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الجزء الثالث

كما �أن العدائين مطالبون باكت�ساب �إ�ستراتيجية ارتواء فردية
خالل التمارين و الم�سابقات .فمن المفرو�ض �أن ي�شرعوا في
ن�شاطهم و هم في حالة ارتواء جيد مع �ضرورة الإمداد من
ال�سوائل خالل و بين الح�ص�ص .عامة يجب �أن يهدف نظام
ارتواء العداء �إلى الحد من الخ�سائر المترتبة عن التع ّرق �إلى
ما دون  %2من الكتلة البدنية خا�صة عندما تكون ال�سباقات
في مناخ حار� .إال في حالة تن�شف م�سبق بالج�سم� ،إذ يو�صى
العدا�ؤون بعدم ال�شرب كثيرا خ�شية الزيادة في الوزن.
فاالرتواء المرتفع يمكن �أن يعيق الأداء في ال�سباقات المرتبطة
بالوزن كما يمكن �أن يت�سبب في م�ضاعفات خطيرة :نق�ص
ال�صوديوم في الدم � .إن ا�سترجاع توازن ال�سوائل بالج�سم بعد
التمرين �أو بعد المناف�سة ي�ستدعي تعوي�ض الخ�سائر من الماء
و من الأمالح المعدنية الناتجة عن التع ّرق.
ينبغي على العدائين مواجهة االحتياجات الجديدة من الطاقة،
من العنا�صر المغذية و من ال�سوائل مترتبة عن و�ضعيات
جديدة مثل المناخ الحار و البارد ،المناطق المرتفعة و ال�سفر
مع فارق التوقيت .ي�ستدعي ال�سفر حدا �أدنى من توقع ت�أثيرات
ال�سفر واختالف الثقافات و العادات الغذائية وتغييرات
طرق الو�صول �إلى الأغذية وكذلك خطر اال�ضطرابات
المعدية والمعوية.
موناكو� 20 ،أفريل 2007
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يجب على العدائين ال�شبان و �أوليا�ؤهم وممرنوهم �أن يكونوا
على بينة ب�أهمية التغذية ل�ضمان ال�صحة و النمو والت�ألق.
و ب�إمكان العدائين ال�شبان �أن يكونوا جديرين باالهتمام
و الن�صيحة ب�صفة خا�صة في كل ما يتعلق بمالءمة ن�صيبهم
من الطاقة و �إمداداتهم من ال�سوائل �أثناء المجهود ف�ضال عن
تناول وجبات غنية بالعنا�صر المغذية.
عندما تكون الأغذية العادية غير عملية يمكن للأغذية
المتخ�ص�صة �أن ت�ساعد العدائين على تحقيق �أهدافهم
الغذائية .فالمكمالت ال تعو�ض اختيارا غذائيا �سيئا .بع�ض
المكمالت يمكن �أن ت�ساهم في تح�سين الأداء لكن يجب تنبيه
العدائين من تناول هذه المواد و قبل ا�ستعمالها المحتمل العمل
على تحليل فردي لن�سبة المنافع/الم�ضار .و في هذه الحالة،
ين�صح العدا�ؤون بالت�أكد من رقابة جودة هذه المكمالت للت�أكد
من �سالمتها من التلوث بمواد �سامة �أو من�شطة .و ال يجب
على العدائين ال�شبان تناواللمكمالت �إال �إذا كانت مو�صوفة
طبيا و مراقبة.
�إن االختيارات الغذائية الجيدة ت�ساهم في نجاح ريا�ضة العاب
القوى و في �ضمان الرفاهية و ال�صحة الجيدة.
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مـــراجع لمزيـــد مـــن القـــراءة

التغذية الموجهة للعداء :تقرير م�ؤتمر الإجماع الدولي لالتحاد الدولي لألعاب القوى �سنة 2007

ت�ستند تغذية الالعبين على المعلومات التي تم مناق�شتها خالل بيان م�ؤتمر الإجماع للإتحاد الدولي لألعاب الجهد حول التغذية الخا�صة بريا�ضة �ألعاب
خا�ص في مج ّلة علوم الألعاب
الجهد و الذي انعقد في موناكو في � 18-20أبريل /ني�سان  .2007و �سيتم ن�شر الأوراق التي قدّمت في هذا االجتماع ك�إ�صدار ّ
العداءة عام .2007
التغذية الخا�صة ب�سباقات العدو

«كيفين تيبتون� ،أ�سكير جيوكيندروب وبيتر هي�سبيل»

Kevin Tipton, Asker Jeukendrup, Peter Hespel

التغذية الخا�صة ب�سباقات الم�سافات المتو�سطة

«ترينت �ستيلينجويرف ،بيتر ري�س ،مايك بويت»

Trent Stellingwerff, Peter Res, Mike Boit

التغذية الخا�صة بم�سابقات الم�سافات

«لويز بورك ،مارك تارنوبول�سكاي ودخن جريج» Louise Burke, Mark Tarnopolsky, Greg Millet
التغذية الخا�صة بالوثب و الرمى و الم�سابقات المتعددة
«ليندا هوتكوبير وميرا نيمو» Linda Houtkooper, Myra Nimmo

طبيعة الج�سم و الأداء فى م�سابقات الميدان و الم�ضمار

«هيلين �أوكونور وقدماء تيم»
ثالثى ال�سيدات

«مليندا مانور و�آن لوك�س»
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Helen O’Connor, Tim Olds

Melinda Manore, Anne Loucks

التغذية الخا�صة بالالعبين النا�شئين

«فالفيا مير ،هيلين �أوكونور و�سوزان �شيريف�س» Flavia Meyer, Helen O’Connor, Susan Shirreffs

ال�سوائل المتطلبة للتدريب والمناف�سة

«�سوزان �شيريف�س ،روبرت كارتر ودوغ كازا»( ،الواليات المتّحدة)،
Susan Shirreffs, Robert Carter, Doug Casa US

الإعياء والمر�ض عند الالعبين

«ميرا نيمو وبيورن �إكبلوم» Myra Nimmo, Bjorn Ekblom

ا�ستخدام الالعبين للمكمالت الغذائية

«رون ماوجهان ،هانز كبير وفريدريك ديبي�س»

Ron Maughan, Hans Geyer, Frederic Depiesse

«جون هاولي ،مارتي جيباال و�ستيفاني بيرمون»

John Hawley, Marty Gibala, Stephane Bermon

الإبداع فى التدريب و التغذية
التغذية خالل ال�سفر

«توم رايلي ،جيم واترهو�س ،لويز بورك وجوان مانويل �ألون�سو»
Tom Reilly, Jim Waterhouse, Louise Burke, Juan Manuel Alonso

ت�ضم ريا�ضة العاب القوى ت�شكيلة من االخت�صا�صات ت�ستوجب
تنوع العوامل :الفنية  ،القوة ،الطاقة ،ال�سرعة و التحمل
فالأغذية المختارة جيدا من �ش�أنها �أن ت�ساعد العداء على
تحمل التمرين ال�شاق ،على الحد من مخاطر الأمرا�ض و
الإ�صابات و على تحقيق �أهدافه المتعلقة بالأداء ب�صرف
النظر عن تنوع الم�سابقات ،عن اختالف الأجواء و عن �أ�صل
المتناف�سين و م�ستواهم ،ويمكن توجيه تو�صيات عامة و لكن
هذه الأخيرة يجب �أن تطبق على م�ستوى �شخ�صي ح�سب
م�ستوى ن�ضح العداء و جن�سه و المرحلة الدورية و �أهداف
برامح التمرين و الم�سابقات .فالأخ�صائي الم�ؤهل في التغذية
المطبقة على الريا�ضة يمكن �أن ي�ساعد العدائين على �إيجاد
الطرق العملية المثلى لتحقيق �أهدافهم الغذائية رغم نمط
حياة �ضاغط واال�ضطرابات المعدية والمعوية و�ضغطات
التنقالت .فال�شهية و العط�ش ال يمثالن بال�ضرورة م�ؤ�شرين
طبيعيين عن االحتياجات من الطاقة و من ال�سوائل و يمكن
للعدائين اال�ستفادة من خطة م�شخ�صة للتغذية واالرتواء.
و يطالب العدا�ؤون بتناول ت�شكيلة وا�سعة من الأغذية التي تلبي
احتياجاتهم من الطاقة و توفر كميات ق�صوى من ال�سكريات،
البروتينات ،الدهنيات ،الفيتامينات ،الأمالح المعدنية و
من عنا�صر مغ ّذية هامة �أخرى� .إن االحتياجات من الطاقة
المرتبطة بالتمارين تختلف ح�سب نوع و مدة ح�ص�ص التمارين
التي تختلف بدورها ح�سب المرحلة .يبلغ بع�ض العدائين
الم�ستوى المثالي لقدراتهم البدنية كنتيجة لو�ضع وراثي و
للتمارين ،و لكن �آخرون يتعين عليهم الت�صرف في الإمدادات
من الطاقة و من الأغذية لتحقيق �أهدافهم المتعلقة بالكتلة
النحيلة و الكتلة ال�صافية من ال�شحم .فالأنظمة الغذائية قليلة
الحريرات تتطلب �أطعمة مختارة بعناية ذات عنا�صر مغذية
مكثفة للت�أكد من تلبية االحتياجات من العنا�صر المغذية.
يجب تجنب النق�ص في الطاقة لأنه يمكن �أن يعيق الأداء و
الت�أقلم مع التمارين كما �أنه يمثل خطورة على �سالمة وظائف
الإنجاب و البناء والمناعة و العظام و المفا�صل.
�إن تناول كمية منا�سبة من هيدرات الكربون �ضروري لتحمل
تمرين مكثف و مطول مع الحد من الأمرا�ض والإ�صابات �إلى
�أدنى الدرجات .فالتو�صيات المتعلقة بالإمدادات اليومية
هي في حدود  5-7جم من ال�سكريات للكجم الواحد من وزن
الج�سم خالل فترات التمرين المعتدلة لت�صل �إلى  10جم/
للكجم الواحد خالل فترات التمرين المكثف �أو خالل مجهود

ما قبل الم�سابقة .ويجب ن تكون الإمدادات من البروتينات
كافية للت�أقلم مع تمارين القوة وكذلك مع تمارين التحمل و
لكن �إمدادات �أكثر من  1،7جم/للكجم لي�ست �ضرورية لأي
ريا�ضي .فتعديل ا�ستراتيجي للوجبات و اللمجات التي توفر
هذه العنا�صر المغذية ال�ضخمة بين ح�ص�ص التمارين من
�ش�أنها �أن ت�ساعد على الرفع من توفر الطاقة و �أن ت�ساعد على
التكيف مع التمرين و �أن تح�سن من ا�سترجاع الجهد.

يجب �أن تت�ضمن مرحلة ما قبل التناف�س على ا�ستراتيجيات
لت�أمين مخزون من الطاقة على م�ستوى الع�ضالت منا�سب
للم�سابقة .فالإمدادات من هيدرات الكربون خالاللمجهود
مفيدة �أثناء الم�سابقات التي تطول لأكثر من �ساعة ،و�إعادة
�شحن الطاقة بين مناف�سات اليوم الواحد هامة .يتعين على
كل ريا�ضي و�ضع خطة عملية للتغذية خا�صة بالم�سابقات
يمكن �أنتح�سين من �أدائه .فال�شحن بهيدرات الكربون مفيد
لل�سباقات المطولة ويمكن بلوغه في خالل يومين �أو ثالثة من
نظام �أكل غني بال�سكريات مع فترة �شحن� .إن مرحلة ا�ستنفاذ
ال�سكريات �أو تكيف ا�ستعمال الدهنيات غير مرغوب فيه.
35
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م�شاكل خا�صة متعلقة بالتمارين في �أجواء باردة

في طق�س بارد يهمل الكثير من العدائين حاجياتهم من ال�سوائل معتقدين �أن �إفرازاتهم من العرق �ضئيلة وفي الحقيقة فان
الإفرازات من العرق يمكن �أن تكون ذات قيمة خالل تمرين �شاق ويمكن �أن تكون �سببا في تراجع الأداء خا�صة �إذا تراكمت هذه
الخ�سارة من العرق على امتداد ح�ص�ص تمرين متتالية فقد يكون من المفيد لعدائين يخ�ضعون لح�ص�ص تمارين عالية الكثافة
قيا�س خ�سارتهم من الماء خالل التمارين والم�سابقات لت�شخي�ص حاجياتهم الحقيقية و تلبيتها بنجاح.
�إن تناول ال�سوائل خالل انجاز عمل (تمرين �أو م�سابقة) هو فر�صة للتزود بالطاقة – مثال الم�شروبات الريا�ضية المنع�شة
المحتوية على  % 8-6من هيدرات الكربون هي على نحو نموذجي قادرة
في نف�س الوقت على تلبية االحتياجات من الطاقة و من ال�سوائل خالل
الممار�سة الريا�ضية في المناخات الحارة .غير �أنها في المناخات المعتدلة
تكون الحاجيات من الطاقة خالل مناف�سة ما م�ستقرة عموما في حين �أن
الحاجيات من ال�سوائل تكون اقل مما هي عليه خالل مناف�سة تدور في
مناخات حارة� .إذن يتزود الكثير من العدائين بالطاقة من م�شروبات
مركزة بهيدرات الكربون ت�صل �أحيانا �إلى � % 25أو ي�ضيفون المراهم
ال�سكرية �أو �أغذية د�سمة �إلى قائمة الأكالت الخا�صة بفترة الم�سابقة.
فالقيام بتجارب في هذا الخ�صو�ص خالل خ�ص�ص التمارين من �ش�أنه �أن
ي�ساعد العداء على و�ضع �إ�ستراتيجية مر�ضية ليوم الم�سابقة.
�إن ال�سباق على الثلج �أو على الجليد هو �أكثر تعقيدا من ال�سباق على �أر�ضية
عادية و يعر�ض �أكثر �إلى مخاطر الحوادث و الإ�صابات .و قد ثبت �أن العداء
المرهق معر�ض �إلى مخاطر �أكثر من هذه الحوادث و الإ�صابات فالعدا�ؤون
الذين يتدربون على الثلج �أو على الجليد يتعين عليهم اعتماد �سلوك خالق
في المحافظة على توازن الطاقة و الماء لديهم خالل ح�ص�ص التمارين
المطولة و المكثفة� .إذا كان موقع التمرين في الهواء الطلق يجب �أن يكون
العداء مبتكرا بع�ض ال�شيء حتى يت�أكد �أن م�ؤونة منا�سبة من الأغذية و من
الم�شروبات هي متوفرة ال�سترجاع �سريع للجهد بعد ح�صة التمرين.

الجزء الثالث
الم�شاكـــل الثقافيـــة والإقليميـــة
يمكن للعدائين اختيار ت�أليف ال متناهي من الأطعمة لتحقيق
�أهدافهم الغذائية فكل العنا�صر المغذية الأ�سا�سية يمكن
الح�صول عليها من �أغذية عادية و التنوع هو مفتاح تلبية
الحاجيات الغذائية رغم �أن العديد من الأغذية المختلفة يمكن
�أن تعو�ض بع�ضها البع�ض – الخبز ،الأرز ،العجين الغذائي،
البطاط�س ،الك�سك�سى �أو ح�ساء الذرة غذاء العدائين الكينيين
المف�ضل هي م�صادر هيدرات الكربون و نجد البروتينات في
الكثير من الأغذية المختلفة و المعروفة منها �أكثر اللحوم،
ال�سمك ،البي�ض و م�شتقات الحليب� .أما الخبز و الحبوب و
المعجنات والعد�س والفا�صوليا تمثل بدورها م�صادر ممتازة
ّ
للبروتينات .الغالل و الخ�ضراوات المتوفرة ب�صفة عامة
تختلف من جهة �إلى �أخرى .بالرغم من �أن الكثير من النباتات
الأ�سا�سية �أو المحبذة من العموم �أ�صبحت اليوم ت�صدر �إلى
مختلف �أنحاء العالم .فالكثير من عاداتنا الغذائية تجاوزت
الحدود و �أ�صبحت دولية مقارنة بما كانت عليه في ال�سابق
و�أ�صبح اليوم ب�إمكان العدائين تذوق �أغذية من بلدان مختلفة
من العالم.
�إن بع�ض العدائين و في �أغلب الحاالت عدا�ؤو التحمل وربما
�أكثر منهم الن�ساء يتبعون نظاما نباتيا في حياتهم و ال
يتعار�ض هذا في �أية حال من الأحوال مع الت�ألق الريا�ضي.
و هــذا يعنــي �أن ه ـ�ؤالء العــدا�ؤون مطالبــون باالنتباه �أكثر �إلى
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اختياراتهم الغذائية المعتمدة .و �إذا افتقرت هذه االختيارات
�إلى �أغذية م�صدرها حيواني ي�صبح من ال�ضروري تناول �إ�ضافة
من فيتامين «بـ� .»12إن تجنب اللحوم الحمراء يعني �إيالء عناية
خا�صة للت�أكد من �أن النظام الغذائي يحتوي على ما يكفي من
النباتات الغنية بالحديد :مثال فطور ال�صباح معتمد على
حبوب غنية بالحديد مع غذاء يحتوي على فيتامين «ج» (مثل
كا�س من ع�صير البرتقال) .كما يجب �إدراج منتجات الحليب
في فطور ال�صباح لت�أمين تناول القدر الالزم من الكال�سيوم مع
اعتبار �أن الأغذية الأخرى الغنية بالكال�سيوم متوفرة �أي�ضا.
و يمكن �أن توجد حاالت خا�صة تدفع بالعدائين �إلى تغيير
عاداتهم في التمارين و�/أو في التغذية .ففي �شهر رم�ضان
المبارك ي�صوم العدا�ؤون الم�سلمون عن الطعام و ال�شراب
طيلة اليوم ويمكن �أن ينجر عن هذا تغييرا في �أوقات التمارين
خا�صة في مناخ حار ل�ضمان ارتواء منا�سب .وحيث يكون
العداءون مطالبون بالم�شاركة في �سباقات خالل �شهر رم�ضان
المبارك ،عليهم الوعي ب�ضرورة اال�ستعداد ل�ضمان مخزون
معتبر من ال�سكريات الع�ضلية والكبدية وم�ستوى جيد من
ال�سوائل في الج�سم .و في �صورة اال�ستعداد الجيد فلن يكون
هناك بال�ضرورة �أداء �سيء.

