
 :مقدمة
إن التغذیة السلیمة و المتوازنة لهي عنصر مهم من عناصر نجاح األداء الریاضي، و مما ال شك     

یؤثر تأثیرًا إیجابیًا على اإلنجاز و األداء أثناء ممارسة  "نوعیة،كمیة،تركیب الغذاء، و أوقات تناوله"فیه أن 
و قد تبین في مواقع • . المبارة أو التدریب الریاضة، و كذلك سرعة التشافي و التماثل بعد االنتهاء من

كثیرة أن التغذیة السیئة و انخفاض المستوى الثقافي المتعلق بالجانب الغذائي لدى بعض الریاضیین و 
كذلك بعض المدریین، كما و قد تخلو بعض النوادي من وجود مختصین بالمجال الغذائي ساعد كثیرًا في 

ة لبعض الریاضیینإخفاق نجاح الریاضة، و أدى لمشا   كل صحیّ
تمثل التغذیة المورد الوحید واألساسي للطاقة عند الممارس الریاضي، وهي التي تساعده على الحركة، إذ 
 أن جسم الریاضي ال یمكنه اإلستمرار في اللعب لمدة زمنیة طویلة مثل كرة

جهود خالل فترة زمنیة المضرب، كرة القدم، سباق الماراطون وغیرها من الریاضات التي تتطلب بذل م
معینة یكون مطالبا فیها بتقدیم عرض جید ومسایرة إیقاع مرتفع وسریع، تنتج عنه فرجة وروعة في األداء، 
ذا اختلت تغذیة الریاضي فإن المردود یضعف وجسم الریاضي یصعب علیه اإلستمرار في بذل  وإ

ا وبین التداریب من حیث األهمیة داخل حیاة التغذیة تمثل أهمیة كبیرة، إذ ال یمكن الفصل بینهفالمجهود، 
الریاضي أعتبرهات منظومة ال یمكن الفصل بین مكوناتها، التغدیة، التداریب والراحة تكمل بعضها 

من حیث األهمیة في حیاة الریاضي % 60وبدونها یصعب الرقي بمردود الریاضي، والتغذیة تشكل نسبة 
أكثر من الجماعي، فاألول یدخل المنافسات لوحده دون تلقي وتظهر آثار التغدیة لدى الالعب الفردي 

مساعدة من زمالئه وال یمكن تعویضه كما هو الحال في الریاضات الجماعیة، حیث یكون الحكم غالبا 
على األداء الجماعي للفریق، فعندما یعطي كل العب ما في جعبته نجد أن األداء من الطراز الرفیع 

یكون األداء متوسط وقد یصل حد الملل عندما تقوم نصف المجموعة بتقدیم أداء مثلما نشاهد في أروبا، و 
جید بینما النصف اآلخر یتنزه في الملعب، وعندها تغیب الجودة والفرجة ویصبح األداء عادیا وكأنك تتابع 

هودا مباراة أحیاء، والتغذیة عند الریاضي تختلف عن التغدیة عند الشخص العادي ألن الریاضي یبذل مج
في التداریب یستهلك من خالله كل المكونات الطاقیة التي یختزنها الجسم والتي یتم تعویضها بواسطة 

  تغدیة متوازنة
  
  
  
  
  
  
  



  :مفهوم التغذیة
التغذیة هي عملیة التفاعل البیوكیمیائي ما بین الغذاء المتناول واستخدامه في البناء وكمصدر للطاقة    

ویجب إن تكون ، فظة على العملیات الحیاتیة للجسم للوقایة من اإلمراضوكمواد عضویة للنمو والمحا
التغذیة متوازنة فهي التغذیة الشاملة لجمیع العناصر الغذائیة األساسیة وبنسب متوازنة والمتناسبة والجهد 
 المبذول عند الریاضي حیث اجمع األطباء والمختصین في مجال الصحة والریاضة أمثال العالم كوبر بان

  .هناك عالقة بین ممارسة الریاضة المنتظمة و المستوى الصحي
  :مفهوم علم التغذیة 

 . علم التغذیة هو ذلك العلم الذي یدرس الغذاء وكیفیة استعمال الجسم له واستفادته منه
یمكننا تعریف التغذیة أیضًا بأنها جملة العملیات التي تحدث للغذاء من لحظة أكله إلى أخراجه مرورًا 

   ملیات الهضم واالمتصاصبع
یحتوي الغذاء علي العدید من العناصر الغذائیة الالزمة لجسم اإلنسان حیث تأخذ أجسامنا احتیاجاتها من 

ومع ذلك فإن أغلب الناس ال تأكل إلیفاء أجسامها حاجاتها من ، هذه العناصر الغذائیة عن طریق األكل 
إشباعًا لشهیة نحو طعام ما وأحیانًا إرضاًء لبعض القواعد هذه العناصر لكنها تأكل إطفاًء لحاسة جوع أو 

  .واألصول االجتماعیة وتمشیًا معها
ومنها ما یحتوي علي عدد ) كالتفاحة مثًال ( من األغذیة ما یحتوي على عدد كبیر من العناصر الغذائیة 

حتیاجات اإلنسان من فا , فكل عنصر غذائي له أهمیته ووظیفته الخاصة به) كقالب السكر ( قلیل جدًا 
هذه العناصر تكون عادة محددة بكمیات معینة ولكي نوفر ألجسامنا من هذه االحتیاجات الغذائیة البد إذًا 

  .من تحدید كمیة المأكوالت الواجب أكلها ونوعیتها
ید یمدنا الغذاء بالطاقة الالزمة لحركتنا وحركة الدم في عروقنا وبالعناصر الالزمة لنمو أنسجتنا وتجد

  .خالیانا
  :أهداف التغذیة السلیمة للریاضي

الشك بان هناك عالقة وثیقة جدا بین التغذیة والقدرات الوظیفیة للریاضیین وذلك من خالل تزوید الجسم 
فقد اتفق العدید من االخصائیین في مجال التغذیة الریاضیة على ان ..ةبقیمة الطاقة بالسعرات الحراری

التغذیة تعد من العوامل المهمة لرفع مستوى اللیاقة البدنیة وتساهم في زیادة السرعة والقوة ومقاومة التعب 
ة من كما انها تساعد في البناء المورفولجي للجسم، وتساهم في عمل اجهزة الجسم البیولوجیة بدرجة عالی

  .الكفاءة في االداء
 • .استعادة القدرة على أداء التمارین قبل موعد الدورة التدریبیة التالیة• . ضمان توازن الطاقة لالعب • 

