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 مقدمه .1

فرد در طول زندگی باشد اما گاهی اوقات امکان  هایتجربه ترینمثبتیکی از  تواندمیورزشی  هایتمرین

با  .به سر میبرندخانه افراد در  با شیوع ویروس کرونا اکثراین روزها  .وجود ندارداشگاه رفتن برای فرد ب

در  .است فعالیت های روزانه و روتین بسیاری از ما دچار تغییر شده مشاغلتعطیلی مدارس و شرکت ها و 

واند تیزشی مشود، فعالیت ورحوصلگی میباعث کرختی و بیو یک جانشینی شرایطی که خانه ماندن 

 عالوه بر تناسب .ورزش کردن مزایا و فواید بسیاری برای بدنمان دربردارد .آور باشدو نشاط بخشروحیه

باعث تقویت قلب و عروق، تقویت استخوان ها، تقویت خلق خو، آرامش اعصاب،  تواندمیاندام و کاهش وزن 

 .تقویت سیستم ایمنی و تقویت حافظه شما نیز شود

دهد کسانی که به صورت مداوم ورزش می کنند شانس ابتال به عفونت های تنفسی مثل تحقیقات نشان می 

ورزش در حد تعادل به تقویت عملکرد سلول های  .در آنها تا نزدیک یک سوم کاهش می یابد سرماخوردگی

 .می کند اتفاق می افتد را کنترل ...سیستم ایمنی بدن کمک می کند و تغییرات هورمونی که در اثر استرس و 

رس میزان است ثابت شده است که نرمشهای مداوم روزانه موجب کاهش اضطراب، افسردگی، تنظیم وتعدیل

 .ش دید مثبت تری نسبت به زندگی( می شود)پیدایی وحتی تغییرات شخصیت

نا نباشیم شاید خیلی با ورزش آش .در روزهای قرنطینه خانه را به باشگاه ورزشی تبدیل کنیمپس بد نیست که 

که باتوجه به این .و انرژی را به خودمان بازگردانیمروحیه های ساده با ورزشاما باید دست به کار شویم و 

ا هایی که متناسب بها محدود است، باید سمت ورزشنشین هستند و فضای آپارتماناغلب مردم آپارتمان 

مطالبی که در ادامه آورده شده به شما کمک میکند  .محیط و فضاهایی است که در اختیار داریم، حرکت کنیم

 .که این دوران را هوشمندانه سپری کنید
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 عوارض ناشی از کم تحرکی 

و ند یها انسان بدون نیاز به تحرک، عرق ریختن و یا حتی ایستادن، پشت میز می نشبه لطف فناوری، میلیون 

زندگی مدرن ویژگی های خود را به ویژه بر ساکنان  .دبسیاری از نیازهای کاری روزانه خود را برطرف می کن

و  کارکنانشهرها تحمیل کرده است، به طوری که در پایان ساعات کاری یا آموزشی روزانه نیز بسیاری از 

دانش آموزان میز خود را ترک کرده و با کمترین میزان تحرک و یا پیاده روی، برای رسیدن به منزل از 

جالب این که راحتی زندگی مدرن روی دیگری هم دارد و در نهایت به قیمت سالمت  .خودرو استفاده می کنند

ستن های طوالنی مدت را کشیدگی مهره برخی از عوارض کم تحرکی و نش .و چه بسا زندگی ما تمام می شود

های گردن، شانه درد و پشت درد، آسیب به دیسک کمر، پوکی استخوان ها و کندی عملکرد مغز عنوان کرده 

 .ندا

 کشیدگی مهره های گردن***

افرادی که بیشتر زمان نشستن خود را در پشت میز کار سپری می کنند، مدام گردن خود را برای تایپ کردن 

سمت صفحه کلید رایانه خم می کنند و یا برای صحبت کردن با تلفن در حین کار کردن، گوشی تلفن را با به 

کمک شانه و سر خود به گوش خود می چسبانند، این عوامل همگی باعث کشیدگی مهره های گردن و از بین 

 .رفتن تعادل دائمی آنها می شود

 

 شانه درد و پشت درد***

از دیگر عوارض نشستن طوالنی مدت است زیرا در این حالت بار اضافی بر عضالت شانه درد و کمر درد 

 .شانه، پشت و به ویژه عضله ذوزنقه یا تراپزیوس که گردن را به شانه ها متصل می کند، وارد می شود

 

 آسیب به دیسک کمر***

 طوالنی مدت، عضلهدر نشستن  .فرادی که زیاد می نشینند، در معرض خطر فتق دیسک کمر قرار دارندا

  .پسواس که از حفره شکمی می گذرد، منقبض می شود و ستون فقرات فوقانی را به جلو می کشد

همچنین وزن باالتنه به جای اینکه بر کل ستون فقرات وارد شود دائما بر استخوان های نشیمنگاه وارد می 

 .این عوامل همگی موجب صدمه دیدن دیسک کمر می شود .شود
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 شدن استخوان ها پوک***

پوک شدن استخوان ها از دیگر عوارض نشستن طوالنی مدت است، فعالیت هایی مانند راه رفتن و دویدن 

ندان افزایش دانشم .باعث می شوند که استخوان های باسن و باالتنه مستحکم تر، پر چگالی تر و قویتر شوند

 .دموارد پوکی استخوان ها را به فعالیت نداشتن نسبت می دهن

 

 کند شدن عملکرد مغز***

حرکت عضالت باعث پمپاژ خون تازه و .کند شدن عملکرد مغز از دیگر عوارض نشستن طوالنی مدت است

اکسیژن در سراسر مغز و آزاد سازی مواد شیمیایی می شود که عملکرد مغز و حالت روحی را تقویت می 

 .اما نشستن طوالنی مدت همه فعالیت های بدن از جمله عملکرد مغز را آهسته می کند .کنند

  

 نشستن طوالنی مدت سبب تورم پاها می شود ***

ی زمانی که پاها آویزان م .دشون به سمت پاها و تورم آنها می سبب انتقال مایعات بدنشستن طوالنی مدت 

به سمت خود می کشد و ادامه این روند در نهایت سبب تورم پاها ماند، عروق پاها آب بدن را بیش از اندازه 

 .می شود

که افراد هنگام استراحت دراز بکشند و زمانی که مجبورند به  شودبرای پیشگیری از ورم پاها توصیه می  

 .مدت طوالنی روی صندلی بنشینند پاهای خود را روی میز یا صندلی دیگری قرار دهند

  

 کلیهتشکیل سنگ  ***

از سوی دیگر، متخصصان اورولوژی بی تحرکی و ورزش نکردن و یا مشاغلی را که نیاز به نشستن طوالنی 

 .دارد، در تشکیل سنگ کلیه بسیار موثر می دانند

بی تحرکی، نشستن طوالنی مدت، مصرف مواد غذایی نامناسب و مصرف اندک مایعات، در ابتال به سنگ  

