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  تغذيه در دوران بلوغ 

زيرا نوجوانان و جوانان به دليـل سـوخت و          . تغذيه در دوران نوجواني و بلوغ اهميت زيادي دارد        

البته الزم به ذكر است كـه پرخـوري         . ساز باالي بدن و فعاليت زياد به انرژي بيشتري نياز دارند          

تا جايي كه، گاهي نوجوان بـراي  . ان سبب چاقي بيش از حد نوجوان خواهد شد    زياد در اين دور   

بنابراين در صورتي كه تغذيـه مناسـب        . شودميكاهش  حفظ تناسب اندام ناچار به گرفتن رژيم        

باشد و تمام مواد الزم به بدن برسد، هم انرژي مورد نياز نوجوان به حد كافي تأمين خواهد شد                   

  . آمدوجود نخواهد به خاص غذايي و هم نيازي به رژيم 

  اهميت تغذيه دختران

تمام مطالعـات انجـام     . باشنددختران امروز مادران فردا و كليد سالمتي نسل كنوني و آينده مي           

شده نشان داده است كه بـسياري از مـشكالت دوران بـارداري و تولـد نـوزادان نـارس ارتبـاط                       

طـور كلـي،    ه  ب. ارداري و سنين قبل از ازدواج دارد      مستقيم با وضع تغذيه مادر در زمان قبل از ب         

دختراني كه زندگي خود را با تغذيه ناكافي در دوران كودكي همراه با بيماري شروع كرده و بـه                   

اي با كاهش قدرت يادگيري،     گذارند، از يك طرف به علت كمبودهاي تغذيه       دوره نوجواني پا مي   

كاهش توانمندي ذهني و جسمي مواجه هـستند و از   ها و   افت تحصيلي، افزايش ابتال به بيماري     

زيـرا در  . شـيردهي خـوبي داشـته باشـند    و توانند دوران بارداري سوي ديگر، پس از ازدواج نمي 

يافته و عـالوه  ت شود و سوء تغذيه او شد     دوران بارداري و شيردهي ذخاير بدني مادر مصرف مي        

   .شودمي بر مادر سوء تغذيه گريبانگير فرزندش نيز
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به علت كمبود آهن و كم خوني ناشي از آن در دختران نوجوان، ذخاير آهـن بـدن آنهـا تخليـه                      

برنـد و در  اين دختران پس از ازدواج و در دوران بارداري از كمبود آهن شديد رنج مـي            . شودمي

يابـد بلكـه   اين مادران نه تنها خطر مرگ و مير به علت خـونريزي هنگـام زايمـان افـزايش مـي                  

آورند كم وزن و يا نارس بوده و ذخاير آهن كافي ندارند كـم خـوني فقـر                  دنيا مي ه  ني كه ب  نوزادا

 سال اول زندگي اثرات جبران ناپذير بر رشد و تكامل مغزي كودكان             2آهن در دوران بارداري و      

بر اسـاس بررسـي كـشوري       . شودمي  درصد 10تا   5دارد و موجب كاهش بهره هوشي به ميزان         

درصد زنان  43 ساله و    14-20درصد نوجوانان   23 بهبود تغذيه وزارت بهداشت      دفتر 1380سال  

  . برندباردار كشور از كمبود آهن رنج مي

  روند رشد در سنين بلوغ چگونه است؟

زماني كـه تـوده   . سال زودتر از پسران است2به طور معمول سن بلوغ و جهش رشد در دختران      

شـود و بـه همـين دليـل          بلوغ دختران كامل مي    درصد برسد، عالئم  17چربي بدن دست كم به      

در دوران بلوغ بافت چربـي بـدن        . شودرشد دختران داراي اضافه وزن يا چاق، زودتر متوقف مي         

دختران بيش از پسران افزايش مي يابد و در نتيجه در دوران بزرگسالي ميزان چربي افراد مؤنث 

در اواخـر دوره نوجـواني تـوده         .باشدمي درصد   18 تا   15 درصد در افراد مذكر      26 تا   22حدود  

