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منابع انرژي و اصول تمرين

می باشد  ،اصدل أدیم ن اندرای ا د  .مقد ار
یکی از مسائل مهمی که دانستن آن برای هر ورزشکار ضروری
انرایی که در طول أمرین هزینه می شود از کجا و چگونه أیم ن می شود .هنگامی که این انرای رو به اأمام ا  ،بد ن
انرای الزم را از چه منبعی أیم ن خواه کرد؟
( ATPآدنوزین أری فسفات ) منبع انرای عضالت و کل ه لولهای ب ن می باش  ATP .یک أرک ب ب وش م ایی در ب ن
ا که وظ فه ذخ ره انرای در ب ن را برعه ه دارد .ب ان واکنش های دق ق و مرحله به مرحله أب یل مدواد ذدیایی بده
ATPو أب یل  ATPبه انرای رایج ب ن و عضالت ان کی مشکل ا و ن داز بده داشدتن د ش زم نده ای در ارأبدا بدا
ب وش می دارد ،اما به هر حال می أوان این أب یل را به صورت زیرخالصه نمود.
به صورت ش م ایی ATP ،یک مولکول آدن ن می باش که ه ون فسدفات دارد .روی هدر کد ام از ایدن وند های
فسفاأی انرای زیادی ذخ ره ش ه ا  .هنگامی که یک لول ن از به انرای دارد ،انرای ذخ ره در  ATPبدا آزاد کدردن
یک ون انرای لول را أیم ن می کن و خود به صورت  ADPیعنی مولکول با دو ون فسفر در می آی .
 ATPبرای همه واکنش های ب وش م ایی عضالت ،ضروری و واجب ا که از جمله این واکنشدها م تدوان بده انقبدا
عضالت اشاره نمود .هنگامی که کار عضالت زیاد می شود و به عبارت دیگدر مدا از عضدالأمان اندرای ب شدتری را طلدب
م کن م ،ب ن مابرای أیم ن انرای خود به راغ ستمهای اندرای دیگدر م درود و جالدب ا د ب ان د بدر ا دا ندو
أمریناأی که ما انجام م ه م و م ت زمانی که این أمرینات دارد ستمهای انرای ما ن ز أغ ر م کن .
ستم ب وش م ایی مختلف در ب ن ما أیم ن می شود که این
 ATPاز ه نو
 -۱ستم فسفاان
الکت ک
 -۲ستم گل کوان – ا
 -۳ستم هوازی

ستمها عبارأن از:

سیستم فسفاژن:
لول های عضالنی برای  ۳ثان ه اول از وزان ن مستق م  ATPدر ستم فسفاان ،أیم ن اندرای مدی نمایند  .یدک
لول در اطراف خود مق اری  ATPرا ذخ ره م کن که م توان در موقع لزوم این  ATPذخ ره ش ه را به رع مصدرف
و برای در کدردن مجد د ایدن ATPدلول
کن  .م زان  ATPذخ ره ش ه زیاد نمی باش و أنها برای ح وداً  ۳ثان ه ا
های عضالنی از یک أرک ب متفاوت ر انرای به نام کراأ ن فسدفات ا دتفاده مدی کنند  .فسدفات موجدود در أرک دب
کراأ ن فسفات أو ط آنزیمی به ا م کراأ ن ک ناز ج ا ش ه و به مولکول  ADPمی چسب (  ADPیک مولکدول آدندوزین
با دو فسفات ا ) در نت جه مج داً  ADPبه (  ATPآدنوزین أری فسفات ) یا همان انرای رایج عضالت مدا أبد یل مدی
شود.
می شود أا این ذخایر ن دز کداهش یابند  .ایدن
اما ادامه رون أب یل و مصرف کراأ ن فسفات ذخ ره ش ه ،باعث
می أوان اندرای رایدج
روش أیم ن انرای  ATPو کراأ ن فسفات را ستم فسفاان می نامن و ستم فسفاان
عضالت را أا ح اکثر  ۱۱ثان ه أیم ن کن  .مثالً دون ه های دو رع ( ۱۱۱متر ) از این ستم ا تفاده مدی کنند امدا
یک دون ه دو ماراأن هرگز نمی أوان به این ستم أک ه کن .
سیستم گلیکوژن – اسیدالکتیک:
هنگامی که ستم فسفاان جواب ن اد با ا تفاده از ستم گل کوان – ا د الکت دک ،اندرای مدورد ن داز عضدالت
می آی  .کل ه أمرینات ب نسازی در این ستم ،أیم ن انرای م شون  .بنابراین می أوان گف که ستم أیم ن
ب

1

الکت ک ا  .از طرف دیگر عضالت یک منبع دیگر به ندام گل کدوان ن دز
انرای در ب نسازی ستم گل کوان – ا
دارن که از کربوه رات ها أیم ن می شود .در حق ق گل کوان شاخه ای از مولکول های گلوکز می باش  .یدک دلول
الکت دک
در أمرینات بی هوازی از این منبع انرای ا تفاده کرده و برای اختن  ATPو یک محصول ج ی ی به نام ا
از گلوکز وارد عمل می شود .در ح ود  ۱۲فعال و واکنش ش م ایی انجام می شود أا از ایدن روش  ATPأول د شدود.
بنابراین أیم ن انرای در این ستم کن أر از ستم فسفاان می باش و این ستم می أوان انرای و  ATPمدورد ن داز
عضالت را أا یک و ن م دق قه أیم ن نمای  .از آنجا که این روش برای أیم ن انرای ب ن ن ازی به وجدود اکسد ن ند ارد،
الکت ک در ب ن باعث کم کدردن أدنف
آن را ستم أیم ن انرای بی هوازی ن ز می نامن  .اما أول ب ش از ح ا
عضالت  ،ص مه زدن به آن ها و احسا خستگی و دردناکی در عضله می گردد ( یک دوند ه دو  ۰۱۱متدر از ایدن روش
أام ن انرای ا تفاده می کن ).
سیستم هوازی:
برای أمریناأی که در م ت طوالنی أری انجام می شون  ،بد ن وارد سدتم أدنف هدوازی مدی شدود از جملده ایدن
أمرینات می أوان به دوهای  ۰۱۱متر و باالأر شنای  ۱۱۱متر و دوچرخه واری اشاره کرد.
ستم هوازی یا ستم أنف هوازی برای أمرینات ب ش از دو دق قه می باش و انرای خدود را بده کمدک اکسد ن
أیم ن می کن  .هنگامی که اکس ن وجود دارد گلوکز می أوان به طور کامل شکسته ش ه و به دی اکسد کدربن و آب
أب یل گردد و در ح ن این أب یل انرای منا بی را ن ز آزاد کن .
گلوکزی که برای أیم ن انرای عضالت مصرف می گردد از ه جای مختلف و به ه روش مختلف أیم ن می شود:
 از گل کددددددوان ذخ ددددددره شدددددد ه در عضددددددالت کدددددده هنددددددوز بدددددداقی ماندددددد ه اندددددد .۱
- ۲از شکسته ش ن گل کوان ذخ ره ش ه در کب و أب یل آن به گلوکز که ایدن گلدوکز در خدون آزاد شد ه و در اخت دار
عضالت ما قرار می گ رن -۳ .از طریق جیب گلوکز از ذیاها که کمک می کن این گلوکز از طریدق جدیب روده ای ،وارد
می گ رد.
ستم جریان خون ما ش ه و در اخت ار عضالت قرار
می آین را ن ز بده عندوان منبدع
این ستم انرای می أوان به جای گلوکز ،ا های چربی که از منابع چربی ب
ATP
أیم ن انرای ا تفاده کن  .همچن ن روأئ ن و منابع آن می أوانن به ا های آم نده أبد یل شد ه و در أول د
شرک کنن  .ما به طور کلی ستم أیم ن انرای هوازی را ابت ا از منابع کربوه راأی  ،پ از منابع چربی و در آخدر
از منابع روأئ نی جه أیم ن انرای همچون دوهای  ۲۲دق قه ای ا تفاده می کن م .از ایدن روش ابتد ا أدا  ۱۳یدا ۱۰
از آن از  ۱۲أا  ۲۲دق قه چربی ها به عنوان
دق قه اول کربوه رات ذخ ره ش ه در ب ن ( گل کوان ) ا تفاده ش ه و
منبع انرای ،مورد ا تفاده قرار گرفته و می وزن .
روش هاي تمريني:

در این قسم  ،شما با انوا أمرینات و چگونگی انجام آن آشنا خواه ش .
- ۱أمرینات اینتروال :أمرینات اینتروال یا متناوب ،شامل مراحل أمرین و ا تراح مدی باشد  .در أمریندات اینتدروال
الکت ک  ATPکمتری أول کن  .در نت جه أجمع ا د الکت دک،
د تگاه فسفاان می أوان  ATPب شتر و د تگاه ا
کمتر وخستگی متعاقب آن ن ز کمتر دی ه می شود.
یک مثال :دو  ۰۱۱متر را در نظر بگ ری اگر شما  ۱۱۱متر ریع ۱۱۱،متر اهسته(ا تراح فعال)ب وی أا  ۰۱۱متر را
به ایان بر ان أمرین شما اینتروال بوده ا .
با انجام أمرینات ش ی و کوأاه م ت ،د تگاه ذ ر هوازی أو عه و با انجام أمرینات بک و طدوالنی ،د دتگاه هدوازی
أو عه و گسترش می یاب .
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ا تراح در أمرینات اینتروال ،۱می أوان بصورت فعال یا ذ ر فعال صورت گ رد .ا تراح فعال ،بب بهبود د تگاه
می گردد .مثال دوی ن های آرام و راه رفتن های ریع هنگام ا دتراح ا دتراح فعدال محسدوب
الکت ک
ا
می شود.
و أکرار چ ه می شون .
أمرینات اینتروال بر ا ا مراحل أمرین ،ا تراح ،
می گردد .کدال ایدن أمریندات بده صدورت اندوا
-۲أمرینات الیومتریک :باعث افزایش أوان ذ ر هوازی عضالت،
جهش ها و رش ها صورت می گ رد .مثال رش به م باال و شنا وئ ی بصورت رشی ،دبب أقوید و افدزایش
أوان ذ ر هوازی هر ک ام از عضالت مربوطه خواه ش .
هشدار :اگر از آمادگی جسمانی خوبی برخوردار ن ست  ،أمرینات الیومتریک را انجدام ن ه د چدون در ایدن حالد
احتمال مص وم زیاد ا .
- ۳أمرینات ایستگاهی :این أمرینات به گونه ای ا که در چن مرحله به نام ایسدتگاه فعال تهدای ورزشدی مختلدف،
انجام می گ رد .این أمرین أشابه زیادی با أمرینات اینتروال دارد و بصورت أمرین و ا تراح متناوب انجام می گ رد.
نکته :هرچه أمرین مربو به یک ایستگاه بک أر باش  ،ا تراح متعاقب ان ن ز بای کمتر باش و در کل ا دتراح
مربو به هر ایستگاه با أوجه به به ش ت آن أع ن می شود.
- ۰أمرینات ا تقامتی :أمریناأی که طوالنی م ت و با ش ت کم اجرا می گردد و دو نو ا  :الف) ا تقام عمدومی
ب) ا تقام موضعی.
سدتم قلبدی ددد أنفسدی
که در جه أقوی
الف(أمرینات ا تقام عمومی :اینگونه أمرینات شامل أمریناأی ا
انجام م گ رد .اینگونه أمرینات شامل دو ،شنا ،جاگ نگ(نرم دوی ن) ،طناب زدن ،دوچرخه واری و . . .می باش .
ب) أمرینات ا تقام موضعی :اینگونه أمرینات شامل أمریناأی ا که در جه أقوی یک یا چن عضله انجام مدی
گ رد .مانن أمرینات با وزنه( .وزنه کم أکرار باال (
- ۲أمرینات با وزنه :أمرین با وزنه های نگ ن با أکرار کم ،ب شتر از أمرین با وزنه های بک با أکرار زیاد بر افزایش
ق رت أاث ر دارد.
در انجام أمرینات با وزنه بای دو اصل مهم را م نظر قرار داد -۱ :اصل اضافه بار -۲اصل اجدرای سدتماأ ک برنامده
أمرینی.
الف( اصل اضافه بار :اگر شما م أی یک برنامه أمرینی را انجام ده و بر ش ت ان ن افزای  ،ب ن بدا ایدن ندو أمدرین
ازگاری ا کرده و شرف  ،بصورت بس ار کن ی انجام می گ رد .مثال اگر شما با یک وزنه  ۲۱ک لدویی م توان د ۱۱
أکرار انجام ده م توان با افزودن  ۲ک لوگرم همان حرک را با أکرار کمتر انجام ده  .با در نظر گدرفتن ایدن اصدل،
می أوان به شرف های چشمگ ری ،د یاب .
ب) اصل اجرای ستماأ ک برنامه أمرینی :نظدم و أرأ دب در اجدرای حرکدات أمدرین بدا وزنده از اهم د وید ه ای
نه نسب بده شد بدازو در اولوید
برخوردار ا  .یعنی شما بای ابت ا عضالت بزرگتان را أمرین ده  .مثال ر
قرار دارد ،چون شما با خسته کردن ش بازوها دیگر قادر نخواه بود عضالت نه را به خوبی أمرین ده .
- ۶أمرینات  PNF:روش ی ان اف یک نو أمرین کششی ا که باعدث أقوید مقاومد و ا دتقام عضدالت مدی
گردد .در این نو أمرین ،ورزشکار د یا ایش را در حالتی قرار می ده که یک حال کشش جزیی را احسا کند ،
شخص دیگری د یا ای ورزشکار را گرفته در این حال ورزشکار عی می کن که ان ام مورد نظر را به حالد اول ده
برگردان ولی یار کمکی مانع از این کار می شود .بای این حال  ۱۱أا  ۱۲ثان ه ادامه یاب .
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- ۷أمرینات فارألک :در واقع این أمرین بازی ،با رع نام ه می شود و نوعی أمرین ا تقامتی می باش  .ایدن ندو
أمرین در أپه ها ،کوه ها و طب ع به صورت دوی ن های ارام و ریع ،ق م زدن و در جا دوی ن انجام مدی شدود .جهد
أنو در أمرینات و جلوگ ری از أمرین زدگی ،می أوان از این نو أمرین بهره جس .
آسيب شناسي و كمك هاي اوليه:
عوامل ايجاد درد عضالني

ر هم مسافتی را بدا درع

بعضی اوقات شما بع از ورزش ،احسا درد عضالنی می کن  .اگر شما چن روز ش
یکنواخ و آهسته ای ب وی  ،هرگز ریع أر نخواه دوی یا قوی أر نخواه ش .
وزش عضدالنی کن د  ،آن را بده زمد ن مدی گیارید  ،در نت جده روز بعد
اگر هنگام برداشتن وزنه از زم ن ،احسا
احسا درد نخواه کرد ولی قوی أر هم نخواه ش .
هر نو شرفتی در قوی کردن ماه چه ها أو ط فشار آوردن به آنها (ورزش ش ی ) و جبدران مجد د آن( ا دتراح )
حاصل می شود.
روزی که شما به ب رون از خانه می روی و به ش ت ورزش می کن  ،باعث می شوی ماه چده هایتدان در طدی ورزش
وزش کنن  .این وزش نشان می ده  ،عضالت شما در حال أخریب شد ن هسدتن  .روز بعد  ،احسدا درد
احسا
۲
عضالنی می کن  ،چرا که ماه چه ها أخریب ش ه ان و ن از به بهبود مج د دارن  .دانشدمن ان ایدن فرآیند را دومد
یعنی "درد عضالنی أاخ ر یافته" می نامن .
ح اقل  ۰اع وق الزم ا أا این درد را احسا کن  .بع از اأمام ورزش ،احسا می کن قوی ش ه ای  ،ولی
می کنن .
روز بع  ،صبح که از خواب بلن می شوی  ،عضالأی که ورزش کرده بودن  ،احسا درد
الکت ک در ماه چه باعث این درد می شود ،ولی هم اکنون معلدوم شد ه ا د ،
قبالً گفته می ش  ،افزایش مق ار ا
اینگونه ن س  .بلکه أخریب ف برهای ( أارهای) عضالنی باعث ایجاد این درد می شون .
نمونه برداری آزمایشگاهی از ماه چه در روز بع از ورزش شد ی  ،نشدان داد خدونریزی و قادع اأصدال ف المدان هدای
ماه چه( که باعث نگه اری أارهای عضالنی می شود) در اثر ائ ه ش ن آنها بر روی هم در طی انقبا عضالنی ،باعث
ایجاد این درد می شود.
دانشمن ان با ان ازه گ ری مق ار آنزیم ماه چه ای بنام ( CPKکراأ ن فسفوک ناز) در خون ،م دزان أخریدب عضدالنی را
أخم ن می زنن  CPK .در حال عادی در ماه چه وجود دارد ولی هنگام أخریب عضالت وارد جریدان خدون مدی شدود.
ورزشکارانی که ب شترین افزایش  CPKخون را بع از ورزش دارا باشن  ،ب شتر احسا درد عضالنی خواهن داشد  .بدر
این ا ا  ،محقق ن نشان داده ان افرادی که علی رذم احسا درد در هنگام ورزش ،به عمل خود ادامه مدی دهند  ،در
روز بع ب شتر از ایر افراد احسا درد خواهن داش .
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بس اری از افراد فکر می کنن اگر بع از ورزش خ و ش ی  ،رع و ش ت آن را کاهش داده و خندک شدون  ،ایدن
درد را نخواهن داش  .ولی ایناور ن س  .خنک ش ن باعث برداش  ،ریع ا د الکت ک از عضدالت مدی شدود ،ولدی
الکت ک نقشی در ایجاد این درد ن ارد.
همانگونه که گفته ش مق ار ا
همچن ن کش ن عضالت بع از ورزش و انبسا آنها ،در جلدوگ ری از ایدن درد ،نقشدی ند ارد زیدرا ایدن درد در اثدر
انقبا ف برهای عضالنی ن س  ،ولی اگر ایناور بود انبسا عضالت در کاهش درد نقش خواه داش .
درد عضالنی بع از ورزش ش ی بایستی به صورت یک راهنما برای انجام أمرینات ورزشی در نظر گرفته شود.
وزش کردی  ،دیگر ورزش را ادامه ن ه أا آنها کدامالً
اگر هنگام ورزش ش ی در یک روز در ماه چه هایتان احسا
وزش کن  .این عمل را بده
آ ب نب نن و مج داً بع از م أی با رع و ش ت کمتری آن را شرو کن أا احسا
هم ن أرأ ب انجام ده أا احسا کن عضالأتان ف ش ه ان  ،پ ورزش را برای آن روز أمام کن .
روز بع  ،بسته به اینکه عضالت شما چق ر درد می کنن  ،می أوان با رع آهسته ،ورزش را ادامه ده د یدا اینکده
اصالً ورزش نکن .
وزش عضالنی کن  ،بلکه بایستی چن روزی به آرامی ادامده
ولی هرگز روز بع آنق ر ورزش نکن أا دوباره احسا
ده أا این احسا درد در شما کامالً از ب ن برود.
ب شتر ورزشکاران یک روز ورزش ش ی می کنن و بع از آن أا هف روز به آهستگی و خ لدی مالیدم بده ورزش خدود
ادامه می دهن و مج داً بع از هف روز ،یک روز به ختی ورزش می کنن .
برای راهنمایی شما ،چن نمونه از فعال ورزشکاران حرفه ای را ب ان می کن م:
 دون گان جهانی دوی ماراأون  ،فقط  ۲بار در هفته با ش ت و رع زیاد می دون . قهرمانان وزنه بردار در م ت  ۲هفته ،فقط یک مرأبه وزنه های خ لی نگ ن را بلن می کنن . ورزشکاران حرفه ای رش ارأفا  ،یک بار در هفته أا ارأفا خ لی باال می رن . رأاب کنن ه های وزنه ،فقط یک بار در هفته ،أا مساف های طوالنی وزنه رأاب می کنن .در کل بایستی گف أمرینات ورزشی بایستی بصورت چرخشی ،یک روز با ش ت و بعد از آن مد أی ا دتراح بدرای
بهبود همراه باش
اما در ورزش کونگ فو أوآ با نو نرمشهای کششی واصولی ه چ موقع دچار درد عضالنی نخواه ش
بازگشت به حال اوليه

