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 چکیده

تغذیٍ وقص مُمی در پیطگیزی اس بیمبریُبی دَبن اس جملٍ پًسیذگیُبی دوذاوی ،وقبئص تکبملی دوذان َب ي بیمبریُبی مخبط  :زمینه و هدف
 .  را بب پًسیذگی دوذاوی وطبن میذَذمصزفی در کًدکبن میبن ي عذٌ َبی ضًاَذ در دستزس ارتببط بیه تعذاددفعبت يمیشان مصزف .دَبن دارد

. َذف اس اوجبم ایه مطبلعٍ بزرسی فزاياوی مصزف میبن يعذٌ َب در کًدکبن پیص دبستبوی ضُز کزمبن بًدٌ است

 کًدک پیص دبستبوی ضُز کزمبن کٍ بٍ ريش خًضٍ ای سیستمبتیک چىذ مزحلٍ ای 320 ایه مطبلعٍ مقطعی تًصیفی ريی : بررسیروش
چک لیستی مزبًط بٍ مصزف اوًاع میبن يعذٌ َب میطذ ي پزسطىبمٍ ضبمل دي قسمت اطالعبت دمًگزافیک . اوتخبة ضذٌ بًدوذ اوجبم گزفت

اطالعبت بب استفبدٌ اس تست َبی آمبری  کٍ تًسط پژيَطگز بصًرت مطبَذٌ در مزکش پیص دبستبوی ي تًسط يالذیه در مىشل تکمیل می ضذ،
t ي X2 مًرد تجشیٍ ي تحلیل قزار گزفتىذ%5 در سطح معىی داری. 

بیه میبوگیه دفعبت مصزف میبن  يعذٌ در پیص دبستبوی .   ببر در َفتٍ بًد32/15±  93/14میبوگیه تعذاد دفعبت مصزف میبن يعذٌ .:یافته ها
بیه میبوگیه دفعبت مصزف میبن يعذٌ بب میشان تحصیالت پذر ي مبدر، ضغل يالذیه ي تعذاد . ي مىشل تفبيت آمبری معىی دار مطبَذٌ ضذ

. بیه دختزان  ي پسزان اس وظز دفعبت مصزف میبن يعذٌ تفبيت آمبری معىی دار دیذٌ ضذ. فزسوذان تفبيت آمبری معىی دار مطبَذٌ وطذ

تحت  ي  وتبیج وطبن داد کٍ مصزف میبن يعذٌ َب بٍ يیژٌ میبوًعذٌ َبیُبی پًسیذگیشا در کًدکبن پیص دبستبوی ضُز کزمبن ببال:نتیجه گیری
. تبثیز عًاملی چًن مکبن ي جىس  می ببضذ

 کزمبن ،میبن يعذٌ ،دفعبت،  پیص دبستبوی:واژه های کلیدی

 05/1393 /20: پذیزش مقبل15/12/1392ٍ: يصًل مقبلٍ 

 drtorabiparizi@yahoo.comدکتز ملًک تزابی : وًیسىذٌ مسئًل

 
: مقدمه

 ریغه ثب ػبهلی چٌذ ثیوبری یه دًذاًی پَعیذگی
 رػبیت وِ اعت ؽذُ دادُ ًؾبى .اعت  هتفبٍت فبوتَرّبی

 ّبی ًَؽیذًی ٍ ّب ٍػذُ هیبى ٍهقزف دّبى ثْذاؽت
( 1) اعت دًذاًی پَعیذگی ثزای خغز ػالهت ؽیزیي

 ای جبهؼِ ووتز ٍ اعت جْبًی ثیوبری یه دًذاًی پَعیذگی
 وؾَر در آى ؽیَع . ثبؽذ هغتثٌی آى اثزات اس وِ اعت

 تحقیقی
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 خظ در وَدوبى ٍ ؽذُ گشارػ ثبال تَعؼِ حبل در ّبی
 ًمؼ ػلیزغن(. 3،2 )هیجبؽٌذ آى اس ًبؽی ّبی آعیت همذم

 ٍجَد ثب ٍ پَعیذگی اس پیؾگیزی در فلَرایذ  ثزجغتِ
 ًؾذُ ٌَّسحذف دًذاًی پَعیذگی ، آى گغتزدُ وبرثزد

