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سالمت

حرکت دراز و نشست مشهورترین حرکت برای عضالت 
شکم است اما بر خالف تصور مردم، کمکی به کاهش 

چربی های شکم نمی کند

می شود گفت باریک ش�دن کمر آرزوی اکثر خانم ها و البته 
آقایان اس�ت. اینکه دو طرف پهلوها پر از چربی اضافه باش�د 
چندان زیبا نیست. البته آب کردن این چربی ها غیرممکن نیست اما 
کار چندان ساده ای هم نیست. برای آب کردن چربی پهلوها باید اراده 
کنید و با گنجاندن مواد غذایی مناسب در برنامه غذایی به اضافه ورزش 

منظم به آب کردن چربی های این منطقه امیدوار باشید

چرا دراز و نشست 
شــکم  را 

الغر نمی کند؟ 

چرا کمکی نمی کند؟
بسیاری از افراد به دنبال این هستند که چربی را در نقاط  مشخصی از بدن مانند شکم 
کاهش دهند. تعداد کس��انی که تصور می کنند، انجام حرکت دراز و نشست باعث 
کم شدن چربی در ناحیه شکم می شود، کم نیست. باید توجه داشت، از نظر علمی 
و با توجه به روش های صحیح کاهش وزن و چربی بدن در نقاط ویژه آن مانند شکم 
امکان پذیر نیست و در واقع تالش برای کاهش موضعی چربی بی حاصل است. چون 
هنگام ورزش انرژی مورد نیاز منحصراً از ذخایر چربی عضالت فعال تأمین نمی شود، 
بلکه از سراسر بدن تهیه می شود، بنابراین تمرین روی گروه عضالنی خاص ممکن 
است باعث افزایش حجم عضالنی و  همچنین قدرت آن گروه عضالنی شود، ولی چربی 

بدن از تمام نقاط بدن کاهش می یابد.
باور به اینکه امکان کاهش چربی به صورت موضوعی امکان پذیر اس��ت مربوط به 
تحقیقی است که در سال ۱۸۹۵ انجام شده اس��ت. این پژوهش برای اولین بار اّدعا 
کرد که چربی در مناطقی که عضله فّعال است، به صورت موضعی کاهش می یابد، اما 
پس از آن تحقیقات دیگری صورت گرفت که خالف آن را اثبات کرد، یعنی بر اساس 
تحقیقاتی که روی آزمودنی ها انجام ش��ده کاهش چربی چندانی در نتیجه انجام 

حرکت دراز و نشست در شکم مشاهده نشده است.

فواید تقویت میان تنه
فواید این تمرینات برای سالمتی انکار نشدنی است. تمرینات مربوط به شکم، اندام 
را زیباتر کرده و اعتماد به نفس را باال می برند، همچنین تعادل و هماهنگی را بهتر 
می کنند، ضمناً برای سالمت ستون فقرات هم مفیدند. عضالت شکمی شما مانند 
لنگری برای تمام بدن تان هستند، به همین دلیل ورزش دادن میان تنه از اهمیت 
خاصی برخوردار می باشد. اما اگر هدف شما داشتن اندامی مانند تصویر روی جلد 

مجله هاست، باید تغییراتی در سبک زندگی تان ایجاد کنید.

برای چربی سوزی، به تمرینات هوازی نیاز دارید
روشن اس��ت که فعالیت های هوازی فراگیر، برای کاهش وزن اصل اساسی است و 
حقیقتی است که باید با آن روبرو شوید. تمرینات روزانه شکم، به شما کمک می کند، 
فیبرهای عضالنی میان تنه تان را تقویت کنید، اما نمی تواند الیه چربی شکم تان را آب 
کند. اگر درحال حاضر، اصرار به کاهش وزن دارید، باید تمرینات تقویت میان تنه تان 
را با میزان الزمی از تمرینات هوازی همراه نمایید. دست کم ۱۵۰ دقیقه فعالیت هوازی 

در هفته داشته باشید تا تالش های شما برای کاهش وزن نتیجه داشته باشد.

داشتن تغذیه سالم
اگر تغذیه درست و سالم همراه با برنامه ورزشی جامع نداشته باشید، نمی توانید به 
نتایج دلخواه تان برسید. شاید اشکالی نداشته باشد گاهی چیزبرگر یا برشی از پیتزا 
بخورید، اما مهم است که روزانه حداقل ۵ وعده میوه جات و سبزیجات مصرف کنید 
و همچنین به میزان الزم پروتئین س��الم به بدن تان برسانید. منابع سالم پروتئین 
شامل س��ینه مرغ، گوشت کم چرب گوس��اله و غذاهای دریایی می شود همچنین 
توصیه می شود نسبت به میزان غذاهایی که می خورید دقیق باشید. البته الزم نیست 
کالری ها را بشمارید، بلکه مهم است که یادتان باشد برای کاهش وزن باید روند مصرف 
کالری تان نزولی باشد. خوردن تقریباً ۳۵۰۰ کالری در هفته، یا هر روز ۵۰۰ کالری 

کمتر دریافت کردن، یعنی کم کردن نیم کیلو طی یک دوره هفت روزه.

نکته آخر
دراز و نشست به کاهش وزن شما کمکی نخواهد کرد، اما به این معنا نیست که رهایش 
کنید. عضالت شکمی شما، از هر بخش بدن تان حمایت می کنند، مانند ستون فقرات. 
یعنی تقویت میان تنه، جزء اساسی و ضروری تمام برنامه های تمرینی می باشد. تغذیه 
سالم همراه با فعالیت های هوازی، بخشی از این برنامه اصالحی شما است. شاید این 
نکات ساده و سطحی به نظر برسند اما مهم است که بدانید محدودکردن خودتان به 
یک تمرین مثل دراز ونشست، و مدام درهم فشردن میان تنه و شکم، شما را به نتایجی 

که مدنظرتان است نمی رساند.
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کربوهیدرات ه�ا نق�ش بزرگ�ی در 
کمک به پمپاژ خ�ون در تمرین بازی 
می کنن�د و دم عضالنی خوب�ی به وجود 
می آورند و همچنی�ن در کمک ب�ه ریکاوری 
بعد از تمرین و بازس�ازی ذخایر گلیکوژن هم 

مؤثرند.
همه ما م�ی دانیم ک�ه کربوهی�درات خوب و 
کربوهیدرات بد داریم و البته کربوهیدرات های 
بد حتی می توانند در برخی اوقات خاص مفید 

باشند از جمله بالفاصله بعد از تمرین.

کربوهیدرات ه��ا دارای ضری��ب گالیس��میک باال 
)زودهضم( به ط��ور نرمال باید م��ورد اجتناب قرار 
بگیرند، اما بعد از تمرین انتخاب های عالی به حساب 

می آیند.
آی��ا کربوهی��درات باع��ث چاق��ی می ش��ود؟ اگر 
کربوهی��درات زیاد بخورید و بیش��تر ه��م از نوع با 
تخریب گالیسمیک باالی آن خورده باشید، پاسخ 

سوال یک »بله« بزرگ است.
اما به نظرم کربوهیدرات ها دشمن نیستند؛ در حالی 
که بعضی ها در دنیای تغذیه چنین اعتقادی درباره 

کربوهیدرات ها دارند. 
در حالت کلی بهترین انتخاب ه��ای کربوهیدراتی 
ان��واع مرکب آن از جمله جودوس��ر، س��یب زمینی 
شیرین، س��یب زمینی پخته و برنج هستند. گرچه 
درباره ضریب گالیسمیک )GI( زیاد گفته ایم اما به 
اندازه ای که خیلی  ها باورش دارند، موضوع روشن و 

مشخصی نیست.
GI یک غذای عددی است که نشان می دهد وقتی 
آن غذا به تنهایی خورده می ش��ود چه تأثیری روی 
ترش��ح انس��ولین دارد، که خیلی از ما به ندرت این 

غذاها را جداگانه و تنها مصرف می کنیم.
در عوض م��ا کربوهیدرات را همیش��ه در ترکیب با 
پروتئین می خوری��م که این باعث سرکوب ش��دن 

واکنش انسولین می شود. 
 )glycemic load( نکته مهم تر بار گالیس��میک
اس��ت یعنی اثری که کل یک وعده غ��ذا روی قند 

خون دارد.
ان��واع کربوهیدراتی ک��ه باید اجتناب ش��وند مثل 
ش��یرینی جات، میان وعده های��ی مث��ل چیپ��س، 

کیک ها، ماکارونی و نان های سفید هستند.
اگر از جمله افرادی هس��تید که به راحتی بدن تان 
چربی اضافه می کند الزم است که تا حداکثر ممکن 
از ای��ن غذاه��ا دور بمانی��د و حت��ی در دوره حجم 
نیز طرف آنها نروی��د، اما از طرفی اگ��ر اکتومورف 
هستید و سخت وزن اضافه می کنید منابع پرچگالی 
کربوهیدرات مثل ماکارونی و پاستا می توانند کمک 

کنند تا وزن مرغوب اضافه کنید.
میوه ها برای دوره حجم عالی هس��تند. آنها سرشار 

از ویتامی��ن و مینرال هس��تند و می توانند عملکرد 
غده تیروئید را بهبود دهند و برای بازس��ازی ذخایر 

گلیکوژن عضالت مفید هستند.
انواع خوب ب��رای وعده بع��د از تمری��ن عبارتند از 

مرکبات، موز و آناناس.
اینها می توانند کالری اضافی تأمین کنند و در ضمن 
طعم فوق العاده ای هم دارن��د. وقتی که همراه دیگر 
وعده های غذایی میوه می خورید باید س��راغ منابع 
دارای ضریب GI پائین آن باش��ید یعنی میوه هایی 

مثل سیب، تمشک و ذخال اخته.
در مصرف کربوهیدرات همیش��ه باید حواس تان به 
اضافات و ادویه جات باشد. بین یک عدد سیب زمینی 
پخته ساده و یک سیب زمینی پوره که کلی خامه و 

کره دارد فرق بسیار زیادی وجود دارد.

