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:  جمعیتسالخوردگی •
استجهانی–
نیستپذیربرگشت–
افتدمیاتفاقسریعترمتوسطوکمدرآمدباکشورهایدر–

پیشرفت جامعه
بشری

بهبود وضعیت 
ی بهداشتی درمان

افزایش  
امیدزندگی

افزایش درصد 
جمعیت سالمند



کز اساس سرشماری مربر درصد جمعیت سالمند کشور 
ایرانآمار 
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( 2012)مقایسه امید زندگی و امید زندگی بدون ناتوانی 
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امیدزندگی یامیدزندگی بدون ناتوان
.سال کمتر از امید به زندگی است10در ایران امید به زندگی سالم 



پیری طبیعی

ی  بیماری ها
نی  و ناتواغیرواگیر

های حاصل از آن 

عوامل خطر  
نینداشتن فعالیت بد•
رژیم غذایی نامناسب•
مصرف دخانیات•
...و•



زیرخصوصیاتدارایدارندتریطوالنیعمرکهافرادیدادهنشانتحقیقات•

.هستند

خورندمیصبحانهروزهر•

کنندمیمصرفکمیغذایحجموعدههر•

دارندثابتیوزن•

داردوجودآنهاغذاییبرنامهدرسبزیومیوه•

کنندمیکمتراستفادهچربیونمک•

مسائلودوستانهمعاشرتهایبودن،اجتماعیورزش،ارث،:دیگرعواملاز•

اقتصادی



ار سالمت تغذیه ای افراد جامعه تنها به موجودیت مواد غذایی در سبد غذایی خانو

.بستگی ندارد بلکه به فرهنگ و سطح آگاهی جامعه وابسته است

الم یکی تغذیه ناسالم یکی از دالیل اصلی ابتال به انواع بیماری های مزمن و تغذیه س

.از بهترین راهکارها برای پیشگیری از این بیماریهاست



 میرندمی سرطان میلیون نفر در جهان در اثر ابتال به1/7ساالنه.

 از % 20و حدود غربی کل سرطان ها در کشورهای  از % 30عادات غذایی غلط علت

. سرطان ها در کشورهای  در حال توسعه است

 درصد  31و درصد سرطان های دستگاه گوارش 19مصرف کم میوه و سبزی علت

.بیماری های ایسکمیک قلب در جهان بشمار می رود

 در حدود یک سوم موارد سرطان را می توان با تغذیه صحیح ، کنترل وزن و

.افزایش تحرک بدنی کاهش داد

60 % گیری با تغییر در رژیم غذایی و فعالیت فیزیکی قابل پیش2موارد دیابت نوع

.استبرابر درمان های دارویی 2است و تاثیر آن 



(میلیون)مبتال جمعیت (درصد)شیوع عامل خطر

47 88 تغذیه ناسالم

18 33 کم تحرکی

15 28 کلسترول باال

10 19 فشار خون باال

9 17   چاقی

7 14 اختالل قند خون

5 10 سیگاری

از 
7

ل خطر  
عام

ی غیرواگیر  
ی ها

بیمار
5

ی  
ل تغذیه ا

عام
ت

اس

1390های غیرواگیر در سال عوامل خطر بیماری



(گرم)اختالف  مقدار توصیه شده 
براساس سبد غذایی

(در روزگرم)مطلوب 

گرم در )متوسط مصرف 
(روز

های غذاییگروه

26+ 40 66 قند و شکر
11+ 35 46 روغن
72- 300 228 سبزی
68- 280 212 میوه
60- 250 190 شیر ولبنیات

