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ABSTRACT
AIMS: One of the most important factors affecting physical performance and performance of
job duties in military students is diet and its content. This study aimed to compare the content
of the diet and nutritional and physical needs of officer students and provide appropriate
nutritional solutions.
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MATERIALS & METHODS: The present study is a descriptive-survey study whose population
was students of a military university in Tehran, Iran in 2020. 120 people were selected by
random sampling. To evaluate the studied variables, food frequency questionnaire FFQ (with
24-hour food recall) and physical activity questionnaire in three days, and N4 Food Processor
software was used. The obtained data were analyzed using a t-test in SPSS 20 software at a
significance level of less than 0.05.
FINDINGS: The results of the present study showed that the age, height, weight and body
mass index of the samples were respectively 21.36±8.2 years, 169.64±45.10 cm, 73.34±74.6
Kg and 25.47±37.2 Kg/m2. The number of carbohydrate, sodium and fat intake was higher
than the amount required by the body, while the amount of protein intake was less than the
estimated amount for the students of the officer's university, which was significantly different
from the current standard (p=0.001). Also, the number of received calories, the amount of
energy expenditure, vitamin A, vitamin D, vitamin B12, vitamin E, vitamin C, calcium,
magnesium, and zinc received by students are statistically and significantly lower than the
values of existing standards and the amounts of micronutrients required to perform the
activities properly (p=0.001).
CONCLUSION: The student diet needs modifications such as improving the quality and
quantity of the diet, adding small snacks, adding dairy products, as well as some fresh fruits
and vegetables.
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مقاله اصیل

بررسی تأمین تعادل انرژ ی و نیازهای تغذیهای (درشتمغذیها ،ویتامینها،
مواد معدنی) دانشجویان نظامی
سجاد محمدیار ی

PhD

گروه تربیت بدنی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه افسری امام علی (ع) ،تهران ،ایران.
چکیده
اهداف :رژیم غذایی و محتوای آن یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر عملکرد جسمانی و کارایی اجرای وظایف
شغلی در دانشجویان نظامی است .از اینرو  ،تحقیق حاضر با هدف مقایسه محتوای رژیم غذایی و نیازهای
تغذیهای و جسمانی دانشجویان افسری و ارائه راه کارهای مناسب تغذیهای انجام شد.
مواد و روشها :پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی است که جامعه آن دانشجویان یک دانشگاه نظامی
در شهر تهران در سال  9911بود 921 .نفر به صورت نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .به منظور ارزیابی
متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه تواتر غذایی (دارای یادآمد غذایی  22ساعته) و پرسشنامه فعالیت
بدنی در سه روز و نرمافزار  Food Processor N4استفاده شد .دادههای بهدستآمده با استفاده از آزمون تی
در نرمافزار  SPSS 20در سطح معناداری کمتر از  1/10تجزیه و تحلیل شدند.

نتیجهگیر ی :درمجموع به نظر می رسد برنامه غذایی دانشجویان نیازمند اصالحاتی مانند بهبود کمیت و کیفیت
رژیم غذایی ،افزودن میانوعدههای غذایی کوچک ،افزودن مواد لبنی و همچنین برخی میوهها و سبزیجات
تازه است.
کلیدواژهها :انرژی متابولیسم ،رژیم غذایی و تغذیه ،ویتامینها ،مواد معدنی ،نظامی.
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یافتهها :یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که سن ،قد ،وزن و شاخص توده بدنی نمونهها به ترتیب
 29/93±8/2سال 931/32±20/91 ،سانتیمتر 49/92±42/3 ،کیلوگرم و  20/24±94/2کیلوگرم بر مترمربع
بود .میزان کربوهیدرات ،سدیم و چربی دریافتی باالتر از میزان مورد نیاز بدن بود ،در حالی که میزان پروتئین
دریا فتی کمتر از مقدار نیاز برآوردشده برای دانشجویان دانشگاه افسری بود که با استاندار موجود تفاوت
معناداری داشت ( .)p=1/119همچنین میزان کالری دریافتی ،مقدار هزینه انرژی ،ویتامین  ،Aویتامین ،D
ویتامین  B12ویتامین  ،Eویتامین  ،Cکلسیم ،منیزیم و روی دریافتی دانشجویان از لحاظ آماری به طور
معناداری کمتر از مقادیر استانداردهای موجود و مقادیر ریزمغذیهای مورد نیاز برای انجام مناسب فعالیتها
بود (.)p=1/119

