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 کندمی تهدید را شما اندام تناسب که عاملی 10

 

 

 بندیماستخون فقط نیستم، چاق من» معروف یجمله از که هستید افرادی دسته آن از اگر

 تیسالم معضالت از یکی چاقی. بخوانید را متن این حتما کنید؛می استفاده زیاد ،«درشته

: ندمان مختلفی هاییبیماری بلکه کند،نمی خراب را شما ظاهر تنها چاقی. است جهان در امروز

 یچاق عوامل شناخت با. کندمی ایجاد غیره و سکته سرطان، عروقی،قلبی مشکالت دیابت،

 پیش هم شما برای شاید. چشید را سالمتی لذت و شد وارد هااندامخوش دنیای به توانمی

. ایدشده متأسف ضعیفش یاراده برای و ایدداده تکان سر چاق، فردی دیدن با که باشد آمده

 و هزار. نیست چاقی اصلی عامل و دلیل اراده، ضعف. ایدنکرده درستی کار صورت این در

 چاق، افراد به ارادگیبی دادن نسبت با و سازد فراهم را چاقی موجبات تواندمی دلیل یک

 اگر. است غذایی غلط عادات ینتیجه چاقی. کنیممی تحقیر و ناراحت را ماناطراف هایتپلی

 ذاغ کمتر اگر مقابل در و داشت خواهید وزناضافه بخورید، غذا سوزانیدمی آنچه از بیشتر

 هب و است پیچیده بسیار هاانسان رفتار. کنیدمی پیدا وزن کاهش کنید، ورزش و بخورید

 به شدید، روروبه چاق فردی با که بعد یدفعه پس. است مرتبط بدن بیولوژیکی عوامل

 شده عنوان چاقی عوامل از نمونه 01 ادامه در. ندهید قرار قضاوت مورد را او وجههیچ

 .است

 

 ژنتیک چاقی، عوامل.1

 رین،سای به نسبت بیشتری احتمال با چاق والدین. است چاقی اصلی عوامل از یکی ژنتیک

 بیچاره هایژن گردن به را تقصیرها یهمه تواننمی البته. داشت خواهند چاق فرزندان

 هاژن بر مهمی تأثیر شود،می فرستاده هاژن سمت به که هایینشانه و هاعالمت. انداخت

 زا غربی، غذایی رژِیم از استفاده نیافته،توسعه و صنعتیغیر جوامع در مثال برای. دارند

 عوامل و محیط اما کنند،نمی تغییری هاژن مثال این در خب، بسیار. است چاقی اصلی عوامل

 . دهندمی قرار تأثیر تحت را هاژن بیرونی،
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 تدس متعددی، متغیرهای و عوامل که نکنید فراموش. است محیط تأثیر تحت ژن حقیقت در

 .گذارندمی اثر انسان نام به پیچیده موجودی بر و دهندمی هم دست در

 

 شدهفرآوری چاقی،محصوالت عوامل .2

 

 زجبه نیستند چیزی محصوالت این. هستند شدهفرآوری غذایی، محصوالت بیشتر امروز،

 شکل از نوعی به که غذایی هر. شیمیایی مواد از شماریبی درصد و غذایی یماده اندکی

 نمک، باالیی درصد معموال محصوالت این. است شدهفرآوری و مهندسی شود، خارج طبیعی

 و هامیوه. باشند داشته باالیی ماندگاری که اندشده مهندسی طوری و دارند چربی و قند

. دهستن محصوالت از دسته این جزو نیز شوندمی کاریدست آزمایشگاه، در که سبزیجاتی

 وبیخ طعم البته و است بازار در غذایی مواد این یبرنده برگ مناسب، قیمت و باال ماندگاری

 !برود یاد از مصرف عواقب شودمی باعث که

 

 

 غذا به چاقی،اعتیاد عوامل .3

 

 ظرن به عجیب کمی شاید. کنندمی وابسته خود به را شما شده،فرآوری غذاهای و فودهافست

 کنندمی عمل اعتیادآور مواد سایر و نیکوتین و الکل مانند درست غذایی، مواد این اما برسد؛

 لتبدی عادت به کمکم غذاها، این مصرف. شود وابسته آنها خوردن به بدن شوندمی باعث و

 …بخورد تانمشام به انگیزشاندل بوی است کافی و شودمی

 