 پَعیذگی وٌتزل در ّوچٌبى لٌذّب هقزف وٌتزل لذا  اعت
 (.2) ثبؽذ هی هْن

 در دار گبس ّبی ًَؽبثِ ثیؾتز هقزف وِ ؽذُ دادُ ًؾبى
 دًذاًی پَعیذگیْبی ثیؾتز ثزٍس ثب  غذایی ّبی ٍػذُ

 در  dmft هیبًگیي ثزرعی یه در(. 4 )اعت درارتجبط
 هیبى اس رٍس در ثبر 5 اس ثیؼ وِ ای عبلِ 8 ٍ 5 وَدوبى

 داری هؼٌی ثغَر وزدًذ هی اعتفبدُ ؽیزیي ّبی ٍػذُ
 ؽیزیي ٍػذُ هیبى ووتزی دفؼبت وِ ثَد اسوَدوبًی ثیؼ

 . )5)هیىزدًذ  اعتفبدُ

 ٍػذُ ًمؼ ثزرعی هٌظَر ثِ وِ پضٍّؾی اس حبفل ًتبیج
 دًذاًی پَعیذگی رٍی ّب ٍػذُ هیبى ٍ  غذایی ّبی

 در هیَُ آة ثیؾتز هقزف وِ داد ًؾبى ؽذ اًجبم وَدوبى
 افشایؼ ثب غذا ثب گبسدار ّبی ًَؽبثِ ٍ  ّب ٍػذُ هیبى

 هقزف ثیي را داری هؼٌی ارتجبط(. 6 )ثَد ّوزاُ پَعیذگی
 در دًذاًی پَعیذگی ٍ لٌذ ثب ؽذُ ؽیزیي ّبی ًَؽبثِ
 (.7)اعت  ؽذُ دادُ ًؾبى اعتزالیبیی ی عبلِ 5-16وَدوبى

 وَدوبى در  غذا ًَع اًتخبة ثز هَثز ػَاهل ثزرعی در 
 ، اجتوبػی التقبدی ٍضؼیت ، ّب ّوىالعی ، دثغتبًی پیؼ

 ؽذُ ارسیبثی  هْن را ثبساریبثی ٍ ثٌذی ثغتِ ، تجلیغبت
 دعتزعی هیشاى ثزرعی هٌظَر ثِ وِ درتحمیمی(.  8. )اعت

 ًتیجِ ایي ثِ ؽذ اًجبم اهزیىب هذارط در عبلن غذای ثِ
 هَرد وَدوبى دعتزط در عبلوتز غذاّبی وِ  رعیذًذ
 ثِ وِ ای هغبلؼِ اس حبفل ًتبیج(.9 ) ثَد  ووتز آًْب هغبلؼِ
 دثغتبًی پیؼ وَدوبى در دًذاًی پَعیذگی ثزرعی هٌظَر

 ثب ثیؾتز  پَعیذگی هیشاى وِ داد ًؾبى ؽذ اًجبم پیي در
 ؽذت (.10) ثَد ارتجبط در ؽیزیي ّبی ٍػذُ هیبى هقزف

 ثب وٌگَ ی عبلِ 4-6 وَدوبى در ثبالتز پَعیذگی ؽیَع ٍ
 ثَدُ هزتجظ ؽیزیي ّبی ًَؽیذًی ٍ ٍػذُ هیبى هقشف

 ٍ غذا ٍ دّبى ثْذاؽت اّویت ثزرعی در(. 11)اعت
 فلَرایذُ هٌغمِ یه در ،وِ پَعیذگی ایجبد در ّب ًَؽیذًی

 ؽیزیي ّبی ًَؽیذًی ؽذ،هقزف اًجبم اهزیىب ایلیٌَیش در
 (.12)داؽت  پَعیذگی ایجبد در تزی لَی تبثیز

 ّب ٍػذُ هیبى ثخقَؿ ٍ تغذیِ ًمؼ اّویت ثِ تَجِ ثب
 آؽبهیذًی آة فلَرایذ ًبوبفی هیشاى ٍ دًذاًی پَعیذگی در

 در ٍػذُ هیبى ًَع ٍ هیشاى اس آگبّی ػذم ٍ  ، وزهبى ؽْز
 لٌذی هَاد هقزف وٌتزل ثِ ،تَجِ دثغتبًی پیؼ وَدوبى

 ثِ تحمیك ایي.هیزعذ ثٌظز ضزٍری ّب ٍػذُ هیبى در
 وَدوبى در ّب ٍػذُ هیبى ًَع ٍ هیشاى اس آگبّی هٌظَر

