
 

 مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران
 25-32 ، صفحات1400 تابستان، 2 ، شمارهشانزدهمسال 

 

 

 سنجی کودکان پیش دبستانی های تن ارتباط امتیاز تنوع غذایی کودکان و مادران  با شاخص 

 6عادل احمدی گل، ۱آرزو حقیقیان رودسری، ۱غزاله اسالمیان، 5، نسرین برومندنیا4، ریحانه راسخ مقام 3، مرتضی عبداللهی2، پروین میرمیران۱فاطمه عیوضی

 7مرجان عجمی

 

 ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه -۱

ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی  ه علوم تغذیه و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیهگروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی، دانشکداستاد نویسنده مسئول:  -2

 parvin.mirmiran@gmail.comشهید بهشتی، تهران، ایران. پست الکترونیکی: 

ثر بر سالمت، دانشگاه ؤمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مو  کشورای و صنایع غذایی  دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیهگروه تحقیقات تغذیه،  -3

 علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

 های پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران گروه تغذیه، دانشکده علوم و فناوری  -4

 راری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایرانهای کلیوی و مجاری اد مرکز تحقیقات بیماری گروه آمار زیستی، -5

 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران  -6

و  نشکده علوم تغذیه و صنایع غذاییریزی غذا و تغذیه، دا برنامه  و گذاری گروه تحقیقات سیاست و ثر بر سالمتؤمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی ماستادیار نویسنده مسئول:  -7

 marjan.ajami80@gmail.comای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. پست الکترونیکی:  انستیتو تحقیقات تغذیه

    

 2/2/۱400تاریخ پذیرش:                                                                                                  23/۱0/99تاریخ دریافت: 

 چکیده

بار در  یناول یمطالعه برا ین. ااست ارتباط در کودکان رشد با و است دریافتی مغذی مواد کفایتهای  شاخص از یکی ییتنوع غذا سابقه و هدف:

خانوار و به  ییغذا یفرد اثرگذار بر الگو ینتر مادر به عنوان مهم DDS (dietary diversity score)یی تنوع غذا یازارتباط امت یبه بررس یرانا

 پرداخته است. یدبستان یشکودکان پ غذایی تنوع سنجی و امتیاز های تن شاخصخصوص کودکان با 

ک به ترتیب توسط و تنوع غذایی مادر و کودقد  ،. وزن شرکت کردندکودک به همراه مادرانشان   236 یمطالعه مقطع یندر ا ها:مواد و روش

 کشاورزی غذا و سازمان پروتکل ارزیابی شد. امتیاز تنوع غذایی کودکان و مادران طبق ییاذپرسشنامه تنوع غ یادآمدخوراک وپرسشنامه 

ن، ) پایی گروه سه در اجتماعی -اقتصادی  وضعیت اساس بر نیز خانوارها ضعیف تقسیم شد. و خوب، متوسط دسته  سه به (FAO) ملل سازمان

 .بندی شدند متوسط، باال( طبقه

مادر ارتباط  DDSکودک با  (p=03/0قد ) برای و وزن (p=0۱3/0) سنی برا وزن (p=034/0این پژوهش نشان داد قد برای سن ) :هايافته

 داشت. یدار یمعن

تر داشته  وزن برای سن و قد برای سن طبیعی هرچه امتیاز تنوع غذایی مادران بهتر باشد احتمال اینکه کودکانی با وزن برای قد، گیري: نتیجه

 باشد، نسبت به مادرانی که امتیاز تنوع غذایی ضعیف دارند، بیشتر است.

  اقتصادی اجتماعی –ن پیش دبستانی، وضعیت کودکاای،  سنجی، وضعیت تغذیه های تن شاخصنوع غذایی، امتیاز ت واژگان كلیدي:

  مقدمه 

کلودکی ایجلاد ملی شلوند بلر      عادات غذایی که در اوایلل  
وضعیت تغذیه و رشد و تکامل کودکان تا مدت زملان طلوالنی   

های متنوع بلرای داشلتن وضلعیت     گذارد  و خوردن غذا اثر می
مطلللوب تغذیلله ای در کودکللان بسللیار  مهللم اسللت بنللابراین   
کودکان بلرای تلیمین ملواد مغلذی ضلروری بله ملواد غلذایی         

های اخیر  ذایی متنوع در سالمتنوعی نیاز دارند.اهمیت رژیم غ
بله خلوبی شلناخته شلده اسلت و توجله بله تنلوع غلذایی در          

کشورهای در حال  توسعه به ویژه در کودکان در حال رشلد و  
زیلرا آنهلا بلرای رشلد و نملو و      آسیب پذیر  بسیار مهم اسلت  

امتیلاز   .(2, ۱)داشتن زندگی سالم به غذاهای مغذی نیاز دارند
های غذایی دریافتی در یک بازه زملانی   تنوع غذایی، تعداد گروه

