
شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذيه« باشید. كافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد. روشي كه سوژه هاي »میزگرد تغذيه« براي كاهش يا افزايش 
وزن خود ارائه مي دهند لزوما مورد تايید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

: خانم صباحی! ابتدا کمی درباره شرایط وزنی تان 
به ما می گویید؟ 

سمیرا صباحی هستم، 29 ساله با قد 168 سانتی متر و وزنی 
 10 حدود  دارم  دوست  که  آنجایی  از  کیلوگرم.   61 حدود 
کیلوگرم از وزنم را کم کنم، مدتی است که رژیم خودسرانه ای 

را شروع کرده ام. 

سن تان،  و  قد  به  توجه  با  که  نمی رسد  نظر  به   :
اضافه وزن چندانی داشته باشید. چرا می خواهید 10 کیلوگرم 

از وزن تان را کم کنید؟ 
دوران  از  همیشه  و  دارم  متوسطی  نسبتا  استخوان بندی  من 
نوجوانی دوست داشتم مانند خواهرم که استخوان بندی ریزی 
دارد، اندامی کامال استخوانی یا اصطالحا ترکه ای داشته باشم. اما 
هیچ وقت به اندام ایده آلی که در ذهن داشتم، نرسیدم و بنابراین 

طی چند هفته اخیر و به طور ناگهانی تصمیم گرفتم که یک 
رژیم سفت وسخت برای رسیدن به وزن ایده آلم را شروع کنم. 

چه  به  کرده اید،  شروع  که  خودسرانه ای  رژیم   :
صورت است؟

من و همسرم همیشه رژیم غذایی سالمی داشته ایم؛ یعنی تقریبا 
هله هوله های  اهل  و  نمی خوریم  غذاهای سرخ کرده چندانی 
مضر هم نیستیم، اما نان و برنج پای ثابت وعده های غذایی 
اصلی ما است و همیشه هم در میان وعده ها از آجیل های خام 
استفاده می کنیم. در طول 2-3 هفته اخیر تقریبا لب به نان و 
برنج نزده ام و کمی فعالیت های فیزیکی خود در طول روز را 
افزایش داده ام. مثال در 1-2 هفته اخیر، برنامه روزانه ام را طوری 
تنظیم کرده ام که بتوانم حداقل 4 تا 5 روز در هفته و هر روز 
هم 1 ساعت پیاده روی کنم. البته دوستم که ورزش نیمه حرفه ای 

را در باشگاه ورزشی دنبال می کند، بر این باور است که صرفا 
پیاده روی برای شکل دهی به اندام و عضالت کافی نیست و 
باید حرکات ورزشی منظمی را به این منظور انجام دهم. تا 
یادم نرفته این را هم بگویم که من قبال به طور بسیار محدود 
در طول روز آب می نوشیدم اما از وقتی که رژیم را شروع 
کردم، میزان مصرف آب در طول روز را هم افزایش داده ام. 

: این نوع رژیمی که در پیش گرفته اید، مشکلی 
برای شما ایجاد نکرده است؟ 

راستش را بخواهید، مدت زمان زیادی از رژیم جدیدم نمی گذرد 
و هنوز نمی توانم بگویم که آیا رژیم واقعا مشکلی برایم ایجاد 
کرده است یا نه. اما واقعیت این است که چون می خواهم به 
وزن ایده آلم برسم، ترجیح می دهم که این برنامه را با تمامی 

مشکالت و سختی هایش ادامه بدهم.

خانمصباحیخانمصباحیکهباقدکهباقد168168سانتیمتر،سانتیمتر،6161کیلوگرموزندارد،میگوید:کیلوگرموزندارد،میگوید:

می خواهم اندامی کامال استخوانی داشته باشم! می خواهم اندامی کامال استخوانی داشته باشم! 

حرکت پروانه و اسکوات پرشی 
را به شما پیشنهاد می کنم!

