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  1 فصل

  وزن متناسب با قد
  

  

  

  :مي خوانيد فصلآنچه در اين 

  رشد و بلوغ 

  و محاسبه شاخص توده بدنمقدار چربي و  

  شاخص توده بدن 

  مناسب از وزنآگاهي  

  وراثت 
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آن را مطرح همواره ، انوزن متناسب با قد من ، چقدر است؟ اين پرسش ، يكي از متداول ترين سواالتي است كه نوجوان

  .مي كنند

انسـان هـا   . براي نوجوانان ساده نيسـت  ولي پاسخ آن معموالً. اين پرسش در نگاه اول ، يك سوال ساده به نظر مي رسد

حتي در ميان اين امر . نمي توان ارائه نمودبراي پاسخ به اين سوال ي واحد عدد بنابراين  متفاوتي هستندداراي بدن هاي 

نيـز   )ت عضالني بيشترفوجود چربي يا با(تفاوت در تركيب اندام ها  هستند به سببقد يا سن مشابهي  داراي كهافرادي 

  . صدق مي كند

  

  رشد و بلوغ

رشد سـريع  داراي نوجوانان در يك دوره زماني،  با اين حال،  نمي كنندرشد   يكسان، الگوي ساس يك تمامي افراد بر ا

شروع تغييـرات   آغازي براي  فرآينداين . شروع به ساخت و توليد هورمون مي كند فرد در دوران بلوغ، بدن. هستندتري 

محسـوب   )در دختران و پسران(د و وزن و جهش در افزايش ق) ويژه در پسرانه ب( عضالني  سريع رشد انندم جسماني 

  .مي شود

سانتيمتر    25حدود   در طول دوران بلوغ  متوسط، انداميك فرد با . دچندين سال ادامه پيدا مي كن براي اين تغييرات

اندازه عضالت، ميزان . رو مي شونده بيشتر پسران و دختران با افزايش سريع وزن در طي اين دوران روب. رشد مي كند

الزم   تكميل رشد بدنبراي  در صورت دارا بودن تناسب، اين موارد كليه. دها افزايش مي ياب چربي و حجم استخوان

  .هستند

سالگي آغاز مي شـود، بنـابر ايـن     14از  برخي ديگرسالگي و در  8از  برخي افراداز آنجا كه زمان شروع دوران بلوغ در 

  . كه دو نفر با سن و قد مشابه، وزن هاي متفاوتي داشته باشند به نظر مي رسدطبيعي  كامالً
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  يمحاسبه شاخص توده بدن مقدار چربي و 

مي پيشنهاد و متناسب با قد در افراد مختلف  محدوده وزن سالمسنجش  را براي  ساده و مناسب راهي محققان تغذيه

شاخص توده . ، اطالق مي شودBMI(Body Mass Index)يا  يشاخص توده بدن اين روش، اصطالحاًبه . نمايند

بر حسب ( فرمولي است كه پزشكان با استفاده از آن به برآورد تجمع چربي هاي بدن اشخاص بر اساس وزن يبدن

 يشاخص توده بدناين فرمول با استفاده از اندازه هاي وزن و قد، نمره در . مي پردازند) بر حسب متر( و قد )كيلوگرم

با انتقال اين عدد بر روي منحني، مي توان دريافت كه فرد مورد نظر الغر، متناسب و يا چاق  وتعيين مي شود شخص 

   .است

  يشاخص توده بدن =وزن )/ قد×قد(

شاخص توده نمودار هاي . نوجوانان اندكي از يافتن آن در بالغين، پيچيده تر است در يدستيابي به شاخص توده بدن

بدين ترتيب امكان مقايسه اين شاخص با تعداد زيادي از افراد هم سن . استنوجوانان داراي خطوط صدك  ، براييبدن

براي دختران و پسران زير بيست  يشاخص توده بدن در خصوص مختلفينمودار هاي . خواهد شد فراهمو هم جنس، 

فرد بر روي نمودار مرتبط با سن و جنسيت وي، منتقل و ترسيم مي  يشاخص توده بدندر ابتدا عدد . سال وجود دارد

وده و در قرار دارد، نزديك به متوسط گروه سني خود ب 50در صدك  آنها يشاخص توده بدننوجواني كه نمره . شود

يا مساوي  شاخص توده بدنيك نمره ). 84و كمتر از صدك  5بزرگتر يا مساوي با صدك ( هستندمحدوده وزني سالم 

مساوي  شاخص توده بدننوجواني با نمره . ، در محدوده اضافه وزن قرار مي گيرد 95ولي كمتر از صدك  85بيشتر از 

  .است، نشانه كم وزن بودن  5دك كمتر از ص BMIداشتن نمره . د، در محدوده چاقي قرار دار95يا بيشتر از 
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  يتوده بدن شاخص

كه بـراي انجـام ايـن    است  رن حال بهتبا اي، وجود دارد هر فردتوسط  يتوده بدن شاخصكه امكان محاسبه  با وجود اين

شـاخص تـوده   آنها بهتر مـي تواننـد در درك مفهـوم    . كمك بگيريدمربي ورزش يا يك   كارشناس تغذيهكار از پزشك، 

، مي تواند با در نظر گرفتن شـرايط  يشاخص توده بدن ، عالوه بر محاسبه دقيق نمرهيك پزشك. ، شما را ياري كننديبدن

جلـوگيري از  . نمايـد مشـخص  عوامل خطر احتمالي را شناسايي و بلوغ نوجوان و بهره گيري از اندازه گيري هاي قبلي، 

زم، از جملـه اقـدامات   بروز شرايط نامطلوب با در نظر گرفتن رژيم هاي غـذايي مناسـب و تجـويز حركـات ورزشـي ال     

  .، قرار نگيردوزن ناسبمناو يا كاهش نوجوان در معرض خطر افزايش  تا بدين ترتيب استپزشك 

در حاليكه مشكالت ناشي از پديده اضافه وزن، چـه در  . استنگاه و توجه بيشتر افراد به وزن بدليل داشتن اندام مناسب 

بيمـاري هـايي   بـه   بـتال ا زمينـه سـاز   و مي تواند مي شودمنحصر نرد فتناسب اندام افراد بالغ و چه در نوجوانان، تنها به 

در دوران نوجواني ممكن است به داشـتن اضـافه   ويژه  به داشتن اضافه وزن . گرددديابت و فشار خون  مختلف از جمله

بيمـاري  داشتن اضافه وزن دائمي در بزرگسالي نيز، ابـتال بـه    اين در حالي است كهوزن دائمي در بزرگسالي منجر گردد 

  .ون بيماري هاي قلبي را افزايش مي دهدهمچ هاي خطرناكي

با اين حـال اسـتفاده از آن در   مي تواند شاخص و نشانگر خوبي از وضعيت چربي بدن باشد،  يشاخص توده بدناگرچه 

) بـاال نه داشتن چربي و ( ضالت زيادبه سبب اندام تنومند و ع افراد برخي .برخي از افراد با محدوديت هايي همراه است

شـاخص تـوده   هم، ممكن اسـت داراي   تاهديگر، فردي با جثه و قد كو از سوي. بااليي هستند يتوده بدن شاخصداراي 

مـي توانـد دليـل ديگـري     اين موارد . باشد مقدار طبيعيبيش از  اين فرد نرمال و طبيعي بوده، ولي ميزان چربي بدن يبدن

  .نوجوانان توسط افراد متخصص باشد يبررسي شاخص توده بدن براي

  

  وزن مناسبآگاهي از
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 اگر فكر مي كنيد كه اضافه وزن داريد و يا بيش از حد الغر هستيد، پزشك مي تواند با بررسي شـرايط، بـه شـما كمـك     

 . نمايـد  اي رسـيدن بـه وزن ايـده آل تعيـين     ميزان اضافه يا كمبود وزن شما را بر ونمايد از وزن طبيعي خود آگاه شويد 

به طـرح   ، پزشكدر اين راه. دنبال خواهد داشته اوب پزشك، در اين راه بهترين نتيجه را باندازه گيري هاي دقيق و متن

سـوابق و  . خواهـد پرداخـت   دن شـما برخي سواالت درباره وضعيت سالمتي، انجام حركات ورزشي و عادات غـذاخور 

پزشك با طرح اين . كه ممكن است پرسيده شود ي است سواالت محتملاز جمله ساير  تاريخچه فاميلي و خانوادگي شما

. همين صفات مي توانند داليل بلندي يا كوتاه قـدي شـما باشـند   . سواالت به صفاتي كه به ارث برده ايد، پي خواهد برد

ـ  رو ه پزشك با كنار هم قرار دادن تمامي موارد، اين نكته را در خواهد يافت كه شما با مشكل وزن يا رشد نامتناسب، روب

  .خيرهستيد يا 

و و يا ارجاع به مشاور تغذيـه   اگر وي به اين نتيجه برسد كه وزن شما در محدوده سالم قرار ندارد ، با ارائه رژيم غذايي

  . توصيه هاي ورزشي مناسب بر اساس نيازهاي فردي، شما را در رسيدن به شرايط مناسب ياري خواهد دادهمچنين 

 از رژيم هـاي مؤثرتر ي شما طراحي شده اند، بسيار ويژه ك يا متخصص تغذيه كه پيگيري موارد تجويز شده توسط پزش

ه نتيج. فراهم كنند شما ، وزن متعادلي برايدر مدت زمان اندك با سوزانيدن سريع كالري هاقصد دارند است كه  زيانباري

دوام چنـداني نخواهـد   كـاهش وزنـي    اگرچه ايـن ، ، كاهش رشد بدني و وزن خواهد بودنهايي استفاده از اين رژيم هاي

  .داشت

نوجواناني كه در مقايسه با ساير دوسـتان خـود، فكـر مـي      بيشتر. باشيددر مورد الغر بودن خود نگران  ممكن است شما

، بـا  رشد هر نوجوان در طي دوره بلـوغ  توجه كنند كه برنامه  امربه اين كنند كه وزن كمتري دارند و الغرتر هستند، بايد 

رشد دوران بلـوغ  ميزان به عبارت ديگر، . اين مقايسه صحيح نيستو  متفاوت استساير دوستان و هم كالسي هاي وي 

، با به پايان بردن دوره بلوغ به وزن متناسـب خواهنـد   بسياري از نوجوانان با وزن كم. نوجوانان با يكديگر متفاوت است

  .خاصي براي افزايش وزن، انجام دهندرسيد و در طي اين دوران الزم نيست كه تالش 
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. فرد ايجاد شده باشد و نيازمند درمـان اسـت   در مشكالتيبه علت وجود ممكن است كمبود وزن ، موارد اندكي در البته 

يـا مشـكالت مشـابه     يي نظير سرفه، درد معده ، اسهال نشانه ها كه با  يا اين بيش از حد احساس خستگي مي كنيد  اگر

. ، والدين يا پزشك خود را مطلع كنيد انجاميده استو هستيد و اين موارد بيش از حدود دو هفته به طول ره ديگري روب

  .باشد عصبيا خوردن نظيربي اشتهايي كمبود وزن در بعضي از نوجوانان مي تواند به علت ابتال به اختالالت غذ

  

  وراثت

افراد از نژاد هاي مختلف، گروه هاي قـومي و مليـت   . دارد اشخاصوراثت، نقش عمده اي در شكل پذيري اندام و وزن 

بدين معني كه تجمع چربي در نقاط . در توزيع چربي بدن هستند يخاص استعدادن، هر كدام به نوعي داراي هاي گوناگو

ا چربـي هـا،   ايسه بمقادير استخوان ها و عضالت در مق آنها از نظرتركيب بدني    يا فاوتي از بدن آنها  شكل مي گيرد مت

،  اسـت ارث رسـيده   شما از چه كسي به شـما  مهم نيست كه ژن هاي . نهايي دانست عاملژن ها را نبايد . استمتفاوت 

را در  تانوزن بـدن  يـد كـافي، مـي توان   فعاليـت بـدني  مناسب و در كنـار آن داشـتن    رژيمبلكه مهم اينست كه با تغذيه و 

   .داري كنيدمحدوده متناسب طبيعي، حفظ و نگه

انتقال عادات نامناسب غذايي و عدم تحرك كـافي،  . از نسلي به نسل ديگر منتقل نمي شوندژن ها تنها ،  در يك خانواده 

ـ  . دمحل زندگي، به راحتي منتقل مي شوكه در فضاي مشترك خانه و  هستندديگر مواردي از  د موارد ياد شده ، مـي توان

اي چـرب و  اگـر در خـانواده اي غـذاه   . افراد نقش  ايفا نمايـد  وزن تغييراتثرتر از ژن هاي به ارث رسيده در ؤبسيار م

