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مقدمه

م���اه مب���ارک رمضان م���اه مهمان���ی خدا و ن���زول ب���رکات بی پایان خداوند اس���ت. م���اه رمضان 
فرصت مناس���بی برای انسان هاس���ت تا از بندگی نفس رها ش���ده و با خویش���تن داری در سایه 
ای���ن تمرین انسان س���از به جایگاه های باالتر بندگی خدادس���ت یابند. ظاه���ر این تمرین ویژه 
خودداری از خوردن و آش���امیدن از س���پیده صبح تا ش���امگاه و پرهیز از س���ایر محرمات است. 
مطالعات متعددی نقش مؤثر روزه داری را بر س���امت، به خصوص بر روی تنظیم فشار خون، 
کنترل وزن و بهبود بیماری های مختلف نش���ان داده اند. در  کاهش س���طح چربی های خون، 
که عادات غلط غذایی، چاق���ی و افزایش وزن در بروز آن ها دخالت دارند  اغل���ب بیماری هایی 

روزه داری مفید است.
روزه مواد اضافی و جذب نش���ده را می س���وزاند و در واقع بدن را خانه تکانی می کند، به عاوه 
کردن  گوارش���ی و عامل مؤثری برای سرویس  یک نوع اس���تراحت قابل ماحظه برای دس���تگاه 
آن هاس���ت و با توجه به اینکه این دس���تگاه از حساس ترین دستگاه های بدن است و در تمام 
کار اس���ت، این اس���تراحت ب���رای آن ها نهایت ل���زوم را دارد.  طول س���ال به طور دائم مش���غول 
بدیهی اس���ت ش���خص روزه دار طبق دس���تور اسام به هنگام افطار و س���حر نباید در غذا افراط 
کثر نتیج���ه را بگیرد در غیر اینص���ورت این نتایج  کن���د تا از این اثر بهداش���تی حدا و زی���اده روی 
برعک���س خواهد بود. از ای���ن رو ضرورت دارد روزه داران با اص���ول تغذیه صحیح در ماه مبارک 

کار ببندند. رمضان آشنا شوند و آن ها را به 
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عوارض تغذیه نامناسب در روزه داری

بس���یاری از اف���راد ط���ی ماه مبارک رمض���ان به لح���اظ تغذیه دچار 
که  گونه ای  پرخوری و یا بدخوری ش���ده و در تغذیه اف���راط می کنند به 
کاهش یابد، اما میزان چربی خونش افزایش یابد  ممکن است حتی وزن فرد 

و علت اصلی این مشکات افراط در مصرف چربی و شیرینی جات است.
کنندگان را با  ش���یرینی جات، مواد قندی و چربی ها به راحتی س���امتی مصرف 
که طی ماه رمضان  که مردم تصور می کنند  خطر مواجه می کنند و بر خاف آنچه 
کم می ش���ود و افراد مبتا ب���ه چربی خون باال  گرفتن وزن افراد  ب���ه واس���طه روزه 
که پس  کاهش می یابد، اما در بس���یاری از موارد مشاهده شده  چربی خونش���ان 
کاهش نیافته بلکه موج���ب افزایش وزن و چربی هم  از م���اه رمض���ان نه تنها وزن 
خ شده و شیرینی  می ش���ود پس می بایس���ت از مصرف زیاد غذاهای چرب و س���ر

کرد. جات به شدت خودداری 

روش صحیح تغذیه در ماه مبارک رمضان

روش تغذیه در ماه مبارک رمضان از نکات بس���یار با اهمیت روزه داری اس���ت و ش���روع افطاری 
گرم، خرما و عدم استفاده از مایعات سرد و همچنین عدم  کمی نمک و آب  با نام خدا، مقدار 
خ شده همواره مورد توصیه بوده اس���ت. در عین حال آهسته  مصرف غذاهای س���نگین و س���ر
کش���یدن از صرف  کافی غذا و لذت بردن از آن و دس���ت  غ���ذا خ���وردن و جویدن 
کثر نرسیده است همگی از توصیه های  که سیری به حدا غذا هنگامی 

قابل توجه دین مبین اسام و علم تغذیه هستند.
تغذی���ه صحیح در ماه مب���ارک رمضان مانند س���ایر اوقات به 
معن���ی رعای���ت دو اصل تع���ادل و تن���وع در برنام���ه غذایی 
گروه ه���ای اصل���ی  اس���ت. تن���وع ب���ه معن���ی اس���تفاده از 
غذای���ی و زیرگروه ه���ای آن ش���امل ن���ان، غات، ش���یر و 
گوش���ت، حبوبات  گروه  مواد لبنی، س���بزی ها، میوه ها، 
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و جایگزین ه���ای آن می باش���د و تعادل بدین 
گروه ه���ای غذایی به  که از همه  معنی اس���ت 
کم خ���وری و  کاف���ی مصرف ش���ده و از  مق���دار 

پرخوری پرهیز شود.

ان���واع گروه های غذایی و جایگزین های 
آن ها به شرح زیر می باشد

گروه نان و غالت  .1

کننده انرژی،  گروه تأمین  گروه قرار دارند. این  گندم و جو در این  کارون���ی،  ان���واع نان، برنج، ما
کلی ه���رم غذایی بر  گ���روه ب، آهن و مقداری پروتئین اس���ت. توصیه  بعض���ی از ویتامین ه���ای 
کنند. مقدار  گروه را مصرف  که افراد بزرگس���ال روزانه 6 تا 11 واحد از مواد غذایی این  آن اس���ت 
گروه از مواد غذایی بسته به جثه افراد، سن، جنس و میزان تحرک آن ها متفاوت  مصرف این 

است.
*مصرف نان های س���بوس دار مثل نان سنگگ و نان جو بهتر از نان های بدون سبوس است 

که از آرد سفید تهیه شده اند.

