فواید ورزش در کهنسالی
فَایذ ٍسصش دس مٌْسبلی :ثب ٍجَد آى مِ تٌبست اًذام ٍ الغش ضذى ثشای ّوِ هْن تلقی هی
ضَد ٍلی ثِ ّش حبل جَاى تشّب ثِ ؾلت هطغلِ ّبی مبسی موتش ثِ سشاـ ٍسصش هی سًٍذ .اهب
جبلت است ثذاًیذمٍِ ،سصش مشدى ؾالٍُ ثش تضویي سالهت قلت هَجت هی ضَد هغض افشاد
حتی دس دٍساى مٌْسبلی اص سالهت مبفی ثش خَسداس ثبضذ .پظٍّطگشاى فشاًسَی طی ثشسسی
ّبی اخیش خَد ثِ ایي ًتیجِ سسیذُ اًذ ،ثب تَجِ ثِ ایٌنِ ٍسصش مشدى ثِ غَست اغَلی ٍ
هستوش هی تَاًذ افشاد سا دس هقبثل اثتال ثِ ثیوبسی ّبی قلجی ٍ ؾشٍقی ایوي مٌذ ،هغض آًْب سا
حتی دس دٍساى مٌْسبلی سبلن ًگِ خَاّذ داضت .ایي ثشسسی ّب ثب آصهبیص ثش سٍی هَش ّبی
پیش اًجبم گشفتِ ًطبى دادُ استٍ ،سصش هٌػن ٍ اغَلی هَجت سضذ رٌّی ٍ هغضی آًْب
هیضَد ٍ اص ّوِ جبلجتش آًنِ ٍسصش حتی دس هشاحل پبیبًی صًذگی هَش ّب ثِ تَلیذ سلَلّبی
هغضی جذیذ دس آًْب مول مشدُ ٍ ًَاحی غیش فؿبل هغض سا فؿبل هیمٌذ .ایي ًنتِ ساّن اص یبد
ًجشیذ مِ ٍسصش رٌّی ٍ تحشك هغض دس سبلخَسدگی ثسیبس هْن است ٍ پضضنبى آًشا هْن تش اص
ٍسصش جسوبًی هیداًٌذ ،صیشا ٍسصش رٌّی اص ثشٍص آلضایوش دس دٍساى مٌْسبلی جلَگیشی هی
مٌذ .فلَساًس ًبیتیٌگل  :اًسبى ثذسستی ّوبى هیطَد مِ ثِ آى فنش هینٌذٍ .سصش خَاظ
ضذافسشدگی طجیؿی هغض سا تقَیت هیمٌذ هحققبى هیگَیٌذ ٍسصش دس هَضْب غبّشا تَلیذ یل
هبدُ ضیویبیی طجیؿی هغض سا مِ خَاظ ضذ افسشدگی داسد ،افضایص هیدّذ .ثِ گضاسش
خجشگضاسی سٍیتشص اص ًیَیَسك ،ایي یبفتِ ّب ًَیذثخص سٍضْبی ثبلقَُ جذیذ دس دسهبى افسشدگی
دس اًسبًْب است .هطبلؿبت ًطبى دادُ است ٍسصش هیتَاًذ ؾالین افسشدگی سا ثْجَد ثخطذ ،اهب
ؾلت ایي فَایذ سٍضي ًجَدُ است .هحققبى دس یل هطبلؿِ جذیذ اص اثضاسی ثِ ًبم سیضآسایِ
ثشای اسصیبثی تبثیش ٍسصش دس تغییش فؿبلیت طًتینی دس هغض هَضْب استفبدُ
مشدًذ .آًْب یل ًبحیِ هغض ثِ ًبم ّیپَمبهپ سا مِ دس تٌػین سٍحیِ ٍ ٍامٌص هغض ثِ داسٍّبی
ضذافسشدگی دخبلت داسد ثشسسی مشدًذ .هحققبى دسیبفتٌذ هَضْبیی مِ ثِ اًذاصُ یل ّفتِ
33طى خَد تغییش فؿبلیت ًطبى دادًذ مِ پیص اص ایي 
توشیي چشخ گشداى اًجبم دادًذ دس مل 
هطبّذُ ًطذُ ثَد .ثِ ٍیظُ ٍسصش فؿبلیت طى هسئَل فبمتَس سضذ ؾػجیسا تقَیت مشد.
