
 

 

 روش های کوچک کردن بازوها 

که در   یهنگام  ژهیباشد، به و  یتواند کار مشکل  یلجباز و سمج بدن م   یها   یاز دست دادن چرب

 از بدن متمرکز باشد.  یخاص هیناح

 ی اریشوند. بس  یشناخته م  یکاهش چرب  یاز مناطق مشکل ساز بدن برا  یکیاغلب به عنوان    بازوها

 بازو هستند.   ی اضاف  یاز دست دادن چرب   یبرا  ییاز افراد به دنبال راه ها

الغر کردن و فرم دادن به بازوها از آنها   یبرا  دیتوان   یوجود دارد که م  یمختلف  یروشها  خوشبختانه

 ی ورزش موثر برا  نیبازو و چند  کوچک کردن   یبه روش ها   میکرد  ی مقاله سع  نیا  در .دیاستفاده کن

 .میکار بپرداز  نیا

 

 نکات مهم هنگام کوچک کردن بازوها 

 بازوها  ی بردن چرب نی از ب ی مناسب برا ی ورزش ها

 بازو  فتی کوچک کردن بازوها با استفاده از ل



 

 

 جمع بندی 

 نکات مهم هنگام کوچک کردن بازوها 

 د یوزن تمرکز کن  یکاهش کل ی رو

قسمت خاص از بدن شما مانند بازوها   کیدر    یسوز  یچرب  یاست که بر رو  یکیتکن  ینقطه ا  کاهش

 متمرکز است. 

اثر دانسته   ی مطالعات آن را ب  شتر یدر صنعت تناسب اندام رواج دارد، اما ب  ی کاهش نقطه ا  اگرچه

 اند. 

باعث کاهش  ی هفته ا  12برنامه آموزش مقاومت  ک ینفر نشان داد که اتمام  104مطالعه در  کی

 ی م  ی کمتر  جه یکند نت  ی خاص تمرکز م  ی نقطه ا  ی تنها رو  ی فرد  یشود اما وقت  ی م  ی چرب  یکل

 .  ردیگ

 ییورزش ها  ،یکاهش چرب  یو به جا  دیبه کاهش وزن کل بدن بپرداز  شتریبهتر است ب  ن،یبنابرا

 . دیعضالت انجام ده   تیتقو  یبرا

 . د یکن اد یخود را ز ی افتیدر نیپروتئ زان یساخت عضالت، م ش یافزا یبرا

 ر یتوفو و پن  ر یپن  ا، یسالمون، لوب  ی باال شامل تخم مرغ، گوشت گاو، مرغ، ماه   ن یپروتئ  ی حاو  ی غذاها

 است  یمحل

 یی غذا م یبه رژ شتر یب نی دهد که افزودن پروتئ  ینشان م  ه یمجله تغذ کیمنتشر شده در   قات یتحق

 عیدر خانه هم سر  یدر حت  دیتوان  ی که م  ی معن  نیشود، به ا  می  ٪25سنتز عضالت تا    شیباعث افزا

 .دیداشته باش  ی خوش فرم تر  یو بازوها  دیبساز  ی تر  ی عضالت قو

 به حداکثر برسد.   یعضالن  ی خوش فرم ساز جیمصرف شود تا نتا  نات یبهتر است بعد از تمر  نیپروتئ



 

 

 

 د یده شیخود را افزا بریمصرف ف زانیم

بدن   ی اضاف  یتواند به شما در از دست دادن چرب  ی م  ییغذا  میبه رژ  بریف  ی چند وعده اضاف  افزودن

 کمک کند. 

