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بزرسی يضعیت يسن ي میشان دریافت مًاد مغذی در سوان قالیباف شُز
یشد 0931
آسادٌ وجارسادٌ ،0رقیٍ سارع رشکًییٍ ،2غالمحسیه حلًاوی ،*9رضا جعفزی وذيشه
.1

ػضٞ ٛیأت ػّٕی ٔ ٚزوش تحمیمبت تغذی ٚ ٝأٙیت غذایی ،دا٘ؾىذ ٜثٟذاؽت ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ؽٟیذ فذٚلی یشد

.2

پشؽه ػٕٔٛی  ٚػضٔ ٛزوش تحمیمبت تغذی ٚ ٝأٙیت غذایی ،دا٘ؾىذ ٜثٟذاؽت ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ؽٟیذ فذٚلی یشد

.3

ػضٞ ٛیأت ػّٕی ٌز ٜٚثٟذاؽت حزف ٝای ،دا٘ؾىذ ٜثٟذاؽت ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ؽٟیذ فذٚلی یشد

.4

دا٘ؾدٛی دوتزای تخققی ثٟذاؽت حزفٝای ،دا٘ؾىذ ٜثٟذاؽت ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ؽٟیذ ثٟؾتی تٟزاٖ
تاریخ دریافت1392/04/04 :

4

تاریخ پذیزش1393/02/24 :

چکیذٌ
مقذمٍ :تغذیٙٔ ٝبعت وبرٌزاٖ ٔیتٛا٘ذ در افشایؼ رؽذ  ٚتٛعؼ ٝالتقبدی ٔؤثز ثبؽذ .ایٗ ثزرعی خٟت ارسیبثی ٚضؼیت ٚسٖ ٘ ٚیش
ٔیشاٖ دریبفت ا٘زصی ٛٔ ٚاد ٔغذی س٘بٖ لبِی ثبف ؽٟز یشد ا٘دبْ ٌزفت.
ريش بزرسی :در ایٗ ٔغبِؼٔ ٝمغؼی و ٝثز رٚی  300سٖ لبِیجبف ؽٟز یشد ا٘دبْ ؽذ ،پظ اس ا٘ذاسٌٜیزی لذ ٚ ٚسٖٛٔ ،اد ٔغذی دریبفتی
ثب رٚػ یبدآٔذ  24عبػت ٝخٛران ثزای  3رٚس ثجت ٌزدیذ  ٚثب اعتفبد ٜاس ٘زْ افشار  NUTRITIONIST IVعغح دریبفت ٔٛاد ٔغذی
تؼییٗ ٌزدیذ .دادٜٞب ثب اعتفبد ٜاس آسٖٔٞٛبی آٔبر تٛفیفی ،آسٔ ٚ t ٖٛآ٘بِیش ٚاریب٘ظ یهعزفٛٔ ٝرد تدشی ٚ ٝتحّیُ لزار ٌزفت.
یافتٍَا :پظ اس حذف ٔٛارد ثیؼ  ٚوٓ ٌشارػدٞی ،آ٘بِیش ٟ٘بیی ثز رٚی دادٜٞبی ٘ 270فز ا٘دبْ ؽذ .در ٔغبِؼ ٝحبضز ؽبخـ ٕ٘بیٝ
تٛد ٜثذ٘ی س٘بٖ  23/39±3/84ویٌّ ٛزْ ثز ٔتز ٔزثغ ثٛد 11/10 .درفذ س٘بٖ وٓ ٚسٖ  28/51 ٚدرفذ دارای اضبفٚ ٝسٖ یب چبق ثٛد٘ذ.
ٔیبٍ٘یٗ دریبفت ا٘زصی 2379/40±473/70ویّ ٛوبِزی ثٛد .ع ٟٓوزثٞٛیذرات ،پزٚتئیٗ  ٚچزثی اس ا٘زصی دریبفتی ث ٝتزتیت 9/57 ،73/43
 18/17 ٚدرفذ ثٛدٔ .یبٍ٘یٗ دریبفت ٚیتبٔیٗٞبی  ٚ B6 ،B2فٛالت  ٚأالح وّغیٓ ،رٚی ٙٔ ٚیشیٓ وٕتز اس ٔیشاٖٞبی تٛفی ٝؽذ ٜثٛد.
ثیؼ اس ٘یٕی اس س٘بٖ ٔٛرد ثزرعی اس ٘ظز دریبفت أالح ٚ ٚیتبٔیٗٞبی ٔذوٛر وٕجٛد داؽتٙذ.
وتیجٍگیزی :ثز اعبط یبفتٞٝبی ٔغبِؼ ٝحبضز ،ػّیرغٓ دریبفت ثیؼ اس ا٘ذاس ٜا٘زصی  ٚچبلی ،س٘بٖ لبِیجبف در ٔؼزك وٕجٛد ریش
ٔغذیٞب ٔیثبؽٙذ.
کلیذ ياصٌَا :دریبفت ٔٛاد ٔغذی ،س٘بٖ لبِیجبف ،یشد ،چبلی

تّفٗ ،09131538075:پغت اِىتز٘ٚیىیhalvani39@gmail.com :
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٘ٛیغٙذٔ ٜغؤ :َٚآدرط پغتــی :دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ؽٟیذ فذٚلی یشد ،دا٘ؾىذ ٜثٟذاؽتٌ،زٟٙٔ ٜٚذعی ثٟذاؽت حزفٝای

آسادٌ وجارسادٌ ي َمکاران
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مقذمٍ
رصیٓ غذایی ٛ٘ ٚع غذاٞبی ٔقزفی ٘مؼ ثغیبر ٕٟٔی

