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 «مهربان هبه نام خداوند بخشند» 

 پیشگفتار

هها تتهت تهر یر     در این راستا ورزش نیز چون دیگر زمینهه های زندگي را در برگرفته است و  پیشرفت شگرف علم تمامي عرصه

ناپهيیری در سهنین    فرسا که چه بسا باعث صهدمات جرهران   آوری است. دیگر زمان تمرینات سخت و طاقت قوی این علم و فن

ههای   لهه شد گيشته است. امروزه با کمك دانش، بشر هر چه بیشتر سعي بر آن دارد که راه دسترسي بهه ق  میانسالي و پیری مي

 ترقي را هموارتر و آسانتر نماید.

با توجه به گستردگي ورزش قهرماني و توجه تمام جهانیان به این امر و نیز کوشش بشر برای کمهك و بههره گیهری از ورزش    

جانره بدل شده است و تنها به موضوع تمرینات و رابطة بین  برای سالمتي و سالم زیستن، ورزش به یك موضوع گسترده و همه

هایي چون علم مدیریت، علم روانشناسي، علم پزشكي، علم تغيیه و سایر علوم را به  شود بلكه زمینه مربي و متربي خالصه نمي

های فراواني را برای کار و تتقیقات فراهم کرده است. با توجه به این نیاز، ما نیز چون دیگهر کشهورها    خدمت گرفته و موقعیت

هر چه بیشتر نمودن رویكرد ورزش کشور از تمرینات عملي بین مربي و شاگرد به علمي نمودن باید سعي و اهتمام خویش را بر 

اندوزی در موارد مختلف و اسهتفاده از آن بهرای دسهت یهابي      های دانشي و سوق دادن مربیان به سمت دانش و گستردن زمینه

 دهیم. های ترقي قرار  تر به قله تر و صتیح سهل

راهم کنم تها  فرصتي را ف جزوهبا نوشتن این نوان یك مربي کوچك در عرصة ورزش کشور بر آن شدم تا با توجه به این نیاز بع

مربیان عزیز بتوانند با توجه به مسائل گفته شده در این مختصر، نتوة صتیح انتخاب غيا و مقادیر الزم را برای نوآموزان خهود  

کننده دوری شود. بدیهي اسهت در سهطوح    لب سنگین و یا خستهتشریح کنند در ضمن سعي بر آن شده است که از آوردن مطا

باالی ورزش قهرماني، نیاز به متخصصان مجرب علم تغيیه داریم و امیدواریم آن عزیزان با هدایت و راهنمایي خویش ما را هر 

سید متسن لم جناب آقای دوستان همداین مرز و بوم یاری نمایند. در پایان از همكاری  ورزشكارانچه بیشتر در راه خدمت به 

نمایم و امیدوارم که شما  مي غالمي که در ویرایش مجدد این مطالب نقش بسیار پر رنگي داشتند سپاسگزاریمهدی  حسیني و

 نصیب نگيارید. عزیزان بنده را از راهنمائیها و انتقادات خویش بي

 

 شناس امید حق       
 ستان مازندرانمسئول کمیته آموزش و پژوهش هیئت ژیمناستیك ا
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 انرژی:

است با مقدار انرژی گرمایي بنا به تعریف یك کالری برابر  شود. گیری مي انرژی در دستگاه های زیستي برحسب کالری اندازه

بیان  (KCAL) در مورد انسان انرژی بر حسب کیلو کالری .دهد یك درجه سانتي گراد افزایش ميکه دمای یك گرم آب را 

زیرا این پیوندها  ،شود که پیوندهای شیمیایي شكسته شوند انرژی زماني آزاد مي .کالری مي باشد 1000معادل که  میشود

هیدروژن و  ، مواد غيایي به طور عمده از ترکیب کربن هستند که عناصر را برای تشكیل ملكول ها بهم وصل مي کنند.

ها به صورت شیمیایي آزاد شده و سپس به صورت  درون سلول انرژی موجود در باندهای آنها در تشكیل شده اند.ن ژنیترو

 1/4به ازای سوختن هر گرم کربوهیدرات و  پروتئین  ( ذخیره میشود.ATPترکیري بسیار پر انرژی به نام آدنوزین تری فسفات )

 شود. کیلو کالری انرژی آزاد مي 4/9کیلو کالری و هر گرم چربي 

ها گواه آن است که برخي  این بررسي .صورت گرفته استهای حرفه ای  یي ژیمناستمصرف مواد غيا ي در زمینهمطالعات

دلیل دریافت کمتر انرژی  ژیمناست هانمایند.  مصرف مي مواد غيایي کمتر از انرژی مورد نیاز روزانه خویش بسیار ها ژیمناست

ها  دهند که انرژی مصرفي ژیمناست ياین تتقیقات نشان مهمچنین  نمایند. را کاهش وزن و درصد چربي بدن عنوان مي

به این دلیل  احتماالًکه این کمرود حداقل در یك یا چند ماده غيایي دیده میشود و  کمتر از مقادیر توصیه شده است اصوالً

 5/11کمرود انرژی بیشتری در گروه ژیمناستهای ترکیه ای با متوسط سني است که کل انرژی دریافتي زیر مقدار مطلوب است.

کیلو کالری انرژی دریافت داشتند  1570ها به میزان  این ژیمناست ال یافت شدکه پنج تا شش ساعت در روز تمرین داشتند.س

ضعف و کم نفسي را طي  % از این ژیمناستها احساس سرگیجه،75% مقدار پیشنهادی را تامین مي نمود.در حدود 59که فقط 

قطع قاعدگي در بانوان و ناکافي مواد غيایي عوامل به وجودآورنده شرایط  تمرینات سنگین و مصرف تمرینات گزارش کردند.

به جهت کمرود در و نیز بیماری فقر آهن یا کم خوني  کلسیممناسب نادن خطر شكستگي ناشي از فشار بدلیل دریافت بوجود آم

 مصرف آهن مي باشد.

،  کار تنظیم گردیده و ورزش ، ی آن مطابق با نیاز روزانهالزم به ذکر است که با پیروی از یك برنامه غيایي که میزان انرژ

توان عالوه بر اطمینان از تامین مواد مغيی مورد نیاز، درصد چربي بدن را در متدوده  ، مي همراه با برنامه تمریني صتیح

تدریجي عادات غيایي برای رقابت کنندگان با تجربه هر تالشي باید صورت گیرد تا از تغییر  مطلوب و مورد نظر حفظ کرد.

 در حالیكه سالمت فرد نیز تضمین میشود اطمینان حاصل گردد.وی طلوب رساندن عملكرد مبرای به حد 

 با توجه به موارد فوق ترکیب مطلوب درشت مغيی ها در برنامه ی غيایي روزانه یك ژیمناست مي بایست به صورت زیر باشد:

 .ندرصد پروتئی 10-15 ، درصد کربوهیدرات 60 - 65 ، چربيدرصد انرژی مورد نیاز روزانه از  20 - 25

مالحظه مي شود یك ژیمناست باید در مقایسه با افراد عادی مقدار بیشتری کربوهیدرات مصرف نموده و مقدار کمتری چربي 

 دریافت نماید.

 

 



 تغذیه اختصاصی مقدماتی ژیمناستیک

4  

  

 
 اسیون جهانی ژیمناستیکمقادیر پیشنهادي دریافت انرژي روزانه و قد و وزن پسران بر اساس اندازة بدن از فدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقادیر پیشنهادي دریافت انرژي روزانه و قد و وزن دختران بر اساس اندازة بدن از فدراسیون جهانی ژیمناستیک

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اندازه كوچک متوسط بزرگ

 سن قد وزن كیلو كالري قد وزن كیلو كالري قد وزن كیلو كالري

2327 26 116 1790 20 108 1432 16 101 7-6 

2591 30 123 1900 22 115 1555 18 107 8-7 

2723 35 130 1945 25 121 1556 20 112 9-8 

2907 41 136 1985 28 126 1560 22 117 10-9 

2884 47 143 2025 33 132 1473 24 122 11-10 

2985 54 150 2045 37 138 1492 27 128 12-11 

2999 61 156 2065 42 145 1524 31 133 13-12 

3037 67 163 2085 46 152 1541 34 140 14-13 

3073 73 168 2105 50 157 1600 38 145 15-14 

3055 78 171 2115 54 160 1606 41 149 16-15 

3088 81 173 2135 56 162 1639 43 151 17-16 

3093 82 174 2150 57 163 1697 45 152 18-17 

 

 اندازه كوچک متوسط بزرگ

 سن قد وزن كیلو كالري قد وزن كیلو كالري قد وزن كیلو كالري

2303 26 112 1860 21 110 1506 17 102 7-6 

2576 30 124 1975 23 116 1632 19 108 8-7 

3192 35 130 2280 25 122 1824 20 113 9-8 

3371 40 136 2360 28 127 1854 22 118 10-9 

3535 45 142 2435 31 132 1885 24 123 11-10 

3657 51 148 2510 35 138 1936 27 128 12-11 

3748 58 155 2585 40 143 1939 30 133 13-12 

3813 65 162 2640 45 150 1995 34 138 14-13 

3812 72 170 2700 51 157 1906 36 143 15-14 

3825 79 177 2760 57 163 2082 43 149 16-15 

3912 86 182 2820 62 169 2183 48 155 17-16 

3971 91 185 2880 66 174 2269 52 161 18-17 
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 کربوهیدرات ها:

اند، این دسته   ه کربن تشكیل شدهگروهي از مواد هستند که از عنصرهای هیدروژن و اکسیژن در اطراف زنجیر کربو هیدرات ها

 شوند: از مواد به سه گروه تقسیم مي

 اند. تشكیل شدهکربنه  7تا  3از یك مولكول قند ساده  تنهاکه  مونوساکاریدها:-1

زکربوهیهدراتهای پیچیهده حاصهل    روند هضهم ا  یا دکستروز یا قندخون که در غياهای طریعي موجود است و درگلوکز : -الف

افزایش گلوکز خهون مهمتهرین عامهل تنظهیم کننهده      باشد. مي عصريسیستم  برایبع انرژی امن مراه اجسام کتونيبهشود و  مي

 نمهودن تردیل  تولید انرژی، باال بردن اکسیداسیون سلولي و ترشح انسولین میراشد.انسولین به کمك روشهای مختلف همچون