 دشوار یاربس اعتیاد با مقابله. است پیچیده بسیار بدن بیولوژیک حالت و اعتیاد میان ارتباط

 پرنمک پرقند، چرب، غذایی مواد این. کندمی سلب انسان از را آزادی و انتخاب حق و است

 خوشیِ با مخدر مواد مانند درست و کنندمی چاق را شما. هستند کربوهیدرات از مملو و

 . آورندمی بار به نامطلوب عواقب دهند،می هدیه شما به که گذرایی
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 یبرنامه از را آنها تدریج به و کمکم کنید، سعی دارید، غذاهایی چنین خوردن به عادت اگر

 و خوشبو هایبدجنس این که باشید داشته یاد به همیشه و کنید بیرون خود غذایی

 .کنندمی چه شما سالمت و اندام با طعمخوش

 

 پرفریب تبلیغات چاقی، عوامل.4

 

 گیرد،ب فاصله اخالق از اگر اما. است بازاریابی دنیای در کاربردی و ضروری عناصر از تبلیغات

 هایبرنامه در بزرگ، هایشرکت از بسیاری متأسفانه. بود نخواهد دروغ و فریب جز چیزی

 روغد مشتی واقعیت، دادن نشان وارونه با آنها. کشندمی خط را اخالقیات دور شانبازاریابی

. کنیدنمی شک شانمحصوالت به هم درصد 0 حتی که شکلی به. دهندمی تحویل مخاطب به

. ریدنخو را تبلیغاتی هایبرنامه فریب هرگز. «باشد عاقل باید شنونده: »اندگفته قدیم از

 ینا گناه. گیرندمی کمک پزشکی ادعاهای انواع و هاپزشک از مشتری کردن متقاعد برای آنها

 عظمیا بخش زیرا است؛ بیشتر هم دخانیات و سیگار تولیدکنندگان از تبلیغات و هاشرکت

 و دارندن کافی صالحیت هنوز عاقالنه، گیریتصمیم برای که هستند کودکانی آنها مخاطبان از

 .دش خواهند مواجه مشکل با بزرگسالی در اشتباه، غذایی یسلیقه و ذائقه گیریشکل با

 

  انسولین چاقی، عوامل.5

 

 دنب اعمال دیگر و متابولیسم در مختلفی تأثیرات که است هاییهورمون از یکی انسولین

 خون زا قند گرفتن با هاسلول این شودمی باعث کبد هایسلول به اثر با انسولین. گذاردمی

 یهاسلول در گلیکوژن تجمع با و دهند کاهش را خون قند گلیکوژن، صورت به آن یذخیره و

 هایبافت به اثر با همچنین. دهد افزایش را انرژی سوخت، منبع یک عنوان به ایماهیچه

 ودکمب یا نبود صورت در. کندمی متوقف را سوخت منبع عنوان به چربی از استفاده چربی،

 نوانع به انسولین. کندمی استفاده سوخت منبع عنوان به چربی از بدن خون، در انسولین

 . کندمی عمل بدن متابولیسم کنترل مرکز
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 مصرف مثال برای. است مهم بسیار خون انسولین سطح داشتن نگه متعادل پس

 به منجر و شودمی خون در آن تعادل زدن برهم و انسولین افزایش موجب هاکربوهیدرات

 اهکربوهیدرات مصرف کاهش با. گرددمی بدن در موردبی وزن کاهش و کالری رفتن دست از

 را بخشیلذت زندگی سالمتی، با همراه و کرد پیدا وزن کاهش منطقی، صورت به توانمی

 .کرد تجربه

 

 دارو چاقی،مصرف عوامل .6

 درمان برای مصرفی داروهای مثال. شودمی چاقی موجب داروها از برخی مصرف اوقات گاهی

 محسوب چاقی عوامل از افسردگیضد و پریشیروان ضد داروهای دیابت، نظیر هاییبیماری

 و انتخابی شکل به و دهندمی اشتباهی آدرس مغز به داروها این خودمانی زبان به. شوندمی

 .شوندمی بدن در چربی شدن ذخیره باعث غیراصولی

 

 لپتین چاقی، عوامل .7

 

