به نام خالق هستی

عنوان:

تمرين هوازي روشي مناسب براي كاهش يا
افزايش وزن!
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تمرين هوازي روشي مناسب براي كاهش يا افزايش وزن!
خيلی همواره به دنبال تناسب اندام هستند براي رسيدن بهه زنن نناسهبی بهه رزا ههاي ن تلهت ز تهی
خطرناك رزي آزرده اند .آنچه كه در رزاهاي كاهش زنن تمانی نت صصهان تذيههه ز زيوهولوسهسه ههاي
زرنشی بر آن به اجماع رسيده اند ،برنانه تركيبی ان رسهم غياهی ز تمرهنات زرنشی اس  .نوع برنانه زرنشهی
نيو باهد با توجه به هدف تعيين شود .نحققهان ناهان داده انهد كهه تمرهنهات نهومنی نهدت نيهوان ل تهين
(هورنونی كه در باز چربی توليد نیشود) را كاهش نی دهد ،در الی كه تمرهنات كوتاه ندت ز تمرهناتی
كه به نور نرتب بها اسهترا

ههاي نتنهاز (اهنتهرزال) همهراه اسه  ،تهاريري بهر نيهوان ل تهين نهدارد .

به گوارا (اهسنا)« ،تارير هك دزره تمرهن هواني بر نيوان ل تين ،كورتيوزل ز تستوسترزن سرم نردان چاق
ز مغر" عنوان تحقيقی اس

كه توسط نقصود پيري ،ز د بقرآبادي ،نهره انيرخانی ز سيدنحمود جهاني

انجام شد .
در اهن تحقيق آنده اس  :چاقی ،تجمع بيش ان د باز چربی در بدن اس تا جاهی كه به سالن جسمی
ز رزانی لطمه نی نند ز سالنتی انسان را به ن انره نهیانهداند .چهاقی عانهه نوهم ز خطهرناي بسهياري ان
بيماريهاي نونن ان قبيه زاار خون بام ،دهاب نوع دزم ،بيماريهاي عرزق كرزنري قلب ز سكته اس ز با
ت صلب شرائين ،زاار خون ز چربی خون بام ارتباط دارد ز ننانی كه انرسي (غيا) جهي شهده بهيش ان كهه
انرسي نصرزی باشد ،چاقی نماهان نی شود .ل تين ،هورنونی اس

كه در باز چربی توليد ز به نور ضهربانی

ترشح نیشود ز با چندهن زظيفهي زيوهولوسهكی نرتبط در تنظيم نومنی نهدت زنن بهدن ،تعهادل انهرسي،
تنظيم جم چربی ز درجه رارت بدن اهفاي نقش نیكند .تصور نیشود ل تين نیتواند به نهور نسهتقيم
رزي شبكه ي عصبی كه خوردن غيا ز تعادل انرسي را كنترل نیكند ،ارر گيارد ز اهن عمه را هم با سركو
غيا خوردن ز تحرهك انرسي نصرزی ان نرهق توليد گرناي بدن انجام نیدهد .
اعتقاد بر اهن اس كه سانزكار عمه ل تين در ازراد چاق ن ته نیشود ز در اهنگونه ازراد نقازن به ل تهين
پدهد نیآهد كه نمكن اس ناشی ان عدم ساسي به ل تين درزننا ز ا تمام ناتوانی ل تين در گير ان سهد
خونی نذوي ها كاهش گيرندههاي هورنون ل تين باشد .
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با توجه به اررات گسترده تمرهنات بدنی در پياگيري ز درنان چاقی ز دهاب  ،زرض ننطقی ز نتحمهه اههن
اس

كه اهن اررات با تنظيم باز چربی ارتباط دارد .نمكن اس

تمرهنات بدنی همراه با تذييراتی در تعادل

انرسي بر نتابوليسم ل تهين تاريرگهيارد ز تذييراتهی در نيهوان بعضهی ان هورنهونهها (انسهولين ،كهورتيوزل،
كههاتكومنينههها ز هورنههون رشههد) اهجههاد نههیكنههد كههه نمكههن اس ه نيههوان ل تههين را تذييههر دهنههد .

