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چکیده:
مقدمه :هٌحٌی رضذ یک ٍسیلِ سبدُ ٍ ارساى ارسضیبثی ثْذاضت ٍ تغذیِ کَدک است کِ ثب آى رًٍذ رضذ کَدکبى قبثل ثزرسی است .ایي هغبلؼِ ثِ
ثزرسی ارتجبط ثیي رًٍذ رضذ کَدکبى ٍ ثزخی ػَاهل هَثز ثز آى ثب ثْزُگیزی اس هٌحٌی رضذ هیپزداسد.
روش کار :در ایي هغبلؼِ تَغیفی 385 ،پزًٍذُ هَخَد در هزاکش ثْذاضتی درهبًی ضْز ضیزاس ،هزثَط ثِ کَدکبى سیز ضص سبل هغبلؼِ ضذ .آسهَى
کبی هزثغ ثزای ضبخعّبیی اس قجیل ٍخَد سَء تغذیِ ٍ ارتجبط آى ثب هػزف ضیز هبدر ٍ ضیز خطک ٍ سبیز ػَاهل ثِ کبر گزفتِ ضذ .رًٍذ رضذ ٍ ارتجبط
آى ثب سبیز ػَاهل ثِ ٍسیلِ آسهَى آهیختِ خغی تؼییي ضذ.

نتیجهگیری :ایي هغبلؼِ ًطبى داد کِ هیشاى تحػیالت ٍالذیي در رًٍذ رضذ کَدکبى ًقص هؤثزتزی دارد .سهبى قغغ ضیز ٍ هیشاى تحػیالت ّزکذام
ثِ غَرت خذاگبًِ در رًٍذ رضذ اثز داضتٌذ .ثب آسهَى آهبری آهیختِ خغی هطخع ضذ کِ تحػیالت هبدر ًقص تؼییيکٌٌذُای دارد.
واژگان کلیدی :ضیز هبدر ،ضیز خطک ،هٌحٌی رضذ ،کَدکبى

اًحػبری ثب ضیز هبدر را ثزای ضص هبُ اٍل سًذگی ٍ تغذیِ
ًسجی ثب ضیز هبدر (ضیز هبدر ثِ ػالٍُ غذای تکویلی) را ثزای
حذاقل  12هبُ ٍ تب سهبًی کِ ّز دٍ عزف توبیل داضتِ ثبضٌذ
تَغیِ هیکٌذ ٍ آى را دارای فَایذ خسوی ٍ رٍاًی هؤثزی ثزای
هبدر ٍ ضیزخَار هیضٌبسذ = .<3 ٍ 2فَایذ کَتبُهذت ضٌبختِضذُ
ثزای ًَساد ضبهل ثْجَد تغذیِ ،تقَیت ػولکزدّبی هؼذُای-
رٍدُای ٍ تقَیت سیستن دفبػی استّ .وچٌیي تغذیِ ثب ضیز
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مقدمه:
رًٍذ رضذ در کَدکبى کِ اس گزٍُّبی آسیتپذیز خبهؼِ هیثبضٌذ
ٍ در دٍراى رضذ ٍ تکبهل ثِ سز هیثزًذ ٍ سالهت آىّب،
سالهت خبهؼِ فزدا است اس اّویت ٍیضُای ثزخَردار است =.<1
رضذ کَدکبى ثؼذ اس تَلذ هیتَاًذ تحت تأثیز ػَاهل هختلفی اس
خولِ ػَاهل هحیغی قزار گیزد .ضیز هبدر یک غذای ایذُآل
ثزای توبم ًَساداى است .آکبدهی هتخػػیي اعفبل آهزیکب تغذیِ
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یافتهها :در ایي هغبلؼِ  63/6درغذ اس کَدکبًی کِ پذراًطبى تحػیالت داًطگبّی داضتٌذ ٍ  38/6درغذ اس کَدکبًی کِ پذراًطبى تحػیالت اثتذایی
داضتٌذ ،ضیز خطک هیخَردًذ .هبدراى ثب تحػیالت اثتذایی  62/1درغذ در هقبثل هبدراى داًطگبّی  39/8درغذ اس ضیز هبدر استفبدُ هیکزدًذ کِ ایي
راثغِ اس ًظز آهبری هؼٌبدار ثَد .ضغل هبدر ثب ٍسى ٌّگبم تَلذ ارتجبط هؼٌبداری ًطبى داد ( .)P>0/01در کَدکبًی کِ سٍدتز اس ضیز گزفتِ ضذُ ثَدًذ ،رًٍذ
رضذ پبییيتزی هطبّذُ ضذ .کَدکبى دارای پذر ٍ هبدر ثب تحػیالت داًطگبّی اس رًٍذ رضذ ثْتزی ًسجت ثِ کَدکبى ثب ٍالذیي دارای تحػیالت اثتذایی
ٍ راٌّوبیی ثزخَردار ثَدًذ.

