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 91بیماری کوید  و کرونا ویروس 

 هستند دهیریکروناو عهمجمو ریز و ها روسیو از یبزرگ خانواده ( Coronaviruses: یعلم نام)  روسهایکروناو

 شامل را 91-دیکوو و مرس سارس، همچون یدتریشد یهایماریب عامل تا یمعمول یسرماخوردگ روسیو از که

 911۰ دهه اواسط تا مداوم طور به آنها یرو بر مطالعه و شدند کشف 9191 سال در ها روسیکروناو. شود یم

 فته تاکنون حال نیا با کند، یم دایپ وعیش پرندگان و پستانداران در یعیطب طور به روسیو نیا. داشت ادامه

 انسان در بین نیچ ووهان شهر در 2۰91 دسامبر در آنها، نوع نیآخر. است شده کشف یانسان روسیکروناو نوع

ی مو...  ، فشارخونبیماری قلبی ،زمینه ای دیگر نظیر دیابت یماریب یدارا همزمان که یافراد . کرد دایپ وعیشها 

تال اب املع نیبزرگتر روسهایو نویرا از پس که روسهایو کرونا. هستند ها روسیکروناو خطر معرض در شتریب ،باشند

 رد شتریب ها روسیو کرونا. شوند یم یسرماخوردگ باعث بهار و زمستان در شتریب هستند، یسرماخوردگ  به

 نیا ساختار. دهدیم قرار ریتأث تحت را انسان بدن یتنفس دستگاه آنها از نوع هفت اما شوند،یم دهید واناتیح

 را آن یرونیب الیه و (  RNA) یکیژنت شامل عوامل  روسیو نیا هسته است؛ شده لیتشکالیه  دو از روسیو

 از پس ن،یچ وهان استان ووهان شهر در بار نیاول یبرا ز،ین 2191 دسامبر در. اند داده لیتشک ینیپروتئ یتاجها

 د،نبودن مؤثر دارویی در دسترس یدرمانها و واکسنها و شدند سرماخوردگی دچار یمشخص علت بدون مردم نکهیا

 مرز از کرونا روسیو انیقربان تعداد زمانی که. شد ها کشف انسان در اپیدمی با ها روسیکروناو از یدیجد نوع

را ( COVID -91) 91 دیکوو - یرسم نام آن از یناش یماریب یبرا بهداشت یجهان سازمانگذشت،  نفر 9۰۰۰

مبتالیان می  درصد 3 تا 2 نیب روسیو نیا ریم و مرگ درصد که دهد یم نشان نینخست یبرآوردهاتعیین کرد. 

 باشد.

سازمان حاضر با توجه به گزارش و درحال  گزارش شد در ایران مواردی از ابتال به این بیماری ۸۹۳۱ در بهمن

تنگی  ،بی اشتهایی ،تهوع ،سرفه ،خستگی ،تبعالئم بیماری شامل  .جهانی بهداشت تبدیل به پاندمی شده است

با وجود تالش های فراوان  .شوند کم افراد دچار نارسایی کلیه می به میزانگلودرد وآبریزش بینی و نفس و گاهی 



 
                                                                                                                        

 و رعایت کامل اصول بهداشتی از جمله حتمی و یا واکسنی تا به حال برای این بیماری کشف نشده استداروی 

و رعایت فاصله اجتماعی همچنین شستشوی مکرر دست ها استفاده از دستکش وماسک در محیط های اجتماعی و 

  توصیه می شود. محیط های بیرون از منزل و... در 

 :رونا ویروس نحوه انتقال بیماری ک

 هانتقال بیماری از انسان به انسان شبی روش مواردیبسته به نوع این ویروس، روشهای انتقال آن متفاوت است. در 

. با این حال احتمال انتقال می باشد و تماس با سطح آلوده به ویروس عطسه، بیماری آنفلوآنزا از طریق سرفه

ای نی در فضالو موارد انتقال انسان به انسان در مواردی که افراد به مدت طو کم استباز بسیار  محیطبیماری در 

  گزارش شده است. اند  در کنار فرد بیمار بوده مدرسه و.. یا دانشگاه و نظیر بانک و بسته

مطالعات بیان می کنند که   .دهد هوا طول عمر این ویروس را افزایش می االییافته ها نشان می دهد رطوبت ب

ز برخی از آنها نی. ن ویروس ها میتوانند روی سطح مختلف به طور میانگین بین چهار تا پنج روز زنده بمانندای

 .روز خارج از بدن و در دمای اتاق دوام بیاورند 1میتوانند تا 

 

 

 

 



 
                                                                                                                        

 ر طول ماه رمضان سالم بمانیدد

 

 غذایی منابع ای تغذیه ارزش و جامعه مختلف های گروه ای تغذیه نیازهای تامین اساس بر روزانه غذای راهنمای

 :شوند می تقسیم اصلی گروه پنج به غذایی منابع. است شده تنظیم روزانه برنامه یک در

 غالت و نان -9

 ها سبزی و ها میوه -2

 آن های فراورده و شیر -3

 حبوبات و مرغ تخم گوشت، -4

 هاچربی و روغن گروه -1

 صحیح غذایی برنامه تنظیم

 :از ستا عبارت آن اهداف که است مندیهنر همراه با علم یک خوب، غذایی برنامه یک  تنظیم

 باشد کافی ای تغذیه نظر از که مختلف سنی های گروه تمام برای غذایی برنامه تهیه -9

 خانوار بودجه با غذایی برنامه دادن مطابقت -2

 خانوار غذایی عادات و فرهنگ ها، سلیقه به توجه -3

 موجود مواد و انرژی وقت، در جویی صرفه منظور به کارا و صحیح مدیریت -4



 
                                                                                                                        

 

 :غالت و نان گروه

 ویژه اهمیتی از لحاظ بدین و دهد می تشکیل را ما روزانه غذایی رژیم اعظم قسمت غذایی، مواد از گروه این

 بدن در ها سلول ساختن و چربی های ذخیره ساختن برای ،بدن برای سوخت عنوان به گروه این. برخوردارند

 و دبرخوردارن باالتری ای تغذیه ارزش از فیبرغذایی داشتن علت به غالت و نان. گیرند می قرار استفاده مورد

 آرد اب شده تهیه نان. رساند خواهند ما بدن به نیز را کافی پروتیین حبوبات، یا شیر با آنها مصرف صورت در

 . کنید استفاده ها نان این از امکان صورت در. است برخوردار باالیی ای تغذیه ارزش از کامل

 و دکنی استفاد پرداخت برای خود اعتباری کارت از ممکن جای تا که باشید داشته توجه نان خرید هنگام در

. آید می حساب به ویروس به آلودگی منابع مهمترین از یکی خود پول زیرا. کنید خودداری جدا پول دادن از

 ،یداستفاده کن نانوایی سکوی روی در نان دادن قرار برای تمیز پارچه از نان شدن آلوده از جلوگیری منظور به

 استم درو از قیچی یا کارد تمیز برای برش دادن آن استفاده کنید.  نان کردن جمع برای تمیز دستکش از

 مصرف از قبل را نان حتما همچنین،. دهید قرار توجه موردرا  آلوده سطوح یا غذایی مواد با نان نگرفتن قرار

  .کنید مصرف سپس و گرم مجددا

 :ها سبزی و ها میوه گروه

 تامینوی بخصوص ها، ویتامین کننده تامین کم، انرژی و باال ای تغذیه ارزش داشتن با غذایی مواد از گروه این

 و میوه انواع. کنید استفاده تازه های سبزی و ها میوه انواع از خود روزانه غذایی رژیم در. هستند A , C های



 
                                                                                                                        

سبزی های سبز، قرمز، زرد و نارنجی در . بگنجانید خود روزانه غذایی رژیم در را با رنگ های متفاوت سبزی

 گفته که تاس آلیسین نام به گوگردی ترکیبی از سرشار سیر،. بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن موثر است

 ویتامین ،C ویتامین از سرشار سیر. گیردمی نشأت ترکیب این از سیر خواص و سالمتی فواید بیشترین شودمی

B6 خام، پیاز مصرف. است مؤثر ایمنی دستگاه عملکرد بردن باال در مکمل یک عنوانبه سیر. است منگنز و 

 تواند می پیاز. دهد کاهش را التهاب و کند تقویت را شما ایمنی سیستم تواند می شده پز آب یا و شده پخته

 های اکسیدان آنتی حاوی قرمز پیاز اما. است میکروبی ضد خواص حاوی پیاز.  باشد سفید یا قرمز زرد،

 معدنی مواد همچنین و B و C گروه های ویتامین حاوی پیاز. است سفید یا زرد پیاز با مقایسه در بیشتری

 واندت می شما غذایی رژیم در شده پخته یا و خام پیاز منظم مصرف. است منیزیم و منگنز آهن، کلسیم، مانند

