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در سراسر جٍان بخصُص ایاالت متحذي، با افسایش 

متُسط سه افراد، سالمت آوٍا بیش از پیش مُرد تُجً 

قرار گرفتً است َ کارشىاسان تخمیه می زوىذ کً تا 

 درصذ از جمعیت ایه کشُر، باالی 20 بیش از 2030سال 

 . سال سه داشتً باشىذ65

هػکالت everydayhealthتَ گسارظ آّای ضالهت تَ ًقل از

غایع دّراى ضالوٌذی از جولَ درد هفاصل، هحْ غذى تیٌایی، 

اضتخْاى ُای ضعیف، اغکاالت حافظَ، از دضت دادى تْدٍ 

تطیار رایج اضت ّ تَ ُویي دلیل کارغٌاضاى تر ... عضالًی ّ 

حفظ تعادل اًذام تَ عٌْاى یکی از راٍ ُای هقاتلَ تا اثرات رٌُی 

در ّاقع هحققاى تایْاًی دریافتَ . ّ جطوی پیری تاکیذ هی کٌٌذ

 دقیقَ ّرزظ، هی تْاًذ طْل عور را تا ضَ 15اًذ کَ رّزاًَ 

حتی هقادیر ًاچیسی از فعالیت تذًی ًقع . ضال افسایع دُذ

 ّرزظ پیػٌِاد 8هْثری در افسایع طْل عور دارد ّ تَ ُویي دلیل اضت کَ ترای پیػگیری از عْارض پیری ایي 

: غذٍ اضت

 هٌظْر از راٍ رفتي، اًجام حرکات غذیذ هاًٌذ هاراتي ّ یا غرکت :راي رفته برای محافظت در برابر زَال عقل

 دقیقَ ّ ضَ تار در ُفتَ هی تْاًذ خطر اتتال تَ زّال 15یک پیادٍ رّی ضادٍ حتی تَ هذت . در هطاتقات ًیطت

.  عقل در تسرگطاالى را تا یک ضْم کاُع دُذ

 تر اضاش اطالعات تَ دضت آهذٍ از هرکس کٌترل ّ پیػگیری از تیواریِای :تای چی برای جلُگیری از سقُط

 ضال تذّى تیواری هسهي هی  65آهریکا، زهیي خْردى از رایج  تریي عْاهلی اضت کَ هٌجر تَ هرگ افراد تاالی 

از ُر ضَ زهیي خْردى، یکی از آًِا در افراد هطي هٌجر تَ ترّز دّ هیلیْى هْرد جراحت ّ تیطت  ُسار فْت . غْد

تای  چی از یک ضری . ترای کٌترل تعادل یکی از تِتریي راٍ ُا اًجام توریٌات تای  چی اضت. در ضال هی  غْد

کل . از حرکات کػػی ًرم تػکیل غذٍ اضت ّ ایي حرکات تَ صْرت ًرم تَ یکذیگر رتط دارًذ ّ تغییر هی  یاتٌذ

هحققاى در داًػگاٍ کارّلیٌای غوالی دریافتَ  اًذ افراد . ایذٍ تای  چی، تورکس تر رّی حرکات ّ تٌفص اضت

هطٌی کَ در توریٌات تای  چی، دّ تار در ُفتَ ّ ترای ُػت ُفتَ غرکت هی  کٌٌذ، از تعادل ّ حال عوْهی 

. تِتری ًطثت تَ ضایر افراد ترخْردار تْدٍ  اًذ

یْگا از حرکات ًرم کػػی، تٌفص کٌترلی ّ هذیتیػي : یُگا برای بٍبُد تىاسب اوذام َ رفع یبُست

ُوچٌیي . تػکیل غذٍ اضت ّ ایي تذیي هعٌی اضت کَ یْگا هی  تْاًذ قذرت تذًی غوا را افسایع دُذ

تحقیقات ًػاى هی  دُذ کَ یْگا، هی  تْاًذ چرتی تذى، فػار خْى ّ اختالالت خْاب را در غوا کاُع دُذ یْگا 

. تعادل غوا را تِثْد هی  تخػذ ّ هٌجر تَ کاُع یثْضت کَ یکی از هػکالت رایج افراد هطي اضت، هی  غْد

 اًذکی دّیذى پص تیواری ُا هی  تْاًذ ریطک اتتال تَ ضٌذرم از :دَیذن برای سر حال ماوذن بعذ از بیماری

.  دضت دادى حافظَ را کاُع دُذ



 دقیقَ، ریطک اتتال تَ 15ضَ هرتثَ توریي پیادٍ رّی در ُفتَ تَ هیساى : پیادي رَی برای پیشگیری از جىُن

تحقیق دیگر هٌتػر غذٍ ًػاى هی  دُذ کَ راٍ رفتي تَ . جٌْى در ضالوٌذاى را تا یک ضْم کاُع هی  دُذ

 هتر در ُفتَ، از کاُع حجن هغس جلْگیری هی کٌذ ّ ریطک اتتال تَ تیواری ُای هغسی را در 300 تا 100اًذازٍ 

. آیٌذٍ تا پٌجاٍ درصذ کاُع هی دُذ

ترای کاُع ایي .  تا افسایع ضي، اهکاى ترّز تْرم در پاُا افسایع هی  یاتذ:تمریىات پا برای پیشگیری از َرم

ُوچٌیي هی  تْاًیذ . دضت از هػکالت تِتر اضت تَ تغل تخْاتیذ ّ پای تاال را در ُْا تَ صْرت دایرٍ ّار تچرخاًیذ

. ایطتادٍ تر رّی ًْک اًگػتاى خْد تایطتیذ ّ تا ایي عول گردظ خْى را در پاُا افسایع دُیذ

 30 غوا هی تْاًیذ ترای هقاتلَ تا ایي تیواری، تَ هذت :تمریىات َزوً برای پیشگیری از پُکی استخُان

َ  ترداری را اًجام دُیذ ّزًَ ترداری عالٍّ تر تقْیت عضالت غوا . دقیقَ ّ ترای ضَ تار در ُفتَ توریٌات ّزً

. ضثة هی  غْد کَ فػار ّاردٍ تر رّی اضتخْاى  ُا، آًِا را هتراکن تر ّ هحکن تر کٌذ

افراد هثتال تَ آرترّز هی  تْاًٌذ تا غٌا کردى ّ اًجام توریٌات در آب گرم، غرایط خْد را : شىا برای بٍبُد آرترَز

ُوچٌیي . غٌا کردى، ریطک غکطتگی ّ زهیي خْردى را در ایي دضتَ از افراد کاُع هی  دُذ. تِثْد تخػٌذ

 .تغٌا کردى هسیت دیگری ترای جْاى هاًذى دارد ّ آى تِثْد دردُای آرترّز ّ افسایع تحرک اش
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