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بهترین مواد غذایی براي فیتنس بانوان و بانوان ورزشکار

و بانوان ورزشکار چند نمونه غذایی مناسب براي تمرین بهتر فیتنس بانوان ت خاصی میان تغذیه آقایان و خانم ها وجود ندارد، اما در این مطلب براي هر چند که تفاو
.و کسب نتایج بهتر را معرفی می کنیم

موز

پتاسیم باال به دلیل محتویات خود که شامل موز 
وي است، راه حل سریعی براي کاهش درد پهل

در حالی که کمبود . شما هنگام تمرینات است
سدیم دلیل اصلی گرفتگی عضالنی است، 
مطالعات نشان داده اند که پتاسیم نقش حمایت 

شما به پتاسیم جهت جایگزین . کننده را دارد
کردن پتاسیمی که در حین تعریق از دست می 

گذشته از این موز با . دهید، نیاز دارید
سایز . ي زا غنی شده استکربوهیدرات هاي انرژ
میلی گرم پتاسیم و 400متوسط موز حاوي 

به اندازه ) گرم29( مقدار زیادي کربوهیدرات 
.دو تکه از نان گندم را دار می باشد

انواع توت ها

توت هاي تازه را در "اخیراusdaمحققین
غذاي سرشار و غنی از آنتی اکسیدان 20لیست 

زغال اخته، تمشک و فقط مشتی از. قرار داده اند
شاه توت منبع خوبی از مواد مغذي قوي و عالی 
است که عضالت بدن را در مقابل رادیکال هاي 
آزاد که ممکن است به وسیله تمرینات ورزشی 

.ایجاد شوند، محافظت می کند

هویج

حاوي کربوهیدرات پیچیده می باشد که هویج
انرژي مورد نیاز عضالت را تأمین و پتاسیم 

جود در آن فشار خون و انقباضات عضالنی را مو
35یک فنجان هویج فقط . کنترل می کند

.کالري دارد

غالت سبوس دار

دن اگر قبل از باشگاه دنبال چیزي براي خور
سالم ترین .یدهستید، از حبوبات استفاده کن

حبوبات حاوي کربوهیدرات پیچیده هستند که 
موجود باعث افزایش استقامت شده و پروتئین 

دقیقه قبل 60. در آن که سازنده عضالت است
3/4کالري اسنک که شامل 200از تمرین، از 

اونس شیر 4یک فنجان از غالت سبوس دار با 
وقتی که قبل از تمرین . بدون چربی استفاده کنید

چیزي می خورید، انرژي بیشتري دارید، بنابراین 
شما می توانید، سخت تر و شاید طوالنی تر 

.مرین کنیدت

ران مرغ

دریافت آهن و روي ناکافی باعث می شود، 
پختن مقداري ران . انرژي شما کاهش پیدا کند

مرغ آبدار و یا ران بوقلمون بهترین راه براي 
گوشت تیره . دریافت آهن و روي می باشد

مرغ بطور قابل توجهی چربی کمتري در 
مقایسه با گوشت قرمز دارد و آهن، روي و 

ب که زنان در رژیم غذایی خود به آن ویتامین 
.نیاز دارند را دارا می باشد



شیرکاکائو

در . شما از شیر فقط کلیسم دریافت نمی کنید
حقیقت شیر خیلی به غذاي کامل نزدیک 
است که در حالی به شما مقدار زیادي انرژي 

کالري مصرفی را در ارزشمند می دهد که 
کائو سرشار انواع کا. سطح پایین نگاه می دارد

از کلسیم، ویتامین ها و مواد معدنی است اما 
مطالعات جدید تأیید کردند که شیر همراه با 
کاکائو قوي تر و عالی تر از نوشیدنی هایی 
است که در تبلیغات براي بازسازي و ترمیم 

.عضالت از آن نام می برند

پنیر کم چرب

گرم 14علی رغم تصویر بی نظم آن، حاوي 
میلی 75ر هر نیمه فنجان همراه با پروتئین د

این . گرم کربوهیدرات است5گرم کلسیم و 

پروتئین براي درمان پارگی هاي میکروسکوپی 
عضالنی که در طی تمرینات رخ می دهد 

.حیاتی است

تخم مرغ

یک تخم . زرده تخم مرغ را از دست ندهید
میلی گرم کلسترول فراهم 215مرغ در روز 

میلی گرم 300ب آمریکا می کندکه انجمن قل
در روز را توصیه می کنند، بنابراین می توان 

به عالوه، زرده منبع . گفت، پس کافی نیست
که لسیتینسرشار ازخوبی از آهن است و 

.براي سالمت مغز حیاتی است

رتقالپ

به است و Cمنبع غنی از ویتامینپرتقال 
یک پرتقال . ترمیم عضالت نیز کمک می کند

است که زنان در طول Cي تمام ویتامیندارا
). میلی گرم75"تقریبا(روز نیاز دارند، 

کلیدي است براي ساخت کالژن، Cویتامین
بافتی که استخوان ها و حتی پوست را محکم 

.نگاه می دارد

بادام زمینی

اونس بادام 2وقتی که خانم هاي فوتبالیست 
زمینی در طول روز و به طور منظم مصرف می 
کردند، در آغاز و دقایق پایانی بازي با یک 

بادام . سرعت و قدرت به توب ضربه می زدند
زمینی هم براي رشد عضالت خوب است و 
هم می تواند منبعی براي ذخایر گلیکوژن 

.باشد

فتونکته



فواید شگفت انگیز دوچرخه سواري بر مغز و بدن

تان سواري براياگر کالري سوزي دوچرخه
فی نیست، تحقیقات جدید نشان داده کا

دوچرخه سواري براي مغز هم فوایدي دارد 
آورد که این موضوع این پرسش را به ذهن می

توان دوچرخه زد؟ براي سالمت روانی هم می: 
خیلی ها عاشق دوچرخه سواري هستند، چه 

، چون دوچرخه ثابتبیرون از منزل و چه با 
سوزاند، و ي میبرد، کالررا باال میضربان قلب

اما معلوم شده . دداررا به فعالیت وا میپاهاي
این رکاب زدن، تمرینی عالی براي ذهن و 

مطالعات جدید گوناگونی .تان نیز هستروان
اند، دوچرخه سواري، ساختارهاي نشان داده

دهد و بنابراین شما مهم مغز را گسترش می
ر خاطتر فکر کنید، بیشتر بهتوانید سریعمی

.بسپارید و احساس شادابی بیشتري کنید

افزایش سلول هاي سفید مغز

بخش : مغز از دو نوع بافت تشکیل شده 
ها درآن قرار دارد و خاکستري که تمام سیناپس

مرکز فرماندهی بدن است و بخش سفید که با 
هاي متفاوت ها، بخشاستفاده از آکسون

کند و هم وصل میهاي خاکستري را بهسلول
هاي قدر سلولهرچه. انون ارتباطات استک

توانید تر میسفید مغزتان بیشتر باشد، سریع
ارتباطات مهم مغز را برقرار کنید، بنابراین هر 

ها را افزایش دهد چیزي که تعداد این سلول
تحقیقی جدید در هلند نشان داده . خوب است

کند؛ کار را میهمین"دوچرخه سواري دقیقا
هاي سفید مغز و استحکام سلولیعنی فشردگی 

را در برداشته و ارتباطات مغز را سرعت 
.دهدمی

دوچرخه سواري و این همه فایده؟

هاي سفید البته دوچرخه سواري تنها روي سلول
12مغز تأثیر ندارد، مطالعات نشان داده بعد از 

هفته رکاب زدن، تنها این پاها نیستند که قوي 
تروفیک که مربوط به شوند، بلکه عامل نورومی

نوروتروفیک، . شودمغز است نیز تقویت می

پروتئینی است که مسئول کنترل استرس، خلق و 
"تحقیقات پیشین هم احتماال. خو و حافظه است

به همین دلیل دریافته بودند که دوچرخه سواري 
.شودباعث کاهش استرس می

شما نه تنها بعد از یک دور دوچرخه سواري از 
ی و روانی احساس بهتري خواهید نظر ذهن

دوچرخه . شویدتر هم میزیركداشت، بلکه 
سواري و رکاب زدن در کنار سایر تمرینات 
آیروبیک موجب رشد هیپوکامپوس که یکی از 
ساختارهاي مغزي مرتبط با حافظه و یادگیري 

.گردداست، می

پژوهشی که در دانشگاه ایلینویز صورت گرفته 
ماه دوچرخه سواري 6از نشان داده بود بعد

2ها روزانه، هیپوکامپوس مغز شرکت کننده
هاي حل درصد رشد داشته و حافظه و مهارت

درصد پیشرفت کرده 20تا 15شان هم مسئله
عالوه این افراد اعالم کردند که نیروي به. است

. تمرکز و توجه شان بیشتر شده است



کرد که تمام این فواید با کاهش عملخالصه این
به باال رفتن سن مربوط "مغز که معموال

.کندشود، مقابله میمی

اند که دانشمندان هم به این نکته اشاره کرده
مغز افراد تحت آزمایش نسبت به همساالن خود 

سال 2ه بودند، که دوچرخه سواري نکرد
.دتر مانده بوجوان

ز همین امروز شروع کنیدا

افزایش است جا نشینی رو بهسبک زندگی یک
ها هم نشان داده که دوچرخه سواري و و یافته

هاي رکاب زدن، تاثیرات مثبت روي بیماري
تواند باعث قلبی و عروقی و دیابت دارد و می

تقویت و پیشرفت قوه ادراك، شناخت، 
.عملکرد و ساختار مغز شود

بیرون از "الزم نیست دوچرخه سواري حتما
ی باشد، بیشتر خانه و یا با سرعت و طوالن

دقیقه یا کمتر 30اند مطالعات نشان داده

دوچرخه زدن با سرعت و شدت متوسط هم 
تواند تغییرات چشمگیري روي ذهن و روان می

داشته باشد و مهم نیست بیرون از خانه باشد یا 
.داخل خانه

تر، خلق و خوي بهتر و ارتباطات عصبی قوي
لب، عالوه سالمت بهتر قتر بهحافظه دقیق

تر دیابت و کاهش ابتال به سرطان از ریسک کم
فواید دوچرخه سواري است و تنها سوالی که 

از کی ": االن باید پرسید این است که 
"!دوچرخه سواري رو دوباره شروع کنم؟

فتونکته



چرا در اوقات فراغت نباید ورزش را نادیده گرفت؟

ل فراغت آغاز تابستان است، پایان مدارس و فص
چه آغاز خوبی و چه ! دانش آموزان از تحصیل

هر سال با شروع فصل تابستان . پایان خوب تري
و پایان سال تحصیلی، خانواده ها و نهادهاي 
فرهنگی به یاد موضوعی به نام اوقات فراغت می 
افتند، واژه اي که بیشتر از هر زمانی شنیده و 

در آستانه تعطیالت تابستان. مطرح می شود
متولیان امر براي گذراندن درست و اصولی 
اوقات فراغت برنامه ریزي می کنند و اما باز در 
طول تابستان با نوجوانان و جوانان سرگردان در 
خیابان ها و کوچه ها و یا نشسته بر پاي بازي 

.هاي آزار دهنده رایانه اي روبرو می شویم

همزمان با پایان سال تحصیلی براي والدین و 
آموزان مدیریت زمان سه ماه فراغت دانش

البته براي . تابستان به یک دغدغه تبدیل می شود
برخی دغدغه است و شاید براي دیگري موضوع 

از یک سو هم کودك . چندان با اهمیتی نباشد
یا نوجوان و هم والدین انتظار دارند، که این 
مدت را به بهترین نحو با برنامه ریزي صحیح و 

نند و از طرف دیگر برخی هم هدفمند سپري ک
هستند که فراغت کودك را در بازي با هم سن 
و ساالن آن هم در کوچه می بینند و چه بسا دل 

نگرانی والدین از اینکه مبادا فضاي بیرون به 
کودکم آسیبی وارد کند، موجب شود او را به 

کنند و انواع بازي هاي کامپیوتري سرگرم 
ه که در مسیرش کودك هم بدون اطالع از آنچ

قرار گرفته از خدا خواسته آن را با کمال میل می 
.پذیرد

کودکان، نوجوان و حتی جوانان در استاندارد 
ساعت وقت 16ترین حالت در تابستان با 

بیکاري و استراحت مواجه هستند، بنابراین 
اوقات فراغت می تواند حساس ترین، ارزشمند 

قشر از ترین و پر بارترین اوقات زندگی این
باشد، اما این اوقات فراغت مانند شمشیر جامعه 

دو لبه اي است که هم می تواند زمینه ساز 
خالقیت و رشد شود و هم اینکه اگر به مسیر و 
هدف درستی منتهی نگردد، می تواند زمینه ساز 

.ناهنجاري اخالقی و اجتماعی باشد

با این وصف پر واضح است که مقوله اوقات 
یر زیادي در آینده جسمی، روحی و فراغت تأث

حتی اهداف کودك و یا نوجوان دارد و این نیاز 
احساس می شود که والدین نسبت به برنامه 

