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 كاريطةري مةلةواني لةسةر خانةكاني لةش:

  كاريطةري ئاو هةواو تيشكي رؤذ: -1
هةموو ضاالكيةكي وةرزشي شويَنةواريَك لةسةر الشةى مرؤظـ بةجيَ ديَلَيَ كة بةشيَوةيةكي ئةريَين كاريطةري دروست  

كاريطةري راستةوخؤ وتايبةتيان دةكات لةسةر طةشةى جةستةو دةرووني تاك، سةرةرِاى هةموو ئةوانة جولةى وةرزشيةكان 
 هةية لةبنياتناني كؤئةندامي ماسولكة بةمةش شيَوةى الشة بةرجةستة دةبيَت ودروست دةبيَت. 

لةهةموو جؤرةكاني وةرزش ريَطا ضارة هةية بؤ  رووبةروو بوونةوةى بارودؤخة لةناكاو جياوازةكان، جطة لةمةلةواني  
اوةكةى ( بؤ ثاريَزطاري كردن لةلةشي مرؤظ ئةطةر هاتوو ثلةى طةرمي ئاوةكة ئةطةر )لةدةستكاري كردني ثلةى طةرمي ئ

كةمكرايةوة ئةوة بةبةدلةي مةلةواني مةلة دةكات، ئةندامة بةرثرسةكاني ريَكخستين ثلةى طةرمي تواناي وةالَمدانةوةى 
( ثلةية، ئةم 28–24وان )ثلةى طةرمي دةروبةريان زؤرة لةكاتي مةلةواني لةناو ئاويَك كة ثلةى طةرميةكةى لةنيَ

وةالَمدانةوةيةش بؤ ثلةى طةرمي ئاوةكة لةاليةن الشةوة سوديَكي زؤري بؤ خانةكاني لةش هةية،لةريَطاى ئةندامةكاني 
ريَكخستين ثلةى طةرمي لةش دةتوانني بطةين بةئاستيَك لةتواناي طوجناندي خانةكان وجيَطرييان لةوةالَمدانةوةى ثلةى 

ةئةم بةرطرية كاريطةري راستةخؤي هةية لةسةر شانةكاني ثيَست وجيَطريي دةكات ضونكة كاريطةريةكاني طةرمي دةروروبةر و
هةواو ساردي وطةرمي رؤذ و شيَ راستةوخؤ دةكةويَتة سةر ثيَست، سةرةرِاى ئةوةش ثيَويستة زيَدةرؤيي نةكريَ لةمانةوة لةناو 

ثيَويستة لةسةر مامؤستا وراهيَنةر ئاورِ لةم اليةنة بدةنةوة لةكاتي ئاو بؤ ماوةيةكي دريَذ بةتايبةتي لةناو ئاوي سارد، 
فيَركردني منداالَن وئةوانةى تازة فيَري مةلةواني دةبن وبةثيَي ثيَويست تيَبيين دةركةوتووةكاني لةرزين وئةواني تر بكريَت، 

ي خوارو وةنةوشةيي بةر ثيَست بكةويَت تا واضاكة مةاوني لةهةواي كراوةو لةذيَر تيشكي رؤذ ئةجنام بدريَت بؤ ئةوةى تيشك
( بةرهةم بهيَنيَن كة سوودي يةكجار زؤري هةية بؤ الشة بةتايبةت لة منداالَن Dبةم هؤيةوة ثيَست بتوانيَت ظيتامني )

 كةكاريطةري سةرةكي هةية لةدروستكردني ئيسكة ثةيكةر. 
 
  كاريطةري لةسةر دلَ و كؤئةندامي سورِي خويَن: -2

مةلةواني لةذيَر مةرجةكاني راهيَنان ئةجنام دةدريَ دةبيَتة هؤي دروست بووني دلَيَك كةبة دلَي وةرزشي كاتيَك  
ناسراوة ئةوش بةهؤي ئةو وةرزشة توندةى كة بةردةوام ئةجنامي دةدات ولةهةمان كاتدا ضاالك بووني سورِي خوييَن 

