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درمان
بهداشت و 

در چه صورت
کبد چرب خطرناک ميشود؟

عادات اشتباه بهويژه در رژيم غذايي ميتواند باعث بروز کبد چرب و
درنهايت مرگ فرد شود.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از باش��گاه خبرن��گاران جوان ،يکي از
بيماريهاي شايعي که حدود 40درصد از مردم به آن مبتال هستند،
بيماري کبد چرب اس��ت که بر اثر س��بک زندگي ناسالم و استفاده
از غذاهاي چ��رب و مضر در فرد بروز ميکند.کبد در حالت طبيعي
ميزان معینی چربی دارد ،اما زماني که فرد به مصرف بيرويه غذاهاي
چرب ميپردازد ،س��بب تجمع انواع چربيها در داخل بدن شده و با
گذش��ت زمان عارضه کبد چرب رخ ميدهد .از ش��روع بيماري کبد
چرب تا زماني که بهطور کامل کبد از کار بيفتد و احتياج به پيوند يا
دياليز باشد ،چهار مرحله وجود دارد:
مرحله اول
در مرحله اول تجمع مقدار و ميزان مش��خصي از چربيها در بدن و
سلولهاي کبدي بيضرر است و معموالً در اين مرحله هيچ عالئمي
از بروز بيماري کبد چرب ديده نميشود؛ مگر از طريق انجام آزمايش
و س��ونوگرافيهایي ک��ه فرد انجام ميدهد.در اي��ن مرحله فرد بايد
مراقبت کند تا باعث پيش��رفت بيشتر اين بيماري نشود و تنها راه
مؤثر اين اس��ت که فرد سبک زندگي خود را تغيير داده و از مصرف
غذاهاي چرب تاحد امکان بپرهيزد.
مرحله دوم
بهدليل آنکه بسياري از افراد هنگاميکه اين بيماري در مرحله اول
اس��ت ،از آن بياطالع هس��تند و توجهي به آن ندارند ،با ادامه روند
اش��تباه خود سبب ميشوند کبدشان نسبت به مرحله قبل چربتر
ش��ود .واکنش بدن به ميزان چربي که باعث آس��يبهاي نهچندان
جدي به س��لولهاي کبدي شده ،التهاب و ورم است تا از اين طريق
بتواند به بازس��ازي و ترميم سلولهاي آس��يبديده بپردازد .در اين
مرحله کبد از طريق ايجاد درد در قس��مت باالي راس��ت شکم زنگ
خطر ابتال به کبد چرب را به صدا درميآورد.
مرحله سوم
مرحله بعد ،فيبروزي ش��دن اس��ت .بر اثر افزايش قابلتوجه چربيها و
بهدنب��ال آن بههم ريختن حالت طبيعي آنزيمهاي کبدي در بدن فرد،
بيماري کبد چرب يک مرحله پيشرفت ميکند که به آن فيبروز کبدي
ميگويند که مرحله خطرناکی براي فرد شناخته ميشود .در این مرحله
آسيبهاي نسبتاً جدی به سلولها و آنزيمهاي کبد وارد ميشود.
مرحله چهارم
آخرين مرحله از زندگي و فعاليت سالم کبد ،مرحله سيروز است که
درنهايت سبب ازکار افتادن کبد یا ابتالی فرد به سرطان کبد و انواع
بيماريهاي کبدي میش��ود ،زيرا کبد ديگر نميتواند وظايف اصلي
خود يعني پاکسازي و س��مزدايي بدن را بهخوبي انجام دهد؛ پس
کبد چرب را جدي بگيريد.

