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 در آب تمرینچاقی و 

 

 ایمان رحیمی

 )مسئول کمیته توسعه همگانی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو( 

 

 عمومی ستیرتند مهم مشکل یک جامعه افراد بین در چاقی و وزن اضافه

 و سال 5 زیر کودک میلیون 41به طوری  بشمار می رود جهان سراسر در

 دارای گروه عنوان به ساله 19 تا 5 نوجوان و کودک میلیون 340 از بیش

 از ناشی ناگوار عواقب .جهان شناخته شده اند در چاق یا وزن اضافه

 ،مثال عنوان به .قابل توجه می باشند نوجوانان و کودکان در چاقی

 تقریبا که داد نشان ساله 17 تا 5 نوجوانان  و کودکان مورد در ای مطالعه

 عروقی قلبی بیماری خطر عامل یک حداقل چاق جوانان از 70٪

 و بوده دیابت پیش برای بیشتری خطر معرض در همچنین چاق نوجوانان و کودکان. دارند( غیره و ، باال خون فشار ، باال کلسترول)

 همچون روانشناختی ، اجتماعی مسائل و( خواب در تنفسی وقفه) خواب آپنه ، مفاصل و استخوانی مشکالت به ابتال برای همچنین

 طوالنی چاقی و وزن اضافه که است شده داده نشان .هستند ترمستعد زندگی پایین کیفیت و پایین نفس عزت ، بینی کوچک خود

 معرض در را چاقی یا و وزن اضافه دارای بزرگساالن بنابراین کند، می پیدا ادامه نیز بزرگسالی در،  نوجوان و کودکان در مدت

از این  .دهد می قرار آرتروز و سرطان از مختلفی انواع ، مغزی سکته ، 2 نوع دیابت ، عروقی قلبی های بیماری برای بیشتری خطر

اجعه جهانی یک فبیماری ها و جلوگیری از بسیاری از راهکاری بدون هزینه در پیشگیری از  می تواند انجام فعالیت های ورزشی رو

 باشد.

 چرا تمرین در آب؟

این است که  وجود دارد با فعالیت بدنی برای افراد دارای بیماری های فوق بخصوص چاقی مفرطمسئله مهم و حیاتی که در ارتباط 

 بافت و مفاصل به مکانیکی فشار افزایش باعث بدن حد از بیش وزن

 به منجر و شده درد وقوع و جسمی های محدودیت باعث هاو

 و عضالت حجم دادن دست ازنهایتاً  و بدنی های فعالیت کاهش

 BMI افزایش باعث فوق اجزای از ترکیبی. شود می قدرت

 و عضالنی ،استخوانی درد ، عملکرد کاهش ، )شاخص توده بدنی(

 سنتی های حالت ، چاق جمعیت در .شود می زندگی کیفیت کاهش

 افزایش با اغلب ، دویدن یا  و روی پیاده مانند ، هوازی ورزش

 از یکی درد. دهد می کاهش را افراد ایندر تمرینی نسخه از پیروی بنابراین ، است همراه عضالنی اسکلتی های آسیب خطر

 باعث ، معمول طور به ، زانو آرتروز و چاقی از ترکیبی. است چاق بیماران در بدنی فعالیت قطع در کننده تعیین عوامل مهمترین

 می وزن کاهش و بدنی فعالیت ، چرخه این قطع برای. شود می بیماری پیشرفت و عملکرد رفتن بین از و درد فجیع چرخه ایجاد



 همگانی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلومجموعه مقاالت کمیته 

 1399بهار 

 

 
 

 قلبی جانبی عوارض حال عین در است ممکن التهابی ضد داروهای و ها مسکن از استفاده با درد تسکین. باشد داشته مهمی سهم تواند

  .باشد داشته همراه به را گوارش دستگاه و عروقی

از این رو مشارکت در ورزش باید به سمتی رود که افراد به فعالیتی  

بپردازند که جدا از لذتبخش بودن بتواند بدون فشار مکانیکی ذکر شده 

به اندام ها باعث افزایش سوخت و ساز و کاهش چربی بدن گردد. 

AQE  در آب  که به هر روش تمرینی اشاره می کند در آب تمرینیا

تمرین ها می تواند شامل شنا در استخر که بدن به حالت انجام شود. این 

 یا با ، عمودی موقعیت در یی باشد کهها تمرینافقی قرار می گیرد و یا 

 می انجام استخر عمیق یا عمق کم درقسمت ، تجهیزات یا موسیقی بدون

 در مختلفی تغییرات ،شود  می باعث آب در بدن گرفتن قرار. شوند

 که این تغییرات عبارتند از: شود ایجاد بدن فیزیولوژیکی های دستگاه

 افزایش ،خون ارسالی به اعضای بدن افزایش، بیشتر دهلیزی شدن پر، خون به سمت قلب مطلوب بازگشت ،خون جریان مجدد توزیع

 های مهارت بهبود برای ورزشی پزشکی در معموالً AQE  برمفاصل. فشار کاهش و متابولیک تقاضای شرایط در تنفس نرخ

 مورد خون گردش بهبود و آرامش ، اسپاسم و درد تسکین برای همچنین و استقامتی تمرینات تقویت و عضالنی تن ، ورزشکاران

 و .شود می توصیه جراحی عمل از بعد یا آسیب از بعد و قبل شرایط برای عمده طور به AQE ، توانبخشی در. گیرد می قرار استفاده

 دیستروفی ، متعدد اسکلروز بیماری ، پارکینسون ، ولوژیکیرومات شرایط و استئوآرتریت ، فیبرومالژیا مانند مزمن مختلف شرایط در

 راه. شود می استفاده  چاقی و  تعادل اختالالت ، قلبی مزمن های بیماری و ریوی مزمن انسدادی بیماری ، هموفیلی ، آسم ، عضالنی

  .شود می انرژی هزینه افزایش باعث آبدر  تردمیل روی دویدن یا رفتن

 "آشنا خواهیم کرد برای پیشگیری از چاقی در مقاالت بعدی شما را با انواع تمرین های در آب"
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