التقلیل من حدوث تلف في  • .فعالیة التكیف إلى أعلى حد ممكن للوصول إلى موعد الدورة التدریبیة
أداء الریاضة على الوجه  • .الناتج من التمرین او اللعب العضالت و اإلحساس باأللم أو اإلجهاد المزمن

  .الحصول على كافة العناصر الغذائیة لضمان الصحة الجیدة لالعب • .األمثل و المطلوب



ییم الحالة الغذائیة جمع البیانات المتعلقة بتغذیة الریاضیین و تفسیرها یشمل تق للریاضیین  الحالة الغذائیة
و كلما ازدادت البیانات التي . للتعرف على النقص في تغذیتهم و تحدید احتیاجاتهم من العناصر الغذائیة

ق و لكن لیس من المطلوب إجراء تقییم شامل، ألن ذلك یستغر . یتم تجمیعها، كان التقییم أكثر مصداقیة
و تتراوح عملیة . یفضل التركیز على جمع البیانات الرئیسیة و التي یمكن االستنتاج منها. وقتًا و جهداً 

  .التقییم من تجمیع بیانات بسیطة إلى إجراء العدید من القیاسات و الفحوصات
 برامج التغذیة الصحیة والریاضیة

ها الشخص اثناء التمرین ویجب ان یكون غذاء ان النظام الغذائي مهم جدا النه یعتبر الطاقة التي یستنزف
  .الشخص متنوع 

هناك خطأ شائع بین عدد من الریاضیین حیث یرون أن بناء العضالت وكمال األجسام یتم بالتركیز (
همال جانب الغذاء   .على برامج التمارین الریاضیة وإ

مال جسماني الئق، وال وبرنامج بناء العضالت یتطلب خوض رحلة شاقة وطویلة تهدف إلى اكتساب ك
شك أن تمارین رفع األثقال تلعب دورًا أساسیًا في نجاح برامج كمال األجسام مع اتباع اسلوب یومي 
للتغذیة المتوازنة، فإذا علمنا أن كل إنسان یولد بمواصفات وراثیة تحدد عدد األلیاف العضلیة في جسمه 

، إنما تساهم  فإن هذا یعني أن التمارین الریاضیة ال تضیف ألیافاً  عضلیة جدیدة إلى ما هو موجود أصًال
في تضخیم حجم األلیاف العضلیة األساسیة، إذ أن رفع األثقال یولد ضغطًا كبیرًا على العضالت یؤدي 
في الواقع إلى تحطیم عروة التماسك في األلیاف یتبعه مبادرة العضالت ببناء األنسجة اللیفیة المتحطمة 

  .أكبر للعضالت مع تمتین قوتها الحركیة إلى حدود أعلىوتجدیدها إلضفاء حجم 
إن نجاح برنامج بناء العضالت یرتبط بمستوى إلمام الریاضیین بنوعیة الغذاء المطلوب ومقداره المفضل 
واألوقات المالئمة لتناوله بهدف إمداد الجسم بالغذاء الكامل استعدادًا إلنجاز تمارین رفع األثقال ومن ثم 

 .ت بناًء سلیماً بناء العضال
 وزن الجسم وتركیبه

فوزن الجسم هو . هنا یأتي موضوع مهم وهو وزن الجسم وتركیبه والقدرة على األداء واإلنجاز الریاضي
بمثابة الهاجس للریاضي ، فبعض الریاضیین لدیهم إشكالیة متمثلة في إرتفاع في وزن الجسم یتعارض مع 

وعلى النقیض . حاجة إلى خفض وزن الجسم إلى حدود معینةماهو مطلوب في الریاضة الممارسة فهم ب
الرغبة في إنقاص الوزن أو (في كال الحالتین . من ذلك هناك من الریاضیین من یعاني من العكس تماما

فإن أي تغییر في وزن الجسم البد أن یتم ببطء وخارج الموسم الریاضي على أن یتم ذلك بإشراف ) زیادته
 1000-500من (وزیادة الوزن یمكن أن تتم من خالل طاقة إضافیة . ضیینمختص في تغذیة الریا

على أن یتم ذلك مع زیادة تدریبات القوة لتكون الزیادة في االنسجة المرغوبة ) كیلوكالوري في الیوم
أما إنقاص الوزن ففیه إشكالیة من حیث أن إنقاص الطاقة المستهلكة ربما یؤدي، كما ذكرنا ). العضالت(

لذلك من المهم أن تتم متابعة النقص في الوزن من قبل . ، إلى خلل في محتوى الغذاء وتدهور األداءسابقاً 



مختص في الغذاء حتى یتم مساعدة الریاضي على إبقاء الغذاء الصحي خالل إنقاص الطاقة المستهلكة 
یقدم أهم ) 1(ل رقم جدو ). نصف إلى واحد كیلو جرام في االسبوع(والتي تخدم في إنقاص الوزن بالتدریج 

االستراتیجیات التي یمكن أن تساعد المختصین للعمل مع الریاضیین للمحافظة على الوزن الصحي 
  .للجسم

على الرغم من أن العدید من الریاضیین یقللون من الطاقة المستهلكة لغرض خفض وزن وشحوم الجسم 
كة بصورة مبالغ بها تحت المستویات التي إال أنه من المهم أن یعرف الریاضي أن تخفیض الطاقة المستهل

فمثال ، یوجد أدلة علمیة كافیة تشیر إلى أنه عندما تنخفض الطاقة . تحقق ذلك یمكن أن یضر بالصحة
كیلوكالوري لكل كیلوجرام من وزن االجزاء غیر الشحمیة بالجسم فسوف یحدث  30الیومیة المتوفرة عن 

وظائف الهرمونات والذي بدوره سوف یؤثر على األداء البدني خلل یؤثر سلبا في العملیات األیضیة و 
  .والنمو والصحة

وحیث أن وزن الجسم یمكن أن یؤثر على السرعة والتحمل والقدرة العضلیة للریاضي كما أن تركیب 
الجسم یؤثر على القوة والرشاقة والمظهر للریاضي لذلك فإن هذین العاملین یعدان من العوامل التي یمكن 

وبما أن معظم الریاضیین یحتاجون إلى تناسب عال بین الوزن . تساهم في األداء الریاضي األمثلأن 
والقوة لتحقیق الحد األمثل من األداء الریاضي، وحیث أن شحوم الجسم تزید في وزن الجسم بدون زیادة 

الوزن ونسبة  والبد أن یتم تحدید. القوة فإن خفض نسبة شحوم الجسم یعد مطلب لكثیر من الریاضات
الشحوم المالئمة للریاضي بصورة فردیة حیث أنهما شدیدي التأثر بالعمر والجنس والعرق ومتطلبات 

