ّ هجتعی تبکیع ثؽ آهبظگی
خكوبًی ظؼ توبم ؼنتَ ُبی ّؼؾنی ثكیبؼ هِن هی ثبنع ّ ثَ ٌْٚاى ُعف ايلی ایي فبؾ توؽیي هی ثبنع  .ثؽای ّؼؾنکبؼاى
زؽفَ ای ،تبکیع ثؽ آهبظٍ قبؾی ٚوْهی ثبیع ُوطْاى ثب ًیبؾُبی تطًًی ُؽ ؼنتَ ّؼؾنی ّ ّیژگی ُبی فؽظی
ّؼؾنکبؼاى ثبنع.
ظؼ فبؾ آهبظٍ قبؾی اضتًبيی ُعف ايلی تْق َٛثیهتؽ آهبظگی خكوبًی ّؼؾنکبؼ ْجك ًیبؾُبی فیؿیْلْژیکی

ؼنتَ

ّؼؾنی هْؼظ ًٗؽ ّی اقت  .ثؽای کكت پیؽّؾی ظؼ هكبثمبت ،تطًًی قبؾی ثكیبؼ هِن اقت  .ایدبظ قبؾگبؼی ُبی
فیؿیْلْژیکی ظؼ ّؼؾنکبؼاى ثبٚث تكِیل ظؼ اًدبم کبؼ ثیهتؽ ُي گبم توؽیي ّ ًِبیتب ظؼ هكبثمَ ضْاُع نع ُ .وچٌیي ،یک
ٖؽفیت فیؿیْلْژیکی ثبال ثبؾیبفت ؼا تكؽی ٙهی کٌع .
ّؼؾنکبؼاى ًطجَ ظؼ ثكیبؼی اؾ ّؼؾنِب ،توؽیٌبت ثعًی ّ تکٌیکی ؼا تمؽیجب ظؼ زع ههبثِی اًدبم هی ظٌُع  .هٛوْال ٌُگبهی
کَ ظیگؽ هتغیؽُب یکكبى ُكتٌع ،ثؽًعٍ یب پیؽّؾ کكی اقت کَ اؾ تبکتیک ُبی

ثِتؽ ّ ؾیؽکبًَ تؽی اقتفبظٍ کٌع  .اگؽچَ

توؽیي تبکتیکی تب اًعاؾٍ ؾیبظی ثَ آهبظگی خكوبًی ّاثكتَ اقت ّ ُوچٌیي تبثٛی اقت اؾ تکٌیک ،اؼتجبِ هِوی ثیي توؽیي
تبکتیکی ّ توؽیي ؼّاًی ّخْظ ظاؼظ کَ ُعف ايلی فبؾُبی پیم اؾ هكبثمبت ّ هكبثمبت هی ثبنٌع .
ظؼ هؿّقبیکل ُب یب چؽضَ ُبی هتْقّ ّ هیکؽّقبیکل ُب یب چؽضَ ُبی کْچک ثبؼگػؼی اؾ اُویت ّیژٍ ای ثؽضْؼظاؼ
ثْظٍ کَ ثبؼگػاؼی پلَ ای ّ ثبؼگػاؼی تطت ظّ ًْ٘ هتعاّل ظؼ ایي ظّؼٍ ُبی ؾهبًی هی ثبنٌع  .ظّ ًْ٘ ظیگؽ اؾ چِبؼ گًَْ
ثبؼگػاؼی ،ثبؼگػاؼی ُبی اقتبًعاؼظ ّ اَبفَ هیجبنٌع کَ ثَ ٌْٚاى ؼّنِبی قٌتی ظؼ توؽیي اؾ آًِب اقتفبظٍ هی نعٍ اقت ّ
ثَ ٚلت ًمبیى هْخْظ ظؼ ایي ثبؼگػاؼی ُب هٌكْش گهتَ اقت.
بارگذاری پلً ای  :ظؼ ؼّل پلَ ای ثؽضالف ؼّنِبی پیْقتَ ،هتٛبلت افؿایم ثبؼ توؽیي ،ظّؼٍ ُبیی ثب ثبؼ توؽیٌی قجکتؽ
ظؼ ًٗؽ گؽفتَ نعٍ اًع تب ثَ ّؼؾنکبؼ اخبؾٍ ثبؾیبفت ّ قبؾگبؼی ُبی فیؿیْلْژیکی ّ ؼّاًی الؾم ؼا ثعٌُع  .ظؼ نکل ؾیؽ
ًهبى ظاظٍ نعٍ اقت کَ چگًَْ ثبؼ توؽیٌی ظؼ یک چؽضَ افؿایم هی یبثع

