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 معازنتووونشجوییوزوفرهنگی

 تربیت بدنی 

 89ورویبهشتو

 تغذیهوزر شکارونووروسحروزووفطار

توانندد بدا مفدرذ هدیا دا              دار می  ورزشکاران روزه

زا  قند  و کربو یدرات مانندد مداکداروندی و          انرژ 

زمینی شیرین  نگام سحر مانع مشکالت ناشی از  سیب

 .کمبود مواد قند  شوند

 دا  یدیدهدیدده          ورزشکاران سعی کنند کربو یدرات

سبزیجات و منابع یروتئینی مفرذ کنند. این مواد  م  

کند و  م نیاز ا  بددن را       از گرسنگی ییشگیر  می

 .تأمین خوا د کرد

مفرذ مواد هیایی دیدر مدم  گدرسدندگدی را در               

اندازد. هیا ا  دیر مم مانند   ورزشکاران به تعویق می

حبوبات و هالت و مواد هیایی حاو  یروتئیدن اسدت.     

نمد  از      ا  متنوع و انواع مغز ا  کم  مهنین میوه

جمله یسته  بادام  فندق و گردو مواد مناسبدی بدرا      

دار در فدالدلده         جبران کمبود انرژ  ورزشکاران روزه

 .زمانی افطار تا خواب مناسبند

مواد هیایی افطار بهتر است سب  باشد تا بده مدعدده      

زا     مم و اندرژ       فشار  وارد نشود و  مهنین سریع

باشد. مواد هیایی مانند شیدر  خدرمدا  کشدمد  و             

 .گیرند انجیرخش  در این دسته قرار می
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 وور وونجاموورمانوفیزیوتروپیوباورز ا