بع از هر فعال ورزشی ب ن ورزشکار ن از دارد که به وضع
می گوین .
برگش به حال اول ه
زمان برگش به حال اول ه (ریکاوری) بع از فعال های بس ار ش ی  ،به صورت زیر می باش :
گل کوان عضله ۳ ATP – CP :أا  ۲دق قه
بع ازفعال های طوالنی م ت  ۱۱:أا  ۰۰اع
بع از فعال های متناوب  ۲۰:اع
حیف الکت ک از عضله و خون  ۱:أا  ۲اع
ذخ ره مج د ویتام ن و آنزیم ها  ۲۰:اع
جبدددددران بددد د هی اکسددد د ن حاصدددددل از أمدددددرین بددد د ون ا ددد د الکت دددددک ۲:
الکت ک  ۳:ثان ه أا  ۶دق قه
جبران ب هی اکس ن حاصل از أمرین با ا

۳

قبل از ورزش برگردد که بده ایدن زمدان ریکداوری یدا

دق قددددده

-recovery
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فعالیت ورزشي

در فاز اول :عالئم خستگی وجود ن ارد
درفاز دوم :خستگی با ن روی روانی جبران می شود
در فاز وم :عالئم قابل مشاه ه برای فعال وجود ن ارد
انواع خستگي

خستگی ارگان های ب ن
شنوایی  ،ب نایی و. . .

خستگی عضالنی
کاهش ظرف اجرای یک فعال عضالنی در اثر کاهش انرای ذخ ره ،أجمع روأون هدا و کداهش نوروأرانسدم ترها
(در اثر فعال های طوالنی م ت یا ش ی و. . . .

۰

خستگی روحی
در اثر أنش های عصبی ،فعال های فکری ،اضاراب ،ه جان ،أکرار یک فعال
و . . .که با احسا وامان گی و ن از به ا تراح مشخص می شود.

یکسان ،یادگ ری موضدوعات مشدکل

عال ئم خستگي

کاهش عملکردع م هماهنگی در حرکاتافزایش زمان عک العمل أغ رات ف زیولوایک (أعریق ،افزایش أع اد ضربان قلب ،افزایش أنف  ،لرزش ،أغ ر رنگ و افزایش أحریک ییری و کج خلقی -کاهش انگ زه و فعال های روانی

و. . . .

بار تمرين

اثری از أمرین که به ورزشکار در طی یک جلسه أمرین اعمال می شود.
مدل بار تمرين

أمرینات با ش ت کم :ع م أحریک ارگان های ب ن برای ازگاری
أمرینات بس ار ش ی  :ایجاد حال أمرین ب ش از ح
بهدترین اجدرا  +أمرین شد ید = بازگش به حال اول ه کافی
أوجه داشته باش :
م ل ازگاری در ورزشکاران متفاوت ا  ،یعنی:ه چ گاه دو ورزشکار به بار أمرین یکسان ا خ مشابه نمدی دهند و
ازگاری با أمرین از فردی به فرد دیگر متفاوت ا .
فوائد دوره بازگشت به حال اولیه (ريکاوری)

* بازگش ارگان های ب ن به شرایط طب عی
* ایجاد فرص منا ب برای ازگاری با محرک های أمرین
* ذخ ره مج د انرای و مایعات از د رفته
* شگ ری از آ ب های ورزشی
* فرص منا ب برای أرم م آ ب های ورزشی
-neurotransmitter
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* جلوگ ری از اأالف وق و انرای
* بازگش شرایط روحی و روانی به وضع طب عی و شگ ری از بی م لی نسب به أمرین
* امکان متعادل کردن برنامه أمرین
* بهبود عملکرد ورزشکار
* امکان کنترل ا خ ورزشکاران به رون أمرین
* ایجاد فرص کافی برای ر گی به امور شخصی (أحص لی ،خانواده و..
کنترل پاسخ های تمرين

* ضربان قلب ،ا تراح
راح أرین روش برای کنترل ش ت أمرین
* ک ف خواب
أغ رات آن از عالئم اول ه أمرین ب ش از ح ا
* وزن ب ن
کاهش بی دل ل وزن نشانه ای از فشار ب ش از ح أمرین ا
* م زان خستگی روزانه
خستگی طوالنی نشانه ای از ع م ازگاری کافی ب ن ا
* اع زیستی و ازگاری ب ن
ازگاری ب ن با زمان خواب ،اختالف اع  ،قرار گرفتن در معر
گ رد.

نور طب عی و ذیا خدوردن ،أحد أداث ر قدرار مدی

انواع استراحت

* ا تراح ذ ر فعال
خدواب ن ،فکر کردن،أکن ک های آرام بخشی،کتاب خوان ن،گدوش کردن به مو قی های آرام بخش
* ا تراح فعال
دوچرخه واری ،راهپ مایی ،شنا و. . . . .
مصرف انرژی و مايعات برای بازگشت به حالت اولیه

أوجه داشته باش در بازگش به حال اول ه بای انرای و مایعات مصرف ش ه ،جایگزین شون یعنی:
در مورد انرای:یک اع بع از أمرین ،یک گرم کربو ه رات به ازای هر ک لوگرم وزن ب ن مصرف شدود (بخصدو
به دنبال أمرینات ق رأی ،اکسنتریکی ،۲رعتی و بع از آ ب ها)
در مورد مایعات:در فعال کمتر از  ۶۱دق قه ،مصرف آب کافی ا ولی در مسابقات طوالنی أدر مایعدات ایزوأون دک،
منا ب أر هستن .
درمان های ف زیکی برای بهبود دوره بازگش به حال اول ه
 آب درمانیحمام کردن طوالنی ،شناورش ن درآب ،ونا و جکوزی
 ما ااباعث افزایش خون مح ای و. . .
طب فشاری و وزنی-Exenteriky
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اکس ن درمانی با فشار باالبا کمک اکس ن  %۱۱۱و فشار  ۲اأمسفر ،باعث افزایش مق ار اکس ن در د تر

ب ن می شود

بازگشت به حالت اولیه در تمرينات قدرتي

* اجرای أمرینات بصورت چرخشی
* شرو أمرینات با گروه عضالت بزرگ ب ن
* اجرای برنامه أمرین بصورت عمودی
* اجرای حرکات کششی ب ن هر
عوامل موثر در بازگشت به حالت اولیه

 نافراد مسن ن از به بازگش به حال اول ه طوالنی أری دارن .
 اح آمادگیورزشکاران آماده زمان کمتری جه بازگش به حال اول ه ن از دارن
 جنزنان ن از به بازگش به حال اول ه طوالنی أری دارن
 عوامل مح ایأفاوت در اع  ،ارأفا و هوای رد ،اثرات بازگش به حال اول ه را کاهش می دهن
 أغییه ومصرف مایعات ه جانات روحیتغذيه ورزشي و كنترل وزن
تغذيه قبل از ورزش

