
ورزشیتغذیه



برای چه تغذیه ورزشی مطالعه می کنیم؟
:دالیل اختصاصی تغذیه ورزشکاران اساس برنامه ی تغذیه ی کامل ورزشی را می سازد

 (بی هوازی)وکوتاه مدت( هوازی)افزایش انرژی برای توان درازمدت

جایگزینی مواد از دست رفته از راه تعریق

افزایش قدرت و توان بدن

افزایش بافت عضالنی

کاهش چربی های بدن

افزایش بهداشت عمومی واصالح کارکرد تمام فرایندهای بدن

برطرف کردن درد

افزایش تمرکز حواس وذهن

ترمیم آسیبهاوبافتهای جراحت دیده

سرعت دادن به بهبود وضعیت بدن در بین تمرینات,



:استزیرشرحبهدهدمیانجامغذاییموادکهکارهایی•

گرسنگیرفع (1

انرژیتأمین (2

ترمیمنموو،رشدجهتموادتأمین (3

معدنیموادوهاویتامینتأمین (4

←غذاییمادهنوعشش• هاچربی (2  (اینشاستهمواد)کربوهیدرات (1
آب (6معدنیمواد (ها5ویتامین (4هاپروتئین (3

←زاانرژیغذاییمواد• پروتئین (3چربی (2کربوهیدراتها (1
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شوندمیتقسیمدستهدوبهغذاییمواد:

1 مغذیدرشت–

کربوهیدرات•

چربی•

پروتئین•

2 مغذیریز–

ویتامین•

معدنیمواد•

آب•



بدندرآنهاکاربردبراساسمغذیعواملبندیطبقه

بدندرکاربرد

بافتهاترمیمورشد بدناعمالتنظیم انرژیمنبع

پروتئینها

معدنیمواد

ویتامینها

آب

(آنزیمها)پروتئینها

معدنیمواد

ویتامینها

آب

کربوهیدراتها

چربیها

پروتئینها
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میکند؟تولیدانرژیانسانبدنچگونه

شدیدهایفعالیتبرای)فسفاژنسیستم“ 

استفادهATPتولیدمنظوربهثانیه8حداکثرتا

(.میگردد

بیشهایفعالیتبرای)الکتیکاسیدسیستم

ایهفعالیترابرایانرژیسیستماین.(ثانیه8از

میتامینثانیه120-60مدتبهباالشدتبا

(.کند

هایفعالیتبرایکه:هوازیسیستم

.شودمیاستفادهثانیه120-90بیشتراز





اصلیمغذیمادۀشش :

:کربوهیدرات•

کندیمتامینقندهاوهانشاستهازگلیکوژنشکلبهراعضالتانرژیکربوهیدرات•

.

.دکنمیکمکوکلسترولچربیکنترلوهضمبهغذاییموادایندرموجودفیبر•

:پروتئین•

موجودهایبافتحفظوجدیدهایبافتتولیدبرایپروتئین•

.اندضروریموهاوخونقرمزهایسلول،عضالتجملهاز

.داردنیازپروتئینبههاهورمونوبادیآنتی،ضروریهایآنزیمتولیدبرایبدن•

سلولیبرونوسلولیدرونآبمیزانکنترلبهپروتئین•

.کندمیکمک



:چربی•

یهافعالیتدرواستراحتهنگامکهاستذخیرهانرژیاصلیمنبعچربی•

.شودمیاستفادهبلندمدتهوازی

یهابیماریبروزدرواندشدهاشباعبیشتر(کره،گوشت)حیوانیهایچربی•

.اندسهیمسرطانوعروقی–قلبی

.ترندسالموغیراشباعگیاهیچربی•



:هاویتامین•

کنندمیتنظیمرابدنداخلمتابولیکیهایواکنشکهاندکاتالیزورهاییمغذیموادین•

.

.کندمیکمکهاچشممطلوبکاربهAویتامین•

.نیازندموردبدنایمنیسیستمبرایCوAویتامین•

میمککعصبیدستگاهبهتیامینوفولیکاسید،سلولانرژیسوختبهBویتامین•

.کنند

درونبهآنورودوشدهخوردهغذاییموادازفسفروکلسیمدریافتبهDویتامین•

ازناشیهایآسیبمقابلدرراهاسلولهااکسیدانآنتیوکندمیکمکخونگردش

.کنندمیمحافظتانرژیتولید



:معدنیمواد•

.کنندمیکمکبدنفرآیندهایتنظیموبدنساختارهایتشکیلبهعناصراین•

کنندمیکمکهادنداناستحکامبهفلورایدوهااستخواناستحکامبهمنیزیموفسفر،کلسیم•

.

