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تناسب

فیزیک به س��رعت در میان بدنس��ازان محبوب 
ش��د و بعد از تجربه نس��بتاً ناموفق رشته »بادی 
کالس��یک« که اس��تقبال زی��ادی از آن به عمل 
نیامده بود، فیزیک به نوعی برگ برنده فدراسیون 
جهانی بود. رشته ای که ظرف مدتی کوتاه، تعداد 
شرکت کنندگانش حتی از رشته پرورش اندام نیز 
جلوتر رفت  اما خیال آس��وده مدیران فدراسیون 
جهان��ی دوام زیادی نداش��ت و در مدت کوتاهی 
موجی از اعتراضات نس��بت به فیزی��ک به وجود 
آمد. مهم ترین علت این نارضایتی داوری بر مبنای 
سلیقه بود. فیزیک به دلیل نداشتن فیگور خاص 
نظرات داوران را محدود به مواردی جزئی می کرد. 
ضمن اینکه کماکان بسیاری از ورزشکاران مشتاق 
خودنمایی با عضالت حجیم بودند. به همین علت 
 ،NPC و IFBB پس از ماه ها زمزمه های مدیران
مدتی قبل رسماً اعالم شد که این فدراسیون اقدام 
به برگزاری رقابتی جدید با نام »فیزیک کالسیک« 
خواهند نمود. اگرچه تا زمان برگزاری مس��ابقات 
این رش��ته جدید باید کمی صبر کنیم اما به نظر 
می رس��د فیزیک کالس��یک تلفیقی از دو رشته 
فیزیک و بادی کالسیک باشد که در آن هم زیبایی 
مدنظر باشد و هم فرم عضالنی. این واقعیتی است 
که رشته فیزیک، داوری بس��یار سلیقه ای دارد و 
مثاًل در یک مسابقه بزرگ، به س��ادگی می توان 
جای نفرات اول تا ده��م را با هم عوض کرد!  نکته 
دیگری که باید به آن اشاره کنیم، این است که در 
صورت رشد و توسعه رشته فیزیک کالسیک،  آن 
وقت دیگر رشته بادی کالسیک به نوعی به حاشیه 
خواهد رفت و معلوم نیس��ت چرا یک بدنساز باید 
در بادی کالس��یک ش��رکت کند؟ در واقع بادی 
کالسیک مهم ترین لطمه را از این خورد که بخش 
حرفه ای ن��دارد و قهرمانانش تا اب��د آماتور باقی 
خواهند ماند. اما فیزیک کالسیک قرار است در دو 

سطح آماتور و حرفه ای برگزار شود. 
بر همین اساس سازمان NPC کلیات داوری و نحوه 
رقابت ورزشکاران را اعالم کرده است که مشروح آن 

را در ذیل می خوانید:

دسته های قدی- وزنی:
ـ دسته A: )دسته قدی تا 5 فوت و 7 اینچ( 1

* دسته قدی تا 5 فوت و 4 اینچ )وزن حداکثر 155 

پوند(
* دسته قدی تا 5 فوت و 5 اینچ )وزن حداکثر 

160 پوند(
* دس��ته قدی تا 5 ف��وت و 6 این��چ )وزن 

حداکثر 165 پوند(
* دسته قدی باالتر از 5 فوت و 6 اینچ 

)وزن حداکثر 170 پوند(

ـ دسته B: )دسته قدی تا 5 فوت  2
و 10 اینچ(

* دس��ته قدی تا 5 ف��وت و 8 اینچ 
)وزن حداکثر 177 پوند(

* دس��ته قدی تا 5 ف��وت و 9 اینچ 
)وزن حداکثر 185 پوند(

* دسته قدی باالتر از 5 فوت و 9 اینچ 
)وزن حداکثر 192 پوند(

3ـ دسته C: )دسته قدی باالتر از 5 
فوت و 10 اینچ(

* دسته قدی تا 5 فوت و 11 اینچ )وزن 
حداکثر 200 پوند(

* دسته قدی تا 6 فوت )وزن حداکثر 207 پوند(
* دسته قدی تا 6 فوت و 1 اینچ )وزن حداکثر 215 

پوند(
* دسته قدی تا 6 فوت و 2 اینچ )وزن حداکثر 225 

پوند(
* دسته قدی تا 6 فوت و 3 اینچ )وزن حداکثر 232 

پوند(
* دسته قدی باالتر از 6 فوت و 3 اینچ )وزن حداکثر 

240 پوند(

   ضوابط داوری و معیارها
حجم عضالت و ش��کل کلی بدن؛ در این رقابت ها 
داوران حجم عضالت، تقارن و تناسب، باالنس کلی 
با تاکید بر جزئیات عضالت کوچک تر را بررسی می 

کنند. 
بدن ایده آل فیزیک کالسیک از دید داوران عالوه بر 
موارد باال باید شامل زیبایی چهره و کمترین مقدار 

سایز دور کمر باشد.

نکته:  هر ف�وت تقریبا 30 س�انتی متر، هر 
اینچ 2/54 س�انتی متر و هر پوند 453 

گرم است.

همه چیز درباره یک رشته تازه متولد شده

فیزیک کالسیک از کجا آمد؟
تول�د  از  پ�س 
پرورش ان�دام در 
دنیای ورزش جهان، رش�ته های مختلفی در سایه 
آن وارد عرصه رقابتی ش�دند. یکی از مهم ترین و 
البته جدیدترین این رشته ها، فیزیک است. فلسفه 
اصلی مس�ابقات فیزیک، ترغیب ورزش�کاران به 

دوری از مصرف استروئید و داروهای غیرمجاز 
بود. در ابتدا اس�تقبال بی س�ابقه ای از فیزیک 
ش�د. چرا که ورزش�کار دیگر نیازی به داشتن 
عضات حجیم نداش�ت و صرفًا مواردی از قبیل 

 تناسب عضانی، کات و چهره فردی معیار داوری 
محسوب می شد.

فیگورهای رشته فیزیک کالسیک

1ـ فیگور جفت بازو از جلو 
2ـ فیگور قفسه سینه 

3ـ فیگور جفت بازو از پشت 
4ـ فیگور شکم و ران ها 

5ـ فیگور مورد عالقه کالسیک 

 مترجم : 
محمدرضا سیدجعفری
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 گفت و گو: 
محمدرضا سیدجعفری

گفت و گوی اختصاصی با جادران دامیانوویچ 

داوری فیزیک هیچ قانونی ندارد!
جادران دامیانوویچ قهرمان اسبق قوی ترین مردان شرق اروپا، 
قهرمان س�نگین وزن پرورش اندام و عضو تیم ملی پرورش اندام 
کرواسی است. جادران اکنون در حال آمادگی برای کسب کارت 
حرفه ای IFBB اس�ت، اما در کن�ار ورزش با مش�کات زیادی 
دست و پنجه نرم می کند. دامیانوویچ به دلیل مسائلی شخصی و 

خانوادگی بارها مجبور به ترک رقابت های پرورش اندام ش�د، اما 
این بار برای به دست آوردن کارت حرفه ای عزم خود را جزم کرده 
است. او در این راه، از مشاوره های دوریان یتس کمک می گیرد. 
آنچه در زیر می خوانید خاصه ای از مصاحبه اختصاصی بشیر با 

جادران دامیانوویچ است.

   نظ�ر ش�ما در رابط�ه ب�ا داوری مس�ابقات 
فدراسیون جهانی IFBB چیست؟

� به نظر من مس�لمًا در هر مس�ابقه ای داوری 
امکان خطا دارد، اما خوش�حالم که همیشه در 
رش�ته های پرورش اندام شرکت کرده ام و هیچ 
تمایلی به حضور در ورزش ه�ای تازه وارد مثل 
فیزیک ندارم! چرا ک�ه داوری در پرورش اندام 
اصول و قوانین خاص خود را دارد و طی سال های 
طوالنی به مواردی منس�جم تبدیل شده است 
اما برای فیزیک هیچ قانونی نیست و صرفًا رای 
داوران می تواند اش�خاص ناالیق را به قهرمانی 

برساند.

   ب�ه عقی�ده ش�ما آی�ا ورزش حرف�ه ای 
پرورش اندام می تواند در آینده برای س�امتی 

ورزشکار زیان بار باشد؟
� پاسخ این س�وال به نوع تمرین و آماده سازی 
ورزش�کار بس�تگی دارد. مس�لمًا فردی که با 
مصرف اس�تروئید و پپتاید و موارد منع مصرف 
دارویی عضله سازی و حجم گیری می کند باید 
در انتظ�ار عواقب آن نیز باش�د. ام�ا تمرین و 
آماده س�ازی علمی و بر مبنای اولویت سامتی 
می تواند فواید زیادی حتی در دوران پیری فرد 

داشته باشد.

   بهتری�ن مکمل ه�ا ب�رای دوران حج�م در 
ورزشکاران حرفه ای پرورش اندام چیست؟

� قبل از توصیه مکمل، تأکید خاصی بر افزایش 
کال�ری روزان�ه و تأمی�ن حداکث�ری پروتئین 
طبیعی به ب�دن دارم. در بحث مکمل در دوران 

حجم ورزش�کاران حرفه ای چه�ار رکن اصلی 
پروتئین وی، BCAA، کراتی�ن و گلوتامین را 
 HMB توصیه می کنم که از هفته س�وم حجم

نیز به چهار مورد باال اضافه خواهد شد.

   از پرورش ان�دام کاران ایرانی چه کس�انی را 
می شناسید؟

� من در میان ورزش�کاران ایرانی افراد زیادی 
را به ط�ور دقی�ق نمی شناس�م، اما ی�ک بار در 
یکی از رقابت ه�ای IFBB بیتو را در اس�تیج 
دی�دم. او واقعًا ب�دن و عضات ف�وق تصوری 
داش�ت و ج�زء پرورش ان�دام کاران مس�تعد 
به حس�اب می آم�د. اما متاس�فانه ف�وت بیتو 
 ب�رای م�ن خب�ر بس�یار ناراحت کنن�ده ای 

بود.
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آماده س�ازی علمی و بر مبنای اولویت سامتی 
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داشته باشد.

   بهتری�ن مکمل ه�ا ب�رای دوران حج�م در 
ورزشکاران حرفه ای پرورش اندام چیست؟

� قبل از توصیه مکمل، تأکید خاصی بر افزایش 
کال�ری روزان�ه و تأمی�ن حداکث�ری پروتئین 
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نیز به چهار مورد باال اضافه خواهد شد.

   از پرورش ان�دام کاران ایرانی چه کس�انی را 
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� من در میان ورزش�کاران ایرانی افراد زیادی 
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اگر جلسات تمرین شما برایتان یکنواخت شده، 
ای�ن برنامه تمرین، ش�وک ت�ازه ای ب�ر عضالت 
ش�ما اعمال خواهد کرد و در پی آن شاهد نتایج 

چشمگیری خواهید بود.

جلسه تمرین ش��امل چهار سوپرس��ت برای باالتنه است و 
هر کدام از دو حرکت تش��کیل ش��ده. در هر سوپرست، هر 
دو حرکت را بدون وقف��ه اجرا خواهید ک��رد برای مجموع 

سه ست. 
در هر س��ت حرکات متضادی را اجرا می کنید، که به ش��ما 
امکان می دهد تمام باالتنه را تحت تمرین قرار دهید. برای 
مثال، اگر اولین ست شما ش��امل یک حرکت پرسی است، 

سپس سراغ یک حرکت کششی خواهید رفت. 
یک��ی از جنبه ه��ای مثبت طراح��ی تمرین این اس��ت که 
حرکات به طور دقیقی کنار هم قرار گرفته اند و به شما امکان 
می دهند در یک ایستگاه مشابه هر دو را انجام دهید. به این 

این 4 سوپرست را  
برای ساختن چگالی بیشتر

 در باالتنه اجرا کنید

4 ترکیب جادویی
 مترجم : 

سامان صمیمیان

تمرین بدنسازی
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معنی اس��ت که نیازی ندارید دوان دوان بین دو ایستگاه 
جابجا ش��وید برای اجرای بی وقفه حرکات، دو ایس��تگاه 
مختلف را در باشگاه اش��غال کنید و دیگر اعضای باشگاه 

را عاصی کنید! 
به یاد داشته باشید، هر ست شامل 15 تکرار خواهد بود و 
باید اطمینان یابید وزنه ای را انتخاب کنید که اجرای سه 

تکرار آخر از هر ست برایتان طاقت فرسا باشد. 

    برای نبرد آماده اید؟! 
سوپرست شامل: 

پرس سینه با هالتر 3 ست با تکرارهای 15 تایی
زیربغل پارویی با هالتر 3 ست با تکرارهای 15 تایی

سوپرست شامل: 
کشش سیمکش از باال 3 ست با تکرارهای 15 تایی

پرس سرشانه نشسته با دمبل 3 ست با تکرارهای 15 تایی
سوپرست شامل: 

قفسه باالسینه با دمبل 3 ست با تکرارهای 15 تایی
نشر خم با دمبل خوابیده روی نیمکت باالسینه 3 ست با 

تکرارهای 15 تایی
سوپرست شامل: 

قفسه سینه با سیمکش 3 ست با تکرارهای 15 تایی
نشر طرفین با سیمکش 3 ست با تکرارهای 15 تایی

    مفاصل خود را گرم کنید:
اطمینان یابید قبل از شروع تمرین، عضالت و مفاصل خود 
را به خوبی گرم کنید، به خصوص شانه ها. تالش کنید حتماً 
از حرکات گرم کردن��ی با وزنه های س��بک برای عضالت 

چرخاننده بازواستفاده کنید. 

شرح برنامه
    سوپر ست اول: 
* پرس سینه با هالتر

عضالت هدف: سینه، سه سر پشت بازو، دلتوئید 
نحوه اجرا: روی نیمکت مسطحی بخوابید و پاهای خود 
را روی زمین حفظ کنید. میله را ب��ا فاصله بیش از عرض 
شانه بگیرید و کتف های خود را به سمت هم منقبض کنید. 
همزمان با پایین بردن میله به س��مت بخش میانی سینه، 
مچ دست را صاف حفظ کنید. هم زمان با پرس کردن میله 

به سمت باال، هوا را از ریه های خود بیرون دهید. 
* زیربغل پارویی با هالتر 

عضالت هدف: پشت، دو سر بازو 
نحوه اجرا: هالتر را با فاصله کمی جمع تر از عرض ش��انه 
بین دست ها بگیرید. میله را از پایه جدا کنید و چند قدم به 
عقب بردارید. پاها را با فاصله عرض شانه از هم در طرفین 
نیمکت قرار دهی��د. قوس طبیعی کم��ر را حفظ کنید، از 
ناحیه لگن به سمت جلو خم ش��وید تا تنه شما به راستای 
حدود 45 درجه با زمین برس��د. همزمان ب��ا انجام بازدم، 
هالتر را به س��مت ش��کم باال بیاورید و همزمان کتف های 
خود را به س��مت هم منقبض کنید. هالت��ر را با کنترل به 

سمت پایین و نقطه شروع بازگردانید. 

    سوپرست دوم: 
* کشش سیمکش از باال 

عضالت هدف: پشت، دوسر بازو، دلتوئید 
چگونگی اجرا: دس��ته را با فاصله زیاد بین دست ها از رو 

بگیرید و پاهای خود را زیر تکیه گاه قرار دهید. 
کمی به عقب متمایل ش��ده و س��ینه خود را به سمت باال 
متمایل کنید. با انقباض عضالت پش��ت، دس��ته را پایین 

بکشید به سمت بخش باالیی س��ینه. در پایین ترین نقطه 
دامنه برای لحظه ای مکث کنید و همزمان شانه های خود 
را از پشت به س��مت هم منقبض کنید. س��پس میله را با 

کنترل به باال و نقطه شروع بازگردانید. 
نکته: ب��رای اینک��ه به مقدار ب��از هم بیش��تری عضالت 
التس��یموس را تحت فش��ار ق��رار دهی��د، قب��ل اینکه با 
دست های خود میله را پایین بکشید، کتف های خود را از 

پشت به سمت هم منقبض کنید. 
* پرس سرشانه نشسته با دمبل 

عضالت هدف: دلتوئید، سه سر پشت بازو 
نحوه اج�را: با هر دس��ت دمبلی را بردارید. روی نشیمن 
دس��تگاه لت، به صورت معکوس بنش��ینید ب��رای اینکه 
بتوانید پشت خود را تکیه دهید؛ دمبل ها را باالی سر ببرید. 
به آرامی دمبل ها را همراه هم به سمت طرفین سر پایین 
ببرید تا وقتی به راستای گوش ها برسند. همزمان با بازدم، 

دمبل ها را به سمت باال و نقطه شروع پرس کنید. 

    سوپرست سوم: 
* قفسه باالسینه با دمبل 

عضالت هدف: سینه، سر جلویی دلتوئید 
نحوه اجرا: روی نیمکتی با شیب مثبت بخوابید و دمبل ها 
را در راستای باالی شانه نگه دارید. دست ها را تقریباً صاف 
حفظ کنید و تنها خمیدگی کمی در آرنج های خود داشته 
باشید. دمبل ها را به سمت طرفین پایین بیاورید تا کشش 
مناس��بی را در سینه خود حس کنید، س��پس همزمان با 
بازدم، عضالت سینه را منقبض کنید و دمبل ها را به سمت 

هم و نقطه شروع، بازگردانید. 
نکته: همزمان با پایین بردن دمبل ها، کمی مچ دست های 
خود را به س��مت خارج متمایل کنید برای اینکه فشار را 

روی شانه های خود کاهش دهید. 
* نشر خم خوابیده روی سطح شیبدار 

عضالت هدف: دلتوئید پشتی 
نحوه اجرا: به سمت سینه روی نیمکت بخوابید، دمبل ها 

را در جلوی بدن آویزان به س��مت پایین نگه دارید. پاهای 
خود را روی نشیمن نیمکت بگذارید یا با فاصله از هم روی 
زمین قرار دهید. دست ها را تقریباً صاف حفظ کنید و تنها 
خمیدگی کمی در آرنج های خود داشته باشید و در طول 
باال آوردن دمبل ها به طرفین، همین مقدار خمیدگی را در 
دس��ت ها حفظ کنید. در باالی دامنه برای لحظه ای مکث 
کرده و کتف ها را به سمت هم منقبض کنید، قبل از اینکه 

دمبل ها را به سمت پایین و نقطه شروع بازگردانید. 

    سوپرست چهارم: 
* کراس اور 

عضالت هدف: سینه، سرشانه 
نحوه اجرا: میان دستگاه کراس اور بایستید، با هر دست 
یکی از دس��ته ها را بگیرید، کمی به سمت جلو خم شوید. 
سینه را به س��مت باال متمایل کنید و س��ر را باال بگیرید. 
دس��ت ها را صاف حفظ کنید و تنه��ا خمیدگی کمی در 
آرنج های خود داش��ته باش��ید. دس��ت ها را به سمت هم 
نزدیک کنید و با رسیدن دس��ت ها به هم لحظه ای مکث 
کنید و عضالت س��ینه را منقبض کنید، س��پس به آرامی 

دسته ها را به نقطه شروع بازگردانید.  
نکته: تالش کنید تا آرنج ها خمیدگی کمی داشته باشند 
برای اینکه فاصله دس��ت ها از هم کمتر باش��د و انقباض 

قوی تری بر سینه اعمال شود. 
* نشر طرفین با سیمکش 

عضالت هدف: دلتوئید
نحوه اجرا: قرقره های س��یمکش را پایین بیاورید. دسته 
سمت چپ را با دست راست و دسته سمت راست و با دست 
چپ خود بگیرید. در میانه دستگاه بایستید، زانوها را کمی 
خم کرده و سینه ها را به سمت باال متمایل کنید. دست ها 
را با حرکتی نرم و کنترل شده، از طرفین تا سطح شانه باال 
بیاورید. از تاب دادن بدن و به کار گرفتن دیگر بخش های 
بدن برای کمک ب��ه باال بردن دس��ته ها اجتن��اب کنید. 

دسته ها را با کنترل به پایین و نقطه شروع بازگردانید. 
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معنی اس��ت که نیازی ندارید دوان دوان بین دو ایستگاه 
جابجا ش��وید برای اجرای بی وقفه حرکات، دو ایس��تگاه 
مختلف را در باشگاه اش��غال کنید و دیگر اعضای باشگاه 

را عاصی کنید! 
به یاد داشته باشید، هر ست شامل 15 تکرار خواهد بود و 
باید اطمینان یابید وزنه ای را انتخاب کنید که اجرای سه 

تکرار آخر از هر ست برایتان طاقت فرسا باشد. 

    برای نبرد آماده اید؟! 
سوپرست شامل: 

پرس سینه با هالتر 3 ست با تکرارهای 15 تایی
زیربغل پارویی با هالتر 3 ست با تکرارهای 15 تایی

سوپرست شامل: 
کشش سیمکش از باال 3 ست با تکرارهای 15 تایی

پرس سرشانه نشسته با دمبل 3 ست با تکرارهای 15 تایی
سوپرست شامل: 

قفسه باالسینه با دمبل 3 ست با تکرارهای 15 تایی
نشر خم با دمبل خوابیده روی نیمکت باالسینه 3 ست با 

تکرارهای 15 تایی
سوپرست شامل: 

قفسه سینه با سیمکش 3 ست با تکرارهای 15 تایی
نشر طرفین با سیمکش 3 ست با تکرارهای 15 تایی

    مفاصل خود را گرم کنید:
اطمینان یابید قبل از شروع تمرین، عضالت و مفاصل خود 
را به خوبی گرم کنید، به خصوص شانه ها. تالش کنید حتماً 
از حرکات گرم کردن��ی با وزنه های س��بک برای عضالت 

چرخاننده بازواستفاده کنید. 

شرح برنامه
    سوپر ست اول: 
* پرس سینه با هالتر

عضالت هدف: سینه، سه سر پشت بازو، دلتوئید 
نحوه اجرا: روی نیمکت مسطحی بخوابید و پاهای خود 
را روی زمین حفظ کنید. میله را ب��ا فاصله بیش از عرض 
شانه بگیرید و کتف های خود را به سمت هم منقبض کنید. 
همزمان با پایین بردن میله به س��مت بخش میانی سینه، 
مچ دست را صاف حفظ کنید. هم زمان با پرس کردن میله 

به سمت باال، هوا را از ریه های خود بیرون دهید. 
* زیربغل پارویی با هالتر 

عضالت هدف: پشت، دو سر بازو 
نحوه اجرا: هالتر را با فاصله کمی جمع تر از عرض ش��انه 
بین دست ها بگیرید. میله را از پایه جدا کنید و چند قدم به 
عقب بردارید. پاها را با فاصله عرض شانه از هم در طرفین 
نیمکت قرار دهی��د. قوس طبیعی کم��ر را حفظ کنید، از 
ناحیه لگن به سمت جلو خم ش��وید تا تنه شما به راستای 
حدود 45 درجه با زمین برس��د. همزمان ب��ا انجام بازدم، 
هالتر را به س��مت ش��کم باال بیاورید و همزمان کتف های 
خود را به س��مت هم منقبض کنید. هالت��ر را با کنترل به 

سمت پایین و نقطه شروع بازگردانید. 

