
  راهكارهاي پيشگيري از اضافه وزن و چاقي 

  وضعيت چاقي در دنيا:

  در  نفر  ميليارد  يك  كه شود  مي زده  كنند و  تخمين  مي  زندگي  چاقي  با نفر  ميليون ٨٠٠ جهان، سراسر  در

  زندگي چاقي با  مرد، ٧ هر  از نفر  ١ و  زن  ٥ هر  از نفر ١ جمله از  ، كنند. زندگي  چاقي  با  ٢٠٣٠ سال تا جهان

  .كرد  خواهند 

به انباشته شدن غير عادي چربي در بدن چاقي مي گويند زماني كه كالري دريافتي بيشتر   چاقي چيست ؟ 

از كالري مصرفي باشد ، به چربي تبديل شده ودر بدن ذخيره مي شود. بنابراين چــاقي شكلي از سوء تغذيه  
 ه نشــان دهنده تغـذيه نامناسب مي باشد ي نيست بلكـالمت نــاشي از پرخـــوري است كه نه تنها نشانه س 

به اضافه وزن و چاقي هستند. اضافه وزن و چاقي در كودكان   ال حدود نيمي از افراد بزرگسال كشور مبت .
   .ونوجوانان نيز روند رو به افزايشي را طي مي كند 

خاص خود را  هر فرد با توجه به سن ، جنس وقدي كه دارد وزن ايده ال  معيار تشخيص چاقي چيست ؟ 
  ال به دارا مي باشد اگر وزن فرد مناسب سن وقدش نباشد ودر واقع بيشتر از استانداردها باشد اين فرد مبت

اضافه وزن يا چاقي است. با محاسبه نمايه توده بدني ومقايسه آن با مقادير استاندارد مي توان به اضافه وزن  
ر خطرات چاقي دارد چاقي مركزي در مقايسه با چاقي  وچاقي پي برد . توزيع چربي بدن نقش بسيار مهمي د

محيطي به مراتب خطرناك تر است به همين دليل شاخص دور كمر شاخص بسيار مهمي براي مشخص كردن  
  چاقي   كه   است  داده   نشان  اخير   مطالعات  .خطرات بيماري هاي قلبي عروقي، پر فشاري خون و ديابت مي باشد 

  و  عروقي  قلبي هاي بيماري با بيشتري  ارتباط  شود، مي تعريف BMI با سادگي به كه چاقي  جاي به شكمي
  . دارد  متابوليك

  )  ٢)  : وزن (كيلوگرم )/ قد (متر  BMIنمايه توده بدني ( 

  (BMI)جدول طبقه بندي افراد بزرگسال بر اساس نمايه توده بدن

   BMI اندازه  وضعيت وزن بدن 
  18.5>  زير وزن طبيعي ( الغر )  

  ١٨.٥-٢٤.٩  وزن طبيعي  
  ٢٥-٢٩.٩  اضافه وزن  

  ٣٤-٣٤.٩  ١چاقي  خفيف درجه 
  ٣٥-٣٩.٩    ٢چاقي متوسط  درجه  

  ≤ ٤٠    ٣چاقي شديد  درجه  
  



  چه عواملي سبب ايجاد چاقي مي شوند ؟ 

  : .است شده  مصرف كالري   و  دريافتي  كالري بين  تعادل عدم وزن  اضافه و  چاقي اصلي علت

 هستند   قند  و  چربي  از  سرشار كه پرانرژي غذاهاي مصرف افزايش .  

 نقل   و  حمل  هاي  شيوه  تغيير  كار،  اشكال  از  بسياري  ماهيت  دليل   بهكم تحركي و بي تحركي    افزايش  

  .شهرنشيني افزايش  و

 با مرتبط  اجتماعي و محيطي تغييرات نتيجه اغلب بدني فعاليت و غذايي رژيم الگوهاي  در تغييرات  

  ريزي برنامه   ونقل،حمل   كشاورزي،   بهداشت،  مانند   هاييبخش   در   حمايتي  هايسياست  فقدان   و   توسعه 

  .است آموزش  و  بازاريابي توزيع، غذايي، مواد  پردازش  زيست، محيط  شهري،

  عوارض چاقي چيست ؟  

 بيماري قند وانواع سرطان  ،  به بيماري هاي قلبي عروقي ، سكته ها  ال شانس بيشتر براي ابت

 ) سرطان هاي كولون ركتوم ، پروستات در مردان وسينه و تخمدان در زنان(

   ديابت 

   افزايش چربي خون 

   رسوب چربي در ديواره سرخرگ ها، گرفتگي رگ ها و در نهايت سكته 

 آرتروز ويژه   به( عضالني  اسكلتي اختالالت ( 

   و سنگ هاي صفراوي   بيماري هاي كبد (كبد چرب ( 

 ن افزايش فشارخو 

  اما. است همراه  بزرگسالي  در  ناتواني  و  زودرس  مرگ  چاقي،  براي  بيشتري  شانس  با كودكي  دوران  چاقي

  باال،  خون فشار شكستگي،  خطر افزايش تنفسي، مشكالت چاق كودكان  آينده، خطرات افزايش بر  عالوه

 .كنند  مي  تجربه  را رواني  اثرات  و  انسولين به مقاومت  عروقي، قلبي  هاي  بيماري اوليه  نشانگرهاي

  :  توصيه ها وراهنمايي هاي مفيد براي پيشگيري از اضافه وزن وچاقي

  خواري   ، زيرا ناچار منجر به ريزه  .ها به خصوص وعده صبحانه نبايد حذف شود وعدههيچ يك از
 .خواهيد شد 

  براي ميان وعده ها از ميوه ها و سبزيهاي تازه استفاده كنيد . 

