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  مقدمه:

چـاقي بـه    چاقي يكي از معضالت مهم بهداشتي در سراسر جهان و از جمله در كشور ما محسوب مي شود.      

مطالعـات اخيـر حـاكي از     عنوان يكي از عوامل خطر بسيار موثر در بسياري از بيماري ها شـناخته شـده اسـت.   

ايـن   دكان و نوجوانان در جهان و در كشور مـا مـي باشـد.   افزايش سريع ميزان بروز چاقي بخصوص در ميان كو

اضـافه وزن و چـاقي   افزايش هم در كشورهاي در حال توسعه و هم كشورهاي توسعه يافته مشاهده مـي شـود.   

كودكان زمينه ساز ابتال به بيماري هاي متعدد از جمله قلب و عروق، ديابت، پرفشاري خون، افزايش چربي هاي 

عارضه مهم ديگري كه چاقي كودكي در بردارد ارتباط با  كبدي و بيماري هاي تنفسي است.خون، بيماري هاي 

ينده خواهند بـود. عوامـل متعـددي از جملـه     چاقي بزرگسالي است. اغلب كودكان چاق امروز بزرگساالن چاق آ

فعاليت بدني،  فاكتور ارث، عادات مربوط به شيوه زندگي، مصرف بي رويه فست فودها، تنقالت كم ارزش، كاهش

مصرف زياد مواد قندي و  شيرين و غذاهاي چرب مي توانند به تنهايي يا با هم باعث اضافه وزن و چاقي كودكان 

افزايش آگاهي جامعه در خصوص اين عارضـه و خطـرات مـرتبط بـا آن     با اميد آن مي رود كه  و نوجوانان شوند.

   نوجوانانمان گرديم.مانع احتمالي از بروز اضافه وزن و چاقي كودكان و 
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  ايران و جهانكودكان و نوجوانان اضافه وزن و چاقي در  وضعيت

چاقي همواره در جوامع بشري وجود داشته است و امروزه با تغييرات وسيعي كه در كليه زوايـاي زنـدگي در       

اضافه وزن و  همه اقشار جامعه ايجاد شده است، كمتر جامعه اي است كه گرفتار اين معضل نباشد. امروزه مشكل

چاقي محدود به بزرگساالن نبوده و اين مشكل روندي صعودي و رو به رشد در كودكان نيز داشته است. بطوري 

كه چاقي كودكان در قرن حاضر به يكي از چالش هاي جهاني تبديل شده است. براساس گزارش سازمان جهاني 

ده است. براساس گزارش اين سـازمان در سـال   به بعد شيوع چاقي در جهان سه برابر ش 1975بهداشت از سال 

سـال دچـار   19تـا   5ميليون كودك و نوجـوان بـين    340سال و بيش از  5ميليون كودك زير  41حدود  2016

%از كودكان سنين پيش دبستاني داراي اضـافه وزن و  81براساس آمار جهاني بيش از اضافه وزن يا چاقي بودند. 

% مي باشد. اين درحالي اسـت كـه رونـد    41وده كه سهم قاره آسيا بيش از چاقي در كشورهاي در حال توسعه ب

مطالعات انجام شـده   دارد.افزايش چاقي در كشورهاي فوق به نسبت كشورهاي توسعه يافته نيز سرعت بيشتري 

حاكي از آن است كه متاسفانه بيشترين شيوع چاقي كودكان در غرب آسيا و شرق اروپا و منطقه مديترانـه مـي   

  اشد. ب

 ديابـت،  عروقـي،  -قلبـي  هـاي  بيماري جمله از غيرواگير هاي بيماري مير، و مرگ علت مهمترين ايران در   

 مداخله مهمترين فايده، هزينه مطالعات اساس بر و است تنفسي مزمن هاي و بيماري ها سرطان انواع چاقي،

 از يكي چاقي و وزن اضافه باشد. مي چاقي و وزن اضافه وكنترل پيشگيري ها بيماري اين شيوع كاهش براي

 رود.  مي بشمار كشور سالمت نظام جدي مشكالت

 2014سال  –سال ايراني  2-18روند اضافه وزن كودكان و نوجوانان- 1نمودار

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ref: R. Kelishadi etal. Nutrition 30(2014) 393-400 
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 معـرض  در كشـور  سال 5 زير % كودكان14حدود  ،1396 سال دروزارت بهداشت  نتايج آخرين اساس بر      

 ايـن كه % مي رسد 20.5باشند كه در استان گيالن اين رقم به  مي چاق يا وزن اضافه داراي وزن، اضافه خطر

 %20 حـدود  ، 1394 سـال  در"  5كاسـپين "ملي پيمايش نتايج اساس بر كشوري است. ميانگين بيش از رقم

شـكمي مـي باشـد. براسـاس      دچار چـاقي    %21 و هستند و چاقي زنو اضافه دچار سال 7-18 آموزان دانش

در اسـتان گـيالن بـيش از ميـانگين     دانش آموزان همين بررسي مشاهده شده است كه ميانگين وزن و دوركمر 

كشوري مي باشد. نتايج ارزيابي مراقبت هاي انجام شده در واحدهاي ارائـه دهنـده خـدمت در اسـتان در سـال      

 18تـا   5نوجوانـان  % 3/27سيب ) نشان داده است كه حدود العات استخراج شده از سامانه (براساس اط 1398

  سال دچاراضافه وزن و چاقي هستند كه بيش از ميانگين كشوري مي باشد. 

 
  1394-سال كشور 7-18دانش آموزان شيوع اضافه وزن ، چاقي و چاقي شكمي در  - 2نمودار

  

ماري هاي غيرواگير، اين روند افزايش چاقي در جهان و كشور زنـگ خطـري   باتوجه به كاهش سن ابتال به بي   

است كه مي بايست قبل از بروز معضالت جدي تر نسبت به پيشگيري و يافتن چاره و درمـان آن اقـدام عاجـل    

شود. از اينرو تمام بخش هاي درگير جامعه با شناختن نقش خـود در امـر پيشـگيري و كنتـرل چـاقي و اقـدام       

  آن مي توانند به سالمت جامعه كمك كنند. براساس
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  IIrraann--EEnnddiinngg  نوجوان ايراني (ايران اكو) و انكودك در چاقي و وزن اضافه برنامه پيشگيري وكنترل 

CChhiillddhhoooodd  OObbeessiittyy  ((IIrraann--  EECCHHOO))11339988--11440044  

 برنامه اي كميته لتشكي با بهداشت سازمان جهاني جهان، در كودكان چاقي افزايش به رو روند به توجه با    

ECHO )Ending Childhood Obesity كودكان در چاقي و اضافه وزن كنترل و پيشگيري منظور به ) را 

 .شود اجرا بايد توسعه هاي بخش همه مشاركت با كه است راهكارهايي شامل برنامه اين .است كرده پيشنهاد

 تـامين  هـدف  بـا  را خـود  هـاي  سياست بايد ها بخش همه كه دارد تاكيد نكته اين ) بر ECHOاكو ( برنامه

 سالمت، در عدالت رعايت ضمن كه نمايند اتخاذ اي گونه به كودكان براي سالم كردن محيطي فراهم و سالمت

بـراي پيشـگيري از چـاقي     ECHOبشناسند كميتـه   كودكان به چاقي ابتال خطر كاستن در را خود مسئوليت

  است كه عبارتند از:راهكار اصلي را توصيه نموده  6كودكان 

) اجراي برنامه هاي جامع ترويج تغذيه سالم و كاهش مصرف غـذاهاي ناسـالم و نوشـيدني هـاي شـيرين در      1 

  كودكان و نوجوانان،

) اجراي برنامه هاي جامع كه موجب افزايش فعاليت جسمي و كاهش كم تحركـي كودكـان و نوجوانـان مـي     2 

  شود،

  داري و پس از آن،) مراقبت هاي قبل و در حين بار3 

) فراهم ساختن راهكارهاي حمايتي براي سبك زندگي سالم از جمله رژيـم غـذايي سـالم، خـواب و فعاليـت      4 

  جسمي مناسب در سال هاي اول زندگي كودك،

) تدوين و اجراي برنامه هاي جامع براي ترويج محيط آموزشي سالم با آموزش بهداشت، تغذيه سالم و فعاليت 5  

  كودكان سنين مدرسه و نوجوانان،جسمي براي 

) ارائه خدمات خانواده محور مبتني بر سبك زندگي سالم جهت كنترل وزن كودكان و نوجوانان داراي اضـافه  6 

  وزن.

هيچ مداخله اي به تنهايي نمي تواند گسترش اپيدمي چاقي را متوقف كند و نياز به همكاري همه بخش هاي    

فقيت آميز با چاقي دوران كودكي نيازمند اصـالح محـيط ايجـاد كننـده چـاقي و      دست اندر كار است. مقابله مو

  همچنين پرداختن به عوامل مهم در طول زندگي مي باشد.

