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 کارشناس ارشد فیزیولوژی و تغذیه ورزشی، مدرس سنگ نوردی -: البرز موالنا مترجم

 

 اتمامخود را  ی پروژه یدخواه یم یادارد! آ یجواب: بستگ ید؟غذا بخور یدقبل از صعود با یاسؤال: آ

 )نکته: جواب بله است( ید؟کن

چند  یسنگ نورد یردر مس یدشا یا ید،عادت به غذا خوردن نداشته باش ید،صعود کن ینکهاگر قبل از ا

 .یدمجدد فکر کن یقوا یدتجد یآن است که به استراتژ زمان ید،)کلوچه( را در دهان خود بگذار یکوک

 یها یدرات. کربوهیدبخور یزیچ گذرد، یشما م ییوعده غذا ینسه ساعت از آخر یااز دو  یشاگر ب

که بدن شما به سرعت  یمعن ینشما هستند. هضم آنها آسان است، بد یبرا ییغذا یوعده ها ینساده بهتر

 کند. فراهمصعود  یقوا در ط یدتجد یشما را برا یازکند تا قند خون مورد ن یم یزهآنها را متابول

)جناس در نظر گرفته شده(، که باعث  یردگ ینگ در معده شما قرار نمس یکمانند  یزساده ن یدراتهایکربوه

که در اثر خوردن  یدداشته باش ینیاحساس سنگ ینکها یبه جا یدداشته باش یو سبک یشود احساس انرژ یم

 شود. یم یجادا یو روغن یو چرب یبریف یغذاها

 صعود: هاعتدو س تا یک یک جلسه یهضم برا یعسر یها یدراتاز کربوه ییمثال ها

 )نوعی نان ترد(شور چوب



 تازه میوه

 خشک شده میوه

 (GU)مانند  ژل

 یوهم لواشک

 یورزش نوشیدنی

 )نوعی شیرینی گندمی( گراهام کراکرهای

 شکالت شیر

 یواناتح کراکر

 یصمغ ورزش یا جویدنی

 (یست)غالت کامل ن یکپنک یا وافل

 

 !بینید همانطور که در تصویر می یدجلوه ده یباکه آن را ز یستستند ... اگر چه الزم نه یعسر یانرژ یبرا یعال یوعده غذا یانم یکوافل ها 



. اگر کنید یها را تحمل م که آن یدتا مطمئن شو یدرا تست کن یعاتکه تمام غذاها و ما یددقت کن

در  آزمایشیتمرین  یکقبل از رفتن به  یاابتدا آن را در خانه و  ید،را امتحان کن یدجد یغذا یک خواهید یم

که به آن  یزیچ ین. آخرتا قبل برنامه اصلی سنک نوردی تست کرده باشید یدکن یلم یدهسالن سرپوش یک

 .بر روی مسیر است یگوارش سوپرایز یددار یازن

 یدراتبه کربوه یازن یانفجار و جامپ استاتیک کندتر، حرکت از اعم صعود انواع حرکات در هنگام

 دارد! یازبه آن ن یزشما نمغز  یست؟چ تاندارند. حدس

تواند استقامت و تحمل را  یم ینکافئتواند به شما کمک کند.  یم یزن ینکافئ یدرات،در کنار کربوه

را بهتر کند، زمان واکنش را بهبود دهد، و  یاریحوصله و هوش یندازد،ب یررا به تأخ یبهبود بخشد، خستگ

 درد درک شده را کاهش دهد.

 یلیم 052-02فنجان قهوه در حدود  یکگرم است. دوز مؤثر  یلیم 022-022دوز مؤثر حدود  یک

(. دوز مؤثر یدکن یرا بررس مشخصات گرم دارد )برچسب یلیم 052تا  02 یندوز ب یگرم است. صمغ انرژ

که  ییزا یانرژ یها یدنیگرم است. از خوردن نوش یلیم 005-55دار حدود  ینکافئ یالکل یرغ یدنینوش

آن ناشناخته است، اجتناب  یردارند که تأث یدهنده ا یلمواد تشک یرسا یادارند  یند کافئاز ح یشب قادیرم

 .یدکن

 یااضطراب  ی،ناراحت ی،که مسائل گوارش ید. مراقب باشیدمصرف کن یاطبا احت یداگر عادت ندار

 .یدناستفاده نک یناز کافئ ید،را احساس کن یعوارض جانب ینضربان قلب وجود دارد. اگر ا یشافزا

و  قبل از باال رفتن ینمصرف کافئ ممکن است ید،را به طور منظم مصرف کن یناگر کافئ یگر،از طرف د

 تأثیر چندانی ندارد.، اند به آن عادت کرده که قبالً یاز افراد ی. در برخدنداشته باش یسود صعود



 یها نشانه اینها .یدغذا بخور یشاپیشپ ید،را احساس کرد یراز موارد ز یکاگر در هنگام صعود هر

بدون تجدید  .یاوریدن یا عذر و بهانه یچشوند. ه یبدن مربوط م یکم آب یاو  یروهستند که به افت ن یخستگ

 نیرو، روانه نشوید.