للنساء، مع % 12للرجال و % 5ومستوى الحد األدنى من شحوم الجسم المتوافقة مع الصحة هي . اللعبة
من هذا الحد األدنى كما یجب  أهمیة مالحظة أن نسبة شحوم الجسم المثلى لفرد ریاضي ربما تكون أعلى

وعندما یحافظ الریاضي على مستوى شحوم غیر مالئمة أو تحت . أن یتم تحدیدها على المستوى الفردي
  .مستویات الحد األدنى فربما یعرض نفسه لمخاطر صحیة

إذا كانت لدى الالعب رغبة في إنقاص شحوم الجسم فالبد أن یتم ذلك قبل الموسم الریاضي وبمتابعة 
  متخصص في الصحة والتغذیة
  ما هو الغذاء الجید المناسب لبناء العضالت؟: وقد یطرح الریاضیون تساؤلهم

تناول : إن أكثر ما یصل من نصائح إلى مسامع الریاضیین یقتصر على النصیحة التالیة : والحق یقال
  .الطعام المالئم لبناء العضالت
  ي وما حجم الطعام المتناول؟ماذا یأكل الریاض: دعونا نلقى بعض الضوء على

  العضالت والسعرات* 
السعرات هي وحدات قیاس یستعین بها المختصون في التغذیة لقیاس مقادیر الطاقة الموجودة في كل 

  .صنف غذائي یجد طریقه إلى معدة اإلنسان



ریة و جرامًا ومن المتفق علیه لدى الخبراء أن جرامًا واحدًا من الطعام البروتیني یولد أربع سعرات حرا
یولد أربع سعرات حراریة في حین أن جرامًا واحدًا من الدهون یولد تسع ) النشا(واحدًا من الكربوهیدرات 

  .سعرات حراریة
وهذا یعني أن على األشخاص المهتمین ببناء العضالت مراقبة عدد السعرات الحراریة لألغذیة التي 

ویشجع . ر للریاضي النجاح لتحقیق أهدافه على المدى البعیدیتناولونها یومیًا واإللمام بهذه الطریقة یوف
المختصون الریاضیون والتغذویون تناول معظم سعرات الطاقة وقت الصباح ومنتصف النهار وهذه 

  :الطریقة تحقق األهداف التالیة 
قة مد الجسم بالوقود الغذائي في وقت مبكر من ساعات النهار ألنه یجنب الریاضي خطر نضوب الطا –

  .من بعد منتصف النهار، مع عدم إلغاء وجبة اإلفطار من برنامج التغذیة
واإلكثار من تناول األغذیة ) في اإلفطار(اإلقالل من فرص تناول األغذیة الدسمة غیر المرغوبة  –

  .المرغوبة في اإلفطار) النشویة والسكریة(الكربوهیدراتیة 
فف من الرغبة في تناول الطعام الدسم وقت المساء وهذا تناول معظم السعرات الحراریة في الصباح یخ –

  .جید لمواصفات اللیاقة
البد أن نشیر هنا إلى ضرورة تناول وجبة العشاء قبل ساعات من موعد النوم وباختصار ینصح 
للریاضیین تناول وجبة إفطار كبیرة ووجبة غداء معتدلة ووجبة عشاء صغیرة أو تناول أكثر من ثالث 

لیوم الواحد خالل التمارین وأبرزها تمارین رفع األثقال، ففي مثل هذه الحالة یستفاد من برنامج وجبات في ا
التغذیة ذو الوجبات الخمس وتكون صغیرة المقادیر مقارنة ببرنامج الوجبات الثالث بحیث تضاف وجبة 

  .خفیفة وقت الضحى وأخرى بعد العصر
سعر حراري كل  5000 – 3500جون إلى ما یتراوح بین أما الریاضیون المهتمون ببناء العضالت فیحتا

  :یوم حسب الحاجة وحسب وزن الجسم یتم توزیعها كاآلتي 
بالمائة،  30-  20والدهنیات من . بالمائة من مجمل هذه السعرات 70إلى  60األغذیة الكربوهیدراتیة من 

والمشروبات الغازیة بهدف زیادة  بالمائة، وال داعي لتناول الحلوى والشوكوالته 20-10والبروتینات من 
  :وفیما یلي بیان ذلك . السعرات

  الكربوهیدرات المصدر األول* 
تعتبر الكربوهیدرات المصدر األول للطاقة الالزمة لنشاط العضالت ألنها سریعة االحتراق وتوجد في 

نیة بالكربوهیدرات له فوائد إن تناول الوجبات الغذائیة الغ. الفاكهة والعسل والحبوب والبطاطا واألرز والخبز
تتعدى مهمة إمداد العضالت بالطاقة إلي مساعدة الریاضیین على تجنب تناول األغذیة الدهنیة ذات 
المحاذیر الصحیة العدیدة وتعویض ما یمكن أن تخسره أثناء التمارین الریاضیة ویستحسن توزیع حصص 

  :لتاليالوجبات الغذائیة على مدار ساعات النهار على النحو ا



وهذا هو ) غلوكوز(تناول وجبة غذائیة كربوهیدراتیة یمكن تحللها بسرعة في األمعاء إلى سكر بسیط 
) األسمر(الخبز األبیض أو خبز القمح : المصدر األول للطاقة في البدن وأبرز األغذیة المفیدة هنا

  .ساعتین من بدء التمرینالبطاطا المشویة بالفرن قبل  –الذرة الصفراء ) كورن فلكس(ورقائق الذرة 
ال سوف تتوقف عملیة تجدید  وعند انتهاء التمرین الریاضي یجب إمداد الجسم باحتیاطي للكربوهیدرات وإ

  :النشاط في تلك العضالت وعلیه ینصح بما یلي 
ü  إعطاء وجبة التعویض الغذائي بعد ساعتین من التمرین بحیث تحتوي على العصائر أو المشروبات

كربوهیدرات مثل عصیر األناناس وعصائر الفاكهة الطازجة والبسكویتات الغنیة بالقمح لضمان الغنیة بال
  .ترطیب البدن ومد الجسم بالوقود الكربوهیدراتي

  إحذر من الدهون* 
بالنسبة إلى الریاضیین، تشكل الدهون حجر عثرة في طریق بناء العضالت، إن الجسم یعتبر الشحوم 

