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HOW TO GET SIX PACK ABS ?

 عضالت شکم
(سیکس پک)



در نگاه اول باور کلی این است که تمرین بر روی شکم باعث میشود که عضالت آن قابل رویت شود. این باور ( که 
تمرین بر روی شکم باعث نمایان شدن عضالت آن میشود ) به صورت کلی برای تمامی عضالت بدن صادق است، 

پس بنابراین باید برای عضالت ناحیه شکم نیز اینچنین باشد، مگرنه !؟ خب، نه دقیقاً این طور نیست. تمرینات 
مستقیم بر روی ماهیچه های شکم همانند سایر ماهیچه های بدن باعث رشد آن ها در طول زمان خواهد شد؛ اما 

هدف شما داشنت عضالت بزرگ شکمی نیست، بلکه هدفتان نمایان شدن آنان است. بنابراین اگر شما عضالت 
قوی در ناحیه شکم داشته باشید که زیر الیه های چربی قرار داشته باشند باعث زیبا جلوه دادن شما نخواهد شد، 

 لکه فقط باعث میشود چاق به نظر بیایید.

 همچنین بر اساس تحقیق انجام شده توسط “Southern Illinois University Edwardsville” بر روی ۲۴ 
انسان بالغ به صورت کاماًل شفاف نیز این موضوع نشان داده شد. در این تحقیق یک گروه به مدت ۶ هفته متوالی و 

۵ روز در هر هفته، هر روز ۱۴۰ تکرار بر روی عضالت شکم خود انجام دادند. ( مانند انجام ۱۴۰ دراز نشست در 
هر روز ) و گروه دیگر نیز (گروه کنترلی) هیچ تمرینی را انجام ندادند. بعد از گذشت ۶ هفته گروه تمرین داده شده 

هیچ تغییری را در میزان وزن بدن، درصد چربی بدن یا محیط شکم خود مشاهده نکردند. درست است که ماهیچه ی 
شکم این گروه نسبت به گروه دیگر قوی تر شده بود، اما تغییری در شکل ظاهری شکم آن ها به جود نیامده بود. 
خب، خبر خوب برای شما این است که الزم نیست برای داشنت سیکس پک (شکم ۶ تکه) هر روز و هر ساعت بر 

 وی شکمتان تمرین کنید. خب، سوال اینجاست شما چه کار هایی باید انجام بدهید !؟
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اگر شما مرد هستید، راز داشنت سکس پک این است که درصد چربی بدن خود را به زیر ۱۲٪ برسانید. بله، همین. 
وقتی درصد چربی بدنتان به ۱۰٪ برسد، ماهیچه های شکمتان به صورت واضحی نمایان خواهند شد. اگر شما زن 

 ستید، برای رسیدن به این هدف میبایست درصد چربی بدنتان را به زیر ۲۰٪ برسناید.
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FASTED TRAINING HELPS REDUCE ABDOMI-
NAL FAT, WHO KNOWS ?

تمرین با شکم خالی باعث کاهش 
چربی ها ی ناحیه شکم خواهد شد ؟



هنگامی که شما غذا میخورید بدنتان آن را به مواد مختلف تجزیه میکند، که یکی از این مواد گلوکز یا قند خون 
است. بدن شما همچنین هورمون انسولین ترشح میکند که به کبد، عضالت و بافت های چربی شما دستور میدهد که 
گلوکز را از خون گرفته و آن را ذخیره کند. کبد و ماهیچه های شما گلوکز را به صورت موادی به نام گلیکوژن ذخیره 
میکند و سلول های چربی نیز گلوکز را به صورت موادی به نام تری گلیسیرید ذخیره میکند. ذخایر گلیکوژن اندازه 

سلول های عضالنی و ذخایر تری گلیسیرید سلول های چربی را افزایش خواهند داد، که این این افزایش سلول 
 ای چربی سبب بزرگ شدن خط کمر ( به زبان ساده تر جایی که کمربند خود را میبندید ) شما خواهد شد.

هنگامی که غذا میخورید چربی سوزی اتفاق نمیافتد. در این زمان بدن شما از گلوکز موجود در خون به عنوان 
منابع انرژی استفاده میکند و مابقی آن را ذخیره میکند. بسته به مقداری که شما غذا میخورید، این مرحله میتواند 

 ا چندین ساعت ادامه یابد.

