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 رفتاری اهداف

 پس از پایان این دوره از فرا گیران انتظار می رود :

 نوجوانان توضیح دهند.میزان نیاز انواع گروه های غذایی را در  .1

 نوجوانان را بیان کنند. برای سالم غذایی الگوی .2

 کنکور را شرح دهد. دوران در اهمیت تغذیه .3

 دار را توضیح دهد. روزه نوجوانان نکات مهم تغذیه .4

 را نام برده و معیارهای تشخیصی و درمان را بیان کنند. نوجوانان در ای تغذیه اختالالت .5
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 مقدمه

 و دارد ادامه سال 7 تا 5حدود  در رشد این .آورد می بدست دوره این در را بزرگسالی وزن از %52 و قد از %22 حدود در فرد

 به است متفاوت جهان مختلف مناطق در سرعت و میزان البته افتد می اتفاق  پسرها از زودتر دخترها در بلوغ معمول طور به

 مقدار بلوغ دوره در .کند می تغییر بدن کل ترکیب بلوغ ضمن افتد در می اتفاق دیرتر سردسیر مناطق در معموال که طوری

 و در آورند می بدست بیشتری چربی بلوغ ضمن در زنان. می باشد بدن وزن %11و  15 ترتیب به زنان و مردان در بدن چربی

 دو مردان بلوغ زمان در باشد می %15 آنها چربی که مردان با مقایسه در رسد می نیز %25 تا آنها بدن چربی مقدار بزرگسالی

 .آورند می بدست ماهیچه زنان برابر

 تکامل بلکه دارد سریع آهنگی جسمی تکامل و رشد تنها نه دوران این در. است فکری و جسمی بلوغ و تکامل دوران نوجوانی

 سالمت بر نوجوانی دوران در خصوصیات این از بسیاری. افتد می اتفاق سرعت به نیز منطقی و اجتماعی روابط احساسات،

 .می گذارد تاثیر نیز نوجوانان ای تغذیه

 صحیح آموزش صورت و در شده قائل ارزش خود حفظ برای که می دهد امکان نوجوانان به احساسات و فکر تکامل و بلوغ

 .کند پیروی مطلوبی غذایی الگوی از تغذیه

 هورمونی، سریع تغییرات رشد، جهش دوره یک آن در که است انسان زندگی های دوره ترین حساس از یکی نوجوانی دوران

 . شود می محسوب پذیر آسیب ای دوره عاطفی و غذایی کمبودهای نظر از نتیجه در و دهد می رخ تکاملی و رفتاری

 :دارد وجود پذیری آسیب این برای عمده دلیل سه

 .می دهد افزایش را مغذی مواد به نیاز میزان که تکامل و رشد سریع روند .1

 .دهد می قرار تاثیر تحت را آنان مغذی مواد دریافت میزان که نوجوانان غذایی عادات و زندگی شیوه تغییرات  .2

 مواد به آنان نیاز میزان تغییر سبب که شرایط سایر و طوالنی های حرکتیبی یا ورزشی شدید های فعالیت مانند شرایطی .3

 .شود می مغذی

 انرژی به نیاز

 تفاوتهای به توجه با ولی کنند می تعیین آنان سنی و گروه جنس اساس بر را جوانان و نوجوانان نیاز مورد انرژی میزان گرچه

 بر ،سنین این در نیاز مورد کالری تعیین برای ،معیار بهترین افتدمی اتفاق نوجوانی متعدد سالهای در که رشد در موجود

 .است قد حسب بر کالری اساس
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 پروتئین 

 دریافت اگرچه .است تری دقیق معیار قد به نسبت آن میزان و دارد ارتباط رشد چگونگی با ،انرژی مانند هم پروتئین به نیاز

 هم آن مصرف در روی زیاده ولی باشد داشته نقش جنسی بلوغ تاخیر و رشد سرعت کاهش در می تواند پروتئین ناکافی

 .دارد همراه به...  و آب به نیاز افزایش ،کلسیم وسازسوخت اختالل قبیل از عوارضی چون نیست جایز

 نوجوانان در پرتئین و انرژی مصرف مجاز مقادیر: 1 شماره جدول

 سن

 )سال(

 قد

-)سانتی

 متر(

وزن 

 )کیلوگرم(

 انرژی

)کیلوکالری در 

کیلوگرم در 

 روز(

 انرژی

)کیلو کالری 

در کیلوگرم 

 در روز(

 انرژی

)کیلوکالری در 

 سانتی متر قد(

 پروتئین

گرم در 

 روز

گرم در 

سانتی 

 متر قد

 زنان

14-11 157 44 2222 47 14 44 21/2 

11-15 143 55 2222 42 5/13 44 24/2 

24-11 144 51 2222 31 4/13 44 21/2 

 مردان

14-11 157 45 2522 55 14 45 21/2 

11-15 174 44 3222 45 17 51 33/2 

24-11 177 72 2122 42 4/14 51 33/2 

 کربوهیدراتها

 تأمین کربوهیدراتها از باید بدن نیاز مورد انرژی کل از بیشتر یا %52 که هستند انرژی تامین ی اولیه منابع کربوهیدراتها

 .باشد ساکارز یا فروکتوز حاوی شربتهای و شیرینی از کالری این درصد 25 تا12 فقط است بهتر ولی شود

 چربیها

 های چربی به مربوط آن درصد 12 تنها که کند تامین چربی از را خود نیاز مورد کالری درصد 32 حداکثر باید نوجوانان

 .کند می توصیه را (4و امگا  3امگا ) لینولنیک اسید حاوی اشباع غیر چرب اسیدهای مصرف RDA ،باشد شده اشباع
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 معدنی مواد

 کلسیم

 این در اسکلتی سیستم چشمگیر رشد افزایش آن دلیل و است بزرگسالی و کودکی از بیشتر نوجوانی دوره در کلسیم به نیاز

 .نماید صورت مکمل صورت به باید کند دریافت غذایی مواد از را کلسیم نتواند نوجوان اگر .است دوره

 آهن

می  پیدا افزایش آهن به نیازشان ای، ماهیچه های توده و خون حجم افزایش و سریع رشد علت به پسر و دختر نوجوانان

 .کند

 از پس .است خون هموگلوبین سطح و افزایش حجم افزایش و خونی رگهای توسعه دلیل به ،نیاز افزایش این پسران در

 .می یابد کاهش آهن به پسران نیاز ،بلوغ مراحل تکامل و رشد جهش

 پس و رسدمی حداکثر به آهن به نیاز رشد جهش زمان در و میابد افزایش آهن به نیازشان ماهانه عادت شروع با دختران در

 .ماند می باقی باال حد در نیاز این همچنان ماهانه های عادت در خون دادن دست از دلیل به نیز آن از

 کاهش و و خو خلق اختالالت همچنین ها بیماری به ابتال احتمال افزایش و بدن ایمنی قدرت کاهش سبب آهن کمبود

 .شود کوتاه مدت می حافظه به ویژه حافظه

 روی

 نیز شواهدی .دارد مهمی نقش جنسی تکامل و جسمی رشد در ،خاص آنزیم 122 از بیش فعالیت در نقش داشتن با روی

 همراه بلوغ دوران در صورت جوشهای بروز با است ممکن سرم در روی سطح بودن پایین دهد می نشان که است موجود

 .باشد

 .کنند می مهار را روی جذب گیاهی، منابع در هضم غیرقابل فیبرهای

 به ابتال خطر .می شود آهن جذب کاهش سبب روی دریافت افزایش بنابراین می کنند رقابت باهم جذب برای آهن و روی

 میزان که افتدمی اتفاق موقعی مساله این و یابد افزایش است ممکن می کنند دریافت آهن مکمل نوجوانانی در روی کمبود

 .باشد روی مقدار  دو برابر دریافتی آهن
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 ها ویتامین

 و نیاسین (B2)ریبوفالوین  ،تیامین

 3 این به نوجوانان نیاز کردن مشخص جهت مطالعاتی. باشند می مغذی درشت و انرژی متابولیسم در مهمی کوفاکتورهای

 5/2 شامل و است دریافتی انرژی پایه بر ها نیازمندی .می باشد بزرگساالن نیاز مشابه گرو این در نیاز اند کرده ثابت ویتامین