ريَذ وثايسكل سواري وسةولَ ليَدان ( مةلة وئةو وةرزشانة ياريزانةكة ضونكة مةلةكردن وةك وةرزشةكاني )راكردني ماوة د
ثيَويستيات بة ثشوو دريَذيية وادةكات كةخانةكاني لةش ئؤكسجيين زياتر بةكاربهيَنن بةبةروارود لةطةلَ وةرزشةكاني تر 

وني دةردةكةويَ لةكاتي ئةمةش وادةكات سورِي خويَن ضاالكرت بيَت وخويَين زياتر برِوات بؤ ماسولكةكان ئةم جياوازيةش بةرو
ضاالكية وةرزشيةكان وئةو برِة زؤرةى خويَن كة بؤ ماسولكةكان دةرِوات ئةو برِة ئؤكسيجينةكة بةكارديَت، جا لةبةر ئةوةى 
مةلةواني بةيةكيَك لةو وةرزشة ثشوودريَذةكان هةذمار دةكريَ بؤية راهيَنانةكانيشي بةرةو ثيَش دةبريَ وهةلَدةكشيَ 

يَك وثيَك كةدةكريَ ناوي ليَبنيَت )دلَي وةرزشي( كةئةم شيَوة مةشق وراهيَنانة دةبيَتة هؤي بةهيَزكردني بةشيَوةيةكي ر
ماسولكةكاني )طويَضكةلة وسكؤلَةكان( وةهةروةها زيادبووني قةبارةى دلَ، ئةم طةورةبوون وبةهيَز بوونة وادةكات دلَ خوييَن 

اري ناردني خويَن لةدلَةوة بؤ ماسولكةكان هؤكاريَكي سةرةكي وطرنطة لةوةرزشي زياتر ثالَبنيَت بؤ ماسولكةكان، روونة كةكرد
مةلةواني ضونكة مةلةواني بةشيَوةيةكي سةرةكي ثشت دةبةسيتَ بة ضةند جارةى ليَدانةكاني دلَ لةخولَةكيَكدا وةئةو برِة 

 خويَنةى كةلةهةر ليَدانيَك ثالَي ثيَوة دةنيَت. 

 

 

 

 



 

 (8) وانةي                           2022-2021                      صابر خؤشناو  ث.د حتم        وانةكاني مةلةواني          

 
2 

 

  

  ةندامي هةناسة:كاريطةري لةسةر كؤئ -3
وةرزشي مةلةواني كاريطةري زؤر دادةنيَ لةسةر كؤئةندامي هةناسة كةثةيوةندي هةية بةبرِي ئةو ئؤكسجينةى وةري  

دةطريَت لةكاتي هةناسةوةرطرتن )الشهيق( وبرِي ئةو دووةم ئؤكسيدي كاربؤنةى كةدةري دةكات لةكاتي هةناسةدانةوة 
وةرزشي الشى وةرزشوان ثيَويسيت بةكاتيَكي دياري كراو هةية بؤ ئةوةى بطوجنيَ لةطةلَ )الزفري(، لةسةرةتاي هةر جولةيةكي 

ئةو برِة ئؤكسجينةي وةري دةطريَ كةكةمرتة لةو برِةى ثيَويستيةتي لةكاتي جولةكةدا، بؤيةو لةو كاتةدا خانةكاني الشة 
تيان بةئؤكسجني بيَت )وزةى نا ئؤكسجيين(  كةمي بةشيَوةيك كاردةكةن كةبتوانن وزةيةك بةرهةم بيَنن بةبيَ ئةوةى ثيَويس

لةئؤكسجينيش لةم بارةدا ناودةندريَ بة قةرزي ئؤكسجيين )الدين االوكسجيين( كة دواتر ولةكاتي ثشوودا قةرةبووي الشة 
طرياو دةكريَتةوة بةوةرطرتين برِيَكي زؤرتر لةئؤكسجني، وةرزشي مةلةواني بةنامةداري وادةكات كةبرِي ئؤكسسجيين وةر

بةرزبكاتةوة لةكاتي هةناسةوةرطرتن ئةويش بةهؤي بةرزبوونةوةى زيندةضاالكي سيةكان )السعة احليوية( واتا ئةو برِة 
ئؤكسجينةى كةبؤ سيةكان دةنيَردريَ لةطةلَ ئةو برِة يةدةطةى كةلةسيةكاندا هةية وادةكات ثالَةثةستؤي خؤين لةدلَةوة بؤ 

