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  چكيده
توان بر اساس مطالعات ملي  اگرچه مي. باشد مختلف كشور مي مناطقبا وجود روند كاهشي سوء تغذيه در كودكان ايران، اين پديده هنوز يكي از مشكالت جدي بهداشتي در : مقدمه

 وعيشهدف از انجام اين مطالعه بررسي . از اين نظر در دسترس نيست هرستانش مختلف مناطق تيوضع ازدست آورد اما اطالعي برآوردي از وضعيت سوء تغذيه در شهرستان شاهرود به
  . باشدسال شهرستان شاهرود مي 6ي در كودكان زير قد كوتاه و يوزن كم ،يالغر

ها انجام  گيري قد و وزن در مورد آن صورت تصادفي انتخاب و اندازه منطقه جغرافيايي مختلف شهرستان به 13، در  سال 6كودك زير  1395 اي  گيري خوشه نمونه به روش: ها مواد و روش
  . محاسبه شد 2007در سال  WHOو بر پايه جامعه مرجع  Anthroافزار هاي سوء تغذيه با استفاده از نرم شاخص. دست آمد هاي مورد نياز به ساير داده ،ها و از طريق مصاحبه با مادران آن

نمايه شاخص . شد گزارش% 3/10و % 7/5، %7/4ترتيب  بود، به -2تر از  كم ها  ها در مورد اين شاخص آن Z-scoreشيوع الغري، كم وزني و كوتاه قدي يعني درصد كودكاني كه  :نتايج
كوتاه قدي در . ها در نقاط مختلف شهرستان بسيار متفاوت بود توزيع اين شاخص. و داراي اضافه وزن هستند 2تر از  بيش Z-scoreكان داراي از كود% 4نشان داد كه  توده بدني براي سن

  . ديده شدكودكان % 22در شاهرود از شهرستان  منطقه كالپوش و بيارجمند
كارگيري مداخالت  به. تر و نابرابري بزرگي در توزيع اين حالت در مناطق مختلف وجود دارد استان سمنان بيششيوع سوءتغذيه در شهرستان شاهرود نسبت به بقيه مناطق  :گيري نتيجه

  . رسدجامع و محلي در اين زمينه ضروري به نظر مي
  

    .تغذيه، الغري، كم وزني، كوتاه قدي، ايران سوء: هاي كليدي واژه
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Abstract:  
 

Introduction: Despite its decreasing prevalence in recent years, malnutrition is still an important health problem in many regions of 
Iran. We may have estimates of malnutrition in Shahroud district based on national studies, but there is not any information about its 
status in different parts of Shahroud. This study aimed to determine the prevalence of wasting, underweight and stunting in less- than- 6 
year- old children in Shahroud. 
Methods: Through cluster sampling, 1395 children from 13 different districts of Shahroud were randomly selected and they were 
measured for their weight and height. Their mothers were also interviewed for socio-nutritional data. Malnutrition indices were 
computed based on WHO’s reference data in 2007 through Anthro software. 
Results: Prevalence of wasting, underweight and stunting (below -2 Z-Scores) was 4.7%, 5.7% and 10.3%, respectively. Prevalence of 
overweight (>+2 Z-Scores) was 4% according to BMI for age index. Malnutrition indices were distributed non-homogenously in 
different parts of Shahroud; for example stunting was as high as 22% in Kalpoosh and Biarjemand of the district. 
Conclusion: Malnutrition was more prevalent in Shahroud, compared to other regions of Semnan province and large disparities were 
found in its distribution over different parts of city. Comprehensive local interventions seem necessary. 
 

Keywords: Malnutrition, Wasting, Underweight, Stunting, Iran. 
 

Conflict of Interest: No   
Received: 30 March 2011 Accepted: 9 May 2011 
*Corresponding author: M.H. Emamian, Email: emamian@shmu.ac.ir  

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


 محمدحسن اماميان و همكاران                           سيماي سوء تغذيه در كودكان

8 

  مقدمه
 عنوان هب ها مغذي ريز كمبود و انرژي -پروتئين صورت دو به تغذيه سوء
 نظير توسعه حال در كشورهاي بهداشتي مشكالت ترين مهم از يكي
 كمبود نظير( نامناسب ييغذا الگوي). 2 و 1( رود مي شمار به ايران

 هاي بيماري به ابتال و) ها مغذي ريز و ها مغذي درشت انرژي، دريافت
 شمار به سوء تغذيه به ابتال مستقيم عوامل ترين مهم انگلي و ييباكتريا

 حدود يبرا مستقيم دليل تغذيه سوء كه شود مي برآورد و) 3( روند مي
 از نيمي حدود يبرا مستقيم غير دليل و سال در مرگ هزار 300
 در ومير مرگ احتمال حتي ،)4( باشد جهان كودكان هاي ومير مرگ

