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14/8/91: ، پذیرش مقاله10/5/91: دریافت مقاله
 هـدف  .د رشد و سوء تغذیه در کودکان استخیر رونٔترین منابع اطالعاتی براي تشخیص در تارشد کودکان یکی از مهم  :مقدمه

.بودلرستان سال شهرستان الشتر2خواران زیر کاهش رشد قد و وزن در شیرعوامل مرتبط بااز این مطالعه بررسی
   سال مراجعـه کننـده بـه        2کلیه متولدین زیر     جامعه آماري مورد مطالعه   . این بررسی یک مطالعه مقطعی بود     : هامواد و روش

افـزار آمـاري   آوري و توسط نرمکلیه اطالعات توسط پرسشنامه جمع.بود1386مراکز بهداشتی شهرستان الشتر در نیمه اول سال         
SPSSتمورد تجزیه قرار گرف.
 کـاهش در  ) درصـد 8(نفـر  24وزن و رشـد کاهش در منحنـی  ) درصد8/25(نفر 77شیرخوار مورد بررسی 299از  :هایافته

، شیر مصرفی ،  هاي عفونی ، بیماري محل سکونت شیرخوار  مانند  ی  یوزن با متغیرها   رشد بین کاهش منحنی  . قد داشتند  رشدمنحنی  
، پـدر شغل،  سطح تحصیالت مادر، وضعیت اشتغال مادر،   فاصله تولد بعدي  ،  زمان آغاز تغذیه تکمیلی   ،مدت زمان تغذیه با شیر مادر     

هـاي  ، بیمـاري  محل سـکونت  با  قد   رشد بین کاهش منحنی  . دارددار وجود   وزن کم موقع تولد ارتباط معنی     و  استفاده از مکمل آهن     
، وضـعیت   سطح تحـصیالت مـادر    ،، وزن کم موقع تولد    د+و ویتامین آ   ، استفاده از مکمل آهن    عفونی، مدت زمان تغذیه با شیر مادر      

.دارددار وجود معنیارتباط شغل پدرواشتغال مادر 
  درصـد کـاهش در منحنـی       8وزن و   رشد  کاهش در منحنی    از شیرخواران   درصد   8/25در این مطالعه  :گیريبحث و نتیجه

، هاي عفونی، سطح تحصیالت مادر، بیماريمحل سکونت شیرخوار مانند  ی  یبین کاهش منحنی قد و وزن با متغیرها        .قد داشتند  رشد
.داردوجود داروزن کم موقع تولد ارتباط معنیو، استفاده از مکمل آهن شغل پدرادر،وضعیت اشتغال م

مراکز بهداشتیکاهش قد، کاهش وزن، شیرخواران: هاي کلیديواژه ،.
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مقدمه
افزایش هر کلی، یافیزیکی بطوریعنی افزایش بعدرشد

آن که سبب تغییر کمی در بدن هیک از اجزاي اطالق شد
و، دور بازو، دور سینهاجزا شامل قد، وزن، دور سر. ودشمی

ولین عالمت وجود انحرافات رشد اغلب ا.باشدسطح کل بدن می
. شوندباشد و گاهی والدین متوجه آن نمیمشکل در کودك می

گیري تر از یک بار اندازهیري پی در پی بسیار با ارزشگاندازه
اصی  از رشد را حتی اگر توان انحراف در الگوي خزیرا می، است
تجزیه و . هنوز در حد طبیعی باشد، شناسایی کردآنمقدار

خیر رشد ٔبراي تشخیص تاتحلیل الگوي رشد اطالعات مهمی
ار این امکان را بتوزین منظم مثال ماهی یک.دهدبه دست می

سازد که یک ارزیابی صحیح از وضع سالمتی حال و فراهم می
شد در حالی که وزن نسبت به گذشته کودك در دست با

قد ،تغذیه کامال حساس استو، بیماري واملی چون عفونتع
.)2،1(گیردتحت تاثیر این عوامل قرار میپس از مدت طوالنی

است ارزیابی رشد جزء ضروري کنترل سالمت کودکان 
، نمودار رشد است که اغلب بهترین وسیله در ارزیابی رشد

استاندارد نمودارهاي رشد. کندین میمٔاطالعات مورد نیاز را تا
1994تا 1963سالآوري شده ازبر اساس اطالعات  جمع