الگوی مصرف 
چربی و کربوهیدرات در دوره حجم 

هنی رامبد در این مقاله نگاهی به مصرف چربی و کربوهیدرات ها در 
دوره حجم دارد و به صراحت بیان می کند که به کربوهیدرات ها اعتقاد دارد 
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اینجا دو برنامه تمرینی پالیومتریک برای 
رسیدن به سایز عضالنی چشم نواز داریم. 

این برنامه را کسی تنظیم کرده که مربی 
بسیاری از قهرمانان نامدار جهان است

مترجم :
سامان صمیمیان

 سریــع تر
 قـــوی تر

بــــزرگتر
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 آیا یک ورزش��کار رش��ته بدنس��ازی، می تواند 
با خارج ش��دن از قلمرو پرس ها، اس��کوات ها و 
حرکات پارویی، پیشرفتی داشته باشد؟ کاماًل! 
این پاس��خ داس��تین کرکفنر، مربی تمرینات 
قدرت��ی و بدنس��ازی MMA اس��ت. کرکفنر 
تعدادی از ورزشکاران س��طح باالی رشته های 
رزم��ی و بوکس را تمری��ن می ده��د، از جمله 
 ،UFC شرکت کننده س��بک وزن رقابت های
ادگار گارس��یا و کولین گاس��تلوم، قهرمان 13 
دوره رقابت های دفاع شخصی آمریکای شمالی 
و قهرمان جهان در رش��ته جوجیستو در سال 
2014، کوین نیکاس��یو، و قهرمان چهار دوره 
رقابت های بوک��س آمریکا، ویکت��ور آریوال. او 
مزایای بالقوه ای را کسب کرده در نتیجه ترکیب 
ش��یوه های مختلف تمری��ن برای ب��ه حداکثر 
رس��اندن توان، کارای��ی و آنچه اغلب ش��ما در 
جستجوی آن هس��تید؛ یعنی س��ایز عضالنی 

چشم نواز!
کرکنفر می گوید: »ب��رای اینکه از قدرت، توان، 
ثب��ات، و نیروی حاص��ل در نتیج��ه تمرین در 
سالن وزنه، بتوانید استفاده بهینه داشته باشید، 
باید بتوانید تمام این خصوصیات را به آنچه در 
دنیای واقعی انجام می دهی��د، منتقل کنید.« 
و ادامه می دهد: »تمرینات پالیومتریک پاس��خ 
این مس��أله اس��ت.« حرکاتی که به یک عضله 
ام��کان می دهد ب��ه حداکث��ر قدرت خ��ود در 
کوتاه ترین زمان ممکن دس��ت یاب��د. کرکنفر 
می گوید: »کاربرد مناس��ب و صحیح تمرینات 
پالیومتری��ک به اجتن��اب از آس��یب دیدگی و 
 کمک به تولی��د، کنترل و کاه��ش نیرو کمک 

خواهد کرد.« 
کرکنفر، دو برنامه تمرین را برایتان تنظیم کرده 
که می تواند به صورت هفتگی در کناری الگوی 
تمرین سنتی شما مورد اس��تفاده قرار گیرد. او 
توصیه می کند برنامه با ش��دت متوس��ط را دو 
بار در هفته برای دو هفته انجام دهید، س��پس 
جلسه تمرین شدیدی را با ش��روع هفته سوم، 
اضافه کنید و هر یک از آنها را هر هفت روز یکبار 
اجرا کنید، با حداقل 48 س��اعت فاصله بین هر 

دو جلسه. 
برنامه اول: شدت متوسط 

اسکوات جهش��ی 3 س��ت با تکرارهای 6 تا 10 
تایی 

جهش به طرفین 3 س��ت با تکرارهای 6 تا 10 
تایی

پرش عمودی با جمع کردن پاها به داخل سینه 
3 ست با تکرارهای 8 تا 10 تایی

تاب دادن توپ طبی بین پاها و پرتاب به جلو 3 
ست با تکرارهای 8 تا 10 تایی

سقوط به حالت شنا سوئدی )در حالت زانو زده( 
3 ست با تکرارهای 6 تا 10 تایی

)*( بین س��ت های خود دو دقیقه اس��تراحت 
کنید. 

 برنامه دوم: شدت باال 
پرش عمودی با جمع کردن پاها به داخل سینه 

3 ست با تکرارهای 8 تا 10 تایی
جهش متناوب به جلو 3 س��ت با تکرارهای 8 تا 

10 تایی
پرش عمودی با جمع کردن پاها به سمت جلو 3 

ست با تکرارهای 8 تا 10 تایی
چرخش روس��ی با پرتاب توپ طبی 3 س��ت با 

تکرارهای 8 تا 10 تایی
تاب دادن دمبل 3 س��ت با تکراره��ای 8 تا 10 

تایی
)*( بین هر ست، دو دقیقه استراحت کنید.

شرح حرکات: 
از توضیحات پیش رو استفاده کنید برای درک 

بهتر حرکات ذکر شده در برنامه.

اسکوات جهشی 
از حالت ایس��تاده، ب��ه حالت اس��کوات عمیق 
پایین روید، سپس با قدرت به باال جهش کنید. 
همزمان با فرود و تم��اس پاها با زمین به آرامی 
زانوهای خود را خم کنید تا فرود نرمی داش��ته 

باشید. 
 

جهش به طرفین 
مخروط��ی را روی زمین قرار دهی��د، کنار آن 
ایس��تاده و از جانب از روی مخروط به س��مت 
مقابل جهش کنید، همزمان ب��ا فرود و تماس 
با زمین به آرامی زانوهای را خم کنید به حالت 
اسکوات نیمه پایین روید قبل از اینکه جهشی به 
سمت مقابل و نقطه شروع انجام دهید. به تناوب 
این روند را ادام��ه دهید تا کامل ش��دن تعداد 

تکرارهای ذکر شده. 

پرش عمودی با جمع کردن پاها به 
داخل سینه

از حالت ایستاده، به باال جهش کنید و زانوهای 
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و دمبل را ب��ا هر دو دس��ت در جلو پ��ای خود نگه 
دارید. در حالی که دمبل ه��ا را بین پاهای خود نگه 
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باشد و دمبل به سطح ش��انه شما برسد. در حرکتی 
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دمبل برای اجرای تکرار بعدی به پایین بازگردد. 
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با این تمرین کوتاه به بهترین تناسب اندام در طول زندگیتان برسید
مترجم:

امیرپیروززاده

تمرین بدنسازی

 عضله سازی بیشتر 
در کمترین زمان

اگر خیلی مشغله دارید و باید دنبال زمان خاصی بگردید و یا اینکه از تمرین های تکراری و برنامه های باشگاه خسته شده اید این برنامه فقط دو بار در طول هفته و هر بار 
کمتر از یک ساعت اجرا می شود. در نتیجه شما متوجه می شوید که با صرف زمان کم هم می شود بدن خود را تغییر داد.
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1-اسکواتگابلت
6ستبا4تکرار

یک دمبل یا کتل بل را زیر چانه با هر دو دس��ت 
نگه دارید. پاه��ا به اندازه عرض ش��انه بازو نوک 
انگشتان پا کمی به سمت بیرون باشد. یک نفس 
عمیق بکشید و مفصل لگن را به سمت عقب خم 
کنید، تا جایی که می توانید بدن را پائین ببرید. 
گودی کمر را حفظ کنید. )در حالی که به سمت 
پائین می روید قفس��ه س��ینه باال و روبرو را نگاه 

کنید(
اس��کوات گابلت یک��ی از مطمئن ترین حرکات 
اسکوات می باشد و مناسب برای مبتدی ها. چون 
وزنه ای که توسط شما نگهداری شده، مانند وزنه 
تعادل عمل می کند و اجازه می دهد که اسکوات 
بهتر و عمیق تری انجام دهید و عضله های سرینی 
و همسترینگ را بهتر فعال می کند و تعادل را از 

دست نمی دهید )باالنس بهتری دارید(.

2-زیربغلدمبلتکخم
روی نیمکت توس��ط یک پا زانو بزنید و دس��ت 
همان س��مت را به عنوان کم��ک روی نیمکت 
بگذارید. دمبل را به دست آزاد بگیرید و به سمت 

باال بیاورید.
)چگونگی عملکرد(: اگر ش��ما س��وال کنید که 
کمترین تمرینی که دارای نتیجه ای بهتر اس��ت 
چیس��ت؟ ما به ش��ما این تمرین��ات را معرفی 

می کنیم:
تعداد این تمرینات 5 حرکت است ولی در واقع 

کل بدن را تمرین می دهد. 
شما فقط دو دوره تکرار و تمرین را باید به خاطر 

بسپارید: 6 ست 4 تایی و 3 ست 8 تایی
ه��ر دو ب��ه 24 تکرار کلی می رس��ند ک��ه برای 
عضله س��ازی و قدرت آن هم با تأیید گسترده و 

وسیع عالی به نظر می رسد.
ست های 4 تایی قدرت و ست های 8 تایی افزایش 
س��ایز و عضله را هدف قرار می دهند. تمرین ها را 
دوره ای تغییر دهید تا بدن ت��ان به آن عادت نکند. 
تمرینات شما بیش��تر از 45 دقیقه طول نخواهد 
کشید. راهنمایی: تمرین ها را دو بار در هفته و هر بار 

ترتیب شان را تغییر دهید )تعداد ست ها و تکرارها(
اولین ب��اری که ای��ن برنامه را انج��ام می دهید 
همانطور که نوش��ته ش��ده انجام دهید. تمرین 
بعدی تعداد س��ت و تکرار را ع��وض کنید. مثاًل 
تمرینی که سری اول 6 ست 4 تایی انجام دادید 
این بار 3 ست 8 تایی انجام دهید. بین هر جلسه 

3 روز استراحت داشته باشید.

