
 کاهش وزن به زبان ساده
 

   ۱ 

 

  

  

  ) ۱( وزن به زبان ساده کاهش 
  ابراهیم اخالقی :نویسنده

  وبالگ روُفرممدیریت 

www.rooform.blogfa.com 

  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 کاهش وزن به زبان ساده
 

   ۳ 

 

  

  چاقی

  چاقی چیست؟

یک فرد زمانی چاق نامیده . به تجمع بیش از اندازه چربی در بدن چاقی گفته میشه

معمول ترین مقیاس . درصد یا بیشرت، باالتر از وزن نرمال باشه ۲۰وزن بدنش میشه که 

اگر شاخص توده . هست BMIتشخیص چاقی در افراد استفاده از شاخص توده بدنی یا 

باشه گفته میشه که فرد دچار اضافه وزنه و اگر این  ۲۹.۹تا  ۲۵بدنی یک فرد بین 

  .ار چاقی هستباشه گفته میشه این فرد دچ ۳۰شاخص باالی 

درصد بیشرت از وزن نرمال  ۱۰۰تا  ۵۰برای زمانی هست که فرد " مرض چاقی"اصطالح 

میشه که  ۴۰باالی  BMIکیلو اضافه وزن باعث ایجاد  ۵۰حدود . خودش وزن داره

  .خطرات جسمی بسیاری رو برای فرد به بار میاره

  عامل ایجاد چاقی

که بر اثر فعالیت  )کالری ( از مقدار انرژی چاقی زمانی اتفاق می افته که فرد بیشرت 

تقریباً معادل خودرن زیاد و ورزش و . های روزانه می سوزونه انرژی دریافت می کنه

  :مثال. البته فاکتورهای دیگه ای هم در چاقی نقش دارند. تحرک کم
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وقتی سن ش� زیاد میشه سوخت و ساز بدن ش� کمرت میشه و ش� به : سن 

برخی افراد ذکر می کنند . رای فعالیت های روزانه احتیاج داریدکالری کمرتی ب

سالگی خودشون غذا می خورند و تحرک اونها هم تغییری  ۲۰که مانند سن 

خوب دلیلش واضحه سوخت و . سالگی وزنشون در حال افزایشه ۴۰نکرده اما در 

شته باشند بنابراین اونها اگر قصد دا. سالگیه ۴۰سالگی بیشرت از  ۲۰ساز بدن در 

در وزن قبلی باقی �ونند یا باید کمرت غذا بخورند و یا اینکه بیشرت تحرک داشته 

  .باشند

وقتی مردان در حال اسرتاحت . زنان بیشرت از مردان دچار چاقی هستند: جنسیت 

بنابراین اگر اونها قصد داشته . هستند، انرژی بیشرتی نسبت به زنان می سوزانند

شون باقی �ونند می تونند کالری بیشرتی نسبت به خانم باشند که در وزن خود

در ضمن متابولیسم یا سوخت و ساز زنان پس از یائسگی . ها مرصف کنند

  .کاهش پیدا می کنه و این شایع ترین علت چاقی زنان پس از یائسگیه

در مطالعه ای . چاق یا الغر بودن تا حدی جنبه فامیلی هم پیدا می کنه: ژنتیک 

ساالنی که به فرزندخواندگی گرفته شده بودند، نشان داده شد که وزن روی بزرگ

آنها به پدر و مادر واقعی بیشرت شباهت داشته تا به والدینی که اونها رو به 

  .فرزندی گرفته بودند

درصد امکان داره که ش� هم در بزرگسالی  ۷۵مثالً اگر مادر ش� چاق باشه، بیش از 

  .دچار چاقی بشید و برعکس

با بعضی از افراد به دلیل اینکه والدین چاقی دارند خودشون رو به یک عمر زندگی 

اضافه وزن محکوم می کنند و این در حالیست که افرادی هستند که والدین چاق دارند 

پس می تونیم بگیم که با . اما هیچ وقت در زندگی خودشون چاقی رو تجربه نکردند

  .نتیک رفترعایت اصول ساده ای میشه به جنگ ژ 

عالوه بر اینکه ژنتیک نقش به سزایی در ایجاد چاقی داره، ما : عوامل محیطی 

همون عواملی . �ی تونیم نقش عوامل محیطی رو در این قضیه نادیده بگیریم
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عواملی که . که تعیین می کنه یک فرد چه غذایی بخوره و یا اینکه چقدر بخوره

