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اهٌی غذایی بِ عٌَاى فزاّوی هحذٍد یب ًبهطوئي غذای کبفی در ّوِ اٍقبت بزای یک ًب :سمینه و هدف

 لیپیذّبیدر  اختالل شکوی، چبقی اًغَلیٌی، هقبٍهت عَاهل هجوَعِ. سًذگی فعبل ٍ عبلن تعزیف هی شَد

. حت تبثیز دریبفت ّبی غذایی افزاد هی ببشذشًَذ کِ ت هی ًبهیذُ هتببَلیک عٌذرٍم خَى پزفشبری ٍ خَى

. ذٌاهٌی غذایی ٍ عٌذرٍم هتببَلیک در هٌبطق هختلف ایزاى هی ببشلعبت اخیز بیبًگز شیَع گغتزدُ ًبهطب

ّذف  شذُ بَد لذااهٌی غذایی ٍ عٌذرٍم هتببَلیک در ایزاى اًجبم ًى هطبلعِ ای بزای بزرعی رابطِ ًبتبکٌَ

 .اهٌی غذایی ٍ دریبفت ّبی غذایی بب عٌذرٍم هتببَلیک در سًبى بَدهطبلعِ حبضز بزرعی رابطِ ًب

عبلِ هبتال بِ عٌذرٍم هتببَلیک  60تب  30سى  130شبّذی رٍی -هطبلعِ بِ صَرت هَرد :روش های مطالعه

بِ درهبًگبُ ّبی داًشگبُ علَم پششکی سى غیز هبتال بِ عٌَاى شبّذ هزاجعِ کٌٌذُ  130بِ عٌَاى هَرد ٍ 

. تعزیف شذ (ATP III) 3هعیبر ّیئت درهبًی بشرگغبالى  بز اعبطعٌذرٍم هتببَلیک . شیزاس  اًجبم شذ

هشخصبت عوَهی ٍ اجتوبعی اقتصبدی، ٍضعیت ًباهٌی غذایی، دریبفت ّبی غذایی ٍ فعبلیت فیشیکی بِ 

اقتصبدی بیوبر،  خصبت دهَگزافیک ٍ عَاهل اجتوبعیتزتیب بب اعتفبدُ اس پزعش ًبهِ ّبی عوَهی هش

، پزعش ًبهِ بغبهذ خَراک ًیوِ کوی ٍ USDAگَیِ ای ٍضعیت اهٌیت غذایی خبًَارِ  11پزعش ًبهِ 

کبی دٍ،  تجشیِ ٍ تحلیل آهبری بب اعتفبدُ اس آسهَى ّبی. بزرعی شذًذ METپزعش ًبهِ فعبلیت فیشیکی 

ٍ  16.0SPSSٍ رگزعیَى لجغتیک چٌذ هتغیزُ ٍ ًزم افشار ّبی آهبری  (t- test)آًبلیش ٍاریبًظ یک طزفِ 

Stata11SE اًجبم شذ. 

ّبی بعذ اس آًبلیش  .بَد %4/45ٍ در گزٍُ شبّذ % 2/66اهٌی غذایی در گزٍُ هَردهیشاى شیَع ًب :یافته ها

اهٌی غذایی، رگزعیَى لجغتیک چٌذ هتغیزُ تٌْب هتغیز ّبیی کِ بب عٌذرٍم هتببَلیک هزتبط بَدًذ ًب

دریبفت یب دریبفت خیلی عذم ، 25ًوبیِ تَدُ بذًی بیشتز هغبٍی  ّشارتَهبى، 400درآهذ کوتز اس یبئغگی، 

 (.>05/0P) بَدًذ ّیذرٍصًِ ّبی رٍغيدریبفت ٍ  عیز دریبفتتخن هزغ، عذم  کن

ٍم هتببَلیک اعت ٍ بب تَجِ بِ ایي کِ ًباهٌی غذایی یکی اس عَاهل خطز هْن بزای عٌذر: بحث و نتیجه گیزی

دریبفت ّبی غذایی ًیش بِ طَر قببل تَجِ بب عٌذرٍم هتببَلیک هزتبط هی ببشٌذ بزًبهِ ریشاى ببیذ بِ بْبَد 

 .ٍضعیت اهٌیت غذایی ٍ الگَّبی غذایی در جبهعِ بِ ٍیضُ سًبى تَجِ داشتِ ببشٌذ
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