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بزرگي مي گوید:  "زندگي بسیار زیباست و یکي از زیبایي هایش ایستا نبودن و جریان 
مستمر آن است . آن ها که به زندگي اعتماد مي کنند و در هنگام سختي به این جریان  
پیش رونده امیدوار مي مانند و کوشش مي کنند، پیروز مي شوند اما کساني  که خود را با 

حرکت زندگي وفق ندهند، از پیشرفت زندگي، فقط گذشت زمان  را خواهند دید."
درفرهنگ ما ایرانیان، آیین  پایان سال و آماده شدن براي سال نو، یك معناي بزرگ دارد؛  
زدودن کهنگي ها از جسم و جان! درست مانند طبیعت که انگار از یك خواب رخوت آلود 
بیدارمي شود و حرکت و جنب وجوشي تازه از سر مي گیرد، ما  هم رخت و لباس و اسباب 
خانه خود را تمیز و نونوار مي کنیم ، به سفر و دید و بازدید مي رویم، به قهرها و کینه ها پایان 

مي دهیم و تازه مي شویم.
درمنظومه درخت آسوریك که به زبان پارتي اشکاني سروده شده و به خط پهلوی  به جا 
مانده و کارشناسان قدمت آن را بین 2000 تا 5000 سال پیش برآورد مي کنند، مناظره اي بین 
بز و درخت خرما درمي گیرد. بز به درخت مي گوید: "من می توانم کوه به کوه در کشورهای 
بزرگ سفر کنم و مردمانی از نژادهای دیگر را بینم. بدان که من در کوهستان های خوشبو 
چرا می کنم و از گیاهان تازه می خورم و از چشمه های پاک می نوشم در حالی که تو همچون 

میخی بر زمین کوبیده شده ای و توان رفتن نداری."
سال 1394 بر آستانه ایستاده است؛ با نماد بز که در فرهنگ ایراني مظهر تحرک، چابکي 
و سرزندگي است. آرزو کنیم که روزهاي آینده سرشار از امید و انگیزه براي تغییرات 

سرنوشت ساز در جهت رسیدن به هدف هاي کوچك و بزرگ زندگي مان باشد.

                                                                                                                معصومه فروغ
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اما اسپشیاالیزد چیز دیگریست...

آقای احمد برزگر، نماینده استان آذربایجان شرقی )تبریز(  
احمد برزگر در تبریز نامي شناخته شده است؛ به خصوص در جمع دوچرخه سواران و دوستداران 

ورزش دوچرخه سواری.
حرفه اي که از پدر به ارث برده، کار روی ماشین های سنگین به ویژه جرثقیل است و شهرت او در 

تبریز به خاطرهمین شغل است. اما همه مي دانند که برزگر عاشق دوچرخه سواري است.
او دوچرخه سواری را از سال ها پیش و از نوجـوانی شروع کرد و به زودی به جرگه دوچرخه سواران 
حرفه ای پیوست و مقام های متعددی چه در تبریز و چه در تهران به دست آورد که مهم ترین 
آن ها، کسب مقام سوم رشته دانهیل در تهران بود. وقتي خاطرات سال هاي گذشته را مرور مي کند، 
 Domoq چشمانش برق می زند و می گوید" در سال 84 یک دوچرخه اسپشیاالیزد خریدم، یک
و عاشقش شدم" سپس با خنده اضافه می         کند " اسپشیاالیزد چیز دیگریست، برای همین وقتی 
شنیدم ارکید این برند را به ایران آورده خیلی خوشحال شدم". طولي نکشید که خوشحالي از 

حضور اسپیشیاالیزد، به همکاری با ارکید انجامید.
این نماینـده فعال، همکاری با ارکیـد را در زمینه دوچرخه شروع کرد و اولین فروشگاه خود 
کرد.  در سال1390راه اندازي  قدیمی،  همکار  و  دوست  یک  اصغـری،  همکاری حسن  با  را 
هرچند که پیش از آن نیز مدتی فروشگاه دوچرخـه داشت، اما این بار کار و نیـروي بیش تري 

مورد بود.
گسترش  خواهان  ارکید،  محصوالت  و  فعالیت ها  با  بیش تر  ازآشنایی  پس  و  زود  اوخیلي 
همکاری در زمینه هاي دیگر نیز شد. از آن جا که برای ارائه محصوالت دیگر ارکید، فضاي 

بزرگ تري مورد نیاز بود، فروشگاه دوم نمایندگي در میدان آبشناسان تبریز گشایش یافت.
اشتیاق رو به رشد ورزش در بین مردم، سبب شده است که فروشگاه هاي نمایندگي تبریز،  
محلی برای ارائه تجهیزات ورزشی به کارمندان ادارات و نهادهای دولتی شود و آنان با شرایط 
آساني که این نماینده در اختیارشان قرار مي دهد، مي توانند تجهیزات ورزشي مورد نیاز خود 

را تهیه کنند.
وقتي از احمد برزگر درباره وضعیت دوچرخه سواري در تبریز مي پرسیم، پاسخ مي دهد:"تبریز 
تیـم  متاسفـانه  اما  داریم  ملی  تیم  در حد  دوچرخـه سوارانی  ما  ندارد.  کم  دوچرخه سـوار 
دوچرخه سواری کم داریم، یکی دو تیم آن هم فقط در رشته کورسی. در رشته کوهستان هم که 

تیمی وجود ندارد."
تیم هاي  تشکیل  به  با کمک  حوزه  این  در  مسئول  نهادهای  مي کند:"  آرزو  برزگر  احمد 
امکانات  ایجاد  و  مي شود  انجام  خودجوش  به صورت  حاضر  حال  در  که  دوچرخه سواري 
مورد نیاز، براي ایجاد فرهنگ دوچرخه سواري و عالقه به این ورزش سالم کوشش کنند."
ما نیز براي این نماینده پرتوان و با انگیزه و همکاران ارجمند ایشان آرزوي سالمتي و بهروزي 

داریم.

هاهزتا کیدراتربرنینافرآر کا

)آذربایجان شرقی(  تبریز  در  ارکید  نماینده محترم  برزگر  احمد  آقای  به همت 
فروشگاه  و  نمایشگاه  در  ماه  آذر   20 پنجشنبه  نمایندگی  این  افتتاحیه  مراسم 

ایشان در چهارراه آبشناسان تبریز برگزار شد..
انجامید، مسئوالن مراکز دولتی  به طول  تا 22  از ساعت 17  این مراسم که  در 
استان از جمله اداره برق، گاز، آب و فاضالب و بانک سپه حضور داشتند. میهمانان 
ضمن آشنایی با فعالیت های گروه صنایع ورزشی ارکیدمهر، از تجهیزات ورزشی 
به نمایش گذاشته شده نیز بازدید کردند و برای حمایت از گسترش ورزش در 
سازمان های تحت مدیریت خود در جهت ارتقای سالمتی کارکنان، اعالم حمایت 

کردند.
هم  دیگری  میهمانان  حرفه ای  است،  دوچرخه سواران  از  خود  که  برزگر  احمد 
آیدین  مـردانی،  پرویز  همچون  کشور  دوچرخه سواری  بنام  قهرمانان  داشت؛ 
صرافی و مهـدی عباس زاده نیز در این مراسم حضور داشتند که مورد استقبال 

شرکت کنندگان قرار گرفتند.
شرکت ارکید مهر برگزاری این مراسم به یاد ماندنی را نقطه عطفی برای حضور 
ارکید در استان آذربایجان شرقی می داند و با آرزوی سربلندی و موفقیت بیش تر، 
از تالش های جناب آقای احمد برزگر و همکار ایشان جناب آقای حسن اصغری 

قدردانی می کند.

تلمبه Transformer x در سال 2014، جایزه طراحی 
یورو بایک را براي شرکت تاپیک به ارمغان آورد.

آچار جدید کرانک برادر با طراحی پیشرفته و کارآمد در دومدل 12 کاره و
16 کاره به بازار ارائه شد. این آچار با طراحی منحصر به فرد خود توانسته 
است در سایت های معتبر مربوط به قطعات دوچرخه، باالترین امتیاز را    

کسب کند. 

افتتاح نمایندگی تبریـز

Mavic crossmax sl
طوقه  و  توپی  معرفی  با   2015 سال  در  مویک  کمپانی 

جدید خود دوباره نگاه ها را به سمت خودش کشاند.
مـدل Crossmax sl با طراحـی جدید جایگـزین مدل 

crossmax slr شده است.

