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 (2) یندب تیبرت

 قدمهم

 وزن کنترل و بدنی ترکیب

 .دارد ارتباط سرطان از مشخصی انواع و مفصلی التهاب ریوي، انسداد بیماري دوم، نوع از دیابت خون، فشار بیماري کرونري، سرخرگ بیماري با چاقی

 .روند می کار به سلول ساختمان در لیپیدها، فسفو مانند ها چربی انواع از برخی

 .کنند می ایجاد هم بدن براي حرارتی عایق سوختی، مواد سازي ذخیره ضمن اند، گرفته قرار پوست زیر در که دیگر برخی

 .دارند نقش نیز زنان در قاعدگی چرخش و عصبی دستگاه عملکرد درچربی، محلول هاي ویتامین ذخیره و انتقال در ها چربی

 بدنی ترکیب             وزن کیفیت

 .جسمانی آمادگی و تندرستی با بدن ترکیب مطلوب، وزن وزن، ترکیب ارتباط

 آن با مرتبط عوامل و چاقی

 !روند می ورزشی هاي فعالیت سمت به که افرادي از بسیاري انگیزه چاقی

 .است چاقی دیابت، و عروقی - قلبی هاي بیماري افزایش براي خطرآفرین عوامل جمله از

 ممکن اضافی وزن این حاال. اوست قد استخوانی ساختار به نسبت فرد بدن وزن بودن اضافه بیانگر امر این ارد،د وزن اضافه شخصی شود می گفته وقتی

 .باشد عضالنی بیشتر وزن یا اضافی چربی دلیل به است

 و چاقی میان تفاوت تعریؾ این براساس بنابراین پس است؛ طبیعی حد از بیش او چربی میزان که است این دهنده نشان است چاق فردي گوییم می وقتی

 .دهد می نشان را خودش کامالا  وزن اضافه

 :چاقی علل

 وراثت؛ 1-

 اجتماعی؛ محیط 2-

 زندگی؛ شیوه 3-

 شکل به نهایت در شود؛ می آنها بدن وارد طریق این از که اضافی انرژي لذا و خورند می ؼذا شان بدن فیزیولوژیک نیاز از بیش مردم از بسیاري امروزه،

 .دارد را اساسی نقش چاقی نهایت در و چربی این تجمع از ناشی فشارهاي بروز در تحرکی بی و شد خواهد ذخیره چربی

 .چاقی از پیشگیري در است مهم بسیار عامل یک زندگی شیوه تؽییر

 بدن مطلوب وزن ارزیابی

 .است اي ساده روش اما است، وزن محاسبه رايب علمی چندان نه روش یک این. شود می مشخص"  قد - 111"  فرمول از فرد مطلوب وزن

 در اما باشد، داشته اختالؾ تر پایین یا باالتر کیلوگرم 2 یا 1 حد در ما تعاریؾ با مقدار یک که است ممکن شده، ریزي طرح اساس براین که جداولی بنابراین

 .دارد کارآیی بیشتر زنان براي جدول این رسد می نظر به صورت هر

 چون عواملی جداول این در که است این مهم نکته بگیرد، قرار مدنظر است شده ریزي طرح افراد براي که نمودارها و جداول این اگر تیح صورت درهر

 قیقاا د توانیم نمی ما بنابراین است؛ نشده گرفته نظر در دیگر هاي بیماري از بسیاري و خون باالي کلسترول خون، فشار بیماري عروقی، - قلبی هاي بیماري

 .نمائیم ارائه مطلوب وزن یک براي را مشخص%  111 و علمی کامالا  جدول یک

 بدنی ترکیب گیري اندازه

 .است چربی بدون و چربی بخش دو به بدن تقسیم پایه بر بدن ترکیب مورد در تحلیل و تجزیه ترین کاربردي

 .چربی بدون و چربی              توده بدن ترکیب

 ارزیابی مورد شاخص همین به توجه با نیز بدن چاقی میزان و شود می نامیده بدن چربی درصد است شده تشکیل چربی بافت از که نبد وزن کل از بخشی

 .شود می نامیده چربی بدون بافت است قبیل این از و همبند بافت ها، استخوان وترها، عضالت، شامل که دیگر بخش و گیرد می قرار

 با بنابراین. است شده نهاده بنا طرح همین براساس پوستی ضخامت گیري اندازه و آب زیر کشی وزن بدن، ترکیب مستقیم ؼیر ريگی اندازه روش ترین قدیمی

 .است بدنی ترکیب معیار مهمترین بدن چربی درصد تعیین بکند، ایجاد بدن در تندرستی براي توانند می اضافی چربی که خطرهایی به توجه

 .است%  11 تا 12 بین پسران براي و%  25 تا 21 بین ندخترا چربی درصد متوسط

 .است پسران از بیشتر دختران در چربی میزان

 .دارند کمتري چربی درصد پردازند می جسمانی هاي فعالیت به یا کنند می ورزش منظم طور به که افرادي

 بین باشند زن اگر ورزشکاران همین و است 12 تا 1 حدود باشد مرد آنها جنسیت اگر(: متر 3111 ماراتن،دوي استقامت، دوهاي)استقامتی ورزشکاران% 

 .داشت خواهند چربی%  11 تا 12
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 بیش یا مساوي زنان براي و%  25 از بیش یا مساوي مردان براي دهد، می قرار بیماري خطر معرض در را شخص که بدن چربی معیار تندرستی، نظر از

 .باشد% 1 از تر پایین زنان در و% 5 از تر پایین نبایستی مردان بدن چربی درصد که بکنیم توجه هم نکته این به بایستی و است%  32 از

 .اند کرده اعالم% 5 مردان براي و% 1 زنان براي آن مینیمم و%  25 آقا براي و%  32 خانم یک براي چربی ماکزیمم

 درخطر؛ افراد: است 1 از کمتر یا 1 شان چربی درصد که زنانی و است 5 از کمتر یا 5 شان چربی درصد که مردانی

 متوسط؛ حد زیر: دارند چربی%  22 تا 9 بین که وزنانی%  14 تا 6 شان چربی درصد که مردانی

 متوسط؛ حد: دارند چربی%  23 که زنانی و%  15 که مردانی

 متوسط؛ حد باالي: دارند چربی%  31 تا 24 بین که وزنانی چربی%  24 تا 16 بین که مردانی

 (.چاقی به وابسته بیماریهاي)خطر در افراد: هستند چربی داراي بیشتر یا 32 که زنانی و بیشتر یا 25 شان چربی میزان که مردانی

 .گرفت قرارخواهند تؽذیه سوء هاي بیماري به ابتالء معرض در دارند، چربی درصد زنان، براي% 1 از کمتر و مردان براي%  5 از کمتر که آنهایی

 مشخص کامالا  ها این هستند چربی ذخیره محل یعنی هستند، چربی هاي سلول که ها سلول از مشخصی نوع اما شود می یافت بدن هاي سلول همه در چربی

 .گیرد می صورت بدن از خاصی نقاط در چربی تجمع اما داریم مان بدن نواحی همه در را چربی هاي سلول ما یعنی. اند

 هرصورت در. دارند هایشان ران و لگن ناحیه در را چربی حد بیشترین زنان که، درحالی کند می پیدا تجمع شکم ناحیه رد چربی حجم بیشترین مردان در

 بیاوریم دست به را آن مقدار بخواهیم اگر که برند می نام پوستی زیر چربی عنوان تحت را پوست زیر چربی همین و است پوست زیر بدن چربی از نیمی

 لبه زیر و بؽل زیر لگن، باالي و کناري ناحیه در را پوستش ضخامت فرد که است کافی یعنی. است گیري اندازه قابل پوست از گرفتن گوننیش با ساده خیلی

 ضخامت منطقه این متر میلی 5 در%  15 از بیش) بگیرد دست توي نشانه انگشت و شصت از استفاده با یعنی نیشگون حالت با را بازو پشت و کتؾ پایینی

 (.شد خواهند محسوب چاق بسیار افراد جزء احتماالا  باشد داشته

 :است عامل دو به وابسته بدن چربی میزان

 چربی؛ هاي سلول تعداد 1-

 چربی؛ هاي سلول اندازه 2-

 تري نام به چربی نوعی یچرب هاي سلول .دارد ادامه هم تولد از پس سال چندین تا و شود می آؼاز تولد از پیش اصوالا  چربی هاي سلول تعداد افزایش

 .کنند می ذخیره را گلسیرید

 .است تر سنگین چربی سلول وزن باشد بیشتر چربی سلول در شده ذخیره گلسیرید تري میزان چه هر

 .دارد بستگی آن در شده ذخیره چربی مقدار به چربی سلول اندازه

 چرا؟. کنیم کوچکتر مه را چربی هاي سلول اندازه توانیم می هوازي هاي ورزش اجراي با ما

 .شد خواهد تؤمین ها سلول این در موجود ذخایر از ما نیاز مورد انرژي اینکه براي

 سلول اندازه تؽییر به مربوط بیشتر بزرگساالن در وزن افزایش یا کاهش که حالی در. است چربی هاي سلول تعداد افزایش به مربوط عمدتاا  کودکان چاقی

 .است چربی هاي

 .است مشخص کامالا  بدن در چربی توزیع

 .است هورمونی و وراثتی تؤثیرعوامل تحت چربی توزیع

 .است زنان از تر منظم مردان در چربی توزیع ولی دارند بیشتري چربی تر پایین نواحی در زنان

 و گویند می شکل سیب یا مردانه چاقی یا یدآندروئ اصطالحاا  را چربی توزیع در الگو این که دارند برآمده شکم کوچک، ران و باسن داشتن علیرؼم مردان

 .اندازد می خطر به را تندرستی شکم ناحیه در چربی ذخیره که داده نشان تحقیقات

 .دارد ارتباط باسن محیط به نسبت کمر محیط افزایش با شیرین نوع از دیابت و فشارخون قلبی، بیماري افزایش خطر

 تهدید که دهد می نشان را آندروئیدي نوع از چاقی باشد%  11 از بیش زنان در و باشد%  95 از بیش مردان در باسن محیط به نسبت کمر محیط نسبت اگر

 .است سالمتی کننده

 .کنیم محاسبه را آن توانیم می کامالا  ساده محاسبه یک و ساده خیاطی متر یک با باسن ناحیه به شکم ناحیه یعنی بدن مرکزي ناحیه بودن نامتناسب تعیین براي

 .ببینیم هم را چربی توزیع بودن نامناسب این قد تمام آینه جلوي ایستادن با توانیم می

 سطح در شکم محیط گیري اندازه سپس و پستان نوك سطح در سینه محیط گیري اندازه دهد می نشان را شکم ناحیه در اضافه چربی که دیگري ساده آزمایش

 .کرد گیري اندازه را این شود می راحت نواري متر یک با. است ناؾ

 چربی موضعی کاهش

 کاهش براي افراد این تالش واقع در. نیست پذیر امکان ران یا کمر مانند اي ویژه نقاط در بدن چربی کاهش صحیح، هاي روش بر تکیه با و علمی نظر از

 چرا؟. است حاصل بی نقطه آن در چربی موضعی
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 روي تمرین بنابراین. شد خواهد بدن گرفته سراسر از بلکه شود نمی تؤمین فعال عضالت چربی ذخایر از منحصراا  نیاز مورد انرژي ورزش هنگام زیرا

 پیدا کاهش بدن نقاط تمام از چربی ولی بشود عضالت از خاصی گروه قدرت همچنین و عضالنی تونس افزایش باعث است ممکن خاص عضالت از گروهی

 .کند می

 .بشود بدن از بخش آن اندازه از مختصري کاهش باعث کند می وارد فشار بدن از نقاطی به که کشی لباس یک پوشیدن با همراه کردن ورزش

 .شد خواهد انرژي منفی تعادل باعث انرژي مصرؾ متوسط افزایش با توأم متوسط کالري با ؼذایی رژیم یک

 .است چربی گرم 451 معادل کالري کیلو 3511 هر

 .باشد هفته در گرم 911 تا 211 بین وزن، کاهش میزان که شود طراحی اي گونه به بایستی وزن کاهش براي ریزي برنامه

 .باشد بیشتر تواند می هم بدن وزن کاهش سرعت باشد بیشتر بدن چربی مقدار چه هر یعنی دارد بستگی بدن چربی اولیه میزان به وزن کاهش سرعت

 دارد؟ بدن چربی بر تؤثیري چه ورزش

 :از عبارتند که کرد اشاره توان می مورد 5 به بدن بیچر بر ورزش تؤثیر براي

 هوازي؛ هاي ورزش 1-

 سواري؛ دوچرخه و راهپیمایی دویدن، چون هایی فعالیت 2-

 3- هفته؛ در ورزش جلسه 4 تا 3

 بود؛ خواهد شدید هاي ورزش از موثرتر کم، شدت با هوازي هاي ورزش 4-

 .سنگین هاي وزنه از استفاده با قدرتی تمرینات انجام 5-

 وزن کاهش سرعت

 .باشد هفته در گرم 911 حدود تا گرم 211 تقریباا  بین تواند می مطلوب حد در وزن کاهش سرعت

 .نیست طور این اصالا  که حالی در شده قلمداد خوب برنامه یک عنوان به درعامه. طوالنی مدت به کم بسیار باانرژي ؼذایی برنامه اجراي

 مثل چربی بدون هاي بافت دیگر و بدن قندي- گلیکوژنی ذخایر معدنی مواد امالح، آب، از زیادي مقدار کاهش باعث انرژي کم بسیار ؼذایی هاي برنامه

 .رساند می حداقل به را چربی کاهش و شد خواهد ها پروتئین

 استخوانی تراکم و عضالنی توده شامل که ربیچ بدون بافت حفظ به تواند می بدن بزرگ عضالت از نواحی در( حرکتی هاي ورزش) پویا هاي ورزش انجام

 .باشد داشته پی در را وزن کاهش همزمان و کند کمک است

 وزن افزایش

 .باشد وزن افزایش براي چربی بدون توده افزایش شان هدؾ که کنند طراحی اي گونه به را خود برنامه بایستی افراد

 .باشد داشته پی در را خطراتی بدن براي تواند می نیز میزان این از بیش آن افزایش ه،شد توصیه گرم 911 تا 451 بین هفته در وزن کسب میزان

 ؼذایی رژیم یعنی ؼذایی رژیم این در چربی مقدار.شود شامل را ؼذایی هاي گروه همه که باشد اي گونه به بایستی کند می مصرؾ فرد که ؼذاهایی ترکیب

 .باشد پایین باید ؼذایی برنامه این در کلسترول و شده اشباع هاي چربی میزان. باشد بیچر%  25 از بیشتر نبایستی وزن، افزایش براي

 .کند می کفایت عضالنی توده افزایش براي اضافی پروتئین از کمی نسبتاا  مقدار

 وزن کنترل گانه ده قوانین

 :از عبارتند گانه ده قوانین این

 .است فرد آمادگی تعیین براي مناسبی هاي شاخص عضالنی توده و بدن چربی گیري اندازه. نیست اضافی چربی معناي به الزاماا  وزن اضافه 1-

 روي بر تمرین و وراثت چون عواملی و است متفاوت دیگر ورزشی رشته به ورزشی رشته یک از و دیگر شخص به شخصی از مطلوب چربی درصد 2-

 .دارند تؤثیر مطلوب چربی درصد

 .شوند می چربی کاهش باعث مدت طوالنی و شدت کم هاي ورزش بنابراین. است موثر ؼذایی مواد سوخت مقدار و نوع بر ورزش مدت و شدت 3-

 است ممکن سریع وزن کاهش. باشد هفته در گرم 1351 تا 451 از بیش نبایستی وزن افزایش یا وزن کاهش و باشد تدریجی بایستی بدن ترکیب تؽییر 4-

 .بگذارد سوء تؤثیر فرد ورزشی عملکرد در رو این زا و بدهد کاهش را استقامت و قدرت

 تمرین حین و پس و پیش در خود وزن با را بدن آب کاهش و بنوشید مایعات ورزش از پس و ورزش حین ورزش، از پیش بدن، در آب حفظ براي 5-

 .کنید یادداشت

 .است فرد ورزشی عملکرد افزایش براي انرژي نبعم ترین مهم شوند می یافت سبزیجات در و ؼالت در عمدتاا  که ها کربوهیدرات 6-

 .شد خواهد تؤمین متعادل ؼذایی رژیم یک طریق از پروتئین به فرد نیاز 7-
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 انرژي پروتئین و کربوهیدرات دوبرابر از بیش چربی. بدهید کاهش ؼذایی رژیم در را چربی مقدار چربی، کاهش و دریافتی انرژي کاهش منظور به 1-

 کنید استفاده کربوهیدرات بیشتر آن جاي به و بدهید کاهش ؼذایی رژیم طریق از را آن دریافت بدن چربی پایین سطح حفظ منظور به بنابراین کند؛ می تولید

 .است کربوهیدرات ورزشی عملکرد براي انرژي منبع مهمترین که

 .شوید آشنا تؽذیه سوء عالئم با 9-

 .کنید هماهنگ صمتخص یک با را وزن کنترل برنامه حتماا  11-

 ویژه هاي گروه و جسمانی آمادگی

 چیست؟ خاص و ویژه هاي گروه از منظور

 کودکان، مانند باشند، می دارا دارند قرار آن در که وضعیتی لحاظ به یا رشدي لحاظ به را خاصی شرایط که هستند هایی گروه خاص و ویژه هاي گروه

 .شد خواهند محسوب یژهو هاي گروه زمره در که باردار زنان سالمندان،

 قلبی هاي بیماري دچار برند، می رنج پرفشارخونی هاي بیماري از هستند، آسم معرض در هستند، دیابت دچار که افرادي: ویژه هاي گروه افراد سایر

 .شوند می محسوب خاص هاي گروه زمره در هستند، عروقی

 .خودشان شرایط به توجه با اما نددار ورزشی هاي فعالیت و جسمانی آمادگی به نیاز هم ها این

 کودکان و جسمانی آمادگی

 چرا؟. دانند می جسمانی آمادگی گیري شکل زمان سالگی 41 تا 11 بین سنی دوره

 .رسد می خودش فیزیولوژیک کارکرد و بلوغ اوج به بدن زمان این در چون

 .باشد داشته را جسمانی آمادگی از حداقلی بایستی خودش درستیتن براي فرد هر. دارند نیاز جسمانی آمادگی از ثابتی حد به افراد همه

 آنها از تر چاق علت همین به و کنند می مصرؾ گذشته هاي نسل کودکان به نسبت بیشتري نمک با و بیشتر قند با تر پرچرب ؼذاهاي امروزي هاي بچه

 .هستند

 .است کمتر راتبم به خودشان از قبل هاي نسل به نسبت آنها بدنی فعالیت مقایسه در

 :ورزشی برنامه یک طراحی در موثر عوامل

 محیط؛ 1-

 تجهیزات؛ 2-

 تؤسیسات؛ 3-

 ها؛ فعالیت این براي مشخص زمان و جلسات تعداد 4-

 .کند می کار کودك با که فردي فیزیولوژي دانش 5-

 .دهد می توسعه آنها در هم را استقامت پذیري، انعطاؾ عضالنی، قدرت تندرستی، آمادگی بهبود بر عالوه کودکان براي ورزشی هاي فعالیت انجام

 :باشد ساز خطر تواند می که حرکاتی مجموعه

 نکنند؛ باز حد از بیش را کمر ناحیه و گردن زانوها، 1-

 نکنند؛ خم حد از بیش را گردن یا زانوها 2-

 نکنند؛ حبس را نفس فعالیت انجام هنگام به 3-

 .کنند خودداري جداا  مفصل حد از بیش کشش از مفصلی هاي سولکپ و ها لیگامنت کشیدن براي 4-

 :از عبارتند کنند نمی توصیه کودکان براي متخصصان که زیانباري حرکات انواع

 هم؛ با همزمان پا دو هر کردن بلند 1-

 دارد؛ قرار گردن پشت در ها دست که حالی در و صاؾ پاي با نشست درازو حرکت انجام 2-

 خمیده؛ کامالا  وهايزان با نشستن 3-

 است؛ پا انگشتان لمس براي شدن خم و صاؾ پاهاي با ایستادن 4-

 گردن؛ دورانی حرکت 5-

 دهد؛ می انجام را زدن لگد حرکت و دهد می قرار زمین روي را زانوهایش گرفته، قرار هایش دست روي فرد که هنگامی 6-

 صندلی لبه یک روي را پا کناره یا پا پاشنه پا، پشت مثالا  کند، می باز بیشتر یا درجه 91 حدود در را پا فرد که هنگامی یعنی است بالستیک اي میله کشش 7-

 کند؛ می خم پا روي را تنه و دهد می قرار

 پاي شدک می کامالا  را پا یک. نشیند می باسن روي فرد که است زمانی یعنی بکند، عبور مانع روي از خواهد می که است اي دونده صورت به کشش 1-

 .آورد می در چرخش حالت به درحقیقت را زانو و کند می جمع را دیگر
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 سالمندان و جسمانی آمادگی

 به رو کنند می شرکت قبیل این از و آهسته شناي رفتن، راه مثل شدت کم صورت به جسمانی هاي فعالیت در مرتب طور به که سالمندي افراد شمار امروزه

 .است افزایش

 .بدهد انجام را پزشکی گري ؼربال باید حتماا  کند شروع را ورزش بخواهد که سالمندي فرد

 .آنها اندازه نه است عضالنی تارهاي تعداد کاهش دلیل به اصل در افتد می اتفاق سالگی 61 از پس و است سالمندي از ناشی که عضالنی کاهش

 هاي فعالیت اثر در تواند می عضالنی تارهاي حجم اما ندارد عضالنی رهايتا تعداد کاهش بر تؤثیري هیچ ورزشی تمرینات که هستند معتقد متخصصین

 .کند پیدا تؽییر ورزشی

 به استخوانی توده بعد به سالگی 31 از یعنی زندگی سوم و دوم دهه از پس تقریباا . است استخوانی توده در تؽییر شود می ایجاد سالمندي در که دیگري تؽییر

 .کند می پیدا کاهش به شروع آهستگی

 .کند پیدا کاهش تواند می ورزشی هاي فعالیت طریق از استخوانی امالح کاهش سرعت3 تقریباا  سالمند مردان در استخوانی توده کاهش. / است سالمند زنان 2

 .است عروقی – قلبی آمادگی در تؽییر افتد می اتفاق سالمندي در که دیگري تؽییر

 ضربه یک هرسال ازاء به تقریباا  آید دست به ورزش طریق از تواند می بیشینه قلب ضربان یا قلب ضربان قدرت لحاظ از قلب ضربان شدت یا قلب ضربان

 .کند می پیدا کاهش

 می پیدا کاهش سینه قفسه حرکت و ریه پذیري وسعت سالمندي شروع با یعنی است تنفسی آمادگی در تؽییر افتد می اتفاق سالمندي دوران در که دیگري تؽییر

 .دکن

 .شد خواهد کند عصبی محرکات به آنها هاي پاسخ و عصبی واکنش هاي زمان یعنی است سالمند عصبی دستگاه در تؽییردیگر

 اکسیژن حداکثر و آنها سازهاي و سوخت مقدار سالمندي دوره شروع با یعنی است آنها ساز و سوخت متابولیسم در تؽییر سالمندي دوران در دیگر تؽییر

 .کرد خواهد پیدا افزایش حدي تا بدن نسبی چربی البته. کند می پیدا هشکا آنها مصرفی

 .است آنها بدن ترکیب در تؽییر سالمندي دوره تؽییرات در نهایی نکته

 در بدنی تیفعالی بی هستند سال 61 زیر که افرادي با مقایسه در و دارند وزن اضافه ساله 69 تا 61 سنین زنان و مردان%  41 از بیش ؼربی هاي درکشور

 .است افزایش به رو متؤسفانه باال به 61 سن

 .چاقی افزایش و عضالنی توده کاهش با توأم است طبیعی فرآیند یک سالمندي

 .است مثبت جواب کند؟ ورزش بایستی آیا شد خواهد رو روبه آن با را تؽییرات این که سالمندي

 :سالمند افراد براي ورزش فواید

 خون؛ فشار احتمالی کاهش -2                           قلب؛ هعضل شدن تر نیرومند 1-

  شرائین؛ تصلب بیماري برابر در مقاومت احتمال -4                                     خون؛ چربی کاهش 3- 

 کرونري؛ خون گردش شدن بهتر -6                   محیطی؛ خون گردش احتمالی بهبود 5-

 خون؛ اکسیژن حمل ظرفیت افزایش -1                              قلبی؛ حمله خطر شدن کم 7- 

 ظاهري؛ لحاظ از فرد شدن بهتر - 11                     ها؛ بیماري انواع به ابتالء کاهش 9-

 درد؛ وکمر عضالنی آسیب خطر کاهش - 12                  چاقی؛ به وابسته مشکالت کاهش 11- 

 عمر؛ طول افزایش - 14                         مفصلی؛ آسیب طرخ کاهش 13-

 .خاص هاي سرطان یا استخوان پوکی خطر کاهش احتمال - 16          سخت؛ کارهاي پس از تر سریع بازیافت 15-

 سالمندان براي ورزشی هاي فعالیت خطرات

 فعالیت اثر بر که دارد وجود این احتمال که است نکته این آنها ورزشی حالت به نسبت ورزشی هاي فعالیت و سالمند افراد درخصوص موضوع مهمترین

 .باشد فرد این ناگهانی مرگ یا و قلبی سکته براي ساز زمینه عوامل این و شود خونی کم دچار نهایتاا  بگیرد، قرار فشار تحت باره یک به فرد قلب ورزشی

 .است مهم بسیار نه یا هست خطر این ضمعر در سالمند این اینکه تشخیص و آنها گري ؼربال

 .آید می شمار به هدؾ ترین مهم سالمند افراد براي هوازي آمادگی کسب

 .کرد خواهد پیدا کاهش آنها عروقی قلبی عملکرد کرد، خواهد پیدا کاهش قلبشان ضخامت شوند، می سالمندي مرحله وارد که افرادي

 .بدهد قرار ورزشی هاي فعالیت از ناشی ریسک معرض در را فرد که شود انجام معمولی حد از یشب نبایستی ورزشی هاي فعالیت: ها شکستگی خطر

 مصرفی؛ اکسیژن: سوم بحث

 .داد قرار شدیدي فشارهاي تحت را آنها نبایستی هوازي هاي آمادگی جز به بنابراین دارند؛ محدودي مصرفی اکسیژن سالمند افراد