فبمتَسّبی سضذ ؾػجی ،پشٍتییيّبی مَچنی ّستٌذ مِ دس سضذ ٍ حفع سلَلْبی ؾػجی
سا ثِ هغض هَضْب تضسیق مشدًذ ،دس
اّویت داسًذٌّ .گبهی مِ هحققبى یل ًسخِ تشمیجی
آصهبیطْبی استبًذاسد ٍ تحت ضشایط تٌص صا ،تبثیش ضذافسشدگی ًیشٍهٌذی دس ایي حیَاًبت
هطبّذُ ضذ .دمتش سًٍبلذ سَهبى اص داًطگبُ ییل دس ًیَّبٍى دس مبًتینبت هیگَیذ هحققبى

ؾبهل هْوی سا ضٌبسبیی مشدُاًذ مِ ؾلت تبثیش ضذافسشدگی ٍسصش سا ًطبى هیدّذ .اص ایي
اطالؾبت هیتَاى ثشای تْیِ دسهبًْبی جذیذ ثْشُ گشفتٍ .سصش ثِ ٍضَح آثبس هستقین ٍ
غیشهستقیوی ثش هغض هیگزاسد .احتوبال ایي یبفتِّب هٌؿنسمٌٌذُ تبثیش هستقین ٍسصش ثش
سلَلْبی ؾػجی دس ّیپَمبهپ یب تغییشات ملیتش دس هغض ًػیش ثْجَد جشیبى خَى یب افضایص
فؿبلیت َّسهًَی است .ایي یبفتِّب ؾالٍُ ثش تبییذ فَایذ ٍسصش ،ثِ طى هسئَل فبمتَس سضذ
ثِ ؾٌَاى ّذفی ثشای داسٍّبی جذیذ ضذافسشدگی اضبسُ داسد .ایي داسٍّب طی
ؾػجی
یل سبصٍمبس مبهال هتفبٍت ثب داسٍّبی ضذافسشدگی هَجَد ؾول هیمٌٌذ .داسٍّبی
۵۶دسغذ ثیوبساى هَثشًذ .ایي یبفتِّب دس ضوبسُ آًالیي دٍم دسبهجش هجلِ 
ضذافسشدگی دس 
"ًیچش هذیسي" هٌتطش ضذُ است .فَایذ ٍسصش دس دیبثتی ّب دیبثت دس ٍاقؽ یل ثیوبسی هضهي
است مِ ثب ؾذم تَاًبیی ثذى دس تَلیذ هقذاس مبفی اًسَلیي ثشای سَخت ٍ سبص هٌبست قٌذ،
چشثی ٍ پشٍتئیي هطخع هی ضَدّ .وبى طَس مِ هی داًیذ افشاد دیبثتی ثِ دٍ دستِ تقسین
ثیوبسی آًْب ثب تضسیق هقذاس هطخػی اص اًسَلیيّ ،وشاُ ثب :هی ضًَذ :الف) ٍاثستِ ثِ اًسَلیي
سؾبیت سطین غزایی ٍ ثشًبهِ ی ٍسصضی ،قبثل مٌتشل است .ة) غیش ٍاثستِ ثِ اًسَلیي :دیبثت
آًْب ثب سطین غزاییٍ ،سصش ٍ گبّی هػشف ثشخی داسٍّبی خَسامی مبٌّذُ ی قٌذ خَى ،تحت
ثٌبثشایي ث یوبساى دیبثتی (ّن افشاد ٍاثستِ ثِ اًسَلیي ٍ ّن افشاد غیش .دسهبى قشاس هی گیشد
هی تَاًٌذ اص ٍسصش ثشای مٌتشل ثیوبسی اضبى سَد صیبدی ثجشًذ .ثب ایي ٍجَد )ٍاثستِ ثِ آى
ثبیذ حتوبً دقت مشد مِ افشاد دیبثتی پیص اص ضشٍؼ ثشًبهِ ّبی ٍسصضی ،اص لحبظ ضشایط ثبلیٌی
ٍ پضضنی تحت هؿبیٌِ ٍ ثشسسی دقیق قشاس ثگیشًذ .فَایذ ٍسصش دس دیبثت (ٍ 1سصش اص طشیق
مول ثِ مبّص ٍصى ،سجت مبّص هقذاس گلَمض خَى هی ضَد مِ هی تَاًذ دس مٌتشل ثیوبسی
دیبثت ًقص هْوی سا ایفب مٌذ2( .ینی اص دالیل ثشٍص دیبثت ،هقبٍهت ثذى ثِ اًسَلیي است مِ
دس خَى ٍجَد داسدٍ .سصش ثب افضایص سَخت ٍ سبص ثذى ،هقبٍهت سلَل ّب ثِ اًسَلیي سا من
هی مٌذ ٍ ثبؾث مبسآیی ثیطتش آى هی ضَد ،پس هی تَاًذ سجت ثْجَد مٌتشل قٌذ ثطَد

