
 غواصی آزاد  تمرینات باشگاهی برای

  ی کسانی کردیرو چی. هباشدمطرح میغواصان آزاد  نیاست که اغلب در ب یآزاد موضوع  یغواص پیشرفت در یبرا های چندگانهتمرین

  یمختلف  یهاتیهر کدام به فعال  د، یخود گوش ده  یلیتکم  ناتیدر مورد تمرغواصان برتر    یهاهمه وجود ندارد، و اگر به صحبت   یبرا

  ی حال، آنچه که اکثر آنها احتماالً رو  ن ی. با ارهی. و غ وگای  ، یقدرت  نات یتمر  نتروال،یا  ناتیشنا، تمر  و،یکارد  ت،یکنند: کراس فیاشاره م

و اعتماد به نفس خود را    دیفرم خود را حفظ کن دهدیبه شما امکان م   یریپذاست که قدرت، استقامت و انعطاف  نیآن توافق دارند ا

 . د یده شیافزا

دهد و از انجام   شیتناسب اندام شما را افزا یاست که سطح عموم یزیچ افتنیآزاد،  یغواص یبرا چندگانه ناتیبخش تمر نیمهمتر

  دایرا پ   یخاص   یهاتیاست. اگر فعال  دهی فا  یب  آنمداوم  انجام    ،احساس خوشایندی ندارید   نسبت به یک ورزش. اگر  دیآن لذت ببر

(،  دیبه آن اضافه کن  زیکه تنوع را ن  دیتان به کار گرفت )فراموش نکنروزمره  ی ها را در زندگآن   توانب و    د یبربکه از انجام آن لذت    دیکن

 فرسایشی تمرکز کنید. خاص  تیفعال  کیبر بهتر نتیجه خواهید گرفت تا اینکه  در درازمدت

  بهتا نه تنها    دیرا به برنامه خود اضافه کن  ری ز  یهوازیو ب  یهواز  ناتیتمر  د،یبریاز گذراندن وقت در باشگاه لذت م اگر  به خصوص  

است که در صورت  ینکته ضرور نی. توجه به ادیمند شوبهره زیتناسب اندام ن  یبلکه از سطح کل  کمک کند، آزاد یغواص یهاییتوانا

  مشورت   پزشک متخصص  کی با    د ی جد  یورزش  م یرژ  کیقبل از شروع    د یبا   شهیاز قبل، هم  بیآس  ا یخاص    طیداشتن هر گونه شرا

 . دیکن

 



 تمرینات قدرتی

 رییسخت و تغ  ییغذا  میبه رژ  ازیکه ن  میکنی صحبت نم  میلزوماً در مورد عضالت حج  م، یکنیآزاد اشاره م  یبه قدرت در غواص  یوقت

کند )خواه  یتر مرا در آب آسان  زات یحرکت بدن و تجه  ،(یهوازیب   نی)تمرتوسط تمرین با وزنه  دارد. بهبود قدرت خود    یسبک زندگ

شما  بدن  و به    دیحفظ کن  غواصیکند فرم خود را در  یبه شما کمک م  (، نوفین  ا یو    ایمرشنفرییا    ن، یمونوف  یا  غواصی با فین باشد، 

  ی دیکل  تدریجی،  شرفتیو پ   صحیح  کیتکن  و  فرم  به همراه داشتن  با وزنه  ناتی. تمرتولید کند  یکمتر  کیالکت  دیدهد اسیامکان م

در  شما را  تا    د یصحبت کن  یمرب   ک یشود با  یم  هیتوص  د، یندار  یی آشنا  ناتیتمر  ن یبا ا  از قبل هستند. اگر    بیاز آس  یریجلوگ  یبرا

 کند.   ییآنها راهنما یاجرا حیمورد نحوه صح

 بارفیکس و شنا 

  دیتوانیاست که م  نیدر مورد آنها ا  نکته  نی، و بهترهستند  کاربردیو    کنندیم  درگیرباالتنه را    یعضالت اصل   انواع بارفیکس و شنا 

  بارفیکس کمک در    یبرا  یک دستگاه  ا ی  نوارها. از  متناسب با سطح بدنی شما باشدتا    د یکاهش ده  ای   شیافزاخود  بر روی  را    فشار

تا خودتان را به   دی انجام ده  بیش  یرا رو  یمنف  شنای  ا ی  د. اشبتر  راحتتا    دیانجام ده  بیدر ش  ایزانو    یرا رو  شناو    د،یاستفاده کن

 . دیچالش بکش

 ددلیفت 

هستند   یعال  اریآزاد بس یغواص یها برا فتیددل

ترک  رایز کاربرد  یبیهم  هم  هم  ؛  هستند  یو 

هم    تنهپایین میو  درگیر  را  آنها  کنندباالتنه   .

