
 

 

 
 

  

 

 با ما به اندام باشید

 

    باشید داشته خود همراه همیشه، را ما مقاالت 

با این کتاب الکترونیکي مي توانید مطالب مورد عالقه تان را از سایت 

دکتر کرماني دریافت و بر روی رایانه شخصي، موبایل و یا تبلت خود 

ذخیره کنید و در زمان استراحت آن را مطالعه کنید. تمام کاری که 

 نیاز است انجام دهید، دانلود این کتاب از سایت دکتر کرماني است.

           ------------------------------------  
  5931ماه سال  فروردین
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 همبرگر برای کاهش وزن مضر است؟ 

 شویم؟ می معده سوزش دچار ورزش از بعد چرا 

 با این غذاها التهاب را از بدن خود دور کنید 

 چرا خسته بودن باعث اضافه شدن وزن می شود؟ 

 آشپزخانهمعجزه ای میان ادویه های  

 وزن تثبیت در موفق افراد عادات 

 بپرسید خود پوست متخصص از باید حتما که سوالی 5 

 ترفندی ساده برای خوش طعم کردن برنج قهوه ای 

 غذای مهم برای خانم ها 

 علم تایید کرد: خانم ها بیشتر از آقایان به خواب نیاز دارند 

 چگونه برای تمرین دادن کل بدن خود برنامه بریزیم؟ 

 چگونه سیگار باکتری های دهان را تغییر می دهد 

 چاق ها بیشتر هستند یا الغرها؟ 

 ترفند علمی برای افزایش قدرت اراده 

 اگر کبد چرب داشتیم چه غذایی بخوریم؟ 

 روغن گیاهی تا چه میزان سالم است؟ 

 !دلیل جالب برای اینکه کودک خود را ببوسید 

 گیری را تضمین کنیدبا این تغییر در برنامه غذایی نتیجه  
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 یک دلیل عجیب برای هوس دائمی نمک 

 پوره سیب زمینی 

 چرا مقداری احساس گرسنگی داشتن هنگام رژیم بد نیست؟ 

 بهترین تمرینات برای داخل و خارج ران ها 

 !گویی زندگی معنای دیگری برایم پیدا کرده است 

 راهی ساده برای سم زدایی از پوست برای بهار 

 می کند اضافه وزنتان را کاهش دهید عادتی که کمکتان 

 واقعیتی درباره غذاهای کالری منفی 

 تحقیقات نشان داد: یوگا و مدیتیشن بهترین درمان کمر درد 

 پاستا: چاق کننده یا مناسب برای کاهش وزن؟ 

 برای سوزاندن یک پیتزا چه مقدار باید بدویم؟ 

 چه غذاهایی باعث ایجاد سردرد میگرنی می شوند؟ 

 روی شکم برایمان بد است؟ خوابیدن 

 خوراک سبزیجات تند 

 دلیل مهم برای خوردن گیالس 6 

 کم یا زیاد؟ قند در میوه های محبوبتان 

 حرکت برای گرم کردن بدن قبل از هر ورزشی 6 

 نشانه مصرف بیش از حد قند 6 

 خوردن توت فرنگیدلیل برای  8 
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 کاری که باید پس از هر ورزش انجام دهید 9 

 سرعت سوخت و ساز بدنمان را پایین می آوردچیزی که  21 

 درخشان هایی ناخن و ستپو مو، برای طبیعی های روغن از استفاده راهنمای 

 ؟چرا ورزش کردن برای کودکمان خوب است 
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 همبرگر برای کاهش وزن مضر است؟

 

 

  

ش ههمبرگر و دیگر غذاهای گوشتی اگرچه سرشار از مواد مغذی هستند اما کالری و چربی فراوانی نیز دارند. آیا این بدان معناست که هنگام کا
 وزن دیگر همبرگر نخوریم؟

 ا و فست فودها خریداری میهمبرگر می تواند از نظر سطح کالری و مواد مغذی ارزش بسیار باالیی داشته باشد. یک همبرگر که در رستوران ه

 .کالری داشته باشد 1000کنید می تواند به سادگی بیش از 

با این حال اگر خودتان با گوشت کم چرب همبرگر درست می کنید، یک همبرگر می تواند وعده ای مناسب برای کاهش وزن باشد. همچنین 

 .غذایی تان عالوه بر پروتئین فیبر هم داشته باشدمی توانید همبرگر خود را با سبزیجات نیز ترکیب کنید که وعده ی 

ه دیکی از مزایایی که همبرگر می تواند برای کاهش وزن داشته باشد مقدار فراوان پروتئینی است که دارد. غذاهای سرشار از پروتئین نشان دا

 .روز باعث شوند فرد کمتر رو به غذا بیاورداند که پس از مصرف می توانند فرد را تا حدود زیادی سیر کنند و همچنین در ساعات بعدی 

  

 چه نوع گوشتی باشد؟

 .درصد بدون چربی باشد 95اگر برای کاهش وزن به دنبال جایگزینی مناسب برای همبرگر می گردید، گوشتی انتخاب کنید که 

از گوشت جدا شوند. گوشت بدون چربی همچنان  اگر گوشت مورد استفاده تان بیش از آنچه باید حاوی چربی است آنقدر آن را بپزید تا چربی ها

 .مزیت پروتئین را به همراه خود دارد و سیرتان می کند، اما دیگر از کالری اضافی خبری نیست

و آنتی اکسیدان بیشتری  A ، ویتامین3تحقیقات نشان داده، گوشت حیواناتی که با علف تغذیه شده اند از آنهایی که با غالت تغذیه شدند امگا 

 .دارد. همچنین گوشت حیواناتی که با علف تغذیه شده اند چربی کمتری نیز دارند. مزه این دو نوع گوشت نیز با یکدیگر متفاوت است
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 گوشت گاو شایع ترین گوشتی است که برای پخت همبرگر به کار می رود اما می توانید از انتخاب های کم چرب دیگر مانند بره، شترمرغ، و یا

 .فاده کنیدمرغ نیز است

 اندازه هر وعده چقدر است؟

گرم است. این مقدار حدود دو برابر آن چیزی است که باید باشد.  226تا  170وقتی از بیرون همبرگر می خرید معموال وزن آن چیزی حدود 

 .گرم گوشت است 85مقدار توصیه شده برای همبرگر 

، آن را با شخصی دیگر نصف کنید. همچنین زمانی دست از خوردن بکشید که اگر بیرون غذا می خورید و می خواهید همبرگر سفارش دهید

 !سیر شده اید نه وقتی که همبرگر تمام شده

بع نغذا را آرام میل کنید تا بدن بتواند پیام پر شدن معده را به مغز ارسال کند. از مزایای خوردن همبرگر برای کاهش وزن این است که یک م

 .رد بدن می کنید که می تواند سنتز پروتئین را تحریک کندخالص از پروتئین را وا

درصد بدون چربی روی  90انجام شد محققان به تاثیر گوشت  2009با این حال بیشتر ضرورتا به معنای بهتر نیست. در یک تحقیق که سال 

 .ساخت عضالت در افراد بزرگسال و جوان پرداختند

 گرم 02 کالری، 662)  گرم 342 یا(  پروتئین گرم 32 کالری، 222)  گرم 113 اندازه به گاو گوشت وعده یک کنندگان شرکت به محققان

 .دادند(  پروتئین

ساعت از شرکت کنندگان نمونه خون و بافت عضله گرفتند. محققان دریافتند افراد جوان و بزرگسال هر دو  5سپس محققان پس از گذشت 

 .پروتئین ماهیچه داشتند پس از خوردن این وعده غذایی افزایش سنتز

 .گرمی سنتز پروتئین بیشتری به افراد نداده بود 30گرم پروتئین داشت در مقایسه با وعده  90وعده ای که 

گرم پروتئین داشت، مزایای اضافی را در ساخت عضله برای فرد به  90این تحقیقات نشان داد خوردن مقدار زیادی گوشت، مانند وعده ای که 

 .دنبال ندارد

 چه چیزهایی در همبرگر است؟

 هچاشنی ها، دیگر مواردی که روی همبرگر می گذارید و نان آن می تواند تا حدود زیادی روی کالری همبرگرتان تاثیر بگذارد. از سس های خام

پ یا سس خردل روی ای مانند مایونز، خامه ترش و یا ورق های پنیری روی همبرگر پرهیز کنید. به جای این کار از سبزیجات، سس کچا

 .همبرگرتان استفاده کنید

 زنانی که برای همبرگرها استفاده می شود می تواند سرشار از کربوهیدرات های اضافی باشد. اگر همبرگری با نان ضخیم و بزرگ دارید، فقط ا

ارید و ده کنید، و یا به کل نان را کنار بگذیک نصف نان استفاده کنید و یا همبرگر را دو قسمت کنید. در صورت امکان از نان سبوس دار استفا

 .همبرگر خود را همراه با سبزیجات یا غالت کاملی مانند برنج قهوه ای میل کنید

 برگر سبزیجات را امتحان کنید
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خ زده و بی مزه ی اگر به دنبال جایگزین بدون گوشت برای همبرگر هستید، می توانید برگر سبزیجات را امتحان کنید. برگر سبزیجات حتما نباید

راه های زیادی وجود دارد که می توانید برگر سبزیجاتی سالم برای خود درست کنید، که هم پروتئین باالیی داشته باشد هم فیبر، ویتامین  .باشد

 .و مواد مغذی دیگرش

 .امل، و حتی سبزیجاتی سالم مانند چغندرموادی که می توانید در برگر سبزیجات به کار ببرید عبارتند از: انواع حبوبات، دانه ها، غالت ک

 

 )کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kermany.com


 
 

 ؟شویم می معده سوزش دچار ورزش از بعد چرا

 

 ادامه رد. بیفتد برایتان اتفاقی چنین ندارید دوست ورزش هنگام دیگر اما باشد، دهنده آزار تواند می غذا وعده یک از بعد معده سوزش تجربه

 .کنید جلوگیری اتفاق این از بتوانید که داد خواهیم توضیح برایتان را نکاتی

 یک خوردن از بعد حال به تا حتما. است دهنده آزار العاده فوق گلو و سینه قفسه در معده اسید رفالکس لطف به ورزش از ناشی دل سر سوزش

 .نیست عادالنه اصال وضعیتی چنین ورزش از بعد اما اید کرده تجربه را سردل سوزش تند غذای

 هرهچ تواند می حالت این کنند، نمی تجربه ورزش از پس را دل سر سوزش نیز همه و هستند، تر حساس دیگران از افراد برخی اینکه وجود با

 حتوضی را بدانید خود ورزش جانبی مشکل این درباره باید آنچه شما به خواهیم می حاال دهد، نشان انتظاری قابل غیر مواقع در را خود زشت

 .دهیم

 کمی شکلم نوع این در کاتالیزورها اما است، دل سر سوزش و معده رفالکس به شبیه بسیار افتند می اتفاق که فیزیولوژیکی های مکانیزم

 .هستند متفاوت

 می باشد ایدب که آنجایی معده اسید شود مطمئن تا دارد می نگه بسته است مری و معده بین واقع دریچه یک که را مری تحتانی اسفنکتر فشار

 وارد معده اسید از مقداری نتیجه در شوند، دریچه این فشار کاهش باعث تواند می بدن حاالت برخی و خاص غذاهایی فشار، حرکت، اما. ماند

 .شود می گلو
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 مکانیکی علل برابر در فیزیولوژیکی عوامل

 ای فیزیولوژیکی: گیرند می قرار بندی دسته دو تحت آنها همه اما(  خیر یا ورزش از ناشی)  دارد وجود دل سر سوزش برای مختلفی علل

 وزن فهاضا که افرادی همچنین هستند، دل سر سوزش یا اسید ریفالکس دچار معموال که شود می افرادی شامل بیولوژیکی علل. مکانیکی

 .دهد می افزایش را گوارش دستگاه عالئم کلی صورت به چاقی دارند،

 را بدن زرگب عضالت اینکه برای باال شدت با ورزشی طول در خون جریان که دهد می رخ زمانی مکانیکی و فیزیولوژیکی دلیل دو شدن مرتبط

 کنمم شود می توزیع بدن در شکل این به خون وقتی. شود نمی رسانی خون باید که آنطور روده به یعنی شود، می دور روده از کند حمایت

 .تهوع حالت و اسهال، گوارش، سرعت کاهش مانند دهد رخ معده برای اتفاق چند است

 دچار است ممکن رود می پایین و باال دائم بدنتان و دوید می وقتی. گردد می باز ایم کرده انتخاب که ورزشی نوع به مکانیکی مشکالت دیگر

 .کند وارد شکم قسمت روی مضاعفی فشار تواند می نیز دوچرخه روی خمیده حالت شوید، دل سر سوزش

 

 غذاها انتخاب و غذایی عادات

 تهوع، حالت جمله از موارد دیگر همچنین)  دارند دل سر سوزش بروز روی زیادی تاثیر دو هر خورید می را غذا آن که زمانی همراه به غذا نوع

  )یبوست اسهال،

 به ونچ است، خوب بسیار شما برای فیبر. هستند ارتباط در ورزش از ناشی دل سر سوزش با بیشتر فیبر از سرشار غذاهای و چرب پر غذاهای

 معده روی زیادی فشار و شوید یبوست دچار است ممکن کنید، میل فیبر از سرشار وعده یک ورزش از قبل درست اگر اما شود، می هضم آرامی

 .بیاورید حساب به توانید می را شوند می مربوط دل سر سوزش به که غذاهایی دیگر یا و نعناع، تند، غذاهای شکالت، کافئین،. کنید حس خود

 تا دکنی سعی اید، داده را خوردید که غذایی هضم برای الزم زمان خود به که شوید مطمئن آرام؟ و گذار تاثیر ورزشی برای مناسب استراتژی

 کربوهیدرات مقدار به. اید شده دل سر سوزش و حساسیت دچار قبل از اگر مخصوصا نخورید، غذا زیادی مقدار تمرین از قبل ساعت دو حدود

 .کنید ورزش طوالنی زمان مدت برای بخواهید اینکه مگر کنید، توجه خود دریافتی

 

 کرد پیشگیری حالت این از توان می چگونه

 اردچ آن از پس یا تمرین حال در است ممکن نیز ورزشکاران ترین ای حرفه. بشناسید را دهید انجام خواهید می که ورزشی سطح و خود بدن

 خاطر به ههمیش. باشند مشکلی چنین شروع های پایه توانند می گرفتن سرعت خیلی یا و آوردن فشار خود به حد از بیش. شوند دل سر سوزش

 .نکنید صدمه دچار اما بکشید چالش به را خود نکنید، وارد فشار دارید توان در آنچه از بیش باشید داشته
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 می کدامیک ارگرفت که ببینید و بگیرید، نظر در را اللقوه عوامل این. کنید آماده لیست چک یک شوید، خالص سردل سوزش از توانید نمی اگر

 .کنید اصالح و شناسایی را مشکلتان در دخیل عوامل افتد؟ می اتفاق ورزش کدام هنگام بیشتر. شوید

 سر شسوز احتمال تواند می(  شد گفته که مواردی رعایت با)  کردن ورزش مرتب. است ورزش کنید متوقف را انجامش نباید هرگز که چیز یک

 کل به که نیست معنا این به شوید می دل سر سوزش دچار اگر. آورد می پایین هم را وزنمان دانیم می همه که همانطور و دهد، کاهش را دل

 .کنید ایجاد تغییراتی باید بلکه بگذارید، کنار را ورزش
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 با این غذاها التهاب را از بدن خود دور کنید

 
 

 

 

التهاب به مشکلی کامال اپیدمیک تبدیل شده است. در بیشتر مواقع التهاب پاسخ بدنمان به یک تحریک خارجی است، قسمتی از سیستم تدافعی 
 چاربدن که بدون آن زخم هایمان التیام نمی یافت. اما به لطف استرس باال و استفاده فراوان از غذاهای فرآوری شده، بسیاری از ما امروزه د

شدیدی از التهاب که تعادل بدن را از بین می برد، و خطر همه چیز از جمله آکنه و آلرژی، تا مشکالت روده،  نوع –هاب مزمن هستیم الت
اختالالت عصبی، بیماری های خود ایمنی، و درد مفاصل را افزایش می دهد. ) برای کنترل نوع غذا خوردن خود و کاهش التهاب و تثبیت وزنی 

 )استفاده کنید ) انید از برنامه غذایی به اندام ) دکتر کرمانیمناسب می تو

 یاگر برای این مشکل روزنه ای از امید باشد تا در برابر این التهاب و عوارض جانبی آن بایستیم آن هم کاهش استفاده از غذاهای بسته بند
م چنین غذاهایی را به شما معرفی کنیم تا با نگاهی مجدد به شده و تغذیه از غذاهای کاملی که ضد التهاب هستند است. در ادامه می خواهی

 .وضعیت غذا خوردنتان آنها را در برنامه غذایی خود جایگزین کنید
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 روغن زیتون

  

 

 

 دروغن زیتون منبعی غنی از پلیفنول است، که هم ضد التهاب است هم آنتی اکسیدان. سعی کنید از روغن زیتون در بیشتر پخت و پز های خو

درصد چربی روغن زیتون از یک چربی اشباع نشده به نام اسید اولئیک می آید، که مشخص شده باعث کاهش فشار  70بیش از  .استفاده کنید
کلسترول خوب ( می شود. البته روغن زیتون مزایای دیگری نیز برای سالمت قلب  ) HDL کلسترول بد (، و افزایش ) LDL خون، کاهش

 .دارد
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 ن و ادویه هاگیاها

 

 

گیاهان و ادویه جات سرشار از مواد غذایی گیاهی هستند. این مواد به بشقاب غذایی تان پیچیدگی اضافه می کنند، و می توانند جای نمک و 
موارد برجسته عبارتند از: دارچین، که نشان داده می  از برخی. شوند التهاب افزایش باعث توانند می موارد این دوی هر –قند اضافی را بگیرند 

تواند باعث کاهش نفخ و تثبیت قند خون شود، دارچین، که پکیجی است از مواد ضد التهابی و ضد سرطانی، پونه کوهی، که خواص آنتی 
 .بیوتیکی دارد، و رزماری و اسطوخودوس، که باعث کاهش اضطراب و آرام کردن درد می شوند
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 یر و پیازس

 

 

 

 

ت ااین دو و دیگر موارد حاوی زنجیره های کوتاه فروکتوالیگوساکارید از جمله تره فرنگی ،مارچوبه و کنگر فرنگی منابعی شیرین با کربوهیدر
وند خوبی می شهای کم کالری هستند. از آنجایی که این غذاها کامل در روده هضم نمی شوند، باقی مانده ی آنها تبدیل به غذای باکتری های 

که در روده زندگی می کنند، در نتیجه روده ای سالم خواهیم داشت. به صورت کلی این فرآیند باعث می شود سیستم ایمنی بدن تقویت شود و 
 .التهاب نیز کاهش پیدا کند
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 شکالت تلخ

 

 

 

 

بهترین میان وعده هایی باشد که می توانید استفاده کنید. تحقیقات نشان داده شکالت  از یکی تواند می –درصد یا بیشتر  70 – شکالت تلخ
تلخ می تواند جریان خون را بهبود ببخشد، به کاهش فشار خون کمک کند، و با افزایش حساسیت به انسولین واکنش بدن به یک غذای پر 

 .باعث جلوگیری از بروز دیابت می شود کربوهیدرات را بهتر کند. استفاده درست از شکالت تلخ در نتیجه
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 سبزیجات چلیپایی

 

 

 

سبزیجات چلیپایی عبارتند از منداب، بوک چوی ) کاهو چینی (، بروکلی، کلم بروکسل، کلم، گل کلم، خربزه، کلم پیچ، کلم قمری، خردل، و 
 سم زدایی در کبد التهاب را کنترل می کند. تحقیقات متعددیشاهی آبی. این سبزیجات سرشار هستند از سولفورفنیس، که با افزایش فاز دوم 

 .نیز نشان داده اند مواد تشکیل دهنده این سبزیجات به نام گلوکوزینوالت پتانسیل ضد سرطانی بودن را دارند
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 مرکبات

 

 

 

د آب ا آنجا که مرکبات آب فراوانی دارند می توانن مرکباتی مانند پرتقال، نارنگی، گریپ فروت، لیمو، لیموترش در واقع قهرمانان سالمت هستند.
و الکترولیت های هر بدن کم آبی را تنظیم کنند. فالونوئیدهای مرکبات همچنین می توانند با رادیکال های آزاد بجنگند، و از رشد سرطان 

وست دارد، پس فراموش نکنید که می توانید از پ جلوگیری کنند. خواص ضد التهابی این میوه ها عالوه بر گوشت و آبشان در پوستشان نیز وجود
 .این میوه ها نیز استفاده کنید
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 گوشت ارگانیک مرغ، بره و گاو

 

 

 

 

 گوشت ارگانیک حیواناتی که با علف تغذیه شده اند سالم تر هستند. گوشت این نوع حیوانات ارزش غذایی بیشتری را برای بدن دارد. در واقع

است و همچنین سطح کمتری از اسید چرب های التهاب آور  3حاوی مقدار بیشتری از اسید های چرب ضد التهابی امگا گوشت این حیوانات 
 .دارد. تحقیقات نیز نشان داده افرادی که از این نوع گوشت استفاده می کنند کمتر دچار بیماری می شوند 6امگا 
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 تخم مرغ

 

 

 

و بیوتین موجود در تخم است.  B و A ان غذایی کامل می شناسند، دلیلش هم سطح پروتئین، ویتامینبسیاری از پزشکان تخم مرغ را به عنو
 تخم مرغ به کاهش التهاب کمک می کند چون آنها حاوی کاروتنوئیدها قوی زیگزانتین و لوتئین هستند ) هر دوی این موارد برای بینایی مفید

ت مغز و عملکرد قلب مفید است (. قانون اول استفاده از این منبع انرژی آن است که همیشه نوع برای سالم (هستند ( این غذا کولین نیز دارد 
 .هستند 3ارگانیکش را خریداری کنید، چون حاوی مقدار بیشتری از امگا 
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 ماهی های چرب

 

 

 

 همه –به صورت ایده آل افراد بالغ باید در هفته سه وعده از ماهی های آب های سرد از جمله سالمون، ساردین، آنچوی، و شاه ماهی میل کنند 
نشان داده  3کمی جیوه دارند و حاوی مقدار باالیی از چربی های دارای حلقه های غیر اشباع هستند. این اسید چرب های امگا  سطح موارد این

ند که می توانند التهاب را کاهش دهند و سالمت قلب را بهبود ببخشند، به التیام شرایط خود ایمنی و همچنین اختالالط خلقی کمک کنند. ا

 .سالمت پوست و ناخن ها را میز باید به این لیست اضافه کرد. ماهی هایی که نام برده شد واقعا غذاهایی معجزه گر هستند

 

 ) ه اندام ) دکتر کرمانیکاری از گروه ترجمه ب
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 چرا خسته بودن باعث اضافه شدن وزن می شود؟

 
اگر شب ها انقدر سرگرم تماشای تلوزیون یا کار کردن با گوشی خود هستید که متوجه گذشت زمان نمی شوید و می بینید تنها چند ساعت وقت 

متاسفانه به اندازه کافی نمی خوابند. کمبود خواب باعث مشکالت زیادی برای خوابیدن دارید باید بگویم تنها نیستید. بسیاری از افراد بالغ 
سالمت می شود ) از جمله باال رفتن خطر چاقی و بیماری های مربوط به آن ( در یک تحقیق که اخیرا انجام شد محققان به دالیل جدیدی 

 دست پیدا کردند که ارتباط کمبود خواب با چاقی را نشان می دهد

. 