ـ انجام نشود ورزش و تحرك بدني  ،دتنقالت به وفور مصرف شو ه ، نوجواني كه در اين محيط زندگي مي كند نيز خود ب

  . خود، مشمول اين عادات و الگو هاي نامناسب خواهد شد
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  : فصل دوم

  سالموزن 

  
  :مي خوانيدش آنچه در اين بخ

  ورزش منظم 

  افزايش فعاليت فيزيكي 

 عادات غذايي 

  مقدار مصرف مواد غذايي 
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يـافتن وزن متناسـب،    هتـرين راه بـراي  ب. يكي از موارد مهم سالمتي ، داشتن وزن متعادلي است كه مناسـب شـما باشـد   

كه مي تواند وزن شما را با هنجار هاي سالم مقايسـه كـرده و در رسـيدن بـه      استت با پزشك يا متخصص تغذيه مشور

منظم و رسيدن يا ماندن در يك وزن سالم، ورزش مهمترين نكته در كه  من آنض. نمايد به شما كمكاهداف واقع بينانه، 

، نيـاز بـه   غذيـه مناسـب  تمي كنند كه ورزش كـردن و   گمانبرخي از افراد به اشتباه . استرعايت عادات غذايي مناسب 

در زندگي، كار بردن اين نكات ه ب، بهترين راه براي مي توان گفت در واقع. دارد يدقيقبسيار  و برنامه ريزي بسيار تالش

همگي ما در ايجاد تغييـرات  . د شدبه بخشي از زندگي روزمره ما خواهايجاد تغييرات كوچكي است كه به تدريج تبديل 

بـه طـرح مـواردي مـي      ادامـه در . به امري عادي تبديل شده اندتي كه در حال حاضر در زندگي ما موفق بوده ايم، تغييرا

  . راهنماي عملي و مناسبي هستندپردازيم كه براي ايجاد اين عادات سالم، 

  

  ورزش منظم

فعاليت بدني را نمي توان هم معنـي بـا    .دقيقه يا بيشتر به فعاليت هاي بدني بپردازند 60نوجوانان بايستي روزانه به مدت 

نكته قايل اهميت در انجام فعاليـت هـاي بـدني    . دانست هاي ورزشي باشگاه حضور مداوم درانجام حركات پيچيده و يا 

داشته باشـيم و ورزش  ي نظير حركات هوازي، قدرتي و انعطاف يير هفته بتوانيم توازن صحيحي از فعاليت هاداينست كه 

  .ت تبديل كنيم و آن را در برنامه ريزي روزانه خودمان، قرار دهيمرا به يك عاد

شركت مي كنيد، مشكلي در ورزش كردن به مدت يك ساعت  در صورتي كه به صورت منظم در تمرين ورزشي خاصي

وقـات  دقيقه از ا 60اختصاص  ،سبب اشتغال به فعاليت هاي مختلف بهبسياري از ما،  با اين حال. در روز نخواهيد داشت

راه حل اين مشكل، تقسيم كـردن مـدت زمـان ورزش بـه     . روزانه به ورزش، برايمان مدت زمان طوالني به نظر مي رسد

همان طور كه با خوردن كمي تنقالت مي توان از گرسـنه شـدن جلـوگيري كـرد،     . هاي كوتاهتر در طول روز است زمان

دقيقه زودتر بيدارشدن و انجام  15بنابر اين با . داشتن يك ورزش كوتاه مدت هم مي تواند سطوح انرژي را باال نگه دارد
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آرام  قبل از نهار، مكمل حركات  يدنپياده روي سريع يا دودقيقه  15. حركات كششي، مي توان روز خوبي را آغاز نمود

نـه را پيـاده يـا بـا     همين كار را بعد از مدرسه دنبال كنيد و سعي كنيد فاصله بين مدرسه تـا خا . نرمشي صبح خواهد بود

مجموع موفـق   بدين ترتيب در. هاي خود نيز قدم بزنيد از پله ها باال برويد و در فواصل بين كالس. يديدوچرخه طي نما

  . دقيقه تمرينات روزانه خود را به انجام برسانيد 60شده ايد به راحتي 

  

  افزايش فعاليت فيزيكي

  :افزايش فعاليت فيزيك ذكر شده است كه رعايت اين موارد به شما توصيه مي گردددر ادامه  نكاتي در مورد 

  .شروع كنيد در فضاي آزاد را قدم زدناز امروز  -1

 .از آسانسور، از پله ها استفاده كنيد به جاي استفاده -2

 .استفاده كنيد و يا در فاصله هاي كوتاه تر پياده روي كنيد دوچرخه از، استفاده از وسايل نقليهبه جاي  -3

 .بازي هاي ويدئويي را محدود كنيد هاي تماشاي تلويزيون ، كار با كامپيوتر و زمان -4

 . انتخاب كرده و به انجام آن بپردازيد ورزش مورد عالقه خود را -5

  .دگردمي ق يعرتقلب، تنفس بيشتر و ايجاد  سبب افزايش ضربان، فيزيكي شمامطمئن شويد كه فعاليت هاي  -6

  

  عادات غذايي

در واقع، مطالعات نشان داده اند كـه رژيـم هـاي غـذايي     . نيست غذايي به منزله گرفتن رژيم داشتن عادات غذايي خوب

، وزن رژيم گيرنده به مقداري كوتاهو در فاصله زماني  نيز هستند اثرات معكوس  داراي نه تنها كارساز نبوده بلكه معموالً

را ي غـذايي  ها رژيم كارآيي و اثربخشي اين عدم عواملمهمترين  يكي از. ، باز مي گرددغذايي بيش از زمان شروع رژيم

در صـورت  در حالي كـه واقعيـت ايـن اسـت كـه      . دانست "بد"و  "خوب"به تفكيك مواد غذايي به صورت   مي توان
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 برخي مواد غذايياز  خود را رژيم هاي غذايي باعث مي شوند كه افراد. كليه مواد غذايي ارزشمند هستند ،اعتدال رعايت

اد وجـود آمـده و بـدن از پـاره اي مـو     ه مي شود كه احساس محروميت در شخص ب سبباين عمل . خاص محروم كنند

  .است تنوع غذايي  دنيازمننوجوانان  اين درحالي است كه رژيم غذايي .گرددمغذي، تهي 

در طـول روز از  ، ايـن اسـت كـه    )يا از دست دادن وزن در صورت نيـاز  (ماندن در يك وزن سالم باقي بهترين راه براي 

ر يـ تغيبراي برخي از ما، اين بدان معني است كه طرز فكر خود را در مـورد مـواد غـذايي     .غذاهاي مناسبي استفاده كنيد 

  . دهيم

  

   ييغذا مصرف موادمقدار 

اين بدان معنـي  . امروزه مردم بيش از آنچه در قديم غذا مي خوردند و بيش از آن مقداري كه نياز دارند ، غذا مي خورند

سفانه بيشتر مـا،  أمت. وارد مي كنند  دكالري هاي بيشتري از آنچه مي سوزانند، به بدن خو به صورت پيوستهاست كه آنها 

  .درك نمي كنيم "كه بيش از حد غذا مي خوريم چون به لقمه ها و تكه هاي بزرگ عادت كرده ايم" اين واقعيت را 

از ابعاد ايـن   يتنها يكامر  اين. خواهند نمودافرادي كه به طور مداوم پر خوري مي كنند، به طور معمول اضافه وزن پيدا 

فشـار  : مـواردي نظيـر  (است ت عديده پزشكي براي فرد مشكال بروز ، جديخطر در حالي كه  ، له را نشان مي دهدئمس

  . )افسردگيدر مواردي و اختالل در خواب ، مشكالت تنفسي، ، مشكالت استخواني2خون باال، كلسترول باال، ديابت نوع 

غذا خـوردن   مي توان به را مواد غذايي مختلفتوصيه شده  وعده هاي غذايي و مقادير  اندازه عامل،رعايت دو  و آگاهي

  . كردتعبير هوشمند 

  اندازه وعده هاي غذايي -

بـر  . ت غـذايي را مطالعـه كنيـد   نگاهي به برچسب هاي روي محصوالت غذايي بسته بندي شده بيندازيد و بخش اطالعا

اين مقادير تنها راهنمايي براي مصـرف  . غذاي مصرفي شما را نشان نمي دهدميزان  ،باور عموم، مقادير ذكر شده خالف 
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كننده است كه بداند با خوردن مقدار خاصي از آن ماده غذايي چه مقدار كالري، مواد مغذي، چربي، قند و نمك دريافـت  

بعضي در . يي، بسيار كمتر از چيزي است كه شما مي خورديدگاهي اوقات مقادير درج شده روي يك بسته غذا. مي كند

اما زماني كه نوبت به غذا هاي پـر كـالري،   . حتي مي توان بيش از مقادير ذكر شده مصرف نمود موارد، مانند سبزيجات، 

سالم ن ميزاه شما ممكن است بيش از آنچه شيرين يا چرب مي رسد، اندازه مصرف غذا به شما اين هشدار را مي دهد ك

  . تعريف شده است ، مصرف كنيد

  مواد غذايي توصيه شده  مقادير  -

. به شما مي گويند كه با مصرف آن ماده غذايي، چه مقدار مواد غذايي دريافت خواهيد كردموتد غذايي اندازه هاي 

در اين موراد محققان و سازمان . اين مقادير به شما نمي گويند كه چه نوع غذا هايي براي سالم ماندن، نياز داريد

، ميوه ها( بشقاب غذايي به چهار بخش. دنرا مطرح مي ساز "من بشقاب غذايي"برنامه هاي بين المللي تغذيه 

گروه غذايي را شامل  5معا است كه با قرار گرفتن مواد لبني در كنار آن، جتقسيم شده  پروتئين و غالت ،سبزيجات

  .  اشاره شده است "من بشقاب غذايي" به صورت جامع در خصوص چگونگي استفاده از  6در فصل  .مي شود

  وزن سالم) حفظ يا(راه براي رسيدن  پنج

سبب ايجاد هم اينست كه آنها تنها  دليل آن. يستنددائمي براي كاهش يا حفظ وزن ن روش هايرژيم هاي غذايي 

 رژيماز افرادي كه  بيشتر. د بودموقتي خواه نيز رژيم هاي غذايياين  نتايج، و در نتيجهمي شوند  الگوهاي غذايي موقت

دست مي ه ، به سرعت وزن از دست رفته را ببا بازگشت به عادات غذايي خود، هاي غذايي خاصي پيروي مي كنند

زماني موفقيت از دست دادن وزن تنها . بنابر اين بهترين راه براي كاهش وزن، ايجاد يك روش طبيعي خواهد بود. آورند

راه،  5در اين راستا به . آميز خواهد بود كه افراد عادات جديد سالم را جايگزين عادت هاي قديمي ناسالم خود كنند

  :اشاره شده است
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هر دوي اين موارد . فعاليت هاي بدني منظم، باعث سوزانيدن كالري و ساختن عضالت مي شوند. ورزش كردن -1

دوچرخه قدم زدن، . هستنده وزن متعادل نيز كارساز تناسب، در رسيدن بداشتن اندام م بهعالوه بر كمك 

نياز شما را به انجام فعاليت هاي روزانه شما شوند، مي توانند  حنجام كارهايي كه باعث افزايش سطيا ا  سواري

تمرينات  شدتالزم است اگر تمايل به سوزانيدن مقدار بيشتري كالري داريد، . فعاليت هاي بدني برطرف نمايند

  . ك كنيدخود را افزايش دهيد و با انجام پاره اي حركات قدرتي، به ساختن عضالت خود كم

انجام فعاليت هاي بدني،  برايوقت افراد  كمبود يكي از داليل ... .استفاده از رايانه، تلوزيون و كاهش زمان  -2

.  و يا بازي هاي ويدئويي است رايانهافزايش تمركز بر روي صفحات نمايش دستگاه هايي نظير تلويزيون ، 

  . ساعت در روز محدود كنيد 2كمتر از به  را اين گونه فعاليت ها الزم است زمان اختصاص داده شده به

تعداد لقمه هاي بيشتر سبب جذب مواد بيشتر و در نتيجه، چاقي . به اندازه و تعداد لقمه هاي خود توجه كنيد -3

بنابر اين . كليدي در افزايش وزن، استفاده افراد از نوشابه هاي شيرين استيكي ديگر از عوامل . خواهد شد

 . روي آوريدبه مصرف آب و يا شير كم چرب به جاي آن ها سعي كنيد اين عادت را ترك كرده و 

اين . ميوه ها  و سبزيجات تنها حاوي ويتامين و مواد معدني نيستند. وعده ميوه و سبزيجات در روز 5خوردن  -4