فروشگاه ارکید - ) آذربایجان شرقی( تبریز

3

آقایان احمد برزگر و حسن اصغری 
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افتتاحیه گرامی

مراسم افتتاح رسمی نمایندگی جدید گروه صنایع ورزشی ارکید 
ماه  روز جمعه 16 دی  در  غربی  آذربایجان  مرکز  ارومیه  در  مهر 
جعفر  امام  والدت  و  )ص(  اکرم  رسول  میالد  سالروز  با  همزمان 
صادق)ع( در نمایشگاه و فروشگاه نمایندگی ارومیه واقع در بلوار 

رسالت، چهارراه مافی برگزار شد.
در این مراسم آقای یوسف گرامی نماینده محترم شرکت ارکیدمهر، 
عوارض  از  پیشگیری  و  جامعه  سالمت  در  ورزش  نقش  درباره 
اجتماعی از جمله اعتیاد سخن گفت. آقای گرامی که خود در زمینه 
زیادی است،  بدنسازی صاحب تجربه  و پزشکی در ورزش  تغذیه 

میزبان گروهی از قهرمانان بدنسازی و قوی ترین مردان ایران بود.
در این مراسم همچنین بسیاری از مقامات کشوری از جمله آقای 
نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسالمی، آقای حاج 
یحیی خسروزاد بخشدار سیلوانا و جمعی از مسئوالن استانداری، 
هماهنگی  شورای  اجتماعی،  امور  و  تعاون  کار،  اداره  شهرداری، 
مبارزه با مواد مخدر و فدراسیون بدنسازی شرکت داشتند. در این 
بدون دخانیات  بار در کشور، یک روستای  برای نخستین  مراسم 

معرفی شد؛ روستای  الجانی از توابع سیلوانا.

بازدید از تجهیزات خانگی و باشگاهی ارکید مهر 
که در دو طبقه مجزا به نمایش گذارده شده بود، 

مورد استقبال میهمانان قرار گرفت.
صرف نهار، شرکت در مراسم مولودی خوانی و 
دور  نقاط  از  که  میهمانانی  برای  شام،  پذیرایی 
بودند،  یافته  حضور  مراسم  در  تهران  جمله  از 
و  یکدیگر  با  بیش تر  آشنایی  بـرای  را  فـرصتی 

امکانات نمایندگی ارومیه فراهم کرد.
آقای  از جناب  مهر  ارکید  ورزشی  گروه صنایع 
و  ارومیه  نمایندگی  محترم  همکاران  و  گرامی 
همچنین از همه بزرگانی که با شرکت در این 
انکار  غیرقابل  نقش  و  اهمیت ورزش  بر  مراسم 
تاکید  جامعه  سالمت  ارتقاء  و  بهسازی  در  آن 
کردند، قدردانی می کند و آرزو دارد تالش های 
نمایندگی جدید ارکید در امر گسترش ورزش در 
ارومیه و شهرهای دیگر این استان، با موفقیت 

همراه شود.

گیبندنما
ردبدحد

مـبهورا
آقای

یوسف گرامی
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مسابقه تایم تریل انفرادی در روز 93/11/4 به مسافت 35 کیلومتر به صورت رفت و برگشت برگزار شد و دوچرخه سواران 
تیم های پیشگامان کویر یزد و پتروشیمی تبریز در مکان های اول تا سوم قرار گرفتند.

به   93/11/6 روز  در  استقامت  مسابقه 
مسافت 120 کیلومتر برگزار شد.

آخرین  و  سومین  استقامت  مسابقه 
مرحله از لیگ برتر جاده به مسافت 120 
کیلومتر در شهرستان مهریز برگزار شد. 
از تیم پیشگامان کویر  حسین عسکری 
یزد، احد کاظمی از تیم پتروشیمی تبریز 
به  زنجان  هیات  تیم  از  کالهدوز  امیر  و 
قرار  سوم  تا  اول  های  مکان  در  ترتیب 

گرفتند.

اسامی نفرات اول تا سوم تایم تریل 
انفرادی به این شرح است: 

تیم  از  عسکری  حسین    -1
زمان  با  یـزد  کـویر  پیشگامان 

41:18:35
از  گودرزی  معظمی  آروین   -2
زمان  با  یزد  کویر  پیشگامان  تیم 

41:34:80
شاهی  خسرو  خلیلی  بهنام   -3
زمان  با  تبریز  پتروشیمی  تیم  از 

42:19:48
از تیم ارکیدمهر اسماعیل چایچی 
نفر نهم و محمدرضا ایمانی نفر دهم 

شدند.

برتر  لیگ  مرحله  سه  تیمی  مجموع  در 
جاده، تیم های پیشـگامان کـویر یزد در 
مکان اول، پتروشیمی تبریز در مکان دوم 
و شهرداری تبریز در مکان سوم رده بندی 

کلی قرار گرفتند.

در  ارکیدمهـر،  تیم  مسابقات،  این  در 
با  جایگاه هفتم و در نتایج کلی فصل 
امتیاز 292 در جایگاه هشتم قرار گرفت.

7 6

سراگر

مسابقات
دوچرخه سواری
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بیش از صد سال پیش اولین دستگاه تریدمیل در سال 1913 به نام "ماشین 
تمرین" در آمریکا ساخته شد.

در سال 1952 دکتر روبرت  بروس و وین کوینتون استادان دانشگاه واشنگتن 
جهت تحقیق بر روی مشکالت قلبی و ریوی با بهینه سازی ماشین تمرین، 
تریدمیلی ساختند و نتیجه تحقیقات شان پروتکل بروس را به وجود آورد.  این 
پروتکل،  یکی از رایج ترین آزمون ها برای سنجش توانایی قلب و دستگاه تنفس 
است که امروزه با نام تست ورزش کاربرد فراوانی دارد . در سال 1968 دکتر 
کنت کوپر نتیجه تحقیقات خود را  درباره تمرینات هوازی منتشر کرد که در 
آن فایده هاي توسعه تجاری دوچرخه تمرینی ثابت و تریدمیل های خانگی را 

برشمرده بود.
در سال 1968  اولین تریدمیل خانگی توسط  ویلیام استاب - یک مهندس 
ایروبیک دکتر کوپر ساخته شد. در این  مکانیک - پس از خواندن کتاب 
کتاب ثابت شده بود کسانی که هشت دقیقه در روز و چهار تا پنج روز در هفته 
می دوند از لحاظ جسمي درشرایط بهتری قرار دارند. استاب  تریدمیلش را 
PACE MASTER 600  نامید و نمونه ساخته شده را برای دکتر کوپر 
فرستاد. با این کار اولین مشتری در زمینه فیتنس در نیوجرسی به وجود آمد.
اکنون از آن نوآوري ها سال ها گذشته است ودستگاه های ورزشی کاربرد فراواني 
مراکز  فیزیوتراپی،  و  بازتوانی  مراکز  دربیمارستان ها،  امروزه  کرده است.  پیدا 
آموزش پلیس، ارتش، آتش نشان ها، فضانوردان و باشگاهای ورزشي تردمیل 
و دستگاه هاي ورزشي دیگر وجود دارد. اکنون ساخت دستگاه های ورزشی از 
انحصار گروهي خاص خارج شده و بسیاری از کارخانه ها سازنده آن ها هستند. 
اما کیفیت مواد اولیـه ، امکانات الکترونیکی، برنامه های تمرینی، سـاختار

ارگونومیک و... این دستگاه ها را از هم متمایز مي کند.
شرکت Dkcity  تایوان پس از نزدیک به 30 سال تولید دستگاه هاي ورزش 
هوازی و عرضه در بسیاری ازکشورها، جدیدترین محصوالت خود را با نام 

تجاری  VERTEX به بازارمعرفي کرده است . 
از جمله مزایای تریدمیل T.22  این  برند، موتور سه فاز 4 اسب بخار آن 
است که به وسیله یک مبدل قدرتمند راه اندازی می شود و  کارکرد دستگاه 
را براي سال های طوالنی با کم ترین هزینه تعمیر و نگهداری تضمین مي کند.

تسمه و تخته دونده با کیفیت این دستگاه، دو برابر محصوالت مشابه دوام 
دارد و فریم قدرتمند آن امنیت باالیی را هنگام دویدن برای دونده تامین 

می کند.
صفحه کامپیوتر این تریدمیل با امکانات صوتی و تصویری و صفحه لمسی، 
طراحی زیبا و ارگونومیک، صفحه LCD  18.5 اینچی با کیفیت HD  و 
قابلیت استفاده از تلویزیون دیجیتال، WIFI جهت اتصال آسان به اینترنت، 
اتصال به دستگاه های چندرسانه ای NIKE  و IPOD  و داشتن 26 برنامه 
تمرینی حرفه ای، آن را به یک همراه مورد اعتماد براي دویدن و سالم ماندن 

تبدیل کرده است. 

The Perfect 
Combination 
of Aesthetics, 
Performance 
And Technology.