حال، هنگامی که مواد غذایی خورده شده جذب شدند، سطح انسولین بدن کاهش پیدا میکند. پس از آن بدن 
احساس میکند که انرژی در حال تمام شدن است. بنابراین شروع به مصرف چربی به عنوان منبع انرژی میکند. هر 
روز این مراحل اتفاق میافتد؛ ذخیره کردن مواد غذایی خورده شده و استفاده از آنان به عنوان منبع انرژی. هنگامی 
که انسولین در سطح طبیعی خودش است، بدن شما در حالت ناشتا قرار دارد. بنابراین متکی به استفاده از منابع 

انرژی ذخیره شده میشود. بعد از صرِف یک وعده غذایی متوسط، ۲ تا ۳ ساعت طول خواهد کشید که بدن شما وارد 
این مرحله شود. هنگامی که تمرین و فعالیت بدنی در این مرحله انجام شود نیز سوزاندن چربی افزایش میابد. 
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تمرینات با وزنه نیز در این مرحله به صورت خاصی موثر است. تحقیقات نشان داده اند که تمرینات با وزنه در این 
مرحله ( ناشتا بودن ) باعث میشود که وعده ی غذایی مصرفی پس از تمرین تاثیرات آنابولیکی بیشتری داشته 

باشد. ( آنابولیک= به عنوان مثال هورمون انسولین یک هورمون آنابولیکی است که سبب پر شدن ذخایر گلیکوژنی 
 ضله میشود )

مرحله ناشتا بودن همچنین برای داشنت شکمی ۶ تکه نیز مفید است، زیرا سبب افزایش جریان خون در بافت های 
 کمی شده که در نتیجه تجمع چربی را در این ناحیه مشکل میسازد.
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TRAINING WITH LIGHT WEIGHTS OR HEAVY ONE. 
THATS THE POINT.

تمرین با وزنه های سبک یا وزنه های 
سنگین ؟



تمرین با وزنه های سنگین نسبت به وزنه های سبک سریعتر سبب افزایش قدرت و حجم عضله میشود. پس با این 
 ساب تمرین با وزنه های سبک و انجام تکرار های بیشتر چه عملی را بر روی عضالت انجام میدهد ؟

تحقیقات نشان داده اند که تمرین با وزنه های سبک ( ۴۰٪ تا ۶۰٪ یک تکرار حداکثر ) و انجام تکرار های بیشتر ( 
بیش از ۱۵ بار ) تغییر عمده ای در قدرت مطلق و افزایش حجم عضله ندارد؛ بلکه سبب افزایش توان هوازی عضله 

 ده و زمان رسیدن به واماندگی را افزایش میدهد.

تحقیق انجام شده توسط دانشمندان یونانی نشان داد مردانی که با وزنه های سنگین وزن تمرین کرده اند ( ٪۸۰ - 
۸۵٪  حداکثر توان یا یک تکرار حداکثر ) میزان سوخت و سازشان تا ۳ روز بعد از تمرین افزایش داشته و نسبت به 

 ردانی که با وزنه های سبک تمرین کرده اند ( ۴۵٪ - ۶۵٪ ) صد ها کالری بیشتر سوزانده اند.

تحقیق دیگری نیز نشان داد که این افزایش انرژیِ مصرفیِ بعد از تمرین با وزنه های سنگین، بیشتر از طریق 
 وخت و ساز چربی بوده است.
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WOMEN SHOULD TRAIN DIFFERENTLY THAN 
MEN ? WHAT DO YOU THINK ?