3-ددلیفترومانیاییبادمبل6ست
با4تکرار

دمبل ها را جلوی پاها نگه دارید و پاها را به عرض شانه 
باز کنید. نفس عمیق بکشید و از مفصل لگن به عقب 
خم شوید. اگر احتیاج بود زانوها را خم کنید و پائین 
رفتن را تا جایی ادامه دهید که فکر می کنید گودی 
کمر را از دست می دهید. عضله های سرینی را جمع 

کرده و به حالت اول برگردید.
»وقت��ی در حال پائین رفتن هس��تید تص��ور کنید 
که می خواهید نش��یمن گاه به دیوار پشت سر شما 
برخورد کند، این کار کمر شما را در حالت امنی قرار 

می دهد«.

5-پالنک3ستتکرارتاناتوانی
به حالت شنا سوئدی درآمده و ساعد را روی زمین گذاشته، عضله های شکم را منقبض کرده و بدن 

را در یک خط راست نگه دارید.
4-پرسسینه
بادمبل3ست

تکرار8تایی
بر روی یک نیمکت 
بخوابید، هر دو دمبل 
را در دست ها گرفته 
و ب��ه ان��دازه عرض 
ش��انه نگ��ه دارید و 
سپس آنها را تا باالی 

سینه بیاورید.
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تمرین بدنسازی

حرکت »ُکشنده« یک تمرین است که برای به کارگیری 
کل اعضای بدن طراحی ش�ده. این حرکت به س�ختی 
اسمش اس�ت و چهار حرکت مختلف را دریکی ترکیب 

می کند.
این حرکت شامل یک بِرپی، پاور کلین، اسکوات از جلو 
و پرس سرشانه اس�ت. حرکت ُکشنده از عضالت میان 
تنه، پشت، پاها و سرشانه شما کار می کشد و در همین 
حال هم قلب شما را به تپش بیشتر، عضالت را به رشد و 

چربی هایتان را به سوختن وادار می کند.

آیا برای اجرای حرکتی با این نام 
آماده اید؟ این تمرین سخت تر از آن 

چیزی است که تصور می کنید

تمریــن 
ُکشنـــده

روش اجرا 
1 یک هالتر در دست بگیرید ) یا همین طور 
که در اینجا مشاهده می کنید، می توانید از 
یک ُکنده هم استفاده کنید. ( به پایین خم 
شوید و یک برپی اجرا کنید - برای این کار ، 
پاها را با یک پرش به عقب ببرید تا در حالتی 
مثل شنا قرار بگیرید و سپس به موقعیت 

قبلی برگردید.

2- همچنان با نگه داشتن هالتر، حرکت 
پاور کلین را اجرا کنید و ب�رای اجرای این 
حرکت، هالتر را به باال بکشید و در جلوی 

شانه ها نگه دارید.

3- از اینجا یک اسکوات از جلوی عمیق 
با هالتر انجام دهید.

4 درراه باال آمدن از اس�کوات، حرکت را 
مستقیماً به یک پرس سرشانه تبدیل کنید، 
دس�ت هایتان را برای لحظه ای در باال قفل 

کنید و هالتر را به زمین برگردانید.
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برای یادگرفتن از تمرینات یک مس��ترالمپیا نیازی 
نیس��ت که خودتان هم یک مسترالمپیا شوید! کافی 
است با دقت تمرینات حرفه ای را بررسی کنید و نکات 
مهم را بردارید. هنی رامبد برای اینکه ش��ما بتوانید 
المپیایی تمرین کنید نکاتی برای هر گروه عضالنی ارائه 
داده است.چه با هدف شرکت در یک مسابقه منطقه ای 
تمرین می کنید چه با هدف ایجاد تغییر در شکل بدن و 
یا هر دلیل شخصی فرقی ندارد حقایقی وجود دارد که 

برای همه کاربرد یکسانی دارد.
من و فیل هیث هر دو به نکات ریز و ظریف اعتقاد داریم 
مثل اندکی تغییر دادن حال��ت پا در حرکت پا اصالح 
ظریف دامنه حرکت و یا اصالحات کوچک در تقسیم 
عضالت و این نکات به اندازه ست های اصلی تمرین با 
حرکات بزرگ مهم و مؤثر به حساب می آیند. اطمینان 
حاصل کنید ک��ه در تمرین روی حرکات اساس��ی و 
آزمایشی پس داده مثل اسکوات، پرس ها، زیربغل های 
وزنه آزاد و... تمرکز دارید اما الزم اس��ت برخی نکات 
ظریف را بلد باش��یم که من و فیل هیث طی سال ها 
تجربه آنها را جمع آوری کردیم و هر کدام شان می تواند 
تمرینات ش��ما را وارد بع��د جدیدی کن��د و به طبع 

فیزیک تان را به مرحله جدیدی از توسعه می رساند.

نکات المپیای شکم
حرکت شکم خلبانی با اینکه ش��اید به نظرتان صرفاً 
باال و پائین بردن پاها باشد، اما نکته مهم این است که 
حین اجرای حرکت باید سعی کنید لگن را به طرف باال 
چرخش دهید تا عضالت شکم در هر تکرار منقبض 

شوند.
چنانچه صرفاً پاها را باال و پائین کنید و لگن به جلو و باال 

چرخش نکند انقباض شکم کامل نمی شود.

نکات المپیایی جلوی سرشانه
فیل هیث نشر از جلو ایستاده و نشر از جلو خوابیده را با 
هم به صورت تناوبی در جلسات تمرین جابجا می کند. 
مدل خوابیده را به صورت س��ینه به س��ینه روی میز 
باالسینه اجرا می کند که هم هالتر و هم دمبل در این 

مدل قابل استفاده است.

نکات المپیایی زیربغل
زیربغل قایقی یکی از حرکات همیش��گی در تمرین 
فیل است که به صورت تناوبی دستگیره این حرکت را 
عوض می کند تا مطمئن شود عضالت زیربغل از زوایای 

مختلفی درگیر می شوند.

نکات المپیایی ران و نشیمن گاه
هاک پا دس��تگاه یکی دیگر از حرکات مهم است. ما 
در این حرکت پائین تر از موازی ش��دن ران ها با زمین 
می رویم تا نقطه اتصال عضالت پشت پا و نشیمن گاه 

به خوبی درگیر شود.
البته اگر افراطی پائین بروید ب��ه کمر لطمه خواهید 
زد. در این حرکت حالت قراردهی انگشتان پا را نیز به 

صورت تناوبی در حاالت صاف و نوک پاها متمایل به 
بیرون تغییر می دهیم.

نکات المپیایی ران
جلوپا دستگاه برای پیش خسته کردن عضالت ران عالی 
است. بنابراین فیل هیث تمرین ران را با این آیتم شروع 
می کند اما نباید در بخش باال زانو کامل صاف شود و سه 
چهارم باالیی حرکت کافی است با این تکنیک فشار از 

روی کشکک کم می شود.

نکات المپیایی در تمرین با هنی رامبد
مربی دو قهرمان بزرگ مسترالمپیا یعنی فیل هیث و جرمی بوندیا 

در این مقاله از چند نکته تمرین مهم صحبت می کند



9شنبه  17 خرداد ماه  1399   سال سی و دوم ، شماره 1571

27 No 1419
Feb 2016

برای یادگرفتن از تمرینات یک مس��ترالمپیا نیازی 
نیس��ت که خودتان هم یک مسترالمپیا شوید! کافی 
است با دقت تمرینات حرفه ای را بررسی کنید و نکات 
مهم را بردارید. هنی رامبد برای اینکه ش��ما بتوانید 
المپیایی تمرین کنید نکاتی برای هر گروه عضالنی ارائه 
داده است.چه با هدف شرکت در یک مسابقه منطقه ای 
تمرین می کنید چه با هدف ایجاد تغییر در شکل بدن و 
یا هر دلیل شخصی فرقی ندارد حقایقی وجود دارد که 

برای همه کاربرد یکسانی دارد.
من و فیل هیث هر دو به نکات ریز و ظریف اعتقاد داریم 
مثل اندکی تغییر دادن حال��ت پا در حرکت پا اصالح 
ظریف دامنه حرکت و یا اصالحات کوچک در تقسیم 
عضالت و این نکات به اندازه ست های اصلی تمرین با 
حرکات بزرگ مهم و مؤثر به حساب می آیند. اطمینان 
حاصل کنید ک��ه در تمرین روی حرکات اساس��ی و 
آزمایشی پس داده مثل اسکوات، پرس ها، زیربغل های 
وزنه آزاد و... تمرکز دارید اما الزم اس��ت برخی نکات 
ظریف را بلد باش��یم که من و فیل هیث طی سال ها 
تجربه آنها را جمع آوری کردیم و هر کدام شان می تواند 
تمرینات ش��ما را وارد بع��د جدیدی کن��د و به طبع 

فیزیک تان را به مرحله جدیدی از توسعه می رساند.

نکات المپیای شکم
حرکت شکم خلبانی با اینکه ش��اید به نظرتان صرفاً 
باال و پائین بردن پاها باشد، اما نکته مهم این است که 
حین اجرای حرکت باید سعی کنید لگن را به طرف باال 
چرخش دهید تا عضالت شکم در هر تکرار منقبض 

شوند.
چنانچه صرفاً پاها را باال و پائین کنید و لگن به جلو و باال 

چرخش نکند انقباض شکم کامل نمی شود.

نکات المپیایی جلوی سرشانه
فیل هیث نشر از جلو ایستاده و نشر از جلو خوابیده را با 
هم به صورت تناوبی در جلسات تمرین جابجا می کند. 
مدل خوابیده را به صورت س��ینه به س��ینه روی میز 
باالسینه اجرا می کند که هم هالتر و هم دمبل در این 

مدل قابل استفاده است.

نکات المپیایی زیربغل
زیربغل قایقی یکی از حرکات همیش��گی در تمرین 
فیل است که به صورت تناوبی دستگیره این حرکت را 
عوض می کند تا مطمئن شود عضالت زیربغل از زوایای 

مختلفی درگیر می شوند.