Vertex T22
Treadmill

8

ردنبدود منیسالهار



11 10

پاناتا درتولید دستگاه های ورزشی، در "فینیکس" جدیدترین دستگاه هوازی این شرکت،  تجربه دیرین 
تجلی یافته است. طرحی چشم نواز با به کارگیری تکنولوژی نوین.

11

دقیق  و  ساده  طراحی  یک  "فینیکس" 
دارد. همچنین سیستمی هوشمند همراه 
با برنامه های تمرینی ویژه برای هر کاربر. 
که  رقابت  قابل  غیر  کیفیتی  و  قیمت  با 

فقط پاناتا ارائه می کند.

که  برای آن  واقعی است  زندگی  این یك روش 
اختیار  در  هم  با  را  ذهن  قدرت  و  نیروی جسم 
بگیرید تا ایمنی و تندرستی را در هر سنی که 
هستید، به دست آورید، بهتر زندگی و کار کنید 
و ارتباط بهتری با خود و دیگران داشته باشید. 
                                                       رودی پاناتا

“Fitness for everyone, a true lifestyle 
that combines physical equilibrium to 
give security at any age and to help 
you live and work well, in a better
relationship with yourself and others.”

همهیابرسبننا

Rudy Panatta

11 10
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آچار جدید کرانک برادر با طراحی پیشرفته و کارآمد در دومدل 12 کاره و
16 کاره به بازار ارائه شد. این آچار با طراحی منحصر به فرد خود توانسته است

در سایت های معتبر مربوط به قطعات دوچرخه، باالترین امتیاز را کسب کند و جزو
برترین ابزارهای همراه، هم از نظر طراحی و هم از نظر کارایی انتخاب شده است.

مدل 16 کاره آن با دارا بودن سری کپسول هوای فشرده و وزن 260 گرمی کامل ترین مدل از 
این سری ابزارها می باشد.

 امکانات این آچار شامل:            

– Magnetic attachment
– Hex keys: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8mm
– Phillips & Flat blade screwdrivers
– Spoke wrench (#0, #1)
– Torx T-10 & T-25
– 1/4″ driver
– Chain breaker
– C02 inflator

تلمبه transformer x با ساختاري ایستاده، به عنوان یک استند در هنگام نگه داری و تعمیر 
دوچرخه هم کاربرد دارد. این طراحي نقطه تمایز مهم این وسیله با انواع مشابه است.

وجود یک شیلنگ یک متر و بیست سانتی به شما امکان  می دهد که بدون نیاز به جابه جایي 
تلمبه، چرخ عقب و چرخ جلو را به راحتی باد بزنید.

از نکات جالب طراحي این وسیله،  وجود یک ِگیج مخصوص فشار بر روی دسته آن است که 
خواندن درجه باد الستیک را آسان کرده و تا فشار 160psi را تحمل می کند.

Transformer x در سال 2014، جایزه طراحی یورو بایک را براي شرکت تاپیک به ارمغان 
آورد.

FSA K-Force ترمز هیدرولیک

FSA با تولید ترمزهای هیدرولیک بازه تولیدات 
بین  در  است  توانسته  و  داده  افزایش  را  خود 
برندهایی که در کار ساخت ترمزهای هیدرولیک 
فعالیت می کنند، سهم خوبی از بازار را از آِن خود 

کند.
این ترمز، به دلیل وزن پایین، برای مسابقات و در 

رشته کراس کانتری به کار می رود.
جنس کالیپر ترمز K-Force از آلیاژ منیزیوم 
به  ترمزگیری  قدرت  بردن  باال  جهت  که  است 
صورت یک تکه طراحی شده. تیغه کتی آن نیز 
جهت پایین آوردن وزن دوچرخه از جنس کربن 

ساخته شده است.
شیلنگ های این ترمز، قابلیت تحمل فشارهای باال 

را در سراشیبی های تند و طوالنی دارد.
وزن یک دست کامل این ترمز 400 گرم است.

13 12

Mavic crossmax sl
طوقه  و  توپی  معرفی  با   2015 سال  در  مویک  کمپانی 

جدید خود دوباره نگاه ها را به سمت خودش کشاند.
با طراحی جدید، جایگزین مدل   Crossmax sl مدل 

crossmax slr شده است.
این مدل از سبک ترین توپی طوقه های موجود در سبک 
کراس کانتری و تریل است که برای مسابقات کراس کانتری 

طراحی شده است.
از ویژگی های مهم این توپی و طوقه نسبت به مدل قبلی 
استفاده از تکنولوژی Ism 4d است که کل فضای داخلی 

طوقه را باروکش مخصوص پوشانده است.
تنها   Ism 3d تکنولوژی  از  استـفاده  با  قبل،  مـدل های 

قسمت های رویی و کناره ها، با روکش، پوشانده مي شد.
ویژگی مهم دیگر جنس بدنه توپی جلو از فیبر کربن است 

که در سبک شدن وزن توپی و طوقه تاثیر دارد.
پهنای داخلی و بیرونی مدل جدید همانند مدل Slr است و 
وی ـژگي ها از جملـه تیوبلس بودن و تبـدیل های مربوط به 
توپی ها و ... را دارد و با ست 11 سرعته Sram هماهنگ 

است.
از ویژگی های دیگر این مدل قابلیت خودرو عقب، سازگار 
قابلیت  با خودروهای 10 سرعته و 11 سرعته شیمانو و 
استفاده از مغزی مخصوص اسرم و وزن کامل آن برای سایز 

27.5 ،  1470 گرم است.   



15 14

استقامتی  قدرتی،  تمرینات  جمله  از  ورزشی  تمرینات  شروع  نحوه  همیشه 
و بدنسازی برای بسیاری از آماتورها و حتی افراد حرفه ای سوال و موضوعی 
چالشی بوده است. تحقیقات گسترده و علمی بسیاری ثابت کرده که تمرینات 
هوازی برای شروع تمرین مناسب هستند تا با افزایش جریان خون، عضالت گرم 
و آماده تمرینات سخت شوند. همچنین تمرینات سخت قدرتی را با تمرینات 
هوازی به پایان می بریم تا اسید الکتیک از بدن دفع و درد عضالت کم تر شود. 
حال باید بدانیم چه تمریناتی هوازی محسوب می شوند و این تمرینات چگونه 

باید انجام شوند ؟
در  اکسیژن  به مصرف  است که   )Aerobic( ایروبیک  واژه  ترجمه  هوازی، 
سوخت و ساز بدن و فرایند تولید انرژی اشاره دارد و مکمل تمرینات بی هوازی 
است. تمرین های هوازی بسیاری وجود دارند که با شدتی مالیم و یا به صورت 

مداوم انجام می شوند.
تمرینات هوازی شامل هرگونه تمریناتی در سطوح مختلف تمرینی متوسط یا 
سخت در دوره های زمانی خاص است که باعث افزایش ضربان قلب می شود. 
در این نوع تمرینات، اکسیژن از چربی ها و گلوکز برای سوخت و ساز و تولید 
آدنوزین تری فسفات که ابتدایی ترین حامل انرژی برای سلول هاست استفاده 

می کند. 
درحقیقت هنگام تمرینات هوازی ، گلیکوژن می شکند و گلوکز تولید می کند،  اما 
در نبود آن سوخت و ساز چربی جایگزین می شود که این روش فرآیندی آهسته

و شیب حرکتی و پیشرفت کمی دارد.
هم واژه و هم روش های تمرینی آن، توسط دکتر کنت کوپر و سرهنگ پاولین 
پاتز )فیزیوتراپ( هر دو از نیروی هوایی آمریکا در سال 1968ابداع شدند. کوپر 
که شخصاً عالقه مند به تمرینات ورزشی بود، هم از دید شخصی و هم از دید 
حرفه ای برای یافتن جواب یک سوال کنجکاو شده بود. موضوع از این قرار بود 
که برخی از افراد با توان عضالنی باال، در ورزش هایی مانند دوهای استقامت، شنا 
و دوچرخه سواری ضعیف عمل می کردند. او شروع به اندازه گیری سیستماتیک 
کارایی افراد توسط دوچرخه ثابت کرد که یکی از تمرینات هوازی محسوب می شود.

 او کارایی پایدار افراد را بر اساس توان آن ها در مصرف اکسیژن اندازه گیری کرد.
پیش زمینه ساخت دوچرخه پدیدار شدن و پیشرفت علمی به نام ارتوپدی بود که در 
سال 1741 که از آقای Nicolas Andry  نشات می گرفت و یک نمونه زود هنگام 
از سری تکنولوژی ها در ورزش ژیمناستیک بود که درمان های فیزیکی را در قرن 
نوزدهم رهبری و گسترده کرد. دوچرخه های تمرینی مشابه دوچرخه های جدید 
از اواخر قرن هجدهم در سال  1796  با ساخت دستگاه Gymnasticon توسط 

آقای فرانسیس لوندز به وجود آمد که مفصل بندي درهم فرورفته اي داشتند.