ى البعید خالل رحلة كمال األجسام، إذ إن خزن الشحوم أسهل من خزن مصدرًا للطاقة على المد
  .البروتینات والكربوهیدرات، وهذا یفسر سبب تراكم الشحوم حول الخصر لدى الرجال زائدي الوزن

) الزیوت النباتیة(دهون مشبعة ودهون غیر مشبعة، وتعتبر الدهون السائلة : وهناك نوعان من الدهون 
أما الدهون الموجودة في اللحوم والحلیب والسمن النباتي فتكون مشبعة وهي مؤذیة  غیر مشبعة عموماً 

  .للصحة إجماًال بالنظر إلى عالقتها بأمراض القلب والسرطان

لقد أصبح معروفًا أن تمارین رفع األثقال ال تنفع في تحویل الشحوم إلى نسیج عضلي والبد للریاضي أن 
ركز في خفض نسبة الشحوم في البدن والمستوى الجید الذي ینصح به یضع نصب عینیه هدفًا واحدًا یت

  %25إلى  15الخبراء یصل من 
  :ونضع أمام بناة العضالت هذه اإلرشادات المفیدة

على الریاضي تجنب تناول البطاطا المقلیة، والفستق والمكسرات والحلوى والمعجنات والشوكوالتة  –
  .والطعام المقلي بالزیت

د الرغبة في تناول أغذیة دسمة مثل الوجبات السریعة المباعة في األسواق العامة یستحسن عندما تشت –
تناولها في وقت مبكر من ساعات النهار، وعلى الریاضي أن یجري تعدیالت طفیفة على نوعیة التمارین 

أیام استراحته بهدف إحراق السعرات الفائضة المتولدة من الشحوم وأن یبتعد عن تناول األغذیة الدسمة في 
  .والتي هي بعیدة عن نظام التمارین الریاضیة

من نسبة السعرات الحراریة اإلجمالیة فإذا كانت % 20ال تزید نسبة الشحوم في الغذاء الیومي عن  –
 800سعر فإن العناصر الدسمة تشكل مصدر  4000القیمة الحراریة الیومیة لغذاء الریاضي حوالي 

جرامًا من األغذیة الدسمة یومیًا وهو مستوى  88جمالیة وهذا یعني تناول سعر حراري من القیمة اإل
  .طبیعي وصحي له



  البروتینات
نظرًا لصعوبة هضم البروتینات خالل وقت قصیر یفضل عدم تناول األغذیة البروتینیة قبل ممارسة 

  .التمارین وكذلك عدم زیادة كمیاتها في وجبات الطعام لبناء العضالت
جرام من البروتین لكل  1.5و  1.2اث الحدیثة بأن یتناول أبطال رفع األثقال ما یتراوح بین وتوصي األبح

جرامات من  105كیلوجرامًا فإنه یحتاج إلى تناول  70كیلوجرام من وزن الریاضي، فلو أن وزن الریاضي 
  .ة آالف سعر حراريمن السعرات اإلجمالیة لوجبة غذائیة قیمتها الحراریة أربع% 10البروتین وهذا یوازي 

ویفضل التنویع في مصادر البروتین من الغذاء، فالجسم یحتاج إلى عناصر البروتین األساسیة بمقدار 
معین ولكن الزیادة منه في الجسم تتحول إلى دهون داخل الجسم وال تؤدي إلي بناء عضالت للریاضي 

  .الكلیتینكما أن تفكیك العناصر البروتینیة وتحلیلها للتخلص منها ترهق 
بقي أن نقول إن الریاضي المتحمس لبناء العضالت ینبغي علیه تنظیم خطة غذائیة ناجحة تتماشى مع 
برامج التمارین ونوع الریاضة وأن یأخذ في االعتبار عدد أیام النشاط الریاضي األسبوعي، إن مراحل 

الجتماعیة تحتاج جمیعها إلى عزیمة التمارین عالوة على مسؤولیات العمل الوظیفي وااللتزامات العائلیة وا
والخالصة توفیر وجبات . وتنظیم وانضباط نفسي لبلوغ الهدف یصاحب ذلك وعي غذائي لدى الریاضیین

  . )غنیة بالكربوهیدرات قلیلة الدهون مع االستشارة المتخصصة لالختصاصیین في مجال الغذاء والتغذیة 
ضیة على أهمیة وفوائد التغذیة السلیمة وتأثیرها اإلیجابي أكدت البحوث العلمیة خالل العشرون سنة الما

على األداء الریاضي ، حیث الیوجد أدنى شك اآلن على أن ما یأكله ویشربه الریاضي سوف یؤثر على 
صحته ووزن وتركیب جسمه ومصادر الوقود فیه خالل التمرین وبعده ، وبصورة أكبر أثناء المنافسات 

. یة المثلى تحسن النشاط البدني واألداء الریاضي واالسترداد من الجهد البدني الریاضیة ، ذلك أن التغذ
االستفادة : ویقدم الغذاء المنتقى بعنایة للریاضي العدید من الفوائد منها على سبیل المثال ال الحصر

مثالي، المثلى من التدریب، وتحسین االستشفاء من التدریب والمنافسة ، وتحقیق الوزن وتركیب الجسم ال
وتقلیل مخاطر اإلصابة والمرض ، وزیادة الثقة للمنافسة ، وثبات المستویات العالیة المحققة اثناء 

  .المنافسات، كما تساهم في إستمتاع الفرد في الغذاء والمناسبات االجتماعیة
الجسم وعند التدریب بشدة عالیة فإنه البد للریاضي من استهالك كمیات كافیة من الطعام إلبقاء وزن 

بقاء  ، حیث أن تقلیل استهالك الطاقة سوف یؤدي إلى فقدان الكتلة  الصحةوزیادة تأثیر التدریب وإ
  .العضلیة وفقدان أو اإلخفاق في زیادة كثافة العظام وزیادة مخاطر الوقوع في التعب واالصابات والمرض

ذلك نستعرض هنا تغذیة الریاضیین واإلنجاز الریاضي وسوف ینصب النقاش على أهم ما یتعلق بذلك ل
بدًء من متطلبات الطاقة للتمرین والمنافسة ومرورًا بوزن وتركیب الجسم، والمتطلبات الغذائیة االساسیة 

ذائیة الدقیقة مثل الفیتامینات للتمرین والمنافسة متمثلة بالكربوهیدرات والدهون والبروتین، والمتطلبات الغ
والمعادن، كما سوف یتم التطرق لوجبة ما قبل وأثناء وبعد التمرین والمنافسة وأهم اإلرشادات الغذائیة 
المتعلقة بذلك، بعدها یتم الحدیث عن مدعمات ومنشطات الجهد البدني، وبشكل موجز سوف یتم التطرق 



