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آشنایی با 8 رژیم غذایی منسوخ شده برای سال 2023

از کالری شماری تا سم زداییاز کالری شماری تا سم زدایی
این روزها بسیاری از افرادی 
و  کاهش وزن  به دنبال  که 
مخصوصا کاهش وزن سریع 
هستند، با رژیم های غذایی 
بسیار متنوعی مواجه می شوند. بعضی از این 
رژیم های غذایی در گروه رژیم های غذایی ُمد 
روز جای می گیرند و پیروی خودسرانه از آنها 
می تواند سالمت فرد را شدیدا به خطر بیندازد. از 
طرف دیگر، متخصصان تغذیه آمریکایی با پایان 
سال 2022 به معرفی بعضی از رژیم های غذایی 
رایج و پرطرفدار در سراسر جهان پرداختند و 
اعالم کردند که این رژیم های غذایی باید در سال 
2023 در گروه رژیم های غذایی منسوخ شده 
قرار بگیرند زیرا می توانند سالمت فرد را به 
خطر بیندازند. در ادامه همین مطلب در صفحه 
»سفره سالم« به معرفی و بررسی این رژیم های 

منسوخ شده می پردازیم. 

1 رژیمکالریشماری
رژیم کالری شماری جزو رژیم های قدیمی است 
که به گفته متخصصان تغذیه باید در سال 2023 
برای استفاده عمومی و بدون تجویز پزشک 
منسوخ شود. براساس این رژیم غذایی، فرد 
رژیم گیرنده باید کالری تک تک مواد غذایی 
مصرفی در طول روز را شمارش کند. هدف از 
این کار، مصرف کالری کمتر به منظور کاهش وزن 
است. براساس رژیم کالری شماری، گاهی فرد 
به جای محاسبه کالری باید برای وزن کشی تمامی 
مواد غذایی اقدام کند یا مدام درحال سنجش 
میزان درشت مغذی هایی مانند کربوهیدرات ها، 
پروتئین ها و چربی ها در هر وعده غذایی باشد. 
دلیل این که متخصصان تغذیه، رژیم کالری شماری 
را در گروه رژیم های منسوخ شده برای سال 2023 
قرار داده اند، این است که پیروی از چنین رژیمی 
می تواند باعث ایجاد وسواس ناسالم نسبت به 
مواد غذایی و نهادینه شدن رفتارهای غذایی 
نامنظم در افراد شود. تحقیقات نشان داده اند که 
پیروی مداوم از رژیم کالری شماری می تواند 
باعث ایجاد اختالل خوردن یا تشدید آن در 

افرادی شود که قصد کاهش وزن دارند. 

2 رژیمهایسرشارازترکیبات
ادرارآوروملینها

یکی دیگر از رژیم های غذایی پرطرفدار در 
سطح جهان که می تواند کاهش وزن سریعی را 
برای افراد به دنبال داشته باشد، رژیم های غذایی 
حاوی مکمل ها یا حتی مواد غذایی ادرارآور و 
ملین است. این رژیم های غذایی به جای این که 
میزان چربی های اضافی بدن را از بین ببرند، با 
افزایش دفع آب یا افزایش حجم مدفوع باعث 
کاهش وزن می شوند. از این رو، چنین رژیم هایی 
کامال موقتی هستند و نمی توانند کاهش وزن 
پایداری را برای فرد به دنبال داشته باشند. از 
طرف دیگر، پیروی مداوم از رژیم های سرشار 
از ترکیبات ادرارآور و ملین ها می تواند عوارض 
خطرناکی مانند کم آبی شدید بدن، مختل شدن 
تعادل آب و الکترولیت ها، کمبود ویتامین ها، 
کمبود مواد معدنی و حتی اختالل در عملکرد 
سیستم ایمنی را به همراه داشته باشد. ضمن 
این که در مواردی هم پیروی از چنین رژیم 
نادرستی می تواند به آسیب دیدگی اندام های 
حیاتی و ایست قلبی منتهی شود. به همین دلیل 
هم چنین رژیمی در گروه رژیم های منسوخ شده 

سال 2023 قرار گرفته است. 

