
مباحث تغذیه برای دانش آموزان در ایام کرونا

تهیه و تنظیم

آزاده موحدی مقدم



تغذیه؟
(سانانروزانهاحتیاجاتبرای)متناسبمقادیربهبدنبهغذاییموادرساندن

حرکتبرایانرژی

شودمیشناختهکالریعنوانبهانرژیاین.کندمیتامینرابدنانرژیغذا.

کندمصرفکالریباید(...وخونپمپاژزدن،رفتن،پلکهرا)کارهاانجامبرایبدن.



اهداف تغذیه

رشد و تکامل 

بدن

تنظیم 

عملکردهای 

بدن

تهیه انرژی مورد 

نیاز بدن

برای فعالیت های 

ورزشی
برای زنده ماندن هضم و جذب ...استخوان، عضالت، مفاصل و 



مواد غذایی اصلی

 (قندها)کربوهیدرات ها
پروتئین ها
چربی ها
ویتامین ها
 (امالح)مواد معدنی

آب





(قندها)کربوهیدرات ها 

انرژیکنندهتامینمنابع
خستگیشروعانداختنتعویقبه
مغزمهمسوخت
غالتدیگروبرنجوناندرعمدتاًکربوهیدراتها
دهندمیافزایشراخونقندسریعوشوندمیوجذبهضمسریع





پروتئین ها

گوناگوناعمالانجامعامل
ندونتاداخلی،هایاندامعضالنی،بافت)بافتهاترمیموسلولرشد

(ناخنوموپوست،ها،
بافتدرمایعاتمطلوبتعادلحفظدرمهمنقش
عضالتبرایسوختیمنبع



عالیتفمدتونوعوجنسوزن،سن،حسببرپروتئینبهنیازمقدار
.کندمیفرق

مرغتخموماهیگوشت،درعمدتاپروتئین
المتیسنظرازمزیتیهیچنیاز،موردمقادیرازفراترپروتئینخوردن

.نداردبدنیعملکردیا





چربی ها

انرژیتامین
چربیدرمحلولویتامینهایازمقداریتامین
مغزوعصبیهایغالفمغز،بافتسلولی،غشاهایهمهساختاردر

استخوان



،سرشیر وکره، خامهچربی عمدتا در روغن







ویتامین

 ضروری برای تولید انرژی

تنظیم سوخت و ساز بدن

درگیر در عملکرد دستگاه ایمنی، دستگاه هورمونی و دستگاه

عصبی



تضمین)استکمیتازمهمترغذاییموادمصرفدرتنوع

(هاویتامیندریافت

ذاییغموادسایروانرژیدریافتمیزانبامتناسبویتامینبهنیاز
.استدریافتی



نیاز به ویتامین ها

شوندمیتقسیمگروه2بههاویتامین:

(Bگروهویتامین هایوcویتامین)آبدرمحلولهایویتامین

وDویتامین،Kویتامین،Eویتامین)چربیدرمحلولهایویتامین

(Aویتامین



مواد معدنی



مواد معدنی

ضروری برای حفظ سالمتی

تامین رشد و نمو مناسب و عملکرد طبیعی بدن

از اجزای اساسی سازنده سلول

ایجاد استخوان ها و دندان های سالم

حمایت بدن در برابر بیماری ها

کنترل تعادل مایعات در بافت ها



یم مواد معدنی مثل ویتامین ها در بدن ساخته نمی شوند و باید از رژ

.غذایی وارد بدن شود

رد نیاز به مواد معدنی با توجه به سن، اندازه، میزان آمادگی بدنی ف

.تغییر می کند



آب



آب

استضروریهمهبرایواستحیاتیمغذیماده.

استانرژیازترضروریآب.

دونباماکندنمیانرژیتولیدماده،یکعنوانبهغذاییرژیمدرآب
.دهیمادامهخودزندگیبهتوانیمنمیآن

شودمیبدنکارتوانکاهشسبببدنآبزیادکاهش.