 .باشد می کیلوکالری هر ازای به نیاسین میلی گرم 4/4ریبوفالوین و  میلی گرم 5/2 ،تیامین میلی گرم

 B6ویتامین 

 مورد در .می یابد افزایش B4 به نیاز پروتئین دریافت افزایش با و اسیدهاست آمینو انتقال متابولیکی کوانزیم عمده طور به

B4، RDA بر که ای مطالعه در .می باشد رژیم در پروتئین گرم هر ازای به ویتامین کرم میلی%2 پایه بر و کودکان شبیه 

 ویتامین RDA از% 52 جمعیت از نیمی. شد انجام بودند ساله14و  14و  12 که آفریقایی و آمریکایی نوجوان دختران روی

B4 ویتامین از باالیی دریافت مردان کلی طور به. کردند می مصرف راB4 (بیشتر انرژی دریافت خاطر به )چند هر دارند 

 فراهمی زیست همچنین .می رود ازبین پخت خالل در ویتامین این اما است شده توزیع غذا در وسیعی طور به B4ویتامین 

  .است ای تغذیه سطح کننده منعکس و است متفاوت غذا در ویتامین

و  کامل، لوبیاها، مغزها غالت مانند) نمی شود مصرف خیلی نوجوانان بین در که است غذاهایی شامل ویتامین مهم منابع

 (ها میوه برخی

 اسید پانتوتنیک و بیوتین

 امن و کافی سطح عنوان به بیوتین میکروگرم 122 تا 32 و اسید پانتونیک گرم میلی 7 تا 4 دریافت که است شده مشخص

 .است نشده ثابت آن مقدار ولی می شود سنتز نیز روده در بیوتین مقداری. باشد می بزرگساالن و نوجوانان برای

 فوالت

 نیاز افزایش به سبب سلولی دوباره سنتز افزایش که چرا .دارد قرار فوالت دریافت توانایی عدم لحاظ از باالیی خطر در نوجوان

 3 به تقریب فوالتRDA  .یابدمی افزایش جنسی بلوغ و رشد افزایش نتیجه در فوالت به نیاز بعالوه و شود می فوالت به

 شواهد اینکه وجود با. باشد می نوجوانان و شیرده غیر، باردار غیر زنان ،مردان برای بدن وزن کیلوگرم هر ازای به میکروگرم

 معمول طور به فوالت دریافت که داد نشانNFCS  بررسی های داده؛ است کم نوجوانان در فوالت کمبود مورد در کلینیکی

 فوالسیون و سفید گلبول فوالت که می دهد نشان شواهد و باشد می نوجوان پسران و دختران در شده توصیه سطح از کمتر

 که دارد وجود نیز نکته این البته .است کم مقدار این درآمد کم نوجوان دختران در بخصوص. می باشد کم نوجوانان در سرم

 به توجه با. می گردد تخریب دارد وجود کردن کنسرو و طوالنی پخت فرایند در آنچه نظیر حرارت برابر در سرعت به فوالت
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 وضعیت بهبود جهت را وسبزی میوه مصرف فرهنگ باید کنند می مصرف کمتر را ها سبزی و تازه های میوه نوجوانان اینکه

 .داد رواج آنها بین در فوالت دریافت

 .گندم کامل نان زمینی، حبوبات، سیب چربی، کم گاو گوشت شکل، برگی سبز سبزیجات قارچ، جگر،: فوالت غذایی منبع

 B12ویتامین 

 نمی کنند، کمبود مصرف را حیوانی های فراورده هیچگونه که نوجوانی در. است الزم سلولها رشد جهت فوالت همراه به

B12 شد خواهد دیده. 

 .عضله گوشت و پنیر ،ماهی، مرغ تخم، شیر، کلیه، جگر :غذایی منابع

 ( C ویتامین)آسکوربیک  اسید

 کشیدن سیگار. است مهم اکسیدانها آنتی و دفاع سفید گلبول عملکرد ،عصبی های دهنده انتقال سنتز ،کالژن تشکیل در

 .است پایین سیگاری افراد خون C ویتامین سطح که چرا .دهد می افزایش را C ویتامین به نیاز

 .ها اندام گوشت ،ها سبزی، جاتمیوه :غذایی منابع

 A ویتامین

  Aویتامین  به بدن نیاز است ضروری ایمنی سیستم عملکرد و مثل تولید سلولی تمایز و سلولها تفکیک ،رشد ،بینایی برای

 و است بزرگساالن مشابه نوجوانان در Aویتامین  برای شده پیشنهاد دریافت میزان شود برآورده رژیم وسیله به تواندمی

 و A  ویتامین کم دریافت .است داده نشان نوجوانان میان در را A ویتامین دریافت کمبود باالی شیوع اخیر هایداده

Bاست همراه زندگی بعد سالهای در سرطان به ابتال خطر افزایش. 

-سیب، پرتقال آب ،اسفناج، هویج در همچنین ماکیان و تخم شیر چربی، جگر مانند حیوانی منشاء با غذاهای :غذایی منابع

 . است موجود طالبی و زمینی

 D ویتامین 

 و عصبی، ای ماهیچه های فیبر عملکرد و سلول اعمال برای نیاز مورد محدوده در سرم فسفر و کلسیم حفظ D ویتامین عمل

 متفاوت گیرد می قرار آفتاب معرض در فرد چقدر اینکه برحسب D ویتامین به نیازمندی. است استخوان معدنی مواد ساخت

 .است

 .جگر ،مرغ تخم زرده، خامه ،کره، ماهی کبد روغن :غذایی منابع
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 E ویتامین

 آسیب سبب که چربی اسیدهای شدن اکسید از .هستند اکسیدانی آنتی خاصیت دارای هستند E ویتامین دارای که موادی

 حتی و کمبود مرز حد در پالسمایی توکوفرول سطح نوجوانان %12 در ها پژوهش طبق .می کند جلوگیری شود می سلول

 .اند داشته RAD حد زیر E ویتامین دریافت نوجوان پسران و دختران%14 حدود و می باشد پایین

 .زردآلو و زیتون ،مارگارین، زمینی بادام، سویا، ذرت، کلزا، گردان آفتاب روغن ،بادام :غذایی منابع

 kویتامین

 ویتامین این. است ضروری کلیه و استخوان ،پالسما ها پروتئین دیگر و خون انعقاد مراحل در موجود پروتئین 3 تشکیل برای

  .آید می بدست باکتریایی سنتز و از غذایی رژیم از

 مکمل به نیازی آنکه بدون است داده نشان متعدد های پژوهش و آید می بدست ویتامین ها این تمام طبیعی رژیم یک با

 .می شود تامین نوجوانان برای مناسب و متعادل رژیم یک با ها ویتامین این تمام باشد ویتامینی های

 . تیره سبز و کاهوهای شلغم سبز برگهای، کلم، بروکلی :غذایی منابع

 غذایی ترکیبات سایر

 فیبر

 ،پانکراس سرطان مانند مزمن های بیماری از پیشگیری در مهمی و نقش دارد اهمیت ها روده عملکرد برای غذایی فیبر

 میزان ،سرم کلسترول میزان کاهش سبب فیبر کافی مصرف. می کند ایفا دوم نوع دیابت و عروقی ،قلبی های بیماری

 .شود می چاقی از ناشی خطرات کاهش و خون قند متوسط

 معرض در نمی کنند استفاده دار سبوس ویژه به غالت حاوی نانهای از روزمره طور به یا خورندنمی صبحانه که نوجوانانی

 در ( ها مغذی ریز برخی و مغذی درشت) مغذی مواد به نیاز میزان. هستند غذایی فیبر مصرف کمبود نظر از باالیی خطر

 :است شده خالصه 2 جدول
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 (ها مغذی ریز برخی و ها مغذی درشت) مغذی مواد به نیاز میزان:2 شماره جدول

 