 .ضِْٓ ٚوْظی ثیبًگؽ تغییؽ ظؼ ثبؼ توؽیي ّ

ضِْٓ افمی ثیبًگؽ هؽزل قبؾگبؼی ُكتٌع ْ .ی قَ چؽضَ کْچک اثتعایی ،ثبؼ توؽیي ثتعؼیح افؿایم هی یبثع ّ پف اؾ آى
یک هؽزلَ کبُم ثبؼ تن ؼیي ثؽای فؽيت ظاظى ثَ ّؼؾنکبؼ خِت قبؾگبؼی ّ ثبؾقبؾی ظؼ ًٗؽ گؽفتَ نعٍ اقتُ .عف اؾ
ثبؾقبؾی ،فؽيت ظاظى ثَ ّؼؾنکبؼ ثؽای غضیؽٍ قبؾی هدعظ فیؿیْلْژیکی ّ

ؼّاًی خِت آهبظگی ثؽای افؿایم ثبؼ

توؽیٌی ظؼ چؽضَ ُبی ثٛعی اقت .پیهؽفت ظؼ توؽیي هٛوْال پف اؾ هؽزلَ ثبؾقبؾی ههِْظ اقت.
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(بار تمریه)

3
4

زیاد
متوسط

2
1

کم

(سیکل تمریه)

افؿایم ثبؼ توؽیٌی ثَ ؼّل پلَ ای (ثبؼگػاؼی پلَ ای)

ثب تْخَ ثَ نکلِبی هطتلف ؼّل ثبؼگػاؼی پلَ ای ثؽای توبیؿ ّؼؾنکبؼاى خْاى ّ ّؼؾنکبؼاى ثؿؼگكبل ظًّْ٘
ثبؼگػاؼی  2:1 ّ 3:1ثؽای قْٓذ هجتعی تب زؽفَ ای پیهٌِبظ هی گؽظظ.

الگُی ٌفتگی بارگذاری
بارگذاری تخت  :ثؽای ّؼؾنکبؼاى ثب تدؽثَ ّ ظؼ قٓر ثیي الوللی ؼّل ثبؼگػاؼی ًهبى ظاظٍ نعٍ ظؼ نکل ؾیؽ پیهٌِبظ هی
نْظُ .وبًگًَْ کَ پیعاقت ،قَ پلَ اّل ُوؽاٍ اقت ثب نعت ّ زدن ثبالی توؽیي ّ تالل هی نْظ تب هیؿاى قبؾگبؼی ثَ
توؽیي افؿایم یبثع  .هیؿاى کبؼ ،هٛبظل ثبالتؽیي قٓر تْاى ّ ؼؾنکبؼ اقت کَ قپف ثب یک ُفتَ ثبؾقبؾی یب ثبؾیبفت ظًجبل
هی نْظ  .ایي ؼّل فمّ ثؽای ثطم هیبًی فًل آهبظٍ قبؾی پیٌِبظ هی نْظ  .ثؽای ثطم ُبی اثتعایی فًل آهبظٍ قبؾی اؾ
ؼّل پلَ ای اقتفبظٍ کٌیع تب اخبؾٍ افؿایم تعؼیدی ثبؼ توؽیٌی ؼا ثَ ّؼؾنکبؼ ثعُع ُ .ؽ چٌع نیٍْ ثبؼگػاؼی پلَ ای اغلت
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ظؼ فًل آهبظٍ قبؾی ثکبؼ گؽفتَ هی نْظ ،ظؼ فًل هكبثمبت ،تمْین هكبثمبت ّ قٓر آهبظگی ّؼؾنکبؼ تٛییي کٌٌعٍ نکل ّ
ًسٍْ ثبؼگػاؼی اقت.
(ثبؼ توؽیي)

3

2

ؾیبظ

1

4

کن

(سیکل تمریه)

افؿایم ثبؼ توؽیٌی ثَ ؼّل فلت (ثبؼگػاؼی فلتی)