(گرم در روز10/8)برابر مقدار توصیه شده 2مصرف نمک 

خطر تغذیه ای بیماری های غیرواگیر عوامل وضعیت 



گذار تغذیه ای



لبنیات 

چربی هیدروژنه 

غالت سبوس دار

چربی اشباع

3چربی های امگا 

غالت تصفیه شده

چاقی 
دیابت

قلبیبیماری 
پوکی استخوان

سکته



چاقی چیست؟



چربی بیش از حد بدن به سبب عدم تعادل بین دریافت و مصرف انرژی ایجاد 
.می شود



سانتیمتر برای زنان 88دور کمر باالتر از 
سانتیمتر برای مردان 102دور کمر باالتر از

نحوه بررسی چاقی و اضافه وزن 

2-BMI

دور کمر-2



درمان چاقیراهکار 

اری تغییرات رفتوفعالیت بدنی ، رژیم غذاییترکیبی از 

راهکار درمانی اولیه برای همه ی افراد چاق و دارای اضافه 

. وزن می باشد

بامغایرهایرفتارشناساییدرمانیرفتارازمنظور

عاداترفعوکنترلبرایحلراهارایهوسالمتی

.باشدمیناخودآگاه



براي داشتن سالمت، تغذيه مناسب و فعالیت بدنی كافی  
.الزم است

انرژی•
به علت "نیاز به انرژي با باالرفتن سن كاهش می يابد كه اساسا

.می باشدفعالیت بدنی كمتر و كاهش توده عضالنی 



م هریکی از بهترین راهها برای اطمینان از تامین نیازهای تغذیه ای ، آشنایی با 

دل و تعابا رعایت دو اصل استفاده روزانه از پنج گروه اصلی غذایی کشور و غذایی 

.در برنامه غذایی روزانه می باشدتنوع 

ت به معنی مصرف مقادیر توصیه شده از مواد مورد نیاز برای حفظ سالمتعادل

.بدن

گروه اصلی غذایی قرار 5یعنی مصرف انواع مختلف مواد غذایی که در تنوع

.گرفته اند

یکسان هستند و می توان از ” هر گروه، مواد غذایی دارای ارزش غذایی تقریبادر 

.یکی به جای دیگری استفاده کرد





فعالیت بدنی 

غالت سبوس دار و کامل

میوه ها و سبزیجات تازه

روغن زیتون

لبنیات

ماهی

گوشت پرندگان

تخم  مرغ

شیرینی ها

گوشت 
قرمز

بیش از یک بار در هفته مصرف نشود

دو تا سه بار در هفته مصرف شود

هر روز مصرف شود



22

پس.کردمصرفبیشتربایدتغذیههرمپاییندرموجودموادازیعنی:ترتیب
کمتریچربوقندوباشدسبزیومیوهماکارونی،برنج،نان،شاملبایداصلیغذای

.شودمصرفهمهاز

دباشمتنوعغذاوشودمصرفبایدتغذیههرمدرموجودموادهمهازیعنی:تنوع
.نشودحذفهرمطبقاتازیکهیچو

تناسبمفردبدنیفعالیتوجسمیشرایطوسنبابایدتغذیهیعنی:تناسب
نیازتریبیشپروتئینوانرژینوجوانان،وکودکانشیرده،وباردارزنانمثال.باشد
ودخروزانهرژیمدربیشتریحبوباتوگوشتوهاچربیوقندهاازمجازندودارند

.کننداستفاده

نکته را در نظر بگیرید3برای تغذیه سالم 



گروه غذایی نان، برنج، غالت و سیب زمینی
:كندمیتأمینگروهاينكهمغذيمواد•

.بدنانرژيعمدهمنابع:كربوهیدرات•

.يبوستازجلوگیريوهارودهسالمتبراي:غذايیفیبر•

استخوانهابافتسالمتونموورشدبراينیازموردو:كلسیممقداري•

خونقرمزگلبولهايسالمتبراينیازمورد:آهنمقداري•

قلبسالمتوانرژيتولیدنیاسین،وB1ويتامینمانند:Bگروهويتامینهاي•

خونقرمزسلولهايبراينیازمورد:فوالت•

اینشاستهموادمصرفوبکارگیریدرزیادروغنافزودنوکردنسرخاز
.شودخودداری



میوه و سبزی
بار در روز نیاز داريم مصرف نمائیم و سعی 5ما به تنوعی از میوه ها و سبزيها حداقل 

.نمائیم اين گروه را بیشتر از بقیه گروهها مصرف نمائیم 

: ارزش تغذیه ای این گروه شامل 
سالمت پوست و بافتها و كمك به جذب آهن: Cويتامین•
رشد نمو بدن : كاروتن•
مورد نیاز سلولهاي خون : فوالت•

:  منابع فیبر غذایی•
براي سالمت روده و پیشگیري از يبوست  •
منابع انرژي  : كربوهیدراتها•
.مايد كمك به پیشگیري بر ضد بعضی از بیماريهاي بد خیم ن: فیتوكمیكالها•
.كه بر ضد بیماريهاي قلب و عروقی و سرطانها عمل نمايد •



( ساعت)زمان 

ن
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GIپایین
GI باال
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گروه شیر و فرآورده های لبنی

