مر
شھای کم
ھا و نرمش
ورزشھ
مر و
به برگرداندن حرککت طبيعی کم
اجرای روزانه آنھا ه
ی
ميباشند.
ی از کمر درد مي
ی از درمان نارراحتيھای ناشی
شی بخش مھمی
ورززشھای کشش
طول ورزش فرام
س طبيعی در ط
طرف کردن درد کمک ميکنند .کشيدن تنفس
برط
موش نشود.

١

٢

به پھلوی چپ درراز بکشيد و پای
ی راست را
م کرده انگشتان
شنه از زانو خم
پاش
ن پا را گرفته
کنيد و ٣٠
و پپا پاشنه را به بباسن نزدﯾک کن
ثاننيه نگھدارﯾد.با پای چپ تکرار کنيد.
)ببه مچ پا زﯾاد فش
شار وارد نکنيد(.

شنه پای چپ را
به پشت درازز بکشيد و پاش
خم کردن زانو
روی چھارچووب درب بدون خ
بگيرد(
(
داخل در قرار
ل
ی راست
قرار دھيد)پای
درب
به چھار چوب ب
چپ را کمی ه
پاشنه پای چ
ھدارﯾد .با پای
نگھ
فشار دھيد و  ١٠ثانيه گ
شود.
راست تکرار ش

شکل ) (١روی ززمين دراز بکشييد.
بحالت ش
خود را بصورت پا
سر ،گردن و باالتنه د
باال آورده  ۵ثانيه نگھدارﯾﯾد ١٠ .بار تکرار کنيد.

٣
٢
١
١
به پشت روی زميين بخوابيد و پاای راست را

از زانو خم کنيد .پپای چپ را ابتددا از حالت ١
س بحالت  ٣بياوررﯾد ۵ .ثانيه
حالت  ٢وسپس
بح
ھدارﯾد ۵ .بار تتکرار کنيد .با پای راست
نگھ
تک
کرار شود.

به پشت رووی زمين بخواببيد ،زانوھا را
خم کرده با ھر دو دست ببطرف سينه
بکشيد ۵ .ثثانيه نگھدارﯾد.
 ۵بار تکرار ککنيد.

ست را
به پشت روی زمين بخواابيد و زانوی راس
چپ را با ھر دوو دست
خم کنيد .زانوی چ
کمی م
ست( بکشيد  ۵ثانيه
بطرف شاانه عکس )راس
نگھدارﯾد .با پای راست تتکرار شود ۵ .باار تکرار
کنيد.

٢

١
٢

صورت باال روی ززمين نشسته دست
بص
طرف
ست ،سپس دست چپ را بط
راس
پ نزدﯾک کرده  ۵ثانيه
گشتان پای چپ
انگ
شود.
ھدارﯾد .با پای راست تکرار ش
نگھ

١

بگيرﯾد
د
ست و پا روی ززمين قرار
ببحالت چھار دس
مر و پشت را
سر و گردن را پااﯾين آورده و کم
س
ه باال بدھيد طوورﯾکه قوسی ددر پشت اﯾجاد
به
کرار کنيد.
شود ۵ .ثانيه نگگھدارﯾد ۵ .بار تک
ش

 ٩خم کنيد.
د و زانوھا را ̊٩٠
به پشت روی زميين دراز بکشيد
ضالت شکم را سفت کرده و ککمر را به زمين
عض
ن بچسبانيد.
 ۵ثانيه نگھدارﯾد ۵ .بار تکرار کننيد.

خوابيد و زانوھا را خم
پشت روی زمين بخ
ت
به
سر ،گرددن و شانه ھا را از زمين بلند کرده
ه
دستھا ررا به زانوھا نزدﯾﯾک کرده  ۵ثانيه
د ١٠ .بار تکرار ککنيد.
نگھدارﯾد

)باسن در تمام طول نرمش
ن
تختخواب بروﯾد.
ب
مين ﯾا
بحالت سجده روی زم
باﯾد روی پاشنه ھا قررار داشته باش
شد (.سر ،گردن و شانه ھا را ببطرف
ی
د .نفس طبيعی
به جلو دراز کنيد
زمين آآورده دستھا را تا حد امکان ه
گھدارﯾد.
بکشيد ١-٣ .دقيقه اﯾن حالت را نگ
د

دكتر سييروس ايرانى پوور ،كايروپرككتور )ستون فقررات و مفاصل(
٨٨٠٠۶
تلفن  ٨ ٨٣٣٠٩١۵ -۶فكس ۶٠١۶
حد ۶
طبقه دوم ،واح
ككارگر شمالى) امير آباد( ،رووبروى دانشكدده اقتصاد ،شمماره  ، ١٨٣١ط