ختصاصیین فى الرعایة الصحیة تجاه تغذیة الریاضیین، ثم للریاضیین النباتیین وأدوار ومسئولیات اال
نعرج وبشئ من التفصیل على موضوع مهم وخصوصًا لمالئمته إلجواء جل الدول العربیة وهو تعویض 
السوائل واألداء الریاضي، والحدیث عن هذا الموضوع سوف یركز على تعویض السوائل قبل وأثناء وبعد 

. ئل في ظروف بیئیة مختلفة مثل الحارة الرطبة والباردة وفي المرتفعاتالمجهود البدني وتعویض السوا
وسوف یتم . وأخیرًا ولشعبیة كرة القدم في العالم العربي فسوف یتم الحدیث عن تغذیة العب كرة القدم

االعتماد بعد اهللا سبحانه وتعالى على أهم ما صدر من وثائق واتفاق علمي وبحوث ودراسات حول هذه 
ع ، وعلى وجه الخصوص ماصدر من الكلیة األمریكیة للطب الریاضي وجمعیة التغذیة األمریكیة المواضی

  .وجمعیة التغذویون الكندیون واللجنة األلمبیة الدولیة
ومن أهم الوثائق التي صدرت في تغذیة الریاضیین ما صدر من قبل كل من الكلیة األمریكیة للطب 

وتؤكد هذه . وجمعیة التغذویون الكندیون حول التغذیة واألداء الریاضيالریاضي وجمعیة التغذیة األمریكیة 
الوثیقة على أن التغذیة المثلى تحسن األداء الریاضي والقدرة على االسترداد من الجهد البدني وتوصي 
باالختیار المالئم للطعام والسوائل وتوقیت األكل وخیارات المواد االضافیة وذلك للحصول على صحة 

وسوف یتم تلخیص أهم ما جاء في هذه الوثیقة في مربعات النصوص . بدني أمثل للریاضیین وأداء 
الملخصة لبعض فقرات هذه الورقة ، علما أن على المختصین في تغذیة الریاضیین تعدیل هذه التوصیات 

والطعام العامة فیما یخدم االهتمامات الخاصة للریاضي فیما یخص صحته وریاضته واحتیاجاته الغذائیة 
  .المفضل وأهداف وزن الجسم وتركیبه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  أساسیات التغذیة عند الریاضیین

استعادة القدرة على أداء التمارین • . ضمان توازن الطاقة لالعب • أهداف التغذیة السلیمة للریاضي  
 .فعالیة التكیف إلى أعلى حد ممكن للوصول إلى موعد الدورة التدریبیة • .قبل موعد الدورة التدریبیة التالیة

أللم أو اإلجهاد المزمن الناتج من التمرین او التقلیل من حدوث تلف في العضالت و اإلحساس با •
الحصول على كافة العناصر الغذائیة لضمان  • .أداء الریاضة على الوجه األمثل و المطلوب • .اللعب

  .الصحة الجیدة لالعب

یشمل تقییم الحالة الغذائیة جمع البیانات المتعلقة بتغذیة الریاضیین و تفسیرها  تقییم الحالة الغذائیة
و كلما ازدادت البیانات التي . للتعرف على النقص في تغذیتهم و تحدید احتیاجاتهم من العناصر الغذائیة

جراء تقییم شامل، ألن ذلك یستغرق و لكن لیس من المطلوب إ. یتم تجمیعها، كان التقییم أكثر مصداقیة
و تتراوح عملیة . یفضل التركیز على جمع البیانات الرئیسیة و التي یمكن االستنتاج منها. وقتًا و جهداً 

 .التقییم من تجمیع بیانات بسیطة إلى إجراء العدید من القیاسات و الفحوصات

. ج . التاریخ الصحي. ب . تقییم نمط التغذیة للشخص الممارس للریاضة. أ عناصر التقییم الغذائي
 .المقاییس الجسمیة. د .فحص الدم

 .العادات الغذائیة • .الوجبات الیومیة و أوقات تناولها • الممارس للریاضة ط التغذیة للشخصتقییم نم. أ
استخدام  • .مقدار السوائل المتناولة و نوعیتها و كمیتها • .(نوعیته و كمیته( األكل بین الوجبات  •

  .رةاالعتقادات الغذائیة المنتش • .نوع التمارین و مدتها • .المستحضرات الغذائیة

األمراض  " التاریخ المرضي لألسرة• . نوع األمراض التي یعاني منها الریاضي • التاریخ الصحي. ب
 .”لدوخةاالضطرابات الهضمیة، االجهاد، الصداع، ا"اضطرابات صحیة أخرى• . ”الوراثیة

قد تكون نتائج فحص الدم مضللة في حالة فحص الریاضي و هو في حالة االجتفاف،  فحص الدم. ج
ة السوائل و العرق قد یؤدي إلى تركیز العناصر الغذائیة في الدم . ا یعطي استنتاجًا خاطئاً و هذ. فإن قّل

 الكولیستیرول/ ارتفاع الدهون  • داء السكري • فقر الدم • :من أهم األمور الواجب معرفتها ما یلي



و أهم المقاییس . الغذائیة و الصحیة للریاضيو هي مهمة للتعرف على الحالة  المقاییس الجسمیة. د
 " كلما أمكن ذلك" سمك الجلد  • محیط الخصر • الطول • الوزن• : التي یجب أخذها

انخفاض  • .میزانیة محدودة • .عدم توفر الوقتالكسل و  • الریاضیین أسباب التغذیة السیئة لبعض
ال توجد مهارة في تحضیر  • .عادات غذائیة سیئة • .الوعي الثقافي لدى الالعبین من الناحیة الغذائیة

 .الطعام المناسب للریاضي

 -الكثیر من البروتین  - :من وجه نظر الریاضي• للتدریب الریاضي  حتیاجات الغذائیة الخاصةاال
طاقة  - : مفهوم عالي األهمیة. 1: من وجه نظر األبحاث العلمیة • .الكثیر من الفیتامینات و المعادن
مفهوم . 2. سوائلمأخوذ عالي من ال - .مأخوذ عالي من النشویات - .غذائیة متناسبة مع الفرد الریاضي

 .كمیة كافیة من الفیتامینات و المعادن - .كمیة كافیة من البروتین - :متوسط األهمیة

مدة  • تكرار النشاط • طحدة النشا • :مستوى النشاط. 2. كتلة الجسم .1 الطاقة الغذائیة للریاضي
قد یحتاج الى فقد الدهون و آخر یحتاج الى  "الصفات الجسمانیة الفردیة . 4. احتیاجات النمو.3النشاط 

