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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. 

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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Introduction
... [1-8]. Military personnel are among the people 
who are exposed to injuries and trauma caused 
by traffic accidents, which can have a direct and 
indirect impact on their long-term physical and 
mental health. Most of the studies have been 
done on the short-term health consequences of 
the injured person after the accident, which has 
led to disability [9, 10]. ... [11-17]. Injuries and 
occupational accidents are very common among 
the armed forces personnel and can lead to 
disability or even early retirement entailing huge 
costs for the armed forces. In the study by Charles 
S et al., 88,235 American soldiers were examined 
for physical injuries. The results of this study 
show that soldiers have the most musculoskeletal 
injuries that %82 of this type of injury is related 
to inflammation or pain [18]. The study by Clarke 
et al. also showed that in 2015, among the 60,228 
members of the Australian Army, the most common 
causes of physical disability were due to ocular, 
musculoskeletal, and connective tissue disorders 
(18%) [19]. A proper understanding of the effects 
of long-term injuries and disabilities on the armed 
forces has not yet been achieved. Physical injuries 
are thought to be a major cause of disability in 
young people [12, 20]. Previous studies have 
shown that among police forces, traffic police 
officers have certain job stress and anxiety due to 
their job and service conditions [21]. 
 
Aim (s)
The purpose of this study was to investigate the 
various physical injuries caused by traffic accidents 
that led to the disability of police officers.
 
Research Society, Place, and Time
The statistical population of this cross-sectional 
study was 404 cases of traffic police personnel 
whose disabilities were certified and registered 
by the Traffic Police of the Greater Tehran 
Headquarters from April 2016 to November 2021.
 
Used Devices & Materials
Demographic information of disabled employees 
was taken out of the archived files in terms 
of age, service history, level of education, and 
type of membership. The frequency percent of 
traumatic accidents occurred by age group and 
work experience in conscripts from one month of 
service to 24 months and in the official forces with 
a history of 2-10, 10-20, and 20-35 years were 
examined.
 
Statistical Analysis
Data were analyzed using SPSS 26 software 
and descriptive and analytical indicators. The 

information was quantitative (continuous and 
discrete) and qualitative (nominal and rank) 
and inferential statistics were used to describe 
the demographic characteristics and the logistic 
regression test (Enter) was used to examine the 
relationship between the variables at a significance 
level of 0.05.
 
Finding by Text
From the 404 samples studied in the summary 
of demographic findings, 401 men and 3 women 
with a mean age of 36.05±7.88 years, 320 (79%) 
were Police Headquarter officers with a mean age 
of 37.5±6.33 years and 84 people (21%) were on 
military service with a mean age of 26.44±2.57 
years (Table 1). 

Table 1) Distribution of absolute and relative demographic 
frequency of injured traffic police

Education
Official Forces Duty Forces

Number Percent Number Percent

Under high school 
diploma 4 1.6 2 2.4

High school 
Diploma 71 28.4 8 9.5

Associate Degree 54 21.6 6 7.1

Bachelor 104 41.6 60 71.4

MA 17 6.8 8 9.5

Table 2) Percentage of frequency of various injuries

Type of injury absolute 
frequency

Relative frequency 
percentage

Musculoskeletal 
of the upper 
extremities

Hand 105 26.06

Face 40 9.93

Musculoskeletal 
of the lower 
extremities

Foot 40 9.89

Knee 43 10.64

Leg 56 13.85

Musculoskeletal of the upper 
and lower of body 48 11.9

Eye 10 2.5

Ear-throat-nose 15 3.7

Genital urination 7 1.7

Cardiovascular 5 1.2

Nerves 15 3.7

Skin 3 0.7

Blood 1 0.2

Death 5 1.2

Gastrointestinal 10 2.5

Lung 1 0.2

Total 404 100
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The highest type of physical injury in traffic 
accidents that caused disability to police officers 
was related to musculoskeletal injury of the upper 
extremity (35.9%) and the lowest type of injury 
was related to lung and blood injury (0.2%). The 
most common type of physical injury among 
musculoskeletal injuries of the upper extremity 
was the hands (26.06%) and in the lower extremity 
was the leg (13.85%). All deaths during this period 
were related to conscripts (Table 2). 
The officers were in the age range of 20-60 years, 
with the highest number of injured persons in the 
age range of 20-30 years and the lowest in the age 
range of 50-60 years. Also, a higher percentage of 
people were in the service record with a range of 
2-10 years (43.5%) and a lower percentage were 
in the service record of 20-35 years (15.5%). 
These results showed that with increasing work 

experience and age of traffic police staff, the 
number of injured people decreased (Table 3). 
Based on the education level regression logistics 
test (p <0.005) and the lower and upper bound at 
95% in confidence levels less than one, showed a 
reduced chance of injury (Table 4).