آیا زنان نسبت به مردان باید متفاوت 
تمرین کنند ؟



برای داشنت اندامی الغر و ورزشکاری هیچ راهی جز بهره مندی از مقدار مناسبی عضله و کاهش درصد چربی 
بدن نیست. کاهش درصد چربی بدن وظیفه ی اصلی رژیم های غذایی است. اما بهترین راه برای ساخنت عضالت 

 یست ؟

البته که معلوم است، تمرین با وزنه! و شما ممکن است به هیچ وجه شگفت زده نشوید وقتی که من تمرین با وزنه 
های سنگین را به شما پیشنهاد میدهم. البته هم اکنون میتوانم مخالفت های شما را بشنوم. زنان نباید با وزنه های 

سنگین تمرین کنند برای اینکه نمیخواهند بزرگ و حجیم به نظر بیایند درست است ؟ خب این طرز فکر اشتباه 
است. برای زنان به طور وحشتناکی مشکل است که بخواهند اندامی بزرگ و حجیم مانند مردان داشته باشند، 

 رف نظر از اینکه چقدر تمرینات سختی را انجام میدهند.

هورمونی که به صورت مستقیم باعث رشد عضالت میشود تستوسترون نام دارد که میانگین سطح تستوسترون در 
 دن زنان نزدیک به ۵ تا ۱۰ درصِد سطح این هورمون در مردان است.

در یک تحقیق میزان هورمون تستوسترون ترشح شده پس از تمرین در مردان ۴۵ برابر بیشتر از زنان بود. این شما 
را شگفت زده نخواهد کرد اگر بفهمید که تمرینات مقاومتی هم نیز سطح تستوسترون را در بدن زنان افزایش 

نمیدهد. تنها یک هورمون رشد دهنده به نام اسرادیول ( نوعی از استروژن ها ) و کورتیزول است که افزایش پیدا 
 یکند.
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WHEN DOING CARDIO, YOU WANT TO GET 
YOUR HEART RATE INTO THE “FAT BURNING 
ZONE

تمرینات هوازی و رساندن ضربان 
قلب به مرحله چربی سوزی. 



برای این کار سن خود را از عدد ۲۰۰ کم کرده و سپس در ۰/۶ ضرب کنید. در زمام تمرین اگر ضربان قلب خود را 
نزدیک به عدد بدست آمده نگه دارید یعنی اینکه بدن شما در مرحله چربی سوزی قرار دارد. بسته به شدت فعالیتی 
که انجام میدهید؛ در هنگام تمرین، شما هم چربی و هم کربوهیدرات میسوزانید. یک فعالیت با شدت بسیار پایین 
مانند قدم زدن از ذخایر چربی به عنوان منبع اصلی انرژی استفاده میکند، در حالی کخ فعالیت های شدید مانند 

در های سرعت بیشتِر انرژی خود را از ذخایر کربوهیدرات دریافت میکنند. در تمرینات با ۶۰٪ توان، بدن شما 
تقریباً نیمی از انرژی خود را از چربی ها و نیمی را از ذخایر کربوهیدرات برداشت میکند. ( به این دلیل است که 

 را مربیان ادعا میکنند باید در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصِد توان خود تمرین کنید ).

بر اساس منت باال شاید شما فکر کنید که من واقعاً قصد دفاع کردن از آن را دارم، در صورتی که چیز های 
 یشتری برای در نظر گرفنت وجود دارد.

اولین مسئله میزان انرژی مصرفی هنگام تمرین است. اگر شما به مقدار ۱۰۰ کالری راه بروید، ۸۵ تای آن از منابع 
چربی تأمین میشود. البته این خیلی مؤثر نیست، چرا که اگر همین زمان راه رفنت را صرف دویدن با سرعت متوسط 
کنید، خواهید توانست ۴۰۰ کالری بسوزانید که ۲۰۰ تای آن از منابع چربی است. حال اگر همین زمان را به انجام 

دو های سرعت به صورت تمرینات اینتروال (متوالی) بگذرانید، ۸۰۰ کالری خواهید سوزاند کخ ۳۰۰ تای آن از منابع 
 ربی است.
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 Laval University, Baylor“ دومین موضوعی که میبایست مد نظر قرار دهید تحقیقات دانشگاه هایی مانند
College of Medicine, and the University of New South Wales” میباشد که نشان داده اند فعالیت 
 ای کوتاه مدت با شدت باال نسبت به تمرینات شدت پایین نتایج بهتری در مبحث چربی سوزی کسب کرده اند.