م�شاكل خا�صة متعلقة بالتمارين في مناطق متو�سطة االرتفاع

الهواء البارد و الجاف ال�سائد عموما في المناطق متو�سطة االرتفاع ي�سبب ارتفاعا في فقدان الماء بفعل العامل التنف�سي
وهذا قد ي�ؤدي �إلى زيادة في الخ�سائر من ماء الج�سم في المناطق متو�سطة االرتفاع مقارنة بما قد يح�صل في م�ستوى �سطح
البحر .فالعدا�ؤون مطالبون بمراقبة توازن ماء الج�سم على امتداد اليوم و خالل الح�ص�ص عندما يتنقلون �إلى �أماكن
مرتفعة نظرا �إلى �أن المخططات االعتيادية لالرتواء قد ت�ستدعي بع�ض التعديل لتعوي�ض الخ�سائر.
تكون هناك زيادة في االحتياجات من ال�سكريات خالل تمارين في �أماكن مرتفعة وي�ستوجب هذا حذرا �أكبر تجاه ا�ستراتيجيات
التموين خالل ح�صة التدريب و على امتدادا اليوم.
ولأن التنقل في مناطق مرتفعة يمكن �أن يزيد من م�ضار الت�أك�سد خالل الن�شاط ويحث على �إجابة تكيفية لإنتاج االرتروبروييتن
(الكويرات الحمراء) فعلى العدائين الت�أكد من �أن �أغذيتهم غنية بالغالل و بالخ�ضروات (م�ضادات الت�أك�سد) و بعنا�صر
غنية بالحديد و قد يكون من المفيد التثبت من م�ستوى الحديد بالدم من خالل تحليل عينة دموية قبل التنقل �إلى مناطق
مرتفعة.
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دليل عملي للتغذية من �أجل ال�صحة والت�ألق في ريا�ضة العاب القوى

الإ�ستراتجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الغذائيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

مفـــاتيح الأكـــل الجيد خـــالل ال�سفـــر هـــي:
 .1التخطيط

تحليل �أنواع الأغذية و توفرها في مكان الوجهة قبل مغادرة البيت .فهذا ي�ساعد على تحديد اختيار الأغذية ال�ضرورية التي يمكن
حملها خالل ال�سفرات و التي يمكن �أن تعو�ض المواد الرئي�سية المفقودة هناك.
االت�صال بمطاعم الوجهة المق�صودة و �إبالغهم بالحاجيات من الأكالت و بتوقيت تناولها.
�إعداد مخطط تغذية بمنا�سبة ال�سفر ي�شمل �أف�ضل م�ؤونة من الأغذية المتوفرة (�أي الوجبات المقدمة في الرحالت الجوية
و في المطاعم على الطريق )...وكذلك اللمجات الخا�صة.
 .2تغذية و �شراب جيدان �أثناء التنقل

الإقرار بان الراحة الإجبارية خالل ال�سفر تقل�ص من الحاجيات من الطاقة و لكن تخلق فر�صا �أكثر لتناول كمية اكبر من الطاقة
�إذا �سقط العداء في فخ الأكل ب�سبب القلق .يجب التغذي لتغطية االحتياجات الحقيقية� :إذا ما تنقلنا من برج زمني �إلى �آخر ،يجب
العمل بتوقيت الأكل بالوجهة المق�صودة مع بداية الرحلة و هذا ي�ساعد ال�ساعة البيولوجية على التكيف .ال نن�سى كمية ال�سوائل
المفقودة بطريقة ال يمكن �إدراكها خا�صة في و�سائل النقل المكيفة وفي حجرات الطائرة .ال�شرب المنتظم يبقي الج�سم مرتويا
بالماء ب�صفة جيدة.
 .3توخي الحذر تجاه الأكل و نظافة المياه

ال بد من اال�ستف�سار لمعرفة �إذا ما كان ماء الحنفية هناك �صالحا لل�شراب
و في �صورة عدم الت�أكد حمل قوارير ماء و الم�شروبات الأخرى المعلبة �أو
م�شروبات �ساخنة .ال بد من توخي الحذر كذلك تجاه الثلج الغذائي الم�ضاف
�إلى الم�شروبات �إذ يتم �صنعه في بع�ض الحيان من مياه الحنفية .و بالن�سبة
للبيئات ذات المخاطر المرتفعة يف�ضل تناول الأطعمة المعدة في النزل و
المطاعم المعروفة .يجب تجنب تناول �أطعمة مت�أتية من المذابح و الأ�سواق
المحلية ،فا�ستهالك هذه الأطعمة يمثل تجربة ثقافية �أ�صيلة يمكن �أن تكون
خطرة .ال بد من ا�ستهالك مواد غذائية جيدة الطبخ وتجنب ال�سلطات
والغالل الغير مق�شرة التي كانت مت�صلة بالأر�ض و بالمياه المحلية.
 .4القيام ب�أف�ضل اختيار انطالقا من الطبخ المحلي و من مكمالت الم�ؤن الغذائية الغير قابلة للف�ساد
المحمولة مع العداء من بين المقترحات في خ�صو�ص الم�ؤن التي يمكم للعدائين حملها �أثناء �سفرهم:

فطور �صباح يعتمد على الحبوب و الحليب المجفف
حبوب كورن فالك�س و قوالب لفطور ال�صباح كعك الأرز
ترتينات بالع�سل ،بالمربى ،بعجين الأرا�شيد
م�سحوق م�شروبات منع�شة و مكمالت �أغذية �سائلة
القوالب المنع�شة
فواكه جافة و جوز
 .5ا�ستعمال تكتيكات ذكية في المطاعم ،في مطاعم نظام الخدمة الذاتية �أو عند اختيار الوجبات المحمولة.

الأكل كما هو الحال في البيت �أو بما يلبي حاجياتك الغذائية في ذلك الوقت عو�ض االنبهار بكل الأطعمة المعرو�ضة �أمامك.
ال�صرامة في طلب الأكالت التي �سيتم تجهيزها ح�سب حاجياتك :مثال مع طرق الطبخ الخفيفة �أو مع ح�صة غذائية �إ�ضافية
من ال�سكريات.
تجنب التنقل بين المطاعم و قاعات الأكل للمرح� ،إذ قد يترتب عنه تناول �أطعمة بكميات غير متوقعة و غير مفيدة.
تذكر �أن طريقة �أكلك االعتيادية من �ضمنها �إمكانية تناول لمجات مفيدة و مختارة جيدا و �إذا كانت ترتيباتك الجديدة في
مجال التغذية ال تت�ضمن �سوى الوجبات الرئي�سية ت�أكد �إذن �أن قائمة الم�أكوالت تحتوي
على مواد يمكن حفظها تكون �صالحة لإعداد اللمجات.

الجزء الثالث
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القيـــود المرتبطـــة بالبيئـــة
العدا�ؤون يتدربون ويتناف�سون في كل بلدان العالم ويمكن �أن يكونوا عر�ضة �إلى �ضغوطات بيئية مختلفة عن تلك التي تعودوا عليها
في بلد الإقامة في كل مرة ي�سافرون فيها .فالعداء الذي يتدرب �شتاء في رو�سيا �أو في المنطقة الو�سطى من غرب الواليات
المتحدة الأمريكية يكون في مواجهة الرياح و الثلج والبرد ال�شديد في حين �أن العداء ال�سعودي الذي يتدرب في ف�صل ال�صيف
يمكن �أن يواجه درجات حرارة ت�صل �إلى  50درجة مئوية .في كل الحاالت يتعلم العدا�ؤون كيفية التعامل و غالبا ما تكون م�س�ألة
فخر عدم الغياب عن ح�صة تمرين لعوامل مناخية غير مالئمة.
وي�شترط على العدائين في بع�ض الأحيان الم�شاركة في �سباقات في �أجواء تختلف عن تلك التي تعودوا عليها وهو ما يمثل �ضغطا
خا�صا .فكل من هذه ال�ضغوطات يجب اعتبارها فر�صة �أمام العدائين لو�ضع ا�ستراتيجيات غذائية منا�سبة للظروف الق�صوى.
م�شاكل خا�صة متعلقة بالتمارين في �أجواء حارة

جل العدائين و بالخ�صو�ص عدا�ؤو �سباقات ال�سرعة و�سباقات الميدان ي�ستح�سنون فر�ص التمرين و الت�سابق في المناخات الحارة
و لكن هذه الأجواء يمكن �أن تمثل �صعوبة �أمام العدائين و خا�صة منهم الم�شاركين في مناف�سات المداومة.
�أ ّما الذين يعي�شون عادة في طق�س معتدل ي�ستفيدون من كل مزايا فترة ت�أقلم مع الطق�س قبل الم�شاركة في دورات كبرى منظمة
في بلدان ذات مناخات حارة .و من المهم كذلك له�ؤالء العدائين
تطوير تجربتهم بالمناخات الحارة ب�شكل يمكنهم من معرفة كيفية
مالءمة ا�ستراتيجيات التمرين و الم�سابقة و مالءمة �سلوكهم تجاه
تناول ال�سوائل و العوامل المتعلقة بنمط عي�شهم عندما يكونوا فج�أة
عر�ضة لطق�س حار.
فالت�أقلم مع الحرارة يتم عبر ما بين  10و 12ح�صة تمرين تتراوح
الواحدة بين  60و  100د ذات كثافة متو�سطة يتخللها يومين
�أو ثالثة �أيام ا�سترجاع الجهد و العدا�ؤون الغير متعودون على
المناخات الحارة يجب عليهم الوعي ب�ضرورة �إدخال تغييرات على
�سلوكهم العادي:
قد يكون من ال�ضروري تغيير طريقة الإحماء و التخفيف من
المالب�س لتجنب �إحماء فوق المطلوب و لتجنب زيادة في
	�إفرازات العرق قبل بداية الم�سابقة.
م�شروبات �إ�ضافية يف�ضل �أن تكون باردة يمكن �أن تكون �ضرورية
وهو ما يف�سر �أهمية الأوعية العازلة.
تحتوي الم�شروبات المنع�شة على الحريرات وكمية كبيرة
متناولة منها يمكن �أن تم�س من توازن الطاقة للعداء وهو ما
ي�ستوجب �إدراجه في الخطة الغذائية العامة.
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التغذي ـ ـ ــة الخا�ص ـ ـ ــة ح�سب الم�سابق ـ ـ ــة

�إن �أكلة ما قبل الم�سابقة توفر فر�صة ال�ستكمال التزود بالطاقة و بال�سوائل و على اختيارات الغذائية �أن تتجه نحو ا�ستهالك
الأطعمة الغنية بهيدرات الكربون �أما المقدار الأمثل و�صنف الأغذية و الم�شروبات و توفيت �أكلة ما قبل الم�سابقة تختلف من
عداء �إلى �آخر ح�سب تجاربهم ال�سابقة لتجنب اال�ضطرابات المعدية و المعوية �أثناء الم�سابقة.
ملحة في التزود بال�سوائل خالل ال�سباق .فالم�شروبات المنع�شة التي
في المناف�سات الطويلة يمكن �أن توجد حاجة ورغبة ّ
توفر توازنا جيدا من الماء و من هيدرات الكربون لتلبية هدفين في نف�س الوقت تم �إعدادها لتكون ذات مذاق م�ست�ساغ و
�سهلة اال�ستهالك .فكل عداء مطالب بتطوير مخطط جرعات ماء يقوم على معرفته بكمية الماء التي �سيفقدها وكمية الماء
المعقولة التي يمكن �أن ي�شربها و تناول ال�سوائل ال يجب �أن يفوق �إفرازات العرق .في الم�سابقات ذات المدة الزمنية الطويلة
جدا ،القوالب المنع�شة ،المراهم و الأغذية العادية بهيدرات الكربون تمثل �إمدادات �إ�ضافية هامة من الطاقة .فنموذجيا،
تناول قدر من ال�سكريات بـ 20-60جم في ال�ساعة �شرط التطابق مع االحتياجات و مع التجارب ال�شخ�صية .فاال�ستراتيجيات
الغذائية الخا�صة بالم�سابقة يجب اختبارها خالل التدريبات �سواء لتح�سين مردودية ح�صة التمرين �أو لبلوغ �أف�ضل النتائج
عند الت�صرف في الم�سابقة.
اثر �سباق و ح�صة تمرين يجب على العداء �أن ي�أكل و ي�شرب ل�ضمان ا�سترجاع الجهد �سريع .لمجات خفيفة و �سهلة الحمل هي
اختيارات مفيدة �إلى حين ا�ستئناف تناول الأغذية العادية.
اختيار هيدرات الكربون الخا�صة بالتغذية خالل
الم�سابقة  30جم من هيدرات الكربون توفرها:

 400-500مل من م�شروب منع�ش
 250مل من ال�صودا غير الكحولية
�أنبوب واحد من المراهم
¾ قالب منع�ش
موزه واحدة �أو موزتين �صغيرتين
�شريحة غليظة من الخبز مع ع�سل/مربى
 35-40جم من الحلوى/الحلويات
عينة لقائمة يومية لأطعمة تحتوي بالأ�سا�س على هيدرات الكربون
لعداء يزن  65كجم ( 650جم من ال�سكريات �أو 10جم1/كجم من وزن الج�سم)

فطور ال�صباح :فنجانين من الحبوب  +فنجان حليب
 +موزة 250 ,مل من ع�صير الغالل المحلى
اللمجة500 :جم من الم�شروبات غير الكحولية في
قارورة� ,شريحتين من الخبز الغليظ المحم�ص  +مربى
الغداء 2 :خبز كبير�ساخن مع ح�شو 200جم من
الزبادي بالفاكهة

اللمجة :بريو�شة مع قهوة �أو  250مل من الع�صير
المحلى
الع�شاء 3 :فناجين من المعجنات المطبوخة +
 3/4فنجان من ال�صل�صة ,فنجان جلي جلو
لمجة :فطيرتي رقاق وع�سل 250 ,مل من الع�صير

المحلى

*هذه القائمة مركزة على الأغذية الغنية بال�سكريات و لمزيد توازن الغذاء بالإمكان �إ�ضافة �أغذية �أخرى يجب �أن يرافق هذه
القائمة �إ�ستراتيجية لبلوغ �أف�ضل م�ستوى في تخزين ال�سكريات في الع�ضالت .عدا�ؤو الم�سافات الطويلة و عدا�ؤو الم�شي من
قامات مختلفة يتعين عليهم مالءمة تناول ال�سكريات ح�سب وزن الج�سم.
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الجـــوانب التطبيقيـــة لال�ستجابـــة �إلى الأهداف الخا�صـــة بالتغذيـــة
مثلما تمت الإ�شارة �إليه �سابقا في هذا الكتيب ،قد تعتر�ض من الوقت للت�سوق و للطبخ .هذه الأعذار لي�ست بال�ضرورة
العدائين الكثير من ال�صعوبات التي يتعين تجاوزها ليتمكنوا مقبولة فالعداء الجدي�سيت�ضح له مدى �أهمية التغذية .فال
معنى للتدرب بم�شقة و �إهدار كل هذه المجهودات مع القيام
من اال�ستجابة �إلى متطلباتهم في مجال التغذية.
لي�س من اخت�صا�صنا تعليم ال�شبان قواعد و �أ�صول التغذية  ،باختيارات غذائية �سيئة.
لذا فان القليل من المعرفة بالإ�ضافة �إلى انعدام الكفاءة في فالقليل من التنظيم وربما بع�ض ن�صائح �أخ�صائي في
فن الطبخ لدى الكثير من ال�شبان ال يمكن �أن يترجم �إال عبر التغذية الريا�ضية هي كل ما يحتاجه جل العدا�ؤون الكت�ساب
ا�ستقالليتهم الغذائية.
اختيارات غذائية �سيئة.
العدا�ؤون ال�شبان هم دوما من�شغلون بالتمارين ،بالدرا�سة،
بال�شغل و بالتزامات �أخرى و كل هذا ال يترك لهم �سوى القليل
اال�ستراتيجيـــات الغذائيـــة الخا�صـــة بالعداء الم�ســـافر
حاليا غالبا ما يق�ضي العدا�ؤون ذو الم�ستوى العالي فترات طويلة بعيدا عن بيوتهم �سواء في
مع�سكرات تدريب بمناطق مرتفعة �أو في مع�سكرات الت�أقلم �أو قبل الم�شاركة في بطوالت هامة
�أو بكل ب�ساطة متنقلين ح�سب رزنامة الم�سابقات .فجل عدائي النخبة هم في �سفر دائم ،لكن
�أ�سفارهم المتكررة قد تخلق العديد من ال�صعوبات:
االنقطاع عن روتينية التمارين و نمط العي�ش
عندما يكون العداء م�سافرا؛
تغيرات الطق�س و البيئة التي تخلق احتياجات
غذائية مختلفة؛
تغيرات في الأبراج الزمنية؛
تغيرات في توفر �أغذية بما فيها غياب �أغذية
هامة و م�ألوفة عند العداء؛
البقاء مرتبطا بالنزل و بالمطاعم و ب�أكالت
محمولة عو�ض عن طعام معد في البيت؛
البقاء عر�ضة لأكالت جديدة و لثقافات جديدة
في مجال الطبخ؛
مغريات المطاعم ذات نظام الخدمة الذاتية
الموجود في قرية العدائين و ما تحمله من
مخاطر الأكل المبالغ فيه؛
مخاطر الأمرا�ض المعدية والمعوية الناتجة عن
التعر�ض �إلى �أطعمة فا�سدة و ماء ملوث؛
الأرق و �شرود الذهن المتولدان عن محيط
جديد.
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المطبقة على ريا�ضة �ألعاب القوى
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الجزء الثاني