اوُاع بزوامً ریشی تمزیه ساالوً
ثؽًبهَ ُبی قبالًَ ثٌب ثؽ ّیژگی ّؼؾنِبی هطتلف ثب یکعیگؽ هتفبّت ُكتٌع ،ظقتَ ثٌعی آًِب ثَ تٛعاظ فًلِبی هكبثمَ ظؼ
قبل ّ قٓر آهبظگی ّ کبؼآیی ّؼؾنکبؼاى ثكتگی ظاؼظ .اًْا٘ ْؽذ ُبی قبالًَ ثؽ زكت ؾهبى ٚجبؼتٌع اؾ:
•

ثؽًبهَ ؼیؿی ضٓی

•

ثؽًبهَ ؼیؿی غیؽ ضٓی ُ -فتگی ّ ؼّؾاًَ

•

ثؽًبهَ ؼیؿی هطتلّ

•

ثؽًبهَ ؼیؿی ضٓی هٛکْـ

•

ثؽًبهَ ؼیؿی غیؽ ضٓی لبثل آًٛبف ؼّؾاًَ

•

ثؽًبهَ ؼیؿی ثلْکی

اؾ ثؽًبهَ ُبی ًبم ثؽظٍ نعٍ ،ثؽًبهَ ؼیؿی ضٓی یب کالقیک هٌبقت قٓر هؽثیگؽی ظؼخَ  3هیجبنع ّ ثَ تفًیل تَْیر
ظاظٍ ضْاُع نع .هب ثمی ثؽًبهَ ؼیؿی ُب هٌبقت قْٓذ ثبالتؽ هؽثیگؽی هی ثبنٌع ّ ظؼ ایٌدب ،ثَ اضتًبؼ ثَ آًِب هی پؽظاؾین.
بزوامً ریشی خطی
ظؼ قبل  1965هیالظی ،م تْیف ) (Matveyevالگْیی ؼا ثؽای یک ثؽًبهَ قبالًَ هٛؽفی کؽظ ک ٍ ثَ فًلِب ،هؽازل ّ
چؽضَ ُبی هطتلف تمكین نعٍ ثْظ  .ایي الگْی ثؽًبهَ ؼیؿی قبالًَ ؼا الگْی کالقیک یب ضٓی ًبم ًِبظًع  .چٌیي ثؽًبهَ ُبی
قبالًَ ای هٌبقت ّؼؾنِبیی ثب یک ،ظّ ّ یب زعاکثؽ قَ هكبثمَ هِن ظؼ قبل هیجبنٌع ،یب ّؼؾنکبؼاًی کَ ـ

ْر آهبظگی

پبییٌی ظاؼًع .ایي الگُْب ؼا ثَ تؽتیت ثؽًبهَ قبالًَ یک چؽضَ ای ،ظّچؽضَ ای ّ قَ چؽضَ ای هی ًبهٌع ُ .ؽ چؽضَ ظؼ ایي
ثؽًبهَ قبالًَ ثكتَ ثَ ًیبؾ ّؼؾنکبؼ ثَ فًل ُبی آهبظٍ قبؾی ،هكبثمبت ّ گػؼ تمكین هی نْظ

 .فًل آهبظٍ قبؾی نبهل
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آهبظٍ قبؾی ٚوْهی ّ آهبظٍ قبؾی ّیژٍ ّ فًل هكبثمبت نبم

ل پیم اؾ هكبثمبت ّ هكبثمبت اقت  .نکل ؾیؽ الگْی

پیهٌِبظی هتْیف ؼا ثؽ زكت ظّ هتغی ؼ توؽیي (زدن ّ نعت) ًهبى هی ظُع کَ زدن توؽیي همعاؼ توؽیي اًدبم نعٍ تْقّ
ّؼؾنکبؼ ظؼ ظّؼٍ ای اؾ ؾهبى ّ نعت توؽیي تْاى یب فهبؼیكت کَ ّؼؾنکبؼ ظؼ ْْل توؽیي اٚوبل هی کٌع.

