
: چه شد كه چاق شديد؟
می توانم بگویم كم تحركي، پشت میز نشینی، پرخوري، 
خواب زیاد و نداشتن شیوه زندگي سالم باعث چاقی 

من شد.
: چاقي اذيتتان مي كرد؟ در اثر چاقی دچار 

مشکل و بیماری خاصی شده بوديد؟
بیماری خاصي نداشتم اما از نظر روانی خیلي اذیت 
می شدم. در راه رفتن، نشستن و دستشویی رفتن مشکل 
داشتم. خیلی خروپف می كردم و خواب راحتی نداشتم. 

موقع خرید لباس هم خیلی اذیت می شدم.
: چه شد كه تصمیم گرفتید وزن كم كنید؟

اما  بود  آرزو  برایم  وزن  كاهش  پیش  مدت ها   از 
روز به روز به وزنم اضافه مي شد و رسیدن به این آرزو 
كمرنگ تر. باالخره اول آبان ماه سال ٩٣ تصمیم قطعي 
خودم را گرفتم و از همان ساعتي كه تصمیم گرفتم، 

شروع كردم و این كار را به روز بعد موكول نکردم.
: چطور اين كار را انجام داديد؟

در اولین قدم به متخصص تغذیه مراجعه كردم و برنامه 
غذایي گرفتم. ورزش روزانه جزئی از برنامه زندگی ام 
شد و اعصاب و روانم را با شگردهاي خاص خودم 

كنترل كردم.
: چقدر طول كشید به اين وزن برسید؟

دقیقا یک سال. چون از روزي كه شروع كردم هدفم را 
یکساله ریختم و خدا را شکر به هدفم رسیدم.

: براي كاهش وزن از قرص يا داروي خاصي 
استفاده كرديد؟

به هیچ وجه! حتي یک بار هم فکرش به مغزم نرسید، 
در حالي كه دیگران باور نمی كنند و مرتب مي پرسند 

چه دارویي استفاده كرده ام.
: ورزش و فعالیت بدني چقدر در كاهش 

وزنتان موثر بود؟ روزي چقدر ورزش مي كنید؟
خیلي تاثیر داشت؛ هم در كاهش وزن و هم در كنترل 
اعصاب و روانم. ورزش من پیاده روي و دویدن بوده 
و به جز اینها ورزش دیگری انجام نداده ام. مدت زمان 
ورزش را با مشورت ورزشکاران و متخصصان تربیت 
بدنی كم كم اضافه كردم. روزهاي اول با روزي 5 دقیقه 
پیاده روي در روز شروع كردم و باالخره این زمان را به 
٣ ساعت در یک قسمت در یک روز رساندم. دویدن 
را با دویدن هاي ١٠٠ متر و ٢٠٠ متر شروع كردم و 
این مسافت را به ١5كیلومتر دویدن در یک مرحله و 

بدون توقف رساندم.
: وقتي چاق بوديد يک روزتان را چطور 

مي گذرانديد و االن چطور؟
وقتي چاق بودم، صبح ها كه بیدار مي شدم، صبحانه 

نمي خوردم و مي رفتم سركار. بعد قبل از ظهر گرسنه 
مي شدم و نوشیدني، كیک و بیسکویت  و هله هوله هاي 
مختلف می خوردم. ناهارم هر روز برنج بود  و بدون نوشابه 
غذا نمی خوردم. شام دیروقت و اغلب سرخ كردني یا 
فست فود مي خوردم. تحرک نداشتم و ورزش نمی كردم. 
در حال حاضر زندگي ام خیلي نظم گرفته است. تغذیه، 
ورزش و حتي طرز نگرشم تغییر كرده و شیوه زندگي 

خاص خودم را دارم.
: در يک روز چه غذاهايي مي خوريد؟

لبنیات، منابع غذایی پروتئینی، كربوهیدرات، چربي ها، 
میوه و سبزي حتما در غذاهاي روزانه ام وجود دارد. مثال 
امروز صبحانه نان و پنیر و شیر، ناهار برنج و خورش 
كم چرب همراه ساالد و شام ساالد الویه و دوغ خورده ام 

