
ر بارداری دارد؟   رژیم غذایی چه تاثیراتی د
ر خانواده ها تمایل به ر نیز زیاد   به دنیا آوردن نوزاد پسر بیشت دارند. البته تمایل به آورد نوزاد دخت

ر دیده می شود که  ر داشته باشند. شاید این تصور را  است اما بیشت افراد می خواهد تا نوزاد پس
 .داشته باشید که این تصادفی است و شما نمی توانید جنسیت جنین را انتخاب کنید

درصد شما    100درست است که جنسیت جنین کامال تصادفی است و کسی نمی تواند کاری کند که 
ر  نوزاد پسر بدنیا بیاورید اما کارهایی است که  می تواند احتمال به دنیا آوردن نوزاد پسر را بیشت

 .کند

ز همین   رژیم غذایی یکی ا
راه ها است. موضوع این  

ر  مقاله ما رژیم غذایی و تاثی
ر جنسیت جنین است.  آن د
برای اینکه بدانید چه مواد  

به  غذایی می تواند احتمال 
را   دنیا آوردن نوزاد پسر

ر کند به شما پیشنهاد  بیشت
ر این    می کنیم که تا آخ

 .مقاله همراه ما باشید

 

 این مقاله  PDF دانلود

ر این مطلب با چه مواردی آشنا   د
  می شویم ؟

 به دنیا آوردن نوزاد پسر  •

ز درباره ی رژیم مورد نیاز به دنیا آوردن نوزاد   • همه چی

 پسر 
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 به دنیا آوردن نوزاد پسر 
ز   ر آن بر بارداری نوشته شده است اما هیچکدام ا تاکنون مطالعاتی زیادی درباره رژیم غذایی و تاثی
ر مثبت داشته باشند   ر افزایش بارداری تاثی ر جدی بیان نکردند که مواد غذایی می تواند ب آنها به طو

 .و تمام مطالعات انجام شده به صورت احتمال و حدس است

ر  اما تنها نکته ای که قط عی است، تاثی
مواد غذایی و داشتن یک رژیم غذایی  

سالم بر بدنیا آوردن یک نوزاد سالم می  
باشد. برای اینکه بتوانید یک نوزاد کامال  

سالم بدنیا بیاورید قطعا باید رژیم غذایی  
درستی داشته باشید تا جنین هیچ کم و  

 .کسری نداشته باشد

ر   به همین دلیل گاهی قبل د
، ویتامین و یا فولیک اسید  بارداری دوران

ر این موارد   ز می شود تا اگ ر تجوی برای ماد
در رژیم غذایی مادر وجود نداشته باشد،  
ز داشتن آنها محروم نشود و بعد   جنین ا

ز تولد، سالم باش  .دا

ر کاری به شما پیشنهاد می   ز ه پیش ا
ر   شود برای دریافت مشاوره د

متخصص   با سونوگرافی غربالگری زمینه
ر تهران ر   سونوگرافی غربالگری د یا شه

ر ارتباط باشید  .خودتان د

 
ر اثر بگذارد؟  •  رژیم غذایی چگونه می تواند در بدنیا آوردن پس
ر در به دنیا آوردن نوزاد پسر •  رژیم غذایی موث
 رژیم غذایی برای به دنیا آوردن نوزاد پسر •
 کالم پایانی درباره به دنیا آوردن نوزاد پسر  •
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ز د ز به دنیا آوردن همه چی رباره ی رژیم مورد نیا
 نوزاد پسر

ر   ر اث رژیم غذایی چگونه می تواند در بدنیا آوردن پس
 بگذارد؟ 

آگاهی کامل پیدا کنید. تعیین جنسیت زمانی صورت می گیرد که   ابتدا باید درمورد تعیین جنسیت 
ر کند. آن زمان می توان درمورد تعیین جنسیت به صورت قطعی   اسپرم بتواند یک تخمک را بارو

 .صحبت کرد

یت پسر و  مربوط به جنس  Y دارد. کروموزوم  X و Y اسپرم دارای کروموزم است و کروموزوم دو نوع
ر شد توسط کروموزم  X کروموزوم ر تخم باردا ر است. اگ باشد، نوزاد شما   Yمربوط به جنسیت دخت

