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دﺑﯾرﻋﻠوم ﺗﺟرﺑﯽ ﺗﯾزھوﺷﺎن ﻧﺎﺣﯾﮫ دو ﺧرم آﺑﺎد

: @behfaroloum7ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕرام

سفر غذا
  وعده سالمی
نان و پنیر و سبزی میان ٔ
ّ
موادمغذی آن بهیاخته های
است .برای اینکه
بدن ما برسند ،ابتدا باید ریز و خرد شود .این
کار را چه دستگاهی در بدن ما انجام می دهد؟
شدهش
این دستگاه از چه قسمت هایی تشکیلﮔوار
است وچه ویژگی هایی دارد؟
در این فصل با اجزا و کار دستگاه گوارش
آشنا می  شوید.

گوارش غذا

غذایی که می خورید ،مواد مغذّ ی را براییاختههای بدن شما فراهم می کند؛ اما این مواد برای رسیدن به تک تک یاختههای شما
سفری طوالنی در پیش دارند .دستگاه گوارش ،بخشی از مسیر این سفر است .غذا در این سفر چه تغییرهایی می  کند و از چه جاهایی
می  گذرد؟
فكر كنید

فرض کنید از شما خواسته اند یک دستگاه برای گوارش غذا طراحی کنید .این دستگاه
چه قسمت هایی باید داشته باشد؟ ﺷﺎﻣل ﻟوﻟﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﻋﺑور ﻏذا و ﻏده ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﮔوارش ﻏذا
یکی از کارهای دستگاه گوارش ما این است که غذاها را به قدری ریز کند که مواد آن
بتوانند وارد خون شوند؛ یعنی غذا را به مولکول های قابل جذب تبدیل کند .این فرایند را
گوارش می  نامند (شکل  .)1کوچک شدن مواد غذایی در بخش های متفاوت دستگاه گوارش
انجام می  شود.

ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﻣﮭم دﺳﺗﮕﺎه ﮔوارش ﭼﯾﺳت؟
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ﻣوﻟﮑوﻟﮭﺎی رﯾز
و ﻗﺎﺑل ﺟذب ﯾﺎﺧﺗﮫ ھﺎ
ﯾﺎﺧﺗﮫ
گوارش

گوارش

ﺑﮭﻔر

ﻓﯾزﯾﮑﯽ

ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ
شکل 1ــ طرح ساده ای از فرایند گوارش

دﺳﺗﮕﺎه ﮔوارش ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟و از ﮐﺟﺎ ﺷروع و ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﺧﺗم ﻣﯽ ﺷود؟

لوله ای پرپیچ و خم

بخشی از دستگاه گوارش ما ،لوله ای پرپیچ وخم است که از دهان شروع ،و به مخرج
لوله گوارش از بخش های مختلف تشکیل
ختم می شود .این لوله را لولۀ گوارش می نامندٔ .
شده  است .هر یک از این بخش ها کار مشخصی انجام می دهند .بخش دیگر دستگاه گوارش،
لوله گوارش هستند و با آن ارتباط دارند (شکل .)2
اندام هایی اند که در اطراف ٔ

ﺑﺧﺷﮭﺎی دﺳﺗﮕﺎه ﮔوارش را ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد

ﻏده ھﺎی دﺳﺗﮕﺎه
ﮔوارش را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد
ﻏدد
غدۀ بزاقی  
ﺑزاﻗﯽ-ﻟوزاﻟﻣﻌده-ﮐﺑد

 1دھﺎن
 2حلق
3

معده
لوزالمعده (پانکراس )

4

5

مری

کبد(جگر)

1

باریک روده

پیوندی

کیسۀ صفرا
2

6

فراخ روده

3

آپاندیس

 7مخرج

ماهیچه ای

آیا می دانید
لوله گوارش از سه نوع
دیواره ٔ
ٔ
بافت پیوندی ،ماهیچه ای و پوششی
ساخته شده است.