و میان وعده ام یک پرتقال و یک موز بوده است.
: چطور اشتهايتان را كنترل مي كنید؟

از نظر من كاهش وزن زیاد قبل از هر چیز به فراگیري 
اصول تغذیه به صورت تئوري نیاز دارد. از شناختن كالري 
غذاها گرفته تا روابط كاهش وزن و سوزاندن كالري. 
اینها را كه یاد گرفتم، توانستم اشتهایم را كنترل كنم. وقتي 
بدانیم با پرخوری چقدر كالري اضافه وارد بدن مي شود 
و برای سوزاندن این مقدار كالری باید چقدر ورزش 
كرد، كنترل كردن اشتها از نظر ذهنی راحت تر می شود.

: كاهش وزن مشکلي برايتان ايجاد نکرد؟
نه، اتفاقا خیلي از مشکل هایم را برطرف كرد و در حال 

حاضر سالم و سرحال هستم.
: فکر مي كرديد به اين وزن برسید؟

صددرصد. وقتی تصمیم گرفتم و شروع كردم شک 
نداشتم كه موفق می شوم. آنقدر مطمئن بودم كه از روز 
اول از خودم عکس مي گرفتم و براي عکس هاي قبل 
و بعد نگه مي داشتم. این كار انگیزه ام را بیشتر مي كرد. 
در حال حاضر بالغ بر 7 هزار عکس از لحظه شمار 

روزهاي كاهش وزنم دارم.
: راز موفقیت تان چه بود؟

اول، ایمان به جمله: »من مي توانم«؛ دوم، عجول نبودن در 
راه كاهش وزن و سوم، خودسرانه هیچ كاري انجام ندادن.

: حاال كه وزن كم كرده ايد چه احساسي 
داريد؟

احساسم قابل توصیف نیست؛ احساس شادي، جواني، 
نشاط، اعتماد به نفس، خودباوري و اراده. جا دارد از 
همسرم كه طي مدت كاهش وزن من از خودگذشتگي 
نشان داد، مشوقم بود و در رسیدن به هدفم كمکم كرد، 
تشکر كنم. همچنین از شما بابت هفته نامه بسیار خوب 
و مفیدتان كه به راستي راه درست سالمت را به دیگران 

می آموزد، سپاسگزارم.

: نظر شما درباره روند كاهش وزن اين آقا چیست؟
ایشان بهترین كار ممکن را انجام داده اند و امیدوارم بتوانند وزنشان 
را ثابت نگه دارند. مقدار كاهش وزن ایشان در مدت یک سال 
منطقی بوده است به خصوص اگر رژیم غذایی متعادلی داشته و 

همه گروه های غذایی را مصرف كرده اند.
: در حال حاضر ايشان به وزن مطلوب رسیده اند يا 

بايد باز هم وزن كم كنند؟
اگر بخواهیم تنها بر اساس قد قضاوت كنیم  وزن مناسب برای ایشان 
)با توجه به اینکه سنشان كم است( 7٢ تا 74 كیلوگرم است اما از 
آنجا كه مالک چاقی و اضافه وزن درصد چربی بدن است اگر با 
ورزش بافت ماهیچه ای بدنشان را تقویت كرده باشند ممکن است 
وزن های باالتر هم برایشان مناسب باشد. اظهار نظر در این مورد 

تنها با اندازه گیری و سنجش تركیب بدن ممکن است.
: آقای بیژنی قبال صبحانه نمی خورده و در نتیجه در 
وعده ناهار دچار ولع می شده و بیشتر غذا می خورده اند. در 
اين يک سال به طور منظم صبحانه خورده و 70 كیلوگرم وزن 
كم كرده اند. خوردن صبحانه چقدر در كنترل وزن نقش دارد؟
نقش صبحانه در كاهش وزن ثابت شده است. مطالعه های مختلف 
داخلی و خارجی روی كودكان و بزرگساالن نشان داده احتمال چاقی 
در افرادی كه صبحانه نمی خورند بیشتر است. صبحانه مهم ترین 
وعده غذایی است و نقش مهمی در كنترل اشتها و پیشگیری از 
گرسنگی دارد. افرادی كه وزن كم می كنند باید در زمان كاهش 
وزن عادت های نادرست غذایی شان را تغییر دهند و عادت های 
درست تغذیه ای را جایگزین كنند و تا پایان عمر ادامه دهند. تمام 

