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 هقذهِ      

ايٓ وٝ ػأُ تاِمٜٛ ٚخٛز ايٗ قطايظ، تٝ عٛض  وطزٜ ٕٞٝ ٔا حسالُ يه تاض زضز وٕط ضا زض ظ٘سٌي زدطتٝ      

ٞاي واضي اؾر. ػٛاضو اؾسرٛا٘ي ٚ ٔفهّي ٘اقي اظ واض ٚ زغييط قىُ ٚضؼير عثيؼي تسٖ اظ  ػٕسٜ ٔىاٖ

ٔر   وٙس، ٕٔىٗ اؾر تطاي ؾال واض ضٕٗ ايٙىٝ ظ٘سٌي افطاز ضا زأيٗ ٔيا٘س. قغُ ٚ ٞاي لسيٓ قٙاذسٝ قسٜ ظٔاٖ

قٛز تسٖ حاِسي ضا وٝ زض ٔٛلغ ا٘داْ  ٔساْٚ حطواذ يىٙٛاذر تاػث ٔي ٝ تاض آٚضز. زىطاضيع ذغطازي ضا تاٚ ٘

قسٜ ٚ ٚضغ غيطػازي تٝ ذٛز  زض ٘سيدٝ، اظ حاِر عثيؼي ذاضج .ٌيطز، حفظ وٙس ٗ حطواذ تٝ ذٛز ٔيزازٖ اي

طفر ػّْٛ، تط ذ ٔطتٛعٝ قٛز. زض لطٖ اذيط ٌطچٝ تكط زٛا٘ؿسٝ تا خيك  وٝ ٕٔىٗ اؾر تاػث زضز ػضال تٍيطز

أا زغييط قيٜٛ ظ٘سٌي ٚ نٙؼسي قسٖ خٛأغ ٚ زض خي آٖ زثسيُ واضٞاي  ،ٞاي ػفٛ٘ي فايك آيس ضي اظ تيٕاضيتؿيا

افعايف ؾاػاذ اقسغاَ افطاز، ٚضؼير ٘أٙاؾة فيعيىي تسٖ زض حيٗ واض، ضغيٓ  ،تس٘ي تٝ واضٞاي فىطي ٚ ازاضي

ٞاي لّثي ػطٚلي، ضٚٔازيؿٓ،  ٞاي ضٚحي، تيٕاضي غصايي ٘أٙاؾة، ػسْ اؾسطاحر وافي، افعايف اؾسطؼ

ا، ٔكىالذ ؾسٖٛ فمطاذ ٞ ٘ؿثر تٝ ٌصقسٝ افعايف چكٍٕيطي زاقسٝ اؾر. زض تيٗ ايٗ تيٕاضي غيطٜزهازفاذ ٚ

تاالزطيٗ ٔيعاٖ ضا زاضاؾر وٝ ػّر انّي آٖ زغييط قيٜٛ ظ٘سٌي اظ ، (LBPيا  Low back pain) زضزوٕطٔرهٛنا 

 ظ٘سٌي ؾثهخكر ٔيع ٘كيٙي ٚ ػسْ زغاتك نحيح ٚضؼير تسٖ تا ايٗ ٘ٛع   ،حطويتٝ ؾٕر وٓ ز يخط زحطو

% ٔطزْ 98 ٘عزيه % ٌعاضـ قسٜ، يؼٙي88 تيف اظقيٛع وُ زضزٞاي ٘احيٝ وٕط   ،اؾر. زض تطضؾي آٔاضي

ؾاٍِي  08آٖ اظ حسٚز  ٘كا٘ٝ ٞايتاض وٕطزضز ضا زدطتٝ وطزٜ ا٘س وٝ زض خٛأغ نٙؼسي اِٚيٗ  خٟاٖ حسالُ يه

ضطٚضذ قٙاذر ٚضؼير ٞاي ٔٙاؾة ضا زض  ،آغاظ قسٜ ٚ ضٚ٘س زرطيثي ؾطيؼسطي ٘يع زاضز. ايٗ آٔاض تؿياض تاال

 ظ٘سٌي أطٚظي ٘كاٖ ٔي زٞس.

 ٕٞطاٜ خؿٕي ٚ ضٚحي زغييطاذ تا ظ٘اٖ، ظ٘سٌي اظ ٔماعؼي زض عثيؼي ضٚ٘س يه ػٙٛاٖ تٝ تاضزاضي زٚضاٖ      

 ٔٙدط اؾر ٕٔىٗ آٖ، اظ ٘اقي احسٕاِي ٔكىالذ تا ٔماتّٝ چٍٍٛ٘ي ٚ زغييطاذ ايٗ اظ آٌاٞي ػسْ وٝ تاقس ٔي

. اؾر ٚضؼيسي ا٘حطافاذ ٚ ؾاذساضي ٞٛضٔٛ٘ي، زغييطاذ قأُ زٚضاٖ ايٗ زغييطاذ. قٛز ٔازض تطاي نسٔازي تٝ

 تٝ تسٖ ٞاي ٔفهُ زض زضز تاػث ٔدٕٛع، زض ٚ ٞا ِيٍأٙر قسٖ قُ ٞا، ٔفهُ ٘طٔي تاػث ٞٛضٔٛ٘ي زغييطاذ

 ايٗ قىٕي، ػضالذ ضؼف زِيُ تٝ وٝ ِؼاذ ٘كاٖ زازٜ ا٘سا٘سايح ٔغ .قٛ٘س ٔي ٍِٙي ٚ وٕطي ٘احيٝ زض ٚيػٜ

 وٕطي ِٛضزٚظ قٛز، ٔي افعٚزٜ خٙيٗ ٚظٖ تٝ وٝ زسضيح تٝ ٚ وٙٙس زحُٕ ضا ضحٓ ؾٍٙيٙي زٛا٘ٙس ٕ٘ي ػضالذ

 ػُّ زأثيط زحر تاضزاضي زٚضاٖ وٕطزضز ظايٕاٖ، اظ خؽ ٔاٜ 6 زا. زي ٌطزٔ ايداز وٕطزضز ٚ ياتس ٔي افعايف

 ٚضظـ ٝو قسٜ اؾر زازٜ ٖ٘كا .ٔا٘س ٔي تالي ِٛضزٚظوٕطي ٘كسٖ تطعطف ٚ ػضال٘ي ضؼف خّٕٝ اظ ٔسؼسز

 لسضزي زٕطيٙاذ وٕطزضز، تط ثطٔٛ ٚضظقي زٕطيٙاذ خّٕٝ اظ. ٔي تاقس ثطٔٛ عٔٗٔ يزضزٞاطوٕ تٟثٛز زض زضٔا٘ي
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 زض ٚضظـ ز.قٛ ٔي طيلٛؼ وٕ ٚ وٕط زضز ٔيعاٖ واٞف تاػثٚ  فمطاذ سٖٛؾ زٞٙسٜ ثثاذوٝ  ستاق ئ

 ٔي تطز، ٔي ؾط تٝ وٕط زضز تا فطز وٝ ظٔا٘ي ٔسذ واٞف ٚ وٕطزضز تطٚظ زض زأذيط ٔٛخة تاضزاضي زٚضاٖ

 .زٌطز

 آًاتَهی مور

 :٘س اظا وٕط خعئي اظ ؾيؿسٓ خيچيسٜ ؾسٖٛ ٟٔطٜ ٞا اؾر ٚ اخعاي آٖ ػثاضذ

 ،ٚؾيّٝ زيؿه ٞايي وٝ ٘مف تاِكسه زاض٘سٝ اؾسرٛاٖ تااليي ت 42اؾسرٛاٖ )ٟٔطٜ( زاضز.  00: ؾسٖٛ ٟٔطٜ - 1

 .ٞٓ ٔسهُ ٔي ٌطز٘سٝ ٔفهُ ت 118اظ ٞٓ خسا ٔي قٛز. ايٗ اؾسرٛاٖ ٞا زٛؾظ 

ؾا٘سيٕسط ضرأر زاضز. زٕاْ  1ؾا٘سيٕسط عَٛ ٚ   2۴ زا 20 ٘راع زض ٚالغ عٙاتي اظ اػهاب اؾر وٝ  ٘راع: – 4

 .زحر ٞساير ٘راع اؾر يٗ زط اظ ؾغح ٌطزٖ ازفاق ٔي افسس،فؼاِير ٞايي وٝ خاي

                                    
 

خفر ػهة اظ ٘راع ذاضج ٔي قٛز. ايٗ اػهاب اعالػاذ ضا اظ ٔغع تٝ ؾايط لؿٕر ٞاي تسٖ  01 اػهاب: – 0

 .ٔٙسمُ ٔي وٙس

 .٘سقٛٚخٛز زاضز وٝ تاػث حطور زض زٕأي خٟاذ ٔي  ػضّٝ 288٘احيٝزض ايٗ  :ػضالذ - 2
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 اًَاع موردرد

 :تٝ عٛض وّي وٕطزضز زٚ حاِر زاضز

 زض تاؾٗ ٚ خاٞا ٔي تاقس.وٕطزضزي وٝ زٛاْ تا ا٘سكاض زضز -1

اؾر. تٝ  ٔٙكاء ٚ ػأُ زضز زض ايٗ ٘ٛع وٕطزضز تيكسط ٔطتٛط تٝ زغييطاذ ايداز قسٜ زض زيؿه تيٗ ٟٔطٜ اي

ػثاضذ زيٍط زض اثط فسك زيؿه، ضٚي ضيكٝ ٞاي ػهة فكاض ٚاضز ٔي قٛز ٚ ٔٛخة زضز زض ٘احيٝ وٕط ٚ ا٘سكاض 

 آٖ زض خاٞا ٔي ٌطزز.

 

 
 

 

      

 وٕطزضزي وٝ تسٖٚ ا٘سكاض زضز ٔي تاقس ٚ زضز زٟٙا زض ٘احيٝ وٕط ٚخٛز زاضز.-4

تيكسط ٔطتٛط تٝ اذسالَ زض واض ٔفانُ تيٗ ٟٔطٜ اي وٕط ٚ ػأُ ٚ ٔىا٘يؿٓ ايداز زضز زض ايٗ ٘ٛع وٕطزضز 

 ٔفهُ تيٗ اؾسرٛاٖ ذاخي ٚ اؾسرٛاٖ ٍِٗ )ٔفهُ ؾاوطٚايّيان( ٔي تاقس.