در اهن تحقيق تعداد  ٢٠نفر كه شاخص تودهي بدنی آنوا بين  ٣٠تا  ٣٥كيلوگرم بر نتر نربع بود ،در گهرزه
چاق ز تعداد  ٢٠نفر دهگر كه شاخص تودهي بدنی آنوا بين  ١٦تا  ١٨/٥كيلوگرم بر نترنربع بهود ،در گهرزه
مغر قرار گرزتند .
آننودنیها براي ندت دز ناه نتوالی (سه جلسه در هفته  ٣٠دقيقه در هر جلسه) به اجهراي تمهرهن ههواني
رزي نوار گردان پرداختند ز دز رزن پس ان پاهان دزرهي تمرهنی ،اندانهگيري نتذيرها نجهددا تكهرار شهد تها
سطوح بعد ان تمرهن را نا ص نماهد .
تمرهنات بدنی تذييرات در نيوان ز سرع جرهان انرسي نصرزی بدن اهجاد نهیكنهد ز پياهگيري ز درنهان
چاقی ز دهاب تارير بسواهی دارد ز با كاهش زنن نرتبط اس  .نتاهج پژزهش اضر ناان داد دزرهي تمرهنی
دز ناهه (سه جلسه در هفته) به نور نعنیدار زنن ز شاخص تودهي بدن را در گرزه چاق كاهش ز در گرزه
مغر ازواهش داد .
پژزهاگران دليه كاهش شاخص توده ي بدن ازراد را بعد ان تمرهنات بهدنی بهه ازهواهش انهرسي نصهرزی در
جرهان تمرهنات بدنی نسب دادند .عالزه بر آن نا ص شده اس كه تمرهنات بهدنی ههواني نيتوكنهدري
عضالت ز ظرزي آنوهمهاي اكساهای را ازواهش نیدهد ز باعث زعالي لي وپرزتئين لي ان نیشود .همچنين
نتاهج پژزهش اضر ناان داد هك دزرهي تمرهن هواني شاخص تودهي بدن گرزه مغر را ازواهش نهیدههد
ليا اهن زرضيه را تقوه نیكند كه تمرهنات بدنی نمكن اس نقش دزگانهاي در ازراد چاق ز مغر اهفا كنند.
نهرا شواهد پژزهای اكی ان آن اس كه آده و نكتين (پرزتئينی كه زقط به زسهيله بازه چربهی توليهد ز
ترشح نیشود) نوجود در باز چربی اكساهش اسيدهاي چر عضالت اسكلتی را نوجب نیشود ز ان نرهق
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زعال كردن پرزتئين كينان آدنونهن نونو زسهفات ) (AMPKنيهوان گلهوكو پالسهما را كهاهش نهیدههد .
AMPKزسفورهالسيون را راهبري نیكند ز با ان بين بردن باندارندگی جي آنهوهم نيتوكنهدرهائی اسهيد
چر  ،اكساهش چربیها را تحرهك نیكند ز سنتو لي يد بدن را كاهش نیدهد .

نتاهج پژزهش اضر ناان داد هك دزرهي تمرهن هواني به نور نعنیداري ل تين را در گهرزه چهاق ز گهرزه
مغر كاهش داده ز بررسی بين دز گرزه هاكی ان آن بهود كهه ل تهين گهرزه چهاق بعهد ان تمهرهن بهه نهور
نعنیداري بياتر ان گرزه مغر بود .
به نور كلی پژزهاگران بيان كردند كه تمرهنات نومنی نهدت نوجهب نيهوان را كهاهش نهیدههد ل تهين
نی شود ،در الی كه تمرهنات كوتاه ندت ز تمرهناتی كه به نور نرتب با استرا

هاي نتنهاز (اهنتهرزال)