گروه سبزی ها  .2

گوجه فرنگی، فلفل دلمه  گروه س���بزی های غنی از ویتامین C مثل س���بزی های برگی،  در این 
کدو تنبل و اس���فناج و س���ایر سبزی ها مانند  ای و س���بزی های غنی از ویتامین A مثل هویج، 
کدو س���بز، پیاز و س���یب زمینی قرار می گیرند و توصیه می ش���ود روزانه 3-5  کرفس، بادمجان، 

واحد سبزی مصرف شود.
کاهو و اس���فناج و یا نصف لیوان س���بزی   هر واحد س���بزی معادل یک لیوان س���بزی برگی مثل 

پخته یا خرد شده می باشد.
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گروه میوه ها  .3

کیوی و مرکبات،  گ���روه میوه های غنی از یتامین C مث���ل  در ای���ن 
میوه ه���ای غن���ی از ویتامین A مثل انب���ه، زردآلو و طالبی و س���ایر میوه 

گیاس، انگور و هندوانه قرار می گیرند. مثل سیب، 
* توصیه می شود روزانه 4-2 واحد انواع میوه ها استفاده شود.

هر واحد میوه معادل یک عدد میوه متوس���ط مثل سیب، پرتقال، نارنگی و هلو 
یا یک چهارم لیوان طالبی یا نصف لیوان آب میوه است.

گروه شیر و لبنیات  .4

کش���ک و بس���تنی اس���ت و با مصرف مواد  گروه ش���امل ش���یر، ماس���ت، پنیر،  این 
گروه بخ���ش مهمی از نیاز بدن به مواد مغ���ذی مهم نظیر پروتئین،  غذای���ی این 

کلسیم، فسفر و بعضی از انواع ویتامین ها تأمین می شود. 
کنند. گروه را مصرف  * توصیه می شود افراد بزرگسال 3-2 واحد از این 

گرم پنیر  گروه ش���امل یک لیوان شیر یا یک لیوان ماست یا 45-60  هر واحد این 
کشک پاستوریزه یا یک لیوان بستنی می باشد. یا نصف لیوان 

گوشت گروه   .5

غ است و مصرف این مواد غذایی بخش  گوشت سفید و تخم مر گوشت قرمز،  گروه شامل  این 
مهمی از نیاز بدن به مواد مغذی مهم نظیر پروتئین، آهن، روی و بعضی از انواع ویتامین های 

گروه ب تامین می شود.
غ می باشد. گوشت پخته یا دو عدد تخم مر گرم  گروه شامل 60  هر واحد از این 

کنند. گروه دریافت  * توصیه می شود افراد بزرگسال 2 -1 واحد روزانه از این 

گروه حبوبات  .6

کی  گروه ش���امل حبوبات )نخ���ود، لوبیا، عدس، باقا، لپ���ه و م���اش( و مغزدانه های خورا ای���ن 
گروه مواد  )گ���ردو، بادام، فندق، انواع پس���ته و انواع تخمه( اس���ت. با مصرف م���واد غذایی این 

گروه ب تأمین می شود. مغذی نظیر آهن، پروتئین، روی و ویتامین های 
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گروه ش���امل یک لیوان حبوبات  هر واحد این 
پخت���ه، نصف لیوان حبوبات خام یا دو س���وم 

لیوان انواع مغزدانه ها می باشد.
گروه ی���ک واحد روزانه  * توصیه مص���رف این 

می باشد.

تغذیه صحیح هنگام سحر و افطار

که روزه نیستند سه وعده  که افراد روزه دار همانند افرادی  در برخی منابع توصیه ش���ده است 
کمتر  که این وعده ها ش���امل افطاری، شام و سحر است. اما صرف غذا در دفعات  غذا بخورند 

که ماه مبارک رمضان در فصل تابستان است توصیه نمی شود. از 2 بار در سال هایی 

توصیه های غذایی وعده سحر

که مهم ترین وعده غذایی در ماه مبارک رمضان می باشد بسیار  مصرف غذا در وعده س���حری 
گی وعده ناهار را  با اهمیت اس���ت. غذای مصرفی در وعده س���حر می بایست خصوصیات و ویژ
گرس���نگی در طول روز پیشگیری شود. از این رو بهتر است از غذاهای  داش���ته باشد تا از ایجاد 
کام���ل و س���بوس دار، حبوبات، س���بزی ها و میوه ه���ای تازه(  دی���ر هض���م )مانن���د نان و غ���ات 
گردد. عدم مصرف س���حری مناسب نیس���ت، زیرا در طول روز باعث افت قند خون،  اس���تفاده 

کاری می ش���ود. وعده سحری بهتر است  کاهش تمرکز و پایین آمدن توان 
مثل وعده ناهار باشد و غذای اصلی در این وعده صرف شود

ان���واع چلوخورش���ت و پلوه���ای مخلوط ب���ا حبوبات و 	 
س���بزیجات )ع���دس پلو، لوبی���ا پلو، س���بزی پلو، به 

گوش���ت )مصرف  هم���راه اندک���ی دوغ، ماه���ی یا 
زیاد مواد پروتئینی در س���حر س���بب تش���نگی 

در س���اعات اولیه روز می شود( و سبزی های 
کاهو و  ت���ازه مثل س���بزی خ���وردن یا س���االد 
ماس���ت برای این وعده مناسب است. الزم 
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که از مصرف بیش از حد ساالد خودداری شود. به ذکر است 
مصرف مواد غذایی شیرین در وعده سحری توصیه نمی شود. 	 