  ترٍز موردرد علل

 ٔىا٘يىيػٛأُ  -1
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 آقىاض ؾاظ٘اٌٟا٘ي ٚ ػٛأُ  -4

 ٔىا٘يىيغيطػٛأُ  -0

 هناًينی عَاهل

وٕطزضزٞاي ٔىا٘يىي قأُ آٖ زؾسٝ اظ تيٕاضي ٞايي ٞؿسٙس وٝ زض اثط ٚ تا تٛاؾغٝ يه ػأُ ٔىا٘يىي ٔا٘ٙس       

زض اثط تس يا فكاض تيف اظ حس تٝ ٘احيٝ ؾسٖٛ فمطاذ وٕطي ٚ  ،ػضالذ ضؼفضطتٝ، حطواذ فيعيىي ٘أٙاؾة، 

 تسٖ زض حاِر ٘كؿسٝ ٚ ايؿسازٜ ايداز ٔي قٛ٘س. يرلطاض ٌطفسٗ ٚضؼ

وٝ تٝ ضاحسي لاتُ خيكٍيطي  زٞٙس ٚ ٘ىسٝ خاِة ايٗ % اظ ػُّ وٕط زضز ضا زكىيُ ٔي98ؾسٝ اظ تيٕاضي ٞا ايٗ ز 

  ػثاضذ ا٘س اظ:ػٛأُ تطٚظ آٖ ٞا  .ٞؿسٙس

 ايؿسازٖ، ؾثة افعايف يا ٍٞٙاْ  ٚضؼير ٘أٙاؾةلطاض ٌطفسٗ زض: قرار گرفتي در ٍضعيت ّاي ًا هٌاسة -1

قٛز وٝ زض ٞط نٛضذ تاػث تطٚظ وٕطزضزٞاي قسيس  واٞف لٛؼ ٞاي ؾسٖٛ فمطاذ يا ا٘حطاف خا٘ثي آٟ٘ا ٔي

ٚ تسٖٚ زحطن تٝ ذهٛل ٚلسي وٝ ٘أسماضٖ ٚ وح تاقس، تطاي ؾسٖٛ فمطاذ  ثاترٚضؼير ٕٞچٙيٗ، ٔي قٛز. 

ضؼير ثاتر ٚ ٘أسماضٖ تٝ تؿياض ٔضط اؾر. ايٗ حاِر زض واض تا ٔاقيٗ آالذ وٝ ٘ياظ تٝ لطاض ٌطفسٗ زض يه ٚ

ٔسذ عٛال٘ي زاضز، تؿياض ازفاق ٔي افسس ٚ اٌط انالح ٍ٘طزز، ٔي زٛا٘س تاػث زضز لاتُ زٛخٟي زض ٘احيٝ وٕط 

تٝ عٛضي وٝ  ،لطاض زاض٘سٚ ثاتر ْٚ زض يه ٚضؼير ايؿسا تٝ عٛض ٔسا ٚ طازي وٝ تا وأديٛزط واض ٔي وٙٙسقٛز. اف

لطاض ٌطفسٝ ٚ زٟٙا اٍ٘كساٖ حطور ٔي وٙٙس. ايٗ حاِر تا فكاض تط ٘ٛاحي ؾط ذٓ قسٜ، زؾر ٞا ضٚي نفحٝ وّيس 

قا٘ٝ اي ٚ ا٘مثاو ٕٔسس ػضالذ ٌطز ٚ وسف ٕٞطاٜ اؾر ٚ اغّة ايٗ افطاز اظ زضز زض ٘احيٝ قا٘ٝ ٞاي ذٛز 

 ،ٛزط زض ؾٕر ضاؾر واضتط لطاض ٌيطزقىاير زاض٘س. زض نٛضزي وٝ نفحٝ وّيس زض ؾٕر چح ٚ نفحٝ وأدي

س زض ضٚظ ٔساْ ؾطـ ضا حطور زٞس يا ايٙىٝ نفحٝ وّيس تاالزط ٚ يا خاييٗ زط اظ اضزفاع ٙي وٝ ٔدثٛض تاقتٝ عٛض

اؾسا٘ساضز ذٛز لطاض ٌيطز، فكاض ٔىا٘يىي ٚاضز تط ؾسٖٛ فمطاذ تيكسط قسٜ ٚ ؾثة آؾية تيكسطي ٔي ٌطزز. 

ٔسذ عٛال٘ي، ذٓ ٚ ضاؾر  ٚضؼير ٘أٙاؾة ٘كؿسٗ، ذٓ قسٖ ٞاي عٛال٘ي اظ ٘احيٝ وٕط، چٕثازٕٝ ظزٖ تٝ

 قسٖ ٔىطض ٘يع اظ زاليُ زيٍط اؾر.

 تاقس.  واٞف زحطن ٔي زٛا٘س ٘سيدٝ ػسْ اؾسفازٜ يا تٟثٛز ٘اوافي ػضٛ تؼس اظ آؾية زيسٖ :ماّص تحرك -4

ػسْ اؾسفازٜ: واٞف زأٙٝ عثيؼي حطواذ ؾسٖٛ فمطاذ ٚ ػسْ اؾسفازٜ فؼاال٘ٝ اظ ايٗ ػضٛ ٔٙدط تٝ ؾفسي ٚ 

داػي آٖ قسٜ ٚ اظ عطفي تاػث آزطٚفي )الغط قسٖ( ػضالذ ٍٟ٘ساض٘سٜ ؾسٖٛ فمطاذ ٔي واٞف ذانير اضز

قٛز. ػضالذ ضؼيف ٚ الغط، لسضذ حٕاير اظ ؾسٖٛ فمطاذ وٕطي زض قطايظ ٔٛضز ٘ياظ ٔثُ تّٙس وطزٖ خؿٓ 
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زأٙٝ  ؾٍٙيٗ اظ ضٚي ظٔيٗ ضا ٘ساض٘س زض ٘سيدٝ ؾثة تطٚظ وٕطزضز ٔي قٛ٘س. ايٗ ٚضؼير تا ٚضظـ فؼاَ زض وُ

حطوسي ؾسٖٛ فمطاذ، فيعيٛزطاخي ٚ زمٛير ػضالذ ٍٟ٘ساض٘سٜ لاتُ خثطاٖ آٖ اؾر. واٞف زأٙٝ حطواذ 

ٟٔطٜ يا  4ٔفهّي ٔي زٛا٘س ٘اقي اظ ػٛأُ زيٍطي ٔا٘ٙس اؾىاض ؾٛذسٍي، ػُّ ٔازضظازي )ٔا٘ٙس خٛـ ٚ ذٛضزٖ 

ط فكاضٞاي غيط ٔؼَٕٛ ٔفانُ زيٍط ٘ظيط ٔثال افطازي وٝ ٔحسٚزير حطوسي زاض٘س )ٔا٘ٙس افطاز ٕٞٛفيّي( تٝ ذاع

ضاٖ ٚ ظا٘ٛ تيكسط اظ تميٝ ٔؿسؼس خكر زضز٘س. تطاي ٔثاَ اٌط ظا٘ٛٞا يا ضاٖ ٞا زضؾر ضاؾر ٘كٛ٘س, فطز اخثاضا تٝ 

خّٛ ٔسٕايُ ٔي قٛز. ايٗ حاِر فكاض غيط ٔؼِٕٛي تٝ ؾسٖٛ فمطاذ ٚاضز ٔي وٙس ٚ زض زضاظ ٔسذ ٔٛخة تطٚظ 

 زضز ذٛاٞس قس.(

 ٔثاَ ػسْ تٟثٛز وأُ تؼس اظ يه حّٕٝ وٕط زضز ٘اقي اظ اؾداؾٓ ػضال٘ي وٝتطاي  :هلَدماتْثعذم  -0

 مطاذ قٛز. زض ايٗ ٔٛضز تا تٟسطيٗٔٙدط تٝ واٞف ٌٛزي وٕط قسٜ، ٔي زٛا٘س تاػث واٞف زحطن ؾسٖٛ ف 

ٚ  زضٔاٖ ا٘داْ زٕطيٙاذ ٚضظقي تٝ عٛض فؼاال٘ٝ ٚ زحر ٘ظط يه فيعيٛزطاخيؿر خٟر انالح ٌٛزي وٕط

 .تاظٌكر تٝ ٚضؼير عثيؼي اؾر

٘يطٚ ٚ اضزؼاـ زِٛيس قسٜ اظ ؾٛي اتعاض ٔرسّف، اظ عطيك زؾر ٞا يا ا٘ساْ زيٍط تٝ تسٖ  :ًاضی از مار فطار-4

ٔٙسمُ ٔي قٛز ٚ تاػث فكاضٞاي غيط ٔؼَٕٛ تٝ ذهٛل زض اعطاف ٌطزٖ قا٘ٝ ٞا ٔي قٛز. تطاي ٔثاَ واض تا 

خٛقيسٖ زؾسىف ٞاي ؾٍٙيٗ يا ضا٘ٙسٌي عٛال٘ي ٔرهٛنا تا ٚؾايُ ٘مّيٝ زضيُ ٞاي تازي، چىف ظزٖ ٔساْٚ، 

ؾٍٙيٗ اظ لثيُ زطاوسٛضٞا، يه ٘يطٚي اضزؼاقي لٛي ضا تٝ تسٖ ٔٙسمُ ٔي وٙس وٝ تا افعايف فكاض ػٕٛزي تٝ 

زيؿه ٞاي تيٗ ٟٔطٜ اي ؾثة آؾية تٝ آٟ٘ا ٚ تطٚظ وٕطزضز ٔي قٛز. زٛاِي ٚ زساْٚ واض: واض ؾٍٙيٗ ٚ ٔساْٚ 

زض يه ٚضؼير ثاتر تطاي ؾسٖٛ فمطاذ تؿياض ٔضط اؾر. تٝ ذهٛل زض ٔكاغُ نٙؼسي وٝ ٘يطٚي ظيازي تطاي 

ا٘داْ واض نطف ٔي قٛز، تٟسط اؾر ظٔا٘ي ٞط چٙس وٛزاٜ تٝ اؾسطاحر خٟر زدسيس لٛا اذسهال زازٜ قٛز زا 

 .اظ آؾية ٞاي ٘اقي اظ واض ؾٍٙيٗ تط ؾسٖٛ فمطاذ واؾسٝ قٛز

ٔكىُ قايؼي اؾر وٝ ٌطيثاٖ ٌيط تطذي افطاز خأؼٝ قسٜ اؾر. نطف ٘ظط اظ قىُ  ٚظٖ ظياز :چاقی-4

ظاٞطي وٝ يه ٔمِٛٝ قرهي اؾر، ػٛاضو ٘اقي اظ چالي ٔا٘ٙس فكاض حانّٝ ضٚي لّة، زٕايُ تٝ افعايف فكاض 

ذٖٛ، آؾية تٝ ؾسٖٛ فمطاذ )تٝ ذهٛل ٘احيٝ وٕط( ٚ ... لاتُ زٛخٝ اؾر. آؾية حانُ اظ چالي تط ؾسٖٛ 

تٝ ذهٛل ايٙىٝ زضز ٘اقي اظ آٖ تيكسط زض ٘احيٝ ٍِٗ ٚ ظا٘ٛٞا  ،فمطاذ وٕطي تالفانّٝ لاتُ زكريم ٘يؿر

احؿاؼ ٔي قٛز. قايغ زطيٗ قىُ آؾية تٝ نٛضذ افعايف ٌٛزي وٕط زض اثط حدٓ ظياز قىٓ ٚ آٚيعاٖ تٛزٖ 

تطذالف الي ٔعٔٗ زض چ .آٖ اؾر. ايٗ حاِر تٝ ٔطٚض ؾثة خيسايف وٕط زضزٞاي قسيس ٚ ٔعٔٗ ٔي قٛز

واٞف زحطن ٘سيدٝ .ٌطزز ٕي٘ تٝ قىُ عثيؼي ذٛز تاظ( ؾسٖٛ فمطاذ)زض حأٍّي، ٌٛزي وٕط ايداز قسٜ 
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وٝ افعايف حدٓ تافر ٘طْ ٔٛخة لغغ حطواذ ٔفهّي زض ا٘سٟاي زأٙٝ عثيؼي  تٝ عٛضي .لغؼي چالي اؾر

حطوسكاٖ ٔي قٛز. زٕأي ٔفانُ زضٌيط قسٜ ٚ زٛا٘ايي زحطن زض وُ زأٙٝ حطوسي ضا اظ زؾر ٔي زٞٙس. افطاز 

ٚ ٟٔٓ  چاق تيكسط اظ تميٝ تٝ آضزطٚظ ٟٔطٜ ٞاي وٕطي ٔثسال ٔي قٛ٘س زض ٘سيدٝ زض افطاز چاق، واٞف ٚظٖ، اِٚيٗ

 زطيٗ الساْ زض زضٔاٖ وٕط زضز اؾر. 

