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و  ریو   2016 پارالمپیک  و  المپیک  در  ایران  تیم های  حضور  درباره  می خواستیم 
دستاوردهای ورزشکاران ایرانی در این رویدادهای ورزشی جهانی بنویسیم اما آن چه 
در روزهای پایانی پارالمپیک همه ایرانیان را در اندوهی بزرگ  فرو برد، حادثه دلخراش 

مرگ بهمن گلبارنژاد دوچرخه سوار اعزامی به این مسابقات بود. 
گلبار نژاد که جانباز جنگ بود و پای چپ خود را در انفجار مین از دست داده بود، پس 
از پایان جنگ به ورزش وزنه برداری پرداخت که حاصل آن 12 مدال طال و یک نقره 
جهانی بود. این ورزشکار آبادانی از سال 1۳۸۵ دوچرخه سواری را به عنوان رشته 
جدید خود انتخاب کرد و در مسابقات آسیایی فسپیک 2006 مدال نقره، در بازی های 
آسیایی گوانگجو 2010 مدال برنز و در مسابقات پاراآسیایی مالزی 2012 به مدال طال 

دست یافت.
او که تنها رکابزن ایرانی در پارالمپیک تابستانی 2012 لندن بود، می گفت که به دلیل 
بیماری همسرش نتوانست به جایگاه درخوری در آن دوره دست یابد وهمچنین در 

حالی درمسابقات اینچئون حضور یافت که در مرگ همسرش سوگوار بود.
دستیابی به سهمیه پارالمپیک ریو افتخاری بزرگ بود که  فرجامی غم انگیز داشت. او 
در شیب تند مسیر دچار حادثه شد و در اثر شکستگی گردن و ایست قلبی درگذشت. 
رسانه های جهان ازاین حادثه به عنوان تراژدی نام بردند و شرکت کنندگان در مراسم 
پایانی پارالمپیک ریو نیز با یک دقیقه سکوت به این ورزشکار غیرتمند ایرانی ادای 

احترام کردند. 
ورزشی  میدان های  در  آن که  از  پیش  گلبارنژاد  بهمن  که  می دانند  ایرانیان  اکنون 
بدرخشد، قهرمان زندگی بود؛ قهرمانی که دشواری های زندگی نتوانستند او را از تالش 

برای رسیدن به هدف بازدارند. یادش جاودان باد.
                                                                                                                                  معصومه فروغ

به احترام یک قهرمان 
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هزتا   ها
تغییر؛ الزمه ی 

نوآوری 

اگر شما هم می خواهید به جمع ورزشکاران خانگی 
این  است.  انتخاب  بهترین   2 واندرکور  بپیوندید، 
دستگاه کوچک و سبک، زمان را ذخیره و به شما 
کمک  می کند که انگیزه کافی برای شروع و ادامه 

ورزش در خانه را به دست آورید.
باالتنه  تمرین های  انواع  می توانید   ،2 واندرکور  با 
تنظیم  قابل  نیمکت  همچنین  دهید.  انجام  را 
آن امکان اجرای حرکت در زاویه های مختلف را 
ممکن و قابلیت تنظیم آن بر اساس اندام فرد، از 

آسیب های احتمالی پیشگیری می کند. 
چرا واندرکور 2 

شما با خرید واندرکور، یک بار هزینه می کنید اما هزینه 
رفت و آمد به باشگاه و عضویت ماهانه را پس انداز 

خواهید کرد.
در قید و بند خرید لباس ورزشی نخواهید بود، چون 
در خانه ورزش می کنید و تنها با انتخاب یک لباس 

مناسب و راحت می توانید ورزش کنید.

واندر کور
طراحی مناسب دستگاه وانـدر کـور اسمـارت 
تمرینات  بتوانید  تا  کرد  خواهد  کمک  شما  به 
در  منظم،  طور  به  و  روزانه  را  خود  ورزشی 
محیط های مختلف انجام دهید. این دستگاه دارای 
ابعادی مناسب است و فضای بسیار کمی را اشغال 
و  خانه  محیط  در  آن  از  که  طوری  به  می کند، 
موادی  استفاده کرد.  ورزشی می توان  باشگاه های 
که در ساخت این دستگاه استفاده شده، استحکام 
به  را  کیلوگرم   120 با  برابر  وزن  تا  دارد  زیادی 
خوبی تحمل می کند. شما از این وسیله می توانید 
برای انجام تمریناتی مانند دراز نشست، شنا و سایر 

حرکات ورزشی استفاده کنید.

واندرکور  اسمارت

واندرکور  2

توجه به نیاز بازار و ارائه کاالهایی که با توجه تنوع، کیفیت و قیمت رضایت هر چه 
بیش تر مخاطبان را فراهم آورد، از امتیازهایی است که نام یک شرکت را به یک برند 
تبدیل می کند. به همین دلیل یک برند معتبر، صاحب چنان اعتباری می شود که 
مشتریان با اطمینان کامل کاالهای آن را می خرند و از خرید آن احساس رضایت 
می کنند. یک برند مورد اعتماد مشتریان، نیاز چندانی به تبلیغ ندارد چون مشتریان 
وفاداری دارد که خود بهترین مبلغ برند هستند. بنابراین اگر تبلیغاتی انجام می شود، 
نه برای معرفی کاال و امتیازهای آن نسبت به کاالهای مشابه، که برای اعالم ورود 

کاالیی جدید به بازار یا اعالم حضور مستمر آن در بازار است. 
مجموعه ارکیدمهر نیز به مثابه یک برند در زمینه تجهیزات مختلف ورزشی همیشه 
این افتخار را داشته که با نوآوری برای برآورده ساختن نیاز طیف گسترده مشتریان 
خود که ورزشکاران حرفه ای و تازه کار را در بر می گیرد، اعتماد و اطمینان آنان را 
جلب کند؛ به طوری که بیش تر مشتریان برای خرید محصوالت ورزشی مورد نیاز به 
ارکید مراجعه می کنند و حتی در انتظار تامین کاالهایی که موجودی آن ها، به علت 

استقبال غیر قابل پیش بینی به پایان رسیده است، باقی مانده اند.
اعتماد و وفاداری مشتریان مسئولیت سنگینی را برای یک برند به وجود می آورد و 
ارکیدمهر به خوبی آگاه است که حفظ مشتریان دقت روز افزونی در انتخاب و ارائه 
کاالها می طلبد؛ بنابراین سری جدید تریدمیل های خود را از تولید کنندگان معتبر 
و بنام جهانی انتخاب و ارائه کرده است. این تردمیل ها با برند ارکید روانه بازار شده 

است.
قدرت موتور، دامنه شیب، فضای دویدن، استحکام بدنه و سایر مشخصات عمومی 
ضروری برای یک تریدمیل استاندارد در محصوالت جدید ارکید باعث راحتی و لذت 
هنگام تمرین می شود و قیمت مناسب امکان دسترسی طیف بیش تری از مخاطبان 

را به آن ها فراهم می سازد.
این دستگاه ها دارای طراحی چشم نواز و برای وزن های مختلف از 100 تا 130 کیلوگرم 
قابل استفاده هستند. CA 5130 با تحمل وزن 130کیلوگرم و CAM 1916 که یک 

تریدمیل چند کاره است،  از مدل های شاخص این سری هستند.

تردمیل های جدید ارکید
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مرحله اول مسافت 1۸۸ کیلومتر
Celvelo نفر اول: مارک کوندیش از تیم دیمنشن دیتا با دوچرخه
Giant نفر دوم: مارسل کیتل از تیم اتیکس کوئیک استپ با دوچرخه
S-WORKS نفر سوم: پیتر سیگان از تیم تینک اف با دوچرخه

مرحله دوم مسافت 1۸۳ کیلومتر
S-WORKS نفر اول: پیتر سیگان از تیم تینک اف با دوچرخه
S-WORKS نفر دوم: ژولیان آالفیلیپه تیم اتیکس کوئیک استپ با

               Canyon نفر سوم: آلخاندرو والورده از تیم موویستار  با دوچرخه
مرحله سوم مسافت 22۳/۵ کیلومتر

S-WORKS نفر اول: پیتر سیگان از تیم تینک اف با دوچرخه
S-WORKS نفر دوم: ژولیان آالفیلیپه تیم اتیکس کوئیک استپ با

               Canyon نفر سوم: آلخاندرو والورده از تیم موویستار  با دوچرخه
مرحله چهارم مسافت 2۳7/۵ کیلومتر

S-WORKS نفر اول: پیتر سیگان از تیم تینک اف با دوچرخه
S-WORKS نفر دوم: ژولیان آالفیلیپه تیم اتیکس کوئیک استپ با

               Canyon نفر سوم: آلخاندرو والورده از تیم موویستار  با دوچرخه
مرحله پنجم مسافت 216 کیلومتر

BMC نفر اول: گرگ فن آورمات از تیم بی ام سی با دوچرخه
S-WORKS نفر دوم: ژولیان آالفیلیپه تیم اتیکس کوئیک استپ با

               Canyon نفر سوم: آلخاندرو والورده از تیم موویستار  با دوچرخه
مرحله ششم مسافت 190/۵ کیلومتر

BMC نفر اول: گرگ فن آورمات از تیم بی ام سی با دوچرخه
S-WORKS نفر دوم: ژولیان آالفیلیپه تیم اتیکس کوئیک استپ با

               Canyon نفر سوم: آلخاندرو والورده از تیم موویستار  با دوچرخه
مرحله هفتم مسافت 162/۵ کیلومتر

BMC نفر اول: گرگ فن آورمات از تیم بی ام سی با دوچرخه
S-WORKS نفر دوم: ژولیان آالفیلیپه تیم اتیکس کوئیک استپ با

               Canyon نفر سوم: آلخاندرو والورده از تیم موویستار  با دوچرخه
مرحله هشتم  1۸4کیلومتر

Pinarello نفـر اول: کریس فـروم از تیم اسکای با دوچـرخه
Scott نفـــر دوم: آدام یتـس از تیـم اوریکـا با دوچـرخــه

               Canyon نفر سوم: خواکیم رودریگز از تیم کاتوشا با دوچرخه
مرحله نهم  1۸4/۵ کیلومتر

Pinarello نفـر اول: کریس فـروم از تیم اسکای با دوچـرخه
Scott نفـــر دوم: آدام یتـس از تیـم اوریکـا با دوچـرخــه
 S-works سوم: دنیل مارتین از تیم اتیکس کوئیک استپ با دوچرخه

مرحله دهم  197 کیلومتر  و یازدهم 162/۵ کیلومتر
Pinarello نفـر اول: کریس فـروم از تیم اسکای با دوچـرخه
Scott نفـــر دوم: آدام یتـس از تیـم اوریکـا با دوچـرخــه
 S-works سوم: دنیل مارتین از تیم اتیکس کوئیک استپ با دوچرخه

توردوفرانس معتبرترین مسابقه دوچرخه سواری جاده در دنیاست که هر سال 
در فصل تابستان در کشور فرانسه برگزار می شود. امسال نیز این رویداد در 
برگزار  با مجموع مسافت 3529 کیلومتر  و  تیم  با شرکت 22  ماه جوالی 
شد. در مسابقات تور دوفرانس هر یک از 22 تیم از بهترین دوچرخه خود 
برای شرکت در این مسابقه استفاده کردند. در میان بیست و دو تیم شرکت 
 SPECIALIZED کننده، تیم تینک اف و کوئیک استپ با دوچرخه های
با سـری S Works در ایـن دور از مسـابقـات تور دو فرانس حضور یافتند. 
 Specialized S-Works بیش تر دوچرخه سواران تیم تینک اف از دوچرخه
 Specialized استفاده کردند )به استثنای پیترسیگان که با دوچرخه Tarmac

S-Works Venge ViAS رکاب زد(.
این دوچرخه دارای قطعات زیر است:

ست ترمز و دنده Shimano’s Dura-Ace Di2، فرمان، کرپی فرمان و 
لوله زین FSA، زین Prologo، چرخ های Specialized Roval به همراه 
تایرهای تیوپ دار S-Work Turbo. تیم اتیکس- کوئیک استپ نیز با دوچرخه های 

Sworks در این مسابقات با دیگر حریفان به رقابت پرداخت.
گاهی کمی زمان نیاز است تا دوچرخه سواران به تکنولوژی جدید مانند آنچه 
که در دوچرخه های Specialized S-Works Venge ViAS وجود دارد، 
عادت کنند. این دوچرخه قبل از تـور سال گذشته در اختیار دوچرخه سواران 
قرار گرفت اما دوچرخه سواران از آن در مسابقات استفاده نمی کردند. در یک  سال 
بعد اما دوچرخه سواران زیادی با استفاده از این دوچرخه در مسابقات مختلف و 

معتبر شرکت کردند و عنوان های مهمی نیز به دست آوردند.

اتیکس-  تیم  اعضای  این دوچرخه در مسابقات، همه  به درخشش  با توجه 
کوئیک استپ، آن را برای مسابقات تور دو فرانس برگزیدند. افراد تیم تینک اف 
و اتیکس- کوئیک استپ در مراحل مختلفی در طی مسابقات تور دوفرانس به 

دستاوردهای بزرگی دست یافتند. 
نتیجه رده بندی، فهرست نام برندگان و دوچرخه های مورد استفاده آنان را در 

صفحه رو به رو ببینید.