 پسران دختران

 سال 18تا 14 سال 13تا  9 سال 18تا 14 سال 13تا  9

 3152 2271 2341 کیلو کالری در روز 2271 انرژی

 132 132 132 گرم در روز132 کربوهیدرات

 31 31 21 گرم در روز 24 فیبر

 چربی غیر اشباع

 (4)امگا 
 14 12 11 گرم در روز12

چربی غیراشباع 

 (3)امگا
 1.4 1.2 1.1 گرم در روز1

 52 34 41 گرم در روز 34 پروتئین

 ویتامین ها

 ویتامینA 422 122 422 722 میکرو گرم در روز 

 ویتامینD 5 5 5 5 میکرو گرم در روز 

 ویتامینC 45 75 45 45 میلیگرم در روز 

 422 322 422 میکرو گرم در روز 322 فوالت

 552 375 422 میلی گرم در روز 375 کولین

 15 11 15 میلی گرم در روز E 11ویتامین 

 امالح

 1322 1322 1322 میلی گرم در روز 1322 کلسیم

 1252 1252 1252 میلی گرم در روز 1252 فسفر

 11 1 15 میلی گرم در روز 1 آهن

 11 1 1 میلی گرم در روز 1 روی

 152 122 152 میکرو گرم در روز 122 ید

 3 2 3 میلی گرم در روز 2 فلوراید
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  نوجوانان برای غذایی مصرف شده توصیه میزان راهنمای

 (باشد سبوس جوانه و با کامل دانه) غالت، زمینی سیب ،نان واحد 4-11 روزانه :غالت و نان گروه

 بیشتری بتاکاروتن که قرمز یا و نارنجی، تیره سبز زرد و رنگ با سبزی و میوه واحد 5 اقل حد :ها میوه و ها سبزی گروه

 .دارند

، سویا مانند پروتئینی مواد سایر یا و چربی کم گوشت انواع از گرم 12 تا 42) واحد دو روزانه :آن های وجانشین گوشت گروه

 ... و مغزها، حبوبات

  ویتامین، کلسیم به نوجوانان نیاز تامین) کشک یا و پنیر، ماست، شیر مانند لبنیات لیوان 4 تا 3 روزانه :لبنیات و شیر گروه

D، پروتئین و ریبوفالوین) 

 ....  . دسر و شیرینی قبیل از روز در یکبار حداکثر :ها چربی و قندها گروه

  نوجوانان برای سالم غذایی الگوی

 غذایی متعدد های گروه مصرف و تنوع رعایت -

 جسمی فعالیت و دریافتی انرژی میان تعادل برقراری -

 رنگ زرد و تیره سبز برگ با های سبزی به ها وسبزی ها میوه انواع از استفاده -

 (شده اشباع چربی و ترنس چرب اسید) مضر های چربی از اندک استفاده و چربی کم غذایی رژیم -

 هیدروژنه جامد های روغن مصرف از پرهیز و شده اشباع غیر گیاهی های روغن از استفاده -

  شده سرخ غذاهای از استفاده عدم االمکان وحتی چرب کم غذاهای تهیه -

  غذایی رژیم در نمک و قند مصرف کردن محدود -

  ساالد به چرب های سس کردن اضافه از خودداری -

 فوری آماده غذاهای جای به خانواده غذاهای از استفاده -

  تجارتی گازدار و شیرین های نوشابه جای به خانگی های شربت سایر و دوغ طبیعی میوه آب  از استفاده -

 فعالیت تقویت و حافظه افزایش برای کولین و لسیتین حاوی مواد کلی طور به و(  مغزها) گردو ،گندم جوانه مصرف -

 امتحانات برگزاری زمان در ویژه به مغزی

 منظم و مداوم ورزش -
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  و نوجوانان کودکان در قدی رشد زمان مدت

می  مربوط نیز استروژن جنسی هورمون رشد و هورمون ترشح میزان عوامل، به دیگر کنار دختران، در در قدی رشد سرعت

 (استروژن) زنانه جنسی هورمون می شود، ولی غضروف و ها استخوان در رشد، بخصوص افزایش باعث رشد هورمون .شود

قاعدگی،  شروع از بعد که است دلیل همین به .می شود استخوان رشد کاهش و استخوانی رشد مرکز شدن بسته سبب

 البته .نمی یابد افزایش متر سانتی 4 از بیش زمان این در دختران قد معموال و شود می کندتر دختران در قدی رشد سرعت

 جهش. می شوند ها زن از بلندتر قد ها مرد معموال که طوری دخترهاست، به از تر طوالنی ها پسر در قدی رشد مدت طول

 بوده بلوغ دوران به مربوط که افتد می اتفاق پسران از زودتر سال2 حداقل( سالگی12-11 حدود در) دختران در معموال رشد

 افزایش حداکثر و قدی رشد جهش .می شود دوبرابر رشد میزان سال یک مدت در که ای گونه به ،است چشمگیر و بسیار

 از که است این نوجوان دختران قدی رشد برای توصیه بهترین. میافتد اتفاق ماهانه عادت شروع از قبل یکسال معموال ،آن

 نتیجه در و جنسی هورمونهای بیشتر ترشح باعث جنسی هیجانات که چرا ،بپرهیزند جنسیت به مربوط مطالب به زیاد توجه

 قدی رشد سالگی 22 سن حدود حداکثر و بلوغ از پس مدتی .می شود استروژن اثرات و زودرس بلوغ و قاعدگی زودتر شروع

 بدن در استروژن ترشح از ،مواد دیگر یا ها هورمون برخی تزریق که شوند می مدعی جو سود افراد برخی .گردد می متوقف

 هنوز علمی نظر از نیز نکته این. گردد می اضافه آنها قدی رشد مدت به نتیجه در و و کنند می جلوگیری نوجوان دختران

 .سازد وارد دختران بدن به را ناپذیری جبران لطمات و ضررها است ممکن مواد این از استفاده و نگرفته قرار اثبات مورد

 رشد منظور به چه ،ها کربوهیدرات یا ها پروتئین ،امالح، ها ویتامین از اعم غذایی های مکمل از نادرست و نابجا استفاده

 ارمغان به را دلخواه نتایج اینکه بر عالوه است ممکن پزشک یا تغذیه متخصص با مشاوره بدون ،سازیبدن برای چه و قدی

 یکدیگر با جذب در امالح از بسیاری .گردد نیز شد حال در افراد نمو و رشد و سالمت به لطمه آمدن وارد موجب ،نیاورد

 .باشد مضر بدن برای می تواند دیگر عنصر جذب عنصر به یک مکمل نابجای مصرف لذا ،می کنند رقابت

 .نیستند توصیه قابل و بوده بدن نظم ی کننده مختل و زا مسمومیت ،ها ویتامین و امالح از برخی زیاد مصرف ضمن در

 وارد      بدن به ( می رسانند بدن به حد از زیادتر یا کمتر را موادی که) نامناسب های رژیم اجرای با که لطماتی و صدمات

 سیستم جمله از بدن حیاتی های دستگاه ، کلیه ،کبد بر که ضایعاتی .است جبران قابل غیر گاه و اهمیت قابل بسیار شود می

 تغذیه متخصصین با مشاوره حال درهر .باشد توجه مورد کامال باید، شود تحمیل است ممکن عروق و قلب دستگاه و عصبی

 گیری وزن و قدی رشد به بسیاری موارد در و داشته ای ویژه اهمیت رشد حال در وکودکان شیرده و باردار مادران برای

 .می کند شایانی کمک رشد حال در کودکان مناسب
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 راهکارهایی برای افزایش قد

 که می شود باعث هورمون این .است رشد هورمون نام به هورمونی ترشح محل دارد قرار مغز در که قدامی هیپوفیز غده

. شد خواهد بدن های استخوان تر قوی و بیشتر رشد موجب نتیجه در ،شود تبدیل انرژی به تر سریع بدن زائد و اضافی چربی

 مغز به کامال بدن در رشد هورمون تولد میزان چه اگر .باشد می رشد دوران در قد افزایش برای عامل مهمترین رشد هورمون

 پذیر امکان رشد دوران در قد افزایش .داد افزایش بدن در آنرا تولید میزان هایی روش از استفاده با میتوان ولی ،است وابسته

 شش .یافت نخواهد افزایش فرد قد ،آنها طولی رشد توقف و استخوانها غضروفی و نرم قسمت شدن سخت بعد از و بود خواهد

