
 

 

 اصول تغذیه برای بهبود عملکرد در رشته تیراندازی

 کانال آموزش و تمرین تیراندازیارائه شده در 
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 های ملی ورزشی و المپیک در ایاالت متحده امریکا( )مشاور تغذیه تیم کارن دایگلنویسنده:
 (مربی تیراندازیمترجم: مهدی نیسی پور )کارشناس ارشد آموزش و 

 
باشد.  ارتقای سطح عملکردشان در مسابقات میهدف این مقاله ارائه مفاهیم پایه تغذیه برای ورزشکاران به منظور 

ها مشترک است این  ی ورزش تیراندازی با سایر رشته های ورزشی تفاوت های بسیاری دارد، اما چیزی که بین همه

 اصل است که: یک ورزشکار موفق، ورزشکاری سالم و سالمت است.

ستم ایمنی بدنتان اثرگذار بوده و توانایی شما در آشامید قطعاً روی سی خورید و می آنچه که شما در طول یک روز می

کند. باور داشته باشید یا نه، چیزی که شما برای  اجرای صحیح تمرینات و همچنین ریکاوری پس از آن را تعیین می

خورید ، نه تنها روی تمرینات امروزتان بلکه بر تمرینات هفته آینده، ماه آینده و حتی  صبحانه یا ناهار امروز می

ی مناسب برای  ای و به ویژه تغذیه ی بعدی شما هم تأثیر خواهد داشت. به هر حال یافتن اطالعات دقیق تغذیه مسابقه

مبانی و اصول  تا حد امکان به شود در این مقاله سعی می با این حالورزش تیراندازی کمی پیچیده و دشوار است. 

ی روز  ریکاوری پس از تمرین و باالخره برنامه غذایی ویژهی مناسب جهت  ی تغذیه ، برنامهی مناسب ورزشی تغذیه

 مسابقه پرداخته شود.

بایست جلسات تمرینی مناسب را در طول سال متناسب با  های یک تیرانداز، می ی توانایی  برای پرورش و توسعه

ی غذایی ورزشکار اجرا نمود.  های آموخته شده تغییر داده و اصالح نمود. همین استراتژی را نیز باید برای برنامه مهارت

ی ورزشی خود بپردازد. در  ی رشته ی ویژه یک تیرانداز ابتدا باید مبانی تغذیه را بداند و بعد به طور تخصصی به تغذیه

ی  استراتژی برتر تغذیه در ورزش که باید به موازات یکدیگر و به منظور دست یافتن به یک برنامه 5آغاز به معرفی 

 کنیم. دستور کار مربیان و ورزشکاران قرار بگیرد اشاره می جامع غذایی در

 افزایش تعداد وعده های غذاییاستراتژی اول: 
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تواند  ساعت کاهش داده و می 4تا  3افزایش تعداد وعده های غذایی در طول روز فواصل مصرف مواد غذایی را به 

چربی بدن ورزشکار را بهبود بخشیده و باعث کاهش مجموع انرژی مصرفی در روز، افزایش کالری  –نسبت عضله 

مصرفی ناشی از سوخت و ساز بدن، ارتقای کیفیت شیمی و سرعت گردش خون و نهایتاً کنترل بهتر اشتها توسط 

گی دارد و همین امر سبب اهداف عملکردی وی بست ی غذایی به وزن ورزشکار و ی هر وعده اندازه ورزشکار شود.

کنید،  اگر در حال حاضر سه وعده غذا در طول روز میل می .باشدبرای هر ورزشکار متفاوت ی غذایی  شود تا برنامه می

یک میان وعده قبل از ناهار و یکی هم قبل از شام به آن اضافه کنید. بسیاری از ورزشکاران پس از شروع این 

ی وعده های غذایی است.  کنند که دلیل آن کنترل ضعیف آنها بر اندازه وزن پیدا می استراتژی تا یک کیلوگرم اضافه

های غذایی خود پی خواهید برد و آنها را بر  ی مطلوب وعده اما اگر کمی صبور باشید، بعد از حدود دو هفته به اندازه

 اساس وزن بدن خود تنظیم خواهید کرد.