دليل عملي للتغذية من �أجل ال�صحة والت�ألق في ريا�ضة العاب القوى

التغذي ـ ـ ــة الخا�ص ـ ـ ــة ح�سب الم�سابق ـ ـ ــة

وقد ثبت �أن العدائين الذين يخ�ضعون في نف�س الوقت لتمارين التحمل و المداومة مطالبون بتخ�صي�ص ب�ضع �ساعات على الأقل
ال�سترجاع الجهد بين حافزين مختلفين .و تبقى الحاجة قائمة �إلى درا�سات معمقة لمزيد ت�شخي�ص التكيف الذي ي�ستوجبه
تمرين من �صنف مختلف قبل الإقرار ب�أي ر�أي نهائي .ولقد ت�أكد جليا �أن تناول البروتينات و هيدرات الكربون اثر تمرين قوة
مبا�شرة يحمل العديد من الفوائد الهامة لإنجاح التكيف مع التمرين و لكن هذا يبقى اقل ت�أكدا عندما يتعلق الأمر ب�أ�صناف
�أخرى من التدريب.
�إن القدرة العالية للعمل الهوائي هامة بالن�سبة لعدائي الم�سافات ن�صف الطويلة :فاال�ستهالك الأق�صى للأوك�سجين ()VO max
لأف�ضل عدائي الم�سافات ن�صف الطويلة هو �أعلى مما هو عليه عدا�ؤو الماراتون المتميزون .فالحديد المخزّن ذو �أهمية و العدا�ؤون
مطالبون بت�أمين تناول منا�سب من الحديد با�ستهالك اللحوم الحمراء ،الكبد او غالل البحر على الأقل مرتين �أو ثالثة في
الأ�سبوع .و في �صورة التعذر يو�صى ب�صفة منتظمة بتناول فطور ال�صباح غني بالحديد يعتمد على الحبوب و القوار�ص.
2

الجوانب المتعلقة بم�سابقات العدو ن�صف الطويل

رغم انه لم يثبت بعد �أن الفائ�ض من الجليكوجين يمثل فائدة �إلى
عداء �سباق الم�سافات ن�صف الطويلة كما هو ال�ش�أن لعداء المداومة
فمن الوا�ضح جدا �أن العداء الذي ي�شرع في العدو بن�سبة �ضئيلة من
الجليكوجين الع�ضلي لن يحقق �أداء طيبا و رغم انه قد يح�س في بداية
ال�سباق ببع�ض الراحة و لكن �سيجد نف�سه في و�ضعية �صعبة مع ارتفاع
الن�سق في النهاية.
�إن الإ�ضافة من ثاني كربونات ال�صوديوم ،من �سترات ال�صوديوم ومن
«�-ßأالنين» يمكن �أن ترفع من طاقة االن�سداد الداخلي و الخارجي
للخاليا التي بدورها قد ت�ؤدي �إلى تح�سين طفيف و لكن ذو معنى في
الأداء .و رغم �أنها �شخ�صية ،ت�شير بع�ض المعطيات �أن  0،3جم1/كجم
من وزن الج�سم يتكون �أما من ثاني كربونات ال�صوديوم �أو من �سيترات
ال�صوديوم متناول قبل الم�سابقة ب�ساعة �إلى ثالث �ساعات يوفر للعداء
�أ�سبقية طفيفة لكنها م�ؤكدة و توجد مخاطر تقيء �أو �إ�سهال لدى بع�ض
العدائين ناتجة عن تناول كميات كبيرة من هذه المواد وان ا�ستهالكها
يجب �أن يكون محل تجربة لما هو م�سموح به عند �إجراء التدريبات
ولي�س عند �إجراء الم�سابقة.

الجزء الثاني

التغذي ـ ــة الخا�ص ـ ــة ح�س ـ ــب الم�سابق ـ ــة

�سبـــاقـــات عدو الم�سافـــات الطويلـــة و الم�شـــي
م�سائل التدريب على �سباقات الم�سافات الطويلة

ي�ستوجب برنامج التدريب عادة على تحمل ح�صة �أو ح�صتي تدريب و تغذية غير منا�سبة من الطاقة ت�ؤدي �إلى الإرهاق والى تمرين
غير مجدي .ب�إمكان الم�ستويات ال�ضعيفة جدا من البدانة �أن ت�ساعد على الت�ألق و بع�ض عدائي الم�سافات الطويلة و الم�شي ي�سعون
بكل ت�سلط �إلى بلوغ هذه الم�ستويات فالحد الكبير من المكمالت من الطاقة ومن التنوع الغذائي يمكن �أن يت�سبب في الإرهاق و
في نق�ص غذائي وح�ص�ص تمارين مطولة ذات كثافة عالية ت�ؤدي �إلى �إفرازات كبيرة من العرق خا�صة في الفترات الحارة كما �أن
الطلبات من البروتينات و من الفيتامينات ومن الأمالح يمكن �أن تتزايد تبعا لأعباء التمارين المرتفعة.
الجوانب المتعلقة بالمناف�سة في �سباقات العدو الطويل

�إن �أهم العوامل المت�سببة في الإرهاق خالل الم�سابقة هي نق�ص الطاقة (هيدرات الكربون) و تن�شف الج�سم من الماء
و اال�ستراتيجيات الغذائية قبل و �أثناء و بعد الم�سابقة هي هامة جدا للحد من ت�أثير هذه العوامل .عادة ما تتكون الم�سابقة من
مراحل متعددة �أو في �شكل ت�صفيات ونهائيات .فا�سترجاع الجهد بين المراحل والأدوار �إذن يمكن �أن يكون هاما في تحديد
الفائز النهائي.
اال�ستراتجيات الغذائية لعداء الم�سافات الطويلة و الم�شي

لبلوغ �أهداف تناول هيدرات الكربون لتلبية متطلبات التمرين و الم�سابقة من الحريرات يجب �أن تعتمد الأكالت و اللمجات
على �أغذية غنية بهيدرات الكربون مثل الخبز و الأرز و العجين ومعكرونة نودلز و م�شتقات الحبوب الأخرى و الغالل و
الن�شويات و الخ�ضراوات و م�شتقات الحليب .فالجمع بين �أغذية غنية بالبروتينات و الخ�ضراوات في الوجبات من �ش�أنه �أن
ي�ساعد على توازن االحتياجات من الحريرات و على تحقيق �أهداف غذائية �أخرى.
الأطعمة المحالت و الم�شروبات توفر م�صدرا متما�سكا من
الطاقة مرتفعة �أو في الحاالت التي يكون فيها تناول كميات
كبيرة من الأكل غير عملي .فريا�ضيو التحمل بحاجياتهم
المرتفعة من الطاقة قد يجدون من الم�ستح�سن توزيع
�أكلهم اليومي على �سل�سلة من الوجبات و اللمجات و
الم�شروبات التي توفر هيدرت الكربون (الم�شروبات
المنع�شة) الم�شروبات الغيرالكحولية ،ع�صير الغالل،
الزبادي بالغالل ،الميلك�شايك تمثل بدورها م�صدرا
متما�سكا للتزود.
تكمن اال�ستراتيجيات الأ�سا�سية لبلوغ مقا�سات اخف و
�أكثر ر�شاقة في تناول �أكالت خفيفة مع االنتباه �إلى ن�صيب
ح�ص�ص الأكل.
تناول لمجات في �أوقات منا�سبة يحول دون الإح�سا�س بالجوع و �إفراغ الطاقة على امتداد اليوم ويمكن �أن يجنب الأكل الكثير
في الوجبة الموالية.



التزود بال�سوائل و بالطاقة م�س�ألة مهمة خالل جل الم�سابقات ،ويتعين على العداء اال�ستعداد بالتغذي خالل يوم �أو �أيام قبل
الم�سابقة و الت�أكد من االرتواء الجيد لج�سمه بالن�سبة لل�سباقات التي تدوم �أكثر من 120-90د .يتزود الكثير من العدائين
من مخزون هيدرات الكربون بالتخفي�ض من ن�سق تمارينهم و بالرفع من مقدار تناول ال�سكريات يومين �أو ثالثة �أيام قبل
الم�سابقة.
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التغذي ـ ـ ــة الخا�ص ـ ـ ــة ح�سب الم�سابق ـ ـ ــة

يطالب العداء يوم الم�سابقة بتناول غذاء منا�سب قبل الم�سابقة و بتناول م�شروبات منا�سبة تكون غنية بهيدرات الكربون و
كذلك لمجات خفيفة لإبقاء الج�سم مرتويا ومغذى بين المناف�سات في برنامج الم�سابقات المركبة.
ويجب على العدائين الم�شاركين في الم�سابقات المركبة �إعداد �أطعمتهم و لمجاتهم بكثير من العناية حتى تكون م�ستجيبة
للجدول الزمني لكل مناف�سة .و من المفيد بعد كل مناف�سة القيام بعملية جرد لكل ما تم ا�ستهالكه و كيف تم هذا ال�ستخال�ص
العبر و العمل بها في المناف�سات القادمة.
الإ�ستراتجيات الخا�صة بتغذية غنية بالطاقة:

يو�صى عموما بالرفع من عدد الوجبات (مثال � 5إلى
وجبات �أو لمجات( في اليوم عو�ض تناول  3وجبات
كاملة).

9

م�شروبات الزبادي بالغالل ،معو�ضات الغذاء من ال�سوائل,
�ألبان مثراة وع�صير الغالل يمكن �أن توفر م�صدرا هاما
للطاقة و للعنا�صر المغذية ال�سريعة و ال�سهلة اال�ستهالك
و الغير مت�سببة في ا�ضطرابات معدية و معوية بخالف
الأطعمة المعقدة و �صعبة اله�ضم.

من ال�ضروري القيام با�ستمارة تغذية لت�شخي�ص الفترات،
خالل يوم حافل بالجهد ،الغير م�ستغلة كما يجب للتغذي
على الوجه الأف�ضل .و يتعين على العدائين ح�سن التنظيم
و المبادرة لإعداد ر�صيد من اللمجات و م�شروبات اليوم
يحملونها معهم.
الت�أقلم مع برنامج تقوية الع�ضالت يمكن تح�سينه
با�ستهالك لمجات ال�سترجاع الجهد غنية بالحريرات
وبهيدرات الكربون قبل و بعد كل ح�صة تمرين.

الأطعمة المحالت و المواد الخا�صة بالعدائين(م�شروبات،
قوالب) يمكن �أن ت�سمح ب�إ�ضافة من هيدرات الكربون و
من العنا�صر المغذية الأخرى المفيدة خا�صةعندما تكون
الحاجيات من الطاقة مرتفعة.

التركيبات الغذائية م�صدر لهيدرات الكربون والبروتينات

فطور �صباح من الحبوب و الحليب
�ساندويت�ش باللحم ،بالجبن �أو بالبي�ض
لحم �أو �سمك �أو دجاج الخ  ...مرفوقا بالأرز او المعكرونة
زبادي بالغالل �أو معو�ضات (بدائل) الغذاء من ال�سوائل
�سمك التونة او ال�سومون المعلب مقدم على ب�سكوت مالح �أو على
تورطه �أرز
غالل وزبادي
فواكه جافة و خليط من الجوز

الجزء الثاني

التغذي ـ ــة الخا�ص ـ ــة ح�س ـ ــب الم�سابق ـ ــة

�سباقـــات الم�سافـــات ن�صف الطويلـــة
تتراوح �سباقات الم�سافات ن�صف الطويلة بين  800و  3000مترا بما فيها �سباقات الموانع .فعدا�ؤوا الم�سافات ن�صف الطويلة
يواجهون تحديات خا�صة في التمارين كما في الم�سابقات ،تقت�ضي تمازجا بين ال�سرعة و القوة.
الجوانب المتعلقة ب�سباقات الم�سافات ن�صف الطويلة

يتميز تدريب عدائي الم�سافات ن�صف الطويلة ب�إ�شراك حيوي لحجم و مدة و كثافة الجهد الذي ي�ستنفذ كل م�صادر الطاقة و
يق�ضي �إلى ا�ستخدام كل �أ�صناف الألياف الع�ضلية .و في قلب هذا النظام اليومي للتدريب ،يجب �أن تتوفر مقاربة غذائية يومية
ت�أخذ بعين االعتبار الحاجيات الأكيدة المترتبة عن ثقل التمارين.
وبقدر ما يتقدم العدا�ؤون في مو�سم التمارين و الم�سابقة بالمرور
من مرحلة تطوير المداومة �إلى مرحلة الم�سابقات على الم�ستوى
العالي ترتفع م�ساهمة هيدرات الكربون كم�صدر رئي�سي للطاقة
في حين �أن الطاقة المت�أتية من الدهنيات تتراجع .فجزء كبير
من حجم مجهود التمارين يتمثل عادة في ح�ص�ص مكثفة منجزة
على فترات ت�ستهلك بالخ�صو�ص المخزون المحدود من هيدرات
الكربون فن�سبة هيدرات الكربون التي ت�ستعملها الع�ضالت ترتفع
مع ارتفاع �سرعة العداء في ال�سباق و هكذا يمكن لعداء الم�سافات
ن�صف الطويلة �أن ي�ستهلك من الجليكوجين الع�ضلي في ح�ص�ص
مكثفة تف�صل بينها  30د (مثل 200x20م) مع فترات ا�سترجاع
الجهد ق�صيرة �أكثر مما ي�ستهلكه عدّاء الماراتون خالل ح�صة تدوم
�ساعتين .و �إذا تمت برمجة ح�صة تمرين �أخرى الحقا في �آخر
النهار فان ا�سترجاع مخزون ال�سكريات بين الح�ص�ص يبقى هدفا
رئي�سيا �إذا �أردنا المحافظة على جودة التمرين.
�إن التمرين عالي الكثافة يمكن �أن يكون �أي�ضا م�صدرا ال�ضطرابات
معدية و معوية .لذا يتردد العدا�ؤون �أحيانا في تناول الأكل في
ال�ساعتين اللتين ت�سبقان التمرين و يمكن �أن يعزفوا عن تناول الأكل
خالل ال�ساعتين التاليتين .وعندما تكون ح�ص�ص التمرين متقاربة
مع بع�ض �ساعات فقط ال�سترجاع الجهد ي�صبح من المهم تناول
الأكل مبا�شرة اثر الح�صة الأولى �إذا �أردنا ح�سن توظيف ا�سترجاع
الجهد .فالعدا�ؤون مطالبون حتى في �صورة عدم الإح�سا�س بالجوع
بتناول الأكل في بع�ض الأحيان� .أما الم�شروبات المحتوية على
هيدرات الكربون و اللمجات ذات الن�سبة العالية منها �أو الحلويات
يمكن �أن تكون مفيدة في ذلك الوقت للبدء في م�سار ا�سترجاع
الطاقة.
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الج ـ ـ ـ ــزء الأول  Iمبـ ـ ـ ـ ـ ــادئ عامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

دليل عملي للتغذية من �أجل ال�صحة والت�ألق في ريا�ضة العاب القوى

الأه ـ ــداف و الإ�ستـ ــراتجيـ ــة الغذائيـ ــة

الكـــال�سيوم :الكال�سيوم مهم لعظام �سليمة .في بع�ض البلدان يقع �إثراء العديد من الأطعمة العادية بالكال�سيوم
(مثل ع�صير الغالل) .ولكن �أف�ضل م�صادر الكال�سيوم هي منتجات الحليب ذات ن�سبة �ضئيلة من المواد الد�سمة ت�سمح بتلبية
االحتياجات اليومية من الكال�سيوم و تبقى في المقابل فقيرة من الحريرات.

التغذي ـ ــة الخا�ص ـ ــة ح�س ـ ــب الم�سابق ـ ــة

الجزء الثاني

�سباقات العدو� ،سباقات الوثب‘ �سباقات الرمي والم�سابقات المركبة
الجوانب المتعلقة بالتمرين

على كل عداء �إدراج  3ح�ص�ص على الأقل من م�شتقات الحليب �ضمن غذائه اليومي – مثال  200مل من الحليب الد�سم30 ،
جم من الجبن �أو  200مل من الزبادي ن�صف الد�سم.

