
 

 تغذیة روزانة شمشیربازها 

(3/3/8931ترجمة: عباسعلی فاریابی )  

 دانیم می اینکهضمن . دانیم می به خوبی را این ما همه. آوریدبه دست  خود بازیشمشیر درمی توانید  سرمایه گذاری کرده اید راآنچه  هر شما

 .ماز آن انتظار داشته باشی ممی توانی ممی دهی سوخت خود بدنبه  به اندازه ای که

 خود بدن از خوبی نتایج ،میل کنید خوب غذایو در صورتی که  .روی پیست برسید خوبی نتایج به می توانید تمرین کنید سختی بهاگر 

 .کرد خواهید دریافت

 

 ،مسابقه برای جهت آمادگی شدید های تمرین هنگام در کالری میزان مصرف چگونگی مورد درمطالب فراوانی  ما همة چیست؟ خوب غذای اما

 ای را گیرانه سخت های رژیم ،های المپیک بازیخود  از قبل همچنین و دورة گزینشی از قبل ماه چند طی یالمپیک ورزشکاران. ایم شنیده

 نسبتا نیز یفصل منظم مسابقات حتی. یمنیست بزرگ مسابقات برایمشغول آمادگی  همیشه شمشیربازها ما ،حال این با. کنند می اجرا

 نیز تمرین به آن از بعد و مدرسه باید به که خصوص به روز، در سالم و خوب خوردن غذا. ماه هر در مسابقه دو یا یکیعنی  ،هستند پراکنده

 .دارد متفاوت کامال نیاز به برنامه ای ،مبروی

 ورزشکار تغذیه مبانی

 تجربه ها سال اساس بر ،دهیم می ارائه اینجا در ما که ای مشاوره. نیستیم تغذیه متخصص از ما کدام کنم که هیچ اعتراف مخواه می من ابتدا

 توجهی قابل تغییر گونه هر اینکه از قبل. استوار است ،شود می ما مفید واقع برای آنچه بر بیشتر و کابردی، تحقیقات ،بازهای مختلفشمشیر با

زمینة این  در خود ةوادخان پزشک با یمشورت کنیم می توصیه شدت به ما کنید، ایجاد فرزندتان برنامة تغذیة خصوص به یا خود غذایی رژیم در

 .باشید داشته برنامه

 نوشیدنی خاصی میل کردن مورد در یعجیب و غریب ةتوصی هیچداریم ن این مقاله قصد در ما وی ندارد راز و رمز هیچ تغذیه که شود می گفته

 :مورد نیست سه این خارج از ،شمشیرباز یک مانند ورزشکار یک روزانة تغذیة اصول. بدهیم را غذایی وعدة هر در یا نخوردن نان

  منطقو عقل 

 آموزش مداوم 

  مداومتپیگیری و 

 سه این به کامال بیابید ،کتاب یک در یا آنالین چه بصورت ،جایی هردر  احیانا که دیگری چیز هر! ندسته بسزائی دارا اهمیت از اصل سه این

 .مربوط است مورد
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 روز طول در شمشیرباز باید یککه  داریم را بد یا خوب روزانة غذایی عادات از لیست یک اینجا در. کنیم بررسی کمی را تئوری این بیاییدال ح

 .مدهی انجام نباید داد و کدام را انجام روز طول در باید آنها را از یک کدام که بگویید و ،بخوانید را آنها. کند استفادهاز آن 

 لیوان آب در روز 8نوشیدن حداقل  .1

 خوردن کلوچه در صبحانه .2

 از مدرسهخوردن یک وعده ساندویچ در راه برگشت  .3

 بروکلی برای نهارخوردن سیب زمینی تنوری، خوراک سبزیجات تند، و  .4

 همراه داشتن مقداری اسمارتیز در ساک شمشیربازی خود .5

 هویج قبل از تمرینخوردن پیش غذای نخوچی و  .6

 

 انتخاب 5 و 3 ،2 ،خوب های بانتخا 6 و 4 ،1 که دانیم می ما همة !است واضح یلیخ است؟ خوب شمشیرباز یک برای موارد این از یک کدام

 .یدستدان نمی خودتان این را و هستید شمشیربازی ةتغذی متخصص یک واقعا شما! دیدیدحال . هستند بدی های

 در ما مشغله پر مغز که است این پاسخ ؟باشد سختدر ق نیا باید همزبا چرا دهیم، انجام باید را کاری چه که یمدانمی  قبلما از  اگر بنابراین

فرزندتان چه تغذیه ای باید داشته  یا اینکه میل کنید باید غذاهایی چه که دانید می قطعا شما. به ما آسیب می زند ریزی برنامه کمبود برابر

 این انجام واقع در ،تمرین شمشیربازی و مدرسهپر حجم  توجه به برنامه های با ،وجود این با. دشمشیربازی کن خوبی به و بماند سالم تاباشد 

