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 آنابولیسم
در دوره نمو 

 اتفاق می افتد

حجم ماده باال 

 می رود

در هنگام فعالیت  کاتابولیسم 

 اتفاق می افتد

حجم ماده کمتر 

 می شود



 سیستم تولید انرژی در بدن



 بدن چگونه غدا را تبدیل به انرژی می کند؟



 خوردن هر گرم غذا چقدر انرژی

 وارد بدن شما مي شود؟

چربی•   9 کیلوکالری 

کربوهیدرات•   4 کیلو کالری 

پروتئین•   4 کیلو کالری 



 هزینه انرژی فعالیت های مختلف

 نمونه فعالیت
 

 سطح فعالیت کیلوکالری در دقیقه 

 استراحت 1 خوابیدن، تماشای تلویزیون در حالت درازکش

فعالیتهای نشسته یا ایستاده، رانندگی، آشپزی و تایپ 

 کردن
 فعالیتهای بسیار سبک 3-5

( پیاده روی  Km/h3  بیسبال، بولینگ، ) 5تا ،

 سوارکاری و گلف
 فعالیتهای سبک 5-7

 فعالیتهای متوسط 9-7 نرم دویدن، بسکتبال، بدمینتون، فوتبال، تنیس،

( دویدن  Km/h10  اسکی صحرانوردی) 13تا ،  

 
 فعالیتهای شدبد 9-13

 فعالیتهای بسیار شدید 13بیش از  دوچرخه سواری دویدن اسکی صحرانوردی



 مواد غذایی به دو دسته تقسیم می شوند: 
 

 

   

 درشت مغذی(   1

 کربوهیدرات 

 چربی

 پروتئین

 ریز مغذی(   2

 ویتامین

 مواد معدنی

 آب   



 طبقه بندی عوامل مغذی بر اساس کاربرد آنها  در بدن  

 منبع انرژی  تنظیم اعمال بدن  رشد و ترمیم بافتها 

 پروتئین ها 
 

 (آنزیم ها)پروتئین ها 

 
 کربو هیدرات ها 

 مواد معدنی 
 

 چربی ها  مواد معدنی 

 ویتامین ها 
 

 پرتئین ها  ویتامین ها 

 آب 
 

 آب 



Carbohydrates 



مقادیر توصیه شده کربوهیدرات براي 

 ورزشكاران



 تقسیم بندی کربوهیدرات



: گلوکز در هنگام ورود به خون سه سرنوشت دارد  
 

 .به عنوان منبع انرژی اکسید می شود( 1

 .به گلیکوژن ذخیره می شود( 2

 .به چربی تبدیل شده و ذخیره می شود( 3

 میلی لیتر خون است 100میلی گرم در  180تا 60غلظت گلوکز خون 

میلی گرم هیپو گلسیمی که در این صورت مقداری قند در ادرار دیده میشود  180افزایش از 

 (بیماری دیابت )

 گرم کربو هیدرات ذخیره می شود  475تا  375در بدن افرادی که از تغذیه کامل برخوردارند 

 ،(گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن  15الی  13)گرم گلیکوژن عضله  325

   و گرم گلیکوژن کبد 100تا  90

 استتا بیست گرم گلوگز خون  15فقط 

 انرژی ذخیره دارد  1900گرم  475کیلو کالری انرژی تولید میکند پس  4هرگرم گلوگز

 



 سه نوع کربوهیدرات

مولکولهای قندی فردی :  شکر•

یا زنجیره های کوتاه 

  .مولکولهای قند

زنجیره های :  نشاسته ها•

طوالنی تر از مولکول های 

کربوهیدرات که باید در سیستم 

 .گوارش تجزیه شوند

کربوهیدرات هایی که :  فیبر•

 .بدن قادر به هضم آنها نیست

 



  پیچیده و سادهکربوهیدرات های 

:  پیچیدهکربوهیدرات های 

موجود در کربوهیدراتهای 

غذاهای کامالً غیر فرآوری 

شده، از جمله میوها ، 

سبزیجات، حبوبات و غالت 

 کامل

 : سادهکربوهیدرات های 

شکر و نشاسته هایی که فیبر و مواد  

مغذی طبیعی آنها تصفیه شده و 

 .آن گرفته شده استاز 

 



پیچیدهفایده های کربوهیدرات های   

 میشوندکمتر باعث قند خون. 

