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 جمع بندی

 شکم یچرب

شده در  رهیذخ یشکم، چرب یدهد. چرب یرا آزار م یاریاست که بس یشکم مشکل یچرب

 ریشما تأث یتواند بر سالمت یاز حد شکم م شیب یاطراف شکم، پهلو و کمر شما است. چرب

مانند قند خون باال ، کلسترول باال ، فشار  یجد یها یماریب یبگذارد و  منجر به برخ یمنف

 یشکم مهم است. برا یها یآب کردن چرب،  نیشود. بنابرا یقلب یماریب نیخون باال و چند

 یرا که م یفقط مقدار کالر ای دیخود را محدود کن یافتیدر یکالر دیشکم ، با یکاهش چرب

خود  یافتیدر یکالر زانیم دیمنظور ، با نیا ی. برادی، مصرف کن دیروزانه بسوزان دیتوان

 میرژ کی،  نی. همچندیبسوزان یشتریب یتا کالر دیرا کنترل و به طور منظم  ورزش کن

 شکم موثر باشد. یها یچرب عیآب کردن سر یتواند برا یسالم و متعادل م ییغذا

 

مناطق بدن دشوارتر است.احتماالً خودتان هم  ریشکم نسبت به سا یها یبردن چرب نیاز ب

است که  ییجا نیقسمت باالتنه اول ،یالغر یها میکه هنگام گرفتن رژ دیمتوجه شده ا



شکم  یثابت مانده است. جمع شدن چرب شیشکم کم و ب یکه چرب یشود در حال یکوچک م

 دادن آن فوق العاده دشوار است. تفوق العاده آسان است و از دس

 عضالت شکم

 این عضالت عبارتند از:شکم از چهار عضله بزرگ تشکیل شده است 

 در جلوی شکم قرار دارد. : این عضلهعضله راست شکمی 

  این عضالت در دوطرف عضله راست شکمی قرار دارد. خارجیعضالت مایل :

بیشترین میزان چاقی شکم مربوط به جمع شدن چربی روی عضالت مایل خارجی و 

 می چرخانند.تنه را  راست شکمی هستند. عضالت مایل خارجی

 و در قسمت عضالت مایل خارجی در دو طرف  : این عضالتعضالت مایل داخلی

اندام هایی که در حفره شکمی قرار  ده اند. این عضالت از شواقع  شکم عمیق تر

 دارند حمایت می کنند.

 ورزش های مناسب برای کوچک کردن شکم

 . کرانچ1

 نیتنوع ا لیدل نیو به هم -شکم است  یها یآب شدن چرب یبرا نیتمر نیمسلماً کرانچ بهتر

 است.  ادیحرکت ز

 انجام دادن: نحوه

. دیقرار ده نیزم ی، زانوها را خم کرده و پاها را رو دیتشک صاف دراز بکش یرو -

درجه بلند  90 هیبا زاو نیپاها را از زم دیتوان یم د،یحس کن یشتریفشار ب دیخواه ی)اگر م

 .(دیکن

 .دینگه دار بیبه حالت صل نهیس یآنها را رو ایدست ها را پشت سر خود قرار داده ، -

، نفس خود را  دیکن یبلند م نیکه باالتنه خود را از زم یو در حال دیبکش قینفس عم -

 .دیده رونیب

ست آن را تکرار  3-2 ی، و برا دیاستراحت کن هیثان 60. دیحرکت را انجام ده نیده بار ا -

 .دیکن



 

 درجه 90 کی. فشار استات2

هستند و  نیتمر یشما در ابتدا یکردن هسته اصل داریب یبرا یعال یراه کیاستات یها پرس

 عضالت شکم هستند. یمستقل برا نیتمر کی

 انجام دادن: نحوه

 .دیدرجه خم کن 90 هیو زانوها و پهلوها را در زاو دیدراز بکش -

 .دیده قرارران  یبازوها را دراز کرده و هر دو کف دست را در باال -

، کمرتان را به  دیبازدم ، شکم شکم خود را منقبض کن نی، و در ح دیبکش قینفس عم -

 .دیو ران ها را به عقب فشار ده دیفشار ده نیزم

 .دیو سپس رها کن دیحالت را نگه دار نیا هیثان کی یبرا -

 .دیست تکرار کن 3-2 یو برا دیاستراحت کن هیثان 60. دیحرکت را تکرار کن نیده بار ا -



 

 . دوچرخه3

 نحوه انجام دادن:

)مثل  دیپشت سر خود نگه دار ایو دستان خود را در دو طرف  دیدراز بکش نیزم یرو -

 حرکت کرانچ(.

