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در این مقاله چند بدنسازان حرفه ای از جزئیات تمرین بازو خود صحبت کرده اند. توجه داشته باشید که آنها 
بدنسازان رده حرفه ای هستند و سابقه، شرایط و ژنتیک متفاوتی نسبت به شما دارند لذا کپی کردن از برنامه 

تمرین آنها کار درستی نیست اما مرور این برنامه ها الگو بگیرید 

پرونده هفته

وقتی که از لحاظ ژنتیکی بازوهای بزرگی داشته 
باش��ید هدف اصلی تان بهب��ود دادن کیفیت 
عضالنی خواهد ش��د. جلوبازوهای عیس��ی از 
 FST-7 لحاظ کیفی��ت در اثر تمرین ب��ا روش
پیشرفت نشان داده، همان سیستمی که هنی 

رامبد آن را ابداع کرده است.

روش تمرینی مورد عالق�ه ات در تمرین جلوبازو 
چیست؟

سوپرست و تکرارهای اضافی
حرکت مورد عالقه ات در تمرین جلوبازو کدام است؟

EZ جلوبازو هالتر ایستاده میله
آیا تمایل داری که جلوبازوها را به تنهایی تمرین 

دهی یا همراه گروه عضالنی دیگر؟

ترجیح می دهم آن را همراه با زیربغل تمرین دهم.
آیا استراتژی خاصی برای تمرین جلوبازو داری که 

مانع از پیش افتادن آنها از دیگر عضالت بدن شود؟
خیر. جلوبازوها را نیز به اندازه دیگر گروه های عضالنی 

بدن سخت تمرین می دهم.
آیا در زمان مسابقات تغییری در تمرین جلوبازو 

ایجاد می کنی؟
در دوره آماده س��ازی روی افزایش تعداد ست و تکرار و 

مقدار وزنه تمرکز دارم.
آیا برای تمرین جلوبازو از حرکات کابل یا دستگاه 

استفاده می کنی؟
وزنه های آزاد را ترجیح می دهم.

آیا تا به ح�ال ب�رای جلوبازوها س�راغ وزنه های 
سنگین و تکرارهای کم رفته ای؟

بله و برایم مؤثر بوده است.
بهترین توصیه ای ک�ه می توانید برای س�اختن 

جلوبازوهای بهتر ارائه کنی چیست؟
فقط می توانم بگویم که هر کسی باید کاری را انجام دهد 
که با آن حس خوب دارد. هرگز از محدودیت عبور نکنید 
چرا که تأثیر بهتری ندارد و احتمال آسیب را زیاد می کند.

برنامه تمرین عبید

EZ جلوبازو ایستاده هالتر
 3 ست با تکرارهای 8 تا 12 تایی

جلوبازو چکشی
 3 ست با تکرارهای 8 تا 12 تایی

جلوبازو تک دمبل خم
 3 ست با تکرارهای 8 تا 12 تایی

بازوســازان حرفــه ای

عیسی عبید؛ ترجیح وزنه های آزاد



3شنبه  31 خرداد ماه  1399   سال سی و دوم ، شماره 1573

45 No 1421
Mar 2016

وقت��ی که صحب��ت از 
تمرین جلوبازو باشد، 
این پدیده ژاپنی تنوع 
در تمری��ن را کلی��د 
اصلی معرفی می کند. 
او ت��الش می کن��د ت��ا 
از زوای��ای حرکت��ی 
متفاوتی استفاده کند 
ت��ا ب��ه ط��رق مختلفی 
روی  را  اس��ترس 

عضالت اعمال نماید.

آیا همیش�ه تمرین را با 
حرکت جلوب�ازو هالتر 

آغاز می کنی؟
بله این حرکت بهترین ابزار 
برای اس��تفاده از وزنه های 
سنگین است. برای ایجاد 
تنوع ی��ک هفت��ه از میله 
استاندارد استفاده می کنم 
و یک هفته از میله ZE در 

برنامه ام سود می برم.
جلوبازو دمبل روی میز باالسینه بخشی از تمرین 
اکثر بدنسازان نیس�ت، پس تو چرا از این حرکت 

استفاده می کنی؟
این حرکت واقع��اً جلوبازوهای مرا تحت کش��ش قرار 
می دهد و روی بخ��ش خارجی تأکید زی��ادی دارد. اما 
برای حف��ظ فرم صحی��ح اجرایی و جلوگی��ری از بروز 
آس��یب دیدگی نیازی به اس��تفاده از وزنه های سنگین 

ندارید.
حرکت جلوبازو الری برای توس�عه بخش داخلی 
جلوبازو عالی است. در این حرکت چطور می توانی 

در جلوبازوها به اوج انقباض برسی؟
همیشه هدفم این است که در این حرکت به اوج انقباض 
عضالنی برسم. انتخاب وزنه مهم اس��ت. باید از وزنه ای 
استفاده کنید که اجازه دهد انقباض را در حرکت حس 

کنید و نگهدارید.
آیا حرکت جلوبازو چکش�ی برای توس�عه کلی 

جلوبازوها مهم است؟
جلوبازو چکشی و جلوبازو مچ برعکس )ساعد ایستاده 
هالتر( مه��م هس��تند چرا ک��ه عض��الت براکیالیس 
و براکیورادیالی��س را ه��دف قرار می دهن��د که کمک 
می دهند بازوها بزرگتر دیده شوند. اگر بازوهای بزرگتری 

می خواهید نیاز است که روی این عضالت کار کنید.
آیا برای تمرین جلوبازو تکنیک خاصی داری؟

فکر می کنم که ساده ترین تکنیک برای استفاده کردن 
تکرارهای اضافی است، جایی که با کمک یار تمرینی 1 
الی 2 تکرار اضافی بعد از ناتوانی انجام می دهید. اما اگر 
تنها تمرین می کنید، روش استراحت، توقف بهتر است.

در حرکت جلوبازو هالتر اگر می خواهید 01 تکرار اجرا 
کنید اما در 8 به ناتوانی می رسید می توانید بعد از ناتوانی 
5 الی 6 ثانیه اس��تراحت کنید و پس از آن 2 تکرار باقی 

مانده را انجام دهید.
آیا حرکت مورد عالقه ای در تمرین جلوبازو داری؟

اگر بخواهم فقط یک حرکت را انتخاب کنم جلوبازو الری 
با هالتر با دمبل را معرفی می کنم. 

در این حرک��ت به راحتی درگی��ری جلوبازوها را حس 
می کنم. از آنجایی که تمرکز اصلی در این حرکت روی 
بخش داخلی جلوبازو است احتماالً برای همه بهترین 

انتخاب نخواهد بود.
جلوبازو را تنها تمرین می دهی یا در کنار عضله ای 

دیگر؟
همراه با پشت بازو. روش های تقسیم متفاوتی را آزمایش 
کرده ام و متوجه شده ام که باید بازو را یک روز جدا تمرین 
داد. با این روش می توان به دم عضالنی بهتری رسید و 

روی عضله تمرکز کرد.
نظ�رت درباره تمری�ن س�نگین روی جلوبازوها 

چیست؟
خیلی ها دوست دارند در تمرین جلوبازو سراغ وزنه های 
سنگین بروند. اما جلوبازو عضله کوچکی است بنابراین 
نباید خیلی نگران مقدار وزنه باشید. بهتر است که عمده 

تمرکز روی حس کردن عضله قرار گیرد.
آیا در زمان مسابقات تغییراتی در برنامه تمرین 

جلوبازو اعمال می کنی؟
برای من همه چیز یکسان باقی می ماند. نه تنها برای 
جلوبازو بلکه برای همه عض��الت بدن چنین رفتاری 

دارم.
برنامه های تمرین تو خیل�ی تغییر می کند اما آیا 

برای تمرین جلوبازو برنامه خاصی داری؟
بله، همیشه به آرنج های خود توجه می کنم. یک حرکت 
را اجرا می کنم ک��ه آرنج ها باید کنار بدن باش��د، مثل 
جلوبازو با هالتر. یک حرکت مثل جلوبازو الری را همیشه 
در برنام��ه دارم که آرنج��م جلوی بدن ق��رار می گیرد. 
همچنین یک حرکت در برنامه ها دارم که آرنج ها عقب تر 
از بدن ق��رار می گیرند مث��ل جلوبازو دمب��ل روی میز 

باالسینه.
پس از آن حرکتی به ص��ورت مچ برعکس یا مچ خنثی 
)چکشی( هم انجام می دهم. با این مشخصات می توانم 
کل عناصر اصلی عضالت جلوبازو و جمع کننده های آرنج 

را تمرین دهم.

برنامه تمرین یاماگیشی

جلوبازو هالتر 4 ست
 با تکرارهای 10�10�10�20 تایی

جلوبازو دمبل میز باالسینه 4 ست
 با تکرارهای 8�8�10�10 تایی

جلوبازو الری 4 ست با تکرارهای 8 تا 12 تایی
جلوبازو چکشی 4 ست با تکرارهای 8 تا 12 تایی

جلوبازو الری تخته عمود 7 ست
 با تکرارهای 8 تا 12 تایی

* حرکت آخر با روش FST-7 اجرا می ش�ود 
یعنی استراحت بین س�ت ها 30 الی 45 ثانیه 

است.

هیده تادا یاماگیشـی؛ حس انقباض
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زمانی که شدت، تکنیک ها و تاکتیک های مختلف کار خود را انجام داده اند و دیگر تأثیری 
نمی گذارند، شاید افزایش قدرت از طریق عاملی حاصل شود که کمترین حساب را 

روی آن می کنید: دفعات تمرین!

قوی ترین مردان

در روز تمرین پا انجام اسکوات قوی یک فکر بزرگ است. 
روز دیگر شاید مهم ترین فکرتان این باشد که یک لیفت 
سنگین انجام دهید و پس از آن روزهایی وجود دارد که 
ذهن تان فقط روی مقدار وزنه کاربردی در حرکت پرس 

سینه متمرکز است.
اما اجرای همه این کارها در ی��ک روز چه حالتی دارد؟ 
در این مقاله تمرکز می کنی��م روی افزایش دادن قدرت 
به وس��یله تمرین دادن کل بدن در یک جلسه تمرین و 

افزایش دفعات تمرین هر عضله در طول هفته.

ای��ن روش باعث افزایش قدرت در هم��ه حرکات اصلی 
می شود و این ضمانت ش��ده است. برخی از کارشناسان 
معتقدند که تواتر تمرین فاکتوری اس��ت که در افزایش 

قدرت تأثیر دارد و اغلب مورد کم توجهی قرار می گیرد.
هنوزم این فاکتور می تواند تأثیر بزرگی داش��ته باش��د. 
به همین خاطر اس��ت که اکث��ر مربی��ان قدرتی برای 
ورزش��کاران حرفه ای خود تمرکز بیشتر را روی تمرین 
کل بدن به دفعات بیشتر قرار می دهند، که طی تمرینات 

روی همه عضالت تمرکز می کنند.

ش��اید این روش مخالف رویه فعلی تان در تمرین باشد. 
شاید در حال حاضر هر 7 الی 9 روز یک بار اسکوات انجام 

دهید یا هفته ای یک بار ددلیفت را انجام دهید.
به نظر می رس��د اختص��اص ندادن فرص��ت کافی برای 
ریکاوری بدن اقدامی غیرس��ازنده اس��ت، اما الزم است 
در این رابطه دوباره فکر شود. یک گام به عقب بردارید، 
اگر بخواهید می توانید ببینید که چرا قهرمانان هر زمان 
که بتوانند برنامه های تمرین قدرت��ی روی کل بدن در 
یک جلسه را در برنامه های خود جای می دهند. دلیلش 

طرح ویژه قدرت
در قوی ترین مردان
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روز 1ـ  تمرکز پرس سینه

پرس سینه 4 ست با تکرارهای
 80-90 درصد رکورد

پرس باالسینه 3 ست با تکرارهای 8 تایی
ددلیفت 3 ست با تکرارهای 8 تایی

روز 7ـ تمرکز ددلیفت

ددلیفت 4 ست
 با تکرارهای 80 تا 90 درصد رکورد

زیربغل هالتر خم 3 ست 
با تکرارهای 6 تا 8 تایی

پرس سینه 3 ست با تکرارهای 8 تایی
اسکوات 3 ست با تکرارهای 8 تایی

پرس سرشانه 3 ست با تکرارهای 8 تایی

روزهای 2، 4، 6 و 8 

استراحت

روز 5ـ تمرکز پرس سرشانه

پرس سرشانه 4 ست
 با تکرارهای 80 تا 90 درصد رکورد

کول هالتر 3 ست با تکرارهای 6 تا 8 تایی
پرس سینه 3 ست با تکرارهای 8 تایی
اسکوات 3 ست با تکرارهای 8 تایی
ددلیفت 3 ست با تکرارهای 8 تایی

روز 3ـ تمرکز اسکوات

اسکوات 4 ست 
با تکرارهای 80 تا 90 درصد رکورد

لیفت 3 ست با تکرارهای 6 تا 8 تایی
پرس سرشانه 3 ست با تکرارهای 8 تایی

ددلیفت 3 ست با تکرارهای 8 تایی
پرس سینه 3 ست با تکرارهای 8 تایی

س��اده اس��ت: بدن آنها نیاز دارد تا به عنوان سیستمی 
یکپارچه کار کند. به این دلی��ل تمرین دادن بدن با این 
روش مس��تقیم ترین راه برای بهبود دادن توان و قدرت 

ورزشکاران است.
از طرف دیگر به عنوان کس��ی که برای ق��درت تمرین 
می کند، ش��ما فقط یک س��ری راه مش��خص پیش رو 
دارید. اسکوات، پرس سینه، ددلیفت و... و دیگر هیچ چه 
روش های دیگری وجود دارد؟ شاید روش های بیشتری 

موجود باشد.

طرح ویژه قدرت
اگر در رشته قوی ترین مردان تازه کار هستید، الزم است 
بدانید کارشناسان معتقدند که روش تمرین کل بدن در 
یک جلسه توسط ورزشکاران حرفه ای به عنوان روشی 
عالی برای مبتدی های رشته قوی ترین مردان شناخته 

می شود چرا که مبتدی ها دارای تطبیق پذیری بی نظیری 
در سیستم عصبی عضالنی هستند.

تمرین دادن کل ب��دن در یک جلس��ه تمرینی قدرتی 
استرس بیشتری روی سیستم عصبی نسبت به تمرینات 
تک عضله ای وارد می کند و در نتیجه مبتدی ها و کسانی 
که بعد از مدتی دوری از تمرین یا آس��یب باز می گردند 

حالت مشابهی دارند.
اما حتی کس��انی که در تمرینات وزنه و قدرتی باسابقه 
هستند و ممکن است هفته ها در یک توقف تمرینی گیر 
افتاده باشند، با گیج کردن عضالت به وسیله روش تمرین 

کل بدن در طی جلسه می توانند نتیجه بگیرند.
انجام همه حرکات اصلی در یک جلسه تمرین و در عین 
حال تجربه تمرین جدید، استرس، باعث رشد عضالنی 
جدید می شود. در حالی که شاید شما در رشته قوی ترین 
مردان فعال باشید، اما واقعاً چه کسی است که از داشتن 
عضله بیشتر بیزار باشد؟ زمانی که به تمرینات عادی باز 
می گردید، نه تنها قدرت و عضالت جدیدی دارید، بلکه از 

لحاظ روانی هم در تمرینات بهتر عمل می کنید.
حاال اجازه دهید که واضح صحبت کنیم. تمرین دادن کل 
بدن در هر جلسه تمرین مثل قدم زدن در پارک نیست. 
البته در این برنامه تمرینات همچنان سنگین است. در 
هر جلسه یک حرکت مورد تمرکز است اما همه عضالت 

کار می کنند.
به عنوان مثال در هر جلسه در این برنامه پرس سینه را 
اجرا می کنید اما فقط در یک جلسه از هفته این حرکت را 
اول برنامه اجرا می کنید. در واقع برنامه اینطوری طراحی 
شده تا در هر جلس��ه در یکی از حرکات اصلی باالترین 

سطح انرژی را داشته باشید.
بنابراین هر جلس��ه تمری��ن دارای ی��ک تمرکز و هدف 
مشخص است که هدفی خاص یا گروه عضالنی خاصی 
اس��ت که مقداری کار اضافی برای آن انجام می شود. به 
عنوان مثال پرس سینه را در نظر بگیرید، روزی که پرس 
سینه حرکت اصلی است پس از آن یک حرکت دیگر هم 
برای سینه اجرا می ش��ود و بعد از آن سراغ عضله دیگر 
می روی��د. در برنامه خبری از حرکاتی ب��رای جلوبازو یا 
پشت بازو نیست. تمرکزتان روی حرکات چند مفصلی 
مورد عالقه تان باقی می ماند که بیشترین عضله را درگیر 
می کنند. بعد از چهارمی��ن روز تمرین، حداقل یک روز 

استراحت کنید و بعد از آن سیکل را مجدد آغاز کنید.
توصیه می کنیم که 4 جلس��ه تمری��ن را متمرکز روی 
اس��کوات، ددلیفت، پرس س��ینه و پرس سرشانه حفظ 

کنید که انتخاب حرکت دوم به انتخاب خودتان است.
فقط اطمین��ان حاصل کنید که حرک��ت چند مفصلی 
انتخاب می کنید، این روش را 4 الی 6 هفته آزمایش کنید 
و پس از آن مقداری تمرین را سبک کنید و به تمرینات 

عادی خود بازگردید.

نکته:
 استراحت بین ست ها باید حدود 2 الی 3 دقیقه باشد یا 
در حدی که حس کنید کاماًل استراحت کرده اید و  آماده 
اجرای ست بعدی هستید. هر حرکت جدید نیاز به انجام 
ست های گرم کردنی دارد که در برنامه به آن اشاره نشده 

است و الزم است که اجرا گردد.
نکته: 

برای حرکت اصلی در بخش تکرارها نوشته شده »رکورد 
80-90 درصد«، یعنی که باید 80 الی 90 درصد از وزنه 
رکورد را استفاده کنید و هر چند تکرار که می توانید اجرا 
کنید. معموالً با این وزنه می ش��ود فق��ط 4 الی 6 تکرار 

اجرا نمود.
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فیزیک

نماینــده انگلســتان در فیزیــک 
حرفه ای جهان رایان تری اســت که 
از استیل های بســیار قوی موجود 
در فیتنس جهان به حساب می آید 
که در اولین حضور المپیایی اش به 
مقام چهارمی رسید و بسیار پرانگیزه 
در تالش است که به قهرمانی های 

حرفه ای برسد.

 کات دائم
به عن��وان یک��ی از الگوه��ای فیتنس 
در انگلس��تان، هدف اصل��ی رایان این 
اس��ت که در روند افزایش دادن س��ایز 
عضالت به فریم 178 س��انتی متر و 85 
کیلوگرمی اش بتواند تا حداکثر ممکن 

کم چرب و کات باقی بماند.
زمانی که این مصاحبه انجام شد، تری 
در حال آماده ش��دن ب��رای حضور در 
آرنولد کالسیک اوهایو بوده و تا چند 

روز دیگر هم رقابت خواهد کرد. 
رایان می گوی��د: »برای تغذی��ه باید 
100 درصد پش��تکار به خ��رج دهید 
و در تمرین هم باید منظم باش��ید تا 
به اهداف تان برس��ید. وقتی که شروع 
می کنید به باورکردن خودتان اتفاقات 
جدیدی رخ می دهد. من همیش��ه با 
تغییرات کوچکی که هفت��ه به هفته 
می بینم دلگرم می ش��وم. کات شدن 
نیاز به زمان دارد و اتفاقی نیس��ت که 
یک ش��به رخ دهد. اکثر م��ردم برای 

نتیجه گرفتن خیلی عجول هستند.
این جوان 27 س��اله و خوش اس��تیل 
در طول روز چندین وع��ده غذایی با 
فواصل زمانی مشخص مصرف می کند 
تا متابولیس��م ب��دن را ب��اال نگهدارد. 
رایان عاش��ق اس��تیک های آفریقای 
جنوبی است چون کیفیت آن در دنیا 

بی نظیر اس��ت. او می گوید: »استیک 
آفریقای جنوبی در دنیا بهترین است 
و روزهایی ک��ه می خواهم یکی از این 
اس��تیک ها بخورم اندکی کالری روزم 
را کم می کن��م تا بتوان��م آنجا اندکی 

بیشتر بخورم«.
درباره دلیل ش��روع تمرین��ات وزنه 
می گوید: »وقتی که 15 ساله بودم به 
امید اینکه اعتماد به نفس��م زیاد شود 
تمرینات بدنس��ازی را ش��روع کردم. 
وقتی که تغییرات بدنی ام شروع شد و 
آمادگی بهتری به دست آوردم میزان 

عالقه ام نیز افزایش یافت«. 
او ب��ه آرامی بدن��ش را توس��عه داد و 
درنهایت تبدیل ب��ه اولین فیزیک کار 

حرفه ای انگلستان شد.

تجربه المپیایی
از نگاه رایان مس��ترالمپیا بزرگترین 
صحنه مس��ابقه ای جه��ان در عرصه 
بدنسازی است و بعد از 2015 که یک 
بار روی اس��تیج رفته برای بازگش��ت 

مجدد روی آن بی تابی می کند.
تری هفت��ه ای 5 روز وزن��ه می زند و 
ترکیبی از ح��رکات چن��د مفصلی و 
تک مفصلی را برای ش��کل دادن بدن 
مورد اس��تفاده قرار می ده��د و برای 
رس��یدن به فیزیک��ی باالن��س روی 
نقاط ضع��ف بدنش تمرک��ز دارد. در 
روزهای اس��تراحت هوازی کم شدت 
انجام می ده��د تا به چربی س��وزی و 
ری��کاوری ب��دن کمک کرده باش��د. 
برای ریلکس ک��ردن ترجیح می دهد 
گلف بازی کند و یا از شناکردن لذت 

می برد.

توصیه های کارشناسانه
به نظر او خیلی از مردم اشتباهات رایجی 
دارند از قبی��ل عدم اج��رای تمرینات 

هوازی، تغذیه نادرست و متناوب نکردن 
روزهای تمرین سنگین و سبک.

رایان می گوید: »مردم این اش��تباهات 
را دارند و جالب است که از عدم تحقق 
اهداف فیزیکی خود هم متعجب هستند. 
انجام تمرینات بیشتر و ست های بیشتر 
همیشه پاسخ همه سواالت نیست. اگر 
به اندازه کافی س��خت تمرین می کنید 
درنهایت الزم اس��ت که یک یا 2 روز از 
باش��گاه دور بمانید. در غیر این صورت 
احتمال اینکه نتوانید شدت کافی برای 
ایجاد تغییرات در ب��دن را در تمرینات 
هزینه کنید خیلی زیاد می شود. دوره ای 
کردن تمرینات ب��رای ایجاد محیطی 
کامل مهم اس��ت یعن��ی محیطی که 
بتوانید توانایی بدن برای عضله س��ازی 

و چربی سوزی را به حداکثر برسانید«.
اشتباه دیگری که مردم از نظر رایان تری 
مرتکب می شوند استراحت طوالنی بین 
ست های تمرین است که در این رابطه 
می گوید: »زمان استراحت بین ست ها 
را کمتر کنید تا ببینید به مرور زمان چه 
تغییراتی در بدن رخ می دهد. با افزایش 
دادن شدت تمرین به اهداف نزدیک تر 
خواهید شد. وقتی که س��ت تمرین را 
تمام کردید، ساعت شروع به تیک تاک 

می کند«.
به عنوان یک ورزشکار بین المللی درباره 
چگونگی حفظ آمادگی در کنار سفرهای 

متعدد نکات زیادی می داند.

رایان می گوی��د: »با دق��ت برنامه های 
تمری��ن و رژیم ه��ای غذایی خ��ود را 
برنامه ریزی می کنم ام��ا در زمان های 
نیاز هم آنها را متنوع می کنم. حتی اگر 
بدانم به خاطر مسافرت ها شاید بعضی 
تمریناتم از دست برود از قبل تمرینات 

اضافی انجام می دهم.
براساس تجربه دیده ام که هوازی های 
پرشدت برای چربی سوزی عالی هستند. 
من به انجام هوازی در حالت ناشتا عالقه 
دارم و در این حال��ت 30 دقیقه هوازی 

می زنم«.
او همچنین قبل و حین تمرین از مکمل 
BCAAs استفاده می کند و بالفاصله 
بعد از تمری��ن پروتئی��ن وی دارد تا از 
تخریب عضالت جلوگیری نماید. هدف 
نهایی او کسب قهرمانی فیزیک حرفه ای 
المپیا است تا کلکسیون افتخارات خود 

را کامل نماید.

قانـــون 
کات رایان

 رایان تری، در این مقاله قوانین کات کردن بدنش 
را توضیح داده است

روش تقسیم عضالت

روز1:سینه-پشتبازو
روز2:پا-هوازی

روز3:زیربغل-جلوبازو
روز۴:سرشانه-شکم

روز5:پا-کنارشکم-هوازی
روز6:ریکاوریفعال
روز7:ریکاوریفعال
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تدریس شدت در مکتب رامبد
هنی رامبد در این بخش از 6 تکنیک تمرینی می گوید که شما را به فیزیک آرمانی 

نزدیک می کند

چه بدنساز آماتور هستید چه در سطح حرفه ای این ورزش را دنبال می کنید این 
6 تکنیک تمرینی کمک می دهند تا در مدت زمان کوتاه تری به بدن رویایی خود 
برس��ید. هنی رامبد نیازی به معرفی ندارد این توصیه ه��ا را از او قبول کنید تا به 

فیزیک آرمانی خود نزدیک تر شوید.
هر کسی که بیشتر از یک سال سابقه تمرین داشته باشد می داند در برخی اوقات 
عضالت رشدشان کند می شود و در بعضی موارد پیشرفت به کلی متوقف می ماند. 
وقتی این اتفاقات می افتد الزاماً معنایش این نیس��ت که ش��ما اشتباهی مرتکب 

شده اید!
شاید دلیلش این باشد که بدن تان نس��بت به تمرین عادت کرده و در واقع دیگر 

تمرین برایش چالشی نیست و به راحتی از عهده استرس های آن برمی آید.
در این مواقع اس��ت که باید چیزهایی را تغییر دهید تا بدن نتواند حدس بزند چه 

کار می خواهید انجام دهید و اصطالحاً شوک شود.
روش های مورد ترجیح من در این مواقع متدهایی هس��تند که ش��دت تمرین را 
افزایش می دهند. از 6 روش ش��دت بخش اس��تفاده می کنم تا از وقفه های رشد 

عضالنی عبور کنم.
بزرگترین تفاوتی که بین ش��اگردان آماتور و حرفه ای خود برای اس��تفاده از این 

تکنیک ها قائل هستم در تعداد آنها برای یک جلسه تمرین است.
یک ورزشکار آماتور می تواند در هر جلسه تمرین یکی از این سیستم ها را استفاده 
کند اما حرفه ای ها این قابلیت را دارند که در یک جلسه تمرینی چندین روش از 

جمله تکرارهای منفی، تکرارهای نیمه و انقباض های فیگوری را به کار بگیرند.
به بدنس��ازان معمولی و سطح متوس��ط توصیه می کنم در هر جلسه یک روش را 
استفاده کنند. به مرور زمان بکارگیری همه این 6 روش در تمرین های منظم باعث 

می شود مثل یک حرفه ای رشد کنید.

1� تکرارهای منفی
در بخش منفی حرکات یا همان بخش پائین بردن وزنه عضالت قدرت بیش��تری 

دارند )انقباض برون گرا(.
یار تمرینی ش��ما را برای انجام بخش مثبت )انقباض درون گرا( کمک می کند در 
حالی که بخش منفی را خودتان باید به تنهایی انجام دهی��د. برای آماتورها یک 

ست تکرار منفی را توصیه می کنم آن هم زمانی که سرحال و پرانرژی هستند.
برای حرفه ای ها در پایان آخرین ست حرکات 3 الی 5 تکرار منفی تجویز و استفاده 

می کنم.

2� تکرارهای نیمه
می ش��ود س��ت تمرین را بعد از ناتوانی با تکرارهای نیمه برای تأکید روی بخش 

خاصی از عضله گسترش داد.
به طور مثال انجام نیمه باالیی حرکت جلوبازو سیمکش روی قله )پیک( بازو کار 
می کند. انجام 3 الی 5 تکرار در انتهای یک یا 2 ست آخر یک حرکت مناسب است.

3� توقف یک مکث
مکث 2 ثانیه ای در نقطه میانی دامنه حرکت باعث می ش��ود حرکات گشتاوری و 
پرتابی به حداقل برسد و زمان تحت فشار عضله در انقباض افزایش یابد که در این 
حالت فیبرهای عضالنی بیشتری هم درگیر می شوند. برای 2 الی 4 تکرار آخر از 

حرکت آخر می توانید مکث 2 ثانیه ای دهید.

4� سوپرست
این روش با انجام یک حرک��ت بالفاصله بعد از حرکتی دیگر انجام می ش��ود که 
استراحت بین ش��ان در حد صفر یا خیلی اندک اس��ت. برای حرکت دوم توصیه 

می کنم همان عضله را تمرین دهید، اما با انتخاب زاویه ای متفاوت.
قفسه سینه با دمبل و شنا سوئدی یکی از سوپرست های مورد عالقه من در سیستم 

FST-7 است.

5� ست های کم کردنی
با کاهش دادن وزنه بعد از رسیدن به ناتوانی می توانید در پایان یک ست تکرارهای 
اضافی اجرا کنید و در واقع ست را گسترش دهید. به طور استاندارد میزان کاهش 

وزن در این روش پایه حدود 25 الی 30 درصد باشد.

6� انقباض میان تمرین
حین ست های FST-7 یا در آخرین ست از یک حرکت 15 الی 20 ثانیه عضله را 
انقباض ارادی دهید. برای عضالت سینه و سرشانه نمی توانید فیگور کول بگیرید.

برای تمرین بازو می توانید فیگ��ور جفت بازو را انجام دهی��د برای عضالت پا هم 
می توانید در فیگور آزاد جلوی آینه بایستید و پاها را منقبض نگهدارید.

برای عضالت پش��ت می توانید فیگور جفت بازو از پشت را انجام دهید. برای شکم 
هم که واضح است می توانید فیگور شکم و پا را اجرا کنید.
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تمرین هفته

حداکثر 
چربی سـوزی

 و بهبـود فـرم 
فقـط در

25 دقیقه!
با اجرای تمرینات 
فول بادی زیر به 

خودتان قول خواهید 
داد که تا پایان عمر 
فقط همین روش را 

 مترجم: در پیش بگیرید
فرشید نزاکتی 

 مترجم: 
هومن داداش زاده
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همانطور که مطلع هس��تید نگه داشتن ضربان قلب باال در 
حین تمرین می تواند کمک ش��ایانی در سوزاندن چربی و 
افزایش سرعت متابولیسم داشته باشد. برنامه ای که برای 
شما در اینجا در نظر گرفته شده قدرت آنچنانی در کسب 
سایز و عضالتی جدید نداش��ته، اما برعکس چنان به جان 
چربی هایی که بر روی عضالت آهنین جای خوش کرده اند 
افتاده، گویی با یک مش��عل چربی های ناخوشایند در حال 
ذوب شدن می شوند. همچنین حجم تمرینات به حد کافی 
و قابل قبول بوده تا عضالتی که از قبل به دست آورده بودید 
به واسطه زدودن الیه چربی از رویشان خودی نشان دهند. 
اولی��ن دوره )Circuit: جدول تمرین��ی( چهار حرکت را 
شامل شده که سه حرکت آن قدرت بدنی را تقویت کرده و 
یکی از حرکات بر روی زیبایی ظاهری عضالت کار خواهد 
نمود. اما در دوره دوم یک حرکت قدرتی، دو حرکت جهت 
ساخت عضالنی نیرومند و در پایان یک حرکت که زیبایی 
عضالت را بهبود می بخشد در نظر گرفته شده است. در هر 
 A اجرا می شود. شما می بایست دوره )B و A( روز دو دوره
را دو بار انجام داده، س��پس دوره B را هم دو بار اجرا کنید. 
بین هر دوره دو دقیقه اس��تراحت نموده، اما مجاز نیستید 
در بین حرکات اس��تراحت کنید و در پایان ب��ا انجام یک 
کاردیوی اس��می به آخرین تکه های چرب��ی مهلت نفس 
کش��یدن نخواهید داد. ب��رای اینکه تمرینات برای ش��ما 
خوشایند باشند و همواره حس تمرین کردن باالیی داشته 
باشید هر روز تمرینات متفاوتی را برایتان تنظیم کرده ایم. 
پیش��نهاد می کنیم برای جلوگیری و یا به حداقل رساندن 
استراحت ناخواسته ای که شاید هنگام تغییر دادن حرکت 
برایتان رقم بخورد. حتماً وسایل و ابزاری که می بایست در 

آن دوره به کار گرفته شود را نزدیک همدیگر قرار دهید.

زیربغل سیم کش دست صاف
میله ص��اف را به س��ر قرقره ک��ه در باالتری��ن جایگاه 
تنظیم شده است نصب نمائید. همانند تصویر میله را با 
دستانی صاف گرفته و جلوی ران تان فیکس کنید. کمی 
باالتنه تان را به سمت جلو خم نموده، سپس اجازه دهید 
نیروی کش��ش کابل بدون اینکه مفصل آرنج تان را خم 
کند با کش��ش بر روی عضالت زیر بغل میله را به سمت 
باال انتقال دهد. پس از اندکی مکث در این حالت بدون 
اینکه در وضعیت تنه ت��ان خاللی ایجاد کنی��د صرفاً با 
اجرای این حرکت مفصل آرنج از حالت ابتدایی )صاف( 
خارج نشده و حتماً در تمامی تکرارها کشش و انقباض 

عضالت زیربغل با نهایت وجود احساس شود.

پرتاب توپ پزشکی به سمت دیوار
یک توپ پزش��کی گرفته و همانند تصویر به پهلو چند 
متری با فاصله از دیوار بایس��تید. ح��اال با چرخش پهلو 
به همراه تمرکز بر روی عضالت مورب ش��کمی توپ را 
محکم به دیوار پرتاب نموده و پس از برگشت توپ آن را 
گرفته و خیلی سریع به حالت آغاز بازگردید. پس از اتمام 
تکرارهای یک طرف این بار جهت ایستادن جلوی دیوار 
را تغییر داده و تکرارهای پهلوی مخالف را از سر بگیرید.
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همانطور که مطلع هس��تید نگه داشتن ضربان قلب باال در 
حین تمرین می تواند کمک ش��ایانی در سوزاندن چربی و 
افزایش سرعت متابولیسم داشته باشد. برنامه ای که برای 
شما در اینجا در نظر گرفته شده قدرت آنچنانی در کسب 
سایز و عضالتی جدید نداش��ته، اما برعکس چنان به جان 
چربی هایی که بر روی عضالت آهنین جای خوش کرده اند 
افتاده، گویی با یک مش��عل چربی های ناخوشایند در حال 
ذوب شدن می شوند. همچنین حجم تمرینات به حد کافی 
و قابل قبول بوده تا عضالتی که از قبل به دست آورده بودید 
به واسطه زدودن الیه چربی از رویشان خودی نشان دهند. 
اولی��ن دوره )Circuit: جدول تمرین��ی( چهار حرکت را 
شامل شده که سه حرکت آن قدرت بدنی را تقویت کرده و 
یکی از حرکات بر روی زیبایی ظاهری عضالت کار خواهد 
نمود. اما در دوره دوم یک حرکت قدرتی، دو حرکت جهت 
ساخت عضالنی نیرومند و در پایان یک حرکت که زیبایی 
عضالت را بهبود می بخشد در نظر گرفته شده است. در هر 
 A اجرا می شود. شما می بایست دوره )B و A( روز دو دوره
را دو بار انجام داده، س��پس دوره B را هم دو بار اجرا کنید. 
بین هر دوره دو دقیقه اس��تراحت نموده، اما مجاز نیستید 
در بین حرکات اس��تراحت کنید و در پایان ب��ا انجام یک 
کاردیوی اس��می به آخرین تکه های چرب��ی مهلت نفس 
کش��یدن نخواهید داد. ب��رای اینکه تمرینات برای ش��ما 
خوشایند باشند و همواره حس تمرین کردن باالیی داشته 
باشید هر روز تمرینات متفاوتی را برایتان تنظیم کرده ایم. 
پیش��نهاد می کنیم برای جلوگیری و یا به حداقل رساندن 
استراحت ناخواسته ای که شاید هنگام تغییر دادن حرکت 
برایتان رقم بخورد. حتماً وسایل و ابزاری که می بایست در 

آن دوره به کار گرفته شود را نزدیک همدیگر قرار دهید.

زیربغل سیم کش دست صاف
میله ص��اف را به س��ر قرقره ک��ه در باالتری��ن جایگاه 
تنظیم شده است نصب نمائید. همانند تصویر میله را با 
دستانی صاف گرفته و جلوی ران تان فیکس کنید. کمی 
باالتنه تان را به سمت جلو خم نموده، سپس اجازه دهید 
نیروی کش��ش کابل بدون اینکه مفصل آرنج تان را خم 
کند با کش��ش بر روی عضالت زیر بغل میله را به سمت 
باال انتقال دهد. پس از اندکی مکث در این حالت بدون 
اینکه در وضعیت تنه ت��ان خاللی ایجاد کنی��د صرفاً با 
اجرای این حرکت مفصل آرنج از حالت ابتدایی )صاف( 
خارج نشده و حتماً در تمامی تکرارها کشش و انقباض 

عضالت زیربغل با نهایت وجود احساس شود.

پرتاب توپ پزشکی به سمت دیوار
یک توپ پزش��کی گرفته و همانند تصویر به پهلو چند 
متری با فاصله از دیوار بایس��تید. ح��اال با چرخش پهلو 
به همراه تمرکز بر روی عضالت مورب ش��کمی توپ را 
محکم به دیوار پرتاب نموده و پس از برگشت توپ آن را 
گرفته و خیلی سریع به حالت آغاز بازگردید. پس از اتمام 
تکرارهای یک طرف این بار جهت ایستادن جلوی دیوار 
را تغییر داده و تکرارهای پهلوی مخالف را از سر بگیرید.
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ستارگان المپیا

قهرمانان بزرگ تاریخ المپيا در این مقاله برنامه های تمرین خود را فاش می کنند

روز پا : جی کاتلر

تصورش دشوار است كه عضالت پايی برجسته تر و پركات تر از جی كاتلر 
در دنيای بدنسازی متولد شود. در واقع اين تعريف را بايد درباره پاهای او 
در سال 2009 به كار برد. بدون شك در آن مسابقه عضالت ساق او بهترين 
ساق ها بود. كاتلر تمرين پاها را در 2 روز متوالی انجام می دهد به طوری كه 
تمرين را با عضالت ران شروع می كند. اين روش اجازه می دهد كه بتواند 
روی هر كدام از بخش های پا تمركز كامل داشته باشد و نيازی نيست كه هر 
دو را در يك جلسه بزرگ تمرين دهد. اگر ما عضالت جلوبازو و پشت بازو را 
از همديگر جدا می شناسيم و روی آنها مجزا كار می كنيم بنابراين منطقی 

است كه روی عضالت ران و پشت پا هم جداگانه تمرين انجام دهيد. جايی 
كه اكثر بدنسازان حرفه ای چند ست تمرين ساق را در بخش پايانی تمرين 
پا انجام می دهند، جی كاتلر 9 س�ت تمرين برای اين گروه عضالنی اجرا 
می كند و 3 حركت برای ش�ان در نظر دارد. در حقيقت اگر او ساق ها را به 
س�ختی تمرين نمی داد، احتماالً به راحتی از رشد ران ها عقب می ماندند. 
برنامه تمرين كاتلر خيلی ساده است و بايد با شدت كنترل شده اجرا شود. 
در حالی كه او س�بك تمرين نمی كند، برايش مقدار وزنه اهميتی ندارد. 
در عوض او ذهن خود را روش عضالت ه�دف متمركز و روی اين حقيقت 
صحه می گذارد كه گرچه عضله نمی تواند بگويد مقدار وزنه چقدر است اما 

مسلمًا می تواند مقاومت را حس كند.

تمرین با فاتحان المپیا

جلو پا 3 ست با تكرارهای 20 تايی
پرس پا 4 ست با تكرارهای 12 تايی

اسكوات 4 ست با تكرارهای 6 تا 10 تايی
النج 3 ست با تكرارهای 8 تايی

جلوپا سنگين 4 ست با تكرارهای 10 تايی
برنامه تمرين پشت پا و ساق

پشت پا خوابيده 6 ست با تكرارهای 12 تايی

ليفت پشت پا 3 ست با تكرارهای 10 تايی
پشت پا تكی 3 ست با تكرارهای 12 تايی

پرس پا )پاها باال و باز( 3 ست 
با تكرارهای 12 تايی

ساق ايستاده 4 ست با تكرارهای 10 تايی
ساق خميده 2 ست با تكرارهای 10 تايی

ساق نشسته 3 ست با تكرارهای 10 تايی

برنامه
ن

ن را
 تمری
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پرس سرشانه اسكات 5 تا 6 ست 
با تكرارهای 6 تايی

نشر از جانب دمبل 4 تا 5 ست 
با تكرارهای 6 تا 8 تايی

نشر خم دمبل 4 تا 5 ست 
با تكرارهای 6 تا 8 تايی

نشر از جانب دمبل تكی 5 ست 
با تكرارهای 8 تايی

ن 
برنامه تمری
شانه

سر

روز سرشانه: الری اسکات

در قهرمانی 2 دوره اول مس�ترالمپيا، الری اسكات بزرگترين، گردترين 
و مش�خص ترين سرش�انه های دنيا را نمايش داد. جالب است بدانيد كه 
شانه های او هميشه خوب نبوده اند و اگر به خاطر ضعف ساختاری شانه ها 
نبود، ش�ايد او هرگز تا اين درجه آنها را توس�عه نمی داد. به عنوان يك 
نوجوان الری اسكات استخوان های شانه خيلی كوتاهی داشت. اما چون 
مردم به او می گفتند كه موفقيت او در بدنسازی به خاطر اين ماجرا محدود 
خواهد شد، او تصميم گرفت كه شانه های خود را آنقدر رشد دهد تا بر اين 

مشكل اسكلتی غلبه نمايد.  اسكات تمركز خود را روی تقويت ارتباط بين 
ذهن و عضله قرار داد و روی اين باور مرس�وم كه می گفت بايد پرس های 

سنگين با هالتر اجرا كرد تا شانه ها رشد كند چشمان خود را بست.
در عوض با اتكا به دمبل ها سرشانه های بسيار بزرگی را پرورش داد. بعد 
از مقداری كسب تجربه پرس اسكات را ابداع كرد كه نام ديگر آن پرس 

سرشانه ايستاده دمبل چرخشی است.
پرس اسكات مثل پرس دمبل استاندارد اس�ت با اين تفاوت كه فقط دو 
سوم ميانی دامنه حركت را اجرا می كنيد و حين پرس آرنج ها را عقب نگه 

می داريد و در بخش بااليی حركت آرنج ها را كامل صاف نمی كنيد.

روز جلوبازو:  آرنولد

بدون اغراق بايد گفت جلوبازوی سمت راست 
آرنولد بود كه باعث شد او در هر ليست تاريخی 
مرب�وط ب�ه بهترين بازوه�ای جه�ان در صدر 
قرار گيرد. حت�ی با اينكه چهار ده�ه از دوران 

مس�ابقات او زمان می گذرد، اما هنوز به عنوان 
بهترين بازوهای تاريخ او را می شناسند. البته 
نبايد فكر كنيد كه بازوی چپ او چيزی از بازوی 

راست كم داشته.
كليده�ای موفقي�ت آرنولد اين اس�ت: تمركز 
ش�ديد، روحي�ه شكس�ت ناپذير و تمرين�ات 

نفس گي�ر. گرچ�ه او ب�ه ان�دازه ي�ار تمرينی 
قديمی اش يعنی فرانكو كلمبو س�نگين ليفت 
نمی كرد، ام�ا تمريناتش در عين حال بس�يار 

شديد بود.
شوارتزنگر روزی 2 جلس�ه تمرين می كرد كه 
در هر جلسه ای تا 3 س�اعت طول می كشيد و 
در حالی كه بدن او نقش زيادی در درخش�ش 
كاری اش داش�ت، ام�ا اهمي�ت روش فكری و 

روانی اش را نمی توان ناديده گرفت.
تقلي�د از روش او در بدنس�ازی به ط�ور حتم 

بازوهای شما را نيز رشد خواهد داد.

جلوبازو هالتر تقلبی 5 تا 8 ست با 
تكرارهای 8 تا 12 تايی

جلوبازو دمبل ميز باالسينه 5 تا 8 
ست با تكرارهای 8 تا 12 تايی

جلوبازو تك دمبل خم 5 ست با 
تكرارهای 10 تايی

جلوبازو دمبل ايستاده تناوبی 5 ست 
با تكرارهای 10 تايی

برنامه تمرین جلوبازو
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پرس سرشانه اسكات 5 تا 6 ست 
با تكرارهای 6 تايی

نشر از جانب دمبل 4 تا 5 ست 
با تكرارهای 6 تا 8 تايی

نشر خم دمبل 4 تا 5 ست 
با تكرارهای 6 تا 8 تايی

نشر از جانب دمبل تكی 5 ست 
با تكرارهای 8 تايی

ن 
برنامه تمری
شانه

سر

روز سرشانه: الری اسکات

در قهرمانی 2 دوره اول مس�ترالمپيا، الری اسكات بزرگترين، گردترين 
و مش�خص ترين سرش�انه های دنيا را نمايش داد. جالب است بدانيد كه 
شانه های او هميشه خوب نبوده اند و اگر به خاطر ضعف ساختاری شانه ها 
نبود، ش�ايد او هرگز تا اين درجه آنها را توس�عه نمی داد. به عنوان يك 
نوجوان الری اسكات استخوان های شانه خيلی كوتاهی داشت. اما چون 
مردم به او می گفتند كه موفقيت او در بدنسازی به خاطر اين ماجرا محدود 
خواهد شد، او تصميم گرفت كه شانه های خود را آنقدر رشد دهد تا بر اين 

مشكل اسكلتی غلبه نمايد.  اسكات تمركز خود را روی تقويت ارتباط بين 
ذهن و عضله قرار داد و روی اين باور مرس�وم كه می گفت بايد پرس های 

سنگين با هالتر اجرا كرد تا شانه ها رشد كند چشمان خود را بست.
در عوض با اتكا به دمبل ها سرشانه های بسيار بزرگی را پرورش داد. بعد 
از مقداری كسب تجربه پرس اسكات را ابداع كرد كه نام ديگر آن پرس 

سرشانه ايستاده دمبل چرخشی است.
پرس اسكات مثل پرس دمبل استاندارد اس�ت با اين تفاوت كه فقط دو 
سوم ميانی دامنه حركت را اجرا می كنيد و حين پرس آرنج ها را عقب نگه 

می داريد و در بخش بااليی حركت آرنج ها را كامل صاف نمی كنيد.

روز جلوبازو:  آرنولد

بدون اغراق بايد گفت جلوبازوی سمت راست 
آرنولد بود كه باعث شد او در هر ليست تاريخی 
مرب�وط ب�ه بهترين بازوه�ای جه�ان در صدر 
قرار گيرد. حت�ی با اينكه چهار ده�ه از دوران 

مس�ابقات او زمان می گذرد، اما هنوز به عنوان 
بهترين بازوهای تاريخ او را می شناسند. البته 
نبايد فكر كنيد كه بازوی چپ او چيزی از بازوی 

راست كم داشته.
كليده�ای موفقي�ت آرنولد اين اس�ت: تمركز 
ش�ديد، روحي�ه شكس�ت ناپذير و تمرين�ات 

نفس گي�ر. گرچ�ه او ب�ه ان�دازه ي�ار تمرينی 
قديمی اش يعنی فرانكو كلمبو س�نگين ليفت 
نمی كرد، ام�ا تمريناتش در عين حال بس�يار 

شديد بود.
شوارتزنگر روزی 2 جلس�ه تمرين می كرد كه 
در هر جلسه ای تا 3 س�اعت طول می كشيد و 
در حالی كه بدن او نقش زيادی در درخش�ش 
كاری اش داش�ت، ام�ا اهمي�ت روش فكری و 

روانی اش را نمی توان ناديده گرفت.
تقلي�د از روش او در بدنس�ازی به ط�ور حتم 

بازوهای شما را نيز رشد خواهد داد.

جلوبازو هالتر تقلبی 5 تا 8 ست با 
تكرارهای 8 تا 12 تايی

جلوبازو دمبل ميز باالسينه 5 تا 8 
ست با تكرارهای 8 تا 12 تايی

جلوبازو تك دمبل خم 5 ست با 
تكرارهای 10 تايی

جلوبازو دمبل ايستاده تناوبی 5 ست 
با تكرارهای 10 تايی

برنامه تمرین جلوبازو
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روز پشت بازو: سرجیو الیوا

در حالی كه الری اس�كات طول استخوان ش�انه اش به اندازه كافی پهن 
نبود، س�رجيو اليوا پهنای كافی را داش�ت و اضافه بر آن تمام ملزومات 
مس�ترالمپيا ش�دن را هم دارا بود. در حقيقت بعضی ها هنوزم روی اين 
مس�ئله تأكيد دارند كه س�رجيو اليوا از لحاظ ژنتيكی بااستعدادترين 
مسترالمپيای همه دوران بود. اوايل دهه 70 ميالدی طراح دستگاه های 
ناتيلوس، دكتر آرتور جونيز با اندازه گيری قطر بازوی قهرمانان متوجه 

ش�د كه بزرگترين س�ايز بازو متعل�ق به س�رجيو اليوا اس�ت و گرچه 
جلوبازوهايش طول زيادی داش�تند، پشت بازو و س�اعدهای او بود كه 
باعث می ش�د از ديگران فاصله بگيرد. با وجود س�ابقه ای كه در رش�ته 
وزنه برداری داش�ت )عضو تيم ملی كوبا در اواخ�ر دهه 50 ميالدی بود( 
معتقد بود كه در تمرين همه چيز بايد ساده و سنگين اجرا شود. برنامه 
تمرين او در طول سال های تمرينی اش تغييراتی را متحمل شد، از روش 
5×5 گرفته تا تمرينات پرمقدار اما با وجود استعداد ژنتيكی كه داشت 

هر كاری كه انجام می داد به نتيجه مثبت می انجاميد.

روز زیربغل: دوریان یتس

پهنا و ضخامت عضالت پشت او به اضافه سطحی از سفتی و جزئيات كه 
از سر تا پا ارائه می كرد باعث می ش�ود داوران در فيگورهای پشت به او 
خيره شوند. با زيربغل هايی كه تقريبًا به فيله های كمر متصل شده بودند 
و فيله های پرعمق به اضافه عضالت كول بزرگ او ظاهری بی نظير داشت.

جالب است كه يتس عالقه ای به تمرينات پرمقدار نداشت و به خاطر روش 

تمرين پرشدتی كه دنبال می كرد شهرت يافت كه نوع تغيير يافته ای از 
روش هوی ديوتی مايك منتزر بود. گرچه مقدار تمرين او نسبتًا كم بود، 
اما ش�دت تمريناتش فوق العاده زياد بود و مقدار وزنه ها نيز خيلی زياد 

بود.
2 س�ت تمرين باروش يتس می تواند سخت تر از 10 س�ت تمرين عادی 
باش�د. يتس و هواداران روش تمرينش روی اثربخشی روش خود، قسم 

می خورند.

پارالل با وزنه 5 ست با تكرارهای 8 تا 12 تايی
پشت بازو سيمكش 5 ست با تكرارهای 8 تا 12 تايی

پشت بازو سيمكش مچ برعكس 5 ست با تكرارهای 8 تا 12 تايی
پشت بازو دمبل پشت گردن 5 ست با تكرارهای 8 تا 12 تايی
پشت بازو هالتر مچ برعكس 5 ست با تكرارهای 8 تا 12 تايی

زيربغل سيمكش 2 ست با تكرارهای 10 تايی و 2 ست با تكرارهای 9 تا 10 تايی
بارفيكس با وزنه 1 ست با تكرارهای 10 تايی و 2 ست با تكرارهای 6 تا 8 تايی
زيربغل هالتر خم 1 ست با تكرارهای 10 تايی و 2 ست با تكرارهای 6 تا 8 تايی

زيربغل قايقی 1 ست با تكرارهای 10 تايی و 2 ست با تكرارهای 6 تا 8 تايی
شراگ 1 ست با تكرارهای 10 تايی و 2 ست با تكرارهای 6 تا 8 تايی

فيله 2 ست با تكرارهای 8 تا 10 تايی و 2 تا 3 ست با تكرارهای 10 تا 15 تايی

ن 
برنامه تمری
ت بازو

ش
پ

برنامه تمرین زیربغل

ستارگان المپیا
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پرونده هفته

وقتی صحب��ت از یادگیری چگونگی س��اختن 
پشت بازوهایی بهتر باشد، شاید هیچ بدنساز 
حرفه ای بهت��ر از تروی آل��وز نتواند راهنمای 

شما باشد.
آلوز در اوایل دوران ورزش��ی خ��ود از ضعف 
ش��دید در ناحیه پش��ت بازو رنج می برد، چرا 
که تمرکز زیادی روی تمرین جلوبازو داش��ت. 
اما ناچار ش��د که با تکیه بر آزمون و خطا روش 
درست تمرین روی پشت بازوها را فرا بگیرد. 
با توجه به اینکه طرفدار بدن های متناس��ب 
اس��ت، توانس��ت با تالش خ��ود ضعیف ترین 

عضله بدنش را به نقطه قوت تبدیل کند.

در گذشته پشت بازوهای ضعیفی داشتی، چطور 
توانستی بر این مشکل غلبه کنی؟

این عضل��ه در بدنم نقطه ضعف بود ب��ه همین علت به 
شدت روی آن تمرین کردم. پیش از آنکه وارد بدنسازی 
شوم، فقط به جلوبازوها فکر می کردم. قطر بازوهایم 47 
س��انتی متر بود در حالی که 72 کیلوگرم وزن داشتم و 
الزم به ذکر است که بخش اعظم حجم بازویم مربوط به 

جلوبازوهایم بود. امروز بدنم تناسب کامل دارد.
بنابراین باید روش تمرین خود را عوض می کردی 

تا تناسب را ایجاد کنی.
روی جلوبازو زیاد فشار نمی آوردم و فقط روی پشت بازو 
سخت کار می کردم. برای جلوبازوها 2 حرکت می رفتم 

اما برای پشت بازو 4 حرکت.

حرکت پشت بازو هالتر مچ برعکس را به چه علتی 
استفاده می کنی؟

این حرکت متفاوتی اس��ت اما آن را دوست دارم، چون 
در این رویه بخش کناری پش��ت بازوها بیش��تر درگیر 

می شود.
چرا ای�ن حرکت را به صورت سوپرس�ت با ش�نا 

سوئدی دست جمع انجام می دهی؟
شنا سوئدی را با وزنه انجام می دهم. با قراردادن یک وزنه 
به پشتم شروع می کنم و پس از آن که به ناتوانی رسیدم 
یار تمرینی ام وزنه را برمی دارد و با وزن بدن تکرارها را تا 

ناتوانی ادامه می دهم. عاشق شنا سوئدی هستم.
آیا به نظر تو دامنه تکرار خاصی برای رشد پشت 

بازوها وجود دارد؟
به مقدار تمرین اعتقاد دارم. بهترین راه برای ایجاد رشد 
در عضالت کوچک تکیه بر مقدار تمرین است. همیشه 
ست های تمرین بازو را با دامنه 10 الی 15 انجام می دهم.
به نظر می آید که از حرکات با دستگاه برای تمرین 

پشت بازو استفاده نمی کنی؟
خیر. حرکت مورد عالقه ام برای تمرین پش��ت بازو در 
حال حاضر دیپ با دستگاه اس��ت. با این دستگاه بدن 
در حالت ثابت باقی می مان��د و می توانید وزنه را کنترل 
کنید. در مدل عادی که با وزن بدن اجرا می ش��ود، این 
استعداد وجود دارد که از همه بدن به ویژه عضالت سینه 

استفاده شود.
می توانید مقدار زیادی پرس سینه دست جمع و حرکاتی 
شبیه آن اجرا کنید اما در عین حال نیاز است که مقدار 

تمرین را زیاد کنید. بنابراین من دوست دارم که اندکی 
از هر دو را انجام دهم.

ساختار تمرینات پشت بازوی تو این روزها چگونه 
است؟

من هرگز برنامه ای مشخص ندارم. می دانم که باید چه 
کاری انجام دهم تا عضله را درگیر کنم، اما هیچ اولویت یا 

طرح مشخصی وجود ندارد.
آیا هیچ توصیه یا قانونی برای تمرین مؤثر پشت 

بازو داری؟
بهترین توصیه ای که می توانم انجام دهم این است که 
بگویم بدن خود را بررسی کنید و با روش های مختلف 
تمرین بازی کنید. یک ماه مق��دار تمرین را زیاد کنید، 
پس از آن سراغ تمرین کم مقدار بروید و بعدش یک ماه 
ترکیب آنها را به کار ببرید و ببینید که بدن به کدام رویه 

بهترین واکنش را نشان می دهد.

تروی آلـوز؛ تبدیل ضعف به قـوت

برنامه تمرین آلوز

پشت بازو سیمکش طنابی 
3 ست با تکرارهای 15 تایی

دیپ با دستگاه 4 ست با تکرارهای 10 تا 15 تایی
پشت بازو دمبل پشت گردن 4 ست

 با تکرارهای 10 تایی
پشت بازو هالتر خوابیده مچ برعکس

  3 ست با تکرارهای 12 تایی
شنا سوئدی دست جمع 3 ست

 با تکرارهای 12 تایی
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پاور لیفتینگ

 گیرش مختلط
وقتی که میله هالتر را با گیرش مختلط بگیرید. دلیلش 
این است که هالتر در دست ها بهتر حرکت می کند وقتی 
که گیرش میله عادی باش��د، ممکن اس��ت که هالتر از 
دست رها ش��ود و این در اس��تفاده از وزنه های سنگین 

بیشتر پیش می آید.
اما وقتی گیرش مختلط باش��د )یک دس��ت از رو، یک 
دست از زیر( این مشکل مرتفع می شود چرا که نیروهای 
مخالف به کار می آیند. یعنی یک دس��ت از رو می گیرد 

و به عقب فشار می آورد یک دست هم از زیر که به جلو 
فشار می آورد و این دو نیروی متضاد هستند که باالنس 

را حفظ می کنند.

 ناتوانی در بخش قوی حرکات
هر هفته اطمینان حاصل کنید که در قوی ترین بخش از 

دامنه حرکت به خستگی می رسید. 
حرکت می تواند اسکوات، پرس سینه یا ددلیفت باشد، 

فرقی ندارد.
حین انج��ام پرس س��ینه به ندرت در بخ��ش باالیی 

حرکت ب��ه ناتوانی می رس��ید، چرا که ب��ه راحتی در 
بخ��ش پائین حرک��ت زودتر خس��ته می ش��وید. اما 
قوی ترین بخش از پرس س��ینه در واقع نیمه باالیی 
حرکت اس��ت، همچنین درباره اس��کوات و ددلیفت 
هم صادق اس��ت. زمانی که با انجام حرکت در دامنه 
کامل به ناتوانی رسیدید، 1 یا 2 ست هم تمرین روی 
بخش قوی انجام دهید. این یعنی که باید با وزنه های 
س��نگین حرکت را به ص��ورت نیمه اج��را کنید و از 
عوامل ایمنی مثل پایه های قدرت یا یارهای تمرینی 

برای تکرارهای نیمه اس��تفاده کنید.

افزایش قدرت
در پاورلیفتینگ

آنچه پیش رو دارید مقاله ای ویژه تمرینات 
قدرتی است که با معرفی تکنیک مهم شما 

را یاری می دهد تا لیفتر قوی تری باشید. 
این مقاله مخصوص پاورلیفترهاست
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 گزینه ایستاده
هر وقت که امکانش وجود دارد حرکات را ایستاده اجرا 
کنید. در حالت ایستاده به مراتب قوی تر از حالت نشسته 
هس��تید چرا که پاها، فیله های کم��ر و عضالت میانی 
بدن کمک می دهند تا از حرکت بدن اس��تفاده کنید و 

وزنه های سنگین تری را مورد استفاده قرار دهید.
بنابراین فراتر از اسکوات و ددلیفت سعی کنید در حالت 
ایس��تاده تمرین کنید. مثال های دیگر می توانند پرس 
سرشانه یا پشت بازو ایستاده هالتر باشند. هر زمان که 

امکانش بود برای به خدمت گرفتن کل بدن اقدام کنید.
قوی ترین مرد روی کره زمی��ن هرگز در تمرینات خود 

به حالت نشسته کار نمی کند و نباید هم اینطور باشد.

 تمرین برای توان
چنانچه با ه��دف افزایش ت��وان کار نمی کنید، در واقع 
اجازه می دهی��د که برخی از بهتری��ن حرکات تان هدر 
برود. تمرین اختصاصی برای ق��درت کمک می کند تا 
فیبرهای عضالنی تندانقباض توس��عه پی��دا کنند که 
فیبرهای مستعد برای افزایش سایز و قدرت عضالنی به 
حساب می آیند. یک روش برای افزایش توان استفاده از 

تمرینات پلیومتریک است.
این نوع تمرینات ش��بیه تمرینات پرتابی هس��تند. در 
حالت نرمال ی��ک حرکت را اندک��ی آرام اجرا می کنید 
به طوری که وزنه از دس��ت ها خارج نمی ش��ود. اما در 
پلیومتریک )مثل ش��نا س��وئدی پلیومتریک( خود را 
پرت��اب می کنید به ط��وری که دس��ت ها از زمین جدا 
می شوند و به صورت انفجاری خود را تا حداکثر ممکن 

باال می برید.
می توانید از پرتاب قدرتی هالتر هم با دس��تگاه اسمیت 

استفاده کنید تا به افزایش توان کمک شود.
پرس سینه پرتابی، پرس سرشانه پرتابی، جلوبازو پرتابی 
همگی حرکاتی هستند که با دستگاه اسمیت قابل اجرا 

می باشند.

حرکات مرده
سعی کنید اسکوات و پرس را مثل ددلیفت اجرا کنید... 
یعنی از نقطه ای که وزنه مرده اس��ت! حرکات معکوس 
برای اس��کوات و پرس باید در پایه قدرت اجرا شود. در 
واقع پایه های ایمنی باید در ارتفاعی تنظیم شوند که در 
بخش پائین حرکت وزنه روی پایه قرار بگیرد و در بخش 

پائین حرکت وزنه یکبار روی پایه قرار بگیرد.
حذف بخش منفی حرکت باعث حذف انرژی کشسانی 
می ش��ود و کمک می کند ت��ا قدرت ت��ان در نقطه گیر 
حرکت افزای��ش یابد چرا ک��ه بدون رفلکس کش��ش 
سخت تر می شود و این افزایش قدرت در زمان بازگشت 

به تمرینات عادی مشاهده می شود.

  قدرت متضاد
قبل از هر ست از پرس سینه یک س��ت سبک زیربغل 
هالتر خم را اجرا کنید. یک عضله اگر بالفاصله قبل از به 
خدمت گرفته شدن عضله متضادش منقبض شده باشد، 

قوی تر خواهد بود.
اگر قبل از پرس سینه، حرکت هالتر خم را اجرا کنید در 
حرکت پرس قوی تر خواهید بود. نکته کلیدی این است 
که در زیربغل نباید به ناتوانی برسید چرا که در آن حالت 

نمی توانید پرس سینه را به خوبی اجرا کنید.
این تکنی��ک را می توانی��د برای همه عض��الت متضاد 

استفاده کنید.

 کشش قوی ترین مسیر حرکت
در پرس س��ینه بعضی بدنس��ازان هالتر را روی س��ینه 
پائین می برند و پس از آن مستقیم میله را به طرف باال 

پرس می کنند. اطمینان حاصل کنید که هالتر را روی 
زیرسینه پائین می برید نه روی بخش میانی یا باالیی.

وقتی که هالتر را روی زیرس��ینه پائین می برید قدرت 
بیش��تری خواهید داش��ت. پس از آنکه بخش مثبت را 
انفجاری آغاز کردید می توانید در مسیری اریب وزنه را تا 

باالی صورت پرس کنید.
این حرکت اریب درگیری بیشتری را در عضالت سینه 
موجب می شود که دلیلش کمرنگ شدن پشت بازوها در 

انجام حرکت است.

 تجهیزات قدرت
اگر در ساک تمرین خود کمربند و یک جفت بندلیفت 
ندارید، یعن��ی که به ان��دازه کافی مجهز نیس��تید. در 
سنگین ترین ست های تمرین از کمربند استفاده کنید. 
چرا که کمک می کند فشار درون شکمی را افزایش دهید 

و ستون فقرات را از آسیب دور نگهدارید.
بعضی ها می گویند عضالت میانی بدن باید تمرین داده 
ش��وند، اما به آنها توجه نکنید. اگ��ر می خواهید به حد 
کافی سنگین تمرین کنید و در ددلیفت های خود بسیار 
قوی باشید، نیاز به ایمنی دارید. اجازه ندهید غرور مانع 

از ایمنی شود.
برای ست های س��بک نیازی به کمربند نیست. درباره 
بندلیفت هم همان کس��انی ک��ه می گوین��د کمربند 
استفاده کنید، می گویند اس��تفاده از بندلیفت ساعدها 
را ضعیف می کن��د. اما این توصیه بدی اس��ت. عضالت 
س��اعد با بندلیفت هم کار می کنن��د و همچنین نباید 
اجازه دهید ضعف پنجه ها باعث کاهش قدرت در تمرین 

زیربغل یا پا شود.

اگر در ساک تمرین 
خود کمربند و یک جفت 

بندلیفت ندارید، یعنی که به 
اندازه کافی مجهز نیستید. 
در سنگین ترین ست های 
تمرین از کمربند استفاده 

کنید. چرا که کمک می کند 
فشار درون شکمی را افزایش 

دهید و ستون فقرات را از 
آسیب دور نگهدارید
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برنام��ه ای ک��ه اینج��ا مش��اهده می کنی��د 
اشتباه چاپی نیس��ت. لئو اینگرام در زمان 
مس��ابقه وزن��ش 122 کیلوگرم اس��ت. او 
پش��ت بازوهای خود را مث��ل دیگر عضالت 
بدن تمرین داده و س��اخته است: تمرینات 
پرمقدار تمرین 24 س��تی او شامل چندین 
حرکت تمرین اس��ت ک��ه اج��ازه می دهد از 
زوایای مختلف روی آنها اعمال فشار نماید. 
شاید برنامه او برای خیلی از بدنسازان حکم 
یک روز تمرین شوکی را داش��ته باشد، اما 

برای او یک جلس��ه تمرین عادی اس��ت.

برای پشت بازوهای خود 24 ست تمرین می کنی. 
آیا مقدار تمرین نرمال برای این عضله 12 الی 16 

ست نیست؟
هر عضله را هفته ای یک نوبت تمرین می دهم. بنابراین 
در تمرین آن از مقدار زیاد پیروی می کنم. زمان مورد 
نیاز برای ریکاوری در این حالت اندکی بیشتر از حالت 

عادی است.
 تمرین من برای هر عضله بس��یار پرمقدار اس��ت. اما 
اگر استراحت کافی نداشته باشید، ممکن است دچار 

تمرین زدگی شوید.
اینکه حرکت پشت بازو خوابیده با هالتر را آخر 
جلس�ه تمرین انجام می دهی، عجیب اس�ت در 

حالی که حرکات با کابل قبل از آن انجام می شوند. 
آیا این اقدام درستی است؟

دوس��ت دارم که با حرکات کابل و دستگاه شروع کنم 
چرا که با آنها می توانم خون زیادی در پش��ت بازوهایم 

پمپاژ کنم. 
سال ها قبل در ناحیه آرنج دچار مشکل شدم و متوجه 
شده ام که اگر با استفاده از حرکات کابل و دستگاه خون 
فراوانی در ناحیه آرن��ج هدایت کنم حس بهتری دارم. 
اما هنوزم قادرم که در پایان تمرین وزنه های سنگین را 

مورد استفاده قرار دهم.
بنابراین در حال حاض�ر تمرین با کابل را ترجیح 

می دهی؟
در هر روز تمرین، مرا می بینید که در حال انجام پشت 
بازو سیمکش هستم. برای من فش��ار دائم روی عضله 
مهم اس��ت. در حرکات با کابل واقع��اً از بخش مثبت 
و منفی هر تک��رار لذت می بری��د. همچنین می توانید 
حرکات پرتابی را کاهش دهید و وزن��ه را بهتر کنترل 

کنید.
اول برنامه تمرین پشت بازو سیمکش مچ برعکس 
را انج�ام می دهی، ام�ا خیلی ه�ا آن را حرکتی 
تمام کننده در نظر می گیرن�د. دلیل تو برای این 

کار چیست؟
باید مچ دست ها را برعکس بگیرید تا بخش متفاوتی از 
پشت بازوی تان درگیر شود. فشار عمده این حرکت را 

در بخش میانی پشت بازو حس می کنم.
چرا از حرکت دیپ با وزنه در این برنامه استفاده 

می کنی؟
خیلی ب��ه آن عالق��ه دارم و از وزنه های زی��ادی برای 
انجامش اس��تفاده می کنم. آرنج ه��ا را نزدیک به بدن 
حفظ می کنم تا تأکید روی پش��ت بازوها حفظ شود. 
اوقاتی است که اجازه می دهم آرنج هایم به طرف بیرون 
متمایل شوند و عضالت سینه بیشتر درگیر می شوند، 

اما این کار را در روز تمرین پشت بازو انجام نمی دهم.
زمانی که پشت بازوها به توقف رشد می رسند آیا 

حرکت خاصی برای عبور از این وضعیت داری؟
پارالل با وزنه یا پرس سینه دست جمع. وقتی از این دو 
حرکت استفاده می کنید می توانید واقعاً پشت بازوها را 

تحت اضافه بار قرار دهید.
آیا پشت بازوها را با گروه عضالنی دیگری تمرین 

می دهی؟
اگر برنامه ام تغییر کند دوست دارم این عضله را همراه 
با عضالت سینه تمرین دهم. خیلی از مردم به ترکیب 
کردن عضالت پرس��ی � کشش��ی عالق��ه دارند. من 
می گویم اگر در روز تمرین سینه، پشت بازوها به میزان 
زیادی درگیر می شوند چرا نباید کار را روی این گروه 

عضالنی به پایان رساند؟
 برای بعضی ها ش��اید جواب ندهد اما م��ن این رویه را 

دوست دارم.
آیا در طول س�ال هیچ تغییری در برنامه تمرین 

پشت بازو اعمال می کنی؟
خیر. اگر هم تغییری باشد فقط مقدار تمرین را اندکی 
افزایش می دهم. این بستگی به شکل عضله در دوران 

آماده سازی مسابقه دارد.
آیا تا به حال روی پشت بازو با وزنه های سنگین و 

تکرارهای کم کار کرده ای؟
بله. روزهایی که طبق برنام��ه تمرین نمی کنم، با همه 
حرکات وزنه آزاد کار می کنم و هر چقدر وزنه که بتوانم 

را استفاده می کنم.

لئـو اینـگرام؛ برنامه فـوق سنگین

برنامه تمرین اینگرام

پشت بازو سیمکش تکی
 4 ست با تکرارهای 8 تا 12 تایی

پشت بازو سیمکش تکی مچ برعکس
 4 ست با تکرارهای 8 تا 12 تایی

دیپ با دستگاه 4 ست با تکرارهای 8 تا 12 تایی
پشت بازو تک دست پشت گردن
 4 ست با تکرارهای 8 تا 12 تایی
 EZ پشت بازو خوابیده هالتر
 4 ست با تکرارهای 8 تا 12 تایی

پشت بازو سیمکش طنابی
 4 ست با تکرارهای 8 تا 12 تایی