مرحله دوازدهم  17۸ کیلومتر
Pinarello نفـر اول: کریس فـروم از تیم اسکای با دوچـرخه
Scott نفـــر دوم: آدام یتـس از تیـم اوریکـا با دوچـرخــه
Canyon نفـر سوم: نائیرو کوئینتانا از تیم موویستار با دوچرخه

مرحله سیزدهم مسافت ۳7/۵ کیلومتر
Pinarello نفـر اول: کریس فـروم از تیم اسکای با دوچـرخه
TREK نفــر دوم: باکـه مــولما از تیـم تِـرک با دوچـرخـه
Scott نفـــر سوم: آدام یتـس از تیـم اوریکـا با دوچـرخــه

مرحله چهاردهم مسافت          کیلومتر
Pinarello نفـر اول: کریس فـروم از تیم اسکای با دوچـرخه
TREK نفــر دوم: باکـه مــولما از تیـم تِـرک با دوچـرخـه
Scott نفـــر سوم: آدام یتـس از تیـم اوریکـا با دوچـرخــه

مرحله پانزدهم مسافت 160 کیلومتر
Pinarello نفـر اول: کریس فـروم از تیم اسکای با دوچـرخه
TREK نفــر دوم: باکـه مــولما از تیـم تِـرک با دوچـرخـه
Scott نفـــر سوم: آدام یتـس از تیـم اوریکـا با دوچـرخــه

مرحله شانزدهم مسافت 209 کیلومتر
Pinarello نفـر اول: کریس فـروم از تیم اسکای با دوچـرخه
TREK نفــر دوم: باکـه مــولما از تیـم تِـرک با دوچـرخـه
Scott نفـــر سوم: آدام یتـس از تیـم اوریکـا با دوچـرخــه

مرحله هفدهم  مسافت 1۸4/۵ کیلومتر
Pinarello نفـر اول: کریس فـروم از تیم اسکای با دوچـرخه
TREK نفــر دوم: باکـه مــولما از تیـم تِـرک با دوچـرخـه
Scott نفـــر سوم: آدام یتـس از تیـم اوریکـا با دوچـرخــه

مرحله هجدهم مسافت 17 کیلومتر
Pinarello نفـر اول: کریس فـروم از تیم اسکای با دوچـرخه
TREK نفــر دوم: باکـه مــولما از تیـم تِـرک با دوچـرخـه
Scott نفـــر سوم: آدام یتـس از تیـم اوریکـا با دوچـرخــه

مرحله نوزدهم مسافت 164 کیلومتر
Pinarello نفـر اول: کریس فـروم از تیم اسکای با دوچـرخه
FOCUS با دوچـرخه AG2R نفـر دوم: رومـن باردت تیـم
               Canyon نفر سوم: نائیرو کوئینتانا از تیم موویستار با دوچرخه

مرحله بیستم  146/۵ کیلومتر
Pinarello نفـر اول: کریس فـروم از تیم اسکای با دوچـرخه
FOCUS با دوچـرخه AG2R نفـر دوم: رومـن باردت تیـم
               Canyon نفر سوم: نائیرو کوئینتانا از تیم موویستار با دوچرخه

مرحله بیست و یکم  11۳ کیلومتر
Pinarello نفـر اول: کریس فـروم از تیم اسکای با دوچـرخه
FOCUS با دوچـرخه AG2R نفـر دوم: رومـن باردت تیـم
               Canyon نفر سوم: نائیرو کوئینتانا از تیم موویستار با دوچرخه

2016 تور د و  فرانس 
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پیتر سیگان دوچرخه سوار برجسته و با استعداد اهل اسلواکی در سال 1990 در 
شهر زیلیان چشم به جهان گشود. پدر و مادر، او را بسیار دوست داشتند و در 
هر راهی حمایتش می کردند. او در مدرسه فوتبال ثبت نام شد و با توجه به دور 
بودن مدرسه فوتبال، تصمیم گرفت برای رفت و آمد به مدرسه فوتبال از دوچرخه 

استفاده کند. 
زمانی که پیتر هفت ساله بود باشگاه دوچرخه سواری در زیلیان ساخته شد که 
مسیر دوچرخه سواری آن، در پارک جنگلی شهر بود. پیتر به دلیل استعداد و 
توانایی که در دوچرخه سواری نشان داد، مورد توجه مدیر باشگاه قرار گرفت. مدیر 
باشگاه تالش کرد که او را به دوچرخه سواری کوهستان سوق دهد. به این ترتیب 
سیگان در دوران نوجوانی، هم دوچرخه سواری متبحر در رشته کوهستان و جاده 
شده بود و هم به دلیل شیوه غیر معمول دوچرخه سواری، شناخته شده بود. او 
برای دوچرخه سواری از تی شرت و کفش تنیس استفاده می کرد و آب خالص 
می نوشید. قهرمانی در مسابقات قهرمانی جام اسلواکی توجه بسیاری را به سوی 
دوچرخه سوار جوان جلب کرد. در ادامه درخشش در اسلواکی، سیگان در سال 
2007 به عنوان با استعدادترین  دوچرخه سوار اسلواکی شناخته شد و در سال 

2008 به عنوان دوچرخه سوار سال برگزیده شد.
در همین سـال او قهـرمان جـام جهانی نوجـوانان در Cyclo-Cross شد و به 
تیم Liquigas-Diomo ایتالیا پیوست. پیتر سیگان در سال 2009 برای تیم 
Trencin’s Dulka رکاب زد و در حالی که کاپیتان این تیم بود، نتایج فوق العاده ای 
در مسابقات بین المللی به دست آورد. در سال 2009 سیگان در رده بندی جهانی 

peter sagan

 Specialized

 S-Works

 Venge ViAS

Peter Sagan is a Slovak professional road bicycle racer for World Tour team Tinkoff

 He was also the winner of
 the points classification
 in the Tour de France, in
 2012, 2013, 2014, 2015
 and 2016; as a result, Sagan
 became the first rider to
 win the classification in his
first five attempts

پیتر سیگان

U-23  در شمار 10 دوچرخه سوار برتر دنیا قرار گرفت و در ماه سپتامبر آن سال، 
با تیم Liquigas-Cannondale  قرارداد بست. او در سال های 2011 تا 2014 
یکی از ورزشکارانی شناخته شد که توانسته بود در طی هر سال عنوان های متعدد و 
بسیار زیادی کسب کند و پر عنوان ترین ورزشکار سال لقب گیرد. سیگان در پایان 
سال 2014 اعالم کرد که به تیم تینک اف خواهد پیوست. از عنوان ها و قهرمانی های 

مهم او می توان به طور خالصه به موارد زیر اشاره کرد:
1.  پیروزی در رده بندی امتیازی در مسابقات توردوفرانس سال های 2012، 2013، 

2014 و 2015
2.  کسب جایگاه نخست در مسابقات توردوفرانس سال 2016 در سه مرحله 2، 
 SPECIALIZED 3 و 4 و کسب جایگاه سوم. سیگان در این دوره با دوچرخه

S-Works Venge ViAS رکاب زد. 
3. کسب عنوان و پیروزی های متعدد در تورهای کالیفرنیا، سوییس، ایتالیا، نیس 

فرانسه، استرالیا، کانادا، دبی در سال های 2009 تا 2016. 
برای آگاهی بیش تر از زندگی ورزشی، شرح قهرمانی ها و عنوان های کسب شده  این 
 www.petersagan.com دوچرخه سوار بزرگ، می توانید از سایت شخصی او به آدرس

بازدید کنید.

6
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این تلمبه سبک تنها 62 گرم وزن دارد و داخل لوله زین قرار می گیرد؛ 
به همین دلیل هم زیبایی دوچرخه  را حفظ می کند و هم در هنگام 
نیاز به راحتی قابل دسترس است. همچنین حلقه پایه الستیکی و 
محل قرار داشتن تلمبه در لوله زین، آسیب پذیری آن را کم می کند.

 همراه این تلمبه دو عدد شاخص ارتفاع لوله زین سازگار با اندازه های 
خوردن  هم  به  نگران  دیگر  تا  می شود  ارائه   31.6 و   30.9،  27.2

تنظیمات ارتفاع لوله زین خود پس از استفاده از تلمبه نباشید. 
این تلمبه برای لوله زین گرد مناسب است.

“NothiNg compares to 
the simple pleasure of 

a bike ride.”

6s ، 6 ،7 مناسب برای آیفون
برای  نفوذ آب، هوا، گل و الی و آب  از  برای جلوگیری  ازمواد ضد آب  ساخته شده 

حفاظت از تلفن هوشمند.
  GPS با توجه به این که در سفرهای کوتاه یا طوالنی نیاز به برقراری تماس یا استفاده از

دارید، کاور محافظ  وسیله ای ضروری برای حفاظت از گوشی شماست. 
این کاور مخصوص آیفون دارای بدنه از جنس فوم برای حفاظت و یک صفحه لمسی 
  Quick Click روشن برای مشاهده صفحه نمایش تلفن همراه است. سیستم نصب
یکپارچه به شما امکان می دهد تا به راحتی و به سرعت کاور محافظ را نصب یا از تلفن 

همراه خود جدا کنید. 
هشدار: تلفن همراه خود را برای مدت طوالنی در کاور محافظ در معرض تابش مستقیم 

نور خورشید و یا محیط های گرم قرار ندهید. 
قرار دادن آیفون در کاور محافظ به مدت طوالنی در معرض تابش مستقیم نور خورشید 
ممکن است باعث گرمای تلفن همراه شما و بروز اشکال در کارکرد آن شود. در این 
صورت تلفن را از محافظ خود بیرون بیاورید و به یک محیط خنک تر منتقل کنید. اجازه 

دهید به طور کامل خنک شود تا دوباره بتوانید از آن استفاده کنید. 

Ninja P

TT9841B

89
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1 - رکاب 
موقعیت درست پا بر روی پدال، باعث کاربرد مؤثر نیرو بر روی پدال  ها و 
باشد در حالی  باید روی رکاب  پا  بازده قدرتی مطلوب می شود. زیر پنجه 
که پا به طرف جلو )موازی با دسته محور( اشاره می  کند. اگر چه تفاوت  های 
آناتومیک افراد ممکن است باعث شود که برخی دوچرخه سواران با پاشنه  های 
خود رکاب بزنند. در این حالت پای آن ها کمی به طرف داخل یا بیرون اشاره 
می  کند. برای تشخیص آن که این وضعیت طبیعی است یا بر اساس عادت و 
به مرور زمان به وجود آمده، باید حالت قرارگیری پای دوچرخه سوار را بررسی 
در  آزادانه  پاها  حالی که  در  زین  روی  نشسته  یا  ایستاده  وضعیت  در  کرد 

طرفین آویزان هستند. 
موقعیت رکاب می  تواند به وسیله عوامل زیر تنظیم شود:

•  باالبردن یا پایین آوردن لوله زین
•  تراز کردن زین نسبت به باال یا پایین بودن

2 -  زین
است.  درست ضروری  ارتفاع  در  و  راست، صاف  به حالت  زین  داشتن  قرار 
همچنین باید موقعیت آن نسبت به تنه نیز در نظر گرفته شود. تنظیم زین 
در امتداد میله  های آن به صورت جلو به عقب، این کار را امکان پذیر می  کند. 

2-1  کشیدن زین به طرف عقب یا جلو
بیشتر دوچرخه سواران MTB دانهیل ترجیح می دهند تا جلوی زین را تا چند

نکات مهم،  هنگام 
دوچرخه سواری

درجه زاویه بندی کنند. این کار به دوچرخه سوار کمک می  کند تا برای تقسیم 
وزن خود روی چرخ عقب، خود را به سمت عقب زین بکشد. زاویه بندی بسته 

به سلیقه و راحتی دوچرخه سوار انجام می شود.

۳ -  فرمان
موقعیت فرمان بر اساس سلیقه و نیاز دوچرخه سوار و شرایط رشته یا فعالیت 
و  راحتی  به  جاده،  مسابقه  در  دوچرخه سواران  مثال  برای  دارد.  بستگی  او 
 BMX در  و  کنترل  به  کوهستان  و  سایکل  کراس  در  بودن،  آیرودینامیک 
به فرمان  به راحتی  بتواند  باید  نیاز دارند. دوچرخه سوار  به قدرت و کنترل 
دسترسی داشته باشد و اطمینان حاصل کند که امکان کنترل دوچرخه وجود 
دارد. اگر فرمان بسیار بزرگ باشد، دوچرخه سوار در راندن، ترمز گرفتن و 
تغییر دادن دنده دچار مشکل می  شود و در صورتی که بسیار کوچک باشد 
می  تواند کنترل دوچرخه را به خطر بیاندازد. به طور کلی دوچرخه سوار باید 
بتواند وزن بیش تری از بدن خود را به سمت عقب دوچرخه، سوار کند. اگر 
و  به سمت جلو کشیده می شود  باشد، دوچرخه سوار  پایین  فرمان خیلی 
بنابراین وزن بیش تری به جلوی دوچرخه وارد می آید؛ در مقابل اگر فرمان 
خیلی باال باشد، دوچرخه سوار راست می  نشیند و بنابراین وزن بسیار زیادی 
ممکن  فرمان  موقعیت  اصالح  برای  داشت.  خواهد  دوچرخه  عقب  به طرف 
است کرپی فرمان را باال یا پایین ببرید. از آن جا که طول کرپی ثابت است، 

تنظیم فرمان را می  توان با خرید یک کرپی جدید انجام داد.

باید  دوچرخه سواری  هنگام  در  اولویت  مهم ترین 
وضعیت  در  گرفتن  قرار  و  توانایی  راحتی،  امنیت، 

آیرودینامیکی باشد. 
مدت  همه  در  دوچرخه  کنترل  نتیجه  در  امنیت 
دوچرخه سواری بر روی جاده مسطح، در باال و پایین 

رفتن از تپه و در گوشه ها حاصل می شود.
از همان ابتدا با ایجاد وضعیت راحت بر روی دوچرخه، 
می توانید در زمان دوچرخه سواری به جای آن که از 
مسیر حرکت منحرف شوید، بر روی دوچرخه سواری 

خود متمرکز باشید. 
خوب،  آیرودینامیکی  وضعیت  از  بودن  برخوردار 
به طور قابل مالحظه ای باعث توسعه عملکرد خواهد 
شد. باید دست کم دو بطری نوشیدنی کربوهیدراتی 

بر روی دوچرخه خود داشته باشید. 
از دوستی بخواهید تا از روند دوچرخه سواری شما 
تپه ای  مسیر  در  باال،  سرعت  با  آهسته،  سرعت  با 
و  ببینید  را  فیلم  بگیرد.  فیلم  مسطح  مسیر  در  و 
حرکت  کنید  سعی  کنید.  کار  خود  تکنیک  روی 
پدال دوچرخه را نرم و یکنواخت و در مسیر دایره ای 
حفظ کنید و سعی کنید آرام باشید. برای هر دنده 

از آهنگ صحیح استفاده کنید. 
اهمیت دارد که شدت تمرین را در تمام مدت حفظ 
کنید. می توانید برای مدت کوتاهی با انجام تمرین 
اینتروال، سرعت خود را افزایش دهید. تمرین های 
انجام دهید و آن ها را  گوناگون دوچرخه سواری را 
به جلسه های تمرینی ساده، استقامتی و مطابق با 
مسافت مسابقه تقسیم کنید. با این حال، جلسه های 
شوند.  انجام  باید  که  دارند  وجود  کلیدی  تمرینی 
برای شما  این جلسه های کلیدی  انجام کامل  اگر 
چندین هفته هم طول بکشد، برای پیشرفت خود 
باید آن ها را انجام دهید. نوشیدن منظم آب در زمان  

تمرین را فراموش نکنید.

                                                        محسن سلگی
دبیر کمیته آموزش و پژوهش
 فدراسیون دوچرخه سواری

نکات مهم طی تمرینات
 دوچرخه سواری

11
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ماساژ بدن جهت رفع خستگی عضالت و درمان، قدمتی بیش از 4000 سال دارد 
و از پایه های طب قدیم به خصوص در آسیای دور و میانه است. هر چند تاریخچه 
یافته های  اما  نیست،  از آن در دست  استفـاده  تـوسعه  و  از شناخت  دقیقی 
باستان شناسان و متون تاریخی نشان داده اند که ماساژ درمانی بخش مهمی 
از درمان بوده است. امروزه تاثیر ماساژ برای رفع خستگی عضالت، کاهش درد 
عضالنی، ایجاد گردش خون بهتر در بدن، رفع اسپاسم های موضعی و ناحیه کمر و 
پشت، کمک به بهبود بیمـاری های مرتبط با ساختار استخوان بندی بدن، جلوگیری 
از خشک شدن و محدویت های حرکتی عضالت بدن و کاهش استرس و ایجاد 
آرامش )ریلکسیشن( ثابت شده بسیاری از پزشکان آن را به بیماران توصیه می کنند.