 ."زیادة كتلة الجسم

 لهاالعناصر الغذائیة المهم تناو 

عة• سریعة االمتصاص • المختلفة  مواصفات األغذیة النشویة . توفرها و مناسبتها للفرد الریاضي• . مشبّ
 .وجود عناصر غذائیة اخرى معها• 

إلصالح  .1: إن آداء التمارین ممكن أن تزید من كمیة الحاجة للبروتین ، من أجل • االحتیاج للبروتین
. 3. دعم الزیادة في كتلة العضالت التي تتكون مع التمارین. 2. التلف الذي یحدث في األلیاف العضلیة

و یجب أن یأخذ في االعتبار أن الزیادة في البروتین للریاضي تعتمد • . طاقة أثناء آداء التمارینمصدر لل
و . كذلك تعتمد على شّدة و مدة النشاط، و كتلة الجسم " تمارین التحمل و المقاومة" على نوع التمارین 

 2.5( ع الریاضات إلى و قد تصل في بعض أنوا) الیوم/كجم/جم 1.8 – 1.2(قد تتراوح الكمیة ما بین 
 .(الیوم/كجم/جم

تصنیع البروتین في العضالت یحفّز في فترة • في الدورات الریاضیة  أثر البروتین على تكیّف العضالت
إن • . البروتین في العضالت یتأثر بمدى توفر األحماض األمینیةتصنیع • . الشفاء بعد أداء التمارین

االرتفاع في جلوكوز الدم و تركیز األحماض • . االنسولین یزید من األحماض األمینیة في العضالت
 .یزداد تحسس األنسولین بعد التمرین• . األمینیة یحفز من مستقبالت األنسولین في العضالت



سعره حراریة في الیوم، فیكون  5000 – 3000كجم و یأخذ ما یقارب  70إذا كان وزن الریاضي  مثال
 – 75) = (الیوم/كجم/جم 1.8 – 1.1: (أي ما یعادل % 10المعدل الطبیعي من البروتین حوالي 

 .(الیوم/جم 110

ة للبروتین الوجبة الغنیة بالبروتین ممكن أن تزید من زیادة إفراز الكالسیوم عن طریق  • جوانب مهمّ
 • .یة قد یفاقم من هذه المشكلةأن تناول الوجبة الغنیة بالبروتین مع وجود استعداد ألمراض الكل • .الكلیة

تبین أن حیوانات التجارب التي تم تغذیتها على وجبات عالیة في البروتین قد حصل لها تغییرات غیر 
قد تكون المشكلة أكبر عندما یتناول الریاضي البروتین عن طریق الكبسوالت أو  • .مرغوبة في الكبد

 "حدوث اضطرابات أو تغیرات فسیولوجیة  -تلوث هذه الحبوب و المساحیق  - : المساحیق مثل
 .ال یوجد دلیل علمي لفائدة مستحضرات البروتین - "السرطان

ي الریاضة تأتي من غالبًا إن المصدر الغذائي إلنتاج الطاقة ف * كیفیة زیادة للبروتین للریاضي
من الطاقة، و تكمن المشكلة في تناول البروتین % 2الكربوهیدرات و الدهون، أما البروتین فیعطي فقط 

من المهم أن ینوّع الریاضي . * عن طریق الغذاء أن معظم األطعمة الغنیة بالبروتین غنیة كذلك بالدهون
منخفضة (البیض، الحلیب، اللحم أو : مثل) الجودة عالیة(في تناول األغذیة الغنیة بالبروتین سواء كانت 

عة، إّال إذا كان : مثل) الجودة العدس، الذرة، و القمح و ذلك لضمان مأخوذه من األحماض األمینیة المتنوّ
الالعب یفضل تناول نوع واحد منهم فعلیه بتناول عالي الجودة و ذلك حتى ال یعرض نفسه للنقص 

 .الغذائي

إذا كان الالعب یرغب في زیادة كتلة العضالت لدیه، یجب أن  * • كیفیة زیادة البروتین للریاضي
ل إذا رغبت بزیادة نصف كیلو من حجم العض: مثالً . یستهلك األغذیة عالیة الطاقة، إضافة لبروتین كافي

أي تقییم لتناول البروتین  • .سعرة حراریة إضافیة یومیًا في غذائك 500في االسبوع یجب أن تستهلك 
فإن زیادة كمیة الطاقة المتناولة تساعد في .یجب أن یعتمد على مقدار الطاقة التي یبذلها الریاضي

على تناول كمیات كافیة من  كما إن زیادة التمارین الریاضیة و مدتها قد تؤثران. االستفادة من البروتین
إعطاء أغذیة غنیة  - :یفضل في هذه الحالة• ". عدم وجود وقت كاف، النقص في الشهیة" البروتین 

 .إعطاء سوائل غنیة بالسعرات بین الوجبات - .بالسعرات الحراریة بین الوجبات

معرفة المعدل الطبیعي لكمیة البروتین الیومي اعتمادًا • ) زیادة البروتین  لغرض( لزیادة الطاقة الحراریة 
 • . 6 - 5تناول سعرات حراریة كافیة خالل الیوم و یفضل تقسیم الوجبات من • . على نوع الریاضة

ه المجفف، الشوكوالته،الملك شیك، عصائر الفاكهة، شراب العسل، الفواك" تناول األطعمة الغنیة بالطاقة 
قد یعاني بعض الریاضیین من مشاكل مع األغذیة الصلبة، ففي هذا الحال یمكنهم إضافة • ". الریاضیین



تحسین أسلوب المعیشة لضمان  • .الحلیب البودر قلیل أو خالي الدسم إلى الحلیب السائل أو العصیرات
أوقات  *تنظیم ساعات النوم  *مواعید تناول الطعام  * :، و هذا یشملالحصول على صّحة جیدة

 الممارسات المعیشیة األخرى *التدریب 

الزیوت و كل األغذیة / هونالتقلیل من تناول الد :منخفض للریاضة التي تحتاج لمستوى دهون .2  
للریاضة  .1 .تناول األغذیة عالیة المحتوى من األلیاف .اختیار األغذیة عالیة القیمة الغذائیة .الدهنیة

التقلیل من األغذیة عالیة  .وجبات رئیسیة متعددة و وجبات خفیفة فیما بینها :التي تحتاج طاقة عالیة
 للحصول على مستوى دهون مناسب في الجسم. الطاقة تناول مشروبات عالیة .المحتوى من األلیاف

