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دفترک «: 3تغذهی سالم »
چزا باید تغذیه سالم داشته باشیم؟
تغذیِ ًبسبلن هتْن اٍل در هزگّای ًبضی
اس سکتِّبی للجی ،هغشی ٍ سزعبى در کطَر
ایزاى است .تغذیِ ًبسبلن هسجت ثیوبری ّبی هختلفی است :
 )1تيواریّايي کِ در اثز تغذيِ ًاکافي ايجاد هيضًَذ« :سَءتغذیِ
پزٍتئیي -اًزصی ٍ کوجَد ریشهغذیّب هبًٌذ کوجَد آّي ،یذ ،رٍی ٍ کلسین،
کوجَد ٍیتبهیيّبی آ ،دی ٍ ة»2
 در حبل حبضز  "80هزدم کوجَد ٍیتبهیي دی دارًذ!
 اس ّز  4سى ایزاًی ثبالی  50سبل ،یک ًفز ثِ پَکی استخَاى هجتالست!
 )2تيواریّايي کِ در ًتيجِ تغذيِ تيص اس حذ هَاد غذايي ٍ
ضيَُّای ًادرست غذايي ٍ رفتاری ايجاد هيضًَذ ،هثل
«ثیوبریّبی للجی عزٍلی ،سزعبىّب ،چبلی ،دیبثت ،سٌگّبی غفزاٍی،
پَسیذگی دًذاى ٍ ثعضی ثیوبریّبی گَارضی»
 یکی اس هعیبرّبی هْن تغذیِ سبلن هػزف ٍ 5احذ هیَُ ٍ سجشی تبسُ
است کِ در ایزاى  48هیلیَى ًفز ایي هعیبر را رعبیت ًویکٌٌذ!
 حذٍد  9هیلیَى ًفز فطبرخَى دارًذ کِ ثخص لبثل تَجْی اس آًْب ثیخجز
ّستٌذ!
ً شدیک  15هیلیَى ًفز در کطَر کلستزٍل ثبال دارًذ!
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ثز اسبس ًتبیج ثزرسی هػزف هَاد غذایی «هػزف لٌذ ٍ ضکز ،چزثیّب ٍ هَاد
ًطبستِای» در کطَر تيطتز اس همبدیز تَغیِ ضذُ است .در حبلی کِ «هػزف
هیَُ ٍ سجشی ،ضیز ٍ لجٌیبت ٍ گَضت ٍ حجَثبت» اس همبدیز تَغیِ ضذُ رٍساًِ
کوتز است.
دالیلی کِ افزاد توايل ًذارًذ غذای سالن تخَرًذ ،هتعذد است اهب
هطکالت رٍحی ٍ رٍاًی هبًٌذ اضغزاة ،تجلیغبت فزاٍاى ،در دستزس ًجَدى هَاد
غذایی هفیذ ٍ سبلن ،کوجَد آگبّی ،تأثیز ثبٍرّبی غلظ ٍ ًجَد لذتّبی جبیگشیي
در جبهعِ هْوتزیي آًْب است.
هزم غذایی چیست؟
ّزم غذایی ًطبىدٌّذُ
گزٍُّبی غذایی ٍ هَادی است
کِ در ّز گزٍُ جبی هیگیزًذ.
ضص گزٍُ اغلی غذایی عجبرتٌذ
اس:
 گزٍُ اٍلً :بى ٍ غالت
 گزٍُ دٍم :هیَُّب
 گزٍُ سَم :سجشیجبت
 گزٍُ چْبرم :ضیز ٍ لجٌیبت
 گزٍُ پٌجن :گَضت ،تخن
هزغ ٍ هغشّب
 گزٍُ ضطن :حجَثبت
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هَاد غذایی در ّز گزٍُ ،دارای ارسش غذایی تمزیجبً یکسبى ّستٌذ ٍ هیتَاى اس
یکی ثِ جبی دیگزی استفبدُ کزد .سجذ تغذیِ خبًَادُ تحت تأثیز فزٌّگ تغذیِ
افزاد ٍ خبًَادُّبست اهب خیلی اس اٍلبت ایي فزٌّگ تغذیِای ًیبس ثِ اغالح دارد.
ثزای داضتي یک تغذیِ غحیح ًِ تٌْب ثبیذ ثذاًین کِ چِ ثخَرین ،ثلکِ ثبیذ ثذاًین
چِ همذار ٍ در چِ سهبًی هػزف کٌین در ایي هَرد ثبیذ سِ کلوِ سیز را ثِ خبظز
ثسپبریذ ،کِ ثب حزف «ت» ضزٍع هیضَد.