ریزي براي اوقات فراغت کودکان بیشتر 
دیدگاه شان "احساس مسئولیت کنند و صرفا

سرگرمی و مشغول بودن کودك یا نوجوان 
.نباشد

!زیاد شلوغش نکنید"لطفا

ار اهمیت مبحث اوقات فراغت، اینکه در کن
کودك یا نوجوان اوقات فراغت را چگونه و در 
. چه مسیري سپري کند، اهمیتی دوچندان دارد

براي برخی از کودکان آنقدر کالس هاي 
فشرده در نظر گرفته می شود که نه تنها در هیچ 
کدام بازدهی نخواهد داشت، بلکه دچار 
سردرگمی نیز می 

شوند



رخی دیگر نیز والدین ترجیح می دهند، اوقات فراغت فرزندشان با براي ب
کالس هاي آموزشی در مسیر تحصیل سپري شود که متأسفانه با توجه مسائلی 
که در ادامه به آن اشاره می کنیم، اختصاص دادن اوقات فراغت تابستان فقط 
به کالس هاي آموزشی می تواند پیامدهاي منفی به لحاظ جسمانی داشته

.باشد

چرا در اوقات فراغت نباید ورزش را نادیده گرفت؟

امروزه مشکالت عدیده اي را براي کودکان به وجود آورده سبک زندگی
چرا که متأسفانه خواسته یا ناخواسته انسان را درگیر مشکالت جسمانی . است

و سالمتی می کند و در این میان کودکان و نوجوانان بیشترین قربانیان آن 
گی ماشینی، مصرف مواد غذایی فرآوري شده، کم زند،وب می شوندمحس

تحرکی، آپارتمان نشینی و پرداختن به بازي هاي کامپیوتري از جمله مواردي 
هستند که نیاز به فعالیت بدنی ورزشی را در زندگی امروزه بیش از پیش مهم 

.جلوه می دهد

زه است که تمام فعالیت چاقی کودکان یکی از پیامد هاي زندگی ماشینی امرو
هاي او را تحت تأثیر قرار می دهد و حتی از نظر روانی و احساسی کودك یا 

متأسفانه چند سالی است که کارشناسان . نوجوان را دچار مشکل می کند
حوزه سالمت در مورد روند رو به رشد دانش آموزان چاق در کشور هشدار 

ان دور ما با بزرگساالن چاقی مواجه می دهند، با این روند در آینده اي نه چند

هستیم که از بیماري هاي قلبی عروقی، دیابت، چربی و فشار خون باال رنج می 
گذشته از این چاقی باعث بلوغ زود روس می شود، همچنین در دختران . برند

باعث اختالالت عادت ماهانه و بروز بیماري تخمدان می شود که ممکن است 
!ري هم شوددر آینده سبب نابارو

موضوع دیگري که اهمیت پرداختن به فعالیت هاي ورزشی را پر رنگ می 
کند، معضل فقر حرکتی و در پی آن ناهنجاري هاي قامتی در میان کودکان 

همین . است، چرا که عدم فعالیت بدنی زمینه ساز ناهنجاري هاي قامتی است
ثیر منفی روي فقر حرکتی سیستم قلبی عروقی را نیز ضعیف می کند و تأ

سیستم اسکلتی می گذارد، در نتیجه هم اسکلت بدن و هم عوامل حمایت 
کننده مانند عضالت نیز ضعیف می شوند و فرد نمی تواند ساختار بدنی خود 
را به خوبی حفظ کند و هم اینکه آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت که زیر 

استقامت قلبی مجموعه هاي آن شامل قدرت عضالنی، استقامت عضالنی، 
عروقی، انعطاف پذیري و ترکیب بدن است، دچار مشکل می شود، بنابراین با 
فعالیت بدنی نه تنها این فاکتورها مدیریت می شوند، بلکه کودك یا نوجوان 

.از گزند چاقی و ناهنجاري هاي قامتی نیز مصون می ماند

به کودکان و نوجوان فرصت دهید

را تکرار می کنم، زندگی کودکان و نوجوانان بارها گفته ام و باز هم آن 
والدین ! گذشته به آن همه فعالیت کجا و کم تحرکی و تنبلی نسل امروز کجا

گرامی، خواهر و برادر بزرگ تر، ورزش را اگر به برنامه روزانه کودکان و 
حتی خودتان اضافه کنید و از اعتیاد به تکنولوژي دوري کنید، با کمترین 

فرهنگ را ما می .ترین هزینه هاي درمانی جلوگیري خواهید کردهزینه از باال
توانیم ایجاد کنیم، هر فرد اگر بتواند خانواده خود را مجاب به فعالیت ورزشی 
کند، حتی در سطح سالمت، ما می توانیم به مرور شاهد یک جامعه سالم با 

ده اي پس این فرصت را به نسل امروز بدهیم تا آین. یک تفکر سالم باشیم
.سالم نه تنها براي خودش بلکه براي جامعه بسازد

فتونکته



نکته براي از بین بردن چربی شکم و داشتن عضالت شش تکه7

شاید براي تان جاي سوال باشد که چرا با وجود 
تمرینات روزانه هنوز از شر چربی شکم خالص 
نمی شوید؟ خیلی ها فکر می کنند که با تمرین 

ژیم غذایی سالم می توانند به نتیجه و داشتن ر
برسند و از داشتن شکم صاف و عضالت شش 
تکه لذت ببرند، اما چند عامل مهم دیگر نیز 

هستند که می توانند بهتر و سریع تر شما را به
.برسانندعضالت شش تکه

تمرینات هوازي به تنهایی کافی نیست

این یک واقعیت است و باید بدانید که تمرینات 
ازي به تنهایی براي سوزاندن چربی شکم هو

کافی نیست و شما باید تمرینات قدرتی یا وزنه 
چرا؟ چون . را نیز به روند برنامه خود اضافه کنید

تمرینات قدرتی توده عضالنی را افزایش می 
دهند و چون عضالت فعالیت متابولیکی 

انرژي (شدیدتري نسبت به چربی ها دارند 
، به همین )ن نیاز داردبیشتري براي زنده بود

.علت شما چربی بیشتري خواهید سوزاند

استرس باعث چربی شکم می شود

نیز در مطالب دیگر به این نکته اشاره کرده "قبال
چون . ایم که استرس عمل چربی شکمی است

وزن شما تحت تأثیر هورمون هایی است که 
.کورتیزول، انسولین و لپتین نامیده می شود

رمون استرس است که باعث هو:کورتیزول
اگر شما بدنتان را . ذخیره کردن چربی می شود

: تحت استرس روزانه قرار دهید، به عنوان مثال
ساختار تمرینی اشتباه، تمرین بیش از حد، 
استرس در خانه یا محل کار، استرس ناشی از 

باعث تحریک کمبود خواب رژیم غذایی یا
.این هورمون می شود

ول هاي چربی تولید می شود و توسط سل:لپتین
نقش مهمی در کنترل اشها دارد، همچنین می 
تواند سرعت سوخت و ساز بدن را کاهش دهد، 

اما براي تنظیم این ! این یعنی یه خبر خوب
.هورمون شما باید فعال باشید و ورزش کنید

تحقیقات نشان داده است که چربی اضافه بدن 
پتین شود به می تواند باعث مقاومت در برابر ل

این معنی که مغز شما به وسیله ي لپتین تحت 
تأثیر قرار نمی گیرد وقتی مغز تحت تأثیر قرار 
نگیرد یعنی ولع شما براي خوردن زیاد می شود 

.و احساس سیري نمی کنید

هر بار که شما وعده غذایی با :انسولین
کربوهیدرات باال یا یک نوشیدنی شیرین 

در پاسخ به آن مصرف می کنید، بدن شما 
انسولین آزاد می کند تا گلوکز اضافی را از 

.طریق سیستم گردش خون جذب کند

اضافه وزن اغلب می تواند به مقاومت به انسولین 
منجر شود که در نتیجه باعث می شود سلول ها 
پاسخ کمتري به هورمون ها بدهند و اولین 

.عارضه آن می تواند دیابت باشد

اده شد، همه چیز به تمرین همانطور که توضیح د
سخت و شدید ربط ندارد، هورمون هاي 



کورتیزول، انسولین و لپتین نقش مهمی در تنظیم 
وزن و چربی بدن دارند، تنظیم دقیق آن ها نیاز 

.به غذاي مناسب، ورزش و کنترل استرس دارد

تنفس خیلی مهم است

تنفس نادرست در طول تمرین حتی در طول 
ید می تواند به اهداف شکم تمرینات بسیار شد

. صاف عضالت شش تکه شما لطمه بزند
هنگامی که شما در طول تمرین سطحی تنفس 
می کنید، غدد آدرنال شما کورتیزول آزاد می 
کند که باعث ذخیره چربی در ناحیه شکمی می 

!بله، به همین سادگی! شود

. تنفس صحیح به معنی نفس عمیق شکمی است
از دهان نفس نکشید، هرگز به صورت کم عمق

هدف تنفس پر کردن شش ها از هوا از طریق 
مهم نیست که چقدر تمرین شما . بینی است

سخت است، هرگز به خودتان اجازه ندهید که 
.تنفس هاي کم عمق از راه دهان داشته باشید

تمرین بیش از حد کمک کننده نیست

فقط به دلیل اینکه شما در حال تمرین هستید به 
بلکه . نتیجه می گیرید"نی نیست که حتمااین مع

چیزي که مهم است داشتن برنامه تمرینی 
. درست

به عنوان مثال شما در طول هفته یک برنامه 
روتین دارید بدون توجه به نکات تمرینی، اما 
باید دقت خاصی به انجام تمرینات، استراحت 
مناسب و هدف هاي مشخص داشته باشید، پس 

نید که یک برنامه کامل اطمینان حاصل ک
تمرینی دارید، برنامه تمرینی باید برنامه ریزي 
شده باشد، تغذیه خوب و همچنین ساختار 

.مناسبی داشته باشد

بی حوصلگی عامل مهم در نرسیدن به اهداف

شما با یک برنامه شروع می کنید، هیجان زده 
اید، براي یک یا دو هفته آن را انجام می دهید 

ن چه؟ اگر شما نتیجه اي را که می اما پس از آ
خواهید در هفته اول یا پس از آن نمی بیند، 

نا امید می شوید و به برنامه و رژیم یا "احتماال
.تمرین جدیدي فکر می کنید

اما حقیقت این است که هر کسی نتایج را در 
اگر شما . شکل هاي مختلفی به دست می آورد

این فرصت تمرین را خیلی سریع رها کنید، بدن
را پیدا نخواهد کرد که با توجه به خواسته هاي 

اگر برنامه اي را . شما و اهداف برنامه تغییر کند
انتخاب می کنید به آن یک فرصت و شانس 

. دهید و با تمام شرایط آن را به پایان برسانید
.همیشه در تمرین براي کسب نتیجه صبور باشید

غذاهاي فاقد چربی دوست شما نیستند

ب ي فاقد چربی ممکن است یک ایده خوغذاها
به نظر برسد، اما آن ها اغلب پر از قند پنهان، 
مواد افزودنی و مواد نگهدارنده اند که همه آن 
. ها موجب تحریک هورمون گرسنگی می شود

.شما باید غذاهاي کامل و سالم مصرف کنید

چربی هاي خوب مانند آووکادو، ماهی قزل آال 
اي سرشار از فیبر، سبریجات و و آجیل،غذاه

میوه جات، لذت بردن از پروتئین و 
کربوهیدرات طبیعی از سیب زمینی شیرین و 
غالت سبوس دار چیزي است که باید به آن 

در نهایت در مورد چیزي که می . توجه کنید
خواهید بخورید اطالع داشته باشید و تنها به 

.برچسب غذایی توجه نکنید

بودن خطرناك استدر جستجوي کماالت

حقیقت این است که عضالت شکم شما ممکن 
است هرگز شبیه به یک مدل و یا مربی تناسب 

اما می توانند مشخص، قوي و توانا . اندام نباشد
نقاط قوت و ضعف هر کسی منحصر به . شوند

بدن تان را ارزیابی کنید، سخت تالش . فرد است
.دنتیجه اش باشیکنید منتظر 



؟نه در رژیم کاهش وزن تان ثابت قدم باشیدچگو

تان که به رژیمخواهید آیا با تمام وجودتان می
براي من ! کنمتان میدرك"کامالخیانت کنید؟

هم لحظاتی وجود دارد که میل به خوردن یک 
خوراکی خاص آنقدردرمن قوي است که انگار 
هیچ انتخاب دیگري جز همان غذاي خاص و 

اما حقیقت این . وجود نداردرها کردن رژیم
کاهش هایی وجود دارد تا به رژیماست که راه

تان وفادار مانده و یا رژیم غذایی سالموزن
.همچنان وزن کم کنید

هایی که باید پیش از این خیانت از سوال
:خودتان بپرسید

تان خیانت کنید از خودتان که به رژیمقبل از آن
ها باعث ب این سوالجوا.این سواالت را بپرسید

تان براي رها کردن شود، نسبت به تصمیممی
.رژیم احساس بهتري داشته باشید

تا االن چقدر براي رژیمم زحمت کشیدم؟

قبل ازاینکه از اوج به اعماق تباه کردن رژیم 
شیرجه بزنید، یک دقیقه فکرکنید و به یادآورید 
که از چه مدت پیش تالش براي رژیم گرفتن را 