زماني كه . سبب پر شدن فضاي معده نيز مي شوند، فيبر گروه هاي غذايي عالوه بر دارا بودن مقادير قابل توجه 

، احتمال كمتري وجود خواهد داشت كه به پرخوري بپردازيم و به سراغ وداين فضا با ميوه و سبزيجات پر ش

 .غذاهاي پر كالري برويم

مين انرژي براي أمان شروع سوزاندن كالري در متابوليسم بدن و آغاز تصبحانه، ز. صبحانه را فراموش نكنيم -5

افرادي كه صبحانه را از برنامه غذايي خود حذف مي كنند، خيلي زود گرسنه مي . انجام كارهاي روزانه است

. بيشتر غذا مي خورند و در نتيجه كالري بيشتري دريافت مي كنند اين افراد در طول روزبنابراين . شوند
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است كه صبحانه مي  افرادياين گونه افراد، بيشتر از  يطالعات مختلف نشان داده است كه شاخص توده بدنم

 . خورند
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  : سومفصل 

 رژيم غذايي

  

  :مي خوانيد فصلآنچه در اين 

  

  توان به طور سالم وزن كم كرد؟ چگونه مي 

  هاي عالي براي يافتن سالمت خوب راه 

 غذايي هاي عاليم خطر رژيم 

  غذايي جديدرژيم هاي نكات هشدار دهنده در  
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البته اگر الزم باشد .كنند ع رژيم غذايي را امتحان ميهستند و انواكنند تحت فشار كاهش وزن  بيشتر افراد احساس مي

  .خواهد كردشما وزن خود را كاهش دهيد، بهبود عادات غذايي و ورزش نسبت به هر رژيم غذايي به شما بيشتر كمك 

  

  غذايي هاي رژيماستفاده از علل 

برخي وزن سالمي ندارند و نياز است به خوردن و عادات غذايي خود بيشتر توجه . گيرند مردم به داليل بسياري رژيم مي

وضعيت برخي از افراد نيز به سبب بهبود . خواهند در يك وضعيت بدني مناسبي باشند كنند و مي ورزش مي  برخي. كنند

  . جسمي رژيم مي گيرند و جذابيت هاي ظاهري

  

  را كاهش داد؟ خود توان به طور سالم وزن چگونه مي

ه دست شما مقادير الزم مواد مغذي و انواع الزم آنها را ب زيراتواند خطرناك باشد  رژيم گرفتن مي در دوران نوجواني

هاي غذايي سالم و ميان وعده  البته خوردن وعده. شود باعث كمبود رشد و ديگر مشكالت سالمتي مي آوريد و اين نمي

براي بسياري از افراد، . تواند به شما در كاهش وزن و احتماالً رشد همزمان كمك كند به همراه ميزان ورزش مناسب مي

ورزش منظم نيز به آنها كمك . وزن كم كنند،  صرفي ر در مواد غذايي ميكند بدون تغي تنها فعال بودن به آنها كمك مي

 هاي غذايي رژيماستفاده از بهترين راه . كند احساس سالمت بيشتري نمايند و حس بهتري در مورد خود داشته باشند مي

ه و  وسعي كنيد بيشتر مي. برآورد نيازهاي بدن خود مصرف كنيد ي را براي اين است كه به اندازه كافي انواع مواد غذاي

هاي  و به جاي نوشيدنيسرخ كردني و شيريني ها را كاهش دهيد  هاي پرچرب، غذاهاي سبزيجات بخوريد، گوشت

يا متخصص  پزشككنيد بايد وزن كم كنيد، با  بدن خود نگران هستيد يا فكر مي اندازهاگر در مورد . آب بنوشيد ،قندي

يا اگر اضافه وزن داريد، او . مينان را بدهد كه وزن سالمي داريدممكن است به شما اين اط اين امركنيد،  مشاورهتغذيه 

  .رسيدن به وزن سالم تعيين كند تواند بهترين راه را براي شما به منظور مي
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  بهبود عادات غذايي در شيوه زندگي

  :دهيد، در ادامه نكاتي ارائه شده استرا تغيير اگر شما بخواهيد عادات تغذيه اي خود 

كنند شير نسبت به ديگر نوشيدني ها  خيلي نوجوانان فكر مي. ز جمله شير كم چرب يا بي چربشير بنوشيد، ا 

يك . پروتئين و كلسيم دارد دارد  و داراي  كالري  80تنها  البته يك ليوان شير كم چرب. دكالري بيشتري دار

  . انرژي دارد و  فاقد مواد مغذي است كالري 150قوطي نوشابه 

  . مواد غذايي متنوع از جمله ميوه و سبزيجات مصرف نماييد 

  .آب زيادي بنوشيد 

  .  مصرف نماييد) مانند جوجه، ماهي، سويا و گوشت بدون چربي(مواد غذايي پروتئين دار و فاقد چربي  

  ).مانند نان گندم كامل(و آهن هستند مصرف نماييد  Bغالت كامل كه حاوي فيبر، ويتامين  

از دقت باالتري برخوردار خورند در مدرسه  دهد افرادي كه صبحانه مي مطالعات نشان مي. دصبحانه بخوري 

  .هستند

 .را كاهش دهيدتعداد و مقدار مصرف غذاهاي فست فود   

كاهش وزن خود را به صورت موقت  گرمهاي غذايي موقت دوري كنيد ـ شما ممكن است چند كيلو از رژيم 

  .گرديد ه شيوه معمول خوردن خود دوباره به وزن اول برمياحتماالً با برگشت ب دهيد، ولي

نگاه كردن به مواد غذايي به عنوان غذاي خوب يا بد اجتناب كنيد و هرگز يك گروه غذايي را از رژيم از  

  .كلسيم را از دست بدهيد انندم مواد مغذي مهمي سبب شود ممكن استاين كار غذايي خود حذف نكنيد 

  

  غذايي هاي عاليم خطر رژيم

  :از كنترل خارج شده است؟ عاليم اخطار دهنده عبارتند ازمناسب نيست و چگونه مي توان پي برد كه رژيم غذايي شما 
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  ادامه رژيم غذايي، حتي در صورت نداشتن اضافه وزن 

  ضعف، سردرد  يا سرگيجه انندتغيرات جسمي م  

  دوري از خانواده و دوستان 

  عملكرد ضعيف مدرسه 

  طور تمام وقته غذا بتفكر در مورد  

  خوردن در خلوتغذا  

  ها به خاطر غذا يا ورزش اجباري محدود كردن فعاليت 

  ترس از غذا 

  پوشيدن لباس گشاد به عنوان راهي براي پنهان كردن الغري 

  ها مسهل هاي غذايي يا استفاده از  وعده استفراغ كردن بعد از 

دهد، با دكتر يا يك فرد مطمئن صحبت مي را نشان ياد شده  عاليميكي از اين  شناسيد،  مياگر شما يا فرد ديگري  كه 

هاي  با پذيرش بدن خود و انتخاب گزينه. تواند زندگي شما را تحت تأثير قرار دهد رژيم گرفتن و كنترل وزن مي. كنيد

  .توانيد وزن خود ر ا كنترل كنيد و همزمان از زندگي لذت ببريد سالم، مي

  

  غذايي جديدرژيم هاي نكات هشدار دهنده در 

هاي غذايي سريع، سفانه، رژيم أمت. استفاده مي كنند ، ، از تمايل ما براي كاهش سريع وزن غذايي بسياري از رژيم هاي

د اين گونه كه نشان مي ده است اشاره شدهاتي در خصوص رژيم هاي غذايي نامناسب به نك دامهدر ا. يستندكارساز ن

  . اي اثرات مضر بر بدن نيز هستندم كارآيي و اثر بخشي، دارعالوه بر عد رژيم هاي غذايي
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ايي از نوع گرسنگي شديد كه بيشتر شبيه روزه ذرژيم هاي غ. رژيم هاي غذايي بر اساس حذف شديد كالري ها -1

ولي بايد به اين نكته توجه كرد كه بدن ما براي از . هستندرسيدن سريع به نتيجه مطلوب  مدعيگرفتن هستند، 

غير ممكن است كه يك  در واقع، پزشكان بر اين باورند كه تقريباً. دادن سريع وزن، طراحي نشده استدست 

يك  مدتچربي واقعي خود را در  گرمفرد سالم و داراي سطح فعاليت متوسط، بيش از يك تا يك و نيم كيلو

گونه رژيم هاي كم كالري،  اينبدين ترتيب كه ترفندي نهفته است  رژيم هاي غذايي در اين. كاهش دهدهفته، 

در اين . تكيه مي كنند )نه چربي هاي آن(يعني كم كردن آب بدن  بر واكنش طبيعي بدن در برابر گرسنگي

شروع مجدد استفاده از عادات غذايي طبيعي، همانند يك اسفنج، بدن آب از دست داده را  الفاصله بابحالت 

  . دافزايش مي ياب او وزن بدن مجدد جذب مي نمايد

هايي غير ادعا اين موارد معموالً. رژيم هاي پايه گذاري شده بر اساس مصرف قرص، پودر و سبزي هاي ويژه -2

و مواد ديورتيك  مواد مسهلبسياري از قرص هاي رژيمي حاوي  .كسب منفعت بيشتر هستند واقعي براي

نيز همانند رژيم هاي غذايي اين رژيم ها . آب مجبور مي سازند مجاز هستند كه بدن را به دفع بيش از حد

سرعت سوخت و  مدعي هستند كهمكمل ها  برخي از. فرد را كاهش مي دهندمحدود كننده كالري، آب بدن 

. ساز را افزايش داده، اشتها را سركوب كرده و از جذب چربي ها، قند ها و كربوهيدرات ها جلوگيري مي كنند

پزشكان بر اين باورند كه استفاده از . بل اعتمادي وجود نداردعلمي قا يقاتبراي بسياري از اين مكمل ها، تحق

ثير اين مواد در بدن هاي در حال رشد، أبه اين دليل كه ت استاي نوجوانان مخاطره آميز اين مكمل ها بر

 .نيستشناخته شده 

مدرك  هيچ. رژيم غذايي شما را مجبور به خوردن غذاهاي خاص يا تركيبات غذايي خاص مي نمايدبرخي از  -3

د در كاهش يا افزايش وزن مؤثر واقع مي توانعلمي قابل اعتمادي وجود ندارد كه تركيبي از غذاهاي خاص، 
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قادر به تأمين كليه مواد غذايي ست كه ممكن است بدن شما ا، بدان معناي مصرفيغذ نوع محدود كردن. دشو

 . مورد نياز خود نباشد

محروم كردن بدن از . دونش كربوهيدرات ميچربي، قند و  مصرف غذايي باعث قطع كامل هاي رژيماز  يبرخ -4

بهتر . ويژه زماني كه افراد در سنين رشد قرار دارنده ب، مناسبي نيستگروه هاي مواد غذايي مورد نياز، ايده 

  .م جاي خوردن يك وعده كامل غذايي، به خوردن مقدار كمتري بسنده كنيه ب است 

غذايي باعث مي شوند كه شما از وعده هاي غذايي بپرهيزيد و يا آنها را با نوشيدني ها و  هاي رژيمبرخ از  -5

اين گونه رژيم ها كه استفاده از گروه هاي غذايي مشخصي را ممنوع مي كنند يا . غذاهاي خاص، تعويض كنيد

   .مورد نياز بدن مي شوند موادجايگزيني براي آنها تعيين مي كنند، باعث عدم دريافت 

  

  كاهش وزن

بسياري از مردم از وزن فعلي خود ناراضي هستند ولي بيشتر آنها نمي دانند . است اي از دست دادن وزن موضوع پيچيده

يا هنرپيشه هايي كه تصاويرشان را در روزنامـه هـا يـا      ورزشكارشايد بخواهيد شبيه يك مدل، . چگونه آن را تغيير دهند

ه بـر آن، هـيچ   عـالو . هدفي ممكن است نه تنها سالم بلكه واقع بينانه نيـز نباشـد   چنين. دتلويزيون ديده ايد، به نظر برسي

  .نمايدفرد ديگري شبيه ي نيز وجود ندارد كه شما را يرژيم يا داروي جادو

  موفقيت در كاهش وزن  براينكاتي 

مـي تـوان   شامل مواردي اسـت كـه   بهترين استراتژي مديريت وزن، گرفت كه  هبا توجه به موارد ذكر شده مي توان نتيج

در نهايـت   ذكـر شـده   ايم كه پيشـنهادات  نموده، سعي براي اين منظور. تمام طول زندگي نگهداري و رعايت نمودبراي 

