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بهترین برنامه بدنسازی برای افزایش وزن بانوان [10 هفته]
albasport.ir/برنامه-بدنسازی-برای-افزایش-وزن-بانوان/

این برنامه شامل 4 روز تمرین با وزنه است. دو روز در هفته، روزهای تمرین باال تنه با تمرکز بر ساخت عضالت باالتنه
و دو روز در هفته، روزهای تمرین پایین تنه با تمرکز بر ساخت عضالت پایین تنه خواهد بود.

هر روز تمرین شامل انواعی از تمرینات عضالت باسن است، زیرا بسیاری از زنان در شکل دادن به عضالت باسن خود
مشکل دارند (و می خواهند باسن بهتری بسازند که شامل فعال سازی مکرر عضالت گلوتئال است.)

مدت زمان استراحت را نسبتًا کوتاه نگه دارید، 2 تا 3 دقیقه در لیفت های قدرتی و 30 تا 45 ثانیه در لیفت های جانبی
استراحت کنید.

شنبه: باال تنه (تمرکز بر قدرت)

تصویر حرکتتکرارستحرکت

46پرس سینه دمبل

https://albasport.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%af%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://albasport.ir/%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%84-%d8%a8%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d9%85%d8%a8%d9%84/
https://albasport.ir/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%af%d9%85%d8%a8%d9%84/
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تصویر حرکتتکرارستحرکت

46زیر بغل دمبل رو

46سرشانه هالتر ایستاده

46بارفیکس دست برعکس

https://albasport.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%db%8c%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1/
https://albasport.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d9%85-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8/
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تصویر حرکتتکرارستحرکت

420پالنک
ثانیه

فیله کمر دستگاه (تمرکز روی
باسن)

312-
15

یکشنبه: پایین تنه (تمرکز بر قدرت)

تصویر حرکتتکرارستحرکت

https://albasport.ir/%d9%be%d9%84%d8%a7%d9%86%da%a9-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://albasport.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%87-%da%a9%d9%85%d8%b1/
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تصویر حرکتتکرارستحرکت

46اسکوات هالتر

46ددلیفت

46النچ به عقب

https://albasport.ir/%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%88%d8%a7%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://albasport.ir/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%af%d9%84%db%8c%d9%81%d8%aa/
https://albasport.ir/%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%84%d8%a7%d9%86%da%86/
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تصویر حرکتتکرارستحرکت

46پرس پا

46هیپ تراست هالتر

سه شنبه: باال تنه (متمرکز بر هیپرتروفی)

تصویر حرکتتکرارستحرکت
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تصویر حرکتتکرارستحرکت

312باال سینه دمبل

312زیر بغل قایقی

312زیر بغل لت دست باز
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تصویر حرکتتکرارستحرکت

212جلو بازو دمبل ایستاده

پشت بازو سیمکش
ایستاده

212

15-12 هر3پل باسن تک پا
طرف

چهار شنبه: پایین تنه (متمرکز هیپرتروفی)
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تصویر حرکتتکرارستحرکت تصویر حرکتتکرارستحرکت

312اسکوات با دمبل

312ددلیفت رومانیایی

اسکوات بلغاری با
دمبل

12 هر3
طرف

https://albasport.ir/%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%af%d9%84%db%8c%d9%81%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1/
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تصویر حرکتتکرارستحرکت

312هاگ پا هالتر

312پل باسن با هالتر

*هیپرتروفی: افزایش اندازه عضالنی از طریق ورزش

در طول انجام این برنامه تمرینی چگونه باید غذا بخورم؟

کالری دریافتی و توصیه های غذایی همیشه از فردی به فرد دیگر متفاوت است و این امر توصیه یک رژیم غذایی خاص
برای شما را تقریبًا غیرممکن می کند.

همان طور که گفته شد، عضله سازی و از دست دادن چربی همه به معادله تعادل انرژی در پایان روز ختم می شود.

انجام این برنامه خاص با کالری اضافه (calorie surplus) ایدئال تر خواهد بود، چرا که شما وزنه های سنگین تری را
نسبت به حالت عادی بلند می کنید. بنابراین می توانید با افزودن تدریجی 100 کالری به bmr خود در یک بازه زمانی (مثًال

دوره های 3 تا 4 هفته ای) [کالری] مازاد ایجاد  کنید تا زمانی که به هدف خود برسید.

این بدان معنا نیست که نمی توانید از این برنامه برای کاهش وزن استفاده کنید، فقط به همان اندازه ایدئال نیست. اگر هدف
شما کاهش چربی است، هر بار 100 کالری از bmr خود کم کنید (دوره های 3 تا 4 هفته ای) تا زمانی که به هدف خود

برسید.

https://albasport.ir/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%88%d8%b2%d9%86/
https://albasport.ir/blog/weight-loss
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البته این توصیه ها بسیار کلی هستند، اما نقطه شروع خوبی برای یافتن کالری موردنیاز خود و ایجاد کسری یا مازاد کالری
بدون وابستگی به تغییرات شدید کالری است.

آیا می توانم یک تمرین را جایگزین کنم؟

بله کامال!  اگرچه، هنگام انجام این کار باید این موارد را در نظر داشته باشید:

1. این تمرین باید روی همان گروه عضالنی هدف تمرینی که آن را جایگزین می کنید، کار کند.
2. و در حالت ایدئال، آن گروه عضالنی در سطح حرکتی مشابه با سطح حرکتی تمرین جایگزین شده، کار کند.

پس از اتمام این 10 هفته چه برنامه ای را باید انجام دهم؟

من همیشه به افراد توصیه می کنم پس از اتمام یک برنامه تمرینی، یک هفته کامل را به کاهش بار تمرینی (دیلود[1])
اختصاص دهند. دیلود به شما در ریکاوری کمک می کند، به شما امکان می دهد تا تعادل زندگی را دوباره برقرار کنید و

اهداف آینده خود را ترسیم کنید.

پس از اینکه اهداف خود را مشخص کردید، می توانید جستجو برای یک برنامه جدید را آغاز کنید، به تمرین ایدئال به سبک
فول بادی بازگردید یا به این برنامه رجوع کنید.

چگونه می توانم تمرینات کاردیو را در این برنامه روزانه بگنجانم؟

من همیشه کاردیو با شدت کم را با تمرینات وزنه توصیه می کنم. معموال بیش ازحد از ورزش هیت (HIIT) تعریف می شود
و کاردیو کم برخورد نظیر پیاده روی، غالبا نادیده گرفته می شود.

پیاده روی یک حرکت پایه ای است که اکثر مردم به اندازه کافی آن را انجام نمی دهند، همچنین بهترین یاور برای تمرین با
وزنه است چرا که طبیعتا کم برخورد است و می تواند به ریکاوری عضالت کمک کند.

بنابراین، با خیال راحت ورزش کاردیو را به این برنامه هر طور که صالح می دانید اضافه کنید، اما توصیه من این است
که در روزهای استراحت خود پیاده روی یا کوهنوردی کنید.

[1] دیلود به کاهش موقتی فشار تمرینی در هفته گفته می شود که هدف از انجام این کار دادن استراحت کافی  به ذهن و بدن
از تمرینات سخت است.
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