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  اقی کودکانبررسی وضعیت خوراکیاري کودکان درشهرستان ارومیه و نقش آن در پیدایش چ
  

  زرین  رسول دکترمنافی ، مجید ،  *قوام زاده سعید  دکتر نویسندگان:
 گروه علوم تغذیه، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ایران: آدرس

ghavamzadeh@hotmail.com 
  

یرخواران و برنامۀ درست خوراکی، از ارزش باالیی در وزن گیري  کودکان در حال رشد آغاز به موقع خوراکیاري شسابقه و هدف: 
ماهگی  12تا  6داده شده در سنین  يها خوراكبرخوردار است. هدف از این بررسی، تعیین سن آغاز خوراکیاري و ارزیابی کیفی 

  .          باشد یمکودکان در مناطق شهري و روستایی ارومیه 
خانۀ بهداشت در روستاهاي ارومیه به طور تصادفی برگزیده  16مرکز بهداشتی درمانی شهري و  4در این بررسی،  :ها روشمواد و 

مادر در روستاهاي مورد بررسی، وارد مطالعه شدند. همچنین  98ماهه در شهر و  12تا  6مادر داراي کودك  65شدند. روي هم رفته 
 يها روشاشتی نیز در این مراکز مورد بررسی قرار گرفتند. اطالعات با سود جستن از کاردان یا بهورز بهد 26پزشک و  15آگاهی 

استودنت و با حدود  tگردآوري شدند. مقایسۀ بین شهر و روستا با سود جستن از آزمون  ها پرسشمشاهده، پرسشنامه و فهرست 
  درصد انجام گرفت.  95اطمینان 

درصد  8/10). تنها P<0.488است ( 28/4±57/1ماهگی و در روستاها  42/4±37/1ي آغاز خوراکیاري در کودکان شهر سن: ها یافته
و بازمانده در  کردند یمدرصد از مادران روستایی از الگوي استاندارد خوراکیاري وزارت بهداشت و درمان، پیروي  9/5از مادران شهري و 

درصد از ارائه دهندگان خدمات  7/72درصد از پزشکان و  3/73 بیش از دو مورد، از این الگو، انحراف داشتند. همچنین دیده شد که
     بهداشتی غیر پزشک از آگاهی متوسطی در بارة خوراکیاري برخوردار بوده و هیچکدام، آگاهی سطح باالیی در بارة خوراکیاري نداشتند.      

لی تغذیه اي، کم وزنی است نه فزونی وزن یا ماهه شهري و روستایی ارومیه، چالش اص 12تا  6در کودکان بحث و نتیجه گیري: 
   .کند یمماهگی به بعد خودنمایی  12که مشکل چاقی در کودکان ارومیه، از سنین  رسد یمچاقی. به نظر 

  تغذیۀ تکمیلی، چاقی، شهر و روستا، ارومیهکلیدي:  کلمات