 ممکن است خطر ابتال به

برخی از بیماریهای مزمن را 

 .دهندکاهش 

 باعث بهبود سیستم گوارشی

 .شوندشما می 

 ممکن است التهاب را کاهش

 .دهند

 



ساده می توانند برای سالمتی شما مضر کربوهیدراتهای 

 باشند

 افرادباعث پرخوری 

  افزایش سطح تری باعث

 گلیسیرید

 خطر بیماری قلبی را افزایش

 میدهند

 افزایش خطر ابتال به دیابت

  ۲نوع 

 احتمال چاق شدنافزایش 



   تندرستي، و سالمت حفظ هدف با و ورزشي عملكرد بهبود هدف با

 

 .شوند می شناخته ها كربوهیدرات انواع حاوي غذایي منابع

 تشكیل ها كربوهیدرات باید را ما دریافتي انرژي كل از%65 تا 45 بین 

   .دهند

 

 ساده راكربوهیدراتهای % 10 تنها و پیچیده كربوهیدراتهاي را % 90



GlycemicIndex ( GI ) 
 

 شاخص قندی

 قابلیت تبدیل مواد قندی به گلوکز

مبنایی برای تقسیم بندی غذاهای 
 قندی



 مواد غذایی با شاخص قندی باال

 شاخص قندی آنها بین 

100–60 

 با نسبت و شرایط خاص( در حین تمرین)

 

 بدون محدودیت(  پس از تمرین) 

 

 اجتناب از مصرف( قبل از تمرین )

 سیب زمینی سرخ شده 75

 پیراشکی 76

 شیره خرما 103

 برنج  87

 کلوچه 92

 هویج زردک 97

 هندوانه 80

 کدو تنبل 87

 نان سفید  90

 شربت 100



 مواد غذایی با شاخص قندی متوسط

 کشمش 56

 عسل 58

 موز 58

 سیب زمینی 60

 انجیر 61

 انبه 61

 چغندر 64

 بستنی 62

 آناناس 64

 کروسان 67

 

 شاخص قندی آنها بین

 60 – 40  

 برای مصرف قبل ازشروع تمرین



 مواد غذایی با شاخص قندی پایین

 

 40شاخص قندی کمتر از •

 

مصرف قبل ازتمرینات  •

 طوالنی

 گالبی 25

 آلو 29

 هلو 30

 پرتغال 33

 زردآلو 34

 سیب 39

فرنگی توت 40  

31-50  خرما 

 شلیل 43



 میزان نیاز کربو با فعالیت

Caebohydrate  g\per kg of bodyweight 
per day 

Activity level 

1gr بدون فعالیت ورزشی 

2gr فعالیت های خوردن و خوابیدن و تفریحی 

3 gr فعالیت ورزشی ندارند و وزن ثابت 

4-5 gr 3-5 در هفته ساعت تمرین  

5-7 gr 10-6 ساعت تمرین در هفته  

7-9 gr 10 ساعت و بیشتر  

10 gr ورزشکار فول تایم 



نشانه های مصرف 

 زیاد کربوهیدرات
 نوسانات خلقی•

 هوس خوراکی های شیرین•

 احساس گرسنگی دوباره•

 کلسترول باال•

 دشواری در کاهش وزن•

 قند خون باال•

 افسردگی•

 دل درد•

 

 



 پروتئین ها



 پروتئین ها اساس بدن هستند

 نیمی در عضله

 استخوان و غضروف

 پوست و تاندون

کالری مورد نیاز روزانه را تامین می کنند%  10 - 15حدود   



 پروتئین کامل و ناقص

 پروتئین گیاهی

 پروتئین با کیفیت پائین

 

 پروتئین با ارزش بیولوژیکی کم• 

 درصد اسیدهای آمینه ضروری 25•

درصد اسیدهای آمینه  75•

 غیرضروری

 پروتئین حیوانی

 پروتئین با کیفیت باال

 

