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باشگاه بدنسازی در طبیعت

تاثیر ورزش در طبیعت
در شماره های پیشین به طور گسترده به تاثیرهای مثبت ورزش 
بر جسم و روان پرداختیم اما آیا محیط ورزش کردن نیز می تواند 
این تاثیرها را تغییر دهد؟ بر اساس پژوهش های گسترده دانشگاه 
اسکس انگلستان، ورزش در طبیعت تاثیر چشمگیری بر جسم و 
روان انسان دارد. به طور کلی، ورزش در طبیعت موجب بهبود 
سالمت ذهن و روان می شود. به گفته پژوهشگران، ورزش با 
اندورفین،  از  زیادی  مقدار  شدن  رها  موجب  طبیعت  عناصر 
دوپامین و سروتونین می شود که منجر به بهبود عزت نفس و 
سرزندگی فرد خواهد شد. همچنین احتمال ابتال به افسردگی، 

استرس، اضطراب و سایر بیماری های ذهنی را کاهش می دهد. 
یکی از مزیت های مهم ورزش در طبیعت افزایش جذب ویتامین 
D به صورت طبیعی است که این موضوع برای مردم ایران بسیار 
اهمیت دارد. طبق آمار، حدود 85 درصد از ایرانیان دچار کمبود 
ویتامین D هستند. مقدار کافی این ویتامین، سیستم ایمنی بدن را 
تقویت کرده، به کاهش افسردگی کمک می کند و احتمال بروز 

پوکی استخوان را کاهش می دهد. 
عالوه بر این، با دیدن مناظر مختلف در مقایسه با فضای بسته 
باشگاه، از لحاظ روانی کمتر احساس خستگی می کنید. یکی دیگر 
از فواید بسیار مهم ورزش در طبیعت این است که بسیاری از 

گیرنده های بدن فعال و درگیر خواهند شد. برای مثال، گیرنده های 
مختلف کف پا در دویدن  روی تردمیل کمتر از دویدن روی سطح 
ناهموار فعال خواهند شد و همین حالت، سالمت کف و مچ پا را 
کاهش می دهد و احتمال بروز آسیب در این ناحیه بیشتر خواهد 
شد. طبیعت حتی می تواند به استراحت و بازتوانی افراد بیمار 
نیز کمک شایانی کند. به همین دلیل بیشتر بیمارستان های مدرن، 

پنجره اتاق بیماران را رو به پارک و فضای سبز تعبیه می کنند.
نیز  کودکان  نیست،  بزرگساالن  برای  فقط  طبیعت  در  فعالیت 
می توانند از فواید آن بهره مند شوند. به گفته پژوهشگران مرکز 
پزشکی نوادای آمریکا، برای پیشگیری از ابتال به دیابت و چاقی، 

کودکان و نوجوانان را وادار به فعالیت های فیزیکی در طبیعت 
می کنند. با توجه به افزایش تمرین های رایانه ای و استفاده از 
تبلت و تلفن های هوشمند، دیابت، چاقی و سایر بیماری های 
متابولیک، همنشین اجتناب ناپذیر کودکان در آینده خواهد بود 
احساس  سنی  گروه  این  در  به شدت  طبیعت درمانی  بنابراین 
می شود. ورزش در طبیعت عالوه بر تنظیم سوخت وساز بدن، 
منجر به افزایش اعتمادبه نفس و آرامش کودکان، به ویژه در سنین 
بلوغ می شود، در صورتی که تاری دید، انحنای ستون فقرات، 
افزایش توده بدنی و خشونت، مهم ترین پیامدهای بی تحرکی 

کودکان هستند.

تمرین اول
باال رفتن از روی تپه با گام های بلند )مانند حرکت 

النچ رو به جلو( یک تمرین عالی برای تقویت 
کردن  دشوارتر  برای  است.  تحتانی  اندام های 
تمرین، می توانید حرکت را روی شیب تندتر 
انجام دهید. 20 گام  بردارید، 10 ثانیه استراحت 

کنید و 4 مرتبه دیگر تمرین را انجام دهید.

تمرین سوم 
مشابه تصویر از پشت به باالی تپه بروید. قبل از اینکه 
این تمرین را انجام دهید ابتدا مطمئن شوید در 
مسیر حرکت تان، سنگ، چوب یا هر شیء دیگری 
این حرکت یک تمرین بسیار خوب  نباشد. 
برای  تقویت عضالت سرینی، همسترینگ و 
مرکز بدن است. در طول این تمرین، 40 گام 
 بردارید، 10 ثانیه استراحت کنید و 4 مرتبه 

دیگر هم تمرین را انجام دهید.

تمرین پنجم
شیئی مانند یک سنگ را بلند کنید و با آن حدود 30 

گام  بردارید. مراقب باشید شیء نسبتا سنگینی را 
بلند نکنید تا به شما آسیب نزند. پس از اتمام 
ثانیه استراحت کنید و 4 مرتبه  30 گام، 20 

دیگر هم تمرین را انجام دهید. 

 تمرین دوم
صورت  به  و  بنشینید  تصویر(  )مشابه  شیب  روی 
عقب به باال بروید. این حرکت یک تمرین عالی 
پاهاست  و  دست ها، شکم  کتف،  تقویت  برای 
)درگیرکننده  فول بادی  حرکت های  جزو  و 
تمام بدن( محسوب می شود. برای انجام این 
کنید، 10  متر طی   5 مسافتی حدود  تمرین، 
ثانیه استراحت کرده و 3 مرتبه دیگر تمرین 

را تکرار کنید.

تمرین چهارم
بگیرید.  قرار  پهلو  به  پا  یک  و  دست  یک  روی   

کنید سپس  ثانیه حفظ   30 مدت  به  را  وضعیت 
انجام  هم  بدنتان  دیگر  سمت  برای  را  تمرین 
دهید. تمرین را برای هر طرف از بدن 5 مرتبه 
تکرار کنید. این تمرین به تقویت مرکز بدن، 

پاها و دست هایتان کمک می کند.

تمرین ششم
 مشابه تصویر به درخت تکیه بزنید. زاویه بین پشت 
ران و زانو 90 درجه باشد سپس یک پا را صاف 
و خم کنید. تمرین را برای هر پا 8 بار انجام 
را  تمرین  و  کنید  استراحت  ثانیه  دهید. 20 

برای هر پا 4 مرتبه انجام دهید.

شما برای ساختن بدنی سالم و زیبا، به هیچ وسیله ای از جمله وسایل بدنسازی و... نیاز ندارید، بلکه فقط به یک اراده 
تقویت  را  قوای جسمانی خود  طبیعت  عناصر  با  تنها  بدنسازی،  هیچ وسیله  بدون  دور،  در گذشته های  مردم  نیازمندید. 
می کردند تا در کارهای کشاورزی و نبردها آمادگی جسمانی الزم را داشته باشند. شما نیز می توانید مانند آنها از طبیعت 
باشگاه بدنسازی بسازید و از فواید آن بهره مند شوید. در صفحه »تناسب اندام« این شماره به مناسبت روز »ورزش و تربیت 

بدنی« )26 مهر(، به معرفی تمرین های ورزشی با عناصر طبیعت پرداخته ایم.
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