
 شناسیدانشکده علوم تغذیه و رژیم 

 خود مراقبتی تغذیه

 دکتر لیال آزادبخت 
 استاد گروه تغذیه جامعه

 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
 دانشگاه علوم پزشکی تهران  
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 تغذیه ایخود مراقبتی 
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  باید روی رفتارهای غذایی تمرکز کنیم 

Mindful eating 

 چاقی

http://www.straightforwardnutrition.com/food-as-self-care/ 
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Mindful eating 
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خوردن به آرامی و بدون حواس پرتی 

گوش دادن به نشانه های گرسنگی فیزیکی و دست کشیدن از غذا خوردن بعد از سیر شدن 

به عنوان مثال اکثر اوقات حس تشنگی و گرسنگی باهم اشتباه گرفته  (تمایز بین گرسنگی واقعی و احساسی

 .(میشود

بکارگیری همه حواس با توجه به رنگ، بوی، صداها، بافت ها و طعم ها 

یادگیری برای مقابله با احساس گناه و اضطراب در مورد غذا 

 خوردن برای حفظ سالمتی 

 به طور کلی

www.forbes.com 
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صبحانه 

میان وعده 

وعده های کوچک و مکرر 

 منظمخوردن به طور 
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 خرید آگاهانه



 پرخوری

 دریافت انرژی زیاد 

 دریافت مواد غذایی با چگالی ریز مغذی کم

 تنوع کم مواد غذایی

 کاهش دریافت نان وغالت سبوس دار

 افزایش مصرف غذاهای حاوی اسید چرب ترانس واشباع و نمک

 کاهش دریافت میوه وسبزی،لبنیات،گوشت سفید وتخم مرغ،پروتئین گیاهی
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 مشکالت

 

 افزایش دریافت انرژی وکربوهیدرات •

 مصرف فست فود ها و تنقالت که دارای میزان باالیی از اسید های چرب ترانس هستند•

 مصرف باالی غذاهای کم ارزش•

 راهکار

 مصرف آجیل های بی نمک، تکه های میوه یا میوه های خشک و یا لقمه های غذایی خانگی•

 کاهش مصرف نوشیدنی های شیرین شده، چیپس، پفک و شکالت ها •

 مصرف نان و پنیر و سبزی یا نان و پنیر و گردو با رعایت نکات بهداشتی به عنوان میان وعده•

مصرف غذاهایی چون حلیم، عدسی، لوبیا، سیب زمینی یا تخم مرغ کامال پخته شده به عنوان میان •
 وعده



 98تابستان  12

  ذایقه انسان به شدت تاثیر پذیر و قابل تغییر است و به راحتی میتوان به جای تغییرات

رادیکالی از قبیل تصمیم گیری برای ترک مصرف هرگونه شیرینی جایگزین های مناسب را 

 عامل چاقی نحوه غذا خوردن ما میباشد نه صرفا آن چیزی که میخوریم .انتخاب کرد

 کنترل مصرف قندهای ساده
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نمک را به صورت تدریجی کاهش دهید و به طعم های طبیعی غذاهای مختلف توجه کنید  .

وقتی نمک پاش در دسترس نباشد و یا محتوای آن را با آویشن، فلفل، پودر لیمو، زنجبیل  

 .جایگزین کنیم تمایل ما به نمک به مرور زمان کمتر می شود... و

 کنترل مصرف نمک



Azadbakht et al. Int J Food Sci Nut 2017 



Azadbakht et al. Int J Food Sci Nut 2017 



Azadbakht et al. Int J Food Sci Nut 2017 



 حذف نمک دان از سفره

 استفاده از آبلیمو، آب نارنج، آب غوره و سبزی های معطربه جای چاشنی پرنمک

 اعتدال در مصرف نمک در نانوایی ها

 ارائه منوی غذایی کم نمک در رستوران ها

 مصرف میوه و آجیل بی نمک به جای تنقالت شور در میان وعده  
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؟امروز چند لیوان آب نوشیدم 

اکثر اوقات حس تشنگی با حس گرسنگی اشتباه گرفته میشود 

 

 

 

 نوشیدن آب کافی
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 مصرف بیشتر لبنیات، میوه و سبزیجات

Choosemyplate.gov 
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 مصرف غالت کامل



Refined 

grain 

Q2 Q3 Q4 Q5 

Refined grain and centeral adiposity 

Food group, food intake 
and central adiposity  

Quintiles of refined grain 
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مشکالت :  