 : شوید رشد هورمون ترشح افزایش باعث حدی تا آنها انجام با توانید می شما که دارد وجود راه

 .می شود روز طول در رشد هورمون مقدار افزایش باعث منظم و کافی خواب .1

 به را خود غذایی های وعده نمایید سعی ،کنید مصرف غذا زیادی مقدار وعده هر در و غذایی وعده سه اینکه جای به .2

 اندیس دارای که غذایی مواد زیاد مصرف زیرا ،کنید مصرف غذا کمتری مقدار وعده هر در تا برسانید غذایی وعده شش

 به منجر تنها نه مسئله این. نماید ترشح بیشتری انسولین مقدار که می کند وادار را بدن ،هستند( باال قند) باال گلیسمی

 غذاهای مصرف .کند متوقف بدن در را رشد هورمون جریان است ممکن بلکه ،می شود بدن در اضافی چربی ذخیره

 .کرد خواهد جلوگیری انسولین شدن آزاد از ،کمتر قند حاوی

 توجه قابل افزایش باعث ،آن از بعد و ورزشی فعالیت از قبل ساعت دو ،کربوهیدرات و پروتئین حاوی غذاهای مصرف .3

 و ساالد کوچک ساندویج یک ،ورزشی فعالیت از قبل دو ساعت بنابراین. می شود خون در تستوسترون و رشد هورمون

 .کنید مصرف جوجه

 و مقدار .دارند رشد هورمون ترشح بر مستقیمی تاثیر ،روزانه بدنسازی های نرمش مثل روزمره کششی های ورزش انجام .4

 بیشتری رشد هورمون شدید ورزشی فعالیت از بعد .می باشد مرتبط شدید ورزشی فعالیت با رشد هورمون ترشح دفعات

 و شدت مدت که باشید مطمئن باید آورید بدست ورزشی فعالیت از را بهره بهترین شما اینکه برای .شود می آزاد بدن در

 .است کافی مناسب پاسخ ایجاد برای شما ورزشی فعالیت

 وجود خاصی کششی های ورزش .شود انجام باید دقیقه 22-32 حداقل مدت به روی پیاده و شدید هوازی بی های ورزش

 .شوند رشد هورمون شدن آزاد باعث حدی تا است ممکن که دارد

 غده آن دنبال به و رود می باال ورزشی فعالیت شدت، می باشد ها ماهیچه گروهی کار مستلزم که کششی حرکات انجام با

 می نیز شدید هوازی ورزشی های فعالیت در شرکت. نماید آزاد بیشتری رشد هورمون که می شود مجبور قدامی هیپوفیز

 .شود رشد هورمون ترشح افزایش باعث تواند
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 فقط البته .شود رشد هورمون ترشح تحریک باعث حدی تا تواند می ورزشی فعالیت از قبل گلیسین اسیدآمینه دریافت  .5

 شدن آزاد باعث ،شود مصرف خالی معده با وترجیحا مکمل شکل و به جدا صورت به آمینه اسید این که صورتی در

 تداخل آن جذب با نیز آمینه های اسید سایر و می رود باال گیلیسین جذب سرعت حالت این در .شود می رشد هورمون

 .کرد نخواهند

 سنگین غذایی وعده خواب از قبل ساعت دو هرگز .شود می ترشح خواب اولیه ساعت دو در رشد هورمون مقدار بیشترین .4

 جلوگیری زیاد مقدار به رشد هورمون شدن آزاد از ،غذایی مواد زیاد مصرف از بعد باال انسولین به نیاز زیرا، نکنید مصرف

 جهت اضافی مکمل دریافت برای زمان بهترین شب .شود مند بهره استراحت فواید از تواند نمی بدن نتیجه در .می کند

 با و یکدیگر با اُرنیتین و آرژنین آمینه های اسید مصرف، اند دریافته محققان .باشد می رشد هومرمون ترشح افزایش

 وجود نیز تری مطمئن دسترس قابل های مکمل .دهد افزایش را رشد هورمون مقدار میتواند خواب از قبل ،خالی معده

 می استفاده خوابی بی درمان برای قبال که تریپتوفان هیدروکسی -5 مثال کنید استفاده آنها از توانید می شما که دارند

 .کند می کمک رشد هورمون ترشح به، شد

  بلوغ دوران در دختران تغذیه

 به، نوجوانان رشد .افتد می اتفاق رشدی جهش دوران این در که چرا ،است زندگی های دوره ترین مهم از یکی بلوغ دوران

 از که صورتی در و کند می پیدا افزایش آنها در مغذی مواد به نیاز نتیجه در و شود می تسریع دوران این در دختران خصوص

 دست به مطلوب رشد به رسیدن امکان ،نشود داده پاسخ نیاز این به متنوع و متناسب ،متعادل غذایی برنامه یک طریق

 این در خود مناسب رشد برای دختران .گیرند می قرار ها بیماری انواع به ابتال خطر معرض در بیشتر دختران و آمد نخواهد

 و A، D های  ویتامین و روی ،کلسیم ،آهن مانند معدنی مواد ،ضروری آمینه های اسید مانند مغذی مواد به احتیاج دوران

 .دارند (B4)و پیریدوکسین  (B3)نیاسین  (،B2) ریبوفالوین ،B1 و(  B12ویتامین ) ،فولیک اسید خصوص به B گروه

 به اقدام ،کنند وصرف مغذی و حیاتی مواد دارای غذایی گروهای کلیه از دختران باید که اهمیت پر دوران این در متاسفانه

 کم خیلی مصرف و خوری تک رژیم از پیروی با که دخترانی .کنند می علمی غیر و شدید نامناسب الغری های رژیم گرفتن

 با شده تلفیق و مغذی سنتی غذاهای حاوی که غذایی سفره از ،دارند خود اندام تناسب حفظ در سعی روزانه الزم غذایی مواد

 برانگیزند اشتها و خوشمزه ظاهر به که فودها فست یا خانه از خارج های غذا به و شده جدا ،هستند غذایی متعدد های گروه

 غنی پروتئینی منابع و لبنیات و شیر، پخته یا تازه های سبزی مصرف عدم با و آورند می روی، هستند مغذی مواد فاقد ولی،

 بافتهای اساسی ساختار و قد افزایش نظر از که را رشدی و زنند می صدمه خود رشد روند به ضروری آمینه اسیدهای از

 .می دهند قرار ناپذیر جبران صدمات معرض در، بگیرد صورت باید شان بدن دفاعی سیستم حتی و استخوانی و عضالنی
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  بلوغ سنین در ای تغذیه بیماریهای خطر

 تنها و نه شوند می دچار افسردگی و حوصلگی بی، استخوان پوکی ،خونی کم به ،دختران خصوص به ،جوانان اینگونه بیشتر

 و میانسالی سنین در را ها بیماری اغلب به ابتال زمینه بلکه ،می دهند کاهش را خود اندیشه و فکر ،کار توانایی و سالمت

 و قلبی های بیماری، خون فشار ،آرتروز مانند میانسالی سنین در ها خانم های بیماری از بسیاری .کنند می فراهم سالمندی

 به بیشتری تمایل که دخترانی همچنین .دارد جوانی و نوجوانی دوران تغذیه در ریشه...، و دیابت ،خون چربی افزایش ،عروقی

 روی .هستند ها بیماری این به ابتال معرض در بیشتر، دارند پفک و چیپس مثل ای فایده بی تنقالت و فودها فست مصرف

 کار برای الزم انرژی تامین و بدن دفاعی قدرت افزایش ،رشد جهش به شایانی کمک ،ارزش با غذایی مواد به افراد این آوردن

 .می کند آنها فکری فعالیت و

 دختران بلوغ دوران در ها وعده میان و غذایی های وعده حذف مشکالت 

 و انرژی تامین، اشتها ایجاد در زیادی بسیار تاثیر ،نیمروز وعده میان و صبحانه بخصوص ،ها وعده میان و غذایی های وعده

 است حالی در این ،دارد حافظه قدرت افزایش و یادگیری برای مغز سازی و آماده جسمی های فعالیت برای الزم مغذی مواد

