


برنامه تمرینی در تیراندازی با کمان: موضوع  

 

 

قای حسینی: استاد
 
ا  

رضا گودینی: مترجم  



تمرینات با وزنه برای 
در  ارتقاء عملکرد 

 تیراندازی با کمان
 



:تمرین با وزنه  

 

 

 

 

 

:طبقه بندی  



:تمرینات با وزنه  

 
 بدنسازی:

درجهت گسترش یا بهبود فیزیک بدنی یا پوستچرو بزرگ شدن سایز 
!عضله  

 درجهت شکل گرفتن وبهتر شدن آمادگی بدنی
:تمرینات ورزشی  

 برای بهتر شدن عملکرد در ورزشها 



:فیزیولوژیک پایه واساس در تمرینات با وزنه  

 
 

 بهتر شدن قدرت،استقامت عضالنی وتون عضالنی
 با بکاربردن مقاومت کنترل شده

سرعت،انعطاف پذیری،هماهنگی وحتی آمادگی قلبی وعروقی با 
 بکاربردن خاص آن



:اصل اضافه بار  

 
 

 بهتر کردن در تمام جنبه های پایه در اصل اضافه بار
 اضافه بار همچنین می تواند انجام شود با وزنه،تکرار و یا سرعت ایجاد 

 شده
 :بار اضافه

وقتی می خواهیم قدرت ماهیچه ها را افزایش دهیم باید باری را که در طول تمرین برآن تحمیل  
می کنیم بیشتر از مقداری باشد که آن ماهیچه طبق روال عادی متحمل می شود و در اثر این بار  

اضافی ماهیچه ها با بزرگتر و قوی تر شدن و افزایش استقامت می توانند خود را با این بار  
 .اضافه وفق دهند

 :بار اضافی را می توان با هر یک از روشهای زیر بدست آورد
 .افزایش تعداد تکرارها در هر دوره.1

 .افزایش دفعات دوره.2
 .کاهش وقت استراحت در میان دوره های تمرین.3
 (شکل صحیح بهتر از انجام سریع حرکت است)افزایش سرعت حرکت در حالت هم مرکزی .4
 .ترکیب هر کدام از موارد باال.5

 



:تکنیکهای کاربرد  

 
 
 

دامنه حرکت-1  
 محدود کردن دامنه حرکت برای مدت طوالنی از زمان

 کوتاه کردن عضله

 محدودیت موقت در حرکات خاص



انتخاب وزنه -2  

 
 
 

یا مناسب با بهتر کردن قدرت همراه است(با برنامه)وزنه زدن دائم  
سنگین تر کردن بار،سریعتر کردن وبزرگتر کردن آن باعث افزایش 

.قدرت می شود  



:نفس کشیدن -3  

 

 شتاب بخشیدن به بهتر شدن قدرت

 کاهش آسیب ممکن وارده
 آسانتر کردن حرکات با وزنه

 ثابت کردن بدن
 فراهم کردن پایه ای بهتر برای بلند کردن وزنه های سنگین

 پیشگیری از وقوع مانور والسالوا

 



:مانور والسالوا  

 
 

 زمانی رخ می دهد که وزنه بر روی سینه فشار وارد می کند
 در نتیجه فشار در داخل قفسه سینه باال می رود

نگهداری وبرگشت خون سیاهرگی به قلب با افتادگی سریع فشارخون 
 که ممکن است منجر به گیجی وبیهوشی شود



:مانور والسالوا  

 

 
گرچه اغلب . ثانیه است 15میلی متر جیوه به مدت  40تعریف علمی مانوروالسالوا، شامل انجام بازدم با گلوی باز در برابر فشار   

پزشک ایتالیایی درمورد بیماری های گوش منسوب می شود، در متون علمی روش ( م. 1704)سابقه ی این مانوربه مقاله سال 
 .       برای تشخیص شکستگی جمجمه ثبت شده است( 1497)مشابهی در سال 

