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اجتماعی در کودکان کوتاه قد دچار اضافه وزن  - اقتصادي بررسی وضعیت ناامنی غذایی خانوار و برخی عوامل
 1393هدان در سال شهر زا
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 پیش مضاعف مشکل یک طرف به سرعت به اي تغذیه زده شتاب گذر در ایرانی جامعه، موجود شواهد به توجه با : مقدمه و هدف
 از غذایی ناامنی طرفی از. باالست جامعه در،  پرخوري از حاصل تغذیه سوء انهمزم و کمبود تغذیه سوء که معنی این به؛ رود یم

-اجتماعی عوامل و غذایی ناامنی وضعیت باره در تاکنون. گذارد یم بجاي جامعه افراد تغذیه وضعیت بر جدي تأثیر که است ییها مقوله
 کودکان غذایی امنیت بررسی، حاضر مطالعه هدف. است فتهگر انجام محدودي مطالعات، کودکان تغذیه سوء با مرتبط خانوار اقتصادي

  .بود زاهدان شهر در، هستند شتاب حال در الگوي این یرتأث تحت که، وزن اضافه با توأم قد کوتاه
 روش به سال 12 تا 7 سنی  محدوده در آموز دانش 2400 اول مرحله در، شد انجام مرحله دو طی توصیفی : مطالعه ها روشمواد و 

  استاندارد اساس بر که آموز دانش 45 تعداد دوم مرحله در. شدند انتخاب زاهدان شهر کل از شده بندي طبقه تصادفی گیري ونهنم
WHO بدن توده نمایه زد-اسکور( چاقی یا وزن اضافه دچار همزمان طور به BMIZ›1 (خفیف قدي کوتاه و )سن براي قد زد-اسکور 

HAZ <-1 (طبیعی سن براي مناسب وزن و قد داراي استاندارد همان اساس بر نفرکه 90 و شدند انتخاب مورد گروه بعنوان، 13بودند 
 شدند داده تطبیق هم با دبستان و جنس و سن نظر از شاهد و مورد گروه آموزان دانش. شدند انتخاب شاهد گروه بعنوان، بودند خود

 و کیفی متغیرهاي بین ارتباط. شد تکمیل مادر با مصاحبه طریق از))، USDA اي گویه 18 غذایی امنیت و عمومی هاي وپرسشنامه
  .شد تعیین) Anova(طرفه یک واریانس تحلیل و) Chi–Square( مربع کاي آزمون با خانوار غذایی امنیت طبقات با کمی

 قرار غذایی ناامن گروه در، طبیعی نوز و قد با کودکان% 1/61 و وزن اضافه با قد کوتاه%  8/57 بررسی مورد کودکان بین از : ها یافته  
 گرسنگی با ناامنی وضعیت در، طبیعی وزن و قد با کودکان از% 4/4 و وزن اضافه به مبتال قد کوتاه کودکان از% 6/15همچنین. گرفتند
 قد کوتاه کانکود در شدید گرسنگی با غذایی ناامنی).  P<0/05( شد مشاهده گروه دو بین داري معنی تفاوت داشتندکه قرار شدید
، مادر بودن شاغل همچنین)، بودن کارگر( سرپرست شغل، استیجاري منزل در زندگی، ضعیف اقتصادي وضعیت با وزن اضافه داراي
 .داشت داري معنی ارتباط) نوشتن-خواندن یا سواد بی( سرپرست پایین سواد سطح
 افزایش و اقتصادي مشکالت رفع براي را مسئولین بیشتر چه ره توجه، مطالعه مورد گروه دو در ناامنی باالي شیوع : گیري نتیجه
 .طلبد یم اي تغذیه سواد
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