
 چرا باید زود شام بخوریم؟

اگر شما جزو آن دستھ از افرادی ھستید کھ اخبار مربوط بھ سالمت و تناسب اندام را پیگیری می کنند، حتماً تاکنون 
 .شب خورد ٧بارھا از پزشکان و متخصصان تغذیھ شنیده اید کھ باید شام را پیش از ساعت 

اما در زندگی روزانھ بھ دالیل گوناگون از جملھ ترافیک یا سایر مشغلھ ھا، معموالً اکثر ما این قانون را رعایت نمی 
  کنیم، اما بھ راستی فواید خوردن شام در ساعات اولیھ شب، بھ جز تناسب اندام و کاھش وزن چیست؟ 

تان اید؟ بھ برنامھرا انجام داده برنامھ ریزی امروز ھم این کنید وآیا ھمیشھ، از قبل، برنامھ غذایی روزتان را تعیین می
ریزی، یک موضوع مھم را از قلم انداختھ باشید کھ تأثیر بسزایی نگاھی دیگر بیندازید. ممکن است ھنگام برنامھ

 ٧ت اندازه نوع غذای مصرفی مھم است. شام خوردن قبل از ساعشما دارد. درواقع زمان غذاخوردن بھ سالمتی در
د  اند نھھاست کھ متخصصان تغذیھ تأکید کردهتان داشتھ باشد. سالآوری بر سالمتیتواند تأثیر زیاد و شگفتمی ی تنھا با
  ای ھم دارد؟ مختصر باشد، بلکھ آن را ھم باید زودھنگام مصرف کنید؛ اما آیا این کار فایده شام

د کھ بر اساس آن، بدن تمام عملکردھای اصلی خود را تنظیم ما ساعت واقعی ندارد، اما نوعی ریتم درونی دار بدن
شدن با تغییرات  معروف است، بھ بدن در ھماھنگ ساعت زیستی کند. این ساعت درونی کھ بھمی

ان ھای غذایی وعده زمان بندی کند. بنابراینھایی مانند خوردن غذا و ھضم آن کمک میو فعالیت خواب محیطی،زیست ت
 .و ھمچنین چرخھ خواب اثرگذار است سالمت قلب بدن، سوخت و ساز و بر تنظیم وزن

 کنترل وزن .١

عصر، مقدار کلی کالری دریافتی بدن را تا حد  ٧صبح تا  ۶متخصصان بر این باورند کھ مصرف غذا در بازه زمانی 
در روز، کالری زمان مصرف مواد خوراکی دھد. علت این مسئلھ این است کھ با کاھش مدتگیری کاھش می چشم

 .کمتری مصرف خواھید کرد

برسد و  (ketosis) کتوزیس قدر فرصت دارد تا بھ وضعیت مانید و بدن آندر ضمن زمان بیشتری در شب، سبک می
دھد کھ بدن سوخت خود را فقط ھای آن کاستھ شود. کتوزیس وضعیت طبیعی بدن است و معموال زمانی رخ میاز چربی
  .شودشده تأمین میھای ذخیرهبھ عبارت دیگر، انرژی آن با مصرف چربی .گیردمیھا از چربی

ر  معموالمعموالً افراد میل بھ خوردن غذاھای پرکالری و از لحاظ غذایی کم ارزش دارند کھ  زدر ساعات پایانی رو ھم د
رده باشید یا خوردن شام را بھ ھمچنین اگر شما در طول روز وعده ای را حذف ک .خوردن آن ھا زیاده روی می کنند

 .تأخیر اندازید، برای سیر شدن خود حجم بیشتری غذا می خورید و در نتیجھ کالری بیشتری دریافت می کنید

کمک  کاھش وزن خوب باشد بھ ھضم بھتر غذا مصرف زودھنگام شام برای ھضم غذا خوب است و ھرچیزی کھ برای
ید است؛ بنابراین ھرچھ دیرتر غذا بخوریم اثر بدی روی ھضم غذا کند. وضعیت بدن وابستھ بھ حرکت خورشمی
 تواند از غذای مصرفیکنید و بدن بھتر میگذارد. ھمچنین اگر شامتان را زود بخورید، زودتر احساس سیری میمی

رف نرسد، شده بھ مص کند؛ اما اگر کالری تولیدخوریم، استفاده میگونھ بدن از ھرچیزی کھ میاستفاده کند. این
 .شودصورت چربی در بدن ذخیره میبھ

 خواب خوب .٢



دھد؛ درنتیجھ خوابیدن را افزایش می ھاضمھ سوء و سوزش معده بیش از حد غذاخوردن ھنگام خواب، خطر ابتال بھ
دھند. غذاخوردن در ھای مختصر ھنگام خواب ھشدار میمتخصصان حتی درباره خوردن خوراکی. شوددشوارتر می