 
 

 ابت شده است که کمبود خواب همان تاثیری را روی مغز می گذارد که ماری جوانا دارد. در این تحقیق محققان عادات غذایی دو گروه از زنانث
کالری بیشتر از گروهی که خوب می خوابیدند غذا  300و مردان را مورد بررسی قرار دادند. گروهی که کمبود خواب داشت در طول روز حدود 

کرد. همچنین افرادی که به شدت کمبود خواب داشتند بیشتر غذاهای قندی، فرآوری شده، و میان وعده های پرکالری مانند یک  مصرف می
 .پاکت چیپس یا پفک مصرف می کردند. این میل به غذا حتی بعد از اینکه آن فرد احساس سیری هم می کرد ادامه داشت

وئید را فعال می کند و باعث می شود افراد زمانی که گرسنه نیستند دست به پرخوری بزنند، چنین می دانیم که ماری جوانا سیستم اندوکانابین

 .افرادی معموال میل به غذاهای شیرین و پرچرب دارند. کم خوابی نیز می تواند با همین تاثیر روی مغز باعث پرخوری در فرد شود

فزایش وزن به تحقیقات گسترده تری نیاز است. اما می دانیم خواب کافی و با کیفیت بااین حال برای پی بردن به رابطه ی کامل کم خوابی و ا
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 تیکی از مهمترین موارد برای داشتن بدنی سالم است. پس این بار که خواستید تا دیر وقت بیدار بمانید بهتر است بیشتر فکر کنید و در صور
 .ابی ها را بعدها میان تنه بدهدامکان تصمیم خود را عوض کنید. ممکن است تاوان این بی خو

  

 )دکتر کرمانی   (کاری از گروه ترجمه به اندام 
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 معجزه ای میان ادویه های آشپزخانه
 

 

 .این ادویه بیشتر از این چیزهاستزردچوبه را معموال برای اضافه کردن طعم و رنگ به غذاها استفاده می کنیم، اما قدرت 

ی ا دفعه دیگری که کمر یا سرتان درد می کرد یا تپش داشت، به جای اینکه به سراغ داروها بروید سری به جا ادویه ای بزنید. کورکومین، ماده
درد عضالنی را کاهش  است فعال در زردچوبه، که یک ضد التهاب طبیعی به حساب می آید و ثابت شده می تواند پس از یک ورزش سخت

ر پی د دهد. در بعضی موارد زردچوبه می تواند مانند داروهایی از جمله ایبوپروفن کار کند و چه بسا بهتر از آنها، بدون اینکه عوارض جانبی هم

 :داشته باشد. در ادامه مزایای دیگری از زردچوبه را که به صورت علمی ثابت شده اند برایتان خواهیم گفت

 

افراد مبتال به آرتروز گاه و بی گاه از درد مفاصل رنج می برند. برخی از این بیماران پس از اضافه کردن زردچوبه به برنامه  :آرتروزتسکین 

 .غذایی خود شاهد بهبودی بودند

 

روز از زردچوبه درصد افرادی که به مدت هفت  87در یک تحقیق کوچک که اخیرا توسط دانشمندان تایلندی انجام شد،  :بهبود گوارش

 .استفاده می کردند، تسکین کامل یا جزئی مشکل سوء هاضمه را شاهد بودند

 

در یک تحقیق مشخص شد کورکومین موجود در زردچوبه، اضافه شدن وزن در موش ها را کاهش داده و جلوی رشد  :کمک به کاهش وزن

ها انجام نشده اما اگر به دنبال کاهش وزن هستید هیچ ضرری ندارد کمی  بافت چربی را نیز گرفته است. با اینکه هنوز این تحقیق روی انسان

 .زردچوبه هم استفاده کنید

 

 ) کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی
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 وزن تثبیت در موفق افراد عادات

 

 افرادی نینچ موفقیت رمز دارند دوست همه ماند، می ثابت وزنشان و کنند نمی تغییری هیچ سال به سال که اید دیده را کسانی حال به تا حتما

 تانسالمت برای هم چون دارید هم حق البته کرده، تان خسته وزن کردن اضافه دوباره و کاهش کردن، اضافه چرخه در شدن اسیر حتما. بدانند را

 !دارد خرج لباس سایز مداوم کردن عوض اینکه هم نیست خوب

 باقی مسال وزن یک در طوالنی مدتی برای اند توانسته که است افرادی عادات بررسی حاصل گیرد، می قرار اختیارتان در ادامه در که اطالعاتی

 .اند کرده جدا را بوده شایع بیشتر که دسته آن و اند کرده بررسی را عادات این محققان. بمانند

 سالم غذایی وعده یک با روز : شروع1

 وزنی ندا توانسته که کسانی است، روشن کامال چیز یک. دارد ادامه خیر یا هست روز وعده مهمترین صبحانه آیا اینکه روی همچنان تحقیقات

 دارند خود برنامه رد حتما را صبحانه که گفتند افراد بیشتر شد انجام که هایی بررسی در. کنند می میل را صبحانه همیشه دارند نگه ثابت را سالم

 برای زنی سبزیجات و میوه. کردند معرفی خود عالقه مورد های صبحانه از یکی عنوان به را مرغ تخم آنها. باشد سالم ای وعده کنند می سعی و

 .هستند مفید بسیار صبح وعده در گرفتن قرار

 خوردن غذا آگاهانه :2
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 از ار خود افراد این. بینید نمی اجتماعی صفحات در گشتن و خوردن غذا حال در هرگز را دارند می نگه ثابت خوبی به را خود وزن که کسانی

 فرآوری غیر غذاهای کامل، غذاهای مصرف شامل که کنند می پیروی خوردن غذا درست و آگاهانه استراتژی از اما کنند نمی محروم چیزی

 .شود می  سیری و گرسنگی های نشانه به توجه و خانه در غذا پختن شده،

 کردن ورزش روز هر تقریبا :3

 تثبیت به تواند می هفته در روز 7 تا 5 کردن فعالیت. باشند فعال هم باید کردند پیدا دست موفقیتی چنین به که افرادی نیست، تعجبی جای هیچ

 .کند کمک بسیار وزن

 کنند می میل سبزیجات شام کنار در روز هر :4

 توانند یم و شوند می مزمن های بیماری دچار کمتر کنند می استفاده آنها از مرتب که کسانی چون هستند، غذاها ترین کامل از یکی سبزیجات

 فواید از ار استفاده بیشترین بتوانید تا باشید داشته خود غذایی برنامه در سبزیجات فنجان دوم یک و 2 روزانه باید. دارند نگه ثابت را خود وزن

 .ببرید آنها

 گیرند نمی رژیم :5

 درست ونچ چرا؟ دانید می. کنند می را کار این آنها از کمی تعداد گفت توان می یا و گیرند نمی رژیم دارند می نگه ثابت را خود وزن که کسانی

 دانند می بخو افراد این. بروند پیش برنامه یک با گام به گام نیست الزم دیگر و اند کرده خود زندگی سبک به تبدیل را خوردن غذا اندازه به و

 .باشد نداشته منفی تاثیر وزنشان روی تا دارند نگه متعادل را خود خوردن غذا چگونه شرایط هر در

 مرغ کردن انتخاب :6

 شامل که دارد، کالری 124 فقط مرغ گرم 115 است، کننده قانع هم دلیلش. دارند دوست را مرغ وزن کنندگان تثبیت. نیست عجیب اما جالبه

 گیاه کهاین مگر کرد، استفاده چیز همه تقریبا و کردنی سرخ غذاهای ساالد، سوپ، در خوبی به توان می را مرغ. شود می سالم پروتئین گرم 26

 .باشید خوار

 وعده میان هوشمندانه انتخاب :7

 حاوی ایدب سالم وعده میان. کردند معرفی خود محبوب وعده میان عنوان به را آجیل و میوه اند بوده موفق وزن تثبیت در که کسانی از بسیاری

 ها وعده یانم کاملترین از یکی. شوند بدن التهاب مانع و کنند محافظت ها سلول از که باشد هایی اکسیدان آنتی و سالم های چربی پروتئین،

 .است یکدیگر با آجیل و میوه ترکیب

 

 ( کرمانی دکتر)  اندام به ترجمه گروه از کاری
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 بپرسید خود پوست متخصص از باید حتما که سوالی 5

 

 

آخرین باری که وسط متخصص پوست ویزیت شدید کی بود؟ پزشکان توصیه می کنند سالی یک بار توسط متخصص پوست ویزیت شوید ) 
حتی بیشتر اگر چیزی مشکوک روی پوست خود دیدید ( پس بهتر است با چند سوال کلیدی خود را برای این ویزیت آماده کنید تا این مالقات 

 .مخصوصا اگر شرایط پوستتان به گونه ایست که نیاز به مراقبت داردبه دردتان بخورد، 

 این ضایعه / جوش / برآمدگی که از بین نمی رود چیست؟ :1

با اینکه ممکن است ویزیت متخصص پوست به خاطر هر ضایعه، جوش یا برآمدگی او را خسته کند اما اگر این موارد بیش از یک ماه روی 
دند باید حتما معاینه شوند. جای گزش حشرات و جوش معوال در کمتر از یک ماه از بین می رود، در حالی که حاالت پوستتان جا خشک کرده بو

 .جدی تر چنین نیستند

مشکل پوستی که از بین نرود و به مرور بدتر هم بشود به عنوان یک بیماری پوستی در نظر گرفته می شود و نیازمند درمان است. برخی 
مانند اگزما، پسوریازیس و هیدرادنیت ساپوراتیوا عالج پذیر نیستند، با این حال درمان های دارویی و تغییر سبک زندگی می مشکالت پوستی 

 .تواند به کاهششان کمک کند
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 روتین زیبایی که استفاده می کنم روی پوستم جواب می دهد؟ :2

کنید، متخصص پوست باید نگاهی دقیق به تاثیر آنها روی پوست شما اگر از محصوالت زیبایی پوست مانند انواع سرم و کرم استفاده می 
بیاندازد. از پیری پوست تا روزاسه، خشکی پوست تا آکنه، متخصص پوست می تواند کمکتان کند تا محصوالتی انتخاب کنید که بهتر روی 

یگر جایش مواردی دیگر را توصیه کند. پوست ها با یکدپوستتان جواب می دهند. شاید بعضی محصوالتی که استفاده می کنید را منع کند و به 

 .متفاوتند و نمی توان برای همه پوست ها از یک راه حل استفاده کرد

 .محصوالت اضافی که در کنار مرطوب کننده و شستشو دهنده استفاده می کنید شاید تاثیراتی برای پوستتان داشته باشد که اصال خوشتان نیاید
پوست ساده می تواند روی پوستتان معجزه کند در حالی که یک روش پیچیده اما اشتباه می تواند همه چیز را خراب کند. یک روش مراقبت از 

پس توصیه می شود محصوالت زیبایی که استفاده می کنید با خود ببرید تا متخصص پوست آنها را ببیند و متوجه شود چه موادی به صورتتان 
 .می مالید

 خال های من مشکوک نیستند؟هیچکدام از  :3

خال ها هم می توانند چیزی ساده باشند و هم بسیار خطرناک، به همین دلیل مهم است که توسط متخصص پوست به صورت کلی بررسی 
این است که  ران کنندهشوند، تا ببینید آیا هیچکدام از خال ها مشکل دارند یا خیر. همه باید به اندازه کافی درباره مالنوم بدانند. از نشانه های نگ

ن اخال نامتقارن باشد، لبه های نا هماهنگ داشته باشد، رنگ های مختلف داشته باشد، قطر بزرگی داشته باشد، تکامل داشته باشد و در طول زم
با نشانه های  ال هاییتغییر کند. به عنوان یک قانون کلی، اگر خالتان کوچک و یک شکل باشد و تغییر نکند، پس جای نگرانی ندارد. اما اگرخ

 .گفته شده در بدن خود پیدا کردید حتما درباره آنها به متخصص خود بگویید

 چه جاهایی از پوستم نشانه های آسیب نور خورشید می بینید؟ :4

شخیص هایی را تبا اینکه خودتان برخی از این نقاط را که قبال دچار آسیب دیدگی شده اند می شناسید، اما یک متخصص پوست می تواند جا
دهد که خودتان فکرش را نمی کنید و یا نمیتوانید به آسانی متوجهشان شوید. پوست سر، گوش ها، پاها، و پشت گردن، تمام نقاطی هستند که 

تند دور هساز آسیب نور خورشید در امان نیستند، بعالوه نشانه های سرطان پوست گاهی خود را در جاهایی نشان می دهد که از نور خورشید به 

 .مانند باسن و کشاله ران، متخصص پوست این نقاط بدن را نیز چک می کند

 کدام درمان می تواند برای پوست من مناسب باشد؟:5

متخصصان پوست زیاد با این مورد مواجه هستند، یکی از بیماران می آید و از درمان جدیدی که دوست یا مادرش ) یا هر شخص دیگر ( انجام 
وید و می خواهد خود نیز شروعش کند. اما پوست هر شخص متفاوت است، یک درمان ممکن است برای مادر، خواهر، برادر و یا داده می گ

 .دوستتان خوب کار کند اما شاید درمانی دیگر برای پوست شما مناسب باشد

ود را شرح دهید و نگرانی های خود را با او پس به جای اینکه روی درمان های مختلف تمرکز کنید، درست به متخصص تغذیه اوضاع پوست خ
 .در میان بگذارید تا بتواند بهترین روش درمان را به شما معرفی کند
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 ترفندی ساده برای خوش طعم کردن برنج قهوه ای

 

کامل از دیگر همتایان خود برای سالمت مفید تر است. اما تعرف که نداریم این غالت کامل در شاخص طعم به پای مسلم است که غالت 
 .غالت تصفیه شده نمی رسند

 .اما شاید دلیلش این باشد که اشتباه می پزیمشان. برای اینکه غالت کامل طعمی عالی داشته باشند ترفندی ویژه وجود دارد

قهوه ای را در آّب معمولی یا آب سبزیجات و گوشت بپزید تا زمانی که کامال نرم شود. سپس از یک صافی عبورش دهید برنج  :بجوشانیدش

 .تا مایعات بروند. برای گام بعد برنج قهوه ای باید کامال خشک باشد، پس بایک دستمال کاغذی رطوبت برنج را بگیرید

حرارت متوسط گرم کنید، و روغن سالمی به انتخاب خودتان اضافه کنید، خسیس یک ماهی تابه بزرگ را روی  :و حاال نقطه تغییر

 ینباشید!.همینطور که روغن شروه به جلزولز کرد ادویه و سبزیجات معطری که دوست دارید را برای طعم دهی اضافه کنید. در آخر برنج قهوه ا

مرتب ماهی تابه را تکان دهید تا زمانی که  .اهی تابه است قاطی اش کنیدخشک شده را به ماهی تابه اضافه کنید و خوب با ترکیبی که درون م
 .برنج قهوه ای رنگ طالیی به خود بگیرد و کامال بپزد. حاال نظرتان کامال تغییر خواهد کرد
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 خانم هاغذای مهم برای 

 

اگر مانند بیشتر خانم ها باشید، پیدا کردن زمان جهت درست غذا خوردن برایتان سخت است، به همین دلیل ممکن است تمام مواد مغذی که 
زیم، کلسیم، یبدنتان به آن نیاز دارد را نتوانید جذب کنید. بر اساس آمار بسیاری از خانم ها نمی توانند به اندازه کافی پتاسیم، فیبر، کولین، من

 .دریافت کنند C و A ،D ،Eآهن، و ویتامین های 

 اینکه سرتان شلوغ است نباید مانع درست غذا خوردن و جذب مواد مغذی مناسب شود. با چند انتخاب غذایی هوشمندانه می توانید از اینکه به
 .اندازه کافی مواد مغذی دریافت می کنید مطمئن شوید

  

 تخم مرغ:1

 یبرای مدت زمانی طوالنی تخم مرغ به عنوان غذایی نه چندان سالم شناخته می شد، اما حاال ما می دانیم که تخم مرغ ها پکیجی از مواد مغذ
 ماده مغذی بسیار مهم دارد، از جمله 10هستند و می توانیم از آنها به عنوان بخشی از برنامه غذایی سالم استفاده کنیم. یک تخم مرغ بیش از 

، زینک، لوتئین، زیگزانتین و کولین، همچنین پروتئینی با کیفیت و آنتی اکسیدان نیز دارد. غذاهای محدودی به صورت طبیعی D آهن، ویتامین

ین ریا کولین هستند، و بسیاری از پروتئین های حیوانی نیز فاقد آنتی اکسیدانند، همه اینها تخم مرغ را تبدیل به یکی از مهمت D حاوی ویتامین
می تواند از بدن در برابر بیماری های بسیاری محافظت کند از جمله برخی سرطان های  D موارد برنامه غذایی خانم ها می کند. ویتامین

خاص، دیابت، بیماری های خود ایمنی، و حتی می توان در کنترل وزن نیز روی آن حساب کرد. ویتامین با کلسیم کار می کند تا برای بدن 
هایی قوی بسازد. خانم ها بیشتر از آقایان در خطر استئوپروز و استئوپنی ) کاهش تراکم استخوان و پوکی استخوان ( قرار دارند، استخوان 

از تخم مرغ می توانید به عنوان صبحانه و یا حتی شام در کنار سبزیجات لذت ببرید تا مقدار قابل توجهی  .مخصوصا پس از دوران یائسگی
 .به بدن برسانیدپروتئین و فیبر 

 سیاه آلو:2
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برگه های آلو سیاه را فقط نباید در خانه مادر بزرگ پیدا کرد! این میوه سرشار از فیبر کمک می کند که روده درست تکان بخورد و سالمت 
ر است. البته از مردان بیشت دستگاه گوارش بهبود پیدا کند. مزایای این میوه برای خانم هایی که درچار یبوست یا دیگر مشکالت گوارشی شده اند

عدد سیاه آلو به صورت روزانه از دست دادن  6تا  5عالوه بر گوارش سیاه آلو برای تقویت سالمت استخوان ها نیز بسیار مهم است. خوردن 
ند از ی سیاه آلو عبارتاستخوان را کند می کند و تراکم استخوان در خانم ها پس از یائسگی را افزایش می دهد. متخصصان می گویند مواد مغذ

 .، بور، منیزیم، پتاسیم، و پلی فنول هاK ویتامین

 .از سیاه آلو می توانید به همان شکلی که هست لذت ببرید چون طعم بسیار خوبی دارد و یا می توانید با ماست میل کنید

 ) ماست یونانی ) ماست چکیده :3

مغذی می گردید؟ ماست یونانی به اندازه ماست معمولی کلسیم دارد اما پروتئینش تقریبا دو  به دنبال چیزی خامه ای، سیر کننده و سرشار از مواد

درصد از  30 ) برابر است، همچنین قند بسیار کمتری نیز دارد. چرا باید پروتئین زیاد مصرف کنیم؟ متخصصان می گویند خوردن زیاد پروتئین
یت آن کمک می کند. بعالوه کلسیمی که از ماست دریافت می کنید می توند سالمت کالری مصرفی روزانه ( به خانم در کاهش وزن و تثب

 .استخوانتان را بهبود ببخشد

 .ماست را می توانید به تنهایی و یا همره با قطعات میوه میل کنید

 سالمون :4

، که 3ن کم چربی است همراه با مقدار زیادی امگا سالمون پروتئی .ماهی های زیادی در دریا وجود دارد، اما سالمون یکی از سالم ترین آنها است
 نشان داده می تواند با التهاب مبارزه و از استخوان ها محافظت کند. گوشت ماهی بهترین جایگزین برای گوشت قرمز است ) با این حال گوشت

ا گوشت مصرفی خود را کاهش دهید، مخصوصقرمز هم باید به صورت متعادل استفاده شود ( چون بسیاری از متخصصان توصیه می کنند میزان 

خانم های باردار با مصرف سالمون می توانند به سالمت فرزند خود کمک کند. در  .گوشت های پرچرب فرآوری شده مانند سوسیس و کالباس
 .ایین بودهنگام تولد پیک تحقیق مشخص شد خانم هایی که مصرف ماهی پایینی داشتند بیشتر در خطر زایمان زودرس بودند و وزن کودکشان 

 پسته :5

چیپس های سیب زمینی چرب و پرکالری را کنار بگذارید و به جای آن کمی از آجیل هایی مانند پسته میل کنید. پسته یکی از سالم ترین 

معدنی و مواد مغذی مفید می تواند انواع مختلفی ویتامین، مواد  --عدد  49حدود  --گرم پسته  28انتخاب ها در خانواده آجیل ها است: تنها 

گرم از بیشتر آجیل ها، از جمله پسته، به عنوان بخشی از برنامه غذایی که  42به بدن برساند. در واقع محققان توصیه می کنند خوردن روزانه 

علیه اضافه شدن وزن پسته همچنین می تواند سالحی قوی  .چربی اشباع و کلسترول پایینی دارد می تواند باعث کاهش بیماری های قلبی شود

کالری دارد، همچنین پکیجی است از پروتئین و فیبر. و  160گرم آن  28باشد. پسته از کم کالری ترین و کم چرب ترین آجیل ها است و هر 

حقیق . در یک تاز آنجا که پوسته ی آن کندتان می کند ) همچنین یادآور آن است که چقدر خورده اید ( می تواند باعث کمتر خوردنتان نیز شود

 .درصد کمتر از کسانی که فقط مغز آن را در اختیار داشتند کالری گرفتند 41افرادی که پسته های درون پوسته را میل کردند 

 .پسته را به همان شکل خود می توانید استفاده کنید و یا می توانید به ظرف ساالد اضافه اش کنید
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 علم تایید کرد: خانم ها بیشتر از آقایان به خواب نیاز دارند

 

خوابیدن  همحققان دانشگاه الفبراری در انگلیس تایید کردند که خانم ها برای اینکه بنتوانند عملکردی طبیعی داشته باشند بیشتر از مرد ها نیاز ب
 ) سالم خوابالوها(دارند 

گرفتن به  یاما دلیلش شاید زیاد برای آقایان خوشایند نباشد: مغز خانم ها در طول روز بیشتر از آقایان کار می کند، و این یعنی برای دوباره انرژ

 .زمان بیشتری نیاز دارند

و می توانند روی جندین کار با هم تمرکز داشته باشند بله بر اساس این تحقیقات مغز خانم ها پیچیده تر است ) همانطور که خودشان هستند! ( 
) یک خانم در حال رانندگی درباره مهمانی دیشب صحبت می کند و در همان لحظه به کفش های یک عابر که از رنگش خوشش آمده نیز 

ند. انعطاف و پاسخی مناسب داشته باش دقت دارد، البته از شیرینی که می خورد هم نباید گذشت! ( و در عین حال نسبت به موقعیت های مختلف

 .فقط مشکل اینجاست که کمبود خواب تهدید بزرگی برای سالمتی شان به حساب می آید و متاسفانه بیشتر خانم ها کم می خوابند

 .راه حل چیست؟ هر وقت خسته هستید به رخت خواب بروید و هر زمان که کامال استراحت کردید بیرون بیایید

 

 )دکتر کرمانی  (ه ترجمه به اندامکاری از گرو
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 چگونه برای تمرین دادن کل بدن خود برنامه بریزیم؟

 
 

وارد باشگاه که می شوید، صاف به سراغ دمبل ها و ماشین های ورزشی می روید، همان حرکت هایی که یک مدت است انجام می دهید را 

 .می کنید و در نهایت به این کار می گویید یک روز ورزش! آشنا به نظر می رسد؟ برای خیلی از ما چنین استدوباره تکرار 

 و صادقانه بگویم، اصال هم مطمئن نیستیم که تمرینات انجام شده اصال تاثیری دارند یا خیر. خوشبختانه پیدا کردن حرکات مناسب برای بدن
 .ری نیستکار و تغییر روتین ورزشی کار دشوا

برنامه ورزشی همیشه الزم نیست سر راست باشد، اما برنامه به تنهایی بسیار مهم است، چون به فرد هدف می دهد. برای برنامه ریختن باید 
حرکات را بلد باشید، پس ما با چند حرکت پایه ای شروع می کنیم. وقتی این حرکات را می آموزید متوجه می شوید ورزش های بی شماری 

 .ت که می توانید وارد برنامه خود کنیدهس

 

در ادامه ما هر کدام از حرکات را کامال برای شما توضیح می دهیم و همچنین هر تمرین را در دو  :چگونه از این لیست استفاده کنیم

 .ام دهیدسطح مبتدی و پیشرفته خواهید دید. برای انجام ورزشی تمام عیار سعی کنید از هر بخش حداقل یک حرکت را انج

 

ست  3تا  2حرکت خسته تان کند. اگر تازه ورزش را شروع کردید  10تا  8یک وزنه متوسط انتخاب کنید که پس از  :چگونه کار می کند

ست حرکات را انجام دهند. فراموش نکنید قبل از شروه تمرین حتما  4انجام دهید. کسانی که در زمینه ورزش حرفه ای تر هستند می تواند تا 
 .ن خود را گرم کنید. در پایان ورزش نیز باید بدن را سرد کنیدبد

Lower-Body Push - 1  
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باسن، عضالت چهار سر، همسترینگ، فلکسور های ران، و  ( این حرکت عضالت قدرتی پایین تنه بعالوه هسته بدن را هدف قرار می دهد
ما دو انتخاب برایتان گذاشتیم، بر اساس توانایی خودتان یکی را انتخاب ماهیچه ساق پا ( شناخته شده ترین مثال این حرکت اسکات است. 