تزتية :یعٌی اس هَاد هَجَد در پبییي ّزم غذایی ثبیذ ثیطتز هػزف کزد.



تٌَع :یعٌی اس ّوِ هَاد هَجَد در ّزم غذایی ثبیذ هػزف ضَد ٍ غذا هتٌَع
ثبضذ.



تٌاسة :یعٌی تغذیِ ثبیذ ثب سي ٍ ضزایظ جسوی ٍ فعبلیت ثذًی فزد هتٌبست
ثبضذ ،هثالً سًبى ثبردار ٍ ضیزدُ ،کَدکبى ٍ ًَجَاًبى ،اًزصی ٍ پزٍتئیي ثیطتزی
ًیبس دارًذ ٍ هجبسًذ اس لٌذّب ٍ چزثیّب ٍ گَضت ٍ حجَثبت ثیطتزی در رصین
رٍساًِ خَد استفبدُ کٌٌذ.

لزار گزفتي هَادغذایی در ثبالی ّزم کِ کوتزیي حجن را در ّزم اضغبل هیکٌذ
ثِ ایي هعٌی است کِ افزاد ثشرگسبل ثبیذ اس ایي دستِ هَاد غذایی کوتز هػزف
کٌٌذ ّز چِ اس تاالی ّزم تِ سوت پاييي ًشديك هيضَين همذار هػزف
رٍساًِ ایي دستِ اس هَاد غذایی ثبیذ ثیطتز ثبضذ.

مجموعه آموسش کارگاهی سبک سندگی سالم



راهکارهای بهبود وضعیت تغذیه
تَصيِ اٍل :تِ صَرت دٍرُای ضاخص
تَدُ تذًي خَد را اًذاسُ تگيزيذ:
ثِ ّویي دلیل حتوبً تزاسٍیی استبًذارد را
خزیذاری کزدُ ٍ در دستزس ٍ دیذ اعضبی
خبًَادُ لزار دّیذً .ػت ًوَدار تعییي ضبخع
تَدُ ثذًی در کٌبر ّزم غذایی در هحل هٌبست
اس جولِ آضپشخبًِ یکی اس راّکبرّبی یبدآٍری
تغذیِ سبلن است.
ضاخص تَدُ تذًي يا  BMIیکی اس ضبخعّبیی کِ ثب آى هیتَاى فْویذ کِ
فزد تغذیِ هٌبست داضتِ است یب ًِ؟ ٍسًص ًزهبل است یب ًِ؟ هحبسجِ ٍ تفسیز
ایي ضبخع ثب فزهَل ٍ جذٍل
ٍزى ( کیلَ گرم)
سیز ٍ یب ًوَدار ثبال اًجبم هیضَد:
شاخص تَدُ بذًی (= )BMI
قذ (هتر) بِ تَاى 2

BMI
سیز 18/5
 18/5تب 24/9
 25تب 29/9
 30ثِ ثبال

وضعیت و توصیه
کوثَد ٍسى داريذ! هوکي است ضعف ایوٌی ٍجَد داضتِ ثبضیذ .ثزای ثِ دست آٍردى
ٍسى ثیطتز ،ثبیذ اس عزیك تغذیِ خَة ٍ ٍرسش ،تَدُ عضالت خَد را افشایص دّیذ.
تثزيك! ٍسى ًزهال داريذ عَل عوز سیبد ثب کوتزیي ثیوبریّب در اًتظبر ضوب است.
اضافِ ٍسى داريذ! چزثی ثذى سیبد است ٍ ثبیذ ثِ دًجبل راُّبیی ثزای کبّص ٍسى
خَد اس عزیك رصین غذایی ٍ ٍرسش ثبضیذ.
هتأسفاًِ چاق ّستيذ! در خغز اثتال ثِ ثیوبریّبی ثسیبری است ثٌبثزایي ثبیذ
چزثی ثذى را ثب تغییز رصین غذایی ٍ ٍرسش ثیطتز ،کبّص دّیذ 30 .تب  34/9چبلی درجِ
 ٍ 1ثیي  35تب  ; 39/9چبلی درجِ  ٍ 2ثیطتز اس  ; 40چبلی هفزط ٍ هزگجبر
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تَصيِ دٍمٍ :قتي خزيذ هيرٍيذ دقت کٌيذ کِ چِ چيشی را داخل سثذ
هيگذاريذ!