ظؼ فًل آهبظٍ قبؾی ُوطْاى ثب ّیژگی ُؽ ّؼؾل ،ثؽ زدن ثبال ّ نعت پبئیي توؽیي تبکیع کٌیع  .ثؽضالف فًل هكبثمبت کَ
ثؽکیفیت ّ نعت کبؼ تبکیع هی نْظ ،ظؼ ایي فًل ثبیكتی ثؽ کویت کبؼ تبکیع ًوْظ

ً .کتَ ظیگؽ ایٌکَ ثب ؼقیعى ثَ فًل

هكبثمبت ،هٌسٌی زدن توؽیي افت چهوگیؽی ظاؼظ ظؼ زبلیک ٍ هٌسٌی نعت توؽیي ؼّ ثَ ثبال هی ؼّظ  .چٌیي الگْی یک
چؽضَ ای ًوًَْ ایكت ثؽای ّؼؾل ُبیی کَ ظؼ آًِب قؽٚت ،تْاى یب اقتمبهت ُٚالًی غبلت اقت.
بزوامً ریشی غیز خطی ٌ -فتگی َ رَساني
ظؼ ْؽازی ثؽًبهَ ُبی غیؽ ضٓی اؾ ْْل ُؽ ظّؼٍ تْاًبییِبی زؽکتی کبقتَ نعٍ ثَ تْاتؽ آًِب افؿّظٍ هیهْظ کَ الؾهَ آى
قٓر ثبالی آهبظگی ّؼؾنکبؼ هیجبنع  .ثؽای هثبل اگؽ ظؼ فًل آهبظگی توؽیٌبت لعؼتی ُ 12فتَ ؾهبى ثؽای افؾایم زدن
ُٚالًی ،لعؼت ثیهیٌَ ّ تْاى ظانتَ ثبنین ،ظؼ ْؽازی ضٓی توؽیٌبت افؿایم زدن ُٚالًی ؼا ظؼ ُ 4فتَ اّل  ،لعؼت
ثیهیٌَ ؼا ظؼ ُ 4فتَ ظّم ّ توؽیٌبت تْاى ؼا ُ 4فتَ قْم اًدبم هیعُین .ظؼ ْؽازی غیؽ ضٓی ُفتگی ُؽ کعام اؾ قَ تْاًبیی
زؽکتی ًبم ثؽظٍ نعٍ ؼا یک ُفتَ ّ قَ ُفتَ پهت قؽ ُن ظؼ  4ظّؼٍ اًدبم ظاظٍ ّ ظؼ ْؽازی غیؽ ضٓی ؼّؾاًَ ُؽ کعام اؾ
قَ تْاًبیی زؽکتی ًبم ثؽظٍ نعٍ ؼا یک ؼّؾ ظؼ ُفتَ

ثَ هعت ُ 12فتَ اًدبم هیعُین  .ایي گًَْ اؾ ْؽازی هٌبقت

ّؼؾنکبؼاى زؽفَ ای ّ ّؼؾنِبیی ثب فًل هكبثمبت ْْالًی هیجبنع .
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بزوامً ریشی ٌای مختلط ،غیز خطی قابل اوعطاف رَساوً  ،خطی معکُص َ بلُکی
ظؼ ْؽازی ثؽًبهَ ُبی هطتلّ ،اؾ ُؽ ظّ ثؽًبهَ ضٓی ّ غیؽ ضٓی ثَ تؽتیت اقتفبظٍ هیهْظ ،ثعیي تؽتیت کَ ظؼ فًل آهبظٍ
قبؾی اؾ ثؽًبهَ ضٓی ّ ظؼ فًل هكبثمبت اؾ ثؽًبهَ غیؽ ضٓی اقتفبظٍ هی نْظ.
ثؽًبهَ ؼیؿی غیؽ ضٓی لبثل آًٛبف ؼّؾاًَ  ،ثوبًٌع غیؽ ضٓی ؼّؾاًَ هیجبنع ،ثب ایي تفبّت کَ ظؼ يْؼت لؿّم هی تْاى
خبی خلكبت توؽ یي ظؼ یک ُفتَ ؼا تغییؽ ظاظ  .یٌٛی اگؽّ،ؼؾنکبؼ ؼّؾ ظّنٌجَ توؽیي لعؼت ثیهیٌَ ّ ؼّؾ چِبؼنٌجَ
توؽیي تْاى اًدبم هیعاظٍ ،ثؽ زكت نؽایّ ایي تؽتیت ؼا ثِن ؼیطتَ ّ خبی توؽیٌبت ؼا ثب یکعیگؽ  ٌْٚهی ک

ًع ّ ؼّؾ

ظّنٌجَ توؽیي تْاى ّ چِبؼنٌجَ توؽیي لعؼت ثیهیٌَ اًدبم هیظُع.
ظؼ ثؽًبهَ ؼیؿی ضٓی هٛکْـ خبی نعت ّ زدن توؽیي  ٌْٚهی نْظ ،ثعیي هٌٛی کَ ظؼ ْْل قبل یب فًل

