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بر  ایهیعوامل تغذ یاحتمال سمینقش و مکان یبررس 

 یمقاله مرور: نیجن یتینسبت جنس
  *4مبرهن وریغ دیمج دکتر ،3فاطمه تارادکتر ، 2یرضا محبت، 1یدیاصغر رش یعل

 .رانیامشهد، ، مشهد یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ه،یارشد علوم تغذ یکارشناس یدانشجو .1

 .رانیامشهد، ، مشهد یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یولوژیزیف یدکترا یدانشجو .2

 .رانیامشهد، ، مشهد یدانشگاه علوم پزشک ،یسالمت زنان، دانشکده پزشک قاتیمرکز تحق ،ییگروه زنان و ماما اریدانش .3

 .رانیامشهد،  ،مشهد یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ه،یتغذ یمیوشیب قاتیمرکز تحق ه،یگروه تغذ اریدانش .4
 

 22/22/1315  :تاریخ پذیرش  28/11/1314: تاریخ دریافت
 

 
 

 

کند و همچنین تغییرات نسبت جنسیتی در می تظاهرهای خاص ژنتیکی که در جنس خاص بروز بیماری: مقدمه

های متفاوتی برای تعیین جنسیت وجود روش. عالقه به مقوله تعیین جنسیت را افزایش داده است ،برخی کشورها

، مورد آن ، در دسترس و ارزان بودنسهولتدارد که در این بین رژیم غذایی با توجه به عدم نیاز به تجهیزات خاص، 

چه عوامل تغذیه ای می توانند بر نسبت جنسیتی مطالعه حاضر با هدف بررسی اینکه  .توجه قرار گرفته است

 .انجام شد سم احتمالی تأثیرگذاری آنها بر نسبت جنسیتی چیستتأثیرگذار باشند و مکانی

 BMI ،Blood هایجهت جستجو مقاالت مرتبط با عوامل مختلف تأثیرگذار بر نسبت جنسیتی، واژه :روش کار

Glucose ،Calcium ،Calories ،Diet ،Estrogen ،fatty Acids ،Female Sex ،Hormones،Follicle 

Stimulating Hormone ،Luteal Hormone ،Magnesium ،Omega3،Sex Selection and 

Sodium ،Sex Ratio ،Progesterone ،Potassium ،Omega6 های دادهدر پایگاه  PubmedوGoogle 

Scholar  ها در مطالعه مورد ترین آننتایج مهمو بدون محدود کردن زمان و با واژگان کلیدی فوق جستجو شد

 .بررسی قرار گرفت

وضعیت بدنی، نوع و میزان انرژی رژیم غذایی مادر، میزان گلوکز خون، نوع اسیدهای از  مطالعاتدر برخی : هافتهیا

های غذایی منحصر به فرد به عنوان عوامل مؤثر بر نسبت جنسیتی ذکر چرب استفاده شده در رژیم غذایی و رژیم

 .شده است

با این حال از . ر نسبت جنسیتی به طور دقیق مشخص نیستای ب مکانیسم اثرگذاری عوامل تغذیه :گیرینتیجه

های  ثر بر سطوح هورمونؤثر بر نسبت جنسیتی، به عنوان عوامل مؤآنجایی که در مقاالت، از برخی عوامل تغذیه ای م

 ای بر نسبت جنسیتی، از طریق های اثر عوامل تغذیه جنسی نیز یاد شده است، بنابراین ممکن است یکی از مکانیسم

 .های جنسی باشد اثر آنها بر هورمون

 جنسیت جنین، رژیم غذایی، نسبت جنسیتی، هورمون :کلمات کلیدی
 

 

                                                 
 :تلفن. رانیا مشهد، مشهد، یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ه،یتغذ یمیوشیب قاتیمرکز تحق ؛مبرهن وریغ دیمجدکتر  :ول مکاتباتئنویسنده مس *

 Ghayourm@mums.ac.ir  :پست الکترونیك ؛38822023-251

 

 خالصه

 IJOGI, Vol. 19, No. 8, pp. 14-27, May 2016 4315 چهار اردیبهشت هفته  ،41-72: صفحه ،8 شماره ،نوزدهم دوره
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  مقدمه