.)3- 5( بهداشتی پایه گذاري شده است توسط مرکز ملی آمار 
تر از قد است با وجود این تر و عملیوزن معیار حساس

هاي بهداشتی ن است که هر دو معیار در مراقبتتوصیه بر ای
هاي رشد معیارهایی براي تشخیص نارسایی.ي شوندگیراندازه

این تشخیص را وجود ندارد اما اکثراًکه مورد قبول همه باشد
زیر صدك پنجم بوده  یا قدکه وزن وکنندهنگامی مطرح می
خیر ٔتا).1،2(معیار  در زمان معین افت کند بیش از دو انحراف 

،یر تکاملخٔبیماري، تامیر، رشد باعث افزایش خطر مرگ و
.)6(شودمثل میمشکالت تولیدوگسالیزردر بکاهش قد

کشورهاي مختلف جهت تعیین مطالعات متعددي در
.)7- 9(وزن انجام شده استوعوامل خطر کاهش رشد قد

کان میزان کاهش رشد قد و وزن در کودهاي دربارمطالعه
متغیرهاییوبرزیل انجام شد سال در شهر پورتوآلگرو5زیر 

ي مادران، زندگی در یک خانه سواددرآمد هر خانواده، بیندمان
ماه از زمان تولد بچه قبلی، تولد 24از ، فاصله تولد کمتر چوبی

بستري شدن در اولین سال و، وزن کم زمان تولدچندقلو
داري رشد قد و وزن ارتباط آماري معنی، با کاهشزندگی
.)10(.داشتند

ی عوامل مرتبط با کاهش قد و این مطالعه بررسهدف از
سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی 2وزن در شیرخواران زیر 

.بود1386الشتر در نیمه اول سال درمانی شهرستان

هامواد و روش
جامعه آماري کلیه .این بررسی یک مطالعه مقطعی بود

سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی 2متولدین  زیر 
شهرستان الشتر که هاي بهداشتستایی و خانهوشهري، ر

گیري  روش نمونه. را شامل شدها کامل بودنمودار رشد آن
انجام سیستماتیکاي و سرخوشه- گیري طبقاتیتلفیقی از نمونه

هاي درمانی شهري و روستایی و خانهیعنی مراکز بهداشتی،بود
ند و شدبهداشت هر کدام به عنوان یک طبقه در نظر گرفته 

انجام جهت اي و سرگیري خوشهدرون طبقات فوق از نمونه
گیري ي بهداشت از نمونهانتخاب نمونه از هر مرکز یا خانه

الزم به ذکر است که حجم نمونه . شدسیستماتیک استفاده 
ت با توجه به نقص نفر برآورد گردید که در نهای283نهایی 

.یدگردنفر استفاده299ها از احتمالی پرونده
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محل کاهش رشد وزن، شامل کاهش رشد قد،هامتغیر
هاي عفونی،وضعیت ابتال به بیماريجنسیت،سکونت،

خوار از فاصله شیر،عروقی- ي قلبیهاوضعیت ابتال به بیماري
سن شروع تغذیه از تولد بعدي،خوار فاصله شیرتولد قبلی،

نوع تغذیه تکمیلی،مدت زمان تغذیه با شیر مادر،تکمیلی،
استفاده شغل پدر،وضعیت اشتغال مادر،سواد مادر،سن مادر،

سن قلویی،وضعیت چند،د+استفاده از ویتامین آاز قطره آهن،
اي جهت ابتدا پرسشنامه.بودندبارداري و وزن زمان تولد

پس از .اطالعات جامعه مورد مطالعه طراحی گردیدآوري جمع
رمانی شهري و روستایی و نیز مراجعه به مراکز بهداشتی د

بهداشت، اطالعات افراد مورد نظر با استفاده از هاي خانه
که درصورتی. ود در پرونده خانوارها ثبت گردیدهاي موجفرم

به شت ت دافاقد بیش از دو انحراف معیاروزن ومنحنی رشد
هاي سپس داده. شدمنحنی رشد تلقی میعنوان افت در

SPSSتوسط نرم افزار آماريومذکور در رایانه ثبت شد

اي ارتباط جهت پاره. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
، تحلیل و مقایسات از آزمون استقالل کاي دوها سنجی

