روﺷﻬﺎی ﺳﺎﻟﻢ اﻓﺰاﯾﺶ وزن
اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ وزن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻏﺒﻄﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮرﻧﺪ ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ دﭼﺎر اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و
ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭘﺮﻫﯿﺰات ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وزﻧﺸﺎن را در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﻟﻢ و ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ﯾﺎ در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﮐﻪ وزن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﺳﺨﺖ و دﺷﻮاری
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻮﺳﻂ
را ﭘﯿﺶ رو دارﻧﺪ.
اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻣﺜﻞ اﻓﺮادی ﮐﻪ دﭼﺎر ﮐﻢ
اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ورزﺷﻬﺎی دارای ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺎﻻ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺣﺠﻢ ﻋﻀﻼﺗﺸﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ و
ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻻﻏﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻓﺮادی

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ دادن وزن ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ذاﺗﯽ ﺑﻮده و
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺪﯾﺪ و ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ ﻧﺪارد؛ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮدن
ﯾﮑﺴﺮی اﺻﻮل و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﺎﯾﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﮔﺮدد.
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﮐﻤﺒﻮد وزن داﺷﺘﻦ ﻟﺰوﻣﺎ
ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .دﮐﺘﺮ ﺳﯿﻠﻮﯾﺎ اﺳﮑﺎت ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد وزن ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﯾﺪ
و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ورزش ﮐﻨﯿﺪ ،داﺷﺘﻦ
وزﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از وزن اﯾﺪه آل ﺑﺪﻧﺘﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ رود و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ وزن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ،
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را از روش درﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ از ﭼﺎﻗﯽ
ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﮑﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﻤﺎرش ﮐﺎﻟﺮی ،اﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺮ روی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا اﮔﺮﭼﻪ
ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻟﺮی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﻮب و
ﺳﺎﻟﻢ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﯾﮏ اﺻﻞ ﺿﺮورﯾﺴﺖ.

ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮاﻧﺮژی دارﯾﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺑﻮده و و دارای ارزش ﺗﻐﺬﯾﻪ
ای ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺪف اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ،
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ،ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی و ﭘﺮاﻧﺮژی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻓﺮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺪن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮم ﻋﻀﻼﻧﯽ
دﮐﺘﺮ رزﻧﺒﻠﻮم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ورزﺷﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ وزن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎﻓﯽ اﻧﺮژی و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﺬا ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺪﻧﺴﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ ﺷﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
وزﻧﺸﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺤﯿﺢ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

ﭼﮕﻮﻧﻪ وزﻧﻤﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ؟
ﻗﺴﻤﺖ اول :ﺧﻮردن ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ وزن
۱٫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن وزن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ  ۳۵۰۰ﮐﺎﻟﺮی
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن در ﺣﺎل اﺳﺘﺮاﺣﺖ)  (RMRﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ
داﺷﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ:
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  RMRﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن در ﺣﺎل اﺳﺘﺮاﺣﺖ .ﻣﯿﺰان
ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن در ﺣﺎل اﺳﺘﺮاﺣﺖ ،ﻣﯿﺰاﻧﯽ از اﻧﺮژی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺪن ﻣﺎ در ﻫﺮ روز ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ وزﻧﻤﺎن را در ﺣﺎﻟﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ
دارد .در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن را از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﯿﻔﻠﯿﻦ-
اس ﺗﯽ ﺟﺌﻮر ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ وزن ﺑﻪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ،ﻗﺪ ﺑﻪ
RMR
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و ﺳﻦ ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل وارد ﮐﻨﯿﺪ:
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  RMRدر زﻧﺎن:

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

 RMRدر ﻣﺮدان:

ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﮐﺎﻟﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺰان  RMRدر ﻃﻮل
ﯾﮏ روز ﻧﺮﻣﺎل اﻧﺮژی ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﯿﻢ ،اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ﺑﻪ اﻧﺮژی و آﻏﺎز ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ درﺳﺖ
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
۲٫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل روز در ﺑﺴﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ،
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی را ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی روزاﻧﻪ ﻣﺎن ﻣﯽ
ﺳﻮزاﻧﯿﻢ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ .در ﻣﻮرد ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻣﯿﺰان  RMRرا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
 RMRرا،
ﮐﺮدﯾﻢ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺮﯾﺲ ﺑﻨﺪﯾﮑﺖ،
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯿﺰان
ﻣﻌﺎدل ﻣﯿﺰان ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺪن)(BMR
اﻧﺮژی ﮐﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز روزاﻧﻪ ﺑﺪن را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
ﻫﺮ ﻓﺮد اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
روزاﻧﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ  BMRدر ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روزاﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺿﺮب ﺷﻮد:
ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺮﯾﺲ ﺑﻨﺪﯾﮑﺖ:
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

 BMRدر زﻧﺎن:

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

 BMRدر ﻣﺮدان:

را در ۱٫۲

اﮔﺮ ﺗﺤﺮک ﻧﺪارﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ورزش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪBMR :
ﺿﺮب ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺳﺒﮏ دارﯾﺪ) ورزش ﯾﺎ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺳﺒﮏ  ۱ﺗﺎ ۳
روز در ﻫﻔﺘﻪ( BMR :را در  ۱٫۳۷۵ﺿﺮب ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﯿﺪ) ورزش و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۳ﺗﺎ  ۵روز
در ﻫﻔﺘﻪ( BMR :را در  ۱٫۵۵ﺿﺮب ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﯿﺪ) ورزﺷﻬﺎ و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺳﺨﺖ ۶ﺗﺎ  ۷روز در
ﻫﻔﺘﻪ( BMR :را در  ۱٫۷۲۵ﺿﺮب ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﯿﺪ)ورزﺷﻬﺎ و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ و
ﮐﺎر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ( BMR :را در  ۱٫۹ﺿﺮب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﻣﺮد  ۴۸ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ  ۱۸۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻗﺪ و ۸۰
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن دارد اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ را در ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دﻫﺪ
ﻣﯿﺰان ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز ﭘﺎﯾﻪ ﯾﺎ  BMRﺑﺪﻧﺶ  ۱۷۵۱ﮐﺎﻟﺮی در روز ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺰان ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن در ﺣﺎل اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﯾﺎ  RMRﺑﺪﻧﺶ
 ۱۶۹۴ﮐﺎﻟﺮی در روز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻓﻌﺎل
ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۳ﺗﺎ  ۵روز در ﻫﻔﺘﻪ ورزش ﮐﻨﺪ ،او ﺑﺎﯾﺪ
 ۱۷۵۱ﮐﺎﻟﺮی) (BMRرا در  ۱٫۵۵ﺿﺮب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل  ۲۷۱۴ﮐﺎﻟﺮی
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد در ﻃﻮل روز ﻧﯿﺎز دارد
ﺗﺎ وزﻧﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺑﺪﻧﺘﺎن در ﻃﻮل
روز ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻟﺮی ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی ﯾﺎ
ﮐﺎﻟﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ا ﻓﺰاﯾﺶ وزن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۴۵۰ﺗﺎ  ۹۰۰ﮔﺮم در
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب
رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﮔﺮدد ﮐﻪ در اﯾﻨﺼﻮرت
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ وزن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﻫﻢ وزﻧﺘﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣﯽ آﯾﺪ.
در اﺑﺘﺪا ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﻫﺮ روز  ۵۰۰ﮐﺎﻟﺮی ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎن
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ  ۲۳۰۰ﮐﺎﻟﺮی در روز
ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﺎ وزﻧﺘﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار را
ﺑﻪ  ۲۸۰۰ﮐﺎﻟﺮی در روز اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار در ﻃﻮل ﯾﮏ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ  ۳۵۰۰ﮐﺎﻟﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﻪ اﻧﺪازه  ۴۵۰ﮔﺮم ﺷﻮد.