داردامالحبهنیازبهبستگیشدیداآببهنیاز



دفع مواد متابولیکی زاید

هضم و جذب غذا

حفظ لغزندگی مفاصل

تنظیم درجه حرارت بدن
وظایف 
مایعات



حرارتدفعبدنشدنخنکراه

.استپوستطریق

ادرارتعرق،طریقاززائدمواد

لسلوتخریب)شودمیانجاممدفوع

(بدن

نهمچنیومعدنیامالحوآب

آنساختنبهقادربدنکه

.شودجایگزینباید

تعریق



 ،از منظر آب رسانی، مهم نیست مایعات را از قهوه، چای، آب میوه، سوپ
.شربت و شیر بگیرید، مهم آب رسانی در حد الزم است



dehydration(      آب زدایی)کم آبی





نشانه های کم 
آبی 

(آب زدایی)
(  تنبلی)کاهش انرژی
سردرد
خشکی دهان
بوی بد دهان
خشکی پوست
سرگیجه
تفکرات خیالی



هرم غذایی 
هرم غذایی یا مثلث غذایی 

یک راهنمای غذایی روزانه برای 

افراد می باشد که تعادل، تنوع و میزان سهم 

مورد نیاز از گروه های غذایی را نشان می دهد و 

گروه نان و غالت، گروه. )گروه غذایی تشکیل شده است5از 

(بنیاتسبزیجات،گروه میوه ها، گروه گوشت و پروتئین ها، گروه شیر و ل



هرم غذایی



گروه نان و غالت 

ماکارونیانواعبرنج،(جودوسرجو،گندم،)کاملغالتشامل

فیبرهاوزمینیسیب،(اشیرشتهپلویی،فرنگی،رشتهالزانیا،رشته)



تامین نیمی از کل انرژی روزانه

الزم برای تامین انرژی، رشد و سالمت دستگاه عصبی

(باال نبردن چربی خون)کاهش خطر بیماری های قلبی عروقی

نقش مهم در کنترل وزن



ییغذاهایوعدهتمامبرایکهاستمتنوعانقدرکهانگیزیشگفتغذایهماننان

.باشدداشتهفعالیحضورتواندمی

روزمرهغذاهایتریناصلیازیکی

اتترکیبباشدهغنینانسبوس،بایاکاملآردباگندم،نانجو،نان:نانانواع

(دسترسدرهمه)گوارشیهایبیماریبرایمناسبنانغذایی،مختلف



گروه سبزیجات



گروه سبزیجات

نخودسبز،بادمجان،هویج،کلم،انواعبرگدار،هایسبزیانواعشامل

سیبوپیازفرنگی،گوجهخیار،قارچ،فلفل،کدو،سبز،انواعلوبیا

زمینی

ویتامینآ،ویتامینفیبر،یکنندهتامینc،داشتنبدونمنیزیم،وپتاسیم

کلسترولوچربی



تقویت سیستم ایمنی بدن

پیشگیری از سرطان

تامین پتاسیم و سالمت قلب

ونخفشارکاهشوپتاسیمتامین

رکمتغذاییموادسایربهنسبت

وزناضافهباعث



گروه میوه ها



ویتامینآ،ویتامینفیبر،یکنندهتامینc،اکسیدانآنتیوپتاسیم

(قلبیهایبیماریبهابتالکاهش)کلسترولوچربیوسدیمفاقد

مووپوستعفونی،گوارشی،هایبیماریجملهازهابیماریبرخیدرمان



انواع 

میوه ها

آب میوه 

ها

میوه های 

خشک

گروه 

میوه ها 



گروه گوشت و 

پروتئین ها



گروه گوشت و پروتئین ها

سفر،فپروتئین،یکنندهتامین

روی،،b12وb6ویتامین

ینتیامونیاسیناهن،منیزیم،

مواد مغذی اصلی هر سلول

ساختن بعضی هورمون ها و آنزیم ها

کمک به انقباض عضالت



گروه 

شیر و لبنیات



گروه شیر و لبنیات

ویتامینپروتئین،وکلسیمیکنندهتامینb12ویتامینAو

شدهغنیکههنگامیDویتامین



فواید 

لبنیات

انپیشگیری از پوکی استخو

کاهش احتمال به سرطان

فسفر وویتامین دی،تامین

نیسایر منابع معدنی و ویتامی

لبیپیشگیری از بیماری های ق

ا  مقاومت بدن در برابر آسیب ه

(ضربه پذیری) افزایش انعطاف پذیری

افزایش هوش

افزایش قد



اصول 

تغذیه ای



ت3رعایت
تناسب
(کنیممصرفراغذاییموادازنسبتیچه)

