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پروانه دولتآبادی و همکاران

دانشگاه شهید بهشتی

فیزیولوژیورزشوفعالیتبدنی
بهار و تابستان  ،1397دوره  ،11شماره  ،1صفحههای107-116 :

بررسی وضعیت مصرف درشتمغذیها و هزینه انرژی ورزشکاران نخبه
پارالمپیک شهر تبریز
پروانه دولتآبادی ،رامین امیرساسان *،وحید ساری صراف
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
دریافت مقاله95/11/22 :

اصالح مقاله96/1/29 :

پذیرش مقاله96/2/20 :

هدف :مسابقات پارالمپیک مهمترین مسابقات ورزشی جهان برای افراد کمتوان جسمی است .حضور در رقابتهای ورزشی و عملکرد عالی
نیازمند جنبههای متفاوتی از جمله تغذیه صحیح است .به نظر میرسد الگوی تغذیهای ورزشکاران ،بهویژه ورزشکاران پارالمپیک صحیح نیست.
هدف از این پژوهش بررسی وضعیت مصرف درشتمغذیها و هزینه انرژی ورزشکاران نخبه پارالمپیک شهر تبریز بود.
روشها :سی و پنج نفر ورزشکار نخبه پارالمپیک ( 24مرد و  11زن به ترتیب با شاخص توده بدنی  25/8و  22/9کیلوگرم بر متر
مربع ،درصد چربی  22/6و  28/6درصد ،و نسبت دور کمر به دور لگن  0/96و  )0/85فرم رضایتنامه و مشخصات عمومی را تکمیل
کردند .ثبت سه روزه غذای دریافتی و فعالیتهای روزانه بهطور کامل انجام شد .مقدار دریافت درشتمغذیها ،فیبر ،کالری دریافتی،
هزینه انرژی و مقدار انرژی وعدههای مختلف در نرمافزار نوتریشن  4محاسبه شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای آمار
توصیفی استفاده شد.
نتایج :میانگین کالری دریافتی و هزینه انرژی روزانه در مردان  3573/7و  3179/2و در زنان  2165/6 ، 2191/7کیلوکالری در
روز و توزیع انرژی از زیاد به کم در مردان در وعدههای صبحانه ،ناهار ،شام و میانوعدهها و در زنان در وعدههای ناهار ،شام ،صبحانه
و میانوعدهها بود .مقدار دریافت درشتمغذیها در مردان ،همچنین دریافت چربی در زنان ورزشکار پارالمپیکی باالتر از مقادیر
مرجع بود .مقدار فیبر دریافتی در مردان کمتر از مقادیر مرجع و در زنان بیشتر از مقادیر مرجع بود.
نتیجهگیری :بهطور کلی وضعیت کالری دریافتی و هزینه انرژی در زنان مطلوبتر بود .مقدار دریافت درشتمغذیها در ورزشکاران
مرد نخبه پارالمپیک شهر تبریز و مصرف چربی در ورزشکاران زن بیشتر از مقادیر مرجع بود .بنابراین ،کنترل و بازبینی رژیم غذایی
ورزشکاران نخبه پارالمپیک ضروری به نظر میرسد.
واژههای کلیدی :تغذیه ،نخبه ،درشتمغذیها ،ورزشکاران پارالمپیکی.
* نویسنده مسئول :رامین امیرساسان  ،شماره تماس ،09144169557 :ایمیلAmirsasanramin@gmail.com :
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وضعیت درشتمغذیها در ورزشکاران نخبه پارالمپیک