 یرو غ یعسر ی)گرسنگ یدکن یم یشما ناگهان در طول صعود و باال رفتن احساس گرسنگ 

 متنظره(.

 که  یدانجام ده را یحرکت یدتوان ی. شما نمیدبه آخر خط رسیده اکه  یدکنی احساس م شما

 .به نظر می رسد انجام آن آسان

 یدببر یشکه جلسه را پ یستن یشما به همان اندازه قو یکه تمرکز ذهن یدکن یم احساس 

 (.یدکن یهگر یدخواه یم شوید یمواجه م )کالهک( سقف یکبا  ی)به عنوان مثال، وقت

 یدداد یکه معموالً قبالً انجام نم یدشو یرتکب مرا م یاشتباهات گنگ و خنده دار شما. 

 یدتهوع دار یالرز و  یجه،احساس سرگ شما. 

 یدو مضطرب هست یعصبان شما. 

 

 ین. اکند یکمک م یچغندر تماماً متراکم است، چون به اتساع عروق خون یشه: عصاره ریگرنکته د یک

اصول  یاز رو یاخود  یبه خود ینکهبل از اق یخون است. کم یانو بهبود جر یژنجذب اکس یشافزا یبه معن

 . ) خداحافظ، پمپ!(یدآن را بنوش ید،اقدام به صعود کن



 

پروژه شما را  موفقیتدر زیادی تفاوت  تواند یم صعودغذاها قبل از  برخی خوردن :یاصل یامگرفتن پ

 یانم ید ندارد. برخوجو یرمسکراکس و فتح عبور از  یبرا یکاف یمثل احساس انرژ یزیچ یچکند. ه یجادا

 .یدو آماده صعود موفق باش یدبگذار ینورد سنگو سر به  یدلوازم خود جمع کن یفتنقالت را در ک یاها  وعده

 

 تر و سخت تر یصعود طوالن یبرا یرون ید: تجد2بخش 

By Marisa Michael | March 14th, 2018 

 رزشی، مدرس سنگ نوردیکارشناس ارشد فیزیولوژی و تغذیه و -: البرز موالنا مترجم

 



قدرت بدن خود را با  یدشما با ،)افزایش درجه سختی( یدخواه یرا م سطح باالتری از عملکرداگر 

 . یدببر یشمناسب پ ییتنوع غذا

 

 است. سنگ نوردیوعده  یانم یک یخوب و خوشمزه برا ینهگز یک یشههم ها )آجیل(مغز ترکیب

بر  راک در اورگان بودم. من یتاسم یالتیدر پارک ارا  یعتسنگ نوردی طببار من بود که  یناول ینا

هستم. من در طول روز به اندازه  یفهستم و من لرزان و ضع 5.5 درجه با متری 02روی مسیری در ارتفاع 

کردم  یخود را از صخره جدا نمدست یدم،ترس یخوردم و نم یاز حد جا نم یش. اگر من بخوردمغذا ن یکاف

 بهتر بود من یک متخصص تغذیه داشتم. زدم. یخود ضربه نم شانییو با کف دست به پ

مرگ  یاو  یبآس یبه معن تواند یاشتباه م یکدارد و  یتاولو یمنیو ا یتورزش که در آن امن یکدر 

 چند روزه ی، و سفرهادیواره نوردیدرست و مناسب در طول هر روز صعود،  یقوا و آبرسان یدباشد، تجد

  مهم است. سنگ نوردی

 یسوزانند. شما م یاز صعود فعال م یقهدر هر دق یکالر 00تا  02نوردان به طور متوسط حدود  سنگ

جلسه  یک یبرا ید. و اگر بخواهیدبسوزان حمایت /ینورد سنگ یقهدق 02 یرا برا یکالر 022حدود  یدتوان

 یزیهمان چ ین. ابسوزانید را یکالر 0022 توانید یم ید،و لوازم خود را حمل کن یدکن روی یادهپ عتهچهار سا

 سوزانند! یماراتن منیمه  یکدر  یدنمردم در حال دو یاست که برخ



کند. عضالت شما از  یبه عنوان سوخت در هنگام صعود استفاده م یو چرب یدراتبدن شما از کربوه