 برنامه کافی اندازه بهاین است که  است، ضروری شمشیربازی خوب عملکرد جهت داشتن روزانه خوردن برای آنچه. نیست آسان زیاد هم کار

 .ن عمل کنیمما های عادت تغییر در جهت آن طریق از وکنیم  ریزی

داشته باشید،  آن بر یشتریب ذهنی انرژی و تمرکزکه باید  ی برای مسابقاتگدورة آماد رژیم غذاییبا  ،روزانهتغذیة  ةبرنام باشید که هداشتتوجه 

کار  همهآن  انجامصرف  را خود انرژی شما که زمانی ،هستیم روزانه برنامة سخت مورد در کردن صحبت حال در ما. ندارد به هم هیچ شباهتی

 .کنید هزینهصرفا برای شمشیربازی  را انرژی آن می کنید تا اینکهروزمره 

اصل  سه این به روزانة تان تغذیه ،این چنین شود امیدواریم که شوید،ب تغذیه یتخصص نامةبر با باال سطح ورزشکار یک شما که زمانی تا

همان ه بطور مداوم ب اگر اما باشید، داشته عالی غذایی رژیم یک توانید می شما. پیگیری و دائمی یادگیری ،منطق: استوابسته  یکلید

خود را  توانید نمی باشید، نداشته یادگیری اگر اما کنید، استفاده خود از منطق توانید می شما. دید نخواهید ای نتیجه ،صورت غذا نخورید

بصورت مرتب  را خود غذایی رژیم و دهید ادامه خود یادگیری به ،مطالعه کنید .کرد نخواهد حمایت شما از تان تغذیه برنامة و سازگار کنید

 .کنیدپاالیش 

 هفته یک ، سپس به مدتبگیرید B نمرة خود ةتغذی برنامة برایهر روز  ماه به مدت یک است بهتر شما رایب که باشید داشته به خاطرهمیشه 

 .بگیرید D نمرة هفتة بعدی سه، آنگاه برای A نمرة

 روزانه شمشیربازی غذاییرژیم  مشخصات

 !یاز به میزان کالری بیشتری دارندشمشیربازها معموال ن
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 888 از شما شمشیربازی تمرین جلسه یک در فقط. است معمولی افراد از باالتر بسیار شما انرژی تولید میزان ،کنید می تمرین که هاییروز در

. خود عمل خواهد کرد (پیکآستانة عملکردی ) از کمتر حد در شما بدن ،دبرنگرد بدن به ها کالری این اگر. سوزانیدمی  را کالری 1588 تا

 .به خاطر داشته باشید راشیرباز هستید، این مطلب خود به عنوان یک شم روزانه در حال بررسی برنامة تغذیة شما که زمانی

 برای عالی روش یک این و کمتر، تا بخورند روز در یبیشتر غذایی های وعده که است بهتر ورزشکاران برای که متفق القول هستند اکثریت

ممکن است این کار  ،دیگر فوظای سایر همچنین و ،شمشیربازی تمرین و مدرسهفعالیت های توجه به  با. است اضافی های کالری آن تولید

 همة نیازی نیست که .بیاندازید است، خاص های تکنیک برخی در موردکه  آخر بخش نگاهی به! خیر، این طور نیست. سخت به نظر برسد

 برای تان این کار را می تواند مخلوط بسته کوچک آجیل یک یا پروتئین عدد اسنک یک. باشد یواقع غذایی وعدةیک  "غذایی های وعده"

 تقویت منظم طور به روزانه بدن که است این نکتة مهم. انجام داد مدرسه های کالسبین  در یا ماشین در را این کار انتو می و انجام دهد،

 .می شودنیز  تمرین از پس چیزی خوردن شامل این. شود

شما می توانید  ست،ا مثال یک فقط این) می بینید می رود را مدرسه به که شمشیرباز یک مناسب روزانه یغذای برنامة از نمونه یک اینجا در

 (.خودتان بچینید فعالیت اساس برخود را مورد عالقة برنامة 

 38/7-7  :صبحانه          صبح 

 38/18-18  :میان وعدة بین کالس ها      صبح 

 38/12  نهار   ظهر:  بعد از 

 38/3-3 :میان وعدة     بعد از ظهر 

 38/6-6  :شمشیربازی    اسنک جبرانی بعد از تمرین    بعد از ظهر 

 38/8-8   :شام  بعد از ظهر  

 شش وقفة. است تناول حال دربصورت مداوم  روز طول درغذا که در این برنامه  که داشته باشید توجهخوب  اما است، نمونه یک تنها این

غذا  باید تمرین شمشیربازی از قبل و ناهار از پسشمشیربازها  که است این دارد اهمیت آنچه .ندارد وجود غذایی های وعده بین هساعت