ع کرده اید؟ حتی مهم نیست که فقط یک شرو
تان گذشته باشد، همین که روز از شروع تصمیم

تصمیم گرفته اید عادات تغذیه تان را تغییر 
.دهید، گامی مثبت در مسیري درست است

براي تصمیم خود اعتبار قائل باشید، براي هر 
جلسه تمرین و ورزش، براي وعده غذاهاي 

هاي سالم و عدهکنترل شده و محدود، میان و
اید، احترام اي که گرفتهبراي تصمیم دوستانه

وقت بگذارید و چندتا از این . قائل شوید
ها را لیست کنید پیش از ها و تالشموفقیت

.اینکه سراغ سوال بعدي بروید

؟استفاده کنید"خیانت "آیا واقعا باید از کلمه 

کند که شما دارید خیانت این را القا می
خیانت بد است اما . دهیداهی انجام میکاراشتب

. شما بد نیستید و خوردن هم کاربدي نیست
تان را از فرایند تصمیم"خیانت"بنابراین کلمه 

درعوض از خودتان بپرسید، آیا . حذف کنید
این غذا و خوراکی در حال حاضر بهترین 

تان است یا نه؟ آیا انتخاب براي برنامه رژیمی
شود،ن غذا باعث نمیکالري موجود در ای

تان دریافت کنید؟ بیشتر از کالري مجاز روزانه
آیا داراي مواد افزودنی نیست که سعی دارید از 



تان خوردنش راضی"آن بپرهیزید؟ آیا واقعا
کند و ولع و میلی که در حال حاضر دارید می

شود؟برطرف می

توانم به میلم پاسخ بدهم و همچنان به چطور می
ز پایبند بمانم؟رژیمم نی

تان کند و اگر این دو پرسش هم نتوانست قانع
چیزي را که جلوي شماست همچنان از ته دل آن

اما به ! را میل کنیدخواهید، پس شاید باید آنمی

را تمام آن"این معنی نیست که باید حتما
بخورید و البته به این معنی هم نیست که دیگر 

"ان را کامالتدست از تالش بردارید و رژیم

از خودتان بپرسید آیا راهی وجود .ترك کنید
خواهید دارد که کمی از این غذایی که می

بخورید و درعوض وعده یا میان وعده دیگرتان 
را بر اساس کالري مجاز تنظیم کنید تا همچنان 

تان پیش بروید؟ طبق برنامه روزانه یا هفتگی
تنیسچیز بدي "تان لزوماخیانت به رژیم غذایی

"بگذارید احتماال"خیانت "اما اینکه اسمش را 

یاد بگیرید که چطور به خودتان اجازه !بد است
رفتارهاي موقعیتی الزم براي پایبندي به برنامه 
همیشگی و فراگیرتان را بدهید تا بتوانید وزن 

اگر اجازه کمی لغزش را به خودتان . کم کنید
بسیار سخت تانندهید، وفاداري به برنامه غذایی

.و دشوار خواهد بود

فتونکته
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باسنوران"مخصوصاشما،تنهپایینهاورزش

بهآنکهبدونکنندمیسفتسنگمانندرا
.بیفزایندآنحجم

سیب/مخروط

عریضیهايشانهوباریکوبلندپاهاياگر
سیبیامخروطشکلشمابدنپسدارید،
نوعایندر. قبلینوععکسبردرستاست،

پیداتجمعبدنمیانهدربیشترچربیبدنشکل
.کندمی

آلهایدورزش

والنچآنازبعد. دقیقه40-30برايآیروبیک
تایی10ست3توانیدمیاگروزنه،بااسکوات

.کندمیقويراشماتنهپاییناین. دهیدانجام
سبکخیلیهايوزنهبارازیادهايتکرار
دارايدستانتانوهاشانهپشت،تادهیدانحام

نآباشدحواستان. شوندشدهتفکیکعضالت
کندرويپیادهیازنیطناب.نکنیدبزرگترراها

.ثابتدوچرخهوشیبدارسطحروي

شدهتوصیههايورزش

30مدتبهدیگريراکتیورزشهریاتنیس
.استمناسبهمگلف. دقیقه

بیشتريچربیکهشکلسیبیبدن
ابتالتمالاحدارد،شکمبخشدر
افزایشراقلبیهايبیماريبه

درچربیتراکمهمچنین. دهدمی
التهابایجادباعثبدنمیانیبخش

سوخت بهوابستههايبیماريوشده
وسکتهباال،خونفشارمانندوساز

.شودمیموجبرادیابت



ورزشکاريبدن/کشخط

شاید"احتماالوپسرانهکمییکسان،تناسببا
!چاقشکمی

آلایدهورزش

کند،الغرراشمابدنتواندمینیطوالدویدن
تواندمینشستدراز.ايدقیقه30دویک

.دهیدانجامتایی20ست4کند،قويراشکم
ایستا،دوچرخهسنگین،هايطناببازنینابط

.الیپتیکالدستگاهوپلهباورزش

شدهتوصیههايورزش

میدرگیرراشمابدنکلکهبسکتبالووالیبال
کششیتمرینات. کنیدبازيدقیقه30براي.کند

وطوالنیشناي. کردخواهندکمکشمابهنیز
میکههستنددیگريهايورزشاسکیت

.کنیدامتحانتوانید

شنیساعت

کمردورهستند،متناسبومنحنیباسنوسینه
کمریابدنمیانهافرادایندر.استباریکهم

.استترکوچکتنهپایینوباالتنهنسبتبه
آلایدهرزشو

! کندمدلیکمانندراشماتواندمیزنیطناب
.برسانید300بهراآنوکنیدشروعدور50با

دقیقه30طیدرکممقاومتباثابتدوچرخه
سریعرويپیاده.استدیگرخوبورزشیک

.استمناسبهمشیبدارسطحبدون

شدهتوصیههايورزش

ساعتنیمبرايرقصویتاسکطوالنی،شناي
.شوددرگیرشمابدنتمامتا

فتونکته



بهترین زمان براي انجام تمرینات چربی سوزي و کاهش وزن کدام است؟

امروزه خیلی ها به دنبال استفاده بهینه از زمان 
هستند تا در کمترین زمان به بیشترین نتیجه 
برسند؛ یکی از این موارد چربی سوزي و کاهش 
وزن است، اما همیشه این سوال براي اکثر افراد 
وجود دارد که بهترین زمان براي چربی سوزي و 
کاهش وزن چیست؟ مطالب زیادي را پیرامون 
این موضوع مطالعه کردیم تا به نتیجه درستی 
برسیم اما بیشتر منابع اشاره درستی به این 
موضوع نداشتند؛ بنابراین سعی کردیم با اکتفا به 

.قات انجام شده موضوع را بررسی کنیمتحقی

اولین تحقیق

Theروزنامهدر یک تحقیق که اخیراً در 

New York Times به چاپ رسید، پیشنهاد
می کند که ورزش در صبح قبل از خوردن 
صبحانه به سرعت کاهش وزن کمک می کند و 
سطح انرژي در دسترس بدن را در طول روز 

.هدبراي چربی سوزي ارتقاء می د

یکی از دالیلی که باعث می شود ورزش در 
صبح زود منجر به کاهش وزن یا حتی ثبات وزن 
شود این است که بدن را مجبور به استفاده از 
ذخایر چربی به عنوان منبع انرژي در دسترس می 
کند که این امر خود باعث سوزاندن انرژي 
کسب شده از غذاهایی می شود که به تازگی 

.مصرف کرده اید

انجام شد، 2010یک پژوهش که در سال در
هفته در یک برنامه رژیمی 6مرد جوان 28

50درصد کالري بیشتر و 30سنگین که شامل 
درصد چربی بیشتر نسبت به قبل بود، شرکت 

گروهی از آنان فقط رژیم غذایی را . کردند
دریافت کردند و گروهی دیگر عالوه بر رژیم 

.را نیز انجام می داندغذایی تمرین منظم روزانه

از این گروه تمرین روزانه که به دو گروه تقسیم 
شده بودند، نصف آنان اولین کاري که هر روز 

نصف . صبح انجام می دادند ورزش کردن بود
دیگر این گروه بعد از صرف صبحانه پر 

گروهی که . کربوهیدرات ورزش می کردند

ا صبح زود ورزش می کردند همین صبحانه را ام
.بعد از اتمام تمرین مصرف می کردند

بعد از اتمام دوره پژوهش، گروهی که فقط 
رژیم غذایی را دریافت کرده بودند، افزایش 

گروهی که بعد از . وزن قابل توجهی پیدا کردند
صرف صبحانه ورزش می کردند، افزایش وزن 

در مقایسه با این دو گروه، . ناچیزي پیدا کردند
رف صبحانه ورزش می گروهی که قبل از ص

آن . کردند، هیچ گونه افزایش وزنی پیدا نکردند
ها حتی قادر بودند غذاي بیشتري نسبت به دو 
گروه دیگر در روز مصرف کنند، بدون اینکه 

.دچار افزایش وزن شوند

تحقیق دوم

و کوتاه مدت این تحقیق کوچکبا توجه به 
که شامل مردان جوان و یک برنامه غذایی ویژه 

. د نمی توان نتایج دقیقی از آن استخراج کردبو
نکته مهم این است که گروهی که قبل از 
صبحانه ورزش می کردند، کاهش وزن پیدا 



. نکردند، آن ها فقط دچار افزایش وزن نشدند
تنها نتیجه تجربی حاصل "به گفته نویسنده مقاله 

از این مقاله این است ورزش در صبح با معده 
ان مقدار تمرین اما با معده پر خالی نسبت به هم
".تأثیر گذار تر است

پژوهشی دیگر در این راستا مشخص می کند 
در این . چرا زمان بندي در ورزش مهم است

مطالعه دو گروه از مردان دویدن روي تردمیل را 
کیلو کالري 400انجام می دادند تا اینکه 

کالري معادل یک وعده غذایی (بسوزانند 
وه دویدن روي تردمیل را با یک گر). کوچک

معده خالی انجام می داد در حالی که گروه 
دیگر یک ساعت قبل از دویدن یک صبحانه 

.کیلوکالري مصرف می کرد400معادل 

همه دونده ها در طول تمرین چربی بدن خود را 
از دست دادند و در حالت چربی سوزي باالیی 

اما . بعد از اتمام تمرین با تردمیل قرار گرفتند
نتیجه به دست آمده براي گروهی که با معده 
خالی تمرین کرده بودند شدید تر بود به عبارتی 
دیگر ورزش بعد از یک دوره بی غذایی و با 
معده خالی منجر به چربی سوزي بیشتر و براي 

.مدت طوالنی تري می شود

تأثیر روشن بودن هوا بر چربی سوزي

ر صبح زود یکی دیگر از مؤلفه هاي تمرین د
که می تواند به کاهش وزن شود، روشنی روز 

چرا که نور خورشید در صبح می تواند بر . است
متابولیسم بدن اثر بگذارد و باعث افزایش آن 

24تنظیم کردن ساعت درونی بدن یا ریتم . شود
ساعت شبانه روز با جهان طبیعت باعث افزایش 

.متابولیسم بدن می شود

شان داده است افرادي که یک مطالعه اخیراً ن
صبح به پیاده روي مشغولند و از تابش آفتاب در 
صبح زود لذت می برند، بدون توجه به غذاهایی 
مصرفی در طول روز، نسبت به افراد دیگر 
الغرتر هستند و بهتر قادرند وزن خود را کنترل 

.نمایند

با توجه به نتایج این سه تحقیق، می توان نتیجه 
ورزش کردن در صبح نه تنها گرفت تمرین و

باعث رسیدن به اهداف آمادگی بدن و فیتنس 
می شود بلکه انرژي بیشتري نسبت به افرادي که 
دیرتر از خواب بیدار می شوند در اختیار بدن 

.قرار می دهد

دیگر که در مطلبدر یک :مجله علم ورزش
منتشر شده است، به این نکته اشاره 2014سال 

میان کسانی که قبل از ورزش کرده که تفاوتی 
مقداري پروتئین مصرف کرده بودند و کسانی 
که با معده خالی ورزشی کرده بودند، وجود 
ندارد و هر دو به یک میزان چربی سوزي داشته 

.اند

همانطور که بیان شد، تنها مزیت ورزش با معده 
خالی در صبح، در وحله اول کنترل وزن و در 

وزي بیشتر است، وحله دوم کمک به چربی س
هم "هر چند که این مقدار چربی بیشتر واقعا

نکته مهمی که در بیشتر مطالبی که . زیاد نیست
در این زمینه منتشر شده است، تنظیم برنامه 
توسط خودتان است، یعنی شما بدون در نظر 
گرفتن معده خالی یا پر، می توانید یک ماه صبح 

ظهرها، در ها تمرین کنید و یک ماه نیز بعد از
این مدت مقدار کاهش وزن و چربی سوزي را 
محاسبه کنید تا در نتیجه برایتان مشخص شود 
که چه زمانی بدن شما می تواند بیشترین چربی 

.سوزي را داشته باشد

نکته دیگر در خصوص ورزش با معده خالی 
امکان افت فشار و قند خون است، چون بعد از 

مواد غذایی به صرف شام تا زمان شروع فعالیت
بدن نرسیده است و این می تواند زمینه ساز 