 ۳٫ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ  ۳وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ و  ۲ﻣﯿﺎن وﻋﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺧﻮردن ﻏﺬا ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ اﻧﺮژی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺘﻤﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ
ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻔﺼﻞ ،ﻧﺎﻫﺎر و ﺷﺎم را ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺣﺘﻤﺎ  ۲ﻣﯿﺎن وﻋﺪه
ﺿﺮورﯾﺴﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رژﯾﻢ اﻓﺰاﯾﺶ وزن را ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻐﺬی ﺷﺮوع ﮐﺮده و
ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻏﺬاﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﻓﺰودﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺎﺳﺖ ،ﻣﯿﻮه،
آﺟﯿﻞ ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﯿﻬﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزﯾﺪ.
ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ وزن ،ﻣﺼﺮف اﺳﻨﮏ ﻫﺎ و ﺗﻨﻘﻼت و
ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﻃﻮل روز روﺷﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺮژی ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ رزﻧﺒﻠﻮم ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﯾﻪ و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻮرﺟﯿﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻌﯽ
ﮐﻨﯿﺪ وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎن را ﺑﻪ  ۶وﻋﺪه در روز ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ﻃﻮری
ﺣﺪاﻗﻞ  ۳وﻋﺪه آن ) وﻋﺪه ﻫﺎی اﺻﻠﯽ( ﺣﺎوی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ،ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ،
ﮐﻪ
ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﭼﺮﺑﯿﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮏ وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪاری ﮐﺒﺎب ﺗﺮﮐﯽ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻧﺎن ﺳﺒﻮس دار ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ و ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ
اﺳﻤﻮﺗﯽ ﻣﯿﻮه ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
دﻓﻌﺎت ﺧﻮردن ﻏﺬا را زﯾﺎد ﮐﺮده و ﻏﺬاﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
و ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ ای ۲۲۰
ﺗﺎ  ۴۵۰ﮔﺮم وزن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
۴٫ﺑﺮ روی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻣﻘﻮی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮا روی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮﭼﺮب ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﮐﻨﯿﺪ .در واﻗﻊ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺎﻟﻤﯽ وزن اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد
اﮔﺮ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎن را ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻘﻮی
ﺗﺮ و ﭼﺎﺷﻨﯽ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺣﺘﻤﺎ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ :ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﯿﮏ ﻫﺎ و اﺳﻤﻮﺗﯽ ﻫﺎی ﺣﺎوی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ،
آﺑﻤﯿﻮه ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﺷﯿﺮ ﮐﺎﻣﻞ را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ و از ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ
ﻫﺎی ﮔﺎزدار ﯾﺎ رژﯾﻤﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺎن ﻫﺎی ﻣﻘﻮی و ﻏﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺎن ﮔﻨﺪم ﺳﺒﻮس دار،
ﻧﺎن ﻫﺎ:
ﺳﺒﻮس ﺟﻮ دوﺳﺮ ،ﻧﺎن ﺟﻮ ﺳﯿﺎه و ﻧﺎن ﭼﺎودار ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻐﺬی ﺗﺮ از
ﻧﺎن ﺑﺎ آرد ﺳﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﺿﺨﯿﻢ ﺑﺮش