والمدعمة بالكال�سيوم هي بدورها ت�ستهلك ،مثل حليب ال�صوجا ،زبادي
منتجات الحليب الم�ستخرجة من ال�صوجا
ّ
ال�صوجا.
زيادة لمجتين في اليوم �ضرورية خالل فترات النمو و الطفولة والمراهقة و فترات الحمل و الر�ضاعة
�أ�سماك ذات �أ�ضالع رقيقة (مثل ال�سومون المعلب ،ال�سردين) و الخ�ضراوات الورقية الخ�ضراء (مثل ال�سبانخ و قنيط ال�شتاء)
تمثل م�صدرا �إ�ضافيا مفيدا من الكال�سيوم.
الحديـــد :النق�ص في الحديد ي�سبب الإرهاق و تراجع الأداء والن�ساء هن بالخ�صو�ص معر�ضات لهذا نظرا لحاجتهن
المتزايدة من الحديد ب�سبب فقدان الدم �أثناء الحي�ض مرفوقا في غالب الأحيان بنق�ص في الطعام ،فالغذاء الغني بالحديد من
�ش�أنه �أن ي�ساهم في الحد من هذا الخطر.
تغذيـــة غنيـــة بالحديـــد
تناول مقادير معتدلة من اللحوم الحمراء (المحتوية على الحديد ال�سهل االمت�صا�ص) خالل  3-5وجبات �أ�سبوعية.
اختيار منتجات الحبوب الغنية بالحديد مثل حبوب فطور ال�صباح.
الجمع بين الم�صادر النباتية والغير النباتية
للحديد (على �سبيل المثال :الخ�ضراوات والحبوب
والبي�ض و الخ�ضروات الورقية الخ�ضراء) مع
عوامل غذائية ت�ساعد على امت�صا�ص الحديد،
و من �ضمنها الفيتامين «ج» مع عامل موجود في
اللحم/ال�سمك/الدجاج� .أمثلة لتركيبة ذكية تدرج
ع�صير الغالل �أو فاكهة مع حبوب في فطور ال�صباح
�أو لحم مع فا�صوليا.



�إن هدف الكثير من العدائين المخت�صين في �سباقات الرمي و العدو
ال�سريع هو تطوير الكتلة (والقوة) الع�ضلية عن طريق برامج تدريب
مالئمة تم و�ضعها لهذا الغر�ض .وفي جل الحاالت ي�ضن ه�ؤالء العدا�ؤون
�أن المهم في التغذية هو تناول الحريرات  .و في الواقع ال �شيء ي�ؤكد �أن
تناول كمية مرتفعة من الحريرات ( 2جم لكل كجم من وزن الج�سم) هو
�ضروري �أو حتى مفيد لتثمين مرد ودية تمارين تقوية الع�ضالت .و اغلب
الظن �أن تحقيق �أف�ضل النتائج يمر عبر ا�ستراتيجيات مطورة ال�سترجاع
الجهد مثل تناول الحريرات و ال�سكريات فبل و بعد ح�صة التمرين.
و الكثير من العدائين في �سباقات ال�سرعة و في �سباقات الرمي يغفلون
عن حمل قارورة م�شروب معهم �إلى ح�صة التمرين .و الحال �إن انجاز
ح�ص�ص التمارين يتم ب�شكل �أف�ضل عندما ي�ؤمن العداء لنف�سه غذاء جيدا
و ما يكفي من الماء لتروية ج�سمه .فا�ستهالك م�شروبات منع�شة يمكن �أن
ي�ساعد العداء على موا�صلة رفع ق�ضبان تقوية الع�ضالت �أو على التدرب
بتقنية جيدة حتى نهاية ح�صة تمرين مطولة.

يوجد عدد ال ب�أ�س به من المكمالت ب�إمكانها �أن ت�ساعد على تح�سين ا�سترجاع الجهد و على تح�سين الكتلة الع�ضلية و
التخفي�ض من البدانة و على تطوير الأداء .و من �شان هذه الت�أكيدات �شد اهتمام جميع العدائين و لكن يظهر �أنها مبنية على
الخلط مع عالم كمال الأج�سام و تمارين القوة بالخ�صو�ص .كثير من العدائين غير واعين �أن الت�أكيدات المقدمة عن جل
هذه المكمالت هي واهية �أو مبالغ فيها و �أن �صناعتها غير مقننة كما يجب.
الجوانب المتعلقة بالمناف�سة

جل �سباقات العدو ال�سريع تتم على فترة زمنية ق�صيرة مع حد �أدنى من الت�أثير على م�ستويات االرتواء و هيدرات الكربون
غير �أن نظام الم�سابقة قد ي�ستوجب من العداء �أن ي�شارك في ادوار الت�صفيات الن�صف النهائي و النهائي �أو م�سابقات
ذات فترات راحة مطولة بين الأدوار (القفز ،الرمي) �أو بالم�سابقات المركبة .و هذا يدفع �إلى بلورة ا�ستراتيجيات تغذية
خا�صة ال�سترجاع الجهد بين المناف�سات و للت�صرف ب�شكل �أف�ضل في الإمدادات من الم�شروبات و من الطاقة على امتداد
يوم طويل.
اال�ستراتيجيات الغذائية الخا�صة بعدائي القوة

الإ�ضافة المنا�سبة من الطاقة هي العن�صر الرئي�سي لخطة تطوير القامة و قوة الع�ضلة .و من المفتر�ض �أن تتوفر الطاقة
الالزمة للتمارين في نف�س الوقت من خالل �أغذية غنية بال�سكريات و من خالل �أغذية غنية بالبروتينات و بالعنا�صر المغذية
الأ�سا�سية المكونة للهياكل الوظيفية الالزمة بهدف الو�صول �إلى النتائج.
تقترح درا�سة حديثة انه يمكن تحقيق التوازن البروتيني و �إعادة تكوينه بعد تمرين تقوية الع�ضالت بغذاء او بلمجة غنية
بالبروتيين و هيدرات الكربون مبا�شرة اثر ح�صة التمرين .و من الم�ستح�سن تناول هذه اللمجة الخا�صة با�سترجاع الجهد
مبا�شرة قبل الح�صة.
البع�ض من المكمالت و من الأغذية الخا�صة بالعدائين توفر فوائد محبذة لبرنامج التدريب �أو الم�سابقة .من المهم �أن يبحث
العداء عن اال�ست�شارات و الن�صائح المنا�سبة لدى �أخ�صائي التغذية الريا�ضية لت�شخي�ص هذه المواد وكيفية ا�ستعمالها بما
ي�ساعده على انجاز برنامجه و على تحقيق �أهدافه �سواء تعلق الأمر بح�سن الت�صرف في ميزانيته �أو بتح�سين �أدائه.
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جوانب خا�صة وا�ستراتيجيات غذائية

يجد الأولياء �أنف�سهم في بع�ض الأحيان في و�ضع مدربين
�أو مكونين لفرق من �شرائح عمرية في نف�س �سن
�أطفالهم .و بمقدور ه�ؤالء تحمل هذا الدور دون �أن تكون
لديهم بال�ضرورة دراية بالحاجيات الغذائية المطبقة
على العاب القوى و على العدائين ال�شبان ودون �أن يتوفر
لديهم �أي م�صدر لو�ضع برامج ناجعة لح�ص�ص التمرين
و لنظام التغذية .لذا يجب توفير كل المعلومات الغذائية
له�ؤالء حتى يتمكنوا من توجيه النا�شئين نحو عادات
�سليمة.
و يتعين ت�شجيع العدائين على اكت�ساب عادات غذائية
جيدة منذ �سن مبكرة و تتميز فترة المراهقة بنزعة
وا�ضحة نحو اال�ستقاللية في اختيارات الأكل و في �أعداد
الأطعمة ،فالت�ألق الواعد في الريا�ضة يمكن �أن يمثل
حافزا قويا للنا�شئين لتطوير ممار�سات غذائية جيدة
والإر�شادات و الأمثلة الجيدة يمكن لها �أن ت�ساعد النا�شئ
على تطوير ممار�سات غذائية يومية �سليمة (تدريب) و
كذلك الإعداد الخا�ص للم�سابقة.
في الكثير من الجوانب تختلف فيزيولوجيا الأطفال و
ال�شبان عن فيزيولوجيا الكهول ،ف�آليات التعديل الحراري
بالج�سم تكون اقل نجاعة لدى الأطفال ،لذا يتعين �إيالء
عناية خا�صة �إلى المحيط و�إلى �أنواع الن�شاط واللبا�س
و �إلى توازن ال�سوائل بالج�سم لتجنب ا�ضطرابات ارتفاع
حرارة الج�سم �أو انخفا�ضها.

فالنمو خالل فترة الطفولة و المراهقة ي�ستوجب توازنا
غذائيا في خ�صو�ص التزود بالمقدار المنا�سب من
الطاقة ،من الحريرات و من الأمالح المعدنية ويمكن
لل�شبان الن�شيطين �أن ي�شكوا من �صعوبات في تلبية
حاجياتهم من الطاقة و من العنا�صر المغذية عندما
ي�ضاف ا�ستهالك الطاقة خالل التمارين �إلى ما يتطلبه
النمو ويمكن �أن يتعذر على النا�شئين تطوير معرفة
غذائية و قدرة على الت�صرف في كل فر�ص الأكل ب�شكل
ي�سمح بتناول �أطعمة غنية بالطاقة و بالعنا�صر المغذية.
�أن ن�سبة ال�سمنة لدى الأطفال قابلة لالرتفاع و لكن
ال�شبان النا�شطين لهم �إمداد منا�سب من الطاقة مت�أتي
من الأغذية و من الم�شروبات المنع�شة.
يت�سرع الكثير من العدائين ال�شبان في الرفع من ن�سق
نموهم و تطوير ع�ضالتهم للح�صول على قدرة بدنية
مثل الكهل وبالرغم من �أن النمو و الن�ضج محددان
جينيا ،فان برامج التغذية ذات طاقة مرتفعة ب�إمكانها
�أن ت�ساعد العداء على بلوغ �أق�صى نتائج النمو و برامج
تمارين متخ�ص�صة.
العدا�ؤون ال�شبان الذين يتغذون من ت�شكيلة متنوعة من
الأطعمة لي�سوا في حاجة �إلى تناول مكمالت غذائية ،و
يجب على العدائين ومدربيهم الوعي بان تلك المكمالت
ال تخت�صر الم�سافة نحو الت�ألق.

ا�ستراتيجيات للت�شجيع على عادات غذائية �سليمة لدى الأطفال

ت�شجيع الأطفــال علــى الم�ساهمــة فــي �إعــداد الوجبــات
العائلية و في �إعداد حاجياتهم الخا�صة بمنا�سبة ح�ص�ص
التمارين و الم�سابقات و الت�شجيع على توجيه ر�سائل
ايجابية ت�شير �إلى �أن ال�سلوكيات الغذائية ال�سليمة و
االختيارات الجيدة للأطعمة و للم�شروبات هي جزء من
و�صفة ت�ألق العداء و الحياة ال�سليمة.

كثيرا ما يحتاج الأطفال �إلى لمجات لتلبية احتياجاتهم
مــن الطاقــة فــي اليــوم ،و كذلك ال�ش�أن فــي حاالت
�أكثرخ�صو�صية و �ضرورية لتلبيــة االحتياجـات الالزمة
ال�سترجاع الجهد على �أن تحتوي هذه ال ّلمجات على
خيارات ثرية من الأغذية مثل الغالل و الفواكه الجافة و
الجوز و منتجات الحليب و م�شتقاته و الحبوب و الحليب.
يحتاج الأمر �إلى بع�ض التح�ضير للح�صول ب�سهولة على
تلك االختيارات في نف�س اليوم و قبل �أو بعد الن�شاط
الريا�ضي.

الجـ ــزء الأول  Iمبـ ـ ـ ـ ـ ــادئ عام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

الأهـ ـ ــداف و الإ�ستراتجي ـ ـ ــة الغذائيـ ــة

االحتيـــاجـــات الخـــا�صـــة بالعـــداءة
م�سائل �صحية عامة

كل العداءات مطالبات بتناول ما يكفي من الأكل لتحقيق الإمداد من الطاقة الذي:
يكون الأق�صى الحتياجات التمرين والمناف�سة؛
ي�ؤمن االحتياجات من الطاقة المترتبة عن الأن�شطة اليومية الأخرى؛
ي�سمح للعداءة ببلوغ قامة و تركيبة ج�سمانية ت�ستجيب �إلى لياقتها البدنية و �صحتها؛
بع�ض العداءات يف�شلن في تحقيق هذه الأهداف ويمتنعن عن تناول �ألأطعمة لبلوغ وزن مرغوب
فيه على ح�ساب �صحتهن و �أدائهن.
التنقي�ص من الكتلة الدهنية

يتعر�ض الكثير من الن�ساء �إلى �ضغوطات كبيرة لبلوغ وزن وم�ستوى ت�شحم غير واقعيين .هذا ما ي�ؤثر �سلبا في نف�س الوقت على
الأداء الريا�ضي في المدى الق�صير وعلى ال�صحة في المدى الطويل ،مع خطر حقيقي يهدد القدرة الإنجابية و �صحة العظام .كل
عداءة تتعر�ض �إلى ا�ضطرابات حي�ضية يجب �أن تتعامل معها على �أنها �إنذار محتمل يحثها على ا�ست�شارة �أخ�صائي في ال�صحة.
.و �إذا اقت�ضت الحاجة لتخفي�ض الكتلة الدهنية ،فيجب �أن يتم هذا بعقالنية .فالتخفي�ض من البدانة يتطلب ميزان طاقة �سلبي
– �أي �أن ا�ستهالك الطاقة يجب �أن يفوق ما اكت�سب منها و كذلك على ميزان �سلبي
من الكتلة الدهنية ،فمن الخط�أ اللجوء �إلى حد مبالغ فيه من �إمدادات الطاقة
و خا�صة تناول البروتينات و هيدرات الكربون فهذا من �ش�أنه �أن يعر�ض �إلى
�إرهاق اكبر خالل التمارين و خالل الن�شاط اليومي مما يقلل من م�ستويات
الطاقة و يحد بالتالي من تخفي�ض الوزن.
ا�ستراتيجيات التخفي�ض من الكتلة الدهنية

تحديد �أهداف واقعية على مدى متو�سط عو�ض التفكير في �شيء ما
يجب انجازه قبل الأ�سبوع المقبل.
التقلي�ص من حجم ح�ص�ص الأكل عو�ضا عن االمتناع عن الأكل.
تناول لمجات منا�سبة بين الوجبات الرئي�سية للمحافظة على
الم�ستويات ال�ضرورية من الطاقة الالزمة �أثناء التمارين .فمن
الأف�ضل االحتفاظ بجزء من الغذاء و تناوله الحقا كلمجة عو�ضا عن
تناول �أطعمة �إ�ضافية.
الحفظ على تناول هيدرات الكربون للمحافظة على م�ستويات الطاقة
ال�ضرورية للمجهودات.
اعتماد ا�ستراتيجيات ّ
تف�ضل �أغذية ذات ن�سبة �ضعيفة من الدهنيات
عند الطبخ �أو �إعداد الأطعمة.
التقليل من الم�شروبات الكحولية �أو تجنبها بالكامل فالكحول لي�ست
جزء رئي�سيا في النظام الغذائي.
ال�سلطات و
تناول �أطعمة و لمجات مغ ّذية �أكثر ب�إ�ضافة الكثير من ّ
الخ�ضراوات و بتناول �أغذية غنية بالألياف مع �أغذية غنية بهيدرات
الكربون ذات من�سوب �سكري منخف�ض (مثل الخرطال و الخ�ضراوات
والخبز المثقل بالحبوب.)...
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الم�شـــاكـــل المرتبطة بالمكمـــالت الغذائيـــة و بالمن�شطـــات
تعين على العدائين المفتر�ض اختبارهم في �إطار البرامج
الوطنية �أو الدولية لمكافحة المن�شطات ،توخي الكثير من
الحذر عند تناول المكمالت.
فبع�ض المكمالت يتم �إعدادها في ظروف غير �صحية ف�ضال
على احتوائها على م�ضادات قد تت�سبب في ا�ضطرابات معدية
و معوية والبع�ض الآخر ال يحتوي على جميع المكونات المعلن
عنها في الغالف و خا�صة منها المكمالت الغالية الثمن.
فمن الرائج انه يمكن الو�صول �إلى نتيجة ايجابية في تحاليل
الك�شف عن المن�شطات من جراء ت�سرب الهورمونات البناءة
(ال�ستيرويد) و المنبهات و�أدوية �أخرى �إلى المكمالت الغذائية
وقد �أ�شارت بع�ض الدرا�سات �أن مكمال غذائيا على �أربعة يمكن
�أن ينتج عنه اختبار ايجابي .فهذه المواد المحظورة لم يتم
التن�صي�ص عليها �ضمن مركبات المك ّمل الغذائي في الغالف،
و بالتالي لي�س �أمام العداء �أو حتى �أع�ضاء الطاقم الطبي �أو
الفني �أية و�سيلة للعلم بوجودها.