 ).5(دارد  سوءتغذيه به ابتال درجه باي مستقيم كودكان رابطه
 عنوان به كه ها عفونت به ابتال و كافي غذاي به دسترسي عالوه بر

 خانوار، غذايي امني نا شوند، مي محسوب سوءتغذيه بروز اوليه داليل
 بهداشتي مشكالت و درماني  -بهداشتي خدمات به ناكافي دسترسي 

 و اجتماعي  - اقتصادي ساختار چنين هم و زندگي محيط در موجود
 و بروز اي پايه داليل عنوان هب محلي و ملي سطوح در جامعه فرهنگي
 شدت حقيقت در .شوند مي محسوب جامعه يك در سوءتغذيه گسترش

 ارتباط ها ريزمغذي كمبود و انرژي  -پروتئين سوءتغذيه گستره و
 وضعيت سواد، و آموزش سطح اجتماعي،  -اقتصادي وضعيت با نزديكي
 كيفيت و پوشش  سالم، آب به دسترسي  غذايي، توليدات اقليمي،
 ). 6( دارد درماني بهداشتي خدمات
 كاهش ي دهنده نشان ايران در اخيري  شده انجام مطالعات هرچند

 كشورمان مناطق دركليه تغذيه سوء به مبتال كودكان درصد محسوس
 مهم اولويت يك مناطق برخي در مشكل اين چنان هم اما  باشد، مي

 براساس مثال طور به. رود شمار مي به سالمت حوزه در مداخالتي
 بررسي عنوان با) 7( 1383 سال در شده انجام كشوري مطالعه
 كوتاه شيوع گرچه كشور، سال 6 زير كودكان سنجي تن هاي شاخص
و  برآورد شده است %7/4 كشور كل در ،)مزمن سوءتغذيه( قدي

 بندي طبقه سوءتغذيه پايين شيوع با كشورهاي زمره در كشورمان
 روستايي مناطق در سوءتغذيه نوع اين شيوع ميزان ولي ،شود مي

 خراسان، بويراحمد، و كهگيلويه  بلوچستان، و سيستان هاي استان
 زمره دراين مناطق  كه است اي گونه به بختياري چهارمحال و كرمان
 .رنديگ يم قرار فوري مداخله  به نيازمند مناطق

 برابر الغري درصد دهنده نشان سمنان استان در مشابهي مطالعات
 كه. دنباش مي %2/4 برابر قدي كوتاه و %3/5 برابر وزني كم ،7/3%

 ياطالعبا اين حال  باشد، مي تغذيه سوء پايين نسبتاً شيوع گوياي اگرچه
 تيوضع تر مهم همه از و استان مختلف يها شهرستان تيوضع از

 شناسايي يبرا. در دسترس نيست شهرستان هر مختلف مناطق
 انجام شاهرود و مناطق مختلف آن شهرستان در تغذيه سوء وضعيت
براي مناطق  خاص داخالتم تا رسد نظر مي هي بضرور اي مطالعه چنين

و اطالعات پايه جهت . گردد اجرا و طراحيترين مشكل  داراي بيش
 . ارزشيابي مداخالت در دسترس باشد

 يآت يها نسل يحت كه سالمت بر هيتغذ سوء مدت دراز اثرات بر عالوه
. است كودكان ريوم مرگ در يمهم عامل هيتغذ سوء ،سازد يم ثرأمت را

 كاهش يايگو شاهرود شهرستان سال 5 ريز كودكان ريوم مرگ آمار
 دنبال هب ميزان نيا كه. باشد يم زنده تولد هزار در 25 حدود تا ريچشمگ
 با مرتبط يها بخش ريسا و يدرمان -يبهداشت خدماتدر  توسعه
 تنها نه رياخ يها سال در و آمده دست هب شيپ سال نيچند از سالمت
 هم مختصر شيافزا يحت بلكه ميا نبوده شاخص نيا كاهش ادامه شاهد
 مرگ علل نيتر مهم از يكي ييشناسا يبرا نيبنابرا. است داشته

 و تر شيب مشكل يدارا مناطق در خاص مداخالت انجام و كودكان
حاضر با  مطالعه ،سال 5 ريز كودكان مرگ شاخص كاهش ادامه تاًينها

  .شاهرود انجام شده است شهرستان در هيتغذ سوء يمايس هدف ترسيم
  ها مواد و روش

روش . انجام شد 1388صورت مقطعي در پاييز  اين مطالعه به
در كل شهرستان  اي بود، بدين صورت كه صورت خوشه گيري به نمونه

نفري در نقاط شهري غير شهر شاهرود و  70پنج خوشه (خوشه  13
مورد بررسي ) نفري در شهر شاهرود و نقاط روستايي 130هشت خوشه 
مالك موردنظر جهت تعيين حجم نمونه، نتايج مطالعه . قرار گرفتند

