تغزیِ هٌبػت دیؾ اص ٍسصؽ
اگش ؿوب هـغَل ٍسصؽ اػتمبهتی ّؼتیذ وِ دس عَل آى دسیبفت وشثَّیذسات اضبفی هـىل اػت ،هوىي
اػت آسصٍ وٌیذ وِ وبؽ لجل اص توشیي ،یه غزای ثب  GIدبییي سا اهتحبى هیوشدیذ...

تؼذاد اًذوی اص اؿخبف دسكَست هلشف وشثَّیذسات دس عَل یه ػبػت لجل اص ٍسصؽ  ،ثذًـبى
ػىغالؼول ؿذیذی ًـبى هیدّذ وِ ایي هَضَع لبثل ثشسػی اػت .
●آیب غزاّبی ثب ؿبخق گلیؼوی دبییي ،ثْتش اػت؟
ؿبخق گلیؼوی یب ) (GLYCEMIC INDEXهیضاى تأثیش هبدُ غزایی وشثَّیذساتی سا دس افضایؾ لٌذ خَى
ًـبى هی دّذ .
غزاّبی هحتَی وشثَّیذسات اثشات هتفبٍتی ثش سٍی لٌذ(گلَوض) خَى داسًذ .هَاد خَساوی ثب ؿبخق گلیؼوی
دبییي هثل ػیت ،گالثی ،گشیخ فشٍت ،لَثیب ،ػذع ،آلجبلَ ،گیالع ،اًجیش ،ثشگِ صسدآلَ ّ ،لَ ،آلَ  ،ثؼتٌی  ،ؿیش،
هبػت ،ػَح گَجِ فشًگی ٍ ثبدام صهیٌی ثبػث آصاد ػبصی آسام ٍ دیَػتِ گلَوض دس خَى هیؿًَذ دس حبلی وِ
هَاد خَساوی ثب ؿبخق گلیؼوی ثبال هثل ػؼل ،ؿىالت ،رستً ،بى ػفیذ ،وـوؾ ،آة ًجبت  ،ثیؼىَیتَّ ،یج،
آة دشتمبل ،وذٍ حلَایی ٍ ػیت صهیٌی دختِ ثبػث افضایؾ ػشیغ ٍ وَتبُ هذت گلَوض خَى هیؿًَذ .
دس ًظش داؿتِ ثبؿیذ ثؼیبسی اص غزاّبی ثب  GIدبییي هثل ػذع ،فشًی ٍ حجَثبت هوىي اػت هٌبػت ًجبؿٌذ ٍ
احتوبل ایٌىِ ثبػث ًبساحتی هؼذُ ؿًَذ ًیض صیبد اػت
ثش ایي اػبع تَكیِ ؿذُ وِ غزاّبی ثب  GIدبییي ،ثِػٌَاى غزای لجل اص ٍسصؽ اػتفبدُ ؿًَذ چَى هیتَاًٌذ
ثبػث آصاد ػبصی آّؼتِ ٍ دیَػتِ گلَوض دس خَى ؿًَذ ٍ ػغح گلَوض خَى سا ثشای هذت ثیـتشی دبیذاس ًگِ
داسًذّ .وچٌیي هلشف ًَؿیذًیّبی ٍسصؿی دس عَل توشیي ،ػغح ػَخت ثذى سا دس عَل فؼبلیت ثبال ًگِ هی
داسد ٍ تحمیمبت ًیض ًـبى دادُ وِ ایي ػول ،تبثیشات ػَء اًَاع وشثَّیذسات دس غزای لجل اص توشیي سا ًیض دس
ثشًذاسد .
اگش ؿوب هـغَل ٍسصؽ اػتمبهتی ّؼتیذ وِ دس عَل آى دسیبفت وشثَّیذسات اضبفی هـىل اػت ،هوىي اػت
آسصٍ وٌیذ وِ وبؽ لجل اص توشیي ،یه غزای ثب  GIدبییي سا اهتحبى هیوشدیذ .الجتِ دس ًظش داؿتِ ثبؿیذ
ثؼیبسی اص غزاّبی ثب  GIدبییي هثل ػذع ،فشًی ٍ حجَثبت هوىي اػت هٌبػت ًجبؿٌذ ٍ احتوبل ایٌىِ ثبػث
ًبساحتی هؼذُ ؿًَذ ًیض صیبد اػت .
●هبوبسًٍی غزای ٍسصؿىبساى
هبوبسًٍی یه غزای دبیِ ٍ اكلی ثشای ٍسصؿىبساى هحؼَة هی ؿَد .آًْب ػؼی هی وٌٌذ ثب اػتفبدُ اص یه سطین
غزایی هٌبػت لذست فیضیىی خَد سا دس اًجبم هْبست هَسد ًظش افضایؾ دٌّذ .ثذٍى ؿه غزا ،ػَخت هَسد ًیبص
ثذى اػت ٍثشای ایي وِ ثذى وبس خَد سا ثِ خَثی ثِ اًجبم ثشػبًذ الصم اػت وِ ّش  ۲ػبهل ػَخت ٍ هىبًیؼن

ثذى اًؼبى ثِ خَثی ؿٌبختِ ؿَد .