.استضروریاکسیژنانتقالدرآهن•

.اندمهمخونحجمکنترلدرپتانسیموسدیم•

کمکسوختیموادازانرژیدریافتبهروی•

.کندمی

.کندمیکنترلرااستفادهموردانرژیمیزانید•



:آب•

یمغذموادحملبرایواستضروریتعریقراهازبدندمایکنترلبرایآب•

.استالزمهمهاسلولاززایدهایفراوردهدفعوهاسلولبه

.استسلولیدرونفرآیندهایوعضالتمهمودهندهتشکیلمادۀآب•

60آب• .دهدمیتشکیلرابدنوزن%70تا%



برایغذایییبرنامهنوشتنهنگامدر
گرفت؟نظردربایدراعواملیچهورزشکاران

جنسیت

سن

بدنوزن

خوردنینحوه

زندگیروالالگوی

محیط

تمریننوع

مسابقهیاورزشنوع



ورزشکارانغذاییرژیم :

55کهاستغذاییغذاییرژیمبهترینورزشکارانبیشتربرای• آن%65تا%

20تا%10،چربیآن%30تا%25،کربوهیدرات .باشدپروتئینآن%



ورزشکاراننیازموردانرژی :



تخملبنیات،:هاپروتئین

جوانهغالت،حبوبات،مرغ،

هایدانهها،

آجیل)مغزهاروغنی،

گوشتومرغماهی،،(آالت

قرمز

روغنیهایدانه:هاچربی،

تخم،(آالتآجیل)مغزها

تهیهمایعروغنلبنیات،مرغ،

روغنیهایدانهازشده

داغالت،حبوبات،:کربوهیدراتها

اجیل)مغزهاروغنی،اینه

نشاستهسبزیجات،(آالت

سیب)ای

میوهلبنیات،،(....ذرتزمینی،

شکروقندبرنج،جات،
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کیلوواحدبارازاانرژیمغذیموادازشدهآزادانرژیمیزان:کالریکیلو•

میسانتیمترواحدباراافرادقدکههمانطور.نمایندمیگیریاندازهکالری

سنجند

میزان.شودمیسنجیدهکیلوکالریواحدبانیزغذاییمواددرموجودانرژی•

درموجودپروتئینوچربیکربوهیدرات،میزانبهغذاییمادههرانرژی

داردبستگیآن
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و4عدددررا (گرماساسبر)پروتئینیاکربوهیدراتمیزانبایدیعنی•
اعداداینجمعحاصل.کردضرب9عدددررا (گرمبراساس)چربیمیزان
هستغذاآنازحاصلانرژیمیزانگربیان

کهشودمیذکرنیز (KJ)ژولکیلواساسبرغذاییمواددرموجودانرژی•
ژولکیلو2/4بابرابرکالریکیلویکاستانرژیالمللیبینواحدیک
باشدمی
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انسانبدن سنجکالریبمب

4 1/4 قند

9 4/9 چربی

4 6/5 پروتئین



:غذاییموادگروههای

:وغالتنانگروه

هایکربوهیدراتحاویعمدهطوربهغذاییموادگروهاین
هستندبرفیومنیزیمپروتئین،آهن،نیاسین،تیامین،ریبوفالوین،،(کمپلکس)پیچیده

سبوسنان،(،دوسرجوجو،،گندم)دارسبوسغالت
ذرتماکارونی،برنج،حبوبات،دار،

هشدشیرینذرتیاگندمچربی،کمهایشیرینینان،بیسکویت،ذرت،نان

شدهسرخاینشاستهموادزیاد،یامتوسطچربیمیزانباهایشیرینی
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:سبزیجات

ویتامینحاویغذاییمواددستهاینA،ویتامین

C،،لسترولکوچربیفاقدوبودهفیبرومنیزیمپتاسیم،فوالت

باشندمی

کلم (...،ماشجوانهگندم،جوانه)حبوباتجوانه

کاهوکلم،گلهویج،کلم،بروکلی،

زمینیسیبذرت

کردهسرخزمینیسییب
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جاتمیوه

ویتامینحاویعمدهطوربهغذاییگروهاین

A،ویتامینC،چربیسدیم،فاقدوبودهفیبروپتاسیم

باشندمیوکلسترول

توتهلو،پرتقال،فروت،گریبطالبی،گرمک،آلو،زرد

گالبی،موزسیب،فرنگی،

شدهکنسرومیوه

نارگیل
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آنهایجایگزینوگوشت

حاویعمدهطوربهغذاییمواددستهاین

ویتامین،B6ویتامینفسفر،پروتئین،

B12،،باشندمیتیامینونیاسینآهن،منیزیم،روی

،تخمیدهسفحبوبات،گوساله،گوسفند،گاو،گوشت،ماهیمرغ

(آالتآجیل)مغزهازمینی،بادامکرهسویا،مرغ،

تخمیدهسفچربی،کمگوسفندگوشتچربی،کمگاوگوشت

مرغ

،کردهسرخماهییاومرغیاگوشتکالباس،سوسیس 22



لبنیاتوشیر

توجهیقابلمقادیرحاویغذاییمواددستهاین

هستندپروتئینوB12ویتامینریبوفالوین،کلسیم،

هشدتهیهشیرچربی،کمپنیروماست(چربیدرصد1)چربکمشیر

کشک،سویااز

متوسطچربییاپنیروماست،(چربیدرصد2)متوسطچربیباشیر

ازشدهتهیهلبنیاتو (چربیدرصد3/2)چربیتمامشیر

بستنیشیر،ازشدهتهیهدسرهایای،خامهپنیرخامه،ان،
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غذاییموادسایر :

نددارناچیزیمغذیموادکهحالیدرهستندانرژیونمکقند،حاویغذاییمواددستهاین

گیرندمیقرارگروهایندرغذاییمواددستهیکازبیشدرموادازبعضی

نمکوچربیزیادیمقادیرحاویزمینیسیبچیپسمثالعنوانبه

.دارندچربیوقندزیادیمقادیرجاتشیرینیواست

میچایوقهوهها،چاشنیجات،ادویهشاملندارند،زیادیکالریکهمتفرقهغذاییمواد

باشد

خامهپنیرخامه،مایونز،سسروغن،،گیاهیکرهشاملکهچربیازسرشارغذاییمواد

باشندمیچربیسسانواعوحیوانیکرهای،

روکنسغذاهایخردل،شور،خیار،زمینیسیبچیپسشاملکهنمکازسرشارغذاییمواد

باشندمیطعامنمکو،شده

میوهآبها،نوشابهجات،شیرینیانواعکیک،شاملکهقندیموادازسرشارغذاییمواد

باشندمیهادسرازبسیاریوژالتینآمادهژله،تجاریهای

24



25



درانرژيمیزانوایرانيغذاهاي 100 آنهاازگرم : 

گرم100در Kcalبهانرژي غذانوع

25 هندوانه ,خربزه ,بادمجان ,خیار ,هویچ ,ساالد ,هاسبزي ,نوشابه

50-40 رقیقمیوهآب ,چربغیرهايسوپ ,چربيكمشیر

100 غلیظمیوهآب ,چربژله ,چربشیر ,چربپسو ,هامیوه

150 چربغیربرنجوماكاروني ,ماست

150 یایيدرغذاهايوماهي ,مرغتخم

200 چربغیرآش ,گوشت

250 چربغیرپیتزايوساندویچ ,چربغیرهاينان ,بستني

300 چربكمخورشتوحلیم ,عسل ,مربا ,كیك ,پنیر

400 قندينان ,شیریني

450 (.....وفندق ,پسته ,بادام ,گردو )مغزها

600 چربگوشت ,پاچهكله ,شكالت

900 خالصكرهوروغن
26
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فعالیتنوعحسببردقیقههردرورزشكارانروزانهانرژيمازاد :

KM/H 8نرمدوي )سبكتمرین• 140تا120قلبضربان , ( , كیلو8

دقیقهدركالري

KM/H 10استقامتنیمهدوي )متوسطتمرین• تا140قلبضربان , (

160 , دقیقهدركالريكیلو10

KM/H 12استقامتنیمهدوي )سنگینتمرین• تا160قلبضربان , (

180 , دقیقهدركالريكیلو12
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ساعتدرنیازموردانرژیکیلوکالری ورزشنام

600 بسکتبال

900 کشتی

600 بوکس

450 برداریوزنه

500 شمشیربازی

500 هندبال

400 فوتبال

600 واترپلو

800 انفرادیتنیس

انرژیبهبدنروزانهنیاز
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برحسبدقیقههربراینیازموردانرژی

کیلوکالری
فعالیتشدت

1  (سال65ازباالتر)خفیففعالیت

5  (سال25-45)مالیمفعالیت

7  (سال20-50)متوسطفعالیت

10  (سال20-50)شدیدفعالیت

انرژیبهبدنروزانهنیاز
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خوردنصحیحقانونهفت :

.بخوریدغذاییگروهپنجازگوناگونغذاییمواد.1

.کندنمیتامینراورزشکاراننیازموردمغذیموادهمۀتنهاییبهغذاییمادۀهیچ•

.کندفراهمبهتریتغذیۀتواندمیتنوع

.کنیدمصرفجاتمیوهوسبزیجات،سبزهایفراوردهازپرغذاییرژیم.2

تامینویوانرژیتامینبراینیازموردهایکربوهیدراتازترکیبیغذاییرژیماین•

.داردنیزکمیچربیوکندمیتامینراالزمفیبروموادمعدنیوها

داشتهولکلسترواشباعچربی،چربیمتوسطحددرکهکنیداستفادهغذاییرژیماز.3

.باشد

.دانجامنمیناخواستهوزناضافهبهودارندزیادیکالریباالچربیباغذاییمواد•

.دهدمیکاهشراسرطانوعروقی-قلبیهایبیماریخطرغذاییرژیماین•

.کنیداستفادهمتوسطقندازبرخوردارغذاییمواداز.4

.داردزیادیخیلیکالریوکمخیلیمغذیمواد،قندازسرشارغذاییرژیم•



خوردنصحیحقانونهفت :

.کنیداستفادهمتوسطسدیمونمکازبرخوردارغذاییرژیم.5

مطلوبتعادلحفظبابایدودهندمیدستازرازیادیسدیم،تعریقهنگامورزشکاران•

.کنندجایگزینرادادهدستازسدیم،مایعات

.دهدمیکاهشراباالخونفشارخطرنمکاندکدریافت•

.بنوشیدرازیادیمایعات.6

شافزایرازداییآبخطر،شدیدبدنیفعالیتواستضروریبدنعملکردهایهمۀبرایآب•

.دهدمی

درکنیدمیمصرفاگروبپرهیزیدالکلمصرفاز.7

.باشدمتوسطحد

هیچتقریبا  واستزیادیکالریحاویالکل•

وافزایشزداییآباحتماللذا،نداردمغذیمادۀ

.دهدمیکاهشراانرژیمتابولیسمکارآرایی



:کربوهیدرات
ورزشکارانروزانهنیازموردانرژی

Type of Athlete Daily g Carbohydrate

Per kg Body Weight

Example for 154-lb 

athlete (70 kg)

Typical U.S. diet 4 – 5 g carbohydrate/kg

(~ 1.8 – 2.25 g carb/lb)

280 - 350 g 

carbohydrate/day

(1120 – 1400 calories)

Most athletes

(includes strength and 

team sport athletes)

5 - 7 g carbohydrate/kg

(~ 2.25 – 3.2 g carb/lb)

350 - 490 g 

carbohydrate/day

(1400 – 1960 calories)

Endurance athletes 7 - 10 g 

carbohydrate/kg

(~ 3.2 – 4.5 g carb/lb)

470 - 700 g 

carbohydrate/day

(1880 – 2800 calories)



:پروتئین
ورزشکارانروزانهنیازموردانرژی

Type of Athlete Daily g Protein

Per kg Body Weight

Example for 154-lb athlete 

(70 kg)

Dietary Reference Intake

for over 18 years

0.8 g protein/kg

(~ 0.4 g/lb)

56 g/day

Endurance athlete and 

Team Sport athlete

1.2 – 1.6 g protein/kg

(~ 0.6 – 0.7 g/lb)