ثب خَاًذى ثزچست هَاد غذایی،
غذاّبی ثب کلستزٍل پبییي،
اسیذّبی چزة اضجبع ٍ تزاًس
ثب درغذ کنً ،وک ٍ لٌذ کوتز
را اًتخبة ًوبییذ لجل اس پبیبى
خزیذ هزٍر کٌیذ کِ آیب ًیبسّبی
فزسًذاىّ ،وسز ،سبلوٌذ ٍ احیبًبً
فزد ثیوبر در خبًَادُ را خزیذ کزدیذ؟
تَصيِ سَم :تزای تغييز عادات غذايي تزًاهِريشی ٍ تالش کٌيذ:
هصزف حذاقل پٌج ًَتت هيَُ ٍ سثشيجات ایي کبر ًیبسهٌذ اًذکی
سحوت ،ثزًبهِریشی ٍ اضتیبق است ٍلی فزاهَش ًکٌیذ کِ هعجشُ غذایی
است!
هصزف کن چزتي ٍ ًوك ،گَضت لزهش ثِ خػَظ اًَاع فزآٍری ضذُ
$سَسیس ،کبلجبس ،دٍدی ضذُ ،#غذاّبی سزخ ضذُ ًطبستِای $هثل
سیت سهیٌی #در حزارت ثبال ٍ غذاّبی کٌسزٍی ٍ فست فَدّب حبٍی چزثی
غیزالسم ٍ ًوک اضبفی ّستٌذ.
غذاّبی کپكسدُ دارای هَادی سزعبىسا چَى آفالتَکسیي ّستٌذ کِ اس
هػزف آًْب خَدداری ضَد ٍ حتی ثِ دامّب ًیش دادُ ًطَد.
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هٌاتع کلسين ٍ ٍيتاهيي دی پیطگیزی کٌٌذُ اس استئَپزٍس است.
هػزف هَاد غذایی سزضار اس آًتي اکسيذاىّا ٍ اسيذّای چزب

ضزٍری ثِ پیطگیزی اس خیلی اس ثیوبریّب اس جولِ سزعبىّب کوک
هیکٌذ.
تَصيِ چْارم :تْذاضت آب ٍ ًگْذاری هَاد غذايي را رعايت کٌين .
تَصيِ پٌجن :فعاليت جسواًي رٍساًِ  33دقيقِ اس ًَع هتَسط حذاقل

 5رٍس در ّفتِ هکول ّزم غذايي است کِ در افزاد سیز  18سبل ایي عذد 60
دلیمِ در رٍس است.

.1
.2

ضوب ٍ اعضبی خبًَادُ تبى چِ الذاهبتی را هی تَاًیذ ثزای
کبّص ٍسى افزاد در هحلِ اًجبم دّیذ ؟ لغفب فْزست ًوبئیذ.
ضوب ثزای ارتمبی اهٌیت غذایی خبًَارّبی هحلِ چِ
پیطٌْبدی داریذ ؟ لغفب ضزح دّیذ.

دفترک حاضر بِ هٌظَر افسایش اطالعات ٍ اًگیسُ شوا برای داشتي سبک زًذگی سالن در
هحیط کار ٍ زًذگی شخصی تذٍیي شذُ است .ایي هجوَعِ تَسط کارشٌاساى گرٍُ هؤلفِّای
اجتواعی سالهت ،هؤسسِ هلی تحقیقات سالهت ٍ ادارُ کل سالهت شْرداری تْراى تألیف شذُ
است؛ کپی ٍ تکثیر بذٍى اجازُ از ّر ًَع هوٌَع است.