 نوزاد در به تالش برای دستیابی به جنسیت مد نظر

های علمی مختلف، تعیین جنسیت از طریق روش متولده

هایی که در جنس خاص وجود بیماری .شودگفته می

مانند هموفیلی فاویسم، دوشن، لشن )کند بروز می

و مشکالت جسمی و  (نیهان، آکرودرمال دیس پالزی

روحی وارد شده بر مادر بر اثر تولد نوزادان دارای 

های فوق از یک سو و تغییرات نسبت جنسیتی بیماری

در برخی کشورها و صدمات اقتصادی اجتماعی ناشی از 

از جمله  این تغییرات از طرف دیگر در کنار سایر عوامل

ه عالقه به داشتن تعداد دختر و پسر مساوی در خانواد

مخصوصاً بعد از تولد فرزند اول باعث توجه و عالقه به 

 (.1-5)مقوله تعیین جنسیت جنین شده است 

های مختلفی وجود برای تعیین جنسیت جنین روش

PGDها مانند برخی روش. دارد
ژنتیکی تشخیص ) 1

های مبتنی بر جدا کردن و روش (پیش از النه گزینی

تجهیزات است و اسپرم مانند روش اریکسون مبتنی بر 

مانند روش شتلز، روش مبتنی بر اصالح  روش هابرخی 

به تجهیزات خاصی  ،های غذاییزمان مقاربت و رژیم

 (.6-11)هستند ها د و مبتنی بر توصیهنندارنیاز 

های مبتنی بر تجهیزات از این نظر که نیاز به روش

ها د و هزینه استفاده از این تکنیکنتجهیزات خاصی دار

برخی همچنین در  ت، دارای محدودیت استباالس

، احتمال PGDهای مبتنی بر تجهیزات مانند  روش

با این حال حساسیت . یابد باردار شدن موفق کاهش می

در برخی  .های اینچنینی بیشتر است و دقت روش

، (1101)مطالعات نظیر مطالعه استولکوسکی و لوراین 

که از تغذیه برای تعیین جنسیت استفاده کردند، 

که با نتایج گزارش شده  (1) مشاهده شد% 82موفقیت 

که از روش ( 1113)بیرنینک و همکاران  در مطالعه

 اریکسون برای تعیین جنسیت استفاده کرده بودند

با این حال، دسترسی آسان، ارزان و . (8)متناسب بود 

ای، منجر به افزایش های تغذیهغیرتهاجمی بودن توصیه

 .(2)ها شده است عالقه به استفاده از این روش

از نیمه دوم قرن بیستم، نسبت جنسیتی در برخی 

برخی محققین . (3)کشورهای صنعتی تغییر یافته است 

                                                 
1 Pre implantation Genetic Diagnosis 

عدم مصرف صبحانه و کاهش انرژی علت این موضوع را 

اند ای ذکر کردهدریافتی و برخی دیگر کمبودهای تغذیه

همچنین تناقضاتی در نتایج حاصل از مطالعات . (4)

صورت گرفته در خصوص تأثیر تغذیه بر نسبت جنسیتی 

غذایی برخی مطالعات، تأثیر رژیم . خوردبه چشم می

 ،(5)اند مادر بر نسبت جنسیتی را مثبت گزارش کرده

یه مادر را بر نسبت تأثیر تغذ حال آنکه برخی مطالعات،

همچنین در . (6) جنسیتی، بی اثر گزارش کردند

مکانیسم دقیقی در خصوص توجیه انجام شده، مطالعات 

. ذکر نشده است ای بر نسبت جنسیتیتأثیر عوامل تغذیه

با توجه به اینکه مطالعاتی در خصوص تأثیر عوامل 

به  توجهای بر نسبت جنسیتی انجام شده است و با تغذیه

ای بر های تغذیههای کمتر ناشی از بکارگیری روشهزینه

بررسی حاضر با هدف تعیین جنسیت جنین، مطالعه 

ها در ای که تأثیرگذاری آنمجموعه عوامل تغذیه

از سوی  .، انجام شدمؤثر ذکر شده استمختلف مطالعات 

دیگر از آنجایی که مکانیسم دقیقی در خصوص نحوه 

ای بر نسبت جنسیتی گزارش نشده تأثیر عوامل تغذیه

است، در نتیجه این مطالعه با هدف بررسی چگونگی 

تأثیر احتمالی تغذیه بر نسبت جنسیتی جنین و 

همچنین با توجه . انجام شدها مکانیسم تأثیرگذاری آن

به اینکه مکانیسم توجیهی تأثیر احتمالی تغذیه بر تعیین 

د و شوبا روش شتلز مقایسه می غالباً کهجنسیت جنین 

از آنجایی که ایرادات اساسی بر این تئوری وارد است، در 

ها با توجه به توجیه نتیجه پذیرش تأثیرگذاری این روش

ه است که در این مطالعه به نامناسب، ناصحیح فرض شد

 . شد خواهد این موضوع نیز پرداخته
 

  روش کار
مقاالت مرتبط با عوامل مختلف تأثیرگذار بر  برای یافتن

، BMI ،Blood Glucose هاینسبت جنسیتی، واژه

Calcium ،Calories ،Diet ،Estrogen ،Fatty 

Acids ،Female Sex ،Hormones،Follicle 

Stimulating Hormone ،Luteal Hormone ،

Magnesium ،Omega3،Sex Selection 

Sodium ،Sex Ratio ،Progesterone ،

Potassium ،Omega6 داده در پایگاه Pubmed 
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 ،بدون محدود کردن زمان و با واژگان کلیدی فوق

نحوه انتخاب مقاالت استفاده شده در . جستجو شد

 .است شدهذکر  1مطالعه، در شکل 
 

 

 ای بر نسبت جنسیتی  ثیر عوامل تغذیهأمسیر انتخاب مقاالت استفاده شده جهت بررسی نقش و مکانیسم احتمالی ت -1شکل 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ت شده بر اساس کلید واژه فمقاله یا 10161از تعداد 

مقاله مرتبط با تعیین  111 تعدادهای ذکر شده، 

مقاله غیر مرتبط با عنوان  12. جنسیت انتخاب گردید

مقاله باقی  120همچنین، از . مطالعه از مقاله خارج شد

مقاله مرور نظام  22مقاله نامه به سردبیر،  11مانده 

مقاله بدون چکیده و متن  18مند یا فرضیه پردازانه و 

ه باقی مانده جهت مقال 48. اصلی از مطالعه خارج شد

ثیر تغذیه بر نسبت جنسیتی استفاده شد که أبررسی ت

ذکر  1نتایج برخی از آنها به طور خالصه در جدول 

همچنین، جهت بررسی متون و بحث از . شده است

 Googleمقاالت جستجو شده در پایگاه داده

Scholar استفاده شد. 
 