ها  حالت عادی کلیه درکاهش میزان گلوکز در خون میگردد. و افزایش مصرف به چربي و یا سنتز گلیكوژن موجبکربوهیدرات 

نروده و  کامل آن به جيب ها قادر کلیهتر باشد االاز حد آستانه کلیه ب وجيب مي کنند ولي اگر مقدار آن در خون زیاد بازگلوکز را 

 ی قند گویند.یا بیمار )ملیتوس(شیرین د که به این حالت دیابتشو راه ادرار دفع مي آن از ازمقداری 

تهرین قنهد سهاده اسهت.      باشد و شهیرین  جات و عسل موجود مي . به مقدار زیاد در میوهمشهور استبه قندمیوه فروکتوز:  -ب

 .نسرت به گاالکتوز و گلوکز جيب کندتری داردمعموالً 

ني آن از دو قنهد فهوق   .شهیری به شكل متصل با گلوکز و بصهورت الکتهوز در شهیر وجهود دارد     گاالکتوز عمدتاًگاالکتوز:  -ج

کند.شیر مادران حاوی مقدار فراوان  همین دلیل مشكالت کمتری دربدن از نظر بهداشت دندانها و غیره ایجاد ميه ب .کمتراست

 باشد. تر مي مصرف آن برای نوزادان سالم بدین جهتباشد و  از این نوع قند مي

هها یهك مولكهول گلهوکز      ساکارید د و در ساختمان هریك از دیان از دو مولكول قند ساده تشكیل شده ها: ساکارید دی -2

 باشد. موجود مي

باشهد و در ا هر عمهل     یا شكر و قند معمولي درغالب غياها بخصوص چغندر، نیشكر، عسل وارزن هندی مهي  ساکاروز: -الف

نوشهابه، سهس وغیهره     ،نيشود. مصرف زیاد ساکاروز بصورت شكر در موادی چون شهیری  هیدرولیز به گلوکزوفروکتوز تردیل مي

 سه عارضه مهم مصرف بیش از حد ساکارز عرارت اند از:عوارض زیادی در بردارد. 

 گلیسهیرید و کلسهترول بهه     ها و بهدنرال آن افهزایش تهری    روی در مصرف چربي : برخالف تصور، زیادهاحتمال سكته قلبی

اند و از عوارض ناشي  ی بیماراني که مرتال به سكته قلري گردیدهتواند عامل سكته قلري باشد. از مطالعات متعدد بررو تنهایي نمي

شود که این گونه افراد دارای مصرف قند و شكر و شیریني بیشتری نسرت به چربي بودند و  برند چنین برداشت مي از آن رنج مي

 همچنین قرل از حمله قلري میزان مصرف شكر در آنها بیشتر از سایر افراد بوده است.

 چسرد و ا ر آن بروی خرابهي دنهدان نهاچیز اسهت در      معموالً به دندان نمي مرکبدگي و خرابي دندانها: کربوهیدراتهای پوسی

رشهد  الزم برای  زمینهنرات، سوهان، گز وشیریني به دندانها چسریده و  حالیكه غياهای حاوی ساکاروز زیاد از قریل شكالت، آب

 را و بدنرال آن از بین رفتن مینهای دنهدان و پوسهیدگي    آورده فراهمرا  توکوک موتانسی دندان از قریل استرپها میكروارگانیسم
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شهود و احتمهال خرابهي دنهدانها را      جاتي نظیر سیب منجر به برداشتن ساکارز از دنهدانها مهي   بهمراه دارد. مصرف مایعات و میوه

 کاهش میدهد.

 یهر شهكالت،   در مهوادی نظ  مرکب نسرت بهه سهاکاروز موجهود   آمدن قند خون : قندهای پیچیده و  احساس گرسنگي و پایین

شوند.این بدان مفهوم است که گلوکز حاصل از قندهای مرکب بكندی وارد جریهان   کندتر جيب مي شیریني،کیك و بیسكوئیت

ش یافته گردد، گلوکز خون سریعاً افزای گردد. ولي زمانیكه  شیریني یا شكالت مصرف مي خون شده و انسولین کمتری ترشح مي

شود و باعث  به پایین آمدن سریع قند خون مي گردد. مقدار زیاد انسولین در خون منجر و بدنرال آن انسولین بیشتری ترشح مي

 گردد و به فرد احساس گرسنگي دست میدهد. هیپوگالیسمي موقتي مي

باشهد و از قنهدهای    سهاکاریدها مهي   ین دیتر شیرین شود و از کم موجود در شیرطریعي و غالراً قند شیر نامیده مي الکتوز: -ب

 شود. ساده گلوکز وگاالکتوز ساخته مي

 در رژیم غيایي نقش کمي دارد. و جوانه غالت و حروبات وجود دارد ،جو   سمنو،جوانه در متصوالت مالت از قریل مالتوز: -ج

 1300تها   500توانهد حتهي بهه     اد مهي شهوند کهه ایهن تعهد      از ترکیب سه قند ساده یا بیشتر تشكیل مي ساکاریدها: پلی -3

 ساکارید گیاهي و حیواني موجود مي باشد. مونوساکارید یا بیشتر برسد. دو نوع پلي

 دو نوع پلي ساکارید گیاهي نشاسته و سلولز است.ساکارید گیاهی:  پلی -الف

باشهد و از آنهها نهان     موجهود مهي  های گیهاهي   های گیاهي است و در دانه ساکارید شده ترین پلي : یكي از شناختهنشاسته -1

شود و بمقدار زیاد در غالت و حروبات،سیب زمیني و ریشه گیاهان که بعنوان ذخیره انهرژی   مي  شیریني،ماکاروني و غیره ساخته

و بهتهرین   باشد موجود است. نشاسته گیاهي مهمترین منرع انرژی و رژیم غيایي اکثر ملهل جههان   برای استفاده بعدی گیاه مي

 کربوهیدراتي برای ورزشكاران متسوب میگردد. منرع

سازد و موجود در برگ،  باشد و قسمتهای ساختمان یا فیررهای گیاهان را مي ساکاریدها مي سلولز از انواع دیگر پلي :زسلول -2

باشد  ان مقاوم ميباشد.با توجه به اینكه سلولز در مقابل آنزیمهای هضمي انس جات مي ها،ساقه،دانة سرزیجات و پوست میوه ریشه

روده نمهوده و   هضم بهتر مواد غيایي درشود. این ازدیاد حجم در رژیم کمك به  منجر به ازدیاد حجم مواد در روده کوچك مي

ز یا کم فیرر منجهر  سلولشود و ممكن است جلوی سرطان کولون را بگیرد. غياهای کم  منجر به دفع راحت مواد زائد از بدن مي

شوند و در مقابل ا رات مفید فیرر باعث عرور  مي اکسیدانتدهنده مواد  اسب جهت میكروارگانیسمهای تشكیلبه ایجاد شرایط من

 زا(رادیكال )اکسیدانت = دهد. با روده را کاهش مي اکسیدانتسریع مدفوع از روده گشته و شانس تماس مواد 

شهود و   بافتههای حیهواني سهاخته و ذخیهره مهي     هایي ست که در  گلیكوژن یكي از پلي ساکارید ساکارید حیوانی: پلی-ب

تا  375باشند حاصل شود. بطور تقریري  تواند از چند صد و یا هزاران مولكول گلوکز که بصورت زنجیره به یكدیگر متصل مي مي

رطهرف  تواند در بدن ذخیره شود، که احتیاجات نصف روز یك فرد یا یك جلسه تمریني شدید را ب مي کربوهیدراتهاگرم از  475

 کند. مي

باشهد. عهادی سهازی یها      برای بسیاری از ورزشكاران نیاز به انرژی و کربوهیدرات برای تمرینات بیشتر از رقابت و مسابقات مي

باید یك ارجتیت برای ورزشكاران درگیر در تمرینهات شهدید باشهد. وقتهي      هیدراتي درونزاکربوتامین روزمره یا بازیافت ذخایر 
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کنند ذخایر گلیكوژن ماهیچه و کرد به تدریج تخلیه میگردد. توصهیه شهده    بوهیدرات کافي را دریافت نميورزشكاران روزانه کر

% از کیلوکالری روزانه از کربوهیدرات را 60 - 65درگیر با تمرینات سنگین بایستي یك دریافت حداقل  ژیمناستاست که یك 

 بشود. نآدر الگوی مصرفي خود قرار دهد تا مانع از تخلیه روزانه 

ذخیره  عگرم( مناب 5/2یان خون )رگرم( و گلوکز ج 70گرم( سپس کرد) 400) بعنوان منرع اصلي ذخیره گلیكوژن بافت عضالني

کربوهیدراتي متسوب میگردند. )این ارقام در افراد مختلهف متفهاوت اسهت(برای دسهتیابي بهه سهطوح نسهرتًا بهاالی دریافهت          

چرب  چرب نظیر شیرکم های کم ترین سطح کاهش یابد. ورزشكاران باید از فرآورده ه پایینکربوهیدرات دریافت زیاد چربي باید ب

کردن منابع چربي اجتنهاب ورزنهد. دریافهت     چرب وگوشت قرمز بدون چربي استفاده کنند و در تهیه غيا از اضافه ، مواد لرني کم

در روز تنظیم گردد. مقادیر زیاد چربهي و پهروتئین    % از انرژی کل بدن15باید تتت نظر باشد و در سطتي حدود  پروتئین هم

بطهور غیهر    ند ووکربوهیهدراتي شه   ساعت اول کاهش دهد و نیز ممكن است که جایگزین مهواد  6تواند اشتها را خصوصاً در مي

 مستقیم بر عدم دریافت کافي کربوهیدراتها و در نهایت ذخایر گلیكوژني تر یر بگيارند.

فسفات و گلیكوژن تاکید زیهادی میشهود لهيا در     -بي هوازی است بر کراتین تمرین و رقابتها عمدتاً چون فعالیت ژیمناستها در

طور منظم و فراوان در رژیم غهيایي  یك روش منطقي مصرف مواد قندی به .تمرینات ژیمناستیك نیاز به مواد قندی زیاد است

 روزانه است.

دی با پروتئین متوسط و چربي انهدک بهتهرین ترکیهب سهوختي را بهرای      طرق شواهد علمي ارائه شده رژیمهای پر از مواد قن*

برای ژیمناستها افزایش ز دالیل اندکي برای تایید نوع دیگری از رژیم وجود دارد.یك نقطه آغافعالیتهای بي هوازی ارائه میدهند.

