
 

 سوز پهلوها   یچرب یورزش ها 

دنبال   ایآ  د؟یا  دهینرس  یا  جهیاما به نت  دیپهلو تالش کرده ا  یها  یبردن چرب  نیاز ب  یشما هم برا  ایآ

پهلو را به سرعت و به   ی ها  یتواند به شما کمک کند تا چرب  یم   یناتیکه چه نوع تمر  دیهست  نیا

بدن   درهستند که    ییها  یچرب  نیاز اول  یکیپهلو    یها  یچرب  یبه طور کل  د؟یطور موثر حذف کن

 شوند.   یهستند که حذف م ییها یچرب ن یشوند و آخر  ی ظاهر م

از   عتریبه شما کمک کنند سر  توانندیوجود دارند که م  یفوق العاده ساده ا  نات یتمر  دیدانست  یم  ایآ

 ی ها  یچگونه با ورزش چرب  دیدان  ینم  د؟یپهلو خالص شو  یها  یاز شر چرب  دیکرد  یآنچه فکر م

کرده   نیشما دستچ  یرا که برا  ی ناتیو تمر  دیمقاله را بخوان  نیا  د یپس حتما با  د؟ یپهلو را کاهش ده 

 .دیرا امتحان کن  میا

 



 

 پهلوها ورزش موثر برای چربی سوزی  

 حالت مثلث  .1

کند. از   ی پهلو کمک م  ی ها   یاست که به شما در کاهش چرب  یو تاب اساس  چی پ  کی  نیتمر  نیا

 ی به آن حرکت مثلث م  د، یایمثلث در م  کیحرکت بدن شما به شکل    نیکه در زمان انجام ا  ییآنجا

 .  ندیگو

 حرکت نیانجام ا نحوه

. حاال بازوها را از دو طرف دیرا از هم جدا کن  تانیو هر دو پا  دیستیبا  دیحرکت با  نیمنظور انجام ا  به

خود را با   ی به پهلو خم کرده و انگشت شست پا  یو بدن را به آرام  دیبکش  یق ی. نفس عم دیدراز کن

 د یشو  طمئنشود. م  دهیدر هوا باشد و به سمت باال کش   دی. دست راست شما بادیدست چپ لمس کن

هستند. گردن خود را به سمت چپ نگه   میخط مستق  کیچپ و راست شما به شکل    یکه بازو

 .دیتکرار کن  گر یحرکت را در سمت د  نیو ا  دیبرگرد  یبه حالت عاد  ی. به آرامدیدار

 



 

 پالنک پهلو   ره یدا .2

عضالت   یدهد و حت  یعضالت مورب، عضالت پهلو و عضالت شکم را هدف قرار م   پالنک پهلو  رهیدا

 کند.  یباسن را خوش فرم م

 حرکت نینحوه انجام ا

خود را   ی پا  یی. قسمت باالدیاوریب  نییپا  ن یبه زم  کیو زانو را نزد  دیریحالت پالنک پهلو قرار بگ  به

 داشته باشد.   میو مستق  یتا حالت افق  دیبلند کن

 .دی بزرگ کن  ی ها  رهیدا  دنیبا آن پا شروع به کش   حاال 

و سپس آن  د یساعت بکش ی در خالف جهت عقربه ها 20ساعت و   ی در جهت عقربه ها رهیدا 20

 .دیتکرار کن   گر یرا در سمت د

 

 پری دریایی  .3

بردن  ن یاز ب یبرا جهیکند. در نت یعضالت پهلو تمرکز م ی به طور خاص بر رو التسیحرکت پ نیا

 کند.   ی کمر را آب م  یها  ی است و چرب  دیمف   اریپهلو بس  ی ها یچرب



 

 حرکت نیانجام دادن ا نحوه

 . دیهم قرار ده  ی و آنها را رو  دیو پاها را صاف کن  دیبکش  دراز

کنار هم  دیحتما با یول  د یقرار ده  ی خود را به صورت ضربدر ی پاها دیتون ی م د یراحت تر هست اگر

 باشند.   دهیچسب

 .دیاریکمر خود فشار ن  ی و رو  د یریلگن و عضالت باسن قرار بگ  ی تا رو  دی جلو نگه دار  ی را کم   پاها 