    سوپرست دوم: 
* کشش سیمکش از باال 

عضالت هدف: پشت، دوسر بازو، دلتوئید 
چگونگی اجرا: دس��ته را با فاصله زیاد بین دست ها از رو 

بگیرید و پاهای خود را زیر تکیه گاه قرار دهید. 
کمی به عقب متمایل ش��ده و س��ینه خود را به سمت باال 
متمایل کنید. با انقباض عضالت پش��ت، دس��ته را پایین 

بکشید به سمت بخش باالیی س��ینه. در پایین ترین نقطه 
دامنه برای لحظه ای مکث کنید و همزمان شانه های خود 
را از پشت به س��مت هم منقبض کنید. س��پس میله را با 

کنترل به باال و نقطه شروع بازگردانید. 
نکته: ب��رای اینک��ه به مقدار ب��از هم بیش��تری عضالت 
التس��یموس را تحت فش��ار ق��رار دهی��د، قب��ل اینکه با 
دست های خود میله را پایین بکشید، کتف های خود را از 

پشت به سمت هم منقبض کنید. 
* پرس سرشانه نشسته با دمبل 

عضالت هدف: دلتوئید، سه سر پشت بازو 
نحوه اج�را: با هر دس��ت دمبلی را بردارید. روی نشیمن 
دس��تگاه لت، به صورت معکوس بنش��ینید ب��رای اینکه 
بتوانید پشت خود را تکیه دهید؛ دمبل ها را باالی سر ببرید. 
به آرامی دمبل ها را همراه هم به سمت طرفین سر پایین 
ببرید تا وقتی به راستای گوش ها برسند. همزمان با بازدم، 

دمبل ها را به سمت باال و نقطه شروع پرس کنید. 

    سوپرست سوم: 
* قفسه باالسینه با دمبل 

عضالت هدف: سینه، سر جلویی دلتوئید 
نحوه اجرا: روی نیمکتی با شیب مثبت بخوابید و دمبل ها 
را در راستای باالی شانه نگه دارید. دست ها را تقریباً صاف 
حفظ کنید و تنها خمیدگی کمی در آرنج های خود داشته 
باشید. دمبل ها را به سمت طرفین پایین بیاورید تا کشش 
مناس��بی را در سینه خود حس کنید، س��پس همزمان با 
بازدم، عضالت سینه را منقبض کنید و دمبل ها را به سمت 

هم و نقطه شروع، بازگردانید. 
نکته: همزمان با پایین بردن دمبل ها، کمی مچ دست های 
خود را به س��مت خارج متمایل کنید برای اینکه فشار را 

روی شانه های خود کاهش دهید. 
* نشر خم خوابیده روی سطح شیبدار 

عضالت هدف: دلتوئید پشتی 
نحوه اجرا: به سمت سینه روی نیمکت بخوابید، دمبل ها 

را در جلوی بدن آویزان به س��مت پایین نگه دارید. پاهای 
خود را روی نشیمن نیمکت بگذارید یا با فاصله از هم روی 
زمین قرار دهید. دست ها را تقریباً صاف حفظ کنید و تنها 
خمیدگی کمی در آرنج های خود داشته باشید و در طول 
باال آوردن دمبل ها به طرفین، همین مقدار خمیدگی را در 
دس��ت ها حفظ کنید. در باالی دامنه برای لحظه ای مکث 
کرده و کتف ها را به سمت هم منقبض کنید، قبل از اینکه 

دمبل ها را به سمت پایین و نقطه شروع بازگردانید. 

    سوپرست چهارم: 
* کراس اور 

عضالت هدف: سینه، سرشانه 
نحوه اجرا: میان دستگاه کراس اور بایستید، با هر دست 
یکی از دس��ته ها را بگیرید، کمی به سمت جلو خم شوید. 
سینه را به س��مت باال متمایل کنید و س��ر را باال بگیرید. 
دس��ت ها را صاف حفظ کنید و تنه��ا خمیدگی کمی در 
آرنج های خود داش��ته باش��ید. دس��ت ها را به سمت هم 
نزدیک کنید و با رسیدن دس��ت ها به هم لحظه ای مکث 
کنید و عضالت س��ینه را منقبض کنید، س��پس به آرامی 

دسته ها را به نقطه شروع بازگردانید.  
نکته: تالش کنید تا آرنج ها خمیدگی کمی داشته باشند 
برای اینکه فاصله دس��ت ها از هم کمتر باش��د و انقباض 

قوی تری بر سینه اعمال شود. 
* نشر طرفین با سیمکش 

عضالت هدف: دلتوئید
نحوه اجرا: قرقره های س��یمکش را پایین بیاورید. دسته 
سمت چپ را با دست راست و دسته سمت راست و با دست 
چپ خود بگیرید. در میانه دستگاه بایستید، زانوها را کمی 
خم کرده و سینه ها را به سمت باال متمایل کنید. دست ها 
را با حرکتی نرم و کنترل شده، از طرفین تا سطح شانه باال 
بیاورید. از تاب دادن بدن و به کار گرفتن دیگر بخش های 
بدن برای کمک ب��ه باال بردن دس��ته ها اجتن��اب کنید. 

دسته ها را با کنترل به پایین و نقطه شروع بازگردانید. 
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تأثیر منیزیم بر استرس
بسیاری از ریزمغذی ها و مواد معدنی بر خلق و خوی ما تأثیر می گذارند. یکی از 
این مواد معدنی، منیزیم است. در شرایط استرس زا مکانیسم های فیزیولوژیک 
بس��یاری در بدن رخ می دهد که نتیجه همگی آنها دفع منیزی��م از طریق ادرار 
است. منیزیم در تولید انرژی در داخل س��لول ها نقش دارد و عکس العمل های 
بیوشیمیایی را فعال می کند که باعث می شود کالری به انرژی تبدیل شود. کمبود 

آن در بدن باعث احساس خستگی بیشتر در فرد می شود.
به کمک آزمایش خون می توان میزان منیزیم درون خ��ون را اندازه گیری کرد 
اما موضوع مهم میزان منیزیم درون س��لولی است که با آزمایش خون مشخص 
نمی شود. حساسیت بیش از اندازه به سر و صدا، تپش قلب، احساس توده ای در 
گلو، گرفتگی عضالت، تنش های عضالنی، نفخ و پرش پلک یا لب می تواند از عالئم 
احتمالی کمبود منیزیم باشد. در صورتی که فردی دچار یک یا چند عالمت است 

می تواند با مصرف مکمل منیزیم نیاز بدن خود را برطرف کند. 

مرکبات بهترین منبع ویتامین ث نیستند! 

اکثر مردم تنها یک نکته خیلی مهم از ویتامین ث می دانند و آن هم این که میزان 
بس��یار باالیی از این ویتامین در مرکبات بخصوص آب پرتقال موجود اس��ت. اما 
واقعیت این است که افسانه ها در مورد این ماده مغذی هنوز نسبتاً شایع هستند و 

دانش ما در مورد منافع این ویتامین همچنان رو به تکامل است.
به گزارش سالمانه، مطالعه محققان دانشگاه کلرادو نشان داده است که ویتامین ث 
برای سالمت قلب و عروق بسیار مفید و ضروری است. به طوری که 500 میلی گرم 
ویتامین ث روزان��ه اثر محافظتی ب��ر روی عروق خونی دارد. جالب اس��ت بدانید 
ویتامین ث آنقدرها هم که فکر می کنید اثر محافظتی در برابر سرماخوردگی ندارد. 
این در حالی است که با شروع فصل سرما بیشتر مردم برای جلوگیری از بیمار شدن 
رو به مصرف مکمل های این ویتامین می کنند. مطالعات نش��ان داده کس��انی که 
مرتبط این ویتامین را مصرف می کنند تنها ممکن است طول دوره سرماخوردگی 

کوتاه تری داشته باشند.
یک واقعیت دیگر در مورد این ویتامین نادر بودن کمبود آن در بدن است. به طوری 
که عالئمی مانند خونریزی لثه ها، خون دماغ، تورم مفاصل، پوست خشک و کبودی 

ناشی از کمبود ویتامین دی عالئم شایعی به حساب نمی آیند.
و اما یکی دیگر از افسانه ها در مورد این ویتامین این است که مرکبات بهترین منبع 
ویتامین ث هستند. مطالعات نشان داده اند که میزان ویتامین ث فلفل بسیار بیشتر 
از مرکبات است. همچنین کلم بروکلی، جوانه بروکسل، کیوی، توت فرنگی، آناناس 

و طالبی منابع بسیار عالی ویتامین ث هستند.

دراز و نشست
 به تنهایی سیکس پک نمی آورد

یک کارشناس بدنس��ازی توصیه می کند،  برای داشتن ش��کمی زیبا با عضالت 
برجسته، نباید تنها به دراز و نشست بسنده کرد. اگر کس��ی هر روز 500 تا دراز 
و نشست بزند، باز هم نمی تواند س��یکس پک )عضالت شش قلوی شکم(  داشته 

باشد،  مگر این که آن را با تمرینات دیگر ترکیب کند.
جاسلین تامپسون رول که برای شرکت نایک کار می کند، در این باره گفت: »فقط 
دراز و نشست زدن باعث نمی شود عضالت شکم قدرتمندی داشته باشید، چون 
فقط یک محدوده خاص را تقویت می  کنید؛ مثل اینکه نمای ساختمان را بسازید 
بدون اینکه »پی« را کنده باشید.« او هشدار می دهد، زیاده روی در دراز و نشست 
بدون انجام سایر تمرینات، می تواند در دراز مدت و با ضعیف شدن کمر در مقابل 
عضالت جلویی شکم، فشار روی ستون فقرات را زیاد کند و به کمر درد ختم شود: 
»بیش تر آدم ها متوجه نیستند که ظاهر شکم،  90 درصد به غذایی که می خوریم 

بستگی دارد.«

  گازها را بشمارید، نه کالری ها را
روش جدیدی برای رژیم گرفتن پیدا شده که توصیه می کند به جای شمردن کالری 
غذاها، تعداد گازهایی که به لقمه ها می زنید را بشمارید. کارشناسان می گویند بهتر 
است به جای کیفیت خوراکی ها، به کمیت آن ها بچسبید و برای الغرشدن 20 تا 30 
درصد از حجم غذایتان )تعداد گازهایی که ب��ه غذا می زنید و تعداد قلپ مایعاتی که 
می نوشید، به جز آب( را کم کنید. اگر به این برنامه پایبند بمانید، نتیجه آن را خواهید 
دید و در طول یک ماه چیزی بین 1 تا 2 کیلوگرم وزن کم خواهید کرد. تحقیقی که 
دانشمندان دانشگاه یانگ بیرمنگام انجام داده اند، بر دانسته قبلی ما تاکید می کند که 
کم خوردن باعث الغرشدن می شود و برای رسیدن به نتیجه، الزم نیست چیزهایی که 

می خورید را عوض کنید.

7 سال بیش تر عمر کنید اما چگونه؟
راه رفتن سریع به مدت 25 دقیقه در روز، می تواند 7 سال به عمر انسان اضافه کند 
و خطر مرگ بر اثر حمله قلبی را نصف کند. دانشمندان می گویند، حتی کسانی که 
تا 70 سالگی ورزش نکرده اند هم می توانند با ورزش سالمت شان را بهبود بخشند.

پرفسور سانجای شارما از دانشگاه سنت جرج در لندن می گوید، ورزش معمولی 
می تواند خطر مرگ بر اثر حمله قلبی را در 50 و 60 س��اله ها نصف کند: »... این 
مطالعه نشان می دهد، وقتی مردم ورزش مداوم می کنند، ممکن است فرآیند پیر 
شدن را عقب بیندازند. ممکن است هیچ وقت نتوانیم جلوی پیری کامل را بگیریم 
ولی شاید بتوانیم آن را به تأخیر بیندازیم. شاید بتوانیم کاری کنیم که در هفتاد 
سالگی جوان تر به نظر برسیم و حتی تا 90 سالگی هم زندگی کنیم. ورزش 3 تا 
7 سال زندگی شما را بیش تر می کند؛  ضد افسردگی است و کارکرد ذهن را بهتر 
می کند و حتی شواهدی هس��ت که ش��اید ظهور زوال عقل را عقب بیندازد.« او 
می گوید، همه باید دست کم روزی 20 تا 25 دقیقه پیاده روی سریع یا باال و پایین 

پریدن نرم داشته باشند.
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شش راه ساده برای افزایش متابولیسم بدن
اگرچه ورزش های ایروبیک می تواند سرعت سوخت و ساز بدن را به شدت افزایش 
دهد، ولی راه های آسان تر و قابل دسترس تر برای افزایش متابولیسم نیز در دسترس 
هستند. همه می دانیم که عضله بیشتر مساوی است با چربی کمتر. اگر نخواهیم 
تمرینات قدرتی سنگین با صرف ساعت ها عرق کردن را در نظر بگیریم، تمرینات 
مختصر با وزنه های س��نگین نیز می توانند متابولیس��م ش��ما را با سوزاندن 452 
کالری در 24 ساعت افزایش دهند. فلفل های چیلی حاوی یک ترکیب شیمیایی 
به نام کپسایسین هستند که عملکرد متابولیس��م را سرعت بخشیده، از این رو به 
بدن کمک می کنند تا کالری ها را سریع تر بسوزانند. کمبود خواب عالوه بر این که 
میزان انرژی در روز بعد را کاهش می دهد، منجر به تاثیرات منفی روی هورمون های 
لپتین و گرلین که تنظیم کننده اشتها و انرژی هستند، می شود. تحقیقات محققان 
دانشگاه استنفورد و دانشگاه ویسکانسین نش��ان می دهد که تنها 5 ساعت خواب 
در شبانه روز باعث کاهش سطح لپتین به 16 درصد و افزایش سطح گرلین به 15 
درصد می شود. این در حالی اس��ت که متابولیسم سالم احتیاج به 9 ساعت خواب 
شبانه روز دارد. غذاهای فراوری شده و میوه ها و سبزیجات غیر ارگانیک حاوی مواد 
شیمیایی هستند که می توانند مسیرهای متابولیکی عمومی بدن را دچار اختالل 
کنند. در صورت امکان بسته های غذایی سالم را انتخاب کنید و یا به سراغ میوه های 
ارگانیک بروید چون این محصوالت بیش از همتایان خود منجر به تنظیم و افزایش 

سوخت و ساز بدن می شوند.

TRX به تنهایی برای الغری جواب نمی دهد

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران به کسانی که قصد کاهش وزن با ورزش 
TRX را دارند توصیه کرد که حتماً این ورزش را در ترکیب با یک فعالیت هوازی انجام 
دهند. دکتر زهرا علیزاده، متخصص پزشکی ورزشی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران با اش��اره به اینکه تی آرایکس در گروه ورزش های قدرتی طبقه بندی 
می شود، گفت: »تمرین تی آرایکس جزو فعالیت های ورزشی است که از یکسری تسمه 
و بندهای ویژه برای انجام تمرینات استفاده و از نیروی وزن بدن برای انجام حرکات 
ورزشی کمک گرفته می شود. کسانی که به ورزش تی آرایکس می پردازند معموال بدن 
انعطاف پذیری نسبت به سایرین دارند و به تعادل بهتری هم در حرکات شان می رسند.« 
علیزاده افزود: »استفاده از وزن بدن در این ورزش یکی از مزیت های آن است که خطر 
کمتری را از نظر آسیب های ورزشی متوجه ورزشکار می کند چون ما در اینجا فقط 
با همین نیروی وزن بدن طرف هستیم نه دمبل و وزنه و.... هر چند که مطالعاتی که 
در طی سال های اخیر در مورد اثربخشی این ورزش انجام شده حاکی از کارایی باالی 
تی آرایکس در افزایش قدرت عضالنی و حجم ماهیچه های فرد دارد که می تواند با اثر 
ورزش با دمبل و... رقابت کند.« او در پایان تصریح کرد: »کسانی که به ورزش تی آرایکس 
می پردازند باید در بخش مرکزی بدن شان یعنی کمر و شکم از قدرت عضالنی خوبی 
برخوردار باشند و در صورتی که قصد کاهش وزن دارند حتماً یکسری تمرینات هوازی 
را نیز در برنامه ورزش روزانه شان بگنجانند چون تی آرایکس به خودی خود به عنوان 

یک ورزش هوازی مطرح نیست.«

همیشه به پروتئین احتیاج دارید

مطالعه ای در ماساچوست به بررسی سالمتی عمومی افراد پرداخت از جمله شیوع 
بیماری های قلبی و آرتروز انجام شده است.  کاهش توده عضالنی در افراد مسن، که 
با اصطالح »سارکوپنیا« شناخته می شود، یک مشکل جدی برای سالمتی به شمار 
می آید به این دلیل که ریس��ک زمین خوردن، دیابت و کاهش کیفیت زندگی را 
تقویت می کند. با بررسی گروهی شامل بیش از 25 هزار مرد و زن، بین سنین 29 
تا 86 س��ال، رابطه باالیی بین پروتئین دریافتی، قدرت پا و توده عضالنی یافتند. 
بسیاری از مطالعات اخیر در مورد افراد مسن تر نشان داده پروتئین دریافتی باالتر، 
تولید پروتئی��ن در عضله را تحری��ک می کند، حتی در افرادی ک��ه تمرین منظم 
 ورزشی ندارند. مطالعه مذکور نشان دهنده اهمیت مصرف پروتئین کافی در طول 

زندگی است. 

ورزش و باورهای اشتباه
خوش��بختانه منافع ورزش برای بیشتر افراد جامعه مش��خص است. اما به خاطر 
وجود بعضی باورهای اشتباه در این بسیاری از افراد از انجام آن خودداری می کنند.
دکتر امیرحسین عابدی یکتا در گفت وگو با سالمانه در این باره گفت: »بسیاری بر 
این باورند که جامعه ماشینی و مشکالت اقتصادی و کاری، عماًل وقت آزادی برای 
افراد باقی نمی گذارد تا به ورزش بپردازند اما این نکته حایز اهمیت اس��ت که ما 
همیشه بین کارهای روزانه وقت های کوچک ولی بدون کار داریم که می توان از 
این زمان ها استفاده کرد. در عین حال در فاصله بین منزل و محل کار، در محل کار 
و حتی در منزل مطمئناً می توان اوقاتی را پیدا کرد که فرد بتواند حتی با انقباض 
در جای عضالت و کشش مفاصل بزرگ هم خستگی روزانه را برطرف کند و هم 

سالمت خود را افزایش دهد.«
وی همچنین عنوان کرد: »افرادی دیگری هم هستند که اعتقاد دارند جهت شروع 
ورزش تجهیزاتی مانند تردمیل، دوچرخه ثابت، وزنه های ورزشی و... باید حاضر 
باشد یا ورزش فقط در باش��گاه ها، اماکن ورزشی و بوس��تان ها امکان پذیر است. 
درحالی که ورزش به جهت سالمتی به هیچ تجهیزاتی نیاز ندارد و در هر فضایی از 
قبیل منزل، محل کار و حتی داخل وسیله نقیله امکان پذیر است. فقط باید تفکر 

ورزشی داشت تا بتوان در هر زمان از ورزش بهره الزم را برد.«
این متخصص پزش��کی ورزش��ی و عضو هیات علمی دانش��گاه علوم پزش��کی 
ش��هید بهش��تی درپایان گفت: »بس��یاری از افراد به وی��ژه خانم ه��ا از درد زانو 
هنگام ورزش ش��کایت دارن��د و آن را مانع��ی در براب��ر ورزش می دانند. برخی 
بیماران قلبی هم از تش��دید عالیم و مش��کالت حین ورزش هراسناک هستند. 
برخی دیگر به دلیل درد عضالنی به وجود آمده در جلس��ات ورزش��ی پیش��ین 
حاضر به تک��رار آن نیس��تند. اینها تع��داد کمی از دالیل پزش��کی اف��راد برای 
عدم تحرک بدنی اس��ت. مطمئنا ش��روع ورزش ب��ه صورت ناگهانی و با ش��دت 
کنترل نش��ده برای این دس��ته از افراد می تواند خطرناک باش��د. در حالی که با 
ویزیت پزش��ک متخصص و بررس��ی ش��رایط فرد و تعیین نوع و شدت مناسب 
 ورزش ب��رای فرد می ت��وان از ورزش در درم��ان و بهبود هرک��دام از عوامل فوق 

بهره برد.«
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تأثیر منیزیم بر استرس
بسیاری از ریزمغذی ها و مواد معدنی بر خلق و خوی ما تأثیر می گذارند. یکی از 
این مواد معدنی، منیزیم است. در شرایط استرس زا مکانیسم های فیزیولوژیک 
بس��یاری در بدن رخ می دهد که نتیجه همگی آنها دفع منیزی��م از طریق ادرار 
است. منیزیم در تولید انرژی در داخل س��لول ها نقش دارد و عکس العمل های 
بیوشیمیایی را فعال می کند که باعث می شود کالری به انرژی تبدیل شود. کمبود 

آن در بدن باعث احساس خستگی بیشتر در فرد می شود.
به کمک آزمایش خون می توان میزان منیزیم درون خ��ون را اندازه گیری کرد 
اما موضوع مهم میزان منیزیم درون س��لولی است که با آزمایش خون مشخص 
نمی شود. حساسیت بیش از اندازه به سر و صدا، تپش قلب، احساس توده ای در 
گلو، گرفتگی عضالت، تنش های عضالنی، نفخ و پرش پلک یا لب می تواند از عالئم 
احتمالی کمبود منیزیم باشد. در صورتی که فردی دچار یک یا چند عالمت است 

می تواند با مصرف مکمل منیزیم نیاز بدن خود را برطرف کند. 

مرکبات بهترین منبع ویتامین ث نیستند! 

اکثر مردم تنها یک نکته خیلی مهم از ویتامین ث می دانند و آن هم این که میزان 
بس��یار باالیی از این ویتامین در مرکبات بخصوص آب پرتقال موجود اس��ت. اما 
واقعیت این است که افسانه ها در مورد این ماده مغذی هنوز نسبتاً شایع هستند و 

دانش ما در مورد منافع این ویتامین همچنان رو به تکامل است.
به گزارش سالمانه، مطالعه محققان دانشگاه کلرادو نشان داده است که ویتامین ث 
برای سالمت قلب و عروق بسیار مفید و ضروری است. به طوری که 500 میلی گرم 
ویتامین ث روزان��ه اثر محافظتی ب��ر روی عروق خونی دارد. جالب اس��ت بدانید 
ویتامین ث آنقدرها هم که فکر می کنید اثر محافظتی در برابر سرماخوردگی ندارد. 
این در حالی است که با شروع فصل سرما بیشتر مردم برای جلوگیری از بیمار شدن 
رو به مصرف مکمل های این ویتامین می کنند. مطالعات نش��ان داده کس��انی که 
مرتبط این ویتامین را مصرف می کنند تنها ممکن است طول دوره سرماخوردگی 

کوتاه تری داشته باشند.
یک واقعیت دیگر در مورد این ویتامین نادر بودن کمبود آن در بدن است. به طوری 
که عالئمی مانند خونریزی لثه ها، خون دماغ، تورم مفاصل، پوست خشک و کبودی 

ناشی از کمبود ویتامین دی عالئم شایعی به حساب نمی آیند.
و اما یکی دیگر از افسانه ها در مورد این ویتامین این است که مرکبات بهترین منبع 
ویتامین ث هستند. مطالعات نشان داده اند که میزان ویتامین ث فلفل بسیار بیشتر 
از مرکبات است. همچنین کلم بروکلی، جوانه بروکسل، کیوی، توت فرنگی، آناناس 

و طالبی منابع بسیار عالی ویتامین ث هستند.

دراز و نشست
 به تنهایی سیکس پک نمی آورد

یک کارشناس بدنس��ازی توصیه می کند،  برای داشتن ش��کمی زیبا با عضالت 
برجسته، نباید تنها به دراز و نشست بسنده کرد. اگر کس��ی هر روز 500 تا دراز 
و نشست بزند، باز هم نمی تواند س��یکس پک )عضالت شش قلوی شکم(  داشته 

باشد،  مگر این که آن را با تمرینات دیگر ترکیب کند.
جاسلین تامپسون رول که برای شرکت نایک کار می کند، در این باره گفت: »فقط 
دراز و نشست زدن باعث نمی شود عضالت شکم قدرتمندی داشته باشید، چون 
فقط یک محدوده خاص را تقویت می  کنید؛ مثل اینکه نمای ساختمان را بسازید 
بدون اینکه »پی« را کنده باشید.« او هشدار می دهد، زیاده روی در دراز و نشست 
بدون انجام سایر تمرینات، می تواند در دراز مدت و با ضعیف شدن کمر در مقابل 
عضالت جلویی شکم، فشار روی ستون فقرات را زیاد کند و به کمر درد ختم شود: 
»بیش تر آدم ها متوجه نیستند که ظاهر شکم،  90 درصد به غذایی که می خوریم 

بستگی دارد.«

  گازها را بشمارید، نه کالری ها را
روش جدیدی برای رژیم گرفتن پیدا شده که توصیه می کند به جای شمردن کالری 
غذاها، تعداد گازهایی که به لقمه ها می زنید را بشمارید. کارشناسان می گویند بهتر 
است به جای کیفیت خوراکی ها، به کمیت آن ها بچسبید و برای الغرشدن 20 تا 30 
درصد از حجم غذایتان )تعداد گازهایی که ب��ه غذا می زنید و تعداد قلپ مایعاتی که 
می نوشید، به جز آب( را کم کنید. اگر به این برنامه پایبند بمانید، نتیجه آن را خواهید 
دید و در طول یک ماه چیزی بین 1 تا 2 کیلوگرم وزن کم خواهید کرد. تحقیقی که 
دانشمندان دانشگاه یانگ بیرمنگام انجام داده اند، بر دانسته قبلی ما تاکید می کند که 
کم خوردن باعث الغرشدن می شود و برای رسیدن به نتیجه، الزم نیست چیزهایی که 

می خورید را عوض کنید.

7 سال بیش تر عمر کنید اما چگونه؟
راه رفتن سریع به مدت 25 دقیقه در روز، می تواند 7 سال به عمر انسان اضافه کند 
و خطر مرگ بر اثر حمله قلبی را نصف کند. دانشمندان می گویند، حتی کسانی که 
تا 70 سالگی ورزش نکرده اند هم می توانند با ورزش سالمت شان را بهبود بخشند.
پرفسور سانجای شارما از دانشگاه سنت جرج در لندن می گوید، ورزش معمولی 
می تواند خطر مرگ بر اثر حمله قلبی را در 50 و 60 س��اله ها نصف کند: »... این 
مطالعه نشان می دهد، وقتی مردم ورزش مداوم می کنند، ممکن است فرآیند پیر 
شدن را عقب بیندازند. ممکن است هیچ وقت نتوانیم جلوی پیری کامل را بگیریم 
ولی شاید بتوانیم آن را به تأخیر بیندازیم. شاید بتوانیم کاری کنیم که در هفتاد 
سالگی جوان تر به نظر برسیم و حتی تا 90 سالگی هم زندگی کنیم. ورزش 3 تا 
7 سال زندگی شما را بیش تر می کند؛  ضد افسردگی است و کارکرد ذهن را بهتر 
می کند و حتی شواهدی هس��ت که ش��اید ظهور زوال عقل را عقب بیندازد.« او 
می گوید، همه باید دست کم روزی 20 تا 25 دقیقه پیاده روی سریع یا باال و پایین 

پریدن نرم داشته باشند.
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شش راه ساده برای افزایش متابولیسم بدن
اگرچه ورزش های ایروبیک می تواند سرعت سوخت و ساز بدن را به شدت افزایش 
دهد، ولی راه های آسان تر و قابل دسترس تر برای افزایش متابولیسم نیز در دسترس 
هستند. همه می دانیم که عضله بیشتر مساوی است با چربی کمتر. اگر نخواهیم 
تمرینات قدرتی سنگین با صرف ساعت ها عرق کردن را در نظر بگیریم، تمرینات 
مختصر با وزنه های س��نگین نیز می توانند متابولیس��م ش��ما را با سوزاندن 452 
کالری در 24 ساعت افزایش دهند. فلفل های چیلی حاوی یک ترکیب شیمیایی 
به نام کپسایسین هستند که عملکرد متابولیس��م را سرعت بخشیده، از این رو به 
بدن کمک می کنند تا کالری ها را سریع تر بسوزانند. کمبود خواب عالوه بر این که 
میزان انرژی در روز بعد را کاهش می دهد، منجر به تاثیرات منفی روی هورمون های 
لپتین و گرلین که تنظیم کننده اشتها و انرژی هستند، می شود. تحقیقات محققان 
دانشگاه استنفورد و دانشگاه ویسکانسین نش��ان می دهد که تنها 5 ساعت خواب 
در شبانه روز باعث کاهش سطح لپتین به 16 درصد و افزایش سطح گرلین به 15 
درصد می شود. این در حالی اس��ت که متابولیسم سالم احتیاج به 9 ساعت خواب 
شبانه روز دارد. غذاهای فراوری شده و میوه ها و سبزیجات غیر ارگانیک حاوی مواد 
شیمیایی هستند که می توانند مسیرهای متابولیکی عمومی بدن را دچار اختالل 
کنند. در صورت امکان بسته های غذایی سالم را انتخاب کنید و یا به سراغ میوه های 
ارگانیک بروید چون این محصوالت بیش از همتایان خود منجر به تنظیم و افزایش 

سوخت و ساز بدن می شوند.

TRX به تنهایی برای الغری جواب نمی دهد

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران به کسانی که قصد کاهش وزن با ورزش 
TRX را دارند توصیه کرد که حتماً این ورزش را در ترکیب با یک فعالیت هوازی انجام 
دهند. دکتر زهرا علیزاده، متخصص پزشکی ورزشی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران با اش��اره به اینکه تی آرایکس در گروه ورزش های قدرتی طبقه بندی 
می شود، گفت: »تمرین تی آرایکس جزو فعالیت های ورزشی است که از یکسری تسمه 
و بندهای ویژه برای انجام تمرینات استفاده و از نیروی وزن بدن برای انجام حرکات 
ورزشی کمک گرفته می شود. کسانی که به ورزش تی آرایکس می پردازند معموال بدن 
انعطاف پذیری نسبت به سایرین دارند و به تعادل بهتری هم در حرکات شان می رسند.« 
علیزاده افزود: »استفاده از وزن بدن در این ورزش یکی از مزیت های آن است که خطر 
کمتری را از نظر آسیب های ورزشی متوجه ورزشکار می کند چون ما در اینجا فقط 
با همین نیروی وزن بدن طرف هستیم نه دمبل و وزنه و.... هر چند که مطالعاتی که 
در طی سال های اخیر در مورد اثربخشی این ورزش انجام شده حاکی از کارایی باالی 
تی آرایکس در افزایش قدرت عضالنی و حجم ماهیچه های فرد دارد که می تواند با اثر 
ورزش با دمبل و... رقابت کند.« او در پایان تصریح کرد: »کسانی که به ورزش تی آرایکس 
می پردازند باید در بخش مرکزی بدن شان یعنی کمر و شکم از قدرت عضالنی خوبی 
برخوردار باشند و در صورتی که قصد کاهش وزن دارند حتماً یکسری تمرینات هوازی 
را نیز در برنامه ورزش روزانه شان بگنجانند چون تی آرایکس به خودی خود به عنوان 

یک ورزش هوازی مطرح نیست.«

همیشه به پروتئین احتیاج دارید

مطالعه ای در ماساچوست به بررسی سالمتی عمومی افراد پرداخت از جمله شیوع 
بیماری های قلبی و آرتروز انجام شده است.  کاهش توده عضالنی در افراد مسن، که 
با اصطالح »سارکوپنیا« شناخته می شود، یک مشکل جدی برای سالمتی به شمار 
می آید به این دلیل که ریس��ک زمین خوردن، دیابت و کاهش کیفیت زندگی را 
تقویت می کند. با بررسی گروهی شامل بیش از 25 هزار مرد و زن، بین سنین 29 
تا 86 س��ال، رابطه باالیی بین پروتئین دریافتی، قدرت پا و توده عضالنی یافتند. 
بسیاری از مطالعات اخیر در مورد افراد مسن تر نشان داده پروتئین دریافتی باالتر، 
تولید پروتئی��ن در عضله را تحری��ک می کند، حتی در افرادی ک��ه تمرین منظم 
 ورزشی ندارند. مطالعه مذکور نشان دهنده اهمیت مصرف پروتئین کافی در طول 

زندگی است. 

ورزش و باورهای اشتباه
خوش��بختانه منافع ورزش برای بیشتر افراد جامعه مش��خص است. اما به خاطر 
وجود بعضی باورهای اشتباه در این بسیاری از افراد از انجام آن خودداری می کنند.
دکتر امیرحسین عابدی یکتا در گفت وگو با سالمانه در این باره گفت: »بسیاری بر 
این باورند که جامعه ماشینی و مشکالت اقتصادی و کاری، عماًل وقت آزادی برای 
افراد باقی نمی گذارد تا به ورزش بپردازند اما این نکته حایز اهمیت اس��ت که ما 
همیشه بین کارهای روزانه وقت های کوچک ولی بدون کار داریم که می توان از 
این زمان ها استفاده کرد. در عین حال در فاصله بین منزل و محل کار، در محل کار 
و حتی در منزل مطمئناً می توان اوقاتی را پیدا کرد که فرد بتواند حتی با انقباض 
در جای عضالت و کشش مفاصل بزرگ هم خستگی روزانه را برطرف کند و هم 

سالمت خود را افزایش دهد.«
وی همچنین عنوان کرد: »افرادی دیگری هم هستند که اعتقاد دارند جهت شروع 
ورزش تجهیزاتی مانند تردمیل، دوچرخه ثابت، وزنه های ورزشی و... باید حاضر 
باشد یا ورزش فقط در باش��گاه ها، اماکن ورزشی و بوس��تان ها امکان پذیر است. 
درحالی که ورزش به جهت سالمتی به هیچ تجهیزاتی نیاز ندارد و در هر فضایی از 
قبیل منزل، محل کار و حتی داخل وسیله نقیله امکان پذیر است. فقط باید تفکر 

ورزشی داشت تا بتوان در هر زمان از ورزش بهره الزم را برد.«
این متخصص پزش��کی ورزش��ی و عضو هیات علمی دانش��گاه علوم پزش��کی 
ش��هید بهش��تی درپایان گفت: »بس��یاری از افراد به وی��ژه خانم ه��ا از درد زانو 
هنگام ورزش ش��کایت دارن��د و آن را مانع��ی در براب��ر ورزش می دانند. برخی 
بیماران قلبی هم از تش��دید عالیم و مش��کالت حین ورزش هراسناک هستند. 
برخی دیگر به دلیل درد عضالنی به وجود آمده در جلس��ات ورزش��ی پیش��ین 
حاضر به تک��رار آن نیس��تند. اینها تع��داد کمی از دالیل پزش��کی اف��راد برای 
عدم تحرک بدنی اس��ت. مطمئنا ش��روع ورزش ب��ه صورت ناگهانی و با ش��دت 
کنترل نش��ده برای این دس��ته از افراد می تواند خطرناک باش��د. در حالی که با 
ویزیت پزش��ک متخصص و بررس��ی ش��رایط فرد و تعیین نوع و شدت مناسب 
 ورزش ب��رای فرد می ت��وان از ورزش در درم��ان و بهبود هرک��دام از عوامل فوق 

بهره برد.«
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چینش برنامه تمرینی
شنبه: سینه و پشت بازو

یکشنبه: پشت و جلوبازو
دوشنبه: چهار سر ران، همسترینگ و ساق

سه شنبه: سرشانه، کول و شکم
چهارشنبه: سینه و جلوبازو

تاریخچه مسابقات:
سال 2007: مسابقه ِسدیبِنگ IFBB: تازه وارد- مقام اول )دسته میان وزن آقایان(

سال 2008: مسابقه قهرمانی ِسدیبِنگ IFBB: مقام دوم )دسته میان وزن آقایان(
مسابقه شب قهرمانان IFBB: مقام سوم )دسته نیمه سبک وزن آقایان(

سال 2009: مسابقه قهرمانی ِسدیبِنگ IFBB: مقام دوم )دسته میان وزن آقایان(
مسابقه شب قهرمانان IFBB: مقام دوم )دسته میان وزن آقایان(

مسابقه وِلکام کالسیک WPF: مقام اول )دسته 75 کیلوگرم بزرگساالن(
مسابقه استان های جنوبیWPF:مقام اول )دسته 75 کیلوگرم بزرگساالن(

سال 2010: مسابقه سینی طالی هزاره WBBF: مقام ششم
مسابقه شب قهرمانان IFBB: مقام چهارم )دسته میان وزن آقایان(

مسابقه قهرمانی ِسدیبِنگ IFBB: مقام اول )دسته میان وزن آقایان(
مسابقه استان های جنوبیWPF:مقام اول )دسته 75 کیلوگرم بزرگساالن(

مسابقه قهرمانی آفریقای جنوبی IFBB: مقام دوم
مسابقه وِلکام کالسیک WPF: مقام اول )دسته 85 کیلوگرم بزرگساالن(

مسابقه استان های جنوبیWPF: قهرمان قهرمانان
سال 2011: مسابقه شب قهرمانان IFBB: مقام سوم )دسته میان وزن آقایان(

مسابقه وِلکام کالسیک WPF: مقام اول )دسته 85 کیلوگرم بزرگساالن(
سال 2012: مسابقه استانی ِسدیبِنگ IFBB: مقام اول )دسته میان وزن آقایان(

مسابقه استانی ِسدیبِنگ IFBB: قهرمان کلی
مسابقه H&H کالسیک IFBB: مقام دوم )دسته 90 کیلوگرم(

مسابقه وِلکام کالسیک WPF: مقام اول )دسته 90 کیلوگرم(
مسابقه وِلکام کالسیک WPF: قهرمان قهرمانان

مسابقه TTT نوتریشن کالسیک WPF: مقام اول )دسته میان وزن(
مسابقه TTT نوتریشن کالسیک WPF: قهرمان کلی

)دسته 90  اول  مقام   :WPF جنوبی  آفریقای  قهرمانی  مسابقه 
کیلوگرم(

سال 2014: مسابقه جای کالسیک: مقام دوم
اول  مقام   :WPF جنوبی  آفریقای  قهرمانی  مسابقه 

)دسته نیمه سبک وزن(
آقایان  کالسیک  بادی  مسابقه   :2015 سال 

NABBA/WFF: مقام اول، قهرمان قهرمانان
مسابقه جاسی کالسیک NABBA: مقام اول دسته 

2 و قهرمان قهرمانان 

مشخصات مایکل
وزن در فصل استراحت: 101 کیلوگرم

وزن در زمان مسابقه: 90 کیلوگرم
قد: 172 سانتی متر  /  محل سکونت: آفریقای جنوبی

کولهاییفوقالعادهسینههاییستبروشکمیتکهتکه!
باشید  داشته  بیشتری  رشد  اَپِلکرین  مایکل       عالقه  مورد  حرکات  با 

 مترجم : 
محمد رضا سیار



9شنبه  اول شهریور ماه  1399   سال سی و دوم ، شماره 1582

51 No 1406
Nov 201551

کول هایی  داشتن  با  واقعی  قدرت 
در  این  و  است  معنی  هم  فوق العاده 
مورد سینه هم صدق می کند. همچنین 
در اغلب اوقات، تمرین شکم شما هم 
می تواند کمی بهتر شود. بدون داشتن 
کول هایی بزرگ، از یک فیگور حداکثر 
حجم عضالنی چه چیزی می ماند؟ یا 
یک فیگور سینه از بغل بدون داشتن 
را  حرفی  چه  شگفت انگیز  سینه هایی 

برای گفتن دارد؟
برای  عضالت  این  پرورش  و  رشد 
شما  نبوده.  اتفاقی  اَپِلکرین  مایکل 
نمی توانید بدون توجه کافی به بدن تان 
را  برنده  و  متقارن  کامالً  اندام  یک 
 8 از  بیشتر  که  مایکل  باشید.  داشته 
سال تمرین و رقابت را در کارنامه اش 
دارد، رشد قابل توجهی را در این زمان 
تجربه کرده که بیشتر از همه می توانیم 
به حجیم کردن سینه و  سرشانه هایش 

اشاره کنیم.
تازگی  به  که  ساله   32 بدنساز  این 
در دسته 179سانتی متری بزرگساالن 
NABBA/ مسابقات جاسی کالسیک
مقام  همچنین  و  شد  قهرمان   WFF
قهرمان قهرمانان دسته بزرگساالن را 
هم بدست آورد می گوید: »من دوست 
به  جا  را  سنگینی  وزنه های  که  دارم 
جا کنم، ولی هیچ وقت حالت اجرای 
صحیح را برای اینکار قربانی نمی کنم. 
ذهنیت من در باشگاه به این صورت 
به  را  تمرین هایم  است که می خواهم 
خوبی انجام دهم. در آنجا یک موقعیت 
»انجام بده یا بمیر« حاکم است که در 
بین گزینه هایش شکست وجود ندارد.«
برای  داشت  مایکل  که  آنجایی  از 
 NABBA ملی  قهرمانی  مسابقات 
آمد  منطقی  نظرمان  به  آماده می شد، 
که درباره اینکه چگونه کول، سینه ها و 
شکمش را به نقاط قوت بدنش تبدیل  

کرده با او صحبت کنیم.

کولهاییفوقالعادهسینههاییستبروشکمیتکهتکه!
باشید  داشته  بیشتری  رشد  اَپِلکرین  مایکل       عالقه  مورد  حرکات  با 
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پرونده هفته
حمله به کول ها

مایکل مسابقه ها را به خاطر ناحیه پشتش می برد و بخشی از این هم بخاطر عضالت 
کول او است. او می گوید: »من برای ساختن کول هایم یک حرکت آهسته و 
قدرتمند را در شراگ با هالتر یا دمبل اجرا می کنم. در اینجا هیچ چیز فانتزی 
وجود ندارد، فقط تالش سخت خالی را می بینید. همه می خواهند عضالت کولی را 
داشته باشند که وقتی بر روی صحنه فیگور حداکثر حجم عضالنی را می گیرند، با 
قدرت بیرون بزند. فلسفه من در بدنسازی و همچنین در زندگی این است که اگر 
شما اعتقاد دارید که می توانید یک کار را انجام دهید، اگر به اندازه کافی برایش 
سخت کار کنید در آن موفق خواهید شد.« او انفجار کول هایش در روز سرشانه را 

با حرکت شراگ با هالتر ایستاده از جلو شروع می کند.

شراگ با هالتر
4 ست 8 تکراری

با باز کردن پا ها به اندازه عرض شانه بایستید و با قرار دادن 
کف دست ها به سمت بدن، هالتر را بگیرید. شانه هایتان 
را به باال بکشید، یک ثانیه نگه دارید و سپس به آرامی به 
موقعیت شروع برگردید. یک نوع دیگر این حرکت که 
توسط لی هنی، قهرمان 8 دوره مسترالمپیا مشهور شد این 
است که هالتر را در پشت بدن تان نگه دارید. مایکل که 
باور دارد در همه حرکات بدنسازی استفاده از یک دامنه 
حرکتی کامل، سریع ترین راه پیشرفت است می گوید: 
»من دوست دارم که قبل از کار با دمبل ها، کول هایم را با 
هالتر تمرین بدهم. این حرکت تارهای عضالنی کول ها را 

به طرز کاملی بکار می گیرد.«

شراگ با دمبل
4 ست تا ناتوانی

یک جفت دمبل را در کنار بدن تان بگیرید و با کمی خم 
کردن زانوها بایستید. شانه هایتان را به سمت گوش بکشید، 
توقف کنید و سپس به موقعیت شروع برگردید. او می گوید: 
»برای اینکه از همه فواید این حرکت استفاده کنید، دمبل ها 
را به آرامی به موقعیت شروع برگردانید.« مایکل به اجرای 
»استراحت-  روش  از  استفاده  با  و  می دهد  ادامه  شراگ 
توقف«، حتی از حد ناتوانی هم فراتر می رود. او تمرکزش 

را بر روی رابطه ذهن و عضله نگه می دارد و هر حرکت را 
به نرمی و آهستگی در طول یک دامنه حرکتی کامل اجرا 
می کند. همچنین گاهی اوقات این حرکت را به صورت 
تکدست می زند تا حجم بیشتری به عضله هایش بدهد. او 
می گوید: »من دوست دارم که تمرینم را سخت تر کنم، 
پس بعضی وقت ها حرکت را با یک دست ادامه می دهم تا 
به حداکثر انقباض عضله برسم. این تنش مداوم است و من 
با یک یا دو ثانیه نگه داشتن هر فشار، کول هایم را بیشتر به 

آتش می کشم.«

سرشانه پارویی با هالتر الری
3 ست 12 تکراری

مایکل با حرکت سرشانه پارویی با هالتر الری 
و باز بودن دست ها به اندازه عرض شانه هم بر 
روی کول هایش کار می کند. با قرار دادن کف 
دست ها به سمت بدن، هالتر را بگیرید. هالتر را 
به آرامی و نرمی به باال بکشید تا به سطح چانه 
شما برسد. سپس هالتر را به آرامی به پایین 
برگردانید و تکرار کنید. مایکل برای جلوگیری 
از خسته کننده شدن این حرکت، بعضی وقت ها 
به جای این نوع از نوع سیم کش آن، که با یک 

میله صاف اجرا می شود استفاده می کند.

نکته:
آرنج های  حرکت،  طول  در   
شما باید باالتر از  هالتر قرار 

داشته باشند.

توصیه مایکل درباره عضالت کول:
»به جلو و عقب چرخاندن شانه هایتان در زمان شراگ زدن، هیچ چیزی را به میزان تاثیرگذاری این حرکت اضافه نمی کند. 
هدف من در اینجا این نیست که به یک محدوده تکرار از پیش تعیین شده برسم، بلکه می خواهم کار کردن عضله را حس 
کنم. با نگه داشتن یک تنش مداوم بر روی کول ها در طول زمان یک ست، شما می توانید کیفیت حرکت و دشواری آن را 

افزایش دهید. این کار را انجام دهید و کول های شما راهی به جز رشد کردن نخواهند داشت.«
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پرس باالسینه
 با هالتر
4 ست 10 تکراری
کلیشه  یک  به  تبدیل  تقریباً  این 
شده است که بیشتر بدنسازان برتر 
پرس  میز  یک  روی  بر  خوابیدن  با 
صاف، تمرین روز سینه شان را شروع 
می کنند. ولی مایکل دوست دارد که 
تمرینش را با اجرای حرکت باالسینه 
با هالتر آغاز کند. او ترجیح می دهد 
که حرکت پرس سینه را با دمبل بزند 

تا سینه هایش را به خوبی بکشد.
او قبل از رفتن به سراغ پرس سینه 
با وزنه های سنگین، اول بدنش را به 
بر روی  صورت کامل گرم می کند. 
یک میز با شیب باال بخوابید و هالتر 
را با دست هایی متوسط یا عریض تر 
بگیرید. هالتر را از جایگاه بلند کنید 
سینه تان  باالیی  قسمت  تا  را  آن  و 
پایین بیاورید، یک لحظه توقف کنید 
شروع  موقعیت  به  را  آن  سپس  و 

برگردانید.

سینههایتانرامنفجرکنید

پرس سینه با دمبل
4 ست 10 تکراری

مایکل در حال اجرای این حرکت همیشه 
به خودش یادآوری می کند که تمرکزش 
را بر روی عضالت نگه دارد، نه بر روی 
وزنه ها. او می گوید: »هرچقدر که شما با 
تمرین کنید، عضالت  بی نظم تری  روش 
فرعی بیشتری کنترل حرکت را به دست 
می گیرند و شما به حداکثر انقباض عضالت 
سینه نمی رسید.« یک جفت دمبل را در 
صاف  میز  یک  روی  بر  بگیرید،  دست 
بخوابید و پاهایتان را صاف بر روی زمین 
قرار دهید. دمبل ها را تا حداکثر جایی که 
می توانید به سمت سینه هایتان پایین بیاورید 
و سپس آنها را به باال برگردانید. »تمرین بر 
برای من به شدت در  روی میز شیبدار 
تحریک رشد جدید موثر است. چون این 
حرکت باعث نتایج خوبی می شود، اجرای 

آن را دوست دارم.«
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نکته:
 نگذارید که آرنج هایتان خیلی به سمت بیرون 
حرکت  کنند و آنها را نزدیک به بدنتان نگه دارید

پرس زیرسینه با دمبل
4 ست 10 تکراری

مایکل می گوید: »از این نترسید که مقداری حرکت پرس زیرسینه را هم 
به برنامه تمرینی سینه تان اضافه کنید. من بدون آنها امروز در اینجا نبودم.« 
یک جفت دمبل را در دست بگیرید و بر روی یک میز با شیب پایین 
بخوابید. دمبل ها را مستقیم به باال فشار دهید. سینه تان را در نقطه باالی 

حرکت منقبض کنید و حاال آنها را به آرامی به موقعیت شروع برگردانید.

»این حرکت را در انتهای برنامه سینه تان قرار دهید تا یک دم عضالنی 
باور نکردنی را به شما تقدیم کند. عضالت اصلی سینه شما تا اینجای کار 
خسته شده اند و عضالت داخلی سینه شما همه کار ها را انجام می دهند و 

شما هم همین را می خواهید.«

فالی باالسینه با سیم کش
4 ست تا ناتوانی

مایکل می گوید: »اگر حرکت فالی باالسینه با سیم کش به درستی استفاده شود، 
می تواند بدن شما را به سطح باالتری ببرد.« یک میز با شیب باال را در بین دو 
قرقره سیم کش که در پایین قرار دارند بگذارید و بر روی آن بخوابید. هر دو 
دستگیره را بگیرید و دست هایتان را در کنار هم قرار دهید. با کمی خم نگه 
داشتن آرنج ها، دست هایتان را در یک مسیر قوسی شکل بزرگ به پایین و کنار 
بدن تان ببرید تا جایی که حس کنید سینه تان به حداکثر کشش خود رسیده 

است. دست هایتان را به موقعیت شروع برگردانید و ست را به پایان برسانید.

توصیه مایکل درباره عضالت سینه:
»من دوست دارم که بیشتر با دمبل بر روی سینه هایم کار کنم چون به این صورت طرف قوی تر بدن 
شما نمی تواند کنترل حرکت را به دست بگیرد. به نظر من، تاکید بیش از اندازه ای بر روی پرس سینه 
با هالتر وجود دارد. هر وقت که من از دمبل ها استفاده می کنم، تمرکزم را بر روی احساس کردن 
عضله و فشار دادن آن در قسمت باالی حرکت نگه می دارم. حرکت پرس سینه را با ست های زیاد و 
تکرار های کمی انجام ندهید، چون در این صورت فقط باعث آسیب زدن به شانه، آرنج، مچ دست و 
سینه هایتان می شوید. بعضی وقت ها ما حرکت پرس سینه را خیلی زیاد، با فاصله زمانی کم، با تعداد 

ست های بیش از حد و تکرار های بسیار کمی انجام می دهیم.«
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مایکل برای ساختن عضالت شکمی که باعث می شود تا همه سرشان را برگردانند، از چند 
حرکت شکم استفاده می کند تا اثرات رژیم غذایی سخت گیرانه اش را بهبود بدهد. مایکل 
می گوید: »عضالت شکم در آشپزخانه ساخته می شوند. تفکیک پذیری عالی در  عضالت 
شکم فقط با خوردن غذاهای سالم، تمرین هوازی و اجرای ست ها و تکرارهای زیادی از 

تمرین های شکم برای رسیدن به شرایط مسابقه ای بدست می آید.«

عضالت شکمی
خطی تر، محکم تر و با تفکیک باالتر

نکته : 
این حرکت را به آرامی و با کنترل کامل 

اجرا کنید

سیم  با  کرانچ  از  بعد  بالفاصله  مایکل 
کش به سراغ این حرکت می رود تا بر 
پایینی شکمش کار کند.  روی قسمت 
او باالتنه اش را ثابت نگه می دارد و در 
همین حال پاهایش را به باال می کشد و 

عضالت شکم را هم منقبض می کند

شکم خلبانی
برای زیر شکم

ناحیه  حرکت،  این  اجرای  زمان  »در 
پایین کمرتان را از پشتی جدا نکنید.«

مایکل اَپِلکرین به ما نشان داد که برای سخت تمرین کردن فقط نیاز به 
تعهد و اراده ای محکم دارید. شما هم راه او را در پیش بگیرید تا بدن 

شما هم به این سطح برسد

3 ست تا ناتوانی

باال آوردن پای آویزان 
3 ست تا ناتوانی

یک میله بارفیکس را با هر دو دست بگیرید و از آن آویزان شوید. پاهایتان 
را بلند کنید و با چرخاندن آنها به سمت چپ و راست، بر روی عضالت میان 

دنده ای و پهلو های هر طرف کار کنید.

کرانچ با سیم کش برای 
باالی شکم

3 ست تا ناتوانی
قرقره  یک  به  را  دستگیره  یک 
باال قرار  دستگاه سیم کش که در  
دارد متصل کنید. در جلوی صفحه 
با  شما  پاهای  تا  بزنید  زانو  وزنه ها 
یک زاویه 90 درجه خم شده باشند. 
سینه تان را به سمت لگن بکشید و 
عضالت شکم تان را منقبض کنید. به 
آرامی به موقعیت شروع برگردید. 
با وجود اینکه مایکل سعی می کند 
تا مقاومت را در تمرین هایش باالتر 
ببرد، هر وقت که بر روی عضالت 
شکمش تمرین می کند همیشه سعی 
دارد.  بیشتری  تکرار های  اجرای  به 
میزان  همچنین  »من  می گوید:  او 
استراحت بین ست ها را هم کاهش 
می دهم تا شدت تمرین بیشتر شود.«



14شنبه  اول شهریور ماه  1399   سال سی و دوم ، شماره 1582

سال بيست و هفتم
 1407 شماره  

هفتم  آذر 
1394 28

دانش بدنسازی

فشار روی عضله را حس کنید

سالحی مخفی برای رشـد
 بدون درد و رنج

نویسنده: لوک بریچ
مترجم: فرشید نزاکتی
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اجرای ست های تک تکراری رکوردی در جهت 
رش�د س�ایزی عضات فواید اندکی دارد چون 
فرم و تمرکز در این قبیل ست ها از بین می رود. 
در نتیجه ش�ما فش�ار اندکی روی عضله اصلی 
وارد می کنید. اما ب�دن نمی داند چه میزان وزنه 
اس�تفاده می کنید بلکه همه آنچ�ه که می داند 
مقدار فش�اری اس�ت که حس می کن�د. بخش 
جالب این است که شما می توانید با وزنه ای 30 
کیلویی حس یک وزن�ه 60 کیلویی را در عضله 
ایجاد کنید به ش�رطی که حرکت را به درستی 

اجرا کنید.
ب�ا تمرک�ز روی فش�ار، ن�ه تنه�ا احتم�ال 
آسیب دیدگی را کاهش می دهید بلکه همچنین 
درب های قفل ش�ده به روی داش�تن عضاتی 

بزرگتر را می گشائید.

فشار عضله را خواهد ساخت!
براس�اس تحقیقات دکتر براد ش�ونفیلد، فشار 
مکانیکی یکی از 3 فاکتور اصلی مرتبط با رشد 
عضله اس�ت و همچنین لطمه خ�وردن عضله و 
اس�ترس متابولیک هم 2 عامل دیگر هس�تند. 
فش�ار حاصل از تمرینات قدرت�ی یکپارچگی 
عضات اس�کلتی را برهم می زن�د و باعث یک 
واکنش س�لولی در میوفیبریل ها و س�لول های 
ماه�واره ای می ش�ود. فش�ار اث�ر آنابولی�ک 
عظیم�ی دارد و نقش مهم�ی را در هایپرتروفی 
ایفا می نماید. بدنس�ازان خیل�ی عضانی تر از 
پاورلیفترها هستند چون تمرکز بیشتری روی 
اعمال فش�ار روی عضله در تمام دامنه حرکت 
در طول هر ست دارند. یک بدنس�از قبل از آن 
که فرم حرکتی را دستخوش تغییر کند وزنه را 
کم می کند یا دامنه حرکتی را کاهش می دهد و 
در بخش باال و یا پائین هر تکرار مکث نمی کند تا 

فشار دائم را روی عضله هدف حفظ کند.
تحقیق�ات دیگ�ری انجام ش�ده اند که نش�ان 
می دهند زمان تحت فشار ماندن عضله در رشد 
عضله خیلی مهم اس�ت. براس�اس تحقیقی که 
سال 2011 انجام شد، حرکت جلوپا با 30 درصد 
از بهترین تاش و با تکرارهای آهس�ته )6 ثانیه 
بخش منفی، 6 ثانیه بخش مثبت( انجام ش�د و 
افزایش بیش�تری در میزان س�نتز پروتئین در 
عضات )در مقایس�ه با همان وزنه و تکرارهای 
س�ریع تر( ایجاد نمود. بنابراین اگ�ر می توانید 
سایز عضانی بگیرید، ش�اید الزم باشد اندک 
سرعت انجام حرکات را کمتر کنید. حفظ فشار 
دائم روی عضات با سرعت متوسط اثبات شده 

که به رشد عضات کمک می کند.