 
Table 3) Relative frequency of employees injured in accidents 

in the age range
Index Relative frequency

Age

20-30 41.2
30-40 27.8

40-50 27.3

50-60 3.7

History

From 1 month to 2 
years of service 16.7

2-10 years 43.5

10-20 years 24.3

20-35 years 15.5

Table 4) Results of logistic regression of injured employees of traffic police

Variable B Coefficient Standard deviation 
(se)

Standard 
coefficient P-Value Exp(B) lower bound Upper bound

Fixed coefficient 2.395 0.497 - 0.000 - 1.417 3.372

education 0.029 0.120 0.012 0.002 0.025 -0.207 0.264

Main Comparison to the Similar Studies
The findings of this study showed that the 
most injuries were related to the official staff of 
traffic police and with increasing age and work 
experience of traffic police staff, the number of 
traumatic accidents decreased. This research 
finding, which indicates that most traumatic events 
occur at a young age is consistent with the research 
of Mohammad Hadi Sarvari et al. [1], Milliken CS et 
al. [18], and Amin Rezaei et al. [22]. The findings 
of this study showed that the most common cause 
of disability was musculoskeletal injury, which is 
consistent with the study of Milliken CS et al. [18]. 
Findings and results of this study showed that 
military personnel has the most musculoskeletal 
injuries and 82% of them are related to 
inflammation or pain due to overwork, followed 
by joint disorders (15%) and stress fractures. 
(2%), knee or leg (22%), lumbar spine (20%), and 
ankle or foot (13%) are classified [18]. The results 
of a study by Clarke et al. also showed that in 2015, 
among 60,228 Australian military personnel, the 
most common causes of disability were due to 
ocular, musculoskeletal, and connective tissue 
disorders (18%) [19] which is in line with this 
research. On the other hand, the results of the 
study by Dr. Bahram Montazeri et al. show that in 
the Air Force, the most common cause of disability 
is related to cardiovascular problems that can be 
due to stressful conditions [12].

Limitations
The present study had some limitations such 
as insufficient information in the traffic police 
database regarding the underlying diseases of 
injured people in traffic accidents that can be 
involved in the cause of disability of traffic police 
staff and can affect the results of the study.
 
Suggestions
It is suggested that in future studies, the causes of 
disability in terms of metabolic and hemodynamic 
diseases be investigated because the personnel 
of police traffic are under various stresses and 
anxieties.
 
Conclusions
The most common type of injury and cause of 
disability of NAJA traffic police personnel is 
related to musculoskeletal injuries in the lower 
and upper extremity, and the most injured part 
in the upper extremity is related to the arms. 
Also, with increasing age and work experience of 
injured employees, the percentage of traumatic 
events decreases.
 
Clinical & Practical Tips in Police Medicine
Due to the high percentage of injuries of NAJA 
traffic police personnel and their disability in 
the knees, legs, and arms, it is better to consider 
protective equipment for these areas.
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 مجله طب انتظامی 
 

   

آزاد دسترسی    مقاله اصیل  

  ها، ن ی تام ی و   ها، ی مغذ درشت )   ی ا ه ی تغذ  ی ازها ی ن   و   ی انرژ   تعادل   ن ی تأم   ی بررس 
ی نظام   ان ی دانشجو (  ی معدن  مواد   

   PhD  ی ار ی محمد   سجاد 

 . رانیا تهران، ،( ع) یعل امام ی افسر  دانشگاه  ه،یپا علوم  دانشکده  ، یبدن تیترب  گروه
 

 چکیده 

 

عوامل اثرگذار بر عملکرد جسمانی و کارایی اجرای وظایف    نی تر مهمرژیم غذایی و محتوای آن یکی از  اهداف:  
  ، تحقیق حاضر با هدف مقایسه محتوای رژیم غذایی و نیازهای رونیاشغلی در دانشجویان نظامی است. از  

 . م شد ای انجای و جسمانی دانشجویان افسری و ارائه راه کارهای مناسب تغذیهاهیتغذ

یک دانشگاه نظامی  پیمایشی است که جامعه آن دانشجویان  -پژوهش حاضر از نوع توصیفیها:  و روش   مواد
تهران   شهر  سال  در  نمونه  120بود.    1399در  صورت  به  ارزیابی نفر  منظور  به  شدند.  انتخاب  تصادفی  گیری 

از   مطالعه  مورد  غذایی    ییغذاتواتر    نامهپرسشمتغیرهای  یادآمد  پرسش  24)دارای  و  فعالیت  ساعته(  نامه 
آزمون تی  استفاده از    آمده بادستبه  یهاشد. داده  استفاده   N4  Food Processorافزار  بدنی در سه روز و نرم

 .ند تحلیل شدتجزیه و   05/0در سطح معناداری کمتر از  SPSS 20افزار نرمدر 

نمونهیافته :  ها افته ی  بدنی  توده  شاخص  و  وزن  قد،  سن،  که  داد  نشان  حاضر  مطالعه  ترتیب  های  به  ها 
و    34/73± 6/74متر،  سانتی  64/169± 10/45سال،    2/8±36/21 مترمربع    47/25± 2/37کیلوگرم  بر  کیلوگرم 