 ملـي  سند و غذايي امنيت و تغذيه ملي سند در راهبردي اهداف از ديابت چاقي و روند توقف نيز ما كشور در

 نوجوانـان و  با توجه به شيوع چاقي در كودكاناست.  فته شدهگر نظر در 1404 سال تا واگير غير هاي بيماري
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برنامه ي جامع پيشگيري و كنتـرل چـاقي كودكـان و نوجوانـان      وزارت بهداشتدفتر بهبود تغذيه جامعه كشور 

   به اجرا در آورده است.  براساس برنامه سازمان جهاني بهداشت در پايان دادن به چاقي كودكان (ايران اكو)ايراني

  

  مداخالت پيشنهادي سازمان جهاني بهداشت در راستاي پايان دادن به چاقي كودكان_1صويرت

  )IRAN ECHOطرح جامع پيشگيري و كنترل چاقي كودكان و نوجوانان ايراني( 
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و  وزن اضـافه  كنتـرل  و پيشـگيري  ملي برنامه كشور، كودكان در چاقي و وزن اضافه افزايشي روند به توجه با

 آن اهداف به رسيدن جهت كه است كشور سالمت نظام هاي اولويت از يكي )اكو-ايران(ايراني  انكودك چاقي

 و بخشي بين هاي همكاري تقويت جهت تالش افزايش ذيربط، هاي بخش هاي شدن برنامه تر سو هم به نياز

  باشد.   مي طلبي حمايت

ـ راهكار  ا آمـوزش بهداشـت، تغذيـه سـالم و فعاليـت      اجراي برنامه هاي جامع براي ترويج محيط آموزشي سالم ب

  جسمي براي كودكان سنين مدرسه و نوجوانان

 و استراتژي پنجم پيشنهادي در برنامه اكو به اقدامات قابل انجام در مدارس اختصاص يافته اسـت. كودكـان      

 معـرض  در بـه شـدت   هستند. آن هـا  روبرو خاصي چالش هاي با آن خارج در چه و مدرسه در چه نوجوانان

 ايده آل بدني ظاهر مورد برداشت ها در و همساالن فشار شده، شيرين نوشيدني هاي و ناسالم غذاهاي تبليغات

 از خارج نوشيدني هاي و غذايي به انتخاب هاي آزادانه تري دسترسي است ممكن نوجوانان به ويژه دارند. قرار

  .مي كند پيدا هشكا اين سنين در اغلب هم جسمي فعاليت و باشند داشته خانه

 شوند جسمي فعاليت درگير مدرسه سنين در نوجوانان كه مي كنند فراهم مناسبي زمان مدرسه، سال هاي    

 بـين  مـؤثر  . همكاريشوند نهادينه آن ها در چاقي از پيشگيري جهت جسمي فعاليت و سالم غذايي و عادات

 فعاليت جسمي و تغذيه آموزش ترويج و دارسم در سالم محيط هاي ايجاد به مي تواند سالمت و نظام آموزش

  .كند كمك آن در

در  و مدرسـه  محـيط  در نوجوانـان  و كودكـان  براي شده طراحي مداخالت از حمايت در اي فزاينده شواهد   

آن  كه اثربخشي آنند از حاكي كيفي دارد. ارزيابي هاي وجود چاقي از پيشگيري استراتژي يك عنوان به جامعه

  :مي باشد زير داليل به چاقي از پيشگيري رفتارهاي و اپيامده در ها

   اجرا؛ الف) كيفيت

   درسي برنامه با آن ادغام و برنامه آموزشي ب) دقت

   .جامعه سطح در گسترده تر تالش هاي با مدارس در شده فعاليت هاي انجام ج) ادغام 

 خاصي گروه هاي بايد موفقيت، براي ن،نوجوانا و كودكان جسمي فعاليت تغذيه و بهبود به مربوط برنامه هاي

  .كنند همكاري هم با بايد آموزش و سالمت بخش هاي اين منظور نمايند. به درگير را

 مدارس تـداخل  اصلي هدف با برنامه ها اين كه است اين مي شود اشاره آن به بيشتر كه چالشي مهمترين   

 بـه  كـرد  ارائه اصلي هاي همان درس قالب در را مه هابرنا اين توان مي آموزگاران همكاري مي كنند. با ايجاد

 بايد بزرگتر نوجوانان و كودكان گرفت. در نظر جداگانه طور به آنها براي را خاصي زمان باشد الزم آنكه جاي
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 طريـق  از باشـند. فقـط   داشـته  مشاركت كودكي چاقي دوران كاهش به مربوط مداخالت اجراي و طراحي در

 گونـه اي  بـه  همساالنشـان  و ها آن خاص نيازهاي اساس بر مداخالت مي توانند هك آن هاست خود همكاري

  .كنند استفاده آن ها از و داشته كامالً مشاركت بتوانند كه شوند طراحي

 

   كاربردي توصيه ها و پيشنهادات

 در فروش نوشيدني هاي قابل و غذاها يا درمدارس شده ارائه غذايي براي وعده هاي استانداردهايي تعيين - 

  سالم تغذيه ي اساس دستورالعمل هاي بر مدارس

 چاقي در اپيدمي سهيم اصلي عوامل جمله از شده شيرين نوشيدني هاي و مغذي مواد فاقد و پركالري غذاهاي

 كودكان نمي توان .چاقي مي شوند و وزن اضافه تداوم و ايجاد باعث كه هستند دنيا در نوجوانان و كودكان در

 ارائه ناسالم نوشيدني هاي و غذاها در مدارس، ديگر سويي از ولي نمود سالم رفتارهاي به تشويق سو يك از را

 ارائـه ي  كه است الزم باشد، كننده چاق كمتر كه ايجاد محيطي و سالم رفتاري هنجارهاي تثبيت براي .كرد

  .يابد اهشك دارند حضور كودكان كه محيط هايي در شيرين شده نوشيدني هاي و ناسالم غذاهاي

 در مغذي مواد فاقد و پركالري غذاهاي و شده شيرين هاي نوشيدني مثل ناسالم غذاهاي فروش حذف - 

  مدرسه محيط

ب دسترسـي بـه آ   نهاي بـا ميـزان انـرژي كمتـر  و همچنـي     اذاين استراتژي بايد فراگير شود و دسترسي به غـ 

    ابد.جايگزين نوشيدني هاي شيرين شده افزايش يعنوان آشاميدني به 

         دارس و مراكز ورزشيم آشاميدني در آب به دسترسي از اطمينان - 

 اسـت در  ممكـن  ولـي  كـرد  محدود را ناسالم نوشيدني هاي و غذاها فروش نيز مدارس اطراف در بتوان شايد

  .باشد نداشته وجود امكان اين جوامع برخي

  درسي ي برنامه با سالمت و تغذيه آموزش ادغام - 

 كـه  آنجـا  از .است ضروري غذايي رژيم بهبود به مربوط مداخالت موفقيت براي سالمت در غذيهت نقش درك

 نمي توان را دوران نوجواني طول در سالمت و تغذيه دانش اهميت مي باشند، والدين آينده ي نسل نوجوانان،

 آمـوزش  .نـد مـي كن  فـراهم  پيشرفت را براي مهمي فرصت هاي مدرسه، سال هاي حقيقت در .گرفت ناديده

  .شوند ارائه معلمين توسط اصلي قالب دروس در و آموزشي معيارهاي اساس بر بايد مدارس در زندگي دوران

 

  



8 

 

  كودك مراقبين و والدين هاي مهارت و تغذيه دانش بهبود  - 

 در بهبـود  مـداخالت  اثربخشـي  مـورد  در شواهدي هرچند .هست نيز رفتار تغيير شامل مؤثر تغذيه اي دانش

 وجـود  اطالعات كمتـري  غذايي، رفتارهاي روي مداخالت اين اثرات مورد در ولي دارد، وجود تغذيه اي دانش

  .دارد

  ها آن مراقبين و والدين كودكان، براي غذا ي تهيه آموزش هاي كالس ي ارائه - 

 العـات ارائـه ي اط  و آنهـا  والـدين  و كودكان به مناسب اي تغذيه توصيه هاي و تغذيه آموزش مداخالت ادغام

 تـا  مـي شـود   چاقي باعـث  كننده ي مستعد محيط بهبود هدف با غذا آماده سازي شيوه هاي مورد در بيشتر

  .باشند داشته سالم تري غذايي انتخاب هاي بتوانند آنها والدين و نوجوانان كودكان،

  كار اين براي زمال امكانات و نيرو تأمين و مدارس آموزشي ي برنامه در جسمي فعاليت ي برنامه دادن قرار - 

 كنترل شناختي و كودك توجه دوره ي مي تواند جسمي فعاليت هاي ساير و بدني تربيت در مستمر مشاركت

 عالئـم  كشـيده،  بـه چـالش   را قـديمي  سـاختارهاي  مـي توانـد   موضوع دهد. اين بهبود را شناختي پردازش و

 تمـام  مـدارس،  در ورزش كـه  . مهم استدهد بهبود را اجتماعي -رواني برآيندهاي و دهد كاهش را افسردگي

  .نباشد متمركز خاص از افراد گروهي روي فقط و شود شامل را توانايي ها تمام با كودكان

 عامل عنوان به و مي زند آسيب كودكان اجتماعي و رواني جسمي، سالمت به نوجواني و كودكي دوران چاقي

 بهبـود  جهـت  در اقـدام  بـراي  فـوري  نياز ي شود.م محسوب غير واگير بيماري هاي و بزرگساالن چاقي خطر

  .دارد وجود بعدي نسل و نسل اين سالمتي

  نتيجه گيري

 مقابله براي توصيه ها دامنه ي كه مي كند اذعان كودكي دوران چاقي به دادن پايان بين المللي كميته ي    

 مداخالت طريق از بخشي چند رويكرد يك با تنها اگرچه .جديد است موارد شامل و گسترده كودكان چاقي با

 پايـدار  پيشـرفت  پرورش،اين و آموزش نهادهاي و زندگي دوره ي اهميت كننده، چاق محيط با كننده مقابله

 بـراي  جامعه كامل تعامل و مدت بلند سرمايه گذاري دولت، رهبري و تعهد مستلزم امر اين .مي شود حاصل

 از پيشـرفت  اسـت  معتقد كميته اين .است تندرستي و سالمت از برخورداري كودكان جهت حقوق از حمايت

  .مي شود حاصل كودكان چاقي دادن به پايان هدف با همكاري به نقش آفرينان همه ي پايبندي طريق
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  نوجواني و كودكي دوران در چاقي و وزن اضافه شناسايي اهميت

رشد و تكامل از دوران جنيني آغاز و تا پايان نوجواني ادامه مي يابد. اگرچه بيشترين سرعت رشد مربوط بـه      

اي زنـدگي فـرد   سال اول زندگي است ولي پس از آن سرعت رشد در دوران مدرسه و نوجواني از ساير دوران هـ 

 روانـي  و عـاطفي  تحوالت خو و و خلق تغييرات با بلكه جسمي رشد جهش با تنها نه بلوغ دوران بيشتر است.