مقدمه
امروزه ورزش معلوالن به خاطر کیفیت رقابتهای

بررسی وضعیت تغذیهای ورزشکاران ضایعه نخاعی نخبه

بین المللی و موفقیتهای کسبشده توسط ورزشکاران

آمریکایی و کانادایی دریافت درشتمغذیها را کمتر از

معلول پیشرفت قابلتوجهی در ایران و سراسر دنیا داشته

میانگین نیاز برآوردشده ) (EARگزارش کردند (.)7

است ( .)1ورزشکارانی که سطحی از معلولیت را دارا

همچنین کرمپین و بار با بررسی خطر تغذیه ناکافی در

هستند بیش از یک قرن است که در ورزشهای رقابتی

ورزشکاران ضایعه نخاعی نخبه کانادایی اعالم داشتند که

شرکت میکنند .بازیهای پارالمپیک نیز مانند بازیهای

دریافت انرژی و کربوهیدرات کمتر از مقدار پیشنهاد شده،

المپیک هر چهار سال یک بار برگزار میشوند ( .)2ماهیت

بود و فقط نه درصد شرکتکنندگان انرژی مورد نیاز را

رقابتی بازیهای پارالمپیک ورزشکاران را ملزم به بهبود و

دریافت میکردند (.)6

ارتقای روشهای بهتر تمرین و عملکرد و تغذیه میکند تا
به اهداف رقابت دست یابند (.)3

با توجه به نبود مربیان تغذیه ورزشی در کنار
تیمهای ورزش معلوالن و در نتیجه اطالعات کمتر آنها در

با توجه به اینکه در ورزش نخبگان حداکثر

مورد الگوی تغذیهای مناسب ،به نظر میرسد رژیم

سرعت دویدن ،سرعت عکس العمل در شروع برخی

تغذیهای آنها متفاوت با وضعیت مرجع باشد .با وجود

ورزش ها ،ثانیه های نهایی و تفاوت بین برنده و بازنده

اهمیت درشتمغذیها در رژیم غذایی ورزشکاران نخبه

را مشخص می کند ،جنبه های تغذیه ای نقشی اساسی

معلول تاکنون هیچ تحقیقی در مورد بررسی وضعیت

در عملکرد بهتر ورزشکاران پارالمپیکی ایفا می کند.

درشتمغذیها و هزینه انرژی ورزشکاران نخبه

هدف اصلی ارزیابی رژیم غذایی ورزشکاران نخبه

پارالمپیکی در ایران انجام نگرفته است .همچنین با توجه

پارالمپیک در هر کشوری مشخص کردن دریافت

به تعداد قابل توجه ورزشکاران نخبه پارالمپیکی در شهر

ایده آل مواد غذایی است تا تغییرات مورد نیاز و ضروری

تبریز ،این پژوهش قصد دارد تا وضعیت مصرف

در رژیم غذایی آنها صورت گیرد ( .)1توزیع نامناسب و

درشتمغذیها و هزینه انرژی ورزشکاران نخبه پارالمپیک

دسترسی به مقدار زیادی انرژی در وعده های غذایی

شهر تبریز را بررسی کند.

اصلی ،مشکل بزرگی است که در برنامه غذایی
ورزشکاران نخبه ،به دلیل ویژگی تمرین ها ،استرس های

روش پژوهش

بیرونی و درونی ،آسیب دیدگی ها ،تفاوت های فردی و

نمونههای پژوهش

نظایر آن مکرر به چشم می خورد ( .)4بنابراین یک رژیم

در چهارچوب یک تحقیق از نوع مقطعی توصیفی

غذایی خوب برای ورزشکاران به ویژه ورزشکاران معلول

برای بررسی وضعیت مصرف درشتمغذیها و هزینه

بسیار مهم است .تعادل منظم رژیم غذایی در طول

انرژی ورزشکاران نخبه پارالمپیک شهر تبریز 35

ورزش فوایدی برای سالمتی نیز دارد به طوری که خطر

ورزشکار نخبه معلول ≥  19سال ،زنان و مردان ( 24مرد

چاقی و بیماری قلبی عروقی را کاهش داده ،وزن و

و  11زن) که حداقل یک بار به اردوی تیم ملی برای

ترکیب ایده آ ل بدن را حفظ کرده و عملکرد عالی را

آمادگی برای مسابقات پارالمپیک دعوت شده و در زمان

تضمین می کند (.)5

اجرای تحقیق در قالب تیم ملی یا در قالب باشگاهی

تحقیقات مختلف وضعیت تغذیهای ورزشکاران
معلول را بررسی کردهاند ( 6تا  .)8گریش و همکاران با

فعال بودند در این پژوهش با روش نمونهگیری در
دسترس شرکت کردند.
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پروتکل پژوهش
شیوه

گردآوری

دریافتی در وعده ناهار با حضور محقق پرداختند تا از
اندازهگیریهای

یادگیری آنها در مورد ثبت مواد اطمینان حاصل شود.