سیم را اين گروه شامل شیر، پنیر، دوغ، ماست و همچنین شیرسويا غنی شده با كل
.اين گروه شامل كره و خامه نمی باشد. شامل می شود 

:مواد مغذی که این گروه تأمین می کند 
خوانیاستبافتسالمتونگهداريوحفظونموورشدبراينیازمورد:كلسیم•

.
.بدنبافتهايبازسازيورشدبراينیازمورد:روي•
.ستاانرژيمنابعهمچنینوبافتهابازسازيورشدبراينیازمورد:پروتئین•
.تاسنیازموردبدنعصبیعملكردوخونیقرمزسلولهايبراي:B12ويتامین•
یغذايپروتئینوكربوهیدراتازانرژيرهاسازيبراينیازمورد:B2ويتامین•
ونموورشدبرايو(داردوجودكاملشیرهايفرآوردهدر):Aويتامین•

.استنیازموردچشمبینايی



گروه غذایی گوشتها و جایگزین ها               

زينجايگوماهیوپرندگانوماكیانوقرمزگوشتشاملغذايیگروهاين•
(سبزيجاتپروتئینتوفو،مغزها،)شاملها

.یردگمیبردررانخودوعدسبلبلی،چشملوبیاي):لوبیاهاوحبوبات•
ولیدنمايمیتأمینراآهنوفیبروپروتئینمنبعجايگزينمنابعاين
.(شوندغنیاينكهمگر)هستندB12ورويفاقد

.هستندبرخورداربااليیچربازگروهاينكالباسوسوسیس•

:شوداستفادهروغندارماهیازبار2حداقلایهفتهکهشودتوجه
.(ساردینآال،قزلماکرل،سالمون،ماهی)



عواملازيكی:(شورماهیيادوديماهیمثل)شدهسودنمكياشدهدوديهايگوشت

گوارشیهايسرطان

.كنیدخودداريخانوادهياخوددرباالخونفشارسابقهداشتنصورتدرويژهبه

كلسترولومرغتخم
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چرا این گروه مورد نیاز است ؟
:مواد مغذي كه اين گروه براي بدن فراهم می سازد •

تأمین پروتئین مورد نیاز براي رشد و نمو و بازسازي و ترمیم و نگهداري بافتها•

تأمین انرژي •

تأمین آهن مورد نیاز براي سالمت گلبولهاي قرمز خون•

براي گلبولهاي قرمز خون و عملكرد بافت عصبی B12مخصوصاً : Bويتامین هاي گروه •

مورد نیاز براي سالمت بافت استخوانی : Dويتامین •

مورد نیاز براي رشد و نمو و بازسازي و ترمیم بافتهاي بدن : روي•

تخوانها كمك به مورد استفاده قرار گرفتن انرژي بدن و براي سالمت بافتها و اس: منیزيم•

در روغن ماهی موجود است و عامل محافظتی در برابر بیماريهاي قلب و عروق :3امگا•



چربیها  و شکر
:گروه چربی

اين گروه شامل مارگارين، كره، ديگر روغنها، روغن آشپزي، روغن ساالد و روغن جامد و  •

ها، چیپس سرخ شده، شكالت، بیسكويت ها، شیرينی ها،كیك: غذاهاي سرخ شده مثل 

.  پودينگ، بستنی، انوا ع سُسها كه تمام اين غذاها جزء گروه چربی ها هستند 

:  گروه شكر 

را  غذاهاي اين گروه شامل نوشابه ها، شیرين كننده ها، مربا، شكر، غذاهاي محتوي شكر•

.  بیشتر افراد بايد اين دو گروه را كمتر مورد استفاده قرار دهند . در بر می گیرد 

.مصرف بی رويه اين گروه پوسیدگی دندانی را افزايش می دهد•



:انواع چربیها •
(چربیهاي اشباع) حیوانی •
(چربیهاي اشباع و غیر اشباع) گیاهی •

انواع مختلف چربی در رژيم غذايی ما  
وجود دارد ؛ بخاطر داشته باشیم كه 
.تمام انواع چربیها ؛پر كالري هستند 