توسط پزشک آلمانی گزارش و اثرآن بر رفلکس های کنترل کننده ( 1851)عروقی اولین بار در سال  -تأثیر مانور بر سیستم قلبی
ها و کاربرد آن در درمان برخی تاکی آریتمی ها به فشارخون شریانی و ضربان قلب، کارایی آن در ارزیابی حساسیت بارورفلکس

مرحله ی متمایز می باشدکه به دلیل اثر  4عروقی به مانور والسالوا شامل  -پاسخ سیستم قلبی(. 2و1)خوبی شناخته شده است 
فاز اول شروع زور زدن است و با افزایش . های رفلکسی متعاقب آن استمکانیکی افزایش فشار درون قفسه سینه و واکنش

در فاز دوم یا . فشار داخل قفسه سینه و فشرده شدن عروق، افزایش فشار شریانی و برادی کاردی گذرا و جبرانی همراه است
تداوم زور زدن، افزایش فشار داخل قفسه سینه از برگشت وریدی ممانعت نموده و موجب کاهش برون ده قلب و فشار 

سیستولی شریانی گشته، سپس تحریک سینوس کاروتید و به دنبال آن مهار واگ و تاکی کاردی، تحریک سمپاتیک و افزایش 
در فاز سوم یا توقف زور زدن،  برگشت وریدی و ظرفیت عروق ریه باال رفته و به . مقاومت عروق سیستمیک را موجب می شود

در فاز چهارم یا مرحله استراحت، برگشت وریدی انباشته شده در . دلیل انباشت خون در ریه فشار شریانی باز هم کاسته می شود
ریه به بطن چپ می رسد و از آنجا به درون شریان های با مقاومت باال پمپ و موجب افزایش شدید فشار شریانی و متعاقب آن 

گرچه درخصوص تأثیر مانور برکاهش ابعاد بطن چپ اتفاق نظر زیادی وجود دارد، ولی در (. 3)برادی کاردی  رفلکسی می شود
در مطالعات قبلی، تغییرات ناشی از مانور با حالت پایه مقایسه و (. 4-6)موردتظاهر آن در نوار قلب یافته ها متفاوت هستند

به طور عمده بر مکانیزم های مکانیکی و تأثیر مانور بر حجم و موقعیت حفرات قلب نسبت به الکترودها تأکید شده است، در 
میلی متر جیوه، بازدم تغییرات  40حالی که به نظر می رسد در ابتدا و انتهای مرحله ی دوم مانور، یعنی پس از برقراری فشار 

این مطالعه به . شیمیایی و رفلکسی بیشترین تأثیر را دارند و تغییرات حجم و فاصله قلب از الکترودها به حداقل رسیده اند
 .انجام گردید( (ECGمنظور تکمیل اطالعات و با هدف تعیین تأثیر زور زدن بر زمان و ولتاژ امواج 

 

 



:شدت تمرین  

 
 

 مقدار کار انجام شده در زمان
:شدت تنظیم شده با  

 شماری از تکلف دز طول هفته
 مدت هر دوره

 مقدار وزنه بکار برده شده

 تعداد تکرارهای انجام شده



:INTENSITyشدت 

 
 

به صورت درصدی از حداکثر ضربان قلب در تمرینات قلبی تنفسی و یا 
درصدی از حداکثر یک تکرار پیشینه اجرا می شود که متناسب با نوع تمرین  

شدت تمرینات قلبی تنفسی باید آنقدر  .باید قابلیت انعطاف داشته باشد
درصد ذخیره قلب باال  90تا  60شدت داشته باشد که ضربان قلب را بین 

در مورد استقامت و قدرت عضالنی نیز شدت تمرین به درصد حداکثر  .ببرد
شخصی که می خواهد به .مقاومت مورد نیاز برای هر تمرین وابسته است