سعی کنید قبل از . ضعف و افت فشار شود
.ورزش حداقل یک موز کوچک میل کنید

فتونکته



تا از بهترین تمرینات براي دونده ها و تقویت عضالت بدن6

ا دوست دارید بدوید و ساعت ها وقت تان را شم
اما اگر می خواهید . در باشگاه صرف نکنید

دونده خوبی باشید باید بدن قوي هم داشته 
باشید، تمرینات قدرتی به شما کمک می کند تا 

.بهترین را اجرا کنید

در این مطلب چند نمونه از بهترین تمرینات را 
مک می به شما آموزش می دهیم که به شما ک

کند که عضالتی قوي و نیرومند و مقاوم در برابر 
آسیب داشته باشید همچنین باعث می شود با 
قدرت و با حفظ خوب فرم بدن و با حداکثر 

بطور سعی کنید این حرکات را .سرعت بدوید
معمول دو بار در هفته با دویدن آسان یا 

.استراحت روزانه اجرا کنید

اسکوات

به اندازه عرض شانه ها یا بیشتر بایستید و پاها را
بدن را همراه با فشار باسن به عقب . باز کنید

پس از یک . پایین آورید و زانوي را خم کنید
توقف کوتاه به آهستگی به حالت اولیه 

تکرار 10ست با 3این حرکت را در . برگردید
.انجام دهید

اطمینان حاصل کنید که زانو جلوتر از :نکته
باالتنه را صاف نگه . قرار نگرفته باشدانگشتان پا

.دارید و به جلو خم نشوید

حرکت را به پرش :بدن را به چالش بکشید
چمپاتمه بزنید و سپس با . اسکوات تغییر دهید

یک حرکت انفجاري به باال بپرید و آرام فرود 
.بیاید

النچ

چمپاتمه .پاي راست را یک گام جلو قرار دهید 
نوي چپ را پایین بیاورید بزنید به طوري که زا

با دو شماره پایین بیایید . ولی زمین را لمس نکند
این حرکت را . و با دو شماره به باال برگردید

10ست با 3براي پاي دیگر تکرار کنید در 
.تکرار

اطمینان حاصل کنید که زانو جلوتر از :نکته
باالتنه را صاف نگه . انگشتان پا قرار نگرفته باشد

.و به جلو خم نشویددارید 



حرکت پرش النچ را :بدن را به چالش بکشید
یک گام با پاي چپ به جلو بردارید . اجرا کنید

و پایین بیایید سپس با یک جهش از روي زمین 
پرش کنید حرکت دست ها به حالت نوسانی و 
رو به جلو و پاها به حالت قیچی در هوا تغییر 

لو فرود با پاي راست قرار گرفته در ج. کنند
.بیایید

پل

به پشت با زانوهاي خمیده دراز بکشید، بازوها 
در خارج و کف دست رو به پایین باشد و باسن 
. خود را به وسیله فشار پاها از زمین جدا کنید

عضالت شکم، سرینی و همسترینگ را در این 
ثانیه در این 5تا 3براي . حالت کنترل نمایید

10ست با 3این حرکت را در. حالت بمانید
.تکرار انجام دهید

را حرکت پل یک پا:بدن را به چالش بکشید
. یکی از پاها را از زمین جدا کنید. انجام دهید

زمانی که پا را در هوا نگه داشته اید پاشنه ي پاي 
باسن را از زمین دیگر را به زمین فشار دهید و

به موقعیت شروع برگردید و حرکت . جدا کنید
براي طرف دیگر هم همین . کنیدرا تکرار

.حرکت را اجرا کنید

پالنک

حرکت را از حال پوش آپ روي زمین شروع 
آرنج تان را خم و سپس و پایین آورید و . کنید

بدن شما باید . وزن بدن را به ساعدتان تغییر دهید
عضالت .یک خط راست را تشکیل دهد

اگر نمی . ثانیه منقبض کنید60شکمتان را تا 
ثانیه نگه دارید و 10تا 5ثانیه، براي 60نید تا توا

ثانیه استراحت کنید و تا یک دقیقه ادامه 5سپس 
.دهید

کوهنوردي

در حالت پوش آپ قرار بگیرید و زانوي چپ را 
به داخل بدن بیاورید، سپس به عقب ببرید و این 

به طور . بار زانوي راست را به داخل بیاورید
ر دهید و البته سعی کنید این متوالی پاها را تغیی

3حرکت را در . حرکت را با سرعت انجام دهید
.تکرار انجام دهید10ست و با 

بدن شما باید فرم یک خط موازي را داشته :نکته
.باشد از سر تا مچ پا

سوپرمن

حرکت را به حالت دراز کشیده روي زمین و با 
. دستان و پاهاي کشیده به سمت جلو شروع کنید

اینچ 5، دست چپ و پاي راست را با فاصله سر
شماره نگه دارید و 3تا . از زمین باال بیاورید
براي دست راست و پاي . سپس پایین بیاورید

بار 10براي هر طرف . چپ هم تکرار کنید
.تکرار کنید

.شانه ها را زیاد باال نبرید: تهنک

هر دو دست و هر دو :حرکت را سخت ترکنید
.مان بلند کنیدپا را همز



نتیجه بگیریم؟"چند روز در هفته ورزش کنیم تا واقعا

؟ بسیاري از ما باورهاي نیمچقدر باید ورزش ک
که چه چیزي براي متناسب خاصی در مورد این

خوشبختانه علم با .ماندن ما بهترین است، داریم
یک نتیجه گیري شگفت انگیز به کمک ما آمده 

زگی صحبتی با شان آرنت، ما به تا. است
دانشمند علوم ورزشی در دانشگاه راتگرز 

او . داشتیم و از او در این مورد سوال کردیم
گوید تفاوت بزرگی میان دو روز و سه روز می

با اینکه هر اندازه از . ورزش در هفته وجود دارد
ورزش نکردن است، اما "ورزش بهتر از اصال

دارید، تنها دو اگر در حال حاضر اندام مناسبی
روز ورزش در هفته، فواید افزوده چندانی 

.تان نخواهد داشتبراي

اما چقدر باید ورزش کنیم؟

حداقل سه روز در هفته براي یک برنامه ورزشی 
از نظر تکنیکی شما باید هر . ساختاري الزم است

روز حرکتی انجام دهید یعنی نباید بدون فعالیت 
اشد، باید انجام باشید، هر حرکتی بدنی که ب

دهد، ها نشان میها و یافتهچون بررسی. دهید
هایی را تمام تحرك و تمرینجا نشستن یک

.کندکه انجام داده اید خنثی می

طور بگویم که شما یک بنابراین بگذارید این
کنید و سپس بقیه روز ساعت در روز ورزش می

جا نشستن براي نشینید، عواقب یکرا می
اي جدید مطالعه. یار وحشتناك استسالمت، بس

بنابراین . کندانجام شده که این مسأله را تأیید می
الزم است همراه با تمرینات ورزشی هر روز به 

.داشته باشیدطریقی تحرك هم 

جسله در هفته3تفاوت میان دو جلسه و 

روز ورزش در 3روز و 2اما تفاوت جالبی میان 
به تعداد دفعاتی هفته وجود دارد، که مربوط 

. کنیدتان را فعال میشود که سیستم بدنمی

روز ورزش در هفته در مراحل اولیه 3بنابراین با 
دست آوردهاي قابل توجهی خواهید داشت و 

.فراتر از سه روز هم برویدآل مایلیدطور ایدهبه

دو روز ورزش در هفته تغییر چندانی ایجاد 
رین آن اندازه اي کند، فقط تعداد دفعات تمنمی

نیست که از سایر نتایج مثبتش براي سالمتی بهره 
که ( در ارتباط با تمرینات استقامتی . مند شوید

اي که در آن بسته به مرحله) باید انجام دهید 
تان هستید و چه اندازه پیشرفت کرده اید و بدن

دهید، دو تا پنج روز در را چگونه تمرین می
.ه باشیدهفته باید تمرین داشت

براي کودکان و افراد سنین باال در مراحل اولیه 
نتایج خوبی توانیم با دو روز ورزش در هفتهمی

اي خواهیم تا اندازهکسب کنیم، اما همچنان می
پیدا ءبه سه یا چهار روز در هفته ارتقاسریع 

.کنند





چگونه مچ دست را تقویت کنید؟

افرادکهعضالتیلیستلاودرلزوماًدستمچ
بسیاري. نیستبگذارندنمایشبهدارنددوست

وشکمسینه،بازو،جلوعضالترويبرافراداز
به. کنندمیتمرکزبدنزیبايعضالتدیگریا

فراموشیبهرادستمچعضالتنبایدحالهر
ساختودستمچتقویتبرايپس. سپرد

امروزهمینهافعالیتایناستنیازآنعضالت
.کنیدتمرینبهشروع

تمرینکهوزنهبادستمچکردنخمتمرین- 1
. استساعدودستمچتقویتاصلیوسنتی
یکبهشماتمرینایندستتکانجامبراي
یکبهدستدوهمزمانانجامبرايودمبل
.داشتخواهیدنیازهالتر

رويساعدپشتقسمت. بشینیدنیمکتروي
وباشدباالبهروساعدجلوییتقسموران

عضالتازفقط. بگیریددستدررادمبل
کردنخمودستآوردنباالبرايساعدجلوي

خمعضالتازاستفادهبا. کنیداستفادهمچ
سپسبیاوریدباالرادمبلساعدجلويکننده
دوهربرايراحرکتاینوبردهپایینرادمبل
15ستسهراتحرکاین. کنیدتکراردست
خستگیمرزتاراحرکتیادهیدانجامتایی

.کنیدتکرار

بصورتدستمچکردنخمتمرین- 2
دستپشتعضالتتقویتبرايکهمعکوس

.گیریدمیانجامساعدمقابلطرفو

بررادستساعدقسمت. بشینیدنیمکتروي
دستکفومچکهبطوريدهیدقراررانروي

دستدررادمبل. باشدآزادورفتهرفراتزانواز
.باشدزمینبهرودستکفکهطوريبگیرید

باشد،آویزانپایینسمتبهدمبلتادهیداجازه
آوردهباالرادمبلدستمچازاستفادهباسپس

. بگیردقرارساعدسطحهممچکهجاییتا
هربرايراحرکتوبردهپایینرادمبلدوباره

.کنیدرتکرادستدو



حرکتیانگشتانتوسطدستمچتمرین- 3
. استحرکتتروسیعدامنهکردندرگیربراي
.داردباالییدقتبهنیازحرکتاینانجام

انجامبرايدمبلیکبهحرکتاینانجامبراي
دوهمزمانانجامبرايهالتریکیاودستتک

.داریدنیازدست

یابایستیدبدنکناردرآویزانهايدستبا
کهدهیدقرارطورينیمکتیکرويرادست

. باشندآزادانگشتانودستکفمچ،قسمت
ازدهیداجازهوبگیریددستدررادمبلیک
شلراهاانگشت. شودآویزاندستمچجلو

.برودانگشتانازنقطهترینپایینبهدمبلتاکنید

لدمبتاکنیدخمباالسمتبهراانگشتانسپس
باالساعدجلويعضالتتوسطامکانحدتارا

بهدمبلتاکنیدشلراانگشتاندوباره. بیاورید
حرکتوبرسددستدرممکنحدترینپایین

توانیدمیشماکهکنیدتوجه. کنیدتکراررا
ودادهقراربرعکسصورتبهراتاندست

.دهیدتمرینرادستپشتعضالت

تمریناتازیکیدستمچچرخشتمرین- 4
. استدستمچتقویتبرايمؤثرالعادهفوق
وسفتچوبیکنیازمندشماتمریناینبراي

یاریسمانیک. هستیدفلزيمیلهیکیامحکم
کنید،انتخابمتریکطولبهمحکمطناب
دیگرانتهايوآنطرفیکبهراوزنهسپس
.بزنیدگرهفلزيمیلهوسطبهراطناب

بگیرید،دستدوبابدنجلورافلزيمیله
وراستبدنجلودرکامالًدستدوکهطوري
طنابانتهايتاوزنهتادهیداجازه. باشندمستقیم
با. باشدزمینبهروهادستکف. باشدآویزان

بهکردهفلزيمیلهچرخشبهشروعدستمچ
پیچیدنوشدنجمعبهشروعطنابکهطوري

مچچرخشهرباوزنهوندکفلزيمیلهدور
خودحدباالترینبهوزنهوقتی. آیدباالتردست
وزنهدقتباسپسرسید،فلزيمیلهلمسیعنی

در. کنیدهدایتاتاقکفوپایینسمتبهرا
بههادستتادهیداجازهنبایدحرکتاینانجام
توقفبدونراحرکتیاشدهخمپایینسمت
تکرارخستگیمرزتاراحرکت. دهیدانجام
.کنید

