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چرا ورزش در آب

تمرينات ورزشي در آب به سبك امروزي حدود دو دهه است كه در امريكا و اروپا بسيار رواج يافته و با روش هاي علمي برگرفته از
تخصص هاي پزشكي ارتوپدي و ورزش براي اثبات فرايند بسيار مثبت آن روي بدن تحقيقات تجربي زيادي شده است عالوه بر داليل
برشمرده براي ورزش در آب در شماره قبل:
 ورزش در آب ،به افراد آسيب ديده و اشخاصي كه در دوران پس از جراحي يا بيماري شديد به سر ميبرند كمك مي كند تا بهتر
و سريعتر بهبود يابند.
 ورزش كردن در يك محيط آرام بخش آبي به شما امكان مي دهد تا تنش هاي ناشي از كار ،مشكالت و مسائل نگران كننده را
فراموش كنيد و به ذهن خود استراحت بدهيد.
 تاثير خنك كننده و حالت ماساژ مانندي كه از حركت در آب به وجود مي آيد ،به ورزشكار كمك مي كند بدون احساس گرما
و خستگي ،به انجام حركات بپردازد.
 محيط و تسهيالت استخر محل مناسبي براي تفريح و شادي است و ورزش را به كاري مفرح مبدل مي كند.
 نيروي رانش آب ،تكيه گاه وزن بدن مي شود .هنگامي كه شما تا گردن در آب غوطه ور هستيد آب در حدود  09درصد وزن
شما را خنثي مي كند و به طور قابل توجهي از فشار وزن بر روي مفاصل ،استخوانها و ماهيچه ها مي كاهد .شما به جاي اينكه با
تمام وزن خود بر روي زمين محكمي فرود بياييد ،تنها بر روي ده درصد وزن خود ايستاده ايد ،اين خاصيت ،ميزان جراحات و
آسيب هاي حين ورزش را به شدت كم مي كند.
 هنگام غوطه وري در آب ،جريان خون سريعتر مي شود و سالمت قلب و عروق شما را بهبود مي بخشد.
 در صورتيكه دچار آسيب ديدگي و تورم در بخشي از بدن باشيد ،فشار آب بر روي بدن از شدت تورم كاسته و درد را تخفيف
مي دهد.
 از آنجا كه نيروي جاذبه در آب كم مي شود .شما مي توانيد آن دسته از حركات كششي كه انجامش در خشكي برايتان مقدور
نيست در آب انجام دهيد.
 فشار عمق آب بر روي مفاصل ،ماهيچه ها و اندامهاي داخلي ،در حين ورزش مانند يك ماساژ خوب ،به تمامي بدن آرامش
بخشيده و مانع كوفتگي بدن مي شود.
 از آنجا كه آب محيطي متراكم تر از هوا است ،شما با حركت در آب مقاومتي از  4تا  44درصد بيشتر از مقاومت هوا را تجربه
مي كنيد .مانند آن است كه در هنگام ورزش يا فعاليت در آب وزنه هايي به دست و پاي شما بسته باشند يا با دستگاه هاي
وزنه دار به ورزش بپردازيد با اين تفاوت كه انجام اين حركات در آب كم خطر و آسان تر است.