بین کالس  وعدة میان بگیریم، نادیده را چیزید شقرار با اگر. میل کنند بازیافت انرژی باید چیزی برای نیز تمرین از پس ضمن اینکه ،بخورند

 ید.نباش نگرانو ! کنیدرا ب کار همین. هستند گیر سختخوردن بین کالس ها  غذا مورد در مدارساز  برخی زیرا است، مناسب مدرسه های

 شما آماتور بازیکنان برای. بپردازیم( کربوهیدرات و چربی پروتئین، عبارتند از، ماکروها) شمشیربازها روزانه تغذیة یماکروها به نداریم قصد ما

 .کنید استفادهفرآوری نشده  غذایی مواداز تا جایی که می توانید  وشروع کنید،  گانه سهکامل متعادل کردن وعده های  با ابتدا در توانید می

 !فاده کنیماست مان عقل باید از منطق و دوبارهنیز  زمینه این در

 :توجه کنیدزیربنایی  اصلچند  این حاال به

  کنید اضافه وعده میان /غذایی وعده هر به پروتئیناندکی 

 تا جایی که ممکن است سبزیجات رنگی میل کنید 

 غذاهای فرآوری شده و فست فود را حذف کنید 

 جایگزین کنید رات های پیچیده )مانند حبوبات(ا کربوهیدکربوهیدرات ساده را ب 

 غذاهای دارای شکر را محدود کنید 

 آب بنوشید روز در طول 



 تغذیة روزانة شمشیربازها  ترجمة: عباسعلی فاریابی

4 

 

کامل بستگی  یغذاها مجموعة ای از از یهای گزینه انةهوشمند انتخاب به روزانة آنها تغذیة ها، بچه برای خصوص به! است یناصل مطلب هم 

 .چیز همه کردن محدود در تمرکزبه  نه دارد،

 که نیست مهم. است بهتر ورزشکار بدن برای باشد باالتر غذا کیفیت هرچه. خود داشته باشید جوان بدن شمشیربازهای کیفیت به نگاه دقیقی

اجتناب  دارا هستند، را دهنده تشکیل مواد از طوالنی های لیست که غذاهایی خوردن از بهتر است کهالبته . چیزی را می خورد چهبازیکن 

از منطق و عقل ! است ساده این یک اصل خیلی .نخورید را آنبنابراین  کنید، تلفظ توانید نمی نام غذائی را اگر که تاس این کلی قاعده. کنید

 !سلیم خود بهره بگیرید

 .باشد کنترل قابل و متعادل همه چیز که است این اصل در ،قصد خوردن چیزی را داشته باشید که هنگامی

 آنچه می خورید را بنویسید

دستکاری  را خود غذایی های وعده ،ندهید تغییررا  چیز هیچ. را بنویسید خورید می آنچهصورت  که است این دهید انجام باید که یچیز اولین

 هرگز نترسید. البته کمی سخت است! .نکنید

 اما خورید، می فراوانی آب که کنید فکر است ممکن شما. نیست کنیم می فکر شباهتی به آنچه در مورد آنها ما روزانة تغذیة الگوهای اغلب

 روز هر تانشمشیرباز فرزند که فکر می کنید شما شاید. خورید می را تاننظر مورد مقدار نصف که شوید می متوجه نویسید می را آن که زمانی

 12باز زیر شمشیر که شوید می متوجه کنید می آن ردیابی به شروع که زمانی اما ،می خوردنجت عسلی گیک بسته  مدرسه برگشت از راه در

غذا خوردن مان را  مادر نتیجه  و اتفاق های گیج کننده می افتد زندگیگاهی اوقات در . این کار را می کند هفته در بار سه تنها شما سال

اد مهم اما زی ،خراب کند را چیز همه تواند می این. ی هستیماشتباه در حال خوردن غذاهای که شویممی ن متوجه اینکه یا و کنیممی  فراموش

 .است حائز اهمیت این و ،کنید اصالح می توانید آن را شمااکنون  زیرا! نیست

 همیشه ماه هر در کنترل چند اما. ثبت کنید همیشه برای راهستید  خوردن حال در تان جوان شمشیرباز یا شما آنچه ابد تا االن از نیست الزم

ثبت و  ،خود شمشیربازی دفترچة در را آن توانید می شده است، خارج مسیر از تان روزانه غذای مةهرگاه حس کردید برنا. است یخوب ایدة

 .آن را بنویسید جایی در کاغذ و قلم یک با اینکه یا و ،کنترل کنید

از همین راه آنگاه و تنها  ،درک کردیدآن هستید را  انجام حال در حاضر حال در را آنچه که هنگامی. نیست قدرتمند دانش اندازه به چیز هیچ

