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 )دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان(

 معاونت غذا و دارو 

 هيات علمي گروه تغذیه دانشگاه و متخصص تغذیه عضو  –صادق جعفرنژاد دكتر  نام تهيه كننده مطلب: 03155473025 واحد: شماره تماس

 : معرفی گروه های غذایی

 :گروه اصلی غذایی تقسیم می شوند که عبارتند از 5مواد غذایی به 

 میوه ها -1

 سبزی ها -2

 تالنان و غ -3

 گوشت، حبوبات، تخم مرغ، و مغزی ها  -4

 شیر و فراورده های آن -5

 .: چربی ها و شیرینی ها گروه متفرقه محسوب می شوند که باید با احتیاط مصرف شوند نکته

کنترل وزن چاقی غالبا به شرایطی از تجمع غیر طبیعی بافت چربی گفته می شود که این چربی اضافی در بیشتر اوقاات یاخ رطار  ادی چاقی و 

برای سالمتی محسوب میگردد. داشتن عادات روب غذایی از  مله آرام غذا روردن و روب  ویدن غذا از عواملی است که در پیشاگیری از چااقی 

 .موثر است

 

  : علل چاقی عبارتند ازبرخی از 

  فشارهای درونی، استرسها و افسردگیها 

 ارتالل تغذیهای مانند دریافت زیاد انرژی و کمی فعالیت 

  مصرف بعضی داروها مثل داروهای ضد بارداری، ضدافسردگی و ضداضطراب و کورتونها 

  درصد علت چاقیها را شامل میشود 33عوامل ژنتیکی که. 

  عوامل دریل در چاقی 

  ز عدم تغذیه مناسب : نخوردن صبحانه ارتباط نزدیکی با چاقی دارد، افرادی که به روردن صبحانه عادت ندارند در مقایساه باا کساانی کاه هار رو

 .صبحانه می رورند حدود چهار برابر بیشتر احتمال چاق شدن دارند

   ی رود هستنددرصد مردم  هان فاقد تحرک کافی برای حفظ سالمت 63تحرک ناکافی : بیش از. 

   ارث و ژنتیخ : داشتن ارث چاقی بیان کننده این مطلب است که بدن آن شخص آمادگی چاق شدن را دارد. اما به این معنا نیست کاه آن شاخص

  .محکوم به چاق شدن است

  کااهش تحارک احتماال باروز چااقی سن افراد : چاقی در هر سنی دیده می شود اما هر چه سن باالتر میرود به دلیل کاهش سورت و ساز بدن و

 .بیشتر است

  نسیت افراد : چاقی در زنان شایع تر از مردان است . 

  ارتااللت هورمونی : ارتااللت و بیماریهای هورمونی نیز میتوانند باعث چاقی شوند که مهمترین آنها کم کاری تیروئید است.  

  رد. به طور کلی استرس و اضطراب و داشتن روحیه عصبی می تواند به افازایش وزن عصبی : در راس همه این ها اضطراب قرار دا -مشکالت روحی

 .منجر شود

  دارو ها : تغذیه نامناسب و تحرک ناکافی مهمترین دالیل چاقی هستند. 
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 )دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان(

 معاونت غذا و دارو 

 هيات علمي گروه تغذیه دانشگاه و متخصص تغذیه عضو  –صادق جعفرنژاد دكتر  نام تهيه كننده مطلب: 03155473025 واحد: شماره تماس

 : برخی از عوارض چاقی عبارتند از

  سکته مغزی 

   دیابت 

  سرطان 

   سایش مفاصل 

  پر فشار رونی 

  بیماری کیسه صفرا و  قلبی عروقی ،بیماریهای کبدی 

نکته : بهترین شیوه و تنها راه درمان موثر، بدون عارضه و دائمی چاقی ترک عادت های غذایی چاق کننده و پیاروی از یاخ رژیام غاذایی صاحی  

 وه همراهی ورزش و فعالیت  سمانی مناسب سرعت کاهش وزن را بیشتر می کند. الاست. به ع

 د:ردن یا کنترل وزن بایس برای کم کپ

 فعالیت بدنی رود را بیشتر کنید تا انرژی بیشتری مصرف شود .1

  .با یخ برنامه غذایی درست مقدار انرژی دریافتی را کم و متناسب کنید تا اضافی آن به شکل چربی ذریره نشود .2

 

  : توصیه های رفتاری و غذایی برای کنترل وزنپنج 

 در حین تلفن زدن قدم بزنید 

  بزنید (عمیق)سعی کنید لبخند. 

  فقط در حالت نشسته و در یخ مکان راص غذا بخورید.  

  برای غذا روردن زمان مناسبی را درنظر بگیرید. کوشش کنید حدالمقدور در فواصل زمانی مرتب و کامال دقیق غذا را مصرف کنید.  

   دهیدکنترل وزن و مبارزه با چاقی را در دستور کار روزانه رود قرار. 

 قبل از ررید هرگونه ماده غذایی برچسب روی پاکت یا قوطی را بخوانید و به میزان نمخ مو ود در در آن تو ه نمائید.  

  هیچ یخ از وعده های غذایی اصلی مخصوصا وعده صبحانه را حذف نکنید.  

  ه مقدار و کیفیت غذای رود تو ه کمتاری داشاته غذا روردن را همزمان با کارهای دیگر انجام ندهید زیرا این کار باعث می شود که ب

 .باشید

  ظرف غذای رود را کوچخ نمائید.  

  از قاشق کوچکتر استفاده کنید.  

  آهسته غذا بخورید سعی کنید غذا را با ولع زیاد نخورید.  

  نوشابه را از رژیم غذایی حذف کنید.  

  حیف و میل رودداری کنیداز روردن باقیمانده غذایی فرزندتان به بهانه  لوگیری از.  

  قبل از روردن نهار یخ کاسه نسبتا بزرگ ساالد بخورید.  

   بدون احساس تشنگی(لیتر آب بنوشید  5تا  3در طول روز بین.(  

  بین وعده های غذایی میوه بخورید. 

  روردن تنقالت را به حداقل برسانید. 

  فست فودها را تا حد امکان حذف نمائید. 
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