ثزرسی ضبخعّبی رضذ ٍ ػَاهل هزتجظ

روش کار:
ایي هغبلؼِ اس ًَع هقغؼی -تَغیفی ٍ خوؼیت هَرد هغبلؼِ،
کَدکبى هتَلذ  1381تحت پَضص هزاکش ثْذاضتی درهبًی ضْز
ضیزاس دارای پزًٍذُ ثْذاضتی ثَد .قذٍ ،سى ٍ دٍر سز ایي
کَدکبى در عی سبلّب اًذاسُگیزی ٍ ٍضؼیت تغذیِ آىّب در
دٍراى ضیزدّی ثجت ضذُ ثَد .چٌبى چِ در پزًٍذُ کَدک
اًتخبثی ،ضبخعّبی رضذ یب ثجت ًطذُ ثَد ٍ یب ثِ عَر خیلی
ًبهٌظن ثجت ضذُ ثَد ،اس هغبلؼِ حذف ٍ پزًٍذُ دیگزی خبیگشیي
آى ضذ .در هَارد ًقع اعالػبتی پزًٍذُّب ،ثب تلفي اعالػبت
هَرد ًظز اس خبًَادُّب پزسیذُ ضذ .ایي هغبلؼِ در سبل 1387
اًدبم ضذ .اعالػبت هزثَط ثِ هیشاى سَاد هبدر ،ضغل هبدر ،ضغل
پذر ،ثیوبری هبدر ٍ کَدکًَ ،ع تغذیِ کَدک ٍ رتجِ تَلذ اس
پزًٍذُ کَدکبى استخزاج ٍ در پزسصًبهِّب درج ضذ .ثب تَخِ ثِ
سبیز هغبلؼبت ،ضیَع حذٍد  45درغذ کَدکبى سیز غذک
پٌدبّن ثب  ٍ α;0/05ثب فبغلِ اعویٌبى  95درغذ ،حدن ًوًَِ
 385تؼییي ضذ کِ ثِ هٌظَر دقت ثیصتز ثب ضزیت  1/5ثزاثز
تؼذاد ًوًَِ ثِ ً 600فز افشایص یبفتً .وًَِگیزی ثِ رٍش
تػبدفی عجقِای اًدبم ضذ = .<13 ٍ 12ثزای ایي هٌظَر اس ّز
هٌغقِ ضْزداری کِ ثِ ػٌَاى عجقِ در ًظز گزفتِ ضذُ ثَدًذ،
یک هزکش ثْذاضتی درهبًی ٍ اس ّز هزکش ثْذاضتی درهبًی 149
پزًٍذُ کَدک پٌح سبل توبم ثِ عَر تػبدفی اًتخبة ضذ .تؼذاد
پزًٍذُّبی ثیصتزی ًسجت ثِ ًوًَِ اًتخبة ضذ تب در غَرت
ٍخَد ًقع ،پزًٍذُ اس هغبلؼِ حذف ضَد .آسهَى کبی هزثغ ثز
ای ضبخعّبیی اس قجیل ٍخَد سَءتغذیِ ٍ ارتجبط آى ثب هػزف
ضیز هبدر ٍ ضیز خطک ٍ سبیز ػَاهل اس خولِ سَاد هبدر ،ضغل
هبدر ،ضغل پذر ٍ رتجِ تَلذ ثِ کبر گزفتِ ضذ .رًٍذ رضذ ٍ ارتجبط
آى ثب سبیز ػَاهل ثِ ٍسیلِ آسهَى آهیختِ خغی تؼییي ضذ.
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فػلٌبهِ داًطگبُ ػلَم پشضکی خْزم ،دٍرُ دّن ،ضوبرُ سِ ،پبییش 1391