  .داشته باشهباعث میشه یک فرد تحرک باال یا پایینی 

افراد فعال برای رفع احتیاجات بدنشون به انرژی بیشرت نسبت به : فعالیت بدنی 

فعالیت بدنی در حالی که توانایی بدن برای سوزاندن . افراد غیرفعال نیاز دارند

چربی ها رو افزایش میده، باعث کاهش اشتها در افراد دارای اضافه وزن هم 

بیش از هر چیزی به علت کاهش فعالیت  سال گذشته ۲۰رشد چاقی در . میشه

  .های روزانه مردم بوده

این فاکتورها در ایجاد عادت های غذایی و چاقی نقش : فاکتورهای فیزیولوژیک 

خیلی از افراد در پاسخ به موقعیت های احساسی مختلف مثل غم، ترس، . دارند

که از مشکل  درصد از افرادی ۳۰. به خوردن پناه می برند... شادی، عصبانیت و 

اونها در بعضی زمان ها فقط  .چاقی رنج می برند در واقع به خوردن اعتیاد دارند

می خورند بدون اینکه توجه کنند که چه چیزی رو می خورند و یا اینکه 

  .مقدارش چقدر هست

. اگرچه این مورد شایع نیست اما برخی بی�ری ها باعث چاقی می شوند: بی�ری 

ی تیروئید، افرسدگی و برخی بی�ری های دیگر ممکنه باعث به طور مثال کم کار 

  .ایجاد پرخوری و اضافه وزن در افراد بشن

داروهای خاصی مثل اسرتوئیدها و برخی داروهای ضد افرسدگی می : داروها 

  .تونن باعث ایجاد اضافه وزن بشن
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  عواقب روحی چاقی

  
  

در جوامع . هستروانی . یکی از دردناک ترین عوارض چاقی مشکالت روحی 

به بیان دیگه خیلی از افراد جذابیت رو . توجه بسیار زیادی به ظاهر افراد میشه

مردم زیادی به افراد چاق به دید آدم های . در اندام الغر یا عضالنی میدانند

افراد دارای اضافه وزن در مدرسه، محیط کاری و یا . تنبل یا پرخور نگاه می کنند

احساس طرد . تلف مورد پیش داوری قرار می گیرندموقعیت های اجت�عی مخ

  .شدن، خجالت کشیدن و افرسدگی در بین این افراد بسیار معموله

  
  چه زمانی به دنبال کمک برای رهایی از چاقی باشیم؟

اگر دچار اختالالت روحی و عاطفی شدید که به اضافه وزن ش� مربوطه و یا اگر 

فتید، نیاز دارید که با یک پزشک برای در هر کدام از گروه های زیر قرار گر 

  .رهایی از چاقی خود مشورت کنید

و یا بیشرت باشه ش� چاق محسوب  ۳۰اگر شاخص توده بدنی ش�  .۱

میشوید و باید به رسعت به یک متخصص در امر تغذیه و یا پزشک 

در این حالت سالمتی ش� . مراجعه کنید تا بتوانید از وزن خود کم کنید

 .ر استبسیار در خط
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اگر فرم بدن ش� شبیه به سیب است، به این معنا که تجمع چربی در  .۲

اطراف ناحیه شکم در ش� بیشرت است، ریسک ابتال به بی�ری های ناشی 

 .از چاقی در ش� بیشرت خواهد بود

 

سانتیمرت و دور کمر اقایان باید کمرت از  ۸۹دور کمر خانم ها باید کمرت از  

ر دور کمر بزرگی دارید رسیعاً به دنبال راهی برای کم اگ. سانتیمرت باشد ۱۰۲

 .کردن وزن باشید
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  کم کردن وزن

  

  از اینکه کل عمرتون در حال رژیم گرف� بودین خسته شدین؟

یاد بگیرید چطور می تونید برنامه رژیمتون رو با ایجاد هدف، پیدا کردن یک همراه 

  .ادامه بدیدخوب و یاف� بهرتین رژیم که مناسب ش� باشه، 

  وزن ایده آل یا وزنی که ش� رو خوشحال می کنه؟

  ش� واقعاً دوست دارید چقدر وزن کم کنید؟

ممکنه ش� مدت ها بدون موفقیت برای رسیدن به سایز دوران دبیرستان یا روز 

عروسیتون در کلنجار بوده باشید، اما آیا واقعاً نیازه که ش� وزنتون رو به اون اندازه کم 