 

 

 

افعايف ٔي  ٌٛزي وٕط زض اثط حدٓ ظياز قىٓ ٚ آٚيعاٖ تٛزٖ آٖ، زض حأٍّي ٘يعٕٞا٘ٙس چالي حاهلگی: -6

تايس زٛخٝ زاقر أا وٝ تؿياض قايغ اؾر.  خيسايف وٕط زضزٞاي قسيس ٚ ٔعٔٗ ٔي قٛز تاػث تٝ ٔطٚضياتس ٚ 

تا ايٗ حاَ، حأٍّي يىي اظ ػٛأُ  .طاذ تٝ قىُ عثيؼي ذٛز تاظٔي ٌطززؾسٖٛ فمٔسزي خؽ اظ ذسٓ حأٍّي، 

 زض ظ٘اٖ ٔحؿٛب ٔي قٛز. وٕط زضزتطٚظ 
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 آضنارسازًاگْاًی یا عَاهل 

ػٛأُ ٔؿسميٓ ٚ ٘اٌٟا٘ي وٕطزضز ٞؿسٙس. ايٗ ػٛأُ ٔي زٛا٘ٙس ؾثة ايداز زضز وٕط ، أُ آقىاضؾاظٛػ       

( تٝ 1986ي ٌطز٘س. ايٗ ٞا ضا ٔي زٛاٖ تط اؾاؼ عثمٝ تٙسي ٔيسّٙس )ّثٚ يا ػٛز وٕطزضز ٞاي لتطاي تاض اَٚ 

 :نٛضذ ظيط تطقٕطز

زحطيه ٚ ٔي زٛا٘س ٔٛخة تٝ ٞطٌٛ٘ٝ فؼاِير زٕطيٗ ٘كسٜ يا اخطا ٘كسٜ اظ لثُ ٔي ٌٛيٙس وٝ : استفادُ جذیذ-1

٘اٌٟا٘ي ا٘داْ قٛز يا فطازط اظ زٛا٘ايي ػضٛي  ٛضعا٘داْ ٘كسٜ، اٌط تٝ تطٚظ زضز قٛز. حطوسي وٝ تطاي ظٔا٘ي 

تاقس وٝ زض حاِر وٙٛ٘ي ؾآِ اؾر، ٔي زٛا٘س ؾثة آؾية تٝ ػضٛ )ٔثال ؾسٖٛ فمطاذ وٕطي( ٚ زضز ٘اٌٟا٘ي 

آٖ قٛز. ٔا٘ٙس: زغييط ٚضؼير ٘اٌٟا٘ي خؽ اظ يه واض عٛال٘ي يا ا٘داْ يه ٚضظـ ؾٍٙيٗ تطاي اِٚيٗ تاض زض 

 ؾٙيٗ ٔيا٘ؿاِي.

تٝ ٞطٌٛ٘ٝ حطور ٘ازضؾر يا لطاض ٌطفسٗ زض ٚضؼير ٘أٙاؾة خٟر ا٘داْ واض ٌفسٝ ٔي ادُ ًادرست: استف -4

قٛز. ٔثال ذٓ قسٖ تطاي تطزاقسٗ فطـ تٝ قيٜٛ غّظ يا لطاض ٌطفسٗ زض ٚضؼير ٘أٙاؾة تطاي ذأٛـ وطزٖ 

زضؾسي اخطا قٛ٘س، ٞيچٍٛ٘ٝ  الٔح يا تاال وكيسٖ زٙٝ تطاي ضؾيسٖ تٝ وٕس، ايٟٙا حطواذ ٘طٔاِي ٞؿسٙس وٝ اٌط تٝ

تيٕاضي ايداز ٕ٘ي قٛز. ايٗ واضٞا تا ػضالذ ٘ا ٔسؼازَ يا حطور ٘اٌٟا٘ي، ؾثة فكاض تٝ ؾسٖٛ فمطاذ وٕطي ٚ 

تطٚظ زضز ٔي قٛز، يه وٕط ؾآِ ٕٔىٗ اؾر اظ ػٟسٜ ايٗ قطايظ تط آيس ِٚي وٕطي وٝ اغّة اظ زضز ض٘ح ٔي 

 تطز زؿّيٓ ٔي قٛز.

ػثاضذ اؾر اظ اؾسفازٜ زضؾر ٚ ٔؼِٕٛي اظ ػضٛي وٝ تيف اظ حس ذؿسٝ اؾر ٚ تٝ : استفادُ تيص از حذ -0

ٔسذ عٛال٘ي زحر فكاض ٚ اؾسطؼ لطاض زازٜ قسٜ اؾر. ايٗ حاِر زض ؾسٖٛ فمطاذ وٕطي ؾثة آؾية تٝ آٖ ٚ 

 تطٚظ زضز قسيس وٕط ٔي قٛز.

ٓ، ؾسٖٛ فمطاذ وٕطي ٕٔىٗ اؾر زض ٞط زهازف يا حازثٝ اي ٔا٘ٙس ؾمٛط اظ تّٙسي يا ضطتٝ ٔؿسمي: ضرتِ -2

آؾية تثيٙس. ايٗ آؾية ٔي زٛا٘س اظ يه وٛفسٍي ٔرسهط ػضال٘ي يا ضي تٝ ضي قسٖ ٟٔطٜ ٞا زا خاضٌي 

ٞا، قىؿسٍي ٟٔطٜ ٞا يا آؾية تٝ ٘راع وٕطي تاقس. قىؿسٍي ٟٔطٜ ٚ آؾية تٝ ٘راع تيكسط زض اثط خطذ  ِيٍأاٖ

ف تا ازٛٔثيُ ازفاق ٔي افسس. تايس زٛخٝ زاقر وٝ زض افطاز ٔؿٗ، قسٖ اظ تّٙسي )ٔثال اظ ضٚي ٘طزتاٖ( يا زهاز

ٟٔطٜ ٞاي وٕط تٝ ػّر خٛوي اؾسرٛاٖ ضؼيف قسٜ ٚ ٕٔىٗ اؾر يه ضطتٝ آضاْ ٞٓ تاػث قىؿسٝ قسٖ آٟ٘ا 

قٛز. زض چٙيٗ ٔٛاضزي تايس زا حس أىاٖ اظ حطور زازٖ تيٕاض خٌّٛيطي وطز. اٌط تيٕاض ٕ٘ي زٛا٘س خاٞايف ضا 

، ٔؼٙي آٖ ايٗ اؾر وٝ ٘راع نسٔٝ زيسٜ اؾر. زض ايٗ حاِر ٌطزٖ تيٕاض ٘ثايس ذٓ قٛز ٚ تيٕاض حطور زٞس
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٘ثايس تكيٙس يا اظ خاي ذٛز تطذيعز؛ تّىٝ تايس ٚي ضا ضٚي ٚؾيّٝ اي قثيٝ تطا٘ىاضز ٌصاقسٝ ٚ تٝ تيٕاضؾساٖ ا٘سماَ 

 زاز. 

 علل غيرهناًينی 

ي يا تيٕاضي ٞاي ؾيؿسٕيه ٞؿسٙس وٝ زض ؾيط تيٕاضي تٝ عطق ػُّ غيطٔىا٘يىي قأُ آٖ زؾسٝ اظ ػُّ عث      

ٔي  ٔرسّف ٕٔىٗ اؾر تاػث وٕطزضز قٛ٘س ٚ زكريم ٚ زضٔاٖ ايٗ تيٕاضي ٞا زٕأا تٝ ػٟسٜ خعقه ٔؼاِح

ٞطٌاٜ زچاض وٕطزضز قسيس تٝ ػٙٛاٖ اِٚيٗ الساْ تٝ خعقه ٔطاخؼٝ وٙيس زا اتسسا ػُّ عثي يا ؾيؿسٕيه آٖ  تاقس.

ٞاي  تيٕاضي ،ٞا ٞاي ػفٛ٘ي، ؾطعاٖ ٞاي اِسٟاتي، تيٕاضي قايغ زطيٗ ػُّ عثي ػثاضزٙس اظ تيٕاضيتطضؾي قٛز. 

 عٛض وٝ ٌفسٝ قس، تط ػٟسٜ خعقه ٔؼاِح اؾر. ٞا ٕٞاٖ وٝ زكريم ٚ زضٔاٖ ٕٞٝ آٖ ،ٔساتِٛيىي

 )تيٕاضي ذكىي ٔفهُ ٞا( اؾدٛ٘سيّير آ٘ىّيٛظاٖ، آضزطير ضٚٔازٛئيس: تيٕاضيٟاي اِسٟاتيـ  1

)زض ايطاٖ  زة ٔاِر، ؾُ ، ػفٛ٘ر حاز فضاي تيٗ ٟٔطٜ اي)زيؿه( ٚ اؾسرٛاٖ ٟٔطٜ: تيٕاضيٟاي ػفٛ٘يـ 4

 ػفٛ٘ر ٔعٔٗ ٟٔطٜ ٞا ٚ ػفٛ٘ر ذاضخي قايغ اؾر(

زٛٔٛض  ، زٛٔٛض اِٚيٝ ػهثي ، زٛٔٛض اِٚيٝ اؾسرٛا٘ي ، زٛٔٛض ٟٔطٜ ٞا ، زٛٔٛض ضيكٝ اػهابزٛٔٛضٞا: ـ 0

 (زيطٚئيس ،وّيٝ ،ضيٝ ،خطٚؾساذ ،)اظ خؿساٖ ٔساؾساظي ٟٔطٜ ٞا

 ٔؿٕٛٔير تا فّعاذ ؾٍٙيٗ ٔثُ ضازيٓ ٚ تيٕاضي ،٘طٔي اؾسرٛاٖ ، خٛوي اؾسرٛاٖ :ـ تيٕاضيٟاي ٔساتِٛيىي2

 .ٞاي ٘اقي اظ اذسالَ خطياٖ ذٖٛ

 ٕٞچٙيٗ آضزطٚظ، تيٕاضي ٞاي وّيٝ، ِٛظإِؼسٜ ٚضي ٞاي ذٛ٘ي، ٘ٛالم ٔازضظازي ٚ اذسالذ ضٚحي ٚ ضٚا٘ي 

 ٘يع اظ ػٛأُ زيٍط عثي ٚ غيط ٔىا٘يىي وٕطزضز ٔحؿٛب ٔي قٛ٘س.

 ٘س اظا ػثاضذ ،ٞؿسٙسوٕطزضز  عثيػُّ  تٝ ٘فغ٘ىازي وٝ تيكسط 

ٞاي غيط اِسٟاتي ٚ تيٕاضا٘ي وٝ ؾاتمٝ اي اظ ػٛأُ ٔىا٘يىي ضا  تٝ ذهٛل زض تيٕاضي، سال 54سي تاالي  -1

 شوط ٕ٘ي وٙٙس.