بررسی تأمین تعادل انرژ ی و نیازهای تغذیهای (درشتمغذیها ،ویتامینها ،مواد معدنی) دانشجویان نظامی

مقدمه

مواد و روشها
پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی است که به صورت
میدانی در سال  9911انجام شد .جامعه آماری مورد نظر،
دانشجویان یک دانشگاه نظامی در شهر تهران با دامنه سنی
 91-22سال بود .شرط اصلی ورود به مطالعه ،استفاده از منوی
غذایی دانشگاه به صورت پیوسته بود 921 .نفر بر اساس فرمول
کوکران به روش تصادفی و هدفدار انتخاب شدند .برای
جمعآوری دادههای مورد مطالعه از پرسشنامه تواتر غذایی
) (Frequency Food Questionnaireکه دارای یادآمد غذایی
 22ساعته است و همچنین پرسشنامه ثبت فعالیت بدنی
استفاده گردید .همچنین نیاز تغذیهای و جسمانی شامل مقادیر
درشتمغذیها ،ریزمغذیها و میزان کالری که با توجه به
ویژگیهای آنتروپومتریکی ،استانداردهای موجود و میزان
فعالیت جسمانی ،نظامی و ورزشی دانشجویان ،توسط نرمافزار
 Food Processor N4تعیین شد.
پرسشنامه تواتر غذایی دارای هفده گروه غذایی
شامل :غالت کامل ،غالت تصفیهشده ،سیبزمینی ،محصوالت
لبنی ،سبزیها ،میوهها ،حبوبات ،گوشتها ،مغزها ،روغنهای
جامد ،روغنهای مایع ،چای و قهوه ،شور و ترشیها ،قندهای
ساده ،عسل و مربا ،نوشابهها و دسرها است .همچنین دارای
 924ماده غذایی ازجمله سبزیجات ،گوشت ،انواع روغنها یا به
صورت انواع مواد غذایی است .ثبت مواد غذایی در این
پرسشنامه به صورت یادآمد غذایی 22ساعته ،هفتگی ،ماهانه و
ساالنه است .روایی و پایایی این پرسشنامه توسط حسینی
اصفهانی و همکاران گزارش شده است .ایشان بعد از تعدیل اثر
سن ،روایی نسبی ( 1/9چربی جامد) تا ( 1/44قندهای ساده) در
مردان با میانگین  1/22و از ( 1/92اسنکها) تا ( 1/41قندهای
تصفیه شده) در زنان با میانگین  1/22را گزارش کردهاند.
همچنین بـرای پایـایی پس از تعدیل اثر سن و انرژی دریافتی،
در مردان ( 1/09باالترین مقدار در چای )1/19 ،و در زنان 1/01
(باالترین مقدار قندهای تصفیهشده)1/42 ،بهدست آمده است
[.]92
پرسشنامه فعالیت بدنی در پژوهشهای مختلفی در
ایران استفاده شده است .این پرسشنامه در  92کشور مختلف
مورد ارزیابی قرار گرفته و دارای روایی و پایایی باالیی است
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سربازان نشان دادهاند که مصرف گروه شیر و لبنیات در سربازان
نسبت به سایر افراد پایین است [.]99
بنابراین با توجه به وظیفه حیاتی و پرتنش و
استرسزای نیروهای نظامی در برقراری امنیت مرزهای داخل و
خارج کشور ،نیاز به پیروی از تغذیه مناسب با نیازهای تغذیهای
و جسمانی دارند .در همین راستا دانشجویان نظامی نیز که قبل
از ورود به عرصه خدمت باید آموزشهای الزم و تخصصی در
این زمینه ببینند ،باید از سالمت و آمادگی جسمانی مناسبی
برخوردار باشند .در تحقیق حاضر برنامه غذایی هفتگی
دانشجویان نظامی از لحاظ محتوایی و وجود درشتمغذیها
(کربوهیدراتها ،چربیها ،پروتئینها) و ریزمغذیها
(ویتامینها و امالح) مورد بررسی قرار داده شد و آنها را با
نیازهای تغذیهای و جسمانی ایشان مورد مقایسه قرار دادیم.
