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 مقدمه
 .اعت ٜافتی ػیافشا درفذ ۵۰ی چاق ٚعیػ ٌذؽتٝ، دٞٝ در

 ٖیای افُ عٛأُی تذٖ تیفعاَ واٞؼ ٚیی غذا ْیرص ٘ٛع
 وٝ اعتی ا عارضٝی چاق .ا٘ذ ؽذٜ ؽٙاختٝ ارلاْ فعٛد

 . اعت ریپذ أىاٖ آٖ اسی ریؽًیج
 اس ٔؤثزتز ٚ تز ارساٖ تز، آعاٖ اریتظی چاق اسی ریؽًیج

 .وٙذ یْ تزٚس سٔاٖی ط دری چاق عارضٝ. اعت آٖ درٔاٖ
 تٕاْی تزای فٙعتی س٘ذي عضالتْ اسی نیی چاق أزٚسٜ
  .اعتی عٗی ٞا ٌزٜٚ
 چالی ؽيٛع ٔيشاٖ ایزاٖ، در ؽذٜ  ا٘جاْ ٞای پضٚٞؼ طثك

. اعت درفذ ۴۰ س٘اٖ در ٚ درفذ ۲۷ حذٚد ٔزداٖ در
 ٔزداٖ در چالی تٝ اتتال عٙی ٔحذٚد٠ تزیٗ ؽایع ٕٞچٙيٗ،

.  اعت عاٍِی ۶۰ تا ۵۰ اٖٖس در ٚ عاٍِی ۵۰ تا ۴۰
 اس آٖ ٔيشاٖ وٝ دارد ؽيٛع درفذ ۳۲ دٚدح ایزاٖ در چالی

  .اعت وٕتز غزتی وؾٛرٞای
 تخٕيٗ درفذ ۱۰ حذٚد در ٔذرعٝ عٙيٗ در چالی ؽيٛع

. اعت ؽذٜ سدٜ

ی چاق فیتعز
 تذٖ در حذ اس ػیبی چزب تافت وٝ اعتی ّتشؽه تیٚضع
 تافت حذ اس ػیب ؽذٖ ا٘ثاؽتٝ .تاؽذ ؽذٜ ا٘ثاؽتٝ فزد

 ای ٚ عٕز طَٛ ٖیاً٘یْ واٞؼ تاعث تٛا٘ذی ْی چزب
 .ٌزددی س٘ذي تیفین واٞؼ

 تٛدٜ ؽاخـ اس اعتفادٜی چاق ٖیتخٓی تزا رٚػ ٖیتز عیؽا

 .اعت(  BMI)  تذٖ
 حست ثش ضخع ٍصى کشدى میتمس ثب کِی ضبخع

 .دیآی م ثذست هتش حست ثشی ٍ لذ دٍم تَاى ثش لَگشمین

 

BMI ِیثٌذ طجم 

 ٍصى کن 18.5>

 ًشهبل 18.5-24.9

 ٍصى اضبفِ 25-29.9

 1 دسجِی چبق 30-34.9

 2 دسجِی چبق 35-39.9

 3 دسجِی چبق 40

  

ی  چبق ػَاسؼ
 ٌٛ٘اٌٖٛی ٞای ٔاریب تٝ اتتال احتٕاَی چاق ٔزك

 ٔغذٚد آتٙٝ, دْٚ ٘ٛع اتتید ,یلّةی ٞای ٔاریب تخقٛؿ

 اعتخٛاٖ آرتزٚس ,عزطاٖ اسی ٔؾخـ ا٘ٛاع,  ، خٛابٜ وٙٙذ
 .دٞذیْ ػیفشاا را آعٓ ٚ

ی پزفؾار ، خٖٛ لٙذ ػیافشا ،یعزٚق-یلّةی ٞا یٔاریب
 ٘ٝ،یطی ٞا عزطاٖ سٖی ٚ ٘مزط ففزا، عٝین عًٙ خٖٛ،
 . ر٘ذیي یْ ؽىُی چاق د٘ثاَ تٝ پزٚعتات ٚ تشري رٚدٜ

ی ٞا تخؼ در چاق افزاد ؽذٖی تغتز ساٖیْ ٖیٕٞچٗ
 آ٘اٖ وأُ تٟثٛدی تزا السْ سٔاٖ سٖی ٚی ٔارعتاٖیب ٔختّف

. دارد ٞا ٌزٜٚ ریعا تای اریتظ فاٚتت



 

 
 
 

 
 

. داسد دًجبل ثِ هتؼذدی هطكالت هذسسِ سٌیي دس چبلي

 کبّص گشیضی، اجتوبع افسشدگي، ًظیش سٍاًي سٍحي ـ ّبی ثیوبسی

 تشی گستشدُ هیضاى ثِ گشٍُ ایي دس سشخَسدگي ٍ ًفس  ثِ اػتوبد

 اص پیص سٌیي دس چبق دسغذ کَدکبى ۴1 تب 2۶. دّذ هي سخ

  .ضذ خَاٌّذ هجتال چبلي ػبسضة ثِ ًیض ثضسگسبلي دس هذسسِ،

 

 همذاس کشدى کن حتي چبلي، اص حبغل فشاٍاى هطكالت ثِ تَجِ ثب

 ضذت اص یب دّذ هي کبّص اس چبلي سَء ػَاسؼ ًیض ٍصى اص اًذکي

 ٍصى اص دسغذ 20 تب ۵ کبّص هتخػػبى، اػتمبد ثِ .کبّذ هي آًْب

 خطشسبص ػَاهل اص ثسیبسی سفتي هیبى اص هَجت چبق افشاد دس ثذى

 .ضَد هي

 