فاده تمستقل یا معادل ناپارامتري آنها اسtواریانس و آزمون 
.گردید

هایافته
گرفتند که از این تعداد شیرخوار مورد بررسی قرار299

و شهري درصد1/24.بودنددختر5/46درصد پسر و 5/53
هاي درصد ابتال به بیماري7/12. درصد روستایی بودند9/75

شیرخشک ازدرصد7/15.بیماري قلبی داشتنددرصد3وعفونی
درصد از 3/97در. ستفاده کردندادرصد از شیر مادر3/84و

. د استفاده کردند+آویتامینازدرصد97درمکمل آهن و
رسیده سن حاملگیآنهادرصد99در.درصد تک قلو بودند3/99

بین فاصله کودك از . درصد وزن کم هنگام تولد داشتند3. بود
وبیشتردرصد5/96درسال و2کمتر ازدرصد5/3تولد قبلی در

سال از تولد بعدي و2ازدرصد کمتر4/19در.بودسال 2مساوي
آغاز تغذیه . سال فاصله داشتند2مساويیابیشتردرصد6/80

مدت زمان . بیشتر بودماهگی یا6دردرصد7/98تکمیلی در
تا12درصد7/9ماه،12درصد کمتر از 2درتغذیه با شیرمادر

.بودماه24ازبیشتر1/19درماه و24تا18درصد2/69ماه،18
20-25درصد1/28سال،20ازدرصدکمتر2سن مادران در

سال35از بیشتردرصد3/2و سال 25-30درصد8/45سال،
5/41سواد،درصد بی7/16سطح تحصیالت مادران.اشتندد

درصد 4دیپلم و-درصد متوسطه8/37راهنمایی،-درصد ابتدایی
.دانشگاهی بودند

5ودارخانهدرصد 95ان دروضعیت اشتغال مادر
4/23درصد کارمند،7/15شغل پدران در.درصد شاغل بودند

از .بیکار بودنددرصد7/5ودرصد آزاد2/55درصد کارگر،
نفر کاهش در منحنی رشد وزن داشتند 20شیرخوار299

2/25درصد پسر و 3/26که از این تعداد ). درصد4/20(
هش کابین محل سکونت و.)P= 469/0(درصد دختر بود

به اري وجود داشت ددر منحنی رشد وزن ارتباط معنی
طوري که درصد بروز کاهش در منحنی رشد وزن در 

5/22درصد و در کودکان روستائی  1/36کودکان شهري
.)P= 017/0(درصد بود

بروز کاهش در منحنی رشد وزن در مبتالیان به 
درصد 9/14درصد و در غیر بیماران 100هاي عفونی بیماري

هش در منحنی بین نوع شیرمصرفی و بروزکا).P= 001/0(بود
به ،)P=058/0(داري وجود داشت رشد وزن ارتباط معنی

طوري که درصد بروز کاهش در منحنی رشد وزن در استفاده 
درصد و در استفاده کنندگان از 2/36کنندگان از شیرخشک 

).1جدول (درصد بود8/23شیر مادر 
دي و بروز کاهش در منحنی رشد وزن، تولد بعبین فاصله 

به طوري که درصد ) P= 053/0(داري وجود دارد ارتباط معنی
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سال 2شد وزن در موارد تولد بعدي زیر بروز کاهش در منحنی ر
5/16سال 2درصد و در موارد فاصله تولد بعدي باالي8/36

.درصد بود
حنی منبین زمان آغاز تغذیه تکمیلی و بروز کاهش در

به طوري که در . داري وجود داردرشد وزن ارتباط معنی
ماه تغذیه تکمیلی را شروع کردند 6شیرخوارانی که کمتر از 

1/25باشند ماه می6نهایی که بیشتر و مساوي درصد و آ75
بروز کاهش در منحنی رشد وزن شدند درصد باعث 

)054/0=P.(
هش در بین مدت زمان تغذیه با شیر مادر و بروز کا

) P=075/0(داري وجود ندارد منحنی رشد وزن ارتباط معنی
دار توان معنیدرصد اطمینان می5/92تباط را با که البته این ار

تلقی نمود به طوري که درصد بروز کاهش در منحنی رشد وزن 
اند بسیار ماه تغذیه با شیر مادر داشته18در کودکانی که زیر

