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متخصص تغذیه
فراهم کردن زمینهی رشد مناسب کودک و نوجوان با رعایت اصول تغذیهی صحیح ،همانند معماری بناای اسات کاه
عمری ماندگار خواهد ماند و هرگونه ناراست در قامت آن وابسته به خشت اولا اسات کاه والادین باهعناوان معماار
رشد و تغذیهی کودک و نوجوان م نهند .تفاوت های بیولوژیک زیاادی باین دختاران و پساران وجاود دارد کاه
توجه به برخ از آنها در پرورش جسم و جان فرزندان اهمیت دارد .در این نوشتار به اختصار باه نااات در ایان
خصوص اشاره شده است.
تفاوت رشد دختران و پسران
منحن رشد دختران و پسران تقریباً در تمام سنین متفاوت است .این بادان معنا اسات کاه نحاوهی وزنگیاری و قاد
کشیدن پسران و دختران در سن برابر را نباید با هم مقایسه کرد .دختران زودتر به بلاو ما رساند و باه هماان نسابت،
جهش رشد آنها شامل قد کشیدن قابل توجه آنان در نوجوان  ،زودتر از پسران است .در هنگام جهش رشد یعنا باین
 9تا  31سالگ در دختران و  31تا  31سالگ در پسران ،مقدار نیااز باه انارژی و پاروتدین در پساران بیشاتر از دختاران
است ،زیرا پسران توده استخوان و عضالت بیشتری نسبت به دختران خواهند داشات .توجاه باه سانین یالیا جهاش
رشد و آگاه والدین از این سنین و توجه به نیازمندی های تغذیه ای ایان دوران باا ن ام بخشایدن باه تغذیاه نوجاوان
اهمیت زیادی دارد .الزم است ب اشاتهای نوجاوان در نتی اه آشافتگ در تغذیاه میاان روز و خصوصاا در مدرساه،
الگوی خواب نامناسب و احتماال مسائل روان و استرس ها خصوصا در دختران مورد بررس قرار گیرد.
فقر آهن
دختران با توجه به بلو و شروع عادت ماهیانه ،از ن ر مقدار نیاز به آهن دو برابر پساران باه ایان عنصار نیااز دارناد کاه
م بایست از راه غذا و مامل آهن برای آنان تامین شود .بنابراین دختران پس از بالغ شدن تاا تماام دوران بااروری در
خطر کمبود آهن هستند در حالیاه احتمال این کمباود باا عباور از دوره نوجاوان و جهاش رشاد در پساران کااهش
م یابد.
کمبود ویتامین د
به دلیل نوع پوشش دختران در جامعه اسالم و تابش ناکاف نور مستقیم آفتاب بر پوست بدنشان و با توجه به ایان کاه
ویتامین «د» منابع غذای چنادان نادارد و غنا ساازی ماواد غاذای باا ایان ویتاامین در حاال حااار در ایاران ان اام
نم شود ،خطر کمبود این ویتامین در دختران و زنان همیشه بیشاتر از پساران و ماردان باوده اسات .اساتفاده از مامال
ویتامین "د" برای پیشگیری از کمبود ویتامین "د" خصوصا در دختران و زنان توصیه م شاود .ویتاامین "د" علیارغم
کمبود گسترده آن در ایران ،از ویتامین های مسمومیت زا است و بهتر است مصرف مامل آن زیر ن ر پزشاک ان اام

شود.
اضافه وزن
دختران و زنان بدلیل اسالت کوچاتر و ح م عضالت کمتر و در نتی ه درصد چرب بدن بیشاتر در مقایساه باا
پسران و مردان ،از سوخت وساز کمتری برخوردار هستند .لاذا احتماال افازایش وزن غیریبیعا در دختاران در
نتی ه ی تغذیه غلط بیشتر از پسران است .دختران که همپای پسران غذا و تنقالت ما خورناد بیشاتر از پساران

هم سن و سال خود مبتال به ااافه وزن خواهند شد .درک این تفاوت فیزیولوژیک و یبیع در دختار و پسار از
سوی نوجوانان و والدین اروریست .فراوان چاق در ایران در دختران و زنان بیشتر از پسران و مردان است.
بیماری های مزمن در بزرگسالی
تغذیه نادرست دختران را بیشتر از پسران در معرض خطر بیماری های مزمن قابل پیشگیری در میاان ساال قارار
م دهد .احتمال ابتال به حوادث قلب  -عروق در زنان میتال به سندرم متابولیک و دیابت بیش از دو برابر مردان
است .داشتن ااافه وزن از دوران نوجوان بخت بروز سندرم متابولیک و دیابت را بشدت افزایش م دهد.
از سوی دیگر اسالت کوچاتر زنان تحمل کمتری برای ااافه وزن را در مقایسه با مردان دارد ،لاذا مشااالت
اسالت و مفاصال در زناان مباتال باه اااافه وزن شاایع اسات .بدسات آوردن اساالت مناساب در دوران رشاد
خصوصا برای دختران از اهمیت زیادی برخوردار است .دخترانا کاه در دوران کاودک و نوجاوان از تغذیاه
مناسب برخوردار نباشند در نتی ه کندی رشد اسالت ریزتری خواهند داشت و در نتی ه در دوران میان سال و
سالمندی با مشاالت جسم بیشتری روبرو خواهند بود.
زیبایی :پی آمدی از یک رشد مطلوب
داشتن قامت و هیال مناسب برای دختران شاید قدری واجب تر از پسران است .متاسفانه برخ از دختران مباتال
به ااافه وزن و کوتاه قد تنها در سنین باالتر به جست وی حل مشال م پردازناد کاه البتاه دیار اسات .حتا
کاهش وزن چشم گیر و موفق ،پوست شل شده و صورت تایده را برای دختران به یادگار ما گاذارد .پساران
کوتاه و زمخت و تپل اگر بخت کم و بیش یارشان هست ،دختران نه! آگاه والدین از مفااهیم رشاد یبیعا و
تصحیح به موقع و نه دیر هنگام رشد بسیار اهمیت دارد.