شکل ٢ــ دستگاه گوارش انسان

ﺑﮭﻔر

پوششی

 Pancreasــ1
 Small Intestineــ2
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 Large Intestineــ3

ﺑﺧﺷﮭﺎی دﺳﺗﮕﺎه ﮔوارش ﭘرﻧده را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد
ف ّعالیت

لوله گوارش در جانوران متفاوت از بخش های متفاوتی تشکیل شده
ٔ
لوله گوارش پرندهای را نشان می دهد .با توجه به
است .شکل روبهرو ٔ
لوله گوارش ما دارد؟
لوله گوارش این پرنده چه تفاوت هایی با ٔ
شکلٔ ،

6

روده5

سنگ دان

2

مری

دهان 1

دﺳﺗﮕﺎه ﮔوارش ﭘرﻧده ﭼﯾﻧﮫ دان و ﺳﻧﮕدان دارد
اﻣﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﮔوارش اﻧﺳﺎن ﻧدارد

3

چینه دان

4

معده

لقمه نان و پنیر و
لوله گوارش چه اتفاقی برای ٔ
اکنون ببینیم در هر یک از قسمت های ٔ
سبزی ای که خورده اید ،رخ می دهد؟

دھﺎن در ﮔوارش ﻏذا ﭼﮫ ﻧﻘﺷﯽ دارد؟

از دهان تا معده
وقتی غذا را می جوید در واقع ،آن را با دندان هایتان ریز می  کنید .حرکات زبان سبب
می شود غذا با بزاق دهان ترکیب شود و به صورت توده های خمیری شکل درآید .بزاق دهان
دارای آب و آنزیم است و از غده های بزاقی ترشح می شود (شکل .)3آنزیم ها مولکول هایی اند
غده های بزاقی
تجزیه مواد غذایی را سرعت
که سرعت واکنش های شیمیایی را زیاد می  کنند .بعضی آنزیم ها
ٔ
شکل ٣ــ غده های بزاقی .ترشح بزاق
دهان شما چه وقتی زیاد می شود؟
درتجزیه نشاسته به قند ساده نقش دارد.
می  بخشند؛ مثال ً نوعی آنزیم بزاقی
ﺑزاق از ﮐﺟﺎ
ٔ
ﺗرﺷﺢ ﻣﯽ ﺷود
ف ّعالیت
؟در ﺑزاق
آﻧزﯾم ھﺎ ﭼﮫ ﻣوادی ھﺳﺗﻧد؟ ﻣﺛﺎل ﺑزﻧﯾد
ﭼﮫ ﻣوادی
کننده نشاسته را در بزاق نشان داد.
آزمایشی طراحی کنید که بتوان با آن ،وجود آنزیم تجزیه
وﺟود دارد؟
ٔ
در دو ﻟوﻟﮫ ی آزﻣﺎﯾش ﯾﮑﯽ ﻣﺧﻠوط آب و ﻧﺷﺎﺳﺗﮫ و در دﯾﮕری
در ھر دو ﻣﺣﻠول ُﯾد ﻣﯽ رﯾزﯾم ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد در ظرف
ﺳﺎده ﺗﺑدﯾل ﮐرده
فكر كنید

آیا می دانید
امروزه از آنزیم ها در صنعت استفاده
می کنند .یک مثال ،افزودن آنزیم به
پودرهای لباس شویی است .با این
کار قدرت تمیز کنندگی پودرهای
لباس شویی افزایش می یابد.

ﻣﻘداری ﻣﺧﻠوط ﻧﺷﺎﺳﺗﮫ و ﺑزاق دھﺎن ﻣﯽ رﯾزﯾم.ﮐﻣﯽ ﺻﺑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و
ﻣﺣﺗوی ﺑزاق ﺗﻐﯾﯾر رﻧﮓ ﻣﺷﺎھده ﻧﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﺑزاق ﻧﺷﺎﺳﺗﮫ را ﺑﮫ ﻗﻧد
وﻟﯽ زﻧﮓ ﻣﺧﻠوط آب و ﻧﺷﺎﺳﺗﮫ در ﺣﺿور ُﯾد ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد

شکل زیر سه نوع دندان پیش ،نیش و آسیا را نشان می دهد.
دﻧدان ﻧﯾش ﺑرای ﭘﺎره ﮐردن و آﺳﯾﺎ ﺑرای ﻟﮫ ﮐردن اﺳت
الف) چه ارتباطی بین شکل
و کار هر دندان وجود دارد؟
پیش
نیش
ب) چه تعدادی از هر نوع
آسیای کوچک
آسیای بزرگ
دندان در دهانتان دارید؟
4
8
در ﯾﮏ ﻓرد ﺑﺎﻟﻎ
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12
ﻋدد

8
ﻋدد

ﻋدد

ﻋدد
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تاج دندان

وقتی شیرینی ،ترشی می شود!
ﺟواب
مواد   قندی
ﺳوال  :شنیدهاید که خوردن شیرینی و شکالت از عوامل پوسیدگی دندان هاست؛ اما چرا؟ ّ
غذای باکتری هایی است که در دهان وجود دارند .این باکتری ها اسید تولید می کنند .اسید،
مینای دندان را از بین می برد و در نتیجه سبب پوسیدگی دندان می شود.