چربیهای اشباع

.شدخواهدبدكلسترولافزايشباعثچربیهااينبسپاريدبخاطر

چربپرهايگوشتولبنیمحصوالتازمیتوانچربیهااينمنابعاز

.بردنامنخلروغنونارگیلوروغنهاي



چربیهای غیر اشباع

وال؛؛کانانگورهستهروغنآنانواعازواستمایعبصورتاتاقدمایدرچربیهااین

.بردناممیتوانرازیتونوآفتابگردان

بیعیطبصورتکههستندترانسهایچربی؛اشباعغیرهایچربیازدیگریگروه

.میایندبوجودجامدبهمایعروغنهایتبدیلحیندرونداردوجود

هایریبیمابروزافزایشموجبشدهکلسترولبهتبدیلبدندرترانسهایچربی

.میدهدافزایشراسرطانهاانواعبهابتالخطرنیزومیگردندعروقیقلبی



6و امگا 3چربی های امگا 

:هستنداشباعغیرنوعازچربیهاايندويهر

وماهیشاهمثلچربهايماهی:3امگاچربهاياسیدمنابع•
دريايیاليآقزلوساردين

سوياوذرتوآفتابگردان:6امگاچربهاياسیدمنابع•



منابع غذايینوع عارضهنوع چربی

)  چربی هاي اشباع 
(روغن هاي حیوانی

افزايش كلسترول بد  -

افزايش احتمال لخته شدن خون-

ر گوشت ها  ولبنیات پ
ا  چرب؛ كلیه چربی ها ب

منشا حیوانی،حلوا 
وسوهان

چربی هاي ترانس 
روغنهاي نباتی )

(جامد 

افزايش كلسترول بد  -
كاهش كلسترول خوب-
افزايش بیماريهاي قلبی عروقی-

افزايش ابتال به سرطان-

روغن هاي گیاهی 
واع  جامد؛ بیسكويت وان

شیرينیجات 
، خشك،بستنی چوبی

كره هاي مارگارين



منابع غذايینوع عارضهنوع چربی

كاهش كلسترول بد  -تك غیر اشباع  

افزايش كلسترول خوب-

روغن زيتون-
روغن هسته انگور-

روغن كنجد-

كاهش چربی خون3چربی هاي امگا 
كاهش فشار خون-

كاهش التهاب-

جلو گیري از مرگ نا گهانی-

روغن ماهی ؛ ماهی 
هاي چرب مثل شاه 
ماهی ؛ ماهی آزاد ؛ 

ساردين ؛ قزل آالي در
يايی

كاهش كلسترول بد -6چربی هاي امگا
در ) كاهش كلسترول خوب -

(صورت مصرف زياد 

روغن آفتابگردان-
روغن ذرت -

روغن بادام زمینی-
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چربی شیر، اثر بیشتری در افزایش  

سطح کلسترول خون در مقایسه با 

.گوشت قرمز دارد
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بنابراین

جایگزینی گوشت های پرچرب با انواع لخم-1

جایگزینی لبنیات پرچرب با انواع کم چرب-2

هوله-کاهش مصرف غذاهای آماده و رستورانی و هله-3

. مرغ را بدون پوست میل کنید-4

به جای سرخ کردن مواد غذایی، آنها را به فرم کبابی، فرپز-5

.یا بخار پز یا آب پز تهیه کنید

.از روغن مایع در آشپزی استفاده کنید-6

بهترین راهکارها برای کاهش مصرف چربی اشباع





غذاهایی که خیلی قند 
خون را افزایش می دهند

غذاهایی که کمتر  قند خون 
.را افزایش می دهند

غذاهایی که تأثیر کمی بر
.قند خون دارند

سبزیجات

غذاهای نشاسته 
ای و نان

گوشت و 
غذاهای 
پروتئینی



.انتخاب درست از گروه های غذایی داشته باشید-

.اندازه مصرف و واحدهای غذایی را بدانید-

.از نظر بدنی فعال باشید و ورزش کنید-



دارندزياديسیرياحساسپروتئینیمنابع.

كنیدمیلغذايیوعدههرهمراهبهپروتئینگرم30-90كنیدسعی.

اندازدمیتعويقبهراگرسنگیاحساسوشدهگرسنگیدرتأخیرباعثپروتئین.

دبه منابع پروتئینی توجه کنی



 ،پايین دارندقندي و غالت سبوس دار، شاخص سبزيجات، لبنیات میوه ها.

 پايین، گرسنگی را به تعويق می اندازندقندي مواد غذايی با شاخص  .

محتوي فیبر فراوان هستند كه اثرات زيادي بر سالمتی دارند.

نسولین را  اين دسته از مواد غذايی، متابولیسم بدن را باال می برند  و میزان حساسیت به ا
.افزايش می دهند

.مواد غذایی با شاخص قندی پایین را انتخاب کنید



 همانطور كه می دانید بیشترين میزان كالري دريافتی روزانه  از
.  كربوهیدرات ها فراهم می شود

 را انتخاب كنیدسبوس دار سعی كنید انواع.