تمرینیدست،انگشتانباوزنهگرفتنتمرین- 5
کهاستافراديبرايبرانگیزچالشوسنگین

هاآنتاخواهندمیودارندقويانگشتانومچ
ومچکافیاندازهبهاگر. کنندترقويرا

قبلشودمیپیشنهادنیستند،قويشماانگشتان
انجامخوبیبهرابلقتمریناتتمرین،ایناز

ازوکنیدپیداآمادگیتمریناینبرايتادهید
.کنیدجلوگیرينواحیایندیدگیآسیب

ازراوزنهبگیرید،دستانگشتانباراوزنهباالي
دروبیاوریدباالکمرحدتاوکنیدبلندزمین
مرزتایا( ثانیه30مدتبهراآنسطحهمین

زمینرويراوزنهپسسداریدنگه) خستگی
تایاايثانیه30ست5تا3راتمرین. بگذارید
.دهیدانجامخستگی

فنرهايیاپالستیکیهايحلقهازاستفاده- 6
هايراهدیگرازدستمچتقویتمخصوص

اینازتوانیدمیشما. استدستمچتقویت
درمفیدحالعیندراماکوچکوسایلگونه

درحتییاورزشیاشگاهبکار،محیطمنزل،
کتاب،خواندنکار،سررفتنموقعاتوبوس

در. کنیداستفادهرويپیادهوزدنحرفتلفنی
. دارندوجودمختلفیهاياندازهوهاشکل
بهوگرفتهدستدرراوسیلهاینکهاستکافی

.دهیدفشارمحکمومداومپیوسته،صورت

سادهتمریناین. دستمچچرخشتمرین- 7
تمریناتانجامبرايکافیوقتکهزمانی

یکبرايیانداریداختیاردرترپیچیده
.استمفیدکارمحلدرکوتاهاستراحت

میانجامهمفیزیوتراپیدرگاهیتمریناتینا
ناحیهایندرآسیبیادرداحساساگر. شوند

رادستمچمخصوصکششیحرکات
فراموشپذیريانعطافتوسعهبراي

کهبدنعضالتدیگرمثلدقیقاً. نکنید
مچشوند،میتقویتورزشیباشگاهدر

تااستکششیحرکاتنیازمنددست
آسیبازهمچنینوبماندمنعطفهمیشه

عالوه،به. شودجلوگیريدیدگی
برايدستمچکششیحرکات

درکهکارپالتونلعارضهازجلوگیري
بسیارویابدمیتوسعهزمانطول

.استمفیداستدردناك



شمابرايمفیديومناسبتمرینایندارید
بدنجلودرمستقیموصافدستبا. است

رويباشدپایینبهرودستکفکهطوري
یکدررادستمچ. بایستیدیابشینیدصندلی

.بچرخانیدچپوراستسمتبهفرضیدایره

وسایزدروارتجاعقابلکهکشیهايباند- 8
پالستیکیموادازهستندمختلفهاياندازه

مهفیزیوتراپیاهدافدرکهاندشدهدرست
.شوندمیاستفاده

وعضالتتقویتبرايکشیباندهاياین
ازتمریناینبراي. هستندمفیدقدرتافزایش

دووکنیدتهیهکشیباندیکورزشیفروشگاه
.دهیدانجاممنزلدررازیرتمریننمونه

بدنکنارهادستباسیتید،. دستمچکردنخم
. شندباشدهخمدرجه90زاویهباآرنجازو

راکشیباندهاي. باشدباالبهرودستکف
رامقابلطرفودادهقرارهادستکفروي

دستمچوضعیتایندر. بگذاریدپاهایتانزیر
اولوضعیتبهسپسوکنیدخمباالسمتبهرا

انجامدر. کنیدتکرارراحرکتاین. برگردانید
ساعد،مثلدستهايقسمتدیگرحرکتاین

بازبعديحرکت. باشندثابتبایدازوبوآرنج
مثلدقیقاًحرکتاین. استدستمچکردن

کفکهتقاوتاینباباشدمیباالحرکت
.باشدزمینبهروهادست

فتونکته



درمانی براي افسردگی و اختالل خلقی فصلیD3و ویتامین3امگا 

آیا صبح ها براي بیرون آمدن از تخت خواب 
ید؟ انگیزه و انرژي در خود احساس مشکل دار

نمی کنید؟ آیا هواي سرد باعث ضعف بدنی و 
عملکرد شما می شود؟ اگر هر یک از این نشانه 
ها را در خود مشاهده می کنید، شما به احتمال 

شده (SAD)زیاد دچار اختالل خلقی فصلی
.اید

اختالل خلقی فصلی چیست؟

خلق و به تغییر در (SAD)اختالل خلقی فصلی
خو و روحیه افراد با عوض شدن فصل، 
بخصوص تغییر فصل از تابستان به پاییز و زمستان 

علت بروز این امر کم شدن نور . گفته می شود
اکثر نشانه هایی که . آفتاب و گرماي آن است

(SAD)در افراد مبتال به اختالل خلقی فصلی 

گزارش شده شامل افسردگی، از دست دادن 
اضطرابی، زیاد خوابیدن و کم انرژي، حمالت 

الزم به ذکر است که . شدن میل جنسی است
سال متوالی می تواند 2بروز این عالئم براي 

نشانگر ابتالي فرد به اختالل خلقی فصلی
(SAD)باشد.

(SAD)عالئم اختالل خلقی فصلی

بیمار و خسته از خواب ، سختی در بیدار شدن
افزایش اشتها ، رتمایل براي خواب بیشت، برخاستن

، افزایش وزن، و تمابل به مصرف کربوهیدرات
عدم تمرکز و سختی در به انجام رساندن کار 

خروج از جمع دوستان، خانواده و ، هاي روزانه
)انزوا طلبی(فعالیت هاي اجتماعی 

منجر به افسردگی، "همه این عالئم نهایتا
احساسات منفی و بدبینانه و عدم رضایت از 

.شوندزندگی می

براي درمان اختالل خلقی فصلی چه باید کرد؟

از راه هاي درمانی براي مقابله با این سندرم می 
توان به افزایش فعالیت بدنی اشاره کرد، 

در فصل هاي سرد ورزش در محیط "خصوصا
عالوه بر فعالیت بدنی با . باز می تواند مؤثر باشد

رعایت رژیم غذایی مناسب و تغذیه صحیح شما 
می توانید، توان ذهنی و جسمی خود را براي 
مقابله با اثرات افسردگی و تغییر خلق و خو باال 

.ببرید

مواد شیمیایی مغز که با نام نوروترانسمیترها 
شناخته می شوند، رفتار و خلق و خوي ما را 
کنترل می کنند، حضور آن ها توسط مواد 

در نتیجه . غذایی که می خوریم تعیین می شوند
یم غذایی ضعیف به خصوص آن دسته از رژ

رژیم هاي غذایی که شامل تنقالت زیاد می 
شوند رابطه نزدیکی با ابتالي فرد به افسردگی 



نوروترانسمیترهایی که مسئول تعیین خلق و . دارد
خوي ما هستند، عبارتند از سروتونین، دوپامین و 

.نوراپی نفرین

درمان تغذیه اي افسردگی و اختالل خلقی 
صلیف

شته دقت داD3براي استفاده از مکمل ویتامین
cholecalciferolن باشید که نام دیگر ویتامین آ

در مقایسه با D3استفاده از نوع ویتامین. است
را در خون تا Dسطح ویتامینD2ویتامین

.بیشتر باال می برد% 87

سروتونین، نوروترانسمیتري است که مسئول 
ترس و تعیین کننده کاهش احساس تنش و اس

سروتونین توسط . الگوهاي خواب سالم است
.آمینو اسیدي به نام تریپتوفان تولید می شود

برنج (غذاهاي غنی از کربوهیدرات هاي پیچیده 
) قهوه اي ، نان کامل، غالت و میوه هاي خام

منابع مناسبی براي تأمین تریپتوفان محسوب شده 
. زایش دهندو می توانند سطوح سروتونین را اف

باید از مصرف "توجه داشته باشید که متقابال
کربوهیدرات هاي ساده نظیر فروکتوز، ساکاروز 

.و الکتوز اجتناب کنید

غذاهاي سرشار از پروتین مانند مرغ، تخم مرغ و 
ماهی می توانند به افزایش سطوح دوپامین و 

همچنین اسیدهاي . نوراپی نفرین کمک کنند
نزدیکی با سالمت و چرب ضروري ارتباط 

عملکرد مغز دارند، براي درمان افسردگی و 
عالئم ناشی از اختالالت خلقی فصلی استفاده از 

.آن ها ضروري است

مطالعات ثابت کرده اند افرادي که به صورت 
مداوم از ماهی و فرآورده هاي دریایی استفاده 
می کنند، کمتر در معرض ابتال به افسردگی قرار 

.می گیرند

DHAسیدهاي چرب به دست آمده از ماهیا

این دو اسید چرب نقش . نام دارندEPAو
. بسیار مهمی در اجراي عملکرد مغزي دارند

در تغییر خلق و EPAتوجه داشته باشید که
است، بنابراین DHAخوي مثبت مؤثرتر از

زمانی که به دنبال خرید مکمل روغن ماهی 
ه داشته توجEPAوDHAهستید به نسبت

است ولی اگر 50:50بهترین حالت نسبت . باشید
باالتر باشد بهتر EPAاین نسبت کمی براي

.است

پس زیاد جاي نگرانی نیست اگر دچار اختالل 
خلقی فصلی شده اید، چرا که می توان به 
سادگی و با تغییر رژیم غذایی متعادل شامل 

بر 3پروتیین، کربوهیدرات هاي پیچیده و امگا 
تغییرات رفتاري و خلقی ناشی از افردگی و یا 

.تغییر خلق و خوي فصلی فائق آمد

فتونکته



داردنیازپلهبهفقطکهسریعنتایجباومؤثرورزشیبرنامه

تمامواستمؤثروسریعپلهباورزشیتمرینات
تنها. کندمیتحركبهوادارراتانبدن

تانبدنوپلهچندید،دارنیازآنبهکهچیزهایی
کارتانمحلیاخانهدرخواهیدمیاگر. باشدمی

راتانمعمولیوروزانهتمریناتیاکنیدورزش
ورزشیبرنامهیکمطلبایندردهید،افزایش

.ایمکردهآمادهشمابرايراپلهازاستفادهبا

راهنما

بیماريیاآسیباگرکهباشیدداشتهتوجه
ورزشاینمورددرداریددردانوزمانندخاصی

ازپسیکیراتمرینات. کنیدمشورتپزشکبا
تمرین.  دهیدانجامکماستراحتباودیگري

2هايتمرینودقیقه20تا15راايدورهیک
. دهیدانجامشدیدترتروطوالنیراايدوره3تا

شود،میناراحتییادردموجبکهراهرتمرینی
.کنیددیلتعومالیم

کردنگرم

گامباراپله4تا3. کنیدگرمرابدندقیقهسه
هاپلهدقیقهیک. برویدپایینوباالسبکهاي

یک. برویدباالسریعتوانیدمیکهجاییتارا
.بیاییدپایینسبکهايگامباراهاپلهدقیقه

رفتنشنا

چقدرهر(بگذاریدتانمقابلپلهرويراهادست
درو) تراستراحترفتنشناباشد،بلندترپله

.بگیریدقرارشناوضعیت

. باشدهاپاشنهوسرمستقیمخطدرتانبدن
بار16کنید،شروعراشناوکردهخمراهاآرنج

.دهیدانجامراحرکتاین

اسکوات

تارااسکواتحرکتوبایستیدپلهبهپشت
. بخورددومهپلبهتانپشتکهبرویدپایینجایی

درجه90زاویهتا"نهایتاراهازانوکنیدسعی
.تکرارکنیدبار16راحرکتاینشوند،خم

رفتنباال

اگر(بگذاریددومپلهرويراتانراستپاي
اولپلهروياستبلندخیلیکنیدمیاحساس



بیاندازیدراستپاشنهرويراتانوزن) بگذارید
. بکشیدپلهرويراتانخودآنرويفشارباو

هربرايبار16راحرکتواینپایینبهبرگردید
برفشارکنید،استفادهوزنهازاگر. کنیدتکرارپا

.بودخواهدبیشترپاعضالت

اسکواتهمباز

انجامرااسکواتحرکتپلهبهپشت"مجددا
.دهیدانجامراحرکتاینبار16. دهید

دیپبازوپشت

باسنکنارراهادستوبنشینیدپایینپلهروي
راباسنوشویدبلندهادستروي. بگذارید
پایینوکنیدخمراآرنجدارید،نگهپلهنزدیک

.بیایید

درجه90زاویههاآرنجکهزمانیتاهاشانه
باالراتانپشت. داریدنگهپایینباشند،داشته

.دتکرارکنیبار16راحرکتاینوبیاورید

هوازيتمرین

یک.برویدباالیکیدوتاراهاپله: دقیقهیک
.بیاییدپایینهاپلهازریکاوريبراي: دقیقه

یکنواختوآهستههايگامباراهاپله: دوقیقه
هاپلهازریکاوريبراي: دقیقهیک.برویدباال

.بیاییدپایین

بازترهايدستباپلهرويشنا

بودید،دادهانجامترپیشکهشناییهمانمثل
بازهاشانهازعرضبیشترراهاباردستاینفقط

فاصلهبیشترکردنبا. برویدشنابار16وکرده
.کشیدمیچالشبهراسینهعضالتها،دست

اسکواتاسپلیت

چپپايوبایستیدهاپلهازجلوترقدم3حدود
پايکهنحويبهبگذاریدپلهرويعقبازرا

. باشدانگشتانيروچپ

خمرازانوهابیاندازید،جلوپايرويراتانوزن
90زاویهجلوییزانويکهجاییتاوکرده
آمدنباالبراي. بیاییدپایینباشد،داشتهدرجه
راحرکتاینوبیاوریدفشارجلوییپايروي
.تکرارکنیدبار16پاهربراي