ماه تغذیه با شیر مادر 18االيبیشتر از کودکانی است که ب
). 2جدول (اند داشته

دهد که بین رده سنی مادر و آزمون کاي دو نشان می
داري وجود ندارد هش در منحنی رشد وزن ارتباط معنیبروز کا

سال صفر درصد و در        20به طوري که در مادران کمتر از 
30-35درصد و 26سال 25-30درصد و 4/25سال 25-20

بروز کاهش در منحنی رشد وزن   درصد باعث2/27سال 
).P=523/0(اند شده

هش در منحنی رشد بین سطح تحصیالت مادر و بروز کا
به طوري که با افزایش سطح داري وجود دارد وزن ارتباط معنی

تحصیالت مادر بروز کاهش در منحنی رشد وزن بیشتر است 
د، ابتدایی و راهنمایی درص18سواد بدین ترتیب در مادران بی

75درصد و دانشگاهی 1/22درصد، متوسطه و دیپلم 4/27
). P=05/0(باشد درصد می

هش در منحنی رشد بین وضعیت اشتغال مادر و بروز کا
در به طوري که .)P=001/0(داري وجود دارد وزن ارتباط معنی

ث کاهش درصد باع6/23دار درصد و خانه7/66مادران شاغل 
دهد که آزمون کاي دو نشان می.اندنحنی رشد وزن شدهدر م

-هش در منحنی رشد وزن ارتباط معنیبین شغل پدر و بروز کا

).P=03/0(داري وجود دارد 
بیشترین درصد بروز کاهش در منحنی وزن در کودکانی 

3/24کارگردرصد، 6/42ن آنها کارمند بودند است که پدرا
.باشددرصد می4/29یکار درصد و ب2/21درصد و شغل آزاد

در کودکانی که از مکمل آهن استفاده کردند بروز کاهش در 
درصد و در آنهایی که مکمل استفاده 4/24منحنی رشد وزن 

) .P=004/0(درصد است 75نکرده اند 
اند درصد بروز استفاده کردهد +آدر کودکانی که از مکمل 

د +آایی که درصد و در آنه2/25کاهش در منحنی رشد وزن 
بین وزن کم .)P=177/0(درصد است 4/44اند استفاده نکرده

داري هش رشد در منحنی وزن ارتباط معنیموقع تولد با کا
دکانی که وزن کم موقع تولد وجود دارد به طوري که در کو

1/24درصد و آنهایی که وزن کم نداشته اند 8/77اند داشته
).P=001/0(درصد بود 

) درصد8(شیرخوار 24ار مورد بررسی شیرخو299از 
قد رشدبین کاهش منحنی.کاهش در منحنی رشد قد داشتند

هاي عفونی، ، بیماريرمحل سکونت شیرخوامانند ی یبا متغیرها
مدت زمان تغذیه با شیر مادر،  سطح تحصیالت مادر، وضعیت 

، استفاده از اشتغال مادر، شغل پدر، استفاده از مکمل آهن
داري وجود داشت ، وزن کم موقع تولد ارتباط معنید+آمکمل 

. )3جدول(
دهد که بین مدت نتایج آزمون استقالل کاي دو نشان می

اهش در منحنی رشد قد زمان تغذیه با شیر مادر و بروز ک
نتایج آزمون روند . )P= 029/0(داري وجود دارد ارتباط معنی
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ت با افزایش توان گفدهد که با اغماض میخطی نیز نشان می
وز کاهش در منحنی مدت زمان تغذیه با شیر مادر، درصد بر

24و این کاهش تا ) P= 093/0(یابد رشد قد کاهش می
.ماهگی ادامه می یابد

لرستانسال شهرستان الشتر2شیر خواران زیر بروز کاهش در منحنی رشد وزن و نوع شیرمصرفی در -1جدول 
نوع شیرمصرفی

فقط شیرمادرشیرخشک
جمع کل

176077فراوانی دارد
2/368/238/25درصد
30192222فراوانی

کاهش در منحنی رشد وزنبروز
ندارد

8/632/762/74درصد
47252299فراوانی جمع کل
100100100درصد

لرستان  سال شهرستان الشتر2شیر خواران زیر بروزکاهش در منحنی رشد وزن و مدت زمان تغذیه با شیرمادر در -2جدول
مدت زمان تغذیه با شیرمادر