 پروتئین با ارزش بیولوژیکی باال• 

 درصد اسیدهای آمینه ضروری 33•

درصد اسید آمینه های  66•

 غیرضروری



 منابع پروتئین 

 پروتئین گیاهی

 %(   25) حبوبات •

 %( 10) غالت •

نان ، برنج، ماکارونی ، رشته ها ، •
 لوبیا ، عدس و ماش

 پروتئین حیوانی

بهترین منبع غذایی پروتئینی، سفیده •
 تخم مرغ یا پروتئین تخم مرغ

 100ارزش بیولوژیکی آن . است•
 .است

پروتئین شیر و لبنیات تقریبا مشابه •
 پروتئین سفیده تخم مرغ است و

 دارد  ۹6ارزشی حدود •

و بعد از آن پروتئین گوشتها آهن •
 دارند

 از گوشت سفید و قرمز•



 درصد پروتئین دارد 75تا  55کشک خشک معموالً بین - 

 (بیشترین پروتئین) 

 .درصد پروتئین دارد ۴0حدود ( خاویارگیاهی)سویا  -

سویا، فیتواستروژن های گیاهی دارد که برای خانمها بعد  -

 .ازیائسگی منبع پروتئینی خوبی است

آب پنیر، یکی از منابع سرشاراز پروتئین وی و کازئین  -

 است



سهم پروتئین در تولید 

انرژی نسبت به قند و 

چربی کم است به ویژه 

در مواقعی که فعالیت 

عضالنی شدید و 

.طوالنی مدت باشد  



 پروتئین ها

 

 

کالری مورد % 15حدود 
نیاز روزانه را تامین می 

.کنند   

ساختمان سلولی     ( 1  

آنزیمها       ( 2   

ژنها   ( 3  

پروتئین های انتقال دهنده ( 4    

اکتین،  )پروتئین های انقباضی ( 5

( میوزین  

اساس )به همین خاطر به پروتئین 

می گویند( زندگی  



 پروتئین ها از واحدهای فرعی به نام اسید امینه تشکیل شده اند•

تا را بدن نمی تواند بسازد این  8تا  20از این ( اسید امینه 20)•

ها اسید امینه های ضروری هستند و باید از طریق برنامه 

 .غذایی به مصرف برسند

 (.11)غیر ضروری ها در کبد ساخته میشوند •

پروتئین های که تمام اسید امینه های ضروری را دارند •

 پروتئین کامل نامیده میشوند

  پروتئینو بقیه انها را ( ماهی -گوشت  -پنیر -تخم مرغ -شیر)     

 .  های ناکامل می گویند 



 پروتئین مورد نیاز

پس از اینكه فرد ورزشكار از میزان انرژی مورد نیازش اطالع 
میزان انرژی را به %  17تا  15كافی به دست آورد، بایستی 
كند ، عدد به دست آمده گرم  4دست آورده ، تقسیم بر عدد 

پروتئین مورد نیاز ورزشكار است كه باید از طریق غذا در 
. طول روز تامین شود  

 17برای ورزشكارانی كه نیاز به افزایش حجم عضالت دارند، از 
انرژی، برای محاسبه % 15و برای دیگر ورزشكاران از % 

.پروتئین مورد نیاز باید استفاده كرد  

=    4  (تقسیم بر)میزان انرژی مورد نیاز ورزشكار % 15 – 17
 گرم پروتئین مورد نیاز ورزشكار

 



 شیر
گرم پروتئین با قابلیت جذب  8لیوان شیر  1•

بسیار دارد که حاوی ویتامین ها و مواد 

 .معدنی نیز هست

(  کلسیم و فسفر)مواد معدنی موجود در شیر •

برای سالمتی استخوان و دندان ها بسیار 

 .ضروری است

 150دارای ( شیر پرچرب)شیر کامل •

کالری  90کالری، شیر کم چرب دارای 

 .است

پروتئین فراوان و منبع خوبی برای افرادی •

است که می خواهند وزن یا حجم عضالت 

 .خود را افزایش دهند

 و آهن فقیر است Cشیرتنها از نظر ویتامین•

 

 



 پنیر

.  پنیرها عمالً فاقد كربوهیدرات هستند
 Bقسمت اعظم ویتامینهای گروه

پنیر، به استثناء 
وارد    B12 و  B2ویتامینهای

.  الكتوسرم شده، از بین می رود
پنیر زیاد است Aمیزان ویتامین

غیر از پنیرهایی كه از نظر )
 (.چربی فقیر هستند

 100ارزش انرژی زایی پنیرها از 
كیلوكالری بر حسب آنكه  400تا 

پنیر تازه باشد یا دارای بافت سفت 
 .متغییر است

 



