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دومینفازرشدقدی
از آغاز س��ه س��الگی تا زمان ش��روع پیش بلوغ از 
س��رعت رش��د قدی کاسته شده و میزان آن در هر 

سال به 5 تا ۶ سانتی متر محدود می شود.

سومینفازرشدقدی
 از آغاز پیش بلوغ و پروس��ه روند س��یر و دست یابی 
به بلوغ کامل رخ می دهد که به نحو چش��م گیری 

به جهش قد سالی ده سانتی متر می رسد.

بلوغدخترانوپسران
آغ��از پروس��ه بل��وغ دخت��ران در ش��رایط اقلیمی 
متف��اوت بی��ن 9 ت��ا 1۳ س��الگی می باش��د و در 
چهارچ��وب محدوده تعیین ش��ده ژنتیکی انتقال 

داده ش��ده بین 5 تا ۶ س��ال بعد از بلوغ نیز افزایش 
قد با شرایط مناسب سبک زندگی و تغذیه متعادل 
و متنوع تا بسته شدن صفحات رشد ادامه می یابد. 
پسران بین 14 تا 1۶ سالگی به مرحله بلوغ رسیده 

و تقریباً ۲ سال طوالنی تر از دختران به رشد قدی 
ادامه می دهند. برای هر دو جنس به علت چاقی یا 
تحریکات دیداری و شنیداری سکسی امکان بلوغ 

زودرس فراهم می شود.

فاکتورهایمؤثربرروندرشد
توج��ه داش��ته باش��ید در بین فاکتوره��ای متعدد 
تاثیر گذار بر روند رش��د، 4 رکن اساس��ی از اهمیت 

ویژه ای برخوردارند:
الف- تغذیه متعادل و متنوع و مکفی

ب- خواب به موقع و عمیق شبانه
ج- تحرک و فعالیت بدنی الزم

د- محیط زندگی سرشار از مهر و عاطفه متعادل و 
مداوم توام با نظم
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رابطه تغذیه  
با رشد قدی 
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اهمیتونقشواثرخوابعمیق
زودهنگامبعدازغروبآفتاب

در طول خواب زود هنگام ش��بانه بدن فرد فرصت 
کافی دارد بر مبنای س��اعت زیس��تی بیولوژیکی 
خ��ود در حال��ت آرام��ش وظایف متع��ددی را به 
صورت س��اخت و سازهای رشد، تعویض، ترمیم و 
س��م زدایی در تمام��ی بافت ه��ا و ارگان های مهم 
بدن به انجام برس��اند. در این فاصله زمانی خواب 
راحت و عمیق بیش��ترین مقدار هورمون رشد وارد 
جری��ان خ��ون گردی��ده و س��رعت بخش انجام 

فرمان های صادره می گردد.

ازفاکتورهایمؤثربرخوابعمیق
وسالمتیافزا

زمان خواب، نور و دمای محل خواب: هرچه محل 

خواب تاریک تر بوده و دمای اتاق فراتر از 18 درجه 
نباش��د، هورمون مالتونین ی��ا هورمون خواب آور 
بیش��تر ترشح می ش��ود.  برعکس، شب زنده داری، 
ش��ام س��نگین پرچرب و شور و ش��یرین و ور رفتن 
طوالنی م��دت با موبایل، تابلت، کامپیوتر و س��ایر 

وس��ایل نورتاب، عامل اختالل در ترشح مالتونین 
می گردد. نقش و اثر خواب عمیق زودهنگام شبانه 
در رشد و نمو گسترش فکر و اندیشه، حفظ زیبایی 
و جوان��ی و جلوگی��ری از پیری زود رس و افزایش 

نیروی دفاعی بدن به اثبات رسیده است.