های اصلی بررسلی   . همچنین یکی از شاخص(3) مشخص است
کیفیت رژیم غذایی می باشد که برای ارزیابی کفایلت دریافلت   
مواد مغذی و کیفیت کللی رژیلم غلذایی ملورد اسلتفاده قلرار       
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گیرد و  با پیامدهای سالمتی در سنین مختلف بله ویلژه در    می
هر چه این شاخص بلاالتر   (4، 5) دار دارد ن ارتباط معنیکودکا

باشد یعنی تنوع رژیم غذایی بیشلتر اسلت و رشلد و تکاملل و     
. مطالعات ارتبلاط  (6، 7)سالمت کودکان تضمین شده تر است 

های وزن برای سن و  قابل توجهی را بین تنوع غذایی و شاخص
. اخیلرا الگلوی   (8، 9)انلد   وزن برای قد کودکلان را نشلان داده  

دسترسی به غذاهای ارزان قیمت، خوش غذایی کودکان به دلیل
طعم، دارای انرژی زیاد و چگالی کم مواد مغذی، تمایل بیشلتر  
به دریافت غذا در بیرون از منزل، دریافلت بلیش از حلد میلان     

های شیرین و غیر مغلذی، دریافلت ناکلافی     ها و نوشیدنی وعده
الگوی غذایی کودکلان و    .(۱0-۱2)ه است تغییر کرد  صبحانه،
های غذایی آنان به خصوص در سنین پیش دبستانی تلا   انتخاب

حد زیادی متاثر از رفتار و الگلوی غلذایی ملادر اسلت کله بله       
عنوان مهمترین رکلن خلانوار در تهیله و طلبخ غلذا و تغذیله       

نین وضعیت تغذیه و وزن کودکان بلا  کودکان نقش  دارد همچ
های غذایی، محلیط غلذا خلوردن و حتلی      نوع غذا، تعداد وعده

مطالعلات مختللف     .(۱3) تشویق و تنبیه واللدین ارتبلاط دارد  
ارتباط قابل توجهی را بین تنلوع غلذایی ملادر و تنلوع غلذایی      
کودکان  را نشان داده اند  به طوریکه با افلزایش تنلوع غلذایی    

 (.۱4، ۱5مادر تنوع غذایی کودک نیز افزایش می یابد )

این مطالعه برای اولین بار در ایران به بررسی رابطه امتیلاز  
سلنجی  کلودک    های تلن  با شاخصتنوع غذایی مادر و کودک 

می پردازد تا نقش مادران را به عنوان فردی که نقلش کلیلدی   
در شکل دهی به الگوی رژیم غلذایی کلودک و در نتیجله وزن    

.کودک دارد، مشخص کند
 

  هامواد و روش 
ایلن پلژوهش بله صلورت     نوع مطالعه و شرکت کنندگاان    

 هدف تعیین در شهر تهران با ۱398تحلیلی در سال  -مقطعی
هلای   رابطه تنوع رژیم غلذایی کودکلان و ملادران  بلا شلاخص     

سنجی کودکان پیش دبستانی انجلام شلد. در ایلن مطالعله      تن
هلا توسلط    ساله تهرانی که رژیلم غلذایی آن   3-6کودک  236

   مادر خانوار تعیین می شد شرکت کردند.
گیلللری وزن ملللادر و کلللودک  در شلللرایطی کللله  انللدازه 

ارای حداقل پوشش و بدون کفلش بودنلد بلا    کنندگان د شرکت
قد شرکت  گرم انجام شد. ۱00ترازوی دیجیتال )سکا( با دقت 

کنندگان طبق شرایط استاندارد درحالت ایستاده و بدون کفش 
 ۱/0بللا اسللتفاده از قدسللنش نصللب شللده روی دیللوار بللا دقللت 

هلای   متر اندازه گیری شلد. همگلی طبلق دسلتورالعمل     سانتی
ط  یک کارشناس مجلرب انلدازه گیلری شلدند.     استاندارد توس

 Zسنجی کودکان بر اساس امتیلاز   های تن برای تعیین شاخص
بله عنلوان   )-Z-score2>>+2وزن برای قد و وزن برای سلن  ) 

به عنلوان چلاو و دارای اضلافه      Z-score)>+2)وزن طبیعی و 

بلله عنللوان الغللر در نتللر گرفتلله شللد. Z-score) <-2)وزن و 
-Z>>+2قلد بلرای سلن  )    Zی کله امتیلاز   همچنین درصلورت 

score2-(  ،2)به عنوان طبیعی+<(Z-score    به عنوان بلند قلد
. (۱6) به عنوان کوتاه قد در نتر گرفته شلد   Z-score)<-2)و 

نمونله گیلری بله صلورت تصلادفی و از بلین        در این مطالعله  
مراجعه کنندگان مراکز بهداشتی درمانی وابسلته بله دانشلگاه    

ابتدا هریلک از منلاطق تحلت    علوم پزشکی شهید بهشتی بود. 
پوشش دانشگاه علوم پزشلکی شلهید بهشلتی شلامل منلاطق      