هٌحٌی استبًذارد رضذ ،ضبخع حسبط ٍ هْوی است کِ ّز
گًَِ تغییز در رًٍذ رضذ را ثِ خَثی ًطبى هیدّذ.
ػَاهل هتؼذدی اس خولِ سَاد ٍ ضغل ٍالذیيًَ ،ع ضیز هػزفی
کَدک هیتَاًذ در رًٍذ رضذ کَدکبى تأثیز ثگذارد .ضٌبخت
ػَاهل هؤثز در رضذ کَدکبى ،هزاکش ثْذاضتی را در ثزًبهِ-
ریشیّبی آهَسضی یبری هیکٌذ .اس آىخبیی کِ هزاقجتّبی
ثْذاضتی ٍ درهبًی کَدکبى اّویت ثسشایی در پیطگیزی اس
سَءتغذیِ ٍ ثیوبریّبی ػفًَی ٍ در ًتیدِ کبّص هیشاى
هزگٍهیز آىّب دارد ،ضٌبخت ػَاهل هؤثز در ایي سهیٌِ اهزی
ضزٍری خَاّذ ثَدّ .ذف اس هغبلؼِ حبضز هقبیسِ رًٍذ رضذ
ضبهل قذٍ ،سى ٍ دٍر سز در کَدکبى سیز ضص سبل ٍ ثزرسی
ػَاهل هؤثز ثز آى است.
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هبدر دارای فَایذ عَالًیهذت ثزای ًَساد ،فَایذ کَتبُ ٍ
ثلٌذهذت ثزای هبدر ٍ فَایذ اقتػبدی ثزای خبًَادُ ٍ خبهؼِ است
= .<4 ٍ 2اهزٍسُ هٌحٌی رضذ ثِ غَرت گستزدُای ثِ ػٌَاى یک
ٍسیلِ ػلوی ٍ هْن هَردقجَل ٍاقغ ضذُ است کِ هیتَاًذ یکی
اس ػَاهل هْن در خْت رسیذى ثِ ّذف ثْذاضت ثزای ّوِ
تلقی ضَد .هٌحٌی رضذ یک ٍسیلِ سبدُ ٍ ارساى ارسضیبثی
ثْذاضت ٍ ًحَُ تغذیِ کَدک است کِ هیتَاًذ در هسبئل
ثْذاضت اختوبػی ثِ سبدگی هَرد استفبدُ قزار هیگیزد = .<5در
ثزرسیّبی اًدبم ضذُ در سبلّبی اخیز هطخع ضذُ است کِ
تزٍیح تغذیِ اًحػبری ثب ضیز هبدر در کطَر ثب هَفقیت اًدبم
ضذُ است ،ثِ عَری کِ هَارد تغذیِ اًحػبری ثب ضیز هبدر اس
 12درغذ در سبل  1370ثِ  41/5درغذ در سبل  1375رسیذُ
است = .<7 ٍ 6در یک هغبلؼِ هطخع ضذ  48/6درغذ کَدکبى
در ضص هبُ اٍل هٌحػزاً ثب ضیز هبدر تغذیِ ضذُاًذ ٍ 15/4
درغذ تغذیِ غیزاًحػبری ثب ضیز هبدر داضتِاًذ .سهبى ضزٍع
تغذیِ تکویلی در ایي هغبلؼِ ،اس  0-9هبّگی هتغیز ثَدُ است ٍ
 22درغذ کَدکبى اس  0-4هبّگی غذای کوکی دریبفت
هیکزدًذ = .<8هیبًگیي ٍسى کَدکبى در گزٍُ تغذیِ اًحػبری ثب
ضیز هبدر ثبالتز اس هیبًگیي ٍسى در گزٍُ تغذیِ غیزاًحػبری ثب
ضیز هبدر گشارش ضذُ است =ً .<7تبیح ثؼضی هغبلؼبت اًدبمضذُ
در کطَر ًطبى هیدّذ کِ ًب آگبّیّب ٍ ثبٍرّبی غلظ فزٌّگی،
کنتَخْی ٍ در ثؼضی هَاقغ ثیاعالػی گزٍُ پشضکی هَخت
ضذُ است کِ ثب ٍخَد اػتقبد تقزیجبً توبم هبدراى ثِ ثْتز ثَدى
ضیز هبدر ًسجت ثِ ضیزّبی هػٌَػی ،در ػول تؼذادی اس
ضیزخَاراى اس ایي ًؼوت الْی هحزٍم ٍ تؼذاد دیگزی ًیش ثِ
اخجبر در کٌبر ضیز هبدر اس ضیز خطک ّن تغذیِ کٌٌذ = .<9در
سبلّبی اخیز ثب گستزش سیستن ضجکِ ثْذاضتی درهبًی در
کطَر تالشّبی ٍسیؼی اًدبم گزفتِ است تب سغح آگبّی،
ًگزش ٍ ػولکزد هبدراى ًسجت ثِ تغذیِ اًحػبری ثب ضیز هبدر
در ضص هبِّ اٍل سًذگی کَدک افشایص دادُ ضَد .ثب ٍخَد ایي،
ثؼضی اس هبدراى ثِ دالیلی کِ ریطِ در پبرُای اس ػَاهل
اختوبػی ،فزٌّگی ٍ سیستی خبهؼِ دارد ٍ ضیَع تغذیِ اًحػبری
ثب ضیز هبدر را تحت تأثیز قزار هیدّذ ،فبقذ آگبّی ٍ ثبٍر السم
در ایي خػَظ ّستٌذ .ثذیي ػلت ضزٍری است در خَاهغ
هختلف ایي هَضَع هَرد ثزرسی قزار گیزد = .<10کَدکبى ثِ
دلیل ًیبسّبی ٍیضُ غذایی ثزای تأهیي رضذ ،ثِ عَر قبثلتَخْی
در هؼزؼ خغز اثتال ثِ سَءتغذیِ ّستٌذ .ثزرسی ٍضؼیت تغذیِ
اس هْنتزیي اقذاهبت ثزای اخزای رٍشّبی کٌتزل ٍ پیطگیزی
اس سَءتغذیِ ٍ پیآهذّبی آى است ٍ ثزرسی هٌحٌی رضذ یکی
اس رٍشّبی هٌبست ارسیبثی ٍضغ تغذیِ کَدک است =.<11