اسکوات

پایینتوانیدمیکهجاییتااسکواتباربراياین
مانندکنید،لمسراپلهتوانیدمیاگروبیایید

موقعیتایندرصندلی،روياسکواتحرکت
آهستهآمدنباالورفتنپاییندرسپسوبمانید
.تکرارکنیدبار16راحرکتاینوبزنیدضربه

دیپبازوپشت

سعیدیپبازوپشتحرکتازستاینبراي
دورترراپاها. دهیدانجاممتفاوتیکارکنید
یا) جلوبهروصاف( بگذاریدجلوتروکرده
کنید،میخمراهاآرنجکهزمانیتوانیدمیحتی
سهعضالتحرکتاینبا. کنیدبلندراپایک

.کشیدمیچالشبه"واقعارابازوسر

هوازي

یک.برویدباالیکیدوتاراهاپله: دقیقهیک
باالراهاپلهسرعتباتوانیدمیکهتاجایی: دقیقه
سپسوبیاییدپایینراهاپله: دقیقهدو. بروید
.برویدباالیکنواختوآرامهايقدمبادوباره

سرعتباتوانیدمیکهجاییتابازهم: دقیقهیک
آمدهپایینراهاپله: دودقیقه.برویدباالهاپلهاز
بارهدویکنواختوآهستههايقدمباسپسو

.برویدباال



غذاي مفید براي تقویت حافظه13

براي همه افراد در هر سن و شغلی که باشند، 
حافظه قوي یک امر ضروري و غیر قابل انکار 

نام، تاریخ، شماره تماس و بسیاري از . است
اطالعات دیگري که نیاز دارید هر لحظه به 
خاطر سپرده یا بیاد بیاورید، آن هم در شرایط
کنونی که در طول روز باید خیلی چیزها به 

اگر کمبود حافظه دارید یا به . خاطر سپرده شود
دلیل افزایش سن قدرت حافظه شما کاهش پیدا 
کرده، نگران نباشید، با این مواد غذایی می 

.توانید باعث تقویت حافظه شوید

ماهی

ماهی هاي روغنی به ویژه آن هایی که شامل 
نوعی از اسیدهاي چرب ، DHAمقدار زیادي

هستند، توصیه خوبی براي تقویت حافظه 3امگا 
براي سالمت و محافظت سلول DHA.است

تعدادي از بهترین ماهی . هاي مغز ضروري است
هستند شامل ماهی آزادDHAهایی که منبع
(Salmon)ماهی خال مخالی ،

(mackerel)ماهی ساردین، ماهی کاد ،
(cod)ماهی تون ،(tuna)و شاه ماهی است.

گردو

باعث 3امگاALAگردو به دلیل اسید
افزایش ظرفیت مغز براي ذخیره اطالعات می 

. استEگردو همچنین شامل ویتامین. شود
بعنوان سپري براي سلول هاي مغز در Eویتامین

.براي رادیکال هاي آزاد عمل می کند

پژوهشگران دانشگاه پزشکی شیکاگو با بررسی 
نفر دریافتند که آن دسته از 6000ت غذایی عاد

افرادي که دچار مشکالت فراموشی و نظایر آن 
نیستند، در عادت غذایی خود غذاهاي سرشار از 

این ویتامین . اندگنجاندهEویتامین
هاي توانند به سلولهاي آزاد را که میرادیکال

.کندمغز آسیب بزنند، مهار می

بادام

براي مغز به ALAاسیدبادام همانند گردو
Eهمچنین داراي ویتامین. ارمغان می آورد

B6براي مقابله با رادیکال هاي آزاد و ویتامین

.براي عملکرد کامل سیستم عصبی می باشد

دانه کدو تنبل و بذر کتان

هرچند دانه هاي کدو تنبل و کتان کوچک 
ALAهستندALAهستند، اما سرشار از نوع .

می باشد که براي 3چرب امگا دیگري از اسید
این دانه ها .سالمت و قدرت مغز حیاتی است

هستند که باعث ) زینک(همچنین داراي روي 
.تقویت حافظه می شود



آووکادو

! از خواص آووکادو هر چه بگوییم کم گفته ایم
روغن هاي چرب موجود در میوه آووکادو 
باعث هوشیاري انسان و جلوگیري از آسیب 

همچنین براي .ول هاي مغز می شوددیدگی سل
گردش خون و افزایش انتقال اکسیژن و مواد 

.مغذي به مغز ضروري است

زغال اخته

آنتی اکسیدان زیاد در زغال اخته هیچ بخاطر
جاي تعجب نیست که چرا این میوه فوق العاده 

گفته می شود زغال اخته به . براي مغز مفید است
ي، توانایی تقویت مهارت هاي تصمیم گیر

ریاضی، درك و منطق و در نهایت ارتقاي 
.کمک می کندقدرت حافظه 

شکالت تلخ

آنتی اکسیدان موجود در شکالت تلخ باعث 
خنثی سازي رادیکال هاي آزاد می شود و سلول 

.هاي مغزي را از آسیب دور نگه میدارد

هایی با پوسته مولکولهاي آزادرادیکال
در همه جا، هوایی الکترونی ناقص هستند که 

کنیم، در موادي که در اطراف ما که تنفس می

هستند و در داخل بدن ما وجود دارند و 
هاي بدن و انتشار مواد توانند با تخریب سلولمی

هاي اطراف خود خسارات جبران سمی به بافت
.کنندناپذیري به بدن وارد می

پیاز

اگر می خواهید حافظه ایی آنچنان قوي داشته 
"شید که دیگران را شگفت زده کند، حتمابا

. مقدار کافی پیاز در رژیم غذایی خود بگنجانید
آنتوسیانین و کورستین دو نوع آنتی اکسیدان 
موجود در پیاز هستند که به عنوان سپري براي 

.سلول هاي مغزي در برابر آسیب عمل می کنند

سیب

سیب همانند پیاز شامل آنتی اکسیدان کورستین 
این . ه وظیفه آن محافظت از مغز استاست ک

آنتی اکسیدان قوي براي افرادي که عالئم 
.آلزایمر زود هنگام دارند مفید است

چغندر

چغندر سرشار از آهن است که هموگلوبین 
. کافی براي خون بدن فراهم می آورد

هموگلوبین موجب اکسیژن رسانی به سلول هاي 
.مغزي می شود

عسل

بودن مقدار زیاد انرژي باعث عسل به دلیل دارا
. عملکرد بهتر مغز در طول زمان می شود

همچنین عسل شامل آنتی اکسیدان هاي الزم 
براي جلوگیري از آسیب دیدگی سلول هاي مغز 

.در مقابل رادیکال هاي آزاد می باشد

رزماري

به دلیل ترکیب شناخته شده ایی به نام اسید 
ز را در کارنوسیک در رزماري، این گیاه مغ

مقابل بیماري هاي تخریب کننده مانند آلزایمر 
گفته شده بوي معطر این . محافظت می کند

.براي تقویت حافظه کافی استگیاه

!آب

به . آب داراي ویژگی هاي تقویت بخشی است
همچنین .تمرکز و یادگیري بهتر کمک می کند

باعث بیرون ریختن سم هایی می شود که باعث 
.ی شوندتیرگی مغز م



روش براي افزایش انگیزه در تمرینات ورزشی10

ما ا. همه می دانیم ورزش خوب و مفید است
اما اگر براي ! تانجام آن چیز دیگري اس"واقعا

شروع ورزش بی انگیزه هستید، یا هنگام انجام 
تمرینات ورزشی صدایی آهسته در وجودتان می 

م داد یا شاید گوید که آن را فردا انجام خواه
باید براي افزایش انگیزه به فکر چاره ! روز بعد

. باشید

اهداف تان را شفاف سازي کنید

براي شما اهداف آمادگی بدنیشاید اکنون
اگر تازه کار "خیلی بزرگ باشد، مخصوصا

در این صورت حداکثر اهداف را طلب . باشید
می کنید و خود را در تمرین غرق کرده و به 

بنابراین تمرین خود را . ن فشار می آوریدخودتا
به جاي آن . با یک ساعت در روز شروع نکنید

اهداف قابل دسترس و معقول تر مانند تمریناتی 
دقیقه ، دو تا سه بار درهفته را 30تا 20حدود 

.انجام دهید

پیشرفت خود را پیگیري کنید

به شکل میزان تمرینات و پیشرفت خود را
پیشرفت خود را ببینید، آیا . کنیدنمودار ترسیم

سریع تر دویده اید و یا تعداد بیشتري دوره ها و 
ست ها را تکرارکرده اید و یا اغلب تمرین 
بیشتري داشته اید؟این شیوه به شما کمک می 

.کند تا به تمرینات ادامه دهید

خود را مقصر ندانید

شما ممکن است یک یا دو روز . واقع بین باشید
ن را از دست بدهید، اگر بپذیرید که از تمری

مراحل دشواري در برنامه آمادگی شما وجود 
خواهد داشت، شما از نظر ذهنی براي کنار 

اجازه . آمدن با موانع آمادگی خواهید داشت
ندهید یک گام نادرست بهانه اي براي تسلیم 

.شدن در برابر تمرینات شود

فقط به خودتان توجه کنید

با آمادگی بدنی بیشتر، سریع تر و همیشه افرادي 
خود را با . منعطف تر از شما وجود دارند

. دیگران را فراموش کنید. دیگران مقایسه نکنید
اجازه ندهید دیگران شما را از رسیدن به 

زمان تمرین شما براي . اهدافتان بازدارند
.شماست و به شما ارتباط دارد

به گروهی شاد ملحق شوید

خانواده، همکار و یا همسایگان افراد، دوستان،
را بیابید، کسانی که شما را به ادامه تمرینات 

"بخواهید دقیقااز آن ها . تشویق خواهندکرد

این یک واقعیت است . این کار را انجام دهند
که افراد باید حمایت شوند اما نباید به آن ها 

چرا نمی توانید؟ اگر اعتماد بنفس و : گفته شود
د به انتقاد تغییر یابد، به آرامی به اطمینان مفی

دوست خود یادآوري کنید که شما به عیب 
.جویی و انتقاد نیازي ندارید



تفریح و سرگرمی در آن بیابید

اگر شما انگیزه نداشته باشید، ممکن است 
فعالیت و تمرینات را نادرست انجام دهید و یا 
به دوست داشتن آن عادت کرده اید و اکنون 

فعالیت هایی را .قدیمی شده استاین عادت
انتخاب کنید، که از همه بیشتر دوست دارید را

. آن ها فعالیت هایی براي آینده شما خواهند بود
به خاطر داشته باشید تمرینات فقط در باشگاه 

ممکن است شما . هاي ورزشی انجام نمی شوند
ترجیح دهید راه پیمایی یا اسب سواري کنید، 

!دبدوید یا برقصی

تمرینات را کوتاه کنید

در مورد انجام دادن تمرینات با خودتان براي 
ممکن است شما . چند دقیقه صحبت کنید

در غیر این . بخواهید به تمرینات ادامه دهید
به جاي صورت، شما می توانید در طول روز

یک جلسه طوالنی ورزشی، دو جلسه کوتاه 
.تمرینات را انجام دهید

احتی انجام دهیدتمرینات را به ر

دقیقه جهت 30زمانی که مشغله دارید، بیشتر از
به جاي آن از . رسیدن به باشگاه رانندگی نکنید

.تمرینات ویدئویی استفاده کنید

اگر شما براي تمرین در پایان روز خیلی خسته 
هستید، ساعت تان را کمی زودتر تنظیم کنید تا 

.در صبح تمرینات را انجام دهید

را فراموش کنیدگذشته

ممکن است زمانی که به مدرسه می رفتید دانش 
آموز ورزشی نبوده و آخرین نفري بودید که 

این . ورزشی انتخاب می شدیدبراي بازي هاي
شما می . .اتفاق براي سال هاي گذشته بوده است

خواهید تمرین کنید تا سالم بمانید و از زندگی 
.استهدف فعلی شما مهم . خود لذت ببرید

!به خودتان پاداش دهید

بله تعجب نکنید، وقتی یک جلسه تمرینی خوب 
پاداشی مانند .داشتید، خود تان را تشویق کنید

یک لباس جدید، ماساژ، آهنگ جدید، یک 
مسابقه و هرآنچه که شما لذت می برید را 

.انتخاب کنید

فتونکته



شویدبا تکنولوژي هاي شگفت انگیز در دوچرخه ها آشنا 

کمی به گذشته برگردیم، به روزهاي که فصل 
تابستان اوج دوچرخه سواري و خرید دوچرخه 

روزهاي که مهم نبود دوچرخه از چه . بود
تکنولوژي بهره مند است، فقط اینکه باشید کافی 

اما با گذشت زمان به مرور تکنولوژي نیز به ! بود
عرصه تولید دوچرخه ها رو آورد و در برخی 