اعت و ٝدر ایزاٖ عبثم 2000 ٝعبِ ٝدارد  ٚیىی اس ٔؾبغُ

در عالٔت ا٘غبٖ در تٕبْ دٚرٜٞبی س٘ذٌی داردٛ٘ .ع ٚ

عٙتی س٘بٖ در ٔٙبعمی اس ایزاٖ ث ٝخقٛؿ در ثخؼٞبی

ٔیشاٖ ٔٛاد ٔغذی دریبفتی ٔیتٛا٘ذ ثز ٚضؼیت عالٔت

ٔزوشی ث ٝؽٕبر ٔیرٚد .ثزرعیٞب ٘ؾبٖ ٔیدٞذ حذٚد

فزد تبثیز ٌذاؽتٛٔ ٚ ٝخت ارتمبء آٖ  ٚیب ثز ػىظ ثبػث

ٔ 8/5یّی٘ ٖٛفز اس ٔزدْ ایزاٖ ث ٝفٛرت ٔغتمیٓ یب

ثزٚس ٌ ٚغتزػ ا٘ٛاع ثیٕبریٞب ث ٝخقٛؿ ثیٕبریٞبی

غیزٔغتمیٓ در فٙؼت فزػ دعتجبف دخیُ ٔیثبؽٙذ؛  ٚدر

ٔشٔٗ ٔیؽٛد( .)1ؽیٛع ٔؾىالتی ٘ظیز ثیٕبریٞبی لّجی

ایٗ ٔیبٖ ٔ 2/2یّی٘ ٖٛفز ث ٝفٛرت تٕبْ ٚلت  ٚپبرٜ

ػزٚلی ،دیبثت ٘ٛع  ٚ 2عزعبٖٞبرٚس ث ٝرٚس در حبَ

ٚلت لبِیجبفی ٔیوٙٙذ( .)4لبِی ثبفبٖ را ػٕذتبً س٘بٖ ٚ

افشایؼ اعت .تخٕیٗ سدٕٞیؽٛد و ٝتب عبَ 2020

دختزا٘ی تؾىیُ ٔیدٙٞذ و ٝدر ٔٙبسَ خٛد یب وبرٌبٜٞبی

تمزیجبً  75درفذ ٔ ٕٝٞزيٞب  60 ٚدرفذ ٘بتٛا٘یٞب ثٝ

وٛچه غیزفٙؼتی ٔؾغ َٛث ٝوبر ٔیثبؽٙذ.

خقٛؿ در وؾٛرٞبی در حبَ تٛعؼ ٝثب ثیٕبریٞبی

ایٗ ؽغُ در سٔزٔ ٜؾبغُ عخت  ٚسیبٖآٚر اعت

ٔشٔٗ در ارتجبط ثبؽذ( .)1ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝثیؾتز ایٗ

( ٚ)5ؽزایظ ٘بٔٙبعت وبرٌبٜٞبی لبِیجبفی و ٝغبِجبً ثب ٔحُ

ثیٕبریٞب لبثُ پیؾٍیزی ٞغتٙذ  ٚاس آ٘دب و ٝرصیٓ غذایی

س٘ذٌی افزاد یىی اعت ٚضغ را ثذتز ٔیٕ٘بیذ .ایٗ افزاد

اس ػٛأُ ٔٛثز  ٚلبثُ تغییز در ایٗ راثغٔ ٝیثبؽذٔ ،یتٛاٖ

سٔبٖ سیبدی اس رٚس را ث ٝوبر لبِیجبفی ٔؾغٔ َٛیثبؽٙذ ٚ

ث ٝإٞیت تغذی ٝدر عالٔت افزاد خبٔؼ ٝپی ثزد.

