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 فاطمه خداجو تهیه و تنظیم :
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 مقدمه 

ثر است که ای موبدون شک چگونگی تغذیه در سالمت و تندرستی انسان به گونه

ظر ای که بر اساس اصول علمی و با در نتواند آن را انکار کند. تغذیههیچکس نمی

کند. گرفتن تمامی احتیاجات بدن ما تنظیم شده باشد، سالمت انسان را تامین می

اثرات بد این عمل در تمامی اعضاء و دستگاههای بدن اگر خالف این امر واقع شود 

شود و باعث از دست رفتن قوای فعال جسمی و حتی روحی در هر می کسمنع

 .شودانسانی و تحت هر شرایطی می

 

نقش تغذیه بر سالمت انسان پوشیده نیست و همیشه این مساله که در هر دوره از 

سالمتی مفید است، ذهن انسان را به زندگی چه مواد غذایی و به چه میزان برای 

 خود مشغول کرده است. 

  تغذیه سالم یعنی استفاده متعادل از مواد غذایی به صورت روزانه بر اساس

 نیازهای غذایی بدن.

  تغذیه سالم پایه و اساس سالمتی است. یک برنامه غذایی سالم موجب سالمت

 شود.جسم و روان می
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 هدف :گروه 

  شهر تهران جنوبپوشش مراکز بهداشتی درمانی  تحتزنان میانسال 

 در پایان دوره آموزشی بتواند : گیرندهانتظار می رود آموزش 

 گروه های غذایی اصلی را نام ببرد. 

  .میزان توصیه شده و اندازه هر واحد از گروه های غذایی را بیان کند 

 .توصیه های تغذیه ای را رعایت کنند 

 

 :معرفی گروه های غذایی 

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

 میوه ها -1

 سبزی ها -2

 نان و غالت -3

 گوشت، حبوبات، تخم مرغ، و مغزی ها -4

 شیر و فراورده های آن -5

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

 احتیاط مصرف شوند.

 میوه هاگروه  -1

میوه ها جزء سالم ترین و مغذی ترین مواد غذایی کره زمین هستند. 

حاوی مقدار زیادی آب و قند و تامین کننده ویتامین ث، گروه ب و 

  دارای مقادیر مناسبی پتاسیم و فیبر می باشند.
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 سهم در روز می باشد. 4الی  2مقدار توصیه شده میوه ها 

مختلف در یک گروه که می توانند جانشین نکته : مقداری از موادغذایی 

 امند.نیکدیگر شوند و دارای ارزش مشابه می باشند را سهم یا واحد می

 ها برابر است با :ر سهم از گروه میوهه

 )یک عدد میوه متوسط) سیب، موز، پرتقال یا گالبی 

 نصف گریپ فروت 

 نصف لیوان میوه های ریز مثل توت، انگور،انار 

  میوه پخته یا کمپوت میوهنصف لیوان 

 یک چهارم لیوان میوه خشک 

 سه چهارم لیوان آب میوه تازه و طبیعی 

  

 

 

 

 

: خوردن غذاهای جدید را تجربه کنید. مثال، به جای مصرف میوه  ماجراجویی کنید

 به صورت خام آنها را آب پز یا خشک کنید.

: با خوردن روزانه میوه به همراه وعده های غذایی یا به عنوان  الگوی خوبی باشید

 .میان وعده، الگوی خوبی برای سایر اعضای خانواده باشید

به جای آب میوه، بیشتر از میوه کامل یا  خرد شده استفاده  : فیبر را فراموش نکنید

 کنید.
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 گروه سبزی ها -2

اشد. بتمام گروه های غذایی دارا میاین گروه کمترین مقدار کالری را در بین 

بنابراین با داشتن فیبرزیاد و کالری کم می تواند سبب کاهش وزن شوند. این گروه 

اشد. بدارای انواع ویتامین های آ،ب، ث و مواد معدنی مانند پتاسیم و منیزیوم می

ست یژه یبوها به ومصرف آن در تامین سالمت بدن و پیشگیری از بسیاری از بیماری

 و سرطان روده نقش مهمی دارد.