بنابراين مواد مغذي مورد نياز براي      . باشد درصد بيش از دختران مي     30 تا   25استخواني پسران   

  . رشد استخوان ها در پسران بيش از دختران است

محـدوده    در يـك بسيار متغير اسـت، امـا عمومـاً   ، ارتفاع انسان است كه نشان دهنده قد انسان

  بـه  . رسـند بيشتر بزرگساالن، تا پيش از بيست سالگي به حداكثر قد خـود مـي             .  دارد خاص قرار 

 بسيار خوبي است و پسران ما عموماً آرزو دارنـد بلنـدتر و   يهي بيشتر افراد، قد بلند مشخص  عقيده

ز  ا ايسايز بدن افراد نتيجه   . اما بلند قد شدن به عوامل متعددي بستگي دارد        . تر باشند درشت اندام 

عوامـل داخلـي تعيـين كننـده قـد،          . تداخل عوامل داخلي و محيطي در طول دوران رشد است         

كنـد و قابـل تغييـر نيـست، عوامـل           مـي  فاكتورهاي ژنتيكي است كه فرد از والـدينش دريافـت         

مثالً شواهد موجود نشان    ... ها و ، اقليم و بيماري   آب و هوا  ،  تغذيه: محيطي تاثير گذار نيز عبارتند از     
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تـوان عوامـل    اگـر چـه نمـي     . ري به خط استوا در اندازه بدن افراد مؤثر است         دهد نزديكي يا دو   مي

هـاي   سـرزمين   و نژادهـا محيطي و ژنتيكي را به راحتي جدا كرد ولـي بـا بررسـي ملـل مختلـف،                   

 تواننـد مـي   افـراد نيـز    ضمناً. اندآيد كه عوامل محيطي بسيار مهم     گوناگون اين نتيجه به دست مي     

بيشتر رشد قدي با . تر داشته باشندرشدي آرام و طوالني رژيم غذايي مناسبي را انتخاب كنند تا

كـودكي در  بـدين ترتيـب كـه در سـنين         ،  گيردهاي دراز بدن صورت مي    افزايش طول استخوان  

اي بنام اپي فيز موجود اسـت    هاي دراز بدن مثل استخوان ران و ساق پا، منطقه         انتهاي استخوان 

بـا تكثيـر سـلولي موجـب        ،  اين بخش مولـد   . كه هنوز استخواني نشده و از جنس غضروف است        

شود و در انتهاي سنين بلوغ، ايـن بخـش اسـتخواني شـده و در ايـن                  ها مي استخوان افزايش قد 

در بدن، هورمـوني بـه نـام    . شود، لذا قد فرد بلندتر نخواهد شده رشد قدي فرد متوقف مي  مرحل

در ايـن منـاطق       كـودكي و نوجـواني تكثيـر سـلولي،          موجود است كـه در سـنين       هورمون رشد 

استخوان سازي تـا پايـان سـنين        . شودغضروفي را تحريك و موجب افزايش استخوان سازي مي        

يكـي از عوامـل     .  سالگي هنوز امكان افـزايش قـد وجـود دارد          20بلوغ، ادامه دارد يعني تا اوايل       

اند با تغذيه سالم، متوسط قد جوانانـشان را         ها توانسته ژاپني.  است تغذيهتاثيرگذار بر رشد قدي     

 به مقدار كافي موجب رشـد قـدي    »روي«دارد كه مصرف    تحقيقات اخير، اذعان مي   . افزايش دهند 

يك . شودمناسب خواهد شد، در خاورميانه و خصوصاً ايران مصرف كم روي موجب كوتاه قدي مي              

هر چه تحرك ما بيشتر باشد گردش . هاي ورزشي استمهم در افزايش قد، انجام فعاليت نكته بسيار

هـايي مثـل    ورزش.  استخواني بيشتر خواهد بود و اين مساله به رشد قدي كمك خواهد كـرد              امالح