د؟ واقعیت اینه که ش� می تونید وزنی بیشرت از وزن ایده آل داشته باشید و در عین کنی

دقت کنید که گفتم می توانید سالمت باشید، اما ممکنه از این . حال سالمت باشید

  .وضعیت خوشحال نباشید

درصد از وزنتون می تونه هزاران مزیت  ۱۰اگر ش� اضافه وزن دارید، تنها کم کردن 

مثالً کاهش فشار خون، کلسرتول، قند خون و همچنین . متی ش� داشته باشهبرای سال 
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تحقیقات نشون می ده که وزن کم کردن ! کاهش احت�ل ابتال به بی�ری های قلبی

وقتی به این شکل اتفاق می افته و ش� با هدف ایجاد سالمت در خودتون اقدام به 

این راه بیشرت می شه و می تونید کاهش وزن می کنید، مقاومت و استقامت ش� در 

  .موفقیت بیشرتی کسب کنید

  !وزن من چقدر باید باشد؟

  
برای اینکه . اک� افراد همیشه به این فکر می کنند که چه وزنی برای اونها مناسبه

بهرتین وزن رو برای خودتون پیدا کنید، پیشنهاد میشه که یک نگاه به گذشته خودتون 

اینکه در هر زمان چه وزنی داشتید و در کدام . به عنوان یک بزرگسال داشته باشید

اگر بیش از چند کیلو وزن اضافه کردید فکر . کردیدزمان احساس راحتی بیشرتی می 

اینکه خودتون رو دوباره به شکلی که در روز عروسیتون بودید برگردونید، از رستون 

وقتی ش� وزن اضافه می کنید سایز و تعداد سلول های چربی ش� افزایش . بیرون کنید

که در قدیم داشتید  پیدا می کنه که احت�الً مانع از این میشه که ش� به سایزی

البته به کلمه احت�ًال دقت کنید، چون خالف این گفته من هم تا به حال اتفاق . برگردید

اما رسیدن به همچین خواسته بزرگی از عهده هر فردی ساخته نیست و نیاز به . افتاده

  .تالش زیاد و مداوم داره

کنید عادات رفتاری  به جای �رکز روی ارقامی که در صفحه ترازو می بینید، سعی

مرصف .  مثالً هر روز صبحانه بخورید و یا به پیاده روی برید. خودتون رو تغییر بدید

وقتی عادات غذایی و حرکتی خودتون رو تنظیم کنید و . میوه و سبزی رو بیشرت کنید

ماه خودتون رو ملزم به رعایت این  ۶تا  ۳. تغییر بدید احساس بهرتی خواهید داشت

  .نید تا اونها بخشی از زندگی ش� بشنقوانین ک
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. کالری انرژی از مواد غذایی مفید مرصف کنید ۲۰به ازای هر کیلوگرم از وزن خودتون 

از ورزش های سبک و هوازی . غذاهایی با چربی کم، که غنی از فیرب و پروتئین باشند

  .کمک بگیرید و وزن خودتون رو ماهی یک بار اندازه گیری کنید

زمانی . درصد کاهش پیدا می کنه ۱۰د که وزن ش� با همین کارهای ساده خواهید دی

کالری انرژی  ۲۵که ش� به وزن سالمت برسید می تونید به ازای هر کیلوگرم از وزنتون 

کالری مواد  ۱۵۰۰کیلوگرم وزن دارید می توانید روزانه  ۶۰مثًال اگر . دریافت کنید

  .غذایی مغذی مرصف کنید

  ی موفقیت در کاهش وزننکته هایی برا

ثابت شده . مشخصی رو در روز برای خودتون در نظر بگیریدوعده های غذایی  .۱

افرادی که وعده های غذایی معینی ندارند در طی روز کالری بیشرتی دریافت 

 .می کنند

همیشه از یک بشقاب استفاده کنید، بنشینید و از غذایی که می خورید لذت  .۲

درصد کمرت از افرادی که در حالت  ۴۳رو انجام میدند مردمی که این کار . بربید

 .ایستاده یا با عجله غذا می خورند کالری دریافت می کنند

 .مثل پیاده روی. دقیقه فعالیت بدنی سبک داشته باشید ۳۰حداقل روزی  .۳
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. اینکه چه چیزی و چه مقداری می خورید نقش بسیار تعیین کننده ای داره .۴

از فیرب باعث میشه مدت بیشرتی احساس سیری  استفاده از غذاهای رسشار

 .داشته باشید

 

