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  )حركات مادر(چگونگي انجام حركات اصلي پرورش اندام  -2

  

:حركات مادر در رشته پرورش اندام در هر قسمتي از بدن متمايز از قسمت ديگر است مانند  

هالتر وپـــرس باال سينه با هالتر در قسمت سينه حركات مادر همــان پرس سينه بـــا :عضالت سينه

.است  

.در قسمت چهار سر ران و پاها حركت مادر همان اسكوات پا مي باشد:عضالت ران  

.حركت مادر همان انجام حركت سر شانه از جلو مي باشد:عضالت سر شانه  

 جلو بازو با هالتر و پشت بازو هالتر:در قسمت دستها حــــركت مادر مـــــانند:عضالت دست

.خوابيده مي باشد  

 



 

٤ 

 

سيم كش عمود از جلو و :در اين قسمت حركات مادر عبــــــــــارت است از:عضالت زير بغل

.حركت زير بغل با هالتر خم  

 

  هدف از اجراي حركات در پرورش اندام -3
 

هدف از اجراي حركت پرس سينه با هالتر افــــزايش حجم عضالت سينه : پرس سينه با هالتر - 1

در كنار آن ماهيچه صاف بزرگ و كوچك سينه،پشت بــــــــازو،قسمت دلتا،و عضالت  مي باشد

.ذوذنقه اي پشت تقويت مي شود  

درجه داشته باشد و هدف  60تا  45ميز باال سينه بايد زاويه اي معادل : پرس باال سينه با هالتر -2

ه و سه سرپشت بازو دلتا و از اجراي آن افزايش حجم عضالت باال سينه و عضالت درگيــــر ترقو

.ماهيچه كوچك سينه  

 

هدف از اجراي اين حركت انداختن خط زير سينه و بر طرف كــردن : زير سينه با هالتر -3

 افتادگي سينه و پر كردن باال سينه و حركت عضالت در گير دلتا،پشت بازو
 

فشار بيشتر بر روي عضله و جمع كردن سينه :پرس سينه جفت دمبل -4  

  

فشار بيشتر بر روي عضله جمع كردن باال سينه و پر كردن آن :پرس باال سينه دمبل -5  

 

فشار بيشتر بر روي عضله جمع كردن باال سينه و پر كردن آن و باال نگه  :زير سينه با دمبل -6

 داشتن سينه

 

دن هدف از اجراي اين حركت بـــاز كردن قفسه سينه و صـــــاف كر :قفسه سينه با دمبل - 7

.ستون فقرات مي باشد  

 

خط انداختن بين عضالت سينه  :قفسه باال سينه -8  

 

.باز كردن قفسه سينه و بهتر است در دوران كات استفاده شود :قفسه زير سينه - 9  



 

٥ 

 

 

از اجراي اين حركت پمپاژ هر چــــه بيشتر خـــون در عضالت سينه است  هدف: اور كراس -10

.و حجم عضالت سينه را افزايش داده و به صورت كات حالت مي دهد  

 

.براي كات كردن سينه و خط انداختن زير سينه استفاده مي شود: شنا سوئدي -11  

 

 

مستقيم به سينه و فشـــار غير اين حركت كمك به صاف كردن ستون فقرات و فشار : پارالل -12

مستقيم بر سر شانه و پشت بازو مي آورد و اجراي اين حركت اگر سر بــــه طرف باال باشد به پشت 

.بازو و سر شانه و اگر سر پائين باشد به سينه فشار مي آورد  

 

سينه،  اين حــــركت براي مبتدي توصيه مي شود و فشار مستقيم به: دستگاه پروانه يا صليب -13

.قفسه سينه مي آورد  

 

اين حركــت براي بزرگ كردن قفسه سينه و پر كردن باالي : پول آور با دمبل يا هالتر -14

.سينه و حركت زير بغل مي باشد  

 

هدف از اجراي اين حركت افزايش عضالت زيــر بغل و عضالت پشت : بارفيكس از مقابل -15

 و عضالت درگير بازو،سينه ،ساعد

 

اين حركت را مي توان در حركت بازو نيز جــــاي :فيكس ا ز مقابل دست برعكسبار -16

.در اين حركت فشار بر روي بازو عضالت پائين زير بغل مي باشد.داد  

 

اين حركت براي پروش عضالت ذوزنقه و صاف كــــــردن ستون  :بار فيكس از پشت -17

.فقرات و توده اي از عضالت باالي پشت مي باشد  

 