یک أغییه در ورزشی را أغییهای می دانن که باعث أیم ن انرای مورد ن از ب ن در ح ن انجام فعال ب نی شود.
هنگامی که در نظر داری  ،أمرینهای ورزشی أان را بع از ظهر انجام ده  ،بای صبحانه و ناهار را به طور کامل بخورید
و ذیای بع از انجام أمرین را به م زان مختصر و بک أری م ل نمای  .بدرای مثدال مقد ار مختصدری د ب زم ندی
بخار ز به همراه صبحانه ای شامل أخم مرغ ،ن ر ،چن برش نان ،مختصری کره و . . .می أوان انرای الزم بدرای یدک
روز شما را أیم ن کن .
أوص ه می شود ذیایی را انتخاب کن که به کن ی انرای آزاد نمای (مانن خوراکیهای بو دار ،ش ر کدم چربدی و
آب رأقال).
چنانچه در اعات و ط روز یعنی ظهر أمرین می کن  ،حتماً بای یک ذیای مقوی بع از انجام أمرین م دل نمای د .
أوص ه می شود ج ره ذیایی را به دفعات و به مق ار کم مصرف کن .
کارشنا ان ذیایی می گوین  ،مقوی أرین ج ره ذیایی برای أیم ن و أکم ل وخ عضالنی ،خوردن کربوه د راتهدا
یعنی مواد قن ی ،یک اع قبل از شرو أمرینهای ورزشی خ و ش ی می باش .
در ارهای از مواقع ،ممکن ا  ،درح ن ورزش کردن ،احسا ی شب ه به بی حالی به شما د ده  ،در این صدورت،
بهتر ا قبل از ورزش از آن د ته از مواد ذیایی ا تفاده نمای که ن رو و انرای فدوری را بدرای شدما أدیم ن نمایند
مانن  :نان ،انوا ش رینیها ،شکالت ،کلوچهها ،موز ،عسل ،قهوه و. . . .
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أا زمانی که ج ره ذیایی در و الم را ماابق ن از ب نتان مصرف می کن  ،مامئن باشد کده بده وزن بد ن شدما
حتی یک گرم هم افزوده نخواه ش  .أا زمانی که ب نتان می أوان  ،همه مواد ذیایی نظ ر م وهها ،بزیها ،حبوبات و. .
 .را به طور کامل جیب و هضم نمای  ،ن ازی به مواد ذیایی مکمل ،نظ ر ویتام نهای اضافی یا داروهای ن روزا ن اری .
هنگامی که ج ره ذیایی شما در مقایسه با م زان فعال های ب نی شما نسبتاً کم باش  ،آنگاه می أوان با صالح دی و
مشورت متخصص أغییه از قر های ویتام ن و ایر أجویزها ا تفاده نمای .
چنانچه قر های ویتام ن ب ش از ان ازه مصرف شون  ،ممکن ا مانع جیب دایر ویتدام نهدا در بد ن شدون  .در
ضمن ،بعضی ویتام نها و مواد مع نی به آ انی أو ط آب ،نور ،حرارت یا هوا از ب ن می رون  ،د بهتدر ا د أدا مدی
أوان از ذیاهای أازه ا تفاده کن .
تغذيه در طول تمرين و بعد از تمرين

ماده مغیی در ح ن أمرین شما بینهای اده باش  .شما بای قبالً ،وع ه ذیایی قبل از أمرین خود را به منظور رشد
وارد جریان خونأان کرده باش أا عضالت گر نه را در ح ن أمرین با آنها أغییه کن د  .عضدالتأدان باید بده وا داه
أغییه قبل از أمرین ،در زمان أمرین به کربوه رات ،د تر ی داشته باشن أا از ذخ دره گل کدوان موجدود در عضدالت
چشم وشی کنن  .گل کوان ،وخ مورد ن از عضالت برای زمان أمرین می باش و ب ون آن اجراهای أمرینی با مشکل
مواجه می شود.
آم نه ن ز به وا اه أغییه قبل از أمرین ،در ح ن أمرین الزم ا  .با وجود د تر ی بده
همچن ن د تر ی به ا
هر دو مورد ،کربوه رات و روأئ ن در زمان أمرین ا که با کاهش فرآیند متابول سدم در عضدالت و چشدم وشدی از
گل کوان موجود در عضالت مواجه میشویم.
در زمان أمرین ،فرد بای همه أوجهش را أا آنجا که میأوان به عضالأش معاوف کن و در چن ن زمدانی أنهدا کداری
که بای در خالل مپ عضالت انجام ده  ،أو عه آب ر انی ب ن با مصرف آب فراوان ا .
أغییه در ح ن أمرین را د کم نگ ری و مهم أر از همه أوجه داشته باش که به را تی در این زمان بای به مصرف
چه مواد مغیی و چه مکملهایی بپردازی ؟
آب :در ابت ا أوص ه می شود در ح ن أمرین بای روی اجرای صح ح متمرکز شوی نه موردی که میخوری  .اما بع از
آن أنها کاری که بای انجام ده مصرف آب ا  .ممکن ا از آنجایی که این مسئله بس ار اده به نظر مدیر د از
انجام آن ذافل شوی .
اما أوجه داشته باش که آب به منظور ه را ون مج د لولها بس ار ارزشدمن ا د و از آنجدایی کده بده منظدور
عملکرد فرآین های داخلی ب ن در زمان أمرین مورد ا تفاده قرار میگ رد ،بس ار مهم ا کده در ایدن زمدان ه راأده
باش م.
محلولهای پروتئیني

بعضیها عی میکنن در این زمان به جای آب به مصرف محلولهای روأئ نی بپردازن  .اما أوجه داشته باشد کده
فرد در این زمان با أوجه به این که دو اع قبل از أمرین به مصرف ذیاهای وی ه قبدل از أمدرین رداختده بده م دزان
آم نه در جریان خون خود دارد.
کافی ا
نوش ن محلول روأئ نی در ح ن أمرین منا ب ن س  ،زیرا جریان خون در این حالد بده منظدور عملکدرد فرآیند
هضم به مع ه میرود و م زان کمتری از آن به عضالأی میرود که بای روی آنها کار کن .
افرادی که در طی أمرین به مصرف مکملها می ردازن  ،أنها ول خود را ه ر میدهن  .شخصدی کده در طدی روز در
زمان قبل و بع از أمرین به مصرف مکمل می ردازد ،ن ازی به مصرف مکمل ب شتر در ح ن أمدرین ند ارد ،أک دهکدردن
ب ش از ان ازه بر روی مکملها کار در تی ن س .
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مصرف زیاد مکمل ،ب ن را به منظور کسب عضله عادت میده و ب ن ب ین منظور وابسته آنها می شود .در مانن
ا تروی ها که وقتی ب نسازان از آنها ا تفاده میکنن فوای عظ می به د میآورن اما وقتی به أرک آنها می ردازند ،
با کاهش زیاد وزن روبرو میشون  .زیرا ب نشان دیگر نمیأوان ب ون مصرف دارو حج م شود.
بنابراین أوجه داشته باش در این زمان به مصرف مکمل ،ن ازی ن س  .اگر جلسه أمرینی کمتر از  ۱/۲اع ا د ،
عی کن فقط آب بنوش  ،اما اگر زمان أمرین ب شتر از  ۱/۲اع ا  ،میأوان به مصرف مکملهایی بپردازی کده
الکت ک میشون و به جبدران مدوادی مدی ردازند کده در حد ن أمدرین کدردن از د د
باعث کاهش قابل أوجه ا
میده .
بهداشت ورزشي:

پوشاك ورزشي

هر ورزشی با أوجه به وی گی های خود ،لبا
گ رد ،می أوان در انتخاب نو لبا مؤثر باش .

مخصو

دارد ،همچن ن شرایط مح ای که در آن فعال

صدورت مدی

خصوصیات لباس ورزشي

لبا ورزشی أقریبا بای گشاد ،کم وزن و راح باش و متنا ب با شرایط آب و هدوایی مناقده انتخداب شدود .بهتدر
ا  ،فرد در ح ن انجام فعال های ب نی و ورزشی ،لبا کمتری بپوش زیرا أمرین های ب نی أا ح ی او را گرم مدی
کن  .رنگ لبا عالوه بر خلق زیبایی از لحاظ روانی ن ز أاُث ر خاصی دارد.
لبا ورزشکار بای متنا ب با دمای مح ط باش
برای مثال:
در درجه حرارت  ۱۶أا  ۲۷درجه انتی گراد (در ح ن انجدام فعال د هدای بد نی) دراهن ندازک و شدورت ورزشدی
منا ب ا .
در درجه حرارت  ۶أا  ۱۶درجه انتی گراد راهن ورزشی آ ت ن دار با شلوار ورزشی منا ب ا .
در درجه حرارت زیر  ۶درجه انتی گراد وش ن لبا گرم بهتر ا .
ا تفاده از کاله و د تکش در دمای زیر  ۱۱درجه انتی گراد ن ز أوص ه می شود.
اگر دچار نوزی مزمن هست  ،ه بن های هن که روی شانی شما را می وشان  ،منا ب فوأبال در هوای درد
ا .
برای گرم نگه داشتن گلو ن ز شال های وی ه ای که برای فوأبال س ها طراحی ش ه ،ا تفاده کن  .نمونده ایدن شدال
گردن ها را فرانچسکو أوأی کا تان أ م آ ا رم ایتال ا در فصل رما می وش .
جن لبا در هنگام أمرین ،بای طوری باش که به هنگام انجام فعال های ب نی ،مانع افزایش أعریق ب ن نگردد.
از وش ن لبا هایی که فعال شما را مح ود میکن  ،خدودداری کن د  .وشد ن لبدا هدای خ لدی گشداد ن دز
میأوانن باعث از د رفتن أمرکز شما بشون (گ ر کردن به و ایل مختلف ،رخوردن روی ب ن و) . .
در هوای رد که از چن الیه لبا ا تفاده می کن  .داخلیأرین لبا بای طوری طراحی ش ه باشد کده رطوبد
خارج ش ه از و را جیب کن  .نمونه این لبا ها را در ای فوأبال شاپ ا می کن د  .الیدهی م دانی ،عدر را
جیب میکن و گرمای ب ن را حفظ میکن و الیهی ب رونی ،شما را از باد و باران حفظ میکن .
در هوای بس ار رد ،و أان را برهنه در مقابل هوا قرار ن ه و از کرم ها ا تفاده نمای .
ع ه ای فکر می کنن مچ بن های حوله ای أنها برای زیبایی کاربرد دارد ،در حالی که این مچ بن هدا بهتدرین و د له
برای اک کردن عر شانی ا  .اگر فرزن أان به م ر ه فوأبال می رود ،حتما مچ بن ی از جن حوله برایش أه ده
کن أا برای اک کردن عر شانی اش در طول أمرین از آن ا تفاده کن .
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که های نقاب دار ن ز مانع أابش مستق م آفتاب به چشم و صورت

می شود.

