شرکت تعمیرات نیروی برق فارس

دالیل ده گانه پیاده روی:

 ) 4پياده روي براي مغز مفيد است.مطالعه اي كه بار روي

 )1پياده روي از ديابت نوع  2پيشگيري مي كند  .برنامه هاي

پياده روي و تاثير آن بر عملكرد هاي ذهني انجام شد نشان

پيشگيري از ديابت نشان داده اند كه  151دقيقه پيااده روي

داد زناني كه معادل يك ساعت و نيم در طول هفته پايااده

در طول هفته و كاهش فقط  7درصد از وزن ( حدوداً  5تا 7

روي داشتند به صورت چشمگيري عملكرد ذهني بهتري را

كيلوگرم ) مي تواند  55درصد خطر ابتال به ديابت را كاهاش

در مقايسه با زناني كه كمتر از  41دقيقه در طول هافاتاه

دهد.

پياده روي داشتند نشان ميدادند

 ) 2پياده روي قلب شما را نيرومند مي سازد.در صورتاي كاه

 ) 5پياده روي براي استخوانهايتان مفيد است .تحاقاياقاات

جنس مذكر هستيد مطالعات انجام شده در ايا

نشان مي دهد زناني كه يائسگي را پشت سر گذاشته اناد و

خواو

نشان مي دهد ميزان مرگ و مير در ميان مردان بازنشاساتاه

تقريباً  1.5كيلومتر در روز پياده روي دارند چگالي استخوان

اي كه روزانه كمتر از  1.5كيلومتر پياده روي دارند دو بارابار

هاي كل بدنشان نسبت به زناني كه مسافت هاي كمتري را

مرداني بود كه روزانه بيش از دو مايل پياده روي مي كردند.

مي پيمودند باالتر بود  ،همچني پياده روي براي پاايايا

 ) 3پياده روي قلب شما را نيرومند مي سازد .در صورتي كاه

جنس مونث هستيد مطالعات انجام شده در اي خوو

بار

آوردن سرعت از دست رفت تراكم استخوان هاي هااي پاا

نيز بسيار موثر است.

روي  72455پرستار انجام شده نشان داد افارادي كاه 3

 ) 6پياده روي عالئم افسردگي را كاهش مي دهد 31 .دقيقه

ساعت يا بيشتر در طول هفته پياده روي داشتند در مقاايساه

پياده روي  3 ،تا  5بار در هر هفته به مدت  12هافاتاه ،

با زناني كه پياده روي نداشتند  35درصدكاهش خطر حمالت

عالئم افسردگي را حدود  47در صد كاهش مي دهد.

قلبي و ديگر مشكالت قلبي را نشان مي دادند.

 ) 7پياده روي ميزان خطر ابتال به سرطان ساياناه و روده
بزرگ را كاهش مي دهد .زناني كه معادل يك ساعت و نيم
تا  2ساعت و نيم در هفته پياده روي سريع دارند نسبت باه
زنان بي تحرك  15درصد خطر كمتري باراي اباتاال باه

ورزش و سالمتی  :پیاده روی
واحد ایمنی ،بهداشت و محیط زیست

سرطان سينه دارند.مطالعات بسياري نشان داده اسات كاه
ورزش مي تواند از سرطان روده بزرگ پيشگيري كرده و در
افراد مبتال به اي بيماري نيز اثرات ورزش منظم به شاكال

افزايش كيفيت زندگي و كاهش ميزان مرگ و مير ناشي از
اي بيماري خود رانشان ميدهد.

 ) 5پياده روي سالمت عمومي بدن را بهبود مي بخشد .فقاط

چه مقدار پیاده روی داشته باشیم؟

 3بار در طول هفته و هربار  31دقيقه پياده روي به صاورت

دو پيشنهاد در اي مورد وجود دارد:

چشمگيري مي تواند سالمتي سيستم قلبي ريوي را تامايا
نمايد.

توصیه اول  31 :دقيقه پياده روي با شدت متوسط براي 5
روز يا بيشتر در طول هفته پيشنهاد مي شود .البته ميتوانيد

پیاده روی برای کاهش وزن:
دو نكته در مورد پیاده روی و کاهش وزن:

 )1پياده روي همانند ديگر ورزش هاي هوازي كالري سوز
بوده و به كاهش وزن منجر مي شود .البته براي كاهش وزن
بايد ورودي كالري به بدن را با رعايت يك رژيم غذايي

) 9پياده روي به شكل مسابقات كوتاه مادت هام ساطا

اي  31دقيقه را به دو زمان  15دقيقه اي ياا  3زماان11

سالمتي را ارتقاء مي دهد  .مطالعه زنان كم تاحارك نشاان

دقيقه اي تقسيم كنيد .منظور از شدت ماتاوساط ،اياجااد

مي دهد كه پياده روي در طي يك رقاابات كاوتااه مادت

احساس گرما و نفس نفس خفيف در فرد است.

(  3مرحله پياده روي  11دقيقه اي روزانه) منجر به پيشرفت

توصیه دوم  :انجام  21-61دقيقه فعاليت مداوم براي  3تا

مشابهي در سالمتي شده و يا حداقل منجر به كاهش چرباي

ميخواهيد وزنتان را كاهش دهيد حتي اگر پياده روي زيادي

 5روز در طول هفته كه ضربان قلب را به  61تا  91درصاد

بدن با افزايش زمان آن ميشود( .يك پياده روي 31دقيقه اي

داريد ميزان كالري دريافتي تان را از غذا ها كاهش دهيد تا به

حداكثر ضربان برساند.

نتيجه بهتري دست پيدا كند.

روزانه )

مناسب كاهش داده و از طرف ديگر خروجي كالري بدن را
با داشتن يك فعاليت بدني نسبت ًا شديد افزايش دهيم تا بدن به

يك تعادل انرژي مناسب دست پيدا كند .بنابراين اگر

 ) 2ورزش براي حفظ وزن اهميت بيشتري دارد تا كاهش آن

 ) 11پياده روي روي عملكرد فيزيكي بدن را بهبود ميبخشد.

مطالعات دو دهه اخير دانشمندان نشان مي دهد افرادي كه

تحقيقات نشان ميدهد كه عالوه بر اينكه پياده روي تناساب

پس از كاهش وزن به ورزش روي مي آورند بسيار بهتر از

اندام و عملكردهاي فيزيكي (بدني) را بهبود مي بخاشاد از

افرادي كه كم تحرك هستند وزن كاهش يافته خود را حفظ

ناتواني هاي جسمي در افراد مس هم جلوگيري مي كند.

مي كنند.
در انتها الزم به ذكر است كه پياده روي به عنوان يكي از
مفيدترين  ،در دسترس ترين و كم هزينه ترين ورزشها به
راحتي مي تواند جايگاه خود را در زندگي روزمره ما پيدا

كند.كافي است قسمتي از مسيري را كه هر روزه با اتوبوس ،
اتومبيل شخصي و  ...مي پيماييم با پياده روي طي كنيم .يعني
صبحها حدوداً  22دقيقه زودتر از خواب بيدار شويم تا وقت
كافي براي پياده روي صبحگاهي در مسير محل كار داشته
باشيم  ،به اين ترتيب پياده روي را تنها با  22دقيقه زودتر بيدار
شدن به زندگي خود هديه كرده ايم  .به ياد داشته باشيم انجام

فعاليت بدني هر چند كوتاه مدت و با شدت كم تاثيرات
مفيدش را بر بدن ما بر جاي خواهد گذاشت.

