
ACOG Committee. 2002. Opinion no. 267. Exercise during pregnancy and the postpartum period. Obstetrics and 
Gynecology 99 (1):171-173.

American Celiac Disease Alliance. What is celiac? www.americanceliac.org.
American College of Sports Medicine. 2007. Position stand on exercise and fluid replacement. Medicine and Science 

in Sports and Exercise 39 (2):377-390.
American Dietetic Association, Dietitians of Canada, American College of Sports Medicine. 2009. Joint position 

stand on nutrition and athletic performance. Medicine and Science in Sports and Exercise 41 (3):709-731.
Anderson, O. Eating practices of the best athletes in the world. www.active.com/running/Articles/Eating_practices_

of_the_best_endurance_athletes_in_the_world.htm?page=4e world.
Armstrong, L.E. et al. 1996. Heat and cold illnesses during distance running. American College of Sports Medicine 

position stand. Medicine and Science in Sports and Exercise 28:i-x.
Australian Institute of Sport. 2012. Sport nutrition: AIS sports supplement program fact sheets. www.ais.org.au.
Baker, J. et al. 2005. Effects of indomethacin and celecoxib on renal function in athletes. Medicine and Science in 

Sports and Exercise 37 (5):712-717.
Beals, K.A. 2004. Disordered eating among athletes: A comprehensive guide for health professionals. Champaign, 

IL: Human Kinetics.
Benardot, D. et al. 2001. Can vitamin supplements improve sport performance? Sports Science Exchange Roundtable 

12 (3):1-4.
Bergeron, M. 2000. Sodium: The forgotten nutrient. Sports Science Exchange 13 (3):1-4.
Bergeron, M.F. et al. 2012. International Olympic Committee consensus statement on thermoregulatory and altitude 

challenges for high-level athletes. Journal of Sports Medicine 46:11 770-777.
Borsheim, E. 2005. Enhancing muscle anabolism through nutrient composition and timing of intake. SCAN’s 

PULSE 24 (3):1-5.
Burke, L.M. 2001. Nutritional needs for exercise in the heat. Comparative Biochemistry and Physiology—Part A: 

Molecular & Integrative Physiology 128 (4):735-748.
———. 2012. New guidelines for carbohydrate intakes in sport from the international Olympic committee. SCAN’s 

Pulse 31 (3):7-11.
Burke, L.M., and V. Deakin, eds. 2010. Clinical sports nutrition. Sydney: McGraw-Hill.
Casa, D. et al. 2005. ACSM roundtable series on hydration and physical activity: Consensus statements. Current 

Sports Medicine Reports 4:115-127.
Castellani, W., and A.J. Young. 2012. Health and performance challenges during sports training and competition in 

cold weather. British Journal of Sports Medicine 46:11 788-791.
Chatard, J.C., I. Mujika, C. Guy, and J.R. Lacour. 1999. Anemia and iron deficiency in athletes—practical 

recommendations for treatment. Sports Medicine 27 (4):229-240.
Clapp, J.F. 2002. Exercising through your pregnancy. Omaha, NE: Addicus.

منابــــعمنابــــع



308

Coleman, E. 2000. The glycemic index in sport. SCAN’s PULSE 19 (3):1-4.
———. 2004. Does adding protein to a sports drink improve performance? Sports Medicine Digest 26 (1):10-11.
Cox, G.R. et al. 2002. Effect of different protocols of caffeine intake on metabolism and endurance performance. 

Journal of Applied Physiology 93:990-999.
Doubt, T.J. 1991. Physiology of exercise in the cold. Sports Medicine 11:367-381.
Dunford, M., and J.A. Doyle. 2011. Nutrition for sport and exercise, 2nd ed. Belmont, CA: Wadsworth.
Eberle, S.G. 2005. Disordered eating + runners: A troublesome combination. Running Times, September, 44-50.
Eichner, R.E. 2001. Anemia and blood boosting. Sports Science Exchange 14 (2):1-4.
———. 2002. Heat stroke in sports: Causes, prevention and treatment. Sports Science Exchange 15 (3):1-4.
Fallon, K. 2010. Athletes with gastrointestinal disorders. In Clinical Sports Nutrition, ed. L. Burke, and V. Deakin. 

Sydney: McGraw-Hill.
Farquhar, B., and W.L. Kennedy. 1997. Anti-inflammatory drugs, kidney function, and exercise. Sports Science 

Exchange 11 (4):1-6.
Gibbs, J.C., N.I. Williams, and J.L. Scheid. 2011. Drive for thinness, energy deficiency and menstrual disturbances: 

Confirmation in a large population of exercising women. International Journal of Sport Nutrition and Exercise 
Metabolism 21:280-290.

Hargraves, M. 2005. Metabolic factors in fatigue. Sports Science Exchange 18 (3):1-6.
Helge, J.W. 2000. Adaptation to a fat-rich diet: Effects on endurance performance in humans. Sports Medicine 30 

(5):347-357.
Hew-Butler, T. et al. 2008. Statement of the second international exercise-associated hyponatremia consensus 

development conference, New Zealand, 2007. Clinical Journal of Sports Medicine 18 (2):111-121.
Hopkinson, R., and J. Lock. 2004. Athletics, perfectionism and disordered eating. Eating and Weight Disorders 

9:99-106.
Hsieh, M. 2004. Recommendations for treatment of hyponatremia at endurance events. Sports Medicine 34:231-238.
IOC Medical Committee Working Group Women in Sport. 2006. Position stand on the female athlete triad. http://

multimedia.olympic.org/pdf/en_report_917.pdf.
Jeukendrup, A.E. 2007. Carbohydrate supplementation during exercise. Does it help? How much is too much? 

Sports Science Exchange 106 (20):1-6.
———. 2010. Carbohydrate and exercise performance: The role of multiple transportable carbohydrates. Current 

Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care 13 (4):452-457.
———. 2011. Nutrition for endurance sports: Marathon, triathlon, and road cycling. Journal of Sports Science 29 

(1):S91-99.
Jeukendrup, A.E., W.H. Saris, and J.M. Wagenmakers. 1998a. Fat metabolism during exercise: A review (part I). 

International Journal of Sports Medicine 19:231-244.
———. 1998b. Fat metabolism during exercise: A review (part II). International Journal of Sports Medicine 19:293-

302.
Jeukendrup, A.E., and M. Gleeson. 2004. Sport nutrition: An introduction to energy production and performance. 

Champaign, IL: Human Kinetics.
Joy, E. 2012. Is the pill the answer for patients with the female athlete triad? Current Sports Medicine Reports 11 

(2):54-55.
Lambert, E.V. et al. 2001. High-fat diet versus habitual diet prior to carbohydrate loading: Effects of exercise 

metabolism and cycling performance. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 11 
(2):209-225.

Lambert, E.V., and J.H. Goedecke. 2003. The role of dietary macronutrients in optimizing endurance performance. 
Current Sport Medicine Reports 2 (4):194-201.

Levis, S. et al. 2011. Soy isoflavones in the prevention of menopausal bone loss and menopausal symptoms: A 
randomized, double blind trial. Archives of Internal Medicine 171 (5):1363-1369.



309منابننننم

Littlefield, K. et al. 2006. Athletes with eating disorders. The Remuda Review 5 (1):2-11.
Loosli, A.R., and J.S. Rudd. 1998. Meatless diets in female athletes: A red flag. The Physician and Sportsmedicine 

26:45-48.
Lowery, L.M. 2004. Dietary fat and sports nutrition: A primer. Journal of Sport Science 3:106-117.
Manore, M.M., L.C. Kam, A.B. Loucks, and International Association of Athletics Federations. 2007. The female 

athlete triad: Components, nutrition issues, and health consequences. Journal of Sports Science 25 (S1):S61-71.
Manore, M., N. Meyer, and J. Thompson. 2009. Sport nutrition for health and performance. Champaign, IL: Human 

Kinetics.
Maughan, R., and S.M. Shirreffs. 2010. Exercise in hot environments: From basic concepts to field applications. 

Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 20 (3):40-47.
McArdle, W., F.I. Katch, and V.L. Katch. 2009. Sports and exercise nutrition, 3rd ed. United States: Lippincott 

Williams & Wilkins.
Medicine and Science for Women in Sport group of Sports Medicine Australia. Women, menopause and sport: How 

does menopause affect the sport woman? Women in Sport: fact sheet no. 4.
Messina, V., R. Mangels, and M. Messina. 2004. The dietitian’s guide to vegetarian diets, 2nd ed. Boston: Jones & 

Bartlett.
Meyer, N.L., and S. Parker-Simmons. 2006. In preparation for Torino 2006: Dietary needs of winter sport athletes. 