  دکتر احمد باقری مقدم
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

در »میزگرد تغذیه« این شماره میزبان خانم سمیرا صباحی هستیم که اضافه وزن چشمگیری 
ندارند اما مدتی است که رژیم خودسرانه ای را به منظور دستیابی به اندامی ایده آل در نظر 
خود، در پیش گرفته اند. در ادامه این مطلب، بیشتر با وضعیت جسمانی خانم صباحی آشنا 

می شویم و نظر کارشناسان سالمت را هم دربارهایشان جویا خواهیم شد. 
 ندا احمدلو 

»میزگردتغذیه«دربارهروندکاهشوزنسمیراصباحی
باحضوردکترمحمدرضاوفامتخصصتغذیه

ودکتراحمدباقریمقدممتخصصپزشکیورزشی

حذف بحذف بررنج و نان بنج و نان بررای ای ررسیدن سیدن 
به اندامی استخوانی  به اندامی استخوانی  

99ميزگرد تغذيه شماره هشتصدوهفتادوهشت   بیست وچهار دی هزار و چهارصدویک

به صحبت های  با توجه  : آقای دکتر! 
خانم صباحی، به عنوان سوال این که آیا ایشان 
می توانند با توجه به عواملی مثل قد، سن و نوع 
استخوان بندی حدود 10 کیلوگرم از وزن شان 

را کم کنند؟ 
هر فردی با توجه به قد، سن و نوع استخوان بندی اش 
یک وزن ایده آل دارد و یک محدوده وزنی نرمال. 
وزن ایده آل درواقع بهترین وزن براساس قد، سن 
و استخوان بندی هر فرد است. اما محدوده وزنی 
نرمال می تواند حدود 2 تا 4 کیلوگرم بیشتر یا کمتر 
از وزن ایده آل باشد. از این رو، در مورد فردی مانند 
خانم صباحی، وزن 56 تا 57 کیلوگرم می تواند 
وزن ایده آل ایشان باشد و براساس این وزن ایده آل 
هم وزنی بین 53 تا 60 یا 61 کیلوگرم می تواند 
محدوده وزنی نرمال برای ایشان محسوب شود. 
البته به خاطر داشته باشید که وزن 53 یا 54 کیلوگرم 
برای ایشان، پایین ترین حد وزن نرمال در محدوده 
وزنی طبیعی خواهد بود و دلیلی ندارد که فردی 
بخواهد وزنش را به پایین ترین حد در محدوده 
نرمال برساند. با این حال، اگر فردی مانند خانم 
صباحی به هر دلیلی بخواهد که اندام استخوانی تری 
داشته باشد، باید با مشورت با متخصص تغذیه 
برای کاهش وزن اصولی اقدام کند تا در فرایند 
کاهش وزن تمامی نیازهای تغذیه ای بدن ایشان 
در نظر گرفته و تامین شوند. متاسفانه در بسیاری 
از فرایندهای کاهش وزن خودسرانه، بدن فرد در 
درشت مغذی های  و  ریزمغذی ها  کمبود  معرض 
اتفاق  همین  که  درحالی  می گیرد،  قرار  مختلفی 
می تواند سالمت او را شدیدا تحت تاثیر قرار دهد. 

افراد  از  خیلی  مانند  صباحی  خانم   :
می گیرند،  وزن  کاهش  به  تصمیم  که  دیگری 
به طور ناگهانی نان و برنج را از برنامه غذایی 
کنار گذاشته اند. نظر شما درباره این کار چیست؟ 
الگوی غذایی  از یک  برخورداری  برای  ما  همه 
تعادل  حد  در  را  غذایی  مواد  تمامی  باید  سالم 