یي و انرژی کهافي بهرای نیازههای    مصرف مواد قندی مرکب و کاهش دریافت چربي است.با این رژیم انتظار میرود که مواد غيا

 فیزیولوژیكي تامین شوند.

 مرکب غذاهای حاوی کربوهیدرات

 نان و غالت 

 مصرف نان کامل و غالت صرتانه 

 های خانگي کیك، کلوچه و بیسكویت 

 کشمشي، کیك برنجي، ماکاروني ای، نان های میوه نان 

 های کامل بیسكویت 

 ها: میوه

 دار های آب خشك )بدون آب(، میوه های یوه، میوههای تازه، آب م میوه 

 مواد متفرقه:

صوالت حروباتي مانند لوبیا و عدسچربي، مت های نرم کم چرب(، میوه ای )کم های میوه ذرت بوداده، ماست 

 سبزیجات:

ي شیرین، ذرت، لپهزمین سیب 
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 :چـربیهـا

شوند: چربي ساده ، چربي ترکیري، چربي استخراجي. چربیهها از   ميچربیها به سه گروه اصلي تقسیم ،بندی رایج با توجه به طرقه

شوند. در بعضي ممالك مصرف آن رو به ازدیاد است )اروپا وامریكا( مصرف چربي تتت تها یر    منابع گیاهي و حیواني تامین مي

 باشد. اقتصادی وغیره مي -نژادی–عوامل جغرافیایي 

باشند که به هر یك، یك یا دو یا سه اسید چهرب متصهل    هایي از گلیسرول ميچربیها مرکب از مولكول:چربیهای ساده  -1

گلیسیریدها فراوانترین چربي در بهدن   گویند. تری گلیسیرید مي گلیسیرید وتری است و بدین جهت به آنها مونوگلیسیرید، دی شده

آورنهد،   رکیب شده و چربیها را بوجود ميهای چرب که با گلیسرول ت شوند. اسید است که بصورت چربي دربدن ذخیره مي  انسان

 شوند: به دو دسته تقسیم مي

 الف: اسیدهای چرب اشباع شده 

اسیدهای چرب اشراع شده بمقدار فراوان در روغنهای حیواني  و یا متصوالت حیواني نظیر گوشت و مرغ و همچنهین در زرده  

شهده   شوند. از مهمترین اسیدهای چرب اشهراع  و میگو یافت مي مرغ، خامه، شیر و پنیر، نیز در غياهای دریایي نظیر صدف  تخم

 را نام برد. )کره( و اسید بوتیریك )چربي حیواني( ، اسید پالمیتیك)چربي حیواني(توان اسید استئاریك مي

 ب: اسیدهای چرب اشباع نشده

ایل به مایع شدن درحهرارت معمهولي   چربیهای حاصل از اسیدهای چرب اشراع نشده عمدتاً از منابع گیاهي تهیه مي شوند و تم

باشند را روغن گویند. از انواع رایج این روغن همان روغنهای مهایع اسهت    اتاق دارند. چربیهای اشراع نشده که بصورت مایع مي

ید زیتهون(، اسه  روغن توان اسید اولئیك ) پنره و بادام اشتهار دارند.از مهمترین اسیدهای چرب اشراع نشده مي،که به روغن ذرت

 ( را نام برد.گوشت ها( واسیدآراشیدونیك )گردو،جوانه گندملنیك ) (، اسید لینوذرت،سویالئیك ) لینو

شوند و باید همراه مواد غهيایي وارد   باشند که در بدن ساخته نمي لئیك و اسید لینولنیك از اسیدهای چرب ضروری مي اسید لینو

 باشد. به ساختن آنان مي باشند یعني بدن قادر مياليکر غیرضروری  بدن شوند ولي سایر اسیدهای فوق

نمایند میزان کلسترول خونشان کمتر از افرادی اسهت کهه از چربهي جامهد حیهواني مصهرف        افرادی که چربي مایع مصرف مي

ع % کالری مصرفي از چربیها تامین گردد و از این میزان درصد بیشهتری چربهي اشهرا    25 -35 شود حدود نمایند. توصیه مي مي

 نشده مصرف گردد.

باشد. مقدار زیاد چربي در  کنند امكان بروز سرطان زیاد مي  اطالعات پزشكي بیان مي دارد در ممالكي که چربي زیاد مصرف مي

 باشند. مي اکسیدانتکند که تولید کننده مواد  مدفوع متیط مناسري برای رشد باکتریها ایجاد مي
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 ده در غذاهای رایج درصد اسیدهای چرب اشباع شده و نش

 نشده درصدچربی اشباع اشباع شده درصدچربی درصدچربی فرآورده
 48 52 20-25 سفندگوشت گو

 70 30 10-17 گوشت مرغ
 60 40 6 دل گاو

 38 62 81 کره
 82 18 48 گردو

 75 25 50 کره بادام
 85 15 100 روغن ذرت
 75 25 100 روغن پنره

 86 14 100 روغن زیتون
 80 20 100 روغن سویا

 منبع : سایت رژیم درمانی
 

 چربیهای ترکیبی: -2

شهوند و درپایهداری    آیند مثل فسفولیپیدها که درکلیهه سهلولها سهاخته مهي      از ترکیب چربیهای طریعي با سایر عناصر بوجود مي

 دهند. ای دارند و نیز غالف عصري را پوشش مي ساختمان سلول نقش ارزنده

 یهای استخراجی یا مشتق شده:چرب -3

شود و مشههورترین آنهها کلسهترول اسهت. کلسهترول در       این گروه چربیها با مواد دیگری ازچربیهای ساده و ترکیري حاصل مي

 ندروژن و پروژسترون.،آبسیاری از اعضای بدن دارای نقش مهم و اساسي است. از جمله در سنتز استروژن

 باشند که عمده آنها عرارتند از: دار مي بدن عهده در راچربیها وظایف مهمي وظایف چربی: 

باشند، زیرا مولكولههای چربهي دارای انهرژی     مي  ها سوختي بسیار مناسب برای سلولهای بدن چربي .منبع سرشار انرژی:1

کیلو کالری انرژی  9شوند یك گرم چربي درا ر اکسیداسیون   باشند. چربیها براحتي، ذخیره وتردیل به انرژی مي بسیار زیادی مي

 کنند. کیلوکالری انرژی تولید مي 4تولید مي نماید، در حالیكه یك گرم قند یا پروتئین 

 و حفظ حرارت: حفاظت از اندامهای داخلی،نقش ساختمانی.2

 از بدن و ایزوالسیون دارد. حفاظت چربي زیر پوست نقش مهمي در

 .حامل ویتامین ها و جلوگیری از گرسنگی:3

ودر چربیهای بدن ذخیهره   متلول در چربي بوده K,A,D,Eهای  باشند، ویتامین های متلول در چربي مي حامل ویتامین ها چربي

از چربیهها شهروع    انجامد ، بعضي با توجه به اینكه خروج چربي از معده و جيب آن سه و نیم ساعت بطول ميهمچنین شوند، مي

 شوند. ی در فرد ميگرسنگي را به ترخیر انداخته و باعث احساس سیر
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گلیسیرید )برای ذخیهره شهدن( توسهط گهردش خهون بهه        اسیدهای چرب آزادشده از تریچربی و فعالیتهای ورزشی:

از منهابع اصهلي   کربهو هیهدرات هها   نمایند. چربیها مانند  عضالت رفته و احتیاجات انرژی بدن را درفعالیتهای جسماني تامین مي

 گردد. % انرژی از طریق چربیها تامین مي80فعالیتهای ورزشي باشند و در مواردی در  انرژی مي

طریعت بي هوازی ژیمناستیك سرب متدودیتهایي در مقدار کل چربي مصرفي میشهود زیهرا در طهي تمرینهات مشهكالتي در      

کنند اگر  فكر ميشوند که  بسیاری از ورزشكاران قرباني این مطلب مي متابولیزه شدن چربیها بعنوان پیش ساز انرژی وجود دارد.

 زیاد ورزش کنند و زیاد غيا مصرف کنند در مقابل اضافه وزن مصون خواهند بود. 

انجام گرفت رابطه آشكار آماری بین انرژی  1994سال در  16در مطالعه ایي که بروی اعضای تیم ملي آمریكا با متوسط سني 

انرژی را دریافت میكردند سطوح چربي بدني بیشتری داشتند دریافتي و درصد چربي بدن وجود داشت. ژیمناستهایي که کمترین 

کیلو کالری در طول روز را داشتند نیز دارای درصد چربي باالیي  300و ژیمناستهایي که بیشترین مقدار کمرود انرژی در حدود 

 با توجه به سن بودند.