ال و شرو به سه طبقه تقسیم شد و با توجه بله  شمیرانات، شم
هلا بله    نسبت جمعیت تحت پوشلش در هریلک از ایلن طبقله    

صورت سهمیه ای تعداد کل نمونه مورد نیلاز در بلین طبقلات    
سه گانه توزیع گردید .در مرحله بعلد در هلر یلک از ایلن سله      
طبقه طبلق لیسلت مراکلز بهداشلتی درملانی تحلت پوشلش،        

صورت تصادفی انتخاب شد. در مرحله آخر  تعدادی از مراکز به
در مراکز منتخب، نمونه الزم به تعداد مورد نیلاز،  بله صلورت    

معیلار   نمونه گیری غیر احتمالی و در دسترس انتخاب گردیلد. 
عدم ورود به  مطالعه ابتال به بیماری خاص، اسلهال و بیملاری   

این مطالعه توسط کمیته اخالو معاونلت پژوهشلی    عفونی بود.
 دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی شهید بهشلتی بلا شلماره   

079/۱398.IR.SBMU.NNFTRI.REC .تییید شد 
دریافت غذایی کودکان بله وسلیله پرسشلنامه روا و پایلای     

ایجاد تغییراتی به منتور که  با  WHO تنوع غدایی مورد تایید 
بومی کردن این پرسشنامه در سایر کشورها قابل استفاده است 

هلای   سلنجی، شلاخص   در پیمایش ملی بررسی وضلعیت تلن  و 
سلال کشلور اسلتفاده     5تغذیه ای و رشد و تکامل کودکان زیر 

ارزیابی دریافت غذایی  .(۱7)ارزیابی قرار گرفت شده بود، مورد 
مادر از طریق پرسشنامه یادآمدخوراک و از طریق مصلاحبه ی  

امتیاز تنوع غذایی  مادر و کودک  بلر    (۱8).م شدحضوری انجا
در  همه اقالم غلذایی  (۱8).محاسبه شد  FAO اساس  پروتکل 

سلبزیجات و   -2غلالت و غلالت ریشله ای    -۱گروه شلامل )  9
هلای حلاوی    و میلوه  Aسبزیجات ریشله ای غنلی از ویتلامین    

سلایر سلبزیجات    -4سبزیجات برگ سبز تیره  -A ،3ویتامین 
گوشت احشلاء، گوشلت ملاهی و غلذاهای      -6گوشت امعاء  -5

حبوبلات آجیلل و    -8ملر  و سلایر پرنلدگان،    تخلم  -7دریایی 
طبقه بندی شلدند. بله هلر     )های شیر شیر و فرآورده -9مغزها 

و در  ۱های غذایی که مصرف شلده باشلند امتیلاز     قلم از گروه
صورتی که در روز گذشته از گروه غذایی اصال اسلتفاده نشلده   

 تنلوع  3باشد امتیاز صفر تعلق گرفت. بنابراین امتیلاز کمتلر از   
تنوع غذایی متوسط و امتیاز بلاالتر    4 -5  غذایی ضعیف،امتیاز

 تنوع غذایی خوب می باشد. 6از 
اقتصلادی اجتملاعی از پرسشلنامه     –برای تعیین وضعیت 

که توسط  هایی های تحقیقاتی و پیمایش مورد استفاده در طرح
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مؤسسله مللی    ای و مرکز آمار ایران و انستیتو تحقیقات تغذیله 
ده شد. برای گزارش وضعیت متغیرهلای مختللف   سالمت استفا

های  اجتماعی، در این مطالعه داده -بر اساس وضعیت اقتصادی
پدر و مادر، تحت پوشلش بلودن برنامله     مرتبط با شغل و سواد 

حمایتی، وضعیت تملک و سطح زیربنلا و تعلداد اتلاو مسلکن     
غیرمصلرفی و خلودرو در خانوارهلا     خانوار و وجود لوازم خانگی 

رسی گردید. برای طبقله بنلدی خانوارهلا از تحلیلل علاملی      بر
عالوه بر منطقله سلکونت    استفاده شد که تمام متغیرهای فوو 

روستایی( وارد مدل گردید و با چلرخش واریملاک ،    -)شهری
استفاده از امتیاز هر خلانوار   مدل مناسب طراحی شد. سپ  با 
سلهک(  گلروه مسلاوی )   3روی عامل اول، تملام خانوارهلا بله    
کمتلرین امتیلاز    ، دارای ۱تقسیم شدند بله شلکلی کله گلروه     

دارای بیشلترین   3اجتملاعی( و گلروه    -)سطح پایین اقتصادی
  اجتماعی( هستند. -امتیاز )سطح باالی اقتصادی

هلا توسلط نلرم     : تجزیه و تحلیل آماری دادههای آماری روش
هلا   نملرات پرسشلنامه   .صلورت گرفلت   2۱نسلخه   SPSSافزار 
بندی شده و برای توصلیف متغیرهلا از فراوانلی و درصلد      دسته

استفاده شد. آزمون کای دو )و در صورت للزوم آزملون دقیلق    
فیشر( برای بررسی ارتباط بین متغیرهای کیفی با هم بله کلار   

