ورزش در آب
هحیظ ٍ تسْیالت استخش هحل هٌبسجی ثشای تفشیح ٍ ضبدی است ٍ ٍسصش سا ثِ وبسی هفشح هجذل هیىٌذ.
"ٍسصش ثیطتش" تَصیِ پضضىبى ثِ ّوِ هب است ،اهب هوىي است ضوب خضٍ افشادی وِ ثِ دالیل هختلفی چَى
آستشٍص ،اضبفِ ٍصى ٍ یب ضیَُ صًذگی ثسیبس ون تحشنً ،گشاى تبثیش هٌفی ٍسصش ثش استخَاًْب ،هفبصل ٍ هبّیچِ
ّبیطبى ّستٌذ ،ثبضیذ .ضبیذ پزیشفتي ایي هَضَع وِ ثِ ٍسصش ثپشداصیذ اصال ثشایتبى هوىي ًجبضذ ،آى ّن دس
آة .اهب تَصیِ پضضىبى ثِ چٌیي افشادی ّویي استٍ :سصش دس آة.
ثسیبسی اص افشاد حذالل ثِ خبعش یىی اص دالیل صیش ثِ ٍسصش دس آة هیپشداصًذ :

• تٌبست ٍ سالهت خسن  :سیستن للجی -ػشٍلی همبٍم ،هبّیچِ ّبی ًیشٍهٌذ ٍ پشتَاى ،اًؼغبف پزیشی،
ّوبٌّگی ،چبالوی ٍ تؼبدل ّوِ اص اخضاء تطىیل دٌّذُ خسوی هتٌبست ٍ سبلن ّستٌذ وِ ثب پشداختي ثِ ٍسصش
دس آة ثِ دست هی آیٌذ ٍ تمَیت هیطًَذ.

• خٌجِ ّبی دسهبًی ٍ :سصش دس آة ثِ افشاد آسیت دیذُ ،اضخبصی وِ دس دٍساى پس اص خشاحی یب ثیوبسی ضذیذ
ثِ سش هیجشًذ ووه هیىٌذ تب ثْتش ٍ سشیؼتش ثْجَد یبثٌذ.

• سّبیی اص تٌص ٍ :سصش وشدى دس یه هحیظ آسام ثخص آثی ثِ ضوب اهىبى هیذّذ تب تٌطْبی ًبضی اص وبس،
هطىالت ٍ هسبئل ًگشاى وٌٌذُ سا فشاهَش وٌیذ ٍ ثِ رّي خَد استشاحت ثذّیذ.

• آسبیص  :تبثیش خٌه وٌٌذُ ٍ حبلت هبسبط هبًٌذی وِ اص حشوت دس آة ثِ ٍخَد هی آیذ ،ثِ ٍسصضىبس ووه
هیىٌذ ثذٍى احسبس گشهب یب خستگی ،ثِ اًدبم حشوبت ثپشداصد.

• تفشیح  :هحیظ ٍ تسْیالت استخش هحل هٌبسجی ثشای تفشیح ٍ ضبدی است ٍ ٍسصش سا ثِ وبسی هفشح هجذل
هیىٌذ.

چرا ورزش در آب؟
دس آة ثَدى ثِ خَدی خَد هَخت هیطَد وِ ضوب ٍسصش وٌیذ صیشا ّش حشوت ضوب دس ٍالغ ػولی ثشای غلجِ ثش
همبٍهت آة ثش ثذى ضوب است .الجتِ هٌظَس هب اص ٍسصش دس آة ،ضٌب ًیست .هٌظَس اًدبم دادى حشوبت ٍسصضی
هبًٌذ پیبدُ سٍی ،ایشٍثیه ٍ ًشهطْبیی است وِ هؼوَال دس خطىی اًدبم هیگیشًذ.