SCAN’s PULSE 25 (1):1-6.
Murray, R. 1995. Fluid needs in hot and cold environments. International Journal of Sport Nutrition 5:S62-S73.
Nattiv, A., A.B. Loucks, M.M. Manore, C.F. Sanborn, J. Sundgot-Borgen, and M.P. Warren. 2007. The American 

College of Sports Medicine position stand: The female athlete triad. Medicine and Science in Sports and 
Exercise 39 (10):1867-1882.

Nieman, D.C. 2008. Immunonutrition support for athletes. Nutrition Reviews 66 (6):310-320.
Noakes, T. 2012. Waterlogged: The serious problem of overhydration in endurance sports. Champaign, IL: Human 

Kinetics.
Otis, C.L., and R. Goldingay. 2000. The athletic woman’s survival guide: How to win the battle against eating 

disorders, amenorrhea, and osteoporosis. Champaign, IL: Human Kinetics.
Pfeiffer, B., T. Stelling  werff, A.B. Hodgson, R. Randell, K. Pottgen, and A.E. Jeukendrup. 2012. Nutritional 

intake and gastrointestinal problems during competitive endurance events. Medicine and Science in Sports and 
Exercise 44 (2):344-351.

Putukian, M., and C. Potera. 1997. Don’t miss gastrointestinal disorders in athletes. The Physician and Sportsmedicine 
25:80-94.

Probiotics: Are enough in your diet? 2005. Consumer Reports, July, 34-35.
Raban, A., B. Keins, E.A. Richter, L.B. Rasmussen, B. Svenstrup, S. Micic, and P. Bennett. 1992. Serum sex 

hormones and endurance performance after a lacto-ovo vegetarian and a mixed diet. Medicine in Science in 
Sports and Exercise 24:1290-1297.

Ramano-Ely, B.C., M. Kent Todd, M.J. Saunders, and T. St. Laurent. 2006. Effect of an isocaloric carbohydrate-
protein antioxidant drink on cycling performance. Medicine and Science in Sports and Exercise 38 (1):608-616.

Rawson, E.S., and P. Clarkson. 2003. Scientifically debatable: Is creatine worth its weight? Sports Science Exchange 
16 (4):1-4.

Rehrer, N.J. 2001. Fluid and electrolyte balance in ultra-endurance sport. Sports Medicine 31 (10):701-15.
Reid, S. et al. 2005. Consensus statement of the first international exercise-associated hyponatremia consensus 

development conference, Cape Town, South Africa. Clinical Journal of Sports Medicine 15:208-213.
Rock, C.L et al. 2012. Nutrition and physical activity guidelines for cancer survivors. CA: A Cancer Journal for 

Clinicians 62 (4):242-274.
Rollo, I., C. Williams, and M. Nevill. 2011. Influence of ingesting versus mouth-rinsing a carbohydrate solution 

during a one hour run. Medicine and Science in Sports and Exercise 43:468-475.



310

Saunders, M.J., M. Kane, and M.K. Todd. 2004. Effects of a carbohydrate-protein beverage on cycling endurance 
and muscle damage. Medicine and Science in Sports and Exercise 36:1233-1238.

SCAN. 2010. Sports nutrition: A practice manual for professionals, eds. C. Rosenbloom and E. Coleman. Chicago: 
American Dietetics Association.

Sedlock, D.A. 2008. The latest on carbohydrate loading: A practical approach. Current Sports Medicine Reports 7 
(4):209-213.

Seyler, J., and D.K. Layman. 2012. The role of protein in overall health: Quality, quantity and timing considerations. 
SCAN’s Pulse 31 (3):4-6.

Shephard, R.J. 1993. Metabolic adaptations to exercise in the cold. Sports Medicine 16 (4): 266-289.
Sims, S., N.J. Rehrer, M.L. Bell, and J.D. Cotter. 2007. Preexercise sodium loading aids fluid balance and endurance 

for women exercising in the heat. Journal of Applied Physiology 103 (2):534-541.
Slater, G.J. et al. 2005. Body-mass management of Australian lightweight rowers prior to and during competition. 

Medicine and Science in Sports and Exercise 37 (5):860-866.
Soles, C. 2002. Climbing: Training for peak performance. Seattle: The Mountaineers.
Sports Nutrition: The role of carbohydrates in endurance sports. Peak Performance. www.pponline.co.uk/encyc/

sports-nutrition-the-role-of-carbohydrates-in-endurance-sports-42171.
Swanson, A., and L. Makowski. 2012. Physiologic and metabolic responses during vigorous exercise: Why recovery 

nutrition is indispensible. SCAN’s Pulse 31 (2):1-5.
Sykora, C., C.M. Grilo, D.E. Wilfley, and K.D. Brownell. 1993. Eating, weight, and dieting disturbances in male and 

female lightweight and heavyweight rowers. International Journal of Eating Disorders 14:203-211.
Tarnopolsky, M. 2004. Protein requirements for endurance athletes. Nutrition 20:662-668.
———. 2008. Nutritional consideration in the aging athlete. Clinical Journal of Sport Medicine 18 (6):531-538.
Tarnopolsky, M., C. Zawada, L.B. Richmond, S. Carter, J. Shearer, T. Graham, and S. M. Phillips. 2001. Gender 

differences in carbohydrate loading are related to energy intake. Journal of Applied Physiology 91 (1):225-230.
Tone, C. Nutrition guidance for winter athletes. Today’s Dietitian Health and Nutrition Center. www.todaysdietitian.

com/news/exclusive0211.shtml.
Tribole, E., and E. Resch. 2003. Intuitive eating: A revolutionary program that works. New York: St. Martin’s Griffen.
Tussing-Humphreys, L., C. Pustacioglu, E. Nemeth, and C. Braunschweig. 2012. Rethinking iron regulation and 

assessment in iron deficiency, anemia of chronic disease, and obesity: Introducing hepcidin. Journal of the 
Academy of Nutrition and Dietetics 112:391-400.

U.S. Preventive Services Task Force draft recommendations. Vitamin D and calcium supplementation to prevent cancer 
and osteoporotic fractures. Comment period from June 12 to July 10, 2012. www.uspreventiveservicestaskforce.
org

Van Essen, M., and M.J. Gibala. 2006. Failure of protein to improve time trial performance when added to a sports 
drink. Medicine and Science in Sports and Exercise 38 (1):476-483.

von Dullivard, S.P. et al. 2004. Fluids and hydration in prolonged endurance performance. Nutrition 20:651-656.
Wismann, J., and D. Willoughby. 2006. Gender differences in carbohydrate metabolism and carbohydrate loading. 

Journal of the International Society of Sports Nutrition 3 (1):28-34.
Yeo, S.E. et al. 2005. Caffeine increases exogenous carbohydrate oxidation during exercise. Journal of Applied 

Physiology 99 (3):844-850.



آبرسانی کمتر از حد. آبزدایی را ببینید  324
 ,190  ,189  ,188  ,187  ,121  ,85  ,54 مجدد   آبرسانی 
 ,246 ,241 ,236 ,234 ,230 ,220 ,217 ,200

322 ,320 ,311 ,278 ,274 ,259 ,247
آبرسانی همچنین آبزدایی را ببینید  318

آبزدایی از  217, 274, 311
آب. همچنین آبرسانی را ببینید  325

آب و هوای گرم  100, 121, 247, 282, 314, 315, 317
آجیل و مغزها  170, 305, 320

ATP)  36, 311) آدنوزینتری فسفات
آزمایش با (هر هفته(  320

WADA  325 آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ
آستانه الکتات  40, 52, 68, 124, 319

آسم  120, 139, 142, 312
آلیسون، استیسی  311

آمنوره  60, 73, 112, 142, 143, 144, 145, 148, 149, 
311 ,175 ,174 ,161 ,151

BIA)  312) آنالیز مقاومت بایوالکتریک
آن،ترسون  324

آنتی اکسیدان های  26, 115, 116, 311
آنتی بیوتیک ها  125, 311

آنزیمهای اکسیداتیو  52, 114, 320
آهن  13, 17, 20, 23, 24, 28, 29, 51, 60, 73, 112, 
 ,133 ,132 ,128 ,118 ,117 ,115 ,114 ,113
 ,160 ,159 ,141 ,140 ,137 ,136 ,135 ,134
 ,177 ,173 ,172 ,171 ,168 ,167 ,166 ,163

324 ,318 ,311 ,303 ,302 ,294 ,286 ,185
آیرودینامیک  199, 237, 318

اثرات آن بر عملکرد  314, 317
اثرات بر عملکرد  317
اثرات پروتئین بر  312
اثرات خواب روی  318

اثرات سوخت گیری روی  318
از  25, 31, 42, 71, 74, 89, 112, 126, 138,  اجتناب 
 ,201 ,194 ,169 ,165 ,159 ,142 ,141 ,140
 ,286 ,261 ,260 ,248 ,225 ,214 ,209 ,206