 .کنید

 Goblet Squat :سطح مبتدی

 

قب ع بایستید و پاها را به عرض ران ها باز کنید، وزنه را با دو دست در سطح قفسه سینه نگه دارید. هسته بدن را منقبض کنید، ران را به طرف
ها را خم کنید و مطمئن شوید زانوها از نوک انگشتان پا نمی گذرند. قفسه سینه را باال و کمر را صاف نگه دارید ) شانه ببرید، و پایین بیایید، زانو

 .درجه خم کنید 90سعی کنید زانوها را قبل از اینکه به حالت اول بازگردید حداقل تا زاویه  ) ها قوز نکنند
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 Overhead Squat :سطح پیشرفته

 

را به عرض ران ها باز کنید و دو وزنه را در دو دست باالی سر نگه دارید، عضله دو سر بازویی را با گوش ها در یک خط قرار بایستید و پاها 
 .دهید. به حالت اسکات پایین بروید، در طول حرکت وزنه ها را همانطور صاف و بدون حرکت باالی سر خود نگه دارید

Hip Hinge - 2 
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 .اتی می شود که در آنها عضالت ران و باسن کشیده یا منعطف می شونداین حرکت شامل تمام حرک

 Romanian Deadlift With Dumbbells :سطح مبتدی

 

ه تبایستید و پاها را به عرض ران ها باز کنید، در هر دست یک دمبل را طوری بگیرید که جلوی ران های پا به حالت استراحت قرار بگیرند. هس
ستون فقرات را در حالت عادی نگه دارید، و اگر الزم  .باسن را به عقب بفرستید، و وزنه ها را به طرف زمین پایین بیاوریدبدن را منقبض کنید، 

الی ابود برای رساندن وزنه ها به زمین کمی زانو ها را خم کنید. عضالت باسن و همسترینگ را درگیر کنید تا به جای اول بازگردید. وقتی به ب

 .اسن را منقبض کنیدحرکت رسیدید ب
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 Single-Leg Romanian Deadlift With Dumbbells :سطح پیشرفته

 

ا پ این حرکت تقریبا با حرکت قبلی یکی است، با این تفاوت که روی یک پا اجرایش می کنید تا روی تعادلتان نیز کار کرده باشید. در شروه دو
جازه دهید پای راست پشت سرتان از زمین بلند شود، ران را موازی با زمین نگه دارید. را روی زمین قرار دهید و کمب به طرف جلو خم شوید. ا

پا به  نپای راستی که بلند کردید مانند وزنه تعادل عمل می کند تا میان تنه بتواند به طرف جلو خم شود. با باال آوردن میان تنه و پایین آورد
 .ای چپ، جهت را عوض کرده و با پای راست تکرار کنیدحالت ابتدایی بازگردید. پس از انجام حرکت با پ

Single-Leg Movement - 3 
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را  راین حرکت بیشتر برای زنجیره خلفی مزیت دارد اما هسته بدن و تثبیت کننده ها را هم درگیر می کند چون به حفظ تعادل نیاز دارد. این کا
 .می روید انجام می دهیدهر بار که راه می روید، می دوید، یا از پله ها باال 

 Reverse Lunge :سطح مبتدی

 

وزن را آرام به سمت راست ببرید و با پای چپ یک گام به عقب  .بایستید و پاها را به عرض ران ها باز کنید، در هر دست یک دمبل نگه دارید

دن با پای چپ به زمین فشار می آورید باسن را هم درگیر وقتی برای بلند ش .درجه خم کنید تا پایین بروید 90بردارید، هر دو زانو را به حالت 
 .کنید. پس از تکرار حرکت روی پای چپ همین کار را با پای راست نیز انجام دهید
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 Lateral Lunge :سطح پیشرفته

 

با پای چپ یک گام به  برای شروع پاها را به هم بچسبانید، در هر دست هم یک دمبل نگه دارید. وزن بدن را به سمت راست منتقل کنید و
سمت کنار خود بردارید. باسن را به عقب بفرستید و زانوی چپ را خم کنید، همینطور که به سمت پایین می روید پای راست را صاف و کشیده 

چپ به  پای نگه دارید. اجازه دهید دست راست به صورت طبیعی به جلوی بدن بیاید، و دست چپ به طرف پشت میان تنه برود. با فشار دادن
 .زمین به حالت ابتدایی بازگردید. بعد از انجام کامل حرکت روی پای چپ، همین حرکت را با پای راست نیز تکرار کنید

Vertical Push - 4 
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ها، باال و  حرکات باال تنه ای که در ادامه خواهید آموخت، گروه های عضالنی اصلی در بدن را قوی خواهد کرد. برای انجام این حرکات از شانه
 .میانه کمر، و بازوها استفاده می کنید

 Half-Kneeling Overhead Press :سطح مبتدی

 

با زانوی راست زانو بزنید و پای چپ روی زمین بماند، یک دمبل هم در دست راست نگه دارید. دست چپ می تواند همانطور بیکار کنار بدن 

کنید، سپس وزنه را به طرف باالی سر ببرید، دست را کامال بکشید و عضله دوسر بازویی را درجه خم  90باقی بماند دست راست را به حالت 
 .در سطح گوش ها نگه دارید، دست خود را خم کنید و وزنه را تا ارتفاع شانه پایین بیاورید تا به حالت ابتدایی بازگردید
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 Standing Overhead Press :سطح پیشرفته

 

ه حالت ها بحرکات را مانند باال تکرار کنید، اما این بار بایستید و پاها را به عرض ران ها باز کنید، و در هر دو دست یک دمبل نگه دارید. آرنج 
 .اریدددرجه خارج از بدن قرار بگیرند، به همین حالت باال ببرید. به خاطر داشته باشید هسته بدن را درگیر و باسن را در یک سطح نگه  90

Vertical Pull - 5  
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 .این حرکت روی باال و میانه کمر، شانه ها و قفسه سینه کار می کند. کالسیک ترین نمونه این ورزش بارفیکس است

 Single-Arm Resistance Band Pulldown :سطح مبتدی

 

زنید و پای راست را روی زمین نگه دارید، کمرا را صاف برای این حرکت باید یک باند کشی را باالی سر خود آویزان کنید. با پای چپ زانو ب
کنید و هسته بدن را درگیر، باند کشی را با دست چپ نگه دارید، دست کامال صاف باشد و باند هم کمی کشیده شود. باند کشی را به طرف 

کرار اول باز گردید. همین کار را روی سمت دیگر نیز تقفسه سینه بکشید، آرنج را نزدیک به بدن نگه دارید. دست را باز کنید تا دوباره به حالت 
 .کنید
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 Two-Hand Resistance Band Pulldown :سطح پیشرفته

 

. ددر همان حالت، هر دو انتهای باند کشی را در دست بگیرید، دست ها را پایین و به سمت بدن بکشید، آرنج ها را نزدیک قفسه سینه نگه داری
 .حالت اول باز گردید دستها را صاف کنید تا به

Horizontal Push - 6 
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 .این حرکت به قوی شدن جلوی بدن کمک می کند، و همچنین شانه ها، باالی کمر و بازوها را درگیر می کند

 Modified Kneeling Push-Up :سطح مبتدی

 

زیر شانه ها روی زمین بگذارید. آرنج ها نزدیک بدن بمانند، دو زانو را روی زمین قرار دهید، پاها را از زمین بلند کنید و دستها را نیز درست 
 .دیدرهسته بدن را درگیر کنید و آرنج را خم کنید تا قفسه سینه پایین و نزدیک به زمین بیاید. دست ها را صاف کنید تا به حالت ابتدایی بازگ
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 Push-Up :سطح پیشرفته

 

منقبض کنید، آرنج ها را خم کنید تا قفسه سینه تا سطح زمین پایین بیاید. دست ها را صاف به حالت شنا روی زمین قرار بگیرید، هسته بدن را 
 .کنید تا به حالت ابتدایی بازگردید

Horizontal Pull - 7 
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 .این حرکت روی باال و میانه کمر به همراه شانه ها و عضالت سه سر کار می کند

 Single-Arm Bent-Over Row :سطح مبتدی

 

پای راست جلو و پای چپ پشت قرار بگیرد. زانوی پای راست را کمی خم کنید و ساعد دست راست را روی ران پا استراحت دهید. دمبلی را که 
درجه خم شود باال بیاورید. وقتی وزنه باال می آید دست باید نزدیک قفسه سینه باشد، نه  90در دست چپ دارید را تا جایی که آرنج به حالت 

 .با صاف کردن دست به حالت اول بازگردید. همین حرکت را در جهت مخالف نیز تکرار کنید .شانه
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 Bent-Over Row :سطح پیشرفته

 

طرف  هبایستید، پاها را بهم جفت کنید، و در هر دست یک دمبل نگه دارید. باسن را به عقب بفرستید و زانوها را کمی خم کنید، از ناحیه باسن ب
ا هر دو دست به صورت هماهنگ دمبل ها را باال و به سمت قفسه سینه بیاورید. دقت کنید که برای باال آوردن وزنه تیغه های جلو خم شوید. ب

 .شانه ها را منقبض کنید و از کمر نیز استفاده کنید

 برای مشاهده عکس های متحرک مقاله کلیک کنید.

 

 ) ه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانیکاری از گرو
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 چگونه سیگار باکتری های دهان را تغییر می دهد

 

 تحقیقی جدید نشان داده، سیگار کشیدن می تواند به شدت تعادل انواع باکتری ها در دهان را تغییر دهد. چنین حالتی می تواند خطر بیماری

 های دهان، ریه، و سیستم گوارشی را افزایش دهد.

 این تحقیق همچنین نشان داده با ترک سیگار مقدار مناسب باکتری در دهان مجددا به حالت قبل باز خواهد گشت.

سال یا بیشتر داشتند.  52نفر انجام شد. تمام این افراد  1222نوع باکتری در دهان را بررسی کردند. این بررسی روی بیش از  622محققان حدود 

 می شد، و افرادی که هرگز سیگار نکشیده بودند. گروهی که شامل افراد سیگاری

نوع دیگر از باکتری ها رشدشان کاهش داشت. برای مثال  72نوع باکتری داشتند، در حالی که  152افراد سیگاری رشد قابل توجهی در بیش از 

د، در حالی که این رقم برای غیر سیگاری ها درصد کل باکتری ها را تشکیل می دا 5باکتری گونه پروتئوباکتریا در دهان سیگاری ها کمتر از 

 درصد بود.  12

 پروتئوباکتریا به شکستن مواد شیمیایی سمی که توسط سیگار تولید می شود کمک می کند.

ان داسترپتوکوک داشتند، این باکتری پوسیدگی دندرصد بیشتر از باکتری گونه  12در مقایسه با غیر سیگاری ها، کسانی که سیگار می کشیدند 

 را افزایش می دهد. 
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خوشبختانه باکتری های دهان پس از ترک سیگار به حالت اول خود باز می گردند، البته مشخص نیست که چقدر طول می کشد. تمام کسانی 

 را دارند.سال است کنار گذاشته اند، مانند غیر سیگاری ها در دهان خود تعادل انواع باکتری ها  12که قبال سیگار می کشیدند و حاال 

نند اسیگار کشیدن تاثیر عمیقی بر میکروبیوم دهان دارد. با این حال آزمایشات دیگری نیز الزم است تا ثابت کند که این تغییرات چگونه می تو

 شوند.  یسیستم دفاعی بدن را در برابر مواد شیمیایی سرطان زا در سیگار و تنباکو ضعیف کنند، و یا باعث دیگر بیماری های دهانی و ریو

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 چاق ها بیشتر هستند یا الغرها؟

 

 .تحقیقات نشان داده در دنیا تعداد افرادی که چاق هستند از الغرها بیشتر است

 .یک پنجم جمعیت جهان چاق خواهند شد 2025همچنین در این تحقیقات اضافه شده تا سال 

درصد به  3افزایش پیدا کرده. همچنین نرخ چاقی از  2014میلیون در سال  641به  1975میلیون در سال  105تعداد افراد چاق در دنیا از 

 .درصد است 15درصد به  6درصد در میان مردان افزایش یافته و در میان زنان این رقم از  11

 .درصد میان زنان کاهش یافته است 10درصد به  15ر میان مردان و از درصد د 9درصد به  14در همین مدت نرخ افراد الغر از 

 .این تحقیقات نشان داده چاقی های بسیار شدید در بین آقایان و خانم ها بیشتر در آمریکا دیده می شود

درصد از  18حدود  2025 به صورت متوسط، مردم سراسر دنیا پس از هر دهه یک و نیم کیلوگرم سنگین تر می شوند. با همین سرعت تا سال
 .درصد از خانم ها مبتال به چاقی بسیار شدید خواهند شد 9درصد از مردان و  6درصد از زنان چاق خواهند شد و حدود  21مردان و 

و دو سال گذشته از دنیایی که کمبود وزن در آن شیوع داشت  40مجید عزتی استاد کالج امپریال لندن و سرپرست این تحقیق می گوید: طی 
 .برابر چاقی بود، تبدیل شده ایم به دنیایی که بیشتر افراد اضافه وزن دارند

را بگرید، بلکه تعداد خانم هایی که دچار چاقی  2025اگر چنین روشی ادامه پیدا کند، نه تنها دنیا قادر نخواهد بود جلوی رشد چاقی تا سال 
 .شدید هستند افزایش پیدا خواهد کرد

شیوع اپیدمیک چاقی شدید، باید با سیاست های جدید جلوی رشد چاقی را بگیریم، روش انتخاب صحیح غذا را به مردم برای پیشگیری از 

 .بیاموزیم و کاری کنیم بیشتر برای سالمت خود اهمیت قائل شوند
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ود م مردم آسیایی جنوبی کمببا این حال وزن به شدت پایین همچنان یکی از مشکالت اساسی جوامع بسیار فقیر است. برای مثال یک چهار
 .درصد از خانم ها در آفریقای مرکزی و غربی 12درصد از مردان و  15وزن دارند، همچنین 

 

 )کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی
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 ترفند علمی برای افزایش قدرت اراده

 

 بررسی

است، اراده به معنای نه گفتن در زمان مناسب است، اما در زندگی مدرن امروز کمی با تغییر معنا مواجه بهبود دادن به خود معموال نیازمند اراده 
نخوردن یک شیرینی بالفاصله پس از دیدن آن!. به همان اندازه که قدرت اراده مهم است سازماندهی عادات خوب برای سالمت نیز  : شده

 .اهمیت دارد

نیست که در مدارس آموزش داده شود و یا در خانه ها راجع به آن صحبت کنند، بلکه موضوعی کم رنگ در به دست آوردن قدرت اراده چیزی 
 !مانند حقوق یا کلم پیچ می دانیم که باید بیشتر از آن داشته باشیم، ولی نداریم .فرهنگ عامه است

اما  ی کنیم. ورزش می کنیم تا بدنی کامل داشته باشیم،چه اتفاقی می افتد؟ تصمیماتی برای سال جدید خود می گیریم و سپس فراموششان م
 آخر سر خود را در حالی که به دنبال یک تی شرت با سایز بزرگ است پیدا می کنیم. سعی می کنیم وعده غذایی خود را بدون نوشابه میل کنیم

 .ولی شکست می خوریم

ه هیچکدام از ما بازنده نیستیم. ما قدرت اراده ای آماتور داریم در حالی که دنیا بعدا خود را مالمت می کنیم که بازنده ایم، اما حقیقت این است ک
 پکیجی است از وسوسه های فوق حرفه ای. این ما هستیم که هیچ تمرینی نداریم و می خواهیم در برابر دنیایی که هر روز از نظر تبلیغات در

 .حال پیشرفت است بایستیم

تب به باشگاه بروید و ورزش کنید؟ به اندازه کافی بخوابید؟ می خواهید آن شیرینی که هر بار گرفتارتان می می خواهید درست غذا بخورید؟ مر
 کند را نادیده بگیرید؟

ی مبه قدرت اراده بیشتری نیاز دارید. می خواهید خبر های خوب بشنوید؟ بله می توانید قدرت اراده بدست بیاورید. قدرت اراده چیزی است که 
 .بیاموزید، درک کنید، استفاده کنید و قدرتش را افزایش دهیدتوانید 

 تمرین قدرت اراده
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 :Willpower) قدرت اراده: بدست آوردن مجدد بزرگترین قدرت انسان "روی بامایستر و جان تیرنی در کتاب خود به نام 

Rediscovering the Greatest Human Strength ) رت اراده مانند عضله ای است که باید این ایده را مطرح می کنند که قد
 .قوی شود

روش آنها این گونه است: با کم شروع کن، سپس پیشرفت کن، پیروزی های کوچک قدرت اراده در طول روز، هفته یا ماه می تواند در پایان 

 .نتایج بزرگی را به همراه بیاورد

استناد می کنند. وقتی او روی شاهکارهای خود که در انظار عمومی انجام میداد  به عنوان مثال، بامایستر و تیرنی به دیوید بلین هنرمند مشهور

کارش را با گام های کوچکی در افزایش قدرت اراده پیش می برد،  – ساعت درون یک مکعب یخ عظیم 64مانند گذراندن  –کار می کرد 
ز کن و بدستشان بیاور، این کار کمک می کند به اهداف بزرگی مانند مصرف نکردن الکل، بلین می گوید: ذهن خود را به اهداف کوچک متمرک

 .دست پیدا کنی که قبال نمی توانستی. این کار فقط تمرین روی چیزهای خاص نیست

نند اماگر هدفتان رژیم گرفتن و وزن کم کردن است، می توانید قدرت اراده خود را با چیزهایی که ربطی به برنامه غذایی ندارد هم باال ببرید، 
 .هر شب تمیز کردن خانه، و یا هر روز پیاده روی کردن

 ترفند ثابت شده اراده 4
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می توانید به خاطر داشتن دنیایی بهتر، حواس خود را به عاداتی بهتر جلب کنید. تحقیقات نشان داده به  :به تعویق انداختن وسوسه : 1

مشخص در آینده میزان مصرف میان وعده را کاهش می دهد. این محققان عقیده تعویق انداختن خوردن یک میان وعده ناسالم به زمانی نا 
 .دارند کاهش وسوسه به جای قوی تر ساختن قدرت اراده، استراتژی موثر برای جلوگیری از هوس های غذایی ناخواسته است

ود. به به هوس غذایی بیشتر از بله گفتن می شبه تعویق انداختن به ذهن کمک می کند کمی استراحت کند و خنک شود در نتیجه نه گفتن ها 
گر یتعویق انداختن چیزی نباید به زمانی خاص منتقل شود. مثال نباید بگویید یک ساعت دیگر این بستنی را می خورم، باید بگویید شاید وقتی د

 .این بستنی را بخورم

 

دیگر توان مقاومت ندارد می توانید از یک ترفند دیگر  در صورتی که حس کردید قدرت اراده تان :عضالت خود را منعطف کنید  :2

استفاده کنید، عضالت خود را منعطف کنید. در یک تحقیق به شرکت کنندگان آموزش داده شد که چگونه عضالت خود را منقبض کنند، اینکه 
و یا خوردن دارویی تلخ ساده تر است. کدام عضالت منقبض شوند مهم نیست اما این کار نشان داد هنگام منعطف کردن عضالت تحمل درد 

 .این تحقیقات نشان داده بدن می تواند مغز را تحریک کند .این کار هنگام وسوسه های غذایی نیز جواب می دهد

 

ه بتصور ذهنی، توسط تمام ورزشکاران در سراسر جهان استفاده می شود، و یکی دیگر از ترفندهای قدرت اراده  :استفاده از تصور ذهنی :3

حساب می آید. بر اساس تحقیقات دانشگاه هاروارد، افرادی که دست به عملی خوب می زنند و یا کسانی که به انجام عملی خوب فکر می 

 .کنند، در انجام کارهای استقامت جسمی موفق تر هستند

ل کمتری از کسانی دارند که خود را در حال برعکس این حالت هم وجود دارد، افرادی که خود را در حال انجام کاری بد تصور می کنند، تحم
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 .انجام کاری خوب تصور می کنند. در این مورد محققان به این نتیجه رسیدند که ذهن بدن را تحریک می کند

ه پول کاین یافته ها بر اساس دو تحقیق به دست آمد. در یکی به شرکت کنندگان یک دالر داده شد و دو راه پیش رویشان قرار دادند، یکی این
روهی که گ را برای خود نگه دارند و دومی اینکه پول را به خیریه اهدا کنند. سپس از آنها خواستند یک وزنه را تا جایی که توان دارند نگه دارند،

 .پول را به خیریه داده بود مدت زمان بیشتری موفق به نگه داشتن وزنه شد

که داستانی درباره کمکشان به دیگران، آسیب رسیدن به دیگران یا انجام عملی که هیچ  در تحقیق دوم از شرکت کنندگان خواسته شد در حالی

 .تاثیری روی دیگران نداشت می نویسند یک وزنه را هم نگه دارند

 یآن دسته از افرادی که درباره کمک کردن می نوشتند تحملشان از دیگر افراد بیشتر بود. پس دفعه بعد که در حال دویدن احساس خستگ

 .کردید به این فکر کنید که می خواهید یک عمل قهرمانانه انجام دهید و یا کسی که دوستش دارید را نجات دهید

 

با اصالح فضای اطراف خود نیز می توانید ذهن را منحرف کنید. برای مثال محققان به این نتیجه رسیدند که مردم  :اصالح محیط خود :4

 .ی نوشنددر ظروف بزرگ بیشتر می خورند و م

در یک تحقیق افرادی که در ظرف کوچک ساالد به جای ظرف بزرگ غذا می خوردند موفق به کاهش وزن شدند. غذاهای ناسالم را از دید خود 
دور کنید، در عوض غذاهای سالم را جلوی دید بگذارید. به جای غذا خوردن جلوی تلویزیون در آشپزخانه و یا جایی که حواستان فقط به 

 .تان باشد غذا میل کنیدبشقاب

 تخلیه اراده
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درست مانند عضالت، قدرت اراده هم ممکن است کم بیاورد و خسته شود. بر اساس تحقیقات هرچقدر یک فرد بیشتر در معرض تحمل وسوسه 
مقدار مشخصی قدرت اراده دارند ای قرار بگیرد، در مقابل تحمل وسوسه های بعدی ضعیف تر خواهد شد. محققان بر این باورند که افراد تنها 

 .که در طول روز مورد استفاده قرار دهند

 چطور می توان گفت که قدرت اراده تان تخلیه شده؟

افرادی که قدرت اراده پایینی دارند، همه چیز را به صورت فیزیکی و ذهنی شدیدتر حس می کنند. محققان می گویند چنین افرادی در مقابل 

 .ا مثال قرار گرفتن در معرض هوایی سرد زودتر پریشان می شوند و واکنش نشان می دهنددیدن فیلمی غمگین، ی

 انتخاب کردن تنها راه سوزاندن قدرت اراده نیست. مقصر دیگر: گرسنگی، تحقیقات نشان داده عمل کنترل کردن خود در برابر وسوسه ها گلوکز

 .رت اراده در ارتباط استخون را می سوزاند، و پایین آمدن گلوکز خون با کاهش قد

خبر خوب این است که گلوکز همان قند است و سوخت مغز به حساب می آید، پس اگر خالی شد می توان دوباره پرش کرد. بهتر است قند را از 
 .منبعی سالم تامین کنید مانند میوه ها

 !برای اینکه شیرینی نخورید به نوشابه پناه نبرید

ز بین بردن خستگی از تصمیم گیری است. اگر یک فرد در طول روز زیاد مجبور به تصمیم گیری شود میلش برای چیزی که باید انجام دهید ا
 .رسیدن به آرامش افزایش می یابد

 نظر مقابل ایده تخلیه قدرت اراده

ک کار راده معتقد باشید در مقابله با یهمه افراد با اینکه قدرت اراده ممکن است تخلیه شود موافق نیستند. این افراد می گویند اگر به تخلیه ا

 .سخت زود خسته می شوید اما اگر بر این عقیده باشید که قدرت اراده تحلیل نمی رود بیشتر می توانید وسوسه ها را تحمل کنید

 شما از کدام دسته هستد؟

 .وه دوم هستیدمی توانید روی یک چیز برای مدت زمانی طوالنی متمرکز بمانید؟ اگر می توانید، پس از گر

 .وقتی روی چیزی خیلی تمرکز می کنید انرژی تان زود تحلیل می رود؟ اگر چنین فردی هستید از گروه اول به حساب می آیید

 آینده قدرت اراده

 .تنها سه سال از زمانی که مشخص شد قسمت های خاصی از مغز مربوط به تنظیم اراده هستند می گذرد

جتماعی، باالخره گامی بزرگ در ادراک کنترل خود و مقاومت در برابر وسوسه از طریق مشاهده مغز برداشته ایم. پس از قرن ها بحث در علوم ا
ر بمحققان امیدوارند که تحقیقاتشان بتواند منجر به تعریف تئوری های بهتری درباره اینکه اراده چگونه توسعه پیدا می کند و چگونه در برا

 .می دهد شودوسوسه های مختلف واکنش نشان 

تا زمانی که دانشمندان مشغول ساخت قرص قدرت اراده هستند، ما هم بهتر است از ترفندهای مختلف کمک بگیریم تا در مواقع مناسب نه 

 .!بگوییم

 

 (کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی
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 اگر کبد چرب داشتیم چه غذایی بخوریم؟

 

دارد: خون را سم زدایی می کند، اولین جایی است که خون پس از مسیر گوارش به آن می رود، و همچنین کبد ترکیبات کبد وظایف مهم بسیاری در بدن 

فت می کند و را دریا پروتئین و چربی های بسیار مهمی که بدن برای بقا به آنها نیاز دارد را تولید می کند. از آنجایی که کبد اولین جایی است که مواد مغذی

 پس از گوارش به آنجا می رود، برنامه غذایی می تواند روی سالمت کبد تاثیر گذار باشد. خون نیز

 سطوح باالی قند و انواع خاصی از چربی ها می تواند باعث ساخت چربی های اضافی در کبد شود که باعث آسیب رسیدن به سالمت کبد است. 

است، و بسیاری از افراد به بیماری کبد چرب غیر الکلی دچار هستند. شاخص های خطر  کبد چرب یکی از شایع ترین بیماری های کبدی در سطح جهان

 برای بیماری کبد چرب عبارتند از چاقی و مشکل سندروم متابولیک.

 خبر خوب این است که برنامه غذایی و ورزش برای درمان و پیشگیری از کبد چرب غیر الکلی بسیار مهم هستند.

 متخصصین درباره برنامه غذایی می تواند بهترین کار برای پیشگیری و درمان کبد چرب باشد.دنبال کردن توصیه های 

درصد از وزن خود می توانند باعث بهبود کبد چرب شوند. اگر به  12تا  5تحقیقات نشان داده افراد چاقی که به کبد چرب غیر الکلی مبتال هستند با کاهش 

 تغییر در برنامه غذایی، مصرف دارویی جدید و یا در صورت داشتن سوال با پزشک خود مشورت کنید. کبد چرب مبتال هستید قبل از هرگونه 

 بیشتر 3امگا 
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کمتری دارند و همچنین  3برخی تحقیقات نشان داده اند افراد مبتال به کبد چرب غیر الکلی در مقایسه با افرادی که کبدی سالم دارند در بافت کبد خود امگا 

 می تواند کبد چرب را افزایش دهد. 6ری نیز دیده شده، امگا بیشت 6امگا 

 استفاده روزانه یک گرم مکمل روغن ماهی می تواند برای درمان کبد چرب توصیه شود.