 .است رفتن راه مایل یک آزمون ساده بسیار آزمون یک. کنید کنترل را آن هوازي آمادگی و فرد پیشرفت یزانم توان می ها آزمون از استفاده با
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 مورد مختلفی جداول براساس را فرد قلب ضربان 5 سالمند فرد. / کرد خواهیم کنترل را او قلب ضربان پایان، در و کند می طی مناسب سرعت با را مایل 1

 .داد هیمخوا قرار تحلیل و تجزیه

 و بدود یا برود، راه دقیقه 12 مدت به که خواهیم می او از (.کوپر آزمون)است رفتن راه دقیقه 12 آزمون شود می استفاده سالمند براي که دیگري آزمون

 .داد خواهیم قرار تحلیل و تجزیه مورد مشخصی جداول براساس و کرد خواهیم محاسبه را دویده یا رفته راه دقیقه 12 این طی که مسافتی سپس

 باردار زنان و جسمانی آمادگی

 :از عبارتند خالصه طور به باردار خانم یک براي ورزش فواید

 خون؛ سیر جریان بهبود 1-

 عضالنی؛ تعادل افزایش 2-

 تورم؛ کاهش 3-

 ؛ یبوست مثل اي روده و اي معده هاي ناراحتی و ها نارسایی ساختن برطرؾ 4-

 ها؛ گرفتگی کاهش 5-

 شکم؛ عضالت قویتت 6-

 .زایمان از پس بازیافت دوره سازي آسان 7-

 .کنند تقویت را کمر و شکم لگن، ناحیه عضالت مثل گیرند می قرار تؤثیر تحت بیشتر بارداري اثر بر که را عضالتی توانند می زنان

 5 و دقیقه 31 روزانه که زنانی. اند کرده طی را زایمان مرحله تر آسان اند کرده ورزش متوسط شدت با و منظم طور به بارداري آخر ماهه سه در که زنانی

 .اند آورده دنیا به تري سالم و تر بزرگ نوزادان داشتند فعالیت هفته در روز

 بوده كتحر بی مادران نوزادان از بیشتر 5 تقریباا  نوزادشان وزن اند کرده مصرؾ ورزشی هاي فعالیت اثر در کالري 1111 حدود هفته در که زنانی% 

 .است

 .است بوده بیشتر 11 تقریباا  تولد زمان در نوزادشان وزن کردند می مصرؾ کالري 2111 حدود هفته در که بارداري زنان% 

 :شود می ایجاد زنان در کاربردي لحاظ از که تغییراتی

 قلب گذارد، می تنفس روي بر تؤثیر فشار این. کند می وارد مدیافراگ به که فشاري ؛(کند می پیدا رشد اش معمولی اندازه برابر 1111 تا) مادر رحم اندازه

 .کند می پیدا توسعه سینه نواحی شود؛ می شل مادر بدن هاي لیگامنت کند؛ می پیدا افزایش خون جریان شود، می تر نرم ها سیاهرگ شود، می بزرگ

 (تنفسی تغییرات) باردار زنان و جسمانی آمادگی

 .کند تؤمین ها ریه براي کافی فضاي تا کند می پیدا توسعه طرفین و خارج سمت به سینه قفسه شد، خواهد ایجاد گمدیافرا در که حرکتی محدودیت

 45 تا باردار مادر تنفس تعداد. کرد خواهد پیدا کاهش اکسیژن ذخیره مقابل در و کرد خواهد پیدا افزایش باردار زنان در%  21 تا 15 عمالا  مصرفی اکسیژن

 .کند می اپید افزایش% 

 :بدنی فعالیت انجام ضمن باردار مادر به هایی توصیه

 .نشود وارد اضافی فشار 1-

 .نکند حبس را خودش نفس باردار زن 2-

 .شود برداشته دیافراگم روي از فشار تا ببرد خارج و باال سمت به را خودش هاي دست حرکات در 3-

 .بکند ورزش کم رطوبت با هواي در 4-

 (خون گردش و قلب در تغییرات)باردار زنان و جسمانی آمادگی

 از بیش استراحتی - قلبی تواتر کند، می پیدا افزایش%  51 تا 31 بین خون حجم شد، خواهد ضخیم آن دیواره شود، می بزرگ مادر قلب بارداري دروان در

 .کرد خواهد پیدا کاهش بدن نیاز تؤمین براي قلب تظرفی کرد، خواهد پیدا افزایش%  51 تا 41 قلبی ده برون کرد، خواهد پیدا افزایش%  21

 :ها توصیه

 ؛(شدید نه)کند ورزش آرامی به 1-

 بکشد؛ ورزش از دست خستگی محض به 2-

 کند؛ قطع را ورزش کرد سنگینی احساس یا شد نامنظم قلب ضربان اگر 3-

 دارد؛ نگه قلبش باالي را سرش حتماا  ورزشی فعالیت هنگام 4-

 واریس؛ تحمل به کمک 5-

 .بدهد جهت تؽییر آرامی به و شود بلند شد سرگیجه دچار اگر 6-

 (روده و معده در تغییرات) باردار زنان و جسمانی آمادگی
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 گوارش فرآیند شدن آهسته علت به. کند می حرکت باال سمت به معده و روده شود می بزرگ رحم که این علت به. شود می کند روده و معده در فعالیت

 .شد خواهد ایجاد یبوست

 :ها توصیه

 بخورد؛ بهداشتی ؼذایی وعده میان یک ورزش از قبل ساعت یک 1-

 برساند؛ حداقل به را زا تهوع عوامل 2-

 نگذارد؛ خالی را معده 3-

 بخورد؛ کنده پوست سیب عدد یک کردن ورزش از پیش ساعت یک 4-

 بکند؛ ورزش خاصی زمان یک در فقط روز هر 5-

 (.لیوان 1 تا 6 بین)بنوشد مایعات فیکا اندازه به 6-

 (قامتی مفصلی، عضالنی، تغییرات) باردار زنان و جسمانی آمادگی

 و دردناك ران مفصل شود، می شل و نرم مفاصل شود، می منعطؾ ها لیگامنت کند، می وارد فشار لگن برناحیه کند، می رشد رحم بارداري، دوم ماه سه در

 رحم وزن. کند می پیدا افزایش باردار زن در کمر گودي حالت شود، می سخت و کوتاه کمر ناحیه عضالت شد، خواهد شل شکمی عضالت شود، می ملتهب

 .کرد خواهد پیدا عضالنی اسپاسم و کمردرد افتد، می جلو به ها شانه کرد، خواهد پیدا تمایل جلو سمت به ها مهره ستون شود، می وارد لگن روي بر

 :ها توصیه

 ؛(کند حرکت گام نیم)بدهد جهت تؽییر آرامی به 1-

 ندهد؛ انجام کامل طور به را کششی حرکت 2-

 نماید؛ کنترل را شکمی عضالت 3-

 .کند تقویت را ها کپل ناحیه و پشت شکم، عضالت 4-

 عروقی؛-قلبی آمادگی( 1

 .قامت حفظ( 2

 :باشد ها بخش این شامل بایستی شود می طراحی باردار خانم یک براي که ورزشی برنامه

 ورزشی؛ جلسه یک از دقیقه 5 حداقل کردن، گرم 1-

 تند؛ نسبتاا  رفتن راه و کردن شنا رفتن، راه هوازي، فعالیت 2-

 ولگن؛ پاها پشت، دست، شانه، شکم، عضالت تقویت براي قدرتی هاي ورزش 3-

 کردن؛ سرد 4-

 شود؛ انجام کششی حرکات ورزشی، فعالیت طول در 5-

 .آرمیدگی 6-

 :باردار خانم براي اي دقیقه 05 بندي زمان هبرنام

 دقیقه؛ 5 ها،زمان دست بردن پایین و باال درجا، رفتن راه تند رفتن، راه شامل کردن گرم 1-

 دقیقه؛ 21 زمان هوازي، هاي فعالیت سایر رفتن، راه مثل هوزاي فعالیت 2-

 دقیقه؛ 11 زمان کمر، پل،ک شکم، عضالت تقویت براي قدرتی حرکت 6 تا 4 بین قدرتی، حرکات 3-

 دقیقه؛ 5 زمان کردن، عمیق تنفس دادن، تکان را بزرگ عضالت آهسته، رفتن راه شکل به بدن سردکردن 4-

 دقیقه؛ 5 زمان کششی، 5 تا 3 شامل کششی حرکات 5-

 .دقیقه 5 زمان استراحت، یا آرمیدگی 6-

 باردار زنان براي ورزشی عمومی هاي توصیه

 کنید؛ ورزش هفته در مرتبه 3 حداقل 1-

 کنید؛ خودداري پشت به گرفتن قرار حالت در ورزشی حرکات انجام از اول، ماهه 3 از پس 2-

 کنید؛ تعدیل را خود ورزشی فعالیت شدت 3-

 کنید؛ حفظ را خود تعادل 4-

 کنید؛ اجتناب شود شکم به جزئی هاي آسیب باعث تواند می بالقوه که هایی فعالیت از 5-

 نشود؛ آبی کم دچار بدن اول، ماهه سه در ویژه به اشیدب مراقب 6-

 دهید؛ اختصاص شدن سرد به را بخشی کردن، گرم به را زمان از بخشی کنید می ورزش که زمان هر 7-
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 کنید؛ خودداري سخت و سفت هاي زمین روي ورزشی فعالیت انجام از 1-

 نکنید؛ تا حد بیشاز را خود مفاصل 9-

 نچرخانید؛ را تنه میدهد انجام را تاشدن حرکت اي مهره ستون یا نرا مفصل که زمانی 11-

 کنید؛ شروع آرامی به را ورزشی برنامه اید بوده تحرك کم افراد جزء بارداري از پیش اگر 12-

 ردازید؛بپ حرکت به اي دقیقه چند برخاستن از پس و شوید بلند زمین روي از آرامی به خوردن تلو و سرگیجه از جلوگیري براي 13-

 کنید؛ مراجعه پزشک به و قطع را ورزش کردید مشاهده عادي ؼیر عالیم اگر 14-

 .نکنید حبس را نفس گاه هیچ ورزشی فعالیت هنگام 15-

 

 باردار زنان براي ورزشی فعالیت منع موارد

 :از عبارتند کند قطع را ورزشی فعالیت بالفاصله آن مشاهده با بایستی باردار مادر که عالیمی

 خونریزي؛ 1-

 سینه؛ و شکم ناحیه در درد احساس 2-

 ترشحات؛ مشاهده 3-

 سرگیجه؛ سردرد، صورت؛ یا و پاها یا دست در ناگهانی تورم 4-

 جنین؛ فعالیت چشمگیر کاهش

 پایدار، استفراغ یا تهوع درجه، 31 از بیش دهان دماي ادرار، هنگام سوزش یا درد ران، مفصل در شدید درد

 .رحمی هاي انقباض ها، نفس شدن تند قلب، تپش

 باردار زنان و ورزشی فعالیت

 :کنیم می توصیه باردار خانم یک براي که هایی ورزش

 شنا؛ - 2                                  روي؛ پیاده 1-

 رفتن؛ راه تند یا دویدن نرم معناي به جاگینگ، - 4      سواري؛ دوچرخه 3-

 بدمینتون؛ و تنیس مانند راکتی هاي ورزش -6     ؛شدت کم هوازي هاي فعالیت 5-

 .اسکی و والیبال مانند هایی ورزش - 1      سبک؛ هاي وزنه با قدرتی تمرینات 7-

 .است ممنوع کامالا  آب روي اسکی و بسکتبال هاکی، سواري، اسب فوتبال، مانند هایی فعالیت انجام از همچنین

 دیابت و ورزشی فعالیت

 .شود می شناخته خون گلوکز ؼلظت مزمن افزایش با که است بیماري نوعی دیابت هستند؛ دیابت دچار که زنانی و مردان

 پایین به پا مچ یا پا یک قطع به منجر حتی تواند می آن ادامه و شد خواهد قلبی آسیب و عروقی بیماري قلبی، حمله کلیوي، آسیب کوري، باعث بیماري این

 .شود

 د؛دار وجود دیابت نوع دو

 و خلقی کج زودرنجی، خستگی، و ضعؾ احساس وزن، سریع کاهش شدید، گرسنگی معمول، ؼیر تشنگی ادرار، تکرر: آن عالیم)انسولین به وابسته دیابت* 

 ؛(تهوع حالت

 انسولین؛ به وابسته ؼیر دیابت* 

 ورزش و ؼذایی کنترل دوم، نوع دیابت در اصلی درمان که است انسولین برابر در مقاومت مشکل، است موجود کافی اندازه به انسولین دوم نوع دیابت در

 .است

 .شود کمتر خون در گلوکز ؼلظت که شود می باعث ورزشی هاي فعالیت

 .کرد خودداري ورزش از بایستی است 251mg/d litزیر میزان این که زمانی تا است لیتر دسی در گرم میلی 251 از بیشتر خون گلوکز ؼلظت اگر

 :کنید دقت دیابتی افراد براي ورزش تجویز هنگام به

 کنید؛ تنظیم او قلب وضعیت به توجه با را ورزش شدت 1-

 سواري؛ دوچرخه آب، در ورزش. شود نمی حمل هاوزن آن در که کنید انتخاب را ورزشی فعالیت 2-

 .کنید خودداري جداا  سنگین هاي وزنه کردن بلند از 3-

 آسم و ورزشی فعالیت

 هستند؛ آسم ردچا که افردي
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 .است همراه خس خس صداي با و تنفس شدن کوتاه تنگی، نفس یا سفت تنفس با که است تنفسی مشکل یک آسم

 .است اضافی ترشحات و نایژه دیواره تورم و نایژه پیرامون صاؾ عضالت نامنظم انقباض بیماري، این دلیل

 .شود شروع هیجانات سایر و ورزش جمله از مختلفی هاي واکنش با تواند می آسمی هاي حمله

 به ورزش از پس ساعت 6 تا 4 است ممکن یا کشد می طول دقیقه 15 تا 5 حدود شد؛ خواهد شروع ورزش با آسمی حمله یعنی ورزشی، فعالیت از ناشی آسم

 .پیوندد وقوع

 :اند شده شناخته ورزش از ناشی آسم بروز دالیل عنوان به زیر موارد

 سرد؛ هواي 1-

 .کربن اکسید دي سهمی شارف کمبود 2-

 :شامل داد قرار مدنظر افراد گونه این براي ورزش تجویز هنگام به بایستی که مواردي

 کنید؛ خودداري مدت طوالنی و شدید ورزشی هاي فعالیت از 1-

 کاهد؛ می حمله شدت از ورزش، از پیش ساعت یک کردن گرم برنامه 2-

 گیرد؛ صورت اي دقیقه 5 هاي بخش قالب در متوسط حد تا سبک فعالیت و کردن گرم برنامه یک شامل که شدبا اي گونه به باید ورزش جلسه ساختار 3-

 هنگام فرد کنید؛ استفاده رطوبت ماسک یک از حتماا  است سرباز ورزشی محوطه یا کنید می ورزش سرد هواي در اگر است؛ ها ورزش سایر از بهتر شنا

 .باشد داشته تنفسی اسپري یک خود با تواند می ورزشی فعالیت

 خونی پرفشار و ورزشی فعالیت

 :هستند خونی پرفشار دچار که افرادي

 .گردد کنترل مرتب صورت به ها آن خون فشار بایستی فعالیت طول در و باشد ؼذایی رژیم یک با همراه ورزشی فعالیت

 .نمائید مشورت مربوطه متخصص با حتماا  ندهست خونی پرفشار عارضه دچار که افرادي براي ورزشی فعالیت اجراي از پیش

 تمرینی برنامه ریزي طرح

 است؟ کدام جسمانی آمادگی افزایش هاي فرصت 1-

 است؟ ارزش با آید می وجود به ورزش از پس که تؽییراتی آیا 2-

 :دهید قرار مدنظر کامالا  را زیر موارد تمرین یزي ر برنامه با ارتباط در

 روید؛ جلو آرامی به برنامه آؼاز از پس 1-

 کنید؛ کنترل تمرین از پس بالفاصله و تمرین طول در را قلب ضربان 2-

 کنید؛ استفاده بار اضافه تدریجی اصل از 3-

 باشید؛ داشته بیشتر یا ساعت نیم مدت به و هفته در روز 4 یا 3 براي تمرینی برنامه یک حداقل 4-

 دهید؛ انجام نمیا در یک را سنگین و سبک تمرینی هاي برنامه 5-

 است؛ نخست هاي الویت از کردن گرم برنامه تمرینی جلسه هر از پیش 6-

 باشید؛ داشته کردن سرد برنامه تمرین، از پس بالفاصله 7-

 .گیرد صورت قبلی ارزیابی و اید کرده کسب قبلی دربرنامه که را آنچه براساس بایستی تمرینی برنامه هر شروع 1-

 :باشد می زیر موارد شامل تمرینی برنامه کی شروع براي پایه اصول

 حداکثر به نزدیک یا حداکثر حد در عضالت که یابد می بهبود زمانی عضالنی قدرت: بار اضافه اصل 1-

 شود؛ منقبض

22 

 دهید؛ افزایش آرامی به را تمرین بار شدت: فزاینده مقاومت 2-

 یابد؛ سازگاري عضالت هک باشد اي اندازه به بایستی تمرین فشار: تمرین ویژگی 3-

 .هستند خود به مربوط تؤثیرات داراي هستند خسته عضالت که زمانی تمرینات: اولیه حالت به بازگشت 4-

 .شود می آسیب و درد ایجاد باعث عضله حد از بیش خستگی

 .است تمرینی برنامه یک جریان در ؼذایی برنامه حفظ: رابطه این در بخش آخرین

 درد کمر

 .شد خواهد دچار آن به بار یک حداقل فرد عمر طول در حتماا  که است عوارضی جمله از درد کمر

 .کرد اشاره شود می زدن لنگ باعث که دردهایی یا و کمر خشکی و سفتی شدن، خم از پس شدن بلند در اشکال به توان می کمردرد در رایج هاي نشانه از
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 :شد خواهد چندان دو کمر دیدگی بآسی احتمال باشند داشته وجود زیر عوامل که هنگامی

 شکم؛ و پشت عضالت شدن ضعیؾ 1-

 ضعیؾ؛ پذیري انعطاؾ 2-

 تحرك؛ بدون زندگی 3-

 نشستن؛ ؼلط عادات 4-

 .اشیاء کردن بلند در ؼلط عادات 5-

 .شود می نخاعی هاي دیسک و ها لیگامنت عضالت، به حد از بیش فشار باعث شد خواهد کمر قوس افزایش به منجر که شکم عضالت ضعؾ

 .خواهدشد مزمن کمردرد یک به شدید کمردرد یک تبدیل و آن ادامه به منجر کمردرد درمان عدم

 .است ضروري کامالا  آن بهبود و کمري ازدردهاي جلوگیري منظور به شود، می شکم عضالت آمادگی افزایش و فقرات ستون کشش موجب که هایی ورزش

 :کرد پیشگیري زیادي حد تا کمري دردهاي وقوع از آن اجراي و زیر اصول با

 کنید؛ حفظ مناسب هاي ورزش انجام با را شکمی عضالت قدرت 1-

 دهید؛ انجام حتماا  شود می ران پشت عضالت به مربوط که کششی تمرینات 2-

 کنید؛ اجتناب طوالنی مدت به ایستان از 3-

 کنید؛ بلند را شئ زدن چمباتمه و زانو کردن خم با دارید، نگه استر را شانه و پشت کنید، بلند را شیئی خواهید می که زمانی 4-

 بخوابید؛ پهلو به و خم زانوي با 5-

 دهید؛ انجام را کمر به مربوط حرکت چند رختخواب، از شدن جدا و خواب از شدن بیدار از قبل 6-

 شود؛ وارد کمر به کمتري فشار تا دهید قرار ها ران از باالتر وضعیتی در را زانوها کنید سعی دارید قرار نشسته حالت در که زمانی 7-

 کنید؛ خودداري باالتنه چرخشی یا ناگهانی حرکت انجام از اید، نشسته زانو روي بر که زمانی 1-

 شود؛ خم شما پاي زانوي که باشد جلو تاحدي باید ماشین صندلی رانندگی هنگام 9-

 .ندهید وتاب پیچ را بدنتان و قوس را کمر کنید می حمل را سنگینی بار که زمانی 11-

 :پشت ناحیه براي خطر کم هاي ورزش

 هوازي؛ فعالیت 1-

 سواري؛ دوچرخه 2-

 تند؛ روي پیاده 3-

 ؛(وپهلو پشت کرال شناي) شنا 4-

 .روي پیاده 5-

 :است مضر پشت براي که هایی فعالیت

 بولینگ؛: از عبارتند که باشد سازخطر بسیار تواند می کمردرد داشتن صورت در ها فعالیت از بعضی 1-

 است؛ همراه بازیکنان دیگر با برخورد و جهشی،پریدن حرکات خوردن، پیچ با ها فعالیت این تمام بیسبال بسکتبال، فوتبال، 2-

 گلؾ؛ 3-

 تنیس؛ 4-

 .برداري وزنه 5-

 .باشند می کمردرد دچار که است افرادي مورد در پشت، براي مضر هاي فعالیت و پشت براي خطر کم هاي ورزش درخصوص شد گفته که مواردي

 ورزشی تمرینات

 :شود می بیان چنین ورزشی هاي فعالیت با درابطه در سإال نخستین

 کرد؟ ورزش بایستی هنگام چه

 .اند نکرده مصرؾ ؼذا زمانی مدت براي ها آن چون یافت خواهند سردرد و تهوع حالت کنند ورزش صبحانه از پیش صبح اگر اند کرده اظهار افراد برخی

 .باشد تهوع یا سنگینی چون بعدي هاي ناراحتی بر دلیلی تواند می صبحانه صرؾ از پس بالفاصله شدید هاي ورزش

 .کند نمی ایجاد مشکلی صبح در نرمشی حرکات و مالیم کششی حرکات انجام

 .هستید آماده و راحت شما که است هنگامی تمرین زمان بهترین بعدازظهر هنگام به چه و صبح هنگام به چه

 .بگیرید جدي را پزشکی معاینات تمرین شروع از پیش

 :شود ورزشی حوادث کاهش باعث تواند می که عملی هاي توصیه
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 : از عبارتند موارد این

 کنید؛ متوقؾ را فعالیت حتماا  دارید ورزشی تمرینات طول در سینه ناحیه در درد یا ضعؾ احساس اگر 1-

 جوانی؛ سنین در ناگهانی مرگ و فامیلی سابقه وجود 2-

 نباشد؛ شما توان حد از بیش تمرین مدت و شدت 3-

 .است مضر بسیار طوالنی مدت براي سنگین اشیاء کردن بلند 4-

  ندارید؛ ویروسی عفونت باشید مطمئن کنید، کنترل را هواي دماي

 :شوید آشنا زیر احتیاطی موارد با است، تنفسی - قلبی استراحت جهت ورزشی هاي فعالیت شامل تمرینی برنامه

 است؛ سنگین شما براي برنامه این شوید می خسه ببیشتر یا و ساعت 2 مدت به تمرین شروع از پیش چنانچه 1-

 ندارند؛ همخوانی هم با عنوان هیچ به ورزش و الکل مصرؾ 2-

 شود؛ می ها ریه در اکسیژن تبادل شدن کم باعث سیگار مصرؾ 3-

 دهید؛ انجام را بدن کردن سرد به مربوط تمرینات حتماا  تمرین از پس و گرم را خود بدن حتماا  تمرین از قبل 4-

 کنید؛ استفاده تمرین شدت تعیین براي راهنمایی عنوان به خود قلب ضربان از 5-

  است؛ مناسب هفته در تمرین جلسه 5 تا3- 6

 بازوي سینه، قفسه در درد یا فشار احساس ناگهانی، طور به قلب ضربان شدن وزیاد کم قلب، شتپ لرزش، چون هایی نشانه ورزشی تمرینات هنگام اگر 7-

 را تمرین حتما شد، مشاهده الزم اکسیژن کسب توانایی عدم یا و نفس تنگی سردرد، یا سرد عرق تهوع، حالت ضعؾ، سرگیجه، گلو، یا و انگشتان چپ،

 .نمائید مشورت پزشک با و متوقؾ

 پهلو درد

 .دارند گله تمرین ابتداي در پهلو درد از کنند، می دویدن خصوص به ورزشی فعالیت انجام به شروع ورزشی، فعالیت از دوري مدتی از پس که رادياف

 چیست؟ پهلو درد

 .باشد فعال عضالت به خون نرسیدن از ناشی است ممکن که است شکم باالیی قسمت یا و ها دنده پایین ناحیه در پهلو، درد

 .شود می سریع تنفس هنگام در خون جریان کاهش دچار دیافراگم هیگا

 دیگري عامل ورزش از پیش آب، خوردن که این ضمن شود، سنگین ورزشی هاي فعالیت طول در کبد، به خون جریان کاهش سبب است ممکن پهلو درد

 .شد خواهد روده یا معده انقباض باعث که است

 .شد خواهد درد و گرفتگی خون، جریان باعث درنتیجه شوند می خسته و منقبض سریع تنفسی عضالت که تعل بدین ورزشی هاي فعالیت طول در

 :پهلو درد کاهش جهت زیر اعمال

 دهید؛ مالش را درد محل 1-

 بیاورید؛ کش را درد منطقه 2-

 .باشید داشته عمیق تنفس 3-

 درد کاهش به است ممکن پاها آوردن باال و پشت به کشیدن دراز که این ضمن. یابد کاهش ددر تا کرده خودداري فعالیت ادامه از نبود موثر کارها این اگر

 .کند کمک

 (پرتمرینی)تمرین زیادي به نسبت بدن واکنش

 پرتمرینی؛

 .دهد نمی بدن به استراحتی هیچ و کرده ورزش خود بدن توانایی از بیش فرد که زمانی یعنی

 :از عبارتند پرتمرینی عالیم

 جه؛سرگی 1-

 شدید؛ تنفس 2-

 سینه؛ در سنگینی احساس یا سینه تنگی 3-

 .عضالنی کنترل عدم یا تهوع حالت 4-

 .کنید قطع را تمرین فوراا  آمد، پیش فوق عالئم از یک هر چنانچه

 وجود عدم عصبی، حالت اضطراب، اشتها، کاهش سنگینی، احساس ناراحتی، مفصل، درد خواب، چون مشکالتی است ممکن سنگین تمرین جلسه یک از پس