باشیم.  داشته  خود  روزانه  رژیم  در  بدن  نیاز  و 
برنامه  یک  در  که  است  مهم  نکته  این  به  توجه 
تا 65  باید 55  غذایی سالم برای یک فرد سالم 
درصد از کالری مورد نیاز بدن در طول روز از 
طریق مصرف خوراکی های حاوی کربوهیدرات 
میان  در  که  نادرستی  باور  متاسفانه  شود.  تامین 
بسیاری از مردم ایران وجود دارد، این است که 
حذف نان و برنج تنها راه برای رسیدن به تناسب 
با این حال، مهم ترین  اندام و کاهش وزن است. 
دلیل اضافه وزن مردم ما، نادیده  گرفتن کالری های 
دریافت شده از طریق مصرف چربی ها و مواد قندی 
است. به عبارت ساده تر، بسیاری از ما چربی های 
پنهانی که در طول روز مصرف می کنیم را نادیده 
می گیریم. مواد غذایی چرب، حتی بهترین انواع 
چربی ها مانند روغن زیتون، مغزها و دانه های خام 

همچنان حاوی کالری باالیی هستند. تقریبا هر یک 
گرم از انواع چربی ها، حتی بهترین آنها، حدود 9 
کیلوکالری انرژی به بدن می رساند. اما هر یک گرم 
از پروتئین ها و کربوهیدرات ها فقط 4 کیلوکالری 
انرژی را وارد بدن می کند. به همین دلیل هم تمامی 
افرادی که می خواهند در هر سطحی برای کاهش 
وزن اقدام کنند، باید برای کم کردن وزن خود به 
متعادلی  میزان  تا  کنند  مراجعه  تغذیه  متخصص 
از دریافت گروه های غذایی مختلف را در برنامه 
روزانه خود داشته باشد. در غیر این صورت، این 

افراد شدیدا به سالمت خود آسیب می رسانند. 

: رژیم های خودسرانه ای مانند رژیم خانم 
صباحی چه مشکالتی از نظر سالمت برای ایشان 

به وجود می آورند؟ 

متاسفانه خانم ها در کشور ما آسیب پذیری بیشتری 
نسبت به تغذیه نامناسب دارند و ممکن است پیروی 
از یک الگوی غذایی ناسالم یا نادرست، عوارض 
کوتاه مدت یا طوالنی مدتی برای آنها به دنبال داشته 
باشد. به عنوان مثال، اگر فردی مانند خانم صباحی 
که در بهترین سال های زندگی خود هستند، مواد 
نکنند،  دریافت  کافی  اندازه  به  را  مغذی  غذایی 
احتمال ابتالی ایشان به بیماری های عصبی ـ عضالنی 
اختالالت  حتی  یا  ام اس  مانند  )نوروماسکوالر( 
روانپزشکی در سنین باالتر افزایش می یابد. ضمن 
این که اگر فردی تصویر بدنی مناسبی از خود نداشته 
دیگرانی  با  را  خود  اندام  بخواهد  دائما  و  باشد 
مانند خواهر یا دوستانش مقایسه کند، ممکن است 
کم کم دچار وسواس های روانی نسبت به اندام خود 
شود و با انتخاب کردن رژیم های غذایی افراطی 

برای کاهش وزن، به بیماری های عصبی خاصی 
مبتال  عصبی(  )بی اشتهایی  نوروزا  آنورکسیا  مثل 
با متخصص  شوند. در چنین شرایطی، مشورت 
تغذیه می تواند به دریافت حجم کافی و مناسبی از 
ویتامین ها و امالح کلیدی در این سن کمک کند تا 
فرد در سنین باالتر با بیماری های مختلف )ازجمله 

بیماری های متابولیکی( مواجه نشود. 

: توصیه آخر؟
رژیم های غذایی نامتعادل و غیراستاندارد می توانند 
باعث مختل شدن ترکیب عضالت و چربی های 
بدن شوند و عالوه بر ایجاد اختالل در عملکرد 
سیستم متابولیکی بدن، عملکرد غدد درون ریز بدن 
را هم تحت تاثیر قرار دهند. در چنین شرایطی 
ممکن است ترشح هورمون زنانه استروژن در بدن 
خانم ها مختل شود و عوارض متعددی برای آنها 
به همراه داشته باشد. ضمن این که در بیشتر رژیم های 
غذایی نامتعادل، فرد بعد از مدتی با کمبود یا مختل 
منیزیم،  آهن،  )روی(،  زینک  سطح  تعادل  شدن 
آنتی اکسیدان ها، ویتامین A و ویتامین های گروه 
B در بدنش مواجه می شود. از این رو، باز هم تاکید 
می کنم که خانم صباحی باید برای دستیابی اصولی 
به اهداف وزنی خود حتما با یک متخصص تغذیه 

مشورت کنند.