 . ؽذ اًجبم ثبر اٍلیي ثزای وزهبى ؽْز دثغتبًی پیؼ

 :کار روش

 همغغ در وَدن 320 رٍی همغؼی،تَفیفی ثزرعی ایي 
 اس السم اعالػبت . ؽذ اًجبم وزهبى  ؽْز  دثغتبًی پیؼ

 آٍری جوغ وَدن ٍالذیي   ثَعیلِ پزعؾٌبهِ تىویل عزیك
 اٍل ثخؼ در:ثَد ثخؼ 2 ؽبهل پزعؾٌبهِ فزم .  ؽذ

 عَاد عغح ، وَدن جٌظ ؽبهل دهَگزافیه اعالػبت
 ثخؼ ٍ هیؾذ ثجت  فزسًذاى ٍتؼذاد آًْب ؽغل ٍ ٍالذیي

 ّبی ٍػذُ هیبى  آى در وِ ثَد لیغتی چه  حبٍی دٍم
 ثجت ، پَعیذگی ایجبد تَاًبیی ًظز اس ًبعبلن ٍ عبلن

 عجشیجبت ٍ ّب هیَُ ؽبهل عبلن ّبی ٍػذُ هیبى .هیگزدیذ
 گزدٍ ، ثبدام ، پغتِ )آجیل ، وَرى پبح ، عجش خیبر ، َّیج ،
 . اعت لٌذ ثذٍى ّبی ًَؽبثِ ٍ لٌذ ثذٍى آداهظ ٍ( تخوِ ،

 ، اثٌجبت ، ویه ، ولَچِ ؽبهل ًبعبلن ّبی ٍػذُ هیبى
 حبٍی اداهظ ٍ  ثغتٌی چیپظ، ، ؽیز ، هیَُ ،آة ثیغىَیت

 خؾىجبر  پضٍّؼ ایي در.اعت لٌذ حبٍی ّبی ًَؽبثِ لٌذ
 وِ( وؾوؼ ، الَ،لَاؽه سرد ٍ ّلَ ،ثزگِ اًجیز ، خزهب)

 ثِ ٍلی دارًذ فَق هَارد اس ووتز سایی پَعیذگی خبفیت
 سا پَعیذگی ّبی ٍػذُ جشءهیبى دّبى  PH وبّؼ ػلت

 ایي ثِ ّب ًوًَِ اًتخبة رٍػ(. 13،14 )ؽذًذ هحغَة
 آهَسػ ٍ ثْشیغتی ادارُ ثِ هزاجؼِ اس پظ وِ ثَد تزتیت

 هْذ ٍ هذارط اس لیغتی السم ّبی هجَس اخذ ٍ پزٍرػ ٍ
 ثِ  ؽْز عپظ.ؽذ تْیِ داؽتٌذ دثغتبًی پیؼ وِ وَدوْبیی

 هزوش ٍ ،غزة ،ؽزق ،جٌَة ؽوبل جغزافیبیی هٌغمِ 5
 تؼذادی هٌبعك ایي اس وذام ّز اس عپظ. ؽذ ثٌذی تمغین

 هزاوش ثِ هزاجؼِ ثب ٍ گزدیذ اًتخبة دثغتبى ٍ وَدن هْذ
 عزیك اس پضٍّؾگز تَعظ پزعؾٌبهِ ، ؽذُ اًتخبة

 رٍس 6 عی پضٍّؾگز وِ تزتیت ایي ثِ.گزدیذ تىویل هؾبّذُ
 ٍ وزدُ هزاجؼِ وَدن هْذ ٍ دثغتبًی پیؼ هزوش ثِ وبری
. هیشد ػالهت لیغت چه در را وَدن ّوزاُ ّبی ٍػذُ هیبى

 ثِ هْذ یب دثغتبًی پیؼ هغئَل تَعظ فزم ایي هؾبثِ
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 7 هذت ثِ  هذوَر فزم وِ گزدیذ تمبضب ٍ ؽذُ دادُ ٍالذیي
 در ؽَد ؽبهل ّن را تؼغیل رٍس یه ثبیغتی حتوب وِ رٍس

 .ؽَد تىویل هٌشل

 افشار ًزم اس اعتفبدُ ثب آهبری آًبلیش تحت ًْبیت در 

SPSS ِتَفیفی ّبی ؽبخـ گزفتي ثىبر ٍ 15 ی ًغخ 
 آسهًَْبی ٍ تَفیفی آهبر ثزای پزاوٌذگی ٍ هزوشی
 ّوجغتگی ضزیت ٍ جٌظ دٍ ثیي همبیغِ ی وب هجذٍر