 توجه دوران اين در. كنند مي تجربه را استقالل كسب و هويت شناخت نوجوانان ،مرحله در اين .است همراه

 شـدت  بـه  را نوجوانـان  غذايي رفتارهاي عوامل، اين و شود مي جلب بيشتر اندام و تناسب ظاهر حفظ به آنها

 مصرف به عالقه و منزل از خارج خوردن غذا تنقالت، مصرف غذايي، هاي از وعده بعضي حذف .دهد مي تغيير

 رسانه هاي و دوستان خانواده، از متأثر كه است نوجواني دوران غذايي هاي عادات ويژگي از غيرخانگي غذاهاي

سيب  پيتزا، همبرگر، كالباس، (سوسيس، فودها فست رويه بي مصرف جمله از غلط غذايي عادات .است جمعي

هستند)،  قند زيادي مقدار حاوي گازدار(كه هاي نوشابه شده، سرخ و چرب غذاهاي كرده) چيپس، سرخ زميني

دانـش   در چـاقي  و وزن اضـافه  مهم داليل از تحركي بي و ها ميوه و ها سبزي كم مصرف و شكالت، شيريني

 بـاال،  خـون  فشار براي ساز خطر عوامل مهمترين از يكي آموزان دانش در چاقي و اضافه وزن موزان هستند.آ

  است. بزرگسالي باال در خون چربي و ديابت

بلكـه   نيسـت،  سـالمتي  نشانه تنها نه نوجوانان و چاقي كودكان ها، خانواده از بسياري نادرست باور برخالف   

 جامعه جمله از كشورها بسياري فرهنگ در ويژه چاق، به كودكاز   .بردارد در دتم دراز و مدت كوتاه عوارض

 رايج است مبني بر اينكه كه ديدگاه نادرست ديگري و يا شود مي تلقي زيبا و داشتني دوست سالم، ما، كودكي

ا قرار نيست الزام در واقع در حالي كه وقتي بچه به سن بلوغ برسد مشكل اضافه وزن وي خودبخود حل مي شود

 خطـرات  كـه  اسـت  ايـن  حقيقت .به هنگام بلوغ تغيير وزن و بهبودي و سالمتي در همه كودكان مشاهده شود

 .دهد مي كاهش را عمر طول آن از هاي ناشي بيماري و چاقي .مي كند تهديد را چاق سالمتي كودكان زيادي

 درصد كودكـان  40-90طوري  به است ههمرا نيز ميانسالي سنين چاقي با نوجواني و سنين كودكي در چاقي

 تا شده و شروع پايين سنين از سالمتي بر وزن اضافه عوارض برد خواهند رنج چاقي از نيز بزرگسالي در چاق

 مراحلي كه در آن درمان بنابراين مي كند، بروز زمان در طي عوارض اين كه آنجا از .مي يابد ادامه بزرگسالي

 پايين از سنين از وزن اضافه كنترل و پيشگيري نتيجه دارد، در نياز زيادي شتال به است گرفته شكل بيماري

 مـوثرتر از  و تر ارزان تر، آسان بسيار وزن اضافه از كه پيشگيري است بديهي و بوده برخوردار اي ويژه اهميت

  .باشد مي آن درمان
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  نوجوانان و كودكانداليل اضافه وزن و چاقي در  

شته شدن بيش از حد يا غير عادي چربي در بدن مي باشـد كـه نهايتـاً موجـب مشـكالت      ناشي از انبا چاقي    

 توان نمي و دارند نقش و نوجوانان كودكان چاقيو  وزن اضافه بروز در زيادي بسيار عوامل.سالمتي خواهد شد

بيان كنيم مـي   اما اگر بخواهيم در يك كالم دليل اصلي چاقي را عنوان كرد  پيچيده اين امر براي واحدي علت

   .توانيم چنين بيان كنيم كه چاقي در  اثر عدم تعادل بين انرژي دريافتي و مصرفي بدن فرد مي باشد

  
فرضـيات مختلفـي در ايـن خصـوص      حال سئوال اصلي اين است كه اين عدم تعادل منتج كدام عوامل است؟   

 و تغذيـه  نوعوضعيت دوران بارداري مادر، يني، جن دوران به مربوط عوامل وجود دارد كه اهم آن ها عبارتند از:

ناكافي،  جسمي نامتعادل، فعاليت غذايي رژيم خانواده، به مربوط عوامل كودكي، و شيرخواري دوران رشد روند

.  هورموني و... خواب عوامل مدت تلويزيون، طول نقش جمله از محيطي عصبي، عوامل هاي تنش و روحي علل

   يا دست در دست هم سبب بروز اين عدم تعادل مي گردند.عوامل مختلف به تنهايي 
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 بـا  آمـوز  در دانـش  چاقي به ابتال احتمال باشند چاق والدين از يكي حداقل اگر كه است داده نشان مطالعات

 .است  %50كودك در چاقي به ابتال شانس باشند چاق والدين از يكي كه صورتي در .يابد مي افزايش هرسني

هـر   يـا  يكي كه آموزان دانش در % مي شود.بنابراين80چاقي  شانس باشند چاق والدين ردويه كه صورتي در

ن آشناسايي اين عوامل و نحوه و ميزان شدت و ضعف  .است بيشتر چاقي شانس هستند، چاق آنها والدين دوي

 . ن مي شـود ها سبب يافتن راه حل مناسب در خصوص پيشگيري، كنترل و درمان چاقي در كودكان و بزرگساال

   .كرد كنترل را آن يا كرد پيشگيري وزن اضافه بروز توان از مي چاقي، استعداد و ژنتيكي زمينه وجود با حتي

  

  عوامل تغذيه ايمورد  در نكته چند

بي شك عوامل تغذيه اي يكي از مهمترين عوامل در ايجاد اضافه وزن و چاقي در كليـه سـنين مـي باشـند.         

گاه اول ميزان كالري غذا مي باشد كه صد البته امري مهم است اما در كنـار ميـزان كـالري    مهمترين عامل در ن

 اشاره كرد. نوع غذا، بافت غذا و طريقه پخت خوردن غذا  كه مي توان بهغذا، عوامل متعددي در اين امر موثرند 

مقـدار كـالري توليـدي     ه برعالووجود چربي در غذا به دليل داشتن كالري زياد، سبب افزايش كالري مي گردد. 

بـراي   نوع چربي نيز در افزايش خطر ابتال به چاقي، بيماري هاي قلبي و ديابت نيز داراي اهميت اسـت.  ، چربي

مثال چربي هاي نوع ترانس موجود در روغن هاي جامد هيدروژنه، كره گياهي، انـواع غـذاهاي آمـاده، شـيريني     

بب افزايش خطر بيماري هاي فوق مي گردد. متاسفانه والدين يا به جات، بيسكوئيت ها و موادي از اين دست، س

دليل سهولت دسترسي اين مواد و عالقه كودكان و يا به دليل عدم آگاهي از خطرات فوق نسبت به خطر اين نوع 

ن يكي از بزرگتري چربي و وجود آن در منابع غذايي زمينه دسترسي كودكان به اين چربي ها را فراهم مي كنند. 

معضالت امروزي وجود قندهاي ساده در بيشتر مواد غذايي مصرفي است كه متاسفانه نقـش مهمـي در افـزايش    

  وزن و بيماري هاي مختلف دارا مي باشند.
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نوشابه ها و آب ميوه هاي صنعتي، انواع  سس ها، شيريني جات و بسيار ديگري از مواد غذايي داراي قندهاي    

تاسفانه به دليل مقبوليت باالي اين غذاها در نزد والدين و هـم كودكـان يكـي از مهمتـرين     ساده مي باشد كه م

  عوامل چاقي در كودكان محسوب مي شوند.  

  

 
 به .شود مي اضافه وزن به منجر در درازمدت بدن، نياز مورد از ميزان بيش انرژي مقادير جزئي دريافت حتي    

سـال   20 گذشـت  از كند، پـس  مصرف بدنش از نياز بيش سوخاري نان يك عدد روزانه فردي اگر عنوان مثال

 انواع از قبيل بيشتر كالري با مواد مصرف در روي زياده نظر بگيريد در حال شود؛ چاق مي كيلوگرم 15 حدود

انـرژي   ميـزان  در افـزايش  بنـابراين  .شـد  خواهد وزن به اضافه منجر حد چه تا شيرين يا و چرب غذايي مواد

وزن  اضـافه  بروز باعث مدت دراز در باشد، ناچيز هم هر قدر فرد، مصرفي انرژي ميزان در كاهش يا و دريافتي

  .شد خواهد

و  متنـوع  غـذايي  هاي وعده ميان انواع بودن دسترس منزل، در از خارج فود) در فوري (فست غذاهاي خوردن

 هـاي  آبميـوه  و گـازدار  هـاي  هنوشـاب  بـويژه  هاي شيرين نوشيدني مصرف به شديد ميل همچنين و پركالري

  است امروز دنياي در چاقي براي ديگري دليل و پركالري مصنوعي
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 افـزايش  هفتـه  طول در آن مصرف ميزان چه هر دارد و اعتيادآور حالتد) فو تي (فسفوري غذاهاي مصرف   

 اي گونـه  به فوري غذاهاي در موجود مواد تهيه و روش .شود مي بيشتر آن مصرف به فرد تمايل يابد، ميزان

فـوري   غـذاهاي  .دهـد  مي افزايش چاقي را خطر و كند مي ترغيب خوردن در روي زياده به مردم را كه است

 احتمـال  اشـتها  كنترل مركز ضعيف كردن با هستند، كالري زيادي مقادير حاوي كه بر آن عالوهفود)  (فست

  .دهند افزايش مي را چاقي بروز

 
 مصرف شده كالري ميزان آن، از كمي مقدار تنها با خوردن و هستند كالري از شارسر فوري غذاهاي بيشتر   

 و ميـوه  مانند غذاهاي سالم مصرف ميزان داده نشان گوناگون هاي پژوهش .رود مي باال شدت به بدن توسط

 هـم  نكتـه  ايـن  .اسـت  سايرين از كمتر كنند مي استفاده آماده از غذاهاي كه نوجواناني و كودكان در سبزي

  .دهد افزايش مي را چاقي و وزن اضافه بروز احتمال

 هم شده سرخ زميني سيب و گازدار هاي نوشابه از قبيل كالري پر و مضر غذايي مواد معموالُ ديگر سوي از   

 گازدار هاي نوشابه .كند مي چندان دو را قبيل غذاها اين عوارض كه شوند مي مصرف آماده غذاهاي به همراه

