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17/8/94: پذیرش مقاله22/6/94: دریافت مقاله
در یناکافییغذامیرژنیبمیارتباط مستقرایعادات غذا خوردن نوجوانان است، زیدر مورد سالمت عمومها یاز نگرانیکی:مقدمه

شیعامل پکیتواند به عنوان میییغذايالگوهاشناسایی . دوجود داریمزمن در بزرگسالهاي يماریبگریو دیمرحله و بروز چاقنیا
.مزمن استفاده شودهاي يماریو خطر بییغذامیرژانیدر ارتباط میآگه
ساله در مدارس راهنمایی و 13- 19نوجوان سالم 140روي باشد که برمیمطالعه حاضر از نوع مطالعه مقطعی: هامواد و روش

غذایی براي ارزیابی. منطقه شهر کرج انتخاب شد5از اي چند مرحلهاي به روش نمونه گیري خوشهها نمونه. ام شددبیرستان شهر کرج انج
.شدنديبر اساس شباهت طبقه بندییگروه غذا25در ییاقالم غذا. شداز پرسشنامه بسامد خوراك معتبر استفاده

ي اولالگو.کردندمیهیتوجمصرف را انسیوارکل درصد از 25/30آمد کهبدستییغذايالگوسهیعامللیبا روش تحل: هایافته
دوم يالگو. داشتندییجات مصرف باالیجات و ترشینیریشتون،یزور،یط،یو ماهجاتیو سبزها وهیکه در آن مغزها، م)ياترانهیشبه مد(
گوشت احشاء مشخص و پرچرباتیشده، لبنيفراورای، گوشت قرمز آب پزینیزمبیشده، سهیغالت تصفونز،یسس مايبا مصرف باال)سالمنا(

.شدتعیین رب، حبوبات و غالت کامل چکم اتیجامد، لبنهاي یچرببااليمصرف با )سنتی(سوميالگو. شد
با شناسایی این . دبودادهصیرا به خود تخصانسیدرصد وارنیشتریدرصد ب14/14با اي ي شبه مدیترانهالگو: گیريبحث و نتیجه

.هاي آموزشی مناسبی در جهت ترویج تغذیه مناسب برداشتتوان گامالگوهاي می
الگوهاي غذایی، تحلیل عاملی، نوجوانان، پرسشنامه بسامد خوراك:هاي کلیديواژه.
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مقدمه
انسان است یو روانیکیزیمرحله گذار رشد ف،ینوجوان

هاي از رفتارياریبس.دهدیميرویو جوانیکودکانیکه م
از یکی). 1(دیآمرحله به وجود مینیاي سالم در اهیتغذ
عادات غذا خوردن نوجوانان یها در مورد سالمت عمومینگران

نیدر ایفناکاییغذامیرژنیبمیارتباط مستقرایاست، ز
یهاي مزمن در بزرگساليماریبگریو دیمرحله و بروز چاق

هاي مرتبط با آن در يماریو بیچاقوعیشبا ). 3،2(وجود دارد
شیافزایبه طور قابل توجهدگاهیدنیسراسر جهان توجه به ا

). 5،4(استافتهی
ییهاي غذاوعدهينوجوانان به جاکهمعمول است نیا

مهم ییهاي غذاوعدهایمصرف کنند و يتنقالت پرکالریاصل
يغذاهاشتریا بآنهن،یعالوه بر ا. مانند صبحانه را حذف کنند

یشده و چربهیهاي تصفدراتیقند باال، کربوهيبا محتوا
یکافاندازهبه جاتیها و سبزوهیکنند و ماشباع مصرف می

و کنواختیییغذامیآنها در معرض اتخاذ رژ.مصرف ندارند
ياهیروند مطالعات تغذيریگیبا پ). 7،6(باشندآماده میيغذا

و سالمت نوجوانان ییغذامیرژنیمشاهده شد که ارتباط ب
ست،یخاص متمرکز نییماده غذاکیعدم وجود ایوجود يرو

در واقع، . مصرف شده مدنظر استياز غذاهایبلکه گروه
ییتواند عادات غذابهتر میییهاي مواد غذاگروهیابیارز

ییغذايالگوهان،یعالوه بر ا). 9،8(منعکس کندراتیجمع
میرژانیدر ارتباط میآگهشیعامل پکیتواند به عنوانیم

).10(هاي مزمن استفاده شوديماریو خطر بییغذا
توانند به صورت ینمییغذايالگوهانکهیتوجه به ابا

