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 به امید آنکه هرروزتان بهاری39با سالمی به زیبایی بهار 

 باشد، برای اولین بارانجمن علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه  شهید مدنی  

 آذربایجان اقدام به چاپ مجله علمی نموده است. شاید تاکنون سابقه نداشته که اطالعات

علمی تا این حد موید نقش آمادگی جسمانی در ارتقای یک روش زندگی سالم و بهداشتیی                  

باشد. براساس شواهد فراوان،فعالیت بدنی یکی از مهم ترین عوامل حفظ سیالمیت شی ی         

واجتماع است و کسانی که به راحتی از کنار این مساله میگذرند در واقع هنر زندگی کردن را 

ای و      اند. پیشرفت سریع تکنولوژی، استفاده از وسایل مدرن، تغییر سیستم تغذییه              نیاموخته

های عصبی، بیمارهیای     تحرکی در دنیای امروز، ارمغانی جز ضعف و سستی عضالنی، تنش            بی

های م تلف و چاقی بیه هیمیراه            های تنفسی، اختالل در عملکرد اندام       قلب وعروق، ناتوانایی  

به نام اقتصاد و فرهنگ با عیزم          3939است. امید است که با توجه به نام گذاری سال              نداشته

ملی و مدیریت جهادی توسط  مقام معظم رهبری، مجاهدانه گامی بلند در جهت نهیادیینیه                  

 

 

 

 

 

 بیست ساله ورزشی برسانیم. درپایان از تمامی اساتید گرامی وهمچنین از دانشجویان 

 که ما را در این راه همراهی کردند  39تربیت بدنی به ویژه گرایش رفتارحرکتی

 آورم. تقدیر و تشکر ویژه به عمل می

 همایون مرادی

 مدیر مسئول نشریه



 برای خودت دعا کن تا پاهایت خسته نشوند و بتوانی راه بیایی.

 چون هر جای راه بایستی مرده ای

 و مرگی که شکل نفس نکشیدن به سراغ آدم بیاید، خیلی دردناک است. 

 هیچ وقت خودت را به مردن نزن!

 برای خودت دعا کن که زنده بمانی. 

 زنده ماندن چند راه حل ساده دارد!

 برای اینکه زنده بمانی،

 نباید بگذاری که هیچ وقت بیشتر از اندازه ای که نیاز داری بخوابی. 

 باید همیشه با خدا در تماس باشی تا به تو بیداری بدهد.

 بیداری هایی آمیخته با روشنایی، صدا، نور، حرکت.

 تو باید از خداوند شادمانی طلب کنی.

 همیشه سهمت را بخواه... 

 و در آخر                                                                                                                    

 دعایمان کن...                                                                                                             
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ی ورزش و اهمیت آن در سالمتی انسان، بسیار س ن گیفیتیه              درباره

شده است. از این رو منظور این مقاله بیررسیی عیمیییث تیرا یرات               

های میبیبیت     ه  فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ورزش و بررسی علمی پدید    

طور قطع با بیشتر شدن اطالعات عمومی در این      ناشی از آن است. به       

زمینه، اهمیت ورزش و فعالیت جسمانی بیش از پیش روشن خواهید            

 شد. 

 ی عضالنی بدن وافزایش مصرف انرژی پایه  افزایش توده

تمرینات مرتب و منظم ورزشی در زندگی افراد باعث کاهیش بیافیت       

ی    شود که این امر به نیوبیه    ی عضالنی بدن می       چربی و افزایش توده   

 -57شود. در حدود       ی بدن می      خود باعث افزایش مصرف انرژی پایه       

درصد انرژی کل مصرفی روزانه مربوط به انرژی مصرفی در حیال              09

استراحت است، یعنی حالتی که ش   هیچگونه فعالییت جسیمیی             

 طور کامل در حال استراحت یا درازکش است.  نداشته و به 

درصد آن مربوط به مصرف انرژی در    31از این مقدار انرژی مصرفی،   

توان به سادگی دریافیت   عضالت در حال استراحت است. بنابراین می         

که حتی اگر ش   به علت خاصی در طول روز هیچگونه فعالیییتیی               

نداشته باشد و در حال استراحت مطلث باشد، در صیورت ورزشیکیار               

ی عضالنی بیشتر، مصرف انرژی پیاییه ی وی               بودن و داشتن توده     

ی عضالنی کمتر در همیان          بیشتر از یک ش   غیر ورزشکار با توده       

شرایط خواهد بود و بدیهی است که با احتمال کمتری دچار چاقی در      

 آینده خواهد شد. 

 افزایش کل انرژی مصرفی روزانه 

عالوه بر نقش ورزش در افزایش مصرف انرژی در حال استراحیت ااز         

طریث افزایش بافت عضالنی و کاهش بافت چربی غییرفیعیالک، کیل                

انرژی مصرفی روزانه نیز با ورزش از طریث افزایش انرژی مصرف شده            

یابد. انیرژی مصیرف شیده در              در فعالیت جسمانی نیز افزایش می       

تواند بسیار متغیر باشد و مش   شده است که           فعالیت جسمانی می    

کیلو کالری در روز، در یک ش   با فعالیت نشسته، تا بییش             399از  

ی ماراتیون میی تیوانید          کیلو کالری در روز، در یک دونده  9999از  

نوسان داشته باشد که این امر خود به افزایش سوخت بافت چربیی و      

کند امیزان متوسط دریافت انرژی از طیرییث               کاهش وزن کمک می   

 کیلو کالری در روز استک.  9999تا  0799غذا در یک رژیم معمولی 
 

ترین عوامل در درمان چاقی و پیشگیگیگری از              ورزش از اساسی    

 برگشت آن

ورزش از چند طریث، از جمله افزایش انرژی مصرفی در حال استراحت به             

ی عضالنی بدن، همچنین افزایش مستیقیییم انیرژی              دلیل افزایش توده    

مصرفی در حال فعالیت جسمانی، باعث افزایش کل انرژی مصرفی روزانیه           

می شود. در نتیجه در صورت داشتن رژیم غذایی صحیح، از بافت چیربیی            

  برای تأمین انرژی استفاده کرده و باعث آب شدن چربی و کاهش وزن می

 گردد. 

همچنین حتی بعد از رسیدن به وزن مطلوب با ورزش کیردن، شیاهید                  

ی چربی  برگشت کمتر اضافه وزن خواهیم بود. چون عالوه بر کاهش توده   

ی عضالنی بدن نیز افزایش یافته است که ایین               و کاهش وزن بدن، توده    

توده ی عضالنی فعال در مقایسه با بافت چربی قدیمی غیر فعال، انیرژی               

بیشتری را حتی در حال استراحت مطلث مصیرف میی کینیدو بیاعیث                    

 شود.   صورت چربی می جلوگیری از تجمع مازاد انرژی مصرفی به 

 ی افراد حفظ تناسب اندام و زیبایی جثه 

یابد که   طور که گفته شد، میزان مصرف انرژی با ورزش افزایش می  همان  

های چربی بد فرم بدن و افزایش تیوده ی              این امر منجر به سوخت بافت     

 گردد.  عضالنی بدن می 

های بد شکل بدن حذف شده و هیکل میتینیاسیب و        بدین ترتیب چربی    

کند. مسلمًا این موضوع درتیمیام           زیبایی را به ش   ورزشکار هدیه می        

 شرایط زندگی وی، مبالً در است دام و ازدواج تأ یر مببت خواهد داشت،

خستگی دیرتر بروز می کند، عضالت و اندام خوش حالت و ورزییده میی         

 گردد و همراه با افزایش نیروی عضالتی ، مقاومت بدن زیادتر می شود . 

در ضمن ورزش های شادی آور مانند حرکات موزون و ایروبیک عالوه بیر              

فعالیت بدنی ، خستگی روحی و فشارهای عصبی را از بیین میی بیرد ،                

هیجان را کنترل و یک آرام کننده طبیعی و بدون ضرر می باشد . ورزش      

مرّتب باعث طوالنی شدن عمر می شود ، به افراد این امکان را می دهید                 

که از زندگی لذت ببرند و احساس طراوت و شادابی کنند دیگیر میزییت                 

بسیار با ارزش ورزش این است که بهترین وسیله پیشگیییری در بیرابیر               

 اعتیاد و بیمار های عصبی شناخته شده است . 

http://www.tebyan.net/Index.aspx?pid=11228
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 فواید ورزش کردن : 

ک گلبول های قرمز بیشتری در مغز است وان ساخته می شود و ایین       3

 خود منجر به افزایش هموگلوبین می گردد .

ک قدرت ماهیچه های قلب افزایش یافته و بدن خیلی دیرتر از زمیان               0

 معمولی خسته می شود .

ک پوست بدن در ا ر ورزش کردن نرم می شود و حالت خشکیدگیی و     9

 زبری خود را از دست می دهد .

ک در نتیجه هضم غذا را آسان      7ک حرکات دودی معده بیشتر می شود ،        4

 می کند .

 ک باعث تقویت عضالت شکم شده و عمل گوارش بهتر انجام می شود .0

 –ک برخی از بیماریهای قلبی        3ک نقرس ،   1ک باعث جلوگیری از چاقی ،      5

 مفصلی می شود. –عروقی و ماهیچه ای 

ک قدرت تصمیم گیییری و      30ک پرورش فکری ، 33ک در ایجاد نشاط ،  39

 لذت از زندگی اهمیت زیادی دارد . 

ک در نتیجه ضربان قیلیب         34ک به جریان سریع خون کمک می کند،        39

ضیربیه بیه         57زیاد می شود . در ا ر ورزش می توان ضربان قلب را از     

 ضربه در دقیقه رساند .  379

 چرا باید بعد از فعالیت ورزشی استراحت کرد ؟ 

پس از ورزش ، انجام کار و فعالیت بدنی ، ماهیچه هیای بیدن دچیار                  

د ، این خستگی به علت سوخت و سیاز و            نخستگی و کوفتگی می شو    

تولید اسید الکتیک است در هنگام خستگی ، استراحت موجب بهبودی          

ماهیچه ها می شود، به این معنی که اسید الکتیک به تدریج دفع شیده        

، سوخت و ساز حالت طبیعی خود را بدست می آورد میاسیاژ و گیرم                   

 کردن ماهیچه ها خستگی را زودتر بر طرف می کند . 

 طریقه صحیح استراحت کردن 

ابتدا به پشت روی زمین ب وابید ، پاها و دست ها در کنار بیدن قیرار                   

 دقیقه ، بعد به انجام حرکت بعد بپردازید .  39دهید به مدت 

 ورزش های سبک 

  شنا

شنا یک از بهترین ورزش های انت ابی برای زیبایی انیدام و تیقیوییت           

عضالت به شمار می رود زیرا عالوه بر باال بردن توانایی بدن، دارای ا یر                

آرام ب شی نیز می باشد شنا باعث می شود تنفس عیمیییث گیردد ،                

عضالت تمام قسمت های بدن را به حرکت در آورده و آن را تقویت می               

نماید ، در عین حال به هیچ نقطه از بدن نیز فشار وارد نیمیی آورد و                    

 جریان گردش خون را در تمام بدن سرعت می ب شد . 

  پیاده روی

یکی از ورزش هایی است که انجام آن بسیار مفید است یکی از فیوایید          

این است که کارایی فیزیکی بدن را به گونه ای باال می بیرد کیه قیادر         

 است به تمام نسوخ اکسیژن کافی برساند. 

با راهپیمایی مویرگ های جدید رشد پیدا می کنند در نتیجه گیردش              

خون بهتر انجام گرفته و خون کافی به تمام عضالت بدن می رسد ایین               

نوع گردش خون بوسیله مویرگ های جدید، گردش خون جنبی نامیده           

می شود و قلب را قادر می سازد که در هر ضربان خون بیشتری را بیه                  

تمام عضالت بدن برساند عالوه بر این گلبول های قرمز خون در تیمیام               

بدن افزایش می یابد . پیاده روی باعث افزایش مقاومت بدن می شیود                

که از این طریث می توان به ناراحتی ها و فشارهای زندگی فایث آمید .                

در ا ر پیاده روی از تغییر شکل است وان های بدن جلوگیری به عیمیل               

 آمده و از پوکی است وان پیشگیری می نماید 

دویدن : عده ای از مردم تصور می کنند که دویدن یک ورزش میردانیه                 

است و فقط آقایان باید به انجام این ورزش مبادرت ورزند ، در حالی که            

هیچ دلیلی وجود ندارد که خانم ها را از انجام دادن این ورزش محیروم               

بمانند ، دویدن یکی از مفید ترین ورزش ها ست و در هیمیه سینییین            

امکان انجام آن وجود دارد بهتر است ابتدا با پیاده روی و بعد بیا قیدم                  

 های کوچک ولی سریع شروع کنیم . 

دوچرخه سواری : این ورزش عضالت پا را قوی می کند و اگر با سرعت                

انجام شود ، بنیه بدنی را نیز افزایش می دهد بهتر است این ورزش بیا                 

حرکات کششی همراه باشد زیرا، عضالت پا ها در ا ر دوچرخه سیواری            

س ت و سفت می شود این ورزش برای زیبا و تقویت ران ها و ساق پیا                 

 مو ر است .

 تنیس

این ورزش جهت تقویت ماهیچه های دست و پا ها می باشد بهتر است              

 با این ورزش تمرین های کششی را نیز انجام دهید . 

 نرمش های موزون

 حرکت شنا روی زمین با زانوا 

ابتدا روی زمین ب وابید ، پاها جفت و کامال کشیده و دست ها کیامیال           

زیر شانه ها باشند با فشار دست ها به زمین شانه را از زمین بلند کنیید                

و آن قدر باال بیاید تا آرنج ها کامال کشیده شود در این حالت ، دست ها 

 و زانو در تماس با زمین است سعی کنید بدن را صاف نگه دارید 

در مقابل دیوار ایستاده ا نیم متر از دیوار فاصله داشته باشید ک سیپیس                  

بدن خود را به کمک دست ها روی دیور قرار دهید ا حرکت باالنس بیا                 

استفاده از دیوار ک و ده  انیه در همان وضع بمانید این عمل را ده بیار                    

 انجام دهید . 

سپس کامیال   -3روی زمین بنشینید و پاها را روی زمین دراز کنید ، -3

روی پاها و زانوی خود خم شوید به طوری که سرتان به زانوها برسد در             

این حالت باید دستها روی مچ پاها قرار داشته باشد پنج  انیه در همین              

وضعیت باشید سپس به حالت اولیه برگردید این عمل را چنیدیین بیار        

 تکرار کنید . 

ابتدا روی زمین دراز بکشید زانوها خم و پاها را کمی از هم باز کنید        -0

کف دست ها را روی زمین بگذارید سپس عضالت شکم خود را منقبض          

بعد لگن خود را از زمین بلینید           -9کرده و عضالت باسن را جمع کنید ،       

کنید به طوری که ا تنه پای شما از زمین بلند شود ولی دست ها بیایید         

روی زمین باقی بماند تا ده بشمارید و بعد یک استراحت کوتاه و دوباره              

 این عمل را تکرار کنید . 



6 

استرس و افزایش سطح اضطراب در ورزشکاران بی شک می توانگد       

با برهم زدن تعادل روانی و تمرکز آنها ،اثرات منفی فیزیکی ونهایتا            

کاهش توان وقدرت تصمیم گیری ورزشکار برای انتخاب حگرکگت        

درست در حین مسابقه را به دنبال داشته باشدو به این ترتیب است  

که ورزشکار نمیتواند توانایی های خود را به صورتی موثر جگهگت              

 رسیدن به هدف را که همان پیروزی برحریف است به کار گیرد.

روانشناسان از جادوی موفقیت در ورزشکاران می گوونونو                  
تواند با عالئم فیزیکی یا روحی یا هر دو همراه داشته باشد، بیه                اضطراب می 

توان به عینیوان        این صورت که تعریث، تهوع ،نیاز به دستشویی و لرز را می           

عالئم فیزیکی در مقابل ، نگرانی ، فقدان تمرکز و عدم اعتماد به نفس را به                

 عنوان عالئم روحی اضطراب بشمار آورد .

در این مقاله عالوه بر اضطراب و افکار منفی رقیب ورزشی جو سالن مسابقه  

و هیاهو شعارهای تماشاگران و حتی صحبت های هیجانی میربیی حییین                

مسابقه می توانند تمرکز ورزشکار را م تل و او را عصبانی کند ؛ چنیانیچیه         

متأسفانه بعضاًدر برخی مسابقات صحنه های از زد و خورد بازیکنان دو تیم             

با یکدیگر را شاهد هستیم تا جای که گاهی جریمه های نقدی و محرومیت         

های مقطعی برای بازیکنان خاطی و یا تیم ها در نظر گرفته می شود.بر این    

اساس الزم است ورزشکاران و مربیان آنها بدانند که ورزشکار چیه میوقیع                

وچرا دچار هیجان می شود تا به این ترتیب بتوانند هیجانات را در مسیییر                 

 درست هدایت کنند .

با توجه به اهمیت کنترل اضطراب و افزایش سطح آرامش و اعتماد به نفس           

ورزشکار جهت ات اذ تصمیم های آنی مناسب در حین مسابقه و نیهیاییتیا                

پیروزی بر حریف است که امروزه دنیا بر استفاده از تکنیک های روانشناسی 

ورزشی در کنار آمادگی تأکید دارند و آن را یک ابزار قدرتمند در پیییروزی            

 ورزشکار به حساب می آورند .

 

 جای روانشناسان در ورزش انران کجاست ؟ 
در این راستا با یک روانشناس ورزشی همراه شدیم دکیتیر اللیه سیامیع                 

اروانشناس ورزشیک امیدوار است که فدراسیون ها ومربیان ورزشیی اییران       

هم نسبت به روانشناسی ورزشی دیدگاه مببتی داشته باشد و مییگیویید :                

خوب است که مربیان به استفاده از روانشناس در تیم ها تشویث شیونید و                 

حتی خودشان دوره های روانشناسی ورزشی را بگذرانند تا مبال بیدانینید               

جایی ممکن است ورزشکار دچار پیش تمرینی شده باشد و جیاییی هیم         

 انگیزه را از دست داده باشد 

او معتقد است که باید در نحوه برخورد با ورزشکاران تفاوت هیای فیردی                

آنها را نیز در نظر گرفت به عنوان مبال نباید تمرینات س ت برای همه ی               

ورزشکاران در نظرگرفته شود .البته او تأکید میکند کیه قیرار نیییسیت                    

روانشناسان ورزشی جای مربیان رابگیرند ،بلکه هدف آن است روانشناسان          

ورزشی تسهیل کننده کار مربیان و در کنار آنها باشند تا بهترین نتیییجیه                

 ممکن از کار ورزشکاران حاصل شود .