TC-688

با فشار آوردن بر روی قسمت فوقانی یا  بخش تکیه گاه سر، این قسمت 
را از پشت به سمت پایین فشار داده و قسمت جلوی صندلی را با زاویه 
45 درجه به سمت باال بلند کنید و با احتیاط توسط چرخی که در بخش 
تحتانی پایه قرار گرفته است آن را به سمت جلو یا محل مورد نظر هدایت 

کنید.
ابعاد خوابیده:
ابعاد عمودی:

قدرت:         وات

     1065      *800      *1178(L)(H) (W) (mm)

     1240      *800      *1490 (L)(H) (W) (mm)

230

TC-677

I really need
a massage

Massage Is Not
Just  A Lucury.
It’s A Way To A
HEALTHIER,
HAPPIER,
LIFE.

13

ماساژ برای 
سالمتی و 
آرامش
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Escalate
Unique Step-Haight 
Variation.

550™ 
Series

WORLD'S
FINEST CARDIO EQUIPMENT

اسکالیت

Stepper

Introducing the Escalate
550™ Series Climber:
A step above.  

دریافت گواهینامه ISO-9001:2008 از گروه TUV Rheinland که برترین شرکت  صادرکننده این 
گواهینامـه است، تضمین کننده کیفیت از طـراحی تا تـولید است.

پیش گیری از بروز مشکل بسیار اثر بخش تر و کم هزینه تر از تعمیر است. کیفیت باالی محصول، نیازمند 
فرآیند صحیح طراحی است. اینتنزا از یک سیستم طراحی پیروی می کند که طی آن همه اطالعات ثبت 
می شود، فرآیند در هر مرحله با دقت کنترل می شود تا اطمینان حاصل شود که تمام اجزای دستگاه، 

پیش از تولید انبوه، به درستی طراحی و آزمایش شده اند.
هدف این است که با کمک فرآیندهای خود کار، تا حد امکان خطای تولید کاهش یابد تا به طور مداوم 
کیفیت و بهر وری افزایش پیدا کند. در راستای این هدف، محصـوالت، تک تک مونتاژ و سپس به یک مرحله 

سی دقیقه ای آزمایش منتقل می شوند. کاالها پیش از ورود به بازار به طور %100 آزمایش می شوند.

اکنون اینتنزا دریک نوآوری، استقامت و قدرت را در یک دستگاه عرضه 
کرده است.

استپ میل )باالرونده( دارای پلکان هایی است که به دور یک محور 
می چرخند و باال رفتن واقعی از یک پله را شبیه سازی می کند.

از  یکی  به عنوان  کوهنوردی  مربیان  که  است  سال   20 از  بیش 
موثرترین روش ها برای قدرتمند ساختن عضالت پایین تنه و همزمان 
افزایش آمادگی قلبی، تنفسی،  استپ میل را معرفی می کنند. هرچند 
مزایای این دستگاه غیرقابل انکار است؛ اما تا امروز عده ی کمی آن 
را می شناختند و اکنون اینتنزا سری 550 را معرفی کرده است؛ یک 
استپ میل با قابلیت تنظیم ارتفاع. طراحی هوشمند اینتنزا به کاربر 
امکان را می دهد تا از بین 20 ارتفاع گام مختلف، ارتفاع مناسب را 

انتخاب کند. 
انجام  یا  جراحی،  یا  بیماری  از  پس  پذیری  انعطاف  بازیافت  برای 
تمرین هایی با هدف ایجاد فشار در محدوده ای جدید، اینتنزا به شما  
امکان می دهد که شدت تمرین خود را با استقامت قلبی، تنفسی و 

محدوده ی حرکتی خود، هم تراز کنید.
در تمرین با استپ میل باید پاهای خود به طور واقعی بلند کنید، انگار 
در حال باال رفتن از پله های واقعی هستید. در تمرین با استپ میل 
می توانید شدت تمرین را با افزایش سرعت حرکت پله ها یا افزایش 
ارتفاع بیش تر کنید؛ درست مانند حمل کردن وزنه ی اضافی. برای 
به  اضافی  وزنه ی  از جلیقه هایی که  تمرین می توانید  افزایش فشار 
آن ها متصل می شود استفاده کنید. برای گام برداشتن هر بار زانو را 
به اندازه ی کافی باال بیاورید تا از وارد شدن  فشار نامناسب به زانوها 

جلوگیری شود.

کیفیت محصوالت برا ی مصرف کننده
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دستگاه تمرین الپتیکال یا اسکی فضایی، به شما این امکان را می دهد 
که حرکاتی شبیه راه رفتن یا دویدن را بدون سختی و پیچیدگی زیاد، 
به شکل طبیعی انجام دهید. به جای تسمه  متحرک تردمیل، در دستگاه 
الپتیکال پاها را در پدال هایی قرار می  گیرند و به شکل بیضی حرکت 
روی  می توانید  کنید،  استفاده  درست  دستگاه  این  از  اگر  می کنند. 
ماهیچه های اصلی پاها کار کنید و در همان زمان، تمرین کاردیو نیز 

انجام دهید.

الپتیکال یا دوچرخه ثابت
تمرین با الپتیکال نسبت به دوچرخه ثابت کالری بیش تری را در زمان کم تری 
می سوزاند. هرچند سوزاندن کالری بیش تر به طورمستقیم روی عضالت، تاثیر گذار 

نیست اما کاهش چربی بدن به شما ظاهر عضالنی تری می بخشد.

We are committed to 
delivering the best product 
experience to you but not at 
the expense of the planet. 
Creating an economically 
clean
manufacturing system that is 
enduring and sustainable is 
critical to
delivering on that 
commitment.

الپتیکال یا تردمیل 
تردمیل  تمرین  برای  جایگزین  یک  به عنوان  بیش تر  الپتیکال  تمرین 
استاندارد در نظر گرفته می شود. اگر به آهسته دویدن یا دویدن معمولی 
عادت دارید، تمرین کردن با دستگاه الپتیکال به شما این امکان را می دهد 
که بتوانید به مدت طوالنی تر و با شدت بیش تری ورزش کنید. اگر جهت 
حرکت الپتیکال را برعکس کنید، می توانید به عضله  ساق پا و همسترینگ  

فشار بیش تری وارد کنید.

تمرینی برای همه بدن 
برای تمرین بهتر، مقاومت دستگاه الپتیکال بیش تر کنید و ببینید در کدام 
بخش  بدن، بیش تر احساس خستگی می کنید. درحالت ایده آل، باید بتوانید 
حرکت باال و پایین پاها و باسن  را احساس وعضالت شکم را درگیر کنید. 
توجه داشته باشید که در طول تمرین باید شانه ها به عقب و سر رو به جلو 
باشد. در برخی دستگاه های الپتیکال، با تغییرفاصله دست ها، قسمت باالی 

بدن  نیز در حرکت شرکت می کند.

هوازی و قدرتی 
دستگاه الپتیکال، برای ورزش های هوازی ایده آل است زیرا به شما امکان می دهد 
که ضربان قلب و تنفس تان را باال ببرید و به میزان زیادی کالری بسوزانید و 

کاهش وزن پیدا کنید. با سوزاندن چربی، پاها خوش فرم ترمی شوند.
اگر می خواهید توده ی عضالنی بسازید، تمرین هوازی را با تمرین قدرتی مانند 
به طور  به شما کمک می کند که  ترکیب کنید. تمرین قدرتی  برداری،  وزنه 
موثرتری کالری بسوزانید. شما نمی توانید تعیین کنید که اول کدام قسمت 
بدن تان چربی بسوزاند اما می توانید با استفاده از تمرینات قدرتی، تعیین کنید 
که اندازه کدام عضالت، افزایش یابد. چون تمرین قدرتی نسبت عضله به چربی 

را افزایش می دهد. هوازی بی رقیب

17
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اگر شما از آن دسته بدنسازانی نیستید که با ژنتیک فوق العاده خود 
با کم ترین زمان و هزینه به دستاوردهای بزرگی دست می یابند و 
اگر با صرف زمان و هزینه به نتیجه دلخواه نرسیده اید، با توجه به 
نکته هایی که در ادامه خواهید خواند، می توانید دستاوردهای بزرگی 

کسب کنید؛

تمرین با دستگاه ورزشی 
استفاده از دستگاه ورزشی به شما کمک می کند تا زودتر به تغییر در سایز و 
کیفیت عضالت دست یابید. انجام دادن تنها یک روش تمرینی باعث رشد و 
پیشرفت شما نخواهد شد به همین دلیل است که انجام تمرین با وزن بدن 
به تنهایی حداکثر رشد و توسعه عضالنی را به وجود نمی آورد. برای تحریک 
فیبرهای عضالنی و افزایش سایز و بهبود کیفیت عضالت باید وزنه های آزاد، 
دستگاه های ورزشی و تمرین با وزن بدن را به طور هوشمندانه انتخاب کنید 
و به کار ببرید. تمرین با هر یک از این روش ها به تنهایی مزیت های فراوانی 
دارند اما برای دستیابی به توده عضالنی خالص باید از هر سه روش استفاده 

کنید تا در کوتاه ترین زمان ممکن به هدف خود دست یابید.

 چه برنامه ای دارید؟

اهمیت بخش منفی حرکت
رشد عضالنی در نتیجه استرس وارد شده به عضالت در زمان انجام حرکت 
تمرینی ایجاد می شود و می دانید که حرکت های تمرینی از دو بخش منفی و 
مثبت تشکیل شده اند؛ بخش مثبت به بخشی از حرکت گفته می شود که وزنه 
را به سمت باال پرس می کنید و بخش منفی بخشی از حرکت است که شما در 
انجام آن کم ترین نقش را دارید و کار اصلی بر عهده جاذبه زمین است )مانند 

پایین آوردن هالتر در حرکت پرس سینه(.
بیش تر بدنسازان از بخش منفی حرکت چشم پوشی می کنند و تنها به انجام 
حرکت در بخش مثبت، اهمیت می دهند. باید بدانید که بخش منفی حرکت 
به دلیل ایجاد کشش زیاد به وسیله وزنه، می تواند بیش ترین تاثیر را بر هیپرتروفی 
)افزایش حجم عضالنی( به همراه داشته باشد. با تاکید بر قسمت منفی حرکت 
همچون بسیاری از تکنیک های شدت دهنده می توان به عضالت شوک وارد کرد. 
با قوی تر شدن عضالت شما توانایی جا به جا کردن وزنه های بیش تری را در بخش 
مثبت حرکت به دست می آورید. این تکنیک به خصوص برای افرادی که رشد 
عضالت آن ها متوقف شده، بسیار کارآمد است. بهترین روش برای استفاده از این 

تکنیک، انجام آهسته حرکت در بخش منفی است. 
19

برای افزایش توده عضالنی

بدین صورت که پایین آوردن وزنه، دست کم 5 ثانیه به طول بیانجامد تا بیش ترین فشار 
در حرکت، به وجود آید. همیشه به یاد داشته باشید که تکنیک بخش منفی تنها در 

تکرارهای پایین )تا 8 تکرار( می تواند بیش ترین تاثیر را روی عضالت داشته باشد.

تغذیه کامل
ساختن عضالت کامل و توسعه یافته در گرو تغذیه کامل است. تغذیه کامل 
شامل دریافت به میزان کافی از همه مواد مغذی مورد نیاز برای رشد توده عضالنی 
است.  یک بدنساز عالوه بر دریافت پروتئین باید از دریافت کافی مواد مغذی 
دیگر همچون کربوهیدرات ها و اسیدهای چرب ضروری اطمینان حاصل کند. یک 
تغذیه کامل از کنار هم قرار گرفتن هر سه منبع غذایی کربوهیدرات،پروتئین و 

چربی های سالم تشکیل می شود.
مکمل های غذایی هم با هدف دریافت مقدار کافی پروتئین،کربوهیدرات، اسیدهای 
چرب ضروری و مواد مغذی دیگر با داشتن کیفیت قابل قبول و در کمترین حجم 
و زمان ممکن در جهت برطرف کردن نواقص رژیم غذایی قابل استفاده هستند اما 
برای انتخاب نوع ، میزان و زمان مصرف مکمل، الزم است که با مربی و متخصص 

تغذیه مشورت کنید.

استراحت بین ست 
سرعت مناسب انجام حرکت ها شاید کم تر مورد توجه بدنسازان قرار گیرد. اگر شما
سعی کنید با سرعت بیش از حد تمرین را به پایان برسانید، ممکن است خود را در
معرض خطر نارسایی قلبی قرار دهید. اگر هدف انجام سریع حرکت ها باشد، برای انجام 
فرم درست حرکت تمایلی نخواهد بود. توجه داشته باشید که استراحت و وقفه طوالنی 
مدت بین حرکت ها هم به هیچ وجه توصیه نمی شود. به طور مثال  اگر پنج دقیقه بین 
ست ها استراحت کنید، ضربان قلب کاهش می یابد و خون در عضالت پمپاژ نمی شود.

کار کم تر، نتیجه بیش تر! 
شما در باره کار کم تر و نتیجه بیش تر چه فکر می کنید؟ آیا این فکر در بدنسازی 
قابل اجراست؟ قبول کردن این ایده برای بدنسازان مبتدی کمی دشوار است، این 
گروه از بدنسازان بر این باورند که تنها راه دستیابی به موفقیت فقط در تمرین، 

تمرین و باز هم تمرین نهفته است! 
هرچند شاید بتوان با تمرین سخت، به رشد عضالنی دست یافت اما یک شرط را 

فراموش نکنید؛ به شرط استراحت کافی!
 هنگامی که عضالت با تمرین های شدید تخریب می شوند، نیازمند زمانی برای 
ترمیم و رشد و توسعه عضالت جدید هستند. به بیان دیگر؛ رشد و توسعه عضالت 

تنها و تنها در زمان استراحت رخ می دهد نه در زمان انجام تمرین.

If you accept your 
limitation, you go 
beyond them.
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تردمیل وسیله ای است که بسیاری از افراد به دالیل زیادی مانند کمبود 
وقت برای رفتن به باشگاه و  داشتن باشگـاه خانگی در هر زمان از 
شبانه روز از آن استفاده می کنند. برخی افراد از تردمیل با هـدف 
کاهش وزن استفاده می کنند و برخی دیگر به دنبال افزایش بازدهی 
هستند.  خود  عضالت  تقویت  یا  و  تنفسی  و  عروقی  قلبی  سیستم 
استفـاده از تردمیل مزایای خود را دارد اما آن چه که این روزها ذهن 
بسیاری از مردم را به خود مشغـول کرده است، آسیب هایی است که 
احتمال دارد بر اثر دویدن یا راه رفتن روی تـردمیل در ناحیه زانو و مچ 
پا و کمـر به وجود آید. تردمیل در صـورت استفاده درست، می تواند 
وسیله ورزشی بسیار مفیـدی باشد و در صورت استفـاده نادرست 
می تواند موجب بروز درد و آسیب در بسیاری از نقاط بدن مانند ستون 
فقرات، لگن، زانـو، ساق و یا مچ پا شـود. رعایت نکته های زیر می تواند 
این دردها و آسیب ها را کاهش دهـد و همچنین استفاده از تردمیل را 

بهینه تر سازد.