 .شود مشاهده مهارت اجراي کاهش و آرامش

 کردن سرد
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. شود می آرامش کسب سبب و گیرد می صورت تمرین پایان در عمدتاا  که شدید تمرینی جلسه یک در کمتر شدت با تمرین ادامه از است عبارت کردن سرد

 .کنند می مصرؾ را بقل از شده خارج خون%  15 عضالت ورزشی شدید فعالیت طول در زیرا

 .است تنفسی کار و عضالنی انقباضات به مربوط دارد وجود پایینی اندام در که خونی

 .نمود فراهم عادي حالت به قلب بازگشت براي را الزم زمینه تا سرد را بدن ویژه حرکاتی با بایستی تمرینی برنامه یک انجام در

 .دارد فرد جسمانی آمادگی میزان و مدت شدت، به بستگی عادي حالت به قلب ضربان بازگشت براي نیاز مورد زمان مدت

 باال، قلب ضربان تعداد یا ضعیؾ جسمانی آمادگی با افراد و است تر سریع نیز او اولیه حالت به برگشت باشد داشته خوبی جسمانی آمادگی فرد که میزان هر

 .طلبد می را بیشتري زمان مدت و بوده کند نیز ها آن اولیه حالت به برگشت

 .بیشتر یا ساعت 24 برخی و باشند داشته استراحت به نیاز تمرین از پس ساعت 14 تا 12 است ممکن افراد از برخی

 .خواهدبود ساعت 41 تا 11 بین استراحت میزان خوب آمادگی سطح با اسکی و ماراتن دو ورزشکاران براي

 .دارد او تمرینات وشدت فرد جسمانی آمادگی سطح به بستگی رینتم از پس استراحت یا اولیه حالت به برگشته زمان مدت

 .است زمان بهترین تمرینی، جلسات بین ساعت 41 تا 24 تمرین، اولیه مراحل در

 

 :قلب اندازه افزایش

 قلب شدن بزرگ با که نامند می یقلب هایپرتروفی اصطالحاا  را قلب اندازه افزایش این. یابد می افزایش قلب اندازه تمرین مدت طوالنی برنامه یک از پس

 .است متفاوت بیماري از ناشی

 باعث قلب عضله تر قوي انقباض زیرا. است ورزشکار براي آشکار مزیت یک که شود بزرگتر%  15 اندازه به قلب دارد احتمال تمرینی، برنامه دنبال به

 قلب ضربان تعداد در ضرب شده خارج چپ بطن از ضربه هر در که خونی مقدار یا قلبی ده برون یعنی شود می قلب از شده خارج خون حجم افزایش

 .یابد می افزایش

 .شود می انجام بیشتري قدرت با نیز ضربه هر توسط خون پمپاژ آن پی در که است قلب شدن بزرگ ورزشی، هاي فعالیت هاي ویژگی از یکی

 عضالت کوفتگی

 :دارد وجود عضالنی کوفتگی نوع دو کنند؛ می ذکر بدنی هاي الیتفع از ناشی ورزشی هاي آسیب زمره در عضالت کوفتگی

 اسید سطح افزایش و معدنی مواد کمبود مواقع برخی در و عضله در خون جریان کاهش به اي اندازه تا که دهد می رخ تمرین از پس بالفاصله نوع یک 1-

 .شود می برطرؾ کوتاه زمان مدت گذشت از پس عضالنی کوفتگی نوع این .شود می مربوط الکتیک

 به تمرینی بی یا جدید تمرین نوع یک اجراي دلیل به کوفتگی نوع این .افتد می اتفاق تمرین از پس ساعت 41 تا 24 تقریباا  عضالنی کوفتگی دیگر نوع 2-

 .است عضله در جزئی پارگی از ناشی عارضه این .آید می وجود

 این کرده ایجاد را عضالنی درد نهایت در و است عضله خون مقدار کاهش از ناشی که کنند می مطرح را اسپاسم تئوري عضالنی، کوفتگی مورد در اي عده

 .شود می بیشتر کوفتگی موجب درد

 استرس و ورزشی هاي فعالیت

 .است موثر بسیار اثرات کاهش در هوازي تمرینات و جسمانی آمادگی

 :گیرد قرار مدنظر باید زیر نکات ورزشی هاي فعالیت و استرس با رابطه در

 باشد؛ موثر نسبی طور به روانی استرس هاي محرك کاهش در تواند می سبک ورزشی هاي برنامه 1-

 دارد؛ ارتباط آن از ناشی روانی استرس و عروقی -قلبی هاي محرك تر پایین سطوح با جسمانی آمادگی 2-

 باشد؛ موثر نسبی طور به روانی فشار کاهش در تواند می آرام ورزشی برنامه 3-

 است؛ مربوط شود می ظاهر مدت طوالنی استرس متعاقب که افسردگی از تر پایین سطوح با جسمانی آمادگی 4-

 است؛ مربوط شود می ظاهر مدت طوالنی استرس اثر در که جسمانی هاي بیماري تر پایین سطح با جسمانی آمادگی 5-

 .باشد موثر قلبی بیمار روانی عملکرد و عروقی - یقلب عملکرد بهبود در تواند می ورزشی هاي برنامه 6-

 :آرامش اي مرحله هفت برنامه

 کنید؛ فراهم آرامی و ساکت محیط ورزشی، فعالیت یک از پس آرامش ایجاد براي 1-

 باشد؛ زمین روي بدن تمامی که طوري به بکشید دراز زمین روز یا و بنشینید راحتی صندلی روي بر 2-

 کنید؛ تصور دریا ساحل چون آرام محیطی در را خود و کرده استفاده خود تخیل قوه از بسته، را ها چشم 3-

 کنید؛ خارج ذهن از شده، شما پریشانی باعث که آنچه کنید، متمرکز حواس بر را خود توجه کرده، حفظ را خود آرامش 4-

 کنید؛ سفت ثانیه چند براي را عضالت کشیده، عمیقی نفس 5-
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 نمائید؛ تجربه را عضالت سفتی و تنش از رهایی احساس و کرده خارج کامالا  را نفس 6-

 .برسید آرامش به تا کرده تکرار مرتبه 3 یا 2 را 6 تا 1 مراحل 7-

 .باشد فاصله ثانیه 31 بایستی مرحله هر بین. دهید اختصاص کار این به را دقیقه 21 تا 15

 ورزشی هاي آسیب

 .دهد می رخ ورزشی تمرینات طول در شود می آن دچار فرد که هایی آسیب از بسیاري

 :از عبارتند شود می ورزشی تمرینات از ناشی صدمات و آسیب به منجر که عواملی

 ورزشی؛ وتجهیزات کفش بودن نامناسب -2   زیاد؛ خیلی فشار با توان حد از بیش تمرین انجام 1-

 تمرین؛ هاي روش بودن نامناسب -4      ضعیؾ؛ جسمانی آمادگی 3-

 کششی؛ حرکات اجراي عدم -6       نکرن؛ گرم 5-

 تکراري؛ هاي فعالیت -1      دردها؛ به توجهی بی 7-

 آسیب؛ از پس بالفاصله کردن تمرین 9-

 از شینا است ممکن پا گرفتگی معتقدند برخی هرچند. افتد می اتفاق نمک کاهش و زیاد کردن عرق دلیل به( کوفتگی)جریان این دارند اعتقاد متخصصین

 .باشد آب حجم کاهش

 .کنند استفاده مایعات از شدید ورزشی هاي فعالیت درحین و قبل امکان درحد کنند سعی باید شوند می گرفتگی دچار گرم هواي در که افرادي

 .شود کشیده آرامی به فشار ایجاد یا مفصل شدن باز وسیله به عضله که است آن درمان راه بهترین شد مشاهده پا گرفتگی که هنگامی

 .یابد کاهش درد و گرفتگی نتیجه در و بازگشته عضله به خون جریان مجددا تا دهد می اجازه کشش این

 .دهد می افزایش را درد و تورم و شده کشش تحریک باعث زیرا شود داده ماساژ شدت به نباید است شده گرفتگی دچار که اي عضله

 .کند می کمک خون جریان گشتباز به زیرا کنید استفاده نرم ماساژ یک از

 (آرنج درد)ورزشی هاي آسیب

 استفاده خود آرنج ناحیه یا خود مچ از دائم صورت به ورزشکار که شود می مشاهده هنگامی درد این. آید می وجود به آرنج نزدیک دست، باالي قسمت در

 .شوند می عارضه این دچار بازان تنیس عمدتاا . است کرده

  بازان؛ تنیس آرنج معناي به Tennis Elbowیا  آرنج درد

 (.هفته 2 مدت به حداقل) است بازي توقؾ آن، کاهش براي درمان بهترین و است همراه نیز تاندون تورم با عمدتاا  درد این

 .شود می مشاهده مجددا درد تزریق، از پس ساعت چند متؤسفانه اما. است موثر نیز درد ناحیه به کورتیزون تزریق

 (پا آشیل تاندون)رزشیو هاي آسیب

 .است تاندون این دیدگی آسیب دویدن، هنگام شایع صدمات از و کرده متصل پاشنه به را ساق پشت عضله که است تاندونی آشیل تاندون

 .شد خواهد ترمیم کوتاهی زمان مدت در که شود می مشاهده تاندون این در جزئی پارگی است ممکن دیدگی آسیب این درطی

 .شود می تشدید مشابه هاي فعالیت یا پله از رفتن باال همچنین و ورزشی فعالیت ادامه با آسیب از ناشی پارگی

 پاشنه برنده باال از استفاده باشد شده پاره کامالا  تاندون چنانچه و کرد استفاده روز در مرتبه 2 مدت به یخ هاي کیسه از توان می آسیب این معالجه منظور به

 .گردد می توصیه بیاورد، باال اندکی را پاشنه که اي گونه به پاشنه؛ زیر و کفش درون شئی دادن قرار یعنی

 .گردد خودداري ورزشی عمل انجام از هفته 6 تا 4 مدت به

 گرم هواي در تمرین

 کنیم؟ ورزش چگونه گرم هواي در

 .باشد داشته احتیاج بدن دماي تثبیت و عضالت کارکرد براي بیشتري خون جریان به بدن تا شود می باعث گرم هواي در کردن ورزش

 .شود می وارد فشار و شوك بدن به باشد قلب توسط شده پمپاژ خون میزان از بیشتر الزم خون میزان اگر

 .کند می ایجاد ؼش حالت و گیجی عالیم با توأم بدن حرارت درجه تنظیم درخصوص را مشکالتی فشار این

 75 حرارت درجه و%  51 تا 41 باالي هاي رطوبت در همچنین و کرد ورزش به اقدام نبایستی فارنهایت درجه 95 تا 91 باالي هاي حرارت درجه در لذا

 .کاست تمرینات شدت از بایستی فارنهایت درجه 91 تا

 .دهید انجام متعادل طور به را تمرینات باید گرم هواي مشکالت ایجاد از پیشگیري براي

 .نکنید فراموش را آب مصرؾ گرم هواي در ورزشی تمرینات هنگام به

 تعریق و تمرین

 .داد خواهد دست از را نمک از زیادي بخش فرد تعریق این همراه و رود می دست از تعریق طریق از بدن آب از زیادي بخش گرم هواي در تمرین هنگام به
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 .ندهد دست از روز در نمک گرم 17 تا 13 بین بدن است ممکن بدنی سخت بسیار شرایط در است،حتی گرم 12 الی 11 حدود بدن در روزانه نمک مصرؾ

  و بدتر تواند می کافی آب مصرؾ بدون نمک هاي قرص مصرؾ وجود این با را، نمک تا دهد می دست از را آب بیشتر بدن ورزشی هاي فعالیت در

 .باشد نمک هاي قرص نکردن مصرؾ از تر طرناكخ

 .کند مصرؾ بیشتري نمک با را خودش ؼذاي ورزشکار شود می توصیه است دقیقه 61 تا 51 از یشترب آن زمان که ورزشی تمرینات در شرکت براي

 .چربی هاي بافت شدن شکسته نه است آب دادن دست از درنتیجه گرم هواي در تمرین از ناشی بدن وزن کاهش

 .گشت بازخواهد خودش اولیه حالت به نوشیدن و خوردن با سرعت به وزن کاهش این

 .است ورزش از بعد و قبل خود کردن وزن بدن، آب کاهش تعیین شیوه نبهتری

 از و گیرید می قرار مرزي خط در بدهید دست از را بدن آب کمتر یا% 5 چنانچه کند، نمی ایجاد اشکالی تقریباا  بدن کل از کمتر یا آب% 3 دادن دست از

 .گذارد می اثر خون گردش سیستم و لبق عملکرد روي بر شدت به% 7 از بیش میزان به بدن آب دادن دست

 .رود می دست از ساعت 24 در آب پوند 17 تا 16 بین

 بدن دماي شود متوقؾ که عرق تولید و کند می متوقؾ را عرق تولید اتومات طور به بدن نشود، جبران رود می دست از تمرین جریان در که آبی میزان اگر

 .شد خواهد بدن هاي الکترولیت در تعادل عدم باعث امر این و رود می باال سرعت به

 .است ؼیرطبیعی این ندهد دست او به تشنگی احساس و کند ورزش گرم هواي در شخصی اگر

 .است بدن دماي افزایش به بدن خوب پاسخ دهنده نشان طبیعی و کافی عرق شدید، تمرینات انجام هنگام

 .شود فرد بدن دماي تنظیم و خنکی باعث و شود تبخیر واه در و شود نزدیک پوست سطح به بدن آب شود می باعث عرق

 :دارد بستگی عامل سه به تمرین طول در عرق تبخیر

 .دارد قرار محیط معرض در که پوست سطح میزان: عامل نخستین

 دما: عامل دومین

 .است بدن اطراؾ هادي هواي جریان و نسبی رطوبت: عامل سومین

 .کند می پیدا کاهش عرق تبخیر باشد زیاد هوا رطوبت که شرایطی در

 .کند می ایفا را مهمی نقش بسیار عرق تبخیر هنگام پوست سطح که چرا باشد هوا معرض در باید بدن از بیشتري سطوح

 .است تحتانی اندام ناحیه در%  25 و باالیی اندام و سر در%  25 بدن، میانی ناحیه در عرق%  51 تقربیاا 

 .کنید استفاده نخ جنس از شرت تی شورت، مثل گشاد و سبک هاي لباس از گرم هواي در ورزش هنگام

 مایعات مصرف و تمرین

 باالتر فارنهایت درجه 11 یا گراد سانتی درجه21 از دما که زمانی در نباید را دوها این گیرد، می بر در را مسافت مایل 11 از بیش که رقابتی دوهاي در

 .بگیرد انجام دمایی ینچن در مسابقات و تمرینات نوع این است

 نمک حقیقت در یا پتاسیم یا سدیم چون هایی الکترولیت و قند کمی مقادیر شامل که را مایعاتی بایستی فرد، خود یا هستند تمرین برگزاري مسئول که کسانی

 .کند آماده قبل از را است

. کرد مصرؾ مایعات اونس 5 تا3/ 6  اونس 21 تا 13 حدود باید مسابقه از پیش ساعت نیم و است حیاتی بسیار امر یک مسابقات طی مایعات مداوم مصرؾ

  بین هم مسابقه طی در و شود مصرؾ مایعات

 .دید تدارك بایستی کنندگان شرکت براي آب ایستگاه یک مایل 2/  5 تا 2 هر براي بیشتر، یا هستند مایل 11 حدود که مسابقاتی براي

 .شود مرگ حتی موارد برخی در یا و فیزیکی جدي هاي ناتوانایی به منجر است ممکن ندهید، قرار مدنظر را ساده هاي توصیه همین اگر

 داشت؟ خواهد هایی ویژگی چه کنید تمرین یا دهید مسابقه سرد هواي یک در هستید مجبور اگر

 (سرد هواي) محیط و تمرین

 کند؛ می تولید کمتري حرارت میزان زیرا د،دار خون گردش سیستم در کمتري منفی تؤثیر نسبتاا  سرد هواي در تمرین

 .شود هوا در سرما عامل علت به بدن دماي کاهش باعث تواند می سرد هواي در سواري دوچرخه یا دویدن

 :شود رعایت موارد سري یک بایستی برسد فارنهایت درجه 41 زیر به دما که زمانی

 .است پشم جنس از پوشاك مناطق این پوشش براي جنس نبهتری و اید پوشانده کامالا  را ها دست و سر شوید مطمئن

 .دهند می خروج اجازه نیز هم گرما به دارد می نگه خشک را ورزشکار بدن که این بادگیرضمن یا بارانی از استفاده

 .شود می زیاد تعریق باعث سرد هواي در حتی گرما حفظ

 (متعادل شیب) محیط و تمرین

 .بکند دویدن به شروع سرازیر یک در است مجبور فرد که دارید قرار تمرینی شرایط یک در
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 .است برخوردار شیبی یک از دهد می مسابقه یا کند می تمرین آن در که را محیطی

 دارد؟ ویژگی چه سرازیري یک در دویدن اصوالا 

 .است سرباالیی در دویدن از تر خطرناك بسیار پا عضالت و مفاصل براي سرازیري در دویدن

 زمین به په که فشاري کند، می پیدا افزایش هایش گام طول شود، می زیاد تدریج به سرعتش کند می دویدن به شروع پایین به باال از ورزشکار که زمانی

 .شود می بیشتر بسیار کند می وارد

 را خود مسیر بلکه کنید حرکت مستقیم خط یک طول در و مستقیم صورت به پایین سمت به دویدن در نبایستی هرگز پاها دیدگی آسیب از جلوگیري منظور به

 .بگیرند قرار خمیده حالت در زانوها و شود خم جلو سمت به بدن که طوري به کنید، انتخاب زیگزاگ صوت به

 (ارتفاع) محیط و تمرین

 شوند؛ می آلودگی خواب یا تهاییاش بی سرگیجه، سردرد، مثل حالتی دچار متر 2611 از کمتر ارتفاعات در افراد از بسیاري چیست؟ ارتفاع بیماري

 و کند می پیدا تجمع ها شش در بدن مایعات حالتی چنین گیرند؛در می قرار حاالت این تؤثیر تحت متر 4611 از بیش ارتفاعات در افراد از دیگر بسیاري

 داده بیوتیک بدهند،آنتی انتقال متر 4611 پایین مناطق به ار ها آن که این از قبل بیماران به شرایطی چنین در شود؛اگر گرفته اشتباه الریه ذات با است ممکن

 محض به و دهد نشان مقاومت خودش از چربی مقابل در بدن تا شود می باعث همچنین ارتفاع بدهند؛بیماري دست از را خودشان جان حتی است ممکن شود

 و است شده گفته حاالت برعکس بیماري این عالئم موارد برخی در ؛دهد دست او به تهوع حالت کند چربی خوردن به شروع و کند مصرؾ چربی که این

 .باشند داشته هم خوبی احساس افراد حتی است ممکن

 :که است این هستند ارتفاع بیماري دچار که افرادي براي درمانی شیوه بهترین

 کنید؛ کمترمنتقل ارتفاع با مناطق به فردرا تدریج به

 بدهید؛ چربی کم و تپرکربوهیدرا ؼذایی رژیم فرد به

 کنید؛ متوقؾ یا دهید کاهش شدت به ارتفاعات در را شدید هاي ورزش اصوالا 

 (آلودگی) محیط و تمرین

 :هوا آلودگی و ورزشی تمرینات بین ارتباط

 هستید؛ ارتباط در هوا آلودگی با که کنید تمرین محیطی در شوید مجبور

 کنید؟ رعایت هوا بودن ناسالم شرایط لحاظ از آلوده هاي محیط در تمرین هنگام را ها احتیاط سري یک ستیبای یا کرد؟ ورزش ها محیط این در نبایستی آیا

 می سوء اثر آرام هاي دویدن یا طوالنی هاي دویدن مثل فرد هوازي هاي فعالیت بر بنابراین دهد می کاهش شدت به را بدن توسط اکسیژن جذب آلوده محیط

 .گذارد

 است؛ بدن کارآیی کاهش آن نتیجه که شود ها ریه سمت به هوا جریان مقابل در بدن مقاومت افزایش باعث تواند می آالینده مواد سایر یا دود وجود

 شود؛ می مشاهده خون گردش سیستم و ها ریه بر آن مدت طوالنی سمی تؤثیرات بلکه گذارد می اثر ورزشی اجراي بر تنها نه هوا آلودگی

 :ها توصیه

 دهید؛ انجام بسته هاي محیط در را ورزش است بهتر دارد آلودگی هوا اگر 1-

 بپردازید؛ ورزشی فعالیت به است کمتر کننده آلوده مواد میزان که روز اولیه ساعات در باز هاي محیط در 2-

 .گردد می توصیه شود، هوا آلودگی پراکندگی باعث که باشد داشته وجود باد وزش که درصورتی بعدازظهرها در تمرین 3-

 (زایمان از پس) محیط و تمرین

 شود؟ می توصیه ورزش زایمان از پس آیا

 .کرد شروع را ورزش کند، می تؤیید را وسالمت صحت پزشک و ندارد وجود زایمان از پس عوارض اگر ممکن، زمان ترین کوتاه در بایستی زایمان از بعد

 نفس تنگی و خستگی احساس درنتیجه باشد پایین اندکی است ممکن باردار مادر قرمز هاي گلبول تعداد چراکه بیفتد، اتفاق آهستگی به بایستی ورزش شروع

 کند؛

 بگیرد؛ قرار ورزشی فعالیت عادي جریان در کردن کار به قادر بایستی هفته 6 تا 4 از بعد

 می نکرد مشاهده خود در ورزشی فعالیت به نسبت منفی شواکن که زمانی تا کند؛ متوقؾ را فشار کرد، خستگی احساس کند می شروع را تمرین که مادر اگر

 .دهد ادامه خودش ورزشی فعالیت به تواند

 عمر طول و تمرین

 شود؛ می افراد عمر شدن طوالنی باعث حتماا  ورزش

 و 14 حدود سنی وانندت می سالگی 1931،61 سال در زن یک عمر طول میانگین ، اواسط در مرد و زن همان امروز بود، سال 51 مرد یک براي و 62

 باشند؛ داشته انتظار را 11
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 هستند؛ دخیل عمر طول افزایش در مختلفی عوامل

 است؛ منظم ورزش و تمرین عوامل ازمهمترین یکی

 .است ها میوه و سبزیجات از سرشار و چرب کم ؼذایی رژیم دیگري

 بیماري و ورزش

 دارد؟ وجود ها بیماري و ورزش میان اي رابطه آیا

 دهد؛ می افزایش ها میکروب مقابل در را بدن دفاعی درتق ورزش

 است؛ موثر بسیار بدن هاي سلول حتی و اعضاء از یک هر به بخشیدن نیرو در حرکت و ورزش

 :کند می دفاع ها میکروب مقابل در طریق دو به بدن

 مستقیم؛ دفاع 1-

 ؼیرمستقیم؛ دفاع 2-

 و دارد کمی دفاعی قدرت باشد بیمار یا باشد ضعیؾ که بدنی کنند؛ کار هماهنگ ها ارگان تمامی و باشد المس و قوي بدن که باشد موثر تواند می وقتی دفاع

 .شد خواهد مستولی انسان بر راحت خیلی بیماري

 یا کند می لوگیريج ؼیرمیکروبی هاي بیماري برخی از بلکه کند می حفظ را آن میکروبی هاي بیماري مقابل در و کند می تقویت را بدن تنها نه ورزش

 .کاست خواهد آن وحدت شدت از حداقل

 (کلسترول) بیماري و ورزش

 .است مثبت جواب است؟ دخیل خون کلسترول در ورزش آیا

 باشد؛ داشته همراه به را مؽزي سکته یا قلبی سکته تواند می شود زیاد متعارؾ حد در آن مقدار از کلسترول مقدار اگر

 دهید؛ تؽییراتی ؼذایی رژیم در که است این ها راه از ییک کلسترول تعادل حفظ براي

 .کنید استفاده آن آوردن پایین و خون کلسترول ازدیاد از ورزشی هاي فعالیت از استفاده با که است این دیگر راه

 (قند) بیماري و ورزش

 است؛ اهمیت با هستندبسیار دیابت یا قند بیماري دچار که افرادي براي ورزش

 روش بهترین مالیم دویدن و رفتن راه ها آن براي بیشتر بلکه نیست قهرمانی و شدید حرکات حتماا  شود می توصیه قندي بیمارن براي که رزشیو از منظور

 است؛

 اکسیژن و کند تفادهاس آزاد هواي از انسان که شود می سبب بلکه آورد می پایین را خون مقدار و شود می بدن در بیشتر انسولین تولید باعث تنها نه رفتن راه

 .کنند رشد واسطه این به بدن هاي یاخته تا کند دریافت بیشتري

 (غذایی مواد کمبود) بیماري و ورزش

 شود؟ می توصیه افراد به ورزشی نوع چه است؟ مفید ورزشی نوع چه اصوالا 

 شود؛ می توصیه او به است فرد هر بدن ساختمان با متناسب و مالیم که ورزشی

 شود؛ انجام ممکن زمان بهترین در و باشد توأم تفریح و روح آرامش با که است ورزشی ورزش، نوع بهترین

 کند؟ خودنمایی منفی عامل یک عنوان به تواند می ؼذایی مواد کمبود ورزشی هاي فعالیت هنگام آیا

 باشد؛ موادؼذایی ودکمب مراقب شدت به بایستی کند اجرا و طراحی ریزي، برنامه را خودش ورزشی فعالیت فردي اگر

 است؛ حیاتی موضوع و است خطرناك شدت به بدن آب دادن دست از

 برنامه مسابقه از قبل هفته 6 تا 4 باید بلکه کنید کم را بدن آب مثالا  مسابقه از قبل روز چند که این نه باشید داشته درازمدت برنامه بایستی وزن کاهش براي

 .کنید کم برنامه و ورزش میزان از که این بدون دکنی اجرا و کنید شروع را ؼذایی مواد

 تنفس

 دارد؟ ویژگی چه درست تنفس

 :دارد وجود تنفس نوع دو اصوالا 

 شکمی؛ تنفس 1-

 اي؛ سینه تنفس 2-

 دید؛ توان می نوزادان در را تنفس نوع ترین طبیعی

 آورد؛ می پایین سپس و برد می باال تنفس هر در را خودش تنه نیم کودك
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 نفس تواند نمی کودك پرده این وجود بدون و کند می جدا هم از را ها آن و دارد وجود شکمی احشاء و سینه قفسه بین که عضالنی است اي پرده مدیافراگ