لباس های غیر نخي

ق یمی ها معتق بودن  ،لبا ورزشی ال ت کی ( که ذالبا با این نام شدناخته مدی شدود( منا دب ورزش ن سد  ،در
حالی که بس اری از لبا های ج ی با فن آوری های ج ی از جمله نانو أکنولوای أه ه مدی شدون و نمدی أدوان بده
صرف ال ت کی بودن ،آنها را کنار گیاش  .امروز لبا های أه ه ش ه از ال اف مصنوعی به دل ل دفع ریع عر بد ن،
شستشوی آ ان ،عمر بشتر و وی گی های ض باکتریایی و ض أشعشعات خورش ی ،برأری محسو ی نسب بده خ لدی
از ال اف طب عی دارن .
کفش ورزشي

کفش های ورزشی بای راح و با دوام باشن و به خوبی از ا محافظ کنن و با انجام فعال ورزشی عملکدرد الزم را
داشته باشن  .در هر ورزشی انجام حرکات وی ه ای م نظر ا بندابراین کفدش باید در مقابدل فشدارهای وارده ،از دا
محافظ کن و در انجام منا ب حرکات ،ورزشکار را یاری کن .
کفش نامنا ب با ایجاد فشار به ا می أوان باعث أغ ر شکل ا و همچن ن ایجاد نه و أاول شود عالوه بر این کفدش
نامنا ب ،باعث ایجاد اختالالت مکان کی می شود که در أعادل کلی ب ن اثر می گیارد و حتی ممکن ا د بده وضدع
نامنا ب عضالت و مفاصل منتهی شود.
برای جلوگ ری از آ بدی گی در انگشتان ،ناخنها و حتی ا تخوانهای روی ا از کفدش ورزشدی منا دب ،ا دتفاده
نمای  ( .کفش ورزشی منا ب دارای خصوص ات انعااف ییری ،بکی ،نرمی ،ضربهگ ری در داح أمدا جهد در
کردن قو های کف ا و آزادی حرکات انگشتان ا در داخل کفش می باش  ) .کفشهای ورزشی خود را هر  9أا  ۱۲ماه
یکبار عو کن  .از جوراب مخصو ورزش ا تفاده کن .
کفش بای در طول خود خم شود .این خم ش ن بای منابق بر محل خم ش ن کف ا باشد  .اگدر محدل خدم شد ن
کفش ،جلوأر یا عقب أر از محل خم ش ن ا باش به و و اختمان ا فشار وارد می شود.
کفش ف و ذ ر قابل انعااف ،فشار زیادی به أان ون های ا وارد می کن .
هنگام ورزش حتی أمرینات بک ،وش ن کفش ورزشی الزامی ا .
اشتباهات رايج

* گاه دی ه می شود افراد همان کفشی را که برای راه رفتن عادی به ا می کنن هنگام ورزش مدثال کوهندوردی ن دز
ا تفاده می کنن اما بای این نکته را در نظر گرف که دامنه حرکتی مچ ا ،مفاصل و وضع حرکات انگشد هدا بدرای
بنابر این ا تفاده از کفش های مخصو برای کارهای متفداوت ،ضدروری
انجام حرکات در شرایط مختلف ،متفاوت ا
ا .
* کودکان به وی ه با أماشای مسابقات فوأبال به ش ت ،خواهان وش ن کفش های ا توک دار (م خد ار) هسدتن و
می خواه با این کفش به م ر ه برون  .در حالی که ا دتفاده از کفدش هدای ا دتوک دار أنهدا در
گاهی دلشان
زم ن چمن منا ب ا و در ایر موارد باعث آ ب های ج ی به تون فقرات و ای فرزن انتان خواه ش .
* کفش های النی مثل کتانی چ نی ،آل ا تار،أایگر و . . .که رویده آن از جدن کتدان یدا ارچده ا د  ،منا دب
فوأبال یا فوأسال ن س  .با ا تفاده از این کفش ها شما به خصو ا تخوانهای کف و نجه ایتان را در معر آ د ب
ج ی قرار می ده  .برای بازی فوأبال و فوأسال از کفش مخصو فوأبال و فوأسال ا تفاده کن .
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انتخاب کفش:

به طور کلی کفش منا ب برای ورزش بای این خصوص ات را داشته باش :
*از ا محافظ کن .
* ا در آن راح باش .
*هنگام حرک نقل و انتقال فشارها و ن روهای وارد به ا را أع یل کن .
* ایز آن با ایز ا یکسان باش .
*وزن منا ب داشته باش .
*نرم و انعااف ییر باش .
*آب و رطوب در آن نفوذ نکن .
*هوا بتوان در آن جریان ا کن و قابل أبادل دما را داشته باش .
ان ازه کردن کفش ها به دل ل اختالف ان ازه و شکل ب ن ای چپ و را کار بس ار مشکلی ا د  ،بندابراین
دردق در این امر بس ار مهم ا  .برای این منظور أمام شرایط را بای به دق م نظر گرف مانن نو جوراب یا حرکدات
خا ورزشی ( ری ن ،دوی ن)
أوص ه می شود ان ازه کردن کفش در ایان روز انجام شود زیرا ان ازه ا در ذروب بزرگتر از صبح ا .
کفش بای کامال راح باش و به ان ازه ای بزرگ باش أا أمام انگش ها بتوان در آن صاف قدرار گ رند و بده راحتدی
حرک کنن .
محيط ورزشي:

مح ط های ورزشی می أوانن أاث ر بس ار زیادی در موفق ورزشکار داشته باشن به عبارت دیگر الن محدل أمدرین
ما بای وی گی های مهمی داشته باش أا به ما کمک کن أمرینات منا ب انجام ده م و به موفق های م نظر بر م.
به عنوان مثال:فر کن یک فوأبال س که در داخل یک ا تادیوم بس ار زیبا و با چمن منا ب به أمدرین و مسدابقه
می ردازد،مامئنا شخصی که در این مح ط أمرین می کن از لحاظ روحی شرایط بهتری را دارا و احتمال موفق د
ب شتری نسب به کسی که در یک زم ن خاکی و نامنا ب در حال أمرین ا دارد .نه أنها این شخص از لحاظ روحدی
خ لی مثب ن س بلکه احتمال آ ب دی گی بر روی فرد ن ز وجود دارد.
ورزشکاران عزیز أوجه داشته باشن که در این رشته ورزشی (ب نسازی) مح ط ها و الن ها أداث ر فدو العداده ای در
انجام أمرینات دارن و شرایط مح ط أا ح ود زیادی می أوان کارایی را باالأر ببرد.
ورزشکاران عزیز أوجه داشته باشن که ب نسازان از لحاظ ظاهر بس ار خشن و محکم هستن اما از لحاظ روحدی بسد ار
حسا و شکنن ه ان ،به طوری که یک اأفا کوچک می أوان به ش ت کارایی فرد را کاهش ده .
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از نظر شما یک الن خوب و منا ب چه النی ا ؟
مامئنا همه ما أا ح ودی از وی گی های یک الن خوب آگاه م.
ما در اینجا ناگف ته هایی را ب ان می کن م که هم شه می ب ن م اما شای أاکنون به طور ج ی راجع به آن فکدر نکدرده
ایم.
الن خوب النی ا که وی گی های زیر را دارا باش :
 .۱مساح کافی داشته باش .
 .۲نور کافی داشته باش .
 .۳أهویه منا ب داشته باش .
 .۰ارأفا قف منا ب داشته باش .
(مساح ا تان ارد یک الن ب نسازی متفاوت ا اما ح اقل مشخص ش ه  ۱۲۱متر مدی باشد و کمتدر از ایدن بده
ه چ عنوان ا تان ارد الزم را برای الن ورزشی دارا ن س ).
عالوه بر ا تان اردهایی که یک الن ب نسازی از لحاظ مساح و ارأفا ن از دارد ،مسائل دیگری ن ز هس کده نقدش
بس ار مهمی در کارایی ورزشکار دارن .
از مهمترین وی گی های یک الن خوب ،أهویه منا ب ا  .در الن های ورزشی هوا بای به راحتی جابجدا شدود در
ذ ر این صورت ورزشکار أنف منا ب را ن ارد و کارایی آن بس ار کم خواه ش .
ورزشکاران عزیز دق کنن که در هنگام انتخاب الن،أهویه آن را چک کنن أا أمرین لیت بخشی داشته باشن .
ازنکات دیگردر هنگام انتخاب باشگاه ،می أوان به نظاف و أم زی آن اشاره کرد.
دو تان خوب أوجه کنن که و انسان بس ار حسا ا و نقش بس ار مهمی را در زیبایی انسان ایفا می کن .
دق کن مح ط ،رختکن،محل أمرین،حمام ،روی های به اشتی باشگاه أم ز باشن .
دو تان عزیز حتما در نگاه اول این نکات را در نظر بگ ری أا از أمرین در چن ن مح ط الم و أم زی لیت ببری .
ب نسازی یک ورزش روحی و روانی ا و ب ون أمرکز به ه چ عنوان به نت جه دلخواه ،د د نخواه د یافد  .دعی
النی را برای أمرین انتخاب کن که آرام و دور از ه اهو باش أا بتوان در ح ن أمدرین أمرکدز کدافی را داشدته
کن
باش .
نکات دیگری ن ز وجود دارن که أا ح ی ل قه ایس  .به مواردی از آنها اشاره می کن م.
چراکه فرد ن از دارد در ح ن أمرین،ان ام ها و عضالت خود را مشداه ه کند
وجود آینه در این ورزش بس ار مهم ا
و حتی آینه می أوان به در انجام دادن أمرین کمک کن  .شما به طور ناخودآگاه در ح ن أمرین ،م ام به آینده نگداه
می کن  .از طرف دیگر به خاطر این وجود آینه اهم دارد که شما أغ رات خود را مشاه ه کن .
و دیگر این که ن از ا شما بع از انجام هر حرکتی أمرینی ،ف گور مخصو آن عضله را بگ ری که این حرک خود
باعث أمرکز ب شتر شما خواه ش .
نکته دیگر که از نظر خ لی ها شای مهم نباش  ،گوش دادن به موزیک منا ب ا که أاث ر بسزایی در فرآین أمدرین
ها دارد.
یک الن ب نسازی را ب ون موزیک أصور کن  ،چق ر آزاردهن ه و خواب آلود ا  .یق نا شما در چن ن مح ای م دل
به أمرین ،نخواه داش .
خواه دی که موزیک ،خ لی مهم خواه بود .هرچن این امر امری ل قه ایس  .نکته مهم در انتخاب موزیدک،
ح االمکان بی کالم بودن آن ا چرا که موزیکهای باکالم أمرکز شمارا خواهن گرف و حتی ممکن ا  ،شدما را بدی
حوصله کن و أمرین ورزشی شما را خراب کن .
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گاهی شای برای ما شرایط جوی مح ط أمرین ،مهم نباش ولی گاهی این بی أوجهی ،ممکن ا  ،باعث شود کده مدا
م أها از أمرین دور بمان م بنابراین برای این که در کنار المتی  ،بده أمریندات مد اوم خدود ادامده دهد م  ،الزم ا د
مواردی را در نظر بگ ریم.
تمرين در گرما:
و در صورأی که مایل هسدت

