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 های غواصی آزاد برای سالمتی بدن مزیت

 

 

 

کسانی  ه غواصی آزاد برای سالمتی چیزی که ممکن است برخی ندانند این است ک  ، با این همه

 دارد.اند فوائد زیادی را به همراه که آن را در زندگی خود گنجانده

] در این مقاله سعی داریم شما را با برخی از فوائد غواصی آزاد و تاثیر آن در زندگی انسان  

 آشنا کنیم[ 

 

 

از   به دالیل مختلفی  دنیا  در سراسر  مردم 

برخی  ]مثال [  کنند.غواصی آزاد استفاده می 

از آِن بهره  خود جوامع  در  برای تامین غذا

مانند  برند می  ژاپن.  در  آما  قبیله  یا    مردم 

 مالزیایی/ اندونزیایی.   در جائو با

تواند برای  می   [غواصی آزاد]در تعطیالت  

اتفاقی جدید و  باشد   مسافران  انگیز  هیجان 

کمک کند  مردم  تواند به  میتجربه کردنش  و  

 خود را گسترش دهند. [  های] تواناییتا 

 تاورزشی باشد    تواندمی برای ورزشکاران  

ها را به سمت  کشد و آنب ها را به چالش  آن

عمیق  اقیانوس  نقاط  از  جایی  تری  و  ها 

یاافر و  دهد  سوق  استخر  از  راآن  تر   ها 

 . کند   وادار رقابت به   های ملیبرای رکورد
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نیز غواصی    کند و محافظت می   هاآسیب  در برابر  بدن ما  از                                            

 . آوردمیفراهم  ی را برای ماطوالنی تر و لذت بخش تر

آزادتهای  دورهدر   و عملی غواصی  تکنیک های مدیتیشن و همچنین  ]مدرسین[    ،ئوری  بر 

هنگام    ،  [  روزمره  ] ناشی از اتفاقات  کردن استرسبرطرف  و نیز    ذهنتمرین های کنترل  

   د.ن تمرکز دار، بیتمرین های آ 

سال  طبق   در  که  ای  گرفت   2013مطالعه  است،صورت  شد    ه  ورزشکارانمشاهده  در    که 

  ،فی عالئم استرس و تاثیرات من   ،ها در حالت اضطراباصی آزاد در مقایسه با سایر رشتهغو 

 اند. کسب کرده  رتبه باالتری] بهترن عملکرد را داشته [ و 

 

 کاهش استرس  -1

ترین دست آوردهای یکی از مهم

است. آرامش  آزاد  یک    غواصی 

ایمن   و  خوب  با  ] دایو  همراه 

 [ ی آنآرامش در تمامی قسمت ها

  حین و بعد از دایو است  ،قبل یعنی  

میزان مصرف    ] این آرامش [ که  

   همچنین داده ورا کاهش  اکسیژن

 

    مفاصل  مراقبت از  -2

ورزش  از  بسیاری  که  شرایطی  که  های در  ی 

می  خشکی ]در روی   [ شودانجام  مفاصل    بر 

می  انسان وارد  فشار  و  بوده  زا    ، کننداسترس 

 مفاصل   فشار وارده بر  آبی میتوانند هایفعالیت

 

http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_3_No_15_August_2013/18.pdf
http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_3_No_15_August_2013/18.pdf
http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_3_No_15_August_2013/18.pdf
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تورم را کاهش داده و حتی دامنه حرکت  د  ن توان میهمچنین  د.  ن را کم کرده و درد آن را تسکین ده

از طرف    محیط آبی[،   در]استاتیکی است که  شار هیدرو د. این به دلیل فنافزایش ده نیز  آن ها را  

های پر  در طول فعالیت  انسانبدن  های معمولی ای که  شود که با فشارآب به کل بدن وارد می 

 کند مقابله می ،شودبا آن مواجه می  تنش

 

 

 

 

 

ها تا    ات                                                    اندام  روی  بر  تمرکز  ا  ،با  پذیریبه    نعطاف 

 بهتری دست پیدا کنند 

 

 

 افزایش انعطاف پذیری -3

نعطاف پذیری  به  ها نیازاعماق دریارفتن به  

  تر عمیقتا به تنفس    دارددیافراگم  قفسه سینه و  

عبارتی به  یا  ظرفیت    ]  حداکثر  از  استفاده 

 در عمق    ] به بدن [   سیبو از آ  کند کمک    [ریه

  کششی برای کمک حرکات   . نماید جلوگیری 

   هستند. انعطاف پذیری قفسه سینه  به

پیشرفته  دوره   در و  متوسطه    غواصی   های 

قبل    ،ای[ ]ویژه  کششی  تمرینات  ،آزاد

آب آزاد  ازجلسات  حداقل   برایهای    به 

ها  ندن اسر آسیب  و  توسط    خطرات   [  ،

 ] می  مدرسین  داده  همچنین    شود.آموزش 

 ، کنندبرخی از غواصان آزاد یوگا تمرین می
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 افزایش اعتماد به نفس -4

یک دایو  در  اعتماد به نفس  غواصی آزاد تکیه زیادی بر اعتماد به نفس افراد دارد. در واقع  

 برای ایمنی و حفظ ارامش بسیار مهم است.   همچنین حین و بعد از غواصی و  ،قبل  ،خوب 

انجام شد ) در باال به بخشی از آن اشاره کردیم ( بیان شده   2013مطالعه ای که در سال  ر  د

اعتماد به نفس داشتند و به منبع کنترل    افزایش برای برنامه های بهتریزاد  آت که غواصان  اس