 ترساس شرایط در. کند کمک عفونت برابر در مقاومت و بدن ایمنی سیستم تقویت شما، سالمتی حفظ به

 ویتامین خوب منابع از حتما که شودمی توصیه خاطر همین به کند می پیدا افزایش C ویتامین به بدن نیاز

C رژیم رد کافی میزان به فرنگی گوجه و بروکلی کلم ای، دلمه فلفل لیمو، مرکبات، کیوی، پرتقال، مانند 

 .کنید استفاده خود غذایی

 مغزها و حبوبات گوشت، گروه

 ویتامین حاوی پروتیین، تامین بر عالوه که است ومغزها حبوبات سفید، و قرمز گوشت انواع شامل گروه این

 خود غذایی رژیم در را حبوبات مصرف میزان که کنید سعی. هستند معدنی مواد سایر و فسفر و آهن ها،

  .دهید افزایش

 در ام توصیه آوریم، می بدست گیاهی غذاهای حتی یا و شیر مثل ها گروه سایر از را نیازمان مورد نیپروتی ما

 تفادهاس گیاهی های دانه و خشکبار حبوبات، مثل حیوانی غیر منابع حتی و طیور و ماهی از که است این اینجا

 کفایت ما یپروتیین نیاز رفع برای صورتی در حیوانی غیر منابع که باشید داشته توجه مهم نکته این به. کنید

 هک کنید سعی. شوند مصرف حیوانی پروتیین کمی مقدار یا و کامل های دانه با همراه همزمان که کنند می



 
                                                                                                                        

 تواند می که است ضروری چرب اسیدهای حاوی ماهی چون کنید استفاده ماهی از حتما خود غذایی رژیم در

 احتماال دیابت نظیر مزمن هایبیماری به مبتال افراد در. کند کمک خونی عروق اتساع و التهاب کاهش به

   است. مفید برایشان مکمل صورت به 3-امگا چرب اسیدهای دریافت افزایش

 وچکک های تکه به را گوشت که شود می توصیه است حساس گرما به نسبت کرونا ویروس آنکه به توجه با 

 زا بعد. کنید خودداری جدا کبابی جگر مانند پز نیم غذاهای خوردن از. بپزید کامل طور به و کرده تقسیم

  .بشویید صابون و گرم آب با را آن تخته، روی بر خام غذایی اقالم کردن خرد

 آن های فرآورده و شیر گروه

 و است B1, B12, A, B6 های ویتامین پروتیین، حاوی شیر. است مصرفی شیر نوع متداولترین گاو شیر

 یچرب. است الکتوز قند و چربی حاوی شیر همچنین،. است شما روزانه غذای در شیر جانشین بهترین ماست

 خوب منبع شیر همچنین. است ضروری چرب اسیدهای کمی مقدار دارای و شده اشباع چربی نوع از آن

 ببس جوشاندن،. بجوشانید را آن حتما خریدید، مغازه از تازه شیر اگر که باشید داشته توجه.  است کلسیم

 یخودددار امکان حد تا ای فله یا باز کشک و پنیر سرشیر، ماست، خرید از همچنین،. شودمی ویروس نابودی

 بسته پنیر انواع و چرب، کم ماست ،(%1/2) پاستوریزه شیر خود روزانه غذایی رژیم در کنید سعی.  کنید

 و پرچرب ماست انواع مصرف. کنید استفاده است شده تهیه غذایی صنایع هایکارخانه در که شده بندی

  .برسانید حداقل به را بستنی

 خوراکی های چربی و روغن گروه

 مخصوص روغن زیتون؛ مخلوط، مایع سویا، ذرت، کانوال، روغن: مانند ها روغن و چربی انواع شامل گروه این

 رژیان فشرده منبع ها روغن و چربی. است پیه و دنبه پاستوریزه، کره حیوانی، روغن خانوار، روغن کردن، سرخ

 روزانه غذایی رژیم در چربی مصرف. کنند می تامین نیز را بدن ضروری چرب اسیدهای همچنین و هستند



 
                                                                                                                        

 چربی رفمص میزان که داشت توجه باید ولی است، ضروری کند، عمل خوبی به بدن ایمنی سیستم اینکه برای

 .باشد کم باید روزانه غذایی رژیم در

 :ساده قندهای

 وندش ایمنی سیستم شدن ضعیف باعث توانند می شکر و قند مثل ساده قندهای که اند داده نشان مطالعات

 .شود انجام اعتدال رعایت با باید گروه این مصرف و

 حفظ سالمتی در طول ماه رمضان اهمیت زیادی دارد.

 

 رژیم غذایی به حفظ سالمتی در طی ایام و پس از آن کمک می کندرعایت نکات مهمی در 

  هرگز وعده سحری را فراموش نکنید ! وعده غذایی که در زمان سحر میل می کنید انرژی مورد نیاز

 روزانه شما را تا زمان افطار فراهم می کند. 

 ر این دوران بیشتر است آب فراوان بنوشید با توجه به فصلی که درآن قرار داریم نیاز بدن به آب د

لیوان آب بنوشید. غذاهایی که پر آب هستند مثل انواع سوپ ها را در وعده های غذیی  91حداقل 

 سحر و افطار خود جای دهید. از انواع میوه به جای آب میوه استفاده کنید. 

 دریافت غذاهای سرخ شده، پر ادویه و پر نمک، چرب و فرایند شده را کاهش دهید 



 
                                                                                                                        

 ود را با خرما باز کنید. مصرف چند عدد خرما در زمان افطار از بروز سردرد پیشگیری می کند روزه خ

 و انرژی مورد نیاز بدن شما را فراهم می کند. 

  وعده سبک تقسیم کنید و از خوردن غذای سنگین با حجم زیاد  3غذای خود را از افطار تا سحر به

 در یک وعده پیشگیری کنید. 

 ه داشتن تغذیه سالم برای کل زندگی فواید بسیار دارد و از بروز بسیاری از بیماری فراموش نکنید ک

 ها جلوگیری میکند. 

  ،یک رژیم غذایی نا سالم عامل خطر بزرگی برای بیماری های مزمنی نظیر بیماریهای قلبی عروقی

 . سرطان، دیابت، چاقی و بیماری های مرتبط با آن است

 این نکات را رعایت کنید در ماه رمضان  سالم برای داشتن یک رژیم غذایی

  .حتما هر روز میوه و سبزی بخورید 

  .از انواع لوبیا، مغزها و دانه ها در رژیم غذایی روزانه خود استفاده کنید 

 دار و کامل استفاده کنید  از انواع غالت سبوس 

  نمک، قند و شکر و چربی مصرفی را کاهش دهید ترجیحا هر چقدر تا االن استفاده می کرده ایید را

 نصف کنید! 

  از روغن های مایع گیاهی مثل کانوال آفتابگردان و زیتون که دارای اسید های چرب غیر اشباع هستند

از روغن های  ه کنید. به جای روغن حیوانی و دنبه که سرشار از اسیدهای چرب اشباع است استفاد

 گیاهی جامد و کره گیاهی که سرشار از اسیدهای چرب ترانس است استفاده نکنید. 

 

 



 
                                                                                                                        

 ۹۱ها و اصول کلی تغذیه و روزه داری و کوید  وصیهت

 : شامل غذایی گروه 1 همه از استفاده و غذایی برنامه در تعادل و تنوع رعایت

 ها جوانه انواع دار، های سبوس دار نان و غالت بر تاکید با غالت و نان گروه 

 با  هاآن انواع مصرف بر تاکید با ها سبزی گروه ها، میوه مختلف انواع مصرف بر تاکید با ها میوه گروه

  کلم، خانواده ویژه به و متفاوت رنگهای

 مغزها و حبوبات ماهی، مرغ، مرغ، تخم بر تاکید با ها گوشت گروه  

 چرب در فاصله افطار تا سحر ضروری است تا مواد  کم لبنیات مصرف بر تاکید لبنیات با و شیر گروه

 مغذی مورد نیاز بدن در همین زمان کم فراهم شود.

 در فاصله افطار تا سحر بعدی با تاکید بر مصرف  وعده میان و غذایی اصلی وعدهای منظم مصرف

 حتمی سحری 

 میوه و دار سبوس غالت و نان نمک، کم و چرب پنیرکم و چرب شیرکم مرغ، تخم از افطار وعده در 

 . شود استفاده سبزی و

 دارد نقش ایمنی سیستم تقویت سحری وافطاری در منظم مصرف. 