 هایافته
تعیین تئوری شتلز و تأثیر زمان مقاربت بر 

 :جنسیت جنین

توسط شتلز مطرح  1162نظریه شتلز اولین بار در سال 

ای چاپ نمود که بر اساس وی در همان سال مقاله. شد

تر است و سریع Xنسبت به اسپرم  Yاین نظریه اسپرم 

 Xنسبت به اسپرم  Yتر اسپرم  علت آن را سر کوچک

شتلز مدعی شد که اسپرم حامل . (0)عنوان کرد 

در  Xنسبت به اسپرم حامل کروموزوم  Yکروموزوم 

محیط اسیدی آسیب پذیرتر است و بنابراین محیط 

تولد نوزاد دختر را افزایش  احتمالاسیدی محیط واژن، 

کند که اسپرم حامل این نظریه عنوان می. دهدمی

 Yنسبت به اسپرم حامل کروموزوم  Xکروموزوم 

تحرک  Yتر است و اسپرم حامل کروموزوم ممقاو

بنابراین مقاربت در نزدیک به زمان  ،(3)بیشتری دارد 

تواند منجر به تولد نوزاد پسر شود گذاری میتخمک

روز  4تا  2بر اساس این نظریه چنانچه مقاربت . (1)

تولد نوزاد  ، احتمالگذاری انجام شودخمکقبل از ت

شود و چنانچه مقاربت در نزدیک بیشتر می دختر

احتمال تولد نوزاد پسر بیشتر  ،گذاری انجام شودتخمک

فرضیه تأثیر زمان  ،بر اساس روش شتلز. (12)د شومی

 .ربت بر نسبت جنسیتی شکل گرفتمقا

ای بر نسبت تأثیر وضعیت بدنی و وضعیت تغذیه

 :جنسیتی

 جستجو در پایگاه داده
 Pub med 

مقاله غیر مرتبط با 16102 یافت شد مقاله 10161

 موضوع تعیین جنسیت

مرتبط با تعیین  مقاله 111 

 .جنسیت انتخاب شد
مقاله غیر مرتبط با عنوان  12

 .حذف شد مطالعه

 

 .باقی ماند مقاله 120

حذف  دبیرمقاله نامه به سر 11

 .شد

مقاله مرور نظام مند یا  22

 .حذف شد فرضیه پردازانه

 

متن مقاله بدون چکیده و  18

 .حذف شد اصلی

 
 .باقی ماند مقاله 48در نهایت 

- 

- 

- 
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تئوری تأثیر وضعیت بدنی بر ( 1103)تریورس و همکار 

 کردندتعیین جنسیت جنین را به صورت علمی مطرح 

شد که جنس ماده این تئوری چنین مطرح  در. (11)

در شرایط خوب بدنی، گرایش به تولد نوزاد نر بیشتری 

در طی مطالعات حیوانی . (12)نسبت به نوزاد ماده دارد 

چنانچه وضعیت  متعاقب این تئوری مشخص گردید که

، (13)حیواناتی مانند گوسفند  یه ای جنس ماده درتغذ

بهتر باشد، شانس بیشتری برای  (15)، خوک (14)آهو 

وری در مورد اگرچه این تئ .تولد نوزاد نر وجود دارد

ها به اثبات رسید، اما سازوکار دقیقی در برخی گونه

در گروه زیادی . (12)مقاالت برای آن ذکر نشده است 

وزن و قد یکسان و دارای سوء  بااز زنان آفریقایی 

. (16)تولد نوزاد دختر نسبت به پسر بیشتر بود  ،تغذیه

بر روی که  (2223)گیبسون و همکاران  مطالعهدر 

ارتباط مثبتی بین وضعیت  ،زنان اتیوپی انجام شد

و جنین ای تغذیه، شاخص توده بدنی و شاخص ماهیچه

به طوری که در زنان با وضعیت  نوزاد وجود داشت؛

ای بهتر، شاخص توده بدنی باالتر و شاخص غذیهت

. (10)ای بیشتر، میزان تولد نوزاد پسر باالتر بود ماهیچه

هزار نوزاد متولد شده در ایتالیا نشان  12آنالیز بیش از 

داد که در مادرانی که الغرتر بودند میزان تولد نوزاد 

سینگ و همکار در مطالعه . (18)پسر کمتر بود 

در مادرانی که نسبت دور کمر به دور باسن ( 1110)

میزان تولد نوزاد پسر نسبت به نوزاد  ،باالتری داشتند

دختر بیشتر بود و علت آن را عوامل هورمونی ذکر 

 . (11)کردند 

 :بر نسبت جنسیتی تأثیر میزان انرژی رژیم غذایی

دهد که هم منبع و هم میزان نتایج آزمایشات نشان می

 تأثیرگذار استکالری رژیم غذایی بر نسبت جنسیتی 

با محدودیت ( 1186)میکل و همکار در مطالعه . (12)

ها، میزان گیری در موشیی یک هفته قبل از جفتغذا

. (22)داری کاهش یافت تولد موش نر به طور معنی

 دادنشان ( 2211)اسچودزیارا و همکاران  مطالعهنتایج 

که عدم مصرف صبحانه منجر به کاهش انرژی دریافتی 

متیو و همکاران در مطالعه همچنین . (21)د شو می

میزان تولد نوزاد پسر در زنانی که میزان انرژی ( 2228)