ییغذايالگوفیتوصيبرانیگیري شوند، بنابرامستقم اندازه
يهاي آماربدست آمده به روشییبا استفاده از اطالعات غذا

هاي دادهزیآناليروش برادوبه طور عمده .هستندیمتک
.ردیگمیرمورد استفاده قراییغذايبه عنوان الگویمیرژ

يفرد با استانداردهاییغذامیرژنیتوافق بیابیارزروش اول 
دانش موجود يفرد بر مبناییغذامیموجود که به رژییغذا
ییغذايالگویابیروش دوم ارز). 9(شودداده میازیامت

لیاست که از دو روش تحلیاکتشافيآمارکردیبراساس رو
نیاز ا). 11- 13(گردداي استفاده میخوشهلیو تحلیعامل

را منعکس کننده یعامللیروش تحلمحققانشتریبانیم
).14(دانندهاي افراد میياز الگويترمناسب
در جهت شتریبه حال، اکثر مطالعات انجام شده بتا
). 15(بزرگساالن متمرکز شده استییغذايگوالییشناسا

زادهیتوان به مطالعه علاز معدود مطالعات بر نوجوانان مییکی
دختران نوجوان يرواشاره کرد که برزیو همکاران در تبر

تواند میندورانیاسالم درهیتغذجیترو). 16(انجام شده بود
به دنبال از نظر سالمت یقابل مالحظه و بلند مدتيایمزا

اي بهتر است ابتدا در هیاصالح و مداخله تغذيبرا. داشته باشد
باراتییشده و تغییغالب شناساییغذايالگوهااي هر جامعه

خواهد يشتریبجهینتلماًتوجه به آن انجام شود که مس
در خصوص نوجوانان و اتمطالعیبا توجه به کم. داشت
يالگوهاییهدف شناسامطالعه با نیا،يامنطقهيهاتفاوت

.شهر کرج انجام شددر نوجوانانییغالب غذا

هامواد و روش
تحلیلی که روي مطالعه حاضر، نوعی مطالعه توصیفی

افراد مورد . ساله انجام گرفت13-19نوجوان سالم140
منطقه شهر کرج به روش نمونه 5مطالعه از بین دانش آموزان 

این مطالعه . اب شدنداي انتخاي چند مرحلهگیري خوشه
باشد که معیارهاي اخالقی بخشی از پایان نامه دانشجویی می

. آن توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز مورد تصویب قرار گرفت
معیار ورود، افراد به ظاهر سالم که عاري از اختالالت 
متابولیکی نظیر اختالالت کبدي، کلیوي، دیابت، تیروئید، 

ري قلبی عروقی بودند با رضایت نامه سرطان، فشار خون و بیما
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افرادي که بیماري مزمنی داشتند . از والدین وارد مطالعه شدند
یا در زمان انجام مطالعه بیماري داشتند که دارو مصرف 

همچنین افراد در شش ماه . کردند از مطالعه خارج شدندمی
.گذشته نباید رژیم خاصی داشته باشند

تن سنجییابیارز
کنندگان با حداقل پوشش و بدون کفش بـاشرکتوزن

Seca(گرم با استفاده از تـرازوي دیجیتـال 100دقت  813 (
ها کتفافراد نیز بدون کفش و درحالیکهقد. اندازه گیري شد

سانتی متر با استفاده 5/0داشتند با دقت قرارعاديشرایطدر
ار از یک متر نواري غیر قابل ارتجاع نصب شده بر روي دیو

.شدگیريهانداز

ییغذاافتیدریابیارز
طیدرافرادمعمولغذاییدریافتبهمربوطاطالعات

کمینیمهخوراكبسامدپرسشنامهازاستفادهباگذشتهسال
رودررومصاحبهانجامغذایی، باقلم168شامل)17(معتبر  
افراداز. شدآوريجمعدیدهآموزشتغذیهکارشناستوسط
اقالمازهر یکبسامد مصرفتاشدخواستهمطالعهمورد

دربارگزینهبر اساساستاندارد،اندازهبهتوجهباراغذایی
باغذاهرشدهذکرمقادیر. اعالم کنندسالیاماههفته،روز،

آلبوم" و"خانگیهايمقیاسراهنماي" کتابازاستفاده
گرمیمعادلنهایتدروتبدیلروزدرگرمبه)18("غذیی

و تعیینروزدرفردازاءبهغذاییاقالمازبراي هریکمصرف
میزان انرژي و مواد مغذي اقالم غذایی با استفاده از نرم افزار 