بود. میزان کربوهیدرات، سدیم و چربی دریافتی باالتر از میزان مورد نیاز بدن بود، در حالی که میزان پروتئین  
تفاوت   موجود  استاندار  با  بود که  افسری  دانشگاه  دانشجویان  برای  برآوردشده  نیاز  مقدار  از  دریافتی کمتر 

( داشت  ویتامین  p=001/0معناداری  انرژی،  هزینه  مقدار  دریافتی،  میزان کالری  همچنین   .)A  ویتامین  ،D  ،
به طور  C، ویتامین  Eویتامین    B12ویتامین   آماری  لحاظ  از  دانشجویان  دریافتی  روی  و  منیزیم  ، کلسیم، 

ها  یتفعالمناسب    های مورد نیاز برای انجام یزمغذیرمعناداری کمتر از مقادیر استانداردهای موجود و مقادیر  
 (. p=001/0بود )

رسد برنامه غذایی دانشجویان نیازمند اصالحاتی مانند بهبود کمیت و کیفیت  درمجموع به نظر می:  ی ر ی گ جه ی نت 
ها و سبزیجات های غذایی کوچک، افزودن مواد لبنی و همچنین برخی میوهوعدهرژیم غذایی، افزودن میان

 . تازه است
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 مقدمه 
ترین علت مرگ و میر در جهان هستند  های مزمن اصلییماریب

رو    خصوص در کشورهای در حال توسعه، به  و شیوع همه آنها،  
همه مطالعات  است.  افزایش  متعددی    گیرشناسی،به  علل 

م و عدم فعالیت  همچون استعمال دخانیات، رژیم غذایی ناسال
بیماریشفیزیکی را در سبب   [. 1]   نداها بر شمردهناسی این گونه 

در این بین رژیم غذایی به خصوص میزان مواد مغذی موجود در  
تعیین کننده نقش  و  ای  آن،  ایجاد  این  در  درمان  ها یماری بدر 

مغ  . [2]  دارند و  ینتأم ذی که  مواد  انرژی، مسئول ساخت  کننده 
ها و یمغذی بدن هستند به دو دسته کلی درشتهاحفظ بافت

تقسیم  یمغذریز ضمن  [ 3]  شوندیم ها  صحیح  تغذیه  ین  تأم . 
کاهش  یا  افزایش  از  بدن،  نیاز  مورد  مغذی  مواد  و  کالری 
نامناسب وزن و همچنین طیف وسیعی از اختالالت جسمی و  

ب مرتبط  ارتقاء  روانی  سبب  و  نموده  جلوگیری  تغذیه  ا 
فرد  قابلیت   های 

 . [4] گردد می
الزمه تغذیه صحیح، استفاده از برنامه غذایی مناسب  

مناسب،   غذایی  برنامه  این  که  در  یم است  تعادل  به  بایست 
ذایی و نیز  ی مختلف غهاگروهمصرف مواد غذایی و استفاده از  

درشت دریافت  میزان  )کر یمغذبه  پروتئین،  بوهیها  درات، 
ها و امالح( دریافتی از غذاها  یتامینو)  یهایمغذچربی(، و ریز

[.  4]  ای و جسمانی افراد توجه نماید یهتغذبا توجه به نیازهای  
تحلیل   باعث  است  ممکن  مغذی  مواد  کافی  دریافت  عدم 
و   آسیب  خستگی،  خطر  افزایش  استخوانی،  توده  و  عضالت 

شود راستا[5]  بیماری  این  در  روی    ، .  بر  که  تحقیقی  در 
انجام   زاهدان  پزشکی  علوم  دانشگاه  ورزشکار  شده  دانشجویان 

  7/6درصد افراد از نظر انرژی و    3/43که    ه، مشخص گردیداست
. همچنین  [6دارند ]درصد از نظر پروتئین دریافتی روزانه، کمبود  

دانشجویان   مغذی  مواد  مصرفی  وضعیت  ارزیابی  دانشگاه  در 
میانگین دریافتی  وم پزشکی تبریز، نتایج نشان داده است که  عل

دریمغذدرشت د  ها  میزان دانشجویان  با  متناسب  پسر  و  ختر 
استتوصیه درشده  اما  دریافتی  یزمغذیرمورد    ،  میانگین  ها 

فوالسین،  B13  ،B6  ،B2  ،Aهای  ویتامین  ،C    مغذی مواد  و 
دو   هر  در  روی  و  منیزیم  ازکلسیم،  کمتر  میزان    جنسیت 

]شده  توصیه بتمامی    [. 7است  جامعه  نیروهای  ه  افراد  ویژه 
باید از    ی، شغلوظایف  بودن    زا استرسدلیل پرتنش و    مسلح به

یک برنامه غذایی مناسب که دارای درصدهای متناسبی از درشت  
 . [8] پیروی نمایند ها باشند، یمغذها و ریز یمغذ

همکاران  سالی بررسی    و  در به  تغذیه  وضعیت 
پرداختهیگان دریایی  نیروی  نشان  [9]اند  های  آنها  نتایج   .

غذایی به خصوص در    هاییافتکه نظامیان در زمینه دردهد  می
لبنیات مصرف  م   ،مورد  امگا  هایوهسبزیجات،  پروتئینی،  منابع   ،

به    3 الزم  مداخالت  به  نیاز  دریافتی،  انرژی  و  منابع کلسیم  و 
[.  9دارند ]برده  صرف اقالم غذایی ناممنظور افزایش دسترسی و م 

Klesges    تغذیه وضعیت  بررسی  با  همکاران  نظامی    32000و 
داده نشان  که  آمریکایی  شرکت  51/ 7اند  افراد  از  کننده،  درصد 

در   واحد  یک  از  مصرف  کمتر  لبنیات  فقط  یم روز  و    9/17کنند 
افراد مصرف    3  ، درصد  لبنیات  روز  در  بیشتر  و    نمایند میواحد 

روی     Swainهمچنین  .[10] بر  خود  مطالعه  در  همکاران  و 

ند که مصرف گروه شیر و لبنیات در سربازان اهسربازان نشان داد
 [. 11است ]نسبت به سایر افراد پایین 

و   پرتنش  و  حیاتی  وظیفه  به  توجه  با  بنابراین 
ی نیروهای نظامی در برقراری امنیت مرزهای داخل و  زااسترس

ای  یهتغذ ه پیروی از تغذیه مناسب با نیازهای  نیاز ب  ،خارج کشور
در همین راستا دانشجویان نظامی نیز که قبل    دارند.و جسمانی  

آموزش باید  خدمت  عرصه  به  ورود  در  از  تخصصی  و  الزم  های 
ببینند،   زمینه  از  این  آماباید  و  مناسبی  سالمت  جسمانی  دگی 

باشند. غذایی  در    برخوردار  برنامه  حاضر    هفتگی تحقیق 
درشت وجود  و  محتوایی  لحاظ  از  نظامی  ها  یمغذدانشجویان 

و  ینپروتئ ها،  یچربها،  یدرات کربوه) ها  یزمغذیرها( 
دادهیتامینو) قرار  بررسی  مورد  امالح(  و  با   شد  ها  را  آنها  و 

 ایشان مورد مقایسه قرار دادیم. ای و جسمانی یهتغذنیازهای 
 

 ها روش   و   مواد 
توصیفی نوع  از  حاضر  صورت  است  پیمایشی  -پژوهش  به  که 

سال   در  جامعه  1399میدانی  شد.  نظر   آماری   انجام    ، مورد 
شهر   دانشگاه  یک  دانشجویان در  سنی   نظامی  دامنه  با  تهران 

استفاده از منوی    ورود به مطالعه،  شرط اصلی.  سال بود  24-19
به   بود.  غذایی دانشگاه  فرمول  بر اساس  نفر    120صورت پیوسته 

روش  کوکران   و  به  شدند.  دارهدفتصادفی  برای    انتخاب 
پرسشهادادهآوری  جمع از  مطالعه  مورد  غذایی  ی  تواتر  نامه 

(Frequency Food Questionnaire)    غذایی یادآمد  دارای  که 
است   24 بدنی  پرسشهمچنین  و    ساعته  فعالیت  ثبت  نامه 

ای و جسمانی شامل مقادیر  نیاز تغذیههمچنین  استفاده گردید.  
ریزیمغذدرشت به  یمغذها،  توجه  با  که  کالری  میزان  و  ها 

میزان  یژگیو و  موجود  استانداردهای  آنتروپومتریکی،  های 
دانشجویان، توسط نرمفعالیت جس افزار مانی، نظامی و ورزشی 

Food Processor N4  .تعیین شد 
غذایی  پرسش تواتر  غذایی    داراینامه  گروه  هفده 

تصفیه  ،غالت کاملشامل:   محصوالت   زمینی،یبس،  شدهغالت 
  یهاروغن  ، مغزها،  هاگوشت  ،حبوباتها،  یوهم   ها،ی سبز  ،لبنی
قهوه   ، مایع  یهاروغن،  جامد و  ترش،  چای  و  قندهای ها،  یشور 
مربا،  ساده و  دارای   دسرها  وا  هنوشابه  ،عسل  همچنین  است. 
یا به   هاروغنجمله سبزیجات، گوشت، انواع  ازماده غذایی    147

غذایی   مواد  انواع  این  صورت  در  غذایی  مواد  ثبت  است. 
ساعته، هفتگی، ماهانه و  24نامه به صورت یادآمد غذایی  پرسش
پرسشاستساالنه   این  پایایی  و  روایی  توسط  .  حسینی  نامه 

بعد از تعدیل اثر    ایشانو همکاران گزارش شده است.    اصفهانی
)قندهای ساده( در   77/0)چربی جامد( تا    1/0روایی نسبی    ،سن

با میانگین   )قندهای   79/0ها( تا  )اسنک  12/0و از    44/0مردان 
میانگین   با  زنان  در  شده(  گزارش    42/0تصفیه  اند.  کرده را 

و انرژی دریافتی،    پس از تعدیل اثر سن   بـرای پایـایی همچنین  
مردان   چای  51/0در  در  مقدار  زنان  91/0  ،)باالترین  در  و   )59/0  

تصفیه  قندهای  مقدار  است  به(74/0  ، شده)باالترین  آمده  دست 
[12.] 

