
 

 

 شکم   عیسر  یالغر   یبرا  ی شکم؛ نکات عال  عیسر  ی الغر  میرژ

شکم و کاهش وزن،   عی سر  یالغر  میاستفاده افراد از رژ  ی ها برا  زهیانگ  ن یاز مهم تر  ی کیمعموال  

نادرست   ییغذا  م یرژ  کی از    ی رو یاضافه در قسمت شکم و پهلو است. متاسفانه پ  ی ها   ی سوزاندن چرب

 شیبدن و افزا  ی باعث انباشته شدن چرب  یتحرک  ی چرب، نوشابه، فست فودها و ب  ی از جمله غذاها

 د،یکن  یرویکه همراه با ورزش منظم باشد پ  یسالم و اصول  هیشود. اما بالعکس، اگر از تغذ  یوزن م

 .شد  د یشکم و پهلو مواجه نخواه   یموضع  یهرگز با چاق

. دیشو  ی م  کینوروز نزد  د یازجمله ع  یی به مناسبت ها  ای  د یدار  ش ی در پ  یمهم  ی مهمان  د یکن  تصور 

 ی چرب  نیبا ا  د یتوان  ی و لباس مورد دلخواهتان را نم   د یریکه هنوز با وزن اضافه خود درگ  ی در حال

اما نگران نباشد یکن  دای دور شکم پ  ی ها  میرژعمل کرده و    یا  ه یتغذ  ی ها  هی اگر به توص  رایز  دی. 

پ  عیسر  ی الغر در  را  موفق  د، یریبگ  ش ی شکم  م  یلیخ  تتانیشانس  ا  .رود  یباال  م  نیدر   ی مقاله 

. پس در میآشنا کن شتریپهلو بشکم و  یکم کردن وزن و الغر  یبرا ییشما را با نکات طال م یخواه 

 .دیادامه مقاله با ما همراه باش

 



 

 

 دور شکم و پهلو  یریاندازه گ

 نیبه ا  از ین  ا یکه آ  دیکن  یشکم ابتدا بررس  عیسر  یالغر   م یرژ  ی برا  یاست قبل از انجام هر اقدام  بهتر

متر ساده اندازه دور کمر را مورد   کی  له یبه وس  دیمنظور  در قدم اول با  نی نه؟ به هم   ا یکار هست  

متر   یسانت  ۱۰۱مردان، عدد بدست آمده    یدور شکم برا  یری. اگر بعد از اندازه گدیقرار ده   یبررس

مبتال شده   ی شکم   یدسته از افراد به چاق  نیسانت بود، ا  ۸۹از    شتریعدد ب  ن یخانم ها ا  یبه باال و برا

برسند و به   جهیبا ورزش به نت  ،یچاق  یها  یاز انجام جراح  ش یکنند پ  یم  یسع  ی از افراداریاند. بس

 .نروند  یجراح  ی سراغ عمل ها

 شکم   عیسر  ی الغر  میرژ  یحرکت ساده برا چند 

انجام دادن ورزش هایی که روی عضالت شکم متمرکز هستند، یکی از ساده ترین راه ها برای کاهش 

 چربی های شکم و پهلوها می باشد. 

 دوچرخه 

 شکم است.  یسوز  ی و چرب ت یتقو  یورزش ها برا  نیاز موثرتر  ی کیدوچرخه  

 انجام حرکت دوچرخه  نحوه

زانوها را به سمت   د، یفشار ده   ن یو کمرتان را به زم  د یحرکت، به پشت دراز بکش  ن یانجام ا  یبرا

باالتنه خود را   د، یراست خود را صاف کن  ی . پادی بلند کن  ن یشانه را از زم  ی ها   غه یو ت  د یاوریب  نهیس

طرف   ر کار را د  نی . سپس هم دیچپ بزن  یآرنج راست خود را به سمت زانو  د،یبه سمت چپ بچرخان

 .دیمقابل تکرار کن



 

 

 

 حرکت پرنده سگ 

این حرکت تا حدودی شبیه حرکت حشره مرده است اما به عضالت شکم فشار بیشتری وارد می 

 کند.

 نحوه انجام این حرکت

چهار دست و پا روی زمین قرار بگیرید و دست راست و پای چپ خود را صاف کنید و سپس به 

بدن فشار دهید. سعی کنید در این زمان عضالت شکم را درگیر کنید. سپس پا و دست سمت داخل  

 را صاف کنید و به جای اول خود برگردانید. سپس همین حرکت را در طرف دیگر تکرار کنید. 