ای و مسلتقل اصللی    اثلر متغیرهلای زمینله    گرفته شد. نهایتلا  
ذایی کلودک،  مطالعه، امتیاز تنوع  غذایی مادر و امتیازتنوع  غل 

بر روی متغیرهای پاسخ اصلی مدنتر، وزن برای قد، وزن بلرای  
سن، قد برای سن، بلا اسلتفاده از ملدل رگرسلیون لجسلتیک      

گلروه   3بررسی گردید. در این مطالعه  امتیاز تنوع غلذایی بله   
) تنلوع   3کله  امتیلاز کمتلر از     )سهک( تقسیم شد به طلوری 

) تنلوع غلذایی   4-5از غذایی ضعیف( به عنوان سهک اول، امتی
) تنوع غذایی  6متوسط( به عنوان سهک دوم و امتیاز بیشتر از 

باال( به عنوان سهک سوم در نترگرفته شلد همچنلین سلهک    
اول )تنوع غذایی ضعیف ( به عنوان رفرن  در نتر گرفته شد. 

 دار لحاظ شد.   از نتر آماری معنی 05/0و  پی مقدار کمتر از 

 هايافته 
و مللادران بلله ترتیللب   وزن در میللان کودکللان میللانگین 

 (. ۱کیلوگرم بود )جدول  05/75±75/7و 34/4±3۱/2۱

 های آنتروپومتری کودکان پیش دبستانی های دموگرافیک در مطالعه بررسی رابطه امتیاز تنوع غذایی کودکان و مادران  با شاخص  ویژگی. 1جگول 

  تعداد  درصد

 وزن هنگام تولد گرم( ۱500از نوزاد بسیار کم وزن )کمتر  0 0

 گرم( 2500نوزاد کم وزن)کمتر از  23 7/9

 گرم( 4000تا  2500نوزاد با وزن طبیعی)بین  2۱3 3/90

 سن مادر سال 35کمتر از  72 6/30
 سال 35بزرگ تر و مساوی  ۱63 4/69

 نمایه توده بدنی مادر طبیعی 63 7/26
 اضافه وزن ۱53 8/64

 چاو 20 5/8

 تحصیالت مادر زیر دیپلم ۱4 9/5
 لیسان  ۱30 ۱/55

 باالتراز لیسان  92 39

 تحصیالت پدر زیر دیپلم ۱2 ۱/5
 لیسان  72 5/30
 باالتراز لیسان  ۱52 4/64

 شغل پدر کارمند 82 7/34

 کارگر 45 ۱/۱9

 سایر ۱09 2/46
 مادرشغل  کارمند 79 5/33

 کارگر 50 2/2۱

 نه دارخا ۱07 3/45
 وضعیت ملک شخصی 227 6/96
 اجاره ای 8 4/3

 وضعیت اقتصادی ضعیف و متوسط 22 3/9

 خوب 2۱4 90,7
  میانگین انحراف معیار
 وزن مادر )کیلوگرم( 05/75 75/7
 وزن کودک )کیلوگرم( 3۱/2۱ 34/4
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 ملادران و در  06/7±89/0 امتیاز تنوع غذایی در  کودکلان 

های  یسه امتیاز تنوع غذایی مادران با نمایهبود. مقا  5/0±24/6

( وزن برای P=03/0سنجی کودکان نشان داد قد برای سن ) تن

( کودکلان بلا امتیلاز    P=03/0(و وزن برای قد )P=0۱3/0سن )

داری دارد بله طلوری کله بلر      تنوع غذایی مادران ارتباط معنی

از کودکلان دارای اضلافه    ٪9/75اساس شاخص وزن برای سن 

چاو مادرانی با تنوع غذایی ضعیف داشتند در حالی کله   وزن و

از کودکلان بللا وزن طبیعللی مللادرانی بللا تنللوع غللذایی   24/۱٪

(. نتایش رگرسیون لجستیک مدل خام 2)جدول ضعیف داشتند

فاصلله   %95هلای شلان  تعلدیل شلده چندگانله بلا        و نسبت

 3اطمینان  برای سه متغیر اصلی وابسلته پلژوهش در جلدول    

ده شده است. نتایش نشلان داد شلاخص وزن بلرای قلد     نشان دا

داری بلا امتیلاز تنلوع غلذایی      کودکان ارتباط معکوس و معنلی 

مادران دارد به طوریکه با افلزایش تنلوع غلذایی ملادر شلان       

-747/0)چاقی و اضلافه وزن در کودکلان کلاهش ملی یابلد .      

35/0,95٪=,CI۱62/0=OR همچنللین  بعللد از تعللدیل بللرای )

وضعیت تملک، تحصلیالت ملادر، تحصلیالت پلدر،      متغیرهای

 و سللن شللغل مللادر، شللغل پللدر، نمایلله تللوده بللدنی مللادر    

 دار مشلللاهده شلللد   ارتبلللاط معکلللوس و معنلللی  کلللودک 

(882/0-36/0,95٪=,CI۱78/0=OR   در این مطالعله ارتبلاط .)