نکات المپیایی ران و نشیمن گاه
هاک پا دس��تگاه یکی دیگر از حرکات مهم است. ما 
در این حرکت پائین تر از موازی ش��دن ران ها با زمین 
می رویم تا نقطه اتصال عضالت پشت پا و نشیمن گاه 

به خوبی درگیر شود.
البته اگر افراطی پائین بروید ب��ه کمر لطمه خواهید 
زد. در این حرکت حالت قراردهی انگشتان پا را نیز به 

صورت تناوبی در حاالت صاف و نوک پاها متمایل به 
بیرون تغییر می دهیم.

نکات المپیایی ران
جلوپا دستگاه برای پیش خسته کردن عضالت ران عالی 
است. بنابراین فیل هیث تمرین ران را با این آیتم شروع 
می کند اما نباید در بخش باال زانو کامل صاف شود و سه 
چهارم باالیی حرکت کافی است با این تکنیک فشار از 
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1- سوپرست ویژه پشت بازو
وقت��ی که تنه��ا تمری��ن می کنی��د یک��ی از حرکاتی 
ک��ه رس��یدن ب��ه ناتوان��ی در آن س��خت می ش��ود 
پش��ت بازو خوابیده اس��ت. ای��ن حرک��ت را به عنوان 
»جمجمه خردکن« هم می شناس��ند. چرا که اگر وزنه 
از دست تان رها شود واقعاً می تواند جمجمه را خرد کند.
اوقاتی که تنها هس��تید و می خواهید به پش��ت بازوها 
فشاری خوب وارد کنید، الزم است حرکتی تک مفصلی 
را با حرکتی چند مفصلی مثل پش��ت بازو پرس سوپر 

کنید.
وقت��ی در حرک��ت اول نزدیک ب��ه ناتوان��ی عضالنی 
ش��دید بالفاصله س��راغ حرکت بعدی بروید و با همان 
وزنه تا رس��یدن به ناتوان��ی پیش بروید. ای��ن یکی از 
سوپرست هایی است که می شود بدون هیچ استراحتی 

انجامش داد.
در این سوپرس��ت از قانون پیش خستگی و سوپرست 
به صورت تلفیقی استفاده شده است. همه اینها یعنی 
تمرین پشت بازو خیلی شدید خواهد شد و عضالت به 

رشد جدیدی تحریک خواهند شد.

2- چند وقت یکبار قب�ل از تمرین مکمل 
پروتئینی می خورید؟

در بحث مصرف پروتئین، بدنسازان تعصب خاصی دارند! 
وقتی صحبت پروتئین باشد قبل و بعد از تمرین به آن 
نیاز دارید و البته که مصرف یک نوشیدنی پروتئینی قبل 

از خواب هم ایده بدی نیست.
خیلی از ورزش��کاران امروزی از اهمیت تغذیه حوالی 
زمان تمرین به خوبی مطلع هس��تند و به مصرف غذا 
در ای��ن س��اعات متعهدند. مص��رف پروتئی��ن همراه 
کربوهی��درات دیرهضم )مث��ل میوه ها( ب��رای قبل از 
تمرین روش مؤثری برای حفظ ک��ردن بدن در حالت 

آنابولیک است.
اگر برای تان ساخت عضله امر مهمی است باید مصرف 
پروتئین ها را جدی بگیرید. در یک نظرخواهی اینترنتی 
جالب نش��ریه »ماس��ل فیتنس« از خوانن��دگان خود 
پرسیده که: »چند وقت یکبار قبل از تمرین یک وعده 
مکمل پروتئین می خورید؟« در پاس��خ به این سواالت 

درصدهای زیر به دست آمده است:
همیشه 33 درصد

هرگز 23 درصد
اکثر اوقات 16 درصد
هر از گاهی 14 درصد

به ندرت 14 درصد

Velocity cage -3 چیست؟
اگر می خواهید توان عضله )قدرت × سرعت( را باال ببرید 
توصیه این است که از حرکات پرتابی مثل پرس سینه 

اسمیت پرتابی استفاده کنید.
پرس سینه پرتابی یعنی در بخش باالی حرکت اجازه 
دهید وزنه از دست ها جدا شود تا به افزایش توان عضله 
کمک کند و این می تواند منجر به افزایش قدرت و حجم 

عضالنی گردد.
متاس��فانه دس��تگاه اس��میت دارای محدودیت هایی 
است که درس��ت همین جا است که وس��یله ای به نام 
Velocity cage به کار می آید. این پایه شکل یک پایه 
قدرتی با میله هالتر متصل به کابل است. سیستم کابل 
متصل به کامپیوتری است که مقدار نیروی تولیدی را 

نمایش می دهد.
دکتر دن چو می گوید: »این پایه به کاربر اجازه می دهد 
حرکات پرتابی اج��را کند و میزان س��رعت حرکت را 
نیز اندازه گی��ری کند و براس��اس آن تمرینات با هدف 

پیشرفت بیشتر طراحی شود«.

4- استرس و ناراحتی قلبی
اگر اس��ترس باعث می ش��ود قلب تان حالتی پیدا کند 
که فکر کنید در حال انفجار اس��ت، احتماالً احس��اس 

درستی می کنید!
محققان از دانشگاه »کالج لندن« طی 12 سال بیش از 
10 هزار شهروند را تحت نظر گرفتند. آنها متوجه شدند 
افراد زیر 50 سال که بیش��تر در معرض استرس بودند 

بیشتر مستعد مشکالت قلبی عروقی بودند.
در واقع پژوهش��گران در ژورنال قلب اروپایی ها اینطور 

معجـون 8 بنـدی دانش
در این مقاله نگاهی داریم به آخرین تحقیقاتی که دانشمندان در گوشه و کنار جهان انجام داده اند

تمرین
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گزارش دادند که افراد کارمند در شغل های استرس دار 
حدود 75 درصد بیش��تر از دیگران در معرض ابتال به 

ناراحتی های قلبی بودند.
دلیلش این است که افراد اس��ترس دار میزان هورمون 
کورتیزول بدن ش��ان باالتر می رود و این تأثیری منفی 
روی سیس��تم اعصاب و غدد درون ریز دارد که تأثیر به 

سزایی در سالمت قلب دارد.
ورزش یکی از بهترین روش های دفع اس��ترس اس��ت 
بنابراین توصیه می کنیم منظم به فعالیت های ورزشی 

بپردازید.

5- یک جلسه پالیومتریک چربی سوز
دنبال یک جلسه تمرین پرش��دت برای چربی سوزی 
هس��تید که نیازمند تردمیل نباش��د؟ به شما استفاده 
از تمری��ن پالیومتریک با حرکت پ��رش روی جعبه را 

توصیه می کنیم.
محققان دانشگاه نبراسکا روی 20  نفر تمرینی شامل 
8 ست 10 تکراری پرش روی جعبه با ارتفاعی نزدیک 
به 75 س��انتی متر را آزمایش کردند و بین س��ت ها 3 

دقیقه اس��تراحت دادند. پرش های پالیومتریک باعث 
افزایش ضربان قلب، مصرف اکسیژن و باالرفتن سطح 
اسید الکتیک می شود. این نوع تمرین می تواند شدت 
تمرین تان را شوک خوبی بدهد و به ویژه تمرین خاصی 
برای پاهاس��ت چون فیبرهای عضالنی کند انقباض را 
بهتر درگیر می کند. بنابراین نوبت بعدی که خواستید 
هوازی کار کنید 8 س��ت 10 تکراری پرش روی جعبه 

را انتخاب کنید.
شک نکنید این جلسه تمرین خیلی بهتر از 30 دقیقه 

تردمیل یا دویدن است.

6� سیستم اولویت دهی
سیستم اولویت دهی یکی از روش های پرطرفدار برای 
عضالت دیررشد اس��ت که می گوید عضله هدف را اول 
تمرین یا اول هفت��ه با اوج انرژی تمری��ن دهید. با این 
روش می توانید س��نگین ترین وزنه ها و باالترین شدت 
را اس��تفاده کنید که برای رش��د و قدرت حیاتی است. 
پژوهش��گران برزیلی مدت 8 هفته مردانی را با تمرین 
دادن عضالت بزرگ )س��ینه- زیربغل- سرش��انه( اول 

تمرین یا عضالت کوچک )بازو( اول تمرین مورد بررسی 
قرار دادند.

آنها گزارش دادند قدرت افراد در حرکاتی که اول برنامه 
انجام می دادند در مقایسه با زمانی که آخر برنامه انجام 

می دادند رشد چشمگیری نشان داده است.
برای اس��تفاده از قانون اولویت ده��ی توصیه می کنیم 
جلوبازو یا پشت بازو را قبل از سینه، زیربغل یا سرشانه 
تمرین دهید، بلکه اگر می خواهید مثاًل به بازوها رشد 
خوبی دهید آنها را یک جلس��ه تنها یا قبل از تمرین پا 

به کار بگیرید.

BCAAS �7 و مبارزه با چربی
 BCAAS آمینواس��یدهای ش��اخه ای ک��ه ب��ه ن��ام
می شناسید به خاطر خواص آنابولیک و تقویت کننده 
ایمنی بدن مش��هور هستند، اما ش��واهدی از دانشگاه 
اویتا در ژاپن نش��ان داده که این آمینوها می توانند به 

جلوگیری از افزایش چربی در بدن کمک کنند.
محققان دانش��گاه مذک��ور آمینوی ایزولوس��ین را به 
محلول آب موش ها که در رژیم بس��یار پرچرب بودند 
اضافه کردند )رژیم آنها 45 درص��د از چربی ها تأمین 
می شود(. جالب است بدانید آنهایی که ایزولیوسین به 
نوشیدنی شان افزوده شده بود 6 درصد چربی کمتری 
اضافه کردند بلکه حجم چربی بدن شان در برخی نواحی 

خاص بدن تقریباً نصف بود.
عالوه بر این انس��ولین اضافی در ب��دن آنها حدود 39 
درصد کمتر بود و سطح تری گلیس��یرید بافت آنها به 
شدت در گروه ایزولوسین پائین تر بود. توصیه می شود 
5 الی 10 گرم آمینو شاخه ای به صبحانه، بالفاصله قبل 
و بالفاصله بعد تمرین اضافه کنی��د و قبل از خواب هم 

یک وعده دریافت کنید.