اگر چه هنوز مکاینزم دقیق اینکه چگونه تمرینات با شدت باال از تمرینات شدت پایین پیشی گرفته اند معلوم نسیت؛ 
 ما دانشمندان چند عامل را در این مورد دسته بندی کرده اند:

 افزایش سوخت و ساز در زمان استراحت تا ۲۴ ساعت پس از تمرین

 افزایش حساسیت عضالت نسبت به هورمون انسولین

 سوخت و ساز بیشتر چربی در عضالت

 تحریک قابل توجه سطح هورمون رشد ) کمک به چربی سوزی میکند (

 جلوگیری از اشتهای پس از تمرین.
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EATING CARBS AND GET FAT ? TRUE OR NOT ?

رابطه بین مصرف بیش از حد 
کربوهیدرات و چاقی … ؟



 ربوهیدرات مصرفی و سطح انسولین

بر اساس یک ادعای نامشخص؛ انسولین شما را چاق میکند، کربوهیدرات سبب تحریک انسولین میشود، پس 
کربوهیدرات شما را چاق میکند. ساده به نظر میاد، درسته ؟ خب، بله، داستاِن ساده ای به نظر میاد به نظر میاد به 

 اطر اینکه اشتباه است!

در عین حال این درست است که کار انسولین، خارج کردن گلوکز از خون و ذخیره ی مابقی آن به عنوان ذخایر 
چربی میباشد. کربوهیدرات سطح انسولین خون را افزایش میدهد، البته بعضی از منابع رایج پروتئینی ( مثل تخم 

مرغ، پنیر، گوشت و ماهی ) نیز چنین کاری را انجام میدهند، چرا که این هورمون وظیفه انتقال آمینو اسید ها برای 
سنتز پروتئین به عضالت ما را دارد. انسولین یک اثر ناچیز ضد کاتابولیکی نیز دارد؛ یعنی اینکه به حفظ کردن 

 ضالت کمک میکند.

بعضی از مردم ادعا میکنند به دلیل اینکه بدن شما هنگام خوردن مواد حاوی کربوهیدرات انسولین بیشتری تولید 
میکند، بنابراین سبب افزایش ذخایر چربی میشود. البته آن ها اشتباه میکنند. تحقیقات نشان داده اند که میزان 

 ولید انسولین نسبت به غذایی که خورده اید ( پاسخ انسولین )، تأثیری در مقدار ذخایر چربی ندارد.

 ربوهیدرات و کاهش وزن
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بگذارید نگاهی به تحقیق انجام شده توسط دانشگاه پنسیلوانیا  (University of Pennsylvania) بیاندازیم. 
 ر این تحقیق، محققان به ۶۳ انسان بالغ و چاق ۲ برنامه غذایی مصرفی ارائه دادند:

 برنامه اول: کربوهیدات اندک، پروتئین و چربی زیاد.

 برنامه دوم: یک برنامه ترکیبی شامل ۶۰٪ کالری دریافتی از کربوهیدات، ۲۵٪ ازچربی و ۱۵٪ از پروتئین.

نتیجه این بود: عده ای که کربوهیدرات اندکی دریافت کرده بودند (برنامه غذایی اول) در ۳ ماه اول وزن بیشتری را 
 سبت به بقیه از دست داده بودند، اما این تفاوت در مدت ۱۲ ماه بسیار ناچیز بود.

کاهش کربوهیدرات دریافتی ذخایر گلیکوژن موجود در کبد و عضالت را کاهش میدهد. نتایج ۳ ماه اولیه شگفت 
انگیز نبود، چرا که منابع عمده آب در بدن کاهش یافته بود. این امر باعث یک افت سریع در وزن میشود که ربطی به 

 اهش چربی بدن ندارد.
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YOU CAN’T DRINK ALCOHOL IF YOU WANT TO 
LOOK GOOD. THINK ABOUT THAT.

اگر میخواهید خوشتیپ به نظر 
برسید از نوشیدنی های الکلی 

استقاده نکنید.



مصرف مقدار ناچیزی الکل به صورت بالقوه مزایی مانند بهبود میزان حسایت انسولین، عملکرد سالم تر قلبی و 
افزایش در چربی خون ( مواد چرب موجود در خون که پایین بودن مقدار آن ها، سبب کاهش احتمال بیماری های 

 لبی میشود).