 دفؼبت تؼذاد ثب فزسًذاى تؼذاد همبیغِ ثزای پیزعَى
 همبیغِ ثزای t آسهَى .ؽذ اًجبم ٍػذُ هیبى هقزف
 عغح ػٌَاى ثِ  P<0.05 .ؽذ اًجبم گزٍّْب ثیي هیبًگیي

 .ؽذ گزفتِ ًظز در آسهَى داری هؼٌی

 در تحمیك ایي در افزاد دهَگزافیه ٍیضگیْبی:ّب یبفتِ
 پذراى اس%(31) ًفز99. اعت ؽذُ آٍردُ 1 ؽوبرُ جذٍل
 دار خبًِ هبدراى اس%(9/79 )ًفز255.داؽتٌذ آساد ؽغل
  93/14ٍػذُ ٍػذُ هیبى هقزف دفؼبت تؼذاد.ثَدًذ

 در ٍػذُ هیبى هقزف دفؼبت هیبًگیي. ثَد      ثبر±32/15
 28/15±3/9 دثغتبًی پیؼ ٍدر21/30±65/16 هٌشل
 دختزاى  4/43ٍ±44/22 پغزاى در هقزف هیبًگیي.ثَد
 در ٍػذُ هیبى هقزف تؼذاد ثیؾتزیي. ثَد53/21±6/48

 ّب ولَچِ ٍ ّب ثیغىَیت اًَاع ثِ هزثَط هٌشل
. ثَد37/0±86/0لَاؽه اًَاع هیشاى ٍووتزیي(86/1±21/4)

 در ّب ٍػذُ هیبى رٍساًِ هقزف دفؼبت تؼذاد هیبًگیي
 ول در ٍ 31/4 هٌشل در ثبر، 18/2  دثغتبًی پیؼ هزوش

 ٍػذُ هیبى هؼیبرعبیز اًحزاف ٍ هیبًگیي. ثَد ثبر 13/2
 + 07/7( حجَثبت ، پفه ، فیل پف پٌیز، ، هغشّب ٍ آجیل)ّب
 . ثَد ّفتِ در دفؼِ 8/5

 سا پَعیذگی ّبی ٍػذُ هیبى هؼیبر اًحزاف ٍ هیبًگیي
 ، جبت ؽیزیٌی ، ّب ولَچِ ، ّب ثیغىَیت اًَاع ؽبهل)

( ثغتٌی اًَاع ٍ ؽیز ، ّب ًَؽبثِ ، ؽىالت ، آداهظ ، چیپظ
 ون ّبی ٍّذُ هیبى هؼیبر اًحزاف ٍ هیبًگیي 43/26 + 5/12

 هیبًگیي ثیي.  ثَد5/6 ± 3/3 ( ّب هیَُ ؽبهل ) سا پَعیذگی
 ٍهٌشل دثغتبًی پیؼ هزوش در ٍػذُ هیبى هقزف دفؼبت
 تزتیت ثذیي=(.p/.000)ؽذ هؾبّذُ دار هؼٌی آهبری تفبٍت

 ووتز دثغتبًی پیؼ هزاوش در ٍػذُ هیبى هقزف دفؼبت وِ
. ثَد

 

تَسیغ فزاٍاًی افزاد ثز حغت جٌظ ،تؼذاد فزسًذاى : 1جذٍل
ٍ عغح عَاد ٍالذیي 

 هتغیز تؼذاد درفذ

8/40  جٌظ دختز 130 

پغز  190 2/59

2/19 تؼذاد  1 68 

 2 224 70 فزسًذاى

12/8  26 3 

25/1   ٍثیؾتز4 4 

1/3 عَاد  ثیغَاد 10 

18/22 هبدراى سیز دیپلن  71 

25/56 دیپلن  180 

65/21   ٍ ثبالتزلیغبًظ 69 

06/4 عَاد  ثیغَاد 13 

سیز دیپلن   87 18/27 پذراى

75/48 دیپلن  156 

81/12 لیغبًظ  41 

03/10   ٍ ثبالتزلیغبًظ 33 

 

 ثیؾتز دختزاى در ٍػذُ هیبى هقزف دفؼبت هیبًگیي
 ثیي(. =0.042p)ثَد دار هؼٌی اختالف ایي ٍ ثَد اسپغزاى