داری بین شاخص وزن برای سلن کودکلان بلا     معکوس و معنی

د. به طوری کله بلا افلزایش    امتیاز تنوع غذایی مادر مشاهده ش

تنوع غذایی مادر شان  چاقی و اضافه وزن در کودکان کلاهش  

( کله بعلد از   CI274/0=OR,=٪۱03/0,95-728/0می یابلد  ) 

وضللعیت تملللک، تحصللیالت مللادر،  تعللدیل بللرای متغیرهللای

و نمایه توده بلدنی ملادر    شغل پدر، شغل مادر، تحصیالت پدر،

 دار مشلاهده شلد    و معنیارتباط معکوس سن کودک  همچنان 

(885/0-۱06/0,95٪=,CI306/0=OR.) 

 
 سنجی  کودکان با مشخصات دموگرافیک و امتیاز تنوع رژیم غذایی کودکان و مادران های تن بررسی ارتباط نمایه. 2جگول 

 pvalue وزن برای قد pvalue وزن برای سن pvalue قد برای سن 
 بلند قد و

 طبیعی 

 چاق و  کوتاه قد
 اضافه وزن

 چاق و طبیعی
 اضافه وزن 

 طبیعی

 ۷۵/۰ (۶/۵) ۳ (۶) ۱۱ ۵۵/۰ (۳/۵)۹ (۴/۶)۹ ۴۹/۰ (۸/۳)۱ (۲/۶)۱۳ زیر دیپلم حتصیالت مادر
 (۷/۵۳) ۲۹ (۵/۵۵) ۱۰۱ (۷/۵۳)۵۱ (۵۶)۷۹ (۴/۶۵)۱۷ (۸/۵۳)۱۱۳ لیسانس

 (۷/۴۰) ۲۲ (۵/۳۸) ۷۰ (۱/۴۱)۳۹ (۶/۳۷)۵۳ (۴۰)۸۴ (۸/۳۰)۸ باالتر ز لیسانس

 ۵۷/۰ (۶/۵) ۳ (۹/۴) ۹ ۸۷/۰ (۳/۶) ۶ (۳/۴) ۶ ۵۰/۰ (۸/۳) ۱ (۲/۵) ۱۱ زیر دیپلم حتصیالت پدر

 (۳/۳۳) ۱۸ (۷/۲۹) ۵۴ (۵/۲۹) ۲۸ (۲/۳۱) ۴۴ (۵/۳۸) ۱۰ (۵/۲۹) ۶۲ لیسانس

 (۱/۶۱) ۳۳ (۴/۶۵) ۱۱۹ (۲/۶۴) ۶۱ (۵/۶۴) ۹۱ (۷/۵۷) ۱۵ (۲/۶۵) ۱۳۷ باالتر ز لیسانس

 ۵۱/۰ (۳/۳۳) ۱۸ (۵/۳۳) ۶۱ ۸۴/۰ (۵/۳۰) ۲۹ (۵/۳۵) ۵۰ ۳۵/۰ (۹/۲۶) ۷ (۳/۳۴) ۷۲ کارمند مادر شغل
 (۸/۲۷) ۱۵ (۲/۱۹) ۳۵ (۳/۲۵) ۲۴ (۴/۱۸) ۲۶ (۲/۱۹)  ۵ (۴/۲۱) ۴۵ کارگر

 (۹/۳۸) ۲۱ (۳/۴۷) ۸۶ (۲/۴۴) ۴۲ (۱/۴۶) ۶۵ (۸/۵۳) ۱۴ (۳/۴۴) ۹۳ خانه دار

 ۳۸/۰ (۷/۴۰) ۲۲ (۳۳) ۶۰ ۶۸/۰ (۸/۳۸) ۳۵ (۳/۳۳) ۴۷ ۵۳/۰ (۲/۴۶) ۱۲ (۳/۳۳) ۷۰ کارمند شغل پدر
 (۷/۱۶) ۹ (۸/۱۹) ۳۶ (۹/۱۷) ۱۷ (۹/۱۹) ۲۸ (۷/۷) ۲ (۵/۲۰) ۴۳ کارگر

 (۶/۴۲) ۲۳ (۳/۴۷) ۸۶ (۳/۴۵) ۴۳ (۸/۴۶) ۶۶ (۲/۴۶) ۱۲ (۲/۴۶) ۹۷ سایر

 ۴۷/۰ (۹/۳۸) ۲۱ (۳/۴۷) ۸۶ ۳۶/۰ (۲/۴۴) ۴۲ (۱/۴۶) ۶۵ ۸۶/۰ (۸/۵۳) ۱۴ (۳/۴۴) ۹۳ خانه دار وضعیت متلک

 (۹۸/۱) ۵۳ (۱/۹۶) ۱۷۴ (۹/۹۷) ۹۳ (۷/۹۵) ۱۳۴ (۹۶) ۲۴ (۷/۹۶) ۲۰۳ شخصی
 (۹/۱) ۱ (۹/۳) ۷ (۱/۲) ۲ (۳/۴) ۶ (۴) ۱ (۳/۳) ۷ اجاره ای

