
  :                                                  مريم اسپرغم: كارشناس غيرواگيرابتيورزش در د ديواف
از ابتال به  يريشگيپ يمنظم برا يبدن تيرا به داشتن فعال ابتيبه د انيمبتال زيافراد سالم و ن شهيهم ه،يو تغذ ابتيد نيمتخصص

  .كنند يم قيتشو يماريب نيبه ا انيكنترل قند خون در مبتال يبرا زيو ن ابتيد
  دارد؟ يابتيافراد د يبرا يديچه فوا يبدن تيفعال شيافزا اما
  .دهد يقند خون و فشار خون را كاهش م -
  .دهد يم شيكلسترول بد را كاهش و كلسترول خوب را افزا -
  .بخشد يبهبود م نيبدن را در استفاده از هورمون انسول ييتوانا -
  .ابدي يو سكته كاهش م يقلب يخطر حمله ها -
  .دارد ينگه م يقلب و استخوان ها را قو -
  .دارد يمفاصل را منعطف نگه م -
  .دهد ياحتمال بروز مشاجره و استرس را كاهش م -
  .كند يبه كاهش وزن كمك م -
  .دهد يبدن را كاهش م يبافت چرب -
  .بخشد يم تيكار و فعال يرويو ن يبه فرد انرژ -

 يها يابتيدرصد د ٩٠از  شيكند. از آنجا كه ب يم ينوع دو باز ابتياز ابتال به د يريشگيرا در پ ينقش مهم نيهمچن يبدن تيفعال
  .نوع دو موثر باشد ابتيبهبود عالئم د زيو ن يريشگيتواند در پ يدرصد، م ٧تا  ٥معادل با  يبرند، كاهش وزن يرنج م ينوع دو از چاق

  .ابندي يبه كاهش وزن دست م ،ييغذا ميدر كنار رژ يبدن تيبا داشتن فعال افراد
  باشند؟ ديمف ابتيد يتوانند برا يم يبدن يها تياز انواع فعال كيكدام  *

  :باشند ديتوانند مف يم يبدن يها تينوع از فعال چهار
  روزمره يبدن يها تيفعال شيافزا -
  كيآئروب ناتيانجام تمر -
  يقدرت ناتيانجام تمر -
  يكشش ناتيتمر -
  

 ي. شما مابدي شيشما افزا يشود تا مصرف كالر يروز موجب م يدر ط يبدن تيفعال شيافزا :روزمره يبدن يها تيفعال شيافزا
  :ديانجام ده ديتوان يرا كه م يگريمشابه د يكارها ايو  ديروزانه تان استفاده كن يبدن تيفعال شيافزا يبرا ريز ياز راه حل ها ديتوان



  .ديقدم بزن د،يكن يكه با تلفن صحبت م يهنگام-
  .ديكن يبا كودكان باز -
  .دياستفاده از كنترل از راه دور، خودتان حركت كن يبه جا ون،يريكانال تلو ضيتعو يبرا -
  .ديبپرداز يباغبان يبه كارها -
  .دينظافت خانه را خودتان انجام ده -

  نيماش شستن
  .دييتان را خودتان بشو نيماش -
  .ديهرز و ... را خودتان انجام ده يعلف ها يهرس كردن و جمع آور ،يباغبان يكارها -
بار، در دو مرتبه  كي يبه جا ديكن يسع د،يرو يخانه م نيرزميبه ز يكار يبرا يمثال وقت د،يكش ده يروزمره خود را قدر يكارها -

 تيتا فعال ديچند مرتبه انجام ده ايبلكه آنها را در دو  د،يمرتبه انجام نده كيخود را  يدهايتمام خر ايو  د،يرفت و برگشت انجام ده
  .ابدي شيافزا اروزانه شم يبدن
. با ديداشته باش يرو ادهيپ يقدر ديخر ريو در مس ديمورد نظرتان پارك كن ديدورتر از محل خر يخود را قدر نيماش ديكن يسع -

  .ابدي يم شيافزا يقابل توجه زانيروزانه شما به م يبدن تيروزمره،  فعال يرو ادهيپ شيو افزا هينقل لياستفاده كمتر از وسا
  .ديو همه اجناس را نگاه كن ديفروشگاه قدم بزن يدر همه راهروها و قسمت ها د،يهنگام خر -
  .ديبه نزد آنها برو يو... ، خودتان حضور ليميا اياستفاده از تلفن  يصحبت با همكاران به جا يدر محل كار برا -
  .دياستفاده از آسانسور، از پله استفاده كن يبه جا -
به دست و  يمختصر كشش يبا حركت ها ايو  ديقدم بزن يقدر ديكن يخوردن، سع يدر اوقات استراحت خود (در محل كار) به جا -
  .ديبده يتان حركت يپا
  .دياستفاده كن يبدن تيفعال يانجام نوع ايو  شتريتحرك ب ياز آن برا د،يافتيچنانچه وقت اضافه  در وقت ناهار (در محل كار)، -