دردسرهايتشخيصعالئمباليني
کوويد 19و آنفلوآنزا در پاييز

یک فوق تخصص بيماريهاي عفوني دش��وار بودن تشخيص عالئم
باليني کرونا ،آنفلوآنزا و سرماخوردگي را مورد اشاره قرار داد و گفت:
ميزان بروز و شدت نشانهها در هر يک از اين بيماريها متفاوت است.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از مهر ،داوود پيام طبرسي ضمن ابراز
نگراني از فرارسيدن فصل گسترش ويروس آنفلوآنزا در کشور اظهار
کرد :هرس��اله با آغاز فصل پاييز ،کش��ورمان حدود چهارماه درگير
شيوع ويروس تنفسي آنفلوآنزا ميشود که ممکن است گاهي منجر
به فوت فرد شود.وي ادامه داد :از همان ابتداي همهگیری کوويد،19
دغدغه مردم و نظام س�لامت ،همزماني ش��يوع اين دو ويروس بود،
چراکه افتراق اين دو بيماري از روي عالئم باليني بسيار دشوار است.
پیام طبرس��ي با اش��اره ب��ه اينکه ويروس تنفس��ي آنفلوآن��زا يکي از
قديميترين ويروسهاي ش��ناخته شده است ،بیان کرد :روزهاي اخير
بس��يار درمورد شیوع آنفلوآنزاي اس��پانيايي در سال  1918شنيدهايم.
بعد از آنهم ويروسهاي آنفلوآنزاي مختلفي ش��ناخته ش��د و درحال
حاضر آنفلوآنزاي نوع  Aو Bدرحال چرخش است.به گفته رئيس بخش
عفوني بيمارستان مسيح دانش��وري ،آنفلوآنزای نوع  Bشدت کمتري
دارد و محدودتر است ،اما آنفلوآنزای نوع  Aممکن است باعث درگيري
ش��ديد و حتي فوت بيمار شود.پیام طبرسي درخصوص عالئم ويروس
آنفلوآنزا و کوويد 19عنوان کرد :عالئم در هر دو بيماري مشابه است ،اما
تفاوتهايي هم دارند؛ در اکثر مواقع آنفلوآنزا با عالئم تب و لرز ش��ديد
و سردرد ،بهصورت ناگهاني ظاهر ميشود .تب عالمت شاخصي در اين
بيماري اس��ت و بعد از دو يا سه روز سرفه نيز به عالئم افزوده ميشود.
وي افزود :در کرونا تب ممکن اس��ت اولين عالمت بروز بيماري نباشد
يا حتي اص ً
ال بروز نکند .همچنين دوره معمول بيماري آنفلوآنزا پنجروز
است .البته در مواردي که عارضهدار ميشود ،ممکن است دو تا سه هفته
نيز طول بکش��د ،اما دوره بيماري کوويد ،19در اکثر مواقع کمتر از دو
تا سه هفته نيست.این فوقتخصص بیماریهای عفونی سرماخوردگي
را نيز در اين فصل بس��يار شايع دانس��ت و تشخیص عالئم آن از کرونا
ويروس جديد را دش��وار اعالم کرد و گفت :در س��رماخوردگي آبريزش
بيني و عطسه ،عالئم غالب است و تب نادر بوده و درصورت بروز خفيف
اس��ت .همچنين ط��ول دوره اين بيماري بيشتر از س��ه الی چهار روز
نخواهد بود.پیام طبرسي در ادامه تصريح کرد :برخي عالئم در اين ميان
ميتواند کمککننده باشد؛ بهعنوان مثال از دست رفتن حس بويايي و
چشايي در کرونا بيشتر ديده ميشود .در چند ماه اخير اسهال نيز جزو
عالئم کرونا اعالم شده اس��ت که در بيماران مبتال به آنفلوآنزا بهندرت
بروز ميکند.وی با تأکيد بر دش��واري افتراق بين اين س��ه بيماري در
فصل س��رما از روي عالئم باليني یادآور ش��د :اگر ف��ردي با هر کدام از
اين عالئم مراجعه کند ،حتي اگر مبتال به سرماخوردگي باشد ،مجبور
هستيم هر سه بيماري را در نظر بگيريم.رئيس بخش عفوني بيمارستان
مسيح دانشوري بيان کرد :يکي از راههايي که تاحدي ميتواند از بار اين
بيماريها بکاهد ،تزريق واکسن آنفلوآنزاست .اين واکسنها اثرات نسبي
خوبي دارند و تزريق آن براي گروههاي آسيبپذير اکيدا ً توصيه ميشود.
افراد باالي 65س��ال و زير پنجس��ال ،افراد مبتال به ديابت ،فشارخون،
سرطان ،بيماري قلبي ،ريوي ،کليوي و کبدي مزمن و افراد داراي نقص
ايمني و زنان باردار در گروههاي در معرض خطر قرار دادند.وي در پايان
بر لزوم رعايت نکات بهداشتي بيش از گذشته تأکيد و اظهار کرد :در اين
ش��شماه پيشرو مردم حتماً بايد بيش از گذشته به دستورالعملهاي
محافظتي ازجمله زدن ماس��ک ،رعايت فاصلهگذاري اجتماعي و عدم
حضور در تجمعات و محيطهاي سربسته توجه کنند.
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کارون در محاصره
فاضالب 7
جهانیشدن اورامانات
در انتظار مدیریت یکپارچه