من كریاتین الجسم موجود في العضالت المحیطة بالعظام، و أغلبه %) 95(في الواقع أن  • الكریاتین
اللحوم : مصادره الغذائیة • .ت، و المتبقي على شكل كریاتین حرموجود على شكل كریاتین فوسفا

 "المصادر الحیوانیة"الیوم / جم2أي ما یعادل  %1.6 - :الجرعة الطبیعیة• بأنواعها خصوصًا الحمراء 
 "المصادر النباتیة"الیوم / جم  1 -جم من الكریاتین  5كیلو جرام من قطعة ستیك طازجة تحوي  1: مثالً 

مل  6000 ----مل الجلد  100 ----مل البراز  500 ----البول  :"مل"فقدان الماء الیومي  .2
مل  1500 ----الغذاء ": مل"الیوم مصادر الماء / مل  7400 :مل المجموع 200 ----التنفس 

الیوم میزان الماء / مل  3300 :مل المجموع 600 ----مل العملیات األیضیة  1200----ل السوائ
 الیومي للریاضیین

انخفاض او ارتفاع درجة  • .الجو ارتفاع حرارة• فقد السوائل من الجسم  الحاالت الرئیسیة التي تؤدي إلى
 .اإلصابة باألمراض المعدیة • .مقدار النشاط البدني • .الرطوبة

 • .ل مجهود الجسمزیادة في معد • .زیادة معدل ضربات القلب • .انخفاض حجم الدم • تأثیر الجفاف
صداع،دوخة، و  • .تخلخل في تنظیم حرارة الجسم • .انخفاض سیولة الدم الواصل الى العضالت و الجلد

 .زیادة نسبة اإلصابة بضربة الحرارة • .تخلخل في الوظائف الدماغیة • .غثیان

توفر السوائل قبل . 2. مدة التمرین و حّدته. 1في األجواء الحارة  اعتبارات هامة عند ممارسة الریاضة
 .مدى تكیّف الالعب مع الطقس و الظروف البیئیة المتغیرة. 3. و أثناء التمرین

ل یمنح التأقلم • أساسیات التأقلم مع الحرارة  • .التأقلم على ضغوط الحرارة المحددة • .التدریب على التحمّ
یوم للحصول على التّكیف الكامل مع الحرارة، و 14 – 3یحتاج الالعب من  • .التأقلم مع كمیة الحرارة

تكون المدة المثالیة للتعرض للحرارة حوالي  • .ساعة 24لكن في بعض الحاالت ممكن أن تحدث خالل 



 • .الیوم، و حتى لو كانت المدة أقل من ذلك إّال أنها تبقى أفضل من ال شئ /دقیقة 100 – 60من 
أیام على األقل قد یفي بغرض  4 – 3لیس من الضروري ان یكون التعرض للحرارة بشكل یومي، و لكن 

 .التأقلم

ساعة التي  24یوصى الالعبین باستهالك كمیات كافیة من الغذاء و السوائل خالل ال  • تناول السوائل
مل قبل ساعتین من المباراة لضمان توفیر رطوبة كافیة  600 – 400تسبق المنافسة، و تناول ما بین 

قیاس وزن • . جسم ، و إلعطاء وقت أوفر لخروج الماء الزائد عن حاجة الجسم قبل الشروع في المباراةلل
 .الالعب قبل المباراة وبعدها لمعرفة الخسارة المفقودة ، خسارة كیلو غرام من الوزن یعادل لتر من السوائل

أثناء التمرین، یجب أن یبدأ الالعبین المباراة بتناول كمیات كافیة من السوائل مبكرًا، و  • تناول السوائل
المنافسة لتعویض الماء الذي یفقد من /االنتظام في تناولها كلما سنحت له الفرصة أثناء أداء التمرین

) مل 350 – 150(كبر قدر من السوائل التي یستطیع استیعابها، خالل العرق، و على الالعب تناول أ
فقدان السوائل سوف یستمر بعد • . في حال كانت مدة الریاضة ساعة فأكثر) دقیقة 20 – 15(كل 

 .المنافسة من خالل العرق و التبول و هذا یعني زیادة تناول السوائل لتعویض هذا الفقد

السوائل  • .و لیس مثلجة) درجة مئویة 22 – 10(یجب أن تكون هذه السوائل باردة  • تناول السوائل
قد تكون مفیدة عندما یكون الطقس حار أو یكون جسم الریاضي حارًا، ) درجة مئویة 5 - 0(الباردة جدا 

إذا كانت مدة • . لك فإن الریاضي لن یستطیع شرب هذه السوائل بسرعة أو بكمیات كبیرةو بالرغم من ذ
المباراة أكثر من ساعة یستحسن تناول مشروبات غنیة بالكربوهیدرات لتحسن مستوى األداء خالل /التمرین

ستمر من الحد األقصى الستهالك األوكسجین و التي ت% 70 – 65التدریبات التي تتراوح شّدتها من 
للمحافظة على مستوى )س/ جم 60 – 30(دقیقة أو اكثر، و البد أن تحتوي على ما یقارب من  60لمدة 

الجلوكوز بالدم و یمكن الحصول علیها عن طریق تناول المشروبات الریاضیة التي تحتوي على نسبة أقل 
  كربوهیدرات % 10من 

، فإن تعویض الصودیوم مهم )أكثر من لترین( في حال فقدان كمیة كبیرة من السوائل  • تناول السوائل
من أفضل الخیارات لتعویض الصودیوم مشروبات الریاضیین و • . جدًا للمحافظة على السوائل المستهلكة

لتر /جم 0.7 – 0.5)ة المالحة أو إضافة الملح إلى الطعام بمعدل محلول الجفاف التجاري و األغذی
مهم التنبیه أن الماء أقل فعالیة من المشروبات األخرى المدّعمة بالكربوهیدرات و األمالح في • ). ماء

یستحسن االبتعاد عن المشروبات  • .تحسین مستوى األداء و هذه نجدها متوفرة في مشروبات الریاضیین
الكوال، الشاي، القهوة حیث أنها تؤثر على الجهاز  : على نسبة عالیة من الكافیین مثل التي تحوي



العصبي المركزي، كما أن مادة الكافیین تزید من ادرار البول و الكمیة الزائدة تخزن في االنسجة الدهنیة 
 .و العضلیة و هذا بحد ذاته یؤثر على األداء الریاضي

كربوهیدرات أو /یجب أن یكون هنالك اعتدال في تعویض المشروبات سواء كانت ماء  • تناول السوائل
ض  أمالح ، لذا ینصح في حاالت الجو الحارة و التي یفقد فیها كمیات عالیة من السوائل أن تعوّ