 هیبى هقزف دفؼبت ثب ٍالذیي، ؽغل ٍ تحقیالت عغح
 ثیي. ًؾذ هؾبّذُ داری هؼٌی آهبری ارتجبط ٍػذُ

 ارتجبط ٍػذُ هیبى هقزف دفؼبت ٍهیبًگیي تؼذادفزسًذاى
(. 3،2 جذاٍل=(.)p/.57 )ًؾذ هؾبّذُ داری هؼٌی آهبری
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ارتجبط ثیي -2 جذٍل ثزرعی تَسیغ فزاٍاًی ولی پَعیذگی در دًذاًْبی ؽبّذ ٍ فیؾَر عیالًت ثِ تفىیه سهبى ثزرعی: 1جذٍل 
فزاٍاًی هقزف هیبى ٍػذُ ثب هزوش پیؼ دثغتبًی،جٌظ ٍتؼذاد فزسًذاى 

تؼذاد هقزف 
هتغیز 

عغح هؼٌی داری اًحزاف هؼیبر هیبًگیي 

 3/9 28/15هْذ ٍ پیؼ دثغتبًی 
000/0 *

 65/16 21/30هٌشل 

تؼذاد فزسًذاى 

1 13/48 43/23 

557/0 
2 39/46 22/21 
3 52/41 109/25 
6-4 1/38 13/9 

جٌظ 
 44/22 4/43پغز 

042/0 *
 53/21 6/48دختز 

 

ارتجبط فزاٍاًی هقزف هیبى ٍػذُ ثب تحقیالت ٍالذیي - 3جذٍل ؽوبرُ

تؼذاد هقزف 
هتغیز 

عغح هؼٌی داری اًحزاف هؼیبر هیبًگیي 

عغح عَاد هبدر 

 79/21 54/44سیز دیپلن 

P=0.77 
 47/20 71/44دیپلن 

 68/23 16/47لیغبًظ 
 7/26 82/47ثبالتز 

عغح عَاد پذر 

 71/18 11/42سیز دیپلن 

P=0.109 
 99/23 62/46دیپلن 

 51/14 47/44لیغبًظ 
 9/29 1/53ثبالتز 

 

 

 

: بحث و نتیحه گیری

 رصین غذائی ًمؼ هْوی در پیؾگیزی اس ثیوبریْبی دّبى اس 
جولِ پَعیذگی ٍعبیؼ ّبی دًذاًی ،ًمبئـ تىبهلی ٍ 

ؽَاّذ در دعتزط ارتجبط ثیي .(15)ثیوبریْبی هخبعی دارد
تؼذاددفؼبت ٍهیشاى هقزف لٌذّب را ثب پَعیذگی دًذاًی 

یبفتِ ّبی ایي پضٍّؼ ًؾبى داد وِ .(18،17،16)ًؾبى هیذّذ

  هیبًگیي تؼذاد دفؼبت هقزف هیبى ٍػذُ در یه ّفتِ
ثیي هیبًگیي هقزف هیبى ٍػذُ . ثبر ثَد  ±32/15  93/14

در هحل پیؼ دثغتبًی ٍ هٌشل تفبٍت آهبری هؾبّذُ 
ؽبیذ ثتَاى ػلت ایي اهز را در عبػبت ووتز حضَر .ؽذ

ضوي ایٌىِ هقزف .وَدن در هحل پیؼ دثغتبًی داًغت
هیبى ٍػذُ در هٌشل در  رٍس تؼغیل ًیشهحبعجِ 

ّوچٌیي هقزف هیبى ٍػذُ ّبی پَعیذگی سا در هْذ .ؽذ
ؽبیذ ػلت ایي هغئلِ ثخبعزٍجَد ثزًبهِ هیبى .ووتز ثَد

غذاّبی پیؾٌْبدی وِ هغبلؼِ  یه  ًتبیج .ٍػذُ درهْذ اعت
 هَرد ثزرعی ٍهقزف ؽذُ تَعظ وَدوبى در هذارط
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 هٌَی ثیؾتز هذارط ؽبهل ؽیز لزار گزفت ًؾبى داد وِ
ٍوَدوبى ایي .ثذٍى چزثی،هیَُ ،آة هیَُ ٍ عجشیجبت ثَد

هذارط ثغَر هؼٌی داری ثیؾتزاس دیگزوَدوبى  توبیل ثِ 
ثٌبثز ایي داؽتي یه .( 19 )هقزف ؽیز ٍ عجشیجبت داؽتٌذ

ثزًبهِ غذایی عبلن در هْذ وَدن هیتَاًذعجت هقزف 
.  تَعظ وَدوبى ؽَدعبلن ثیؾتز 

در ایي تحمیك ّوچٌیي هؾخـ ؽذ وِ ثیؾتزیي هیشاى 
هقزف هیبى ٍػذُ هزثَط ثِ اًَاع ویه،ثیغىَیت ٍ ولَچِ 

ثبر در ّفتِ اس هیبى ٍػذُ ّبی 11-20وَدوبى %8/48.ثَد
پَعیذگی سا ؽبهل اًَاع ثیغىَیت،ویه ،ولَچِ 

ؽىالت ٍاًَاع ًَؽبثِ ّب اعتفبدُ  چیپظ، ٍؽیزیٌیجبت،
. هیىزدًذ

  ٍوَدوبى اردًی  %76هقزف هزتت ؽیزیٌی جبت در 
 4-6  وَدوبى%88 در را ؽیزیي ّبی ٍػذُ هیبى هقزف

هقزف هیبى  (.21، 20)ؽذُ اعت گشارػ ػزثغتبى عبلِ
 عبلِ هٌغمِ ای اس 5 ٍ 12ٍػذُ ّبی ؽیزیي دروَدوبى 

وَدوبى  %55 در اٍگبًذا (.22)ثَدُ اعت %100 ٌّذٍعتبى
عِ ثبر در ّفتِ اس ثیغىَیت ٍؽىالت اعتفبدُ هیىزدًذ ٍ 

 هیبًگیي هقزف ؽىز در دختزاى ثیؾتز اس پغزاى ثَد
 تَجِ وَدوبى در هْذ ّبی وَدن ٍ هزاوش پیؼ  (.23) 

دثغتبًی ثِ عبیز وَدوبى ٍ الگَ پذیزی اس اًْب ٍهیتَاًذ در 
ّوچٌیي هیتَاى گفت .اًتخبة ایي هیبى ٍػذُ ّب هَثز ثبؽذ

وِ وَدوبى ثزای ثذعت آٍردى اًزصی السم ثزای ّوزاّی ٍ 
ثبسی ثب ّوىالعی ّبی خَد اس ویه ٍ ولَچِ  وِ در ٌّگبم 

 .ثبسی ّن ثزاحتی هیتَاًٌذ اعتفبدُ وٌٌذ ،ثذعت هی آٍرًذ

ؽغل ٍالذیي ٍ تؼذاد  درایي هغبلؼِ ثیي عغح تحقیالت ٍ
فزسًذاى ثب هیبًگیي دفؼبت هقزف هیبى ٍػذُ ارتجبط 

 ٍلی ثیي عغح عَاد هبدر ثب.آهبری هؼٌی دار هؾبّذُ ًؾذ
فزاٍاًی هقزف هیَُ جبت ٍ عجشیجبت ثؼٌَاى هیبى ٍػذُ 

ػلت ایي اهز هیتَاًذ .ارتجبط آهبری هؼٌی دار هؾبّذُ ؽذ
ثخبعز ًمؼ هْن هبدراى در اًتخبة ًَع غذا ٍ آگبّی اس 

ًمؼ هیَُ جبت ٍ عجشیجبت در افزاد ثب تحقیالت ثبالثبؽذ 
هیبًگیي هقزف عجشیجبت ٍ هیَُ جبت در ایي تحمیك .   
توبم وَدوبى در ایي پضٍّؼ . ثبر در ّفتِ ثَد38/3±58/6

هغبلؼبت .حذ الل یه ثبر درّفتِ هیَُ تبسُ اعتفبدُ هیىزدًذ
 وِ وبّؼ هقزف عجشیجبت ٍ هیَُ جبت عجت ًؾبى دادُ

 در هغبلؼِ وًٌَی  (.24 )افشایؼ ٍسى وَدوبى ًیش هی ؽَد 
ثیي جٌظ ٍ فزاٍاًی هقزف هیبى ٍػذُ تفبٍت اهبری هؼٌی 

دفؼبت هقزف در دختزاى ثیؾتز اس .دار هؾبّذُ ؽذ 
ثیي دفؼبت هقزف هیبى ٍػذُ ّبی پَعیذگی .پغزاى ثَد