ﭼرا ھﻧﮕﺎم ﺑﻠﻊ  ،ﻏذا وارد ﻣری ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ وارد ﻧﺎی ﻧﻣﯽ ﺷود؟
زبان کوچک

زبان

مغز دندان

ریشه دندان
ٔ

لقمه غذایی که خورده اید ،ندارد .مری
ﻏذاﯾﯽ ﮐﮫ آنچه شما بعد از جویدن ،می بلعید ،هیچ شباهتی به ٔ
ﺑﻠﻌﯾده ﻣﯾﺷود مقصد بعدی این توده های خمیری شکل است ،اما این توده قبل از اینکه وارد مری شود ،سر
ﭼﮫ ﺷﮑﻠﯽ
اﺳت؟ چهارراهی به نام حلق قرار می گیرد (شکل  .)4هنگام بلع ،فقط راه ورود به مری باز است و
راه های دیگر بسته می شوند؛ بنابراین غذای خمیر شده وارد مری می شود.

مینای دندان
عاج دندان

چقدر به سالمت دندان هایتان اهمیت
می دهید؟

لقمهٔ غذا

لقمهٔ غذا
بَرچاکنای (اپی گلوت)1
مری

ﻣﮭم

بَرچاکنای  راه نای را می بندد.

ﺗﺎ ﻏذا وارد ﻧﺎی ﻧﺷود

  شکل ٤ــ حلق و دریچه ها   

زبان کوچک راه بینی را می بندد.

ﺗﺎ ﻏذا وارد ﺑﯾﻧﯽ ﻧﺷود

ﻣﮭم

فكر كنید

اﺣﺳﺎس ﺧﻔﮕﯽ و ﺳرﻓﮫ ی ﺷدﯾد

آیا برای شما پیش آمده است که غذا در گلویتان بپرد؟ در آن موقع چه حسی داشتید؟ با
ﭼون ﻣﻘداری ﻏذا وارد اﺑﺗدای ﻧﺎی ﺷده و
توجه به شکل 4بگویید چرا این اتفاق افتاده است؟
ﺑﺎﻋث ﺳرﻓﮫ و اﺣﺳﺎس ﺧﻔﮕﯽ ﺷده اﺳت
دیواره مری منقبض و منبسط می شوند .درنتیجه
وقتی غذا وارد مری می شود ،ماهیچه های
ٔ
غذا به پایین و به سمت معده رانده می  شود (شکل .)5
ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ
آیا می دانید
ﺣرﮐﺎت دودی ﯾﺎ
لقمه های کوچک چه تأثیری بر
ﮐرﻣﯽ ﺷﮑل روده
ﭼﮫ ﻣوﻗﻊ ﮐﺎر ﻣری ﺷروع ﻣﯽ ﺷود؟

شکل ٥ــ حرکت لقمۀ غذا در مری

سالمت شما دارند؟ اگر لقمه های
کوچک از غذا برداریم ،می توانیم
آن را بیشتر بجویم .در این حالت
غذا به خوبی با بزاق دهان آغشته و
گوارش آن آسان تر می شود.
 Epiglottisــ1
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ﻧﻘش ﻣﻌده در ﮔوارش ﻏذا ھﺎ ﭼﯾﺳت؟

زﯾر ﻧﮑﺎت ﻣﮭم ﺧط ﮐﺷﯽ ﺷده
ﭼﻧد ﺳوال ﺑرای ﻧﮑﺎت ﻣﮭم ﺑﻧوﯾﺳﯾد .ﻣﺛﻼ
 1در ﺷﯾره ی ﮔوارﺷﯽ ﻣﻌده ﭼﮫ ﻣوادی
وﺟود دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ :آﻧزﯾم و اﺳﯾد

غذا برای مدتی در معده باقی می  ماند تا به خوبی با شیرۀ گوارشی معده ترکیب شود .این
شیره گوارشی معده ،آنزیم و اسید دارد .این دو
شیره رایاختههای پوششی معده ترشح می  کنندٔ .
دیواره معده منقبض می شوند،
ماده به گوارش مواد غذایی کمک می  کنند .وقتی ماهیچه های
ٔ
شیره گوارشی مخلوط می  شود .غذای گوارش شده ،معده را ترک می کند و وارد
غذا نرم تر و با ٔ
باریک روده می شود.