اورامانات را روس��تای
«هزار ماس��وله» ایران مینامند ،زیرا ترکیبی
چش��منواز و هماهنگ
است از همزیس��تی و همنشینی روستاها و
مناطق مس��کونی با
طبیعت کوهس��تانی .این جل��وه هماهنگ در
اورامانتخ��ت به اوج
میرس��د .اکنون نگاه امیدآفری��ن اورامانات به
صنعت گردشگري،
نویدبخش توس��عهاي پایدار براي منطقه غرب
کشور اس��ت .در ایامي
که اقتصاد کشور زیرتحریم و فشار بیگانگان
درحال پوس��ت
اندازي و مقاومت است و در ماههایي که تورم
خانوادهها را تحتفشار شدید قرار داده. ...
رئيس کميسيون کشاورزي اتاق ايران:

باالبودن هزينههای تأمين نهادهها و مديريت

قيمتهاي پايه صادراتي
محصوالت کشاورزي
تعديل شود

مرغداریها پای دالالن را به اين صنعت باز کرد

سرنوشت صنعت مرغداری در دست دالالن
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بس��یاري از صاحبنظران بر دولتي
ب��ودن اقتصاد ایران تأکی��د دارند و
معتقدند ح��دود  60ت��ا 70درصد
اقتصاد کشور وابسته به دولت است.
درحالحاض��ر بس��یاري از اراض��ي
مجتمعها و س��ایتهاي احداثي در
حاشیه و اطراف شهرها و گذرگاهها
بهنحوي متعلق به مؤسسات وابسته
به دولت یا بخش عمومي
اس��ت ،اماکني مثل ش��هرکهاي صنعتي
پادگانها ،اردوگاهها،
ایس��تگاهها ،دانشگاهها ،معادن ،سدسازيها و...
همگی از بودجههاي
عمراني مناس��بی برخوردارند؛ اما وقتي صحبت
از حف��ظ منابعطبیعي به
ویژه توس��عه درختکاري ميش��ود ،بیشتر
مس��ئولیت برعهده مردم و
تش��کلهاي مردمي قرارداده ميش��ود و
مقصر بس��یاری از تخریب
ه��ا و تعرضات م��ردم ،مالکان خصوصي و
کش��اورزان قلمداد مي
شوند .در بس��یاری از موارد از جوامع مردمي
و روس��تایي خواسته مي
شود در کاشت درخت و حفظ منابعطبیعي
همکاری کنند ،اما مگر از
امکانات محدود آنها چه کار مهمي ساخته
اس��ت .البته ایرانیان در
حفظ منابعطبیعي از دیرباز کوش��ا بودهاند و
این میراثي کهن برای مردم
این سرزمین محسوب میشود .در همین
آتشسوزيهاي اخیر در
جنگلهای کشور ،بسیاري از زنان با دستان
خالي به جنگ ش��علههاي
آتش رفتند؛ ولي همانطور که گفته ش��د
اکثر امکانات در سایتها و
مجتمعهاي دولتي متمرکز است .بسیاری
از کارخانهها حتي
براس��اس تکالیف قانوني مل��زم به درختکاري در
محوطه خود هستند.
بسیاري از سایتهاي ساختماني دولتي اطراف
ش��هرها از امکاناتي مث��ل
چاههاي متعدد مج��از و غیرمجاز ،مخازن
ذخی��ره آب ،تصفیهخان��ه
فاض��اب و حتي نی��روي کار رایگان مثل
س��ربازخانهها برخوردارند
و بودجههاي م��ازاد عمراني زیادي دارند؛
