
6 تمرین ورزشی برای رفع چاقی

تمرین های چربی سوز 

مکانیسم چاقی
سلول های چربی در بدن وجود دارند. انرژی در بدن چه از کربوهیدرات ها باشد، 
چه چربی ها، در سلول های چربی ذخیره خواهد شد. هر چقدر چربی بیشتری در 
سلول ها ذخیره شود، تراکم آن بیشتر شده و منجر به اضافه وزن در بدن می شود. 
در بدن انسان فرایندهای بیولوژیکی توسط هورمون ها کنترل می شود. دو هورمون 
لپتین )هورمون سیری( و گرلین )هورمون گرسنگی( می توانند شما را چاق یا الغر 
کنند. لپتین هورمونی است که توسط سلول های چربی ترشح می شود و موجب 
کاهش اشتها خواهد شد و فرد احساس سیری خواهد کرد.  هورمون گرلین نیز 
توسط سلول های بخش درون ریز لوزالمعده ترشح می شود و منجر به افزایش 
اشتها یا به عبارت دیگر گرسنگی خواهد شد. این هورمون ها در بعضی افراد دچار 
اختالل می شوند و با اینکه شما به تازگی وعده غذایی خورده اید، احساس گرسنگی 
می کنید و دوباره غذا می خورید. همین مساله  زمینه چاقی را فراهم می کند.  البته 
چاقی علت های مختلفی دارد که شایع ترین آن عبارتند از استعداد ژنتیکی، شیوه 
زندگی غلط، کم تحرکی، اعتیاد غذایی، مصرف داروهای خاص، مقاومت به لپتین، 

داشتن رژیم غذایی پرکالری، استرس و...

چربی سوزی فرایند 
نحوه کاهش چربی را می توان مانند الیه های پیاز در نظر گرفت! باید با تناسب از کل بدن به 
ترتیب به صورت الیه ای چربی سوزی کرد. چربی سوزی موضعی دیدگاهی غلط است. فرایند 
چربی سوزی از فردی به فرد دیگر متفاوت است و نمی توان از یک قاعده کلی پیروی کرد. 
برای مثال، عده ای می گویند اولین نقطه ای که شروع به افزایش چربی کرده )برای مثال شکم( 
دیرتر از سایر نقاط از بین رفته و به جای کاهش چربی شکمی، صورت الغر شده است. این 
موضوع طبیعی است. همان طور که اشاره کردیم هر فرد نسبت به دیگری متفاوت است و باید 
از روش های گوناگونی برای کاهش بافت های چربی استفاده کند. حتما ضرب المثل »قطره قطره 
جمع گردد، وانگهی دریا شود« را شنیده اید. مثل را برای صرفه جویی کردن به کار می برند؛ کسی 
که قناعت کند، قطره قطره بر مالش افزوده شود. این مثل اثر مرکب را به زیبایی نشان می دهد 
و می توان آن برای چاقی و کاهش وزن نیز به کار برد. شما هرگز با دو عدد شیرینی خامه ای، 
یک پیتزای بزرگ و... یک شبه یا در طول یک هفته چاق نمی شوید! بلکه با همین هر هفته یک 
عدد شیرینی در طول 2 تا 5 سال چاق می شوید. برای کاهش وزن نیز باید همین روند را طی 
کنید. شما یک شبه الغر نمی شوید، بلکه اثر مرکب را باید پیاده کنید. به عبارت دیگر، شیوه 
زندگی سالم را شروع کنید که شامل تحرک و ورزش مستمر و رعایت رژیم غذایی سالم است. 

تمرین اول
اولین تمرین را با روحیه جنگنده شروع کنید. به 
همین دلیل باید به صورت شادو بوکس یا همان 
مشت چپ و راست به حریف فرضی بزنید. 
فرض کنید، حریف شما همان چاقی و مشکالت 
آن است که می خواهید آنها را از پا دربیاورید.