ٍسصش دس آة ،اگش ث ِ عَس صحیح اًدبم ضَد هیتَاًذ ّوبًمذس وِ اًدبم ایي حشوبت ثش سٍی صهیي هَثشًذ ،ثشای
ثذى هفیذ ثبضذ .ایي ٍسصضْب لذست ػضالًی ،استمبهتً ،شهص ٍ اًؼغبف پزیشی ٍ ّوچٌیي تؼبدل ثْتش سا ثشای
ٍسصضىبساى ثِ اسهغبى هی آٍسًذ .پضضىبى ٍسصش دس آة سا ثِ دالیل صیش تدَیض هیىٌٌذ :

• ًیشٍی ساًص آة ،تىیِ گبُ ٍصى ثذى هیطَدٌّ .گبهی وِ ضوب تب گشدى دس آة غَعِ ٍس ّستیذ ،آة دس حذٍد
 09دسصذ ٍصى ضوب سا خٌثی هیىٌذ ٍ ثِ عَس لبثل تَخْی اص فطبس ٍصى ثش سٍی هفبصل ،استخَاًْب ٍ هبّیچِ ّب
هیىبّذ .ضوب ثِ خبی ایٌىِ ثب توبم ٍصى خَد ثش سٍی صهیي هحىوی فشٍد ثیبییذ ،تٌْب ثب دُ دسصذ ٍصى خَد
ایستبدُ ایذ .ایي خبصیت ،هیضاى خشاحبت ٍ آسیجْبی حیي ٍسصش سا ثِ ضذت ون هیىٌذ.

• ٌّگبم غَعِ ٍسی دس آة ،خشیبى خَى سشیؼتش هیطَد ٍ سالهت للت ٍ ػشٍق ضوب سا ثْجَد هیجخطذ.

• دس صَستی وِ دچبس آسیت دیذگی ٍ تَسم دس ثخطی اص ثذى ثبضیذ ،فطبس آة ثش سٍی ثذى اص ضذت تَسم وبستِ

ٍ دسد سا تخفیف هیذّذ.

• اص آًدبیی وِ آة هحیغی هتشاون تش اص َّا است ،ضوب ثب حشوت دس آة همبٍهتی اص  4تب  44دسصذ ثیطتش اص
همبٍهت َّا سا تدشثِ هیىٌیذٍ .سصش دس آة ٍ غلجِ ثش ایي همبٍهت ،هبًٌذ آى است وِ ٍصًِ ّبیی ثِ دست ٍ پبی
خَد ثستِ ثبضیذ یب ثب دستگبّْبی ٍصًِ داس ثِ ٍسصش ثپشداصیذ ،ثب ایي حسي وِ اًدبم ایي حشوبت دس آة ون
خغشتش است.

• اص آًدبیی وِ ًیشٍی خبرثِ دس آة ون هیطَد ،ضوب دس آة هیتَاًیذ آى دستِ اص حشوبت وططی وِ اًدبم آى دس
خطىی ثشایتبى هوىي ًیست سا اًدبم دّیذ.

• فطبس ػوك آة ثش سٍی ثذى ،هفبصل ،هبّیچِ ّب ٍ اًذاهْبی داخلی ،دس حیي ٍسصش هبًٌذ یه هبسبط خَة ،ثِ
توبم ثذى آساهص ثخطیذُ ٍ هبًغ وَفتگی ثذى هیطَد.

ورزش در آب ترای چه کسانی مناسة است؟
ّش وس هیتَاًذ ثِ ٍسصش دس آة ثپشداصد اهب ثشای وسی وِ داسای یه یب چٌذ ًوًَِ اص هطخصبت صیش ثبضذ ،اص ّش
ٍسصضی هٌبسجتش است :

• اثتال ثِ آستشٍص یب ّش هطىل هفصلی دیگش
• اضبفِ ٍصى یب چبلی هفشط
• ثیطتش اٍلبت سٍص سا دس ثی تحشوی سپشی وٌذ ٍ ثِ دًجبل سٍضی سبدُ ثشای آغبص ٍسصش ثبضذ
• دس حبل عی وشدى دٍساى ًمبّت ثؼذ اص آسیت دیذگی یب یه خشاحی ثَدُ ٍ لصذ داسد ثب اخبصُ پضضه ثِ ایي

ٍسصش ثپشداصد
• اثتال ثِ هطىالتی دس ًبحیِ پطت
• ضؼیف ثَدى هبّیچِ ّبی پب
• ثبسداسی
• سبلخَسدگی
nationalmssociety.org
http://www.farya.com/id/1440