ٕٔىٗ اعت ٕٞیٗ أز عجه س٘ذٌی  ٚتغذی ٝآٟ٘ب را تحت

در ٔیبٖ ٌزٜٞٚبی آعیت پذیز ،تغذی ٝس٘بٖ اس إٞیت

اِؾؼبع لزار دٞذ .وبٞؼ لذرت ثیٙبیی ،ػٛارك غیزلبثُ

ٚیضٜای ثزخٛردار اعت .سٖ ٔحٛر تغذی ٝخبٔؼ ٝاعت ٚ

ثزٌؾت اعىّتی ،دردٞبی ٔشٔٗ ػضال٘ی -اعىّتی،

٘مؼ وّیذی در عالٔت خٛد  ٚافزاد خب٘ٛاد ٜث ٝخقٛؿ

ثیٕبریٞبی ریٛی ،وٓ خ٘ٛی ٘بؽی اس عٛء تغذی ٚ ٝوٕجٛد

وٛدوبٖ دارد .عغح عٛاد  ٚاؽتغبَ ایٗ ٌزٔ ٜٚیتٛا٘ذ ثز

ٚیتبٔیٗ  Dاس ٔؾىالت رایح س٘بٖ لبِیجبف ث ٝؽٕبر

آٌبٞی  ٚػّٕىزد تغذیٝای آٟ٘ب ٔٛثز ثبؽذ .در خٛأغ

ٔیرٚد( .)6-7در یه ٔغبِؼٔ ٝمغؼی و ٝدر عبَ  2008در

عٙتی ،ثزخی اس س٘بٖ اس عزیك اؽتغبَ ثٔ ٝؾبغُ خبٍ٘ی

ٙٞذٚعتبٖ ا٘دبْ ؽذٔ ،ؾبٞذٌ ٜزدیذ و 37/5 ٝدرفذ اس

در تأٔیٗ ٔؼیؾت خب٘ٛاد٘ ٜمؼ لبثُ تٛخٟی دار٘ذ .ثب

لبِیجبفبٖ دچبر ٔؾىُ عٛء تغذیٞ ٝغتٙذ(.)9

خقٛؿ در ٔٙبعك رٚعتبئی  ٚحبؽی ٝؽٟزٞب ث ٝخٛد

ٔٛرد ٚضؼیت دریبفت ٔٛاد ٔغذی لبِیجبفبٖ فٛرت

اختقبؿ ٔیدٙٞذٛٙٞ ،س درفذ سیبدی اس آٟ٘ب اس ٘جٛد

٘پذیزفت ٝاعت .ؽبیذ دِیُ تٛخ ٝوٕتز ث ٝایٗ ٔٛضٛع،

أٙیت غذایی  ٚوٕجٛد دریبفت ا٘زصی  ٚثزخی ریشٔغذیٞب

ٔحذٚد ثٛدٖ ٔٙبعك ٔٛخٛد در د٘یب اس ٘ظز اؽتغبَ ثٝ

ر٘ح ٔیثز٘ذ(ٔ .)2-3زالجت اس س٘بٖ وبرٌز  ٓٞاس خٟت

لبِیجبفی ثبؽذ .ثب تٛخ ٝث٘ ٝمؼ پز إٞیت ایٗ ٌز ٜٚاس

حفظ عزٔبی ٝا٘غب٘ی  ٚپبی ٝرؽذ التقبدی وؾٛر  ٓٞ ٚثٝ

وبرٌزاٖ در چزخ ٝالتقبدی وؾٛر  ٚثب تٛخ ٝث ٝإٞیت

دِیُ تأثیزی ؤ ٝیتٛا٘ذ ثز ٘غُ ثؼذی ثٍذارد ثغیبر ثب

عالٔت آٟ٘ب در خٟت رعیذٖ ث ٝتٛعؼ ٝپبیذار  ٚایٙى ٝتب

إٞیت اعت.

حذ خغتدٛی ا٘دبْ ؽذ ،ٜث٘ ٝظز ٔیرعذ ٔغبِؼٝای در

ثبفتٗ فزػ یب لبِی ث ٝفٛرت دعتی  ٚعٙتی در

ٔٛرد دریبفت ٔٛاد ٔغذی لبِیجبفبٖ در ایزاٖ ا٘دبْ ٘ؾذٜ

وؾٛرٞبی ٔحذٚدی اس خّٕ ٝایزاٖٙٞ ،ذ ،ثٍٙالدػ،

اعتٔ ،غبِؼ ٝحبضز ثب ٞذف تؼییٗ ؽیٛع اضبفٚ ٝسٖ ٚ

افغب٘غتبٖ ،تزوی ،ٝپبوغتبٖ ٙٔ ٚبعمی اس چیٗ  ٚرٚعیٝ

چبلی ٔ ٚیشاٖ دریبفت ٔغذی تٛعظ س٘بٖ لبِیجبف ؽٟز

رٚاج دارد.ایٗ وبر اس خّٕٙٞ ٝزٞبی ؽٙبخت ٝؽذ ٚ ٜثٔٛی

یشد ٔ ٚمبیغ ٝآٖ ثب ٔمبدیز تٛفی ٝؽذ ٜا٘دبْ ٌزفت.
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ٚخٛد ایٗ و ٝس٘بٖ وبرٌز ثخؼ ٕٟٔی اس ٘یزٚی وبر را ثٝ

تب حذ خغت  ٚخٛی ا٘دبْ ؽذ ،ٜتبؤ ٖٛٙغبِؼٝای در

 /36بزرسی يضعیت يسن ي دریافت مًاد مغذی در سوان قالیباف شُز یشد

ريش بزرسی
در ایٗ ٔغبِؼٔ ٝمغؼی تٛفیفی و ٝدر عبَ 1390
ا٘دبْ ٌزفت ٘ 300فز اس لبِیجبفبٖ سٖ ثب دأ ٝٙعٙی 19-50
عبَ ثب رٚػ ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی تقبدفی عبد ٜدر ؽٟز یشد
ا٘تخبة ؽذ٘ذ .س٘بٖ ثبردار  ٚؽیزد ٚ ٜافزاد دارای

یبدآٔذ خٛران لبثُ ٔمبیغ ٝثب رٚػٞبی دلیكتزی ٔثُ
ثجت غذایی اعت(.)11
وفبیت دریبفت ٔٛاد ٔغذی رٚسا٘ ٝؽخـ ثب ٔمبیغٝ
ٔمبدیز دریبفتی ثب ٔمبدیز تٛفی ٝؽذ ٜاعتب٘ذارد ( Dietary

ٔ DRI )Reference Intakeؾخـ ٌزدیذ(ٔ .)12مبدیز

رصیٓٞبی غذایی خبؿ ث ٝػّت ایدبد تٛرػ در دادٜٞب

وٕتز اس  80درفذ ٔیشاٖٞبی تٛفی ٝؽذ ٜث ٝػٛٙاٖ ػذْ

ٔٛرد ٔغبِؼ ٝلزار ٍ٘زفتٙذ .ثزای ٞز فزد پزعؾٙبٔ ٝػٕٔٛی

وفبیت دریبفت در ٘ظز ٌزفت ٝؽذ(.)10

 ٚغذایی تىٕیُ ٌزدیذ.