8� تلویزیون می تواند قاتل شما باشد!
سخت تمرین می کنید، به شدت مشغول کار و فعالیت 
هستید و خیلی هم سخت بازی می کنید. اما اگر بخشی 
از بازی هایی که انجام می دهید از نوع کامپیوتری است 
و تلویزیون تماشا می کنید ممکن است نیاز باشد زمان 

پای تلویزیون نشستن خود را محدود کنید.
استراحت فاکتور مهمی است اما تحقیقاتی از استرالیا 
نشان داده که تماشای تلویزیون می تواند برای سالمتی 

شما مضر باشد.
محققان عادات زندگی بیش از 8800 بزرگسال را رصد 
کردند و به این نتیجه رس��یدند در ازای هر ساعاتی که 
پای تلویزیون صرف می کنید احتمال مرگ ناشی از ابتال 
به سرطان 9 درصد، بیماری های قلبی 18 درصد و دیگر 

عوامل 11 درصد افزایش پیدا می کند.
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1- سوپرست ویژه پشت بازو
وقت��ی که تنه��ا تمری��ن می کنی��د یک��ی از حرکاتی 
ک��ه رس��یدن ب��ه ناتوان��ی در آن س��خت می ش��ود 
پش��ت بازو خوابیده اس��ت. ای��ن حرک��ت را به عنوان 
»جمجمه خردکن« هم می شناس��ند. چرا که اگر وزنه 
از دست تان رها شود واقعاً می تواند جمجمه را خرد کند.
اوقاتی که تنها هس��تید و می خواهید به پش��ت بازوها 
فشاری خوب وارد کنید، الزم است حرکتی تک مفصلی 
را با حرکتی چند مفصلی مثل پش��ت بازو پرس سوپر 

کنید.
وقت��ی در حرک��ت اول نزدیک ب��ه ناتوان��ی عضالنی 
ش��دید بالفاصله س��راغ حرکت بعدی بروید و با همان 
وزنه تا رس��یدن به ناتوان��ی پیش بروید. ای��ن یکی از 
سوپرست هایی است که می شود بدون هیچ استراحتی 

انجامش داد.
در این سوپرس��ت از قانون پیش خستگی و سوپرست 
به صورت تلفیقی استفاده شده است. همه اینها یعنی 
تمرین پشت بازو خیلی شدید خواهد شد و عضالت به 

رشد جدیدی تحریک خواهند شد.

2- چند وقت یکبار قب�ل از تمرین مکمل 
پروتئینی می خورید؟

در بحث مصرف پروتئین، بدنسازان تعصب خاصی دارند! 
وقتی صحبت پروتئین باشد قبل و بعد از تمرین به آن 
نیاز دارید و البته که مصرف یک نوشیدنی پروتئینی قبل 

از خواب هم ایده بدی نیست.
خیلی از ورزش��کاران امروزی از اهمیت تغذیه حوالی 
زمان تمرین به خوبی مطلع هس��تند و به مصرف غذا 
در ای��ن س��اعات متعهدند. مص��رف پروتئی��ن همراه 
کربوهی��درات دیرهضم )مث��ل میوه ها( ب��رای قبل از 
تمرین روش مؤثری برای حفظ ک��ردن بدن در حالت 

آنابولیک است.
اگر برای تان ساخت عضله امر مهمی است باید مصرف 
پروتئین ها را جدی بگیرید. در یک نظرخواهی اینترنتی 
جالب نش��ریه »ماس��ل فیتنس« از خوانن��دگان خود 
پرسیده که: »چند وقت یکبار قبل از تمرین یک وعده 
مکمل پروتئین می خورید؟« در پاس��خ به این سواالت 

درصدهای زیر به دست آمده است:
همیشه 33 درصد

هرگز 23 درصد
اکثر اوقات 16 درصد
هر از گاهی 14 درصد

به ندرت 14 درصد

Velocity cage -3 چیست؟
اگر می خواهید توان عضله )قدرت × سرعت( را باال ببرید 
توصیه این است که از حرکات پرتابی مثل پرس سینه 

اسمیت پرتابی استفاده کنید.
پرس سینه پرتابی یعنی در بخش باالی حرکت اجازه 
دهید وزنه از دست ها جدا شود تا به افزایش توان عضله 
کمک کند و این می تواند منجر به افزایش قدرت و حجم 

عضالنی گردد.
متاس��فانه دس��تگاه اس��میت دارای محدودیت هایی 
است که درس��ت همین جا است که وس��یله ای به نام 
Velocity cage به کار می آید. این پایه شکل یک پایه 
قدرتی با میله هالتر متصل به کابل است. سیستم کابل 
متصل به کامپیوتری است که مقدار نیروی تولیدی را 

نمایش می دهد.
دکتر دن چو می گوید: »این پایه به کاربر اجازه می دهد 
حرکات پرتابی اج��را کند و میزان س��رعت حرکت را 
نیز اندازه گی��ری کند و براس��اس آن تمرینات با هدف 

پیشرفت بیشتر طراحی شود«.

4- استرس و ناراحتی قلبی
اگر اس��ترس باعث می ش��ود قلب تان حالتی پیدا کند 
که فکر کنید در حال انفجار اس��ت، احتماالً احس��اس 

درستی می کنید!
محققان از دانشگاه »کالج لندن« طی 12 سال بیش از 
10 هزار شهروند را تحت نظر گرفتند. آنها متوجه شدند 
افراد زیر 50 سال که بیش��تر در معرض استرس بودند 

بیشتر مستعد مشکالت قلبی عروقی بودند.
در واقع پژوهش��گران در ژورنال قلب اروپایی ها اینطور 

معجـون 8 بنـدی دانش
در این مقاله نگاهی داریم به آخرین تحقیقاتی که دانشمندان در گوشه و کنار جهان انجام داده اند

تمرین
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گزارش دادند که افراد کارمند در شغل های استرس دار 
حدود 75 درصد بیش��تر از دیگران در معرض ابتال به 

ناراحتی های قلبی بودند.
دلیلش این است که افراد اس��ترس دار میزان هورمون 
کورتیزول بدن ش��ان باالتر می رود و این تأثیری منفی 
روی سیس��تم اعصاب و غدد درون ریز دارد که تأثیر به 

سزایی در سالمت قلب دارد.
ورزش یکی از بهترین روش های دفع اس��ترس اس��ت 
بنابراین توصیه می کنیم منظم به فعالیت های ورزشی 

بپردازید.

5- یک جلسه پالیومتریک چربی سوز
دنبال یک جلسه تمرین پرش��دت برای چربی سوزی 
هس��تید که نیازمند تردمیل نباش��د؟ به شما استفاده 
از تمری��ن پالیومتریک با حرکت پ��رش روی جعبه را 

توصیه می کنیم.
محققان دانشگاه نبراسکا روی 20  نفر تمرینی شامل 
8 ست 10 تکراری پرش روی جعبه با ارتفاعی نزدیک 
به 75 س��انتی متر را آزمایش کردند و بین س��ت ها 3 

دقیقه اس��تراحت دادند. پرش های پالیومتریک باعث 
افزایش ضربان قلب، مصرف اکسیژن و باالرفتن سطح 
اسید الکتیک می شود. این نوع تمرین می تواند شدت 
تمرین تان را شوک خوبی بدهد و به ویژه تمرین خاصی 
برای پاهاس��ت چون فیبرهای عضالنی کند انقباض را 
بهتر درگیر می کند. بنابراین نوبت بعدی که خواستید 
هوازی کار کنید 8 س��ت 10 تکراری پرش روی جعبه 

را انتخاب کنید.
شک نکنید این جلسه تمرین خیلی بهتر از 30 دقیقه 

تردمیل یا دویدن است.

6� سیستم اولویت دهی
سیستم اولویت دهی یکی از روش های پرطرفدار برای 
عضالت دیررشد اس��ت که می گوید عضله هدف را اول 
تمرین یا اول هفت��ه با اوج انرژی تمری��ن دهید. با این 
روش می توانید س��نگین ترین وزنه ها و باالترین شدت 
را اس��تفاده کنید که برای رش��د و قدرت حیاتی است. 
پژوهش��گران برزیلی مدت 8 هفته مردانی را با تمرین 
دادن عضالت بزرگ )س��ینه- زیربغل- سرش��انه( اول 

تمرین یا عضالت کوچک )بازو( اول تمرین مورد بررسی 
قرار دادند.

آنها گزارش دادند قدرت افراد در حرکاتی که اول برنامه 
انجام می دادند در مقایسه با زمانی که آخر برنامه انجام 

می دادند رشد چشمگیری نشان داده است.
برای اس��تفاده از قانون اولویت ده��ی توصیه می کنیم 
جلوبازو یا پشت بازو را قبل از سینه، زیربغل یا سرشانه 
تمرین دهید، بلکه اگر می خواهید مثاًل به بازوها رشد 
خوبی دهید آنها را یک جلس��ه تنها یا قبل از تمرین پا 

به کار بگیرید.