ایش ذخایر انهرژی بهه صهورت چربهي اسهت، کهه       این اطالعات حاکي از این است که مكانیسم سازگاری با انرژی ناکافي ، افز

این اطالعات از این نظر حمایت میكنند که با کاهش میزان سوخت و ساز و افزایش پاسخ انسولین به غيا ایجاد میشود. احتماالً

مكن متدودیت دائمي در دریافت انرژی برای بدست آوردن بدني با چربي کمتر دارای نتایج خالف انتظار و زیانرخش است و م

 بیشتری را برای حفظ ترکیب بدني مطلوب سرب شود. مشكالت است چرخه فزاینده متدودیت مداوم غيایي

% از انرژی دریافتي از منابع چربي دریافت میشد. اما توصیه میشود که 30در مطالعات انجام شده بروی ژیمناستهای نخره حدود 

 % کاهش ندهند.20ند و هیچگاه آنرا به کمتر از یا% انرژی خود را از منابع چربي تامین نم20-25آنها 

 هاي مختلف ورزشي  آل بدن ورزشكاران جوان در رشته  درصد چربي ايده

 زنان مردان ورزش زنان مردان ورزش
 7-11 7-9 هاکي روی چمن -7 7-12 7-9 بسكترهال -1
 6-12 6-10 شنهها -8 5-9 5-7 دوهای استقامتي -2
 7-11 7-9 والیرههال -9 7-11 6-10 دوههای سرعتهي -3
 ههه 5-7 کشتهي -10 10-16 10-14 هها میهدانهي -4
 7-11 7-9 فوترهال -11 5-10 5-7 ژیمنهاستیهك -5

                                                                             THE PHYSICIAN SPORT MEDICINE BY MCGROW-HILLاز:

 منابع چربی   
  ،مارگارین، روغن، روغن کراب، خامهکره 

 ای  مایونز، کره بادام، پنیر خامه 

 مرغ وغياهایي همانند پیتزا، چیزبرگر و همررگر های چرب، گوشت 

 ني و دیگر مواد لرني غني از خامهکیك، بیسكویت، شكالت، بست 

 ساندویچ، آجیل بوداده و زیتونزمیني و ذرت،  چیپس سیب 

 ني و پیههای غ سس 
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 :پـروتئیـن

باشد. پروتئین بطور مهداوم در   دهد در اکثر بافتها فراوانترین ماده پس از آب مي پروتئین قسمت اعظم بدن انسان را تشكیل مي

دریافت رژیمي معموالً یك چههارم تها نیمهي از    .باشد مي gr 300شود که این فعالیت در شرانه روز حدود  بدن سنتز و تجزیه مي

آورد ليا اکثر مواد مورد نیاز برای سنتز پروتئین از طریق باز یافت پهروتئین   مورد نیاز برای چرخة متابولیسم را فراهم ميپروتئین 

کهه بهه آنهها     باشد و در نتیجه باید از طریق مصرف غيا تامین شود اسید آمینه نمي 9شود. بدن انسان قادر به ساختن  تامین مي

ل آالنین، ترئونین، هیستیدین )در کودکان( نیلیزین، متیونین، ف عرارتند از: ایزولوسین، لوسین، اسیدهای آمینة ضروری گویند که

رو به آنهها اسهیدهای    باشد از این تریپتوفان، والین.  یازده اسید آمینه باقیمانده را بدن با دارا بودن نیتروژن، قادر به سنتز آنها مي

باشد که آنان مهم نیستند بلكه همانطوری که اشاره شد در بدن از مهواد   مفهوم نمي گویند الرته این بدان آمینه غیر ضروری مي

 شود. غيایي طریعي ساخته مي

شهوند. اخهتالف    باشند در سلولهای حیواني ) به مراتب بیشتر( و گیاهي یافت مي هایي که دارای اسید آمینه ضروری مي پروتئین

باشد. گیاهان پروتئین خود را از ترکیب  شود نمي های حیواني و گیاهي یافت ميمهمي بین اسیدهای آمینه ضروری که از فرآورد

سازند. در مقایسه،  گردد، مي نیتروژن موجود در خاک، کربن هوا، هیدروژن و اکسیژن که مستقیماً در غالب آب از ریشه جيب مي

 نمایند. یق مواد غيایي مصرفي تامین ميحیوانات توانایي زیادی برای ساختن پروتئین ندارند و پروتئین خود را از طر

هایي که بهه مقهدار کهافي     گردد. پروتئین ها در غيا براساس اسیدهای آمینه ضروری موجود در آن تعیین مي بندی پروتئین دسته

بها   های الزم جهت رشد و ترمیم باشند پروتئین کامل، پروتئین خوب و یا پروتئین حاوی کلیه اسیدهای آمینه ضروری به نسرت

های غیر کامل یا با ارزش بیولوژیكي کم، آنهایي هستند که یك یا چند اسید آمینة  شود پروتئین ارزش بیولوژیك باال نامیده مي

ها  های بدن را به مقدار کافي ترمین نمایند. هنگامیكه این نوع پروتئین توانند ساخته شدن پروتئین ضروری را ندارند. بنابراین نمي

شهوند و بهه افهزایش رشهد کمهك       ند، نه بافتهای جدیدی ساخته مي شوند و نه بافتهای از بین رفته ترمیم مهي منرع غيایي باش

 باشند. های گیاهي غالراً از این نوع مي نخواهند نمود. پروتئین

مرغ  ة تخمباشند. ترکیب اسیدهای آمین مرغ، گوشت ماهي پرندگان ) مرغ و جوجه( مي های کامل شامل شیر، تخم منابع پروتئین

%( در مقایسه بها سهایر مهواد    100مرغ دارای باالترین کیفیت پروتئین ) باشد بنابراین تخم نسرت به سایر مواد غيایي بهترین مي

گرم پروتئین وجود دارد و بقیهه آن آب،   20-25حدود مرغوب گوساله گرم گوشت  100باشد. باید توجه داشت که در  غيایي مي

 شد.با چربي و مواد دیگر مي

 ،نخهود عهدس   ،بهرنج  ،باشند غالراً در گنهدم  رئین مي ها گلیارین و های ناکامل یا گیاهي که مهمترین این پروتئین منابع پروتئین

توانند نیازهای پروتئین را تامین نمایند مشروط بر آنكه انواع متفاوت  باشد و منابع گیاهي مي ماش وآجیل موجود مي ،باقالي ،لوبیا

ای گیاهخواری فقط در ارتراط بها پهروتئین    ( مشكل تغيیه B12نده شود. با چند استثناء ) فسفر،کلسیم و ویتامین آن در غيا گنجا

شهود.   دهد حل مي گیاهي که به آنان اجازه مصرف بستني ماست و پنیر را مي –باشد که این مشكل نیز از طریق رژیم لرني  مي
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رساند. اضافه نمودن تخم مرغ به رژیم  مشكل دریافت پروتئین را به حداقل مياین رژیم منجر به افزایش کلسیم و فسفر شده و 

 سازد. فوق مشكالت چنین افرادی را برطرف مي

های زنده همانند سلولها، آنزیمها، هورمونها و غیره، سهاخت   دارد مانند ساختن توده هپروتئین نقشهای بسیار مهمي در بدن بعهد

ها برای مقابله  بدن، ساخت پادتن PH،  ابت نگه داشتن و فشار اسمزی کردن موازنة آب بدن اعضاء مختلف همانند خون، تنظیم

مواد معدني به داخل خون و سلول و بسیاری اعمال دیگر که اهمیت ویژة این ماده را بخوبي نشهان   حملبا عفونتها و بیماریها، 

 میدهد.

های نیازهای پروتئیني براساس مطالعات تعهادل   باشد. اکثر تخمین چندین روش برای ارزیابي نیازهای پروتئیني در دسترس مي

تهاً در ادرار، مهدفوع و    اند که در آن اختالف بین دریافت نتیروژن از رژیم و مقدار دفعي یا مترشته )عمد ریزی شده نیتروژني پایه

باشد. ليا بهرای تعیهین و بهرآورد     مي  نههزیپرگردد. انجام مطالعات تعادل نیتروژن از لتاظ فني مشكل و  عرق بدن( متاسره مي

استفاده کرد. با توجه به اینكه افراد دارای سایز بدني گوناگون هسهتند لهيا    RDAیا  RDIتوان از راهنمای  پروتئین مورد نیاز مي

 شود. مقدار مورد نیاز بر حسب کیلو گرم وزن بدن ارائه مي

 کثر متخصصین تغيیه به دالیل زیر مورد حمایت قرار نگرفته است:های حاوی پروتئین زیاد توسط ا در مجموع مصرف رژیم

شهود. ا هرات    متابولیسم پروتئین باعث افزایش کار کلیه شده و عامل از دست دهي آب اضافه از ادرار به منظور دفع اوره مي -1

تواند  شود مي ثل کشتي( انجام ميها ) م آبي توسط ورزشكار به منظور کاهش وزن که در بعضي رشته آبي تمرینات و ایجاد بي بي

 تهدیدات اضافي در بر داشته باشد.

 کنند. بسیاری از ورزشكاران چربي زیاد به همراه غياهای پروتئیني مصرف مي -2

 تواند باعث افزایش از دست دهي کلسیم گردد. های پُر پروتئین مي رژیم -3

 ستند.منابع حیواني معموالً گران ه غياهای پروتئیني خصوصاً -4

 گردد. کالری مازاد حاصل از پروتئین تردیل به چربي مي -5

بازها( نیز آنههایي   اند )ژیمناستها، اسكیت درمطالعات انجام شده حتي در بین ورزشكاراني که مراقب کنترل وزن خود بوده

روتئین ورزشهكاران در  در نهایت اگهر چهه نیازههای په    اند کفایت دریافت وجود داشته است. های متدود بوده که دارای رژیم

مقایسه با افراد ساکن بیشتر است این مسئله با مصرف منابع انرژی زیاد که دریافت پروتئین را نیز به همراه دارد مرتفع مي شود. 

 %  انرژی کل از منابع پروتئین تامین مي شود.15با تامین  ژیمناستهاپروتئین مورد نیاز 
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 غذاهای متداول بندی مواد پروتئینی در درجه

 ارزش پروتئین نوع غذا
 تخم مرغ

 ماهي
 شیرگاو

 گوشت گاو
 مرغ

 لوبیای سویا
 بادام

 لوبیای خشك
 سیب زمیني

100 
70 
60 
60 
56 
47 
42 
34 
34 

 

 دو تكه کوچك گوشت یا معادل آن و متصوالت لرني کافي برای تولید کلسیم مورد نیاز 

 گوشت گاو، نان، غالت 

  ،برنج و ماکارونيمرغ بدون چربي 

 چربي متصوالت لرني کم 

 زمیني، ماهي و سرزیجات سیب 

 مرغ، باقال و لوبیای خشك، لوبیای پخته شده تخم 
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 مایعات:

آب از دسته رفته از طریق عرق کردن در تمرین و مسابقه باید جایگزین شود و گرنه دچار کمرود آب شده که منجر به خستگي 

 انقراض عضله و تهوع مي شود. دست دادن تمرکز،و از 

دقیقه در طي تمرین مقدار کمي آب و  30یا  20دقیقه قرل از تمرین باید یك یا دو فنجان آب بنوشید و هر  30به طور عملي، 

یهد آن را بها   بعد از اتمام آن مقدار زیادی آب بنوشید. برای هر یك کیلوگرم کاهش وزن طي مراحل تمریني و یا روز مسابقه با

 یك لیتر آب و یا نوشیدني معادل جایگزین کنیم.