 ۰۹۸/۰ (۳/۹) ۵ (۳/۹) ۱۷ ۶/۰ (۵/۱۰) ۱۰ (۵/۸) ۱۲ ۰۸/۰ ۰ (۵/۱۰) ۲۲ کم و متوسط وضعیت اقتصادی
 (۷/۹۰) ۴۹ (۷/۹۰) ۱۶۵ (۵/۸۹) ۸۵ (۵/۹۱) ۱۲۹ (۱۰۰) ۲۶ (۵/۸۹) ۱۸۸ خوب

 امتیاز تنوع غذایی
 کودک  

 ۲۴/۰ (۰) ۰ (۳/۳) ۶ ۴۱/۰ (۱/۱)۱ (۵/۳) ۵ ۲۷/۰ (۰)۰ (۹/۲) ۶ ضعیف
 (۵/۱۸)۱۰ (۶/۱۲)۲۳ (۶/۱۲) ۱۲ (۹/۱۴) ۲۱ (۱/۲۳) ۶ (۹/۱۲)۲۷ متوسط
 (۵/۸۱)۴۴ (۱/۸۴)۱۵۳ (۳/۸۶)۸۲ (۶/۸۱)۱۱۵ (۹/۷۶) ۲۰ (۹/۱۲) ۲۷ خوب

 (۱۰۰)۵۴ (۱۰۰) ۱۸۲ (۱۰۰) ۹۵ (۱۰۰)۱۴۱ (۱۰۰) ۲۶ (۱۰۰) ۲۱۰ کل

 امتیاز تنوع غذایی
 مادر 

 ۰۳/۰ (۹/۶)۲ (۱/۹۳)۲۷ ۰۱۳/۰ (۲۴/۱)۷ (۹/۷۵)۲۲ ۰۳۴/۰ (۴/۳) ۱ (۶/۹۶) ۲۸ ضعیف
 (۱/۲۲)۳۱ (۹/۷۷)۱۰۹ (۱/۳۷)۵۲ (۹/۶۲)۸۸ (۴/۱۱)۱۶ (۶/۸۸)۱۲۴ متوسط
 (۳/۳۱)۲۱ (۷/۶۸)۴۶ (۷/۵۳)۳۶ (۳/۴۶)۳۱ (۴/۱۳)۹ (۶/۸۶)۵۸ خوب

 (۹/۲۲)۵۴ (۱/۷۷)۱۸۲ (۳/۴۰)۹۵ (۷/۵۹)۱۴۱ (۱۱)۲۶ (۸۹)۲۱۰ کل
 > ۰p/ ۰۵داری  آمده بر اساس آزمون کای دو است. سطح معنی دست به *p valueاعداد به صورت تعداد )درصد( بیان شده اند.
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 29                                                                           1400تابستان، 2 ، شمارهشانزدهممجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، سال 

 

 های قد برای سن،  درصد فاصله اطمینان ارتباط شاخص 95مدل خام و نسبت شان  چندگانه تعدیل شده با . 3جگول 

 وزن برای سن و وزن برای قد
 متغریها مدل خام اثر چندگانه متغریها* 

 pvalue نسبت شانس فاصله اطمینان pvalue نسبت شانس فاصله اطمینان 
 برای سن قد تنوع غذایی مادر )رفرنس(      
 تنوع غذایی مادر ۲۷۷/۰ ۱۷۵/۲-۳۵/۰ ۲۲۲/۰ ۲۴۶/۰ ۰۴۴/۲-۳۰/۰ ۱۹۴/۰

 تنوع غذایی مادر ۲۳۰/۰ ۹۰۷/۱-۲۸/۰ ۱۷۳/۰ ۲۹۵/۰ ۵۴۹/۲-۳۴/۰ ۲۶۷/۰

 مجع بندی تنوع غذایی کودک ۲۰۵/۱ ۵۴۴/۱-۹۴۱/۰ ۱۳۹/۰ ۲۷۲/۱ ۷۲۶/۱-۹۳۸/۰ ۱۲۲/۰

 وزن برای قد تنوع غذایی مادر )رفرنس(      
 تنوع غذایی مادر ۲۶۰/۰ ۱۵۶/۱-۵۹/۰ ۰۷۷/۰ ۲۴۱/۰ ۱۵۷/۱-۵۰/۰ .۷۶/۰

 تنوع غذایی مادر ۱۶۲/۰ ۷۴۷/۰-۳۵/۰ ۰۲۰/۰ ۱۷۸/۰ ۸۸۲/۰-۳۶/۰ 0۳۵/۰

 مجع بندی تنوع غذایی کودک ۱۲۷/۱ ۳۷۲/۱-۹۲۵/۰ .۲۳۵/۰ ۲۵/۱ ۵۸۴/۱-۹۸۷/۰ 65/0

 وزن برای سن تنوع غذایی مادر )رفرنس(      
 تنوع غذایی مادر ۵۳۸/۰ ۳۴۷/۱-۲۱۵/۰ ۱۸۶/۰ ۵۹۴/۰ ۶۲۵/۱-۲۱۷/۰ .۳۱۱/۰