نتایج تحقیقات . (4)بود باالتر  ،دریافتی بیشتری داشتند

دهد که افزایش میزان دریافت غالت در نشان می

ن انرژی دریافتی منجر صبحانه و در نتیجه افزایش میزا

برخی پژوهشگران . می شودبه افزایش تولد نوزاد پسر 

تغییرات نسبت جنسیتی در کشورهای آمریکای شمالی 

نظیر مکزیک را ناشی از کاهش میزان دریافت صبحانه 

-و کاهش میزان انرژی دریافتی متعاقب آن عنوان کرده

افزایش تولد نوزاد دختر در زنان دارای سوء . (22)اند 

 .(16)تغذیه نیز گزارش شده است 

 :وکز خون بر نسبت جنسیتیتأثیر میزان گل

دهد که افزایش میزان گلوکز نتایج تحقیقات نشان می

ای منجر به خون به عنوان بازتابی از شرایط بهتر تغذیه

های تغذیه شده با افزایش میزان تولد موش نر در موش

جنسن و  همچنین در مطالعه. (23)شود فروکتوز می

، با انجام شد بر روی مگس سرکهکه  (2215)همکاران 

کاهش کربوهیدرات رژیم غذایی، میزان تولید تخم ماده 

جاسانوفسکی و  از طرفی مطالعه. (24) شدبیشتر 

انجام شد، دیابتی  مادرانبر روی  که  (1118)همکاران

میزان گلوکز در گردش، میزان  کاهشنشان داد که با 

احتماالً علت این . (6) یابدافزایش می نوزاد دخترتولد 

های جنسی متعاقب میزان هورمون تغییرمسئله 

مصرف محققین برخی . (25)گلوکز خون است  تغییرات

اخص گالیسمی باال را برای افزایش مواد غذایی با ش

از . (20 ،26)احتمال تولد نوزاد پسر توصیه می کنند 

مصرف مواد غذایی مانند این رو توصیه به افزایش 

افزایش مصرف گلوکز، ساکاروز، عسل، شربت ذرت، آب 

نبات، بیسکویت، سیب زمینی آب پز، کشمش و نان 

سفید برای افزایش احتمال تولد نوزاد پسر شده است 

(2). 

 :تأثیر اسیدهای چرب بر نسبت جنسیتی

های در موش (2224)در مطالعه روزنفیلد و روبرتس 

تغذیه شده با رژیم غذایی غنی از اسیدهای چرب اشباع 

-و کربوهیدرات کم، میزان تولد موش نر به طور معنی

های تغذیه شده با رژیم غذایی با داری بیشتر از موش

. (12)کربوهیدرات بیشتر و اسیدهای چرب کمتر بود 

هایی در موش( 1104)ریورس و کراوفورد مطالعه در 

، تولد که با رژیم غذایی کم چرب تغذیه شده بودند

های نر بود، در های ماده سه برابر بیشتر از موشموش
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حالی که نسبت موش ماده به موش نر متولد شده در 

روزنفلد و در مطالعه . (28)گروه کنترل مساوی بود 

میزان تولد موش نر در گروه تغذیه  (2223)همکاران 

( تولد موش نر% 60)شده با اسیدهای چرب خیلی باال 

ه شده با رژیم حاوی اسیدهای چرب بیشتر از گروه تغذی

کراوفورد و . (21)بود ( تولد موش نر% 31)اشباع پایین 

مکمل یاری با لیپیدهای غنی از ( 1180)همکاران 

تولد  احتمالرا برای افزایش  3 اسیدهای چرب امگا

که  نداد پسر در انسان پیشنهاد کردند و عنوان نمودنوز

 احتمالاحتماالً محتوای باالی اسیدهای چرب ضروری، 

تولد نوزاد پسر را بیشتر و کمبود اسیدهای چرب 

-تولد نوزاد دختر می احتمالضروری منجر به افزایش 

نشان ( 2213)گری و همکارانش همچنین . (32)شود 

دادند که در رت ها، با افزایش اسید های چرب پالسما 

 .(23) افزایش می یابد جنس نرشانس تولد 

 :تأثیر رژیم غذایی یونیك بر نسبت جنسیتی

ای تغذیه هدر رت ،(1186)بیرد و کونتره راس در مطالعه 

شده با رژیم غذایی حاوی سدیم و پتاسیم باال و کلسیم 

داری بیشتر بود میزان تولد رت نر به طور معنی ،پایین

د تأثیر مثبتی در اثر مصرف مطالعات حیوانی متعد. (31)

اند رژیم غذایی یونیک بر نسبت جنسیتی گزارش کرده

های رژیم غذایی بر تغییر الکترولیت. (32 ،31 ،23 ،2)

تأثیر  و (33)نسبت جنسیتی در انسان نیز مؤثر است 

الکترولیت های رژیم غذایی بر نسبت جنسیتی در 

ر روی انسان نیز مثبت عنوان شده ب انجام شده مقاالت

ای که استفاده از مواد به گونه ؛(34 ،5 ،2 ،1)است 

غذایی حاوی کلسیم و منیزیم باال و سدیم و پتاسیم 

تولد نوزاد دختر و استفاده از مواد غذایی  ، احتمالپایین

 ،حاوی سدیم و پتاسیم باال و کلسیم و منیزیم پایین

 .(2)دهد تولد نوزاد پسر را افزایش می احتمال

 :سایر عوامل تأثیرگذار بر نسبت جنسیتی

توانند بر نسبت جنسیتی عوامل بسیار متنوعی می

توان به نژاد، فصل، تأثیرگذار باشند که از آن جمله می

سن پدر، وضعیت روحی روانی والدین، سیگار کشیدن، 

های والدین در زمان مقاربت، هورمون بیماری برخی

گرفتن والدین در برابر مواد درمانی، در معرض قرار 

شیمیایی، رفتار والدین در زمان مقاربت کافئین، استرس 

 (.43-46) کرداشاره  (35) و آالینده های محیطی
 

 بحث

 :وری شتلز و تعیین جنسیت جنینئت

نسبت به  Yوری شتلز چنین ذکر شده که اسپرم ئتدر 

تر  تر است و علت آن را سر کوچکسریع Xاسپرم 

اگرچه بین . (0)کردند عنوان  Xاسپرم نسبت به اسپرم 

اسپرم سالم و ناسالم از نظر شکل و طول تفاوت هایی 

 Yو  Xاسپرم  DNAوجود دارد و همچنین محتوای 

کویی و  مطالعهدر بجز  ولی ،(48، 40)متفاوت است 

 Yتر از اسپرم  را بزرگ Xکه اسپرم  (1110) کهویی

سایر مطالعات تفاوتی بین  ،(36) گزارش کرده بود

( اسپرماتید)و نابالغ ( اسپرماتوزوا)بالغ  Yو   Xاسپرم 

های متفاوت از لحاظ احتماالً اسپرم. دگزارش نکردن

، کرده بوداندازه که شتلز در زیر میکروسکوپ مشاهده 

های مربوط به وجود تفاوت اندازه و شکل بین اسپرم

، Y (1و  Xسالم و ناسالم است نه تفاوت بین اسپرم 

40 ،52-52.) 