های منظم شرکت دارند به خهاطر   باشد تمام افرادی که در تمرین لیوان آب روزانه مي 8یا  6ها حدوداً  مقدار میانگین استرالیایي

شود که افرادی که تمرین مهنظم   ميدهند روزانه به آب و مایعات بیشتری نیاز دارند. توصیه  این که آب بیشتری را از دست مي

همیشه مطمئن باشید کهه قرهل از مسهابقه     .لیوان آب بنوشند 10دارند باید بسته به نوع تمرین، مدت و شرایط متیطي حداقل 

مایعات کافي نوشیده و ادرار شما باید روشن باشد.بهتر است که در طي مسابقه و تمرین از بطهری آب نوشهیده و همچنهین آب    

چربهي،   ی رقیق و مقوی و مایعات ترکیري حاوی گلوکز و الكترولیتها مصرف کنیهد. دیگهر منهابع شهامل شهیرهای کهم      ها میوه

 معدني، لیموناد و کربنات سدیم است. ها، آب میوه آب

 ( جایگزینی مایع در کودکان و نوجوانان9جدول 

 لیتر( حجم )میلی زمان )دقیقه( سن )سال (

 سال 15دود ح

 300-400 از فعالیت(دقیقه )قرل  45

 150-200 دقیقه )در طي فعالیت( 20-15

 مقدار دلخواه تا زمان دفع ادرار درست پس از فعالیت

 سال 10حدود 

 150-200 دقیقه )قرل از فعالیت( 45

 75-100 دقیقه ) در طي فعالیت( 20-15

 مقدار دلخواه تا زمان دفع ادرار درست پس از فعالیت
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 :امـالح

 دهند. در بدن یك فرد بالغ حدود % وزن بدن را تشكیل مي4اکسیژن و نیتروژن امالح حدود  ،هیدروژن ،به غیر از کربن

العاده مهم و حیاتي در بدن دارند. امالح در طریعت  ها به مقدار کم وظایف فوق کیلوگرم امالح وجود دارد. امالح نظیر ویتامین 3

وجود دارند. میزان و مقدار امالح کامالً به متیط بستگي داشته و شوند یا  و یا در ساقه، ریشه، برگ و میوه گیاهان ساخته مي

باشد. مثالً در مكانهایي که دریا وجود ندارد ید کم بوده و اکثر افراد این مناطق از  متیط از عوامل فراواني و یا متدودیت آن مي

 برند. امراض ناشي از آن ) گواتر ( رنج مي

) یا کلیه واکنشهای  نزیمهای متابولیسمآآنان در  کوفاکتوری عهده دارند نقشبرامالح ای که  ترین وظیفه مهم وظایف امالح:

واکنشهای کاتابولیسم تامین انرژی از طریق سوزاندن مواد غيایي و واکنشهای آنابولیسم است.در بدن ما رخ میدهد( که شیمیایي

 این فعالیتها متابولیسم میگوئیم.عهده دارند.به مجموع رمورد نیاز بدن از مواد مغيی را بساختن مواد 

 
 منیزیم
 منگنز

 گلوکز                                    کرالت                                                                 
 اسیدهای چرب                              +CO2+H2O پتاسیم                                              انرژی 

 اسیدهای آمینه                   روی                                                                                   
 سولفور

 آهن
 کلسیم

 )سوخت(واکنش کاتابولیسم

 
 منیزیم

 گلوکز                         پتاسیم                                                   گلیكوژن  

 های چرب اسید                         کلسیم                                                   چربي      
 اسیدهای آمینة                          کلر                                                       پروتئین   

 
                                               منگنز

 )ساز(واکنش آنابولسیم

 

چربي و پروتئین وجود امالح در آزاد  –های ورزشي و در هنگام سوختن مواد قندی  شود در حین فعالیت همانطوریكه مالحظه مي

تر نیز اهمیت خاصي دارند. بدون  آید. همچنین در تردیل مولكولهای ریز به درشت حساب مي به  آنهاسازی انرژی از وظایف مهم 

آنابولیسم و کاتابولیسم برهم خورده و ترادل مواد با اشكال مواجه و نهایتاً منجر به  های وجود امالح تعادل موجود واکنش

 شود. خستگي مي
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د بدن کم باشد هورمونها نیز نقش عمده و اصلي دارند. به طوریكه در ترشتات غده تیروئید اگر ی آنزیمها و امالح در تشكیل

شود مقدار انرژی خارج شده از بدن کم  یابد و در مواردیكه میزان ید بدن خیلي کم مي مقدار انرژی در حال استراحت کاهش مي

باشد و باالخره  (عامل اصلي ميZnیابد )چاقي(. همچنین در ساختمان انسولین روی ) شده و در نتیجه وزن بدن افزایش مي

 باشند. روند دارای کلر مي غيا بكار ميهایي که جهت هضم  اسید

 امالح مهم بدن:   

همچنین کلسیم در انقراض عضالني و عرور جریان  .باشد ها و دندانها مي همراه با فسفات تشكیل دهنده استخوان کلسیم: -1

ال بر این که شواهدی وجود دارد دآید. عصري)اختالف پتانسیل( مهم بوده و عامل مهمي در لخته شدن خون به حساب مي

ژیمناستها حتي با مصرف کلسیم ناکافي دارای چگالي مواد معدني بیشتری نسرت به گروه همسن خود هستند.احتمال دارد که 

فشارهای جسماني که بر ا ر فعالیتهای ژیمناستیك بر استخوانها وارد میشود ذخیره سازی کلسیم در استخوان را تتریك 

االتر کلسیم بمیلیگرم کلسیم در روز تشویق شوند.شواهدی وجود دارد که مقادیر  1200اقل کند.ژیمناستها باید به مصرف حد

میلیگرم در روز ممكن است در رشد استخواني و کاهش خطر آسیب اسكلتي برای زنان جوان ژیمناست مفید  1500یعني تا 

 .(1992)کاربن باشد

) منابع مهم تولید انرژی (   CPو  ATP ،ADP ،AMPدر ساختمان فسفر در کنار کلسیم عالوه بر ساختن استخوانها  فسفر: -2

بكار رفته است. همچنین در تولید انرژی نقش فعال داشته و به همین جهت بعضي از مربیان ورزشكاران خود را تشویق به 

 مصرف مایعات فسفری مي نمایند.

 قند و پروتئین دارد. منیزیم نقش مهمي در شكسته شدن و ساختن مولكولهای چربي، منیزیم: -3

% میزان اکسیژن گیری را افزایش 65گرم در بدن وجود دارد. آهن موجود در هموگلوبین حدود  5تا  3آهن به مقدار  آهن: -4

های ورزشي از نوع استقامتي عامل تعیین کننده در موفقیت ورزشكاران است. آهن همچنین در ساختمان  دهد و در فعالیت مي

تواند عامل موفقیت ورزشكاران رشته استقامتي باشد. به  نتقال اکسیژن در عضالت( نیز بكار رفته که خود ميمیوگلوبین)عامل ا

شود در رژیم غيایي خود از مقدار کافي آهن استفاده نمایند که در جگر، گوشت،  کان توصیه مي ورزشكاران، زنان باردار و کود

خستگي و عدم توانایي  ،اشتهایي ر اکثر افراد به خصوص زنان ورزشكار با بيسرزیجات و حروبات تازه وجود دارد. کمرود آهن د

  شود. خوني فقر آهن گفته مي انجام حرکات حتي تمرینات متوسط همراه است که به آن کم

در همه تتقیقات گزارش شده مصرف آهن ژیمناستها زیر مقدار توصیه شده است.این مسئله مشكالت زیادی برای مقاومت 

ستها نسرت به بیماری ایجاد میكند و نیز در رشد، قدرت بدني و توانایي برای ایجاد تمرکز اختالل ایجاد میكند.اطالعات ژیمنا

اخیر بیان میدارند که تجویز آهن خوراکي هر سه تا هفت روز یكرار تا یری همانند تجویز روزانه در کودکان دارد و عوارض 

نطقي است که توصیه شود ژیمناستها هر هفته یا هر دو هفته یكرار مكمل آهن مصرف جانري کمتری ایجاد میكند.به هر حال م

 نمایند و از غياهای غني از آهن استفاده کنند تا خطر کم خوني ناشي از فقر آهن را کاهش دهند.
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 جذب آهن از غذا:

ای دریایي و مرغ حاوی هر دو غي،(. گوشتnon Heme( و آهن غیر هم )Hemeآهن هم ) :شكل وجود دارد وآهن در غيا به د

باشند. اکثر آهن موجود در غيا از شكل  مرغ دارای شكل غیر هم مي باشد در حالیكه غالت، بقوالت، سرزیجات و تخم شكل مي

وجود ترکیراتي چون سیترات، بوده که علت آن  %(2-8جيب نسرتاً پایین و متغیر ) این شكل دارای .باشد غیر هم یا معدني مي

 ، فسفات و فیتات به عنوان شالتور مانع از آزاد شدن آهن غیر هم در غالت و سرزیجات و جيب آن در بدن مي شود.اگزاالت

هایي   کند.زیست دسترسي آهن غیر هم توسط مهارکننده این اجزاء تغییری نمي عمدتاً باو %(23باشد)تا  آهن هِم بیشتر مي جيب

شود. این عوامل  ه و مانع حل شدن آهن، و مانع برداشت آن به داخل سلولها ميگیرد که به آهن متصل شد تتت تا یر قرار مي

عرارتند از: اسید فسفریك، اسیدفیتیك، اسیداکسالیك و اسیدتانیك موجود در چای و قهوه. جيب آهن از منابع غیر هم توسط 

 .یابد ( و مقدار بافت حیواني حاضر در هر غيا افزایش مي cویتامین اسیداسكوربیك )

 مقدار مصرف:

 برای اکثر بالغین بدون تخلیه آهن یا کمرود آن، دریافت روزانه آهن برای حفظ ذخایر آهن بدن معموالً با دریافت 

mg  8  در روز برای مردان وmg 16-12 1گردد. در روز برای زنان تامین مي 

 ،گوشت بدون چربي و ماکیان است.،دلو ماهي( قلوهر و پس از آن غياهای دریایي )صدف بیشترین منرع غيایي آهن جگ

 :حروبات)لوبیای خشك( و سرزی ها بهترین منابع گیاهي آهن هستند.مواد غيایي دیگری که تامین کننده آهن هستند عرارتند از

ني فاقد آهن رنانهای غني شده و کامل و غالت.شیر و متصوالت ل زرده تخم مرغ،میوه های خشك شده)خشكرار(،مالس تیره،

اند و در صورت دریافت کافي  سازی شده در کشورهایي نظیر آمریكا و استرالیا اکثر غالت صرتانه تجاری با آهن غني.هستند

 سهم بسزایي در تامین آهن روزانه دارند.

