
 جٛد تغزیٝ ٔشوض ثٟذاضت ضٟشستبٖ ثٛضٟش ٌفت:وبسضٙبس ٔسئَٛ ثٟ

ٚصٖ ٚ  سفتبسٞبی غزایی ٘بدسست دس خب٘ٛادٜ ثبیذ دس ثش٘بٔٝ جبٔغ پیطٍیشی ٚ وٙتشَ اضبفٝ 
 چبلی وٛدوبٖ ٚ ٘ٛجٛا٘بٖ ٔٛسدتٛجٝ لشاس ٌیشد.

ٚصٖ ٚ چبلی دس  ٔحٕذصبدق ٔٛجی ثب اضبسٜ ثٝ ثش٘بٔٝ جبٔغ پیطٍیشی ٚ وٙتشَ اضبفٝ
ٞبی غیش ٚاٌیش ثٝ ػٙٛاٖ یه  اظٟبس داضت: پیطٍیشی ٚ وٙتشَ ثیٕبسی وٛدوبٖ ٚ ٘ٛجٛا٘بٖ

ٞب، چبلی یه سیسه  ضذٜ است ٚ دس ٔیبٖ ػٛأُ خطش ایٗ ثیٕبسی اِٚٛیت اصّی ٔؼشفی
 فبوتٛس اصّی است.

سبِی،  ٚی افضٚد: ثب تٛجٝ ثٝ سٚ٘ذ سٚ ثٝ افضایص چبلی وٛدوبٖ ٚ احتٕبَ تذاْٚ آٖ دس ثضسي
 Ending Childhoodثش٘بٔٝ ) 5102ای دس سبَ  ثب تطىیُ وٕیتٝسبصٔبٖ جٟب٘ی ثٟذاضت 

Obesityٝٚصٖ ٚ چبلی وٛدوبٖ ٚ ٘ٛجٛا٘بٖ پیطٟٙبد  ( سا ثشای پیطٍیشی ٚ وٙتشَ اضبف
ٞبی تٛسؼٝ  وشدٜ است وٝ ایٗ ثش٘بٔٝ ضبُٔ ساٞىبسٞبیی است وٝ ثب ٔطبسوت ٕٞٝ ثخص

ٞبی  ٞب ثبیذ سیبست د وٝ ٕٞٝ ثخصثبیذ ثٝ ٔٛسداجشا ٌزاضتٝ ضٛد ٚ ثش ایٗ ٘ىتٝ تأویذ داس
ٞبیی اتخبر وٙٙذ وٝ  خٛد سا ثبٞذف تأٔیٗ سالٔت ٚ فشاٞٓ وشدٖ ٔحیطی سبِٓ ثٝ ٌٖٛ

ضٕٗ سػبیت ػذاِت دس سالٔت، ٔسئِٛیت خٛد سا دس وبستٗ خطش اثتال ثٝ چبلی وٛدوبٖ 
 ثطٙبسٙذ.

ایشاٖ وبسضٙبس ٔسئَٛ ثٟجٛد تغزیٝ ٔشوض ثٟذاضت ضٟشستبٖ ثٛضٟش اضبفٝ وشد: دس 
تغییش دس ضیٜٛ ص٘ذٌی ٔب٘ٙذ سفتبسٞبی غزایی ٘بٔٙبست ٚ وبٞص فؼبِیت ثذ٘ی اصجّٕٝ 

ٞبی لٙذی، تٙمالت تجبستی پشوبِشی ٔثُ ا٘ٛاع  سٚیٝ فست فٛدٞب، ٘ٛضبثٝ ٔصشف ثی
ٚصٖ ٚ چبلی  ای اص دالیُ افضایص اضبفٝ ٞبی سایب٘ٝ چیپس، استفبدٜ طٛال٘ی ٔذت اص ثبصی

 دس وٛدوبٖ است.
طٛس  تٟٙب ٚاثستٝ ثٝ سفتبس وٛدوبٖ است، ثّىٝ ثٝ شیح وشد: چبلی دٚساٖ وٛدوی ٘ٝٔٛجی تص

ٞبی تِٛیذ ٚ ٚاسدات ٔٛاد  ای ٚاثستٝ ثٝ تٛسؼٝ اجتٕبػی ٚ التصبدی ٚ سیبست فضایٙذٜ
ٞبی غزایی، فشآٚسی ٔٛاد غزایی، تٛصیغ ٚ ثبصاسیبثی ٚ  ٌزاسی ٚ یبسا٘ٝ غزایی، لیٕت

