
 تان مناسب است؟ قد و وزن کودک

هاي زيادي از سوی والدين و خانواده همراه  تولد يك نوزاد در بدو تولد با سؤال : سالمت نيوز

تی این ها اين است كه قد٬ وزن٬ اندازه دور سر نوزاد چقدر است. تازه وق است. يكي از سؤال

ها پيرامون اینکه آیا این قد و وزن طبيعی است یا نه  آید٬ تجزیه و تحليل اطالعات به دست می

 رسيدن  شروع می  قد و وزن طبيعی به منزله به ثمر  تولد فرزندی با  برای مادر ماه  ۹شود.

 .تالش است

به نقل از مجله سيب سبز ؛ این موضوع آنقدر مورد توجه قرار دارد كه  نيوزسالمت  به گزارش

 در آلبوم يا كتاب كودك به دقت ثبت مي شود و كمتر مادري  معموال در خاطر سپرده شده يا

كند. دکتر اکبر کوشانفر٬ متخصص کودکان و استاد دانشگاه  وزن و قد نوزاد خود را فراموش مي

  .دهد و قد طبيعی نوزاد توضيح می شهيد بهشتی درباره وزن

  

 قد و وزن طبيعی چيست؟

كيلوگرم٬ قد  ۳-۲۰۰/۳در نوزاد طبيعي كه به حد نهایی رشد داخل رحمی رسيده باشد وزن 

  سانتي۵۰  سر  دور  و  تقريبا  سانتي ۳۵متر  دختر  نوزاد  وزن  البته  است.  طبيعي  حد  در متر

 نوزاد۲۰۰  است ولي گاهي وزن  بيان شده  كمتر  زودتر  گرم  چنانچه  طبيعي يا  حد  از بيشتر

ازموعد طبيعی به دنيا بيايد ممكن است كمتر باشد. نوزاد با تغذيه از شير مادر در سال اول و 

هاي اول  سالگي رشد سريع دارد كه با تغذيه او در ارتباط است . کودک ماه ۴هاي بعد تا  سال

سالگي  كيلوگرم و يك ۸ماهگي  ۸در  كيلوگرم٬ ۶ماهگي  ۵گرم٬ وزن می گيرد٬ در  ۳۰روزانه 

كيلوگرم وزن دارد. قد نيز رشدي سريع دارد. در يك سالگي  ۱۰برابر وزن تولد يعني تقريبا  سه

  سانتي ۲۵  معادل  افزايش   سانتي۷۵متر   سانتي ۸۵سالگي  ۲متر٬ سالگي ۳متر٬

  سانتي۹۵  و   سانتي ۱۰۰سالگي  ۴متر  در  نيز  دور سر  قد دارد. متر  سانتي ۴۵سالگي ۲متر

 .دهد ها نسبي و ميزان رشد طبيعي شيرخوار را دقيقا نشان مي است. اين مقياس

 

 چه زمان باید نگران شد؟

كنند. اگر رشد كودك  والدين اغلب به اينكه فرزندشان كجاي نمودار رشد قرار دارد٬ توجه مي

وزن خواهد  د يا كمكنند فرزندشان كوتاه ق شوند و تصور مي درصد باشد نگران مي ۵۰زير صدك 

 وقتي كه قد و وزن در محدوده طبيعي باشد و در همان  شد در حالي كه اين طور نيست تا

شوند كه كودك به طور  مسير صدك رشد كند٬ مشكلي وجود ندارد. پزشكان وقتي نگران مي

ك ماهگي در صد۶تر از محدوده قد و وزن افت كند. براي مثال چنانچه كودكي در  مكرر به پايين

۵/۲   در  ۲۵ماهگي  ٬۹  در  و  نگران مي۱۶درصد  را  پزشك  باشد٬  در  ماهگي كمتر  اگر  يا كند

 .شود هاي مكرر خط رشد طبيعي كند داشته باشد پزشك نگران مي گيري اندازه

 

 پایش رشد چيست؟

شود. در  در دنيا در كشورهاي مختلف منحني پايش رشد با مختصر تغييراتي نشان داده مي

 در  جداگانه منحني پايش  زايشگاه ايران نيز  پسر  و  نوزادان دختر  برای تمام  تولد  بدو  در  و ها

شود.  رشد وزن٬ قد و دورسر و برنامه واكسيناسيون ثبت شده و در اختيار والدين گذاشته مي



سالگي نشانگر و شاخص خوبي براي ارزيابي وضعيت سالمت عمومي  ۳وزن و قد به ويژه تا 

ماهگي به بعد تغذيه خوبي دارند از  ۶ني كه عالوه بر شير مادر از و رشد كودك است. كودكا