  :سادگي، ارائه شوند
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از مادر يا پدر خود بخواهيد كه در اين راستا، به شما كمـك كننـد و در   . تبديل موضوع به يك مسئله خانوادگي 

در نهايت، اين مسئله به نفـع  . يرات در رژيم غذايي و شيوه زندگي، حمايت هاي الزم را اعمال نمايندايجاد تغي

نوجواناني كه در اين راه از حمايت خانواده هايشان، برخوردار هستند نتـايج بهتـري   . تمامي خانواده خواهد بود

يد كه همگي شما با هـم و بـه صـورت    به ياد داشته باش. در اجراي برنامه هاي مديريت وزنشان خواهند داشت

 .كامال دوستانه، اين موضوع را دنبال كنيد چون تبديل كاهش وزن به نوعي رقابت، فاجعه بار خواهد شد

  

شگفت انگيز است بدانيد كه چه مقدار كالري اضافي در نوشـابه، آب  . به نوشيدني هاي خود توجه داشته باشيد 

براي مثال با حـذف يـك   . ه صورت روزانه مصرف مي كنيد، وجود دارد ميوه و ساير نوشيدني هاي مشابه كه ب

از آب يا . كالري يا بيشتر را حذف كرده ايد 150راحتي ه مصرفي روزانه خود، بشيدني هاي نوشابه از ليست نو

ديگر نوشابه هاي بدون قند براي رفع تشنگي خود استفاده كنيد و خود را از آب ميـوه هـاي شـيرين دور نگـه     

  .استفاده از شير كم چرب يا بي چربي نيز، مي تواند ايده خوبي باشد. داريد

 

سعي كنيد لقمه هاي خود را كوچك . تغييرات كوچك به مراتب آسان تر هستند. آغاز نماييدبا تغييرات كوچك  

غذاهاي سالم تـر و  براي يك هفته، نوشابه را كنار بگذاريد و به تدريج سعي كنيد . تر و تعداد آنان را كمتر كنيد

  .در كنار آن، ورزش را به زندگي خود وارد كنيد

يا پر تنش هسـتند، غـذا    زماني كه بي حوصله، خسته ، تنها بسياري از مردم . زماني كه سير هستيد، غذا نخوريد 

 حدود بيست دقيقـه طـول  . عليرغم سير شدن، كماكان به خوردن غذا ادامه مي دهند برخي افراد نيز. مي خورند

ميل كنيد تا از خوردن  آرامشبنابر اين بهتر است غذا را با . مي كشد تا مغز شما، پر بودن معده را تشخيص دهد

در . زماني كه احساس ناراحتي يا خستگي مي كنيد، از خوردن غذا اجتنـاب كنيـد  . بيش از حد، جلوگيري شود
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ت بـه پرخـوري  يـا  انجـام سـاير      عـاد گـر  ا. را به كار ديگري مشغول سـازيد اين گونه مواقع، سعي كنيد خود 

  .، به شما كمك كننداصالح اين موارد متخصص تغذيه مي توانند در يا  ، پزشك رفتارهاي ناسالم غذايي داريد 

بسياري افراد دريافته انـد كـه خـوردن چنـد     . مصرف كنيد مواد غذايي را در وعده هاي بيشتر و به مقدار كمتر  

همـراه داشـتن   . ميان وعده كوچك در طي روز، مي تواند در انتخاب سالم وعده هاي غذايي به آنها كمك كنـد 

برنامه غذايي كمك مـي  در  سالم هاي ميان وعده در اضافه نمودنبه شما  ،)انواع ميوه و خشكبار(تنقالت سالم 

 هـر گونـه  ، بـدون  قـرار داريـد  د زماني كه بر سر سفره مي شو سببو كمتر خوردن،  افزودن تنقالت سالم. كند

و  از برنامه غذايي خود حذف كنيـد مواد غذايي نامناسب را  .نماييد احساس محروميت، كالري كمتري مصرف 

خـوبي   يـده صرف پنج وعده ميوه و سـبزيجات در روز، نـه تنهـا ا   . جايگزين نماييدآنها را با ميوه و سبزيجات، 

  . مؤثر خواهد بودبدن شما نيز  يبلكه در سالمت قلب و ساير اعضا ،استبراي كاهش وزن 
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  : مچهارفصل 

 اضافه وزن

  

  :مي خوانيد فصلآنچه در اين 

  اضافه وزن 

  كنند چرا افراد اضافه وزن پيدا مي 

  مشكالت سالمتي اضافه وزن 
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اما . است مربوط به  ظاهر بدن يك موضوع داشتن اضافه وزن تنها  كنند كه  ، بيشتر مردم فكر ميجوامع امروزيدر 

از ناشي مشكالت . گذار باشدتواند به طور جدي بر سالمت فرد تأثير  مي زيرااضافه وزن يك نگراني پزشكي است 

تواند  اضافه وزن مي . است و عروقي ديابت و بيماري قلبي مانندراتر از بيماري هاي شناخته شده اي ف اضافه وزن

تواند بر كل  اضافه وزن مي بنابر اين. بگذاردهمچنين بر مفاصل فرد، تنفس، خواب، خلق و خو و سطح انرژي تأثير 

  .گذار باشدگي فرد تأثير دكيفيت زن

  

  اضافه وزن

. دكن ت چربي ذخيره ميلري را به صور، بدن آنها اين مازاد كادريافت نمايندكالري  مقدار مورد نيازوقتي افراد بيش از 

، بيش از يابدادامه اين عدم تعادل در ميزان كالري  هنگامي كهيك كيلو چربي اضافه براي اكثر افراد خطري ندارد اما 

تواند بر  مي رسد كه اين ميزان چربي زياد اي مي ه نقطهدر نهايت، بدن ب. شود تشكيل مي اين افرادبيش چربي در بدن 

كنند كه فرد در باالترين خطر  استفاده مي زمانياز عبارت اضافه وزن يا چاقي  پزشكان. سالمت فرد تأثير منفي بگذارد

تعداد افراد داراي اضافه وزن نسبت به ايد،  همانطور كه احتماالً شنيده. باشد مرتبط با وزن  مشكالت سالمت افزايش

شكل سالمتي بر افراد اين م. نامند را اپيدمي چاقي مي وضعيت متخصصان اين. گذشته رشد چشم گيري داشته است

  . اضافه وزن دارند سال چاق هستند يا 19تا  2بين  كودكان و نوجوانانيك سوم  گذارد ، جوان مانند بزرگساالن تأثير مي

  

  .كنند چرا افراد اضافه وزن پيدا مي

تر كالري  شوند چون آنها آهسته تر چاق مي افراد از نظر ژنتيكي آسان بعضي. است افزايشها رو به  چاقي در خانواده

كه مواد غذايي در  اكنونبته ال. بوده است، اين يك مزيت واقعي وجود داشته است كمبود غذا طي دوراني كه. سوزانند مي

موجود است، يك متابوليسم كارآمد كه زماني حيات ما را تضمين  بسياري از كشورهاي صنعتي و در حال توسعه
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امروزه افراد ممكن است به خاطر انتخاب ناسالم مواد غذايي و عادات خانوادگي ناسالم . كند به ضرر ما كار مي ، دنمو مي

 تحرككم هاي زندگي  و سبك د مغذي كم ، مصرف غذاي بيشترپركالري و داراي موا ميان وعده هاي. چاق شوند

  . كنند همگي به اپيدمي چاقي كمك مي

  

  مشكالت سالمتي اضافه وزن

اضافه  بلكه شود،تواند باعث حس خستگي و ناراحتي  مي امر نه تنها اين. است ان افرادچاقي يك خبر بد براي بدن و رو

و نوجوانان مبتال به اضافه  كودكان هنگامي كه. ها و مفاصل پا ويژه بر استخوانه كند، ب وزن بر بدن فشار اضافه وارد مي

وزن  اضافه ناشي ازمشكالت سالمتي كه . شوند و ديابت مبتال مي يشوند احتماالً بيشتر به بيماري قلب وزن بزرگتر مي

  :عبارتند از هستند

هاي  استخوانتواند باعث شود  هاي رو به رشد مي اضافه وزن بر استخوان : )Disease Blount ( بيماري بالنت -

  .شوندتر پا بد فرم  پايين

  .شوددردآور در سن جواني  ين مشكل مفصلتواند باعث اي مفاصل در نتيجه اضافه وزن مي ساييدگي :رتروزآ -

                                        : Slipped capital femoral epiphyses (SCFE) بيماري لغزش اپي فيز سر استخوان ران -

به توجه و جراحي فوري نياز دارد تا  SCFE. نوجوانان چاق در خطر اين مشكل دردآور مفصل ران هستند     

  .از آسيب بيشتر به مفصل جلوگيري شود

توانند باعث شود نتوان با دوستان همراه شد، ورزش كرد  شود كه مي چاقي به مشكالت تنفسي مربوط مي: آسم -

  .يا از كالسي به كالسي پياده رفت
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 ،شود خواب دچار توقف تنفس مي در هنگامموقت به صورت  اين وضعيت كه فرد: خواب هنگام يوقفه تنفس -

نه تنها اين وضعيت باعث بيدار شدن . يك مشكل جدي براي بزرگساالن و كودكان مبتال به اضافه وزن است

 اين. گذارديادگيري تأثير ب د و بر توانايي فرد در تمركز كردن وگردتواند باعث حس خستگي  مي بلكه شود، مي

  .نيز گرددمنجر به مشكالت قلبي مي تواند همچنين  اختالل

بايد خوني با فشار باالتر  رگ هافشار خون باال باشد، قلب بايد سريعتر پمپاژ كند و  هنگامي كه :فشار خون باال -

كاهش  رگ هاقلب و ممكن است كارآيي اگر اين مشكل براي طوالني مدت ادامه داشته باشد، . را حمل كنند

فشار خون در نوجوانان چاق و مبتال به اضافه وزن بيشتر  اما نادر استاين امر نوجوانان  بيشتردر اگر چه . يابد

  .معمول استاز 

افزايش غير طبيعي چربيهاي  ها قبل از بيمار شدن، نوجوانان چاق ممكن است مبتال به  مدت :كلسترول باال -

  .دده افزايش مي در بزرگساليقلبي را  تحمال رخط كه همه اين عوامل  خون شوند 

. شود ي ميوادر كيسه صفرا تجمع يافته و سفت شود باعث تشكيل سنگ صفرصفرا چنانچه   :يصفراو سنگ -

  . درمان آنها به اعمال جراحي نيازمند استها دردآور هستند و  اين سنگ

  .دگرد سيب دائمي به كبد تواند باعث آ مي امر اين يابدتجمع چربي در كبد  هنگامي كه :كبد چرب -

دختران مبتال به اضافه وزن ممكن است عادت ماهيانه نشوند و سطوح  ):PCOS(سندرم تخمدان پلي كيستيك -

سترون در خون براي دختران طبيعي است، اما مقدار وهرچند داشتن مقداري تست. رود سترون در آنها باال وتست

 هاي جوش تشديدمو و  داخل پيدا نمايد و باعث رشد زيادتواند با تخمك گذاري نرمال تاالي آن مي ب

 . صورت گردد
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چربي بدن باال باشد، انسولين در فراهم سازي گلوكز براي  هنگامي كه: مقاومت در برابر انسولين و ديابت -

. و براي حفظ قند نرمال خون به انسولين بيشتري نياز است ان منبع اصلي انرژي كمتر موثر بودهها به عنو سلول

  .گرددبراي بعضي نوجوانان چاق، مقاومت در برابر انسولين ممكن است به ديابت ختم 

  

    



  34                         )تغذيه و رژيم غذايي در دوران نوجواني(موزشي شيوه زندگي سالم آراهنماي 
 

 
 

  

  : مپنجفصل 

 گرسنگي و سوءتغذيه

  

  :مي خوانيد فصلآنچه در اين 

  گرسنگي و سوء تغذيه چيست؟ 

  داليل گرسنگي و سوء تغذيه كدامند؟  

  ؟قرار دارنددر خطر گرسنگي و سوء تغذيه  افراديچه   

  عوارض سوءتغذيه  

  اقدامات درماني در سوءتغذيه  
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متاسفانه، خيلي افراد . ايم شنيده كشند اخباري  يا قحطي گرسنگي ميما در مورد افرادي كه در كشورهاي مبتال به جنگ 

يش از برنامه غذايي سازمان ملل، ب بر اساس آمار .خورند ها به اندازه كافي غذا نمي آنها بيشتر وقت زيرادنيا گرسنه هستند 

اين تعداد بيش از كل جمعيت اياالت امريكا، كانادا و اتحاديه . خورند يك بيليون انسان در دنيا به اندازه كافي غذا نمي