جهت تقويت مــــاهيچه پهن پـــشت و انقباضي مـــاهيچه كتف و : بار فيكس دست جمع -18

.ذوزنقه اي، دلتا مي باشد  

 



 

٦ 

 

اين حركت براي تقويت زير بغل مي باشد و عضالت پشت و  :سيم كش زير بغل از جلو -19

.ماهيچه لوزي شكل و ماهيچه خم كننده بازو بسيار مهم است  

 

اين حركت پهنايي پشت را افزايش مي دهد و ستـــون فقرات را  :جلو زير بغل سيم كش از -20

.صاف و عضالت بازو را تقويت مي كند  

 

عضـــالت پشت .حجم داخل عضالت زير بغل را افزايش مي دهد: سيم كش دست جمع -21

.را پهن و ذوزنقه را تقويت مي كند  

 

شود كــار ساخت و پرداخت در صورتي كه دست جمع گرفته  :حركت روئينگ يا قايقي -22

ماهيچه پهن پشت ، قسمت عقب عضله دلتا و ماهيچه دوسر بــازو و اين حركت مناسب است  براي 

.عمق دار شدن عضالت پشت  

 

اين حركت عضالت زيرين عضالت ذوزنقه و ماهيچه لـــــوزي شكل و : با ميله دست باز *

.ماهيچه دوسر بازو فشار مي آورد  

 

 

عقب ماهيچه دلتا و قسمت ميـــاني ذوزنقه  :باز و دست برعكس گرفته شود با ميله دست *

.اي پرورش فوق العاده مي يابند  

 

ماهيچه پهن پشت و ماهيچه بزرگ و گرد بازو و عقـــب ماهيچه : زيربغل تك دمبل خم -23

و در نهايت  دلتا در انتهاي حركت ماهيچه ذوزنقه اي و عضله خم كننده بازو ها درگير مــــي باشند

.منجربه پهن شدن عضالت زير بغل روبه بيرون مي شود  

 

ماهيچه پهن پشت ،عقب ماهيچه دلــــتا ،عضالت بزرگ دوسر بازو  :زير بغل هالتر خم -24

و ماهيچه هاي گرد بـــازو درگير مي باشند و منجر به پهن شدن و حجيم شدن ) ساعد(،زندوزيرين

.زير بغل مي شود  

 



 

٧ 

 

دقيقاً به مانند هالتر خم است و در ايــــــن قسمت فقط  :هالتر خم دست برعكسزير بغل  -25

.پائين عضله پهن پشت درگير مي شود و به راحتي عضالت بازو تفكيك و كات مي شود  

 

ماهيچه پهن پشت ،ماهيچه بزرگ پهن بــازو ،قسمت خلفي ماهيچه دلتا و : زير بغل تي بار -26

.تقويت مي كندماهيچه خم كننده بازو را   

 

بعد از اينكه پاها را اندازه عرض شانه باز كرديم و هالتر را بــــه اندازه : ليفت وزنه برداري  -27

پهلو در كنار پاها قرار داديم بــا خـــم كردن زانـــو ها و نشستن هـــالتر را بـــه زمــين مـــــي 

ل و عضالت چهار سر ران كامال ً مورد رسانيم و با انجام اين حركت عضالت پهن پشت و زير بغ

.فشار و پمپاژ خون قرار مي گيرند  

 

عضالت درگير عضالت پشت ران و پــــا و نشيمنــــگاه ): ليفت پشت پا(ليفت از زمين -28

.مي باشد و عضالت لگن خاصره تقويت مي شوند)سريني(  

 

ازكننده پشت و نـــــوار در اين تمرين عضالت بـــ :درجه  90يا  45فيله كمر بصورت  - 29

خارجي ماهيچه باز كننده ماهيچه چهار گوشه كمر و ماهيچه نشيمنگــــاه و ماهيچه عقب ران تقويت 

.مي شود  

 

جهت تقويت مستقيم عضالت ذوزنقه اي است و مخصوصا ً قسـمت  :كول با هالتر دمبل -30

كتف ، ماهيچه بازو ، ماهــيچه دو سر فوقاني آن را تقويت مي كند ماهيچه دلتا، ماهيچه باال برنده 

 بازو

هر چه در اين قسمت فاصله دست ها از يك ديگر باز نتر باشد فشار بر عضالت دلـــتا ميايد و هر چه 