ین شیوع ا و درصد از جمعیت ایران به نوعی درگیر مشکل سنگ کلیه هستند 01هشت تا  .کلیه موثر هستند

  .بیماری در کشور بسیار باال است
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 سال 01دو برابر شدن احتمال از کار افتادگی در افراد باالی  ***

سال به ازای هر ساعت نشستن و بی تحرکی، با دو  01همچنین تحقیقات اخیر نشان می دهد که افراد باالی 

حتی افرادی که در روز حدود یک ساعت فعالیت  .رابر شدن احتمال ناتوانی و از کار افتادگی روبرو می شوندب

 .ورزشی دارند، از این قاعده مستثنی نیستند و صدمه حاصل از نشستن برای همه افراد به یک میزان است

  

 ابتال به بیماری های کبدی ***

شد، آمده است که کاهش احتمال ابتالی افراد به بیماری کبدی با میالدی منتشر  2102در گزارشی که سال 

این موضوع به ویژه در میان زنان شایع تر است، به طوری که اگر  .کمتر نشستن آنان ارتباط مستقیم دارد

 .درصد خطر بیماری کبدی مزمن در آنان پایین می آید 01آنها در زمان کار سه ساعت کمتر بنشینند، 

  

 بی تحرکی و فقدان فعالیت بدنی با ابتال به سرطانارتباط ***

نتیجه مطالعه ای که به تازگی انجام شد، نشان می دهد زنانی که بیش از شش ساعت در روز را به صورت 

ساعت می نشینند با افزایش خطر ابتال به سرطان  0نشسته سپری می کنند نسبت به زنانی که در روز کمتر از 

درصدی خطر ابتال به برخی سرطان ها از  01همچنین افزایش  .خون روبرو هستند سینه، تخمدان و سرطان

جمله سرطان آندومتر )مخاط رحم(، ریه و حتی روده بزرگ به عنوان یکی از نتایج دو ساعت نشستن بی وقفه 

 .برآورد شده است

  

 افزایش خطر بروز حمله قلبی***

درصد افزایش می دهد و خطر بروز  51تقریبا حدود  نشستن طوالنی مدت خطر مرگ ناشی از هر علتی را

درصد افزایش می  025مشکالت مرتبط با بیماری قلبی عروقی مانند درد قفسه سینه و یا حمله قلبی را حدود 

 .دهد

 آسیب دیدن سالمتی روان ***

 2102در یک نظرسنجی در سال  .اساسا عوارض کم تحرکی منحصر و محدود به مشکالت جسمی نیست

یالدی مشخص شد که زنانی که شرایط کاری آنها اقتضا می کند زیاد بنشینند، سالمت روان ضعیف تری م

 .دارند
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همچنین مطالعات انجام شده نشان می دهد که استرس در میان کسانی که کم تحرک هستند، اعم از این که 

صرف تماشای تلویزیون و یا کار در محل کار به ناچار مدت طوالنی می نشینند و یا در منزل زمان زیادی را 

 .با رایانه می کنند، افزایش می یابد و این امر سالمت روان آنها را تحت تاثیر قرار می دهد

  

 افزایش خطر مرگ نابهنگام***

عالوه بر تمامی اختالالت و بیماری های مرتبط با کم تحرکی، افرادی که هر روز ساعات طوالنی را به صورت 

رایانه و یا تلویزیون سپری می کنند، خطر مرگ نابهنگام را پیش رو دارند و در ارتباط با  نشسته رو به روی

 .این افراد، ورزش نیز تاثیر چندانی ندارد

تبعات منفی کم تحرکی به حدی است که محققان مضرات آن را برای سالمتی بیشتر از مصرف سیگار می 

بررسی هایی که به عمل آوردند، به این نتیجه رسیده اند که محققان کالج قلب و عروق قلب آمریکا با  .دانند

 .به ازای هر یک ساعت نشستن دو ساعت از طول عمر انسان کم می شود

براساس گزارش این پژوهشگران، افزایش احتمال ابتال به بیماری قلبی، چاقی، دیابت و حتی مرگ زودهنگام از 

  .تبعات کم تحرکی است

  

 دگیکاهش امید به زن ***

میالدی انجام شد که  2100مطالعه ای در سال  .در کل، کم تحرکی کاهش امید به زندگی را موجب می شود

دقیقه ای امید به زندگی در  22سال با کاهش  25نشان می دهد هر ساعت تماشای تلویزیون در افراد باالی 

 .ارتباط است

  

 مدتراهکارهایی برای کاهش خطرات ناشی از نشستن طوالنی ***

با توجه به انبوه عوارض کم تحرکی، اجتناب از این عوارض پاره ای تغییرات را در شیوه زندگی می طلبد، اما 

راه حل ساده و اولیه برای کاهش خطرات ناشی از نشستن طوالنی مدت را می توان اساسا در کمتر نشستن و 

 .تحرک بیشتر به هر صورت، خالصه کرد

زمانی که فرصتی برای فکر کردن پیدا می کنید به جای اینکه بنشینید، راه بروید و فکر در این راستا، می توان 

 .کنید
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 .همچنین زمانی که با تلفن صحبت می کنید و یا غذا می خورید به جای اینکه بنشینید، بایستید

ستفاده ا اگر مدت زمان زیادی را پشت میزهای کار سپری می کنید، سعی کنید که از یک میز کار ایستاده

 .کنید

به جای اینکه با همکاران خود در یک اتاق کنفرانس جلسه بگذارید، صحبت های خود را در حین راه رفتن 

 .انجام دهید

 .بعد از مدتی نشستن پاهای خود را بکشید یا از جای خود بلند شده و کمی حرکات کششی انجام دهید

 .برخاسته و راه برویدبعد از هر یک ساعت نشستن مدتی را از جای خود 

مطالعه جدید محققان آمریکایی نشان می دهد که دو دقیقه پیاده روی در ساعت خطر مرگ زودهنگام ناشی 

محققان در این مطالعه متوجه شدند که انجام فعالیت  .درصد کاهش می دهد 00از نشستن طوالنی مدت را 

ی از نشستن طوالنی مدت کافی نباشد، اما با های سبک مانند ایستادن ممکن است برای جبران خطرات ناش

 .افزودن دو دقیقه پیاده روی در ساعت به کارهای روزانه می توان این خطرات را تا حدودی جبران کرد

 .کیلو کالری در هفته می شود 411در این مطالعه آمده است که دو دقیقه پیاده روی در ساعت سبب سوخت 

ات ناشی از کم تحرکی ارائه می شود، نشستن روی اشیاء لرزان مانند توپ از راهکارهایی که برای کاهش خطر

های بزرگ ورزشی و یا حتی نشستن روی یک چهارپایه بدون پشتی است؛ نشستن روی این اشیاء باعث به 

 .فعالیت واداشتن ماهیچه های اصلی بدن می شود

خود  هنگام نشستن روی صندلی، پشت .راهکار دیگری که در این زمینه توصیه می شود، صحیح نشستن است