 کره بادام زمینی

کره بادام زمینی سرشار از •

قاشق  2در . پروتئین است

غذاخوری از این ماده غذایی 

 .گرم پروتئین وجود دارد 8

 

از کره بادام زمینی می توان •

به عنوان منبع خوب پروتئین 

در وعده های مختلف استفاده 

 .کرد

 



 تخم مرغ یک بسته کامل از مواد مغذی

 
نه تنها منبع خوبی از ویتامین ها،  تخم مرغ•

مواد معدنی و چربی های سالم است بلکه منبع 

 .بسیار خوبی از پروتئین نیز هست

 .گرم پروتئین در هر تخم مرغ وجود دارد 6•

اضافه کردن تخم مرغ به وعده های غذایی از •

بهترین راه های افزایش مقدار پروتئین دریافتی 

چون همراه با افزایش دریافت پروتئین . است

از طریق تخم مرغ، کاهش دریافت کالری 

 .مصرفی و کاهش وزن را نیز خواهیم داشت

استفاده از تخم مرغ به عنوان وعده صبحانه از •

گرسنگی و ریزه خواری در طول روز 

جلوگیری می کند و در نتیجه می تواند باعث 

 .کاهش وزن و الغری شود

 

https://news.fitshape.ir/%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%88-8-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85/


!برابر ماست معمولی پروتئین دارد 2ماست یونانی   

 

 17در هر لیوان ماست یونانی •

گرم پروتئین وجود دارد، این 

مقدار تقریباً چیزی نزدیک به 

 .برابر ماست معمولی است 2

 

اگر ماست، پروبیوتیک هم •

باشد می تواند به سالمت 

روده ها و کاهش وزن بسیار 

 .کمک کند

 



 عدس

 

گرم  18هر لیوان عدس •

عدس همچنین . پروتئین دارد

منبع خوبی از فیبر، آهن، 
 Bپتاسیم و ویتامین های گروه 

 .نیز هست



 جو دو سر

 .  جو دوسر بدون گلوتن، مقوی است

گرم  13نصف لیوان جو دوسر 
پروتئین دارد و از بقیه منابع 
 .گیاهی پروتئین بیشتری دارد

جو دوسر غنی از ویتامین ها، مواد 
معدنی و همچنین حاوی 

است ( گلوکان به نام)فیبرمحلول 
چربی مضر ) LDLکه می تواند 

 .را کاهش دهد( بدن

جو دوسر  در صبحانه یک روش 
بسیار خوب برای افزایش مقدار 

 .پروتئین دریافتی است

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86


 سویا

گرم  29هر فنجان سویا •

پروتئین وجود دارد که به 

همین دلیل می تواند جایگزین 

خوب گوشت برای گیاهخواران 

باشد و بهترین منبع گیاهی 
 .پروتئین است



 مصرف بیش از حد پروتئین زیان آور است یا خیر؟

 

غذاهای پروتئینی اغلب دارای اسید های چرب اشباع و . 1

کلسترول هستند و می توانند باعث افزایش چربی و 

کلسترول خون شده و ریسک بیماری های قلبی 
البته این . را افزایش دهند… باال و فشار خون عروقی،

مورد تحت تاثیر منبع آن می باشد به طوری که در مورد 

 پروتئین های گیاهی این خطر وجود ندارد

https://news.fitshape.ir/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86/


 مصرف بیش از حد پروتئین زیان آور است یا خیر؟

 

مصرف بیش از حد پروتئین سبب افزایش مواد سمی در . 2

فرایند تجزیه ی این ماده پروسه ای می باشد . بدن می شود

که در آن آمینو ها از مولکول آمینو اسید خارج شده و مازاد 

تبدیل می شود که ماده ای سمی  آمونیاک نیتروژن آن ها به

دفع این مواد بار زیادی را به دوش کلیه ها می . می باشد

عالوه بر . گذارد و فشار زیادی به آن ها وارد خواهد کرد

این برای دفع این سموم به همراه ادرار، آب زیادی نیز دفع 

 .خواهد شد که منجر به کم آبی بدن می شود

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%A9


 مصرف بیش از حد پروتئین زیان آور است یا خیر؟

 

افزایش دریافت بیش از حد پروتئین می تواند سبب افزایش . 3
دفع کلسیم از طریق ادرار شده و می تواند در دراز مدت 