3 رژیمهای1200کیلوکالری 
برای  خاصی  غذایی  رژیم های  به دنبال  اگر 
کاهش وزن شدید یا فوری هستید، حتما نام 

رژیم های 1200 کیلوکالری را شنیده اید. براساس 
این رژیم های غذایی، دریافت انرژی روزانه باید 
به 1200 کیلوکالری محدود شود تا فرد بتواند 
سریعا وزنش را کاهش دهد. متخصصان تغذیه 
آمریکایی، این رژیم غذایی را هم برای سال 2023 
در گروه رژیم های منسوخ شده قرار داده اند و 
اعالم کرده اند که زنان بالغ و سالم به روزانه 1600 
تا 2000 کیلوکالری و مردان بالغ و سالم هم به 
روزانه 2000 تا 2400 کیلوکالری انرژی نیاز دارند. 
دریافت کالری کمتر از این میزان استاندارد می تواند 
به کاهش وزن منجر شود اما عوارضی مانند مختل 
شدن تعادل سوخت وساز در بدن، ضعف عملکرد 
سیستم گوارشی و قرار گرفتن بدن در معرض 
سوءتغذیه را به دنبال داشته باشد. از طرف دیگر، 
ممکن است کمی پس از شروع این رژیم، فرد 
با عواقب متابولیکی و رفتاری غیرقابل کنترلی 
مانند پُرخوری عصبی مواجه شود. رژیم های 
1200 کیلوکالری جزو رژیم هایی هستند که 
فرد بالفاصله بعد از کنار گذاشتن آن دوباره با 

افزایش وزن مواجه خواهد شد. 

4 رژیمهایتکغذایی 
رژیم های تک غذایی به رژیم هایی گفته می شود 
که فرد را ملزم می کند که در طول روز فقط یک 
نوع غذا را مصرف کند. گاهی براساس بعضی 
از رژیم های تک غذایی باید فقط یک نوع ماده 
غذایی در هر وعده اصلی مصرف شود. رایج ترین 
رژیم های تک غذایی در جهان، رژیم سوپ کلم، 
رژیم تخم مرغ، رژیم انگور، رژیم میوه و رژیم 
گریپ فروت است. در این رژیم های غذایی، 
کالری، چربی، پروتئین و ریزمغذی های مورد 
نیاز بدن به هیچ وجه تامین نمی شوند و فرد 
می تواند بعد از مدت زمان کوتاهی در معرض 
و  گوارشی  اختالالت  تغذیه ای،  کمبودهای 

اختالالت روانی قرار بگیرد. 

5 رژیمهایبراساسمکملهایالغری
پرطرفدارترین  و  رایج ترین  از  دیگر  یکی 
سال  در  که  جهان  در  غذایی  رژیم های 
2020 در صدر فهرست رژیم های ناسالم و 
پرطرفدار قرار گرفت، رژیم براساس مصرف 
مکمل های الغری بود. شاید بسیاری از افراد 

مبتال به اضافه وزن که می خواهند راه کوتاهی 
را برای رسیدن به اندام ایده آل طی کنند، برای 
پیروی از چنین رژیم هایی وسوسه شوند اما 
واقعیت این است که سازمان غذا و داروی 
آمریکا، استفاده خودسرانه یا مداوم از مکمل های 
الغری به منظور کاهش وزن را به هیچ وجه توصیه 
نمی کند. مکمل های الغری با افزایش دادن حجم 
ادرار و مدفوع باعث دفع آب و ریزمغذی ها 
از بدن، آسیب دیدگی روده ها، افزایش فشار 
خون، سکته مغزی و حمله قلبی خواهند شد. 
به همین دلیل هم استفاده از این مکمل ها باید 
در صورت نیاز، کامال کنترل شده و تحت نظر 
پزشک و برای مدت زمان مشخص و محدود 

انجام بگیرد. 