دکترسامع ؛ اقبال ورزشکاران حرفه ای در چند سال اخیر به استفیاده از                

مباحث روانشناسی را یادآر می شود و می گوید ، این سوال برای خود هم               

ایجاد شده که در شرایطی که از لحاظ جسمی به سطح از قهرمانی رسیده              

 اند ، اما چرا جاهای بدنشان با کمبود انرژی روبرو می شود ؟ 

او البته معتقد است که اوضاع امروز ورزش ایران در استفاد از روانشناسیان             

ورزشی حتی در مقایسه با سال گذشته بهتیر اسیت ایین گیراییش در                     

ورزشکاران حرفه ای قهرمانی بیشتر است.هر چند مشاهده می شیود کیه               

خود ورزشکار به کلینیک های روانشناسی مراجعه می کند و از میبیاحیث               

 روانشناسی استفاده می کند . 

از تجسم موفقیت در ذهن تا حصول موفقیت در دنیای واقویوی             
روانشناسان همواره ااتلقین مببت ککو ااتجسم و تصویر سازی موفقییتکک                  

را از مو رترین تکنیک ها برای رسیدن به موفقیت در دنیای واقعی قلمداد              

می کند .تلقین پذیری یکی از ویژگی های انسانی است و تأ یر فوق العاده               

ای دارد . البته باید یادمان باشد که تلقین به تنهایی قدرتی نیدارد میگیر                   

اینکه ما قلبًا قبولش داشته باشیم . در این زمینه می توان به عنوان نمونیه              

موزیسین ناشنوای معروف اشاره کرد که علی رغم از دسیت      “  بتهوون” به  

دادن شنوایی توانست با کنار هم نشاندن نت ها و در آمی تن نوای سازهیا              

همچنان نام خود را در فهرست نامدارترین موسیقی دانان حفظ کند ، ییا               

در همه دنیای ورزش می توان به دو و میدانی کارانی اشاره کیرد کیه بیا              

وجود معلولیت از ناحیه پا ، عناوین قهرمانی زیادی را در کارنامه خود  بت         

من « کرده است از این دست مبال های زیادی است که افراد با باور قلبی               

در زندگیشان معنا می شیده ، اسیت             »بهترین«به آنچه که       »می توانم 

 دست یافته اند .

بی شک اینها همان آدم های هستند مانند من و شما پس الزم است بای                

 یا همان          » تلقین مببت  »نزدیک شدن به هدف 

را بشنایسم و راهکارهای نهادینه کردن آن را فیرا        »  تجسم موفقعیت   «  

 گیریم . 

 تلقین مثبت در دنیای ورزش 
 با تمرین ذهنی ، جسم و روان تان را با هم تطبیث کنید .  

دکتربهروز قربانزاده ادکترای رفتار حرکتیکدر تعریف تلقیین میبیبیت و                 

چگونگی تقویت آن در افراد م تلف می گوید : تلقین مببت بیرای هیمیه              

سبیب میی     »  تلقین مببت « یا همان      »تمرین ذهنی  «آدمها مفید است    

شود افراد بتوانند جلوی افکار منفی را بگیرند ؛ چرا این خاصیییت ذهین                  
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انسان است که منفی را بیشتر از مببت جیذب میی کینید بینیابیرایین                        

اسیت میتیأسیفیانیه          »ذهن مببت«الزمه برخوردار شدن از یک  »تمرین«

 بسیاری از آدم ها اصالً سراغ آن نمی روند و از آن استفاده نمی کنند .

در دنیای ورزش هم مهم است که ورزشکار در کنار یادگیری شییوه هیای                

م تلف تمرکز چگونگی توقف افکار منفی و تمرکز بر افکار مببت را نیز یاد               

بگیرد و از دید روانشناسان ورزشی بسیار مهم است کیه ورزشیکیار هیر                   

موقیعت را به دیدمببت نگاه دارد و اعتقاد داشته باشد که موفث خواهد بود              

تصور کنید در محوطه جریمه ایستاده اید یک پرتاب آزاد دارید که برد ییا                

باخت شما را رقم خواهد زد در این لحظه چه افکاری از ذهن شیمیا میی                 

 گذرد؟

این پرتاب را از دست خواهم داد فاصله زیاد است در موقیعت بیدی قیرار                  

دارم و .... بی تردید در چنین شرایطی تمرکز شما تنها بیر روی حیلیقیه                

 ن واهد بود و بالطبع شانس شما برای موفقیت بسیار کاهش می یابد .

در مجموع روانشناسان بر این باورند که فرد باید به کاری تجسم کند قلیبیاً          

تمایل داشته باشد و با اعتقاد راسخ به آن عمل کند و تنها در این صیورت                  

موفیث   »تجسم مببت«  »تلقین مببت   «است که می توان گفت در تمرین        

 می شود .

به عنوان قیرار    »  تلقین مببت «دکتر قربان زاده با اشاره به این موضوع، از      

دادن ذهن در مببت ترین حالت ممکن است یاد می کند و می گوید : در        

تلقین مببت با وجود مشاهده ویژگی های بد یک اتفاق ، اما برداشت هیای               

مببتی از آن رویداد می شود ؛ مباًل ورزشکار شکست در یک مسابقه را بیه              

معنی از دست دادن نمی بینید . بلکه آن را به شکل تجربه ای در نظر میی                  

 گیرد که می توان در موقیت های دیگر از آن استفاده کرد.

اومعتقد است که تمرین ذهنی یا همان  تلقین میبیبیت در ورزشیکیاران                   

واکنش های ذهن و بد را بهبود می ب شد ومیان روان و جسم  انطباق بیه     

وجود می آورد دکتر همچنین میگوید :تمرین ذهنی خیودآگیاهیی فیردرا                

ارتقاءداده و تمرکز و اعتماد به نفس ورزشکار را افزایش میدهد و نهایتًا بیا                

 کاهش اضطراب ورزشکار ،بهبود مهارت های وی را به دنبال دارد.

 

 تمرکزروی اشتباهات گذشته ممنوع!
روانشناسان ورزشی همچنین معتقداند که یادگرفتن روش جمع کردن فکر          

ومببت اندیشی نیازمند تمرین است ودر این راه ورزشکاران نیبیایید روی                

خطاهاواشتباهات گذشته تمرکزکرده یا مدام یکی ازموفیقیعیییت هیاییش               

راتجسم کند،بلکه الزم است تمام موفقیت های خوب را به کار گیرند؛مبیال             

مسابقه ای را تجسم کنند  که با وجود حقه های حریف و اشکال تیراشیی                  

داور باز هم نتیجه خوبی گرفته اند.این چنین تمرین های ذهینیی بیاعیث                  

آرامش ورزشکاران در شرایط م تلف شده و اعتماد به نفس آنها را باال میی         

برد.آنها همچنین تاکید دارند که تا یرٍ ااتمرین ذهنیککدر زمیان آرامیش                  

بیشتر است ودر این بار به کارگیری روشهای م تلف رییلیکیسیییشین را                 

 پیشنهاد میکنند.

دکتر سامع هم در این باره تاکید میکند که معموالً تمرینات ذهنی باید بیا       

تمرینات آرامیدگی ذهنی اریلکسیشنکهمراه باشد. به این ترتیب وقتی کیه        

ورزشکار از تمرین بازگشته و می واهد به تمرین ذهنی بپردازد،باید قبل از             

آن ریلکسیشن داشته باشدکه البته برای این موضوع فنون م تلفی وجیود          

 دارد.

او در این باره به کار گرفتن شیوهای تلفیقی ریلکسیشن  و یوگا را میورد                  

اشاره قرار میدهد و میگوید:هدف از ریلکسیشن آن است کیه تیک تیک                   

اعضای بدن ورزشکار در سطحی از آرامش قرار گیرد و اظطراب های طیول              

تمرین را از طریث سفت و شل کردن عضالت از بدن خارج کنند.پس از آن                

 ورزشکار میتواند تمرینات ذهنی را انجام دهد.

دکتر سامع همچنین در توضیح شیوه تمرینات ذهنی بیرای ورزشیکیاران               

میگوید:شیوه تمرینات ذهنی بسته به شرایط ورزشکار متیفیاوت خیواهید                

بود .اگر ورزشکار در فصل مسابقه قرار داشته باشد بهتر است که تمرینیات                

باتمرکز بر روی شرایط مسابقه انجیام       37تا39ذهنی اش را هرشب به مدت       

دهد.اگر هم در فصل مسابقه نبوده و درطول تمرین باشیدبیازهیم شیییوه                  

تمرینات ورزشکار متفاوت خواهد بود؛یعنی در این شرایط ورزشکار باید بیر            

 روی افزایش مهارت یا بهبود یک مهارت متمرکز شود.

 

 و کالم آخر....
در هر حال مجددًا این نکته را یاداوری میکنیم که ورزشکار مییتیوانید بیه              

هدف خود دست یابد که رسیدن به موفقیت را باور داشته باشد .در غیر این 

صورت حتی اگر فردی توانای رسیدن به هدف را داشته اما اعتیقیادی بیه                 

رسیدن نداشته باشد،بی تردید در مسیر مبارزه به بن بست برخورد خواهید             

کرد ،در مقابل،در سایه اعتماد به نفس مناسب در کنار آمادگی جسیمیانیی          

کافی،فرد میتواند حتی وقتی که روند مسابقیه بیه دلی یواهیش پیییش                    

 نرود،روحیه خود را حفظ کرده وبا اشتیاق و تالش برای پیروزی بجنگد.

در شرایطی که ااتجسم خالقککوااتمرین ذهنیککبه کتب علمی راه یافیتیه              

وحرف های زیادی برای گفتن دارند،شایسته است که اساتید و میربیییان               

ورزشی در کنار پرورش جسم ورزشکاران به پرورش روان آنها نییز تیوجیه                

کرده و جهت  هماهنگی جسم و روان و مقوله ااروانشناسی ورزشککبیییش     

از بیش توجه کنند؛مبحبی که شاید تاکنون چندان مورد توجه اساتییید و               

 مربیان ورزشی ما نبوده است.



8 

روزی روزگاری در چنان مرتبه عالی قرار داشت کوه          ” پهلوانی  “  و“  پهلوان” 

سان آئین ها ومناسب دننی، حرمتشان می داشتن . ق رشان آنق ر گراموی             

بودکه هرکوی و برزنی به افتخار پهلوان نور دن ه اش شناخته ش  و رنو                 

کرد و پهلوانی بویو          ورونق می نافت.آن روزها کسی ))دوپین (( نمی           

ازآنکه به زور و بازو و ق رت بر زمین افکن ن حرنف محک بوخوورد بوه                  

رفتارومن  ومرام قهرمانی ونام آوری در می ان اخالق و جوانمردی بوه             

 تجربه می نشست .

سکه مردانگی آن روزها به نام موال علی ) ع ( ضرب می ش  و انن چنویون                

بود که پهلوانان نمی مردن  ... امروزه اما دامان ورزش حتی رشته کشتوی                 

نیز که اصلی ترنن ورزش پهلوانی انرانیان است هر چن  می ود و انگوشوت               

 شمار ، به انن افسون پهلوان ک  آلوده ش ه است....

دکتر رضا سعیدی امت ص  پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدک از              

میزان رواج دوپینگ در ورزش کشتی می گوید :اظهار نظر در میورد شیییوع                   

دوپینگ در هر ورزش مربوط به آمار مببت مواردی اسیت کیه میورد تسیت               

 دوپینگ قرار گرفته اند .

با توجه به اینکه آمار به طور رسمی اعالم نمی شود و در طبقه بندی، آمیار و                   

ارقامی م فیانه محسوب می شود ، ولی میزان شیوع دوپینگ در رشته ورزشی             

کشتی به نسبت ورزش پرورش اندام کمتر بوده و در مقابل ، به نسبت رشیتیه      

والیبال بیشتر بوده . از زمانی که موضوعاتی مانند شهرت و مسائل اقتصادی بیا           

ورزش قهرمانی عجین شده است ، موضوع دوپینگ نیز وارد ورزش قهیرمیانیی               

شده است و به خاطر موضوعاتی مانند کسب شهرت و یا رسیدن به انتفاع مالی     

، ورزشکاران بیشتری به دوپینگ روی آورده اند و بیشترین انگیزه برای گرایش    

 به دوپینگ را نیز همین گزینه ها تشکیل می دهند .

وی درباره نوع دارو های مورد مصرف در این رشته اظهار می کند : در رشیتیه        

ورزشی کشتی ، بیشترین موادی که میورد اسیتیفیاده قیرار میی گیییرد .                        

استروئیدهای آنابولیک و آندروژنیک ، تستسترون و نادرولون است کیه دییده              

شده بیش از دیگرموارد مشابه ازجانب ورزشکاران مورد استیفیاده واقیع میی                 

شوند.محرک هانیز ازدیگر موادی هستند که با همین هدف مورد مصرف سیوء              

قرار گرفته و در درجه بعدی مکمل هایی آلوده به متیل هگزانامی طبقه بنیدی            

 می شود . 

البته ما در ایران تاکنون دوپینگ خونی بیدیین           

معنی که ورزشکاری خون خود ییا ورزشیکیار            

دیگری را به خود تزریث می کنید ، مشیاهیده            

 نکردیم . 

سعیدی به اعتیاد آور بودن بعضی از این دارو ها          

نیز اشاره نموده است : مدت زمانی که مواد بیر             

روی بدن تأ یر می گذارند،     

در دارو هیای می یتیلیف          

متفیاوت اسیت . ا یرات           

استروئیدیهای آنابولیک و    

آندروژنیک تا چند ماه در      

بدن باقی میماند . برخی از     

له دوپینگ محیسیوب      دارو ها مانند محرک و م در ها که در مسابقات به منز           

می شوند، اعتیادآور هم هستند،ولی برخی داروها هستندکه اعتیاد آور نبوده و    

ایجاد وابستگی نمی کنند ولی عوارض آنها در بدن ورزشکار بر جا می ماند که       

 بعضاً ممکن است قابل جبران نباشد .

در برخی مواقع هم دیده شده که به ورزشکار داروهای تلفیقی داده می شیود       

و ورزشکار تصور می کند دارو نیروزا استفاده نموده است و این میوضیوع بیه                  

 صورت روانی در ورزشکار تا یر گذاشته و عملکرد بهتری از او بروز می کند .

این کارشناس ورزشی از زمان تست دوپینگ در کشتی نیز این چنین خیبیر                

می دهد: به طور معمول در ایران ، تست دوپینگ از طیرییث ادرار گیرفیتیه                      

شود به تازگی درمسابقات مهم تست خون نیز در دستور کار قرار گیرفیتیه               می

 است . 

وی از فشار این رشته ورزشی گفته و توضیح می دهد که دلیل قانع کننده ای        

برای انجام دوپینگ از سوی ورزشکاران نیست : فشیار ورزش کشیتیی بیه                    

ورزشکار می تواند یکی از علل گرایش وی به دوپینگ شود ولی دلیل قیانیع                  

کننده ای برای کمیته مبارزه با دوپینگ نیست و سنگین بودن فشار کشیتیی               

عاملی برای توجیه دوپینگ ورزشکاران ن واهد بود، زیرا ورزشهای سنگین تیر        

از کشتی مانند دوچرخه سواری جاده ای، شنا .. نیز ورزش های سنیگییینیی                    

هستند .در ورزش کشتی ، ورزشکار با استفاده از یک مشاور صحیح تغذییه و                

بهره گیری از مکمل های مجاز در مقدار توصیه شده از طرف مت ص  ، میی          

 تواند بر بار ورزش فائث آمد .

دکتر سعیدی پیامدهای استفاده از دارو های نیروزا را گوشیزد کیرده و بیه                   

ورزشکاران توصیه کرده : استفاده از داروهای نیروزا غیر مجاز ، تبیعیاتیی بیه           

دنبال دارد : ضرر رساندن به بدن ورزشکار ، دور افتادن از ورزش جوانمردی ،                

و در صورت مببت بودن تست ورزشکار ، محرومیت از میدان هیای ورزشیی،                

تبعاتی هستند که هرگز گوارا نبوده و قطعًا هیچ ورزشکاری نباید بیه دسیت               

 خود به استقبال آنها برود.

دکتر سعیدی در پایان به اهمیت یادگیری مسائل مربوط با حوزه دوپییینیگ        

برای ورزشکاران و مربیان اشاره می کند : نکته ای که            

ورزشکاران باید مورد توجه قرار دهند ، بحث آموزش و       

یادگیری مسائل مربوط با دارو های نیروزا است . اگیر           

مربیان و ورزشکاران داروها  و میزان مجیاز و سیاییر               

اطالعات آنهارا بدانند از بروز هیر گیونیه مشیکیلیی                 

 جلوگیری خواهد شد .
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  آیا مصرف باالی نوشابه تاثیر منفی در افزایش فشار خون دارد؟

 خطرات مصرف نوشابه تاثیر نوشابه روی بدن
باا فشاار خاون بااال            ادیتاثیرات بسیار مضر و خطرناکی از سوی فشار خون باال متوجه بیماری های قلب و عروق می باشد.میزان خطر حمله قلبی و سکته مغزی برای افر        

فشاار خاون افاراد باا نا ام                نیمنسبت به افراد دیگر بیشتر بوده.دانشمندان اروپایی و آمریکایی نشان داده اند که بابت هر بطری نوشابه با میزان شکر باال که مصرف میک 
 خاصی رو به باال می باشد.

 

 تاثیر نوشابه شکر دار بر هضم درست غذا 
ش فشاار خاون       خطرنااکای در افازایا         یکی از عوامل مهمی که در مصرف نوشابه بین افراد جامعه مرسوم شده، تسریع در هضم غذا توسط نوشابه میباشد که این عامل    

طبایاعای و سااهام باه             ای انسان است .یا اینکه از نوشابه به عنوان نوشیدنی آرامش بخش استفاده میکنند که این هم عامل مخربی بوده و توصیه میکنیم از نوشیدنی ه    
 جای نوشابه استفاده شود.

 

 آیا میتوان پوکی استخوان را به مصرف باالی نوشابه نسبت داد؟
حکام استخوان هاای  استباید در ن ر داشته باشیم که یکی از عوامل مهم در غذاهای مصرفی ما وجود کلسیم می باشد که ما نیازمند جذب کلسیم به بدن هستیم تا به        

ود باه خاودی       ی خا   بدن کمک کند اما مصرف مداوم نوشابه در جذب کلسیم به بدن اختالل و مشکل به وجود می آورد و به تدریج باعت فرسایش استخوان ها و شاکاساتاگا          
 استخوان ها را به دنبال دارد
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برابر بیشتر از افراد غیر سیگاری در معرض خطر ابتال بیه               0 افراد سیگاری   

 نوعی سرطان پوست اپوسته پوسته شدن،برجستگی روی پوستکقرار دارند.