دادٜٞب ثب اعتفبد ٜاس ٘زْ افشار ٘ SPSSغخٛٔ 16 ٝرد

ٚسٖ ٞز فزد ثب اعتفبد ٜاس تزاسٚی دیدیتبَ Omronثب

تدشی ٚ ٝتحّیُ لزار ٌزفت .تٛسیغ ٔتغیزٞب ثب اعتفبد ٜاس

حذالُ پٛؽؼ  ٚثب دلت  0/1ویٌّٛزْ ا٘ذاسٌٜیزی ؽذ .لذ

آسٔ ٖٛوٌِٕٛٛزٚف اعٕیز٘ٛف عٙدیذ ٜؽذ  ٚاس ٔیبٍ٘یٗ،

آٟ٘ب ٘یش ثب اعتفبد ٜاس تمغیٓ ٚسٖ ثز ٔدذٚر لذ ثذعت آٔذ.
دادٜٞبی غذایی ثب اعتفبد ٜاس پزعؾٙبٔ 24 ٝعبػت یبدآٔذ
خٛران عی  3رٚس خٕغآٚری ؽذ .یه رٚس اس آٖ ٔزثٛط
ث ٝغذای رٚس تؼغیُ  ٚد ٚرٚس دیٍز ث ٝفٛرت تقبدفی
در عٞ َٛفت ٝتؼییٗ ؽذ تب حذاوثز یىٛٙاختی ثزای
دادٜٞبی ٞز فزد رػبیت ؽٛدٞ .ز فزد عی ٔقبحجٝ
غذاٞبیی را و 24 ٝعبػت ٌذؽتٔ ٝقزف ٕ٘ٛد ٜثٛد
ٌشارػ ٔیوزد .ثزای عِٟٛت وبر اس ٔمیبطٞب  ٚظزٚفی
ؤ ٝؼٕٛالًاعتفبدٔ ٜیٌزدد خٟت تخٕیٗ ٔیشاٖ دریبفتی
غذاٞبی ٔختّف اعتفبد ٜؽذ .پظ اس پبیبٖ رٚس اَٚ
پزعؾٙبٔ ٝد ٚ ْٚع ْٛث ٝافزاد ارائ ٚ ٝاس آٟ٘ب خٛاعت ٝؽذ
تب ٘ٛع ٔ ٚیشاٖ غذاٞبی ٔقزفی خٛد را در  24عبػت دْٚ
 ٚع ْٛثجت ٕ٘بیٙذ .پظ اس ثبسثیٙی فزْٞب ٔمبدیز خبٍ٘ی
ٌشارػ ؽذ ٜتٛعظ وبرؽٙبعبٖ ثٌ ٝزْ تجذیُ ،وذٌذاری
 ٚعپظ ٚارد ٘زْافشارتغذیٝای  Nutritionist IVتؼذیُ
ؽذ ٜثب ٔمبدیز غذایی ایزاٖ ٌزدیذ .وّی ٝافزادی و٘ ٝغجت
ا٘زصی دریبفتی آٟ٘ب ثٔ ٝیشاٖ ٔتبثِٛیغٓ پبی ٝوٕتز اس 1/35
ثیؼ ٌشارػ دٞی تّمی  ٚاس آ٘بِیش حذف ؽذ٘ذ( .)10پظ
اس حذف ایٗ ٔٛارد در ٔدٕٛع دادٜٞبی ٔزثٛط ث270 ٝ
٘فز اس س٘بٖ لبِیجبف ٔٛرد آ٘بِیش لزار ٌزفت .اػتجبر  ٚرٚایی
پزعؾٙبٔ 24 ٝعبػت یبدآٔذ خٛران در ٔغبِؼبت ٔتؼذد
ث ٝاثجبت رعیذ ٚ ٜثزآٚردٞبی حبفُ اس  3رٚس  24عبػت

تدشی ٚ ٝتحّیُ دادٜٞب اعتفبد ٜؽذ.

یافتٍَا
دأ ٝٙعٙی س٘بٖ ٔٛرد ثزرعی  19-50عبَ ثب ٔیبٍ٘یٗ
 37/6±10/06عبَ ثٛدٔ .یبٍ٘یٗ ٚسٖ 68/12±10/35
ویٌّٛزْ ٔ ٚیبٍ٘یٗ ٕ٘بی ٝتٛد ٜثذ٘ی 3/84±23/39ویٌّٛزْ
ثز ٔتزٔزثغ ثٛد .اضبفٚ ٝسٖ  ٚچبلی در  28/51درفذ س٘بٖ
لبِیجبف ٔؾبٞذ ٜؽذ .ایٗ در حبِی ثٛد و11/1 ٝدرفذ
افزاد ٘یش الغز (  )BMI>18/5ثٛد٘ذ(خذٕٞ .)1 َٚبٖ
عٛر و ٝدر خذ َٚؽٕبرٔ1 ٜؾبٞذٔ ٜیؽٛد افشایؼ ٔیشاٖ
اضبفٚ ٝسٖ  ٚچبلی ثب عٗ در ارتجبط اعت .لبِیجبفبٖ ٔٛرد
ثزرعی ث ٝعٛر ٔتٛعظ رٚسا٘ 2379/4±473/7 ٝویّٛوبِزی
ا٘زصی دریبفت ٔیوزد٘ذ .ع ٟٓوزثٞٛیذرات ،پزٚتئیٗ ٚ
چزثی اس ا٘زصی رٚسا٘ ٝث ٝتزتیت ،55/34±9/8
 34/43±3/07 ،10/23±1/57درفذ ثذعت آٔذ34/8 .
درفذ افزاد ثیؼ اس ٔمبدیز تٛفی ٝؽذ ٜا٘زصی دریبفت
ٔیٕ٘ٛد٘ذ  ٚوٕجٛد دریبفت ا٘زصی ٘یش در 10/4درفذ آٟ٘ب
ٔؾبٞذ ٜؽذ.
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 ٚیب ثیؾتز یب ٔغبٚی  2/4ثٛد ،ث ٝتزتیت ث ٝػٛٙاٖ وٓ ٚ