BCAAS �7 و مبارزه با چربی
 BCAAS آمینواس��یدهای ش��اخه ای ک��ه ب��ه ن��ام
می شناسید به خاطر خواص آنابولیک و تقویت کننده 
ایمنی بدن مش��هور هستند، اما ش��واهدی از دانشگاه 
اویتا در ژاپن نش��ان داده که این آمینوها می توانند به 

جلوگیری از افزایش چربی در بدن کمک کنند.
محققان دانش��گاه مذک��ور آمینوی ایزولوس��ین را به 
محلول آب موش ها که در رژیم بس��یار پرچرب بودند 
اضافه کردند )رژیم آنها 45 درص��د از چربی ها تأمین 
می شود(. جالب است بدانید آنهایی که ایزولیوسین به 
نوشیدنی شان افزوده شده بود 6 درصد چربی کمتری 
اضافه کردند بلکه حجم چربی بدن شان در برخی نواحی 

خاص بدن تقریباً نصف بود.
عالوه بر این انس��ولین اضافی در ب��دن آنها حدود 39 
درصد کمتر بود و سطح تری گلیس��یرید بافت آنها به 
شدت در گروه ایزولوسین پائین تر بود. توصیه می شود 
5 الی 10 گرم آمینو شاخه ای به صبحانه، بالفاصله قبل 
و بالفاصله بعد تمرین اضافه کنی��د و قبل از خواب هم 

یک وعده دریافت کنید.

8� تلویزیون می تواند قاتل شما باشد!
سخت تمرین می کنید، به شدت مشغول کار و فعالیت 
هستید و خیلی هم سخت بازی می کنید. اما اگر بخشی 
از بازی هایی که انجام می دهید از نوع کامپیوتری است 
و تلویزیون تماشا می کنید ممکن است نیاز باشد زمان 

پای تلویزیون نشستن خود را محدود کنید.
استراحت فاکتور مهمی است اما تحقیقاتی از استرالیا 
نشان داده که تماشای تلویزیون می تواند برای سالمتی 

شما مضر باشد.
محققان عادات زندگی بیش از 8800 بزرگسال را رصد 
کردند و به این نتیجه رس��یدند در ازای هر ساعاتی که 
پای تلویزیون صرف می کنید احتمال مرگ ناشی از ابتال 
به سرطان 9 درصد، بیماری های قلبی 18 درصد و دیگر 

عوامل 11 درصد افزایش پیدا می کند.
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تمرین بدنسازی

با این برنامه تمرینی عضله سرسخت ساق را به رشد وادار کنید

دستکاری در
 گاسترو   و  سولئیوس

عضالت ساق پا همانند عضله ساعد به تمرین خیلی 
دیر واکنش نشان می دهد. چرا که درصد فیبرهای 
عضالنی کندانقباض این دو قسمت زیاد بوده و وجود 
این موضوع باعث می شود که خیلی آهسته خسته 
ش�وند و متاس�فانه خیلی راغب به رشد عضالنی 
محسوس نیستند. بنابراین باید این عضله سرسخت 
را با روشی برخالف س�ت های معمول وادار به رشد 
کرد. در اینجا چند حرکت سازنده این عضله را به شما 
معرفی می کنیم تا با اجرای پرشدت آنها به مرور زمان 

تغییری خوشایند را از آن شاهد باشیم.

1- بهترین حرکات حجم ساز
کاًل تمرینات مربوط به س��اق پا به دو گروه تقسیم بندی 
می شود: ساق پا نشسته و س��اق پا ایستاده. عضالت ساق 
پ��ا دارای تاره��ای عضالنی کندانقباض زیادی هس��تند 
بنابراین آنطور که باید و شاید رشد نمی کنند. تا بدین روش 

خسته شده و وارد فاز رشد شوند.

2� عوام�ل کلی�دی در هدف ق�راردادن 
تمرینات

حرکات ساق پا که به صورت ایستاده اجرا می شود عضالت 
اصلی و بزرگ این بخش یعنی گاس��ترو و سولئیوس را به 
چالش می کشد. زمانی که شما حرکات س��اق پا را به فرم 
نشسته انجام می دهید )مفصل زانو خم( عضله گاسترو که 
فرم آن شبیه به الماس است عمالً از معادله حذف می شود. 
برعکس عضله سولئیوس ثبات مفصل زانو را در طول اجرای 
حرکات ایستاده و نشسته این بخش بر دوش خواهد کشید. 
در کل ساختن این عضله برای داشتن ساق پایی کامل و 
بی نقص حیاتی می باشد شما با تنظیم پنجه پا رو به بیرون در 

یک وضعیت پایدار قرار گرفته و قادر خواهید بود که ست ها را 
با تناژ سنگین اجرا نمائید.

3� حس کشش و انقباض
شما می بایست زانوی خود را به صورت نرم و مالیم بر روی 
دستگاهی که قرار است با آن حرکت ساق پا را انجام دهید 
نگاه داشته تا از آسیب به مفصل زانویتان جلوگیری شود 
برای مطمئن ش��دن به اجرای طول دامنه حرکتی کامل 
می بایست تا آنجایی که برایتان مقدور است بر روی پنجه 
پا رفته و اوج انقباض را بر روی عضله س��اق پا حس کنید. 
همچنین در قعر تکرار کششی خوشایند بر روی این بخش 
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می تواند اثرات س��ازنده حرکت را دو چندان کند. تمامی 
تکرارها باید آهسته و با کنترل مطلق بر روی ساق پا اجرا 
ش��ده، به طوری که در تکرارهای پایانی پش��ت سوزشی 
دلچسب عضله ساق را فرا بگیرد. بهترین روش این است که 

با تکرارهای آرام این بخش را خسته نموده، سپس با اجرای 
چندین تکرار سرعتی عضله ساق را به آن سوی مرز ناتوانی 

هدایت کنیم.

حرکت اول: ساق پا دانکی
پنجه پا را به روی لبه یک سکو با ارتفاع مناسب فیکس کنید. 
شما می توانید در هنگام اجرای این حرکت پنجه پا را کمی به 
سمت داخل و بیرون چرخانده تا زوایای مختلفی از این عضله 
به چالش کشیده شود. اما دقت داشته باشید خیلی زیاد پنجه 
را به طرف داخل و بیرون متمایل نکنید. پاها را صاف نگاه 

داشته اما مفصل زانو را کامالً قفل نکنید.

حرکت دوم: ساق پا بر روی دستگاه هک پا
در این حرکت هم همانند حرکت قبلی می بایست در اوج 
تکرار کمی مکث نموده تا عضالت س��اق حسابی سفت و 
منقبض شوند. توجه داشته باشید در ابتدا تا انتهای حرکت از 

وضعیت ثابت فیکس شده پا خارج نشوید.

حرکت سوم: ساق پا نشسته
همانطوری که در باال اشاره کردیم، اجرای حرکت ساق پا به 
فرم نشسته فشار مستقیمی را بر روی عضله سولئیوس وارد 
نموده، اما درگیری عضله گاسترو تقریباً به صفر می رسد. 
معموالً ساق پا نشسته بهترین انتخاب پس از اتمام ست های 

حرکت ساق پا ایستاده می باش��د. دقت داشته باشید که 
بالشتک دستگاه در وضعیت مناسبی فیکس شده و زانویتان 

و پنجه پا در یک مسیر صاف و مستقیم تنظیم شوند.

جدول برنامه حجم ساق پا
ساق پا دانکی 5 ست با تکرارهای *20-*12-20-

12-15 تایی
ساق پا بر روی دس�تگاه هک پا 5 ست با تکرارهای 

*20-*20-12-12-15 تایی
ساق پا نشسته 4 ست با تکرارهای *20-*15-20-

15 تایی
1- شما می بایست میزان وزنه را طوری در نظر بگیرید که 
عضله ساق پس از اتمام تکرارهای از پیش تعیین شده به 

ناتوانی کامل برسد. )بدون در نظر گرفتن ست گرم کردنی(
2- اگر احتیاج به اجرای س��ت گرم کردنی داشتید نباید 
عضله ساق را با تکرارهای زیاد خسته کنید. 15 تکرار جهت 

گرم کردن می تواند کفایت کند.
3- وجود این عالمت )*( در ب��االی تکرارها بدین مفهوم 
است که وزنه ها کمی سبک تر شده اما تکرارها افزایش پیدا 

می کند.

جدول برنامه 3 ماهه ساق پا )افراد مبتدی(
ساق پا ایستاده 3 ست با تکرارهای 12-12-15 تایی
ساق پا نشسته 3 ست با تکرارهای 12-12-15 تایی
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می تواند اثرات س��ازنده حرکت را دو چندان کند. تمامی 
تکرارها باید آهسته و با کنترل مطلق بر روی ساق پا اجرا 
ش��ده، به طوری که در تکرارهای پایانی پش��ت سوزشی 
دلچسب عضله ساق را فرا بگیرد. بهترین روش این است که 

با تکرارهای آرام این بخش را خسته نموده، سپس با اجرای 
چندین تکرار سرعتی عضله ساق را به آن سوی مرز ناتوانی 

هدایت کنیم.

حرکت اول: ساق پا دانکی
پنجه پا را به روی لبه یک سکو با ارتفاع مناسب فیکس کنید. 
شما می توانید در هنگام اجرای این حرکت پنجه پا را کمی به 
سمت داخل و بیرون چرخانده تا زوایای مختلفی از این عضله 
به چالش کشیده شود. اما دقت داشته باشید خیلی زیاد پنجه 
را به طرف داخل و بیرون متمایل نکنید. پاها را صاف نگاه 

داشته اما مفصل زانو را کامالً قفل نکنید.

حرکت دوم: ساق پا بر روی دستگاه هک پا
در این حرکت هم همانند حرکت قبلی می بایست در اوج 
تکرار کمی مکث نموده تا عضالت س��اق حسابی سفت و 
منقبض شوند. توجه داشته باشید در ابتدا تا انتهای حرکت از 

وضعیت ثابت فیکس شده پا خارج نشوید.

حرکت سوم: ساق پا نشسته
همانطوری که در باال اشاره کردیم، اجرای حرکت ساق پا به 
فرم نشسته فشار مستقیمی را بر روی عضله سولئیوس وارد 
نموده، اما درگیری عضله گاسترو تقریباً به صفر می رسد. 
معموالً ساق پا نشسته بهترین انتخاب پس از اتمام ست های 

حرکت ساق پا ایستاده می باش��د. دقت داشته باشید که 
بالشتک دستگاه در وضعیت مناسبی فیکس شده و زانویتان 

و پنجه پا در یک مسیر صاف و مستقیم تنظیم شوند.