کنند و گیاهخواراني که با پختن  کنند و یا در مقادیر کم دریافت مي ورزشكاراني که پروتئین حیواني را مصرف نميتوجه: 

 کنند نیاز به دریافت منابع بیشتر آهن دارند.  غيا را نابود مي کنند و میوه و سرزیهای خام یا آبمیوه دریافت نمي cامین ویت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 NHRC ،1991 –شورای پژوهش پزشكي و بهداشت ملي استرالیا  - 1

 

 



 تغذیه اختصاصی مقدماتی ژیمناستیک

18  

  

 سدیم، پتاسیم، کلر: -5

م و امالح سهدیم، پتاسهی   وجود دارند.شود زیرا بصورت الكترون یا یون در بدن  ها گفته مي مجموعاً به این سه عنصر الكترولیت

باشند سدیم و کلر عمدتاً در مایعات خارج سلولي وجود دارند در حالیكه پتاسهیم در مایعهات داخهل     کلر دارای عمل مشابهي مي

باشهد و   ي خارج و داخهل سهلول مهي   یها ترادل مواد غيایي و دفع مواد زائد یا تعادل مواد غيا سلولي. مهمترین وظیفة الكترولیت

مایعات مختلف بدن، نگهداری مناسب مایعات فوق و تعادل الكترولیتي  ئية صتیح تغییرات ماهمچنین کنترل و نگهداری درج

ها را از  باشد. بخصوص در طول فعالیتهای ورزشي در متیط گرم. زماني که عمل تعریق زیاد است بدن الكترولیت بسیار مهم مي

هها و   اگهر الكترولیهت   ایهن حالهت  بینهد. در   دمه مهي دهد و در چنین شرایطي توانایي قلب و فعالیت صه  طریق عرق از دست مي

افتد. مرگ بازیكنهان فوترهال    از قریل گرفتگي عضلة قلب و گرمازدگي اتفاق مي نامناسريبخصوص آب جایگزین نشوند شرایط 

عهادن و سهایر   دهد. بنابراین ورزشكاران، کارگران م ها و مایعات را نشان مي آمریكایي در فصل تابستان و بهار اهمیت الكترولیت

و بدون توجه به تشنگي مایعهات مصهرف    نمودهکنند در طول کار باید در مصرف نمك و مایعات دقت  افرادی که زیاد عرق مي

های متلول در گلوکز و یا افزودن مقدار کمي نمك به مایعات مصرفي یها غهيای روزانهه.     نمایند و همچنین مصرف الكترولیت

نگهداری حرکت الكتریكي اطراف غشاء عصري جهت انتقال تتریكات عصري و نگهداری تعادل ها شامل  سایر اعمال الكترولیت

یاد مصرف سدیم بخصوص اگر از دباشد. ذکر این نكته ضروری است که از بین اسید و باز موجود در مایعات بخصوص خون مي

اخیراً در جهت پیدا نمودن علل فشارخون انجام  تواند فشار خون را افزایش دهد. در تتقیقاتي که گرم در روز تجاوز نماید مي 5

گرم در روز و جانشین نمودن پتاسیم  3اند که کم کردن نمك سدیم )نمك طعام( به مقدار حداقل  شده است بدین نتیجه رسیده

اند که در  یجه رسیدهبعد از چند سال مطالعه بدین نت ای درمان نماید. به جای آن قادر است بیماران مرتال به فشارخون را تا اندازه

گوشت سفید فراوان است اهمیت آن  و سرزیجات تازه های میوه در پتاسیم. دهد مي انجام مهمي کمك پتاسیم فشارخون با نررد

 افزایش میزان سدیم بدن را،افهزایش دریافهت سهدیم و کهاهش دفهع      دالیلشود. که کمرود آن منجر به مرگ ميبنتوی است 

نین اصلي تهرین علهت کهاهش میهزان سهدیم خون،کهاهش دفهع کلیهوی آب یها نارسهایي کلیهه            کلیوی آن بیان میكنند.همچ

عهروق خهوني بهه علهت      رش میزان سدیم در نتیجه افزایش دریافت یا احتراس آن توسط کلیه منجر به افزایش فشها یاست.افزا

 .دگرد افزایش حجم مو ر عروقي مي

 باشد. دانش در آب خرابي دندان را بدنرال دارد( کرومیوم و غیره ميباقیماندة امالح بدن شامل سلنیوم، روی، فلوئور )فق
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 :ها ویتامین

 AMINAو  ) حیهات، زنهدگي(   VITAبهه آنهها    نقهش دارنهد  ترین اعمال بهدن را   ترین و ضروری حیاتيدر ها  از آنجائیكه ویتامین

باشند که  ها از مواد ارگانیكي مي . ویتامینندمعروف گردید VITAMINشود و بعداً به  های حیاتي اطالق مي )پروتئین( و یا پروتئین

ها به عنهوان کهوآنزیم جههت آزاد شهدن      باشند گرچه ویتامین انفعاالت درون سلولي ضروری مي و به مقدار بسیار کم برای فعل

ف زیاد آن، انهرژی زیهاد بهه    باشند و مصر کنند ولي به عنوان منرع انرژی نمي انرژی در فعل و انفعاالت شیمیایي بدن عمل مي

کننهد. ارترهاط    ها به مفهوم ساده به عنوان جرقه در روند آزاد شدن انرژی داخل سلول عمهل مهي   همراه نخواهد داشت. ویتامین

ههای   اضافي باعث ازدیاد توانهایي در فعالیهت    ویتامین با آزاد شدن انرژی منجر به ایجاد این مفهوم گردیده که مصرف ویتامین

 ههها در بههرگ ریشههه، سههاقه و میههوه گیاهههان بههه وسههیله رونههد فتوسههتنز و از ترکیههب آب،        شههود. ویتههامین  مههيورزشههي 

ها هیدروژن، اکسهیژن،کربن، نیتهروژن و امهالح     عناصر اصلي تشكیل دهنده ویتامین .شوند گازکربنیك و مواد معدني ساخته مي

سهرزیجات   میهوه و  ،د و انسان با خوردن گوشهت حیوانهات  نماین های موجود در گیاهان را مصرف مي باشند. حیوانات ویتامین مي

تتت شرایطي آنان را تردیل   الرته انسان قادر است با استفاده از پیش ساز ویتامین .نماید های مورد نیاز خود را تامین مي ویتامین

باشد که در بدن تردیل به  ها مي میوهبه ویتامین نماید. مشهورترین پیش ساز ویتامین کاروتن موجود در هویج،کدو، ذرت و سایر 

در پوست بدن اسهت کهه در مجهاورت اشهعه      Dساز ویتامین  شود. پیش شود. عمل فوق در روده و جگر انجام مي مي A  ویتامین

 باشد. ( اسیدهای آمینه ضروری مانند تریپتوفان مي B3گردد. پیش ساز ویتامین نیاسین) مي Dخورشید تردیل به ویتامین 

 زشكاران نیاز به مصرف قرصهای ویتامین دارند؟آیا ور

باشد و همچنین کارایي مناسب  بارها ذکر شده که مصرف قرصهای ویتامین برای تغيیه متعادل و مناسب روش درستي نمي

ن قرار ترکیب و کمیت مناسب و بروش درست در اختیار بدبا ها باید  در هر حال ویتامین .باشد ها نمي بدن تنها در گرو ویتامین

باشند.  ها مي های بدن را مرتفع نموده و متضمن مصرف متعادل ویتامین ها نیاز گیرد. غياهای متنوع با دارا بودن انواع ویتامین

خواران یك مكمل متعادلي از  ها که نیاز به کنترل شدید وزن داشته و یا گیاه برای افرادی با نیازهای ویژه همانند ژیمناست

 باشد. ا بهترین گزینه ميه امالح و ویتامین
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 اندازه گیری چربیها:

که قطر پوست را به نام اسكین فولدای است   توانید چربي بدن را اندازه بگیرید، وسیله كي از وسایلي که به کمك آن ميی

ست، معرف مقدار چربي خوردگي پو برند. در این صورت، قطر چین کند و بسیاری از پزشكان، آن را بكار مي گیری مي اندازه

توانید از روش زیر استفاده نموده و درصد چربي بدن را اندازه  اگر به وسیله فوق دسترسي نداشتید، ميموجود در بدن است.

 رود. گیری کمر و بدن در مورد آقایان بكار مي گیری مفصل ران و ارتفاع قد در مورد خانمها و اندازه بگیرید. در این روش، اندازه

 نآقایا

 بگیرید، دور کمر را در ناحیه ناف اندازه بگیرید. وزن بدن و دور کمر را روی نمودار نوشته و برای اینكه درصد چربي بدن را اندازه

 خطي بین دو ستون وزن و دور کمر کشیده و آنها را به هم مربوط سازید.