در چند ن شدرایای أمدرین کن د  ،بده

أمرین در مح اهای گرم ،بس ار خارناک ا
نکات زیر أوجه نمای :
بای عی کن م از ح اقل لبا ا تفاده کن م (مانن رکابی) بای از طریق مصرف مق ار کمی نمک ،نمک از د رفته را که به و له أعریق از ب ن خارج ش ه ،جبران کرد.برای این که ب ن با گرما ازش ا کن  ،بای در روزهای اول أمرین از أمرینات ش ی  ،خودداری کرد کده بهتدرینراه برای باال بردن ا تقام ب ن در مقابل گرما ،أمرینات منظم ا .
در این مواقع برای حفظ آمادگی ،می أوان شنا کرد و و از أمرینات دیگر کم کرد.در صورأی که المتی مان در خار ا از د دادن دو ،ه جلسه أمدرین ،بهتدر ا د أدا بده خودمدان آ د ببر ان م.
تمرين در سرما:
برای أمرین در هوای رد ،الزم ا که ب ن را به خوبی از قبل گرم کن م ولی در صورأی که هوا ب ش از حد دردا  ،بهتر ا که أمرین نکن م  ،چون در این حال  ،نه به طور ناگهانی رد می شود و باعث می شود قلب حال
ا کن این انقباضات باعث می شود ،اکس ن کمتری دریاف شود که در نهای ممکن ا باعث حمله قلبی
انقبا
شود.
از وش ن ب ش از ح لبا بای خودداری کرد  ،چون باعث افزایش زیداد حدرارت بد ن ،مدی شدود و همچند ن ازدرآوردن لبا ددهای خددود بدده یکبدداره بایدد خددودداری کددرد و نقددا حسددا را از ددرما دور نگدده داشدد .
 ارو کرن برف می أوان با وش ن لبا منا ب برای ب ن مف باش البته بهتر ا که مق ار برفی که بر می داریدم،بک باش أا أع اد اروها را ب شتر کن م.
آلودگي هوا:
ورزشکارانی که در کنار خ ابانها به خصو خ ابانهایی که شلوغ ا می دون بهتر ا از این مکانهدا دوری کنندو در جاهای ر بز و ر درخ أمرین کنن  ،به دل ل هوای آلوده خ ابانها (به خصو وجدود منواکسد کدربن) ایدن
اماکن ،منا ب أمرین نمی باشن .
حركات اصالحي

ش وه های صح ح نشستن  ،ایستادن  ،راه رفتن ،دوی ن ،بلن کردن اجسام ،خواب ن و. . .
هنگامی که در مورد المتی ،صددحب بده م دان مدی آید بی أدردی وضددع صح دح قرارگد ددری بدد ن شدمددا
هدندگام فعال های گوناگون در رأ فهر عوامل مهم المتی ،قدرار خددواه گدرفدد  ،زیددرا بدده اندد ازه أغییده
منا ب ،ورزش ،درهد دز از مواد الکلی و گار در حفظ المتدی بد ن ،موثر می باش  .وضدعدد صدح ح قرارگ دری
ان ام ها کمک مدی کن أا کدارهدایدتدان را بدا اندرای ب دشتدر و ا دتدر و خدستگی کمتر به انجام ر ان .
هنگدددددددامی کددددددده وضعدددددددد بددددددد ن شدددددددما در حالددددددد منا دددددددب ،مدددددددی باشددددددد
دتون
هنگام نشستن ،ایستادن و خواب ن کمترین فشار و ا تر روی عضالت ب ن شما اعمدال مدی گدردد .وضدع
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فقرات شما در حال ا تراح و خنثی می باش  ،اعضاء ح اأی ب ن(مانن قلب) در مکان صح ح قرار دارن  ،ا تخوان هدا
و مدفاصدل در وضدعد صدح ددح خددود قددرار دارندد و کدارایددی عضددالت حد اکثر مدی باشد  ،أحل دل و ددایش
ندابدهندجار مدفاصل کاهش یدافته و از التهاب مفاصل جلوگ ری بعمل می آی از مشکالت کمدر درد و دردهدای عضدالنی
جلوگ ری می کن ،از خستگی جلوگ ری می کن ،در بهبود ظاهر شما موثر ا  .از این رو آگاهی از ش وه هدای صدح ح
نشستن ،ایستادن ،راه رفتن و خواب ن حائز اهم ا .
وضدددددددع نادر ددددد د بددددد د ن بدددددددر اثدددددددر مدددددددوارد زیدددددددر ایجددددددداد مدددددددی گردنددددد د
وانح و مص وم ها ،اضافه وزن و چاقی ،أک ه گاه نامنا ب أشک در هنگام خواب ،مشکالت ب ندایی،کفش نامنا دب و
اشنه بلن ،عدادات نشدستن ،ایدستدادن و خدوابد د ن،فقر حرکتی و ع م حرک مانند کودکدان آ ارأمدانی کده بندا بده
شرایط ف زیکی زن گی امکان أحرک کمتری دارن  ،عادات نامنا ب حرکتی مانند أحمدل وزن بد ن روی یدک ا،حمدل
ک ف های نگ ن کودکان دبستانی به صورت یک طرفه و ممت .
شرايط الزم برای داشتن وضعیت صحیح

عضالت قوی و انعااف ییر،حرکات طب عی مفاصل،أوازن ق رت عضالنی در دو وی تون فقرات ،آگاهی از وضدع
ب ن در حاالت مختلف .مدهمتدرین قسدم بد ن که نقش بسزایی در داشتن وضع صح ح ب ن ایفا می کدند  ،تون
فقرات می باش  .تون فقرات شما دارای قو های طب عی ا که بای آن ها را در وضع طب عی خودشان همدواره
حفظ کرد .أع اد مهره ها  ۳۳ع د ا ولی در یک فرد بالغ به دل ل جوش خوردن مهره های خاجی و دنبالچه  ،تون
فقرات از  ۲۶قاعه أشک ل می شود ۷ .مهره گردنی ۱۲ ،مهره شتی ۲ ،مهره کمری.

،که در واقع نقش ضربه گ ر را ایفا می کن  ،هندگددامی که شدما فشدار
م دان مدهره های کمر ،دیسک کمدر واقع ا
ب ش از ح و نامنا ب به تون فقرات اعمال می کند د بده دیسک کمر فشدار مدی آید و آن را از مکدان خدود جابجدا
کددرده ،و به اعصاب اطراف خود فشار آورده و ایجاد درد می کنن .
نحوه صحیح ايستادن

ر را باال نگاه داری  ،قدائددم و را  ،در را بده جلو و چانه را به داخل ب ه  ،چانه را به عقب و یا هلو کدج نکن د ،
قفسه نه را جلو نگاه داشته و ا تخوان کتدف را عقب نگاه داری  ،زاندوها را صداف نددگاه داشدته و فدر درأان را بده
دم دقف بکش  ،شکم را ب اخل ده  ،با ن را بده عقب و یا جلو کج نکن  .عی کن به م ت طدوالنی در یدک
وضع نایستدد د امدا هددرگاه مجبور به این کار ش ی  ،عی کند  ،یددک ددای خددود را بدا قددرار دادن روی یددک
از م أی دای بداال آمد ه را بدا دای دیگدر عو کن .
جعدبه و یا چهار ایه باال نگاه داری و
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هنگام ایدستادن وزن خدود را روی هدر دو ا أوزیع کرده و ب شترین وزن خود را به روی زیر انگش شسد دا اعمدال
کن و نه اشنه ا بدهتدر ا د  ،داها را ند ز به ان ازه عر شانه از هم باز کن  .کفدش اشدنه کوأداه و راحد بده دا
کن .

نحوه صحیح راه رفتن

ر را باال نگاه داشته و با چشم هایتان مستق م به جلو نگاه کن  .شانه های خود را در یدک را دتا بدا مدابقی بد نتان
حفظ کن .

حرک طب عی بازوها هنگام راه رفتن را مختل نکن (حرک د
قرار داده و به اطراف منحرف نکن .
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و ای مخالف) .اها را در یک را دتا و مدوازی هدم

مقدمه اي بر تربيت بدني عمومي

نحوه صحیح نشستن

صاف و قائم بنش ن  ،کمر را و شانه ها به عقب ،بدا دن شدما بدای با ش صن لی در أما باشد  ،دده قددو
طبد دعی بد ن بداید حد ن ندشسدتن حدفدظ گدردند  ،وزن ب ن را به طدور مسداوی روی دو وی با ن خدود أددوزیع
کند د .