توصیهتوصیهدکترمحمدرضاوفادکترمحمدرضاوفابهخانمصباحی:بهخانمصباحی:

تصویر بدنی خود را اصالح کنید تا در چرخه معیوب کاهش وزن افراطی نیفتید!تصویر بدنی خود را اصالح کنید تا در چرخه معیوب کاهش وزن افراطی نیفتید!
متاسفانه باور نادرستی متاسفانه باور نادرستی 
که در میان بسیاری از که در میان بسیاری از 

مردم ایران وجود دارد، مردم ایران وجود دارد، 
این است که حذف نان و این است که حذف نان و 

برنج تنها راه برای رسیدن برنج تنها راه برای رسیدن 
به تناسب اندام و کاهش وزن است. به تناسب اندام و کاهش وزن است. 
با این حال، مهم ترین دلیل اضافه وزن با این حال، مهم ترین دلیل اضافه وزن 

مردم ما، نادیده  گرفتن کالری های مردم ما، نادیده  گرفتن کالری های 
دریافت شده از طریق مصرف چربی ها دریافت شده از طریق مصرف چربی ها 

و مواد قندی استو مواد قندی است
  

یکی از راه های افزایش چربی سوزی، باال بردن حجم توده های 
عضالنی بدن و رسیدن به تناسب اندام، انجام دادن حرکت های 
ورزشی منظم است. اگر خانم صباحی می خواهند هرچه 
سریع تر به اندام دلخواه خودشان برسند، باید ساعاتی از 

روز را به ورزش کردن اختصاص دهند. 
به عنوان مثال، ایشان می توانند از بعضی حرکت های ورزشی 
ساده مانند پروانه زدن شروع کنند و در کنار این حرکت 
ورزشی، پیاده روی هفتگی را هم داشته باشند. حرکت پروانه 
زدن با درگیر کردن عضالت دست و پا و همچنین قسمت های 
مرکزی بدن، کمک خوبی به چربی سوزی و شکل گیری بهتر 

عضالت می کند.
حرکت دیگری که ایشان می توانند در طول روز انجام دهند، 
حرکت »اسکوات پرشی« نام دارد که می تواند برای تقویت 
عضالت باسن، چهارسر ران و عضالت پایینی شکم مفید 
باشد. این حرکت با چربی سوزی خوبی که انجام می دهد، 
باعث رسیدن فرد به هدف تناسب اندام می شود. برای انجام 
این ورزش باید کامال صاف بایستید و پاهای تان را به عرض 
شانه ها باز کنید. بعد شانه ها را کمی عقب بدهید تا سینه 
کامال صاف شود. حاال باسن را کمی عقب بدهید و زانوها 
را خم کنید تا حالت نشسته به خود بگیرید. در این حالت، 
زانوها نباید از نوک انگشتان پا جلوتر بیایند. این حرکت 
می تواند در 3 ست 15 مرتبه ای انجام شود و به کالری سوزی 
کمک کند. البته اگر افرادی مانند خانم صباحی بتوانند در 
کنار ورزش های هوازی مانند پیاده روی، دوچرخه سواری، 
دویدن یا طناب زدن، به یک باشگاه ورزشی معتبر هم بروند 
و حرکات ورزشی را به صورت صحیح و اصولی تحت نظر 
مربی یاد بگیرند، کمک بیشتری به کاهش وزن و رسیدن به 
اندام ایده آل خود خواهند کرد. حتی فعالیت هایی مانند یوگا 
یا پیالتس هم می توانند برای این خانم مناسب باشند. البته 
به این شرط که تمامی این حرکات ورزشی به درستی، منظم 

و در فواصل زمانی مشخصی انجام شوند.

نگاه متخصص تغذیه