درصد55(قندها)هاهیدراتکربو◼
درصد20هاپروتیئن◼
درصد25هاچربی◼

تعادل
(کنیممیمصرفانرژیمقدارچهوخوریممیغذامقدارچه)

تنوع
هراز)یخاصیهاغذاتنهاوزرهرومداومبطوراگر)طبیعیمغذیموادهمهازاستفاده}

ودشنمیبرآوردهفردغذایینیازهایتمام،شوندمصرف(باشندکههمغذاییموادگروه
{(.شوندمصرفغذاییموادگروه۴هریغذاهاازمختلفیانواعدبایبلکه



سه وعده غذایی

صبحانهناهارشام



صبحانه

بزرگساالنحتیوآموزاندانشبرایغذایییوعدهترینمهم

کودکانپرورشبهکمکبرایگاماولین



یصبحانهدریافتپسمیگرددشروعصبحازبدنسازوسوختچون

.میشودچاقیمانعوشدهبدنمتابولیسمکاراییبهبودباعثمفصل

سرکالسدرآموزاندانشخستگیکاهش

بیشترانرژیوتمرکزگیرایی،افزایش







انتخاب صبحانه

یچربوپروتئینازغنی)مرغتخم/
(درهفتهبارچهارتاسه

مرباباعسلوارده
عسلوکره
اردهحلوا
عسلوشیر

خرماونان
سنتیحلوای
شیریافرنیعدسی،خوراک

میعسل،وشیرمالنانبرنج،
بمناسهایانتخابدیگرازتواند
.دباشآموزاندانشصبحانهبرای



خورنح؟ نمی نه ح آمو نش د چرا



(
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بهوالدینوندارندکاملیصبحانهخوردنبهعادتآموزاندانشاغلبمتاسفانه

.میگذارندانهاکیفدروکردهتهیهرارنگانگیتنقالتناچار

گذاشتخواهدبرجایذهنیورشدیجسمی،سوءاثراتمدتدرازدرتنقالتاین.



�•�Z�Å�Z�¿�…� . � ó�â�©�Ë�í�6�ó�•�«�Ï�á�ì�ã�5�•��‘�ê�ã�ë�•�³�•�…�5�•�«�Ï�â�©�Ž�ã�•�â�©�·�  � ©�ê�ç�Ž�§� 6 � ã�©�ç�•�í�—€c� . � ó�•�Ž�§�—ƒç�•�á�ß�Ž�³�í�â�¯�ã�·�í�§�©�·�Ž�‘�í� ê � ‘� Ž � ã � ·�å�Ž�0�ã�•�Ý��—ƒç�/� © � • � í � ã�6�ó�•�«�Ï� • � �©�ë�©�c�6�ã���…�©�ó�•�í�Ó�å�©��í�§��Ž�ë�Ž�ç�©�ç�)�•�Ë�Ž�³�å�©�‘� ¯ � •�Ñ��»�ã �ê�ç�Ž�£�‘�»

��

���å�ó�ã�Ž�—�5�+��ç�•���µ�ó�•�¯�Ó�•�¢�Á�³�©�ç�×�å�í�§�í� ¯ � / �  � ã � —�6�Ó�Ž�/��

��›�í�ã

�  � ©�©��0cà�ã�Ë� ¯ � Ð � ã

�í�å�©�‘

��



ناهار  حذف وعده

خونقندافت

سردرد،،افسردگیپرخاشگری،وعصبانیتسستی،وضعفاحساسخستگی،)

(سرگیجه



حاویناهارهمراهبهساالدیاسبزیمصرف:

ویتامین

معدنیمواد

فیبر

آببهانساننیازتامین



شام

ارکودکانتغذیهموقعبهوخوبغذاییکبا
.کنیدکنترلبیشتر

ستنیزیادیغذاییموادبهنیازشامتهیهبرای.