●هَاد اًشطی صا ٍ غیش اًشطی صا
هَاد غزایی هلشفی ثِ ًَ ۲ع اًشطی صا ٍ غیش اًشطی صا تمؼین هی ؿًَذ :
▪گشٍُ اًشطی صا اص عشیك تغییش فشم دادى اًشطی ؿیویبیی هَجَد دس دیًَذّب ،عی فشایٌذ اوؼیذاػیَى ،اًشطی
هىبًیىی یب وبلشی هَسد ًیبص سا فشاّن هی ػبصد .ایي گشٍُ ؿبهل چشثی ّب ،دشٍتئیٌْب ٍ لٌذّب ّؼتٌذ .چشثی ّب ۹
ویلَ وبلشی ٍ لٌذّب ٍ دشٍتئیٌْب  ۴ویلَ وبلشی دس ّش گشم اًشطی تَلیذ هی وٌٌذ .
▪هَاد غزایی غیشاًشطی صا ؿبهل آةٍ ،یتبهیٌْب ٍ هَاد هؼذًی ّؼتٌذ وِ اگش چِ لبدس ثِ تَلیذ اًشطی ًیؼتٌذ اهب
دس همبدیش هؼیٌی جْت ػولىشد كحیح هىبًؼین ثذى اًؼبى الصم ّؼتٌذ هبًٌذ آة ثشای سادیبتَس هبؿیي یب سٍغي
ثشای هَتَس .
ثٌبثشایي ثذى ثشای سفغ ًیبصّبی خَد اص ػَخت الصم ثْشُ هی گیشد اهب ایي ًیبصّب ثب تَجِ ثِ ًَع فؼبلیت فیضیىی
تغییش هی وٌذ .
●همذاس اًشطی هَسد ًیبص ٍسصؿىبس
ثذى ثِ عَس هیبًگیي ثشای فؼبلیتْبی ون تحشن دس حذٍد  ۰۷۱۱ویلَ وبلشی اًشطی ًیبص داسد .دس فؼبلیتْبی
دشتحشن ثؼتِ ثِ ًَع ٍ هذت آى ثبیذ اًشطی هَسد ًیبص ثِ هیضاى دبیِ ای  ۰۷۱۱ویلَ وبلشی اضبفِ ؿَد .
دس هَسد فؼبلیتْبی ٍسصؿی ،وبلشی اضبفی هَسد ًیبص لبثل تَجِ اػت ثشای هثبل اًشطی هَسد ًیبص دس عی ؿٌب وشدى
ثِ كَست تفشیحی حذٍد  ۰۱ویلَوبلشی دس دلیمِ ،هؼبدل  ۶۱۱ویلَ وبلشی دس ػبػت اػت .دس ؿشایظ سلبثتی ٍ
هؼبثمِ چَى ػبهل ػشػت ّن هغشح هی ؿَد ،همذاس اًشطی هَسد ًیبص ثِ حذٍد  ۲۵ویلَوبسی دس دلیمِ ،هؼبدل
 ۰۵۱۱ویلَوبلشی دس ػبػت یؼٌی حذٍد  ۳ثشاثش افضایؾ هی یبثذ .
●حبل ایي ػؤال هغشح هی ؿَد وِ ٍلتی فؼبلیت هبّیچِ ای ؿذیذ ٍ عَالًی اػت ٍ ًیبص ثِ اًشطی ثؼیبس
ثبالػت ،سفغ ًیبصّبی فضایٌذُ هىبًیؼن ػَختی ثذى ،چگًَِ هوىي اػت؟
دس دبػخ ثبیذ گفت وِ ایي ًیبصّب دس اكل تَػظ هلشف هَاد غزایی اًشطی صا تأهیي خَاّذ ؿذ( .ثِ تشتیت اص
لٌذّب  ۵۵تب  ۶۱دسكذ ،چشثی ّب  ۳۱دسكذ ٍ دشٍتئیي ّب  ۰۵دسكذ یؼٌی ثِ ًؼجت ) ۰ٍ۴،۲
ػْن دشٍتئیي دس تَلیذ اًشطی ًؼجت ثِ لٌذ ٍ چشثی ون اػت ثِ ٍیظُ دس هَالؼی وِ فؼبلیت هبّیچِ ای ؿذیذ ٍ
عَالًی هذت ثبؿذ
ثبیذ تَجِ داؿت وِ هٌجغ تَلیذ اًشطی ًجبیذ فمظ اص لٌذ ثبؿذ ،چیضی وِ ٌَّص ّن ثِ اؿتجبُ دیـٌْبد هی
ؿَد.اًشطی رخیشُ ای وِ ثشای اًمجبضبت هبّیچِ ای اػتفبدُ هی ؿَد ،ثِ عَس ػوذُ اص لٌذّب ٍ چشثی ّب ثِ دػت
هی آیذ .هیضاى ایي ػَخت هلشفی ٍ تغییشاتی وِ دس آى ایجبد هی ؿَد ،ثؼتگی هؼتمین ثِ هذت ٍ هیضاى وـؾ
هبّیچِ ای داسد .