 ی سیستم ایمنی بدن هاستراتژی دوم: مصرف غذاهای تقویت کنند

ی انواع  های قرمز، سبزیجات و همه کلید اصلی این استراتژی غذاهای سرشار از آنتی اکسیدان هستند. مصرف میوه

های مختلف را کاهش دهد. مصرف این گونه غذاها سیستم  تواند خطر ابتال به بیماری غالت )مثل گندم و جو( می

کند. ورزشکاران در هر جایی چه در محل کار،  به عملکرد بهتر تقویت میایمنی بدن ورزشکاران را برای دستیابی 

های جدید روبرو  ها و ویروس مدرسه یا باشگاه و چه در هنگام مسافرت برای شرکت در مسابقات مختلف، با باکتری

ماری، ایجاد و تقویت ها و پیشگیری از ابتال به بی شوند. پس بهترین راه آمادگی برای مواجهه با این میکروارگانیسم می

در غیر اینصورت بسیاری از مسابقات را تنها به دلیل بیماری و ضعف از دست یک سیستم ایمنی قوی برای بدن است. 

به یک یک ضرورت مهم در دستیابی  نیز های غذایی کیفیت وعدهخواهید داد و روند موفقیت شما مختل خواهد شد. 

توان با سهم متناسبی از غذاهای دریایی، گوشت قرمز،  های غذایی می ر وعدهاین کیفیت را د سیستم ایمنی قوی است.

 های گیاهی )مثل سویا( و رژیم غذایی کم چربی، ایجاد نمود. مرغ، حبوبات، پروتئین

 ی سیستم ایمنی بدن استراتژی سوم: عدم مصرف غذاهای مختل کننده

ی  های ترانس و اشباع. نتیجه های پرچرب پر هستند از چربی غذاهای سرخ کردنی، فست فود، کنسروها و گوشت

ترکیبات مضر و خطرناکی مانند ال.دی.ال یا کلسترول بد دارا بودن ها کاهش سالمت افراد به دلیل  استفاده از این چربی



 

 

به عنوان یک ورزشکار دانستن این نکته  های قلبی است. ریاست که اولین عوارض آن افزایش خطر ابتال به بیما باال

کنند. به این معنی که رگهای  بسیار مهم است که این نوع چربی ها عملکرد اندوتلیال سیستم گردش خون را مختل می

ن از دهند و این امر باعث محدود شدن انتقال مواد غذایی و اکسیژ خونی قابلیت گشودگی خود را به تدریج از دست می

 شود. طریق خون به عضالت و کاهش سطح عملکردی فرد می

 3های مضر، خاصیت ضد بیماری دارند. امگا های مفیدی هم وجود دارد که بر خالف چربی خوشبختانه در طبیعت، چربی

خشکبار، های سردآبی، مغز  ها هستند که به مقدار فراوان در انواع ماهی ترین انواع چربی های غیراشباع، سالم و چربی

های غیراشباع در هرزمانی  و چربی 3های اشباع و ترانس با امگا آووکادو و تخم کتان وجود دارد. جایگزین نمودن چربی

کالری انرژی تولید  4تنها امکان پذیر است. به خاطر داشته باشید که بر خالف کربوهیدرات و پروتئین که هر گرم آنها 

 های غذایی خود باشید. ی وعده بنابراین مراقب اندازه دارد. کالری انرژی 9هرگرم چربی،  ،کند می

 استراتژی چهارم: نوشیدن مایعات کافی

خوب است بدانید اگر سطح مایعات بدن از دودرصد کل وزن بدن کمتر شود، عملکرد ذهنی تیرانداز مختل شده و سبب 

 75و درصد از کل وزن بدن یک ورزشکار برای مثال، د شود تا توانایی تمرکز او و دقت حرکاتش کاهش یابد. می

ی  تواند نشانه میرنگ ادرار ورزشکار علیرغم اینکه معیار دقیقی نیست اما کیلوگرمی ، یک و نیم کیلوگرم خواهد بود. 