زانوها بای هم اح با ن و یا بداالأدر از آن قرار گ رد ،برای این کار می أدوان از یک چهار ایه ا تفاده کن  ،اها
نبای روی یک یگر قرار گ رن  ،عی کن در یک وضع ب ش از  ۳۱دق قده ننشد ن  .برخ زید و د از انجدام دادن
چن حرک کششی مدجد دا" بنش ن .
هدندگام برخا تن از حال نشسته ،به م جلو صن لی حرک کرده و با صاف کدردن اها برخ زی  ،از خددم شد ن
به جلو از ناح ه کمر بپره زی  ،پ حرک کششی اندجام ده مثال  ۱۱مرأبه کمر خود را خم و را کن  ،از خدم
کردن گردن به اطراف أا ح امکان خودداری کن و جای این کار أمام بد ن خود را به م دلخواه بچرخان .

هنگدددددام نشسدددددتن شددددد م دددددز کدددددامپ وأر ،بددددده نکدددددات زیدددددر ن دددددز أوجددددده کن ددددد :
ران موازی با اح کف اأا باش ،آرنج بای ان کی از  9۱درجه گشوده أر باش  .مچ د ها بای مسدتق م باشد و بده
م باال و ای ن زاندوها  ۲الی  ۳انت متر بدای از لدبده صند لی جدلدوأر باش  .مون تور بای  ۰۲الی  ۲۲انتی متر از
شانی ،فاصدله داشته باش  .را مون تور ن ز با داح چشم هدا در یدک را دتددا باشد  .صدفحه کل د بهتدر ا د ۲
انتی متر باالأدر از اع قرار گرفته و کمی ن ز خم گردد.
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نحوه صحیح خم شدن ،بلند کردن و حمل اشیاء

همواره از ناح ه زانوها در حالی که کمر خدود را صدداف نگاه داشته ای خم شوی  ،ه چ گداه از نداحد ده کددمر خددددم
نشوی  ،اجسام نگد ن أر از  ۱۱ک لو را بلن نکن  ،هد دچ گاه جسم نگ نی را باالأر از اح کمر ن اوری .

داهدا را اند کی از یک یگر فاصله داده أا روبروی جدسدم قدرار گد ددری  ،عضالت شکم را ف و منقدب کدند دد و
بدا ا تفاده از عضالت ا جسم را از زم ن بلن کن  ،پد زانوها را به آرامی صاف کن  ،هنگدام حمدل بسدته آن را أدا
ح ممکن نزدیک بد ن نگاه داشته و بازوها را خم نگاه داری  ،عدضالت شدکم را ف و به آهستگی گام برداری .

هندگام روی زم دن قرار دادن اجسام ن ز همان مراحل بلن کردن را به طدور مدعدکدو
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هنگام حمل ک ف و چم ان آن ها را باور متناوب با د د دیگر حمل کن أا أدوازن بد ن دو دم بد نتان حفدظ
گردد ،هم شه ب ن هل دادن اجسام نگ ن و یا کش ن آ ن ها ،گدزیدنده هدل دادن را انتخاب کن .
نحوه صحیح خوابیدن
عی کن در وضع تی بخواب که قو های طب عی تون فقراأتان حفظ گردن  .از أشکی که فرو رفتگدی داشدته و
به اصاددالح شکم داده ،ا تفاده نکن  ،اگر الزم بود زیر أشک یک أخته قرار ده  ،بالش هماناور که أک ه گاهی بدرای
ر شما می باش بدرای گردن ن ز بای أک ه گاه فراهم آورد.

و در صورأی کده بده دهدلدو می خوابد  ،ان کی زانوهایتان را خم کن و یک بالش ب ن زانوهایتان قرار ده  ،هندگام
خدوابد ن به ش  ،یک بالش زیر زانوها قرار ده  .هدنگام خواب بده هلو ه چگاه زانوهایتان را أدا قفسده د نه جمدع
نکن  .ه چ گداه به روی شکم نخواب  ،چون به کمر و گردنتان فشار وارد می آی  .هرگاه خوا دت ایدن کدار را بکن د
حتما" یک بالش زیر ناح ه م ان أنه خود قرار ده  .هنگام برخا تن از روی رختخواب با کمک د ها بلند شد ه و
نداگدهدان از نداحد ه کمر خم نشوی .
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فوائد دويدن:

خوشبختانه روز به روز به أع اد افرادی که ورزش را بهصرف المتی ییرفتهان  ،افزوده می شود و ن از این قشر عظد م
به دانستن نکات علمی ورزش ،ب شتر احسا می شود .دوی ن آ انترین ،کمخرجأرین و در د تر أدرین ورزش ا د ،
اما ع م آشنائی به نکات فنی و علمی دوی ن ن ز بیأردی خالی از خار ن س .
دوی ن آرام و طوالنی از جمله ورزشهائی ا که میأوان أیث رات مثب فراوانی در مکان زم ب ن داشته باش .
از جمله این أیث رات میأوان از بهبود فعال فکری ،افزایش باف ا تخوانی ،افزایش طول عمر و… نام برد.
برای شرو و اطم نان از اینکه قلب المی داری  ،اجازه ب ه أا زشک متخصص قلبتان را معاینده کدرده و بده شدما
اجازه دوی ن ب ه .
 .۱بهبود فعال فکری:
آرام ب وی أا نف شما همراه با خون ب شتر ،اکس ن ب شتری دریاف کن  ،گردش خون شما ریعأر و عمدل انتقدال
اکس ن جیب ش ه از ششها به أمام ب ن أسه ل گردد و فعال های ذهندی شدما افدزایش یابد  .قبدل از دوید ن ۱۲
دق قه ب نتان را با أمرینات شاد و کششی گرم کن .
 .۲افزایش باف ا تخوانی:
بهم ت  ۳۱دق قه آرام ب وی أا أعادل ب ن اخ و أخریب ا تخوان حفظ شود .مواد الزم باف های ا تخوانی از خون
جیب میگردد و از وکی ا تخوان در ن ن باال جلوگ ری کن .

 .۳افزایش طول عمر:
ه بار در هفته ب وی  .علم زشکی میگوی  :حتی فردی کده در دن  ۰۱دالگی بدهطدور مدنظم ورزش ( دادهروی)
میکن دو ال ب شتر از شخصی که بهن رت ورزش می کن عمر خواه کرد .اگدر قلبدی دالم دارید ب وید و اگدر نده
ادهروی کن .
 .۰ذلبه بر افسردگی:
با دوی ن بر ضعف اعصاب خود فائق شوی و طراوت و شادابی بهد آوری  ،به آرامی و باحوصله ب وی  .أع اد ضدربان
قلبتان ب ش از ح باال نرود ،اگر بتوان در ح ن دوی ن بهراحتی صحب کن  ،رع دوی ن منا ب ا .
ستم أنفسی:
 .۲أقوی
به نرمی و آرامی ب وی أا حجم أنف ششهایتان افزایش یاب  .ذالبداً افدراد مبتد ی هنگدام دوید ن در هلدوی خدود
احسا درد میکنن  ،عل آن ع م آمادگی د تگاه أنفسی ا  .با کم کردن أمدرین از شد ت درد کا دته مدی شدود.
بنابراین جای نگرانی ن س  .هنگام دوی ن با ب نی هوا بگ ری بهتر ا .
 .۶بهبود عمل گوارش:
با دوی ن آرام و طوالنی گوارش آ انتر و اشتها ب شتر می شود .یک دوند ه ذدیای ب شدتری را نسدب بده فدردی کده
فعال د د دوید د ن ند د ارد ،مصدددرف مدددیکند د  .زیدددرا بد د ن دونددد ه ذدددیای ب شدددتری را جدددیب مدددیکنددد .
از خوردن ذیا ،اق ام به دوی ن کن و با شکم ر ن وی .
ح اقل دو اع
 .۷أقوی قلب:
برای أقوی و بهبود کار

ستم قلبی عروقی ،دوی ن آرام و طوالنی أوص ه نمی شود.
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م زان ضربان قلب بع از دوی ن به حال اول ه برمیگردد ،چون قلب شما کار ب شتری با خستگی کمتر انجام میدهد
و أجمع چربی ،کاهش مییاب و از حمله قلبی و فشار خون ائ ن جلوگ ری میکن و اکس نگ ری از خون بهتر انجدام
می شود.
در صورت بروز درد در جناغ نه یا کتف و بازوی چپ أمرین را متوقف کن .
 .۰خواب راح و عم ق:
عمق خواب هر فرد متنا ب با م زان انرای مصرف ش ه او در طول روز ا بندابراین هدر چده ب شدتر أمدرین کن د ،
خواب عم قأری خواه داش .
 .9أنظ م فشار خون:
دوی ن آرام و طوالنی موجب اأسا عرو خونی بهخصو عرو داخل عضالت و زیر و ش ه و در ع ن حال باعث
کاهش مقاوم عرو و در نت جه کاهش فشار خون میگردد.
هنگام دوی ن از لبا های نایلونی (بادگ ر) ا تفاده نکن .
 .۱۱کاهش چربی خون أا ح طب عی:
چربیهای اصلی خون شامل کلسترول و أری گل س ری ا  ،که هردوی آنها احتمال بروز امرا قلبی – عروقدی را
افزایش میدهن  .با دوی ن م زان این دو چربی را متعادل می ازی .
 .۱۱بهبود گردش خون در ا ا:
هنگامیکه می ایست م خون بای از ائ ن به باال برخالف جاذبه زم ن در ا ا گردش کن  .برای ایدن کدار ،دو عامدل
زیر مارح می باش :
–ارأعاش الیه قابل ارأجا کف کفش که به شکل یک ا فنج عمل میکن  ،و بدرای حفدظ شدکل ظداهری کدف دا در
کدددارآئی ب شدددتر نقدددش مهمدددی دارد ( .دددای صددداف نسدددب بددده دددای معمدددولی کدددارآئی کمتدددری دارد(
–انقبا عضالت ا ا راه رفتن و دوی ن باعث انقبا و انبسا عضالت ا ا می شود و جریان خدود را بدا شد ت
ب شتر بهطرف قلب ه ای میکن .
 .۱۲کاهش اضافه وزن:
اگر در هر هفته ه بار به م ت  ۳۱دق قه اق ام به دوی ن آرام و طدوالنی نمائ د مدیأوان د وزن خدود را کدم کن د .
بهه چ وجه در فکر چاقی ناخوا ته خود نباش  .در این م ت مق ار مصرف ذیای شما نه أنهدا کدم نخواهد شد بلکده
اشتهای ب شتری به خوردن ا خواه کرد .زیرا رایم ذیائی ب ون ورزش محکوم به شکس ا .
برای خوب دويدن نکات زير را رعايت کنید

