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دفترک«:4فعالیت جسمانی »
ساسهاى تْساضت خْاًی حساقل فؼالیت تسًی
تزای حفظ سالهتی ٍ پیطگیزی اس اتتال تِ
تیواریّای غیزٍاگیز اس قثیل سزعاى،
سنتِّای قلثی ٍ هغشی ،فطارذَى ٍ زیاتت
را تزای تشرگساالى چٌیي اػالم ًوَزُ است:
 30دقيقه فعاليت بدني با شدت متوسط در روز و برای حداقل  5روز
در هفته (حداقل  150دقيقه در هفته)؛ يا

 25دقيقه فعاليت بدني شديد در روز و برای حداقل  3بار در هفته
(حداقل  75دقيقه در هفته)؛
و يا تركيبي از فعاليت بدني متوسط و شديد با نسبتهای متفاوت
فعاليتهای با شدت متوسط
ایي ًَع فؼالیت تسًی هٌدز تِ افشایص تؼساز ضزتاى قلة ٍ زفؼات تٌفس زر ٍاحس
سهاى هیضَز .ایي افشایص تؼساز زم ٍ تاسزم ًثایس تِ حسی تاضس مِ هاًغ اس صحثت
مززى فزز ضَز ،اها ًویتَاًس زاز تشًس ٍ یا تا صسای تلٌس صحثت مٌسً .وًَِّای اس
ایي فؼالیتّا ػثارتٌس اس :پیازُرٍی تٌس ،مار هٌشل هتَسظ تا ضسیس ،تاغثاًی ٍ مار زر
حیاط هٌشل ،حزمات هَسٍى ٍ ٍرسشّای ذاًگی ،زٍچزذِسَاری تفزیحی ،ضٌای
آرام.