دوچرخه سواری یک تمرین و ورزش هوازی محسوب می شود و موجب استقامت قلب و 
عروق می شود. بسیاری از افراد، دوچرخه سواری را یک ورزش تکمیلی برا ی دو می دانند. 
عالوه بر این دوچرخه سواری به انجام فعالیت های کششی نیز یاری می رساند. پس از 
باال رفتن محبوبیت دوچرخه و پیشرفت علوم پزشکی و ارتوپدی، استفاده از این دستگاه 
جهت بازتوانی انسان های معلول و آسیب دیده و از طرفی عدم امکان دوچرخه سواری 
در زمان های مختلف و بهره بردن از این ورزش مفید، استفاده از دوچرخه های ثابت، 
گسترش یافت و به شکل امروزی به خانه ها و باشگاه ها راه یافتند. دوچرخه ثابت به دلیل 
کم اشغال کردن فضا در مکان های ورزشی و منزل، همچنین کالری سوزی مناسب، 

همیشه مورد توجه مشتریان باشگاهی و خانگی بوده است.
ایستاده  دوچرخه  می شوند؛  تقسیم  دسته  دو  به  لحاظ ساختاری  از  ها  دوچرخه 
و دوچرخه نشسته. دوچـرخه های ایستاده همانند دوچرخه های شهری می باشند 
و در حین تمرین عضالت قسمت باالی پا و مچ پا فعال هستند و موجب تقویت 
ران،  چهارسر  ماهیچه های  لیگافت ها،  زردپی،  مفاصل  زانو،  اطراف  ماهیچه های 

همسترینگ و لگن می شود.
در صورتی که دوچرخه نشسته با داشتن نشیمنگاه و پشتی عالوه بر درگیر بودن 
همه اندام ها، به دلیل سهولت در استفاده و فشار کم بر روی ستون مهره ها و کمر 
برای افراد با وزن باال یا کمر درد و مشکالت حرکتی بسیار ایده آل است. برای استفاده 
از دوچرخه برای شروع تمرینات ورزشی ابتدا باید ارتفاع و نحوه نشستن روی زین، محل 
و زاویه قرارگرفتن پا را از کارشناسان ورزش و مربیان مجرب فرا گرفت. در تصویر نحوه 
قرار گرفتن روی دوچرخه نشسته و ایستاده و زاویه مناسب پا نشان داده شده است. که 
در هر دو دستگاه پاها نباید زیاد کشیده و یا جمع باشند تا حداقل فشار به مفصل زانو 

وارد شود.  

همواره تولید دوچرخه های ثابت و ساختار فیزیکی دستگاه تولید شده به تسلط 
بر علومی همانند مکانیک، بیومکانیک، اطالع از آناتومی بدن و ارتوپدی و امروزه 
حتی تسلط در الکترونیک و تبحر ومشاوره با دوچرخه سواران حرفه ای نیاز دارد 
که شرکت های تولید کننده را با توجه به کیفیت، دقت و تنوع تولیدات و امکانات 
جانبی قرار داده شده روی دستگاه ها متمایز می سازد. دوچرخه های باشگاهی از 
لحاظ کیفیت وقطر آلیاژ استفاده شده در شاسی اصلی و رکاب ها و دقیق بودن 
زاویه نشیمنگاه متفاوت از دستگاه های خانگی هستند و امکانات الکترونیکی 
پیشرفته تری همانند برنامه های از پیش تعیین شده، تست های مهم  ورزشی  
برای مشخص نمودن سطح سالمتی و آمادگی جسمانی کاربر دارد . شرکت اینتنزا علم 
روز را با تجربیات فراوان در تولید دستگاه های ورزشی و هوازی آمیختـه کرده 
و اقدام به استفـاده از فنـاوری روز همانند صفحـات نمـایش لمسی، استفاده از 
اینترنت بوسیله WIFI سیستم عیب یاب هوشمند و الهام گرفتن ازعلوم پزشکی 
جهت کنترل ضربان قلب به وسیله کمربند پالر و تست های ورزشی حرفه ای 
اقدام کرده است.  شرکت اینتنزا در دوچرخه های نشسته و ایستاده به دلیل 
متفاوت بودن در ساختار بیومکانیکیشان، تفاوت هایي را لحاظ کرده است تا 

دقت در محاسبه کالری و نمایش آن هرچه دقیق تر باشد.
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SANTACRUZ NOMAD 27.5  با سیستم تعلیق 

فوق العاده VPP و جیومتری عالی توانست نام دوچرخه 
AM-ENDURO سال را نصیب خودش کند.

سیستم VPP که در شماره پیش  معرفی شد، در رده 
پیشرفته ترین سیستم های تعلیق است که سانتاکروز 
آن را به ثبت رسانده و برای برندهای معروفی از جمله  
INTENSE  نیز طراحی کرده است. کربن به کار رفته 

در دوچرخه های سانتاکروز از مقاوم ترین مـواد موجود در 
دنیای دوچرخـه سازی است که در ضـربات سخت نیـز، 

آسیب پذیری دوچرخه را کاهش داده است.

  SANTACRUZ  NOMAD زاویه پیشانی 65 درجه ای
این امکان را به وجود آورده است که دوچرخه سوار از هر 

مانع، پرش و شیب،  بدون دردسرعبور کند . 
از دیگر ویژگی های این دوچرخه باید سایز چرخ های 
27.5 اینچی و وزن 12.700 کیلوگرمی آن را نام برد.

روکرنناسا
لسـا حهحرود
2014
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ANNIKA  LANGVAD در سال 1984 در دانمارک 
به دنیا آمد و از بهترین زنان دوچرخه سوار در رشته کراس 
کانتری به شمار می آید. ANNIKA طالی قهرمانی جهان 
در سال های 2012  و 2014 را به دست آورده است و 
مدال برنز جهانی سال 2010  را هم در کارنامه خود دارد.

JAROSLAV KULHAVY درسال 1985 در جمهوری چک 
متولد شد. او که  در رشته کراس کانتری رکاب می زند،

که  است   SPECIALIZED تیم  قهرمانان   از  دیگر  یکی 
افتخارهای  زیادی را برای این تیم کسب کرده است.

سال  در  جهان  قهرمانی  طالی  مدال  دارنده   KULHAVY
2014 و مدال طالی المپیک 2012 است.

Troy Brosnan  درسال 1993 در استرالیا به 
دنیا آمد. او در خانواده ای بزرگ شد که پدر و مادر در 

رشته جاده دوچرخه سواری می کردند.
Troy از هشت سالگی دوچرخه سواری در رشته  
bmx  و از ده سالگی شرکت در مسابقات را آغاز 

کرد.
در سال 2010 به تیم  SPECIALIZED رفت و 
در همان سال موفق به کسب عنوان قهرمانی جوانان 

در مسابقات جهانی کانادا شد. 

Aaron Gwin  در سال 1987 در امریکا به دنیا آمد. او از چهار سالگی 
رشته BMX و از هشت سالگی شرکت در مسابقات دوچرخه سواری را 

آغاز کرد. او از دوازده سالگی  موتور کراس هم می راند.
Aaron در تیم های معروفی از جمله YETIو TREK و از سال 2013 
در تیم  SPECIALIZED  رکاب زد و در این تیم  جایگزین رایدر 

مشهور  Sam Hill شد .
Aaron از سال 2008 قهرمانی های زیادی را به دست آورده است؛ از 
جمله در سال 2014 که قهرمان مسابقات افریقای جنوبی شد. اکنون 
Aaron هم در رشته  دانهیل و هم در رشته اندورو رکاب می زند و در 

هر دو رشته برای SPECIALIZED  مقام  می آورد.

