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 اهميت تغذيه در سالمت كودكان

نـسلي كـه   . توسعه و رشد كشورها بيش از هر چيز به نيروي انساني ماهر و توانمند وابسته است     

نسلي كه توانمندي كار فكري و بـدني را         ،  بتواند دانش فني منطبق با زمان و مكان را ابداع كند          

هاي علمـي   از مزرعه و معدن و كارخانه تا حضور در صحنه           نيروي كار سالم و ماهر     ،باشدداشته  

اي براي اندازه گيري    بلند شدن قد شاخص ساده    . ها ضامن بقا و توسعه هر كشور است       و دانشگاه 

ـ          اشاخصي كه در عرصه ادبي    . رشد كودكان است   عنـوان يـك    ه  ت تغذيه كم كم جـاي خـود را ب

  . ه استشاخص توسعه بازكرد

رابطه معني داري با افـزايش قـد         )1960-1995(هاي اخير   روند توسعه و دانش فني ژاپن در سال       

 سـانتي متـر   12 بنگالدش ييدر حالي كه در همين زمان، كودكان روستا   . نسل جديد داشته است   

 تغذيه صـحيح كودكـان و دانـش آمـوزان يـك سـرمايه               پرداختن به به همين دليل    . اندكوتاه شده 

هاي مختلف،  بهره اين سرمايه گذاري حياتي، افزايش توليد در عرصه        . اري مقرون به صرفه است    گذ

  . خلق دانش فني و رهايي از وابستگي همراه با داشتن نسلي سالم و پويا است

  

  ثير آن بر يادگيريثير آن بر يادگيريأأتغذيه و تتغذيه و ت

هي قـد    سال در جهان به علت سوء تغذيه دچـار كوتـا           5 درصد از كل كودكان زير       40قريب به   

 تـصوير . ها به همين دليل در مدرسه با مشكالت متعددي مواجه هـستند           بسياري از آن  . هستند

 . دهدخوبي نشان ميه برا سن   پسر هم2 اختالف قد را بين ذيل
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  ثير آن بر يادگيري در دانش آموزانأسوء تغذيه و ت

اي يكـي از     وضـعيت تغذيـه    انـد، از نظـر    دانش آموزان كه از دوران نوزادي و كودكي گذر كـرده          

تـرين   تولـد مهـم     اول دوران جنيني و سال   . اندمهمترين دوران زندگي خود را پشت سر گذاشته       

هـا نقـش    دوران رشد يك كودك است و رسيدن مواد مغذي اعم از پروتئين، انرژي و ريز مغذي               

بعـضي از ايـن     عوارض  ، به طوريكه    بسيار مهم و اساسي در رشد او تا قبل از مدرسه داشته است            

  . كمبودها اگر كودك با آن روبرو شده باشد در سنين مدرسه غيرقابل جبران است

  سـوء تغذيـه ناشـي از كمـي دريافـت پـروتئين و انـرژي               ،  اي كـشور  ترين مشكالت تغذيه  عمده

)PEM(     كمبـود  . باشـد كمبود آهـن و كـم خـوني ناشـي از آن مـي             كلسيم،  ، كمبود يد، كمبود

 و كمبـود    B2مثـل ويتـامين      Bهـاي گـروه     مبودها شامل كمبود ويتامين    ساير ك   و A ويتامين

بعضي از اين كمبودها بـه دليـل فقـر          . گزارش شده است  و نوجوانان    نيز در كودكان     Dويتامين  

و نوجوانـان   ان  ـكند ولي كودكـ   مي سني را درگير   هايگروههمه  مواد مغذي در غذاهاي منطقه      

افزايش نياز در   . گيرندرار مي ـر ق ـرض خط ـد بيشتر در مع   ـرشاز در دوران    ـيل افزايش ني  ـه دل ـب

هاي رشد نيـاز بيـشتري بـه        در جهش و نوجوانان    كودكان   اين دوران قابل توجه است و خصوصاً      

  . ها مانند يد و آهن دارندمواد مغذي و ريز مغذي

ي ماهانـه   شيوع كمبود آهن و كم خوني فقر آهن نيز در دختران پـس از بلـوغ بـه دليـل خـونريز                     

 نيز در دوران كـودكي و نوجـواني بطـور    Dيابد ساير كمبودها مانند كلسيم و ويتامين مي افزايش

 زنـان بيـشتر در معـرض خطـر كمبـود كلـسيم و               گذارد ولي نهايتاً  يكسان بر هر دو جنس اثر مي      

ح در  كودكي و در دوران تحصيل اگرچه تغذيه صـحي        سنين  بنابراين در   . گيرندمي  قرار Dويتامين  

خاطر اينكه بايستي از ذخائر بدن خود در دوران بـارداري و            ه  هر دو جنس اهميت دارد ولي زنان ب       

  . آسيب پذيرتر بوده و نياز به توجه ويژه دارند، شيردهي استفاده كنند

زنـان كوتـاه قـد      . دهـد ها در حقيقت نسل را در معرض خطر قرار مي          سوء تغذيه در دختر بچه    

تواند رشد بـالقوه خـود را       ي كوچك هستند و در زمان بارداري جنين آنها نمي         معموالً داراي لگن  
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)  گـرم 2500كمتـر از   (يا دختـري بـا وزن كـم          بنابراين احتمال به دنيا آمدن پسر     . داشته باشد 

تر با سـر    تحقيقات نشان داده است كه مادران كم وزن با جثه كوچك كودكان كوتاه            . وجود دارد 

تحقيقات رابطه معني داري را بين سن مادر و وزن هنگـام تولـد               اين. ورندآدنيا مي ه  تر ب كوچك

  . انددنيا آوردهه تر كودكان ريز جثه تري ب  جواناننشان داده است و مادر

. غلظت هموگلوبين نيز در سه ماهه اول ارتباط مثبتي با وزن، قـد و دور سـر نـوزاد داشـته اسـت                      

دي در زمينـه رشـد، تغذيـه و ايمنـي دارنـد و معمـوالً                كودكان كم وزن خود معموالً مشكالت زيا      

ـ   خير رشد در دوران كودكي مواجه مي      أبيشتر از كودكان سالم با ت       ايـن   تيـب همـين تر  ه    شوند و ب

تحقيقاتي كـه در بـنگالدش در ايـن زمينـه            شودتر مي حلقه معيوب باعث پديد آمدن نسلي كوتاه      

) مـادران مبـتال بـه سـوء تغذيـه         ( و كوتـاه قـد    كم وزن   ن  صورت گرفته است نشان داده كه دخترا      

، عادات جـاري و سـنتي اسـت كـه معمـوالً       اين امريكي از داليل  . اندتر بدنيا آورده   فرزنداني كوتاه 

اي كنند اين تبعـيض تغذيـه     نشينند و غذاي كمتري دريافت مي     زنان ديرتر از مردان سر سفره مي      

دختران جوان مبتال به سـوء تغذيـه كـه زود           . گرددها مي باعث كوتاه قدي و سوء تغذيه دختر بچه       

  . توانند كودكاني با وزن طبيعي به دنيا آورندشوند نميمي داربچه كنند وازدواج مي

  هاي آتيحلقه معيوب تولد نوزاد كم وزن و اثر آن در نسل
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كنيد نوزاد كم وزني كه از يك مادر مبتال به سوء تغذيـه     گونه كه در شكل باال مالحظه مي      همان

هاي بعدي عمر خود نيز با مـشكالت ناشـي از سـوء تغذيـه               شود، عمدتاً در طول سال    متولد مي 

  :مواجه خواهد بود، به طوري كه

ـ            40 روز پس از تولد      28شانس مرگ او تا     ـ   ه  مرتبه بيشتر از نوزاداني بوده كه با وزن طبيعـي ب

  . انددنيا آمده

 برابر بيشتر از نوزادان سالم خطر مرگ را پـشت سـر             5،  سالگي رسيده است   وقتي به سن يك   ـ  

  . گذاشته است

 ضـعف   او زنده مانده است ولي ممكن است با اختالالتي در تكلم، تكامل و نمو سيستم عصبي،              ـ

  . هاي اكتسابي و كري، سر كالس نشسته باشدقوه بينايي، كاهش فراگيري

شود و هميـشه    ها مبتال مي  هاي تنفسي، گوارشي و ساير بيماري      او بيشتر از ديگران به عفونت      ـ

  . كشدرنجور است و از بيماري رنج مي

هـاي قلبـي    خون، بيماري فشار  ،  هايي نظير ديابت  لي نيز به بيماري   ا شانس ابتالي او در بزرگس     ـ

  . اندبيشتر از نوزادان سالمي است كه به دوران بزرگسالي رسيده

  . تواند كفايت الزم را براي يادگيري داشته باشدبنابراين چنين فردي در دوران تحصيل نيز نمي

 بررسـي   براسـاس نتـايج   (استان اصفهان   نگاهي به تصوير سوء تغذيه پروتئين انرژي كودكان در          

 )جامعه وزارت بهداشت انجـام شـده اسـت     بهبود تغذيه دفتر توسط1377 در سال كه كشوري

 نفـر  9از هـر  ( استان اصـفهان   سال5از كودكان زير  درصد11  كه وزن در حدوددهدمي نشان