 رغم تخم و حبوبات مرغ و سفید گوشت و مرغ تخم طریق از بویژه روزانه نیاز مورد پروتئین تامین 

 بوده روی عنصر از خوبی منبع

 غذایی منابع همراه حبوبات از حبوبات و گوشت انواع همانند آهن حاوی غذایی منابع از استفاده 

 کرد استفاده توان می آهن بهتر جذب منظور به تازه آبلیموی و نارنج مانند C ویتامین

 ویتامین غذایی منابع از استفاده B6 میتواند ها آجیل و حبوبات قارچ، ماهی، مرغ، مرغ، تخم همچون 

 سیستم تقویت در

 ویتامین. باشد داشته نقش ایمنی B6 دارد نقش نیز پروتئین متابولیسم در. 



 
                                                                                                                        

 تخم و ها ماهی ماکیان، مرغ، ها، گوشت مورد در خصوص به. باشد پخته کامال صورت به غذا مصرف 

 .باشد شده پخته خوبی به کامال و که کنید توجه مرغ

 توان می سوپ تهیه در. مایعات جو( و ) مانند کامل غالت سبزیجات، دریافت منظور به سوپ مصرف 

 رگب سبزیجات انواع از همچنین و حلوایی(  کدو و فرنگی گوجه ویتامین آ ) هویج، ساز پیش منابع از

که حاوی آنتی  ازیپ و یبروکل همچون یجاتیسبز از نیز و گشنیز و اسفناج جعفری، تره، نظیر سبز

 یها تکه از نیهمچن و B یها نیتامیو انواع داشتن لیدل به ها جوانه و اکسیدان های فراوانی هستند

 .نمود استفاده مرغ نهیس

 توصیه های تغذیه و سیستم ایمنی در روزه داری

  نیتامیو ساز شیپ داشتن لیدل به ها وهیم یها گروه ریز تمام از استفاده تازه، یسبز و وهیم مصرف A 

  C نیتامیو و

  مک سازویتامین آ به تقویت سیسم ایمنی کسبزیجات به دلیل داشتن اسیدفولیک و ویتامین سی و پیش

را حتما به صورت کامال شسته وضدعفونی  رنگ سبز و ینارنج قرمز، زرد، جاتیسبزبنابراین تمام  میکنند

 شده در برنامه غذایی خود قرار دهید. 

 نیتامیوی حاو مرکبات توصیه می شود ( نارنج و ترش مویل و ینارنگ و تقال) پر مرکبات انواع مصرف C 

 .دارند یمنیا ستمیس تیتقو در یمهم نقش که هستند

 گروه یها نیتامیو یحاو کامل غالت. دار سبوس یها نان مانند (دار سبوس)  کامل غالت مصرف B و 

 .کنند کمک یمنیا ستمیس تیتقو به تواند یم که هستند ومیسلن

 نبعم گروه نیا. روز در وانیل دو حداقل مقدار به کیوتیپروب حایترج و(  چرب کم)  اتیلبن و ریش مصرف 

 .دارند نقش یمنیا ستمیس در که هستند B2 نیتامیو از یخوب



 
                                                                                                                        

 ریتکث و رشد از ممانعت و گوارش دستگاه سالمت در مواد نیا. کیوتیپروب یها ماست از منظم استفاده 

م که در تقویت سیست .باشد یم یرو و نییپروت از یخوب منبع ماستالوه ع به. دارند نقش ها کروبیم انواع

 ایمنی نقش دارد.

  نقش که هستند 3 امگا یها یچرب یحاو ییغذا مواد نیا. هفته در بار دو حداقل یماه انواع مصرف 

 رد یمهم نقش که هستند ومیسلن از یخوب منبع ها یماه عالوه به. دارد یمنیا ستمیس تیتقو در یمهم

 .دارد یمنیا ستمیس تیتقو

 مناسب یمنیا ستمیس تیتقو یبرا یی بعد از افطار غذا برنامه در نمک یب یها مغز و لیآج انواع گنجاندن 

 فدرمصر دینبا که است ذکر به الزم البته. باشد یم ومیسلن و یرو و E نیتامیازو یخوب منبع ها لیآج. است

 .نمود یرو ادهیز آنها

 مواد نیا که چرا دیکن اجتناب شده سرخ یغذاها و شده یفرآور یها گوشت فودها، فست ادیز مصرف از 

 یمنیا ستمیس عملکرد و یسالمت یبرا و بوده اشباع و ترانس چرب یها دیاس اد،یز نمک یحاو ییغذا

 .هستند نامطلوب

 اب که چرا دیکن اجتناب ساده قند مصرف و شکر با شده نیریش یها یدنینوش و ها نوشابه مصرف از 

 . است همراه یمنیا ستمیس عملکرد فیتضع

  نکات تیرعا با است ممکن منزل از رونیب یغذاها. کار محل و منزل از رونیب در غذا مصرف از اجتناب 

منی می سیستم ای فیتضع سبب که رددا االییب ترانس و اشباع یچرب و نمک و نشدهیه ته قیدق یبهداشت

 گردد.

  ی مانند زولبیا وبامیه که بسیار در  جات ینیریش ریسا و کلوچه و کیک نبات، نقل، سوهان، گز، حذف

 ماه رمضان طرفدار دارد 

 



 
                                                                                                                        

 روزه داری و سوخت و ساز بدن

  در سال های اخیر مطالعات متعددی روی کم غذایی ویا روزه داری و اثرات آن بر سوخت وساز انجام شده

 است

  نکات زیر از اضافه در طول روزه داری میزان سوخت و ساز بدن پایین می آید که الزم است با رعایت

 شدن یا کم شدن وزن و یا ضعیف شدن بدن جلوگیری نمایید

 یک برنامه منظم غذایی و حتما زیر نظر مشاور تغذیه داشته باشید 

  از تمامی گروه های غذایی در وعده های افطار تا سحر استفاده نمایید 

 درصد کاهش دهند ۰۰می توانند  افراد دارای اضافه وزن با مشورت مشاور تغذیه کالری دریافتی خودرا 

  در صورت عدم رعایت توصیه های تغذیه ای ممکن است بدن برای تامین انرژی وقند مورد نیاز خود از

 منبع با ارزش پروتئن یا عضالت استفاده نماید

 در صورت کمبود وزن برای جلوگیری از افت وزن کالری دریافتی باید به دقت برای نیاز بدن تنظیم شود 

  صورت داشتن تمرینات ورزشی باید کالری وآب و امالح مورد نیاز بدن شما به دقت تنظیم گردددر 

 

 توصیه های مربوط به سحری 

  برای سحری خود یک وعده سبک میل نمایید. این امر به ویژه در مورد گروههای خاص مانند افراد مسن

ی که روزه می گیرند صدق می کند. این وعده ، نوجوانان ، زنان باردار و مادران شیرده و همچنین کودکان



 
                                                                                                                        

غذایی که یک وعده صبحانه سبک به حساب می آید  باید شامل سبزیجات ، یک وعده کربوهیدرات مانند 

نان تهیه شده از گندم کامل ، مواد غذایی سرشار از پروتئین مانند لبنیات )پنیر بی نمک / ماست / شیر( و 

 باشد. یا یک تخم مرغ

  شیرینی های زیاد برای افطارخودداری کنید. شیرینی هایی که معموالً در ماه رمضان خورده از خوردن

می شوند )مثل زولبیا وبامیه( حاوی مقادیر زیادی شربت قند هستند. وبهتراست به جای آنها از میوه های 

 آبدار وتازه مانند هندوانه، خربزه یا هر میوه دیگر فصلی مانند هلو استفاده شود.

 رف غذاهای سرشار از چربی ، به خصوص گوشتهای چرب ، غذاهای تهیه شده با مارگارین یا کره را مص

د. به جای سرخ کردن ، توصیه می شود از روش های دیگر آشپزی مانند بخارپزکردن استفاده یکاهش ده

 نمایید.