همراه اس  ،تاريري بر نيوان ل تين ندارد .در پژزهش اضر نيوان ل تين پالسما بعد ان برنانه تمرهنی در هر
دز گرزه كاهش نعنیداري پيدا كرد .
گلوكو كورتيكوئيدها نحصول زاكنش به استرس هستند كه ان نحهور  HPAترشهح نهیشهوند ز در تنظهيم
اشتوا ز زنن بدن نقش دارند .كورتيوزل درزننا در انسان نقش نومی در تنظيم زيوهولوسهكی ترشهح ل تهين
دارد .نتيجه ي پژزهش اضر ناان داد كه نيانگين كورتيوزل بعد ان تمرهن در گرزه چاق نسب بهه قبهه ان
تمرهن ازواهش نعنی داري داش  ،در الی كه اگرچه نيانگين كورتيوزل ،بعد ان تمرهن در گرزه مغر ازواهش
داش  ،ان نظر آناري نعنیدار نبود ،ضمن اهنكهه نيهانگينههاي كهورتيوزل دز گهرزه بعهد ان تمهرهن تفهازت
نعنی داري نداش  .با توجه به اهنكه كورتيوزل ،نحرك بيان سن ل تين اس  ،هكی ان دمهه چاقی ز بام بودن
شاخص توده بدن در گرزه چاق ،در پژزهش اضر ا تمام به دليه نقهدار نههاد كهورتيوزل در گهردا آنوها
باشد .
شواهد پژزهای ناان نیدهد كه نيوان تستوسترزن رابطهي نعكوسی با شاخص تودهي بدن در نردان دارد
ز نيوان تستوسترزن در نردان چاق پاهينتر ان نردان با زنن نبيعهی اسه  .بهه عهالزه گلوبهولين گيرنهدهي
هورنون جنسی ) (SHBGبه نور نعمول در چاقی كاهش نهیهابهد ز نيهوان پهاهين تستوسهترزن آناد در
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نردان نسبتا چاق ز با توده چربی نهاد گوارا شده اس  .نتاهج پژزهش اضر ناان داد تستوسهترزن گهرزه
چاق به نور نعنیدار ي كمتر ان گرزه مغر اس  .اگرچه نيوان تستوسترزن در درزن هر دز گرزه چاق ز مغر
ازواهش هاز  ،ان نظر آناري نعنیدار نبود .
تمرهن هواني نی تواند رزا نناسبی براي كاهش زنن در ازراد چاق ز ازواهش زنن در ازراد مغري اس كهه
در جستجوي تعادل زنن هستند بنابر اهن تمرهنات هواني تارير نتفازتی بر گهرزهههاي چهاق ز مغهر دارد ز
ا تمام ان نرهق تذييراتی در نيوان برخی ان هورنونها ان قبيه ل تين ،كورتيوزل ز تستوسترزن نقش نومی
در تنظيم زنن بدن ازراد چاق ز مغر اهفا نیكند .

ايروبيک(ورزش هوازي) چگونه,چند نوبت و چه مدت

ايروبيک ( ورزش هوازي ) چگونه  ,چند نوبت و چه مدت
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بطور كلی تعداد دزعات نطلو ز نعمول انجام اهن تمرهنات داقه  ٢بار در نول هفتهه اسه  .در شهراهط
اهده آل ز نرنال انجام داقه  ٢بار در هفته اهن تمرهنات به شما اهن زرص را خواهد داد تها تناسهب انهدام
خود را فظ كرده ز ان آنادگی جسمانی خوبی برخوردار باشيد انا به عقيده كارشناسان ز زيوهولوسهسه هها
انجام  ٣تا  ٥نوب