1- پیش از استفاده از تردمیل، راهنما و روش های استفاده از آن را مطالعه کنید.  
استفاده از تردمیل بدون اطالعات کافی، موجب می شود تا خستگی منفی ایجاد 
شود که نتیجه آن دلزدگی و کنار گذاشتن تردمیل یا یک آسیب بدنی در ناحیه 

پا یا کمر است.

2- پیش از شروع تمرین از نظر ارتوپدیک بررسی شوید تا پزشک ضمن بررسی 
عملکرد عضالت، میزان توانایی شما را برای استفاده از سرعت، شیب و شدت 
تمرینی مناسب ارزیابی کند. در شرایطی که فرد دارای آسیب دیدگی زانو، 
سابقه جراحی یا آسیب دیدگی های درمان نشده در رباط های صلیبی زانو باشد 
استفاده از تردمیل برای او مناسب نیست. زانوهایی که پرانتزی و ضربدری 
هستند، افرادی که تحت عمل جراحی دیسک کمر قرار گرفته اند و کسانی 
که سابقه پیچ خوردن مکرر مچ پا دارند نیز نباید از این دستگاه استفاده کنند. 
3- گرم کردن و سرد کردن بدن را فراموش نکنید. در یک برنامه تمرینی سرعت 
تردمیل را کم کم باال ببرید و در پایان به آرامی آن را پایین بیاورید. راه رفتن روی 
تردمیل را باید با سرعت کم شروع کنید. دستکم 5 دقیقه راه رفتن آهسته بر 
روی تردمیل بدن را آماده می کند تا با سرعت بیش تر راه برویم یا بدویم. استفاده 
از سرعت های باالی تردمیل بدون گرم کردن موجب کشیده شدن عضالت و 
تاندون ها می شود و می تواند به بدن آسیب وارد کند. در پایان هم باید حدود 

5 دقیقه سرعت تردمیل را کم کم کاهش دهید تا بدن به اصطالح سرد شود.
4- کمی سر باالیی بروید. شیب تردمیل را در حدود 2 درجه باال ببرید تا راه 
رفتن بر روی تردمیل به راه رفتن بر روی زمین شبیه شود. از دویدن بر روی 
شیب های باالتر از 7-6 درجه خودداری کنید. پس از 5 دقیقه تمرین شیب را 
کاهش دهید تا از فشار مضاعف بر روی کمر و زانوها جلوگیری شود. هرچند 

پیاده روی های قدرتی بر روی شیب های باال مشکلی در پی نخواهد داشت.

5-  کفش مناسب بپوشید. استفاده از کفش مناسب با کفی قابل ارتجاع از آسیب 
جلوگیری می کند. امروزه استفاده از کفش مناسب و با طراحی مهندسی شده 
بر روی تردمیل یک ضرورت است و توصیه می شود هرگز بدون آن از تردمیل 

استفاده نشود.
6-  حرکت پا را با حرکت تسمه هماهنگ کنید. اگر گام برداشتن روی تردمیل 
با حرکت تسمه ناهماهنگ باشد، به زانوها شوک وارد می شود. زمانی که راه 
می روید شما بر روی زمین حرکت می کنید اما روی تردمیل نـوار در زیر پای 

شما حرکت می کند.
بسیاری از افراد اختیار راه رفتن خود را به دستگاه می دهند. آن ها می ایستد 
تا نوار زیر پای شان به حرکت درآید و پا را به سمت عقب ببرد. سپس با 
هر بار عقب رفتن پا، آن را بلند کرده و یک قدم به جلو برمی دارند. در این 
وضعیت حرکت نوار تردمیل باعث به عقب کشیده شدن پا و به دنبال آن 
همه اندام تحتانی می شود و بیومکانیک راه رفتن به هم می خورد. کشیده 
شدن اندام تحتانی به عقب وکشیده شدن عضالت، تاندون ها و رباط های 
مفصل های لگن و کمر و در دراز مدت باعث درد در این بخش ها می شود.
برای درست راه رفتن بر روی تردمیل با هر گام سعی کنید نوار تردمیل را 
در زیر پای خود را به عقب هل دهید. درست مانند راه رفتن روی زمین. 
اگر نمی توانید به این شکل راه بروید، سرعت حرکت تسمه زیاد است و 

باید آن را کم کنید.
7-  گام بلند برندارید. اگر سرعت حرکت تسمه تردمیل بیش تر از توان 
شما باشد، در این حالت به جای آن که شما بر روی نوار راه بروید، این 
نوار است که پای شما را به سمت عقب می کشد و فاصله گام ها بیش تر 
می شود. افزایش طول گام باعث کشیده شدن عضالت، تاندون ها، رباط ها و 
بروز درد می شود. برداشتن گام های کوتاه اما با تکرار بیش تر، روش درست 

راه رفتن بر روی تردمیل است.
8-  زانوها را اندکی خم کنید. هنگام حرکت بر روی تردمیل، زانوها باید کمی 
خمیده باشند. قرارگرفتن مفصل زانو در انتهای دامنه حرکتی )باز شدن زانو 
از  نادرست روی تردمیل، یکی  ایستادن  بروز آسیب می شود.  باعث  انتها(  تا 

دلیل هایی است که ایجاد آسیب می کند.
9-  فشار را بروی دست نیندازید. هنگام استفاده از تردمیل از گرفتن دستگیره ها 
خودداری کنید. این کار احتمال آسیب دیدگی را زیاد میکند. بسیاری از افراد تازه کار 
هنگام راه رفتن بر روی تردمیل دسته آن را محکم می گیرند. گرفتن دستگیره ها با 
دست موجب می شود تا فرد به جای راه رفتن بر روی نوار تردمیل، با دست هایش 

محکم تردمیل را بگیرد و تسمه تردمیل پاهای او را به سمت عقب بکشد. 
این کار باعث می شود تنه فرد به جلو و اندام تحتانی وی به عقب متمایل شود، 
کمر به سمت عقب قوس بردارد و کمر درد به وجود آید. از طرف دیگر گرفتن 
دسته ها فشار زیادی بر روی شانه ها وارد می کند و ممکن است باعث بروز درد 

در آن ناحیه شود. 
هدف از تعبیه دسته در دو طرف تردمیل محافظت از شخص است تا در صورت 
از دست دادن تعادل از آن ها استفاده کند. اگر احساس می کنید برای راه رفتن 
نیاز به گرفتن دستگیره دارید، سرعت تردمیل برای شما زیاد است و باید آن 

را کمتر کنید.
10-  با سینه ی پا بدوید. دویدن روی سینه پا مکانیک درست دویدن است و 

از وارد شدن فشار زیاد به مفصل جلوگیری می کند. 
11-  سر را باال نگه دارید. هنگام استفاده از تردمیل سر باید صاف و نگاه به جلو 
باشد. نگاه کردن به پاها یا نگاه کردن مکرر به مانیتور دستگاه در زمان تمرین، 

فشار زیادی به گردن میآورد و ممکن است موجب درد گردن شود. 
1-  تردمیل را متناسب با وزن خود انتخاب کنید. بسیاری از افراد دستگاهی با 
قدرت موتور پایین انتخاب می کنند. تناسب نداشتن قدرت دستگاه با وزن کسی 

که می خواهد از آن استفاده کند، باعث خرابی زود هنگام تردمیل می شود.

A Runner,s
Treadmill

استفاده درست 
از تردمیل 
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شنا سوئدیواندر کور
برای تناسب اندام، داشتن باالتنه عضالنی و زیبا ضروری است و یکی از مهم ترین تمرینات برای رسیدن 
به این هـدف، شنا سـوئدی است. حرکتی فـوق العاده بـرای ساختن عضالت سینـه ای، بازوهـا، کمربند 
شانه ای و عضالت میانی بـدن. روی زمین بخوابیـد به طوری که ران پا روی دستگیـره های دستگاه قرار 
گیرد. دست ها را موازی خط سرشـانه قرار دهید. تـوجه داشته باشید، شنا رفتن با دست های بازتر یا 

جمع تر عضالت مختلفی را هدف می گیرد.

پل زدن 
حرکت پل در درجه اول روی عضالت باسن و بعد عضالت کمر، همسترینگ و امتداد 
ستون فقرات تمرکز دارد. این حرکت، همچنین تمرینی فوق العاده برای کشش عضالت 

خم کننده ران و شکم؛ به خصـوص بعد از نشستن به مدت طوالنی است.
واندرکـور به شما این امکان را خواهد داد تا فـرم صحیح حرکت را به سادگی اجرا 

کنید و با تنظیم مقاومت میزان سختی تمرین را افزایش دهید. 

جلوبازو و ساعد
برای شروع رو به دستگاه و روی دو زانو )مانند تصویر( قرار بگیرید. سپس کمی به جلـو خم شوید به طوری 
که ران ها، عمـود بر زمین قرار گیرند. پشت را نیز کامال صـاف نگه دارید. کف دست ها را روی دستگیـره ها قرار 
دهید. در شـروع حرکت مفصل آرنج خم است. با فشار آوردن به دستگیره ها آرنج را صاف کنید. این حـرکت 

را می توانید به صورت تک دست هم انجام دهید.

پشت بازو 
اگر به دنبال حرکتی موثر برای خالص شدن  از  شر چربی های پشت بازو هستید، پیشنهاد 
واندرکـور به شما اجـرای این حـرکت است. ابتدا پشت به دستگـاه، روی کفی دستگـاه 
بنشینید. زانـوها را خم کرده و کف پا را روی زمین قرار دهید. سپس دستگیره ها 
را بگیرید و سعی کنید به سمت پایین فشـار دهید. قبل از این که مفصـل آرنج کامال 

صاف شود، دوباره به حالت شروع بازگردید و دوباره حرکت را تکرار کنید. 

ضربات قیچی
یکی از بهتـرین تمرینات بــرای هدف قرار دادن عضالت زیـر شکم و 
راست شکمـی حرکت ضربات قیچی است. واندرکور نیز در این حـرکت 
با محـدود کردن دامنه حرکتی مشخص از بروز آسیب دیدگی به خصـوص 
به ستون فقـرات در ناحیـه کمـر جلوگیـری می کند. برای شـروع به پشت 
دراز بکشید. دستگاه را زیـر پاهای خود قرار دهید به طوری که دستگیره ها 
دقیقا زیر ساق پا قرار بگیرند. سپس به آرامی با فشـار پا سعی کنید یکی از 
دستگیره ها را به سمت پایین فشار دهید. همین حرکت را با پای دیگر 

تکرار کنید. 

پا دوچرخه
حرکت پا دوچرخه، تمرینی کامل برای تقویت عضالت راست شکمی، مورب داخلی و خارجی و چهـار سر ران است. این حرکت انواع مختلفی دارد. برای اجـرای 
آن به کمک واندکور، تنها نیاز به یک صندلی یا نیمکت خواهید داشت. برای اجرای این حرکت، روی صندلی نشسته و واندرکور  را دقیقا زیر پاهای خود قرار دهید به 
طوری که دستگیره ها زیر کف پاها قرار گیرند. دست ها را کنار بدن و به صندلی تکیه دهید. سپس با فشار کف پا، دستگیره ها را یکی یکی به سمت زمیـن هدایت 

کنید.
 )AB TUCK( شکم دو زانو

حرکتی مناسب برای تقـویت عضالت راست شکمی و  عضالت مایـل شکمی و بـرای خم کننده های ران نیز کمک کننده هستند. بـرای اجرای این حرکت با کمک 
وانـدرکور به یک صنـدلی یا نیمکت نیاز خـواهید داشت. ابتدا روی صندلی نشسته و واندرکور را زیر پاها قرار دهید به طوری که دقیقا کف پا روی دستگیره ها باشد. 
دست ها کنـار بدن باشد. به پشتی صندلی تکیه دهید. در حالی که پاها کامال کنار هم قرار گرفته سعی کنید با فشـار، دستگیره ها را همزمان به سمت پایین هدایت 

کنید. سپس به حالت اول بازگردید و دوباره حرکت را تکرار کنید.

کرانچ )دراز و نشست(
بـرای  است.  میانی  عضالت  تقویت  برای  تمرینی  شکـم  کرانچ 
شـروع به پشت روی کفی دستگاه قرار بگیرید. زانوها را خم کنید و کف 

پاها را روی زمین قرار دهید.
دست هایتـان را می توانید پشت گوش یا به صورت ضـربدری روی سینـه 
بگذارید. اما یادتان باشد که دستـان خـود را پشت سـر قالب نکنید،  زیـرا 
موجب آسیب به گـردن می شود. حاال شکـم را منقبض کـرده و سـر، 
شانـه و قفسـه سینه را بـه باال و به سمت زانوهـایتان هدایت کنید. در 
هنگـام انجام حـرکت، گردن خـود را کشیده نگاه دارید و به سقف نگـاه 
کنید. طـراحی واندرکـور به گونـه ایست که هیچ قـوسی در کمـر ایجاد 
نخواهـد شد و از آسیب های احتمـالی به کمـر و ستـون فقرات جلوگیری 

خواهد کرد.

تمرین های پیشنهادی برای 
واندر کور اسمارت



25 24

دراز و نشست
پیشنهـاد وانـدرکـور 2 بـرای دستیابی به عضالت زیبـای شکم. برای شـروع 
روی نیمکت نشسته و پاها را زیر بالشتک آن قالب کنید. باال تنه را صاف 
نگه دارید. به پشتی دستگاه کامال تکیه دهید و با فشار  به پشتی، باال تنه را 
به سمت پایین بکشید تا این که تقریبا به موازات سطح زمین برسید. سپس 
با خم شدن از ناحیه کمر به حالت شروع بازگردید. در این حرکت عضالت 
کننده های  و خم  ران  درگیر هستند. همچنین چهار سـر  راست شکمی 
مفصـل ران به عنـوان عضالت کمکی درگیـر هستند. توجه داشته باشید در 
هنگـام پایین رفتن، عمل دم و در زمـان باال آمدن، عمـل بازدم انجـام شود. 
می توانید دست ها را جلوی سینه قالب کنید و یا در کنار گوش ها قرار دهید.

زیر شکم نشسته
یکی از حرکات شناخته شده و معمول در تمرینات بدنسازی برای فرم دادن و چربی سوزی 
عضالت زیر شکم، حرکت زیر شکم نشسته، که با واندرکور به راحتی قابل اجرا است. در واقع 
طراحی نیمکت واندرکور به گونه ایست که امکان اجرای بسیاری از حرکات شکم را فراهم 
کرده است. ابتدا به پشت روی دستگاه نشسته، به طوری که بتوانید از بالشتک ها به عنوان 
تکیه گاه استفاده کنید. پس بالشتک ها را با دست گرفتـه و پاها را باالتـر از سطح زمین نگه 
دارید. کمی زانوها را خم کرده، باال نگه دارید و باال تنه خود را به سمت عقب متمایل کنید. 
سپس زانو ها را کامال خم کرده و به سمت خود بکشید، هم زمان باالتنه را کمی به سمت 
جلو متمایل کنید. پس از مکث کوتاهی دوباره به حالت اولیه بازگشته و حرکت را تکرار کنید. 