 تغذیه
اساس�ی ترین وسیله تأمین انواع درشت مغذی های 
ان�رژی زا )پروتئین ه�ا، قندها و چربی ها( به نس�بت 
مش�خص و مقدار معی�ن و ریز مغذی های متعدد )به 
ص�ورت ویتامین ه�ای  محل�ول در آب و چربی و مواد 
معدن�ی، اس�یدهای آمینه ض�روری و غیرضروری( و 
فیبره�ای محل�ول و نامحلول و هزاران ترکیب ثانویه 
گیاه�ی خنثی کنن�ده رادیکال ه�ای آزاد س�رطان زا 
می باش�ند، ول�ی به طور نمونه به تع�داد مواد غذایی 
تاثیر گذار تر بر افزایش تولید و ترشح هورمون رشد 

اشاره می کنم:
۱- فن�دق، پس�ته، بادام زمینی به وی�ژه بادام غنی از 

آل- آرژینین می باشد.
۲- هندوان�ه ح�اوی س�یترولین و اس�ید مالی�ک 

می باشد.
۳- لیموترش از اس�یدی ش�دن بدن جلوگیری و با 
حفاظ�ت از محی�ط قلیایی به افزایش میزان ترش�ح 

هورمون رشد کمک می نماید.

۴- تخم م�رغ ب�ا پپتیده�ای خاص�ی ک�ه دارد حاوی 
ویتامین ه�ای کلی�دی A,B,D,E و تمامی اس�یدهای 

آمینه ضروری می باشد.
 ۵- لبوی قرمز و اغلب س�بزیجات عالوه بر خاصیت 
قلیایی حاوی فولیک اس�ید، آهن، منیزیم، پتاس�یم و 
ویتامی�ن C ب�وده و در س�اخت و س�ازهای مختل�ف 

مشارکت می نمایند.
۶- کش�مش ح�اوی آل- آرژینین، منیزیم، کلس�یم 

می باشد.
۷- گوشت گاو حاوی ال-کارنیتین و آهن هم و اسید 
آمینه ه�ای ض�روری از جمل�ه مس�اعد کنن�ده انواع 
س�اخت و س�ازها از جمل�ه هورم�ون رش�د تلق�ی 

می شود.
۸- میوه جات مناطق حاره از جمله آناناس سرشار از 

ترکیبات مفید افزایش دهنده سروتونین 
دربردارن�ده آه�ن، منیزیم، کلس�یم،  
روی و ویتامین های متعدد می باشند. 

نق�ش و اث�ر تغذیه از اهمی�ت ویژه ای 
ب�رای زندگ�ی س�الم و رش�د و بالندگی 

برخوردار می باشد.

 ژنتیک و عوامل ارثی
آی�ا همواره ای�ن پیش فرض در تعیین 
ظرفی�ت افزایش نهایی قد پس�ران و 
دخت�ران از جم�ع ق�د م�ادر ب�ا قد پدر 
تقس�یم ب�ر دو ب�ه ع�الوه ۶/۵ ب�رای 

پس�ران و منهای ۶/۵ در مورد دختران 
ص�دق می کن�د؟ تا ان�دازه ای بلی، ولی 

هم�واره اس�تثناهایی نی�ز پدیدار 
می گ�ردد که به دودمان های پدری 

م�ادری ب�ر می گردد. گرچ�ه عوامل 
توجه�ی  قاب�ل  درص�د  ت�ا  ژنتیک�ی 

تعیین کنن�ده می باش�ند، ول�ی فاکتورهای 
زیادی به صورت مس�اعد کننده یا بازدارنده 

بی�ان کام�ل ظرفیت های از پیش تعیین ش�ده ارثی 
تاثیر گ�ذار می باش�ند، از جمل�ه این عوام�ل عبارت 
می باشند: آگاهی های فردی و فامیلی، سبک و سطح 
زندگ�ی، س�طوح اجتماع�ی، اقتص�ادی، فرهنگ�ی، 

شرایط محیطی و اقلیمی.
هرگ�ز رش�د و نم�و فرزندت�ان را ب�ا دیگ�ر کودکان 
هم جنس و هم س�ن مقایس�ه نفرمایید، چراکه زمینه 
ارثی بسیار متفاوتی با یکدیگر داشته و فعالیت های 

ژن ه�ای مختلف در زمان مش�خصی به 
طور یکسان آغاز نمی گردد.
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