  ماهی فرآوری  از غذاهایی که حاوی مقادیر زیادی نمک هستند ، مانند سوسیس ، گوشت و محصوالت

شده و نمکی ، زیتون و ترشی ، پنیرهای شور ، انواع کراکرهای آماده و سسها )مانند سس مایونز ، خردل ، 

 کچاپ( خودداری کنید. در هنگام تهیه غذا توصیه می شود تا حد امکان استفاده از نمک را محدود کنید

 و... استفاده نمایید. وبرای طعم بهتر غذا از طعم دهنده های گیاهی وآبلیمو وغوره

 ..غذای خود را آرام و در مقدار کم میل نمایید که دچار مشکالت معده نظیر سوزش معده نشوید 

 تغذیه صحیح در وعده افطار روزه داری و

 دستگاه گوارش پس از ساعت ها استراحت الزم است غذای سبک و سهل الهضمی را دریافت نماید 

 و یک قند طبیعی مانند خرما شروع نمایید بهتر است روزه خود را با آب جوش 

 در صورت کمبود وزن غذاهای اصلی خود را یکساعت بعد از افطار میل نمایید 

 همچنین می توانید از میوه های خشک نظیر زرد آلو و کشمش وانجیر در کنار افطار خود استفاده  کنید 



 
                                                                                                                        

 بخورند غذا وعده سه نیستند، روزه که زمانی همانند روزهدار افراد که است شده توصیه منابع برخی در 

 ماه که ییسالها در بار 2 از کمتر دفعات در غذا صرف اما است، سحر و شام افطار، شامل ها وعده این که

 . شودینم هیتوص است، تابستان فصل در رمضان مبارک

 غذایی یوعده یک افطار از پس یساعت میتوان سحری، یوعده تا فاصله و افطار صرف ساعت به توجه با 

 .دارد بستگی غذا صرف به او تمایل و شخص خود وضعیت به این البته کرد؛ صرف سبک شام مثل

  و شیر مانند ( لبنیات و شیر غذایی های گروه شامل مختصر و سبک غذاهای مصرف افطار، هنگام در 

 انندم میشود؛ توصیه خون قند افزایش برای)  نان و برنج مانند ( غالت و نان سبزی، و میوه ،)پنیر و ماست

 رم،گ شیر مصرف آن، بر عالوه. است ایام این در هموطنان غذایی خوب عادات از یکی که سبزی و پنیر و نان

م ک آش کمچرب، سوپ مثل آبکی غذایی مواد از استفاده. است مناسب افطار هنگام در برنج شیر و فرنی

  (. است منیزیوم و پتاسیم فیبر، نشاستهای، مواد از خوبی منبع حلیم ( روغن بدون حلیم ت،حبوبا

  میشود رروزه دا فرد یموادمعدن و آب تعادل حفظ موجب سحر، و افطار هنگام به مایعات همچنین. 

 نبعم که این دلیل به سحر، تا افطار بین فاصله در همچنین و افطار هنگام در میوه و سبزی از استفاده 

  .میشود یبوست بروز مانع و است مفید بسیار گوارش دستگاه برای هستند، فیبر و آب از خوبی

 

 عادات غذایی غلط در هنگام افطار و سحر

  یا  و سرد آب با را افطار زیاد تشنگی دلیل به که تیکی از عادات غذایی غلط روزه داران این اس

نوشیدنیهای سرد شروع می کنند که توصیه می شود افطار را با نوشیدنیهای گرم و یا ولرم مانند آب ولرم، 

 . کنند آغاز گرم یرچای کمرنگ و ش

 زیرا این دو سبب کنترل اشتها می شود و از پر کنید استفاده کشمش یا خرما از میتوانید در افطار خود ،

وه بر آن مصرف خرما در ماه مبارک رمضان در تنظیم قند خون الکند. ع خوری به هنگام افطار ممانعت می



 
                                                                                                                        

خرما منبع خوبی از مواد مغذی، قند، فیبر و پتاسیم است). از مصرف بیش از حد خرما .بسیار مفید اســـت

  .نیز مانند سایر شیرینی ها پرهیز شود

 ع شیرینیها مثل انوا مصرف جای به امکان حد تا و کنید، اجتناب پرخوری از افطار و سحر های دهدر وع

هستند، از مواد غذایی  زولبیا و بامیه که فقط حاوی انرژی و فاقد مواد مغذی ویتامین ها و مواد معدنی

طبیعی شیرین مثل خرما، کشمش و انواع میوه استفاده شود. افراط در مصرف انواع شیرینی به هنگام افطار 

  .داشت چاقی و اضافه وزن را به دنبال خواهد

 در هضم مواد غذایی می شود. بعد از صرف سحری  اللمصرف آب زیاد به هنگام صرف افطار سبب اخت

نیز بســـیاری از همــوطنــان عزیز از بیــــم تشنــــگی در طول روز به مقدار فراوان آب می نوشند که 

ناب نمائید چون چای باعث از نوشیدن بیش از اندازه چای در وعده سحری اجت .عادت صحیح غذایی نیست

  .افزایش دفع ادرار و از دست رفتن نمک های معدنی که بدن شما در طول روز به آن احتیاج دارد، می شود

 ر هضم هستند و سبب می دی مواد قبیل این. کنند پرهیز حرت زیاد در فاصله افطار تا سالاز مصرف تنق

همچنین، مصرف مـــواد غذایی  .غذا کاهش پیدا کندشوند که به هنگام سحر به دلیل پری معده میل به 

 سنگین، دیر هضم، پر چرب و سرخ شده به هنگام افطار مناسب نیست. 

 نوشیدن   .توصیه می شود به جای غذاهای چرب و سرخ کرده از غذاهای آب پز و بخارپز استفاده شود

رشی به غذاها شده، برخی بیماری مایعات فراوان در طول غذا خوردن موجب کاهش دسترسی آنزیم های گوا

  .های گوارشی را منجر می شوند ها و نارسایی

 مصرف  .ن میزنددام هم روز طول در تشنگی به گوارش، تگاهوه بر ناراحتی های دسالمصرف ادویه فراوان ع

به  کچربی و اسیدهای نوکلئی زیادیغذاهایی از قبیل کله پاچه و سیراب و شیردان هم با وارد کردن مقدار 

  .ت گوارشی و تشنگی شدید در طول روز میگردندالبدن، منجر به مشک

 ز ناراحتیهایبرو موجب زیرا نیست، مناسب سحری در نیز کالباس و سوسیس خامه، مایونز، سمصرف س 

  .گوارشی از قبیل ترش کردن میگردند



 
                                                                                                                        

 و افزایش بیماری های  نوشیدن نوشابه های گازدار در سحری نیز به سوء تغذیه، افزایش احتمال چاقی

  .گوارشی منجر میشود

  مصرف بسیار کم و هم چنین مصرف زیاده از حد سبزی ها و بویژه بادمجان تشنگی در طول روز را افزایش

ف مصر گوشت، بر عالوه درضمن. شود نمی توصیه سحر در تزیاده روی در مصرف انواع گوش .می دهند

 .ز را افزایش میدهدرو طول در تشنگی احتمال نیز)  حبوبات قبیل از ( پروتئینی مواد دیگر فراوان دارمق

 

 روزه داری در قرنطینه 

تغذیه خوب برای سالمتی و تقویت سیستم ایمنی الزم و ضرورری است. توصیه های زیررا برای بهینه کردن تغذیه 

 خود در شرایط قرنطینه در نظر داشته باشید

  بر اساس توصیه سازمان جهانی بهداشت از مواد غذایی تازه با ماندگاری زیاد استفاده کنید . 

  گرم میوه و سبزی در روز استفاده کنید مرکبات مثل پرتقال، نارنگی و گریپ  411واحد یا  1حداقل

 ی دیگر مثلفروت حاوی پیش ساز ویتامین آ هستند حتما در برنامه غذایی خود استفاده نمایید میوه ها

 سیب و موز، انواع توت، آناناس و انبه نیز در برنامه غذایی داشته باشید

  .برای افزایش ماندگاری میتوانید میوه ها به تکه های کوچک تقسیم و فریز کنید و به تدریج استفاده کنید 

 لم سرشار ک سبزیجات ریشه ای مثل هویج، شلغم و چغندر وسبزیجاتی نظیر کلم سفید، کلم بروکلی و گل

 از مواد مغذی با ماندگاری خوب هستند. 

  سیر، پیاز و زنجبیل هم سرشار از انتی اکسیدان های مفید و با ماندگاری خوب هستند و به عنوان افزودنی

 غذا می تواند استفاده شود. 

 یدر نمایانواع لوبیا، عدس و نخود از منابع خوب پروتئین گیاهی هستند حتما دربرنامه غذایی خود منظو 



 
                                                                                                                        

  غالت کامل و سبزیجات نشاسته ای مثل سیب زمینی  از منابع خوب کربوهیدرات  هستند و ماندگاری

واحد 99باالیی دارند و در هرم غذایی نیز بزرگ تزین قسمت هرم را تشکیل میدهند وبه طور میانگین باید 

 در روز میل شود.

 ر افزوده حاوی انرژی و چربی های مفید مانند خشکبار، مغزها و دانه ها ترچیحا غیر نمکی و بدون شک

 و ویتامین ایی و روی وآهن می باشند  3امگا

  کره بادام زمینی از منابع خوب پروتئین است 

  .تخم مرغ آب پز به جای سرخ شده از منابع با کیفیت پروتئین است 

 بز و گوجه فرنگی کنسرو سبزیجات هم ماندگاری باالیی دارد  کنسرو قارچ، نخود، لوبیا، نخود س 

  .کنسرو ماهی  ترجیحا انواعی که به جای روغن در آب کنسرو شده باشد 

  شیرهای با ماندگاری باال و کم چرب از منابع خوب پروتئین و ریز مغذی ها هستند. که به مقدار حداقل

 دو واحد در روز الزم است مصرف شود

  نمایم تامین را خودم بدن نیاز مورد آب چگونه

 لیوان  91صله بین افطار تا سحر آب فراوان بنوشید  به خصوص اگر در مناطق گرم هستید حداقل از فا

 آب بنوشید. 