.فاصله دستها تنگ تر باشد به همان اندازه فشار بر كول و ذوزنقه مي آيد  

 

اني ماهيچه ذوزنقه و الـــياف با اين تمرين قسمت فوق :شراگ با دمبل و هالتر و دستگاه -31

عالوه بـــر اين .آن را كه از استخوان اصلي پشت تا استخوان ترقوه پيش آمده است را تقويت كرد

.ماهيچه باال برنده كتف را نيز تقويت مي كند و تاپير كمي هم بر عضالت لوزي شـــــكل دارد  

 



 

٨ 

 

منگاه،ماهيچه هاي بـــاز كننده با اين حركت ماهيچه هاي چهار سر ران، نشي :اسكوات  -32

پشت،ماهيچه هاي شكم در نهايت ماهيچه هاي پشت ران در گير اين حركت مــي باشند و در نهايت 

.از اين حركت جهت افزايش حجم عضالت پا استفاده مي شود  

ن و اگر پاها از هم باز باشد و حركت اسكوات پا باز با هالتر انــجام شود عالوه بــــر عضالت را

عضالت داخــل ران هم درگير اين قضيه مي شوند و بـــــر عكس پاها به صورت جم و اسكات پا 

.جم را انجام دهيم عضالت بيرون پا درگير مي شود  

 

با اين حركت ماهيچه هاي نشيمنگاه در وحله اول و وحـــله دوم ماهيچه هاي :اسكات با دمبل -33

.چهار سر ران درگير مي شود  

 

اول ماهيچه هاي چهار سر ران درگير مي شود بعد نشيمنگاه و : ت با هالتر از جلواسكوا -34

ماهيچه هاي خم كننده زانوها،ماهيچه هاي شكم و در نهايت پائين ماهيچه هـــاي زيرين باز كننده 

.پشت در گير مي شوند  

 

هاي چهار سر در اين حركت وقتي پاها در پائين تكيه گاه هستند ماهيچـه  :پرس پا معكوس -35

ماهيچه هاي . زماني كه پاها روي لبه فوقاني تكيه گـاه هستند.ران تقويت مي شوند و بر عكس

.نشيمنگاه، ماهيچه هاي خم كننده زانو تقويت مي كنند  

پاها از هم باز باشند روي سطح تكيه گاه فشار روي ماهيچه هاي باز كننده زياد است و داخل ران پاها 

.هم روي سطح تكيه گاه فشار روي ماهيچه چهار سر ران زياد مي شودجمع باشد و نزديك   

 

. در اين حركت فشار كلي مطعلق روي عظالت چــــهار سر ران بسيار است: هاگ پا ماشين  -36

 هر چه قدر پاها از جلو بيشتر روي سطح زير پاها جـــاي داده شوند بـــــه همين اندازه

مي روند و هر چه قدر پاها از هم دور تر باشند فشار روي ماهيچه  ماهيچه هاي نشيمنگاه تحت فشار 

.هاي باز كننده بيشتر است  

 



 

٩ 

 

اين تمرين يكي از بهترين حركات است كه جهار سر ران را جداگانه  :جلو پا با ماشين  -37

قب تحت فشار قرار دهد بايد توجه داشته باشيد كه هرچه قدر تكيه گاه عقب تـــر باشد بـــه طرف ع

.متمايل شويد فشار بر روي لكن خاصره بيشتر مي شود  

 

در اين تمرين تـمام مــــاهيچه ههاي خم كننده زانو و ماهيچه هاي دو قلو : پشت پا با ماشين -38

.پا تقويت مي شود  

 

با اين حركت مــــاهيچه خــــم كننده زانو پا و ماهيچه زردپي و ماهيچه : پشت پا تك پا - 39

و سر كوتاه و دراز ماهيچه دوسر و كــــمي هـــم مــــاهيچه دوقلو ساق تقويت مي صاف زردپي 

.شود  

 

اين تمرين ماهيچه بزرگ نشيمنگاه و ماهيچه بــــاز كننده و  در): گودمورنينگ(ليفت پا  -40

.هم ماهيچه هاي خم كننده زانو درگير مي باشند  

 

ت درگير مــــــاهيچه هاي دور كننده ، عضال): دور كننده عضالت پا(دستگاه خياطي پا -41

ماهيچه هاي شانه اي شكل و ماهيچه باريك و مــــاهيچه كــــوتاه و بلند و كشنده به داخل را تقويت 

