
تمرین دوم
دست ها،  کمک  با  بخوابید.  پشت  به  تصویر  مطابق 
پاهایتان را به بدن نزدیک کنید. یک کشش در عضالت 
بازکننده ستون فقرات کمری ایجاد کنید. 3 مرتبه تمرین 
در وضعیت  ثانیه   10 مرتبه  هر  در  و  کنید  تکرار  را 
باید  تمرین  مرتبه  هر  بین  استراحت  بمانید.  یادشده 

15 تا 20 ثانیه باشد.

تمرین اول
در وضعیت خوابیده به پشت قرار بگیرید و یک چرخش 
خلفی در لگنتان ایجاد کنید. سعی کنید کمرتان را به 
زمین بچسبانید. تمرین را 2 تا 6 مرتبه در روز انجام 
ثانیه در وضعیت یادشده  دهید و هر مرتبه 6 تا 10 
بمانید. استراحت بین هر مرتبه تمرین باید 15 تا 20 

ثانیه باشد.

7 تمرین پیشنهادی به آنهایی که بنا به مقتضیات شغلی ناچارند زیاد بایستند

اگر زیاد می ایستید، بخوانید!
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مشاغل گوناگونی وجود دارند که افراد باید ساعت ها بایستند و مشغول فعالیت در آن باشند؛ مثال شخصی که نان می پزد باید در وضعیت های 
خاصی بایستد. این شرایط موجب خستگی فرد می شود و کارایی او را کاهش می دهد و در بلندمدت نیز موجب درد در نواحی مختلف از جمله 
زانو و کمر می شود. با توجه به درخواست های متعدد همراهان »سالمت«، موضوع این هفته صفحه »تناسب اندام« را به این بحث اختصاص داده ایم  

و در انتها تمرین هایی برای رفع خستگی و افزایش سطح تحمل عضالت برای ایستادن های بلندمدت پیشنهاد کرده ایم.

تمرین سوم
به پشت بخوابید و یک پایتان را با زانوی خمیده  باال 
بیاورید و نگه دارید. تمرین را برای سمت دیگر بدنتان 
نیز تکرار کنید. تمرین را 5 مرتبه و هر مرتبه 10 بار 
انجام دهید. استراحت بین هر مرتبه تمرین باید 10 

تا 20 ثانیه باشد.

تمرین ششم
در وضعیت درازکش به پشت قرار بگیرید و با خم 
کردن زانوها کف پایتان را روی زمین قرار دهید. سپس 
با انقباض همزمان عضالت شکم )شکم را  داخل ببرید( 
و باسن، لگن و کمر تان را از روی زمین جدا کنید و 
در این وضعیت بمانید. تمرین را 3 مرتبه و هر مرتبه 
15 ثانیه انجام دهید. استراحت بین هر مرتبه تمرین 

باید 15 تا 30 ثانیه باشد.

تمرین چهارم
روی زمین بنشینید و یک پایتان را از روی پای دیگر 
عبور دهید و زانویتان را به سمت شانه مخالف بکشید. 
به همان جهت بچرخانید سپس  باالتنه تان را  اندکی 
برای سمت دیگر بدنتان نیز تمرین را تکرار کنید. 4 
ثانیه در  مرتبه تمرین را انجام دهید و هر مرتبه 15 

وضعیت بمانید.

تمرین هفتم
یک  و  بنشینید  صندلی  روی 
پایتان را به صورت زانو صاف 
باال بیاورید و این وضعیت را حفظ 
کنید. تمرین را برای هر سمت 

از بدن 4 مرتبه انجام دهید و هر 
مرتبه 15 ثانیه در وضعیت بمانید. 
استراحت بین هر مرتبه تمرین باید 

10 تا 20 ثانیه باشد.

تمرین پنجم
در وضعیتی که یکی از پاها جلو و دیگری 

عقب قرار دارد، با حرکت لگن به جلو، 
این  به  زانوی پای جلو را خم کنید. 

ترتیب عضالت خم کننده ران پای 
عقب کشیده خواهد شد. تمرین را 
برای هر سمت از بدن، 3 مرتبه 
انجام دهید و هر مرتبه 6 ثانیه 
در وضعیت بمانید. استراحت 
بین هر مرتبه تمرین باید 10 

تا 20 ثانیه باشد.
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اهمیت عضالت راست کننده ستون فقرات
ستون فقرات به خصوص کمر و زانوها بخش هایی هستند که در ایستادن های 
بلندمدت بسیار مهم اند. فشار و خستگی کار، کمر بیشتر افراد را خم می کند 
و موجب کمردرد می شود. عضله ای که می تواند  دوباره شما را صاف کند و 
این  است.  فقرات  ستون  راست کننده  عضالت  گروه  برگرداند،  را  انرژی تان 
عضالت از اهمیت باالیی برخوردار هستند و همان طور که از نامشان پیداست 
وظیفه آنها راست  نگه داشتن ستون فقرات و تنه است و موجب چرخش پهلو 
به پهلوی بدن می شوند. بخشی از این  عضالت به نام »مولتیفیدوس ها« برای 
حفظ ثبات بدن با عضالت شکم همکاری می کنند و اگر یکی از آنها  ضعیف 
شود، دیگری نیز ضعیف خواهد شد. ضعف و آسیب دیدن این عضالت منجر 
به گرفتگی و دردهای  کمر می شود،  در نتیجه تقویت و رسیدگی به این عضالت 
از اهمیت باالیی برخوردار است. به علت درگیر بودن این عضله  کشش این 

عضالت نیز بسیار مهم است.

اهمیت زانوها
همان طور که می دانید، در بعضی مشاغل، فرد عالوه بر ایستادن باید در وضعیت خاصی 
نیز قرار بگیرد. این افراد باید توجه کنند با خم کردن تنه، زانو نیز باید خم شود، در غیر 
این  صورت فشار بسیاری بر کمر وارد می شود. در کل، زانو عضو بعدی است که در 
ایستادن های بلندمدت فشار زیادی را تحمل می کند. زمانی که ایستاده اید، فشار وزن 
و نیروی جاذبه زمین به صورت عمود به پایین وارد می شود. این فشارها به استخوان 
و مفاصل انتقال پیدا می کند. اگر میزان قدرت عضالت اندام تحتانی باال باشد، فشار 
کمتری بر استخوان و مفاصل می آید. به همین منظور تقویت عضالت اندام تحتانی 
می تواند در کاهش فشار بر مفصل زانو نقش بسزایی داشته باشد. عالوه بر این، در 
ایستادن های بلندمدت هیچ گاه زانو را کامل صاف نکنید، بلکه آن را حدود 5 درجه 

خم کنید تا فشار کمتری به مفصل وارد شود.


