
  

 

در شماره قبل تمرینات انعطاف پذیری مربوط به شانه 

ارائه شد. در این شماره قصد داریم شما را با تعددادی   

دیگر از تمرینات کششی مربوط به اندام تحتانی که به 

 راحتی می توانید در منزل انجام دهید آشنا سازیم.

 تمرینات انعطاف پذیری  اندام تحتانی

عدر    بایستید، پاها را هم. تمرین النچ نیمه از جلو:   1

شانه باز کنید. پای راست را به سمت جلو آورده و پای 

دارید. زانوی پای چپ خم نشود. بده       چپ را عقب نگه

سمت جلو خیز برداشدتده، زاندوی پدای راسدت را              

کنید، کمر و پای چپ را صداف و مسدتدقدیدم               خم

دارید. شما باید یک کشش خفیف در ناحیه کشاله   نگه

ران و پشت پای خود احساس نماید. اجازه نددهدیدد       

راستای زانوی پای  راست از پنجه پای شدمدا ادراتدر       

رود.) باید بتوانید از باال پنجه پای راست را ببیندیدد.       

دارید. با پای مخالف این   ثانیه نگه 5کشش را به مدت 

 تمرین را تکرار کنید.
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جای پاها را عو  کرده و تمریدن را    

سدت و       3تکرار نمایید. تمرین را در  

 بار تکرار نمایید. 8الی  6هر بار 

 

 

بر روی زمین دراز   صورت مستقیم:   . بلند کردن پا به 8

کنید. عضله ران   بکشید، یک پا را صاف و دیگری را خم

 55الی    15آرامی  شده را منقبض کرده و به پای صاف

ثانیه  5متر از زمین باال آورید. این حالت را برای  سانتی

دارید. جای پاها را عو  کرده ، تمرین را تدکدرار        نگه

بار تکرار اندجدام    11ست  3صورت  نمایید. تمرین را به 

 صورت روزانه انجام دهید. دهید. این تمرین را به
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به پشت دراز کشیده، پاهای خود را   . تمرین متقاطع پا:   6

های خدود را در دو         در حالت مستقیم قرار دهید، دست

طرف بدن قرار دهید. پنجه پای راست خود را به سدمدت    

دارید. پا را در  دست چپ باال آورده و پای خود را صاف نگه

دارید. این تمرین را برای  ثانیه نگه 5حالت کشش به مدت 

بدار   6تا  3پای دیگر نیز انجام دهید. تمرین را برای هر پا  

توانید پایی که تدحدت    تکرار کنید. برای راحتی بیشتر، می 

صدورت روزانده      کنید. به  گیرد را کمی خم کشش قرار نمی

 این تمرین را انجام دهید.

 

 

 

 

صورت متقداطدع )بدربددری          به.پای متقاطع ایستاده:    7

دارید، بده     بایستید. پاها را به هم نزدیک کرده و صاف نگه 

آرامی به سمت پایین خم شوید و سعی کنید پنجه پاها را 

 دارید. ثانیه نگه 5لمس نمایید. کشش را به مدت 
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درجه خم نمایدیدد.    01صورت  و زانوی یکی از پاها را به

 5پایی که زانوی آن خم است را از زمین بلند کرده و تا 

توانید به مچ پای خود وزنه ببندیدد، وزنده      بشمارید. می 

تدکدرار اندجدام          8الی  6باید در حدی باشد که بتوانید 

عددد بدرسداندیدد.         15دهید، سپس تعداد تکرارها را به 

 8الدی       6ازآن وزن وزنه را اازایش داده و دوباره از  پس

تکرار شروع نمایید. تمرین را برای پای مخالدف تدکدرار       

 نمایید. سه بار در هفته این تمرین را انجام دهید.

 

 

 

 

 

 

صدورت     بر روی زمین بنشینید و پاها را به. کشش پا:   5

مستقیم در مقابل خود قرار دهید. دستان خدود را در       

پشت ساق یکی از پاها بگذارید. برای راحتی بدیدشدتدر،      

گیرد را کدمدی    توانید پایی که تحت کشش قرار نمی می

آرامی با کمک دست پای دیگر خدود را از       کنید. به  خم

زمین بلند کرده و به سینه خود نزدیک نماییدد. پشدت      

ثداندیده       5دارید. کشش را به مددت        خود را صاف نگه

دارید. تمرین را برای پای مقابل نیز انجام دهید. این    نگه

بار تکرار کنید. تدمدریدن را        6تا  3تمرین را برای هر پا 

 صورت روزانه تکرار نمایید. به

به پهلدو  . تمرین ابداکشن )دور کردن  ران از پهلو:     3

دراز بکشید، سر خود را در میان بازو قدرار دهدیدد،        

جهت پشتیبانی، پای زیرین خود را خم ندمدایدیدد.       

آرامی پای باالیی را به سمت باال و عقب حدرکدت      به

درجه تشکیل دهد، زانوی خود را    55دهید تا زاویه 

ثداندیده       5دارید، این موقعیدت را بدرای          صاف نگه

توانید به مچ پای خود وزنه ببندید، بدا     دارید. می  نگه

که بتواندیدد در      نحوی های سبک شروع کنید به وزنه

بار  15تکرار داشته باشید، تکرارها را به  8الی  6ابتدا 

ازآن میزان وزنه را اازایش داده و دوباره  برسانید. پس 

حرکت شروع نمایید. برای پای مخالف نیز  8الی  6از 

 همین حرکت را تکرار نمایید.

 این تمرین را سه بار در هفته انجام دهید.

 

 

 

 

 

 

 

 

بر روی   . کشش روی ران )خوابیده بر روی شکم :     5

شکم دراز بکشید، یک بالش در زیر ناحیه لگن خدود  

 قرار دهید. 

روز در      3بار تکدرار،     11این تمرین را در سه ست 

 هفته تکرار نمایید.

 

 

 

 
 

 

 

 . کشش پشت پا:5

به پشت با پاهای صاف دراز بکشید، بددن صداف و         

کشیده باشد. پاشنه ها را به سمت پایین اشار داده و  

مچ پا را به سمت صورت خم کنید. در ایدن حدالدت       

انگشتان پا به سمت صورت کشیده می شود. کشدش   

محسوسی را در پشت پاها احساس می کندیدد. ایدن       

حرکت را ده ثانیه نگه دارید و در سه نوبدت اندجدام      

 دهید.
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