في حاالت الجو • . باألمالح و قلیلة االحتواء على الكربوهیدرات و منخفضة التناضحبمشروبات غنیة 
 .الباردة یستحسن تناول المشروبات غنیة بالكربوهیدرات و الهدف منها هو إمداد عضالت الجسم بالطاقة

• . خرىعندما یعوض الریاضي السوائل المفقودة، فإنه یستطیع بعد ذلك تناول ما یریده من مشروبات أ •
من المهم أن یتجنب الریاضي أي نشاطات بعد المنافسة تؤدي إلى العرق مثل التعرض لحمامات البخار 

 .و الساونا أو الشمس

 مشروبات الریاضیین الفرق بین مشروبات الطاقة و

هي المشروبات التي یتم تناولها سواء قبل أو أثناء أو بعد األنشطة الریاضیة  :مشروبات الریاضیین
مصدر إضافي بهدف سرعة تعویض السوائل و األمالح المفقودة و كذلك تزوید العضالت العاملة ب

هي المشروبات التي تهدف إلى االسراع من : مشروبات الطاقة....". إیزوستار –جاتورید : " مثل. للطاقة
الكافیین و بعض "و الطاقة الذهنیة " الكربوهیدرات"عملیة االستشفاء بواسطة التزوید بالطاقة األیضیة 

و " التورین"األحماض األمینیة "األخرى و بعض العناصر " اإلفدرین و الجنسینج: المنبهات األخرى مثل
 أوجه االختالف بین النوعین .".... بور هورس –رید بول : " مثل. الفیتامینات و األعشاب

 متطلبات السوائل و الطاقة 
یحتاج الریاضیون إلى سوائل إضافیة لتعویض التعرق وطاقة إضافیة لتأمین ما یحتاجونه للقیام بنشاطهم 

أن یستهلكوا بالدرجة األولى الوجبات المالئمة بالصورة األمثل الحتیاجیاتهم من من المهم . الجسدي
مجموعات األغذیة التي تحتوي على الكربوهیدرات مثل الخبز وحبوب اإلفطار المدعمة والحبوب والحلیب 

االعتبار یعتمد توقیت الوجبات على الریاضیین وتمارینهم مع األخد بعین . والفواكه والخضروات والبقولیات
 .حالة جهازهم الهضمي وكذلك مدة وكثافة التمرین

 :الفطور
إن تناول الفطور یتیح للریاضیین الحصول على كمیة أكبر من الطاقة، وأن یشعروا بقدر أقل من الجوع 

یتدرب الریاضیون الذین یتناولون الفطور بصورة أكثر . خالل النهار، كما یساهم في توفیر تغذیة أفضل
على الریاضي ان یتناول فطورا غنیًا بالكربوهیدارت لرفع . ماال وبالتالي یؤدون بصورة أفضلفعالیة إج



عادة شحن العضالت تشمل خیارات الفطور الغنیة . مستویات الطاقة والمساعدة على شحن وإ
 .بالكربوهیدرات وجبات الحبوب المدعمة الكاملة الباردة أو الساخنة والخبز المحمص والكعك

 الكربوهیدراتي و العوامل المؤّثرة في إعادة تخزین الجالیكوجینالتحمیل 
في الغذاء ) التحویل)على الرغم من إن الدراسات التي أجریت في أواخر الستینیات من أن التحویر 

والمقاس لدى ) مخزون الجالیكوجین في العضالت(والتمارین یؤدي إلى مضاعفات مخزون الكربوهیدرات 
وغیره هم األوائل في التحویر في الغذاء الكربوهیدرات لتعزیز  (هانس(فان ، ین األشخاص غیر النشیط

إنجاز التحمل وقد وجد هؤالء أن األشخاص الذین یقتادون غذاء كربوهیدرات مركز ولمدة ثالثة أیام 
ینجزون أعمال عنیفة ولفترة زمنیة هي ضعف الفترة الزمنیة لألشخاص الذین یقتادون على غذاء غني 

 .دهونبال
خطة نموذجیة للحصول على أعلى مخزون من ) اوسترند(واستنادًا إلى ذلك فقد اقترح العالم السویدي 

عند التحضیر لمنافسات التحمل وتقوم هذه الخطة على أن یقوم ) التحمیل الكربوهیدراتي(الجالیكوجین 
الثة أیام من الغذاء الغني بالدهون الالعب أو الفریق بوحدة تدریبیة منهكة قبل أسبوع من المباراة ویتبعها ث

والبروتین وهذا یؤدي إلى انخفاض مخزون جالیكوجین العضالت وبعد ذلك یستهلك الالعب أو الریاضي 
غذاء غني بالكربوهیدرات لألیام األربعة التالیة للمباراة علمًا من انه اقترح أن تكون شدة وكمیة التدریب 

الذي نتجنب معها أي استهلك لجالیكوجین عضلي إضافي وبالتالي خالل ذلك األسبوع تكون خفیفة للحد 
  السماح للعضالت بالحصول على مخزون جالیكوجین قصوي

كغم وهذا أكثر 1/ ملي مول  200وهذا البرنامج اثبت فعالیته في زیادة مخزون الجالیكوجین إلى حوالي 
 .كغم1/ل ملي مو  100إلى  80من ضعفي االعتیادي تقریبًا والذي یبلغ من 

غم من 1كغم في وزن الجسم الن كل  2– 1إن التحمیل الكربوهیدراتي في الغالب یؤدي إلى زیادة 
ولهذا فقد اقترحوا مراقبة وزن الجسم لالستدالل على التغیر ، غرام من الماء 2ر6الجالیكوجین یحتاج إلى 
 .في مخزون الجالیكوجین

م للماء قد یصاحبها تغیرات في دهن الجسم أو زیادة في ولكن لآلسف مثل تلك الزیادة في محتویات الجس
الماء المتواجد خارج الخالیا وعلى أیة حال فان الوزن في الصباح الباكر وبعد إفراغ المثانة وقبل اإلفطار 

أن التحمیل الكربوهیدراتي ذا  )التحمل(لربما یعطینا المدلول األصح من تهیؤ الریاضي لتمارین المطاولة
والتي خاللهما یكون  ( أكثر من ساعة(یاضي وخصوصًا في األلعاب والفعالیات طویلة األمد منافع للر 

  .التعب واإلنهاك الذي ترتب على الریاضي یكون جراء حاجة العضلة للجالیكوجین
رة في إعادة تخزین الجالیكوجین في العضالت- 1    :العوامل المؤّث
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