و    یباسن، و قسمت فوقان   نگ،یعضالت همستر

تقو  نییپا را  شما  همچنیم  تیکمر  و   نیکنند 

را  تنه شانه  و  بازو  می،  به  کننددرگیر  بسته   .

  ی ادیتنوع ز  د، ی دار  یکه به آنها دسترس  یزاتیتجه

که    د یحاصل کن  نانیآنها وجود دارد. اطم  یبرا

 .دینینب  بیشما درست است تا آس  کیفرم و تکن

 

 اسکات

.  کند یم  درگیرچهارسر ران و ساق پا را    نگ،یلگن، همستر  عضالت، کمر، باسن،  تنه  رایالعاده است زآزاد فوق   یغواص  یاسکات برا

وزن بدن  را با  اسکات    دیتوانیم   . کندیمختلف تمرکز م   یاچه یماه  ی هاگروه  یاز اسکات وجود دارد که بر رو  یانواع مختلف  نیهمچن

هر دو    ی رو  ی دگی د  بیاز آس  یریجلوگ  یبرا  ن یمهم هستند، بنابرا  اریبس  کی. فرم و تکندیبرس  اضافه کردن وزنهتا به    د یکن  روعش

 .دیتمرکز کن



 ترکی  بلندشدن

  را درگیر  یاصل  تگروه عضال   باً یتقر  یترک  ناتیتمر

هماهنگیم ثبات،  و  بهبود   ی کند  را  تحرک  و 

ها، کمر،  سر، لتبخشد. آنها عضالت ذوزنقه، سهیم

  نیکنند. ایمتقویت    را  و ساق پا  نگیباسن، همستر

پ   کی برا  شرفتهیحرکت  که  از   یریجلوگ  یاست 

قبل    نیبنابراداشته باشد،    یحیفرم صح  د یبا  بیآس

 کیتر، حتما تکننیسنگ  ی از اضافه کردن وزنه ها

 .دیکناصالح خود را 

 تنه

 ست، یسخت ن  یعضالت شکمداشتن    با اینکه هدف،.  نیمونوف  کی تکن  یبرا  ژهیاست، به و  یآزاد ضرور  یدر غواصتنه  استحکام و ثبات  

 ک ی حرکات و تکن، حفظ فرمعالوه بر   تا د،یبه دنبال آن باش د یاست که با یز یچ  تیتقو نیدر ح یر یپذو حفظ انعطافسانی  کشولی 

 شما را کارآمدتر کند. 

 بلکتل 

 را یاست، ز  زیانگشگفت  تنه  یبل براکتل  ناتیتمر

که بخش    ،تاثیر دارندقدرت و هم بر ثبات    یهم رو

ابزار   کی نیآزاد است. آنها همچن یاز غواص یمهم

  یدهنده کل بدن هستند و قدرت عملکرد  پیشرفت

م بهبود  تمری را  زکتل  ی هانیبخشند.    یادیبل 

کتل بل    هاییا کالس  وهایدیوجود دارد، از جمله و

باشگاه آنها    هادر  را   یهانیتمرکه  شما 

 . دارندیکننده و متنوع نگه م سرگرم 

 التسیپ

  یشناخته شده است. در حال  بی از آس  یریو جلوگ  یریانعطاف پذ  شیبدن، افزا  تیقدرت مرکز بدن، بهبود وضع  شیافزا  یبرا  التسیپ 

بنابراین  طلبد.  یرا م  یادیدقت و کنترل ز  ،آسان به نظر برسد، اما هر حرکت  یابندهیممکن است به طرز فر  التسیپ   ناتیکه تمر

  د یخود باش  یدر باشگاه بدنساز  ییهادارند. به دنبال کالس  ازین  یکم   زاتیو معموالً به تجه  دنآسیب کمتری وارد کنکند که  یکمک م

 . دیکسب کن یشتریب زهیخود انگ انیو از اطراف دیببر یشتریاز آن لذت ب که

 

 



 یوگا

بنا  وگای اغلب    یغواص  ی سنگ  آنها  و  است،  آزاد 

موجه!(. جدا   لیدهند )با دل یدست به دست هم م

انعطاف مد  ،یریپذاز  و  کشش  که   شنیتیآرامش، 

م  یرو  وگای تمرکز  از حالت  کند،ی آن  به   یحرکت 

د را گریحالت  بدن  مرکز  ثبات  از  زیادی  مقدار   ،

  هماهنگی  یبرا وگا یاز حرکات  یاریبسو  طلبد. می

تقو شکم  تیو  است  یعضالت  اشکال  تاثیرگذار   .