 .دی اوریب  نیی و پا  دیباال ببر  دیتوان  ی را تا آنجا که م  پاها 

 .دیحرکت را انجام ده  نیتکرار ا  15

 

 ی روس  چیپ .4

 ه یبا زاو  د یتنه شما با  می . ندیبگذار  ن یزم  یو زانوها را خم کرده و پاها را رو   د ینیباسن خود بنش  یرو

حرکت سخت تر شود، با هر دو دست دمبل   دیبه عقب خم شود. اگر دوست دار   نی از کف زم  45

ت، تنه یوضع  نی. در ادی باسن حفظ کن  ی و تعادل خود را رو  د یبلند کن  نی . پاها را از زمدینگه دار



 

. سپس، به سمت دیو در کنار بدن خود بزن  نیو دمبل خود را به زم  دیچانی خود را به سمت راست بپ

 . دیبار تکرار کن  20حدود  یکار را برا  نی. ادی و وزنه را به سمت چپ بدن خود بزن  دیچیچپ بپ

 

 بلند کردن پهلو در حالت پالنک پهلو .5

 است.  د یمف  اریخوش فرم کردن عضالت پهلو بس یحرکت برا  نیا

 حرکت نیانجام ا نحوه

و پاها و باسن خود را   دی ریاست در حالت پالنک پهلو قرار بگ  نی زم  یرو  تان یکه آرنج ها  ی در حال

 ر یخط راست باشد و عضالت شکم خود را درگ  کیبدنتان در    دیکن  ی. سعدی قرار ده   ن یزم  یرو

 ار کار را تکر  نیو ا  دیاوریب  نییو سپس پا  دیخود را بلند کن  ینییتنه پا  مین  د یکن  یحاال سع  د،یکن

 .دی بار در سمت چپ خود انجام ده   15بار در سمت راست و سپس    15حرکت را    نی. ادیکن



 

 

6. Piked Elbow Twist  

Piked Elbow Twist  پهلو همراه با هدف قرار   یها   یبردن چرب  نیاز ب  یورزش موثر برا  کی

 دادن عضالت مورب شکم است.

 حرکت نیه انجام دادن اونح

 .دیو پاها را صاف و دست ها را دراز کن  دیبکش  دراز

بلند شود و   نیکه تنه از زم  ییتا جا  دیپاها و دستان راست خود را در حالت نشسته بلند کن  اکنون

 . دیباسن حفظ کن  ی تعادل خود را رو

برا  اگر سپس آن   دیخم کن  یزانوها را کم   دیتوان  یدشوار است، م  اریشما بس  یصاف کردن پاها 

 . دیرا حفظ کن  تیموقع

 ن یراست خود را خم کرده و آرنج راست را به زم  دست  د، یتنه خود را به سمت راست بچرخان  اکنون

 . دیبزن



 

را ادامه   ن یتمر  ن یطور متناوب ا  به .بزنید  ن یو آرنج چپ خود را به زم  دی سمت چپ خود بپرخ  به

 .دی بار تکرار کن  20و    دیده 

 

 لمس انگشت شست .7

زمان از   نیکند در کمتر  ی حال موثر که به شما کمک م  ن یساده و در ع  اریورزش نشسته بس  کی

و   د یچپ خود را به سمت داخل جمع کن ی و پا  دی نی. فقط بنشدیپهلو خالص شو  ی ها یدست چرب

راست خود را   ی. اکنون با استفاده از دست راست انگشت پادیراست را به سمت جلو دراز کن  یپا

 نی. ادیحرکت را تکرار کن نیبار ا  4-3و    د یحفظ کن ه یثان  10 یرا حداقل برا  ت ی. موقعدیلمس کن

 کند.  ی شکم کمک م ی عضالت کنار  نی به کشش عضالت پهلو و همچن



 

 

 کرانچ پهلو  .8

کند.   ی پهاو کمک م  یها   یدهد و به کاهش تمام چرب  یکرانچ پهلو عضالت مورب را هدف قرار م

 دهد.   یهدف قرار م   ز یباالتنه را ن  ی شکم بلکه چرب  ریز  ی ها یحرکت نه تنها چرب  نیا