سا ثب جٌظ ًیشتفبٍت آهبری هؼٌی دار هؾبّذُ ؽذثغَریىِ 
ؽبیذ ثتَاى ایي .پغزاى ثیؾتز اس دختزاى اعتفبدُ هیىزدًذ

ُ تحزن ثیؾتز پغزاى ًٍیبس ثیؾتز ثِ وغت اًزصی ةاهز را 
هیبًگیي دفؼبت هقزف پفه ٍپف فیل در ایي .داًغت
ثبر در ّفتِ ٍ ووتز اس عبیز هیبى ٍػذُ 08/2±57/1هغبلؼِ

ّب ثَد هقزف ایي هیبى ٍػذُ ّب  ثِ ػلت داؽتي ًوه 
هقزف ؽیز ٍثغتٌی در ایي پضٍّؼ .تَفیِ ًوی ؽَد

ؽیز ٍ فزاٍردُ ّبی آى ثؼلت . ثبر در ّفتِ ثَد27/4±3/6
ى ولغین، فغفبت،وبسئیي ٍ لیپیذ ّب دارای خبفیت داؽت

وبسئیي عجت وبّؼ چغجٌذگی ثبوتزی ّب .ضذ پَعیذگی اًذ
ثٌظز هیزعذ وِ ثبیغتی هقزف ؽیز .(25)ثِ دًذاى هیؾَد

ػلیزغن . ٍ فزاٍردُ ّبی آى تَعظ وَدوبى افشایؼ یبثذ
ایٌىِ آجیل ٍ هغش ّب اس هیبى ٍػذُ ّبیی ّغتٌذ وِ خبفیت 

پَعیذگی سایی ًذارًذ ٍلی هیشاى هقزف در ایي پضٍّؼ 
 وِ ثٌظز هیزعذ ثبیغتی در هَرد هقزف آًْب تبویذ ون ثَد

ثیؾتزی تَعظ دعت اًذر وبراى اهز ثْذاؽت دّبى ٍ 
در هجوَع هیتَاى گفت وِ هقزف .دًذاى فَرت گیزد

ثب تَجِ ثِ ایٌىِ .هیبى ٍػذُ در پضٍّؼ حبضز ثبال هیجبؽذ
ؽىل ٍ عؼن هیبى ٍػذُ رٍی اًتخبة آى تَعظ وَدوبى اثز 

ًٍؾبى دادُ ؽذُ وِ ثزای تؾَیك عالهت  (26)دارد
وَدوبى ثبیذ هذاخالت تغذیِ ای فَرت گزفتِ ٍ رٍی ًمؼ 

: ثٌبثز ایي پیؾٌْبد هیؾَد ) 27)ٍالذیي توزوش ثیؾتزی ؽَد

در خقَؿ اّویت ٍ ًمؼ تغذیِ در عالهت دّبى -1
ٍدًذاى وَدوبى والط ّبی آهَسؽی ثزای هزثیبى هْذ 

. وَدوْب ٍ هزاوش پیؼ دثغتبًی گذاؽتِ ؽَد

 

ٍالذیي ثَیضُ هبدراى در هَرد اًتخبة هیبى ٍػذُ ٍ - 2
. تؼذاد دفؼبت هقزف آى تَجیِ ؽًَذ

اس آًجبیی وِ وَدوبى عبػبت سیبدی را ثِ توبؽبی -3
تلَیشیَى هیگذراًٌذ ثزًبهِ ای در هَرد اّویت ًمؼ هیبى 
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 در ایجبد پَعیذگی، تَعظ هغئَلیي ثْذاؽتی تذٍیي  ٍػذُ
. گؾتِ ٍ اس عزیك تلَیشیَى پخؼ گزدد

ثزًبهِ غذایی هْذ ّبی وَدن ثبس ًگزی ٍهیبى ٍػذُ -4
. ّبی عبلن جبیگشیي ؽَد

هغبلؼبت هذاخلِ ای جْت ثزرعی ًمؼ آهَسػ در -5
. اًتخبة ًَع هیبى ٍػذُ اًجبم ؽَد

ثذیٌَعیلِ اس هؼبًٍت هحتزم پضٍّؾی داًؾگبُ  :قدردانی
ػلَم پشؽىی ثزای تقَیت عزح ٍ تمجل ثخؾی اس ّشیٌِ ّب 

. عپبعگشاری هی ؽَد
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