کند. این کار ھمچنین دھد و در ساعت زیستی آن تداخل ایجاد میر شب، بدن را در حالت ھوشیاری باال قرار میاواخ
ر  شود کھ برای خواب الزم است؛ اما اگر غذایتان را زودتر مصرف کنید، نھآمدن دمای بدن میمانع پایین تنھا ھضم بھت
  .شویدروز بعد، پرانرژی از خواب بیدار میگیرد، بلکھ خواب خوبی خواھید داشت و صبح صورت می

مصرف بیش از حد مایعاتی مانند آب، نوشابھ، شیر یا حتی غذاھای آب دار مانند سوپ باعث می شود شما مجبور 
شوید در طول شب چندین بار برای خالی کردن مثانھ خود از خواب بیدار شوید، اما توجھ داشتھ باشید کھ رفتن بھ 

خالی و با گرسنگی نیز بھ ھیچ وجھ توصیھ نمی شود و این موضوع نیز می تواند بھ نوبھ خود در رختخواب با معده 
 .خواب اختالل ایجاد کند

 سالمت بیشتر قلب .٣

ھای قلبی ـ عروقی کیستیک و بیماری، سندرم تخمدان پلیکم کاری تیروئید ،دیابت ھایبھتر است افرادی کھ بھ بیماری
مان بھ کردن غذای مصرفی تنھا شام سبکی مصرف کنند، بلکھ زودھنگام آن را بخورند. محدودنھمبتال ھستند، 

  دارد. ـ عروقی دور نگھ می بیماری ھای قلبی کند و بدن را از خطراتھای اولیھ شب، سالمت قلب را تضمین میساعت

اند؛ اما افرادی کھ زیاد تأکید نکردهمتخصصان سراسر دنیا درمورد رعایت دو ساعت فاصلھ بین شام و زمان خواب 
مبتال شوند بسیار زیاد است. در این حالت،  Non-dipper خورند، احتمال اینکھ بھ فشار خونھا دیرھنگام شام میشب

درصد کاھش  ١٠ھا باید فشار خون حداقل درستی کم شود. در شرایط مطلوب، شبتواند در طول شب بھفشار خون نمی
سکتھ  و در موارد حادتر، بیماری قلبی قرار گیرد. اگر فشار خون ھمچنان باال بماند، خطر استراحت حالت یابد تا بدن در

  .تواند تا حد زیادی این خطر را دور کندوجود دارد. رعایت فاصلھ مناسب بین شام و ناھار می قلبی

خوب نیست. این وضعیت  سالمتی رایماندن ھم بکنید، گرسنھاما اگر ھنگام غروب یا اواخر شب احساس گرسنگی می
توانید گونھ مواقع، میشود کھ ناشی از ارتباط نادرست با غذا است. در اینھم باعث بروز مشکالت دیگری می

 .کربوھیدرات مصرف کنیدکالری، پروتئینی و کمھای کمخوراکی

غذایی روزتان دوباره نگاھی بیندازید. کنید، شاید الزم است کھ بھ رژیم می احساس گرسنگی ھااگر بیشتر مواقع شب
وعده کوچک غذا مصرف کنید. درواقع  ۶تا  ۴شب، ترجیحا  ٧صبح تا  ۶باید با حفظ رژیم غذایی مناسب از ساعت 

ط اندازه کافی غذا خورده باشید تا انرژی بدنتان در طول روز، بھباید نیمھ اول روز، بھ ق دن ف خوبی تأمین شده باشد. ب
 .کندشود، شما را بھ غذاخوردن تشویق میمبود انرژی مواجھ میوقتی کھ با ک

عادت کنید، چند  ٧ممکن است برای اینکھ بتوانید خودتان را با شرایط جدید وفق دھید و بھ شام خوردن قبل از ساعت 
 .ییر کنیدسرعت تغتوانید بھروز طول بکشد. اگر در یک زمان مشخص غذا بخورید و بھ این روند پایبند باشید، می

 چند راھکار برای کاھش میل بھ خوردن در ساعات پایانی شب

  دم نوش ھای گیاھی بنوشید. اگر دوست دارید ھنگام تماشای تلویزیون یا گشت و گذار در اینترنت یک چیزی
دن  بخورید، دم نوش گیاھی بنوشید. با این کار ھم بھ اصطالح دھانتان مشغول است، ھم کالری اضافی وارد ب

 .د نمی کنید و ھم از خواص متعدد دمنوش ھای گیاھی بھره مند می شویدخو



  کنید تا مثالً یک ساعت قبل  روشنساعت خود را تایمر برای صرف شام زمان تعیین کنید و حتی می توانید
 .شب بھ شما یادآوری کند کھ برای خوردن شام خود یک ساعت دیگر بیشتر فرصت ندارید ٧از ساعت 

  ، ه د برنامھ غذایی خانواده را در صورت لزوم تغییر دھید. شاید الزم باشد بھ دلیل مشغلھ کاری اعضای خانوا
 .از قبل برای نوع و ساعت شام برنامھ ریزی کنید