فزیجب قْزهبًی ٍ ّوکبراى

فزیجب قْزهبًی ٍ ّوکبراى
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یافتهها:
در ایي هغبلؼِ هطخع ضذ کِ  52درغذ اس پسزّب ٍ  50درغذ
اس دختزّب ضیز هبدر هیخَردًذ ٍ ارتجبعی ثیي خٌسیت ٍ ًَع
ضیز هػزفی هطبّذُ ًطذ .ثیي هیشاى تحػیالت پذر ٍ هبدر ثب
ضیز هػزفی کَدک ارتجبط هؼٌبدار آهبری هطبّذُ ضذ
( ،)P>0/05ثِ عَری کِ  63/6درغذ اس کَدکبًی کِ پذراًطبى
داًطگبّی ثَدًذ ضیز خطک هیخَردًذ ،در حبلی کِ 38/6
درغذ اس کَدکبًی کِ پذراًطبى اثتذایی ثَدًذ ضیز خطک
هیخَردًذ 62/1 .درغذ کَدکبى هبدراى ثب تحػیالت اثتذایی ٍ
 39/8درغذ کَدکبى هبدراى ثب تحػیالت داًطگبّی اس ضیز هبدر
استفبدُ هیکزدًذ .ثیي ٍضؼیت تغذیِ ٍ ضغل هبدر ًیش ارتجبط
هؼٌبدار آهبری هطبّذُ ضذ ( ،)P>0/05ثِ عَری کِ  66/7درغذ
اس سًبى کبرهٌذ ثِ کَدک خَد ضیز خطک هیدادًذ ،در حبلی کِ
ایي رقن در سًبى خبًِدار  42/2درغذ ثَد 39 .درغذ اس سًبى
خبًِدار ٍ  33درغذ اس سًبى کبرهٌذ تب  24هبّگی ثِ کَدکبى
خَد ضیز هیدادًذ.