همین سوال که . د باعث شگفتی ما می شودموار
چه تکنولوژي ها می تواند در آن ها پدیدار شده 
باشد، باعث شد تا در این زمینه جستجو کنم و 
نمونه هاي از آن را با شما نیز به اشتراك 

شاید براي شما هم جالب باشد با چند . بگذارم
.نمونه از این تکنولوژي ها آشنا شوید

بینی دست اندازا قابلیت پیشدوچرخه هوشمند ب

شرکت فورد طی ماه گذشته عالقمندان را با 
نمونه ي آزمایشی محصول جدید خود که 

MoDe: Flexدوچرخه اي الکترونیک به نام

محصول جدید فورد ! است، شگفت زده کرد
یک دوچرخه ي تاشو MoDe: Flexیعنی

است که داراي یک موتور الکتریکی قابل شارژ 

واتی است که هر دو 200ه یک باتري به همرا
.در بدنه ي آن جاسازي شده اند

البته پسوند الکترونیک تنها به دلیل داشتن موتور 
الکتریکی و قابل شارژ به این دوچرخه اهدا 
نشده و یکی از دالیل دیگر آن همراهی این 

وسیله ي نقلیه ي جالب با اپلیکیشنی به نام
MoDe: Linkان آن را بر است که می تو

.روي گوشی هاي هوشمند اجرا کرد

در واقع توسط این اپلیکیشن شما قادر خواهید 
بود از اطالعات مختلفی نظیر وضعیت آب و 
هوا، موقعیت قرارگیري سیستم هاي ترابري و 

حمل و نقل شهري، وضعیت ترافیک و سایر 
موارد مشابه آگاه شوید و عالوه بر آن این 

صی را در اختیارتان دوچرخه جایگاه مخصو
خواهد گذاشت تا تلفن هوشمند خود را بدون 
هیچ مشکل یا نگرانی خاصی درون آن قرار داده 

.و تنها به رکاب زدن بپردازید

همچنین در اپلیکیشن مذکور براي آن دسته از 
افرادي که تمایل چندانی به روشن کردن موتور 
الکتریکی آن ندارند و بیشتر اهل ورزش هستند 

ز قابلیت ویژه اي طراحی شده که می توانند از نی
طریق آن اطالعات مختلف مربوط به سالمت و 

.تناسب اندامشان را در اختیار داشته باشند

البته براي تنبل ها نیز قابلیتی به نام بدون عرق یا
No Sweat طراحی شده که می توانند با فعال

ساختن آن، راه خود را به شکل خودکار و 
وشن کردن موتور الکتریکی دوچرخه توسط ر

ادامه دهند و بدون اینکه مجبور به رکاب زدن 
!باشند از عرق ریختن خود جلوگیري کنند



جالب تر از همه اینکه، طبق اعالم شرکت 
سازنده، این اپلیکیشن یک اکستنشن ویژه اپل 
واچ را در خود دارد که به طریقی می تواند 

ا رهگیري کند دست اندازهاي موجود در مسیر ر
و زمانی که دوچرخه به یک دست انداز و یا 
چاله نزدیک می شود، دستگیره هاي آن شروع 
به لرزش کرده و از این طریق فرد را مطلع 

.خواهند کرد

دوچرخه انعطاف پذیر با سیستم ویژه ضد سرقت

معموال داشتن یک قفل ویژه به منظور حفاظت 
اي یا از دوچرخه براي دوچرخه سواران حرفه
کنند، کسانی که در شهر از دوچرخه استفاده می

رو به تازگی از این. بسیار ضروري و مهم است
ي جدیدي ساخته شده که عالوه بر دوچرخه

دارا بودن سیستم قفل ویژه، از قابلیت انعطاف 
.پذیري هم برخوردار شده است

میله افقی انعطاف پذیرند و 2در این دوچرخه، 
راحتی دور میله هاي موجود در می توانند به

2این . امتداد خیابان ها حلقه و در هم قفل شوند

میله افقی از چندین تکه لوله کوچک تشکیل 
شده اند که با عبور کابل فلزي قوي از میان آن 
ها، به هم می چسبند و استحکام الزم را براي 

این دوچرخه . استفاده از آن فراهم می آورند
شجویان دانشگاه دمونتفورت توسط یکی از دان

. انگلستان با نام کوین اسکات طراحی شده است
ترین راه را براي قفل تا سادهاسکات سعی کرده

کردن و حفاظت آن در برابر دزد دوچرخه در 
.پیش گیرد

سواري بر روي برف با تکنولوژي دوچرخه
جدید

دوچرخه سواري در هواي بارانی یک معضل 
ه بخواهیم در برف است چه برسد به اینک

اما خوشبختانه علم و میل ! دوچرخه سواري کنیم
به زیاده خواهی بشر براي این مشکل راه حلی 

تیمی از دانشجویان مهندسی . پیدا کرده است
مکانیک در دانشگاه شربروك در کبِک کانادا 
در حال طراحی نوعی دوچرخه کوهستان براي 

.حرکت بر روي برف هستند

سواري اي در دوچرخهبراي افراد حرفهاین دوچرخه 
. شودها ارائه میو نه مبتدي

طراحی دانشجویان کانادایی در حال باز
هاي سنتی براي سازگارکردن دوچرخه دوچرخه

به جاي استفاده از . سواري هستندجدید با برف
هاي عقبی به کار رفته در یک دوچرخه دندانه

کس داخلی کوهستان، دوچرخه جدید از سازه گیرب
کند که چرخ مرکزي را به حرکت در استفاده می

هاي موجود بر روي چرخ، زنجیر را شکاف.آوردمی
آورند و این موضوع در برف به حرکت در می

. کندکشش ایجاد می

به Gates Carbonپیشرانه این دوچرخه از تسمه
جاي یک زنجیر و دو چرخ کوچک براي 

این . کنداده میکردن آسان زنجیر استفحرکت
دوچرخه همچنین از نوعی سیستم ترمزگیري در 

برد، شیب سازه چوب اسکی برف هدفمند بهره می
جلویی و زاویه رو به داخل این دوچرخه، نوعی 

کردن دوچرخه در شکل براي متوقفVروببرف
.کندبرف را خلق می



بنوشید؟چرا باید هر روز صبح بعد از بیدار شدن از خواب آب 

شما هم می دانید که به طور متوسط باید "حتما
شنیده "لیوان آب بنوشید و احتماال8تا 7روزانه 

اید که صبح بعد از بیدار شدن از خواب آب 
اما شاید علت آن را ندانید و فکر نمی .بنوشید

کنم بدانید نوشیدن آب بعد از بیدار شدن از 
ین کار انجام دادن ا. خواب چقدر مهم است

مزایا و فواید درمانی زیادي در شرایط مختلف 
دارد، مانند کاهش درد هاي دوره اي بدن، آسم 

!و حتی سرطان

چرا مصرف آب ضروري است؟

70بنوشید، چون شما باید در طول روز آب
. درصد بدن شما از آب تشکیل شده است

درصد 82درصد بافت عضالت و 75همچنین 
با این وصف . ده استخون نیز از آب تشکیل ش

آب در عملکرد درست بدن نقش مهمی دارد، 
گذشته از این نوشیدن آب قبل از غذا خوردن یا 
هر چیزي باعث پاك سازي سیستم داخلی بدن 

.شما می شود

در واقع این کار می تواند به پاکسازي روده 
بزرگ کمک کند، به طوري که مواد مغذي که 

. بدن گرددوارد بدن می شود به خوبی جذب 
وقتی که شما صبح زود آب بنوشید این کار 
بدن را به خون سازي ترغیب می کنید و این 

این به اصطالح خون تازه . یعنی تولید خون تازه
کمک می کند تا بدن خود را بازسازي کند و 

.در نهایت به معنی درمان بیماري ها خواهد بود

فواید بیشتري از آب را بخوانید

. می شود پوستی سالم داشته باشیدآب باعث 
چون آب می تواند، سموم را از خون حذف 
کند و این باعث شود، پوستی درخشان داشته 

.باشید

نوشیدن . آب روي تعادل سیستم لنفاوي اثر دارد
هر روز صبح قبل از هر کاري باعث می آب 

. متعادلی داشته باشید) بیشتر(شود سیستم لنفاوي 
ین لحاظ قابل اهمیت است که غدد این فایده از ا

لنفاوي در سیستم لنفاي مسئول مبارزه با عفونت 

به تعادل ) لنفاوي(عالوه بر این غدد . هستند
.مایعات بدن نیز کمک می کند

مصرف حدود ! آب باعث کاهش وزن می شود
اونس آب خنک می تواند متابولیسم بدن را 16
هش اگر هدفتان کا. درصد افزایش دهد25تا 

وزن باشد، می توانید هر روز صبح با نوشیدن 
.آب به کاهش وزن اضافه کمک بیشتري کنید

آب حتی ممکن است، بعضی از بیماري ها را نیز 
آب به عنوان یک تصفیه کننده به . درمان کند

خوبی شناخته شده است، بنابراین وقتی که بدن 
نیز تمیز و تصفیه شده باشد، برخی از بیماري ها 

ه آسانی حذف و مبارزه با بیماري براي بدن ب
. راحت تر می شود



همچنین نوشیدن آب می تواند به روند درمان 
استفراغ درمان، اختالالت : بیماري هاي مانند

قاعدگی، سرطان، بیماري هاي گلو، بیماري 
هاي چشم، بیماري هاي ادراري، بیماري هاي 

کمک کلیه، سل، ورم مفاصل، اسهال و سردرد 
.کند

در پایان

پس فراموش نکنید، وقتی که از خواب بیدار می 
لیوان آب می تواند باعث نتایج 5شوید، نوشیدن 

فقط باید این را به یک . عالی براي شما شود
عادت تبدیل کنید تا به مرور از فواید آن بهره 

.مند شوید

لیوان آب ممکن است در اوایل 6تا 5نوشیدن 
اما به مرور ساده و به تبدیل به زیاد به نظر برسد، 

به یاد داشته باشید . یک عادت خوب می شود
باید آب را قبل از خوردن یا نوشیدن هر چیز 

توصیه می شود یک . دیگري مصرف کنید
.ساعت قبل از خوردن صبحانه آب بنوشید

این موارد فقط بخشی از فواید آب براي جسم ما 
نه بود، اگر آب نباشد، نه زندگی است و

سالمتی، پس سعی کنیم نسبت به مصرف آب 
در شرایط فعلی بحران کمبود آب، آگاه باشیم و 

.صرفه جویی کنیم

فتونکته



به چه میزان پروتئین بعد از تمرینات ورزشی نیاز دارید؟

همه ما می دانیم که پروتئین براي بافت عضالنی 
و رشد آن الزم است، به ویژه هنگامی که 

غذاهاي . فاصله پس از تمرینات مصرف شودبال
غنی از پروتئین مواد مغذي الزم براي بازسازي و 
پر کردن دوباره عضالت بعد از یک جلسه 

اما بعد از تمرین به . تمرین را به بدن می رسانند
چه مقدار پروتئین نیاز دارید؟ علم ورزش در این 
مطلب چند عامل در نظر گرفته شده براي مقدار 

وتئین بعد از ورزش را برایتان توضیح می پر
.دهد

وضعیت ورزش روزانه شما

استرس عضالت در ورزش هاي متفاوت به 
روش هاي مختلف نیازهاي تغذیه اي متفاوتی را 

ماري اسپانو، . پس از ورزش به وجود می آورد
متخصص تغذیه ورزشی در آتالنتا جورجیا می 

: گوید

یب هاي عضالنی تحقیقات نشان می دهد که آس
قابل توجه در بیشتر فعالیت هاي بدنی مانند 

وجود دارد، در نتیجه ) وزنه(تمرینات مقاومتی 
گرم پروتئین با کیفیت باال 25تا 20شما حداقل 

پس از تمرین با وزنه براي بهبود و رشد عضالنی 
این میزان معادل با . نیاز دارید که مصرف کنید
.ن گندم کامل استسه عدد تخم مرغ نیمرو و نا

فعالیت هاي استقامتی مانند پیاده روي، شنا و یا 
آهسته دویدن فشار زیادي را در عضالت ایجاد 

گرم پروتئین کافی 15تا 10نمی کند، بنابراین 
است، که شما به راحتی می توانید از طریق 
خوردن یک فنجان ماست یونانی و انواع توت 

. ک دریافت کنیدها ي تازه یا یک شیر ارگانی

اگر فعالیت استقامتی شما بسیار شدید باشد، 
باید براي شما "مانند ماراتن احتماال"مثال

افزایش پروتئین به سطحی از دستورالعمل هاي 
.تمرینات قدرتی در نظر گرفته شود

سن شما

سال سن را رد کردید؟ پروتئین خود را دو 50
سن به مشخص شده است که افراد م! برابرکنید

یک مطالعه در . دو برابر مقدار پروتئین نیاز دارند
مجله فیزیولوژي نشان می دهد، به طور معمول، 
فعالیت بدنی موجب شکسته شدن عضالت شده 
و سپس سیستم ایمنی بدن ما این سلول هاي 
شکسته شده و پروتئین هاي قدیمی را حذف 