 ،می کنند وعده میان جایگزین را ارزش بی تنقالت مصرف و حذف را صبحانه دختران خصوص به جوانان اغلب متاسفانه که

 تهی حیاتی مغذی مواد از)می کنند  پنهان های گرسنگی دچار بدن های بافت و ها سلول ،تغذیه روش این با اینکه از غافل

 (.می کنند

 خوابیدن وکم دختران خواب کمبود

 لذا ،شوند بیدار موقع به صبح توانند نمی ،شب در خوابیدن دیر علت به دختران اغلب است آن از حاکی متعدد های بررسی

 ،صبح 1 تا شب 1 از زیرا ،است سالمت بهبود در منفی عامل خوابیدن دیر .داشت نخواهند را صبحانه از بردن بهره فرصت

 درصد 72 از استفاده با را فرسوده های بافت و افتاده کار از های سلول و بازسازی و ترمیم شده شروع رشد هورمون فعالیت

 و ها سلول ،ها بافت ترمیم برای طالیی فرصت این خوابیدن دیر می شود و با دار عهده ای ذخیره های چربی از حاصل انرژی

 .  رود می از دست و یادگیری فعالیت برای مغز سازی آماده

 مغذی مواد به نیاز 

 هایی ویتامین تامین و دارند نیاز پروتئین و معدنی مواد، ها ویتامین به، ها فعالیت و انجام انرژی تامین برای کلی طور به

 کافی .است ضروری ،دارند فعالیت انرژی چرخه در که B3 و ویتامین (B2ویتامین)ریبوفالوین  (،B1 ویتامین) تیامین مانند

 دست کف یک) نان گرم 32 معادل غالت و نان گروه از ،فعالیت میزان و وزن و قد به توجه با ،خود روزانه تغذیه در که است

 پخته ماکارونی لیوان نصف، برنج صاف سر غذاخوری قاشق 5 تا 2 (لواش نان دست کف 4 تافتون و یا یا سنگک یا بربری نان
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 مصرف سویا و چیتی لوبیا یا عدسی مثل پخته لیوان حبوبات سوم یک، بیسکوییت عدد سه ،متوسط زمینی سیب عدد یک

 هر .شوند مصرف  روز در گرم 722 تا 322 مقدار به الزم تنوع رعایت با وخام پخته صورت به باید ها سبزی همچنین. کنند

 گوجه ،خیار که است آوری یاد به الزم .است پخته های سبزی لیوان نصف و خام سبزیجات لیوان یک معادل سبزی واحد

 . شوند می محسوب ها سبزی جزء نیز فرنگی نخود و سبز لوبیا ،فرنگی

 این از که است و کشک دوغ ،ماست مانند آن های فرآورده و شیر ،هستند مهم افراد تغذیه در که غذایی مواد از دیگری گروه

 . است دوغ دو لیوان و کشک لیوان یک ،ماست لیوان یک معادل شیر لیوان هر. شود مصرف باید روز در واحد 3 تا 2 گروه

 هر. شود مصرف باید آن از واحد 5 که است آجیل و پنیر ،حبوبات ،مرغ تخم ،قرمز گوشت ،ماهی، مرغ شامل گوشت گروه

 و مغزها و یا پخته حبوبات لیوان یک پنیر گرم 45 ،مرغ تخم عدد یک ،چرب کم گوشت گرم 32 از است عبارت گوشت واحد

 .است الزم ها چربی تأمین برای و هم ها پروتئین تأمین برای هم که هاست آجیل

   بلوغ دوران در چربی مصرف

 حفظ برای گیاهی مایع های روغن اگرچه .می شود توصیه سالمت حفظ برای ،روزانه انرژی از درصد 32 تا ها چربی مصرف

 مناسب کردن سرخ برای مایعی روغن هر که داشت توجه باید ولی ،هستند حیوانی و جامد های روغن از تر مفید سالمت

 نقطه که چرا ،روند کار به کردن سرخ برای نباید ،اند شده آماده غذاها و پخت ساالد تهیه برای که مایعی های روغن. نیست

 معرض در نبایستی را مایع های روغن ضمن در .می شود ایجاد آنها در سمی ترکیبات حرارت اثر و در است پایین آنها دود

 .باشد بسته کامال باید روغن درب و نمود نگهداری گرم های مکان در و یا روشنایی ،آفتاب نور

 ها پروتئین و ها چربی، مرکب و ساده های کربوهیدرات منابع از فرد هر روزانه نیاز میزان

 از درصد 22 تا 15و  ها چربی از درصد 32 ،ها کربوهیدرات از فرد هر روزانه نیاز مورد انرژی درصد 55 تا 45 است بهتر

 .گردد رعایت هفتگی غذایی برنامه در الزم تعادل و و تنوع شود تامین ها پروتئین

  لبنیات مصرف

 و B گروه ها ویتامین بلکه ،می کند تامین بدن سالمت حفظ برای را حیوانی ارزشمند های پروتئین تنها نه لبنیات مصرف

 منابع و سایر لبنیات و شیر مصرف با همراه آنکه شرط به ،دربردارد هاست دندان و ها استخوان بخش استحکام که را کلسیم

 .نکنید فراموش را بسکتبال و والیبال ،بارفیکس ،روی پیاده مثل ورزش و بدنی فعالیت انجام ،کلسیم حاوی غذایی

 ویتامینی و معدنی مواد

 ،CوB  گروه A های ویتامین .هستند منیزیم و روی ،کلسیم ،آهن شامل دختران رشد برای نیاز مورد معدنی مواد مهمترین

 هستند. ضروری و الزم نیز 4 و امگا 3 امگا چرب های اسید
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 تغذیه به توجه

 دوران ،بلوغ از پیش ،دبستان دوران ،دبستانی پیش ،کودکی، نوزادی دوران و شود آغاز جنینی دوران از باید تغذیه به توجه

، اینصورت غیر در زیرا ،بگیرد قرار توجه مورد شیردهی و بارداری دوران ،بارداری از پیش ،ازدواج از پس ،ازدواج از پیش ،بلوغ

 .شوند می جدی های آسیب دچار دختران و زنان

 کنکور دوران در تغذیه

 از یکی .می شوند استرس دچار ،امتحان در موفقیت عدم از ترس علت به و نوجوانان کودکان معموالً امتحانات دوران در

 بنابراین دهد می افزایش مغذی مواد به را بدن ونیاز شده بدن در غذایی مواد اتالف موجب که است این استرس مهم اثرات

 پاسخگوی تواند نمی ،است استرس و اضطراب دچار فرد که مواقعی در ،کند می مصرف انسان که معمولی و عادی غذای

و  کودکان که دورانی در .شود تغذیه سوء به منجر تواند می ،یابد ادامه حالت این چنانچه و باشد انسان ای تغذیه نیازهای

 معموال، می شود امتحان برای و آمادگی خواندن درس صرف تالششان تمام و می کنند آماده امتحان برای را خود نوجوانان

 غذای وعده سه دوران این در معموال. خورد می هم به آنها غذایی نظم نتیجه در نمی کنند زیادی توجه خود تغذیه به نسبت

 غذایی های وعده از بعضی است ممکن یا و شوند نمی مصرف مناسبی و معین ساعت در شام و ناهار ،صبحانه یعنی اصلی

 ،شود مصرف غذایی وعده سه چنانچه حتی. بزند لطمه انسان سالمت به تواند می ها وعده از یک هر حذف .شوند حذف اصلی

 در نظمی بی نوع هر حال هر در .کند ایجاد انسان سالمتی در اختالالتی تواند می هم باز نباشد منظم و معین ساعات در ولی

 و امتحانات زمان در .گردد تغذیه سوء موجب است ممکن همچنین .شود گوارشی ناراحتی موجب تواند می غذا مصرف

 فعالیت برای الزم انرژی که چرا یابد افزایش شیرین مواد مصرف به فرد تمایل است ممکن زیاد فکری فعالیت علت به ،کنکور

می  استفاده شکر و قند از آنها تهیه در که موادی و شیرینی انواع مصرف در افراط .است گلوکز از صرفا عصبی های سلول

 عادت این که می شود شیرین مواد مصرف به عادت پیدایش باعث همچنین .شود چاقی و وزن افزایش موجب تواند می ،شود