ی  چاق به ابتال علل
 داضتِ ػلت چٌذ اصی ةیتشن ای ٍ ػلت نی تَاًذی می چبق

: ثبضذ

ی چبق استؼذاد -

ی طاًش اص سشضبس یيغزا میسص داضتي-

 کن تحشن ٍ کن ٍسصش-

ی کبس کن هبًٌذ ضًَذی می چبق ثبػث کِیي ّبی هبسیة-

 دیسٍییت

ی ثشخَس اصجولِ خَسدىی ّبیًبٌّجبس-

ی رّيی فطبسّب-

 کبّص اهب داسًذی چبق استؼذاد افشاد اصی اسیثس اگشچِ

 ثبػثی سکبلشح یيغزا میسص داضتي ٍی نیصیف تیفؼبل

. است ضذُی اهشٍص جَاهغ دسی چبقی سیفشاگ

 
 

 خٛردٖ اس وٝی ا٘زس ٔمذار وٝ اتذیْ ػیافشای سٔاٖ تذٖ ٚسٖ
 رٚسٔزٜ تیفعاَ تا وٝی ا٘زس ٔمذار اس دیآی ْ تذعت غذا

. تاؽذ ؽتزیب دؽٛیْ ٔقزف ٚ عٛسا٘ذٜ

 چاقي اسی ریشگیپی راهها
 کِ داسد ٍجَد خبظیي غزا میسط نی کِ کشد ادػب تَاىی ًن -

 دٌّذ، کبّص سا خَد ٍصى تَاًٌذی م افشاد توبم آىی سیکبسگ ثِ ثب

 ثب هطبثكیي غزا میسط اصهٌذیى کس ّش کِ داضت تَجِ دیثب

 .  است خَدش ثذى ػولكشد

اًیذ ثِ کبسضٌبس تغزیِ جْت دسیبفت سطین غزایي،  هي تَ)

.( هشاجؼِ ًوبییذ

 ضوي کِ ضَدیم سجت حیغح ُیتغز ٍیي غزا ثشًبهِ تیسػب -

  .ضَدی خَدداس غزا هػشفی سٍ ادُیص اص ،یاغل اصیى ىیتبم

 است یسٍ ادُیة ،ٍسصش ىیهٌبسجتش ٍ ىیًتشاسصا. کٌیذ ٍسصش -

  .ضَد اًجبم هتَسط سشػت ثب کِ

 همػش سای نیطًت ػبهل است هوكي ، دیّست چبق ضوب اگش -

 آى ٍ داسد ٍجَدی حل ساُ  صیى هطكل ىیای ثشا اهب د،یثذاى

 سبػت چْبس تب سِ هتَسط ثطَس سٍصاًِ ٍسصش ثِ پشداختي

 .است

 ُیتَظ هشدم ػوَمی ثشا کِ استی ا هسئلِ ٍسصش ثِ پشداختي-

ی عیطتی چبق استؼذادی داسا کِی کسبى اص دستِ آى اهب ضَدی م

ی ضتشیة تیاّن ثب هسئلِ ىیا ثِ ًسجت ٍدشی م ُیتَظ ّستٌذ

 خَد سٍصاًِی ّب ثشًبهِ جضء سا ٍسصش ثِ پشداختي ٍ ًذیًوب ًگبُ

  .ضَد اًجبم هتَسط ضذت ثبی ٍسصش ًبتیتوش سبػت میى هشتجِ

 

ّش  ٍ سٍص ّش حبیتشج ٍ هشتجِ سِی ا ّفتِ حذالل ضَدیم ُیتَظ

 تَاىیم یهحذٍد حذ دسی ثذى تیفؼبل شیافضا ثب سٍصهشُی دسکبسّب

 .ضذ ٍصى کبّص ثبػث

: توصيه های غذايي كاهش وسن

سؼي کٌیذ ثشًبهِ غزایي خَد سا ثِ طَس هٌظن تٌظین . 1

ًحَی کِ ّش سٍص دس سبػبت هؼیٌي غزا  ثِ. کٌیذ

.  ثخَسیذ

تالش کٌیذ اص هحػَالت ثذٍى لٌذ هبًٌذ ًَضبثِ . 2

ثیسكَئیت ّبی ثذٍى   ّبی ثذٍى لٌذ، طلِ ثذٍى لٌذ ٍ

 . لٌذ استفبدُ کٌیذ

  ُ کٌیذثِ جبی آة هیَُ اص هیَُ تبصُ استفبد. 3

 .اص ضیشّبی کن چشثي استفبدُ کٌیذ. 4

 5تب4)  رایي خَد سا افضایص دّیذتؼذاد ٍػذُ ّبی ؽ. 5

( ٍػذُ غزایي 

حتوب لجل اص غشف غزا اص سبالد یب هَادغزایي کن . 6

کبلشی هبًٌذ کبَّ، کشفس، طلِ ثذٍى لٌذ ٍ سَح ّبی 

 .سبدُ ٍ کن کبلشی استفبدُ کٌیذ

 .اص ًَضیذًي ّب ٍ دسشّبی ثذٍى لٌذ استفبدُ کٌیذ. 7

.   ًطیي آسد سفیذ کٌیذآسد گٌذم کبهل سا جب. 8

هػشف چشثي ّب سا دس ثشًبهِ سٍصاًِ غزایي خَد طجك . 9

.  ًظش هتخػع تغزیِ کبّص دّیذ

 .لیَاى آة ثٌَضیذ 8سٍصاًِ . 10