 تٟثٛز ٔي ياتٙس.وٝ تا اؾسطاحر  ،موردردّاي ضثاًِ -4

زة، زؼطيك، واٞف ٚظٖ، ضؼف ٚ ذؿسٍي ٔعٔٗ وٝ تا وٙسطَ زضز  ٔا٘ٙس ،ٍجَد عالئن ٍ ًطاًِ ّاي موردرد -0

٘يع تيٕاض احؿاؼ ؾالٔسي ٕ٘ي وٙس. زض تؿياضي اظ ٔٛاضز تاٚخٛز ٔؼايٙٝ فيعيىي زليك ٚ ا٘داْ آظٔايكاذ 

زي تا زض ٘ظط ٌطفسٗ ػٛأُ ضٚا٘ي وٝ ٔرسّف، ػّر ٔكرهي تطاي وٕطزضز خيسا ٕ٘ي قٛز. زض چٙيٗ ٔٛاض

تاػث خيسايف يا زكسيس وٕطزضز ٔي قٛ٘س تايس تا يه ضٚا٘دعقه يا ضٚا٘كٙاؼ ٔكٛضذ وطز. زٕاضو تطاي 
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اظ ظيط واض زض ضفسٗ ٚ يا ٌطفسٗ ذؿاضذ اظ تيٕٝ ٔطتٛط تٝ ػٛأّي ٞؿسٙس وٝ خعقه ٔؼاِح تايس آٟ٘ا ضا زض 

 ٘ظط زاقسٝ تاقس. 

  مور دردٍ  تارداري

قٛز. زمطيثا ٕٞٝ  ٔي ٔازضذهٛل زض ٘احيٝ قىٓ تاػث فكاض ضٚي وٕط تٝ٘اقي اظ ضقس خٙيٗ اضافٝ ٚظٖ        

خايي وٝ ؾسٖٛ فمطاذ تٝ ٍِٗ  ٗ زضز ػٕٛٔا زض لؿٕر ا٘سٟايي وٕطقٛ٘س ٚ اي ٕطزضز ٔيظ٘اٖ تاضزاض زچاض و

 ا٘داْ زٛا٘يس ٔي ظيازي واضٞاي حاَ، ايٗ تا .اؾر ضايح تؿياض تاضزاضي زض وٕطزضز زٞس. قٛز ضخ ٔي ٔسهُ ٔي

 . وٙيس خٌّٛيطي آٖ قسٖ تسزط اظ ٚ زٞيس واٞف ضا زضز وٕط ٘اضاحسي زا زٞيس

 موردرد در تارداري  عَاهل

، افعايف ٚظٖ خٙيٗ ٚ ٚز تٝ ؾٝ ٔاٞٝ زْٚ ٚ ؾْٛ تاضزاضيا ٚضت. اؾر قايغ تاضزاضي ؾٝ ٔاٞٝ اَٚ وٕطزضز زض      

 ٔاٞيچٝ ٞاي قىٕي وكيسٜ ٔي قٛ٘س ٚ ٕ٘ي تعضي قسٖ ضحٓ فكاض تيكسطي تط ضتاط ٞا ٚ ػضالذ ٚاضز ٔي وٙس.

س. ايٗ تٝ ايٗ ٔؼٙي اؾر وٝ وٕط تيكسط زحر زؼازَ ذٛز ضا تٝ عٛض لاعغ حفظ وٙوٕه وٙٙس زا  ٔازضزٛا٘ٙس تٝ 

ٚضظـ ٔٙظٓ ٔي  ٕٞچٙيٗ زض نٛضذ اضافٝ ٚظٖ، احسٕاَ زضز وٕط زض عَٛ تاضزاضي تيكسط اؾر.. فكاض اؾر

زٛا٘س اظ وٕط زضز خٌّٛيطي وٙس، واض ؾٍٙيٗ ٚ وٕطزضز لثّي يا زضز ٍِٗ ٕٞچٙيٗ ٔي زٛا٘س زضز وٕط ضا زض 

 حأٍّي افعايف زٞس.

 نٝ وطز:زض ٔٛاضز ظيط ذالٔي زٛاٖ زطيٗ ػُّ وٕطزضزٞاي ظٔاٖ تاضزاضي ضا  ٟٔٓ

 :ٍزى افسایص 

قٛز ٚ ايٗ ؾسٖٛ فمطاذ اؾر وٝ  ويٌّٛطْ تٝ ٚظٖ اضافٝ ٔي 1۴زا  14زض يه تاضزاضي ؾآِ ٚ عثيؼي، حسٚز      

ٞا ٚ ػضالذ ؾسٖٛ فمطاذ ٚ ػطٚق ٚ  زٛخٟي تٝ زا٘سٖٚ تايس ٚظٖ اضافٝ ضا زحُٕ وٙس. ايٗ اضافٝ ٚظٖ فكاض لاتُ

 ث تطٚظ زضز قٛز.زٛا٘س تاػ وٙس ٚ ٔي اػهاب ٍِٗ ٚاضز ٔي

 :تذى ٍضعيت ٍ قاهت در تغيير 

قٛز اٌطچٝ ٘اذٛزآٌاٜ، ٚضؼير وٕط ٚ  قٛز. ايٗ ٚضؼير تاػث ٔي تاضزاضي تاػث زغييط ٔطوع ثمُ تسٖ ٔي       

 زٛا٘س تاػث زضز قٛز. ٍِٗ ذٛز ضا زغييط زٞيس زا تسٛا٘يس ٔطوع ثمُ تسٖ ذٛز ضا وٙسطَ وٙيس وٝ ايٗ ٚضؼير ٔي

 

 

https://ooma.org/post/10205/%DA%A9%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://ooma.org/post/10205/%DA%A9%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://ooma.org/post/10205/%DA%A9%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://ooma.org/page/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/#trimester1
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 :َّرهًَی تغييرات 

ٞاي ٘احيٝ ٍِٗ  وٙس وٝ تاػث قُ قسٖ ِيٍأاٖ حيٗ تاضزاضي تسٖ ٞٛضٔٛ٘ي تٝ ٘اْ ضيّىؿيٗ زطقح ٔي       

 وٙس فانُ وا٘اَ ظايٕا٘ي ضا قُ ٔيٞا ٚ ٔ زٟٙا زا٘سٖٚ خصيط قٛز. ايٗ ٞٛضٖٔٛ ٘ٝ قٛز زا ظايٕاٖ عثيؼي أىاٖ ٔي

 ثثاذ ٚ زضز قٛز. ػسْزٛا٘س تاػث  ٞاي ؾسٖٛ فمطاذ ٘يع اثط زاضز وٝ ٔي تّىٝ ضٚي زا٘سٖٚ

 جذاضذى عضالت:

ٞا قطٚع ٚ تٝ اؾسرٛاٖ  وٙس، ػضالذ ٔٛاظي ٚ ضاؾر قىٓ وٝ اظ ز٘سٜ اظ آ٘دا وٝ ضحٓ قطٚع تٝ ضقس ٔي      

 زٛا٘س وٕطزضز ضا تسزط وٙس. قٛ٘س. ايٗ خسايي ػضالذ ٔي قٛز، اظ ٞٓ خسا ٔي ٍِٗ ٔسهُ ٔي

 :استرس 

ٞاي زضز٘ان قٛز خؽ اٌط  زٛا٘س تاػث ٌطفسٍي ػضالذ ؾسٖٛ فمطاذ ٚ ٌطفسٍي ٔيفكاضٞاي ضٚا٘ي        

 ػهثي قسيس، زضززاٖ تسزط ذٛاٞس قس.

 گَدي مور در تارداري

لٛؼ ٌطزٖ ٚ وٕط ٌٛزي زاض٘س ٚ لٛؼ خكر ٚ ٘احيٝ ٍِٗ  .ي زض ؾسٖٛ فمطاذ ٚخٛز زاضزچٟاض لٛؼ عثيؼ       

ٞا ٚ تاضزاضي تاػث افعايف لٛؼ وٕط  ٞا ٚ ِيٍأاٖ حاِر زحسب. ػضالذ ضؼيف، چالي، قُ تٛزٖ زا٘سٖٚ

اي فطضي زض تسٖ تٝ ٘اْ ٔطوع ثمُ ٚخٛز زاضز وٝ حسٚز آٖ خّٛي ٟٔطٜ اَٚ  قٛز. اظ ٘ظط فيعيىي، ٘مغٝ ٔي

زض  .ٌاٜ تسٖ، تيٗ زٚ خا لطاض ٌيطز يٝمغٝ زض آٖ اؾر وٝ ٕٞيكٝ تايس زض ٔحسٚزٜ زىؾاوطْٚ اؾر. إٞير ايٗ ٘

تٙاتطايٗ ؾيؿسٓ زؼازَ ذٛزواض تسٖ ٔطزة ٚضؼير ايٗ ٘مغٝ ضا تٝ ٔغع  .غيط ايٗ نٛضذ افسازٖ لغؼي ذٛاٞس تٛز

افعايف ٚظٖ زض وٙٙس زا ٔحُ آٖ ضا زض خاي ذٛز ٍ٘ٝ زاض٘س.  ٞاي خثطا٘ي زالـ ٔي زٞس ٚ ٔىا٘يؿٓ ٌعاضـ ٔي

ٞا، ػضالذ، ٔفانُ ٚ اػهاب  قٛز ٚ ضٚي زا٘سٖٚ ٘احيٝ قىٓ ٚ تاضزاضي تاػث زغييط ٔحُ ٔطوع ثمُ تسٖ ٔي

قٛز. ايٗ فكاض اضافٝ زض ٟ٘اير تاػث تطٚظ زضز  قسٖ آٟ٘ا ٔي  آٚضز يا تاػث وكيسٜ ٘احيٝ ٍِٗ ٚ وٕط فكاض ٔي

وكيسٜ تاقس. زض ايٗ حاِر فانّٝ تيٗ وٕط ٚ ظٔيٗ تايس  قٛز. آضاْ ٚ تسٖٚ زٙف تٝ خكر ترٛاتيس، خاٞا وأال ٔي

يه اٍ٘كر تاقس. فانّٝ تيف اظ ايٗ ٔمساض ٌٛزي تيف اظ حس وٕط اؾر. ٌٛزي تيف اظ حس وٕط احسٕاَ تطٚظ 

)اظ عطيك زٞس. وٙسطَ لٛؼ وٕط تا زمٛير ػضالذ ٘احيٝ ؾسٖٛ فمطاذ وٕطي  وٕطزضز زض تاضزاضي ضا افعايف ٔي

 زٛا٘س احسٕاَ تطٚظ وٕطزضزٞاي زٚضاٖ تاضزاضي ضا واٞف زٞس. ئزٕطيٙاذ لسضزي( 
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 پيطگيري  

خيكٍيطي اظ نسٔاذ ٘احيٝ وٕط تٝ ٔطازة آؾا٘سط اظ ٔؼاِدٝ آٟ٘اؾر. تيكسط ٔسرههاٖ ٔؼسمس٘س ٚضظـ ٞايي       

ػث ٔثُ خيازٜ ضٚي، قٙا ٚ زٚچطذٝ ؾٛاضي ٕٔىٗ اؾر زض تٟثٛز وٕطزضز ٔفيس تاقس چطا وٝ ايٗ ضٚـ ٞا تا

زمٛير ػضالذ اعطاف ؾسٖٛ فمطاذ، ٔفانُ ٚ زؼازَ ٚ زٙاؾة تسٖ ٔي قٛز. أطٚظٜ تٝ خاي خيازٜ ضٚي يا 

زٚچطذٝ ؾٛاضي، اظ ازٛٔثيُ اؾسفازٜ ٔي وٙيٓ. ٕٔىٗ اؾر ػضالذ خاٞايٕاٖ ضؼيف قسٜ ٚ ػّٕىطز لّة ٚ ضيٝ 

كاض ٚاضز تط ؾسٖٛ فمطاذ ضا ٘يع تٝ عٛض ٔٛثط واٞف ٔي ياتس. تا ٚضظـ ٔي زٛاٖ ػضالذ ضا زمٛير وطز ٚ ف

واٞف زاز ٚ ٔفانُ ضا ٔسحطن ٍ٘ٝ زاقر. ػالٜٚ تط ايٗ تا ٚضظـ ػّٕىطز لّة ٚ ضيٝ ٘يع تٟثٛز ٔي ياتس. 