 تمرین سوم
در حالت شنا قرار بگیرید. پاهایتان ابتدا جفت باشد و  به سرعت، آنها را از یکدیگر باز کنید. توجه داشته باشید دست ها و 

تنه ثابت هستند و فقط پاها به صورت پیاپی باز و بسته شوند. این تمرین را 20 ثانیه انجام دهید.

تمرین پنجم
روی صندلی یا مبل بنشینید. مشابه تصویر پاها را جفت کنید و به آرامی باال و پایین ببرید.

 تمرین دوم
بایستید و سپس به صورت درجا مستقیم به باال 
بپرید، به گونه ای که زانوها به شکم نزدیک شوند. 
البته پس از فرود بالفاصله تمرین را تکرار کنید.

تمرین چهارم
روی  زمین دراز بکشید، دست ها کنار بدن روی  زمین باشند. سر را از  زمین جدا کنید. پاها را نیز از  زمین جدا کنید و مشابه 

تصویر به صورت قیچی باال و پایین ببرید.

تمرین ششم
در وضعیت شنا قرار بگیرید. یک زانو را به سمت شکم نزدیک کنید و به حالت اول برگردانید. بالفاصله زانوی بعدی را باال 

بیاورید. این تمرین باید به صورت متوالی و با سرعت نسبتا باال انجام شود. توجه داشته باشید دست و تنه تان ثابت باشند.

امروزه چاقی مشکل اساسی محسوب می شود که دنیا را دربرگرفته و آثار منفی بر جامعه و زندگی شخصی به جا می گذارد. چاقی می تواند 
موجب کاهش سالمت جسمی و ذهنی فرد شود و درنهایت بر کیفیت سطح زندگی او تاثیر منفی می گذارد. مبارزه با چاقی یکی از 

اولویت های اصلی سازمان جهانی بهداشت است. در کل، چاقی وضعیتی است که بافت چربی بیش از حد طبیعی در بدن فرد انباشته می شود 
و این مقدار اضافه می تواند سالمت او را تحت تاثیر قرار دهد. چاقی دالیل متنوعی دارد اما مهم ترین آن تمایل بدن برای ذخیره انرژی به صورت 

چربی است. در صفحه »تناسب اندام« این شماره به تمرین هایی پرداخته ایم که تکرار در انجام آنها موجب کاهش بافت چربی در بدن می شود. 

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی

برنامه تمرینی
همیشه باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که هر برنامه ای 
باید متناسب با شخص طراحی و تنظیم شود تا نتیجه مطلوب به 
دست بیاید. فقط با مراجعه به متخصصان مربوط )که در بحث 
تناسب اندام علوم ورزشی است( می توان به هدف خود رسید. 
نمونه ای از این برنامه ها شامل تمرین هایی است که در ادامه 
آموزش داده ایم. تمرین شماره1 را به مدت 30 ثانیه انجام دهید 
سپس بدون استراحت تمرین شماره 2 را تا آخر انجام دهید. 
به همین ترتیب و بدون استراحت هر تمرین را 30 ثانیه انجام 
دهید. با اتمام تمرین ششم 2 دقیقه استراحت کنید. با این کار، 
یک چرخه به اتمام می رسد، پس از استراحت 4 مرتبه دیگر 
نیز چرخه را تکرار کنید. برای 2 هفته ابتدایی 3 روز در هفته 
تمرین را انجام دهید و هفته دوم و سوم 4 روز در هفته. هفته 
چهارم و پنجم یک چرخه به چرخه های قبلی اضافه کنید و در 

هفته 5 روز آن را انجام دهید.

یادتان باشد که...

 مدت تمرین هوازی بیش از 30 دقیقه نشود.

 قبل از شروع برنامه، 5 دقیقه دو نرم انجام دهید.

 برای شروع پیاده روی سریع مناسب است.

 هر وقت خواستید، می توانید آب بنوشید.

 فعالیت های دوچرخه سواری، شنا، پیاده روی و 

دو مناسب هستند.
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