 

 لکل و چربی سوزی

خب اگر یک نگاه سریع به اکثر تحقیقات بیاندازیم، خواهیم دید که در واقع سطح متوسط مصرف الکل در واقع در 
 رتباط با پایین بودن وزن بدن میباشد، نه باال بودن آن.

یک تحقیق منتشر شده در سال ۱۹۸۵ توسط “American Journal of Clinical Nutrition” رژیم غدایی 
۱۹۴۴ انسان بالغ بین ۱۸ تا ۷۴ سال را بررسی کرده بود. محققان دریافتند که کالری دریافتی از اتانول (الکل) به 
تنهایی تأثیری در افزایش وزن نداشته است در حالی که اگر همین میزان کالری دریافتی از الکل از موادی مانند 

کربوهیدات، چربی و پروتئین بودند، افزایش وزن اتفاق میافتاد. در حقیقت، با تشکر از میزان الکل دریافتی به 
صورت منظم، استفاده کنندگان با فعالیت بدنی یکسان نسبت به کسانی که الکل استفاده نکردند، ۱۶٪ کالری 

بیشتری در هر روز دریافت کردند، اما چاق نشدند. تحقیق دیگری بر روی رژیم غذایی زنان چاق انجام گشت که در 
آن یک گروه ۱۰٪ از میزان کالری دریافتی روزانه خود را از شراب سفید و گروه دیگر دیگر از شراب انگور استفاده 
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کردند. بعد از ۳ ماه گروهی که از شراب سفید استفاده کرده بودند در حدود ۲ پوند بیشتر از گروهی که شراب 
 نگور استفاده کرده بودند از دست دادند.

مکانیسم دقیق این کار دقیقاً معلوم نیست اما عامل احتمالی این است که مسانی که نوشیدنی های الکلی استفاده 
میکنند میتوانند اشتهای خود را نسبت به غذا کاهش دهند. با استناد به تحقیقی دیگر، ممکن است این کاهش 

 شتها مربوط به تأثیرات بر روی میزان حساسیت انسولین باشد. 

به نظر میاید که من شما را به مصرف الکل تشویق میکنم، در حالی که هدف این نیست. مصرف الکل میتواند مانع 
 ز تالش شما برای کاهش وزن شود، البته به صورت غیر مستقیم.

الکل به صورت ذاتی نمیتواند در بدن به عنوان چربی ذخیره شود. الکل مانع اکسیداسیون چربی میشود که این امر 
 بب افزایش ذخایر چربی بدن میگرددژ

TNO Nutrition and Food Research Insti“ الکل و سطح تستوستروندر یک تحقیق انجام شده توسط 
tute”، َده مرد ۳۰ تا ۴۰ گرم الکل در هر روز مصرف کردند که بعد از ۳ هفته سطح تستوسترون آن ها تا ۷٪ افت 
کرد. در تحقیقی دیگر ۹ مرد به میزان ۶۰-۷۰ گرم الکل بعد از هر بار تمیرن مصرف کردند که هیچ تأثیری بر روی 

 طح تستوسترون آن ها در ۵ ساعت پس از مصرف نداشت.

 ال چه اتفاقی میافتد اگر ما دوز مصرف را باال ببریم !؟
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دانشگاه هلسینکی “The University of Helsinki” تحقیق مشابهی را انجام داد. ۱/۵ گرم اتانول به ازای هر 
کیلوگرم از وزن بدن بر روی ۸ مرد سالم بین ۲۰-۲۶ سال. پس از گذشت ۱۰-۱۶ ساعت از شروع مصرف سطح 

تستوسترون آن ها تا ۲۳٪ افت کرد! بعالوه اینکه سطح کورتیزول آن ها تا ۳۶٪ باال رفت و ترشح هورمون رشد نیز 
به طور شدیدی سرکوب گشت.
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HIGH INTENSITY SESSIONS OR LOW ? WICH 
ONE YOU PREFER ?

تمرینات شدت باال و کوتاه مدت؛ یا 
شدت پایین و بلند مدت .. ؟



 مرینات بلند مدت و با شدت پایین تأثیرات شدیدی به رشد عضالت وارد کرده و کالری نسبتاً کمی میسوزانند.