 13/8درغذ اس کَدکبى ثب ٍسى کنتز اس  2/5کیلَگزم22/3 ،
درغذ ثب قذ کَتبُ ٍ  9/5درغذ ثب دٍر سز کنتز اس هیشاى عجیؼی
ثِ دًیب آهذُ ثَدًذ .ضغل هبدر ثب ٍسى ثذٍ تَلذ ًَساد ارتجبط آهبری
داضت ( ،)P>0/01ثِ عَری کِ در سًبى خبًِدار ٍ ضغل آساد ثِ
تزتیت  12/5درغذ ٍ  35/1درغذ ٍ در سًبى کبرهٌذ  6/3درغذ
کوجَد ٍسى ٌّگبم تَلذ هطبّذُ ضذ.
در ایي هغبلؼِ رًٍذ رضذ کَدکبى ثب هٌحٌی استبًذارد رضذ ٍ
ارتجبط آى ثب سبیز ػَاهل ثِ ٍسیلِ اختالف ًوزُ استبًذارد تؼییي
ضذ .رًٍذ رضذ ٍسًی کَدک ثب ًَع تغذیِ کَدک ارتجبط ًطبى
ًذاد ( .)P<0/05در حبلی کِ رًٍذ رضذ ٍسًی کَدک ثب قغغ
ضیزدّی ارتجبط داضت ( .)P> 0/01ثِ ػجبرت دیگز ،در کَدکبًی
کِ سٍدتز اس ضیز گزفتِ ضذُ ثَدًذ ،رًٍذ رضذ کنتز ثَد .رًٍذ
رضذ کَدک ثب هیشاى تحػیالت پذر ٍ هبدر ارتجبعی ًطبى داد.
ثِ ثیبى دیگز ،کَدکبى دارای پذر ٍ هبدر ثب تحػیالت داًطگبّی
اس رًٍذ رضذ ثْتزی ًسجت ثِ کَدکبى ثب ٍالذیي دارای
تحػیالت اثتذایی ٍ راٌّوبیی ثزخَردار ثَدًذ.

خذٍل  :1ػَاهل هَثز رٍی رًٍذ رضذ ٍسًی کَدکبى سیز ضص سبل ضْز ضیزاس ثز اسبط هٌحٌی رضذ

سغح هؼٌبداریα;0/05 :
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در ایي هغبلؼِ هطخع ضذ کِ  19درغذ اس دختزّب ٍ 8/6
درغذ اس پسزّب ثب ٍسى کنتز اس  2500گزم هتَلذ ضذُاًذ کِ ایي
اختالف اس ًظز آهبری هؼٌبدار ثَد ( 74/6 .)P>0/001درغذ اس
پسزّب ٍ  63درغذ اس دختزّب قذ عجیؼی داضتٌذ کِ ایي اختالف
اس ًظز آهبری ثب  P>0/001هؼٌبدار ثَد 85/4 .درغذ اس پسزّب ٍ
 81/4درغذ اس دختزّب دٍر سز عجیؼی داضتٌذ کِ ایي اختالف اس
ًظز آهبری ثب  P<0/05هؼٌبدار ًجَد.
سهبى قغغ ضیزدّی ثب خٌسیت ارتجبعی ًطبى ًذاد ٍ هطخع
ضذ  85/8درغذ اس پسزّب ٍ  79/2درغذ اس دختزّب ثیص اس 19