تمرهنات در نول هفته بوتر ز نوررترخواهد بود .در نجموع آنچه در انجام اهن تمرهنهات

اس

ازواهش ندت ننان انجام ركات ،استمرار ز تكرار ز بام بردن نيوان دشواري تمرهنات نی

ائو اهمي
باشد

كاهش چربي و وزن اضافي
اگر هدف اصلی شما ان تمرهن اهرزبيك ان دس دادن چربی ز زنن اضازی باشد ٦ ،ها  7نوبه در هفتهه كهه
تقرهبا نعادل رزني هك نرتبه اس  ،نی تواند تارير بالقوه اي رزي اندام شما داشته باشهد ز شهما را بهه زنن
نطلوبتان برساند .در نجموع آنچه در انجام اهن تمرهنات ائو اهمي اس ازواهش ندت ننان انجام ركات،
استمرار ز تكرار ز بام بردن نيوان دشواري تمرهنات نی باشد .ن صوصا اگهر در شهراهط جسهمانی نناسهبی
نيستيد ،زنن اضازی دارهد ،سال ورده اهد ز ها در دزران بوبودي ان نصدزني ز س ري كهردن دزران نقاهه
هستيد ،اهن تمرهنات براهتان بسيار نفيد خواهد بود.
گرم كردن بدن

با ركات ز نرناواهی خيلی نرم ز آرام در كمال آرانش خودتان را گرم كنيد ،همين نرناوا باعث نی
شوند تا اگر ناكه جسمانی دارهد نارا تی ز دردتان كاهش پيدا كند ز كم كم بوبود پيدا كنند.گرم
كردن ز آناده كردن بدن براي تمرهنات اهرزبيك با انجام نرناواهی سبك ز در سطوح ساده اي ان
تمرهنات كاای به ندت  ٢تا  ١٠دقيقه به شما كمك زهژه اي خواهد كرد انا به هاد داشته باشيد كه
نباهد به نور ناگوانی در نول انجام تمرهنات ،آنوا را نتوقت كنيد چرا كه نمكن اس
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دچار ناكه شوهد.

تصورات غلط
اهن تصور غلط كه تمرهنات اهرزبيك ناهيچه ها را سف
اهن اس

كه انجام اهن تمرهنات تارير بسيار كمی در سف

زعضالنی نی كند بسيار نبيعی اس انا زاقعيهتش
كهردن ناهيچهه هها دارد .در تمرهنهات نعمهولی

اهرزبيك ناهيچه هاهی كه در بدن بيش ان ساهرهن زعالي نی كنند صهدها ركه ناهيچهه اي را بهه نهور
نتناز تكرار نی نماهند ،بدزن اهنكه در نقابه اهن تمرهنات نقازنتی ناان دهند.
در صورتيكه ب واهيد ناهيچه ها ز عضال تتان نحكم ز سف شوند تمرهنات زننه تارير قابه توجوی خواهنهد
داش  .برداش غلط دهگر در اهن نورد اهن اس كه اغلب تصور نی كنند با انجام تمرهنات اهرزبيك در تعداد
دزعات نحدزد ز ننان نرنال نی توانند چربی اضازی ز زنن نهادي خود را به سرع كاهش دهند! در صورتی
كه اهن تصور صح ندارد ز ازراد براي كاهش زنن اضازی بدن باهد با برنانه اي زهژه به زعالي ب ردانند .اگهر
هدف شما ان اهرزبيك رسيدن به هك تعادل ز بامنس جسمانی ز بام بردن درصد سالنتی ز داشهتن رز يهه
خو اس

 ،تنوا راه تاريرگيار ز نورر در اهن انر انجام نرتب ز همياگی تمرهنهات اههن رشهته نهی باشهد.

هدف اصلي شما از انجام ايروبيک
انا اگر هدف شما ان اهرزبيك رسيدن به هك تعادل ز بامنس جسمانی ز بام بردن درصهد سهالنتی ز داشهتن
رز يه خو اس  ،باهد به خانر داشته باشهيد كهه تنوها راه تاريرگهيار ز نهورر در اههن انهر انجهام نرتهب ز
همياگی تمرهنات اهرزبيك نی باشد  .تی اگر اهن تمرهنهات ان ركهات كااهی بسهيار نهی نهدت ننهان
كوتاهی برخودار باشند .سعی كنيد ان زرنا اهرزبيك ليت ببرهد ز تمرهناتش را آسان بگيرهد تا در نول هك
ندت ننان نا ص تاريراتش را ببينيد .ان آنجاهيكه عمده تمرهنات اهرزبيكی رزي تكرار ركات تاكيهد دارد،
به همين جو نيان چندانی به تمركو كانه ندارد (هرچند توجه ز تمركو كازی ان لحاظ تكنيكی در انجام هر
زرنشی نوم اس ) انا به هر ال خواندن ز گوا كردن به نونهكوا ز نوارهاي آنونشی ،تماشاي برنانه هاي
تلوهوهونی اهده جالبی براي هادگيري بوتر تمرهنات اهرزبيك اس .
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كه  :كهدام رزا ز دههدگاه بهراي تمرهنهات ههواني