 گیری را در دسترس نگه دارید تا دهید، نوار اندازه م ميگیری چربي بدن که در شروع، اواسط و پایان برنامه انجا عالوه بر اندازه

های  توانید در طي مدت یك ماه، کاهش قسمت بتوانید چند مقایسه دیگر هم به عمل آورید. در این صورت از آنجا که مي

 د.بیني کنید، شاید بخواهید مناطق مختلف ران، مفصل راني، کمر، سینه و بازو را اندازه بگیری مختلف را پیش

 خانمها

 متر اندازه گرفته و روی نمودار بنویسید. خطي که این دو  بگیرید. قد و متیط باسن را برحسب سانتي  دور باسن بزرگ را اندازه

 دهد. کند، درصد چربي بدن را نشان مي ستون را به هم مربوط مي
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 گرم 100جدول ارزش مواد غذائی در 

 هیدراتهای کربن
 انرژی
Kcal 

 هیدرات
 ربنک

 خشكرار و حروبات چربي پروتئین
 انرژی
Kcal 

هیدرات 
 کربن

 چربي پروتئین

 72/0 03/0 9/85 350 آلرالو خشكه 03/1 19/9 64/78 361 برنج دم سیاه رشتي

 75/1 4 80 352 انجیر خشك 84/0 89/8 09/79 360 برنج صدری رشتي

 3/1 8/1 6/86 365 توت سفید خشك 21/1 14/7 32/80 352 برنج مازندراني

 4/1 1/2 6/74 319 زردآلو برگه 4/1 9/5 38/80 8/365 آرد برنج سفید

 36/1 34/2 78 334 هلو برگه 3/0 69/2 16/28 7/129 برنج سفیددانه دراز پخته

 64/57 38/20 86/15 8/617 بادام بو داده نمك زده 6/1 54/11 98/75 365 نان ماشیني

 6/49 7/23 51/21 6/585 دم زمیني بو دادهبا 75/0 12/8 41/56 265 نان بربری

 81/52 92/14 5/27 3/606 پسته خشك بو داده نمك زده 6/0 9/9 45/60 284 نان تافتون

 79/56 24/17 6/20 7/618 تخمه آفتابگردان بوداده نمك زده 4/0 7/8 1/55 258 نان سنگك

 3/66 10 92/17 661 فندق بوداده 5/0 91/8 9/63 295 نان لواش

 3/0 3/2 02/71 5/297 کشمش 18/4 4/8 46 251 نان فرانسوی

 81/54 3/26 2/9 6/592 دانه کنجد پوست کنده 8/3 27/8 6/48 268 نان سفید

 83/61 33/14 33/18 7/641 گردو ایراني 6/1 11/13 6/69 6/345 آرد گندم

 71/53 73/14 45/21 629 گردو خشك شده 5 67/16 33/83 7/416 ذرت بوداده ساده

 6/1 95/28 22/56 356 باقال زرد خشك 9/1 08/7 39/77 355 ذرت

 57/1 9/28 56 353 باقال سرز خشك 3/7 8 48/68 462 نان بیسكوئیت

 2/1 44/23 49/62 355 عدس 0 3/0 3/84 339 عسل

 4/1 8/19 64/62 342 لوبیا سفید 1/0 5/0 70 256 مارماالد مرکرات

 05/4 04/22 61/62 375 لپه 0 2/0 77/99 400 ای قند کله

 6/5 9/20 47/58 366 نخود 0 0 99/99 400 ای قند حره

 2/5 8/14 13/78 80 لوبیا چیتي کنسرو شده 0 01/0 68/99 399 شكر تصفیه

 7/5 0/11 7/10 130 دانه سویا خشك و پخته 4/1 10-12 1/73 350 ماکاروني

 1/9 1/9 5/27 3/224 نخود خشك پخته 2/35 6/5 7/51 521 چیپس ساده
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 گرم 100جدول ارزش مواد غذائی در 

 انرژي پروتئينها

Kcal 

 هيدرات 

 كربن

 انرژي چربيها چربي  پروتئين 

Kcal 

هيدرات 

 كربن

 چربي پروتئين

 100 0 0 902 پیه گاو 3/4 2/26 0 151 آال پخته ماهي قزل

 100 0 0 902 پیه گوسفند 11 2/27 0 215 ماهي آزاد پخته

 100 0 0 904 روغن ماهي آزاد 21 23 0 304 ماهيتن 

 100 0 0 882 روغن نراتي آفتابگردان 52/7 49/24 0 172 ماهي سفید بخارپز

 100 0 0 884 روغن نراتي آفتابگردان هیدروژنه 88/17 64/24 4 9/251 خاویار

 06/81 85/0 0 716 کرة معمولي 2/11 53/23 0 4/201 اردک بدون پوست کراب شده

 8/80 0 0 717 مارگارین ذرت 4/9 9/27 0 9/204 بوقلمون همة قسمتها کراب شده

 100 0 0 884 روغن زیتون 7/12 9/28 0 238 غاز بدون پوست کراب شده

 3/67 2 3 646 سس مایونز 5/15 25 0 246 مرغ کرابي یا سرخ شده

      1/9 5/30 7/1 218 جوجه سرخ شده

     لبنیات 5/29 24 0 361 گوشت مرغ آبپز

 6/0 8/0 3/1 14 دوغ 2/11 28 0 221 جگر گاو پخته شده

 5/0 2/17 8/1 88 چرب کشك کم 8/8 59/30 5/2 220 جگر گوسفند پخته شده

 46/17 5/14 27/3 228 پنیر تازه 6/5 82/28 4/0 175 دل گاو پخته

 32/18 28/18 08/2 246 پنیر ترریز 96/67 2/11 0 662 گوشت گاو پرچربي پخته

 6 8/8 43/15 154 ای ماست کیسه 2/11 28 0 221 گوشت گاو پخته

 35/2 3/4 42/5 60 ماست پاستوریزه 6 31 0 187 گوشت گوسفند پخته

 4/2 3/3 4/0 53 شیر پاستوریزه 1/27 2/12 1/2 210 سوسیس

 1/4 09/3 2/6 74 شیر گاو 20 7/14 5/2 253 کالراس

 6/10 5/4 8/20 193 بستني 72/16 5/16 14/23 310 همررگر گوشت تنها

 5/30 2/2 3 302 % چربي28خامه  59/10 57/12 1/1 155 تخم مرغ پخته

 32/0 63/9 91/50 245 قره قورت 1/12 5/12 3/1 197 تخم مرغ نیمرو با کره
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 گرم 100جدول ارزش مواد غذائی در 

 انرژي ها ميوه
Kcal 

هيدرات 

 كربن

 نرژيا متفرقه چربي  پروتئين 
Kcal 

هيدرات 

 كربن

 چربي  پروتئين 

 5/0 0 18/93 8/366 نرات شیرین بیان 5/0 1 3/23 92 موز

 04/3 91/3 80 9/260 دارچین آسیاب شده 6/0 6/0 7/17 70 انگور

 01/5 3/2 32/70 7/335 زردچوبه 3/0 2/0 2/15 56 سیب با پوست

 71/5 43/11 24/65 3/333 زعفران 6/1 3/2 37/67 252 خرما

 75/0 5/2 22/13 26/96 زعفران 0 7/0 11/64 259 شیره انگور

 47/8 47/8 95/16 8/228 زیره آسیاب شده 2/0 3/0 6/17 14/73 آناناس کنسروشده با شربت

 33/3 95/10 76/64 1/238 فلفل سیاه 23 3/2 5/5 230 شیر نارگیل خام

 66/6 33/13 60 3/333 گلپر 5/33 3/3 25/15 253 نارگیل خام

 3/3 10 4/36 5/215 هل 0 17/1 5/5 27 پیاز

 0 0 3/0 1 کرده چای دم 0 94/0 4/1 10 گوجه فرنگي تازه

 6/0 8/2 5/62 239 تمررهندی خام 1 64/0 31/3 11 خیار

 1/0 1/0 67/70 273 ژله 81/0 8/3 98/4 42 گل کلم

 0 1/0 4/0 2 قهوة فوری آماده شده 14/0 93/1 95/2 21 کاهو ساالدی

 44/22 84/14 53/50 9/462 پودرکاکائو 0 18/1 53/4 23 بادمجان

 57/16 28/6 57/48 9/362 بیسكوئیت ساده 0 57/0 9 39 هویج ایراني

 0 0 53/1 69/7 خیارشور 73/0 79/9 47/18 120 نخود سرز

 0 7 94/73 8/376 ورمیشل فاقد گلوتن 19/0 88/2 49/7 43 لوبیا سرز

 59/4 31/17 83/25 5/214 فرنگي پیتزا قارچ گوجه 47/3 11/0 9/0 18 ای فلفل دلمه

 52/3 04/7 73/38 3/211 ای های نشاسته الزانیا ورقه 49/5 22/0 1/2 32 فلفل سرز

 24/1 97/4 28/13 99/82 ماکاروني گوشت 0 7/1 12/9 44 لرو

 83/4 66/7 73/15 133 اسپاگتي گوجه فرنگي گوشت 11/0 8/0 9/7 72/31 طالري -خربزه

 11/6 88/8 56/70 3/333 زنجریل آسیاب شده 4/0 6/0 1/7 32 هندوانه

      3/0 23/2 76/17 83 سیب زمیني استانرولي
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 ازدیاد مصرف کمبود وظایف اصلی منابع نام ویتامین

 
 های متلول در آب ویتامین

 اسیداسكوربیك

C 

جات  زمیني، میوه مرکرات، سیب
لفل سرز، فرنگي، ف ترش، گوجه

 سرزیجات

 
های و بافت پیوندی  به سلول

خاصیت ارتجاعي مي دهد، حالت 
 ها دارد سیماني برای سلول

بیماری اسكوربوت، خونریزی لثه، کم شدن 
پيیری  مقاومت بدن در مقابل ویروس، آسیب

 در صدمات ورزشي
 کلیه، اسهال ایجاد سنگ

1B مخمر،جگر،غالت کامل و سروسدار تیامین 
، CO2مخصوص دفع  کوآنزیم

تولید انرژی سالم، نگهداشتن 
 سیستم عصري

مرض بری بری، تغییرات سیستم اعصاب 
 متیطي

 
 ضرر ندارد

B2 ریروفالوین 

در تمامي مواد غيایي بخصوص پنیر 
مرغ، جگر، ماهي،  تازه، شیر تخم

 گوشت، سرزیجات برگدار

تولید انرژی، سالم نگهداری 
دستگاه عصري، کوآنزیم 

FMN,FAD 

 های لب ترک خوردن گوشه
 

 گزارش نشده

B3  نیاسین 

جگر، گوشت، حروبات، مرغ، ماهي، 
بادام زمیني، بقوالت، غالت 

 دار پوسته

تولید انرژی، دخالت در تولید 
های انرژی، تشكیل  کوآنزیم

 FMNوNADکوآنزیم 

بیماری پالگر )پوست حالت سوخته پیدا 
 کند( مي

آزاد شدن هیستامین و گر 
و برای کرد نیز سمي گرفتگي 

 است

 آدنین

 

 گوشت و ماهیچه تازه

دهنده  کمك به ایجاد انرژی تشكیل

-ATP-ADPهای  مولكول

AMP 

- 
 ارش نشدهزگ

B5  اسید پانتونیك قرص
یا کپسول 

Bepanthen 

گوشت ها،قارچ و آووکادو، 
 بروکلي،زرده تخم مرغ و مخمر

 