افراد  که در ماه مبارک رممان تحت درمان فیزیوترایدی  

 دا  دسدتدی و           گیرند  به دلیل انجدام درمدان     قرار می

الکتریکی مختلف ممکن است دچار افت فشار خون وحتی 

شدود در       دار تولیه می قندخون شوند. به افراد روزه  افت 

 ا  ییهدیدده     ا  افطار و سحر خود از کربو یدرات وعده

 ا  دستی از جمله درمان  استفاده کنند تا در طول درمان

تهاجمی با امدکدان افدت       با سوزن خش  که درمانی نیمه

فشار خون است  دچار افت کمتر  از قندد خدون و در         

نتیجه فشار خون شوند و بالفالله یس از انجام درمان از   

 .رو  تخت بلند نشوند

تمرین درمانی به عنوان ی  قسمت مهدم و ندیدز جدز            

الینف  درمان فیزیوترایی است  از طرذ دیگر افراد در ماه 

 دا      مبارک رممان با یکسر  محدودیت در فدعدالدیدت    

شود  نگدام   گاه تولیه نمی فیزیکی مواجه  ستند اما  یچ

 .دار  تمرینات خود را انجام ند ند روزه

 ا اگر به لورت لحیح و الولی انجدام شدود      این تمرین

باعث آرام  و کا   استرس و درد و افزای  لدبدر و       

 دا      استقامت و حتی افزای  قدرت یادگیر  و توانایدی 

یدییدر  و        شود قدرت و کشد     ذ نی شده و سبب می

تر  سالمت عمالت و مفالل زودتر تامین شود و فرد سریع

به زندگی طبیعی خود بازگردد. فراموش نکدندیدد تدداوم        

 .انجام تمرینات بسیار مهم است

رسد بسیار  از ورزشکداران   وقتی ماه رممان از راه می

ا  شان در این   ا  تمرینی و تغییه درباره تداوم برنامه

شوند. از طرفی به دلیدل افدت       ماه دچار سردرگمی می

توانند در ماه رممان  ورزش را کندار   آمادگی بدنی نمی

خوا ند لیت معنو  ناشدی از     بگیارند و از طرفی نمی

 .روزه دار  را از دست بد ند

این شماره با ارائه   را کار ایی به ورزشکاران کمد   

کند با کمترین آسیب  به ورزش و تمرینات بددندی    می

 .خود ادامه د ند

 شووووور ومانعوزر  وکرونونمیورز ا

 ا  بدنی خود  اگر افراد به مدت ی  ماه تمامی فعالیت

 -را قطع کنند  ممکن است قدرت و استقامت قلدبدی     

شان با مشکل مواجه شود و عمالتشان ضعدیدف    عروقی

شود و بعد از این ماه به زمان بیشتر  برا  بازگرداندن 

 عمله به چرخه کار طبیعی نیاز است. 
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 ووروزر  وهوو  ،ومناسبورز ا

رو  و      بهترین ورزش در طول مداه رممدان  یدیداده          

 ا   واز  است کده بداعدث          سوار  و ورزش دوچرخه

شود و در نتیجه خون و اکسیژن  تسریع گردش خون می

رسد و شادابی و نشاط را در یی دارد.  بیشتر  به مغز می

بیماران در مشورت با فیزیوتراییست عالوه بر تمرینداتدی   

تدواندندد  در ید  از             که به آنها تولیه شده است می

 ا  فوق را انجام د ند و در برطرذ شدن درد دا   ورزش

و حتی حفظ سالمت خود در مداه مدبدارک رممدان             

 .بکوشند

 

 ایشان سبد    افراد عاد  و بیماران که شدت تمرین

 .توانند تمرینات خود را لبح انجام د ند است  می

تر  دارند بدهدتدر     افراد ورزشکار که تمرینات سنگین

است ی  تا سه ساعت یس از افطار تمرین کنند. در  

کل  بهترین زمان انجام تمرینات ی  تا سه سداعدت   

یس از افطار است. در لورتی که مجبور به فعالدیدت    

قبل از افطار بودید  باید تمرین با افطار حداقل ی  تا 

 دو ساعت فالله داشته باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

برا  جلوگیر  ازکا   فشار خدون  سدرگدیدجده           

هیایی یس از تمرین  سردرد و تهوع که در شرایط بی

آید الزم است فعالیت با شدت سبد  و     به وجود می

متوسط انجام د ید و برا  انجام مسابقات مهدم در    

 ماه رممان با متخفص تغییه مشورت کنید.

ا  لحیح را رعایت کندندد     بنابراین اگر افراد الول تغییه

توانند به طور منظم تمرینات خود را انجام د دندد و        می

 .سالمت جسمی خود را تامین کنند

 

 منعوتمریناتوسنگینوزر شیوورومااورمضان

در این ماه برا  جلوگیر  از ضعف قوا  جسمانی  کا   

فشار خون  سرگیجه  سردرد و تهوع باید از انجام تمرینات 

سنگین اجتناب کرد. چرا که فعالیت زیاد باعث از دسدت     

رفتن نم   آب زیاد و در نتیجه عط  فراوان و افت فشار 

 .شود خون و ضعف شدید می

 ا  افطار و سدحدر        نوشیدن کافی آب و مایعات در وعده

آبی نشوند زیرا  مان طور کده   شود افراد دچار کم باعث می

در مقاالت معتبر تاکید شده  یکدی از دالیدل درد دا           

بافتی و به  م خدوردن     عمالنی در افراد  کا   آب میان

 ا  بدن است. عالوه بر کدا د  شددت        تعادل الکترولیت

تمرینات  مدت زمان انجام تمرین را نیز باید کا   داد و   

 .دقیقه انجام شود 03حداکثر روز  

 بعدوو ووفطاروزر  وکنید

شود زمانی که بیشترین میزان انرژ  را داریدد     تولیه می

برا  انجام تمرینات انتخاب کنید  منتها به یداد داشدتده        

 باشید بالفالله یس از خوردن هیا نباید تمرین انجام داد. 
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