را صاف نگه دارید و کف پاهای خود را در نزدیکی بدن، صاف روی زمین قرار دهید تا حدود یک چهارم از 

 .وزن بدن را تحمل کنند

ه مطالعات نشان داده اند ک .راه رفتن به جای نشستن در هنگام تماشای تلویزیون نیز یک روش موثر است

عالوه بر  .ام آهسته موجب سوزاندن دو برابری کالری نسبت به زمان نشستن می شودحتی برداشتن یک گ

این، اگر در محل کار خود نمی توانید راه بروید و الزم است که کار خود را به صورت نشسته انجام دهید، پس 

 .از هر نیم ساعت از جای خود بلند شوید، اندکی راه بروید و دوباره بنشینید
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 یک جلسه تمرینیاصول کلی 

 رزشکارو سالمتی و حفظهارت ها یک جلسه تمرین اصول و قواعدی دارد که باعث پیشرفت و رشد تدریجی م

ه یک جلس .برنامه های ورزشی هفتگی، ماهانه و یا ساالنه از همین تمرین روزانه تشکیل می شود .شودمی

مه ریزی شده ورزشی برای افراد در جهت تمرین یکی از جزئی ترین و در عین حال کامل ترین مراحل برنا

 به اندازه ای از قابلیت های فردکنار هم چیدن این جلسات،  باتکامل و ارتقاء سطح آمادگی بدنی است که 

 زشکیپ مشکل چنانچه گیرد، قرار ارزیابی مورد باید آمادگی سطح تمرین شروع از قبل .درسجسمانی می 

  .گردد قطع باید تمرین درد، هرگونه بروز صورت دراحتیاط کنید و  دارد، وجود

چیزی فراتر از فعالیت معمول زندگی است و برای اینکه این انتقال و تغییر به بهترین  فعالیت ورزشی شروع

مرین گاهی افراد بدون گرم کردن تحالت صورت گیرد، بدن باید آمادگی جسمی و روانی کسب کند، متأسفانه 

 .درجه سانتی گراد دمای عمومی بدن می شود 2تا  5/0گرم کردن باعث افزایش  .ندنشروع می کورزش را 

در این حالت سرعت گردش خون باال می رود و اکسیژن بیشتری وارد عضالت می شود و کارآئی دستگاه 

شدیدتر  ای تمریناتمفاصل و عضالت و دستگاه های قلبی و عروقی بدن بر .های مختلف بدن افزایش می یابد

عمده  .دقیقه باشد 5نباید کمتر از و  دقیقه طول بکشد 01الی  5معموالً بایستی گرم کردن .ه می شودآماد

 هم است:ترین نتیجه گرم کردن دو مسئله م

 .آماده می شودی ورزشتمرین الف( بدن برای 

در واقع  .از پارگی عضالت جلوگیری می کند تمرینات کششیکمتر می شود، اجراء  صدمات ورزشیب( خطر 

ود در تمرینات کششی باید عضالت کشیده ش .نتهاء هر جلسه تمرین الزامی استتمرینات کشتی در ابتدا و ا

وع می رپس از آن تمرینات کشتی ش .و نباید آنقدر به بدن فشار آورد تا احساس درد و ناراحتی صورت گیرد

 .شود

عث خستگی شود و ذخایر انرژی را بیهوده کاهش آنچه الزم است به آن توجه گردد اینکه گرم کردن نباید با

همچنین فاصله گرم کردن و تمرین اصلی نباید بیش از چند دقیقه استراحت غیرفعال باشد، زیرا پیش  .دهد

  .از این مقدار تأثیر مفید گرم کردن از بین می رود



11 
 

  .شود می شروع کردن گرم از بعد اصلی تمرین

وفتگی ک و رفته تحلیل و خسته بدنی با ورزشکار که شود می آشکار زمانی کردن سرد اهمیتکردن:  سرد

، باعث دفع و کاهش سرد کردن بدندقیقه برای  05الی  5اختصاص  .به جلسه بعدی تمرین می آید عضالت

شامل  تواندمیسرد کردن بدن باید بسیار مالیم و نرم صورت گیرد و  .ید الکتیک در خون و عضله می شوداس

 .باشدمالیم  حرکات کششیدویدن های نرم و سبک 

 .کنید برنامه ورزش روزانه خود تبدیل می توانید آن را به ای آورده شده کهت ورزشی ساده احرکدر ادامه 

توانید بهبود قدرت عضالنی، روزه می 01با حداقل دو بار انجام این حرکات در هفته، پس از دوره زمانی 

 .استقامت و تعادل خود را مشاهده کنید

 

 در خانه تمرینات پایه برای گرم کردن بدن قبل از ورزش -1

نیز مانند گرم کردن جزء ضروریات هستند و با انجام دادن تمرینات کششی ، فشار از روی  حرکات کششی

عضالت شما برداشته می شود و این موضوع به شما کمک می کند که سوزش و آسیب دیدگی عضالت تان 

 در از احتمال آسیب دیدگی تواندمیطبق مطالعات انجام شده ، حرکات کششی و گرم کردن .کاهش پیدا کند

 .فرد جلوگیری کند

ین گرم کردن بدن شما باید ب .ی گرم کردن به شما معرفی می کنیمدر این قسمت یک روتین مناسب را برا

 .دقیقه طول بکشد 01تا  5

 دوی آرام .1

 .ثانیه حالت دویدن داشته باشید 01صاف بایستید و در همان جایی که ایستادید، 
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 پرش .2

بار انجام دهید و دستان خود را همزمان با هر کدام از پا ها  01تا  21پرشی را  کامال صاف بایستید و حرکات

 .به سمت باال و پایین بیاورید و هماهنگ باشید و در این حال مشت خود را هم سفت نکنید

 .ثانیه انجام دهید 01این حرکت را 

 

 ضربه پا به عقب .3

استید و پاشنه پا را به سمت کمر بیاورید ، انگار که می پاهایتان را به اندازه عرض شانه باز کنید و صاف ب

 .ثانیه انجام دهید 01خواهید با پاشنه به باسن خود ضربه وارد کنید و این کار را به مدت 

 تمرین دستان روی هوا .4

ور کج ط پا ها را به اندازه عرض شانه باز کنید و دستانتان را باالی سر بیاورید و هر دفعه یکی از پا ها را به

عقب بکشید و همزمان دو دست خود را به سمت باال بکشید و سپس با همان دستان کشیده مثل حالت اول 

 .ثانیه انجام دهید 01این کار را سه الی چهار بار به مدت  .بایستید

 

http://namnak.com/روش-گرم-کردن.p25051
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 باال آوردن زانو .5

ز پا ها زانوی خم شده یکی اصاف بایستید و شکمتان را به داخل بدهید و کمرتان را صاف نگه دارید و بعد با 