 پوسيدگي ايجاد چاقي، در خطر بر عالوه كه شوند مي مصرف شيميائي انواع مواد و قند اسيدي، ادمو سرشاراز

 جـز  بـه ) نوشابه رژيمي(قند بدون هاي نوشابه كه داشت نظر در بايد .دارند نقش...   و استخوان پوكي دندان،

  .دارند را فوق عوارض همه قند، محتواي
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 كلسـترول  زيـادي  مقدار و ترانس مضر هاي داراي چربي فوري غذاهاي كه است اين ديگر توجه قابل نكتة   

 ويـژه  بـه  و چـاقي  وزن اضافه بروز باعث توانند آماده مي غذاهاي بيشتر در موجود مضر هاي چربيو  هستند

 .شوند ها بدخيمي انواع و عروقي -قلبي هاي دوم، بيماري نوع ديابت همچنين و شكمي چاقي

بـدون   و ناخواسته طور به فرد شود مي باعث آنها و مصرف هستند سديم از سرشارد) فو فوري (فست غذاهاي

 درازمـدت  عـوارض  سنين همه در خود نوبه به اين امر كه كند دريافت نمك زيادي مقادير باشد، متوجه آنكه

   .دارد بر زيادي در

  :خانواده مورد نقش در نكته چند

ويژه مادران خانواده ه متاثر از فرهنگ و منش زندگي والدين خود ب اده فرزندان به دليل رشد در بستر خانو         

الگوي غذايي كودكان يكي از مواردي است كه به عادات غذايي والدين شبيه گشته و هرگونه عـادات   مي باشند.

 را نقش نتري اساسي تواند مي ها در خانواده جاري عادات و فرزندان با والدين متقابل غلط غذايي والدين روابط

همچنين ذائقه پروري كودكان توسط والدين از موارد بسـيار مهـم در وضـعيت     .كند ايفا چاقي فرزندان بروز در

  سالمتي و عادات غذايي كودكان مي باشد.

كه  شود گوناگوني تغييرات دستخوش خانواده بر شرايط حاكم شده باعث ماشيني زندگي اخير، هاي سال در    

 تحرك بي زندگي همچنين و منزل از خارج در تهيه شده غذاي مصرف به ها خانواده شگراي باعث مجموع در

 چربـي  كمتر مقادير شامل تر، مناسب كيفيت غذاي با از افراد شود مي باعث منزل در خوردن غذا .شده است

 همچنـين  و كننـد  مصرف پركالري غذايي ديگر مواد و گازدار نوشابه كمتر مقادير ترانس، چرب و اسيد اشباع

 از برخـورداري  ديگـر،  سـوي  از .نماينـد  اسـتفاده  جات ميوه و سبزي جمله از مفيد غذايي مواد مقادير بيشتر

        .كنند پيدا ورزشي به فعاليت بيشتري گرايش نوجوانان و كودكان شود مي خانواده باعث اجتماعي حمايت

باشند  خود فرزندان براي مناسبي الگوي بتوانند تا پيروي كنند زندگي سالم شيوة از والدين است الزم بنابراين  

نتيجـه   در و جسـمي  فعاليـت  و غذايي الگوي بر و اجتماعي روحي عوامل تأثير و فوق عوامل گرفتن نظر در با

 نوجواناني و كودكان در چاقي احتمال بودن بيشتر مبني بر گوناگون مطالعات هاي يافته توان مي انرژي، تعادل

 را دارنـد  قـرار  والـدين  افسـردگي  ويژه به اختالالت روحي يا و والدين سوي از مراقبت مناسبنا شرايط كه در

  .نمود توجيه
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  كم تحركيمورد  در نكته چند

 و ويدئويي هاي فيلم و تلويزيون تماشاي هاي طوالني ساعت تحرك، بي هاي سرگرمي به يافتن گرايش      

 خانه در زندگي ديگر، سوي از .است تحرك ساخته كم را روزيام زندگي شيوة اي، رايانه هاي همچنين بازي

 گـرايش  باعـث  خـود  نوبه به و است كودكان گرفته از را كردن بازي و دويدن مجال آپارتماني كوچك و هاي

  شود. مي تحرك كم هاي سرگرمي به و نوجوانان كودكان بيشتر

مـي   تلويزيـون  تماشاي قبيل از نشسته هاي صرف سرگرمي را روز شبانه از ساعت 2 از بيش كه افرادي در   

 تلويزيـون  تماشـاي  بيشتر ساعت يك هر ازاي به .مي كند پيدا افزايش درصد23 حدود در چاقي كنند، خطر

 تماشـاي  حـين  در پركـالري  غـذايي  هـاي  وعده ميان مصرف .مي يابد افزايش درصد 2 ميزان به شيوع چاقي

 پيـام  در شده تبليغ) نمك يا چربي قند، زياد محتواي با( پركالري غذايي مواد به گرايش همچنين و تلويزيون

  .هستند وزن اضافه بروز بر تلويزيون تأثير موارد ديگر از بازرگاني هاي

 بـه  اعتماد جاديا استرس، كاهش عضالت، تيتقو و يبدن قدرت شيافزا موجب كودكان در يبدن تيفعال انجام   

 يهـا  يمـار يب و خـون ي پرفشـار  به ابتالء كاهش ابت،يد خطر كاهش بوست،ي كاهش ال، دهيا وزن حفظ نفس

 كودكانشان روزانه برنامه در يكودك از را مناسب يبدن تيفعال نيوالد است الزم نيبنابرا .گردد يم يعروق -يقلب

  .باشد كودكانشان يبرا يمناسب يالگو آن ياجرا با زين خود و دهند قرار

  

  

  

  

  

 



16 

 

 در كودكان و نوجوانان پيامدهاي اضافه وزن و چاقي

از جمله بيماري هاي مزمني كه متعاقب عادات غذايي نادرست در سنين كودكي و نداشتن تحرك بدني كافي     

ايجاد مي شود مي توان  به بيماري هاي قلبي عروقي،پرفشاري خون،افزايش چربي هاي خون،ديابت،بيماري هاي 

 شده انجام مطالعات .ه به تفصيل به برخي موارد اشاره مي شودكه در ادام كبدي،بيماري هاي تنفسي اشاره كرد

 در كه زناني و مردان در عروقي و قلبي هاي به بيماري ابتال خطر كه است داده نشان امريكا در سال 55 طي در

 نـد ا داشته وزن اضافه نوجواني در كه در مرداني چنين هم. يابد مي افزايش اند، داشته اضافه وزن نوجواني دوره

 آرتريـت  به ابتال خطر داشته اند، وزن نوجواني اضافه دوره در كه زناني در و روده، و كولون سرطان به ابتال خطر

 . است شده مشاهده بيشتر

  باال خون فشار

 سـاير  و اكسيژن به نياز ماندن زنده بافت براي اين .شود مي بيشتر نيز چربي بافت شود، بيشتر وزن هرچه

 شود، مي وارد خون گردش سيستم روي كه فشاري مقدار و خون حجم نتيجه، بايد در كه دارد غذايي مواد

  .شود مي وارد ها سرخرگ ي ديواره بر بيشتري و فشار يابد مي افزايش

 كنتـرل  بر عالوه هورمون اين .گردد خون مي در انسولين هورمون سطح افزايش باعث چاقي اين، بر عالوه

 افزايش باعث خود اين كه شود مي )ها رگ در نمك و آب داشتن نگهنمك ( و آب احتباس باعث خون، قند

 كـاهش  و قلـب  تعـداد ضـربان   افزايش باعث چاقي همچنين .گردد مي خون فشار رفتن باال و خون حجم

  .گردد مي باال خون فشار باعث عوامل اين تمام كه شود مي خون جايي جابه براي عروق ظرفيت
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  ديابت

 حاضـر  حـال  در ديابت بيماري ما كشور در .باشد مي قند بيماري يا 2 نوع ديابت ايجاد اصلي عامل چاقي

 و وزن اضافه ها، شيريني و شكالت قندي، مواد زياد مصرف آن بروز داليل مهمترين از و دارد افزايشي روند

 كليـوي،  هـاي  نارسـايي  عروقـي،   قلبـي  بيماري مثل مشكالتي با سرانجام ديابت، بيماري در .است چاقي

 ابتال از توان مي چاقي و وزن اضافه از پيشگيري با .يابد مي كاهش فرد عمر طول پاها قطع و سيانوز كوري،

  .كرد پيشگيري ديابت به

  

  خون هاي چربي در اختالل

 چربـي  در اختالل بروز موجب تواند مي است حيواني هاي چربي زيادي مقداري داراي كه غذايي هاي رژيم

 جامد نباتي روغن چنين هم و چرب هاي گوشت پيه، دنبه، كره، مثل حيواني هاي چربي .شود خون هاي

 چـاقي  و وزن اضافه ايجاد بر عالوه شده سرخ و چرب غذاهاي مصرف .هستند اشباع چرب اسيدهاي داراي

 خون خوب آمدن كلسترول پايين باعث همچنين و و LDL نام به خون بد كلسترول سطح رفتن باال باعث

 رسـوب  هـا  رگ جـدار  در اضافه هاي چربي .شود مي گليسيريد خون تري سطح رفتن باال و HDL نام به

  .شود مي عروقي قلبي هاي بيماري و مغزي و قلبي هاي سكته عروق، انسداد و تنگي موجب و كرده

  

  مفاصل(استئوآرتريت) سايش

 ،)كمـري  پـايين  هاي مهره و ران نو،زا مفاصل خصوصا( مفاصل بر وارده فشار افزايش علت به چاق افراد در

  .شود مي ها آن سفتي و مفصل درد ايجاد باعث و شده تخريب مفصلي غضروف

  خواب در تنفس توقف

 مي ديده زياد كنند، مي پرخوري كه چاقي افراد از دسته آن خصوصاً چاق، افراد در خواب در تنفس توقف

 دچـار  كوتـاهي  مـدت  براي ها، ريه هوايي مسيرهاي دانسدا علت به شبانه، خواب هنگام به افراد اين .شود
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 در و ندارنـد  شـب  در كيفيتـي  با خواب نتيجه در .شوند مي بيدار شب طول در مكررا و شده تنفس توقف

 تحقيقـات  .زنندمي  چرت مرتب و بوده گيجي دچار خود، ي شبانه خواب در اختالل علت به نيز روز طول

 چـاقي  و وزن اضافه دچار كه شود مي ديده افرادي در بيشتر خواب در تنفسي ي وقفه كه است داده نشان

  .هستند

  چرب كبد بيماري

 باعـث  تواند مي كبد، در چربي تجمع اين .شود مي وارد كبد در بيشتري چربي چاقي، و وزن اضافه اثر در

  .شود رمنج) سيروز( كبدي نارسايي بيماري به نهايتاً و شود كبد بافت تخريب حتي و التهاب ايجاد

  صفرا كيسه بيماري

 كلسـترول  .دارد وجـود  آنهـا  بدن در نيز بيشتري كلسترول چاق، افراد بدن در اضافي چربي تجمع علت به

 سـريع  وزن كـاهش  همچنـين  .شـود  صفرا كيسه سنگ باعث و كند رسوب صفرا كيسه در تواند يم اضافي

  .شود مي صفرا كيسه سنگ ايجاد باعث يز) نهفته در گرم كيلو5/1 از بيش يعني(

عارضه مهم ديگري كه چاقي كودكي در پي دارد چاقي در بزرگسالي است.اغلب كودكان چاق امروز بزرگساالن 

  بگونه اي است كه احتمال مي دهند: استمرار چاقي كودكي چاق آينده خواهند بود.