 سهم در روز می باشد. 5الی  3نکته : مقدار توصیه شده سبزی ها 

 ها  برابر است با: هر سهم از گروه سبزی

 )یک لیوان سبزی های خام برگ دار ) اسفناج و کاهو 

 نصف لیوان سبزی های پخته یا خام خرد شده 

  خورد شدهنصف لیوان نخود سبز، لوبیا سبز و هویج 

 یک عدد گوجه فرنگی یا هویج یا خیار متوسط 

 

 

 
 

 

 
 

 

: پختن سبزی ها اثرات سوء روی ویتامین  ها را به صورت خام مصرف کنیدسبزی

 های آن بر جای گذاشته ولی تاثیری روی مقدار امالح و فیبر ندارد. 

ادی : به هنگام پخت سبزی ها مقادیر نسبتا زی آب کمی به هنگام طبخ مصرف کنید

 ود.شاز مواد معدنی، کربوهیدرات ها، اسید های آمینه و ویتامین ها و... وارد آب می
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 : میوه و سبزیجات را در رنگ های مختلف انتخاب سبزیجات تیره رنگ مصرف کنید

 کنید. سبزیجات برگ سبز تیره مواد معدنی و ویتامین بیشتری دارند. 

: پس از خرید سبزیجات هر چه زودتر آنها را مصرف  سبزیجات تازه مصرف کنید

کنید زیرا سبزیجات پژمرده ارزش غذایی خود را از دست داده و ویتامین ث 

موجود در سبزیجات در حین نگهداری، پخت یا آماده سازی به سرعت از بین می 

 .رود

 : نیمی از بشقاب خود را به میوه ها و سبزیجات اختصاص سبزیجات زیاد مصرف کنید

دهید. سبزیجات قرمز، نارنجی یا سبز تیره مثل گوجه فرنگی، سیب زمینی شیرین و 

 .بروکلی به همراه سبزیجات دیگر برای وعده های غذایی تان انتخاب کنید
 

 نان و غالت گروه -3

نه است. شامل انواع نان، برنج، این گروه منبع عمده تامین انرژی مورد نیاز روزا

 می باشد.  انواع ماکارونی، غالت شامل ذرت، جو، گندم سیاه و ارزن

ند. دارا هستو ویتامین های گروه ب را  غالت مقادیر متناسبی از کلسیم و آهن 

مصرف کافی این مواد غذایی سبب دریافت انرژی،آرامش سیستم عصبی و سالمت 

 شود.دستگاه گوارش می

 سهم در روز می باشد. 11الی  6مقدار مصرف توصیه شده از گروه نان وغالت نکته : 
 

 : برابر است با نان و غالتهر سهم از گروه 

 33  گرم نان یا یک کف دست بدون انگشتان از نان بربری، سنگگ، تافتون و برای

 کف دست 4نان لواش 

 33 گرم یا سه چهارم لیوان غالت صبحانه 
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  برنج یا ماکارونی پختهنصف لیوان 

 ( یک چهارم لیوان غالت خام ) گندم ، جو 

 3 عدد بیسکویت ساده به خصوص نوع سبوس دار 

 

 

 

 
 

 

کش : حتی االمکان برنج باید به صورت کته مصرف شود. زیرا آب برنج را آبکش نکنید

کردن برنج موجب می شود که ویتامین های گروه ب موجود در برنج ، در آب 

 .حل شده و دور ریخته شود

: غالت سبوس دار مثل برنج قهوه ای، ماکارانی تولید  غالت سبوس دار مصرف کنید

 .یشتر انتخاب کنیدشده با آرد کامل و نان سبوس دار را ب

: به جای استفاده از نان های سفید که از آرد بدون  های سبوس دار مصرف کنیدنان

شوند، از نان های سبوس دار مثل نان سنگک، نان جو و نان های سبوس تهیه می

 مشابه استفاده شود.

 گروه گوشت،تخم مرغ، حبوبات و دانه های مغز دار -4

ات وقتی غالت، حبوب. آهن، روی و سایر مواد مغذی استاین گروه حاوی پروتئین، 

کنیم، حبوبات غنی ترین منبع پروتئین هستند. و گوشت ها را با هم مقایسه می

در افراد با چربی و  حبوبات منابع خوب ویتامین های گروه ب و امالح هستند.