را باال بیاورید و سپس دست مخالف را به سمت جلو بکشید و پا را پایین بیاورید و پای دیگر را با دست 

  .ثانیه تکرار کنید 01مخالف باال بیاورید و این حرکات را 

 خم شدن با پاهای صاف .6

، پایین خم شوید و سعی کنید که با دست راستکامال صاف بایستید و پا ها را کمی فاصله دهید و به سمت 

س بعد این کار را برعک .انگشت پای چپ را لمس کنید و زانوی شما در حین این حرکت هرگز نباید خم شود

 .هم انجام دهید

 .ثانیه انجام دهید 01این مرحله را به مدت 

 ضربه پا به سمت جلو .7

خود را خم کنید و کف دست و مچ را بپیچید و مچتان را صاف بایستید و پوزیشن بوکس را بگیرید و آرنج 

درجه به سمت باال بیاورید و بعد آرام به سمت  01به سمت باال ببرید و سپس هر کدام از پا ها را با زانوی 

 .جلو صاف کنید و با دستانتان مثل ضربه های بوکس، مشت بزنید

 .ثانیه انجام دهید 01این تمرین را به مدت 

 چرخش شانهتمرین  .8

بار تکرار کنید و سپس  01صاف بایستید و شانه هایتان را بدون هیچ حرکت اضلفی بچرخانید و این کار را 

 .جهت چرخش را تغییر دهید

 .ثانیه انجام دهید 01ر را به مدت این کا
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 خم کردن زانو .9

ا حدودا جلو بکشید و زانوها رصاف بایستید و کمی پاها را از هم فاصله دهید و بعد دستانتان را صاف به سمت 

ثانیه  01سانتیمتر خم کنید و باسنتان را به عقب بدهید و دوباره صاف بایستید و این حرکات را به مدت  01

 .انجام دهید

 در خانه  تمرینات کششی قبل از ورزش

 

بل از شروع قدر این قسمت تمرینات کششی را به شما معرفی می کنیم که پایه حرکات ورزشی هستند و باید 

 .دقیقه آن را انجام دهید 01تا  5ورزش به مدت 

 چرخش دست ها .1

صاف بایستید و دستانتان را از دو طرف کامال باز کنید و آن ها را بکشید و شل نگه ندارید و سپس مانند 

 .ثانیه انجام دهید 01کشیدن دایره، آن را بچرخانید و این کار را به مدت 

 

 

http://namnak.com/روش-گرم-کردن.p25051
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 کشیدن بازو .2

ز ا ه دیگر را به سمت خود بیاورید و بایستید و پا ها را از هم فاصله دهید و با هر دست، دست خم شدصاف 

 .ثانیه آن را انجام دهید 01پشت آرنج، آن را بکشید و این کار را بین دست ها تعویض کنید و 

 کشیدن دست ها به عقب .3

 را به سمت عقب بکشید و قفل انگشتان را از هم صاف بایستید و پا ها را کمی از هم فاصله دهید و دستانتان

 .باز کنید و بازوها را به سمت عقب بکشید

هم اگر احساس خستگی داشتید کمی استراحت  01می توانید بعد از  .ثانیه انجام دهید 01این کار را به مدت 

 .کنید

 

 کشش بدن به سمت بغل .4

و سپس باال تنه خود را به یک سمت خم کنید و این کار را  باز کنید 1صاف بایستید و پاهایتان را مانند عدد 

 .در جهت مخالف نیز انجام دهید

http://namnak.com/روش-گرم-کردن.p25051
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  .ثانیه این حرکت را ادامه دهید 01

 کشش تا مچ پا .6

مطمئن  .صاف بایستید و پا ها را کمی از هم فاصله دهید، کمی خم شوید و با کف دست، مچ پایتان را بگیرید

ثانیه  01ثانیه حفظ کنید و بعد از  01باشید که پاهایتان به اندازه کافی کش آمده است و این وضعیت را 

 .ثانیه بعدی را ادامه دهید 33صاف شوید و بعد 

 نگه داشتن پاشنه پا .7

ین پوزیشن اصاف بایستید، پای راست را از عقب به سمت باسن تان ببرید و با دست پاشنه پا را نگه دارید و 

 .ثانیه حفظ کنید و بعد پایتان را تغییر دهید 21را به مدت 

 .ثانیه طول بکشد 01به طور کل این تمرین باید 

 کشش پا در حالت نشسته .8

 .پاهایتان را صاف بکشید و بنشینید و بعد پای راست را زیر سینه خم کنید و پای چپ را صاف نگه دارید

پ خم کنید و حال پای خود را عوض کنید و سپس می توانید این کشش سپس بدن خود را به سمت پای چ

 .ثانیه حفظ کنید 01را با هر دو پای صاف انجام دهید و سعی کنید هر پوزیشن را به مدت 

می توانید چند تمرین را با هم ترکیب کنید و بهترین آن را انتخاب کنید و یک روتین ثابت همیشگی برای 

 .گرم کردن داشته باشید
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 ات در خانهبدنه اصلی تمرین. 2
حرکت اصلی را برای بدنه اصلی تمرین  01بعد از گرم کردن باید تمرینات اصلی را شروع کنید. در ادامه 

 می توانید مشاهده کرده و انجام دهید. 

 

 گز. الن1

به چالش انداختن تعادل بدن، بخش مهمی از تمرینات ورزشی منظم به شمار 

 کشد، قدرت پا و، حفظ تعادل را به خوبی به چالش میزالنگرود. حرکت می

 شود.باسن را افزایش داده و باعث ارتقاع عملکردهای حرکتی بدن می

ها را در دو طرف بدن قرار پاها را به اندازه عرض شانه باز کرده و دست

 دهید.

 ا زمانی که ران پا به موازات زمینبا پای راست یک قدم به جلو بردارید و زانوی پای راست خود را خم کنید ت

 قرار گیرد. اطمینان حاصل کنید که زانوی راستتان از انگشتان همان پا جلوتر نباشد.

 پای راست خود را صاف کنید و به موقعیت اولیه بازگردید. این عمل را با پای چپ هم تکرار کنید.

 بار انجام دهید. 01این حرکت را برای سه ست و هر ست 

 ا. شن2

 ترین و در عین حال به دلیل تعداد عضالتیحرکت شنا یکی از ابتدایی

شوند، یکی از مؤثرترین حرکات وزنی بدن که برای انجامش درگیر می

 است.