معده   هیمدت زمان تخل  شیکند، که باعث افزا  ی شما حرکت م  یگوارش  ستم یدر س  یبه آرام  بریف

 .  دیکن یر یاحساس س  ی تر  یمدت طوالن  ی کند تا برا  یشود و به شما کمک م  یم

و   ی مغذ  ی از غذاها  ییبات نمونه ها غالت سبوس دار، مغزها، دانه ها و حبو  جات، یها، سبز  وهیم

 .دیسالم از آنها لذت ببر  ییغذا  م یرژ  کیاز    یبه عنوان بخش   دیتوان یهستند که م  بر یسرشار از ف

 ورزش های هوازی را فراموش نکنید 

 ز یقلب و عروق خود ن  یکه برا   دیمطمئن شو  د،یبازو راحت شو   ی ها   ی از دست چرب  د یخواه   ی اگر م

 جه ینت  نیبهتر  نیبهتر  ی متعادل و مغذ  ییغذا  میرژ   کیهمراه با    یهواز   ی. ورزش هادیوقت گذاشته ا

 به همراه دارد.  یکاهش چرب  یبرا  یرا برا



 

 

 ی هواز  یشدن عضالت الزم هستند اما ورزش ها   ی قو  یبرا  یعضله ساز و استقامت  ی ورزش ها  انجام

که   یشوند. دانشمندان کشف کرده اند که افراد  یاضافه م   ی ها  ی رفتن چرب  نی هستند که باعث از ب

 دهند یانجام م یاستقامت ی که ورزش ها یاز افراد شتریدهند دوبرابر ب یانجام م ی هواز ی ورزش ها

 دارند.  یکاهش وزن و چرب

 د یبمان دراتهیه

 قات یتحق  ی برخ  مهم است.   ار یبازو بس  ی آب در روز هنگام از دست دادن چرب  ی ادیمقدار ز  دنینوش

داده و   شیرا افزا  یریتواند احساس س  یم  ییغذا  ی آب همراه با وعده ها  دنیدهد که نوش  ینشان م

 را کاهش دهد.  ی مصرف  یمقدار کل غذا و تعداد کالر

افزا  ن ی همچن  آب به  با    سمیمتابول  ی موقت  ش یممکن است   ، مطالعه که نشان داد   کی کمک کند 

 دهد.  ی م  شافزای  ٪ 30تا    قهیدق  40-30را به مدت    سم یمتابول  زانیآب م  تر یل  ی لیم  500   دنینوش

 ، یصنعت  یها   وهیآبم   ا یشده با شکر مانند نوشابه    نیریش  ی ها   یدنینوش  یحال، حتماً به جا   نیا  با

 .دیرا انتخاب کن  ن یریش  یها  یدنینوش  ر یسا  ای  ی آب، چا

 ی تواند به سرعت باعث اضافه شدن کالر  ی و پر شکر م  ی پر کالر  ی ها  یدنینوش  ن یمنظم ا  مصرف 

 وزن کمک کند.  شیشود و با گذشت زمان به افزا  یاضاف



 

 

 

 ورزش های مناسب برای از بین بردن چربی بازوها 

 زدن وزنه 

 زدن وزنه    نیخوش فرم است. همچن  ییبازو و داشتن بازوها  یکاهش چرب  ی برا  یعال  نیتمر  کی  نیا

انجام   یعضالت هسته بدن است. برا  ت یشکم و تقو  ی بردن چرب  ن یاز ب  یموثر برا  ی از ورزش ها  یکی

 دیتوانیم  دی. اگر دمبل نداردیاز دمبل استفاده کن  دیبا  به خصوص که ما در اینجا آورده ایم  ن یتمر  نیا

 . دیوزنه استفاده کن  انآب به عنو  یها  یاز بطر

 نحوه انجام تمرین

شروع   تیموقع  نیصاف باشند. ا  دی. بازوها بادیسر بلند کن  یو آن را باال  دی ریدست بگوزنه را با دو  

تا آنجا که   دی. شما بادی و آن را پشت سر خود قرار ده   دیاوریب  نییورزش شماست. اکنون وزن را پا

. سپس دیزنن  ب یاما حواستان باشد که به خودتان آس  د یدستتان را به سمت پشت خم کن  د یتوان  یم