 می تواند برای افراد مبتال به کبد چرب مفید باشد. 3خوردن غذاهای سرشار از امگا 

 ، ساردین، ماهی خال مخالی، هالیبوت و یا ماهی تن هستند.شامل ماهی های چرب مانند سالمون 3منابع غنی امگا 

شامل گردو، بذر  3بیشتری دارند. منابع گیاهی امگا  3گوشت دام هایی که با علف تغذیه شده اند در مقایسه با دام هایی که با ذرت تغذیه شده اند نیز امگا 

 کتان، شاهدانه و روغن زیتون می شود.

التهاب نیز کمک کند که برای کبد چرب مفید است. بسیاری از مشکالت و بیماری ها مانند کبد چرب غیر الکلی، به دلیل التهاب می تواند به کاهش  3امگا 

 بدتر می شوند. بنابراین، کاهش التهاب می تواند به بهبود بیماری هایی که با التهاب در ارتباط هستند کمک کند.

 کاهش مصرف چربی های اشباع و ترانس

، 3و مقدار کمی امگا  6ر و نوع چربی که مصرف می کنید می تواند تاثیر مستقیم روی سالمت کبدتان داشته باشد. بعالوه مصرف مقدار زیاد امگا مقدا 

ند، و تسخوردن مقدار زیادی چربی های اشباع و ترانس می تواند برای سالمت کبد مضر باشد. چربی های ترانس مخصوصا با افزایش التهاب در ارتباط ه

 توصیه می شود تمام افراد مصرف آن را کاهش دهند.

ر تا حدودی دمنابع سرشار از چربی های اشباع عبارتند از: گوشت حیوانات، لبنیات و غذاهای فرآوری شده. چربی های ترانس را می توان در فست فودها و 

 روغن های هیدروژنه پیدا کرد.

به برچسب غذاها نگاه کنید و به دنبال روغن های هیدروژنه خاص بگردید. این نوع روغن ها را می توانید در  برای پرهیز از چربی های ترانس، بهتر است

 میان وعده های بسته بندی شده و خامه قهوه پیدا کنید.

گرم چربی ترانس به  2.5ده حتی اگر روی بسته ای نوشته شده باشد صفر گرم چربی ترانس اما حاوی روغن هیدروژنه باشد همچنان می تواند در هر وع

 بدنتان منتقل کند.

 منابع چربی پایین در چربی اشباع و ترانس عبارتند از: روغن زیتون، آجیل ها و دانه ها. 

 کاهش قند و فروکتوز

ز با دار زیادی قند و فروکتوعالوه بر مقدار دریافت چربی، نوع کربوهیدرات هایی که می خورید نیز می تواند روی سالمت کبد تاثیر گذار باشد. مصرف مق

 افزایش کبد چرب غیر الکلی در ارتباط است.

ه می استفادیکی از منابع اصلی فروکتوز شهد ذرت با فروکتوز باال است، که عمدتا در نوشیدنی های گازدار و همچنین یکی از مواد غذاهای فرآوری شده 

 شود.
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ن به کبد شود، و همچنین مصرف زیاد فروکتوز برای مدت زمان طوالنی می تواند خطر کبد چرب را مصرف مقدار زیادی فروکتوز می تواند باعث آسیب رسید

 افزایش دهد.

 نی ها و برخی ازعالوه بر نوشیدنی های گازدار، شهد ذرت با فروکتوز باال را می توان در شیرینی ها، نان ها، غالت صبحانه، غذاهای منجمد، سس ها یا چاش

 بندی شده پیدا کرد.آب میوه های بسته 

ای سالم ه برای کاهش مصرف قند، غذاها را عمدتا در شکل طبیعی خود مصرف کنید. میوه ها و سبزیجات تغییر داده نشده، پروتئین های بدون چربی، چربی

 مانند روغن زیتون، آجیل ها، غالت کامل و حبوبات.

افزایش ندهید. بسیاری از افراد زمانی که مصرف چربی خود را کاهش می دهند رو به بسیار مهم است که هنگام کاهش مصرف چربی مصرف قندها را 

 غذاهایی با چربی کم و کربوهیدرات باال می آورند.

 جایگزین کردن غذاهای قندی به جای غذاهای پرچرب هیچ خیری برای کبدتان ندارد و شاید مشکل را بدتر هم بکند.

 برنامه غذایی مناسب

 باشد نشان از رژیمی متعادل دارد. 3ه در آن قند کمی باشد، چربی های اشباع و ترانس کاهش بیابد و همچنین سرشار از امگا برنامه غذایی ک

 در یک برنامه غذایی متعادل مصرف میوه، سبزیجات، لوبیا ها، آجیل ها، دانه ها، روغن زیتون و غالت کامل توصیه می شود. 

 مت قلب نیز بسیار مفید است، احتمال مرگ در سنین پایین را کاهش می دهد و به صورت مفید التهاب را کم می کند.داشتن چنین برنامه غذایی برای سال

، پس برای داشتن کبدی سالم نیز 3از آنجایی که این برنامه قند کمی دارد، چربی های اشباع و ترانس در آن زیاد مصرف نمی شوند و سرشار است از امگا 

 د بود.بسیار مفید خواه

 نتیجه گیری: فعالیت فیزیکی را با برنامه غذایی ترکیب کنید

ترکیب  .اگر شخصی اضافه وزن داشته باشد و مبتال به کبد چرب باشد، کاهش وزن می تواند تاثیر زیادی روی بهبود سالمت و عملکرد کبدش داشته باشد

 ت، و فعالیت فیزیکی نباید نادیده گرفته شود.فعالیت فیزیکی و برنامه غذایی سالم برای کاهش وزن بسیار مهم اس

 دقیقه پیاده روی در کنار پیروی از برنامه غذایی سالم برای داشتن کبدی سالم و همچنین التیام کبد چرب توصیه می شود. 32روزانه 

د، شاهد کاهش وزن و بهبود عملکرد کبد خواهند دقیقه افزایش می دهن 62تحقیقات نشان داده وقتی افراد در طول هفته فعالیت فیزیکی خود را به باالی 

 بود.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 روغن گیاهی تا چه میزان سالم است؟

 

مقدار اینها است که سالم یا ناسالم بودن یک چربی را  –تمام چربی ها، چه مایع چه جامد، حاوی اسید چربی های اشباع و غیر اشباع هستند 

 مشخص می کند.

( به بهبود سطح کلسترول خون کمک می کنند  0( و چربی های اشباع نشده ) امگا  6و امگا  3چربی های دارای حلقه های اشباع نشده ) امگا 

روغن های گیاهی و روغن زیتون بیشتر شایع هستند، اما روغن و مشکالت قلبی و عروقی را نیز کاهش می دهد. این اسید چرب های سالم در 

های جامد به خاطر وجود مقدار باالی چربی اشباع شهرت دارند. مشخص شده که چربی های اشباع و چربی های ترانس، خطر بیماری های 

ارای حلقه های اشباع نشده که در روغن های قلبی را باال می برد، اما تحقیقات نشان داده جایگزین کردن چربی های اشباع با چربی های د

 گیاهی یافت می شود در واقع خطر مشکالت قلبی و عروقی را کاهش می دهند.

، در ماهی های چرب مانند سالمون یافت می شوند و می توانند سطح کلسترول خون را بهبود دهند و از بیماری های 3اسید چرب های امگا 

بیشتر  6دارند، امگا  6مه غذایی این روزهای مردم سرشار است از غذاهای فرآوری شده، که بیشتر اسید چرب امگا قلبی پیش گیری کنند. اما برنا

در روغن های فرآوری شده مانند روغن کانوال و روغن گیاهی یافت می شود. نترسید: این ضرورتاً چیز بدی نیست. در تحقیقی جدید مشخص 

، می تواند به کاهش چربی هایی که ارگان های بدن را پوشانده اند کمک کند، ترکیب بندی 6نواده امگا اسید لینولئیک، یکی از اعضای خاشد 

 بدن را بهبود ببخشد، و التهاب و مقاومت به انسولین ) باعث دیابت می شود ( را کاهش دهد. 

 ری کامل از مزایا را برای بدن به همراه داشته باشد.هر چربی چیزی برای ارائه دارد و برنامه غذایی با چربی های سالم متنوع، می تواند س

 نوقتی می خواهید انتخاب کنید که چه روغنی را در پخت و پز به کار ببرید، باید این را هم در نظر بگیرید که چگونه استفاده می شود. روغ

می شوند. از روغن زیتون برای سس ساالد، تفت دادن  هایی که چربی اشباع نشده باالیی دارند نقطه دود پایینی دارند و در حرارت باال خراب

ه طسریع، پیتزا و هر غذایی که به عطر و طعمی اضافی نیاز دارد استفاده کنید. از سوی دیگر، روغن های گیاهی، عطر و طعمی خنثی دارند و نق

رده. از روغن گلرنگ، کانوال، بادام زمینی و آفتاب گردان دودشان باال است، همین آنها را به انتخابی بهتر برای پخت و پز در دمای باال تبدیل ک

 برای سرخ کردن، پختن گوشت و یا سرخ کردن سبزیجات استفاده کنید.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی ( 
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 !دلیل جالب برای اینکه کودک خود را ببوسید

 

 

ابراز عالقه است. هیچکس به یک مادر یاد نمی دهد و یا نمی خواهد که کودکش را برای یک مادر بوسیدن کودکش طبیعی ترین راه برای 

ببوسد. در واقع بوسیدن کودک قابل انتظار ترین عملی است که از یک مادر می توان دید. مادرها فرزندانشان را می بوسند چون عاشقشان 

ذارد. اما آیا می دانستید بوسیدن کودک در طوالنی مدت برایش مزایایی هم هستند، و این بوسیدن از نظر احساسی روی مادر و فرزند تاثیر می گ

 :دارد؟ متعجب خواهید شد

 :بوسیدن کودکتان در ساخت ایمنی کمکش می کند :1

اندام  هوقتی کودک تازه متولد شده خود را می بوسید، پاتوژن هایی که ممکن است روی پوست کودک زیاد شده باشند را برمیدارید. پاتوژن ها ب

که مخصوص این پاتوژن ها هستند تحریک می شوند. یک مادر  B های لنفاوی ثانویه مانند لوزه ها می روند، جایی که سلول های حافظه

 لاستفاده کند تا در برابر پاتوژن ها آنتی بادی تولید کند، سپس این مواد از طریق شیر مادر به کودک منتق B شیرده می تواند از این سلول های

 .می شود تا با پاتوژن ها مبارزه کند. پس بوسیدن مادر می تواند سیستم ایمنی فرزندش را تقویت کند

 :او را افزایش می دهد IQ بوسیدن فرزندتان سطح : 2
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ین افراد بالغ بر ادو چیز را هرگز نباید نادیده گرفت، وقتی کودک گریه می کند و زمانی که می خواهد مورد توجه واقع شود. با اینکه برخی 

عقیده هستند که باید اجازه داد کودک به گریه کردن ادامه دهد چون باعث می شود از نظر احساسی قوی و مستقل شود، اما نمی دانند این 

 .کارشان چه آسیبی می تواند به کودک وارد کند

انجام گرفت این را ثابت کرد. آنها این آزمایش را روی و تحقیقات دیگری که اخیرا در دانشگاه پورتسموث انگلیس  1950تحقیقات در سال 

 شامپانزه ها انجام دادند. در این آزمایش شامپانزه ها از دلبستگی محروم می شدند، و مشخص شد بلوغ فکری این شامپانزه ها از آنهایی که

 .مورد مهر و محبت مادری قرار می گرفتند کمتر بود

زشکی واشنگتن انجام گرفت، عکس های مغزی نشان داد عشق مادری در مورفولوژی مغز کودک دخالت در تحقیقی دیگر که توسط دانشکده پ

هیپوکامپ در کودکانی که خوب  .دارد. مرکز آموختن و حافظه مغز که با واکنش به استرس نیز در ارتباط است هیپوکامپ نامیده می شود

 .درصد بزرگتر است 10ار نشده پرورش یافته اند نسبت به کودکانی که با آنها درست رفت

مغز فرزندتان یک سیم سخت نیست، و بسیار انعطاف پذیر است. پس فضایی که در آن بزرگ می شود می تواند روی ذهنش تاثیر بگذارد و آن 

 .را شکل دهد

شدش تاثیر می گذارد. او بر توضیح می دهد که چگونه دوست داشتن یک کودک روی ر "چرا عشق اهمیت دارد  "سو گرهارد در کتابش با نام 

 :این عقیده است که

  دوست داشتن کودک و نشان دادن آن از طرق لمس و یا با جواب دادن به سیگنال های او کمک می کند مغز او بدون اینکه درگیر

 استرس شود رشد کند.

 ه مغز می دهد که در جنبه های وقتی دوستش می دارید این انسان کوچک احساس امنیت می کند، چنین وضعیتی این امکان را ب

 مختلفی رشد کند.

 .فرزندتان می تواند با قدرت به استرس ها واکنش نشان دهد 

 .به کودکتان کمک می کنید اطالعات بیشتری را در قشر جلو مغزی ذخیره کند، و همچنین با روابط اجتماعی او را سازگار می کند 

 ت عشق قرار بگیرد.بوسیدن به کودک کمک می کند در معرض تجربه مثب 

  عشق ورزیدن و بوسیدن کمک می کند در مغز کودک اتصاالت عصبی بیشتری توسعه پیدا کند، که در نتیجه باعث باهوش شدنش

 می شود.

 فرزندتان همدلی را می آموزد : 3

ن شخصیتی خاص داشته باشد. ایابراز عالقه به کودک از طریق بوسیدن، لمس کردن و یا در آغوش گرفتنش می تواند به کودک کمک کند 

بسیاری از کودکانی که خوب پرورش  .کار نه تنها باعث بهبود سالمت فیزیکی کودک می شود، بلکه روی سالمت روانی او نیز تاثیر می گذارد

سه با د، و در مقایمی یابند نسبت به نیاز های دیگران حساس هستند، با کودکان دیگر به خوبی برخورد می کنند، رابطه ای موفق می سازن

 کودکانی که مادرانشان اهمیت زیادی به آنها نداده اند موفقیت های تحصیلی بیشتری دریافت می کنند. مزایای این اهمیت تا زمانی که کودک
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همیدن توانایی ف بالغ می شود نیز ادامه دارد، زمانی که دیگر نوبت آنها برای بزرگ کردن فرزندشان می رسد، می توانند همدلی که آموختند و

 .دیگران را به کودکان خود منتقل کنند

 به الحاال متوجه شدید که بوسیدن فرزند به جز ابراز محبت و عالقه مزایایی دیگر نیز داشته است که شاید از آنها با خبر نبودید. پس همین حا

 .سراغش بروید و ببوسیدش

 

 (کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی
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 با این تغییر در برنامه غذایی نتیجه گیری را تضمین کنید

ه کار چبا گرمتر شدن هوا و سبک تر شدن لباس ها مطمئناً بیشتر مردم به دنبال این هستند که وزنشان را پایین بیاورند. اما برای نتیجه گرفتن 

شکم وجود دارد. همه چیز مربوط به غذایی است که می خوریم، اما مهمتر از آن،  باید کرد؟ راه ساده ای برای تغییر در بدن و از بین بردن نفخ

پرخوریست. اگر بیش از حد نمک و قند مصرف کنید، هسته بدن ممکن است با الیه هایی از آب و چربی پوشیده شود، این در صورتی است که 

 شاید به کمک ورزش شکم و پهلویی واقعا قوی ساخته باشید.

میلی گرم کاهش دهید،  1.522ه می توانید بر آمدگی بی مورد در ناحیه شکم را از بین ببرید: مصرف سدیم ) نمک ( خود را به روزانه با این را

گرم کنید. کاهش مصرف این دو ماده که هر دو باعث بزرگ شدن شکم می شوند به بدن اجازه می دهد به  22همچنین قند مصرفی را نیز 

دن را کاهش دهد و عضالت شکم و پهلو و کاری که روی آنها کرده اید مشخص شود. همین که چنین تغییری در صورت طبیعی وزن آب ب

برنامه غذایی خود انجام دهید سریع نتیجه اش را می بینید. ) بسیاری از مردم فکر می کنند نمک باعث اضافه وزن می شود، چنین تفکری تا 

 ی نیست بلکه آب است و می توان با مصرف درست نمک این مشکل را سریع حل کرد. (حدودی درست است اما این وزن اضافی چرب

برای محدود کردن نمک و قند در برنامه غذایی، غذاهای فر آوری شده مصرف نکنید و به جایش غذاهای کامل میل کنید، مانند محصوالت تازه 

حتما به برچسب اطالعات تغذیه محصول نگاه کنید. اگر متوجه مقدار زیادی  و غالت کامل. و هر بار از فروشگاه مواد غذایی خریداری می کنید

 نمک و قند شدید، این عالمت خطر است و باید محصول را سر جایش بگذارید و به دنبال جایگزینی بهتر باشید. 

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 یک دلیل عجیب برای هوس دائمی نمک

 

 غذاهای نمکی را دوست داریم، چون بیشتر آنها خیلی خوشمزه هستند ) مثال پیتزا (؟ یا اینکه به صورت ژنتیکی نمک دوست هستید؟ دانشمندان

ادینبورگ متوجه شدند حذف یک ژن در موش های آزمایشگاهی ) ژنی که باعث فشار خون باال در انسان ها می شود ( باعث می شود دانشگاه 

نمک بیشتری بنوشند و فشار خون افزایش پیدا کند. وقتی موش ها دیگر آب نمک ننوشیدند، فشار خونشان به حالت طبیعی  موش ها آب

ارویی دبازگشت. با اینکه در این تحقیق گفته نشد انسان هایی که میل به نمک داشتند فاقد این ژن بودند یا خیر، دانشمندان در حال دستیابی به 

 ان قلبی کمک کند روی هوس خود برای خوردن نمک کنترل پیدا کنند.هستند که به بیمار

میلی گرم روزانه ) یک  2.322سدیم جزئی از نمک است که برای سالمت کلی بدن ضروری است، اما اگر بیش از مقدار توصیه شده، یعنی 

شاید پایبند بودن به این مقدار کمی دشوار باشد، اما  قاشق چای خوری ( مصرف شود می تواند منجر به فشار خون باال و بیماری های قلبی شود.

 کاهش غذاهای نمکی و سالم و متناسب بودن بسیار مهم است.

 نمی دانید چطور از پسش بربیایید؟ این هم چند توصیه:

 مواظب منابع مخفی سدیم باشید، از جمله لوبیاهای کنسرو شده، گوشت های فرآوری شده و سس سویا. •

 ود را با آب لیمو یا سرکه سیب بهبود ببخشید.طعم وعده های خ •

هنگام خرید غذاهای بسته بندی شده نخرید و به جای آن میوه و سبزیجات تازه و غذاهایی خریداری کنید که چیزی به آنها اضافه  •

 نشده باشد.

 مصرف غذاهای فرآوری شده مانند سوسیس و کالباس را بسیار محدود کنید. •
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 بندی شان برچسب بدون نمک یا کم نمک خورده شده است را خریداری کنید.غذاهایی که روی بسته  •

خودتان در خانه غذا درست کنید تا مقدار هر آنچه اضافه می کنید را داشته باشید، همچنین تعداد دفعاتی که غذای بیرون می خورید  •

 را کاهش دهید.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 پوره سیب زمینی

 

 

 

پوره سیب زمینی یکی از غذاهای بسیار مقوی و سیر کننده ای است که می توانید در طول رژیم غذایی میل کنید. شاید با خود بگویید سیب 
ریع باال خون سزمینی که کربوهیدرات است. اما در این دستور پخت به پوره سیب زمینی مواردی اضافه کردیم که کمک می کنند سطح قند 

 .نرود و برای مدت زمان طوالنی تری احساس سیری کنید

 برای گرم نگه داشتن سیب زمینی ها تا زمان آماده شدن غذا، آنها را در یک قابلمه بزرگ آب داغ روی حرارت بسیار کم قرار دهید. این کار

 .ردسیب زمینی ها را بدون اینکه بیش از حد پخته یا سفت شوند گرم نگه می دا

 :مواد الزم

 گرم سیب زمینی پخته، بدون پوست و قطعه قطعه شده 360یک کیلو و  

 ) یک قاشق غذا خوری روغن زیتون ) اکسترا ویرجین

 دو فنجان پیاز خرد شده

 یک قاشق چای خوری نمک

 یک دوم قاشق چای خوری فلفل سیاه

 درصد 2یک و یک چهارم فنجان شیر کم چرب 

 یک چهارم فنجان کره
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 :روش پخت

سانت باالی سیب زمینی از آب پر کنید. آب را به جوش بیاورید، حرارت را کم  5سیب زمینی ها را در یک قابلمه بزرگ قرار دهید، قابلمه را تا 
ظرفی دیگر سپس در همان قابلمه یا  .دقیقه یا تا زمانی که سیب زمینی ها نرم شوند بجوشد. آب قابلمه را بگیرید 15کنید و اجازه دهید تا 

 .سیب زمینی را بکوبید تا کامال پوره شوند

روغن اضافه کنید، اجازه دهید روغن همه ماهی تابه را چرب  تابه ماهی به. کنید گرم یک ماهی تابه نیمه بزرگ نچسب را روی حرارت متوسط 

بپزیدشان، مرتب بهم بزنیدشان. یک چهارم قاشق چای خوری دقیقه یا تا زمانی که به رنگ زرد طالیی در آمدند  10کند. پیازها را اضافه کنید، 
 .نمک و فلفل سیاه را به آن اضافه کنید

که کره آب شود. میکس پیاز، سه چهارم نمک باقی مانده، و  زمانی تا کنید، گرم  شیر و کره را در یک ماهی تابه کوچک روی حرارت متوسط

 .ب بهم بزنید تا با هم ترکیب شوندمیکس شیر را به پوره سیب زمینی اضافه کنید. خو

 :اطالعات تغذیه ای

 .وعده است، هر وعده از این غذا معادل دو سوم فنجان است 12مواد گفته شده در این دستور پخت مربوط به 

 .اطالعاتی که در ادامه می آید مربوط به یک وعده می باشد

 152کالری: 

 گرم 5.6 :چربی در یک وعده

 گرم 3 :دهچربی اشباع در یک وع

 گرم 2 :چربی اشباع در یک وعده

 گرم 0.3 :چربی دارای حلقه های اشباع نشده در یک وعده

 گرم 3 :پروتئین در یک وعده

 گرم 23 :کربوهیدرات در یک وعده

 گرم 2 :فیبر در یک وعده

 میلی گرم 12 :کلترول در یک وعده

 میلی گرم 1 :آهن در یک وعده

 میلی گرم 187 :سدیم در یک وعده

 میلی گرم 51 :کلسیم در یک وعده

 

 ) کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی
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 چرا مقداری احساس گرسنگی داشتن هنگام رژیم بد نیست؟

 

هیچکس تا به حال چنین حرفی نزده!. اگر قصد دارید وزن کم کنید، باید خود را  "عاشق گرسنه بودن و احساس از حال رفتن هستم  من "
آماده گرسنگی کشیدن و گاهی هم محروم شدن از غذاها کنید. اما واقعا باید به این شکل باشد؟ آیا احساس گرسنگی برای کاهش وزن 

 ضروری است؟

واب این سواالت به سراغ سینتیا ساس، متخصص بهداشت عمومی و متخصص تغذیه رفتیم. خوشبختانه او گفت: برای کاهش برای گرفتن ج
وزن الزم نیست که حتما همیشه احساس گرسنگی کنید ، در واقع نباید زیاد احساس گرسنگی کرد. این خبر خوبی برای تمام کسانی که رژیم 

کرد: تنها سه تا چهار مرتبه در روز باید احساس خفیف یا متوسط گرسنگی کنید. یک برنامه غذایی مناسب و می گیرند است. سینتیا ساس اضافه 
متعادل می تواند سه تا چهار ساعت فرد را سیر و با انرژی نگه دارد، سپس احساس گرسنگی باز خواهد گشت و نشانه این است که زمان سوخت 

 .!گیری مجدد است

متوسط به معنای از گرسنگی مردن، سرگیجه و یا کل روز درگیر صدای معده بودن نیست، پس هرگز وعده ها را جا  احساس گرسنگی خفیف یا
این الگوی گرسنگی طبیعی است و بهترین روش برای حفظ  .کالری را روی خود آزمایش نکنید 1200نیندازید و یا برنامه غذایی کمتر از 

پیشگیری شود، چون یکی از عوامل شروع پرخوری گرسنگی بیش از حد است. البته باعث  تعادل است. کمک می کند از عادت پرخوری
جلوگیری از کم خوری هم می شود، کم غذا خوردن باعث از بین رفتن بافت عضالنی است. وقتی خیلی کم غذا می خورید چندین مشکل 

 .می شود، و در آخر هم پرخوری به سراغتان می آیدبرایتان پیش می آید: بافت عضالنی از دست می دهید، سوخت و سازتان کند 