دستها را روی زمین قرار دهید و پاها را نیز به صورتی روی زمین 

بگذارید که بدن در راستای یک خط صاف قرار بگیرد، اسم این حالت 

 ها به سمت عقب و گردن صاف باشد.است. باید ستون فقرات صاف، شانه پالنک
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کرد،  تان زمین را لمسآرنج خود را خم کنید و بدن را تا سطح زمین، پایین بیاورید. هنگامی که قفسه سینه

آرنج را صاف کنید و به باال برگردید. تمرکز کنید که در حین انجام حرکت، آرنج را نزدیک به بدن خود 

 دارید.گهن

وانید تاگر نمی پذیر است، انجام دهید.این حرکت را برای سه ست و هر بار به هر تعدادی که برایتان امکان

زمین قرار  توانید زانوهای خود را روید، میاین حرکت شنا را به صورت استاندارد خود به خوبی انجام دهی

 مرین استفاده خواهید کرد.دهید و خیالتان راحت باشد که همچنان از مزایای این ت

 . اسکوات3

ذیری پدهد و همچنین باعث افزایش انعطافحرکت اسکوات قدرت پایین تنه و ستون فقرات را افزایش می

رگیر ترین عضالت بدن را دشود. از آنجایی که این حرکت برخی از بزرگقسمت پایینی کمر و باسن نیز می

 گردد.میکند، باعث کالری سوزی بیشتری نیز می

ها را کنار صاف بایستید و پاها را بیشتر از عرض شانه باز کنید، دست

 بدن نگه دارید.

ستون فقرات را ثابت و قفسه سینه و چانه را به سمت باال نگهدارید. 

باسن را به سمت عقب ببرید و زانوهایتان را خم کنید گویی روی صندلی 

 اید.نشسته

با  ای پایین بیایید که ران پا موازیاخل یا بیرون خم نشده باشند، تا اندازهمطمئن شوید که زانوها به سمت د

ها را جلوی خودتان و در وضعیتی که راحت هستید، نگه دارید. برای مدت یک سطح زمین قرار گیرد. دست

 ثانیه مکث کنید، سپس پاهای خود را صاف کنید و به موقعیت اولیه بازگردید.

 بار تکرار کنید. 21ا برای سه ست و هر ست این حرکت ورزشی ساده ر
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 . پرس دمبل در حالت ایستاده و باالی سر4

، کند، برای افراد شاغل بسیار مناسب استهای ترکیبی که از مفاصل و عضالت چندگانه استفاده میتمرین

رزشی رکت وشود. پرس ایستاده باالی سر، یک حزیرا در یک تمرین از چندین قسمت بدن کار کشیده می

ی هاتوانید برای شانهاست که میساده و عالی

زمان پشت و ستون خود انجام دهید زیرا هم

 کند.فقرات را درگیر می

یک جفت دمبل سبک بردارید. بایستید و پاها 

را جفت و به به اندازه عرض شانه باز کنید. 

ها را باالی سر ببرید به صورتی که بازوها وزنه

 گیرند. موازی زمین قرار

ا به ها رستون فقرات را ثابت نگهدارید و دست

سمت باال فشار دهید تا کامالً باالی سر قرار 

 گیرند. سر و گردن خود را ثابت نگه دارید.

پس از یک مکث کوتاه، آرنج خود را خم کنید و وزنه را پایین بیاورید تا جایی که دوباره بازوها به موازات 

 زمین برسد.

 بار تکرار کنید. 02برای سه ست و هر ست این حرکت را 

 برای انجام این حرکت در خانه می تواند از دو عدد بطری آب معدنی استفاده کنید.  کته:ن

 . برپی5

حرکت برپی یکی از حرکات بسیار مؤثر برای تمام بدن است که 

موجب برانگیختگی آن برای استقامت قلبی عروقی و قدرت عضالنی 

 شود.می
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 ها را کنار بدن قرار دهید.بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید. دست

جلوی بدن نگهدارید و حرکت اسکوات را انجام دهید. دستتان را روی زمین قرار دهید و پاها  ها را دردست

 یک حرکت شنا بروید. را صاف به سمت عقب ببرید.

به سمت باال بیایید، بپرید و دستان باز خود را از پشت به سمت عقب ببرید. پاها را در حین پرش، تا نزدیکی 

 ها عقب ببرید.دست

 د، بازوها را باالی سر ببرید و بپرید.صاف بایستی

 بار تکرار کنید. 01این حرکت را برای سه ست و هر ست 

 

 

 . پالنک یک طرفه6

یک بدن سالم به ستون فقرات قوی نیاز دارد، پس حرکات 

متمرکز بر ستون بدن مانند پالنک یک طرفه را نادیده نگیرید. 

ای را به گونهروی ارتباط مغز و عضالت متمرکز شوید و حرکت 

د روی تشک و به طرف چپ بدن دراز بکشی کنترل کنید که آن را به طور کامل و مؤثر به سرانجام برسانید.

و پای راست را روی پای چپ قرار دهید آرنج دست چپ را روی زمین قرار دهید و بدن را به سمت باال 

 بکشید به صورتی که آرنج درست زیر شانه قرار گرفته باشد.

فقرات را صاف کنید و باسن و زانوها را باالی زمین نگه دارید. در این وضعیت بدن باید روی یک خط  ستون

 صاف قرار گرفته باشد.

 بار برای هر سمت بدن تکرار کنید. 05-01این حرکت را برای سه ست و هر ست 

 

 



21 
 

 . دراز و نشست7

شاید تصور کنید که حرکت دراز و نشست بسیار ابتدایی است، 

باید بدانید که این حرکت یک تمرین مؤثر برای تمرکز ولی 

روی عضالت شکمی است. اگر در قسمت پایینی کمر خود دچار 

مشکل هستید، حرکت کرانچ را انجام دهید. به این صورت که 

 کنید.ها را از روی زمین بلند میفقط قسمت باالیی باالتنه و شانه

ها را پشت سر م کنید، کف پا را روی زمین قرار دهید و دستبه پشت روی زمین دراز بکشید، زانوها را خ

 بگذارید.

کف پا را محکم روی زمین نگه دارید، سر را از روی زمین بلند کنید و تا ستون فقرات ادامه دهید. در حین 

 باال آمدن گردن خود را به سمت بیرون فشار ندهید.

مت عقب ها به پا رسید، همچنین حرکت را به سزمانی که سینه

 برگردید تا به وضعیت اولیه برسید.

 بار تکرار کنید. 05این حرکت را برای سه ست و هر ست 

 . پل باسن8

 شود.گیری باسن هم میکند و باعث فرمحرکت پل باسن به طور مؤثری روی عضالت پشت بدن کار می

 ها را صاف کنارقرار دهید و دستبه پشت روی زمین دراز بکشید، زانوها را خم کنید، کف پا را روی زمین 

 بدن قرار دهید به صورتی که کف دست روی زمین باشد.

های پا را فشار دهید و باسن را از روی زمین بلند کنید. در این پاشنه

ا دو برای یک ت حالت قسمت پشت ران و باسن را منقبض نگه دارید.

 ثانیه در باال مکث کنید و سپس به وضعیت اولیه برگردید.