 ی شتریفشار ب  د، یخود را آهسته تر حرکت ده   ی . هرچه بازوهادیاوریسر خود را باال ب  ی دوباره وزنه باال

سر و   ک یاست که بازوها را نزد  نیا  ن یتمر  نیآورد. نکته مهم در انجام ا  دی خود خواه   ی به بازوها

 .دیگوش خود نگه دار



 

 

 یم  د، ینیبیم   نهییخودتان را در آ  یچون وقت  دیکن   ن یتمر  نهیآ  ی را جلو  ن یتمر  نیا  دیتوان  یم  اگر

 ی. بعد از هر ست م دیورزش را انجام ده   نیاز ا  ییتا  20ست    3  دی. بادیفرم خود را اصالح کن  دیتوان

شما کمک  بهبعد از هر هفته  نیزمان تمر شیافزا ایوزن  شی. افزادیاستراحت کن قهیدق کی دیتوان

 .دیکن   ت یتقو  ی کند تا عضالت خود را به طور موثر  یم

 

Chair Dips 

 نیا  یباشد. برا  ی م  زینه تنها بازوها، بلکه عضالت پشت ن   ی کاهش چرب  ی ورزش موثر برا  کی  نیا

 ی که رو  یز یباشد. هر چ  نیباالتر از سطح زم  یکه کم  د یرا انتخاب کن  یصندل   ایتخت    دیبا  ن یتمر

ا ی  یصندل  یبالش نرم به جا   کیاست. استفاده از    ن یتمر  نیا  یبرا  یثابت بماند انتخاب خوب  نیزم

از بالش باعث دشوارتر   ی مشکل  د،یاما اگر مجبور هست  ستیآل ن  دهیا  ی لیتخت خ ندارد. استفاده 

 شود.  ی م  نیتمر  نیشدن ا



 

 

 نیانجام تمر نحوه

 ی متر فضا  کیحدود    دی باشد. شما با  نی متر باالتر از سطح زم  یسانت  60حداقل    د یتخت با  ای  ی صندل

تخت   ای  ی . از صندلدیرا با سهولت انجام ده   نیتمر  نیتا ا  دیتخت داشته باش  ای  ی آزاد در مقابل صندل

 به اندازه عرض شانه باز باشند.  د ی. بازوها بادی آن قرار ده   یو دستان خود را رو  دیدور شو

شروع شماست.   تیموقع  ن یا  دی. باالتنه را صاف نگه داردیسه تا چهار قدم دور شو  ی صندل  ا یتخت    از

هم سطح شود. آرنج خود را خم کرده و کل بدن خود   ی صندل  ا یتا با تخت    د یخود را خم کن  ی زانوها

خود  ی . سپس به حالت عاددی را لمس کن  نی است که زم  ن یهدف ا  د، یحرکت ده   ن ی را به سمت زم

  ن یاز بهتر  یکیبدون شک    نی. ادیانجام ده   نیتمر  نیاز ا  ییتا  20ست    3هر روز    دی. شما بادیبرگرد

 بازوها است.   یکاهش چرب  یبرا  نات یتمر

 

 شنا 

 ی ورزش  لیوسا  چگونهیپک بدون ه  کسیس  جادیشکم و ا  یبرا  یینها  ناتیتمر  نیاز بهتر  یکیشنا  

بازوها و هسته بدن هم است. نوع نرمال شنا به  ی مناسب برا اریبس ن یتمر  کی نیاست. اما ا ی خاص



 

 

 ی است کم. در ابتدا به دست آوردن تعادل ممکن  دیکن  تیکند تا عضالت خود را تقو  یشما کمک م

زانو   ی رو  د، ی پنجه پا و دست انجام ده   ی حرکت شنا را رو  نکهیا  ی باشد. بهتر است ابتدا به جا   اردشو