و في الوقت الحا�ضر ،ال �شيء ي�ضمن نقاء �أي من المكمالت
الغذائية ،و الطريقة الوحيدة للت�أكد هي تجنب جميع المكمالت
وهو ما ال يقبل به جل العدائين فالعداء العاقل قبل �أن يقرر
تناول مكمل ما يجب �أن تكون لديه مبرراته الجدية مع الت�أكد
من عدم ايجابية تحاليل الك�شف عن المن�شطات.
ال يوجد �أي دليل على نجاعة البرو-الهورمونات مثل
االندرو�ستينيديون والنورندرو�ستينيديون لتح�سين الكتلة
الع�ضلية �أو القوة .هناك من ي�شجع العدائين على تناول
تلك البرو-الهورمونات المتوفرة في المغازات �أو على �شبكة
االنترنت ،و لكن قد يترتب عنها ت�أثيرات م�ضرة بال�صحة و
نتائج تحاليل الك�شف عن المن�شطات ايجابية.
ويروج للكثير من المكمالت الم�ستخرجة من النباتات
على �أنها ترفع من م�ستوى الت�ست�سترون و هذا ما يف�سر
مفعولها البنائي ومن بين هذه المكمالت نجد :التريبولو�س
التر�سترو�س،ال�شقيزين ،االندول كاربينول ،ال�ساوبامتو،
القمى اوريزامول ،ال�سميالك�س والموميو .و هذه الت�أكيدات
�أ�س�ست على تجارب مخبريه فح�سب و ال احد منها بين كيف
�سيكون الأمر لدى الكائنات الب�شرية .لذا ننبه جميع العدائين
من ا�ستعمال هذه المكمالت.
يجب على العدائين �أن يكونوا على معرفة بالمبد�أ القا�ضي
بتحملهم الم�س�ؤولية الكاملة ب�صفة �شخ�صية عن كل ما
ي�أكلونه وي�شربونه.
فالجهل لي�س عذرا مقبوال عندما تكون نتائج تحاليل
الك�شف عن المن�شطات ايجابية.
يجب التثبت في كل المكمالت مع �أخ�صائي في ال�صحة ،و �إذا
بقي �أي �شك قائم ،يتعين عدم تناولها.
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االحتيـــاجـــات الخـــا�صـــة بالعـــداء ال�شبـــاب
تعتبر ريا�ضة العاب القوى ريا�ضة �شعبية رائجة في �أو�ساط الأطفال و المراهقين في مختلف �أنحاء العالم ،موفرة بذلك فوائد
تنمية القدرة الهوائية و المهارات الحركية ،و روح المجموعة دون مخاطر ريا�ضة االحتكاك وبمقدور الفتيان و الفتيات ال�شروع في
الممار�سة و التناف�س منذ �سن مبكرة  ،حتى �إذا كان االهتمام من�صبا على اللعب و المرح و تطوير القدرات عو�ضا عن الت�ألق غير
�أن جل الأطفال يميلون �إلى قيا�س �أنف�سهم بغيرهم من الأطفال و يكون من الخط�أ قمع هذا الح�س فالذين يمتلكون مهارة معينة
يمكن لهم التدرج ب�صفة جدية نحو التدرب و المناف�سة� ،أما الآخرون فب�إمكانهم الموا�صلة لأ�سباب ترويحية �أو للمحافظة على
�صحتهم �أو لتنمية عالقاتهم االجتماعية.

الجوانب المرتبطة بالتدريب

ح�سب �سن العداء ال�شاب و ح�سب م�ستواه يمكن �أن يتراوح التمرين من الح�صة الأ�سبوعية للتربية البدنية في المدر�سة �إلى
الح�ص�ص المنظمة داخل نادي محلي وتنطلق �أهداف التمرين من المرح الب�سيط �إلى الت�أهيل البدني الخ�صو�صي الالزم
للم�شاركة في م�سابقات جدية .ويمكن دعوة العدائين ال�شبان الموهوبين للم�شاركة في تمارين مجموعة عمرية اكبر �أو مع مجموعة
كهول ف�ضال عن م�شاركتهم في تمارين مجموعتهم العمرية.
الجوانب المتعلقة بالمناف�سة

ال ي�شترط في العدائين �صغار ال�سن ترتيبات خا�صة خالل الأيام التي ت�سبق المناف�سة و خالل يوم المناف�سة .فالأهداف الرئي�سية
هي تجنب اال�ضطرابات المعدية والمعوية و م�شاكل تن�شف الج�سم من الماء في مناخات حارة .و ي�ستح�سن حينئذ تجنب الأطعمة
ال�صلبة في ال�ساعتين �أو الثالث �ساعات التي ت�سبق المناف�سة ،ذلك �أن تمازج الن�شاط والتوتر قد ي�سبب بع�ض اال�ضطرابات المعدية.
ويمكن للأطفال البقاء في الخارج تحت �أ�شعة ال�شم�س لمدة �ساعات خالل يوم ريا�ضي� .أما الكهول المرافقون فيجب عليهم
ا�ستخدام المواد الواقية من �أ�شعة ال�شم�س و التفطن �إلى كل ما قد يتعر�ض �إليه الأطفال من م�شاكل .يجب توفير الم�شروبات بكثرة
والأطفال مطالبون بتناول كميات قليلة منها على فترات منتظمة.
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دليل عملي للتغذية من �أجل ال�صحة والت�ألق في ريا�ضة العاب القوى
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الترفيــــع من توفــــر الطاقــــة

لمكمالت من هذا ال�صنف هي الكارنتين وبيروفات و الريبوز وكذلك البع�ض من الم�ستح�ضرات النباتية و �أغلب الظن �أن ال
واحدة من هذه المكمالت ت�ساهم في تح�سين الأداء ،فبالرغم من عمليات الدعاية والإ�شهار ،قليلة جدا هي الم�ؤيدات العلمية
الم�ؤكدة لهذا.
التغذيــــة و جهــــاز المناعــــة

معلوم �أن العدائين الذين يخ�ضعون �إلى ح�ص�ص تمارين �شاقة �أو الذين ي�سافرون و ي�شاركون با�ستمرار في الم�سابقات هم �أكثر
عر�ضة للأمرا�ض الب�سيطة و لاللتهابات و هي عموما ال تكت�سي خطورة و لكن يمكن �أن تت�سبب في االنقطاع عن التمرين �أو في
التخلف عن الم�شاركة في م�سابقات هامة� .إن التمرين ال�شاق يمكن �أن ي�ضعف جهاز المناعة ،كما �أن ارتفاع هورمونات التوتر
تقل�ص من قدرة العداء على مقاومة تلك االلتهابات.
تح�صن نظام
أنها
�
على
ؤكد
�
ت
وغيرها
الكلو�ستروم
و
واالكين�سي
الزنك
و
الجلوتمين
الكثير من المكمالت الغذائية المحتوية على
ّ
المناعة و لكن ال يوجد �أي دليل ي�ؤكد جدواها و الدليل المعروف �إلى حد اليوم هو �أن ا�ستهالكا مرتفعا لل�سكريات يخف�ض من
م�ستوى هورمونات التوتر مع فترات راحة منا�سبة.
المكمــــالت ل�صحــــة العظــــام و المفا�صــــل

التمرين المكثف يزيد من تهرئة العظام و المفا�صل و الجهاز الحركي
ب�صفة عامة و العديد من المكمالت تتقدم على �أنها ت�ؤثر �إيجابيا على
هذه الأن�سجة .فالعظام ال�سليمة في حاجة �إلى �إمداد من الكال�سيوم و
من الفيتامين «د» و يمكن لغذاء متوازن �أن يوفر الكال�سيوم في حين
�أن الفيتامين «د» يت�أتى من التعر�ض لفترات كافية لأ�شعة ال�شم�س
فالعدا�ؤون الذين يعانون من تدني ن�سبة الأمالح المعدنية في العظام
مطالبون بااللتزام بن�صائح المخت�صين في التغذية الريا�ضية و بعالج
يبا�شره طبيب الريا�ضة.
الجلوكوزمين والكندروئتين والميتيل�سلفونيلكيتان و غيرها من المواد
لها من القيمة ما يجعلها م�شكورة ل�صحة جيدة للمفا�صل .فالعالج
بوا�سطة الجلوكوزمين (� 2-6أ�شهر) قد يوفر م�س ّكنا ذاتيا لدى
الأ�شخا�ص الم�سنين ن�سبيا والذين يعانون من التهابات المفا�صل ،لكن
فائدته تلك تكون منعدمة بالن�سبة للريا�ضيين ال�سليمين.
المكمــــالت التــــي يمكــــن �أن يكــــون لها ت�أثيــــر ايجابــــي

يمكن لبع�ض المكمالت �أن تكون ذات فائدة فعال في تح�سين الأداء نذكر منها الكريياتين و الكافيين والعوامل الم�ضادة ومن
الممكن كذلك بع�ض المكمالت الأخرى.
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الكـــريياتيـــن :يمكن للمكمالت من الكريياتين �أن
تزيد من كمية الطاقة في �شكل كريياتين الفو�سفات المخزن
تح�سن الأداء في �سباقات ال�سرعة الوحيدة
في الع�ضالت و �أن ّ
�أو المتكررة كما يمكن �أن ت�ؤدي �إلى تح�سين الكتلة الع�ضلية،
علما و �أن ذلك يمكن �أن يكون مفيدا لبع�ض العدائين و م�ضرا
للبع�ض الآخر .و كما هو ال�ش�أن بالن�سبة لجميع المكمالت ،فان
تناول مقادير تفوق المقادير الق�صوى المرخ�ص فيها هو غير
مفيد و عادة ما نجد الكريياتين في اللحوم والأ�سماك لكن
المقادير المحددة في وثيقة البدائل ( 10-20جم يوميا لـ4-5
�أيام من الجهد ،و  2-3جم يوميا لل�صمود) هي �أكثر ح�ضورا
في الأغذية العادية .يبدو �أن المكمالت من الكريياتين غير
م�ضرة بال�صحة.
الكـــافييـــن :مقدار �صغير من الكافيين ( 1-3مج
كجم) يمكن �أن ي�ساعد على تح�سين الأداء خالل تمرين
مطول و يمكن �أن يكون مفيدا لتمارين تدوم اقل .و نجد مثل
هذه المقادير المعتدلة في كميات عادية من القهوة و في
الم�شروبات الم�ستح�ضرة من الكوال و في بع�ض المنتوجات
الغذائية العداءة الأخرى مثل المراهم( .)les gelsعلى �سبيل
المثال ،نجد  100مجم من الكافيين في فنجان �صغير من
القهوة الجاهزة� ،أو في  750مل من الم�شروب الم�ستح�ضر من
الكــوال و ال يبــدو مفيدا تنــاول مقادير �أكبــر مــن الكافييــن �إذ

يمكن �أن يترتب عنها نتائج �سلبية مثل الإثارة ال�شديدة �أو النوم
الم�ضطرب اثر الم�سابقة.
العنـــا�صـر الفعـــالة :خـ ــالل التم ــارين ال�شـ ــاقة
جـ ــدا ،تفرز الع�ضالت الحام�ض اللكتيكي و هذا الإفراز
ايجابي (من جهة يوفر الطاقة الالزمة لمجهودات �شاقة) و
م�ضر (من جهة �أخرى يت�سبب في �أالم و في ا�ضطراب الن�شاط
الع�ضلي) و كما هو الأمر بالن�سبة للفائ�ض من الحام�ض في
المعدة والذي يمكن �إبطال مفعوله بتناول ثاني الكربونات،
فان العنا�صر الفعالة التي تم تناولها قبل الم�سابقة يمكن �أن
تواجه الآثار ال�سلبية للحام�ض اللكتيكي .و ت�ستعمل المكمالت
من ثاني الكربونات ب�شكل وا�سع من طرف العدائين خالل
الم�سابقات التي ت�سبب الإرهاق خالل ب�ضع دقائق و هذا ما
يجعلهم عر�ضة لخطر اال�ضطرابات المعدية و المعوية ،لذا
يتعين عليهم اختبار هذه المكمالت خالل ح�ص�ص التمارين.
كذلك ال�سترات هو �أي�ضا مفيد و يمكن �أن يكون بديال لثاني
الكربونات و �أثبت البع�ض حديثا �أن المكمالت من  ßالأالنين
يمكن �أن ت�ساهم في تح�سين القدرة الفعالة للع�ضالت ،و
توجد بع�ض الدالئل على �أن هذه التركيبة يمكن �أن ت�ساهم في
تح�سين الأداء خالل �سباقات ال�سرعة �أجريت في المختبر لكن
القليل من الدرا�سات �ألمنجزة �إلى حد الآن لم تثبت �أن هذه
المكمالت ت�ضمن ال�سالمة على مدى طويل.

تم تطوير عدد من الأطعمة المغذية الخا�صة بالعداء لتوفير و �صفة خا�صة من الطاقة و من العنا�صر المغذية في �شكل
�سهل لال�ستهالك ويمكن لهذه الأطعمة �أن تكون ذات فائدة بدرجة كبيرة باعتبارها ت�سمح للعداء بتلبية احتياجاته
الغذائية الخ�صو�صية عندما تكون الأطعمة العادية نادرة �أو غير �صالحة لال�ستهالك خ�صو�صا قبل و خالل و اثر ح�صة
تمرين .ومن بين الأغذية المفيدة الخا�صة بالعدائين نذكر:
الم�شروبات الخا�صة بالعدائين (�شرب الماء و تناول هيدرات الكربون خالل وبعد الجهد)،
المراهم الخا�صة بالعدائين (وجبة �إ�ضافية من هيدرات الكربون خا�صة خالل الجهد)
الأطعمة ال�سائلة (هيدرات الكربون ،البروتينات ،الفيتامينات والأمالح المعدنية ،قبل الم�سابقة �أو �أثناء ا�سترجاع
الجهد �أو في �إطار تغذية غنية بالطاقة).
قوالب الطاقة (هيدرات الكربون ،البروتينات ،الفيتامينات و الأمالح المعدنية في �شكل غذاء �سائل قوي).
و بطبيعة الحال ،يتعين الأخذ بعين االعتبار كلفة هذه الأغذية العداءة قبل تناولها.
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مقترحـــات لمـــزيد �إثـــراء التنوع الغذائـــي و �إثـــراء الأطعمـــة
الغنيـــة بالعنا�صر المغذية


التفتح والإقبال علىالأطعمةالجديدة
ا�ستهالك �أق�صى ما يمكن من �أغذية المو�سم
ا�ستك�شاف جميع �أنواع الأغذية
خلط و تنويع الأطعمة خالل الغذاء
التفكير مليا قبل ا�ستبعاد غذاء �أو مجموعة �أغذية من نظام الأكل �إ�ضافةالغالل
لخ�ضراوات مع كل وجبة فالألوان ال�ساطعة للكثير من الخ�ض ــراوات و الغ ــالل
دليل على توفرها على كمية هامة من الفيتامينات و من م�ض ــادات الت�أك�س ــد،
هذا مع الحر�ص كل �إثراء الطبق ب�أغذية �ساطعة اللون لت�أمين �إ�ض ــافة كافيــة
من مجمل هذه المكونات الغذائية المفيدة لل�صحـ ــة من المحبذ الت�أكد من
�أن الأكل يتم على �شكل قو�س قزح يوميا باختي ــار �أغذية و غالل على النحو
التالي:
اللون الأبي�ض :قرنبيط ،موز ،ب�صل ،بطاطا�س
خ�س ،تفاح �أخ�ضر ،عنب
اللون الأخ�ضر :بروكلوّ ،
اللون الأزرق/البنف�سجي :الكرز ،عنب بنف�سجي ،زبيب
اللون البرتقالي/اال�صفر :جزر ،م�شم�ش ،خوخ ،برتقال ،كانتالو ،منجا
اللون الأحمر :طماطم ،بطيخ �صيفي ،كرز ،تفاح �أحمر ،فلفل �أحمر

حـــاالت خـــا�صـــة

الحديد� :إن حاالت النق�ص في الحديد هي الحاالت الأكثر
تعر�ضا في العالم .ويمكن ت�سجيل هذه الحاالت لدى العدائين
و هي من �ش�أنها �أن ت�ؤثر �سلبا على مردود التمارين و في ت�ألق
العداء عموما.يتعين على طبيب الريا�ضة و على المخت�ص
في التغذية الريا�ضية ت�شخي�ص �أ�سباب الإرهاق الغير المبرر
خا�صة لدى النباتيين .اللجوء الآلي �إلى المكمالت من الحديد
غير �سليم ،وكذلك الإكثار منها وعدم الكفاية منها غير �سليم.
كما �أن التطبب الذاتي بالمكمالت من الحديد غير كفيل
بال�ضرورة لمعالجة ال�سبب الحقيقي للإرهاق �أو لمعالجة �سبب
النق�ص من الحديد.
الكال�سيوم :الكال�سيوم �ضروري لعظام �سليمة ،و من �أهم
م�صادره الحليب و م�شتقاته بما فيها تلك التي تحتوي على
ن�سب ــة �ضئيل ــة من الم ــادة الد�سمـة .الأطعمة الغنية بال�صوجا