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بیماریهای مزمن اصلیترین علت مرگ و میر در جهان هستند
و شیوع همه آنها ،به خصوص در کشورهای در حال توسعه ،رو
به افزایش است .مطالعات همهگیرشناسی ،علل متعددی
همچون استعمال دخانیات ،رژیم غذایی ناسالم و عدم فعالیت
فیزیکی را در سببشناسی این گونه بیماریها بر شمردهاند [.]9
در این بین رژیم غذایی به خصوص میزان مواد مغذی موجود در
آن ،نقش تعیین کنندهای در ایجاد و در درمان این بیماریها
دارند [ .]2مواد مغذی که تأمینکننده انرژی ،مسئول ساخت و
حفظ بافتهای بدن هستند به دو دسته کلی درشتمغذیها و
ریزمغذیها تقسیم میشوند [ .]9تغذیه صحیح ضمن تأمین
کالری و مواد مغذی مورد نیاز بدن ،از افزایش یا کاهش
نامناسب وزن و همچنین طیف وسیعی از اختالالت جسمی و
روانی مرتبط با تغذیه جلوگیری نموده و سبب ارتقاء
فرد
قابلیتهای
میگردد [.]2
الزمه تغذیه صحیح ،استفاده از برنامه غذایی مناسب
است که این برنامه غذایی مناسب ،میبایست به تعادل در
مصرف مواد غذایی و استفاده از گروههای مختلف غذایی و نیز
به میزان دریافت درشتمغذیها (کربوهیدرات ،پروتئین،
چربی) ،و ریزمغذیهای (ویتامینها و امالح) دریافتی از غذاها
با توجه به نیازهای تغذیهای و جسمانی افراد توجه نماید [.]2
عدم دریافت کافی مواد مغذی ممکن است باعث تحلیل
عضالت و توده استخوانی ،افزایش خطر خستگی ،آسیب و
بیماری شود [ .]0در این راستا ،در تحقیقی که بر روی
دانشجویان ورزشکار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شده
است ،مشخص گردیده که  29/9درصد افراد از نظر انرژی و 3/4
درصد از نظر پروتئین دریافتی روزانه ،کمبود دارند [ .]3همچنین
در ارزیابی وضعیت مصرفی مواد مغذی دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی تبریز ،نتایج نشان داده است که میانگین دریافتی
درشتمغذیها در دانشجویان دختر و پسر متناسب با میزان
توصیهشده است ،اما در مورد ر یزمغذیها میانگین دریافتی
ویتامینهای  ،A ،B2 ،B6 ،B13فوالسین C ،و مواد مغذی
کلسیم ،منیزیم و روی در هر دو جنسیت کمتر از میزان
توصیهشده است [ .]4تمامی افراد جامعه به ویژه نیروهای
مسلح به دلیل پرتنش و استرسزا بودن وظایف شغلی ،باید از
یک برنامه غذایی مناسب که دارای درصدهای متناسبی از درشت
مغذیها و ریز مغذیها باشند ،پیروی نمایند [.]8
سالی و همکاران به بررسی وضعیت تغذیه در
یگانهای نیروی دریایی پرداختهاند [ .]1نتایج آنها نشان
میدهد که نظامیان در زمینه دریافتهای غذایی به خصوص در
مورد مصرف لبنیات ،سبزیجات ،میوهها ،منابع پروتئینی ،امگا
 9و منابع کلسیم و انرژی دریافتی ،نیاز به مداخالت الزم به
منظور افزایش دسترسی و مصرف اقالم غذایی نامبرده دارند [.]1
 Klesgesو همکاران با بررسی وضعیت تغذیه  92111نظامی
آمریکایی نشان دادهاند که  09/4درصد از افراد شرکتکننده،
کمتر از یک واحد در روز لبنیات مصرف میکنند و فقط 94/1
درصد افراد 9 ،واحد و بیشتر در روز لبنیات مصرف مینمایند
[ .]91همچنین  Swainو همکاران در مطالعه خود بر روی

