
 

 حامی چربی سوزیقاتل چربی سوزی یا  خوردن کروبوهیدرات در شب:

وعده  8شما باید روزی . مثال: دانندهای بدنسازی می باشگاه در همه آنها را یک دسته از اطالعات هستند که

جم بگیرید، پروتئین بخورید، حتما باید وزنه های سنگین بزنید که ح در روزگرم  044 یغذا بخورید، باال

یک لحظه صبر و ... اما  ببرید باالآن را  تعداد و در عوضسبک کنید  خواهید کات کنید پس وزنه ها رامی

دام هیچ ک، پژوهش های علمی هم باشنداز جمله باورهای غلط در بدنسازی می کنید، همه اینایی که گفته شد

  ز این موارد را تایید نکرده است.ا

بدنسازی و تناسب اندام روی پایه های اصولی و صحیح تغذیه ای و تمرینی قرار داره "! یندازبه اشتباه ن منو

 ولی متاسفانه باید گفت که اینطور نیست و فرآیند بررسی خیلی."که مسیر اصلی علم به تازگی به آنها رسیده!

مواردی که همه در باشگاه ها به آنها به  خیلی از این دستباعث شده است که و  از این موارد دقیق نیست

از  ی )تغذیه پیش و پسبنابراین، همانطور که در مقاله کنند، درست نباشد.چشم اصول تناسب اندام نگاه می

د، در نه اشدتمرین( شماره قبل هفته نامه نور نیز ذکر کردم، خیلی از این موارد به عنوان واقعیت پذیرفته 

بحث در خصوص این موضوع که آیا خوردن کربوهیدرات  حالیکه در واقعیت امر آنها همه باورهای غلط هستند.

ید شما نمی توان" که در باشگاه های بدنسازی جا افتاده است. است مبحثی در شب صحیح می باشد یا خیر؟

ما چربی ش بکندقبل از اینکه خورشید طلوع  یک ذره هم کربوهیدرات در شب بخورید اگر بخورید فردابراحتی 

 "ذخیره کردید!

در این مقاله قصد بر این می باشد که تعیین گردد آیا این باور عمومی )خوردن کربوهیدارت در شب( 

 یا به طور کامل یک باور بی ریشه است. ؟واقعا برای ترکیب بدن مضر است

 ؟ه استاز کجا رایج شدکربوهیدرات خورده شود در شب توصیه اینکه نباید 

برای اینکه این موضوع به طور صحیح ارزیابی شود، ما نیاز داریم بفهمیم که چرا محدود کردن کربوهیدارت 

دود گام شب محخیلی از کارشناسان!! که پیشنهاد کردند کربوهیدرات باید در هن .شده استها درشب توصیه 

گامی که شما به خواب می روید، متابولیسم)سوخت و ساز( دانند که هنین را در این مشود پایه ادعا خودشا

کاهش پیدا می کند و آن کربوهیدراتها شانس بیشتری دارند که به صورت چربی ذخیره شوند و اگر این چربی 

ن ای ها در ساعت ابتدایی روز مصرف بشوند احتمال بیشتری برای سوختن آنها به عنوان کالری وجود دارد.

ی باورای غلط به دلیل همین ظاهر منطقی خودشان ل قبول می باشد، اما باید بدانیم همهفرضیه به نظر قاب

انسولین در شب کاهش می یابد که آنها دارند این است که حساسیت مورد قبول عام شده اند. ادعای دیگری 

 ود.و باعث می شود که کربوهیدرات ذخیره ای مستقیما به چربی تبدیل شود و از عضله خارج می ش

را به چالش  در ابتدا اجازه بدهید که موضوع کاهش میزان متابولیک)سوخت وساز(درهنگام شب

ا در د: شمسبه اندازه کافی منطقی به نظر می روجود دارد پشت این قضیه  استداللی که بکشیم.
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 خورید، فقط خوابیدید، بنابراین شما کالری کمتریخوابیده اید و در حقیقت تکان نمیرختخواب 

سوزانید، حتی اگر شما بر روی مشغول انجام دادن کاری هستید می از حالتی که بیدار هستید و

صندلی بنشینید و یا برروی کاناپه دراز بکشید، شما کالری بیشتری از هنگامی که شما در خواب 

 ؟.آیا این استدالل درست استهستید می سوزانید

را با کاری که دکتر کتایو و همکارانش انجام دادند شروع کنیم،  رسد که بهتر است بحثدر نگاه اول به نظر می

اما، این پژوهشگران  (.1کاهش می یابد) %53آنها نشان دادند که انرژی مصرفی در طول نیمه اول خواب حدود 

نشان دادند که در ادامه خواب مصرف انرژی در بدن به طور قابل مالحظه ای افزایش می یابد این افزایش 

بنابراین، در هنگام خواب  آید.هنگام خواب دیدن( خواب پیش می-)حرکت تند چشمREMدر قسمت  انرژی

 این افزایش وکاهشهم افزایش دارد و هم کاهش،حال برآیند نهایی  (SMR)میزان سوخت و ساز خواب 

