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شیوع چاقی کودکان و نوجوانان در سطح جهان تبدیل به یکی از مشکالت عمده سالمتی جوامع شده است. تغییرات الگوي زندگی در 

غذاهاي پرکالري و کم تحرکی بواسطه افزایش مصرف تکنولوژي از اهم عوامل این معضل است. متاسفانه سرعت کشورها، دسترسی به 
مزمن در جامعه  هاي یماريبباشد، امري که افزایش  مدرن شدن الگوهاي رفتاري کشورهاي در حال توسعه مانند ایران بسیار سریع می

نظور بررسی وضعیت شیوع چاقی در روستامهدهاي استان آذربایجان شرقی بعنوان باشد. تحقیق حاضر به م از نتایج این تغییرات می
  یران انجام شده است.ا یشمال غرب یهاستان ناح ترین یتو پرجمع ینتر زرگب

کودك سنین پیش دبستانی و دبستانی در روستامهدها مورد استفاده قرار گرفت. جهت  7278هاي  در این مطالعه مقطعی داده روش:
افزارهاي  سازمانی جهانی بهداشت با استفاده از نرم 2007سال  BMI-Z Scoreوضعیت چاقی الغري کودکان از شاخص  تعیین

Anthro  وAnthro Plus .استفاده گردید  
% کودکان داراي وزن طبیعی،  1/75% داراي کم وزنی،  8/3% داراي سوءتغذیه حاد،   7/1هاي این تحقیق  براساس یافته ها: یافته

 ) در قیاس با پسران (Kg/m2 83/1±32/15براي دختران ( BMI% چاق و تنها بودند. اگرچه متوسط  5/5% داراي اضافه وزن،  9/13

Kg/m294/1±61/15داري از پسران کمتر  ) به نظر نزدیک نشان داده شد ولی تفاوت حاصل باتوجه به حجم نمونه باال بطور معنی
% شیوع سوء تغذیه دو سر  4% شیوع چاقی و هریس با  3/20آباد با  ). همچنین بستان>7276df= ،384/8t=  ،001/0pنشان داد (

  این استان کسب نمودند. يها شهرستان% کودك سالم بهترین وضعیت را در بین  82طیف در این بررسی بودند. میانه با بیش از 
تواند سبب افزایش دریافت  و هم در کشاورزي می شرایط خوب اقتصادي آذربایجان شرقی هم در بعد صنعت گیري: بحث و نتیجه

  اي در پیشگیري از این امر الزامی است. کالري بیشتر در این استان و شیوع چاقی باشد. مداخله و آموزش صحیح تغذیه