3

4

محمدیاری

[ .]99همچنین روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران نیز مورد
بررسی و تأیید قرار گرفته است که ازجمله آنها میتوان به
مطالعه بشیر موسوی و همکاران اشاره کرد که روایی و پایایی
این پرسشنامه را  1/83گزارش کرده است [ .]92این پرسشنامه
انواع فعالیت بدنی را در سه سطح کم ،متوسط و شدید در
بعدهای مربوط به اوقات فراغت ،کار در حیات ،شغل ،حمل و
نقل و فعالیتهای ورزشی ثبت میکند .این ابزار دارای هفت
سئوال است که سه سئوال تعداد روزهای فعالیت بدنی در هفته
و چهار سئوال مدت زمان فعالیت بدنی روزانه را ثبت میکند.
پس از انتشار یک فراخوان عمومی در دانشگاه ،شرط
شرکت در طرح ذکر گردید .ابتدا طی یک جلسه هماهنگی،
اهداف تحقیق برای آزمودنیهای داوطلب مشخص و
اندازهگیریهای ظاهری ازجمله سن ،قد و وزن ثبت گردید .از هر
یک از دانشجویان خواستهشده با توجه به توضیحات ارائهشده
توسط محقق و دستورالعمل قرارگرفتهشده در اختیار آنها ،فرمها
را به دقت تکمیل نمایند .سپس پرسشنامهها به مدت سه روز
در میان آنها توزیع شد.
مالحظات اخالقی :مطالعه حاضر با رعایت کامل
تمامی موارد اخالق در پژوهش با کد ثبت پژوهشی
 9918/18/99/9293/48صورت گرفت.
تجزیه و تحلیل آماری دادهها :بعد از جمع آوری
اطالعات به منظور تعیین طبیعی بودن توزیع دادهها از آزمون
شاپیرو ویلک ،برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تی با
استفاده از نرمافزار  SPSS 20با سطح معنیداری p>1/10
استفاده شد.

یافتهها

استاندارد
موجود
2308
2308
4
9/2
9/9
111
90

مقدار
متغیر
دریافتی
2038
هزینه انرژی (کیلوکالری در روز)
2123
انرژی دریافتی (کیلوکالری در روز)
کربوهیدرات 8/3
درشتمغذیها
9/4
چربی
(گرم/کیلوگرم وزن بدن
در روز)
1/8
پروتئین
ویتامین 428 A
ویتامین 8/13 E
ویتامین
9/92

-948

1/111

+9/3
+1/0
-1/9
-942
-3/12

1/119
1/119
1/119
1/111
1/119

9/2

-1/13

1/111

ویتامین

9/98

9/9

-1/92

1/119

فوالت
ویتامین

984

211

-29

1/119

9/20

2/2

-9/0

1/119

49
9/8
992
9428
2311
428
4/20
348
8/8
921
838

11
0
921
9011
2411
9111
8
411
99
221
111

-94
-9/2
+92
+228
-911
-942
-1/90
-22
-9/2
-49
-92

1/111
1/119
1/119
1/111
1/119
1/111
1/119
1/119
1/119
1/119
1/119

B1

ویتامینها
(میلیگرم در روز)

B6

B12
ویتامین C
ویتامین D
ویتامین K

مواد معدنی
(میلیگرم در روز)