اطالعات جمع آوری کنید

آیا می دانید
مدت توقف غذا در معده به غذایی
بستگی دارد که خورده اید .غذاهای
چرب ،زمان بیشتری در معده می مانند.

،ﺷﺎﯾﻌﺗرﯾن ﺑﺎﮐﺗری اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧده زﺧم ﻣﻌده
ﺑﺎﮐﺗری ھﻠﯾﮑوﺑﺎﮐﺗرﭘﯾﻠوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن
ﺑﺎﮐﺗری در ﻋﻔوﻧﺗﮭﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺎﯾﻊ
اﺳت  .اﯾن ﺑﺎﮐﺗری ﺗوﺳط آب و ﻏذا ﻣﻧﺗﺷر
ﻣﯽ ﺷود ،ھﻣﭼﻧﯾن در ﺑزاق دھﺎن ﻧﯾز دﯾده
ﺷده اﺳت .اﯾن ﺑﺎﮐﺗری ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ دﯾواره
ﻣﻌده ﭼﺳﺑﯾده و ﺑﺎﻋث ﺿﻌﯾف ﺷدن و
اﻟﺗﮭﺎب آن ﻗﺳﻣت از ﻣﻌده ﻣﯽ ﺷود
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﺑﮭداﺷت ﻣﯽ ﺗوان از
زﺧم ﻣﻌده ﭘﯾﺷﮕﯾری ﮐرد

دیواره معده
شیره گوارشی معده ،اسید وجود دارد .این اسید معموال ً آسیبی به
ٔ
در ٔ
نمی رساند؛ اما گاهی باعث ایجاد زخم هایی در معده می شود .تحقیق کنید برای پیشگیری
از زخم معده چه مواردی را باید رعایت کنید .ﭘﺎﺳﺦ
گوارش نهایی غذا ﮐﺟﺎﺳت؟ ﭼﮕوﻧﮫ؟
باریک روده محل گوارش نهایی غذاست .این کار با کمک آنزیم های متفاوتی انجام می شود
که در باریک روده وجود دارند .این آنزیم ها ،بیشتر مواد مغذّ ی را تجزیه و در نتیجه گوارش
می کنند.
ﻣﺣل ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷدن آﻧزﯾم ھﺎی روده ی ﺑﺎرﯾﮏ ﮐﺟﺎﺳت؟
بیشتر آنزیم های باریک روده در لوزالمعده (پانکراس) ساخته می شوند.آنزیم های ساخته شده
در لوزالمعده از طریق لوله ای وارد ابتدای باریک روده می شوند (شکل .)6
لوزالمعده

باریک روده
م جرای کیسه صفرا که با مجرای
لوزالمعده یکی میشود.

مجرای لوزالمعده که آنزیمها را به سمت
باریکروده میبرد.

ﺷﮑل ﻣﮭم اﺳت

شکل  ٦ــ لوزالمعده  به باریک روده وصل است.

مویرگ

تجزیه مولکول های مواد مغذّ ی

یاخته پوششی روده

مواد مغذّی جذب می شوند

دانستیم که غذاها چگونه گوارش و به مولکول های قابل جذب
تبدیل می شوند .مولکول های مواد مغذّ ی در باریک روده آن قدر
کوچک شده اند که می توانند از غشای  یاختههای آن عبور کنند
همه
لوله گوارش است که ٔ
(شکل  .)7باریک روده تنها بخشی از ٔ
مواد مغذّ ی از آن جذب و وارد خون می شوند.

شکل ٧ــ مواد مغذّ ی از یاخته پوششی روده عبور می کنند و وارد مویرگ
می شوند.
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ﺑﮭﻔر

دﺑﯾرﻋﻠوم ﺗﺟرﺑﯽ ﺗﯾزھوﺷﺎن ﻧﺎﺣﯾﮫ دو ﺧرم آﺑﺎد

فكر كنید

: @behfaroloum7ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕرام

ﻣﮭـــــــــــــــــم

همه این چین ها باز شوند،
سطح داخلی باریکروده ،چینخوردگیهای فراوانی دارد.اگر ٔ
سطحی درحدود 20فرش  4*3را می  پوشانند .با توجه به کار باریکروده این چینخوردگی ها
چه اهمیتی دارند؟
چین روده

پرزهای رودۀ انسان (  270برابر)

آیا می دانید
چرا بعضی ها با خوردن شیر،
ناراحتی گوارشی پیدا می کنند؟
نوعی قند به نام الکتوز در شیر
وجود دارد.بعضی افراد نسبت به
این قند حساسیت دارند .چنین
افرادی می توانند شیر بدون الکتوز
مصرف کنند.