در سال  )ANIS2(سنجي كودكان ايراني  هاي تن ملي بررسي شاخص
سال  5از آنجايي كه در اين مطالعه نسبت كودكان زير  .دباش مي 1383

بوده %) 2/4(مبتال به كوتاه قدي در مناطق روستايي استان سمنان 
عنوان ميزان شيوع جهت تعيين حجم نمونه  است از اين مقدار به

  . استفاده شده است
افزايش % 5جهت مراكز شهري غير شهر شاهرود با در نظر گرفتن 

كودك و جهت ساير روستاها و شهر شاهرود با در نظر  70نمونه تعداد 
نمونه محاسبه شده  130، تعداد 2و اثر مطالعه برابر % 5گرفتن اين 

 .تحت مطالعه قرار گرفتند 1395خوشه، تعداد  13در نهايت در . است
گيري قد و وزن كودكان مورد مطالعه  هاي مورد نياز از طريق اندازه داده

آوري  و مصاحبه با مادران يا مراقبين كودكان جمع نامه و تكميل پرسش
گيري وزن و قد از دو نوع ترازو و قدسنج مخصوص  براي اندازه. شد

كليه ترازوها با وزنه شاهد . سال استفاده شد 2تر و باالي  كودكان كم
صورت خوابيده و كليه  سال به 2قد كليه كودكان زير . شدند كاليبره مي

  . گيري شد صورت ايستاده اندازه بهسال  2كودكان باالي 
اي كودكان و نيز مقايسه اين  هاي تغذيه براي محاسبه شاخص

از آخرين  ،تغذيه ها با يك مالك استاندارد براي تعيين سوء شاخص
هاي  گيري اساس اندازه دستورالعمل سازمان بهداشت جهاني كه بر

 5 براي كودكان زير 2004سنجي در شش كشور جهان در سال  تن
سال ارايه شده است،  19تا  5براي كودكان  2007سال و در سال 
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گيري  از خصوصيات مهم اين استاندارد جديد، نمونه). 8(استفاده شد 
كودكان در نقاط مختلف جهان با شرايط اقليمي و نژادي متفاوت است 

عنوان استاندارد قابل قبول در سراسر دنيا پذيرفته شده  و بنابراين به
هاي دوران  اين استاندارد چنانچه تغذيه مناسب و مراقبت در. است

مهيا باشد كودك ) سازي و مراقبت در زمان بيماري شامل ايمن(كودكي 
تأكيد به تغذيه با شير مادر، شناخت بهتر . به رشد مورد نظر خواهد رسيد

و يا داراي اضافه ) stunted(اي  كودكان مبتال به كوتاه قدي تغذيه
شناخت بهتر اپيدمي چاقي در كودكان به وسيله شاخص چاقي و  /وزن

BMI 9(باشد  المللي مي براي سن، از مزاياي اين استاندارد بين.(  
  :هاي مورد استفاده در اين مطالعه عبارتند از شاخص

اين شاخص وزن را در مقابل قد محاسبه  :شاخص وزن براي قد -1
ن يك مزيت مطرح عنوا كند و عدم نياز به سن در محاسبه آن به مي

دهد و  اي كودكان را نشان مي اين شاخص وضعيت فعلي تغذيه. است
از . اي سودمند است براي غربالگري يا ثبت تغييرات كوتاه مدت تغذيه

مقادير كم . تواند در طيف ديگر نمادي از چاقي كودكان باشد طرفي مي
 و كاهش thinnessاين شاخص در مقايسه با استاندارد، موسوم به 

نكته مهم . باشد مي) wasting(شديد اين شاخص موسوم به الغري 
در جامعه به معناي عدم وجود  الغريعدم شيوع مشكل است كه   اين

با توجه به اينكه استاندارد مرجع . مشكل تغذيه در حال حاضر نيست
ماهگي وجود  60سازمان جهاني بهداشت براي اين شاخص تا سن 

  ).10(گي محاسبه شده است ماه 60اين شاخص تا  ،دارد
صورت مزمن  كفايتي تغذيه به دهنده بي نشان: شاخص قد براي سن -2

هاي مكرر يا مزمن است و تغييرات كوتاه  يا در گذشته و يا بيماري
مقادير پايين اين شاخص موسوم به . دهد مدت در تغذيه را نشان نمي

shortness العاده پايين كه غير طبيعي است به نام  است و مقادير فوق
عنوان يك شاخص جمعيتي  تر به بيش. باشد مي) stunting(كوتاه قدي 