ی کم شدن آب بدن  تقریبی سطح مایعات بدن باشد. رنگ ادرار باید زرد بسیار کمرنگ باشد. تیره شدن رنگ ادرار نشانه

عروقی یا قدرتی( وزن -اگر خودتان را پیش و پس از تمرین )چه تمرینات تخصصی تکنیکی و چه تمرینات قلبیاست. 

دهد. با  کنید، معموال مقداری کاهش وزن را مشاهده خواهید کرد که به دلیل تعریق و از دست دادن آب بدن رخ می

نیاز بدنتان را تعیین کرده و به همان میزان در دانستن این اختالف وزن به راحتی خواهید توانست مقدار آب مورد 

 تمرینات و مسابقه، نوشیدنی به همراه داشته باشید.

 استراتژی پنجم: طرح و برنامه داشته باشید!

افتد که ورزشکاری صبح از خواب  بایست طرح و برنامه داشته باشد. خیلی کم اتفاق می یک ورزشکار در حین تمرین می

نامه و بدون اینکه بداند کجا و به چه ترتیبی باید کار کند به تمرین بپردازد. چنین ورزشکاری قطعاً بلند شده و بدون بر

تا از به حداکثر میزان آمادگی نخواهد رسید. برنامه داشتن خیلی ساده است. کافی است پیش از آنکه بشقاب را بردارید 



 

 

های موجود را به دقت بررسی کرده  بگذارید. همیشه گزینهخودتان پذیرایی کنید، بدانید که چه چیزی قرار است در آن 

ی غذایی خود جای دهید. اگر به خوردن دسر  شناسید در برنامه و پروتئین، کربوهیدرات و مواد غذایی مفیدی را که می

 عالقه دارید، حتماً از قبل با سهم بندی کالری مواد غذایی هر وعده، جایی برای آن باز کنید.

ی قوی، تعیین اهداف کوپک و دست یافتنی است. واقع بینانه نخواهد بود اگر انتظار  ی تغذیه یک برنامهکلید تنظیم 

های عجیب و غریب و  بر خالف راه حلداشته باشیم که ورزشکار بتواند رژیم غذایی خود را به یکباره تغییر دهد. 

توان ظرف دو هفته به عملکرد بهتری  غذایی می ی صحیح ها در موضوع کاهش وزن، با یک برنامه ی این سال ادعاگونه

دست پیدا نمود. حتی ورزشکارانی که رژیم غذالیی سرشار از فست فود و برگر و چیپس و نوشابه و شیرینی هم دارند 

توانند با یک هدف کوچک، سالمت و عملکرد خود را بهبود ببخشند. مثالً هر دو هفته یکبار تنها یک وعده فست  می

های ترانس و اشباع  ی غذایی خود حذف کنند تا مجموع کالری مصرفی خود و جمع چربی نوشابه را از برنامه فود و یک

 مصرفی را در هفته کاهش دهند.

ی  ی همه یا هیچ گرفتار نکنید. حتی اگر بیش از مقدار برنامه غذا خوردید، سعی کنید در بقیه هیچگاه خود را در ورطه

 روند. . به یاد داشته باشید که ورزشکاران موفق همیشه با برنامه پیش میروز از برنامه خارج نشوید

توانیم به نقش تغذیه در بهبود عملکرد ذهنی  حاال که اصول و مبانی تغذیه در بهبود عملکرد را بیان کردیم، راحت تر می

ن، کیفیت و زمانبندی تغذیه در و فیزیکی یک تیرانداز بپردازیم. چه تیرانداز تپانچه باشید چه تفنگ و یا حتی شاتگا

تیراندازان برای ریکاوری و غلبه بر فشارهای  باشد. مؤثرتواند در ارتقا یا کاهش کیفیت تمرینات شما  روزهای تمرین می

کنند که بتواند آمادگی جسمی و روانی مورد نیاز برای تمرین را رژیم غذایی را اتخاذ ناشی از زندگی و تمرین حتماً باید 

 در آنها ایجاد کند. 