٘اضاحسي ٞاي ٔاٞيچٝ ٚ ضتاط ٞا ٕٔىٗ اؾر زض اثط واض ؾٍٙيٗ ٚ ظياز ذٓ قسٖ ٚ تّٙس وطزٖ اقيا تا ضٚـ 

 يٗ ذٛضزٖ يا حسي ايؿسازٖ ٘ازضؾر ازفاق تيفسس. ط ٚ ظٔٛ٘ازضؾر، چطذيسٖ ٚ خيچف ٘اٌٟا٘ي وٕط، ؾم

 :، ػثاضذ ا٘س اظس٘زضز تايس ضػاير قٛٝ ٔٛاضزي وٝ تطاي خيكٍيطي اظ وٕطاظ خّٕ

  ٌّگام ایستادى، راُ رفتي ٍ ًطستي، پطت ضوا ماهال راست تاضذ -1

ؾؼي وٙيس زض . زٞيسكيسٜ ٚ لفؿٝ ؾيٙٝ ضا زض حاِر اؾسطاحر لطاض و زاذُ ز ضا تاال ٌطفسٝ، قىٓ ضا تٝؾط ذٛ

زض ٍٞٙاْ  ٍٞٙاْ ٘كؿسٗ يا تّٙس قسٖ ذٓ ٘كٛيس. ؾؼي وٙيس تطاي ٔسذ عٛال٘ي زض ٔٛلؼيسي ثاتر لطاض ٍ٘يطيس.

زا آ٘دا وٝ ضاحر اؾر ذٓ وٙيس. تٝ عٛض ٔٙظٓ اؾسطاحر وٙيس زا ذؿسٝ ضا ايؿسازٖ يا ٘كؿسٗ ناف تاقيس ٚ خكر 

 ٘كٛيس.
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 رٍي ّر دٍ پا تِ طَر هساٍي تذى رٍي  تقسين ٍزى ٌّگام ایستادى ٍ راُ رفتي، -2

ٍ٘كر ٞا زا حس أىاٖ تٝ ؾٕر خّٛ لطاض ٌطفسٝ ٚ تيكسط ٚظٖ ضٚي خاقٙٝ ٞا زحٕيُ قٛز. ٞطٌع تٝ ػمة ذٓ ا

 ٘كٛيس.

 از پَضيذى مفص ّاي پاضٌِ تلٌذ خَدداري حتی االهناى  -0

 ٚاضز قسٖ فكاض ظياز تط ٘احيٝ وٕط ٔي قٛز.ٌٛزي وٕط ٚ زض٘سيدٝ  تاػث افعايف خٛقيسٖ وفف ٞاي خاقٙٝ تّٙس

  ٌّگام ًطستي در خاًِ، هحل مار یا هاضيي تایذ پطتتاى تِ جایی تنيِ داضتِ تاضذ -2

ٔحىٓ ٚ  . زا حس ٕٔىٗ اظ نٙسِي ٞايخكر وٕط ذٛز لطاض زٞيسقسٜ ِِٛٝ  حِٛٝ اييا ٍٞٙاْ ٘كؿسٗ يه تاِكر 

 زض حاِر ٘كؿسٝ يه يا ٞط زٚ ظا٘ٛ تاالزط اظ ؾغح ضاٖ ٞا لطاض ٌيطز. ايٗ ٔؿاِٝ ترهٛل  ٚ ناف اؾسفازٜ وٙيس

 .زض ٍٞٙاْ ضا٘ٙسٌي )تا خّٛ وكيسٖ نٙسِي ضا٘ٙسٜ( يا ٍٞٙاْ ٘كؿسٗ زض ازٛٔثيُ تٝ ػٙٛاٖ ٔؿافط إٞير زاضز

 اجسام تِ طَر صحيح از زهيي  ىدمرتلٌذ  -5

فكاض ٘اٌٟا٘ي ٚ قسيس تٝ وٕط ٚاضز ٘ىٙس. نحيح تّٙس وطزٖ يؼٙي تا حفظ تّٙس وطزٖ اقيا تايس تٝ ٘حٛي تاقس وٝ  

ضا ٘عزيه تٝ تسٖ ذٛز ٍ٘ٝ زاضيس، ظا٘ٛٞاي  اقيا اظ ظا٘ٛ ٚ ػضالذ لٛي خا اؾسفازٜ وطزٖ. ،ضاؾساي ؾسٖٛ فمطاذ

  ذٛز ضا ذٓ وٙيس ٚ زا خايي وٝ أىاٖ زاضز وٕط ذٛز ضا ذٓ ٘ىٙيس.



14 
 

 
 

  )ًِ خيلی سفت ٍ ًِ خيلی ًرم( تخت راحتاستفادُ از -6

زرر چٛتي ٕٞطاٜ تا زكه خٙثٝ اي تٟسطيٗ ٚؾيّٝ تطاي ذٛاتيسٖ اؾر. ٕٞچٙيٗ، اؾسفازٜ اظ زكه ٞايي وٝ 

لؿٕر ػٕمي آٖ ؾفر ٚ اليٝ ؾغحي آٖ ٘طْ ٞؿسٙس ٘يع اظ ٘ظط ؾالٔسي ؾسٖٛ ٟٔطٜ ٞا ٔٙاؾة ٚ ذٛب ٔي تاقٙس. 

اتطايٗ، ٘ثايس اظ زكه ٞاي فٙطي، قُ، ٌٛز افسازٜ ٚ ٔؼيٛب ٔؿغح، ناف ٚ ٘ؿثسا ؾفر تاقس. تٙ زكه تايس

 اؾسفازٜ ٕ٘اييس. 

 

 
 

عاق تاظ ٚ تا ظا٘ٛٞاي ذٓ ترٛاتيس يا تٝ خّٟٛ ذٛاتيسٜ ٚ يىي اظ زٚ ظا٘ٛ ضا ذٓ وٙيس. اٌط ٞط ضٚظ تا وٕطزضز اظ 

ٞاي ٔرسّفي تٝ ذٛاب تّٙس ٔي قٛيس، احسٕاال زرر ذيّي ؾفر يا ذيّي ٘طٔي زاضيس. ٍٞٙاْ ذٛاب ٚضؼير 

 ذٛز تٍيطيس ٚ ٞطٌع تٝ ضٚي قىٓ ٘رٛاتيس.
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٘ٝ زٟٙا وٕط زضز ٚ خازضز  رٛاتيستضٚـ نحيح تٝ ٘ازٛٔي تسٖ زاضز. اٌط آر ذٛاتيسٖ زاثيط ظيازي تط قىُ ٚ زضؾ

. حسي زضؾر ذٛاتيسٖ تط ؾالٔر ضٚح ٚ ضٚاٖ ٌيطيس ٞٓ ٕ٘يغيطٜ ٌيطز تّىٝ ٌٛزي وٕط ٚ لٛؼ وٕط ٚ ٕ٘ي

 .ٌصاضز قٕا زاثيط ٔي

 

 

 دقيقِ تایستيذ 5مِ هستلسم تِ جلَ خن ضذى است، تعذ از  مارّایی هاًٌذ تاغثاًی هَقع اًجام -7

ٔي زٛا٘يس وٕي تٝ ػمة ذٓ قٛيس. زض ايٗ نٛضذ زٕأي اػضايي وٝ ٔسزي زض اثط تٝ خّٛ ذٓ تٛزٖ ٕٞچٙيٗ،  

 زحر فكاض تٛزٜ ا٘س وكيسٜ ٔي قٛ٘س ٚ احؿاؼ ضاحسي ٔي وٙيس.
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 از چاقی پرّيس  -8

يه ضغيٓ غصايي ٔسٙٛع ٚ ٔسؼازَ وٝ قأُ ٔمازيط ظيازي ٔيٜٛ ٚ ؾثعيداذ زاظٜ اؾر، تطاي ذٛز زض ٘ظط تٍيطيس.  

 ٔهطف ا٘ٛاع چطتي، قيطيٙي ٚ ٕ٘ه ضا وٓ وٙيس.

 از مطيذى سيگار اجتٌاب  -9

ٔٛاز غصايي وٝ تٝ ؾيٍاض ذغط خٛوي اؾسرٛاٖ ضا افعايف زازٜ ٚ ٘يىٛزيٗ ٔٛخٛز زض ؾيٍاض اظ عطيك زساذُ تا  

 زيؿه ٞاي ٟٔطٜ ٞاي وٕطي ٔي ضؾٙس آٟ٘ا ضا آؾية خصيط ٔي وٙس.

 هاساشاستفادُ از-11

يه ٔاؾاغٚض   زضز ضا زؿىيٗ ٔي زٞس ٚ ٕٔىٗ اؾر تٝ واٞف زضز وٕه وٙس.ٕٞچٙيٗ ٔاؾاغ ػضالذ ذؿسٝ ٚ 

 .وٕه وٙسزض ايٗ واضحطفٝ اي، ٔأا يا فيعيٛزطاخيؿر ٘يع ٔي زٛا٘س 

 سَزًیطة ازاستفادُ -11

عة ؾٛظ٘ي ٕٔىٗ اؾر تطاي اظ تيٗ تطزٖ زضز ٔفيس تاقس أا تٟسط اؾر اظ يه فطز حطفٝ اي وٕه تٍيطيس. ظيطا 

 .زض تاضزاضي تايس اظ عة ؾٛظ٘ي زض تطذي ٘ماط اخسٙاب قٛز

 پطت، هرتة ٍرزش مٌيذعضالت تراي جلَگيري از خطنی -12

 تاقسخيازٜ ضٚي يا زٚيسٖ قٕا اٌط ا٘سراب   .ذٛاٞٙس وطزتٝ قٕا وٕه زض ايٗ واض  غيطٜ خيازٜ ضٚي، قٙا ٚ 

ضٚظا٘ٝ تٟسط اظ يه ؾاػر  ٚضظـزليمٝ زٜ  .اض ٚضظـ ضا تٝ زسضيح افعايف زٞيسٔمس. وفف ٔٙاؾة تٝ خا وٙيس

ٔيعاٖ زٕطيٗ ضا ٍٞٙأي وٝ تس٘ساٖ آٔازٌي الظْ ضا خيسا وطز اضافٝ وٙيس. زض ٞفسٝ اؾر. فمظ يه خّؿٝ  ٚضظـ

ْ حطور ذاني،  زضز ٚ ٘اضحسي احؿاؼ وطزيس آٖ ضا ا٘داْ ٘سٞيس. زٕطيٗ ٞا ضا ٔٙظٓ ا٘داْ زٞيس. اٌط زض ا٘دا

 زٕطيٙاذ ؾثه ٚ ٔٙظٓ تؿياض تا اضظـ زط اظ زٕطيٙاذ ؾٍٙيٗ اؾر.