چاقی ها به نوعی با شیوه زندگی فرد ارتباط دارد و اغلب یک رفتار 
یا عادت نادرست در طول زمان باعث چاقی می شود. این رفتارها 
و عادت های نادرست باید در فرایند كاهش وزن تغییر كند. كاری 

كه ایشان انجام داده اند و انشاا... ادامه خواهند داد.
: ايشان قبال عادت داشته اند همراه غذا نوشابه بخورند 
كه در اين يک سال اين عادت را نیز كنار گذاشته اند. نوشابه 

چقدر در چاقی و اضافه وزن نقش دارد؟
تاثیر نوشابه بر افزایش وزن كامال واضح است. كالری نوشابه به 
شدت باالست و نقطه ضعفش هم اینجاست كه با خوردن نوشابه 
بدن فقط كالری خالص بدون ویتامین و امالح دریافت می كند. به 
ازای هر ١٠٠ كیلوگرم كالری انرژی باید مواد مغذی مورد نیاز به 
بدن برسد اما نوشابه های گازدار تنها كالری به بدن می رسانند. یک 
لیوان نوشابه حدود ١8٠ كیلوكالری انرژی دارد كه با كالری 4 تا 5 
عدد سیب متوسط كه قدرت سیركنندگی باال و مقدار قابل توجهی 
ویتامین و امالح دارد، برابر است. نوشابه های گازدار به دلیل داشتن 
گاز، كافئین و قند و شکر نیز برای بدن مضر هستند. در كل، مصرف 
نوشابه همراه غذا عادت نادرستی است كه باید كنار گذاشته شود.
: برخی معتقدند نوشیدن آب زياد به كاهش وزن كمک 

می كند، درست است؟
بهترین نوشیدنی آب سالم و تازه است. البته مصرف زیاد آب توصیه 
نمی شود. طبق آخرین توصیه ها آب باید همیشه در دسترس باشد 
و فرد بر اساس نیاز هر وقت احساس كرد دهانش خشک شده 
جرعه جرعه آب بنوشد تا از كم آبی بدن كه عملکرد جسمی و 

ذهنی را مختل می كند، پیشگیری شود.

: پس چرا می گويند روزی 8 تا 12 لیوان آب بنوشید؟
این تنها یک راهنماست. هر فرد باید با توجه به شرایطش به اندازه 
نیاز بدنش آب بنوشد و خشکی دهان بهترین نشانه برای نوشیدن 
آب است. طبیعی است فردی كه در هوای گرم فعالیت بدنی و 
تعریق زیاد داشته به آب بیشتری نیاز دارد تا فردی كه در فضای 

بسته و بی تحرک بوده است.
: حرف يا نکته آخر؟

ایشان می توانند الگوی خوبی برای دیگران باشند. افرادی كه دچار 
چاقی های شدید و فوق شدید هستند اگر كمی همت كنند، خسته 
نشوند و برنامه كاهش وزن را رها نکنند، می توانند به وزن طبیعی 
برسند. بیشتر این افراد برای ادامه رژیم غذایی صبر و حوصله كافی 
ندارند. ایشان نمونه خوبی برای ایجاد انگیزه هستند كه با اعتماد 
به رژیم شناس و رعایت برنامه غذایی درست، بدون گرسنگی و 
با مصرف خوراكی های سالم كنار برنامه ورزشی منظم توانسته اند 
از چاقی شدید رها و به وزن طبیعی نزدیک شوند. سایر افراد هم 
می توانند مانند ایشان با همت روش درست را ادامه دهند و از 
خطرهای چاقی رها شوند. همان طور كه چاقی خودش را تشدید 
می كند در كاهش وزن نیز هرچه پیش برویم، شرایط برای كاهش 
وزن مهیاتر می شود. گرچه متابولیسم كمتر می شود و سوخت و 
ساز پایین می آید اما چون فرد سبک تر شده، راحت تر ورزش 
می كند، تحركش بیشتر می شود، عادت و رفتارهای نادرست را 
كنار می گذارد و نهایتا وزنش راحت تر كاهش می یابد. در كل، همه 
افرادی كه اضافه وزن شدید دارند باید مدت قابل توجهی همت 