م   وگا یاز    یمختلف که  دارد   یبرا  دیتوانیوجود 

ب  نیتمر کن  نیاز  انتخاب  و  د، یآنها    یویدی صدها 

نسبتاً آسان به    یدنبال کردن و دسترس  یبرا  نیآنال

 وجود دارد. در سراسر جهان وگا ی یکالس ها

 کاردیو

داشتن گردش خون کارآمدتر و رگ    ی خوب به معنا  یعروق   یقلب  یباشد و داشتن آمادگ  یهوازیو هم ب   یتواند هم هوازیم  ویکارد

در ضربان قلب شما را    نیخوب همچن  یجسمان  ی کند. آمادگیشما کمک م  یعضالن   یرسانژن یتر است که به اکسکشسان یخون  یها

را در    یهواز  یو ب  یهواز   نی. هر دو تمربه حالت عادی بازگردد  عتریتا سر  دده یو به بدن شما اجازه م  دهدزمان استراحت کاهش می

تنوع   دیتا بتوان  دیکن  پیدادر پی دارد،  را    یعروق   یتناسب قلبتمریناتی که    یمختلف برا  یو راه ها دیکن  بیخود ترک  کاردیوجلسات  

 .دیخود را حفظ کن  ینیدر برنامه تمر

 

 حالت ثابت  ویکارد

 ی( به معنایهواز  ت یفعال  کیحالت ثابت )  ویکارد

ورزش کردن با سرعت و شدت ثابت در طول مدت 

)اگر   دیچه شنا را انتخاب کن نیاست. بنابرا نیتمر

چه در    د، ی استخر باشد(، چه بدو  یباشگاه شما دارا

  ،کنید  یسوارچه دوچرخه   د،یراه برو  داربیشسطح  

برا  دیشومطمئن   بر  یکه  است،   زیانگشما چالش 

  د یکه بتوان  دیرا حفظ کن  ی و سرعت  ؛اما قابل کنترل

 .دیانجام ده شتر یب  ای  قهیدق  20  یبه طور مداوم برا

 

 



 ( HIITبا شدت باال )  ی تناوب  ن یتمر

HIIT  دارد.    ازی شدت نکم  تیتر با فعالیکوتاه و به دنبال آن فواصل طوالن  یانفجارها  یبه حداکثر تالش براHIIT  ی هوازیرا با ب  یهواز 

استفاده از    ،یبرپ   انجامطناب زدن،    ،یسوارشنا کردن، دوچرخه  دن،ی انجام شود: دو  یمختلف  یهانی با تمر  تواندیو م  کندیم  بیترک

با فواصل مختلف به   HIITاز    یادیتنوع ز.  انجام شوند  یمتوال  یروزها   یبرا  دینبا   نیهستند، بنابرا  دی آنها کوتاه اما شد  .رهیوزنه و غ 

 فهرست شده است. نیصورت آنال

 یی نها  نتیجه

 نات یحتما قبل و بعد از تمر  نیبنابرا  د،یمتعادل کن  یقدرت خود را با حرکات کشش  شیمهم است که افزا  ،ی قدرت  نیهر نوع تمر  با

وقت    در آب  نیتمر  یکه برا  یزمان   نیندارند، بنابرا  ی. همه افراد در تمام طول سال به آب دسترسدیانجام ده  یخود حرکات کشش

را به طور کامل حذف    هاآن  دی ستیاما مجبور ن  د، یخود را کاهش ده  ی قلب  ناتیتمر  ای  یقدرتتمرینات    دیممکن است مجبور شو  د،یدار

 .( دیشرکت کنآزاد  یغواصدر مسابقات  دیبخواه نکهی)مگر ا دیکن

تمرکز    ا ی  شنیتیمد   ن یمانند تمر  یی هاتی( با فعالویکارد  ای   یخود )نه فقط قدرت  برنامهرا در    ناتیکه همه انواع تمر  دیمطمئن شو

شود.  یاست که اغلب به آن توجه م  ی عامل مهم زیاست. استراحت ن ی ذهن اریورزش بس ک یآزاد  یغواص  رایز د،یریحواس در نظر بگ

مهمتر از .  الزم است  عضالتتان  یابیباز  یاستراحت برا  یو روزها  ادیآب ز  دنیباشد، نوش  ران تمریندر دو  یحواستان به خواب کاف

ما به ارمغان    یبراغواصی آزاد  که    یلذت   یما برا  ت،یدر نها  رایز  دیتناسب اندام لذت ببر  یبرا  دیده یکه انجام م  یهمه، از هر کار

 ! میزنیمغوص آورد،  یم
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