اﯾن ﭘرز ھﺎ ﺳطﺢ ﺗﻣﺎس روده ی ﺑﺎرﯾﮏ را ﺑﺎ ﻏذا اﻓزاﯾش ﻣﯽ دھﻧد و
ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻏذاھﺎی ھﺿم ﺷده زودﺗر ﺟذب ﺷده و از ﺑدن دﻓﻊ ﻧﺷوﻧد

ورود ﻏذاھﺎی ھﺿم ﺷده ﺑﮫ رود ه ﺑﺎرﯾﮏ
پرز

ریزپرز

ﺑﮭﻔر
زﯾرا در ﺳﺑزی ﺳﻠوﻟز وﺟود دارد و ﺳﻠوﻟز
در دﺳﺗﮕﺎه ﮔوارش اﻧﺳﺎن ھﺿم ﻧﻣﯽ ﺷود

ﻣواد ﺑﻌد از روده ی ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﮫ ﮐدام ﻗﺳﻣت ﻣﯽ روﻧد؟ و ﭼﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ روی اﯾن ﻣواد اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود؟

آنچه به جا می ماند

موادی که در باریکروده گوارش نشده اند از آن خارج و وارد فراخروده می شوند؛ مثال ً
بخشی از سبزی که همراه نان و پنیر خورده اید در باریکروده گوارش نمی شود؛ فکر میکنید چرا؟
اداﻣﮫ
موادی که از باریک روده خارج می شوند ،هنوز مقدار زیادی آب و مواد معدنی دارند.
بخشی از آنها در فراخ روده جذب می  شوند .اگر فراخ روده این کار را انجام ندهد ،بدن ما با
مشکل کم آبی و کمبود مواد معدنی روبه رو می شود.
لوله گوارش ما انواعی باکتری زندگی می کنند .باکتری هایی که در فراخ روده ما
در سراسر ٔ
ﻓﺎﯾده ی
ﺑﺎﮐﺗری وجود دارند از مواد گوارش نشده ،مانند سلولز تغذیه می کنند .این باکتری ها ویتامین  Kو برخی
ھﺎی روده
ﺑزرگ ویتامین های گروه  Bرا تولید می کنند .فراخ روده می تواند این ویتامین ها را جذب و وارد خون
ﭼﯾﺳت؟ کند .کار دیگر فراخ روده ،دفع مدفوع است .با انقباض ماهیچه های فراخ روده ،مدفوع به سمت
مخرج حرکت می  کند و احساس دفع ایجاد می  شود.
ﻓراخ روده ) روده ی ﺑزرگ( ﭼﮕوﻧﮫ ﻣواد اﺿﺎﻓﮫ را دﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد؟
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ﺑﺧواﻧﯾد و ﺑﮑﺎر ﺑﺑرﯾد
آیا می دانید
روزانه سبزی و میوه چه
خوردن
ٔ
اهمیتی در سالمت دستگاه گوارش
ما دارد؟ سلولز این خوراکی ها سبب
افزایش حرکات فراخ روده و در
نتیجه دفع آسان می شود.

وظﺎﯾف ﻓراخ روده :ﺟذب آب و ﻣواد ﻣﻌدﻧﯽ-ﺳﺎﺧﺗن وﯾﺗﺎﻣﯾن K , B
ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺑﺎﮐﺗری ھﺎ و ﺟذب آﻧﮭﺎ -دﻓﻊ ﻣواد زاﯾد

ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺟذب ﺷده ﺗوﺳط رﮔﮭﺎ از روده ی ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﻣﯽ رود؟

کبد ،مخزنی بزرگ

خونی که در رگ های اطراف باریک روده وجود دارد ،سرشار از مواد مغذّ ی است .این
خون ابتدا وارد کبد می شود (شکل .)8بسیاری از مواد مغذّ ی در این اندام ذخیره و با توجه
به نیاز یاختههای بدن به تدریج وارد خون می شوند .کبد همچنین با این مواد ،مواد دیگری
می  سازد که بدن ما به آنها نیاز دارد .از کارهای دیگر کبد ،ساختن صفراست .این ماده در
کیسۀ صفرا ذخیره می شود.صفرا در گوارش چربی ها نقش دارد.
ﭼﮫ ﻧﮑﺗﮫ ی
ﺟﺎﻟﺑﯽ

آیا می دانید
حداقل نیم ساعت ّفعالیت ورزشی در
روز به داشتن وزن مناسب و همچنین
سالمت کار دستگاه گوارش کمک

ﺻﻔرا در ﮐﺟﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﭼﮫ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد؟
معده

کبد ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻏده ی ﺑدن

ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای اﻧﺑﺎر ﻏذا

می کند.

