((فوائد شرب الماء))

ا0د جمال صبري فرج-جامعة بابل-كمية التربية الرياضية
ان فوائد شرب الماء ىي اكثر مما يمكنك ان تتخيمو بغض النظر عن كونك العب بناء اجسام او انك تريدد فدددان الدو ن
او فدط من جانب التمتع بصحة عامة جيدة0
الحديدددة ان المدداء ىددو اىددو مددن البسدداطة التددي نتعامددل معددو بيدداي وىددد اثبتددت الكثيددر مددن الدراسددات ال وائددد االعجا يددة
السددتي ك الكثيددر مددن المدداء يي النوعيددة العاليددة مثددل الدراسددة التددي صدددرت فددي مجمددة (جمعيددة الددنظم الغيائيددة االمريكيددة
 ) ADAالتي وجدت ان الماء يمكندو ان يخ دض المخداطر لميدرم الكمدي لممشداكل الصدحية مثدل سدرطان الثددي وسدرطان
الدولون والبدانة وحصى المجاري البولية وغيرهي وىد ثبت انو ىدد خ دض المخداطر االكيددة مدن السدرطان وبحدوالي (-55
 )%97من خ ل شرب ( )00-5اكواب من الماء كل يوم0
اظيرت البحوث ان االمراض والسرطان التي ترتبط بالجسم تكدون اكثدر حامضدية مدن الداعديدة وان االطعمدة والمشدروبات
تكون الداعدة في  PHاكثر مدن ( )9,0وان شدرب الكثيدر مدن المداء الداعددي المحايدد يخ د

ويحددد الحدوامض وي يميدا

من الجسم مدابل اليوريا والعرق ويدع ال رد اكثر صحة بمئات المرات0
ي يد الجسم من الماء بسبب ايجابيتو بالعمميات الداخمية االتية:
الدماغية الكاممة

-

الوظائ

-

ي يل السموم والحوامض من الجسم

-

دىون التمثيل الغيائي

-

ينظم درجة حرارة الجسم

-

ىضم الطعام

-

ي يد االوكسجين الى الدم

-

ي يت الم اصل

-

يندل الغياء الى الخ يا

-

يؤدي الى ىاعدية الطعام الياىب الى االمعاء

ان االنسان ال يستطيع العيش بددون المداء ثكثدر مدن  3ايدام ي وىدد ثبدت ان الندوع االفضدل مدن المداء لمشدرب ىدو المداء
الداعددي (مداء  PHبددين  )7,0-9,0ي وكممدا كددان  PHالمداء اعمدى كددان افضدل وىددو الديي يتحددق فددي المداء المتد ين
وبجانب العديد مدن ال وائدد الصدحية العامدة ىنداك فوائدد خاصدة مدن شدرب مددادير كبيدرة مدن المداء ل عبدي بنداء االجسدام
والرياضيين اليين يرغبون ب ددان الو ني وتتضمن ىيه خاصة لبناة االجسام:
-

يحدد االحت اظ بالماء بسبب التجيي ال ائد منو

-

تجيي الماء الى العض ت يحافظ عمييا كبيرة وىوية ومتينة( ان  %93من العضمة ماء)

-

تسييل نمو العض ت بسبب تطوير ندل تغيية البناء العضمي واليرمونات ليا

-

يحافظ عمى االرتواء ويجعل الرياضي ىاد ار عمى رفع االو ان الدصدو لمددة اطدول(ان  %93مدن الج دا

خ ل ساعة ونص
-

من التدريب)

تحمي وتدي من خسارة العض ت (العض ت= الماءي الج ا = فددان الماء= فددان

تحددث

-

تخميص الجسم من السموم ليحافظ عمى عمل الكميتين بشكل مثالي

-

الح اظ عمى ىاعدية الجسم(بناء االجسام يضع الجسم في حالة حامضية)

ان شرب الماء ىبل التدريب(حالة ىبل االرتواء) خ ل(مرحمة الح اظ) وبعد (مرحمة االستش اء) المبداراة او التددريب يكدون
ميما جدا إلنجدا الرياضدي الدمدة ويطيدل مددة مداومدة التعدبي وىدد اظيدرت الدراسدات ان الج دا
الجسدم يمكدن ان يخ دظ سدرعة الرياضديين بمدددار %8وان الج دا

بمدددار  %3مدن و ن

بمدددار  %4يجعدل الرياضدي يشدعر بالددوار ويخ دض

االنجا ب كثر من 0 %30
ايا كان ىدفك فددان الو ن فالماء ىو الصديق االفضل في العالمي ويكون فددان الو ن بسب الماء باالتي:
-

ي يد من التمثيل الغيائي لمجسم باكثر من ( %30شرب  00اكواب اضافية مدن المداء بكدل يدوم سديحرق حدوالي

 5باوند في السنة وفدا لما يكرتو مجمة( االندوكراينولجي والتمثيل الغيائي)
-

يدي من االكل ال ائد بخ ض الشعور بالجوع

-

يعطي طاىة اكبر فيكون الرياضي ىاد ار عمى التدريب لمدة اطول واشق والتدي ىدي مسداوية وتعدادل ل دددان و ن

اكثر
-

الن ايدددددات خارجدددددا دون مسددددداعدة مدددددن الكبدددددد (وىددددديا يعندددددي ان الكبدددددد

يجعدددددل الكميتدددددين ىدددددادرة عمدددددى شدددددط

لمتمثيل الغيائي لدىون الجسم واليي يعني فددان و ن اكثر)
-

فددان و ن الماء عن طريق تحديد االحت اظ بالماء

ان المددددار الدديي تحتدداج ان تعتدداده كددل يددوم يعتمددد عمددى شدديئين :و ن جسددمك ومددددار نشدداطك اليددوميي وىبددل ان نعمددل
حساب مددار الماء عميك ان تعر السبب اليي يدعوك لتناول الكثيدر مدن المداء ىدو ان الجسدم يوظد
من الماء خ ل الوظائ

 50-00اكدواب

الجسمية

االعتيادية(التن سي التبولي المشي....الخ ) 0وان لم تعوض يلدك المداء فاندك سدتتعرض لمج دا

وتبحدث عدن المتاعدبي

وان كنت رياضي او تتدرب فانك ست دد اكثر بكثير من  00اىداح من الماء وىديا يعندي اندك تحتداج الدى شدرب مداء اكثدر
بكثير من يلك ( م حظة :الديوة والشاي والمشروبات الغا ية التعد كماء)0
ولحساب المطالب اليومية من الماء:
و ن الجسم(كغم) × مستو النشاط
الماء اليومي الم خوي (باثكواب)=
8
ولنختر مستو نشاط بين  55( 95-55ىي لشخص غير نشطي  95ىي لشخص نشط)
الماء المشروب في كل ساعة
الماء اليومي الم خوي (باثكواب)
الماء المشروب في كل ساعة (باثكواب) =
عدد ساعات الصحو
ويمكن ان تعر بسيولة ما ايا كان ىيا ماء كا
عمى االكثر ش افا0

لك ب حدص البدول ي فدايا كدان الجسدم مرتويدا فدان لدون البدول سديكون