ر خواهد شد ر این صورت، نوزاد دخت ر غی ر خواهد بود و د  .پس

به دنیا   دارند و این می تواند شانس X سرعت بیشتری نسبت به کروموزوم های Y کروموزوم های
ر کند اما انرژی این کروموزوم ها نسبت به کروموزوم آوردن نوزاد پسر  ر است X را بیشت  .کمت

این یعنی کروموزوم مربوط به جنست پسر، ماندگاری کمتری دارد ولی کروموزوم مربوط به  
ر شود. به   ر می تواند زمان بیشتری بماند تا تخمک گذاری شروع شده و نوزاد دخت جنسیت دخت

ر   متخصص سونوگرافی غربالگری ن دلیل اکثرهمی پیشنهاد می کنند که برای داشتن نوزاد پسر، د
ر کنید تا کروموزم هایمو ر کنند.   Y قع تخمک گذاری رابطه جنسی برقرا بتوانند تخمک ها را بارو

ر این مورد، ر جنسیت نو  رژیم غذایی عالوه ب ز می تواند د ر ادامه با  نی زاد تاثیر زیادی داشته باشد. د
ر آشنا خواهید شد  .چگونگی این کا
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ر به دنیا آوردن نوزاد پسر  ر د  رژیم غذایی موث
بیشتر باشد؟ برای پاسخ به این سوال    به دنیا آوردن نوزاد پسر  چه غذاهایی باید بخوریم تا احتمال 

ر مصرف ش ر توسط ماد ر  باید بگوییم که هرچه کالری بیشت ود، احتمال اینکه نوزاد پسر باشد بیشت
ر صبحانه، میزان کالری دریافتی مادر زیاد باشد، می تواند احتمال  ر د به دنیا   است. مخصوصا اگ

ر  ز   آوردن نوزاد پس ر کند. طبق آزمایشاتی که انجام شد، مادرانی که قبل از بارداری ا را چند براب
ر  غذاهای پرکالری مصرف کرده و یا از یک رژی ر نوزاد پس م غذایی مغذی استفاده می کردند، بیشت

ز سرویس های بهداشتی و سالمتی رد شده است   ز نظر بسیاری ا بدنیا آورده اند. البته این نظریه ا
زیرا دریافت کالری زیاد می تواند خطراتی را نیز به همراه داشته باشد. اما این احتمال وجود دارد که  

قبل از بارداری، نوزاد شما پسر باشد. برای اینکه با این رژیم غذایی  با مصرف کردن رژیم پرکالری 
ز دست ندهید ر آشنا شوید ادامه این مقاله را ا  .بیشت

 رژیم غذایی برای به دنیا آوردن نوزاد پسر 
ز مواد غذایی هستند که با مصرف آنها قبل از بارداری می توانید احتمال به دنیا آوردن   سه گروه ا

ر این گروه مواد غذایی مانند    نوزاد پسر را باال ببرید. اولین گروه، مواد غذایی حاوی پتاسیم است. د
ر دارند   .موز، سیب زمینی، ماهی، آووکادو، حبوبات و … قرا

گروه دوم مواد غذایی قلیایی هستند. مواد غذایی قلیایی عبارت اند از: فلفل دلمه ای، کرفس،  
ز مواد غذایی هستند که نشاسته   سیر، کلم بروکلی، اسفناج، لیمو، کلم کیل و … . گروه سوم نی

 .زیادی دارند



مواد غذایی که نشاسته زیادی دارند مانند برنج، پاستا، لوبیا، نخود، سیب زمینی، جو دوسر و … می  
ر   ر نقش بسزایی داشته باشند. این سه گروه، رژیم پسردا تواند در به دنیا آوردن یک نوزاد پس

 .شدن هستند

ر شدن را  با ای  ن وجود، همه این ها احتمال است و مصرف این مواد غذایی می تواند احتمال پسردا
ر صورت می توانید با انجام سونوگرافی غربالگری، جنسیت نوزاد خود را بدانید ر ه ر کند. د  .بیشت

 

 کالم پایانی درباره به دنیا آوردن نوزاد پسر 
ز آن   دنیا آوردن نوزاد پسر به این مقاله درباره بود و شما رژیم غذایی را دیدید که با پیروی کردن ا

ز  می توانید ا  ر کنید. امیدوارم که این مقاله برایتان مفید بوده باشد. ا ر شدن را بیشت حتمال پسردا
ر این مقاله با ما همراه بوده اید کمال تشکر و قدردانی را داریم  .اینکه تا آخ

 