6 رژیمهایبرپایهحذفیکگروهغذایی 
قبل از این که درباره این نوع از رژیم های غذایی 
صحبت کنیم، باید به این نکته اشاره کنیم که 
دلیل خاصی برای ترسیم هرم غذایی وجود 
داشته است. براساس هرم غذایی، بدن ما به 
تمامی گروه های غذایی در حجم های مختلف 
در طول روز نیاز دارد تا بتواند تمام مواد مغذی 
ضروری را دریافت کند. دریافت مواد مغذی 
ضروری از طریق مصرف صحیح مواد غذایی، 
به عملکرد طبیعی و سالم بدن کمک می کند. 
حاال بعضی از رژیم های غذایی در سال های 
جدید، به حذف یک گروه غذایی به منظور کمک 
به کاهش وزن بیشتر و سریع تر اقدام کرده اند. 
رایج ترین و پرطرفدارترین این رژیم ها، رژیم 
غذایی کتوژنیک است که براساس آن باید میزان 
مصرف کربوهیدرات ها در طول روز بسیار 
محدود یا حتی کنار گذاشته شود. در بعضی 
دیگر از رژیم های غذایی، مصرف چربی ها 
کامال کنار گذاشته می شود. با این حال،  حذف 
گروه های غذایی با محروم کردن بدن از یک 
ترکیب غذایی ضروری و مختل کردن چرخه 
طبیعی عملکردهای بدن همراه خواهد بود. 
زمانی که شما یک گروه از مواد غذایی را کامال 
از رژیم غذایی خود حذف می کنید یا مصرفش 
را شدیدا محدود می کنید، بدن به طور طبیعی و 
ناخواسته نسبت به آن ماده 
بیشتری  تمایل  غذایی 

پیدا می کند، درحالی که همین اتفاق باعث 
می شود بعد از کنار گذاشتن چنین رژیم هایی 

دچار پُرخوری عصبی شوید.
از طرف دیگر، محققان آمریکایی با پژوهش 
درباره افرادی که یک گروه غذایی را به منظور 
حذف  غذایی  رژیم  از  کامال  وزن  کاهش 
می کنند، متوجه شده اند که محدود کردن یا 
حذف یک گروه غذایی می تواند باعث ایجاد 
افکار وسواسی نسبت به غذا و استرس روانی 
ناشی از مصرف یک غذای خاص شود. درنهایت 
این که با حذف بعضی از گروه های غذایی، 
ریزمغذی ها یا درشت مغذی های مورد نیاز بدن 

هم به طور کامل تامین نخواهند شد و همین 
اتفاق می تواند به تدریج باعث ایجاد مشکالت 
گوارشی، روانی و اختالل در عملکرد سیستم 

ایمنی و چرخه هورمونی بدن شود. 

7 رژیمغذاییبرپایهتغذیهپاک 
رژیم  یک  از  پیروی  اول،  مرحله  در  شاید 
غذایی برپایه تغذیه پاک، امری کامال پسندیده 
و جذاب به نظر برسد. براساس رژیم تغذیه 
پاک، افراد از مصرف تمامی مواد غذایی حاوی 
افزودنی ها، شیرین کننده های مصنوعی یا مواد 
شیمیایی خوراکی خودداری می کنند و مصرف 

