
برای غواصان یک برگ برنده  ] مترین انعطاف پذیری دیافراگم [ Uddiyana Bandha چرا
 !آزاد است؟

 

 

 

 

مترین در رشته های  ] بلمترینات متقا و های غذاییرژیم ، حرکات یوگا ، مختلف کششی حرکات ،بین متامی حرکات ورزشیدر 
کار برای افزایش  بهرتین ای بین غواصان آزاد در مورد اینکههای گسرتده، بحث [… ورزشی دیگر مثل کوهنوردی ، کراسفیت و 

دهند. اما برخی این جام مینبرخی از غواصان آزاد قبل از غواصی حرکات کششی ا وجود دارد. ،عملکرد ) رسید به موفقیت (چیست
مترین می کنند، برخی دیگر بر مترینات قدرتی  [ هوازی هایورزش ] افراد بیشرت برای آمادگی قلبی عروقی بعضی کنند.منی کار را
ار و بهرتین ک وجود ندارد، یکسانی که برای همه کارساز باشد حلکه هیچ راه رسد این طور به نظر میبیشرت اوقات،  .دارندمترکز 

یوگا وجود دارد که به طور  ] قفل کردن [ بانداتکنیک  اما یک برای شام مفید است. کداماین است که آزمایش کنید و ببینید 
   Uddiyana Bandha تأثیر مثبت می گذارد: به نامدر عمق غیرقابل انکاری بر عملکرد یک غواص آزاد 

[ bandha است و  به معنای قفل کردنuddiyana  ژی ر به معنای پرواز کردن یا باال بردن است. که در یوگا به معنای نامحسوسی به  اشاره به باال بردن ان
 کند. [بدن دارد و به طور محسوسی اشاره به باالبردن دیافراگم می
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 چه اتفاقی برای قفسه سینه ما در عمق می افتد؟

 فوت(  161تا  113مرت ) 35تا  53هنگام رسیدن به عمق بین 

 حجم هوای باقیامنده در  ریه ها، در اثر  فشار محیطی 

 کامل فرشده می شود و ریه های ما شودمیخارج از بدن، کم 

 ]در این حالت[ .رسدمی بازدمحالت به اندازه ای کوچکرت از  و

 کنیم،ناراحتی می پر نشود، احساس ایجاد شده اگر فضای خالی 

 کنید یک فیل به آرامی روی سینه شاممیاحساس  به طوری که 

این احساس بدتر می شود زیرا دیافراگم منی تواند به سمت قفسه سینه حرکت کند و  ،کنیم بدن خود را منقبضاگر  زند.میقدم 
 بهرتپس   ،کنیممیرا احساس  آن فشار ناخوشایند، تجربه کنید]بنابراین اگر قرار است[ عمق های بیشرتی را  فضای خالی را پر کند.

 .مانده خود رشوع کنیم(پذیری دیافراگم خود کار کنیم )یا مترین را قبل از رسیدن به حجم باقیآن است که روی انعطاف

 

 !برای غواصان آزاد رضوری است؟ Uddiyana Bandha چرا

برخی از ما به طور طبیعی انعطاف  آرام تر، ایمن تر و لذت بخش تر رضوری است. برای داشنت غواصی [انعطاف پذیری دیافراگم]
 .باشدتواند بهرتین دوست ما می  Uddiyana Bandhaپذیرتر از دیگران هستیم، اما برای آن دسته از ما که اینگونه نیستند،

 

 :عبارتند از Uddiyana Bandha مزایای

 .ایش توانایی باال بردن دیافراگم به سمت قفسه سینهبهبود دامنه حرکتی دیافراگم و افز  -1

 .ا فراهم می کندبهرتی ر  کل ریه می شود و امکان اکوالیز فرنزل حجمبه نسبت کاهش حجم باقیامنده باعث -۲

کت به سمت باال در قفسه سینه این به دلیل توانایی دیافراگم برای حر  کاهش احساس فشار روی قفسه سینه در هنگام دایو.-5
 .است که باعث کاهش فضا و فشار منفی ایجاد شده توسط فرشده سازی ریه ها می شود

 .بردباال می[  mouth fillپر ]  کنرتل بهرت اپی گلوت، که توانایی غواص آزاد را برای حفظ هوا در دهان هنگام انجام اکوالیز دهان4-

 .ریه به فشار، در عین حال کاهش خطر فشار در اثرگلو به کاهش احتامل آسیب  -3

 .سازگاری کلی بدن برای عمق، زیرا برخی از اثرات فشار آب را در طول دایو شبیه سازی می کندبه  کمک-6

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ندکنرا اجرا می Uddiyana Bandha حاال، چگونه

 

 Uddiyana Bandha  ،را می توان در حالت نشسته روی زمین 

 ، کندنشسنت روی یک صندلی در حالی که پاهای شام زمین را ملس می

 معده خالی)دقت کنید این فرآیند( باید صبح، با  یا ایستاده اجرا کرد.

 اگر به آرامش شام کمک می کند، .و بدون غذا یا مایعات انجام شود 

 ک بازدمی .و چشامن خود را ببندید توانید بدن خود را شل کردهمی 

 می توانید برای تخلیه بیشرت ریه ها به جلو کامل از دهان انجام دهید. 

 ن بایدهایتانشینید، دستاگر روی زمین یا روی صندلی می خم شوید. 

 .اید روی زانو و یا وسط ران قرار دهیدروی زانوها و اگر ایستاده 

 ،سینه نزدیک کنیدرس را به سمت جلو خم کنید و چانه را به 

 .برید،در حالی که شانه ها را به سمت باال و جلو می دارید نگه صاف و محکم را بازوها 

 ،از انقباض شکم خود که یک اشتباه رایج برای مبتدیان استدر این جا  ]دیافراگم را باال بکشید.[و اپی گلوت را بسته نگه دارید
 .و دیافراگم به سمت باال حرکت می کند رفتهبه سمت داخل  راحتی بهاین کار به درستی انجام شود، شکم  اگر .اجتناب کنید

 .رها کنید(آن را اضات یا زنش های دیافراگم نگه دارید )اما قبل از رشوع انقب هستیدتا زمانی که راحت دیافراگم را 

 .هنگام رهاسازی، به آرامی نفس بکشید تا دچار رسگیجه نشوید

 

 

 



 را مترین کنید؟ Uddiyana Bandha چند بار باید

داشته باشید که می توانید انتظار  ] با این روند [ روز در هفته تکرار کرد. 3بار در روز و به مدت  15تا  3این فرآیند را  می توان 
به یاد داشته باشید که چانه را در متام طول کشش روی قفسه سینه قرار دهید، زیرا از  ظاهر شود. در شام ماه ۲در عرض  یتغییرات

 .کندشام در برابر فشار احتاملی گلو محافظت می

 اکوالیز فرنزل خود هستید، و یا اگر برای جلوگیری از از دست دادن هوا در اکوالیز پر کردن دهان هایقابلیتافزایش اگر به دنبال 
(mouth fill) به  کنید و یاکنید، و یا برای رهایی از احساس ناراحت کننده فشار محیطی بر قفسه سینه در عمق تالش میتالش می

تواند حالل این مشکالت باشد و یا تا می Uddiyana Bandha تید، مترینهای گلو و ریه هسفکر محافظت از خود در برابر آسیب
  .حد زیادی آن ها رابرطرف کند
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