  دریافت آب را با مصرف غذاهای پرآب افزایش دهید در وعده سحر از میوه های پرآب مثل هندوانه استفاده

 کنید. 

 ی بدن فراهم می کند. ساالد سبز رنگ که حاوی خیار و گوجه فراوان باشد آب زیادی برا 

  از نوشیدن چای، قهوه و کوال که حاوی کافیین است بپرهیزید زیرا مدر است و میتواند سبب دهیدراته

 شدن بدن و از دست رفتن آب بدن شود. 

 نی را برای بدن شما فراهم می کندانواع سوپ، سبزی حات سبز رنگ تازه و میوه های آب دار آب فراوا 



 
                                                                                                                        

 

 های ویژه روزه داری در گروه

 روزه داری:  نوجوانان و کودکان وتوصیه های غذایی در

 

سوره بقره با توجه به وضعیت جسمانی وتحمل انسان ها روزه را برای همه کسانی که  913خداوند متعال در آیه 

 خاص شرایط و بیماری دلیل به که را کسانی در حال عین در . اما به سن تکلیف رسیده اند واجب نموده است

 الهی و شرعی تکلیف این انجام از شوند، می عذاب و رنج گرفتار یا و دید خواهند آسیب  داری روزه از جسمانی

 وچکک جثه نظر از که آنهایی خصوص به  ،اند نرسیده تکلیف سن به که پسرانی و دختران لذا. است نموده معاف

 توان یم کنند، شرکت افطار و سحر ی برنامه در مایلند اگر اما. نگیرند کامل ی روزه است بهتر -هستند وزن کم و

 سرشار محیط و افطار و سحر ی سفره کنار در خانواده اعضای حضور گرمی ایام، این در چون کرد؛ تشویق را ها آن

 شرکت برای خوبی شروع و بود خواهد برای آنها شیرینی ی خاطره و آورد خواهد وجد به را ها آن معنویت، از

 به و دارند کامل جسمی توان و رسیده تکلیف سن به که نوجوانانی و کودکان. است دینی واجبات در ها آن دادن

الزم  ولی.بگیرند کامل ی روزه باید دینی تکلیف اساس بر دارند، را خود سن با متناسب قد و وزن دیگر، عبارت

 نماینداست حتما با مشورت مشاور تغذیه خود تمامی مواد الزم را دریافت 



 
                                                                                                                        

ش استفاده بی ،نمایند  اجتناب  حریس  دهوع در شیرینی و قندی مواد زیاد نوجوانان و کودکان الزم است ازمصرف

 افت قند خون شده و توانایی یادگیری کاهش می یابد. افزایش ناگهانی و سپس از حد از این مواد غذایی منجر به

توجه به دریافت تمامی نیاز های تغذیه ای  ،جسمانی نیز هستندرشد سنین نوجوانان به دلیل اینکه در کودکان و 

الزم است  الزم وضروری می باشد و در رژیم غذایی روزانه برایشان مامی گروه های غذاییتاستفاده از  ایشان و

 تخم مرغ به میزان کافی در غذای وعده سحری و و ماهی ،مرغ ،ازمنابع خوب پروتیینی نظیر گوشت یکی حتما

) سه واحد در روز مثل انواع شیر و ماست به میزان هم چنین الزم است از گروه لبنیات  .ری گنجانده شودافطا

میوه ها وسبزیجات برای تامین ویتامین ها ومواد معدنی مورد نیاز بدن  .دریافت شودلیوان (  3تقریبا معادل 

در صورتی که کمبود وزن دارند الزم است  وجلوگیری از یبوست به میزان سه تا پنج واحد در روز استفاده شوند

  .حتما شام را نیز میل نمایند

 

 روزه گرفتن در دوران بارداری و شیردهی

 .زنان باردار و مادران شیرده برای مشاوره باید به پزشک خود مراجعه کنند 

 نمونه ای از وعده های افطاری 

 )سوپ سبزیجات خانگی )نه از پودر سوپ 

  ساالدهای گیاهی دلخواهساالد سبز یا سایر 

 سینه مرغ پخته شده 

 .نوشیدن مقدار زیادی آب؛ برش های لیمو و برگ نعنا را می توان برای تقویت طعم اضافه کرد 

 نمونه ای از غذای سحر 

 2 قطعه نان 

 املت سبزیجات یا تخم مرغ آب پز 



 
                                                                                                                        

  ساالد و یا سبزیجات پخته 

  لوبیا یا پنیر با روغن زیتون 

 نوش چای گیاهی ویا دم 

 .نوشیدن مقدار کافی آب را فراموش نکنید 

 ماه رمضان و بارداری

اگر شما باردار هستید یا قصد باردار شدن را دارید ، ممکن است از خود سؤال کنید که آیا باید در ماه رمضان هنوز 

خود را در اختیار روزه بگیرید. امیدوارم پاسخ به سؤاالت متداول در زیر به شما کمک کند تا اطالعات مورد نیاز 

 شما قرار دهد.

 آیا باید روزه بگیرم؟

روزه های نگرفته را میتوان بعدا گرفت ویا میتوان با اطعام خانواده های فقیر آن ها را جبران کرد با این حال ، 

برخی از زنان مسلمان باردار تصمیم می گیرند که در ماه رمضان روزه بگیرند. این یک تصمیم بسیار شخصی است 

و بستگی به شرایط شخصی شما مانند مرحله بارداری ، و اینکه تا این مرحله یا قبل از آن بیماری یا مشکلی داشته 

اید یا خیر بستگی دارد. وحتما باید با ماما یا پزشک خود مشورت کنید تا کامال  بررسی بشوید و عوارض احتمالی 

ک شما آسیب برساند مطلع شوید زمان روزه داری ویا که ممکن است هنگام روزه گرفتن به شما یا سالمتی کود

 .شرایط کاری نیز می تواند بر تصمیم شما تاثیر بگذارد

 آیا روزه گرفتن در دوران بارداری ایمن است؟

بسیاری از کارشناسان معتقدند روزه گرفتن در دوران بارداری ایده خوبی نیست. برخی تحقیقات نشان میدهد 

اه رمضان روزه می گیرند ممکن است جفت های کوچکتر و یا نوزادانی با وزن تولد کمی زنان بارداری که در م



 
                                                                                                                        

پایین ترداشته باشند. روزه داری ممکن است خطر کمبود آب بدن را نیز افزایش دهد ، به خصوص اگر در ماه های 

 دک تأثیر بگذارد.مایعات اطراف کوتابستان باشد و این ممکن است بر نحوه عملکرد کلیه های شما و میزان 

 و روزه داری  سالمندان

 ندق کاهش و سالمندان بدن در آب میزان کاهش چون کنند؛ بیشتری مراقبت باید میگیرند، روزه اگر سالمندان

 ندانسالم برای شود، افتادن و رفتن حال از موجب اگر ها سرگیجه اینگونه و شود سرگیجه باعث است ممکن خون،

 .است آفرین خطر

مصنوعی دارند .بنابراین ممکن است بدلیل مشکالت دندانی توانایی دریافت  دندان و دهاناکثرا مشکالت  سالمندان

 یرش شده، رنده میوه مصرف لذا برخی گروه های غذایی را نداشته باشند وبنابراین دچار کمبود مواد مغذی شوند.

   سحر تا افطار فاصله در کمرنگ چای نوشیدن و سحر و افطار وعده های در ها آش و سوپها انواع ،کم چربی

 .کند برقرار آنان بدن در را یمعدن مواد و آب تعادل میتواند

در صورت داشتن بیماری های جانبی حتما با پزشک و مشاور تغذیه قبل از اقدام به روزه داری صحبت نمایید و 

 مطالعه ورعایت نماید.در همین توضیحات نیز توصیه های مربوط به بیماری خود را 

و در این رابطه نیز  بهتر است سالمندان برای حفظ توده عضالت خود نرمش های سبک ومفید را نیز انجام دهند

 می توانند با نظر پزشک و فیزیوتراب خود از ورزش های انتهای این مبحث استفاده نمایند

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                        

 روزه داری در شرایط بیماری ها

 زه داری با دیابت رو

 معموالً توصیه می شود که روزه نگیرند. 9افراد مبتال به دیابت نوع  به 

  و فشار خون باال که شرایط خود را تحت کنترل دارند ، یا از طریق رژیم غذایی  2افراد مبتال به دیابت نوع

د ویا دارو ، ممکن است بتوانند روزه بگیرند. با این حال ، به آنها توصیه می شود که بر اساس وضعیت خ

 ، برای مشاوره صحیح به پزشک یا متخصص تغذیه خود مراجعه کنند

  برای مبتالیان به دیابت که روزه میگیرند، به خصوص در فصل بهار و تابستان که روزهای طوالنی تر و