حال اگر با اتخاذ چند
تصمیم قاطع دولتي و ملي س��ایتهاي دولتي
اطراف شهرها ملزم شوند تا
در اطراف مجتمع خود زمینهایي بایر و
بامعارض را درختکاري یا
بوتهکاري کنند ،اقدام بسیار مؤثری خواهد
بود .حتي در مواردي
ام��کان خرید توافقي اراضي بیاباني اطراف هم
وج��ود دارد و بهتبع با این
پیش��نهاد قدیمي ،مانع��ي در برابر تغییر
کاربريها و
ساختوسازهاي بيرویه فراهم خواهد آمد.
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مديركل شركت كنترل كيفيت هواي تهران گفت :براساس اطالعات به دست آمده از
ايستگاههاي كنترل كيفيت هواي تهران ،شاخص ذرات معلق كمتر از  2/5ميكرون روي
ندهنده شرايط سالم است.
عدد  ppm 82قرار دار د و نشا 
وحي د حس��يني ،در گفتوگو با «سبزينه» ،با بيان اين مطلب افزود :براساس اطالعات
رسيده از ايستگاههاي سنجش آلودگي هواي شهر تهران ،غلظت تمام آالين دهها نسبت
به روزگذشته کاهش يافته است.
وی تصريح كرد :پارک قائم در منطقه 18با ايس��تادن ش��اخص ذرات معلق كمتر از 2/5
ميكرون روي ع د د  114آلو دهترين منطقه پايتخت است .ح د مجاز براي هواي سالم زماني
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است كه شاخص كيفيت هوا زير ع د د  100قرار ميگير د و زماني كه شاخص به زير ع د د
 50برسد ،هوا وار د شرايط پاك ميشود.
مديركل ش��ركت كنترل كيفيت هواي تهران عنوان کرد :آثار بهداش��تي ذرات معلق
آالينده كمتر از  2/5ميكرون در منطقه ناس��الم براي گروههاي حساس شامل افزايش
ري��وي و مرگومي��ر زودرس
احتمال عالئم تنفسي ،تشدي د بيماري قلبيـ
و اف��را د مس��ن اس��ت؛ لذا
در اف��را د مبتال به اي��ن بيماريها
ناسالم اين افرا د فعاليتهاي
توصي��ه ميش��و د در منطقه
را كاهش دهند.
طوالنيم��دت در فضاي باز

طبیعت از دریچه دوربین

كاراكال یا سیاهگوش شكارچی
ماهر و منحصر بهفردی است
كه سرعت ،هوش و استعداد
باالیی در شكار دارد .بهدلیل
موهای بلند سیاهرنگی که روی
گوشهایش وجود دارد ،به این
حیوان سیاهگوش میگویند.
كاراكال حیوانی شبگرد ،منزوی
قلمروطلب و تكرو است.
در شكاف صخرهها ،زیر بوتههای
بزرگ و حفر ه حیوانات دیگر النه
میسازد و با وجود دستوپای
بلندی كه دارد ،اما در شكار
بیشتر از تكنیك پرشهای بلند
استفاده میكند؛ او قادر است
در یك چشم بههم زدن
و با یك پرش بلند ،پرندهای را
كه درحال پرواز است ،شكار
كند .اما در شكار حیوانات
بزرگتر از خودش روش
متفاوتی دارد؛ او بعد از تعقیب
و نزدیكشدن به شکارش
با یك پرش خود را
به پشت گردنش میرساند
و گلویش را میدرد.