 

 

 

 کرانچ همراه با توپ 

 است.   ی شکم، کرانچ ساده همراه با توپ ورزش ی ورزش موثر برا  نیسوم

 حرکت نیانجام ا نحوه

با استفاده از عضالت شکم خود را   د،یو دستان خود را در پشت سر قرار ده   دیتوپ دراز بکش  یرو

 .دیبار تکرار کن  18حرکت را حدودا  نی. ادیاوریباال ب

دهد و   ی شکم را هدف قرار م  عضالت  ی . اما به خوبدیایحرکت به نظر ساده ب  ن یاست که ا  ممکن 

 کند.  یشکم را آب م   ی ها یچرب

 

 ع یالغر شدن سر  ی راهکار آسان برا چند

بهتراست در صورت امکان صرف نظر کرده، از دوچرخه   دیبرو  ییجا  نیقرار است با ماش  اگر •

 .دیاستفاده کن

 .دیده   ب یخود ترت یبعد از غذا برا  یرو  ادهیبرنامه پ  کی  دیکن  یسع •



 

 

 .دیکن  نیگزیو آسانسور، پله را جا  یاستفاده از پله برق   ی به جا  صورتی که می توانیددر   •

باید تا جای ممکن فعالیت بدنی   شکم   ع یسر  ی الغر  م یاز برنامه رژ  بهتر   یر یگ  جهینت  یبرا •

 یی دورتر نسبت به جا  ی خود را در مسافت  نیماش  خود را افزایش دهید. بنابراین سعی کنید

 ه ادیرا با پ  یمانده تا مقصد اصل  ی مسافت باق  د یکن  ی. بهتر است سعدینپارک ک  د یرو  ی که م

 .دیکن  یساده ط   یرو

با کودکانتان هم   ی باز  ی حت  ا یو    عت یپارک، طب  ابان، یدر خ  ی رو  ادهی مانند پ  ی ساده ا  ی کارها •

 .کمک کننده است  تانیبرنامه الغر  یبرا  اریبس

 یو چند قدم   دی بلند شو  یتاناز جا  یگاه  ، یزیبا برنامه ر  دیکن  یسع  دیدار  ز یکار پشت م  اگر •

 .دیراه برو

 شکم  عیسر  ی الغر میمهم به منظور رژ  نکات   یبررس

کلسترول بد    زانیبدن و کاهش م  یبه منظور پاکساز  یی خودفراوان در برنامه غذا  بریاز ف •

 استفاده کنید.   خون

زند و   ی بدن را به هم م  زم یاسترس مکان  رای. زدیو آرامش داشته باش  د یکن  ی استرس دور  از •

 .دیداشته باش  ن یریش  ایشور    ی به خوردن غذاها  یشتریب  ل یشود م  ی باعث م

خود حذف   ییرا از برنامه غذا   ی قند  یغذاها  ایو    ی سرخ کردن  یمصرف غذاها   د یکن  یسع •

 .دی کاهش وزن خود قرار ده   میبخارپز را در رژ  یحت   ا یآب پز و    ی آن غذاها  ی . به جادیکن

کاهش وزنتان   یی در برنامه غذا  یکم، نقش اساس  یکالر  لیبه دل  یها و سبز  وهیم  مصرف •

 .دارد  ییباال  ار یبس  نی تامیو و  بریف   ،یدسته از مواد مغذ   نیا  ن یخواهد داشت. همچن

هورمون استرس را در   دن،یبه اندازه نخواب  رای. زدیکرده و خوب بخواب  م یخوابتان را تنظ  حتما  •

 ک، یک  جات،ینیری مانند ش  یه سمت خوردن مواد چاق کننده ادر نتیجه بکرده و    ادتریبدن ز

 .دیرو  یم   رهینوشابه و غ  پس،یچ

را . چون نمک آب را در بدن نگه داشته و شکم دیشور را کاهش ده  ینمک و غذاها  مصرف •

 .کند  یدچار نفخ م 



 

 

مضر را در بدن اضافه   ی ها   ی که دارد، کالر   ی ادی. الکل به خاطر قند زدیزیپره مصرف الکل ب  از •

 .کند  یم

 .دی ریگ  ی م  یمطلوب تر   جهی نت  دیبجو  آن را  و خوب   دی روغذا بخ  یبه آهستگ   اگر •

 .دیآب در روز را فراموش نکن  وانیل  ۸  خوردن •

روزانه، و شنا و   یرو  ادهی پ  ،یمانند طناب زدن، دوچرخه سوار  یساده ا  ییورزش ها  انجام •

 .دیداشته باش  تانیرا در برنامه ورزش  رهیغ

 جمع بندی 

با   میدواریشکم هستند. ام  ع یسر  یالغر   م یرژ  یاقدامات برا  ن یمقاله، از بهتر  ن یذکر شده در ا  نکات

 .دیرا بدست آور  جینتا  ن یآنها بهتر  یریبکارگ

یکی از بهترین جراحان چاقی در تهران هستند که به متد های مختلف جراحی دکتر حامد قدسی  

چاقی مانند اسلیو معده، پای پس معده، مینی بای پس معده و... مسلط هستند. در صورتی که به 

چاقی مفرط مبتال هستید و قصد دنبال کردن یک سبک زندگی سالم و کاهش وزن را دارید، برای 

 سمت نوبت دهی سایت اقدام کنید. مشاوره می توانید از ق
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