
 

 

 بارداری و چاقی | روش های کاهش وزن سریع بعد از حاملگی 
دوران بارداری و حتی پس از حاملگی مادران را اذیت می کند،  یکی از مسائلی که در 

افزایش وزن و چاقی است. چاقی در دوران بارداری می توانند زمینه ساز مشکالت متعددی  

 از جمله فشارخون حاملگی، دیابت و.. باشد.

همچنین در صورتی که مادر در دوران بارداری افزایش وزن بی رویه داشته باشد، پس از 

مان ممکن است به چاقی مبتال شود. از این رو توجه به این موضوع از اهمیت بسیار  زای 

باالیی برخوردار است. مادران باردار باید بدانند که در دوران بارداری چه رژیم غذایی را 

 رعایت کنند و از چه عادت های نامناسبی دوری کنند. 

 در ادامه این مقاله می خوانید: 

 روش های جلوگیری از چاقی در دوران بارداری 

 دالیل اضافه وزن در دوران بارداری 

 آیا در دوران بارداری فرد کالری بیشتری می سوزاند؟ 

 در کدام دوره بارداری بیشتر چاق می شوم؟ 

 افزایش وزن طبیعی در دوران بارداری 

 کاهش وزن افراد چاق در دوران بارداری 

 رژیم در دوران بارداری 

 سریع ترین راه برای کاهش وزن بعد از بارداری  

 چند نکته مهم درباره کاهش وزن بعد از بارداری 
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 روش های جلوگیری از چاقی در دوران بارداری

 در صورت امکان بارداری را با وزن سالم شروع کنید.  •

 به میزان کم اما با تعداد وعده های زیاد غذا بخورید.  •

 نوشیدن آب را فراموش نکنید.   •

 سعی کنید از مواد غذایی غنی از مواد مفید مانند سبزیجات یا میوه ها استفاده کنید.  •

 میزان نشاسته دریافتی خود را کنترل کنید.  •

 ده پیاده روی را شروع کنید. یک رژیم سا •

 دالیل اضافه وزن در دوران بارداری

 تغییرات هورمونی 

دلیل مختلفی وجود دارند که سبب افزایش وزن در دوران بارداری می شوند. بیشتر این  

موارد، عصبی هستند. بارداری یک تغییر بسیار بزرگ در زندگی فرد است به همین دلیل  

ردی او را تحت تاثیر قرار می دهد. برای مثال در این دوره بسیاری از جنبه های زندگی ف

به دلیل تغییرات هورمونی ممکن است فرد به کم خوابی دچار شود. اگر کم خوابی در نتیجه  

 استرس باشد می تواند به پرخوری هم منجر شود. 



 

 

 

 تشویق اطرافیان به پرخوری 

به آنها  یکی از بزرگترین دالیل چاقی خانم ها در دوران بارداری این است که همه اطرافیان 

می گویند باید برای دونفر غذا بخورند به همین دلیل آنها را به خوردن غذای بیشتر ترغیب  

می کنند. در حالی که خیلی از مواقع خانم های باردار در خوردن غذا زیاده روی می کنند  

 و سپس به چاقی مبتال می شوند. 

 کم کاری تیروئید 

ی توانند سبب چاقی فرد شوند. مهم ترین آنها  بعد از زایمان هم موارد زیادی هستند که م

تیروئید است. برخی از مادران در حین بارداری یا  پس از زایمان دچار کم کاری تیروئید  

 می شوند. کم کاری تیروئید با کاهش متابولیسم سبب چاقی فرد می شود.

 آیا در دوران بارداری فرد کالری بیشتری می سوزاند؟ 

گفت چون متابولیسم افراد مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. اما  نمی توان به طور قطعی

انجام شد که نشان داد افراد باردار دوبرابر بیشتر از مقدار   2005مطالعه ای در سال 

 طبیعی کالری می سوزانند. 



 

 

 در کدام دوره بارداری بیشتر چاق می شوم؟ 

بعدی و معموالً جای    افزایش وزن در سه ماهه سوم بخش مهمی از قسمت پایانی بارداری

نگرانی نیست. بسیاری از خانم ها در سه ماهه سوم افزایش وزن سریع تجربه خواهند کرد.  

 این به این دلیل است که در این زمان به طور معمول جنین بیشترین افزایش وزن را دارد.