كنند و رژیم غذایی شان را ادامه دهند تا انشاا... به نتیجه برسند.

نظر دکتر محمدرضا وفا درباره روند کاهش وزن سوژه »میزگرد تغذیه«

کاهش 70 کیلوگرم وزن در یک  سال منطقی است
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نگاه متخصص تغذیه

70 كیلوگرم كاهش وزن 
در يک سال! بله درست 
است. حقیقتا اين مقدار 
كاهش وزن در طول يک 
سال كار آسانی نیست و همت مردانه 
می خواهد. سید يوسف بیژني، مرد 31ساله 
ساكن شهر اسیر شهرستان مهر استان فارس، 
كسی است كه همت كرده و طی يک سال 
وزنش را از 150 به 80 كیلوگرم رسانده 
اين  درباره  جالبی  او حرف های  است. 
تجربه موفقش دارد كه می تواند به افرادی 
كه از كاهش وزن دلسرد شده اند، انگیزه 
مضاعف بدهد و به آنها كمک كند تا چند 
نفر ديگر هم همت كنند و برای رسیدن به 
وزن مطلوب و حفظ يا ارتقای سالمت 

خود قدم بردارند.

»میزگرد تغذیه« درباره روند کاهش وزن آقای سیدیوسف بیژنی با حضور دکتر محمدرضا وفا متخصص تغذیه، دکتر بهروز بیرشک 
روان شناس و دکتر احمد باقری مقدم متخصص پزشکی ورزشی

70 کیلوگرم کاهش وزن در یک سال
 فرزانه 
فوالدبند

شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذیه« باشید. کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید.
اراده  ایشانروشي که سوژه هاي »میزگرد تغذیه« براي کاهش یا افزایش وزن خود ارائه مي دهند لزوما مورد تأیید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

 تحسین برانگیز 
است

 دکتر بهروز بیرشک
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه روان شناس