 کلسترول باال، مصرف حبوبات سبب کاهش چربی خون می شود.
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 سهم در روز است. 3الی  2مصرف توصیه شده این گروه نکته : مقدار 

 این گروه برابر است با:  از سهمهر 

 2 گرم( گوشت خورشتی پخته 33تکه ) هر تکه 

 نصف ران متوسط مرغ یا یک سوم سینه مرغ متوسط 

 یک تکه ماهی به اندازه کف دست 

 دو عدد تخم مرغ 

 نصف لیوان حبوبات خام یا یک لیوان حبوبات پخته 

 یک سوم لیوان مغز دانه ها 

 

: دو بار در هفته به جای گوشت قرمز یا مرغ،  از غذاهای دریایی استفاده کنید

غذاهای دریایی بخورید. غذاهای دریای متنوعی مانند قزل آال، شاه ماهی و 

 سالمون که محتوای امگا سه باالتر و جیوه پایین تری دارند را انتخاب نمائید.

: در هنگام طبخ گوشت ، چربی های قابل رویت  چربی اجتناب کنیداز خوردن 

 آن باید جدا شود. 

: حتی االمکان بهتر است گوشت مرغ و ماهی به صورت  مواد غذایی را سرخ نکنید

آب پز یا کبابی مصرف شود و سرخ نشود. پوست مرغ را جدا کنید زیرا حاوی مقدار 

 ست.زیادی چربی است که برای سالمتی مضر ا
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ت : حبوبات منبع خوبی از پروتئین هستند و به صور از حبوبات زیاد استفاده کنید

ترکیب با غالت، پروتئین با کیفیت باال را برای بدن تامین می کنند و همچنین چربی 

موجود در دانه های مغزدار از نوع اشباع نشده است که سالم تر و کم خطرتر از 

 .انواع دیگر چربی است

تخم مرغ و دانه های مغز دار مثل گردو، بادام و  :  های مغز دار زیاد نخوریددانه

فندق و پسته حاوی چربی فراوان است، به همین جهت باید در خوردن آنها اعتدال 

پیشه کرد. اگر از مغزها به عنوان میان وعده استفاده می شود بهتر است کم نمک 

 باشد.

 شیر و فراورده های آن -5

عنصر  ها یکاین دسته منبع غنی کلسیم، که برای استحکام استخوانغذاهای 

ضروری است به شمار می روند. شیرکامل منبع خوب ویتامین د  و ویتامین های 

 گروه ب می باشد.

 سهم در روز می باشد.  3الی  2نکته : مقدار مصرف توصیه شده 

 برابر است با: شیر و فراورده های آن از گروه هر سهم

 یک لیوان شیر یا ماست کم چرب 

 45  ر معمولی معادل یک و نیم قوطی کبریتیگرم پن 63تا 

 یک چهارم لیوان کشک 

 2 لیوان دوغ 

 یک و نیم لیوان بستنی پاستوریزه 
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: اگر در حال حاضرشیر پرچرب مصرف می  شیر بدون چربی یا کم چرب بنوشید

کنید، به تدریج آن را به انواع کم چرب تغییر دهید. این تغییر، کالری را کاهش 

می دهد اما کلسیم یا مواد مغذی دیگر را کاهش نمی دهد. شیر یا ماست بدون 

چربی یا کم چرب را بیشتر از پنیر مصرف کنید. شیر و ماست نسبت به بیشتر پنیرها، 

 .تاسیم بیشتر و سدیم کمتری دارندپ

ا از : کشک یک منبع غنی از پروتئین، کلسیم و فسفر است. حتم کشک را بجوشانید

 .دقیقه جوشانده شود 23کشک پاستوریزه استفاده و قبل از مصرف حداقل 

: اگر مصرف شیر سبب ایجاد نفخ و مشکالت  ها استفاده کنیداز دیگر فراورده

و  تازه دوغ وصیه شده معادل آن از ماست و پنیراستفاده شود.گوارشی می شود ت

 تا حد امکان از انواعو  باشدکم نمک تهیه شده در منزل، نوشیدنی مناسب می

 پنیرهای کم نمک و کم چرب استفاده کنید. 