گرمتر هستند ، خطر کمبود آب بدن و کاهش قند خون وجود دارد. بنابراین حتما با متخصص تغذیه 

 گرفتن روزه مشاوره داشته باشید.وپزشک خود قبل از 

  که روزه میگیرند توصیه می شود حتما با نظر مشاور تغذیه و پزشک خود دارو  2برای بیماران دیابتی نوع

 .و میزان کربوهیدرات رژیم شان تنظیم شود

 ار خود افطار از بعد و سحر از قبل خون، قند افراد این که شود می توصیه خون قند بهتر کنترل برای 

 : نگیرند روزه است بهتر و شود نمی توصیه داری روزه دیابتی بیماران در که مواردی. کنند چک

 . باشد لیتر دسی میلی گرم بر 311از باالتر سحری از قبل خون قند اگر -

 .باشد نخورده سحری که دیابتی بیمار -

 .شود مصرف قرص نیز روز طول در است الزم و دیابت، کنترل برای اگر -

 .باشند داشته تزریق باید نیز روز طول در و شود می تزریق انسولین اگر -

 وزهر بیشتر عوارض از جلوگیری برای است بهتر کرده، بروز دیابت... و چشمی کلیوی، عوارض اگر -

 .کنند مشورت خود پزشک با و نگیرند



 
                                                                                                                        

 روزه داری وفشار خون 

میلیمتر جیوه ( می  11بررروی  941فشار زیر بیماران مبتال به فشار خون در صورت کنترل فشار ایشان ) 

توانند در صورت داشتن نظر موافق پزشک خود و تنظیم مصرف داروهای ایشان در وعده سحر وافظار می توانند 

روزه بگیرند. توصیه های تغذیه ای افراد مبتال به فشار خون مصرف کم نمک و افزایش مصرف میوه وسبزیجات 

و مصرف اب کافی ) در افرادی که داروهای مدر استفاده می نمایند حتما برای  و همچنین کنترل وزن بدنی

مصرف اب ومقدار مجاز اب باید با پزشک ومشاور تغذیه صحبت نمایند( در فاصله افطار تا سحر بعدی می باشد. 

رمضان همچنین در این افراد الزم است مصرف سیگار محدود وترک شود که تمامی این موارد در ماه مبارک 

 وایام روزه داری قابل تنظیم می باشد

 روزه داری وبیماریهای قلبی وعروقی:

 چربی سطح کاهش وزن، کاهش مانند خطری عوامل کاهش با صحیح غذایی ی برنامه یک رعایت و داری روزه 

 انیکس مورد در اما. شود می عروقی و قلبی های بیماری بروز از پیشگیری سبب سیگار، نکشیدن و خون های

 شورتم خود معالج پزشک با باید حتما و است متفاوت موضوع هستند، مبتال عروقی و قلبی های بیماری به که

 .نمایند

 : است ضروری موارد این رعایت کلی، حالت در

 رد نکردن دارو مصرف که آنجا از کنند، می مصرف دارو و هستند قلبی های رگ گرفتگی دچار که بیمارانی -

 .بگیرند روزه نباید اندازد، می مخاطره به را ها آن ممکن است زندگی خاص، زمان

 . ً نمایند عمل  معالج پزشک های توصیه به و نموده توجه غذا و دارو تداخالت به باید قلبی بیماران - 

 .ندارند داری روزه برای منعی دهد، اجازه معالج پزشک اگر دارند، جراحی ی سابقه که قلبی بیماران -

  



 
                                                                                                                        

 مشکالت رایج روزه داری و توصیه های الزم جهت پیشگیری

 یبوست و روزه داری

نابراین بتغییر در عادتهای غذایی و کمبود مایعات در طول روز ممکن است برای برخی از افراد یبوست ایجاد کند.

 برای جلوگیری از ایجاد یبوست موارد زیر را در نظر بگیرید

 سبوس دار ، ، میوه و سبزیجات ، لوبیا ، عدس غالت غذاهای پر فیبر مانند  در فاصله بین افطار تا سحر

و آجیل در کنار مایعات فراوان ممکن است به ) برگه زرد آلو وآلو خورشی و برگه هلو ( ، میوه خشک 

 رفع یبوست کمک کند.

 است.نیز برای جلوگیری از یبوست مفید فعالیت بدنی سبک ، مانند پیاده روی بعد از افطار 

 یمعمول و میگرنی سردردهای

 یناش ؛روزه داری با مرتبط سردردهای اساسی لیدل اما باشد، داشته یبسیار های علت میتواند سردرد 

 که است موادی مصرف قطع و یناکاف خواب بدن، آب دادن دست از خون، قند افت و گرسنگی از

 است نیکوتین و کافئین مانند کنند می ایجاد وابستگی

 میشوند، تشدید دوران این در نیز میگرنی سردردهای  

 چرب اسیدهای افرایش باعث کمآبی و خون قند کاهش عصبی، سردردهای مانند عالئمی رمضان ماه در 

 . میشود میگرن در مینهاالکو کاته آزادسازی روی بر شدیدی اثر مستقیم طور به و شده خون آزاد

 میشود توصیه سردرد بروز کاهش برای: 

  (. است کننده کمک سحری یوعده در سبزیجات مصرف) . شود نوشیده کافی مایعات و آب 

 الهک و نکیع از استفاده اجبار صورت در و دیخورش نور معرض در گرفتن قرار عدم 

  دیخورش نور معرض در ورزش و یبدن دیشد یتهایفعال انجام عدم 



 
                                                                                                                        

  باشد کننده کمک تواندیم ،یسحر یوعده در مسکن قرص کی مصرف یگاه. 

 دهید کاهش را تنباکو و کافئین حاوی مواد مصرف رمضان، مبارک ماه از قبل هفته 2 تا 9 از است بهتر 

 آنها نمایید. جایگزین کافئین فاقد گیاهی های چای و نوشیدنیها

  دباشی داشته کافی استراحت و خواب که کنید تنظیم طوری را خود برنامه رمضان مبارک ماه طول در. 

  د.کنی افطاربا نظر پزشک معالج  را روزه باید باشد، جدی بسیار فشارخون افت علت به سردرد اگر 

 

 معده پری احساس با همراه سوءهاضمه: نفخ و هاضمه سوء

  تخم مرغ مثل غذاهایی ؛پرادویه و کردنی سرخ چرب، غذاهای زیاد مصرفسوء هاضمه ونفخ به علت، 

 ایجاد می شود. گازدار های نوشابه و حبوبات کلم،

 ندمان سالم یهایدنینوش و بخارپز و آبپز یغذاها از استفاده برای جلوگیری از ایجاد نفخ وسوء هاضمه 

 در تمامی کتابها توصیه شده است. دمشکیب و نارنج بهار نعنا، عرق مانند یسنت یشربتها آب،

 روزه داری وگرفتگی عضالت 

 باشد مصرف ناکافی غذاهای حاوی کلسیم، منیزیوم و پتاسیم دلیل گرفتگی عضالت می تواند 

 زی ها، ل سبمث هستندکلسیم ومنیزیم و پتاسییم  از غنی منبع که غذاهایی مصرف برای پیشگیری

 .ا توصیه می شودر، ماست، پنیر و کشک، گوشت و خرممیوه ها، لبنیات مثل شی

 : فشارخون افت روزه داری و

 هربعدازظ هنگام است ممکن که غش  حالت و پریدگی رنگ سرگیجه، انرژی، کاهش ضعف، زیاد، تعریق 

 عاتمای کم مصرف دالیل آن می تواند: و.است فشارخون افت عالیم از بیفتد اتفاق رمضان مبارک ماه در



 
                                                                                                                        

 و مایعات مصرف افزایش و فرد داشتن نگه خنک باشد برای جلوگیری از آن توصیه به .کافی نمک و

 سحرمی شود. و افطار هنگام در( است ساز مشکل خود زیاد نمک) کافی نمک

 

 روزه داری و افت فشار قند خون:

 

 ،پشت و سردرد جسمانی، قدرت و فعالیت کاهش لرزش، تعریق، تمرکز، عدم خستگی، سرگیجه، ضعف 

 ی وعده در ساده قندهای زیاد مصرف غیردیابتی در اثر افراد که در. است خون قند افت عالیم از قلب

 از پرهیز شود( می باشد.  می روز طول در قند افت و انسولین زیاد ترشح باعث امر این چون سحر)

سحرو استفاده از قند های  ی وعده در ها شیرینی و ساده قندهای حاوی های نوشیدنی و غذاها مصرف

 با باید داری روزه برای دو و یک نوع دیابتی بیماران طبیعی مانند خرما وکشمش و... توصیه می شود.