دوران بلـوغ نـه     . مفيداند  براي كمك به افزايش قد بسيار      تنيس، واليبال، شنا، بدمينتون و      بسكتبال

 عاطفي و رواني همراه عالوه بر آن با تغييرات خلق و خو و تحوالت    بلكه  تنها با جهش رشد جسمي      

در ايـن دوران    . كنندان، شناخت هويت و كسب استقالل را تجربه مي        نوجوان در اين سنين  . است

شود و اين عوامـل رفتارهـاي غـذايي           تر جلب مي  ها به حفظ ظاهر و تناسب اندام بيش        آن توجه

هـاي غـذايي، مـصرف تـنقالت، غـذا            ز وعـده  حذف بعـضي ا   . دهدنوجوانان را به شدت تغيير مي     

هاي عادات غذايي دوران    خوردن خارج از منزل و عالقه به مصرف غذاهاي غير خانگي از ويژگي            

 . باشدهاي جمعي مينوجواني است كه متأثر از خانواده، دوستان و رسانه
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   كدامند؟اي دوران بلوغنيازهاي تغذيه

  ها و مواد معدنيئين، ويتامينانرژي، پروت: اين نيازها عبارتند از

نيـاز بـه    نوجوانـان،    ميزان فعاليـت جـسمي      متفاوت بودن سرعت رشد و      با توجه به   :: انرژي  انرژي --11

نياز به انرژي در پـسران نوجـوان زيـادتر اسـت زيـرا افـزايش                .  متفاوت است   در نوجوانان  انرژي

ور كلي بهترين معيار به ط. عضالت آنان بيشتر از دختران است سرعت رشد پسران بيشتر بوده و

در برنامـه غـذايي     . براي تعيين ميزان انرژي مورد نياز در نظر گرفتن جنس و قد نوجوانان است             

به طوري  ده شود   نبه مقدار كافي گنجا   ) ...نان، برنج، ماكاروني و   (اي   مواد نشاسته   نوجوانان روزانه

  . ن گردد از طريق مصرف اين مواد تأميآنانبخش عمده انرژي مورد نياز كه 

 يبيـشتر   بدن براي رشد به پـروتئين      ،دوران بلوغ در  سرعت رشد   به علت افزايش     :: پروتئين  پروتئين --22

گوشت، تخم مرغ،   (از منابع پروتئين حيواني     نوجوانان  در برنامه غذايي روزانه     بنابراين  . نياز دارد 

  . شودبيشتر استفاده ) حبوبات وغالت(پروتئين گياهي  و) ... شير و

آهـن،    وA ,Cامالح از جمله ويتامين  ها وكمبود برخي ويتامين ::ا و مواد معدنيا و مواد معدنيهه ويتامين ويتامين--33

در هـر   نياز به آهـن در دوران بلـوغ         . تر است روي وكلسيم در نوجوانان بويژه دختران نوجوان شايع       

ـ  .باشـد بـدن الزم مـي    ي  استحكام استخوانها و   براي رشد    Dويتامين  ،  شودبيشتر مي دو جنس    ه  ب

 مـصرف . يابـد هاي بدن نياز بـه كلـسيم در دوران بلـوغ افـزايش مـي              ع استخوان دليل رشد سري  

تخـم   غـالت، گوشـت و   و لبنيات، نان شير و(چهار گروه اصلي غذايي  متعادل متنوع و متناسب     

 آنـان امالح مورد نياز     ها و  ويتامين ،روزانهبه صورت   ) هاسبزي ها و مغزها، ميوه  حبوبات و  مرغ و 

 . دنماييميرا تأمين 
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  هاي كاربردي براي رفع مشكالت  و توصيهسنين بلوغاي شايع در مشكالت تغذيه

    ::نخوردن صبحانهنخوردن صبحانه  --11

با توجه بـه    . شودبنابراين توصيه مي  . نخوردن صبحانه است   يكي از مشكالت شايع در اين دوران      