تحقیقات . کرده و سپس پروتئین جدید می سازد
دهد همانطور که سن باال می رود، نشان می

قدرت بدن ما در ساختن عضله جدید کمترمی 
بنابراین افراد مسن ). مقاومت آنابولیکی ( شود 

تر نیاز به مصرف حداکثر پروتئین جهت به 
.دست آوردن رشد جدید عضالت دارند

سال سن دارید، هدف این 50اگر شما بیش از 
کیفیت باال گرم پروتئین با 40است که حداقل 

و حداقل 20به جاي بعد از تمرینات قدرتی
تا 10گرم پس از تمرین استقامتی  به جاي 20
.دریافت کنید15

چه ورزش بکنید و چه نه، تمام 
56بزرگساالن مرد باید روزانه حداقل 

گرم 46گرم و تمام بزرگساالن زن 
.پروتئین مصرف کنند



نیاز به برخی از ایده هاي غذایی دارید؟ سعی 
گرمی جوجه ي کباب شده 180کنید یک قطعه 

: سایر تنقالت مثل. با یک لیوان شیرمصرف کنید
بوقلمون قطعه قطعه و ورقه هایی از گوشت گاو، 

.پنیر نیز یشنهاد می گردد

منابع پروتئین شما

همه پروتئین ها یکی نیستند، تحقیقات در مجله 
آمریکایی تغذیه بالینی نشان می دهد که پروتئین 

می تواند به بدن کمک کند تا ) وي (آب پنیر
پیشرفت بهبودي سریع تري بعد از تمرینات 

ر پروتئین داشته مقاومتی نسبت به انواع دیگ
باشد، در حالی که مطالعه دیگري نشان داده 
است که خوردن ترکیبی از آب پنیر، کازئین و 
پروتئین سویا ممکن است کمک بهتري در 
ساختن عضله نسبت به یک نوع واحد از پروتئین 

.داشته باشند

منابعی از اسیدهاي آمینه که افزایش نرخ رشد 
ه دلیل سطح عضالنی در آن سریع تر است، ب

لوسین یک اسید آمینه . باالیی از لوسین است
است که به نظر می رسد، تحریک کننده ي سنتز 

این پروتئین اغلب در . پروتئین در بدن است
پودر طعم دار است که شما می توانید به مخلوط 

.نوشیدنی خود اضافه کنید

پروتئین گیاهی 

اگر گوشت دوست ندارید و نسبت به ترکیبات 
مصنوعی غیرطبیعی که معموال در پروتئین 

شود، ها پیدا میهاي موجود در فروشگاهشیک
تردید دارید، دریافت سهم پروتئین روزانه شما 

خوشبختانه، . تواند مانند یک چالش باشدمی
:انگیزي وجود دارند مانندهاي شگفتجایگزین

ALOHA که یک پروتئین گیاهی ارگانیک
کدوحلوایی، نخودسبز و هاياست و از دانه

دو قاشق بزرگ از . شاهدانه ساخته شده است
این پودر گیاهی طبیعی را به یک اسموتی 

گرم پروتئین دریافت 18معمولی اضافه کنید تا 
عالوه مقدار زیادي از نمایید به 

ها، فیبرهاي ویتامین، سالمهاياکسیدانآنتی
.3معدنی و امگا

ي حیوانی براي ساخت به طور کلی، پروتئین ها
بافت هاي عضالنی بهتر هستند چرا که آن ها به 
عنوان یک پروتئین کامل شناخته شده اند، به این 
معنی که آن ها تمام اسیدهاي آمینه ضروري 
براي ساختن پروتئین هاي جدید را دارند، در 
حالی که پروتئین هاي گیاهی ممکن است فاقد 

وسین نیز در آن برخی از آن ها باشند و میزان ل
.ها پایین تر است

این بدان معناست که شما ممکن است نیاز به 
مصرف پروتئین هاي گیاهی بیشتري براي 
. رسیدن به میزان کامل این پروتئین داشته باشید

گرم پروتئین 25تا 20از آنجایی که شما باید 
مصرف کنید، پس باید ( whey )آب پنیر

گرم 40یا 30به آن را دو برابرکنید، شاید
برسانید، با مصرف پروتئین هاي گیاهی مانند 
برنج، نخود و سویا، که هنوز هم از گزینه هاي 

حتی بهتراست پروتئین . پروتئین استثنایی هستند
هاي حیوانی و گیاهی را با هم مخلوط کنید، با 
این وصف شما فواید گیاهان را هم دریافت می 

اد معدنی است، کنید نه فقط ویتامین ها و مو
بلکه ترکیبات گیاهی سالم را هم مصرف می 

.کنید

نکته

کافیمقداربهبایدوزن،کاهشدرعضالنیبافتکاهشازجلوگیريبراي

.کنیدمصرفحبوباتوگوشتانواعلبنیات،،مرغتخممانندکیفیتباپروتئین



حرکت بدنسازي براي تناسب اندام کل بدن9

وزیبااندامبهیابیدستبرايتنیسالزم
اگرالبتهبروید،باشگاهبه"حتماکردنورزش
خیلیبگذاریدوقتموضوعاینبرايبتوانید

راباشگاهدرورزشفرصتاگرامااست،عالی
حرکتچندبامنزلدرتوانیدمیندارید،

نگرانیودهیدورزشرابدنتمامبدنسازي
ورزشعلممطلباینرد. باشیدنداشتهآنبابت

باالتنهبرايرااندامتناسبوبدنسازيحرکت9
.دهیدمیآموزشتنهپایینو

عقبلگد به

باسنوهمسترینگ: هدفعضالت

بگیریدقرارزمینرويپاودستچهارحالتبه
یکدیگرباموازيراهادستمچکهنحويبه

باسنزیرهازانوودهیدقرارهاشانهزیردر
. باشد

چپزانويومنقبضراشکمیعضالتسپس
سقفظرفبهرانتاراچپپايکنید،خمرا

. باشدزمینباموازيکهآنجاییتاآوریدباال
.گردیدبازشروعحالتبهسپس

تکرارپاهربرايمرتبه20تا15راحرکتاین
.کنید

باسنپل

رانوباسنعضالت: هدفعضالت

کفوکنیدخمرازانوهابکشید،درازپشتبه
بهرونیزهادستکف. باشدزمینرويپاها

عضالت. بگیرندقراربدنطرفیندروپایین
فشاروسیلهبهراباسنوکنیدمنقبضراشکم
ایندرثانیه10تا5براي. بیاوریدباالهاپاشنه

شروعموقعیتبهآرامیبهوبمانیدوضعیت
.کنیدتکراربار10تا5. برگردید

پابردنعقببهرو

وهمسترینگباسن،عضالت: هدفعضالت
ران

صافوبگیریدتاندستباراصندلیپشت
. ببریدعقبسمتبهراچپپايحاالبایستید،
ایندرکند،اشارهزمینبهبایدپايانگشتان
. کنیدکوتاهمکثیکوضعیت

. کنیدنگاهجلوبهوداریدنگهصافراپشت
حرکتاین. بیاوریدپایینراپايآرامیبهسپس



تغییرراپاسپسوتکرارکنیدبار30تا20را
.دهید

پهلوازپاآوردنباال

رانوباسنعضالت: هدفعضالت

پايآرامیبهوکنیدمنقبضراشکمعضالت
. کنیدبلندتوانید،میکهارتفاعیتاراراست
شروعوضعیتبهراپاآرامیبهوکنیدمکث

هربرايبار30تا20راحرکتاین. برگردانید
.دهیدانجامپا

پاودستآوردنباال

باسنودستشکم،عضالت: هدفعضالت

شکمعضالتبگیرید،قرارزانوهاودستروي
راچپپايوراستدستوکنیدمنقبضرا

. بکشیدعقبوجلوسمتبهمستقیم

بهسپسوکنیدمکثثانیه3وضعیتایندر
راحرکتاین. برگردیداولیهحالتبهآرامی

.کنیدتکراربار10بدنازطرفهربراي

چکشیبازوجلو

ساعدوبازوعضالت: هدفعضالت

. بگیریددستدررادمبلوبنشینیدصندلیروي
ازپسبیاورید،باالراهادستآرامیبهسپس
برگردید،اولموقعیتبهکوتاهخیلیمکثیک
تکرار12باست3دستهربرايراحرکتاین

.دهیدانجام

بککیکبازوپشت

پشت( سربازوییسهعضالت: هدفعضالت
)بازو

رويراراستدستوشویدخمصندلیجلو
.دهیدقرارآنبله

ازرادستسپسبگیرد،چپدستدررادمبل
باالنیزراهشانوخمدرجه90زاویهتاآرنج

زمینبرعموددستبایدوضعیتایندرآورید،
بهرورادستوکنیدبازراآرنجسپسباشد،
شروعموقعیتبهآرامیبهوببریدعقب

تا10دستهربرايراحرکتاینبرگردید،
.کنیدتکراربار15

)دیواررويسوئديشنا( دیوارآپپوش

شکم،و،بازسینه،عضالت: هدفعضالت
هاشانهوپشت

بهپاهابگیرید،فاصلهدیوارازقدمیکحدود
ازبیشترکمیراهادستوبازشانهعرضاندازه
دهیدقراردیواررويوکنیدبازشانهعرض
نزدیکدیواربهراسینهوخمهاآرنجسپس
راحرکتاینبرگردید،اولموقعیتبهوکنید

.کنیدتکراربار15تا10

پهلوازدستآوردنباال

شانهعضالت: هدفعضالت

چپدستوبکشیددرازتصویرمطابقپهلوبه
بگیرید،دستدررادمبلدهید،قرارسرزیررا

دهید،حرکتباالبهروصافرادستسپس
انجامدستهربرايبار 15تا10راحرکتاین

.دهید



شتر است؟آیا واقعا وزن عضله از وزن چربی بی

اگر یک برنامه تمرینی را شروع کردید و دیدید 
، بدانید که )یا باالترهم رفته( تان تغییري نکرده وزن

هم تمرینات هوازي و هم تمرینات . تنها نیستید
ها توانند عضله سازي کرده و از چربیاستقامتی می

تان همانی است که بود، کم کنند، بنابراین اگر وزن
یست که تمام تمرینات و تالش شما معنیش این ن

تواند چگالی بسیار عضله می. درحال هدر رفتن است
بیشتري از چربی داشته باشد، یعنی نسبت به همان 

بنابراین . گیردتوده از چربی، حجم کمتري را می
شوید اما که از نظر ظاهري الغرتر میدلیل این

تان کاهش چشمگیري نداشته است، همین وزن
.باشدمی

واقعیت پشت یک باور

گویند وزن عضله از چربی اید که میتا به حال شنیده
به عنوان مثال یک پوند عضله سنگین تر از یک پوند 

یک پوند، یک پوند ! چربی بیشتر است؟ اشتباه است
است، اما چون یک پوند چربی، چهار برابر بیشتر از 

اي حجم دارد، امکان دارد خودتان را بافت عضله
ش اندام تر احساس کنید و ببینید، حتی اگر وزن خو
.تان همان باقی مانده باشدبدن

تان همان البته این احتمال هم وجود دارد که وزن
این حالت بیشتر در . تر به نظر برسیدباشد اما چاق

شود، چون عضله به افراد سنین باالتر مشاهده می
ه آسیب هاي عضلرود و سلولمرور زمان تحلیل می

دیده با سرعت بسیار کمتري نسبت به دوران جوانی 
زند؛ تان نمیشما گولذهن. شوندترمیم می
تر روزها کوتاهاین"تان ممکن است واقعامادربزرگ
عالوه بر این اگر در دوران طالیی جوانی ! شده باشد

فعالیت بدنی کمی داشته باشیم، نسبت عضله به چربی 
.شودتر میبا باال رفتن سن، کم

تواند عاملی مؤثر در بروز چربی زیاد در بدن می
هاي جدي مانند سکته مغزي، بیماري عروق بیماري

هرچند تعیین مقدار ایده . کرونر قلب و دیابت باشد
آل چربی براي هر فرد کار دشواري است، اما چربی 

تواند عواقب بدي داشته باشد، مانند بسیار کم هم می
قبول نیاز بدن هم به عضله و . ر زناناختالل باروري د

هم به چربی، براي حفظ سالمت عمومی و داشتن 
.سبک زندگی فعال و سالم مهم است

ترازو را کنار بگذارید

هرچند ممکن است بعد از شروع یک برنامه تمرینی 
منظم عدد واقعی وزن نوسان نداشته باشد، اما نسبت 

بهتر و عضله به چربی ممکن است به خاطر سالمت 
بنابراین بعد از صرف . بهبود تناسب کلی افزایش یابد

زمان براي تمرین همراه با تردمیل یا پیگیري وزن، 
تان در مسیر درستی نیفتاده، خاطر اینکه وزنصرفا به

شاید وقت آن . درست از تالش و تمرین برندارید
باشد که ترازو را کنار بگذارید و درعوض نتایج را با 

.در آیینه به خود می اندازید، برآورد کنیدنگاهی که 

یک کیلو عضله نسبت به یک کیلو چربی 
تابولیسم هم حجم کمتري دارد و هم اینکه م

بدن را نیز بیشتر می کند، هر چه عضله بدن 
بیشتر باشد، بدن متابولیسم بیشتري خواهد 

.داشت
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