كاهش وزن آقای بیژنی چند پیام مثبت 
دارد؛ نکته حائز اهمیت در مورد ايشان اين 
است كه با برنامه و زير نظر متخصص تغذيه 
وزن كم كرده  و سراغ روش های نادرست 
و رژيم های غذايی غیراصولی نرفته اند. 
يکی از باورهای نادرست درباره كاهش 
با نخوردن می شود  وزن اين است كه 
الغر شد، درحالی كه اين طور نیست و 
بايد درست خوردن را ياد گرفت. حذف 
نمی شود.  توصیه  هیچ وعده غذايی ای 
تعداد  با  می گويند  تغذيه  متخصصان 
وعده های غذايی بیشتر و با حجم كمتر، 
وزن بهتر كاهش می يابد. آقای بیژنی اين 
موضوع را به تجربه درک و عادت نادرست 
صبحانه نخوردن را ترک كرده اند. نکته 
ديگر اينکه ايشان در گذشته بارها قصد 
كاهش وزن داشته  اما اين بار اراده كرده  
و اين كار را با موفقیت انجام داده اند، 
بنابراين انگیزه و اراده ايشان برای ايجاد 
تغییر قابل تحسین است. با توجه به اینکه 
ایشان وزن باالیی داشته اند ممکن است 
چاقی شان زمینه ژنتیکی داشته باشد یا به 
علت مشکل غدد ایجاد شده باشد. به هر 
صورت چاقی باید در هر سنی به موقع 
مورد توجه قرار بگیرد. بی توجهی به چاقی 
و درمان نکردن آن باعث تشدید چاقی و 
اضافه وزن می شود و مشکل های جسمی 
و روانی برای فرد در پی خواهد داشت. 
این  روزها ورزش نکردن و نشستن طوالنی 
پای رایانه و تبلت باعث بی تحركی و چاقی 
كودكان شده و متاسفانه این موضوع مورد 
توجه قرار نمی گیرد. آمارها نشان می دهد 
تعداد كودكان چاق رو به افزایش است و 
این چاقی در بزرگسالی نیز باقی می ماند. 
چاقی در كودكان باید سریعا درمان شود 
زیرا اگر ماندگار شود در دوره نوجوانی 
ایجاد می كند و  احساس بدی برای فرد 
نوجوان از اینکه ظاهر زیبا و مقبولیت ندارد 
دچار افسردگی، اضطراب و مشغولیت ذهنی 
می شود، بنابراین چاقی و اضافه وزن باید 
در مراحل اولیه و پیش از اینکه تشدید 
شود، درمان شود. به هر حال ایشان به هر 
دلیلی دچار چاقی شدید بوده و خوشبختانه 
موفق شده اند وزن كم كنند. كاهش وزن 
تدریجی با رژیم غذایی مناسب، ورزش و 
تحرک تنها راه مورد تایید متخصصان تغذیه 
برای كاهش وزن است. نکته مهم، پس از 
كاهش وزن حفظ وزن است. برای اینکه 
فرد بتواند تغذیه سالم را برای همیشه ادامه 
بدهد باید رفتارها و عادت های نادرست 
غذایی اش را تغییر بدهد. خوراكی ها و مواد 
غذایی پركالری و مضر را با خوراكی های 
مفید جایگزین كند و كم كم ذائقه و شیوه 

زندگی اش را تغییر دهد.

برای کاهش 
وزن آرام بدوید، 
نه تند و سرعتی!
 دکتر احمد باقری مقدم

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نگاه طب ورزشی

برای كاهش وزن ورزش های هوازی با 
شدت متوسط توصیه می شود و ورزش های 
باالی  وزن  كه  افرادی  برای  را   آبی 
١٠٠ كیلوگرم دارند یا دوچرخه ثابت با 
زین باال )برای اینکه فشار كمتری به اندام 
در  می كنیم.  توصیه  شود(  وارد  تحتانی 
وزن های باال دویدن به دلیل تاثیر بدی كه 
روی مفاصل زانو می گذارد به هیچ عنوان 
توصیه نمی شود. در ضمن، دويدن تند و 
سرعتی به چربی سوزی كمک نمی كند 
زيرا بدن را به وضعیت بی هوازی می برد 
و از منابع گلیکوژنی عضالت استفاده 
می شود. البته راه رفتن تند و دويدن آرام 
با احتیاط و در صورتی كه تعادل فرد 
هنگام ورزش به هم نخورد، می تواند در 
چربی سوزی و تعادل كالری مفید باشد. 
تا   ٣٠٠ آرام حدود  دویدن  دقیقه   ١5 با 
 4٠٠ كالری سوزانده می شود. از آنجا كه 
در  بدن  از ورزش  بعد  دقیقه  تا ١5   ١٠
حالت چربی سوزی قرار دارد، اگر ورزش 
هوازی به زمان های كوتاه تری تقسیم شود 
 و به جای نیم ساعت تا 45 دقیقه مداوم، 
٢ تا ٣ نوبت ١5 دقیقه ای در روز انجام شود، 
در مجموع چربی سوزی بیشتر می شود و 

كاهش وزن تسریع خواهدشد.

آقای بیژنی که توانسته طی یک سال وزنش را از 150 به 80 کیلوگرم برساند، می گوید:

از خودم عکس می گرفتم تا انگیزه ام بیشتر شود
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