 بکشد؛

 قفسه رشد به بدن به بیشتر اکسیژن رساندن ضمن که موقتی است عملی این و آید می باال بیشتر سینه قفسه عمدي عمیق تنفس انجام هنگام و ورزش هنگام به

 کند؛ می کمک هم صدري

 .بیاید باال دیافراگم هوا دادن پس موقع و واردکند فشار شکم وبه برود پایین و باال باید دیافراگم نفس فروبردن هنگام یعنی دهید، حرکت را دیافراگم تنفس موقع

 کرد؛ خارج را نفس باید هستند تر جمع ها اندام وقت ره و کشید نفس باید هستند بازتر ها اندام که وقت هر ورزشی، حرکات هنگام به

 باشد؛ خون فشار ایجاد اي مقدمه تواند می امر این و کنند می حبس کردن صحبت موقع حتی را خودشان نفس برخی

 داد؛ ترجیح اي سینه تنفس به را شکمی تنفس و داد آموزش بایستی را تنفس شیوه

 خطر؛ احساس هنگام مثالا  است طبیعی امري موارد برخی در صدري تنفس

 کند؛ می ایفا را موثري نقش اضطراب و استرس حالت بردن بین از در بکشد نفس دیافراگمی و عمیق آرام، انسان اگر هیجان و استرس موقع در

 ؼیره و الریه ذات مثل جراحی عوارض نیز و عمل از بعد درد بگیرند، یاد را شکمی تنفس عمل، زمان از قبل اگر بدهند انجام جراحی عمل بایستی که کسانی

 .کند می پیدا کاهش ها آن در

 دهان؟ راه از یا شود می توصیه بینی راه از تنفس آیا

 است؛ موثر بسیار انسان سالمت در بینی راه از کشیدن نفس اصوالا 

 شود؛ می تر گرم سرد، هواي هنگام در و کند می طی را تر طوالنی راه هوا کشید می نفس بینی راه از وقتی

 کنید؛ می ها ریه وارد را گرمی نسبتاا  هواي درنتیجه

 می ها ریه وارد را پاك هواي و گیرند می را هوا خاك و گرد خود شکل موجی حرکت با که دارد وجود بینی مخاط در ریزي بسیار موهاي دیگر طرؾ از

 کنند؛

 خون فشار داراي کشند می نفس دهان راه از که کسانی دهند؛ می انجام را تصفیه ؾظری بسیار عمل خود هماهنگ و مختلؾ نوسانات با بینی مخاط موهاي

 کنند؛ می تنفس بینی راه از که کسانی به نسبت هستند بیشتري

 طلبد؛ می زمان آن بردن فرو از بیشتر نفس کردن خارج

 .رود می باال تنفس هر در شکم که شوید مطمئن تا اردهیدقر شکم روي را خود هاي دست توانید می دیافراگمی تنفس درست انجام از اطمینان براي

 (پا ساق درد) شایع عوارض و تمرین

 شود؛ مشاهده تمرین در است ممکن که عوارضی

 کند؛ احساس پا ساق در را دردي فرد تمرین اجراي هنگام به

 چیست؟ ورزشکاران پاي درد

 کنید؛ می تکرار کنید می حرکت که زمانی تا را عمل این و اندازید می پاها روي را وزن تمام دارید می بر که قدمی هر

 می عمل گیر ضربه شکل به کند، می تحمل را بدن سنگین هاي وزن خوبی به ها قوس این که است عرضی و خلفی -قدامی قوس دو داراي کؾ قسمت در پا

 کند؛

 کند؛ می حس را پا درد زودتر و شود می خستگی دچار زودتر فرد( است صاؾ پا کؾ)کند می پیدا کاهش پا قوس که زمانی

 کرد؛ خواهد احساس را درد این باز باشد هم معمول حد از بیش پا کؾ قوس اگر

 :شود احساس است ممکن نقطه دو در پا درد

 کاهند؛ می اشنهپ استخوان به وارده ضربات شدت از نرم بالشتک یک صورت به که قراردارند پوست زیر پاشنه ناحیه در چربی قطعات: پاشنه 1-

 کند؛ می متصل انگشتان کفی برجستگی به را پاشنه استخوان نسوج این و دارد قرار پوست زیر در که دارد ضخیمی نسوج: پا کؾ 2-

 پا، قوس به درنهایت و شود می منتقل پا به بدن وزن دارید برمی که قدم هر با

 ؛کنید می مشاهده را هایی تورم پا هاي کناره در اوقات گاهی

 بکند؛ را پاشنه استخوان از بخشی است ممکن شود می ایجاد که کششی اثر در ها تورم این

 کرد؟ باید چه شد مشاهده عارضه این اگر

 کنند؛ می تزریق کورتیزون تورم رفع براي درد محل و پاشنه در پزشکان از برخی

 شود؛ می توصیه جراحی اعمال گاهی

 .است ناحیه این تورم براي درمان نوع بهترین یخ کیسه از استفاده معموالا 

 بلؽزاند؛ پاشنه روي را یخ دو این بین شود، پوشیده هم روي جوراب تا دو* 
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 کند؛ فروکش درد تا کنید راتکرار عمل این مرتبه 5 تا3 روزي و بگذارید درد محل روي را یخ دقیقه 21 مدت* 

 دهید؛ مالش را درد محل یخ کیسه یک از استفاده با* 

 است؛ موثر بسیار خستگی رفع و ناراحتی و درد کاهش در ورزش انجام از پس بخصوص پاشنه روي یخ کیسه اشتنگذ* 

 دهد؛ می کاهش را پا درد نیز مالیم گرماي از استفاده* 

 گذارند؛ می پا زیر و کفش داخل در طبی هاي کفی از استفاده* 

 .آید می حساب به پا براي خوبی ورزش برهنه پاي با ویژه به خاك و ماسه چمن، روي رفتن راه* 

 (.نقرس،دیابت آرتریت،)نیست خستگی اثر در پا درد

 .شود می رفتن راه موقع خصوصاا  شدید بسیار درد باعث خورده هم به استخوان طبیعی وزن: آرتریت

 .شود می ایجاد مفاصل در اوریک اسید بلورهاي رسوب علت به: نقرس

 .کاهد می ها اندام در خون روان جریان از: دیابت

 است؛ خوردگی پیچ بحث ورزشکاران بین در عارضه ترین شایع یا مهمترین

 هم به را ها استخوان که هستند عناصري)ها لیگامان و( کنند می متصل استخوان به را عضله که هستند عناصري) ها تاندون به که جزئی جراحات اصوالا 

 دارد؛ وجود عضالت و( کنند می متصل

 شوند؛ می عارضه دچار عضالت و ها تاندون ، ها لیگامان معموالا  حرکت طول در

 کرد؛ خواهد پیدا شدت نیز عارضه این بروز احتمال رود می باالتر سن هرچقدر

 شود؛ می مشاهده هستند فعال بسیار که کسانی در

 است؛ مشاهده قابل خوردگی پیچ عارضه دارند هم کمی فعالیت که کسانی در حتی

 .شود می مشاهده بیشتر شکستگی مثل عوارض سایر به نسبت حتینارا این

 است عضالت شدن کشیده نوعی و شود می شدید ایجاد فعالیت یا کار اثر در که افتد می اتفاق عضالت در که شود می اطالق ناراحتی به شدگی رگ به رگ

 .شوند جدا همدیگر از عضالنی الیاؾ که این بدون

 .شود مزمن یا حاد نوع از کمر درد به منجر تواند می که افتد می اتفاق کمر در معموالا  شدگی رگ به رگ از معمولی و مشخص نوع

 .افتد می اتفاق عادي ؼیر و شدید هاي ورزش اثر در ؼالباا 

 .شود کمر شدگی رگ به رگ دچار کار آن انجام با باشد نکرده عادت سخت کار یا ورزش یک به که کسی

 .شود منتشر کمر از مشخصی نقاط طول در یا باشد متمرکز کمر جاي یک در است ممکن است شدگی رگ به رگ این از ناشی که دردي

 .کرد احساس توان می تر پایین اندام در را درد کند می ایجاد سمپاتیک عصبی هاي شاخه به که فشاري علت به درد این حتی اوقات گاهی

 .است آن کردن گرم و محیط دادن ماساژ یا مسکن داروهاي خوردن کامل، استراحت معموالا  ناراحتی نوع این درمان

 .است ناحیه آن تورم با توأم اوقات گاهی که آید می پیش گردن ناگهانی یا حد از بیش بردن کار به علت به که است گردن ناحیه در آن بارز نمونه

 .باشد موثر تواند می درد محل در سرد آب کمپرس اهیگ گرم، آب کمپرس یا گرم آب کیؾ است، محل آن دادن استراحت با آن درمان

 کشیدگی؛ اثر در نسوج هاي رشته از بعضی قطع از است وعبارت است شدگی رگ به رگ شدید نوع خوردگی پیچ

 .پوشانند می را مفصل روي و کنند می متصل هم به را هم کنار استخوان دو که هستند سفتی الیاؾ لیگامان

 .شوند نمی دیده چشم با که ریزند قدر آن الیاؾ عقط و بریدگی این گاهی

 .نیست رویت قابل پوست روي از نسوج شدگی قطع این

 بالػ، اشخاص و جوانان در. کنند می تقسیم سه و دو و یک درجه، 3 به ضربه شدت حسب بر را خوردگی پیچ

 .شوند می عاضه این دچار پا مچ خارجی هاي یگامانل بیشتر همه از و بینند می صدمه بیشتر پوشاند می را مفاصل که هایی لیگامان

 .فوتبال اسکی،:  از عبارتند شوند می خوردگی پیچ باعث بیشتر که هایی ورزش

 .افتد می اتفاق آن پیچش حالت در مفصل روي بر وزن افتادن و پا مچ شدید چرخش و پیچش اثر در ها خوردگی پیچ اؼلب مثل پا مچ مفصل خوردگی پیچ

 .رسد می خودش شدت اوج به ساعت 12 الی 6 از بعد کند پیدا افزایش تدریج به ورم و نشود شروع معالجه صلهبالفا اگر

 .شود می مشاهده پا خارجی قوزك پایین و جلو در تورم معموالا 

 کرد؟ باید چه پا مچ خوردگی پیچ از جلوگیري براي

 .شود خودداري پا مچ ناحیه رد عضالت دادن قرار فشار تحت از کنید سعی است آن راه بهترین

 .کنند ایجاد را خوردگی پیچ توانند می که هستند عناصري مهمترین حرکات، تعادل دادن دست از و خستگی عامل دو

 :ها توصیه
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 کرد؛ قطع باید را ورزش حتماا  خستگی هنگام

 .دهید انجام را مفید نرمشی حرکات حتماا  سخت هاي ورزش از قبل

 شود؟ می توصیه خوردگی پیچ يبرا را هایی درمان چه

 .دهید انجام را درمان موارد اولیه ساعت 41 تا 24 عرض در کنید؛ شروع بالفاصله را درمان 1-

 استراحت؛ 2-

 .است عضالنی انقباض یا اسپاسم به مربوط دیگر بخش است عضالنی الیاؾ پارگی به مربوط کنید می احساس که را دردي از بخشی

 .کند می جلوگیري جراحت توسعه نتیجه در و مفصل حرکت از که است بدن خودکار و بیعیط امر یک انقباض این

 .کند می گیري جلو زیاد تورم و خونریزي از یخ سرماي یخ، کیسه از استفاده

 .کرد خواهد پیدا کاهش تورم درنتیجه کند می متوقؾ و دهد می کاهش را خونریزي و شده خونی عروق انقباض باعث سرما

 ببندید؛ نوارکشی یا باند یک با را دیده آسیب حلم - 3

 .نکنید وارد ناحیه آن به را زیادي فشار که است مفید زمانی

 .کند می جلوگیري ورم از متناسب فشار با عضو بستن

 یخ، کیسه گذاشتن از معین فواصل در توانید می باشد نشده مختل خون جریان که این از اطمینان براي

 .کنید باز را کشی باند بالفاصله آمد در کبودي شکل به اگر. کنید مشاهده را هدید آسیب عضو رنگ

 دهید؛ قرار بدن از باالتر را پا یعنی عضو کردن بلند 4-

 .دارید نگه وضع این در را پا ساعت 72 حدو. دهید قرار پا ساق و پا زیر را نرم بالش دو یا یک است بهتر ان انجام براي

 در را زانو تا انگشتان نوك از هفته 3 مدت که دانند می صالح جراحان وجود این با باشد نداشته وجود هم دررفتگی یا شکستگی ونهگ هیچ است ممکن گاهی

 .معین فواصل در البته بدهند قرار یخ

 .نمود استفاده هم گرما از توان می رفت بین از وتورم درد که روز چند مدت گذشت از پس خصوص به پا مچ درمان براي

 .کرد استفاده توان می هم برقی تشک از

 دوپینگ

 ؼیرعادي هاي راه از معمول ؼیر مقدار به که فیزولوژیکی ماده یا است بیگانه بدن با که اي ماده هرگونه مصرؾ یا خوردن است عبارت چیست؟ دوپینگ

 .رود کار به مسابقات در نیرو ؼیرمنصفانه افزایش کسب قصد به صرفاا  سالم شخص در

 روانی؛ دوپینگ نیرو، افزایش براي روانی مختلؾ بیرتدا

 .است اخالق خالؾ همیشه دوپینگ المپیک، المللی بین کمیته نظریه براساس

 :دارد مسابقات در ورزشکاران براي قانونی مصرف نوع سه دارو

 است؛ مانعی که( انسولین مثل) قند بیماري داشتن علت به ورزش: اول

 است؛ بالمانع( جزئی جراحت درمان براي موضعی حسی بی تزریق مثل)باشد قبلی وضع به ورزشکار رساندن براي عمومی ای موضعی طور به اگر: دوم

 .کند تزریق سیلین پنی مسابقه از قبل تواند می دارد تب یا چرکی گلودرد که ورزشکاري مثل باشد پیشگیري براي: سوم

 :دوپینگ جسمی مضرات

 .خواهدآورد ارمؽان به فرد براي مرگ حتی و شدید هاي ناراحتی وپینگد قصد به داوروها از استفاده

 .است ها این زمره در شود می استفاده ... و دیسک وزنه، کنندگان پرتاب یا برداران وزنه وسیله به که ها استروئیدآنابولیگ مثل داروهایی از استفاده

 قلب ضربان و ورزشی تمرینات

 خیر؟ یا شود می وارد بدن به حد از بیش فشار آیا که دهد می نشان قلب ضربان

 :از است عبارت باشد نداشته ارتباطی است ممکن هم وتمرین ورزش به الزاماا  و است موثر قلب ضربان تعداد در که عواملی جمله از

 روحی؛ هیجانات و زیست محیط سن، فرد، جنسیت رفتن، راه شیوه ایستادن، شیوه

 .است مقدار کمترین ایستادن و نشستن از پس کش دراز حالت در قلب ضربان تعداد معموالا . دارد قلب ضربان ادتعد روي بر قطعی اثر بدن وضع

 است زمین جاذبه علت به امر این و کند می پیدا افزایش دقیقه هر در ضربه 12 الی 11 حدود قلب ضربان دربیایید ایستاده حالت به کش دراز حالت از اگر

 .دهد افزایش را خودش ضربان تعداد که است مجبور امر این جبران براي درنتیجه شود؛ کم گردد برمی قلب به که خونی حجم شود می باعث که

 .است تحرك کم اشخاص از کمتر ایستاده و خوابیده حالت در قلب ضربان اختالؾ هستند، تر ورزیده و تر قوي جسمی لحاظ از که کسانی در

 .زند می دقیقه هر در بالػ، مردان از بیشتر ضربه 11 تا 5 استراحت حالت در لػبا بانوان قلب جنس؛: عامل دومین

 است، دقیقه در مرتبه 131 حدود تقریباا  که تولد زمان از استراحت حالت در قلب ضربان سن؛: عامل سومین
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 .کند می پیدا افزایش اندکی مجدداا  پیري زمان در اما شود، می کم تدریج به بلوغ زمان تا

 ورزش حال در چه و استراحت حالت در چه را قلب ضربان هیجانی هاي استرس هیجانات؛ عامل ینچهارم

 .باشد ورزش با توأم هیجانات این اگر ویژه به دهد، می افزایش

 می ترشح کلیوي فوق ؼدد از هورمون این که باشد نورآدرنالین نام به هورمونی افزایش علت به شاید امر این

 .کند می پیدا افزایش استرس حالت در هم هیجان حالت در هم ورمونه این میزان و شود

 (ارتفاع()حرارت)محیطی؛ عوامل عامل پنجمین

 افزایش باشد زیاد آن رطوبت ولی ساکت آرام، هوا اما باشد، متعادل هم ورزش و کار و متعادل حرارت اگر

 .بود خواهد توجه قابل هم قلب ضربان

 ویتامین و ورزشی تمرینات

 موثرند؟ ورزشی هاي فعالیت انجام در هم معدنی مواد و ها ویتامین آیا

 تا است روز در گرم 2 /6 عادي فرد یک در پتاسیم نیاز مورد میزان. دارند پتاسیم ماده به بیشتري احتیاج دوند می ومرطوب گرم هواي در که هایی دونده

 پررطوبت و گرم هاي محیط به که ورزشکاري و شود می بالػ نیز گرم 3 تا میزان این گاهی فردورزشکار یک براي اما کند حفظ را بدنش پتاسیم تعادل

 .هستند پتاسیم نیازمند مقدار این از بیش حتی ندارند عادت

 آجیل،)د،دار احتیاج منیزیم به بیشتر کند می شدید فعالیت که ورزشکاري بنابراین گردد، می عضالت شدن سفت و خستگی باعث عرق راه از منیزیم ترشح

 (سبز برگ داراي سبزیجات و سویا لوبیاي بادام، گردو، فندق،

 هنگام بانوان و شود می دفع مدفوع و ادرار عرق، راه از راحتی به آهن صدا پرش. کند می پیدا کاهش ورزشی تمرینات در روي منیزیم، پتاسیم، مثل موادي

 .ندکن می خارج بدن از را آهن زیادي مقدار ماهانه عادت دوره

 دوندگان در ؼذایی مواد دیگر عبارت به کند می فعالیت سایرین از بیشتر ها آن هاي روده چون دارند آهن به نیاز ورزشی هاي رشته سایر از بیشتر دوندگان

 .است دیگران از کمتر آن دفع و ؼذایی مواد خوردن بین فاصله یعنی شود می دفع زودتر

 از مقداري سخت، زمین با آنها پاي کؾ برخورد علت به و دارد وجود ؼذایی مواد دفع سرعت که این علت به شود بجذ ها روده از بایستی که آهنی مقدار

 .شود می یافت قرمز گلبول دوندگان ادرار در اوقات گاهی که است دلیل همین به و شکند می است آهن از پر که قرمزشان هاي گویچه

 به فرد در خستگی کنند پیدا کاهش به شروع اگر و دارند مهمی بسیار نقش انرژي ساز و سوخت در دارند رقرا نسوج در که آهن محتوي پروتئین چندین

 .کرد خواهد پیدا افزایش شدت

 ورزشکار خستگی از ناشی هاي آسیب و ورزشی تمرینات

 است؛ مینیسک آسیب است شایع بسیار که هایی آسیب جمله از

 است؛ ؼضروفی صفحه دو حقیقت در دارند قرار زانو در که ندهست ؼضروفی صفحات حقیقت در ها مینیسک

 ها؛ رفتن راه ، ها پریدن از ناشی است زانو به وارده هاي فشار جذب که این اول: دارند وظیفه دو

 نی؛ درشت و ران استخوان بین استخوانی، برخوردهاي از جلوگیري دوم

 شوند؛ می متصل نی ودرشت ران ناحیه در ها استخوان به هایی لیگامنت وسیله به ها مینیسک این که دارد وجود خارجی مینیسک یک و داخلی مینیسک یک

 است؛ رکبی عضله نام به اي عضله اي وسیله به مینیسک این کنترل دلیل به بیشتر تحرك این و است تر متحرك داخلی مینیسک از خارجی مینیسک

 .شود نمی کنترل اي عضله هیچ وسیله به داخلی مینیسک

 شده؛ معرفی مینیسک دیدگی آسیب براي مشخص علت دو

 شود؛ می وارد زانو خارج ناحیه از که است ضرباتی نخست

 زانو که افتد می اتفاق هنگامی واین کرد خواهد پیدا چرخش ناگهانی صورت به نی درشت روي بر ران اما دارد ثابت حالت پا که است هنگامی که این دوم

 باشد؛ خم هم اندکی

 درشت استخوان بین مفصل داخل در و شود جدا بقیه از مینیسک شده پاره قسمت مواقع از برخی در که شود انجام شکلی به است ممکن مینیسک دیدگی بآسی

 .است ناپذیر اجتناب تقریباا  جراحی عمل شود می قفل مکرر صورت به زانو که مواقعی در و شود می زانو شدن قفل به منجر نهایت در. گیرد قرار ران و نی

 .کرد خواهد پیدا دوچندانی اهمیت قبلی هاي دیدگی صدمیه تاریخچه از استفاده با مینیسک صدمات تشخیص و تعیین

 :مینیسک شدن پاره عالئم

 کرد استفاده هم آزمایشاتی از توان می عالئم این با همراه البته. کردن لمس هنگام به زیاد حساسیت زانو، حرکت عدم زانو، شدید درد: از عبارتند عالئم این

 خیر؟ یا شده مینیسک پارگی دچار فرد کند می مشخص که
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 در داده قرار مچ روي را دیگر دست زانو، کشکک روي بر دست یک دهید، قرار خم نیمه حالت به را فرد زانوي که است شکل این به ساده آزمایش این

 کنید باید دقت. دهید می چرخش حال همان در کنید می صاؾ آرامی به حقیقت در یا کنید می باز آرامی به را زانو بعد داشته نگه محکم را پا مچ حقیقت

 می گوش به زانو ناحیه از تیکی تیک صداي که کردید احساس یا شنیدید اگر. بیفتد اتفاق توأمان بایستی زانو کردن صاؾ یا آن شدن باز و زانو دادن چرخش

 .کرد راهنمایی پزشک به را فرد سریعاا  باید هک است مینیسک پارگی نشانه این رسد

 :شود می وارد کشکک به که صدماتی

 می کشکک ؼضروؾ طبیعی ؼیر شدن صاؾ حقیقت در را کندرومالژیا عارضه این مالژیا، کندرو عنوان تحت شود می ایجاد اي عارضه یک زانو ناحیه در

 .گویند

 .افتد می اتفاق این کشکک ناقص یا کامل دررفتگی مثل ورزشی گوناگون هاي فعالیت در و شوند می آن چارد استقامت نیمه و استقامت دوندگان بیشتر معموالا 

 :از عبارتند عوامل این کنند، تسریع را دردرفتگی این توانند می عواملی

 است؛ ضعیؾ ران جلویی عضله 1-

 نیست؛ مناسبی اتصال یک کشکک با ران جلوي چهارسر عضله بین اتصال 2-

 نباشد؛ طبیعی شکل کشکک، استخوان خود شکل 3-

 با دویدن هنگام رانی سر چهار عضالت روي که شدیدي انقباض یا چرخیدن، به کند می شروع ران و است ثابت جا یک پا که حالی در ران شدید چرخش

 .دبو خواهد کشکک دررفتی ویژه به کشکک دیدگی آسیب عالئم از ها این گیرد، می صورت پریدن یا سرعت

 پاي در کامالا  کشکک جایی جابه یا تورم درد، مثل عالئمی شدو خواهد نامیده کشکک حاد دررفتگی نوعی به که رود می در خارج سمت به معموالا  کشکک

 .شد خواهد مشاهده فرد

 تشخیص البته. شود می دوار کشکک به که است ضرباتی اثر در که کشکک شکستگی مثل افتد می اتفاق هم دیگري هاي آسیب و عوارض کشکک در

 با را آسیب محل کرده، حرکت بی سریعاا  را آن باید صورت هر در که است پذیر امکان شده جدا هاي قسمت کردن لمس یا برداري عکس با معموالا  شکستگی

 .کرد راهنمایی پزشک به را فرد فوراا  و داشت نگه سرد یخ از استفاده

 است؛ کبودي مسئله است؛ شایع نسبتاا  و بیفتد اتفاق تواند می هک دیگري عارضه ورزشی هاي فعالیت هنگام

 .هاست رگ شدن پاره نتیجه که است بدن از ایی ناحیه اطراؾ هاي بافت در خون تراوش معناي به کبودي

 .باشد داشته وجود هم تورم و التهاب است ممکن کبودي دنبال به البته. گویند کبودي را پوست زیر خون شدگی جمع و خون تراوش ها، رگ شدن پاره این

 شود؛ می پاره سطحی هاي بافت فقط نباشد شدید ضربه اگر شوند، می پاره هم عمقی هاي بافت باشد شدید ضربه اگر باشد عمقی یا سطحی تواند می کبودي

 شدید مطمئن که این از بعد و دارد نگه سرد تناوب به را محل یعنی نمائید استفاده سرما از و داشته نگه حرکت بی را آن ساعت 12 تا: کبودي درمان

 .کنید استفاده گرما از توانند می شده قطع کامالا  خونریزي

 .است همراه کبودي با که دیگري عنصر: مردگی خون

 کند، حفظ را خودش هویت خون که صورتی به است محدود فضاي یک در خون شدن جمع: مردگی خون

 .شود نمی محسوب مردگی خون مفصلی حفره مانند بدن زا خالی فضاي یک در خون شدن جمع یعنی

 به ورزشکاران معموالا  کند ایجاد خودش براي را فضایی یک و بزند کنار را اطراؾ هاي بافت فشار با خون که پیوندد وقوعمی به هنگامی مردگی خون

 .شوند می دیدگی آسیب این کراتدچار

 یا سطحس تواند می ها مردگی خون فقرات؛ ستون پایین و باال یا پا ساق از عبارتند شوند می مردگی خون هب مبتال بیشتر که ورزشکاران بدن از هایی قسمت

 .باشد عمقی

 ها؛ والیبالیست در خصوص به افتد می اتفاق کرات به ورزشکاران در و دارد قرار عمدتاا  باالتنه در که آسیبی شانه مفصل دردرفتگی