 .به تراکم استخوانی آسیب بزند

همانطور که قبال توضیح دادیم میزان اضافی پروتئین می . 4
 .تواند سبب بروز چاقی شود

در صورتی که از مکمل های پروتئینی به جای مواد . 5
غذایی حاوی پروتئین استفاده کنیم ممکن است دیگر مواد 
مغذی مانند انواع ویتامین ها و امالح معدنی را از دست 

 .دهیم

 



 چربی ها



 نقش چربی ها در بدن

 منبع انرژی( 1

 ویتامین های محلول در چربی( 2

 اسیدهای چرب ضروری ( 3

 ایجاد سیری( 4

 خوش طعمی غذا  ( 5

 انرژی ذخیره ای( 6

 جلوگیری از دفع حرارت( 7

 محافظ اندام های حیاتی( 8

 ترکیب غشاء سلول( 9



  چربی ها                 

چربی ها به دلیل ارزش انرژی زایی 
. اهمیت خاص در جیره غذایی دارند  

ارزش انرژی زایی چربی معادل 
دوبرابر قندها یا پروتیین ها بوده و 

. کالری در هر گرم است  9برابر   

درصد  25تا  20در شرایط طبیعی 
کالری مورد نیاز بدن از چربیها 

.تامین می شود   

تا  65لذا برای یک جیره غذایی معموال  
گرم چربی مورد نیاز است        90

                                              
                             



چربی ها عالوه بر انرژی زایی _ 2

در ساختمان سلولها نیز شرکت 

چربی زیر پوستی یک . دارند 

ماده پر از انرژی فشرده و بدون 

این چربی . اب محسوب می شود 

در تامین انرژی به ویژه در 

ورزش های طوالنی مدت و 

.  استقامتی بکار گرفته می شود 

به عالوه چربی زیر پوستی 

.متعادل کننده حرارت بدن است   



:مواد غذایي  

مواد غذایی گیاهی: 
روغن های گیاهی مانند روغن   

 ذرت، آفتاب گردان، کنجد و زیتون
منابع غذایی حیوانی: 

کره، چربی های حیوانی و چربی  
موجود در شیر و لبنیات و زرده تخم 

 مرغ



 رابطه چربی ها با فعالیت های ورزشی 

زمانی چربی به عنوان ماده سوختی در فعالیت های •

ورزشی به کار می اید که از ذخایر گلیکوژنی کاسته 

.  شده باشد ولی فعالیت بدنی همچنان ادامه یابد 

اکسیداسیون چربی ها می تواند انرژی مصرفی الزم 

جهت کار های عضالنی را که با شدت متوسط و 

سبک انجام می شود تامین کند و هر چه زمان فعالیت 

بیشتر شود ، استفاده از چربی ها ( با شدت متوسط ) 

 .نیز افزایش می یابد 

 



 رژیم غدایی و چربی

رژیم غذایی پرچرب و کم کربوهیدرات، اکسایش چربی را  - 

 افزایش می دهد

رژیم غذایی کم چرب و پر کربوهیدرات، اکسایش چربی را  -

 کاهش می دهد

کربوهیدرات، باعث مهار لیپولیز و انتقال اسید چرب به  -

 داخل میتوکندری می شود



 در چه شدتی از فعالیت ورزشی، بیشترین چربی سوزانده می شود   



ویتامینها و نقش آنها در بدن و فعالیتهاي 

 ورزشي



 ویتامین های محلول در چربی

 A , D , K , Eویتامین هاي •

ویتامین های محلول در چربی 

در بدن و به ویژه در کبد ذخیره 

می شوند، به همین دلیل 

اختالالت حاصل از کمبود آنها 

 .دیرتر ظاهر می شود

 

 ویتامین های محلول در آب

 9ویتامین هاي محلول در آب •
 عدد هستند كه شامل 

 (اسید اسکوربیک( Cویتامین •
• B1 (تیامین) 
•B2 (ریبوفالوین ) 
•B3 (نیاسین  ) 
•B6  ( پیریدوکسین  ) 
•۱۲B (سیانوکوباالمین) 
 اسید فولیک •
 .بیوتین و پانتوتنیک اسید•

 
 

 