ی مختلفی در  هاپژوهشنامه فعالیت بدنی در  پرسش
پرسش این  است.  شده  استفاده  در  ایران  مختلف    12نامه  کشور 

گ  قرار  ارزیابی  باالیی  مورد  پایایی  و  روایی  دارای  و  است  رفته 



 7      ینظام انیدانشجو( یمعدن   مواد ها،نیتامیو  ها،یمغذ درشت)  یاهی تغذ یازها ی ن و ی انرژ  تعادل نیتأم یبررس     
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نامه در ایران نیز مورد  . همچنین روایی و پایایی این پرسش[13]
و   ازیید  تأبررسی  که  است  گرفته  به  یم   آنها  جملهقرار  توان 

موسویمطالعه   پایایی    بشیر  و  روایی  اشاره کرد که  همکاران  و 
نامه  . این پرسش[14است ]  کردهگزارش    86/0نامه را  این پرسش

در   شدید  و  متوسط  کم،  سطح  سه  در  را  بدنی  فعالیت  انواع 
و   در حیات، شغل، حمل  فراغت، کار  اوقات  به  مربوط  بعدهای 

فعال و  هفت کندیم ثبت    ورزشی  هاییتنقل  دارای  ابزار  این   .
ر هفته  سئوال است که سه سئوال تعداد روزهای فعالیت بدنی د
 کند.و چهار سئوال مدت زمان فعالیت بدنی روزانه را ثبت می

شرط    ،فراخوان عمومی در دانشگاه  پس از انتشار یک
گردید. ذکر  طرح  در  هماهنگییک  طی  ابتدا    شرکت    ، جلسه 

برای   تحقیق  و  یآزمودناهداف  مشخص  داوطلب  های 
هر   از جمله سن، قد و وزن ثبت گردید. های ظاهری ازیری گ اندازه

دانشجویان خواس از  ارائه تهیک  به توضیحات  توجه  با  شده  شده 
 ها فرم  ،در اختیار آنها  شدهگرفتهتوسط محقق و دستورالعمل قرار

به مدت سه روز    هانامهبه دقت تکمیل نمایند. سپس پرسش  را
 در میان آنها توزیع شد. 

اخالقی:مالحظ  کامل   ات  رعایت  با  حاضر  مطالعه 
موارد   پژوهشی تمامی  ثبت  کد  با  پژوهش  در  اخالق 

 صورت گرفت.  78/1216/13/08/1398
آماری   تحلیل  و  آوری    :ها داده تجزیه  جمع  از  بعد 

داده توزیع  بودن  تعیین طبیعی  منظور  به  آزمون  اطالعات  از  ها 
تحلیل   و  تجزیه  برای  ویلک،  با    هادادهشاپیرو  تی  آزمون  از 

از   سطح    SPSS 20  فزارانرماستفاده    p<05/0  داری یمعنبا 
 استفاده شد. 
 

 ها یافته 
سن، قد، وزن و  میانگین  ی مطالعه حاضر نشان داد که  هاافتهی

بدنی  توده  ترتیب    کنندگانشرکت  شاخص  ،  سال  36/21± 8/ 2به 
و  کیلوگرم    34/73± 6/74،  متر سانتی  10/45±64/169
مترمربع    2/37±47/25 بر  آزمون  کیلوگرم  به  مربوط  نتایج  بود. 

نشان   دریافتی  که  داد تی  کالری  انرژی،  میزان  هزینه   ،
و کلسیم،  Cو    A  ،D  ،E  ،B12)  هانیتام یو،  هایمغذدرشت  )

است با  روی  و  داشت منیزیم  معناداری  تفاوت  موجود    اندارد 
(05/0>p.)  به کالری  دستنتایج  میزان  مقایسه  برای  آمده 

های بدنی روزانه دریافتی با مقدار هزینه انرژی مورد نیاز فعالیت
  12حدود  این میزان  که    دادبر اساس استانداردهای موجود نشان  

  بود شده برای دانشجویان افسری  برآورد  درصد کمتر از مقدار نیاز
(001/0=p( ) 1جدول .) 