 است؛ دررفتگی نوع ترین عشای جزء انگشتان دررفتگی از بعد

 بگیرد؛ قرار دررفتگی معرض در بیشتر که شود می باعث تحرك همین و است متحرك بسیار شانه مفصل

 دررفتگی بعد درجه در و کند می حرکت جلو سمت به شانه حفره از که است بازو استخوان دررفتگی افتد می اتفاق شانه مفصل در که هایی دررفتگی اکثر

 .گیرد می قرار شانه حفره زیر در بازو استخوان سر یعنی است ایینپ سمت به ها

 .شود می انجام دست روي که است هایی سقوط یا مستقیم ضربات اثر در ها دررفتگی مواقع خیلی

 .است بازو جلو عضله پارگی افتد می اتفاق باالتنه در که دیگري عارضه: بازو جلویی عضله پارگی

 .افتد می اتفاق انفجاري هاي فعالیت هنگام در و ها ژیمناست در بیشتر بازو جلو عضله پارگی این

 سر دو عضله وسط پارگی از بعد و کند می احساس را شدیدي بسیار درد و شنود می را پارگی صداي ورزشکار شود می پاره عضله این که هنپگامی الا .معم

 .دهد می نشان را خودش شده پاره منطقه یک صورت به و کند می تورم سریع خیلی بازو،
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 .میدهد انجام بسیاري باضعؾ را عمل این یا نیست عمل این انجام قادربه یا کند خم بازو روي را خودش ساعد بخواهید شده پارگی این دچار که فردي از اگر

 نگه سرد یخ با را محیط حتماا  شده، داخلی زيخونری دچار فرد عضله که این خاطر به کنید استفاده سرما از بالفاصله کردید برخورد مواردي چین با اگر

 .بگیرید را خونریزي جلوي که دارید

 .برسانید پزشک به را او سریعاا  و کنید حرکت بی بانداژ از استفاده با را دیده صدمه عضو

 .است مشاهده قابل ورزشی هاي فعالیت از بسیاري در: پا قوزك شکستگی

 داخلی بخش در که دارید داخلی قوزك یک و است نی نازك استخوان انتهاي درحقیقت است لمس قابل پا خارجی کنار در که هستید خارجی قوزك داراي پا در

 .است نی درشت استخوان انتهاي و است لمس قابل

 .رسد می پا خلیدا بخش به است ضرباتی بیشتر شود می وارد پا خارجی بخش به که ضرباتی زیرا افتد می اتفاق آن در شکستگی بیشتر خارجی قوزك

 این و شود پارگی دچار است ممکن نیز ناحیه آن هاي لیگامنت حتی و شود می ایجاد قسمت آن در حساس نقطه این کند، می شدیدي بسیار درد احساس فرد

 .باشد است ممکن پارگی این از ناشی شود، می ایجاد قسمت آن در که تورمی

 حرکتی محدودیت محل، رنگ تؽییر محل، شکل تؽییر تورم، آن عالیم از و است رایج بسیار اسکی مثل یهای ورزش در ضربات بر عالوه شکستگی نوع این

 .است شدید بسیار درد کند، حرکت تواند نمی فرد که

 .داد خواهد قرار گچ در را فرد پاي هفته 1 تا 6 بین پزشک احتماالا  و کنید راهنمایی پزشک به را فرد حتماا 

 آن به وابسته ملعوا و ورزشکار خستگی

 .دارد قرار خستگی شرایط در فرد که افتد می اتفاق هنگامی در ورزشی هاي آسیب از بسیاري

 :دارد وجود عضله در خستگی نوع دو

 گیرد؛ می صورت عضله آن عضله انرژي ذخیره پایان علت به و ورزشی فعالیت حین معموالا : عضله حاد یا فوري خستگی 1-

 خستگی هم نسبت همان به کند می پیدا کاهش عضله گلیکوژن ذخیره نسبت همان به و آید می وجود به حاد خستگی عضله در موجود گلیکوژن کاهش اثر در

 .بدهد پاسخ فوق تحریک به تواند نمی انرژي منابع اتمام علت به عضله رسد، می عضله به سیستم از تحریکات که این وجود با یعنی دهد می رخ عضله

 ؛(تؤخیري خستگی)است مزمن خستگی ی،خستگ دوم نوع

 .شود می مزمن خستگی دچار کند عضالنش در وناراحتی درد احساس سنگین، تمرین یا مسابقه از پس ورزشکاري چنانچه

 .کند می بروز خواب در یا استراحت هنگام به و ساعت 24 الی 12 از پس خستگی نوع این

 آن به وابسته عوامل و ورزشکار خستگی

 شود؛ می ایجاد موضعی ضایعه و آسیب زیاد استرس و تمرین فشار اثر بر عضالت ویژه به بدن مختلؾ فعالیتهاي و ورزش هنگام به: لاو نظریه

 همین پارگی به مربوط عضله خستگی بنابراین شوند می کشیدگی دچار یا شوند می پاره ومسابقه تمرین حین در ها بافت و عضالنی تارهاي از تعدادي

 دهد؛ می نشان عضله کوفتگی یا گرفتگی صورت به را خودش خستگی این که است ضالنیع تارهاي

 شود می ایجاد ناحیه آن در عصبی مکرر تحریک اثر بر هم شدن سفت این که است عضالنی تارهاي شدن سفت از ناشی عضله مزمن خستگی :دوم نظریه

 در و عضله گرفتگی سبب اختالل این و شود می مختل عضالنی تارهاي تؽذیه یا خون ردشگ میزان تمرینی فشار علت به ورزشی هاي فعالیت در بنابراین

 .شد خواهد فرد در مزمن خستگی ایجاد سبب عضله گرفتگی ادامه

 سفتی یا اسپاسم و شود می عضالت اسپاسم یا گرفتگی باعث خستگی. دارد وجود معیوب دور یک باشد می اسپاسم و درد که آن عالئم بروز و خستگی بین

 جریان و شوند می فشرده هم به عضله هاي مویرگ اسپاسم و سفتی اثر بر نهایتاا  و شود می عضالنی تارهاي به خون رسیدن کم یا شدن کم باعث هم عضله

 .کند می پیدا کاهش خون گردش

 :خستگی بردن بین از یا کاهش براي هایی روش و ها تکنیک

 پذیري؛ انعطاؾ و کشش تمرینات

 درمانی؛ آب یا سونا حمام گرم، آب روش از هاستفاد

 .است معدنی امالح عناصر برخی کمبود از ناشی ورزشکاران خستگی

 مایعات بین تعادل و دهد می دست از نمک مثل را بدنش هاي الکترولیت و مایعات از زیادي مقدار فرد چون استقامتی مسابقات مثل ورزشی فعالیت یک در

 .آید می وجود به عضالنی کرامپ یا خستگی نبنابرای خورد؛ می هم به

 :از عبارتند ورزشکاران در مزمن خستگی عالئم

 وهیجان؛ اضطراب -2 خوابی؛ بی 1-

 عصبانیت؛ -4 ؼذا؛ به میل عدم 3-

 افسردگی؛ و پریشانی 5-
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 :جمله از کنید استفاده هایی شیوه از توانید می خستگی رفع براي

 .کرد پیدا توسعه بعد و آمد وجود به فنالند کشور در مرتبه اولین براي فعلی، شکل به اسون حمام سونا؛ حمام از استفاده

 .کردند می استفاده ورزش از ناشی واسترس فشار بردن بین از براي آن از که گردد می بر 1936 سال به تقریباا  سونا حمام از ورزشکاران استفاده

 تا 5 بین هم آن رطوبت است، گراد سانتی درجه 91 تا 61 بین هوا درجه میزان هوا، از نسبی رطوبت با است خشک یا گرم هواي حاوي حمام سونا، حمام

 .است%  11

 .آید می دست به مخصوصی هاي سنگ روي بر آب ریختن از که آب بخار از شده پر است محلی سونا حمام

 سونا حمام و ورزشکار خستگی

 گیرد؟ می قرار سونا حمام در وقتی دهد می روي دفر بدن هاي سلول در هایی واکنش و تؽییرات چه

 است؛ ها آن حرارت درجه رفتن باال فرد، بدن عضالت و ها بافت در تؽییر اولین

 ؛...و درمانی آب گرم، آب دوش مثل است، ها روش سایر از بیشتر سونا حمام در بدن حرارت درجه افزایش میزان

 کند؛ می پیدا افزایش ها سلول و بدن وساز سوخت شد یادز که خون مقدار. شود می زیاد هم خون مقدار

 .شود می ظاهر بدن مختلؾ هاي قسمت روي بر عرق ذرات و کند می پیدا افزایش بدن هاي بافت حرارت

 تجمع بدن هاي بافت و ها سلول در ورزشی هاي فعالیت هنگام که را مضري مواد عرق ذرات شود، می بدن هاي بافت حرارت درجه تنظیم موجب تعریق، 

 .کند می پیدا کاهش زاید مواد تجمع میزان شد، خواهد دفع کرده پیدا

 است؛ ها بافت درون در زاید مواد افزایش و تجمع تمرین، هنگام در خستگی عامل مهمترین

 از درنتیجه و شود می بهتر عضالنی ايتاره و ها سلول ترمیم و تؽذیه میزان عضالت در خون گردش افزایش خاطر به سونا حمام در گرفتن قرار هنگام در

 شد؛ خواهد جلوگیري عضالت ناراحتی و درد بروز

 دارد؛ هم دیگر روحی تإثیر سونا حمام

 گیرد؛ می قرار خاطر آرامش یک در و شود می دور کلی به مسابقه و رقابت هیاهوي از ورزشکار ذهن و فکر

 :دارد هم دیگري مزایاي سونا حمام

 کند؛ می زیاد خوردگی سرما رمقابلد را بدن مقاومت* 

 تنفسی؛ دستگاه هاي عفونت ویزه به ها عفونت مقابل در بدن مقاومت افزایش* 

 ها؛ ولیگامان استخوان هاي بافت تؽذیه در آن نقش* 

 .داشت خواهد تؤثیرمثبتی نبد هاي اندام و ها ارگان روي شود می لنفاوي ؼدد فعالیت افزایش باعث دارد خون افزایش روي که تؤثیري سونا حمام* 

 شود؟ می هم وزن کاهش باعث سونا حمام آیا

 است ممکن را بدن آب گرم 1111 الی 411 تقریباا  عرق ذرات این و شود می مشاهده او بدن روي بر عرق ذرات گیرد می قرار سونا حمام فرددرون وقتی

 دهد؛ کاهش

 وارضعدارد امکان زیرا است ناصحیحی بسیار کار کشتی مثل ورزشی رشته در وزن کردن کم براي خصوص به سونا حمام از مکرر و حد از بیش استفاده

 .کند ایجاد بدن اندام و ها بافت در اختالالتی و

 رفتن دست از زیرا بگذارد است ممکن منفی تؤثیرات قلب و کلیه مثل حساسی عضوهاي روي یبر هم بعد هاي سال در سونا حمام از مدت طوالنی استفاده

 می تؤثیر خون گردش و قلب کار روي بر خود نوبه به خون ؼلظت افزایش. شود می آن ؼلظت افزایش و خون حجم کاهش باعث بدن آب از زیادي مقدار

 گذارد

 شد؛ خواهد خسته وزودتر تر سریع قلب نتیجه در دهد، می افزایش را قلب ضربان کند، می زیاد را قلب کار یعنی

 باید بدهند انجام را خودشان وظیفه صحیح و مطلوب نحو به ها کلیه که این براي و دارند عهده به را ادرار طریق از زاید مواد دفع ها آن وظیفه: ها کلیه

 باشد؛ کافی میزان به گردش در خون حجم میزان ي مایعات حجم میزان

 خون حجم مقدار و بدن مایعات حجم  شود، استفاده مکرر شکل به سونا حمام از اگر و کنند می تصفیه را ادرار لیتر 1/  5 الی 1  حدود روزانه ها، کلیه

 .کرد خواهد پیدا کاهش ها کلیه تصفیه درنتیجه کند؛ می پیدا کاهش

 بود؟ خواهد صورت چه به ان از استفاده نحوه شود استفاده بخواهد سونا حمام از اگر

 :است مرحله چند شامل سونا برنامه

 بگیرد؛ گرم بآ دوش باید ورزشکار: اول

 .دارد فرد هاي ویژگی به بستگی سونا حمام در گرفتن قرار مدت: دوم
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 یا یک اي هفته و باشد دقیقه 11 تا دقیقه 5 بین بایستی سونا حمام در گرفتن قرار زمان کنند می استفاده سونا حمام از که است اول بار براي که افرادي براي

 .مرتبه دو

 به توانید می کردید پیدا تطابق محیط با و شد عادت تدریج به که بعد و بگیرید قرار سونا حمام پایینی هاي پله روي اول شدید ناسو حمام وارد وقتی است بهتر

 .دهید افزایش را آن دفعات یا روید باالتر هاي پله

. دهید انجام را نمودن خنک یا نمودن سرد مرحله حتماا  رسید، پایان به سونا که این از پس و شود ظاهر عرق ذرات بدن تمام روي بر بایستی سونا اتاق در

 .بماند باقی ها بافت در بیشتري مدت براي گرما و حرارت تؤثیرات تا است بدن عروق و ها مویرگ نمودن تنگ سونا، از پس بدن نمودن سرد علت

 مدت براي پایان در گیرد، می سرد آب دوش سپس گیرد، می قرار دقیقه 15 تا 11 بین مثالا  آزاد از خارج هواي در ورزشکار ابتدا بدن، نمودن سرد براي

 .برود سرد آب استخر داخل کمی خیلی

 :کرد تقسیم عمده مرحله دو به سونا حمام برنامه توان می

 ؛(سونا حمام تعریق)کردن عرق و سونا حمام در گرفتن قرار: اول مرحله

 .مختلؾ وسایل از استفاده با بدن نمودن خنک یا شدن سرد: دوم مرحله

 .دهد می دست از را بدن آب بیشتر اوقات گاهی و گرم 1111 الی 411 حدود فرد تعریق مرحله در

 :کند می عرق طریق یا شکل سه به بدن

 عضالنی؛ هاي انقباض و فعالیت متعاقب بدن نمودن عرق 1-

 ؛(استرس و اضطراب جان،هی ترس، ارث،) بدن، خودکار سیستم فعالیت تحریک افزایش اثر در نمودن عرق 2-

 ها؛ دست کؾ بؽل، زیر مثل: دهد می روي بدن از خاصی نواحی در بدن کردن عرق

 .تراپی فیزیو کننده گرم وسایل از استفاده یا سونا، حمام مثل گرم، محیط یک در گرفتن قرار دراثر بدن کردن عرق 3-

 جذب امکان زیرا شود، انجام ساعت چند ظرؾ است بهتر و کنید جبران را رفته دست از بآ میزان میوه آب یا آب مایعات، نوشیدن با سونا، پایان از پس

 ندارد؛ وجود بدن هاي بافت براي زیاد حجم با آب سریع

 بنوشید؛ درجه 15 حدود مثالا  مالیم حرارت درجه یک با را آب بلکه نباشد سرد خیلی آن دماي باید شود جذب تر سریع آب که این براي

 همین از آب شود، می تحریک معده ابتداي سرد، بسیار آب از استفاده هنگام شود؛ می آب جذب شدن تر مشکل و شدن تر طوالنی موجب سرد بآ نوشیدن

 .ماند می باقی کوچک روده در طوالنی مدت به حالت این در معموالا  شود، می کوچک روده وارد معده راه از راه

 :کرد توجه نآ به سونا هنگام بایستی که نکته چند

 (تراپی هیدرو یا درمانی آب) هیدروتراپی

 است؛ درمان معناي به تراپی و آب معناي به هیدرو

 .کردند می فراوانی هاي استفاده درمانی آب خواص از ها ژاپنی و ها یونانی ها، مصري ها، ایرانی گذشته در

 .است فالیر نام هب انگلیسی دانشمند مدیون آن فعلی شکل به درمانی آب یا هیدروتراپی

 نحو به را ورزشی هاي فعالیت ادامه بتواند اي گونه  به فرد که شرایطی آوردن فراهم درحقیقت و بدن در آرامش ایجاد ها، ناراحتی یا دردها تسکین جهت در

 .باشد داشته مثبت

 :از عبارتند ها ویژگی این

 است؛ یدرمان آب ویژگی مهمترین آب بودن دسترس در است، دسترس در 1-

 دارد؛ وجود فرد براي امکان این که است آب حرارت درجه گیري اندازه 2-

 آب؛ در بدن وزن شدن سبک 3-

 .همه براي آب بودن پسند عامه 4-

 صورت به یا موضعی صورت به هم تواند می سرما یا گرما انتقال این که شود منتقل بدن به هدایت طریق از آب از سرما یا و گرما آب، از استفاده هنگام

 .باشد عمومی

 .برعکس یا شود می بدن مختلؾ هاي بافت حرارت درجه افزایش باعث گرما انتقال

 شد؟ خواهد بیمار درد کاهش یا خستگی رفع باعث چگونه هیدروتراپی یا درمانی آب

 :داد خواهد رخ بدن هاي ارگان و ها بافت در زیر تؽییرات آب در گرفتن قرار هنگام به

 کرد؛ خواهد تؽییر هم بدن حرارت درجه آب، گرماي مقدار و میزان حسب بر که بدن حرارت درجه افزایش 1-

 ها؛ بافت ساز و سوخت افزایش 2-

 عروق؛ انبساط یا اتساع 3-
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 خون؛ جریان افزایش 4-

 .قلب ضربان میزان افزایش 5-

 کند، می بکیس احساس شخص ارشمیدس، خاصیت طبق گیرد می قرار آب درون ورزشکار که هنگامی

 .کرد خواهد تسهیل را عضالت کار راحتی و سبکی احساس همین و کرد خواهد راحتی احساس

 زیرا است رابطه این در اساسی و مهم عضو عنوان به بدن پوست هیدروتراپی در و دارد بدن پوست روي بر که است اثري واسطه به درمانی آب تؤثیرات

 بر تؤثیر همین و گذارد می اثر فرد مرکزي اعصاب سیستم روي فوق تحریک شوند، می تحریک پوستی هاي رندهگی پوست، با آب جریان برخورد اثر در

 .شد خواهد آب در درمانی اثرات آمدن وجود به سبب اعصاب مرکزي سیستم روي

 ورزش در درمانی آب کاربردهاي

 :است زیر موارد شامل ورزش در درمانی آب کاربردهاي مهمترین

 آب از که هنگامی گرفت؛ خواهد قرار مدنظر کرد استفاده سرد آب از زمان آن در بایستی که ورزشی ضایعه فوري درمان از بخشی عنوان به انیدرم آب 1-

 . باشد گراد سانتی درجه 12/ 1 حدود آب حرارت بایستی درجه شود می استفاده درمانی خاصیت عنوان سرد به

 تورم و التهاب ها، لیگامنت یا تاندون تورم و التهاب مفاصل، خوردگی پیچ شدن، رگ به رگ کوفتگی، مثل یمیقد و مزمن ورزشی ضایعات درمان در 2-

 .کرد استفاده هیدروتراپی از توان می استخوانی -عضالنی سیستم در ضایعات وجود از اي مرحله هر در ها، لیگامنت یا تاندون ؼالؾ در

 .کرد استفاده و جایگزین را گرم آب توان می ساعت 24 از پس اما شود استفاده سرد آب از شدید و حاد ضایعه وجود اولیه هاي زمان و اوایل در

 کرد؛ استفاده درمانی آب از توان می مفاصل حرکتی دامنه کسب منظور به ورزشی صدمات در جراحی، عمل از بعد 3-

 کرد؛ استفاده رمانید آب از توان می هم ورزشکاران آمادگی برنامه از قسمتی عنوان به 4-

 میتوان میآید وجود به درپوست که ورزشی صدمات دیگر و ها تاول ها، خراشیدگی ها، زخم روي بر که خارجی مواد کردن برطرؾ و نمودن تمیز براي 5-

 .کرد استفاده هیدروتراپی از

 :است زیر عناوین شامل درمانی آب کاربرد عدم موارد

 آب از استفاده متعاقب ضایعه توسعه یا بروز امکان زیرا. نمود آب حرارت درجه در بایستی زیادي دقت ورزشکار در حسی اختالل وجود هنگام در 1-

 دارد؛ وجود هستند حسی هاي اختالل دچار که ورزشکارهایی در گرم بسیار

 ستفاده اجازه هستند ؼدد در اختالالت یا و تنفسی یینارسا قلبی، نارسایی بدن، روي باز زخم حاد، عفونت خون، گردش اختالالت داراي که ورزشکارهایی 2-

 داشت؛ نخواهند را هیدروتراپی یا درمانی آب از

 .است ممنوع هیدروتراپی از استفاده کنند می سپري را قاعدگی دوره که زنانی 3-

 :از عبارتند درمانی آب سیستم از استفاده هنگام به احتیاطی موارد

 آسیب داراي چنانچه کنند برطرؾ درمانی آب یا هیدروتراپی سیستم از استفاده با را خودشان عضالت خستگی خواهند می که ورزشکارانی از دسته آن 1-

 شود؛ استفاده گرم نیمه آب از شود می توصیه دارد وجود دیده صدمه ناحیه آن در التهابی یا( مردگی خون نوعی)هماتوم یا هستند ورزشی

 شود؛ فشار یا ناراحتی گرمازدگی، نوعی دچار فرد است ممکن گرم آب از مدت طوالنی استفاده اثر بر 2-

 را وامالح آب کافی مقدار باید حتماا  گیرند می قرار آب در طوالنی مدت براي خاصی شرایط واسطه به یا اشتباه به یا علتی به است ممکن که ورزشکارانی

 کنند؛ مصرؾ

 .شوند سرماخوردگی دچار درمانی آب یا یدروتراپیه از بعد که دارد امکان ورزشکاران برخی در 3-

 باشد؟ چقدر بایستی آن حرارت درجه گیرد می قرار مورداستفاده که آبی

 است؛ هیدروتراپی از استفاده در کلیدي بسیار نقطه آب حرارت درجه

 دارند؛ دخالت مختلفی پارامترهاي و عوامل آب حرارت مقدار تعیین براي

 .ضایعه درمان یا خستگی رفع ؟چیست درمانی آب از هدؾ

 است؛ هدؾ دارد بستگی آن به آب حرارت درجه میزان که فاکتوري یک

 است؛ آب به نسبت فرد حساسیت دوم

 (.آب از خارج محیط)است محیط حرارت درجه حرارت، درجه میزان تعیین در سوم عامل

 :کرد تقسیم گروه یا دسته 5 به توان می را آب حرارت درجه

   است؛ گراد سانتی درجه12 /1 از کمتر آن حرارت درجه: سرد یخیل آب 1-

 است؛ گراد سانتی درجه 11/ 3 یا گراد سانتی درجه 12/  1 بین آن حرارت درجه: سرد آب 2-

  ؛ است گراد سانتی درجه33/  9 تا گراد سانتی درجه 26/  7 بین آن حرارت درجه: گرم نیمه یا ولرم آب 3-
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   است؛ گراد سانتی درجه36/  7 تا گراد سانتی درجه 9/33 بین آن تحرار درجه: گرم آب 4-

 . باشد گراد سانتی درجه37 /2 از بیش آن حرارت درجه: داغ آب 5-

 درمانی آب متداول هاي روش

 استفاده مورد شکل سه این قالب رد را آب بتوان درمانی موارد در شاید بنابراین کرد استفاده گاز و مایع جامد، شکل سه در توان می را آب که آنجایی از

 داد؛ قرار

 :از عبارتند درمانی آب متداول هاي روش

 یخ؛ همان یا جامد شکل به آب از استفاده 1-

 اسپاسم، کاهش تورم، کاهش ناراحتی، و درد کاهش منظور به ورزشی صدمات حاد موارد در یخ ماساژ از

 کنند؛ می استفاده ها بافت در خونریزي و التهاب

 بیشتر حرکات اجازه شود شل عضالت وقتی شد، خواهد شل عضالت درنتیجه شود می عضالت در عضالنی انقباض میزان همان یا تنش کاهش باعث ماسر

 .داشت خواهد مفاصل در را

 است؛ آن مایع شکل در آب از استفاده 2-

 .بود خواهد آب از استفاده مدت و دفعات تعداد و آب حرارت درجه میزان بخش، این در مهم نکته

 فرد ي مرکز اعصاب سیستم روي آب که است تؤثیراتی خاطر به امر این و کرد خواهند راحتی و لذت احساس آب در گرفتن قرار هنگام ورزشکاران کلیه

 .گذاشت خواهد

 سونا؛ حمام یا بخار از استفاده صورت به گاز شکل به آب از استفاده 3-

 درمانی آب در استفاده مورد وسایل

 شد؛ خواهد استفاده هیدروتراپی یا درمانی آب جریان در آب جز به دیگري وسایل

 :از عبارتند وسایل این

 (مکانیکی تؤثیرات و حرارتی تؤثیرات از استفاده) گردابی؛ هاي حمام یا ها وان 1-

 شود؛ می قسیمت وداغ گرم مالیم، سرد، درجه 4 به هیدروتراپی مثل دوش آب حرارت درجه میزان گرفتن؛ دوش 2-

 :کنید رعایت را موارد این شود می توصیه گرفتن دوش هنگام به

 هاي نرمش و حرکات آن از برخی توانند می کنند نمی پیدا( کردن سرد) سبک حرکات و تمرینات انجام فرصت مسابقه یا تمرین از پس که ورزشکارانی 1-

 دهند؛ انجام دوش زر را کردن سرد به مربوط

 کند؛ پیدا افزایش درمانی آب تؤثیرات تا باشد زیاد باید ورزشکار بدن با دوش فاصله است زیاد آب وشد فشار اگر 2-

 شود؛ نمی توصیه ندارند سرد آب دوش گرفتن سابقه که ورزشکارانی از دسته آن براي سرد آب دوش از استفاده 3-

 کنند؛ رعایت را شد گفته هیدروتراپی زمینه در که تیاطاتیاح و استفاده عدم مورد در را نکاتی باید ورزشکاران از دسته این 4-

 کنند؛ خودداري بدن پوست روي بر حوله محکم کشیدن از گرم آب دوش از استفاده از پس بدن نمودن خشک هنگام 5-