گیاهشناسی

ديفنباخيا،گياهفرحبخشآپارتماني

ديفن باخي��ا ازجمله گياهان فرحبخش آپارتماني
هميشه س��بز است که بهآس��اني ميتوانيد آن را
در محي��ط خانه خ��ود پ��رورش دهيد.به گزارش
«سبزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،ديفن
باخيا از گياهان هميش��ه سبزی است که بهدليل
ظاهر زيبایش ميتوانيد آن را در آپارتمان نگهداري
کني��د .برگهاي زيبا و نس��بتاً بزرگ ديفن باخيا
مستطيلشکل و س��بزرنگ بوده و داري لکههاي
سفيد و کرم است.اين گياه بومي آمريکايجنوبي و
مرکزي است که چندين نوع دارد .طول برگهاي
شکننده اين گياه ممکن است تا 47سانت نيز برسد
و پهناي برگها نيز نصف این مقدار اس��ت.جالب
است بدانيد که اين گياه داراي مادهای سمي است
که پس از آس��يبديدگي ديواره سلولي و تخريب
آن به بيرون ترشح ميشود؛ درواقع ترشح اين ماده
سمي يکي از مکانسيمهاي گياه درمقابل حيواناتي
است که براي اين گياه دشمن بهحساب ميآيند.

شیوه نگهداری از گیاه دیفن باخیا
برای نگهداری از این گیاه باید موارد زیر را مدنظر
قرار داد:
 -1خاک :مناسبترين خاک براي کاشت ديفن
باخيا خاکبرگ اس��ت .همچني��ن مخلوط يک
قسمت خاک رس ،يک قسمت کود حيواني و دو
قسمت خاکبرگ نيز مناسب است.

ایرانگـــــردی

 -2نور :گياه ديفن باخيا همانند بيشتر گياهان
آپارتماني نياز به نور غيرمستقيم داشته و در نور
مس��تقيم آس��يب ميبيند .همچنين در محيط
بدون نور ،گياه علفي و ساقههايش دراز ميشود.
توصيه ميشود گياه خود را هر چند وقت يکبار
بچرخانيد تا برگها به يک طرف منحرف نشوند.
 -3دما :بهترين درجه حرارت براي نگهداري گل
ديفن باخيا بين  13تا 18درجه سانتیگراد است.
الزم است در فصل زمستان گیاه در اتاق نگهداري
ش��ود ،ولي در بقيه فصول ميتواند دماي محيط
را تحمل کند.
 -4آبي�اري :براي آبياري ديف��ن باخيا توصيه
ميشود از آب سبک و بدون امالح استفاده شود.
ميزان آبياري مورد نياز گياه در تابستان هفتهاي
دومرتبه و در زمستان يکبار در هفته کافي است.
اين گياه نسبت به خشکي مقاومتر است تا آبياري

بيش از اندازه ،پس اجازه دهيد در فاصله بين دو
آبياري سطح خاک گلدان خشک شود.
 -5جابهجاي�ي :برگه��اي اي��ن گي��اه بعد از
آبياري ترد و ش��کننده ميشود .بنابراين اگر قصد
جابهجاي��ي گياه را داريد ،چند روزي آبياري آن را
به تأخير بیندازيد.
 -6غبارپاش�ي :ديفن باخيا رطوبت باالي هوا را
بهخصوص زماني که دماي هوا باالس��ت ،دوست
دارد .بنابراين در روزهاي گرم گياه را غبارپاش��ي
کنيد ،اما اين عمل را در زير نور آفتاب انجام ندهيد،
زيرا روي برگها لکههاي سوخته ايجاد ميشود.
طرز قلمه زدن ديفن باخيا
اولين نکت��ه ضروري براي قلم��ه زدن ديفن باخيا
توج��ه به اين نکته اس��ت که ديفن باخي��ا از گروه
گياهان س��مي اس��ت و ش��يرابه موجود در ساقه