سدیم
پتاسیم
کلسیم
آهن
فسفر
روی
منیزیم
مس

اختالف معناداری

بحث
مطالعه حاضر با هدف بررسی تأمین تعادل انرژی و نیازهای
تغذیهای (درشتمغذیها ،ویتامینها ،مواد معدنی) دانشجویان
نظامی صورت گرفت .بر اساس نتایج بهدستآمده از مطالعه
حاضر ،میزان کربوهیدرات و چربی دریافتی آنها در حد مقادیر
توصیهشده توسط استانداردهای موجود بود .با این حال میزان و
کیفیت پروتئین دریافتی آنها مطابق با مقادیر توصیهشده نبود.
شیوع اختالالت تغذیهای و مشکالت وابسته به آن در  91سال
گذشته افزایش یافته و هنوز رو به افزایش است [ .]90مطالعه
 Lutzو همکاران در مورد وضعیت تغذیهای ارتش آمریکا نشان
داده است که دریافت درشتمغذیها در حد مطلوب (به جز
کربوهیدرات) است [ .]93این مطالعه با پژوهش حاضر ناهمسو
است .از دالیل این تفاوت میتوان به جامعه مورد مطالعه
متفاوت اشاره کرد .چرا که در مطالعه حاضر به بررسی وضعیت
تغذیه دانشجویان نظامی پرداخته شده است در حالی که Lutz
و همکاران بر روی افراد نظامی ارتش مطالعه کردهاند .از طرفی
هر دو جامعه مورد مطالعه دارای فعالیتهای شدید تمرینی
هستند .کربوهیدرات ذخیرهشده در عضله و گلوکز موجود در
خون ،اصلیترین منبع تأمین انرژی تمرینات بسیار شدید و
فراهم آوردن انرژی در اولین دقایق تمرین هستند که در این
هنگام اکسیژن کافی در اختیار سوخت و ساز هوازی کافی
نیست [.]94
دوره  ،99شماره 9219 ،9
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جدول  )9نتایج آزمون تی برای متغیرهای مورد مطالعه
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یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که میانگین سن ،قد ،وزن و
شاخص توده بدنی شرکتکنندگان به ترتیب  29/93±8/2سال،
 931/32±20/91سانتیمتر 49/92±42/3 ،کیلوگرم و
 20/24±94/2کیلوگرم بر مترمربع بود .نتایج مربوط به آزمون
تی نشان داد که میزان کالری دریافتی ،هزینه انرژی،
درشتمغذیها ،ویتامینها ( B12 ،E ،D ،Aو  )Cو کلسیم،
منیزیم و روی با استاندارد موجود تفاوت معناداری داشت
( .)p>1/10نتایج بهدستآمده برای مقایسه میزان کالری
دریافتی با مقدار هزینه انرژی مورد نیاز فعالیتهای بدنی روزانه
بر اساس استانداردهای موجود نشان داد که این میزان حدود 92
درصد کمتر از مقدار نیاز برآوردشده برای دانشجویان افسری بود
(( )p=1/119جدول .)9
مقایسه میزان درشتمغذیهای دریافتی دانشجویان
دانشگاه افسری با مقدار هزینه انرژی مورد نیاز فعالیتهای
بدنی روزانه بر اساس استانداردهای موجود نشان داد که میزان
کربوهیدرات ،چربی ،سدیم و ویتامین  Kدریافتی نمونهها،
باالتر از میزان مورد نیاز بود ،در حالی که میزان پروتئین در یافتی
کمتر از مقدار نیاز برآوردشده برای دانشجویان دانشگاه افسری
بود و با استاندار موجود تفاوت معناداری داشت (.)p=1/119
همچنین میزان ویتامین  ،Aویتامین  ،Dویتامین ،B12
ویتامین  ،Eویتامین  ،Cکلسیم ،منیزیم و روی دریافتی
دانشجویان کمتر از مقدار استانداردهای موجود و مقادیر مورد

نیاز برای تأمین ریزمغذیهای الزم برای انجام مناسب
فعالیتها بود و با استاندارد موجود تفاوت معناداری داشت
(()p=1/119جدول .)9

بررسی تأمین تعادل انرژ ی و نیازهای تغذیهای (درشتمغذیها ،ویتامینها ،مواد معدنی) دانشجویان نظامی