، قـدرت يـادگيري   افـزايش   در  اهميت صرف صبحانه به عنوان يك وعده غذايي مهم و نقش آن             

عنـوان  ه  نان ب  از   در وعده صبحانه  همچنين  . كارآيي و خالقيت، از نخوردن صبحانه اجتناب شود       

شـير بـراي تـأمين       از   عنـوان يـك منبـع پـروتئين و        ه  پنير يا تخم مرغ ب    از  منبع تأمين انرژي،    

از بخشي از انرژي مورد ني    براي تامين   يا خرما    يا عسل و   كره همراه با مربا و    ، از   پروتئين وكلسيم 

  .  استفاده شودروزانه

  : :  غذاهاي غير خانگي غذاهاي غير خانگيوورويه تنقالت رويه تنقالت تمايل به مصرف بيتمايل به مصرف بي--22

د نـ مان( غذاهاي غير خـانگي    و رويه تنقالت بخش مهمي از رفتارهاي غذايي نوجوانان مصرف بي       

ميـزان  ،  تقريباً در تمـام غـذاهاي آمـاده       . است) ...سوسيس، كالباس، همبرگر و    ها،دويچنانواع سا 

. شـود  درصد انرژي از چربي تامين مـي       50ها،    تر آن  و سديم باالست و در بيش      كلسترولچربي،  

، ويژه آهـن، كلـسيم    ه  معموالً از نظر مواد مغذي ب     مول كم فيبر هستند و      اين تنقالت به طور مع    

. كلسيم و آهن كه براي رشد ضروري اسـت فقيرنـد          ،  اسيد فوليك   و C و   A، ويتامين   2Bويتامين

تواند در دريافت مواد مغذي مورد نياز نوجوانان        ميان وعده، مي   انتخاب صحيح تنقالت به عنوان    

  و  تـنقالت   جـايگزين  بـه طـور مـداوم     غـذاهاي غيرخـانگي      و  تنقالت راگ. اثر مثبت داشته باشد   

 . دكننامالح مواجه مي ها وبا كمبود ويتامينرا د بدن نشو سنتي غذاهاي خانگي و

  

  ::بنابراينبنابراين

در برنامه غذايي خود بيشتر از       و تنقالت،    اين نوع غذاها  ضمن محدود كردن دفعات مصرف       �

  دنچهار گروه اصلي غذايي استفاده نمايمعمول خانواده و از  غذاهاي سنتي و

و سـاندويچ سوسـيس و كالبـاس،      پيتزا  ،  همبرگردر صورت تمايل به مصرف غذاهايي مانند         �

ه جـ سبزيجات ضد عفـوني شـده مثـل گو         و  شده سالم تهيه غذايي  با مواد     در خانه و   اين غذاها   

    . در كنار آن گذاشته شود... وكاهو  فرنگي
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    ترس از چاقيترس از چاقي--33

اقتـصادي و بهداشـتي      ت نشان داده است كه چاقي نوجواني پيامدهاي مهـم اجتمـاعي،           تحقيقا

ريافت غـذا   دمطالعات اخير نشان داده است كه ترس از چاقي در نوجوانان و محدود كردن      . دارد

نوجوانان  از چاقي در ترس. بلوغ را دنبال خواهد داشت متعاقب آن، نهايتاً كوتاه قدي و تاخير در

باشـند،  اي همراه با عالئم باليني مـي      كه از اختالالت تغذيه    ميايو بول  اشتهايي عصبي برخالف بي 

ندارد و به اين دليل كه والدين و اطرافيان نوجوان متوجـه خـودداري او از غـذا                   عالمت واضحي 

اي در ايـن دسـته از       شـوند، بـروز كمبودهـاي تغذيـه       دليل ترس از چاق شـدن نمـي        خوردن به 

 در آمريكـا نـشان      1989همكارانش درسـال     و Moses اي توسط مطالعه. ستبيشتر ا  نوجوانان

   انـد و  ترسـيده مـي  اند كه به شدت از چـاق شـدن        دختران كم وزن ادعا كرده    % 51است كه  داده