 کند؛ استراحت یکاف مدت به ورزشکار هیدروتراپی، یا درمانی آب دیگر هاي روش از استفاده یا گرفتن دوش متعاقب که است بهتر 6-

 دسترس قابل و تر ارزان حدي تا تر، راحت تر، آسان گیرتر، همه رسد می نظر به دیگر هاي روش به نسبت خستگی کاهش براي درمانی آب از استفاده

 .بود خواهد

 ورزشی بهداشت

 .کنند استفاده درمانی آب از دارندن اجازه هستند ها بریدگی یا خراشیدگی دچار که کسانی یا هستند پوستی ضایعات داراي که افرادي

 آن، از الینفکی بخش رقابتی ورزشی هاي فعالیت خصوص به ورزشی هاي فعالیت. است سالمت( ورزشی هاي هدؾ)ورزشی هاي فعالیت از الینفکی بخش

 است؛ دیدگی صدمه

 که گروهی کارهاي طریق از انسان توانایی و سالمتی سطح ارتقاء و عمر طول افزایش ها، بیماري از پیشگیري فن و دانش از است عبارت عمومی بهداشت

 خودشان، محیط بهسازي براي دهند می انجام جامعه افراد

 تندرستی حفظ و تؤمین براي مطلوبی زندگی فردي هر آن در که اجتماعی نظام یک ایجاد و پزشکی خدمات ایجاد فردي، بهداشت آموزش بیماري، کنترل

 .باشد داشته خودش

 :اند کرده تعریف گونه دو به را ورزشی بهداشت

 جلوگیري و ها بیماري اشاعه و بروز از پیشگیري براي ورزشی هاي فعالیت هنگام مناسب هاي روش و علوم از استفاده و کارگیري به از است عبارت 1-

 ورزش؛ محیط در جسمانی صدمات از
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 که اي گونه به بپردازند خود ورزشی فعالیت به اي صدمه گونه هیچ بدون ورزشکاران آن درنتیجه که عواملی و شرایط کردن فراهم از است عبارت 2-

 باشد؛ نداشته ناراحتی احساس ورزش از پس و درحین

 .است انگیز نشاط و مناسب بدنی هاي فعالیت انجام براي ؼیربهداشتی موارد هرگونه از دور به و سالم محیطی ایجاد ورزشی بهداشت هدؾ

 چیست؟ ورزش از هدؾ است؟ بهداشت و ورزش بین ارتباطی چه

 بودن، آور شادي شدن، خسته دیرتر هماهنگ، و منظم بدنی حرکات داشتن سالمت، و قوي عضالت داشتن

 .است فرد سالمتی حفظ ؼالب در ها این تمام عمر، طول افزایش هیجانات، کنترل بدن، مقاومت افزایش عصبی، فشار کاهش

 یکباره؛ و شدید نه شود برخورد مدت طوالنی و تدریجی فرآیند یک تصور به بایستی ورزش با 1-

 شود؛ انجام فرد جسمانی وضعیت و جنس سن، به توجه با بایستی ورش 2-

 .داشت خواهد پی در را نامطلوبی عوارض و بود خواهد مضر هم آن در افراط است مفید فرد سالمت و بهداشت حفظ در ورزش انجام که اندازه همان به

 :از عبارتند داشت توجه باید آن به ورزشی هاي فعالیت هنگام به که بهداشتی کاتن

 است؛ ضروري کامالا  پزشکی معاینات ورزشی فعالیت انجام از پیش اصوالا  1-

 باشید؛ داخل تهویه مراقب حتماا  دهید می انجام سرپوشیده مکان یک در را ورزشی تمرین اگر. کنید ورزش آلودگی بدون و آزاد هواي در کنید سعی 2-

 نپردازید؛ ورزش به خود معمولی لباس با هرگز و کنید استفاده ورزشی رشته همان مناسب لباس از ورزش هنگام 3-

 دارد؛ اهمیت بسیار ورزشی کفش 4-

 طبیعی الیاؾ با نخی هاي جوراب کنید، استفاده کمتر نایلونی هاي جوراب از ورزش هنگام کنید سعی 5-

 است؛ رت مناسب بسیار

 کنید؛ توجه دقت به آید پیش است ممکن که خطراتی و موانع به ورزشی سالن یا زمین در ورزش هنگام 6-

 ببینید؛ آموزش را آن از استفاده صحیح شیوه حتماا  کنید می استفاده وسایل یا ابزار از ورزشی فعالیت در اگر 7-

 بدهید؛ انجام دارید قرار آن در که فصلی به توجه با را ها تمرین و حرکات کنید سعی 1-

 کنید؛ خودداري جدا سرد بسیار هاي آشامیدنی یا زیاد آب نوشیدن از ورزش هنگام 9-

 کند؛ عادت بدنتان حرارت درجه از کمتر یا سرد آب به شما بدن تا بگیرید دوش آب به ورود از قبل حتماا  استخر از استفاده براي تابستان فصل در 11-

 نگیرید؛ قرار سرد هواي جریان معرض در ورزشی هاي فعالیت از پس 11-

 بگیرید؛ دوش گرم آب با بدن نظافت براي ورزش از پس 12-

 کنید؛ خشک را ها آن آفتاب نور زیر در و بشوئید حتماا  را ورزشی هاي لباس تمرین از پس کنید سعی 13-

 قبل ساعت نیم بگیرد؛ صورت راحتی به بایستی ؼذایی مواد جذب و هضم زیرا ،باشد ساعت 2 از کمتر نبایستی تمرین شروع تا ؼذا صرؾ بین فاصله 14-

 کنید؛ خودداري جدا خنک بسیار هاي نوشیدنی صرؾ از تمرین، از پس دقیقه 15 تا تمرین از

 شود؛ می توصیه میوه آب نوشیدن مسابقه، و تمرین از پس کند؛ می کوفتگی و خستگی احساس فرد ورزشی مسابقات در ویژه به تمرین پایان در 15-

 باشد؛ شما جسمانی وضعیت و جنس سن، با متناسب که کنید انتخاب را ورزشی رشته - 16

 .است مهم بسیار ورزش جریان در بدن کردن سرد و کردن گرم 17-

 

 استخر بهداشتی موازین

 :کنند رعایت باید استخر از استفاده هنگام به که بهداشتی موازین

 کنید؛ استفاده دمپایی و حوله مایو، مثل خودتان شخصی وسایل از حتماا  1-

 کنید؛ استحمام حتماا  آن از پس و شنا شروع از قبل 2-

 بپرهیزید؛ خورشید مستقیم نور و زیاد تابش از حتماا  استخرها گونه این در سوختگی آفتاب از پیشگیري براي کنید می استفاده روباز استخرهاي از اگر 3-

 کنید؛ تمیز خوبی به را خود بینی استخر، هب ورود از قبل 4-

 دهید؛ قرار کلر حوضچه داخل در کوتاهی مدت براي را پاها استخر، به ورود از قبل 5-

 کنید؛ استفاده شنا عینک از شیمیایی مواد وجود دلیل به چشمی هاي آسیب از پیشگیري و شنا از بردن لذت براي 6-

 کنید؛ استفاده شنا کاله از استخر آب داخل موها ریزش از گیريجلو و سر موي بهداشت حفظ منظور به 7-

 است؛ ضروري سینوزیتی بیماران براي بند بینی از استفاده پزشک تجویز صورت در 1-

 کنید؛ خشک خوب حوله با را خود بدن حتماا  استخر پایان در استحمام از پس 9-

 دهید؛ قرار مناسب جاي در و کنید خشک خوبی به را آن شستشو از پس شنا عینک نگهداري براي 11-
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 کنید؛ نگهداري تالک پودر به آؼشته نایلونی کیسه در و کنید خشک خوبی به بشوئید، خوبی به را آن استخر پایان از پس شنا کاله نگهداري براي 11-

 دهید؛ قرار تمیز جاي در سپس و کنید خشک آفتاب در را ها آن است بهتر شنا مایو و حوله نگهداري براي 12-

 کند؛ خودداري استخر به ورود از جداا  بایستی است( قارچی یا واگیردار هاي بیمار)بخصوصی بیماري دچار فردي اگر 13-

 (گرم هواي) محیط حرارت و ورزشی محیط

 شد؛ خواهد کمتر عضالت خون حجم و بیشتر پوست درناحیه خون جریان اندازه همان به باشد تر گرم محیط هرچقدر

 شود؛ می خسته زودتر فرد بنابراین است؛ زاید مواد اندك دفع و عضالت در کمتر سوختی مواد و اکسیژن جذب

 هاي نشانه آن پی در کند، می سنگینی و رخوت احساس هایش اندام در مدتی از پس کند می فعالیت گرم هواي در عروقی -قلبی کم ظرفیت با که فردي

 شد؛ خواهد ظاهر شوك سرانجام و اطراؾ محیط از نادرست كدر استفراغ، شدید، سرگیجه مثل دیگري

 .دارد بستگی ها آن عروقی -قلبی کارایی سطح به گرما در زنان پذیري تحمل اصلی عامل

 زرگساالنب به نسبت ها آن جسمی هاي تفاوت امر این دلیل. هستند گرم محیط در تمرین از ناشی هاي آسیب معرض در بیشتر بزرگساالن به نسبت نوجوانان

 است؛ کمتر نوجوانان در عروقی – قلبی توانایی است، کمتر بزرگساالن به نسبت نوجوانان تعریق میزان.است

 .بود خواهد بزرگساالن از کمتر نوجوانان سازش سرعت اما، است بزرگساالن از بیشتر گرم هواي در ورزش براي سازش قدرت نوجوانان در

 و خستگی عضالنی، گرفتگی گرما، از ناشی سنکوب پا، و دست اسپاسم چون عوارضی تواند می نشود، رعایت ایمنی دموار اگر گرم، هاي محیط در تمرین

 .باشد داشته دنبال به را گرمازدگی

 (سرد هواي) محیط حرارت و ورزشی محیط

 :سرد هواي با رابطه در ها احتیاط و ها توصیه

 از که جایی تا شد خواهد کاسته فرد فعالیت شدت از تدریج به شود می ایجاد که عضالنی خستگی دلیل هب سرد هواي در سنگین فیزیکی فعالیت انجام هنگام

 به بنابراین شود می بیشتر خستگی و عضالنی -عصبی پاسخ در اختالل باعث امر این و گیرد می فزونی آن متابولیکی تولید بر محیط به حرارت دادن دست

 یافت؛ خواهد فزونی سرما زا ناشی آسیب ایجاد احتمال مرور

 یافت؛ خواهد افزایش نیز سرما مقابل در مقاومت باشد بیشتر پوست در چربی ضخامت هرچقدر

 نظر از دوم روش)بدن از گرما دفع کاهش یا بدن در گرما تولید افزایش سرما از ناشی هاي آسیب و بدن دماي کاهش از پیشگیري براي مکانیسم بهترین

 ؛(است تر صرفه به مقرون انرژي مصرؾ

 :از عبارتند گرما افزایش هاي روش 1-

 می قرار فرد اختیار در را نیز کننده گرم هاي فعالیت براي الزم انرژي گوارشی سیستم حرکات وسیله به گرما تولید بر عالوه کافی تؽذیه مناسب، تؽذیه( 1

 دهد؛

 .شود می بدن شدن گرم باعث ارادي ورزشی فعالیت بیشتر، بدنی فعالیت( 2

 :گرما دفع کاهش دوم روش 2-

 بپوشید؛ مناسب لباس حتماا  دهید می انجام آزاد هواي در را ورزش اگر( 1

 شد؛ خواهد سرما از ناشی دیدگی آسیب احتمال افزایش باعث لباس عایقی خاصیت کاهش دلیل به باد با توأم مرطوب و سرد هواي اصوالا ( 2

 ؛کنید حفاظت را خود باد برابر در( 3

 یابد؛ نمی کاهش سر خون جریان میزان سرما، هنگام( 4

 کنید؛ جلوگیري تعریق یا برؾ باران، وسیله به شدن خیس از( 5

 دهد؛ می افزایش سرد محیط در را خطر گرسنگی و خستگی( 6

 .داد کاهش را دیدگی آسیب احتمال توان می بدن کردن گرم با( 6

 این بروز از جلوگیري براي و شود بافت دماي کاهش از ناشی تنفسی دستگاه اختالالت یا و زدگی یخ تی،اسکل عضالت هاي آسیب باعث تواند می سرما

 داشته وجود ها بافت کردن گرم براي کمتري مایع شود می باعث خون حجم کاهش زیرا است اهمیت حائز بسیار سرد محیط در مایعات جایگزینی ها آسیب

 .باشد

 .نمائید وزن را خود تمرین از بعد و قبل بایستی تمرین شروع اول هفته دو در خصوص به سرد هواي در

 .است ازگرما ناشی هاي آسیب از کمتر سرما از ناشی هاي آسیب

 :از عبارتند ورزشی تمرینات انجام براي الزم توصیه 8

 دهید؛ انجام صحیح کامالا  صورت به را بدن کردن گم تمرینات شروع از قبل 1-

 کنید؛ خودداري جدا سرد بسیار هواي یا بسیارگرم هواي در تمرین از 2-
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 کنید؛ سبک را تمرینات تدریج به و دهید انجام را سبک تمرینات ابتدا در 3-

 بپرهیزید؛ ناگهانی حرکات انجام از 4-

 کنید؛ خودداري نیست شما جسمانی آمادگی با متناسب که سنگین هاي فعالیت انجام از 5-

 شود؛ خودداري تنهایی به ورزشی فعالیت انجام از نحدامکا تا کنید سعی 6-

 کنید؛ متوقؾ را ورزشی فعالیت حتماا  قلبی ؼیرطبیعی واکنش مشاهده یا سینه قفسه در درد یا نفس تنگی بروز درصورت 7-

 .کنید قطع را تمرین شدید دچار ویروسی حاد عفونت به اگر 1-

 ورزشی اماکن بهداشت

 از و شده تؤمین کنندگان استفاده روحی و جسمی اساسی نیازهاي شرایط آن در که شود می اطالق کیفی و کمی شرایط عهمجمو به ورزشی اماکن بهداشت

 شود؛ جلوگیري مختلؾ سوانح و ها بیماري انتقال و بروز

 :از عبارتند شود می پیشنهاد ورزشی هاي مکان بهداشت براي که را استانداردهایی

 آلودگی؛ هرگونه از عاري و پاك آشامیدنی آب وجود 1-

 سالن؛ از کنندگان استفاده تعداد و سالن ظرفیت به توجه با ها آن متناسب تعداد و بهداشتی هاي سرویس مداوم نظافت 2-

 باشند؛ داشته مشخصی ظرفیت بایستی میادین و سالن 3-

 .باشد نورکافی و مجزا مدهايک به مجهز و کافی اندازه به باید داوران و مربیان استراحت هاي اتاق و رختکن 4-

 (سرپوشیده هاي سالن) ورزشی اماکن بهداشت

 :از عبارتند سرپوشیده ورزشی هاي سالن بهداشتی شرایط

 شود؛ جلوگیري لؽزندگی از تا شود داشته نگه خشک همیشه بایستی ورزشی ي ها سالن کؾ 1-

 شود؛ ها شیشه شکستن از مانع تا شود یدهکش مخصوص سیمی تور با بایستی ورزشی هاي سالن هاي پنجره جلوي 2-

 باشد؛ مند بهره شب هنگام به روشنایی و روز در آفتاب نور حداکثر از بایستی ورزشی سالن 3-

 شود؛ صدا خروج از مانع که شود ساخته اي گونه به بایستی ورزشی هاي سالن 4-

 شود؛ گرفته نظر در ورزشکار براي بهداشتی سرویس کافی اندازه به ورزشی هاي سالن در 5-

 شود؛ گرفته نظر در ورزشکار استحمام براي گرم و سرد آب دوش و رختکن کافی اندازه به ورزشی سالن در 6-

 باشد؛ مجهز نشانی آتش کپسول همچنین و اولیه هاي کمک وسایل به باید ورزشی سالن 7-

 باشد؛ برخوردار مناسب تهویه از باید ورزشی سالن 1-

 کرد؛ ترك را محوطه سرعت به و راحتی به بتوان اضطراري مواقع در که شود ساخته اي گونه به بایستی ورزشی، سالن خروجی درهاي 9-

 شود؛ انجام راحتی به سالن داخل به جا آن از وسایل انتقال و نقل تا باشد داشته سالن کنار در بزرگی در باید ورزشی وسایل انبار 11-

 .باشد داشته نظر زیر را سالن راحتی به بتواند سرپرست که شود انتخاب اي گونه به ایدب ورزشی سالن سرپرست اتاق 11-

 (سرباز هاي سالن)ورزشی اماکن بهداشت

 :از عبارتند روباز هاي زمین براي بهداشتی موارد

 کنند؛ می استفاده آن از که باشد ورزشکارانی تعداد با متناسب بایستی روباز زمین 1-

 شود؛ استفاده خاردار هاي سیم از نبایستی آن کردن محصور براي و باشد مسطح دبای بازي زمین 2-

 شود؛ بینی پیش ورزشکاران براي لباس کمد کافی اندازه به بایستی بازي زمین در 3-

 کرد؛ استفاده آن براي دامی کودهاي از نبایستی شده تشکیل طبیعی چمن از ورزش زمین اگر 4-

 کند؛ پانسمان را زخم محل بتواند تا باشد داشته وجود جا آن وسایلی حتماا  رورزشکا شدن زخمی هنگام 5-

 شود؛ گرفته نظر در مناسب پوش کؾ بسکتبال و والیبال هاي زمین براي 6-

 .شود گرفته نظر در بهداشتی سرویس کافی اندازه به روباز بازي زمین کنار در 7-

 (استخر)ورزشی اماکن بهداشت

 استخر بهداشت

 :اند کرده تقسیم دسته دو به را شنا اياستخره

 سرپوشیده؛ استخرهاي -2 روباز؛ استخرهاي 1-

 :دارد را خودش خاص بندي دسته هم استخرها کاربري یعنی است متفاوت نیز استخرها کاربري نوع

 ؛(واترپلو و شیرجه شنا، دربرگیرنده) قهرمانی شناي استخرهاي 1-
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 تفریحی؛ استخرهاي 2-

 درمانی؛ و هداشتیب استخرهاي 3-

 آموزشی؛ استخرهاي 4-

 :از است عبارت سرپوشیده شناي استخر تجهیزات

 پلکان؛ 1-

 استخر؛ کاسه داخل روشنایی هاي چراغ 2-

 استخر؛ کؾ دریچه 3-

 سرریز؛ کانال 4-

 باشد؛ رو پیاده داراي استخر 5-

 استخر؛ کاسه اطراؾ شور کؾ هاي کانال وجود 6-

 متر؛ 2 ارتفاع تا دار لعاب ايآجره به مجهز دیواري 7-

 مناسب؛ ابعاد و تعداد به رختکن 1-

 بهداشتی؛ هاي سرویس 9-

 ها؛ دوش 11-

 آب؛ پمپ و فیلتر شامل خانه تصفیه 11-

 :استخر بهداشتی موازین

 باشد؛ دور ختکاريدر نقاط و ها کارخانه آهن، راه خطوط ها، جاده ها، شاهراه از حدامکان که باشد طوري باید استخر احداث محل 1-

 باشد؛ داشته تؤسیسات تمام براي کافی وسعت 2-

 باشند؛ دیده را الزم آموزش استخر مسئوالن و مدیران 3-

 باشد؛ شده رعایت آن در حدامکان در ایمنی و بهداشتی اصول 4-

 بگیرد؛ صورت دائمی فرآیند یک صورت به استخر مسئولین سوي از استخر بر کافی نظارت 5-

 .است استخر در اساسی نصرع آب 6-

. باشد داشته بازي PH راحتی احساس دارد، بازي مسئله کرد توجه آن به باید استخر آب با رابطه در که مواردي جمله از PH استخر آب که است استخر آب

 کنند؛ می بیشتري لحاظ از باید شنا PH، کمی مقدار که درآبی افراد زیرا

 سوزش باشد 7 از تر پایین آنPH اگر و شوند می خورده حرارتی هاي پیچ سیم و ها لوله مثل فلزي سطوح کند پیدا کاهش 7/   2 از تر پایین به PH اگر

 . داشت خواهد پی در را کلر شدید بوي و پوست

 خواهد حرارتی هاي دستگاه و ها ولهل فیلتر  در جرم ایجاد و آب شدن کدر باعث باشد 1 نزدیک آب  PHاگر . شود اجتناب نیز7/   6 از باالتر PH از بایستی

 .داشت

 ورزشکاران مسافرت

 :از عبارتند که شود توجه مختلؾ عوامل به بایستی مسابقه انجام براي ورزشی تیم یا ورزشکار مسافرت هنگام

 مسابقه؛ هوایی و آب شرایط 1-

 مسابقه؛ یا حضور ارتفاع 2-

 هوا؛ آلودگی 3-

 آشامیدنی؛ آب کیفیت و سالمت مانند محیط بهداشتی وسایل 4-

 مربوطه؛ اي تؽذیه هاي توصیه و ؼذا نوع و سالمت 5-

 .دارو مصرؾ یا واکسیناسیون طریق از اي منطقه مسري هاي بیماري از پیشگیري 6-

 سازگاري این باید باشد%  21 از بیش هوا رطوبت یا و باشد درجه 21 از بیش هوا رطوبت یا و گراد سانتی درجه 11 از بیش روزانه تؽییرهاي حداکثر اگر

 .شود انجام

 آید؛ می وجود به فرد در هوایی هاي مسافرت طوالنی فاصله افزایش با لک جت

 :از عبارتند بیماري این عالیم

 مفرط؛ خستگی -2 ناآرامی؛ با توأم مشوش خواب 1-

 آتی؛ روزهاي طی در زیاد تندخویی -4 تمرکز؛ دادن دست از 3-
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 .شب در خواب ادامه و عشرو هنگام به مشکالت 5-

 .آید می وجود به بدن و محیطی مختلؾ هاي ریتم بودن ؼیرهمزمان دلیل به ناراحتی این بروز علت

 .است فعالیت و خواب چرخه تؤثیر تحت ریتم این

 بسیار مسافرت. است انهمزم زمین چرخش با و کشد می طول ساعت 24 تقریباا  که است روز یک حوش و حول معناي به روزي شبانه نواخت یا آهنگ

 .افتد می جلو روزي شبانه آهنگ شرق سوي به حرکت با و افتد می تؤخیر به روزي شبانه آهنگ شود می باعث ؼرب سمت به سریع

 عملکرد در است ممکن روزي شبانه آهنگ تؽییر این و شود می حاصل شرق سوي به حرکت از تر سریع جدید زمانی ناحیه با بدن تطابق ؼرب به پرواز با

 بگذارد؛ نامطلوب اثر ورزشکار

 خوابی، بی زیاد، خستگی: از عبارتند سریع جایی جابه یک از پس ورزشکاران در فیزیکی عوامل از برخی

 محیط؛ دید در اختالل و توجهی کم سردرد، گوارشی، اختالالت

 خواهد پیدا بهبود روز چند از پس اما کند می پیدا کاهش عضالت قامتاست و پویا قدرت جدید ناحیه در ساعت 6 زمان اختالؾ با مکانی به مسافرت از پس

 .کرد

 :از عبارتند ناراحتی این از پیشگیري هاي روش

 است؛ مناسب بسیار تمرینات از پیش حضور ساعت 24 اي، ناحیه جابجایی ساعت هر براي مسابقه محل به زودهنگام ورود 1-

 شود؛ انجام پرواز روز در جدید زمانی ناحیه تطابق با بایستی ؼذایی هاي وعده جایی جابه 2-

 نمود؛ پرهیز کننده خسته هاي جشن و ورزشی فعالیت از و کرد استراحت بایستی مسافرت شروع از قبل 3-

 کرد؛ پرهیز کافئین حاوي و گازدار هاي نوشابه از و نوشید زیاد مایعات پرواز، هنگام 4-

 دست مچ در لباس نبایستی پا و دست ورم از جلوگیري براي ویژه به کرد خودداري تنگ هاي لباس پوشیدن از و دهپوشی گشاد و مناسب لباس سفر هنگام 5-

 باشد؛ تنگ پا یا

 کرد؛ اجتناب طوالنی نشستن از باید طوالنی هاي پرواز در 6-

 داد؛ انجام را سبکی هاي نرمش بایستی مقصد به ورود بدو در 7-

 خوابید؛ هنگام شب تنها و کرد خودداري رختخواب به رفتن از باید وز،ر در مقصد به ورود هنگام 1-

 نکنید؛ استفاده شکالت انواع و کوالها انواع چاي، یا قهوه از است بهتر 9-

 هنگام به یکتحر باعث تا کنید استفاده کربوهیدرات از سرشار ؼذاي شام صرؾ هنگام و پروتئین از سرشار ؼذاي بایستی نهار و صبحانه صرؾ هنگام 11-

 .نشود خواب

 ورزش و ارتفاع

 :شود می خالصه زیر بخش 6 در ارتفاع هاي ویژگی

 است؛ دریا سطح در اکسیژن فشار از کمتر آن اکسیژن درصد ماندن ثابت و هوا فشار کاهش دلیل به اکسیژن فشار 1-

 کند؛ می پیدا کاهش درجه 5/6 دریا سطح از ارتفاع افزایش متر 1111 هر ازاء به محیطی دماي 2-

 ؛(%4 ارتفاع متر 311 هر)است بیشتر آلودگی و ابرها تراکم دلیل به بنفش ماوراء اشعه میزان 3-

 کند؛ می پیدا افزایش مناطق این در سوختگی آفتاب از ناشی چشم قرنیه التهاب ایجاد احتمال

 کند؛ می پیدا کاهش زمین جاذبه 4-

 کند؛ می پیدا کاهش هوا مقاومت 5-

 .دهد می افزایش را بدن آب میزان کاهش ایجاد خطر هوا، خشکی ایشافز 6-

 تؤثیر( دقیقه 2 از بیش هاي فعالیت)هاي استقامتی فعالیت در ارتفاع. است اکسیژن میزان کاهش فرد ورزشی تمرین روي بر آن تؤثیر و ارتفاع اثر مهمترین

 .ندارد چندانی تؤثیر سرعتی هاي فعالیت در اما دارد منفی

 بایستی دهد می انجام مسابقه یا کند می تمرین باالتر ارتفاع یک در ورزشکاري اگر باشد، مفید تواند می ارتفاع در تمرین ؼیرورزشکار و مبتدي افراد يبرا