گرسنگی مسلما یکی از قطعات پازل کاهش وزن است، اینکه دقیق متوجه شوید برای خوردن یک وعده غذایی چه مقدار باید احساس گرسنگی 
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د با امه غذایی داشته باشد ) البته می توانیکنید و رضایت بعد از آن وعده غذایی چقدر باشد ممکن است نیاز به زمان و مقداری بازی کردن با برن
اگر تا به ) همین حاال در به اندام ) دکتر کرمانی ( ثبت نام کنید( دریافت برنامه غذایی از متخصص تغذیه، خود را درگیر آزمون و خطا نکنید

ید، باید با کمی تغییرات مانند افزایش فعالیت بدنی کاری کنید بدن از تمام کالری ها استفاده کند نه اینکه آنها حال احساس گرسنگی نمی کرد
را به صورت چربی ذخیره کند. چند بار در روز احساس گرسنگی خفیف داشتن شاید همان کلید گمشده شما برای تبدیل شدن به فردی الغرتر 

 .است

 

 )دکتر کرمانی (ندامکاری از گروه ترجمه به ا
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 بهترین تمرینات برای داخل و خارج ران ها

 

اگر از اسکات زدن خسته شدید امروز روز شانستان است. با اینکه  .برای تقویت پاها به غیر از اسکات حرکات تاثیر گذار دیگری هم وجود دارد
وجود ندارد اما با این حرکات می توانید روی داخل و خارج ران ها کار کنید تا می دانیم راهی برای کاهش حجم بخش خاصی از بدن 

 .عضالتشان قدرتمند شود

این حرکات توسط یکی از مربیان ورزشی حرفه ای به نام کتیا پرایس طراحی شده اند، شکل حرکات شاید در بعضی مواقع مشکل به نظر برسد 
 .اما انجامشان برایتان ساده است

رارها برای هر حرکت باال در نظر گرفته شده، تا حسابی عضالت را خسته کند ) به همین دلیل بعد از هر حرکت نمی توانید روی سمت تعداد تک

 ) دیگر کار کنید

ید از اتمام حرکات را می توانید با وزن بدن انجام داد، اما برای اینکه از درست منقبض شدن پاها، باسن، و عضالت شکم اطمینان حاصل کنید ب

 .باند مقاومتی استفاده کنید. مانند تصویر پایین یک باند پارچه ای یا کشی دور ران ها ببندید

 

با دراز کشیدن روی سمت چپ بدن ورزش را شروع کنید و تمام چهار حرکتی که برای بیرون ران گفته  :حرکات را چگونه انجام دهیم

حرکاتی که برای داخل ران گفته شده را روی داخل ران سمت چپ انجام دهید. دوباره به  شده را روی پای سمت راست انجام دهید. سپس تمام
ی حرکات بیرون ران بازگردید و این بار تمام حرکات را روی بیرون ران پای چپ انجام دهید، در پایان نیز تمام حرکات داخل ران را برای پا

 .مرتبه در هفته تکرارش کنید 5این تمرین را با یک ورزش هوازی ترکیب کنید و راست کامل کنید. برای اینکه بهترین نتیجه را بگیرید 
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بایستید و پاها را به عرض ران ها باز کنید، و سپس باند را درست باالی زانوها گره بزنید. باند باید  :چگونه باند مقاومتی را گره بزنیم

 .سفتی خفیفی داشته باشد

 چهار حرکت عالی برای بیرون ران

1- Two Pumps 

 

روی سمت چپ بدن خود دراز بکشید، با دست چپ سر خود را حمایت کنید، پای چپ خم شود، پای راست کشیده، هسته بدن منقبض، و ران 
فشار  اب پای راست درست باال ران پای چپ قرار بگیرد. پای راست را منعطف کنید و به سمت باال ببرید، با یک فشار پا را تا نیمه باال بیاورید و

دد، این ربعدی تا جایی که می توانید باال بکشید. پا را با دو حرکت مجزا پایین و به جای اول خود بازگردانید. اجازه ندهید ران غیر ارادی بازگ

 .مرتبه حرکت را تکرار کنید 30حالت نشانه این است که هسته بدن را درگیر نکرده اید. برای هر کدام از پاها 

2- Check Mark 
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انگشتان پای راست را صاف کنید، و زانوی پای راست را به  .در همان حالت حرکت قبل کار را شروع کنید، روی سمت چپ بدن دراز بکشید

 20سمت ناف بیاورید، عضالت شکم و پهلو را منقبض کنید. پای راست را به صورت قطری تا جایی که می توانید باز کنید. هر حرکت را تا 

 .هر دو سمت انجام دهیدمرتبه برای 

3- Up and Over 
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فشار بدن را روی ساعد دست چپ قرار دهید. پای راست را  .مانند دو حرکت باال حرکت را با دراز کشیدن روی سمت چپ بدن شروع کنید
حرکت  باالی پای چپ هستیدبکشید، انگشتان پای راست را صاف کنید. پا را از عقب به طرف جلو در حالی که گویا در حال کشیدن یک قوس 

مرتبه برای هر سمت تکرار  20 .دهید. هدفتان: پای راست را زمانی که پا جلوی بدن قرار داشت تا جای ممکن عمود بر میان تنه نگه دارید
 .کنید

4- The Burner 
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کنید، هسته و پهلوی سمت راست را مانند حرکت قبل روی سمت چپ بدن خود دراز بکشید، زانوی پای راست را به طرف قفسه سینه خم 
درگیر کنید. با دست راست زمین را پشت سر خود لمس کنید تا تعادلتان حفظ شود، حاال انگشتان پای راست را صاف کنید و خود پا را هم 

اسن بیاورید. ا به سمت ببکشید، دست راست را به طرف جلو بیاورید. سپس عضالت باسن را منقبض کنید و پای راست را خم نمایید، پاشنه پا ر

 .مرتبه برای هر سمت بدن تکرار کنید 20کل حرکت را 
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 چهار حرکت عالی برای داخل ران

1- Single Sweep 

 

مثل حرکات قبل روی سمت چپ بدن دراز بکشید، پای راست را خم کنید و کف پا را پشت پای چپ روی زمین قرار دهید. حاال پای چپ را 
 25 .سانتی زمین نگهش دارید 3تا  2که می توانید از روی زمین باال بیاورید. سپس دوباره پایین ببرید، اما در فاصله  منعطف کنید و تا جایی

 .مرتبه برای هر طرف بدن تکرارش کنید

2- Heel Press 
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در همان حالت قبلی، پای چپ را چند سانتی متر از روی زمین بلند کنید. پای چپ را منعطف کنید و زانوی پای چپ را به طرف قفسه سینه 
 بکشید، عضالت شکم را منقبض کنید و سپس پاشنه پا را جلو ببرید و بدون اینکه اجازه دهید پای چپ روی زمین بیاید آن را بکشید. حرکت را

 .برای هر سمت تکرار کنید مرتبه 25

3- Combo 
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در همان حالت، پای چپ را چند سانت از زمین بلند کنید، در حالی که عضالت شکم را منقبض می کنید زانوی پای چپ را به طرف قفسه سینه 
کل بگیرد. زانو را به حالت ش Lبیاورید. سپس پای چپ را به طرف جلوی خود باز کنید. طوری که پا عمود بر میان تنه شود. و بدن حالتی 

 .مرتبه حرکت را برای دو سمت بدن تکرار کنید 20 .خمیده برگردانید و پاشنه پا را از بدن دور کنید پا را بکشید تا به حالت اول بازگردید

4- Dancer Lift 

 

طرف باال بکشید. با دست راست، پای راست در همان حالت دراز کشیده روی پهلوی سمت چپ، انگشتان دو پا را صاف کنید و پای راست را به 
با توجه به انعطافی که دارید این کار را بکنید اگر خیلی فشار بیاورید ممکن است به مفصل خود آسیب وارد کنید. عضالت  .را محکم نگه دارید

رکت را رامی پای چپ را پایین بیاورید. این حشکم و پهلو را منقبض کنید و پای چپ را باال بیاورید تا به پای راست برسد، با کنترل کامل به آ

 .مرتبه برای هر سمت تکرار کنید 20

 

 ) کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی
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 !گویی زندگی معنای دیگری برایم پیدا کرده است

 

 .حمیدرضا فصیحی نایینی هستم از شهرستان نایین توابع استان اصفهان

 . 176و قد  75ساله با وزن 22 

 65کیلوگرم برسم. و  75کیلوگرم بود. و طی دوره ی رژیم غذایی دکتر کرمانی و فعالیت جسمانی توانستم به وزن  142وزن اولیه که داشته ام

 .کیلوگرم وزنم را کم کنم

 .عادت غذایی اشتباهی که داشتم خیلی در چاق شدن من تاثیر داشت

پنجه نرم می کردم و در دوران چاقی خود خاطرات تلخ و فراموش نشدنی بسیاری دارم و حاال که من از کودکی و نوجوانی با چاقی دست و 
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 یتوانستم زیر نظر دکتر کرمانی و رژیم غذایی صحیح و ورزش روزانه به تناسب اندام و وزن ایده آل برسم. خدای خود را صدهزار مرتبه شکر م
 .کنم

انی که با دوستانم به استخر رفته بودم و اونجا با توجه به وزن و اندام نامتناسبی که داشتم مورد اراده ی وزن کم کردن من بر می گردد به زم
 تمسخر دیگران و دوستانم قرار گرفتم و تمام افراد درون استخر با انگشت من را به یکدیگر نشان می دادند می خندیدند و مسخره می کردند.

از آن شب که از استخر به خانه برگشتم، انگار دیگر زندگی برام تمام شده بود و دیگر هیچ اراده  اون موقع اشک تو چشمام جمع شده بود، بعد

 .نداشتم زندگی برای  ای

دن یو با خود می گفتم که چرا من باید اینگونه باشم و مورد تمسخر و خنده ی دیگران قرار بگیرم. از فردای آن روز به فکر وزن کم کردن و رس
افتادم. انگار آن مسخره کردن ها. جرقه ای در من ایجاد کرد تا به فکر الغرشدن بیفتم؛ از دیگر مشکالت چاقی می توانم به  به تناسب اندام

 ...گرفتگی تنفس های شبانه ام در خواب اشاره کنم، فشار خون باال و بسیاری از مشکالت جسمی روحی و جنسی دیگر

 .بخرم مبتوان که نبود من برای ای آماده لباس گونه هیچ و شدم می  فتم موجب خنده ی دیگرانبرای تهیه ی لباس وقتی به فروشگاه ها می ر

ا ردر جامعه و شهر و کالس و مدرسه افراد با دیدی دیگر به من نگاه می کردند و فقط مورد تمسخر قرار می گرفتم، تمام اعتماد به نفس خودم 
نداشتم گویا تمام زندگی برایم تمام شده بود و تنها کسانی که دلگرمی به من می دادند خانواده از دست داده بودم و هیچ اراده ای برای زندگی 

 )خواهر. برادر ,ام بودند. )پدر. مادر

تا این که با آقای دکتر کرمانی آشنا شدم و ایشان با سنجش قد و وزن و شناخت عادات نامناسب غذایی من، با دادن رژیم غذایی مناسب به 
زش و فعالیت های روزانه از قبیل پیاده روی، دو، بدنسازی )بدون استفاده از هیچ گونه قرص و داروی( توانستم هفته ای نیم الی یک همراه ور

 .کیلوگرم کاهش دهم 65کیلوگرم از وزنم را کم کنم، و در طول دوره رژیم بتوانم وزن خود را 

ی دیگری برایم پیدا کرده است و دیگر از آن نفس گرفتن ها، فشار خون باال و حال که به وزن ایده آل خود رسیده ام گویی زندگی، معنا
 بسیاری از بیماری هایی که در دوران چاقی داشته ام خبری نیست. دیگر از آن تمسخر ها خبری نیست و حال هر لباسی که مد نظرم باشد برایم

 .در مجموع اعتماد به نفسم بسیار باال رفته است اندازه می شود و هر لباسی که دوست داشته باشم می توانم بپوشم.

ه من اول از همه از خدای خود تشکر میکنم و بعد از آقای دکتر کرمانی و تمام گروه به اندام و خانواده ی خود که نه تنها در راه کاهش وزن ب

 .حقیر انجام می دادند دلگرمی می دادند بلکه تمام سعی و تالش خود را چه از نظر روحی و روانی برای این بنده

و قصد کاهش وزن دارند؛ می خواهم بگویم که وزن کم کردن  خوانند می را مطالب این که باال وزن دارای و چاق افراد و دوستان تمام به 
بلد و کار درست است که کمی سخت و طاقت فرسا به نظر می رسد اما با کمی اراده، تالش، داشتن رژیم غذایی صحیح زیر نظر پزشک ماهر و

د وزن نبا انجام فعالیت بدنی روزانه و تنظیم خواب و استراحت به راحتی قابل کنترل است و تمام افراد چاق با توجه به مطالبی که گفتم می توان
 .خود را کاهش داده و به فرم بدنی ایده آل برسند

طه سپاسگزارم که اجازه دادند من حرف دلم را بزنم و تمام مشکالت و در آخر بحث از آقای دکتر کرمانی و مربی بدنسازی ام و تمام افراد مربو
 .دوران چاقی ام و تمام خاطرات تلخ آن دوره را بازگو کنم بلکه الگوی کوچکی برای کاهش وزن افراد چاق باشم

ی توانند به تناسب اندام برسند و زندگی نویبه امید آن روزی که در دنیا هیچ آدم چاقی وجود نداشته باشد و تمام افراد چاق و با اضافه وزن باال ب

 .را آغاز بکنند

 .از تمام اعضای خانواده ام قدردانی می کنم مخصوصا از مادرم که در دوران کاهش وزن، من را یاری و کمک کردند

 .هستم قدردان زحمات آقای دکتر کرمانی و گروه به اندام 

 ...باتشکر از همه ی این عزیزان
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 برای سم زدایی از پوست برای بهارراهی ساده 

 

وست پ حاال که بهار از راه رسیده و تابستان هم همین گوشه و کنار ها منتظر است تا نوبتش شود، بهترین زمان برای تازه کردن روتین مراقبت از

 تان آماده کنید.و اقدامات ضد پیری آن است. با نکاتی که در ادامه گفته می شود پوست خود را برای فصل بهار و تابس

 استفاده از برنامه غذایی برای پوستی بهتر -1

 استفاده از برنامه غذایی سرشار از سبزیجات، میوه ها، حبوبات، آجیل ها، دانه ها، و غالت کامل و کاهش مصرف غذاهای فرآوری شده / بسته

ی غذایی سالمی که گفته شد بسیار باال است، با این حال بندی شده می تواند به باال رفتن سالمت پوست کمک کند. تنوع در میان گروه ها

 غذاهایی که در ادامه مثال زده می شود مواد مغذی ویژه ای دارند که سالمت پوست را تضمین می کند:

  :سرشار است از لیکوپن و ویتامین گوجه فرنگیC  است که به طرق مختلف برای پوست مفید هستند: مبارزه با پیری زودرس

هیپرپیگمانتاسیون ) تیره شدن برخی نقاط پوست (، و افزایش کالژن که به پوست قابلیت ، درمان UVپوست در مواجه با اشعه 

گوجه فرنگی های ارگانیک  ارتجاعیش را می دهد، و هنگام پایین آمدن کالژن ها با چین و چروک پوست مبارزه می کند.

 غلظت باالیی از این مواد مغذی محافظ پوست را در خود دارند.

  :توت ها سرشار هستند از آنتی اکسیدان ها، فالونوئیدها، پلیفنول ها، ویتامین ها، و مواد معدنی که به آنها خاصیت ضد توت ها

 اد را می دهند.التهابی بودن و جلوگیری از پیر شدن پوست توسط رادیکال های آز
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  :پرتقال معروف است به میزان باالی ویتامین پرتقالC که مانند گوجه فرنگی به پیشگیری از پیری زودرس پوست کمک ،

می کند، و می توان کالژن را تقویت کند. میزان باالی آنتی اکسیدان موجود در پرتقال نیز به کاهش آسیب پوستی توسط 

در نتیجه چین و چروک را کاهش می دهد. پرتقال همچنین مقدار زیادی آب دارد، که باعث  رادیکال های آزاد کمک می کند و

 از بین رفتن جوش ها و مرتجع ماندن پوست است. 

 نوشیدن آب فیلتر شده -2

می کنند، مقدار زیادی  آب بدن را از درون تامین کنید! عالوه بر خوردن مقدار زیادی میوه و سبزیجات که آب مورد نیاز پوست را از درون تامین

 آب فیلتر شده نیز بنوشید.

 خونتان را به جریان دربیاورید -3

انجام ورزش مرتب برای پوست و سالمتتان مفید است. تحقیقات نشان داده مرتب ورزش کردن نه تنها باعث شادابی و تثبیت سالمت پوست 

بازگرداند. ورزش مزایای متعددی برای سالمت دارد از جمله بیرون آمدن سموم از می شود بلکه می تواند پیری پوست را متوقف و به حالت قبل 

 پوست.

 پوست را محافظت، مرطوب و تمیز کنید -4

روتین سالم مراقبت از پوست شامل مرتب تمیز کردن ) مخصوصا شب ها (، مرطوب کردن، و محافظت از نور خورشید می شود. هر روز صبح و 

 ا از روی صورت خود پاک می کنید ابتدا پوستتان را خوب بشویید و سپس مرطوبش کنید.شب هنگامی که آرایش ر

ایه س محافظت در برابر نور خورشید نیز بسیار مهم است! از آنجا که نگرانی هایی درباره مواد به کار برده شده در ضد آفتاب ها وجود دارد، در

وست را پباقی ماندن، استفاده از کاله، و پرهیز از قرار گرفتن زیر نور خورشید برای مدت زمان طوالنی باید اولین خط دفاعی شما در برابر پیری 

 تشکیل دهند. 

 titaniumدی اکسید تیتانیوم )( و  zinc oxideبرای پیدا کردن ضد آفتابی سالم، به دنبال مواردی باشید که حاوی اکسید روی )

dioxide  ( باشند، چون این دو طیف گسترده ای را شامل می شوند ) هم جلوی اشعه هایUVA  را می گیرند همUVB و همچنین در برابر )

، و دفع کننده های حشرات هستند پرهیز A(، ویتامین  oxybenzoneب نیز مقاوم هستند. از مصرف ضد آفتاب هایی که حاوی اکسیبنزون )آ

 کنید.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 عادتی که کمکتان می کند اضافه وزنتان را کاهش دهید

باید کم شود؟ متخصصان سالمت در هاروارد راه حل کاهش این مقدار وزن اضافه را دارند: از شاخص حس می کنید کمی اضافه وزن دارید که 

 .گلیسمی بهره ببرید

 رمحققان دانشگاه هاروارد می گویند برای کاهش وزن این چربی نیست که باید نگران آن بود، بلکه کربوهیدرات های تصفیه شده را باید در نظ

ن داده کربوهیدرات های تصفیه شده و قندهای ساده ضررشان برای قلب بیشتر از چربی های اشباع است، و پیروی از گرفت. تحقیقات اخیر نشا

 هبرنامه غذایی با کربوهیدرات پایین و پروتئین باال کلید موفقیت در کاهش وزن است. اما از آنجا که نمی خواهیم و نمی شود خود را از هم

ک راه حل ساده را پیشنهاد می کنیم: هر زمان با غذایی که حاوی کربوهیدرات بود مواجه شدید، آن را با غذایی غذاهای خوشمزه محروم کنیم، ی

که شاخص گلیسمی پایین دارد ترکیب کنید، این کار سرعت آزاد شدن گلوکز در بدن را کند می کند. در مقابل غذاهایی هستند که شاخص 

سریع گلوکز و انسولین در خون می شوند. با خوردن چنین غذاهایی سطح گلوکز خونتان خیلی سریع  گلیسمی باالیی دارند و باعث باال رفتن

 .دوباره افت می کند و باعث می شود بیشتر هوس غذاهای قندی کنید

 100تا  70گلیسمی متوسط، و  69تا  56گلیسمی پایین،  55تا  1 :به این شکل است 100تا  0رده بندی شاخص گلیسمی غذاها از 

ی مگلیسمی باال. باید غذاهایی که شاخص گلیسمی باال دارند را در برنامه غذایی خود محدود کنید. اگر از شاخص گلیسمی غذاها با خبر باشید 

ل، مدانید که باید حواستان به برنج سفید، آرد سفید و غالت بسته بندی شده باشد، و به جای آنها غذاهای کامل نظیر غالت کامل، میوه های کا

ار ب و دیگر غذاهایی که حاوی کربوهیدرات پیچیده هستند انتخاب کنید. و یا می توانید غذاهایی را انتخاب کنید که بار گلیسمی پایینی دارند.

 به 20متوسط، و  19تا  11یا پایین تر کم حساب می شود،  10گلیسمی قدرت باال بردن قند خون غذا را اندازه گیری می کند. بار گلیسمی 

 .باال را زیاد در نظر می گیرند

پیروی از شاخص گلیسمی چیز جدیدی نیست، اما عادتی است که اگر از آن پیروی کنید می توانید هوشمندانه تر غذا بخورید. در ادامه لیستی 

 :سودمند از شاخص و بار گلیسمی چندین غذا را در اختیارتان قرار می دهیم

  

 شاخص گلیسمی غذا

 ( 111) گلوکز = 

 مقدار وعده

 ) گرم (

 بار گلیسمی در هر وعده

 

 غذاهای پختنی و نان ها

 

 14 62 47 کیک موز، درست شده با شکر

کیک موز، درست شده بدون 
 شکر

55 62 12 

 17 63 46 کیک اسفنجی، ساده

 24 111 42 کیک وانیلی، با پوشش  وانیل

 13 62 44 کیک سیب، درست شده با شکر
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شده بدون کیک سیب، درست 
 شکر

44 62 0 

 25 72 72 نان شیرینی حلقوی، سفید

 15 32 05 نان فانتزی، سفید، ساده

 7 32 34 درصد مغز 42تا  75نان جو، 

 0 32 61 نان همبرگر

 7 32 56 نان جو سبوس دار

نان درست شده با آرد سفید 
 گندم

71 32 12 

نان درست شده با گندم کامل، 
 متوسط

71 32 0 

 122درست شده با آرد نان 
 کامل و سبوس دار

51 32 7 

 12 32 64 نان پیتا، سفید

 12 52 52 نان ذرت

 

 نوشیدنی ها

 
 16 میلی گرم 252 63 کوکاکوال

 12 میلی گرم 252 64 فانتا، نوشابه نارنجی

 32 میلی گرم 252 44 آب سیب، شیرین نشده

 12 میلی گرم 252 52 آب پرتقال، شیرین نشده

 4 میلی گرم 252 34 گوجه فرنگیآب 

 

 غالت و دانه ها

 
 13 252 55 بلغور جو دوسر

 22 152 62 ذرت شیرین

 43 152 40 برنج سفید

 24 152 67 باسماتی سفید زود پز

 16 152 52 برنج قهوه ای

 11 52 32 دانه گندم کامل

 12 152 44 بلغور
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 لبنیات و جایگزین هایش

 
 6 52 57 بستنی، معمولی

 3 52 34 بستنی، اعال

 5 میلی گرم 252 41 شیر، پر چرب

 4 میلی گرم 252 32 شیر، کم چرب

 11 222 33 ماست کم چرب به همراه میوه

 

 میوه ها

 
 6 122 30 سیب

 16 122 62 موز، رسیده

 14 62 42 خرما، خشک

 3 122 25 گریپ فروت

 11 122 50 انگور

 4 122 42 پرتقال

 5 122 42 هلو

 5 122 42 کمپوت هلو، با شربت رقیق

 4 122 34 گالبی

 5 122 43 کمپوت گالبی در آب گالبی

 12 62 20 سیاه آلو، بدون هسته

 24 62 64 کشمش

 4 122 72 هندوانه

 

 حبوبات و آجیل ها

 
 6 152 42 لوبیا پخته

 12 152 33 لوبیا چشم بلبلی

 3 152 12 نخود

 0 152 34 نخود، کنسرو شده

 0 152 31 لوبیا سفید

 7 152 20 لوبیا قرمز

 5 152 20 عدس

 1 152 15 دانه سویا
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 3 52 27 کاشو ) بادام هندی (، نمکی

 2 52 7 بادام زمینی

  

 پاستا و نودل

 
 15 142 32 فتوچینی

 23 142 47 ماکارونی

 32 142 64 ماکارونی و پنیر

 22 142 46 اسپاگتی، سفید، جوشانده

 17 142 42 اسپاگتی، سبوس دار، جوشیده

 

 میان وعده ها

 
 11 52 42 چیپس ذرت، نمکی

 6 22 55 ذرت بو داده مایکروفری

 12 52 51 چیپس سیب زمینی

 16 32 43 چوب شور

 14 62 51 اسنیکر

 

 سبزیجات

 
 4 42 51 نخود سبز

 2 42 35 هویج

 4 42 52 هویج وحشی

 33 152 111 سیب زمینی پخته کره ای

 21 152 42 سیب زمینی آب پز

 17 152 47 پوره سیب زمینی آماده

 22 152 72 سیب زمینی شیرین

 

 متفرقه

 
 2 32 6 حُمُّص

 7 122 46 ناگت مرغ

پیتزا، خمیر ساده، به همراه پنیر 
 پارمسان و سس گوجه فرنگی

42 122 22 
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 0 122 36 پیتزا، سوپر سوپریم

 12 25 61 عسل

 

 از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (کاری 
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 واقعیتی درباره غذاهای کالری منفی

 

ادعای غذاهای کالری منفی اینگونه است که با خوردن چنین غذایی کالری که برای جویدن، هضم و سوخت و ساز آن مصرف می کنید بیشتر 

خوردن چنین غذاهایی نه تنها کالری نمی گیرید بلکه دچار کمبود کالری هم می شوید. تئوری است از کالری که خود غذا داشته. یعنی تنها با 

 این ادعا به عقل جور در می آید، اما در واقع، به این شکل که گفته می شود هم نیست.