نواره اهن سوال بين بدنسانان ز زرنشكاران نطرح اس
بياترهن نقدار چربی سوني را در پی دارد ؟

نحققان در كالج نيو جرسی به اندانه گيري نجموع كالري نصرف شده ز كهالري ناشهی ان سهوختن چربيوها
پرداختند زقتی ازراد براي  ٣٠دقيقه رزي دزچرخه راب ركا نی نند در نول دز جلسه تمرهن نتفازت .در
نول جلسه ازل ،آنوا با شدت پاهين در دزد  ٦٠درصد داكثر ضربان قلب براي  ١٥دقيقهه بعهدي ركها
ندند.
در نول دزنين جلسه تمرهن ،آنوا تمرهن را با شدت بام شرزع كردند (پس ان گرم كردنی كوتهاه) بهراي ١٥
دقيقه بعدي ركا ندند .نحققان كات كردند تفازت چندان قابه توجوی بين نجموع كالري سونانده شهده
در هر هك ان اهن جلسات تمرهن زجود ندارد .انا در جلسه دزم دزد  ٢٥درصد چربی بياتري براي تهامنين
سوخ نورد نيان بدن سونانده شد.
كاربرد عملي:
اگر چه در اهن نطالعه ان تمرهن رزي دزچرخه راب  ،استفاده شده زلی نتاهج را ب وبی نی توان بهه ههر نهوع
دستگاه هواني تعميم داد :ان تردنيه گرزته تا دستگاه استپ ،ال تيكال ز غيره .بر اهن اساس اگر زعهاليتی بها
شدت بام در ابتدا ي تمرهن در نظر گرزته شود ز بتدرهج شدت تمرهن كاهش هازته ز تمرهن به آرانی خاتمه
هابد ،نقدار چربی بياتري براي تامنين كالري نورد نيان سونانده خواهد شد.
توصيه نا اهن اس كه سه دقيقه صرف گرم كردن كنيد،س س بالزاصله شدت تمرهن را ازواهش دهيهد (بهه
دزد  ٦٠تا  ٦٥درصد ضربان قلب) براي  ١٠تا  ٢٠دقيقه پاهانی.
براي نحاسبه داكثر ضربان قلب ،ان اهن زرنول استفاده كنيد  :سهن خهود را ان عهدد  ٢٢٠بكاهيهد ،نتيجهه
اصه ،داكثر ضربان قلب شما در ندت هك دقيقه خواهد بود .براي نثال اگر شما  ٣٠سال داشته باشيد با
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كاستن اهن نقدار ان عدد ،٢٢٠عدد ١۹٠اصه نی شود كه اهن داكثر ضهربان قلهب شهما در ههك دقيقهه
اس .
براي نحاسبه ضربان قلب در هر هك ان نحدزده هاي ذكر شده  ،كازيس كهه نقهدار هداكثر را در درصهد
ضربان نورد نظر ضر كنيد ،نثالم براي نحاسبه  ٨٠درصد داكثر ضربان قلهب در نثهال نهيكور كازيسه
عدد  ١۹٠را در  ٠/٨٠ضر كنيد كه اصه  ١٥٢خواهد بود .در نتيجه پس ان گرم كردن ،چنهين ش صهی
باهد تمرهن هواني خود را با شدتی پيش برد كه ضربان قلب از در  ١٥دقيقهه ازل در هدزد  ١٥٢تكهرار در
دقيقه باشد ،زدر  ١٥دقيقه دزم به  ١١۴تكرار در دقيقه كاهش هابد.