. یدزن یضربه م یواربرسد، به د یانبه پا یکوژنقند است. اگر گل یرهنوع ذخ یککنند که  یاستفاده م یکوژنگل

 یک ین...(. ا یفتدتواند اتفاق ب یهم م ینکنم )اگر چه ا یصحبت نم یتاهم یآدم ب یکو من در مورد 

 کنید، ی. احساس ضعف مکنید یاستفاده م یاست که در آن شما به طور کامل از انرژ یکمتابول یستمس

تا مقدار قند خون  یدد خود غذا بخورکار، در طول جلسه صعو یناجتناب از ا ی. برایدشو یو لرزان م ینسنگ

 .یدقند خود را حفظ کن طحو س یدکن یرهکوژن خود را تا آنجا که ممکن است ذخیو گل

صعود  یشما برا یشود و سطح انرژ انجام یتا کار بهتر شود یجفت م ینبا پروتئ یدراتکربوه

 یانم ید،ادامه ده و صعود رفتن از سه ساعت به باال یشب ینکها ی. براو حفظ شود ثابت بماند تر یطوالن

موارد مثل  یزهایی. چمصرف کنید هر دو ساعت ینبدارند،  یدراتو کربوه یینپروت که را یکوچک یها وعده

 :یدرا امتحان کن زیر

 )آجیل(ها مغز ترکیبات

 خشک شده میوه

 خشکبار

 یوهم لواشک

 ینیکره بادام زم یها بسته

 یخرس یها پاستیل

 شکالت شیر

 پز سفت مرغ آب تخم



 و ژله ینیکره بادام زم ساندویچ

 -(KIND ،Clif ،Larabar ،Picky)به عنوان مثال،  انرژی بار-شکالت های مغز دار

 ینیشور با کره بادام زم چوب

 

مردم  بیند یصعود به من گفت که م یراهنما یک. بریدبلذت  آن که از خوردن یاوریدرا ب یزیتنها چ

دستور  ین. اآورند با خود میاند  که هرگز در سفرها امتحان نکرده ییو غذاها زا، یانرژ یها ، نوشابهبارهاانرژی 

صعود خوب را  یالزم برا ی. سپس انرژخورم یآن را نم ید،یان ماست. اگر از آن خوش یک فاجعه یبرا یالعمل

در سفر خود داشته  یگوارش یدشد یزسورپرا یکو سپس  یدممکن است آن را بخور یاداشت.  یدکم خواه

 . یدباش

 بازنده است. یتموقع یک یندر هر صورت، ا

 طول  یقهدق ۰2تا  02و مهم است. حدود  ی یدکل ین. ایا آبرسانی یدراتاسیوندرباره ه عبارتیخوب، 

نحوه  ینجابرطرف شود. در ا یآب تمام روز طول بکشد تا کم تواند یشود، اما م یابیتا قند خون کم باز کشد یم

 .دهیم یم یحتناب از آن را توضاج

. یداستفاده کن یورزش یدنینوش یااز آب  یدتوان ی. شما میدبنوش یعاتما ید،که تشنه هست یزمان

 یک ینداشت. ا یدخواه یازن از حد معمول یشترب یعاتگازدار باشد، شما به ما یا. اگر گرم و یدهوشمند باش

 ینتواند با ارسال ا یاضافه وزن است. معده گازدار م و یحصح یکم شدن آب بدن، آبرسان ینتعادل خوب ب

قاعده خوب، هشت اونس در ساعت است. بسته به  یکشود.  یتواند باعث کم آب یپروژه تداخل داشته، اما م

 باشد. ینکمتر از ا یا یشترو درجه حرارت، ممکن است ب یطوزن و مح



. ادرار شفاف و یدبخور یشترب یداست که شما با یمعن ینبه ا یظو غل یره. ادرار تیدادرار خود را نگاه کن

 است. یکاه یا یمویی. هدف شما ادرار لیدیداز حد نوش یشب یاست که شما کم یمعن ینادرار مکرر به ا

متر باالتر  0022از  یشدارد. اگر ب یازن یشتریب یعاتو ما یشترب یدراتدر ارتفاع باال بدن شما به کربوه

 . یدله را به خاطر داشته باشأمس ین، ا یدباش یااز سطح در

. یذهن خسته و خستگ یجه،سرگ یره،دهان، ادرار ت یخشک ی،تشنگ یشعبارتند از: افزا یعالئم کم آب