 حرکت نیانجام دادن ا نحوه

 . ندیدرآ  یکه پاها به حالت افق  یتا زمان دیخم شده بلند کن  یو پاها را با زانو  دیپشت دراز بکش  به

 .دیچپ خود را پشت سر قرار داده و دست راست خود را ازپهلو صاف کن   دست

آرنج سمت چپ را به  د یکن یسمت چپ تنه را بلند کرده و سع د، یفشار ده  نی زم ی بازو را رو حاال 

 .د یراست خود برسان  یزانو

 یگر هم به همین صورت انجام دهید. و در سمت د  دیرار انجام ده تک  10



 

 

 ستاره دریایی  .9

پهلو   ی ها  ی کاهش چرب  ی برا  یحرکت عال   کیاز حرکت پالنک پهلو است که    ی نوع  ییایستاره در

 است.

 این حرکتانجام  نحوه

 . دیو تعادل خود را حفظ کن  دیریپالنک پهلو قرار بگ  ت یوضع  در

و دست خود   د یقرار ده   گر ید  ی پا   ی پا را بر رو  کی  د، یکرد  دای تعادل خود را پ  ی که به درست  یهنگام 

 . دیرا به هوا بلند کن

انگشت شست خود را با دست   د یکن  ی . در همان زمان، سعدی پا را از باال بلند کرده و صاف کن   اکنون

 . دیبرگرد  هیاول  تیو سپس به موقع  د یلمس کن

 . دیتکرار کن  گریو سپس در سمت د  دیحرکت را انجام ده  نیا  15



 

 

 هیزم شکن .10

و پاها را به اندازه عرض باسن باز   دیستی. بادیحرکت از دمبل استفاده کن  نیانجام ا  ی بهتر است برا

. کار را با نگه داشتن وزنه در هر دو دست باال و کنار شانه دیچپ بگذار  ی پا  ی و وزن بدن را رو  دیکن

و زانوها   اها پ  د ی. اجازه ده دیاوریو بدن را به سمت راست، ب  د ی. سپس چرخش کندی شروع کنچپ  

. سپس دیتکرار کن  20  یو برا  دیاوریچرخش داشته باشند سپس دوباره وزنه را تا شانه چپ باال ب

 . دیانجام ده   گریحرکت را در سمت د  نیا



 

 

 جمع بندی 

کار شما را برای داشتن یک کمر   پهلو متمرکز هستند واکثر این تمرینات کامال روی چربی های  

باریک و بدون چربی آسان می کنند. خوبی این ورزش ها این است که در سطح افراد مبتدی هم 

می باشند. بنابراین اگر تا به حال به طور حرفه ای ورزش نکرده اید، می توانید از این ورزش ها 

راه با ورزش از یک رژیم سالم هم استفاده کنید. اگر مدت استفاده کنید. نکته مهم این است که هم 

ها است که از رژیم و ورزش استفاده می کنید اما به نتیجه دلخواه خود نمی رسید، می توانید از 

همچنین در صورتی که اضافه وزن   گزینه های دیگر مثل جراحی چاقی برای الغری استفاده کنید.

چربی ناحیه شکم و پهلو دارید جراحی های پیکر تراشی و ابدومینوپالستی که زیادی ندارید و تنها 

 وب می شوند بهترین انتخاب برای شما هستند.عمل های کاهش سایز محس

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

 شرفته یپ  یپس معده و الپاراسکوپ  ی پس معده، با  ی با   ی نیمعده، م  ویمانند اسل  ی چاق  ی مختلف جراح

 یشان نیز عمل های ابدومینوپالستی و پیکرتراشی انجام شده توسط امچنین تعداد و ه دارندتسلط 



 

 ماران یبهستند و تا کنون    IFSO  یجراحان چاق  یالملل  نیعضو انجمن ب  شانی. اقابل تامل است

 ی راه ها  ق یطراز    دیتوان  ی م  شتر یجهت مشاوره و کسب اطالعات ب  را درمان کرده اند.  ی ادیز  اریبس

 .دییاقدام نما تیساموجود در    یارتباط
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