 %  شانس چاق شدن دارد25ساله چاق در بزرگسالي  6كودك  •

 % شانس چاق شدن دارد.75گسالي ساله چاق، در بزر 12كودك  •

 % شانس اضافه وزن در بزرگسالي دارند 70نوجوانان دچار اضافه وزن ،  •

كه از ان جمله  برخي عوارض اجتماعي نيز از چاقي منتج  مي شوند كه سالمت كودك را تحت تاثير قرار مي دهند

 اشاره كرد. ن ترسطح تحصيالت پايي اضطراب،افسردگي،اعتماد به نفس پايين ومي توان به 
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  نوجوانان كودكان و تشخيص اضافه وزن و چاقي در  

 وي قـد  بـا  بايـد  نوجوانان و كودكان وزن بلكه تناسب نيست، وزن اضافه دهنده نشان تنهايي به وزن اندازه    

 سـاير  بـا  مقايسه در بدن رشد و جسماني وضعيت نظر از بداند است مند عالقه دانش آموزي هر .شود سنجيده

بـدني   توده .نمايه شود مي استفاده(BMI)  »بدني توده« شاخصي نمايه از كار اين چگونه است. براي همساالن

 ترسيم آموز دانش سن مقابل در نموداري روي بر  BMIكه  وقتي .دارد ارتباط فرد قد و وزن است كه با عددي

 مـي  محاسبه زير صورت به (BMI)بدني  توده نمايه .باشد مي دانش آموز رشد پايش سودمندي در ابزار شود،

  .شود

  
تقسيم  چاق و وزن اضافه طبيعي؛ الغر، شديد؛ الغري به دانش آموز وزني رشد وضعيت شاخص، اين اساس بر    

  .است شده تدوين جداگانه نمودار دو پسران و دختران بدني توده نمايه تعيين براي .شود مي بندي
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  نوجوانان و كودكان مناسب براي غذايي برنامه

 برنامه در تنوع و تعادل اصل دو رعايت يعني صحيح تغذيه .است صحيح تغذيه داشتن زيستن، سالم اصلي شرط

 و غذايي هاي گروه براساس متنوع غذايي مواد مصرف همراه به متعادل غذايي برنامه يك از پيروي.روزانه غذايي

 مـرغ،  قرمز، ( ها گوشت انواع چرب، كم لبنيات كامل، غالت ا،ه سبزي ها، ميوه انواع شامل آنها هاي جايگزين

 جهـت  در بدن نياز مورد اساسي و مغذي مواد تامين براي راه بهترين مرغ تخم و حبوبات انواع ،)طيور و ماهي

 در روزانه انرژي دريافت تا نمود توجه روزانه انرژي و غذا دريافت ميزان به بايد .است بدن ايمني سيستم تقويت

   .باشد متعادل حد

  گروه هاي غذايي

 و شـير  ،هـا  ميـوه  ،هـا  سبزي ،غالت و نان: از عبارتند كه شوند مي تقسيم غذايي اصلي گروه 6 به غذايي مواد

هاي اصلي غذايي در  مصرف متناسب همه ي گروه .ها دانه مغز و حبوبات، مرغ تخم و گوشت ،آن هاي فرآورده

ها مسئوليت تأمين مواد مغذي ويژه اي را بـه عهـده داشـته و در بـدن      ز آنهر روز ضروري است زيرا هر كدام ا

ها ارزش غذايي تقريبـا   نقش خاصي را ايفاء مي نمايند ولي با توجه به اينكه مواد غذايي در هر كدام از اين گروه

اصـلي را در   هـاي  كساني دارند مي توان از يكي به جاي ديگري استفاده نمود ولي نمي توان هيچكدام از گروهي

رژيم غذايي روزانه حذف نمود و البته مي بايست با شرايط وسن هر كسي و با وضعيت سالمت وي از نظر وجود 

 مقـدار  به بايد و شوند مي محسوب متفرقه گروه ها شيريني و ها چربيهاي مختلف تطبيق داده شود.  بيماري

ويم نيازهاي غذايي بدن فراهم شده است اسـتفاده  ها براي اينكه مطمئن ش بهترين راه يكي از .شوند مصرف كم

كمك گرفتن از هرم غذايي مي باشد. هرم غذايي يك راهنماي غذايي  هاي غذايي با متنوع ازتمام گروه متعادل و

هاي غذايي رانشان مي دهد. به  روزانه براي افراد مي باشد كه تعادل وتنوع وميزان سهم مورد نياز هريك ازگروه

در ايـن   ترهرم غذايي نشان دهنده گروه هاي غذايي و موادي است كه در هر گروه جاي مي گيرند.عبارت ساده 

  سال آورده شده است. 12-18سال و  5-11بخش هرم غذايي ويژه دانش آموزان به تفكيك گروه سني 

  : غالت و نان گروه

 سـنتي  هـاي  نـان  ،) جـو  نـان  بربري، سنگك،(دار سبوس نوع بخصوص نان انواع شامل گروه، اين غذايي مواد

 محصـوالت  ويـژه  به آنها هاي فرآورده و صبحانه غالت ها، رشته و ماكاروني انواع برنج، ،)تافتون و لواش(سفيد

 برخـي  ،)گياهي هضم قابل غير مواد( وفيبر انرژي منبع غالت و نان گروه . است غالت كامل دانه از شده تهيه

  . باشد مي كلسيم و منيزيوم ، پروتئين آهن، ، B گروه هاي ويتامين
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  سبزي ها گروه

 فلفـل،  كـدو،  انواع سبز، لوبيا سبز، نخود بادمجان، هويج، كلم، انواع دار، برگ هاي سبزي انواع شامل گروه اين

 ، C و A ، B هاي ويتامين انواع داراي ها سبزي گروه . باشد مي زميني سيب و پياز فرنگي، گوجه خيار، قارچ،

 .است فيبر توجهي قابل مقدار و منيزيوم پتاسيم، نندما معدني مواد

  : ها ميوه گروه .

 ميـوه  . باشد مي ( خشكبار ( خشك هاي ميوه و ها ميوه كمپوت طبيعي، ميوه آب ميوه، انواع شامل گروه اين

 C تـامين وي از غنـي  هـاي  ميـوه .باشند مي فيبر و امالح انواع ,اكسيدانها آنتي،ها ويتامين ازانواع غني منابع ها

 زخم ترميم در كه باشد مي ها توت انواع و )شيرين ليمو ترش، ليمو نارنگي، ال،قپرت مانند( مركبات انواع شامل

 هلو و شليل خرمالو، طالبي، از عبارتند A ويتامين از غني هاي ميوه دارند مهمي نقش آهن جذب افزايش و ها

 چشـم  سالمت و عفونت برابر در بدن مقاومت فزايشا پوست، خشكي از گيري جلو در نيز گروه اين مصرف كه

  .دارند مهمي نقش

  لبنيات و شير گروه

 كلسيم، داراي گروه اين. باشد مي )دوغ و بستني كشك، پنير، ماست،( آن هاي فرآورده و شير شامل گروه اين

 كه است كلسيم هكنند تامين منبع بهترين و باشد مي مغذي مواد ساير و B2 و B12 ويتامين فسفر، پروتئين،

  .است ضروري دندان و استخوان استحكام و رشد براي

  مرغ تخم و گوشت گروه

 ماهيچـه،  اسـتخوان،  سـازنده  اجـزاي  عنـوان  بـه  هـا  پروتئين .باشند مي پروتئين كننده تامين منابع گروه اين

 و هـا  هورمـون  هـا،  آنزيم سازنده هاي واحد عنوان به چنين هم ها آن .كنند مي عمل خون و پوست غضروف،

   .هست نيز روي و آهن از خوبي منبع گروه اين ، پروتئين بر عالوه .كنند مي عمل ها ويتامين

  :ها دانه مغز و حبوبات گروه

 براي خوبي منبع حبوبات .باشد مي ماش لپه، باقال، عدس، لوبيا، انواع نخود، مانند حبوبات انواع شامل گروه اين

. باشـند  مـي  ... و زمينـي  بـادام  فنـدق،  بـادام،  گـردو، (ها دانه مغز و ها ويتامين برخي و امالح پروتئين، تامين

 از تركيبـي  اسـت  الزم بنـابراين  ندارنـد  را ضـروري  هاي آمينه اسيد تمام معمول طور به گياهي هاي پروتئين

 مثل سدبر بدن به باال كيفيت با پروتئين يك تا شود مصرف )حبوبات و غالت مثل( گياهي پروتئين دو حداقل

 از واحـد  يك روزانه است الزم ، مرغ تخم و گوشت گروه مصرف بر عالوه .پلو ماش باقالپلو، لوبياپلو، پلو، عدس

