(( تًصیٍ تٍ اَالی پیادٌ ريی))

پیادٌريی يرسش تسیار خًتی تزای تعذاد سيادی اس افزاد است .اگز ضما
ویش پیادٌريی میکىیذ ي قصذ داريذ حیه پیادٌريی کالزی تیطتزی
تسًساویذ ي قصذ داريذ تا ايه کار يسوتان را کىتزل کىیذ ،تايذ کمی تیطتز
فعالیت کىیذ تا میشان کاَص يسن را تٍ حذاکثز تزساویذ.
در ايىجا راٌَايی تزای ايىکٍ تتًاویذ حیه راٌ رفته کالزی تیطتزی
تسًساویذ ،تًصیٍ ضذٌ است.
سزعت خًد را تٍ طًر متىايب تغییز دَیذ
پیادٌريیای کٍ تمام مذت تا گامَای يکىًاخت اوجام ضًد ،کالزی کمتزی
مصزف میکىذ .تٍ جای ايىکٍ در پیادٌريی ،سزعت ثاتت ي يکىًاختی داضتٍ
تاضیذ ،سٍ دقیقٍ آَستٍ راٌ تزييذ ي سپس تٍ مذت سٍ دقیقٍ سزعت
خًد را افشايص دَیذ ي ديتارٌ آَستٍ راٌ تزييذ .سزعت ضما در گام تىذ
تايذ تٍ حذی تاضذ کٍ وتًاویذ تٍ راحتی صحثت کىیذ .در ايه سٍ دقیقٍ
ريی حزکات خًد تمزکش تیطتزی داضتٍ تاضیذ.
میتًاویذ ايه ديرٌَای سٍ دقیقٍای را تا پىج مزتثٍ تکزار کىیذ تا کل

سمان پیادٌريی ضما  30دقیقٍ ضًد .ايه کار تاعث میضًد کٍ کالزی
تیطتزی تسًساویذ .تٍ عاليٌ میشان تحملپذيزی ي استقامت خًد را ویش
افشايص می دَیذ.
ريی سطًح وزم پیادٌريی کىیذ
پیادٌريی ريی ضه ،در مقايسٍ تا پیادٌريی ريی سطح خیاتان ي
سىگفزش ،کالزی تیطتزی مصزف میکىذ .راٌ رفته ريی ضهَا وسثت تٍ
سطًح صاف ديگز 50 ،درصذ کالزی تیطتزی میسًساوذ .اگز تٍ ساحل
دريا دستزسی وذاريذ ،راٌ رفته ريی خاکَای وزم را امتحان کىیذ.
پیادٌريی ريی َز سطح وزمیکٍ پای ضما کمی در آن فزي ريد ،وسثت
تٍ سطًح صاف کالزی تیطتزی مصزف میکىذ.
َمٍ عضالت تذن را درگیز کىیذ
َىگامیکٍ راٌ میرييذ ،غیز اس پاَا ،اس سايز اعضای تذن ویش تا آوجا کٍ
میتًاویذ استفادٌ کىیذ .ضاوٍَا ،قفسٍسیىٍ ،تاسيَا ي دستَا را متىاسة تا
حزکت تذن حزکت دَیذ.
َزچٍ تیطتز حزکت کىیذ ،کالزی تیطتزی میسًساویذ .اگز حزکات تذن را
جشيی اس پیادٌريی معمًل خًد کىیذ ،تا ايه کار کالزی تیطتزی مصزف
خًاَیذ کزد.
اس ضیةَا استفادٌ کىیذ

اگز تیزين اس خاوٍ پیادٌريی میکىیذ ،مسیز خًد را طًری اوتخاب کىیذ
کٍ ضامل سطًح ضیةدار ي تپٍَای کًچک تاضذ .تاال رفته اس ضیةَا
تاعث میضًد کٍ ضزتان قلة ضما افشايص پیذا کىذ ي چزتی تیطتزی
تسًساویذ .سعی کىیذ تا َمان سزعت ي گامَايی کٍ در سطح صاف
پیادٌريی میکزديذ ،اس ضیةَا تاال تزييذ.
تا افشيدن مقذاری ضیة تٍ پیادٌريی خًد ،عاليٌ تز مصزف کالزی تیطتز،
استقامت ضما ویش افشايص خًاَذ يافت ي عضالت ضما قًی خًاَذ ضذ.
کمی سىگیهتز راٌ تزييذ
میتًاویذ يک لثاس سىگیه تپًضیذ تا َىگام راٌ رفته کالزی تیطتزی
مصزف ضًد .اگز ومیخًاَیذ چىیه کاری اوجام دَیذ ،میتًاویذ اس يک
کیف يا کًلٍپطتی کٍ حايی چىذ کتاب تاضذ ،تز ديش خًد استفادٌ کىیذ ي
آن را در َىگام پیادٌريی حمل کىیذ.
اس حمل يسوٍ يا چیشَايی کٍ تا دست حمل می ضًوذ ،خًدداری کىیذ ،سيزا
خطز آسیةديذن ضما افشايص میياتذ
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