 ٍ موردرد (هقاٍهتی)قذرتی توریٌات 

ٔٛضز ضا  تٛز٘سوٕط زضز  ٚ اؾسرٛاٖ خٛوي آضزطير، زچاض وٝ وؿا٘ي تطاي ٚضظـ ٘مف ،ٔغاِؼٝ نس تيف اظ       

حسي افطازي وٝ وٕط زضز ذيّي حاز زاض٘س ٔي زٛا٘ٙس تسٖٚ  ٘كاٖ زازايٗ زحميماذ ٘سايح ٘س. ازضزلطاتطضؾي 

تطاي افطاز ٔثسال تٝ وٕطزضز )لسضزي( زٕطيٙاذ ٔماٚٔسي تٝ ٚيػٜ ضا ا٘داْ زٞٙس ٚ  ٚضظقئكىُ ٚ زضز زٕطيٙاذ 

زضنس اظ قطور وٙٙسٌاٖ ٌعاضـ  88حسٚز ،ٝ زٕطيٙاذ ٔماٚٔسيٞفس  8 خؽ اظ  ٔغاِؼٝ اي زضٔٙاؾة اؾر. 

 قسذ زضز ازضاوي ٚ ٘ازٛا٘ي زض يه زٚضٜ وٛزاٜ ٚ تّٙس ٔسذ واٞف يافسٝ اؾر. زاز٘س

أا تطاي تؼضي اظ  ،ػٕٛٔا تطاي افطاز ٔثسال تٝ وٕط زضز تي ذغط اؾريا لسضزي اٌط چٝ زٕطيٙاذ ٔماٚٔسي         

 ،ٕٞچٙيٗيا ايٗ وٝ زٛٔٛض زاض٘س.  ٞؿسٙس٘ٙس وؿا٘ي وٝ زچاض قىؿسٍي ؾسٖٛ فمطاذ افطاز ا٘سراب ذٛتي ٘يؿر ٔا
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ا٘داْ قٛ٘س. لثُ اظ قطٚع زٕطيٙاذ لسضزي تا خعقه ذٛز ٔكٛضذ ايٗ زٕطيٙاذ تايس تا زلر ؽ اظػُٕ خطاحي خ

 .اب وٙستط٘أٝ ي ٔٙاؾة تطاي قٕا ا٘سريه وٙيس زا 

زٛإ٘ٙس ؾاظ خٟر ايداز حٕاير ػضال٘ي، افعايف لسضذ ػضالذ قىٓ، لؿٕر ٚا٘داْ زٕطيٙاذ لسضزي         

تاػث واٞف ٚ وٕط لٛي تٛزٖ ػضالذ قىٓ  .وٕط ضطٚضيؿرٚ ؾطيٙي تطاي واٞف فكاض ٚاضزٜ تطخاييٗ وٕط 

لسضزي ٔٛخة تٟثٛز لسضذ، ا٘ؼغاف  اذزٕطيٙ. سوٙ حٕاير ٔياظ آٟ٘ا ٚ قسٜ تط ؾسٖٛ ٟٔطٜ ٞا  ٜفكاض ٚاضز

تٝ حفظ لأر ٔٙاؾة ٚ لطاض ٌطفسٗ ٚ خّٟٛٞا قىٓ  ،ٕطزمٛير ػضالذ وٚ  قٛزٔي خصيطي ٚ اؾسمأر ػضال٘ي 

 ٚ تاػث واٞف زضز وٕط ٔي قٛز. وٙس ؾسٖٛ ٟٔطٜ ٞا زض ٚضؼير نحيح ذٛز وٕه ٔي

تطاي ٔسيطير وٕط زضز ٚ ٔفيس يه اتعاض ػاِي  تا چٙس الساْ احسياعي، قٕا ٔي زٛا٘يس اظ زٕطيٙاذ لسضزي تٝ ػٙٛاٖ 

 ذٛز اؾسفازٜ وٙيس.

 ٌّگام توریٌات قذرتی ًنات زیر را رعایت ًوایيذ

  آغاز توریي قذرتی درگرم مردى تذى -1

ٌطْ وطزٖ  ٚ تايس تا قسذ خاييٗ ا٘داْ تٍيطز. زليمٝ تٝ عَٛ تيا٘دأس 1۴زا  18 ٕٔىٗ اؾر ٌطْ وطزٖ تسٖ

 ٌطْ وطزٖ خطياٖ ذٖٛ تٝ ػضالذ ضاتٝ زسضيح افعايف ٔي زٞس. ٕٞچٙيٗ،ضطتاٖ لّة ضا حطاضذ تسٖ ٚ 

ضا ٞا هُ ٔف ٚ ٚ احسٕاَ آؾية زيسٌي ػضالذ ي ضا افعايفا٘ؼغاف خصيط ، واٞف ضا ؾفسي ػضال٘يافعايف، 

 ٔي قٛز.اؾسفازٜ تيكسط  ي وككاظ حطواذ  عي فطايٙس ٌطْ وطزٖ. واٞف ٔي زٞس

 توریي قذرتیسرد مردى تذى در پایاى -2

 ٔي قٛز.اؾسفازٜ تيكسط  ي وككتىكس. عي ايٗ ٔطحّٝ اظ حطواذ  زليمٝ عَٛ ۴ؾطز وطزٖ ٕٔىٗ اؾر حسٚز 

ضطتاٖ ٚ ، حطاضذ تسٖ ضا تٝ زسضيح واٞف ؾطز وطزٖ اظ زدٕغ ذٖٛ زض ا٘ساْ ٞا، تٝ ٚيػٜ خاٞا خٌّٛيطي ٔي وٙس

اظ يد زضٔا٘ي تطاي واٞف زضز زٕطيٗ ؽ اظ خقٕا ٔي زٛا٘يس  .وٙس ٔيزط  لّة ضا تٝ ؾغٛح اؾسطاحسي ٘عزيه

 .ػضال٘ي اؾسفازٜ وٙيس

 

 هذت ًين ساعت  تِتار در ّفتِ  3تا  2اًجام توریٌات قذرتی -3

 تاض زض ٞفسٝ اؾر. 4لسضزي ا٘داْ آٖ تيف اظ تطاي تٝ زؾر آٚضزٖ تٟسطيٗ ؾٛز اظ زٕطيٙاذ 

 تاسي، ّوستریٌگ ٍ ضنن مور،  پطت، هرمسي عضالتُ مٌٌذ تقَیت رٍي توریٌاتترتيطتر تورمس -4
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تاؾٗ، وٕط،  خكر، ٔطوعي ػضالذ ٔا٘ٙسضالذ اعطاف وٕط وٝ ػتيكسط ضٚي حطوازي زٕطوع وٙيس 

 ضا زمٛير ٔي وٙٙس زا فكاضٞاي ٚاضزٜ تطوٕط ذٙثي ٌطزز. ٕٞؿسطيًٙ ٚ قىٓ

 در ّر هناى ٍ تا ّر ٍسيلِ اي هونياًجام توریٌات قذرتی -5

٘يؿر تطاي ا٘داْ زٕطيٙاذ لسضزي تٝ يه تاقٍاٜ ٚضظقي تديٛ٘سيس يا زدٟيعاذ ٌطاٖ ليٕر ترطيس. قٕا ٔي  الظْ

 ٜكي، ٌطا٘ف ٚ يا ٚظٖ تسٖ تٝ ػٙٛاٖ ٔماٚٔر اؾسفازاظ تا٘سٞاي و ٚ زٛا٘يس ايٗ زٕطيٙاذ ضا زض ذا٘ٝ ا٘داْ زٞيس

 .وٙيس

 ًاگْاًی  ٍحرمات ضذیذ اجتٌاب از اًجام -6

ٔا٘ٙس زز ِيفر ٚ يا حطور يه ضطب ٚظ٘ٝ تطزاضي وٝ حطواذ قسيس  حطوازيوٕط ذٛز، اظ تطاي حفاظر اظ 

ذٓ ٚ ضاؾر  ػضالذزض ػٛو تط ضٚي حطواذ ثاتر ٚ آٞؿسٝ وٝ زض آٖ  .ذٛززاضي وٙيس ٞؿسٙس،يا ٘اٌٟا٘ي 

 .سٔي قٛ٘س، زٕطوع وٙي

 مَچل سثل ٍاستفادُ از ٍزًِ ّاي -7

ضا ا٘داْ زٞيس. اظ تٝ واض حطواذ تيكسط زىطاض  تا وٛچه اؾسفازٜ وٙيس ٚؾثه ٚزض زٕطيٙاذ لسضزي اظ ٚظ٘ٝ ٞاي 

 تطزٖ ٚظ٘ٝ ٞاي ؾٍٙيٗ تا زىطاض وٓ ذٛززاضي ٕ٘اييس.

 احساس درد ضذیذ قطع توریي تِ ٌّگام -8

اٌط زض حيٗ زٕطيٗ زضز قسيسي ضا . ٘يؿر عثيؼي قسيس زضز أا ٞؿسٙس تؼضي اظ زضزٞا عثيؼي ٚ لاتُ زحُٕ 

ا٘داْ زا ٍٞٙأي وٝ زضز فطٚوف وٙس ٚ  وٙيس ٔسٛلف ضا آٖلغغ ٚ  تالفانّٝزٕطيٙاذ لسضزي ضا احؿاؼ وطزيس، 

 .تٝ زاذيط تيٙساظيسآٖ ضا 

 :در صَرتی مِ تِ موردرد هثتال ّستيذ از هَارد زیر اجتٌاب مٌيذ

 .زضاظ ٚ ٘كؿر تسٖٚ ذٓ وطزٖ ظا٘ٛ-1

 .٘كؿر تا خاي ذٓ ٍٞٙأي وٝ زضز وٕط قسيس تاقسزضاظ ٚ -4

 .تّٙس وطزٖ ٞط زٚ خا زض حاِي وٝ تٝ خكر ذٛاتيسٜ ايس -0

 (.تّٙس وطزٖ اقيا ؾٍٙيٗ تا ٚاضز آٚضزٖ فكاض تط وٕط )تطاي ٔثاَ، خطؼ ايؿسازٜ -2

 .حطواذ وككي وٝ تٝ نٛضذ زىا٘ٝ اي، ؾطيغ ٚ ضطتٝ اي ا٘داْ ٔي ٌيط٘س -۴

 ّص درد مورترًاهِ ّاي تازتَاًی جْت ما

زٛاٖ آٖ ضا تسٖٚ ٞيچٍٛ٘ٝ ٚؾيّٝ ذاني زض  تطاي واٞف وٕطزضز ٘ٝ زٟٙا خيچيسٜ ٘يؿر، تّىٝ ٔي زٕطيٗ       