 بار تکرار کنید. 02-01این حرکت را برای سه ست و هر ست 
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 . کرانچ9

 .کرانچ یکی از موثرترین حرکات برای چربی سوزی و تقویت عضالت شکم است

زانوها را خم کرده و کف پاهایتان را به هم چسبیده روی زمین قرار دهید.  .کمر دراز بکشیدبه روی زمین 

 (.دیدر زیر پاها یک زاویه نود درجه بین مفصل ران با تنه بسازتوانید با قرار دادن سکویی )می

شانه ها را از  .ها یا به صورت ضربدری روی سینه قرار دهیددست ها را پشت سر )قالب شده(، پشت گوش 

کمر در تماس با زمین باشد و در  .زمین به سمت لگن خاصره بلند کرده و سینه را به طرف جلو حرکت دهید

 .ز زمین جدا نشودحین حرکت ا

 زمان با پایین بردنهم .پس از مکثی کوتاه شانه ها را به سمت عقب پایین آورده به وضعیت شروع باز گردید

باالتنه، بازدم داشته  ده و با باال آوردنباالتنه، عمل دم را انجام دا

 .باشید

 باال بردن دست و پای مخالف  .13

دست ها و زانوها روی زمین چهاردست و پا بنشینید، کف حالت  به

 و پای مخالف را از بدن دور کنید.به آرامی دست  باشند.

سپس دست و پای مخالف را به وضعیت قبلی برگردانید و حرکت 

 .کنیدر ا با دست و پای دیگر تکرار

 .پس از مکثی کوتاه به وضعیت شروع باز گردید

 کنید.بار تکرار  02-01این حرکت را برای سه ست و هر ست 

 

 در خانهسرد کردن  -3

 .کنیمبرخی از حرکات کششی معمول و مناسب بعد از ورزش را در زیر بیان می
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 کشش ستون فقرات -0

کت عالوه این حر .یکی از حرکات کششی مناسب بعد از تمرینات و حرکات ورزشی کشش ستون فقرات است

وارش ر و لگن و همچنین تحریک سیستم گپذیری قسمت تحتانی کمبر صاف شدن ستون فقرات باعث انعطاف

 .برای انجام این حرکت کششی مراحل زیر را دنبال کنید .شودمی

 به پشت بر روی زمین دراز بکشید. 

 ها را در باالی سر قرار دهیدبازوها و دست. 

  حساس انوک انگشتان پا تا نوک انگشتان دست را بر روی زمین و در راستای بدن دراز کرده و بکشید تا

 .های کمرتان به وجود آیدکشیدگی و فاصله بین مهره

 

 کشش ستون فقرات

 کشش همسترینگ -2

انجام تمرینات کششی با توجه به اصول سرد کردن بدن ورزشکاران که کشش در نقاط مهم بدن است بر 

به بهبود گرفتگی و درد مربوط به قسمت تحتانی کمر کمک خواهد  .شودروی این عضله همسترینگ انجام می

 .صورت زیر استروش صحیح حرکت کشش همسترینگ به .کرد

 ای که پاها در راستای بدن قرار گیرندگونهبه پشت بر روی زمین دراز بکشید به. 

 دهیمپای چپ را خم کرده و کف آن را بر روی زمین قرار می. 
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 داریمدرجه با بدن( نگه می 01ز روی زمین بلند کرده و در حالت عمود به زمین )زاویه اکنون پای راست را ا. 

 ها را در قسمت پشت عضله ران یا ساق پای راست قرارداده و آن را با فشاری مالیم به سمت حال دست

زمین  روی گونه فشار و با آرامش کامل بردر این شرایط سر و گردن باید بدون هیچ .کنیمسینه هدایت می

 .قرار گیرند

 ثانیه در این وضعیت بمانید و نفس  01تا  01به مدت  .توانید کمی فشار را بیشتر کنیددر صورت تمایل می

 .عمیق بکشید

 پس از پایان این حرکت پاها را عوض کرده و مجدداً این تمرین را تکرار کنید. 

 

 همسترینگکشش عضالت 

 کشش عضالت همسترینگ

 ران سر چهار عضالت کشش -0 

با انجام حرکات کششی بر روی عضالت چهار سر  .از اصول سرد کردن بدن ورزشکاران کشش در پاها است

 پذیری عضالت ران و باسن کمکتوان بدن را در وضعیت تعادل و باالنس قرارداد و به افزایش انعطافران می

 .مراحل اجرای این حرکت به شرح زیر است .کرد
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  کنید تا پیشانی روی آن قرارداده شودبکشید و دست راست را خمبه روی شکم دراز. 

 پای چپ را خم کرده و دست چپ را بر روی سینه آن قرار دهید. 

 اکنون سعی کنید کف پای راست را به باسن بچسبانید. 

  ثانیه در این وضعیت بمانید 01تا  01شدت کشش را کمی بیشتر کنید و به مدت. 

 ا برای پای مخالف نیز انجام دهیدحال دقیقاً همین حرکت ر. 

  انجام دهید.  توانید همانند شکل زیر هر دوپا را باهممی 

 

 کشش عضالت چهار سر ران

 کشش عضالت شانه و قفسه سینه -4

پذیری شانه و سینه، مانع درد و گرفتگی این عضالت توان با طی کردن مراحل زیر عالوه بر افزایش انعطافمی

 است به آرام شدن کشش در قفس سینه که چهارمین حرکت از اصول سرد کردن بدن ورزشکاران .نیز شد

 .کندضربان قلب کمک می

 صاف بایستید و هر دودست را پشت کمر قرار دهید. 

 ها را در هم قالب کنیدکرده و انگشتان دستها را نیز صافشانه. 
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 ثانیه در این  01حدود  .ها و قفسه سینه فشار وارد شودها را به سمت عقب و باال بکشید تا به شانهحال دست

 .وضعیت بمانید و مجدداً آن را تکرار کنید

 

 کشش عضالت شانه و قفسه سینه

 در خانه کشش ساق پا از اصول سرد کردن بدن ورزشکاران -5

ا انجام توانید بروی طوالنی یا دویدن، در ناحیه مچ و ساق پا احساس خستگی کردید میاگر پس از یک پیاده

اق پا مراحل انجام حرکت کشش س .مربوط به این ناحیه گرفتگی و درد را تسکین ببخشیدحرکات کششی 

 .صورت زیر استبه

 ها را بر روی آن بگذاریدرو به دیواری بایستید و دست. 

 تر از پای راست قرار دهیدکنید و پای چپ را عقبپای راست را کمی خم. 

 پای چپ و کمر نیز باید در وضعیت صاف قرار گیرد. 

 01پس از  توانیدشما می .فشار قرار گیردحال کمی بدن را به سمت جلو متمایل کنید تا پشت پای چپ تحت 

 .ثانیه پاهای جلو و عقب را تعویض کرده و این حرکت را دوباره تکرار کنید



27 
 

 

 کشش ساق پا

 وضعیت پل -6

ز بین اشی از فعالیت ورزشی را ااین تمرین برای کشش عضالت ران، کمر و شکم مفید بوده و درد و خستگی ن

 .صورت زیر استروش صحیح انجام این حرکت از حرکات و اصول سرد کردن بدن ورزشکاران به .خواهد برد

 ها را در کنار پهلوها قرار دهیدبه پشت بر روی زمین دراز بکشید و دست. 

 ها بر روی زمین قرار گیردکنید که کف آنای خمگونههر دو پا را به. 

 آرامی باال بیاوریدحال باسن را به. 

 ها نیز به دو طرف متمایل ها را در هم قالب کرده و به قسمت چپ وراست بدن بچرخانید تا شانهاکنون دست

 .شوند

 آرامی باسن را روی زمین قرارداده و رها کنیداین حرکت را چند ثانیه تکرار کنید و سپس به. 
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 حرکت پل

  

 بدن ورزشکاران در انتهای تمرینات ضرورت و اصول سرد کردن

با مطالبی که در این مقاله بیان شد اکنون بیشتر به اهمیت حرکات کششی )سرد کردن بدن( بعد از ورزش 

 در حین سرد کردن نفس .های احتمالی جلوگیری کنیمهای مختلف بدن آشنا شدیم تا از آسیبدر قسمت

ذاری توان با یک دوش آب یخ تأثیرگاز سرد کردن بدن نیز میپس  .عمیق بکشید تا ذهن و جسم شما آرام شود

 .این حرکات را بیشتر کرد

انجام تمرینات سرد کردن از  .باشندتمرینات مناسب سرد کردن بدن، نیز به همان اندازه دارای اهمیت می

اال عت بکنید، سطح آدرنالین خون به سری نخست، هنگامی که ورزش میبسیاری جهات مفیدند، در وحله

دوم آنکه، زمانی  .لذا ضرورت دارد جهت پایین آوردن سطح آدرنالین خون فعالیتهایی را انجام دهید .رودمی

ری در این شرایط قلب خون بیشت .رودی قلب باال میکنیم، میزان فعالیت بدن خصوصاً در ناحیهکه ورزش می

شود، این امکان وجود دارد که در یت متوقف میاما زمانی که فعال .کندرا به داخل و خارج عضالت پمپ می

امکان دارد که  .ای زائد در خون است، رخ دهدهمراه با تجمع اسید الکتیک که ماده« تجمع خون»عضالت 

 .توان با سرد کردن مناسب بدن، از آن اجتناب نموداین امر موجب سرگیجه ناگهانی و غش شود، اما می

د، دهنافرادی که پس از ورزش، تمرینات شل کردن عضالت را انجام نمیدهند تحقیقات همچنین نشان می

 Delayed Onset of (DOMSاحتمال بیشتری دارد با مشکالتی همچون درد عضالنی تأخیر یافته)

Muscle Soreness و یا درد عضالنی پس از ورزشPost Exercise Muscle Soreness  مواجه
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تی که روی آنها ورزش انجام شده و پس از آن به طور مناسب سرد بدان معنا که آن دسته از عضال .شوند

با این حال، انجام تمرینات سرد کردن بدن در کاهش  .اند، بعد از چند ساعت به درد خواهند آمدنشده

DOMS موضوع قابل بحثی است که هیچ شاهدی جهت اثبات آن وجود ندارد. 

 رد نماییدچگونه پس از انجام حرکات ورزشی بدن خود را س

 سرعت خود را کاهش دهید

ترین شکل خنک کردن بدن، کاهش سرعت اگر در حال انجام تمرینات قلبی عروقی هستید، آنگاه ساده

 .فرض کنید در حال دویدن بر روی تردمیل هستید؛ به تدریج سرعت دستگاه را پایین بیاورید .تمریناتتان است

رین قلبی عروقی انجام دهید، خواه دوچرخه سواری، پیاده روی، شنا و توانید این کار را برای هر تمدر واقع می

ی انتهایی تمرین خود، بایستی به طور متوالی از شدت تمرین بکاهید، تا در سه تا پنج دقیقه .از آن جمله باشد

ورزش  دتبه صورت متوالی باید ش .ی پیش از تمرین برای سه تا پنج دقیقه آخر تمرین برسدبدنتان به مرحله

 .ی پیش از تمرین شودرا کاهش دهید، به طوری که بدنتان وارد مرحله

 از شدت تمرین بکاهید

ارید، دای را که در آخرین دور یا سِت برمیتوانید مقدار وزنهاگر در حال انجام تمرینی سنگین هستید، می

تر، جهت ای سبکلند کردن وزنهدهید، حتماً از ست چهارم با بسِت تمرین انجام می 4چنانچه  .کاهش دهید

با این کار به تدریج بدن شل شده و به حالت پیش از شروع تمرین باز  .سرد کردن بدن استفاده نمایید

 .گرددمی

 تمرینات کششی

ی افراد از برخ .انجام تمرینات کششی جهت جلوگیری از درد عضالنی تأخیر یافته دارای اهمیت بسیاری است

کشند، در حالی که برخی دیگر در هر زمان تنها بر روی یک عضله کار یک روز کار میتمام عضالت خود در 

ثانیه  21تا  05اید، حدود ای را که روی آن تمرین انجام دادهدر هر صورت، مهم این است که عضله .کنندمی

خواهید  ه مجبورکنید، آنگاچنانچه در یک روز بر روی تمام عضالت خود کار می .کششی خوب و طوالنی بدهید



31 
 

های هبنابراین، ماهیچ .های اصلی تمرین کششی انجام دهیدهای ماهیچهبود در آخر تمرینتان بر روی تمام گروه

 .ها، و غیره را کشش دهیدپا، باسن، کمر، بازوها، شانه

 .اریددبه منظور انجام کشش عضالت عقب ران یا همسترینگ، روی زمین نشسته و پاهای خود را راست نگه 

ثانیه در این حالت باقی  01به مدت  .هر دو دست خود را دراز کنید و کمر را خم کرده تا پاها را لمس کند

روش دیگر آن نگه داشتن یک پا به طور راست و جمع کردن پای  .بمانید و این عمل را مجدداً تکرار نمایید

 .دبا هر دو دست پای راست شده را بگیری .ای که کف پا به درون ران پای راست شده تکیه کنددیگر به گونه

 .ثانیه آن را نگه داشته و مجدداً این عمل را تکرار کنید 01

 
 کشش همسترینگ

با استفاده از یک دست دیواری را لمس کرده و یا  .ی یک پا بایستیدی چهار سر روجهت انجام کشش عضله

پای دیگر را خم نمایید و آن را با دستی که آزاد است  .حرکتی را نگه داریدی بیجهت حفظ تعادل، وسیله

ثانیه آن را رها سازید و این  01پس از  .پا را به سمت باسن خود بکشید و این کشش را حفظ کنید .بگیرید

 .ل را با پای دیگر تکرار نماییدعم

 
 کشش عضله چهار سر
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زانوی چپ خود را خم  .شما می توانید کشش باسن را با نشستن بر روی زمین با پاهای راست انجام دهید