دبرالسبسباا ننامافهرنبم
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ماست در گروه لبنیات قرار دارد و مصرف آن در یک رژیم غذایی سالم ضروری 
است. گروه لبنیات تامین کننده بخش عمده ای از کلسیم، پروتئین، فسفر، بعضی 
از انواع ویتامین های گروه B و ویتامین A است و مصرف آن برای استحکام 
استخوان ها و دندان ها و رشد و سالمت پوست الزم است. بنابراین مصرف روزانه 
2 تا 3 واحد لبنیات در روز الزم است که بخشی از آن را می تواند ماست یا دوغ 

تشکیل دهد.
آهن و کلسیم هردو عنصر دو ظرفیتی هستند و ناقل مشترک دارند، مصرف آن ها 
به طور همزمان حالت رقابتی ایجاد می کند و از آن جا که تمایل این ناقل نسبت 
به ترکیب با کلسیم بیش تر از آهن است، پس می تواند منجر به کاهش جذب 
آهن شود. البته در یک رژیم غذایی متعادل به دلیل این که همه نیازهای 
تغذیه ای در نظر گرفته می شود، از مصرف همزمان ماست با غذا نباید نگران 
بود. به عبارت دیگر چنانچه در مصرف ماست زیاده روی نشود و میزان مصرف آن 
در کنار وعده غذایی به حدود 150 گرم محدود شود، کمبود آهن ایجاد نخواهد 
شد. اگر به دلیل جذب رقابتی افراد از خوردن ماست به همراه غذا منع شوند، 
توصیه درستی نیست؛ زیرا ممکن است غیر از همراهی با وعده غذایی، افراد 
فرصت دیگری برای مصرف لبنیات و ماست نداشته باشند. پس توصیه می کنیم 
با حفظ تعادل، ماست را در کنار وعده غذایی مصرف کنید. به یاد داشته باشید 
که همزمان با غذای گوشتی ماست نخورید و آن را پس از صرف غذا میل کنید. 
ماست پروبیوتیک به دلیل آن که با تغییر میکرب های روده ای به میکرب های مفید، 
موجب افزایش سطح ایمنی و نیز افزایش جذب برخی از مواد غذایی می شود، گزینه 

مناسب تری نسبت به ماست معمولی است.

دکتر محمد هاشمي
دبیر انجمن علمي

 پیشگیري و درمان چاقي ایران

دوغ نیمی از خواص ماست را دارد و همانند ماست می تواند در جذب آهن غذا 
اختالل ایجاد کند اما در این مورد ذکر دو نکته ضروری است؛ نخست آن که 
تعادل در مصرف دوغ نه تنها مانعی جدی در جذب آهن محسوب نمی شود، 
بلکه می تواند بخشی از نیازهای تغذیه ای بدن را نیز فراهم کند. اما نکته دوم 
این است که برخی تصور می کنند دوغ از خوراکی هایی است که میزان مصرف 
آن محدودیتی ندارد. باید توجه کنید که نوشیدن بی رویه دوغ می تواند جذب 
آهن را تحت تاثیر قرار دهد و کالری موجود در آن منجر به اضافه وزن شود. این 
نکته در دوغ های گازدار که باعث تحریک اشتها میشوند بیش تر صدق می کند.

نوشیدنی کفیر به دلیل دارا بودن مخمرها و مواد حاصل از آن ها، خواص بیش تری 
نسبت به دوغ دارد و با در نظر گرفتن تعادل در مصرف، گزینه بهتری است.

تغـذیه و سالمت
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در کشور ما از هزاران سال پیش، جوانه ها و اهمیت استفاده از آن ها برای 
مردم شناخته شده بود. این موضوع به قدری اهمیت داشته که ایرانیان 
استفاده از جوانه گندم را به عنوان یک آیین سنتی همواره در آغاز فصل 

بهار به شکل سمنو در سفره هفت سین خود الزم می دانستند.
جوانه زدن  فرآیند  طی  که  هستند  طبیعی  مولتی ویتامین های  جوانه ها، 
معدنی  امالح  ویتامین ها،  میزان  جوانه زدن،  با  می شوند.  تولید  دانه ها  از 
می یابد.  کاهش  کربوهیدرات  و  کالری  میزان  و  افزایش  دانه  پروتئین  و 
جوانه ها منبع اسیدهای آمینه آماده جذب، قندهای طبیعی و نیروهای 

حیاتی هستند و روند پیری را به تأخیر می اندازند.
در شروع روند جوانه زدن، نشاسته موجود در دانه شکسته و به قندهای 
ساده ي گلوکز و ساکارز تبدیل می شود، پروتئین ها به اسیدهای آمینه و 
آمیدها تغییر شکل می دهند و روغن ها و چربی ها به کمک آنزیم لیپاز 

موجود در جوانه ، به اسیدهای چرب تبدیل می شوند.
جوانه ها به مقدار زیادی دارای فیبر و آب هستند که باعث تخلیه کامل 

روده و جلوگیري از سرطان این ناحیه از  بدن می شوند.
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بیود
نهاحومنابه

با مصرف جوانه های گوناگون می توانید مقدار قابل توجهی از ویتامین های گروه
B  وC  را به بدن برسانید. افزایش منیزیم در جوانه ها به کنترل  فشار خون 
کمک می کند. عنصر روی که برای جلوگیری از ریزش مو و بهبود رشد قد و 
افزایش می یابد. مقدار  نوجوانان الزم است، طی جوانه زدن دانه ها  بلوغ جنسی 
سلنیوم دانه هم با جوانه زدن افزایش می یابد. سلنیوم در سالمت قلب و عروق 

نقش بسیار مهمی  دارد. 
پروتئین  و خاصیت حساسیت زایی  نفخ زایی حبوبات  طی جوانه زدن، خاصیت 
غالت کاهش می یابد که برای افراد داراي روده های حساس، بسیار مناسب است. 
به واحدهای  برای مثال، وقتی دانه گندم جوانه می زند،پروتئین گلوتن گندم 
پروتئینی کوچکی که خاصیت حساسیت زایی کم تری دارد،تبدیل می شود که 

برای افرادی که به پروتئین گندم حساسیت دارند، مناسب  است.
اغلب دانه ها را می توان به صورت جوانه زده مصرف کرداما باید از مصرف جوانه 
دانه هایی که ممکن است بخش های سمی  داشته باشند، خودداري شود. بهترین 
دانه ها برای جوانه زدن یونجه، شنبلیله، عدس، نخود، تربچه هستند و دانه هایی 
دانه  و  بروکلی  هویج،  از  عبارتند  می شوند،  استفاده  جوانه زدن  برای  کم تر  که 

خردل.
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دیابت یکي از بیماري هاي شایع در ایران، با میزان شیوع 7 تا 10 درصد 
است. همه کوهنوردان برای اجرای یك برنامه موفق باید به نکات پزشکی 
کوهنوردی توجه کنند.  کوهنوردان مبتال به دیابت اما باید شرایط ویژه خود 

را نیز در نظر بگیرند.

از  پس  و  پیش  خون  قند  میزان  اندازه گیری  مستمر،  بدنی  فعالیت  و  ورزش 
از  قندي،  غیر  مواد  و  آب  نوشیدن  کافي،  غذاي  داشتن  همراه  کوهنوردي،  
از  این گروه  به دیابت است. ضمن آن که  کارهایی ضروری کوهنوردان مبتال 
را متوقف کنند.  باید ورزش  کوهنوردان در صورت احساس درد قفسه سینه، 
آن ها پیش از هر کوهنوردي باید پاهای خود را از نظر بریدگي، قرمزي و تاول 
کنترل کنند، از پیاده روي هاي طـوالني پرهیز کنند، جوراب نخي بپوشند و از 
کفش راحت استفاده کنند. اگر دیابت دارید، بهترین زمان تمرین ورزشی برای 
قند  و  بخورید  از کوهنوردي غذاي سبک  برنامه صبحگاهي است. پیش  شما، 
خون تان را انـدازه بگیرید؛ اگر میزان قند خون کم تر از250 میلي گرم است، 
می توانید برنامه کوهنوردي را اجرا کنید. برای شرکت در برنامه های سنگین، 
نظرپزشک خود را بپرسید. برای مـراقبت از پاهای تان، از انجام هرگونه حرکات 
خشن و اکروباتیک خودداری کنید. تنها به کوه نروید و همنوردان را از بیماري 

خود آگاه سازید.

کوهنوردي باعث مي شود که با تـرشح مقدار انسولین بیش تر، میزان قند خون 
پایین باشد. این ورزش همچنین باعث عملکرد بهتر کبد و دستگاه هاي مختلف 
بدن از نظرعضالني، اسکلتي، کلیه و مجاري ادرار، گوارشـي و غدد درون ریـز 

مي شود.

فایده های  دیابتی،  افراد  جمله  از  و  همـه  برای  کوهنوردي 
بسیاري دارد؛ کاهش وزن، کاهش مقدار گلوکز خون، افزایش 
سوخت و ساز و کاهش مقاومت سلـول ها به انسولین و کنترل 
قند خون، کاهش احتمال بروز بیماري هاي عـروقي و فشار 
خون، سکته هاي قلبي، مغزي، نارسایي کلیه ها از مزیت های 
این ورزش است. از دیگر مزیت های کوهنوردی می توان بهبود 
وضعیت رواني بیمار دیابتي، کاهش میزان چـربي هاي خون، 
کاهش فشار خون، افزایش حساسیت به انسولین و در نتیجه 

کاهش نیاز به این دارو را نام برد.
افراد مبتال به دیابت، با رعایت نکته های درمانی و معاینات سالیانه 
قلب و عروق، کلیه و چشم، می توانند یک زندگی آرام و بانشاط 

داشته باشند.