مصرف مواد غذایی ش���یرین با تحریک ترش���ح انس���ولین موجب ورود 
کاهش قند خون می ش���ود و به  قند خ���ون ب���ه داخل س���لول ها و در پ���ی آن 
این ترتیب مصرف مواد غذایی ش���یرین و حاوی قندهای س���اده مثل ش���یرینی 
گرسنه شود و ممکن  و ش���کات در وعده س���حری موجب می گردد شخص زودتر 
اس���ت در حی���ن روزه داری عوارض���ی مث���ل س���رگیجه، بی حال���ی، پرخاش���گری و 
گهانی به وجود آید. پس بهتر است در وعده غذایی سحری  عصبانیت و ضعف نا
گهانی  کند و هم از افت نا که بتواند هم انرژی تأمین  از مواد غذایی استفاده شود 

کند. قند خون جلوگیری 
بافاصله پس از اتمام س���حری از نوش���یدن چ���ای پررنگ و قهوه اجتناب 	 

کاه���ش می دهد و هم مصرف زیاد چای در س���حر  کنی���د، زیرا هم ج���ذب آهن را 
باعث افزایش دفع ادرارو دفع مواد معدنی مورد نیاز بدن و بروز تشنگی در طول 

روز می شود.
کنس���روی، 	  ک���رده و چرب، غذاهای  خ  کله پاچه، س���یرابی و غذاهای س���ر پرهی���ز از مص���رف 

گازدار و غذاهای پرادویه و آزاردهنده0 کالباس، نوشابه  سوسیس، 
کربوهیدرات های پیچیده 	  گ���روه  کربوهیدرات های مورد اس���تفاده در س���حر می بایس���ت از 

که تنه���ا 4-3 س���اعت دوام دارند تا 8  کربوهیدرات های س���اده  گروه علیرغ���م  باش���د. ای���ن 
که فرد روزه دار دیرتر احساس  گوارش باقی می مانند و موجب می شوند  ساعت در دستگاه 

کربوهیدارت پیچیده در غات، سیب زمینی، حبوبات و میوه وجود دارد. کند.  گرسنگی 
کنید. این 	  کباب ها خودداری  کوکو و انواع  هنگام س���حری از خورن غذاهای خش���ک مثل 

که با ادویه زیاد تهیه ش���وند موجب تشنگی شدید، ترش کردن و ورم  غذاها خصوصًا زمانی 
معده می شوند.
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توصیه های غذایی در افطار

کردن یک���ی از زیبایی ه���ای روزه داری  افط���ار 
ک���ه در آن ب���رکات فراوانی وج���ود دارد.  اس���ت 
کید ف���راوان به افطار  در س���نت پیامبر خدا تأ
ک���ردن در وقت مق���رر و بافاصله پ���س از اذان 

مغرب شده است.
کامل  گ���وارش، در زمان های نزدیک ب���ه افطار در حالت اس���تراحت  ب���دن ما به ویژه دس���تگاه 
گهانی به  که به ط���ور نا اس���ت. بنابرای���ن هنگام افطار بایس���تی از مواد غذایی اس���تفاده ش���ود 
گوارش فش���ار وارد نش���ود. از س���وی دیگر بدن هنگام افطار نیاز فوری به مایعات در  دس���تگاه 
منابع غذایی انرژی زا دارد و این نیاز برای سلول های بدن مخصوصًا مغز و سلول های عصبی 

بارزتر است.

نکات تغذیه ای در زمان افطار

کمرنگ( و به 	  کش���مش )یا چای بس���یار  کردن روزه با ش���یر یا آب ولرم با خرما یا عس���ل و  باز 
که فشار چندانی به  گردو و یا سوپ  تدریج استفاده از مواد غذایی سبک مانند نان و پنیر و 
گازدار آغاز نکنید.  معده وارد نمی کند. هرگز افطار را با آب سرد، غذاهای سرد و نوشابه های 

گش���ودن افطار با آب جوش���یده ول���رم به دفع مواد س���می از ادرار و دس���تگاه 
کمک می کند و باعث سرحالی و سرزندگی فرد می شود. تنفس 

نیاز فوری بدن در هنگام افطار به بدست آورن یک منبع 	 
گلوکز )قندخون( برای هر سلول زنده  انرژی به شکل 

ب���ه خصوص س���لول های مغ���ز و اعصاب اس���ت. 
امروزه از نظر علمی نیز به اثبات رس���یده است 

که خرم���ا منبع عال���ی از قند، فیب���ر و اماحی 
چون پتاسیم و منیزیم می باشد و از بهترین 
که ف���رد روزه دار می تواند با  غذاهایی اس���ت 

کند. آن روزه خود را باز 
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پرهی���ز از پرخ���وری و زی���اده روی در مصرف غذاه���ای پرچرب و 	 
ش���یرین چون نان خامه ای، زولبیا بامیه، حلوا، ش���له زرد و... زیرا باعث 
که اغلب این تشنگی  سوزش سر دل، اضافه وزن و نیز عطش شدید می شوند، 
که سبب آسیب به  با نوشیدن مقدار زیادی نوشیدنی های سرد جبران می شود 

گوارش می گردد. دستگاه 
کم روغن، سوپ و شیربرنج غذاهای مناسب برای 	  گرم، فرنی، حلیم   شیر 

افطار می باشند.
کنید، زیرا 	   در هن���گام صرف افط���ار از مصرف آب زیاد همراه با غ���ذا پرهیز 

نوشیدن آب زیاد در این زمان سبب اختال در هضم مواد غذایی می شود.
ک���ه بعد از افط���ار در ماه مبارک رمضان انجام می ش���ود به 	   عبادت های���ی 

کمک می کند و در نماز خواندن تمام مفاصل و ماهیچه ها درگیر  متابولیسم غذا 
که باعث صرف  هستند و می توانند جانشین یک ورزش با شدت متوسط باشد 

کالری در بدن می شوند.
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زمان و غذاهای مناسب برای صرف شام

که ش���ب در فصل تابس���تان و بهار  از آنجای���ی 
کمی  ک���ه روزه داران  کوت���اه اس���ت بهتر اس���ت 
پ���س از صرف افطار س���بک و س���اده اقدام به 

که شام می خورند( یک  کسانی  کلی بین افطار و صرف شام )برای  صرف ش���ام نمایند. به طور 
گرفته ش���ود تا بدن بتواند خود را آماده قبول غذاهای  فاصله زمانی حدود یک س���اعت در نظر 

کند. پرحجم تر 
 آبگوش���ت، ان���واع خورش���ت ها، ش���یربرنج، اس���تانبولی، لوبیا پلو، س���بزی پلو، چلوگوش���ت، 	 

که با استفاده از مواد تازه و مغذی تهیه  کدو...  ک جوجه، انواع سوپ و  غ، خورا ته چین مر
کرد. شده باشند را می توان به عنوان شام میل 

کتفا و عادت نمایند تا 	  که اضافه وزن دارند مناسب است به تدریج به افطار ا کسانی   برای 
پس از ماه رمضان به وزن مطلوب برسند.