 زیٝ دس دٚساٖ ٔختّف ص٘ذٌی است.سبصی ٚ آٔٛصش تغ ٕٞچٙیٗ فشًٞٙ
ٞبی سبِٓ ٚ دس  تٛا٘ٙذ ثب اسائٝ ٔٛاد غزایی ٚ ٘ٛضیذ٘ی ٚی اظٟبس داضت: ٚاِذیٗ ٘یض ٔی

دستشس ٚ ٕٞچٙیٗ تطٛیك ثٝ ا٘جبْ فؼبِیت ثذ٘ی ثش سٚی سفتبس وٛدن خٛد تأثیشٌزاس 
 ثبضٙذ.

ٚصٖ ٚ چبلی ٝ ٔٛجی ثبثیبٖ ایٙىٝ حذٚد ثیست دسصذ وٛدوبٖ ٚ ٘ٛجٛا٘بٖ وطٛس دچبس اضبف
ٚصٖ ٚ  ٞستٙذ، ٌفت: تذٚیٗ ٚ اجشای یه ثش٘بٔٝ ّٔی ثٝ ٔٙظٛس پیطٍیشی ٚ وٙتشَ اضبفٝ



ٞبیی وٝ اص لجُ  چبلی دس وٛدوبٖ ٚ ٘ٛجٛا٘بٖ أشی ضشٚسی است ٚ ایٗ ثش٘بٔٝ ثبیذ ٔشالجت
اص ثبسداسی ثشای ضشٚع یه ثبسداسی سبِٓ الصْ است سا ضبُٔ ضٛد. ص٘ب٘ی وٝ لجُ اص ثبسداسی 

ٞبی الصْ ثٝ  ٚصٖ ٚ چبلی ٞستٙذ لجُ اص ثبسداس ضذٖ ثبیذ ثب دسیبفت ٔشالجت بس اضبفٝدچ
 ویٌّٛشْ وٕتش ضٛد. 4ٚصٖ ٔطّٛة ثشسٙذ تب احتٕبَ تِٛذ ٘ٛصاد ثب ٚصٖ ثبالی 

)ٚصٖ  LBWٚی تأویذ وشد: دس دٚساٖ ثبسداسی ٘یض اثتال ٔبدس ثٝ سٛءتغزیٝ ٔٙجش ثٝ تِٛذ ٘ٛصاد 
سبِی سا  ٚصٖ ٚ چبلی دس ثضسي ٛد ٚ ایٗ ٘ٛصاد سیسه اثتال ثٝ اضبفٝض پبییٗ ٍٞٙبْ تِٛذ( ٔی

 ثیطتش اص سبیش وٛدوبٖ داسد.
وبسضٙبس ثٟجٛد تغزیٝ ٔشوض ثٟذاضت ضٟشستبٖ ثٛضٟش دس ٔٛسد تغزیٝ وٛدن پس اص 

ٚصٖ ٚ  تِٛذ اظٟبس داضت: ٘حٜٛ تغزیٝ وٛدن پس اص تِٛذ ٘مص ٟٕٔی دس ثشٚص اضبفٝ
طٛس  ٔبٜ اَٚ ثٝ 6ضٛ٘ذ ٚ دس  ب٘ی وٝ ثب ضیش ٔبدس تغزیٝ ٔیچبلی وٛدن داسد؛ دس وٛدو

 ضٛ٘ذ دس ٔمبیسٝ ثب دیٍش وٛدوبٖ ضب٘س چبلی وٕتش است. ا٘حصبسی ثب ضیش ٔبدس تغزیٝ ٔی
ٞبی اَٚ ص٘ذٌی )تغزیٝ  اٍِٛی غزایی ٘بدسست ثٝ ٚیژٜ دسیبفت وبِشی اضبفی دس سبَ

غزایی ٘بدسست دس خب٘ٛادٜ ثب تٛجٝ ٞبی اَٚ تب پٙجٓ(، سفتبسٞبی  تىٕیّی، تغزیٝ دس سبَ
ثٝ اٍِٛ ٌیشی وٛدوبٖ، استفبدٜ اص فست فٛدٞب، تحشن ثذ٘ی ٘بوبفی ٚ ػٛأُ ٔتؼذد دیٍشی 

ٚصٖ ٚ چبلی وٛدوبٖ ٚ ٘ٛجٛا٘بٖ ٘مص داس٘ذ ٚ ثبیذ دس ثش٘بٔٝ جبٔغ  دس ثشٚص اضبفