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با علم،عضله بسازیم.

علم و عضله
سال سوم-شماره هفدهم-شهریور و مهر ماه 1391-قیمت رایگان

اولین نشریه الکترونیکی بدنسازی و تناسب اندام

مسترالمپیا با طعم ایرانی!
11 نکته برای از سرگیری رشد بازوها

صبحانه
نهار 
 شام 

در دوره های 
مختلف بدنسازی

GABA مکملی به نام

10 اشتباه متداول در تمرینات بانوان 

چگونه رگهای خود 
را قوی تر سازیم

تقویت عضالت ضعیف به کمک تغذیه

وزنه های آزاد یا دستگاه های بدنسازی؟

فرمانروای دومینیکن

بدنسازی و کشتی
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با علم،عضله بسازیم.

u

تمرین 6
شروع تمرین،بعد از یک استراحت طوالنی

دردهای عضالنی بعد از ورزش
آموزش بدنسازی برای مبتدیان آقا و خانم

11 نکته برای از سرگیری رشد بازوها + برنامه تمرینی
آشنایی با 5 قاعده بهتر خوابیدن

وزنه های آزاد یا دستگاه های بدنسازی
عجول نباشید،نداشتن صبر در بدنسازی مساوی است...

بدنسازی و کشتی
معرفی قهرمانان

آموزش تمرین با وزنه به روایت تصویر

تغذیه 20
صبحانه،ناهار و شام در دوره های مختلف 

یک لیوان شیر و 20 نوع آنتی بیوتیک
چگونه رگ های خود را قوی تر سازیم

پرتقال و عفونت های ویروسی
تقویت عضالت ضعیف به کمک تغذیه

مکمل ها 26
مکملی به نام گابا

بانوان 28
10 اشتباه متداول در تمرینات بانوان

روش های مختلف افزایش سایز سینه خانم ها
کاشت ناخن،زیبایی یا بیماری؟

علم و عضله

استروئیدها و داروهای غیر مجاز 27
قرص پریموبوالن

علم و عضله
اولین نشریه الکترونیکی بدنسازی و تناسب اندام

طرح و اجرا تیم علم و عضله

www.Elmoazole.ir وب سایت
info@elmoazole.ir ایمیل

 شماره پیامک  09390056145
شماره تماس 09126949151 

نویسندگان این شماره:
 داود جعفری

نوید زاهد
علی جعفری

غالمرضا احمدنیا
فربد عشاقی

محسن جعفر زاده
ساالر امینی

با علم،عضله بسازیم.

شماره تماس 09190697908 

اخبار خارجی 2
مستر المپیا با طعم ایرانی!

آرنولد کالسیک اروپایی 2012
نتایج رقابت شرو کالسیک 2012

کالم امیر
حضرت علی علیه السالم:

قیَمُة ُکلِّ اْمِرء ما ُیْحِسُن.
ارزش هر کسی آن چیزی است که نیکو انجام دهد.

شروع تمرین، بعد از یک استراحت طوالنی
شور،  با  تمرین  روزهای  اولین  همیشه 
اشتیاق فراوان و انگیزه بی نهایت همراه 
است،در این روزها آماده هستید تا از همه 
از  دوستان خود سبقت بگیرید و سریعتر 
یابید،اما  دست  خود  هدف  به  کسی  هر 

کمی صبر کنید.

عجول نباشید، نداشتن صبر در بدنسازی مساوی است با شکست!!!

از مشکالت ورزشکارانی که به تازگی 
به خانواده پرورش اندام پیوسته اند ، 
حجم  پیشرفت  در  عجله  به  میتوان 
عضالنی و رسیدن به هدف و رویایی 

که در ذهن دارند اشاره کرد.

10 اشتباه متداول در تمرینات بانوان 
خانم ها توجه نمایید!

در طی مدت چهار سالی که در سراسر کشور 
اشتباهات  ام،  داشته  حضور  باشگاهها  در 
بسیاری دیده ام که مرتبا تکرار می شوند. حال 
نوبت آن رسیده تا چند توصیه به شما بکنم و 
امیدوارم این توصیه ها بتواند به برخی از شما  

در این راه کمک کند.

وزنه های آزاد یا دستگاه های بدنسازی؟
یکی از بحث برانگیزترین مسائل در بدنسازی 
های  وزنه  "آیا  است:  پرسش  این  به  پاسخ 
های  دستگا  یا  است  بهتر  هالتر(  و  آزاد)دمبل 

بدنسازی؟

تصویر روی جلد:
Phil Heath
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با علم،عضله بسازیم.

اخبار خارجی تمرین

مسترالمپیا با طعم ایرانی!
شاهد  جهان  سراسر  در  بدنسازی  طرفداران 
یکی از رقابتی ترین مسابقات مسترالمپیا در 
طول تاریخ بودند.این رقابت به دلیل حضور 
بیت اهلل عباسپور قهرمان ارزنده و با اخالق 
ای  ویژه  اهمیت  از  ایران،  عزیزمان  کشور 
برخوردار بود.عباسپور با حضور در این رقابت 
توانست شایستگی خود را با پرچم کشورمان 
به اثبات برساند و با حضورش طعمی ایرانی 

به این رقابت بزند!
ادامه سر داور فدراسیون جهانی پرورش  در 
اندام، سندی ویلیامسون تجزیه و تحلیل خود 

را از این رقابت در اختیار ما قرار می دهد.
6- دنیس ولف:

از بهترین دوران دنیس را  جعمه شب یکی 
اول  شب  در  دنیس  من  نظر  بودم،از  شاهد 
گرفت.اما  می  جای  هفتم  یا  ششم  رتبه  در 
با  از شب قبل ظاهر شد  بهتر  در روز شنبه 
جزییاتی بهتر از قبل،دلیل برتری اش نسبت 
بود.قضاوت  امر  همین  هم  فریمن  تونی  به 
در مورد دنیس کار مشکلی است، اما ای بار 
با پیشرفتی که داشت توانست به آسانی به 

مقام ششمی دست یابد.

5- برانچ وارن: 
آرنولد  در  حاضر  براچ  میان  بود  بدیهی 
کالسیک و برانچ حاضر در مسترالمپیا فاصله 
از  که  زیادی  فاصله  با  دارد.او  وجود  زیادی 
دوران اوج چند ماه قبل گرفته بود نتوانست 
به مقام بهتر از پنجمی دست یابد.عضالتش 
نبود،  برخوردار  الزم  تفکیک  و  آمادگی  از 
همین امر باعث شد نقاط ضعفش نسبت به 

رقبا بیشتر از پیش به چشم آید.
4- دکستر جکسون:

نگاه من به دکستر تنها به شب ماقبل فینال 
و روز فینال نبود،من به 3 سال گذشته دکستر 

می نگرم،حضور در رقابت در این سن و سال 
برای او بزرگترین تفریح است.او مثل همیشه 
صحنه  روی  کامل  عالی،جزییات  تفکیک  با 
حاضر شد و توانست در بین 4 مرد برتر رقابت 

قرار بگیرد.
3- شان رودن:

او از نظر ساختار بسیار به فیل هیث شباهت 
دارد.اگر شما این دو را در کنار هم قرار دهید 
خواهید دید که چقدر به هم نزدیک هستند.

زیبا  عمیق،تقارن  بزرگ،خطوط  عضالتی 
همگی از نقاط قوت شاون بودند.

تر  حجیم  به  نیاز  که  عضالتی  بر  شان  اگر 
آینده  سال  شک  بی  کند  تمرکز  دارد  شدن 
به  رقبا  سایر  و  فیل  برای  جدی  تهدید 
به ضعف  باید  آمد.از نظر من  حساب خواهد 
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با علم،عضله بسازیم.

 تمرین
کند.شان  غلبه  ران  فوقانی عضالت  قسمت 
فیل  مانند  بزرگ  و  زیبا  دلتوئید  عضالت  با 
برای  هم  هنوز  درخشد،اما  می  روی صحنه 

پیشرفت راه طوالنی در پیش دارد.
2- کای گرین:

احتماال بهترین شرایط بدنی بود که از کای 
از  بعد  بودم.او  دیده  رقابت  سالها  طول  در 
مسترالمپیا 2011 با تمرکز بر روی عضالت 

زیربغل به چنان توسعه در این عضله دست 
یافت که فیل را در فیگور زیر بغل از پشت 
را  بزرگی  کار  کای  من  نظر  داد.به  شکست 
روی  بر  پیش  از  بیش  باید  ولی  داده  انجام 

تقارن عضالتش تمرکز کند.
کردم  فکر  خودم  با  دیدم  را  کای  که  زمانی 
که  وقتی  است.اما  نزدیک  وی  قهرمانی  که 
گرفتند-کای  قرار  هم  کنار  در  فیل  و  کای 
فیل  به  نسبت  بیشتری  گستردگی ساختاری 
داشت اما تراکم عضالت فیل از او بیشتر بود، 
بویژه زمانی که از پهلو این دو قهرمان را با 
هم مقایسه می کنم ضخامت عضالت فیل 

در کای دیده نمی شود.
و سنگین  فینال سخت  در یک  حال  این  با 
دست  قهرمانی  نایب  مقام  به  توانست  کای 
یابد و باالتر از رقبا در کنار فیل بایستد.کای 
برای شکست فیل باید یک سال دیگر تالش 
کند و امیدوار باشد که فیل و دیگر رقبا سال 

خوبی را پیش رو نداشته باشند.
1-فیل هیث:

جمعه شب کامال واضح بود که فیل از عنوان 
قهرمانی سال گذشته خود،دفاع خواهد کرد.

سال  به  نسبت  او  که  بگویم  توانم  می  من 
گذشته کمی بزرگتر و حجیم تر شده بود. فیل 

و چگالی عضالنی  با ضخامت  کامل  مردی 
در کنار تقارنی مثال زدنی است.حال با نگاه 
کردن به فیل، به ارزش های زیبایی پرورش 
با نمایشی که در روز  اندام پی می برم.فیل 
فینال داشت به همگان ثابت کرد که به این 
به  را  ساندو  مجسمه  ندارد  قصد  ها  زودی 

کسی تحویل دهد!
13- بیت اهلل عباسپور:

اهلل  بیت  خبری  های  سایت  اعالم  طبق 
مسترالمپیا دست  شانزدهم  مقام  به  عباسپور 
یافته بود.ولی با توجه به نقل قول هایی که 
های  سایت  روی  بر  ارزنده  قهرمان  این  از 
کردیم  پیدا  اطالع  بود  گرفته  قرار  اجتماعی 

فینال  قبل  ما  شب  برای  شانزدهم  رتبه  که 
بوده است و این قهرمان با اخالق کشورمان 
در روز رقابت فینال به مقام سیزدهم دست 

یافته است.
اولین  در  مسترالمپیا  در  حضور  با  عباسپور 

سال پیوستنش به جمع حرفه ای ها توانست 
اثبات  به  پیش  از  بیش  را  خود  شایستگی 
برساند.هرچند که تالش مجله علم و عضله 
قهرمان  این  های  رقابت  رسانی  اطالع  در 
به  سایت  و  مجله  در  ها  ای  حرفه  جمع  در 
استحضار شما عالقه مندان رسیده است اما 
نیست که  لطف  از  نکته خالی  این  به  اشاره 
عباسپور برای کسب جواز حضور در مسابقات 
مسترالمپیا 3 رقابت سخت و نفس گیر را به 
بود،  گذاشته  سر  پشت  کوتاه  زمانی  فاصله 
های  نام  از  باالتر  رقابت  روز  در  توانست  و 
این  در  حضور  تجربه  ها  سال  که  بزرگی، 
در  قطعا  و  بگیرد  قرار  اند  داشته  را  رقابت 
بیشتر خواهد  آمادگی هر چه  با  بعد  سالهای 
مسترالمپیا  برتر  مرد  شش  بین  در  توانست 
را در  این سرزمین  قرار گیرد و قدرت مردم 

این رشته به اثبات برساند. 
مجله علم و عضله تمامی تالش خود را در 
جهت حمایت از این قهرمان ملی به کار می 
گیرد تا شاید بتواند بی مهری بسیاری از رسانه 
ها نسبت به این ورزش را کمی جبران کند.

برای قهرمان  افزون  به موفقیت روز  امید  با 
ارزنده کشورمان بیت اهلل عباسپور.

حاشیه مستر المپیا
 به روایت تصویر:

اخبار خارجی
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با علم،عضله بسازیم.

 تمرین

آرنولد کالسیک اروپایی 2012
فستیوال مسابقات آرنولد کالسیک اروپایی با 
شهر  در  ورزشی  مختلف  رشته   25 از  بیش 
رقابت  برگزار شد.در  اسپانیا  از کشور  مادرید 
حرفه ای مردان همانگونه که پیش بینی می 
قهرمانی  قدرت،  با  توانست  رودن  شان  شد 
کند.مسابقات  خود  آن  از  را  مسابقات  این 
دومین  حالی  در  اروپایی  کالسیک  آرنولد 
گذارد  می  سر  پشت  را  خود  برگزاری  سال 
که در سال قبل ویکتور مارتینز توانسته بود 
به قهرمانی این رقابت دست یابد. نکته قابل 
توجه در این رقابت سطح آمادگی شان بود، 
او با فاصله سه هفته از کسب مقام سومی در 
مستر المپیا توانسته بود با جزییات و تفکیک 
بیشتری در این رقابت حاضر شود و حاصل 
آن اختالف امتیاز وی با رقابای بعد از خودش 

نتایج شرو کالسیک 2012 
استحضار  به  قبل  شماره  در  که  همانظور 
عضله  و  علم  مجله  گرامی  خواندگان  شما 
رساندیم،مسابقات حرفه ای شرو کالسیک 
به فاصله یک هفته از مسابقات مستر المپیا 
در شهر دهلی نو برگزار شد و همانطور که 
از  دفاع  با  انتظار داشتن فیل هیث  همگان 
دوباره  توانست  خود  گذشته  سال  عنوان 
قهرمان این رقابت شود.کای گرین و تونی 
فریمن نیز به ترتیب در مقام های دوم و سوم 
از  جای گرفتند.قابل ذکر است که بسیاری 
قهرمانان حاضر در مسابقات مستر المپیا در 

و  ها  کننده  شرکت  لیست  به  ادامه  بود.در 
عناوین کسب شده اشاره خواهیم کرد.:

1. Shawn Rhoden
2. Dennis Wolf
3. Roelly Winklaar
4. Robert Piotrkowicz
5. Toney Freeman
6. Ronny Rockel
7. Johnnie Jackson
8. Michael Kefalianos

9. Edward Nunn
10. Feras Saied
11. Lionel Beyeke
12. Hidetada Yamagishi
13. Steve Benthin
14. Daniele Seccarecci
15. Ben White
16. Sergey Shelestov
17. Manuel Manchado

این رقابت شرکت نکردند.در ادامه به لیست 
شده  کسب  های  مقام  و  ها  کننده  شرکت 

اشاره خواهیم کرد.
1. Phil Heath
2. Kai Greene
3. Toney Freeman

4. Roelly Winklaar
5. Michael Kefalianos
6. Ed Nunn
7. Sergey Shelestov
8. Ben White

اخبار خارجی
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با علم،عضله بسازیم.

 تمرین

همیشه اولین روزهای تمرین با شور، اشتیاق 
فراوان و انگیزه بی نهایت همراه است،در این 
خود  دوستان  همه  از  تا  هستید  آماده  روزها 
سبقت بگیرید و سریعتر از هر کسی به هدف 

خود دست یابید،اما کمی صبر کنید.
شروع سریع اشتباه است، چرا؟ 

با سابقه  این اشتباه بیشتر از سوی بدنسازان 
به  را  مدتی  ورزشکار  که  دهد.زمانی  می  رخ 
دلیلی  هر  به  بنا  پرداخته  اجباری  استراحت 
)بیماری،مصدومیت یا مشغله کاری( با ذهنیتی 
که از قبل داشته، بر این باور است که در مدت 
زمان کوتاهی می تواند به شرایط ما قبل زمان 
استراحت خود باز گردد بی آنکه بداند در این 
توان  دیگر  و  رفته  تحلیل  عضالتش  مدت 
گذشته را ندارد.در این شرایط با آغاز تمرینات 
پرفشار درد عضالنی به سراغش خواهد آمد.
انجام  از  که  است  ناخوشایند  زمانی  درد  این 
تمرینات جلوگیری کند،در این زمان تنها راه 
حل، استراحت بیشتر می باشد اگر باز هم با 
باعث  دهد  ادامه  خود  تمرینات  به  شیوه  این 
انرژی  فقدان  و  بدن  ایمنی  سیستم  تضعیف 
این  حادتر شدن  با  نیست  بعید  و  خواهد شد 
مشکل از خیر بازگشت به تمرینات گذشته و 

برای همیشه به استراحت اجباری برود.

با بکارگیری 6 توصیه زیر می توانید بازگشت 
موفقیت آمیزی را تجربه کنید:

1-گرم کردن:
توجه داشته باشید که مدت زمان گرم کردن 
هوازی  های  دستگاه  از  استفاده  با  بدن 
همچون تردمیل،دوچرخه و غیره نباید بیشتر 
این  باشد.تعریق کم در  الی 15 دقیقه  از 10 
روند  بودن  طبیعی  دهنده  نشان  زمان  مدت 

گرم کردن است.
2- تمرینات پایه:

در طول تمرین سعی کنید گروه های عضالنی 
دهید. تمرین  حداقل  های  وزنه  با  را  بزرگتر 
تمرینات پایه بهترین انتخاب برای این مرحله 
به شمار می آیند.تمرینات پایه عبارتند از:پرس 
سینه هالتر،پرس سرشانه هالتر،ددلیفت،پرس 

پا و...
3- حق تقدم:

پیشنهاد ما آغاز تمرین با عضالت باال تنه و 
پایین تنه می باشد. با تمرینات  اتمام تمرین 
برای هر عضله 1 الی 2 ست با 12 الی 15 

تکرار پیشنهاد می شود.
4- آب:

نوشیدن آب در حین تمرین را هرگز فراموش 
نکنید،نوشیدن 2 الی 3 لیوان یا 200 میلی لیتر 

آب در یک مرحله کار عاقالنه ای نیست،بهتر 
حین  در  و  جرعه  جرعه  را  مقدار  این  است 

تمرین بنوشید.
5- تعریق:

تمرینات  از  که  است  زیادی  زمان  مدت  اگر 
زیاد  تعریق  مشاهده  اید،شاید  گرفته  فاصله 
در حین تمرین کمی برای شما تازگی داشته 
می  تعریق  میزان  چه  که  نیست  باشد،مهم 
کنید این نشان دهنده فشار تمرین و استرس 
خود  تمرین  است،به  عضالت  به  شده  وارد 

ادامه دهید.
6- ضعف و خستگی:

ضعف  احساس  با  تمرین  حین  در  اگر 
از فشار  باید کم کم  )سرگیجه( مواجه شدید 
پایان  به  را  خود  تمرین  و  بکاهید  تمرین 
برسانید،فرقی نمی کند که 20 دقیقه از زمان 
دقیقه،   40 یا  اید  سرگذاشته  پشت  را  تمرین 
حدی  تا  اتفاق  شماست،این  سالمتی  مهم 
طبیعی است و دلیل آن دوری بلند مدت شما 
از تمرینات است،پس با کمی استراحت، فردا 
دوباره به باشگاه باز گردید و دوباره تمرینات 
فشرده تری را اجرا کنید تا دوباره به روزهای 

اوج خود باز گردید.
منبع: اینترنت

شروع تمرین، بعد از یک استراحت طوالنی
مترجم: داود جعفری
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با علم،عضله بسازیم.

 تمرین

چگونه  و  چیست  عضالنی  دردهای 
بوجود می آید؟

فعالیتهای  انجام  از  پس  عضالنی  سلولهای 
ورزشی شدید، به علت عدم فرصت کافی برای 
استفاده از اکسیژن ، در نتیجه مصرف انرژی و 
سوخت و ساز باعث تولید،” اسید الکتیک” می 
شوند. تجمع این ماده در عضالت باعث ایجاد 
ساعت   4۸ تا  است  ممکن  که  شود،  می  درد 
ادامه یابد و به تدریج با جذب “اسید الکتیک”، 

درد عضالت نیز کاهش یابد.
می  چگونه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  حال 
گفت  باید  داد،  کاهش  را  ماده  این  تولید  توان 
که با تمرینات  خاص وعادات غذایی مناسب و 
این  تولید  از  توان  روشهای خاص ورزشی می 

ماده تا حدی جلوگیری نمود.
اسید  کاهش  های  روش  به  پرداختن  از  قبل 
الکتیک باید بدانیم که این ماده چرا و چگونه 

درعضالت وماهیچه ها تجمع می یابد؟
 به هنگام انجام تمرینات ورزشی، گلوکز یا قند 
خون مورد استفاده )سوخت و ساز( سلول های 
عضالنی قرار می گیرد و به یک ماده شیمیایی 
به نام ” پیرووات” تبدیل می شود . زمانی که 
کافی  اکسیژن  گیرد،  انجام  آرامی  به  ورزش 
 ” پیرووات   ” و  گرفته  قرار  سلول  دسترس  در 
حاصل از سوخت و ساز گلوکز  به دی اکسید 
کربن و آب تبدیل می شود، دی اکسید کربن 

نیز از طریق شش ها از بدن خارج می شود.
و سرعت  با شدت  ورزش  که  در صورتی  اما   
تمام”  تبدیل  برای  گیرد،  انجام  بیشتری 
پیرووات” به دی اکسید کربن و آب، اکسیژن 
کافی در دسترس وجود ندارد و در نتیجه بخشی 
از پیرووات ها به اسید الکتیک تبدیل شده، و 
سبب احساس درد در عضالت می شود که خود 

این امر در نهایت مانع از انجام فعالیتهای عادی 
عضالت می شود.

نقش تغذیه و مایعات
فعالیتهای  هنگام  به  باید  باشید  داشته  توجه 
ورزشی، از قبل آب کافی مصرف کرده باشید. 
همچنین به هنگام ورزش و پس از آن از مواد 
قابل هضم  راحتی  به  که  کنید  استفاده  غذایی 
از  پس  تغذیه   ، این  بر  عالوه  باشند.  جذب  و 
ورزش باید شامل ترکیباتی از “کربوهیدرات” و 

“پروتئین”  باشد.
نحوه ورزش کردن

کم،  های  فاصله  با  ورزشی  تمرینات  انجام 
خواهد   ” الکتیک  اسید  تولید”  کاهش  سبب 
یا سه  دو  به  را،  زمانی ورزش  برنامه  باید  شد. 
یک  با  که  های  ورزش  برسانید.  درهفته  روز 
سیکل چرخشی، شامل ورزشهای سخت، توام 
با ورزشهای مالیم و متوسط باشد بهترین شیوه 
است. بدین ترتیب بدن شما خواهد آموخت که 
ورزش  از  شده  ایجاد  الکتیک”  اسید  چگونه” 
هنگام  به  نتیجه  در  کند.  خنثی  را  شدید  های 
مسابقه، می توانید بدون احساس اثرات منفی” 
به مدت  ماهیچه های خود،  در  اسیدالکتیک” 

طوالنی تر ورزشهای سخت تری انجام دهید.
به طور کلی تغذیه خوب، استفاده از مایعات به 
مقدار کافی و انجام ورزش های مناسب به شما 
این امکان را خواهد داد، تا بتوانید بدون اثرات 
منفی” اسید الکتیک ” بر ماهیچه ها و محدود 
را  شدید  و  سخت  فعالیت  و  کنید  غلبه  شدن 

انجام دهید.
گردآوری:

غالمرضا احمدنیا
کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

دردهای عضالنی بعد از ورزش

یکی از شایع ترین اختالالت در انحناهای ستون 
بسیاری  است.  کمر  حد  از  بیش  گودی   ، فقرات 
از  را گودی بیش  از ما علت کمر درد های خود 
از  حد  از  بیش  گودی  این   . دانیم  می  کمر  حد 
کمر  آیا  اصوال  آید؟  می  وجود  به  چرا  چیست؟ 
انحنایی دارد. در صورتی که ستون فقرات را از نیم 
رخ نگاه کنیم، متوجه یک سری فرو رفتگی ها و 
خواهیم  آن  مختلف  قسمت  در  هایی  برجستگی 

شد .
وجود این انحنا ها برای ما نقشی بسیار مهم داشه و 
بسیاری از توانایی های ما در اثر همین برجستگی 
ها و فرورفتگی ها بوجود می آید ، و اصوال توانایی 
ایستادن ما تا حد بسیار زیادی مدیون همین انحنا 
ناحیه  یک  در  فقرات  ستون  انحنا  هاست.میزان 
در سایر قسمت ها نیز اثر گذاشته و میتواند آنها 
حدی  به  کمر  انحنای  میزان  دهد.وقتی  تغییر  را 
بیشتر از میزان طبیعی آن میرسد بریا نامیدن آن 
اصطالحا از کلمه هیپرلودوسیز یا گودی بیش از 

حد کمر استفاده می کنیم.
چرا گودی بیش از حد در کمر به وجود می آید ؟

در حقیقت ستون فقرات توسط تعداد زیادی عضله 
در  آنها  تعادل  و  که سالمت  شود  می  محافظت 
سالمت و نرمال بودن حالت ستون فقرات نقش 
عضالت  در  تعادل  میکند.عدم  ایفا  مهمی  بسیار 
یا  ضعف  و  برخی  بودن  قوی  )یعنی  نامبرده 
از آنها(، موجب پدید آمدن  گرفتگی بعضی دیگر 
ناهنجاریهایی در شکل کلی ستون فقرات خواهد 
شد .در این میان نقش عضالت شکمی ،بازکننده 
های مفصل پا به لگن )همسترینگ ها و عضله 
هیپرلوردوزیس،  ایجاد  باسن(در  پشت  بزرگ  ی 

پررنگ تر از سایر عضالت این ناحیه است.
کاهش  و  پیشگیری  برای  ساده  پیشنهاد  چند 

گودی بیش از حد کمر
1 : در زمان نشستن کف پا را صاف در روی زمین 
قرار دهید ، صندلی خو را تنظیم کنید و در صورت 
نیاز از یک بالشتک کوچک برای پر کردن فضای 

خالی پشت کمرتان استفاده کنی.
2 : وقتی ایستاده اید یک پا را مستقیم روی زمین 
و دیر را روی یک پله ، چهار پابه یا هر چیز مشابه 
)در سطحی کمی باال تر از پای دیگر قرار دهید(. 

این کار حمایت کمرتان را افزایش خواهد داد.
3 : بهترین حالت برای خوابیدن وضعیت صورت 
و شکم رو به باالست.در حالی که بالش زیر زانو 
ها قرار گیرد اما در صورتی که تمایل داید بر روی 
شکم بخواید و حتما بالشی را زیر شکم خود قرار 

دهید.
های  کفش  پوشیدن  که  باشید  داشته  توجه   :4
پاشنه بلند موجب افزایش گودی کمر خواهد شد.

5 : از تقویت عضالت شکم ، باسن ، کمر غافل 
نباشید.

منبع:اینترنت

علت گودی کمر و راه های درمان آن 
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با علم،عضله بسازیم.

 تمرین

بخش چهارم

برای  به جایگاه مهم تصویر ذهنی مناسب  پیشین مجله  در شماره  
این  در  پرداختم.  اندام  پرورش  ورزش  در  موفقیت  به  دستیابی 
بخش می خواهم خوانندگان عزیز را با اهمیت وضعیت فکری و 

تمرکز ذهن در هنگام تغدیه آشنا کنم.
اهمیت تمرکز در هنگام تغذیه

هر میزان از غذایی که افراد در طی روز مصرف می نمایید، بسته 
به نوع و میزان آن حاوی سطحی از انرژی است. به هرگونه ای 

که وعده های غذایی را مصرف نماییم، چه با آرامش در حال 
نشستن پشت میز نهار خوری و گوش دادن به یک موسقی 
و  آشپزخانه  در  ایستاده  حالت  به  چه  و  کننده  ریلکس  و  آرام 
خوردن سریع غذا برای به موقع رسیدن به ایستگاه اتوبوس، در 

هر دو حالت ذکر شده میزانی از انژی توسط غذای خورده شده 
وارد بدن می گردد. 

اما سوال اینجاست که این دو شیوه غذا خوردن چه تفاوتی را در 
کیفیت نتیجه حاصله و میزان دریافت انرژی بدن از آن وعده های 

غذایی در بر دارد؟
برای قابل فهم بودن پاسخ این سوال به یک داستان میپردازیم:

روزی شخصی که به نزد یک مرشد هندی که به مدیتیشن و فنون 
ماوراءالطبیعه مشغول بود رفت و او را به همراه شاگردانش در 

حال انجام مدیتیشن دید. بعد از اتمام کار آنها، آن شخص 
به نزد مرشد رفت و از او پرسید:

شما چه کار میکنید که این همه 
انرژی های فراوان را کسب کرده 
کار  میتوانید  آن  کمک  به  و  اید 
تصور  از  خارج  و  عجیب  های 
انسان های معمولی انجام دهید؟ 

شیوه زندگی شما چیست؟
مرشد با اندکی تامل پاسخ داد:

خواب  از  صبح  شاگردانم  و  من 
و  خوریم  می  صبحانه  میشویم،  بیدار 

به کار خود مشغول میشویم. سپس 
و  خوریم  می  نهار  ظهر  هنگام 
استراحت می کنیم و دوباره به کار 
هنگام  شب  میپردازیم.  خود  های 
این  میخوابیم.  و  میخوریم  شام 

برنامه روزمره ماست.
مرد با تعجب پاسخ داد:

نه این امکان ندارد، چرا که من و همه انسان 
های دیگر نیز به همین شیوه کار و زندگی 

میکنیم اما، این انرژی غیر طبیعی 
که شما ها در اختیار دارید و با آن 
دهید،  انجام  کارهایی  میتوانید 
مثل متوقف کردن یک وسیله در 
حال کار و دیگر کار های عجیب 

را، ما  در اختیار نداریم.

آموزش بدنسازی برای
 مبتدیان آقا و خانم  

نویسنده: نوید زاهد
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با علم،عضله بسازیم.

 تمرین
مرشد اندکی مکث کرد و با آرامش جواب داد:

مطمئن باشید که اگر شما هم به این شیوه ما کار 
شیوه  داشتید.  اختیار  در  را  انرژی  این  کردید  می 
زندگی شما بسیار متفاوت از ماست چرا که، ما وقتی 
کار میکنیم واقعا در حال کار هستیم و تمامی ذهن 
غذا  وقتی  و  است  معطوف  کارمان  به  ما  و حواس 
و  هستیم  خوردن  غذا  به  مشغول  کامال  میخوریم، 
تمامی تمرکز ما بر روی خوردن همان لقمه های 
کامال  توانیم  می  ما  که  است  اینگونه  به  غذاست. 
بدن  در  را  غذا  کوچک  لقمه  هر  در  موجود  انرژی 
جذب نماییم و با انباشتن تمامی این انرژی ها در 
برای  آن  از  کوچکی  بخش  از  میتوانیم  خود،  بدن 
نیستید  انجامش  به  قادر  شما  که  کارهایی  انجام 

استفاده کنیم.
این داستان، شما کامال جواب سوالی  بیان  با  حال 
بلی،  بود دریافتید.  ابتدای مقاله مطرح شده  که در 
وضعیت  در  چه  بخورید،  غذا  که  ای  شیوه  هر  به 
)با  خوردن  غذا  به  کردن  توجه  نظر  از  مناسب  نا 
عجله، در حالت عصبانی، با فکری مشغول به برنامه 
های کاری، ناراحت از برخورد دوست نزدیک خود، 
نوع  هر  و  گذشته  اشتباهات  از  غمگین  و  افسرده 
شرایط فکری نا متناسب( و چه با تمرکز کامل بر 
غذا خوردن خود )جویدن کامل و با آرامش غذا، نگاه 
کردن و توجه کردن به غذایی که مشغول خوردن 
آن هستید، لذت بردن از غذا خوردن خود، فراموش 
کردن تمامی نگارانی های یک ساعت قبل و یک 
انرژی از  ساعت بعد( در هردو صورت شما میزانی 
غذای خورده شده دریافت میکنید، اما تفاوت میان 
بسیار  شیوه  دو  این  در  دریافتی  انرژی  میزان  این 

خواهد بود.
تا به حال حتما در مورد افراد خاصی که با چند عدد 
گردو برای روزها به سر میبرند شنیده اید. آیا فکر 
میکنید، اگر آنها نیز به شیوه سریع و بدون تمرکز و 
دریافت کامل آن میزان انرژی موجود در آن گردو 
ها به انجام کار خود می پرداختند، باز هم میتوانستند 
دهند؟  ادامه  خود  تمرینات  به  خود  روال  همان  به 
افراد  پاسخ مطمئنا منفی خواهد بود. چیزی که به 
کمک میکند انرژی بیشتر و بیشتر از غذای مصرفی 
دریافت نمایند، همین تمرکز و توجه عمیق به کاری 
که در حال انجام آن هستند و مشغول نکردن فکر 

به نگرانی های قبلی و بعدی است.
که  افراد  برخی  نظر  به  اول  نگاه  در  است  ممکن 
اما  بیاید،  دار  خنده  هستند  غافل  تمرکز  اهمیت  از 
یکی از بهترین کارهایی که می توانید برای افزایش 
این  دهید  انجام  غذا  هنگام صرف  در  خود  تمرکز 
حال  در  که  هایی  لقمه  با  خود  دل  در  که  است 
خوردن آن هستید ارتباط برقرار کنید. به خود بگویید 
که این لقمه غذا در حال وارد شدن به گلو و کم کم 
دیگر بخش های بدنم می باشد و به زودی با انرژی 
خود فالن قسمت از بدنم را که نیاز به قوی تر شدن 
تمامی  یاری خواهد کرد.  را  دارد  ترمیم شدن  یا  و 
افکار مثبت متناسب با خوردن لقمه های غذایی را 

در فکر خود مرور کنید و به شدت غرق در توجه به 
خوردن غذایتان شوید. بله به اینگونه بعد از مدتی 
داشت  خواهید  تمرکز  تغذیه  هنگام  در  کامال  شما 
انرژی  بود  قادر خواهید  روز  به  روز  با گذر زمان  و 
بیشتری را در بدن خود ذخیره کنید. خالق باشید و 
هرگونه تفکر مثبت که میتواند به تمرکز بیشتر شما 
بر غذایتان کمک کند را به کار ببندید و تا آنجا که 
ممکن است ارتباطی کامل میان غذا خوردن خود و 
جذب انرژی غذا برای بکار گرفته شدن در بدنتان 

برقرار سازید.
در اینجا به ذکر چند نکته مهم برای بهبود کیفیت 
موارد  این  گیری  بکار  با  پردازم.  می  خوردن  غذا 
میتوانید بیشتر و بیشتر از آنچه میخورید بهره جویید:
به  را  خورید  می  غذا  آن  در  معموال  که  •2مکانی 
سبکی زیبا مرتب سازید و به جای استفاده از پوستر 
های گوناگون در آن مکان، از تصاویری مرتبط با 
میوه جات، سبزی جات و دیگر منابع غذایی استفاده 

کنید.
یک  و  باشید  قایل  ارزش  خود  خوردن  غذا  •2برای 
میز مرتب با تعداد صندلی مورد نیاز در نظر بگیرید 
و با حالتی راحت پشت میز بنشینید و غذا بخورید. 
تا به حال دقت کرده اید که وقتی یک عدد سفره 
پاره بر روی یک فرش کثیف و پر از ریزه مو، پهن 
قابلمه چرب و بد شکل و خراب را  میکنید و یک 
در وسط آن قرار میدهید، لیوانی را که رد انگشتان 
با یک  3 نفر دیگر بر روی آن حک شده است را 
نوشیدنی نا سالم مثل نوشابه که غیر از ضرر هیچ 
در  و  میگیرید  در دست  ندارد  شما  برای  ای  فایده 
حالی که همچنان کفش های خود را نیز به پا دارید 
مشغول غذا خورد می شوید، از همان ابتدا اهمیت 
غذا خوردن خود را از بین برده اید؟! پس ابتدا شرایط 

مکانی را برای خوردن غذای خود مهیا نمایید.
در  بخش  آرامش  و  مالیم  بسیار  آهنگ  یک  •2از 
غم  آهنگی  از  بجویید.  بهره  خوردن  غذا  هنگام 
ناخوشایند  خاطرات  تمامی  یاد  به  را  شما  که  آلود 
و شکست های زندگیتان می اندازد در هنگام غذا 
نیست  قرار  که  کنید  توجه  نکنید.  استفاده  خوردن 
در هنگام غذا خوردن وزنه بزنید، بنابراین از آهنگ 
غذا  هنگام  در  نیز  بلند  صدای  با  و  تنش  پر  های 

خوردن استفاده نکنید.
زندگی،  های  ناکامی  مالی،  های  •2تمامی شکست 
برای  را  منفی  های  اندیشه  و  فردا  های  نگرانی 
خوردن  غذا  مشغول  که  دقیقه  چند  همان  حداقل 
بگویید  شاید  نمایید.  حذف  خود  ذهن  از  هستید، 
گرفتاری  یک  میدانم  که  حالی  در  میتوانم  چطور 
شغلی در انتظارم است آنرا فراموش کنم؟ پاسخ این 
است که شما نباید آنرا فراموش کنید. مگر میشود 
تمامی نگرانی ها و یا برنامه ریزی های زندگی را 
باید  شما  خیر.  نکرد؟  فکر  آنها  به  و  کرد  فراموش 
که  مشخص  زمان  یک  در  اما  نمایید  فکر  آنها  به 
برای خود در مورد برنامه ریزی های زندگی و فکر 
کردن به گرفتاری ها در طی روز در نظر گرفته اید 

باید این کار را انجام دهید. این شیوه صحیح است 
نه اینکه از هنگام صبحانه تا آخرین دقایق بیداری 
آنها  به  را  خود  فکر  شب،  هنگام  به  رختخواب  در 
نگیرید  هم  ای  نتیجه  پایان  در  و  نمایید  معطوف 
توجه  بروید!  فردا  سراغ  به  تر  آشفته  اعصابی  با  و 
اختصاص  خوردن  غذا  به  را  زمانی  که شما  نمایید 
داده اید، حال چه بر غذا خوردن خود تمرکز کنید و 
انرژی بیشتری را برای مواجه شدن با مسائل زندگی 
دریافت نمایید و چه تمام فکر خود را به نگرانی ها 
آن  همچنان  شما  حالت  دو  هر  در  کنید،  معطوف 
مشکل خود را برای مواجه شدن و حل کردن پیش 
با  حداقل  است  چنین  که  حال  داشت،  خواهید  رو 
انرژی دریافتی بیشتر از طریق غذای خورده شده، 

در زمان مشخص به سراغ آن بروید.
•2چنانچه در محل کار در محیطی باید غذا بخورید 
که طعم غذا را دوست ندارید، اگر واقعا میدانید آن 
غذا کیفیت مناسب  را در اختیار دارد ولی بد طعم 
است و شما مجبور هستید همان را بخورید، به شیوه 
زبان ساده  به  بروید.  به سراغ خوردن آن  بهتر  ای 
هنگام صرف آن به این بیندیشید که اگرچه ممکن 
است طعم آن مورد پسند من نباشد، اما موادی در 
این غذا هست که به سالمت اندام من کمک می 
کنند. این شیوه بهتر از با بی میلی غذا خوردن است.