به جای فکر کردن به عدد ترازو به زندگی سا� تری که در . خوش بین باشید .۵

 .انتظار ش�ست فکر کنید

  تعیین اهداف واقع بینانه برای کاهش وزن

ه تعیین واقع بینانه اهداف در پروسۀ کاهش وزن به ش� کمک می کنه که از مسیری ک

  .در پیش دارید منحرف نشید

موضوع این نیست که ما خودمون رو در حد . این موضوع اهمیت بسیار زیادی داره

وقتی اهداف کاهش وزن ما . مرگ از �امی چیزهایی که دوست داریم محروم کنیم

بسیار بلند پروازانه باشه، باعث میشه ما رسیدن به اون هدف رو بسیار سخت و 

ی این مسیر دچار نا امیدی بشیم و در نتیجه در نیمه راه همه چیز طوالنی ببینیم و ط

  .رو بدون موفقیت رها کنیم

تعیین اهداف کوتاه مدت و واقع بینانه باعث میشه ما در مورد رسیدن به اون هدف 

تحقیقات . امیدوار باشیم و احت�ل اینکه در نیمه راه دچار نا امیدی بشیم بسیار کمرته
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کان داره افراد برای رسیدن به اهداف بلندپروازانه خودشون مدتی از نشان داده که ام

خوردن دوری کنند اما زمانی میرسه که اونها همه این نخوردن ها رو با پرخوری بیش از 

  .اندازه جربان می کنند

  راه برای تعیین اهداف معقول در کاهش وزن ۵

های درمان چاقی بیان اک� کلینیک . تصمیم بگیرید که به آرامی وزن کم کنید .۱

درصد از وزن فعلی که دارید  ۱۰تا  ۵می کنند که بهرته هدف اولیه ش� کاهش 

کیلو  ۱۰تا  ۵کیلو وزن دارید، هدف خودتون رو کم کردن  ۱۰۰مثالً اگر . باشه

 .قرار بدید

اگر دوست دارید طی کاهش وزن سا� �ونید و بدن ش� متحمل فشار نشه،  .۲

به این . کیلوگرم وزن کم کنید ۱تا  ۰.۵که هفته ای  بهرتین حالت این هست

ترتیب ش� باید نگاه بلند مدتی به زمان الزم برای از دست دادن وزن مورد نظر 

کیلوگرم وزن کم کنید باید آگاه باشید  ۱۲اگر قصد دارید . خودتون داشته باشید

کالری  ۱۰۰۰تا  ۵۰۰ماه زمان نیاز دارید، در صورتی که هر روز  ۳که حداقل به 

 .از طریق خوردن کمرت یا ورزش و یا هر دو از دست بدید
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   ۱۳ 

 