  .ميرد مي به آن سوء تغذيه و داليل مربوط سبببه ثانيه يك بچه  6 هر در اين در حالي است كه اروپا است

  

  گرسنگي و سوء تغذيه چيست؟

به محض غذا . دهد نياز به غذا دارد گرسنگي راهي است كه بدن نشان مي. كنيم هايي احساس گرسنگي مي ما در زمان

بدن رو به رشد  زيراكنند  نوجوانان زياد احساس گرسنگي مي. شود خوردن و رفع نيازهاي بدن، گرسنگي ما متوقف مي

فرد . يه فاقد مواد مغذي الزم براي رشد بدن و سالم ماندن هستندافراد مبتال به سوء تغذ .طلبد را مي بيشتريآنها غذاي 

ضمن  تواند شديد يا ماليم باشد و اين وضعيت مي ني مدت مبتال به سوء تغذيه بشودتواند براي كوتاه مدت يا طوال مي

ه احتماالً بيشتر افراد مبتال به سوء تغذي. بر سالمت جسمي و روحي فرد تأثير گذار باشدتواند  سوء تغذيه مي كه آن

رشد قدي كودكان مبتال به سوء تغذيه  .ميرند شوند، در موارد شديد، آنها حتي در نتيجه تأثيرات سوء تغذيه مي مريض مي

  .شوند و دچار كم وزني مي مناسبي ندارند

  

  داليل گرسنگي و سوء تغذيه كدامند؟

و غذاي كافي نخوردن براي طوالني مدت  كنند، برند چون غذاي كافي دريافت نمي افراد از گرسنگي رنج مي -

  .تواند منجر به سوء تغذيه شود مي

  .ها و مواد معدني دچار سوء تغذيه شوند مواد مغذي، ويتامين در صورت عدم مصرف افراد پرخور ممكن است -
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سوء  به شود آنها مي مصرفي مانع هضم و جذب غذايبيماري و يا وضعيتي كه  بتال بهنيز به علت ا افراد رخيب -

كند، كه  براي مثال بيماري سلياك توانايي روده را در جذب مواد مغذي دچار مشكل مي. شوند مبتال ميتغذيه 

  .گردداي  ممكن است منجر به كمبودهاي تغذيه

كمبود تغذيه يا سوء تغذيه ناميده  امر اگر شما يك ماده مغذي خاص را به اندازه كافي مصرف نكنيد، اين -

تغذيه در جهان كمبود آهن  سوءترين فرم  رايج. شويد به اين معنا نيست كه شما بيمار مي امر شود هرچند اين مي

بيليون  2زند كه باالي  تخمين مي) WHO(سازمان بهداشت جهاني . تواند به كم خوني منجر شود كه مي است

رمز، زرده تخم مرغ، نان آهن از مواد غذايي چون گوشت ق. انسان در دنيا در رژيم غذايي خود آهن كافي ندارند

  .آيد و غالت بدست مي

  

  قرار دارنددر خطر گرسنگي و سوء تغذيه  افراديچه 

در . برند مهم نيست ما در چه كشوري زندگي كنيم، افراد فقير احتماالً بيش از همه از گرسنگي و سوء تغذيه رنج مي

تواند در سوء تغذيه  كنند ، مي فريقايي تجربه ميخشكسالي شديد كه كشورهاي آ انندكشورهاي فقير، بالياي طبيعي م

كنند  مي غنيها و مواد معدني  واد غذايي عمومي را با ويتاميناز م برخي، توليدكنندگان مواد غذايي ايراندر . ددخيل باش

ئيد ه تيرودكند از بعضي مشكالت غ براي مثال افزودن يد به نمك كمك مي. اي جلوگيري شود تا از كمبودهاي تغذيه

هاي تولد كمك  تواند به پيشگيري از نقص مينيز شود  اضافه ميبرخي از مواد غذايي جلوگيري شود، اسيد فوليك كه به 

تأثير  يسنگروه هر در  سوء تغذيه بر افراد. نمايد خوني حاصله از كمبود آهن پيشگيري تواند از كم كند و آهن افزوده مي

 سال نيزافراد بزرگ. ساير گروه ها در خطر باشندوجوانان ممكن است بيش از ، هرچند كودكان، نوزادان و نمي گذارد

 افراد معتاد به الكل يا مواد مخدر. سوء تغذيه شوندو كم اشتهايي  دچاربيماري، سن و ديگر عوامل  سبب ممكن است به

 مبتال به كم اشتهايي،  افراد. دممكن است مبتال به سوء تغذيه يا كم وزني شون يز به علت اختالل در دريافت موادغذايين
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اگر شما در يك رژيم خاص هستيد، الزم است در مورد . خوردن نيز در خطر سوء تغذيه هستندغذاديگر  تيا اختالال

گياه . به مقدار مناسب دريافت نماييد را هاي غذايي متعادل و انواع مواد غذايي دقيق باشيد تا مواد مغذي خوردن وعده

  .كنند دريافت مي 12Bويتاميناز جمله  ها  ازه كافي پروتئين و ويتامينبه اند كهل الزم است مطمئن شوندخواران براي مثا

  

  عوارض سوءتغذيه 

به   د ـه افراد با شدت بيشتري مبتال به سوء تغذيه باشنهرچ. درسان به افراد آسيب مي جسماني و روانيسوء تغذيه از نظر 

 شديد تريمشكالت داراي د افراد ـ اين احتمال بيشتر است كه اين دهن عبارت ديگر، مواد مغذي بيشتري از دست 

  :به صورت كلي مي توانند شامل اي فرد بستگي دارد، هرچند  هاي سوء تغذيه به كمبودهاي تغذيه عاليم و نشانه. باشند

  خستگي و انرژي كم -

  سرگيجه -

  لثه ها خونريزي و تورم در -

  هاي پوسيده دندان -

  كم وزني -

  كاهش رشد -

  ضعف ماهيچه -

  شكم برآمده -

  شكنند هايي كه به آساني مي استخوان -

  هامشكالت مربوط به عملكرد اندام -

  مشكالت يادگيري -
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كه  عقب ماندههاي كشورهاي  بچه. ي در دنياي رو به پيشرفت استربزرگترين علت كوري قابل پيشگي Aكمبود ويتامين 

هايي چون اسهال و  شوند يا در نتيجه عفونت شديدي در نتيجه سوء تغذيه دارند بيشتر مريض مي Aكمبود ويتامين 

  .ميرند سرخك مي

  

  اقدامات درماني در سوء تغذيه

. ويژه اگر فردي به سوء تغذيه مختصري مبتال باشده ، بقابل برگشت استاثرات مضر سوء تغذيه  بسياري ازخوشبختانه، 

 در. مشورت كنيدپزشك توانيد با  كنيد، مي كنيد به اندازه كافي مواد مغذي دريافت نميمي اگر والدين شما يا شما فكر 

  :دهندرا انجام موارد زير ممكن است يكي از اين  پزشكانسوء تغذيه،  بررسي

د وزن در دامنه سالمت قد و وزن قرار نتا بفهم توده بدني  فرد توجه مي كنند به قد و وزن فرد يا شاخص  -

  .دارد

  .دنكن استفاده مي تست خون براي سنجش برخي شاخص ها  از -

ها پي ها و اندام  به جستجوي عاليم سوء تغذيه در استخوان يا ديگر روش هاي تصويربرداري Xبه كمك اشعه  -

  .برند  مي

 . د كه ممكن است علت اصلي سوء تغذيه باشندنكن مي بيماري هايي را بررسي -

خاص در انواع و مقادير مواد   راتيبراي رفع مشكالت مربوط به سوء تغذيه، يك پزشك يا متخصص تغذيه تغي -

ها و مواد معدني را تجويز  هاي رژيمي مانند ويتامين گاهي او مكمل. كند خورد را پيشنهاد مي غذايي كه فرد مي

علت ابتال به شود سوء تغذيه آنها به  درمان ديگر ممكن است براي افرادي الزم شود كه معلوم مي. كند مي

  . بيماري خاصي است
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  : مششفصل 

  راهنماي ظرف غذايي من 

  

  :مي خوانيد فصلآنچه در اين 

  من  غذايي بشقاب 

  غذايي هاي گروه 

  بشقاب غذايي در تغذيه روزانه 

  ورزش 
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 )USDA(امريكا كمك به مردم در انتخاب هوشمندانه مواد غذايي، وزارت كشاوري   براي                              

U.S. Department of Agriculture) ( هاي غذايي  بشقاب، با گروهشكل . نموده است به نام بشقاب من طراحي ينماد

  .قرار دهيماست كه ما بايد براي سالم ماندن در بشقاب خود  مواد غذاييمتفاوت خود، يادآور 

  بشقاب من 

و مواد غذايي  غالتها،  بشقاب من بخش هايي براي سبزيجات، ميوه شكل

ر گوشة بشقاب براي ددارد كه غني از پروتئين هستند همچنين يك ليوان 

معناي خاص هر بخش اندازه و رنگ متفاوتي دارد كه . لبنيات وجود دارد

ها، نارنجي  سبز براي سبزيجات، قرمز براي ميوه( خود را نيز دارا مي باشد

توانيد  بنابراين شما مي) ت، بنفش براي پروتئين و آبي براي لبنياغالتبراي 

  . از ميزان مواد غذايي مصرفي خود آگاهي يابيد در يك نگاه

  :شود اي زير را يادآور مي بشقاب به ما نيازهاي تغذيه تصوير

  .هاي غذايي متنوع هستند هاي غذايي داراي يك تعادل اقالم از گروه بهترين وعده: متنوع انتخاب كنيد 

  .ه ها تشكيل دهندسبزيجات و ميو بايدرا بشقاب شما  نيمي از 

  .و يك چهارم پروتئين باشد غالتحدود يك چهارم بشقاب شما بايد  

و ديگر نوشيدني هاي  نوشابهيا بدون چربي و آب را به جاي نوشيدني هاي ورزشي، ) درصد 1(شير كم چرب  

  .قندي بنوشيد

 .اجتناب كنيد خوردن مقدار زياد غذا از  
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  غذايي هاي گروه

غذايي را كاهش اگر شما به طور منظم يك گروه . كنند اي متفاوت را برآورده مي هاي غذايي متفاوت نيازهاي تغذيه گروه

  . در بلند مدت تعادل تغذيه مورد نياز بدن خود را از دست خواهيد داد، دهيد

  ـ سبزيجات1

هاي بشقاب من است  يكي از بزرگترين بخشبخش اين . شود سبز نشان داده ميرنگ بخش سبزيجات بشقاب من با 

. از گروه هاي مهم غذايي محسوب مي گرددمورد نياز براي سالمتي به سبب تأمين ويتامين ها و مواد معدني  سبزيجات

هنگام مصرف سبزيجات به . نماييمكند ما احساس سيري  ند و فيبر آنها كمك ميتطور طبيعي كم كالري هس سبزيجات به

مواد مغذي نسبت به سبزيجات قرمز و نارنجي  ات سبز تيره مثل اسفناج و گل كلم سبزيج(مواد مغذي سبب تنوع در 

  . ، انتخاب متنوع اين گروه غذايي از اهميت خاصي برخوردار است)كنند متفاوتي فراهم مي

  ها  ـ ميوه2

 مقداري بخش قرمز بشقاب من نسبت به قسمت سبز . سبزيجات، محتوي ويتامين، مواد معدني و فيبر هستند انندم ،  ميوه

كه ميوه بهترين انتخاب  در حالي. هم بايد نصف بشقاب شما را پر كننددر كنار ميوه و سبزيجات  گر چه، ااستكوچكتر 

همانند گروه  .كنيد ري دارند و شما فيبر دريافت نميكالري بيشت ها نسبت به ميوه مصرفآب ميوه ها در هر بار  ،است

ناسب از م ي، منبععالوه بر جنبه زيبايي ييك ليوان ميوه رنگ: هاي ميوه خود را مخلوط كنيد سبزيجات، بهتر است گزينه

  .مواد مغذي متفاوت است

  

  غالتـ 3

مغذي  غالتبيشتر مواد غذايي موجود در گروه . دهد شما را نشان مي مصرفي غالت بخش نارنجي نمودار بشقاب من

مانند (اصالح شده  غالت. در ايجاد سيري بيشتر به شما كمك كنندتوانند  مي اري مي باشند كهيسبفيبر داراي هستند و 
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 غالت بيشتر. رفته است دستها، مواد معدني و فيبر آنها از  كه در اين صورت ويتامين شده اند  فرآوري) آرد سفيد

 فرآوري،بعد از عمل  )البته نه فيبر(مواد مغذي بدان معني است كه برخي شوند، كه اين  ه شده غني سازي ميتصفي