Nutritionistاي تغذیه تجزیه وتحلیل . محاسبه شد4
SPSS ها توسطداده روزانهدریافتیانرژي. انجام گرفت16

نمونههربرايبسامد خوراكگزارش پرسشنامهاساسبر
غذایی در قلم70همچنین افرادي که به بیش از . شدمحاسبه

و یا ) نفر12(پرسشنامه بسامد خوراك جواب نداده بودند 
مقدار مقدار انرژي دریافتی گزارش شده توسط آنها خارج از 

وارد مطالعه ) نفر6(کیلو کالري بود 4200تا 800دامنه 
نفر 140ها بر روي در نهایت تجزیه و تحلیل داده. نشدند

تحلیل ازغالبییغذاالگوهايشناساییجهت. صورت گرفت
. شداستفادهخوراكبسامدپرسشنامههايدادهرويبرعاملی

ها پیش از انجام تحلیل عاملی به منظور کاهش پیچیدگی داده
گروه غذایی از پیش تعیین شده گروه 25قلم غذایی به 168

گروه بندي انجام شده در این مطالعه ). 1جدول (بندي شدند 
ر شناسایی الگوي غذایی در زنان پیش از این نیز به منظو

آنالیزهـايانجـامبراي. )19(ایرانی به کار برده شده بود
مقادیر ویژه آنهــا،ذاتــیاسـاس تفســیرپذیريبـرنهـایی،

بـارمقـادیرپـژوهش،ایندر.در نظر گرفته شد1بیشتر از 
هردرغذاییگروه هايتعیینبراي2/0ازعـاملی بیش

±میانگینصورتبهمتغیرها. شدگرفتهنظرغذایی درالگوي

کمیمتغیرهايمقایسهبراي.استشدهگزارشمعیارانحراف
کمیمتغیرهايبرايومستقلtآزمونازگروهدوبیننرمال

.استشدهاستفادهویتنیمنآزمونازنرمالغیر

هایافته
پسر دانش آموز شرکت داشـتند کـه از       78دختر و    62در مطالعه ما    

.نظر سن و وزن در بین دو جنس تفاوت معنی داري مـشاهده نـشد              
گزارش شد که    0/168±9/10پسران  میانگین و انحراف معیار قد در       

همچنین انرژي  ).2جدول  (ر معنی داري از دختران بیشتر بود      به طو 
بـا اسـتفاده از روش      . دریافتی روزانه در پسران باالتر از دختـران بـود         

الگـوي غـذایی اول یـا     . الگوي غذایی شناسایی شد    سهتحلیل عاملی   
با مصرف بـاالي شـیرینی هـا، تـرش جـات،            اي  الگوي شبه مدیترانه  

بزیجات، زیتون، ماکیان، مـاهی، تخـم مـرغ،         مغزها، میوه و آبمیوه، س    
ویژگی الگوي غـذایی ناسـالم بـا        . شدمی چاي و میان وعده مشخص    

، زمینـی آب پـز    سـیب مصرف باالي سس مایونز، غالت تصفیه شده،        
و گوشـت احـشاء      گوشت قرمز یـا فـراوري شـده، لبنیـات پرچـرب           

ف هایت، الگوي سوم یا الگوي سنتی نیز با مصر  ندر   .مشخص می شد  
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غـالت کامـل     و رب، حبوبـات  چـ جامد، لبنیات کم    هاي  باالي چربی 
از کـل   % 25/30الگوي غذایی در مجمـوع       سهاین  . شدمی مشخص

بـار  . کردنـد مـی  واریانس مصرف را در جمعیت مورد بررسی توجیـه        

غذایی براي الگوهاي غذایی شناسایی شده هاي عاملی هر یک از گروه 
آورده شـده  3ط هر الگو در جدولو درصد واریانس توجیه شده توس     

.است
غذاییالگوهايشناساییبرايعاملیدرتحلیلاستفادهجهتغذاییگروه بندي اقالم.1جدول

گروههاي اقالمغذایی غذایی تشکیل دهنده هر گروه
گوشت فرآوريیاقرمز گوشتشده گاو و گوساله، گوشت گوسفند، گوشت چرخ کرده سوسیس، کالباس، همبرگر

گوشت دلاحشاء و جگر و قلوه، سیرابی و شیردان، کله و پاچه، زبان، مغز
هرماهی نوع ماهی، تن ماهی