 Cویتامین 

 جلوگیری از نارسایی های سیستم ایمنی•

محافظت در برابر بیماری های قلبی و •
 عروقی

 محافظت در برابر مشکالت سالمتی ارثی•

 محافظت در برابر بیماری های چشم•

 پیشگیری از چروک شدن پوست•

 بهبود سالمت پوست و کالژن سازی•

 بهبود جذب مواد معدنی•

 کاهش خطر ابتال به نقرس•

 کمک به درمان سرطان•

 کاهش خطر سکته ی مغزی•

 
 
 



 Dویتامین 

در بین ویتامین ها یک سوپر  Dویتامین •
استار است به نحوی که از نوک پنجه 
 .  تا باالی سر را تحت تأثیر قرار می دهد

به ویتامین آفتاب شهرت  Dویتامین •
دارد، این ویتامین در اثر عملکرد نور 
کافی اشعه ماوراء بنفش خورشید در 

به این . سطح پوست تولید می شود
صورت که اشعه ی ماوراء بنفش 

خورشید، کلسترول را در پوست به 
بدیهی است . کند تبدیل می  Dویتامین 

وجود بخار زیاد و همچنین هوای آلوده 
به سبب جلوگیری از تابش مستقیم و 
کافی نور خورشید می تواند موجب 

کاهش تولید این ویتامین در داخل بدن 
 .گردد

 



 Eویتامین 

یك آنتی اكسیدان قوی است و از •
غشای سلول ها محافظت می كند و 

از آنجا كه بیشتر فرآیندهای 
متابولیكی بدن باعث رشد 

سلول های عضالنی می شوند، به 
.  سالمت غشای سلولی وابسته اند
این ویتامین اهمیت به سزایی 

عالوه بر آن، آنتی . دارد
اكسیدان ها به كاهش تعداد 

رادیكال های آزاد در بدن كمك 
می كنند و مانع تغییرات سلولی و 

تخریب آن و حتی سرطان 
 .می شود



 A ویتامین 

جزو ویتامین های محلول در چربی  Aویتامین •

پیری را به  قوی است که آنتی اکسیدان و یک

، به تقویت بینایی، عملکرد تعویق می اندازد

داشتن پوستی  مطلوب دستگاه عصبی و

کمک می کند و از طریق مبارزه  سالم

، منجر به کاهش التهابات رادیکال های آزاد با

این ویتامین مانند سایر آنتی اکسیدان ها . می شود

، تنظیم بیان ژن استحکام استخوان به

سازوکاری که توسط سلول ها، به منظور )

انجام … کاهش یا افزایش یک پروتئین یا 

کمک  تقویت سیستم ایمنی بدن ، و(می شود

، هویج ، جگر سیاه،شیر تخم مرغ،. می کند

کدو  سبزیجات زرد و نارنجی مانند

و سایر سبزیجات برگ سبز،  اسفناج ،حلوایی

  .هستند Aاز منابع تأمین ویتامین 

https://www.chetor.com/45801-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86/
https://www.chetor.com/45871-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B1%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%86%D8%B4%D9%85/
https://www.chetor.com/45871-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B1%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%86%D8%B4%D9%85/
https://www.chetor.com/13330-%DB%B5-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://www.chetor.com/13330-%DB%B5-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://www.chetor.com/115066-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/
https://www.chetor.com/102515-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86/
https://www.chetor.com/16261-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F/
https://www.chetor.com/116049-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B4%DB%8C%D8%B1/
https://www.chetor.com/75944-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AC/
https://www.chetor.com/44512-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%DA%A9%D8%AF%D9%88-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://www.chetor.com/44512-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%DA%A9%D8%AF%D9%88-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://www.chetor.com/77798-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AC/


 مواد معدنی



 مواد معدنی
. وزن بدن را تشکیل می دهند% 5مواد معدنی حدود   

عنصر از آنها برای حیات  24عنصر شیمیایی یافت می شود که  90در طبیعت بیش از 
 بشر ضروری است

مواد معدنی در فعال کردن بسیاری واکنش ها که موجب شکسته شدن 
کربوهیدرات ها، چربی ها و پروتئین ها و ترخیص انرژی از آنهاست دخالت 

.دارند  

.مواد معدنی قسمتهای مهمی از هورمون ها را می سازند  
کمبود یک عنصر در بافت های بدن بیشتر ناشی از مشکالتی است که در جذب این 

 عناصر پدید می آید تا کمبود آنها در رژیم غذایی

 

. 
 