318 ,316 ,314 ,312
احتباس آب  54, 124, 155, 248, 249, 325

احتیاجات ورزشکاران ماهر  313
احتیاط  121, 155, 174, 209, 211, 295, 325

 ,217  ,216  ,210  ,209  ,199  ,84  ,44 تشنگی   احساس 
323 ,286 ,283 ,272 ,271 ,248

 ,150  ,147  ,146  ,145  ,143  ,73  ,71 خوردن   اختالل 
314 ,312 ,177 ,176 ,167 ,153 ,152 ,151

ادرار کردن. همچنین نارسایی کلیه را ببینید  324
ارتفاع  4, 6, 85, 91, 92, 100, 116, 135, 214, 223, 
 ,278 ,267 ,266 ,247 ,244 ,237 ,232 ,225
 ,297 ,296 ,295 ,294 ,293 ,292 ,291 ,279
 ,318 ,317 ,316 ,315 ,314 ,313 ,312 ,311

325 ,323 ,321 ,320 ,319
ارتفاع را ببینید  311

ارزیابی  10, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 54, 55, 56, 
 ,126  ,116  ,107  ,105  ,64  ,62  ,59  ,58  ,57
 ,153 ,152 ,150 ,147 ,143 ,142 ,136 ,131
 ,312 ,279 ,231 ,208 ,177 ,176 ,167 ,160

323 ,316 ,315

نمایــــهنمایــــه



312

از جمله در رژیم غذایی  315, 325
از قرار گرفتن در معرض ارتفاع  325

از کار افتادگی کلیه  230, 322
از مکمل های  70, 125, 126, 155, 314, 317, 325

استانداردهای چربی بدن  312, 315
استایگر، سیندی  323

استراتژی های تغذیه ای برای  311
استرس، در دوران یائسگی  323

استفراغ  28, 54, 82, 100, 121, 122, 138, 146, 148, 
 ,225 ,215 ,209 ,177 ,158 ,157 ,151 ,150
 ,249 ,248 ,239 ,238 ,235 ,233 ,232 ,230

324 ,291 ,275 ,274 ,273 ,272
اسکات یورک  178, 279, 319

اسکی بازان  9, 92, 216, 260, 278, 284, 291, 322
اسموتی شکالت داغ  284, 317

اسمیرز، کارن  322
اسهال مسافرتی  125, 324

 ,132  ,124  ,123  ,82  ,52  ,40  ,38  ,33 الکتیک   اسید 
319 ,268 ,160

اسیدهای آمینه  39, 48, 69, 71, 106, 121, 123, 169, 
312 ,311 ,202

BCAAs)  48, 312) اسیدهای آمینه شاخه دار
اسیدهای چرب امگا 3  320

اشتها  33, 43, 51, 66, 92, 94, 100, 154, 156, 161, 
 ,292 ,291 ,278 ,272 ,265 ,225 ,217 ,203

312 ,297 ,296 ,295 ,293
اصالحات برای ورزشکاران  320

اعتدال، در رژیم ورزشی  319
اعتیاد به مواد مخدره تبلیغاتی  323

افزایش افزایش وزن  313
افزایش وزن  3, 32, 50, 53, 59, 62, 65, 66, 68, 69, 
 ,149 ,148 ,147 ,124 ,123 ,109 ,99 ,97 ,70
 ,209 ,162 ,161 ,160 ,158 ,157 ,154 ,150
 ,313 ,312 ,277 ,272 ,271 ,248 ,231 ,220

325 ,323 ,321 ,320
انتخاب  10, 12, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
 ,66 ,61 ,57 ,52 ,51 ,46 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29

 ,100  ,95  ,94  ,85  ,82  ,81  ,80  ,79  ,69  ,67
 ,122 ,121 ,116 ,113 ,112 ,104 ,103 ,101
 ,141 ,139 ,137 ,133 ,131 ,130 ,128 ,126
 ,168 ,166 ,165 ,162 ,161 ,154 ,146 ,145
 ,181 ,180 ,179 ,176 ,174 ,173 ,171 ,169
 ,200 ,199 ,196 ,186 ,185 ,184 ,183 ,182
 ,216 ,213 ,212 ,210 ,208 ,206 ,204 ,201
 ,237 ,235 ,230 ,228 ,226 ,222 ,219 ,218
 ,288 ,287 ,286 ,280 ,263 ,255 ,252 ,238
 ,313 ,311 ,306 ,305 ,304 ,295 ,293 ,289

323 ,322 ,320 ,318
انتخاب سوخت گیری و  318

انتخاب مواد غذایی برای  313
NCAA)  118, 320) انجمن ملی ورزشکاران دانشگاهی

اندازه گیری مصرف  318
اندازه های وعده  13, 25, 99, 306, 314, 315, 316, 317, 

321
اندازه های وعده غذایی  317

AIS)  312) انستیتوی ورزشی استرالیا
انسولین  49, 50, 51, 71, 77, 79, 80, 81, 93, 317, 318

انطباق  269, 270, 317
اهمیت تغذیه در  324

ایده آل  62, 71, 91, 105, 129, 135, 205, 240, 254, 
321 ,297 ,276 ,265 ,257

ایده های گیاهخواری  324
ایده های میان وعده  322, 324

ایده های میان وعده و وعده های غذایی  324
ایده هایی برای  312

ایستگاه های امداد، در برنامه ریزی  311
 ,157 ,156 ,153 ,144 ,129 ,118 ,117 ,73 بارداری  

325 ,321 ,316 ,313 ,311 ,160 ,159 ,158
GL)  77, 78, 317) بار قند

 ,100  ,99  ,98  ,97  ,51  ,43  ,20 کربوهیدرات   بارگیری 
 ,245 ,244 ,225 ,205 ,204 ,194 ,109 ,108

320 ,316 ,313 ,261 ,260 ,258
بارگیری کربوهیدرات (هفته قبل(  320

بازیافت پس از رویداد  241, 319, 320, 322, 324



313نمایننننه

بازیافت پس از ورزش و رویداد  320
با مزایای اثبات شده  323

با مزایای احتمالی  323
بدون گلوتن  140, 141, 317, 323

برآورد نیازها  321
PMS  155, 313 برای

برای افزایش وزن  59, 69, 70, 97, 313, 320, 321, 323
برای تعادل الکترولیت  322

برای جلوگیری از فشار  321
برای درمان هیپوناترمی  322

برای دوچرخه سواران  83, 199, 211, 278, 318, 321, 323
برای دوچرخه سواران کوهستان  321

برای رقابت دهندگان فوق استقامت  323
برای قایقرانان  313, 318, 323

برای کاهش وزن  47, 50, 59, 60, 62, 66, 68, 71, 72, 
323 ,321 ,315 ,313 ,312 ,176

برای کنترل وزن  53, 74, 248, 323
برای هوای سرد  320, 321
برای هوای گرم  195, 322

بر روی برچسب های تغذیه  313, 316
بر روی برچسب های غذایی  322

برف، خوردن  322
برنامه ریزی برای  59, 131, 263, 264, 295, 324

برنامه ریزی پیش رو برای  316, 324
برنامه ریزی وعده غذایی  316, 319

برنامه های غذایی مبتنی بر  313
من  10, 11, 12, 13, 16, 17, 64, 166, 180,  بشقاب 

320 ,315 ,313 ,305 ,185 ,181
بعد از فعالیت ورزشی  42, 50, 54, 57, 65, 70, 71, 76, 
 ,141 ,130 ,109 ,100 ,95 ,94 ,88 ,86 ,85 ,80
 ,274 ,271 ,220 ,200 ,186 ,185 ,161 ,158

321 ,319
به عنوان انتخاب آبرسانی مجدد  311
به عنوان خطر آب و هوای داغ  318

به عنوان دستورالعمل بیرون غذا خوردن  320
به عنوان سوخت آب و هوای سرد  313

به عنوان سوخت گیری در نظر گرفتن  314, 317

به عنوان سوختگیری مجدد در نظر گرفتن  311
به عنوان کنترل آبرسانی  312, 324

به عنوان گزینه سوخت گیری مجدد  323
به عنوان منبع انرژی  38, 46, 264, 313, 316, 317, 321

به عنوان نوشیدنی بازیافت  322, 323
به عنوان هدف تمرین  325

به عنوان ورزش استقامتی  322
به عنوان وعده غذایی پیش از مسابقه  319

بهینه  21, 22, 58, 59, 93, 107, 244, 258, 264, 312
بورگمن، استیسی  312

AN)  147, 311) بی اشتهایی عصبی
بی اشتهایی ورزشی  311

بی خوابی  154, 217, 225, 322
بیماری ارتفاع  225, 278, 291, 316

AMS)  291, 311) بیماری حاد کوهستان
بیماری صبح  319

بیماری های گرمایی  118, 270, 317
پتاسیم  11, 13, 22, 24, 25, 130, 231, 248, 250, 279, 