 ضمن در .گردد می آن از ناشی ناگوار عوارض و چاقی موجب سن افزایش با ،نشود چاقی به منجر کودکی دوران در اگر حتی

 ،شوند مصرف غذایی اصلی های وعده نزدیک ها شیرینی اگر. زند می لطمه دندانها سالمت به شیرین مواد زیاد مصرف

 ها شیرینی چون .داشت نخواهد اصلی غذای صرف برای اشتهایی شخص و شود می سیری ایجاد و خون قند افزایش موجب

 کنند تأمین را انسان ای تغذیه نیازهای توانند نمی لذا ،نیستند مغذی مواد کافی مقدار حاوی و ندارند باالیی ای تغذیه ارزش

 و تحرک کمبود .شد خواهد نوجوانان و کودکان در خصوص به تغذیه سوء بروز موجب ،گردند اصلی غذای جانشین چنانچه و

 یا و دارند وزن اضافه که کسانی برای .کند ایجاد شخص در زیادی اختالالت و عوارض تواند می دوران این در بدنی فعالیت

 تحرک کمبود ،الغر و اشتها کم افراد در .شود می چاقی و وزن افزایش موجب تحرک کمبود ،دارند را چاقی به ابتال آمادگی
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 تجمع موجب ،مدت دراز در افراد همه در بدنی های فعالیت کمبود ضمن در. شود می الغری تشدید و اشتها کاهش باعث

 کم با اگر تحرک کمبود. شود می موضعی چاقی کلی طور به و رانها، باسن، شکم مانند بدن های قسمت برخی در چربی

 تواند می امر این که گردد می حافظه قدرت شدن کم و باعث داده کاهش را یادگیری قدرت، شود توأم خستگی و خوابی

 موادی بنابراین ،خورند می غذا کوتاهی مدت در و عجله با افراد امتحانات دوران در .شود امتحانات در موفقیت عدم منجر به

 علت همین به. باشند نداشته زیاد جویدن و کردن خرد ،کندن پوست به نیاز و شوند خورده آسانی به که دهندمی ترجیح را

 باالتر سنین در و یبوست مانند مختلف اختالالت بروز موجب امر این که کنند می امتناع غذایی فیبر خوردن از معموال

 ناگوار عوارض بسیاری و دیابت ،چاقی ،خون فشار افزایش ،سرطان ،وسکته عروقی -قلبی عوارض بروز ،خون چربی افزایش

و  خرد جویدن اثر در دهان در غذا .جوند نمی خوب را غذا و خورند می غذا عجله با ایام این در افراد .شودمی آنان در دیگر

 دچار هضم مرحله اولین، نشود انجام درستی به مرحله این چنانچه حال .می گردد آماده هضم برای و شودمی آغشته بزاق با

 چاق افراد در ضمن در .است گوارشی های ناراحتی بروز آن پیامد که می شود سنگین گوارش دستگاه بار و می گردد اختالل

 و شود می بیشتر غذای مصرف موجب خوردن غذا غذا و با عجله نجویدن خوب ،دارند خوردن غذا برای کاذب اشتهای که

 از دیر صبح ،روند می بستر به دیر و کنند می مطالعه ها شب آنکه علت به برخی .کند می فراهم بیشتر چاقی برای را زمینه

 قند افت موجب آنکه جمله از زیادی عوارض مساله این و ندارند صبحانه خوردن برای فرصتی نتیجه در ،خیزند برمی خواب

 ،دارد دربر را افسردگی و حوصلگی بی، عصبانیت ،خستگی ،حالی بی ،سستی قبیل از عصبی عوارض که شود می خون

 زیادی مقدار دریافت به منجر و شده عصبی پرخوری باعث استرس ،چاق افراد یادگیری در قدرت و حافظه کاهش خصوصا

 یا و می کنند فراموش را آب خوردن افراد ،امتحان دوران در معموال .شود می وزن بیشتر افزایش موجب که گردد می کالری

 های در واکنش اختالل و پوست سالمت در اختالل ،ادم ،یبوست بروز باعث امر این. می کنند خودداری آب مصرف از

 .اندازد می خطر به را شخص سالمتی و شود می بدن داخلی بیوشیمیایی

 :از عبارتند آید پیش نوجوانان و کودکان برای است ممکن امتحانات دوران در غلط تغذیه علت به که اختالالتی و عوارض

 یادگیری و  حافظه قدرت کاهش -

  خونی کم -

 قد و کوتاهی رشد کمبود -

  بینایی قدرت کاهش -

 افسردگی ،گیجی و خستگی ،حوصلگی بی ،پرخاشگری ،خلقی بد قبیل از عصبی های ناراحتی -

 به ابتال و بهبودی دوران شدن طوالنی ،مکرر شدن بیمار آن نتایج از که، ها عفونت برابر در بدن مقاومت کاهش -

 .مختلف امراض
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 کنند رعایت باید کنکور و امتحانات دوران در نوجوانان و کودک که نکاتی

 .است ضروری بسیار، است زیاد فکری فعالیت که دوران این در خصوص به کافی استراحت -

-چربی افزایش ،چاقی ،یبوست بروز از ضمن شود؛ در می حافظه بیشتر قدرت و شادابی موجب ،کافی جسمی تحرک -

 . می کند پیشگیری خستگی و خون های

 رشد سنین در که نوجوانان و کودکان برای کشک، دوغ، چربی کم پنیر ،ماست ، شیر قبیل از لبنیات بیشتر مصرف -

 .است مفید پنیر و شیر مصرف صبحانه وعده در خصوص به ؛است ضروری ،هستند

 وعده خصوصا .است مفید عصرانه و صبح وعده میان و و شام ناهار ،صبحانه یعنی غذایی اصلی های وعده تمام مصرف -

 .شوند حذف نباید اصال غذایی اصلی های

 کمک نوجوانان و کودکان سالمت حفظ به متعادل میزان به، مرغ تخم، ماهی، تازه های سبزی و ها میوه از استفاده -

 .می رساند بدنشان به را الزم معدنی مواد و ها ویتامین ضمن در .می کند

  است ضروری نوجوانان و کودکان رشد برای و باالست کیفیت با و خوب بسیار نوع و از مرغ تخم در موجود پروتئین -

  صبحانه خوردن -

 و افزایش ،شادابی ،حافظه قدرت تقویت برای هویج ،فرنگی گوجه، مرکبات مانند هایی سبزی و ها میوه آب مصرف -

  ها بیماری برابر در بدن مقاومت

 فیلم دیدن از. نکنند مشغول جنبی های برنامه به را خود ،خوردن غذا هنگام به .نمایند غذا خوردن صرف کافی وقت -

 ،دارند تاثیر بدن اعصاب روی که دهنده تکان و مهیج داستانهای به دادن گوش و یا هیجان پر تلویزیونی های

  بپرهیزند

 هضم در اختالل موجب باشد توأم هیجان یا عصبانیت با چنانچه خصوص به خوردن غذا هنگام به وگوگفت و بحث -

 .می شود غذایی مواد متابولیسم و وجذب

  خوردن غذا موقع خصوص به روحی آرامش حفظ -
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 دار روزه نوجوانان تغذیه

 و کالری میزان که کنند انتخاب ای گونه به را داری روزه دوران غذایی برنامه که می کنیم توصیه رشد حال در نوجوانان به

 .نمایند دریافت سحری و افطار وعده دو در را روزانه شده توصیه پروتئین

 افطار خودداری کنند و حتما برای سحری برخیزند. در آبکی بسیار و کالری کم ،حجم پر غذاهای خوردن از

مصرف حداقل یک لیوان شیر یا ماست، پنیر یا گوشت و یا تخم مرغ، همچنین غذای معمول خانواده ها )مثالً غذای شام در 

  .ماه های غیر ماه رمضان( در افطاری و یک غذای دیگر در هنگام سحر سفارش می شود

 را در ...(و میوه آب ،کمرنگ چای مثل) ها نوشیدنی و آب کافی و مقدار میوه (،شده عفونی ضد) تازه جاتسبزی باید نوجوانان