 دارد. یعبه درمان سر یازخطرناک است که ن یتوضع یک ینا

 دراتیکربوه با دهانشستن  کنند، یکه از آن استفاده م یکاران استقامتورزش یبرا یدجد یکتاکت یک

 یاست اما ممکن است در برخ یقو تحق یشموضوع در مورد کوهنوردان مورد آزما ین. اشود یم یدهنام

 درآن را  ید،بنوش یورزش یدنینوش یخاص است که در آن شما کم یاستراتژ یک ینباشد. ا یدمف یطشرا

 (.ید) قورت نده یدتف کن یرون، و آن را به بدیچرخان بدهان خود 

 یشده و م یدراتهه یارکه شما در حال حاضر بس یدکن یکند؟ اگر احساس م یر را مکا ینا یچرا کس

تا  یددار یرون یدبه تجد یازکه ن یدکن یحال احساس م یناما در ع ید،اجتناب کن یناز معده سنگ یدخواه

استاد  یک تا مانند دارید یازشما ن ید،هست یرمس یک. اگر شما در حال صعود از یداز آن استفاده کن یدبتوان

 .یدو تف کن یدآن را امتحان کن ید،ده ییربزرگ، خود را تغ

شود فکر  یفرستد که باعث م یبه مغز شما م یگنالس یک یرینش یزیدهان با چ یعمل شستشو

دهان به آنها کمک کرده است تا زمان  یشستشو ینا ی،. در ورزشکاران استقامتیدکرد یافتکه غذا در یدکن

تر  والنیتواند در هنگام صعود به ط یم ینتالش درک شده بهبود بخشند. ا یزانم و یخستگ یخود را برا

 شود. یلتر شدن تبد یشدن و قو

موارد فقط  یشترندارند. در ب یازبه آن ن یطو همه شرا یست،همه ن یبرا یدراتدهان با کربوه یشستشو

دهان  ید،از حد اجتناب کن یشب یناز آبرسا یدو بخواه یدشو یدراتهبهتر است. اما اگر ه یدنخوردن و نوش



به درمان  یازاست که ن ناکخطر یپزشک یتوضع یک ینشود(. ا یم یدهنام یپوناترمی)ه ییدخود را با آب بشو

 .یسردرد و خستگ یجی،حالت تهوع، گ یجه،دارد. عالئم عبارتند از سرگ یعسر

موفق  یبرا ید،را دنبال کن یسانو آبر یرون یدتجد یها یاز استراتژ یاگر شما بعض :یاصل یامگرفتن پ

به  یعو ما یو منبع انرژ یدکن یزیقوا برنامه ر یدتجد ی. قبل از زمان استراتژیدشدن پروژه خود را آماده کن

 .ندک یبه شما کمک م یاندازه کاف

 تمرینی یبه حداکثر رساندن دستاوردها یبرا ریکاوری یه: تغذ3بخش 
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کند عضالت شما  یم یزیتا انگشتانتان خونر یدکن یم ین. شما تمریدکن یم ینتمر یشما به سخت

با تمام  یدتوان یکه م یدحاصل کن ینانتا اطم یدبدن خود فکر کرده ا یهشما در مورد تغذ یاکنند. آ یدرد م

. پیشرفت دهدشما را  ودتواند صع یکه م یدهست یاگر نه، شما فاقد فاکتور اصل ید؟سازگار شو تمرینات ینا

 مطرح شدند. تمرینی یبه حداکثر رساندن دستاوردها یساده برا ییاز مواد غذا یبرخ ینجادر ا

در ، تمرینساعت پس از  ۰4ساعت و  0۰. هر چه زودتر بهتر. بدن شما در یدبخور غذاپس از صعود 

س از پ یقهدق 02تا  52 ینکهاست. به محض ا عضالت ترمیمو  یبازساز ریکاوری قرار دارد و در حال حالت

مهم  سیارب ینشما شود. ا یناتدر تمر یشود تا شروع به بهبود یبدن شروع م یندگذرد، روند فرآ یم تمرین

در حال انجام  یا یدکن یم ینتمر سالنروزانه در  ید،هست سنگ نوردیسفر چند روزه  یکاست اگر شما در 

 .یدچند روزه هست پروژه یک

به  یدرات. کربوهدهد یبدن شما انجام م یبرا یعال یزدو چ اتیدرو کربوه ییناز پروت یبیخوردن ترک

 تجدید نیرو ین. اکند یشما است کمک م های یچه( در ماهگلوکز )قند سازی یرهکه فرم ذخ یکوژنگل یابیباز

را آماده خواهد  شماعضالت  یکوژن. در روز بعد، سنتز دوبار گلکند یکمک م یچهاست که به انقباض ماه