 زٕطيٗ ٚ. ياتس زض تيكسط ٔٛاضز، وٕطزضز تسٖٚ ٞيچ ٌٛ٘ٝ ٔساذّٝ اي زض يه زا زٚ ٞفسٝ تٟثٛز ٔي. ٔٙعَ ا٘داْ زاز
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ٍٞٙأي وٝ زضز . ضا واٞف ٚ اظ زىطاض آؾية خٌّٛيطي وٙسزٛا٘س ظٔاٖ زضٔاٖ  تاظزٛا٘ي ٔاليٓ ٚ زسضيدي ٔي

اِٚيٝ زؿىيٗ يافر، تط٘أٝ تاظزٛا٘ي تطاي زمٛير ٚ وكف لؿٕر خاييٗ وٕط ٚ خٌّٛيطي اظ آؾية زٚتاضٜ ٔفيس 

تط٘أٝ ٞاي تاظزٛا٘ي خٟر واٞف زضز . ايٗ تط٘أٝ تطاي فطآيٙس تاظيافر ٚ ضيىاٚضي ضطٚضي اؾر. ذٛاٞس تٛز

 .تاقٙسٔي ٚضؼير ذال تيٕاض ٚ ؾغٛح زضز ٔسفاٚذ وٕط، تؿسٝ تٝ 

 تراي رّایی از دردمور تْتریي حرمات ٍرزضی ٍ مططی

زٛا٘س تطايساٖ ٔفيس تاقس.  چٖٛ خيازٜ ضٚي ٔي اٌط وٕط زضززاٖ حاز ٚ قسيس اؾر، تطذي اظ زٕطيٙاذ آضاْ ٞٓ        

قٛز. ٕٞيٗ أط ٔٛخة واٞف  فطؾسازٜ ٔي تٝ ٍٞٙاْ خيازٜ ضٚي خطياٖ ذٖٛ تٝ ٕٞطاٜ اوؿيػٖ زاظٜ تٝ ٔحُ زضز

ٌطزز ٚ زض ٟ٘اير حؽ ذٛتي زض قٕا ايداز ذٛاٞس وطز. ظٔا٘ي وٝ فاظ  اِسٟاتي وٝ تاػث ايداز ٘اضاحسي قسٜ ٔي

وّيس انّي اؾر. )لسضزي( زضزٞاي قسيس زٕاْ قس ٚ قٕا تا يه زضز ٔعٔٗ زضٌيط قسيس، زٕطيٙاذ ٔماٚٔسي 

ٚ اظ تطٚظ  وٙٙسس اظ وٕطزاٖ حٕاير ٙزا تسٛا٘ زمٛير قٛ٘سوٕط قٕا تايس ػضالذ وّيسي احاعٝ وٙٙسٜ خكر ٚ 

  س. ٙزضزٞاي تؼسي ٘يع خٌّٛيطي ٕ٘اي

وككي ٔطتٛط تٝ ٔياٖ زٙٝ ٚ حطواذ ٚضظقي تٟسطيٗ ضاٞىاض تطاي خٌّٛيطي اظ وٕط زضز، ا٘داْ زطويثي اظ        

چطذيسٖ  ٍٞٙاْاحسٕاَ آؾية زيسٌي  واٞفا٘ؼغاف خصيطي تسٖ ٚ لسضذ ٚ ايٗ حطواذ تاػث افعايف  .اؾر

زضنٛضزي وٝ زض ٞط ٘مغٝ اظ تسٖ احؿاؼ زضز ٚ حطواذ ضا تا زىٙيه زضؾر ا٘داْ زٞيس.  ٔي قٛ٘س. ذٓ قسٖٚ 

 ٕ٘اييس.ٚ تا خعقه ذٛز ٔكٛضذ ضا لغغ يا ٘اضاحسي وطزيس، زٕطيٗ 

ضٚي آض٘ح ٞا ٚ خٙدٝ ٞاي خاٞاي ذٛز زض ضٚي ظٔيٗ لطاض تٍيطيس. تسٖ وأال ناف اؾر پالًل رٍي آرًج: -1

ايٗ حطور ضا زض ٚ ٘ثايس لٛؼ ٚ يا ذٓ قٛز. ػضالذ لسأي تسٖ ٔثُ قىٓ، ؾيٙٝ ٚ ضٚي ضاٖ ضا ؾفر ٕ٘اييس. 

 حطور ػضالذ ٔطوعي ضا زمٛير ذٛاٞس وطز.ايٗ  .ثا٘يٝ اي زىطاض وٙيس 08زا  48ؾر يا ؾٝ زٚ 

 

https://fitamin.ir/tag/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C/
https://fitamin.ir/tag/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C/
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لطاض تٍيطيس؛ تٝ آضأي يىي اظ خاٞاي زاٖ ضا تاال آٚضزٜ ٚ اظ تسزاٖ تٝ حاِر خال٘ه ضٚي ظٔيٗ  :پالًل تل پا-2

ايٗ حطور  .تسٖٚ ايٙىٝ خاي زاٖ ضا ضٚي ظٔيٗ تٍصاضيس زٚتاضٜ خاي ذٛز ضا تٝ تسٖ زاٖ ٘عزيه وٙيس ،فانّٝ زٞيس

 .زايي تطاي ٞط خا ا٘داْ زٞيس 14زا  18ضا زض يه يا زٚ ؾر 

 

 
 

 

زض حاِي وٝ زؾر  .زاٖ ضا ثاتر ضٚي ظٔيٗ لطاض زٞيس وكيسٜ ٚ آض٘ح زؾر ضاؾرتٝ خّٟٛ زضاظ   :پالًل پْلَ-3

ثا٘يٝ اي  08زا  48ايٗ حطور ضا زض زٚ ؾر  .سٝ ايس، تسٖ ذٛز ضا تاال تياٚضيسچح زاٖ ضا تٝ ؾٕر ؾمف تاال ٌطف

 .تطاي ٞط ؾٕر اظ تسٖ زىطاض وٙيس

 

طٔي ضا تيٗ زٚ خا لطاض زٛج ٘ ،تىكيس ٚ ظا٘ٛٞاي زاٖ ضا ذٓ وٙيس تٝ خكر زضاظ :حرمت پل تا زاًَي جوع-4

 08زا  48زٛج ضا تيٗ زٚ خاي ذٛز فكاض زازٜ ٚ  ،زا تسٖ زاٖ تٝ حاِر خُ زض تيايس تاؾٗ ذٛز ضا تاال آٚضزٜ ،زٞيس

 .ؾر زىطاض وٙيس 4يا  1ايٗ حطور ضا زض  .ثا٘يٝ زض ٕٞيٗ حاِر تٕا٘يس
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ر زضاظ وكيسٜ ٚ خاي چح ضا ذٓ وطزٜ ٚ خاي ضاؾر ضا تٝ ٔٛاظاذ آٖ زض حاِتٝ خكر  :حرمت پل تل پا-5

ايٗ حطور ضا زض يه  .ٜ ٚ ؾدؽ تٝ حاِر اِٚيٝ تطٌطزا٘يسٍِٗ ذٛز ضا تاال آٚضز ،وكيسٜ تاال تياٚضيس )ذٓ ٘ىٙيس(

 .زايي تطاي ٞط ؾٕر زىطاض وٙيس 14زا  18يا زٚ ؾر 

 

 ضاؾرخاي  ،وكيسٜ ٚ ظا٘ٛٞاي زاٖ ضا ذٓ وٙيس تٝ خكر زضاظ (:عضالت پطت راىاز )ِ پریفَرهيس مطص عضل-6

زاٖ ا٘ساذسٝ زا ٔچ خاي چح زاٖ زض حاِر اؾسطاحر لطاض ٌيطز. خاٞاي زاٖ تايس قىُ  چحزاٖ ضا ضٚي ظا٘ٛي خاي 

ضا  لطاض زازٜ ٚ خاٞاي زاٖ)يا ضٚي ظا٘ٛي زاٖ( اٍّ٘يؿي ضا زاقسٝ تاقٙس؛ زؾر ٞا ضا زض خكر ضاٖ ٞاي زاٖ « 4»ػسز 

، )خايساٖ( تطاي ٞط ؾٕر تسٖ زاٖ ،ثا٘يٝ زض ٕٞيٗ حاِر تٕا٘يس 08زا  48خٕغ وٙيس؛ وكيسٜ ٚ تٝ ؾٕر زاذُ قىٓ 

 .زٚ يا ؾٝ ؾر ايٗ حطور ضا زىطاض وٙيس
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لفؿٝ  تٝ خكر زضاظ تىكيس ٚ خاي ظا٘ٛي چح زاٖ ضا تٝ ؾٕر (:عضالت خن مٌٌذُ)مطص عضالت پطت راى -7

ثا٘يٝ زض ٕٞيٗ  08زا  48تطاي ٞط ؾٕر،  ،اي ضاؾر ضا ناف ضٚي ظٔيٗ تٍصاضيسخ ،ؾيٙٝ ٘عزيه وطزٜ ٚ ذٓ وٙيس

 .حاِر تٕا٘يس

 

ثا٘يٝ  08زا  48 .اي زاٖ ضا زض لفؿٝ ؾيٙٝ خٕغ وٙيستٝ خكر زضاظ وكيسٜ ٚ ٞط زٚ خ  :جفت زاًَ خن داخل ضنن-8

 .ؾر زىطاض وٙيس 0يا  4ايٗ حطور ضا زض  .زض ٕٞيٗ حاِر تٕا٘يس
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تٝ خكر زضاظ وكيسٜ ٚ ظا٘ٛٞاي زاٖ ضا تٝ حاِر ضطتسضي ضٚي  :(عضالت تاسياز فَرهيس )یمطص عضلِ پر-9

ثا٘يٝ زض ٕٞيٗ حاِر تٕا٘يس ٚ  08زا  48 ،ظيط ؾٕر ضاؾر تاؾٗ ذٛز لطاض زٞيسزٛج زٙيؿي ضا  ،اض زٞيسٞٓ لط

 0يا  4ايٗ حطور ضا زض  .خاي زٛج زٙيؽ ضا ٘يع زغييط زٞيس ؾدؽ حطور ضا تطاي ؾٕر زيٍط زىطاض ٕ٘ٛزٜ ٚ

 .ؾر زىطاض وٙيس

 

 

تٝ  ضا)خكر ٚ وٕط(لطاض تٍيطيس. تٝ عٛض ٔسٙاٚب ؾسٖٛ فمطاذ  ضٚي ظا٘ٛٞا ٚ زؾر ٞا: حرمت گرتِ اي یا ضتري-18

 تاض ايٗ حطور ضا ا٘داْ زٞيس 18ؾٕر تاال ٚ ؾدؽ تٝ خاييٗ لٛؼ زٞيس. ٞط زفؼٝ 
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ثا٘يٝ ٍ٘ٝ زاضيس ٚ  48زا  18ٚ زض ٞط عطف  خّٟٛ ذٓ قٛيسٚ تٝ  تٝ نٛضذ خا تاظ ضٚي ظٔيٗ تٙيكيٙيس مطص پْلَ:-11

ضا تاض آٖ  48ٞط ؾر زض  قٛيس.ذٓ  (خكر ؾط ٞٓ)يا تٝ عٛض ٔسٙاٚب اَٚ تٝ عطف چح ٚ ؾدؽ تٝ عطف ضاؾر 

ٔي ٘كيٙيس ٚ ذهٛنا ضٚظٞايي وٝ زٕاْ ضٚظ ضا  ؾر ا٘داْ زٞيس 4ضٚظ ايٗ زٕطيٗ ضا حسالُ زض ٞط  ا٘داْ زٞيس.

