
 

 

 وزن سالم  شیروش افزا  10

 یاز افراد به همان اندازه دشوار است که کاهش وزن برا  یبرخ  یوزن برا  شیافزا  د، ینکن  ای  دیباور کن

 شود.  یتواند منجر به مشکالت سالمت  ی . کمبود وزن درست مانند اضافه وزن مگرانید

نامناسب   ه یتغذ  جهیدر نت  یاست، اما اگر الغر   یسالمت  ی از نشانه ها  یکیگرچه الغر بودن اغلب مواقع  

داشته   ی گرید  یمشکالت سالمت  ا یو    دیاگر همزمان با کمبود وزن باردار باش  ایبه وجود آمده باشد و  

 نیکار ا  نید، بهتری، اگر کمبود وزن دار  نیتواند نگران کننده باشد. بنابرا  ی موضوع م  نیا  د،یباش

تا   ی . پزشک متخصص به شما کمک مدیمراجعه کن   ه یمتخصص تغذ  ا یاست که به پزشک   کند 

 .دیکمبود وزن خود را جبران کن

بررسی   مورد از بهترین روش های افزایش وزن که هیچ گونه عارضه ای ندارند را  10در این مقاله  

 می کنیم. 

 



 

 

 .دیمرتبا غذا بخور .1

ساعت   ن یاست. اگر چند  کبار یوزن سالم، خوردن غذا هر سه ساعت    شیافزا  یقدم ها   ن یاز اول  یکی

موضوع   نیو ا  د یایم  نییشما پا  سمیسرعت متابول  د،یداشته باش  ت یفعال  دیبخور  ی زیچ  نکهیبدون ا

 داور  دی به دست خواه   یشتریب  ی کالر  د،یبار غذا بخور  کیهر دو ساعت    ی. وقت ستین  دیبدن مف  یبرا

 . گرفت  د یخواه را  یتوده بدن  رفتن از دست    جلوی و  

 .دی را انتخاب کن  یاز مواد مغذ   یغن  ی غذاها .2

. دیو غالت را انتخاب کن  یسبوس دار، ماکارون  یسالم، نان ها   ییغذا  میرژ  کیاز    یبه عنوان بخش

 یار یو دانه ها هم منابع بس  لیو آج  یبدون چرب  ن یمنابع پروتئ  ؛یمحصوالت لبن   جات؛یها و سبز  وهیم

 هستند. یاز مواد مغذ  یخوب

 .دیخود تنوع داشته باش ییغذا  میدر رژ .3

 ی نکته در وعده ها  نیا  تی. رعادیمختلف بخور  ییوعده حداقل سه نوع ماده غذا  انی هر وعده و م  در

 ل یتشک  جاتیسبز  ای  وهی م  کینشاسته و    ن،یپروتئ  کیاز    ییآسان است. چون احتماالً هر غذا  ،ییغذا

  ن یا  دیتواناست. اما اگر ب  زیچالش برانگ  یوعده ها کم   انینکته در مورد م  نیا  تیشده است. اما رعا

وعده   انیمثال م  یبرا  .د یکن  یم   افتیدر  یعضله ساز  یبرا  یمختلف  یمواد مغذ  د،یکن  تینکته را رعا

و  وه یمانند ماست با م  یی زهایتوانند چ ی شده اند م ل یتشک ییکه از چند نوع ماده غذا ی سالم  ی ها

 با کراکر باشند.  ی نیکره بادام زم  ای



 

 

 

 . دیها باش  یدنیمراقب زمان مصرف نوش .4

 ن یکند. به هم   یافراد را کمتر م  یقبل از غذا اشتها  عات یما  دنینشان داده است که نوش  قاتیتحق

 . دیموکول کن  ییغذا  ی بعد از وعده ها   قه یدق  30ها را به حداقل    یدنیبهتر است مصرف نوش  لیدل