اسپرم برای کسب توانایی بارورسازی نیازمند این است 

دستگاه تناسلی جنس مؤنث بگذراند تا که مدتی را در 

وروپ   مطالعهنتایج . (30)سازی صورت پذیرد ظرفیت

که مورفولوژی  دادنشان ( 1111)و همکاران  جنسن

سازی، از قسمت سر اسپرم تغییر ها بعد از ظرفیتاسپرم

بررسی در خصوص اینکه آیا تفاوتی از . (38)کند می

 Yو  Xلحاظ مورفولوژی بین اسپرم حامل کروموزوم 

 .صورت نگرفته است ،سازی وجود داردبعد از ظرفیت

از  Yو  Xدهد که اگرچه اسپرم نتایج مطالعات نشان می

لحاظ عملکردهای فیزیولوژیک مشابه هستند، اما سرعت 

ای که سرعت به گونه ؛وت استها متفاو رفتار حرکتی آن

است و در جهت  Yکمتر از اسپرم  Xحرکت اسپرم 

هایی مشاهده شده است که ها نیز تفاوتحرکت آن

احتماالً این تفاوت حرکت مربوط به یون کلسیم است، 

به صورتی که غلظت باالی کلسیم در عملکردهایی مانند 

های سازی، فعالیت آکروزوم و بارورسازی اسپرمظرفیت

X  وY  در مطالعه پنفولد . (31)ضروری و متفاوت است

و  Xتفاوتی بین میزان تحرک اسپرم  (1118)و همکاران 
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Y  با توجه به اینکه . (42)نشد  مشاهدهدر اسپرم گاو

ت تأثیر انقباضات حرکت اسپرم در محیط رحم بیشتر تح

های متفاوت اسپرم باشد، احتماالً نقش سرعترحمی می

و رفتارهای حرکتی متفاوت در لوله فالوپ در این مسئله 

 .کمتر باشد

نسبت  Yشتلز مدعی شد که اسپرم حامل کروموزوم 

در محیط اسیدی آسیب  Xبه اسپرم حامل کروموزوم 

بنابراین محیط اسیدی محیط واژن  ،پذیرتر است

دهد و به استناد تولد نوزاد دختر را افزایش می احتمال

این امر جهت تولد نوزاد دختر، توصیه به مقاربت در 

همچنین . شودمی ،زمانی که محیط واژن اسیدی است

 Xکند که اسپرم حامل کروموزوم عنوان می نظریهاین 

اوم تر است مق Yنسبت به اسپرم حامل کروموزوم 

(41) .pH  شود و با تنظیم می 6تا  5/4محیط واژن از

-می 5/6گذاری به کی قلیایی شدن قبل از تخمکدان

در  0/5محیط سرویکس از حدود  pHاما . (42)رسد 

در روز قاعدگی تغییر  2/0قبل از قاعدگی به روز  1-6

االً تأثیرات اندک مشاهده شده در احتم .(42)می یابد 

برخی مقاالت در خصوص رعایت روش شتلز مربوط به 

 .(43)واژن  pHتغییرات هورمونی است نه 

تفاوتی بین  دهد که نتایج تحقیقات برون تنی نشان می

ساعت  24انزال تا از زمان  Yو  Xمدت ماندگاری اسپرم 

 پس از انزال، ساعت 48تا  36اما در طی  وجود ندارد،

 .(44)بیشتر است  Xاز اسپرم  Yمدت ماندگاری اسپرم 

-ظرفیتاوت در میزان فاحتماالً علت تفاوت ماندگاری، ت

 . (45)است  Yو  Xهای یابی اسپرم

 :تأثیر وضعیت بدنی مادر و نسبت جنسیتی

 422، از (2224)کامرون و الیسا  در مقاله مروری

مطالعه موافق تئوری مذکور  144 مورد بررسی، مطالعه

به طوری که نشان داده شد شرایط خوب  ؛(25)بودند 

 می دهدتولد نوزاد مذکر را افزایش  احتمالبدنی مادر 

دهد که محیط و های اکولوژیکی نشان میبررسی. (11)

میزان در دسترس بودن منابع غذایی بر نسبت 

به  ؛(46)جنسیتی و نرخ زاد و ولد تأثیرگذار است 

ای که با افزایش دسترسی به منابع غذایی، احتماالً گونه

گردد که شرایط می ءهایی از طرف محیط القاایمپالس

در چنین  .محیطی برای افزایش جمعیت فراهم است

شرایطی تولد نوزاد مذکر که توانایی بارور کردن چندین 

تر جمعیت جنس مخالف و در نتیجه افزایش سریع

به  ،نسبت به جنس ماده که تنها یک گامت را دارد

عنوان عامل محیطی تأثیرگذار بر رشد جمعیتی منطقی 

 . (23)رسد به نظر می

ه ارتباط مثبتی بین وزن و شاخص تود مطالعاتنتایج 

. (40)های جنسی گزارش کردند بدنی و میزان هورمون

نشان ( 2215)همچنین نتایج مطالعه فاضلی و همکاران 

داد که با افزایش کالری، کربوهیدرات مصرفی و شاخص 

تخمدان افزایش های عملکردی توده بدنی، بروز کیست

یابد که احتماالً علت این امر به دلیل تأثیر می

 باشدکربوهیدارت و کالری مصرفی بر سطوح هورمونی 

در مادرانی که ( 1110)سینگ و همکار در مطالعه . (48)

