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 چکیده 

آن در مهد  سال و عوامل مرتبط با 6تا  2کودکان  بررسی وضع تغذیه ایاین مطالعه به منظور  هدف:

 انجام شده است. 96کودک های شهر خرم آباد در پاییز و زمستان سال 

 دادتع مقطعی تحلیلی انجام شد، ررسیبدر این مطالعه مشاهده ای که به صورت یک روش مطالعه: 

تحت   96ل ییز و زمستان ساسال در مهد کودک های شهر خرم آباد در پا 6تا  2کودکان نفر از  570

رتبط معوامل  ی( در آنها وو الغر ی، کوتاه قدیکم وزن)سه شاخص وضع تغذیه ای بررسی قرار گرفتند و 

 از، کودکان یجهت بررسی و ارزیابی مصرف هر یک از گروههای غذایی اصلگردید.  ررسیببا آن در آنها 

آن در  یو اعتبار سنج یطراح یرانیامعه اج یبرا یکه بصورت اختصاص FFQپرسشنامه بسامد خوراک 

 .داستفاده گردی است، شده دییتا یمطالعات قبل

درصد کم  ۴/۴درصد کوتاه قدی شدید داشتند و  ۱/۱درصد کودکان کوتاه قدی متوسط و  9/۳ یافته ها:

م فراوانی کدرصد الغری شدید داشتند.  ۱/۱درصد کودکان الغری متوسط و  ۴/۴وزنی متوسط داشتند. 

دختران بیشتر از پسران بود. همچنین در خانم های با شغل ازاد کودکان با  اضافه وزن و الغری  وزنی در

کودکان چاق پدران با تحصیالت دیپلم دارای  شدید  نسبت به مادران با مشاغل دیگر بیشتر بود. بعالوه 

 ۴تا  2ده های با درامد بین بودند. در خانوابا تحصیالت  دیگر  و اضافه وزن بیشتر نسبت به پدران 

 > P)میلیون درصد کودکان دارای شاخص وزن برای قد طبیعی بیشتر از سایر گروه های درامدی بود 

0.05). 

ر دشکالت در مجموع بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه چنین استنباط می شود که منتیجه گیري: 

 هده میی مشاو الغر ی، کوتاه قدیکم وزنهر پنج کودک به صورت وضعیت تغذیه ای در یک کودک از 

 شود که با جنسیت، درآمد خانوار، تحصیالت والدین و شغل والدین ارتباط دارد.

 اطفال، تغذیه، عوامل مرتبطواژه هاي كلیدي: 
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Abstract 

Objective: This study performed to determine the nutritional status in children 

aging from 2 to 6 years and contributing factors kindergartens in Khorramabad 

in fall 2017 and winter 2018. 

Methods and materials: In this cross-sectional study, 570 children aging from 

2 to 6 years in kindergartens in Khorramabad in fall 2017 and winter 2018 were 

enrolled and the nutritional status and contributing factors in them was 

determined by weight, stature, and thinness and FFQ. 

Results: There were 9.3%, 1.1%, 4.4%, 4.4%, and 1.1% with medium level 

short stature, severe short stature, medium low weight, moderate thinness, and 

severe thinness, respectively. Female sex, women with self-employment, 

diploma literacy in fathers, and income between 2 and 4 million were related to 

nutritional status (P < 0.05). 

Conclusions: Totally, according to the obtained results in this study and 

comparison with other studies it may be concluded that nutritional status in 

children aging from 2 to 6 years is poor in one out of five cases and the 

contributing factors include sex, income, educational level, and job. 

Key Words: Children, Nutrition, Contributing factors 
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