مجمًعٍ آمًسش کارگاَی سبک سودگی سالم



فعاليتهای شديد
فؼالیتّایی مِ زر حیي اًدام آى ،فزز تِ ػلت
افشایص تعداد تنفس و نفسنفس زدن
ًویتَاًس تِ راحتی صحثت مٌس .فقظ تَاى
صحثت تا ػثارتّای مَتاُ را زارز ،اها ًویتَاًس
خوالت تلٌس را تیاى مٌس .ایي فؼالیتّا هیتَاًٌس،
تَاى قلثی ٍ ریَی ضوا را تیطتز مٌٌسً .وًَِّایی اس ایي فؼالیتّا ػثارتٌس اس:
پیازُرٍی ذیلی سزیغ ،یا زٍیسى ،تاال رفتي اس پلِّا ،زٍچزذِسَاری سزیغ ،ضٌا یا
قایقزاًی سزیغ ،اسنی تز رٍی سغح غیزضیةزار ،مٌََّرزی.
چزا فعالیت جسماوی مُم است؟
 فؼالیت خسواًی ،اس اتتال تِ اذتالالت ٍ تیواریّایی ّوچَى تیواریّای
قلبي و حمله قلبي ،فشار خون باال ،اضافه وزن يا چاقي ،ديابت،
سکته مغسی ،سرطانها ٍ ...پیطگیزی هیمٌس.
 تِ تْتز ذَاتیسى مول هیمٌس.
ٍ رسش سزػت خزیاى ذَى را افشایص هیزّس ،زر ًتیدِ سوَم ٍ هَاز سائس
هَخَز زر ػضالت را مِ ایداز ذستگی هیمٌٌس را زفغ هیمٌس ٍ زر ًْایت
ذستگی سٍزتز تزعزف هیضَز.
 احساس سزسًسگی هیزّس.
 اًزصی ٍ قسرت تیطتزی تِ ضوا هیترطس.
 هَخة تقَیت سیستن ایوٌی هیضَز.
 زر مٌتزل استزس مول هیمٌس.
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 احساس تْتزی زر هَرز ظاّزتاى هیزّس.
سالوٌساى اس ًظز هیشاى فؼالیت خسواًی هَرز ًیاس ّواًٌس تشرگساالى ّستٌس ٍلی
قثل اس ضزٍع هزتة ایي ًَع فؼالیت السم است تا پشضل هطاٍرُ مٌٌس.
هیشاى فؼالیت خسواًی ًَخَاًاى زر تواهی هَارز ،زٍ تزاتز تشرگساالى تَصیِ ضسُ
است.
يضعیت فعالیت جسماوی در جُان ي
کشًرما چگًوٍ است؟
 ساالًِ حساقل  3هیلیَى هزه زر خْاى
تِ زلیل سًسگی من تحزك رخ هیزّس.
 60 زرصس خوؼیت زًیا حساقل هیشاى
فؼالیت تَصیِ ضسُ تا ضست هتَسظ را
اًدام ًویزٌّس.
 عثق گشارش ساسهاى تْساضت خْاًی تیتحزمی ینی اس  10ػلت ػوسُ هزه
ٍ ًاتَاًی است ٍ ساالًِ تیص اس  2/3زرصس هزهّا تِ ػلت ًساضتي فؼالیت
خسوی ٍ من تحزمی هیتاضس.
 11 ميليون نفر زر سي  15تا  64سال مطَر ها حساقل هیشاى فؼالیت
تَصیِ ضسُ تا ضست هتَسظ را اًدام ًویزٌّس.
چزا افزاد تمایل بٍ اوجام فعالیت جسماوی ودارود؟
 افزاز اس فَایس فؼالیت خسواًی آگاُ ًیستٌس.
 زر هحیظ سًسگی ضزایظ هٌاسة تزای ٍرسش ٍ تحزك فزاّن ًیست.
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 اس ٍسیلِ ًقلیِ ضرصی استفازُ هیمٌٌس.
ٍ سایل حول ٍ ًقل ػوَهی ًامافی است.
 هحسٍزیت زستزسی تِ ملَب ٍرسضی ٍخَز زارز.
 مار عَالًی هست مِ تاػث تز ّن سزى تؼازل مار ٍ سًسگی هیضَز.
 هحسٍزیت ٍقت تِ زلیل زر اٍلَیت تَزى هسائل اقتصازی
بزای بُبًد فعالیت جسماوی چٍ کارَایی باید اوجام داد؟
اتتسا تایس ذَزتاى را اس ًظز ٍضؼیت فؼالیت خسواًی
ارسیاتی مٌیس تِ ّویي هٌظَر تایس تِ سؤاالت سیز
پاسد تسّیس:
 .1آیا هي تِ اًساسُ مافی اس فَایس فؼالیت خسواًی
آگاُ ّستن؟
 .2زر حال حاضز تا هیشاى فؼالیت خسواًی تَصیِ ضسُ تزای سي ذَزم چقسر
فاصلِ زارم؟
 .3زر هحیظ سًسگی هي (ذاًِ ،آپارتواى ،هحلِ ٍ هحل مار) چِ فزصتّایی تزای