دادهها،

آنتروپومتریکی و مصاحبه و ابزار آن متر نواری ،ترازوی

تمامی دادهها در یک فصل (فصل پاییز) جمعآوری شد تا

دیجیتال ،کالیپر ،نرمافزار نوتریشن فور ،1فرمهای

از تغییرات فصلی در میوهها و سبزیجات اجتناب شود.

مشخصات فردی ،رضایتنامه ،و فرمهای ثبت سه روزه غذا

پس از تکمیل و جمعآوری فرمها ،مقدار دریافت

و فعالیت بود .فرمهای ثبت غذا شامل پنج گروه

کربوهیدرات ،پروتئین ،چربی (چربی اشباع ،چربی

کربوهیدراتها ،شیر و لبنیات ،میوه ،سبزی وگوشت و

غیراشباع با یک باند دوگانه ،چربی غیراشباع با چند باند

نوشیدنیهای مصرفی (آب ،چای ،قهوه ،نسکافه ،شیر،

دوگانه) ،فیبر (فیبر محلول و نامحلول) و درصد

انواع آبمیوه و نوشیدنیهای ورزشی) ،مقدار و زمان

درشتمغذیها در انرژی مصرفی روزانه از طریق نرمافزار

مصرف و روش طبخ مواد غذایی (آبپز ،سرخکرده ،کبابی،

نوتریشنفور محاسبه شد .این نرمافزار بر اساس وزارت

و خام) در وعدههای مختلف روز شامل صبحانه ،میانوعده

کشاورزی ایاالت متحده )USDA( 4نوشته شده و برای

صبح ،ناهار ،میانوعده عصر ،شام و وعده آخر شب بود.

غذاهای ایرانی نیز تعدیل شده است (پیوست  .)1مقادیر

فرمهای ثبت فعالیت شامل فعالیتهای روزانه آزمودنیها

محاسبه هزینه انرژی روزانه بهصورت دستی و به شرح زیر

(کارهای روزانه و فعالیتهای ورزشی) ،مدت زمان انجام

انجام شد :برای محاسبه انرژی مصرفی زمان استراحت

5

آنها و شدت انجام فعالیتهای ورزشی بود ( .)9آزمودنیها

( )REEاز طریق وزن بدن به کیلوگرم از فرمولهای زیر

با حضور در جلسه هماهنگی و پس از شرح کامل اهداف

استفاده شد (.)11

پژوهش و روشهای اندازهگیری و ثبت دادهها توسط

( + 679وزن بدن ×  )15/3مردان  18-30سال

محقق ،از هدف این پژوهش آگاه شدند .ابتدا فرمهای

( + 879وزن بدن ×  )11/6مردان  30-60سال

رضایتنامه و مشخصات عمومی در سالنهای ورزشی

( + 496وزن بدن ×  )14/7زنان  18-30سال

هیئتهای جانبازان و معلوالن شهر تبریز تکمیل شد.

( + 829وزن بدن ×  )8/7زنان  30-60سال

سپس آزمودنیها برای اندازهگیری قد ،دور کمر ،دور لگن
(با متر نواری با تقسیمات میلیمتری با ضخامت یک
سانتیمتر) ،وزن (با ترازوی دیجیتال مدل پرسنال

سپس هزینه انرژی در طول شبانهروز بهصورت زیر
محاسبه شد.