 تنوع غذایی مادر ۲۷۴/۰ ۷۲۸/۰-۱۰۳/۰ ۰۰۹/۰ ۳۰۶/۰ ۸۸۵/۰-۱۰۶/۰ 0۲۹/۰

 مجع بندی تنوع غذایی کودک ۹۷۲/۰ ۱۶۰/۱-۸۱۵/۰  ۷۵۷/۰ ۹۹۴/۰ ۲۳۳/۱-۸۰۱/۰ ۹۵۴/۰

 شغل مادر،شغل پدر، منایه توده بدنی مادر و سن کودک*تعدیل شده بر اساس وضعیت متلک، حتصیالت مادر، حتصیالت پدر، 
 > ۰p/ ۰۵داری  سطح معنی

 

  بحث 
مطالعه مقطعی حاضر با هدف بررسی رابطله امتیلاز تنلوع    

سلنجی کودکلان    هلای تلن   غذایی کودکان و مادران با شلاخص 

داری بلین   پیش دبستانی انجام شد و نشلان داد ارتبلاط معنلی   

 .سنجی کودکان وجلود دارد  های تن ایهتنوع غذایی مادران با نم

هلای   در این مطالعه بین امتیاز تنوع غذایی کودکان و شلاخص 

 داری مشاهده نشد. سنجی کودکان ارتباط معنی تن

در مطالعلله حاضللر بللین امتیللاز تنللوع غللذایی مللادر بللا    

جود داشت داری و سنجی کودکان ارتباط معنی های تن شاخص

سلنجی   های تن و نشان داده شد احتمال طبیعی بودن شاخص

کودکان در بین مادرانی که امتیلاز تنلوع غلذایی خلوب دارنلد      

و همکلاران   Boshaبیشتر است. این مطالعه همسو بلا مطالعله   

پرداخت  که به بررسی ارتباط تنوع رژیم غذایی مادر و کودکان

ی ضعیف مادران ارتباط می باشد که  نشان داد تنوع رژیم غذای

ها نشلان   . این یافته(۱9)قابل توجهی با کم وزنی کودکان دارد 

در خلانوار احتملاال  در شلکل    می دهد که والدین و خصوصا  ملا 

گیری عادات غذایی کودکان نقلش مهملی دارنلد و  از طریلق     

تعیین نوع، اندازه و بسامد مصرف غلذا و همچنلین شلیوه غلذا     

ای و به دنبال آن وضلعیت   گیری عادات تغذیه خوردن بر  شکل

 تغذیه ای کودکان اثر می گذارند.     

یاز تنوع غذایی داری بین امت در مطالعه حاضر ارتباط معنی

ها مشاهده نشلد کله ممکلن     سنجی آن های تن کودکان و نمایه

هلای غلذایی را در    هاست به  این دلیل باشد که کودکلان گلرو  

رژیم غذایی روزانه خود به مقدار کافی دریافلت نکلرده باشلند.    

این ارتباط در مطالعات مختلف با نتایش ضلد و نقیضلی مواجله    

Fernandzو همکلللاران و  Zhaoبلللوده اسلللت. در مطالعللله 
و  

همکاران نتایش مشابهی یافت شد و تنوع رژیلم غلذایی بلا وزن    

Modjadjiمطالعه  (20، 2۱ارتباط نداشت )
و همکاران  بر روی  

تنلوع غلذایی پلایین یکلی     کودکان پیش دبسلتانی نشلان داد   

های کوتاه قدی و کم وزنی در کودکان ملی   ازپیش بینی کننده

Chuaلعه ی مطا (22)باشد 
و همکلاران در کشلور ملالزی نیلز      

همین موضوع را تیکید می کرد که تنوع رژیلم غلذایی کلودک    

ارتباط مستقیمی بلا وزن بلرای سلن و قلد بلرای سلن او دارد       

(23)  . 

داری بین وضعیت اقتصلادی   در مطالعه حاضر ارتباط معنی

سنجی کودکان مشلاهده نشلد. نتلایش     های تن نوار با شاخصخا

Juliaمطالعات انجام شده در این زمینه متفاوت است. مطالعله  
 

هلای در حلال پیشلرفت     و همکلاران، نشلان داد کله در کشلور    

در   .(24)وضعیت اقتصادی خوب با چاقی کودکان مرتبط است 

یک مطالعه ی مقطعی در میان کودکان پاکستانی رشد سلریع  

اضافه وزن و چاقی در میان جمعیت با وضعیت اقتصادی خوب 

همچنین در مطالعه مقطعلی دیگلر کله بلر      (.25مشاهده شد )

روی کودکان دبستانی در شمال شلرو روملانی انجلام گرفلت،     

کودکلان   نشان داده شد که شیوع اضافه وزن و چاقی در میلان 

اجتملاعی خلوب نسلبت بله کودکلان بلا       -با وضعیت اقتصادی

(. در 26اجتمللاعی ضللعیف بیشللتر اسللت )-وضللعیت اقتصللادی
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Beataمطالعلله ی 
و همکللاران نشللان داده شللد کلله وضللعیت   

اقتصادی با شیوع چاقی در کودکان ارتباطی ندارد کله همسلو   

ها حاکی از آن اسلت کله    این یافته  (27)با مطالعه حاضر است.