 4يـا   3همچنـين از هـر      . كنـد مـي  ها ايجـاب  كمتر از مقداري است كه سن آن      ) كودك يك نفر  

  . اردكودك، يك نفر كم وزني خفيف د
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درصـد   11 حـدود   در)كه حاكي از سوء تغذيه مزمن و طـوالني اسـت         (نيز  اي  كوتاه قدي تغذيه  

هـا   ايـن   شكل متوسط و شديد وجـود دارد      ه  ب) كودك يك نفر   9 از هر (اصفهان   استانكودكان  

  . كودكاني هستند كه قد و وزن مناسب براي سن خود ندارند

شنوند كودكاني را بـا چهـره بـسيار نحيـف و شـكمي              معموالً مردم وقتي لغت سوء تغذيه را مي       

سوء . اندها ديدهدر رسانهرا آورند كه تصوير آنها خاطر ميه برآمده و پوست بر استخوان كشيده ب

ولي سوء تغذيـه انـواع مختلفـي        ،  كند همين فاجعه را به كودكان تحميل مي       تغذيه شديد دقيقاً  

 يعنـي وزن مناسـب بـا سـن          ،ف يا متوسط باشد   ممكن است كودك دچار سوء تغذيه خفي      . دارد

  .  در طوالني مدت دچار كوتاهي قد شده باشدييخود را نداشته باشد يا به دليل كم غذا

، اي مانند ترازو سـنجيد توان با ابزار ساده   را مي  است كه آن   ترين شاخص وقفه رشد   وزن حساس 

هـاي پيچيـده   مهارت گيري و كسبها شامل كند ذهني، عدم توانايي در يادولي ساير توانمندي

، كه در عرصه سـوء تغذيـه و عـوارض اقتـصادي           صاحب نظراني   . راحتي قابل سنجش نيستند   ه  ب

اند با محاسباتي نشان دهنـد كـه سـوء تغذيـه دوران             كنند توانسته اجتماعي ناشي از آن كار مي     

ان شـيوع سـوء     محاسبات اگـر ميـز    طبق اين   . كندها تحميل مي  كودكي چه عواقبي را به دولت     

بـا در   ) 1374بر اساس آمار سـال      (پانزده درصد در نظر گرفته شود        تغذيه كودكان در كشور ما    

  ميليـون دالر   652 ميليـارد و     5، ساليانه   )دالر1720=  يا توليد ناخالص ملي    GNP(نظر گرفتن   

 . ضرر و زيان ناشي از سوء تغذيه بوده است
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  :راگيري بر قدرت فهاآن  اثرها ود ريزمغذيوبكم

هايي باشند كه از نظر اقتصادي، اجتمـاعي        كودكان سنين مدرسه خصوصاً اگر متعلق به خانواده       

. در سطح پاييني هستند ممكن است به درجاتي از فقر آهن و كم خوني ناشي از آن مبتال شوند         

 در مناطقي كه آب آلوده است و وضعيت بهداشت محيط در سطح مطلوبي نيست ممكـن اسـت           

 آهن از طريق مواد غذايي كافي باشد ولي ابتال به بيماريهاي عفوني و انگلي موجب سوء                 دريافت

هاي يك تحقيق يافته بر اساس. روي جذب آهن اثر داردبر  انرژي گردد كه خود ،تغذيه پروتئين

تأثير دريافت ،  كه بر روي كودكان دبستاني كالس اول ناحيه يك كرمان انجام شد »دو سو كور  «

 بر تمركز ذهني كودكان و بهبود قدرت يادگيري بـا مقايـسه بـا گـروه شـاهد ثابـت                     قرص آهن 

ود قدرت تمركز ذهني كودكـان كـم        بباعث به آهن   دادن قرص    كهاين تحقيق نشان داد     . گرديد

نگين نمـرات آزمـون تمركـز ذهنـي         ادار آماري بين ميـ    كه تفاوت معني   طوريه  ب. شودمي خون

كمبـود يـد نيـز بـر     ). P>0004/0(  مداخلـه مـشاهده گرديـد   گروه درمان شده قبـل و بعـد از  

عـالوه بـر ايـن كمبـود        . هاي فكري و ذهني اثر غيرقابل ترديـدي دارد        يادگيري، افزايش مهارت  

. طور مستقيم يا غير مستقيم بر فراگيري و ظرفيت آن اثر نامطلوب دارد           ه  بعضي از ويتامين ها ب    

ييرات رفتاري، خستگي، كوفتگي، رخـوت و تغييـر در          تغ «B1در افراد مبتال به كمبود ويتامين       

  .  مشاهده شده است»توانايي تمركز

 

 

 