 مصرف زیاد مواد غذایی چرب در وعده ش���ام باعث بی اشتهایی در هنگام سحر می شود و 	 
کلی استفاده  چون هضم چربی ها در بدن نیازمند مدت زمان طوالنی تر می باش���د به طور 
ک���ی و مواد غذایی تا دیر وقت و با تأخیر انداختن زمان خواب موجب بی اش���تهایی  از خورا
گر وعده افطار و شام به صورت مناسب مصرف  و بی حوصلگی هنگام سحر می شود. پس ا

شود اشکالی در وعده سحری ایجاد نخواهد شد.
 پ���س از افط���ار و ش���ام حتمًا ح���دود 20 تا 30 دقیق���ه پیاده روی داش���ته باش���د. این میزان 	 

کمک  کنترل س���وخت و س���از بدن همچنین حفط نش���اط و سامتی شما  فعالیت بدنی به 
کرد. خواهد 
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روزه داری در گروه های ویژه

گ���روه از انس���ان ها در معرض خطر  از نظ���ر اص���ول علم تغذیه س���ه 
کودکان و  ک���ه عبارتن���د از:  بیش���تری برای ابتا به س���وء تغذیه هس���تند 

نوجوانان، زنان باردار و شیرده و نهایتًا سالمندان
خداون���د متع���ال در آیه 183 س���وره بق���ره با رعای���ت وضعیت جس���مانی و تحمل 
که به س���ن تکلیف رسیده اند واجب نموده  کسانی  انس���ان ها، روزه را برای همه 
که به دلیل بیماری و  کس���انی  اس���ت، اما در عین حال در آیه 185 س���وره بقره نیز 
گرفتار رنج و عذاب  ش���رایط خاص جسمانی از روزه داری آسیب خواهند دید و یا 

می شوند از انجام این تکلیف شرعی و الهی معاف نموده است.

کودکان و نوجوانان

که از نظر  که به س���ن تکلیف نرسیده اند به خصوص آن هایی  دختران و پس���رانی 
کامل نگیرند. معمواًل روزه داری  کم وزن هس���تند بهتر است روزه  کوچک و  جثه 
که بچه ها را در  قبل از سن 8-7 سالگی توصیه نمی شود. البته ایده خوبی است 
گرفتن  کنیم. مثل روز  این سنین با تمرین روزه داری آشنا 
ک���ه در فرهنگ ما به  ب���رای چند س���اعت محدود 
کله گنجش���کی« معروف  »مزه روزه« یا »روزه 
کردن در  کودک و افط���ار  اس���ت توس���ط 
جمع خان���واده و دوس���تان می تواند 
ک���ودک ایجاد  احس���اس خوب���ی در 
کن���د و از لحاظ روانی و جس���می او 
کامل در دوران  را آماده روزه داری 

پس از بلوغ نماید. 
ک���ودکان  تغذی���ه  ب���ه  روزه داری  در 
12-9 س���اله و نوجوانان 18-13 ساله 
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و فعالی���ت بدنی آن ها می بایس���ت توجه ویژه 
کافی م���واد غذایی  که دریاف���ت نا ش���ود، چ���را 
ب���ه رش���د و نم���و آن ه���ا صدم���ات  می توان���د 
 9-12 دخت���ران  کن���د.  وارد  جبران ناپذی���ری 
ک���ه در معرض  س���اله و همچنی���ن نوجوانانی 
خطر س���وء تغذیه قرار دارند و تمام بیماران و 

که روزه داری موجب عایم شدید بدنی از جمله ضعف فراوان در آن ها  حتی نوجوانان سالمی 
که با مشورت متخصص تغذیه اقدام به روزه نمایند. می شود توصیه می شود 

ب���ه یاد داش���ته باش���ید روزه داری مان���ع درس خواندن نمی ش���ود. بهتر اس���ت دان���ش آموزان 
کنند و س���اعات آخرروز را برای اس���تراحت  و دانش���جویان درس خواندن را از صبح زود ش���روع 

بگذارند.

توصیه های غذایی در افراد در سن رشد

 از مصرف زیاد مواد قندی س���اده مثل زولبیا، بامیه و انواع شیرینی جات خصوصًا در وعده 	 
س���حری اجتناب نمایند، چون مصرف زیاد این مواد ابتدا س���بب افزایش قند خون شده و 
ک���ودک و نوجوان را در طول  در پ���ی آن موج���ب افت قند خون می ش���ود و توانایی یادگیری 

کاهش می دهد. روز 
کوچک است 	   چون حجم معده آن ها نس���بت به بزرگس���االن 

کمتر  بهتر اس���ت غذاهای در وعده های متعدد و حجم 
گنجان���دن وع���ده ش���ام در رژی���م  اس���تفاده ش���ود و 

غذایی الزامی است.
 م���واد غذای���ی مق���وی و پرانرژی مث���ل خرما، 	 

عس���ل، انجی���ر، م���وز و مغزدانه ه���ا در برنامه 
غذایی آن ها باشد.

گ���روه ش���یر و لبنی���ات در 	  کاف���ی   از دریاف���ت 
کودکان مطمئن ش���وید و مصرف یک لیوان 
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کاس���ه ماس���ت در ش���ام و سحر به  ش���یر در هنگام افطار، یک 
کودک و نوجوان توصیه می شود.

 پس از افطار بر اساس توصیه پزشک و مشاور تغذیه از شربت ها 	 
و قرص های ویتامینه مناس���ب سن دانش آموز استفاده شود تا نگرانی های 

کمبودهای تغذیه ای در این ماه برطرف شود. والدین برای ایجاد 
کنید و پیش از 	  کودکان و نوجوانان خ���ود دقت  حتم���ًا ب���ه وضعیت تغذیه 

اقدام به روزه داری آن ها را برای مشاوره به نزد متخصص تغذیه و در صورت نیاز 
نزد متخصص مربوطه ببرید.