كامل انتخاب كنيد  غالتخود را از منابع  انهروز غالت يمي ازن حداقلپس سعي كنيد . شوند اضافه مي اً به غالتمجدد

  .سبوس دار اي يا آرد جو نان گندم سفيد، برنج قهوه انندم

  

  ـ پروتئين4

 انندمواد مغذي مداراي آنها همچنين . كنند كمك مي هابافت بهبودغذاهاي غني از پروتئين به ساخت بدن، حفظ و 

. دهد نسبت پروتئين مورد نياز شما را نشان مي ،بخش بنفش نمودار بشقاب من. مي باشندو آهن  B گروه هاي ويتامين

. سوياي خشك و نخود، تخم مرغ و گردومواد غذايي غني از پروتئين عبارتند از گوشت گاو، غذاي دريايي، ماكيان، 

  .چرب يا بدون چربي را انتخاب كنيدهاي كم  ها، قسمت موقع خوردن گوشت

  

  ـ لبنيات5

كلسيم . دهد كه غني از كلسيم هستند ان ميرا نششير، ماست و پنير  انندملبني دايره آبي نمودار بشقاب من محصوالت 

. انتخاب كنيدرا محصوالت لبني كم چرب يا بدون چرب در بيشتر مواقع . الزم است ها  شد و ساخت استخوانبراي ر

تواند به  البته لبنيات مي. داده شده استنشان  )يك ليوان شير انندم( دايره آبي لبنيات به عنوان يك گوشه وعده غذايي

  . يا دسر مصرف شود ميان وعدهيا به عنوان يك  ) پنير انندم(وعده غذايي شما اضافه شود 

  

  غذايي در تغذيه روزانهبشقاب 
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يك وعده غذايي گوشت، نشاسته و حبوبات را در نمودار بشقاب من در صورتي آسان است كه شما  پيروي نمودن از

اگر شما يك ساندويچ يا يك  خواهد افتاد چه اتفاقي شود، جزا آماده ميمبه صورت جايي كه همه چيز  .مصرف نماييد

شما الزم است از اصول در اين زمان . داشته باشيد )ساالد انندم( شده استمخلوط آن مواد غذايي همه  كه وعده غذايي

شما را  ، براي يك ساندويچ، اجازه بدهيد نمودار بشقاب من. به عنوان يك راهنما استفاده كنيد غذايي پشت پرده بشقاب

يك تكه ، تكه نان گندم كامل داراي يك ساندويچ سالم ممكن است . را انتخاب كنيد مواد غذاييچه كه راهنمايي كند 

ميوه و  تكهيك . گوجه فرنگي پر كنيد و هورا با سبزيجات مثل كا خود سپس ساندويچ. باشديا پروتئين ديگري  گوشت

ي غذايي يك  براي وعده. آيد يك وعده غذايي متوازن بدست مي بدين ترتيبيك ليوان شير كم چرب را اضافه كنيد 

ي چرب ها هستند، حدود يك چهارم پروتئين بي خوريد سبزيجات و ميوه ، مطمئن شويد نصف آنچه مي)يا ساالدها(ظرفي 

هاي غذايي يك ظرفي اجتناب كنيد يا كم  هاي پرچرب در وعده از سس. است )ويژه گندم كامله ب (ت يك چهارم غالو 

هاي غذايي را ندارد،  خوريد تمام گروه هر وعده غذايي كه شما مي. مصرف كنيد نمودار بشقاب من تنها يك راهنما است

  . غذايي در بشقاب شما موجود باشدسه گروه حداقل اما سعي كنيد 
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  : مهفتفصل 

 ويتامين ها و مواد معدني

  

  :مي خوانيد فصلآنچه در اين 

  ها و مواد معدني  ويتامين 

 ها و مواد معدني  نقش ويتامين 

  كمبود آهن و كم خوني ناشي از آن 

  موضوعات عمومي 
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  ها و مواد معدني  ويتامين

خوريد  هرچند شما از مواد غذايي كه هر روز مي. كار كند يدرستبه شوند بدن شما  ها و مواد معدني باعث مي ويتامين

بيشتري ويتامين و مواد معدني  برخي ديگركنيد، بعضي مواد غذايي نسبت به  ها و مواد معدني را دريافت مي ويتامين

  A ،D ،E( هاي محلول در چربي ويتامين. محلول در چربي و محلول در آب: شوند ها به دو گروه تقسيم مي ويتامين. دارند

 قبل از ايننياز است كه  ) Bهاي  و ويتامين  C(هاي محلول در آب  ويتامين و دبدن شما  ذخيره شو ند دركه ميتوا) Kو 

وسيله گياهان يا ه ها مواد آلي هستند كه ب در حاليكه ويتامين. ددر آب حل شوكه بدن شما بتواند آنها را جذب كند 

آيند و به وسيله گياهان جذب  دست ميه دني عناصر معدني هستند كه از خاك و آب بشوند، مواد مع حيوانات ساخته مي

برخي . تقسيم مي شوند زياد مقدار و كم مقدار مواد معدني نيزبه دو گروه. شوند شوند يا به وسيله حيوانات خورده مي مي

مواد معدني ديگر مثل كروميوم، مس، يد، خي بر .مي باشند انسان بدناز اين مواد همانند كلسيم در مقادير باال مورد نياز 

  .هستيد دمننياز آنها كمي از روزانه شوند چون شما به مقادير ناميده مي مقدارآهن، سلنيوم و روي مواد معدني كم 

  ها و مواد معدني  نقش ويتامين

كمك  ها ها و اندام به سلولكنند و  حمايت ميبدن كنند، از رشد  ها و مواد معدني سيستم ايمني را تقويت مي ويتامين

هويج متشكل از . ماده غذايي مناسبي استايد هويج  براي مثال، شما احتماالً شنيده. دهندد وظايف خود را انجام كنن مي

 و بيماري هاي مشكالتايجاد مانع  شود و  تبديل مي Aبدن شما به ويتامين  در كه مي باشدموادي به نام كاروتنوئيد 

سبزيجات برگ سبز،  از طريقرا  Kشما ويتامين . كند ، به انعقاد خون كمك ميKامين ديگر، ويتامين ويت. چشم مي شود

هايي محكم، شما الزم است غذاهايي مثل شير، ماست و  براي داشتن استخوان. كنيد مي دريافتگل كلم و سويا 

  .سبزيجات برگ سبز بخوريد كه غني از كلسيم معدني هستند

است  عاملي حياتياين زمان  دردرست خوردن . شود مي بسيارييرات بدني ينوجواني خود دچار تغهاي  انسان طي سال

خوردن مواد غذايي متنوع بهترين راه . ها و مواد معدني براي رشد و سالم ماندن نياز دارد بدن به تنوعي از ويتامين زيرا
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و  ها ها، چربي ها، پروتئين دل درست كربوهيدراتها و مواد معدني مورد نياز روزانه همچنين تعا براي كسب ويتامين

كامل، محصوالت لبني كم چرب، گوشت  غالتتازه،  هايسبزيجات و ميوه  انندمواد غذايي كامل م. مي باشد ها كالري

 .فراهم سازي مواد مغذي مورد نياز براي سالم ماندن و رشد هستند ها به منظور و ماكيان ـ بهترين گزينه بي چربي، ماهي

. هاي غذا را چك كنيد و اقالمي را برداريد كه پر از ويتامين و مواد معدني هستند براي انتخاب غذاهاي سالم، برچسب

بهترين . مورد نياز شما را تأمين نمايدها و مواد معدني  الزم است با دقت يك رژيم غذايي را طراحي كنيد كه ويتامين

غالت توانيد روي و آهن را از  البته، شما مي. ماهي و ماكيان هستند ها، منابع براي مواد معدني روي و آهن گوشت

، كه براي توليد 12Bويتامين . هاي هسته دار و سبزيجات برگ سبز چون كلم پيچ بدست آوريد خشك، بذرها، ميوه

وانيد با ت اگر شما گوشت نمي خوريد، شما مي. شود هاي قرمز خون مهم است، در مواد غذايي گياهي يافت نمي سلول

گياه خواراني كه . را براي بدن خود فراهم كنيد 12Bويتامين  مواد غذايي لبني و حبوبات ، شير و ديگر  خوردن تخم مرغ،

  .مصرف نمايندهاي ويتامين را  خورند ممكن است نياز شود مكمل محصوالت حيواني از جمله محصوالت لبني را نمي

 

  كمبود آهن و كم خوني ناشي از آن

اگر براي ساختن گلبولهاي قرمز خون ، آهن به ميزان كافي  در دسترس .براي ساخت گلبولهاي قرمزبه كار مي رودآهن 

اگر كمبود . يابد  نباشد، ابتدا فرد از ذخاير بدن خود استفاده مي كند ، در صورت ادامه كمبود ذخاير آهن بده كاهش مي

  .آهن مي شودآهن ادامه پيدا كند ، فرد مبتال به كم خوني فقر 

در صورتي كه در اين دوران از مواد غذايي حاوي آهن . در دوران نوجواني به دليل رشد، بدن به آهن بيشتري نياز دارد 

  .به ميزان كافي استفاده نشود ، خطر ابتال به عوارض ناشي از كمبود آهن وجود دارد

  :برخي علل كمبود آهن در زير آمده است

 و از دست دادن خونعادت ماهيانه در دختران  •
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 كم اشتهايي در دوران بلوغ •

عدم رعايت بهداشت و آب آشاميدني ناسالم و عدم شستشو و ضد عفوني صحيح سبزيجات خام و در نتيجه  •

 .ابتال به بيماريهاي انگلي كه سبب ايجاد كم خوني مي شود

 .مصرف كم گوشت قرمز ، چراكه گوشت قرمز منبع خوب آهن باجذب باال است •

جوش شيرين موجب باقي ماندن اسيد  .شده باشد فاده نان هايي كه در تهيه آنها از جوش شيرين استمصر  •

 .فيتيك در نان مي شود كه سبب كاهش جذب اهن غذاي مصرفي مي شود

 . تانن موجود در چاي سبب كاهش جذب آهن غذا مي شود. مصرف چاي قبل يا بالفاصله پس از مصرف غذا •

  

  آهن عاليم  كم خوني فقر 

  :موارد زير مي تواند از عاليم كم خوني فقر آهن باشد

خواب احساس خستگي و ضعف ، سرگيجه ، رنگ پريدگي مخاط داخل پلك و لبها ، كم رنگ شده خطوط كف دست ،

رفتن و سوزن سوزن شدن كف دست و پاها ، خستگي زودرس در هنگام فعاليت ، بي حوصلگي ، كاهش قدرت تمركز 

  .ت تحصيلي و  در موارد شديد نيز تپش قلب و تنگي نفس و يادگيري و اف

  درمان كم خوني فقر آهن

در اين مورد با نظر پزشك . مصرف مواد غذايي حاوي آهن به تنهايي نمي تواند در درمان اين نوع كم خوني موثر باشد 

براي تكميل ذخاير آهن بدن  گاه بر اساس  نظر پزشك نكته مهم اينست كه . بايد از داروهاي حاوي آهن استفاده كرد

  .به طول انجامد به مدت چند ماه مصرف اين داروها بايد 

  پيشگيري از كمبود آهن
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آهن ياري عبارتست . يكي از بهترين روش هاي پيشگيري از كم خوني هاي ناشي از فقر آهن استفاده از آهن ياري است

 5يب پذير و در معرض خطر كم خوني فقر آهن مانند زنان باردار ، كودكان زير از توزيع قرص آهن بين گروه هاي آس

  .سال ، كودكان سن مدرسه و دختران نوجوان 

سال مصرف يك عدد  19تا  15سال و پسران  19تا  14در كشور ما در دختران  بر اساس توصيه وزارت بهداشت  

الي در هر سال مي تواند از ابتالي اين گروه سني به كم خوني ماه متو 4قرص فروسولفات ، يك بار در هفته ، به مدت 

  .فقر آهن پيشگيري نمايد

  

  موضوعات عمومي

ذايي اگر رژيم غ. مصرف كنند هاي معدني يا ويتامين  ايد مكملكه آيا ب بسياري از نوجوانان مطرح است اين سؤال براي

هاي  كامل، ميوه تازه و سبزيجات، محصوالت لبني، ميوه غالت، از جمله محصوالت شما شامل مواد غذايي متنوعي

اما . آوريد دست ميه ها و مواد معدني مورد نياز خود را ب ، پس شما احتماالً ويتاميناست  دار، تخم مرغ، گوشت هسته

زم است در اين موارد ال )سبزيجات يا محصوالت لبنيمانند ( را كنار مي گذاريدهاي غذايي  وعدهراحتي ه باگر شما 