داده و ﺑﺎ دﺳﺖ و دﻟﺒﺎزی ﮐﺮه ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ ،ﻣﺮﺑﺎ ،ﻋﺴﻞ ،ﺣﻤﺺ
ﯾﺎ ﭘﻨﯿﺮ ﺧﺎﻣﻪ ای را روی آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻟﯿﺪه و ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ای ﻧﻈﯿﺮ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ،
ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت:
ﻧﺨﻮدﻫﺎ ،ذرت ،ﻫﻮﯾﺞ ،ﮐﺪو ﺣﻠﻮاﯾﯽ و ﭼﻐﻨﺪر ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺗﯽ ﮐﻪ
آب زﯾﺎد دارﻧﺪ)ﺑﺮوﮐﻠﯽ ،ﮔﻞ ﮐﻠﻢ ،ﮐﺪو ﺳﺒﺰ ،ﻟﻮﺑﯿﺎ ﺳﺒﺰ ،ﺧﯿﺎر(
را زﯾﺎد ﻣﺼﺮف ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﻏﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻮز ،ﮔﻼﺑﯽ ،ﺳﯿﺐ ،آﻧﺎﻧﺎس و
ﻣﯿﻮه ﻫﺎ:
ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﺧﺸﮏ و ﻣﯿﻮه ﻫﺎی آﺑﺪار ﻣﺜﻞ ﭘﺮﺗﻘﺎل ،ﻫﻠﻮ ،آﻟﻮ ،ﺗﻮت
ﻫﺎ و ﻫﻨﺪواﻧﻪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﻮپ ﻫﺎ :ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻮپ ﻫﺎی ﺳﺎده  ،ﺳﻮپ ﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﺧﺎﻣﻪ
و ﺷﯿﺮ را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ادم ﯾﺎ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻣﺒﺘﻼ
ﻫﺴﺘﯿﺪ از ﺳﻮپ ﻫﺎی آﻣﺎده ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎ ﺧﻮدداری
ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺳﻮپ ﻫﺎ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه و ﺳﺪﯾﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﻤﯽ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل آﺷﭙﺰی ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
روﻏﻨﻬﺎ:
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ از روﻏﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮﯾﻦ روﻏﻨﻬﺎ،
ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻈﯿﺮ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ،روﻏﻦ ﻧﺎرﮔﯿﻞ ،روﻏﻦ
روﻏﻨﻬﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ
ﮐﻪ
ﮐﺎﻧﻮﻻ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺮه ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﻠﯽ .روﻏﻨﻬﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺳﺎﻟﻢ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش روﻏﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻈﯿﺮ روﻏﻦ ﮔﻠﺮﻧﮓ ،روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان و روﻏﻦ
اﻣﮕﺎ ۶
ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ .روﻏﻨﻬﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ روﻏﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دارای
ﭼﺮﺑﯿﻬﺎی ﺗﺮاﻧﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺜﻞ روﻏﻦ ﺟﺎﻣﺪ ﻗﻨﺎدی و روﻏﻦ داﻧﻪ
ﺳﻮﯾﺎ.
ﭘﺨﺸﯿﻨﻪ ﻫﺎ) ﻫﺮ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮه روی ﻧﺎن ﻣﺎﻟﯿﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد( :ﭘﺨﺶ ﮐﺮدن و ﻣﺎﻟﯿﺪن اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮاﻧﺮژی روی ﻧﺎن
ﺗﺴﺖ ،ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺒﻮس دار ،ﻧﺎن ﭘﯿﺘﺎ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ
ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪارﺗﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روﺷﻬﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬب اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
ـﻞ
ـﺎﻟﺮی ﺷﺎﻣـ
ـﺎی ﭘﺮﮐـ
ـﻪ ﻫـ
ـﻦ ﭘﺨﺸﯿﻨـ
ـﺪادی از ﺑﻬﺘﺮﯾـ
ـﺪ .ﺗﻌـ
روﻧـ
ﮔﻮاﮐﺎﻣﻮﻟﻪ)ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺲ ﺑﺎ آووﮐﺎدو( ،روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ،ﭘﻨﯿﺮ ﺧﺎﻣﻪ ای،
ﺣﻤﺺ ،ﮐﺮه ،ﮐﺮده ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ ،ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﭘﻨﯿﺮ و ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﯾﺎ ﻣﺎﻫﯽ ورﻗﻪ ﺷﺪه ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﺑﻄﻮر وﯾﮋه ای ﺑﺮای
ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ:
اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ در ﺑﺎزار
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮون) ﺑﯿﻤﺎری اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ روده(

و ﭘﺮﮐﺎری ﻏﺪه ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺗﺠﻮﯾﺰ

ﻣﯽ ﺷﻮد.