و برگه��اي اين گياه ،بس��يار س��مي و خطرناک
اس��ت؛ بهطوريکه شيره تند برگ و ساقه اين گياه
درصورت تماس با دهان ،سبب سوزش و بيحسي
ده��ان و گلو ميش��ود .به حدي ک��ه حتي ممکن
اس��ت تارهاي صوتي فل��ج و حتي منجر به خفگي
ش��ود .بر همين اساس الزم اس��ت براي قلمه زدن
گياه حتماً از دس��تکش اس��تفاده ش��ود.قلمهها را
ميتوان از قس��مت انتهايي و همچنين طول ساقه
تهيه کرد .جالب اس��ت بداني��د که قلمههاي تهيه
ش��ده از قسمت انتهايي س��اقه زودتر از ديگر انواع
قلمه ريش��ه ميدهند.طول قلمه م��ورد نظر الزم
است حداقل هشت10-سانتيمتر باشد .همچنين
هر قلمه الزم اس��ت حداقل يک جوانه و به ش��کل
مطلوب چند جوانه داش��ته باشد .بهتر است قلمه
مورد نظر را به ش��کل اريب برش دهيد.الزم اس��ت
قبل از کاش��تن قلمهها شيره گياه خشک شود که
درحدود یک تا دو روز طول ميکشد .طي اين مدت
قلمهها را در مکاني خش��ک ،با دماي متوسط و به
دور از نور مستقيم آفتاب نگهداري کنيد.قلمه ديفن
باخيا را ميتوان هم به شکل عمودي و هم بهصورت
افقي در بستر کاشت .در کاشت عمودي حدود دو تا
سهسانتيمتر را در داخل بستر فرو ببريد .در کاشت
افقي نیز بايد نيمي از ارتفاع قلمه به پايين در بستر
کاشت قرار گيرد .همچنين ميتوان قلمههاي ديفن
باخيا را در آب نگهداري کرد تا زمانيکه ريشه دهند.

زرگر؛ روستایی اروپایی در ایران

روس��تای زرگر در 100کیلومتری غرب تهران واقع ش��ده است ،با
مردمی که عاشق ایرانند .مردم این روستا هم ایرانیاند و هم اروپایی،
هم فارسی میدانند و هم ترکی .قدشان بلند است و صورتشان هم
شبیه آریاییهاست و هم شبیه گالدیاتورها و وایکینگها.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از نمناک ،مردم این روستا مسلمان
ش��یعهاند ،کارش��ان دامداری و کشاورزی اس��ت و به سبک همه
روس��تاییان ،مرغ و خ��روس و غاز نگه میدارن��د .بعضی زنها که
هنرمندتر از دیگرانند نیز خودشان نان میپزند و در مشک ،دوغ و
کره میگیرند و پنیر و ماست میبندند.
این مردم اما یک راز دارند؛ یک نکته مبهم تاریخی که مرموزش��ان
میکند .مردم روستای زرگر زبان مادریشان رومانو است .به زبانشان
زرگری هم میگویند ،اما نه از آن زرگریهایی که بعد از هر حرف،
«ز» میگذارند .داس��تان زبان رومانو بیشتر ش��بیه افسانه است.
زرگریها خودش��ان هم دقیقاً نمیدانن��د متعلق به کجای جهان
هستند و چه شد که به ایران آمدند و شدند رومانوی شیعه کشاورز
ایرانی که به زبان ترکی هم مسلط است.
آوای آواره
ای��ن مردم معلوم نیس��ت از چه س��رزمینی آمدهاند و چه اتفاقی
افت��اد که در جهان پراکنده ش��دند .هیچکس غی��ر از زرگرها از
زبان رومانو س��ردرنمیآورد و هیچکس مطمئن نیست این مردم
از چه آب و خاکی ریشه گرفتهاند .اما روایتی هست که میگوید
رومانوها طایفهای هستند که قرنها پیش از مرزهای شمال وارد
ایران ش��ده و چون عش��ایر بودند ،در بخشه��ای مختلف ایران

پخش و بهتدریج یکجانش��ین شده و کش��اورزی و دامداری را
پیشه خود کردند.
روایت��ی دیگر اما میگوی��د رومانوها اصالت��اً ایرانیاند و بهخاطر
شجاعتشان جزو س��ربازان قزلباش ش��اهعباس صفوی بودهاند.
ع��دهای نیز معتقدند چون زرگرها جنگجو و دلیرند ،هیچوقت با
حکومتهای وقت سر سازش نداشت ه و برای اینکه حکومتها از
خطرش��ان مصون باشند ،آنها را در دنیا پخش کردهاند؛ هرچند
ای��ن ع��ده نمیگویند که چه حکومتی ،در چ��ه زمانی و از کدام
س��رزمین چنی��ن تصمیمی گرفته اس��ت .برای همی��ن زرگرها
همیش��ه با شک زندگی میکنند؛ آنها گاه خودشان را مردمانی
از کشور رومانی میدانند و گاه از یونان و گاه زبان رومانو را مالک
قرار میدهند تا بگویند ریش��ه در کش��ور ایتالیا دارند .معتقدان
ب��ه این روای��ت میگویند که در جنگ ای��ران و روم200 ،نفر از