 .دیبلند کرده و از زانو خم کن نیخود را از زم یهر دو پا -

 کینزد نهیراست خود را به س یزانو د،یچپ خود را ثابت نگه داشته ا یکه پا یدر حال -

 .دیکن

 .دیمخالف اجرا کن یکار را با پا نیهم -

 رکاب زدن دوچرخه باشد. هیشب دیحرکت با -

 .دیو دوباره تکرار کن دیاستراحت کن قهیدق کی،  دیبار تکرار کن 20 -



 

 . بلند کردن پا4

 شکم باشد. یبرا یحرکت کل نیاز کرانچ ، بلند کردن پا ممکن است موثرتر ریغ

 انجام دادن: نحوه

به سمت  می، پاها را مستق دیقرار ده نیزم یو پشت خود را صاف بر رو دیدراز بکش -

 .دیباشند، دست ها و بازوها را در کنار پهلو قرار ده رونیب

درجه نسبت به تنه  45 هیتا در زاو دی، آنها را بلند کن دیپاها را صاف و کنارهم نگه دار -

 .رندیقرار بگ

 .دیبار تکرار کن 20-10حرکت را  -



 

 مرد عنکبوتی. 5

 نحوه انجام دادن:

 .شنا قرار بگیرید و کمی سینه تان را پایین تر بیاوریدحالت  -

صورتی که زانویتان به  بهزانویتان را خم کنید ، به سمت را باال بیاورید و  تانپای راست -

 .بازوی دست راستتان نزدیک شود

 .در انجام این حرکت نباید کمرتان تکان بخورد -

 .ا پای چپ تکرار کنیدو این حرکت را ب برگردید حالت اولیهبه  -

 .بار در هر سمت( این تمرین را تکرار کنید 10مرتبه )20 -



 

 . خال شکم 6

 نحوه انجام دادن:

 .دیکن تیدست و زانو حما یبدن را رو د،یریقرار بگ نیزم یچهار دست و پا رو -

 .دیو شکم خود را شل کن دیبکش قینفس عم -

 .دیکنهنگام بازدم ، عضالت شکم خود را سفت  -

 .دیحفظ کن هیثان 15-30 یرا برا تیموقع -



 

7 .LUNGE TWIST 

 انجام دادن: نحوه

 .دیخم نگه دار ی. زانوها را کمدیو پاها را به اندازه عرض شانه از هم باز کن دیستیبا -

 نیزم یو مواز دی، آنها را با شانه ها تراز کن دیخود بلند کن یهر دو دست خود را جلو -

 .دینگه دار

 نیتا زانوها با زم دینیآن بنش یو رو دیگام بزرگ به جلو بردار کیراست خود  یبا پا -

 درجه داشته باشند. 90 هیزاو

 .دیتنه )فقط تنه و نه پاها( خود را اول به سمت راست و سپس به سمت چپ بچرخان -

 .دیحرکت را تکرار کن نیبار ا 10 -



 

 و تاب شکم چی.پ8

 انجام دادن: نحوه

ً ی)ترج دینیبنش نیزم یرو - خم  تانیکه زانوها یتشک مخصوص ورزش( درحال یرو حا

 فاصله دارند. نیمتر با زم یچند سانت تانیاست و پاها

ً یبازوها را مستق - به عقب خم  ی، کم دیخود نگه دار یو کف دست ها نهیقفسه س یجلو ما

 .دیخود را با عضالت شکم نگه دار دیکه با ییتا جا دیشو

. به دیچیبپ ی، سپس دوباره به حالت مرکز دی، مکث کن دیچانیخود را به سمت چپ بپتنه  -

 . دیو دوباره به مرکز برگرد دیچیسمت راست بپ

 .دیبار تکرار کن 10-15 -



 

 . کبرا9

 انجام دادن: نحوه

 .دیقرار ده نهیس کی، کف دست ها را نزد دیدراز بکش نیزم یرو -

 .دیکن کیشانه خود را به هم نزد یها غهیبلند کرده و ت نیو شانه ها را از زم نهیسر ، س -

حرکت  نیبار ا 10. دییایب نییوسپس بدنتان را پا دیت را نگه داریوضع نیشماره ا 3 یبرا -

 .دیرا تکرار کن



 

 . پالنک10

 است. ینیهر تمر ایشکم  نیتمر کی یجمع بند یخوب برا یاز روش ها یکی نیا

 انجام دادن: نحوه

و بازوها به  رندیشانه ها قرار بگ ریز دی. آرنج ها بادیقرار ده نیزم یساعدها را رو -

 موازات بدن قرار دارند.

 تا بدن شما ثابت بماند. دی، عضالت باسن را سفت کن دیصاف کن نیپاها را به زم -

 .دیحفظ کن هیثان 60-30 یرا برا تیوضع نی، ا دینگه دار یبدن خود را مواز نییباال و پا -



 

 جمع بندی

بهترین کار برای گرفتن نتیجه عالی از ورزش های شکم، این است که ورزش هایی که 

مناسب بدن شما هستند و روی مناطق پرچربی بدنتان تمرکز دارند را انجام دهید. تشخیص 

 یحامد قدس دیدکتر ساین ورزش ها باید با کمک یک پزشک متخصص انجام شود. 

 یم شتریو کسب اطالعات بهستند. جهت مشاوره  ییبایبا تجربه ز پزشکاناز  یکیخورسند 

 .دیینمااقدام  تیساموجود در  یارتباط یراه ها قیاز طر دیتوان
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