اسکیل 2و دقت  0/1کیلوگرم ساخت کشور ژاپن)،

مرحله اول :محاسبه فعالیت بدنی انجام شده

ضخامت چین پوستی (با استفاده از کالیپر النگیج 3ساخت

( 24ساعت) برای به دست آوردن متوسط فاکتور فعالیت

آمریکا) ،به ایستگاه بعد مراجعه کردند .درصد چربی بدن

در محاسبه انرژی مصرفی تقریبی برای فعالیتهای بدنی

با اندازهگیری ضخامت چین پوستی در سه ناحیه سه سر

مختلف در ارتباط با  ،REEارزش ارائهشده برای فعالیت در

بازویی ،شکم و فوق خاصره با استفاده از معادله جکسون-

هر ساعت ،برای استراحت و خواب  ،REE ×1برای

پوالک محاسبه شد ( .)10فرمهای ثبت غذای دریافتی و

فعالیتهای بسیار سبک  ،REE × 1/5برای فعالیتهای

همچنین فرمهای ثبت فعالیت سه روزه در روزهای

سبک  ،REE ×2/5برای فعالیتهای متوسط  REE × 5و

مختلف هفته (دو روز وسط هفته و یک روز آخر هفته)

برای فعالیتهای سنگین  REE × 7است (.)11

حضوری توسط محقق و روز تعطیل توسط ورزشکاران

مرحله دوم :محاسبه میانگین فاکتور فعالیت × مدت

تکمیل شد .همه ورزشکاران در ابتدا به ثبت غذای

مرحله سوم :محاسبه انرژی مصرفی برای  REEو
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فعالیت بدنی( ] .میانگین فاکتورفعالیت × مدت) × [ REE

جدول  .1ویژگیهای فردی و متغیرهای تنسنجی و ترکیب

مرحله چهارم :محاسبه کل انرژی مصرفی از طریق

بدنی آزمودنیها ( انحراف استاندارد ±میانگین)

ضرب کردن عدد بهدستآمده در مرحله سوم در عدد 1/1

مردان

زنان

(تعداد=)24

(تعداد=)11

سن
(سال)

37/2±8/7

35/6±12/4

قد
(سانتیمتر)

172/6±6/8

160/0±9/5

وزن
(کیلوگرم)

77/4±16/3

57/9±13/1

شاخص توده بدن
(کیلوگرم بر متر مربع)

25/8±4/1

22/9±5/7

درصد چربی بدن %

22/6±5/3

28/7±6/4

توده بدون چربی
(کیلوگرم)

59/4±10/2

40/9±7/8

دور کمر
(سانتیمتر)

93/4±10/0

83/2±13/7

دور لگن
(سانتیمتر)

97/0±7/8

96/4±9/2

نسبت دور کمر به دور لگن

0/96±0/06

0/85±0/06

شاخص

که معادل اثر حرارتی غذا است.

تحلیل آماری
برای تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای آمار
توصیفی استفاده شد که به دنبال بیان وضعیت موجود در
مقایسه با وضعیت مطلوب است.

نتایج
ویژگیهای فردی آزمودنیها ،میانگین دریافت
درشتمغذیهای روزانه ،مقدار دریافت درشتمغذیها به
ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز ،درصد توزیع
درشتمغذیها ،توزیع درشتمغذیها و انرژی در وعدههای
مختلف غذایی به ترتیب در جدولهای  1تا  5آمده است.
مقادیر دریافت درشتمغذیها به ازای هر کیلوگرم وزن

جدول  .2میزان دریافت درشتمغذیها و فیبر دریافتی

بدن در مردان و مقدار دریافت چربی به ازای هر کیلوگرم

ورزشکاران نخبه پارالمپیک شهر تبریز به تفکیک جنس

وزن بدن در زنان نخبه پارالمپیک شهر تبریز بیشتر از

(انحراف استاندارد ±میانگین)