.مي كند  

 

با اين حركت عضالت دوقلو ساق درگير مي شوند اگر پنجه پا : ساق پا ايستاده دستگاه -42

ماهيچه ساق درگير مي شود و اگر پنجه پا رو به بيرون باز باشد روي داخل باشد عضالت سر افقــي 

.سر مياني ماهيچه ساق پا درگير مي شود  

 

ايــــن حركت بهترين حركت جهت تقويت  ):يار كمكي به پشت بنشيسند(ساق پا دانگي -43

.عضالت ساق پا بدون دستگاه  

.شوددر اين حركت عضالت دوقلو ساق و ماهيچه دراز ساق تقويت مي   

 

ايـــن تمرين ماهيچه پـــهن را تقويت مـــي كند كه در  :ساق پا در حالت نشسته دستگاه -44

.قسمت بيرون ساق پا قرار دارد و تك مفصلي است  

 



 

١٠ 

 

در اين تمرين ماهيچه هاي بـــــزرگ نشيمنگاه تقويت مي شود و  :النچ با هالتر و دمبل  -45

.چه هاي چهار سر ران به شدت مورد فشار قرار مي گيرداگر رو به جلو حركت داشته باشيد ماهي  

و اگر قدم خيلي بلند باشد عالوه بر عضالت باال عضله خم كننده زانو هم تقويت مـي شود در اين 

.حركت ماهيچه راسته ران و ماهيچه تكيه گاه هم تحت فشار قرار مي گيرند  

 

از كردن پا روي عقب در حالت چــــهار دست و پا روي زمين با ب(كيك بك -46

در اين حركت ماهيچه هاي نشيمنگاه بزرگ، عضالت خم كننده  ):اين حركت انجام مي شود

.زانو تقويت مي شود  

 
 

 

در ايـــــن تمرين بيش از همه بعد از : كشش پا در حالت ايستاده رو به عقب با دستگاه  -47

ماهيچه صاف زردپي و سر دراز ماهيچه مكس دو ثانيه كه در آخر حركت دارد عضالت نشيمنگاه ، 

.دوسر تحت فشار مي باشد  

 

دراين حركت ماهيچه بزرگ نشيمنگاه و به : كشش پا رو به عقب با دستگاه اوركراس -48

نشيمنگاه .اندازه كم تر ماهيچه خم كننده زانو و سر كوتاه عضالت دوقلو ساق تقويت مي شوند

.د در اين حركتسخت مي شود و شكل زيبايي به خود مي گير  

 

را به ) پهلو(در اين حركت عضالت راست شكم و ماهيچه خارجي و متمايل شكم : كرانچ  - 49

.شدت تمرين مي دهد  

 

ماهيچه راست شكم ، مـاهيچه خـــم كننده تـــهيگاه ، : دراز نشست روي شطح شيب دار -50

.دستگاه عضالني متمايل شكم را تقويت مي كند  

 

عشالت راست شكم به ويــــژه عـــضالت : رار دادن پاها روي نيمكتدراز نشست و ق -51

دورناف و هر چه فرد از نيمكت دورتر باشد بهمين نسبت ماهيچه تهيگاه و كمر و مـــــاهيچه راست 

.ران تقويت مي شود  

 



 

١١ 

 

تاثير روي ماهيچه راست شكم و ماهيچه  :كرانچ و شكم با دستگاه سيم كش يا روئيك -52

.و دستگاه عضالني شكم مي باشد خارجي شكم  

 

مــاهيچه تهيگاه و كــــمر و  ):باال بودن پاها روي تخت شيبدار(حركت زير شكم  -53

كشنده نوار ران و ماهيچه راست ران و در حين باال بــردن پـــــاها مجموعه دستگاه عضالني شكم 

.ت تحت فشار قــرار مي گيردتقويت مي شود و ماهيچه راست شكم كه در زير ناف قرار دارد بشد  

 

ماهيچه خم كننده تهيگاه و كمر و دستگاه عضالني شكم ، مــاهيچه راست  :شكم فضائي -54

.شكم و قسمت زيرين و اطراف ناف در اين حركت بشدت تحت تاثير قرار مي گيرند  

 

و كمرو هنگام باال بردن پاها، ماهيچه تهيگاه : حركت زير شكم با گرفتن ميله بارفيكس -55