كمك در تدوين برنامه غذايي متعادل و مناسب اين متخصصان به شما . يا متخصص تغذيه مشورت كنيد پزشكبا

كنند كه اگر  ميبرخي از افراد گمان . پزشك مشورت كنيدهاي مواد معدني يا ويتامين با  قبل از خوردن مكمل. كنند مي

ها و مواد  رد ويتامينااين در مو. د بودنتر خواه ، سالمف كنندمصرخوب است، پس هرچه بيشتر از آن  آن هاچيزي براي 

درصد حد مجاز رژيم غذايي  100بايد مواظب باشيد بيش از   كنيد، ها استفاده مي اگر شما از مكمل. كند معدني صدق نمي

)RDA (ك رژيم غذايي استفاده از ي يك نوجوان سالم در صورت .براي يك ويتامين خاص يا ماده معدني دريافت نكنيد

ت كه مواد غذايي ها ومواد معدني مورد نياز اين اس بهترين راه براي كسب ويتامين. ها ندارد مصرف مكمل نياز بهمتعادل 
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مواد معدني و ويتامين  بهتري داريد و خطر جذب بيش از حدشما در اين حالت احساس ،  بخوريد  سالم و متنوعي 

  .وجود ندارد
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  : مهشتفصل 

 كلسيم

  

  

  

  :مي خوانيد فصلآنچه در اين 

  كلسيم 

  نياز به كلسيم و منابع تأمين آن 

 توزيع كلسيم در رژيم غذايي 

  عدم تحمل الكتوز 

   مالحظات ديگر مربوط به شكل گيري استخوان 
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  كلسيم 

نوجوانان به كلسيم كافي نياز دارند تا  به همين دليل نوجواني داراي رشد سريعي هستنددر دوران ها  استخوان

شده توصيه ميزان كلسيم  بسياري از افرادالبته . در زندگي مبارزه كنند  استخوان كيهاي قوي داشته باشند و با پو استخوان

ميزان هاي ممكن است  مصرف مي كنند يا قهوه  نوشابه، افراد سيگاري و آنهايي كه هبه عالو. كنند روزانه را دريافت نمي

كلسيم استخوان در بزرگسالي كاهش . دشو واد مانع جذب و مصرف كلسيم مياين م زيرادريافت كنند  كمتري از كلسيم 

كه رژيم غذايي دختراني ويژه ه ب ، دهند از دست ميخود را  تراكم استخوان با باال رفتن سن ،  يابد و افراد به تدريج  مي

  بيشتر در خطر ابتال به بيماري پوكي استخواندر بزرگسالي  است ،ها  استخوان ساخت مواد مغذي الزم برايفاقد  آنها 

كلسيم همچنين نقش مهمي در انقباض . دهد هاي ضعيف را افزايش مي خطر شكستگي استخوان مي تواند هستند، كه

دريافت نكنند، بدن آنها كلسيم را اگر افراد از رژيم غذايي خود به اندازه كافي كلسيم در اين صورت . كند ماهيچه ايفا مي

اگر . دگردتواند باعث ضعيف شدن استخوان  ميامر گيرد تا عملكرد نرمال سلول را ممكن كند، اين  ها مي از استخوان

 در نوجواني آن را ادامه دهيدو  مناسب داشته باشيدشما به اندازه كافي در كودكي كلسيم دريافت كرده و فعاليت بدني 

  .شويد ها وارد دوره بزرگسالي خود مي ترين استخوان شما با قوي

  

  نياز به كلسيم و منابع تأمين آن

از جمله منابع مهم دريافت اين كلسيم مي توان به . ميلي گرم كلسيم نياز دارند 1300دختران و پسران نوجوان هر روز به 

  :موارد زير اشاره نمود

  .خوب كلسيم هستندشير كم چرب، ماست و پنير منابع : محصوالت لبني

  .كلم و شلغم دريافت نماييدمانند تيره سبز  داراي برگسبزيجات از كلسيم را مي توانيد شما همچنين : سبزيجات

  .توانيد مقادير كمي كلسيم از لوبياي پخته، لبوياي سفيد و غيره دريافت كنيد شما مي: ـ لوبيا
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  عدم تحمل الكتوز

  شير غير از شيرمادر ضروري  انواع  همه  هضم  الكتاز براي .ايجاد مي شود الكتاز  زيمكمبود يا نبود آناين اختالل به سبب 

متولد   اختالل  با اين  شيرخوران  برخي  اگرچه. گردد مي  بروز اسهال  ، باعث كرده  جذب  ، قندشير آب آنزيم  اين  بدون.  است

بعد الكتوز را ندارند ، ممكن است تحمل نوجواناني كه  .كند بروز مي  الكتوز معموالً در بزرگسالي  تحمل  شوند، عدم مي

خوشبختانه، محصوالت لبني كم الكتوز و . نددگرشكم اسهال و درد  دچار از نوشيدن شير يا خوردن محصوالت لبني

  .شوند سفت الكتوز كمتري دارند و كمتر منجر به مشكالت الكتوز مي هايپنير ، قرار داردبدون الكتوز در دسترس 

  

  شكل گيري استخوان مالحظات ديگر مربوط به

. براي جذب كلسيم الزم است بنابراين مهم است به اندازه كافي از اين ماده مغذي كسب كنيم Dويتامين  

 شده و ديگر محصوالت غنينيز در محصوالت لبني و تماس پوست بدن با نور خورشيد طريق از  Dويتامين 

  . شود ماهي و زرده تخم مرغ يافت ميمانند 

توانند به رشد  ورزشهايي چون طناب بازي و پياده روي مي. سالمت استخوان بسيار مهم استورزش براي  

دهد كه براي نوجوانان،  در حقيقت، شواهد علمي فعلي نشان مي. هاي قوي و حفظ آنها كمك كند استخوان

  .ورزش ممكن است بيش از جذب كلسيم به سالمت بهتر استخوان منجر شود

اين  در برخي موارددست آوريم، ه مورد نياز را از طريق يك رژيم غذايي پركلسيم ب هرچند بهتر است كلسيم 

  . ممكن به نظر نمي رسد در اين مواقع بهتر است با پزشك مشورت كنيد
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  : منهفصل 

 كلسترول

  

  :مي خوانيد فصلآنچه در اين 

  كلسترول  

  چرا مردم در مورد كلسترول باال نگران هستند؟ 

  كدامند؟ LDLعوامل افزايش سطح كلسترول  

  كاهش كلسترول 
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  كلسترول

ساخت  كلسترول براي  ،موجود است مواد غذايي خاص است وهمچنين در برخي  كلسترول، يك ماده حاصله از كبد

در  .مورد نياز است )هضم چربي مؤثر در فرآيند(نمك صفرا توليد و  ها، ديوارهاي سلولي ورمونو بعضي ه Dويتامين 

اين ميزان كليه نيازمندي شما را به كلسترول  كند حقيقت، كبد شما حدود هزار ميلي گرم كلسترول در روز توليد مي

مواد غذايي و غير ممكن به نظر مي رسد زيرا بسياري از كلسترول سخت مصرف اجتناب كامل از . برآورده مي سازد

عوامل . گرددبيماري قلب  انندتواند منجر به مشكالت جدي م كلسترول بسيار زياد در بدن مي. كلسترول استمحتوي 

هايي هستند كه در سرتاسر بدن يافت  ليپيدها چربي. دايش ميزان كلسترول نقش داشته باشدر افزد توان بسياري مي

بدان معني  اين. شود ، در مواد غذايي حاصله از منابع حيواني يافت ميهاليپيدبه عنوان يكي از انواع  كلسترول. شوند مي

از كلسترول هستند ـ و  سرشارتخم مرغ، گوشت، و محصوالت لبني پرچرب از جمله شير، پنير و بستني  است كه

كبد حدود هزار ميلي گرم كلسترول در روز توليد . مي باشند كلسترول فاقد هر گونهو حبوبات  ها سبزيجات، ميوه

چون كلسترول . كنيد لسترول موجود در مواد غذايي را مصرف ميگرم ك ميلي 250تا  150و احتماالً شما حدود  كند مي

همانند ماشين هاي حمل ها  اين پروتئين. هاي خاصي تركيب شود تواند در جريان خون جاري باشد، بايد با پروتئين نمي

افتد،  اق ميوقتي اين اتف. كنند هاي متفاوت بدن منتقل مي و آن را به بخش حملكنند، آنها كلسترول را  عمل مي بار

هاي غلظت  دو نوع ليپوپروتئين مهم عبارتند از ليپوپروتئين. دهند كلسترول و پروتئين با هم يك ليپوپروتئين را تشكيل مي

 HDLرا كلسترول بد و  LDLايد مردم كلسترول  ، شما احتماالً شنيده)LDL(هاي غلظت پايين  و ليپوپروتئين) HDL(باال 

و اين  است LDLكلسترول ، ها  اكثر كلسترول. علت آن تأثيرات متفاوت آنها بر بدن است نامند و را كلسترول خوب مي

. جاري شود مناسبدهد خون در بدن به شيوه  كند و اجازه نمي را مسدود مي يخون نوعي كلسترول است كه رگ هاي 

  و سپس اين كلسترولگرداند دارد و آن را به كبد برمي از مجاري خون كلسترول را برمي HDLاز طرف ديگر، كلسترول 

  .شود به بيرون بدن فرستاده مي
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  چرا مردم در مورد كلسترول باال نگران هستند؟

د، باال باش LDLوقتي سطوح كلسترول . تواند براي سالمت شما خطرناك باشد مي امر اين  وقتي كلسترول شما باال باشد،

طي زمان اين پالك باعث . دهد كند و يك ماده سخت به نام پالك تشكيل مي رسوب مي رگ هاهاي  كلسترول بر ديواره

يابد و وضعيتي به نام تصلب شرايين يا سفت  در اين حالت جريان خون كاهش ميتر شوند كه  ها باريك سرخرگشود  مي

كنند ، تاثير مي  هاي قلب را تأمين مي اهيچهكه م يخون هاي رگوقتي تصلب شرايين بر . آيد ميوجود ه ها برگ شدن 

 وقتي تصلب شرايين بر رگهاي . معرض  خطر حمله قلبي قرار گيرد در  شخص گذارد، اين وضعيت سبب مي شود كه

تصلب . دهد قرار مي سكته مغزيخطر   معرض گذارد، اين وضعيت  فرد را در كند تأثير مي كه مغز را تأمين مي يخون

ها به همين علت مهم  ها و روده حياتي را مسدود كند، از جمله كليههاي شرايين ممكن است جريان خون به ديگر اندام 

مهم در سالمت بدن خود مشكالت  از بروز توانيد مانع به سطوح كلسترول از نوجواني توجه شود شما ميكه اگر است 

  .شويد در آينده

  

  كدامند؟ LDLالي كلسترول عوامل سطوح با

  :شوند عبارتند از بعضي عوامل كه منجر به كلسترول باال مي

  .اضافه وزن با سطوح كلسترول باال رابطه دارد: اضافه وزن 

ابتال به اين اگر مشكالت كلسترول يا بيماري قلبي در خانواده شما موروثي است، شما در خطر باالتر : وراثت 

  . اختالالت قرار داريد

باعث افزايش  اجتناب كنيد اين مواد غذايياز غذاهايي كه كلسترول باال و چربي اشباع شده دارند، : ژيم غذايير 

  .شوند سطوح كلسترول و خطر ابتال به بيماري قلبي مي

  .يابد خطر كلسترول باال با باال رفتن سن افزايش مي: سن 
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  .دهد بيماري قلبي را كاهش مي شانس ابتال به دهد و را افزايش مي HDLفعاليت بدني سطوح  

  كاهش كلسترول 

هرچند اكثر . دارو مصرف كنند سطوح باالي كلسترول الزم است به منظور كاهش كلسترول مبتال به برخي از افراد

ها  پالكزيرا . آنان مورد بررسي قرار گيرد نوجوانان الزم نيست براي كاهش كلسترول دارو بخورند، مهم است كلسترول

 پزشك مشورتبراي فهميدن اين موضوع كه كلسترول بااليي داريد، با . شوند توانند طي سالهاي نوجواني تشكيل مي

كند  پيشنهاد ميسازمان قلب امريكا . بررسي نمايدتواند سطوح كلسترول شما را  آزمايش خون مي انجام با پزشك. كنيد

درصد كل كالريهاي شما يا  30شامل چربي بايد  اشد،  مصرفگرم ب ميلي 300متر از ايد روزانه ككه جذب كلسترول ب

هاي ترانس بايد  هاي روزانه يا كمتر باشد، و چربي  چربي اشباع شده بايد ده درصد كل كالري  كمتر از اين مقدار باشد،