 فساد دندانها  

مرتبه بیشتر از افراد غیر سیگاری در معرض خیطیر از        3/ 7 افراد سیگاری   

 دست دادن زودرس دندانها هستند.

 پوکی استخوان 

ترین گازهای سمی در خروجی اگزوز اتومبیل      منواکسید کربن یکی از اصلی    

و دود سیگار است، میل ترکیبی این گاز با خون بسیار باالتر از اکسیییژن                

است. این گاز باعث کاهش قدرت عمل اکسیژن در خون افراد سیییگیاری                 

 شود. درصد می 37 ای تا  حرفه

های افراد سیگاری تراکم خود را از دست داده و به راحتی شکسته      است وان

شود همینطور زمان التیام یافتن و جوش خوردن آنها پس از شکستگیی       می

 کند. درصد افزایش پیدا می 19 تا 

 بیماریهای قلبی

هزار نفیر   099 بیماریهای قلبی ی عروقی ناشی از استعمال دخانیات بیش از    

رود استعمال دخانیات باعث  را در سال در کشورهای توسعه یافته از بین می

افزایش ضربان قلب، باال رفتن فشار خون، افزایش خطر ابتال به فشار خیون              

 شود. باال و گرفتگی عروق و نهایتا ایجاد حمله قلبی و سکته می

 زخم معده:

آورد؛    استعمال دخانیات مقاومت معده را در برابر باکتریهیا پیایییین میی                

همچنین باعث تضعیف معده در خنبی سازی اسید معده و مقاومت در برابر   

آن بعد از غذا خوردن و بر جای ماندن باقیمانده اسید در معده و در نتیجیه     

 شود. ت ریب دیواره آن می

 تغییر رنگ انیشتان

قطران موجود در دود سیگار در ا ر استعمال مستمر دخانیات روی انگشتان 

 شود. ای مایل به زرد می و ناخنها جمع شده و باعث تغییر رنگ آنها به قهوه

 سیگار ومضرات آن
نتایج تحقیقات حاکی از آن است چنانچه افراد در سنین نوجوانی شروع به             

درصد موارد سیگیاری شیدن در ایین             59 کشیدن سیگار کنند ابیش از       

سال یا بیشتر به این عمل ادامه بدهینید            09 افتدک و مدت       مرحله اتفاق می  

وجه در زنیدگیی سیییگیار            افرادی که به هیچ   .سال زودتر از    07 تا    09 بین  

 اند، خواهند مرد نکشیده

تنها سرطان ریه یا بیماریهای قلبی پیامدهای استعمال دخانیات نیییسیت        

ای از مسایل و مشکالت بهداشتی در ارتباط با مصرف میواد               بلکه مجموعه 

تواند به لحاظ شرایط جسمانی و مقاومت ایمینیی    دخانی وجود دارد که می    

 کند، که برخی از آنها عبارتند از: در افراد سیگاری بروز می

 از دست دادن موها:

با تضعیف سیستم ایمنی افراد سیگاری در ا ر مصرف مواد دخانی، بدن این       

شود که  می »لوپوس اریتماتوز«افراد مستعد ابتال به انواع بیماریها از جمله         

در دهیان،          تواند عامل از دست دادن موها، ایجیاد زخیم       این بیماری می  

 ها شود. های پوست روی صورت، سر و دست جوش

 آب مروارید
درصد بیش از افراد دیگر در معرض ابتال به آب مروارید،             49 افراد سیگاری   

 کدر شدن عدسی چشم و ممانعت از عبور نور و در نهایت نابینایی هستند.

 چین و چروک
های انعطاف دهنده پیوسیت      استعمال دخانیات باعث از بین بردن پروتئین    

ومحدود کیردن جیرییان        Aشود؛  همچنین باعث تحلیل بردن ویتامین       می

 گردد. خون در عروق پوست می

های ریزی در  پوست افراد سیگاری خشک و دارای خطوط و چین خوردگی    

 اطراف لبها و چشمهاست.

 ضایعات شنوایی

برابر بیش از افراد غیر سیگاری به عفونت گوش میییانیی              9 افراد سیگاری   

 شوند. دچار می

 سرطان پوست
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 سرطان رحم و سقط جنین

تواند باعث افزایش خطر زاییمیان         استعمال دخانیات در دوران بارداری می     

نوزاد با وزن کم و بروز مسایل بهداشتی در آینده شود سقط جینییین در                

 برابر بیشتر است. 9 تا 0 مادران سیگاری 

 تغییر شکل دادن سلولهای جنسی در مردان

استعمال دخانیات باعث کاهش تعداد اسپرم و کاهش جریان خون در آلت 

شود. ناباروری جنسی در        تناسلی مردان و ناتوانی جنسی در این افراد می        

 تر از افراد غیر سیگاری است. مردان سیگاری نیز متداول

 سرطان

عنصر سرطانزا در دود سیگار وجود دارد احتمال سرطان رییه   49 .بیش از    

 مییرتییبییه بیییییشییتییر از افییراد غیییییر سیییییگییاری اسییت                       00 

طبث تحقیقات بی شماری که انجام شده است در صورت ادامه استعیمیال        

دخانیات توسط افراد سیگاری، احتمال مبتیال شیدن آنیهیا بیه انیواع                    

برابیرک،     05 تا    0  های دیگر از قبیل زبان، دهان، غدد، بزاق و حلث ا             سرطان

بیرابیرک،       39 تا    1 مرتبهک، مری ا   30 مرتبه بیشترک، گلو ا 0 سرطان بینی ا 

برابرک، آلت تناسلی   7 برابرک، کلیه ا   9 تا  0 برابرک، معده ا   31 تا    39  حنجره ا  

مرتبیهک وجیود       0 تا  7 برابرک مقعد ا   7 تا    0  برابرک، لوزالمعده ا      9 تا    0  مرد ا  

 دارد.

 

 سیگار و ورزش

برای ترک سیگار تمرینات ورزشی قطعا به شما کمک خواهد نمود چراکه            

فعالیت زیاد باعث میشغیول نیگاه داشتن ریه ها و از بین بردن مییل بیه                 

سیگار می گردد. از لیحیاظ جیسیمانی هم احساس بهتری خواهید یافت.            

این احساس به عنوان یادآوری کننده خوبی برای مییزایییای سیییگیاری             

 نبودن به شما خدمت خواهد کرد.

 ورزش می تواند نقش مهمی در ترک سییار داشته باشد
پژوهشگران علوم پزشکی عنوان کردند که نتایج تحقیقات نشان داده است 

افراد سیگاری که به طور منظم و مداوم ورزش می کنند، در ترک سیگیار               

 .موفث ترند

محققین می گویند این بررسی ها حاکی از این بود که احیتیمیال تیرک                  

سیگار در سیگاری هایی که ورزش می کنند، نسبت به آنهایی که ورزش              

 .برابر است 0نمی کنند 

مت صصان معتقدند که ترک سیگار موجب افزایش سطح اسیتیرس میی              

شود و از آنجایی که ورزش نقش مهمی در کاهش استرس دارد، می تواند              

 .یک عامل کمکی مو ر برای افرادی باشد که در حال ترک سیگار هستند

ورزش های مناسب برای این افراد عبارتند از: دو، دوچرخه سواری، شینیا،    

 99تیا     09تنیس و حتی پیاده روی. به این افراد توصیه می شود حداقل              

 .بار در هفته داشته باشند 7تا  9دقیقه ورزش، 

عروقی مبتال هستنید، الزم        -افراد سیگاری که به عوارض تنفسی یا قلبی       

 .است قبل از شروع برنامه ورزشی حتما با پزشک مشورت کنند

 کند ورزش میل به نیکوتین را در افراد سییاری سرکوب می

دریافتند که انجام فعالیت منظم ورزشیی،  “  اکستر” محققان دانشگاه   

 وهمچنیندهد. میل به نیکوتین را در افراد سیگاری به شدت کاهش می

شده ارتباط بین فعالیییت        های بالینی انجام    در آزمایش “  رویترز” به گزارش   

ورزشی و کاهش میل به سیگار در افراد سیگاری مورد بررسی قرار گرفتیه              

 است.

فرد سیگاری خواسته شد تا به مدت چند دقییقیه             399در این آزمایش از     

روی تند داشته باشند. پس از انجام آزمایش اکبیر             سواری یا پیاده    دوچرخه

 آنها هیچ تمایلی به کشیدن سیگار نداشتند.

دهد که اگیر بیرای افیراد سیییگیاری                همچنین این تحقیقات نشان می  

نیک، سینما یا بازی درنظر گرفیتیه       های تفریحی مانند رفتن به پیک       برنامه

 شود، تمایل آنها به سیگار کاهش می یابد.

 

 

 آنا می انستی های سیگاری
درصد سیگاری های جهان در کشیورهیای در حیال        19آیا میدانستید که 

 توسعه زندگی می کنند ؟

کیلوگرم مواد افزودنی     5تا0آیا میدانستید که در کشورهای صنعتی روزانه        

 وارد بدن انسان ها می شود ؟

روز دیرتر از افیراد عیادی           1آیا میدانستید که سیگاری ها موقع بیماری        

 خوب می شوند ؟

 دهد ؟ ها را کاهش می آیا میدانستید که سیگار حجم اکسیژن ریه

 عنصر سرطان زا دارد ؟ 49هزار ماده سمی و  4آیا میدانستید که سیگار 

دقیقه از عمر انسان میی     77آیا میدانستید که مصرف هر یک نخ سیگار ،  

 کاهد ؟

برابر غیر سیگاری ها احتمال ابتیال بیه      0آیا میدانستید که افراد سیگاری      

 زخم معده را دارند ؟

بیه   0997آیا میدانستید که میزان کل تولید برگ تنباکوی جهان در سال      

 میلیون تن بالغ میگردد ؟ 091

آیا میدانستید که روزانه هشت تا ده هزار نفر از نوجوانان در جهان کشیدن 

 کنند ؟ سیگار را آغاز می

 4۰999آیا میدانستید که استعمال سیگار در زنان باردار سبب مرگ تقریبا     

 نییییییوزاد در سییییییال مییییییی شییییییود ؟                                 

تر از مصیرف میواد             آیا میدانستید که دود سیگار موجود در محیط بیش        

 هییای کییودکییان نییقییش دارد؟          قیینییدی در پییوسیییییدگییی دنییدان        

 37آیا میدانستید که درآمد ساالنه یک کارخانه سیگار آمریکایی معیادل             

 سییییال فییییروش نییییفییییت ایییییران اسییییت ؟                              

نوع ماده با آ ار آنیتیی ژنیی،         4۰999آیا میدانستید که دود سیگار حاوی  

 جهش زایی و سرطان زایی، دارویی و ضد سلولی است ؟

میلیارد نخ سیگار در سراسر جهان خرییداری          37آیا میدانستید که روزانه     

تریلیون نیخ در       70میلیون نخ و یا  39میشود، به عبارت دیگر هر دقیقه       

 سال ؟

http://www.pezeshk.us/?p=29620
http://pezeshki2.persianblog.ir/post/550/
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کشید و      انیه یک نفر را می      1آیا میدانستید که مصرف مواد دخانی در هر         

 هزار مرگ روزانه در پی دارد ؟ 39میلیون مرگ و یا حدود  4ساالنه 

میلیون قیربیانیی در          39دخانیات سالی     0909آیا میدانستید که تا سال      

 میلیون آن در کشورهای در حال توسعه است؟ 5جهان خواهد داشت که 

آیا میدانستید که سیگار کشیدن خطراتی وخیم برای سالمت مادر و جنین      

تواند باعث زایمان زودرس، وزن کم هنگام تولد و میرگ    کند و می    ایجاد می 

 ناگهانی نوزاد شود ؟

آیا میدانستید که در افرادی که فشارخون یا کلسترول باال دارنید، مصیرف            

 برابر افزایش میدهد؟ 0سیگار احتمال مرگ را به 

سال زودتر از افیراد       7-1آیا میدانستید که افراد سیگاری به طور متوسط         

 غیر سیگاری ادر شرایط یکسانک، جان خود را از دست می دهند ؟

تر از مصرف مواد قندی   آیا میدانستید که دود سیگار موجود در محیط بیش

 هییای کییودکییان نییقییش دارد؟                در پییوسیییییدگییی دنییدان          

قلبی و سرطان ریه در افراد سیگاری که در             آیا میدانستید که خطر بیماری    

تیر از       درصد بیییش     07خانه در معرض دود سیگار اطرافیان خود هستند،         

 دیگران است ؟

 099آیا میدانستید که آمار افراد سیگاری در دنیا حدود یک میییلیییارد و                

میلیون نفر آنها شهروندان کشورهای در حیال            199میلیون نفر است که     

 توسعه هستند ؟

آیا میدانستید که بر طبث ت مین دپارتمان تحقیث اقتصادی و کشیاورزی            

 مصرف شده است ؟ 0930بیلیون نخ سیگار در سال  7آمریکا متجاوز از 

قلبی و سرطان ریه در افراد سیگاری کیه              آیا میدانستید که خطر بیماری    

تر از     درصد بیش   07در خانه در معرض دود سیگار اطرافیان خود هستند،          

 دیگران است ؟

آیا میدانستید که نیکوتین ماده مو ر و اصلی توتون و جزء کوچکی از دود              

ماده سرطان زای دیگر نیز در دود سیگار وجود           49سیگار است و بیش از      

 دارد ؟

آیا میدانستید که طبث اطالعات منتشره توسط سازمان جهانی بهیداشیت            

مییلیییارد     099میلیارد دالر درآمد کمپانی های دخانیات         999سالیانه از   

 دالر آن سود خال  می باشد ؟

آیا میدانستید که پنجاه درصد از زنان سیگاری که ب اطر مضرات سیگیار             

 جان خود را از دست میدهند بر ا ر حمله قلبی میباشد ؟

آیا میدانستید که سیگار کشیدن فقط باعث سرطان نیست بلکه بییمیاری             

 هیییای زییییادی نیییییییز نیییاشیییی از آن میییییییشیییود ؟                         

نفر بعلت عوارض سیگار در        09۰999آیا میدانستید که سالیانه نزدیک به       

 ایران فوت می کنند ؟  

 

 آنچه روحت را پریشان ساخته سیگار توست

 عمر شیرینت به پایان ساخته سیگار توست

 گر چه در سیمای تو چین و شکن انداخته

 غصه هایت را دو چندان ساخته سیگار توست

 بار ها در آرزوی ترک آن همت کنی

 آنچه از تو ، سست پیمان ساخته سیگار توست

 دشمن دیرینه ای که با گذشت سال ها

 قلب و مغزت را هرآسان ساخته سیگار توست

 سکته و سرطان و ده ها گونه امراض بدن

 در وجود تو نمایان ساخته سیگار توست

 از دهانت بوی سیگار و لباست بوی دود

 دوستانت را گریزان ساخته سیگار توست

 جان و مال و وقت خود را می دهی بر باد تو

 آتش اندر خویش پنهان ساخته سیگار توست

 سرفه های نا گوار و خس خس سینه وفور

 آنچه ویران این گلستان ساخته سیگار توست

 ار چه آتش بر نیستان جوانی می زند

 خانه عمر تو ویران ساخته سیگار توست

 پند بشنو از زبان شاعران روزگار

 شمع محفل را پریشان ساخته سیگار توست



 خیلی غلطه 
 وقتی ازم می پرسه: چی می خونی؟

 می گم : تربیت بدنی
 می گه : چی؟!

 می گم: تربیت بدنی
 می گه: مگه تربیت بدنی رو هم می خونن؟

 می گم: َپ َن َپ می خورن
 می گه: بابا دلت خوشه ها با این رشته...تربیت بدنی هم شد رشته آخه...

 می گم: آخرین بار کی رفتی دکرت؟
 می گه: هفته ی پیش
 می گم: واسه چی؟

 می گه: واسه نفس تنگیم
 می گم: خب دکرت چی گفت؟

 می گه: چه ربطی داره دکرت چی گفته
 می گم: حاال تو بگو دکرت چی گفت؟

می گه: گفت اگه از بچگی ورزش می کردی هیچ وقت االن از نفس تنگی رنج منی بردی آقا...قلبت ضعیفه...باید 
تقویت بشه...فالن قرص رو فالن ساعت خبور...روزی نیم ساعت پیاده روی تند کن...وزنت زیاده...باید کمش 

 کنی...سعی کن فعالیت بدنیت رو زیاد کنی...اگه می تونی یه ورزشیو شروع کن...
 می گم: خب اینم از جوابت

 می گه: تو که هنوز جواب ندادی
 می گم: دکرت گفت!

 می گه: خب که چی؟
 می گم: هیچی!

می گه: حاال تو می تونی چندتا مترین هبم بدی تا هم وزمن رو کم کنم هم قلبم تقویت بشه...راستی غذا چی 
 !!!خبورم؟

 بهروز بهشتی )جَک لی(
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تقریبا تمام افرادی که به نوعی فعالیت جسمانی بخشی از سبک                        
زندگی شان را تشکیل میدهد ،دائما تحت تاثیر تبلیغات                                                                                     
مصرف مکمل های ویتامینی و مواد معدنی قرار میگرند.                                               
متولیان این تبلیغات چنین القا میکنند که کلیه                                                                                                                                        
ورزشکاران،چه کسانی که در سطح  ملی فعالیت دارند وچه                                          
ورزشکارنی که به صورت تفریحی در آخر هفته فعالیت                                                                                       
میکنند،در معرض خطر کمبودهای  تغذیه ای و متعاقب آن                           

 اختالل در عملکردو سالمت هستند
نظرسنجی از ورزشکاران نشان می دهد که این تبلیغات                                                                                      
توانسته است میزان شیوع مصرف مکمل های ویتامینی و                                                                    
ومواد معدنی را افزایش دهد . برآوردها نشان می دهد که بیش                  

درصد ورزشکاران حرفه ای و بانوان ورزشکار در رشته                                                   05از      
درصد مردان غیر ورزشکار  از مکمل های                05های استقامتی و      

ویتامینی و مواد معدنی استفاده می کنند و همچنین استفاده                                      
روزانه از مکمل های ویتامینی و مواد معدنی در بین                                                                                                                          

درصد زنان      33درصد مردان و          05گروههای دیگر ورزشکاران )         
 ورشکار دبیرستانی و دانشگاهی ( شیوع پیدا کرده است . 