.ماهيچه راست شكم نوار كشنده ران درگير مي باشد  

 

به هنگام رسيدن پاها به سينه عضالت راست شكم و دستگاه عضالني و مــاهيچه ران تقويت مي 

.شوند  

 

وقتي شانه راست را رو به جلو حركت مي دهيم ماهيچه راست ): مسگري(چرخش كمر -56

بالعكس اين حركت در حالت نشسته نيز انـــجامخارجي و متمايل شكم تحت فشار مي رود و   

مـــاهيچه خارجـــي شكم و مــــجموع دستگاه :مي شود كه در آن عضالت در گير عبارتند از 

.عضالني مي باشد  

 

عضالت درگيـر مـــاهيچه چهار گوش كمـــر،ماهيچه  :خم كردن باالتنه از پهلو با دمبل -57

اهيچه راست شكم در اين حركت تحت فشار قرار مي خارجي شكم و عضالت متمايل شكم م

.گيرند  

 

عــضالت درگير مـــاهيچه دوسر و ماهيچه خـــم كننده بازو ،  :جلو بازو هالتر ايستاده -58

.عضالت بازوئي ساعدي ماهيچه كشاننده به داخل كه حلقوي است  

 



 

١٢ 

 

ماهيچه هاي بازو و ماهيچه خم كننده بازو، ماهيچه دوسر و  :جلو بازو جفت دمبل متناوب - 59

قسمت قداحي و ماهيچه دلتا و الياف استخوان دلـــــــتا و الياف استخوان ترقوه هـــم در اين حركت 

.درگير مي باشند  

 

عضالت درگير ماهيچه دو سر بازو و ماهيچه خم كننده بازو و  :جلو بازو تك دمبل خم -60

.ن بازو استهدف گرد كرد  

 

ين حـركت بـــــراي پــــرورش عضالت بازوئي ساعد است و ا: جلو بازو دمبل چكشي -61

.ماهيچه دو سر و ماهيچه خم كننده بازو ها را تحت تاثير قرار مي گيرد  

 

تمركز روي ماهيچه دو سر است و شدت جريان خون در اين : جلو بازو تك دمبل كابل -62

.حركت زياد است  

 

ماهيچه دو سر بازو و ماهيچه خم كننده در گير : لو بــــــازو جفت دست اوركراسج -63

.اين قضيه مي باشند  

 

.ماهيچه دو سر به صورت جداگانه مورد تمرين قرار مي گيرند :جلو بــازو الري هالتر -64  

ير ماهيچه دوسر و مــــاهيچه خم كننده ، ماهيچه گرد تحت تاث: جلو بازو الري سيم كش -65

.مي باشند  

ماهيچه باز كننده در زير بازوها تـــمرين داده مي  :جلو بازو ساعد با هالتر دست بر عكس -66

.شود ماهيچه دو سر ماهيچه خم كننده بازو و ماهيچه هاي مشترك انگشتان مـــــورد نظر است  

 

شعب شده ماهيچه هاي دراز و كـــــوتاه من :ساعد با هالتر روي نيمكت دست بر عكس -67

تقويت ماهيچه هاي بازكننده انگشتان و تقويت مـــاهيچه باز كننده .باز كننده و دستها تقويت مي شود

.بازو مي شود  

.اين حركت براي تقويت مفاصل دست بسيار مهم است و فشار مطلق مي آورد  

 

 



 

١٣ 

 

گودي تقويت عضالت خم كننده دست ، مــاهيچه دراز : ساعد با هالتر نيمكت و دستگاه -68

.دست ،ماهيچه هاي سطحي و عمقي خم كننده انگشتان را در بر دارد  

 

ماهيچه سه ســــر و ماهيچه بر آمده را در زير آرنج تقويت مي  :پشت بازو سيم كش عمود - 69

.كند  

 

تقويت ماهيچه در سر دراز ماهيچه حاصل : پشت بازو سيم كش پشت سر مايل به جـلو -70

.مي شود  

 

.تقويت سر افقي ماهيچه سه سر را در بر دارد: يم كش با طنابپشت بازو س -71  

 

سر مــياني ماهيچه ســــه ســــر و ماهيچه بازكننده  :پشت بازو سيم كش دست برعكس -72

.مفصل و ماهيچه هاي كوتاه و بلند باز كننده مفصل تقويت مي شود  

 

مـــاهيچه هاي سه سر و بويژه سر مياني آنرا  :پشت بازو تك دست بر عكس سيم كش -73

.تمرين مي دهد  

 