 هاي مختلف در نظر گرفته شود ساعت ثابتي براي صرف غذا در وعده. 



   هاي غذا اندكي تامل  خوردن اجتناب شود و بين لقمهغذا را بايد به آرامي مصرف كرد. از تند غذا
 .شود

 مصرف شود )  مثل سبزي خوردن( و انواع سبزيها  الدبل يا همراه با غذا ساق. 

 خودداري شود و يا در صورت تمايل به مصرف سس    الدبهتر است ازمصرف سس مايونز و سس سا
 .از انواع رژيمي و كم چرب و به مقدار كم استفاده شود الدسا

  غذاهاي چرب سرخ شده ،شيرين  ، از مصرف انواع نوشابه هاي گاز دار ،آب ميوه هاي صنعتي
 .ت كم ارزش اجتناب كنيد الوشور وتنق

 د.مصرف انواع فست فودها را كاهش و مصرف انواع سبزيها و ميوه ها را افزايش دهي  

  از مصرف روغن جامد خودداري ومصرف ديگر روغن ها را كاهش دهيد .  

 ر حالت نشسته و در يك مكان خاص غذا بخوريد فقط د . 

  پس از اتمام غذا، سفره غذا را ترك كنيد  . 

   .غذا را در ظرف كوچكتري بكشيد  

 ر رستوران غذاي نيم پرس سفارش دهيد د. 

 د.غذا خوردن را همزمان با ساير فعاليت ها مانند تماشاي تلويزيون يا كتاب خواندن انجام ندهي 

 شده را سر ميز نگذاريد بهتر است به همان اندازه كه مي خواهيد مصرف كنيد  مه غذاي تهيه ه
 .در ظرف خود غذا بكشيد و دوباره سراغ ظرف غذا نرويد 

 ها نگهداري كنيد تا جلوي ديد نباشدمواد غذايي را داخل گنجه 

  ... را نخريد موارد غذايي ناسالم و مناسب مانند نوشابه ، چيپس ، پفك، سس مايونز ، شيريني و . 

 صرف فست فودها مانند: سوسيس ، كالباس ، پيتزا ، سيب زميني سرخ شده وانواع ساندويچ ها م
   .كه در بيرون از خانه و با مواد چرب ونامرغوب تهيه مي شود را محدود كنيد 

   از شير ولبنيات كم چرب و يا بدون چربي استفاده كنيد در مورد كودكان مصرف شير و لبنيات
  توصيه نمي شود بدون چربي 

 ز حبوبات عدس، نخود، لوبيا سفيد، لوبيا قرمز، لوبيا چيتي، لوبيا چشم بلبلي، لپه و ماش در غذاها  ا
با چربي   الهاي غذايي حاوي فيبر معمورژيم .كه حاوي فيبر غذايي هستند، روزانه استفاده شود 

ي كمتري دارند، همچنين  هاي غذايي غني از فيبر انرژو قند كمتري همراهند، بنابراين رژيم
كنند و فرصت جذب موادغذايي  غذاهاي حاوي فيبر با سرعت بيشتري از دستگاه گوارش عبور مي

وه بر آن غذاهاي حاوي فيبر  ال شود عپرانرژي كمتر شده و دفع اين غذاهاي چاق كننده بيشتر مي
با ساير غذاها،   شوند پس در مقايسهترند و سبب پرشدن معده و احساس سيري زودرس ميحجيم

 .شوند شوند كه كالري كمتري به بدن برسد و كمتر باعث چاقي مي غذاهاي پرفيبر سبب مي

  توان يك ليوان حبوبات پخته مصرف كرد بجاي يك واحد گوشت مي. 



  دقيقه فعاليت بدني يا پياده روي داشته باشيد ٣٠روزانه.  

  براي كاهش وزن از رژيم هاي غذايي خود سرانه بپرهيزيد. 

   همه غذاي تهيه شده را سر ميز نگذاريد. بهتر است به اندازه اي كه مي خواهيد صرف كنيد در
 .ظرف خود بكشيد. و دوباره سر قابلمه غذا نرويد 

  ساعت از كامپيوتر ويا تلويزيون استفاده نكنيد  ٢روزانه بيش از   . 

 محل  از دور  شخصي، نقليه وسيله  از استفاده  صورت در و شده استفاده عمومي  نقليه ايلس از و  
 .ك بدني بيشتري فراهم شود تحر   امكان كه   شود پارك كار
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