  .اندقدام به كاهش وزن كرده اايتوجه به وزن فعلي خود و بدون داشتن اطالعات تغذيهبي

  

  ::  ل وزنل وزنهاي غلط كنترهاي غلط كنتراستفاده از روشاستفاده از روش--44

 خـاص نوجوانـان بـه ظـاهر         توجـه پيروي از الگوهاي غذايي غير طبيعي در دوران بلوغ به علت            

 و  Maloney توسـط    1989اي كه در سـال        مطالعه. فيزيكي و داشتن اندام متناسب شايع است      

 دختر و پسر نوجوان، 318همكارانش در اياالت متحده آمريكا انجام يافته نشان داده است كه از 

بـا  .  بودنـد  ها شروع بـه كـاهش وزن كـرده           درصد آن  37 درصد مايل بودند كه الغر شوند و         45

اين مطالعه نشان داده است كه      . يابد  افزايش سن نوجوانان، تمايل به كاهش وزن نيز افزايش مي         

هـا رژيـم غـذايي     كردند كه در همين زمان مـادران آن          درصد نوجوانان مورد مطالعه ادعا مي      70

غ، توجـه بـه     كند كه از اوايل دوران بلو     شواهد ديگر نيز پيشنهاد مي    . اند  براي كاهش وزن داشته   

 درصد نوجوانان مورد مطالعه 90اند كه    محققين نشان داده  . شودظاهر و تناسب اندام تشديد مي     

  . اند براي حفظ تناسب اندام و زيبايي ظاهر خود تمايل به كاهش وزن داشته

 هايرژيم، از   ترس از چاقي   دام و نبه علت توجه خاص به تناسب ا      ) ويژه دختران ه  ب(اغلب نوجوانان   

 بـر   اثـرات زيـان بـار كـاهش وزن    . كننداستفاده ميهاي غلط كنترل وزن  روش خت غذايي و  س

خود را به شدت    دريافتي  سالمتي ممكن است در افرادي كه اضافه وزن ندارند اما دريافت انرژي             

 ژيـم ر. تر از توده چربي اسـت  در اين افراد كاهش توده عضالني بيش . كنند، بيشتر باشد  محدود مي 

شود كه  هاي غذايي همراه باشد، منجر به كاهش وزن سريع مي           وعده كه با محدود كردن   غذايي  

هـاي غـذايي      اثرات زيان بار رژيـم    . به طور اساسي به علت كاهش آب بدن و توده عضالني است           
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 به ويژه آهن و روي      اي  كاهش وزن در دوره بلوغ، عالوه بر اختالل رشد، شامل كمبودهاي تغذيه           

، نداشتن تمركـز    يبوستك پذيري،   ي، ضعف، گيجي، افسردگي، تحر    قاعدگيالت  ، اختال و كلسيم 

 و خـشكي    ريـزش مـو   تـنفس بـد بـو،       . باشديدن مي خواباشكال در   كاهش يادگيري و     و   حواس

افزايش خطر ابتال بـه سـنگ       . هاي غذايي با محدوديت شديد انرژي است        پوست از عوارض رژيم   

  . هاي غذايي است تر اين گونه رژيم ض جديكيسه صفرا نيز از عوار

متأسفانه تاخير رشد و تاخير در بلوغ جنسي در اثر دريافت ناكافي غذا بـا كوتـاه قـدي غيـر قابـل                       

 درصد ايـن مـوارد بـا        39. ها گزارش شده است     جبران در اثر كمبود مواد مغذي به ويژه ريز مغذي         

  . منجر به جبران رشد از دست رفته نشده استاختالالت غذا خوردن همراه بوده است و اصالح آن 

هـاي كـاهش وزن در ايـن          آموزان به ويژه دختران در سنين بلوغ، بايد بدانند كه رژيم            بنابراين دانش 

اي،  به كوتاه ماندن قد شود و عالوه بر آن به علت بروز انواع كمبودهاي تغذيهمنجر دوره ممكن است 

