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ٍرسش کزدى در دٍراى تارداری فَایذ 
سیادی دارد اس جولِ ایٌکِ ًوی گذارد 

خیلی تاال تزٍد. در ضوي  سى تاردارٍسى 
اس افسزدگی ّای دٍراى تارداری ّن 

 پیص گیزی هی کٌذ.

 

تحقیقات جذیذ ًطاى دادُ سًاى تارداری کِ 
دقیقِ ۳2-02ّز تار تار ٍ  ۳ّفتِ ای 

حزکات ایزٍتیک در آب یا حزکات کططی 
هٌاسة را اًجام هی دٌّذ، ٌّگام سایواى درد 
کوتزی دارًذ. تْتز است تا پشضک هتخػع 
سًاى خَد هطَرت کٌیذ ٍ اگز ًظز اٍ هساػذ 
تَد، سیزًظز هزتی آگاُ ٍ تا تجزتِ حزکات 

  ایزٍتیک ٍ کططی را اًجام دّیذ.

 

السم ًیست هذت اًجام حزکات طَالًی 

دقیقِ توزیٌات ایزٍتیک در  ۳2تاضذ؛ تٌْا 

 رٍس کافی است.

ٍرسش کزدى ًِ تٌْا تزای هادراى تاردار 

هٌاسة است، تلکِ تزای جٌیي ًیش هفیذ 

خَاّذ تَد. ّوچٌیي ٍرسش کزدى تِ طزس 

 غحیح، ًاراحتی ّای ضایغ دٍراى تارداری

هاًٌذ تی خَاتی ٍ درد پطت ٍ کوز را 

تسکیي هی دّذ. ٍلی تِ دلیل ایٌکِ دٍراى 

تارداری، دٍراى حساسی است تایذ تحت ًظز 

   .پشضک خَد ّز ٍرسضی را ضزٍع کٌیذ
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 کوزدرد تارداری جلَگیزی اس-1

 افشایص هیشاى اًزصی تذى ٍ در ًتیجِ-0

جلَگیزی اس افشایص  ضاداتی تیطتز هادر-۳ 
 اس حذ ٍسى هادرتیص 

دیاتت  کاّص خطز اتتال تِ -4

 فطار خَى تاال ٍ حاهلگی

  

 یکی اس تْتزیي ٍرسش ّای دٍراى

هی تاضذ. ضٌا، درد هفاغل هثل  ضٌا تارداری،

 .درد کوز را در ایي دٍراى تسکیي هی دّذ

 

 دوچرخه ثابت: 

پا سدى آّستِ کوک هی کٌذ تا هاّیچِ ّای 
لگي ٍ راى تقَیت ضًَذ کِ تزای اًجام سایواى 

 طثیؼی هفیذ است

 پیاده روی سریع:

ایي ٍرسش تِ سفت ضذى ػضالت هادر کوک 
سیادی هی کٌذ. ایي ٍرسش یکی اس تْتزیي 
ٍرسش ّایی است کِ تذٍى ٍجَد ّیچ گًَِ 

 .هی تَاًذ اًجام دّذاهکاًاتی، هادر 

در یک استخز تْذاضتی، ػالٍُ تز ضٌا کزدى هی 
تَاًیذ تِ پیادُ رٍی در آب ًیش تپزداسیذ. پیادُ 

آب هاّیچِ ّای لگي ٍ راى را قَی هی رٍی در 
 کٌذ

 سثة تقَیت ػضالت ًاحیِ لگي ٍرسش کگل
  هی ضَد. ایي ٍرسش تذیي گًَِ است

 

 

کِ هاّیچِ ّای ًاحیِ لگي خَد را سفت 
ثاًیِ اداهِ  5ایي کار را تزای .هٌقثض هی کٌیذ 

 12سپس استزاحت کٌیذ. ایي ٍرسش را  .دّیذ

هشیت  .هزتثِ اًجام دّیذ 5تار در رٍس ٍ ّز تار 
ایي ٍرسش ایي است کِ در ّز جایی ٍ ّز سهاًی 

 .قاتل اًجام است

 

هی کٌذ ٍ سثة  هاّیچِ ّای تذى را تقَیت یَگا
آراهص فزد هی ضَد. یَگا تزای توزیي سایواى 

 .طثیؼی هی تَاًذ تسیار هٌاسة تاضذ

 نکاتی در ورزش دوران بارداری:

اگز قثل ٍرسش هی کزدیذ، هی تَاًیذ تحت ًظز 
 تاى اداهِ دّیذ. اگز تاسُ ٍرسش پشضک تِ ٍرسش

تایذ آّستِ ٍ تا اًجام ٍرسش ّایی هی کٌیذ
 هالین ضزٍع کٌیذ 

  استسِ هاِّ اٍل ٍ سَم تارداری حساس 

حزکات جذیذ تِ  اًجام ٍ سیاد اس خستگی
 خػَظ در سِ هاِّ سَم تارداری تپزّیشیذ
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