قدرت عضالنی خود تکیه نماید باید وزنه ای را انتخاب کند که بتواند آن را 
قبل از خسته شدن عضالتش یک تا هفت بار باال ببرد و از طرف دیگر برای 
شخصی که می خواهد استقامت عضالنی خود را تقویت کند میزان حداکثر  

RM +12 هر قدر میزان تکرار باال بردن وزنه در یکدوره بیشتر .می باشد
 .حاکی از پیشرفت استقامت عضالنی خواهد بود.باشد

 



اصل ویژگی تمرین-5  
 

 
 

 تمرین برای قدرت
 انجام تمرین های مختلف برای قدرت ،استقامت ویا انعطاف پذیری

 تمرینات قدرتی

(آن رشته)پایه واساس در ورزشهای خاص  



:سرعت حرکات-6  

 متوسط،نه آهسته ومخصوصا برای پیشرفت ورزشکار      انفجاری
 تمرینات انفجاری

 
 

بهتر کردن ظرفیت عملکرد فیبرهای تند انقباض   



:حرکات صحیح-7  

 حرکات صحیح باشند
انجام تمرین در جهت جلوگیری از آسیب دیدگی مفاصل،عضالت 

 ورباطها



:تیر اندازی با کمان  



:عملکرد عضالت در تیراندازی  

 
 بیشتر آسیبهای عضالنی اسکلتی در تیراندازان

 کشیدگی ویا گیرافتادن بافت نرم در عضالت چرخش دهنده سردستی
دلتوئید خلفی،متوازی االضالع،ذوزنقه،گرد کوچک )عضالت پشتی باالیی

(وپشتی بزرگ  
نیازمند تقویت عضالت کمربند شانه ای و عضالت پشتی باالیی 

.هستند  



 وقوع گیر افتادگی بافت نرم در شانه
برا اثر حرکات مفرط در سر استخوان بازو                  

 
 وقوع استرین عضالنی

 
کشیدگی بیش از حد عضالنی در عضالت نتیجه پرکاری در آنها                

 وقوع کشیدگی در تیر انداز
 عضالت خلفی شانه،پشتی باالیی و چرخش دهنده سردستی

 

 



:سه فاز در کشیدن  



:فاز قبل از کشیدن  

عضله دلتوئید در هر دو بازو بصورت ایزومتریکی منقبض می شود تا 
.عملکرد ثابت کنندگی ویا حمایتی از وضعیت یا پوستچر داشته باشد  

عضالت چهارسر رانی،همسترینگ،گروه عضالت )عضالت تنه وپا
بصورت ( سرینی،راست کننده ستون فقرات و راست شکمی

.ایزومتریکی منقبض می شوند  



:فاز کشیدن  

پا،ران وتنه بصورت ایزومتریکی منقبض می شوند در خالل مرحله 
 کشیدن تا حرکت را پایدار کنند

دلتوئید خلفی،پشتی بزرگ،ذوزنقه،همگی بطور همزمان منقبض می  
 شوند تا رشته کمان را بکشند ووضعیت را استحکام بخشند



:فاز نگه داشتن کمان  

زمانیکه تیرانداز به این مرحله می رسد تمام عضالت حالت خود را از 
انقباض پویا به ایستا تا قادر باشند به هدف تیر انداز در رهاکردن 

.نوک پیکان برسند  



:تمرینات قدرتی برای تیرانداز با کمان  

 حرکت النگ،اسکوات،حلقه زدن با پاها،باز کردن پاها
 در جهت نگهداری و ثبات دهندگی پایه ای برای کشیدن ورها کردن

 بلند شدن وبلند شدن،بیش از حد باز شدن،لیفت مرده
در جهت نگهداری نگهداری درد پایین کمر و مطمئن شدن از ثبات 

 زمانیکه حرکت در یک نقطه ثابت نگه داشته می شود



 پرس نیمکت،باز کردن عضله سه سر بازویی
 برای نگهداری وضعیت بازشده در کمان بازو در طول کشیدن زه