تنایج حاصل از بررسی آزمون تغذیه وسالمت ملی بین سالهای                                           
نشان می دهد بخش قابل توجهی از زنان و مردان از                                             6795ـ        6795

مکمل های ویتامین و مینرال استفاده می کنند. طرفداران                                 
این مکمل ها بر این باورند که مصرف روزانه این مکمل ها                                         
می تاود باعث افزایش سطح عملکرد ورزشی فرد شده و به                                                                    
عنوان یک منبع انرژی و پیشگیری کننده از آسیب و بیماری                               
مورد استفاد قرار گیرد . البته شواهد عملی برای اثبات این                                                     
ادعا وجود ندارد که فعالیت جسمانی بتواند سطح نیاز به مواد                                
معدنی و ویتامین ها را افزایش دهد . در هر صورت با مصرف                                     
انواع گروه های غذایی در روز این نیاز مرتفع می شود . افراد در 
معرض خطر کمبود مواد معدنی و ویتامین کسانی اند که با                            

کمبود دریافت انرژی مواجه باشند . این افراد در معرض خطر                                                            
 کمبود ویتامین و مواد معدنی قرار می گیرند .

هر چند مواد معدنی و ویتامین ها می توانند وضعیت تغذیه ای فرد                              
در معرض کمبود را بهبود بخشند ولی باز هم شواهد علمی برای                                                               
بهبود عملکرد ورزشی پس از مصرف آنها وجود ندارد. افزایش                                                                     
مصرف انرژی همزمان با رعایت کردن اصل تنوع و تعادل بر                                                                                      
مصرف می تواند نیاز  به این مواد را تأمین نماید. محاسبه ی نیاز                                                     
غذایی فرد هم به میزان فعالیت جسمانی روزانه وی بستگی دارد.                                    

 ( محاسبه می شود.   RDAمعموال میزان نیاز  نیز بر اساس جدول) 
 ویتامین ها 

ویتامین ها ترکیبات آلی ضروری هستند که در عملکرد وتنظیم                              
سوخت و ساز کربوهیدارت ها ، پروتئین ها و چربی ها به کار می                                            
آیند . اگر چه ویتامین ها در تبدیل انرژی پتانسیل موجود در غذا                                 
به انرژی شیمیایی ضروری اند اما مستقیما به  عنوان منبع انرژی                                              
مورد استفاده قرار نمی گیرند شواهد علمی برای اثر نیرو زایی                                                                            
ویتامین ها وجود ندارد عالوه بر این ، هرگونه بهبود در عمکرد                                                       
ورزشی در نتیجه مصرف این مکمل ها مربوط به اثر دارو نمایی آن                              

می باشد . البته در مورد اثر آنتی اکسیدانی بعضی از ویتامین ها                              
شواهدی وجود دارد دارد. این ویتامین ها شامل ویتامین و بتا                                                         
کاروتن ) پیش ساز ویتامین    ( هستند . شواهد اولیه اثرات بالقوه 

، مفید و غیره مستقیم مصرف مکمل های این ویتامین ها در                                                                         
جهت افزایش عملکرد ورزشی ، کاهش آسیب و باال بردن سطح                                                              
سیستم ایمنی فرد را نشان می دهد . البته این شواهد تاکنون مورد                                            

 مورد تاییدقرار نگرفته اند .
 مواد معدنی 

مواد معدنی مواد غیر آلی هستند که با عنوان زمینه ساز یا عامل                                              
کمک کننده برای فعالیت آنزیم ها ) که در تمام مراحل سوخت و                              
ساز سلول نقش دارند ( عمل می کنند . مواد معدنی نیز منبع انرژی       
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نیستند . وضعیت مواد معدنی ممکن است در افرادی که                                                
بدالیل مختلف کالری دریافتی محدودی دارند تحت تأثیر                                          
قرار گیرد . به خصوص زنان و دختران شرکت کننده در                                       
باله ، ژیمناستیک و دو استقامت ممکن است در معرض خطر                      
کمبود آهن و کلسیم قرار بگیرند . کاهش دریافت کلسیم                    
غذایی می تواند شکستگی های استرسی را در ورزشکاران                                            

 افزایش دهد .
وضیعت میزان آهن بدن نیز می تواند عملکرد فیزیکی فرد                     

را تغیر دهد . در  میان زنان ورزشکار ، کاهش فریتین سرم                                   
) فرم ذخیره آهن ( شایع است اما کم خونی  به ندرت اتفاق                                          

درصد ( . کاهش ذخایر آهن بدن ممکن است در                  0می افتد )      
نتیجه کمبود مصرف یا افزایش میزان از دست دهی آن در                                              
نتیجه خون ریزی ) قاعدگی  ، دستگاه گوارش ( و تعریق                                              

 اتفاق افتد .
مصرف مکمل های آهن در بهبود وضعیت و میزان آهن                                                               

ورزشکار و بهبود سطح عملکرد فرد نقش به سزایی دارند                                                   
البته تأثیر مکمل آهن در بهبود وضعیت فردی که کمبود                                      

 آهن ندارد هنوز به درستی مشخص نشده است . 
 غذاهای غنی از منابع ویتامینی و مواد معدنی 

انتخاب مواد غذایی مفید بسیار اهمیت دارد . بعضی غذا ها                              
از لحاظ سطح مواد معدنی باال بوده و بعضی منبع خوبی برای                       
ویتامین به شمار می آیند ، لذا شناخت و انتخاب مواد غذایی با             
ارزش باال بسیار کمک کننده است . در زیر نمونه های از                                                             

 مواد با ارزش ویتامینی و مواد معدنی آمده است :
 مواد معدنی 

گوشت گاو بدون چربی ، مرغ بدون پوست ، ماهی تن                                                                                                     
 ) کنسروی ( ، لوبیا ، شیر چرب ، ماست ،.

  Bویتامین 
گوشت گاو بدون چربی ، مرغ بدون پوست ، ماهی تن                                                                                                     

 ) کنسروی ( ، لوبیا ، شیر چرب ، ماست ،.
  A , C, Eویتامین 

هویج ، شیر چرب ، بادام زمینی ، بروکلی ، اسفناج و توت                                                                      
 فرنگی .

استفاده بی رویه از مواد معدنی و ویتامین ها در افرادی که                                           
کمبود غذایی ندارند می تواند مضر باشد .به عنوان مثال                                                          
مصرف طوالنی ویتامین ث می تواند اختالالت فیزیولوژیکی                  
در بدن فرد ورزشکار ایجاد نماید . مثال تشکیل سنگ کلبه ،               
کاهش زمان انعقاد خون ، هومولیز گلبول های قرمز خون و         
اختالالت گوارشی می تواند در نیتجه ی مصرف بیش از حد                         
این ویتامین ایجاد شود . همچنین در چند ورزشکار مرگ                                                   

ناشی از تجمع بیش از حد آهن در بدن در نتیجه مصرف باالی                                                                            
 ویتامین ث دیده شده است . 

میلی    055توصیه می شود که مصرف ویتامین ث در افراد به                          
گرم در روز محدود شود . به همین صورت مصرف باالی                                                     
مکمل روی می تواند باعث کاهش چربی خوب خون در                                         

بدن شود بنابر این توصیه می شود مصرف مکمل های ویتامینی و                           
مواد معدنی عاقالنه و تحت نظر پزشک متخصص ورزشی صورت                                          
بگیرد تا فرد ورزشکار از عوارض بد ناشی از مصرف خود سرانه                                         

 ایمن باشد . 
 نتیجه می گیریم 

بدلیل عالقه ورزشکاران برای باال بردن سطح عملکرد ورزشی این                 
دسته از افراد ممکن است به مصرف خود سرانه و غیر علمی                                                                       
ویتامین ها و مواد معدنی روی آورند ، بنابراین باید از عوارض                                                                            
احتمالی این مکمل ها باید آگاه باشد .عملکرد ورزشی در                                                                                             
ورزشکارانی که رژیم غذای مناسب دارند با افزایش مصرف                                                                       

 ویتامین ها و مواد معدنی افزایش پیدا نمی کند .
تنها ورزشکاران با محدودیت غذایی می توانند از مصرف مکمل                              
های ویتامینی و مواد معدنی سود ببرند . نگرانی در دریافت کافی              
مواد غذایی ، ویتامین و مواد معدنی بایستی توسط متخصص تغذیه               
ورزشی مورد بررسی قرار گیرند.ورزشکاران بایستی از آن برنامه                               
 غذایی پیروی کنند که حاوی مواد معدنی و ویتامین کافی باشد.

استفاده از مقادیر باالی ویتامین و مواد معدنی به دلیل ایجاد فعل و              
انفعاالت شیمیایی نا مطلوب در بدن و ایجاد مسمومیت توصیه نمی                 
شود. در صورت مصرف مواد معدنی و ویتامین ها توسط افراد                                                                  
ورزشکار ، این میزان نباید به هیچ وجه از میزان توصیه شده )                                                               

RDA . بیشتر باشد ، ) 
 

 منبع : کالج آمریکایی پزشکی ورزشی.
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 دانستنی هانی درباره طب مکمل ، بازتاب درمانی و ماساژ کف پا 

چه احساسی پیدا می کنید وقتی بدانید هر عضو بدد  ر  رسدو و                  

پاها نمایندگانی را ند ؟ این یک حقیقو اسو که اساس مداسدا              

ر مانی ر  برخی  کشو ها  ا تشکیل می رهدد   بدااتدار ر مداندی                     

 وش ر مانی طب مکمل بر پایه ر ما  بیما ی و ر رهدا بدا وا ر                  

 آو ر  فشا  به رسو ها وپاها اسو  

کلیه نقاط بد  اا طریق نقاط موجور ر  رسو ها و پداهدا قدابدل                   

ر ما  اند  به این نقاط خاص نقاط بااتابی می گویند و بدا مداسدا                   

رار  این نقاط ،  فلکسولو یسو ها بیمدا ی  ا ر  مدیدلدی کده                    

مدنظر را ند و مربوط به آ  بخد  هدا مدی  دور ، ر مدا  مدی                         

 نمایند   

ر  بااتار ر مانی ، با کمک سر انگشو  سو رسدو و ریدگدر                 

انگشتا  ، نقاط بااتابی تیو فشا  قدرا  مدی گدیدرندد ، فشدا                      

انگشتا  باید میکم وعمیق بوره و ر عدیدن حداز آاا  رهدندده                   

نبا د و به گونه ای وا ر  ور که  خص تیو ر ما  ، ر  ندقداط                

مختلف پاها و رسو ها حساسیو متفاوتی احساس کند   اینکده    

 خص ر  چه نقاطی ، چه میزا  ر ر و حساسیو را ر به بدااتدار                

ر مانگر کمک می کند تا به بیما ی ر  قسمو های مختلف بدد            

پی ببرر   ر  واقع کا  بااتار ر مانگر ر  این مرحله ،  دنداسدایدی                  

قسمو هایی اا بد  اسو که اا حالو تعارز خدا    دده و بده                   

اصطالح بیما   ده اند و او با  ناسایی این بخ  ها ، می تواندد        

 آنها  ا ر ما  کند  

 بازتاب درمانی از کجا آم ه است ؟ 

بازتاب درمانی در واقع روشی جدید در طب غربی است که ریشه آن در                

شیوه های مشابه درمانی از طریث ماساژ پاها ،  قرن ها در نقاط م تیلیف                 

 جهان سابقه داشته است .

سال پیش هنگامی که درمانگران عیادت     7999بازتاب  شناسی از حدود      

 به تصحیح مناطث انرژی در بدن داشتند ، نشأت گرفته است 

سال پیییش      7999چینی ها ، روش های م تلف فشار درمانی را بیش از            

آزموده اند و احتمال می رود که این روش ها ، چیزی مشابه روش امروزی 

بوده اند. شواهدی هم وجود دارد مبنی بر اینکه مصریان بیاسیتیان آگیاه                  

بودند و آنرا به کار می بردند ،همچنین روش های مشابهی نیز در هنید و            

ژاپن شناخته شده اند .در بین برخی از سرخپوستان  قباییل آمیرییکیای                  

شمالی نوعی بازتاب درمانی پا رایج بود ،ب صوص ، سرخپوستان چروکی ،           

که این روش درمانی را قرن هفدهم به کار می بردند و تیا بیه امیروز ،             

همچنان این شیوه را به عنوان ب شی از آیین شفا ب شی خود ادامه میی     

 دهند .

در مصر باستان یک نوع بازتاب شناسی را بکار می بردنید کیه در ییک                    

سال قبل از میییالد در            0999نقاشی دیواری  در یک آرامگاه به تاریخ         

کیه     3339ساکارا ، جنوب کایرو نشان داده شده است. اما تا حدود سال              

یک پزشک آمریکایی   امت ص  گوش وحلث وبینیک به اسم ویلیام فیتز               

جرالد این نوع درمان را به کار گیرد در غرب شناخته شده نبود او روشیی                

را به اسم درمان ناحیه ای ایجاد کرد که طی آن با دست یا وسایل خاصی                

ناحیه  39ب ش های معینی از بدن را با فشار بهبود می دادند و بدن را به    

 یا کانال تقسیم کرد که از طریث آن انرژی حیاطی فرد جریان می یابد.

این نواحی از انگشت پاتا سر و از پشت دست ها ادامه یافته و هرکیدام از              

نواحی ، پهنای مساوی داشتند و هر عضو بدن را در بر می گرفت . او از                    

روش بازتاب شناسی برای افزایش ذخیره انرژی در اعضا بدن استفاده می            

کرد.بازتاب شناسی یک طریقه درمانی قدیمی و بی خطر است و از ایین             

روش می توان به عنوان تکنیک مفید در منازل استفاده نیمیود، امیروزه              

بازتاب شناسی در بین پزشکان و پیراپزشکان کاربرد گسترده ای پیییدا               

 

 



کرده است و به ما این امکان را می دهد تا به روابط درونی بییین              

هیجانی خود پی ببریم و از این طیرییث             –بدن و محیط فیزیکی     

 باعث افزایش شادابی و سالمتی زندگی خود شویم .

ک جریان الکتریکی حیاتا shiatsuبر اساس فلسفه طب فشاری ا

chi       ک در چهارده خط انرژی اmeridian  ک از اعضای م تلف بدن

عبور می کند.این خطوط ااز نوک انگشتان دست چپ آغاز شده و             

پس از عبور از سراسر طرف چپ بدن به انگشتان پای چپ خیتیم         

می شوند . مسیر عبور این خطوط در طرف راست بدن نیز مشابیه      

 با طرف چپ است . 

نقطه در هر دست یاهرپا وجود دارد . این نیقیاط از         91روی هم   

سانتی متر پایین تر از مچ دست یاپا تا نوک انگشتان پراکنده              7/0

اند و هر کدام با عضو یا غده درون ریز مرتبط هستند .اکبر اعضای      

غدد درون ریز در طرف چپ و راست بدن به طور قرینه یافت میی      

شوند . اما قلب و طحال  فقط در طرف چپ و کبد و کیسه صفرا و 

 آپاندیس فقط در طرف راست بدن واقع اند .

به عالوه بدن به دو قسمت جلو و عقب نیز تقسیم می شود . برای                

رفع مشکالت مربوط به ستون مهره ها ، اعضای پشتی ، درد ناحیه 

تحتانی کمر، اعضای سیاتیک و کفل ها ، بایستی پشت دست ها یا 

پاها را فشار داد ، اما برای بقیه اعضاء و غدد درون ریز باید فشار را     

 بر کف دست یا پا وارد آورد. 

تا زمانی که جریان الکتریسیته حیات به طور مناسبیی در بیدن               

جاری است، بدن صحیح وسالم است چنانچه به دالیلی این انرژی           

به قسمتی از بدن نرسد، اختالل و بی نظمی در آن قسمت پیدیید          

آمده و در صورت عدم رسیدگی به موقع ، بیماری به آن نیقیطیه                 

 عارض می شود .

وجود هر نوع درد یا مرض در هر عضو یا هر قسمت از بدن خود را     

در نقطه یا نقاط مربوطه درکف دست و پا منعکس می سازد ، از            

این رو این نوع درمان را بازتاب درمانی یا بیازتیاب شینیاسیی ا                  

Reflexology   ک لقب داده اند . به زبان الکتریکی می توان چنین

گفت که فیوز نقطه درد ناک پریده و جریان انرژی در آن نیقیطیه                

مسدود گردیده است .این نقطه نسبت به فشار حسیاس اسیت.از                

علل انسداد جریان انرژی می توان هیجانات و شوک های روحی ،            

حمله عوامل بیماری زا ، نامناسب بودن حرکات بدنی و سوء تغذیه 

 را نام برد.

 اساس روش رفلکسولوژی پا

از اساس این روش و اینکه در هنگام ماساژ در این قسمت ها دقیقأ چه اتفاقی میی                  

افتد ، اطالعات کافی وجود ندارد اما تصور می شود که بیماری در ا ر مسدود شدن              

کانال های انرژی در بدن به وجود می آید و باعث ایجاد بیماری در  هر ناحییه ای          

می شود . هدف ماساژ از بین بردن این گرفتگی ها و آزاد کردن جریان انیرژی در                    

این کانال ها است که در نتیجه باعث بهبودی بیماری می شود . این کانال ها از هر    

 قسمت از بدن از طریث راه های عصبی با کف پا در ارتباط است .

با ماساژ می توان این ارتباط را تحریک نمود .در قسمت های معادل در بدن اعم از                  

سینوس ها ،پشت، گردن ، ریه ،معده،شانه و لگن و یا دیگر مناطث درد در روی                    

 دست ها می توان جهت درمان ضایعات مربوط به پا استفاده نمود .

تئوری دیگری که در این روش مطرح است، این است که به دلیل اینکه تنش ها و      

درصد مشکالت سالمتی انسان ها است و چون در هیر   57فشار های روانی مسئول  

عصب وجود دارد بنابراین ماساژ پاها و تحریک این سلیول هیای        5999پا بیش از    

عصبی باعث آرامش و کاهش تنش می شود . و در نتیجه بدن را به سمت تیعیادل                    

 باز می گرداند. 

به عالوه رفلکسولوژیست ها مدعی اند که می توانند گاهی بیماری هیای قیرییب                  

الوقوع وبالقوه را جستجو کنند ، درمان های پیشگیرانه ای ات اذ کنند و در صورت                

لزوم بیمار را نزد یک مت ص  بفرستند . با درمان ماهانه یادو  ماهه سالمتی حفظ   

شده و عالئم اخطار دهنده خیلی زود تش ی  داده می شوند . اگر بیمیار از درد                    

بسیار در ناحیه زانوی راست رنج ببرد ، درمانگر با وارد آوردن فشار با کمیک روش     

های بازتاب درمانی به آرنج دست راست بیمار و ماساژ این قسمت می تیوانید بیه                   

درمان بیمار اقدام کند . در صورتی که مچ پای چپ بیمار شکسته باشد ، مچ دست        

 چپ را می توان ماساژ داد. 