طیور و مرغ،ماکیان جوجه
تخم تخممرغ مرغ

لبنیات کم شیرچرب کم چرب و معمولی، ماست کم چرب و کشک،معمولی، دوغ
لبنیات پر شیرچرب پرچرب و کاکائو، ماست پرچرب،( خامه اي و ،)چکیده پنیرخامه اي و معمولی، بستنی

چاي و چايقهوه و قهوه
میوه طالبیآبمیوه هاها و گرمک، هندوانه، خربزه، گوجه سبز، سیب، زردآلو، آلو زرد و قرمز، گیالس و آلبالو، شلیل هلو،و گالبی، انجیرتازه، انجیر

خشک، پرتقال، نارنگی، لیموترش، خرما، انگور، کیوي، ار،ان توت وفرنگی توت تازه، موز، لیمو شیرین،گریپ فروت، خرمالو، کشمش،
برگه هلو و برگه زردآلو، توت کمپوتخشک، ها، آبمیوه هاي طبیعی، سایر میوه ها

گوجهسبزیجات فرنگی، اسفناج، کاهو، سبزي خوردن، سبزي خورشتی، سبزي هاي محلی، هویج، کلم، خیار، بادمجان، پیازخام، پیاز سرخ
شده، لوبیا سبز، کدو، قارچ، فلفل، سیر، شلغم، سیب زمینی آب سایرپز، سبزي ها

لوبیا،حبوبات نخود، لپه، عدس، )ماش(سایرحبوبات
سیب زمینی سرخ سیبشده زمینی سرخ شده

غالت نانکامل سنگک، نان تافتون، نان ،بربري نان محلی، سایر گندم(غالت )وجو
غالت تصفیه نانشده باگت، برنج، ، نلن لواش و سایرماکارونی

مغز دانه بادامها و بادام زمینی، گردو، پسته و فندق، هرنوع تخمه
شیرینی ها و انواعدسرها کیک ها، شکالت، حلواي خانگی، پفک، شیرینی خشک ، شیرینی قند،تر وشکر شکر، قند، آب نبات، نبات، حلواشکري، عسل،

مربا
روغن هرمایع نوع روغن روغنبه غیر از مایع زیتون

روغنزیتون زیتون، زیتون
روغنجامدچربی جامد کره حیوانی، کره گیاهی، روغن نباتی جامد، روغن حیوانی، پیه و دنبه

ترشی ترشی،جات شور، خیارشور
سس سسمایونز مایونز

نمکنمک سرمیز ، نمک غذا
نوشابه انواعها نوشابه ها :نظیر نوشابه، ماء الشعیر، شربت هاي صنعتی

بیسکویت، پفک، چیپس، سایرمیان وعده ها
سیب زمینی آب پزسیب زمینی آب پز

مشخصات تن سنجی و دموگرافی افراد مورد مطالعه. 2جدول
P-valueدخترپسرنام متغیر

5/15515/0±9/153/1±9/1)سال(سن 
6/55069/0±9/592/13±3/14)کیلوگرم(وزن 
7/159001/0±0/1688/6±9/10)سانتیمتر(قد 
2332001/0±2825581±717)کیلوکالري در روز(انرژي دریافتی
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1بار عاملی غذاها و گروه هاي غذایی در الگوهاي غذایی بدست آمده از پرسشنامه بسامد خوراك. 3دول ج

الگوهاي غذایی
سنتی ناسالم مدیترانهشبه  غذاها و گروه هاي غذایی

787/0 شیرینی جات
697/0 ترشی جات

591/0 مغز
487/0 میوه و آبمیوه
472/0 سبزیجات
454/0 زیتون و روغن زیتون
412/0 طیور و ماکیان
388/0 ماهی
368/0 تخم مرغ
340/0 سیب زمینی سرخ شده
332/0 چاي
313/0 میان وعده

561/0 یونزسس ما
544/0 غالت تصفیه شده
533/0- نمک
469/0 زمینی آب پزسیب
424/0 گوشت قرمز یا فراوري شده
305/0 لبنیات پرچرب
321/0- نوشابه
232/0 گوشت احشاء

718/0- روغنهاي مایع
692/0 چربیهاي جامد
480/0 لبنیات کم جرب
361/0 حبوبات
190/0 ت کاملغال
57/7 54/8 14/14 درصد واریانس توجیه شده

.جهت ساده تر شدن جدول حذف شده اند2/0مقادیر کمتر از .1

بحث و نتیجه گیري 
يبراییغذايالگوسهمطالعه، نیهاي اافتهیطبق 

اي که در آن مغزها، ترانهیشبه مديالگو. نوجوانان گزارش شد
جات و ینیریشتون،یزور،یط،یو ماهجاتیسبزها ووهیم