نقش ورزش هاي هوازي در الغري شکمي

استفاده ان دستگاههاي دران ز ناس بهگونهاي در رسانهها تبليغ نیشود كه گوها نهیتوانهد نعجهوه كنهد ز
تمام چربی هاي دزر شكم را ناگوان ز به نور كانه ان نيان ببرد .خيلی ها نی پرسند چنين ادعاهی زاقعيه
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دارد؟ آها تنوا راه ان بين بردن چربیهاي دزر شكم استفاده ان اهن دستگاههاس ؟ در همين رابطه صحبتی با
دكتر نهرا عليواده (نت صص پوشكی ه زرنشی) داشتهاهم تا انالعات بياتري را كسب كنيم.
براي كاهش زنن ها رسيدن به اندانی نتناسب ،ابوارهاي نتفازتی زجود دارد ،انا ابتدا دليه اصلی اههن عهدم
تعادل را باهد پيدا كرد .تعادل باهد بين تذيهه ،رك هاي زيوهكی ز نسائه رز ی ه رزانهی در ازهراد زجهود
داشته باشد .ننانی كه اهن تعادل برهم ب ورد ،ازواهش چربی در خون نی تواند نوجهب چهاقی ز اضهازه زنن
ازراد شود .به همين دليه ،ابوارهاهی هم كه به كار نی برهم براي تعادل اهجاد اس .
در نورد هر زردي كه براي درنان چاقی به پوشك نراجعه نی كند چند اقدام انجام نی شود:
الت) انجام ناازره رزان شناسی ز نا ص كردن ناكالت رز ی ه رزانی ا تمالی زرد
) بررسی نيوان زعالي هاي رزنانه ز نا ص كردن اهن كه زرد چقدر زعالي دارد
ج) انجام ناازره تذيهه
زقتی اهن اقدام ها انجام شد ،تانه توصيه هاي زرنشی به زرد ارائه نی شود .ابتدا اهن ازراد با گرزتن هك رسهم
غياهی نناسب نی توانند نقداري ان چربی هاي انراف شكم خود را كم كنند ز در نر لهه بعهد ،بوتهرهن راه
براي كاهش ز جلوگيري ان تجمع چربی در انراف شكم ،انجام زرنا هاي هواني اس .
ورزش هاي مناسب براي رفع چربي هاي دور شکم
چربی هاي انراف شكم خطرآزرهن اس

ز با بيماري هاهی نانند دهاب

ز آلواهمر ارتباط دارد .ازراد چهاق در

رسهم غياهی باهد به چند عانه توجه كنند كه هكی ان آنوا زجود كربوهيهدرات ،گلهوكو ز قنهدهاي نزدجهي
اس كه چربی هاي انراف شكم را ازواهش نی دهد .كارنندانی كه بياتر ساع هاي رزن را نهی ناهينند ز
تحركی ندارند در خطر بياتري براي ابتال به اهن نوع چربی ها هستند .با اههن هال ،رسههم غهياهی ز زرنا
بوترهن راه براي رزع چربی هاي انراف شكم اس  .در زاقع ،زرنا هاهی كه نوجب بام رزهتن ضهربان قلهب
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نی شود ز سيستم هواني ناهيچه ها را تقوه نی كند ،بسيار نفيد ز كمك كننده اس  .زقتی زرنا ههاي
هواني به ندت نومنی انجام نیشود ،باعث سوناندن چربی هاي انراف شكم نی شود ،در نتيجه زرد به زنن
اهده آل ز نناسب خود نی رسد ،انا نتاسفانه هك بازر عمونی نادرس زجود دارد.
خيلی ها به اشتباه زكر نی كنند زرنا تما باهد نومنی باشد ،در صورتی كه همياه اهن گونه نيس  .براي
نثال ازراد نی توانند جلسه هاي  ١٠دقيقه اي زرنا هاي هواني انجام دهند ،پياده رزي ز ان دزچرخه راب
استفاده كنند .انتواي رزن ،هر زردي باهد  ٥٠دقيقه اهن زرنا ها را در ننان هاي ن تلهت انجهام دههد كهه
انجام اهن زرنا ها نی تواند به تعرهق بياتر زرد كمك كند .در تعداد نهادي ان باشگاه ها اهن تصهور زجهود
دارد كه باهد زرنا ها را به ندت نومنی انجام داد ،انا زقتی زرنا در ننان هاي نتفازت ز كم انجام شهود،
به مغرشدن كمك نهادي نی كند ز زرد را

تر نی تواند زرنا كند ز زاار كمتري بر زرد زارد نی شود.

ازراد چاقی كه قصد مغرشدن ز كاهش چربی هاهاان را دارند ،نی توانند ان اهن رزا استفاده كرده ز زاهار
نهادي بر بدن خود زارد نكنند .پژزهش ها ناان داده انجام زرنا هاي هواني سه رزن در هفته نی تواند بهه
كاهش زنن ز رسيدن به تناسب اندام كمك كند.
تاثير ورزش هاي شکمي در الغري
تصور نادرس بسياري ان ازراد اهن اس كه پيش ان رزتن به نومانی ها نراسم نوم ،زرنا هاي شكمی انجام
دهند ز تصور نی كنند شكم شان آ شده ز چربی هاي انراف شكم كانال ان بين رزتهه اسه

بهراي نثهال

ازرادي هستند كه قبه ان جان عرزسی ها نومانی  ١٠٠بار دران ز ناس رزته انهد ز زكهر نهی كننهد اههن
زرنا ها نوجب كاهش زنناان نی شود .زرنا دران ز ناس باعث كاهش زنن ز كاهش زوري چربی هاي
انرف شكم نمی شود ز تنوا نقداري ان ناهيچه هاي انراف شكم را قوي ز چربی ها را جمع نی كند دقيقا
همانند ننانی اس كه زرد گن نی پوشد.
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انجام زرنا هاهی نانند دران ز ناس زقتی نادرس ز با رعاه نكردن اصول باشد ،بهه نوهره ههاي كمهري
آسيب نهادي زارد نی كند .اگر ازراد دران ز ناس

را بدزن آنادگی قبلی انجام دهند ،عوارض نهادي خواهد

داش .
انجام ورزش هاي هوازي
هكسري زرنا هاي پاهدار نركوي زجود دارد كه به ازراد قبه ان انجام زرنا هاي دران ز ناس كمك نهی
كند .ابتداي زرنا ،ازراد باهد ناهيچه هاهی را كه هنگام زرنا درگير نی شود تقوهه كننهد ز بعهد دران ز
ناس را انجام دهند .پس ان اهن كه ازراد هكسري زرنا هاي ههواني را انجهام دادنهد ز بهه تركيهب زننهی
نناسبی رسيدند ،انا به تناسب اندام نرسيدند نی توان ان زرنا هاي قدرتی استفاده كرد.
پرهيزهاي غذايي
در ال اضر با توجه به شراهط نندگی ،ازراد باههد باهدت ان غهياهاي چهر دزري كهرده ز بوتهر اسه ان
غياهاي آناده در نول هفته كمتر استفاده كنند ،همچنين باهد ان نصرف نواد غياهی شيرهن پرهيو كنند.
تعادل را باهد در غيا خوردن ز نصرف كالري رعاه كرد ،بعضی ازراد انرسي نهادي درهازه نهی كننهد ،انها
كيفي غيا نناسب نيس  .براي نثال تانين كننده انرسي اس  ،انا نناسب نيس  .الگوي غهياهی ،كيفيه ز
نيوان انرسي درهازتی كه هر زردي نصرف نی كند باهد كانال بررسی شود .كيفي