اده برای جذب بهتر کلسیم تا حد امکان شیر س:  از غذاهای حاوی شیر استفاده نمائید

ود در برنامه غذایی خو  و و شکر( مصرف کنیدئافزودنی مانند کاکا)بدون هیچ 

ی حاوی شیر و فرآورده های آن مانند شیر برنج، آش کشک، آش دوغ، یغذاها

 استفاده نمائید. فرنی

 چاقی و کنترل وزن

چاقی غالبا به شرایطی از تجمع غیر طبیعی بافت چربی گفته می شود که این چربی 

 تنگردد. داشاوقات یک خطر جدی برای سالمتی محسوب میاضافی در بیشتر 

 عواملی از غذا جویدن خوب و خوردن غذا آرام جمله از غذایی خوب عادات

 است. موثر چاقی از پیشگیری در که است
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 :چاقی عبارتند از  علل از برخی

 افسردگیها و استرسها درونی، فشارهای 

 فعالیت کمی و انرژی زیاد دریافت مانند ایتغذیه اختالل 

 و ضدافسردگی بارداری، ضد داروهای مثل داروها بعضی مصرف 

 هاکورتون ضداضطراب و

 شودمی شامل را هاچاقی علت درصد 33 که ژنتیکی عوامل. 

 

 غذایی بد اداتع شود گفته بهتر اگر یا و ایتغذیه اختالل عوامل این تمامی نکته : از

 نان یک روز هر اشروزانه نیاز بر عالوه شخصی اگر بطوریکه است، مهمتر همه از

 کیلوگرم پانزده سال 23 از بعد بخورد، اضافه( دارد کمی کالری بسیار که) سوخاری

 . کرد خواهد پیدا وزناضافه

 

 

 

 

 

  

 

ز یک رژیم غذایی یعنی پیروی ا رژیم غذایی به معنای گرسنگی کشیدن نیست.

 برنامه غذایی صحیح و غذا خوردن در حد اعتدال.
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زن ایده ودر بزرگساالن، وزن مناسب با تندرستی و طول عمر بیشتر ارتباط دارد. 

آل وزنی است که در آن شخص اندام متناسبی داشته و از نظر سالمت بدنی در حد 

 ها را داشته باشد.مطلوب و کمترین احتمال ابتال به بیماری 

 :( BMI)شاخص توده بدنی 

امروزه از شاخص توده بدن به عنوان معیاری برای چاقی و اضافه وزن استفاده می 

ست )به کیلوگرم( بر مجذور قد )متر( بدکنند. شاخص توده بدن از تقسیم وزن بدن 

 می آید. 

 رقمی که به دست می آید نشان دهنده وضعیت وزنی شما است.

  باشد، فرد الغر است. 1.85کوچکتر از اگر 

  باشد، وزن بدن طبیعی است. 2482تا  1.85اگر بین 

  باشد، فرد دچار اضافه وزن است. 2282تا  25اگر بین 

 باشد، فرد چاق است. 33اگر بزرگتر از 
 

 سالگی افزایش می یابد.  03نکته : شاخص توده بدنی در زنان تا 

دارد که می توان در این دوران ها با رفتارهای در زنان سه دوره پرخطر وجود 

 مناسب از بروز افزایش وزن جلوگیری کرد.

 در شروع قاعدگی -1

 بعد از دوران بارداری -2

 بعد از یائسگی در بسیاری از زنان -2
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  وامل دخیل در چاقیع

  نخوردن صبحانه ارتباط نزدیکی با چاقی دارد، افرادی که  مناسب هتغذیعدم :

به خوردن صبحانه عادت ندارند در مقایسه با کسانی که هر روز صبحانه می 

 خورند حدود چهار برابر بیشتر احتمال چاق شدن دارند.

 درصد مردم جهان فاقد تحرک کافی برای حفظ  63: بیش از  تحرک ناکافی

 سالمتی خود هستند.

 داشتن ارث چاقی بیان کننده این مطلب است که بدن آن  و ژنتیک ارث :

شخص آمادگی چاق شدن را دارد. اما به این معنا نیست که آن شخص محکوم 

 به چاق شدن است.