يمكن �أن تمثل تعوي�ضا مفيدا للريا�ضيين الذين يتعذر عليهم
تناول الحليب و م�شتقاته.
ثالث ح�ص�ص يومية هي �ضرورية للكهول ،و يت�أكد تناول هذه
الح�ص�ص اليومية �أكثر الرتباطها بالنمو خالل مرحلة الطفولة
و المراهقة و خالل فترة الحمل و فترة الر�ضاعة.
و كما هو ال�ش�أن بالن�سبة للحديد ،يو�صى للن�ساء بتناول
الكال�سيوم �أكثر من الرجال ،رغم �أنهن ي�أكلن عادة اقل من
الرجال ،و هذا يعني �أن العداءات مطالبات بان يكن حذرات
�أكثر في اختياراتهن الغذائية.
انظـ ـ ــر الفق ـ ــرة المتعلقـ ـ ــة بالعـ ـ ــداءة بالن�سبـ ـ ــة لـ ـ ــبع�ض
المقترحـ ـ ــات فـ ـ ــي خ�ص ــو�ص �أغذي ــة توف ــر م�ص ــدرا جي ــدا
للحديـ ــد و الكال�سيـ ــوم.
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المكمــــالت
تناول المكمالت الغذائية ظاهرة منت�شرة في الو�سط الريا�ضي ،و لكن ال يجب على العداءين توقع منافع من جل هذه المكمالت.
العدا�ؤون يبحثون في هذه المكمالت الغذائية عن الكثير من الفوائد منها:
تطوير القدرة على التكيف مع التمارين
الرفع من الإمدادات من الطاقة
ال�سماح بح�ص�ص تمارين مكثفة وت�صاعدية �أكثر بالت�شجيع على ا�سترجاع الجهد بين ح�ص�ص التمرين
البقاء في �صحة جيدة و الحد من االنقطاع عن التمارين المترتب عن الإرهاق الم�ستمر �أو المر�ض �أو الإ�صابة
تح�سين الأداء في الم�سابقة.
القليل من هذه المواد التي يتناولها العدا�ؤون كانت مو�ضوع بحوث علمية جدية ،ات�ضح �أن عددا منها يمكن �أن يكون خطيرا .فجميع
العدائين مطالبون بالأخذ بعين االعتبار ب�صفة جدية مخاطر و منافع المكمالت الفردية قبل تجربتها.
يمكن للمكمل الغذائي �أن يكون مفيدا كحل على مدى ق�صير في حال وجود نق�ص فادح في فيتامين �أو في ملح معدني رئي�سي �أو
في حال تعذر الرفع من الإمداد انطالقا من الأغذية ،غير �أن تناول المكمالت ال يعو�ض اختيارات غذائية فقيرة �أو �أطعمة غير
منا�سبة ويجهل الكثير من العدائين انه يتعين عليهم توخي الحذر عند تناول المكمالت  ،وعند تناولها بمقادير غير �ضرورية
ب�إمكانها �أن تكون م�ضرة.
م�سحوق البروتينات و المكمالت

المكمالت من البروتينات ،و القوالب ذات الن�سبة العالية من البروتينات والم�ستح�ضرات من الحوام�ض الأمينية هي من بين
المواد الغذائية الريا�ضية الأكثر مبيعا .و رغم �أن تناول مقادير منا�سبة من البروتينات هو �أ�سا�سي للنمو و لتقوية الع�ضالت ،فان
تحقيق هذا يمكن �أن يتم ب�سهولة بتناول �أغذية عادية ،لذا فانه نادرا ما ين�صح بتناول مكمالت البروتينات.
�أن المكمالت التي تجمع بين البروتينات و هيدرات الكربون يمكن �أن تلعب دورا على م�ستوى ا�سترجاع الجهد بعد التمرين .و لكن
البروتينات الكاملة الموجودة في الأغذية لها فوائد مقارنة مع الحوام�ض الأمينية المنفردة.
النمو الع�ضلي
الحد من الن�سيج �ألدهني و ّ

تمت الدعاية و الترويج للكثير من المكمالت على �أ�سا�س �أنها تمكن من الحد من الدهون بالج�سم و تمنح ع�ضالت �أكثر نموا وقوة
�سواء تعلق الأمر بالعدائين �أو بغير العدائين.
و الحقيقة �أن جل هذه المنتوجات التي من �ش�أنها �أن تنتج هذه الت�أثيرات
تحتوي �أما على عنا�صر مدرجة على قائمة المواد المحظورة و تت�سبب في
نتيجة ايجابية في اختبارات الك�شف عن المن�شطات �أو �إنها م�صدر لمخاطر
جدية على ال�صحة (�أو االثنان معا).
و من �ضمن هذه المركبات التي من المفتر�ض �أن تن�شط النمو الع�ضلي
نجد الكروم و البور والهيدرومتيلبوتيرات و الكلو�ستروم و غيرها و على حد
المعلومات العلمية الحالية ،فال �أحد من هذه المواد يقدم فائدة جوهرية
للريا�ضي.
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كيف تقا�س ن�سبة التعرق:

يقوم العداء بوزن نف�سه (بح�ساب الكجم) قبل و بعد �ساعة على الأقل من التمرين المنجز في نف�س �شروط الم�سابقة �أو
تمرين �شاق .و يجب �أن تتم عمليات الوزن بمالب�س داخلية و بقدمين حافيتين ،و ذلك في اقرب وقت ممكن اثر التمرين
و بعد �أن يتم تجفيف الج�سم والتبول.
يقوم العدا�ؤون بت�سجيل كمية ال�سوائل التي تم تناولها خالل التمرين (بح�ساب اللتر)
طريقة الح�ساب:
الإفرازات من العرق (بح�ساب اللتر) = وزن الج�سم قبل التمرين (كجم) – وزن الج�سم بعد التمرين (كجم) +
ال�سوائل الم�ستهلكة �أثناء التمرين (ل)
للتحويل �إلى ن�سبة تعرق في ال�ساعة ،تق�سم مدة التمرين �إلى دقائق و ت�ضرب في 60
مالحظة 2،2 :رطل يعادالن  1.0كجم وي�ساوي  1.0ل �أو  1000مل �أو كذلك � 34أون�صة من الماء

ا�سترجاع ال�سوائل بالج�سم بعد التمرين

يدخل ا�سترجاع الجهد بعد التمرين في �أطار اال�ستعداد
للتمرين الموالي و يندرج تعوي�ض �إفرازات العرق في
هذا ال�سياق .فالماء و الأمالح المعدنية المبددة مع
العرق يجب تعوي�ضها.
العمل على تناول ما بين � 1،2إلى  1،5ل من ال�سوائل
لكل كجم نق�ص من الوزن ب�سبب الم�سابقة �أو
التمرين.
يجب �أن تحتوي الم�شروبات على ال�صوديوم (الملح
المعدني الرئي�سي في �إفرازات العرق) في حال
عدم تناول �أي غذاء في ذلك الحين� .أما
الم�شروبات المنع�شة التي تحتوي على االلكتروليت
فهي مفيدة ،و لكن يمكن كذلك للكثير من الأغذية
�أن توفر لنا الأمالح التي نحتاج �إليها ،و يجوز
�إ�ضافة القليل من الملح للأطعمة متى كانت
�إفرازات العرق مرتفعة� ،أما �أقرا�ص الملح فيو�صى
با�ستعمالها بحذر.
و كما هو ال�ش�أن بالن�سبة للأحذية الجديدة،
فالمطلوب من العدائين عدم اعتماد �أنظمة تموء
جديدة �أو �إ�ضافات حريرية خالل م�سابقة هامة
فمن الأف�ضل لهم اختبار هذا خالل ح�ص�ص
التمرين ثم بمنا�سبة م�سابقة دون �أهمية للت�أكد
مما هو �أف�ضل و منا�سب �أكثر لهم.
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الفيتامينـــات ،الأمـــالح المعدنيـــة و م�ضـــادات الت�أكـــ�سد عنـــد التمـــرن
و للحفـــاظ علـــى �سالمـــة الج�ســـم:
ت�ؤدي الح�ص�ص المكثفة من التمرين المطول و ال�شاق و خا�صة
الهوائية �إلى �إرهاق الج�سم .لذا فان الإمدادات المنا�سبة
من الطاقة و الحريرات و الحديد و النحا�س و ال�سيلينيوم و
المانيزيم و المنغناز و ال�صوديوم و الزنك و الفيتامنات «�أ»
و«ج» و «خ» و«بـ »6و«بـ »12هي بدرجة كبيرة من الأهمية لل�صحة
و للت�ألق .ويجب �أن تت�أتى هذه العنا�صر المغ ّذية من �أطعمة
متنوعة �أ�سا�سها �أغذية غن ّية مثل الخ�ضروات و الغالل و الفول
و الحبوب واللحوم الحمراء الخالية من الدهون و الأ�سماك
و الحليب و م�شتقاته والزيوت الخفيفة .و ت�شير الدرا�سات
الغذائية �أن جل العدائين بمقدورهم ،من خالل تناول �أطعمة
عادية� ،أن يح�صلوا على المقادير المطلوبة من الفيتامينات و
من الأمالح المعدنية .من بين الذين يتعر�ضون �إلى مخاطر
النق�ص من �إ�ضافات العنا�صر المغذية:
العدا�ؤون الذين يحدون من �إمدادات الطاقة خالل فترات
طويلـة لتحقيق هدفهم في تخفي�ض الوزن
الع ــداءون الذين يتناول ــون �أطعم ــة ثابتة قليل ــة التن ــوع
وي�ستهلكون بالأ�سا�س �أطعمة متدنية القيمة الغذائية.

لذا فان �أف�ضل طريقة لت�صحيح هذا الو�ضع هو البحث عن
ن�صائح لدى خبراء في التغذية الريا�ضية .و في حالة عدم
توفير الإ�ضافات الغذائية كما يجب ،مثل حالة العداء الم�سافر
�إل ــى بلد ذي م�صــادر غذائية محدودة �أو حالة ال�شخ�ص الذي
ي�شكو من نق�ص في الفيتامين �أو في ملح معدني معين ،يو�صى
حينئذ بتناول المكمالت .و ب�صفة عامة فان المكمالت متعددة
الفيتامينات والأمالح المعدنية هي �أف�ضل حل لمعالجة حاالت
النق�ص الغذائي رغم �أن المكمالت المغ ّذية الم�ستهدفة هي
حتما �ضرورية لت�صحيح نق�ص مت�أكد (مثل نق�ص الحديد).
م�ضادات الت�أك�سد

تعتبر م�ضادات الت�أك�سد هامة لحماية �أن�سجة الج�سم في
مواجهة ال�ضغوطات والتوترات المترتبة عن التمارين المكثفة
و ال �شيء يثبت �إلى حد الآن �أن التدريب المكثف يرفع من
الحاجيات من م�ضادات الت�أك�سد نظرا الن الج�سم يطور ب�صفة
طبيعية حماية ناجعة باعتماد نظام غذائي متوازن .فالزيادة
من م�ضادات الت�أك�سد ي�ستح�سن تجنبها الن ال �شيء يثبت
مزاياها في حين يمكن القول �أن زيادة مبالغ فيها من م�ضادات
الت�أك�سد ت�ؤثر �سلبا في نظام الحماية الطبيعية للج�سم.
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ا�ستراتيجيـــات اختيـــار الأغذيـــة و الم�شروبات الغنيـــة بهيدرات الكربــون ال�سترجـــاع الجليكوجين:

تـــوازن ال�سوائـــل بالج�ســـم:

عندما يكون الفا�صل بين ح�ص�ص التمارين اقل من � 8ساعات (ك�إجراء ح�صتي تمرين في اليوم مثال) يتعين ال�شروع
في تناول هيدرات الكربون في �أ�سرع وقت ممكن اثر نهاية ح�صة التمرين الأولي وذلك لتثمين فترة ا�سترجاع الجهد
ب�صفة مجدية .و يمكن لت�شكيلة من الأكالت الخفيفة ،يتم تناولها خالل الفترة الأولى ال�سترجاع الجهد� ،أن ت�سمح بتلبية
االحتياجات من هيدرات الكربون� .إن �أ�شكال هيدرات الكربون ال�سائلة �أو ال�صلبة ،جميعها مالئم ال�سترجاع الجهد
ولكن اختيار �أحداها يكون عمليا �أكثر ح�سب �شهية �أو راحة �أو اختيارات العداء ال�شخ�صية.
خالل فترات �أطول ال�سترجاع الجهد (� 24ساعة) فان نوع الأكالت الغنية بهيدرات الكربون و الوجبات الخفيفة وتوقيت
تناولها ال يطرح �إ�شكاال ،ويمكن تنظيم هذا وفق ما هو عملي و منا�سب لكل عداء .وح�سب كمية هيدرات الكربون الواجب
تناولها يتعين توزيع ا�ستهالك الأغذية الغنية ذات من�سب �سكري مرتفع على مدار اليوم.
و من المهم جدا اختيار �أغذية غنية بهيدرات الكربون و�إ�ضافة �أغذية �أخرى للأكالت الخفيفة و المخ�ص�صة ال�سترجاع
الجهد لتامين الإمداد الجيد من البروتينات و من العنا�صر المغذية الأخرى .فهذه العنا�صر المغذية يمكن �أن تقدم الإ�ضافة
	�إلى الأ�ساليب الأخرى ال�سترجاع الجهد ففي مثال البروتينات يمكن لهذه العنا�صر �أن تن�شط اال�سترجاع الإ�ضافي من
الجليكوجين عندما يكون تناول هيدرات الكرتون دون الم�ستويات المطلوبة �أو عندما يتعذر توفير الأكالت الخفيفة با�ستمرار.
الإ�ضافة المنا�سبة من الطاقة �أ�سا�سية للإ�صالح الأمثل للجليكوجين والحد من الإ�ضافات الغذائية عند بع�ض العداءين و
خا�صة الإناث منهم يجعل من ال�صعب تغطية الحاجيات من هيدرات الكربون و توفير المخزون ال�ضروري من الجليكوجين.

تمثل �إ�ستراتيجية التموء( )hydratationالجيد ركنا �أ�سا�سيا في �إعداد العداء للم�سابقة .فالم�شروبات التجارية الريا�ضية تم
تطويرها على قواعد علمية ثابتة ،و يمكن للريا�ضيين تثمين هذه القواعد العلمية من اجل رفاههم و مزيد ت�ألقهم من خالل
التحكم في الجوانب التطبيقية لما يجب ا�ستهالكه خالل الم�سابقة .كما يجب عليهم الأخذ بعين االعتبار توقيت ا�ستهالك هذه
الأغذية و الكميات الالزمة لبلوغ ذروة الت�ألق .كما من المفرو�ض �أن يتم و�ضع برامج تدريب و ا�ستراتيجيات الم�سابقة على قيا�س
كل ريا�ضي وفقا لحاجياته الفردية و لميوالته ،من المفرو�ض كذلك �أن يتم و�ضع االختيارات الخا�صة بالتغذية و بال�شراب قبل و
خالل التمرين على قيا�س كل ريا�ضي .و العدا�ؤون و الممرنون والم�ؤطرون مطالبون بتعديل هذه التو�صيات على الوجه الأف�ضل
ليجعلوا منها و �صفتهم الرابحة و بتعديل هذه الو�صفة عند التعر�ض للمناخات الحارة �أو الباردة.

�أمثلة لأطعمة غنية بهيدرات الكربون و بتركيبات غذائية:

فطور �صباح يعتمد على الحبوب مع الحليب
زبادي بطعم الغالل
زبادي بقطع الغالل �أو مكمل غذاء �سائل
�ساندويت�ش باللحم و ال�سالطة
�أرز �أو معكرونة نودلز

متى وكم يجب �أن ن�شرب ؟

محاولة قيا�س �إفرازات العرق خالل التمرين ل�ضبط
القدر الكافي من ال�شراب الذي يتعين تناوله .فلي�س
من ال�ضروري تناول الم�شروبات ق�صد تجنب
انخفا�ض وزن الج�سم ،غير �أن تن�شف الج�سم من
الماء ال يجب �أن يتجاوز فقدان ما يعادل  % 2من وزن
الج�سم (�أي 1.0كجم ل�شخ�ص يزن  50كجم1،5 ،
كجم ل�شخ�ص يزن  75كجم 2.0 ،كجم ل�شخ�ص يزن
 100كجم)
والن ت�أثيرات تن�شف الج�سم من الماء تزداد خطورة
في المناخات الحارة ،فان الريا�ضيين مطالبون
بتغيير عادات تناول ال�شراب بما ي�سمح بالحد من
النق�ص المائي الجملي.

و قد يعني هذا تناول الم�شروبات خالل الم�سابقات
الطويلة في الم�سافات و في الزمن مثل �سباقات
العدو الطويلة �أو �سباق الم�شي كما يمكن �أن يهم
كذلك تناول الم�شروبات بين محاوالت القفز �أو
الرمي �أو بين الم�سابقات التمهيدية عندما يتعلق
الأمر ب�أكثر من مناف�سة في اليوم.
يجب تجنب تناول الم�شروبات بن�سق يفوق �إفرازات
العرق تفاديا لزيادة في الوزن �أثناء الم�سابقة.
يجب الحد من تن�شف الج�سم من المياه خالل
التمرين �أو الم�سابقة وذلك بتناول الماء �أو م�شروب
منع�ش.