دکترحمید    مساعدیان
 مدیر مسئول انجمن  پزشکي کوهستان

وبتباد
یدرنوهکو
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آیا به یاد می آورید که در کالس درس، با آن که پاسخ استاد را می دانستید، 
اما دست خود را باال نبردید چون ضربان قلب تان تند شد و احساس کردید 

دهان تان خشك شده است و نمی توانید حرف بزنید؟ 
یا آن زمان هایی را که برای پرسیدن یك سؤال کوچك و حتي براي پرسیدن 

تاریخ و ساعت، دوباره ضربان قلب تان تند مي شد؟
آیا هنوز هم وقتی به اتاقی پر از آدم های غریبه وارد می شوید، به خود می گویید 

کاش کسی شما را نبیند تا مجبور نباشید که خود را معرفی کنید؟
به طور یقین پیش آمده که در  باال آری است،  به پرسش های  اگر پاسخ شما 
مصاحبه استخدامی وقتی از شما می خواهند درباره خودتان بگویید، انگار دنیا را 
برسرتان خراب کرده اند چون ویژگی منحصربه فردی در خود نمی یابید تا درباره 

آن داد سخن بدهید؛ بنابراین قلب تان دوباره  تندتند می زند.
کم رویي یا خجالت به حالتی گفته می شود که تصویر خوبی از ظاهر، شخصیت و 
موقعیت خود در ذهن نداریم و خود را در مقایسه با دیگران، بی دست و پا احساس 

می کنیم.  
هرچند همه انسان ها به دالیل و درجات مختلف در برخی شرایط، احساس خجالت 
را تجربه مي کنند؛ اما همیشه خجالتی و کم رو بودن، مشکالت زیادی را برای فرد 
به دنبال دارد که گاهی باعث از دست دادن فرصت های خوب در زندگی، کار و 

مناسبات اجتماعی می شود. 

    داشتن تصویر ضعیف از خود عامل اصلی کم رویی
در برخی از خانواده ها با تغییرات دوره نوجوانی به درستی برخورد نمی شود. این 
موضوع ممکن است باعث ایجاد احساس بی ارزشی در نوجوان شود و این تفکر در 
او به وجود آید که دیگران از او برتر و بهتر هستند. در نتیجه نوجوان که از توانایی 
و استعدادهای خود شناختی به دست نیاورده، سعی می کند شبیه دیگران باشد 

که به نظرش جالب تر از خود او هستند.

   چه می توان کرد؟
  خود را دوست بدارید.

یاد بگیرید از خودتان قدرداني کنید و احساسات و استعدادهاي خاص خود را 
دوست داشته باشید. یک نامه قدردانی براي خودتان بنویسید و با اختصاص زمانی 

به خویش، کارهایي را انجام دهید که از آن لذت مي برید.
پذیرش متمایز بودن

بپذیرید که شبیه دیگران بودن وضعیتی خسته کننده است و آن چه شما را متفاوت 
می کند، ویژگی های منحصر به فرد شماست، که می تواند نقطه قوت شما هم باشد..

یافتن نقاط قوت خود
همه ما ویژگي هاي منحصر به فردی داریم و اگر هر کاري را به طور کامل انجام 
دهیم، خوب و عالي است؛ حتي اگر با شکل معمول آن متفاوت باشد. کاري را که 

در آن مهارت دارید، پیدا کنید و تمرکزتان بر آن بگذارید. 
رضایت درون

مطمئن باشید که همیشه در کانون توجه همه نیستید. به جاي آن که دائم نگران 
ظاهر، رفتار و حرف زدن تان باشید، بهتر است از دیگران فاصله نگیرید و خود را 
یکي از آن ها بدانید. تالش برای تغییر و بهبود الزمه زندگی است اما نه برای آن 
که توجه دیگران را جلب کنید بلکه برای آن که  به رضایت درون برسید و نگران 

قضاوت دیگران نباشید.
رهایي از اضطراب

می گویند اضطراب نوعی انرژي مسدود شده است که باید آزاد شود. این انرژي را 
مي توان از طریق ورزش آزاد کرد. ورزش هایي چون دویدن و پیاده روي، مي توانند 

به آزاد کردن این انرژي کمک کنند.
انجام مراقبه یا مدیتیشن هم برای رهایی از اضطراب کارسازاست. برای این کار 
همه قسمت های بدن از انگشتان پا تا سر را به ترتیب به مدت 3 تا 5 ثانیه سفت و 
منقبض و سپس رها کنید. در تمام مدت مراقبه،  تنفس عمیق  را فراموش نکنید.

تجسم موقعیت خوب
خود را در موقعیتي تصور کنید که در آن فردي با اعتماد به نفس و شاد هستید. این 
فکر به شما کمک مي کند هنگامي که در آن موقعیت قرار مي گیرید، همان احساس 
را داشته باشید. در جاي راحتي بنشینید، چشمان تان را ببندید و به یک موسیقي 
آرام بخش گوش دهید و خود را در مکان یا موقعیتي تصور کنید که دوست دارید 
باشید. به کار گرفتن تمامي حواس به شما کمک خواهد کرد که آن را واقعي تر 

ببینید.
تمرین و تمرکز

کلمات مي توانند انرژي باورنکردني به انسان بدهند. آن چه بارها و بارها با خود تکرار 
می کنیم، به گوش ضمیر ناخودآگاه  ما می رسد. به جای تاکید بر ناتوانی و خجالتي 
بودن، با خود تکرار کنیم که فردي بااعتماد به نفس و توانا هستیم. ضمیر ناخودآگاه 
ما آن را درک می کند و با اصالح الگوهاي تفکر، باور مثبت از خود را  در ما شکل می دهد 

که بازسازی اعتماد به نفس و غلبه بر خجالت را به دنبال دارد. 
رویارویی با شرایط بد و ناراحت  کننده

وقتي موقعیت ها و مکان هایي را که در آن احساس خجالت مي کنید، ترک مي کنید، 
در اصل کمرویي خود را تقویت کرده اید. به جاي این کار با آن روبه رو شوید.

ثبت موفقیت ها
فهرستی از مواردی که توانسته اید بر کم رویی خود غلبه کنید داشته باشید و آن ها 

را مرور کنید. خواهید دید که تعداد شان روز به روز بیش تر خواهد شد.
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چه ورزشکار حرفه ای باشید و چه نباشید، تا کنون دچار درد عضالت پس 
از ورزش شده اید. دردی که ممکن است تا دو روز هم ادامه یابد. شرکت در 
یك برنامه کوهنوردی، یك ورزش صبحگاهی گروهی در پارک و یا اولین 
تمرین در باشگاه ورزشی می تواند حتی تا چند روز نشست و برخاست شما 

را دردناک کند. 
پس از یک فعالیت ورزشی سنگین و یا سبک - برای کسانی که به ورزش عادت 
ندارند، عضالت دچار پارگی های میکروسکوپی می شوند و درد به وجود می آید.
این امرسبب می شود بـدن، عضـالت آسیب دیده و دردنـاک را بازسازی کند. 
پس از این مرحله، عضالت قوی تر و حجیم تر می شوند. این   همان مکانیسمی 
است که ورزشکاران حرفه ای از آن در جهت حجیم تر و قوی ترشدن عضالت و 
سریع ترشدن عملکرد آن ها، بهره می برند. هر چند ورزشکاران حرفه ای می دانند که 

آن ها هم از فشار بیش از اندازه بر عضالت بدون آمادگی، باید خودداری کنند.
به طور طبیعی هرقدر تمرین و فعالیت بدنی بیش تری انجام دهید، پارگی های 
میکروسکوپی بیش تری درعضالت ایجـاد می شود و درد بیش تری درعضالتی 
که بدن شما در حال بازسازی و مرمت آن ها است، احساس می کنید. این درد 
ممکن است 24 ساعت پس از تمرین شروع شود که به آن درد عضالنی تأخیر 
یافته می گویند. به این معنی که دو روز پس از تمرین، نسبت به روز قبل درد 

بیش تری احساس می شود.
درد عضالنی تاخیر یافته که با افزایش تدریجی درد که در 24 الی 48 ساعت 

پس از ورزش و تمرین همراه است، امری طبیعی به شمار می رود.
یا  حرفه ای  ورزشکاران  مبتدی،  ورزشکاران  را  عضالنی  درد  که  بدانید  باید 
بدنساز ها هم تجربه می کنند. اما با توجه به نکته هایی که در پی خواهد آمد، 

می توانید  از آن جلوگیری و یا مقدار آن را کم کنید. 
گرم کردن

گرم کردن بدن و انجام حرکات کششی پیش از تمرین از کشیدگی غیر طبیعی 
عضالت می کاهد. همچنین نوشیدن آب پیش از تمرین نیز نکته مهمی است که 

باید رعایت شود.
سرد کردن

سرد کردن بدن پس از پایان تمرین، را هیچگاه فراموش نکنید. انجام 5 الی 10 
دقیقه حرکات سبک مانند دو- در- جا یا قدم زدن همراه با حرکات کششی به 
سیستم گردش خون کمک می کند تا مواد زائد حاصل شده از تمرین، مانند 

اسید الکتیک را از بدن و عضالت دفع کند و از درد جلوگیری شود.