چگونه از منافع ورزش در آب تهره مند شویم؟
ثشای ایٌىِ اص ّش ثشًبهِ ٍسصضی ث یطتشیي استفبدُ سا ثجشیذ ثبیذ ثشًبهِ خَد سا ثب سِ ػبهل هْن صیش تٌظین وٌیذ :
تؼذاد  :دس ّفتِ حذالل سِ تب پٌح هشتجِ ثِ ٍسصش ثپشداصیذ .ػذُ ای اص پٌح تب ّفت هشتجِ دس ّفتِ ثِ ٍسصش
هیپشداصًذ ،اهب تَصیِ هب ّوبى یه سٍص دس هیبى است.

ضذت ٍ تؼذاد حشوبت  :ضوب ثبیذ دس ّش خلسِ ،ثِ یه حذالل ضذت ٍ تؼذاد هطخصی دس حشوبت خَد دست
یبثیذ ٍ دس خلسبت ثؼذ ،آًشا تىشاس ًوبییذ .ثِ تذسیح ایي ًمغِ اٍج سا افضایص دادُ ٍ ثب افضٍدى ثِ تؼذاد حشوبت ٍ
ضذت اًدبم آًْب ،اص ٍسصش خَد سَد ثیطتشی ثجشیذ.

صهبى  :ثشای ٍسصش صهبًی اص  09تب  09دلیمِ دس ًظش ثگیشیذ .ثشای ثْشُ هٌذ ضذى اص هضایبی للجی -ػشٍلی ٍسصش،
دس صهبًی اص  09تب  44دلیمِ ،ثِ ٍسصضی ثب ضذت هتَسظ ثپشداصیذ.

حشوبت خَد سا هتٌَع وٌیذ ًَ :ع حشوبتی وِ ثِ اًدبم آى هیپشداصیذ تؼییي وٌٌذُ تبثیش ٍسصش ثش ثذى ضوب است.

اص آًدبیی وِ دس حشوبت هتفبٍت ػضالت هختلفی ثِ وبس گشفتِ هیطًَذ ،ضوب ثبیذ ثِ چٌذ ًَع حشوت هختلف
ثپشداصیذ تب ػضالت ثیطتشی سا تمَیت ًوبییذ.

توصیه های مفید ترای ورزش در آب
• تٌفس  :فشاهَش ًىٌیذ وِ یىٌَاخت تٌفس وٌیذ ٍ ًفس ػویك ثىطیذ .ثِ یبد داضتِ ثبضیذ وِ دس عی ٍسصش
ثبیذ لبدس ثِ صحجت وشدى ثبضیذٍ ،سصش ًجبیذ ثِ حذی ضذیذ ثبضذ وِ هَخت ًفس ًفس صدى یب ػذم تَاًبیی دس
صحجت وشدى ضَد.

• ًَضیذى آة ّ :شچٌذ ثذى ضوب دس آة لشاس داسد ،اهب ثذى ّوچٌبى ثِ تؼشیك اداهِ هیذّذد ٍ همذاس لبثل تَخْی
اص هبیؼبت خَد سا اص دست هیذّذ .ثِ یبد داضتِ ثبضیذ وِ چٌذ سبػت لجل ٍ ثؼذ اص ٍسصش چٌذ لیَاى آة ثٌَضیذ.

• پشّیض اص وبفئیي  :وبفئیي یه هبدُ ادساس آٍس است ،ثِ ایي دلیل ثْتش است دٍ سبػت لجل ٍ ثؼذ اص ٍسصش اص
هصشف هَاد داسای وبفئیي خَدداسی وٌیذ.
• اص هَ ٍ پَست خَد هحبفظت وٌیذ :ثشای حفظ هَ ٍ پَست خَد اص هَاد ضیویبیی هَخَد دس آة استخش ،حتوب
لجل ٍ ثؼذ اص ٍسٍد ثِ آة هَ ٍ ثذى خَد سا ثب آة تبصُ خیس وٌیذ .ایي وبس خزة هَاد ضیویبیی سا ووتش خَاّذ
وشد.