کیسه صفرا
لوزالمعده (پانکراس)

ﺗرﺷﺢ ﺑﯾﮑرﺑﻧﺎت و ﺷﯾره ی ﻟوزاﻟﻣﻌده

شکل  ٨ــ کبد و کیسه صفرا

ﻣﺣل ذﺧﯾره ی ﺻﻔرا

باریک روده

ﻣﮭم ﺗرﯾن ﺑﺧش دﺳﺗﮕﺎه ﮔوارش

قندهایی که چربی می شوند
ﻓﺎﯾده ی ﮐرﺑو ھﯾدرات ھﺎ ﭼﯾﺳت؟
کربوهیدرات ها انرژی مورد نیاز یاخته های بدن ما را فراهم می کنند؛ اما اگر مقدار زیادی
ﭼرا اﮔر در ﻣﺻرف ﮐرﺑو ھﯾدراﺗﮭﺎ زﯾﺎده روی کربوهیدرات بخوریم ،کبد از آنها برای ساختن چربی استفاده می  کند .بنابراین اگر در خوردن
ﮐﻧﯾم دﭼﺎر اﺿﺎﻓﮫ وزن ﻣﯽ ﺷوﯾم؟
خوراکی های پر از کربوهیدرات زیادهروی کنیم با مشکل اضافه وزن روبه رو می  شویم .پزشکان
وزن ﻣﻧﺎﺳب ﭼﮫ ﺗﺎﺛﯾری ﺑر ﺳﻼﻣت ﻣﺎ دارد؟ می  گویند وزن مناسب در سالمت افراد مؤثر است؛ مثال ً خطر فشارخون زیاد و بیماری های قلبی
در افرادی که اضافه وزن دارند ،بیشتر است .از طرفی احتمال پوکی استخوان در افرادی که
آیا می دانید
دوره
کمبود وزن دارند ،بیشتر است .بنابراین اضافه وزن و کمبود وزن خصوصاً برای شما که در ٔ
ﭼﮫ ﺟﺎﻟب !! سرب و آالینده هایی که در هوای
رشد هستید ،بسیارمهم است .آیا می  دانید وزن شما حاصل چه عواملی است؟
آلوده وجود دارند ،باکتری های
مفید روده را کم می کنند .به همین
علت ،توصیه می شود وقتی هوا
آلوده است ،شیر بیشتری بنوشیم.

ف ّعالیت
ﺑﯾﻣﺎری ﻗﻧد در

ﺗﻐذﯾﮫ  -ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑدﻧﯽ -وراﺛت -آب و ھوا

گفت وگو کنید

ﺑﮭﻔر

الف) موارد زیر چه ارتباطی با وزن شما دارند؟
ماهیچه ها ،استخوان ها ،بافت چربی ،قد ،نوع و مقدار غذا ،ورزش و ّفعالیت های بدنی
ب) توضیح دهید کدام یک از موارد گفته شده در اختیار شما قرار دارد.
ھرﭼﮫ ﺣﺟم اﺳﺗﺧواﻧﮭﺎ و ﻣﺎھﯾﭼﮫ ھﺎ و ﺑﺎﻓت ﭼرﺑﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد وزن ﺑﯾﺷﺗراﺳت
ھر ﭼﮫ ﻏذا ی ﮐم ﮐﺎﻟری و ﮐم ﭼرب ﻣﺻرف ﮐﻧﯾم و ﺗﺣرک ﺑﯾﺷﺗر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم
وزن ﮐم ﺗر اﺳت

ﭼﮫ ﺳﻧﯽ دﯾده دیابت بزرگسالی یا بیماری قند در افراد باالی  40سال دیده می  شود .پزشکان این بیماری را نوعی بیماری ارثی می  دانند؛ اما
ﻣﯽ ﺷود؟ معتقدند که نوع تغذیه و ّفعالیت بدنی در بروز آن نقش دارد .تحقیق کنید که چه شیوه ای از زندگی در پیشگیری از این بیماری نقش
دارد.
داﺷﺗن ﺗﺣرک و ورزش ﮐردن -ﻣﺻرف ﻏذای ﮐم ﭼرب
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