
آشنایی با 6 تمرین برای باال بردن سوخت وساز بدن در خانه

یک قدم به سوی افزایش متابولیسم 

ورزش های مناسب
به گفته سازمان جهانی بهداشت، در سال نزدیک به 2/8 میلیون نفر به علت چاقی مفرط 
جان خود را از دست می دهند و حدود 35/8 میلیون نفر )2/3درصد جمعیت جهان( در 
سال به علت چاقی مفرط دچار ناتوانی می شوند. البته چاقی را می توان با شیوه زندگی 
سالم؛ یعنی فعالیت بدنی و رژیم غذایی مناسب به راحتی رفع کرد بنابراین سعی کنید 
حداقل روزی 10 تا 15 دقیقه پیاده روی داشته باشید. پس از مدتی که عادت کردید، 
عالوه بر پیاده روی روزانه حداقل 3 روز در هفته ورزش های هوازی را به مدت20 تا 
30 دقیقه انجام دهید. البته هر شکلی از تمرین هوازی، از راه رفتن گرفته تا دو سرعت، 

شنا و دوچرخه سواری را ترجیح می دهید، انتخاب کنید. 

عادت های افزایش دهنده متابولیسم
 نوشیدن آب فراوان: نوشیدن آب به میزان الزم، باعث می شود آبی که در بدنتان به دلیل 
وجود نمک جمع شده به آسانی خارج شود و نفخ شکمتان از بین برود. همچنین بدنتان 
برای سوزاندن کالری به آب نیاز دارد. حتی اگر به میزان معمولی آب می نوشید، ممکن است 
متابولیسم تان کاهش پیدا کند. نتایج تحقیقات نشان داده بین افراد بالغ، آنهایی که روزانه 8 
لیوان آب یا بیشتر می نوشند، نسبت به افرادی که 4 لیوان آب در روز مصرف می کنند، کالری 

بیشتری می سوزانند. 
 مصرف غذاهای تند: غذاهای تند، ترکیباتی دارند که باعث افزایش متابولیسم بدن می شوند. 
اضافه کردن یک قاشق غذاخوری فلفل سبز یا فلفل قرمز خردشده هنگام پختن غذا، میزان 

متابولیسم را افزایش می دهد اما تاثیر آن موقت خواهد بود. اگر به طور مرتب غذاهای تند 
میل کنید، نتایج مثبت افزایش پیدا خواهد کرد. در این بین، توجه داشته باشید زیاده روی در 

استفاده از فلفل مضر است و در برخی افراد حساسیت ایجاد می کند.
 مصرف منابع غذایی پروتئینی: بدن شما برای هضم پروتئین، نسبت به هضم چربی و  
کربوهیدرات، کالری بیشتری می سوزاند. از این رو، جایگزین کردن بخشی از کربوهیدرات ها 

با منابع غذایی پروتئینی، متابولیسم بدن را افزایش می دهد.
 دویدن حدود 2 کیلومتر در روز: دکتر دیانا تیلور از دانشگاه کالیفرنیا، ایالت سانفرانسیسکو 
معتقد است ورزش های سنگین، فشار و تنش فراوانی بر بدن وارد می کنند اما نرمش مالیم 

مثل یوگا و پیاده روی به آب شدن چربی ها سرعت می دهد.

تمرین پنجم
بایستید. سپس به صورت 
درجا مستقیم به باال بپرید، 
به گونه ای که زانوها به شکم 
نزدیک شود و پس از فرود 
تکرار  را  تمرین  بالفاصله 
مرتبه   10 را  تمرین  کنید. 
انجام دهید و 3 دوره تکرار 
کنید. استراحت بین هر دوره 

باید 15 ثانیه باشد.

تمرین چهارم
روی زمین دراز بکشید. دست هایتان را در طرفین 
بدن بگذارید، پاها را جفت کنید و پاشنه ها را روی 
زمین قرار دهید. با فشار دادن کف دست به زمین 
به آرامی پاشنه پاها را از زمین جدا کنید و تا زاویه 
90 درجه مشابه تصویر باال بیاورید. 10 بار تمرین 
را تکرار کنید، 15 ثانیه استراحت کرده و 3 مرتبه 

آن را تکرار کنید.

تمرین ششم
در وضعیت شنا قرار بگیرید. یک زانو را به سمت شکمتان نزدیک کنید، به حالت اول برگردانید و 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 

باشد. تمرین را 3 مرتبه و هر مرتبه 30 ثانیه انجام دهید. استراحت بین هر مرتبه تمرین باید 15 ثانیه باشد.

تمرین سوم
به شکم روی زمین قرار بگیرید و مشابه تصویر 40 ثانیه وضعیت را حفظ کنید. نهایتا، 10 ثانیه استراحت کرده و 5 

مرتبه آن را تکرار کنید.

تمرین اول

به صورت طاقباز دراز بکشید. 
دست هایتان را پشت گوش قرار 
دهید و پاهایتان را باال بیاورید. 
پاها را مانند حرکت پدال زدن 
دوچرخه جلو و عقب کنید و 
به صورت متوالی آرنج و زانوی 
مخالف تان را به یکدیگر نزدیک 
کنید. تمرین را به مدت 30 ثانیه 
انجام دهید، 20 ثانیه استراحت 
را  آن  دیگر  مرتبه   4 و  کرده 

تکرار کنید.

تمرین دوم

روی زمین دراز بکشید. پاهایتان 
را به صورت 90 درجه در هوا 
معلق نگه دارید و تنه تان را به 
باال  درجه   45 زاویه  تا  آرامی 
بیاورید. تمرین را 30 ثانیه انجام 
دهید، 15 ثانیه استراحت کرده 
سپس 3 مرتبه آن را تکرار کنید.

اضافه وزن یکی از دغدغه های بزرگ جوامع امروزی است. اگر نمی توانید لباس های دلخواه تان را بپوشید، از اندام 
خود احساس خوبی ندارید و افکار مختلف ذهنتان را درگیر می کند، همه این مشکالت فقط با یک فرمول ساده  حل 

می شود و آن این است که میزان کالری مصرفی تان باید بیشتر از میزان کالری دریافتی تان شود. 
زمانی که شما تحرک کافی ندارید و مواد غذایی مصرف می کنید، حجم زیادی از کالری وارد بدنتان می شود، 
انباشته شده در بدن مصرف شوند  تا کالری های  ببرید  باال  بدنتان را  باید سوخت وساز )متابولیسم(  به عبارت دیگر،  در حالی که آن را نمی سوزانید. 

و به اندام ایده آل تان برسید. 
ما نیز در صفحه »تناسب اندام« این شماره تمرین هایی را انتخاب کرده ایم که بتوانید به راحتی در منزل انجام داده و با تکرارشان متابولیسم بدنتان را افزایش دهید.

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی

11ورزشوتناسباندام شماره هفتصدوهشت سی ویک فروردین نودوهشت

یادتان باشدکه...

 قبل از شروع هرگونه فعالیت بدنی با پزشکتان مشورت کنید.

 مدت تمرین هوازی بیش از 30 دقیقه نشود. 

 قبل از شروع برنامه ورزشی تان 5 دقیقه دو نرم انجام دهید. 

 پیاده روی سریع برای شروع مناسب تر است. 

 هر وقت خواستید می توانید آب بنوشید. 

ورزش های  جزو  دو  و  شنا  دوچرخه سواری،  مانند   ورزش هایی 

مناسب برای افزایش سوخت وساز بدن هستند. 