تا حد امكان از مصرف كربوهیدرات هاي تصفیه شده پرهیز كنید.

.مراقب کربوهیدرات دریافتی خود باشید



روغن، جزئی از رژيم غذايی است كه در ايجاد احساس سیري نقش دارد.

 داريم3-نیاز به روغن امگاسالمت پوست، چشم و سیستم عصبی براي.

اما مهم است كه چه نوع روغنی را انتخاب می كنید.

را انتخاب كنید3-سعی كنید منابع محتوي اسیدهاي چرب امگا :
، روغن كلزا، روغن كنجد و گردو (تخم كتان)روغن برزک 

روغن زيتون به صورت روزانه در برنامه غذايی تان باشد.

از مصرف مابع زير پرهیز كنید:
چربی حیوانی، كره، سرشیر، روغن نباتی جامد، روغن ذرت و آفتابگردان

.در انتخاب روغن دریافتی خود دقت کنید



آب •

شود تا از  نوشیدن آب به میزان يك میلی لیتر براي هر كیلو كالري مصرفی توصیه می

کاهش تشنگیبا افزایش سن احساس از آنجایی که . دهیدراتاسیون جلوگیري شود

.لیوان مایعات بنوشید8تا 6روزانه حداقل شوید نمی حتی اگر تشنه یافته 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirr67U4cHZAhVBzaQKHW8gAUMQjRx6BAgAEAY&url=http://www.beytoote.com/cookery/khavas-ghaza/importance2-drinking-water2.html&psig=AOvVaw39mLsVsI3ic_-vrPVtaWva&ust=1519672036899524
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirr67U4cHZAhVBzaQKHW8gAUMQjRx6BAgAEAY&url=http://www.beytoote.com/cookery/khavas-ghaza/importance2-drinking-water2.html&psig=AOvVaw39mLsVsI3ic_-vrPVtaWva&ust=1519672036899524


نمک

.استشدهتشكیلكلروسديمازنمك

ودهشنوشتهسديممحتوايهمكنیدمینگاهغذايیموادبرچسببهكهزمانی

.نمكمحتوايهم

اهدخوافزايشبدندرمايعاتتجمعدلیلبهراخونفشارسديمافرادبرخیدر

درافیاضسديمطرفیازواستقلببراياضافیبارتحمیلسبباينكهداد

وعدهمسرطاناستخوان،پوكیقلبی،نارسايیسكته،خطرافزايشبارژيم

.استهمراهكلیه



نمک

البهرحولیاستنیازموردبدنمناسبکارکردبراینمک

میتوصیه.استنیازموردازبیشافرادمصرفینمک

5)مرباخوریقاشقیکبهروزانهمصرفینمککهشود

.یابدکاهش(سدیممیلیگرم2300یانمکگرم

.کنیدخودداریسرسفرهداننمکآوردناز



آید؟میکجاازوکجاستسدیم
وجودشورغذاهایوچیپسدرکهدانیممیهمه
کنیم؟میدریافتزیادیمقدارچطورپس!دارد



=230 mg(10٪میزان توصیه شده )
سدیم در یک تکه 

=1050 mg سدیم



کلسترول، چربی، کالری؟
میلی گرم  760هر تکه معادل 

!سدیم

میلی 600تکه معادل 3هر 
گرم سدیم



معادل  نودلهر فنجان سوپ 
میلی گرم سدیم940

میلی گرم سدیم1500بیش از 



53

برای کاهش سدیم دریافتی در رژیم غذایی
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سعی کنید مصرف غذاهای آماده را کاهش دهید و غذای تازه تهیه کنید.

از مصرف کنسرو و رب گوجه به مقدار زیاد خودداری کنید.
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به انواع ادویه های دیگر نیز توجه کنید.

از پودر سیر و یا پودر پیاز به جای نمک استفاده کنید.

سبزیجات و میوه های تازه سدیم کمی دارند.
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حواستان به مغزهای بوداده و شور باشد که منبع غنی از سدیم هستند.

خرید گوشتهای فریز و بسته بندی را کاهش دهید.

انواع شیرینی ها، بیسکوئیت و کیک ها محتوی سدیم هستند.



