
ان شد دل زار و ته واتىعشـق تى در دل وـهان شد ،   

شدتير و كمان  چىرفتي   

 

از بـارِ غــم پيكر مه    

  گرم کردن و سرد کردن

کمان اندازی بادرتیر  

 

              

احسان فاتحی     سید محمد صابر حسینی              



 

 گرم کردى

 

 

ععلِ تؽکیل ؼدُ اظت کِ ایي ععالت  از تدالداد    066تدى ها از حدٍد 

کِ تِ صَر  دظتِ ای گالرد ّالن   تعیار زیادی فیثر ععتًی تاریک ٍ تلٌد 



جوع ؼدُ اًد ظاختِ ؼدُ اًد.ععت  هدوَال تا ّن ٍتصَر  ختف جْالت  

یکدیگر جفت هیؽًَد ٍ ٍقتی یکی هٌقثط هیؽَد تقیِ تِ حالت اظالتراحت  

 درهی آیٌد.

ا تَظػ اعصاب هغسی کٌتالر  هالی ؼًَد.ععالت  تالدى     تواهی ععت  ه

( را تالرای تَلیالد حرکالت    اًعاى هاًٌد هَتَری عول هیکٌٌد کِ ظالَختغذاا 

تالِ اًرشیالی تالرای حرکالت      راهیعَزاًٌد ٍ ععت  اًالرشی ذالاا غؼالیویایی(   

غهکاًیکی( تثدیل هی کٌٌالد.تٌاترایي ععالت  اّویالت زیالادی دارًالد ٍ تالِ       

 هراقثت احتیاج دارًد.

در ؼَ  توریي ٍ رقاتت ععت  تدى تاید تر ظؽح زیالادی از فؽالار فالای     

ًیاز تدى را تَظیلِ فدالیت آهادُ هیکٌالد ،  قعوت ّای هَرد ،آیٌد.گرم کردى 

گرم کردى هٌاظة احتوا  آظیة دیدگی را کالاّػ دادُ ٍ درؼالی هراحالل    

 اٍلیِ رقاتت هی تَاًد تر رٍی ظؽح عولکرد تاثیر تِ ظسایی داؼتِ تاؼد.

 علت گرم کردى ؟



 
دهای ععلِ را افالسایػ دادُ ٍ   ،ّوِ ععت  تِ خَى ًیاز دارًد.گرم کردى

کِ کلیِ ٍاکٌػ ّای ؼیویایی کِ ترای اًقثاض ظالریع هالَرد    تاعث هیؽَد

کِ درًتیجِ تاعث افسایػ ظرعت  ٍ  ًیاز اظت تا ظرعت تیؽتری اًجام ؼَد

قدر  در اًقثاظا  هیگردد تٌاترایي تدى ًعالثت تالِ ٍظالدیت اٍلیالِ غگالرم      

ظیعتن عصثی  ری آهادُ هیؽَد.ّوچٌیي گرم کردى ًکردُ( تا ظرعت تیؽت



کی ٍ رٍاًی ّؽیار تر ظاختِ کِ ایي خالَد تالِ اجالرا کوالک     فیسیرا از لحاؾ 

  هیکٌد .

              

 چگًَِ تاید گرم کٌید؟ 

 در تیر اًدازی تا کواى دٍیدى تِ هٌظَر گرم کردى هٌاظة ًیعت چراکِ تیالر اًالداز تایالد آراهالػ    

فالتي در  کوالی راُ ر خَد را حفؿ ًواید ٍ ظرتاى قلثػ را پاییي ًگِ دارد.تٌاتر ایي تِ جای دٍیدى 

خَى در تدى تَصیِ هیؽَد.ظپط ععتتی را کالِ هدوالَال    تْتر دىاؼراف ترای تِ گردغ در آه

 در حیي فدالیت درگیرًد را کؽػ دّید.

دقیقِ تِ ؼَ  اًجاهد،ًِ افراغ ًِ تفریػ.ؼوا تاید قثل از ّالر   01تا  06گرم کردى تاید حداکثر 

تپردازید.گرم کردى را تِ عٌَاى یک عاهالل ظالرٍری   جلعِ توریي یا رقاتت تِ گرم کردى تدًتاى 

 در توریٌا  تگٌجاًید ٍ چٌیي تصَر ًوایید کِ یکی از اتسارّای تیر اًدازی ؼواظت.

 ظرد کردى

ظرد کردى ًیس دارای اّویت زیادی در پایاى جلعِ توریي یا رقاتت هیثاؼد،ععت  ؼالوا تحالت   

.در پایاى توریي یا رقاتت ععت  تِ اکعیصى خَى  ؼَالًی هد  تَدُ اًدفؽارکؽؽی زیادی در 

ترای ازتیي تردى فراٍردُ ّای هعر غاظید الکتیک ٍ . . .( هَجَد در آًْالا ًیازهٌداًالد .ّوچٌالیي    

ِ    ٍقتی کِ ؼوا فدالیتتاى را هتَقف هیکٌید ععت  اج قلالة   ازُ ًویدٌّد کِ خالَى تالِ خالَتی تال

احعاض خعتگی ٍ درد در علِ ؼدُ ٍ در ًتیجِ کِ ایي تاعث تجوع هایدا  در ع تازگرداًدُ ؼَد

هیؽَد،ایي حالت تا کؽػ دٍتارُ غظرد کردى( از تیي هیرٍد اها هراقة تاؼالید کالِ    ععت  ایجاد



ٍ ّوچٌیي تدد از توریي کوی راُ رفتي تْتالر از ًؽعالتي ٍ    ععت  را تیػ از حد کؽػ ًدّید

 اظتراحت هؽل  اظت.

 

 کؽػ

داؼتي ععلِ یا گرٍّی از ععت  ترای چٌالد ثاًیالِ در حالالت    کؽػ ایعتا یدٌی کؽیدى ٍ ًگِ 

کؽیدُ.ایي ؼکل از کؽػ تدلیل ایٌکِ ععت  در حالت اظتراحت ٍ آراهػ تاقی هالی هاًٌالد ٍ   

 کؽؽی کِ ععت  پیدا هی کٌٌد هد  ؼَالًی تری حفؿ هیؽَد ترجیح دادُ هیؽَد.

در ّوِ توریٌا  کؽؽی ععت  تدى خَد را تا حدی کِ احعاض راحتی هی کٌید کؽػ دّید 

دظت داد تداًید کِ زیادُ رٍی کردُ اید.در ٌّگام کؽػ ٍظدیت خالَد  ٍ اگراحعاض درد تِ ؼوا 

کردُ ٍ ٌّگاهیکِ احعاض کردید از هیساى کؽیدگی کاظتِ ؼالدُ اًالدکی    حفؿ را ترای چٌد ثاًیِ

ها ّواًؽَر کِ گفتِ ؼالد فقالػ تالا ًقؽالِ ای کالِ احعالاض هیکٌیالد راحالت         تیؽتر کؽػ دّید ا

ادی تٌفط کٌید ٍ ّرگس ًفط خَد را ًگِ ًدارید.ّرگس ٍرجالِ  عّعتید.در ؼَ  کؽػ تِ صَر  

 ٍٍرجِ ًکٌید.

              

 



                             

 

 

                    



                                       

 