  .  شرح داده شده مواجه شونددر باال متعددي كه شكالتسالمت آنان به خطر افتاده و با م

  

  ::شودشودبنابراين توصيه ميبنابراين توصيه مي

 . مراجعه نمايندتغذيه كارشناس  به  ، غذاييهايرژيمدر صورت نياز به ـ 1

هـا را بـه   توجه شود كه كاهش وزن بيش از يك كيلو گرم در هفته خطر كمبود ريـز مغـذي       ـ  2

  . دنبال دارد

 .  يابداي كاهشهاي خامه انواع شيريني،كيك دي مثلن مواد ق،هاسرخ كردني، مصرف مواد چرب ـ3

ـ توامي) د، دويدن، دوچرخه و شنا    ند پياده روي ت   نمان(زش  ور مصرف انواع سبزي، ميوه، و     با   ـ4 ، دن

  . دننكمك كخود به كاهش وزن 

  

  )Anorexia nervosa(     عصبي عصبي  اشتهايياشتهايي  بيبي  --55

، از   گرسـنگي  رغـم   بيمـار علـي    آن  طـي   كه   رواني   اختالل   از يك    است   عبارت   عصبي  اشتهايي  بي

. شـود   مـي   الغر و نحيـف  كند كه    مي   كم   وزن   قدري   به كند و    مي   امتناع   حد كافي    غذا به   خوردن

فرد بيمار بـسيار    . شود   آغاز مي    وزن   كاهش   براي   عادي   گرفتن   رژيم   دنبال   معموالً به    بيماري  اين

   ذهنـي   دريافت. كند   مي   خودداري  كردن   كم   از وزن    پس   الغري   رژيم  خورد و از توقف      غذا مي   كم

هنـوز فكـر    ،   زيـاد    الغـري   رغـم    علي   كه   طوري  به شود،   مي   خود دچار اشكال    دنو تصور فرد از ب    

  تعارضـات :  عبارتنـد از     احتمـالي   علـل .  اسـت   علل اين بيماري ناشـناخته    .   است   چاق  كند كه   مي
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   بـه    الغـري   فراگير شـدن  ،   وزن   از اضافه   گونه   مرض  ترس،  )  جنسي  تعارضات (  و داخلي   خانوادگي

  . شخصيت  اختالل  يا  افسردگي از عاليم    يكي  عنوان به،  مد روز و مظهر زيبايي عنوان

  اجتمـاعي   يـا فـشار      و همـساالن    فشار دوستان : : عبارتند از عبارتند از اين بيماري   اين بيماري   عوامل تشديد كننده    عوامل تشديد كننده    

 و    خـواه   يا پيـروزي  ،  وسواسي،   طلب   تكامل   مختصر، شخصيت    وزن   اضافه  ، سابقه   الغر بودن  براي

    رواني  استرس

دارند و بايـستي بـه   18كمتر از BMI اشتهايي عصبي هستند معموالً نوجواناني كه مبتال به بي 

،  شـود    واقـف    عاطفي   وجود اختالل    بيمار خود به     كه  در صورتي . كارشناس تغذيه مراجعه نمايند   

.  اسـت   رمـان  د   قابـل    وضـعيت   ايـن ،   باشد   داشته   درمان   در طي    خوبي  و همكاري ،   بخواهد  كمك

 دچـار    بيمـاران .  شـود    مـرگ    يـا حتـي      دايـم    نـاتواني   تواند باعـث     مي   وضعيت  اين،    درمان  بدون

  درمـان .   اسـت    پـايين   شـان   نفـس   زنند زيرا عـزت      مي   خودكشي   به   زياد دست    عصبي  اشتهايي  بي

   فـرد تحـت      كه  ماني ز   خصوصي  به،   است   شايع  عود بيماري .  يابد   ادامه   سال   چندين   است  ممكن