فی را ت که دیگر غذاهای کالری منهیچ تحقیقی انجام نشده که بگوید غذاهای کالری منفی به این شکل کار می کنند، اما این بدان معنا نیس

 نخورید، بیشتر اینگونه غذاها بسیار سالم هستند. فقط انتظار نداشته باشید که با خوردن چنین غذاهایی دچار کمبود کالری شوید.

فته شد کار که گحقیقت این است که بدن برای تبدیل غذاها به انرژی نیروی خیلی کمی صرف می کند. حتی اگر غذاهای کالری منفی آنگونه 

 کنند مقدار انرژی و کالری که از دست می دهید رقم باالیی نیست. 

 ند.نخبر خوب اینکه غذاهای کالری منفی سرشار هستند از آب و فیبر و کالری پایینی دارند. این یعنی می توانند با مقدار کمی کالری سیرتان ک
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 کدام غذاها بیشتر به کالری منفی بودن معروف هستند؟

ه بکرفس، گیاهان سبز برگ، و معموال سبزیجات غیر نشاسته ای را با نام غذاهای کالری منفی می شناسیم. برخی میوه ها و گیاهان دارویی نیز  

عنوان غذاهای کالری منفی شناخته می شوند. با اینکه ادعای غذاهای کالری منفی آنچنان هم صحیح نیست، اما خوردن این غذاهای سرشار از 

 د مغذی بسیار مفید است.موا

 . تسیر کردن خود با غذاهای کم کالری و غنی از مواد مغذی مانند سبزیجات و میوه ها، فوق العاده برای افرادی که رژیم می گیرند سودمند اس

 دارید. به جای اینکه دائما احساس گرسنگی کنید، بهترین کار این است که خود را با غذاهای سرشار از آب و فیبر راضی نگه

، و بیماری های قلبی عروقی را کاهش دهد. البته این مقدار مزایای 2برنامه غذایی سرشار از میوه و سبزیجات می تواند خطر چاقی، دیابت نوع 

 میوه و سبزیجات فقط به همین موارد محدود نمی شود و خیلی بیشتر است. 

 بررسی چگونگی استفاده بدن از انرژی

انرژی که غذاها به ما می دهند استفاده می کند. جامع ترین راه مصرف انرژی مربوط به میزان متابولیزم پایه است.  بدن به طرق مختلف از

 متابولیزم پایه مربوط به فرآیندی می شود که باعث به کار افتادن بدن و زنده ماندمان می شود برای مثال: تپیدن قلب، عملکرد مغز، حرکت

 جدید و غیره.دیافراگم، ساخت سلول های 

 راه هایی وجود دارد که می توان به میزان متابولیزم پایه تلنگر زد و مقدار مصرف انرژی اش را باال و پایین کرد.

هر بار عضالتتان حرکت می کند، بدن انرژی مصرف می کند تا آنها به حرکت دربیایند. هرچقدر عضالت را بیشتر تکان دهیم مقدار انرژی 

 می شود. این بزرگترین کاریست که می توانیم با انجامش روی مقدار انرژی مصرفی بدن در طول روز تاثیر بگذاریم.مصرفی نیز بیشتر 

درصد انرژی کلی  12تا  5انرژی که بدن برای گوارش و جذب مواد مغذی غذاها استفاده می کند را تاثیر گرمازایی غذاها می نامند. بدن تنها از 

 را بشکند. استفاده می کند تا غذاها

 بنابراین، حتی اگر غذایی که می خورید جزء گروه کالری منفی ها باشد، مقدار تاثیر کالری سوزی اش بسیار ناچیز خواهد بود.

 اسیر افکار اشتباه نشوید

غذی شار از مواد مخوردن غذاهای کالری منفی ایده خوبی است، چه به کالری منفی بودنشان اعتقاد داشته باشید چه نداشته باشید اینها سر

 هستند. با این حال برخی به دام تفکرات غلط می افتند و فکر می کنند غذاهای کالری منفی انرژی زیادی مصرف می کنند پس می توانند بیشتر

 غذاهای پر کالری بخورند. نتیجه چنین تفکری شکست خوردن در راه کاهش وزن است.

انند چربی سوزی کنند و یا سرعت سوخت و ساز را باال ببرند باید شک کرد. خوردن غذاهای کم هر جا ادعا شد که غذاهای کالری منفی می تو

 کالری که سرشار از مواد مغذی هستند ایده خیلی خوبی است اما کاهش وزن و سالمت کلی بدن شاخص های فراوان دیگری دارد.
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 ای سبک زندگی سالم را بگیرد.خوردن غذاهای کالری منفی نمی تواند جای ورزش کردن یا دیگر شاخص ه

 به جای یک غذا به کل برنامه غذایی خود نگاه کنید

برنامه های غذایی بسیار کم کالری و به خصوص برنامه هایی که فقط روی یک نوع غذا تمرکز دارند فوق العاده بی مصرف و موقتی هستند. 

 هیچ گونه تحقیقات یا متخصص چنین روشی را توصیه نمی کند.

 ی تمرکز روی راه های اضافه کردن غذاهای کالری منفی برای کاهش وزن ، به نمای کلی برنامه غذایی نگاه کنید.به جا

 اگر فقط چند نوع غذای خاص را با هدف کاهش وزن بخورید خطر اینکه کمبود برخی از مواد مغذی را پیدا کنید باال می رود. هیچ غذای کاملی

م نیازهای بدن را بدهد. به همین دلیل است که باید در برنامه غذایی خود از انواع غذاها و میوه و سبزیجات وجود ندارد که بتواند پاسخ تما

ر کاهش داستفاده کنیم. برنامه غذایی به اندام ) دکتر کرمانی ( با در نظر گرفتن این اصل رژیمی با تنوع فوق العاده باال را به کسانی که سعی 

در به  ثبت نامهمین حاال با مراجعه به صفحه اصلی سایت دکتر کرمانی می توانید برنامه غذایی خود را شروع کنید )  وزن دارند ارائه می دهد.

 (. اندام

 نتیجه گیری

کل کار نمی کند. هیچ تحقیقی انجام نشده که ثابت کند غذاهای با اینکه نظریه غذاهای کالری منفی با عقل جور درمی آید اما بدن به این ش

 کالری منفی وجود دارند.

 همچنین انرژی که بدن برای گوارش و جذب مواد مغذی بدن استفاده می کند بسیار پایین است.

 اهش وزن باشد.حتی اگر غذایی واقعا کالری منفی داشته باشد تاثیرش بسیار پایین است و نمی تواند تنها دلیل برای ک

 با این حال استفاده از برنامه غذایی که سرشار از میوه و سبزیجات و به اصطالح غذاهای کالری منفی باشد بسیار سودمند است.

 حتی اگر غذاهایی که به آنها کالری منفی گفته می شود واقعا چنین تاثیری نداشته باشند، همچنان باید از آنها در برنامه استفاده شود.

 ری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (کا
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 تحقیقات نشان داد: یوگا و مدیتیشن بهترین درمان کمر درد

 

جله انجمن ماگر از کمر درد مزمن رنج می برید شاید دیگر وقتش است از مزایای یوگا و مدیتیشن بهره مند شوید. در تحقیقی که نتایج آن در 

محققان چندین روش درمان کمر درد را با هم مقایسه کردند و متوجه شدند شیوه های تمرکز حواس ) یوگا و پزشکی آمریکا منتشر شد، 

 مدیتیشن ( بهترین راه درمان کمر درد هستند.

ار سال که از کمر درد مزمن رنج می بردند، به صورت تصادفی برای قر 72تا  22داوطلب در سنین  342هفته ای،  52و  26بعد از یک دوره 

گرفتن در یکی از سه روش درمان انتخاب شدند: تمرکز حواس مبتنی بر کاهش استرس، درمان شناختی رفتاری، یا مراقبت های معمولی. 

وط به بافرادی که در گروه درمان شناختی رفتاری بودند، تمرین های مقابله با درد و تکنیک های تمدد اعصاب کار کردند، تا افکار و رفتارهای مر

را تغییر دهند. از سوی دیگر افرادی که در گروه تمرکز حواس مبتنی بر کاهش استرس بودند، به صورت ویژه روی درد تمرکز نکردند، به درد 

نتخاب ابیماران تمرینات یوگا و مدیتیشن داده شد. افرادی هم که در گروه مراقبت های معمولی بودند، اجازه داشتند هر درمانی که می خواهند را 

 د.کنن

هفته اول داطلبان دو گروه اول  26باالترین سطح درد بود. در  12نمره بدهند،  12تا  2پس از این دوره از داوطلبان خواسته شد به درد خود از 

تیشن درصد. به طور خاص، آن دسته از بیمارانی که یوگا و مدی 54درصد و  61گزارش دادند که شاهد بهبود در حرکات خود بوده اند، به ترتیب 
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 مچنانکار می کردند در انجام کارهای روزانه خود مانند جوراب پا کردن و یا باال رفتن از پله ها موفق تر بودند. پس از یک سال هر دو گروه ه

 خوب عمل می کردند، اما همچنان درصد بهبود گروهی که یوگا و مدیتیشن کار می کردند بیشتر بود. 

یتیشن تا چه میزان به کاهش کمر درد کمک می کنند به تحقیقات بیشتری نیاز باشد، اما این تحقیق به خوبی شاید برای اثبات اینکه یوگا و مد

 نشان داد می توانید روی این دو حساب کنید.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 پاستا: چاق کننده یا مناسب برای کاهش وزن؟

 

باز می گردد. ایتالیایی ها صدها سال است که پاستا مصرف می کنند، اما با این حال  12ایتالیایی دارد و مصرفش به قرن  پاستا ریشه ای

همچنان نرخ چاقی شان پایین است. ایتالیایی ها به صورت سنتی برنامه غذایی را دنبال می کنند که سرشار از میوه، سبزیجات، غالت کامل، 

 آجیل ها، و مقداری گوشت قرمز و شیرینی است.روغن زیتون، حبوبات، 

یی ها اپاستا در جوامع دیگر آنچنان خوش نام نیست و معموال به عنوان کربوهیدرات بد و یا غذایی چاق کننده شناخته می شود. با این حال ایتالی

 از دیگر نقاط دنیا پایین تر است.  مدت ها است که از پاستا لذت می برند و با این حال نرخ چاقی و دیگر بیماری های مزمنشان

چنین موقتی می خواهید ارزیابی کنید که پاستا غذایی چاق کننده است یا خیر باید نوع پاستایی که استفاده می کنید را نیز به حساب بیاورید، ه

 دیگر چیزهایی که کنارش مصرف می کنید، مقدار وعده و برنامه کلی غذایی.

 پاستا و قند خون

سمی، یا بار گلیسمی، برای ارزیابی تاثیر یک غذا روی افزایش سطح قند خون به کار می رود. غذاهایی که شاخص گلیسمی یا بار شاخص گلی

 گلیسمی باالیی دارند بالفاصله پس از استفاده قند خون را باال می برند. قند خون هرچقد باال تر برود انسولین بیشتری آزاد می شود. 

انرژی از خون به سلول های بدن برود و در آنجا یا تبدیل به سوخت شود و یا ذخیره شود. باال رفتن قند خون و آزاد  انسولین کمک می کند

 شدن زیاد انسولین بدن را تشویق به ذخیره چربی می کند.

به  ه اول کربوهیدرات است، معموالغذاهای سرشار از کربوهیدرات مانند شکر و نان سفید شاخص گلیسمی باالیی دارند. پاستا از آنجا که در درج

 عنوان غذایی با شاخص گلیسمی باال شناخته می شود.

 با این حال پاستا نسبتا شاخص گلیسمی پایینی دارد.
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 می ننوع آردی که در ساخت پاستا به کار می رود، آرد سمولینا است که در برابر شکسته شدن مقاوم تر است و گلوکوز را آرام تر وارد جریان خو

 کند، مخصوصا در مقایسه با دیگر کربوهیدرات ها مانند نان سفید.

 چه مقدار می خورید؟

ست راز آنجا که پاستا شاخص گلیسمی نسبتا پایینی دارد، پس می توان هرچقدر دلمان خواست پاستا بخوریم؟ البته که نه!. مقدار وعده پاستا، د

 مانند هر غذای دیگر، بسیار مهم است.

استاد تغذیه در دانشگاه سنت کاترین در مقاله ای که واشنگتن پست منتشر کرده بود گفت: کربوهیدرات ها دشمن نیستند، بلکه هر جولی جونز 

 چیز را بیش از حد مصرف کردن درست نیست.

ذا ری کردید دست از غیکی از بدی های پاستا خوردن این است که می توان به راحتی بیش از وعده توصیه شده آن را خورد. وقتی احساس سی

 بکشید نه زمانی که بشقاب خالی شد.

 برای اینکه وعده های پاستا را سالم تر کنید، وعده ای کمتر از همیشه برای خود بکشید و در عوض کنار آن مقدار زیادی ساالد میل کنید.

 چه نوع پاستایی؟

ه شد در برابر شکسته شدن مقاوم است. با این حال پاستا را از دیگر انواع آرد نیز پاستا را معموال با آرد سمولینا تولید می کنند، و همانطور که گفت

 تولید می کنند.

آرد  زاز آنجایی که مدتی است برنامه های غذایی بدون گلوتن شایع شده است، پاستاها بدون گلوتن نیز تولید می شود. پاستاهای بدون گلوتن را ا

 برنج و ذرت تولید می کنند.

ستفاده از پاستا های بدون گلوتن مواظب باشید: گاهی مردم فکر می کنند هر چیزی که بدون گلوتن است می تواند جایگزینی سالمتر به هنگام ا

 حساب بیاید. برخی پاستاهای بدون گلوتن از آرد برنج تولید می شوند، که فیبر پایین و شاخص گلیسمی باالیی دارند.

 فیبر باالیی داشته باشد، توصیه می کنیم پاستایی که با غالت کامل تولید شده است را انتخاب کنید.اگر به دنبال پاستایی هستید که 

 چه چیزهایی دیگر باید درباره پاستا بدانیم؟

واند تچیزی که روی پاستا می گذارید به اندازه مقدار پاستایی که میل می کنید مهم است. اضافه کردن سس خامه ای روی یک وعده پاستا می 

 تا حدود زیادی مقدار کالری آن را دچار تغییر کند.

 بهترین سس برای پاستا چیست؟

بسیاری هستند. با این حال برخی سس  Cانتخاب های زیادی وجود دارد. سس هایی که بر پایه گوجه فرنگی حاوی آنتی اکسیدان و ویتامین 

 خودتان درست کنید (. های آماده سرشار از سدیم و قند هستند ) پس توصیه می شود 
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پاستا را همچنین می توان با کمی روغن زیتون، سیر و دیگر سبزیجات درست کرد. اضافه کردن مقداری روغن زیتون می تواند منبعی از چربی 

 برای سالمت قلب باشد. 3های سالم و امگا 

 می تواند ارزش غذایی آن را بسیار باال ببرد. مهم نیست چه سسی انتخاب می کنید، اضافه کردن مقداری سبزیجات به بشقاب پاستا

 چگونه یک بشقاب پاستا را سالم تر کنیم

 در ادامه توصیه هایی را ارائه می دهیم که می توانید با استفاده از آنها وعده پاستای خود سبک تر و سالمتر کنید: 

که همچنان کمی سفت بماند، اگر آن را بیش از این اندازه بپزید مقدار  پاستا را زیادی نپزید که خیلی نرم شود، پاستا باید در حدی پخته شود -1

 شاخص گلیسمی اش باال می رود.

یر د وعده های کوچکتری از پاستا میل کنید. اگر بشقاب خود را از پاستا پر می کردید، سعی کنید کمی تغییر ایجاد کنید. پاستا را درست مانند -2

 ب را غالت تشکیل می دهد، یک چهارم را پروتئین ها، و باقی مانده بشقاب نیز سهم میوه و سبزیجات است.وعده ها ببینید. یک چهارم بشقا

 با وعده خود خالقانه برخورد کنید! راه های زیادی برای اضافه کردن انواع سبزیجات، پروتئین، و چربی های سالم وجود دارد. به سس پاستا -3

که بتوانند جای مقداری از دیگر موارد حاوی کالری را بگیرند. سبزیجات حجم وعده را باال می برد بدون سبزیجات رنگارنگ اضافه کنید طوری 

 اینکه کالری به آن اضافه کند.

مانند یک ایتالیایی غذا بخورید: آهسته غذا را میل کنید و از آن لذت ببرید، و هر زمان که احساس سیری کردید دست از غذا بکشید، و یا  -4

 دقیقه طول می کشد. 22می توانید قبل از احساس سیری کامل غذا را کنار بگذارید چون رسیدن پیغام سیری به مغز حتی 

 نتیجه گیری: پاستا چاق کننده است؟

 پاستا کربوهیدرات باالیی دارد، اما در مقایسه با دیگر غذاهای حاوی کربوهیدرات شاخص گلیسمی پایین تری دارد.

دیگری، از موارد اصلی که باید به ذهن بسپارید حجم وعده و آن چیزی است که کنارش می خورید است. حجم وعده  درست مانند هر غذای

 پاستای خود را کم کنید و در عوض مقدار زیادی سبزیجات، پروتئین و چربی های سالم کنارش قرار دهید.

 ده کنید.پاستای سبوس دار و انواعی که با غالت کامل تولید شده اند را استفا

 اگر از پاستا خوشتان نمی آید و خوردنش برایتان احساس بدی به همراه دارد، پس پاستا نخورید!

تن فبا این حال اگر تنها دلیلتان برای نخوردن پاستا این است که شنیده اید چاق کننده است، باید بگویم به خود ظلم می کنید. با در نظر گر

 واند غذایی چاق کننده باشد هم غذایی بسیار مفید برای کاهش وزن و برنامه غذایی. مواردی که گفته شد پاستا هم می ت
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 برای سوزاندن یک پیتزا چه مقدار باید بدویم؟

 

ردم را که نه! تحقیقات نشان داده بیشتر ماگر بدانید یک پیتزا چقدر برایتان بد است باز هم میل به خوردنش دارید؟ اگر داغ و پنیری باشد چ

 هنگام انتخاب غذا از منوی غذایی کالری شماری را فراموش می کنند.

 دقیقه دویدن. 43کیلومتر و یا  5.6اما شاید اگر بدانید برای سوزاندن کالری یک پیتزا چقدر باید بدوید نظرتان عوض شود: حدود 

یی با مقدار کالری و مدتی که باید برای سوزاندنش بدوید برچسب گذاری می شوند. این روش به به تازگی در حرکتی برخی از محصوالت غذا

عنوان یکی از راه های مبارزه با افزایش سرسام آور نرخ چاقی در نظر گرفته شده است. متاسفانه نرخ دیابت در سراسر جهان نسبت به سال 

 افزایش دو برابری داشته. 1042

چاقی باید به فکر راه های جدید باشیم، با مجسم کردن مشکالتی که چاقی به همراه دارد اطالعات آنها را باال ببریم و برای جلوگیری از 

 عاداتشان را بهبود ببخشیم.

روی این برچسب ها با عالمت پیاده روی، دویدن، دوچرخه سواری و مدت زمان به مصرف کننده نشان داده می شود چیزی که می خورد 

 دقیقه پیاده روی است.  53د چه مقدار ورزش است. برای مثال یک قهوه مکا نیازمند نیازمن

در کنار  یباید به دنبال راهی باشیم تا انتخاب سالم تر برای مردم آسان شود، و یا حداقل کاری کنیم انتخابی را که کرده اند بهتر درک کنند. وقت

ش الزم است، به آنها یک انتخاب مثبت هم داده اید، اما وقتی می گوییم فالن غذا را یک غذا گفته می شود برای سوزاندنش چه مقدار ورز

 نخور در واقع به فرد احساس محرومیت داده ایم.

امیدواریم این نوع برچسب گذاری روی تمام محصوالت غذایی اتفاق بیفتد تا مردم رابطه تنگاتنگ کالری و زندگی روزانه شان را بهتر درک 

 کنند.

 از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی ( کاری
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 چه غذاهایی باعث ایجاد سردرد میگرنی می شوند؟

 

نیا مبتال دمیگرن می تواند باعث دردی ناتوان کننده شود و وقتی برای فرد پیش می آید او را از انجام بیشتر کارها باز می دارد. افراد بسیاری در 

 یماری شایع به حساب می آید که باید به آن توجه کرد.به میگرن هستند و به همین دلیل یک ب

متاسفانه هنوز علت اصلی وقوع میگرن و اینکه بهترین روش برای درمانش چیست مشخص نشده.  افرادی که به میگرن مبتال هستند ممکن 

 ، شرایط جوی، داروها و غیره.است به دالیل متنوع تحریک شوند از جمله استرس، تغییر هورمونی، حساسیت به غذا، تغییر در خواب

برای اینکه مشخص شود غذاها چگونه میگرن را تحریک می کنند به تحقیقات بیشتری نیاز است. اما برخی تحقیقات نشان داده اند، محتویات 

 ایمونوگلوبولینها در خون را تحریک کند، که آغاز حرکت دومینو گونه سردرد میگرنی است.غذا می تواند آزاد شدن 

ذا نفرین می شوند و یا غ اپی و سروتونین دیگر دالیل شامل بعضی غذاها می شود که باعث تحریک عدم تعادل برخی هورمون ها در مغز مانند 

 می تواند تنها مغز را تحت تاثیر قرار دهد.

 ساعت پس از خوردنش میگرن خود را نشان می دهد. 24تا  12اگر غذایی باعث تحریک میگرن باشد، 

ینکه برای هر فرد غذاهای خاصی می تواند باعث تحریک شود، اما بیشتر غذاهایی که باعث تحریک میگرن می شودند عبارتند از: الکل، با ا

 کافئین، افزودنی های مواد غذایی، مرکبات، و گوشت های فرآوری شده.

 الکل

ن نیز هست. اما محققان هنوز در حال تحقیق روی علت اینکه الکل عالوه بر ضررهایی که برای بدن دارد در بیشتر افراد باعث تحریک میگر

ه بچرا و چگونه الکل می تواند میگرن را تحریک کنند هستند. علتش می تواند به خاطر وجود هیستامین و تیرامین در الکل باشد و یا شاید هم 

 این خاطر باشد که الکل بدن را کم آب می کند.

http://www.kermany.com


 
 

 وتامات، رنگ ها و طعم دهنده های مصنوعیافزودنی های غذایی: مونو سدیم گل

مونو سدیم گلوتامات، به عنوان تقویت کننده عطر و طعم در رستوران ها و برخی غذاهای فرآوری شده استفاده می شود. مونو سدیم گلوتامات  

 درصد افراد مبتال به میگرن را تحت تاثیر قرار دهد. 15می تواند 

 وران های چینی مورد استفاده قرار می گرد اما به صورت مخفی در بیشتر غذاهای فرآوری شده نیز وجود دارد. مونو سدیم گلوتامات بیشتر در رست

ئین های تمی توانید به دنبال نام مونو سدیم گلوتامات روی بسته بندی غذاها باشید، البته این ماده را با نام هایی نظیر مالتودکسترین و یا پرو

 ی تواند پیدا کرد.گیاهی هیدرولیز شده هم م

رنگ های مصنوعی، شیرین کننده ها، و طعم دهنده های مصنوعی نیز می توانند باعث تحریک سردرد در افراد مبتال به میگرن شوند. متاسفانه 

د. تا ای کامل باشیمواد افزودنی مصنوعی نام های بسیار زیادی دارند، پس تنها راهی که می توان از آنها پرهیز کرد این است که به دنبال غذاه

 جایی که می توانید از غذهای فرآوری شده دور بمانید.

 کافئین

 زرابطه کافئین با سردرد میگرنی تا حدی پیچیده است. هنگام سردرد دریافت کافئین می تواند مقداری از درد را کاهش دهد. در واقع، برخی ا

 رف بیش از حد کافئین خود می تواند باعث بروز سردرد شود.داروهای مسکن در خود مقداری کافئین دارند. با این حال مص

 وند. شسردرد به خاطر کافئین انواع مختلفی دارد، برخی افراد به دلیل اینکه به اندازه مورد نیازشان چای یا قهوه نخورده اند دچار سردرد می 

افئین روزانه را پایین بیاورید تا خطر بروز سردرد به حداقل اگر با کاهش مصرف کافئین احساس سردرد کردید توصیه می شود آرام آرام سطح ک

 برسد.

 اگر سطح کافئین مصرفی خود را به شدت پایین بیاورید ممکن است تا چند روز سردرد یا میگرن درگیرتان بکند.

 کنید.  رفش را قطعبیشتر متخصصان توصیه می کنند اگر کافئین را به عنوان یک تحریک کننده برای میگرن شناسایی کردید، مص

 به خاطر داشته باشید، کافئین در چای و قهوه وجود دارد، اما می تواند در دیگر غذاها، نوشیدنی ها، داروها یا مکمل ها نیز باشد.

 مرکبات یا شکالت

 برای برخی افراد به عنوانمرکبات و شکالت در چه چیزی مشترک هستند؟ با وجود اینکه هر دو غذا می توانند برای سالمت مفید باشند، اما 

 تحریک کننده سردرد میگرنی محسوب می شوند.