 . دیورزش را فراموش نکن .5

موضوع خالف هدف شما است،   نیشود و ا  ی م  ی از حد؛ باعث سوزاندن کالر  ش یب  ی هواز  ورزش 

ورزش ها   ن یاست. ا  یقدرت   نات یخواهند وزن اضافه کنند، تمر  ی که م  یافراد  یورزش ها برا  نیبهتر

 .دی وزن اضافه کن  ی توانند به شما کمک کنند تا با عضله ساز یم  وگا، ی  ای  ی مانند وزنه بردار

قلب و عروق شما را تقویت می با این حال از ورزش های هوازی هم غافل نشوید چون این ورزش ها  

کنند بنابراین باید ورزش هایی مانند دو، شنا و یا دوچرخه سواری در برنامه ورزشی هفتگی شما 

 باشد.



 

 

 

 .دیبخور   یزی قبل از خواب چ .6

. چون در دیداشته باش  رهنگامید  یی وعده غذا  کی   ایوعده سالم    ان یم  کی است قبل از خواب    بهتر

و بهبود هستند. با خوردن   م یو ترم  ی ما در حال بازساز   ی شب  بدن ما واقعاً فعال است. سلول ها

با   را خود    از یتا تمام ن  دی ده   یوعده قبل از خواب، به بدن خود اجازه م   انیخوردن م  ا یغذا    رترید

 برآورده نکند.  دیکه در طول روز مصرف کرده ا  یی ها یکالر

 .دیها استفاده کن کیها و ش یاز اسموت .7

نوشابه ها   استفاده   ییارزش غذا  یو دارا  یکم کالر  یها   یدنینوش  ریقهوه و سا  ، یم یرژ  یاز  کم 

و   دیزده بنوش  خی  ایتازه   یها  وهیو م  ریشده با ش هیسالم ته  ی ها  کیش  ای ی. در عوض، اسموتدینکن

 .دیکن  فهخود اضا  یاسموت  ای  کیبذر کتان هم به ش  یآنها مقدار   یکالر  زانی م  شیافزا  یبرا  دیتوان  یم



 

 

 

 تا جایی که می توانید پروتئین مصرف کنید. .8

 یی. حتماً در هر وعده غذادیوزن بدن بخور  لوگرمیهر ک  یبه ازا  نیگرم پروتئ  1.5روزانه    دیشما با

 شیکه به شما در افزا  نی از پروتئ  یسالم و غن  ی. غذاها دیداشته باش  نیکم هم پروتئ  زانیبه م  یحت

. ددانه ها هستن   ای  ل یو آج  ی بدون چرب  ی کم چرب، گوشت ها   ات ی کنند شامل لبن  ی وزن کمک م

 ی شود و به دست آوردن توده عضالن  یم  لیتبد  یبدون چرب  ی به توده عضالن  یبه راحت   نیپروتئ

 یها م   ن یمصرف پروتئ  شیشود، افزا  ی وزن م  ش یباعث افزا  ی که عضله ساز   یی است. از آنجا  ی ضرور

 شما منجر شود.  شیتواند به افزا

 .دیبخواب  یبه اندازه کاف .9

کند و آن ها را به   یها را بازساز  چهیماه   ، یغذا به چرب  لیتبد  ی وقت داشته باشد تا به جا  دیبدن با  

اگر  نی. بنابرادیاست که شما خواب هست یکار؛ وقت نیا یزمان برا نیکند. بهتر رهیسالم ذخ یروش

 کند.   یزمان ندارد تا عضله ساز   ی بدن شما هم به اندازه کاف  دینخواب  یکاف  زانیبه م



 

 

 

 از غذاهایی استفاده کنید که باعث افزایش وزن می شوند. .10

کالری باالیی دارند، می توانند منجر به افزایش وزن شوند. بنابراین اضافه کردن برخی غذاهایی که  

 غذاها به رژیم غذاییتان می تواند به شما در افزایش وزن کمک کند.