320 ,303
پذیرش نوع بدن  59, 62, 312

BN)  312) پر اشتهایی عصبی
پروبیوتیک ها  124, 125, 321

پروتئین  11, 12, 13, 16, 20, 21, 23, 24, 28, 29, 36, 
 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,42 ,40 ,39 ,38 ,37
 ,91 ,88 ,81 ,79 ,78 ,71 ,70 ,69 ,67 ,65 ,64
 ,120 ,111 ,109 ,108 ,103 ,97 ,95 ,93 ,92
 ,167 ,166 ,165 ,163 ,159 ,138 ,124 ,121
 ,175 ,174 ,173 ,172 ,171 ,170 ,169 ,168
 ,189 ,188 ,187 ,185 ,183 ,178 ,177 ,176
 ,227 ,222 ,220 ,215 ,207 ,200 ,191 ,190
 ,256 ,254 ,252 ,246 ,241 ,236 ,230 ,229
 ,288 ,287 ,285 ,265 ,264 ,263 ,261 ,257
 ,312 ,303 ,302 ,299 ,297 ,292 ,291 ,289

325 ,324 ,321 ,314
پروتئین (ادامه(  321

پس از رویداد  200, 219, 241, 254, 278, 289, 297, 
324 ,322 ,321 ,320 ,319 ,313



314

پس از زایمان  160, 325
پس از فعالیت ورزشی  52, 56, 79, 80, 86, 93, 94, 95, 
 ,278  ,241  ,209  ,161  ,109  ,108  ,107  ,96

323 ,322 ,321 ,289
پس از ورزش  77, 313, 318, 320

استخوان  29, 113, 140, 142, 143, 148, 159,  پوکی 
320 ,161

پیش از رویداد  194, 195, 286, 313, 325
ورزشی  79, 80, 86, 132, 136, 231,  فعالیت  از  پیش 

323 ,321 ,274 ,249
پیش از ورزش  312, 313

پیش بارگیری، برای شناگران آب های آزاد  321
تاراهومارای هندی  323

تبدیل استاندارد  319
تحمل سرما و  318

تخلیه  17, 25, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 
 ,103 ,98 ,97 ,93 ,89 ,88 ,85 ,82 ,81 ,75 ,54
 ,136 ,135 ,134 ,133 ,129 ,121 ,115 ,104
 ,218 ,211 ,204 ,203 ,198 ,196 ,195 ,142
 ,233 ,232 ,231 ,230 ,229 ,227 ,220 ,219
 ,284 ,279 ,256 ,253 ,245 ,240 ,239 ,237

318 ,317 ,312 ,292 ,290 ,286
تخلیه شدید گلیکوژن  37, 42, 81, 82, 290, 312, 318

تخمین نیازهای  49, 313
ترکیب بدنی. همچنین افزایش وزن. کاهش وزن را ببینید  312

تریپتوفان  48, 324
تری گلیسیریدها  52, 324

MCTs)  46, 122, 319) تری گلیسیریدهای زنجیره متوسط
تست کالیپر چربی زیر پوست  322

تعادل انسولین و گلوکاگون  318
تعادل، در رژیم غذایی ورزشی  312

تعادل گلوکاگون - انسولین  317
تعاریف و انواع  316, 324

تعبیر به مقادیر مواد غذایی  313
تعریف  71, 72, 98, 114, 128, 134, 142, 146, 165, 

320 ,314 ,290 ,262 ,221 ,180
تغذیه اختصاصی رویداد  322

تغذیه قبل از رویداد  319, 320, 322, 323, 324
تغذیه هنگام  69, 221, 263, 264, 290, 321

تغییر  23, 45, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 64, 72, 84, 
 ,153 ,152 ,144 ,129 ,124 ,117 ,96 ,92 ,86
 ,182 ,175 ,169 ,168 ,164 ,163 ,161 ,154
 ,269 ,252 ,248 ,232 ,230 ,217 ,210 ,206

312 ,299 ,296 ,295 ,291 ,283
تفاوت های جنسیتی  313, 316

تفاوت های جنسیتی در  313
تقاضای انرژی برای  318

تمرین  3, 5, 9, 10, 17, 18, 20, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 
 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,40 ,38 ,37
 ,64 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50
 ,80 ,79 ,76 ,73 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65
 ,95 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,83 ,81
 ,105 ,104 ,103 ,102 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96
 ,119 ,117 ,116 ,115 ,114 ,109 ,108 ,106
 ,129 ,128 ,127 ,124 ,123 ,122 ,121 ,120
 ,138 ,137 ,136 ,135 ,134 ,133 ,132 ,130
 ,152 ,151 ,150 ,149 ,146 ,144 ,143 ,142
 ,165 ,164 ,163 ,162 ,161 ,159 ,158 ,153
 ,184 ,181 ,180 ,179 ,177 ,176 ,175 ,166
 ,197 ,195 ,194 ,193 ,191 ,187 ,186 ,185
 ,209 ,206 ,205 ,204 ,203 ,201 ,199 ,198
 ,225 ,224 ,222 ,221 ,218 ,216 ,215 ,210
 ,244 ,242 ,240 ,239 ,232 ,231 ,227 ,226
 ,263 ,259 ,255 ,252 ,250 ,249 ,247 ,246
 ,276 ,275 ,274 ,273 ,271 ,269 ,265 ,264
 ,319 ,318 ,314 ,295 ,294 ,290 ,282 ,279

326 ,325 ,324 ,323 ,320
تمرین آبرسانی  323

تمرین تغذیه  263, 319, 320, 323
تمرین تغذیه برای  319, 320

تمرین قدرتی  57, 65, 68, 69, 70, 71, 162, 323
تنوع، در رژیم غذایی ورزشی  324

توئیت مایر، تیم  324
توده عضالنی  38, 56, 61, 62, 64, 68, 69, 71, 87, 109, 



315نمایننننه

320 ,176 ,163 ,162 ,123 ,121
 ,315  ,228  ,174  ,167  ,166  ,153  ,127  ,37 توصیف  

318 ,316
توصیه متخصص  322

توفو  11, 15, 17, 20, 28, 29, 48, 70, 114, 131, 155, 
 ,173 ,172 ,171 ,170 ,168 ,167 ,165 ,162

323 ,322 ,306 ,305 ,303 ,178 ,177 ,176
جایگزینی هورمون درمانی  162, 317

جذب آهن و  28, 117, 324
جذب اکسیژن..VO2max را ببینید  320

جراحات  28, 51, 318
جلوگیری از  37, 44, 47, 51, 62, 65, 82, 84, 86, 89, 
 ,125 ,121 ,120 ,119 ,117 ,115 ,108 ,105
 ,158 ,149 ,148 ,144 ,142 ,137 ,136 ,130
 ,205 ,204 ,203 ,199 ,197 ,196 ,185 ,161
 ,232 ,231 ,226 ,225 ,218 ,217 ,209 ,208
 ,273 ,272 ,271 ,266 ,263 ,255 ,249 ,248

321 ,311 ,288 ,285 ,284 ,283 ,281
چالش ها در  319

چالش ها و خطاها در  320
چای  12, 28, 30, 33, 102, 117, 118, 119, 186, 187, 
 ,288 ,278 ,208 ,196 ,191 ,190 ,189 ,188

323 ,295 ,290
چربی ترانس  21, 23, 24, 31, 324

SoFAS)  322) چربی های جامد و قندهای اضافه شده
چرخه سوخت رسانی  76, 316, 323

حبوبات. لوبیا و نخود فرنگی را ببینید  319
حجم تمرین  68, 163, 324

حدود  9, 17, 25, 29, 36, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 
 ,81 ,75 ,71 ,70 ,69 ,68 ,60 ,56 ,55 ,51 ,49
 ,120 ,119 ,117 ,116 ,100 ,99 ,98 ,94 ,93 ,82
 ,154 ,153 ,150 ,145 ,140 ,138 ,132 ,124
 ,198 ,191 ,171 ,167 ,164 ,161 ,159 ,158
 ,239 ,237 ,236 ,228 ,227 ,212 ,204 ,202
317 ,292 ,288 ,281 ,265 ,259 ,258 ,240

GS)  140, 317) حساسیت به گلوتن
حساسیت زاها، برچسبهای تغذیهای  311

حقایق ویتامین و مواد معدنی  324
حوادث فوق استقامت  315, 324

حوادث مسافت کوتاه تر  322
خدمه پشتیبان  208, 225, 242, 244, 266, 323, 324

خطرات  58, 124, 126, 162, 166, 167, 198, 205, 226, 
324 ,317 ,314 ,311 ,270 ,265 ,234 ,233