مقادیر مرجع بود (جدول .)2مقادیر فیبر دریافتی در مردان
در مقایسه با مقادیر مرجع کمتر و در زنان نخبه پارالمپیک
شهر تبریز در مقایسه با مقادیر مرجع بیشتر بود .توزیع
انرژی وعدههای مختلف غذایی در این ورزشکاران از زیاد به
کم در مردان در وعدههای صبحانه ،ناهار ،شام ،میانوعدهها
و در زنان در وعدههای ناهار ،شام ،صبحانه و میانوعدهها
بود .میانگین کالری دریافتی و هزینه انرژی در ورزشکاران
نخبه پارالمپیک شهر تبریز به ترتیب در مردان
 3574/133±2/3و  3179/2±724/8کالری و در زنان
 2191/198±7/9و  2165/6±345/1کالری بود .مقادیر
فیبر محلول در مردان و زنان  0/89±0/79و 0/40±0/29
و فیبر نامحلول در مردان و زنان  3/70±2/67و
 2/1±15/25گرم در روز بود .بهطور کلی وضعیت دریافت
درشتمغذیها و هزینه انرژی در زنان مطلوبتر بود.

متغیر

مردان

کربوهیدرات
(گرم)

473/52±121/67

296/36±111/79

پروتئین
(گرم)

113/71±35/81

73/68±18/99

چربی
(گرم)

98/62±29/54

79/05±39/19

فیبر
(گرم)

31/51±21/39

37/31±25/87

کلسترول
(میلی گرم)

502/54±326/19

264/60±204/57

32/30±15/59

19/99±8/74

33/91±19/36

21/69±5/64

SFA

(گرم)
MUFA

(گرم)
PUFA

(گرم)

17/52±8/20

زنان

15/79±12/38

چربی اشباعشدهSFA :
چربی اشباع با یک باند دوگانهMUFA :
چربی اشباع با چند باند دوگانهPUFA :
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جدول  .3دریافت درشتمغذیها و مقایسه با مقدار مرجع در ورزشکاران نخبه پارالمپیک شهر تبریز و مقایسه دریافت
درشتمغذیها در مردان و زنان ورزشکار

متغیر

مقدار دریافت مرجع روزانه به ازای هر
کیلوگرم وزن بدن

مقدار دریافت روزانه به

مقایسه دریافت روزانه با

ازای هر کیلوگرم وزن بدن

مقدار مرجع

مرد

زن

مرد

زن

کربوهیدرات

 5گرم

6/43

4/94

%128/6

%98/8

پروتئین

 1/3گرم

1/56

1/32

%120

%101/53

چربی

 1گرم

1/32

1/24

%132

%124

جدول  .4درصد توزیع درشتمغذیها و مقدار کالری در رژیم غذایی ورزشکاران نخبه پارالمپیک شهر تبریز به تفکیک
جنس (انحراف استاندارد ±میانگین)
مردان

زنان

کربوهیدرات

پروتئین

چربی

58/87±5/21

14/20±3/16

26/75±4/73

کالری کل (کیلوکالری)

2105/58±855/78

517/35± 265/05

950/75±404/14

( )%درصد درشتمغذیها

54/00±7/33

14/18±3/62

31/81±8/13

کالری کل (کیلوکالری)

1185/43±447/17

294/76± 75/96

711/49±352/71

( )%درصد درشتمغذیها

جدول  .5توزیع درشتمغذیها و انرژی دریافتی در وعده صبحانه ،ناهار ،شام و میانوعدهها در ورزشکاران مرد و زن نخبه
پارالمپیک شهر تبریز (انحراف استاندارد ±میانگین)

مردان

زنان

وعدهها

کربوهیدرات (گرم)

پروتئین (گرم)

چربی (گرم)

انرژی (کیلوکالری)