 مي  بهره  حمايت عاطفي والدين  و  محبت  و  پزشكي خاصي  مهر  مشكل  يا  بيماري  و برند

 و   پزشكان كودك براي بررسي رشد  مربيان بهداشت و  الگوي رشد مشابهي دارند. ندارند٬

كه محدوده طبيعي قد و وزن و رشد  كنند سالمت كودك از منحني پايش رشد استفاده مي

دهد كه از ميانگين قد و وزن هزاران كودك سالم و طبيعي به دست آمده  كودك را نشان مي

 .است

 

گویند؟نمودارها چه می 

منحنی رشد برای پيگيری وضعيت رشد کودکان در طول زمان طراحی شده است به نوعی که 

 زمان  در  وزن  تفسي تغييرات  قابل  کردن های مختلف  وزن  از  استفاده  منحنی با  این  باشد. ر

حد باال و پایين است که  ۲سال) تهيه شده و دارای  ۰-۶گروهی از کودکان سالم (سنين مثال 

درصد  ۵۰برای دختران و پسران حد باال و پایين آن کمی متفاوت است. منحني خطي صدك 

ي جنس دختر و پسر بر اثر ماهگ۳۶شود و به تفكيك سن از تولد تا  تر مشخص مي كه پررنگ

كودك دختر و  ۱۰۰۰آمار ترسيم شده است. منحني خطي صدك به اين معني است كه از هر 

  ۵۰۰پسر   باالي منحني و  خوب روي  ۵۰۰نفر  مناسب و  رشد  و  پايين منحني هستند نفر

 مي۵۰منحني خطي   قرار  بيماري٬  درصد  كودكي  چنانچه  طبيعي  رشد  دوران  در گيرد.

ماهگي و تغذيه خوب نداشته باشد٬ رشد منحني  ۶يا اسهال و استفراغ بعد از سرماخوردگي 

 پايين  مي خطي  داده  نشان  دنيا  تر  به  موعد  از  زودتر  نوزاداني كه  براي  نمودارها  اين شود.

 .گيرد شان كمتر از سن تولدشان است نيز مورد استفاده قرار مي اند يا وزن آمده

 

 رشد حرکتی هم مهم است

عالوه بر رشد جسمي بايد از نظر رشد روحی و حركتي نيز مورد توجه قرار گيرند و كودكان 

گيرند٬ در  ماهگي گردن مي ۲-۳سالمت روحي و حركتي آنها نيز پيگيري شود. شيرخواران در 

سالگي  ۲روند. از ابتداي  ايستند و به تدريج راه می نشينند و از يك سالگي مي ماهگي مي ۶

سالگي كلمات و جمالت را به طور  ۲كنند و در آخر  و چند كلمه بيان مي تكلم را شروع كرده

 مي  بيان  روحي كامل  رشد  اين  آموزش  -كنند.  و  والدين  عاطفي  روابط  با  توام  بايد حركتي

 ۲۰ماهگي شروع شده و تعداد آنها  ۶هاي شيري كودك از  حركتي كودكان باشد. رويش دندان

سالگي از  ها تا يك يج رويش دارد. تاخير در رويش دندانسالگي به تدر۲عدد است كه تا آخر 

 .هاست اهميت رشد برخوردار نبوده و تغذيه خوب باعث رشد خوب دندان

 

 شود؟این کارت چطور پرمی

دانند خطوط روی کارت چگونه  بسياری از مادرانی که به این کارت منحنی رشدتوجه دارند می

ه است. باید اولين ماه تولد نوزاد را در خانه شماره شود. رسم این خطوط بسيار ساد رسم می

 .های بعد را در ادامه آن قرار دهيد یک سال اول زندگی بنویسيد و ماه

 

برای وزن کودک در اولين روز تولد را در خانه اول (جلوی مقدار وزنی که داشته) عالمت بزنيد. 

ماهگی به طرف باال رسم کنيد. سپس وزن کودک را اندازه گرفته و از  ۲ماه بعد٬ یک خط را از 



روی عدد وزن هم یک خط به طرف داخل بکشيد. محل برخورد این خط٬ نقطه مورد نظر است. 

به همين ترتيب٬ هر ماه کودک را وزن کرده و این نقطه را پيدا کنيد اما برای رسم نمودار باید 

 .نقطه هر ماه را به ماه بعد٬ با یک خط وصل کنيد

 

آید. بهتر است برای  دهد و منحنی رشد به دست می این خط در واقع رشد بچه را نشان می

 برای مثال٬ اگر کودک در   در روز تولدش انجام دهيد. تير به  ۱۷هر کودک٬ عمل وزن کردن را

  .مهر و... است ۱۷شهریور۱۷ ٬تيب مرداد و به تر ۱۷دنيا آمده٬ وزن کردن ماه بعد او 

 

 