خطرات و پاداش  324
خطرات و چالش های  324

خطر بیماری های قلبی  45, 317
خطر پوکی استخوان  320

خطر سرطان  33, 313
خطر هیپوناترمی  205, 239, 316

خوردن به دیوار  317
خوردن به طور مرتب  312

خوردن در تریل  317
خوگیری با  317

خونریزی دستگاه گوارش  133, 316
NSAIDs)  320) داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی

داستان کالین دی راک  323
در آب و هوای سرد  281, 282, 290, 312

درآب و هوای سرد  84, 324
در آلرژیهای غذایی  318

در ارتفاع  85, 91, 92, 135, 214, 232, 247, 279, 291, 
 ,312 ,311 ,297 ,296 ,295 ,294 ,293 ,292

323 ,321 ,320 ,319 ,318 ,317 ,315 ,313
در انتخابهای غذایی روزانه  313, 315, 316, 321

در تخلیه گلیکوژن  312
در حال شیردهی  313

در حوادث فوق استقامت  315
در حین فعالیت ورزشی  319, 321, 323

در حین ورزش  315, 318, 322, 323
 ,313  ,311  ,160  ,159  ,158  ,156 بارداری   دوران  در 

325
در رژیم های غذایی گیاهخواری  321
در رژیم های گیاهخواری  317, 318

در رژیم های گیاهی  313, 316
در رقابت دهندگان فوق استقامت  317



316

در رقابت کنندگان فوق استقامت  312
در رویدادهای چند روزه یا چند مرحله ای  325

در رویدادهای چند روزه یا چندمرحله ای  312, 318
در رویدادهای مسافت طوالنی  315, 318

در رویدادهای مسافت کوتاه تر  318
در سه گانه کارها  317

در سوختگیری مجدد حین فعالیت ورزشی  322
در شام پیش از رقابت  311

درصد ارزش روزانه  23, 24, 30, 112, 313, 320
در طول خارج از فصل  315, 323

در طول رویدادهای مسافت کوتاه تر  323
در غذاهای ورزشی و غذاهای میان وعده  322

درمان  73, 83, 118, 119, 120, 128, 129, 135, 136, 
 ,164 ,161 ,156 ,152 ,144 ,140 ,139 ,137
 ,283 ,274 ,256 ,253 ,249 ,231 ,218 ,166

322 ,320 ,318 ,311
درمان تهوع  320

در محاسبه مقدار عرق  312
در مقابل شناگران آبهای آزاد  324

در مقابل شنای سه گانه  320
در مقابل غذاهای واقعی  323

در مقابل غذاهای ورزشی  321
در نوشیدنی های ورزشی  276, 322

در هوای داغ  318
در هوای سرد  90, 91, 199, 216, 259, 282, 283, 285, 
321 ,320 ,318 ,317 ,311 ,295 ,289 ,287 ,286

در هوای گرم  80, 83, 84, 85, 94, 95, 107, 130, 164, 
 ,279 ,268 ,267 ,256 ,255 ,254 ,214 ,206

321 ,320 ,280
در وقایع مسافت کوتاه تر  317

دریا  292, 294, 296, 322
دسته  11, 13, 16, 29, 46, 59, 76, 95, 121, 145, 154, 

319 ,267 ,259 ,258 ,245 ,224 ,185 ,169
دسته بندی  18, 53, 77, 145, 153, 166, 257, 322, 324

دسته ها  319
دستورالعملهای  12, 29, 44, 49, 51, 54, 62, 69, 71, 
 ,174 ,170 ,165 ,130 ,126 ,107 ,96 ,92 ,88

 ,318 ,315 ,314 ,295 ,272 ,271 ,208 ,191
323 ,319

دالیلی برای  320
دوباره پر کردن  317

دوچرخه سواران کوهستان  260, 319, 321
دوران پیش از یائسگی  320
دوندگان کنیایی  191, 319

دونده ها  131, 198, 210, 226, 314, 322
ذخائر  17, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 
 ,87 ,83 ,81 ,80 ,79 ,70 ,67 ,66 ,60 ,52 ,50
 ,114 ,109 ,103 ,100 ,98 ,97 ,95 ,94 ,93 ,89
 ,133 ,132 ,130 ,123 ,122 ,121 ,117 ,115
 ,194 ,191 ,185 ,166 ,160 ,159 ,136 ,135
 ,209 ,207 ,204 ,201 ,200 ,198 ,196 ,195
 ,229 ,228 ,227 ,226 ,217 ,214 ,212 ,211
 ,261 ,260 ,259 ,258 ,249 ,247 ,246 ,236

318 ,297 ,288 ,287 ,284 ,279 ,265 ,263
راهبرد  6, 20, 62, 76, 92, 124, 194, 204, 206, 208, 
 ,251 ,244 ,241 ,234 ,230 ,224 ,220 ,219

320 ,313 ,280 ,264 ,263 ,258
راهبرد انعطاف پذیر برای  320

راهبردهای  3, 8, 28, 30, 52, 59, 61, 68, 76, 79, 81, 
 ,197 ,193 ,154 ,144 ,129 ,101 ,96 ,91 ,83
 ,264 ,262 ,250 ,241 ,237 ,218 ,204 ,201
 ,317 ,314 ,293 ,290 ,286 ,284 ,280 ,267

325 ,323 ,320
راهبردهای تغذیه  320

راهبردهای تغذیه ای برای  314, 317
راهبردهای تمرینی  323

رایان، کری  322
رتبه بندییتان  320

رژیم بدون گلوتن  317
رژیم غذایی رنگین کمان  321

رژیم های غذایی با پروتئین باال  321, 325
رژیم های غذایی محدود کننده  313

 ,268  ,267  ,244  ,235  ,211  ,122  ,121  ,91 رطوبت  
 ,282 ,281 ,280 ,279 ,276 ,275 ,274 ,269
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318
روبداد فوق استقامت  322

روزهای استراحت  43, 322
روش آبرسانی  311

روش تست اندازهگیری نواری  323
روش های ارزیابی  55, 312

روغن ها. چربی را ببینید  320
روی  5, 6, 13, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
 ,59 ,58 ,57 ,54 ,53 ,51 ,50 ,45 ,39 ,35 ,34
 ,85 ,84 ,72 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,61
 ,101 ,100 ,99 ,97 ,96 ,95 ,93 ,92 ,91 ,90
 ,125 ,120 ,119 ,115 ,113 ,112 ,106 ,105
 ,151 ,148 ,147 ,146 ,138 ,137 ,132 ,128
 ,167 ,166 ,163 ,161 ,160 ,158 ,156 ,153
 ,177 ,174 ,173 ,172 ,171 ,170 ,169 ,168
 ,196 ,194 ,193 ,185 ,184 ,183 ,182 ,181
 ,210 ,207 ,206 ,204 ,202 ,201 ,200 ,198
 ,222 ,221 ,219 ,216 ,215 ,214 ,213 ,212
 ,235 ,234 ,233 ,231 ,230 ,229 ,224 ,223
 ,246 ,244 ,243 ,241 ,240 ,239 ,238 ,237
 ,266 ,265 ,263 ,260 ,258 ,256 ,255 ,253
 ,278 ,277 ,275 ,273 ,271 ,270 ,268 ,267
 ,294 ,292 ,288 ,287 ,284 ,283 ,280 ,279
 ,318 ,316 ,313 ,306 ,305 ,303 ,297 ,295

326 ,325 ,322
روی برچسب های تغذیه ای  313

رویدادهای آبهای آزاد  323
رویدادهای بک کانتری  312
رویدادهای بین المللی  324

رویدادهای چند روزه و چند مرحله ای  311, 317, 319, 
325 ,322 ,321 ,320

رویدادهای چند روزه یا چند مرحلهای  313, 325
رویدادهای خود پشتیبان  322

رویدادهای فوق استقامت  3, 130, 223, 232, 311, 312, 
325 ,324 ,322 ,320 ,317 ,314

رویدادهای مسافت طوالنی  204, 208, 311, 313, 314, 
 ,324 ,322 ,321 ,320 ,319 ,318 ,317 ,315

325
رویدادهای مسافت کوتاه تر  322

رویدادهای مسافت کوتاهتر  311, 314, 317, 318, 321, 
325 ,324 ,323 ,322

ریختن روی سر  325
زخم دهان  319

زمانبندی و انتخاب سوخت  320, 322
سازگاری  45, 60, 80, 85, 136, 139, 269, 283, 311, 