های دریافتی دانشجویان  یمغذسه میزان درشتمقای
فعالیت نیاز  مورد  انرژی  هزینه  مقدار  با  افسری  های  دانشگاه 

بر اسا که میزان   س استانداردهای موجود نشان دادبدنی روزانه 
ویتامین  چربی،  کربوهیدرات و  سدیم   ،K  ها، نمونه  دریافتی  

یافتی  روتئین در، در حالی که میزان پبودباالتر از میزان مورد نیاز  
برآورد نیاز  مقدار  از  افسری  کمتر  دانشگاه  دانشجویان  برای  شده 

است  و   بود داشتبا  معناداری  تفاوت  موجود  (.  p=001/0)  اندار 
ویتامین   میزان  ویتامین  Aهمچنین   ،D  ویتامین  ،B12 ،  

ویتامین  Eویتامین    ،C  دریافتی روی  و  منیزیم  کلسیم،   ،
و   موجود  استانداردهای  مقدار  از  مورد  مقادیر  دانشجویان کمتر 

برای   مناسب  الزم  های  یزمغذیرین  تأم نیاز  انجام  برای 
بودیتفعال دا  ها  معناداری  تفاوت  موجود  استاندارد  با    شت و 

(001/0=p() 1جدول .) 
 

 نتایج آزمون تی برای متغیرهای مورد مطالعه   (1جدول  

 متغیر 
مقدار  

 دریافتی 
استاندارد  

 موجود 
 معناداری  اختالف 

 2658 2568 هزینه انرژی )کیلوکالری در روز( 
378- 000/0 

 2658 2946 انرژی دریافتی )کیلوکالری در روز( 
 ها مغذی درشت 

)گرم/کیلوگرم وزن بدن  
 در روز( 

 001/0 +6/1 7 6/8 کربوهیدرات 
 001/0 +5/0 2/1 7/1 چربی 

 001/0 -3/0 1/1 8/0 پروتئین 

 ها ویتامین 
 گرم در روز( )میلی 

 A 728 900 172- 000/0ویتامین 
 E 96/8 15 04/6- 001/0ویتامین 

ویتامین  
B1 

14/1 2/1 06/0- 000/0 

ویتامین  
B6 

18/1 3/1 12/0- 001/0 

 001/0 -23 400 387 فوالت 
ویتامین  

B12 
25/1 4/2 5/1- 001/0 

 C 73 90 17- 000/0ویتامین 
 D 8/3 5 2/1- 001/0ویتامین 
 K 132 120 12+ 001/0ویتامین 

 مواد معدنی 
 گرم در روز( )میلی 

 000/0 +228 1500 1728 سدیم 
 001/0 -100 4700 4600 پتاسیم 
 000/0 -372 1000 728 کلسیم 
 001/0 -15/0 8 45/7 آهن 
 001/0 -22 700 678 فسفر 
 001/0 -2/3 11 8/8 روی 

 001/0 -71 420 349 منیزیم 
 001/0 -32 900 868 مس 

 

 بحث 
بررسی   هدف  با  حاضر  نیازهای  تأم مطالعه  و  انرژی  تعادل  ین 

  ها، مواد معدنی( دانشجویان یتامینوها، یمغذای )درشتیهتغذ
به نتایج  اساس  بر  گرفت.  صورت  مطالعه  دستنظامی  از  آمده 

چربی   و  میزان کربوهیدرات  مقادیر  حاضر،  حد  در  آنها  دریافتی 
با این حال میزان و    بود.شده توسط استانداردهای موجود  توصیه

.  نبودشده  افتی آنها مطابق با مقادیر توصیهکیفیت پروتئین دری 
سال    30ای و مشکالت وابسته به آن در  یهتغذشیوع اختالالت  

افزایش است   به  افزایش یافته و هنوز رو  . مطالعه  [ 15]گذشته 
Lutz    شان نمریکا  ارتش آای  یهتغذمورد وضعیت  و همکاران در

درشتداد دریافت  که  است  جز  یمغذه  )به  مطلوب  حد  در  ها 
با پژوهش حاضر. این مطا[16]  استکربوهیدرات(     همسو نا  لعه 

دالیل  است از  تفاوت.  مطالعه  یم   این  مورد  جامعه  به  توان 
بررسی وضعیت  به  اشاره کرد. چرا که در مطالعه حاضر  متفاوت 

  Lutz  تغذیه دانشجویان نظامی پرداخته شده است در حالی که 
. از طرفی  اندکرده  مطالعهو همکاران بر روی افراد نظامی ارتش  

جامع دو  دارای  هر  مطالعه  مورد  تمرینی  یتفعاله  شدید  های 
ذخیره کربوهیدرات  در هستند.  موجود  گلوکز  و  عضله  در  شده 

منبع  اصلی  ،خون و  تأم ترین  شدید  بسیار  تمرینات  انرژی  ین 
این   در  هستند که  تمرین  دقایق  اولین  در  انرژی  آوردن  فراهم 
کافی   هوازی  ساز  و  سوخت  اختیار  در  کافی  اکسیژن  هنگام 

 .  [17]نیست 

جدول%201)%20نتایج%20آزمون%20تی%20برای%20متغیرهای%20مورد%20مطالعه
جدول%201)%20نتایج%20آزمون%20تی%20برای%20متغیرهای%20مورد%20مطالعه
جدول%201)%20نتایج%20آزمون%20تی%20برای%20متغیرهای%20مورد%20مطالعه
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استراحت حالت  از  انتقال  زیربیشینه،    در  تمرین  به 
ال تأمین در عضالت فع  شدهتقریبًا کل انرژی از گلیکوژن ذخیره