 .کنند مصرف سحر تا افطار فاصله

 آنها غذایی های نیاز و شود می آنها تشنگی موجب که ورزشی سنگین های فعالیت از داری روزه ساعات در حداقل است الزم

 با شام و صبحانه از ای مجموعه تواند می حقیقت در که را افطاری غذای باید .کنند خودداری ،می دهد افزایش شدت به را

 سحر تا افطار فاصله در فراوان تنقالت خوردن از و کنند میل وعده یک در اما آرامی به، باشد حجم کاهش و تغییر اندکی

 خوردن که آن برای ضمن در. باشد سحر غذای آماده و خالی طور به سحری صرف هنگام به آنها معده تا کنند خودداری

 حداقل که کنند تنظیم طوری را خود خواب برنامه چنین هم .برخیزند خواب از زودتر کمی باید ،نباشد دشوار سحری غذای

 روز ساعات طول که ایامی در .اند حساس خواب کمبود به نوجوانان که باشید داشته توجه .بخوابند روز شبانه در ساعت 7

 از بعد زیاد آب آشامیدن .است سودمند شده بینی پیش غذای بر عالوه سحری هنگام در بادام عدد چند خوردن، است بیشتر

 رفع بر عالوه سحر هنگام در میوه خوردن مقابل در .می شود هضم و اختالل نفخ موجب ،سحری هنگام خصوص به غذا

 کرد. می تشنگی برابر در بیشتر مقاومت باعث، یبوست مشکل

  نوجوانان در ای تغذیه اختالالت

 چاقی

 چرب غذایی مواد حد از بیش مصرف و کم تحرک و غذا مصرف در افراط ،ارث قبیل از متعددی دالیل به نوجوانان در چاقی

 با همراه غذایی های برنامه باید بلکه، ندارد چندانی اثر اشتها ضد داروهای از استفاده نوجوانان چاقی مورد در. شود می ایجاد

 ای گونه به او غذایی رژیم می بایست باشد داشته وزن کاهش به نیاز نوجوان چنانچه .گیرد صورت رفتار و اصالح تغییر

 انجام .باشد هفته در گرم کیلو یک از بیش نباید وزن کاهش روند و نیندازد تأخیر به را او و بلوغ رشد که شود تنظیم

 رژیم گرفتن که است ضروری نکته این به توجه .است آلایده وزن به رسیدن برای ها راه بهترین از یکی ورزشی فعالیتهای
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 سوئی اثرات دارد وجود... یا  غالت و نان گروه حذف مثال غذایی های وعده حذف آن در که جادویی یا خودسرانه غذایی های

 .ندارند وزن کاهش بر هم چندانی اثر اینکه ضمن ،داشت خواهد نوجوان وجسمانی روانی وضعیت بر

  الغری و چاقی تشخیص راههای

  می شود: محاسبه زیر روش به که است( BMI) بدنی توده شاخص از استفاده ها روش بهترین از یکی

 کیلوگرم حسب بر وزن

اندازه قد   اندازه قد (متر برحسب)
    ( =BMIشاخص توده بدنی ) 

 قرار نوجوانی سنین در وزن افزایش خطر در یا  دارند وزن اضافه که جوانان و نوجوانان برای( BMI) بندی تقسیم جدول

 . دارند

 سن )سال(

 افراد در معرض

 خطر مردان

خطر افزایش 

 وزن  در زنان

 افراد دارای افزایش وزن

 زنان مردان

12 22 22 23 23 

11 22 21 24 25 

12 21 22 25 24 

13 22 23 24 27 

14 23 24 27 21 

15 24 24 21 21 

14 24 25 21 21 

17 25 25 21 32 

11 24 24 32 32 

11 24 24 32 32 

 

 عصبی اشتهایی بی

می  نتیجه در و ندارد رضایت خود بدن فرم ذهنیِ تصویر از نوجوان (Anorexia Nervosa)در بی اشتهایی عصبی یا 

 همزمان و اضافی ورزش طریق از را خود دفع و دهد می کاهش را انرژی دریافت پس. یابد دست کمتری وزن به خواهد

می  ایجاد را وضعیتی روانی و فکری های آشفتگی. دهد می افزایش ها دیورتیک و ها مسهل از استفاده یا و عمدی استفراغ

 پوشش با معمول طور به که سن به وزن کاهش بیماریها این بالینی خودنمایی. ندارد را خود از مراقبت توانایی فرد که کند

 تقریب به یافته یک. شود می تبدیل الغری شیفتگی و چاقی از ترس به سرعت با سپس شده آغاز وزن دادن دست از برای

 وزن افزایش گونه هر. است هیجانی و شخصی دالیل به کم وزن به رسیدن در بیمار لذت عصبی، اشتهاییبی همیشگی

 تنه و صورت در کرک شبیه موهای و است شایع مو ریزش شود می وزن دادن دست از شده شدید اضطراب و دلهره موجب

 . شود می( پوست زیر مانند سکه خونریزیهای) پتشی دارای و پوسته پوسته خشن، پوست. روید می
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  عصبی اشتهایی بی تشخیص معیارهای

  قد و سن برای طبیعی وزن حداقل داشتن نگه از امتناع -

 برابر وزنی به که رشد دوران در وزن مناسب افزایش عدم یا و انتظار مورد وزن به نسبت%  15 مقدار به وزن کاهش -

 .شود منجر نظر مورد وزن از کمتر% 15

  الغری وجود با چاقی احساس: بدن از غلط تصور -

  وزن رونده پیش کاهش وجود یا شدن چاق از شدیدی ترس -

  متوالی ماهیانه عادت سه قطع حداقل -

 . کند توجیه را وزن کاهش که جسمی بیماری وجود عدم -

 درمان

 .تغذیه طبیعی الگوی یک برقراری و طبیعی حدود به بدن اعمال و وزن بازگردان از عبارتند درمان اهداف

 با اینکه برای غدا دادن و وزن ترمیم اما. دارد حیاتی اهمیت هستند وزن کم شدت به که حادی بیماران در کافی تغذیه

 وزن% 12 از بیش به بیماری وزن رسیدن بدن وزن ترمیم جهت در گام اولین. دارد بیمار همکاری به نیاز باشد همراه موفقیت

 اشتها محرک داروهای. باشد می افسرده بیماران برای است ممکن افسردگی ضد داروهای با درمان. یابد می ضرورت طبیعی

 باشد مفید است ممکن سیپروهپتادین مانند

 عصبی پرخوری

 معمول طور به و می شود مشاهده باالتر سن با نوجوانان در بیشتر که است حالتی (Bulimia nervosa)عصبی  پرخوری 

 موارد بیشتر مبتال در نوجوانان. گردد نمی منجر می شود دیده عصبی اشتهایی بی در آنچه مانند مغذی مواد جدی کاهش به

 منطقی غیر عقاید آنها. پردازند می استفراغ و پرخوری به دورهایی در و نگه می دارند مطلوب حد به نزدیک را خود وزن

 افراد در که آنچه از کمتر مبتال افراد در بدن اندازه وجود این با .دارند است؛ ضروری بدن حیات برای که آنچه و غذا به نسبت

 کمتر عصبی اشتهایی بی به مبتال افراد با مقایسه در بدن اندازه) می گیرد قرار تاثیر تحت می شود دیده عصبی اشتهاییبی

 .(می کند تغییر

 به مبتال بیمار رفتار در تشخیصی های نشانه. می کنند استفاده وزن کنترل جهت عمدی استفراغ از نوجوان این بیشتر

 .ندارد را آن کنترل بیمار که است مدت کوتاه در غذایی مواد سریع و زیاد مصرف های دوره عصبی پرخوری

 اضافه کمی و یا طبیعی وزن که جوانی زنان در بیشتر عصبی پرخوری. است اختالل این ایجاد ساز زمینه بیشتر غذایی رژیم

 در و می رسد هم%  52 به حتی دانشجو دختران در آن شیوع است 1 به 12 پسر به دختر نسبت .افتد می اتفاق دارند وزن
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 با استفراغ نهایت در .باشند داشته آن طعم به توجهی آنکه بدون می شود خورده مخفیانه و سرعت غذابه بیماری این