دست چپ را در پشتتان  .را نزدیک به سطح بیرونی زانوی پای راست قرار دهید ی پای چپکرده و پاشنه

دست راست خود را بر روی پای چپ نگه دارید،  .و کف پا را روی زمین بگذارید نگه دارید )در سمت چپ(،

 .اکنون، به آرامی بدن خود را به سمت زانوی خم شده بچرخوانید .به طوری که کف پا بر روی زمین قرار گیرد

 .ثانیه حفظ کرده و با پای دیگر آن را تکرار نمایید 01این حالت را به مدت 

 
 کشش باسن

کنون پای ا .شش عضالت پشت ساق پا که در پشت پایین پاها قرار دارد، رو به دیوار، راست بایستیدجهت ک

پای چپ را به جلو خم کنید، اما پای راست و همچنین کمرتان  .راست خود را در پشت پای چپ نگه دارید

تی رو به جلو ن پا بایسپای راست باید به راحتی در کف زمین قرار داشته باشد و انگشتا .بایستی صاف باشد

 .ثانیه این حالت را حفظ کنید و پیش از تکرار کشش، پاها را تعویض نمایید 01به مدت  .باشند

 
 کشش ساق پا

انگشتان  .به منظور کشش عضالت قفسه سینه، صاف بایستید به طوری که دستانتان در پشت قرار داشته باشند

ها را به باال کشیده و دستان را به سمت کمی شانه .ست کنیددست خود را در هم قالب کرده و دستان را را

 .ثانیه حفظ کرده و آن را تکرار کنید 01این حالت را به مدت  .عقب بکشید
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 کشش قفسه سینه

دست چپ خود را از یک سو به سوی دیگر قفسه سینه آورده و  .جهت کشش عضالت شانه راست بایستید

اکنون، آرنج چپ را با دست راست نگه دارید و دست چپ را به سمت بدن فشار  .آن را صاف نگه دارید

دستان را تعویض کرده و این حرکت را تکرار  .ثانیه نگه داشته و رها کنید 01این کشش را به مدت  .دهید

 .کنید

 
 کشش شانه

این حرکات شامل  .ازدسچندین حرکت یا وضعیت در یوگا وجود دارد که بدن را سرد کرده و ذهن را آرام می

ام به منظور انج .باشندها، حرکت پل، حرکت پروانه، و غیره میحرکت کبوتر، کشش چرخشی ستون مهره

اکنون زانوها را خم کرده و هر دو پا را به داخل حرکت  .حرکت پروانه، صاف نشسته و پاها را راست کنید

را به سمت لگن حرکت داده و آنها را با هم به  کف پاها .دهید به طوری که کف پاها یکدیگر را لمس کنند

ها نفس خود را به درون کشیده و ران .ها قرار دهیدها را بر روی رانآرنج .ی دستهای خود نگه داریدوسیله
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ها را به در حالی که آرنج .این حالت را چند ثانیه نگه دارید .هایتان به پایین فشار دهیدرا با استفاده از آرنج

 .حرکت پروانه را تکرار نمایید .ها را رها سازیدکشید نفس را بیرون داده و آرنجمیباال 

 
 حرکت پروانه

 .جهت انجام حرکت یا وضعیت پل، روی زمین دراز بکشید، در حالی که دستها صاف به طرفین قرار دارد

نفس  .ندموازات یکدیگر باش پاها باید به .زانوان بایستی خم شده و پاها بطور محکم بر روی زمین تکیه کنند

ها را انگشتان دست را در هم قالب کرده و شانه .خود را بداخل کشیده و باسن را به سمت سقف باال بکشید

به آرامی نفس کشیده و در حالی که باسن خود را  .این وضعیت را چند ثانیه حفظ کنید .زیر بدن بچرخوانید

 .این حرکت را در چند مرتبه تکرار نمایید .تر آورده عمل بازدم را انجام دهید و حالت را رها کنیدپایین

 
 وضعیت پل

زانوی چپ را خم کرده و پای راست را  .شودها با دراز کشیدن به پشت انجام میکشش چرخشی ستون مهره

زانوی خم شده را از یک طرف به طرف دیگر پای راست بکشید، به طوری که زانوی چپ  .اریدصاف نگاه د
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ست دست را .دست چپ را در یک خط مستقیم با شانه نگاه دارید .در سمت خارجی زانوی راست باقی بماند

از دست زانوی چپ را با استفاده  .خود را بر روی زانوی چپ نگه داشته و سر را به سمت چپ بچرخوانید

 .این موقعیت را چند ثانیه حفظ کرده و با پای دیگر تکرار کنید .راست به سمت کف زمین فشار دهید

 
 هاکشش چرخشی ستون مهره

برای  .باشدها، بازوها، کمر، ران، زانو، مچ پا، و باسن مفید میحرکت کودک یا سجده جهت کشش گردن، شانه

زانوهای خود را کمی از هم دور نگه دارید و  .و بر روی پاشنه بنشینید انجام این حرکت، روی زمین زانو بزنید

ی شما پیشان .تر بیاوریدها پایینعمل بازدم را انجام داده و نیم تنه خود را از ران .باسن را روی آن تکیه دهید

کتف احساس  خوانهایبه آرامی دستانتان را رو به جلو بکشید، تا بر روی است .باید حصیر) زیرانداز( را لمس کند

به آرامی نفس کشیده و در این وضعیت پیش از باال آوردن  .کف دست خود را پایین نگاه دارید .فشار کنید

 .شیدشوید، نفس عمیقی بکدر حالی که از این حالت خارج می .نیم تنه به مدت یک یا دو دقیقه باقی بمانید

  

 
 حرکت کودک
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ی خود، بنابراین در پایان برنامه ورزش .اندبسیار مهم و همچنین بسیار ساده بینید، این تمریناتهمانطور که می

ای به حرکات افرادی که عالقه .دقیقه از وقت خود را به سرد کردن بدنتان اختصاص دهید 1تا  5حدوداً 

شنا است،  املاگر روال تمرین شما ش .روی یا دویدن را انتخاب نمایندتوانند پیادهکششی و یا یوگا ندارند، می

دوچرخه سواری آرام  .تواند به طور مؤثری در سرد شدن بدن کمک کندانجام شنا در فراغت و آسودگی می

ارهای انجام برخی ک .باشدی بعدی رقص میگزینه .ی دیگری استبرای افرادی که به آن عالقه دارند، گزینه

ا تا ها رکمدها را تمیز کنید، لباس .باشدی ورزشی جهت سرد کردن مناسب میخانه نیز بعد از یک جلسه

 توانید برای سرد کردن بدن ماساژ بدن راهمچنین می .نمایید، گیاهان را آبیاری کرده و یا لباسها را بشویید

 .هنگامی که کارتان با سرد کردن بدن تمام شد، کمی آب بنوشید و یا چیزی میل کنید .انجام دهید

 