  .شود مصرف هم حبوبات گروه

 اين از روزانه غذايي برنامه در شود مي توصيه .است ها چربي و قندي مواد انواع شامل گروه اين: متفرقه گروه

  :عبارتنداز گروه اين غذايي مواد انواع .شود استفاده كمتر گروه

 مثـل  چـرب  هـاي  سـس  و سرشـير  خامه، كره، دنبه، پيه، مايع، هاي روغن و جامد هاي روغن( ها چربي -الف

 )مايونز



22 

 

 انواع تر، و خشك هاي شيريني انواع شكر، و قند شربت، ، سل ع مربا، انواع مثل( قندي مواد و ها شيريني -ب

 )كلوچه ، بيسكويت ، پاستيل ، التشك و نبات آب پيراشكي،

 .)غيره و دارچين زردچوبه، نمك، فلفل، شور، و ترشي انواع( ها چاشني و شورها ها، ترشي -پ

 آمـاده  پودرهاي و ها شربت انواع صنعتي، هاي ميوه آب انواع قهوه، چاي، گازدار، هاي نوشابه( ها نوشيدني -ت

  .)غيره و پرتقال پودر مثل

  

  سال 5- 11كودكان گروه سني  هرم مواد غذايي
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  سال 12- 18هرم مواد غذايي نوجوانان 
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 توصيه هاي تغذيه اي براي دانش آموزان داراي اضافه وزن و چاقي

  تغيير و اصالح غذايي

 غـذاهاي  مصـرف  به بايد نوجوانان و كودكان .است چربي و نمك ، قند مصرف كاهش كلي توصيه يك •

 .شوند تشويق رينشي كم چرب و كم ، نمك كم

تأكيد بر مصرف صبحانه: دانش آموزاني كه صبحانه نمي خورند در وعده ناهار به دليل افـت قنـد خـون     •

اشتهاي زيادي براي غذا خوردن دارند و در نتيجه با خوردن غذاي اضافي دچار اضافه وزن و چاقي مـي  

 .شوند

 گوجـه  و خيـار  خرما، گردو، و پنير و نان مانند مناسب غذايي ارزش با سالم صبحانه از روزانه استفاده •

 چرب كم شير فرنگي،

 بلغور حاوي كه غذاهايي و دار، سبوس هاي نان اي، قهوه برنج مثل كامل غالت و نان از استفاده تشويق •

 .آيند مي بشمار غذايي فيبر از خوبي منبع است و جو و گندم

ده و سـبوس دار، خشـكبار و ميـوه هـاي     مصرف غذاهاي فيبر دار مانند نان سبوس دار، بيسكوئيت سـا  •

خشك، ميوه ها و سبزي هاي خام (مثل هويج، كاهو، كرفس، گل كلم و...). فيبر موجود در نان سبوس 

 .دار، سبزي و ميوه ها، جذب چربي و مواد قندي را در روده كاهش مي دهند

 انـواع  ها، خورشت انواع ،ها آش انواع مثل است شده استفاده آنها در حبوبات انواع كه غذاهايي مصرف •

 )..و لوبيا خوراك عدسي، ( خوراك ها انواع پلوها،

 خيار فرنگي، گوجه مرغ، تخم خرما، گردو، و پنير و دار سبوس نان جمله از سالم هاي لقمه از استفاده •

 ها وعده ميان در

 ميوه هاي لواشك موز، پرتقال، فرنگي، توت گالبي، كيوي، سيب، مثل فصل هاي ميوه انواع از استفاده •

 ها وعده درميان كلم گل و كرفس كاهو، هويج، خيار، هايي مثل سبزي و اي،

، صـنعتي  دسـرهاي  و عسـل  مربا، شيركاكائو، سرشير، و خامه پنير خامه اي، انواع مصرف كردن محدود •

به جاي ماست پرچرب و ماست خامـه اي از ماسـت    غذايي. هاي وعده كنار در قرمز و سفيد هاي سس

 .چرب و به جاي پنير خامه اي از پنير معمولي استفاده شودكم 

 ج،ننار آب آبغوره، ليمو، آب مثل سالم هاي چاشني با همراه غذايي هاي وعده در ساالد و سبزي مصرف •

 چرب كم هاي يا سس و زيتون روغن

 و مهخا بدون و ساده هاي شيريني و ها بيسكويت از استفاده و شكالت شيريني، مصرف كردن محدود •

 شكالت
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نوشيدن آب يا دوغ كم نمك و بدون گاز و يا آب ميوه طبيعي و بدون قند به جاي نوشابه. نوشابه هـاي   •

گـرم (دو قاشـق    28ميلي ليتري نوشابه حدود  300گازدار حاوي مقادير زيادي قند هستند؛ يك بطري 

 غذاخوري) شكر دارد.

آماده و تجاري. بـه آب ميـوه آمـاده و تجـاري      مصرف ميوه يا آب ميوه تازه و طبيعي به جاي آب ميوه •

معموالً مقداري قند اضافه شده است. به جاي آن ها بهتر است از آب ميوه تازه و طبيعي كـه در منـزل   

تهيه مي گردد استفاده شود. به طوركلي مصرف ميوه بهتر از آب آن است چون حاوي فيبر غذايي است 

 ثراستكه در پيشگيري از اضافه وزن و چاقي مو

محدود كردن مصرف غذاهاي چرب، سرخ شده وتنقالت پركالري و پر چرب مانند سـيب زمينـي سـرخ     •

 ...شده، غالت حجيم شده، شكالت، كيك هاي خامه اي و شكالتي، آجيل و

 .محدود كردن غذا خوردن در رستوران. غذاهاي رستوراني اغلب چرب هستند •

اس و پيتزا كه حاوي چربي زيادي هستند و افراط محدود كردن مصرف فست فودها مثل سوسيس، كالب •

 در مصرف آن ها موجب اضافه وزن و چاقي مي شود.

 هـاي  ميـوه  انواع كشمش، خرما، ها، برگه انواع انجيرخشك، خشك، توت( خشكبار از متعادل استفاده •

 تخمه ،مغز كنجد پسته، هندي، بادام فندق، زميني، بادام بادام، مانندگردو، ها و دانه مغزها انواع خشك،

 تهيه چيپس انواع ،)نمك كم( شده داده بو ذرت برشته شده، گندم برنجك، نخودچي، ،)نمك كم هاي

 بايـد  .كـم  مقـدار  بـه  هاي غذايي وعده ميان در )افزودني شكر يا قند بدون( خشك هاي ميوه از شده

 باعـث  زيـاد  مصـرف  رتصو در و هستند زيادي انرژي حاوي هم مغزها و خشكبار انواع كه داشت توجه

 .شوند مي نوجوان و كودك چاقي و وزن اضافه

 و ماءالشـعير  مثـل  شـيرين  هاي نوشيدني زا، انرژي هاي نوشابه گازدار، هاي نوشابه مصرف از اجتناب •

 .ها وعده ميان و اصلي غذاهاي كنار در دار طعم شيرهاي و صنعتي هاي آبميوه دلستر،

 جاي به رژيمي هاي نوشابه .باشند كننده چاق توانند مي هم ميرژي هاي نوشابه كه داشت توجه بايد •

 افزودنـي  ولي باشند مي كالري فاقد كه هستند مصنوعي )كننده شيرين( داراي قندهاي معمولي، قند

  .شود مي چاقي موجب و دهد مي را افزايش اشتها ها نوشابه نوع اين در موجود هاي

 پفـك،  مثـل  شـده  حجيم غالت هاي فرآورده يپس،چ مثل شور و چرب تنقالت مصرف كردن محدود •

 حجيم شده، چيپلت و... هاي ذرت پفيال،

 كـه  داشـت  توجـه  بايد .ها يخمك مغزها، و شكالت با تركيبي هاي بستني انواع مصرف كردن محدود •

 تواند مي آنها مصرف در افراط و هستند انرژي زيادي مقدار حاوي ساده هاي حتي بستني بستني انواع

 .بشود اقيچ موجب

  دونات و پيراشكي ژله، مارشمالو، پاستيل، آبنبات، شكالت، ها، شيريني مصرف كردن محدود •
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 مقـادير  داشـتن  دليـل  بـه  وكالبـاس  سوسيس مثل شده فرآوري هاي گوشت از استفاده كردن محدود •

 چربي  و نمك زيادي

 غـذاهاي  نمـودن  ينجـايگز  و شـور  و پرچـرب  آماده غذاهاي و فودها فست انواع مصرف كردن محدود •

 باعـث  كـه  باشـند  شده سرخ كم و چرب كم بايد هم سنتي غذاهاي .اي مناسب تغذيه ارزش با سنتي

 .نشوند چاقي

 مصرف حداقل و پيتزا پنير كم مقدار دار، سبوس آرد ها، سبزي انواع از استفاده با خانگي پيتزاي تهيه •

 بهتر و است چربي زيادي مقدار داراي يتزاپ هاي پنير كلي بطور .منزل از خارج خريد آن بجاي ، سس

 .شود استفاده غذاها تهيه كم در مقدار به و آن چرب كم نوع از است

 و تنوري ، آبپز غذاهاي از استفاده و كرده سرخ زميني سيب ، شده سرخ و چرب غذاهاي كردن محدود •

 روغن كم با مقدار شده سرخ كم يا

 
  ناننوجوا و كودكان غذايي رفتارهاي اصالح

 يـا  كـودك  تغذيـه  در مـادر  كـه  هايي روش يا نوجوان يا كودك تغذيه هاي شيوه و غذايي رفتارهاي از برخي

 نهايـت  در و غذايي مواد دريافت افزايش موجب غذايي مواد مصرف به اجبار برد مانند مي كار به خود نوجوان

 و كودكـان  تغذيـه  هاي شيوه و غذايي يرفتارها تغيير اصالح و براي زير نكات بنابراين .شود مي وزن افزايش

  :گردد مي پيشنهاد نوجوانان

 بيشتري غذاي نوجوان و كودك كه صورتي در و باشد كم غذا حجم و شود استفاده كوچكتر بشقاب از •