:پشت بازو هالتر خوابيده چند حالت دارد -74  

.هالتر تا نزديك پيشاني پائين بيايد ماهيچه ســــــــرمياني و سر افقي ماهيچه سه سر تقويت مي شود)الف  

.شودهالتر پشت سر پائين بيايد سر دراز ماهيچه سه سر تقويت مي )ب  

.با هالتر خم اجرا شود تقويت ماهيچه دراز سه سر و سر افقي ماهيچه سه سر تقويت مي شود)ج  

 

تقويت هر سه سر ماهيچه سه سر بصورت يـــــــكسان  :پشت بازو جفت دمبل چكشي  -75

.تقويت مي شود و ماهيچه پهن ساعد تقويت مي شود  

 

سر دراز ماهيچه سه ســـر ، سر افقي : تك دمبل چكشي نشسته و يا ايستاده و خميده  -76

.ماهيچه سه سر و ماهيچه برآمده زير آرنج تقويت مي شوند  

 



 

١٤ 

 

سر افقي و سر دراز و ماهيچه برآمده و مــــاهيچه سه سر بازو : تك دمبل دو دستي نشسته  -77

.تقويت مي شود  

 

ت جلو ماهيچه دلتا و تقويت ماهيچه سه سر و ماهيچه هاي سينه و قسم :پشت بازو دو نيمكت -78

.ماهيچه بر آمدهع ساعد را در بر دارد  

 

    جهت جلو و مياني و عقـــب تقويت  3تقويت ماهيچه دلتا از  :سر شانه با هالتر از پشت  - 79

 .عضالت ذوزنقه اي و ماهيچه سه سر و ماهيچه اره اي شكل تقويت مي شود.مي شود   

 

 

جلو و مياني ماهيچه دلتا،الياف استخوان تــــــــرقوه و قسمت : سر شانه با هالتر از جلو -80

ماهيچه بزرگ سينه و عضالت ذوزنقه اي و ماهيچه سه سر و قسمت جلوي ماهيچه اره اي مد نظر 

.است  

 

تقويت ماهيچه دلتا و بويژه قسمت مياني عضالت دلتا و عضالت : سر شانه جفت دمبل  -81

.هيچه سه سر تقويت مي شودذوزنقه اي و ماهيچه اره اي جلو و ما  

 

يت ماهيچه اي دلتا و بويژه الــــــياف جلوي تقو: سر شانه جفت دمبل متناوب چرخشي  -82

استخوان ترقوه ، ماهيچه بزرگ سينه و نيز عضالت دوسر كول و ماهيچه اره اي شكل جـلو را در بر 

.دارد  

 

مياني ماهيچه هاي دلتا و اــــلياف بااليي ماهيچه هاي دلتا و الياف : كول با هالتر و دمبل -83

عضالت ذوزنقه اي و ماهيچه هاي دو سر و دستگاه عضالني ساعدها و عضالت پايين پشت بدن و 

.ماهيچه هاي نشيمنگاه تقويت مي شود  

 

.ماهيچه هاي جلو و وسط و عقب دلتا و به ويژه مياني را تقويت مي كند :نشر از جانب  -84  

مجموعه دستگاه عضالني شانه ها و قسمت عــــــقب مـــــــاهيچه دلتا و  : نشر خم دمبل -85

عضالت ذوزنقه اي و قسمت مياني و زيرين ماهيچه هاي لوزي شكل و مــــاهيچه كوچك و گرد 

.بازو و ماهيچه هاي تيغه اي شكل تقويت مي شود  



 

١٥ 

 

الياف استخوان ترقوه و  تقويت ماهيچه دلتا و: نشر از جلو با دمبل و سيم كش و هالتر  -86

.ماهيچه بزرگ سينه را در بر دارد  

 

ماهيچه دلتا و به ويژه قسمت خلفي و عـــضالت ذوزنقه اي و  :نشر خم با دستگاه اوركراس -87

.ماهيچه هاي لوزي شكل ،ماهيچه هاي كوچك و گرد بازو را تحت تاثير قرار مي دهد  

 

قسمت مـــياني آن بيشتر )جلو دلتا،عقب دلتا(لتا ماهيچه هاي د: نشر از جانب با دستگاه  -88

.تحت تاثير است  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 موفق باشيد       

 خسرو محمدي     
 