315
سازگاری با  45, 80, 139, 269, 311
سبزیجات، به عنوان منبع کلسیم  317

سبزیجات. میوه و سبزیجات را ببینید  324
سرکوب تستوسترون  323

سطوح هورمون، در گیاهخواران  317
سفر بین المللی  321

سفر و تغذیه  324
سالمت استخوان  113, 143, 312

سندرم بیش تمرینی  123, 136, 320
سندرم عملکرد ضعیف (بیش تمرینی(  324

PMS)  321) سندرم قبل از قاعدگی
سه گانه قایقرانی  322

سه گانه کارها  9, 47, 199, 201, 215, 226, 236, 237, 
324 ,320 ,317 ,314 ,266 ,240 ,238

سه گانه ها  121, 199, 214, 258, 277, 283, 322, 323
سه گانه های مردان آهنین  319

سوخت  17, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 
 ,67 ,66 ,63 ,62 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46
 ,93 ,91 ,89 ,87 ,83 ,82 ,81 ,80 ,77 ,71 ,68
 ,115 ,114 ,107 ,103 ,100 ,99 ,98 ,97 ,95
 ,161 ,154 ,152 ,135 ,127 ,122 ,121 ,117
 ,198 ,196 ,187 ,185 ,184 ,180 ,179 ,163
 ,216 ,214 ,211 ,209 ,208 ,204 ,203 ,201
 ,230 ,229 ,228 ,227 ,222 ,219 ,218 ,217
 ,257 ,256 ,255 ,253 ,252 ,247 ,245 ,237
 ,282 ,281 ,279 ,268 ,265 ,261 ,260 ,259
 ,293 ,292 ,290 ,288 ,287 ,286 ,285 ,284
 ,313 ,312 ,311 ,303 ,302 ,298 ,297 ,296
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324 ,323 ,322 ,320 ,315
سوخترسانی پیش از فعالیت ورزشی  321

سوختگیری پیش از ورزش  312
سوختگیری مجدد در طول  319, 322, 324

سوختگیری مجدد هنگام  88, 91
سوختگیری مجدد ویژه ورزش  319

سوختگیری مجدد ویژه ورزشی  322, 324
سوخت و ساز هوازی  39, 311

سیستم ایمنی  44, 83, 101, 108, 113, 115, 116, 119, 
 ,160 ,139 ,138 ,137 ,125 ,124 ,123 ,120

318 ,303 ,302 ,270 ,179 ,162
سیستم فسفاژن  38, 320

 ,275  ,240  ,237  ,216  ,206  ,87 آبرسانی   سیستم های 
324 ,318 ,314 ,312 ,311 ,278

سیستم های آبرسانی آیرودینامیکی  240, 311
سیستم های آبرسانی کیسه ای  206, 216, 278, 312

BMI)  300, 312) شاخص توده بدن
شاخص چربی بدن تانیتا  323

GI)  317) شاخص قند
شاخص قند و بار در  323

شاخص قندی و بار در  320, 322
شام پیش از رقابت (روز قبل(  321

شام های پیش از رقابت  321
شدت  11, 13, 18, 20, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 
 ,68 ,67 ,65 ,64 ,60 ,59 ,52 ,50 ,49 ,47 ,45
 ,100  ,94  ,88  ,87  ,85  ,84  ,82  ,81  ,73  ,72
 ,123 ,122 ,119 ,116 ,114 ,113 ,108 ,104
 ,137 ,136 ,133 ,132 ,130 ,129 ,125 ,124
 ,162 ,161 ,156 ,150 ,143 ,142 ,139 ,138
 ,200 ,197 ,194 ,182 ,178 ,175 ,168 ,163
 ,218 ,212 ,210 ,208 ,205 ,204 ,203 ,201
 ,241 ,236 ,233 ,229 ,228 ,227 ,222 ,221
 ,259 ,258 ,252 ,248 ,246 ,245 ,243 ,242
 ,284 ,283 ,278 ,277 ,273 ,271 ,268 ,260

322 ,318 ,315 ,289 ,285
شدت فعالیت ورزشی  64, 175, 285, 318
شربت ذرت با فروکتوز باال  91, 185, 317

شرح  33, 55, 76, 79, 313
شستشوی کربوهیدرات  313

از فشار  73, 142, 143, 148, 159,  شکستگی های ناشی 
323 ,176

شمارش معکوس تغذیه قبل از رویداد  323
شناخت  203, 226, 312, 315

شناگران  6, 9, 86, 257, 258, 262, 263, 264, 266, 
324 ,323 ,321 ,312

شناگران آبهای آزاد  6, 9, 257, 258, 262, 263, 264, 
324 ,321 ,312 ,266

شنای آبهای آزاد  3, 6, 75, 257, 262, 263, 265, 320, 
321

شیر بادام  30, 94, 257, 311
شیر برنج  30, 78, 173, 178, 322

شیردهی  153, 160, 312, 313, 314, 316
شیر. غذاهای لبنی را مشاهده کنید  319

شیرین کننده های مصنوعی  132, 159, 312
صبحانه  11, 14, 19, 22, 26, 27, 28, 30, 32, 42, 43, 
 ,99 ,94 ,93 ,79 ,78 ,70 ,63 ,62 ,54 ,48 ,47
 ,140 ,132 ,115 ,114 ,109 ,104 ,103 ,101
 ,173 ,172 ,171 ,169 ,168 ,166 ,157 ,154
 ,188 ,187 ,186 ,185 ,184 ,182 ,181 ,174
 ,208 ,207 ,201 ,197 ,196 ,195 ,190 ,189
 ,264 ,261 ,260 ,246 ,245 ,244 ,217 ,211
 ,304 ,303 ,302 ,297 ,294 ,289 ,287 ,278

312 ,305
صبح رویداد  287, 312

عدم تحمل گرما  232, 272, 317
عدم تحمل گلوتن  124, 139, 294, 313, 317

عدم تحمل الکتوز  124, 139, 319
عفونت های تنفسی فوقانی  324

عالئم  33, 73, 89, 100, 113, 132, 135, 138, 139, 
 ,153 ,152 ,151 ,148 ,143 ,142 ,141 ,140
 ,164 ,162 ,161 ,158 ,157 ,156 ,155 ,154
 ,248 ,233 ,231 ,218 ,217 ,216 ,179 ,176
 ,283 ,274 ,273 ,272 ,271 ,265 ,256 ,253

318 ,315 ,314 ,311 ,294
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عالئم و نشانه های  132, 311
عملکرد کمتر از حد  133, 324

عملکرد مغز، در مسابقات فوق استقامت  312
عملکرد و  16, 73, 74, 105, 165, 312

عوامل مؤثر بر  312
عوامل موثر در  316

غذاهای فرآوری شده  25, 67, 185, 321
غذاهای مختلط  319

ورزشی  43, 65, 88, 91, 92, 96, 107, 108,  غذاهای 
 ,253 ,229 ,228 ,219 ,208 ,198 ,141 ,117
 ,322 ,321 ,317 ,289 ,280 ,278 ,261 ,260

323
غذاهای ورزشی بدون گلوتن  141, 317

غذای واقعی  62, 106, 185, 214, 228, 229, 245, 261, 321
غالت  10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 
 ,78 ,70 ,48 ,47 ,43 ,42 ,32 ,30 ,29 ,28 ,27
 ,115 ,114 ,104 ,103 ,101 ,99 ,95 ,94 ,79
 ,166 ,159 ,157 ,156 ,155 ,154 ,140 ,132
 ,174 ,173 ,172 ,171 ,170 ,169 ,168 ,167
 ,190 ,189 ,186 ,184 ,183 ,182 ,181 ,176
 ,303 ,302 ,297 ,294 ,289 ,278 ,207 ,195

325 ,317 ,305 ,304
غالت کامل  11, 14, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 32, 48, 101, 
 ,167 ,159 ,157 ,156 ,155 ,154 ,140 ,132
 ,189 ,186 ,176 ,174 ,173 ,171 ,170 ,168
325 ,317 ,305 ,304 ,303 ,302 ,294 ,190

غالت کامل. غالت را ببینید  325
غلظت کربوهیدرات  44, 90, 108, 110, 230, 239, 240, 323

فرمول مصرف یورک  313
فرمول های تبدیل  313

فرمولی برای  318
فروشگاه های گلیکوژن  317

فشار خون باال  24, 58, 113, 130, 206, 317, 318
فهرست غذای نمونه  324
فهرست غذایی  294, 319

فهرست غذایی مبتنی بر کالری  319
فواید و عوارض جانبی  312

فوق ماراتن بد واتر  324
فوق ماراتنهای بد واتر  312

فیزیولوژی  35, 50, 56, 76, 224, 264, 312, 314
قایقرانی  3, 6, 145, 257, 258, 259, 260, 261, 320, 322