میزان تولد  ،نسبت دور کمر به دور باسن باالتری داشتند

نوزاد پسر نسبت به نوزاد دختر بیشتر بود و علت آن را 

سگال و . (11)مرتبط با عوامل هورمونی ذکر کردند 

ترکیب بدن و افزایش میزان چربی ( 1180)همکاران 

های جنسی مرتبط دانستند بدن را با سطح هورمون

فنوتیپ مردانه مادر، باال بودن سطوح استروژن و . (41)

ها در زمان لقاح و الگوی توزیع چربی مادران بر اندروژن

که وجود  طوریبه  ؛نسبت جنسیتی تأثیر می گذارد

ها و میزان استروژن و اندروژنفنوتیپ مردانه و باال بودن 

داشتن الگوی توزیع چربی مردانه، میزان تولد نوزاد پسر 

سطح  ،با افزایش میزان وزن. (52 ،11)دهد را افزایش می

و افزایش  (51)یابد هورمون استروژن نیز افزایش می

ها به بافت چربی منجر به افزایش تبدیل اندروژن

احتماالً عامل تأثیرگذار بر نسبت . (52)شود استروژن می

جنسیتی به نفع جنس مذکر در مادرانی با شاخص توده 

، سطوح باالتر بدنی بیشتر و نسبت دور کمر به دور باسن

 .(52)باشد هورمون استروژن بیشتر می
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 ای مؤثر بر نسبت جنسیتی جنین در انسان و موشبررسی نتایج برخی مطالعات انجام شده بر روی تأثیر عوامل تغذیه -1جدول 

 موضوع مورد بررسی نتیجه
 حجم

 نمونه
 محققین واحد پژوهش

در گروه آنورکسیا و بولیمیا تولد نوزاد پسر کاهش و در 

 .گروهی که پرخوری داشتند افزایش داشت
 (53)بولیک و همکاران  انسان 38342 اختالالت خوردن و نسبت جنسیتی

 دارعدم تفاوت معنی
نسبت  رژیم غذایی مادران قبل از بارداری و

 جنسیتی
 (54) همکارکرامر و  انسان 165231

انرژی دریافتی باالتر و نیتروژن، سدیم و پتاسیم ادراری 

 .تولد نوزاد پسر همراه بود احتمالبیشتر با افزایش 
 بررسی تأثیر رژیم غذایی بر نسبت جنسیتی

بررسی در 

 کشور 28
 (55)ژانگ و همکاران  انسان

-نیبا افزایش کالری دریافتی تولد نوزاد پسر افزایش مع

 .داری داشت
 (56) همکارویلیامز و  انسان --- ارتباط کالری دریافتی و نسبت جنسیتی

با افزایش تغییرات شاخص توده بدنی، تولد نوزاد پسر 

 .بیشتر شد

تغییرات شاخص توده بدنی بین  تأثیر

 بارداری بر نسبت جنسیتی
 (50)و همکاران ویالمور  انسان 222881

افزایش  جنس نرتولد  احتمالبا افزایش چربی اشباع 

 .داری داشتمعنی
 موش 32 باالرژیم با چربی اشباع 

 (58)الکسنکو و همکاران 

 

 موش 422 تزریق گلوکز و نسبت جنسیتی دارعدم تفاوت معنی
و همکاران  بلمجوآلوارز

(51) 

اثر معکوسی بین سدیم رژیم مادر و تولد جنس نر 

 .مشاهده شد
 (62) همکاربیرد و  موش 88 سدیم رژیم غذایی مادر و نسبت جنسیتی

در گروه دریافت کننده رژیم غذایی با چربی باال، گرایش 

 .داری به افزایش تولد جنس نر مشاهده شدمعنی
---  رژیم غذایی با چربی باال و نسبت جنسیتی  (61)و همکاران  داما موش

تولد  ، احتمالدریافت کرده بودند 6گروهی که امگا در 

 .جنس ماده بیشتر بود
 (62)و همکاران  فونتین موش 121 و نسبت جنسیتی 6و امگا  3امگا 

-تولد جنس نر به طور معنی احتمالبا مصرف فروکتوز 

 .داری افزایش یافت
 (23)گری و همکاران  موش 82 فروکتوز، نمک و نسبت جنسیتی

 (63) همکارمایکل و  موش 02 بررسی تأثیر رژیم غذایی بر نسبت جنسیتی .در گروه با محرومیت غذایی تولد جنس نر کاهش یافت

ور با کاهش کلسیم رژیم غذایی، تولد جنس نر به ط

 .داری کمتر شدمعنی

تأثیر دسترسی به کلسیم بر نسبت 

 جنسیتی
 (64) همکاراسمیت و  موش 23

 دارعدم تفاوت معنی
خون در نتیجه تغییرات  pHتأثیر تغییر 

 مینرالهای غذایی و نسبت جنسیتی
 (65) همکارروچ و  موش 322

در رژیم غذایی کم چرب و پر کربوهیدرات تولد جنس 

 .ماده و در رژیم پر چرب تولد جنس نر افزایش یافت

کربوهیدرات بر نسبت تأثیر چربی رژیم و 

 جنسیتی
 (66)روزرلند و همکاران  موش 128

با رژیم کم چرب تولد جنس نر کاهش و در گروه با چربی 

 .داری داشتافزایش معنینرمال درصد تولد جنس نر 
---  رژیم غذایی مادر و نسبت جنسیتی  (28) همکارریورس و  موش

 