زنان باردار و شیرده

که آیا روزه تأثیر نامطلوبی بر سامت  یکی از س���ؤاالت رایج زنان باردار این اس���ت 
جنین آن ها دارد؟ به لحاظ فیزیولوژیکی ش���اید در وهله اول پاس���خ این س���ؤال 
که در  کتون بادی ه���ا )موادی  گرس���نگی  با باال بردن س���طح  مثبت باش���د چون 
کاهش قند خون و به دلیل تجزیه چربی ها در خون مجتمع می شوند( می تواند 
به مغز و دستگاه عصبی و هوش جنین آسیب وارد نماید، اما بررسی های دهه اخیر نشان داده 
که روزه داری در مادران باردار بر هوش جنین تأثیر نامطلوب نداشته است. در برخی از  اس���ت 
منابع دوره 9 ماهه بارداری را به س���ه دوره 3 ماهه تقس���یم می کنند و در خصوص تأثیر روزه در 
این 3 دوره اعام نظر نموده اند و با توجه به مقاالت و بررس���ی های به 
گر جنین رش���د خوبی داشته و وزن و  گفت ا عمل آمده می توان 
کافی  کالری و مواد غذایی  فش���ار خون مادر طبیعی باشد، 
)با مشورت متخصص تغذیه( دریافت نماید و بیماری 
خاصی نداش���ته باش���د، با نظر موافق پزشک معالج 

می تواند روزه بگیرد.
بر اس���اس نظ���ر برخی مراج���ع تقلید در م���ورد روزه 
گ���ر ب���ر اثر روزه خ���وف ضرر ب���ر جنین و  زن ب���اردار، ا
جود داش���ته باش���د و خوف وی هم دارای منشاء 
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عقایی باش���د افطار بر او واجب است، در غیر 
اینصورت بایدروزه بگیرد.

که در 6 ماهه  در دوران شیردهی نیز از آن جا 
اول ش���یردهی، تنه���ا منبع غذایی نوزاد ش���یر 
گ���ر  روزه داری س���بب اختال در  مادر اس���ت ا
گیری  شیردهی و به دنبال آن اختال در وزن 

گردد بهتر است در این ایام از روزه داری خودداری نمایند اما پس از این دوران با شروع  کودک 
گرفتن روزه  که مادر شیرده از برنامه غذایی صحیح پیروی نماید  کمکی و به شرط این  تغذیه 

منعی ندارد.

مادران شیردهی که قصد روزه گرفتن دارند بایستی نکات زیر را رعایت کنند

کلسیم و انواع ویتامین ها داشته . 1  رژیم غذایی غنی از پروتئین و ریزمغذی ها از جمله آهن، 
غ و س���بزیجات و میوه ها به  گوش���ت، حبوبات، لبنی���ات، تخم مر گنجاندن  که ب���ا  باش���ند، 

مقدارکافی تأمین می شود.
کم رنگ، دم . 2  در فاصله افطار تا س���حری از مایعاتی چون آب، آب جوش ولرم ش���ده، چای 

نوش های طبیعی، میوه، آب میوه طبیعی، شربت های خانگی و شیر استفاده نمایند.
کننده بپرهیزد.. 3 کارهای سنگین و خسته   از انجام 
کوفته، تاس کباب و... را در برنامه خود بگنجانند.. 4  غذاهای آبدار مانند آبگوشت، 

روزه برای چه مادران شیردهی ضرر دارد؟

کاهش شیر در آن ها اتفاق بیافتد و احساس ضعف و بی حالی  که  خانم های شیرده در صورتی 
شدید و یا سردرد و عوارض مشابه داشته باشند و افت شیر آن ها باعث ناراحتی بچه شود باید 

حتمًا با پزشک متخصص مشورت نمایند.
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سالمندان

کنند، چون  گر روزه می گیرند باید مراقبت بیش���تری  س���المندان ا
کاهش قند خون، ممکن است  کاهش میزان آب در بدن س���المندان و 
گر موجب از حال رفتن و افتادن  گونه سرگیجه ها ا باعث سرگیجه شود و این 

شود برای سالمندان خطرآفرین است. سالمندان 
عموم���ًا از مش���کات ده���ان و دن���دان رن���ج 

می برن���د، ل���ذا مص���رف میوه ه���ای رنده 
کم چرب، انواع سوپ ها  شده، ش���یر 
و آش ها در وعده افطاری و س���حری 
کم رنگ در فاصله  و نوش���یدن چای 
افط���ار ت���ا س���حری ب���رای آن���ان مفید 

اس���ت و می توان���د تع���ادل آب و م���واد 
معدنی را در بدن برقرار نماید.

ورزشکاران

ک���ه فعالیت منظم جس���می موجب بهبود عملکرد متابولیک )س���وخت و س���از بدن(  از آن ج���ا 
که توق���ف فعالیت  دس���تگاه قلب���ی، تنفس���ی و عضاتی و اس���کلتی می ش���ود و با توجه ب���ه این 
جسمانی به مدت یک ماه می تواند آمادگی سطح عملکرد سیستم های مذکور را به نحو قابل 
گذاش���تن برنامه های ورزشی در روزه داران توصیه نمی شود. اما  کنار  کاهش دهد لذا  توجهی 
کننده است  کمک  تغییر برنامه غذایی ور روش و زمان بندی ورزشی در بسیاری از موارد الزم و 

و این مسئله در مورد ورزشکاران آماتور و حرفه ای صادق است.
گی���رد. در واق���ع انجام  پرهی���ز از بی تحرک���ی در م���اه مب���ارک رمض���ان نی���ز باید م���ورد توج���ه قرار 
فعالیت ه���ای منظم مختص ورزش���کاران حرفه ای نیس���ت و تمامی افراد با توجه به ش���رایط و 
که به  توانای���ی خ���ود باید به این توصیه ها عمل نمایند. فعالیت بدن���ی زمانی مؤثر خواهد بود 
ط���ور متوس���ط 3 ت���ا 5 روز در هفته )یک روز در می���ان( و به مدت 30 تا 60 دقیق���ه در روز انجام 
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کمتر از  کمتر از 3 روز در هفته و  شود و فعالیت 
30 دقیقه تأثی���ر چندانی در باال بردن آمادگی 
کارآیی ب���دن نخواهد  جس���مانی و باال ب���ردن 

داشت.

کلی ورزشی در ماه رمضان توصیه های 

بهتر است از انجام فعالیت بدنی شدید و ورزش در فاصله سحری تا افطاری اجتناب شود 	 
گونه فعالیت ها به بعد از افطار موکول شود. و انجام این 

بهترین زمان انجام ورزش یک ساعت پس از افطار است.	 
ورزشکاران بهتر است انجام فعالیت ورزشی را یک روز در میان انجام دهند تا ضمن انجام 	 

گردد. کافی، فرصت مناسبی برای بازسازی منابع انرژی بدن فراهم  استراحت 
کم چرب و حاوی قندهای پیچیده )خرما، توت 	  ورزش���کاران می بایس���ت افطاری س���بک، 

کمی قند ساده با مشورت مشاور تغذیه دریافت نمایند. خشک، نان و سیب زمینی( و 
قب���ل از ورزش آب و یا مایعات مص���رف نموده و در حین ورزش نیز از مصرف مایعات و انواع 	 

کم شیرین و حاوی نمک دریغ نکنند. نوشیدنی های 

بیماران

که در قوانین و دس���تورات خ���ود تمامی جوانب امور را به خوبی س���نجیده  دی���ن مبین اس���ام 
که روزه  که افراد دچار بیماری یا ش���رایط خاص پزش���کی  کید فراوان دارد  اس���ت بر این نکته تأ
منج���ر ب���ه صدمه به آنان و به مخاطره افتادن س���امتی آن ها می ش���ود از روزه داری مس���تثنی 

هستند.
که در بعض���ی از بیماری ها  روزه در بیم���اران ب���ا توج���ه به ن���وع بیماری متفاوت اس���ت. چن���ان 
کمک نماید.  مانند بیماران دیابت نوع 2 مفید اس���ت و می تواند به بهبودی و درمان بیماری 
ک قرار دهند و ضمن مش���اوره با  کثر بیماران می بایس���ت نظر پزش���ک معالج خ���ود را ما ول���ی ا
کنترل  که در راس���تای  کلی بیمارانی  متخص���ص تغذی���ه اقدام ب���ه روزه داری نمایند. و به ط���ور 

بیماری خود مجبور به مصرف منظم دارو در طول روز هستند نباید روزه بگیرند.
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دیابت

 بیم���اران مبت���ا ب���ه دیاب���ت ن���وع 1، دیاب���ت دوران ب���ارداری و 	 
کنترل نشده نباید روزه بگیرند، اما روزه داری برای بیماران  دیابت های 
کنترل ش���ده اند )حتی دیابتی های  که به وس���یله رژیم غذایی  دیابت نوع 2 
کنند. کمک  دارای اضافه وزن( می توانند باروزه داری به بهبود و درمان بیماری 

که از انسولین استفاده می کنند نباید روزه بگیرند.	   دیابتی هایی 
کنترل بیماری خود از قرص اس���تفاده می کنند، 	  که برای   بیماران دیابتی 

گ���ر عائ���م افت قن���د خون )ضع���ف، بی حالی ش���دید، عرق س���رد، تپ���ش قلب،  ا
گرس���نگی ش���دید و در نهایت بی هوش شدن( در طول روز  س���رگیجه، تاری دید، 

کنند. داشته باشند باید روزه خود را افطار 
 بیم���اران دیابتی باید رژی���م غذایی مخصوص خود را در افطار و س���حری 	 

کنند. رعایت 
کنن���ده از قرص های پایی���ن آورنده 	   در م���ورد بیم���اران دیابت���ی اس���تفاده 

قند خ���ون توصیه می ش���ود ق���رص صبح و ظهر هن���گام افطاری و ق���رص مصرفی 
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شبانه قبل از سحری مصرف شوند.
کنترل بهت���ر قند خون می بایس���ت 	   ب���رای 

قند خون را قبل از سحری و بعد از افطاری 
کنند. چک 

ک���ه در بیم���ار دیابت���ی روزه داری   م���واردی 
توصیه نمی شود و بهتر است روزه نگیرند

 قند قبل از سحری باالتر از 350 میلی گرم در دسی لیتر باشد.. 1
 بیمار دیابتی سحری نخورده باشد.. 2
 انسولین تزریق می کند.. 3
کرده باش���د بهتر اس���ت ب���رای جلوگیری از . 4 کلی���وی و... دیابت بروز  گ���ر عوارض چش���می و   ا

کنند. عوارض بیشتر با پزشک مشورت 
که قند خون باالس���ت( بهتر اس���ت روزه . 5  چنانچ���ه مص���رف قرص فراموش ش���ود )در صورتی 

گرفته نشود.
که مصرف می کنند به 	  گرفتن دارند باید حتمًا نام دارویی را  که قصد روزه   بیم���اران دیابتی 

که می تواند  کنند، زیرا برخی از این داروها مدت زیادی در بدن می ماند  پزشک خود اعام 
خط���ر افت قند خ���ون )هیپوگایس���می( را افزایش دهن���د. از جمله این داروه���ا می توان به 
ک���رد. در این صورت پزش���ک متخصص ممکن اس���ت داروی  گلی بن کامی���د اش���اره  ق���رص 

کند. مناسب تری را جایگزین 
 بعد از پایان ماه رمضان میزان و نوع داروی مصرفی و همچنین رژیم غذایی به حالت قبل 	 

از ماه رمضان برگردد.