قرار گرفتن در معرض ارتفاع  318, 325
قرص های روی لوزی شکل  325

قرص های نمک  84, 121, 122, 209, 226, 232, 233, 
322 ,280 ,275 ,235

قندها  24, 230, 323
کاستور، دنا  319

کافئین  22, 28, 33, 34, 57, 58, 62, 65, 67, 72, 84, 
 ,131  ,119  ,118  ,117  ,116  ,105  ,100  ,91
 ,226 ,204 ,201 ,185 ,160 ,159 ,155 ,132

323 ,313 ,312 ,255 ,235 ,232 ,230
کالری  10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
 ,45 ,42 ,40 ,38 ,37 ,36 ,35 ,33 ,32 ,31 ,25
 ,64 ,62 ,61 ,60 ,59 ,52 ,51 ,50 ,49 ,47 ,46
 ,87 ,81 ,74 ,73 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65
 ,103 ,102 ,99 ,98 ,97 ,93 ,92 ,91 ,90 ,88
 ,122 ,121 ,119 ,112 ,111 ,110 ,109 ,106
 ,156 ,152 ,150 ,147 ,145 ,144 ,143 ,142
 ,169 ,168 ,167 ,166 ,163 ,161 ,160 ,158
 ,181 ,180 ,178 ,177 ,176 ,175 ,174 ,173
 ,191 ,190 ,189 ,188 ,187 ,186 ,185 ,184
 ,207 ,205 ,204 ,202 ,201 ,198 ,196 ,194
 ,219 ,218 ,216 ,215 ,214 ,212 ,210 ,209
 ,234 ,232 ,230 ,229 ,228 ,227 ,222 ,221
 ,252 ,247 ,246 ,240 ,238 ,237 ,236 ,235
 ,278 ,272 ,263 ,260 ,258 ,256 ,255 ,254
 ,293 ,292 ,290 ,289 ,288 ,287 ,285 ,284
319 ,315 ,313 ,305  ,299 ,297 ,296 ,295

کالری مایع  176, 255, 319
کاهش برای کاهش وزن  313

کاهش مصرف  259, 313, 322
کاهش وزن  3, 17, 23, 47, 50, 51, 53, 54, 57, 59, 60, 
 ,140 ,97 ,82 ,80 ,72 ,71 ,68 ,67 ,66 ,62 ,61
 ,220 ,200 ,176 ,175 ,150 ,147 ,146 ,142
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 ,316 ,315 ,313 ,312 ,293 ,272 ,258 ,231
325 ,323 ,321 ,318

کاهش وزن و  50, 140, 316, 318
کتوزیس  51, 60, 319

کربوهیدرات  12, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 35, 36, 
 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37
 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,65 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48
 ,90 ,89 ,88 ,87 ,84 ,83 ,81 ,80 ,79 ,77 ,75
 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91
 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,105 ,104 ,103
 ,160 ,158 ,155 ,154 ,140 ,137 ,122 ,121
 ,183 ,182 ,178 ,174 ,169 ,168 ,166 ,163
 ,195 ,194 ,191 ,190 ,189 ,188 ,187 ,185
 ,206 ,205 ,204 ,201 ,200 ,198 ,197 ,196
 ,217 ,215 ,214 ,212 ,210 ,209 ,208 ,207
 ,228 ,227 ,225 ,222 ,221 ,220 ,219 ,218
 ,240 ,239 ,237 ,236 ,234 ,233 ,230 ,229
 ,259 ,258 ,254 ,247 ,246 ,245 ,244 ,241
 ,279 ,278 ,276 ,265 ,264 ,263 ,261 ,260
 ,292 ,291 ,289 ,288 ,287 ,286 ,285 ,284
 ,316 ,313 ,303 ,302 ,299 ,297 ,295 ,293

323 ,320 ,317
کلسیم  11, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 51, 
 ,130  ,124  ,118  ,117  ,114  ,113  ,112  ,60
 ,162 ,161 ,160 ,159 ,155 ,145 ,135 ,131
 ,177 ,174  ,173 ,172 ,171 ,167 ,166 ,163

317 ,313 ,305 ,303 ,257 ,215 ,185
کلسیم (ادامه(  313

کم آبی از  312
کمبود در  318

کمبودهای گیاهخواران  313
 ,135 ,134 ,133 ,132 ,118 ,115 ,73  ,28 خونی   کم 
 ,286 ,176 ,159 ,150 ,148 ,140 ,137 ,136

322 ,314 ,311
کم خونی ورزشی  137, 311, 322

IOC)  318) کمیته بین المللی المپیک
کنترل سهمی  320

کنترل وزن خارج از فصل  320
کوئرستین  119, 120, 321

کوارانا  317
کولیت دونده  312, 316, 322

کولیت دونده (کولیت ورزشی(  322
کولیت ورزشی (کولیت دونده(  312

کوهنوردان. کوهنوردان و پیاده روها را ببینید  319
کوهنوردان و پیاده روها. همچنین هوای سرد را ببینید  317

کوهوش سیاه  156, 312
کیسه ای  96, 182, 186, 199, 206, 210, 213, 214, 216, 
318 ,312 ,288 ,283 ,278 ,254 ,238 ,217

کیمبال، نیکی  319
کینگ، مکس  319

گام زدن  255, 320
گام شمار  65, 320, 323

گذر، در سه گانه  324
گرسنگی، اجتناب از  318

گرفتگی عضالت  121, 123, 140, 149, 273, 313, 314, 
322 ,320 ,315

گرفتگی عضالت و  313, 322
گرمای شدید.هوای گرم را ببینید  317

گروه غذایی  10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 
 ,186 ,185 ,184 ,180 ,167 ,99 ,65 ,62 ,32

321 ,317 ,314
گروه های غذایی  17, 21, 22, 72, 74, 113, 141, 150, 

320 ,316 ,261 ,181 ,167
گزینه های سریع  201, 314, 316, 317, 321
گزینه های هوای سرد  315, 316, 317, 321

گل راعی  322
گلوتامین  123, 202, 317

گلوکز  36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 48, 50, 52, 71, 
 ,93 ,92 ,91 ,90 ,87 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76
 ,227 ,218 ,209 ,198 ,163 ,110 ,108 ,103

317 ,292 ,284 ,257 ,233 ,230 ,228
گلوکزامین  119, 317

گلیکولیز بی هوازی  311
گیاهان در مقابل غذاهای حیوانی در  320



321نمایننننه

گیاهخواری  73, 151, 165, 166, 167, 168, 169, 173, 
 ,318 ,317 ,305 ,178 ,177 ,176 ,175 ,174

324 ,321 ,319
لوبیا و نخود فرنگی  312, 319

ماراتن  9, 35, 40, 42, 55, 64, 66, 73, 75, 76, 81, 96, 
 ,136 ,131 ,123 ,121 ,119 ,116 ,103 ,102
 ,222 ,221 ,216 ,210 ,203 ,202 ,194 ,178
 ,271 ,268 ,263 ,262 ,261 ,260 ,259 ,223

326 ,324 ,322 ,319 ,301 ,290 ,279 ,272
ماست، به عنوان پروبیوتیک  325

مبتنی بر کالری  319
محتوای سدیم  250, 323

محتوای کربوهیدرات  43, 323
محدوده عادی  318

محصوالت جایگزین وعده های غذایی. مکملهای غذایی مایع 
را ببینید  319
مرد ذوبی  270, 315

مزایا و عوارض جانبی  315, 319, 323
مسابقات سر  258, 260, 317

مسابقات ماجراجویی  6, 96, 203, 219, 244, 247, 253, 
311 ,295

مشاوره تخصصی در  311, 319
مشاوره تخصصی در مورد  311

مشاوره متخصص در  321
مشکالت تمرین  323

مشکالت تمرینی و  325
 ,201  ,130  ,124  ,122  ,108 گوارش   دستگاه  مشکالت 

316 ,252 ,238 ,232 ,226 ,225 ,215
مصرف کربوهیدرات  38, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 70, 
 ,279  ,263  ,205  ,163  ,99  ,94  ,91  ,87  ,81

317 ,284
مقادیر قند خون  44, 79, 81, 155, 229, 312

مقادیر مرجع  321
مقایسه برند  319, 323

مقدار استفاده از  320
مکان در برنامه ریزی تغذیه  323

مکمل  6, 70, 80, 91, 105, 106, 107, 112, 113, 114, 

 ,123 ,121 ,120 ,119 ,118 ,117 ,116 ,115
 ,136 ,135 ,131 ,128 ,127 ,126 ,125 ,124
 ,164 ,163 ,160 ,158 ,157 ,156 ,155 ,145
 ,254 ,220 ,209 ,191 ,185 ,174 ,173 ,172