صبحانه

172/119±9/3

30/18±2/2

27/17±3/1

±8/1053 577/1

ناهار

119/49±8/3

42/20±2/7

29/17±1/2

±1/928 353/7

شام

105/47±3/6

39/30±2/6

29/15±7/9

±2/857 376/3

میانوعدهها

128/94±4/2

±8/17 16/3

19/17±5/6

735/566±1/1

مجموع

526/29±4/1

129/11±4/1

105/4±6/7

3574/133±2/3

صبحانه

73/39±3/4

14/7±7/4

15/7±0/9

±3/484 192/0

ناهار

81/35±5/8

27/10±1/5

28/24±8/3

±4/715 314/0

شام

84/49±1/4

25/13±8/1

29/28±1/1

±5/697 448/2

میانوعدهها

57/15±6/6

±1/6 1/8

6/4±2/5

294/74±5/4

مجموع

296/11±5/9

73/9±7/9

79/11±1/2

2191/198±7/9

بحث و نتیجهگیری

انرژی از درشتمغذیها در این تحقیق در این محدوده

توصیههای جدید کربوهیدرات ،پروتئین و چربی

قرار داشت ( .)4نتایج این پژوهش با تحقیقات برخی

بهعنوان درصدی ازکل انرژی بیان می شود که به این

محققان همسو بود ( 12 ،8 ،6و  .)13مقادیر مرجع

توصیه ها ( 5AMDRتوزیع قابل قبول درشتمغذیها) می

کربوهیدرات ،پروتئین و چربی روزانه به ازای هر کیلوگرم

گویند .این شاخص محدوده دریافتی را در مقایسه

وزن بدن به ترتیب  1/3 ،5و  1گرم است .در حالیکه با

توصیفی با کل انرژی نشان میدهد .محدوده AMDR

توجه به جدول  3مقادیر دریافت درشتمغذیها به ازای

کربوهیدراتها  ،45-65%پروتئینها  10-35%و چربی

هر کیلوگرم وزن بدن در مردان و مقدار دریافت چربی در

 %35-20انرژی دریافتی تمام بزرگساالن است که تامین

زنان نخبه پارالمپیک شهر تبریز بیشتر از مقادیر مرجع
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بود ( .)9با این حال مقدار دریافت کربوهیدرات و پروتئین

PUFAنیز در جمعیتهای مختلف بزرگسال در دامنه 1/4

در زنان تقریبا مطابق مقادیر مرجع بود .این یافتهها با

تا  2/7درصد انرژی و 11تا  4/7درصد انرژی است.