رومانوها به دس��ت پادشاه ایران اس��یر شدند ،اما چون اندامهای
قوی و ورزیدهای داش��تند ،مورد عفو پادش��اه ق��رار گرفتند و در
نزدیکی قزوین ساکن شدند.

تغذیه

چرا نبايد رژيم سخت بگيريم؟

يک مش��اور تغذي��ه و رژيمدرماني گفت :گرفت��ن رژيم غذايي
سخت ،خطرات جبرانناپذيري براي سالمتي افراد دارد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،نرگس
جوزاني درباره انواع رژيمهاي سخت کوتاهمدت و تأثيري که اين
رژيمه��ا در روند کاهش وزن دارد ،اظهار کرد :معموالً نزديک ايام
نوروز يا مراس��م خاص ،بانوان به کاهش وزن تمايل پيدا ميکنند
که در چنين ش��رايطي با جس��توجو در اينترنت يا پرسوجو از
دوستان و آشنايان ،بهدنبال يافتن رژيمي هستند که
با آن وزنش��ان را کاهش دهند تا اندام مناس��بتري
داشته باشند .این در حالی است که همه رژيمها براي
همه افراد مناس��ب نيستند ،يعني رژيم خاصي وجود ندارد
که مناس��ب همه باشد.اين مش��اور تغذيه و رژيمدرماني ادامه
داد :در رژيمهايي که به افراد داده ميش��ود ،انرژيای که هر فرد
بايد دريافت کند ،با فرد ديگر کام ً
ال متفاوت اس��ت؛ بهطور مثال،
اگر فردي 20کيلو اضافهوزن داش��ته باشد ،با فردي که پنجکيلو
اضاف��هوزن دارد ،دريافت مواد مغذي روزانهش��ان کام ً
ال متفاوت
خواه��د بود .بنابراين نميتوان رژيم يکس��اني را براي این دو نفر
پيش��نهاد کرد .جوزاني افزود :برخي از اف��راد براي الغري هرچه
س��ريعتر دست به رژيمهاي س��خت و کوتاهمدت ميزنند که به
مرور زمان ميتواند عوارض جبرانناپذيري براي س�لامت آنها
داشته باشد.
رژيم سوپ سبزيجات
اين مش��اور تغذي��ه و رژيمدرمان��ي تصريح کرد :رژيم س��وپ
سبزيجات يکي از متداولترين رژيمهاي کوتاهمدت است؛ براي
مثال فرد در تمام طول روز فقط س��وپ کلم را در برنامهغذايي
خود قرار ميدهد.
او بيان کرد :س��وپکلم بهتنهايي اگ��ر در کنار يک غذاي ديگر
بهعنوان پيشغذا مصرف شود ،براي کاهش وزن بسيار مناسب
خواهد بود ،اما اس��تفاده از اين س��وپ بهتنهايي پاسخگوي نياز
بدن نبوده و زمانيکه فرد فقط از سوپ سبزيجات در وعدههاي
غذايي خود استفاده ميکند ،بس��ياري از ريزمغذيهايي را که
براي بدن الزم است ،دريافت نخواهد کرد.
جوزاني ادامه داد :اس��تفاده از رژيم س��وپ س��بزيجات ممکن
اس��ت بتواند به کاهش وزن س��ريع کمک کن��د ،اما عوارضي را
هم براي شما بهدنبال خواهد داشت .در چنين شرايطي بدن از
کربوهيدراتهاي موجود و ذخيره ش��ده در بدن بهعنوان منبع
انرژي اس��تفاده ميکند؛ درنتیجه از مي��زان کربوهيدراتهاي
ذخيره شده در بدن کاسته ميشود.
به گفته او ،زماني که اين رژيم س��خت کنار گذاش��ته میشود،
متابوليسم بدن کندتر شده و وزن دوباره افزایش مییابد.