 نتیجه متابولیک اختالالت اکثر است پرخوری از بعد استفراغ نیز عصبی پرخوری بیماران بیشتر مقصد .است همراه پرخوری

 .می کند بیشتر را متابولیک اختالالت خطر نیز مدر و مسهل داروهای از رویه بی استفاده. است حد از بیش استفراغ این

 (.هیپوکالمی) خون پتاسیم کاهش بروز مانند

  عصبی پرخوری تشخیص معیارهای

  ماه سه مدت به هفته در بار دو حداقل (کوتاه زمان در مقدارزیاد به غذا سریع مصرف) پرخوری مکرر های دوره

 : زیر موارد از مورد و سه وزن و بدن شکل به افراطی توجه

  پرخوری موقع در بلع قابل آسانی به و انرژی پر غذای مصرف -

  پرخوری موقع در غذا مخفیانه مصرف -

 خواب اداری، استفراغ ایجاد شکم، درد شروع با یا دیگران حضور در پرخوری ختم -

 (اداری) عمدی استفراغ و مدر ملین، داروهای ، سخت های رژیم با وزن کاهش برای مکرر های کوشش -

  غذا از امتناع و پرخوری های دوره در کیلوگرم 5/4 از بیش مقدار به وزن فراوان نوسانات -

  پرخوری از پس گناه احساس یا افسردگی -

 . شوند می پرخوری باعث که ای شده شناخته جسمانی علل یا عصبی اشتهایی بی در -

 به او مطلوب وزن که است آن نوجوانان وزن با ارتباط در توهماتی چنین از پیشگیری منظور به پیشنهادشده هایراه از یکی

 جمله از بسیاری جداول. خیر یا و باشد می مناسب روش آیا که بداند علمی و الزم های آموزش با و شود رسانیده اطالعش

 . دارد وجود زمینه این در قبلی جدول

  درمان

 به رفتار ناسازگاری از آگاهی افزایش ( برایSelf- monitoringشخصی ) کنترل و آموزشی ای تغذیه روشهای از تلفیقی

 هم افسردگی ضد داروهای. شود می گماشته همت خوردن عادات و رفتار در تغییر جهت در آن از پس و شود می گرفته کار

 . دارد خاصی جایگاه بیماران این برای

 جوش یا آکنه

 بر تستوسترون هورمون اثر با و دارد مختلفی درجات آکنه. کنند می شکایت (Acne) آکنه مانند ضایعاتی از نوجوانان% 52

 شده کنترل و دقیق مطالعات. شود می تشدید ماهیانه عادت دوره استرس مانند عوامل دیگر با و شروع چربی های غده روی

 .ندارد وجود صورت آکنه پیدایش و غذاها دریافت بین ارتباطی که است داده نشان
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 و پراکسید بنزوئیل همانند موضعی پمادهای بکاربردن و خوراکی های بیوتیک آنتی مصرف شامل موثر درمانی های روش

 . باشد می A ویتامین مشتق( ترتینوئین)  اسید رتیتوئیک سیس -13 و خوراکی رتینوئیک و ترتینوئین

 می کلسترول و تیریگیلیسیرید افزایش سبب ولی باشد موثری معالج تواند می( اکیوتان) اسید سیسرتینوئیک 13 اگرچه

 . گردد می بر اول حالت به کلسترول و گیلیسیرید تیری دارو قطع از پس گردد؛ که

 صورت در و کنند کنترل درمان خالل در و درمان از قبل را لیپیدشان سطح باید می کنند می مصرف آکیوتان که نوجوانانی

 و است( موتاژن) زا جهش ترتینوئین، که باشند داشته توجه باید خانمها البته. نمایند استفاده مناسب درمانی رژیم از لزوم

 به باشد داشته نقشی اگر و است پیچیده کمی آکنه دردمان روی نقش. باشد می( تراتوژن) زادی مادر نواقص کننده ایجاد

 روی سطح که داد نشان بررسی یک. می باشد پیلوسباسئوس فولیکول از شده آزاد چرب اسیدهای با ارتباط در احتمالی

(Znسرم ) نوجوان نفس عزت و بدن تصویر ظاهری، شکل بر میتواند آکنه .است پایین می برند رنج آکنه از که افرادی در 

 موثری درمان آکنه دچار نوجوانان همه به باید آکنه به ابتال باالی میزان گرفتن نظر در بدون. باشد داشته باری مصیبت آثار

 به و باشد می باال در شده ذکر موارد همان موثر درمانهای. بماند دور روانی و جسمی های تنش از فردا تا کرد پیشنهاد را

 خوردن متعاقب جوش بروز تشدید احساس صورت در کرده خودداری جوش فشردن از که داد آموزش نوجوان به باید عالوه

 .نماید اجتناب غذا آن خورد از خاص، غذای

 :باشد مفید تواند می آکنه یا جوانی های جوش مورد در زیر نکات رعایت

  کنید پرهیز ها جوش دادن فشار و دستکاری -

 بشویید صابون و آب با را ها جوش روز هر -

  کنید استفاده طبی الکل از جوشها محل کردن عفونی ضد برای شستشو از پس -

  کنید استفاده تمیز و شخصی حوله از صورت کردن خشک برای -

 و دار خامه های شیرینی و ادویه پر و چرب شده، سرخ غذاهای خوردن از و کنید استفاده شیر و تازه سبزیهای از -

 . بپرهیزید چرب

 کنید ورزش و استراحت کافی اندازه به -

 .کنید مراجعه پزشک به خود والدین با مشورت از پس است بهتر نشدید معالجه دستورات این با اگر
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 کلید واژگان

 

 Acne  آکنه

عصبی بی اشتهایی  Anorexia Nervosa 

عصبی  پرخوری  Bulimia Nervosa 

 ( Body Mass Index) Bmi   بدنی توده شاخص

شخصی  کنترل   Self- Monitoring 
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 خودآزمایی

 ؟دانیدنمیکدام گزینه را برای افزایش قد در دوران بلوغ مؤثر  .1

  غذایی های الف( کاهش وعده

  فعالیت از قبل ساعت کربوهیدرات، دو و پروتئین حاوی غذاهای ب( مصرف

  شود رشد هورمون ترشح تحریک باعث حدی تا تواند می ورزشی فعالیت از قبل گلیسین اسیدآمینه ج( دریافت

 تریپتوفان هیدروکسی -5د( مصرف 

 ؟نمی شودکدام گزینه باعث افزایش ترشح هورمون رشد  .2

 ب( خواب منظم     الف( ورزش

 د( اسیدآمینه پرولین  هیدروکسی تریپتوفان -5اسیدآمینه ج( 

 است؟ نادرستمغذی نوجوان کدام گزینه  مواد به نیاز در مورد .3

 .شود مصرف باید روز در واحد 3 تا 2 گروه این از که است وکشک ماست، دوغ مانند آن های فرآورده و الف( شیر

  شود مصرف باید آن از واحد 5 که است آجیل و پنیر ،مرغ، حبوبات قرمز، تخم ماهی، گوشت مرغ، شامل گوشت ب( گروه

 .هستند منیزیم و روی ،کلسیم،آهن شامل دختران رشد برای نیاز مورد معدنی مواد ج( مهمترین

 .می شود توصیه سالمت حفظ برای ،روزانه انرژی از درصد 52 تا ها چربی د( مصرف

 ؟کنیدنمیکدام مورد را به یک فرد کنکوری توصیه  .4

 .است ضروری بسیار است، زیاد فکری فعالیت که دوران این در خصوص به کافی الف( استراحت

 مرغ بدلیل پروتئین های سخت هضم  ب( عدم مصرف تخم

 بدلیل اختالل هضم خوردن غذا هنگام به وگو گفت و ج( پرهیز از بحث

 صبحانه د( خوردن

 است؟ Anorexia Nervosaکدام گزینه از معیارهای  .5

  قد و سن برای طبیعی وزن حداقل داشتن نگه از الف( امتناع

  الغری وجود با چاقی احساس: بدن از غلط ب( تصور

  متوالی ماهیانه عادت سه قطع ج( حداکثر

 کند توجیح را وزن کاهش که جسمی بیماری وجود د( عدم
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