توؽیي اؾ

نعت توؽیي کبقتَ نعٍ ّ زدن توؽیي افؿایم هی یبثع کَ هٌبقت ّؼؾنِبی ُْاؾی اقت .
ْؽازی یب ثؽًبهَ ؼیؿی ثلْکی ثَ تبؾگی ثَ اًْا٘ ظیگؽ ْؽذ ُبی توؽیي افؿّظٍ نعٍ ّ ،همبالت هسعّظی ظؼایي هْؼظ اًتهبؼ
یبفتَ اقت  .ظؼ ایي ًْ٘ ْؽازی ،ثؽًبهَ ؼا ثَ ثلْکِبی هتٛعظ تمكین کؽظٍ ّ توبهی فبکتْؼُبی توؽیي ؼا ظؼ ُؽ ثلْک هی
گٌدبًین .ایي گًَْ ْؽازی توؽیي هٌبقت ّؼؾنِبیی ثب فًل هكبثمبت ْْالًی ّ هكبثمبت هتٛعظ  ،هبًٌع فْتجبل هیجبنع.

طزاحی تمزیىات ساالوً خطی بزاساص تُاواییٍای حزکتی
اقتفبظٍ اؾ ؾهبًجٌعی ،تٌِب ثَ قبضتبؼ یک ثؽًبهَ توؽیٌی یب ًْ٘ توؽیي هْؼظ اقتفبظٍ ظؼ یک هؽزلَ ههطى اؾتوؽیي،
هسعّظ ًوی نْظ  .هفِْم ؾهبًجٌعی ظؼ ْؽازی توؽیي ظؼ ؼّل نٌبقی تْق َٛتْاًبیی ُبی زؽکتی ظؼ یک ّؼؾل ههطى
ًیؿ کبؼثؽظ ظاؼظ  .خعّل ؾیؽ ثیبًگؽ قَ گًَْ ثؽًبهَ توؽیًبت قبالًَ ضٓی ثؽاقبـ تْاًبییِبی زؽکتی – لعؼتی ،اقتمبهتی ّ
قؽٚتی – هیجبنع.
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فصل مسابقات
فًل گػؼ