 افزایش وزن طبیعی در دوران بارداری  

 خص توده بدنی فرد قبل از بارداری عدد شا افزایش وزن طبیعی در دوران بارداری 

 18.5کمتر از  BMIکمبود وزن،  کیلوگرم  18.1کیلوگرم تا  12.7

 24.9تا  18.5بین   BMIوزن طبیعی،  کیلوگرم  15.8کیلوگرم تا  11.3

 29.9تا  25بین   BMIاضافه وزن،  کیلوگرم   11.3کیلوگرم تا  6.8

 30بیشتر یا مساوی   BMIچاقی،  کیلوگرم   9کیلوگرم تا  4.9

  

 کاهش وزن افراد چاق در دوران بارداری 

چاقی با افزایش خطر تقریباً همه عوارض بارداری همراه است: فشار خون باال در  

بارداری ، زایمان نوزادان بزرگ و بروز بیشتر نقایص  حاملگی، پره اکالمپسی ، دیابت  

 طبیعی ندارند بیشتر رخ می دهد.  BMIمادرزادی ، همه این مشکالت در زنانی که 

 



 

 

در دوران بارداری را برای زنان چاق توصیه نمی کردند   در گذشته ، پزشکان کاهش وزن

چون می ترسیدند که این کار به کودک آسیب برساند. اما تحقیقات جدید نشان می دهد که  

زنان چاق می توانند بدون هیچ گونه تأثیر منفی بر سالمتی کودک خود ، رژیم بگیرند و  

 وزن خود را کم کنند. 

 رژیم در دوران بارداری

ست که میزان کالری دریافتی و ورزشتان را در دوران بارداری کنترل کنید. اما افراط مهم ا

در کنترل آن می تواند به کودک شما آسیب برساند. به همین دلیل است که این کار باید تحت  

نظر پزشک متخصص انجام شود. هرگونه سوال یا نگرانیتان را با پزشک خود در میان  

 بگذارید. 

 سریع ترین راه برای کاهش وزن بعد از بارداری 

یک رژیم غذایی سالم همراه با ورزش منظم بهترین و سریع ترین راه برای از بین بردن  

چربی ها و کاهش وزن است. ورزش به شما کمک می کند تا به جای عضله، چربی از  

خورید و کمی  دست دهید. پس از آماده شدن برای کاهش وزن ، هر روز کمی کمتر غذا ب 

 بیشتر حرکت کنید. 

 کاهش وزن بالفاصله بعد از زایمان 

باور کنید یا نکنید ، کاهش وزن بالفاصله پس از زایمان شروع می شود. با کوچک شدن 

وزن به دلیل  کیلوگرم وزن کم خواهید کرد. این کاهش    5.5رحم و خارج شدن نوزاد حدود 

 خارج شدن بچه و سپس خون ، مایعات و مایعات آمنیوتیک از بدنتان است.

 چند نکته مهم درباره کاهش وزن بعد از بارداری

 اهداف خود را واقع بینانه نگه دارید.   •

 با رژیم های غیر اصولی به بدن خود آسیب نزنید.  •

 اگر می توانید خودتان به فرزندتان شیر دهید.  •

 ی دریافتی خود را کنترل کنید.  میزان کالر •

 غذاهای سرشار از فیبر بخورید.   •

 از پروتئین های سالم غافل نشوید.  •

 میان وعده های سالم  مصرف کنید و هله هوله را دور بریزید  •

 از افزودن شکر و کربوهیدرات های تصفیه شده به رژیم غذایی خود خودداری کنید.  •



 

 

 

 بندی  جمع

مهم ترین نکته در کاهش وزن بعد از دوران بارداری این است که نزد یک پزشک  

متخصص، مشاوره دریافت کنید و تحت نظر او وزنتان را کم کنید. یک پزشک متخصص  

ولیسم بدن شما و موارد مهم دیگر، یک رژیم مناسب به  چاقی با در نظر گرفتن میزان متاب

دکتر سید حامد قدسی خورسند یکی از بهترین جراحان چاقی در تهران و با  شما می دهد. 

سالها تجربه عمل موفق می توانند در کاهش وزن سریع بعد از دوران بارداری به شما  

طریق راه های ارتباطی   کمک کنند. جهت مشاوره و کسب اطالعات بیشتر می توانید از

سایت اقدام نمایید و یا با مراجعه به صفحه اینستاگرام ایشان مشاوره آنالین  موجود در 

 دریافت نمایید.
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