یکی از عمده ترین دالیل بیماری و از دست رفتن سالمت بدن ، فشار های عصبیی              

و استرس است . فشار زندگی روزمره ، تأ یری زیان ب ش بر سالمت جسمیی میا                   

دارد . به عالوه ما هر روز در تماس مستقیم با آالینده ها آلودگی هوا ، مواد افزودنی 

و نگهدارنده در خوراکی ها و زندگی شهری هستیم . فشار های عصبی به انیواع و                    

اقسام راه ها، زندگی ما را تحت تأ یر قرار می دهند و سبب بیروزبیییمیاری هیای                     

 جسمی می شوند .

در بازتاب درمانی جسم به عنوان یک پیکره متحد درمان می شود نه بیه عینیوان                   

مجموعه ای از عالئم ، ضمن آنکه در بردارنده سالمت هم جسم و هم روح است . با       

 این روش می توان بیماری های ناشی از فشارهای عصبی را متوقف نمود . 

درمانگر پیش از شروع درمان ، سابقه ای دقیث از بیمار تهیه می کند . او راجع بیه                    

کلیه نکاتی که به شما و سالمت و سابقه بیماری هایتان ، حتی عیادت خیواب و               
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شیوه زندگی ، تغذیه و شرایط احساسی شما مربوط باشد سوال کیرده              

 ونتایج را با دقت یاداشت می کند .

درمانگر با توجه به این یادداشت می تواند بر نوع درمان مناسب شما به              

عنوان یک فرد ، متمرکز شود . آنگاه باید در  حالت  آرامش  به راحتیی            

دراز  بکشید گردن کمر وپا ها بایداز تکیه گاه مناسبی برخوردار باشنید              

ب صوص پاها در موقیعتی قرار داده شوند که درمانگر به آزادی بتیوانید              

 روی آنها کار کند .

در ابتدا پاها و کلیه عالئم ظاهری آن س تی پوست ، تاول ها ، می چیه   

ها ، و ناخن ها بررسی می شوند و برای اینکه بیمار با دست درمیانیگیر                  

آشنا شود پاها را با کمی پودر تالک ماساژ می دهند . این عمل بیاعیث         

 می شود تا رطوبت جذب تالک شود و پاها به حالت آرامش برسد .

قسمت های م تلف بدن ، معمواًل در راست و چپ بدن تکرار می شوند              

و نقاط بازتاب نیز در همان سمت بدن در هر دو پا وجود دارند بعیضیی                  

قسمت های بدن مبل قلب فقط در یک سمت بیدن میوجیودانیدو در                  

 نتیجه فقط به یک پا مربوط می شوند . 

در مورد قلب ، فقط پای چپ باید ماساژ داده شود . همیان طیور کیه                     

گفتیم نقشه بدن در شکل دست ها و پاها بازتاب می یابد . درمان غالبا                 

با نقاط بازتابی پای راست آغاز می شود و با پای چپ ادامه میی ییابید                  

البته نظر برخی از مت صصان دراین  مورد  خاص بر عکس است . ییک                 

دوره کامل درمان معموال یک ساعت به طول می انجامد و هر دو هفته تیکیرار                 

می شود . در واقع ، واکنش مببت به بازتاب درمانی وقتی آغاز می شیود کیه          

 بدن شروع به دفع سموم نماید .

با اینکه ممکن است گاه در یک جلسه ، بیمار به بهبود قابل توجیهیی دسیت         

جلسه  9یابد ، اما برای حصول اطمینان از قطعی بودن درمان ، حداقل بایستی  

ماه یک بیار بیه بیازتیاب          0هفته یا  0درمان را ادامه داد . برخی مایل اند هر      

 درمانگر مراجه نمایند تا تعادل و سالمت خود را تضمین کنند. 

در حال حاضر درآمریکا جهت احساس جوانی از این روش که به زییبیاییی و          

سالمتی کمک می کند ، استفاده می نمایند که با ماساژ یا فشیار آوردن بیا                    

دکمه واکنش معینی که زیر پوست پا قرار  دارد در لحظه ای کوتاه می تیوان                  

بسیاری از درد ها و رنج ها را از بین برد رفلکسولوژی را پیشرفیت و ضیعیف                     

 پیری جلوگیری می نماید .

با استفاده صحیح از رفلکسولوژی و فشار مواضع واکنش دار می توان به طیور                

طبیعی تجدید نیروی جوانی و تولید مجدد سلول های بدن را فعال ساختیه و      

زندگی جدید به کسانی که پیر شده اند ، ب شید و می توان هیییجیان هیای                    

عصبی را به آرامش تبدیل نمود و درد و بیماری ها را تسکین داد . از این روش 

در درمان  بیماری های حاد و مزمن از جمله آسم و فشار خون ، سیردرد و                     

 ناراحتی کلیه هم استفاده می شود .

18 



19 

غذایی ارگانیک عبارت اند از : غذایی حیوانی و گیاهی که در تولید آن        

از سیستم طبیعی استفاده می شود و اصطالح ژنتیک و مواد شیمیایی        

شییامل حییشره کییش ، قییارل کییش و علییف کییش بییه کییار نرفتییه                 

باشد .طرفداری از محیط زیست و آلوده نکردن مواد غیذایی بیا میواد              

شیمیای  در تهیه غذایی پاک از اهداف مهم در تولید غذایی ارگانییک         

است یعنی به هم نزدن قوانین طبیعت وچرخه های حیاطی مبل آب ،       

 چرخه کربن و دنیای عاری از سم .

 

 

مطالعات دانشمندان نشان می دهد که سیب ارگانیک خوش طعم تیر           

درصد آنتی اکیسیدان      35از سیب عادی است . گوجه فرنگی ارگانیک     

بیشتر از نوع سنتی دارد. هویچ ارگانییک میزه بهیتری داشیته و نیان               

حاصل از گندم ارگانیک هیم کیفییت بهیتری دارد همچنیین غیذای                

ارگانیک ارزش غذای باالتری از نظر کلسیم ، آهن ، فسفر ، منییزیم و              

دارد همچنین برخی مطالعات نشان داده که کودکانی که از     Cویتامین  

شیر های ارگانیک تغذیه شده اند کمتر به اگزمیا ، آسیم و در نهاییت                 

آلرژی دچار شده اند و همچنین کاهش بروز سرطان در ایین کودکیان           

 نسبت به سایر کودکان مشاهده شده است.

 

 معیار های تشخیص غذاهای ارگانیک کدامنند ؟ 

سال قبل 9ی از مهمترین شاخ  های گیاهان ارگانیک این است که از    

، خاک کشاورزی با فاضالب آبیاری نشده باشد و فاقد فلیزات سینگین       

 مبل سرب و همچنین فاقد کلروپتاسیم باشد . 

ی در چرخه آب تولید مواد گیاهان از ترکیبات علف کش ، حشره کیش   

، قارل کش ، کود شیمیایی و جونده کش ، الرو و ت م کیش اسیتفاده      

 نشده باشد . 

ی اصال ژنتیک ، پرتودهی با اشعه گاما و یونیزان و مواد شیرین کننده و       

 رنگ دهنده مصنوعی درآن بکار نرفته باشد 

ی در تولیدات حیوانی ا گوشت ، شیر و ت م میرغ ک نبایید در زمیان رشید                   

حیوان از هورمون ها یا آنتی بیوتیک ها و غیره استفاده شیده باشید و بایید            

 خوراک و آب حیوانات کامال از نوع ارگانیک باشد .

از بیماری های ناشی از کشاورزی غیر ارگانیک ) سنتی ( و تأثیر آن             

 بر سالمت انسان بیشتر بدانید 

ی باقی مانده مواد شیمیایی ا مبل سموم کشاورزی ک که در تولیید فیراورده               

های گیاهی و حیوانی بکار می روند ، م اطراتی برای سالمتی انسان دارنید             

 مبال : 

ی نیترات و نیتریت ها پس از خورده شدن ، در معده انیسان تولیید نییتروز             

آمین می کنند و به همین دلیل احتماال ایحاد سرطان کبید و مبانیه را بیه            

 دنبال دارند .

ی نوروتوکسین های موجود در سموم می توانند ایجاد پارکینیسون را سیبب          

 شوند .

امروزه گ محصوالت ارگانیک خطرات بروز بیماری هارا کم می کنند :          

تحقیقات نشان می دهند که مواد شیمیایی موجود در آفت کیش هیا دارای           

ا رات سرطان زایی و بیماری زایی هستند . بنابراین کیشاورزی ارگیانیکی از         

راه های کاهش مصرف سموم شیمیایی و همچنیین کیاهش ایین میواد در                 

 منابع آب ، زمین و هوا است  .

 

 یک گام نزدیک تر به سالمتی با غذاهای ارگانیک 

 وقتی باید به سالمت میوه ها و مرغ ها درشت شک برد !

بی شک دیدن یک سیب یا گالبی براق و درشتر از اندازه معمول در نگاه اول 

اشتهایی هر بیننده را برای خوردن تحریک می کند و یا مرغ هیای چیاق و           

چله و ماهی های درشت اندام موجود در فروشگاه خریداران بیشتری را بیه             

سوی خود جلب می کنند : امیا شیاید جالیب باشید بدانیید کیه میشاهده                   

محصولی بسیار درشتر از اندازه های معمول می تواند شک برانگییز باشید ؛         

 فواید غذای ارگانیک
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چرا که احتمال تجمع درصید بیاالیی از نییترات و همچنیین اسیتفاده از                   

 هورمون های م تلف را در تولید آن محصول تقویت می کند 

 

دراین مقاله ، با افزایش نگرانی ها در ارتباط با مصرف مییوه و سیبزیجات               

آلوده و همچنین گوشت ها ومرغ های اصطالحا هورمونی ، به تدریج نظیر          

جوامع به سمت محصوالتی جلب شده که کامال طبیعی و بدون استفاده از          

سموم ، کود های شیمیای و انوع و اقسام آنتی بیوتیک ها و هورمیون هیا               

پرورش می یابند؛ محصوالتی که ب اطر بودنشان ، ارگانییک لقیب گرفتیه               

 اند . 

در هر حال اساس کشاورزی ارگانیک ومدیریت صحیح خاک و محیط رشد        

گیاه و درخت استوار است ؛ به طوری کیه در تغذییه گیاهیان و درختیان                  

،تعادل بین عناصر مورد نیاز در خاک برهم ن ورد و در هنگام رشید نییز ،           

 نیازی به استفاده از سموم و آفت کش ها نباشد . 

به این ترتیب است که شاید بتوان از سالمت یک سیب کوچک کرم خورده  

نسبت به سیبی بزرگ و براق اطمینان بیشتری داشیت . امیروزه در دنییا                

محصوالت ارگانیک از نظر سالمت ب ش بودن میورد تأییید هیستند . در               

بسیاری از کشور های دنیا ،محصوالت ارگانیک، دیگر االوکس و اخیاصکک        

به حساب نمی آیند وانواع محصوالت ارگانیک از میوه و سبزی گرفتیه تیا             

مرغ ، ت م مرغ و شیر را می توان با برچسب ارگانیک و تنها اندکی گرانتیر        

 از انواع معمولی در فروشگاه ها خریداری کرد .

سهم ناچیز غذاهای ارگانیک در سگفره ایرانگی و تأکیگد وزارت               

 بهداشت بر لزوم حمایت از تولید این مواد غذایی 

هر چند محصوالت ارگانیک و ا رات مببت این مواد بر سالمت افراد ، یکی      

از مهمترین محورهای مباحث سالمت را در سال های اخیر تیشکیل میی              

دهد، اما گویا ایران در این زمینه هنوز در ابتدای راه قرار دارد ؛ به طیوری        

که صاحب نظران بر لزوم حمایت از تولید این محصوالت غذایی تأکید می          

کنند و می گویند : غذا های ارگانیک به عنوان محصوالت غذایی سالم باید       

در اختیار مردم قرار گیرد . تولید این محصوال غذایی در کشور آغیاز شیده           

 است اما این تولید اکنون به صورت محدود صورت می گیرد . 

و با اشاره به مضرات استفاده بی رویه از سموم دفع آفیات در تولیید میواد            

غذایی ادامه می دهند اااستفاده بی رویه از سموم دفع آفیات و کودهیای               

شیمیایی در تولید محصوالت غذایی سبب می شیود کیه ایین سیموم در                 

محصول مورد نظر جذب شده و استفاده از آن محصول غذایی میی توانید             

سالمت را با تهدید مواجه کند از آنجا که استفاده بی رویه از سیموم دفیع         

آفات و کودهای شیمیای میی توانید سیرطان زا باشید ، دنییا بیه تولیید                      

محصوالت ارگانیک توجه کرده تا مواد غذایی سیالم و بیدون سیم و کیود                 

 شیمیایی تهیه و توزیع شود کک

نقش غذاهای ارگانیک در بهبود عملکگرد ورزشگکاران از زبگان              

 متخصصان

از طرف دیگر همزمان با رونث گرفتن بازار محصوالت ارگانیک ، تحقیقیات   

برای کشف خواص برتر این محصوالت هم رونث گرفت ؛ از جمله آنکه آییا      

این مواد غذایی در بهبود عملکیرد افیراد خیاص و از جملیه ورزشیکاران                  

تأ یری دارند یا خیر؟ به عنوان مبال برخی از این مطالعات درباره مقایسه          

خواص آنتی اکسیدانی گوجه فرنگی های ارگانیک و معمولی مدعی شدند         

که میزان مواد مغذی و آنتی اکیسیدان هیای مبیل فالنوئییدها در انیواع                

 ارگانیک ، دوبرابر بیشتر از انواع معمولی است .

دکتر کوروش جعفریانامت ص  تغذییه ورژییم درمیانی دانیشگاه علیوم             

پزشکی تهرانک در این باره معتقد است :ااآنچه که درباره مصرف غیذاهای     

ارگانیک و ارتباط آن با سالمتی بهبود عملکرد افراد در مقایسه با غذا های  

غیر ارگانیک مطرح می شود بر اساس بحث های تئوریک است نه براساس 

تجربه ومشاهدات علمی.به هرحال ازلحاظ تئوریک ممکن اسیت بواسیطه             

وجود برخی از مواد در غذاهای غیر ارگانیک ، فیرد در معیرض میشکالت        

ودر برخی و بیماری ها قرار گیرد . به عنوان مبال سمومی کیه در تولیید             

برخی مواد مصرف می شود ، میی تواننید بیر روی کلییه هیا فیشار وارد                    

کنند.همچنین محصوالتی که ممکن است به فلزات سنگین آلوده باشند ،       

بسیاری از نکات مربوط به آی کیی ییو و       مطمئنا بر روی هوشیاری فرد و   

ذهن فرد تأ یر گذار خواهد بود.همچنین بیسیاری از محیصوالت غذاییی              

اانیتریتکک دارند که این امر می توان زمینه را برای مشکالتی جدی مانند    

 ککابتال به سرطان ها فرام کند .

 چند نکته ارگانیک برای ورزشکاران ،دانشجویان وجوانان 

 ی غذاهای روزانه را حداقل درپنچ وعده میل نماید .

 ی غذا را خیلی گرم یا خیلی سرد میل نکنید .

 ی غذا را خوب بجوید تا هضم آن را در معده تسهیل نمایید .

 ی از خوردن غذاهای سوخته پرهیز کنید .

ی از خوردن چربی ، غذاهای خیلی چرب ، پر روغن و همچنین از کره زیاد 

 اجتناب نماید .

 ی از غداهای سرخ شده تا حد امکان پرهیز نماید .

ی حداقل در سه وعده از وعده های روزانه شیما بایید از میواد پروتئینیی                  

 استفاده شود .

ی مواد هیدروکربن دار به میزان کافی باید در گذشته رژیم غذایی گنجانده     

 شود .

 ی حجم مواد غذایی هر وعده را کنترل نمایید .

ی بدن به طور روزانه نیاز به انواع ویتامین ها دارد و لذا باید از مواد حیاوی       

ویتامین به میزان کافی استفاده نمود ی مواد غیذای را بیرای معیده هیای            



 روزانه در محیط مناسب نگاه داری نمایید.

 لیوان آب بنوشید . 39ی هر روز حداقل 

 ی قبل یا بعداز تمرین بالفاصاله چیزی ن ورید .

 ی از مواد غذایی و مکمل های با کیفیت استفاده نمایید .

ی انجام آزمایش تست بدنی و همچنین چکاب کلیی میی توانید کمیک              

 خوبی جهت تنظیم رژیم خوردنی باشد .

ی ش   نمودن وضیعت بدن به اندازه گیری مستمر چربی شیما را در          

 برنامه ریزی غذایی کمک می کند .

ی هیچگاه برنامه  مطلث و  ابتی را دنبال ننمایید و سیعی کنیید رژییم                   

 غذایی را متناسب با فعالیت روزانه تنظیم کنید .

ی رعایت فاصله زمانی قبل و بعد از تمرین ، مهم ترین نقطیه در تغذییه         

 است .

ی در رژیم غذایی بهتر است قبل از تمرین ، بیشتر از مواد کربوهییدارت           

 ها استفاده نمایید .

 ی غذا را با لذت و آرامش میل کنید تا هضم آن راحت باشد .

 ی از پر خوری پرهیز کنید .

 

 

 تأثیر غذا های ارگانیک بر سالمت از زبان متخصصان 

تأکید مت صصان بر لزوم برخورداری ازاا تغذیه سالمکک به عنوان یکی از 

مهمترین شروط تضمین کننده سالمت انسان ، یاد آور این باور قدیمی      

است که می گفت : ااهر چیزی طبیعی اش بهتر استکک .به این ترتیب          

است که در دنیای ماشینی امروز ااتغذیه ناسالم ککدر کنار عواملی نظیر    

کم تحرکی و استرس ،به عنوان متهم ردیف اول بروز بسیاری از بیماری       

 از جمله دیابت ، فشار خون و سرطان شناخته می شود . 

در چنین شرایطی است که استفاده از مواد غذایی طبیعی یا بیه تعبییر          

بهتراا ارگانیککک طی سال هیای اخییر ذهین جیستجوگران سیالمتی              

مشغول کرده ، مواد غذایی که با وجود تمام اهمیتی کیه دنییا براییش               

قائل شده اما شاید هنوز در سفره ایرانی جای چندانی بیرای خیود بیاز            

 نکرده است .

دکتر جعفریان در تعریف غذاهای ارگانیک گفت : مواد غذایی ارگانییک        

غذاهایی هستند که در تهیه و توزیع آنها ار هیچ گونه میاده شییمیایی                

استفاده نمی شود ، نه کیود شیمیایی و نیه آفیت کیش هیا در تولیید                     

محصوالت گیاهی و نه هورمون ها آنتی بیوتیک هیا و دیگیر داروهیای              

شیمیایی در تولید منیابع حیوانیی میواد غیذایی نظییر میرغ ، گیاو ،                      

 گوسفندو ...