 :تأثیر گلوکز و نسبت جنسیتی

افزایش میزان اسیدهای چرب و گلوکز در گردش به 

های تغذیه خوب در مطالعات عنوان یکی از مالک

دهد که مطالعات نشان می نتایج. (23)عنوان شده است 

افزایش میزان گلوکز در گردش منجر به افزایش ترشح 

GnRH و افزایش این شود از هیپوتاالموس می

 می گردد FSHو  LHباعث افزایش تولید هورمون 

(60) .LH  وFSH با تأثیر بر گنادها منجر به  نیز

نتایج مطالعات . دنگردهای جنسی میافزایش هورمون

 احتمالدهد که باال بودن میزان استروژن، نشان می

احتماالً . (52 ،11)دهد تولد نوزاد پسر را افزایش می

 -ور هیپوفیزافزایش میزان گلوکز خون با تأثیر بر مح

های این محور گناد و تأثیر بر هورمون -هیپوتاالموس

د و علت شومنجر به تغییر در نسبت جنسیتی می

های اثرگذاری سطح گلوکز در گردش به دلیل هورمون

 .(68)باشد جنسی والدین می

در برخی مقاالت، توصیه به مصرف مواد غذایی مانند 

گلوکز، ساکاروز، عسل، شربت ذرت، آب نبات، 

بیسکویت، سیب زمینی آب پز، کشمش و نان سفید 

با . (2)برای افزایش احتمال تولد نوزاد پسر شده است 

این حال اگرچه این مواد غذایی ممکن است بر نسبت 

ولی با توجه به باال بودن  ،جنسیتی تأثیرگذار باشند

گالیسمی این مواد و تأثیر منفی مصرف مواد  شاخص

مانند  گالیسمی باال بر سالمت افراد، شاخصغذایی با 
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های قلبی ، بیماری(61) افزایش مقاومت به گلوکز

شود های مزمن، توصیه میعروقی و برخی بیماری

همچنین مصرف این مواد . شودها محدود استفاده از آن

 (.85-80)شود غذایی برای افراد دیابتی توصیه نمی

 :تأثیر اسیدهای چرب رژیم غذایی بر نسبت جنسیتی

دهد که هم میزان و هم نوع اسیدهای نتایج نشان می

می  تأثیرهای جنسی چرب رژیم غذایی بر هورمون

با افزایش میزان چربی رژیم غذایی میزان . دنگذار

استروژن در زنان افزایش و با کاهش میزان چربی رژیم 

-امگا. (01 ،02)میزان استروژن کاهش می یابد  ،غذایی

منجر به  LHنیز با تأثیر بر هیپوفیز و تغییر سطح  3

-های جنسی در جنس مؤنث میتغییر میزان هورمون

های ، میزان هورمونLHشود و در نتیجه تغییر سطوح 

 شانساحتماالً افزایش . (02)یابد جنسی افزایش می

از این طریق  3-تولد جنس مذکر در نتیجه مصرف امگا

تولد جنس ماده را با  احتمال مطالعاتبرخی . است

احتماالً علت اند که بیشتر دانسته 6-افزایش مصرف امگا

. (03) باشد 6-آن، خواص آنتی استروژنیک امگا

سیدهای چرب چند غیر همچنین با افزایش میزان ا

 شودهای در گردش بیشتر میسطح اندروژن ،اشباع

-غذایی میاز آنجایی که اسیدهای چرب رژیم . (04)

د، نهای جنسی تأثیر بگذارد بر سطوح هورموننتوان

احتماالً علت تأثیر اسیدهای چرب رژیم غذایی بر نسبت 

 باشدهای جنسی جنسیتی به دلیل اثر آن بر هورمون

(68). 

 :تأثیر رژیم غذایی یونیك بر نسبت جنسیتی

های مختلفی در خصوص مکانیسم احتمالی تأثیر فرضیه

رژیم غذایی یونیک بر نسبت جنسیتی مطرح شده است 

و متابولیسم  pHکه از آن جمله می توان به تغییر 

داخل سلولی در نتیجه مصرف رژیم غذایی یونیک و 

های گیرنده تغییر پتانسیل سلولی و ساختار مکان

صحت این فرضیه . کرداسپرم در روی تخمک اشاره 

کار دقیقی برای تأثیر رژیم  و و سازمشخص نشده است 

 .(2)غذایی یونیک ذکر نشده است 

ند که رژیم غذایی نمطالعات پیشنهاد می ک برخی

ای  تواند محیط اطراف تخمک را به گونهیونیک می

جذب نوع خاصی از اسپرم را  احتمالتغییر دهد که 

بعد از انجام لقاح و رسیدن اسپرم به . (05)افزایش دهد 

، حرکت اسپرم کند و مهاجرت آن متوقف لوله ایسم

های کومولوس اطراف در این زمان سلول. شودمی

-تخمک در زمان لقاح واکنشگرهای شیمیایی تولید می

-ها و حرکت آننند که منجر به تحریک مجدد اسپرمک

در . (06)شوند ها به سمت آمپول و محل لقاح می

های عنوان شده که تغییر غلظت هورمون مطالعات

ری در کنار مواد شیمیایی اندوکرین بر نسبت ماد

ممکن است تأثیر . (00 ،12)جنسیتی تأثیر می گذارد 

یونیک بر نسبت جنسیتی نیز از طریق اثر رژیم غذایی 

بر واکنشگرهای شیمیایی و مواد شیمیایی اندوکرین در 

 .بدن مادر باشد

تولد نوزاد  احتمالجهت افزایش یونیک،  در رژیم غذایی

پسر، توصیه به مصرف مواد غذایی با نسبت بیشتر 

سدیم و پتاسیم به کلسیم و منیزیم شده است که از 

مصرف سدیم . با مخاطراتی همراه است ایدیدگاه تغذیه

های قلبی با خطراتی از جمله فشارخون و بیماری

از طرفی مصرف سدیم بیشتر . (08)عروقی مرتبط است 

تواند م مییو کاهش میزان دریافت کلسیم و منیز (01)