 مرکبات و شکالت هر دو غذاهایی هستند که منبع ماده ای با نام ترامین اند. تیامین به عنوان یکی از موادی که ممکن است میگرن را تحریک

 کند شناخته می شود.
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 برخی پنیر ها و گوشت های فرآوری شده

مانند پنیر آبی و چدار، از منابع تیرامین محسوب می شوند. گوشت های فرآوری شده حاوی نیتریت و سولفیدها هستند، که می تواند  برخی پنیرها

 برای برخی افراد تحریک کننده باشد.

 این محتوا دچار سردرد میگرنیبا وجود اینکه اثبات علمی درباره تحریک کننده بودن این غذاها وجود ندارد، برخی بیماران با خوردن غذاهایی با 

 شده اند.

 دفترچه یادداشت غذایی داشته باشید

اگر به میگرن مبتال هستید و دلیلش را نمی دانید، با یک متخصص برای راهنمایی گرفتن صحبت کنید. اگر فکر می کنید میگرنتان مربوط به 

ید. هرچه می خورید و می نوشید را یادداشت کنید ، و توجه داشته آنچه می خورید می شود، یک دفترچه یادداشت غذایی برای خود تهیه کن

باشید که چه زمانی میگرن خود را نشان می دهد. با توجه به دفترچه به دنبال الگویی برای حمالت میگرنی باشید، به خاطر داشته باشید 

 غذاهایی که روز پیش خوردید هم می توانند عامل حمله میگرنی باشند.

 وعده ها و یا کم آب شدن بدن جا انداختن

 جا انداختن وعده ها و یا روزه گرفتن هم می تواند برای بعضی افراد تحریک کننده باشد. برای پیشگیری از این حالت مطمئن شوید وعده های

اندازه کافی در طول روز غذایی خود را مرتب میل می کنید. کم آب شدن بدن هم می تواند برای برخی مشکل ساز شود، پس نوشیدن آب به 

 می تواند به پیشگیری از این مورد کمک کند.

 نتیجه گیری

 متاسفانه بسیاری از سواالت در رابطه با میگرن همچنان برای مردم بی جواب مانده. دلیل اصلی اینکه چرا به میگرن مبتال می شویم متفاوت

 غذاها. است. محرک های فراوانی برای میگرن وجود دارد از جمله برخی

به طور کلی غذاهای حاوی تیرامین مانند مرکبات، شکالت و برخی پنیرها، می توانند پتانسیل تحریک کننده بودن را داشته باشند. الکل و 

 کافئین دیگر مواردی هستند که میگرن را در بعضی افراد تحریک می کنند.

درصد افراد میگرنی را تحت تاثیر خود قرار دهند. دیگر  15می توانند بیش از غذاهایی که طعم های افزودنی مانند مونو سدیم گلوتامات دارند 

 رنگ ها و شیرین کننده های مصنوعی نیز به عنوان محرک شناخته می شوند. 

ن انجام ااز آنجا که غذاهای تحریک کننده برای هر فرد می توانند متفاوت باشد، تهیه یک دفترچه یادداشت غذایی بهترین کاری است که می تو

 داد. اگر نتوانستید دلیل میگرن خود را متوجه شوید حتما به یک پزشک متخصص مشورت کنید.
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 خوابیدن روی شکم برایمان بد است؟

ی شکم به بار می آورد هشدار می دادم. به عنوان یک مربی پیالتس همیشه یادم می آید به شاگردانم درباره مشکالت دردناکی که خوابیدن رو

اما چند ماه پس از به دنیا آمدن دومین دخترم همه این توصیه ها به نحوی فراموش شد چون خودم میل داشتم روی شکم بخوابم. بعد از 

سال  12ند و حاال پس از بارداری به خاطر حساسیتی که روی شکمم داشتم روی شکم خوابیدن را شروع کردم اما متاسفانه این عادت رویم ما

 فقط با روی شکم خوابیدن می توانم استراحت کنم.

ان یاخیرا دوباره به توصیه هایی که قبال به شاگردانم داشتم فکر کردم و از خود پرسیدم آیا واقعا خوابیدن روی شکم بد است؟ متاسفانه در م

روی شکم فقط باعث می شد خرناس در خواب کاهش پیدا کند، که خب  عادات هنگام خوابم این بدترین حالت برای خوابیدن بود. خوابیدن

 مشکل من این نبود. خوابیدن روی شکم، بدن را مستعد به برخی دردها و گرفتگی ها هنگام صبح می کند.

 گردن درد

وقتی روی شکم می خوابید باید سرتان را به یکی از دو سمت متمایل کنید تا بتوانید نفس بکشید و همین متمایل شدن سر به یک طرف برای 

مدت زمان طوالنی باعث صدمه خوردن مهره های آسیب پذیر می شود چون رباط ها و عضالت محافظ ستون فقرات گردنی بیش از حد کشیده 

 یدن روی شکم انتخاب خوبی برای گردن نیست. می توانید مشکل اینگونه خوابیدن را با استفاده نکردن از بالش کاهش دهید. شده اند. پس خواب

 کشیدگی عضله کمر

شکل دارد. خوابیدن روی شکم این قوس های طبیعی  Sستون فقرات سالم قوس هایی طبیعی دارد و وقتی از نیمرخ به آن نگاه می کنیم حالتی 

کمر تحت فشار قرار می دهد. فشار و کشش بیش از حد روی رباط هایی که ستون فقرات را ثابت نگه می دارند می آید. یک شب روی را در 

شکم خوابیدن می تواند باعث کمر درد شود و وقتی این حالت برای طوالنی مدت ادامه پیدا کند عضالت دو سمت ستون فقرات می گیرد. 

یر کردن عضالت شکم را نیز دشوار می کند. این عدم تعادل عضالنی می تواند قدرت هسته بدن را کاهش گرفتگی عضالت پشت کمر درگ

ب ش دهد. می توانید یک بالش زیر لگن خاصره قرار دهید، تا فشار روی پایین کمر کاهش بیابد. اما تجربه به من نشان داده از آنجا که در طول

 خوابمان نقش مزاحم را بازی می کند.حرکت می کنیم این بالش به جای کمک به 

 کشش بدن برای بهبود

از آنجا که اگر روی پهلو هم بخوابم باز هم در طول خواب طبق عادت روی شکم برمی گردم، سعی کردم برای جلوگیری از دردها هر روز صبح 

یرید، کمر صاف و عضالت شکم درگیر باشد، روی تخت چند حرکت کششی انجام بدهم. ابتدا به حالت چهار دست و پا روی زمین قرار می گ

 همین طور که نفس را به طرف داخل می کشید، اجازه دهید شکم صاف شود، به کمر قوس دهید، سر و پایین کمر را باال بیاورید. در حال بیرون

زمان را به طرف قفسه سینه و هم دادن نفس، ستون فقرات خود را به طرف باال گرد کنید، عضالت شکم را به طرف ستون فقرات بکشید، چانه

 دنبالچه را به طرف پایین بکشید. به مدت یک دقیقه به همین حالت نفس بکشید و اجازه دهید در دو حالت کمرکشیده شود. 
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پا  انگشت بزرگیک کشش دیگر هم هست که می توانید انجام دهید. در حالی که زانوها را به عرض ران ها باز کرده اید روی زمین زانو بزنید، 

درست پشت بدن قرار بگیرد. یک نفس عمیق را به داخل بکشید و در حالی که بیرونش می دهید، میان تنه را پایین و روی ران ها ببرید. با 

دهید، کف  تکشیدن قفسه سینه دور از دنبالچه، و سر دور از شانه ها، سعی کنید گردن و ستون فقرات را بکشید. دستها را در کنار پاها استراح

ین ا دستها نیز رو به باال باشد و یا می توانید دست ها را به طرف جلو بکشید وروی زمین قرار دهید. به مدت پنج بار نفس کشیدن یا بیشتر در

 حالت باقی بمانید، وقتی خواستید بلند شوید برای باال آوردن میان تنه نفس خود را به طرف داخل بکشید.

 

 ه به اندام ) دکتر کرمانی ( کاری از گروه ترجم
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 خوراک سبزیجات تند

 

ن ادستور پختی که امروز آموزش آن را برایتان می گذاریم فوق العاده کم کالری و البته سرشار از مواد مغذی است. میتوانید به انتخاب خودت

 سبزیجات را کم یا زیاد و حتی تغییر دهید. همچنین بنا به سلیقه خودتان می توانید انواع لوبیا را نیز به کار ببرید. 

 مواد الزم:

 هویج بزرگ، قطعه قطعه شده ) یک فنجان ( دو عدد

 دو ساقه کرفس، قطعه قطعه شده ) یک دوم فنجان (

 یک عدد پیاز متوسط، که به صورت مکعبی برش خورده باشد

 اسپری پخت یا کمی روغن گیاهی

 گرم قارچ قطعه قطعه شده تازه 226

 دو عدد کدو سبز بزرگ، خرد شده ) دو و یک دوم فنجان (

 ا خوری پودر فلفلیک قاشق غذ

 یک قاشق چای خوری ریحان خشک شده

 یک قاشق چای خوری فلفل سیاه
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 گرم سس گوجه 226

 فنجان آب گوجه 3

 گرم گوجه فرنگی، مکعبی برش خورده باشد 305

 گرم لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، و هر لوبیایی که دوست دارید، شسته شده و خشک شده 425

 یک فنجان ذرت

 

 روش پخت:

سه مورد اول در لیست مواد الزم را در یک ماهی تابه نچسب بزرگ که با روغن گیاهی چرب شده است روی حرارت متوسط رو به باال به مدت 

دقیقه دیگر سرخ کنید. پودر فلفل، ریحان خشک و فلفل سیاه را اضافه کنید، و پنج دقیقه  3دقیقه سرخ کنید، قرچ و کدوها را اضافه کنید،  12

 بپزید. دیگر 

ا، هسس گوجه و آب گوجه فرنگی را با هم در زودپز ترکیب کنید و خوب بهم بزنید. گوجه فرنگی هایی که مکعبی برش داده اید را به همراه لوبیا

 ساعت روی حرارت پایین بپزیدش. 4ذرت و میکس هویج ) که ابتدا درست کردید ( به زودپز اضافه کنید. درپوش را بگذارید و به مدت 

 ماه آن را استفاده کنید. 2کته: اگر این غذا را خوب بسته بندی کنید و در فریزر ذخیره نمایید می توانید تا بیش از ن

 اطالعات تغذیه ای:

 وعده ارائه شده، هر وعده شامل یک و یک دوم فنجان می باشد. 15مواد گفته شده در این دستور پخت برای 

 به یک وعده از این غذا است.اطالعاتی که در ادامه می آید مربوط 

 124کالری: 

 درصد 2.2کلسترول از چربی در یک وعده: 

 گرم 2.4چربی در یک وعده: 

 گرم 2.1چربی اشباع در یک وعده: 

 گرم 2.1چربی غیر اشباع در یک وعده: 

 گرم 2.2چربی دارای حلقه های غیر اشباع در یک وعده: 
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 گرم 7.4پروتئین در یک وعده: 

 گرم 24.5در یک وعده: کربوهیدرات 

 گرم 7فیبر در یک وعده: 

 گرم 2.2کلسترول در یک وعده: 

 میلی گرم 2آهن در یک وعده: 

 میلی گرم 566سدیم در یک وعده: 

 میلی گرم 63کلیسم در یک وعده: 

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kermany.com


 
 

 دلیل مهم برای خوردن گیالس 6

 

ط هر لیوانش فق –خوردن گیالس های شیرین و ترش یکی از بهترین قسمت های ماه های گرم سال است. می دانید که گیالس سالم است 

اما شاید ندانید که گیالس سرشار از مواد مغذی است و حتی می تواند بیماری ها را از بین ببرد. به این دالیل توصیه می شود  –کالری  77

 گیالس را در طول این فصل کنار برنامه غذایی خود نگه دارید:

ند نشانه های مربوط به بیماری های در یک تحقیق محققان به این نتیجه رسیدند که مصرف گیالس می تواالتهاب را کاهش می دهند: 

 مزمن التهابی را کاهش دهد. به خصوص، آب گیالس می تواند درد مفاصل را در افراد مبتال به آرتروز کم کند.

 گرم فیبر است.  2و بیش از  Cدرصد از نیاز روزانه بدن به ویتامین  25یک فنجان گیالس حاوی و فیبر هستند:  Cسرشار از ویتامین 
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اگر استفاده از گیالس به عنوان میان وعده را تبدیل به یک عادت کنید، می توانید به مرور انند عملکرد مغز را بهبود ببخشند: می تو

را  گتونهانتینزمان عملکرد مغزتان را بهبود ببخشید. تحقیقات همچنین نشان داده که خوردن گیالس می تواند نشانه های آلزایمر و بیماری 

 کاهش دهد.

گیالس می تواند درد عضالنی را پس از یک ورزش سخت کاهش دهد، و همچنین در طول آسیب عضالنی پیش گیری می کنند: از 

زمان از آسیب های بزرگتر عضالنی جلوگیری می کند. با اینکه درد عضالنی یکی از نشانه های ورزش خوب است، اما شاید تحملش تا روز بعد 

مال از آنتوسیانین هستند، آنتی اکسیدانی بسیار قوی که حاوی خواص ضد التهابی و التیام دهنده درد عضالنی ماالکمی دشوار باشد. گیالس ها 

 است.

آنتوسیانین های قوی، که گیالس رنگ یاقوتی خود را از آنها دارد، می توانند روی سالمت با بیماری های قلبی عروقی مبارزه می کنند: 

 د. تحقیقات نشان داده گیالس می تواند شاخص های مربوط به بیماری های قلبی و دیابت را تغییر دهد.قلب نیز تاثیری مثبت داشته باشن

گیالس ها منبع طبیعی مالتونین هستند، هورمونی که به کنترل خواب کمک می کند. با توجه به تاثیر به بهتر خوابیدن کمک می کنند: 

ی تان نیز تاثیر دارد ( اضافه کردن آب گیالس به برنامه غذایی ارزشش را دارد، مهم خواب درست روی سالمت ) حتی روی برنامه غذای

 مخصوصا اگر شب ها با خوابیدن مشکل دارید. تحقیقات نشان داده آب گیالس می تواند تاثیری مثبت روی افراد بالغی که از بی خوابی رنج می

 برند داشته باشد.

 کرمانی (کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر 
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 کم یا زیاد؟ قند در میوه های محبوبتان

 

خوردن میوه تازه سالم ترین راه برای رضایت پیدا کردن از خوردن چیزی شیرین است. اگر فعال و سالم باشید، مصرف باالی فروکتوز ) قند 

خطر دیابت قرار دارید و یا در تالشید مصرف قندتان را کاهش موجود در میوه ( مسلما نمی تواند موجب نگرانی تان شود. با این حال، اگر در 

 دهید، این جدول می تواند به خوبی کمکتان کند.

 مجموع کالری مقدار کلی قند ) گرم ( گرم ( 55میوه ) 

 44 3.7 تمشک

 27 4.1 توت فرنگی

 37 4.2 تمشک سیاه

 25 5.3 هندوانه

 36 5.0 گریپ فروت

 20 6.7 طالبی

 37 6.7 شلیل

 33 7.1 هلو

 42 4 پرتقال
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 42 7.4 زرد آلو

 30 4.4 آلو

 40 4.4 گالبی

 42 4.4 آناناس

 40 4.4 بلوبری

 44 4.4 سیب

 45 0 نارنگی

 56 0.2 کیوی

 76 12.4 موز

 54 12.0 گیالس

 72 11.6 انار

 62 12.7 انبه

 57 13.4 انگور

 62 13.4 انجیر
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 کردن بدن قبل از هر ورزشیحرکت برای گرم  6

 همه ما این کار را می کنیم، بدون هیچ مقدمه ای ورزش را شروع می کنیم، روی تردمیل می رویم و شروع به دویدن می کنیم، وارد باشگاه می

 شویم و بالفاصله تمرینات قدرتی! پس گرم کردن چه؟ کی وقت گرم کردن داره؟

 .گرم کردن قبل از ورزش باعث بروز آسیب دیدگی های شدید عضالنی می شودلطفا توجه داشته باشید، نادیده گرفتن 

گرم کردن بسیار مهم است چون معموال پس از مدتی بی تحرکی و یا بالفاصله پس از بیدار شدنمان از خواب ورزش می کنیم. گرم کردن مانند 

 .یک نفس عمیق برای تمام بدن است

نیست، بلکه با گرم کردن ضربان قلب باال می رود و انعطاف بیشتری در مفاصل به وجود می آید. به گرم کردن فقط برای آماده سازی عضالت 

 .همین دلیل است که گرم کردن بدن با حرکات پویا و شناور که شامل کشش هم شود توصیه می شود

 .رین طیف حرکتی شان به کار بگیریمدقیقه مفاصل بدن را تا آخ 4تا  5برای آماده کردن بدن، هوشمندانه ترین کار این است که 

حرکت فوق العاده موثر را که هر جایی می توانید انجام دهید به شما معرفی کنیم، تا با استفاده از آنها بدن را قبل از  6به همین دلیل می خواهیم 

 .خواهد شد شروع ورزش گرم و آماده کنید. بابت انجام این تمرینات قبل از شروع ورزش بدنتان از شما متشکر

ثانیه انجام دهید، بدون اینکه بین حرکات متوقف شوید. کل این گرم  6تمام حرکاتی که در ادامه می آید را به مدت  :چگونه انجامش دهیم

 .دقیقه از وقتتان را می گیرد 6کردن تنها 

Up Variation-The World’s Greatist Warm-1 
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کند. ران ها، فلکسور های ران، همسترینگ، و عضالت مچ پا همگی به خوبی کشیده می شوند، بعالوه مزایا: این حرکت کل بدنتان را بیدار می 

 .انعطاف مچ پا، ثبات شانه، و چرخش ستون فقرات نیز شامل حال بدنتان می شود

 ین خم شوید و با دست ها به طرفبایستید و پاها را به عرض ران ها باز کنید، دست ها نیز باال باشد. در حالی که کمر صاف است به طرف پای

ه بجلو بروید تا به حالت شنای سوئدی در بیایید. پای چپ را با یک گام به طرف بیرون دست چپ ببرید. دست چپ را بلند کنید و قفسه سینه را 

ی اورید و با آوردن پای چپ روطرف باال بچرخانید. دستی که باال می رود را با چشم دنبال کنید تا سرتان نیز بچرخد. دست چپ را پایین بی

پاشنه آن را صاف کنید، وقتی پای چپ را می کشید کمر را صاف نگه دارید تا بدن به خوبی کشیده شود. دوباره پای چپ را خم کنید، پای چپ 

ببرید. همین  د و دستها را باالرا دوباره یک گام به عقب بیاورید و به حالت شنای سوئدی برگردید. با دستها این بار به طرف عقب بروید، بایستی

 .حرکت را با پای دیگر تکرار کنید
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Prone Chest Opener -2 

 

 .مزایا: قفسه سینه را می کشد و ستون فقرات را فعال می کند

ا هسته بدن ر رو به شکم دراز بکشید، و دست ها را دو رو سمت بدن بکشید. ) دست ها و شانه ها در یک خط یا کمی پایین تر نگه دارید (

که  یدرگیر کنید. وزن را به سمت راست منتقل کنید، و پای چپ را بلند کنید، از روی پای راست ردش کنید تا با زمین تماس برقرار کند. در حال

دت ت را به مدست چپ را باال می برید اجازه دهید ران سمت چپ باال بیاید، با چشم ها به دست چپ خیره شوید تا سرتان نیز بچرخد. هر حرک

 .ثانیه نگه دارید. روی جهت دیگر تکرار کنید 4

  

 

 

 

http://www.kermany.com


 
 

Supine Knee Cross -3 

 

 .مزایا: بهبود انعطاف پایین تنه

تمرکز کنید تا شانه ها را صاف روی زمین نگه دارید همچنین  .رو به پشت دراز بکشید و دست ها را نیز به طرف خارج دو سمت بدن باز کنید

هم پایین نگه دارید تا بتوانید به راحتی پایین تنه را حرکت دهید. زانوی پای راست را خم کنید، پای راست را در سراسر بدن انگشتان دست را 

 .حرکت دهید و اجازه دهید زانوی راست زمین را لمس کند. همین حرکت را با پای دیگر تکرار کنید
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Reverse Lunge Hip Tuck -4 

 

 .ماهیچه ایلیوپسواس و فعال کردن عضالت باسنمزایا: کشش ماهیچه 

ه الی کپاها را به عرض ران ها باز کنید و دو دست را روی آنها قرار دهید. با پای چپ یک گام به عقب بردارید و با پای راست زانو بزنید. در ح

کردن پای چپ به حالت اول بازگردید. با پای دیگر زانو زده اید، ران ها را به طرف هم منقبض کنید ) این حرکت خیلی کوچکی است (. با بلند 

 .تکرار کنید
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5- Alternating Knee Hug and Ankle Grab 

 

 .مزایا: کشش فلکسور های ران و عضالت چهار سر، و شل کردن عضالت باسن

ای در آغوش بگیرید، دو ثانیه نگه دارید، سپس بربایستید و پاها را به عرض ران ها باز کنید، با دو دست زانوی پای چپ را به طرف قفسه سینه 

سمت دیگر تکرار کنید. مچ پای چپ را برای کشش عضله چهار سر نگه دارید. برای حفظ تعادل دست راست را باال ببرید. زانوی پای چپ باید 

 .دیگر تکرار کنیددقیقا رو به پایین باشد. طوری که ران و باسن در یک خطر مستقیم باشند. همین کار را روی سمت 
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Alternating Hamstring Sweep -6 

 

 .مزایا: باز کردن قفسه سینه، بهبود انعطاف شانه ها، و کشش همسترینگ

 بایستید و پاها را به عرض ران ها باز کنید، دست ها را هم در دو سمت بدن نگه دارید. پای چپ را یک گام کوچک جلو بیاورید و روی پاشنه

 ددهید. ران ها را به عقب بفرستید، کمر را صاف نگه دارید، به حالت جارو زدن دست ها را پایین به سمت زمین ببرید، تا جایی که می توانیقرار 

دست را بکشید. سپس دست را به حالت کشیدن یک دایره بزرگ باال بیاورید. در همین حال پای چپ را سر جای خود برگردانید. همین حرکت 

 .مت دیگر تکرار کنید. خیلی آهسته و شناوررا روی س
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 نشانه مصرف بیش از حد قند 6

درصد از کالری مصرفی در  5سازمان بهداشت جهانی اخیرا توصیه کرده که مردم مقدار قند مصرفی شان را کاهش دهند. به صورت ایده آل تنها 

 6درصد است. ترجمه این توصیه می شود روزانه  12طول روز باید از قندهای اضافه شده باشد، سازمان بهداشت جهانی توصیه اش کمتر از 

وری قند اضافه شده، متاسفانه امروز بیشتر مردم چهار برابر مقداری که سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده قند مصرف می کنند، قاشق چای خ

درصد از کالری مصرفی در طول روز. عالمت هایی وجود دارد که  نشان می دهد بیش از حد قند مصرف می کنید و در  22یعنی چیزی حدود 

ها آشنا می کنیم، همچنین با خواندن این مقاله خواهید آموخت که چگونه مصرف قند خود را کاهش دهید. قند ها همیشه این مقاله شما را با آن

 مانند شکر یا قندی که با چای می خورید واضح دیده نمی شوند، حتی در سالم ترین غذاها هم می توان قند پیدا کرد. همیشه برچسب غذاها را

 اهای فرآوری شده و بسته بندی شده خریداری نکنید. بخوانید و تا جای ممکن غذ

 بیش از هر زمان دیگر جوش می زنید

 

مصرف بیش از حد قند ممکن است نتایجش را روی پوستتان آشکار کند. تحقیقات متخصصان تغذیه و رژیم های غذایی نشان داده بین برنامه 

افرادی که به شدت درگیر جوش و آکنه بودند نسبت به کسانی که پوستشان کمترین  غذایی سرشار از قند و شدت گرفتن آکنه ارتباط وجود دارد.

 آکنه را داشت بیشتر قند مصرف می کردند. 

 به شدت احساس خستگی می کنید
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کن است باشد، مماگر صبحانه یا ناهاری سرشار از قندهای پنهان بخورید، و آن وعده کمترین مقدار فیبر، پروتئین یا چربی های سالم را داشته 

 .پس از مدتی احساس بی انرژی بودن داشته باشید. در چنین شرایطی یا سرتان درد می گیرد و یا آرزو می کنید که ای کاش االن در تختم بودم

. قندها خیلی زود ایداگر برنامه غذایی متعادلی داشته باشید اجازه نمی دهد قند خونتان به صورت ناگهانی باال برود و خیلی زود به شدت پایین بی

 وارد جریان خون می شوند و خیلی زود هم اثرشان را از دست می دهند.

 دندان پزشک خبرهایی بدی برایتان دارد
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 حفره های دندان یکی از نشانه های نه چندان آشکار اعتیاد به شیرینی است. وقتی باکتری های دهان کربوهیدرات ها را هضم می کنند، اسیدی

کنند که با بزاق دهان ترکیب می شود تا ایجاد پالک کند. این پالک ها اگر از روی دندان پاک نشوند روی آن تجمع کرده و شروع به تولید می 

این شروع ایجاد یک حفره است. برای پیشگیری از ایجاد حفره و از بین رفتن مینای دندان پس از هر وعده  –ساییدن مینای دندان می کنند 

 سواک بزنید.دندان ها را م

 دچار فشار خون باال می شوید

 

یا پایین تر باشد طبیعی به حساب می آید. برامه غذایی سرشار از قند می تواند فشار خون را باال ببرد.  122/42فشار خون در صورتی که روی 

توز به دن فشار خون موثر است. فروکحتی برخی متخصصان بر این عقیده هستند که کاهش قند دریافتی بیشتر از کاهش سدیم در پایین آور

 صورت خاص با تحریک اختالل در سوخت و ساز بدن می تواند خطر بیماری های قلبی و عروقی را افزایش دهد.