او البته تأکید می کند که عناوینی نظیر ااغذایی طبیعی کک، غذایی فاقد  
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هورمون و عناوین از این قبیل به هییچ وجیه تعرییف جامعیه ای از غذاییی                    

ارگانیک نیستند و مردم نباید درج چنین برچسب های بر روی مواد غذایی را 

 با غذای ارگانیک اشتباه بگیرند .

روند تولید مواد غذایی ارگانیک در کشورمان را از این مت ص  تغذیه جوییا       

شدیم که او گفت تولید وتوزیع غذایی ارگانییک در کیشور از بیازار چنیدان                   

گسترده ای برخوردار نبوده و تاری چه آن چندان طوالنی نیست و در چنید               

سال گذشته مقدار بحث غذاهای ارگانیک در کشور مطرح شده است، امیا در       

مقابل در کشور های دیگر به ویژه کشور های غربی متفاوت است:  به طیوری    

درصد مواد غذایی عمدتا مواد غذایی ارگانیک تشکیل می       99که شایدحدود   

دهد در مجموع مبحث غذاهای ارگانیک در کشور های پییشرفته کیامال جیا          

 افتاده ، اما کشور ما پیشرفتی نداشته است . 

او همچنین گفت به واسطه نیاز روز افزون بشر به مواد غذایی و به دنبیال آن          

تولید انبوه محصوالت غذایی ، دستکاری های ژنتیکی، اسیتفاده از هورمیون            

ها ... غذاها روز به روز از مواد مغذی فقیر می شیوند،در مجمیوع آنچیه کیه               

درباره مصرف غذاهای غیر ارگانیک مطرح می شوند بحث تئوریک اسیت نیه            

 براساس تجربه و مشاهدات علمی .

او در این باره افزود : از لحاظ تئوریک ممکن است بواسطه وجیود برخیی از                 

مواد در غذاهای غیر ارگانیک ، فرد در معرض مشکالت و برخی بیمیاری هیا            

قرار گیرد . به عنوان مبال سمومی که در تولید برخی مواد مصرف می شیوند        

می توانند بر روی کلیه ها فشار وارد کنند . همچنین محصوالتی کیه ممکین        

است به فلزات سنگین آلوده باشند ، می توانند ناراحتی هایی رابرای میصرف         

 کنندگان ایجاد کننند.

این مت ص  تغذیه نسبت به خطر آفرین بودن ترکیباتی ماننید نیترییت در         

تولید محصوالت غذایی اشاره کرد و گفیت : بیسیاری از محیصوالت غذاییی             

نیتریت دارند که این امر می تواند زمینه رابرای مشکالتی جدی مانند ابتال به 

سرطان ها فراهم کند .اما در صورتی که غذای ارگانیک استاندارد بوده و فاقد       

آالینده ای نظیر نیتریت نیز باشد مطمئنا می تواند در پیشگیری از بیمیاری           

 ها از جمله بیماری های مزمن مؤ ر باشد.

 بدن سالم با تغذیه سالم 



منیزیم باعث آرامش اعصاب و عضالت می شود . همچنین بدن ما برای               

جلوگیری از فشارهای عصبی به منیزیم نیاز دارد ، لذا کمبود آن منجر به              

تنش های عصبی ، گرفتگی اعضالنی و خستگی می شود . اسفناج یک                

و اسید فولیک و       Z,Cموتور خانه منیزیم و به عالوه از ویتامین های                 

 کمی آهن است .

سعی کنید روزانه یک پیمانه اسفناج تازه و خام یا نیم پیمانه اسفناج                  

پ ته ب ورید ، البته ماهی و ت م کدو حلوایی نیز جایگزین های مناسبی              

 برای اسفناج محسوب می شود .

 

 

ریحان منبع خوبی از منیزیم است که باعث آرامش اعصاب ، شل شدن                

عضالت و راحتی رگ های خونی می شود . همچنین در ریحان خواص                

ضد باکتریایی و ضدالتهابی دیده شده که برای بهبود افراد مبتال به ورم                

مفاصل ا آرتیریت روماتوئید ک یا التهاب روده مفید شمرده شده است . با               

مصرف مشتی برگ ریحان به همراه غذا ، عالوه بر مزه ای دل پذیر ،                    

نیز دریافت خواهید کرد      Cمقدار زیادی آهن ، کلسیم ؛ پتاسیم و ویتامین     

برای اینکه طعم و عطر ریحان از بین نرود ، می توان آن را در انتهای                     

پ ت به غذا اضافه کرد . گفتنی است که با درنجبویه و بابونه هم از سبزی    

 های معروف در رفع استرس و کاهش اضطراب  هستند .

 

 

ترپتوفان یک اسید آمینه ضروری برای بدن است که باعث ساخت                  

سروتونین در مغز و در نتیجه تسکین آرامش می شود . شکالت تلخ جدا               

از خواص آنتی اکسیدانی آن ، سبب تقویت قلب می گردد ، لذا به هنگام                

 خرید شکالت دقت کنید تا میزان کاکائوی آن زیاد و شکرش کم باشد .

 حال خوب با خوراک خوب 
خوراکی آرام بخش میانه خوبی ندارید ، در سلیقه  01اگر با این 

غذایی تجدید نظر کنید و ذائقه تان را با آن آشتی دهید . ضرر 

نخواهید کرد . مخصوصًا اگر شما ورزشکاری هستید که از             

اضطراب و پریشانی گاه گاه هم رنج می برید و عالقمندید              

 نتایج تالشتان دستخوش این آفت نشود .

بر کسی پوشیده نیست که تغذیه تأثیر چشم گیری بر خلقیات 

و احساسات انسان می گذارد. برای مثال ، هنیامی که مقدار            

زیادی شکر تصفیه شده ) شکر سفید ( مصرف می کنید ، تا              

چند ساعت بعد احساس افسردگی و بی حوصلیی می کنید .            

این افزایش سطح قند خون بر روی تمرکز فرد تاثیر می گذارد         

و نعاقب آن در کار و روابط او خلل وارد می کند .پرهیز از                 

خوردن این گونه مواد به معنای رسیدن به آخر دنیا نیست ،              

بلکه در عوض با خوردن این مواد مغذی ، عالوه بر داشتن               

 اندامی متناسب ، از استرس و اضطراب به دور خواهید بود .

 از مغز ها استفاده کنید 

کمبود سلنیوم در بدن باعث اضطراب ، افسردگی و خستگی می                

شود .آجیل ها به خصوص از نوع مغز سرشار از سلنویم است ، لذا                  

مصرف مقداری از انواع آنها به طور روزانه برای کاهش اضطراب و دل             

 آشوبه مفید است .

است .    Cمغز برای تبدیل تریپتوفان به سرووتونین نیازمند ویتامین           

 Cدارد و ویتامین      Cدر واقع مغز یک پمپ م صوص برای ویتامین          

 اضافی در خون را به سمت خود می کشد و نگاه می دارد.

قارل ، ماهی تن و ماهی سالمون نیز حاوی مقادیر مناسبی از سلنیوم             

 هستند . با این وجود مصرف مغزها را فراموش نکنید .
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 اسفناج

 ریحان

 شکالت کاکائوی



 

 

مجموعه کربوهیدرات های موجود در بدن سبب افزایش جذب تریبتوفان و در            

پی آن ساخت سروتونین می شود. جو دارای نشاسته مفید است و در نتیجه                

باعث تجمع مواد قندی درخون و به دنبال آن شوک انسولینی نمی شود . به                 

عالوه جو منبع خوبی از فیبر محلول است که در پایین آوردن کلسترول خون              

نقش مهمی دارد. برای داشتن ا ر تسکین دهنده ، توصیه می شود جو را                   

های مفیدک مصرف کنید.    همراه با مقداری مواد پروتئینی امانند مغز ها ویا دانه 

ای، غالت خام و حبوبات نیز منابع خوبی از کربوهیدرات ها بشمار                برنج قهوه 

 توانند جایگزین مناسبی برای جو باشند . می آیند و می

 

 

شاید برایتان جالب باشد که بدانید شیر ا ر آرام ب ش دارد و از آنجای که                   

حاوی تریبوفان می باشد ا تریپتوفان در ساخت سروتونین نقش دارد ک باعث              

تسکین و آرامش مغز می شود .سروتونین عالوه بر احساس آرامش ، باعث                 

خواب عمیث و راحت هم می شود . اگر بدن شما قادر به هضم الکتوز موجود                 

 در شیر نیست از شیرهای بدون الکتوز استفاده نماید . 

 

 

میگو ممکن است ظاهری کوچک داشته باشد ، ولی از نظر ارزش غذایی ، ماده 

ای کامل به حساب می آید . این موجودات دریایی کوچک منابع بسیار خوبی               

از تریپتوفان و سلنیوم هستند که برای حفظ آرامش و عصب بدن ضرور ذکر                

و   9  –شده اند . هچنین میگو دارای مقادیر مناسبی از اسیدهای جرب امگا               

است . آبزیان دیگر مانند ماهی هم خواص میگو را            12Bو    Dویتامین های  

 دارند و مصرف ماهی نیز توصیه می شود .

 

 

همان طور که می دانید کمبود پتاسیم سبب خستگی عضالت ، بی                  

حوصلگی و ضعف ، تند مزاجی و اضطراب می شود ، اما با مصرف کلم                  

بروکلی می توانید مقدار مناسبی از پتاسیم الزم را دریافت کنید . به                  

است که    Eو    Cعالوه ، بروکلی سرشار از بتاکاروتن و ویتامین های             

تقویت سیستم ایمنی بدن را به همراه دارد ، لذا مصرف آن در چند وعده               

طی هفته مفید است. منابع دیگر پتاسیم شامل آواکادو ، موز ، کلم پیچ ،               

 کلم بروکسل ، کدو حلوایی ، گوجه فرنگی و بادمجان هستند . 

 

 

برگ های چای حاوی یک اسید آمینه ضروری برای بدن اند که با تولید                

امواج مغزی آلفا سبب کاهش استرس و افزایش آرامش می شوند . چای              

سبز نیز که لقب پادشاهان گیاهان را به خود اختصاص داده است ، خطر               

عروقی و سرطان را کاهش می دهند و از             –ابتال به بیماری های قلبی       

 فشار خون باال جلوگیری می کند .

 

 

است که مصرف روزانی آن توصیه        Cمیوه کیوی منبع خوبی از ویتامین        

شده است . اگر از کیوی خوشتان نمی آید می توانید میوه های دیگر غنی 

را جایگزین آن کنید که مهمترین آنها عبارتند از توت               Cاز ویتامین      

 فرنگی ، پرتغال و گریپ فروت.
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های ورزشی است. درد      درد عضالنی عالمت اولیه بسیاری از آسیب      

های نرم بدن مبل عضالت،         ناشی از صدمات و جراحات وارده به بافت            

ها است و معموال با توجه به زمان شروع آسیب به عنوان                 ها و رباط    تاندون

های نرم به     شود. آسیب وارده به بافت       بندی می   صدمات حاد یا مزمن طبقه     

دهد دردناک است. درد اغلب       دلیل تورم و التهابی که بعد از جراحت رخ می          

دلیل اصلی است که فرد مسدوم و جراحت دیده ناگزیر به استفاده از داروهای 

ها قابل    که بدون نیاز به ارائه نس ه در داروخانه          O T Cمسکن ضد التهابی    

شود. در این مورد بهتر است به این نقطه توجه نمود که               باشند می   عرضه می 

ی   بروز درد، عالمت هشدار دهنده مواجه با یک آسیب جدی است و شیوه               

باشد اما با این      مداخله درمانی صرفا درمان عالمتی با داروهای مسکن نمی          

های معمول زیر مورد      های حاد و مزمن ورزشی با شیوه         وجود معموال آسیب  

 شود. مداوا واقع می

 

 

 
های ناگهانی ناشی از یک برخورد ، سقوط  صدمات حاد معموال به وسیله ضربه

شوند. درد، تورم و دیگر عالئم تروما در این              یا حرکت چرخشی ایجاد می     

های حاد با روش       گردنند درمان فوری برای آسیب       صدمات فورا ظاهر می    

حرکت کردن ، کمپرس سرد، بانداژ فشاری و باال            ا بی R . I .C . Eدرمانی  

 شود.  نگاه داشتن عضوک شروع می 

رگ شدن و کشیدگی عضالت و        به  شایعترین صدمات حاد شامل پارگی ،رگ     

توان از میزان جزئی تا یک پارگی کامل و نیازمند             ها هستند. پارگی می     رباط

های حاد، درجات م تلفی از        دیدگی  به جراحی ترمیمی متغیر باشد. آسیب      

های التهابی،کمک به     التهاب در محل آسیب را به همراه دارند. نقش سلول           

های مرده و باقی مانده و در نهایت بهبودی   بدن به منظور حذف نمودن سلول 

است. داروهای ضدالتهابی به طور معمول برای به حداقل رساندن التهاب               

 استفاده می شوند.

 

 

 
 

 

 

 

 

ک به  NSAIDS، مانند داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی ا       O T Cداروهای  

طور معمول برای کاهش التهاب و درد موضع آسیب دیده مورده استفاده               

های مانند استامینوفن که فاقد ا رات ضدالتهابی است           گیرند مسکن   قرار می 

نیز مفید هستند داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی بهترین داروهای               

شوند.   هستند که بالفاصله بعد از آسیب و قبل از ایحاد تورم استفاده می                

 عوارض جانبی احتمالی آنها عوارض گوارشی است 

 

 

 

  

های نرم، با دردهای خفیف و گنگی که با انجام            های مزمن بافت    اغلب آسیب 

ترین آسیب مزمن     شوند ، همراه هستند شایع      های ورزشی تشدید می     فعالیت

ها و جراحات مزمن با استراحت،         است. آسیب   Tendinitisالتهاب تاندون   

شوند.   درمان می   OTCفیزیوتراپی و داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی         

برد اما تنها درمان اصلی       داروهای ضدالتهاب غیراستوئیدی درد را از بین می       

شوند. ضد دردهای دیگر هم دقیقًا همین تا یر را دارند. عالوه              محسوب نمی 

بر این ، داروهای ضددرد غیراستروئیدی برای استفاده قبل یا در طی                   

شوند. داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی یا    های استقامتی توصیه نمی  ورزش

SNSAID                 ،ها داروهای با شیوع مصرف باال مانند آسپرین، ایبوپروفین

شوند ورزشکاران استقامتی      ناپروکسن و دیکلوفناک، سدیم را شامل می         

های جدید برای بازیابی سریعتر       ای به طور مداوم به دنبال راه        آماتور و حرفه  

 تر هستند.  تر و طوالنی و رقابت س ت

 هایورزشیحادآسیب

 OTCداروهایضددرد

 هایورزشیمزمنآسیب
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بعضی از آنها برای کمک به کاهش دردهای عضالنی پس از ورزش و کمک 

آورند تعدادی از  های مسکن روی می تر، به مصرف دارو به بازیابی سریع

ورزشکاران استقامتی، قبل و در طی رقابت از ایبوپروفین و سایر داروهای 

ضدالتهاب غیراستروئیدی  با هدف دست یافتن به توانایی رقابت در باالترین 

نمایند تر استفاده می شدت برای مدت زمان طوالنی  

ها در بدن      داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی از تولید پروستاگالندین         

ها موادی هستند که به طور طبیعی            کنند پروستاگالندین   جلوگیری می 

توسط بدن تولید شده و به عنوان میانجی برای انواع عملکرد فیزولوژیکی               

 م تلف از جمله محافظت از دیواره معده و تنظیم فشار خون نقش دارند.

گری   پروستاگالندین ها همچنین مکانسیم دفاعی درد و التهاب را میانجی           

کنند. داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی سنتز همه انواع                        می

شوند و چه انواعی که از دیواره  ها چه انواعی که باعث درد می  پروستاگالندین

کنند بنابراین استفاده طوالنی داروهای       کند، را مهار می     معده محافظت می  

ضدالتهاب غیراستروئیدی خطر ابتال به سوزش معده یا خونریزی دستگاه             

دهد. هر چه مقدار مصرف این دارو در طول دوره                گوارش را افزایش می    

های گوارشی بیشتر است. اما       مصرف دارو بیشتر باشد احتمال بروز خونریزی      

نباید از یاد برد که حتی با مصرف یک عدد قرص آسپرین یا سایر داروهای                 

 ضدالتهاب غیراستروئیدی نیز ممکن است خونریزی گوارشی اتفاق بیافتد.

های کلیوی است که از یک التهاب         از عوارض جانبی دیگر این داروها آسیب      

تواند متغیر باشد. از      های پایدار جدی می     قابل برگشت ساده کلیه تا آسیب      

جمله عوارض داروها ضدالتهاب غیراستروئیدی باال رفتن فشار خون                 

کنند و این     ب صوص در کسانی است که از داروی فشار خون استفاده می            

 بدلیل تأ یر آنها بر داروهای ضدفشار خون است.

دوز باالی این داروها در افرادی که بیماری کبدی دارند و یا مبتال به آرتیت                

تواند ریسک آسیبی     جوانان و یا تب روماتیسمیاروماتیسم قلبیک هستند می       

کبدی را باال ببرند. باید به این مسئله نیز توجه نمود که مصرف طوالنی                   

مدت و یا دوزهای باالی این دسته ها از داروها و استامینفون عوارض کبدی              

ناشی از سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک توسط ورزشکاران را                     

تشدیدنموده و اختالل عملکرد کبد و عوارض جبران ناشی ار آن را به همراه              

 خواهد داشت.

با توجه به تحقیقاتی که تاکنون انجام شده استفاده از دارو های ضد التهاب               

گردد. در مطالعات متعدد      غیر استروئیدی باعث بهبود عملکرد ورزشی نمی       

انجام شده بر روی ایبوپروفین تأ یرات مببت اندکی گزارش شده است و در              

مقابل این مطالعات نشان داده است ممکن است پنهان کردن درد منتهی به             

دهد که مصرف     افزایش خطر آسیب وارده نیز گردد. یک مطالعه نشان می           

میلی گرم ایبوپروفین چهار ساعات قبل از ورزش با وجودی که باعث                499

های   تواند از آسیب سلول     شود اما واقعا نمی     کاهش احساس درد عضالنی می    

گیری میزان آنزیم کراتین کیناز       عضله جلوگیری نماید. این واقعیت با اندازه        

 نشان داده شده است.