ماساژ
ماساژ پس از تمرین، به کاهش تنش عضالت کمک می کند، جریان خون به عضالت 
را افزایش می دهد و سرعت ترمیم عضله را باال می برد. شاید در این مرحله ماساژ 

کمی دردناک باشد، اما درمان مؤثری است.
شنا

وارد  به آن ها  بهبود آسیب هایی که در طول مسابقات  برای  ورزشکاران حرفه ای 
می شود و همچنین برای رهایی از دردهای عضالنی، شنا می کنند. اگر به درد عضالت 
دچار شدید، شنا کردن به عنوان یک ماساژ طبیعی بسیار کارآمد است، به شرط آن 

که به آرامی، درحد کم تر از 20 دقیقه شنا کنید.
مولتی ویتامین

مصرف ویتامین هایی مانند ویتامین E  و C رادیکال های آزاد بر جای مانده از ورزش 
را خنثی می کند؛ در نتیجه درد ناشی از عضالت کاهش خواهد یافت.

خواب
خوب خوابیدن، نه تنها برای عملکرد ذهن، برای عضالت نیز از اهمیت بسیار زیادی 
دارد. کمبود خواب فرآیند بهبودی را به تأخیر می اندازد و استـرس و فشار را باال 
می برد. در نتیجه عضالت دچار تنش می شوند؛ پس سعی کنید هر شب 7 ساعت 

خواب خوب داشته باشید و اگر توانستید، پس از ورزش هم 20دقیقه چرت بزنید.
ورزش کنید

اگر دچار درد عضالت شدید، نگران نشوید. بدن شما در حال سازگاری با ورزش 
است. بدون آن که به خود فشارزیاد بیاورید، به تمرین های سبک ادامه دهید؛ بدن 

شما وارد مرحله تازه ای از آمادگی و توانمندی خواهد شد.

دردنبد
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بستز محبط

وظیفه  یك  محیط زیست  حفظ  و  آب  مصرف  و  انرژی  در  صرفه جویی 
این یك روش زندگی است که همیشه  چه در  فصلی و موقت نیست. 
خانه و چه در سفر باید اصول آن رعایت شود. شما نمی توانید خانه خود را 
پاکیزه نگه دارید اما جاده، کوه، دشت، رودخانه و دریا را پر از زباله کنید. 
همچنین وقتی در مصرف آب و برق خانه صرفه جویی می کنید، به یقین در 
هتل هم همین رویه را ادامه خواهید داد چون می دانید زمین تنها خانه 
ماست و فرقی نمی کند در کدام محله، شهر یا کشور هستید. این خانه 
نیاز به مراقبت همیشگی دارد. با توجه به آن که فصل سفرهای نوروزی 
در پیش است، با آرزوی روز و سالی خوش و خرم برای شما، نکته هایی را  

یادآوری می کنیم؛

خروج از خانه
•  پیش از خارج شدن از خانه، همه وسایل برقی، مانند تلویزیون، سیستم های 
در  وسایل  این  کنید.  پریز جدا  از  را  مایکروویو  و  توستر  وتصویری،  صوتی 
سیستم  کردن  خاموش  می کنند.  مصرف  برق  مقداری  هم  خاموش  حالت 

گرمایش یا سرمایش خانه و بستن شیر فلکه آب هم فراموش نشود. 
•  با قراردادن یک بطری آب که سر آن سوراخ شده به صورت وارونه در 

گلدان ها، می توانید با روش قطره ای آن ها را آبیاری کنید.

در جاده
بر  عالوه  برانید؛ چون  مجاز  با سرعت  می کنید  استفاده  اتومبیل  از  اگر    •

ایمنی، بیش ترین صرفه جویی در مصرف سوخت هم  حاصل می شود. 
•  هنگام توقف در بین راه، موتور اتومبیل خود را خاموش کنید. 

•  از پنجره اتومبیل چیزی به بیرون پرت نکنید.
•   زباله های ارگانیک مانند نان، برنج، پوست و هسته میوه ها را در جای 
مناسب در طبیعت دفن و یا پخش کنید. البته نه درداخل آب روان و برکه ها.
•  زباله های صنعتی مانند نایلون، بطری های پالستیکی و شیشه ای، سلفون 
و موارد مشابه را در طول سفر جمع آوری کنید و در سطل مخصوص زباله 

شهرداری و به صورت تفکیک شده از زباله های تر، بریزید.
در هتل

•  بسیاری از هتل ها هر روز حوله و مالفه  را عوض می کنند. به هتل اعالم کنید 
فقط زمـانی که خواستید آن ها را عـوض کنند، چون شستشـوی بی مورد باعث

هدررفت آب و مصرف زیاد شوینده ها می شود. 
•  هتل را خانه خود بدانید؛ هنگام خروج، تهویه هوا، گرما، تلویزیون، چراغ یا 

هر دستگاه برقی دیگر را خاموش کنید و پنجره ها را ببندید.

•   پس از ورزش در باشگاه هتل، دستگاه های ورزشی، چراغ سونا، جکوزی، یا 
چراغ زمین تنیس را خاموش کنید. 

•  شامپو و صابون باقی مانده تان را برای استفاده در ادامه سفر بردارید.
•   اگر در زمان اقامت در هتل روزنامه یا مجله خریده اید در زمان ترک هتل آن ها 

را در البی بگذارید تا دیگران هم بتوانند استفاده کنند.
•   در برداشتن کاتالوگ، نقشه و ... رایگان، افراط نکنید. آن چه که واقعا استفاده 
خواهید کرد را بردارید. اگر با گروه مسافرت می کنید، بروشور و کاتالوگ های خود 

را با دیگران به اشتراک بگذارید.

در طبیعت
•  از رفتارهای سازگار با محیط زیست کارکنان یا مدیریت هتل، لیدرهای تور، 

رانندگان اتوبوس های گردشگری و همسفران قدردانی کنید. 
•  هنگام پیاده روی و یا کمپینگ، برای جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی، تنها 

از مناطق مشخص شده استفاده کنید.
•  اگر چیزی در طبیعت را دوست دارید، به جای یادگاری بردن، از آن عکس 
از طبیعت  را   ... بوته ، مرجان، الکپشت، حلزون و  و فیلم بگیرید. هیچگاه گل، 
و حیات وحش حذف نکنید. فکر کنید اگر همه کسانی که در طبیعت گردش 
می کنند،  چیزی از آن کم کنند و به خانه خود ببرند، به زودی از آن منظره زیبا 

چیزی باقی نمی ماند.

!خیربهتسفر

یك سفر سبز

رفتار سازگار با محیط زیست شما الگویی 
ساکنان  برای  حتی  و  همسفران   برای 
شهرها و روستاهای گردشگر پذیر خواهد 
حیات وحش،  گیاهان،  از  حفاظت  بود. 
به  احترام  و  توجه  جنگل،  و  خاک  آب، 
در  زندگی  خرد  و  محلی  فرهنگ های 
آن ها، تجربه ای بی نظیر و فراموش نشدنی 
به ارمغان  شما  برای  سبز  سفر  یک  از 

خواهد آورد. 
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رومسا فلم

اکنون صفحه orchid_bikes در اینستاگرام بیش از 
580 نفر و صفحه orchid_fitness بیشتر از

 orchid.inshape 1750 نفر،  همچنین صفحه
در فیسبوک بیش از 330 نفر دنبال کننده دارد. 

این عددها هر روز بیش تر می شوند چون ارکید 
با ورزش و ورزشکار، همگام و هماهنگ است و 

به این هماهنگی افتخار می کند.

عکس هایی که در فیسبوک برای ما می فرستید 
تگ  اینستاگرام  در   @orchid_bikes با یا  و 
است.  هماهنگی  این  نشانه های  از  می کنید 
دست مان  به  کنون  تا  که  عکس هایی  به 
رسیده است، نگاه کنید و درباره آن ها نظر دهید.
آن ها سرشار از لحظه های ارزشمند و گوناگون اند؛ 
هیجاِن یک پرش بلند، سرعت و انرژی، آرامش، 

طبیعت، طلوع و غروب خورشید. 