  ).10(مطرح است تا فردي 
مقادير . تركيبي از دو شاخص قبل است: شاخص وزن براي سن -3

 و مقادير خيلي پايين آن كم وزني lightnessپايين اين شاخص به نام 
)underweight (معموالً براي پايش رشد از آن استفاده . شود ناميده مي

  ).10(شود  مي
شاخص مناسبي است كه هم : شاخص نمايه توده بدني براي سن -4

  .را نشان دهد thinnessو هم  overweightتواند  مي
-Zاز اندازه  WHOها با استاندارد مرجع  براي مقايسه اين شاخص

score اين اندازه عبارتست از اختالف مقادير هر فرد از  .استفاده شد
تقسيم بر  ،ميانه فردي هم سن و هم جنس با او در جامعه مرجع

در اين مطالعه مطابق تعريف مورد قبول . انحراف معيار جامعه مرجع
اساس هر شاخص عبارتست از  تغذيه در جامعه بر اكثر مراجع، درصد سوء

مثالً اگر كودكي از نظر . ن جامعهدر آ -2تر از  كم z-scoreدرصد 

 كوتاه قدعنوان  دارد به 2برابر منهاي  Z-scoreشاخص وزن براي قد 
  ).10(قلمداد شده است 

مورد  SPSSو  Epi Info ،Anthroافزارهاي  ها با استفاده از نرم داده
  .تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند

  نتايج
نفر بودند كه از اين تعداد  1395كننده در اين تحقيق  كل افراد شركت

نفر در  102نفر در روستاي اصلي و  719در نقاط شهري؛  نفر 574
 701چنين از كل كودكان مطالعه شده  هم. روستاي قمر ساكن بودند

  .پسر بودند%) 8/49(نفر  694دختر و %) 2/50(نفر 
سنجي را در كودكان شهرستان  هاي تن وضعيت شاخص 1جدول 

  . هدد شاهرود نشان مي
از كودكان % 7/5كه مشخص است  بررسي شاخص وزن براي سندر 
در سطح  WHOسال از نظر اين شاخص در مقايسه با استاندارد  6زير 

ميانگين . انحراف معيار قرار داشته و دچار كم وزني هستند 2منهاي 
) 04/1=انحراف معيار( -35/0اين شاخص در جمعيت مورد مطالعه 

تغذيه با توجه به اين شاخص در گروه سني  سوءترين ميزان  بيش. است
وضعيت اين شاخص در مقايسه با استاندارد  .سال ديده شد 4باالي 
WHO  نشان داده شده است 1به تفكيك جنسي در نمودار.  

دهد كه شهر  بررسي اين شاخص در نواحي مختلف شهرستان نشان مي
طوريكه  به. بيارجمند بدترين وضعيت را در شهرستان شاهرود دارد

كم % 15نزديك به  -Z-Score ،75/0كودكان اين شهر با ميانگين 
 هاي ردهنو و ميغان نيز در  منطقه كالپوش، بسطام، قلعه. وزني دارند

  ). 1نقشه (دارند  -5/0حدود  Z-Scoreبعدي ميانگين 
تري برخوردار است و در مورد شاخص قد براي سن كه از اهميت بيش

از كودكان % 3/10شود كه  دهد مشاهده مي تغييرات مزمن را نشان مي
در سطح  WHOسال از نظر اين شاخص در مقايسه با استاندارد  6زير 

از طرفي . تاه قدي هستندانحراف معيار قرار داشته و دچار كو 2منهاي 
انحراف معيار نسبت به ميانه  3از كودكان در سطح منهاي % 2/2

ميانگين اين شاخص در جمعيت مورد مطالعه . جامعه مرجع قرار دارند
تغذيه با توجه  ترين ميزان سوء بيش. است) 31/1=انحراف معيار( -41/0

تا  24خصوص در سن  سال به 2به اين شاخص در گروه سني باالي 
همچنين وضعيت اين شاخص در مقايسه  ).1جدول (ماه ديده شد  48

  .ارايه شده است 2به تفكيك جنسي در نمودار  WHOبا استاندارد 
دهد كه  بررسي اين شاخص در نواحي مختلف شهرستان نشان مي

آباد بدترين  منطقه كالپوش، شهر بيارجمند و منطقه خانخودي و زمان
 كه كالپوش و بيارجمند طوري به. اهرود دارندوضعيت را در شهرستان ش

شهرهاي مجن . كوتاه قدي دارند% 22، -1حدود  Z-Scoreبا ميانگين 
  . دارند -6/0حدود  Z-Scoreخيج نيز در رده بعدي ميانگين  و كالته
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  در كودكان شهرستان شاهرود يسن يها بر حسب گروه يسنج تن يها شاخص فيتوص -1جدول 

سني
روه 

گ
  )ماه( 

داد
تع

  