جدول برنامه حجم ساق پا
ساق پا دانکی 5 ست با تکرارهای *20-*12-20-

12-15 تایی
ساق پا بر روی دس�تگاه هک پا 5 ست با تکرارهای 

*20-*20-12-12-15 تایی
ساق پا نشسته 4 ست با تکرارهای *20-*15-20-

15 تایی
1- شما می بایست میزان وزنه را طوری در نظر بگیرید که 
عضله ساق پس از اتمام تکرارهای از پیش تعیین شده به 

ناتوانی کامل برسد. )بدون در نظر گرفتن ست گرم کردنی(
2- اگر احتیاج به اجرای س��ت گرم کردنی داشتید نباید 
عضله ساق را با تکرارهای زیاد خسته کنید. 15 تکرار جهت 

گرم کردن می تواند کفایت کند.
3- وجود این عالمت )*( در ب��االی تکرارها بدین مفهوم 
است که وزنه ها کمی سبک تر شده اما تکرارها افزایش پیدا 

می کند.

جدول برنامه 3 ماهه ساق پا )افراد مبتدی(
ساق پا ایستاده 3 ست با تکرارهای 12-12-15 تایی
ساق پا نشسته 3 ست با تکرارهای 12-12-15 تایی
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جابجا کردن وزنه های سنگین تنها برای افزایش چشمگیر در سایز 
و قدرت نیس�ت. مطمئنًا، بزرگترین و قوی ترین ورزشکاران دنیا، 
برنامه های خود را ح�ول و حوش اس�کوات، ددلیفت و پرس های 
سینه و یا سرشانه متمرکز می کنند، ولی این حرکات به همان اندازه 
برای چربی سوزی هم مؤثرند. در واقع، تنها مسأله بر می گردد به 

چگونگی استفاده از آنها. 
پاورلیفترها معموالً در این حرکات در دامنه یک تا پنج تکرار، باقی 
می مانند در اغلب س�ت های اصلی و در اغلب س�ت ها، کمی قبل 
از ناتوانی توقف می کنند. اولویت آنه�ا افزایش رکورد یک تکرار 

بیشینه است، نه چربی سوزی. 
ش�اید ش�ما به طور خاص اهمیتی ندهید رکوردتان در اسکوات، 
ددلیفت یا پرس ها چقدر اس�ت و در عوض، دستیابی به عضالتی 
بزرگ برایتان مهم تر باش�د، ولی به این معنی نیس�ت که انتخاب 
حرکات ش�ما نیاز به تغییر دارد. بازهم حرکات ذکر شده می تواند 
انتخاب های اصلی شما باشد، هرچند با تعداد تکرارهایی بیش از 
1 تا 5 تکرار. اگر تا به حال وزنه ها را در اس�کوات با هالتر سبک تر 
کرده باش�ید و س�تی را تا نزدیک ناتوان�ی اجرا کرده باش�ید، به 

چه حسی دارد: سوزش شدیدی در پاهای شما خوب�ی می دانید 
ایجاد می ش�ود و پس 
از اتمام ست چنان به 
نفس نفس می افتید 
 200 مث�ل اینک�ه 
متر را ب�ا حداکثر 
سرعت دویده اید. 
این احس�اس به 

این معنی اس�ت 
که بدن تان به طور 
از  چش�مگیری 
مح�دوده راحت�ی 
خ�ود خارج ش�ده. 
اگ�ر همی�ن رون�د 
مک�رر  به ط�ور 
اج�را ش�ود، ش�اهد 
چربی سوزی خواهید بود. و در عین حال مقداری عضله سازی هم 
خواهید داشت.  جاش المور، مربی مطرح تمرینات قدرتی می گوید: 
»مزیت اصلی تمرین با وزنه با تکرارها زیادی، ترشح هورمون رشد 
اس�ت که در نتیجه چنان ش�دت و وزنه ای، رخ می ده�د« و ادامه 
می دهد: »هورمون رشد توسط غده هیپوفیز ترشح شده و مزایایی 
بیش از تحریک رشد را در پی دارد. به طور چشمگیری برای بدن 
شما مهم است، به خصوص برای سوزاندن چربی، رشد توده خالص 

عضالنی و سوخت و ساز قندها.«
اخیراً خیلی ها تصور می کنند ریشه ابداع اس�تفاده از تکرارهای 
زیاد در حرکات اصلی، به کراس فیت برمی گردد، در حالی که اینطور 
نیست. این شیوه حداقل برمی گردد به دهه 1930 میالدی، زمانی 
که »مارک بری« برای اولین بار برنامه 20 تکراری اسکوات خود را 
ارائه کرد: برنامه ای که بر محوریت یک س�ت طوالنی اس�کوات تا 
ناتوانی طراحی شده بود و هنوز هم مورد استفاده مربیان قدرتی 
در نقاط مختلف دنیاس�ت. در ادامه، المور ن�کات دقیقی را برای 

بهره گیری از مدل 20 تکرار در برنامه تمرین در اختیارتان گذاشته 
برای استفاده در تمام حرکات اصلی که انتخاب می کنید. 

المور می گوید: »در نهایت، وارد نمودن تمری�ن با وزنه با تکرارها 
زیاد در برنامه تان می تواند کمک کند قوی تر شوید، آمادگی بدنی 
خود را بهبود داده و چربی بیشتری بس�وزانید« و ادامه می دهد: 
»این مسئله را با پشتیبانی مناسب برنامه غذایی ترکیب کنید که 
در جهت حمایت از رشد عضالتی و اجتناب از ذخیره سازی چربی 
تنظیم شده باش�د، تا بزودی ش�اهد کاهش ذخایر چربی بدن تان 

باشید.« 

20تکرارتاتفکیکعضالت
دوره زمانی:

برنامه پر تکرار را یا سه بار در هفته به مدت شش هفته اجرا کنید 
یا دو بار در هفته برای هشت هفته. 

انتخاب حرکات: 
از الگوی 20 تکراری برای یک�ی از حرکات اصلی اس�تفاده کنید 
)اسکوات، ددلیفت، پرس سینه با هالتر یا پرس سرشانه با هالتر(، 
هرچند ورزشکاران پیشرفته می توانند آنرا همزمان برای دو یا سه 

حرکت هم پیاده کننده. 
انتخاب وزنه ها: 

مسأله مهم در اینجا این اس�ت که نباید از وزنه ای سبک استفاده 
کنید برای اینکه 20 تکرار مستقیم انجام دهید؛ در عوض، وزنه ای 
متوسط روبه سنگین بردارید و 20 تکرار را در یک بازه سه دقیقه ای 
اجرا کنید. بار تمرین خود را برای هر حرکت به یکی از این دو شیوه 
انتخاب کنید: 1( به سادگی وزنه 10 تکرار بیشینه خود را برای اجرا 
انتخاب کنید ی�ا 2( تعیین کنید که ب�رای چه مدت قصد 
اجرای برنامه را دارید و به ازای هر جلس�ه 5/2 کیلوگرم 
از وزنه پنج تکرار بیش�ینه خود بکاهید. برای مثال، اگر 
5 تکرار بیشینه ش�ما 160 کیلوگرم است و می خواهید 
سه جلسه در هفته به مدت شش هفته از این برنامه استفاده کنید 
)یعنی مجموع 18 جلسه(، برای س�ت های 20 تکراری از وزنه 115 

کیلویی استفاده کنید. 
نحوه اجرا: 

الم�ور توصی�ه می کند هر بار ی�ک تک�رار انجام دهی�د و بین هر 
تکرار مختصر استراحتی داشته باش�ید بدون اینکه وزنه را روی 
پایه بگذارید به ج�ای اینکه چندی�ن تکرار انجام دهی�د و برای 
زمان طوالنی تری اس�تراحت کنید. می گوید: »پی�ش رفتن آرام 
و یکنواخ�ت باعث پی�روزی در این رقابت 20 تکراری می ش�ود« 
و می افزاید: »من یک تکرار انجام می ده�م، چند نفس می گیرم، 
سپس یک تکرار دیگر، توقف و ادامه این روند. فکر نمی کنم اجرای 
چند تکرار و سپس اس�تراحت طوالنی تر به این اندازه مؤثر باشد. 
اجرای تمام 20 تکرار باید حدود سه دقیقه به طول بیانجامد. زمان 

صرف کنید و روی تنفس بین تکرارها تمرکز کنید.«
حجم تمرین: 

تنها یک س�ت 20 تک�راری برای ه�ر حرکت اج�را کنی�د، دو یا 
س�ه جلس�ه در روزهای نامتوالی در یک هفته. زم�ان کافی برای 
گرم کردن صرف کرده و در آن ست، تمام توان خود را به کار گیرید. 

