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فرهنگ دوچرخه سواری ایمن





دوچرخه سواری،کنیدپاهای خود را تقویت –3
به بسیار سرگرم کننده تر از کار با وزنه است و
 ای به شما کمک می کند تا عضالت پایین تنه ی قوی

وجود آورید، همچنین بهترین راه برای تقویت
چهار سر ران و قدرتمند کردن پاهاست و همه ی 
ین این ها زمانی اتفاق می افتد که  روی دنده ی سنگ

.رکاب می زنید
بار 60اگر در یک دقیقه کمتر از : مهمنکته ی 

هایتان رکاب می زنید، دنده را سبک کنید تا به زانو
.آسیب نرسانید

از دهید ، بسیاری استرس خود را کاهش –4
یک که « RUNNER’S HIGH»ورزشکارن به 

ناشی از ورزش ( همراه با استرس)حالت ذهنی 
است اشاره می کنند، اما در دوچرخه سواری 

می توانید این احساس بدون استرس را  به دست
س دوچرخه سواری باعث می شود تا تنف. بیاورید

د و خود را تنظیم کنید، نفس عمیق تری بکشی
تمرکز خود را روی استرس های دیگر بخش های 

.بگذاریدزندگی تان 















را ، به ویژه در سطح رقابتی، شماباشید،دوچر خه سواریبا بدن خود هماهنگ -21
و سترسملزم به درک همه ی سیگنال های ظریف بدن در مورد خلق و خو، خستگی، ا

رزیابی و تنظیم و کنترل برای تشخیص این سیگنال ها می تواند در ا. فشار می کند
ا ل کار یانطباق زندگی روزمره ی شما به عنوان مثال در مقابله با استرس در مح

.باشدبیماری مفید 

از دانشگاه استنفورد نشان داد که برسید،مطالعه ای به نظر جوان تر -22
 UVدوچرخه سواری به طور منظم با محافظت از پوست در برابر اشعه های مضر

راز این عمل در این است که افزایش گردش. عالئم پیری را کاهش دهدمی تواند 
موم را خون به سلول های پوست شما اجازه می دهد مواد مغذی به دست آورند و س

دآفتاب های ضدفع کنند؛ فقط به یاد داشته باشید که در هنگام رکاب زدن از لوسیون 
.   استفاده کنید



:تغذیه در دوچرخه سواری 



سوارهاقانون اول رژیم غذایی دوچرخه –تعیین میزان انرژی مورد نیاز بدن 

ان به عنو. اینکه بدن شما به چه میزان سوخت و انرژی نیاز دارد به عواملی مثل طول مسافتی که باید بپیمایید و سختی مسیرتان وابسته است

با . گرم پروتئین مصرف کنند60تا 30یک قاعده کلی، پزشکان توصیه می کنند که دوچرخه سوارها به ازای هر یک ساعت ورزش کردن 

ممکن است بعضی روزها احساس کنید که انرژی بی حد و . این حال نیازها و محدودیت های بدن شما هر روز با روز قبل متفاوت است

.اندازه ای دارید و در مقابل برخی اوقات کسل و بی رمق باشید

باید بدانید که بدن هر کسی عملکرد منحصر به فرد خودش را دارد و برخی منابع انرژی در بعضی افراد بهتر و بیشتر از سایرین عمل می 

بعضی از ورزشکاران ترجیح می دهند با معده خالی تمرین کنند در حالیکه بقیه احساس می کنند باید قبل از ورزش وعده غذایی سبکی . کند

.همه چیز به خود شما بستگی دارد و بسیار مهم است که قبل از دوچرخه سواری به نیازهای اساسی بدنتان توجه کنید. داشته باشند

سواریقانون دوم رژیم غذایی دوچرخه –مسافت های مختلف نیازهای مختلفی را می طلبد 

اکثر دوچرخه . اگر قرار باشد مسافت کوتاهی را برای زیر یک ساعت رکاب بزنید تنها نگرانی اصلی آبرسانی و هیدراته کردن بدن است

سوارها قبل از شروع چنین مسابقاتی یک وعده غذایی انرژی ساز مصرف می کنند و بنابراین درباره سوخت گیری بدنشان با مشکل مواجه 

.نمی شوند و تنها چیزی که باید روی آن متمرکز شوند مصرف آب و مایعات است

در طول مسیر شما باید حداقل . ساعت طول می کشند باید به فکر رساندن مجدد کربوهیدرات به بدنتان باشید3تا 1برای مسافت هایی که از 

عالوه بر این، خوردن یک میان وعده سبک در طول مسابقه نیز به شما . یک یا دو بطری نوشیدنی الکترولیتی کم کربوهیدرات مصرف کنید

.گرم کربوهیدرات الزم برای یک ساعت رکاب زدنتان را حفظ کنید60تا 30کمک می کند بتوانید 



درصد کربوهیدرات، 40اساس نظریات جدید، بهترین روش تغذیه برای دوچرخه سواران شامل بر -
ها اما یادتان باشد مصرف چربی ها و پروتئین. درصد چربی است30در صد پروتئین و 30

ه ند که ببرای روز ورزش مناسب نیست، بلکه در حین ورزش این کربوهیدرات ها هست
.دادتان می رسند و انرژی مورد نیازتان را تامین می کنند

تن برای یک روز کامل دوچرخه سواری، سعی کنید از دو روز قبل برای انباشبنابراین -
مثل ی پایینانرژی به صورت گلیکوژن، از مصرف ماکارونی یا مواد غذیی با شاخص قند

دیر در روز دوچرخه سواری سعی کنید از غذاهای چرب و. سیب زمینی شیرین بهره ببرید
اسب رژی فوری منهضم و همچنین انواع حبوبات استفاده نکنید، چرا که هم برای تامین ان

.ن خواهند شدنیستند و هم با ایجاد عوارض جانبی، مانع از دوچرخه سواری لذت بخشتا

ر د آنها را دجای خوردن غذای میان روز و به صورت یک جا و به مقدار زیاد، سعی کنیبه -
.وعده های غذایی متعدد و مداوم به صورت قطعات کوچک میل کنید

ن آن روزتان خواهدنخوردن در حین دوچرخه سواری باعث بروز پرخوری در پایان برنامه تمریغذا -
.شد





« هیات دوچرخه سواری شهرستان البرز و بخش محمدیه»