به واژه هايی مانند خشك شده ، دودي شده ، حاوي سوويا سوس و   •
.كنیدعصاره گوشت دقت 

دنمك هستنحاوي، ترشی و سس كچابمانند خردل، هايیچاشنی•

هیماشور،تنقالتشور،زيتون،نمكآبدركنسروشدهسبزي هاي•
زاسرشارمصرفآمادهغذاهايسايروماهیتنوكنسروشدهيادودي
.شوندبیماريتشديدسببمی توانندوبودهسديم

)خشكياتازهمعطرسبزيجاتازساالدهادرسسونمكجايبه
نجنارآبوتازهترشلیمو،سیر(...وريحان،ترخون،مرزه،نعناع

شوداستفاده



http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8o73C5MHZAhXLAewKHVqFAusQjRx6BAgAEAY&url=http://kamcalhealthyfood.com/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%9F-%DA%86%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A7/&psig=AOvVaw2DDvS-h-44K6-d7FycShdg&ust=1519672736230981
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8o73C5MHZAhXLAewKHVqFAusQjRx6BAgAEAY&url=http://kamcalhealthyfood.com/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%9F-%DA%86%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A7/&psig=AOvVaw2DDvS-h-44K6-d7FycShdg&ust=1519672736230981
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8o73C5MHZAhXLAewKHVqFAusQjRx6BAgAEAY&url=http://kamcalhealthyfood.com/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%9F-%DA%86%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A7/&psig=AOvVaw2DDvS-h-44K6-d7FycShdg&ust=1519672736230981
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8o73C5MHZAhXLAewKHVqFAusQjRx6BAgAEAY&url=http://kamcalhealthyfood.com/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%9F-%DA%86%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A7/&psig=AOvVaw2DDvS-h-44K6-d7FycShdg&ust=1519672736230981
https://article.tebyan.net/314644
https://article.tebyan.net/314644


...به اندازه کافی بخوابید

ساعت  
مشخص

شام سبک

نیکوتین،  
کافئین

فعالیت  
بدنی 
منظم



اسیت نداشتن خواب راحت و كافی، اختالالتی را در متابولیسم گلوكز به وجود می آورد و حس•

.به انسولین را كاهش می دهد

. هر چه افراد كمتر بخوابند، بیشتر مستعد اضافه وزن و بیماري می گردند•

دارند، ( ساعت10مساوي و بیش از )و يا خواب زياد ( ساعت6كمتر از )افرادي كه خواب كم •

ممكن است بیشتر مستعد ابتال به بی نظمی غذايی و كاهش كیفیت رژيم غذايی هستند، و

وصیه لذا به همه افراد ت. شانس ابتال به چاقی و انواع بیماري هاي مزمن در آنها افزايش يابد

. می شود كه از يك الگوي خواب صحیح و نظم غذايی برخوردار گردند



رهنمودهای غذایی ایران

ی برای داشتن وزنی مناسب و سالم بودن باید به اندازه خورد و به اندازه کاف-1

.داشت( دقیقه پیاده روی30-40مثل روزانه)فعالیت بدنی 

هر روز در وعده های اصلی غذایی و میان وعده ها از سبزی های خام و پخته -2

.بخورید

.بخوریدبار میوه 3هر روز -3

.بخوریدحبوبات و غذاهای پخته شده با آن را روزانه یک بار -4

(کم نمکلبنیات . )بخوریدهر روز شیر، ماست، پنیر و سایر لبنیات -5

ن برای پخت غذا فقط فقط از روغن های مایع و به مقدار کم مصرف کنید از روغ-6

ازود در برنامه غذایی خ. کنیدمخصوص سرخ کردنی فقط بای سرخ کردن استفاده 



.یدو نیز تخم مرغ مصرف کن( بدون پوست)انواع گوشت، ترجیحاً ماهی و مرغ -7

ا کم مصرف قند، شکر، نوشابه ها و انواع مواد غذایی و نوشیدنی های شیرین ر-8

.کنید

استفاده از نمک یددار به)مصرف نمک و مواد غذایی پر نمک را کاهش دهید -9

(مقدار کم

.در طول روز به دفعات آب و نوشیدنی های بدون قند بنوشید-10

بهتر است بخشی از نان و غالت مصرفی روزانه از انواع سبوس دار و کامل -11

.باشد

رعایت اصول بهداشتی در آماده سازی تهیه غذا و پخت صحیح آن ضروری -12

.است



مثل چنان باش که بتوانی به هر کس بگویی
من رفتار کن



از توجه شما سپاسگزارم