مطالعات دیگری نیز نسبت به خطر استفاده از داروهای ضد التهاب غیر                 

های باال    استروئیدی در ورزش هایی مانند سه گانه مرد آهنین در مسافت             

شوند و با افزایش خطر هیپوناترمیاکاهش سدیم خونک فعالیتی در  اجرا می

اند محققان بر این باور هستند که این ا ر              ارتباط هستند  هشدار داده     

شود. تصور تغییر عملکرد      احتماال به دلیل تغیر در عملکرد کلیه ایجاد می         

کلیه در ورزشکاران س ت نیست، چرا که جابجای ضعیف مایعات و                  

تواند به دهیدراتاسیون، هپیوناترمی و نهایتا نارسانی کلیه            محدودیت می 

 منجر شود.

برخی از پزشکان از گلوکوکورتیکواستروئیدها که در بین عامه جامه بنام              

های نرم    شوند برای درمان آسیب مزمن بافت          کرتون نیز شناخته می     

توان به تسکین     نمایند تزریث این داروها در محل ضایعه می           استفاده می 

 سریع درد منتهی شود.

 داروهای متداول مصرفی در این گروه داروی عبارتند از :  

، هیدروکورتیزیون، تریامسنولون،   L Aدکزاماتوزون، بتاماتازون، بتامتازون     

 پردنیزولون، دپومدرول

گلوکوکورتیکواستروئیدها در فرایندهای سیستم ایمنی بدن که منجر             

التهابی   نمایند اما مکانیسم دقیث عملکرد ضد        شود مداخله می    التهاب می 

 آنها هنوز شناخته نشده است.

همانگونه که اشاره شد، تزریث گلوکوکورتیکواستروئیدها بهتر و سریعتر از           

تواند درد و التهاب ناحیه آسیب دیده         تجویز اشکال داروی خوراکی آنها می     

را هدف قرار دهد با وجود این دلیل عوارض جانبی                                 

شود.   گلوکوکورتیکواستروئیدها استفاده طوالنی مدت از ان توصیه نمی           

تزریث کورتیزیون به طور معمول منتهی به تسکین درد در ظرف چند روز              

 شود و ممکن است این ا ر تا یک ماه دوام داشته باشد. می

تواند هیچ یک   ب اطر داشته باشید که تزریث گلوکوکورتیکواستروئیدها نمی 

های فوق را کاماًل درمان نماید در واقع این داروها را تسکین دهد                از آسیب 

توانند بهترین راه حل بلند مدت برای درمان آرنج تنیس بازان                ولی نمی 

باشد. گلوکوکورتیکواستروئیدها در حین مسابقه ممنوع است.که شامل            

های مصرف خوراکی یا تزریقات. سیستمیک ا وریدی و عضالنی کو راه               راه

 مقعدی باشد. 

ورزشکارانی که برای آنها فرم خوراکی گلوکوکورتیکواستروئیدها تجویز            

ی معافیت مصرف درمانی ا       شود ممکن است این داروها را بدون ارائه          می

TUE                    ک با این تصور که این مواد از بدن آنها قبل از زمان تعریف شده به

 عنوان حین مسابقه خارج و پاک شده است دریافت نمایند.

بسیاری از پزشکان تزریث داخلی عضالنی گلوکوکورتیکواستروئیدها را به           

عنوان یک تزریث موضعی به داخل عضله عنوان نمایند. بر اساس فهرست              

ممنوعه این فرم مصرف به عنوان فرم سیستمیک در نظر گرفته شده و                 

بنابراین ممنوع است همیشه به یاد داشته باشید که قبل از شروع درمان با              

گلوکوکورتیکواستروئیدها با پزشگ معالج خود در مورد مسابقات آتی و              

 عوارض جانبی رژیم های درمانی کوتاه مدت و بلند مدت مشورت نمایید .
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 ورزش در غبار !

سال گذشته یکی از دغدغه های زیست محیطی جامه ی ما              01طی  

مسئله آلودگی هوا بوده است که این معضل مهم بهداشتی در غرب و             

جنوب کشور با گرد و غبار شدیدی که به کرات این مناطق و گاهی                

اغلب استان های کشور را در بر می گیرد ، به عاملی برای تهدید                 

سالمت کلیه افراد جامعه بویژه کودکان ، سالمندان و کسانی که در             

 –مانند کارگران و ورزشکاران       –هوای آزاد فعالیت بدنی می کنند        

شده است و عدم توجه به این موضوع می تواند به عاملی برای تهدید 

 سالمت پرجمعیت و صنعتی این مشکل را دو چندان کرده است.

سطح آلودگی هوا در تهران و برخی از شهرهای شلوغ و یا صنعتی کشور                  

افزایش یافته است و در این بین ممکن است برای برخی افراد که فعالیت                  

بدنی روزانه آنها شامل پیاده روی یا ورزش در هوای آزاد بیرون از منزل است        

این سوال پیش می آید که آیا ورزش در مکانی که هوای آلوده دارد خطر                   

 ساز نیست ؟!

همان طور که می دانیم فعالیت هوازی از جمله راهکارهای کلیدی برای                 

حفظ سالمتی هستند . با این حال اگر شما به طور مرتب در هوای آلوده                   

ورزش کنید آ ار نامطلوبی را بر سالمت شما خواهد داشت ، بویژه اگر ریسک              

ابتال به آسم و دیگر بیماری های مزمن ریوی ، بیماری های قلبی عروقی و                 

 دیابت را داشته باشید .

مطالعات نشان می دهند طی فعالیت های هوازی ا حتی فعالیت های با                  

بار هوای بیشتر را نسبت به حالت استراحت ، استنشاق ،              39شدت کم ک تا     

می کنید . همچنین احتمال دارد که هوای بیشتری را به عمث ریه ها خود                 

فرو ببرید و هچنین تنفس دهانی شما را افزایش یابد در حالی تنفس دهانی               

سیستم فیلتراسیون و پاک کنندگی بینی را ندارد . این عوامل دست به                   

دست یکدیگر می دهند تا بیشتر در معرض مواجه با آلوده کننده ها بویژه در          

 بیماران تنفسی و عروقی است .

طی سال های گذشته ، بروز مشکالت احتمالی ناشی از ورزش در هوای آلوده 

توجه روز افزونی را به خود جلب نموده است . هوای اکبر شهرهای بزرگ به                

گازها و ذراتی که بطور طبیعی در هوای تنفسی نیستند ، آلوده شده                

است . هنگامی که هوا راکد می شود و یا دمای هوا وارونه می شود ،                   

غلظت بعضی از این آالینده ها به حدی است که برای اجرای مهارت                

های ورزشی زیان آور می شود ، عمده ترین آالینده های مورد نظر ،                 

 مونواکسید کربن ، اُزن و اکسیده های سولوفور هستند . 

منواکسید کربن گازی بی بو است و هنگامی که تنفس می شود ، به                  

سرعت وارد خون می شود و ممکن است سبب مرگ شود . میل ترکیب             

برابر بیشتر از میل ترکیب        049مونوکسید کربن با هموگلوبین تقریبا       

اکسیژن با هموگلوبین است . بنابراین اکسیژن ترجیحًا با مونوکسید              

کربن ترکیب می شود . مقدار مونوکسید کربن خون رابطه ی مستقیمی        

با مونوکسید کربن موجود در هوای استنشاقی دارد و سبب کاهش                

 حداکبر اکسیژن مصرفی در حین فعالیت های ورزشی می شود .

از عوارض کوتاه مدت استنشاق هوا با تعداد ذرات آالینده زیاد، می توان             

 به موارد زیر اشاره کرد :

 *ت ریب قابل توجه راه های هوایی کوچک در ریه ها

*افزایش خطر حمله ی قلبی و سکته در افراد مسن و افرادی که سابقه              

 بیماری قلبی عروقی دارد 

 *افزایش خطر مرگ ناشی از سرطان ریه و بیماری قلبی و عروقی 

الزم به ذکر است که باال بودن مونوکسید کربن ، سرب وآالینده باعث               

می شود اکسیژن الزم به اعضای عمده بدن مانند قلب ، ریه و مغز نرسد          

و عوارض گوناگونی از قبیل تنگی نفس ، تپش قلب ، و اختالل در تفکر                

ناراحتی های عصبی ایجاد نماید .افزایش فعالیت های تنفسی ، حجمی            

از مواد مضر را که با هر دم وارد ریه ها می شود ، بیشتر می کند و می                    

 تواند عوارض سوء به همراه داشته باشد.  

برخی راهکارهای کاهش عوارض آالیندهای هوا به هنگام ورزش کردن           

 دکتر رشید حیدری مقدم 

 عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان
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 عبارتند از :

*زمان ورزش وفعالیت بدنی خود را به دقت تنظیم نمایید و نمودار های              

مربوط به آلودگی های محلی را بررسی کنید و بر طبث آن نمودارهای                

 ورزش و فعالیت های بدنی خود را تنظیم کنید .

*از ورزش و فعالیت های بدنی در ساعاتی که سطح آلودگی در بیشترین             

 حد است پرهیز نمایید .

*معموال ساعات اولیه صبح درصد آلودگی هوا در شهرهای بزرگ زیاد              

 نیست .

*از ورزش در حوالی خیابان شلوغ و پر تراکم    

اجتناب کنید، سطوح آلودگی احتماال تا           

متری از مسیر های شلوغ و            37فواصل  

 پرتردد زیاد است .

*مکان های مناسب تری را برای ورزش            

انت اب کنید ، توجه کنید که ممکن است           

که برخی از مناطث شهر هوای سالم تری            

داشته باشند ، اگر برای شما مسیر است می          

توانید برای ورزش به آن مکان ها مراجعه           

 نمایید 

*در فضای بسته مانند منزل یا باشگاه ورزش       

 کنید .

*قبال تصور آن بود که برای تنظیم تعادل انرژی سوخت و ساز حتمًا باید              

یک ورزش مداوم با شدت متوسط تا زیاد را داشته باشید ، ولی مطالعات               

اخیر تاکید دارد که شما می توانید دفعات مکرر فعالیت بدنی را طی روز               

 و حتی در اتاق تجربه نمایید .

*مربیان مدارس ، موسسات آموزس عالی باید زمان ورزش را در ساعاتی             

بگنجانند که میزان آلودگی هوا در حداقل است ،و در صورت باال بودن                

 غلظت آالیندها دانش آموزان و دانشجویان را از فعالیت بدنی منع کنند.

*اگر در محیط رو باز ورزش می کنید ، باید اطالعات دقیقی از وضیعت و     

میزان آلودگی هوای مکان های مربوطه داشته باشید ، زیرا آلودگی هوا              

 می تواند بر سالمت شما و بستگانتان خطرناک باشد.

*میزان غلظت  آالیندها ، تعیین کننده زمان و مکان ورزش کردن شما               

بعداز   5صبح تا     39است ، پس در روزهای گرم تابستان در بین ساعات            

ظهر ا به خاطر آالیند ازن ک از ورزش خوداری نماید . غلظت مونوکسید               

کربن در ساعات اوج ترافیک صبحگاهی یا عصرگاهی به شدت باال می               

رود . پس در این مواقع ، انجام ورزش را به تعویث بیاندازید و یا مکان دور از                      

 ترافیک را انت اب نمایید .

*نقاط خوش آب و هوا مبل پارک ، جنگل یا کنار دریا از حمله مناسبترین                    

 محل ها برای ورزش به شمار می روند .

 *در ساعات ابتدایی روز و یا انتهای آن ورزش کنید .

*از خیابان های شلوغ و پر ترافیک بپرهیزید ، سطح آلودگی تا پنجاه قدمی                  

 خیابان بسیار باال است .

*از شرایط نامطلوب که در ا ر همزمانی درجه حرارت باالیی محیط ،رطوبت                

زیاد وآلودگی هوا ایجاد می شود ، اجتناب              

 نمایید .

*در زمان های باال بودن میزان آلودگی هوا ،             

بیشتر در محیط های بسته و دارای تهویه              

 مناسب ورزش کنید .

*در مواردی که مجبور به انجام تحرک فعالیت          

بدنی در محیط رو باز و حاوی مقادیر نامطلوب           

آالینده های استنشاقی هستید از زمان و شدت         

 انجام ورزش بکاهید .

*در حین ورزش به جهت وزش باد توجه کنید ،         

بهتر است در جهت وزش باد بدوید تا باد به              

 صورت شما ن ورد .

*اگر دچار عالئمی مانند احساس فشار در قفسه سینه ، سرفه های مکرر ،                    

صدادار شدن تنفس و یا آبریزش زیاد از چشم و بینی شدید ، بالفاصله ورزش را                

 قطع کنید .

*در اوقاتی که آلودگی هوا زیاد است ، از زمان گرم کردن بدن خود در ابتدای                  

 شروع ورزش کم کنید .

*استعمال دخانیات همزمان با وجود غلظت باالی ازن ، احتمال خطر برای                 

مبتالیان به آسم را دو برابر می کند . پس از استعمال دخانیت به طور جدی                   

 پرهیز کنید .

*مسمومیت های اغلب یه صورت سر گیجه ، بی اشتهایی و خستگی بروز می                

کند و با هوای آلوده کنونی ، بیشتر در گروه کودکان ، کهنساالن و کسانی که                  

 مشکالت قلبی یا ریوی دارند ، ظاهر می شوند .

 



گفت وگو با آقای نوسف اق می، م نرنت تربیت ب نی    

دانشگاه شهی  مو نوی      

آذربانجان در خصوو      

 جانگاه ورزش در دانشگاه

 

لطفَا در خصوص فعالیت ورزشی دانشجویان در دانشیاه توضیگح          

 دهید.

مهمترین معیار سالمتی انسان به مقدار اکسیژنی است که هر روز به سیلیول                

هایش می دهد وجود ورزش در دانشگاه یک ضرورت است، زیرا دانشجویان با             

انجام ورزش در محیط دانشگاه ضمن آنکه به سالمتی جسم و روح خود کمک    

توانند تجربه کار گروهی را نیز بیدسیت آورنید و کیار                  کنند، می   شایانی می 

مشارکتی برای رسیدن به هدف مشترک را یاد بگیرند؛ از سوی دیگر سالمیت              

کند. مدیریت تربیییت        روانی دانشجویان از خیلی از مسائل دیگر جلوگیری می        

بدنی دانشگاه نیز در این راستا چندین اولویت را در برنامه کاری خود دنیبیال                

 کند. می

از    های ورزشی جدید و تجهیز اماکن ورزشی به این رشته           راه اندازی رشته    -3

جمله تیروکمان، سپک تاکرا، راگبی، تیراندازی ، اسکواش و بومی محلی  کیه              

گیردد     ها میی  سعی در تنوع سازی و جذب دانشجویان عالقمند به این فعالیت  

درصد به جمعیت دانشیجیوییان ورزش       97توان درحدود    که با این روش می    

کننده در قسمت  همگانی افزود  و رویکرد ورزش دانشگاه را از قهرمانی صرف           

خارج و به ورزش همگانی و ورزش بومی و محلی تغییر دهیم  .اگر میا دقیت                    

کرده باشیم اگر یک کلمه را از ورزش ایران حذف کنیم می بینیم که ما چقدر     

زیانکار بوده ایم و آن کلمه مسابقه است . چرا که یک معیار انحرافی بنام مدال 

 کل ورزش را تحت شعاع قرار داده است .

عقد تفاهم نامه همکاری با هیئت های ورزشی که دو عیدد قیرارداد و                 -0

تفاهم نامه با هیئت بومی و محلی و اسکواش عقد گردیده و و یکی دو تیا از                    

 این تفاهم نامه ها در حال اتمام و نهایی شدن می باشد .

جذب مربیان سطح باال. که جذب جناب آقای شهرام سرب شیان که  بیه                  -9

پنگ که از قهرمانان جهانی این رشته و از مربیان سطیح   تازگی در رشته پینگ  

 باال هستند در این راستا بوده است .

 توسعه اماکن ورزشی روباز و سرپوشیده  -4
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ورزش در همه ابعاد امری است که پرداختن به آن اهمیت باالی دارد.همیواره               

باید برای این امر مهم،برنامه ریزی مناسب انجام شود. بویژه پیرداخیتین بیه                  

ورزش دردانشگاها، نکته بسیار مهمی است که باید از جنبه های م تلف  بیه             

 آن توجه شود .

در تشکیالت ورزش ایران نهادی وجود دارد به نام فدراسیون ملی ورزش های             

دانشجویی.این فدراسیون وظیفه داردکه مسابقات بیین دانشیگیاهیی را در                 

دانشگاه ها سازماندهی کند.همچنین رسیدگی به ورزش همگانی دانشجوییان           

 در استان هایکی از وظایف اصلی این نهاد است.

نکته بسیار حائز اهمیت دراین میان آن است که فیدراسیییون ورزش هیای                  

دانشگاهی باید به فدراسیون فرا دانشگاهی تبدیل شود تا بتیوان گیام هیای                 

مببتی در جهت علمی سازی ورزش کشور برداشت.در چند سال گذشته نگیاه              

فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی  معطوف به ورزش قهرمانی بیوده ،ولیی              

اکنون ورزش درشهرستان ها ودانشگاه های م تلف به صورت همگانیی نیییز            

پیگیری میشود وتوجه به امر ورزشهای همگانی سبب اییجیاد انیگیییزه در                   

 دانشجویان شده است.

در مسیر توسعه ورزش دانشگاهی مشکالت عدیده ای وجود داردکه امیداست           

مسوالن به آن نگاه حرفه ای داشته باشند،در غیر این صورت نمیی تیوان در             

 دنیای ورزش حرفی برای گفتن داشت.

امروزه نقش ورزش در تقویت قوای جسمانی ،ارتقاء ی سطح دانیش،افیزاییش              

نشاط و شادابی،کنترل بسیاری از معضالت اجتماعیی،کیاهیش اضیطیراب و                

افسردگی وپیشگیری از ابتالی به بسیاری از بیماری های ناشی از کم تحرکی             

 بر کسی پوشیده نیست.

توسعه ورزش دانشجویان به معنای بهره وری از استعداد ورزشی  دانشجوییان             

در رشته های م تلف ورزشی  است که باید بر طبث اصول مدیریت  نیویین                   

اجرا شود زیرا ورزش در دنیای کنونی تکمیل  کننده راه علم ودانش به شمیار             

 می آید.

ورزش در دانشگاه ها نیازمند نگاه راهبردی ت صصی و دلسوزانه مسیئیولییین               

وزارت خانه های ورزش و جوانان و وزارت علوم را دارد، زیرا الزمه رسیدن بیه                

موفقیت های ورزشی ارتباط داشتن با جامعه ورزشی است .بزرگ ترین مشکل 

فعلی ورزش دانشجوی ،نبود لیگ حرفه ای دانشجوی  و نگاه غلط جامعه بیه                

 این ورزش به عنوان یک حیطه ورزشی کوتاه مدت است .
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 شرقی  های ورزشی استان آذربایجان هئیت

 اندازی نهضت داوطلبی در ورزش دانشجویی راه -0

های ورزشی دانشجویی که باعث مشارکت و هیمیچینییین       سازی انجمن فعال -5

گیری دانشجویان عالقمند و ورزشکار در بی یش ورزش             سازی و تصمیم    تصمیم

 دانشجویی  می شود.

