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ضْز  داًص آهَساى دتیزستاًی در  تا آى   تزخی ػَاهل هزتثط  ٍ تزرسی ٍضؼیت اهٌیت غذایی

 1387 سالاصفْاى در 
 

ًااهٌی غذایی ٍ گزسٌگی هی تَاًذ ػالٍُ تز تاثیز تز سالهت جسوی، تثؼات اجتواػی ٍ رٍاًی ًیش  :مقدمه

اس ایي رٍ پایص اهٌیت غذایی ٍ تزرسی ػَاهل هزتثط تا آى در ّز جاهؼِ، ضزٍری . تِ ّوزاُ داضتِ تاضذ

هطالؼِ حاضز تا ّذف تؼییي ٍضؼیت اهٌیت غذایی ٍ تزخی ػَاهل هزتثط تا آى در . تِ ًظز هی رسذ

 .داًص آهَساى دتیزستاًی ضْز اصفْاى تِ اجزا در آهذ

 پسز 261) داًص آهَس      580 تِ صَرت هقطؼی تز رٍی 1387ایي پژٍّص در پاییش  :مواد و روش ها

ًوًَِ ّا تِ رٍش .  دتیزستاى ضْز اصفْاى اًجام گزفت40 سال اس 14-17سٌیي  ( دختز319ٍ 

پزسص ًاهِ ّای ػوَهی، اهٌیت غذایی ٍ تساهذ خَراک اس طزیق . سیستواتیک خَضِ ای اًتخاب ضذًذ

تزای تطخیص کَتاُ قذی، . قذ ٍ ٍسى هادراى ٍ داًص آهَساى ًیش اًذاسُ گیزی ضذ. هصاحثِ تکویل ضذًذ

تزای .  هقایسِ ضذ2005سال  WHO هزجغ  قذ تزای سيقذ داًص آهَساى تا اسکَرّای سدهقادیز 

سال  WHOهزجغ  تزای سي BMI اسکَرّای سد  داًص آهَساى تاBMI تطخیص چاقی ًیش هقادیز

اهي "سپس داًص آهَساى تزاساس اهتیاس  پزسص ًاهِ اهٌیت غذایی تِ دٍ گزٍُ.  هقایسِ ضذ2005

دٍ گزٍُ هذکَر اس ًظز تزخی ػَاهل هزتثط تا ًااهٌی غذایی . طثقِ تٌذی ضذًذ" ًااهي غذایی"ٍ " غذایی

 .هَرد هقایسِ قزار گزفتٌذ
  

، تزاتز تا USDAدر تزرسی حاضز ضیَع ًااهٌی غذایی تزاساس پزسص ًاهِ اهٌیت غذایی: یافته ها

ًااهٌی غذایی ارتثاط هستقیوی تا هتغیزّای تؼذ خاًَار، رتثِ تَلذ ٍ . (CI95%=33/0-40/0)تَد% 6/36

دفؼات هصزف تزخی گزٍُ ّای غذایی در هاُ ضاهل ًاى، هاکارًٍی، سیة سهیٌی، حثَتات ٍ تخن هزؽ 

ّوچٌیي ارتثاط هؼکَسی تیي ًااهٌی غذایی ٍ سطح تحصیالت ٍ جایگاُ ضغلی ٍالذیي، . (P<05/0)داضت

ٍضؼیت اقتصادی خاًَار، سیز تٌای هٌشل هسکًَی، ٍضؼیت تولک هٌشل هسکًَی ٍ دفؼات هصزف تزخی 



گزٍُ ّای غذایی در هاُ ضاهل تزًج، گَضت قزهش، سَسیس ٍ کالثاس ٍ ّوثزگز، هزؽ، هاّی، سثشیجات 

، هیَُ ّای جالیشی، هَس ٍ آًاًاس ٍ ًارگیل ٍ اًثِ، سیة ٍ (رًگی)سثش، سثشیجات ریطِ ای ٍ غذُ ای

 (.P<05/0)پزتقال، ضیز ٍ هاست ٍجَد داضت
 

تزاساس یافتِ ّای هطالؼِ حاضز، ضیَع ًااهٌی غذایی در تیي داًص آهَساى دتیزستاًی  :نتیجه گیری

 .ضْز اصفْاى تاال تَدُ ٍ طزاحی ٍ اجزای تزًاهِ ّای هذاخلِ ای ضزٍری تِ ًظز      هی رسذ
 

 USDAاهٌیت غذایی، اصفْاى،  داًص آهَساى دتیزستاًی، : واژه های کلیدی

                        

 