تحقیقات پرت و استافلکورت در شاخص پروتئین در

راهنماهای غذایی اخیر ،دریافت کمتر از  300میلیگرم

زنان ،در شاخص چربی در هر دو جنس و با تحقیق دانشور

کلسترول در روز را پیشنهاد میکنند ( 16و  .)17توزیع

و همکاران در هرسه شاخص در مردان همخوانی داشت

انرژی از زیاد به کم در مردان در وعدههای صبحانه ،ناهار،

(14و  )15یافتههای حاضر همچنین با پژوهش کرمپین و

شام ،میانوعدهها و در زنان در وعدههای ناهار ،شام،

بار در مصرف دو شاخص کربوهیدرات و پروتئین در مردان

صبحانه و میانوعدهها بود که با تحقیقات نیکبخت و

همسو اما در زنان ناهمسو بود ( .)6با این حال ،نتایج این

همکاران و روییز و همکاران ناهمسو بود .ناهمخوانی این

پژوهش با تحقیقات برخی محققان همخوانی نداشت (3

تحقیق در توزیع انرژی مردان با این تحقیقات احتماالً به

و .)13

دلیل مصرف برخی مواد غذایی در وعدههای غذایی خاص

مصرف کربوهیدرات کمتر از حد مطلوب میتواند

یا عدم مصرف آن در برخی وعدههای غذایی (به خاطر

منجر به کاهش زودرس گلیکوژن عضله در طول تمرین یا

شرایط جسمانی معلوالن) ،عادات و فرهنگ متفاوت در

رقابت شود .همچنین سنتز مجدد گلیکوژن ناکافی بعد از

غذا خوردن و برخی باورهای نادرست در مورد غذا خوردن

ورزش ،باعث به خطر افتادن عملکرد میشود .پروتئین

باشد ( 4و  .)18مقادیر مرجع فیبر دریافتی روزانه در

یک درشتمغذی ضروری برای ورزشکاران است تا به رشد

مردان و زنان به ترتیب  38گرم و  25گرم است ( .)19با

و توسعه سریع کمک کرده و بافتهای ضعیف را تحریک

این حال مقادیر فیبر دریافتی در مردان ورزشکار نخبه

کند .بسیاری از محققان معتقدند که رژیمهای غذایی با

پارالمپیک شهر تبریز کمتر از مقادیر مرجع و در زنان

چربی باال مانع عملکرد شده و ممکن است بسیاری از

بیشتر از مقادیر مرجع بود (جدول  .)2این یافتهها با

مشکالت سالمتی را تحریک کنند .با وجود این چربی در

پژوهش نیکبخت و همکاران همسو و با پژوهش گوتییرز

رژیم غذایی به جذب ویتامینهای محلول در چربی و

و همکاران ناهمسو بود ( 4و  .)20همچنین پژوهش

کاروتنوئیدها کمک میکند .همچنین یک منبع سوخت

کرمپین و بار ،گوسی تولفری و کروسلند ،برتولی و

ضروری فراهم آورده و نیازهای رشدی افراد را افزایش

همکاران ،در دریافت فیبر روزانه ،در مردان با این تحقیق

میدهد (.)15

همسو و در زنان ناهمسو بود ( 12 ،6و  .)21این ناهمسویی

میانگین دریافت چربی که شامل چربی اشباعشده

6

احتماالً میتواند به خاطر اطالعات کمتر آزمودنیها در

( ،)SFAچربی غیراشباع با یک باند دوگانه،)MUFA( 7

مورد تغذیه و مواد مغذی ،همچون عدم شناخت گروههای

چربی غیراشباع با چند باند دوگانه )PUFA( 8و کلسترول

غذایی و فواید آنها ،عدم مصرف میوهها و سبزیجات به

است ،در مردان و زنان بیشتر از مقادیر توصیهشده بود

مقدار کافی باشد .فیبر نوع دیگری از کربوهیدرات است،

(جدول  .)2این تحقیق با تحقیق نیکبخت و همکاران در

اگرچه فیبر بهعنوان منبع انرژی استفاده نمیشود ،با این

مصرف  SFAو کلسترول همسو و در مصرف  MUFAو

حال میتواند به عملکردهای گوارشی و تنظیم کلسترول

 PUFAناهمسو بود ( .)4راهنمای غذایی برای افراد

و غلظت گلوکز خون کمک کند ( .)9مقدار استاندارد فیبر

آمریکایی مصرف کمتر از  10%کالری روزانه از اسیدهای

بر پایه سطح دریافتی استوار است که بتواند بدن را در

چرب اشباع را توصیه میکند MUFA .در جمعیتهای

مقابل سرطانها و بیماریهای قلبی-عروقی حمایت کند.

مختلف بین  6تا  8درصد و  14تا  17درصد متغیر است.

به عالوه ،رابطه قوی بین شکایات گوارشی (مانند ،یبوست
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و اسهال) و مصرف فیبر در ورزشکاران معلول وجود دارد

مصرف بیشتر گروه نشاسته و غالت در آذربایجان

( .)22با توجه به مصرف مناسب فیبر در ورزشکاران زن

شرقی ،کمبود اطالعات این ورزشکاران در مورد تغذیه

در این پژوهش ،میتوان گفت آنها اطالعات بیشتری در

مناسب و عدم وجود مربیان تغذیه ورزشی در کنار اکثر

مورد شناخت گروههای غذایی نسبت به مردان دارند .البته

تیم های ورزشی معلوالن ،مقدار دریافت درشت مغذی ها

باید توجه داشت ،که این مقدار ممکن است برای تمام

در مردان و دریافت چربی در زنان نخبه پارالمپیک شهر

ورزشکاران معلول ،به دلیل نیازهای متفاوت فردی در

تبری ز بیشتر از مقادیر مرجع بود .بنابراین کنترل و

کنترل عملکرد رودهای در میان ورزشکاران معلول ،کافی

بازبینی رژیم غذایی ورزشکاران نخبه پارالمپیک

و مناسب نباشد ( .)12مقدار کالری دریافتی و هزینه

ضروری به نظر می رسد .همچنین وجود مربیان تغذیه

انرژی در مردان و زنان با  BMIطبیعی زنان و  BMIکمی

ورزشی در کنار تیم ها و ارائه اطالعات تغذیه ای منجر

باالتر از محدوده طبیعی مردان مطابقت دارد (مردان:

به بهبود عملکرد ورزشکاران در سطوح رقابتی خواهد

 3574/133±2/3و  3179/2±724/8کالری و زنان:

شد.