 Laval University, East Tennessee State University,“ تحقیقاتی مانند تحقیقات انجام شده توسط
Baylor College of Medicine, and Florida State University” نشان داده اند که فعالیت های شدت 

باال و کوتاه مدت ( مانند تمرینات اینتروال ) نه تنها باعث آسیب های عضالنی کمتری نسبت که فعالیت های طوالنی 
  شدت پایین میشوند بلکه کالری و چربی بیشتری مسودانند.

 مونه ای از تمرینات اینتروال:

 ۳-۲ دقیقه انجام فعالیت های شدت پایین برای گرم گردن.

 انجام فعالیت های شدت باال و تا حد ممکن سریع، (مانند دو های ۴۰۰ متر) برای مدت ۱ دقیقه.

 ریکاوری و برگشت به حالت اولیه و انجام فعالیت های شدت پایین برای مدت ۱ دقیقه.

 تکرار این سیکا تمرینی به مدت ۲۰ - ۳۰ دقیقه.

-سرد کردن به مدت ۲-۳ دقیقه با شدن پایین۰
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WHAT THIS CHAPTER ABOUT, HAAH ?
5 NOTABLE RESEARCH.

 مبحث آزاد ....

۵ تحقیق علمی جالب ...



*دونده هایی که حرکات کششی قبل از دویدن انجام میدهند، ۵٪ کالری کمتری نسبت آن هایی که حرکات کششی 
انجام نمیدهند، میسوزانند. برخالف چیزی که مربیان به ما میگویند ، کشش قبل از دویدن مفید نیست. بر اساس 
یک تحقیق تازه به عمل آمده، نشان داد کسانی که حرکات کششی انجام نمیدهند ۳.۴٪ بیشتر از کسانی که این 

 رکات را انجام میدهند، دویدند.

*فضنوردان ۱۵٪ از حجم عضالنی ، ۳۰٪ از عملکرد عضالت خود را در طول ۶ ماه استقرار در ایستگاه فضایی 
بین املللی از دست دادند. با وجود اینکه تمرکز آن ها بر روی تمرین های هوازی بود، باز هم حجم و عملکرد 

عضالنیشان کاهش یافت. این کاهش قابل توجه در میزان آمادگی، ناسا را ترغیب کرد تا تمرینات مقاومتی را در 
ایستگاه فضایی افزایش دهد. در حال حاضر در ایستگاه فضایی بین املللی، خدمه به تردمیل، دوچرخه ثابت و 

 مچنین به دستگاه های تمرینات مقاومتی دسترسی دارند.

*افزایش ۸ درصدی در فعالیت بدنی کارمندان/کارگران و سوزاندن ۲۵ کالری بیشتر در روز های کاری که لباس 
 احت به تن دارند نسبت به روز هایی که لباس رسمی به تن دارند.
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پوشیدن لباس راحت هر روز و به مدت ۵۰ هفته ی کاری باعث میشود، ۱۲۵ کالری بیشتر در هر هفته و ۶۲۵۰ 
 الری بیشتر در سال سوزاند. تقریباً معادل ۲ پوند در سال.

 کوش دادن به موسیقی میتواند عملکرد ورزشکاران را هنگام فعالیت تا ۱۵٪ افزایش دهد.

در یک تحقیق، دونده های تردمیل در حالی که به موسیقی گوش میدادند نسبت به آن هایی که به موسیقی گوش 
 میدادند، ۱۵٪ احساس انرژی بیشتری داشته و تمایل کمتری برای پایین آمدن از دستگاه داشتند.

*در تحقیق انجام شده توسط “University of Rochester“ که میزان متابولیسم بدن تا ۶۰ ساعت ناشتا بودن ( 
چیزی نخوردن ) کاهش پیدا نخواهد کرد و پس از ۶۰ ساعت مقدار کاهِش آن، چیزی در حدود ۸٪ خواهد بود! در 
حقیقت تحقیقات ناشن دادند که حتی پس از گذشِت ۳۶-۴۸ ساعت از ناشتا بودن، میزان متابولسیم بدن افزایش 

 یدا میکند.
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