رژيم مايعات
اين مشاور تغذيه و رژيمدرماني اضافه کرد :در اين رژيم فرد مجاز
است در تمام طول روز فقط از مايعاتي مانند آب ،شير و آبميوه
اس��تفاده کند .اين رژيم هم ممکن اس��ت کاه��ش وزن کام ً
ال
چشمگيري را براي شما بههمراه داشته باشد ،اما سبب ميشود
بافت ماهيچهاي فرد از دست برود و درنهايت متابوليسم بدن نيز
مختل ش��ود.او ادامه داد :در اين حالت نگهداشت چربي در بدن
افزايش مييابد و ش��ما بعد از کنار گذاشتن اين رژيمها ،وزنتان
نس��بت به قبل بيشتر ميش��ود .پس در انواع رژيمهاي سخت
مانند رژيم کانادايي ،رژيم ش��وک يا رژيم  GMهرچند در ابتدا
ش��ما کاهش وزن بسيار زيادي را مشاهده ميکنيد ،زيرا ميزان
زيادي از آب و کربوهيدرات ذخيره ش��ده در بدنتان را از دست
ميدهيد و بافت ماهيچهاي ش��ما از بين م��يرود ،اما درنهايت
زمانيکه دوباره به رژيم معمولي خود برميگرديد ،سبب اضافه
وزن و افزایش ذخيره چربي در بدنتان میشود.
به گفته اين مشاور تغذيه و رژيمدرماني ،رژيمهاي غذايي سخت
اين بالها را بر سرتان ميآورد:
-1خس�تگي مفرط :گرس��نگيهاي بيش از حد در رژيمهاي
سخت س��بب ميش��ود افراد به ش��دت احس��اس خستگي و
بيحوصلگي داشته باشند.
-2کمآبي :معموالً در چنين رژيمهايي ميزان مشخصي از آب
ذخيره ش��ده در بدن بهش��دت کاهش مييابد و بر اثر کمشدن
مايعات ،فرد دچار سردرد و سرگيجه ميشود.
-3اضافه وزن :بر اثر مکانيس��م دفاع��ي طبيعي بدن ،زماني
ک��ه ش��ما اين رژيمهاي س��خت را کن��ار ميگذاري��د ،بدنتان
تماي��ل بيشتري براي دريافت غذا پيدا ميکند تا مواد معدني،
پروتئينه��ا و کربوهيدراتهاي��ي که از دس��ت رفت��ه ،دوباره
جايگزين شود.
-4س�نگ کيسه صفرا :سنگ کيس��ه صفرا براي کساني که
از رژيمهاي س��خت استفاده ميکنند ،نسبت به ديگر افراد پنج
تا 25درصد افزايش مييابد .زماني که رژيم س��خت ميگيرید و
بهش��دت خود را از لحاظ دريافت مواد غذايي محدود ميکنيد،
سنگ کيسه صفرا رشد ميکند.
-5کب�د چرب :احتمال ايج��اد کبد چرب و پاي��داري آن در
افرادي که رژيمهاي سخت ميگيرند ،افزايش مييابد .به افرادي
که کبد چرب دارند ،توصيه ميش��ود بهتدريج و بهطور مستمر
وزن خود را کاهش دهند ،زيرا اگر اين روند س��ريع باشد ،سبب
تجمع چربي در کبد ميشود.
-6يبوست ش�ديد :هنگام داش��تن رژيمهاي سخت ممکن
است يبوست در بدن افراد پايدار باقي بماند و بعدها همچنان با
اين مشکل مواجه باشند.
-7اختالل در خواب :زماني که فرد گرسنه میخوابد ،ممکن
اس��ت نتواند يک خواب کافي و مناس��ب داش��ته باشد .اين امر
ميتواند باعث ایجاد اضطراب و خستگي در طول روز شود.