خوابیدن با معده ی خالی
 (پرخوری در زمان صبح )اضافه وزن

 یستم کاهش میزان سوخت و ساز بدن، افزایش اشتها و ضعف س: باعث)کم خوابی

(ایمنی بدن، ابتال به انواع سرطان و دیابت

 (ساعته انرژی مصرف می کند24بدن )انرژی کمتری

پیری زودرس

ریزش مو

افسردگی و بدخلق شدن

می گرسنه به خواب رفتن باعث کمبود مواد مغذی در بدن و تغییرات هورمونی

شود



در هیچ الگوی تغذیه ای حذف وعده شام و خوابیدن با 

.شکم گرسنه توصیه نمی شود



فواید خوردن شام 

در ساعات اولیه 

شب

خوابی آرام تر کاهش سوزش معده کمک به کنترل وزن

(املشروع روز با یک صبحانه خوب و ک)انرژی بیشتر 



میان وعده

.ارنددنیازهموعدهمیانبهاصلیوعدهسهبرعالوهنوجوانانوکودکانبویژهوافرادهمه
.شودگرفتهنظردراضافیوعدهیکبعنواننبایدوعدهمیان

ودکانکبیشترچوننیستمطلوبغذاییوعدهیکعنوانبهچیپسیاشیرینیخوردن
.خورندمیبیشترراهاآنگرسنه



میان وعده های مناسب

یک کاسه فرنی

هایچساندویانواع
خانگی

، نخودچی و کشمش)خشکبار 
...)

انواع میوه

یک تکه پیتزا 
خانگی

سوپ



دانستنی های بیشتر

نوشابه ها و هله هوله 

ردوکلسیمجذبازجلوگیریباعثهانوشابه

.شوندمیاستخوانپوکینتیجه

اکنونممکنستگرچه)مصرفیرنگهایبرخی

موجبمدتدرازدر(باشندشدهمعرفیخطربی

.شوندمیمشکالتدیگروحساسیت

رنگنمک،زیادیمقدارکردنواردبرعالوهپفکوچیپسمصرف▪

وردهکجلوگیریمفیدغذاهایمصرفازبدن،بهنامناسبروغنوصنعتی

.کندمیکمککودکانچاقیبه



دانستنی های بیشتر

رفمصچایوشکالتوکافئیننظیرمحرکموادخوابازقبلکودکان

.دزنمیلطمهآنانکارآییبهامتحانشبدرمواداینمصرف.نکنند



دانستنی های بیشتر

شوندمصرفبایدغذاییموادهمهبماندسالمبدناینکهبرای.



دانستنی های بیشتر

سنینکودکاندرنیزسرشیروخامهکره،روغن،مانندهاچربی
حددرروزانهغذائیبرنامهدربایدوهستندانرژیتامینمنبعمدرسه
.شودگنجانیدهمتعادل



دانستنی های بیشتر

هایویتامینجملهازمعدنیعناصروویتامینهابرخیکمبودAوD،،ورویآهن
.استشایعایرانینوجواندخترانبویژهنوجواناندرکلسیم



دانستنی های بیشتر

واستندنداپوسیدگیایجاددرتواناییقند،اصلیمشکالتازیکی
.نداردواقعیایتغذیهارزشاینکهدیگر

کنیدحذفخودغذاییرژیمازرازیادقندباغذاهاینداردضرورتی،
اندکیایوپروتئینباترکیبصورتبهیااندکمقادیردرراآنباید

.بخوریدسالمچربی



دانستنی های بیشتر



سازوسوختطبیعیروند

راحتگوارش

مغزوعصبیسیستمحتیوهاکلیهقلب،سالمتتامین

روزمرهکارهایانجامیاولیهسوختتامین

روزانههایفعالیتبرایکافیانرژیباسالمبدنیداشتنبرایضروری



نان سبوس دار

وشدهواقعیسیریباعثدارسبوسنانخوردنکهدانیدمیآیا

نانمانندمغذیریزدارایومقویغذاییموادنیستکنندهچاق

سیرافرادغذا،ازکمتریحجمباشودمیباعثدار،سبوسهای

چاقیازنتیجهدروبرسندواقعیسیریبههاسلولوشوند

شودجلوگیری

ذیمغریزواقعدرمی شود،گرفتهسبوسشانکهآردیوبرنج↫

ازدیزیاحجمشودمیباعثکهشودمیگرفتهآنمفیدبسیارهای

هاسلولبهکافیاندازهبههامغذیریزولیشده،خوردهغذا

میسببامراینوهستندگرسنههمیشههاسلولدرنتیجهنرسد،

دیدپکاذباشتهایوشودپیداخوردنغذادرعجیبرفتارهایشود

استسلولیگرسنگیعلتبهکهآید







دانستنی های بیشتر

کلسیم
یابدیمافزایشبلوغدردورانکلسیمبهنیازبدناستخوانهایسریعرشدبدلیل.