ٍرسش ٍ تحزك فزاّن است؟
 .4چِ مار هی تَاًن اًدام زّن تا موتز تلَیشیَى تواضا مٌن ٍ اس ٍسیلِ ًقلیِ
ضرصی استفازُ ًنٌن؟
 .5چگًَِ هیتَاًن تیي مار ٍ سًسگی تؼازلی ایداز مٌن مِ ٍقت هٌاسثی تزای
تفزیح اس ًَع فؼالیت خسواًی زاضتِ تاضن؟
تز اساس ایي ارسیاتی ضوا هیتَاًیس زر تقَین رٍساًِ ذَز ،تزًاهِ فؼالیت خسواًی
هتٌاسة تا ضزایظ فززی ٍ هحیغی ذَز زرج مٌیس ٍ آى را ػولی ساسیس.
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تًصیٍَایی بزای فعالیت جسماوی ريساوٍ
 10 تا  15زقیقِ پیازُرٍی ،زر هست سهاى استزاحت تزای ًاّار
 هحسٍز مززى ػازات من تحزمی هثل تواضای تلَیشیَى
 استفازُ اس پلِ تِ خای پلِ تزقی یا آساًسَر (تِ خش هَارز هٌغ پشضنی)
 اگز اتَهثیل ضرصی زاریس ،قثل اس رسیسى تِ هقصس ٍ زٍرتز اس هقصس پارك
مززُ ٍ تقیِ هسیز را پیازُرٍی مٌیس.
 اس اتَتَس یا هتزٍ ٍ ...تزای رفتي تِ هٌشل یا هحل مار استفازُ مٌیس ،اس یل
ایستگاُ زٍرتز تزای پیازُ یا سَار ضسى ٍ رسیسى تِ هقصس استفازُ ًواییس.
 تزای ذزیس هایحتاج رٍسهزُ هسیز را پیازُ عی مٌیس.
 اگز فزسًستاى را تِ هسرسِ هیتزیس ،حتیاالهناى هسیز را پیازُ عی مٌیس.
 ذاًَازُ ٍ زٍستاى را تطَیق مٌیس مِ تِ ّوزاُ ضوا فؼالیت خسواًی اًدام
زٌّس.
 فؼالیتّایی را اًتراب مٌیس مِ )1 :اس آًْا لذت هیتزیس هثل تاغثاًی،
زٍچزذِسَاری یا پیازُرٍی ً )2یاس تِ ٍسایل ٍ تدْیشات ذاصی ًساضتِ تاضٌس
(ًزهص ،زٍیسى ٍ عٌاب سزى)
 زر صَرت ضؼف خسوی ،اس  5تا  10زقیقِ زر ّز رٍس ضزٍع مٌیس ٍ تِ تسریح
افشایص زّیس.
 فؼالیت خسواًی را تِ آّستگی آغاس مٌیس ٍ تا قَیتز ضسى قلة ،آى را افشایص
زّیس.
 تَخِ زاضتِ تاضیس مِ ٍرسش را تز حسة سي ٍ خٌس ٍ ٍضؼیت سالهتی ذَز
اًتراب مٌیس ٍ زر صَرت اهناى اس ٍرسشّای تیوی ٍ گزٍّی استفازُ
ًواییس.
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 اگز ضوا ایي ضزایظ را زاریس ،تا پشضل ذَز هطَرت مٌیس)1 :سي تاالی 40
سال ٍ ػازت ًساضتي تِ اًدام فؼالیتّای ٍرسضی  )2زاضتي هطنالت قلثی
یا حولِ قلثی  )3زاضتي ساتقِ تیواری قلثی زر ذاًَازُ  )4زاضتي فطار ذَى
تاال ،زیاتت ،پَمی استرَاى ٍ یا چاقی هفزط.
تغذیٍ سالم ،فعالیت جسماوی ي خًاب کافی
سٍ عادت تضمیهکىىدٌ سالمت جسم ي ريان است.

.1

.2

تزای افشایص تحزك تاًَاى هحلِ چِ پیطٌْازاتی زاریس ؟ ًام
تززُ ٍ ضزح زّیس.
آیا فؼالیت ّای رٍساًِ ضوا تِ ػٌَاى مارّای ذاًِ زاری ٍ یا
هیشاى فؼالیت ّای ضوا زر هحل مار خشء هیشاى حساقل
استاًسارز تحزك خسواًی تَصیِ ضسُ ساسهاى خْاًی تْساضتی
هحسَب هی ضَز؟

دفترک حاضر بٍ مىظًر افسایش اطالعات ي اوگیسٌ شما برای داشته سبک زوذگی سالم در
محیط کار ي زوذگی شخصی تذيیه شذٌ است .ایه مجمًعٍ تًسط کارشىاسان گريٌ مؤلفٍَای
اجتماعی سالمت ،مؤسسٍ ملی تحقیقات سالمت ي ادارٌ کل سالمت شُرداری تُران تألیف شذٌ
است؛ کپی ي تکثیر بذين اجازٌ از َر وًع ممىًع است.