حتی تیراندازانی که هدف آنها از ورزش، رقابت و مسابقه نبوده و صرفاً به جهت کاهش فشارهای زندگی و رسیدن به 

ت بین المللی، یک زندگی عادی آرامش به این ورزش روی آورده اند درست مانند تیراندازان شرکت کننده در مسابقا

سطح تواند  خارج از ورزش در محیط مدرسه، کار، خانواده و جوامع اجتماعی دارند. یک رژیم غذایی نامناسب می

های  شود زیرا باعث افزایش واکنش کورتیزول معموالً به عنوان هورمون استرس شناخته میکورتیزول خون را باال ببرد.

کند تا با شرایط استرس زا  ه طور خالصه، کورتیزول التهاب را کاهش داده و به بدن کمک میب شود. در فرد می تدافعی



 

 

تواند عملکرد سیستم ایمنی بدن را متوقف نموده و فرصتی برای نفوذ عوامل بیماری زا  مقابله کند. این هورمون البته می

ایجاد  عملکرد ذهنی فرد خواهد شد. کاهش سببی کورتیزول همچنین  به بدن ایجاد کند. ترشح بیش از اندازه

تواند خیلی سریع بر توانایی شما در کنترل استرس تأثیر مثبت یا منفی داشته  کوچکترین تغییرات در رژیم غذایی می

 باشد.

دهد.  اند که مصرف کربوهیدرات سطح کورتیزول را حین انجام فعالیتهای بدنی یا ذهنی کاهش می دانشمندان نشان داده

اجرای تکنیک، نیاز به مصرف کافی کربوهیدرات در ی تمرکز ذهنی تیرانداز برای دستیابی به حداکثر دقت در سطح باال

که مصرف کربوهیدرات را باعث عصبی شدن ورزشکار  هم این تصور رایج میان تیراندازان ی غذایی تیرانداز دارد. برنامه

از نظر علمی ثابت شده که مصرف کربوهیدرات بویژه قبل از  ی علمی ندارد. دانند یک تصور باطل بوده و پشتوانه می

شود. در واقع منبع ترجیحی مغز برای تولید  روی می جلسه ی تمرینی نوبت صبح، باعث افزایش تمرکز و دقت در نشانه

خیزید، مغز شما تا آن لحظه مقادیر فراوانی از  هنگام صبح وقتی که از خواب برمی انرژی، کربوهیدرات است.

 ی بدنتان را برای زنده نگهداشتن شما در طول خواب استفاده کرده است. کربوهیدرات ذخیره

حتماً به همراه کربوهیدرات، پروتئین هم مصرف کنید چراکه باعث جذب سریعتر کربوهیدرات شده و یک منبع مطمئن 

بر افزایش تمرکز ذهنی و جلوگیری از  کند. مصرف مایعات نیز از آنجا که از انرژی را در طول تمرین برایتان تأمین می

بایست در دستور کار تیراندازان قرار بگیرد. برای اطمینان یافتن از تعادل سطح آب  گرفتگی عضالت مؤثر است، می

بدنتان، حتماً رنگ ادرار خود را پیش و پس از تمرین بررسی کرده و متناسب با آن از نوشیدنی های مناسب و بویژه آب 

ی ورزشی  چه درست و چه غلط، ورزش قهرمانی نیاز به تیراندازانی دارد که نتیجه بگیرند و برای جامعه د.استفاده کنی

افتخار کسب کنند. بنابراین شکی نیست که تیراندازانی که سالم و سالمت باشند بر رقبای خود ارجحیت خواهند داشت 

طول جلسات تمرین، سفرهای پی در پی و رقابت های  توانند فشارهای روانی و جسمی عوامل استرس زا را در زیرا می

از استقامت نیاز دارد تا همواره در طول مسابقات چند روزه معینی یک تیرانداز به میزان  پرتنش خیلی بهتر تحمل کنند.

ک برای تیراندازانی که قصد شرکت در مسابقات را دارند، ضروری است که از ی از سطح آمادگی الزم برخوردار باشد.

