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 دهیچک

قدرت، توان و استقامت در توان  شیتواند به طور کامل باعث افزا یمعمول در آب، نم ناتیکه تمر ییآنجا از

 ناتیتمر نیشود. هر چند ا یشناگران آشکار م يبرا یمقاومت ناتیعضالت دست و کمربند شانه شود، لزوم تمر

حرکت در مسابقه چه از نظر  يعدم شباهت به الگو لیشود اما ممکن است به دل یم یباعث بهبود قدرت عضالن

 یمقاومت نیتمر دهیاساس ا نیعملکرد ورزشکار را بهبود نبخشد. بر هم یکیو چه ازنظر نورولوژ یحرکت شناس

 ,googleschaler ISI یاطالعات گاهیمطرح شده است.پا ژهیو یمقاومت ناتیشنا با توجه به تمر ژهیو

Pubmed موتور جستجوگر,  ,google  , Irandoc , SID مرتبط با  يدیاز کلمات کل یمختلف باتیبا ترک

 با وزنه  بر گرفته شده از پرورش اندام و ناتینشان داد که تمر جیموضوع مطالعه مورد جستجو قرار گرفت . نتا

 يا  ژهیو یمقاومت ناتیراستا تمر نیداشته باشد . در هم یسرعت يشنا يبر اجرا یمثبت ریتواندتاث ینم يوزنه بردار

 نیبه وضوح مشاهد کرد. ا ناتیگونه تمر نیرا در ا نیتمر یژگیتوان اصل و یدر آب مطرح شده اند که م

شناگران شود و  ژهیقدرت و شیتواند باعث افزا یم ینیتمر يکشش ها لهیبه وس یمقاومت ناتیگونه تمر

 عملکرد را بهبود ببخشد.

 عملکردي ي، پارامترها یکیتکن ي: تمرین مقاومتی ویژه ، پارامترهاواژه کلید

Abstract 
Because, ordinary exercises in water cannot totally lead to increased power, 
vigor, and assiduity in hand and back muscular potentiality that is why we 
should focus on endurance exercises. However, these exercises can improve 
muscular power; they cannot improve an athlete’s performance, because of lack 
of similarity to movement model in match either motional or neurological. 
According to this notion, the idea of endurance exercises, particularly for 
swimming was indicated. Pubmed, ISI, Googlescholar data bases, Google 
research engine, Irandoc, and SID were used along with other different 
keywords related to the research. The results showed that exercises with weights 
taken from fitness cannot have meaningful positive impact on quick swimming. 
In the bases of this view, endurance exercise specific for swimming was 
indicated which can be clearly seen in these kind of exercises. These sorts of 
exercises could improve performance of swimmers and could raise power of 
swimmers.. 
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