  .  قرار بگيرد استرس

 بيمـار در    از مقاومـت   ناشـي   مـزمن   عـصبي  اشتهايي بي:  اين بيماري عبارتند ازعوارض احتمالي 

   ممكن  كه  قلب   ضربان   يا نامنظمي    الكتروليتي  اختالالت،   ، خودكشي    استخوان  ، پوكي   برابر درمان 

  از فعاليت در زمان ابتال به اين بيمـاري  شود كه    مي  توصيه.  افكند   مخاطره   فرد را به     زندگي  است

  .  شود  خودداري  وزن  كردن  كم  براي  گونه  وسواس  ورزشيفعاليت زياد يا   بدنياز فعاليت

  )Bulimia nervosa(  ميامياييبولبول  --66

دن معمـوالً درغـذا خـور    ميا نيز يكي ديگر از اختالالت تغذيه اي است كه مبتاليـان بـه آن  يبول

سعي دركـاهش وزن و الغـر شـدن         ،  كنند و سپس با وادار كردن خود به استفراغ        زياده روي مي  

عـدم  ، اضطراب هيجان و. شوند مياينوجوانان نيز ممكن است به داليل متعددي دچار بول. دارند

 . دكننبروز اختالل را تشديد مي اعتماد به نفس و خصوصيات فردي از عواملي هستند كه خطر

ارتباط با دريافـت   ضعف و كاهش تمركز حواس كه در، ميا عبارت است از خستگييبولعوارض 

، مبتاليان به بي اشـتهايي عـصبي   در اين افراد نيز مانند. ناكافي انرژي و ساير مواد مغذي است

درغدد داخلي از جمله اخـتالل قاعـدگي         تواند موجب تغييرات متعدد    سوء تغذيه به تنهايي مي    
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بـاالرفتن  ، هيپوتيروئيديـسم ماننـد هيپـوترمي    دود كردن برنامه غذايي عالئـم به علت مح. شود

 . باشد كلسترول خون و يبوست ممكن است وجود داشته

سـالمت، الزم اسـت    بر نوجوانان شايع نيست اما به علت عوارض متعدد آن بروز اين اختالل در

راهپيشگيري از بروز اين  مترينمه. مراقبين بهداشت مدارس و والدين از اين اختالل آگاه باشند

اي كودكي، افزايش آگاهي هاي تغذيه اختالل تغذيه اي، ايجاد رفتارهاي غذايي صحيح از دوران

  . هاي غذايي نامتعادل استرژيم دانش آموزان و نوجوانان از خطرات و مطلع ساختن

  چاقيچاقي--77

زايش در كشورهاي توسعه اي رو به اف چاقي كودكان و نوجوانان در حال حاضر يك مشكل تغذيه    

افـزايش چـاقي در كـودكي و     به رونـد هـشدار دهنـده   با توجه محققين . رودمي يافته به شمار

بزرگساالن چاق خواهند بود و حتي اين       ،   درصد نوجوانان چاق   70زنند كه   مي تخمين،  نوجواني

  . خطر وجود دارد كه اين افراد در دوران بزرگسالي دچار چاقي مفرط شوند

تر متأثر از عوامل محيطي است و نشان          ك موجود حاكي از آن است كه چاقي كودكي بيش         مدار

دهنده آن است كه خانواده و جامعه در ايجاد رفتارهـا و عـادات صـحيح غـذايي درسـت عمـل                      

. در مقابل چاقي نوجواني هم به عوامل محيطي و هم به عوامـل ژنتيكـي بـستگي دارد     . ندانكرده

  و سچيـپ ،  هاي گازدار نوشابه،  شكالتمواد چرب،   جمله افراط در مصرف     عادات غذايي خاص از     

چاقي در دوران نوجواني اغلب اوقـات  . ي نوجوانان استــعدم تحرك از عوامل مؤثر در بروز چاق      

عروقـي و     ،  قلبـي هـاي     بيماري،  ديابتكه با افزايش خطر ابتال به       ،  انجامد  به چاقي بزرگسالي مي   