از ایان مس ر یکباره ننش ن  .زیر دوش نروی  ،عی کن

.۱
برگردان .
 .۲ب ن خود را گرم کن  .قبل از أمرین بهم ت  ۲دق قه با أمرینات کششی ب نتان را گرم کن .
از گرم ش ن شرو به دوی ن کن  .م زان دوی ن بده أرأ دب از هفتده اول ۳۱-۲۱-۱۲-۱۱
 .۳به آرامی ب وی .
دق قه أع ن ش ه ا .
 .۰هر زمان احسا کردی دوی ن برایتان مشکل ا از ش ت آن بکاه .
 .۲وزن خود را از اشنه به نجه منتقل نمائ .
 .۶هنگام دوی ن با صاف نگه اشتن أنه ،ب ن را کمی بهطرف جلو متمایل کن .
 .۷هنگام دوی ن بهطور مستق م حرک کرده و فاصه  ۲أا  ۱۱متری را نگاه کن .
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بدا راه رفدتن بد ن خدود را درد و بدهحالد اول

 .۰در هر هفته ه بار و هر بار  ۳۱دق قه بر حسب زمان فراذ ب وی .
 .9از ا تعمال دخان ات ره ز کن و اگر مصرف گارأان باال بهأ ریج از آن بکاه أدا ایدن عدادت بد را أدرک
کن .
 .۱۱أا جائی ب وی که احسا درد نکن .
بدددددرای دویددددد ن جدددددائی را انتخددددداب کن ددددد کددددده آلدددددودگی هدددددوا کدددددم باشددددد .
.۱۱
 .۱۲بههنگام دوی ن عی کن هوا را از ب نی گرفته و از دهان خارج کن .
محاسبه وزن مناسب

BMIچگونه محا به می شود؟
محا به وزن ای ه آل روش های متفاوأی دارد .یکی از اده أرین و مدؤثرأرین روش هدا  ،ا دتفاده از "شداخص أدوده
ب نی" یا  BMIا  BMI .یا شاخص أوده ب نی از اصاالحات معروف علم أغییده ا د  .شدما بو د له  BMIمدی أوان د
ب ان که آیا از لحاظ وزنی در مح وده الم قرار داری  ،دارای اضدافه وزن بدوده و آیدا چدا هسدت ؟ افدراد چدا در
معر خارات ابتال به بس اری از ب ماری های قلبی و عروقی  ،فشار خون  ،دیاب و ذ ره قرار دارند  .فدردی کده دارای
به راحتی می أوان با یک رایم منا ب به مح وده الم وزنی بازگردد .بدا ایدن روش ،شدما وضدع
اضافه وزن ا
وزنی خود را أع ن می کن و در می یاب که در ک ام گروه قرار داری .
اگر وزنتان (بر حسب ک لوگرم) را بر مجیور ق أان (بر حسب متر) أقس م کن ع د حاصل را  BMIگوین .
مجیور ق ÷ وزن = BMI
مثال :ق ( ۱7۷9 :متر)  ،وزن ۷۷ :ک لوگرم ۷۷÷ )۱7۷9*۱7۷9(=۲۰
یعنی شاخص وزنی  ،ع د  ۲۰می باش .
جدول مقايسه ای: BMI

BMIکمتر از  ۱9یعنی کمبود وزن داری و الذر هست .
BMIب ن  ۱9أا  ۲۲یعنی وزن طب عی داری و در مح وده الم وزنی هست .
BMIب ن  ۲۲أا  ۳۱یعنی مق اری اضافه وزن داری .
BMIب ش از  ۳۱یعنی چا هست .
با أحل ل مناقی فرمول باال BMI ،به دو فاکتور ا ا ی وزن و ق بستگی دارد .با افزایش وزن  BMIن دز افدزایش مدی
یاب ولی با افزایش ق  BMIبه مق ار زیادی (مقسوم مجیور) کاهش می یاب  .حال چون امکان افزایش ق ن سد  ،د
برای ر ن به  BMIمالوب بای وزن را کاهش داد .همانگونه که در بخشهای دیگر أوض ح داده ش  ،وزن با ن راباه
مستق م دارد .با باال رفتن ن در افراد الم  ،عموما حجم أوده های چربی زیاد ش ه و وزن افزایش م اب .
ج ول مقایسه ای  BMIمالوب برای گروه های نی مختلف:
21 = BMIمالوب  ،برای گروه نی ب ن  ۱۷أا .۱9
22 = BMIمالوب  ،برای گروه نی ب ن  ۱9أا .۲۰
23 = BMIمالوب  ،برای گروه نی ب ن  ۲۰أا .۳۰
24 = BMIمالوب  ،برای گروه نی ب ن  ۳۰أا .۰۰
25 = BMIمالوب  ،برای گروه نی ب ن  ۰۰أا .۲۰
26 = BMIمالوب  ،برای گروه نی ب ن  ۲۰أا .۶۰
27 = BMIمالوب  ،برای گروه نی ب ن  ۶۰به باال.
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در مثال فو  ،اگر ن را  ۳9در نظر بگ ریم  ،متوجه م شویم که  BMIمالوب برای این ن با أوجه بده جد ول فدو
 ۲۰ا و چون با فرمول ن ز به هم ن ع د ر یم  ،فرد  BMIمتنا ب ن خود را دارد و در الم کامدل وزندی
به ر می برد.
از ج ول فو متوجه می شویم که با باال رفتن ن  BMI ،مالوب ن ز افزایش می یاب  .هماناور کده قدبال گفتد م در
ن ن باال حجم باف عضالنی در ب ن  ،کم کم أحل ل رفته و چربی افزایش می یاب  .از آنجا که با افزایش دن عضدالت
می بایس چده
أحل ل می رود لیا وزن کم می شود و از ویی چربی ب ن زیاد ش ه و باعث افزایش وزن می گردد.
کارکرد؟
جواب این ا که ما بای همگام با افزایش ن جلوی کاهش ش ی حجم عضالنی را بگ ریم و أا هر دنی کده بد ن
أوان داشته باش عضله ازی کن م و از آنجا که جرم حجمی باف عضالنی نسب به چربدی حد ود  ۳برابدر ا د د
م توان أنا ب افزایش  BMIمالوب را حفظ کرد.
که چرا  BMIمالوب مهم ا ؟؟؟؟
حال شای بپر
در ا خ به این وال ناگزیریم وارد بحث بس ار مهمی که آن را ل ارأباطی المتی و أغییه نام ه اند  ،شدویم ،کده
آن أعریف وزن مالوب ا .
چگونه وزن ای ه ال را محا به می کنن ؟
شای شما به چن متخصص أغییه مراجعه و أعجب کن که چرا نظراأشان در مورد وزن مالدوب شدما کمدی بدا هدم
اختالف دارد .دل ل این امر آن ا که در کتب مرجع دانشمن ان ،فرمولهای متفاوأی ارایه گشدته و اهدل فدن ن دز بدر
حسب عالقه و أجربه خود یکی از روشها را در محا به وزن مالوب دنبال می نمایند  .أوصد ه مدی کدنم هرگدز دنبدال
ر ن به ع د خاصی بعنوان وزن مالوب نباش  ،زیرا این فقط یک مرجع ق ا ا د و وزن اید ه آل مدی أواند بده
هزاران فاکتور بستگی داشته باش که در هر فرد متفاوت ا  .به هم ن دل ل هم دانشمن ان فقط ق و در مدواردی قد
و ن را در فرمول محا به وزن مالوب وارد کرده ان  .ما در اینجا دو روش معمول برای محا به وزن ای ه ال را أوض ح
خواه م داد .با أوجه به فرمول باال که با در نظر گرفتن ج ول فو خواه أوانس بر ا ا فرمول وزن ای ه آل خود را
به د آوری .
دق داشته باش که با باال رفتن ن بای هر چه ب شتر مراقب اضافه وزن خدود باشد و بدا أغییده صدح ح و ورزش
م اوم اجازه ن ه که ماه چه هایتان أحل ل رفته و چربی ب ن افزایش یاب  .با روی از رایم ذیایی و ورزش متنا دب
با ن خواه أوانس به وزن ای ه آل خود بر  .أوجه داشته باش که دروی از رایدم ذدیایی بد ون ورزش کدردن
خود دارای خارات بس ار زیادیس .
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