درصد، 14/14الگو با نیا. داشتندییجات مصرف باالیترش

يالگو. داده استصیرا به خود تخصانسیدرصد وارنیشتریب
غالت ونز،یسس مايناسالم با مصرف بااليدوم با نام الگو

شده، يفرآورایآب پز، گوشت قرمز ینیزمبیشده، سهیتصف
سوم به يالگو. گوشت احشاء مشخص شدوپرچرباتیلبن

کم جرب، حبوبات و اتیهاي جامد، لبنیعلت مصرف چرب
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در يادیزطالعاتم. شدينام گذاریسنتيغالت کامل الگو
بزرگساالن يبر روشتریانجام شده که بییغذايباره الگو

توان بهنوجوانان میياز جمله مطالعات رو. متمرکز شده است
دختر 400يآقاپور و همکاران اشاره کرد که بررومطالعه

شامل الگـوي غـذایی ییغذايالگوسهانجام شد و یرستانیدب
غالت تصفیه شده، مایونز،بـا ویژگـی مصرف باالي (ناسـالم 

سـیب زمینـی سـرخ شده، غالت تصفیه نشده، لبنیات 
بـا (الم ، الگوي غذایی س)پرچـرب، گوشت قرمز یا فرآوري شده

ویژگـی مصرف باالي سبزیجات، حبوبات، سیب زمینی آب پز، 
میوه و آبمیوه، روغنهاي مایع، زیتون، ماهی، لبنیـات کـم 

غذایی چربیهاي هیدروژنه و الگويو ) چـرب و طیور و ماکیان
با ویژگی مصرف باالي چربیهـاي هیدروژنـه، نمـک، (نمـک 

) ـات و دسـرهامیـان وعده ها، ترشی جات و شیرینی ج
اي ما ترانهیشبه مديالگونیبيادیتشابه ز). 20(گزارش شد 

اي که در در مطالعه. مطالعه وجود داردنیسالم ايو الگو
و همکاران یتوسط خدابخشردانش آموز پس220يتهران رو

ییغذايالگو. عمده بدست آمدییغذايانجام شد دو الگو
همبرگر، (يحاضريغذاهايشامل مصرف باالناسالم
بی، س)تنقالت(ها وعدهانی، م)تزایکالباس و پس،یسوس

و دسرها و کره و ینیریشونز،یسرخ کرده، نوشابه، ماینیزم
وه،یها، گوشت قرمز، آبموهیسالم شامل ميروغن جامد و الگو

بیس،یکم چرب و پرچرب، مرغ و ماهاتیلبنجات،یسبز
نیسالم ايالگویاصلتفاوت. بودتونیو احشا و زینیزم

اي در پژوهش ما، وجود گوشت ترانهیشبه مديمطالعه با الگو
وجود تنها گروه لیبه دلدیقرمز و احشا در آن است که شا

).21(بوده استییغذايوالگییپسران در شناسا
507يکوچک پور و همکاران بر روگریاي دمطالعهدر

ییغذايالگودوتهران دیپیدر مطالعه قند و لینوجوان تهران
الگوي غذایی سالم شامل سبزي، لبنیات کم . نمودندییشناسا

چرب و غالت کامل و الگوي غذایی ناسالم شامل غذاهاي 
). 22(بود آماده، نوشیدنی هاي شیرین و غالت تصفیه شده 

را توانسته انسیدرصد از وار25مطالعه نیدو الگو در انیا
ییغذايالگوسهر مطالعه ما که دیکند در صورتهیتوج

. ردیرا در بر بگیدرصد از پراکندگ30از شتریتوانست ب
اي که داشتند سه الگوي و آزادبخت در مطالعهیلیاسماع

الگوي .شداییزن تهرانی شناسمعلم486غذایی غالب در 
غنی از میوه ها، سبزي ها، گوجه فرنگی، طیور و :غذایی سالم

ي هاي برگ سبز، چاي، آبمیوه و غالت ماکیان، حبوبات، سبز
مصرف غالت تصفیه که در آنالگوي غذایی غربی. کامل بود

شده، گوشت قرمز، کره، گوشت هاي فرآوري شده، محصوالت 
لبنی پرچرب، شیرینی ها، پیتزا، سیب زمینی، تخم مرغ، روغن 