در کشورهای در حال توسعه ممکن است کودکان بلا وضلعیت   

هلا و   اجتماعی بهتر تمایل به مصرف بیشلتر چربلی   –اقتصادی 

در ها و در نتیجه دریافت بیشتر کالری داشلته باشلند    نوشیدنی

هلای کلم    حالی که در کشورهای توسعه یافته کودکان خلانواده 

های با درآمد باالتر غذاهای پرانرژی اما  درآمد نسبت به خانواده

 (. 28-30کم هزینه تر مصرف می کنند )

برای اولین بار در ایران به بررسلی   نقاط قوت در این مطالعه 

امتیاز تنوع  رابطه امتیاز تنوع رژیم غذایی مادر و کودک، رابطه

 پللردازد. رژیللم غللذایی مللادر و آنتروپللومتری کللودک مللی     

سلاعته   24های این مطالعه استفاده از یلک یادآملد    محدودیت

است که ممکن است میزان دقیق مصلرف را ملنعک  نکنلد و    

سلال اسلت و قابلل     6نتایش به دست آمده تا سلن حلداک ر تلا    

ی تعلدیل  تعمیم به کودکان بزرگتر نیست. علی رغم تالش بلرا 

عوامللل مخدوشللگر بللالقوه شللناخته شللده اثللر  برخللی عوامللل 

هلای ایلن مطالعله     مخدوشگر ناشناخته باقی مانده را در یافتله 

نمی توان نادیده گرفت. میزان آگاهی مادران در مورد اهمیلت  

توجه به غذای کودک با یک ابلزار اسلتاندارد تعیلین نشلد. بله      

اری هرگونله ارتبلاط   عالوه به دلیل مقطعی بودن مطالعله برقلر  

 علت و معلولی غیر ممکن است.

در مطالعه حاضراحتمال وجود کودکانی کله شلاخص وزن   

برای قد، وزن برای سن و قد برای سن طبیعی داشتند در بین 

مادرانی که امتیاز تنوع غلذایی خلوب داشلتند، بیشلتر بلود و      

احتمال وجود کودکان چاو و دارای اضافه وزن در بین مادرانی 

امتیاز تنوع غلذایی ضلعیف داشلتند، بیشلتر بلود.  در ایلن        که

داری بین امتیلاز تنلوع غلذایی کودکلان و      مطالعه ارتباط معنی

 ها مشاهده نشد.. سنجی آن های تن شاخص

: نویسلندگان مقالله از تملام شلرکت کننلدگان      سپاسگزاری

مطالعه که بدون حضور آنان ایلن پلروژه هرگلز بله سلر انجلام       

تشکر و قدردانی را دارنلد. ایلن مقالله توسلط     رسید کمال  نمی

دانشکده علوم تغذیه و صنایع غلذایی دانشلگاه عللوم پزشلکی     

 شهید بهشتی حمایت مالی شده است.

هیچ گونه تضاد منافع در پژوهش حاضر وجود  تعارض منافع 

 ندارد
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Background and Objectives: Dietary diversity score is a nutrient intake adequacy index associated with the child 

growth. As mothers make the most important decisions affecting dietary patterns for their families and children, this 

study investigated possible relationships between the dietary diversity scores of children and mothers and the 

anthropometric statuses of preschool children for the first time in Iran. 

 Materials & Methods: In total, 236 children and their mothers participated in this cross-sectional study. Data about 

mothers and children weight, height and dietary diversity scores were collected using food recall questionnaires and 

dietary diversity questionnaires, respectively. Then, mothers and children were categorized into good, medium 

and weak dietary diversity score groups based on the protocols by the United Nation Food and Agricultural 

Organization. Furthermore, households were categorized into three major groups (low, middle and high) based on their 

socioeconomic statuses. 

Results: This study showed that child weight-for-age (p = 0.013) and weight-for-height (p = 0.03) included significant 

relationships with the mothers dietary diversity scores.  

Conclusion: The better the mothers dietary diversity scores were, the more likely they were to have children with 

normal weight for height, weight for age and height for age values, compared to mothers with low dietary diversity 

scores. 

Keywords: Dietary diversity score, Anthropometric indicators, Nutritional status, Preschool children, Socioeconomic 

status 

 

 
 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
ns

ft
.1

6.
2.

25
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 n
sf

t.s
bm

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

http://nsft.sbmu.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Eyvazi
http://dx.doi.org/10.52547/nsft.16.2.25
https://nsft.sbmu.ac.ir/article-1-3206-en.html
http://www.tcpdf.org