خیلی جالب است که گفته شود، میانگین انرژی مصرفی کلی در هنگام خواب تفاوت چندانی با میزان  چیست؟

رسد که این اطالعات با اطالعات اینطور به نظر می. (3،5در طول روز ندارد) (RMR)سوخت و ساز استراحتی 

شان داد که افراد چاق، برگرفته از پژوهش دکتر ژانگ و همکارانش در یک راستا باشد، او در پژوهش خود ن

میزان سوخت و ساز خواب کمتری از میزان سوخت و ساز حالت استراحتی خود دارند، در حالی که این میزان 

بنابراین اگر شما چاق نیستید،  (.0در افراد الغر به طور قابل مالحظه ای بیشتر از حالت استراحت می باشد)

 د.یابل شب کاهش پیدا نمیکند، بلکه واقعا افزایش میباید بدانید که نه تنها متابولیسم شما درطو

یدا پاینکه متابولیسم شما کاهش  ه دلیلشما باید کربوهیدرات را در شب ب"این ایده که نتیجه:

 شود.به طور کامل رد می "نیدسوزاکرده است و شما آنها را نمی

 ت؟باور غلطی اس قطعا "شما نباید در شب کربوهیدرات بخورید"مطلب که، آیا این بنابراین

بی پایه شده است. ولی قبل از اینکه که رسد به نظر میدر شب تا این لحظه، ترس خوردن کربوهیدرات ها 

 یزنتحمل گلوکز و حساسیت انسولین  حکم صادر کنیم، اجازه دهید مابقی موارد مربوطه را نیز بررسی کنیم.

 .شونداینجا جایی است که موضوعات در این حوزه جالب می باشد که بهتر است بررسی شوند.از مواردی می

-سطح باالتری باال میدر مقایسه با وعده های صبح، سطوح گلوکز و انسولین در وعده های عصر قطعا در 

نند. کمیاتفاقا بعضی از افراد با استناد به همین موضوع، عدم خوردن کربوهیدرات را در شب توصیه . (3،5ماند)

ود، شرسد که در شب در مقایسه با وعده صبح بدتر میحساسیت انسولین و تحمل گلوکز به نظر میاگرچه 

شود و روزه داری داری )غذا نخوردن( صرف میدر نظر داشته باشیم که وعده صبحانه پس از روزه ما بایداما 

، دوعده ظهر با وعده شب باششاید یک مقایسه منصفانه، مقایسه  دهد.حساسیت انسولین را احتماال افزایش می

بنابراین، به نظر می رسد   (.3در این مورد واقعا هیچ تفاوتی در حساسیت انسولین و تحمل گلوکز وجود ندارد)

و فقط این دو پارامتر در اثر روزه داری شود در شب دچار اختالل نمیکه حساسیت انسولین و تحمل گلوکز 

 یابند.در طول شب افزایش می
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 ایجاد می نماید؟ پارامترهای بدنی واقعا تفاوتیدام از این آیا هر ک

ررسی ها را بخوشبختانه، اخیرا تحقیقی در مجله چاقی آمریکا به چاپ رسیده است که خیلی از این دست سوال

به مدت شش ماه تغییر دادند. این افراد به دو گروه تقسیم  را پژوهشگران رژیم گروهی از افراد نموده است.

هر جفت گروه ها مقادیر برابر کالری مصرف نمودند و میزان درشت مغذی های پروتئین، کربوهیدرات  کردند.

 یکی از ها در رژیم غذایی هر دو گروه یکسان بود. اما زمان مصرف کربوهیدرات آنها کامال متفاوت بود.وچربی

ا کربوهیدرات را در طول روز مصرف می نمود، در حالی که گروه دیگر اکثریت مصرف کربوهیدرات گروه ه

از کل کربوهیدرات مصرفی روزانه خود(. نتیجه ای که  %84)  ه غذایی شب خود انتقال داده بودخود را به وعد

 آنها پس از شش ماه بدست آوردند شاید برای شما غافلگیرانه باشد. 

در وعده شب خود کربوهیدرات بیشتری مصرف می نمود نه تنها به طور قابل مالحظه  گروه دوم که

در طول روز کمتر احساس گرسنگی تری وزن کم کرد و درصد چربی بدن آنها کاهش یافت بلکه آنها 

 مودند و سیرتر بودند.می

 کمتر گرسنه بودند؟!؟

احتماال شما ورزشکار گرامی که تمرین  هم اکنونبله درست است، آنها کمتر احساس گرسنگی داشتند، 

وعده غذا مصرف می نمایید و اکثر مصرف کربوهیدرات خود را در ساعات ابتدایی روز  5کنید و روزی می

ساعت بدون  5-3که اگر من بیشتر از "مصرف می نمایید، این موضوع ذهنتان را مشغول کرده است

ولی اینطور نیست، شما خودتان بدن خود را در این حالت  ."می شود امهکربوهیدرات بمانم حتما خیلی گرسن

اجازه بدهید در این خصوص کمی توضیح داده شود: هنگامی که شما مقادیر کمتری از اید. تنظیم کرده

تنظیم  برای کنید.را در سیستم بدنی خود تنظیم میگلوکز  عیارنمایید شما اساسا کربوهیدارت مصرف می

ح می نماید تا گلوکز خون را به سلول هدایت کند. ترشح بیش از حد انسولین شین تربدن انسول ،گلوکز این

)معموال دو سه ساعت پس از وعده غذایی، زمان حدودی  ممکن است که سبب شود گرسنگی بیشتر شود.