ها و نوشابه باال بود ولی مصرف سبزيو هاي هیدروژنه شده
الگوي غذایی . ی کم چرب بسیار پایین بودمحصوالت لبن

مصرف غالت تصفیه شده، سیب زمینی، که در آنسنتی
وچاي، غالت کامل، روغن هاي هیدروژنه شده، حبوبات 

مطالعه نیدر ا). 19(دادندآبگوشت اجزاي اصلی را تشکیل می
يادیناسالم ما تشابه زيغذايبا الگویغربییغذايالگونیب

.وجود داشت
با مشخصاتییغذايالگوسهلیو همکاران در برزپینو 

مصرف ندهینمایدرصد پراکندگ23تنقالت با ییغذايالگو
و ینیریشکالت، شرینان، پودر ش،ی، مارگارینماکارانيباال

و نیریشییچرب، مواد غذايغذاهات،یسکویدسر، شکر، ب
ب،کم چریسالم شامل محصوالت لبنيالگو، ونزیسس ما

هاي وهیو آب موهیبرگ دار، مجاتیالت، حبوبات، سبزغ
قرمز و ا،یباال مصرف برنج، لوبیسنتيالگوتیو در نهایعیطب
هاي وهیو آب مشدهيگوشت، تخم مرغ، گوشت فرآوردیسف

.)23(افتندییلینوجوان برز474در را یمصنوع
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با را کودك 8252ییغذاافتیو همکاران دررودریگز
در . کردندیابیروزه ارز7بسامد خوراك کیاز استفاده

از یغن(ییروستايشامل الگوییغذايالگو5مجموع 
از غالت یغن(و ذرتنیریغالت شي، الگو) حبوبات و نان

انواع افتیاز دریغن(متنوع ي، الگو)ذرتنان ون،یریش
ها، از نوشابهیغن(یغربي، الگو)ییهاي غذاگروهفمختل

پرچرب وریشيو الگو) هاینیریها و شکیه ها، کوعدانیم
مطالعه نیاز نقاط ضعف ا). 24(ی شناسایی شدند نیریش

دیروزه اشاره کرد که شا7با بسامد خوراك یابیتواند به ارزمی
يالگوها. کردیابیارزیغالب را به درستییغذاينتوان الگو

ياقتصاد،ییایجغراف،یتواند بسته به عادات فرهنگمیییغذا
نیاز مطالعات عناویاگر چه در بعضن،یبنابرا. و متفاوت باشد

که ستینیمعننیبدنیایالگو وجود دارد ولکیاز کسانی
يباشد مانند نام گذارکسانیموجود در آن ییهاي غذاگروه
یمتفاوتییهاي غذاکه در مطالعات مختلف گروهیسنتيالگو

. ردیگرا در بر می
يشتریشباهت بییغذايما از نظر تشابه الگوهامطالعه

مطالعه نیهاي اافتهییبه طور کل. داردرانیبا مطالعات داخل ا
شبه يالگویمصرفيالگونیشتریدهد که بنشان می

انیجات و مینیریتفاوت که در آن شنیاي است با اترانهیمد
نیایوزشتوان با مداخالت آمها هم وجود دارد که میوعده

لیدالنیاز مهمتریکیغاتیتبل. تر ساختالگو را سالم

جات و تنقالت اشاره کرد ینیریشيدر مصرف باالارذرگیثأت
هاي نیگزیجایو معرفيتوانست با فرهنگ سازدیکه شا

يمطالعه برانیدر ا. مواد را کاهش دادنیمناسب مصرف ا
یمناسباز بسامد خوراك که ابزار ییهاي غذادادهيجمع آور

. شود، استفاده شدمحسوب میی کیولوژیدمیمطالعات اپيبرا
توان به تعداد کم نمونه اشاره پژوهش مینیهاي اتیاز محدود

مطالعات با حجم نمونه باالتر و ندهیاست در آدیکرد که ام
شود میشنهادیدر ضمن پ. انجام شودشتریهاي بیابیارز

کننده ییشگویپبا عوامل ییهاي غذايمطالعات الگو
.ردیقرار گیمورد بررسزیهاي مزمن نيماریب

و قدردانیتشکر
این مقاله حاصل پایان نامه پژوهشی جهت اخـذ مـدرك 

در تغذیه از دانشگاه علوم یکارشناسی ارشد علوم بهداشت
بدین وسیله از تمامی عزیزان به ویژه . استزیپزشکی تبر

کت کننـدگان در درآموزش و پرورش استان البرز و شـر
.پژوهش سپاسگزاري می شود
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