•2همواره به خود افکار مثبت را تلقین کنید.
افراد گوناگون، همواره کار  دقت کنید که بسته به 
انجام  از  است  ممکن  که  هست  زندگی  در  هایی 
برای  دهید.  انجام  آنرا  باید  ولی  نبرید  لذت  آنها 
افراد مختلف این میتواند هر کار ساده ای باشد، از 
شستن دست ها گرفته تا گرفتن ناخن ها! دلیل لذت 
نبردن و سخت بودن انجام این کار ها برای افراد 
گوناگون این است که  در هنگامی که مجبورند آن 
بعدی  دقیق  چند  به  آنها  فکر  دهند،  انجام  را  کار 
از آن کار خبری نیست و به  اندیشد که دیگر  می 
به  در ذهن خود  وقتی  مسلما  آینده هستند.  انتظار 
انتظار چیزی بهتر و یا زمانی بهتر هستید، در ذهن 
خود ناخواسته حس میکنید که زمان دیرتر میگذرد 
انجام  باید  انجام آن کاری که  از  و بیشتر و بیشتر 
دهید زجر میکشید و این باعث میشود تا در مجموع 
زندگی خود، دقایق بسیاری را در طی روز از زندگی 
خود ناراضی باشید. حال هنگامی که یاد میگیرید در 
زمان حال زندگی کنید و در هر زمان حواستان به 
همان کار معطوف باشد، کم کم از انجام همین کار 

ها نیز لذت خواهید برد.
مجله  خوانندگان  به  تازگی  به  که  دوستانی 
مقاله  این  و  اند  پیوسته  عضله  و  علم  الکترونیکی 
را میخوانند، برای آموختن هرچه بیشتر عواملی که 
های  مقاله  میگذارد،  تاثیر  بدنساز  یک  موفقیت  بر 
مبتدیان  برای  بدنسازی  )آموزش  عنوان  با  قبلی 
آقا و خانم( را در شماره های 14, 15 و 16 مجله 

الکترونیکی علم و عضله بخوانند.

Navid.zahed@gmail.com
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با علم،عضله بسازیم.

 تمرین

تمرینی  برنامه  ارائه  با  داریم  مقاله قصد  این  در 
ویژه به همراه 11 نکته، شما را دوباره به مسیر 
تمرینی  برنامه  این  بکارگیری  بازگردانیم،با  رشد 
راحتی می  به  این بخش  در  ارائه شده  نکات  و 

توانید به بازوهایی قطور و حجیم  دست یابید.

11 نکته برای از سرگیری رشد بازوها
مترجم: داود جعفری
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با علم،عضله بسازیم.

 تمرین
خالصه تمرین:

هدف اصلی: اعمال شوک و ساخت عضله
نوع تمرین: ترکیبی با سیستم تمرینی ۸ *۸

سطح آموزش: متوسط تا پیشرفته
تعداد تمرین در هفته: 2 روز

EZ تجهیزات مورد نیاز:  هالتر،دمبل،هالتر خم
و دستگاه

جنسیت مورد هدف: زن و مرد
نویسنده: مایک ویدنباچ

1- استراحت 2 هفته ای:
شدت  با  بار  چندین  هفته  طول  در  بدنسازان  اکثر 
آنکه رشد  امید  به  پردازند  بازو می  تمرینات  به  باال 
بیشتری را در این عضالت تجربه کنند،البته در هفته 
های آغازین این شیوه تمرینی شاید موثر واقع شود 
می  دست  از  را  خود  کارایی  کوتاهی  مدت  در  ولی 
دیگر،از  به عضالت  نسبت  بازو  دهد،چون عضالت 
زدگی  تمرین  برخوردارند،مستعد  کوچکتری  سایز 
وقفه  بی  مکرر  و  پرفشار  تمرینات  طول  هستند.در 
تمرین زدگی می شوند.استراحت 2  راحتی دچار  به 
هفته ای به ما این امکان را می دهد که در ادامه راه 
سخت تر از قبل بر روی این عضالت تمرین کنیم.

در  استراحت،  هفته   2 برای  ما  پیشنهادی  برنامه 
انتهای مقاله اضافه شده است.

نکته:در طول این دو هفته هرگز تا مرز ناتوانی پیش 
طراحی  شما  آمادگی  برای  صرفا  برنامه  نروید،این 

شده است.
2- بازگشت به روال سابق:

فرارسیده  تغییر  هفته،زمان   2 این  طی  از  پس 
بازوست. عضالت  به  زدن  ضربه  شما  است،وظیفه 
شما باید 2 روز در هفته را به تمرینات بازو اختصاص 
دهید و این برنامه را تا 6 هفته بکار بگیرید،پس از 
این 6 هفته 7 الی 10 روز استراحت کنید و دوباره 
این برنامه را با وزنه های سنگین تر از ماه قبل از 
سربگیرید تا به سایزی باورنکردنی در عضالت بازو 

دست یابید.
در روز دوم تمرین از سیستم تمرینی ۸ ست، ۸ تکرار 
استفاده شده است.در این روش در پایان هر ست تا 
می  ای  ثانیه   15 استراحت  به  مجاز  تنها  بعد  ست 

باشید،استراحت بیش از این زمان ممنوع است.
به  را  روز  در روزهای دیگر هفته یک  تمرین  برای 
عضالت سینه و سرشانه / روز دوم  را به عضالت پا 

و پشت اختصاص دهید.
3- افزایش قدرت:

برنامه ارائه شده به نحوی طراحی شده است که با 
بکارگیری هر  سه سر بازو طی یک جلسه تمرینی 
نهایت فشار را بر روی عضالت هدف اعمال کرده 
و باعث رشد آنها می شود.برای دستیابی به موفقیت 
های  وزنه  مقدار  هفته  هر  طول  در  دار  ادامه  های 
جابه جا شده در طول تمرین را یاداشت کنید تا در 
هفته آتی با افزودن 5 درصدی بر مقدار وزنه هفته 
قبل،همچنان به افزایش قدرت و سایز عضالت ادامه 

دهید.

4- باورهای غلط:
تنها  که  باورند  این  بر  مبتدی  بدنسازان  از  بسیاری 
حرکات خاصی می توانند باعث رشد عضالت خاصی 

شوند! چطور؟
روی  بر  اول  نگاه  در  تمرینی  حرکات  از  بسیاری 
نگاه  با  اما  دارند  تمرکز  عضالت  از  خاصی  بخش 
که  کمکی  عضالت  اهمیت  به  توان  می  تر  دقیق 
دارند  موثری  نقش  که  نظر  مورد  حرکت  انجام  در 
پی برد.حرکت بارفیکس در این برنامه تمرینی جزء 
بی  به  اول  نگاه  در  شما  است،شاید  حرکات  این 
کرده  فکر  بازوها  رشد  با  حرکت  این  بودن  ارتباط 
با  )بارفیکس(  حرکت  این  که  بدانید  باید  باشید،اما 
اتکا به عضالت بازوست که انجام می شود.با نگاه 
کردن به اطراف خود در حین تمرین خواهید دید که 
را  بارفیکس  حرکت  توانند  نمی  که  هستند  افرادی 
بازو  در عضالت  عمده  آن ضعف  دهند،دلیل  انجام 
می  دارید  ضعف  حرکت  این  در  هم  شما  است.اگر 
این حرکت  نیمکت  یا یک  با کمک دوستان  توانید 
نباشید  تان  های  ضعف  نگران  دهید،پس  انجام  را 
قدرت  افزایش  با  و  مناسب  تغذیه  با  زمان  مرور  به 
به راحتی و بدون استفاده از نیمکت می توانید این 

حرکت را انجام دهید.
5- انجام حرکات کششی:

انجام حرکات کششی بعد از تمرینات باعث می شود 
عضالت سریعتر ریکاوری شده و در ست های بعدی 
با انرژی بیشتری شما را یاری کنند.شواهدی وجود 
دارد که نشان می دهد انجام حرکات کششی باعث 
سفید  غشاء  شود.فشیا  می  "فشیا"  غشاء  گسترش 
رنگی است که مانند یک الیه محافظ به دور عضله 
پوشانده  را  پا  که  جورابی  است)مانند  شده  پیچیده 
همان  به  باشد  محدودتر  غشاء  این  است(.هرچه 
میزان از رشد عضالت را محدود می کند. با گسترش 
این غشاء می توان به رشد عضالت در فضای جدید 
به وجود آمده امیدوار بود.برای گسترش هرچه بیشتر 
غشاء فشیا انجام حرکات کششی به مدت 45 الی 60 
)با حفظ کشش( برای هر عضله پیشنهاد می  ثانیه 
با کمی درد  امر  این  البته شاید در شروع کار  شود، 
و سوزش در عضله همراه باشد،پس با نهایت دقت 
و بدون عجله این حرکات را انجام دهید تا از بروز 

هرگونه آسیب دیدگی در امان بمانید.
6- توجه به عضالت ساعد:

بازو  عضالت  سایز  و  حجم  افزایش  دنبال  به  اگر 
دهید. اهمیت  خود  ساعد  عضالت  به  هستید،باید 
بدون شک انجام تمرینات بازو با وزنه های سنگین 
بدون داشتن عضالت ساعد ورزیده امری غیر ممکن 
به شما  دمبل  و  هالتر  محار  با  ساعد  است.عضالت 
هرچه  قدرت  با  را  خود  تمرینات  کنند  می  کمک 
بیشتر به پیش ببرید و از فرم صحیح انجام حرکت 

خارج نشوید،پس از این عضالت غافل نشوید.
7- اهمیت دادن به عضالت دیگر:

بازو خود  آلوز در مورد استپ کردن عضالت  تروی 
این چنین می گوید: زمانی که رشد عضالت بازو من 
متوقف شد، من شروع کردم به تمرین اختصاصی بر 

روی عضالت پا،چرا؟ با استفاده از شیوه بدنم را در 
شرایط آنابولیک )ساختن عضله( قرار دادم.این گفته 
آلوز بدین معنی است که رشد عضالت در گرو دیگر 
عضالت بدن است. گروه های عضالنی سهم عمده 
که  دارند.زمانی  بدن  آنابولیک  شرایط  بهبود  در  ای 
کند  نمی  فرقی  دارد  قرار  آنابولیک  شرایط  در  بدن 
که کدام عضله در حال رشد، عضالت چهارسر ران 
به میزان فشار  با توجه  بازو هر دو  یا سه سر  باشد 
تمرینی به اندازه خود رشد می کنند. پس از تمرینات 
عضالت پا غافل نشوید،شاید کلید رشد شما در این 

عضالت پنهان باشد.
8-استفاده از مکمل ها:

استفاده از کافئین و ویتامین C قبل از تمرین باعث 
افزایش انرژی و بهبود پمپاژ خون در حین تمرین می 
شود.BCAA نیز به ما کمک می کند تا تمرینات 
خود را در شدت باال حفظ کنیم بی آنکه دچار افت 
برای شارژ  و کراتین هم  انرژی شویم.پروتئین وی 
دوباره عضالت بازو پس از یک نبرد سخت و نفس 
گیر با فوالد سرد موثر است.انتخاب صحیح مکمل 
ها می تواند تفاوت یک جفت بازو خوب یا یک جفت 

بازو عالی را برای ما رقم بزند.
9- غذا بخورید:

غذای روزانه ما برای کار روزانه ما کفایت می کند. 
پس اگر ورزشکار نیستید نیازی به وعده های غذایی 
می  بدنسازی  تمرینات  به  اگر  ندارید،ولی  مکرر 
پردازید بدون تغذیه سالم با وعده های مکرر در طی 
روز به هیچ پیشرفتی دست نخواهید یافت.باید بدانید 
که برای افزودن هر اینچ به دور بازو ها باید 10 الی 
15 پوند به وزن عضالت خود بیفزایید.توصیه من به 
شما استفاده از یک ونیم گرم پروتئین، سه الی چهار 
گرم کربوهیدرات و نیم گرم چربی سالم به ازای هر 

پوند از وزن بدن است.
از اهمیت ویژه آب نیز غافل نشوید.شما باید به ازای 
هر 45 پوند یک لیتر آب بنوشید.یک ورزشکار 1۸0 

پوندی باید روزانه یک گالن آب بنوشد.
10- تصویر سازی ذهنی:

شما عالوه بر هدف به یک تصویر ذهنی نیاز دارید. 
بازوهای  "من می خواهم  این حرف که  تنها گفتن 
بزرگی داشته باشم" کافی نیست.شما باید یک ایده 
داشته  آینده  سال  یک  و  رو  پیش  ماه   3 از  روشن 
باشید.انتخاب یک الگو همچون آرنولد شوارتزنگر یا 
جی کاتلر می تواند در راه رسیدن به این تصویر ذهنی 
به شما کمک کند.حتی اگر در ابتدا یا نیمه راه قرار 
این تصویر ذهنی موفقیت  به  باشید،دستیابی  داشته 
بزرگی برای شما محسوب می شود.همچنین تمرکز 
بر روی فعالیت های روزانه در کنار تغذیه می تواند 

رشد عضالت را به دنبال داشته باشد.
11- استراحت:

موفقیت شما تا حد زیادی به استراحت و ریکاوری 
شما بستگی دارد.اولین چیزی که به آن نیاز دارید ۸ 
ساعت خواب مفید در طی شبانه روز است )11 شب 
الی 7 صبح(،البته با یک چرت کوتاه در بعداز ظهر 

می توان این روند را موثرتر کرد.
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با علم،عضله بسازیم.

 تمرین
به  توان  ریکاوری می  در  موثر  دیگر روش های  از 
ماساژ،سونا بخار،سونا خشک و پیاده روی اشاره کرد.

کالم آخر:
زمانی فرا می رسد که برای رشد عضالت و دستیابی 
به اهداف، باید از باشگاه و تمرینات بدنسازی فاصله 
بگیرید.این فاصله زمان استراحت و ریکاوری را در 
اختیار ذهن و بدن قرار می دهد.فکر کردن به بازوها 
در 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته نه تنها باعث 
رشد و پیشرفت شما نمی شود بلکه باعث از دست 

دادن تمرکز و سوزاندن فرصت ها می شود.

تکرارستتمرین
315اسکوات

310پرس سینه هالتر
310زیربغل هالتر خم

تکرارستتمرین
4۸ددلیفت

312بارفیکس
320پارالل

تکرارستتمرین
315اسکوات

310پرس سینه هالتر
310زیربغل هالتر خم

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

*برنامه پیشنهادی ما برای 2 هفته استراحت

تکرارستتمرین
4۸پشت بازو دمبل خوابیده/جفت

4۸بارفیکس دست باز
212پشت بازو سیم کش از باال

212جلوبازو دمبل تمرکزی

تکرارستتمرین
312پارالل*

310جلوبازو هالتر الری
۸۸پشت بازو سیم کش از پایین
۸۸جلوبازو دمبل تک میز شیبدار

عمود  زمین  به  نسبت  باید  پارالل،بدن  *در حرکت 
باشد. 

روز دوم: تمرین بازوروز اول: تمرین بازو

انجام  وزنه  بدون  و  پشت  از  را  بارفیکس  *حرکت 
دهید.

آموزش حرکات به روایت تصویر
پشت بازو دمبل خوابیده/جفت

بارفیکس دست باز

پشت بازو سیم کش از باال

پارالل

جلوبازو هالتر الری

پشت بازو سیم کش 
از پایین

جلوبازو دمبل تمرکزی

جلوبازو دمبل تک
میز شیبدار
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 تمرین

1. به خوابتان احترام بگذارید:
آیا شب ها به سختی خوابتان می برد؟ 

شاید فقط به این دلیل که  عالقه مند هستید فیلم را 
تا آخرش ببینید، کتابی را که می خوانید تمام کنید و یا 
چون با دوستانتان هستید، از وقت خوابتان می گذرد.

 سیکل و یا زمان خواب رفتن حدود یک ساعت و 
نیم برنامه ریزی شده است؛ چنانچه از این »قطار« جا 
بمانید، باید منتظر قطار بعدی بمانید. بنابراین احتمال 
داخل  شوید،  واگن  سوار  بتوانید  آنکه  بدون  می رود 
همچنین،  شوید!  پهلو  آن  به  پهلو  این  از  تخت تان 
به  شب  سر  که  ندارد  فایده ای  می خوابید،  دیر  اگر 

رختخواب بروید، چون خوابتان نمی برد! 
زمانی که چشم هایتان بسوزد، خمیازه بکشید و کمی 
احساس لرزش کنید. وقت آن رسیده که به رختخواب 
روز  هر  دارد  امکان  جایی که  تا  کنید  سعی  بروید!  
و  رفته  رختخواب  به  معین  ساعت  یک  در  تقریبا 

صبح ها در ساعت معینی از خواب بیدار شوید.
نکنید)روزهای  توجهی  خوابیدن  ساعت  به  چنانچه   
 2 و  بروید  رختخواب  به  صبح   4 ساعت  تعطیل 
بعدازظهر از خواب بیدار شوید( خوابیدن بیش از پیش 

برایتان مشکل تر خواهد بود.
2. درجه حرارت مناسب را پیدا کنید:

آیا شب ها برای آرامش داشتن و برای آنکه خودتان 
را برای خواب آماده کنید ، دوش آب گرم می گیرید؟ 
اشتباه می کنید! برعکس، بدن انسان زمانی که برای 
داخلی اش  حرارت  درجه  می کند،  برنامه ریزی  خواب 
کاهش می یابد؛ بنابراین الزم است در این راستا پیش 

آشنایی با 5 قاعده 
بهتر خوابیدن

ولرم  آب  دوش  یک  یافتن،  تسکین  برای  و  روید 
همچنین  بگیرید.  سانتی گراد(  درجه   37 تا  )حداکثر 
سانتی گراد  درجه   20 تا  را  اتاقتان  حرارت  درجه 
پاهایتان را گرم نگه دارید!  برسانید و هنگام خواب 
دانشمندان اثبات کرده اند که گرم نگه داشتن پاها به 
به خواب  این عمل  اتساع مویرگ ها کمک کرده و 
را در رختخواب  رفتن کمک می کند. جوراب هایتان 

بپوشید!
3. شام سبک بخورید:

هم  بر  را  خواب  مشکل،  هضم  و  سنگین  غذای 
می زند، بنابراین قبل از رفتن به رختخواب از خوردن 
قرمز،  گوشت  خوردن  کنید.  خودداری  سنگین  شام 
کنید.  قدغن  را  چای  و  قهوه  ادویه دار،  غذاهای 
ماکارونی، ماهی  نان سفید،  میوه و سبزیجات خام، 
تریپتوفان  لبنی که حاوی  تمام مواد  و سبزیجات و 
)ماده ای که در ساخت و ساز سروتونین نقش دارد( 
هست را الویت قرار دهید )سروتونین، هورمونی است 
هرچه  می شود(.  رفتن  خواب  و  آرامش  موجب  که 
زودتر شامتان را میل کنید؛ ترجیحا 2ساعت قبل از 
خواب. جوشانده گیاهانی مثل سنبل طیب، بابونه و... 
به همراه یک  و عصبانیت هستند  استرس  که ضد  

لیوان شیر ولرم که اثری آرامبخش دارد بنوشید.
4. اتاق خوابتان را مرتب کنید:

بد می خوابید؟ چنانچه تلویزیون پایین تخت تان قرار 
دارد فورا آن  را سر جایش بگذارید؛ این عمل یکی از 
مهم ترین اقداماتی است که توسط متخصصان خواب 
به آن توصیه شده است. همچنین اتاق کارتان نباید 

به  آنکه در بستر مشغول  باشد و بدتر  اتاق خوابتان 
خوابیدن  برای  است  مکانی  خواب  اتاق  باشید!  کار 
بستر هم  فعالیت های مختلف! خود  برای  نه سالنی 
خوش  شبی  می توان  به سختی  است.  مهمی  بخش 
با  یا  نافرم باشد   را روی تختی گذراند که تشکش 
خواب  از  ناگهان  هم بسترتان  حرکت  کوچک ترین 
بپرید. تشک هر 10 سال باید عوض  شود؛ تشک شما 
از عمرش می گذرد؟ درصورتی که  چطور، چند سال 
همسرتان خروپف می کند، به وسایلتان یک گوشی 

اضافه کنید.
5. ذهنتان را مشغول نکنید:

فعالیت های  از  برخی  باشد،  سبک  خوابتان  چنانچه 
ذهنی به شدت خواب تان را مختل می کند. از این رو، 
نگرانی هایی  تمام  و  ویدئویی  بازی های  تلویزیون، 
باید تصحیح  مثل مالیات، حسابرسی، ورق هایی که 
و  بحث  همچنین  بگذارید.  کنار  را  و...  شوند 
این  نیز حذف کنید!  را  مشاجره های زن و شوهری 
که  زمانی   سپس  شده  عصبانیت تان  موجب  عمل 
تکرار  آن  را  مدام  می گذارید  بالش  روی  را  سرتان 

کرده و خوب نمی خوابید!

گردآوری:
غالمرضا احمدنیا

کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
ترجمه: 

سپیده حسینعلی عراقی

آیا اغلب بیدار هستید، به سختی به خواب 
می روید و خوابتان مختل شده است؟

کمک  شما  به  می تواند  ساده  قاعده  چند 
هستید  آرزویش  در  که  را  خوابی  تا  کند 

دوباره به دست آورید.
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 تمرین

یکی از بحث برانگیزترین مسائل در بدنسازی پاسخ 
و  آزاد)دمبل  های  وزنه  "آیا  است:  پرسش  این  به 

هالتر( بهتر است یا دستگا های بدنسازی؟
واقعیت این است که وزنه های آزاد و دستگاه های 
را در حرکت های مختلف  متفاوتی  بدنسازی نقش 
ایفا می کنند و نمی توان به صراحت گفت که کدام 
اهداف  به  توجه  با  است،تنها  دیگری  از  بهتر  یک 
ورزشکاران است که می توان برتری یکی بر دیگری 
را با توجه به شرایط موجود تعیین کرد.در ادامه بیشتر 
با نقش وزنه های آزاد و دستگاه های بدنسازی آشنا 

شویم.
وزنه های آزاد:

ثابت  آزاد  وزنه های  با  کار  در هنگام  بدن  موقعیت 
نیست، خود این امر باعث می شود عضالت دیگری 
به جزء عضله هدف در که تمرینات ما نقشی ندارند، 
درگیر شوند.با این کار این عضالت قوی تر شده و به 
استحکام بدن کمک می کنند.برای فهم بهتر موضوع 
به این مثال دقت کنید:حرکت اسکوات با هالتر را در 
ذهن تجسم کنید،شما تنها به فکر افزایش فشار بر 
بر روی عضالت  آنکه  بی  پا هستید  روی عضالت 
تمرکزی  خود  شکم(  کمر،عضالت  )فیله  تنه  میان 
داشته باشید پس با انجام حرکت اسکوات عالوه بر 
رشد عضالت پا باعث تقویت عضالت میان تنه نیز 

می شوید.
وزنه های آزاد در افزایش قدرت موثر هستند،چطور؟ 
انجام می  آزاد  وزنه  با  را  تمرینی  زمانی که حرکت 
دهید به دلیل عدم وجود یک موقعیت ثابت در طول 
عضالت  و  هدف  عضالت  بر  عالوه  حرکت  انجام 

بلند  برای  نیز  عضالنی  دیگر  های  تنه،گروه  میان 
این  آیند در  به کمک عضله هدف می  وزنه  کردن 
و  واحد  مکانیسم  یک  به  عضالت  این  تمام  حالت 
به هم پیوسته تبدیل می شوند تا حرکت مورد نظر 
را بدون نقص به پایان برسانند.حرکت ددلیفت مثال 

خوبی برای اثبات این مطلب است.
زمان  هم  کارگیری  به  قدرت  افزایش  بر  عالوه 
چندین گروه عضالنی باعث بهبود رابطه بین ذهن و 
عضالت می شود که تنیجه آن تمرکز هرچه بیشتر 

بر روی حرکات تمرینی است.
آزاد طی  از تمام دالیل فوق که بگذریم،وزنه های 
سالهای متمادی توسط وزشکاران بی شماری مورد 
به  ها  سال  این  طی  در  و  اند  گرفته  قرار  استفاده 
دست  خود  اهداف  به  که  کردند  کمک  ورزشکاران 
یابند، خود این امر نشان دهنده موثر بودن وزنه های 

آزاد است.
دستگاه ها:

دستگاه های بدنسازی به طور انحصاری می توانند 
بر روی یک عضله خاص تمرکز کنند.این دستگاه ها 
طوری طراحی شده اند که با حذف عضالت کمکی 
بر روی  اعمال فشار مستقیم  تثبیت کننده،امکان  و 
عضله هدف را برای ما فراهم می کنند.این دستگاه 

ها چه زمانی برای ما کارایی دارند؟
در  آزاد  های  وزنه  با  تمرین  حالت  در  که  عضالتی 
انزوا قرار گرفتند و امکان رشد برایشان فراهم نیست 
انزوا خارج شده و  با استفاده از دستگاه ها از حالت 

رشد خود را از سر بگیرند.
دچار  که  ورزشکارانی  به  بدنسازی  های  دستگاه 

را  امکان  این  اند  یا مصدومیت شده  دیدگی  آسیب 
می دهند که با نهایت وزنه ممکن و فشار محدود به 
عضله خاص،عضله آسیب دیده را تقویت کنند و از 

بند مصدومیت رها شوند.
فرم  رعایت  با  حرکت  انجام  فوق  موارد  بر  عالوه 
صحیح آن با استفاده از دستگاه های بدنسازی امری 
آسان است،دستگاه ها با توجه به نحوه طراحی شان 
امکان بروز آسیب دیدگی را نسبت به وزنه های آزاد 
به حداقل می رسانند،اما افرادی هم وجود دارند که با 
رعایت نکردن نکات صحیح اجرای تمرین با استفاده 
از دستگاه ها به خود آسیب زده و دچار مصدومیت 

شده اند.
بهترین انتخاب:

همانظور که متوجه شده اید پیشنهاد تنها یکی از دو 
امری مشکل است.هر کدام مزایای  تجهیزات فوق 
می  اجازه  ما  به  آزاد  های  دارند،وزنه  را  خود  خاص 
تثبیت  هدف،عضالت  عضالت  بر  عالوه  تا  دهند 
کار  به  را  کمکی  و عضالت  کرده  تقویت  را  کننده 
کمک  ما  به  نیز  بدنسازی  های  دستگاه  و  بگیریم 
می کنند تا عضالت ضعیف را تقویت کرده و از بند 

مصدومیت رها شویم.
پیشنهاد ما استفاده از دستگاه های بدنسازی در کنار 
وزنه های آزاد است)الویت با وزنه های آزاد(.با این 
روش شما از فواید هر دو بهره مند شده و سریعتر به 

اهداف خود دست می یابید.
را  خود  تمرینی  برنامه  خواهید  می  که  زمانی  پس 
تا  باشید  داشته  نظر  را مد  نکات فوق  طراحی کنید 

نتایج حاصل از تمرینات را به حداکثر برسانید. 

وزنه های آزاد یا دستگاه های بدنسازی؟

مترجم: داود جعفری
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با علم،عضله بسازیم.

 تمرین

راهنمای اشتراک در بخش 
اشتراک ایمیلی:

تصویر شماره دو

تصویر شماره سه

تصویر شماره یک

آدرس ایمیلتان را وارد کنید

کد امنیتی را وارد کنید

با توجه به تغییرات جدیدی که در وب سایت مجله 
صورت گرفته بر آن شدیم از این پس بخش اشتراک 
مشترکان  و  بازدیدکنندگان  برای  را  مطالب  ایمیلی 
از  استفاده  با  سیستم  کنیم.این  اندازی  راه  مجله 
خدمات فید برنر گوگل در دسترس قرار گرفته است 
و با ثبت ایمیل در این سیستم از این پس هر زمان 
شود  اضافه  سایت  به  جدیدی  اخبار  یا  مطالب  که 
یک ایمیل حاوی اخبار یا مطالب جدید برای کاربر 
ایمیلی  اشتراک  سازی  فعال  برای  شود.  می  ارسال 

این مطلب را تا انتها دنبال کنید.
در ادامه به آموزش گام به گام ایجاد اشتراک ایمیلی 

میپردازیم.
گام اول:

ابتدا آدرس ایمیل خود را در کادر مربوطه در سمت 
چپ وب سایت وارد کنید )تصویر شماره یک(

میکنند  نام  ثبت  که  دوستانی  از  بسیاری  متاسفانه 
آدرس ایمیل خود را اشتباه وارد میکنند.

نکته بسیار مهم اینکه ابتدای آدرس ایمیل هیچ وقت 
www  قرار نمی گیرد.

به طور مثال:  
 www.sdcv@gmail.com 

آدرس ایمیل فوق کامال اشتباه است.
گام دوم:

در کادر جدیدی که برای شما باز میشود یک تصویر 
که شامل چند حرف انگلیسی در هم پیچیده هست 
که باید آن حروف را به دقت در کادر مربوطه وارد 
 complete subscription روی  و  کنید 

request  کلیک کنید. )تصویر شماره دوم(

گام سوم:
گام سوم،بعد از ثبت ایمیل در سیستم با پیغام )تصویر 
به  کافیست  تنها  که  خواهید شد  روبرو  سه(  شماره 
ایمیل  به  که  لینکی  روی  و  شوید  خود  ایمیل  وارد 

شما فرستاده میشود کلیک کنید.
نکته: تا زمانی که روی لینکی که برای شما ارسال 

شده کلیک نکنید ثبت نام شما کامل نمیشود.
جمع  به  شما  کنیم  می  عرض  تبریک  شما  به 

مشترکان ما پیوستید.

برای شروع می توانید روی
 تصویر زیر کلیک کنید:

توجه: از کلیه کاربرانی که قبال فرم اشتراک مجله را کامل کردن درخواست می کنیم دوباره اشتراک خود را به روش زیر فعال کنند.

http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=elmoazole/RSS
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با علم،عضله بسازیم.

از مشکالت ورزشکارانی که به تازگی به 
خانواده پرورش اندام پیوسته اند ، میتوان 
و  عضالنی  حجم  پیشرفت  در  عجله  به 
ذهن  در  که  رویایی  و  هدف  به  رسیدن 
دارند اشاره کرد. چه بسا ورزشکارانی که 
پس از یکی دو ماه تمرین و عدم کسب 

نتیجه از خیر باشگاه رفتن گذشته اند!
اگر شما جزء دسته از بدنسازانی هستید که 
به تازگی شروع به انجام این رشته ورزشی 
به  رسیدن  و  پیشرفت  برای  و  اید  کرده 
بدن دلخواه خود عجول هستید، توصیه ما 
به شما این است که این مقاله را تا انتها 

دنبال کنید.
واقع گرا باشید

خودتان را با واقعیت رو در رو کنید نه رویا! 
فکر  شما  است،  گرایی  واقع  اصل  اولین 
بدنسازی  تمرین  ماه  یک  طی  کنید  می 
می توانید از خودتان انتظار معجزه داشته 
ژنتیک هم  و  استعداد  بهترین  با  باشید!!؟ 
از ذهن  در کوتاه مدت چنین چیزی دور 

است.
انگیزه و پشتکار

ورزشی  رشته  این  برای  توجه  قابل  نکته 
برای رشد  بهترین هورمون  انگیزه است. 
بدن شما و کسب نتیجه دلخواه، انگیزه و 
تعهد در انجام تمرینات و داشتن پتانسیل 
مداوم برای پایبند بودن به برنامه تمرینی 
باشد.  می  شما  صحیح  غذایی  رژیم  و 
این موارد در گرو خواست و عالقه  همه 

شماست.
برنامه ریزی، نظم و آرامش

است،  ذکر  به  الزم  که  بعدی  مورد 
برای افرادی که به تازگی این ورزش 
و  ریزی  برنامه  کردن،داشتن  آغاز  را 

نظم ذهن است. این نکته را فراموش 
نکنید که بدن سازی در دراز مدت 

انظباط ذهن می  و  نظم  باعث 
یک  به  شما  ابتدا  در  ولی  شود 

و  دوست  یک  نقش  که  مشاور، 

عجول نباشید، نداشتن صبر در بدنسازی مساوی است با شکست!!!
همراه را داشته باشد، نیاز دارید.
یاری  و  مشاور  »بهترین 

مربی  شما  برای  دهنده 
تجربه،  ابتدا  در  که  است 
کافی  حوصله  و  وقت  سپس 
شما  به   دادن  مشاوره  برای 

داشته باشد!«
بدون تجربه، مشاوره دادن بی 
معنی است؛ اما حوصله یکی از 
انتخاب  فاکتورهای  مهمترین 

بدنسازی  در  مربی  و  مشاور 
مربی  سراغ  به  است. 

بروید که وقت و زمان 
به  کردن  کمک 

شما را داشته 

 . شد با
مربی 
فقط 

نوشتن  برای 
تمرینی  برنامه 
بلکه  نیست 

الگو  یک 
راهنما  و 

ی  ا بر

 تمرین
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با علم،عضله بسازیم.

 تمرین
در  و  اید  کرده  انتخاب  که  است  مسیری 
پریشانی  تمام  پس  هستید،  آن  ابتدای 
های ذهنی خود را با مربی خود در میان 
بگذارید تا به آرامش ذهنی برسید، با این 
در ذهن شما  تمامی سؤاالتی که  به  کار 
نقش بسته اند جواب منطقی خواهید داد 
دور  خود  از  نیز  را  استرس  و  آشفتگی  و 

خواهید کرد.
تغذیه، تمرین و استراحت رأس های مثلث 

بدنسازی!
تغذیه و مصرف مکمل

این  شاهد  مبتدی  بدنسازان  از  خیلی  در 
موضوع هستیم که پس از یک ماه تمرین 
و یا حتی در هفته های آغازین کار خود، 
از قبیل: کربوهیدرات ها،  روبه مکمل ها 

پروتئین ها و غیره می آورند.
بهترین  باشید  داشته  یاد  به  را  نکته  این 
مکمل برای شما تا شش ماه اول فقط و 
فقط تغذیه مناسب سرشار از کربوهیدرات 
می  مفید  های  چربی  و  ها  پروتئین  ها، 

باشد.
تمرین:

شما در نقطه شروع بدنسازی هستید پس 
زده  تمرین  امر،  ابتدای  از  باشید  مراقب 

نشوید.
با نگاهی به اطراف خود متوجه می شوید 
که هرکس از نقطه ای شروع کرده است، 
پرورش  قهرمان  همانند یک  نیست  قرار 
اندام در روزهای ابتدایی سراغ وزنه های 
سنگین بروید. پس خودتان را گول نزنید 
بلند  وزنه سنگین  تقلب  با  نکنید  و سعی 
کنید! نگران خجالت کشیدن از اطرافیان 
با  دور  چندان  نه  آینده  در  چون  نباشید 
رشد عضالت میتوانید بر مقدار وزنه های 
نه  سنگین  وزنه  با  تمرین  بیافزایید.  خود 
تنها برای شما مفید نیست بلکه مضر هم 
هست ، در بعضی مواقع هم باعث آسیب 
غیر  آن  عواقب  که  میشود  هایی  دیدگی 
جبران میباشد. به نظر خودتان بدنسازی 

یا بدنسوزی!!؟؟
استراحت

بر خالف تصور بعضی از بدنسازان مبتدی 
که فشار آوردن مدام بر عضله را بهترین 

راهکار برای رشد عضله می دانند.
و  رشد  باعث  ریکاوری  و  استراحت   
حجیم شدن عضله می شود ،چرا که در 
عضالت  که  است  بدن  استراحت  موقع 
شما شروع به ترمیم بافت های خود که 

و  میکنند  اند  دیده  آسیب  تمرین  اثر  در 
سعی  شده  وارد  فشار  از  جلوگیری  برای 
پس  کنند.  می  خود  افزودن ضخامت  بر 
فراموش  را  بدن،  به  دادن  استراحت 
نکنید.  7الی ۸ ساعت را در روز به خواب 
باشید  داشته  بخاطر  و  دهید  اختصاص 
ترشح هورمون رشد در زمان خواب شما 

به باالترین مقدار خود میرسد.
کالم آخر:

دوران  بهترین  از  یکی  در  باشید  مطمئن 
بدنسازی به سر میبرید،  چرا که پیشرفت 
آسانی  به  زمانی  دوره  این  در  شما  بدن 
آید.  می  اطرافیانتان  و  خودتان  چشم  به 
از این فرصت استفاده کنید و با پایبندی 
و  خود  هدف  و  تصمیمات  بر  وپشتکار 
کسب  و  باال  نکات  به  توجه  همچنین 
خود  دلخواه  بدن  به  امر  این  در  تجربه 

دست یابید.

نویسنده:
فربد عشاقی

farbodoshaghi@gmail.com

+ چربی سوز قوی
+ حاوی عصاره چای سبز

+ باال برنده متابولیسم بدن
+ انرژی زا

+ تقویت کننده عضالت
+ فاقد افدرین

چربی سوز قدرتمند فت برنر 
محصول برتر شرکت ویدر امریکا

اف  جهانی  بهداشت  از  تاییدیه  دارای 
بهداشت  وزارت  تاییدیه  دارای  و  ای  دی 
برتر  ایران،اولین قرص  جمهوری اسالمی 
گیاهی جهان و اولین قرص دارای تاییدیه 

در ایران

برای سفارش 
محصول کلیک کنید.
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با علم،عضله بسازیم.

 تمرین

بدنسازی و کشتی

از مجله به بررسی تمرینات بدنسازی در کشتی  در این بخش 
اهمیت  داریم  روان سعی  و  بیانی ساده  با  و  پرداخت  خواهیم 
بدنسازی در این رشته و سایر رشته ها را بیشتر پیش نمایان 
سازیم،امیدواریم با همراهی شما بتوانیم به مقصود دست یابیم.

در شماره قبل به تمرینات استقامتی کشتی، 
تغذیه و استراحت پرداختیم.

همان طور که در شماره قبل گفته شد یک 
کشتی گیر باید به همه جنبه های بدنسازی 
بپردازد  -تنفس(  سرعت  )وزنه-استقامت- 
با  کار  فقط  را  بدنسازی  که  گیری  وکشتی 
وزنه بداندهیچ وقت موفق نخواهد شد زیرا در 
مسابقه کشتی قهرمانی را به کسی نمیدهند 
بلکه   باشد  داشته  تری  عضالنی  بدن  که 
آمادگی  نظر  از  که  شود  می  قهرمان  کسی 
و... قدرت  استقامت  سرعت  یعنی  جسمانی 

همه  و  باشد  رسیده  ممکن  حد  باالترین  به 
حریفان را پشت سر بگذارد.

تنفس  به  مربوط  تمرینات  به  این شماره  در 
تمرینات  از  جدیدی  شکل  و  میپردازیم 

استقامتی را آموزش میدهیم.
نفس

همانظور که میدانید در ورزش کشتی اولین 
عبارت  به  است  نفس  اصل  ترین  واساسی 
ساده تر در کشتی نفس است که حرف اول 
را میزند زیرا هرچقدر یک کشتی گیر قدرت 
نداشته  نفس  وقتی  ولی  باشد  داشته  زیادی 

باشد در همان 30 ثانیه اول کشتی کم می 
میکند  خالی  شانه  گرفتن  کشتی  از  و  آورد 
باشد  نداشته  نفس  گیری  کشتی  وقتی  زیرا 
باعث میشود قدرت و استقامت او هم به کار 
از  نفس  بدون  استقامت  و  قدرت  زیرا  نیاید 
کار میافتد.به همین دلیل است که وقتی یک 
بدنساز به ورزش هوازی روی می آورد در این 
زمینه بسیار ضعیف است و باید زمان زیادی 

صرف تنفس خود کند.
تمام مطالب و نکته های گفته شده در یک 
گیر  کشتی  یک  میکنیم:اگر  خالصه  جمله 
نفس خود را چاق کند نیمی از راه حرفه ای 

شدن را پی نموده.
تمرینات باال بردن نفس:

و  باشید  داشته  باالیی  نفس  میخواهید  اگر 
نفس  به  ساده  دویدن  یک  در  یا  کشتی  در 
نفس نیوفتید باید قبل از هر کاری یک طناب 
برای خود تهیه کنید.اول چند حرکت کششی 
انجام دهیدتا عضالت شما آماده طناب زدن 
تایم  دقیقه   2 کششی  حرکات  از  شوند.بعد 
با  ابتدا  کنید  شروع  را  زدن  طناب  و  بگیرید 
تدریج  به  بعد  و  کنید  سرعت متوسط شروع 

سرعت طناب زدن را باال ببرید.بعد از به پایان 
رسیدن 2 دقیقه 15 ثانیه استراحت کنید.علت 
تایم یک  این است که  2 دقیقه طناب زدن 
راند مسابقه کشتی 2 دقیقه است بعد از 15 
ثانیه استراحت به سراغ 2 دقیقه دوم بروید و 
همین چرخه را تکرار کنید تا تایم سوم.بعد از 
به پایان رسیدن تایم سوم 2دقیقه استراحت 
کنید به این ترتیب شما به اندازه یک مسابقه 
آماده  را  خود  نفس  و  اید  زده  طناب  کشتی 
2دقیقه  رسیدن  پایان  به  از  اید.بعد  کرده 
مثل  ایرا  دقیقه   2 تایم  سه  دوباره  استراحت 
از گذشت مدتی  تمرین اول شروع کنید.بعد 
با پیشرفت خود میتوانید تمرین خود را به سه 
یا چهار تایم 2 دقیقه ای افزایش دهید.ولی 

برای شروع 2تایم کافی است.
تمرین استقامتی 2:

استقامتی  تمرینات  از  یکی  قبل   شماره  در 
استقامتی  تمرین  شماره  این  در  شد  گفته 
پایه  نکته  داده میشود.اولین  آموزش  دیگری 
دوی  هم   آن  و  است  استقامتی  تمرینات 
همان  کنید  شروع  را  است.دویدن  استقامت 
شل  را  بدن  و  متوسط  سرعت  با  دقیقه   30
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با علم،عضله بسازیم.

 تمرین
 5 گذشت  از  بعد  میدانید  که  همانطور  کنید 
میرویم. سوپر  حرکت  اولین  سراغ  به  دقیقه 
اولین حرکت ما در این تمرین اسکات است.

بعد از 5 دقیقه دویدن به سراغ حرکت اسکات 
بروید و این حرکت را 12 الی 15 بار انجام 
دهید.اسکات را خیلی سنگین نزنید زیرا باعث 
بعد  پاهای شما خیلی زود خالی کند  میشود 
از اسکات به دویدن ادامه دهید و دوباره بعد 
از 5 دقیقه دویدن به سراغ حرکت لیفت می 
رویم واین حرکت را ۸ الی 10 بار انجام دهید 
و بعد از این حرکت به دویدن ادامه دهید و 
بعد از گذشت 5 دقیقه به سراغ حرکت یک 
ضرب وزنه برداری می رویم و این حرکت را 

۸ الی 10 بار انجام دهید.
این روند را انجام دهید تا 30 دقیقه شما به 
پایان برسد سعی کنید این حرکات را سرعتی 
حتما  استقامتی  تمرینات  پایان   در  بزنید 
حرکات کششی انجام دهید تا عضالت شما 

دچار گرفتگی نشود.
مکمل برای کشتی:

ورزش کشتی بیش از هر ورزش دیگری به 
مکمل نیاز دارد زیرا کشتی هم قدرتی است 
هم سرعتی و هم استقامتی.از همه مهم تر 
درگیر  بدن  عضالت  تمام  کشتی  ورزش  در 

فعالیت هستند.اما کشتی گیران باید بدانند که 
چه مکملی استفاده کنند.

اول از همه باید گفته شود که اگر کشتی را 
انجام می دهید و هدف شما  برای سالمتی 
زیبایی  و  بدن سالم  که  است  این  ورزش  از 
داشته باشید هیچ وقت به سمت مکمل نروید 
به  میتوانید  هم  طبیعی  غذایی  مواد  با  زیرا 
این هدف برسید.اما اگر هدف شما قهرمانی 
است شما ناچار به مصرف مکمل می شوید 
چون همه ورزشکاران حرفه ای این روز ها 
مکمل مصرف می کنند و شما هم باید مصف 
کنید تا از کورس قهرمانی عقب نمانید.اولین 
نکته این است که خیلی زود به سمت مکمل 
طبیعی  غذاهای  با  سال  یک  نروید.حداقل 
ورزش کنید چون اگر شما خیلی زود مکمل 
مصرف کنید بدن شما زیرسازی نمی شود و 
با مکمل شکل می گیرد  پایه عضالت شما 
و به همین دلیل بعد از مدتی که مکمل شما 
به پایان رسید بدن شما دچار افت عضالنی 

شدید می شود.
مکمل های زیادی در بازار وجود دارند ولی 
شما باید بدانید هر مکملی را چگونه مصرف 
مربیان  کراتین همه  درباره  مثال  برای  کنید 
می گویند روزی چهار الی پنج نوبت و در هر 

نوبت پنج گرم مصرف کنید ولی از این نکته 
مهم آگاه نیستند که این 20گرم در روز برای 
ولی همان  باشد  بدن سنگین وزن می  یک 
نسخه را برای یک فرد سبک وزن هم می 
پیچند و کبد و کلیه ورزشکار را دچار مشکل 
می کنند در نتیجه هر فرد نسبت به وزنی که 

دارد باید مکمل مصف کند.
اما مکمل برای کشتی:

انداختن  تاخیر  به  و  انرژی  افزایش  برای 
نکنید  مصرف  کراتین  کشتی،  در  خستگی 
زیرا کراتین با احتباس آب در عضالت باعث 
شود،به  می  شما  چابکی  و  سرعت  کاهش 
که  کنید  استفاده  گلوتامین  از  کراتین  جای 
است. کشتی  برای  عالی  بسیار  مکمل  یک 

اما برای رشد وکات شدن عضالت به جای 
استفاده از پروتیین از آمینو استفاده کنید زیرا 
دارد دهن  زیادی که  دلیل شکر  به  پروتیین 
بزاق  میشود  باعث  و  میکند  خشک  را  شما 
و  آمینو  ترشح شود.میتوانید  کمتر  دهن شما 
گلوتامین را با هم مصرف کنید و هم میتوانید 
هر کدام در یک دوره جدا از هم استفاده کنید.

نویسنده:
محسن جعفرزاده

mohsen70203@yahoo.com

آیا به مکمل خاصی نیاز دارید؟

آیا در خرید مکمل ها دچار تردید شده اید؟

آیا به فروشاگه معتبر برای تهیه مکمل دسترسی ندارید؟

ما در کنار شماییم با ما تماس بگیرید.

09126949151 پشتیبانی علم و عضله:
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با علم،عضله بسازیم.

 معرفي قهرمانان

عناوین قهرمانی:

نام : ویکتور مارتینز
نام مستعار : فرمانروای دومینیکن

متولد : 29 جوالی سال 1973
قد : 5 فوت و 9 اینچ )175 سانتی متر(

وزن خارج از رقابت : 250 پوند )113,5کیلوگرم(
تا 111کیلوگرم(  109( پوند  تا 245   240 : رقابت  وزن 

ورود به جمع حرفه ای ها : شب قهرمانان سال 2001
بهترین مقام : نفر اول مسابقه آرنولد کالسیک 2007

نایب قهرمانی مسترالمپیا 2007
قهرمانی آرنولد کالسیک اروپایی 2011

 San ویکتور مارتینز در 29 جوالی سال 1973 در شهر
Francisco de Macorís جمهوری دومینیکن به 
رقابت شب  با قهرمانی در  او در سال 2001   . آمد  دنیا 
قهرمانان توانست با دریافت کارت حرفه ای به عضویت 
بدنساز  تنها  او  درآید.  بدن سازی  المللی  بین  فدراسیون 
را به صورت حرفه  کشور دومینیکن است که بدنسازی 
. موفقیت  دنبال کرده است  المللی  بین  ای و در سطح 
 New مسابقات  در  او  که  شد  شروع  وقتی  از  ویکتور 
وزن  سنگین  قهرمانی  رشته  در  و   York Metro
کمیته ملی بدنسازی شرکت کرد و در آن رقابت مقام اول 
را کسب کرد . او رقابت خود را در کمیته ملی بدنسازی 

NPC تا سال 2001 ادامه داد.
المللی  بین  فدراسیون  اولینتورنومنت  در  او  که  جایی 
 Night Of Champions یعنی IFBB بدنسازی
شرکت کرد و در آن مسابقه هشتم شد . در سال 2002 
ویکتور برای اولین بار در مسابقه آرنولد کالسیک شرکت 
کرد و به مقامی بهتر از سیزدهم دست نیافت. او همچنین 
در این سال )2002( در اولین مسابقه حرفه ای بین المللی 
و  کرد  شرکت   Ironman Pro Invitational
نهم شد . اولین مسابقه مسترالمپیای او در سال 2004 
خاطر  به   . کند  کسب  را  نهم  مقام  توانست  او  که  بود 
پشتکار و تالش زیادش در مسترالمپیای 2005 پنجم ، 
مسترالمپیای 2006 سوم و در مسترالمپیای 2007 دوم 
شد .درسال 2005 رونی کلمن پیش بینی کرده بود که 

ویکتور خواستار حق خود در مسترالمپیا است.
هر چند این مقام را جی کاتلر کسب کرد . در سال 2007 او 
توانست که در مسابقه آرنولد کالسیک به عنوان قهرمانی 
دست یابد. از آن پس عکس های ویکتور بر روی جلد 
بسیاری از مجالت ورزشی و بدنسازی بخصوص مجله 
گرفت  قرار   Muscular Developmentمعتبر
.ویکتور تحت حمایت کمپانی MHP در طی این سالها 

به موفقیت های فراوانی دست یافت.
آخرین رقابت ویکتور آرنولد کالسیک اروپایی سال 2011 
بود که با قهرمانی وی همراه بود،او با قهرمانی در این 
رقابت زنگ خطر را برای رقابای حاضر در مسترالمپیا به 
صدا درآورده بود اما در زمان بازگشت به امریکا با مشکل 
اتمام زمان اقامت مواجه شد و در فرودگاه بازداشت و به 
بند  از  نتوانست  با تالش دوستانش  و  منتقل شد  زندان 
رهایی یابد و بعد از مدتی طوالنی و با طی شدت مدت 
محکومیت و آزادی از زندان به تمریناتش ادامه داد اما 
نتوانست آمادگی الزم برای حضور در رقابت مسترالمپیا 
2012 کسب کند و از حضور در این رقابت انصراف داد. 
بی شک این بدترین اتفاق برای یک قهرمان در چنین 

سطحی از ورزش قهرمانی است.

Victor Martinez 

 Dominican  
Dominator

فرمانروای دومینیکن

سال 2013   های  رقابت  برای  را  خود  ویکتور  همکنون 
یابد،فیل  دست  کامل  آمادگی  به  اگر  و  کند  می  آماده 
رقیبی سرسخت از کای گرین را در پیش خواهد داشت.

2005 IFBB Mr. Olympia, 5th
2005 IFBB San Francisco Pro Invita-
tional, 5th
2006 IFBB Arnold Classic, 3rd
2006 IFBB Mr Olympia, 3rd
2007 IFBB Arnold Classic, 1st
2007 IFBB Mr Olympia, 2nd
2009 IFBB Arnold Classic, 2nd
2009 IFBB Mr Olympia, 6th
2010 IFBB Mr Olympia, 8th
2011 IFBB Arnold Classic, 3rd
2011 IFBB Mr Olympia, 4th
2011 IFBB Arnold Classic Madrid, 1st
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با علم،عضله بسازیم.

تغذیه

آموزش تمرین با وزنه به روایت تصویر

 T پارویی با میله
عضالت اصلی درگیر:

*پشتی بزرگ
*متوازی االضالع

*راست کننده ستون فقرات
*دو سر بازویی،بازوی قدامی 

وضعیت شروع:
1– از مفصل لگن به گونه به جلو خم شوید که 

پشتتان صاف و زانوها کمی خم باشند.
2–دسته میله T را از باال بگیرید)کف دست به 

طرف عقب باشد(.
3- تنه را تا جایی باال بیاورید که نسبتا موازی 

با زمین باشد.
باشند.)قفل  صاف  کامال  بایستی  ها  4-دست 

کردن ممنوع(

تکنیک های اجرای حرکت:
با  وزنه  که  بکشید  باال  جایی  تا  را  ها  1-دست 

سینه مماس شود.
 4-2 از  بیشتر  نبایستی  حرکت  در طول  2-تنه 

اینچ حرکت داشته باشد. 
3- به آرامی میله را به وضعیت شروع برگشته 
و حرکت را تا تکمیل شدن تعداد مورد نظرتان 

تکرار کنید.

 تمرین
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با علم،عضله بسازیم.

تغذیه

: Off دوره
نیازی به نگرانی در  این دوره  بدنسازان  در 
افزایش  همچنین  و  شکم  های  چربی  مورد 
محدود  جای  به  و  ندارند  بدن  چربی  میزان 
کردن خود به یک رژیم غذایی کم چرب و با 
کربوهیدرات کمتر، با خوردن غذاهای متنوع 
حجم  افزایش  و  دریافتی  کالری  افزایش  به 

مشغولند.
دوره مسابقات:

خود  غذایی  رژیم  در  بدنسازان  دوره  این  در 
میزان کربوهیدرات ها  و چربی ها را کاهش 
داده و با تمرکز بر روی تمرینات مخصوص 
این دوره به کمک رژیم غذایی مناسب آن، 
میزان چربی  با  اندامی  به  دنبال دستیابی  به 

کمتر و عضالتی تفکیک شده هستند.
 :Off  صبحانه دوره

•غالت
• شیر خشک

•عسل
•2ماست

•2پودر پروتئین 
از  نیمی  و  نمایید  انتخاب  بزرگ  کاسه  یک 

کاسه را با غالت  پرکنید.
را  خود  پروتئینی  پودر  و  شیر خشک  آن  به 

صبحانه
نهار 
 شام 

در دوره های 
مختلف بدنسازی

را  غالت  همه  روی  اینکه  تا  کنید  اضافه 
بپوشاند.ماست را اضافه کنید و بقیه کاسه را 

با عسل بپوشانید.
مایل  که  آنجا  تا  آن  میزان  از  نگرانی  بدون 
هستید بخورید و حتی اگر هنوز اشتها داشتید 

باز هم از خوردن دوباره آن لذت ببرید.
صبحانه در فصل مسابقات:

•2یک فنجان آرد جو دو سر
•112 عدد سفیده تخم مرغ
•2یک پاکت ژله بدون شکر

همه مواد را در همزن بریزید و با هم مخلوط 
کنید و بعد توی ماهی تابه آنرا تفت دهید.

:  Off نهار دوره
چیکن برگر

•3002 گرم سینه مرغ
•4002 گرم نان ترکی

•کاهو
•2گوجه فرنگی

•مایونز
•پنیر

• چاشنی لیمو
به  را  ترکی  های  نان  بپزید.  را  مرغ  سینه 
نان  روی  را  مایونز  و  بزنید  برش  دوقسمت 
بمالید. بعد از اینکه سینه مرغ پخته شد آنرا 

را  پنیر  سپس  بگذارید  نان  نیمه  یک  الی 
روی مرغ بگذارید و کاهو و گوجه فرنگی را 
به آن اضافه نمایید . قبل از اینکه نان باالی 

آن را بگذارید چاشنی لیمو را اضافه کنید.
نهار فصل مسابقات:

کتلت تن ماهی
•122 عدد تن ماهی

• 1 عدد پیاز
•2 1 قاشق نمک

•2نصف  قاشق چایخوری فلفل
•2نصف قاشق چایخوری جعفری

•32 عدد سیب زمینی متوسط )آبپز شده و له 
شده(

•12 قاشق غذا خوری کره
سیب زمینی ها را به همراه تن ماهی،  پیاز، 
به  کنید.  مخلوط  جعفری  و  فلفل   ، نمک 
تا  کنید  سرخ  کره  در  را  آنها  کتلت  صورت 
هنگام سرخ کردن  در  رنگ شوند.  قهوهای 
وعده  این  بدهید.  حرارت  را  طرف  دو  هر 

غذایی را با ساالد یا سبزیجات سرو کنید.
:Off شام دوره

•42 عدد تخم مرغ کامل
•22 فنجان برنج پخته شده 

•2نصف قالب پنیر ) پنیردلمه (
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با علم،عضله بسازیم.

تغذیه
همه آنها را بپزید و با هم مخلوط کنید و از 

خوردن آن لذت ببرید.

شام فصل مسابقات:
• سینه مرغ

•2مقداری گوجه فرنگی درشت
•2لوبیا ادویه دار

•2نصف پیاز خرد شده
سینه مرغ را در قابلمه خرد کنید و آنها را با 
پیازها بجوشانید .بعد گوجه فرنگی و لوبیای 
ادویه دار را اضافه کنید و به مدت 10 دقیقه 
بدون گذاشتن درب قابلمه، آنها را بپزید. با 
پنیر کم چرب روی آنرا بپوشانید و سرو کنید.

: Off وعده بعد از ورزش دوره
•5002 سی سی شیر

•22 عدد تخم مرغ
•2002 گرم ماست کم چرب

•12 فنجان جو
•22 قاشق غذاخوری کره بادام زمینی

•32 قاشق غذاخوری عسل
• 2 عدد موز

•12 قاشق چایخوری روغن دانه کتان
•2پودر پروتئین

از ورزش در فصل  بعد  وعده غذایی 
مسابقات:

•2پودر پروتئین 
•22 قاشق غذا خوری پنیر دلمه

•32 قاشق پنیر کم چرب 
•2ماست کم چرب

:  Off وعده قبل از خواب دوره
در  را  از خواب سعی کنید کربوهیدرات  قبل 
پروتئین  ولی  دارید  نگه  سطح  ترین  پایین 

بیشتری در رژیم خود داشته باشید.
•2پودر پروتئین

•بستنی
هم می توانید همه را با هم مخلوط کنید و 
آنرا سرو نمایید و یا اینکه بستنی را جدا میل 

نمایید.
میان وعده فصل مسابقات:

• تن ماهی
• پنیر دلمه 

آنها را با هم مخلوط کنید و میل نمایید.
 James Sadek:نویسنده

مترجم: نوید زاهد
Navid.zahed@gmail.com

کشورهای  در  پزشکی  علوم  متخصصان 
اسپانی و مراکش می گویند نتایج یک تحقیق 
مشترک  آنان نشان داده است که  یک لیوان 
شیر بیش از 20 نوع ترکیب مسکن و ضددرد، 
دارد.  وجود  رشد  هورمون  و  بیوتیک  آنتی 
آنان عنوان کردند که یک لیوان شیر معادل 

یک مسکن عمل می کند .
 این متخصصان با استفاده از یک آزمایش 
مواد  از  ای  مجموعه  حساس،  العاده  فوق 
در  ها  بیماری  درمان  برای  که  را  شیمیایی 
حیوانات و انسانها استفاده می شوند در نمونه 
های بدست آمده از شیر گاو، بز و شیر مادر 

پیدا کردند.
ترکیبات  این  دوز  گرچه  کردند  عنوان  آنان 
روی  مشهودی  تاثیر  که  است  پایین  آنقدر 
انسان ندارند اما نتایج این بررسی تایید می 
مواد شیمیایی ساخت دست  کند که چطور 
می  وارد  غذایی  های  زنجیره  تمام  در  بشر 
دارویی  ترکیبات  این  مقدار  بیشترین  شوند. 

در شیر گاو پیدا شده است.
دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که یک 
لیوان شیر می تواند همچون مسکن و آنتی 

بیوتیک عمل کند.
محققان در این آزمون بسیار حساس برای 
درمان بیماری ها نمونه شیر گاو و بز را مورد 

بررسی قرار دادند.
هر  دارویی  مواد  داشتن  به  مطالعه  این  در 
کدام از شیرها پی برده شد و دریافتند شیر 

دارای مواد دارویی است.
کارشناسان معتقدند که برخی از این داروها 
و هورمون های رشد به دام ها داده شده اند 
و یا از طریق غذا یا آلودگی در مزارع وارد 

شیر این حیوانات اهلی شده است.
متخصصان در این آزمایش می گویند از آنجا 
و  اسپانیا  های  دام  از  حاصل  های  نمونه  که 
احتمال  به  بودند  این ترکیبات  مراکش حاوی 
زیاد همین وضعیت در انگلیس و شمال اروپا 

نیز وجود دارد.
از  آثاری  حاوی  شیر  داد  نشان  تحقیقات 
با  همراه  ناپروکسن،  و  ایبوپروفن  مسکن های 
هورمون ها  برخی  و  تریکلوزان  بیوتیک  آنتی 

است .
منبع:اینترنت

در یک لیوان شیر بیش از ۲0 نوع ترکیب ضددرد، 
آنتی بیوتیک و هورمون رشد وجود دارد
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با علم،عضله بسازیم.

تغذیه
 بیشتر عمر کنید

  اگر گردش خون شما قدرتمند و سرحال باشد قلب 
شما باید روزانه 10 هزار لیتر خون را پمپ کند. این 
پایه  نکته  همین  که  می سازد  قدرتمند  را  قلب  کار 
اصلی در ورزش های هوازی است و باعث افزایش 
استقامت شما موقع ورزش می شود. این برنامه برای 

رسیدن به این هدف است.
 7:45 صبح: هوازی کار کنید

50تا60  با  دقیقه  به مدت30  ثابت  دوچرخه  روی 
دانشگاه  محققان  بزنید.  پدال  خود  توان  درصد 
الیپزیک آلمان دریافته اند این تمرین گردش خون 
قلب را به شکل قابل مالحظه ای تقویت می کند و 
حتی باعث تشکیل رگ هایی جدید می شود. بنابراین 
به طور  کار  سر  به  رفتن  از  قبل  ساده  تمرین  یک 
تامین  را  شما  بلندمدت  سالمت  می تواند  مشخص 

کند.
توان ذهنی بیشتر

شریان کروئیدال خون مورد نیاز ناحیه هیپوکامپوس 
مغز را تامین می کند. بخشی که مرکز حافظه است. 
ناحیه دقت و توجه شما را  این  بهبود جریان خون 

افزایش خواهد داد.
 7 صبح: توپ بازی به شیوه متفاوت

شما با ورزش خیلی سریع می توانید مشکالت ذهنی 
را برطرف کنید. روی زمین دراز بکشید و یک توپ 
کوچک زیر کتف ها بگذارید. سپس باسن را از زمین 
بلند کرده و خود را روی توپ حرکت داده تا توپ 
به  بعد  و  کرده  مکث  ثانیه  برسد.30  کمر  به وسط 
تکرار  بار   4 را  حرکت  این  بازگردید.  اول  موقعیت 
کنید. با این کار جریان خون مغزی افزایش می یابد 

و حضور ذهن و تیزی فکر شما افزایش می یابد.
سنگین تر، وزنه بزنید

برای اینکه بتوانید موقع ورزش وزنه های سنگین تری 
بزنید باید جریان خون شریان براکیال)شریان بازویی( 
شما بهبود یابد؛  شریانی که خون  رسانی باالی بازو 
را انجام می دهد. با این کار موقع ورزش مواد غذایی 
بیشتری به عضالت می رسد و باعث می شود شما 
بتوانید تمام ست های تمرین را با موفقیت تمام کنید.

 7:15 صبح: چای بخورید
دانشکده پزشکی  در  گرفته  صورت  تحقیقات  نتایج 
دانشگاه آتن یونان نشان داده، یک فنجان چای سبز 
شریان براکیال را در عرض 30 دقیقه گشاد می کند. 
بنابراین نیم ساعت قبل از ورزش صبحگاهی چای 
باشیم  نداشته  دوست  سبز  چای  اگر  حاال  بخورید. 
شدن  لخته  خطر  هم  سیاه  چای  چیست؟  تکلیف 
خون را کاهش داده و درصدی از فواید چای سبز 

را داراست.
در هر مسابقه ای برنده شوید

شریان فمورال)شریان رانی( خون را به باالی پاهای 
شما می برد. وقتی این عضالت با مقدار کافی خون 
قرار  شما  اختیار  در  انفجاری  قدرتی  شوند  تغذیه 
می دهند تا اگر قصد مسابقه یا ورزش بعد از ساعات 
یا  تمرین  این  در  قدرت  حداکثر  با  دارید  را  کاری 

برای  به خصوص  این مسئله  مسابقه ظاهر شوید. 
آقایان که بعد از کار با رفقا فوتبال بازی می کنند 

اهمیت بیشتری دارد.
 6:55 بعدازظهر حرکات کششی ذهن و 

جسم کار کنید
جریان خون عضالت پای خود را با انجام یکی از 
حرکات کششی ذهن و جسم )یوگا( بهبود ببخشید 
بزنید  زانو  کنید.  گرم  را  خود  عادی  به طور  بعد  و 
بعد  بگذارید.  زمین  روی  خود  جلوی  را  آرنج ها  و 
بازدم  و  دم  و  آورده  پایین  را  دست ها  و  ساعدها 
تا  کنید  را صاف  پاها  بازدم  موقع  دهید.  انجام  را 
به سمت  A شود)باسن  جایی که بدن شما شکل 
سقف قرار گیرد(. این حرکت را به مدت 5 ثانیه نگه 

دارید. تاثیر این حرکت باورنکردنی است.
انرژی خود را تجدید کنید

ریه ها  وارد  ریوی  شریان  از  عبور  با  خون  جریان 
مورد  همیشه  که  انرژی  جریان  این  می شود. 
بی توجهی قرار می گیرد وظیفه تحویل اکسیژن به 
تا  را  دارد و شما  برعهده  را  بدن  تمام سلول های 

پایان روز سرحال نگه می دارد.
 2:50 بعداز ظهر: بعداز ظهری پر از میوه 

داشته باشید
برش  روزانه یک  کار  ادامه  از  قبل  و  نهار  از  بعد 
نام  به  ترکیبی  حاوی  میوه  این  بخورید.  هندوانه 
سیترولین است که باعث شل شدن و کاهش فشار 
مزیت   2 کار  این  می شود.  خونی  رگ های  روی 
از ورزش  اینکه باعث ریکاوری بعد  دارد: نخست 
شدن  سخت  و  ضخیم  از  اینکه  دوم  و  می شود 
دیواره رگ ها پیشگیری می کند؛ اتفاقی که می تواند 
همچنین  شود.  عصر  هنگام  خستگی  بروز  باعث 
تحقیقات دانشمندان چینی نشان داده این میوه با 
تنظیم مقدار خون ورودی و خروجی ریه به مدت 

طوالنی تری شما را سرحال نگه می دارد.
آرام بخوابید

نبرید  به  تختخواب  با خود  را  نگرانی های روزمره 
مانع  هم  و  می ریزد  بهم  را  اعصاب تان  هم  چون 
کنترل  با  می شود.  عمیق  و  راحت  خواب  یک 
جریان خون خود، نگرانی ها را از ذهن خود پاک 

کنید.
11 شب: بدن خود را خاموش و 

استراحت کنید
با انجام آرام کردن پیشرونده عضالت به دستگاه 
ساعت   ۸ تا  بدهید  استراحت  خود  خون  گردش 
پاها  از  کنید.  تجربه  را  لذت بخش  و  آرام  خواب 
هر عضله ای  کنید.  ختم  گردن  به  و  کرده  شروع 
به مدت20  و  کرده  منقبض  ثانیه  به مدت10  را 
ثانیه رها کنید. نتایج تحقیق چاپ شده در ژورنال 
کاهش  باعث  کار  این  داده،  نشان  رفتاردرمانی 
فشار خون می شود. بنابراین شما در حالتی ریلکس 
و آرام وارد فاز خواب خواهید شد و هنگام برخاستن 
را  تازه  کاری  روز  یک  آغاز  برای  کافی  انرژی 

خواهید داشت.
منبع:اینترنت

چگونه رگهای خود 
را قوی تر سازیم

بسیار  انرژی  سیستم  یک  خون  گردش 
مهم، قدرتمند و البته نامرئی در بدن است 
سالمت  به  مربوط  مسائل  تمام  در  که 
راهنمای  از  دارد.  برعهده  اساسی  نقشی 
24 ساعته ما استفاده کنید تا گردش خون 
بدن شما از فرق سر تا نوک پا بهبود یابد
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با علم،عضله بسازیم.

تغذیه

با سرد شدن هوا در این روزها و به علت کم توجهی 
به سالمت شخصی، اکثر افراد در این فصل دچار 
بیماری های ویروسی شده و عالوه بر خود دیگر 
این  معرض  در  باشگاه  و  کار،منزل  محل  را  افراد 
بیماری ها قرار می دهند،در این مقاله سعی داریم 
با ارائه مطالب مفید شما را از این بیماری ها دور 

نگه داریم.
ویتامین C یکی از عوامل مهم مهارکننده سرطان 
است؛ به طوری که این ویتامین را دشمن نیرومندی 
بر علیه یکی از عوامل شناخته شده سرطان زا یعنی 

نیتروزامین ها می شناسند.
مصرف زیاد پرتقال عالوه بر پیشگیری از سرطان 
معده در پیشگیری از انواع دیگر سرطان ها نیز مؤثر 
است. از جمله سرطان مری در اشخاصی که زیاد 
پرتقال می خورند، 50 درصد کمتر از افرادی است 
که کمتر مصرف و یا اصاًل نمی خورند. همچنین 
میزان ابتال به سرطان لوزالمعده در مصرف کنندگان 

پرتقال در پایین ترین حد قرار دارد.
محققان دریافته اند که پرتقال و سایر مرکبات در 
پایین آوردن کلسترول خون نیز مؤثر است که این 
خاصیت به علت وجود پکتین یا ماده الیافی پوست 
است.  پرتقال  های  پره  مابین  نازک  های  ورقه  و 
تأمین  و  کلسترول  کاهش  هدف  که  مواردی  در 
حداکثر  از  استفاده  برای  باشد،  ها  شریان  سالمت 

نیروی درمانی مصرف پرتقال توصیه می شود.
خواص  از  ویروسی  های  عفونت  از  پیشگیری 
دارد.  وجود  آن  عصاره  در  که  است  پرتقال  دیگر 
 Cدانشمندان این خاصیت را فقط به دلیل ویتامین
موجود در آن نمی دانند، بلکه معتقدند که ممکن 
در  نیز  ویروسی  ضد  ناشناخته  ترکیب  یک  است 

عصاره پرتقال موجود باشد.
الزم به ذکراست؛ یک لیوان آب پرتقال دارای 120 
میلی گرم ویتامین C یعنی دو برابر مقدار توصیه 

دارای مقادیری  بر آن  شده در روز است و عالوه 
کلسیم، پتاسیم، نیاسین و اسید فولیک است.

آب پرتقال سرشار از الیاف )فیبر( است، به ویژه اگر 
اندازه که  با میوه آن مصرف شود. آب پرتقال هر 
 C سردتر باشد و در یخچال نگهداری شود ویتامین

آن بیشتر حفظ خواهد شد.
کنترل  برای  و  باالست  خونشان  فشار  که  افرادی 
آن دارو مصرف می کنند، به احتمال زیاد به دلیل 
دلیل  به  یا  و  فشار خون  داروهای ضد  از  استفاده 
حد  از  آنها  پتاسیم  بدنشان،  در  سدیم  بودن  باال 
طبیعی)5-3/5( پایین تر آمده و مشکالتی در وضع 
باید  بیماران  این  آورد.  می  وجود  به  آن  سالمت 
آزمایش  مورد  را  خونشان  پتاسیم  مرتب  طور  به 

قرارداده و کاماًل تحت نظر باشند.
البته درمان کمبود پتاسیم به طور مصنوعی امکان 
ولی  گیرد،  می  صورت  پزشک  تجویز  با  و  پذیر 
از  خود  روزانه  تغذیه  در  همیشه  باید  بیماران  این 
آب  کنند.  استفاده  باال  پتاسیم  حاوی  موادغذایی 
پرتقال سرشار از پتاسیم است و در یک لیوان بزرگ 
آب پرتقال حدود 350 میلی گرم پتاسیم وجود دارد.

زردآلو،  مرکبات،  انواع  موز،  مانند  زرد  های  میوه 
هلو، انگور، خرما و طالبی نیز دارای پتاسیم فراوان 
هستند، ولی چون آب پرتقال کالری کمتری دارد 
کالری  که  خوراکی  مواد  زیرا  است،  تر  مناسب 
زیادی تولید می کنند برای مبتالیان به فشار خون 

مناسب نیستند.
آب پرتقال با مزه شیرین متمایل به ترش، سرشار 
هستند؛   C ویتامین  ویژه  به  ها  ویتامین  انواع  از 
بنابراین توصیه می شود به منظور تأمین ویتامین 
C و ایجاد نیرو و مقاومت در مقابل انواع بیماری 
ها، در طول 24 ساعت به میزان یک تا دو لیوان از 

آب پرتقال بنوشید.
آب پرتقال به علت دارا بودن پروتیین، کلسیم قابل 

جذب و نیز قند کافی، ماده مغذی و مقوی محسوب 
می شود که می توان به منظور تقویت عمومی بدن 

از آن استفاده کرد.
 C و ویتامین A وجود کلسیم، فسفر، آهن، ویتامین
در پرتقال، شرایط الزم را برای رشد ونمو استخوان 
و  تقویت  برای  و  فراهم  ها  دندان  استحکام  و  ها 
رشد اطفال و نیز تأمین مواد الزم بدن مفید است. 
همچنین مصرف آن به زنان باردار و شیرده توصیه 

می شود.
مصرف پرتقال به دلیل این که حاوی موادمعدنی 
کافی به ویژه پتاسیم است، منجر به افزایش حجم 
ادرار در طول شبانه روز شده و از این طریق سموم 
بدن دفع می شود؛ در نتیجه انسان را با نشاط می 

کند.
و  بهترین  است،  فراوان  پرتقال  که  فصولی  در 
روزانه  یبوست، مصرف  با  مبارزه  راه  ترین  طبیعی 
که  این  از  است.قبل  پرتقال  آب  لیوان  دو  تا  یک 
پرتقال کاماًل رسیده شود، با فشردن قسمت خارجی 
پوست پرتقال تازه، اسانس پرتقال به رنگ زرد و 
بوی معطر و طعم مالیم جدا می شود که از آن در 
کردن  معطر  و  زیبایی  های  محلول  ادکلن،  تهیه 

شربت های طبی استفاده می شود.
دارد،  کنندگی  ضدعفونی  خاصیت  پرتقال  اسانس 
بنابراین در تهیه پمادهای ضدعفونی کننده به کار 
می رود.پرتقال بهترین محرک برای افزایش اشتها 
است؛ به همین دلیل سعی کنید آن را قبل از غذا 

میل کنید نه بعد از آن.
الزم به ذکر است؛ مصرف پرتقال در بیماران مبتال 
روزانه  که  پوستی  عوارض  و  رماتیسم  آسم،  به 
مقداری ترکیبات کورتون مصرف می کنند، بسیار 

مفید است.
به کوشش: ساالر امینی

پرتقال از عفونت های ویروسی جلوگیری می کند
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تغذیه

1-گوشت گوساله )گله های که از علوفه تازه تغذیه می کنند(
خوردن گوشت به خاطر اینکه حاوی پروتئین، کلسترول، روی 
ویتامین ب  و آهن می باشد برای تقویت ماهیچه های ضعیف 

دارای اهمیت است.
که  ای  گوساله  گوشت 
شده  تغذیه  علوفه  از 
باالتری  سطح  دارای 
 Conjugated از 

Linoleic Acid
به  نسبت    »CLA«
بطور  که  های  گله 

معمولی تغذیه می شوند می باشد. این باعث  افزایش قدرت 
را تقویت  چربی زدایی بدن می شود و ماهیجه های ضعیف 
می نماید.                                                                        

2- چغندر
به عنوان یک منبع خوب 
بتائین و همچنین به عنوان 
  Trimethylglycine
این  است.  شده  شناخته 

تقویت عضالت ضعیف به 
کمک تغذیه

انواعی از بهترین غذاها برای قوی کردن 
ماهیچه های ضعیف

ماده مغذی نه تنها به کبد  کمک می کند بلکه در تحقیقات 
را  ماهیچه  استقامت  و  قدرت  که  شده  داده  نشان  کلینیکی 

افزایش می دهد.
3- برنج قهوه ای

یک غله کامل دیر هضم که انرژی طوالنی مدت در طول روز 
شما  برای  ورزشی  تمرینات  و 
فراهم می کند. همچنین برنج 
افزایش  به  تواند  ای می  قهوه 
بدن  در  رشد  هورمون  سطح 
شما  که معیاری برای تحریک  
رشد ماهیچه ضعیف و  از دست 

دادن چربی و استقامت است به شما یاری می رساند.
4- پرتقال

می  که  دیگر  خوب  میوه  یک 
رشد،  افزایش  به  واقعا  تواند 
قدرت و استقامت  ماهیچه ها 
کمک می کند. مخصوصا وقتی 

قبل از ورزش خورده شود.

مترجم: نوید زاهد
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تغذیهبانوان
5-طالبی

 این محصول به خاطر محتوای 
کم فروکتوز یکی از میوه هایی 
است که حاوی کبوهیدرات زود 
ویژگی  این  باشد.  می  هضم 

آنرا به یک منبع کربوهیدرات مناسب برای وعده بیدار شدن 
بعد از خواب شبانگاهی و  ساعات های متوالی گرسنگی طی 
خواب، تبدیل میکند. همچنین یکی از مواد مغذی مناسب بعد 

از تمرین نیز می باشد.
Cottage Cheese-6 )نوعی پنیر دلمه شده(

غنی از پروتئین کازئین می باشد. این نوع پنیر یک منبع فوق 
یک  کازئین  خواب.  از  قبل  مخصوصا  است  پروتیین  العاده 

که  است  هضم  دیر  پروتیین 
قبل  وعده  در  توانید  می  شما 
ترتیب  بدین  بخورید.  خواب  از 
از  پروتئین  این  از  استفاده  با 
به  ها  ماهیچه  از  بدن  استفاده 

انرژی در طول شب که شما چیزی نمی خورید  عنوان منبع 
جلوگیری می کند.

7- تخم مرغ
است  شده  شناخته  کامل  پروتئین  یک  عنوان  به  مرغ  تخم 
دست  به  و  ضعیف  های  ماهیچه  ارتقای  در  آن  توانایی  اما 

خاطر  به  فقط  استقامت  آوردن 
آن  در  موجود  پروتئین  وجود 
علت  به  مرغ  تخم  نیست. 
داشتن کلسترول در زرده خود، 
است. بدن  برای  مناسبی  ماده 

اگر نگران هستید که کلسترول خونتان به خاطر خوردن زرده 
که  است  داده  نشان  تحقیقات  که  بدانید  باید  یابد،  افزایش 
کلسترول موجود در زرده تخم مرغ مقدار کلسترول بد را در 

بدن کاهش می دهد.
۸- شیر

 ،whey پروتئین  حاوی 
همچنین  و  کازئین  پروتئین 
گلوتامین  اسید  آمینو  از  غنی 
به  نسبت  ارگانیک  شیر  است. 
شیرهای آماده شده تحت تاثیر 
فرایند های صنعتی، 70 درصد 

بیشتر امگا 3 دارد.
9- اسفناج

برای رشد  اسید مهمی که  آمینو  برای گلوتامین،  منبع خوبی 

می  است  ضروری  ها  ماهیچه 
باشد. عالوه بر گلوتامین، اسفناج 
استقامت  و  قدرت  تواند  می 

ماهیچه را افزایش دهد.
10- سیب 

پلی فنولهای مخصوصی که در 
از  و  دهد  می  افزایش  را  ها  ماهیچه  قدرت  دارد  وجود  سیب 
خستگی ماهیچه جلوگیری می کند و به شما کمک می کند 
که سخت تر و برای مدت طوالنی تر به ورزش کردن ادامه 
می  فنولها  پلی  این  که  میدهند  نشان  دیگر  تحقیقات  دهید. 
توانند چربی سوزی را افزایش دهند به همین خاطر ایده خوبی 
وعده  در  کربوهیدرات  منبع  عنوان یک  به  از سیب  که  است 

استفاده کرد. سیب  قبل ورزش 
ای  ماهیچه  قدرت  افزایش  به 
کمک می کند و مانع خستگی 
ماهیچه ها می شود و این باعث 
بتوانید شدید  شما  که  می شود 

تر و برای مدت طوالنی تر به ورزش کردن ادامه دهید.
11- ماست یونانی

همانند ماست ساده، ماست یونانی از یک منبع یعنی شیر تهیه 
بیشتری  پروتئین  دارای  یونانی  ماست   همچنین  شود.  می 
)بیشتر از 20 گرم در هر پیمانه( و کمترین میزان کربوهیدرات 

به  )9 گرم در هرپیمانه( نسبت 
گرم  معمولی)16  های  ماست 
پروتئین و 16 گرم کربو هیدارت 
همچنین  است.  پیمانه(  هر  در 
پروتئین  ماست یک منبع عالی 

کازئین می باشد.
12- جوانه گندم

گروه ب،  ویتامین های  پتاسیم،  سلنیوم،  آهن،  روی،  از  غنی 
پروتئین، فیبر فراوان و مقادیر خوبی از آمینو اسیدهای شاخه 
دار، آرژنین و گلوتامین  است. این خصوصیات جوانه گندم را 

به یک منبع فوق العاده مناسب 
برای کربوهیدراتهای دیر هضم 
وعده  برای  مناسب  پروتئین،  و 
نموده  تبدیل  تمرین  از  قبل 

است.
نویسنده:

 Jim Stoppani, Phd 

Navid.zahed@gmail.com
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مکمل

اگر خیلی به ترشح طبیعی هورمون رشد 
تا به  در بدن عالقه داشته باشید احتماأل 
حال با مکملی به نام GABA   برخورد 

کرده اید. 
 بعضی از سایتهای بدنسازی در مورد این 
و  اند  داده  انجام  زیادی  تبلیغات  مکمل 
شاید برخی مجالت هم مقاالتی در مورد 
اثر GABA   روی ترشح هورمون رشد 
ها  داعیه  این  آیا  اما  اند  رسانده  چاپ  به 

حقیقی هستند؟ 
 ویل برینک ، متخصص مشهور تغذیه در 

این باب سخن گفته است. 
یا  اسید  بیوتیرک  آمینو   گاما 
همان GABA   یک ناقل 
عصبی نهی کننده است که 
در مفز یافت می شود. .برخی 
از ناقالن عصبی باعث بروز 
 تحریک در مغز می شوند در 
حالی که برخی دیگر از آنها 

اثری متضاد دارند. 
ناقالن  بین   باالنس 
کننده  نهی  و  محرک  
برای  ضروری  حامل  یک 
و  طبیعی  عملکرد  حفظ 
ودارای  بوده  مغز  مناسب 
هریک  روی  مستقیم  اثری 
ازعناصرفیزیولوژی،روحبه، 
عمومی  ونشاط  سالمت 

است. 
 فرض عملکردی 

 GABA
ریلکس شدن،  GABA  با 
در  خواب  و  استرس  کاهش 
یک  به  عنوان  است.  ارتباط 
  GABA غذایی،  مکمل 
بهبود  روی  تاثیرش   برای 
ریلکس  و  خواب  جریان 
یافته  شهرت  ذهن  کردن 
است. پس بدنسازان و دیگر 

ترشح  عنوان  به  مکمل  این  ورزشکاران 
و  رسیده  فروش  به  رشد  هورمون  کننده 

گاهی هنوزم می رسد. 
 تحقیقات چه می گوید؟

روی  گرفته  صورت  تحقیقات  از   برخی 
 GABA انسان و حیوانات می گوید که
افزایش  را  ترشح هورمون رشد  تواند   می 
این  به عنوان مثال در یک بررسی  دهد. 
بدن  در  را  رشد  هورمون  سطح  مکمل 
داد  نشان  چنین  هم  داد.  افزایش  موشها 
مغز،  در  پروتئین  سنتز  افزایش  باعث  که 
کبد و عضالت ساق پای موشها  می شود. 
ترشح  روی  اثرش  مورد  در  چنین   هم 
های  بررسی  انسانها،  در  رشد  هورمون 

قدیمی دارای نتایج مخلوطی هستند. و در 
حال حاضر اخیرأ هیچ  تحقیقی وجود ندارد 
GABA  شفاف  بخشی  اثر  بخواهد  که 

سازی کند. 
GABA  در دنیای واقعی  

که  است  مدت  زیادی  GABA  برای 
موجود است. من هنوز منتظرم تا کسی را 
پیدا کنم که بگوید با مصرف گابا در حجم 
عضالت، چربی بدن وکارایی فیزیکی خود 
به تغییرات قابل مالحظه ای رسیده است. 

برخی از مصرف کننده های گابا گزارش 
و  بخشی،  آرام  اثرات  دارای  که  اند  کرده 
اطالعات  اما  است،  خواب  دهنده  توسعه 
خیلی  زمینه  این  در  کافی 

محدود است.
در مورد آن چه توصیه 

ای می شود؟ 
بررسی  که  انجایی   از 
روی  گرفته  صورت  های 
GABA   قدیمی و ناکافی 
هنوز  که  وازآنجای   هستند 
این  آیا  که  است  نامشخص 
مکمل می تواند حتی از سد 
)تنها  کند  مغزعبور  خونی 
می  خاص  ازمواد  برخی 
توانند ازاین سد عبور کنند(، 
موثری  مکمل  احتماأل  گابا 
ترشح  دادن  افزایش  برای 
هورمون رشد به حساب نمی 

آید. 
ذکرا  به  الزم  این  بر   عالوه 
افزایش  همیشه  که  ست 
یافتن مقدار یک هورمون در 
بدن الزامأ و همیشه منجر به 
کسب حجم عضالنی بیشتر 
شود.  نمی  کمتر  چربی  و 
تحقیقی  در  اینکه  با  حتی 
 GABA مشخص شده که
  هورمون رشد را افزایش می 
دهد اما این دلیلی برای رشد 

نمی شود. 

GABA مکملی به نام
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دعوت به همکاری
از کلیه مشترکان و خوانندگان مجله علم و عضله که دستی بر نوشتن یا ترجمه متون مرتبط با بدنسازی وتناسب اندام دارند، دعوت به 

elmoazole@gmail.comهمکاری می کنیم.برای شروع میتوانید با ایمیل ما ارتباط برقرار کنید. 

قرص پریموبوالن

primobolan tablets
آنابولیک  استروئیدهای  اکثر  خالف   بر 
شیمیایی  نظر  از  فرآورده  این  خوراکی 
دارای خاصیت 17- آلفا آلکیله نمی باشد، 
به همین دلیل پس از مصرف و در پی پاس 
اول کبدی مقدار زیادی از داروی مؤثره آن 
در کبد متابولیزه شده و مقدار کمی از این 
دارو به جریان عمومی خون راه پیدا می 
ورزشکاران  فیزیولوژیک  فرآیند  این  کند. 
بر  را  استروئیدها  از  کننده  استفاده  سوء 
در  را  دارویی  فرم   این  که  دارد  می  آن 
دوزهای باال استفاده کرده تا بتوانند پاسخ 

مشخصی را دریافت نمایند. 
اگرچه قرصهای پریموبوالن خاصیت17 -

گروه  دارای  ولیکن  ندارند  آلکیله  آلفا 
17-بتاهیدروکسی هستند که تقریبا برای 

کبد سمیت ایجاد نمی کنند، هر چند که 
این فرآورده نیز مانند دیگر استروئیدها اگر 
زمانی طوالنی  مدت  برای  و  باال  دوز  در 
استفاده شود می تواند  بر رنجهای کبدی 
تاثیر گذار بوده و منجر به افزایش بیلیروبین 
،GTP،GOT  و آلکالین فسفاتاز گردد. 
غالبأ  معقول  دورهای  در   پریموبوالن 
عوارض جانبی زیادی به بار نمی آورد، زیرا 
که آروما تیز نشده، احتباس آب نداشته و 
یا بسیار اندک است،17  - آلفا آلکیله نبرده 

و سطح آندروژنیک آن پائین است. 
کبدی،سطح  ارزشهای  خون،   فشار 
در  HDL  معموآل  و   LDL کلسترول، 
پریموبوالن  معقول  مصرف  دوزهای  پی 

تغییری نمی یابد. 

می  پریموبوالن  که  ای  عارضه   تنها 
تواند به وضوح از خود به جای گذارد، 
زمینه  ریز ش مو در  افرادی است که 
ارثی ریزش مو دارند. همچنین به دلیل 

پائین بودن سطح 
آندروژنیکی این  دارو احتمال از دست 
رفتن مقداری از حجم و قدرت عضالت 
پر  پدیده  علت  به  دارو  مصرف  حین 

تمرینی دور از انتظار نیست. 
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با علم،عضله بسازیم.

10 اشتباه متداول در تمرینات بانوان 

بانوان

خانم ها توجه نمایید!
در  کشور  سراسر  در  که  سالی  چهار  مدت  در طی 
باشگاهها حضور داشته ام، اشتباهات بسیاری دیده 
ام که مرتبا تکرار می شوند. حال نوبت آن رسیده تا 
چند توصیه به شما بکنم و امیدوارم این توصیه ها 
بتواند به برخی از شما  در این راه کمک کند. در این 
مقاله قصد دارم متداول ترین اشتباهاتی که خانم ها 
بارها و بارها در باشگاه انجام می دهند را افشا کنم.

حال نگاهی به این موارد بیندازید ببینید کدام یک 
آشنا به نظر میرسند.

شماره10:هر روز انجام دادن تمرینات 
یکسان 

یا  اید  نکرده  ورزش  طوالنی  مدت  به  شما  اگر 
مربی  یک  با  که  اید  نداشته  را  این  شانس  اینکه 
یک  وقتی  دانید  نمی  احتماال  کنید  صحبت  آگاه 
زمانی  به  نیاز  عضله  آن  میدهید  ورزش  را  عضله 
هر  شما  اگر  دارد.  خود  وبازسازی  استراحت  برای 
روز تمرین می کنید آن ماهیچه یا عضله فرصتی 
برای بازسازی نخواهد یافت و بنابراین هرگز حجیم 
این خیلی مهم است که هر گروه  تر نخواهد شد. 
بعد  ساعته   4۸ حداقل  استراحت  یک  ای  ماهیچه 
از تمرین داشته باشد. من می خواهم فراتر از این 
بروم و پیشنهاد کنم که نباید هر گروه ماهیچهای را 

بیشتر از یک بار در هفته تمرین داد.
این دیوانگی است؟ ولی من  آیا فکر می کنید که 

این کار را انجام داده ام .
شما روی یک گروه ماهیچه ای شدیدا و به سختی 
کار کنید. نتایج حیرت انگیزی خواهید دید زمانی که 
به آنها یک هفته کامل فرصت بازسازی و احیا می 

دهید، به من اطمینان کنید. این شیوه نتیجه بخش 
خواهد بود. از اینکه به عضالت فرصت آرام شدن 
مهم  کارکردن  اندازه  به  استراحت  نترسید.  بدهید 
میتواند  مناسب  تمرین  یک  برای  مثال  یک  است. 

اینگونه باشد:
شنبه: سینه / عضله دو سر بازو

یکشنبه: پاها
دوشنبه:استراحت

سه شنبه:سرشانه ها /ماهیچه سه سر پشت بازو
چهارشنبه: پشت

پنجشنبه: استراحت
جمعه: استراحت

شماره 9: ترس از دمبل
را  من  واقعا  این  باشید.  ای  مسابقه  ساز  بدن  یک 
زنان هنوز هم سوء  از  بسیاری  خسته می کند که 
برداشت های قدیمی را دارند که هرچه بیشتر وزنه 

بزنند عضالت حجیم تری خواهند داشت.
خانم ها  به من اطمینان کنید، شما هرگز به آسانی  
با دمبل زدن به یک انسان تنومند افسانه ای تبدیل 
  Cardio نمی شوید. همچنین  تنها  با انجام دادن
به مدت طوالنی، قادر نخواهید بود تغییر شاخصی 
در بدن خود ایجاد کنید. پس به خاطر داشته باشید 

که :
شما هرگز به راحتی  با دمبل زدن، به یک انسان 

تنومند تبدیل نخواهید شد.
مطمئنا شما می توانید مقداری از چربی های بدنتان 
را بسوزانید. اما چه چیز زیر این الیه چربی سوزانده 

شده همچنان باقی مانده است؟ 

"عضالتی شل و بدنی سست"
سست،  عضالت  و  شل  اندام  چنین  داشتن  با 

همچنان شما احساس چاقی میکنید.
زن  یک  به  که  است  وزنه  با  تمرین  این  واقع  در 
کال  و  صاف  شکمی  سفت،  باسنی  جذاب،  بازوان 
بدنی جذاب اهدا میکند. باید بدانید که حمل کردن 
کالری  که شما  می شود  باعث  های سنگین  وزنه 
از یک تمرین  بعد  آنجا که  تا  را بسوزانید  بیشتری 
شدید حتی در هنگام استراحت نیز ممکن است شما 

احساس گرسنگی نمایید.
تراکم  شما  سنگین،  های  وزنه  از  گیری  بهره  با 
پوکی  با  و  بخشید  می  بهبود  را  خود  استخوانی 
استخوان مبارزه می کنید. بنابراین، پیش به سوی 
خواهید  راضی  نتیجه عمل  از  وزنه. شما  با  تمرین 

بود.
شماره 8: اجتناب از نوشیدن آب

این مسئله ففط در مورد خانم ها صادق نیست. در 
حقیقت من به ندرت می بینم که کسی در باشگاه 
به اندازه کافی آب بنوشد. اگر به بدنسازان حرفه ای 
در باشگاه نگاه کنید، میتوانید ببیند  که آنها همیشه 
کنند. مطمئنا  با خودشان حمل می  آب  گالن  یک 
اگر شما به طور اتفاقی مرا در حال تمرین در باشگاه 

ببینید، این مسئله را مشاهده خواهید کرد.
هر زمان که دیگران به سراغ من می آیند به خاطر 
چرا  کنند.  می  تعجب  نوشم  می  که  آبی  حجم 

نوشیدن آب این قدرمهم است ؟
نوشیدن آب باعث خارج شدن سموم می شود، به 

سالمت عروق کمک می کند.
باعث جلوگیری از سرگیجه و غش کردن می گردد، 

مترجم: نوید زاهد
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با علم،عضله بسازیم.

بانوان تمرین
همچنین  و  دارد  می  نگه  باال  را  بدن  متابولیسم 
توضیح  به  هنوز  آیا  دهد.  می  کاهش  را  خستگی 

بیشتری در مورد اهمیت نوشیدن آب نیاز دارید؟
شماره 7: کاردیو، کاردیو و کاردیو   

یک بار من سه ساعت صرف انجام کاردیو کردم، 
اما با ادامه دادن آن برنامه آیا بدن فوق العاده ای 

پیدا کردم. خیر.
نه حتی اندکی. نه تنها بدنم روی فرم نیامد بلکه با 

این کار باعث شدم برای مدتی بیمار گردم.
زیبا،  اندامی  برای داشتن  هنوزم فکر می کنید که 
نیاز به انجام کاردیو دارید. در این مورد فکر کنید. 