درفذ ،آسٖٔٞٛبی  ٚtآ٘بِیش ٚاریب٘ظ یه عزف ٝثزای
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جذيل  -0تؼذاد درفذ س٘بٖ لبِیجبف ؽٟز یشد ثز اعبط ٚضؼیت ٕ٘بی ٝتٛد ٜثذ٘ی ٔ ٚیبٍ٘یٗ عٙی
يضعیت ومایٍ تًدٌ بذوی

تعذاد

درصذ

میاوگیه سه (سال)

>18/5

30

11/10

22/53±1/57

18/5-24/99

163

60/39

28/62±1/10

25-30

61

22/59

34/82±0/68

<30

16

5/92

42/42±1/34

تغت  ANOVAتفبٚت ثیٗ تٕبْ ٌزٜٞٚب ثب یىذیٍز( )P>0/005را ٘ؾبٖ داد.

ٔیبٍ٘یٗ دریبفت رٚسا٘ ٝثزخی اس ریش ٔغذیٞب ٚ

ٔیٕ٘ٛد٘ذ ٘ؾبٖ ٔیدٞذ .ثیؼ اس ٘یٕی اس افزاد وٕتز اس 80

ٔمبیغ ٝآٖ ثب ٔمبدیز تٛفی ٝؽذ ٜدر خذ 2 َٚارائ ٝؽذٜ

درفذ ٔیشاٖٞبی تٛفی ٝؽذٔ ٜزثٛط ثٚ ٝیتبٔیٗٞبی

،B2

اعتٕٞ .بٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝدر ایٗ خذٔ َٚؾبٞذٔ ٜیؽٛد

فٛالت ٚ C ،أالح وّغیٓ ،رٚی ٙٔ ٚیشیٓ را دریبفت

ٔیبٍ٘یٗ دریبفت ٚیتبٔیٗٞبی  ٚ B6 ،B2فٛالت  ٚأالح

ٔیوزد٘ذ.

وّغیٓ ،رٚی ٙٔ ٚیشیٓ ث ٝعٛر ٔؼٙیداری وٕتز اس

س٘بٖ لبِیجبف ث ٝعٛر ٔتٛعظ در رٚسٚ 0/7احذ اس ٌزٜٚ

ٔیشاٖٞبی تٛفی ٝؽذ ٜاعت .خذ َٚؽٕبرٔ 3 ٜیشاٖ درفذ

ؽیز ِ ٚجٙیبتٚ 2 ،احذ اس ٌزٔ ٜٚی ٚ ٜٛعجشیٞب1/9 ،

دریبفت اس ٔمبدیز تٛفی ٝؽذ ٚ ٜتؼذاد  ٚدرفذ وغب٘ی وٝ

ٚاحذ اس ٌزٌٛ ٜٚؽتٞبٚ 13/3 ،احذ اس ٌز٘ ٜٚؾبعتٚ ٝ

وٕتز اس  80درفذ ٔیشاٖٞبی تٛفی ٝؽذ ٜرا دریبفت

ٚ 7/9احذ اس ٌز ٜٚچزثیٞب دریبفت ٔیٕ٘ٛد٘ذ.

جذيل ٔ -2یبٍ٘یٗ  ٚا٘حزاف ٔؼیبر أالح ٚ ٚیتبٔیٗٞبی دریبفتی س٘بٖ لبِیجبف یشدی ٔ ٚمبدیز تٛفی ٝؽذ ٜآٟ٘ب
ٚیتبٔیٗ )mg( B1

1/21±0/32

1/1

*

0/83±0/34

1/2

19/54±5/22

14

1/03±0/27

1/3

284/51±61/58

400

50/88±32/18

75

494/09±144/27

1000

17/21±4/37

18

5/07±1/05

8

83/78±32/43

320

476/90±256/34

700

ٚیتبٔیٗ )mg(B2

ٚیتبٔیٗ )mg(B3
ٚیتبٔیٗ )mg(B6
فٛالت ()mcg

*

*

ٚیتبٔیٗ )mg( C
وّغیٓ()mg

*

آ)mg(ٗٞ
رٚی()mg

*

ٔٙیشیٓ()mg
فغفز()mg

*

*در ٔمبیغ ٝثب ٔمبدیز تٛفی ٝؽذ ٜتفبٚت ٔؼٙیدار ٚخٛد دارد)p<0/05( One-Samplet-test ،
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مادٌ مغذی

میاوگیه±اوحزاف معیار

مقادیز تًصیٍ شذٌ DRI

 /31بزرسی يضعیت يسن ي دریافت مًاد مغذی در سوان قالیباف شُز یشد

جذيل  -9درفذ دریبفت اس ٔمبدیز تٛفی ٝؽذ ٚ )RDA/AI ( ٜفزاٚا٘ی ٔغّك ٘ ٚغجی س٘بٖ لبِیجبف دچبر وٕجٛد دریبفت ثزخی
ٚیتبٔیٗٞب  ٚأالح
مادٌ مغذی

درصذ دریافت اس مقادیز تًصیٍ شذٌ
(اوحزاف معیار

کمبًد دریافت تعذاد
(درصذ)

میاوگیه)