 (%)وزن براي قد   (%)نمايه توده بدني براي سن  (%)قد براي سن  (%)وزن براي سن 

<
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S
D

  <
-2

S
D

گين  
ميان

  <
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S
D

  <
-2

S
D

گين  
ميان

  <
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S
D

  <
- 2

S
D

  >
+

2S
D

  >
+

3S
D

گين  
ميان

  <
- 3

S
D

  <
- 2

S
D

  >
+

2S
D

  >
+

3S
D

گين  
ميان

  

)71-0(*13948/0 7/5  35/-02/2  3/10  41/0-4/25/549/0 12/0- 2 7/4 3/3 8/0 12/0- 
)5 -0( 891/1 7/6 03/02/2  7/6  18/02/295/40 08/0- 5/4 9 4/3 1/1 02/0- 
)11-6(1350 4/4 27/0-0  7/3  06/039/830 44/0- 2/2 7/6 3 0 36/0-  
)23-12(2494/0 2/5 18/0-2  2/11  32/0-6/32/52/54/0 04/0 4/2 8/4 6/3  4/0   02/0 - 
)35-24(2514/0 4/6 43/0-2/3  5/14  6/0 -6/142/52 01/0-  6/1 4 2/3 2/1 11/0- 
)47-36(2293/1 6/6 40/0- 6/2  4/11  61/0- 3/11/39/34/0 02/0- 3/1 6/2 5/3 4/0 06/0-  
)60-48(2522/1 6 45/0- 2/3  5/9  54/0-4/28/48/22/1 16/0- 6/1 4/4 2/3 2/1 2/0 -  
)71-61(1891/1 8/4 52/0-1/1  5/9  49/0-7/24/72/31/1 31/0-  -  -  -  -  - 

  ماه 0-60براي شاخص وزن براي قد، * 
 

سال به تفكيك6تر ازيت شاخص وزن براي سن كودكان كموضع-1نمودار
 WHOدر شهرستان شاهرود در مقايسه با استاندارد  جنس

سال به تفكيك6تر ازوضعيت شاخص قد براي سن كودكان كم-2نمودار
 WHOجنس در شهرستان شاهرود در مقايسه با استاندارد

سال به تفكيك  6تر از  براي سن كودكان كم BMIوضعيت شاخص -3نمودار
 WHOدر شهرستان شاهرود در مقايسه با استاندارد  جنس

سال شهرستان  5تر از  وضعيت شاخص وزن براي قد كودكان كم - 4نمودار 
  WHOشاهرود به تفكيك جنس در مقايسه با استاندارد 
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-Zبهترين وضعيت اين شاخص در شهر شاهرود است كه ميانگين 

Score  نقشه (باشد  مي 7/4نزديك صفر دارد و درصد كوتاه قدي برابر
2.(  

از كودكان % 5/5دهد كه  براي سن نشان مي BMIبررسي شاخص 
در سطح  WHOسال از نظر اين شاخص در مقايسه با استاندارد  6زير 

انحراف معيار نسبت به ميانه جامعه مرجع قرار داشته و دچار  2منهاي 
انحراف معيار قرار  3در سطح منهاي % 4/2از طرفي . الغري هستند

انحراف ( -12/0 ميانگين اين شاخص در جمعيت مورد مطالعه. داشتند
سال در  6از كودكان زير % 4براساس اين شاخص . است) 24/1=معيار

قرار داشته و دچار  WHOانحراف معيار باالي استاندارد  2سطح 
تغذيه با توجه به اين شاخص  ترين ميزان سوء بيش. افزايش وزن هستند

مقايسه اين شاخص با استاندارد  .ماه ديده شد 11تا  6در گروه سني 
WHO  نشان داده شده است 3به تفكيك جنس در نمودار.  

دهد كه شهر  رستان نشان ميبررسي اين شاخص در نواحي مختلف شه
كه  طوري به. بسطام بدترين وضعيت را در شهرستان شاهرود دارد

% 1/8نزديك به  -Z-Score ،42/0كودكان اين شهر با ميانگين 
نو و ميغان و ميامي و  مناطق دهمال و رويان، قلعه. الغري دارند

اين . دارند -3/0حدود  Z-Scoreبعدي ميانگين  رديفمحمدآباد نيز در 
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از . نيز ديده شد )WHZ(وزن براي قد  موضوع در بررسي شاخص
خيج  هاي شهر شاهرود، شهر كالته از كودكان شهرك% 7طرفي حدود 

انحراف معيار باالي  2در سطح  BMIو منطقه كالپوش داراي 
  ).3نقشه (قرار داشته و دچار افزايش وزن هستند  WHOاستاندارد 

از كودكان % 7/4داد كه در كل بررسي شاخص وزن براي قد نشان 
انحراف معيار از  2سال از نظر اين شاخص در سطح منهاي  5تر از كم