 مواد معدنی
 شوند می شناخته ضروری معدنی عناصر که معدنی عنصر هفده•

 و فراوان گروه دو در بدن بافتهای در مقدارشان برحسب
 .شوند می بندی طبقه کمیاب

 سدیم، منیزیم، فسفر، کلسیم، :از اند عبارت فراوان معدنی عناصر•
   .گوگرد و کلر پتاسیم،

 کبالت، منگنز، مس، آهن، :از اند عبارت کمیاب معدنی عناصر•
 کُرُم و سلنیم مولیبدنیم، فلور، ید، روی،

 

 



 . کنند می کمک بدن فرآیندهای تنظیم و بدن ساختارهای تشکیل به عناصر این•

 ها دندان استحکام به فلوراید و ها استخوان استحکام به منیزیم و فسفر ، کلسیم•
 . کنند می کمک

 . است ضروری اکسیژن انتقال در آهن•

 . اند مهم خون حجم کنترل در پتانسیم و سدیم•

   کمک سوختی مواد از انرژی دریافت به روی•

 . کند می      

 . کند می کنترل را استفاده مورد انرژی میزان ید•

: معدنی مواد  





 آب

در طی فعالیتهای ورزشی مختلف و مصرف انرژی از یک سو و تعریق و •
دفع مواد زائد که عموماً توسط آب بعنوان یک حالل اصلی صورت می گیرد 

 .  ، بتدریج ورزشکار دچار کم آبی می شود

درصد از وزن ورزشکار در اثر کم آبی کاسته شود ، گیرنده های  ۱اگر •
 .اسمزی موجود در بدن تحریک شده و تشنگی حاصل می شود

درصد برسد توانایی ورزشکار کاهش پیدا کرده و  ۳اگر میزان کم آبی به 
برکیفیت فعالیتهای ورزشی وی تاثیر منفی می گذارد پس برای ورزشکاران 

الزم است که اطالع کافی از این موضوع داشته باشند و قبل از آنکه تشنه 
 .  شوند آب کافی بنوشند

از توانایی ها و %  ۳۰درصد وزن بدن برسد  ۴چنانچه میزان کم آبی بدن به •
کیفیت اعمال ورزشی وی کاسته می شود لذا پزشکان ورزشی این جمله را 

قبل از آنکه تشنه شوید آب بنوشید و چنانچه آب اضافه » : تکرار می کنند که
 .«نوشیده شودازطریق ادرار دفع میشود



 آب موجود در بدن ورزشکاران

از وزن بدن یک ورزشکار جوان را آب %  ۶۵تا  ۴۵بین ” تقریبا•
کیلو گرمی  ۷۵تشکیل میدهد، بطور متوسط در بدن یک ورزشکار 

 لیتر آب جای دارد و  ۴۵یا %  ۶۰” حدودا

افراد دارای توده )از این آب در عضالت هستند %  ۷۵تا  ۷۰•
عضالنی باالتر از آب بیشتری نسبت به افراد با توده چربی،در بدن 

 ( .  برخوردارند

امکان ذخیره آب در بدن وجود ندارد چون کلیه ها هر نوع آب اضافی •
 .را دفع می کنند 

آب از دو بخش اصلی از بین میرود که در طی آن مقدار آب به طور 
 .ثابت باقی می ماند ” طبیعی نسبتا

 آب درون سلولی -۱
 آب برن سلولی -۲



 هرم غذایی

هرم غذایي نشان دهنده گروه هاي غذایي و موادي است كه 

 .در هر گروه جاي مي گیرند

قرار گرفتن موادغذایي در باالي هرم كه كمترین حجم را 

در هرم اشغال مي كند به این معني است كه افراد 

بزرگسال باید از این دسته از مواد غذایي كمتر مصرف 

 (مانند قندها و چربي ها)كنند 

هر چه از باالي هرم به سمت پایین نزدیك مي شویم حجمي 

كه گروه هاي غذایي به خود اختصاص مي دهند بیشتر مي 

شود كه به این معني است كه مقدار مصرف روزانه این 

 دسته از مواد غذایي باید بیشتر باشد





 میزان مصرف روزانه گروه مواد غذایی

 واحد در روز 6 -11 گروه نان

 واحد در روز 3-5 گروه سبزیها

 واحد در روز 2-4 گروه میوه ها

 واحد در روز 2-3 گروه شیر

 واحد در روز 2-3 گروه گوشت



 Basal Metabolic Rate     یا BMR 

 