درصد انرژی مورد نیاز    50تا    40دقیقه،    20د. تقریبًا بعد از  شو می
یٔه چربی،  تجزاز گلیکوژن کبد و عضله و بقیه انرژی مورد نیاز از  

گردد. با تداوم تمرین و  به مقدار اندکی از گلوکز خون فراهم می
یٔه ذخایر گلیکوژن، درصد بیشتری از انرژی از طریق سوخت  تخل

چربی   ساز  میتأم و  در  [ 18]ود  شین  مهم  این  بنابراین کمبود   .
در برنامه غذایی جامعه    خألو همکاران به عنوان    Lutzمطالعه  

پروتئین    کامالً   هاآن ناکافی  مصرف  همچنین  است.  مشهود 
زمان  موجب کاهش محتوای پروتئین بدن )به ویژه عضله(، هم

نیازمند  ورزشکار  اگر  است.  همراه  عملکردی  اختالالت  بروز  با 
ت پروتئین اضافی باشد، به دنبال آن احتماالً برای جبران دریاف

ینٔه انرژی تمرین، مصرف مواد غذایی خود را افزایش  هزافزایش  
  2. به طور کلی برای افراد فعال و ورزشکار که در روز  [ 19]دهد  می
گرم پروتئین به ازای هر    8/1تا   2/1باید  ، ساعت تمرین دارند 6تا 

مص بدن  وزن  از  کنندکیلوگرم  کمبود  [21،  20]  رف  بنابراین   .
رژیم   در  ضعف  عنوان  به  حاضر  مطالعه  در  پروتئین  کیفیت 

 نظر باید جبران گردد. ه غذایی دانشجویان نظامی بوده و ب
میزان ویتامین  از یافته ،  Aهای دیگر مطالعه حاضر، 
دریافتی    C، روی و ویتامین  B12، ویتامین  Dکلسیم، ویتامین  

و   رستمی  .بود  دانشجویان مطالعه حاضر کمتر از مقدار استاندارد
در   نظامی  افراد  رضایت  و  غذایی  برنامه  بررسی  به  همکاران 

،  A  ،Dند که نتایج آنها کمبود ویتامین  اهمناطق مختلف پرداخت
B5  ،  بیوتین، اسید فولیک وB12  در مناطق مختلف نظامی    را

کرد در یتامینوکمبود    Sandstead.  [22]ند  اهگزارش  را  ها 
نظامی  یروین دادآ های  نشان  استمریکا  همچنین  .  [ 23]  ه 

ریز  Lutzمطالعه   کمبود  نیز  همکاران  ازیمغذو  جمله ها 
دادیتامینو نشان  نظامی  افراد  غذایی  برنامه  در  را  [.  16]ند  اهها 

مطالعات   این  مطالعه حاضر همسو  تمامی  تاستبا  تنها  مایز  . 
ذکر تحقیقات  با  حاضر  غذایی    ،شدهمطالعه  برنامه  ثبت 

مطالعات   این  در  که  بود  آنها  فعالیت  با  متناسب  دانشجویان 
 صورت نگرفته بود.  

بدنبا تسهیل  ها  یتامینو رشد باعث  ،  سوخت و ساز 
سلول ترمیم  و  نمو  ]میبدن    یهاو  از  [24شوند  برخی   .

روده می  هایتامینو در  غذایی  مواد  بعضی  سبب جذب  و  شوند 
می عمل  کاتالیزور  عنوان  به  روی  [25]  کنندنیز  بر  آنها  عمل   .

و در مجموع هر    استتلیال و همچنین استخوان  اپی   یهابافت 
می جلوگیری  عارضه  یک  بروز  از  آنها  از  .  [26]  کندکدام 

و بیوتین از ضعف، خستگی    ک یپانتوتن  دیاس،  B1  یهایتامینو
م  جلوگیری  مفصلی  و  عضالنی  دردهای  با    .کنندیو  همچنین 

اسید   تراکم  از  چرخه  جلوگیری  به  آن  کردن  وارد  و  پیروویک 
فعال  کربس طی  به   هاییتدر  را  زودرس  خستگی  جسمانی، 

م تجدید    Cو    B  ،B6  ،B12  هاییتامینو  ، اندازندیتأخیر  در 
مؤثرند جسمانی  سرعت   B  ویتامین  .قوای  فعالیت  موقع  در 

چرب  یهٔ تجز و  م   های قندها  افزایش  بنابراین [28,  27]دهد  یرا   .
یجاد اختالل در سالمت  اباعث  ها در بدن  یتامینو کمبود تمامی  

ایجاد تغییر در برنامه غذایی    شود ومیو در نهایت فعالیت بدنی  
کمبود   رفع  برای  مهم  هاگروهدانشجویان  بسیار  ویتامینی  ی 