ٚیتبٔیٗ B1

0/011±29/09

(36)13/33

ٚیتبٔیٗ B2

69/16±26/67

(150)55/56

ٚیتبٔیٗB3

139/57±37/28

(34)12/59

ٚیتبٔیٗB6

79/23±20/77

(110)40/47

فٛالت

71/13±15/39

(177)65/56

ٚیتبٔیٗ C

67/84±42/91

(151)55/93

وّغیٓ

49/41±14/43

(237)87/78

آٗٞ

95/61±24/27

(14)5/19

رٚی

63/37±13/12

(187)69/26

ٔٙشیٓ

26/18±10/13

(194)71/85

فغفز

68/13±0/37

(92)34/07

بحث
٘تبیح تٗ عٙدی س٘بٖ لبِیجبف یشدی در ایٗ ٔغبِؼٝ

ٔمذار ث ٝدعت آٔذ ٜدر ٔغبِؼ ٝحبضز اعت و ٝاحتٕبالً ثٝ

٘ؾبٖ داد و٘ ٝشدیه ث ٝیه ع ْٛآٟ٘ب دچبر اضبفٚ ٝسٖ ٚ

دِیُ دأ ٝٙعٙی ٚعیغتز در ٔغبِؼ ٝآٟ٘ب ٔیثبؽذ ،چزا وٝ

چبلی ٞغتٙذ .اس عٛی دیٍز وٕجٛد ٚسٖ ٘یش در 11/1

در ٔغبِؼٔ ٝذوٛر وٛدوبٖ لبِیجبف ٘یش ٔٛرد ثزرعی لزار

درفذ افزاد ٔٛرد ثزرعی ٔؾبٞذٌ ٜزدیذ.

ٌزفت ٝثٛد٘ذ .در ثیؾتز ٔغبِؼبت ،وٛدوبٖ ،ث ٝدِیُ إٞیت

در ٔغبِؼ Islamٝثز رٚی س٘بٖ لبِیجبف ثٍٙالدؽی،

فٛق اِؼبد ٜتغذی ٝدر رؽذ آٟ٘بٌ ،زٞ ٜٚذف را تؾىیُ

ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘بی ٝتٛد ٜثذ٘ی  ٚ 21/6±2/7دأ ٝٙآٖ ثیٗ 15/8

دادٜا٘ذ٘ .تبیح ایٗ ثزرعیٞب ٘ؾبٖ ٔیدٙٞذ و ٝاختالالت

تب  30/4ویٌّٛزْ ثز ٔتز ٔزثغ ثٛد( .)13اِجت ٝدر ایٗ ٔغبِؼٝ

تغذیٝای در وٛدوبٖ لبِیجبف ث ٝعٛر ٔؼٙیداری ثیؼ اس

فمظ س٘بٖ در عٙیٗ پیؼ اس یبئغٍی ٔٛرد ثزرعی لزار

ٌز ٜٚوٙتزَ اعت(.)15-16

ٕٞ ٚ Khatunىبراٖ ثز رٚی  70سٖ ٔ 36 ٚزد لبِیجبف

ٔیتٛا٘ٙذ عالٔت فزد را تحت تبثیز لزار دٙٞذ .چبلی اس

ا٘دبْ ؽذ 25 ،درفذ افزاد دچبر وٓ ٚس٘ی  19 ٚدرفذ ٘یش

یه ع ٛسٔی ٝٙعبس ثیٕبریٞبی غیز ٚاٌیز ٘ظیز دیبثت،

ٔجتال ث ٝاضبفٚ ٝسٖ  ٚچبلی ثٛد٘ذ .ثٙبثزایٗ ٔؾبٞذٜ

پزفؾبری خ ٚ ٖٛعزعبٖ ٔیثبؽذ .اس عٛی دیٍز،

ٔیؽٛد و ٝاضبفٚ ٝسٖ در س٘بٖ لبِی ثبف یشدی ثیؾتز ٚ

ٔغبِؼبت ٘ؾبٖ دادٜا٘ذ و ٝالغزی ٘یش ٔیتٛا٘ذ خغز پٛوی

ٔیشاٖ وٓ ٚس٘ی آٟ٘ب وٕتز اس س٘بٖ لبِیجبف ثٍٙالدؽی اعت.

اعتخٛاٖ را افشایؼ دٞذ(.)17

در ٔغبِؼ ٝثبلیب٘ی ٔمذْ ٕٞ ٚىبراٖ و ٝدر عبَٞبی

در ایٗ ٔغبِؼ ٝع ٟٓوزثٞٛیذراتٞب  ٚپزٚتئیٗٞب اس

 86-87در ؽٟزعتبٖ ٟٔزیش اعتبٖ یشد ا٘دبْ ؽذ یه پٙدٓ

ا٘زصی دریبفتی ٔغبثك ثب ٔمبدیز تٛفی ٝؽذ٘ ٜجٛد؛ اٌزچٝ

اس س٘بٖ لبِیجبف وٓ ٚسٖ ثٛد٘ذ( .)14ایٗ ٔیشاٖ ثیؾتز اس

دریبفت چزثی در حذٚد ٔیشاٖٞبی تٛفی ٝؽذٜ
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ٌزفت ٝثٛد٘ذ .در ثزرعی دیٍزی و ٝدر عبَ  2013تٛعظ

چبلی  ٚالغزی ٞز د ٚدارای ػٛارضی ٞغتٙذ وٝ
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(WHO/FAOثیٗ  10تب 30درفذ ٔیشاٖ ا٘زصی دریبفتی)