. کند یکمک م ها یچهماه یماز رشد و ترم یتگرم ( به حما ۰2تا  02)  یبه اندازه کاف ینوتئکرد. خوردن پر



 04مقدار در حدود  ین. اکند یدر طول شب کمک م یچهماه یجادبدن و ا یمبه ترم یدنقبل از خواب ینئپروت

. یدغ بزرگ استفاده کنمر ینهس یک یامرغ،  چهار تخم ین،ئپروت دراز دو قسمت از پو توانید یگرم است. شما م

 ترمیمعملکرد و  یبرارا  ها اکسیدان یو آنت یمواد معدن یتامین،، ویجاتو سبز یوهپر از م ییغذا یمداشتن رژ

 .کند یسلول فراهم م

 .رساند یکامل م ریکاوریشما را به  یبه خوب تمرینپس از  ییغذا یها وعده ینا

 یجاتپاستا با توفو و سبز

 کره بادام زمینی و ژله یچساندو یکبا و ماست  یا یوهم شیرینی

 شکالت( یرو نان تست آووکادو )هر دو با ش یاهیگ املت

 یرو ش یوهتکه م یکخرد شده و سالسا )همراه با  یرپن یاه،س یامرغ، لوب ینوآ،غالت: ک کاسه

 شکالت(

 )هر دو با هویج و هوموس( و آووکادو یربا پن یترک ساندویچ

 

 صعود است.خوشمزه پس از  یغذا یک یجاتپاستا با سبز



 

 یدبه بدن داشته باش یآبرسان یدر طول صعود شما به اندازه کاف یدوارم. امیدبنوش یعاتبعد از صعود ما

را با توجه به  یدن( نوشیدتر و سخت تر مراجعه کن یصعود طوالن یبرا یرون ید: تجد0بتا، بخش  یه)به تغذ

 یع،آنها نه تنها ما یراز ستند،ه یمجدد عال یدراتاسیونه یشکالت برا یرو ش یر. شیدخود ادامه ده یتشنگ

 یها یدنیاز نوش یدتوان یم یندهند. شما همچن یرا ارائه م ینها و پروتئ یدراتها، کربوه یتبلکه الکترول

احساس  یا یدعرق کرد یادیاگر مقدار ز یدپس از صعود خود استفاده کن یتیالکترول یقرص ها یا یورزش

بعد از  یراداد. ز یدکار را انجام خواه ینبزند، مطمئناً ا هلباس شما شور. اگر یدکن یم یو تشنگ یخشک

 .یدببر ینکته پ ینبه ا یزن یتاننمک خشک و لباس ها یاز رو یدتوان یصعود، شما م

 

است که شما درست  تمرینی یتمام دستاوردها یخرابکار یبرا یراه عال یک. الکل یدالکل مصرف نکن

است که پس از  یمیو ترم یعضله، بازساز یندارد )سنتز پروتئ تداخل عضله ینسنتز پروتئبا  الکل. یدکرده ا

مواجه  یکوژنگل یساز یرهبا ذخ یزدهد آن ها ن یوجود دارد که نشان م یدهد(. مطالعات یرخ م ینتمر یک



مهم و  ریکاوریاستراحت و  یکند )خواب خوب برا یم یریخواب خوب جلوگ یفیتاز ک الکلهستند. 

 یریگ یمو تصم یورزش که وضوح ذهن یکشود. و در  یمجدد م یدراتاسیونمانع از ه الکلست(. ا یدیکل

در هنگام صعود به  یدخواه یم قعاًوا یامرگ باشد، آ یا یزندگ یکلمه معنا یواقع یتواند به معنا یم یدشد

  ید؟ادامه ده یدننوش

 تواند به درد عضالت کمک کند. آب  یگرم در روز م یلیم ۰222-5222در  یروغن ماه یمکمل ها

سنگ  یکرا کاهش دهد. و به عنوان  یعضالن یبتواند آس یاونس( ضد التهاب است و م 0۰-00)یالسگ

 یازشود که ن یم عضالنی( در بافت یکروتیر)م یزر یها یگپار یجاد. صعود باعث ایددار یازن ین، شما به انورد

 دارد. یمبه ترم

 یدراتسفت با کربوه ییآن را به صورت غذا پس از صعود در اسرع وقت نوشیدنی بخورید. :یاصل یامپ

 به  یدنمناسب به شما در رس یها . خوردن انواع مناسب غذاها در زمانیدمصرف کن ینو پروتئ

 .یدکن یهتغذ ی، به خوب ید. به بدن خود احترام بگذارکند یمک ماهداف صعود ک
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