ػْن دشٍتئیي دس تَلیذ اًشطی ًؼجت ثِ لٌذ ٍ چشثی ون اػت ثِ ٍیظُ دس هَالؼی وِ فؼبلیت هبّیچِ ای ؿذیذ ٍ
عَالًی هذت ثبؿذ .
هبّیچِ ّب جْت فؼبلیت هىبًیىی خَد لٌذّب ٍ چشثی ّب سا ثِ ػٌَاى ػَخت هلشف هی وٌٌذ .ثشای هثبل ٌّگبم

اػتشاحت  ۸۷دسكذ اًشطی هَسد ًیبص هبّیچِ ّب اص اػیذّبی چشة ٍ فمظ ۰۳دسكذ آى اص لٌذّب تبهیي هی ؿَد.
ثشای وبسّبی ووی ػٌگیي تش یب ثشای فؼبلیت ٍسصؿی وَتبُ هذت ۵۱ ،دسكذ اًشطی هَسد ًیبص تَػظ هَاد لٌذی
تأهیي هی ؿَد ٍ ثشای وبسّبی خیلی ػخت تش ٍ ؿذیذ دس عی یه دٍسُ  ۳ػبػتِ یب ثیـتش ،ثِ عَس ػوذُ چشثی
ّبی رخیشُ ای هلشف هی ؿًَذ ٍ  ۷۱دسكذ اًشطی هَسد ًیبص سا تأهیي هی وٌٌذ .
●ًمؾ هَاد دشٍتئیٌی دس ٍسصؽ
دس حمیمت دشٍتئیٌْب ثِ ػٌَاى یه هٌجغ ضشٍسی جْت ػَخت ثذى هحؼَة ًوی ؿًَذ .دس ٍسصؿىبساى ،دشٍتئیي
سٍصاًِ هَسد ًیبص یه گشم ثِ اصای ّش ویلَگشم ٍصى ثذى اػت ٍ ٌّگبهی وِ افضایؾ حجن هبّیچِ ّب دس یه دٍسُ
توشیٌی هذ ًظش ثبؿذ یب دس هَالؼی وِ فشد دس ػي سؿذ لشاس داسد ،هیضاى دشٍتئیي هَسد ًظش ثِ حذاوثش  ۲گشم ثِ
اصای ّش ویلَگشم ٍصى ثذى افضایؾ هی یبثذ .
فشاهَؽ ًىٌیذ وِ ثب هلشف یه ٍػذُ غزایی داسای دشٍتئیي ثبال لجل اص ٍسصؽ ،وبس ولیِ ّب ػٌگیي تش هی ؿَد،
آى ّن دس ؿشایغی وِ ثِ عَس ّن صهبى تحت فـبس ًبؿی اص حضَس هَاد ػوی حبكل اص وبس هبّیچِ اػت .
لجل اص ٍسصؽ هلشف یه ٍػذُ غزایی دشٍتئیٌی هبًٌذ اػتیه گَؿت هؼوَلی ٍ ػبالد دس ػولىشد یه ٍسصؿىبس
اثش ػَئی ثِ جب هی گزاسد صیشا ًخؼت آى وِ هلشف دشٍتئیي ثیـتش ،ػول ّضن ثیـتشی سا علت هی وٌذ وِ دس
ًتیجِ آى ػغح خَى دسػشٍق داخلی هبّیچِ وبّؾ هی یبثذ .دٍم ایٌىِ یه ٍػذُ غزایی هولَ اص دشٍتئیي ثبػث
هی ؿَد وِ دس عی ػَخت ٍ ػبص ایي تشویجبت ًیتشٍطى داس ،هَاد صایذی ایجبد ؿَد وِ ثبیذ اص عشیك ولیِ ّب
دفغ ؿًَذ .دس عی ایي ػول دس ولیِ ،ایؼىوی (وبّؾ جشیبى خَى دس یه لؼوت ثذى ثِ ػلت اًمجبم ػشٍق یب
اًؼذاد جشیبى خَى) ایجبد هی گشدد وِ ایي اهش خَد ثِ وبّؾ  ۹۱دسكذی جشیبى خَى دس ولیِ هشثَط هی
ؿَد.
●ًىبت هْن:
▪ثِ وبسثشاى ػضیض تبویذ هی وٌین وِ ثشای اػتفبدُ هغلَة اص یه ثشًبهِ هٌبػت غزایی حتوأ ثب هتخللیي ػلَم
ٍسصؿی ٍ وبسؿٌبع تغزیِ هـَست وٌٌذ.
▪اص ؿوب ثبصدیذ وٌٌذگبى هحتشم هی خَاّین وِ اگش دس خلَف هغبلت ػلوی ٍآهَصؿی دیـٌْبد یب هَضَػی هذ
ًظش داسیذ  ،حتوب ثب هب دس هیبى ثگزاسیذ.