 .کند تغییر باید چیزی چه که خواهید فهمید

 پرمشغله شمشیربازی های خانواده برای ساده ای تغذیه های حل راه

 یربازشیک شم برای سالم خوردن غذا برای خوبی های جایگزین همیشه هستید، مشغول چقدر که نیست مهم هستید، کجا که نیست مهم

 یک بسته شکوالت. کنید میل مخلوط بسته آجیل کی چیپس جای به .کنید استفادهسبوس دار  های ناناز  سفید نان بجای. دارد وجود

 سادة غالت ساندویچ یک ،کرده سرخ زمینی سیب و برگر یک جای به. بخورید شکر گرم 18 از کمتر و ماده 18 از کمتر با را پروتئینمخصوص 

 .کنید خانگی میل
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 اینجا در ،دانید که چگونه است نمی کامال شما اگر. دهید می انجام راآن  روز هر شما که است شده ساخته انهروز و ساده های انتخاب از تغذیه

 لیست نای. اطالعاتی از آن بهره بگیرید بانکعنوان یک  به دیتوان می که را در اختیارتان می گذاریم روزمره و ساده غذایی وعدة 25از  یلیست

 !ده ایدرتا به حال فراوان میل ک را آنها از برخی شما احتماال و هستند ساده بسیار غذاها این که چرا ،نیست آشپزی العمل دستور شامل

 فرنگی توت و شیر با دار سبوس غالت 

 (قطعات میوه های خشک و غیره درست شده ،عسل ،کنجد ،گندم ،که از جو دو سر ماست یونانی و گرانوال )است 

 سبزیجات و کبابی جوجه 

 کامل گندم با نان شده له آووکادو با مرغ تخم نیمروی 

 بدون شکر سس با کامل ماکارونی 

 

 موز و زمینی بادام کره ساندویچ  

 (باشید داشته خود آشپزخانه در تکن ارزان قیم مخلوط یک کنید سعی) خانگی ای میوه معجون های 

 خوراک لوبیا با نان تست 

 آال قزل ماهی با کادواآو 

 کشمش و ردوگ با سر دو جو بلغور 

 

 زمینی سیب خوراک بوقلمون با  

 دسر نخوچی با نان کامل 

  یک مشت قورمة گوشتقطعه ای میوه با 

 ای قهوه برنج با عدس دال 

 املت سبزیجات 

 

  سس گوچه فرنکی تند و بروکلی کلم با بریان مرغساندویچ 

 شده سرخ زمینی سیب و غالت نان با گیاهی همبرگر 

 فرد هب منحصر خانگی هایپیتزا  
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 مرصع پلو 

 صبحانة پروتئینی 

 

 رنگین پلو با گوشت گاو، غالت و سبزیجات 

 ساندویچ رولتی بوقلمون، کاهو و پنیر کم چرب 

 دسر نخوچی و سبزیجات 

 پیراشکی با پنیر کم چرب 

  ماکارونی کامل ساالد و شده پخته مرغ تخم 

 

بنابراین  خورید،می  ساندویچ برای ناهار تانبازشمشیر یا شما احتماال. کنیم حفظ هساد العاده فوق العاده، فوق برنامه را که است این اصلی کلید

ی پیتزا از نان بنابراین، ها پیتزا بخورید شب پنجشنبهعادت دارید  شاید. پروتئینی خالص استفاده کنید مواد و کامل نان سعی کنید تنها از

 .عالی العاده فوق نه ،قابل قبولی داشته باشید غذایی ایه وعده کنید تا دقت. کنید ساخته شده از غالت استفاده

صورت  ،بنویسید را آن. یدبگیر ساده! روی خودتان وارد نکنید حد از بیش فشارزیاد سخت نگیرید و . کنید ریزی برنامه توانید می جایی که تا

 شد خواهید متوجه ،بروید فود فست یک به تصمیم گرفتید که هنگامی آنگاه. خوراکی های مورد نیاز را بخرید هفته آخر و آماده اهمه چیز ر

 .است تر آسان موجود در ساک شمشیربازی خیلی پروتئینی شکالت خوردن که

. باشد B درجه در حد +A جای به مشغله پر های هفته طول دربرنامة تغذیة شما درجة تالش کنید که  سختی به اما باشید، صبور خودتان با

، دهید تغییر را خود غذایی های عادت. تنزل کند D به زیاد بی مورد فشار به سبب تان جوان شمشیرباز یا خودتان غذایی مرژی که ندهید اجازه

میل  کوچک یزدی کیک گاه بگاه یک حاال می توانید! خواهد یافت بهبودخود چگونه  روزانه غذایی رژیم با تان همراه شمشیربازیببینید  آنگاه

 خانواده را به بستنی دعوت کنید. ةهم تههف در بار یک کنید و

 !است کار این انجام هایی راه، اینها و مستمر دائمی یادگیری ،عقل و منطق

Igor Chirashnya 
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