ز كمي غيا باههد كهانال

سنجيده شود.
دستگاه هاي دران ز ناس نی تواند به بياترشدن دزعه هاي دران ز ناس كمك كند؟
بعضی ان دستگاه هاهی كه براي كاهش زنن ز رسيدن به تناسب اندام استفاده نی شود ،تائيدهه ههاي علمهی
ندارد .گاهی ازقات گفته نی شود بعضی دستگاه هاي دران ز ناس استاندارد ارزپا دارد ان اهنكه داشتن اههن
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استانداردها به كاهش زنن كمك نی كند ز نوجب تقوه ناهيچه ها شكمی نی شود ها نه ،هنون انالعی در
دس نيس ز راب ناده اس .
گاهی دستگاه هاهی را تبليغ نی كنند كه تائيدهه منم را دارد ،انا براي كاهش زنن ز كم شدن چربهی ههاي
انراف شكم نيس  .استفاده ان اهن دستگاه ها نی تواند براي ازرادي كه تواناهی انجام دران ز ناسه ندارنهد،
كمك كننده باشد ،انا به شرنی كه قبه ان انجام دادن اهن رك ها ،زرنا هاي پاهدار نركوي براي تقوه
ستون نوره ها انجام شود ز ننانی كه زرد دران ز ناس انجام نی دهد زااري رزي دهسك هاي كمري زارد
نكند.
اهن دستگاه ها به دهسك هاي بين نوره اي زاار نهادي زارد نی كنهد ،نگهر اههن كهه ازهراد ناهيچهه ههاي
پاهداركننده را تقوه

كرده باشند .پس ان اهن كه ناهيچه ها تقوه شد ،زرد نی تواند اهن زرنا ها را با هها

بدزن دستگاه انجام دهد .شرزع ناگوانی دستگاه هاهی كه زننه دارند ،بادت خطرناك اس

چون انكان دارد

زرد دچار پارگی بين نوره اي شود ز عوارضی نانند كمردرد به دنبال داشته باشد.
آيا نبايد از اين دستگاه ها استفاده كرد؟
دستگاه هاي دران ز ناس مغركننده نيس  ،انا اگر بدرستی براي تقوه ناهيچه هاي كمر ها شكم استفاده
شود ،نی تواند به زرد كمك كند .انا اهن شعار تبليذاتی كه نی توان با انجام چند دران ز ناس مغر شهوند،
درزغ نحض اس  .ازرادي كه ان اهن دستگاه ها استفاده نی كنند تما باهد به استاندارد بودن اهن دستگاه ها
توجه كنند .نتاسفانه هكسري ان دستگاه هاي دران ز ناس

كه تبليذات نهادي رزي آنوا نيو انجام نی شهود

داراي نرا ی اشتباه اس ز ناهيچه هاي پاتی را تقوه نی كنند ز تارير نهادي رزي ناهيچه هاي شكمی
نمی گيارند .انت ا درس دستگاه خيلی اهمي دارد دستگاه رزنينگ ها دستگاه قاهقرانی ،دسهتگاه ههاهی
هستند كه به ناهيچه هاي شكم كمك نهادي نی كنند.
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روش درست انجام دراز و نشست
ازرادي كه قصد كم كردن چربی هاي انراف شكم را دارند ابتدا باهد زرنا هاي تقوه كننده انجهام داده ز
بعد ان آن دران ز ناس را با نازهه اندك انجام دهند هعنی دران ز ناس  ٣٠درجه اي انجام دهند هعنی ان
نا يه كمر خود را به سم بام خم كنند كفاه نی كند .دران ز ناسه باههد ان تعهداد كهم شهرزع شهده ز
بتدرهج به تعداد آن ازوزده شود ز ازراد باهد توجه كنند بعد ان بيدارشدن نباهد اهن زرنا را انجام دهند.
در نرا ه پيارزته نی توانند ان بعضی كش ها استفاده كنند تا شدت دران ز ناس را بياتر كننهد ز البتهه
درباره تعداد دران ز ناس

باهد توجه نهادي كرد .دران ز ناس

نيان دارد.
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تما به نظارت هك كارشناس ها زهرد آگهاه