فشار شما را قوی تر خواهد کرد!
ارتباط بین ذه�ن و عضله واژه ای اس�ت که در 
بدنس�ازی زیاد می ش�نوید و دلیل درستی هم 
برایش وج�ود دارد. برای درگیر ک�ردن عضله 
درست، نیاز اس�ت درک کنید چه زمانی عضله 
کامل کوتاه ش�ده و چ�ه زمانی کامل کش�یده 
می شود. قرار دادن تمرکز روی عضات منقبض 
شده یکی از دالیلی است که بدنسازان روی فرم 

حرکت بیشتر از مقدار وزنه تاکید دارند.
یکب�ار دیگر یادآور می ش�ویم ک�ه عضله فقط 
فشار را می شناسد نه مقدار وزنه ای را که جابجا 
می کنید. اگر در تاش هستید عضات سرشانه 
را پرورش دهید، بهتر اس�ت که روی وزنه های 
سبک تر در حرکت پرس سرشانه دمبل تمرکز 
کنید و هم�ه توجه خ�ود را روی ای�ن موضوع 
بگذارید که وزنه ها به کمک ش�انه و بازو جابجا 
ش�ود. حتی به قوس پش�ت یا حالت زانوها هم 
فکر نکنید. وقتی که تمری�ن برای هایپرتروفی 
انجام می شود، هرگز نباید اجازه دهید در نقاط 

دیگری از بدن حرکت انجام شود.
برای س�ودبردن از فش�ار روی عضله و در عین 
حال جلوگیری از آس�یب دیدگی باید عملکرد 
و دامن�ه حرکتی هر گ�روه عضان�ی در بدن را 

بشناسید و به خوبی درک کنید.
به عنوان مثال کارکرد اصل�ی عضات جلوبازو 
یا همان دوس�ر بازویی این است که آرنج را خم 
کند و ساعد را چرخش دهد، بنابراین برای آنکه 
جلوبازوها منقبض ش�وند الزم اس�ت که آرنج 
کامل خم ش�ود و س�اعد به ط�رف باالچرخش 
داشته باشد. جالب اس�ت بدانید با دمبل های 5 
و 7 کیلویی هم می توانید تمرین بازوی بس�یار 
مؤثری اجرا کنید به شرطی که دامنه حرکتی و 

تمرکز درست را رعایت کنید.
اگر فک�ر می کنید بدنس�ازان وزنه های س�بک 
اس�تفاده می کنن�د کاف�ی اس�ت در اینترنت 
فیلم هایی از فیل هیث و کای گرین را جس�تجو 
کنید. آنها بیشتر از هر کسی در دنیا عضله دارند 
و کافی اس�ت وزنه های کاربردی شان را ببینید 
تا شوکه ش�وید. با فهم اینکه چطور به درستی 
عضات منقبض می شوند، نتیجه گیری تان مثل 

موشک سرعت می گیرد.
تمرکز روی فش�ار احتم�ال آس�یب را کاهش 
می دهد تمرکز روی اعمال فشار روی عضات نه 
تنها باعث رشد عضانی می شود، بلکه همچنین 
کمک می کند، احتمال آسیب دیدگی کم شود. 
اگر هدف تان این باش�د که فرم عال�ی را حفظ 

کنید و تمرکزتان فقط روی استرس واردکردن 
به عض�ات هدف باش�د، فش�ار روی آن حفظ 

می شود بدون آنکه مفاصل اذیت شوند.
عضات شما شاید دیوانه وار به سوزش بیافتند 
اما دیگر گذارتان به یک کایروپراکتور یا پزشک 
ارتوپد نخواهد افتاد. الزم نیس�ت اشاره کنیم 
که با پی�روی از تکنیک اجرایی بدنس�ازان در 
تمرینات وزنه باعث می ش�ود آسیب دیدگی به 
حداقل برسد. اگر به درس�تی ریکاوری شوید، 
ممکن است عضله را دچار کشیدگی کنید. برای 
تس�ریع ریکاوری از حرکات کششی، خواب و 
تغذیه صحیح استفاده کنید تا بدن را سالم حفظ 
کنید. تمرین اگر نادرس�ت اجرا شود می تواند 
تجربه دردناکی ش�ود و به همی�ن دلیل اهمیت 
دارد که از نظر حرفه ای ها اس�تفاده کنید و اگر 
در مورد تمرینات وزنه کامًا مطمئن نیستید از 

کارشناسان آن راهنمایی بخواهید.
مربیان خصوصی واقع�ی و دارای مدارک معتبر 
پول خوبی می گیرند چون می دانند چطوری باید 
حرکات را ایمن اجرا کنید و از آنها عضاتی سالم 

و کاربردی تولید کنید.

نکته آخر
این مقاله توسط یک مربی قدرتی که بیشتر در 
حوزه کراس فیت فعالیت دارد نوشته شده که در 
آن به ورزشکاران قدرتی و س�رعتی پیشنهاد 
می کند در فازهای عضله سازی خود از بدنسازان 
الگو بگیرن�د تا ه�م از آس�یب دیدگی در امان 

باشند هم رشد بهتری داشته باشند.

وقتی که وزنه های سنگین را جابجا می کنید شاید شبیه یک غول به نظر برسید اما لطف 
خیلی زیادی به پیشروی در حوزه هایپرتروفی )رشد سایزی( عضله نمی کنید!

 جابجا کردن سنگین ترین وزنه های نزدیک به رکورد با فرم غیرکامل می تواند به افزایش 
قدرت عضله کمک کند، اما برای به حداکثر رساندن سایز عضله کمک چندانی نمی کند!

اگر فکر می کنید 
بدنسازان وزنه های 

سبک استفاده می کنند 
کافی است در اینترنت 

فیلم هایی از فیل هیث و 
کای گرین را جستجو 
کنید. آنها بیشتر از هر 

کسی در دنیا عضله دارند 
و کافی است وزنه های 

کاربردی شان را ببینید تا 
شوکه شوید
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ورزشهای قدرتی

من در سال 2013 پیش چندین متخصص رفتم و آنها به من گفتند که حرفه من 
به عنوان یک ورزشکار قدرتی به پایان رسیده است. من با کارهای دکتر َمک گیل 
آشنایی داش��تم، چون او چند عدد از بهترین کتاب های س��المت ستون مهره ها 
و تناس��ب اندام را نوشته است. من همیش��ه به س��راغ بهترین فرد در یک زمینه 
می روم و این بار زمانش رسیده بود تا به صورت حضوری با او آشنا بشوم. در نهایت 
توانستم با کمک او از جایی که نمی توانستم بدون درد حرکت کنم، به قهرمانی در 
دسته پاورلیفتینگ مسابقات آرنولد کالسیک 2015 برسم. همچنین رکورد های 
شخصی ام را به 483 کیلوگرم اسکوات، 347 کیلوگرم پرس سینه و 344 کیلوگرم 

ددلیفت افزایش دادم. این سیستم گرم کردن باعث شد تا بدون درد کشیدن، در 
جاهایی که می خواهم تحرک داشته باشم )مفصل های گوی و کاسه ای( و در جاهایی 
می خواهم، محکم باشم )مثل ماهیچه های راست کننده ستون مهره ها، پهلو، نشیمن 
گاه و شکم(. این برای ورزشکاران قدرتی به شدت مهم است. این حرکت ها را هر روز 
اجرا کنید، مخصوصا اگر دچار درد یا ضعف در کمرتان هستید. شما می توانید از این 
حرکت ها هم برای گرم کردن و هم برای بازپروری استفاده کنید. شما حتی می توانید 
اینها را به عنوان یک تمرین کوچ��ک در خانه اجرا کنید. من فقط آرزو می کنم که 

کاش چند سال پیش با این حرکت ها آشنا شده بودم.

با این حرکات  بیشترین استفاده را از تمرین ببرید

بهترین حرکت های گرم کردن برای لیفترها
به درستی گرم کردن بدن، یکی از موارد ضروری برای کسب بیشترین 

استفاده از جلسات تمرینی و دوری کردن از آسیب دیدگی ها است. ما در 
اینجا یک سیستم گرم کردن ویژه را طراحی کرده ایم که بر اساس نیاز های شما ساخته شده است و زمان 

زیادی را هم از شما نمی گیرد. این سیستم با استفاده از 3 حرکت که توسط دکتر استوارت َمک گیل، یکی از 
معروف ترین متخصصان حرکت شناسی ستون مهره ها در جهان طراحی شده اند ساخته شده است

پالنک چرخشی
در یک موقعیت پالنک س��اده قرار  بگیرید و وزن بدن تان را بر روی س��اعد ها و پاشنه های پا 
بگذارید. به یک سمت بچرخید و این موقعیت را 2 تا 3 ثانیه نگه دارید. به آرامی به سمت دیگر 
بچرخید و نگه دارید. یک حرکت چرخشی کامل، یک تکرار حساب می شود. شما می توانید 
سرعت اجرای حرکت را تغییر دهید به این صورت که اول با سرعت بچرخید و زمان کمتری را 
در نگه داشتن پالنک از پهلو بگذرانید و سپس این کار را با آهستگی و توقف طوالنی تری انجام 
دهید. این تمرین را براساس سلیقه و نیاز خودتان اجرا کنید، ولی نکته مهم این است که مطمئن 
شوید که لگن شما از زمین فاصله دارد و کامالً در راستای بدن تان است. این حرکت را 2 تا 3 ست 

10 تا 15 تکراری را اجرا کنید.

سگ پرنده
با حالت چهار دس��ت و پا بر روی زمین قرار بگیرید. با 
ثابت نگه داشتن س��تون مهره ها، به این فکر کنید که 

می خواهید با بدنتان زمین را به بیرون فش��ار دهید. پاشنه یک پا را با 
نهایت قدرت به عقب حرکت دهید، دست مخالف آن را هم به سمت باال 
بکشید تا دست و پای شما با زمین موازی شوند و ماهیچه هایتان را با 
حداکثر قدرت منقبض کنید. این کار را برای تعداد ست های مورد نظر 
انجام دهید، سپس دست و پا را عوض کنید.  4 تا 5 ست از انقباض های 

7 تا 10 ثانیه ای را اجرا کنید.

به پشت بخوابید، دس��ت ها را زیر لگن تان بگذارید و یک پا را صاف و 
دیگری را خم کنید. سرتان را کمی بلند کنید تا به ماهیچه های شکم 
فشار بیاورید. چانه تان را کمی به داخل ببرید و بر روی محکم گرفتن 

ماهیچه های میان تنه تمرکز کنید. هر بار به مدت 10 ثانیه این عضالت 
را محکم بگیرید و تعداد ست های مورد نظر را اجرا کنید. 4 تا 5 ست از 

انقباض های 10 ثانیه ای را اجرا کنید و هر بار پا ها را عوض کنید.
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