شکم پا دوچرخه
تمرینی قدرتی برای ساختن عضالت شکم.  این حرکت از موثرترین تمرینات 
ناحیه شکم از نظر بکارگیری بیش تر دسته  تارهای عضالت ناحیه شکم و تنه 
است. مانند حرکت زیرشکم نشسته به پشت روی نیمکت بنشینید و از بالشتک ها به 
عنوان تکیه گاه استفاده کنید. پاها را باالتر از سطح زمین نگه دارید و زانو ها را کمی 
خم کنید. سپس زانوها را یک به یک خم کرده و به سمت بدن بکشید ) به صورت 
تناوبی(.  در اجرای این حرکت عضالت راست شکمی، مورب داخلی و خارجی و 

چهار سر ران درگیر هستند.  

شنا سوئدی شیب دار
شنا سوئدی که به عنوان یکی از بهترین تمرینات در نظر گرفته می شود 
تمـام گـروه های عضالنی اصلی در باالتنـه را هدف قرار می دهد. در 
نتیجه باالتنه ای قوی تر و شکیـل تر خواهیـد داشت. از آن جـایی که 
یکی از سخت ترین تمرینات شنا سوئدی است، افراد کمی قادرند آن 
را به درستی اجرا کنند. اجرای شنا سوئدی به روش درست، به تعادل و 
قدرت باال تنه نسبتا زیادی نیاز دارد. شنا سوئدی شیب دار روشی برای 
ساده تر کردن تمرین است و برای یادگیری حرکت بسیار موثر است. برای 
اجرا دست هایتان را روی بالشتک های دستگاه قرار دهید. بدن را کامال 
صاف نگه دارید و به آرامی بدن را به سمت نیمکت پایین بیاورید. دوباره 
به حالت شروع بازگشته و حـرکت را تکرار کنید. شنا سوئـدی شیب دار 
روشی بی خطر و موثر برای افـزایش تعادل عضالنی و به حداقل رساندن 

آسیب دیدگی است.
24
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بهبود عزت نفس یکی از مزایای کلیدی روانی فعالیت بدنی منظم 
است. وقتی شما ورزش می کنید، بدن مواد شیمیایی ترشح می کند که 
اندورفین نامیده میشود. اندورفین بر گیرنده ای که در مغز قرار دارد، 
اثر می گذارد که سبب کاهش درد و ایجاد احساس سرخوشی در بدن 

انسان می شود. 
را  درد  که  معنی  این  به   می کند،  عمل  هم  مسکن  عنوان  به  اندورفین 
کاهش می دهد اما  بر خالف مرفین، در بدن وابستگی و اعتیاد به وجود 
نمی آورد. ورزش کردن منظم سبب کاهش استرس، رفع اضطراب و احساس 
افسردگی،  تقویت اعتماد به نفس و بهبود خواب می شود. همچنین ورزش 
می تواند در این موارد نیز تاثیرگذار باشد؛ تقویت کارکرد قلب، افزایش سطح 
رشد  به  و کمک  تقویت  توان عضالنی،  بهبود  فشار خون،  کاهش  انرژی، 

استخوان و کاهش چربی انباشته شده در بدن. 

آیا ورزش برای درمان افسردگی مناسب است؟ 
کم تر  اغلب  اما  موثر  درمان  یک  ورزش  که  است  داده  نشان  تحقیقات 
استفاده شده برای برای کاهش افسردگی خفیف تا متوسط است. در واقع 
هر شکلی از ورزش می تواند به درمان افسردگی کمک کند. ورزش هایی 
ایروبیک،  متوسط،  سرعت  با  روی  پیاده  گلف،  سواری،  دوچرخه  مانند 
تنیس، شنا، یوگا و کارهایی مانند رقصیدن، انجام کارهای خانه و باغبانی 

در درمان یا کاهش افسردگی موثر است.
افسردگی  به  مبتال  که  برای کسانی  قوی  اجتماعی  آن جا که حمایت  از 
هستند اهمیت دارد، پیوستن به یک کالس ورزش گروهی و همراهی یک 

دوست می تواند تاثیر ورزش را بیش تر کند.

I feel LONELY
every day!

ورزش ،دشمن
افـــــسردگی )V( سرشانه

حرکتی برای تقویت عضالت سرشانه با استفاده از کابل.  برای اجرای حرکت ابتدا پشتی واندرکور 
را عمود به زمین تنظیم کرده،  روی نیمکت بنشینید و به پشتی تکیه دهید. کابل را با دست هایی 
که به سمت زمین هستند بگیرید. آرنج ها را صاف نگه دارید و حرکت را از روی ران آغاز کنید. 
کابل را به سمت بدن کشیده و حرکتی شبیه به )V( را اجرا می کند. دست ها را تا کنار بدن 
بکشید به طوری که بازوها کامال در راستای خط بدن قرار بگیرند. در هنگام اجـرای این حرکت 
عضالت مرکزی بدن را منقبض نگه دارید  تا از فشار روی ستون فقرات جلوگیری شود. برای 

سخت تر کردن حرکت می توانید مقاومت را افزایش دهید.   

جلوبازو متناوب
با استفاده از کابل واندرکور می توانید حرکات متنوعی برای عضالت باالتنه اجرا کنید. 
به طور مثال حـرکات متنوعی بـرای ساخت و تقویت عضله دوسـر بازویی با استفاده 
از واندرکور قابل اجراست.  در اینجا به توضیح یکی از این حرکات خواهیم پرداخت.  
برای شـروع پشتی دستگاه را عمـود به زمین تنظیم کنید. روی نیمکت بنشینید و 
به پشتی تکیه دهید. کابل را در دست بگیرید. مچ دست را کامال صاف نگه دارید. 
بازو را موازی با زمین نگه دارید و با خم کردن آرنج کابل را به سمت بدن بکشید. 
توجه داشته باشید در تمام طول اجرای حرکت بازو ثابت است و آرنج خم می شود. 
سپس به حالت شـروع بازگشته و بـرای دست دیگـر اجرا کنید. این حرکت به صورت 

متناوب اجرا می شود.  

قفسه سینه
برای ساخت عضالت سینه ای لزوما به تجهیزات پیچیده باشگاهی نیازی نیست. با استفاده از کابل واندرکور می توانید 
انواع حرکات عضالت سینه را اجرا کنید.  برای اجرای حرکت قفسه سینه ابتدا پشتی دستگاه را به صورت خوابیده 
تنظیم کنید و بر عکس روی نیمکت بنشینید، به طوری که قرقره کابل پشت قرار بگیرد. با هر دست یکی از دستگیره ها را 
گرفته و نگه دارید. آرنج ها باید خمیدگی اندکی داشته باشند و همین مقدار خمیدگی را در طول اجرای حرکت حفظ کنند.  
اجازه دهید به آرامی در یک مسیر نیم دایره دستگیره ها را به سمت طرفین سینه  آورده و تا جایی که دست ها کامال رو به 
روی سینه قرار بگیرند ادامـه دهید. سپس  دستگیـره ها را در همان مسیر قبلی تا کنار بـدن بازگردانید. توجه داشته باشید  
دست ها را عقب تر از بدن نبرید و حرکت را دوباره از کنار بدن اجرا کنید. با افزایش مقاومت دستگاه می توانید حرکت را 

سخت تر کنید و فشـار بیش تری به  عضالت سینه ای وارد کنید.

پرس سرشانه
تمرینی قدرتی برای ساخت عضالت شانه ای.  برای اجرای این حرکت ابتدا پشتی 
دستگاه را به حالت خوابیده تنظیم کنید. سپس پشت به دستگاه روی نیمکت بنشینید، 
به طوری که قرقره کابل دقیقا پشت شما قرار بگیرد. اهرم قرقره را به سمت پایین 
تنظیم کرده و دستگیره ها را در دست بگیرید. سپس کابل را به سمت باال کشیده و در 
ارتفاع شـانه قرار دهید. کف دست ها به سمت جلو باشد. این وضعیت شروع می باشد.  
سر و سینه را کامال صاف نگه داشته و با فشار آرنج ها دست ها را به سمت باال  ببرید. 
مکث کوتاهی کرده و دوباره به حالت شـروع بازگردید. با افزایش مقاومت دستگاه می توانید 

حرکت را سخت تر کنید و فشار بیش تری به عضالت شانه ای وارد کنید. 
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انجام می شود. شاید در  اسلک الین، فعالیت جذابی است که در شهر یا طبیعت 
نگاه نخست اسلک الین چیزی شبیه به بندبازی به نظر برسد؛ اما تفاوت هایی وجود 
دارد. در بند بازی، طناب یا سیم آهنی ضخیمی که بند باز بر روی آن راه می رود 
کاماًل سفت و بدون حرکت است که بندباز روی آن از چوب بلندی برای حفظ تعادل 
خود استفاده می کند. اما در اسلک الین تسمه کشیده شده بین دو نقطه شل و پر 
از حرکت است و ورزشکار بدون استفاده از چوب، با کمک حرکات دست و بدن، 

تعادل خود را حفظ می کند.

اگر فکر می کنید که شما اهل خطر و ریسک های این چنینی نیستید، باید بدانید 
این ورزش بی خطر است.

برای انجام این ورزش هیجان انگیز تنها چیزی که الزم دارید، تجهیزات اسلک 
هست که در برخی فروشگاه های تجهیزات ورزشی و کوهنوردی فروخته می شود. 
دو طرف طناب بلند و محکم اسلک را به دو جسم ثابت محکم ببندید و سپس شروع 
به راه رفتن روی این طناب کنید. در آغاز ایستادن روی این طناب هم کار سختی 
به نظر می آید، اما کم کم تمرکز بیش تری پیدا می کنید و قدرت درونی تان افزایش 
پیدا می کند. اسلک الین بیش تر از تاثیری که روی جسم شما دارد یک ورزش عالی 
و آرامش بخش برای ذهن است. در ارتفاعات امنیت این ورزش توسط طناب های 
حمایتی که با وسایل مخصوص به دور کمر بسته می شود تضمین می شود. برخی 

معلق بودن در بین زمین و هوا را هم بسیار لذت بخش توصیف می کنند.

 Slacklining and
 meditation are the
 2 most challenging
 things my mind has
ever encountered

اسلک الین 
باال بردن آدرنالین

SLACKLINE

از نکات مثبت این ورزش این است که می توانید طناب را بین هر دو جسمی که 
توانایی نگه داری وزن شما را داشته باشد ببندید. چه دو درخت در پارک باشد یا  
دو قله در ارتفاعات شهر. اسلک الین از رشته های مدرن و کم دردسر است؛ چون 

به راحتی در هر شرایط آب و هوایی قابل انجام است. 
بعد از کمی پیشرفت در راه رفتن روی طناب، وارد سطح حرفه ای تری از این فعالیت 
هیجان انگیز خواهید شد و آن هم پریدن یا به اصطالح رقصیدن روی طناب اسلک 
است. صحنه اجرای حرکات نمایشی روی طناب اسلک بسیار جذاب است. به همین 

خاطر ساالنه چندین مسابقه و فستیوال به این منظور شکل می گیرد. 
قابل  مختلف  محیط های  در  و  دارد  زیادی  انعطاف  که  است  ورزشی  الین  اسلک 
قوی  ستون های  تا  گرفته  طبیعی  منطقه  یک  در  بلند  صخره های  از  اجراست. 
پارکینگ خانه. بستگی دارد که ترجیح می دهید در چه فضایی پمپ آدرنالین را به 
کار بیندازید. در هر کدام از این فضاها اسلک الین می تواند یک تجربه و احساس 

جدید به وجود بیاورد. 
سبک های اسلک الین

1- هایالین: پیشرفته ترین، فنی ترین و چالش برانگیزترین شکل اسلک الین حفظ 
تعادل در ارتفاع بیش از 10 متر است. اسلک الین در بین صخره ها و دره ها هایالین 
نام دارد. راه رفتن بر روی هایالین بسیار متفاوت است با راه رفتن در ارتفاع کم؛ 
زیرا عالوه بر سختی های راه رفتن بر روی تسمه باید با ارتفاع آن هم از لحاظ روانی 

کنار بیایید. درهایالین از تسمه به پهنای یک اینچ استفاده می شود.
با  و  زمین  در سطح  درخت  دو  یا  و  نقطه  دو  بین  که  تسمه ای  به  النگ الین:   -3
طول بیش از 50-40 متر بسته شده باشد النگ الین گفته می شود. درالنگ الین به 
دلیل طول بیش تر تسمه، تنش و حرکات نوسانی بیش تر است. النگ الین به نسبت 
اسلک الین معمولی در ارتفاع باالتری نصب می شود که بسته به طول الین بین 1٫5 

متر تا 4-3 متر متغییر است.
 2 پهنای  به  تسمه  روی  بر  که  است  اسلک الین  ورزش  از  بخشی  تریک الین:   -3
اینچ )5 سانتی متر( انجام می شود و در آن تسمه به شدت کشیده می شود تا بتواند 
ورزشکار را به هوا پرتاب کند – مانند ترامپوالین – حرکات در تریک الین نمایشی 
اسلک الین است که  رقابتی  تریک الین بخش  انجام است. می توان گفت  و جهشی 

مسابقات جهانی نیز دارد. 
4- اُربِن الین:  انجام اسلک الین در شهر و بستن آن بین دو ساختمان بلند، دو برج، 
اسلک الین شهری  یا  اُربِن الین  را  باشد  داشته  ماهیت شهری  که  هر چیزی  و  پل 

می گویند.
5- واتر الین: انجام اسلک الین باالی سطح آب را واترالین می گویند.

دره  در  میالدی   80 و   70 دهه های  به  آن  امروزی  و  مدرن  شکل  به  الین  اسلک 
یوسمیت آمریکا برمی گردد؛ جایی که سنگ نوردان، کوهنوردان و ماجراجویان برای 
گذراندن وقت خود و استراحت در کمپ بر روی زنجیرها، طناب ها و حتی نرده ها 
راه می رفتند، این فعالیت در آغاز جنبه سرگرمی داشت اما عده ای به آن به صورت 
جدی پرداختند و برای آن ها فعالیت و اشتیاق جدیدی شکل گرفت. آدام گروزوفسکی 
و جف الینگتن در اوایل دهه 80 نخستین کسانی بودند که این فعالیت را به شکل 
امروزی آن یعنی بر روی تکه ای تسمه انجام دادند و در آن زمان اسلک الین امروزی 
شکل گرفت. اسکات بالکوم و درین کارتر اولین هایالین را در زیر پل پاسادنا در ایالت 

کالیفرنیا آمریکا اجرا کردند.
راه رفتن بر روی تکه ای از طناب در ایران نیز قدمتی بسیار زیاد دارد و هم چنان نیز 
به صورت سنت در برخی از شهرهای ایران انجام می شود. اسلک الین به شکل امروزی 
از سال 87 در ایران به صورت غیرحرفه ای و ابتدایی شروع شد. در مهر ماه سال 91 در 
جشنواره بین المللی بیستون محمدرضا آبایی نخستین ایرانی بود که در رشته های الین 

این ورزش را در ارتفاع انجام داد.
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خاصی  تجهیزات  به  و  دارد  شرایطی  کوهنوردی  فصل،  هر  در 
نیاز دارد. در تابستان آب، در پاییز و زمستان پوشاک، در غارها 
نیاز  مورد  تجهیزات  مسیریابی،  خاص  امکانات  کویر  در  و  نور 
هستند. در فصل پاییز به دلیل تغییر دما و شرایط جوی، باید 

توجه ویژه ای به پوشاک و  غذا داشته باشید. 