ةباريَكي ئاسايي وطوجناودابيَت، هةروةها باشبووني كرداري  ئاسايي سوورِي خويَن لةكاتي الشة زياتر بيَت وسوورِي خويَن ل
زيادكردني مةشقةكان دةبيَتة هؤي زؤرتر ضونةذووري ئؤكسجني وزيادبووني ريَذةى هيمؤطلَؤبيين خويَن وزيادبوني بةرطةطري 

ني خويَن بةهةموو بةشةكاني ماسولكة بةهؤي زياد خانةكاني خويَن بةرامبةر كةمي ئؤكسجني وباشرتبووني كرداري طةياند
بالَوبوونةوةى ملولة خويَنةكان، سةرةجنام ئةو راستيةمان بؤ دةردةكةويَ كةكرداري هةناسةدان رؤلَيَكي سةرةكي دةبيينَ 

طرنطي باشي ثيَ لةسةرجةم جولَةو كردارةكاني الشة، بؤية ثيَويستة لةقؤناغةكاني مةشق وراهيَنان ئاوري جدي ليَ بدريَتةوةو 
 بدريَ.

 
 

  لة:وكاريطةري لةسةر ماسولكةكان و كؤئةندامي جو -4
وةرزشي مةلةواني يارمةتيدةرة بؤ زياتر بلَاو بوونةوةى ملولة خويَنةكان لةنا ماسولكةكان، ئةوةش واتا طةيشتين  

رزشي مةلةواني خويَين زياتر بؤ ئةو شويَنانة وثيَداني خؤراكي زؤرتر بة ماسولكةكان لةكاتي جولةو كاردا، لةهةمان كاتدا وة
بةم تايبةمتةنديةى دةبيَتة هؤي طةوةر بووني ماسولكةكان، ماسولكةي ياريزاني مةلةواني لةدةرةوةى ئاويش دةتوانيَ طةورة 
بيَت بةهؤي ئةو مةشقانةى كةلةسةر زةوي دةكريَن وةك )مجناستيك وراكيَشاني الستيك وراهيَناني ئاسن( ثةرةثيَداني 

لةبنةماسةرةكيةكاني تواناي جةستةيي، وةك بناغةيةكيش وةرزشي مةلةواني بةشيَوةيةكي سةرةكي  ثشودريَذي هيَز كةيةكيَكة
ثشتدةبةسيتَ بةثةرةثيَداني )ئةوثةرِي هيَز(، وة ئةم كارةش بةراهيَناني هيَز بةشيَوةى جيَطري وجوالَو دةكريَ لةطةلَ 

يَناني خؤنةرمكردنةوةو راكيَشاني بةستةرةك و ذيَكاني لةبةرضاوطرتين بووني نةرمي وخاوي ماسولكةكان بةئةجنامداني راه
ماسولكة و شياَلن، بؤية وةرزشي خؤي لةخؤيدا باشرتين ريَطاية بؤ طةيشنت بةثةرةثيَدان وطةشةثيَداني ماسولكةكان 

كةن وكؤئةندامي جولة لةريَطاى هةموو ئةو مةشقانةى كةدةكريَن  بةجؤريَك كةماسولكةكان بةشيَوةيةكي طشيت طةشةدة
وبةمةش جولةكاني الشةو هاوسةنط وريَك دةبنةوة، بؤية وةرزشي مةلةواني بةهاو سودي  زؤري هةية لةضاككردن وثةروةردة 
وهاوسةنطكردني جولةى منداالَن، هةروك  مةلةواني وادةكات تةواوي ماسولكةكاني بةيةكةوةو بيَ جياوازي بةهةردوو  الي 

 راست وضةث بةشدار بن جلوالندني الشة.
 