نتیجهگیری
میزان کالری دریافتی ،درشتمغذیها (پروتئین) ،ویتامینها
( B12 ،E ،D ،Aو  )Cو همچنین میزان دریافت کلسیم،
منیزیم و روی در دانشجویان دانشگاه افسری مورد مطالعه،
کمتر از میزان استاندارد است اما کربوهیدرات ،سدیم و چربی
بیشتری نسبت به استاندارها دریافت میکنند.
نکات بالینی و کاربردی در طب انتظامی :با توجه به کمبود
میزان کالری دریافتی ،درشتمغذیها (پروتئین) ،ویتامینها،
کلسیم ،منیزیم و روی ،نسبت به استاندارهای موجود برای
فعالیت بدنی ،به نظر میرسد به منظور حفاظت از کشور،
سالمتی نظامیان باید به عنوان یک برنامه مهم قرار گیرد و رژیم
غذایی ایشان مطابق با استاندارها اصالح شود.
تشکر و قدردانی :از تمامی آزمودنیهای شرکتکننده در پژوهش
حاضر نهایت تشکر و قدردانی را داریم.
تعارض منافع :بدینوسیله نویسندگان مقاله تصریح مینمایند
که هیچگونه تعارض منافعی در قبال مطالعه حاضر وجود ندارد.
منابع مالی :مطالعه حاضر هیچگونه حامی مالی نداشت.
Journal of Police Medicine
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از یافتههای دیگر مطالعه حاضر ،کمبود میزان
دریافت کلسیم ،منیزیم و روی دانشجویان مطالعه نسبت به
استانداردهای موجود بود .این یافته با مطالعه فرانک و کارتی
همسو است .فرانک و کارتی به بررسی سالمت استخوان از نظر
مواد مغذی افراد نظامی پرداختهاند که نتایج آنها نیز کمبود
کلسیم و ویتامین  Dرا نشان داده است [.]21
مواد معدنی در فعالسازی واکنشهای مختلف آزاد
شدن انرژی از تجزیه کربوهیدارتها ،چربیها و پروتئینها
درگیر است .مواد معدنی به ساخت مواد مغذی زیستی از قبیل
سنتز گلیکوژن از گلوکز ،تریآسیلگلیسرولها از اسیدهای چرب
و گلیسرول و پروتئینها از اسیدهای آمینه نیز کمک میکنند
[ .]33بدون مواد معدنی ضروری ،تعادل حساس (دقیق) بین
کاتابولیسم و آنابولیسم به هم خواهد خورد .همچنین ،مواد
معدنی از اجزای تشکیلدهند ٔه هورمونها به شمار میرود .برای
مثال؛ تولید ناکافی تیروکسین ،به دلیل کمبود ید ممکن است
میزان سوخت و ساز استراحتی بدن را کاهش دهد [ .]35 ،55در
موارد شدید ،این کاهش سطح سوخت و ساز استراحتی ،فرد را
مستعد چاقی خواهد کرد .ساختن انسولین (هورمونی که
مصرف گلیکوژن به وسیلهٔ سلولها را تسهیل میکند) ،به ماد ٔه
ً
(تقریبا  533آنزیم) و اشکال معدنی کلر که به
معدنی روی
صورت اسید هیدروکلریک درمیآید ،نیاز دارد .منابع غذایی
موجود در یک رژیم غذایی متعادل به آسانی ،مواد معدنی مورد
نیاز بدن را تأمین میکند [.]33
در کل برای رسیدن به نتیجهگیری کلی و با در نظر
گرفتن عوامل محدودکننده ازجمله بررسی عوامل مرتبط با
تغذیه ازجمله نژاد ،فرهنگ و همچنین فاکتورهای تنسنجی
(درصد چربی بدن ،توده بدون چربی) ،فاکتورهای خونی (عوامل
رشدی) و عوامل محیطی (سردسیر و گرمسیر) ،پیشنهاد میشود
در مطالعات آتی با اندازهگیری تمامی محدودیتهای ذکرشده
مطالعه جامع بر روی دانشجویان نظامی صورت گیرد.
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در انتقال از حالت استراحت به تمرین زیربیشینه،
ً
تقریبا کل انرژی از گلیکوژن ذخیرهشده در عضالت فعال تأمین
ً
میشود .تقریبا بعد از  21دقیقه 21 ،تا  01درصد انرژی مورد نیاز
از گلیکوژن کبد و عضله و بقیه انرژی مورد نیاز از تجزیهٔ چربی،
به مقدار اندکی از گلوکز خون فراهم میگردد .با تداوم تمرین و
تخلیهٔ ذخایر گلیکوژن ،درصد بیشتری از انرژی از طریق سوخت
و ساز چربی تأمین میشود [ .]98بنابراین کمبود این مهم در
مطالعه  Lutzو همکاران به عنوان خأل در برنامه غذایی جامعه
آنها کام ًال مشهود است .همچنین مصرف ناکافی پروتئین
موجب کاهش محتوای پروتئین بدن (به ویژه عضله) ،همزمان
با بروز اختالالت عملکردی همراه است .اگر ورزشکار نیازمند
دریافت پروتئین اضافی باشد ،به دنبال آن احتما ًال برای جبران
افزایش هز ینهٔ انرژی تمرین ،مصرف مواد غذایی خود را افزایش
میدهد [ .]91به طور کلی برای افراد فعال و ورزشکار که در روز 2
تا  3ساعت تمرین دارند ،باید  9/2تا  9/8گرم پروتئین به ازای هر
کیلوگرم از وزن بدن مصرف کنند [ .]29 ،21بنابراین کمبود
کیفیت پروتئین در مطالعه حاضر به عنوان ضعف در رژیم
غذایی دانشجویان نظامی بوده و به نظر باید جبران گردد.
از یافتههای دیگر مطالعه حاضر ،میزان ویتامین ،A
کلسیم ،ویتامین  ،Dویتامین  ،B12روی و ویتامین  Cدریافتی
دانشجویان مطالعه حاضر کمتر از مقدار استاندارد بود .رستمی و
همکاران به بررسی برنامه غذایی و رضایت افراد نظامی در
مناطق مختلف پرداختهاند که نتایج آنها کمبود ویتامین ،D ،A
 ،B5بیوتین ،اسید فولیک و  B12را در مناطق مختلف نظامی
گزارش کردهاند [ Sandstead .]22کمبود ویتامینها را در
نیرویهای نظامی آمریکا نشان داده است [ .]29همچنین
مطالعه  Lutzو همکاران نیز کمبود ریزمغذیها ازجمله
ویتامینها را در برنامه غذایی افراد نظامی نشان دادهاند [.]93
تمامی این مطالعات با مطالعه حاضر همسو است .تنها تمایز
مطالعه حاضر با تحقیقات ذکرشده ،ثبت برنامه غذایی
دانشجویان متناسب با فعالیت آنها بود که در این مطالعات
صورت نگرفته بود.
ویتامینها با تسهیل سوخت و ساز بدن ،باعث رشد
و نمو و ترمیم سلولهای بدن میشوند [ .]22برخی از
ویتامینها سبب جذب مواد غذایی در روده میشوند و بعضی
نیز به عنوان کاتالیزور عمل میکنند [ .]20عمل آنها بر روی
بافتهای اپیتلیال و همچنین استخوان است و در مجموع هر
کدام از آنها از بروز یک عارضه جلوگیر ی میکند [.]23
ویتامینهای  ،B1اسید پانتوتنیک و بیوتین از ضعف ،خستگی
و دردهای عضالنی و مفصلی جلوگیری میکنند .همچنین با
جلوگیری از تراکم اسید پیروویک و وارد کردن آن به چرخه
کربس در طی فعالیتهای جسمانی ،خستگی زودرس را به
تأخیر میاندازند ،ویتامینهای  B12 ،B6 ،Bو  Cدر تجدید
قوای جسمانی مؤثرند .ویتامین  Bدر موقع فعالیت سرعت
تجزیهٔ قندها و چربیها را افزایش میدهد [ .]28 ,24بنابراین
کمبود تمامی ویتامینها در بدن باعث ایجاد اختالل در سالمت
و در نهایت فعالیت بدنی میشود و ایجاد تغییر در برنامه غذایی
دانشجویان برای رفع کمبود گروههای ویتامینی بسیار مهم
است.
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