
ورزش های 
دوران     بارداری 



در دوران بــارداري، تغييــرات 
جســمی یا فيزیکی )نظير فشــار رحم 

حاملــه( و تغييــرات هورمونــي موجــب بروز 
عوارضي چون: دردهاي مفاصل، كمر درد، مشــکالت در 

سيستم گوارشــي، گردش خون، سيستم ادراري، مشکالت ناشي 
از شــل شــدن عضالت كف لگن و.... مي گردند.  با انجام حركات كششــي 
مي توان حتي االمکان از بروز این عوارض، پيشــگيري كرد و یا باعث كاهش 

این مشکالت و مرتفع كردن عوارض ناشي ازآن در دراز مدت و كوتاه 
مدت شــد.  حركات توصيه شده براساس وضعيت جسمي 

زنان در دوران بارداري، طراحي شــده و ســاده و 
مالیم هستند. همچنين باعث تحریك 

گردش خون و انعطاف پذیري 
مفاصل مي شوند.

انجــام 
حركات ورزشي 

در طي بارداري مي تواند 
فوایدي را براي مــادر و جنين در 

برداشته باشــد كه از جمله آنها مي توان به 
موارد زیر اشاره نمود:

  افزایش مصرف انرژي توسط مادر و متعادل شدن وزن جنين 
  كاهش طول مدت زایمان

  كم شدن شيوع سزارین
  بهبود خواب، كاهش استرس و اضطراب و خستگي مادر

  كاهش افسردگي پس از زایمان
  كاهش درگيري هاي مفصلي 

  تغييرات مثبت رفتار نوزاد 

صفحه 1



بر همين اســاس زناني كه قبل 
از بــارداري فعاليــت ورزشــي منظم 

داشته اند، بایســتي به ورزش خود با شدت كمتر 
ادامه دهند و افــرادي كه قبل از بــارداري ورزش منظم 

نداشته اند، باید به انجام ورزش سبك تشویق شوند. 
ولي با توجه به مســائل خاص بارداري رعایت نکات زیر حين انجام ورزش در 

این دوران ضروري است.  
نظــر وضعيــت ســالمت  از  فــرد  معاینــه  از ورزش   قبــل 

بعمل آید. 
زن باردار باید از ســينه بند مناسب و كفش داراي 

كيفيت خوب و مناســب براي فعاليتي 
كه به آن مشغول است استفاده 

كند. 

دامنه حركتي هيچ مفصلي نباید از حد نرمال بيشتر باشد و اگر حركت ورزشي 
موجب ایجــاد درد و ناراحتي براي فرد شــود، باید تغيير داده شــود. 

فعاليت هایــي كه نيــاز به ایســتادن بر روي یك پــا را دارند 
موجــب ایجاد اختــالل در مفصل ســمفيزپوبيس و 

ساكروایلياك مي شــوند بنابراین در بارداري 
باید محدود شوند. 

صفحه 2



بــراي پيشــگيري از اُفت 
فشار خون وضعيتي باید تغيير وضعيت 

از حالت نشسته به ایســتاده و از حالت خوابيده 
به نشسته به آرامي انجام شــود و از حركات سریع و تغيير 

وضعيت هاي ناگهاني خودداري شود.  
قبل از شروع ورزش مثانه تخليه گردد.  مرحله گرم كردن و آماده سازي 
مفصل ها و ماهيچه ها براي اجتناب از آســيب رسيدن به آن ها ضروري است 

بنابراین حركات كششــي جهــت گرم كردن بدن قبل از شــروع و 
فعاليت هاي مالیم قبل از اتمام ورزش به منظور سردكردن 

بــدن، نباید نادیده انگاشــته شــود، چون توقف 
ناگهانــي فعاليت فشــرده نيــز ممکن 

اســت به اُفت شدید فشار خون 
و ضعف منتهي شود . 

زمان مناســب تقریبي جهت انجام حركات ورزشــي حدو د 35 دقيقه است 
)البته این زمان نســبت بــه وضعيــت و توانایي افراد مختلــف متفاوت 

اســت( كه از این زمــان بایــد 7 دقيقه گرم كــردن، 15 دقيقه 
حركات ورزشــی ایروبيك، 7 دقيقه حركات كششــی و 

 5 دقيقه ریلکسيشن )تن آرامی( و سرد كردن را 
انجــام داد . افزایش درجه حرارت مادر 

بيشــتر از 39 درجه مي تواند 
بــراي جنيــن مضر 

باشد . 

صفحه 3
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ورزشي حدو د
35 دقيقه است.
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بعد از سه ماهه اول در حالت 
طاقباز ورزش انجام نشــود. یکي از 

و ضعيت هاي مناسب جهت ورزش در دوران 
بارداري حالت چهار دست و پا است. 

زیــرا در این حالت وزن رحم به طرف جلــو افتاده و در نتيجه 
فشار از روي قســمت قدام قفسه ســينه و عضالت كف لگن برداشته 

مي شود. 
تعداد ضربان قلب مادر، حين فعاليت ورزشــي نباید بيشتر از 130 

عدد باشــد، بدین منظور باید 2-3 بار در طي اوج حركات 
ورزشــي ضربان قلب اندازه گيري شود. آموزش 

او به گرفتــن نبض خــود در قبل و بعد 
از ورزش او را در ایــن فراینــد 

كنتـــــرل درگيــر 
مي كند. 

مادر باردار ضمن انجام ورزش، هر 15 دقيقه باید یك استراحت داشته باشد و 
در صورت بروز عالئمي نظير؛ خستگي مفرط، سرگيجه، تنفس بسيار تند 

و سطحي و احساس خفگي باید ورزش را متوقف كند. 
جهت جلوگيــري از كم آبی بایــد ورزش در هواي 

خنك و یا در پوشــش مناســب صورت گيرد و 
همراه بــا مصرف مایعات باشــد )یك 

ليوان قبل از شــروع ورزش و 
هــر20 دقيقــه یك 

فنجان(

صفحه 4

130
تعداد ضربان 
قلب مادر، حين 
فعاليت ورزشي 
نبايد بيشتر از 
130 عدد باشد.

يكي از پوزيشن هاي مناسب جهت ورزش در 
دوران بارداري حالت چهار دست و پا است.



از انجــام ورزش هایــي 
)نظير اســب سواري و فوتبال و غيره (

كه خطر تروما به شــکم وجود دارد، خودداري 
شود. 

از ورزش هاي غير هوازي كه نيازمند نگه داشتن نفس هستند 
پرهيز شــود، در طول ورزش كردن مادر باید در سطحي عمل كند كه كمي 

نفسش را نگه دارد، اما قادر باشد صحبت نماید. 
كالري مصرفي بر حسب نوع و شدت ورزش اضافه شود.
150-300  كيلوكالري بيشتر از زنان باردار غيرورزشکار

ورزش هایي كه بــه منظور تقویت عضالت 
بــه كار مي رونــد باید در بــاردراي با 

تاكيد بر عضــالت كف لگن و 
شکم انجام شود. 

صفحه 5



نكته:  گاهي در ســه ماهه آخر بارداري تعــدادي از زنان بعد از انجام ورزش، 
انقباض رحمــي دارند كه معموالً عارضه خاصي نــدارد و به خودي خود 

برطرف مي شود، اگر انقباضات بيشتر از نيم ساعت طول بکشند، 
باید ارزیابي بيشتر از نظر عالئم زایماني به عمل آید. 
با این حال و تحت رعایت تمام موارد فوق 

در پاره اي از مــوارد انجام ورزش  جایز 
نيست. 

صفحه 6
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