یىی اس ٔحذٚدیتٞبی ٔغبِؼ ٝحبضز فمذاٖ ٌزٜٚ

ثٛد( .)18ثخؾی اس افشایؼ ع ٟٓوزثٞٛیذراتٞب را

وٙتزَ ثزای ٔمبیغٔ ٝمبدیز ثٝدعت آٔذ ٜثٛد .ثب ایٗ ٚخٛد،

ٔیتٛاٖ ث ٝدریبفت ثبالی لٙذ  ٚؽىز ٘ ٚجبت در ایٗ افزاد

یبفتٞٝبی ث ٝدعت آٔذ ٜسً٘ خغزی اعت و٘ ٝؾبٖ

٘غجت داد .دریبفت وزثٞٛیذراتٞبی عبد ٜثٔ ٝیشاٖ سیبد

ٔیدٞذ س٘بٖ لبِیجبف یشدی ٘یبس ث ٝتٛخ ٝثیؾتزی در سٔیٝٙ

ثٕٞ ٝزا ٜوبٞؼ تحزن ثذ٘ی ٔیتٛا٘ذ فزد را ٔغتؼذ اثتال ثٝ

ٔغبئُ تغذیٝای دار٘ذ.

ٔؾىالتی ٘ظیز چبلی ،دیبثت  ٚعٙذرٔ ْٚتبثِٛیه ٕ٘بیذ.

در عبَٞبی اخیز تٛخ ٝثیؾتزی ث ٝؽزایظ ثٟذاؽتی

وٕجٛد أالح  ٚثزخی ٚیتبٔیٗٞب یه ٔؾىُ ؽبیغ در

وبرٌبٜٞبی لبِیجبفی ٔؼغٛف ؽذ ٜاعت .أب ػٕذٜتزیٗ

ثغیبری اس وؾٛرٞبی آعیبیی ٔیثبؽذ()19،20ؤ ٝؼٕٛالً

ٔغبئُ ٔٛرد تٛخ ،ٝآعیتٞبی اعىّتی ػضال٘ی ایٗ ٌزٜٚ

ث ٝدِیُ ٔقزف وٓ ٔحقٛالت ٌٛؽتی ِ ٚجٙیبت ثزٚس

اس وبرٌزاٖ اعت و ٝث ٝدِیُ وبر ٔذا ٚ ْٚعٛال٘ی ثب

ٔیٕ٘بیذ .ثٛٔ ٝاسات ایٗ وٕجٛدٞب ،أزٚس ٜدریبفت ثیؼ اس

ٚضؼیت ٘بٔغّٛة در پؾت دارٞبی لبِی ثبفی و ٝاس

حذ ا٘زصی ث ٝخقٛؿ اس ٔٙبثؼی و ٝدا٘غیتٛٔ ٝاد ٔغذی

عزاحی فحیح ارٌٔٛ٘ٛیه ثزخٛردار ٘یغتٙذ اتفبق

وٕی دار٘ذ ،ث ٝتذریح ٔؾىُ چبلی  ٚاضبفٚ ٝسٖ را ٘یش در

ٔیافتذٔ .غبِؼبت ٔحذٚدی ٘یش در ایزاٖ درخقٛؿ

وؾٛرٞبی آعیبیی اس خّٕ ٝایزاٖ ث ٝیىی اس ٔؼضالت

ٚضؼیت تزاوٓ ٔؼذ٘ی اعتخٛاٖ در ایٗ افزاد ا٘دبْ ؽذٜ

ثٟذاؽتی تجذیُ وزد ٜاعت()21،22

اعت و٘ ٝؾبٖ ٔیدٞذ فزاٚا٘ی اعتئٛپٙی  ٚاعتئٛپزٚس در

ٔیشاٖ تٛسیغ ا٘زصی ثیٗ درؽت ٔغذیٞب در ٔغبِؼٝ

لبِیجبفبٖ ث ٝتزتیت  17/5 ٚ 55درفذ ٔیثبؽذ و ٝاس ٔیشاٖ

حبضز ٔؾبث Khanٝثٛد(ٔ .)23قزف ٔیٜٞٛب  ٚعجشیٞب

آٖ در خٕؼیت ػٕٔٛی وؾٛر ثیؾتز اعت( .)6اس دالیُ

ٌزٌٛ ٜٚؽت ٘ ٚیش ِجٙیبت در س٘بٖ لبِیجبف یشدی وٕتز اس

ایٗ اختالالت ٔیتٛاٖ ث ٝثیتحزوی  ٚفؼبِیت در

ٔیشاٖٞبی تٛفی ٝؽذ ٜثٛد٘ .جٛد ٚلت وبفی ثزای تٟیٝ

ٔحیظٞبی ثغت ٚ ٝثذٛ٘ ٖٚر وبفی اؽبر ٜوزد .دریبفت

غذاٞبی ٔتٛٙع  ٚدر ٘تید ٝپیزٚی اس رصیٓٞبی غذایی

٘بوبفی وّغیٓ و ٝدر ایٗ ٔغبِؼ٘ ٝیش درفذ ثبالیی را ثٝ

یىٛٙاخت  ٚفبلذ تٛٙع  ٚتٛخ ٝثیؾتز ث ٝعیزی ؽىٓ ٝ٘ ٚ

خٛد اختقبؿ ٔیداد ،و ٝثٕٞ ٝزا ٜوٕجٛد ٚیتبٔیٗ Dثٝ

عیزی عّ َٛاس ػٛأُ ٔٛثز در وبٞؼ دریبفت

ػّت ٔٛاخ ٟٝوٓ ثب ٘ٛر خٛرؽیذٔ ،یتٛا٘ذ ٔٙدز ثٝ

ریشٔغذیٞب ث ٝؽٕبر ٔیرٚد.