 :کند توجه زیر نکات به

 شود؛ فراهم مناسب تمرین محیط و امکانات 1-

 ؛(متر 2251 تا 1951 بین ارتفاعی یعنی متوسط ارتفاع)دهد انجام متوسط ارتفاع در بایستی را تمرین عمده قسمت فرد 2-

 شود؛ گنجانده (متوسط ارتفاع در تمرین)اصلی برنامه جزء منظم طور به باید کوتاه زمان مدت براي باالتر ارتفاع به صعود 3-

 باشد؛ تر پایین ارتفاع هب یا دریا سطح به برگشت و رفت با توأم و هفته 4 الی 2 به محدود باید ارتفاع در ممتد توقؾ 4-

 باشد؛ عضالنی توان حفظ بر تؤکیدي باید ارتفاع در تمرین 5-
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 شود؛ انجام ارتفاع ترك از پس هفته 2 حدود باید دریا سطح در جدي فعالیت شروع 6-

 .کوهنوردها حتی ردگذا می سزایی به تؤثیرات بدن سیستم روي ارتفاع اصوالا  که کرد دقت باید مباحث این کنار در نکته این به 7-

 (گرفتگی کوه)ورزش و ارتفاع

 کند؛ می اراده بی و ناتوان را انسان و شود می ایجاد بدن در موجود انرژي شدید کمبود و تحلیل اثر در که است حالتی

 طبیعتاا  و یابد می کاهش زنی هوا در موجود اکسیژن حجم درصد هوا، فشار کاهش خاطر به روید باالتر دریا سطح از هرچه چیست؟ گرفتگی کوه علت

 رسد؛ می بدن هاي اندام سایر و مؽز هاي سلول و ها بافت عضالت، به کمتري اکسیژن

 دهد؛ می افزایش را گرفتگی کوه احتمال بدن، آمادگی عدم و بدنی شدید فعالیت سریع، صعود

 :شود ایجاد تواند می عامل 3 اثر در گرفتگی کوه

 بدن؛ آمادگی عدم -3 بدنی؛ شدید فعالیت -2 سریع؛ صعود 1-

 :گرفتگی کوه عالئم

       گوارش؛ سیستم مشکالت 7- خستگی؛ -6 نفس؛ تنگی 5-پریدگی؛ رنگ -4 ریوي؛ تهویه افزایش 3- قلب؛ ضربان افزایش -2 اشتها؛ دادن دست از 1-

 .چشم شبکیه از خونریزي 13-خوابی؛ بی - 12 عضله؛ و عصب هماهنگی کاهش 11-بینایی؛ کاهش - 11 دقت؛ کاهش 9-شنوایی؛ کاهش -1

 :است ضروري زیر موارد اجراي گرفتگی، کوه از پیشگیري براي

 شود؛ انجام جسمانی آمادگی کسب براي الزم بدنی هاي تمرین صعود از قبل 1-

 بگیرد؛ صورت گام به گام پیمایی راه 2-

 صعود؛ هنگام کافی میزان به و موقع به استراحت 3-

 حرکت؛ از قبل روز در کافی خواب 4-

 کم؛ ؼذایی مواد مصرؾ 5-

 توتون؛ و الکل از پرهیز 6-

 ؼیرضروري؛ فیزیکی حرکات از پرهیز 7-

 کرد؛ منتقل تر پایین ارتفاع با را فرد یعنی است؛ ارتفاع کاهش -1 حالتی، چنین در گرفتگی کوه درمان ترین سریع و ترین قطعی مهمترین،

 کند؛ عادت موجود شرایط به فرد که ینا تا ارتفاع همان در استراحت 2-

 است؛ گلوکزي مواد حاوي که شیرین چاي مصرؾ 3-

 C ویتامین از استفاده 4-

 عسل؛ از استفاده 5-

 .اکسیژن کپسول طریق از اکسیژن از استفاده 6-

 ورزشی لباس

 :از است عبارت ورزشی لباس یک هاي ویژگی

 کمتري لباس ورزشی هاي فعالیت انجام حین در فرد است بهتر 5- منطقه؛ هوایی و آب شرایط با متناسب -4 راحت؛ 3- وزن؛ کم -2 باشد؛ گشاد تقریباا  1-

 کرد؛ خواهد گرم را فرد حدودي تا بدنی تمرینات بپوشد،

 .کند ایفا را خودش خاص تؤثیر روانی لحاظ از تا شود استفاده مناسب هاي رنگ از باید لباس رنگ 6-

 یطمح حرارت و ورزشی لباس

 محیط؛ حرارت درجه و ورزشی لباس بین تناسب

 شود؛ استفاده مناسب ورزشی شورت و نازك پیراهن بدنی، هاي فعالیت انجام درحین باشد، گراد سانتی درجه 27 تا 16 بین حرارت درجه اگر 1-

 است؛ مناسب شیورز شلوار با دار آستین ورزشی پیراهن باشد، گراد سانتی درجه 16 تا 6 بین حرارت درجه اگر 2-

 شود؛ می توصیه گرم لباس پوشیدن گراد، سانتی درجه 6 زیر حرارت درجه در 3-

 است؛ الزامی دستکش و کاله از استفاده گراد، سانتی درجه 11 زیر دماي در 4-

 شود؛ نمی توصیه مصنوعی الیاؾ از شده تهیه ورزشی لباس از استفاده یا و نایلونی هاي پیراهن پوشیدن

 ورزشی هاي اردوگاه

 برند؛ سر به جا آن در مکانی، و زمانی شرایط با مطابق مدت بلند یا محدود مدت براي ورزشکار افراد از اجتماعی که شود می گفته مکانی به

 :کنند می تقسیم دسته دو به را ورزشی هاي اردوگاه

 مدت؛ کوتاه هاي اردوگاه 1-
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 .مدت بلند هاي اردوگاه 2-

 :از عبارتند که باشد داشته را خودش خاص بهداشتی شرایط بایستی ورزشی اردوگاه

 اردوگاه؛ محل 1-

 باشد؛ باتالق از دور و رطوبت فاقد صاؾ، اردوگاه زمین 2-

 شود؛ جلوگیري سقؾ یک زیر افراد حد از بیش تجمع از 3-

 کنند؛ می استفاده جا آن از که باشد افرادي تعداد و اردوگاه وضعیت با متناسب تجهزات 4-

 باشد؛ شده ضدعفونی و سالم اردوگاه آب 5-

 .باشد داشته وجود اردوگاه محل در مناسب تعداد به حمام 6-

 ورزشی کفش

 :شود می گرفته درنظر کفش براي اصلی نقش سه

 رفتن؛ راه عمل به بخشی ظرافت و دهی شکل نقش 1-

 حفاظتی؛ و حمایتی نقش 2-

 ورزشی؛ نقش 3-

 .حرکت بهتر اجراي و او حرکت تسهیل براي است عاملی باشد دفر ورزشی رشته مناسب کفشی اگر

 در تؤثیرگذار عوامل از توانند می هم کفش مدل و قیمت جنس، رنگ، عامل 4. باشد ورزشی رشته با آن تطابق بایستی ورزشی کفش یک براي مالك نخستین

 .بگیرد قرار مدنظر کفش خرید

 .است آن مایتیح نقش ورزشی کفش خرید هنگام متؽیرها از یکی

 :از عبارتند کرد توجه آن به بایستی کفش در که مواردي

 ؛(نباشد تنگ یا گشاد) کفش؛ اندازه 1-

 ؛(نباشد باریک و پهن) کفش؛ پنجه 2-

 ؛(کند جذب خوبی به را ضربه که باشد موادي از بایستی آن جنس) کفش؛ پاشنه 3-

 است؛ پا جلویی قسمت روي بر آن از%  45 فقط و است پاشنه وير رفتن راه هنگام بدن وزن کل از%  55 طبیعی حالت در

 است؛ متر سانتی 2 پاشنه مجاز ارتفاع حداکثر است؟ چقدر پاشنه براي مجاز ارتفاع

 باشد؛ پاشنه تمام اندازه به باید پاشنه وسعت یا مقطع سطح

 شود؛ ساخته ارتجاعی و الستیکی شبه الستیکی، مواد از باید پاشنه جنس

 کنید؛ توجه آن داخلی قوس وجود و کفش داخلی کؾ است پاشنه بدون که ورزشی هاي شکف در

 (.نباشد نازك یا کلفت) کفش تخت 4-

 پیچ احتمال و کند می محافظت ها آن آشیل تاندون از که چرا شود استفاده است بهتر بلند ساق هاي کفش از اند افتاده راه تازه که کودکانی براي کودکان، کفش

 .داد خواهد کاهش را یخوردگ

 .کرد توجه آن ارتوپدي و بیومکانیکی هاي جنبه به بایستی کفش سطح فیزیکی و تکنیکی هاي جنبه بر عالوه آن در که است کفشی ورزشی کفش

 باید خوب یورزش کفش یک نشود، ورزشکار دیدگی آسیب و صدمه موجب یا ندهد هدر را عضالنی انرژي بتواند که است کفشی خوب ورزشی کفش یک

 در باشد مقاوم بایستی خوب ورزشی کفش یک دید، خواهد آسیب صورت این ؼیر در بکند جلوگیري ورزشی هاي فعالیت در پا حد از بیش چرخش از بتواند

 ...دویدن، پریدن، از پس تعادل حفظ خوردن، سر سریع، توقؾ مسیر، تؽییر چرخیدن، متنوع حرکات مقابل

 :از عبارتند ورزشی خوب هاي فشک همه در اساسی عنصر سه

 پا؛ مختلؾ حرکات تمام براي پذیري انعطاؾ 1-

 ناگهانی؛ هاي چرخش از حفاظت و حمایت براي استحکام یا ثبات 2-

 .پا کل راحتی و ضربه جذب براي مناسب گذاري الیه 3-

 :از عبارتند باشد داشته باید ورزشی کفش یک که هایی ویژگی سایر

 باشد؛ انگشتان حرکات براي کافی فضاي داراي پنجه ناحیه در ورزشی کفش جلویی قسمت 1-

 کند؛ محافظت پا مچ از که باشد پا مچ محافظ داراي 2-

 کند؛ جلوگیري آن به مربوط الحاقات و بند فشار از که باشد بلند و نرم کفش زبانه 3-

 باشد؛ داشته ار ضربه جذب و کشش جلو، به رو حرکت امکان کفش خارجی یا بیرونی تخت 4-
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 باشد؛ پا براي مناسب قوس داراي و نرم بایستی کفش داخلی کؾ 5-

 .نگهدارد ثابت و محکم را پا پاشنه بایستی پا پاشنه محافظ 6-

 نکنید؛ استفاده دیگران ورزشی کفش از هرگز ولی کرد اصالح و بازسازي را آن هاي قسمت از برخی توان می شده کهنه شما ورزشی کفش اگر

 کفش؛ داخل در کنند می اضافه را خاصی هاي الیه استقامت دوهاي در مثالا  ورزشی هاي رشته از برخی در

 کند؛ تؽییر پا شکل یا ببیند آسیب پا است ممکن نگیرد صورت دقت با کفش انتخاب و کفش هاي اگرالیه

 دومیدانی؛ هاي کفش

 (دو کفش) ورزشی کفش

 دویدن هنگام اضافی وزن گرم 111. کند درك و حس خوبی به کند می دریافت زمین سطح از که را هایی محرك بتواند فرد تا باشد سبک بایستی کفش وزن

 .داد خواهد افزایش% 1 را مصرفی انرژي میزان پا، هر در

 :کنید دقت زیر موارد به دویدن منظور به دو کفش انتخاب در

 کنید؛ فکر گذشته در خود پاي آسیب یا درد و مشکل ناراحتی، به 1-

 شوید؛ آشنا متخصص یک با مشاوره با خود پاي هاي ویژگی و آناتومی با 2-

 کنید؛ ارزیابی را خودتان مستعمل و کهنه هاي کفش 3-

 کنید؛ مشورت مربی یک یا ورزشی متخصص یک با حتماا  دویدن ویژه کفش خرید براي 4-

 همان از الزاماا  کند می استفاده آن از معروؾ و برتر ورزشکار یک یا هستند راحت کفش نوع آن در دیگران چون نکنید انتخاب اساس این بر را کفش 5-

 کنید؛ استفاده کفش

 کنید؛ توجه کفش اجزاء همه به کفش خرید هنگام 6-

 بپوشید؛ را کفش خرید محل در 7-

 بدهد؛ دست شما به نهپاش یا پنجه قسمت در ناراحتی احساس گونه هیچ نبایستی پوشیدن از پس فوق، موارد بر عالوه 1-

 شود؛ متمایل داخل سمت به اندکی بایستی گذارید می زمین روي را پاشنه وقتی 9-

 باشد؛ پذیر انعطاؾ و شود تا پا انگشتان ناحیه در خوبی به باید کفش 11-

 باشد؛ دتربلن اندکی پاشنه و سفت باید است مشخص پا پشت بیرونی رویه در برجسته صورت به که کفش پاشنه محافظ 11-

 باشد؛ باال به متمایل اندکی باید پشت و جلو ناحیه در دو کفش 12-

 گیرد؛ قرار عنایت و توجه مورد دقیقاا  بایستی که است عاملی دو کفش در پذیري انعطاؾ و سبکی 13-

 .دارد را خودش خاص ویژه هاي کفش ها پرش اصوالا  و چکش پرتاب نیزه، پرتاب مثل دیگري هاي رشته

 (فوتبال کفش) زشیور کفش

 :از عبارتند که بگیرد قرار مدنظر بایستی فوتبال کفش از استفاده هنگام به خاص ویژگی چند

  پا؛ جلوي ناحیه در ویژه به نکند محدود را پا حرکت دامنه که شود ساخته طوري باید فوتبال کفش 1-

 باشد؛ پذیر انعطاؾ و قوس داراي باید کفش داخلی هاي تخت یا کفش 2-

 کند؛ جلوگیري پا ؼیرضروري خراش از و کند پخش را فشار نقاط بایستی فوتبال کفش کؾ هاي میخ 3-

 کند؛ جلوگیري پا مچ خوردگی پیچ از تا باشد متمایل کفش تخت کناره یا لبه طرؾ به اندکی بایستی کفش هاي میخ پاشنه ناحیه در 4-

 باشد؛ داشته حرکت آزادي پشت در کمی اندازه به باید پا 5-

 باشد؛ پذیر انعطاؾ پایین طرؾ به پا شدن خم هنگام باید کفش تخت پا، وسط ناحیه در 6-

 .است مناسب سطوح همه براي تختی چنین و کند برقرار بازي یا زمین سطح با خوبی ارتباط و تماس که است کفشی فوتبال در خوب کفش 7-

 (سالنی هاي کفش) ورزشی کفش

 حرکات چون بسکتبال و والیبال مانند هایی ورزش هستند؛در مسابقه ویژه ها کفش از برخی که حالی در هستند مناسب تمرین براي فقط ها کفش از برخی

 بگیرد؛ قرار مدنظر کامالا  ها فرود و ها پریدن هنگام به بخصوص را پا ناحیه به وارده فشار که باشد اي گونه به باید ها کفش شود می انجام پرش و فرود

 کفش بایستی هستند گود پاي کؾ داراي که افرادي یا هستند صاؾ پاي کؾ داراي که افرادي مثالا  شوید می اي ویژه و خاص هاي کفش نیازمند قاتاو گاهی

 کنند؛ استفاده را خودشان عارضه ویژه هاي

 باشد؟ داشته باید ویژگی چه کند یم استفاده جسمانی آمادگی وسیله یک عنوان به وري پیاده از و است روي پیاده فقط آن قصد که فردي

 :است زیر موارد شامل استفاده مورد کفش هاي ویژگی رفتن راه براي

 کند؛ منطبق کفش شکل با را خود نباید هرگز شما پاي 1-
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 باشد؛ پا اندازه که کنید انتخاب روي پیاده براي را کفشی 2-

 باشد؛ آزاد کافی اندازه به پا رفتن هرا هنگام که شود انتخاب اي گونه به باید روي پیاده کفش 3-

 باشد؛ آزاد نسبتاا  بایستی نیز کفش پاشنه 4-

 شود؛ خم شما پاي با همواره باید کفش 5-

 ضدآب و راحت روي پیاده هاي چکمه باالي بخش معموالا  ناصاؾ، هاي زمین و ناهموار سطوح در استفاده براي است هایی چکمه روي پیاده هاي چکمه

 .کنند می استفاده خاص پالستیکی مواد از کفش کفی در بیشتر دوام يبرا و هستند

 (فوتسال کفش) ورزشی کفش

 کند؛ حفظ کامالا  آن در گیري قرار هنگام به را پا عضالنی ساختار که کنید انتخاب را کفشی

 هستند؛ دار عاج تخت داراي که کرد استفاده هایی کفش از بایستی فوتسال در

 بود؛ خواهد مناسب دارند کفش تخت در بیشتري گیري ضربه قابلیت که یهای کفش از استفاده

 کنید؛ خودداري براق چرم داراي و دار برق و زرق هاي کفش پوشیدن از

 (وایروبیک بدنسازي کفش) ورزشی کفش

 کفش و دو کفش خصوصیات از یترکیب به رشته این در کفش. است پرش و خیز و جست ثابت، زدن قدم چون حرکاتی شامل ایرویک ورزشی هاي رشته

 .باشد داشته خوبی گیري ضرب حالت و سبک نسبتاا  بایستی دارد، احتیاج سالن داخل

 گیرد؛ می قرار محافظت و حمایت مورد کاملا  پاشنه و خارجی میانی، قسمت ایروبیک مناسب کفش یک در

 .دارد احتیاج مناسب گیري ضربه و ثبات به کفش جلویی قسمت

 (وایروبیک بدنسازي فشک)ورزشی کفش

 حرکات در ها رباط و عضالت بر وارده فشار کاهش دلیل به نازك کفش تخت با هایی کفش از استفاده توان می ایروبیک یا تمرین هاي کفش زمینه در

 دانست؛ تر رامناسب

 یافت؛ خواهد افزایش دیدگی صدمه احتمال شود استفاده ضخیم هاي کفش تخت با هایی کفش از ایروبیک در چنانچه

 :از عبارتند ایروبیک کفش انتخاب در اساسی فاکتور 0

 .کفش پاشنه و کفش، کفی گیري، ضربه کفش، رویه پذیري، انعطاؾ

 (والیبال و بسکتبال هاي کفش) ورزشی کفش

 مناسب ورزشی کفش انتخاب ايبر. دهد می تشکیل را بازیکنان حرکت اساس پهلو به حرکت و ناگهانی هاي توقؾ عقب، و جلو به حرکت بسکتبال در

 .داشت خاص توجه پا کنار به رو و جلو به رو حرکات به باید آن هاي فعالیت با متناسب

 .دهند می ترجیح صدمات بروز از جلوگیري براي را بلند ساق هاي کفش بسکتبال بازیکنان

 .دارد بسکتبال کفش را پاشنه ترین ضخیم سالن، داخل ورزشی هاي شکف بین در باشد، ممکن گیري ضربه حداکثر داراي بایستی بسکتبال در ها کفش تخت

 .است برابر 2 دارد وجود بسکتبال هاي کفش تخت در که اي ماده مقدار

 .باشد سالنی کفش یک خصوصیات با منطبق کامالا  تواند می والیبال مناسب کفش یک خصوصیات

 بنابراین شود می پا مچ چرخشی حرکت افزایش موجب اهرم بازوي طول افزایش با کلفت ختت چون است؛ تر کوتاه بسکتبال از والیبال کفش تخت کلفتی

 دهند؛ می ترجیح بیشتر را صاؾ هاي کفش والیبال بازیکنان

 .کند جذب را برخورد و تماس نیروي خوبی به بتواند که باشد اي گونه به باید والیبال کفش تخت

 .باشد عمیق اي پاشنه و عمیق هاي چین داراي باید کفش تخت و باشد سبک بایستی والیبال کفش وزن

 (کشتی کفش) ورزشی کفش

 .شود استفاده بایستی نازك ابري از نیز کشتی کفش داخلی زیره براي است، لؽزندگی و اصطکاك ضد که باشد اي زیره داراي بایستی کشتی کفش

 .کرد توجه رویه جنس سبکی هب بایستی باشد، کریستال هاي پارچه یا چرم جنس از کشتی کفش رویه

 صورت به که متر سانتی 5 طول و متر سانتی 1 کفش ساق قسمت در. کند می جلوگیري پا مچ در اضافی حرکات از که است بلند ساق داراي کشتی کفش

 است؛ کفش يرو قسمت در بند نیز انواع از بعضی در. شود می استفاده 5 عرض به بند یک نیز/  گیرد می قرار پا ساق دور مدور

 (برداري وزنه کفش) ورزشی کفش

 .کند جلوگیري وزنه کردن بلند هنگام پا خوردن لیز از نخورد، سر طرفین به کفش درون پا یعنی کند حمایت پا کؾ قوس از که باشد اي گونه به بایستی

 اي گونه به برداري وزنه کفش. نکند جذب را شوکی اصوالا  یا سازد وارد کفش کؾ بر را کمتري فشار و کمتر شوك بایستی تمرینی برداري وزنه هاي کفش

 .بنماید را کامل حمایت پا کؾ قوس از که است
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 (کوهنوردي کفش) ورزشی کفش

 :کرد تقسیم بزرگ دسته 6 به توان می را رشته این هاي کفش

 هستند؛ پوش 2 یا پوش 3 که هیمالیایی، صعود هاي کفش 1-

 ؛(زمستانی بلند صعود)سنگین کوهنوردي هاي کفش 2-

 ؛(سال اول فصل سه در استفاده)سنگین نیمه یا کوهنوردي کفش 3-

 ؛(ارتفاع کم و سبک چندروزه یا روزه یک صعودهاي) کوهپیمایی کفش 4-

 ؛(کفی و ساده مسیرهاي)راهپیمایی کفش 5-

 (.طبیعی هاي نوردي سنگ یا سالن داخل صعودهاي)سنگ کتان یا نوردي سنگ کفش 6-

 (اسکی کفش) ورزشی کفش

 :کنید دقت زیر موارد به اسکی هاي کفش انتخاب در

 ایمنی؛ استانداردهاي کارگیري به 1-

 ایمنی؛ فیکستورهاي کارگیري به 2-

 ساخت؛ در اسکی جدید هاي تکنیک از استفاده 3-

 کفش؛ بیرونی ساختمان 4-

 کفش؛ ساق یا بدنه ارتفاع 5-

 کفش؛ کردن محصور یا بستن نحوه و ورودي فضاي 6-

 کفش؛ خارجی تخت طرح 7-

 کفش؛ داخلی فضاي یا داخلی طرح 1-

 .کفش در پا حرکت 9-

 (سواري دوچرخه کفش) ورزشی کفش

 .دارد دو کفش همچون ظاهري سواري دوچرخه مناسب کفش سواري؛ دوچرخه کفش

 در راحتی به انگشتان حرکات تا باشد وسیع کافی دازهان به انگشتان گرفتن قرار جاي است، سواري دوچرخه کفش خصوصیات از باریک پاشنه پهن، محیط

 .گیرد صورت آن

 .کند منتقل دوچرخه به را پا عضالت قدرت از ناشی فشار راحتی به بتواند که شود انتخاب اي گونه به سواري دوچرخه کفش

 (فوتبال کفش) ورزشی کفش

 .باشد داشته بایستی گرم 251 حدود وزنی فقط فوتبال مدرن کفش

 کاهد؛ می او پاي ساق عضالت فعالیت از توجهی قابل میزان به کفش وزن کاهش این دود می متر هزار 1 تا 6 حدود بازي یک طی کنبازی

 داده قرار ها کفش کؾ در پا کؾ ؼیرضروري تحرك از جلوگیري همچنین و فشار جداگانه نقاط از اجتناب منظور به بایستی فوتبال کفش هاي میخ گل 2-

 شود؛

 دهند؛ می قرار کفش تخت هاي لبه به نزدیک مختصري را ها میخ گل پاشنه احیهن در

 کند؛ جلوگیري پا کؾ وسط شدن زخم از که شود طراحی اي گونه به بایستی کفش تخت 3-

 نکند؛ محدود را فیزولوژیک حرکتی طیؾ که شود ساخته طوري باید فوتبال کفش 4-

 کنند؛ می استفاده دیگر انواع از بیش دارد عاج هاي کفش از عمدتاا  عی،طبی چمن هاي زمین مثالا  سخت سطوح روي 5-

 است؛ احتیاج مورد متفاوتی کامالا  کفش زده یخ هاي زمین روي 6-

 کنید؛ خودداري براق چرم داراي و دار برق و زرق هاي کفش پوشیدن از 7-

 بپوشید؛ جوراب خرید عموق در لذا شوند، نمی گشاد هرگز فوتبال هاي کفش ها، شنیده برخالؾ 1-

 نپوشید؛ مسابقه براي هرگز را خود جدي هاي کفش 9-

 سفت؛ هاي زمین براي دیگري چمن، زمین براي یکی داشتند کفش دوجفت ها فوتبالیست گذشته هاي سال در 11-

 .است کافی کفش جفت یک ها میخ گل همان یا ها استوك پیدایش با امروزه

 (متداول ورزشی هاي رشته تصرمخ آشنایی) ها ورزش بندي طبقه

 .کنند می تقسیم مختلفی هاي شیوه به را ها ورزش

 :شوند می تقسیم طبقه 16 به ورزشی هاي رشته آن طی که است بندي طبقه ورزشی بندي طبقه ترین متداول
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 ژیمناستیک؛ شنا، دومیدانی،: از عبارتند پایه، هاي ورزش: 1 طبقه

 امریکایی؛ راگبی راگبی، فوتبال،: از عبارتند توپ، با میدانی هاي ورزش: 2 طبقه

 بال؛ سافت کریکت، بال، بیس هاکی، گلؾ،: از عبارتند ، چوب با میدانی هاي ورزش: 3 طبقه

 سالنی؛ فوتبال بسکتبال، والیبال، هندبال،: از عبارتند سنگین، توپ با اي محوطه هاي ورزش: 4 طبقه

 اسکواش؛ میز، روي تنیس تنیس، بدمینتون،: از عبارتند راکت، و سبک توپ با اي محوطه هاي ورزش: 5 طبقه