ی انرژی کافی و مناسب چه در تمرینات تکنیکی و چه در تمرینات قدرتی و بدنسازی خود برخوردار باشند. برای  پشتوانه

انجامد، الزم است که  داشتن تمرکز ذهنی کافی و استقامت بدنی مطلوب در تمریناتی که تا دو یا سه ساعت به طول می

مصرف  برای کسب انرژی مورد نیازتان افی کربوهیدرات و پروتئینحداقل یک ساعت پیش از شروع تمرین به مقدار ک



 

 

های مغذی مثل کره بادام زمینی و ژله یا ساندویچ گوشت کم چرب با پنیر، مغز خام  نمایید. همراه داشتن میان وعده

دهد  شما میهای طبیعی در چنین تمریناتی این اطمینان را به  ، شیرکاکائوی کم چرب و نوشیدنیخشکبار، میوه، ماست

که سوخت کافی برای مغز و عضالت خود حین این تمرینات طوالنی خواهید داشت. تیراندازانی که نگران افزایش وزن 

ی غذایی خود، سهم وعده های غذایی  بایست بدون نگرانی از افزودن این میان وعده ها به برنامه بدنشان هستند می

 دریافت نکنند.ناهار و شام را کمتر کنند تا کالری اضافی 

 ی مناسب غذایی: نکات تجربی در بهینه سازی جلسات تمرین و ریکاوری با استفاده از برنامه

 ؛مصرف کربوهیدرات و پروتئین حداقل یک ساعت پیش از آغاز جلسه تمرین 

  هنگام تمرینات؛همراه داشتن همیشگی نوشیدنی در 

 مایعات بدن؛ بررسی مرتب رنگ ادرار و در نتیجه اطالع از وضعیت سطح 

  انجامد. ساعت به طول می 3یا  2همراه داشتن میان وعده های غذایی در طول تمریناتی که بیش از 

در جلسات تمرین حتماً مراقب وضعیت جسمانی و ذهنی خود باشید و هرگونه عدم تعادل احتمالی را یادداشت کنید. 

کنید توانایی تمرکزتان کاهش یافته یا از نظر روانی  آید که احساس مثالً دقت کنید که آیا در طول تمرین پیش می

احساس خستگی کنید؟ یا اینکه برای مثال تعداد مشخصی از شلیک هایتان به دلیل خستگی جسمی کیفیت مطلوب 

ی غذایی روز مسابقه ترسیم  تواند نقشه ی راه شما را برای طراحی برنامه همیشگی را ندارد؟ پاسخ به این سؤاالت می

 کند.

 ی غذایی روز مسابقه برنامه

شب قبل از مسابقه و در "یکی از از پرتکرار ترین سؤاالتی که در دنیای مسابقات تیراندازی وجود دارد این است که: 

همان چیزی را باید بخورید که شب "پاسخ همیشگی من به این پرسش این است:  "روز مسابقه چه چیزی باید خورد؟

. درست همانطور که شما هنگام مسابقه به هیچ وجه یک "اید خورده وزهای تمرین میهای پیش از تمرینات و در ر

کنید، به همان ترتیب هم هرگز نباید از  تکنیک نشانه روی جدید یا وضعیت استقرار جدید روی خط آتش را امتحان نمی

د این مسئله، همان عادت کردن ی غذایی جدیدی در روز مسابقه نسبت به روزهای تمرین خود استفاده کنید. کلی برنامه

های غذایی روز مسابقه همیشه به رژیم معمول غذایی   ی غذایی همیشگی است. وعده و خوگرفتن به یک برنامه



 

 

ی غذایی  ی افراد یکسان نخواهد بود. استفاده از یک نوشیدنی یا وعده تیرانداز بستگی دارد که طبیعتاً برای همه

 های معده و روده شود. تواند سبب برخی انواع ناراحتی ترس، گاهی اوقات مینامعمول در یک شرایط پر از اس

ی مدون و پیشرفته نیاز داریم. غذاها و  به یک برنامه به منظور حفظ حالت همیشگی تغذیه به خصوص در روز مسابقه

ی کلی که  برنامه شوند صرفاً بر اساس یک نوشیدنی هایی که در طول روزهای مسابقه از سوی برگزارکننده سرو می

دارای تنوع بوده و سطح رضایت طیف بیشتری از مراجعه کنندگان را پوشش دهد انتخاب می شود نه بر اساس 

استیک و برگر و انواع غذاهای سرخ کردنی هرچند که لذیذ به نظر  فاکتورهای مؤثر بر ارتقای عملکرد ورزشکاران.