اگر در پاییز کوهنوردی می کنید، به این نکته ها توجه کنید:
•  همراه داشتن پوشاک مناسب و کافی

لباسی که پیش از صعود می پوشید، نیاز شما را به طور کامل برطرف 
نمی آید.  به حساب  سنگین  بار  اضافی،  لباس  داشتن  پس  نمی کند؛ 
است.  پوشاک فصل سرد  مهم ترین  از  و جوراب گرم  کاله، دستکش 
یک یا دو جفت جوراب اضافی و یک جفت دستکش، چندان حجم 
کوله شما را سنگین نمی کند، اما در هنگام سرما، دست ها و پاها به 
سرعت دمای خود را از دست می هند؛ پس پیش از سرد شدن، آن ها 
را با پوشاک مناسب بپوشانید تا گرما و انرژی کم تری از دست بدهید.

•  کوله مناسب داشته باشید.
•  آب بندی درست کوله

آن ها  کوله،  در  اضافی  لباس های  و  خواب  کیسه  دادن  قرار  از  پیش 
تغییر  ناگهان  پاییز  هوای  که  باشید  داشته  به یاد  کنید.  آب بندی  را 
می کند و در صورت بارش باران، فرصت نخواهید داشت که کوله را از 

خیس شدن دور نگه دارید.
•  آگاهی از شرایط آب و هوایی

موقعیت و وضعیت آب و هوایی منطقه مورد نظر را بدانید. این روزها 
وضعیت  آوردن  به دست  مختلف  ماهواره های  و  افزارها  نرم  لطف  به 
وقت ها  بیش تر  در  و  نیست  دشواری  کار  نظر  مورد  منطقه  جوی 

پیش بینی ها درست است.
•  داشتن نقشه و یا راهنما 

بدون نقشه یا راهنما وارد مناطق کوهستانی نا آشنا نشوید.
• تشخیص موقعیت

هنگام  در  نروید.  باال  صخره ها  از  باران،  بارش  یا  باد  وزش  هنگام 
ارتفاع قوت می گیرد؛  از  لیز خوردن و خطر سقوط  بارندگی احتمال 

به خصوص اگر کفش شما مناسب حرکت در جاهای خیس نباشد.
احتمال  بارش شدید  و  مانند مه  نامساعد جوی  همچنین در شرایط 

اشتباه در یافتن مسیر درست، زیاد می شود.
•  تغذیه خوب و سالم

هیچ کدام از وعده های غذایی خویش را به بهانه کمبود وقت نادیده 
نگیرید.

•  توجه به خطر رعد و برق
کم ترین  در  و  امن  مکانی  در  سرعت  به  برق  و  رعد  بروز  صورت  در 
ارتفاع پناه بگیرید. طناب ها و لباس های خیس را از خود دور کنید. با 
توجه به امکان جاری شدن سیالب، از رودخانه ها هم فاصله بگیرید. 

• جعبه کمک های اولیه خود را فراموش نکنید.
• مراقبت از وضعیت جسمی خود 

هیچکس بهتر از خودتان نمی تواند حال شما را تشخیص دهد. پیش 
از رفتن به کوه، نشانه ها و بیماری های کوهستان را بشناسید. در کوه 
پزشک خود باشید و از صعود انتحاری بپرهیزید. در بروز مشکل، به 

فکر برگشت هم باشید و برای آن وقت و انرژی کافی بگذارید.
• سنگ های زیر پا

مواظب سنگ های زیر پای خود باشید. ریزش سنگ می تواند هم جان 
شما و هم کسانی که پایین تر از شما قرار گرفته اند را تهدید کند.

•  شب مانی در کوهستان
اگر مجبور شدید بدون برنامه ریزی قبلی در کوه بمانید، سعی کنید 

در روشنی روز ارتفاع کم کنید.
•  خونسرد باشید

بگویید  شاید  کنید.  حفظ  را  خود  خونسردی  حادثه  بروز  هنگام 
است،  دشوار  بودن  خونسرد  شرایط  آن  در  اما  است  راحت  گفتنش 
اما سریع ترین راه حل مشکل، حفظ آرامش و یافتن چاره کار است.
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همچنین بادگیر ضد آب و دست کم یک دست لباس گرم همراه داشته باشید.
•  انتخاب وسایل و تجهیزات کوهنوردی استاندارد

محدود  شما  دسترسی  کوه  در  آن که  به  توجه  با  کنید.  تهیه  استاندارد  تجهیزات 
می شود، پیش از خرید، بهترین را انتخاب کنید تا بتوانید در برنامه های بیش تری از 

آن ها استفاده کنید. 

 کوهنوردی در 
پاییز
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بدنسازی تنها یک ورزش نیست، بدنسازی یک شیوه زندگی، شامل 
حجم  آوردن  به دست  برای  منظم  تمرینی  برنامه  و  مناسب  تغذیه 
عضالنی خالص و رساندن چربی های انباشته شده در بدن به کم ترین 
میزان است. با افزایش سن، بدن بافت های عضالنی خود را کم کم 
از دست می دهد، سطح سوخت و ساز بدن افت می کند و فرد دچار 
افزایش وزن می شود. تنها راه مبارزه با این تغییر و تحوالت ناخوشایند، 

انتخاب شیوه زندگی بدنسازی است.

شیوه زندگی در 
میانسالی 

تغذیه
تغذیه مناسب برای همه بدنسازان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
هرچند برخی بدنسازان به تغذیه، اهمیت کافی نمی دهند، اما داشتن 
یک رژیم غذایی با پروتئین زیاد برای حمایت از رشد و تـرمیم بافت 
عضالنی در هر سنی حتی برای بدنسازان باالتر از چهل سال، توصیه 

می شود. 
یا بیش تر  با سن چهل سال  بدنسازان سخت کوش  از  اگر شما هم 
هستید، با توجه به کاهش نرخ سوخت و ساز بدن، باید همواره از 
تا  باشید  داشته  آگاهی  خود  مصرفی  چربی  و  کربوهیدرات  میزان 
بتوانید از انباشته شدن این منابع عظیم انرژی به صورت چربی در 

بدن جلوگیری کنید. 
 انتخاب و مصرف منابع غذایی سرشار از غالت کامل در کنار چربی های 
اشباع نشده می تواند شرایط الزم برای ساخت عضالت و افزایش سیستم 

ایمنی بدن را فراهم کند.
برنامه تمرینی

تمرین های بدنسازی باعث رشد عضالت می شود. شاید سرعت رشد 
عضالت مانند دوره جوانی نباشد، اما باید صبر و حوصله داشته باشید 

و نتیجه تمرین را در چند ماه آینده ببینید. 
جلسه  سه  باید  عضالت،  ریکاوری  زمان  و  سنی  شرایط  به  توجه  با 
تمرین، یک روز در میان، با وزنه به صورت هر جلسه یک عضله انجام 
شود. به طور مثال: شنبه سینه و سرشانه، یکشنبه استراحت، دوشنبه 
پشت و بازو، سه شنبه استراحت، چهارشنبه پا و شکم، پنج شنبه و 
جمعه استراحت. نکته بسیار مهم این است که باید از سالمت مفصل ها، 
تاندون ها و رباط ها مراقبت کنید تا آسیب دیدگی پیش نیاید. بنابراین 
در اجرای حرکت ها شتاب زده نباشید و با انتخاب وزنه مناسب و با روش 

درست تمرین کنید.
تمرینات هوازی

اجرای تمرین های هوازی از 40 سالگی به بعد  ضروری است، چون؛
1 - با تـوجه به احتمال افـزایش خطـر ابتال به بیمـاری های قلبی و 
عروقی در سنین باالتر، در الویت قرار دادن تمرین های هوازی ضرورت 

دارد.
2 -  تمرین هوازی با  افزایش نرخ سوخت و ساز بدن و جلوگیری از 

افت آن از انباشت چربی در بدن جلوگیری می کند.
3- با افزایش سوخت و ساز بدن عالوه بر کاهش چربی، بافت عضالنی 
بیش تر و  عضالت تفکیک شده نمایان تر می شود و بدن فرم بهتری 

پیدا می کند.
روش مناسب برای انجام تمرین هوازی پنج بار در هفته؛ به مدت 20 
الی 30 دقیقه است. این میزان از فعالیت های  قلبی و عروقی همراه با 
تغذیه سالم و تمرین های بدنسازی، میزان چربی را در کم ترین مقدار 

ممکن نگه  می دارد.
یک نکته مهم

با یک متخصص تغذیه در  انتخاب یک مربی کارآزموده و مشورت 
بدنسازان باالتر از 40 سال یک ضرورت است. این افراد با توجه به 
سن، شرایط جسمی و نیاز شما می توانند یک برنامه تمرینی و رژیم 
غذایی مناسب برای تان طراحی کنند. به یاد داشته باشید که  بدنسازی 
تنها رفتن به باشگاه نیست؛ بدنسازی یک تعهد بزرگ به رژیم غذایی 
سالم، برنامه تمرینی مناسب و رعایت اصول آن است. برای انجام این 
تعهد شاید الزم باشد که تغییری اساسی در شیوه زندگی کنونی خود 

به وجود آورید. 

بدنسازی
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تغـذیه و بهداشت

اگر از سیگاری ها بپرسید که با همه ضررهایی که این عادت بد دارد، چرا 
به آن ادامه می دهند، بیش ترشان قبول دارند که کشیدن سیگار  لذتی 
ندارد فقط یک عادت است که دیگر از دست آن خسته شده اند. در این  جا 
نمی خواهیم از روش های ترک سیگار بگوییم؛ فقط نتیجه چند بررسی 

آماری را در اختیارتان می گذاریم:
نخ سیگار مصرف  میلیارد  ایرانی ها ساالنه 64   بانک مرکزی،  اساس گزارش  بر 
می کنند که این میزان معادل 2,5 تریلیون تومان و برای هر خانواده به طور متوسط 
115 هزار تومان است. مقایسه این رقم با سایر هزینه های خانوار نشان می دهد که 
ایرانی ها برای خرید حبوبات و اقامت در هتل و مسافرخانه ها پول کم تری نسبت به 

سیگار می پردازند.
همچنین مردم کشور نزدیک به 1.5 برابر پولی که برای تعمیر خانه و تاسیسات آن 

هزینه می کنند، سیگار می خرند و دود می کنند. 
گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد که از  سال 85 تاکنون هزینه دخانیات در 
سبد خانوار ایرانی 3.7 برابر شده است؛ یکی از علت های مهم این موضوع افزایش 
قابل توجه تورم در طول این مدت است که باعث شده هزینه مصرف دخانیات در 
سبد هزینه های خانوار ایرانی حدود 4 برابر شود. با وجود این آخرین گزارش های 
بانک مرکزی نشان می دهد که سهم دخانیات در سبد خانوار ایرانی اندکی کاهش 
داشته و از 117 هزار تومان در  سال 92 به 115 هزار تومان در  سال 93 رسیده است 
که البته این مساله به تنهایی نمی تواند نشان دهنده کاهش مصرف دخانیات در بین 

ایرانی ها باشد و به نظر می رسد به کاهش نرخ تورم مربوط است.
         دخانیات دومین عامل اصلی مرگ  و میر در ایران و جهان است. به طوری که در 
جهان هر 5 ثانیه یک نفر، هر روز بیش از 15 هزار نفر و ساالنه حدود 6 میلیون نفر 
بر اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست می دهند. کارشناسان می گویند که اگر 
مصرف دخانیات با همین روند ادامه پیدا کند، بیش از 10 میلیون مرگ تا 2020 

بر اثر استفاده از این ماده رخ خواهد داد. آماری تکان دهنده که سازمان ملل را به 
واکنش واداشت و خواستار افزایش مالیات بر سیگار شد. حاال کشورهایی همچون 
بریتانیا، استرالیا، برزیل و چین با اجرای قوانین کنترل کننده و سخت در برابر مصرف 

تنباکو توانسته اند مصرف دخانیات را در کشورهای خود به شدت کاهش دهند. 
۳ برابر هزینه دخانیات صرف درمان می شود

این  به  واکنشی  فروردین 1395  در  بر سیگار  مالیات  افزایش  قانون  تصویب 
مطالبه جهانی است. آن طور که وزیر بهداشت پیش از این مطرح کرده بود، 
ساالنه 60  هزار نفر بر اثر مصرف دخانیات می میرند که از طریق وضع مالیات 
او،  به گفته  را گرفت.  و میرها  این مرگ  از  بر سیگار می توان جلوی بخشی 
بیش از 3 برابر هزینه مصرف سیگار در کشور صرف درمان بیماری های مرتبط 

با دخانیات می شود.
رابطه مستقیم فقر و مصرف دخانیات

افزایش مصرف سیگار  با  فقر  بین  رابطه مستقیمی  نشان می دهند  بررسی ها 
وجود دارد. برای مثال در شهری مانند نیویورک یک فرد که روزانه یک پاکت 
از  20 درصد  به  نزدیک  دارد،  فقر  خط  سطح  در  درآمدی  و  می کشد  سیگار 

درآمد خانواده خود را صرف کشیدن سیگار می کند. 
از  10 درصد  به  نزدیک  جهانی  بهداشت  سازمان  برآورد  براساس  همچنین 
درآمد خانواده های کم درآمد صرف هزینه های فرآورده های دخانی می شود در 
حالی که پول کم تری در اختیار تغذیه، آموزش، مسکن و پوشاک قرار می گیرد.

11۵ هزار تومان هزینه دخانیات ایرانی ها
گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که خانوارهای ایرانی در  سال 93 به طور 
متوسط 115 هزار تومان دخانیات دود کرده اند؛ این در حالی است که این رقم 
هزینه خدمات درمانی  اگر  عبارتی  به  بود.  تومان  در  سال 85 حدود 31 هزار 
که  کرد  ادعا  می توان  کنیم،  اضافه  در کشور  دخانیات  رقم مصرف  به  نیز  را 
ضرر  ملی  اقتصاد  به  تومان  450 هزار  ساالنه  خانواده  هر  ازای  به  دخانیات 

می زند.
ورزش برای یک تغییر بزرگ

میزان مرگ و میر ناشی از مصرف دخانیات بین مردان و زنان ایرانی به ترتیب 
آموزش  بر  عالوه  تاسف آور  آمار  این  کاهش  برای  است.  درصد   2/4 و   6/12
ضرر و خطرهای مصرف دخانیات که باید از سال های آغازین دبستان شروع 
شود، ترویج ورزش که یکی از ضروری ترین و ارزان ترین راه های برطرف کننده 
استرس و میل به سیگار است هم باید در دستور کار فوری نهادهای اجتماعی 

و خانواده ها قرار گیرد.