 بـراي  او كـردن  مجبـور  و نوجوان و كودك بشقاب غذاي حجم بودن زياد .داده شود او به كرد طلب

 . است و چاقي وزن اضافه بروز يلدال از يكي بشقاب غذاي اتمام

 غـذاي  نوجـوان  يا كودك و شود توجه جويدن و غذا خوردن هنگام در غذايي ماده بافت و مزه بو، به •

 بجود.  آرام آرام را خود

 تند از اينكار .دهند قرار غذا بشقاب كنار در مجددا گذاشتن دهان در بار هر از بعد را چنگال يا قاشق •

 .كند ميجلوگيري  خوردن غذا

 شود مي خوردن غذا هنگام در پرتي حواس باعث كه چيزي هر يا موبايل از استفاده تلويزيون، تماشاي •

 .شود گذاشته كنار

 سـرخ  زياد و هستند چرب كم كه غذاهايي .شود جديد غذاهاي امتحان به تشويق نوجوان، يا كودك •

 دارند زيادي عالقه آن به نوجوانان و كودكان معموال كه كرده سرخ زميني بجاي سيب مثال .اند نشده

 .مصرف كنند كم مقدار در البته و تنوري زميني سيب ،

 .خورد مي اندازه به و مناسب غذايي تنقالت نوجوان يا كودك كه شويد مطمئن •
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 فسـنجان،  خـورش  پلو، شيرين حلوا، زرد، شله جمله از دارند شيرين ماهيت كه يي غذاها كلي بطور •

 كـه  شـوند  تهيه شيرين كم و شكر مقدار حداقل با است بهتر خانگي هاي و شربت مربا انواع و حليم

 .نكند عادت هاي شيرين خوراكي مصرف به نوجوانان و كودكان ذائقه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

...)  و پخته و خام سبزيجات حاوي شيرين، كم نمك، كم چرب، كم(مفيد و سالم غذاهاي وعده، هر در •

 .شود داده قرار اننوجو كودك يا دسترس در

 .كنند خودداري كودكان مقابل در ندارند دوست را غذايي اينكه ابراز از والدين •

 را متنـوعي  غـذاهاي  تكـراري،  و يكنواخت غذاهاي خوردن بجاي تا كنند تشويق را نوجوان يا كودك •

 .كند مصرف

 خـون،  قنـد  افـت  يـل دل بـه  ناهار وعده در نميخورند صبحانه كه نوجواناني .صبحانه مصرف بر تأكيد •

مي  چاقي و اضافهوزن دچار اضافي غذاي خوردن با نتيجه در دارند و خوردن غذا براي زيادي اشتهاي

 .شوند

  

  نوجوانان و كودكان غذايي رفتارهاي نكاتي در زمينه اصالح

 ريـزه  از سـاعات  ايـن  بـين  در و شود خورده وعده ميان يا غذا معين ساعت در •

 .شود نوجوان جلوگيري و كودك خوردن هوله هله و خواري

 .شود تقسيم منظم و كوچك وعده 6 تا 5 به غذايي هاي وعده  •

 .نخورد غذا تند تند و نكند عجله خوردن غذا در •

 يـا  كـودك  حالـت  ايـن  در .نشـود  خورده غذا ايستادن يا و رفتن راه هنگام در •

 .شود آگاه نمي خورده كه غذايي مقدار و ميزان از نوجوان

 ميـان  يـا  غـذا  و بنشينند ناهارخوري ميز يا سفره سر بايد نوجوانان يا كودكان •

 .كنند ترك را غذا ميز يا غذا سفره اتمام از بعد و كنند مصرف را وعده

 زيـرا  .نشـود  ردهخـو  تـنقالت  يـا  غذايي مواد هاي بسته از مستقيما است بهتر •

 .شود نمي مشخص غذايي ماده آن مصرف

 بـه  دلداري منظور به شود، مي ناراحت و گير بهانه نوجوان يا كودك كه وقتي  •

 .نشود داده نوشيدني يا غذا او

 .كند شركت خانواده غذايي هاي وعده ريزي برنامه در نوجوان يا كودك •

 .كند كمك مادر به غذا پخت و تهيه در تا شود داده اجازه نوجوان يا كودك به •
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  چاقي از پيشگيري براي سالم مايعات نوشيدننكاتي در زمينه 

 جنس، سن، به نياز مورد آب مقدار .است ضروري سالمتي براي) داشتن نگه هيدراته(بدن به رساني آب •

 بـه  بـدن  زيـاد  احتمـال  به گرم هواي در( دارد بستگي محيطي شرايط و بدني سطح فعاليت قد، وزن،

 سالم .شود مي تأمين غذا طريق از نياز مورد آب از ٪30 تا 20 حدود .)دارد نياز بيشتري آب نوشيدن

 هايي برش توان مي بدن ايمني تقويت و بيشتر طعم براي .است سالم آب نوشيدني ترين ارزان و ترين

 .نمود اضافه آب به را نعناع و ليمو، خيار از

 اضـافه  موجـب  اسـت  قند زيادي مقدار حاوي كه دليل اين به طبيعي ميوه آب زياد خوردن كلي بطور •

 و بخـورد  ميوه كودك امكان حد تا شود مي توصيه بنابراين .شود مي نوجوانان كودكان و چاقي و وزن

 در و بـوده  تـازه  و طبيعـي  حتما بايد دارد ميوه وجود آب خوردن هب تمايل اوقات گاهي كه صورتي در

  .شود نمي توصيه سال يك زير كودكان براي طبيعي ميوه آب مصرف .شود تهيه منزل

 نـوع  حتـي  ميـوه  آب مصـرف  در افـراط  هـم  نوجوانان و مدرسه سنين كودكان براي داشت توجه بايد •

 در دارد كـالري  60 پرتقـال  عـدد  يـك  مثـال  نـوان ع. (بشود مي چاقي و اضافه وزن موجب آن طبيعي

 باشد.) مي 110 كالري يعني بيشتري مقدار داراي پرتقال آب ليوان يك كه صورتي

 بـراي  مناسـبي  هاي گزينه نيز كم، حد در شكر بدون نسكافه يا چاي قهوه، مانند هايي نوشيدني ساير •

 نوجوان و مدرسه سنين كودكان رايب طبيعي ميوه آب مصرف مجاز حد .باشند مي بدن به آب رساني

 .باشد مي) ليوان يك( روز در سي سي 200 حداكثر سال 18 تا  5

 تـوت  يـا  كشـمش  عـدد  2-3از  شـكر  و قند بجاي و باشد رنگ كم است بهتر چاي خوردن صورت در •

 .است شكر و قند از بهتر )چاي ليوان يك براي خرما عدد يك( هم خرما خوردن .شود استفاده خشك

 شيرين چاي مصرف صورت در .باشد زياد نبايد نبات هم مقدار شود مي استفاده نبات از كه صورتي در

 تشـويق  شيرين چاي كم خوردن به نوجوان و كودك و باشد كم مصرفي شكر مقدار صبحانه، وعده در

 چـاقي  از پيشـگيري  مهم راهكارهاي از يكي شيرين هاي نوشيدني انواع كردن محدود كلي طور. بشود

 .رود بشمارمي نوجوانان و كودكان
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 بدني فعاليت و تحركتوصيه هايي براي 

 فوتبال،، كردن شنا تند، دويدن دويدن، سواري، چرخه دو مثل هايي ورزش انجام براي نوجوانان تشويق •

  تنيس و شنا بسكتبال، واليبال،

 ها گلدان به دادن آب باغچه، هايكار انجام خانه، كردن تميز مثل منزل كارهاي در شركت براي تشويق •

 .مشابه موارد و اتاق نظافت شخصي، وسايل كردن مرتب منزل، در

 در رايانـه  از اسـتفاده  يا تلويزيون تماشاي مثل نشسته فعاليت ساعت 2 از بيشتر كه بدانند بايد والدين •

 .نيست صحيح آموزان دانش

  .كنند استفاده پله از آسانسور جاي به كه كنيد قتشوي را آموزان دانش آسانسور، جاي به پله از استفاده •

  ...و ها ورزشگاه ها، پارك مثل مناسب فضاهاي در همساالن با بازي براي تشويق •

 ...و نيك پيك پارك، به رفتن مثل خانه از بيرون هاي فعاليت براي تشويق •

داراي اضافه وزن هسـتند   دقيقه فعاليت ورزشي براي نوجوانان توصيه مي شود. نوجواناني كه 60روزانه  •

 بـدني  فعاليت مدت و باشند داشته بدني فعاليت روز در دقيقه 60 از بيشتر است بهتريا چاق مي باشند 

 .دهند افزايش تدريج را به خود

 بايـد  كنند، مي شروع را ورزشي فعاليت نوجوانان كه صورتي در .شود اضافه تدريج به بايد ورزش شدت •

 .دهند افزايش را آن مدت تدريج به و كرده شروع تر كوتاه زمان مدت و تر سبك هاي فعاليت از

 كـردن  ورزش اينكه دليل به. شود اجتناب ورزشي فعاليت از ساعت يك مدت به بايد غذا خوردن از بعد •

 طرف به گوارش دستگاه از خون گردش انحراف با غذا خوردن از پس كردن ورزش دارد، انرژي به نياز

  .شود هاضمه سوء باعث اندتو مي ماهيچه ها، •

 باشد آنها بدني توانايي سن، با مناسب و نوجوانان نظر با بايد ورزشي فعاليت نوع •

 دوچرخـه  با رفتن روي، پياده مثل بيشتر فعاليت براي خانواده تشويقمدرسه. تا روي پياده براي تشويق •

 فعاليت و تحرك در مهمي نقش دهخانوا اعضاي و والدين رفتارهاي. خانواده با رفتن پارك و خريد براي

 پياده نقليه، وسيله از استفاده جاي به نزديك جاهاي به رفتن براي والدين اگر. دارد آموزان دانش بدني

 بخـش  را بـدني  تحـرك  و فعاليـت  و كننـد  رفتار اينگونه گيرند كه مي ياد نيز آموزان دانش كنند روي

  .بدانند زندگي از مهمي
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  وزن  كاهش غذايي هاي رژيم عوارض

