
 

 نحوه دوش گرفتن برای ورزشکاران

تاثيشات هَسد ًظش دس آب دسهاًی سا هی تَاى تا دٍش  تؼضی اص. تشیي سٍش استفادُ اص تاثيشات آب دسهاًی، دٍش گشفتي هی تاضذ سایج

دس صَستيکِ . ضَد دسجِ حشاست آب دٍش تِ صَست دسجات سشد، ًشهال، گشم ٍ داؽ تقسين تٌذي هی هقذاس. گشفتي تِ دست آٍسد

تيطتش اص )ٍ داؽ ( دسجِ ساًتيگشاد 33/9تا  63/7) ٍلشم ( ساًتيگشاد دسج33/7ِتا  33/9) تاصیکٌاى تؼذ اص هساتقِ اص دٍش آب گشم 

تشخی اص ٍسصضکاساى تشجيح هی دٌّذ . ضَد استفادُ کٌٌذ، ػالٍُ تش تويض ضذى تذى، هَجة ایجاد آساهص ّن هی( ساًتيگشاد دسج37/6ِ

ًَع دٍش گشم ٍ  تشخی اص افشاد ّن اصدٍ. ًيض تاػث تقَیت ٍ ًيض ًيشٍ تخطيذى تِ تذى هی ضَد ایي ػول. ص دٍش سشد استفادُ کٌٌذکِ ا

 .سشد تِ طَس هتٌاٍب استفادُ هی کٌٌذ

 

 نکته های مهم در هنگام دوش گرفتن

داسًذ، دٍش آب گشم هی تاضذ، الصم است اصَلی  شستاصیکٌاى ٍ ٍسصضکاساى اهشٍصُ تٌْا ٍسيلِ اي کِ تشاي سفغ خستگی دس دست تيطتش

 : ًکتِ سا یاد آٍس هی ضَین اص آى استفادُ کٌٌذ، پس چٌذ

 

حشکات سثک سا پيذا ًکشدُ اًذ، هی تَاًٌذ تشخی اص  ٍسصضکاساًی کِ تؼذ اص یک توشیي ٍ یا هساتقِ سٌگيي ٍقت اًجام توشیٌات ٍ-

کشدى خستگی ٍ دفغ هَاد  واى گًَِ کِ هی داًين، ّذف ػوذُ اص دٍش آب گشم، تش طشفّ. دٍش اجشا کٌٌذ حشکات ٍ ًشهص ّا سا صیش

صیش دٍش آب گشم حشکات سثک ٍ توشیٌات هالین سا اًجام دّذ، هيضاى سفغ  ٍلی اگش ٍسصضکاس. صایذ هاًٌذ اسيذ الکتيک اص تذى است

 .تيطتش ٍ هَاد صایذ سشیغ تش دفغ هی ضَد خستگی

 

اػتقاد تش ایي است کِ ّشچِ فاصلِ دٍش . افضایص هی یاتذ ٍ فاصلِ دٍش تا تذى ضوا صیاد تاضذ، تاثيشات دسهاًی آباگش فطاس آب صیاد -

هاًٌذ هاساط تشاي ضوا احساس  فطاس آب ّن قَي تش تاضذ، تش اثشتشخَسد هشتة ٍ هذاٍم رسات آب تا پَست، حالتی تا تذى ضوا صیاد ٍ

 .لزت ٍ ضاداتی پذیذ خَاّذ آهذ

 

. ًوی ضَد صیشا اهکاى سشها خَسدگی تسياس تاال هی سٍد ٍش آب سشد تشاي ٍسصضکاساًی کِ ساتقِ استفادُ اص دٍش سشد ًذاسًذ، تَصيِد-

 .تطاتق یاتٌذ هی تَاًٌذ تِ تذسیج اص آب سشد استفادُ کٌٌذ تا تافت ّاي تذى تا آب سشد ایي دستِ اص ٍسصضکاساى

 

احتياط دس صهيٌِ ّيذسٍتشاپی گفتِ ضذ سا سػایت کٌٌذ،  دس ساتطِ تا هَاسد استفادُ، ػذم استفادُ ٍ ٍسصضکاساى تایذ کليِ ًکاتی سا کِ-

ًکٌٌذ ٍ تؼذ اص دٍش گشفتي فَسا دس  صیادي صیش دٍش آب گشم قشاس ًگيشًذ، اص آب تسياس داؽ هذت صیادي استفادُ اصجولِ ایي کِ هذت

 .هؼشض َّاي سشد قشاس ًگيشًذ

 

صیشا ّواًطَس کِ هی داًين، سطح پَست  خطک کشدى تذى، اص کطيذى هحکن حَلِ سٍي پَست تذى خَدداسي کشدحتوا دس ٌّگام -

ػصثی تحشیک  ّاي هختلف ػصثی است ٍ تش اثش کطيذى هحکن حَلِ تِ پَست، هؼوَال گيشًذُ ّاي تذى هحل اًتطاس گيشًذُ ّا ٍ پایاًِ

 .تاثيشات هثثت دٍش یا اص تيي هی سٍد یا کاّص هی یاتذ دس ًتيجِ،. دهی ضًَذ ٍ ایي تحشیکات تِ سيستن ػصثی هٌتقل هی ضَ



 

 

ایي کاس . ٍسصضکاس تِ هذت کافی استشاحت کٌذ ٍ یا تخَاتذ تْتش است هتؼاقة دٍش گشفتي یا استفادُ اص سٍش ّاي دیگش آب دسهاًی،-

  .دٍش ٍ آب دسهاًی هی ضَد تاػث افضایص تاثيشات
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