 رود به افراد : چاقی در هر سنی دیده می شود اما هر چه سن باالتر می سن

ر ز چاقی بیشتدلیل کاهش سوخت و ساز بدن و کاهش تحرک احتمال برو

 است.

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

 ث توانند باعهای هورمونی نیز می: اختالالت و بیماری اختالالت هورمونی

 چاقی شوند که مهمترین آنها کم کاری تیروئید است.

 در راس همه این ها اضطراب قرار دارد. به طور کلی  عصبی -مشکالت روحی :

 استرس و اضطراب و داشتن روحیه عصبی می تواند به افزایش وزن منجر شود.

 تغذیه نامناسب و تحرک ناکافی مهمترین دالیل چاقی هستند:  دارو ها. 
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 برخی از عوارض چاقی عبارتند از :

 

 سکته مغزی 

 دیابت 

 سرطان 

 سایش مفاصل 

  خونیپر فشار 

 بیماریهای کبدی 

 بیماریهای قلبی عروقی 

 بیماری کیسه صفرا 

 

 

 

 

 

نکته : بهترین شیوه و تنها راه درمان موثر، بدون عارضه و دائمی چاقی ترک عادت 

های غذایی چاق کننده و پیروی از یک رژیم غذایی صحیح است. به عالوه 

ند. پس می کهمراهی ورزش و فعالیت جسمانی مناسب سرعت کاهش وزن را بیشتر 

 برای کم کردن یا کنترل وزن باید :

 .فعالیت بدنی خود را بیشتر کنید تا انرژی بیشتری مصرف شود 

  با یک برنامه غذایی درست مقدار انرژی دریافتی را کم و متناسب کنید تا

 اضافی آن به شکل چربی ذخیره نشود.
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 توصیه های رفتاری و غذایی برای کنترل وزن :
  زدن قدم بزنید.در حین تلفن 

 .سعی کنید لبخند )عمیق( بزنید 

 .فقط در حالت نشسته و در یک مکان خاص غذا بخورید 

  برای غذا خوردن زمان مناسبی را درنظر بگیرید. کوشش کنید حدالمقدور

 در فواصل زمانی مرتب و کامال دقیق غذا را مصرف کنید.

  خود قرار دهید.کنترل وزن و مبارزه با چاقی را در دستور کار روزانه 

  قبل از خرید هرگونه ماده غذایی برچسب روی پاکت یا قوطی را بخوانید

 و به میزان نمک موجود در در آن توجه نمائید.

  هیچ یک از وعده های غذایی اصلی مخصوصا وعده صبحانه را حذف

 نکنید.

  غذا خوردن را همزمان با کارهای دیگر انجام ندهید زیرا این کار باعث

 که به مقدار و کیفیت غذای خود توجه کمتری داشته باشید. می شود

 .ظرف غذای خود را کوچک نمائید 

 .از قاشق کوچکتر استفاده کنید 

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

  .نوشابه را از رژیم غذایی حذف کنید 

  میل  حیف واز خوردن باقیمانده غذایی فرزندتان به بهانه جلوگیری از

 خودداری کنید.

 .قبل از خوردن نهار یک کاسه نسبتا بزرگ ساالد بخورید 

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

 .بین وعده های غذایی میوه بخورید 

  .خوردن تنقالت را به حداقل برسانید 

  .فست فودها را تا حد امکان حذف نمائید 
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  غذایی تا حد امکان پرهیز کرده و به جای آن مواد از سرخ کردن مواد

 .غذایی را آب پز کنید

  در مصرف مواد قندی و شیرین زیاده روی نکنید و از مواد قندی طبیعی

 .استفاده نمائید

 های کوچک وچک به دهان بگذارید. لقمهغذا را در قطعات خیلی ک

را  روش خود اید،های بزرگ عادت کردهبردارید و اگر به برداشتن لقمه

 تغییر دهید.

 
 

از پرخوری برحذر باشید، زیرا پرخوری مایه قساوت و سنگدلی، تنبلی نسبت به نماز 

 .و تباهی بدن است

()عامام علی
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