خطراتی را برای سالمت استخوان برای افراد به همراه 

هایی رف چنین رژیمبنابراین توصیه به مص. داشته باشد

ضمن احتمال داشتن مخاطراتی برای مادر، برای 

بیماران قلبی عروقی، فشارخون و بیماران دارای 

های کلیوی و افراد دارای پوکی استخوان نارسایی

 .رسدصحیح به نظر نمی

تولد نوزاد دختر، توصیه به  احتمالجهت افزایش 

م م و کاهش مصرف سدییافزایش مصرف کلسیم و منیز

ها و سبزیجات، منابعی غنی میوه. و پتاسیم شده است

ها از پتاسیم می باشند که توصیه به کاهش مصرف آن

همچنین چنین . شوددر بازه زمانی طوالنی توصیه نمی

رژیمی برای افراد دارای اختالالت عصبی، مشکالت 

در هر . رسدکلیوی و هایپرکلسمی صحیح به نظر نمی

، تأثیر چنین رژیم هایی بر حال، در برخی مطالعات

 .(2)نسبت جنسیتی مثبت گزارش شده است 
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 مکانسیم اثر احتمالی عوامل تأثیرگذار بر نسبت جنسیتی، جهت افزایش احتمال تولد نوزاد پسر -2شکل 

 
GnRH: Gonadotropin Releasing Hormone, LH: Luteinizing Hormone, FSH: Follicle-Stimulating Hormone

 :سایر موارد تأثیرگذار بر نسبت جنسیتی

رد پایی از تأثیر سایر عوامل مؤثر بر نسبت جنسیتی 

مانند نژاد، فصل، سیگار کشیدن، استرس، وضعیت 

، در معرض (82)رفتار والدین در زمان مقاربتروحی و 

قرار گرفتن والدین در برابر آالینده های محیطی و حتی 

و  شده است مشاهدههای جنسی بر هورمونکافئین 

عوامل مذکور به عنوان عوامل تأثیرگذار بر نسبت 

 (.11-124)است  شدهجنسیتی در مقاالت ذکر 

پهایین  ی این مطالعه می توان بهه  هامحدودیتاز جمله 

بودن حجهم نمونهه اکثهر مقهاالت، پهایین بهودن تعهداد        

هها از  مقاالت انجام شده بر روی انسان و عدم انطباق آن

کهدیگر و اسهتناد بهه خهود     نظر روش اجرای مقالهه بها ی  

بها  )اظهاری، انجام شدن بیشتر مقاالت بر روی حیوانات 

ها جههت انجهام مطالعهات بهر     توجه به وجود محدودیت

، وجهود  (ههای اخالقهی  روی انسان من جمله محدودیت

عدم بررسی  و تناقضات در نتایج حاصل از برخی مقاالت

عوامل تأثیرگذار بر نسبت جنسیتی در سهطوح ملکهولی   

توان به قطعیت مکانسیم اثهر عوامهل   که نمی اشاره کرد

 .کردمؤثر بر نسبت جنسیتی را گزارش 

های ذکر شده در مقاالت مورد بررسی، وجود محدودیت

تفاوت مقاالت در خصوص بررسی عوامل ممتدولوژی 

مرتبط با تغذیه و نسبت جنسیتی و ضعیف بودن برخی 

گیری نتیجه مطالعات انجام شده به لحاظ علمی، امکان

ای بر نسبت قطعی در خصوص مؤثر بودن عوامل تغذیه

با این حال، در این مطالعه . کندجنسیتی را دشوار می

با توجه به مقاالت در دسترس، ارتباط  شدتالش 

ای و نسبت جنسیتی بیان و احتمالی بین عوامل تغذیه

مکانیسم احتمالی دخیل در این موضوع تشریح گردد 

اگرچه بررسی . جز نقاط قوت مطالعه باشدتواند که می

 .های بیشتری در این خصوص مورد نیاز است

ای به صورت کارآزمایی د که مطالعهشوپیشنهاد می

بالینی، با حجم نمونه قابل قبول بر روی انسان و با 

-ای بر سطوح هورمونهدف بررسی تأثیر عوامل تغذیه

. های جنسی و نسبت جنسیتی جنین انجام گیرد

همچنین از آنجایی که الگوهای غذایی مختلف ترکیبات 

ای در مطالعه می شودغذایی متفاوتی دارد، پیشنهاد 

های ارتباط با اثر الگوهای غذایی و سطوح هورمون

 .انجام شودجنسی بر نسبت جنسیتی 
 

   نتیجه گیری
عوامل تغذیه ای مادر نظیر شاخص  در برخی مقاالت

توده بدنی، شاخص ماهیچه ای، نسبت دور کمر به دور 

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=667&q=gonadotropin+releasing+hormone&spell=1&sa=X&ei=oh2hVa71IYTrUtiWt7gK&ved=0CBcQvwUoAA
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باسن، میزان و منبع انرژی دریافتی، نوع و میزان چربی 

رژیم غذایی، میزان گلوکز خون و برخی ریز مغذی های 

ثر گزارش شده ؤرژیم غذایی مادر بر نسبت جنسیتی م

ه عوامل به طور دقیق مشخص نیست که چگون. است

با این . تغذیه ای می توانند بر نسبت جنسیتی اثر بگذارند

ثر بر نسبت ؤحال در مقاالت، از برخی عوامل تغذیه ای م

جنسیتی، به عنوان عوامل موثر بر سطوح هورمون های 

از این رو ممکن است یکی از . جنسی نیز یاد شده است

ثر عوامل مذکور بر نسبت جنسیتی از ؤمکانیسم های م

 .ریق اثر بر سطوح هورمون های جنسی باشدط
 

 تشکر و قدردانی
کسانی که ما را در نگارش این مقاله  تماموسیله از  بدین

 .شودتشکر و قدردانی می ،یاری کردند
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