323 ,321 ,294 ,286 ,263
مکمل ها  3, 21, 34, 69, 105, 106, 113, 114, 115, 116, 
 ,131 ,128 ,127 ,125 ,121 ,120 ,118 ,117
313 ,255 ,226 ,225 ,157 ,154 ,138 ,136

مکمل های  22, 69, 70, 88, 95, 105, 106, 107, 109, 
 ,120 ,119 ,116 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111
 ,130 ,128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,122 ,121
 ,160 ,159 ,156 ,155 ,145 ,137 ,135 ,132
 ,314 ,253 ,226 ,217 ,181 ,173 ,170 ,161

325 ,324 ,322 ,319 ,318 ,317 ,316 ,315
مکمل های غذایی مایع  88, 95, 109, 111, 319

مکمل های گیاهی  132, 159, 160, 317
مکملهایی برای  318

منابع بک کانتری  325
منابع غذایی  25, 164, 167, 173, 302, 313, 316, 318, 

324 ,321
منیزیم  29, 140, 155, 163, 303, 319

مواد ممنوعه  116, 126, 164, 312
مولتی ویتامین های  320

میتوکندری  52, 135, 319
میزان جذب  44, 136, 313

میزان سوخت و ساز استراحت  281, 322
میزان سوخت و ساز پایه، در ارتفاع  312

میزان عرق  86, 274, 275, 279, 303, 317, 323
میزان عرق ساعتی. همچنین آبزدایی را ببینید  317

میوگلوبین  28, 114, 132, 171, 230, 320
ناهار  16, 26, 62, 65, 66, 174, 180, 181, 183, 186, 

319 ,287 ,246 ,213 ,190 ,189 ,188 ,187
نظارت  6, 57, 80, 85, 87, 107, 129, 130, 134, 142, 
 ,252 ,232 ,231 ,208 ,197 ,191 ,172 ,160
 ,314 ,312 ,294 ,277 ,276 ,271 ,255 ,253

318
نظر تخصصی درباره  312, 314, 321, 322, 324
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نظر تخصصی در مورد  314, 317
نظر تخصصیس از  324

نظر کارشناسی درباره  319
نفخ  83, 124, 140, 142, 149, 154, 155, 205, 215, 
 ,249 ,248 ,235 ,232 ,230 ,226 ,225 ,222

312 ,277 ,272 ,254 ,253 ,252
نقش  37, 44, 48, 75, 113, 118, 123, 128, 129, 132, 
 ,194 ,191 ,183 ,162 ,158 ,155 ,154 ,146
 ,262 ,260 ,257 ,242 ,234 ,232 ,226 ,218

325 ,321 ,316 ,303 ,293 ,285 ,281 ,263
نکاتی برای  137, 242, 323, 324

نکاتی برای خدمه پشتیبان  242, 324
نگرانیهای بهداشتی  324

نگرانیهای مربوط به تغذیه  324
نمودار تبدیل اندازه گیری  319

نوشیدنیهای بازیافت  88, 95, 200, 321
نوشیدنی هایپرتونیک  318

نوشیدنی های کافئینی ؛ آبرسانی؛ انواع خاص را ببینید  312
نوشیدنی های ورزشی  33, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 73, 
 ,102  ,99  ,96  ,94  ,91  ,90  ,88  ,87  ,84  ,83
 ,158 ,130 ,127 ,121 ,118 ,107 ,106 ,104
 ,208 ,206 ,205 ,200 ,197 ,196 ,195 ,187
 ,218 ,217 ,216 ,215 ,214 ,212 ,210 ,209
 ,235 ,233 ,232 ,230 ,229 ,228 ,227 ,220
 ,255 ,250 ,249 ,248 ,246 ,241 ,238 ,236
 ,279 ,276 ,275 ,274 ,273 ,272 ,266 ,261

323 ,322 ,297 ,296 ,295 ,288 ,280
نیازمندیهای بارداری  313

نیازمندیهای روزانه  314, 316, 317
نیازمندیهای شیردهی  313

نیازمندیهای ورزشکاران ماهر  313
نیازهای آب و هوای سرد  313

نیازهای آهن و تلفات  311
نیازهای انرژی با نوع تالش  319

نیازهای پروتئین و منابع  324
نیازهای روزانه  9, 10, 19, 20, 42, 47, 183, 313, 318, 

321

نیازهای ورزشکاران ماهر  318
هایپرترمی  263, 274, 318

هایپوناترمی خطر  325
هپسیدین  136, 317

هشدارهای مکمل  321
هماتوکریت  115, 134, 136, 137, 172, 286, 317

 ,219  ,211  ,208  ,204  ,152  ,147  ,89  ,6 تیمی ها   هم 
323 ,255 ,254 ,225

هموکروماتوزیس  317
هموگلوبین  20, 28, 114, 115, 132, 134, 135, 136, 
 ,303 ,302 ,294 ,286 ,172 ,171 ,159 ,137

317
هنگام بارداری  118, 153, 159, 321

هنگام رژیم گرفتن  47, 321
هنگام رویداد  9, 194, 195, 197, 204, 205, 206, 207, 
 ,287 ,276 ,261 ,234 ,226 ,225 ,218 ,208

325 ,295
هنگام رویدادهای فوق استقامت  312

هنگام شیردهی  160, 314
هنگام فعالیت ورزشی  20, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 
 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,71 ,70 ,68 ,52 ,49
 ,100  ,95  ,94  ,92  ,91  ,90  ,89  ,88  ,87  ,86
 ,122 ,121 ,120 ,117 ,109 ,108 ,107 ,104
 ,141 ,137 ,135 ,133 ,132 ,131 ,130 ,127
 ,225 ,209 ,207 ,205 ,203 ,185 ,164 ,163
 ,233 ,232 ,231 ,230 ,229 ,228 ,227 ,226
 ,269 ,250 ,249 ,248 ,247 ,245 ,240 ,234
 ,283 ,282 ,281 ,277 ,276 ,275 ,271 ,270

325 ,294 ,292 ,288 ,285 ,284
هنگام ورزش  36, 37, 39, 44, 50, 67, 74, 77, 175, 

313 ,209 ,199
هنگام وقایع  130, 313

هورمونهای استرس زا و  312
هیپوتاالموس  267, 281, 318

هیپوترمی  90, 224, 225, 318
هیپوگلیسمی. سطح قند خون را ببینید؛ تخلیه شدید گلیکوژن  

318
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هیپوناترمی  83, 85, 103, 121, 205, 208, 209, 217, 
 ,239 ,234 ,233 ,231 ,226 ,225 ,224 ,220
 ,276 ,272 ,271 ,270 ,255 ,253 ,249 ,248

322 ,318 ,316
واکنشهای فیزیولوژیکی به  314, 317

والرین روت  324
 ,276  ,163  ,161  ,113  ,85  ,30  ,19 جوان   ورزشکاران 

325
را  ماجراجویی  دهندگان  مسابقه  ورزشی،  چند  ورزشکاران 

ببینید  320
ورزشکاران ماهر  126, 313, 314, 318, 319

ببینید   را  سرد  هوای  و  آب  همچنین  زمستانی.  ورزشهای 
325

وزن بدن  18, 42, 43, 46, 47, 49, 53, 54, 66, 67, 82, 
 ,144 ,130 ,118 ,117 ,109 ,100 ,98 ,94 ,86
 ,200 ,196 ,191 ,175 ,150 ,147 ,146 ,145
 ,268 ,267 ,248 ,246 ,213 ,211 ,207 ,205

312 ,292 ,279 ,276 ,271 ,270
وزن بدن و  109, 146, 312
وزن کشی زیر آب  55, 56

وزن هیدرواستاتیک  318
وضعیت آهن  115, 134, 136, 159, 294, 311

وضعیت نظارت بر  318
وعده غذایی قبل از رقابت (صبح(  321

وعدههای غذایی رستوران  322
وقایع مسافت کوتاهتر  313, 317, 320

و کاهش گلیکوژن  75, 82, 93, 258, 292, 312
A  11, 21, 23, 26, 157, 324 ویتامین

B6  155, 156, 173, 324 ویتامین
B12  140, 163, 164, 173, 174, 324 ویتامین

 C  22, 24, 26, 28, 115, 116, 119, 135, 136, ویتامین
137, 138, 172, 302, 324

 D  11, 21, 30, 113, 114, 140, 145, 161, ویتامین 
164, 171, 172, 173, 303, 324

E  25, 115, 116, 294, 324 ویتامین
B  312ویتامینهای گروه

یائسگی  129, 144, 153, 161, 162, 316, 319, 320, 

323
یادداشت برداری  320

P

PMS و  311, 313, 314, 322

V

 VO2max  39, 40, 41, 42, 45, 47, 123, 135, 163,
218, 227, 239, 246, 320, 324