شیر 2۵2 ، سیگار 11۵ میلیارد تومان

ایرانی ها  می خرند
با شروع فصل پاییز، سرد شدن هوا و آغاز مدرسه و دانشگاه، توجه به 
تغذیه برای افزایش عملکرد ذهنی و حفظ سالمتی اهمیت بیش تری پیدا 
می کند. با توجه به سبک زندگی امروزی که با شب دیرخوابی و سخت 
بیدار شدن صبح و کمبود وقت برای رسیدن به مقصد همراه است، وعده 
مهم صبحانه حذف می شود؛ در حالی که کارشناسان صبحانه را  مهم ترین 
وعده غذایی می دانند. آن ها می گویند صبحانه  باعث بهبود عملکرد مغز، 
جلوگیری از افت قند خون، افزایش توانایی حل مساله، تمرکز و حتی 

خالقیت بیش تر در فرد می شود.
چه بخوریم؟

نان به ویژه نان سبوس دار مانند نان سنگک در میان نان های سنتی و نان های 
تیره درمیان نان های حجیم امروزی، ماده غذایی اصلی صبحانه است که با تامین 

کربوهیدرات روزانه تا حدودی انرژی مورد نیاز بدن را تامین می کند
شیر کم چرب به ویژه همراه با عسل، یکی از مهم ترین نوشیدنی های مغذی برای 

این وعده است. 
عسل که یک ماده معجزه گر و بسیار مقوی است. خوب است که این ماده غذایی 

در سفره خانواده جای  قند، شکر و مربا را بگیرد. 
پنیر کم نمک و کم چرب همراه با مواد غذایی دیگر مانند کنجد، گردو یا سبزیجات 
معطر یک انتخاب مناسب برای صبحانه است. کارشناسان تغذیه می گویند خوردن 

گردو همراه با پنیر از ضرر احتمالی پنیر جلوگیری می کند.
توجه داشته باشید که هرچند گردو و سایر دانه های روغنی مقدار زیادی اسید چرب 
امگا 3 دارند، اما زیاده روی در هیچ ماده غذایی از جمله گردو مجاز نیست و ممکن 

است باعث چاقی و زخم های دهانی ایجاد کند.
تخم مرغ سرشار از پروتئین است و به صورت آب پز، عسلی، نیمرو یا املت در 

سفره صبحانه جای دارد.
با توجه به امکان آلودگی میکروبی سالمونال، تخم مرغ آب پز بهتر است به ویژه اگر 
اضافه وزن دارید. تخم مرغ به صورت نیمرو و املت به دلیل سرخ شدن در روغن 

برای افرادی که کمبود وزن دارند، بهتر است.
با احتیاط بخوریم!

مربا از خوراکی های مملو از قند ساده برای صبحانه است که هر قاشق مرباخوری اش 
برابر با یک واحد قند محاسبه می شود. درمجموع بهتر است که قندهای ساده را 

برای این وعده انتخاب نکنید؛ قندهای ساده به سرعت قند خون را باال می برند اما
باعث افت سریع  آن و گرسنگی بیش تر می شوند. 

کره و خامه مملو از اسید چرب اشباع  هستند و مصرف آن ها برای افراد چاق،

بیماران قلبی – عروقی ممنوعیت دارد.
مصرف کره و خامه برای کودکان، نوجوانان و ورزشکاران که فعالیت بدنی زیاد دارند 

نیز باید با احتیاط و به میزان کم باشد. 
چهار پرسش  پاییزی

آیا سرما اشتها را بیش تر می کند؟
متابولیسم بدن با قرار گرفتن در هوای سرد به مدت طوالنی، افزایش می یابد و 
نیاز به مصرف غذا هم  بنابراین احساس گرسنگی و  انرژی بیش تری می سوزد. 
بیش ترمی شود. در نتیجه فرد برای تأمین انرژی مورد نیاز خود بیش تر غذا می خورد. 
این واکنش فیزیولوژیک و طبیعی بدن است. اما مصرف بیش تر شیرینی و چربی در 

زمستان یک حالت عادتی و سازشی با محیط محسوب می شود.
مربا  و  آجیل  به خوردن شکالت، شیرینی،  گرایش  هوای سرد  در  چرا 

بیش ترمی شود؟
کسانی که بیش تر در معرض سرما هستند، نیاز به انرژی بیش تری دارند؛ اما در کسانی 
که خانه و محل کارآن ها دمای مناسب دارد، نیاز به کالری افزایش پیدا نمی کند و این 
افراد به مصرف خوراکی های پرکالری نیاز ندارند و مصرف این خوراکی ها، فقط باعث 
چاقی و اضافه وزن شان می شود. برای این گروه، گرایش به مصرف غذاهای شیرین 

جنبه روانی و عادتی دارد و مربوط به نیاز فیزیولوژیک بدن نیست.
آیا مصرف بیش ترغذاهایی مانند سوپ و آش گرم بهتراست؟

به طور کلی در فصل سرد، خوردن غذاهای گرم و در فصل گرم، خوردن غذاهای سرد 
دلچسب تر است. غذاهای گرم برای کسانی که بیش تردرمعرض سرما هستند، هم 
لذیذ و مطبوع است و هم مواد مغذی مورد نیاز و دمای مناسب را به بدن می رساند؛ 

پس مصرف آن ها مناسب تر است.
آیا مصرف نوشیدنی های گرم مانند چای، قهوه، شیرکاکائو و شیر داغ  مفید 

است؟
در فصل سرما، نوشیدن چای و قهوه دلچسب است اما باید در حد اعتدال مصرف 
شوند. این نوشیدنی ها ُمدر هستند و مصرف زیاد آن ها باعث دفع آب و امالح بدن و 
ایجاد اختالالت الکترولیتی می شود. همچنین به خاطر ترکیب های پلی فنلی مانند 
تئوفیلین، تئوبرومین و کافئین، باعث تحریک و ترشح اسید معده می شوند و با 
مصرف بیش از اندازه  مشکالت گوارشی به وجود می آید که ممکن است منجر به 
زخم معده و دوازدهه  یا یبوست شود. بنابراین بهتر است چای و قهوه بیش از 3 تا 4 
فنجان کوچک در روز مصرف نشود. مصرف شیر و شیرکاکائوی کم چرب و کم شیرین 
نیز در برنامه غذایی روزانه توصیه می شود اما با توجه به آن که کاکائو جذب کلسیم 
شیر را پایین می آورد، بهترین نوشیدنی برای روزهای سرد، شیر گرم و کم چرب است.

خوراکی های
پاییزی
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سالمت و پزشکی

عضالت موافق و مخالف در دو سمت یک مفصل باید از نظر طول و قدرت 
در تعادل باشند. تعادل عضالت برای انجام  درست الگوهای حرکتی، ثبات 

مفصل و حفظ راستای درست مفصل ضروری است. 

قرار داشتن بدن در یک حالت به صورت طوالنی مدت مانند خم شدن در 
هنگام دوچرخه سواری برای حفظ حالت آیرودینامیکی و یا انجام یک حرکت 
تکراری به میزان زیاد مانند تمرین پرتاب دیسک باعث بر هم خوردن تعادل 
قدرت و طول عضالت اطراف مفصل یعنی بروز عدم تعادل عضالنی می شود. 
قرار  کوتاه  طول  در  طوالنی  حالت  حفظ  یا  و  حرکت  هنگام  که  عضالتی 
می گیرند کوتاه و سفت می شوند و برعکس عضالتی که در طول بلند قرار 

گرفته اند بلند و ضعیف می شوند.

عدم تعادل عضالنی دارای  پیامدهایی به این شرح است؛
•  برهم خوردن راستای مفصلی 

•  بروز آسیب در عضالت و مفصل های همان موضع و نواحی مجاور
•  برهم خوردن راستای قسمت های دیگر بدن

•  بر هم خوردن الگوهای حرکتی و کنترل حرکتی

مهار متقابل: عضله در اثر قرار گرفتن در طول کوتاه، دچار سفتی و کوتاهی 
می شود. این وضعیت باعث بروز رفلکسی می شود که مهار و بلندشدن عضالت 

مخالف را به دنبال دارد و مهار متقابل نام دارد. 
توجه کنید که عضالت بدن با هم به صورت هماهنگ کار می کنند و به وسیله 
غشاها در برخی نواحی و همچنین استخوان های کلیدی مانند لگن، کتف و ستون 
مهره در نواحی دیگر به هم متصل هستند. کنش عضالت در این نواحی به عضالت 
و قسمت های دیگر بدن منتقل می شود. بنابراین بروز اختالل در یک عضله و 
مفصل، باعث بروز اختالل در عضالت و مفصل های دیگر می شود و راستای بدن 
به صورت موضعی و کلی  برهم می خورد. برای مثال یکی از علت های پنهان گودی 

کمر، کوتاهی عضالت پشت ساق پا و ران است. 

معروف ترین سندرم های ناشی از ایمباالنس عضالنی 
سندرم متقاطع فوقانی: در این سندرم کوتاهی و سفتی عضالت باال کشنده 
کتف و ذوزنقه فوقانی در تقاطع با کوتاهی و سفتی عضالت سینه ای بزرگ و 
کوچک باعث بروز مهار متقابل شده و در نهایت منجر به بلندی و ضعف عضالت 
خم کننده عمقی گردن در تقاطع با ضعف و بلندی عضالت ذوزنقه ای پایینی 

و میانی می شود. 

ایمباالنس یا عدم تعادل  عضالنی 

پیامد: این سندرم راستای مفصل ها و استخوان های ناحیه باالیی تنه و نواحی 
مجاور را بر هم می زند و این ناهنجاری ها را به وجود می آورد: گردن به جلو، خم 

شدن ستون مهره های سینه ای )کایفوز( و سندرم متقاطع تحتانی.
سندرم متقاطع تحتانی: در این سندرم عضالت قسمت پایینی کمر در تقاطع با 
عضالت ناحیه قدامی لگن )کشاله ران( کوتاه و سفت می شود و در اثر مهار متقابل 
آن، ضعیف و بلند شدن عضالت ناحیه شکم در تقاطع با ضعیف و بلند شدن 

عضالت ناحیه ی گلوتئال )خلفی لگن( به وجود می آید.
پیامد: در نتیجه سندرم متقاطع تحتانی راستای لگن و ستون مهره به هم می خورد 
و باعث گود شدن کمر می شود. مهم ترین تاثیر آن بر نواحی مجاور بروز سندرم 

متقاطع فوقانی است.

راهکارهای پیشگیری و اصالح عدم تعادل عضالنی با حرکت اصالحی: 
بهترین راه حل برای پیشگیری و اصالح عدم تعادل در قدرت و طول عضله، 
شناسایی و برطرف کردن الگوهای غلط حرکتی در فعالیت های روزانه و جایگزین 
کردن الگوهای درست حرکتی است. همچنین در صورت انجام حرکت تکراری با 
یک سمت بدن مانند بازی بدمینتون با یک دست بهتر است برنامه ی قدرتی و 
کششی مناسب برای سمت مخالف وجود داشته باشد. یکی دیگر از راه کارهای مهم 
انجام حرکت های متنوع است. حرکت هایی که مفصل ها را در جهت های مختلف 

به حرکت درآورد. 

شادی وظیفه 
ماست

در دنیای امروز که در چنبره خبرهای ناخوشایند از بامداد تا شامگاه قرار 
گرفته ایم، الزم است بیش تر از هر زمان دیگری تالش کنیم تا شاد باشیم. 
اگر بدانیم که افراد غمگین و افسرده قادر نیستند کوچک ترین تغییری 
در زندگی خود و اطرافیان به وجود بیاورند، آن گاه به اهمیت تالش برای 
شاد زیستن که این روزها کار ساده ای هم نیست، پی خواهیم برد. در 
ادامه به چند راه کار که روانشناسان معتقدند با انجام آن ها می توان با 

شادی زندگی کرد، توجه کنید؛
 1- شکایت نکنید.

آدم های شاد  زمان خود را صرف گله و شکایت نمی کنند، آن ها به جای فکر کردن 
به مشکل به راه حل فکر می کنند.

2- دست از تنبلی بردارید.
سعی کنید با تنبلی مبارزه کنید. به یاد داشته باشید که خوشبختی و تنبلی هرگز 

امکان زندگی زیر یک سقف را ندارند.
۳- با دیگران رفتاری مناسب داشته باشید.

استعداد خود در زمینه دوست یابی را تقویت کنید. افراد موفق و شاد انرژی مثبت 
به دیگران می دهند.

4- سخت  و هوشمندانه کار کنید. 
بر روی هدف های خود متمرکز شوید، صبور باشید و سخت کار کنید.

۵- زمان کم تری را صرف تماشای تلویزیون کنید.
به جای تماشای برنامه هایی که باعث رنجش و آزار شما می شوند و یا شما را با 
حجم عظیمی از اطالعات نا امید کننده بمباران می کنند، به طور هدفمند تلویزیون 

تماشا کنید.

6 - هدف مشخص داشته باشید.
برای زندگی خود هدف گذاری کنید و برای آن زندگی کنید. هدف شما باید 

اولویت اصلی زندگی شما باشد.
7 - در هر موقعیتی نکات مثبت را ببینید.

این توانایی زندگی را برای شما ساده تر و شادتر خواهد کرد. این یک اصل بنیادین 
احساس شادی است .

۸ - با رنج ها و مشکالت زندگی مبارزه کنید.
همه ما در زندگی با مشکالتی دسته و پنجه نرم می کنیم. باید یاد بگیریم که 

چگونه با آن ها مبارزه کنیم و اجازه ندهیم احساس شادی را از ما بگیرند.
9 -  در حال زندگی کنید.

طراحی آینده و تعیین هدف برای زندگی بسیار مفید و با اهمیت است اما باید یاد 
بگیریم که چگونه از زمان حال بهره مند شویم و از آن لذت ببریم. زندگی کردن 

در حال، برای احساس شاد بودن اهمیت زیادی دارد.
10 - چیزهایی که خوشحال تان می کنند را پیدا کنید.

استرس و احساس افسردگی همیشه در کمین  انسان هستند. توانایی تشخیص 
عوامل شادمانی به شما کمک خواهد کرد تا از شر آن ها در امان باشید.

11-  شکرگزار باشید.
شکرگزاری تنها برای افراد خوش شانس و کسانی که به موفقیت های بزرگ 
می رسند، نیست. اگر شکرگزار همه نعمت هایی که به ما داده شده باشیم و 
پیروزی های کوچک خود را هم ببینیم، احساس موفقیت و شادی خواهیم کرد و 
امیدوار خواهیم شد که پیروزی ها و شادی های بزرگ تر نیز از راه خواهند رسید.

Happiness is
our duty
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محیط زیست

مرتضی اسالمی مدیر عامل انجمن یوزپلنگ ایرانی در نشست خبری به 
مناسبت دهمین گرامی داشت روز یوزپلنگ ایرانی گفت: علیرغم همه 
نود وجود دارد؛  پایان دهه  تا  ایرانی  یوزپلنگ  انقراض  فعالیت ها خطر 
هرچند زیستگاه های مطالعه نشده ای هستند که می توانند امید نجات 
صورت  حفاظتی  فعالیت های  اگر  گفت:  او  باشند.  ارزشمند  گونه  این 
گرفته تا کنون انجام نمی شد، خیلی زودتر باید شاهد انقراض یوزپلنگ 
می بودیم اما وضعیت این گونه، به معنای واقعی، بحرانی است و یوزپلنگ 
با چالش های زیادی برای بقا دست و پنجه نرم می کند. او همچنین عنوان 
کرد: با ادامه روند حفاظتی یوزپلنگ با سرعت فعلی، نجات این گربه تیز 

پا از لبه انقراض امری نشدنی است.