(تنیبسکشک،پنیر،ماست،)شیرهایفرآوردهیاوشیرازروزهرنوجواناناگر
.شودمیتأمیندرآنانکلسیمبهنیازنماینداستفادهکافیمقداربه



یمتداخلکلسیمجذبدربودهزیادفسفاتدارایگازدارهاینوشابه
.میشودکلسیمدفعموجبنیزکربنیکاسید.کنند



کودکانمشکالت ناشی ازکمبودآهن
اثراتزندگیاولسال2درمغزبرتکاملخونیکم

:داردناپذیرجبران

یادگیریقدرتكاهش

رفتاریتغییرات

عفونیبیماریهایبهابتال

ضعفوخستگیاحساس

آهنفقروخونیكمدرمعرضبیشترکهییگروهها

:هستند

(دخترانهویژب)نوجوانان

باردارزنان

دانستنی های بیشتر



(فقر آهن)خونی عوامل ایجادکننده کم

خانگیغیرغذاهایمصرف

غذاییتنقالتوپیتزاوكالباس،سوسیسهایساندویچانواع)

(پفكوشكالتنوشابه،چیپس،مانندارزشكم

انگلیآلودگیهایوعفونتهابهابتالء

گوشتانواعكممصرف

غذاهمراهچایمصرف

ویتامینحاویغذایناكافیمصرفC

شیرینجوشباشدهتهیهینانهامصرف



عالئـم کم خونی فقر آهن

خطوطشدنكمرنگ

دستكف

چشمرفتنسیاهی

تفاوتیبی

اشتهائـیبی

تهوعحالت

سوزنورفتنخواب

اپاهودستهاشدنسوزن

تنگیشدیددرموارد

قلبطپشونفس



تامین آهن بدن

 هنآجذب:
گوشت

جگر
جوانه غالت وحبوبات 

کاهش دهنده های جذب آهن:
چای
قهوه
ادویه

مصرف شیر همراه با غذا



مکمل ها
رادنبسازوسوختتاشودمیافزودهکلیغذاییرژیمبهکهغذاییمحصولیک

دهدقرارتاثیرتحت

ومعدنیموادهایمکملمصرفبهاحتیاجندرتبهخاصهایوضعیتجزبه
.دارندویتامین

بهاستکنممکنندمصرفلبنیاتتوانندنمیدالیلیبهبنابهکهکودکانیمثال
باشندداشتهنیازcaمکمل

ویتامینهایمکملبهاحتماالدارندسختخواریگیاهرژیمکهافرادیB12نیاز
.دارند

دانستنی های بیشتر



چگونه متعادل غذا خوردن را یاد بگیریم؟

فراداهمهکهکنیمصحبتزبانیبهبایدبدهیم،تغذیهآموزشبخواهیماگر

.شوندمتوجه

421فرمول=GPLباکهاستاینآنمزیتامانیست،مطلوبفرمولیک

هعمدورایجکهایتغذیهاشتباهاتازغذاییرژیمدرتعادلوتنوعایجاد

.شودخودداریهستند

Gهاکربوهیدراتمعرف

Pهاپروتئینمعرف

Lهاچربیمعرف

کربوهیدرات،مغذیموادازیکهرسهمتعدادمعرفترتیببه1و4،2اعداد

بهاغذوعدهسهازیکهرترکیبدراجبارابایدکهاستچربیوپروتئین

.شودرعایتشود،نمیدادهاهمیتآنبهاغلبکهصبحانهویژه

دانستنی های بیشتر



هبفردیکازاشتهابهتوجهباشدهمصرفغذای“سهم”تعداد

استمتفاوتدیگرفرد

وجودزیرهاینسبتغذاوعدههردرکهاستمهمآنچهاما

:باشدداشته

4کربوهیدراتسهم

2پروتئینسهم

1چربیسهم



دانستنی های بیشتر

آنمقداریاحذفغذاییبرنامهازتوانمیکهغذاییمادهتنها

.استشیرینهایفرآوردهوشکرکرد،کمرا





منابع

یتغذیه ورزشی دکتر عباسعلی گائین

تغذیه و رژیم غذایی ورزشکاران دکتر

سیدعلی کشاورز

ص پاورپوینت دکتر آزاده نجارزاده متخص

تغذیه

پاورپوینت محمدرضا صادقیان شاهی

اینترنت