فشار خون باال

کمک می کند و افراد مبتا به فش���ار خون باید در طول روز 	  کاهش پرفش���اری خون  روزه به 
گر بیمار فش���ار خون ش���دید دارد یا در طول روز دچار تغییر  کنند. ا فش���ار خون خود راچک 
گر در طول روز فشار خون تغییر  گهانی فش���ار خون ش���ود نباید روزه بگیرد، اما ا و باال رفتن نا
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گرفتن موردی ندارد. نکرد روزه 
 افراد مبتا به فشار خون باال باید رژیم غذایی )دریافت نمک و 	 

کنند. کشیدن سیگار اجتناب  کنند و از  کنترل  چربی( خود را 
 اف���راد مبتا به فش���ار خون خفیف تا متوس���ط می توانن���د روزه بگیرند اما 	 

کنند ب���رای مثال مقدار  باید با پزش���ک معالج خود برای داروهایش���ان مش���ورت 
کاهش یابد و داروی بلند  کم آبی باید  داروهای مدر )ادرار آور( برای جلوگیری از 

اثر باید یکبار در روز قبل از سحری استفاده شود.

بیماری های قلبی- عروقی

کاه���ش عوام���ل خطر مثل 	  روزه داری و رعای���ت رژی���م غذای���ی صحی���ح با 
کاهش س���طح چربی خون و نکش���یدن س���یگار در پیشگیری از بروز  کاهش وزن، 
که به بیماری  بیماری ه���ای قلبی-عروقی بس���یار مؤثر می باش���د. اما در اف���رادی 
قلبی مبتا هس���تند موضوع متفاوت اس���ت و حتمًا باید با پزشک خود مشورت 

کنند.

که بیم���اران قلبی بهتر اس���ت روزه  م���وارد خطری 
نگیرند:

گرفتگی رگ های . 1 که دچار   بیمارانی 
داروهای���ی  و  هس���تند  قلب���ی 

نیتروکانتی���ن،  آس���پرین،  نظی���ر 
)زیرزبان���ی(  نیتروگلیس���یرین 
ک���ه  انج���ا  از  مص���رف می کنن���د 
زم���ان  در  دارو  مص���رف  ع���دم 

مق���رر زندگی آن ه���ا را به مخاطره 
می اندازد نباید روزه بگیرند.
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کنترل و درمان بیماری . 2 که برای   بیمارانی 
کی داروها در  خود مجب���ور به مصرف خورا
کلی آن دس���ته  ط���ی روز هس���تند. به طور 
ک���ه دارای اخت���االت قلب���ی و  از اف���رادی 
عروقی پیش���رفته هس���تند نیز بای���د توجه 

کاهش حجم مایعات بدن تأثیر بسزایی در پمپاژ قلب و افزایش مشکات  که  داشته باشند 
دستگاه قلبی و عروقی آن ها می تواند داشته باشد.

کلیه کلیه و سنگ  بیماری های 

کافی )8-6 لیوان( نوشیده شود.	  در فاصله افطار تا سحر آب سالم و مایعات 
کنترل نمک دریافتی ضروری است.	 
گرما مصادف 	  که ماه رمضان با تابستان و فصل  کم آبی ش���دید بدن خصوصًا در سال هایی 

کلیه و دستگاه ادراری در آن ها فعال  که تشکیل س���نگ های  می ش���ود می تواند در افرادی 
گزارش شده است خطر  اس���ت و در مدت ش���ش ماه اخیر بیش از دو سنگ ادراری در آن ها 

کنند. آفرین باشد و باید قبل از شروع ماه رمضان با پزشک متخصص مشورت 
گرفتن در مع���رض تعریق زیاد 	  در ط���ول روزه داری از انج���ام فعالیت فیزیکی س���نگین و قرار 

خودداری شود.
گازدار، غذاه���ای با منش���أ حیوانی( 	  از غذاه���ای حاوی اماح س���نگ س���از )مانن���د نوش���ابه 

کلم  کائو، چای پررنگ، آجیل و س���بزیجاتی مثل اسفناج،  کا گزاالت )مثل  غذاهای حاوی ا
کاهش دهند. گوجه( را  ریواس و 

که بهتر است روزه نگیرند: کلیوی  بیماران 

کلیه. 1  نارسایی شدید 
 دیالیز صفاقی و خونی. 2
که پروتئین در ادرار آن ها دفع می شود.. 3  بیمارانی 
کلیه سنگ ساز فعال دارند )بیش از 2 سنگ ادراری طی 6 ماه اخیر(. 4 که   افرادی 
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راه های مقابله با تشنگی در طول روز

گرم و بلند مقارن می ش���ود یکی  که ماه مبارک رمضان با روزهای  در مواقعی 
کاهش  از مش���کات اساس���ی روزه داران بروز تش���نگی در طول روز اس���ت. ب���رای 

احساس تشنگی موارد زیر در رژیم غذایی خود در نظر بگیرید:
کردن مصرف نم���ک در وعده های افطاری و س���حری. دریافت 	   مح���دود 

کنش نموده و برای دفع این مقدار مواد مازاد  اضافه نم���ک، بدن را مجبور به وا
نی���از بدن، آب زیادی از بدن دفع می گردد. پس از آوردن نمکدان سرس���فره غذا 

بپرهیزید.
کافی. میوه در فاصله افطار تا س���حری و 	   مصرف میوه و س���بزی به میزان 

سبزیجات با هر دو وعده افطاری و سحری و ساالد به خصوص در وعده سحری 
گردد. مصرف 

کب���اب( 	   از مص���رف م���واد غذای���ی پرپروتئی���ن در وع���ده س���حری )ان���واع 
خودداری ش���ود. این مواد به علت داش���تن پروتئین زیاد سبب تحریک تشنگی در ساعات 

اولیه روز می شود.