 افزایش دریافت نان وغالت وبرنج 

 کاهش مصرف نان وغالت سبوس دار 

 افزایش دریافت قندهای ساده

 :توصیه ها• آلودگی برنج با قارچ و فلزات سنگین           
 افزایش دریافت نان وغالت سبوس دار•
 آموزش در مورد مصرف برنج قهوه ای•
 پیشنهاد به رستوران به ارائه برنج قهوه ای ونان سبوس دار•
 توصیه به مصرف آرد سبوس دار به نانوایی ها•
 تشویق به افزایش دریافت سبوس های بهداشتی•
 افزایش تنوع اقالم سبوس دار•
 استفاده از آرد های سبوس دار برای تهیه شیرینی در قنادی ها•

 کاهش مصرف قند وشکر •
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رژیم متعادل  . رژیم ایده آل برای کاهش وزن و سالمتی، یک رژیم غذایی متعادل است

این مواد . حاوی درشت مغذی های الزم برای سالمتی و عملکرد ارگان های متفاوت بدن است

 .شامل پروتئین، کربوهیدرات ها، ویتامین ها و مواد معدنی و چربی های غیراشباع می شود

 درصد کالری روزانه نباشد 30مصرف چربی بیشتر از 

 درصد از کالری روزانه 10مصرف چربی های اشباع کمتر از 

 درصد از کالری روزانه 1چربی های ترانس 

1  در روز 3گرم اسید چرب امگا  3تا 

 کاهش مصرف چربی های ناسالم



 
 

  مشکالت

 : افزایش مصرف غذاهای حاوی اسید چرب ترانس واشباع شامل

 روغن گیاهی هیدروژنه شده -

 گوشت و محصوالت لبنی -

 شیرینی وشکالت    -

 غذاهای سرخ شده با روغن جامد وگیاهی -

 :عوارض اسید چرب ترانس

 LDLافزایش -

 HDLکاهش -

 افزایس ریسک سرطان پروستات-

 افزایش بیماری قلبی عروقی 



Different kinds of oil consumption among 

Isfahanian young women adults 

Different oils Mean ± SD 

Partially hydrogenated vegetable 
oils (gr/day) 

17±2 

Non-hydrogenated vegetable oils 
(gr/day) 

15±1 
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Azadbakht  et al. Iran Red Crescent Medical Journal 2012 
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The correlation between waist circumference and fast food 
consumption  

Model 1: crude model 

Model 2: energy adjusted model 

 

P=0.01 

P=0.026 
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WC-fast food 

WC-fast food

Rouhani , Mirseifinezhad, Omrani,  Azadbakht . J obes 2012 



کاهش شیوع و بروز چاقی 

 کاهش بیماری های قلبی عروقی 

 کاهش فشار خون

  2کاهش دیابت نوع  

 کاهش بروز سرطان ها  

 و ملکول های چسبنده  TNFαو  CRP ،IL-6کاهش بیومارکرهای التهابی همچون 

 



 افزایش وعده های غذایی پر چرب، نوشیدنی ها و مواد قندی 
 کاهش مصرف غالت و حبوبات 
  افزایش مصرف تولیدات روغنی 
افزایش واردات مواد غذایی و گوشت از کشورهای صنعتی 

 
: دریافت تقریبی ایرانیان از حبوبات  

سه سروینگ در هفته     
  درصد 30سرانه ی مصرف حبوبات در ایران 

 . کمتر از سبد غذایی مطلوب خانوار می باشد 

 توصیه
 مصرف غالت وحبوبات باهم مانند عدس پلو

 
 :مزایا
  صرفه اقتصادی•
 تأمین مواد مغذی کامل از هر دو گروه•



Legume consumption is inversely associated with 

central adiposity among Iranian population 

Tertiles of legume intake P-trend 

lowest middle highest 0.03 

WHR 0.89±0.0

8 

0.88±0.0

8 

0.84±0.08 0.02 

Esmaillzadeh A and Azadbakht L. J Nutr 2012 
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Soy consumption has beneficial effects on waist to hip ratio 

among post menopausal women with metabolic syndrome 

Azadbakht et al. Am J Clin Nutr 2007 



 گرم در روز  5: مصرف ماهی در ایران•
 گرم در روز 47: مصرف ماهی در جهان•
 

 :3سرشار از امگا
پیشگیری از دیابت 
پیشگیری از سرطان 
 کاهش بروز افسردگی 



 وویتامین  3امگاD 

محتوای باالی فوالت وآرژنین : 

 کاهش دیابت

 افزایش گردش کلسترولHDL   

محتوای باالی پروتئین و اسید امینه لوسین: 

 تقویت عضالت 

 وویتامین  3غنی از امگاD 
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ابا تشکر از توجه شم  