متى نحتاج �أكثر �إلى الماء؟

�إن توفير بدائل طاقة �إ�ضافية �إلى الع�ضلة �أو �إلى المخ يمكن �أن
يكون ايجابيا بالن�سبة لجميع الم�سابقات خالل �أكثر من �ساعة
و خالف ذلك ي�ؤدي �إلى الإرهاق� .إن كمية هيدرات الكربون
التي يحتوي عليها ال�شراب المتناول و المالئمة عموما للأداء
تتراوح تقريبا بين  20و 60جم في ال�ساعة.
وي�سمح تناول الم�شروبات المنع�شة و المحتوية على كمية
هيدرات الكربون بين  8-4( % 8-4جم 100/مل) بالتوازي
لتلبية الحاجيات من ال�سكريات و من الماء بالن�سبة لجل
الم�سابقات.
�إن تناول م�شروب يحتوي على هيدرات الكربون يمكن
	�أن ي�ساعد على �أداء �أف�ضل في �سباقات الم�سافات
الطويلة و الم�شي.
تن ــاول م�شــروب (�أو غــذاء خفيف) يحتــوي علــى
هيدرات الكربون يمكن �أن ي�ساعد العداء على
المحافظة على قدراته و �إمكانياته في التحكم في
م�سار الم�سابقات المطولة قدراته و �إمكانياته في

التحكــم فــي م�ســار الم�سابقات المطولــة حيث يكــون
العدا�ؤون عر�ضة للإرهاق و حيث تكون �آخر رمية �أو �آخر
قفزة هي الحا�سمة.
اغلــب الظــن ،يجــب �أن تحتــوي الم�شروبــات المتنــاولة
خالل الم�سابقات التي تدوم �أكثر من �ساعة �أو �ساعتين
على ال�صوديوم ،و نف�س ال�شيء يهم العدائين الذين
ي�شاركون في م�سابقة ت�سبب في فقدان ال�صوديوم (�أي
	�أكثر من  4-3جم من ال�صوديوم)
يتواجد الكافيين في الكثير من الم�شروبات والأغذية
العادية .و ي�ساهم الكافيين في تح�سين القدرات البدنية
والذهنية .ويمكن الح�صول على هذه الفائدة بتناول
كميات �ضعيفة ن�سبيا من الكافيين كما هو متداول بين
	�أ�شخا�ص من ثقافات مختلفة (حوالي 1،5مجم  1/كجم
من وزن الج�سم مثلما هو موجود في فنجان �صغير من
القهوة المعدة �أو  750-500مل من م�شروب م�ستح�ضر
من الكوال).
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لقد انكبت درا�سات حديثة على تقديم الإجابة الدقيقة حول ح�ص�ص التمرين الخا�صة بالمداومة وبالتحمل .فتح�سين التوازن
�ألبروتيني هو هدف م�ستحب خالل فترة ا�سترجاع الجهد – تعوي�ض الخ�سارة المتزايدة من البروتين المترتبة عن التدرب،
تن�شيط ن ّمو الع�ضالت� ،إعادة توزيع البروتينات و مالءمته مع جهد التدرب .و قد ا�ستنتجت هذه الدرا�سات �أن تناول كمية
قليلة من البروتينات ذات جودة و معها بالتوازي هيدرات الكربون تح�سن من ا�ستخال�ص و�إفراز البروتينات في الج�سم خالل
فترة ا�سترجاع الجهد .و الأكيد �أن اال�ستجابة تتح�سن عندما يتم توفير هذه العنا�صر المغ ّذية مبا�شرة اثر التمرين �أو في بع�ض
الحاالت قبل ح�صة التمرين عندما يتعلق الأمر بتمارين المداومة� .إن البت بدقة في التو�صيات الخا�صة بتناول الكمية الالزمة
و بتحديد نوعية و توقيت تناول العنا�صر المغ ّذية و ت�أكيد �إن هذه اال�ستراتيجيات الغذائية ت�ؤدي �إلى تحقيق �أهداف التدريب ي�ستوجب
�إجراء درا�سة معمقة.
في �إطار هذه المعلومات يبدو معقوال التركيز على التوازن التام للنظام الغذائي و توقيت تناول البروتينات و ال�سكريات في
عالقة بالتدرب عو�ض التركيز على تناول مرتفع للبروتينات في حد ذاته.
�إن المواد المغذية الخا�صة بالريا�ضة مثل قوالب الطاقة والمكمالت ال�سائلة من الطاقة تمثل طريقة متما�سكة و مالئمة
	ال�ستهالك هيدرات الكربون و البروتين عندما تكون الأغذية العادية غير متوفرة
	�أو غير متوفرة بالقدر الكافي �أو غير �صالحة لال�ستهالك .غير انه يتعين الأخذ بعين
االعتبار الكلفة الإ�ضافية لهذه الأغذية الخا�صة واحتوائها على ت�شكيلة محدودة
من العنا�صر المغذية .علما و �أن القليل فقط من التف�سيرات تبرر تناول
مكمالت البروتينات �أو م�سحوق الحوام�ض الأمينية العالية
الكلفة ،فالأقرب للواقع �أن الأغذية الم�ستهلكة
ب�صفة عادية تعادلها نجاعة.

الأغذية الغنية بالبروتينات-
نح�صل على  10جم من البروتينات في �إحدى الأغذية التالية:

بي�ضتان �صغيرتان
 300مل من حليب البقرة
 20جم من م�سحوق الحليب
 30جم من الجبن
 200جم من الزبادي
 30-35جم من اللحم ،من ال�سمك
�أو من الدجاج
� 4شرائح من الخبز
 90جم من الحبوب مع فطور ال�صباح

فنجانين من العجين الغذائي المغ ّلى في الماء
�أو  3فناجين من الأرز
 400مل من حليب ال�صوجا
 60جم من الجوز �أو من حبات العد�س
 120جم من التو فو �أو لحم ال�صوجا
 150جم من الخ�ضروات الطازجة
 200جم من الفا�صوليا الطازجة
 150مل من الزبادي بالغالل �أو مك ّمل
طعام �سائل
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هيـــدرات الكـــربون للتمـــرين
توفر هيدرات الكربون ن�سبة هامة  ،ولو لفترة ق�صيرة ،من الحريرات الالزمة للتمرين التي يتعين تجديدها يوميا مع كمية
من هيدرات الكربون في الغذاء .فما يتناوله العدا�ؤون من �أكل و من �شراب يجب �أن يوفر القدر الكافي من هيدرات الكربون
وذلك لتزويد ما يحتاجه الج�سم من حريرات يتطلبها برنامج التمرين ولتعوي�ض ال�سكريات المخزونة في الع�ضلة بطريقة
جيدة بين ح�ص�ص التمارين كما يمكن تجديد احتياجات م�ستهدفة ح�سب قامة العداء و متطلبات برنامج التمرين الخا�ص به
(انظر الجدول التالي).
االحتياجات الم�ستهدفة من هيدرات الكربون

اال�سترجاع الفوري للجهد اثر تمرين �شاق ا�ستنفذ كل الحريرات (من  0الى � 4ساعات) :تقريبا 1جم للكجم الواحد من وزن
الج�سم كل �ساعة مع تناولها في فترات متقاربة.
اال�سترجاع اليومي للجهد اثر فترة معتدلة من التمرين الخفيف 7-5 :جم للكلغ الواحد من وزن الج�سم يوميا.
ا�سترجاع الجهد اثر تمرين تحمل ذي ن�سق معتدل فمرتفع �أو خزن الجليكوجين ا�ستعدادا ل�سباق طويل10-7 :جم للكجم
الواحد من وزن الج�سم يوميا.
مالحظات خا�صة بالتعليمات المتعلقة بهيدرات الكربون:
يتعين م�ستقبال عدم �إ�سداء التو�صيات المتعلقة بهيدرات الكربون في �شكل ن�سبة من الإمدادات الجملية بالطاقة مثل 50%

من الطاقة الم�ستهلكة .فمثل هذه التو�صيات لي�ست عملية ذلك �أن جل العدائين والممرنين ال يح�سنون اختيار م�أكوالتهم على
	�أ�سا�س تلك التو�صيات كما �أن هذه التو�صيات غير مالئمة بال�شكل الذي ي�سمح
بالت�أكد �أن العداء قد لبى فعال حاجياته الفردية من الحريرات فعلى
�سبيل المثال  % 50من التغذية ذات الحريرات المرتفعة توفر
من هيدرات الكربون �أكثر من  % 50من التغذية ذات الحريرات
المنخف�ضة.
تن�صح التو�صيات الجديدة بتناول كميات يومية من هيدرات
الكربون بح�ساب الجرام،على مقيا�س تنازلي يتغير
ح�سب قامة العداء وح�سب كلفة برنامج التمرين
	�أو الم�سابقة من الحريرات � .أما االحتياجات
الحقيقية فهي خا�صة بكل ريا�ضي و يتعين
هنا الأخذ بعين االعتبار االحتياجات الجملية
من الطاقة و الأهداف الخ�صو�صية
للتمرين .فمن المفيد الرجوع
	�إلى �أداء العداء خالل التمرين
	�أو خالل الم�سابقة لتبين ما
	�إذا عانى من نق�ص في الحريرات
و بالتالي �إجراء تعديل دقيق
على تناول هيدرات الكربون.

9

9/06/08 17:57:29

IAAF-arabe.indd 28-29

التغ ـ ـ ــذي ـ ـ ــة
المطبقة على ريا�ضة �ألعاب القوى

عربـ ـ ـ ــي

الج ـ ـ ـ ــزء الأول  Iمبـ ـ ـ ـ ـ ــادئ عامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

دليل عملي للتغذية من �أجل ال�صحة والت�ألق في ريا�ضة العاب القوى

الأه ـ ــداف و الإ�ستـ ــراتجيـ ــة الغذائيـ ــة

في بع�ض الأحيان ،قد تكون ثمة حاجة للت�صرف في الإ�ضافات من الحريرات لتحقيق غايات خ�صو�صية ،مثل تقوية الكتلة الع�ضلية
�أو التخفي�ض من الكتلة الدهنية في الج�سم .و ي�ستوجب تحقيق مثل هذه الأهداف الخ�صو�صية توخي الكثير من الحذر .فلي�س
مجديا تقوية الكتلة الع�ضلية للعداء القافز الذي ي�سعى للرفع من قوته و من قدرته على الجري �سريعا �إذا كان الوزن المكت�سب
�شحما عو�ضا عن ع�ضالت ،وبالتالي فان الأكل ال يمثل بال�ضرورة الحل المنا�سب له .و في نف�س ال�صورة ،فان التنقي�ص من
الكتلة الدهنية قد يكون �ضروريا لبع�ض العدائين في مراحل معينة من م�سيرتهم ،و لكن �إذا ح�صل هذا بطريقة غير �صحيحة،
فان ال�سلبيات المترتبة �ستكون �أكثر من االيجابيات الم�أمولة .عندما يكون من ال�ضروري التخفي�ض من الكتلة الدهنية ،يجب
التح�صن �ضد
�أن يتم ذلك ب�صفة تدريجية و دون الم�س من قدرة العداء على تناول مالئم لل�سوائل .هذا و يمكن للعدائين
ّ
ا�ضطرابات و م�شاكل �صحية حقيقية باالنتباه لتجنب الزيادة في الوزن خا�صة في فترات الفراغ و تقل�ص الن�شاط و خالل فترة
العالج من �إ�صابة� .إن الت�صرف الحذر في التغذية و في م�ستويات الن�شاط خا�صة خالل فترة الفراغ و خالل الفترة الأولى من
مو�سم الم�سابقات من �شانه �أن ي�ساعد العداء على بلوغ الوزن المالئم له و على بلوغ الم�ستوى الأمثل من البدانة الج�سمانية مع اقل
ت�أثير ممكن على �صحته و �إمكانياته.
ّ
الطاقة المتوفرة = كامل الطاقة التي يوفرها تناول الطعام  -الطاقة الم�ستهلكة خالل ن�شاط يومي/تمرين

و قد �أكدت بحوث حديثة ال�ضعف المهم لوظيفة التمثيل الغذائي و الهرموني في حال انخفا�ض الطاقة المتوفرة �إلى دون ا�ستهالك
يومي من � 30سعر حراري (125كجول) لكل كجم الواحد من الكتلة الخالية من الدهون ،و هذا الخلل من �شانه �أن ي�ؤثر �سلبيا
على الأداء و على النمو و على ال�صحة عموما� .إن التوفر ال�ضعيف للطاقة عند الإناث يعك�سه ا�ضطراب الوظيفة الإنجابية والدورة
الحي�ضية� ،أما العدا�ؤون الذكور فيبقون عر�ضة لم�شاكل و �صعوبات �صحية �أخرى.
مثال لتوفر منخف�ض للطاقة:

�أنثى تزن  50كجم مع  % 20كتلة دهنية =  40كجم لكتلة خالية من الدهون
كمية الطاقة اليومية هي � 1500سعر حراري ( 6300كيلو جول)
كلفة التدريب اليومي (�ساعة/يوم) = � 600سعر حراري ( 2520كيلو جول)
توفر الطاقة = � 900 = 600 – 1500سعر حراري ( 3780كيلو جول)
توفر الطاقة = � 900/40أو � 22,5سعر حراري لكل كجم كتلة خالية من الدهون
( 95كيلو جول لكل كجم لكتلة خالية من الدهون)
�إن العدائين الذين هم في حاجة �إلى ن�صائح للتخفي�ض من وزنهم �أو من كتلهم الدهنية مطالبون بالرجوع �إلى �أخ�صائي التغذية
المعتمد في الريا�ضة .و لتجنب �إ�صابات عظمية غير قابلة للعالج ،و في حال انقطاع غير عادي للوظيفة الحي�ضية تعر�ض العداءة
دون ت�أخير للفح�ص على يدي طبيب مخت�ص.
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االحتيـــاجـــات من البـــروتينـــات خـــالل التمـــاريـــن
تعتبر البروتينات على مر الع�صور وبالن�سبة لجميع االخت�صا�صات عن�صرا مغ ّذيا رئي�سيا لت�ألق العداء .و قد نقل �أن االولمبيين
القدامى كانوا يتناولون ا�ستثنائيا كميات كبيرة من اللحوم ،وتتوفر �أمام عدائي اليوم ت�شكيلة وا�سعة من البروتينات و من مكمالت
الحام�ض الأميني لزيادة كمية البروتينات لديهم.
تلعب البروتينات دورا مهما في ا�ستجابة العداء لمتطلبات التمرين ،و تكون الأحما�ض الأمينية التي تفرزها البروتينات العنا�صر
الأ�سا�سية في بناء �أن�سجة جديدة بما فيها الأن�سجة الع�ضلية و في �إ�صالح الأن�سجة المتلفة كما تك ّون كذلك العنا�صر الأ�سا�سية و
الأنزيمات التي تعدّل التمثيل الغذائي و بقية وظائف الج�سم كما �أن البروتينات توفر للع�ضلة في و�ضع الن�شاط م�صدرا محدودا
للطاقة.
ر�أى بع�ض العلماء �إنه بالن�سبة للريا�ضيين الذين يتابعون تمارين لتطوير قدراتهم الخا�صة بالمداومة والتحمل في ح�ص�ص تدريب
�شاقة تزداد ن�سبة احتياجهم اليومي للبروتينات �إلى حد �أق�صى يتراوح بين  1،2و  1،7جم لكل كجم من وزن الج�سم ،مقارنة
بالكمية المو�صى بها بالن�سبة ل�شخ�ص قليل الحركة و هي  0،8جم لكل كجم من وزن الج�سم .و مع ذلك فان التف�سيرات العلمية
لزيادة في الحاجيات من البروتينات تبقى غير وا�ضحة وغير متفق عليها .و يعود جزء من هذا الخلط �إلى ال�صعوبات المترتبة عن
التقنيات العلمية الم�ستعملة لقيا�س الحاجيات من البروتينات.
�إن الجدل حول احتياجات العدائين الدقيقة من البروتينات هو بدرجة كبيرة غير مجد .فالدرا�سات الغذائية �أثبتت �أن
جل العدائين ي�ستهلكون �أغذية تحتوي من البروتينات م�ستوى يفوق الحد الأق�صى المن�صوح به حتى دون تناول مكمالت
البروتين .و بالتالي ،فان جل العدائين هم في غنى عن كل ما من �ش�أنه �أن ي�شجعهم �أو يع ّودهم على زيادة ما يفوق حاجتهم
من البروتينات .غير �أن هذه الدرا�سات تهم العدائين الذين يتبعون عادات غذائية غربية ،لذا فالمطلوب القيام بدرا�سات
علمية في خ�صو�ص العدائين الذين يتبعون
�أنماطا غذائية �أخرى.
�إذن �أكثر العدائين تعر�ضا لمخاطر عدم
تلبية االحتياجات من البروتينات ،هو
العداء الذي يحد ب�شكل مبالغ فيه
من حاجته من الحريرات �أو من
تنوع م�أكوالته .فالإمدادات
المنا�سبة من الطاقة هي
هامة للحفاظ على توازن
التحول الغذائي للبروتينات
�أو على الإبتناء البروتيني .
رغم �أن بع�ض العدائين ا لذ ين
يتمرنون على تقوية الع�ضالت �أو على
ريا�ضة كمال الأج�سام ي�ستهلكون ما يفوق
على  3-2جم من البروتينات بح�ساب الكجم
من وزن الج�سم ،فال �شيء ي�ؤكد �أن الكمية
العالية المتناولة يوميا من البروتينات
تح�سن من ا�ستجابة العداء للتدريب �أو
ترفع من مخزون كتلته الع�ضلية �أو من
قوته .فمثل هذه الأنظمة الغذائية لي�ست
بال�ضرورة م�ضرة و لكنها مكلفة و قد ال
ت�ساعد على تحقيق بقية الأهداف
الغذائية مثل توفيرالحريرات
الالزمةلتح�سينمردودالتدريب
والأداء.
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المطبقة على ريا�ضة �ألعاب القوى