 وكف ػضّٝ ٘كاٖ زازٜ قسٜ زض زهٛيط وٕط زضز قٕا ضا واٞف ذٛاٞس زاز.؛ تي حطور ٞؿسيس

 
 

خا ضٚي ظٔيٗ لطاض تٍيطيس تسٖٚ ايٗ وٝ تيطٚ٘ي تٝ خّٟٛ ضٚي آض٘ح يه زؾر ٚ تغُ   پالًل پْلَ رٍي آرًج:-12

. زض ثا٘يٝ ٍ٘ٝ زاضيس 08زا  48 تا ٞط زٚ عطف تسٖ  حطور ضاايٗ  ؾايط لؿٕر ٞاي تسٖ تا ظٔيٗ زٕاؼ زاقسٝ تاقس.

 ؾر(.قٕاضٜ زض ٞط  1۴زا  18ايٗ حاِر ٔي زٛا٘يس تسٖ ذٛز ضا تاال ٚ خاييٗ تثطيس ٚ تا قٕاضٜ ا٘داْ ا٘داْ زٞيس )

 
 

 :اها فراهَش ًنٌيذ مِ ،رّایی از مور درد فَق العادُ استاًجام ّوِ ایي حرمات تراي 

 .تْتریي ٍ اصلی تریي مار ّواى درست ًطستي است

 .ٍارد ضَدمور فطار  تًِثایذ پس ٌّگام ًطستي 
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 دیگر تراي رّایی از موردرد:هفيذ چٌذ حرمت 
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 حرمات ٍرزضی هضر تراي دیسل مور

ضا  تايس اظ ا٘داْ حطوازي وٝ زضز وٕطٙس. ٙس وٕط زضز ضا تسزط وٙزٛا٘ س وٝ ٔي٘زٕطيٙاذ ٚ حطوازي ٚخٛز زاض       

٘يع ٚ زض ازأٝ زٕطيٙاذ خايٍعيٗ  اقاضٜ ٔي ٌطززٔٛضز اظ ايٗ حطواذ  چٙستٝ زض ظيط  .خطٞيع وٙيس ،وٙٙس تسزط ٔي

 ذٛاٞس قس.تطاي ٞط وساْ اضائٝ 

 دراز ٍ ًطست-1

ذهٛل زٛا٘س فكاض تؿياض قسيسي تٝ ؾسٖٛ فمطاذ قٕا ٚاضز وٙس. تٝ  ظٔا٘ي وٝ زض حاِر ذٛاتيسٜ ٞؿسيس، تّٙس قسٖ ٘اٌٟا٘ي ٔي

اي زض خّٛي تسٖ تطاي ٔطالثر ٚ ٔحافظر اظ وٕط قٕا تٝ ٍٞٙاْ   ظٔا٘ي وٝ ؾسٖٛ فمطاذ قٕا ضؼيف زط قسٜ تاقس. ظٔا٘ي وٝ ػضّٝ

 .زط ٕ٘ايس زٛا٘س قطايظ قٕا ضا ٚذيٓ تّٙس قسٖ ٚخٛز ٘ساضز، تّٙس قسٖ ٘اٌٟا٘ي ٔي

 

 

 توریٌات ًيوِ ًطستِ جایگسیي: توریي

زض حاِيىٝ تيكسط افطاز تٝ قٕا ذٛاٞٙس ٌفر اظ يه زرسٝ اؾسفازٜ وٙيس أا ٔسرههاٖ ٔؼسمس٘س تٟسطيٗ ضٚـ ا٘داْ 

زضخٝ تاال  98وكيس، خاٞاي ذٛز ضا تا ظاٚيٝ  زٕطيٙاذ ٘يٕٝ ٘كؿسٝ اؾر. زض ايٗ ٘ٛع زٕطيٗ قٕا ضٚي ظٔيٗ زضاظ ٔي

قٛ٘س تسٖٚ ايٙىٝ فكاض  تااليي قىٓ ٘يع زضٌيط ٔيقٛيس. زض ايٗ ٘ٛع زٕطيٗ ػضالذ  آٚضيس ٚ وٕي تّٙس ٔي ٔي

ذٛاٞيس  زاضيس ٚ ٔي ظيازي تط ضٚي وٕطزاٖ ٚاضز قٛز. اؾسفازٜ اظ يه زرسٝ ظٔا٘ي وٝ خكر ذٛز ضا ناف ٍ٘ٝ ٔي

 .زٛا٘س فكاض ظيازي تط ضٚي ػضالذ وٕطزاٖ ٚاضز وٙس وٕي تّٙس قٛيس، ٔي

 ددليفت ّالتر -4

أي ػضالذ تسٖ قٕا زاثيط تٍصاضز ٚ تاػث اؾسحىاْ ٚ زمٛير ػضالذ وٕط زٛا٘س تط ضٚي زٕ ززِيفر ٞاِسط ٔي

زٞٙس  اي ا٘داْ ٔي ٌطزز أا تٝ قطعي وٝ تٝ حاِر نحيح ا٘داْ قٛز. تيكسط افطاز زض تاقٍاٜ ايٗ حطور ضا تٝ ٌٛ٘ٝ

 .قٛز ٞاي تسٖ ٚاضز ٔي وٝ فكاض ظيازي تط ضٚي زيؿه ٟٔطٜ

http://www.majalesalamat.com/fitness/workouts/exercise-swaps-for-back-pain/
http://www.majalesalamat.com/fitness/workouts/exercise-swaps-for-back-pain/
http://www.majalesalamat.com/fitness/workouts/exercise-swaps-for-back-pain/
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 پرس پا در یل دستگاُ جایگسیي:توریي 

زٛا٘س اظ وٕط قٕا ٔطالثر  ايٗ حطور تاػث اؾسحىاْ ٕٞؿسطيًٙ قسٜ ٚ ٕٞا٘ٙس ززِيفر اؾر. تا ايٙحاَ، ٔي

 .ٕ٘ايس ٚ قا٘ؽ لطاض ٌطفسٗ تسٖ زض يه ٔٛلؼير ضؼيف ضا وٕسط وٙس

 تارپی-4

اؾر وٝ زض آٖ لسضذ ػضال٘ي تسٖ قٕا زمٛير  ؾٛظا٘سٖ واِطي تيكسط ايٗ يه زٕطيٗ زطويثي تطاي

ٞا  ٞاي تس٘ؿاظي ٚ ٚضظقي تطذٛضزاض اؾر ٚ تيكسط والؼ اظ ٔحثٛتير تؿياض ظيازي زض تاقٍاٜ تاضخي .قٛز ٔي

قٛز ايٗ حطور ضا ا٘داْ  زاضيس زٛنيٝ ٔي وٕطزضز زٞٙس. اٌط ؾاتمٝ ٔيزٕطوع ذٛز ضا تط ضٚي ايٗ زٕطيٗ لطاض 

وٙس ٚ ٘يع قأُ خطـ ؾطيغ ٚ  ٘سٞيس. ٕٞا٘غٛض وٝ اقاضٜ وطزيٓ، تاضخي تيكسط ػضالذ تسٖ ضا زضٌيط ذٛز ٔي

زٛا٘س زضز ضا تيكسط وٙس تّىٝ حسي  تط٘س ٘ٝ زٟٙا ٔي أا تطاي افطازي وٝ اظ وٕط زضز ض٘ح ٔي .ط اؾرحطواذ ٔٛث

 .ٕٔىٗ اؾر تاػث آغاظ زضزٞاي زيٍطي قٛز

 

 (HIIT)   ّاي ایٌترٍال تا ضذت تاال : آهَزشگسیيتوریي جای

اي ضٚظا٘ٝ ذٛز ضا  زليمٝ 1۴اِي  18ذٛاٞيس يه آٔٛظـ اؾسحىأي ا٘داْ زٞيس، تٟسط اؾر زٕطيٙاذ  ظٔا٘ي وٝ ٔي

زٛا٘يس تا يه خيازٜ ضٚي ؾطيغ ٘يع ضطتاٖ لّة  اي واٞف زٞيس. قٕا ٔي تٝ يه زٕطيٗ لّثي ؾطيغ زٚ اِي ؾٝ زليمٝ

زٛا٘س ؾطػر ؾٛظا٘سٖ چطتي زض تسٖ ضا  ذٛز ضا زا حس ظيازي افعايف زٞيس. ا٘داْ زٕطيٙاذ لّثي تا قسذ تاال ٔي

 .ٝ وٕط، ؾالٔر لّثي قٕا ضا زضٕيٗ ٕ٘ايسافعايف زٞس ٚ تسٖٚ اؾية ت

http://www.majalesalamat.com/fitness/11-ways-to-burn-800-calories-in-one-hour/
http://www.majalesalamat.com/fitness/11-ways-to-burn-800-calories-in-one-hour/
http://www.majalesalamat.com/diseases/back-pain/
http://www.majalesalamat.com/diseases/back-pain/
http://www.majalesalamat.com/fitness/workouts/exercise-swaps-for-back-pain/
http://www.majalesalamat.com/fitness/workouts/exercise-swaps-for-back-pain/
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 حرمت مططی لوس اًگطت پا-4

ٞاي خاييٙي وٕط قٕا قٛز. اٌط زا تٝ أطٚظ زٕطيٙازي  زٛا٘س تاػث ايداز زضز زض لؿٕر زٍٙي ٔعٔٗ ٕٞؿسطيًٙ ٔي

ضٚي زازيس، تٟسط اؾر آٖ ضا فطأٛـ وٙيس. ايٙىاض تاػث افعايف فكاض تط  ٕٞچٖٛ ِٕؽ اٍ٘كر خا ضا ا٘داْ ٔي

قٛ٘س ٚ اٌط  زط ٔي قٛيس، ػضالذ تسٖ قٕا زًٙ قٛز. تٝ ياز زاقسٝ تاقيس ظٔا٘ي وٝ خيطزط ٔي ؾسٖٛ فمطاذ قٕا ٔي

 .اي خع ايداز وٕطزضز ٘رٛاٞس زاقر ايٍٙٛ٘ٝ زٕطيٙاذ زض تط٘أٝ ٚضظقي قٕا ٌٙدا٘سٜ قٛز، ٘سيدٝ

 

 : مطص ّوستریٌگ در حالت خَاتيذُ تِ پطتگسیيجای توریي

تٝ حاِر ناف زضاظ تىكيس، خاٞاي ذٛز ضا ناف وٙيس، ظا٘ٛي ؾٕر چح ذٛز ضا زا لفؿٝ ؾيٙٝ تاال تياٚضيس ٚ آٖ 

ضا تا زٚ زؾر تٍيطيس. ظا٘ٛ ضا تٝ ؾٕر لفؿٝ ؾيٙٝ تىكيس زا وكف زض ػضالذ ٕٞؿسطيًٙ ايداز ٌطزز تٝ ٔسذ 

ي ضاؾر ذٛز ا٘داْ زٞيس. ايٗ زٕطيٗ تطاي ثا٘يٝ زض ٕٞيٗ حاِر تالي تٕا٘يس. ؾدؽ ٕٞيٗ واض ضا تا خا 08اِي  48

 .زط اؾر افطازي وٝ وٕطزضز زاض٘س تؿياض أٗ

 

 

 زوسط ػّي زازضؼ

 1098خاييع 
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