۵٫ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﭼﺮﺑﯿﻬﺎی ﺗﺮاﻧﺲ
ﭼﺮﺑﯿﻬﺎی ﺗﺮاﻧﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺷﮑﻢ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
اﻧﺪازه ﻣﯿﺰان اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﺳﺎﻟﻤﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎن را ﻋﺎری از ﻣﺎرﮔﺎرﯾﻦ ،روﻏﻦ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﭘﺰی،
و ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎی ﻓﺮآوری ﺷﺪه ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.
ﺗﻨﻘﻼت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه
۶٫ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ زﯾﺎدی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﻘﺪان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﺪن ﮔﺮدد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻟﺮی زﯾﺎدﺗﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻌﺪادی از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﻏﻨﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ را ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
داﻧﻪ ﺳﻮﯾﺎی ﺟﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه
ﺳﻮﯾﺎ ﯾﺎ ﭘﻮدر وی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﮐﺮه ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ
اﺳﺘﯿﮏ ﯾﺎ ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ
ﻣﺮغ
ﺗﻦ ﻣﺎﻫﯽ
ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﺳﺎﺧﺖ ﻋﻀﻼت ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ وزن
۱٫ﺑﺪﻧﺴﺎزی ﺑﺎ وزﻧﻪ را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﺎﺧﺖ ﻋﻀﻼت از ﻃﺮﯾﻖ ورزﺷﻬﺎی ﺑﺪﻧﺴﺎزی ﺑﺎ وزﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ وزن اﺿﺎﻓﯽ را
ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﺪن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﺷﺘﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪن را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ
داد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻟﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ وزﻧﺘﺎن
را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ وزن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻃﻮل اوﻟﯿﻦ ﻣﺎه از ﺑﺪﻧﺴﺎزی ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎن را ﺑﻄﻮر
ﻣﻨﻈﻢ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻓﺎﺣﺸﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دوره اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺠﺪد وزن و ﺟﺮم ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﺪن ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﻏﺬاﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮده و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ وزﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮی را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورزﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ
درد ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺗﺎﺧﯿﺮی ) (DOMSﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﺑﻮده و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن اﯾﻦ
ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ درد ۳ﺗﺎ  ۵روز ﻃﻮل

را آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮوع درد ﻋﻀﻼﻧﯽ
درد ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻧﺮﻣﺎل
درد ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﻧﺴﺎزی را
ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ از ﺑﯿﻦ رود.

۲٫رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎن را ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﻧﺴﺎزی ،ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﻨﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ورزش ،وﻋﺪه
ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ وﻟﯽ ﻏﻨﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
از اﯾﺠﺎد ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم

ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺧﺮﮔﻮﺷﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺛﺮ
ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ و ﻣﻨﺤﺼﺮا ﻏﻨﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺪون
ﭼﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎن ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎوی
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﭼﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
۳٫ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم :راﻫﻬﺎی ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺸﺎ
۱٫اﻣﯿﺪوار ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺎق ﺷﺪن ﻧﻘﺎط
ﺧﺎﺻﯽ از ﺑﺪن ﺷﻮﯾﺪ!
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و اﻟﮕﻮی اﻧﺘﺸﺎر ﭼﺮﺑﯽ در ﺑﺪن ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ژﻧﺘﯿﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﮔﺮدد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﻮد .اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ دﭼﺎر ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ وﻟﯽ دﻟﺘﺎن ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎﺳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
راه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﻋﻀﻼت اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ)
ﻋﻀﻼت ﮔﻠﻮﺗﺌﺎل( را ﺣﺠﯿﻢ ﺗﺮ ﺳﺎزﯾﺪ.
۲٫ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ وزن ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﯿﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﯾﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻞ زﻣﯿﻨﻪ ای وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺟﺬب ﭼﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ در ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
۳٫وزﻧﺘﺎن را ﻫﺮ روز در ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺺ و ﯾﮑﺴﺎن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ وزن ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ

روز ﻧﻮﺳﺎن

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ را ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی وزﻧﺘﺎن
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ وزﻧﺸﺎن را در
اﺑﺘﺪای روز ﻗﺒﻞ از ﺧﻮردن ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
۴٫از ﭘﺮﺧﻮری زﯾﺎد ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ.
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﭘﺮﺧﻮری و ﻧﺎﺷﺘﺎﯾﯽ دارای اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ
روی ﻣﯿﺰان ﮔﻠﻮﮐﺰ و اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ
ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎزی ﺑﺪن در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮﺧﻮری
در ﯾﮏ وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻی ﮐﺎﻟﺮی ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را در وﻋﺪه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮده و در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل روز
ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