 . دیتا مهارت الزم را کسب کن  د یو دست انجام ده 

 نیانجام تمر نحوه

ورزش عضالت   نی. ادی را انجام ده   یمعمول   یشنا  د یتوان  ی و سپس م  دیزانو شروع کن  ی با شنا  ابتدا

 د ی انجام ده   ییتا  10ست    3کند. هر روز    یممکن خوش فرم م  ی کرده و آنها را تا جا  ت یشما را تقو

 . دیکن  نموثر است، حتما آن را امتحا اریبس  یعضله ساز  نیتمر  کی  نی. اد یریرا بگ  جه ینت  نیتا بهتر

 

 لیفت بازو   عمل جراحی   کوچک کردن بازوها با استفاده از

است که با کاهش   ییبایز  ی جراح   ینامند، نوع  یم   ز ین  ی وپالستیاوقات آن را براک  ی بازو، که گاه   فت یل

 یبازوها را درمان م  ی، افتادگ   یاضاف  یبردن چرب  نیسفت و صاف شدن بافت و از ب  ،یپوست اضاف 

عواملی مانند .  دیبه نظر خواهند رس  بایشما خوش فرم و ز  یبازوها  ،یجراح  نیکند. پس از انجام ا



 

 

وزن  ممکن است بعد از کاهش    ن یپوست نقش دارند. همچن  یافتادگ  جادیهر دو در ا  ک یو ژنت  یریپ

 کند.  یمشکالت را درمان م   نیبازو ا  فت ی. لدیداشته باش  ی پوست اضاف  ادیز

 یگو کند. طول و ال  یم   جادیشما ا  ی بازوها  ریرا در ز  ییشما برش هاجراح  برای انجام این عمل،  

 دارد.   یبرداشتن پوست بستگ  زانیبرش ها به م

 یم  من یا  ه یشما را محکم کرده و با بخ  نیریز  یبافت ها   دکتر حامد قدسیبرش ها ،    جادیاز ا  بعد

( استفاده کند. پوساکشنی)ل  یبردن چرب  نیاز ب  یمکش برا  کیممکن است از تکن  نیهمچن  یکند. و

 شود.   یاستفاده م  ی نوار جراح  ای  هیبستن برش ها از بخ  یبرا

 جمع بندی 

ا  ینشان م   قات یاگرچه تحق اما استراتژ  یممکن است ب  یدهد که کاهش نقطه   ی ها  یاثر باشد، 

 .دیبازو استفاده کن  یبردن چرب ن یاز ب  یاز آنها برا  دیتوان یوجود دارد که م  یادیز

تواند در   ی م  ز یسالم ن  ی و حفظ سبک زندگ  ییغذا  م یرژ  ر ییتغ  ، یبر سرزدن به سالن بدنساز  عالوه

 ی کوچک در برنامه روزانه م  ر ییفقط چند تغ  در نتیجه انجام  بدن نقش داشته باشد.  ب یترک  م یتنظ

 . دیخود را کاهش ده  یناخواسته بازو  ی تواند منجر به کاهش وزن شود و به شما کمک کند تا چرب

نتیجه دلخواه خود نرسیدید، میتوانید از عمل جراحی به عالوه اگر پس از انجام ورزش بازهم به  

 زیبایی استفاده کنید و به بازوهای خود فرم دهید. 

 ی هاکه بر متد  هستند    ی از جراحان با تجربه و حاذق چاق  یکیخورسند    یحامد قدس  دیدکتر س

عضو   شانید. ادارنتسلط    شرفتهیپ  یمعده، حلقه معده و الپاراسکوپ  ویمانند اسل  ی چاق  ی مختلف جراح

را درمان کرده   یادیز  ار یبس  مارانیهستند و تا کنون ب  IFSO  ی جراحان چاق  یالملل  نیانجمن ب

 تیساموجود در    یارتباط  یراه ها   قیطراز    دیتوان  یم  شتریجهت مشاوره و کسب اطالعات ب  اند. 

 .دییاقدام نما
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