ٞیپزپبتیزٚئیذیغٓ  ٚپٛوی اعتخٛاٖ ٌزدد(ٚ Islam .)25

ٕٞ ٚ Ene-obongىبراٖ ٘ؾبٖ داد٘ذ وٞ ٝز چٝ

ٕٞىبراٖ در ٔغبِؼ ٝخٛد ٘ؾبٖ داد٘ذ و 39 ٝدرفذ اس

عبػت وبر س٘بٖ عٛال٘یتز ثبؽذ ٔیشاٖ ا٘زصی دریبفتی آٟ٘ب

تغییزات پبراتٛرٔ ٖٛعزْ فمظ ثب تغییزات دریبفت وّغیٓ

ثبالتز اس ٔیشاٖ آ ،ٗٞپزٚتئیٗB3 ٚB2 ،وٕتز اس ٔمبدیز

 46 ٚدرفذ اس تغییزات ایٗ ٛٞرٔ ٖٛثب تغییز در دریبفت

تٛفی ٝؽذ ٜاعت(.)24

وّغیٓ ٚ ٚیتبٔیٗ  Dلبثُ تفغیزاعت(.)13

 ،B6فٛالت  ٚأالح وّغیٓ ،رٚی ٙٔ ٚشیٓ وٕتز اس

پزعؾٙبٔ 24 ٝعبػت یبدآٔذ خٛران ثٛد و ٝثزای وبٞؼ

ٔیشاٖٞبی تٛفی ٝؽذ ٜثٛد  ٚدرفذ سیبدی اس افزاد ٔٛرد

ٔحذٚدیت آٖ ث ٝخبی یه رٚس اس ع ٝرٚس یبدآٚر اعتفبدٜ

ٔغبِؼ ٝدچبر ػذْ وفبیت دریبفت ٔٛاد ٔغذی ٔذوٛر

ٌزدیذ .اس آ٘دب و ٝتىٕیُ پزعؾٙبٔٞٝب ٘یبس ثٔ ٝزاخؼٝ

ثٛد٘ذ .در ٔغبِؼ Khan ٝو ٝدر عبَ  2005ثز رٚی

حضٛری ثٙٔ ٝبسَ افزاد داؽت خّت ٕٞىبری آٟ٘ب ثغیبر

وبرٌزاٖ ٘ٛخٛاٖ ؽبغُ در فٙبیغ فزػ در داوب ا٘دبْ ؽذ،

ٔؾىُ ثٛد.

ٔیبٍ٘یٗ دریبفت پزٚتئیٗ ،آٚ ،ٗٞیتبٔیٗ B2 ،B1 ،A

ٚوٕتز اس ٔیشاٟ٘بی تٛفی ٝؽذ ٜثٛد(.)23

ث ٝعٛر وّی ٘تبیح ٘ؾبٖ داد ٌذار تغذیٝای و ٝحضٛر
تٛأٔبٖ وٕجٛد ریش ٔغذیٞب  ٚاضبف ٝدریبفت ا٘زصی ٚ
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در ٔغبِؼ ٝحبضزٔ ،یبٍ٘یٗ دریبفت ٚیتبٔیٗٞبی ،B2

یىی دیٍز اس ٔحذٚدیتٞبی ٔغبِؼ ٝحبضز اعتفبد ٜاس
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سپاسگشاری

ٖ در ٔیب،سٖ ٘بؽی اس آٖ اس ٔؾخقبت آٖ اعتٚ ٝاضبف

 ثبٝ اس تٕبْ س٘بٖ سحٕتىؼ لبِیجبف یشدی وّٝعیٛٙثذی

 ثزرعیٝ ٘یبس ثٝػی اعت وٛضٛٔ س٘بٖ لبِی ثبف یشدی

ِٝ ایٗ ٔمب.دٛا٘ذ تمذیز ٔیؽٕٝىبری داؽتٞ ایٗ عزح

 درٝسػ تغذیٛٔ آ. ا٘دبْ ٔغبِؼبت خبٔغتز داردٚ ثیؾتز

یذْٟ پشؽىی ؽّٛ ػٜحبفُ عزح تحمیمبتی دا٘ؾٍب

ٚ ٜٛد ػبدات غذایی ثزای افشایؼ دریبفت ٔیٛجٟت ثٟخ

.لی یشد ٔیثبؽذٚفذ

.دٛبد ٔیؽٟٙ اس افزاد پیؾٜٚیبت در ایٗ ٌزٙ ِجٚ عجشی
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Abstract
Background: Proper nutrition can affect the economic and health status of next generation.
Nutritional status of women workers is so important. This study has been done to determine weight
status energy, macro and micronutrient intakes and to compare with dietary standards.
Methods: This descriptive cross sectional study has been done on 300 carpet weaver women in Yazd.
After measuring height and weight, dietary intake was determined using 3 day 24 h dietary recall
questionnaire and analyzed by Nutritionist 4 software. Descriptive analysis, t-test and ANOVA were
used by SPSS software.
Results: After omitting over and under reporting, data of 270 workers were analyzed. Mean of body
mass index was 23.39±3.84 Kg/m2. Underweight and overweight/obesity were seen in 11.10 and
28.51 percent, respectively. Mean of energy intake was 2379.40±473.70 Kcal/d while 73.43, 9.57, and
18.17 percents of energy have been supplied by carbohydrate, protein and fat, respectively. Dietary
intakes of vitamins B2, B6, folate and minerals such as Ca, Zn, and Mg were significantly lower than
Dietary Reference Intakes (DRI). More than half of the women had insufficient intake of these
micronutrients.
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Conclusion: According to this study, micronutrient deficiencies are the issue in women in spite of
energy excess.
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