هكبثمبت

پیم اؾ هكبثمبت

هكبثمبت

ًگِعاؼی

هكبثمبت

اقتمبهت ّیژٍ

چؽضَ ثؿؼگ

فصل آمادي ساسی
آهبظٍ قبؾی ٚوْهی

آهبظٍ قبؾی ّیژٍ
تجعیل:
 -تْاى

قبؾگبؼی

چؽضَ هتْقّ

لعؼت

آًبتْهیکی ّ

لعؼت ثیهیٌَ

افؿایم زدن

 اقتمبهت ُٚالًیُ -ؽ ظّ

اقتمبهت ُْاؾی

 -اقتمبهت ُْاؾی

اقتمبهت

 اقتمبهت ّیژٍهكبثمبت

 -قؽٚت ّیژٍ

قؽٚت ّیژٍ

 -چبثکی

 -ثی اقیع الکتیک

 -ؾهبى ّاکٌم

 -ثب اقیع الکتیک

 -اقتمبهت ظؼ قؽٚت

 -اقتمبهت ظؼ قؽٚت

اقتمبهت ُْاؾی
ّ ثیِْاؾی

 قؽٚت ثیاقیع الکتیک

قؽٚت

 اقتمبهتثیِْاؾی

ظؼ ثكیبؼی اؾ ّؼؾل ُب ،تْاى تْاًبیی زؽکتی غبلت اقت  .ثَ ایي ظلیل ،ثُٛی هؽثیبى اؾ اّایل فًل آهبظٍ قبؾی تب اثتعای
فًل هكبثمبت اؾ توؽیٌبتی ثؽای افؿایم تْاى اقتفبظٍ هی کٌٌع  .چٌیي ؼّنی هوکي اقت ثؽآهعٍ اؾ تٛجیؽی انتجبٍ اؾ هفِْم
ؾهبًجٌعی ّ ْؽازی توؽیي ضٓی (کالقیک) ثبنع .تْاى ،زبيل لعؼت ثیهیٌَ ّ قؽٚت ثكهیٌَ اقت  .اگؽ ّؼؾنکبؼاى اثتعا
هْلفَ ُبی لعؼت ؼا افؿایم ظاظٍ ّ قپف آًؽا ثَ تْاى تجعیل کٌٌع ،هی تْاًٌع ثَ قْٓذ ثبالتؽی اؾ تْاى ثْیژٍ پیم اؾ هكبثمَ
ايلی ثؽقٌع.
ْی هؽازل ْؽذ توؽیٌی قبالًَ ،اُعاف ،هستْا ّ نیٍْ ُبی یک ثؽًبهَ توؽیي لعؼتی تغییؽ هی کٌع  .چٌیي تغییؽاتی ثَ ًْ٘
ّ همعاؼ زدن ُٚالًی ،لعؼت ،تْاى ّ یب اقتمبهت ُٚالًی کَ یک ّؼؾل یب یک ّؼؾنکبؼ ثؽای ثِجْظ ٚولکؽظ ّؼؾنی
ثِیٌَ ثَ آى ًیبؾهٌع اقت  ،ثكتگی ظاؼظ.
ظؼ یک ثؽًبهَ توؽیٌی قبالًَ اقتمبهتی ،اقتمبهت ظؼ چٌعیي هؽزلَ افؿایم هی یبثع  .یک ّؼؾنکبؼ توؽیي اقتمبهتی ؼا ظؼ
قَ هؽزلَ اًدبم هی ظُع  :اقتمبهت ُْاؾی ،اقتمبهت ُْاؾی ّ اقتمبهت ّیژٍ ّ ،قپف اقتمبهت ّیژٍ .
ْؽازی توؽیٌبت قؽٚتی ًیؿ ثَ قٓر آهبظگی ّؼؾنکبؼّ ،یژگی ُبی ّؼؾل ّ

تمْین هكبثمبت ثكتگی ظاؼظ  .توؽیي

ّؼؾنکبؼاى ظؼ ّؼؾل ُبی گؽُّی ثب توؽیٌبت ظًّعگبى قؽٚت هتفبّت اقت  .ؾهبًجٌعی قؽٚت ظؼ چِبؼ هؽزلَ يْؼت
هی گیؽظ  :اقتمبهت ُْاؾی ّ ثی ُْاؾی ،قؽٚت ثی اقیع الکتیک ّ اقتمبهت ثی ُْاؾی ،قؽٚت ّیژٍ (ثی اقیع الکتیک،
ثب اقیع الکتیک ّ اقتمبهت ظؼ قؽٚت) ّ ظؼ آضؽ قؽٚت ّیژٍ ،چبثکی ّ ،ؾهبى ّاکٌم.
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تذَیه بزوامً ٌای ٌفتگی
هالک تٛییي تؽتیت خلكبت توؽیٌی ظؼ یک چؽضَ کْچک ثَ ْٚاهل توؽیٌی یب تْاًبییِبی زؽکتی غبلت ظؼ ُؽ ّؼؾل
ثكتگی ظاؼظ .ثٌب ثؽ پیهٌِبظ اؾّلیي ،ثِتؽیي تؽتیت چٌیي اقت :
 یبظگیؽی ّ کبهل کؽظى تکٌیک ثب نعت هتْقّ کبهل کؽظى تکٌیک ثب نعت ؾیؽ ثیهیٌَ یب ثیهیٌَ توؽیي ثؽای افؿایم قؽٚت ظؼ هكبفتِبی کْتبٍ توؽیي ثؽای ثِجْظ اقتمبهت ثی ُْاؾی توؽیي ثؽای ثِجْظ لعؼت ثیهیٌَ توؽیي ثؽای ثِجْظ اقتمبهت ُٚالًی ثب اقتفبظٍ اؾ ثبؼُبی قجک تب هتْقّ توؽیي ثؽای ثِجْظ اقتمبهت ٍٚالًی ثب نعت ثبال ّ ثیهیٌَ توؽیي ثؽای ثِجْظ اقتمبهت للجی – تٌفكی ثب نعت ثیهیٌَ توؽیي ثؽای ثِجْظ اقتمبهت للجی – تٌفكی ثب نعت هتْقّایي تؽتیت پیهٌِبظی ؼا ثَ ٌْٚاى یک ؼاٌُوب ظؼ ًٗؽ گؽفتَ ّ آى ؼا ُوطْاى ثب ّیژگی ُبی ُؽ ّؼؾل ّ ًیبؾُبی توؽیٌی
گیؽی .تؽتیت افؿایم تعؼیدی نعت تب ثطم ُبی هیبًی ّ قپف تبکیع ثؽ اقتمبهت ثؽای یک چؽضَ کْچک،
ظ
ّؼؾنکبؼ ثکبؼ
ههبثِت ثكیبؼی ثب تؽتیت پیهٌِبظ نعٍ ثؽای یک خلكَ توؽیي ظاؼظ :
 توؽیي هْلفَ ُبی تکٌیکی یب تبکتیکی توؽیي قؽٚت ّ تْاى توؽیي لعؼت توؽیي اقتمبهت ٚوْهیطزح ریشی یک بزوامً ٌفتگی
هٛوْال ثؽای ظانتي یک اثؽ توؽیٌی ههطىّ ،ؼؾنکبؼ ثبیع  2یب  3خلكَ توؽیي ثب اُعافی ههبثَ ظؼ ْْل ُفتَ ظانتَ ثبنع .
تکؽاؼ ،ثؽای فؽاگیؽی یک خؿء تکٌیکی یب تْق َٛیک تْاًبیی زؽکتیَ ،ؽّؼی اقت