 شـود  مي سريع وزن كاهش به منجر باشد همراه ناشتايي يا و غذايي هاي وعده كردن حذف با كه غذايي رژيم

 مـواد  ،وزن كنتـرل  غلط هاي روش از استفاده نتيجه در. است عضالني توده و بدن آب كاهش علت به كه اساساً

 صـورت  به تغذيه سوء نهايت، در و نشده تأمين ه استهمرا رشد جهش با كه دوران اين در بدن نياز مورد مغذي

 و روي آهـن،  بـويژه  امـالح  و ويتاميني حواس، كمبودهاي تمركز كاهش يادگيري، كاهش قدي، رشد در اختالل

 هـاي  قرص مصرف به بدن، وزن به بودن حساس علت به سنين اين نوجوانان در از برخي ..كند مي بروز كلسيم

 غـذايي  هاي رژيم گونه اين بلوغ دوره در .آورند مي روي به استفراغ خود كردن وادار و مسهل داروهاي الغري،

 و يبوسـت،  پـذيري،  افسردگي، تحريك گيجي، خستگي، و ضعف رشد، اختالل بر وزن، عالوه كاهش براي غلط

 بـا  غـذايي  هـاي  رژيـم  عـوارض  از خشكي پوست و مو ريزش بدبو، تنفس .دارد دنبال به را خوابيدن در اشكال

 هاي رژيم اينگونه تر جدي از عوارض نيز صفرا كيسه سنگ به ابتال خطر افزايش .است كالري شديد محدوديت

  .است غذايي

  

  

  

  

  

  

  

 هـاي  اصل تنوع و تعادل ضروري است. در رژيـم  دو رعايت وزن، كاهش براي صحيح غذايي رژيم يك تنظيم در

 مصـرف  كـاهش  .شود حذف نبايد اصلي گروه  6از  يك هيچ شوند، مي تنظيم وزن كاهش براي حتي كه غذايي

 فـوري  غذاهاي مصرف و كاهش اي خامه هاي شيريني انواع كيك، مثل قندي مواد ها، كردني سرخ چرب، مواد

 آنان به توان مي كه مناسبي هستند كاربردي هاي توصيه از...) و پيتزا و كالباس و سوسيس هاي ساندويچ انواع(

 كاهش و شنا و دوچرخه سواري دويدن، تند، روي پياده مانند ورزش ميوه، و سبزي متنوع واعان مصرف . داد ارائه

  .كند كمك وزن كاهش به تواند مي نيز اي رايانه هاي بازي از استفاده يا تلويزيون تماشاي مدت

  

  

 
 
 

 وجود مواد غذايي مصرف براي شديدي محدوديت غيرعلمي و سخت غذايي هاي رژيم در كه آنجايي از

در  اختالل نيز و ها، ويتامين انواع و روي كلسيم، آهن، مثل اي تغذيه كمبودهاي انواع بروز امكان دارد،

 حال در همچنان بدن نوجواني در. بود خواهد شتربي مربوطه ناهنجاريهاي ديگر و قدي كوتاه رشد، سرعت

 .شود مي كوتاه قدي نهايت در و سوءتغذيه رشد، اختالل موجب اي تغذيه نيازهاي تأمين عدم .است رشد
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 پايگاه تغذيه سالم در مدارس

ايجـاد   مهمي در حفظ سـالمت دانـش آمـوزان و    سيارانواع موادغذايي كه در بوفه مدارس عرضه مي شود نقش ب    

در اين راستا دستورعمل بهداشتي پايگاه تغذيه سالم به مدارس ابالغ مي شـود   ها دارد. عادات غذايي مناسب در آن

كه كمك به در دسترس بودن غذاهاي مجاز و عدم عرضه غـذاهاي غيرمجـاز عـالوه بـر كمـك بـه سـالمت دانـش         

جداول مربوط به غذاهاي مجاز و غيـر مجـاز    سازي و تغيير رفتار انان نيز نقش مهمي دارد. آموزان در ايجاد فرهنگ

   براساس آخرين دستورعمل كشوري در اينجا آورده شده است.
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 و باشند ايي تغذيه رنگي هاي نشانگر داراي كه گردد استفاده سالم تغذيه هاي پايگاه در محصوالتي از •

بهداشـتي   معاونـت  تغذيـه  بهبـود  واحـد  تاييد به بايد محصوالت اين .اشندب رنگ سبز نشانگر ترجيحا

 .برسد پزشكي علوم دانشگاه

 باال اي تغذيه ارزش با غذايي مواد مصرف سالم تغذيه هاي پايگاه در مجاز اقالم تنظيم از اصلي هدف •

 مـي  بنـدي  هبسـت  بدون و فله غذاهاي ارائه عدم و بهداشتي مجوزهاي داراي و بندي بسته صورت به

 انواع سالم، لقمه ميوه، آن، هاي فرآورده و شير ها، دانه مغز انواع خرما، خشكبار، انواع شامل كه باشد

 در فـوق  عرضـه محصـوالت   ترغيب بايد اول هدف و است پخته غذاهاي و نفره يك صنعتي هاي نان

 مجوزهـاي  داراي و بنـدي  بسـته  كلوچـه  و كيـك  و بيسكويت عرضه و باشد سالم تغذيه هاي پايگاه

 تنها كه شود سعي و گيرد قرار بعدي اولويت در هستند قند زيادي مقدار حاوي معموال كه بهداشتي

 .يابد اختصاص امر اين به كوچكي بخش
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مسئولين مدرسه در زمينـه عرضـه مـواد غـذايي در بوفـه مدرسـه بايـد فعاالنـه          مدارس،معلمين و مراقبين بهداشت در

 ها،يخمك،نوشـابه،آدامس ،شـكالت و   عرضه موادي كه ارزش غذايي نـدارد مثـل انـواع پفـك    از  برخورد نموده و

 .نداشتن تاريخ مصرف جلوگيري كنند بهداشتي و هرنوع محصوالت غذايي بدون بسته بندي ،فاقد پروانه ساخت،كد
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  منابع
ــوزش     � ــان و آمـــــ ــت درمـــــ ــه وزارت بهداشـــــ ــه جامعـــــ ــود تغذيـــــ ــر بهبـــــ ــي دفتـــــ ــايت آموزشـــــ ســـــ

 :/https://nut.behdasht.gov.irپزشكي

 و درمـان  بهداشـت  وزارت بهداشـت  معاونـت  جامعه، هيتغذ بهبود دفتر ياموزش يها مجموعه و ها دستورعمل مجموعه �

 يپزشك آموزش

 يمـار يب در يخـانگ  نـه يقرنط دوران در نوجوانان و كودكان در يچاق و وزن اضافه كنترل و يريشگيپ در هيتغذ تيريمد �

 معاونـت  جامعـه،  هيـ تغذ بهبود دفتر كل ريمد يعبداله زهرا دكتر نظر ريز.يزارع ميمر ،دكترينائيم نايم دكتر ،19 ديكوو

  1399 خرداد ،يپزشك آموزش و درمان بهداشت وزارت بهداشت

 ستميس در هيتغذ كارشناس ژهيو سال 5 - 18 نوجوان/ كودك يچاق و وزن اضافه تيريمد و يابيارز ،ييشناسا يراهنما �

 بهداشت وزارت بهداشت معاونت فالح نيحس و انيصادق ديسع ،يعبداله زهرا دكتر ،يزارع ميمر دكتر. كشور يبهداشت

   1399 تابستان ،يپزشك آموزش و درمان

رويـا كليشـادي و   گزارشي از كميته ي بين المللي پايان دادن به چاقي دوران كودكي، سـازمان جهـاني بهداشـت، دكتـر      �

 1397زهرا عبداللهي، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، تابستان 

 و ريـ واگ ريـ غ يها يماريب تيريمد مركز جامعه، هيتغذ بهبود دفتر ،ينائيم نايم كودكان، يچاق و هيتغذ يآموزش پمفلت �

  يپزشك آموزش و درمان بهداشت وزارت سالمت معاونت خاص،

انديشـه مانـدگار،    انتشـارات  آريـو موحـدي،  دكتر  و رويا كليشادي دكتركودكان و نوجوانان،  پيشگيري و درمان چاقي �

 1395سال چاپ دوم، 

تغذيه در سنين مدرسه ويژه كاركنان سطح محيطي شبكه هـاي بهداشـتي درمـاني كشـور و مـراقبين سـالمت امـوزش و         �

 وآمـوزش  درمـان  و بهداشـت  وزارت ت بهداشـت پرورش، زهرا عبداللهي و همكاران، دفتر بهبـود تغذيـه جامعـه معاونـ    

   1393ي و معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل، انتشارات باغ رضوان، سال پزشك

راهنماي آموزشي تغذيه در سنين مدرسه ويژه كاركنان سطح محيطـي شـبكه هـاي بهداشـتي درمـاني كشـور و مـراقبين         �

 و بهداشـت  وزارت ، زهرا عبداللهي و همكاران، دفتـر بهبـود تغذيـه جامعـه معاونـت بهداشـت      سالمت اموزش و پرورش

   1393ي، انتشارات باغ رضوان، سال پزشك وآموزش درمان

 آمـوزش  و درمـان  بهداشـت  وزارت جامعـه  هيـ تغذ بهبـود  دفتـر  مشاركت با باشم؟، داشته مناسب وزن با يكودك چگونه �

 ملـل  سـازمان  صـندوق  تهـران،  يبهشـت  ديشـه  دانشگاه ييغذا عيصنا و هيتغذ علوم دهدانشك جامعه هيتغذ گروه ،يپزشك

  1392 تابستان، )سفيوني(متحد

 هيـ تغذ بهبـود  دفتـر  مشـاركت  بـا .نوجوانـان  و كودكـان  وزن اضافه كنترل و يريشگيپ يبرا يكاربرد و ساده ييراهبردها �

 يهــا يمــاريب از هيــاول يريشــگيپ وهشــكدهپژ ،يپزشــك وآمــوزش درمــان و بهداشــت وزارت ســالمت معاونــت جامعــه

  . پرورش و آموزش وزارت سالمت و يبدن تيترب معاونت يتندرست و سالمت دفتر ر،يرواگيغ

  

  