کافئین شاید پرمصرف ترین و در دسترس ترین دارو در جهان باشد که به طور 
چای  برگ  و  قهوه  دانه های  مانند  گیاهان  از  بسیاري  دانه  و  برگ  در  طبیعی 
وجود دارد. بسیاري از ورزشکاران براي افزایش عملکرد ورزشی از کافئین استفاده 
مرکزی عمل  مالیم سیستم عصبي  عنوان یک محرک  به  ماده  این  می کنند. 
می کند. کافئین باعث افزایش هوشیاری، توجه و توانایی های ذهنی افراد می شود.

کارکرد کافئین در بدن
کافئین به خوبي از معده و روده جذب مي شود و بعد از حدود 45 تا 60 دقیقه 
به حداکثر مقدار خود در خون مي رسد. اثر تحریکي کافئین روي مغز به خوبي 

شناخته شده است اما اثرات فیزیولوژیکي دیگري نیز دارد.
با مصرف کافئین فشار خون، تعداد ضربان قلب و میزان تولید اسید معده افزایش 
مي یابد. همچنین چربي ذخیره شده در اثر کافئین آزاد و به داخل خون منتشر 

مي شود.
این تاثیر مي تواند تا 12 ساعت ادامه یابد، اما بعد از چهار روز مصرف منظم 
کافئین، تحمل بدن نسبت به بسیاري از اثرات آن افزایش پیدا مي کند. تاثیر 
کافئین در بدن موقتي است و بعد از پایان اثر آن ممکن است ورزشکاران احساس 

خستگي و بي حالي کنند.
کافئین و عملکرد ورزشي

با وجود تحقیقات قابل توجه در این زمینه نقش کافئین به عنوان یک داروي 
افزایش دهنده عملکرد ورزشي هنوز مورد اختالف نظر است و مکانیسم اصلي 
شناخته  به طورکامل  هنوز  ورزشکاران  استقامتي  عملکرد  افزایش  براي  آن 
نشده است، اماشواهد زیادي نیز وجود دارد که کافئین داراي اثر کمک کننده اي

در فعالیت هاي بیش تر از 30 دقیقه با شدت متوسط مانند دویدن، دوچرخه سواري 
و شنا کردن دارد.

تست دارو
در اول سپتامبر 2001 کمیته بین المللي المپیک، کافئین را در شمار داروهاي 
ممنوعه رده بندي کرده است. اگرغلظت آن در ادرار بیش از 12 میکروگرم باشد، 
دوپینگ تلقي مي شود. تقریباً 1000 میلي گرم کافئین )حدود 8 فنجان قهوه( 

مورد نیاز است تا از این محدوده فراتر برویم.
توصیه هایي براي ورزشکاران

1- از عوارض جانبي کافئین مي توان از اختالالت دستگاه گوارش ، تحریک پذیري ، 
نگراني، ایجاد حالت عصبـي، بي خوابي و کاهش تمـرکز نام برد. ورزشکاراني که 
جزء افراد مضطرب، نگران و هیجان زده به شمار مي روند و قبل از مسابقه دچار 
از  پیش  به خصوص  کافئین  مصرف  از  باید  مي شوند،  مورد  بي  تشویش هاي 

مسابقه پرهیز کنند.
2- کافئین داراي خاصیت ادرارآوري است. پس باید آب بیش تري بنوشید.

3- کافئین را حدود 3 تا 4 ساعت قبل از مسابقه مصرف کنید.
4- مصرف 4ـ 3  میلي گرم کافئین به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن قبل از تمرین، 
ممکن است عملکرد استقامتي ورزشکاران را در رویدادهایي که یک ساعت یا 

بیش تر طول مي کشد افزایش دهد.
5-  حدود 4 ـ 3 روز قبل از مسابقه مصرف کافئین را قطع کنید یا کاهش 

دهید.
این کار باعث کاهش تحمل کافئین مي شود و به حداکثر رساندن اثرات کافئین 
نزدیک مسابقه را قطعي مي کند اما باید مراقب عالئم ناشي از ترک کافئین 

باشید. 
6- اطمینان داشته باشید که بارها کافئین را در شرایط مختلف تمرین مصرف 
این دارو آشنایي دارید. هرگز ماده  به  با واکنش بدن خود نسبت  و  کرده اید 

جدیدي را براي اولین بار قبل از مسابقه مصرف نکنید.
7- آماده قبول پیامدهاي ناشي از مصرف زیاد کافئین و افزایش غلظت ادراري 
آن به مقدار بیش تر از حد مجاز باشید و براي آن پیش بیني هاي الزم را انجام 

دهید.
8- افرادي با مشکالت مثانه )التهاب و عفونت مثانه(، بیماري هاي قلبي، افزایش 
فشار داخل چشم و کیست پستان باید از مصرف کافئین جداً خودداري کنند.

دکتر مرتضي بهرامي نژاد
. دکتری پزشکی از دانشگاه تهران 

. مدرس دانشگاه آزاد اسالمی 
. مربی بدنساز تیم ملی تکواندو ، بوکس و جودو 

درچهار دوره بازی های المپیک 

سی
وفئبنکا

ررودعملکر
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The long time experience of Panatta is best expressed with the new 
cardiofitness Fenix. The design purity revives into the essence of 
technology: clean shapes, simple and intuitive user interface with 
training programs suitable to satisfy the needs of every user. At last 
with Fenix the real Made in Italy with a quality/price ratio that only 
Panatta can offer.

FENIX

Crank Brothers has upped their tool offerings, dipping 
their toes into the shop tool segment with new Y-Tools.
The triangle wrench isn’t new, but these neatly tuck 
two of them into a plastic sleeve, holding together 
with magnets. One gets the commonly used 4/5/6 hex 
wrenches, the other gets a 2.5 and 8, plus a socket 
that’ll hold all the other size bits. Two models will be 
available, the 16 with a built in CO2 inflator tip and chain 
breaker, and the 12 with extra storage compartments. 
Full specs below…

DK City has been working since 
1987. After years of distributing 
cardio equipment to many 
countries it is now supplying the 
market with its latest equipment 
VERTEX.
One of the features of T.22 is its 
4HP motor which is initiated with a 
powerful convertor, guaranteeing 
years of performance and low cost 
of maintenance.
The new belt, running-plate, 
robust frame produced with the 
latest technology makes the 
machine more durable than DK’s 
older and competitive products.

Introducing the topeak transformer X Floor pump with Stand. Topeak have designed 
this pump with one thing in mind, cycling. If you are cycling more often than not 
inflating your tyres can become an annoying occurrence. Make your experience 
pumping up tyres a lot more hassle free and efficient with the pumps handy bike 
stand. The stand allows your to prop your bike up in a sturdy position whilst you pump, 
meaning you can apply full concentration on pumping, instead of worrying about your 
bike falling over or holding your bike with your other hand. There are adjustable seat 
and chainstay attachments which fit a range of different bikes. The Smart head of the 
pump allows for the inflation of inner tubes with Schrader, Presta and Dunlop valves 
all the way up to 160 PSi. The pump also comes with added valve head features which 
include, a ball/bladder/air bed needle, which make this pump handy for any time your 
need air.
The hooks which hold the frame of your bike and the legs which support the pump 
fold away neatly making the transportation and storage of the pump nice and easy. 
The strong and lightweight aluminium barrel means for a quick and efficient pump 
and flow of air. The Transformer has a solid engineering grade plastic base and the 
pump has an extra long 120cm hose for easy access to the front and rear tyre of your 
bike. Over all this is a versatile track pump which makes your pumping a lot easier by 
supporting your bike and offering a service to all bicycle inner tube valves.

The K-Force Hydraulic Disc Brake is for FSA an 
unprecedented entry into the hydraulic disc brake 
market with premium, race ready products.
The K-Force model uses a magnesium master cylinder, 
carbon lever, titanium hardware, FSA has jumped 
right in to the deep end- we’re interested to see how 
they perform compared to like-priced brakes.
1. Quick-Draw Braking: Eliminates this dead stroke 
and engages the hydraulic system immediately.
2. Integrated Asymmetric Reservoir: Ensures that all 
air is easily evacuated from the system during the 
bleed process.
3. Rocker Cam lever actuator: Maintains a linear 
mechanical advantage resulting in consistent lever 
feel throughout the entire braking process.
4. High pressure front and rear specific hoses: 
Guarantees both brake systems perform and feel the 
same regardless of hose length.
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High performance hybrid self-powered generator with finely tuned integrated 
control system to deliver an unsurpassable riding experience. Multifunctional 
screensaver function provides a platform for customized massages and 
advertising. Exercise in comfort in bikes that are designed with correct knee-
over pedal spindle position to reduce knee pressure with the seat easily adjusted 
through unique ratchet design. Exercise effectively by working out at personalized 
training zones.
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