 کلسترول خونتان افزایش پیدا می کند
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 خونتان جریان دارند. مقدار زیاد قند دریکی دیگر از نشانه های مخفی مقدار زیاد قند در برنامه غذایی: افزایش سطح چربی های مختلفی که در 

( افزایش. با این حال مکانیزم اینکه  LDL( را کاهش دهد و کلسترول بد )  HDLغذاهایی که می خوریم می تواند سطح کلسترول خوب  ) 

ابراز  سطح کلسترول خونتان کدام نوع قند می تواند روی سطح کلسترول و چربی خون تاثیر بگذارد هنوز کامال درک نشده. اگر پزشک درباره

نگرانی کرد، بهتر است به دنبال بهترین تغییرات در برنامه غذایی خود جهت کاهش آن باشید. کاهش مقدار قند مصرفی می تواند شروع خوبی 

 باشد.

 بعد از ورزش ناتوان می شوید
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کردن برایتان مشکل شده، برنامه غذایی سرشار از قند سوخت رسانی مناسب به بدن برای داشتن ورزشی خوب بسیار ضروری است. اگر ورزش 

 را می توانید مقصر اصلی بدانید. اگرقبل از شروع یک ورزش شدید سطح قند خون خود را با غذاهای قندی باال ببرید، ممکن است پس از تمرین

م به دنبال دارد که باعث می شود در میانه به شدت احساس خستگی و ناتوانی کنید. باال بردن قند خون با قندهای ساده یک افت شدید ه

 تمرین کم بیاورید.

 شلوار جینتان کمی تنگ شده

 

اگر استرس کاری خود را با غذاها و نوشیدنی های قندی دفع می کنید، ممکن است ترازو دیگر عدد مورد عالقه تان را نمایش ندهد. تحقیقات 

ی در افزایش وزن دارند. به لطف ترکیب کشنده ای از قندها، ناتوانی در سیر کردن و جبران نشان داده نوشیدنی های قندی به ویژه تاثیر باالی

 ینکردن انرژی مورد نیاز ) نوشیدنی نمی تواند مانند غذا سیرتان کند و فقط به جمع کالری هایی که مصرف می کنید می افزاید ( نوشیدنی ها

وزن. سعی کنید مصرف اینگونه نوشیدنی ها را قطع کنید و به جایش نوشیدنی هایی نظیر  قندی تبدیل شده اند به یکی از عوامل اصلی افزایش

 آب، شیر، قهوه و چای بنوشید. 

 احساس ناراحتی می کنید
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اسر رتحقیقات متعددی تا به حال رابطه بین مقدار قند مصرفی و خطر افسردگی را نشان داده اند. برنامه غذایی سرشار از قند سطح التهاب در س

 ابدن را افزایش می دهد، که شامل باال رفتن سطح افسردگی نیز می شود. برنامه غذایی سرشار از قندهای ساده حاصل از کربوهیدرات ها نیز ب

افسردگی در ارتباط است. بر اساس تحقیقات مشخص شده مقدار قند خون خانم ها از غذاهای قندی هرچه باالتر برود میزان خطر ابتال به 

ردگی نیز باال می رود. برعکس این ماجرا هم وجود دارد: برنامه غذایی سرشار از غذاهای کامل باعث کاهش خطر ابتال به افسردگی می افس

 شود.

 هرگز احساس سیری نمی کنید
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دیگر مواد  ئین، فیبر وفکر می کنید چرا رفتن به سراغ یک تکه دیگر از کیک اینقدر آسان است؟ غذاهایی که سرشار از قند هستند، اما پروت

مغذی را کم دارند، باعث سیری تان نمی شوند. قندها در بدن به صورتی عمل نمی کنند که احساس کنید غذا سیرتان کرده. پروتئین، فیبر و 

 چربی های ساده دیر هضم می شوند به همین دلیل با خوردنشان احساس رضایت می کنید.

 کرمانی ( کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر
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 دلیل برای خوردن توت فرنگی 5

خر اجدای بلندتر شدن روز ها و باال رفتن دمای هوا، توت فرنگی یکی از اولین نشانه های فصل بهار است. توت فرنگی تازه را می توانید تا او

 بهار پیدا کنید. این میوه شیرین و دلچسب یک سوپر غذا هم به حساب می آید.

 

 گرم فیبر است. 3.3کالری و  53یک فنجان توت فرنگی تنها حاوی  -1

درصد از نیاز روزانه بدن به  13موجود در یک وعده توت فرنگی بیشتر از پرتقال است. یک فنجان توت فرنگی حاوی  Cمقدار ویتامین  -2

 است. Cویتامین 

اند بدون اینکه روی سطح قند خون تاثیر منفی بگذارد هوسمان به است، این یعنی توت فرنگی می تو 41شاخص گلیسمی توت فرنگی  -3

 غذاهای شیرین را کنترل کند.

گرم قند وجود دارد. تنها میوه ای که قندش  4.1گرم آن تنها  45در  –این میوه قرمز رنگ به عنوان میوه ای با قند پایین شناخته می شود  -4

 از آن کمتر است تمشک می باشد.

آنتی اکسیدان است، مانند پلیفنول ها، توت فرنگی برای پوست عالی است و به ترمیم سلول های آسیب دیده از نور خورشید کمک سرشار از  -5

 می کند.

 اگر توت فرنگی دوست دارید لبخند بزنید! این میوه حاوی اسید مالیک است، که به براق و سفید کردن مینای دندان ها کمک می کند.  -6
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لبی شکل برای سیستم قلبی عروقی نیز مفید است، و سه مرتبه خوردن آن در هفته می تواند به کاهش خطر حمالت قلبی در این میوه ق -7

 خانم ها کمک کند.

وقتی می خواهید توت فرنگی بخرید، به دنبال ارگانیک آن باشید. در صورتی که متوجه شدید هنگام رشد میوه از آفت کش ها استفاده شده  -4

 ت خریداری نکنید.بهتر اس

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 کاری که باید پس از هر ورزش انجام دهید 9

 

ز اچه تازه ورزش را شروع کرده باشید، یا در آن حرفه ای شده باشید، بسیار مهم است که بعد از هر تمرین از بدن خود مراقبت کنید. مراقبت 

کاهش آسیب دیدگی، درد و ناراحتی کمک می کند. مواردی را که در ادامه توضیح داده می شوند پس از ورزش انجام دهید تا بدن بتواند بدن به 

 بهترین عملکرد را از خود نشان دهد.

ی بدن بسیار مهم است این واژه ای است که از زبان هر مربی ورزشی می شنوید. هرگز سرد کردن را نادیده نگیرید چون براسرد کردن:  -1

 که به مرحله استراحت برود، کورتیزول و اسید الکتیک اضافی را بشکند، و از نظر فیزیکی و ذهنی حسی خوب پیدا کند.

بالفاصله پس از ورزشتان و وقتی خانه هستید و احساس درد می کنید، حتما از یک رول فومی، توپ تنیس، و هر وسیله ای رول فومی:  -2

 ساژ به کار بود استفاده کنید. می توانید از یک رول فومی تو خالی استفاده کنید. که برای ما

 این مورد شاید واضح باشد، اما کشش در بین تمرینات نیز مهم است، مخصوصا زمانی که در روز های استراحت به سر می برید. کشش:  -3

دقیقه روی آن منطقه یخ بگذارید. اگر یک دوره  22درد می کند، بهتر است اگر آسیب دیدگی دارید، و یا قسمتی از بدنتان یخ بگذارید:  -4

ار تاثیر گذار یتمرین شدید را به پایان رسانده اید، شاید بهتر باشد برخی تمرینات را در روز های آینده تغییر دهید، و یا فقط بدوید. حمام یخ نیز بس

 است.

اسید الکتیک، برخی متخصصان توصیه می کنند از سونا یا اتاق بخار استفده کنید. برای خالص شدن از سموم و ساخت عرق بریزید:  -5

 اگر هم دسترسی نداشتید بهترین کار یک دوش آب گرم است.
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برای بازگرداندن عضالت بدن به حالت عادی باید مقدار بسیار بسیار زیادی آب بنوشید. تامین آب بدن کلید کار است! پس با آب بنوشید:  -6

 یعات مناسب به بدن خود کمک کنید تا برای تمرین بعدی آماده شود.و ما

 می توانید برای کاهش درد و التهاب از ایبوپروفن استفاده کنید.التهاب را کاهش دهید:  -7

ئینی برای بعد روتبعد از ورزش بدن به زنجیره ای از آمینو اسید ها نیاز پیدا می کند. می توانید یک میان وعده پپروتئین مصرف کنید:   -5

 از ورزش در نظر بگیرید. شیر، گوشت مرغ، استیک، تن ماهی یا سالمون نمونه هایی از غذاهای سرشار از پروتئین هستند. 

منیزیم برای جلوگیری از گرفتگی عضالت کمکتان می کند، همچنین موجب کاهش استرس هم می شود ) وقتی منیزیم دریافت کنید:  -9

 ار استرس می شوید ( می توانید یک موز، اسفاج، پوست سیب زمینی، دانه های سویا، یا یک قطعه ماهی میل کنید.درد دارید کمی دچ

بی واگر درد و خستگی تان زیاد است، به خاطر داشته باشید باید زمان بگذارید تا بین ورزش ها استراحت کنید. باید به بدن فرصت داد تا به خ

 ریکاوری کند.

 ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (کاری از گروه 
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 چیزی که سرعت سوخت و ساز بدنمان را پایین می آورد 12

هیچ کسی دوست ندارد در مسیر کالری سوزی بدنش قرار بگیرد. پس باید مواظب باشید کاری نکنید سرعت سوخت و ساز بدنتان پایین بیاید، در 

 روی سوخت و ساز دارند را توضیح خواهیم داد: ادامه لیستی از کارهایی که تاثیر منفی

 صبحانه را نزدیک به وعده های دیگر میل می کنید

 

بیشتر ما وقتی صبح از خواب بیدار می شویم هم باید بچه ها را سر وقت به مدرسه برسانیم هم خودمان به موقع سرکار حاضر شویم، خوردن 

صبحانه در این بین ممکن است خیلی دشوار شود، و فقط به یک چای بسنده می کنیم. چنین شروعی باعث می شود بدن تا چند ساعت پس از 

ذا بماند، بنابراین به سوخت و ساز ضربه وارد می شود. صبحانه ای که بعدا می خوریم هم متاسفانه زمانش با وعده های دیگر بیدار شدن بی غ

 همخصوصا ناهار فاصله چندانی ندارد. برای اینکه موتور کالری سوزی خود را روشن نگه دارید، در کمتر از یک ساعت بعد از بیدار شدن صبحان

 دقیقه بعد از بیدار شدن باشد که دیگر چه بهتر.  15میل کنید، اگر 

 صبحانه به جای املت غالت صبحانه می خورید
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بدن برای هضم پروتئین زمان بیشتری باید بگذارد، بنابراین خوردن تخم مرغ نسبت به خوردن یک کاسه کربوهیدرات خیلی بهتر است. خوردن 

یز بشود. برای هضم، جذب، انتقال، و ذخیره غذایی که خوردید، بدن از کالری استفاده می املت می تواند باعث تقویت سوخت و ساز بدنتان ن

ایی ذکند، و پروتئین برای گذراندن این پروسه از چربی و کربوهیدرات به انرژی بیشتری نیاز دارد. بعالوه دانشمندان متوجه شدند که برنامه غ

بدن کمک کند، بافت عضالنی با سرعت سوخت و ساز بدن رابطه ای مستقیم دارد. بهترین سرشار از پروتئین می تواند به حفظ بافت عضالنی 

 کاری که می توانید انجام دهید: با هر وعده غذایی مقداری پروتئین مصرف کنید. 

 دیگر قهوه / چای نمی نوشید
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اما تحقیقات نشان داده مصرف متعادل این نوشیدنی ها شاید چیزهایی بدی که درباره قهوه و چای گفته می شود بیشتر از خوبی هایشان باشد، 

می تواند نتایج خوبی داشته باشد. نوشیدن قهوه / چای می تواند به کاهش خطر بیماری های قلبی و عروقی ، برخی انواع خاص اختالالت 

 ساز را نیز افزایش دهند. کافئین خیلیکمک کند. حتی این نوشیدنی ها می توانند به صورت موقت سرعت سوخت و  2عصبی و حتی دیابت نوع 

سریع توسط جریان خون جذب می شود، ضربان خون را باال می برد و درنتیجه سرعت سوخت و ساز بدن هم باال می رود. پس اگر صبح یا بعد 

به حساب می آید. چای و قهوه از ظهر هوس یک لیوان قهوه یا چای کردید از آن لذت ببرید! سه تا پنج فنجان چای یا قهوه در طول روز سالم 

 را تا جای ممکن ساده نگه دارید، چون همین نوشیدنی ها می توانند با اضافه شدن قند و خامه تبدیل به هیوالهای کالری شوند. 

 به اندازه کافی آب نمی نوشید

 

دن و ساز کاهش پیدا می کند. وقتی بتک تک سلول های بدنتان بر آب متکی هستند، پس اگر به بدن درست آب رسانی نشود سرعت سوخت 

 کم آب است برای راه رفتن، دوچرخه سواری، و انجام هر کار دیگری که کالری سوزی می کند انرژی کافی ندارید. 

 از دمبل استفاده نمی کنید
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ی قدرتی که با باند کشی انجام می شود به لیفت کردن، پرس، و استفاده از دیگر وزنه ها هیچ عالقه ای ندارید؟ اشکالی ندارد، اما اگر ورزش ها

و یا دراز نشست، شنا، و اسکات را هم انجام نمی دهید باید بگویم که ترمز سوخت و ساز بدنتان را می کشید. دلیلش چیست؟ بافت عضالنی 

ای اژ ریه ها، و دیگر فعالیت همنبع سوخت و ساز بدن در حالت استراحت است، این مقدار کالری مورد استفاده بدن برای حفظ ضربان قلب، پمپ

ضروری که بدن را سالم نگه می دارد است. پس هرچه عضالتمان بیشتر باشد نرخ سوخت و سازمان هم باال تر است و کالری بیشتری می 

ننده اما یر ناراحت کسوزانیم. همینطور که سنمان باال می رود عضالتمان را از دست می دهیم و چربی اضافه می کنیم. برای جلوگیری از این تاث

 واقعی، باید به روتین ورزشی خود تمرینات قدرتی اضافه کنید.  

 خیلی سریع دمبل می زنید
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ن باعث دبرای اینکه حداکثر نتیجه را در افزایش سرعت سوخت و ساز ببینید وزنه را آرام پایین بیاورید. پایین آوردن وزنه بیشتر از عمل لیفت کر

ی شود و این خوب است چون بدن برای ترمیم این آسیب باید کالری مصرف کند. محققان متوجه شدند آرام پایین شکستن بافت عضالنی م

 ساعت پس از تمرین سوخت و ساز را باال نگه دارد. 72آوردن وزنه می تواند تا 

 رژیمتان را می شکنید

 

وس برایتان در پی خواهد داشت. بدن این کار را از روی دشمنی نمی کم کردن دیوانه وار کالری برای سریع وزن کم کردن، فقط نتیجه ای معک

کند، بلکه فکر می کند در حال گشنگی کشیدن هستید، بنابراین با کاهش سرعت سوخت و ساز سعی در جبران کمبود انرژی می کند. بدن با 
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شود. وعده های کوچک و متعادل در طول روز میل کمترین کالری بیشترین کار را می کند، و در نتیجه مقدار کالری مصرفی اش نصف می 

 این کار هم کمک می کند کمتر کالری بسوزانید، و هم سرعت سوخت و ساز بدنتان را پایین نمی آورد.  –هر سه تا چهار ساعت  –کنید 

 خیلی می نشینید

 

لب را بخوانید: بیشتر زمان بیداری مان به نشستن می قبل از اینکه فکر کنید این مورد شامل حالتان نمی شود چون ورزش می کنید، ادامه مط

پشت میز سرکار، پشت فرمان در حال رانندگی، روی مبل در حال تماشای تلوزیون. تمام این نشستن ها به مرور خطر ابتال به دیابت،  –گذرد 

حتی اگر مرتب ورزش هم بکنید، تحقیقات نشان داده موقع نشستن  –بیماری های قلبی، و دیگر مشکالت جدی سالمتی را افزایش می دهد 

سوخت و ساز بدن به خوبی کار نمی کند. سعی کنید هر نیم ساعت یکبار از جای خود بلند شوید و قدمی بزنید. حتی ایستادن بیشتر از نشستن 

 کالری می سوزاند.

 فقط سریال های درام می بینید!
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 12و کلی غصه خوردن، زمانی را هم برای تماشای ویدئو های بامزه و خواندن جوک بگذرانید. تحقیقات نشان داده  در کنار دیدن سریال شهرزاد

 دقیقه خندیدن می تواند مقدار کالری سوزی مان را افزیش دهد.

 خیلی استرس دارید

 

 وخت و ساز بدن پایین بیاید. محققان متوجه شدنداسترس تاثیرات منفی بسیار زیادی دارد. یکی از آنها این است که باعث می شود سرعت س

کالری کمتر از آنهایی که استرس نداشته اند کمتر  124ساعت گذشته یک یا چند مورد استرس زا را گزارش داده اند  24خانم هایی که طی 
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سترس هورمون هایی که مرکز اشتها را تحریک کیلو اضافه وزن به همراه خود داشته باشد. ا 5این تقاوت می تواند ساالنه  –کالری سوزانده اند 

 می کنند افزایش می دهد، در نتیجه فرد رو به غذاهای پر کالری و پرخوری می آورد. 

 خیلی کم می خوابید

 

ز یکمبود خواب می تواند مقاومت به انسولین را افزایش دهد، در نتیجه زمانی که قند خون باال می رود، ممکن است برای سطح هورمونی ن

 ممشکل به وجود بیاید این روی سوخت و ساز نیز تاثیر دارد. سطح کورتیزول باال می رود، که با ذخیره چربی در ارتباط است، هورمون هایی ه

ساعت خواب هنگام شب  0تا  7که باعث کاهش بافت عضالنی هستند افزایش می یابند. بدن برای اینکه کارش را به خوبی انجام دهد به 

 ارد.احتیاج د

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 راهنمای استفاده از روغن های طبیعی برای مو، پوست و ناخن هایی درخشان

 

خشک شدن پوست، مو و حتی ناخن ها مشکالت فراوانی به همراه دارد. پوست کف سر دچار خارش می شود و یا پوست پوست می شود و ناخن 

ضعیف می شوند. روغن های طبیعی راه حلی عالی و بی ضرر هستند تا درخشش پوست، مو و ناخن ها را بازگرداند. اما بسیار مهم ها نیز نازک و 

است که از روغنی درست استفاده کنیم. در ادامه برخی از مشکالت شایع که با عوض شدن فصل اتفاق می افتند را بررسی می کنیم و برای 

 مناسب را معرفی خواهیم کرد.هرکدام روغن های طبیعی 

 آسیب دیدن موها

گاهی عوض شدن فصل نوید تغییر در دانه دانه ی تارهای مو را می دهد، تغییر در بافت مو می تواند باعث شود مو به راحتی بشکند و آُسیب 

ب دیده دمیده شود. روغن گل شمعدانی ببیند. از روغن گل شمعدانی و روغن چوب صندل روی موها استفاده کنید تا جانی تازه به موهای اسی

 حاوی آنتی اکسیدان هایی است که موها را ترمیم می کنند و روغن چوب صندل نیز تارهای مو را قوی می کند.

 خارش و پوسته پوسته شدن

شده  اسی مشکی مواجهتا به حال هنگام شانه زدن موها با تکه های خشک پوست کف سر و یا بدتر با بارش برف از سرتان هنگام پوشیدن لب

درماتیت سبورئیک شده باشید، خارش پوست کف سر آزار دهنده است اما به اندازه این مورد به ریزش مو آسیب وارد نمی اید؟ ممکن است دچار 
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ی ک مکند. روغن درخت چای، مانند یک ضد قارچ و ضد باکتری عمل می کند. این روغن به از بین رفتن آسیب موها و خارش پوست سر کم

 کند.

 رنگ پریده شدن پوست

بیشتر مواقع هوای سرد باعث رنگ پریده شدن پوست و خشکی آن می شود. چند قطره از روغن کندر و روغن چوب صندل را به کرم مرطوب 

و  رطوبتکننده یا ماسک صورت خود اضافه کنید. روغن کندر مانند یک ضد التهاب روی پوست عمل می کند، و روغن چوب صندل نیز به 

 تسکین پوست کمک می کند.

 شکننده شدن ناخن ها

خشکی پوست تنها نگرانی نیست، خشکی و نازک شدن ناخن ها هم یک مشکل بزرگ است. هر شب از روغن مُر، کندر و روغن لیمو، روی 

 می دهد و لیمو نیز ناخن ها را قوی میناخن ها استفاده کنید تا قوی شوند. مُر روغنی مرطوب کننده است در حالی که کندر التهاب را تسکین 

کند. توجه به مواد مغذی نیز بسیار مهم است، مهمترین کمبودهایی که به خشکی و نازکی ناخن ها منجر می شود مربوط به ویتامین های گروه 

B .و فقر آهن است 

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر  کرمانی ( 
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 ؟کودکمان خوب استچرا ورزش کردن برای 

 

دن رمی دانیم که ورزش برای سالمتمان مفید است. اما آیا می دانستید که این برای نوزادان نیز صدق می کند؟ تحقیقات جدید نشان داده باال ب

 فعالیت فیزیکی در کودکان باعث افزایش عملکرد شناختی شان حتی در سنین باالتر می شود.

تالش برای ایستادن تنها ورزشی است که یک کودک نیاز دارد. انتظار ندارید که کودکتان به باشگاه برود؟ وقتی این طرف و آن طرف رفتن و یا 

 فعالیت را به کودکتان بیاموزید بیشتر با محیط اطراف آشنا می شود و کم کم اعضای بدن و کارایی هر کدام را نیز می آموزد. 

داکثر فضا را برای حرکت به او بدهید، همچنین نباید او را با وسائلی مانند کالسکه  محدود کنید. همینطور که کودکتان بزرگتر می شود، باید ح

رزش و اتاقی را در اختیار او قرار دهید تا آزادانه حرکت کند، با بزرگتر شدنش محدوده بازی اش نیز باید افزایش پیدا کند. بازی کردن بهترین

 رای اینکه چرا ورزش برای کودکمان خوب است را برایتان توضیح می دهیم:دلیل ب 5برای کودکان است. در ادامه 

 پیشگیری از چاقی -1

همه ما می دانیم چگونه فعالیت بدنی کمک می کند متناسب بشویم، و چربی اضافی را می سوزاند. متخصصان می گویند فعالیت بدنی نه تنها 

 ی سنین باالتر نیز تاثیر بگذارد.در کودکی از چاقی جلوگیری می کند بلکه می تواند رو

 بهبود عملکرد شناختی -2

هر هفته تحقیقات جدیدی منتشر می شود که نشان می دهد چگونه ورزش می تواند روی عملکرد شناختی و توجه کودکان تاثیر مثبت بگذارد. 

 زندگی و آینده اش آماده می کنید. این یعنی وقتی به کودک زمان آزاد برای بازی کردن و تحرک می دهید در واقع او را برای
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 بهبود خواب و گوارش -3

این مورد کامال واضح است. اگر کودکتان یک روز را به بازی و حرکت در خانه و یا پارک بگذراند خواهید دید که هنگام شب چقدر راحت به  

خواب می رود. اما این بازی کردن فقط روی خواب تاثیر ندارد بلکه به گوارش بهتر نیز کمک می کند. این تاثیرات مثبت بعدها و زمانی که 

 زرگتر می شود همچنان ادامه خواهد داشت.کودک ب

 درک استقالل -4

د و شکودکان از تمام جنبه ها به ما وابسته هستند. با این حال، آزادانه بازی کردن تنها زمانی است که کودک می تواند حقیقتا استقالل را بچ

ثابت شده کودکانی که می توانند آزادانه فضای اطراف خود را فرصتی پیدا کند که قابلیت های خود را بدون هیچ کمکی مورد استفاده قرار دهد. 

 بکاوند، در موقعیت های واقعی زندگی عملکردشان بهتر است. شما دوست ندارید کودکتان متکی به نفس و مستقل بزرگ شود؟

 بهبود ایمنی کودک -5

یمنی کودک می تواند کمک کند؟ جواب این سوال ساده این مورد شاید از جهات مختلف عجیب به نظر بیاید. چگونه کشف فضای اطراف به ا

است. کودک با کشف اطراف محدودیت های خود را درک می کند و عضالتش می آموزند که در موقعیت های مختلف چگونه واکنش نشان 

 دهند. این کشفیات باعث می شود کودک کمتر در خطر حوادث قرار بگیرد.

 انعتان کند که بیشتر به بازی کردن و تحرک کودک توجه نشان دهید.امیدوارم این موارد توانسته باشد ق

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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