نکات ایمنی
• ثب پضضه خَد هطَست وٌیذ  :اگش ثیص اص  49سبل داسیذ ٍ داسای هطىل هضهٌی چَى آسن ،دیبثت یب ًبسسبیی
للجی ّستیذ ،دس صهیٌِ ٍسصش دس آة ثب پضضه خَد هطَست وٌیذ.

• ٍسصش سا دس اثتذا ثب یه والس هؼتجش آغبص وٌیذ تب ٍسصش دس آـت سا ثِ خَثی ثیبهَصیذ .ضوب هیتَاًیذ پس اص
آهَختي حشوبت صحیح ٍ گشفتي پبسخ پشسطْبی خَد ،دس استخش هٌضل یب ًضدیىتشیي استخش ثِ هحل صًذگی یب
وبس خَد ثِ ٍسصش ثپشداصیذ.

• اص ضبیستگی هشثی خَد هغوئي ضَیذ.

• لجل اص اٍلیي خلسِ والس ،هشثی خَد سا اص ضشایظ ٍ ّشًَع هطىل ػوذُ خسوی هبًٌذ آستشٍص ،آگبُ وٌیذ تب
حشوبتی هتٌبست ثب ضشایظ ضوب پیطٌْبد وٌذ.

چند نمونه از حرکات ورزشی در آب
تزوش  :ثْتشیي حبلت ثشای آغبص ٍسصش دس آة ،آهَصش حشوبت ثب یه هشثی هدشة است .اگش دچبس هطىالت
هفصلی یب دسدّبی ػضالًی ّستیذ ،لجل اص اًدبم ّش حشوتی ثب هشثی هطَست ًوبییذ.
ساُ سفتي دسخب  :ثب فبصلِ هٌبست ٍ سٍ ثِ دیَاس استخش ثبیستیذ ٍ دس صَست لضٍم دست خَد سا حبئل ثذى ًوبییذ.
پبّب سا سٍ ثِ خلَ -هبًٌذ حشوت هبسش -ثِ ًَثت ثبال ٍ پبییي ثجشیذ .ایي حشوت سا ثشای ّش پب اص  4تب  8هشتجِ
تىشاس وٌیذ.

ثبالثشدى پب اص پْلَ  :سٍ ثِ دیَاس استخش ثبیستیذ ٍ دس صَست لضٍم ثشای حفظ تؼبدل دست خَد سا ثِ لجِ استخش
ثگیشیذ .پب سا اص هفصل لگي ثِ سوت ثیشٍى ثبال ٍ پبییي ثجشیذ .ایي حشوت سا ثشای ّش پب اص  4تب  8هشتجِ تىشاس
وٌیذ.

ثبال ثشدى پب اص پطت  :سٍ ثِ دیَاس استخش ثبیستیذ ٍ دس صَست لضٍم ثشای حفظ تؼبدل دست خَد سا ثِ لجِ استخش

ثگیشیذ .پب سا اص هفصل لگي ثِ سوت ػمت ثبال ٍ پبییي ثجشیذ.هشالت ثبضیذ پطت خَد سا لَس ًذّیذ .ایي حشوت
سا ثشای ّش پب اص  4تب  8هشتجِ تىشاس وٌیذ.
وطص سبق پب  :سٍ ثِ دیَاس استخش ثبیستیذ ٍ ثشای حفظ تؼبدل دست خَد سا ثِ لجِ استخش ثگیشیذ .یه پب سا ثِ
سوت ػمت ثشدُ ٍ وف ّش دٍ پب سا ثش سٍی صهیي لشاس دّیذ .پبضٌِ پبی ػمت سا سٍی صهیي ًگِ داسیذ ٍ صاًَی پبی
خلَیی سا خن وٌیذ ٍ ثب حشوت هچ پب ثِ سوت خلَ هتوبیل ضَیذٍ ٌّگبهی وِ وطص سا دس سبق پب احسبس
وشدیذ 09 ،تب  09ثبًیِ ثِ ّویي حبلت ثوبًیذ .ایي حشوت سا یه یب دٍ هشتجِ ثب ّش پب اًدبم دّیذ.