 درست باشد(، ولی هیچ مشکلی وجود ندارد، شما هر دو سه ساعت غذا صرف می نمایید،پاسخ انسولین می

متاسفانه این باعث می شود که شما مانند یک . اما! باید مقدار گلوکز خودتان را افزایش دهیدپس فقط  است؟

گلوکز مصرف نمایید و برای خوردن آن مشتاق شوید و خیلی از مردم به همین  ساعت منظم به طور خودکار،

رسنه کنند که گو یا کال فکر میکنند که آنها هر دو تا سه ساعت احتیاج به کربوهیدارت دارند دلیل فکر می

ن اگر شما بی هستند و باید چیزی صرف نمایند در حالی که در واقع نقطه مقابل این حرف صحیح می باشد.

وعده های غذایی که کربوهیدرات میل می نمایید فاصله بیاندازید، شما کمتر گرسنه می شوید و دلیل آن این 

در داخل بدن گلوکز تولید می کند به کار می اندازد و گلوکز  است که بدن شما سیستم داخلی بدن را که

ی دیگری که باید اضافه شود این است کربوهیدرات پس از ساعات بیشتری خون شما را حفظ می نماید. نکته

شوند و هنگام تمرین شما احساس انرژی بیشتر خواهید داشت که مصرف آنها قطع شده است بیشتر جذب می

هنگامی که شما  باشد.سازوکار پیش از مسابقه برای بارگیری بیشتر کربوهیدرات می این دقیقا همان
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اشد بکربوهیدرات را هر دو تا سه مصرف می نمایید این سیستم داخلی بدنی که اسم علمی آن گلوکونئوژنیز می

 ید.اتکا کنبه طور مزمن کاهش می یابد و شما باید برای حفظ کربوهیدرات به مصرف کربوهیدرات بیرونی 

البته ذکر این نکته الزم است که اگر شما قصد این را داشته باشید که با این روش رژیم غذایی خود را رعایت 

کنید، یعنی فاصله وعده های کربوهیدراتی را از هم بیشتر نمایید، در چند روز اول به دلیل اینکه بدن هنوز با 

نکرده ادت عستم گلوکونئوژنیز برای حفظ گلوکز خون این سیستم سازگار نشده است و هنوز نسبت به سی

است شاید شما احساس گرسنگی نمایید، ولی به محضی اینکه شما با این سیستم سازگار شدید شما حس 

 شوید.خواهید کرد که کمتر دچار گرسنگی می

-آوردن همه چیز در سر جای خودش، این دقیقا همان چیزی است که پژوهشگران آنرا پیدا می

و  09روز  در مقایسه با پژوهشنیز در هفته های ابتدایی  پژوهشاین افراد مورد آزمایش در  نمایند.

 ام احساس سیری بیشتری داشتند.089و  09کردند و در روز ام، بیشتر احساس گرسنگی می089

 

حال توضیحی که در خصوص چربی سوزی بیشتر در گروهی که شب کربوهیدرات مصرف می نمودند و 

ه ه فرض کرده اند که تغییرات مطلوبی کهمچنین احساس سیری بیشتری داشتند،چیست؟ پژوهشگران اینگون

 گروهی کهمقدار انسولین در گروه دوم مبنی عامل تفاوت باشد. خط  دهد احتماالرخ می هابیشتر در هورمون

را در طول روز مصرف اکثریت کربوهیدرات خود را در شب مصرف نموده اند از گروهی که کربوهیدرات 

)گروهی که کربوهیدرات مصرفی در شب بیشتر داشتند(  همچنین در گروه دوم(. 7)کردند، پایین تر بودمی

آدیپونکتین هورمونی می باشد که به حساسیت افزایش  سطوح باالتری از هورمون آدیپونکتین مشاهده شد.

ن گروه ای کسیداسیون چربی کمک می نماید(.یافته انسولین و افزایش چربی سوزی وابسته می باشد)به ا

داشتند. به عالوه، گروه دوم سطوح  )هورمون مهارکننده اشتها( همچنین تمایل برای سطوح باالتر لپتین

  )مفید( کلسترول داشتند.HDL)مضر( کلسترول و سطوح باالتری از LDLپایینتری نیز از 



 telegram.me/tak_fitness کانال تلگرام:

مصرف می نمودند درصد چربی بیشتری را  در کل افرادی که اکثریت کربوهیدرات خود را در شب

های بهتری از سالمتی در پایان پژوهش در مقایسه با گروهی که کربوهیدرات خود سوزاندند و نشانه

 را در طول روز می خوردند، داشتند.
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