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  شیوع چاقی در کودکان ایرانی و عوامل مرتبط با آن
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 یک چاقی که کرد اعالم 1997 سال در بهداشت جهانی سازمان .است دنیا سراسر در اي تغذیه مشکالت ینتر مهم از یکی چاقی مقدمه:

 افزایش دلیل به بلکه زودرس، روانی جسمی و عوارض دلیل به تنها نه کودکی دوران در است. اهمیت چاقی عمومی سالمت مشکل

   .است براجتماع آن سنگین اقتصادي هزینه بار و میر و مرگ و ها یماريب افزایش بروز بزرگسالی، چاقی
  ط با آن است.هدف از مطالعه حاضر تعیین شیوع چاقی در کودکان ایرانی و عوامل مرتب هدف:

 ,Google scholar, SIDمختلف علمی و پژوهشی از جمله ( هاي یتساروش تحقیق: این مطالعه مروري با استفاده از بررسی 

Elsevier  .و ...) بدون محدودیت زمانی انجام گرفته است  
 7/17تا  57/0ر این مطالعه از شیوع چاقی در کودکان شهرهاي مختلف ایران براساس مطالعات مورد بررسی د پژوهش: هاي یافته

 تا مادر شیر با انحصاري عوامل مرتبط با چاقی کودکان در این مطالعات شامل سطح فعالیت روزانه، تغذیه ینتر مهمدرصد متفاوت بود. 

 در خواب یزانم مصرفی، تنقالت نوع و بار مادر، چاقی اعضاي درجه یک خانواده، تعداد BMIماهگی، مدت زمان تغذیه با شیر مادر،  6

  الکترونیکی بود. وسایل سایر و با رایانه بازي و تلویزیون تماشاي کمکی، مدت غذاي شروع روز، سن شبانه
با توجه به افزایش شیوع چاقی و عوامل مختلف مؤثر بر چاقی کودکان و نتایج متناقض مطالعات مختلف پیشنهاد  نتیجه گیري:

  ام شود تا بتوان از چاقی کودکان و عوارض مرتبط با آن پیشگیري نمود.مطالعه جامعی در این زمینه انج شود یم
 