 .کنند مشورت تغذیه متخصص و خود معالج پزشک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                        

 توصیه های فعالیت ورزشی و تمرینات در منزل برای گروه های سنی در شرایط قرنطینه

  

 

 

مشکل بالینی یا  ممکن است  ساله ای گفته می شود که ۶۰تا  ۵۶ یا سال ۵۶سالمند به افراد مساوی یا بیشتر از 

د. از آنجایی گذار که بر حرکات، آمادگی بدنی یا فعالیت بدنی آنها تاثیر شته باشدمحدودیت جسمانی چشمگیری دا

که سالمندی فیزیولوژیک در همه افراد مثل هم نیست، افراد با سن تقویمی مشابه ممکن است پاسخ های خیلی 

الیت ورزشی نشان دهد. به عالوه متمایز کردن آثار سالمندی بر عملکرد فیزیولوژیکی از آثار بیماری متفاوتی به فع

یا کاهش آمادگی دشوار می باشد. معموالً در مقایسه با سن تقویمی، سالمتی شاخص بهتری از توانایی شرکت در 

ا یک متخصص مراقبت های بهداشتی فعالیت بدنی به شمار می رود. افراد مبتال به بیماری های مزمن باید ب

 برای برنامه فعالیت ورزشی راهنمایی کنند. فواید فعالیت بدنی برای این افراد شامل: تا آن ها را مشورت کنند

 ،کند کردن تغییرات فیزیولوژیکی سالمندی که باعث اختالل در ظرفیت فعالیت ورزشی می شود 

 ش سن، ایجاد تغییرات مطلوب در ترکیب بدنی با افزای 

  ،ارتقای سالمت روانی و شناختی 

 منی مزکنترل بیماری ها، 

 کاهش خطر معلولیت جسمانی و افزایش طول عمر می باشد 



 
                                                                                                                        

 :توصیه های فعالیت بدنی در بزرگساالن سالمند

 :هوازی فعالیت های ورزشی

. کنند الدنب تنفسی-قلبی  و هوازی بدنی هایسالمند بهتر است فعالیتبزرگساالن  سالمتیبرای ارتقا و حفظ 

 فعال نیبد نظر از دهدمی اجازه آنها وضعیت و توانایی که جایی تا باید مزمن مشکالت دلیل به سالمند بزرگساالن

 .باشند

روز در هفته به فعالیت بدنی با شدت متوسط یا  ۶تواتر: توصیه می شود بزرگساالن سالمند مساوی یا بیشتر از 

روز در هفته فعالیت بدنی شدید یا ترکیبی از فعالیت ورزشی متوسط تا شدید را در تواتر مساوی یا بیشتر از سه 

 .روز در هفته اجرا کند کننده ۶تا  ۹

 ۱تا  ۷معادل فعالیت با شدت متوسط و  ۵تا  ۶امتیاز ای تالش بدنی، مقادیر  ۸۰تا  ۰شدت تمرینات: در مقیاس 

 .باشد معادل فعالیت بدنی با شدت باال می

دقیقه برای دستیابی به فواید بیشتر فعالیت بدنی با شدت متوسط در  ۵۰تا  ۹۰ روزانه شود می صیهتومدت: 

دقیقه  ۹۰تا  ۰۰دقیقه در هفته، یا روزانه دست کم  ۹۰۰تا  ۸۶۰دقیقه ای و در مجموع  ۸۰های حداقل دوره

 .الیت را اجرا کننددقیقه فعالیت در هفته یا ترکیبی از این دو فع ۸۰۰تا  ۸۷۶فعالیت بدنی شدید 

 کلی تحال درنوع تمرینات:  فعالیتی که موجب فشار ارتوپدیک زیادی نشود مانند پیاده روی قابل اجرا می باشد. 

با محدودیت در حمل وزن مواجه  فرادی کهفعالیت ها روی چرخ ثابت می تواند در ا بر آن در ورزشی هایفعالیت

 .سودمند باشد ،هستند



 
                                                                                                                        

فعالیت های ورزشی تقویت کننده قدرت و استقامت را برای  سالمند، شود در بزرگساالنهمچنین توصیه می 

این تمرینات می تواند متوسط حتی سبک در نظر گرفته شدت جلسه در هفته انجام دهند.  ۰مساوی یا بیشتر از 

 زنه باو حمل با سوئدی حرکات تمرینات مقاومتثی یا برنامه شامل تواندمی مقاومتی تمرین های برنامه این  شود.

 هایوهگر بکارگیری موجب که قدرتی های فعالیت سایر و پله از رفتن باال .باشد عضالت اصلی روی بر تمرکز

 .می باشد تمرینات انواع از اینمونه شودمی اصلی عضالنی

 تمرینات انعطاف پذیری:

جلسه در هفته برای این افراد  ۰ورزشی به منظور افزایش انعطاف پذیری نیز باید مساوی یا بیشتر از  فعالیت های

 این و شد انجام اندک ناراحتی یا سفتی احساس. کشش که باشد ایگونه به باید تمرینات این شدت . اجرا شود

فعالیت بدنی که با استفاده از حرکات  نوع هر شامل این تمرینات می تواندثانیه نگه داشته شود.  ۵۰ تا 31 کشش

 ،شود و موجب حفظ و افزایش انعطاف پذیری و کشش مداوم گروه های عضالنی اصلی می شودآهسته انجام می

 .می باشد. همچنین حرکات کششی در این شرایط نسبت به حرکات پویای سریع در اولویت

واند باعث افزایش ضربان قلب و تواتر تنفسی شود نمونه فعالیت بدنی با شدت متوسط می ت ،NHS بر اساس توصیه

 می باشد. سواریهایی از انجام این فعالیت های بدنی شامل پیاده روی، تمرینات آبی دوچرخه 

 تمرین در منزل:

ز به نی را می توان تمرینات با شدت متوسط ،تمرینات بیرون از منزل نباشد انجامدر شرایطی که فرد قادر به  

نمونه هایی از فعالیت بدنی در نظر گرفت که نسبت به نشستن و یا دراز کشیدن مزیت هایی را به همراه عنوان 

 مرتب کشیدن، جارو منزل، کردن تمیز چای، مانند ریختن روزانه امور انجام شامل تواندمی تمرینات ایندارد.  

 هراس خوردن بسیاری از سالمندان از به زمین. باشد برخاستن و نشستن و منزل در روی یا پیاده و تخت کردن



 
                                                                                                                        

ر تعادل و انعطاف پذیری شود که د، های عضالنیتواند باعث تقویت گروهراین انجام تمرینات ورزشی می. بناب دارند

 نتیجه آن اعتماد به نفس شخص در انجام امور روزانه افزایش می یابد. 

 :کودکان و نوجوانانورزش در 

ان تنها فعالیت کودک،. با این وجود ر هستنددر مقایسه با بزرگساالن فعالتساله(  ۸۷تا  ۵افراد )کودکان و نوجوانان 

راهنمای  سال، از خطوط ۸۰ افراد باالی بیشتر و  باشدمیکم سن و سال با مقادیر توصیه شده توسط متخصصان 

 شدت با بدنی فعالیت  دقیقه 91 قلحدا روزانه نوجوانان و کودکان شود می توصیه.  دنپیروی نمی کن توصیه شده

مقاومتی و فعالیت ها با اعمال فشار بر استخوان ها حداقل  ورزشید داشته باشند. انجام فعالیت های شدی تا متوسط

روز در هفته برای آن ها توصیه می شود. کودکان و نوجوانان از نظر فیزیولوژیکی با تمرینات استقامتی، مقاومتی  3

ل مو فعالیت هایی که موجب اعمال بار بر استخوان ها می شود، سازگار هستند. تمرینات ورزشی باعث بهبود عوا

 .عروقی و متابولیک نیز می شود-خطر بیماری های قلبی

 :توصیه های فعالیت ورزشی برای کودکان و نوجوانان

 3توصیه می شود تمرینات به صورت روزانه و عمدتا با تمرینات هوازی با شدت متوسط تا زیاد باشد، یا حداقل 

تمرینات می تواند باعث افزایش تواتر قلبی و روز در هفته به تمرینات با شدت باال پرداخته شود. شدت متوسط 

  .تواتر تنفسی شود

دقیقه یا بیشتر می باشد. این تمرینات می تواند شامل دویدن،  91مدت زمان توصیه شده برای هر جلسه تمرینی، 

با  دراه رفتن سریع، شنا کردن، حرکات موزون و یا دوچرخه سواری باشد. باید در نظر داشت که این تمرینات بای

 .توجه به شرایط رشدی انجام شود و باید برای فرد لذت بخش باشد



 
                                                                                                                        

دقیقه )بعنوان بخشی از تمرین  91روز در هفته یا بیشتر و هر بار برای مدت  3توصیه می شود کودکان و نوجوانان 

 :ند شاملهوازی یا مازاد بر آن( به تمرینات ویژه جهت افزایش قدرت عضالنی بپردازند. این تمرینات می توا

  ،بازی کردن 

 ،بلند کردن اشیا 

 استفاده از باندهای کشی و یا طناب کشی 

 .و باال رفتن از درخت شود  

روز در هفته یا بیشتر و هر بار  3در این میان تمریناتی برای تقویت استخوان ها نیز توصیه می شود که می تواند 

طناب بازی و یا در صورت امکان بسکتبال و تنیس  دقیقه به صورت تمرینات مقاومتی، بازی لی لی، دویدن، 91

 .باشد

 :، تمرینات برای این گروه سنی می تواند شامل فعالیت های سبک مانندNHS براساس گزارش

  ،بلند شدن 

 ،حرکت در اطراف منزل 

 .غلتیدن و بازی کردن باشد 

  با این وجود تمرینات با تحرک باالتر می تواند شامل: 

 و پریدن جهش ، 

  ،طناب بازی 

 .دویدن باشد 



 
                                                                                                                        

 سال 46تا  91راهنمای فعالیت بدنی برای بزرگساالن 

بزرگساالن باید به صورت روزانه فعالیت بدنی انجام دهند. هر گونه فعالیت بدنی می تواند موثر و سودمند باشد. 