. باشند استاندارد سازمان جهاني بهداشت قرار داشته و دچار الغري مي
انحراف معيار نسبت به  2از كودكان در سطح بيش از % 3/3از طرفي 

ميانگين اين . زن هستندميانه جامعه مرجع قرار داشته و دچار اضافه و
  .است) 19/1=انحراف معيار( -12/0شاخص در جمعيت مورد مطالعه 

ميانگين (ماه  11تا  6از نظر اين شاخص بدترين وضعيت در گروه سني 
WHZ  مقايسه شاخص وزن براي قد با  .وجود دارد )-36/0برابر

  .نشان داده شده است 4به تفكيك جنس در نمودار  WHOاستاندارد 
بررسي نواحي مختلف شهرستان مشخص شد كه بدترين وضعيت  در

نو،  ، قلعه%)3/8با شيوع الغري برابر (در كودكان ساكن در بسطام 
  ).4نقشه (شود  ميغان، ميامي و محمدآباد ديده مي

هاي  با انجام آناليز واريانس مشخص شد كه اختالف ميانگين شاخص
براي سن در نقاط  BMI و، وزن براي قد  ، قد براي سن وزن براي سن

  .)<05/0P(نيست  روستاهاي اصلي و روستاهاي قمر معنادار ،شهري
هاي  انجام آناليز واريانس براي شناسايي اختالف ميانگين شاخص

 براي سن معنادار BMI چهارگانه بر حسب جنس فقط براي شاخص

) -046/0(به عبارتي ميانگين اين شاخص در پسران  .)=032/0P(بود 
  .ديده شد) -196/0(تر از دختران  بيش

گانه شهرستان معنادار  13ها در مناطق  اختالف ميانگين اين شاخص
براي بررسي اينكه اين اختالف مربوط به كدام مناطق است از . بود

 :استفاده شد و مشخص گرديد كه تعقيبي توكيآزمون 
 تر از شهر شاهرود، شاخص وزن براي سن در منطقه بيارجمند كم -1

  ). >05/0P(آباد و بكران بود  هاي شاهرود و منطقه فرومد عباس شهرك
تر از شهر شاهرود،  شاخص قد براي سن در منطقه بيارجمند كم -2

هاي شاهرود، دهمال و رويان، ميامي و محمدآباد و فرومد و  شهرك
 ). >05/0P(آباد و بكران بود  عباس

تر از شهر  آباد كم شاخص قد براي سن در منطقه خانخودي و زمان -3
 ).>05/0P(هاي شاهرود بود  و شهرك

تر از شهر و  شاخص قد براي سن در منطقه كالپوش كم -4
نو، ميامي و  هاي شاهرود، رويان و دهمال، ميغان و قلعه شهرك

 .فرومد و بكران بود ،آباد محمدآباد و عباس
تر از شهر شاهرود و  شاخص قد براي سن در منطقه مجن كم -5

 .هاي شاهرود بود شهرك
تر از شهر شاهرود،  براي سن در منطقه مجن بيش BMIشاخص  -6

 .نو و ميامي و محمدآباد بود دهمال و رويان، ميغان و قلعه

نو  تر از ميغان و قلعه شاخص وزن براي قد در منطقه مجن بيش -7
 .بود

نو و  تر از ميغان و قلعه شاخص وزن براي قد در منطقه كالپوش بيش
  .شهر شاهرود بود

  بحث 
اساس شاخص وزن براي قد در كودكان  در اين مطالعه شيوع الغري بر

تر از  كه بيش %)CI95=4/3-9/5(ديده شد % 7/4سال  5تر از كم
برآورد % 7/3ها در استان سمنان كه شيوع الغري را  آخرين بررسي
  ).7(باشد  كرده بود مي

ان وسيع شاهرود مورد اگرچه تفاوت شيوع در مناطق مختلف شهرست
الغري در شهر بسطام دور از ذهن بود % 3/8انتظار است ولي شيوع 

هاي شهر شاهرود  اين موضوع همراه با شيوع باالي الغري در شهرك
هايي كه در شهرهاي كوچك  تر به جمعيت و شهر ميامي، توجه بيش

  . نمايد كنند را ايجاب مي زندگي مي
از كودكان ) CI95%=3/2-4/4% (3/3از نظر شاخص وزن براي قد 

بدترين نقاط شهرستان در . باشند سال داراي افزايش وزن مي 5تر از  كم
هاي شهر شاهرود و منطقه كالپوش با شيوع  اين خصوص شهرك

ها در  بنابراين توجه خاص به اين جمعيت. باشد مي% 4/5افزايش وزن 
دگي و خصوص تغذيه مناسب در كودكان همراه با تغيير شيوه زن

  . نمايد افزايش تحرك در زندگي روزمره كودكان ضروري مي
از . ماهگي بود 11تا  6از نظر سني بدترين وضعيت الغري در سن 

آنجا كه در اين گروه سني تغذيه كمكي در كنار شير مادر نقش مهمي 
در رشد كودك دارد الزم است به نحوه صحيح تغذيه كمكي و غذاهاي 

   .شود خاص يهاي توج بومي و منطقه
در بررسي شاخص قد براي سن كه نشانه اثر تجمعي سوءتغذيه بر 

 -9/11% (3/10ديده شد كه  ،باشد سالمت كودك و تغييرات مزمن مي
7/8= CI95 (% سال از نظر اين شاخص در مقايسه با  6از كودكان زير

انحراف معيار قرار داشته و دچار  2در سطح منهاي  WHOاستاندارد 
تر از آخرين بررسي استان  اين عدد بسيار بيش. كوتاه قدي هستند

. )7( باشد برآورد كرده بود مي% 2/4سمنان كه شيوع كوتاه قدي را 
از كودكان ديده شد % 5/14ماه در  24-35كوتاه قدي در گروه سني 
  . ني مختلف استهاي س كه باالترين شيوع در گروه

عالوه بر % 22كوتاه قدي در كالپوش و شهر بيارجمند با شيوع حدود 
اي سريع و اثربخش  مداخله ،توزيع ناعادالنه اين وضعيت در شهرستان

خصوص در شهر  اين شيوع باال به. نمايد در اين دو منطقه را ايجاب مي
سالمت  هاي مزمن و تر از نظر بيماري بيارجمند نياز به بررسي بيش

  .كودكان دارد
  % 7/5دهد كه  بررسي شاخص وزن براي سن نشان مي

)0/7 -5/4= CI95 (% سال از نظر اين شاخص در  6از كودكان زير
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انحراف معيار قرار داشته  2در سطح منهاي  WHOمقايسه با استاندارد 
هاي استاني كه اين شيوع  اين عدد با بررسي. و دچار كم وزني هستند

  .)7( خواني دارد ورد كرده است تا حدود زيادي همبرآ% 3/5را 
در مورد اين شاخص هم شهر بيارجمند بدترين وضعيت را در شهرستان 

، Z-Scoreطوريكه كودكان اين شهر با ميانگين  به. شاهرود دارد
براي  BMI بررسي شاخص .كم وزني دارند% 15نزديك به  -75/0

 6از كودكان زير %) CI95=2/4- 7/6% (5/5دهد كه  سن نشان مي
  .قرار داشته و دچار الغري هستند 2سال در سطح منهاي 

 تغذيه در ايران ترين مطالعات جمعيتي بررسي سوء مقايسه نتايج مهم -2جدول 

 W/A H/A W/H محل زندگي گروه سني محل و سال مطالعه
 9/4 4/15 9/10 شهر و روستا >سال 5 7 1377كل كشور 

 25/14 75/8 18 شهر 36- 0 11 1380كرمانشاه 

 9/4 3/20 9/13 شهر و روستا >سال 5 12 1381كرج 

 3/4 1/10 4/4 شهر و روستا >سال 5 13 1381ساوجبالغ 

 9/5 7/12 7/11 شهر و روستا >سال 5 14 1385خراسان جنوبي 

 8/5 3/10 5/11 شهر سال 5- 1 15 1380رفسنجان 

 97/2 3/14 3/4 روستا >سال 5 16 1382گرگان 

 7/3 7/4 2/5 شهر و روستا ماه 72- 0 7 1383استان  28

 6/11 3/15 7/14 روستا سال 12- 6 17 1383شاهرود 

 9/7 5/29 9/14 روستا ماه 24- 0 17 1376شاهرود 

 7/4 3/10 7/5 شهر و روستا ماه 72- 0 مطالعه حاضر

            
انحراف معيار باالي  2سال در سطح  6از كودكان زير % 4از طرفي 
ترين  بيش. قرار داشته و دچار اضافه وزن هستند WHOاستاندارد 
ماه ديده  11تا  6تغذيه با توجه به اين شاخص در گروه سني  ميزان سوء

ماه وضعيت كودكان مورد  6با توجه به اينكه در سن كمتر از . شد
رسد نوع و روش  هم بهتر است، به نظر مي WHOدارد مطالعه از استان

ماه باشد و  11تا  6تغذيه در سن  شروع تغذيه كمكي عامل اصلي سوء
بنابراين بازبيني دستورالعمل تغذيه كمكي و آموزش دقيق مادران و 

  .اي برخوردار است توجه به غذاهاي محلي از اهميت ويژه
بت به اهم مطالعات هاي سوءتغذيه را نس مقايسه شاخص 2جدول 

ضمن توجه به اختالفات . دهد جمعيتي انجام شده در كشور نشان مي
سال انجام مطالعات مختلف و گروه سني مورد بررسي در اين جدول 

تغذيه در اين مطالعه به جز در مورد  مشخص است كه شيوع سوء
استان  28شاخص قد براي سن، تقريباً مشابه ميانگين كشور در بررسي 

هاي اخير  تغذيه در سال يعني روند رو به كاهش سوء. است 83ال در س
كه در بين  ،در مورد شاخص قد براي سن. در شاهرود نيز رخ داده است

 ،تغذيه بدترين وضعيت را در شاهرود داشت هاي سوء ساير شاخص
 24خصوص در سنين قبل از  هاي مكرر به توان نتيجه گرفت بيماري مي

هرستان باال است كه خود منجر به افزايش ماه در كودكان اين ش
. اي گذشته شده است صورت جمع مشكالت تغذيه شاخص اخير به

هاي شايع دوره كودكي  بنابراين به درمان صحيح و به موقع بيماري
در شايد وضعيت بسيار بهتر شهر شاهرود . تري نمود بايد توجه بيش

 2تر از منهاي مك Z-scoreبا شيوع مقايسه با ساير نقاط شهرستان 
اي تا حدودي ناشي از دسترسي  ، عالوه بر شرايط بهتر تغذيه%7/4برابر 

هاي  درمان به موقع و صحيح بيماري بهبهتر كودكان شهر شاهرود 
  .شايع دوران شيرخوارگي باشد

هاي چهارگانه مورد بررسي در اين مطالعه نسبت به جامعه  شاخص
 .گيري شده است اندازه 2007در سال  WHOمرجع ارايه شده توسط 

با توجه به اينكه محاسبات قبلي در كشور نسبت به استانداردهاي قبلي 
انجام شده و استاندارد جديد برگرفته از وضعيت كودكان نواحي مختلف 

رسد اگر در تحقيق فوق از استانداردهاي قبلي  نظر مي به ،دنيا است
دست آمده در قسمت  هتر از اعداد بهاي شيوع باال ميزان ،شد استفاده مي
  .بود نتايج مي

حجم نمونه قابل قبول و بررسي تمام مناطق شهرستان، همراه با 
استفاده از پرسشگران آموزش ديده، نظارت بر كار اين پرسشگران و 

گيري با دقت باال، استفاده از آخرين  استفاده از تجهيزات اندازه
هاي  از مزيت WHOه شده توسط ها و جامعه مرجع اراي دستورالعمل

گيري دور بازو و  عدم اندازه  با اين حال .باشد نسبي اين مطالعه مي
ضخامت چربي زير پوستي و عدم سنجش كامل بسامد خوراك 

هاي اين  تواند از محدوديت مي ،هاي كودكان كودكان و سوابق بيماري
مطالعه مورد هاي آينده با تكرار اين  مطالعه باشد كه بهتر است در سال

  .توجه قرار گيرد
گيري كرد كه شيوع  توان نتيجه دست آمده مي با توجه به نتايج به

تغذيه در شاهرود نسبت به برآوردهاي قبلي استاني باالتر است و از  سوء
سالمت  يتوزيع يكساني نيز در شهرستان برخوردار نيست و براي ارتقا

اي همه جانبه براي  اخلههاي مد كودكان الزم است تا سريعاً برنامه
تغذيه خاصه در مناطق با شيوع باال تدوين و اجرا  كاهش شيوع سوء

هاي ترويج تغذيه با شير  ها توجه به برنامه در تدوين اين برنامه. شود
 .هاي دوران كودكي بسيار با اهميت است و بيماري  مادر

  تشكر و قدرداني
امه تحقيق برگرفته از ن خواني با مطالعات كشوري پرسش منظور هم به

نامه دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت درمان و آموزش  پرسش
از همكاران اين دفتر در . باشد پزشكي با تعدادي سواالت اضافه مي

  . نماييم نامه تشكر مي الت پرسشاطراحي سو
هاي پژوهشي مصوب معاونت  از طرح 8706شماره  اين تحقيق به

پزشكي شاهرود بوده، بدين وسيله از مساعدت پژوهشي دانشگاه علوم 
در انجام   .گردد اين معاونت و شوراي پژوهشي دانشگاه سپاسگزاري مي

-گري اين تحقيق بعضي از كاركنان شاغل در مراكز بهداشتي پرسش
اي نموده و زحمات زيادي  درماني و رابطان سالمت همكاري صميمانه

چنين از  هم .ت سپاس را داريماند از همه اين عزيزان نهاي متقبل شده
و همكاران ) معاون محترم بهداشتي دانشگاه(جناب آقاي دكتر چمن 
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ايشان در ستاد مركز بهداشت كه همكاري زيادي در اجراي طرح 
  .اند كمال سپاس و امتنان را داريم داشته
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