
  

 

بهترین و ساده ترین ورزش برای تمامی           پیاده روی 

سنین بوده و تاثیر زیادی در بهبود روند زندگی و              

افراد دارد. این ورزش که به          داشتن تناسب اندام   

صورت تک نفره و گروهی قابل اجراست روند درمان           

پیاده روی    .بسیاری از بیماری ها را تسریع می بخشد       

به کاهش خطر  بیماری های مزمن کمک می کند اما         

این تنها فایده پیاده روی، این ورزش ارزان و ساده             

نیست. در این شماره به تعدادی از فواید پیاده روی            

 اشاره می کنیم.

کمک  پیاده روی به بهبود سالمت قلب     تقویت قلب:   

می کند. دانشمندان گزارش داده اند که راه رفتن             

بهترین ورزش برای افراد بی تحرک به خصوص              

بزرگساالن، برای کاهش خطر بیماری های قلبی و           

 عروقی است.

 تنظیم فشارخون:

پیاده روی می تواند به کاهش فشار       

 خون کمک کند.

 پ یددا و     ر     

 پرویس خواهران)علیه السالم( وانشگا  امام صاوق

 معا نت وانشجویی   فرهنگی

 تربیت بدنی 

 79آذر 

پا به راحتی در کفش حرکت کرده و آزاد باشند. این             

مورد برای پشت کفش نیز باید رعایت شود. کف کفش      

باید دارای قوس های مطابق با قوس های طبیعی پا            

باشد پس از انتخاب کفش هایی که دارای کف تخت و           

صاف می باشند به شدت پرهیز نمایید. کف کفش باید          

دارای میزان انعطاف کافی باشد تا بتواند در مرحله             

جدا شدن پا از زمین به میزان کامل خم شود تا سیکل 

راه رفتن یا دویدن به صورت کامل انجام بگیرد.                

انتخاب کفش هایی که دارای انعطاف کافی نمی باشند         

می تواند باعث خستگی عضالنی در پاها و همچنین            

درد عضالنی در قسمت کف پا شود. کفش هایی که             

دارای نرمی بیش از حد می باشند نیز به اندازه کفش            

هایی که دارای نرمی کمی هستند در خنثی کردن            

نیروهایی که به بدن منتقل می شوند نا کارآمد می             

باشند. به عاج یا گریپ کف پا نیز کاماًل توجه داشته             

باشید.کفش ورزشی باید عاج های مناسبی داشته باشد 

 .تا از سر خوردن شما هنگام ورزش جلوگیری کند
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 :استرسکاهش 

پیاده روی گیرنده های سیستم عصبی را تحریک می کند          

و تولید هورمون های استرس را کاهش می دهد. دم و              

بازدم در حین راه رفتن نیز به کاهش استرس کمک می             

 .کند

 

 

 

 

  سایل مورو نیاز برا  یک پیاو  ر   ساو 

کفش مناسب، یک بطری آب و لباس راحت وسایل اولیه           

برای یک پیاده روی ساده می باشد. در ادامه راجع به               

 انتخاب کفش مناسب توضیح می دهیم.

کفش مناسب بدون شک یکی از موارد مهم هنگام پیاده            

روی خواهد بود، هنگام پیاده روی حجم پای شما هم از             

نظر طولی و هم عرضی کمی افزایش خواهد یافت،                

بنابراین وجود فضای کافی در قسمت پنجه ی پا بسیار             

مهم است، به نحوی که بین انگشتان پای شما و سر کفش 

حرکت  فاصله وجود داشته باشد و عرض کفش نیز امکان         

را به شما بدهد. کفش نباید به پای            تان  آزادانه انگشتان 

شما بچسبد، به خصوص در قسمت قوس استخوانی کنار          

پایتان. هنگام انتخاب کفش و موقع امتحان کردن آن باید          

 حواستان باشد که نوک کفش پای تان را نزند و انگشتان
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 :بهبوو هضم   گوارش

هضم نادرست می تواند منجر به ناراحتی معده و روده،   

شود. پیییاده       نفخ، یبوست، اسهال و حتی سرطان روده

 روی به هضم بهتر مواد غذایی کمک می کند. 

 :بهبوو عملکرو ایمنی

سیستم ایمنی بدن باید در تمام اوقات به درستی عمیل  

کند تا از عفونت، بیماری ها و مرگ پیش گیری کنید .    

قدم زدن راهی خوب برای افزایش ایمنی است. راه رفتن 

دقیقه در روز می تواند به تقویت فیعیالیییت      03حداقل 

 .های سلول های ایمنی کمک کند

 افزایش ظرفیت ریه:

پیاده روی می تواند باعث افزایش ظرفیت ریه شود.             

وقتی پیاده روی می کنید، نسبت به زمانی که ساکن             

این تبادل    .هستید اکسیژن بیشتری تنفس می کنید       

اکسیژن و دی اکسید کربن در حجم بزرگ تر می تواند           

 به افزایش ظرفیت ریه ها کمک کند.

 

 کاهش خطر ویابت:

سبک زندگی بی تحرک منجر به رشد دیابت )که از           

شده است. دانشمندان      ست(شایع ترین بیماری ها    

گام در روز را برای درمان دیابت           0،533تا    0333

توصیه می کنند و پیشنهاد می کنند که کم           2نوع  

تر بنشینند و فعال تر باشند. هر روز راه رفتن می              

تواند به کنترل سطح قند خون و پیش گیری از               

 .کمک کند 2دیابت نوع 

استخوان ها با افزایش سن         :استحکام استخوان 

ضعیف تر می شوند. اما خبر خوب این است که می            

توانید با راه رفتن به طور مرتب استخوان ها را                

تقویت کنید. این ورزش خطر پوکی استخوان،             

 . شکستگی و آسیب را کاهش می دهد

 

 

 

 :تقویت عضالت

مانند استخوان می توانید از دست دادن ماهیچه ها           

را با افزایش سن تجربه کنید. در اینجا پیاده روی می 

تواند به تقویت و ماهیچه ها و به جلوگیری از دست            

دادن ماهیچه کمک کند. پیاده روی منظم می تواند         

 .پا و ماهیچه های کمر را تقویت کند

پیاده روی یک ورزش عالی برای            :کاهش  زن 

شود   است. برای کاهش وزن توصیه می        کاهش وزن 

روز در هفته پیاده روی کنید. اگر هم این           5حداقل  

امکان وجود دارد که هر روز به پیاده روی بروید              

خیلی بهتر است. سعی کنید بیشتر از یک روز در             

دقیقه  03هفته پیاده روی خود را تعطیل نکنید. اگر 

یا بیشتر بدون وقفه پیاده روی کنید، مقداری از             

سوزانید مربوط به چربی ذخیره         ای که می     کالری

شده،   تان خواهد بود. این چربی ذخیره       در بدن     شده  

خواهید از شر آن       دقیقا همان چیزی است که می       

خالص شوید! و همین نکته دلیل خوبی است که در          

تان استقامت داشته باشید، پس بهتر است        پیاده روی

 دقیقه پیاده روی کنید. 03بدون توقف بیشتر از 

  

 

 

 

 زندگی بی تحرک یکی از علل  :مبارز  با سرطان 

راه رفتن برای افراد تحت درمان           سرطان است. 

مفید  با کاهش اثرات جانبی شیمی درمانی       سرطان

را  می باشد. همچنین می تواند خطر سرطان پستان       

 .کاهش دهد
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