 یوسیله به هورمون این. است لپتین کند،می ایفا مهمی نقش چاقی در که دیگری هورمون

 چاق افراد. دهدمی سیری فرمان هیپوتاالموس یغده به و شودمی تولید چربی هایسلول

 کندنمی عمل درستی به آنها بدن در لپتین که اینجاست مشکل. دارند فراوانی لپتین و چربی

 داندانشمن و شودمی گفته «لپتینی مقاومت» حالت این به. است مقاوم آن به نسبت مغز و

 .دانندمی چاقی عوامل از را آن

 غذا به آسان چاقی،دسترسی عوامل .8

 مواد هایفروشگاه از انبوهی شاهد بکنید، را فکرش که جا هر و شهرها تمام در ،امروز

 مضر و خاصیتبی تنقالت و ناسالم غذایی مواد فودها،فست عموما که هستیم غذایی

 یتجذاب و است گرفته قرار تأثیر تحت دنیا کل در ایتغذیه فرهنگ متأسفانه. فروشندمی

 ار آنها از استفاده و خرید میزان آنها، به آسان دسترسی و مضر و خوشمزه غذایی مواد این

 .اندکرده احاطه را ما دسترس در و خوشمزه ارزان، هایکربوهیدرات. است برده باال شدت به



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 5 

 

 

 

 قند چاقی، عوامل.9

 

 دهش انتخاب درستی به سفید سم لقب. ماست کنونی دنیای غذایی رژیم عضو بدترین قند

 ضعیتو در تغییر باعث قند نادرست مصرف. است آن یشایسته کامال مضر سفید این و است

 انواع از فروکتوز و گلوکز. کندمی ایجاد وزن افزایش و شودمی بدن بیوشیمی و هاهورمون

 یغذای مواد سایر و هانشاسته در مثال. دارد وجود گلوکز غذایی مواد تمام در. هستند قندها

 افیاض شکر و قند یوسیله به ما بدن فروکتوز از توجهی قابل درصد اما. کنیممی مصرف که

 حسط و شودمی انسولینی مقاومت باعث فروکتوز یاندازه از بیش مصرف. آیدمی دستبه

 ار چاقی موجبات اینها همه. کندمی ایجاد لپتینی مقاومت و بردمی باال خون در را انسولین

 .کنندمی فراهم

 

 ناآگاهی چاقی، عوامل.10

 دروغین و غلط اطالعات. اندکرده احاطه را جهان بازارهای فایده،بی محصوالت و تبلیغات

 رد تغذیه آکادمی کنید، تصور. است کرده دور باارزش و مفید غذایی مواد از را ما بازاریابی،

 والکوکاک هایشرکت یوسیله به است، جهانی هایسازمان بزرگترین از یکی که سالمت رژیم

 واملع از البته و ممکن غذایی مواد مضرترین از یکی که هاییشرکت. شودمی حمایت پپسی و

 نطقیم و درست اطالعات آیا وضعیتی، چنین در کنید؟می فکر چه شما. کنندمی تولید را چاقی

 انیرساطالع اصلی منابع از یکی وقتی! خیر که البته شود؟می منتقل کنندگانمصرف به

 سازیفرهنگ انتظار تواننمی چرخد،می چنینیاین هایشرکت یپاشنه بر سالم، یتغذیه

 .داشت

 اقچ فردی با که کنید فکر. بازگردیم شد وصف متن ابتدای در که ایصحنه به بدهید اجازه

 نخورد تأسف به شروع و است ارادهبی تپل یک او کنیدمی فکر همچنان آیا اید، شده روبرو

 ایدب نیز چاق دوستان اما. باشد «نه» تانجواب مقاله، این خواندن با امیدواریم خب کنید؟می

 ستد به را خودشان زندگی کنترل کنند سعی دارند، نقش چاقی در که مختلف عوامل وجود با

 . بدهند خرج به وزن کاهش برای را شانتالش نهایت و بگیرند
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 چاقی عوامل این یهمه برابر در باید که هستید شما اصلی یگیرندهتصمیم نهایت در

 به یباز اندامی با و باشیم داشته سالم زندگی توانیممی ما یهمه که نکنید شک. بایستید

 ژ.کنیم دوباره سالمی آینه

 

 زاده کرامت آموزشی و تحقیقاتی گروه

 

 