 .ظؼ یک چؽضَ کْچک ،تکؽاؼ

فٛبلیتِبی توؽیٌی ثؽای ثِجْظ تْاًبییِبی زؽکتی ثبیع هتغیؽ ثبنع  .ثؽای ثِجْظ اقتمبهت ٚوْهی ،آًٛبف پػیؽی ،یب لعؼت
گؽُِّبی ُٚالًی ثؿؼگ ،ثِتؽ اقت کَ خلكبت توؽیٌی یک ؼّؾ ظؼ هیبى تکؽاؼ نًْع  .توؽیٌبت لعؼتی ثؽای گؽُِّبی
ُٚالًی ثؿؼگ ثؽ ظقتگبٍ للجی – ٚؽّلی ًیؿ فهبؼ هی آّؼظ ،ثٌبثؽایي ًكجت ثَ توؽیٌبت هَْٛی ضكتَ کٌٌعٍ تؼ اقت ّ ثَ
ؾهبى ثبؾیبفت ْْالًی تؽ ًیبؾ ظاؼظ  .ثؽای ثِجْظ اقتمبهت ّیژٍ ثب نعت ثبال ظؼ فًل هكبثمبت 2 ،خلكَ توؽیي ظؼ ُفتَ ْؽذ
ؼیؿی کٌیع ّ ظیگؽ خلكبت توؽیٌی ظؼ ُفتَ ؼا ثَ توؽیٌبت کن نعت تؽ اضتًبو ظُیع .
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مالحظات ساختاری
هؽثی هی تْاًع ظؼ ثکبؼگیؽی چؽضَ ُبی توؽیٌی ثؿؼگ هٌٓٛف ثبنع ّ اؾ آضؽیي ثؽًبهَ ُبی ُفتگی ثَ ٌْٚاى ؼاٌُوبیی
ثؽای تغییؽات هْؼظ ًیبؾُ ،وطْاى ثب قؽٚت پیهؽفت ،اقتفبظٍ ًوبیع  .ثؽای تعّیي یک ثؽًبهَ ُفتگی ثبیع ْٚاهل ؾیبظی ؼا
ظؼ ًٗؽ ظانت کَ هِن تؽیي آًِب ٚجبؼتٌع اؾ :
 تٛییي اُعاف ثؽًبهَ ُبی ُفتگی ،ثَ ّیژٍ تٛییى ْٚاهل توؽیٌی غبلت تٛییي ًیبؾُبی توؽیٌی (تٛعاظ خلكبت ،زدن ،نعت ّ پیچیعگی) تٛییي قٓر نعت ثؽای ثؽًبهَ ُفتگی (تٛعاظ خلكبت پیک ّ خلكبت ثب نعت کوتؽ) تٛییي ؼّنِب ّ اثؿاؼ توؽیٌی هْؼظ اقتفبظٍ ظؼ خلكبت توؽیٌی تٛییي ؼّؾُبی هكبثمَ (ظؼ يْؼت ّخْظ) آغبؾ ثؽًبهَ ُفتگی اةنعت پبییي تب هتْقّ ّ پیهؽفت تعؼیدی نعت تب پبیبى ُفتَ -اقتفبظٍ اؾ تٌِب یک پیک (خلكبت توؽیٌی کَ ّؼؾنکبؼ ؼا ثَ اّج ضكتگی هی ؼقبًع

) .ظؼ ُفتَ ُبی پیم اؾ

هكبثمبت هِن ثَ ْْؼی کَ فبيلَ خلكَ پیک تب ؼّؾ هكبثمَ زعالل  3تب  5ؼّؾ ثبنع.

دستً بىذی بزوامً ٌای ٌفتگی
قبشتبؼ یک ثؽًبهَ ُفتگی ؼا هی تْاى ثؽاقبـ تٛعاظ خلكبت توؽیٌی ظؼ ُفتَ تٛییي کؽظ

 .تٛعاظ خلكبت توؽیي ثَ آهبظگی

ّؼؾنکبؼ ّ ؾهبى آؾاظ ّی ثكتگی ظاؼظ  .یک ثؽًبهَ ُفتگی ثب قبضتبؼُبی ؾیؽ ثؽای ّؼؾنکبؼاى هجتعی تب زؽفَ ای،
ُوچٌیي فبؾُبی هطتلف توؽیي پیهٌِبظ هی گؽظظ :
 قبضتبؼ ثؽًبهَ ُفتگی ثب  8خلكَ توؽیي.  -قبضتبؼ ثؽًبهَ ُفتگی  3+1کَ ظؼ آى ّؼؾنکبؼ ظؼ قَ ًیوؽّؾ هتْالی (يجر ،ثٛعاؾ ِٖؽ ،يجر ) توؽیي هی کٌع ّ ظؼچِبؼهیي ًین ؼّؾ (ثٛعاؾ ِٖؽ ؼّؾ ظّم) اقتؽازت.
 قبضتبؼ ثؽًبهَ ُفتگی ( 5+1پٌح ًیوؽّؾ توؽیي ّ قپف یک ًیوؽّؾ اقتؽازت ) ثؽای ّؼؾنکبؼاًی کَ ٖؽفیت توؽیٌیثبالتؽی ظاؼًع هی تْاى اؾ ثؽًبهَ ُبی ُفتگی ضكتَ کٌيظٍ تؽی اقتفبظٍ کؽظ.
 -قبضتبؼ ثؽًبهَ ُفتگی ( 5+1+1ههبثَ قبضتبؼ  5+1اهب ثب یک ًیوؽّؾ توؽیٌی اَبفَ ظؼ آضؽ ُفتَ).

چکیذي
ثؽًبهَ ُبی توؽیٌی قبالًَ ّ ُفتگی پبیَ ّ اقبـ ْؽزِب ّ ثؽًبهَ ُبی توؽیٌی قبؾهبًعُی نعٍ ُكتٌع

 .ؾهبًجٌعی ،اقبـ

ْؽذ ؼیؿی هٌبقت قبضتبؼ ثؽًبهَ قبالًَ ،ثَ ّیژٍ قبضتبؼ هؽازل تْق َٛتْاًبییِبی زؽکتی اقت  .ؾهبًجٌعی لعؼت ،قؽٚت
ّ اقتمبهت ًهبى ظٌُعٍ هؽازل توؽیٌی هطتلف ثب اُعاف ّیژٍ هی ثبنع کَ ثب تْالی ضبيی ْؽذ ؼیؿی نعٍ اًع ّ ُعف ًِبیی
آًِب ؼقیعى ثَ قبؾگبؼی ّیژٍ ّؼؾنی

اقت .ثب کبهل نعى قبؾگبؼیّ ،ؼؾنکبؼ اؾ لسبٔ فیؿیْلْژیکی آهبظٍ اخؽای
16

طراحی بروامه های ورزشی

داوشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان

 ظؼک ظؼقت اؾ ْؽازی توؽیي ثؽ زكت ؾهبى ثَ هؽثی کوک ضْاُع کؽظ تب ثب اقتفب ظٍ اؾ خعّلِب.ّؼؾنی ثِتؽی ضْاُع ثْظ
ّ ییي فًلِبٌْٛاى ؼاٌُوبیی ثؽای تٚ َ تْخَ ثَ تمْین هكبثمبت ث.  ثؽًبهَ ُبی قبالًَ ثِتؽی ْؽذ ؼیؿی کٌع،ّ ًوْظاؼُب
.  توؽیٌبت ؼّاًی ؼا ًیؿ ثَ ًوْظاؼُبی ثؽًبهَ توؽیٌی اَبفَ کٌیع، ظؼْؽازی توؽیي، ُوچٌیي.هؽازل توؽیٌی َؽّؼی اقت
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