 بادبان؛ با قایقرانی پارو، با قایقرانی واترپلو،: از عبارتند آبی، هاي ورزش: 6 طبقه

 یخ؛ روي هاکی اسکیت، اسکی،: از عبارتند زمستانی، هاي ورزش: 7 طبقه

 جودو؛ فرنگی، تی،کش آزاد کشتی: از عبارتند ، زورآزمایی هاي ورزش: 1 طبقه

 بوکس؛ ووشو، کاراته، تکواندو،: از عبارتند ، رزمی هاي ورزش: 9 طبقه

 شکار؛ گرم، اسلحه با تیراندازي کمان، با تیراندازي شمشیربازي،: از عبارتند اسلحه، با هاي ورزش:  11 طبقه

 گاوبازي؛ چوگان، ،رانی ارابه اسب، با سوارکاري: از عبارتند حیوان، با همراه هاي ورزش:  11 طبقه

 کمپینگ؛ ؼارنوردي، دیوار، از صعود نوردي، صخره یا نوردي سنگ کوهنوردي،: از عبارتند صحرا، و کوه در هاي ورزش:  12 طبقه

 موتور؛ بدون هواپیماي با پرواز اتومبیلرانی، موتورسواري، سواري، دوچرخه: از عبارتند نقلیه، وسیله با هاي ورزش:  13 طبقه

 اندازي؛ پیکان اندازي، دیسک بولینگ، بیلیارد،: از عبارتند ظریؾ، مهارت هاي بازي:  14 طبقه

 دومینو؛ شطرنج،: از عبارتند ؼیرجسمانی، هاي بازي:  15 طبقه

 .پهلوانی ورزش یا باستانی، ورزش: از عبارتند محلی، بومی هاي ورزش:  16 طبقه

 .اند کرده بندي طبقه پایه هاي زشور زمره در نیز را برداري وزنه متخصصین از بسیاري

 گیرد؟ می صورت دالیلی چه به فرد توسط ورزشی رشته یا ورزشی فعالیت نوع انتخاب بر موثر عوامل

 است؟ کدام بپردازد آن به و انتخاب را خاصی رشته فرد تا شود می باعث که دالیلی

 امکانات؛ به دسترسی -2 انگیزه؛ یا هدؾ 1-

 .اقتصادي توانایی -4 جسمانی؛ هاي محدودیت یا توانایی 3-

 (پایه هاي ورزش) ها ورزش بندي طبقه

 نامند؛ می پایه هاي ورزش را برداري وزنه و ژیمناستیک شنا، دومیدانی،

 :از عبارتند گذاري نام این براي متخصصین دالیل

 کنند؛ می شرکت پایه ورزشی تمرینات اؼلب در ورزشکاران کلیه 1-

 اند؛ داده انجام را پایه هاي ورزش  تمرینات از هایی نمونه جوانی و نوجوانی و کودکی سنین در دیگر هاي ورزش انقهرمان از بسیاري 2-

 .دارد اهمیت المپیک هاي بازي در مدال کسب نظر از پایه هاي ورزش 3-

 است؛ ترکیبی مواد و جاده ها، میدانی دوها، شامل:  میدانی دو

 :دوها مواد

 متر؛ 411 متر، 211 تر،م 111: سرعت دوي 1-

 متر؛ 1511 متر، 111: استقامت نیمه دوي 2-

 متر؛ 11111 و متر 5111: استقامت دوي 3-

 مانع؛ با متر 3111 مانع، با متر 411 مانع، با متر 111 مانع، با متر 111 دوي: مانع با دوي 4-

 امدادي، متر 4×  411 امدادي؛ 4×  111: امدادي دوي 5-

 نیزه؛ با پرش ارتفاع، پرش گام، سه پرش طول، پرش: ها پرش -1       :املش ها میدانی مواد

 چکش؛ پرتاب نیزه، پرتاب وزنه، پرتاب دیسک، پرتاب: ها پرتاب 2-                               

 کیلومتر؛ 51، 21، 11 روي پیاده: روي پیاده -1        : شامل جاده مواد

 صحرانوردي؛ 2-      

 طبیعی؛ موانع با حرانورديص 3-     

 ؛  U مسیر شکل در (متر 195 و هزار42)متر 195/42ماراتن: ماراتن 4-     

 است؛ قدیمی پنجگانه جدید شکل هفتگانه: ترکیبی مواد

 :شود می انجام زیر ترتیب به روز دو در که است پرتاب نوع دو پرش، نوع دو دو، ماده سه ترکیب با دومیدانی ماده 7 شامل
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 متر؛ 211 دوي وزنه، پرتاب ارتفاع، پرش مانع، با متر 111 دوي: اول روز

 متر؛ 111 ،دوي نیزه پرتاب طول، پرش: دوم روز

 است؛ زنان ویژه هفتگانه که درحالی است شده تشکیل مردان ویژه دومیدانی ماده 15 از: دهگانه ترکیبی مواد

 :پردازند می قابتر به زیر مواد در روز دو طی ورزشکاران دهگانه مواد در

 متر؛ 411 دوي ارتفاع، پرش وزنه، پرتاب طول، پرش متر، 111 دوي: اول روز

 متر؛ 1511 دوي نیزه، پرتاب نیزه، با پرش دیسک، پرتاب مانع، با متر 111 دوي: دوم روز

 هر که داشت خواهند رو پیش در را مشخص صلفوا و مختلؾ ارتفاع با مانع 11 زنان و مردام متر، 411 و 211 ،111،111 دوهاي در: مانع با دوهاي

 کند؛ پرش ها آن روي از باید دونده

 خطا آن انداختن و مانع به برخورد که استسانتیمتر 91/ 4 ارتفاع به موانع متر، 411 دوي در و متر سانتی 116/ 7 ارتفاع به مانع با متر 111 دوي موانع

 است؛ عمدي اراینک دهد تشخیص داور که این مگر شود نمی محسوب

 .کنند عبور آن روي از شکلی هر به توانند می دوندگان که دارد وجود پیس در آب حوضچه یک با مانع 4 مانع با متر 311 دوي در

 وزنه پرتاب

 از دست یک با نزنا براي سانتیمتر 11قطر و کیلوگرم 4 وزن و مردان براي سانتیمتر 12/ 7 قطر و کیلوگرم 7/  256 وزن به فوالدي اي گلوله وزنه

  شود؛ می پرتاب متر 2 /135قطر به اي دایره از سر باالي

 نیزه پرتاب

 داد؛ آموزش ها پرتاب دیگر از قبل توان می را آن جهت بدین دارد معمولی صورت به شیئی کردن پرت به را شباهت بیشترین

 261 طول و زنان براي گرم 611 و مردان براي گرم 111 وزن با و فوالدي نوك با چوب جنس از مسابقه نیزه

 است؛ زنان براي سانتیمتر 221 و مردان براي سانتیمتر

 دیسک پرتاب

  شود؛ می پرتاب متر 2/ 5 قطر به اي دایره از که است زنان براي کیلوگرم 1 و مردان براي کیلوگرم 2 وزن به مانندي بشقاب چوبی قطعه دیسک

 چکش پرتاب

 به را آن کننده پرتاب که دارد وجود اي دسته سیم دیگر انتهاي در است متصل سانتیمتر 121 طول به سیمی به که یلیمترم 127 قطر به فلزي اي گلوله چکش

 . شود می پرتاب چرخش با همراه متر 2/ 135 قطر به اي دایره از که است کیلوگرم 7/ 261 ها آن مجموع وزن. گیرد می دست

 امدادي؛ دوهاي

 حداقل و توخالی و نرم امدادي چوب. دهند می انتقال یکدیگر به را چوبی ها دونده و شود می طی نوبت به اي دونده توسط داديام دوهاي مسیر از قسمت هر

 دارد؛ طول سانتیمتر 31 الی 21 و وزن گرم 51

 شود؛ می گرفته درنظر امدادي چوب تعویض براي متري 21 منطقه. شود منتقل دست به دست باید و نیست مجاز چوب پرتاب

 است؛ متر 4× 111 دوي در متر 311 ، 211، 111 خط از بعد و قبل متري 11 فاصله از منطقه این

 خط از امدادي چوب تعویض متر، 411 دوي در و بدهد دوم دونده به شروع خط متري 111 تا 91 بین فاصله را چوب باید 4×111 دوي در اول دونده

 کننده افتدری براي گیري شتاب آن در که است متر 411

 باشد؛ ثابت بایستی او و نیست مجاز چوب

 (شنا)ها ورزش بندي طبقه

 ؼواصی لباس مثل کمکی وسایل از استفاده بدون کمتر خستگی و بیشتر سرعت با پاها و دست هماهنگ حرکات با کند می سعی فرد آن در که است مهارتی

 کند؛ حرکت آب سطح در

 گیر؛ بینی گوشی، کاله، عینک، مایو، شنا، لباس: از تاس عبارت شنا نیاز مورد مواد از برخی

 :است برخوردار اي ویژه اهمیت از زیر دالیل به پایه ورزش یک عنوان به شنا

 آب؛ در شدن ؼرق از ناشی ومیر مرگ از پیشگیري 1-

 است؛ بخش فرح توانایی هر با سنین کلیه براي شنا 2-

 اعصاب؛ تمدد و آرامش ایجاد 3-

 سنگین؛ هاي ورزش براي تفریح و جانبی فعالیت عنوان به 4-

 .شود می توصیه دارند مفصلی مشکالت که بیمارانی براي 5-

 :شنا هاي مهارت مهمترین
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 .دوچرخه پا 5- آب؛ سطح روي پیشروي و آب روي سرخوردن -4 شناوري؛ 3- تنفس؛ کنترل -2 آب؛ با سازگاري 1-

 :شنا مسابقه مواد

  متر؛ 1511 و111 ، 411، 211 ، 111،  51: يها مسافت در سینه کرال 1-

   متر؛ 211، 51،111: مواد در پشت کرال 2-

   متر؛ 211، 51،111: مواد در قورباؼه شناي 3-

 متر؛ 211، 51،111: مواد در پروانه شناي 4-

 متر؛ 211،411هاي مسافت در سینه کرال و قورباؼه پشت، کرال پروانه، شامل شنا 4 از ترکیبی: انفرادي مختلط شناي 5-

 ،4×111 هاي مسافت در نوبت به شناگر 4 توسط سینه کرال یا آزاد شناي شامل: آزاد امدادي شناي 6-

 متر؛ 4×211  

 .متر 4×111 هاي مسافت در شناگر 4 توسط شنا 4 از ترکیبی: امدادي مختلط شناي 7-

 (ژیمناستیک)ها ورزش بندي طبقه

 :از است عبارت ژیمناستیک مسابقات مواد

 .است مشترك خرك و ترامپولین پارالل، زمینی، حرکات آن وسیله 4 که دارد متفاوت وسیله 7 زنان و مردان مسابقات

 تشک روي بر وسیله از استفاده بدون ژیمناست هر که شود می گفته حرکاتی مجموعه به زمینی حرکات* 

 کند؛ یم اجرا ثانیه 71 الی 51 مدت در متر 12×12 ابعاد با ژیمناستیک

   اند؛ شده نصب عمودي هاي پایه روي بر که است متر 5/3 طول به موازي چوب دو: پارالل هاي میله* 

 جهد؛ می پایین و باال آن روي ورزشکار که است کش جنس سطح با مانند میز اي وسیله: ترامپولین* 

 .شود می اجرا آن روي پرش یک فقط و بیشتر ارتجاعی خاصیت با و حلقه بدون اما حلقه خرك شبیه: خرك* 

 که سانتیمتر 161 طول و 111 ارتفاع به دارد، وجود آن روي حلقه دو و است چرم روکش و فشرده اسفنج جنس از پوشیده چوب از: مردان حلقه خرك

 است؛ سانتیمتر 35 آن عرض

 است؛  سانتیمتر 251 عارتفا و سانتیمتر 5/2 قطر سانتیمتر، 251 طول به فوالدي میله یک: مردان بارفیکس میله

 دهد؛ می نمایش را خود حرکات ها، حلقه گرفتن از پس ژیمناست که است طناب از آویخته حلقه دو: مردان حلقه دار

 ت؛اس متر 5/1 ارتفاع در دیگر میله و متر 31/2 ارتفاع در ها میله از یکی شده، ساخته ارتفاع اختالؾ با موازي چوب دو از: زنان ناهموار هاي میله

 است؛ زمین از سانتیمتر 121 ارتفاع و سانتیمتر 11 عرض و 511 طول به چوب یک: زنان موازنه چوب

 .شود می داده نمایش چوب و توپ ربان، حلقه، طناب، از استفاده با ماده این در: زنان ویژه موزون ژیمناستیک

 .شود می جمع یکدیگر با ایلوس در فرد هر امتیازهاي آن در و است فوق مواد شامل: مجموع یا ترکیبی

 (برداري وزنه)ها ورزش بندي طبقه

 .کنند بلند سر باالي به توانند می که را سنگین هالتر حداکثر کنند می سعی برداران وزنه آن در که است اي رشته

 .شود می برگزار المپیکی و قدرتی صورت دو به

 .مرده لیفت و پا اسکات سینه، پرس شامل دارد وجود حرکت 3 قدرتی برداري وزنه در

 :شکل دو به المپیکی برداري وزنه

 .ضرب دو حرکت -2 ضرب؛ یک حرکت 1-

 ابتدا وقفه با و مجزا حرکت دو در وزنه ضرب دو در اما شود می بلند یکباره و ؼیرمنقطع حرکت یک با وزنه ضرب یک در که است این در دو این تفاوت

 .شود می برده سر باالي به پاها حرکت با سسپ و شود می آورده باال سینه ارتفاع تا

 (فوتبال)ها ورزش بندي طبقه

 .است متر 75 تا 64 عرض و متر 111 تا 111 طول به فوتبال زمین

 .باشد می نیمه دو بین استراحت دقیقه 15 همراه به اي دقیقه 45 وقت دو بازي قانونی زمان

 .دارد قرار دروازه از متري 11 صلهفا در پنالتی نقطه. نفراست 11 هرتیم بازیکنان تعداد

 :از است عبارت فوتبال در اساسی هاي مهارت

 .دریبل 5- سر؛ با ضربه -4 توپ؛ مهار 3- شوت؛ -2 پاس؛ 1-

 (هندبال)ها ورزش بندي طبقه

 دروازه به دست یک با را توپ تا ندکن می بازیکنان سعی و کنند می بازي زمین سوي دو در دروازه دو و توپ یک با تیم دو آن در که است ورزشی هندبال
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 .بزنند یکدیگر

 .است اي دقیقه 31 وقت دو بزگساالن براي بازي زمان. است شده تشکیل ذخیره بازیکن 5 و اصلی بازیکن 7 از تیم هر

 وزن به مربع سانتیمتر 56 تا 54 و مردان براي گرم 475 تا 425 وزن به سانتیمترمربع 61 تا 51 آن محیط. است چرم از آن رویه و کروي هندبال توپ

 .است زنان براي گرم 411 تا 325

 (والیبال)ها ورزش بندي طبقه

 زمین و دارد قرار زمین وسط در باال ارتفاع در تور یک که شود می بازي شکل مستطیل زمین در توپ یک با و نفره 6 تیم دو توسط است ورزشی والیبال

 کند؛ می تقسیم مساوي نیمه دو به را

 و چهارم گیم بین اما است استراحت دقیقه 4 گیم هر بین. است امتیازي 15 پنجم گیم و امتیازي 25 اول گیم 4. است شده تشکیل گیم 5 از حداکثر مسابقه هر

 است؛ استراحت دقیقه 5 پنجم،

 است؛ گرم 211 تا 261 وزن سانتیمتربه 67 تا 65 آن محیط و است کروي والیبال توپ

 :والیبال رد اساسی هاي مهارت

 سینه؛ پاس -2 سرویس؛ 1-

 دست؛ یک پاس -4 ساعد؛ با پاس 3-

 خالی؛ جاي در توپ انداختن -6 حمله؛ پاس 5-

 تور؛ روي دفاع -1 آبشار؛ 7-

 .گیري توپ - 11 مهاجم؛ مقابل در دفاع یا میدان داخل دفاع 9-

 (بسکتبال)ها ورزش بندي طبقه

 دارد؛ قرار ها تیم از یک هر براي زمین سوي دو در سبد یک که شود می بازي کلش مستطیل زمین یک در تیم دو بین بسکتبال

 دارد؛ امتیاز یک آزاد پرتاب هر و امتیاز 3 شود شوت متر 25/6 قوس از خارج اگر که امتیاز 2 شود انداخته سبد داخل به بازي حین در که توپی هر

 است؛ گرم 651 تا 567 وزن و سانتیمتر 71 تا 75 محیط با رنگ نارنجی و کروي بازي پتو. دارد ذخیره بازیکن 7 تا 5 و اصلی بازیکن 5 تیم هر

 قطر به بسکتبال تخته. است متصل شیشه یا چوب جنس از اي تخته به سبد. دارد قرار زمین سطح از متر 3 فاصله به و سانتیمتر 45 قطر به بسکتبال سبد

 دارد؛ ارقر زمین سطح از متر 3 فاصله به و متر سانتی 45

 .شوت و پاس دریبل،: بسکتبال در اساسی هاي مهارت

 :از عبارتند پاس انواع

 زمینی؛ پاس -2 ساده؛ دست دو پاس 1-

 .سریع پاس -4 سر؛ باالي دست دو پاس 3-

 :از است عبارت که شود می گفته امتیاز کسب براي سبد طرؾ به توپ پرتاب یک به: شوت

 .آزاد پرتاب و هوك شوت گام، سه شوت دست، دو شوت دست، یک شوت

 .آن تکرار و دست یک با توپ زدن زمین به از است عبارت: دریبل

 .شود می گرفته توپ حمل خطاي صورت این ؼیر در شود انجام زدن دریبل با باید بسکتبال در حرکت

 اهمیت دفاع و حمله موقعیت در که شود می گفته فقنامو شوت یک از بعد توپ گرفتن و آوردن بدست به که است بسکتبال اصلی هاي مهارت از ریباند

 .دارد بسیاري

 (بدمینتون)ها ورزش بندي طبقه

 پنبه چوب جنس از پردار گوي و سبک راکت با یکدیگر مقابل در بازیکن 4 یا 2 آن در که است ورزشی بدمینتون. شد می بازي پونا نام به هند در بدمینتون

 .کنند می باري

 .شود می انجام سالن داخل در آن مسابقات کلیه. است پیروز ببرد را امتیازي 15 گیم 2 تر سریع بتواند بازیکنی هر

 . است سانتیمتر 1 /55 تور ارتفاع و بزرگتر طرؾ هر از متر سانتی 46 نفره دو زمین و متر 5 / 11 عرض و 13/  41 طول به نفره یک بازي زمین

 :از است عبارت بدمینتون ضربات مهمترین

 شات؛ درایو ضربه -2 سرویس؛ 1-

 آبشار؛ -4 هوایی؛ ضربه 3-

 .شات نت و شات دراپ -6 آرام؛ برگشت 5-

 (میز روي تنیس) ها ورزش بندي طبقه
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 میز روي سطح چوبی، میز روي روکش پالستیک با چوبی راکت و گرم 5/2 وزن به سبک و خالی توپ یک از استفاده با که است ورزشی پنگ پینگ

 .شود می ساخته بچو از همیشه

 .برگرداند را آن نتواند حریؾ که شود زده حریؾ میز به صورتی به تور روي از توپ که است آن میز روي تنیس بازي در امتیاز یک کسب و بازي هدؾ

 .است مسابقه پیروز امتیازي 11 گیم 3 برنده و دارد امتیاز یک رالی هر

 :از است عبارت تنیس هاي مهارت از برخی

 هند؛ بک -3 فورهند؛ -2 گیري؛ تراک 1-

 دار؛ پیچ هاي ضربه -6 بکهند؛ حمله -5 فورهند؛ حمله 4-

 لوپ؛ ضربه -1 کات؛ ضربه 7-

 (شیرجه -واترپلو) ها ورزش بندي طبقه

 طول به واترپلو استخر. بفرستند یکدیگر دروازه به دست با را پربادي توپ است این آن هدؾ و شود می بازي آب در که نفري 7 تیم دو بین است ورزشی

 .است سانتیمتر 11/1 عمق و متر 21 عرض متر، 31

 .است شناور آب سطح در سانتیمتر 91 ارتفاع و متر 311 طول به استخر سوي دو در ها دروازه

 9 و انفرادي مواد در داور 1 و قاضی 7 گیرند، می امتیاز آب داخل پریدن زیبایی به شیرجه مسابقات در ها رو شیرجه و است آب در پریدن هنر شیرجه

 .دارد وجود همزمان شیرجه در قاضی

 :از است عبرات شیرجه مسابقه مواد

 .همزمان شیرجه -3 شیرجه؛ تخته از شیرجه -2 سکو؛ از شیرجه 1-

 (اسکی) ها ورزش بندي طبقه

 تیمترسان 151 و مردان براي سانتیمتر 155 حداقل طول به فایبرگالس یا پالستیک جنس از اسکی چوب

 است؛ سانتیمتر 6 عرض با زنان براي

 :از عبارتند اسکی مسابقات مهمترین

 :است شده تشکیل مردان و زنان براي زیر مواد از که کوه سراشیبی در اسکی شامل که پاین آل مسابقات 1-

 بزرگ؛ مارپیچ( 3 کوچک؛ مارپیچ( 2 سرعت؛( 1

 ترکیبی؛( 6 موازي؛ مارپیچ( 5 سرعت؛ مارپیچ( 4

 است؛ تعقیبی و امدادي انفرادي، صورت به مختلؾ هاي مسافت در صحرانوردي اسکی شامل نوردیک سابقاتم 2-

 است؛ بزرگ و معمول سراشیبی از پرش شامل اسکی با پرش 3-

 .است اسکی در ایروبیک حرکات شامل آزاد اسکی 4-

 (کشتی)ها ورزش بندي طبقه

 فرنگی، کشتی و آزاد کشتی: شود می برگزار صورت دو به کشتی مسابقات

 گیرند؛ می کشتی متر 9 قطر به دایرهاي در و آن وسط در گیران کشتی که است متر 12 ضلع به و شکل مربع کشتی تشک

 :از عبارتند کشتی فنون

 .است حریؾ مقابل در ایستادن شامل گارد،

 :گیرد می بر در را زیر حاالت گارد

 تلط؛مخ گارد -3 مخالؾ؛ گارد -2 موافق؛ گارد 1-

 :از است عبارت کشتی در ومتداول مهم فنون از برخی

 سالتو؛ -3 دوخم؛ زیر -2 خم؛ یک زیر 1-

 بازانداز؛ -6 سگک؛ -5 کشی؛ کنده 4-

 .پا یک و دست یک 7-

 (تکواندو - جودو)ها ورزش بندي طبقه

 .است جودو کودوکان آن کامل نام است، آرام روش معناي به جودو واژه

 .شود می گفته آیی شی جودو، رسمی مسابقه به تاتامی، آن تشک به جودوکی، آن لباس به جودوکا، کند می رینتم جودو که کسی به

 :شود می تقسیم دسته 3 به جودو فنون

 اي؛ ضربه فنون -3 خاك؛ فنون -2 سرپا؛ فنون 1-
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 به تکواندو است؛ روش معناي به دو و مشت یا دست با بردن بین از یا کردن له معناي به کوان و پا با زدن لگد معناي به تایی از شده تشکیل تکواندو واژه

 .است شده تعریؾ خود از دفاع براي سالح بدون مبارزه روش

 (شمشیربازي -کاراته)ها ورزش بندي طبقه

 .است سایفو آن گذار بنیان است؛ خالی دست روش معناي به دو کاراته آن کامل نام

 شمشیربازي؛

 شود؛ برقرار حریؾ بدن با شمشیر با بیشتري تماس بازي زمان در که هدؾ این با نفر دو بین است اي مبارزه

 :شمشیر انواع

 چارگوش؛ یا بیضی سپر گرم، 511 وزن فلوره 1-

 کاسه؛ شبیه سپر گرم، 771 وزن اپه 2-

 گرم، 511 وزن ساپر 3-

 گیرد؛ می امتیاز یک کند وارد حریؾ بدن مجاز هاي قسمت در اپه در گرم 751 و ساپر و فلوره در گرم 511 معادل فشاري بتواند باز شمشیر هرگاه

 (سواري دوچرخه -کوهنوردي)ها ورزش بندي طبقه

 است؛ متفاوت کوه در برنامه بدون روي پیاده با کوهنوردي

 :از است عبارت صعود وسایل از برخی

 صعود؛ کفش -3 پشتی؛ کوله -2 ایمنی؛ کاله 1-

 اب؛طن -6 قالب؛ -5 کارابی؛ 4-

 .کشی طناب ابزار 7-

 سواري؛ دوچرخه

 :از است عبارت سواري دوچرخه مسابقات از برخی

 کیلومتر؛ 4 انفرادي تعقیبی مسابقات شامل پیست 1-

 کیلومتر؛ 4 مسافت در تیمی تعقیب 2-

 کیلومتر؛ یک تریل تایم 3-

 نفره؛ دو دوچرخه با نفره 2 و متر 211 مسافت در سرعت 4-

 کیلومتر؛ 111 مسافت به جاده در انفرادي سواري دوچرخه املش جاده مسابقات( 1

 ناهموار؛ جاده و تپه در کوهستان سواري دوچرخه( 2

 .شود می انجام نفره 6 تیم صورت به و شهرها بین تورنمت یا اي مرحله سواري دوچرخه( 3

 (شطرنج)ها ورزش بندي طبقه

 یا سرباز: از عبارتند ها مهره نام. شود می بازي سفید و سیاه متناوب هاي رنگ با اي خانه 46 فحهص یک از استفاده با که است نفره دو فکري بازي شطرنج

 مورد، 2 رخ مورد، دو فیل مورد، دو اسب ،(مهره)مورد 1 پیاده

 .مورد 1 شاه مورد، 1 وزیر

 شود؛ می تنظیم فیده یا شطرنج المللی بین فدراسیون توسط شطرنج بازي رسمی قوانین

 .کنند می بازي یکدیگر با دور هر بازندگان و برندگان آن در که باشد می سوئیسی روش شطرنج مسابقات برگزاري هاي روش از یکی

 :شد خواهد مساوي بازي حالت 5 در

 مداوم؛ کیش -2 پات؛ 1-

 متوالی؛ و مشابه حرکت سه تکرار -4 طرفین؛ توافق 3-

 .تنها شاه براي حرکت 51 قانون 5-