ل در امريكـا در سـال      بسيج ملي آموزش كلـسترو      گزارش برنامه .  همراه است  فشار خون افزايش  

 حاكي از آن است كه كودكان چاق بيش تر در معرض خطر مـشكالت بهداشـتي شـامل                   1976

به علت مشكالت ارتوپدي و ريوي، مقاومـت بـه انـسولين و افـزايش               (كاهش توانمندي جسمي    

و ) LDL ،VLDL( بد چاقي در كودكان ارتباط مستقيم با افزايش كلسترول       . هستند) فشار خون 

عالوه بر ايـن بلـوغ زودرس در كودكـان چـاق            . دارد) HDL(خوب   معكوس با كلسترول     ارتباط

تر است كه منجر بـه        ها كوتاه   هاي طولي در آن     وجود دارد و به همين علت دوران رشد استخوان        

هاي زير را     انجمن قلب آمريكا توصيه   ،  گيري از چاقي نوجواني     براي پيش . كوتاهي قد خواهد شد   

  :آموزان آموزش داده شود  اين نكات بايد به والدين و دانش.ارائه كرده است
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 .  درصد نباشد30برنامه غذايي خود را طوري تنظيم كنند كه انرژي حاصل از چربي بيش از  >

برنامه غذايي خود را تعديل كنند اما چون در دوران رشـد هـستند مـصرف چربـي را نبايـد                       >

 . حذف كنند

 . ها استفاده كنند ها و سبزي هاي سالم مثل ميوه ميان وعدهاز ، به جاي تنقالت پر چربي >

ها ها مانند نوشابهقند و شكر ومحصوالت غذايي حاوي آن(هاي ساده  به جاي مصرف كربوهيدرات>

اي غيـر   هاي پيچيده حاوي فيبر غذايي يـا نـشاسته        كربوهيدرات) انواع شكالت، آب نبات و شيريني     

 . مصرف شود) هاي تازه، نان و غالت كامل وحبوباتبزيها و سانواع ميوه(قابل هضم 

 . روي و دوچرخه سواري افزايش دهند هايي مثل پياده فعاليت بدني خود را با ورزش >

 . غذا نبايد به عنوان پاداش و جايزه به كودكان داده شود >

  . هر روز بر اساس يك برنامه منظم ورزش كنند >

ديگر در اولويت قرار دهند و برنامـه ورزشـي خـود را بـراي               وقت ورزش را نسبت به كارهاي        >

والدين بايد خودشان الگوي مناسب براي دريافت غذاي روزانه . انجام كارهاي ديگر تعطيل نكنند

 . و فعاليت هاي ورزشي باشند

امري طبيعي است و فقط زماني كـه اضـافه          ،   وزن در هنگام رشد    بدانند كه افزايش  والدين بايد    >

عالوه بر اين، والدين بايد با توجه به وضعيت بـدني           . اد و غير طبيعي است، بايد كنترل شود       وزن زي 

  .  تناسب اندام كودك و نوجوان، داشته باشند وانتظاري منطقي از فرم بدن، خود، و سابقه فاميلي

  

  : : هاي غذاييهاي غذايي  نامنظم بودن وعدهنامنظم بودن وعده  --88

بـه  . يك رفتار غـذايي شـايع اسـت       ،  نيحذف وعده غذايي و برنامه غذايي نامنظم در دوره نوجوا         

هاي  شود و علت عمده آن برنامهتر از وعده شام حذف ميطور معمول وعده صبحانه و ناهار بيش

ي نشان داده اسـت كـه       امطالعهيك  . هاي اجتماعي نوجوانان در طول روز است        درسي و فعاليت  

 50گـاه بودنـد امـا فقـط          درصد نوجوانان مورد مطالعه از اهميت مـصرف صـبحانه آ           89اگر چه   

 مغـذي ند و نخوردن صبحانه بـا دريافـت كـم مـواد             دخورها به طور منظم صبحانه مي     درصد آن 

 . همراه بوده است
 