مرتضی اسالمی با نوید این موضوع که فاز سوم پایش تا آخر سال 95 تکمیل شده 
و می تواند اطالعات جامعی از آخرین وضعیت این گونه را درایران به دست بدهد، 
افزود معضالت اساسی یوزپلنگ را تصادفات جاده ای، عدم حفاظت از گذرگاه های 
مهاجرتی، تعارض های انسانی، نیاز اساسی به آموزش های محلی به خصوص در حاشیه  
مناطق و کمبود محیط   بان ها بیان کرد و از رسانه ها خواست تا کمپینی که برای اقدام 

سریع برای حفظ یوزپلنگ آماده شده است را به مردم کشور اطالع رسانی کنند.
از  حفاظت  برای  کمپین  شده  پیش بینی  برنامه های  مهم ترین  از  یکی 
یوزپلنگ ایرانی، ایمن سازی جاده تهران - مشهد است که قرار است فاز 

اول آن تا اواخر آبان ماه بهره برداری شود.

برای حفاظت از یوزپلنگ ایرانی
از شاهرود تا سبزوار آرام برانید

کریدور مهاجرتی یوز

پناهگاه حیات وحش
میان دشت

پناهگاه حیات وحش
خوش ییالق

سبزوار

میاندشتصدرآبادداورزنریوند
میامی

شاهرود

پارک ملی
توران

پستانداران در
سرعت های باالی 

60 کیلومتر به سختی
می تواندد فاصله طولی را

تشخیص دهند.

اکثر گونه های
پستاندار وحشی، وقتی نور
به چشم شان می افتد به 

نور خیره می شوند و در این 
زمان بسیار 

آسیب پذیر خواهند 
شد.

از سال 1383 تا 1395
15قالده یوزپلنگ در تصادفات جاده ای از بین رفته اند.

8یوزپلنگ در استان یزد: 6 نر و 2ماده
7یوزپلنگ در پارک ملی توران: 1 نر و 6ماده

از یوز ایرانی مراقبت کنیم!
بیست و چهارم مهرماه، برابر با شانزدهم اکتبر، روز جهانی غذاست. این روز به افتخار 
تاسیس سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد - فائو -  در سال 1945 نامگذاری 
شده و در سراسر جهان گرامی داشته می شود. در این روز، سازمان های بین المللی، 
به منظور برقراری روابط در زمینه کشاورزی و زمینه سازی برای جلوگیری از فقر و 
گرسنگی و نابودی محیط زیست، تالش می کنند تا با استفاده از تجربه ها و انتقال 
فن آوری از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه، موجب رونق و 
پیشرفت در صنعت مواد غذایی درکشورهای جهان سوم شوند. روز جهانی غذا، 
تلنگری است برای  همدردی با گرسنگان که از ابتدایی ترین حق زندگی، یعنی غذا 

محروم هستند و هدف آن جهانی بدون گرسنه تا سال 2030 است.
 این در حالی است که در پی تغییرات آب و هوایی، کشاورزی خرد و خانوادگی 
که به عنوان تامین کنندگان اصلی غذای مصرفی مردم جهان به شمار می رود، به 
دلیل باال رفتن دمای هوا، خشکسالی و همچنین بروز بالیای طبیعی با مشکالت 

فراوانی روبرو شده است.
از این رو فائو شعار روز جهانی غذای سال 2016 را آب و هوا در حال تغییر است، 
غذا و کشاورزی نیز باید تغییر کند را برگزیده است. بر اساس پیش بینی های موجود 
تعداد جمعیت رو به رشد جهان تا سال 2050 به حدود 9 میلیارد نفر افزایش 
خواهد یافت و گمانه زنی های فائو نیز حاکی از آن است که برای تامین غذای مورد 
نیاز این جمعیت باید به میزان 60 درصد بر تولیدات غذایی جهانی افزوده شود. 
بنابراین تنها راه برای تامین غذای این جمعیت، حفظ اکوسیستم و کاهش گازهای 

گلخانه ای است.

در ادامه به آماری که فائو در این زمینه منتشر کرده  است توجه کنید؛ 
•  دامداری به طور متوسط مسئول انتشار دو سوم گازهای گلخانه ای و حدود 78 

درصد متان است؛ فائو در حال همکاری با کشورها برای مدیریت دامداری است.
• تغییرات آب و هوا تاثیر مخربی بر منابع طبیعی از جمله آب و خاک دارد. 
مدیریت خاک و جنگل سبب جذب دی اکسید کربن بیش تر و کاهش گازهای 

گلخانه ای می شود.
• بیش از یک سوم مواد غذایی تولید شده در سراسر جهان تلف می شود که حدود 
1.3 میلیارد تن در سال است. متان تولید شده از غذاهای فاسد 25 برابر قوی تر از 

دی اکسید کربن است.
• تا سال 2050 میالدی ذخیره گونه های مختلف ماهی در مناطق گرمسیری به 
میزان 40 درصد کاهش می یابد و صنعت شیالت به مدیریت بیش تر در اقیانوس ها، 

رودخانه ها و دریاچه ها نیاز دارد.
• بیابان زایی و تخریب جنگل ها عامل 10 تا 11 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای 

در سراسر جهان است.
• بهبود سیستم جهانی غذایی، هدف دستیابی به جهانی بدون گرسنه تا سال 

2030 میالدی است.
شاید ندانید که میزان دور ریز مواد غذایی در کشور ما ساالنه به اندازه ای 
است که می تواند 1۵ میلیون نفر را سیر کند و با توجه به واقعیت های 
موجود، اکنون زمان آن رسیده که در فرهنگ مصرف خود تغییر به سمت 

استفاده درست از همه منابع ایجاد کنیم.

شعار روز جهانی غذا         2016 
آب و هوا در حال تغییر است؛

غذا و کشاورزی نیز باید تغییر کند 
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www.2bAce.com کاروان ایران در المپیک ریو موفق به کسب هشت مدال شد و نتوانست تعداد

مدال های خود را در المپیک لندن تکرار کند. ایران در نهایت در رده بیست و پنجم 
جدول مدال ها قرار گرفت . 

کاروان ورزشی ایران با نام امام رضا )ع( در المپیک 2016  ریودوژانیرو در 14 رشته 
کشتی آزاد و فرنگی، وزنه برداری، تکواندو، بوکس، تیراندازی، تیر و کمان، قایقرانی، 
تنیس روی میز، دوچرخه سواری، دوومیدانی، شمشیربازی، والیبال، جودو و شنا 

شرکت کرد.
وزنه برداری، تکواندو، کشتی آزاد و فرنگی و تکواندو رشته هایی بودند که موفق شدند 
هشت مدال )3 طال، یک نقره و 4 برنز( را برای ایران به دست بیاورند تا کاروان ایران 

بیست و پنجم شود. ایران در المپیک لندن در رده هفدهم قرار گرفته بود.
کیانوش رستمی و سهراب مرادی در وزنه برداری و حسن یزدانی در کشتی آزاد سه 

طالیی کاروان ایران در ریو بودند.
کمیل قاسمی نیز تنها مدال آور نقره ایران در المپیک ریو بود.

سعید عبدولی و قاسم رضایی در کشتی فرنگی، حسن رحیمی در کشتی آزاد و 
کیمیا علیزاده در تکواندو توانستند ایران را صاحب 4 مدال برنز کنند.

ایران در المپیک لندن صاحب 4 مدال طال، 6 نقره و 2 برنز شد )با احتساب تغییر 
رنگ مدال کیانوش رستمی( اما در این دوره نتوانست حتی تعداد مدال طالی خود 

را به عدد چهار برساند.
در این دوره اتفاقات قابل توجهی هم برای کاروان ایران رخ داد از جمله ناکامی 
بسیاری از چهره های شاخص ورزش ایران از جمله احسان حدادی در دوومیدانی، 

حمید سوریان و امید نوروزی در کشتی فرنگی و بهداد سلیمی در وزنه برداری بود.
تیم های ملی کشتی آزاد و وزنه برداری از نظر کیفیت مدال و همچنین نتیجه 
گرفتن عملکرد بهتری نسبت به دوره پیش داشتند اما تکواندو، کشتی فرنگی و 

دو و میدانی ناکام های کاروان ایران بودند.
در مقابل، کیمیا علیزاده توانست اولین مدال المپیک را در تاریخ ورزش بانوان ایران 

به دست آورد و همچنین تکواندوی بانوان را صاحب مدال کند.
در شمشیربازی سابر نیز مجتبی عابدینی تا پای کسب مدال پیش رفت که در نهایت 
موفق نشد اما مقام چهارمی او پیشرفتی برای این رشته ورزشی محسوب می شود. 
این برای نخستین بار بود که شمشیربازی از ایران موفق شده بود به چنین سطحی 

از المپیک برسد.
سایر رشته ها نیز نتایج چشمگیری نداشتند.

به امید پیروزی ورزشکاران غیرتمند ایران عزیزمان در میدان های بین 
المللی پیش رو.

المپیک ریو با 8 مدالپایان کار کاروان ایران در 

در نخستین سالگرد فروشگاه اینترنتی 2bAce هزارمین محصول در ویترین این سایت پر مخاطب گرفت.
 در طول یک سال فعالیت فروشگاه اینترنتی 2bAce ، مشتریان، محصوالت حرفه ای ورزشی خود را در خریدهای باالتر از 150 هزار تومان بدون پرداخت هزینه 

ارسال دریافت کردند.
در یک سال گذشته طیف وسیع مشتریان سایت  2bAce  شامل ورزشکاران و دوچرخه سواران حرفه ای و مبتدی در 28 استان و 90 شهر کشور از کیفیت و 

چگونگی ارسال محصوالت خریداری شده اعالم رضایت کرده اند.
 حضور در نخستین نمایشگاه کامپیوتکس که درشهریور ماه برگزار شد، فرصت دیگری بود که بازدید کنندگان با این فروشگاه اینترنتی کارآمد بیش ترآشنا شوند.

2bAce  امیدواراست همچنان با ارایه محصوالت با کیفیت، همواره مشتریان خود را راضی نگاه دارد.

@To_Be_Ace

تو بی ِایس یک ساله شد
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If you are not one of those body builders who, thanks to their incredible genes, achieve a lot with least amount of effort and 
cost, You can do it much more effectively and efficiently after reading the following:
Mix and match
To stimulate muscular fibers in order to build size and improve quality, you should use free weights, machines and do body-
weight workout. Each of these methods have their own advantages separately; however, to efficiently gain a particular 
muscle mass you need to take advantage of all three.
The importance of the negative part
The positive part of the move is when the weight is pressed upwards, and conversely, when it comes down largely with the 
help of gravity it is called the negative part, such as lowering the halter in chest press. Interestingly, the negative part of 
the move, due to the significant pressure of the weight, could have a great influence on Hypotrophy (increasing the muscle 
volume). This is especially beneficial to those whose muscular growth has stopped.
Adequate nutrition
Building fully developed muscles requires full nutrition, that is feeding the body with the three source of carbohydrate, 
proteins and healthy fat. Food supplements must be used only after consulting with a nutritionist and a trainer.
Rests between sets
If you finish the exercise too quick, you might be prone to heart problems. In addition, you might not be interested in doing 
the exercises properly. Note that having too much of and long rests are not at all recommended. For instance, if you rest for 
five minutes between each set, your heart rate will drop and blood will not be pumped into muscles.
Do less, gain more
Although you must practice hard to gain full muscle growth, do not forget one rule; rest enough. Muscles are destructed 
during workout and need time to recover, grow and develop new ones. To put it another way, the growth and development 
of muscles happen only during rest, not during the workout.

Toure de France is a world-known cycling 
competition that is held every summer in 
France. This year, 22 teams took part and 
competed along 3529 kilometers for which the 
teams used their best bicycles. Among other 
teams, team Tinkoff and Quickstep showed 
up with their S-Works Specialized. Most of the 
Tinkoff riders pedaled Specialized S-Works 
Tarmac in this competition, except Peter Sagan 
who used his Specialized S-Works Venge ViAS.

peter sagan

 Specialized

 S-Works

 Venge ViAS

Peter Sagan, the well-known and talented cyclist was born in 
1990 in Zilina, Slovakia. His parents were very supportive to 
him in every possible way. He was signed up for soccer school 
and, because it was far, he would use a bike to get there.
As a teen, he was a skillful rider in both Mountain and Road; 
also, he was known for his eccentric riding style. He would wear 
t-shirts and tennis shoes and drank only water. Becoming a 
national champion, Sagan gained a lot of attention and later, in 
2007, he was announced the Slovakia’s most talented rider; also 
in 2008, he was the rider of the year. The same year, becoming 
the international champion of the youth world cup in Cyclo-
Cross, he joined Italy’s Liquigas-Diomo. In 2009, he pedaled for 
team Trencin’s Dulka getting impressive results in international 
races. Also, in the same year, he was reported among the 
world’s top10 riders by the U-23 worldwide classification, and 
signed contract with Liquigas-Cannondale. Between 2011 and 
2014, he was one the noted athletes to have collected numerous 
championships each year and so become the most successful 
athlete of the year. He announced in 2014 that he would join 
Tinkoff. Some of his successes come as follows:
1. Victory in point-classification in 2012, 2013, 2014, and 2015 
Tour de France.
2. Coming first in Tour de France 2016 in three stages of 2, 3 
and 4; and obtaining the 3rd position, for which race he used 
his Specialized S-Works Venge ViAS.
3. Winning numerous titles in the tours of California, Switzerland, 
Italy, France’s Nice, Australia, Canada, Dubai between 2009 
and 2016

“NothiNg 
compares to 
the simple 

pleasure of a 
bike ride.”

At only 62 grams (2.2 oz), this 
super-light Ninja pump hides inside 
your seatpost to keep the clean 
lines of your bike, while still easily 
accessed when needed. Its rubber 
mounting ring secures the pump and 
the included position indicators keep 
track of your seat height. Compatible 
with round seatposts only.

Ninja P
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The elliptical enables you to exercise just the way you walk or jog with ease and comfort and, naturally If used 
properly, it can work on main muscles of your legs and at the same time it is a cardio-exercise.
Elliptical or fixed-bike
Using elliptical burns more calories in less time compared to fixed-bike. However burning more calories does not 
directly affect muscles, it provides more muscular appearance.
Elliptical or Treadmill
Being used as a replacement for conventional treadmill, Elliptical is especially beneficial to those who are used to 
jog in away that it enables longer and more intense exercise. If the motion of the machine is set to reverse, the 
Hamstring and calf muscles will be strained more.
Entire-body exercise
For more effective use, increase the resistance of the elliptical and see which part of body tires more quickly. Note 
that, throughout exercise, the shoulders and the head must be held back and forward, respectively.
Strength and cardio
Elliptical is ideal for cardio sports due to raising heart and breathing rate; also, it is useful to burn calories and lose 
weight. If willing to make muscle mass, combine cardio with strength exercises such as weight training, which 
allows more effective calorie burn.

WORLD'S
FINEST CARDIO EQUIPMENT
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