پروتئین های حیوانی که در چرخه تولیدشان از 
آنتی بیوتیک استفاده شده یا محصوالت گیاهی 
که در فرایند تولیدشان از آفتکش ها کمک گرفته 
شده است را کنار می گذارند. این کار می تواند 
به خودی خود بسیار سالمت محور به نظر برسد، 
اما براساس نظر پژوهشگران آمریکایی، سیستم 
غذایی حال حاضر جهان به گونه ای تنظیم نشده 
است که ما با اعتماد کامل بتوانیم از یک رژیم 
برپایه تغذیه پاک پیروی کنیم. بنابراین، روی 
آوردن به چنین رژیم هایی فقط می تواند فرد را در 
معرض وسواس های فکری نسبت به مواد غذایی 
و حتی بعضی از اختالالت مربوط به خوردن 
مانند بی اشتهایی عصبی قرار دهد. بنابراین، اگر 
می خواهید رژیم غذایی نسبتا سالمی در جهت 
حفظ تناسب اندام داشته باشید، بهتر است که 
به جای تمرکز بر تغذیه پاک، روزانه 5 تا 9 واحد 
میوه، سبزی و صیفی تازه مصرف کنید و استفاده 
از قند و شکر، چربی های اشباع و ترانس یا 
غالت تصفیه شده را به حداقل ممکن برسانید.  

 ترجمه: 
ندا احمدلو

محققان با پژوهش درباره افرادی که محققان با پژوهش درباره افرادی که 
یک گروه غذایی را به منظور کاهش یک گروه غذایی را به منظور کاهش 

وزن کامال از رژیم غذایی حذف وزن کامال از رژیم غذایی حذف 
می کنند، متوجه شده اند که محدود می کنند، متوجه شده اند که محدود 

کردن یا حذف یک گروه غذایی کردن یا حذف یک گروه غذایی 
می تواند باعث ایجاد افکار وسواسی می تواند باعث ایجاد افکار وسواسی 

نسبت به غذا و استرس روانی نسبت به غذا و استرس روانی 
ناشی از مصرف یک غذای خاص ناشی از مصرف یک غذای خاص 

شود. درنهایت این که با حذف بعضی شود. درنهایت این که با حذف بعضی 
از گروه های غذایی، ریزمغذی ها یا از گروه های غذایی، ریزمغذی ها یا 

درشت مغذی های مورد نیاز بدن هم درشت مغذی های مورد نیاز بدن هم 
به طور کامل تامین نخواهند شد و به طور کامل تامین نخواهند شد و 

همین اتفاق می تواند به تدریج باعث همین اتفاق می تواند به تدریج باعث 
ایجاد مشکالت گوارشی، روانی و ایجاد مشکالت گوارشی، روانی و 

اختالل در عملکرد سیستم ایمنی و اختالل در عملکرد سیستم ایمنی و 
چرخه هورمونی بدن شودچرخه هورمونی بدن شود

8   رژیم های سم زدایی یا پاکسازی  رژیم های سم زدایی یا پاکسازی 
از دیگر رژیم های کاهش وزن که در سال های اخیر بسیار 

مورد توجه قرار گرفته اما در گروه رژیم های منسوخ شده 
در سال 2023 جای می گیرند، رژیم های سم زدایی یا رژیم های 

پاکسازی هستند. براساس رژیم های پاکسازی یا سم زدایی، 
دمنوش های  یا  آب  میوه ها، سبزی ها،  به مصرف  فقط  باید  فرد 

گیاهی روی بیاورد و در طول روز هم برای ساعات طوالنی ناشتا بماند 
تا از این طریق بتواند باعث دفع سموم از بدن شود. با این حال به گفته 

متخصصان تغذیه و پزشکان متخصص گوارش، بدن ما دارای یک سیستم 
سم زدایی داخلی بسیار کارآمد است. این سیستم با دفع مواد زائد و سموم از طریق 

مدفوع، ادرار، عرق و تنفس، اقدام به پاکسازی طبیعی بدن می کند. هرچند که افزایش 
مصرف میوه ها و سبزی ها می تواند به دفع بهتر مواد زائد و سموم از بدن کمک کند، اما 

چیزی با نام رژیم سم زدایی نمی تواند به کاهش وزن اصولی یا سم زدایی بیشتر از بدن کمک کند. به 
باور پژوهشگران، طرفداران رژیم های سم زدایی یا پاکسازی تقریبا اطالع درستی از آناتومی بدن و عملکرد ارگان های داخلی آن ندارند.


