
 
 

  اهميت تغذيه دختران در دوران نوجواني و بلوغاهميت تغذيه دختران در دوران نوجواني و بلوغ
 

دختران امروز ، مادران فردا  و كليد  سالمتي  نسل كنوني و 
آينده مي باشند. به طور كلي ، دختراني كه زندگي خود را با 
تغذيه ناكافي در دوران  كودكي  ، همراه با  بيماري  شروع 
كرده  و به دوره  نوجواني  پا مي گذارند ،  از يك  طرف به 
علت كمبود هاي  تغذيه اي  با كا هش قدرت   يادگيري  ، 
افت تحصيلي، افزايش ابتال به بيماريهاوكاهش توانمنديهاي 

ذهني  و جسمي  مواجه هستند و از سوي ديگر ،  پس  از 
ازدواج  نمي توانند دوران بارداري و شيردهي خوبي داشته 
باشند. درصورتيكه تغذيه مناسب باشد  و تمام مواد الزم به 

انرژي مورد نياز نوجوان به حد كافي تأمين  بدن برسد  ، هم
خواهد شد و هم نيازي  به رژيم خاص غذايي وجود نخواهد 

.  داشت
صبحانه وعده غذايي مهمي براي نوجوانان است،زيرا صبحانه 

ناكافي يا كم كالري، گاهي مي تواند زمينه ساز كمبودهاي 
.  تغذيه اي شود

توصيه مي شود كه در  برنامه غذايي نوجوانان سه دسته مواد 
پروتئينها، چربيها و  ، مغذي كربوهيدراتها (موادنشاسته اي)

همچنين ريز مغذيها شامل ويتامينها و امالح وجود داشته 
 . باشد

 ويتامينها و امالح
نوجوانان بايد با مصرف روزانه چهارگروه اصلي غذايي شير و 

ومغزها ،  و تخم مرغ ، حبوبات وغالت ،گوشت لبنيات ، نان
ميوه ها وسبزي ها ، ويتامين ها و امالح مورد نياز  بدن خود 
راتأمين نمايند. كمبود برخي امالح وويتامين ها شايع تر است 

  .           2Bو A، C ،Dويتامين هاي از جمله آهن ،كلسيم ،روي و

 كلسيم
به دليل تسريع در رشد استخوانها ، نياز به كلسيم در سن 
بلوغ بيشتر است . اگر نوجوانان هرروز از شير و           

پنير و   كشك ، دوغ ، فرآورده هاي لبني مانند ماست ،
بستني استفاده نمايند نياز به كلسيم درآنان تأمين          

مي شود. مصرف روزانه سه واحد از گروه شير و لبنيات 
براي نوجوانان توصيه مي شود.  هر واحد معادل يك ليوان 

 گرم پنير (به 30-45شير و يا ماست، دو ليوان دوغ ، 
اندازه يك قوطي كبريت پنير) مي باشد . در صورت 

  كمبود  كلسيم مصرف  مداوم  نوشابه هاي گازدار احتمال
 مي يابد .  افزايش

 
آهن 

آهن مورد نياز بدن براي حفظ سالمت ،  رشد مطلوب و  
يادگيري ضروري است. يكي از شايعترين انواع كم خوني، 

كم خوني از نوع فقر آهن است زيرا وجود آهن براي 
خونسازي الزم است . نياز بدن به آهن در دوران بلوغ 
بيشتر مي شود . اما دختران به دليل قاعدگي ماهيانه 

مقداري از آهن بدنشان را از طريق خونريزي از دست   
مي دهند ، به همين دليل خوردن غذاهاي حاوي آهن 

بخصوص براي دختران توصيه مي شود. در برنامه غذايي 
روزانه  از مواد  غذايي حاوي آهن مانند  انواع گوشتها، 

تيره   ( اسفناج و جعفري )  جگر، حبوبات و  سبزيهاي سبز 
 بيشتر استفاده كنيد. همراه با غذا سبزي هاي تازه و ساالد 

 مصرف  نمائيد  زيرا موجب  جذب بهتر   آهن   غذا  
مي شود .  

در ميان وعده ها  بجاي استفاده ازتنقالت كم ارزش  
(پفك،چيپس و..) از انواع خشكبار ( برگه هلو، 

زردآلو،توت خشك ، انجير خشك، كشمش و خرما )  
مغزها(گردو،بادام،فندق وپسته) استفاده نمائيد .  وانواع

از نوشيدن چاي و دم كرده هاي گيا هي يك ساعت 
قبل ويك تا دو ساعت پس از صرف غذا خودداري 

نمائيد . 

 
روي  

در  دوران  بلوغ به دليل افزايش سرعت  رشد بدن نياز  
به پروتئينها افزايش مي يابد  و چون براي ساختن 

پروتئين روي مورد نياز است ، بنابر اين نياز  به روي 
در دوران بلوغ بيشتر مي گردد . روي در جگر ،شير، 

غذاهاي دريايي (ماهي وميگو) ، تخم مرغ ، مغزها  و 
حبوبات وجود دارد . 

 يد
يد ماده  اصلي غده تيروئيد است . يد  براي رشد  و 

نمو طبيعي  بدن ، سوخت و  ساز مواد غذايي و توليد  
انرژي بسيار الزم است. سلولهاي عصبي و مغز نيز، 

نياز زيادي به آن دارند . غذاهاي دريايي مانند ماهي و 
ميگوي  آب شور  غني ترين  منابع  غذايي حاوي   يد  
 مي باشند . مقدار يد لبنيات  و  تخم مرغ  متغير است    

 