تواند  يدانند، م يعدم تحرك م يبرا يخود را بهانه ا ياز افراد شاغل كه تراكم كار يليخ يحركات به ظاهر ساده برا نيهم انجام
  .دينما فايا ابتيد لياز قب كيمتابول يها يماريبهبود ب زيو ن يريدر جلوگ ينقش مهم
كه از صبح تا  يبا افراد سهيخود جنب و جوش دارند، در مقا يروز در محل كار و زندگ يكه در ط ينشان داده است كسان مطالعات

  .دارند يقند خون متناسب تر زيوزن و ن نند،ينش يم زيشب پشت م
  

  ( هوازي):كيآئروب ناتيتمر
 نيكنند. همچن يم عيو ضربان قلب شما را تسر رنديگ يبدن شما را به كار م ياصل يها چهيماه) ي(هواز كيآئروب يها تيفعال

  .ابدي يم شيافزا يهواز تيفعال يشدت تنفس شما در ط



  .شما دارد يرا برا ياريبس ديفوا قه،يدق ٣٠روز در هفته و هر بار  ٥ زانيحداقل به م يهواز يها تيفعال انجام
و  نيو گرم شدن بدن قبل از تمر يبدن تيحتما با پزشك تان در مورد نحوه شروع فعال د،ينداشته ا يبدن تيفعال ياديشما مدت ز اگر

و هر هفته  ديدر روز آغاز كن قهيدق ١٠تا  ٥با  يرا به آرام كيآئروب تي. سپس فعالديمشورت كن يسرد شدن آن پس از ورزش هواز اي
  .دييفزايبه آن ب يكم
  .در هفته برسد قهيدق ١٥٠حداقل  زانيتان به م يبدن تيفعال ديبا تينها در

  :ديرا امتحان كن ريز موارد
  بشاش و شاداب يا هيبا روح يرو ادهيپ -
  .ديكن زين يرو ادهيعالوه بر رفتن به رستوران و استراحت، پ حيدر هنگام تفر يعني ،يرو ادهيبه همراه پ حيتفر -
  .ديكه درد مفاصل و استخوان ندار يباال رفتن از پله ها در صورت -
  .ديشركت كن يآب يكالس ورزش هواز كيدر  ايو  ديشنا كن -
  استفاده از دستگاه دوچرخه ثابت در منزل ايآزاد و  يدر فضا يدوچرخه سوار -
و  اطياه، با احت( حتما با مشاوره با پزشك و سپس تحت نظر كارشناس باشگ ديثبت نام كن كيكالس ورزش آئروب كيدر  ديتوان يم -

  )ديرا آغاز كن كيورزش آئروب ،يو به آرام يجيبه طور تدر
  .هستند ديو... مف سيبسكتبال، تن بال،يمثل : وال ييورزش ها -

  يدست وزنه
  :يقدرت ناتيتمر

 يسه بار در هفته، در بازساز زانيبه م يقدرت يورزش ليوسا گريد ايو  يارتجاع يو نوارها يدست يبا وزنه ها يقدرت يها نيتمر انجام
  .است ديمف اريعضالت شما بس تيو تقو
بافت  رايز د،يسوزان يم يشتريب  يژانر د،يداشته باش يكمتر يو بافت چرب شترياست كه هر چه عضالت ب يضرور زينكته ن نيا ذكر

به  تيحساس ،يو كاهش بافت چرب يبافت عضالن تيتقو نيكند. همچن يمصرف م ينسبت به بافت چرب يشتريب يا يكالر يعضالن
  .باشند يموثر م ابتيد يماريدهد و لذا در بهبود روند ب يم شيرا در بدن افزا نيهورمون انسول

 اطيو با احت ديمشورت كن يكارشناس ورزش يبا مرب زيبا پزشك تان و ن يقدرت يكه در مورد انجام ورزش ها ديداشته باش اديبه  البته
  .ديبپرداز يقدرت ناتيبه انجام تمر يو به آرام

  :يكشش ناتيتمر
پس از انجام  يعضالن يكنند و از بروز دردها يدهند، استرس شما را كم م يم شيانعطاف بدن شما را افزا تيقابل يكشش ناتيتمر
  .كنند يم يريشگيپ گر،يد يبدن ناتيتمر

  .شما بهتر هستند يبرا يكشش يها تيكه كدام نوع از فعال نديتوانند به شما بگو يم يمعالج تان و كارشناس ورزش پزشك
 