 بزرگساالن باید:

 هر روز فعالیت بدنی داشته باشند. هر فعالیتی بهتر از بی تحرکی است.

  ،فعالیت های ورزشی قدرتی انجام دهند. این تمرینات باید با تمرکز بر عضالت اصلی پاها، لگن، پشت

 روز در هفته انجام شوند. 2شکم، قفسه سینه، شانه ها و بازوها باشد. این تمرینات باید حداقل 

  دقیقه  51ا دقیقه در هفته فعالیت ورزشی با شدت متوسط و ی 911توصیه می شود بزرگساالن، حداقل

 در هقته فعالیت با شدت سنگین )یا ترکیبی از این دو( را انجام دهند.

  توصیه می شود زمان هایی که به نشستن، دراز کشیدن و خوابیدن اختصاص داده می شود را کاهش

 دهند.

  بزرگساالن می توانند در هفته چند جلسه کوتاه را به تمرینات با شدت های باالتر اختصاص دهند. و

 تمرینات با شدت متوسط را به صورت ترکیبی با تمرینات سنگین انجام دهند.

 نمونه هایی از تمرینات هوازی با شدت متوسط:

فعالیت های با شدت متوسط می تواند باعث افزایش ضربان قلب، افزایش تواتر تنفسی و گرم شدن بدن شود. نمونه 

 هایی از این تمرینات شامل: 

 ،راه رفتن 

  ،حرکات آبی 

 ،دوچرخه سواری 



 
                                                                                                                        

  ،حرکات موزون 

 .حرکت ماشین های باغبانی می باشد 

 تمرینات با شدت باال: 

این تمرینات می تواند باعث تسریع تنفس شود. تمریناتی بعنوان تمرینات سنگین در نظر گرفته می شوند که 

 این تمرینات می تواند شامل: تکلم در زمان انجام آن فعالیت، دشوار باشد و به چند کلمه محدود باشد.

 ،راه رفتن سریع و یا دویدن 

 ،استفاده از چرخ ثابت 

  ،باال رفتن از پله ها 

  ،طناب بازی 

  ،حرکات ژیمناستیک 

  .استفاده از وزنه های تمرینی باشد 

مونه نبه منظور بهره مندی از تمرینات قدرتی باید این فعالیت های را به صورت مداوم و تکراری استفاده کرد. 

هایی از این تمرینات شامل تمرینات یوگا، پیالتس و تایچی است. می توان از وزنه های تمرینی و یا کش های 

االستیک برای اعمال مقاومت استفاده کرد و یا از وزن بدن برای انجام برخی حرکات مانند دراز و نشست و 

 (  استفاده کرد.PUSH UPشنا )

فعالیت های روزانه مانند باغبانی و یا بلند کردن کودکان نیز می باید در نظر داشت که برخی از 

 تواند به تقویت عضالت کمک کند.



 
                                                                                                                        

 بارداری:ورزش و 

پاسخ های فیزیولوژیکی به فعالیت ورزشی در دوران بارداری تشدید می شود.  ،در مقایسه با دوران غیربارداری

 بارداریدوران سرتاسر در ورزشی فعالیت انجام به ورزشی،شود زنان سالم باردار بدون موارد منع فعالیت 

 می شود. بچه و مادر آمادگی و سالمتی باعث منظم ورزشی فعالیت بارداری دوران در. شوند می تشویق

از  پرفشاری خون ناشی مانند بارداری به وابسته هایبیماری گسترش خطر تواند می ورزشی فعالیت همچنین

خطوط راهنمای فعالیت ورزشی هنگام  ،بارداری و دیابت ملیتوس بارداری را کاهش دهد. کالج پزشکی ورزشی

کمیته مشترک  ،دوران بارداری و پس از زایمان را که از سوی کالج آمریکایی بیماری های زنان و زایمان

انادایی فیزیولوژی فعالیت ورزشی توصیه شده است را انجمن ک و انجمن بیماری های زنان و زایمان کانادا

  .تایید می کند. این خطوط راهنما اهمیت فعالیت ورزشی هنگام بارداری را گوشزد کرده است

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                        

 توصیه های فعالیت ورزشی برای زنان باردار

 :فعالیت ورزشی هوازی

مساوی یا بیشتر از  نپرداخت زند.ورزشی بپردبه انجام فعالیت روز در هفته  ۶تا  ۹شود زنان باردار صیه میتو

کودکان با وزن کم را افزایش دهد. شدت  تولددر هفته می تواند خطر جلسه  2و کمتز از پنج جلسه در هفته 

 از مترک بدنی توده شاخص با باردار زنان در که طوری بهبا توجه به شرایط در نظر گرفته می شود   تمرینات

فعالیت  ۰۶ت متوسط و در زنان باردار با شاخص توده بدنی مساوی یا بیشتر از فعالیت ورزشی با شد ۰۶

دقیقه در روز  ۸۶شود. فعالیت ورزشی با شدت متوسط مساوی یا بیشتر از ورزشی با شدت سبک توصیه می

دقیقه فعالیت در هفته توصیه می شود.  ۸۰۰دقیقه در روز و در مجموع  ۹۰و افزایش تدریجی تا حداکثر 

قبل و بعد از جلسه  ،کردن با فعالیت بدنی کم شدت سرددقیقه  ۸۶تا  ۸۰دقیقه گرم کردن و  ۸۶تا  ۸۰جام ان

دقیقه در هفته منجر شود. زنان باردار  ۸۶۰فعالیت ورزشی توصیه می شود. میزان افزایش فعالیت می تواند به 

 ۶الی  ۹دقیقه در روز و  ۰۶میزان به را شدت کم ورزشی هایفعالیت میتوانندبا شاخص توده بدنی بیشتر 

دقیقه در هر هفته دو دقیقه به فعالیت خود اضافه  ۶۰جلسه در هفته شروع کنند تا دستیابی به میزان فعالیت 

 .کند

های بدنی پویا و ریتمیک با استفاده از گروههای عضالنی بزرگ باشد. نوع فعالیت بدنی باید به صورت فعالیت 

 .ها در این دوران می باشدمناسب فعالیت انواع از زدن رکاب و رفتن راه

 تمرینات جهت افزایش قدرت عضالت شکمی:

با بزرگ شدن جنین، گودی کمر افزایش می یابد که می تواند باعث افزایش کمر درد شود. بدین منظور  .1

 می توان از تمرینات افزایش قدرت عضالت شکمی استفاده کرد تا کمر درد کاهش یابد.



 
                                                                                                                        

 زانوها را زیر لگن قرار داده ، دستان زیر شانه ها قرار داشته باشد.  .2

 شکم برای صاف نگه داشتن پشت، بلند شود. .3

عضالت شکمی را منقبض کنید و کمر را بلند کنید، قفسه سینه را بچرخانید و اجازه دهید تا سر به آرامی   .4

 به جلو بیاید و به حالت آرامش برسد. 

 د.آرنج خود را قفل نکین .5

 چند ثانیه این وضعیت را حفظ کنید و سپس به آرامی به حالت اولیه باز گردید. .6

 مراقب باشید تا گودی کمر اتفاق نیفتد. .7

 مرتبه انجام دهید. 11این حرکت را به آرامی و ریتیمیک برای  .8

 تمرین لگن: 

 بایستید، به گونه ای که شانه ها و باسن در مقابل دیوار قرار داشته باشد. .9

 خود را قفل نکیند. زانوی .11

 شکم خود را منقبض کنید و پشت خود را در مقابل دیوار صاف نگه دارید. .11

 ثانیه حفظ کنید و سپس رها کنید.  4این وضعیت را برای   .12

 مرتبه تکرار کنید. 11این تمرین را  .13
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