84 – 112 g/day

Strength athlete 1.5 – 1.7 g protein/kg

(~ 0.7 – 0.8 g/lb)

105 – 119 g/day



ورزشازبعدوحین،قبلدرمایعاتمصرفمیزان : 

When How much

Daily 8 – 10 cups to avoid thirst

2 – 3 hours before activity 2 – 2 1/2 cups

10 – 20 minutes before activity 1 cup

Every 20 – 30 minutes during 

activity

¾  - 1 ½ cups (3 to 6 gulps)

After activity 2 – 3 cups for every pound lost 

during activity



؟بخوریمغذابایداندازهچه

تفعالیاندازهبهروزانهباید،کنندحفظراخودوزنبخواهیدورزشکارانازاگر•

.کننددریافتکالریروزانه

برای.بخورندکمتریکالریباید،دهندکاهشراخودوزنبخواهیدآنهاازاگر•

.وردبخسوزاندمیآنچهبامقایسهدربیشتریکالریبایدورزشکار،وزنافزایش

ژیانردریافتباانرژیمصرفاگرکهکندمیبیانانرژیتعادلکالسیکمعادله•

.ماندمیثابتوزنباشد،برابر

زمانلطودرومصرفیدریافتیانرژیکهاستاینمندنیازبدنوزنترکیبوحفظ•

.باشندبرابر

دریافتیانرژی مصرفیانرژی



قندهاانواعبندیطبقه

←منوساکاریدها (1 (گاالکتوز،فروکتوز،گلوکز)کربناتم6تا3

←ساکاریدهادی (2 ،(فروکتوز+گلوکز)ساکارز] .استدادهدستازآبملکولیککهساکاریدمنو2

پلی(3                                                         (گلوکز+گلوکز)مالتوز،(گاالکتوز+گلوکز)الکتوز

300گاهی←ساکاریدهاپلی(3 – گلیکوژن،نشاسته،سلولز:ساکاریدهاپلیانواع.منوساکارید500

گلوکز←مالتوزبهابتدا←هضمهنگام (گیاهیساکاریدپلیفراوانترین )نشاسته

شودنمیجذببدندر←مقاومگوارشیهایآنزیمبرابردر←گیاهانساختماندیوارهسازنده←سلولز

.کندمیکمکزایدمواددفعبه←
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GR 353حدود←استمحلولآبدر← (حیوانیساکاریدپلی)گلیکوژن

عضالتدرGR 245 .کبددرGR 108 .استذخیرهبدندرگلیکوژن

.رسدمیهمبرابر2تاورزشکاراندر

کبدیگلیکوژنتبدیلروند←گلوکز←شدهتجزیهگلیکوژننیازمواقعدر

.گویندگلیکوژنولیزراگلوکزبه

گلوکونئوژنز←گلوکزبهآنتبدیلوپروتئینمثلغذاییموادتجزیه

39



 (CHO)کربوهیدراتها

بدنییتفعالوسلولهرسالمعملکردبرایانرژیمنبعتریناصلیوبهترینگلوکز

  .است

غذاییرژیمیکخوردن،مربوطهانرژیتأمینوورزشیمطلوبعملکردبرای

  .استناپذیراجتنابدرصد60تا55پرکربوهیدرات

  .شوداستفادهکربوهیدراتگرم5بایدبدنوزنکیلوگرمهرازایبهحداقلروزانه

هرازایبهگرم10حدتابیشتریکربوهیدراتمصرفبهورزشکارانازبرخی

  .دارندنیازبدنوزنکیلوگرم

مفیدیسیستمتواندمی Glycemic Index (GI) (خونقندشاخص)قندیایندکس

ورزشازپسوجریاندر،قبل،آنهاازاستفادهموقعدرکربوهیدراتانتخاببرای

 .باشد

ناچیز GIباغذاهای متوسط GIباغذاهای زیاد GIباغذاهای

،لبنیهایفرآوردهوحبوبات

منابعوپرپروتئینغذاهای

تازههایمیوهاغلبچربی

وپاستا،ماکارونیانواع

،مرکبات،انگور،الزانیا

نانانواعازبرخی،برنج

،زمینیسیب،عسل،قند

،درصد10تا6نوشیدنیهای

غالت،کشمشانواع،ذرت

دارسبوسگندم،شدهغنی
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