، سبب تضعیف عملکرد تیرانداز خواهند شد. در خود انباشته دارندشباع که های ا رسند اما با توجه به انبوهی از چربی می

بایست همین  البته اگر رژیم غذایی شما به طور معمول شامل چنین غذاهایی است، علیرغم آنچه که گفته شد، می

حداکثر عملکرد  شود شما برنامه را در روز مسابقه هم در پیش بگیرید. چرا که استمرار عادات غذایی همیشگی سبب می

 معمول خود را داشته باشید. 

بایست غذای کافی به همراه داشته باشند. حتماً به این نکته توجه داشته باشید که  ورزشکاران برای روز مسابقه می

حداقل یک ساعت پیش از شروع مسابقه به میزان کافی کربوهیدرات و پروتئین مصرف نمایید. اگر طبق توصیه های 

ساعته بین  4تا  3ن مقاله وعده های غذایی خود را به پنج وعده در روز افزایش داده باشید، قطعاً به فواصل قبلی در ای

ی سرانگشتی، میزان غذای الزم برای روز مسابقه  اید و خواهید توانست با یک محاسبه غذاخوردن های خود عادت کرده

البته باید توجه نمود که برخی عوامل مثل بدی آب و هوا یا نقص امکانات و  را برآورد نموده و با خود همراه ببرید.

ساعت بکشاند. پس برای چنین تأخیرهایی هم  12تا  10ساعته را به  8ی  تواند زمان معمول یک مسابقه تجهیزات می

که در این صورت باید برنامه داشت. طوالنی شدن بیش از حد زمان بین راندها ممکن است باعث گرسنگی شما شود 

 توانید با در نظر گرفتن تجربه های خود در مسابقات قبل، به مقدار کافی غذا و نوشیدنی میل کنید. می

ی تغذیه در راند سوم و صبح روز دوم مسابقات از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و بدن شما به سوخت کافی برای  مسئله

ف خود مقداری کره بادام زمینی و ژله یا ساندویچ گوشت به همراه داشته حفظ سطح آمادگی خود نیاز دارد. حتماً در کی

های خوبی برای میان  )تهیه شده از آرد گندم سبوس دار( و میوه هم گزینه ، کلوچهباشید. مغز خشکبار )خام(، آجیل

 وعده هستند. 



 

 

ع به رنگ ادرار، آب و نوشیدنی ی مهمی است. حتماً با توجه به نکات گفته شده راج کنترل سطح آب بدن نیز مسئله

ای  کافی را در طول مسابقه به همراه داشته باشید. البته توجه داشته باشید که میزان مصرف مایعات شما باید به گونه

رنگ ادرار خود را بررسی کنید.  ی شما در حین اجرای یک راند پر نشود. در فاصله ی بین راندها نیز حتماً باشد که مثانه

تواند تمرکز ذهنی شما را  درصد از کل وزن بدنتان می 2کنم که کاهش سطح مایعات بدن تنها به میزان  مییادآوری 

 کاهش دهد.

ی معمول غذایی شما در تمرینات باشد. غذا و  در مجموع باید گفت که استراتژی روز مسابقه باید در امتداد برنامه

ی کافی  مراه داشته باشید. از آنجایی که در روز مسابقه به اندازهنوشیدنی های کافی را نیز در روز مسابقه باید به ه

آنقدر به یک عادت  را ی غذایی تان برنامه تان این باشد کهسعی  در تمام روزهای تمرین استرس خواهید داشت، پس

 در روز مسابقه به یک عامل استرس زای جدید برایتان تبدیل نشود.روزانه تبدیل کنید که 

 کانال آموزش و تمرین تیراندازیارائه شده در 
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