کیلوگرم  ۱۲درسته که ش� مثالً قصد دارید . اهداف کوتاه مدت انتخاب کنید .۳

کیلوی اول قرار بدید و بعد  ۵اما در ابتدا هدف خود رو کم کردن . وزن کم کنید

 .تون برسیدکه به اون هدف رسیدید ادامه بدید تا به وزن دلخواه خود

از یک دفرت استفاده کنید و هر . موفقیت های خودتون رو در جایی ثبت کنید .۴

این به ش� انگیزه بیشرتی برای . چیزی که براتون خوشایند بوده در اون بنویسید

 .ادامه مسیر میده

داش� اهداف بزرگ ایرادی نداره، . در مورد اهداف بلند مدت خودتون فکر کنید .۵

اگر می خواهید وزن زیادی . قسمت های کوچکرت تقسیم بشهدر صورتی که به 

مثالً اولین هدفتون این باشه که امروز . کم کنید می تونید از یک روز رشوع کنید

به آرامی وزن کردن باعث میشه . حتی یک قاشق کمرت. غذای کمرتی بخورید

 عادت های به وجود آمده در مدت کاهش وزن در ش� باقی �ونه و ش� شکل

 .زندگی خودتون رو برای همیشه عوض کنید

  امه دادن رژیم غذاییراه برای اد ۴

اشید؟ به توصیه های زیر دارید که رشوع قدر�ندی برای کاهش وزن داشته بدوست 

  .دقت کنید

ی دنیای رژیم گرف� دنیا. یف کنید�ی کنه که ش� چطور رژیم رو تعرفرقی 

  .مقابله با درد اون باید نقشه ای در رس داشته باشیدبرای . ریاضتهو  محرومیت

از اینکه فکر کنید چطور قصد دارید وزن پیش . ا بشناسیدهای خود ر هدف  .۱

اگر بسیار چاق  .نید که چه مقدار وزن می خواهید کم کنیدکم کنید، تعیین ک

هستید حت�ٌ به یک کلینیک مبارزه با چاقی مراجعه کنید و برنامه آنها را 

می توانید با کنرتل کردن  دنبال کنید و در صورتی که کمی اضافه وزن دارید

کردن باید جزو ورزش   .میزان هر وعده غذایی به وزن ایده آل نزدیک شوید

جدایی ناپذیر در برنامه ش� باشد اما این بدان معنی نیست که باید حت�ً در 

 .پیاده روی ساده هم ورزش محسوب می شودیک . یک باشگاه عضو شوید
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   ۱۴ 

 

ما نقش مهمی در شخصیت  .خود در رژیم گرف� را تشخیص دهیدشخصیت  .۲

خودتون رو �ایالت  .واکنشی که نسبت به غذا نشان می دیم بازی می کنه

که بتونید بر چیزهایی  بشناسید و برنامه خودتون رو طوری سازماندهی کنید

اگر عادت دارید که بدون فکر عمل  .که باعث انحراف ش� میشه غلبه کنید

اگر  .کنید سعی کنید مواد مورد عالقه خودتون رو از دسرتس دور نگه دارید

در عادت دارید ، مثالً زمانی که غذا می خورید حواستان به جای دیگریست

سعی کنید خود را از آن موقعیت خارج  زمان �اشای تلویزیون غذا بخورید،

اگر انسان مظربی هستید  .کرده و توجه خود را معطوف به خوردن غذا کنید

سعی کنید ریشه های اظطراب را در خود پیدا کنید و آنها را حل کنید، چون 

 .خوردن پناه می برند برخی افراد برای فرار از اظطراب به غذا

پاسخ در  !برخی افراد می پرسند اول رژیم یا اول ورزش؟. کار کنیددوبله  .۳

از رژیم و ورزش باعث کاهش وزن در افراد ترکیبی  .باید گفت هر دو با هم

 .دوبله کار کنیدپس . می شود

برای اینکه موفق شوید در ابتدا باید . خود یک تعهدنامه تهیه کنیدبرای  .۴

پس پیش از رشوع یک برنامه . بدانید که چرا می خواهید وزن کم کنید

 :ی از خود بپرسیدغذای

  برای این کار آماده ام؟آیا 

  انگیزه الزم را دارم؟آیا 

  می توانم �ام �رکزم را روی این برنامه بگذارم؟آیا 

  با مشکالت احت�لی پیش رو را دارم؟توان مقابله آیا 

ای که برای خود می  بسیار زیادی هستند که ش� می توانید در تعهدنامهسواالت 

  .نویسید ذکر کنید

آخر اطمینان حاصل کنید که ش� به خاطر خودتان می خواهید وزن کم کنید، نه در 

رشوع به حرکت کنید و سپس . به دلیل فشاری که اطرافیان بر ش� وارد می کنند

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



 کاهش وزن به زبان ساده
 

   ۱۵ 

 

خواهد  مطمنئ باشید که نتایج ش� را شگفت زده. مسیر خود را به آرامی طی کنید

  .کرد

  .خوبم به پایان جلد اول کتاب کاهش وزن به زبان ساده رسیدیمدوستان 

  .دوم این کتاب هم به زودی آماده میشه و در اختیار ش� عزیزان قرار می گیرهجلد 

  :که در جلد دوم مورد بحث قرار خواهد گرفتمباحثی 

  کردن وزن بسیار زیادم ک 

   تشخیص دهم که آماده کاهش وزن هستم؟چگونه 

   الزم است پیش از رشوع برنامه به پزشک مراجعه کنم؟آیا 

   معتقدید راه های زیادی برای کاهش وزن وجود داره؟آیا 

   های ساده و بدون درد برای ورزش کردنراه 

   کم کردن وزن من چقدر خواهد بود؟رسعت 

   روی برنامه حرکت کنم؟می توانم در دراز مدت چطور 

   تشخیص دهم که عمل جراحی برای من مناسب است یا خیر؟چطور 

   در مقابل پرخوری احساسی ایستادگی کنم؟چطور 

   کنم؟چه ! ام می خواهند چاق �انمخانواده 

   رای کاهش وزنیک دوست همراه بانتخاب 

  .آماده شنیدن نظرات ش� عزیزان هستم

Iran_salaamat@yahoo.com  
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