توصیه های تکمیلی در روزه داری

کوتاه بودن زمان ص���رف غذا در طول . 1 ب���ه دلی���ل طوالنی بودن س���اعات روزه داری و نس���بتًا 
کند  که برای وعده های س���حری و افطار به س���هل الهضم بودن و یا  ش���بانه روز الزم اس���ت 
کنیم و استفاده از غذاهای سهل الهضم به خصوص در افطار توصیه  هضم بودن غذا دقت 

می شود.
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غذاهای کند هضمغذاهای سهل الهضم
آش رشتهحلیم بدون روغن

حلیم با روغنپوره سیب زمینی

غذاهای چربانواع خورشت و خوارک کم چرب

کتلت- شامی و کوکوماهی کبابی

ماکارونیانواع سوپ و آش رقیق و کم چرب

تخم مرغ آب پز

فرنی
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گ���ر فاصل���ه بی���ن دو وعده غذای���ی بیش از 10 س���اعت . 2  ا
گرسنگی طوالنی  نباشد قند خون طبیعی حفظ می شود. اما در 
کمتر از مقادیر طبیعی  ت���ر مثًا روزه داری بدون س���حری، قند خون به 

کاهش می یابد و این میزان در نوجوانان خطرآفرین است.
کمی زودتر از خواب برخیزید تا ضمن اس���تفاده . 3  حتمًا برای صرف س���حری 

از برکات معنوی س���اعات س���حر و مناجات با خدا، بدون عجله و با آرامش خاطر 
گر میل به خوردن غذا در س���حر ندارید آب، چای، ش���یر  س���حری بخورید. حتی ا

و... فر اموش نشود.
گر در ماه رمضان دچار یبوست شدید عاوه بر میوه از خورشت های ملین . 4  ا

کنید. مثل خورشت آلو و خورشت های سبزی دار استفاده 
 از تغییرات شدید در عادات غذایی و خوردن غذاهای نامأنوس یا غذاهایی . 5

کنید. که برای شما ناراحتی به وجود می آورد در ماه رمضان خودداری 

توصیه جهت برخورد با برخی از مشکالت شایع در روزه داری

یبوست

 افزایش مصرف نان های س���بوس دار و تیره. اس���تفاده از میوه و س���بزی و افزایش 	 
مصرف آب و مصرف میوه های خشک مانند آلو خیس شده.

کشیر و روغن زیتون در وعده های سحری و افطاری. مصرف 	   افزایش استفاده از خا
گل محمدی با آب ولرم

 افزایش سطح تحرک و ورزش	 
کلوچه- قند و شکر(	  کربوهیدرات و قندهای تصفیه شده )کیک-  کاهش مصرف   
 در صورت ش���دت یافتن بیماری اس���تفاده از ش���ربت های ملی���ن و در صورت عدم 	 

گرفته شود. برطرف شدن عائم با پزشک معالج تماس 
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 سردرد

 از 2-1 هفت���ه قب���ل از م���اه رمضان مصرف 	 
کاه���ش  ک���و  کافئی���ن و تنبا م���واد ح���اوی 

دهید.
کافی داشته باشید.	   خواب و استراحت 
 از غذاهای متعادل و با حجم متوس���ط به 	 

خصوص در وعده سحری استفاده شود.
 عدم قرارگیری در نور مستقیم آفتاب	 
کافئین است به جای چای و قهوه استفاده شود.	  که فاقد   از چای سبز 
گرسنگی دچار عائم غیرقابل 	  که در زمان   در بیماران با ابتا به سردردهای میگرنی شدید 

تحم���ل می ش���وند روزه داری توصیه نمی ش���ود و در ص���ورت اصرار فرد حتمًا می بایس���ت با 
متخصص نورولوژی )مغز و اعصاب( مشورت شود.

از دست دادن آب بدن )دهیدراتاسیون(

ک���ه در طی روزه داری اتفاق می افتد و بس���تگی به  این عارضه از جمله عوارض ش���ایعی اس���ت 
کاهش  میزان و شدت دهیدراتاسیون دارد. بیمار دچار عائمی چون بی حالی، بی حوصلگی، 
گرفتگی عضانی، سرگیجه، از دس���ت دادن قدرت جهت یابی و حتی افت  س���طح هوش���یاری، 

شدید فشار خون و بی هوشی می شود.
ک���ه داروهای ادرارآور مصرف می کنند بیش���تر در  اف���راد در معرض خطر: س���المندان وبیمارانی 

خطر می باشند.

توصیه ها

کافی میوه و سبزیجات در وعده سحری و افطاری	   مصرف مقدار 
 عدم استفاده از غذاهای چرب و پرادویه	 
 ع���دم مص���رف غذاهای حاوی پروتئی���ن زیاد- بهتر اس���ت مواد غذایی ح���اوی پروتئین به 	 

اندازه نیاز در مقادیر مناسب مصرف شود.
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گازدار	   عدم نوشیدن قهوه، چای، نوشابه 
 مص���رف م���واد غذایی حاوی پتاس���یم به حفظ آب در ب���دن و جبران آب 	 

کم���ک می کند. عدس، موز، انبه، آناناس، ش���یره نارگیل و  از دس���ت رفته 
مرکبات دارای مقادیر بسیار باالی پتاسیم می باشند.

که در طی 	  کسانی  گراد( یا   در بیماران تب دار )باالی 38/5 درجه سانتی 
8 ساعت بیش از سه نوبت اسهال آبکی داشته اند روزه توصیه نمی شود.

سوء هاضمه

کردن���ی ادوی���ه دار و  خ  نف���خ و پ���ری ب���ه دلیل مص���رف غذاه���ای چرب و س���ر
گازدار ایجاد می شود. کلم و نوشابه  غذاهایی مانند حبوبات، 

توصیه

 از غذاهای آب پز و بخار پز استفاده شود.	 
 خیساندن حبوبات قبل از طبخ غذا 	 
 اس���تفاده از نوشیدنی های سالم مثل آب،ش���ربت عرق نعنا یا بیدمشک 	 

و بهارنارنج



31

منابع:

تغذیه در ماه مبارک رمضان،حامد پور آرام، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،1386. 1

راهنمای تغذیه در ماه مبارک رمضان،دکتر حامد پورآرام - میترا ابتهی، دفتر بهبود تغذیه جامعه، انتشارات . 2

اندیشه ماندگار، 1390

کبر حق ویس���ی، زهرا ابراهیمی ن���ژاد، علی زآقانوری، . 3 راهنم���ای تغذیه و س���امت در ماه مبارک رمضان، علی ا

انتشارات اندیشه ماندگار، 1395



32