الجزء الأول

ال ـف ـهــر�س

مبادئ عامة :الأهداف الغذائية و الإ�ستراتجية
الغذائية
توازن الطاقة ،الكتلة الج�سمانية و التركيبة الج�سمانية
االحتياجات من البروتينات للتمرين
هيدرات الكربون للتمرين
توازن ال�سوائل بالج�سم
الفيتامينات ،الأمالح المعدنية ،م�ضادات الت�أك�سد للتمرين و لل�صحة
المكمالت
االحتياجات الخا�صة بالعداء ال�شاب
االحتياجات الخا�صة بالعداءة

الجزء الثاني

التغذية الخا�صة ح�سب الم�سابقة
�سباقات العدو ال�سريع والوثب و ال�سباقات المركبة
�سباقات الم�سافات ن�صف الطويلة
�سباقات الم�سافات الطويلة و الم�شي
�سباقات الرمي

الجزء الثالث

اال�ستراتجيات الغذائية
التحديات العملية لبلوغ الأهداف الغذائية
اال�ستراتجيات الغذائية للعدائين الم�سافرين
التحديات البيئية
الم�سائل الثقافية و الإقليمية

الجـ ــزء الأول  Iمبـ ـ ـ ـ ـ ــادئ عام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

الأهـ ـ ــداف و الإ�ستراتجي ـ ـ ــة الغذائيـ ــة

كل العدائين مختلفون بحكم تفاوت متطلبات كل واحد منهم من
الطاقة و من العنا�صر المغ ّذية ح�سب قامتهم وبنيتهم الج�سدية
و ثقل تمارينهم و نوعية م�سابقاتهم .هذا ف�ضال عن الميزات
الفردية الفيزيولوجية و البيولوجية والبيوكيميائية التي تحدد
حاجياتهم الغذائية .فعلى كل عداء ت�شخي�ص �أهدافه الغذائية
الأ�سا�سية فيما يتعلق بمتطلباته من الطاقة ،من البروتينات،
من هيدرات الكربون ،من الدهنيات ،من الفيتامينات و من
العنا�صر المعدنية و هي �أ�سا�سية ل�صحته ولت�ألقه.
كذلك يميل العدا�ؤون �إلى اختيارات غذائية مختلفة مردها
اعتبارات ثقافية و �أنماط عي�شهم و يمكن �أن يكون مردها بدرجة
�أولى ميوال تهم ال�شخ�صية و �أذواقهم ،و حال ت�شخي�صه لأهدافه

�أولى ميوال تهم ال�شخ�صية و �أذواقهم ،و حال ت�شخي�صه لأهدافه
�أولى ميوال تهم ال�شخ�صية و �أذواقهم ،و حال ت�شخي�صه لأهدافه
الغذائية يطالب العداء بت�صور �إ�ستراتيجية غذائية للت�أكد انه
ي�ستهلك �أغذية منا�سبة بكميات مالئمة في الأوقات الموافقة
لتحقيق هذه الأهداف.
و في حين تبدو المبادئ العامة ب�سيطة ،فان التفا�صيل قد
تكون �أكثر تعقيدا ،حينها يتجه العداء الجدي �إلى البحث عن
م�ساعدة من �أخ�صائي خبير للت�أكد من �أن �صحته و قدراته
غير معر�ضة للخطر من جراء اختيارات غذائية متوا�ضعة.
�إن �أخ�صائيي التغذية في الريا�ضة الم�ؤهلون و المعتمدون
بمقدورهم �أن يقدموا ن�صائح يمكن للعدائين اال�ستئنا�س بها.

التوازن في الطـــاقة ،الكتلـــة الج�سمانيـــة و التركيبـــة الج�سمـــانيـــة
�إن الأغذية التي نتناولها و ال�سوائل التي ن�شربها توفر ما يحتاجه الج�سد في الحين من طاقة و ت�ؤثر على ما يجب على الج�سد خزنه
من طاقة .و يلعب خزن الطاقة �أدوارا عديدة مهمة في عالقة مع القيام بالتمارين باعتبار انه ي�ساهم في:
الت�شحم والكتلة الع�ضلية)
تحديد القامة و القدرات البدنية (مثال
ّ
الوظيفة (مثال الكتلة الع�ضلية)
توفير الطاقة الالزمة للتمارين (الكمية من هيدرات الكربون على م�ستوى الع�ضالت و الكبد مثال)
و بن�سبة كبيرة ترتبط حاجيات العداء من الطاقة بكمية الغذاء التي يحتاجها ،غير �أنه ال توجد و�صفة �سهلة ت�ضمن هذا.
�إن الحاجيات من الطاقة ال ترتبط بمتطلبات التمرين و المناف�سة فقط بل و كذلك با�ستهالك الطاقة انطالقا من هذه الأن�شطة.
فبالن�سبة لمن يتمرنون با�ستمرار ،و لما تكون ح�ص�ص التمارين طويلة و م�ضنية ،فان االحتياجات
من الطاقة تكون مرتفعة� .أما الذين يتمرنون نادرا وحين تكون ح�ص�ص التمارين ق�صيرة
�أو خفيفة ،فان االحتياجات من الطاقة تكون �ضئيلة .ونف�س ال�شيء فان االحتياجات من
الطاقة تكون اقل خالل فترات تعطل الن�شاط �أو عند تعر�ض العداء
�إلى �إ�صابة و بالتالي يتعين تعديل كميات الأكل خالل هذه الفترات.
�إن وزن الج�سد ال يمثل م�ؤ�شرا �صحيحا و ذا م�صداقية على
تــوازن الطــاقــة ،فمراقبــة الــوزن قــد تغالــط ،و قــد ت ـ�ؤدي
	�إلى ا�ستنتاجات يمكن �سوء ت�أويلها.
مراقبــة طي ـّات الجلــد علــى امتــداد المو�ســم خا�صــة لــدى
�شخ�ص قوي البنية يمكن �أن توفر معلومات �صالحة
في خ�صو�ص تغيرات البدانة (الكتلة الدهنيةالج�سمانية).
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الفوائـ ـ ــد المرتبطـ ـ ــة بالتغذيـ ـ ــة الجيـ ـ ــدة

�إن االختيـــار الغذائـــي الجيـــد يوفـــر للعدائيـــن الكثيـــر مـــن المزايا ،ب�صــــرف
النظــــر عن الم�ســـابقـــة �أو ال�ســـن �أو م�ستـــوى المناف�ســـة:
اال�ستفادة الق�صوى من برنامج التدريبات
تح�سين القدرة على ا�سترجاع الجهد و الطاقة بين ح�ص�ص التمارين و بين الم�سابقات
بلوغ كتلة ج�سدية و بدنية مثلى و المحافظة عليها
التخفي�ض من مخاطر الإ�صابات و الأمرا�ض
تعزيز ال�شعور بالثقة بح�سن اال�ستعداد للم�سابقة
�ضمان ت�أمين مردود عالي الم�ستوى
اال�ستمتاع بالأكل خالل المنا�سبات االجتماعية
و بالرغم من هذه المزايا ،نرى �أن الكثير من العدائين ال يتوفقون في تلبية حاجياتهم
مـــن التغذيـــة فمن جملـــة ال�صعوبات الرائجة و التحديات القائمة يمكن �أن نذكر:
قلة المعلومات المتوفرة في مجال التغذية والم�شروبات و نذرة الخبرات في مجال الطبخ
اختيارات محدودة عند الت�سوق �أو عند تناول الطعام في مطعم عادي
معرفة قديمة �أو محدودة بالتغذية عند العداء
توا�ضع الإمكانيات المادية
نمط عي�ش مثقل يحول دون توفير الوقت الكافي لإعداد �أو ال�ستهالك
م�أكوالت منا�سبة
توفر محدود للتغذية و للم�شروبات المنا�سبة
ال�سفرات المتكررة
اال�ستهالك المبالغ فيه للمكمالت الغذائية
�إن المعلومات الواردة في هذا الكتيب تهدف �إلى تقديم ب�سطة للعدائين وللممرنين حول �آخر و�أحدث الن�صائح و التو�صيات في
مجال التغذية الموجهة للريا�ضيين ،ولأنه ال توجد و�صفة جاهزة لتغذية �سحرية ،تتوفر في المقابل الكثير من الطرق لت�أمين غذاء
جيد و �شراب جيد بما ي�سمح للعدائين في كل م�ستويات الأداء من تحقيق الأهداف المر�سومة لهم من وراء برامج التدريب �أو من
وراء الم�شاركة في الم�سابقات ،ذلك انه ال فائدة ترجى من تدريب مكثف مع جهل لمزايا االختيارات الغذائية الجيدة.
ت�ستند «التغذية في ريا�ضة العاب القوى» �إلى تو�صيات م�ؤتمر الإجماع الدولي لالتحاد الدولي للألعاب القوى الخا�ص
بتغذية العدائين المنعقد بموناكو في �شهر �أفريل  .2007مع خال�ص تقديرنا لم�ساهمة الم�شاركين في الندوة ب�صفة خبراء
علميين في �صياغة هذا الكتيب.
تم �إعداد هذا الكتيب لح�ساب اللجنة الطبية و مكافحة المن�شطات باالتحاد الدولي لألعاب القوى من طرف:
«الأ�ستاذ لويز بورك» ،ا�سترالياProfesseur Louise Burke ،

الأفك ـ ـ ــار الأ�سا�سي ـ ـ ــة
في كل مرة يلتقي فيها للت�سابق عدا�ؤون موهوبون ،متحفزون ومتدربون جيدا يكون الهام�ش بين الفوز و الهزيمة �ضئيال ،و االنتباه
�إلى التفا�صيل يمكن �أن يكون �سببا في �إحداث هذا الفارق الحا�سم� .إن التغذية تم�س من الأداء ،و طريقتنا في الأكل و في ال�شراب
ت�ؤثر في الكيفية التي نتمرن بها و ما �إذا كنا نت�سابق و نحن في �أوج العطاء� .إن جميع العدائين في حاجة �إلى معرفة حاجياتهم
الغذائية الفردية و �إلى معرفة الطريقة المثلى الختيار �إ�ستراتجية غذائية لبلوغ هذه الحاجيات.
تغطي ريا�ضة العاب القوى ت�شكيلة كبيرة من الم�سابقات التي ت�ستوجب متطلبات :فنية ،قوة ،طاقة� ،سرعة و مداومة .كذلك،
ف�إن كل عداء يختلف عن الآخر ،و بالتالي ال توجد تغذية موحدة كفيلة باال�ستجابة لحاجيات جميع العدائين في كل الأوقات .كما
�أن الحاجيات الفردية تتغير ح�سب ف�صول ال�سنة ،وهو ما يتطلب من العدائين المرونة الالزمة للت�أقلم معها.
ويمكن للتغذية �أن يكون لها الت�أثير الأكبر خالل ح�ص�ص التمارين .فالتغذية الجيدة من �ش�أنها �أن ت�ساعد على تحمل ن�سق تدرب
قوي و مكثف بالحد من مخاطر الأمرا�ض و الإ�صابات .كما �إن االختيارات الغذائية الجيدة من �ش�أنها كذلك �أن ت�ساعد على الت�أقلم
مع حوافز التمرين.
�إن الأهم بالن�سبة للعداء هو توفر القدر الكافي من الطاقة للبقاء �سليما ولتحقيق نتائج طيبة .فا�ستهالك الكثير من الطاقة ير ّفع
الت�شحم في حين �أن القليل من الطاقة يت�سبب في تراجع �أداء العداء و يجعله عر�ضة للإ�صابات و الأمرا�ض.
من
ّ
�إن هيدرات الكربون تزود الع�ضالت و المخ بالطاقة الالزمة الحتواء التوتر المترتب عن �ضغط التمارين و الم�سابقات .لذا يتعين
على العدائين �أن يكونوا على دراية بالم�أكوالت التي يجب اختيارها لت�أمين حاجتهم من هيدرات الكربون ،و كميتها و الأوقات
المنا�سبة لتناولها.
والأغذية الغنية بالبروتينات مهمة لتمتين الع�ضالت و لإ�صالح �أن�سجتها ،و لكن التغذية المتنوعة التي تحتوي على
�أغذية عادية �ستوفر من البروتينات �أكثر من المطلوب .و بالن�سبة للبروتينات �أي�ضا ،فان توقيت ا�ستهالكها في
عالقة مع توقيت التمارين و المناف�سات يمكن �أن يكون هاما� .إن الأنظمة الغذائية التي تتركز على الخ�ضراوات
المختارة ب�شكل جيد ت�سمح ب�سهولة بتوفير االحتياجات من البروتينات.
التغذية المتنوعة ق�صد ت�أمين االحتياجات من الطاقة تعتمد بدرجة كبيرة على
اختيار الأغذية الغنية بالعنا�صر المغ ّذية مثل الخ�ضراوات و الغالل و الحبوب
و ال ّلحوم الحمراء والأ�سماك� .أما الألبان و م�شتقاتها فمن �ش�أنها ت�أمين تناول
مالئم لجميع الفيتامينات الرئي�سية والمعدنية .في حين �أن ا�ستثناء بع�ض
الأغذية ممن �سبق ذكرها �سي�ؤدي �إلى تفاقم مخاطر النق�ص في العنا�صر
المغذية الرئي�سية و �سيتطلب اللجوء �إلى اختيارات غذائية �أكثر عقالنية.
�إن المحافظة على توازن ال�سوائل بالج�سم �ضروري للأداء ،فتناول ال�سوائل
قبل و خالل (في الوقت المنا�سب) و بعد التمرين �أو الم�سابقة مهم
خا�صة في المناخات الحارة .و عندما تكون كمية العرق المت�صببة
مرتفعة ،يجب �أن تحتوي الأغذية و الم�شروبات المتناولة على القدر
الكافي من الأمالح لتعوي�ض الأمالح المفقودة.
و يتحتم تنبيه العدائين من اال�ستهالك الع�شوائي للمكمالت
الغذائية في حين يتعين �إثناء العدائين ال�شبان عن تناول هذه
المكمالت.

«الأ�ستاذ رون موجان» ،المملكة المتحدةProfesseur Ron Maughan ،

�شكر خا�ص لمركز التنمية الإقليمى  -القاهرة على تعاونه وترجمته لهذا الكتيب للغة العربية.
ن�شكر ب�صفة خا�صة المركز الوطني للطب و علوم الريا�ضة بتون�س على تعاونه في ترجمة هذا
الن�ص �إلى العربية.

يحتوي هذا الكتيب على معلومات ت�ساعد العداء
في جميع م�ستويات الم�سابقة على القيام ب�أف�ضل
االختيارات لتلبية حاجياته الغذائية في و�ضعيات
مختلفة .و ي�سعى هذا الكتيب �إلى توفير معلومات
عملية مجدية للعداء و لكنه قد ال يحل محل
الن�صائح الفردية المقدمة �إلى العدائين من طرف
�أخ�صائي م�ؤهل.
3

9/06/08 17:57:35

IAAF-arabe.indd 34-35

دليل عملي للتغذية من �أجل ال�صحة والت�ألق في ريا�ضة العاب القوى

كلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الرئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي�س

ي�شرف االتحاد الدولي لألعاب القوى �أن يعـــر�ض على العـــدائين
لال�ستئنـــا�س بهـــذا الــكتيب حـــول التغذيـــة.
و الهدف من هذا الكتيب م�ساعدة العداء على اختيار �أف�ضل نمط غذائي بما ي�ساهم في مزيد ت�ألقه
خالل الم�سابقات و ي�ساعده على المحافظة على �صحة جيدة.
�إن االختيارات الغذائية تختلف من بلد �إلى �آخر ،و من ثقافة �إلى �أخرى ،و لكن الأهم في التغذية
ال�سليمة يبقى هو نف�سه :فت�شكيلة وا�سعة من الم�أكوالت ال�صحية المتكاملة و الم�ستهلكة بكميات مالئمة هي التي تمثل
العنا�صر الأ�سا�سية لتغذية العداء.
�إن الجامعة الدولية لألعاب القوى التزمت بم�ساعدة العدائين في كل بلدان العالم على الرفع من مردودهم وعلى تحقيق
و ت�أمين �أهدافهم الخ�صو�صية في مجال ال�صحة ،وفي هذا ال�سياق يمثل هذا الكتيب جزءا من هذا االلتزام.

دياك« lamine Diack

»لمين
رئي�س الجامعة الدولية لألعاب القوى

لقد طورت «�شركة كوكاكوال» بوا�سطة عالمتها � POWERADEشراكة مثمرة مع االتحاد الدولي
لريا�ضة العاب القوى ،و هذا الكتيب حول التغذية ،هو نتيجة لهذه ال�شراكة ن�أمل �أن يوفر لكم هذا
الكتيب ن�صائح عملية ثمينة في بطوالت العالم  2007و ما بعدها.
ي�سعدنا �أن ن�ساهم في نجاح العدائين في انجاز برامجهم الريا�ضية بف�ضل قائمة الم�شروبات
الموفرة للطاقة تحت عالمة  POWERADEوالتي �أنجزت لم�ساعدة العدائين في �سعيهم للت�ألق
بوا�سطة تركيبتها التي تبعد العالمات الأولية للإرهاق خالل الجهد و تقي من تن�شف الج�سم.
هذا الكتيب ي�ؤكد على �أهمية الحمية الغذائية كعن�صر �أ�سا�سي للت�ألق في الريا�ضة و ن�ؤمل �أن تجدوا به تلك المعلومات
ال�ضرورية.
«نيفيل �إ�سدال» Nevill Isdell
رئي�س مجل�س الإدارة و رئي�س مدير عام
م�ؤ�س�سة كوكا كوال

1

9/06/08 17:57:36

IAAF-arabe.indd 36