 .است

یافته حاضر،  از  مطالعه  دیگر    میزانکمبود  های 
مطالعه    دریافت دانشجویان  روی  و  منیزیم  بهکلسیم،   نسبت 

بود  با مطالعه  استانداردهای موجود  یافته  این    کارتی و    فرانک. 
به بررسی سالمت استخوان از نظر    کارتی و    فرانک.  استهمسو  

پرداخت نظامی  افراد  مغذی  آنها  اهمواد  نتایج  که  کمبود  نیز  ند 
 [.29] ه استرا نشان داد Dکلسیم و ویتامین 

های مختلف آزاد  سازی واکنشمواد معدنی در فعال
کربوهیدارت  تجزیه  از  انرژی  چربیشدن  پروتئینها،  و  ها  ها 

درگیر است. مواد معدنی به ساخت مواد مغذی زیستی از قبیل  
از اسیدهای چرب  ها  گلیسرولآسیلسنتز گلیکوژن از گلوکز، تری 

پروتئین و  نیز  و گلیسرول  آمینه  اسیدهای  از  میها  کنند کمک 
حس.  [30] تعادل  ضروری،  معدنی  مواد  بین بدون  )دقیق(  اس 

همکاتا خورد.  خواهد  هم  به  آنابولیسم  و  مواد  بولیسم  چنین، 
رود. برای  ها به شمار می هورموندهندهٔ معدنی از اجزای تشکیل

به دلیل   ناکافی تیروکسین،  ممکن است    ید  کمبودمثال؛ تولید 
. در  [31،  15]میزان سوخت و ساز استراحتی بدن را کاهش دهد  

را  این کاهش سطح سوخت و ساز استراحتی، فرد  موارد شدید، 
که   )هورمونی  انسولین  ساختن  کرد.  خواهد  چاقی  مستعد 

به   را تسهیل مییلٔه سلولوسمصرف گلیکوژن    مادهٔ به    ، کند(ها 
روی ا  100)تقریبًا    معدنی  و  کلآنزیم(  معدنی  به شکال  که  ر 

در هیدروکلریک  اسید  غذایی  میصورت  منابع  دارد.  نیاز  آید، 
موجود در یک رژیم غذایی متعادل به آسانی، مواد معدنی مورد  

 [.  32]کند ین میتأم نیاز بدن را 
نتیجه  به  رسیدن  برای  کل  نظر گیری کلدر  در  با  و  ی 

از محدودکننده  عوامل  مرتبجملگرفتن  عوامل  بررسی  با ه  ط 
از نژتغذیه  تنجمله  فاکتورهای  همچنین  و  فرهنگ  سنجی  اد، 

چربی بدن، توده بدون چربی(، فاکتورهای خونی )عوامل    )درصد
شود  یمرشدی( و عوامل محیطی )سردسیر و گرمسیر(، پیشنهاد  

با   آتی  مطالعات  تمامی  گ اندازهدر  ذکر یتمحدودیری  شده  های 
 صورت گیرد. مطالعه جامع بر روی دانشجویان نظامی  

 

 گیری نتیجه 
دریافتی کالری  درشتمیزان    ها نیتام یو،  )پروتئین(  هایمغذ، 

(A  ،D  ،E  ،B12    وCو دریافت  (  میزان  کلسیم،    همچنین 
روی و  مطالعه،    منیزیم  مورد  افسری  دانشگاه  دانشجویان  در 

اما   است  استاندارد  میزان  از  چربی  کمتر  و  سدیم  کربوهیدرات، 
 . کنندبیشتری نسبت به استاندارها دریافت می

 

کمبود   انتظامی:  طب  در   کاربردی   و   بالینی   نکات  به  توجه  با 
درشت دریافتی،  )پروتئین(،  یمغذمیزان کالری    ، هایتامینوها 

برای   موجود  استاندارهای  به  نسبت  روی،  و  منیزیم  کلسیم، 
نظر   به  بدنی،  کشوریمفعالیت  از  حفاظت  منظور  به    ، رسد 

رژیم    ویک برنامه مهم قرار گیرد    به عنوان   نظامیان بایدسالمتی  
 . ایشان مطابق با استاندارها اصالح شود غذایی 
کننده در پژوهش  کتهای شر یآزمودناز تمامی    قدردانی:  و تشکر 

 حاضر نهایت تشکر و قدردانی را داریم.
  نمایند می  تصریح  مقاله  نویسندگان  وسیلهبدین   منافع:   تعارض 

 .ندارد  وجود حاضر  مطالعه قبال در  منافعی تعارض گونههیچ که
هیچ   :ی مال  منابع  حاضر  نداشتمطالعه  مالی  حامی  . گونه 



 9      ینظام انیدانشجو( یمعدن   مواد ها،نیتامیو  ها،یمغذ درشت)  یاهی تغذ یازها ی ن و ی انرژ  تعادل نیتأم یبررس     
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