 یخانگ  ین یپروتئ یها یاسموت

وزن  ش یافزا یبرا عیو سر ی مغذ  اریروش بس کی تواند  ی م  ی خانگ  ینیپروتئ ی ها ی اسموت دنینوش

 باشد.

اغلب پر از قند و فاقد   ی تجار  ینسخه ها   رایز  دیها را خودتان در منزل درست کن   ی است اسموت  بهتر

و   قهیبنا بر سل  دیتوان  یم   د یکن  یرا درست م  یخودتان اسموت   یوقت  نیهستند. همچن  یمواد مغذ

 . دیده   ر ییرا تغ  یخود، اسموت  یذائقه شخص 

 برنج

است که به   دراتیاز کربوه   یمنبع خوب  نی است و همچن  ی کالر  200حدود   یفنجان برنج حاو  کی

 است.   یغذا درست کردن با برنج کار ساده ا  نیکند. عالوه بر ا  یوزن کمک م  شیافزا



 

 

 ریش 

 ی تعادل مناسب  ریش  شود.  ی دهنده وزن و عضله ساز استفاده م  شیبه عنوان افزا  ریسال ها قبل ش  از

 ر یسا  نی و همچن  میاز کلس  یکند و منبع خوب  یها را فراهم م  یها و چرب  دراتی ها، کربوه   نیاز پروتئ

 ر یکسب کنند، ش  یشتریکنند عضالت ب  یم  یکه سع  یکسان  یبرا  است.  ی ها و مواد معدن  نیتامیو

 است.    یعال  نی منبع پروتئ  کی

 ی شتریجرم ب  شیتوانند منجر به افزا  یم   ریآب پن  ای  ریمطالعات نشان داده است که ش  ن،یبر ا  عالوه

 شوند.  نیمنابع پروتئ   رینسبت به سا

 

 مغز  ی و کره ها لیآج

 ل یدهد. آج  شیراحت افزا  الیتواند به فرد کمک کند تا وزن خود را با خ  یم  لیمرتب آج  مصرف

از جمله ساالد اضافه شود.   ییغذا  ی از وعده ها   یار یتواند به بس  ی است و م  ی وعده عال  ان یم  کی

 را دارند.   یسالمت  دیفوا  ن یشتریخشک ب  ا یبو داده خام    ی ها لیآج



 

 

وزن کمک  شیتوانند به افزا  یم ز ین دروژنهی ه  یساخته شده بدون شکر و روغن ها  ل یآج ی ها کره

 ها باشد. لیخود آج دیکره ها با نیاست که تنها ماده سازنده ا  نیکنند. نکته مهم ا

 ی روغن  یقزل آال و ماه یماه

مهم   یها  یو چرب  نیپروتئ  ی هم منابع عال  یروغن  ی ها  یقزل آال و ماه   ی گوشت قرمز، ماه  مانند

 3چرب امگا   ی دهای، اس  ی روغن  ی ها  ی قزل آال و ماه   ی موجود در ماه   یتمام مواد مغذ  ن یب  از   هستند.

 یسالمت   یبرا  یشمار   یب   یایمزا  3چرب امگا    یدها یاس  ها هستند.  نیو شناخته شده تر  نیاز مهمتر

 کنند.  یهم کمک م یمنیا  ستمیس  ت یها و تقو ی ماریشما دارند و به مبارزه با ب

 ایپخته شده    ،یکباب  ،ی : بخارپز، دوددیکن  هیته  یمختلف  ی به روش ها  دیتوان  یقزل آال را م  یماه 

قزل آال خام را   یماه   یحت   ای  د یرا امتحان کن  یقزل آال دود   ی ماه   دیتوان  یم  ن یسرخ شده. همچن

 وزن به شما کمک کند.   شیتواند در افزا  ی م  ،یسالم موجود در ماه  ی ها ی . چربدیبخور  یدر سوش
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