که  کورتیزول  افزایش  باعث  کاردیو  زیاد  انجام 
هورمنی مخرب است می شود و این کار منجر به 
پاره شدن بافت ماهیچه ای نیز می گردد. ماهیچه 
پایین آمدن سرعت  به  کمتر در بدن داشتن منجر 

متابولیسم بدن نیز میگردد.
شخصا دوست دارم 3 تا 4 روز در هفته کاردیو انجام 
افراد  بدن  دقیقه.  تا40   30 مدت  باربه  هر  و  دهم 
متفاوت است و  شما نیاز دارید که دریابید چه میزان 

کاردیو برای شما مناسب است.
اشتباه 6: اشتباه در اجرای حرکت زیربغل 

سیم کش از جلو 
در  حرکت  این  اجرای  در  را  بیشماری  اشتباهات 
کنید  دقت  ام.  دیده  باشگاه  در  زنان  و  مردان  بین 
از  که اجرای این حرکت برای ورزیده کردن یکی 
بزرگترین عضالت پشت می باشد. معموال خانم ها 
در اجرای این حرکت آنقدر میله را پایین می کشند 
تا اینکه میله به سطح شکم آنها نزدیک میشود و 

حرکت  این  انجام  صحیح  نحوه  است.  اشتباه  این 
گرفتن میله با دستانی که کمی از عرض شانه ها 
بازتر شده است و کشیدن میله تا نزدیکی سینه می 

باشد.
شماره 5: تالش برای کوچک کردن 

کمر تنها به کمک اجرای تمرین دراز و 
نشست

می  آنها  که  باورند  این  بر  هنوز  مردم  از  بسیاری 
توانند کمر خود را  با اجرای حرکات افراطی روی 
از شما که که  برای آن دسته  شکم کوچک کنند. 
که  بگویم  باید  هستید  مقاله  این  خواندن  حال  در 
ممکن نیست بتوانید الیه های چربی شکم را تنها 
یک  از  بعد  دهید.  کاهش  شکم  حرکات  اجرای  با 
دوره انجام دادن حرکات شکم در جلسات تمرینی 
ممکن است که برای شما این توهم ایجاد شود که 
در  سفتی  دلیل  اما  است  شده  تر  سفت  شما  معده 
ماهیچه  این  بلکه  نیست  شما  معده  شکم،  نواحی 

های زیرین هستند که با ورزیده شدن به الیه های 
چربی شکم شکل داده اند. به خاطر داشته باشید که 
شما نمی توانید تنها با اجرای حرکات شکم، چربیها 

را کاهش دهید.
دادن چربی های سطح  برای کاهش  ترتیب  بدین 
رویی شکم، شما باید یک رژیم غذایی سالم را دنبال 
کنید و کاردیو را انجام دهید. تمرینات شکم خود را 
2 تا 3 بار در هفته انجام دهید و مطمئن باشید شما 
خیلی جذاب به نظر خواهید رسید به محض اینکه 
چربی های اندامتان در قسمت شکمی کاهش پیدا 

کنند.
شماره 4: تالش برای جلوگیری از تعریق

این موضوع زیاد نیاز به توضیح ندارد. به همه شما 
عرق  و  است  باشگاه  اینجا  میکنم  گوشزد  دختران 
هنگام  در  نباید  شما  است.  تندرستی  نشانه  کردن 
نگران  خود  های  چشم  آرایش  مورد  در  تمرین 
باشید. اصال چرا شما برای مدتی که قرار است در 
باشگاه تمرین کنید،آرایش می کنید؟ اینجا آمده اید 
از عرق کردن  ؟ پس  است  کنید درست  تا ورزش 

هراسی نداشته باشید.
شماره 3: بیش از حد عطر زدن

اصال کار صحیحی نیست که وقتی روی ترد میل 
در حال تمرین هستید شروع به عطر زدن یا اسپری 
کردن کنید و مقدار فراوانی مواد شیمیایی مضر و 
خطر ناک را روی صورتتان خالی کنید. به خصوص 
هنگامی که یک خانم دیگر دقیقا در کنار شماست. 
غرق  را   خودتان  که  است  خودخواهانه  خیلی  این 
در مواد معطر کنید و به باشگاه، جایی که در آنجا 
عمیق  های  نفس  ورزش  حین  در  بسیاری  افراد 
از  برخی  که  باشید  داشته  یاد  به  بروید.  کشند  می 
یا سایر مواد شیمیایی  به اسانس و عطرها و  افراد 
حساسیت دارند و در این حالت ممکن است نسبت 
به این مواد واکنش نشان داده و شدیدا بیمار گردند. 
را در  باشگاه عطر هایتان  به  بنابراین هنگام رفتن 

منزل بگذارید.
شماره 2: مصرف نکردن پروتئین بعد از 

تمرین
این اشتباهی است که هم مردان و هم زنان مرتکب 
می شوند. اگر شما یک تمرین عالی داشته اید و در 
حرکات  اجرای  با  را  عضالنی  های  بافت  آن  طی 
چطور  اید،  داده  قرار  فشار  تحت  شدت  به  شدید 
منابع  دریافت  بدون  ها  ماهیچه  که  دارید  انتظار 
غذایی  مورد نیاز، به خوبی ریکاوری شده و بدنتان 

به سوی عضالنی تر شدن پیش رود؟
به  پروتتینی  های  مخلوط  باشگاهها  از  برخی 
درست  که  بدانید  باید  اما  میدهند  ارائه  ورزشکاران 
است.  ساده  بسیار  پروتئینی  های  مخلوط  کردن 
پیشنهاد می کنم از پروتئین whey ایزوله استفاده 
کنید و به آن گلوتامین اضافه نمایید. من 40 گرم 
از پروتئین وی ایزوله، 50گرم کربوهیدارت ، 5 گرم 
گلوتامین و همچنین کپسول حاوی اسید های چرب 

ضروری را بعد از تمرین مصرف می کنم.

فیزیکی  و شرایط  اندام   تکرار می کنم که  دوباره 
افراد متفاوت است، بنابراین باید محاسبه نمایید که 
اسیدهای چرب  پروتئین،  کربوهیدرات،  چه میزان 

ضروری و گلو تامین را باید مصرف نمایید.
شماره1: انجام دادن حرکات پهلو

بله خانم ها درست است . من خیلی از شما دختر 
ها را می بینم که حرکات پهلو را مکررا در باشگاه 
انجام می دهید. به همه شما می گویم که انجام این 

کار احمقانه را متوقف کنید!!! 
دستیابی  برعکس  دقیقا  شما  این حرکت  اجرای  با 
به آنچه انتظارش را دارید عمل می کنید. با اجرای 
حرکت پهلو از طریق باال و پایین کشیدن دمبل ها، 
شما باعث افزایش سایز کمرتان می شوید. مجددا 
دور  شما  حرکت  این  اجرای  با  که  کنم  می  تکرار 

کمرتان را افزایش می دهید.
اگر به شماره 5 این لیست مراجعه کنید خواهید دید 
که شما نمی توانید چربیهای شکمتان را تنها با کار 
کردن روی ماهیچه های شکمی واقع شده در زیر 
چربی ها از بین ببرید. اما من در یافته ام که حرکت 
تمرینی پهلو ها به کمک دمبل، حتی خطر ناک تر 
از دراز و نشست های افراطی است. به این دلیل که 
این حرکت باعث می شود که شما از روبرو پهن تر 
به نظر برسید. به عنوان یک خانم بدنساز من این 
را  این حرکت  ام که هرگز  داده شده  تمرین  گونه 

نباید انجام داد . هرگز! 
به یاد داشته باشید که انجام حرکت پهلو به وسیله 
آرزوی ساختن یک کمر  رفتن  بین  از  باعث  دمبل 

مخروطی شکل می شود.
اگر شما بدنساز نیستید چرا می خواهید که کمر خود را 
پهن تر کنید؟ من فکر نمی کنم این چیزی باشد که 
در جستجو آن هستید. این حرکت را به دور بیاندازید.

شما  به  فزیوتراپ  یک  دالیلی  بر  بنا  اگر  البته  
آموزش داده که این حرکت را برای رفع یک آسیب 
دیدگی  در بدنتان انجام دهید، مطمئنا شما باید به 
انجام آن حرکت بپردازید. در غیر این صورت اجرای 

این حرکت را فراموش کنید.
نتیجه گیری:

به  و  باشید  عاقل  بپردازید،  خود  ورزش  به  حال 
کنید  عرق  وار  دیوانه  کنید،  تمرین  شیوه  بهترین 
منزل  در  را  خود  های  اسپری  و  ها  عطر  همه  و 
خوبی  احساس  و  کنید  مصرف  پروتئین  بگذارید، 

داشته باشید.
شما از ورزش و تمرینات خود لذت فروانی خواهید 

برد و نتایج مثبت آنرا خواهید دید!
Navid.zahed@gmail.com
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با علم،عضله بسازیم.

بانوان
های  روغن  یا  گیاهی  داروهای  چه  پرسش: 
گیاهی استفاده کنم تا هرمون جنسی زنانگی 
تر شدن سینه  بزرگ  برای  بشه.  زیاد  در من 

هام؟
برای  مختلفی  های  روش  و  ها  راه  پاسخ: 
افزایش حجم سینه برای خانم ها وجود دارد 
که به اختصار آن ها را توضیح داده و افزایش 
حجم سینه با داروهای گیاهی را بطور کامل 

برای شما توضیح خواهیم داد.
یکی از روش های بزرگ تر کردن سایز سینه 
و  قیمت  گران  بسیار  است که عملی  جراحی 
جراحی  است.  بر  زمان  همچنین  و  هزینه  پر 
داشته  خطرناکی  عواقب  است  ممکن  سینه 
بینی  پیش  قابل  نیز  جراحی  ی  نتیجه  باشد. 
نتیجه  درصد   100 گفت  توان  نمی  و  نیست 
دیگری  های  راه  جراحی  بر  عالوه  میگیرید. 
از  نیز وجود دارد که عوارض آن بسیار کمتر 

عمل جراحی است. 
 قرص های گیاهی افزایش سایز 

سینه
از  استفاده  سینه،  سایز  افزایش  دیگر  روش 
کردن  بزرگ  جهت  که  است  هایی  قرص 
است.  موجود  بازار  در  سینه  به  دادن  فرم  و 
قرص  نوع  این  های  سازنده  ی  گفته  طبق 
قرص  تولید  برای  گیاهی  ترکیبات  از  ها، 
های افزایش سایز سینه استفاده می شود که 
عبارتند از شنبلیله، نخل اره ای، سیب زمینی 
وحشی مکزیکی، رازیانه، دانگ کوای، دامیانا 
گیاهی  ترکیبات  باشد.  بوته خار شوک می  و 
اندازه  کردن  بزرگ  مخصوص  های  قرص 
حین  آنچه  مثل  واکنشی  دقیقًا  بدن  در  سینه 
خانم  ی  سینه  بافت  و  افتد  می  اتفاق  بلوغ 
ها شروع به رشد میکند، ایجاد می کند. این 
رسانند  می  بدن  به  گیاهی  استروژن  گیاهان 
که با ایجاد تغییرات هورمونی، رشد بافت های 
دهد.  می  افزایش  درون  از  را  سینه  ظریف 
و  است  طبیعی  ای  فراورده  گیاهی  استروژن 
کاماًل سالم و بی خطر است که اگر واقعا در 
این قرص ها وجود داشته باشد. گرفتن نتیجه 
از این طریق طوالنی مدت است و حدودا 2 

ماه طول می کشد.
در صورتی که بتوانید از داروخانه های معتبر، 
قرص های کامال طبیعی تهیه کنید، عوارض 
دارد و  یا عوارض خیلی کمی  و  ندارد  جانبی 

نسیت به جراحی بسیار کم هزینه تر است.

روش های مختلف افزایش سایز سینه خانم ها

 کرم و لوسیون های مخصوص بزرگ 
کردن سینه

های  لوسیون  و  کرم  از  استفاده  دیگر  روش 
مخصوص بزرگ کردن سینه است که بدون 
به  ورزش  گذاشت.  خواهد  کمی  اثر  ورزش 
مطلوبی  اثرات  ها  لوسیون  و  کرم  این  همراه 
مانند  این کرم ها  به جای خواهد گذاشت  را 
قرص عمل میکنند. ترکیبات این کرم ها، مواد 

است.  مالیم  شیمیایی  مواد  همراه  به  گیاهی 
این کرم ها رشد سلول های چربی در قسمت 
بزرگ  بر  عالوه  و  دهد  می  افزایش  را  سینه 
شدن سینه، سینه ها را سفت و صاف نیز می 
کند و به سینه فرم و شکل بهتری می بخشد.
افزایش سایز سینه به وسیله حرکات 

ورزشی و تمرین
سینه  شدن  بزرگ  که  هایی  ورزش  به  حال 
کمک می کند می پردازیم. به این روش پوش 
سطح  یک  روی  شروع  برای  میگویند.  آپ 
صاف به روی شکم بخوابید. زانوهایتان را خم 
کرده و قوزک پاهایتان را به صورت ضربدری 
روی هم قرار دهید. حال درحالیکه کف دست 
گرفته  قرار  خط  یک  در  ها  شانه  با  هایتان 
است، آرنج هایتان را خم کنید. با حفظ تعادل 
بر روی کف دستها و آرنج، بدنتان را از زمین 
هنوز  پاها  قوزک  صورتیکه  کنید—به  بلند 
این  در  باشد.  کرده  حفظ  را  ضربدری  حالت 

به  کنید.  نمی  بلند  را  زیادی  وزن  حالت شما 
هیچ وجه هنگام بلند کردن بدن از روی زمین 
آرنج هایتان را صاف نکنید چون ممکن است 
به مفصلهایتان صدمه وارد کند. به آرامی کل 
بدنتان را پایین آورید، اما روی زمین نخوابید. 
باید زاویه را تاجایی کم کنید که بازوهایتان به 

موازات زمین درآید.
و  دهید  انجام  بار  ده  را  حرکت  این  اول  روز 
 3  2 یعنی  دهید  انجام  بیشتر  زمان  مرور  به 
روز اول 10 بار، روز چهارم 11 روز پنجم 12 
دکتر  پزشکی  مجله  دهید.  ادامه  همینطور  و 
سالم توصیه می کند که اگر مشکل پزشکی 
دارید حتما با پزشک قبل از انجام این حرکات 
است  این  توجه  قابل  نکته ی  کنید.  مشورت 
و  آورید  فشار  خودتان  به  زیاد  نباید  شما  که 
تمرین  کردید  ناراحتی  یا  و  درد  احساس  اگر 

به  که  همینطور  حرکات  این  کنید  متوقف  را 
سینه ی شما فرم زیبا می دهد باعث تقویت 
توانید  نیز می شود. می  پشتی شما  عضالت 
همراه با تمرینات فوق از کرم ها و قرص های 
نتیجه  که  کنید  استفاده  سینه  سایز  افزایش 

بهتری خواهد گرفت.
به  هزینه،  لحاظ  از  تمرین  و  ورزش  روش 

صرفه و از نظر عوارض بی خطر ترین است.
منبع: دکتر سالم
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با علم،عضله بسازیم.

بانوان تمرین
طبیعي  روش هاي  از  استفاده  با  دارید  قصد  اگر 
موهاي خود را سالم و زیبا نگه دارید به یاد داشته 
ترکیبات  جمله  از  گیاهي  روغن هاي  که  باشید 

موثر و مفید براي این منظور هستند.
متخصصان پوست و مو تاکید دارند که با انتخاب 
روغن گیاهي متناسب با هر نوع تار مو، مي توان 
به درمان موهاي آسیب دیده و سالم نگه داشتن 

موهاي نازک و ضخیم کمک کرد.
به گزارش تورنتو نیوز، روغن هاي گیاهي بهترین 
نوع  که  آن  شرط  به  هستند  ما  موهاي  دوست 
نوع موهاي خود،  به  توجه  با  را  آنها  از  مناسبي 
مفیدترین  از  برخي  مقاله  این  در  کنیم.  انتخاب 
روغن هاي گیاهي براي انواع مختلف مو معرفي 

شده اند که عبارتند از:
رزماري  روغن  از  استفاده  نازك؛  موهاي 
نازک  موهاي  از  مراقبت  براي  مفید  شیوه اي 
است. از آنجا که تارهاي نازک مو غبار و آلودگي 
به  مي تواند  روغن  این  مي کنند،  بیشتري جذب 
همچنین  کند.  کمک  سر  پوست  کردن  تمیز 
روغن معطر رزماري با تحریک کردن پیاز مو از 
ریزش مو جلوگیري مي کند. برخي از متخصصان 
داروهاي گیاهي معتقدند که این روغن از سفید 
روغن  پیشگیري مي کند.  موها  زودهنگام  شدن 
آهن  و  ب  ویتامین  کلسیم،  از  سرشار  رزماري 
و  مو  مشکالت  رفع  به  دلیل  همین  به  و  است 
و  پوست سر  مانند شوره سر، چربي  پوست سر 

 مفيدترين روغن هاي گياهي 
براي انواع مختلف مو

موهاي مجعد و وزوزي کمک مي کند.
و  ضخیم  موهاي  تار  اگر  ضخیم؛  موهاي 
دشوار  برایتان  آنها  کردن  مرتب  و  دارید  کلفت 
شده، روغن زیتون بهترین چاره براي شما است. 
نشده تک  اشباع  چربي  از  زیتون سرشار  روغن 
به درمان موهاي خشک و  زنجیره اي است که 
آسیب دیده کمک مي کند. این روغن گیاهي در 
عین حال در تقویت و مرطوب نگه داشتن موها 

نقش دارد.
موهاي ضعیف و حساس؛ روغن دانه انار به 
دلیل دارا بودن اسید پونیسیک براي حفاظت از 
موهاي حساس و ضعیف بسیار مفید است. این 

روغن در عین حال از موها در برابر آلودگي هاي 
مي کند.  مراقبت  زیستي  محیط   و  شیمیایي 
گیاهي  ترکیب  یک  نیز  بادام  روغن  همچنین 
در دوران سالمندي  از موها  مراقبت  براي  مفید 
به  بادام  روغن  با  سر  پوست  دادن  ماساژ  است. 
تحریک جریان خون در عروق این ناحیه کمک 
مي رساند.  مو  پیازهاي  به  را  اکسیژن  و  مي کند 

این کار در عین حال موها را درخشان مي کند.
منبع  آووکادو  روغن  دیده؛  آسیب  موهاي 
به  و  است  پروتئین ها  و  آمینه ها  اسید  از  غني 
همین دلیل براي درمان ریزش مو، شوره سر و 

سستي تارهاي مو، بسیار مفید است. 

خانم ها با استفاده از روشهای مختلف که روز به 
زیباتر  افزوده می شود، درصدد  آنها  تعداد  به  روز 
از  غافل  برمی آیند،  دست هایشان  ظاهر  کردن 
رفتن  بین  از  قیمت  به  گاهی  زیبایی  این  اینکه 
موارد  برخی  در  و  شده  تمام  ناخن ها  سالمت 

اختالالت جبران ناپذیری را به وجود می آورد.
باعث  ناخن  کاشت  گفت:  پوست  متخصص 

بیماری ناخن و توقف رشد آن می شود.
از  دکتر یزدانبخش نجفیان در این رابطه افزود: 
آنجایی که برای چسباندن ناخن مصنوعی روی 
ناخن مقداری چسب مصرف می شود، این چسب 

و  شفافیت  و  نکرده  رشد  ناخن  می شود  باعث 
انعطاف خود را از دست بدهد.

وی افزود: همچنین از آنجا که پس از این کار، 
نیاز به  بلندتر می شود  ناخن زیری رشد کرده و 
کاشت مجدد وجود دارد که پس از چند بار کاشت 
مجدد، پیاز ناخن اصلی صدمه دیده و عالوه بر 

کاهش رشد، براقی خود را از دست می دهد.
 به گفته وی، بسته بودن روی ناخن باعث رشد 
قارچ ها و ایجاد میکروب  روی آن می شود که از 

دیگر عوارض مهم کاشت ناخن است.
این متخصص پوست تاکید کرد: به طور کلی هر 

کاری که به پیاز ناخن فشار بیاورد باعث ایجاد 
ناخن  روی  عمیق  فرورفتگی های  و  برآمدگی 
از  بعضی  در  می شود.  ناخن  روی  سفید  نقاط  و 
مواقع ناخن حالت لوله ای پیدا کرده و در گوشت 

فرو می رود.
 وی با بیان اینکه ناخن طبیعی صاف و تا حدی 
محدب است، افزود: تحدب زیاد و لکه لکه بودن 

ناخن نشانه بیماری آن است.
 دکتر نجفیان اظهار کرد: بعضی از بیماری ها نیز 
مثال  می شود.  ناخن ها  به  رساندن  صدمه  باعث 
بیماری تیروئید باعث می شود که ناخن به کلی 
از بستر جدا شود و بیماری های پوستی و دیابت 
نیز باعث ایجاد فرورفتگی هایی به صورت نقطه 

نقطه در ناخن می شوند.
در  ناخن ها  نظافت  کرد:  تاکید  پایان  در  وی 
آهن،  همچنین  است.  موثر  بسیار  آنها  سالمت 
کلسیم و بیوتین بدن باید کافی باشد زیرا کمبود 
از این مواد در بدن باعث خراب شدن  هر یک 
سالمت  و  شفافیت  برای  و  می شوند  ناخن ها 
ریشه ناخن ها بهتر است که روزانه مقداری کرم 

دور پیاز ناخن مالیده شود.

کاشت ناخن، زیبایی یا بیماری ؟