  .هاي مصرفي شما باشد كمتر از يك درصد كالري

 )دوچرخه سواري، راه رفتن و شنا (منظم  هوازيورزش . يدگذشته از اين، وزن سالم را حفظ كنيد و حركت داشته باش

براي افراد . شما كاهش پيدا كندوزن اضافه  كند  آورد و كمك مي كند، كلسترول را پايين مي قلب شما را قوي مي

  .تواند به كاهش خطر بيماري قلبي كمك كند مي سيگار ترك كردن  سيگاري ،

  بهداشتي نكات

  :توصيه مي گردد ذكر شده است كه رعايت آن ها ادامه نكاتي در 

استفاده  )ها، سبزيجات، حبوبات كامل، ماهي و لوبيا ميوه( از يك رژيم غذايي محتوي مواد غذايي كم كلسترول 

  كنيد 

از روغن . هاي اشباع نشده تعويض كنيد هاي اشباع شده و چربي ترانس را با چربي چربي در رژيم غذايي خود ، 

هاي  از محصوالت محتوي روغن. يا مارگارين عاري از چربي ترانس به جاي كره استفاده كنيد مايع گياهي

  .گياهي هيدروژني اجتناب كنيد
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مطمئن شويد قبل از . و ماكيان بدون پوست استفاده كنيد چربي هاي بي خوريد، از گوشت اگر شما گوشت مي 

  .شود  ي جدا ميچرب، پختن 

  .آب پز كنيد بپزيد، بخارپز يا ، بجوشانيد،به جاي سرخ كردن 

 ن چربي استفاده كنيدبه جاي شير كامل، از شير كم چرب يا بدو 

  . پنير ربي را انتخاب كنيد از جمله ماست ومحصوالت لبني كم چرب يا بدون چ 

  .از مارگارين فاقد چربي ترانس استفاده كنيد 

  .هاي هسته دار استفاده كنيد ميوه و از منابع متفاوت پروتئين از جمله ماهي، حبوبات، نخود 

  .پوشي كنيد چشم، شوند  هاي ترانس تهيه مي هاي هيدروژني يا چربي از كاالهاي پخته تجاري كه اغلب با روغن 

كم چرب و كم كلسترول هستيد؟ از ميوه ، سبزيجات خام و مايعات كم چرب،  ميان وعده هايبه دنبال  

  .يا ماست كم چرب استفاده كنيدو داده بي نمك غالت كامل، ذرت بهاي كم چرب و  كلوچه
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  : فصل دهم

  اختالالت تغذيه
  

  :مي خوانيد فصلآنچه در اين 

  بي اشتهايي 

  بيماري جوع 

  اختالل بي اشتهايي  

  اشتهايي و بيماري جوع عاليم بي 

  كدامند؟ غذا خوردنداليل اختالالت  

  غذا خوردناختالالت ها و  ورزش 

  خوردنغذا اختالالت تأثيرات  

  غذا خوردناختالالت درمان  
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اين نوجوانان،  بيشتردر . شوند، رفتارها و گرايشات غيرعادي مي غذا خوردناختالالت هر سال، هزاران نوجوان مبتال به  

اين مشكل در ميان دختران رواج بيشتري دارد، اما پسران . سالگي آغاز مي شود 13تا  11از سنين  غذا خوردناختالالت 

  . اشتهايي و بيماري جوع عبارتند از بي غذا خوردناختالالت مربوط به ترين  معمول . نيز ممكن است دچار آن شوند

   (Anorexia Nervosa)    عصبي اشتهايي بي

در . دارند نامناسبتصويري  خود ترسند و نسبت به وزن و شكل بدن از اضافه وزن مي عصبي اشتهايي افراد مبتال به بي

اشتهايي با رژيم گرفتن يا ورزش زياد  نوجوانان مبتال به بي بسياري از. توانند يك وزن نرمال را حفظ كنند نتيجه، آنها نمي

  . كنند جذب غذاي خود را محدود مي

  

  ( Bulimia)بيماري جوع 

هايي  كند به شيوهمي فرد مبتال به جوع ممكن است زياد بخورد و سپس سعي . اشتهايي است بيماري جوع مشابه كم

از نظر جسمي و روحي طي زمان، اين مراحل . استفراغ يا ورزش زياد از اضافه وزن جلوگيري كند مانندافراطي 

در  دوبارحداقل  شخص مبتال به جوع. ندشومبتال  به رفتارهاي اجباريممكن است همچنين  اين افراد .هستندخطرناك 

افراد مبتال به جوع مقدار زيادي غذا در يك بار و . دنكن استفاده مي و يا استفراغ آور مسهلمواد از هفته طي دو ماه 

آنها احساس . نجمد باشدخورند كه پخته نشده است يا ممكن است م گاهي آنها غذايي مي. خورند مي لوتمعموالً در خ

اكثر  .اين خوردن را متوقف كنندزماني كه بسيار مي خورند مي توانند توانند خوردن را متوقف كنند و تنها  نميكنند   مي

نيز استفاده  با زمان هاي بسيار زيادها يا ورزش  زنند، البته ممكن است از مسهل افراد مبتال به جوع دست به استفراغ مي

جوع و كم اشتهايي بسيار مشابه هستند، افراد مبتال به كم اشتهايي معموالً الغر و كم وزن هستند البته افراد  هرچند. كنند

  .مبتال به جوع ممكن است وزن نرمال داشته يا اضافه وزن داشته باشند
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  و جوع عصبي  كم اشتهايي بيماري عاليم 

البته اصرار . دانيا به شكل دلخواه برس خود را كاهش دهد و زنكند و اشتهايي سعي مي بيگاهي يك فرد مبتال به جوع يا 

نوجوانان مبتال به كم . مي باشندبه كم خوردن يا ورزش اضافه و خوردن مسهل اعتيادآور هستند و به سختي قابل ترك 

اين افراد در سطوح طبيعي قرار  وزنممكن است و در حالي كه ترسند  يا جوع اغلب از چاق شدن مي عصبي  اشتهايي

آن وزن  ممكن است غذا را قبل از خوردن عصبي  افراد مبتال به كم اشتهايي. خود را چاق تصور مي كنند گرفته باشد

كمك ديگران كه  افراديدانند يا  را طبيعي مي عصبي افرادي كه كم اشتهايي. محاسبه كنند اكنند يا كالري هر ماده غذايي ر

  . رو هستنده جدي روب يبا مشكلزمينه نمي پذيرند را در اين 

  

  :ممكن است عصبي فرد مبتال به كم اشتهايي

  .شكننده باشد و بسيار الغر 

  .تحمل كندمواد غذايي و كنترل وزن كنترل ، اليي را در خصوص تغذيهافشار ب 

  .مكرر خود را وزن كند 

  .كند بندي مي غذا را به دقت شمارش يا قسمت 

  . كند اجتناب ميخورد، از غذاهايي مثل لبنيات، گوشت، گندم و غيره  غذاهاي خاصي را مي 

  .دكن زياد ورزش مي 

  .دكن احساس چاقي مي 

  .شود مي پذيراييغذا با هايي كه  هاي غذايي و جشن ويژه وعدهه گيرد، ب هاي اجتماعي كناره مي از فعاليت 

  .كند حال است و احساس سرما مي افسرده و بي 

  :فرد مبتال به جوع ممكن است
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  .كردن بترسداز وزن اضافه  •

  .ناراحت باشدخود در مورد اندازه بدن، شكل و وزن  •

  .تنها از مواد غذايي كم چرب مصرف نمايد •

  به صورت منظم از مواد مسهل و يا استفراغ آور استفاده نمايد •

 .ها سپري كند بيشتر زمان خود را به كار بيرون يا مصرف كالري •

  .اجتناب كند شود هايي كه با غذا پذيرايي مي جشن اي اجتماعي به ويژه ه از فعاليت  •

  

  كدامند؟ تغذيهداليل اختالالت 

 17 تا 13 در سنين  تغذيهافراد مبتال به اختالل  بسياري از. تاكنون علت مشخصي براي اختالالت تغذيه ذكر نشده است

  . وجود داردن ساالفشارهاي تحصيلي و درجه باالتري از فشار هم ، هيجانيرات بدني و ياين زمان تغي در .سال هستند

بلوغ دوران  طيدر كه بدن معروف با اين حقيقت اهت ظاهري به بازيگران و مدل هاي شب ايجادبراي هنگامي كه فشار 

خود ظاهر بت به نوجوانان نس از بعضيچرا كنيد، فهميدن اين موضوع سخت نيست كه  تركيب ميكند  ر ميييرشد و تغ

توانند افسرده يا مضطرب هم  خوردن ميغذا افراد مبتال به اختالالت  بسياري از. كنند منفي پيدا مياحساس و نگرشي 

وجود همچنين مداركي . باشند )OCD( وسواس اجبارياختالل  مانندمشكالت سالمت روان ديگري داراي يا   باشند

  . دباش ژنتيكيخوردن ممكن است غذا اختالالت نشان مي دهد كه دارد 

  خوردنغذا ها و اختالالت  ورزش

بلوغ آسيب پذير  در دورانخوردن غذا در برابر اختالالت  مي باشند كه به صورت ويژهاز جمله گروه هايي ورزشكاران 

ممكن است مربيان، اعضا خانواده و ديگران . آنها ممكن است بخواهند مانع رشد قد و وزن خود بشوند زيراهستند، 

  . اسكي تشويق كنند تا در حد امكان الغر بمانند  و يا ژيمناستيك انندهاي خاص م ورزش براي انجامنوجوانان را 
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  اثرات اختالالت خوردن

آنها اغلب با مشكالت ديگر مثل . دمحسوب مي شوپزشكي  از جمله موارد و بيماري هاي مهم خوردن غذا اختالالت 

مشكالت  افزايشتوانند به  اختالالت خوردن مي. شوند استرس، اضطراب، افسردگي و مصرف مواد مخدر همراه مي

درصد كمتر از وزن  15افرادي كه وزن بدن آنها . گرددمنجر  كليوي نارسايييا   يقلب مشكالت انندسالمت بدني م

در موارد جدي، اختالالت . هاي بدن ندارند افي براي سالم نگه داشتن اندام و ديگر بخشميانگين بنابر قد است چربي ك

  . تواند به سوء تغذيه جدي و حتي مرگ منجر شود خوردن ميغذا 

 هاي مختلف بر بدن تأثير بگذارد تواند به شيوه شود و عدم تغذيه مي گرسنگي مي رحله، بدن وارد معصبي با كم اشتهايي

  :از جمله مهمترين اين عوارض مي توان به موارد زير اشاره نمود

  افت فشار خون، ضربان و سرعت تنفس 

  ريزش مو و شكستن ناخن 

  عادت ماهيانه در دخترانفقدان  

  ناتواني در تمركز و گيجي 

  خوني كم 

  تورم مفاصل  

  هاي شكننده استخوان 

مختلفي گردد كه از آن جمله مي توان به موراد باعث مشكالت  تواند استفراغ دايم و نبود مواد مغذي مي به همراه جوع

  :زير اشاره نمود

  معده مداومدرد  

  ها آسيب به معده و كليه 
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  پوسيدگي دندان به خاطر اسيد معده 

  ).شود كه به مشكالت قلب و حتي مرگ منجر مي(فقدان پتاسيم معدني  

  درمان اختالالت خوردن

توانند خوب بشنوند و به تدريج  اختالالت مياين افراد مبتال به . خوردن قابل درمان هستند غذا خوشبختانه، اختالالت

. وان افراد را درگير مي نمايندخوردن جسم و رغذااختالالت . ياد بگيرند خوب بخورند و شبيه خانواده و دوستان بشوند

درمان يا . مي شوندفرد درگير  بهبودان و و متخصصان تغذيه اغلب در درم راين پزشكان، متخصصان سالمت روانبناب

عوامل مهم درمان موارد، درمان خانوادگي يكي از  بسياري ازـ در در بهبود مبتاليان ايفا مي كند مشاوره نقش مهمي 

  .محسوب مي گردد

آنها بستگي  به فرد و خانوادهاي درماني هراه. مي باشدخوردن بين نوجوانان رايج غذابه خاطر داشته باشيد اختالالت  

كنار . مي باشدشامل صحبت با درمانگران و كار با متخصصان تغذيه و ديگر متخصصان  ي كليها درمان اگرچه د، دار

زمان نياز به صرف ياد نگرفتن بعضي رفتارها و ياد گرفتن دوباره ديگر رفتارها . آمدن با وزن سالم خود يك فرايند است

  .صبور باشيدزيادي دارد بنابر اين 

  

  

 