هبُ ثب ضیز تغذیِ ضذُاًذ .ایي اختالف اس ًظز آهبری ًیش هؼٌبدار
ًجَد.
ارتجبعی ثیي رتجِ تَلذ ثب ٍسى ،قذ ٍ دٍر سز کَدک ٍ سهبى قغغ
ضیزدّی ٍ ًَع ضیز هػزفی هطبّذُ ًطذ (.)P<0/05
هیشاى تحػیالت پذر ثب قذٍ ،سى ٍ دٍر سز ٌّگبم تَلذ کَدک
ارتجبعی ًطبى ًذادّ .وچٌیي ثیي هیشاى تحػیالت هبدر ثب ٍسى،
قذ ٍ دٍر سز ٌّگبم تَلذ کَدک ٍ سهبى قغغ ضیزدّی راثغِ
هؼٌبدار آهبری هطبّذُ ًطذ .در ّوِ گزٍُّبی تحػیلی اکثز
کَدکبى ثیص اس  12هبُ ضیز هیخَردًذ.

] [ Downloaded from jmj.jums.ac.ir on 2022-07-07

ػبهل
ٍسى ٌّگبم تَلذ
تذاٍم ضیزدّی
تحػیالت هبدر
تحػیالت پذر
خٌسیت
رتجِ تَلذ
سي هبدر
ثیوبری هبدر
ثیوبری کَدک
ًَع تغذیِ کَدک

P value
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/815
0/265
0/355
0/740
0/136
0/833
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 30/8درغذ اس کَدکبى ثب ٍسى تَلذ کنتز اس عجیؼی ٍ 12/7
درغذ اس کَدکبى ثب ٍسى عجیؼی دچبر ثیوبریّبی هختلف اس
قجیل اسْبل ،سزهبخَردگی ،ػفًَت حبد تٌفسی ٍ ...ثَدًذ کِ
ایي اختالف اس ًظز آهبری هؼٌبدار ثَد .سبثقِ ثیوبری کَدک ثب
ٍضؼیت تغذیِ راثغِای ًذاضت.
هٌحٌی رضذ ٍسًی کَدک ثب ٍضؼیت تغذیِ ارتجبعی ًطبى ًذاد،
ٍلی ثب سهبى قغغ ضیزدّی ارتجبط هؼٌبدار آهبری داضت .ثِ ثیبى
دیگز ،در هٌحٌی رضذ کَدکبًی کِ سٍدتز اس ضیز گزفتِ ضذُ
ثَدًذ افت ثیصتزی هطبّذُ ضذ .ایي اختالف در کَدکبًی کِ
ثیص اس  12هبُ ضیز خَردُ ثَدًذ ثب آىّبیی کِ سیز  12هبُ اس
ضیز گزفتِ ضذُ ثَدًذ هؼٌبدار ثَد.

نتیجهگیریً :تبیح هغبلؼِ حبضز ٍ سبیز هغبلؼبت ًطبى
هیدٌّذ کِ هیشاى سَاد ٍ ضغل ٍالذیي اس ػَاهل هْن در
پیطگیزی اس افت ٍسى کَدکبى ٍ در ًتیدِ کبّص سَءتغذیِ ٍ
ثیوبریّبی هختلف در آًبى است .اس ایي رٍ تَخِ ثِ
آهَسشّبی هستوز هبدراى در ثزًبهِریشیّبی ثْذاضتی دارای
اّویت ٍیضُ ثَدُ ٍ هیتَاًذ در کبّص افت ٍسى کَدکبى ٍ در
ًتیدِ هزگٍهیز آًبى ثسیبر هؤثز ثبضذ.