های اخیر فدراسیون ورزشی دانشجویی مبنی بر         در خصوص سیاست  

هگا اعگم از          برگزاری مسابقات بصورت مجتمع و بین تمامی دانشیاه       

دانشیاه ملی ،علوم پزشکی ،آزاد و پیام نور و علمی کگاربگردی و ...                   

 نظرتان چیست؟

میلیون و چهارصد هزار دانشجو کیه در           4افزایش جمعیت دانشجویی کشور به      

کنند ولیکن برگزاری مسابقات بصیورت         های م تلف کشور تحصیل می      دانشگاه

تیوان     مجتمع و بومی باشد که خیلی مفید است؛ چرا که اواًل در طول سال میی               

این مسابقات را برای چندین بار برگزار کرد و همچنین از لحاظ مالی نیییز بیه                   

هاست، چراکه نه خوابگاه الزم است، نه هزینه جابجیاییی.             صرفه و صالح دانشگاه   

این طرح که توسط آقای دکتر مهرزاد حمیدی ریاست محترم فدراسیون ورزش            

دانشجویی ارائه گردید و در دستور کار این فدراسیون قرار دارد، شایید حیلیقیه            

گمشده ورزش دانشجویی بود و باعث تحول چشمگیر در گسترش کمی و کیفی             

 ورزش دانشجویی در سطح کشور باشد.

 سرانه فضای ورزشی برای دانشجویان به چه میزان هست؟

تعریف متفاوتی از فضای ورزشی وجود دارد و شاید نتوان آمارهای م تلف را بیا               

توان ادعا کرد که محیط دانشگاهی بیه نسیبیت سیاییر                   هم جمع کرد، اما می    

های کشور فضای ورزشی بیشتری دارد البته این را هم باید در نظر داشت                ب ش

شود که با وجود ساخت و سازهای زییادی     که افزایش زیاد دانشجویان باعث می     

هیای     که صورت گرفته، سرانه پایین باشد یعنی سرعت افزایش دانشجو در سال           

 وسازهای بیشتر بوده است. اخیر از سرعت  ساخت

ولی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با الطاف الیزال الهی و حمیاییت مسیئیول                 

هزار متر مربع فضای سرپوشیده و روبیاز دارای            09محترم با دارا بودن بیش از       

استاندارد نسبتًا خوبی در این زمینه است که در اول سال تحصیلی هم با بییمیه                 

مسئولیت این فضاهاگام مؤ ری در جهت اول ایمنی بعد ورزش برداشتیه شیده               

 است.

شور به قدری رشد کرده            و سخن آخر   : بنظر میرسد اکنون ورزش در ک

که تأسیس یک دانشگاه م ت  ورزش الزامی بوده تا نیازهای عیلیمیی ورزش            

کشور را از این طریث برطرف کنیم. لذا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیا                 

صدور مجوز تأسیس این دانشگاه قدم بزرگی را برای ورزش کشور خیواهید              

برداشت که امیدواریم با راه اندازی این دانشگاه بتوان فاصله علم و عمل را               

به حداقل رساند. اگرچه در عصر حاضر با ادامه تحصییل قیهیرمیانیان در                    

ها شکاف بین ورزش و مراکز علمی تا حدودی کمتر شده اسیت و                 دانشگاه

نسبت به سالهای گذشته شاهد ورود مباحث علمی به ورزش کشور هستیم            

هیای     اما هنوز در ابتدای راه و مسیر قرار داریم و نتوانستیم از تمام ظرفیت             

علمی در ورزش استفاده کنیم. امیدواریم از طریث ایجاد این دانشگاه ییک               

اتحاد متقابل و دو طرفه در دو ب ش ایجاد و به مشکالت چندین ساله علم                

 و ورزش خاتمه دهیم.

 

 گفت گو با 

 دکتر حمزه گنجی
 در خصو  نق  ورزش در بهبود وضییت روانی دانشجونان

 

نقش ورزش دانشجوی در سالمگت روانگی دانشگجگویگان              

چیست؟آیا وضعیت ورزش در دانشیاه ها با ساختن آینده ای سالم           

با انسان هایی توانمند ارتباط دارد؟آیا میتوان با بهبود وضگعگیگت             

ورزش دانشیاه ها،سالمت روانی جامعه را تضمین کگرد؟ایگنگهگا             

سواالتی است که با یکی از استادان دانشیاه در حوزه روانشناسگی            

 مطرح کرده و پاسخش را جویا شدیم.

دکتر حمزه گنجیااستاد بازنشته دانشگاه عالمه طباطباییک در ایین بیاره                

 پاسخ میدهد.

ورزش  دانشیاهی ، مقوله ای است که در دنیای مدرن بسیگار             

مورد توجه است. از نظر شما آیا تفاوتی  هست میان ورزشی که در               

 دانشیاه  انجام میشود ،با آنچه در جامعه وجود دارد؟

 

ورزش در همه جای دنیا مورد توجه است.تفاوتی نمیکند که ورزش کجا و               

چقدر انجام شود بلکه ورزش کردن در هر شرایطی ،برای سیالمیتیی بیدن            

مفید است. ورزش باعث میشود که بدن انسان توانایی های بسیار خوبی بیه          

دست بیاورد و در این میان،دانشجویان هم از این قاعده مستبنی نیستند  و              

با دیگران هیچ فرقی نمی کنند.این یک اصل فیزیولوژیک است که هر چیه        
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 از بدن بیشتر کار بکشید وتمرین کنید،عمرش بیشتر میشود .

چه مواردی باید در مورد ورزش دانشیاهی مورد تگوجگه قگرار              

 بییرد؟

در تعیین رشته ورزشی باید به مسائل مهمی چون میزان توانای افراد تیوجیه                

شود،ورزش باید متناسب با توان اندام ها باشد وهر نوع تمرین باعث تیقیوییت                

بدن شود.برخی به سمت فوتبال میروند،برخی ورزش زورخانه ای...ورزش بایید   

متناسب با توانایی جسمی فرد باشد.به عنوان مبال دختران باید به ورزش های 

روی بیاورند که بدن و توانایی جسمی شان اجازه انجامش را بدهد،تا بیتیوان                

 بهترین نتیجه را بگیرند.

گفته میشود که دانشجویان به دلیل گرفگتگاری در دانشگیگاه          

وتحصیل،وقت کافی برای انجام ورزش به صورت حرفه ای ندارند.آیگا            

 اساساً چنین گزارهای قابل پذیرش است؟  

خیر!نمیشود گفت که دانشجویان به دلیل این که مشغول تحصیل هسیتینید                

وقت کافی برای ورزش کردن ندارند.یک دانشجو حداکبر در هر ترم تحصیلیی              

 واحد درس میگیرد و میتواند در خالل درس هایش به ورزش بپردازد.09

به هر حال ورزش دانشگاهی مسئله کم اهمیتی نیست و باید به نحیوی اجیرا          

 شود.
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وجود ورزش در دانشگاه ها یک ضرورت است،زیرا دانشجویان بیا انیجیام                

ورزش در محیط دانشگاه ضمن آنکه به سالمتی جسم و روح خود کیمیک           

میکنند،میتوانند گروه تشکیل دهند و کار مشارکتی برای رسیدن به هیدف            

مشترک را تجربه کنند.از سوی دیگر سالمت روانی دانشجویان از خیییلیی         

 مسائل دیگر جلو گیری میکند

منظورتان معضالت اجتماعی است که ممکن است دانشجویان        

و به طور کلی تر جوانان،در صورت نپرداختن به ورزش،به آن دچگار       

 شوند؟

قطعاً.یکی از علل انحرافات جوانان ،بیکاری وناتوانی در چگونگی طی کیردن    

اوقات فراغت است. وقتی دانشجوی جوان نداند که اوقات فراغت خیود را                

 چگونه باید بگذراند،به انحراف کشیده میشود

در پایان ؛گفتید که پرداختن به ورزش امری بسیار مگهگم و        

جدی است که در دانشیاه ها باید مورد توجه قرار گیرد ،اما راهکار             

پیشنهادی شما برای این که گرایش دانشجویگان بگه ورزش در               

 دانشیاه بیشتر شود چیست؟

یکی از راهکارهای مو ر در افزایش گرایش جوانان و دانشجویان به سیمیت              

ورزش ایجاد ساختارهای مناسب در دانشگاه ها است.بیه عینیوان میبیال                  

برگزاری مسابقات دانشگاهی کار مو ری است ،این کار باعث مییشیود کیه               

حس رقابت در دانشجویان شکل بگیرد وبه این ترتیب میییل و رغیبیت                   

 بیشتری به انجام ورزش پیدا میکنند.

 

 مصاحبه کننده: همایون مرادی
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مقاله ارائه شده درسمممامهمارممال مم متملم                6معتبر علمی و  

 کتاب ماباشهد. 2وترجمه 

حکم قهرمانی در رشمتمه ممال           5دکتر قرباناان ممچهان دارال   

 مدرک مرباگرل وداورل ماباشهد.3م تل  ورزشی و

دکتر کریم صالح زاده:)سممم: :اسمتمادیمار رئمام  حم زه                   -2

ریاس: دانشگاه( دکتر صالح زاده مدرک لامامانم   م د را                

دررشته تربا: بدنی از دانشگاه تبریزومدرک ف ق لامامانم            

رادررشته تربا: بدنی وگرایش فازی ل ژل ورزشی ازدانشگاه       

دکتر بهل ل قرباناان: )سم:: استادیار مدیر گروه تربا:          -1

بدنی( دکترقرباناان مدرک لااان    درا در رشته تربام:          

بدنی ازدانشگاه تبریز ومدرک فم ق لمامامانم  ودکمتمرل                

  درا دررشته تربا: بدنی ازدانشگاه تهران ا م  نممم ده         

 اند.

طرح پمژومشمی     4طرح مال پژومشی: دکترقرباناان دارال       

 طرح پژومشی دردس: اجرادارد.3اجرا شده و

مقاله چاپ شده در ممالم           8دکتر قرباناان ممچهان دارال   



تهران ومدرک دکترل   د را در رشته با ل ژل        

ازدانشگاه آکادمی مملمی عملم ر آیربمایمالمان              

 ا  نم ده اند.

فعالام: ممال پمژومشمی:دکمتمرصمالمح زاده                

طمرح  2طرح پژومشی انالار یافتمه و      15دارال

پممژومشممی درحممال انممالممار اسمم:   ایشممان            

پمژومشمی   -مقاله در مال   علمممی     7ممچهان

پمژومشمی   -مقاله در مال   عملمممی     5دا ل و 

-مقاله در مال   علممی      12 ارجی وممچهان   

 به چاپ رسانده اندISIپژومشی  ارجی 

مم رداز  8دکترصالح زاده ممچهان بعه ان داور    

طمرح  1پایان نامه مال کارشمهماسمی ارشمد و           

دانشممگممامممی اسممتممانممی انممتمم مماب شممده             

ممممایمش    33اند.دکترصالح زاده ممچهان در     

شرک: داشته انمدودارال تمالمام  وتمرجمممه              

افت ار وحکم قهرمانی مابماشمهمد.       8کتاب و 4

ممدرک ممربممامگممرل      4دکمتمرصممالمح زاده دارال       

مدرک داورل دررشته مال م تل  ورزشمی        5و

 ماباشهد.

)سم:: اسمتماد یمار(          دکترشارمحمد زاده:    -3

دکتر شارمحمد زاده مدرک لاامانم  وفم ق          

لااان    د را در رشته تمربمام: بمدنمی از                

دانشگاه تهران وممچهان دانشال ل سال آ ر       

رشته مدیری: وبرنامه ریزل دانشگاه اروممامه        

 ماباشهد.

: فعالا: مال پژومشیISIمقاله چاپ شده9و 

م رد مقالمه چماپ      7دکترشار محمدزاده دارال  

شده  در زماهه علمی پژومشی وچاپ وارائمه          

مقاله در کهفمرانم  ممال دا ملمی            66باش از 

و ارجی ماباشهمد.ممممچمهمامن راممهمممایمی               
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پایان نامه کمارشمهماسمی ارشمدرابمر           23ومشاوره باش از    

 عهده داشته اند.

دکتر ی س  یاورل:)سم: :استادیار( دکتر یاورل ابمتمدا         -4

مدرک ف ق دیپلم ولمامامانم   م د را دررشمتمه زبمان                    

انگلاای به ترتاب از دانشگاه تربا: معلم شهاد رجائمی          

تبریز و دانشگاه آزاد اس می مرند ا  نم دنمد وسمپم             

مدرک لااان  وف ق لااان  ودکترل   درا به ترتمامب    

از دانشگاه مال تبریز آزاداس می واحمدتمهمران وتمربمام:             

 معلم تهران دررشته تربا: بدنی ا  نم دند.

مقاله پژومشی  6فعالا: مال پژومشی:دکتر یاورل دارال     

مقمالمه ارائمه شمده در ممممایمش ممال مم متملم                          14و

طمرح پمژومشمی      1مابماشمد.ایشمان ممممچمهمامن دارال             

 جزوه درسی ماباشد.2وتالا 

دکتریاورل ممچهان دارال فعالا: مال اجرایمی مم متملم              

مدرک مرباگرل و داورل در رشمتمه            5حکم قهرمانی و  7و

 مال م تل  ورزشی ماباشد.

دکتر بهروز قربان زاده:)سم: :استادیار(دکمتمر قمربمان               -5

زاده مدرک لااان    د را دررشمتمه تمربمام: بمدنمی از                   

دانشگاه آزاد اس می تبریمز و ممدرک فم ق لمامامانم                   

ودکترل   د را در گرایش رفتار حرکتی از دانشگاه آنمکمارا            

 ا   نم ده اند.

ممقمالمه در      11س ابق پژومشی:از آقال دکتر قربمان زاده         

 پژومشی  ارجی و  -مال   علمی

مقاله م متملم      17چاپ شده اس:.ایشان ممچهان دارال     

 ISCوISIارائه شده در کهفران  ما ماباشهد.   

 نالمن علمی تربا: بدنی اع:     1سمم ابممق ع:مم یمم::     

ACSM  2-  :ع:  -3ان یر انالمن علمی تربا: بدنی  اع

ع:  انالمممن عملمممی        -4نی ترکاه نالمن علمی تربا: بدا

)کالج تربا: بمدنمی    ECSS -5دانشال یان ایرانی در ترکاه   



در رشته مال م تل  ب یژه والابال ماباشهد که از جمله آن        

کاب مقار اول کش ر درماابقا  والابال لاگ دسته یم            

ماباشد.ایشان ممچهمامن     1385دانشال یان کش ر درسال  

دارال چهدین مدرک مرباگرل وداورل ازجمملمه ممربمامگمرل               

 وداورل دوچر ه س ارل ماباشهد.

رقاه ف رپ ر:) سممم::ممربمی( مانمم فم مرپم ر ممدرک                       -7

کارشهاسی   د را در رشته تربا: بدنی از دانشگاه تبریزو          

کارشهاسی ارشد رادررشته تمربمام: بمدنمی وازدانشمگماه               

اصفهان ا   نم ده اند ومم اکه ن ناز دانشال ل دکمتمرل            

دانشگاه شهاد بهشتی تهران دررشته تربا: بدنی گرایش       

 فازی ل ژل ورزشی ماباشهد.

ممقمالمه       5فعالا: مال پمژومشمی: مانمم فم مرپم ر دارال              

 پژومشی  درزماهه مال م تل  ورزشی ماباشد

مقاله ارائه شده در ممممایمش ممال            11 انم ف رپ ر دارال  

م تل  دا ل و ارج از کش رماباشهمد.ممممچمهمامن دارال              

ممدرک  5حکم قمهمرممانمی و       7فعالا: مال اجرایی م تل  و    

 مرباگرل وداورل دررشته مال م تل  ورزشی ماباشهد.

اعظم زرنشمان:)سممم::ممربمی( مانمم زرنشمان ممدرک                   -8

لااان    درا دررشته تربا: بدنمی ازدانشمگماه گمام ن              

ومدرک ف ق لااان    درا درگرایش فازی ل ژل ورزشمی        

ازدانشگاه اروماه ا   نممم ده انمد. وممم اکمهم ن نمامز                      

دانشال ل دکترل دانشگاه اروماه دررشته تمربمام: بمدنمی          

 گرایش فازی ل ژل ورزشی ماباشهد.

طمرح پمژومشمی      2طرح مال پژومشی: انم زرنشان دارال     

مقاله چاپ شده پ یرفته شده ودر دسم: داورل           7ودارال  

مقالمه پمژومشمی بمامن          3ماباشهد. ایشان ممچهان دارال    

 مقاله پژومشی ملی ومهطقه ال ماباشهد.3المللی و

مدرک ممربمامگمرل وداورل از          4ممچهان  انم زرنشان دارال   

 ماباشهد.2وغریق نالا  درجه3جمله شهادرجه

28 32 

 اتحادیه اروپا(...

مدرک ممربمامگمرل      4دکتر قربانزاده دارال  

وداورل دررشته مال م تلم  ورزشمی        

 ماباشهد.

کممریممم آزالممی:)سممممم: :اسممتممادیممار(         -6

دکترآزالی ممدرک لمامامانم   م درا              

دررشته تربا: بدنی ازدانشگاه تمبمریمز       

ومدرک ف ق لااان  ودکترل  م د را        

نازدررشته تربا: بدنی بمه تمرتمامب از            

دانشگاه شمهمامد بمهمشمتمی تمهمران                

ودانشگاه گا ن ا   نم ده انمد.رتمبمه         

 اول کاردانی به کارشهاسی

ورتممبممه سمم ر کممارشممهمماسممی ارشممد         

استعداد در شان به تایمامد سمازممان          

سهالش کش ر به دلامل کامب رتمبمه            

سممم ر کشممم ر در آزمممم ن ورودل             

کارشهاسی ارشد تربا: بدنی رتبه اول      

کش ر در گرایمش حمرکما  اصم حمی             

ورتبه دور کش ر در گرایش فازی ل ژل      

 1384ورزشی در سال 

افت ارا  پمژومشمی:دکمتمرآزالمی دارال          

ممقمالمه    5مقمالمه ممهمتمشمرشمده و           12

ممایشی در سط ح ملی وبان المللمی       

بممممرگممممزارشممممده درکشمممم رمممممال        

ژاپممن لممهمماممتممان تممرکمماممه وایممران            

طمرح  6ماباشد.ایشان ممچهامن دارال     

پژومشمی درزممامهمه ممال مم متملم                 

 ماباشهد.

دکتر آزالی دارال چهدین حکم قهرمانمی       