 آ -Aتولید انرژی، تشكیل کوآنزیم 

شفتگي در خواب، عدم خستگي زودرس، آ
 هماهنگي سردرد

 گزارش نشده

B6 پیریدوکسین 
گوشت ها،فرآورده های غالت 

 کامل،سرزیجات و مغزها

تشكل کوآنزیمي که سرب 
گردد.  متابولیسم اسیدهای آمینه مي

مهم برای سالمتي دندان، لثه و 
 سیستم عصري

حساسیت عصري، سنگ کلیه، عفونت 
 پوست، خستگي، دررفتگي عضالني

 گزارش نشده

B8  بیوتین 
مرغ،  گوشت و سرزیجات، جگر، تخم

 ها، بقوالت، فندق و گردو میوه
 های متابولیسم تشكیل کوآنزیم

 چربي، اسید آمینه و گلیكوژن
خستگي، افسردگي، پریشاني، سردرد، 

 سرگیجه، دردهای عضالني
 گزارش نشده

B12 سیانوکوباالمین 
 

ماهیچه، تخم ماکیان، غياهای 
ي، لرنیات در گیاهان وجود گوشت

 ندارد

کمك به سوزاندن مواد قندی، 
چربي و پروتئین، جلوگیری از 

 خوني، سالمت سیستم عصري کم
، اختالل در سیستم Anemiaایجاد 

 عصري
 گزارش نشده

 های متلول در چربي ویتامین

A 

 

سرزی سرز و زرد، مارگارین، تخم 
ماکیان، جگر، شیر، هویچ، ذرت، 

 غ، کره، پنیرمر زرده تخم

ضروری برای رشد طریعي، بینایي، 
نگهداری از پوست و ارگان چشم، 

 سالمت پوست و مو
 کوری، کوری مداوم اگزوفتالمي، شب

سردرد، تهوع، استفراغ، ریزش 
 ها پوست و مو، تورم استخوان

D 

ماهي، زرده تخم ماکیان،  شیر، روغن
اشعه آفتاب بر روی پوست، جگر، 

 لرنیات

و،  رات و استتكام رشد و نم
ها، افزایش خواب، کلسیم  استخوان

 و فسفر
 راشیتیسم

تجمع کلسیم در بافت کرد، کلیه، 
مسدود کردن راههای کلیه 

 افزایشجهت دفع ادرار، 
 استخوان کلسیفیكاسیون

K 
 ،بروکلي کلم، کلم اسفناج، گل

 گزارش نشده دیرلخته شدن خون لخته کردن خون روغن سویا

E 

 

گیاهي، غالت، جوانه گندم، های  روغن
گردو و فندوق، بقوالت، روغن نراتي ، 

 سرزیهای برگدار
حفظ غشا سلول از رادیكالهای آزاد 

 و اکسیژن فعال

ضعف عضالني و اختالل بینایي،افزایش 
 پراکسیداسیون چربي غشا سلولي

کاهش توانایي بدن در استفاده از 
سایر ویتامینهای متلول در 

 چربي
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 ازدیاد مصرف کمبود وظایف اصلی نابعم امالح

 کلسیم
لرنیات، سرزیجات برگدار، گل 

 کلم
تشكیل استخوانها، دندانها، لخته 
 شدن خون، انتقال امواج عصري

کم شدن رشد، راشیتیسم، مختل 
 شدن وظایف عصري

 گزارش نشده

 فسفات
شیر، پنیر، گوشت، حروبات و 

 غالت
ها،  تشكیل استخوانها، دندان

 اسیدی بدن تعادل
ضعف عمومي بدن، از دست 

 دادن کلسیم
 گزارش نشده

 منیزیم
های تازه با سروس،  دانه

 سرزیجات
ها در سنتز  فعال کردن آنزیم
 پروتئین

کم شدن رشد، آشفتگي رفتار، 
 ضعف، اسپاسم

 اسهال

 آهن
مرغ، گوشت، اسفناج،  تخم

 های تازه سرزیجات، دانه
تشكیل دهنده هموگلوبین و 

 زا ی های انرژ مآنزی

، ضعیف شدن کم خوني یا آنمي
و کم شدن مقاومت در مقابل 

 عفونت
Siderocyte 

 پتاسیم
جات، مرغ،  شیر، گوشت، میوه

 ماهي، غالت
تعادل اسیدی و آب انتقال 

 جریان عصري
 ضعف عضالت، مرگ فلج و ضعف عضالت

 سدیم
مرغ، نان،  نمك طعام، شیر، تخم

 غياهای دریایي
سیدی و آب، انتقال تعادل ا

 جریان عصري

گرفتگي عضالت، کم شدن 
اشتها، برهم خوردن تعادل 

 عصري
 فشارخون

 کلر
مرغ، شیر،  نمك طعام، تخم
 گوشت

تشكیل شیره معده، تعادل اسید 
 بدن

گرفتگي عضالت، کم شدن 
 اشتها، برهم خوردن عصري

 تهوع

 دی
ماهي، غياهای دریایي، 

 سرزیجات
ه های غد تشكیل هورمون
 تیروئید

 کم شدن فعالیت غده تیروئید گواتر، چاقي

 فلورین
آب، چای، غياهای دریایي، 

 سرزیجات

ممكن است در نگهداری 
ساختمان استخوان اهمیت 

 داشته باشد
 مستعد خراب شدن دندان

سفت شدن استخوان نارسایي 
 دندان
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 سلنیم

(g) 

 ید

(g) 

 روی

(mg) 

 آهن

(mg) 

 منیزیم

(mg) 

 فسفر

(mg) 

 کلسیم

(mg) 

 فوالت

(g) 

K 
(g) 

E 
(mg)

d 
D 

(g) 
A 

(g)
a 

C 
(mg) 

B12 
(g) 

B6 

(mg) 
B3 

(mg) 
B2 

(mg) 
B1 

(mg) 
 پروتئین

g 
 قد

cm 
 وزن
kg

 

 سن
Age

  

 ماه 6-0 6 62 13 2/0 3/0 2 1/0 4/0 40 400 5 4 2 65 210 100 30 27/0 2 110 15

ان
زاد

نو
 ماه 7 -12 9 71 14 3/0 4/0 4 3/0 5/0 50 500 5 5 5/2 80 270 275 75 11 3 130 20 

 سال 3-1 12 86 16 5/0 5/0 6 5/0 9/0 15 300 5 6 30 150 500 460 80 7 3 90 20

ان
دک

کو
 سال 8-4 20 115 24 6/0 6/0 8 6/0 2/1 25 400 5 7 55 200 800 500 130 10 5 90 30 

40 120 8 8 240 1250 1300 300 60 11 5 600 45 8/1 1 12 9/0 9/0 45 144 36 13- 9 

ان
رد

م
 

55 150 11 11 410 1250 1300 400 75 15 5 900 75 4/2 3/1 16 3/1 2/1 59 174 61 18- 14 

55 150 11 8 400 700 1000 400 120 15 5 900 90 4/2 3/1 16 3/1 2/1 58 177 70 30- 19 

55 150 11 8 420 700 1000 400 120 15 5 900 90 4/2 3/1 16 3/1 2/1 63   50-31 

55 150 11 8 420 700 1200 400 120 15 10 900 90 4/2 7/1 16 3/1 2/1 63   70-51 

55 150 11 8 420 700 1200 400 120 15 15 900 90 4/2 7/1 16 3/1 2/1 63   70< 

40 120 8 8 240 1250 1300 300 60 11 5 600 45 8/1 1 12 9/0 9/0 46 144 37 13- 9 

ان
زن

 

55 150 9 15 360 1250 1300 400 75 15 5 700 65 4/2 2/1 14 1 1 44 163 54 18- 14 

55 150 8 18 310 700 1000 400 90 15 5 700 75 4/2 3/1 14 1/1 1/1 46 163 57 30- 19 

55 150 8 18 320 700 1000 400 90 15 5 700 75 4/2 3/1 14 1/1 1/1 50   50-31 

55 150 8 8 320 700 1200 400 90 15 10 700 75 4/2 5/1 14 1/1 1/1 50   70-51 

55 150 8 8 320 700 1200 400 90 15 15 700 75 4/2 5/1 14 1/1 1/1 50   70< 

 منرع: اصول و مراني تغيیه مدرن
 (RDA)قادیر پیشنهادی مواد غيایي توصیه شده جهت نیازهای روزانه در سنین مختلفم
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 میلی گرم آهن /گرممصرفمقدار  ماده غذایی

 منابع حیوانی
 جگر

 بدون چربي گوسالهگوشت 
 گوشت گوسفند بدون چربي

 )بدون پوست( جوجه
 ماهي

 تخم مرغ

 منابع گیاهی
 لوبیای پخته

 بخارا لوآب آ
 میوه

 آبمیوه )پرتقال(
 کاملجو نان 

 نان سفید
 سیب زمیني پخته

 )غني شده با آهن(ماکاروني

 
75  

100 
100 
100 
100 

 عدد1 

 
 نصف فنجان

 میلي لیتر  200
 عدد متوسط 1

 میلي لیتر  200
 برش 1
 برش 1

 عدد متوسط 1
 گرم 60

 
8/5 
2/1 
8/2 
3/2 
7/0 
6/0 

 
55/0 
3/2 
2/0 
2/0 

94/0 
4/0 
4/1 
7/12 

 منبع: اصول و مبانی تغذیه مدرن

 

 منابع
 دکتر رضا علیجانیان تغيیه و ورزش

 ناهید خلدی اصول تغيیة رابینسون
 ئي دکتر متمدرضا نقي ة ورزشي بالینيتغيی

 دکتر سید علي کشاورز تغيیه و رژیم غيایي ورزشكاران
 استاد دهخدا تغيیة ورزشكاران

 دکتر رامین کردی آشنایي با اصول پزشكي ورزشي
 دکتر ملك نیا -دکتر شهرازی بیوشیمي عمومي )جلد دوم(

 رؤیا روستا -آریو موحدی جدول ترکیرات موادغيایي
 جك اچ ویلمور و همكاران فیزیولوژی ورزش

 رونالد جي مورگان راهنمای تغيیه ورزشي نوین
 منصور صابری و مانیتا خلیلي اصول و مراني تغيیه مدرن

 ناهید خلدی و آزاده متقي-فرزاد شیدفر اصول کلي تغيیه کراوس
 