تقدیر و تطکر :ثذیي ٍسیلِ اس هؼبًٍت پضٍّطی ٍ کویتِ
تحقیقبت داًطدَیی داًطگبُ ػلَم پشضکی ضیزاس ثزای تػَیت
ٍ تقجل ّشیٌِ اًدبم ایي تحقیق تطکز ٍ قذرداًی هیضَد.
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ثبالتز کَدکبًی کِ ضیز هبدر هیخَرًذ ٍسى ثیصتز ٍ قذ ثلٌذتزی
ًسجت ثِ کَدکبًی ضیز خطک هیخَرًذ دارًذ = .<16در یک
هغبلؼِای کِ در ایبلت ّبٍاًب در سبل  2005اًدبم ضذُ ًیش ًطبى
دادُ ضذُ است کِ در کَدکبى سیز یک سبل کِ ضیز خطک ٍ
ضیز هبدر هػزف هیکٌٌذ اس ًظز اًذاسُ قذ ٍ ٍسى تفبٍتی ًذارًذ
= .<17یبفتِّبی هغبلؼِ اًدبمضذُ در سبل  1387در خزمآثبد
حبکی اس ٍخَد راثغِ هؼٌبداری ثیي ضغل هبدر ٍ سَاد هبدر ثب ًَع
تغذیِ کَدک است =ً .<18تیدِ ایي هغبلؼِ ثب هغبلؼِ حبضز
هطبثِ است .در هغبلؼِای کِ در ساّذاى اًدبم ضذً ،طبى دادُ
ضذ کِ تذاٍم ضیزدّی ثب خٌسیت کَدک ،ضغل ٍالذیي ٍ هیشاى
تحػیالت ٍالذیي ارتجبعی ًذارد = .<19در هغبلؼِ حبضز ًیش
هطبثِ ایي ًتبیح حبغل ضذُ است .ثز اسبط ًتبیح هغبلؼِ
اًدبمضذُ در ثَضْز در سبل  ،1380ضغل ٍ تحػیالت هبدر در
ًَع ضیز هػزفی کَدک هؤثز ٍ راثغِ اس ًظز آهبری هؼٌبدار ثَدُ
است = .<20در هغبلؼِ حبضز ًیش ًتیدِ ای هطبثِ ثِ دست آهذُ
است.
در هغبلؼِای کِ در سبل  1387در تْزاى اًدبم ضذُ ارتجبط
تحػیالت ٍالذیي ثب افت ٍسى کَدکبى ًطبى دادُ ضذُ است.
عجق ًتبیح ثِ دست آهذُ ّز قذر هیشاى تحػیالت ٍالذیي
ثیصتز ثبضذ ،افت ٍسى کَدکبى کنتز خَاّذ ثَد .در ایي هغبلؼِ
ثیي قغغ ضیزدّی سٍدٌّگبم ٍ افت ٍسى ارتجبط هطبّذُ ضذ
= .<21در هغبلؼِ حبضز ًیش ّویي ًتبیح ثِ دست آهذ .در هغبلؼِ
اًدبم ضذُ در کزهبى در سبل  1381ثیي سَاد ٍ هیشاى آگبّی
هبدراى ثب رًٍذ رضذ کَدکبى راثغِ هؼٌبدار آهبری هطبّذُ ضذ
=.<22
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بحث:
ًتیدِ ایي هغبلؼِ ًطبى داد کِ هیشاى تحػیالت ٍالذیي در رًٍذ
رضذ کَدکبى هیتَاًذ ًقص هؤثزتزی ًسجت ثِ سبیز ضبخعّب
داضتِ ثبضذ .پذراى ٍ هبدراى تحػیلکزدُ ٍ کبرهٌذ توبیل
ثیصتزی ثِ استفبدُ اس ضیز خطک ثزای کَدک خَد داضتٌذ.
تحػیالت هبدر ثب ٍضؼیت ضیزدّی ارتجبط هؼٌبداری ًطبى داد
( .)P>0/01ثب ٍخَد استفبدُ ثیصتز اس ضیز خطک تَسظ ایي
هبدراى ،ثِ دلیل ثبال ثَدى هیشاى آگبّیضبى ٍ ٍضؼیت ثْتز
هزاقجت اس کَدکضبى دارای کَدکبى ثب رًٍذ رضذ ثْتزی ثَدًذ.
رًٍذ رضذ ثب سهبى قغغ ضیزدّی کَدک ارتجبط هؼٌبدار آهبری
ًطبى داد ،ثِ عَری کِ کَدکبًی کِ سٍدتز اس  12هبّگی اس ضیز
گزفتِ ضذُ ثَدًذ رًٍذ رضذ ًبهغلَةتزی داضتٌذ .سهبى قغغ
ضیزدّی در افزاد تحػیلکزدُ ٍ کنسَاد تفبٍتی ًذاضت .در
هغبلؼِ اًدبمضذُ سبل  1386در خْزم در ایي سهیٌِ هطخع
ضذ خٌسیت ثب رًٍذ رضذ ارتجبعی ًذارد = .<14در هغبلؼِ حبضز
ًیش ّویي ًتیدِ ثِ دست آهذ .ثِ ػالٍُ ًطبى دادُ ضذ کِ
کَدکبى ضیزخطکخَار ٍ ضیزهبدرخَار اس ًظز رًٍذ رضذ تفبٍتی
ًذارًذٍ .لی ًتبیح هغبلؼِای کِ در سبل  1374در سوٌبى اًدبم
ضذُ ،حبکی اس ایي است کِ هیبًگیي دٍر سز ،قذ ٍ ٍسى کَدکبًی
کِ ضیز خطک هیخَرًذ پبییيتز اس کَدکبًی است کِ ضیز هبدر
هیخَرًذ = .<15هغبلؼِ هذکَر  15سبل پیص اًدبم ضذُ است ٍ
در حبل حبضز ضبیذ هزاقجتّبیی کِ هبدراى اس کَدکبى
ضیزخطکخَار خَد اًدبم هیدٌّذ ًسجت ثِ قجل ثیصتز ضذُ ٍ
در ًتیدِ ثبػث کبّص سَءتغذیِ در ایي کَدکبى ضذُ ثبضذ .در
هغبلؼِ دیگزی کِ در سبل  1386در خْزم اًدبم ضذُ هطخع
ضذ در کَدکبًی کِ ضیز هبدر ٍ ضیز خطک هیخَرًذ در هبُّبی
اٍل تَلذ اس ًظز اًذاسُ ٍسى ٍ قذ تفبٍتی ًذاردٍ ،لی در هبُّبی