درونی اعتقاد بیشتری دارند.) مفهومی روانشناختی که به این موضوع اشاره دارد که مردم  

 کنترل دارند.(  ، گذاردها تاثیر می ر زندگی آنچقدر بر تجربیات و موقعیت های که ب 

 

 

 

 افزایش ایمنی در آب  -5

آموزش  هنرجوها  به  در این دوره ها   دارد. اولویت اول را  ره های غواصی آزاد ایمنی  و در د 

 ( ی کنید.غواص یار هم یا چند یک  )همیشه با  .غواصی ایمنی را داشته باشند چگونه  کهدهندمی

http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_3_No_15_August_2013/18.pdf
http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_3_No_15_August_2013/18.pdf
http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_3_No_15_August_2013/18.pdf
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 در  چگونه کرده و یا اینکه له مقابلهماسک یا بابا از دست دادن   آموزند که چگونهمی مچنین ه

نجات [  سناریوهای  احتمالی  سوانح  العمل ]  دهند.   عکس  نفسردچه  هر   نشان  به  اعتماد    آب 

  دثه شناسایی کنید وقوع حا  قبل از  خطر راهای پروقعیتمکه  احتمال آن  ، باشید داشته  بیشتری

 جلوگیری  عیت خطرناک از وحشت زدگی صورت وقوع یک موقدرتوانید  میبیشتر است و  

 کمک کنید  به کسی که ممکن است در مشکل باشدکنید و 

 

 

 افزایش تمرکز -6

. در غواصی  خواهید داشتبه تمرکز زیادی نیاز  ،  کنیدوقتی برای رسیدن به هدفی تالش می

افزایش    ،عمق افزایش  ، مثال  به سمت آن حرکت کرد  توانهدفی وجود دارد که می آزاد همیشه  

]که در غواصی آزاد وجود    مختلف  هایتمرکز بر رشتهو یا    کارآمدبهتر و    اکوالیز  ،آرامش

وضعیت  وم میان  عزم و هماهنگی مدا،  ین ورزش مستلزم تالشا]خوب است بدانید[  .  دارد[

 . و وضعیت روحی انسان استجسمی 



6 
 

 

 

کند تا از اکسیژن به طور موثرتری استفاده می                                                          7

به طو های زیاد میشده است که غواصانی که به عمقمشاهده    حتی   کنیم.  سترده  گر  روند و 

 کنند. رادی هستند که در ارتفاعات زندگی میفمشابه با ا ی کنند دارای غلظت خون تمرین می 

 

     .باشگاه تناست اندام                                                               

 افزایش بهره وری بدن از اکسیژن -7

های  بخش  یکی از  بهره مندی بهتر از اکسیژن

است آزاد  غواصی  می  اصلی  باعث  شود  که 

شوند طوالنی  ها  دائما  غ   . غواصی  واصان 

MDR     (بدن خود    رفلکس شیرجه پستانداران )

 تحریک    را  بدن ما     MDRکنند. را فعال می 

 

 

 تناسب اندام   -8

 دارد :  های زیادیفعالیتغواصی آزاد نیاز به 

] دقت در [    ،تا رسیدن به محل غواصی ن  شنا کرد

تعیین    ] تنظیم کردن بویه ها و[ ،اجرای نکات ایمنی 

   مختلف عمق های [ تعیین   ، ]خط مسیر غواصی

رشته های   ،  [  طناب هاطول    کردن  با کم و زیاد  ]

 داینامیک و ... 

فیزیکی به جز   آزاد    ،این حرکات  معموال  غواصان 

دهند تا انجام می  آبدر خارج از    نیز  هایی رانی تمر 

ب   توان و قدرت   هایی فعالیت  ]  خشند.بخود را بهبود 

تمرین  منظور  )    تمرین های قلبی و عروقی   [  از قبیل

 به   گا و رفتن یو  تمرین های  ،(  استهوازی  های

https://www.deeperblue.com/the-mammalian-dive-reflex/?amp
https://www.deeperblue.com/the-mammalian-dive-reflex/?amp
https://www.deeperblue.com/the-mammalian-dive-reflex/?amp
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 بهبود عملکرد ریه   -9

ها  آنتا به حداکثر ظرفیت    هاستیکی از ملزومات غواصی آزاد تمرین روی پر کردن ریه

 دانند که چگونه باید انجام شود. که بسیاری از غواصان آزاد نمیاست  کاری این  برسیم. 

های خود را  غواصان آزاد ظرفیت و قدرت ریه  و مداومت در آن،  های کششیانجام تمرینبا  

 دهند. افزایش می
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 : تغذیه مناسب -10

  تغذیه غواصان به خصوص درشب و یا صبح روزی که تمرین دارند بسیار با اهمیت است. 

   ]به عنوان مثال :[

 کند. غواصی را بسیار دشوار می ، قبل از ورود به آب  حجیم وعده های غذایی ( 1

تواند باعث افزایش ترشح مخاط شود ) به روی اکوالیز اثر  مصرف محصوالت لبنی می (  2

 گذارد ( می 

و یا تپش قلبی شده و مصرف اکسیژن را در بدن افزایش   کافئین باعث افزایش ضربان قلب( 3

 دهد. می

  ،شانبه منظور بهینه سازی عملکرد  ،کنند برای غواصی آزاد تمرین می   افرادی که به طور جدی 

   ای دارند.هژنظارت وی   و روی تغذیه خود دقت بر 

 مترجم : حسین عبداللهی

 مدرس بین المللی غواصی آزاد
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