12<18 -1224-1824
جمع کل

37501777فراوانی دارد
507/466/228/298/25درصد

3817140222فراوانی
بروزکاهش در منحنی رشد وزن

ندارد
503/534/772/702/74درصد

61522157299فراوانی جمع کل
100100100100100درصد

شهرستان الشترلرستان  سال2عوامل مرتبط با بروز کاهش در منحنی رشد قد در شیر خواران زیر -3جدول شماره 
جمع کلندارد دارد  کاهش درمنحنی قد

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعدادعوامل مرتبط
119/61491/93160100پسر

134/91266/90139100دخترجنسیت
24827592299100جمع کل

)283/0 =P(

127/16603/8372100شهر محل سکونت
123/52157/94227100روستا

24827592299100جمع کل

)004/0 =P(

68/12412/8747100شیرخشک نوع شیرمصرفی
181/72349/92252100شیرمادر

24827592299100جمع کل

)155/0 =P(

12535/74100ماهگی6قبل از آغازتغذیه تکمیلی
238/72722/92295100ماهگی6بعد از

24827592299100جمع کل

)286/0 =P(

23/3347/666100ماه12کمتراز
320128015100ماه18تا12
143/62077/93221100ماه24تا18

مدت زمان تغذیه با 
شیرمادر

58/8522/9157100ماه12بیشتراز

)029/0 =P(
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24827592299100جمع کل
209/62711/93291100داشته استفاده از مکمل آهن
4504508100نداشته

24827592299100جمع کل

)002/0 =P(

209/62701/93290100داشته د +استفاده از ویتامین آ
44/4456/559100نداشته

24827592299100جمع کل

)003/0 =P(

36479450100بیسواد
-ابتدایی

راهنمایی
76/51174/94124100

9810492113100دیپلمه-متوسطه

سطح تحصیالت مادر 

57/4173/5812100دانشگاهی 
24827592299100جمع کل

)001/0<P(

183/62667/93284100خانه دار اشتغال مادر 
64096015100شاغل

24827592299100جمع کل

)001/0<P(

91/19389/8047100کارمند
51/7659/9270100کارگر
72/41588/95165100آزاد

شغل پدر

36/17144/8217100بیکار
24827592299100جمع کل

)004/0 =P(

81/21309/8738100دارد عفونیبیماریهاي 
161/62459/93261100ندارد

24827592299100جمع کل

)005/0 =P(

44/4456/559100داشته وزن کم هنگام تولد
209/62701/93290100نداشته

24827592299100جمع کل

)003/0 =P(

گیريو نتیجهبحث
عه جهت بررسی عوامل مرتبط بر کاهش قد و این مطال

299که از وزن در شیرخواران شهرستان الشتر انجام شد
شیرخوار کاهش در منحنی رشد وزن 77شیرخوار مورد بررسی

در منحنی رشد قد شیرخوار کاهش 24و)درصد8/25(
.)درصد8(داشتند 

منحنی هاي عفونی و بروز کاهش درريبین ابتال به بیما
داري وجود دارد به طوري که بروز د قد و وزن ارتباط معنیرش

هاي قد و وزن در مبتالیان به بیماريکاهش در منحنی رشد

ارتباط بین .درصد بود100درصد و 1/21عفونی به ترتیب 
مطالعات دیگر نشان داده وزن درقد وکاهش رشدعفونت و

یز بین ك نارانیا دريدر مطالعه جعفر. )9- 13(شده است
اهش روند رشد کودکان هاي عفونی با کمیزان ابتال به بیماري

نتایج تمام .)P) (14>05/0(داري وجود داشتارتباط معنی
.این مطالعات با مطالعات ما همخوانی دارد

در مطالعه حاضر بین رده سنی مادر و بروز کاهش در 
در .داري وجود نداردو وزن ارتباط معنیمنحنی رشد قد

سال با 20العه مشابهی در پورتوالگرو برزیل سن مادران زیر مط
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داري وجود داشت رشد قد و وزن ارتباط معنیمیزان کاهش
.همخوانی نداردمطالعه ماکه با)10(