فزیجب قْزهبًی ٍ ّوکبراى

فزیجب قْزهبًی ٍ ّوکبراى

ثزرسی ضبخعّبی رضذ ٍ ػَاهل هزتجظ
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Abstract

J Jahrom Univ Med Sci 2012; 10(3):65-70

Introduction:
Growth curve is a simple and inexpensive means used for evaluation of children’s health and
nutrition, and growth. There was an attempt in this study to find the relationship between children’s
growth and the factors affecting it using growth curves.
Materials and Methods:
This study was analytical. According to other studies and the prevalence of 54% of children under the
fiftieth percentile, the sample size was determined 385and the children were below 6 years of age.
Chi-square test was used to examine the existence of an index such as malnutrition and its relationship
with maternal milk, formula and other factors. Growth and its relation to other factors were
determined by the Linear Mixed Model.
Results:
This study revealed that 63.6% of children who were breastfed had educated fathers, while 38.6% of
those who were breastfed had fathers with primary education. This difference was statistically
significant. 62.1% of mothers with primary and 39.8% with university education breastfed their baby;
the difference was also statistically significant. Maternal job was significantly associated with birth
weight (P<0.01). The process of child’s weight gain showed no correlation with nutritional status
whereas it showed a relationship with weaning. So, the children were weaned earlier had a lower rate
of weight gain.
Conclusion:
This study showed that parental education and awareness play an important role in children's growth.
Although there was no relationship between weaning and the parents’ education, both factors were
separately influential on the growth of the children. The mothers’ education was especially important
in this regard.

[ DOI: 10.29252/jmj.10.3.65 ]

Keywords: Breast Feeding, Infant Formula, Growth Chart, Children

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

* Corresponding author, Email: ghahramani@sums.ac.ir

70