 2191/198±7/9و  2165/6±345/1کالری) .در این

تشکر و قدردانی

تحقیق  BMIمردان  25/8و در زنان  22/9کیلوگرم بر
مترمربع بود که نشاندهنده وزن طبیعی زنان و اندکی

به این وسیله از جناب آقای علی کشفیا ،رئیس

اضافه وزن در مردان است به دلیل تحلیل رفتن برخی

محترم هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان و سایر

عضالت در آزمودنی های این تحقیق ،مقدار  BMIآنها

عوامل پارالمپیک ،همچنین ورزشکاران نخبه پارالمپیک

کمتر به دست می آید اما این به آن معنی نیست که

شهر تبریز ،که در انجام این تحقیق مساعدت کردند ،تشکر

آنها زیر وزن هستند .گریش و همکاران ،با بررسی

و قدردانی میشود.

دریافت غذایی ورزشکاران نخبه کانادایی و آمریکایی

پینوشتها

ضایعه نخاعی ،مقدار انرژی دریافتی در مردان و زنان را

1.

Nutrition IV. Diet Analysis Module Version 3.5.2
N-squard computing and first DataBank Division.
The Hearst Corporation IIII BayHill DR. SAN BRUNO. CA
94066
2 Personal Scale
3 Lange
United States Department of Agriculture.4
4 Resting Energy Expenditure
5 Acceptable macronutrient distribution range
6 Saturated fatty acid
7 Mono-unsaturated fatty acid
8 Poly-unsaturated fatty acid

به ترتیب  1906و  1603کیلوکالری در روز گزارش
کردند ( . )7همچنین کرمپین و بار با بررسی خطرات
تغذیه ناکافی در ورزشکاران نخبه ضایعه نخاعی
کانادایی مقدار انرژی دریافتی در مردان و زنان را به
ترتیب  2156و  1991کیلوکالری در روز برآورد کردند
( .)6این تحقیق شواهد اولیه دریافت درشت مغذی ها و
هزینه انرژی را در ورزشکاران نخبه پارالمپیکی فراهم
کرده است .همان طور که انتظار می رف ت با توجه به
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Purpose: Paralympic games festival are the most important competitions for disabled people in the world
that is held regularly every four years. Competing in sport tournaments and having high performance in
tourney needs different schemes such as good nutrition. So the purpose of this study was to assess the
macronutrients intake status and energy expenditure of elite Paralympic athletes in Tabriz.
Methods: thirty five elite Paralympic athletes in Tabriz (24 men and 11 women: BMI: 25.8 and 22.9 kg.m−2 ,
Body fat percentage: 22.6 and 28.7%, WHR: 0.96 and 0.85) filled consent and general information forms.
Three-day self-reported food diaries and energy expenditure were analyzed. Macronutrients, fiber and
calorie intake were calculated in Nutrition IV software. Energy expenditure and calorie of food intake in
various meals were analyzed too. Descriptive statistic was used for analyzing data.
Results: Mean amount of calorie intake and daily energy expenditure in men and women was (3573.7, 3179.2
in men and 2191.7, 2165.6 Kcal per day in women). Energy distribution in descending feature was in breakfast,
lunch, dinner and snacks in men. It was in lunch, dinner, breakfast and snacks in women. Intake of
macronutrients in elite Paralympic and fat intake in elite Paralympic was higher than reference values. Fiber
intake in men athletes was lower than reference values but it was higher than reference values in women. In
general, the calorie intake and energy expenditure in women were more favorable than men.
Conclusions: The amount of macronutrients intake status in elite Paralympic men and fat intake in elite Paralympic
women was more than reference values. Therefore, diet monitoring of Paralympic athletes seems necessary.
Keywords: nutrition, elite, macronutrients, Paralympic athletes
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