حرکات دیگر: 
پس از اج�رای ی�ک س�ت 20 تکراری ب�ه ش�یوه مذک�ور، برای 
ادامه جلس�ه تمری�ن، کار را با تمری�ن معمول خ�ود ادامه دهید 
 و از حج�م و ش�دت متوس�طی اس�تفاده کنی�د، ب�رای اجتناب 

از تمرین زدگی.
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جابجا کردن وزنه های سنگین تنها برای افزایش چشمگیر در سایز 
و قدرت نیس�ت. مطمئنًا، بزرگترین و قوی ترین ورزشکاران دنیا، 
برنامه های خود را ح�ول و حوش اس�کوات، ددلیفت و پرس های 
سینه و یا سرشانه متمرکز می کنند، ولی این حرکات به همان اندازه 
برای چربی سوزی هم مؤثرند. در واقع، تنها مسأله بر می گردد به 

چگونگی استفاده از آنها. 
پاورلیفترها معموالً در این حرکات در دامنه یک تا پنج تکرار، باقی 
می مانند در اغلب س�ت های اصلی و در اغلب س�ت ها، کمی قبل 
از ناتوانی توقف می کنند. اولویت آنه�ا افزایش رکورد یک تکرار 

بیشینه است، نه چربی سوزی. 
ش�اید ش�ما به طور خاص اهمیتی ندهید رکوردتان در اسکوات، 
ددلیفت یا پرس ها چقدر اس�ت و در عوض، دستیابی به عضالتی 
بزرگ برایتان مهم تر باش�د، ولی به این معنی نیس�ت که انتخاب 
حرکات ش�ما نیاز به تغییر دارد. بازهم حرکات ذکر شده می تواند 
انتخاب های اصلی شما باشد، هرچند با تعداد تکرارهایی بیش از 
1 تا 5 تکرار. اگر تا به حال وزنه ها را در اس�کوات با هالتر سبک تر 
کرده باش�ید و س�تی را تا نزدیک ناتوان�ی اجرا کرده باش�ید، به 

چه حسی دارد: سوزش شدیدی در پاهای شما خوب�ی می دانید 
ایجاد می ش�ود و پس 
از اتمام ست چنان به 
نفس نفس می افتید 
 200 مث�ل اینک�ه 
متر را ب�ا حداکثر 
سرعت دویده اید. 
این احس�اس به 

این معنی اس�ت 
که بدن تان به طور 
از  چش�مگیری 
مح�دوده راحت�ی 
خ�ود خارج ش�ده. 
اگ�ر همی�ن رون�د 
مک�رر  به ط�ور 
اج�را ش�ود، ش�اهد 
چربی سوزی خواهید بود. و در عین حال مقداری عضله سازی هم 
خواهید داشت.  جاش المور، مربی مطرح تمرینات قدرتی می گوید: 
»مزیت اصلی تمرین با وزنه با تکرارها زیادی، ترشح هورمون رشد 
اس�ت که در نتیجه چنان ش�دت و وزنه ای، رخ می ده�د« و ادامه 
می دهد: »هورمون رشد توسط غده هیپوفیز ترشح شده و مزایایی 
بیش از تحریک رشد را در پی دارد. به طور چشمگیری برای بدن 
شما مهم است، به خصوص برای سوزاندن چربی، رشد توده خالص 

عضالنی و سوخت و ساز قندها.«
اخیراً خیلی ها تصور می کنند ریشه ابداع اس�تفاده از تکرارهای 
زیاد در حرکات اصلی، به کراس فیت برمی گردد، در حالی که اینطور 
نیست. این شیوه حداقل برمی گردد به دهه 1930 میالدی، زمانی 
که »مارک بری« برای اولین بار برنامه 20 تکراری اسکوات خود را 
ارائه کرد: برنامه ای که بر محوریت یک س�ت طوالنی اس�کوات تا 
ناتوانی طراحی شده بود و هنوز هم مورد استفاده مربیان قدرتی 
در نقاط مختلف دنیاس�ت. در ادامه، المور ن�کات دقیقی را برای 

بهره گیری از مدل 20 تکرار در برنامه تمرین در اختیارتان گذاشته 
برای استفاده در تمام حرکات اصلی که انتخاب می کنید. 

المور می گوید: »در نهایت، وارد نمودن تمری�ن با وزنه با تکرارها 
زیاد در برنامه تان می تواند کمک کند قوی تر شوید، آمادگی بدنی 
خود را بهبود داده و چربی بیشتری بس�وزانید« و ادامه می دهد: 
»این مسئله را با پشتیبانی مناسب برنامه غذایی ترکیب کنید که 
در جهت حمایت از رشد عضالتی و اجتناب از ذخیره سازی چربی 
تنظیم شده باش�د، تا بزودی ش�اهد کاهش ذخایر چربی بدن تان 

باشید.« 

20تکرارتاتفکیکعضالت
دوره زمانی:

برنامه پر تکرار را یا سه بار در هفته به مدت شش هفته اجرا کنید 
یا دو بار در هفته برای هشت هفته. 

انتخاب حرکات: 
از الگوی 20 تکراری برای یک�ی از حرکات اصلی اس�تفاده کنید 
)اسکوات، ددلیفت، پرس سینه با هالتر یا پرس سرشانه با هالتر(، 
هرچند ورزشکاران پیشرفته می توانند آنرا همزمان برای دو یا سه 

حرکت هم پیاده کننده. 
انتخاب وزنه ها: 

مسأله مهم در اینجا این اس�ت که نباید از وزنه ای سبک استفاده 
کنید برای اینکه 20 تکرار مستقیم انجام دهید؛ در عوض، وزنه ای 
متوسط روبه سنگین بردارید و 20 تکرار را در یک بازه سه دقیقه ای 
اجرا کنید. بار تمرین خود را برای هر حرکت به یکی از این دو شیوه 
انتخاب کنید: 1( به سادگی وزنه 10 تکرار بیشینه خود را برای اجرا 
انتخاب کنید ی�ا 2( تعیین کنید که ب�رای چه مدت قصد 
اجرای برنامه را دارید و به ازای هر جلس�ه 5/2 کیلوگرم 
از وزنه پنج تکرار بیش�ینه خود بکاهید. برای مثال، اگر 
5 تکرار بیشینه ش�ما 160 کیلوگرم است و می خواهید 
سه جلسه در هفته به مدت شش هفته از این برنامه استفاده کنید 
)یعنی مجموع 18 جلسه(، برای س�ت های 20 تکراری از وزنه 115 

کیلویی استفاده کنید. 
نحوه اجرا: 

الم�ور توصی�ه می کند هر بار ی�ک تک�رار انجام دهی�د و بین هر 
تکرار مختصر استراحتی داشته باش�ید بدون اینکه وزنه را روی 
پایه بگذارید به ج�ای اینکه چندی�ن تکرار انجام دهی�د و برای 
زمان طوالنی تری اس�تراحت کنید. می گوید: »پی�ش رفتن آرام 
و یکنواخ�ت باعث پی�روزی در این رقابت 20 تکراری می ش�ود« 
و می افزاید: »من یک تکرار انجام می ده�م، چند نفس می گیرم، 
سپس یک تکرار دیگر، توقف و ادامه این روند. فکر نمی کنم اجرای 
چند تکرار و سپس اس�تراحت طوالنی تر به این اندازه مؤثر باشد. 
اجرای تمام 20 تکرار باید حدود سه دقیقه به طول بیانجامد. زمان 

صرف کنید و روی تنفس بین تکرارها تمرکز کنید.«
حجم تمرین: 

تنها یک س�ت 20 تک�راری برای ه�ر حرکت اج�را کنی�د، دو یا 
س�ه جلس�ه در روزهای نامتوالی در یک هفته. زم�ان کافی برای 
گرم کردن صرف کرده و در آن ست، تمام توان خود را به کار گیرید. 

حرکات دیگر: 
پس از اج�رای ی�ک س�ت 20 تکراری ب�ه ش�یوه مذک�ور، برای 
ادامه جلس�ه تمری�ن، کار را با تمری�ن معمول خ�ود ادامه دهید 
 و از حج�م و ش�دت متوس�طی اس�تفاده کنی�د، ب�رای اجتناب 

از تمرین زدگی.
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فرانک�و کلمبو 4 ده�ه قبل از خ�وزه ریمون�د روی صحن�ه حرفه ای 
پرورش اندام جهان حضور داشته و 2 بار هم مسترالمپیا شده است اما 
ریموند در همان قد و قواره حاال یک بدنساز قدرتمند به حساب می آید 

که از مدعیان دسته 212 پوندی است.
گرچه هر دو نفر حدود 162 سانتی متر بودند، اما بسیار عضالنی بودند. 
کلمبو 3 بار قهرمان دسته سبک وزن المپیا در سال های 1974، 1975 
و 1976 شده اس�ت و 2 بار هم قهرمان المپیای اصلی )1976 و 1981( 

شده است.
ریموند در 202 و 212 پوندی ها جمعاً 8 قهرمانی دارد که شامل قهرمانی 

آرنولد کالسیک 2015 می شود.

کلمبو باالتنه ای داشت که با آرنولد 188 س�انتی متر رقابت می کرد. 
عرض شانه های او به قدری بود که انگار انسان قد بلندی است و عضالت 

زیربغل و سینه اش از بهترین های دوران بودند.
با حفظ استانداردهای دهه 70 پاهای کلمبو نسبت به باالتنه اش عقب 
بود. خوزه ریموند اما پاهای بسیار فوق العاده ای در مقایسه با هر نسل 
دارد و چگالی عالی و کلی بدن او یکی از بهترین های بدنسازی امروز 

است.
در فیگور زیربغل از پش�ت تفاوت بین آنها مثل سیب و پرتقال است. 
ریموند نمی تواند با پهنای کلمبو مقابله کند، اما در سایز  و کات عضالت 

پائین تنه ریموند بر کلمبو غلبه می کند.

رقابتی با 40 سال تأخیر
در یک مقایسه مجازی میان فرانکو کلمبو و خوزه ریموند 

چه کسی برنده می شود؟

خوزه ریموند
1� بهترین فیگور: زیربغل از پشت
2� بدترین فیگور: زیربغل از جلو

3� نقاط قوت: ران و زیربغل
4� نقاط ضعف: سینه و پشت بازو
5� تعداد قهرمانی حرفه ای: 9 بار

6� سال های حرفه ای: 7 سال
7� تعداد مسابقات حرفه ای: 31 بار

8� وزن: 95 کیلو
9� قد: 5/162 سانتی متر

فرانکو کلمبو
2� بدترین فیگور: جفت بازو از جلو1� بهترین فیگور: زیربغل از پشت
3� نقاط قوت: زیربغل، سینه، شکم

4� نقاط ضعف: ران و پشت پا
5� تعداد قهرمانی حرفه ای: 4 بار

6� سال های حرفه ای: 7 سال
7� تعداد مسابقات حرفه ای: 8 بار

8� وزن: 5/88 کیلو 
9� قد: 5/162 سانتی متر