  كاريطةري لةسةر ئالَوطؤري خؤراكي: -5

وةرزشي مةلةواني وادةكات كةخانةكاني لةش ثيَويستيان بؤ خؤراك وووزةي بةكارهاتوو زؤرتربيَت، بؤية ثيَويست  
دةكات كةسيستةمي ئالَوطؤري خؤراكي الشة خواردن وووزةى زؤرتر دابني بكات بؤ ثرِكردنةوةى ئةو ثيَداويستيانة، واتا 
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ست دةكات كةطةرمؤكةى )السعرات احلرارية( تةواو بؤ خانةكاني لةش ئامادةو دابني بكريَت، ثيَداوييستية واثيَوي
خؤراكيةكاني لةش بريتني لة )كاربؤهيدات وثرؤتني وضةوري( ئةوةجطة لةئاو وكانزاو ظيتامينةكان، وةبرِي هةريةكيَك لةم 

ي ئةو ضاالكيةي كةلةورزشدا داواكراوة، زانستيانة سةمليَندراو جؤرة خؤراكانة كاريطةري راستةوخؤي هةية لةسةر ئةجنام
ئةوةى راهيَنان دةكات دةتوانيَت ثشت ببةسيتَ بةو خواردنة كاربؤهيدارتيةكان ضونكة بةهؤي كاربؤهيدات دةتوانيَ ضاالكي بؤ 

( جار زياتر ئةجنام بدات لةبةرامبةر ثشت بةستين بةخواردني ضةوري، بؤية ثيَويستة خواردني برِي هةمةجؤرةى 3–2)
ثيَداويستية خؤراكيةكان بؤ ياريزان دابني بكريَ ، بؤ ئةوةى ياريزان بتوانيَ ئاستيَكي باش ثيَشكةش بكات بةنزيكةيي بةم 

 ة هةية :برِانةى خوارةوة رؤذانة ثيَويسيت بةم ريَذان

 طرام ( رؤذانة  175ثرؤتني )
 طرام ( رؤذانة 820كاربؤهيدرات )

 طرام ( رؤذانة  205ضةوري ) 
لةطةلَ طرنطي خواردني ئاو وخويَية كانزاييةكان وظيتامينةكان، ثيَداويسيت طةرمؤكةى لةوةرزشي مةلةواني ريَذةى  

( طةرمؤكة، ثيَويستة رةضاوي 6000دةطاتة زياتر لة )زؤر بةرزة بةشيَوةيةك لةالي ياريزانة ئاست بةرزةكان رؤذانة 
كةمكردنةوةو ئةو خواردنانة بكريَت لةو رؤذانةى كةراهيَنانةكان كةم دةكريَنةوة بةمةبةسيت ثاريَزطاري كردن لةكيَشي لةش، 

 بةثيَضةوانةوة دةبيَتة هؤي زيان طةياندن لةئاسيت ياريزاني مةلةواني و دةستكةوتةكاني.
  

 
  كاريطةريةكاني لةسةر كؤئةندامي دةمار: -6

جولةكاني الشةى رةنطدانةوةى ئاسيت كاركردني كؤئةندامي دةمارة لةمرؤظـ يان وةرزشكار، هةر كاريَكي وجولةيةكي  
الشة سةرةتاكةى لةكؤئةندامي دةمارةوة سةرضاوةي طرتووة، لةسةرجةم ضاالكية وةرزشيةكان ولةوةرزشي مةلةوانيش ثيَويستة 
جولةى الشة بطاتة ئاسيت ئؤتؤماتيكي ضونكة جولةى ئؤتؤماتيكي بنةمايةكي سةرةكية بؤ بةرزبوني ئاسيت ياريزان وطةيشنت 
بةئةجنامةكان، ئةو جولة ئؤتؤماتيكية بةدةست ديَت لةريَطاى فةرمانةكاني كؤئةندامي دةمار لةريَطاى ثرؤسةى جولةزاني 

واني لةناو ئاودا، بؤية  باريَكي زؤر ضرِو ثرِ دةكةويَتة سةر كؤئةندامي دةماري وراهيَنان لةسةرة جولةو كارامةكاني مةلة
ناوةندي وةرزشوان ئةويش بةهؤي دةركردني كؤمةلَيَك فةرمان لةميَشكةوة وكاردانةوةي خيَرا بؤ جولة ثيَويست وداواكراوةكان 

ويستيةكاني فيَربووني مةلةواني وجيَبةجيَكردني جولةو )كردارة ئالَؤزة دةماريةكان( بؤية دةتوانينن بلَيَني مةلةواني وثيَدا
 كارامةكانى وةرزشوان دةبيَ لةريَطاى ثةرةثيَدان وباشكردني كؤئةندامي دةمارةوة بيَت.

 
 