در مطالعه کنونی بین وضعیت اشتغال مادر و بروز کاهش 
در منحنی رشد قد و وزن ارتباط معنی داري وجود دارد به 

کاهش در منحنی رشد قد و وزن به ترتیب در طوري که بروز
.درصد می باشد7/66و درصد 40مادران شاغل شامل 

هاي فریقاي جنوبی بر روي بچهآدر که در مطالعه مشابهی 
ز کاهش در ساله انجام شد، بین وضعیت اشتغال مادر و برو3-0

داري وجود دارد به طوري که با منحنی وزن ارتباط معنی
.)15(یابدافزایش می87/17کاهش وزن اشتغال مادر

منحنی رشد و بروز کاهش دردر مطالعه ما بین شغل پدر
داري وجود دارد به طوري که شیرخوارانی قد و وزن ارتباط معنی

بیکار داشتند بیشترین درصد بروز کاهش در که پدران کارمند و
نزي اندودر1مطالعه راملیدر.داشتندمنحنی رشد قد و وزن را

. )16(بیکاري وکاهش رشد مشاهده شده استنیز ارتباط بین 
کاهش محققان بسیاري ارتباط مثبتی بین شغل و درآمد پایین و

در مطالعه مشابهی که در )17-20(مشاهده کردندرشد را
سوء تغذیه شهرستان نهاوند انجام شد وابستگی معنی داري بین 

.)21(وجود داردگذشته با شغل پدر
طالعه ما بین وزن کم موقع تولد و بروز کاهش در در م

منحنی رشد قد و وزن ارتباط معنی داري وجود دارد به طوري 
که کاهش در منحنی رشد قد و وزن در مواردي که وزن کم 

در .درصد بوده است8/77و 4/44ترتیب موقع تولد داشتند به 
نی دهد که شیرخواراعه مشابهی در کشور برزیل نشان میمطال

که وزن  هنگام تولدشان کم بود در مقایسه با آنهایی که وزن 
درصد بیشتر احتمال کاهش رشد وزن 8/4مناسبی داشتند 

.)7،21(داشتند 
ش در مطالعه کنونی بین سطح تحصیالت مادر و بروز کاه

داري وجود دارد به طوري که در منحنی قد و وزن ارتباط معنی

هی بیشترین درصد بروز مادران با سطح تحصیالت دانشگا
درصد 7/41کاهش در منحنی رشد قد و وزن به ترتیب شامل 

ارتباط قوي بین سواد 2مطالعه آرتدر. درصد بوده است75و 
هاي که بچهکه دراشت به طوريدکاهش رشد وجودمادر و

کاهش رشد نسبت به مادرانیبرابر17سواد بودندمادرانشان بی
ند دیده شد، این مسئله اهمیت سواد راکالس سواد داشت11که
لعات چنانچه در مطا.)10(دهدسالمت کودکان نشان میدر

با همطالعاین نتایج )16-20(تدیگر نیز نشان داده شده اس
که علت آن این است که درهمخوانی نداردات مطالعسایر 

مطالعه ما تمام مادرانی است که سطح تحصیالت دانشگاهی 
.بودندداشتند شاغل 

بین مدت زمان تغذیه با شیر مادر و بروز کاهش در 
در مطالعه . داري وجود داردمنحنی رشد قد ارتباط معنی 

بین مدت زمان تغذیه نیزمشابهی که در استان اراك انجام شد 
ارتباط با شیر مادر و بروز کاهش در منحنی رشد قد و وزن 

.)14(معنی داري وجود داشت 
به کنیم کهمیپیشنهادبه دست آمده ما توجه به نتایج با

ترویج هر ومنحنی رشد کودکانوالدین در مورد اهمیت اطالع از 
،صاري با شیر مادر آموزش داده شودچه بیشتر تغذیه انح

کودکانرشددربارهکشوريواستانی،طرح هاي محلیهمچنین 
.انجام شودو ارزیابی مکرر در این زمینهداده شود گسترش 

قدردانیوتشکر 
در پایان از همکاري معاونت پژوهشی دانشگاه علوم 

از همکاري صمیمانه . آیدپزشکی لرستان تشکر به عمل می
هاي شتی درمانی شهري، روستایی و خانهمراکز بهداپرسنل 

. نی را داریماکمال تشکر و قدردبهداشت شهرستان الشتر
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