 حرکت غلتاندن مچ دست،باز کردن مچ دست
فراهم کردن ثبات بین کشیدن عضالت در عضالت پشتی باالیی و زه 

. کمان  



:تمرین عضالت چرخش دهنده سردستی  

 
 

 کمک کردن ثبات سر استخوان بازو در حفره دوری کتف
،بلند کشیدن،باال آوردن شانه از جلو وپهلو( جانب)کشیدن از کنار  

شانه ای-در جهت نگهداری رانش ایجاد شده در قوس بازویی  



:تمرینات  قدرتی خارج از فصل برای تیر اندازی با کمان  

از یک تکرار بیشینه% 75-65سه روز در هفته با   
دقیقه استراحت بین هر ست وتمرین 1-2  

1- 2x10 جهش یا خیزش 

-2خم کردن یا شدن-  3x20-30 

.3پرس نیمکت . 2x10 
.4کشیدن به پایین از پهلو 3x15 

.5لیفت مرده  2x10 
.6کشیدن بلند ,3x15 

.7اسکوات ,3x15 



یک تکرار بیشینه :     1RM   

به بیشترین تکرار  : تکرار بیشینه 
اجرا شده با یک باری کار معین  

.اشاره می کند   

1RMیک تکرار بیشینه  ماکزیمم :  
باری که فقط یک بار جابه جا می 

.کنیم   
قبل از سنین بلوغ ، زنان و مردان 

بعد  . دارای قدرت مساوی هستند 
از سنین بلوغ بعلت ترشح 

تستوسترون در مردان ، قدرت  
. زنان کاهش می یابد   



 2ⅹ15 ,(پهلو/جلو)باال آوردن شانه

 2ⅹ15 ,بازکردن پا9

 2ⅹ15 ,چرخاندن پا .10

 2ⅹ15 ,بیش از حد بازشدن .11

 3ⅹ15 ,چرخاندن مچ دست .12

 3ⅹ15 ,باز کردن مچ .13

 3ⅹ15 ,تمرینات عضله چرخش دهنده ی سردستی .14



:تمرینات قدرتی در فصل مسابقه  

 

 دو روز در هفته

 هیچ تمرین مقاومتی در هفته قبل از مسابقه اصلی انجام ندهید

 2ⅹ10 ,تمرینات عضالت چرخش دهنده سر دستی .1

 2ⅹ10 ,پایین کشیدن از پهلو2

 25~15 ,خم شدن3

 2ⅹ10 ,اسکوات .4

 2ⅹ10 ,بیش از حد بازشدن .5

 2ⅹ10 ,باال آوردن شانه از پهلو .6

 2ⅹ10 ,باال آوردن شانه از جلو .7



 Wo + W1 =یک تکرار بیشینه

W1 = Wo ⅹ0.025 ⅹ مقاومت 

Wo :  تکرار بلند کنید 10-7وزنه ای که می توانید  

 

R : تکرار 
 مثال :

→ 40㎏(Wo) ⅹ 0.025 ⅹ 10(R) = 10㎏(W1) 

1 RM = 40㎏ + 10㎏ = 50㎏(1RM) 



:آناتومی عضالت چرخش دهنده سر دستی  



:عضالت چرخش دهنده سردستی  

:ترکیب شده ازعضالت  
 

 تحت کتفی
 تحت خاری
 فوق خاری
 گرد کوچک

 



:تمرینات عضالت چرخش دهنده سردستی  

:چرخش خارجی گرد کوچک  



 تمرینات عضالت چرخش دهنده سر دستی

 چرخش داخلی  عضله فوق خاری



 تمرینات عضالت چرخش دهنده سر دستی

:چرخش داخلی تحت کتفی  



 سری اول تمرینات عضالت چرخش دهنده سر دستی 



 سری دوم تمرینات عضالت چرخش دهنده سر دستی



 سری سوم تمرینات عضالت چرخش دهنده سر دستی




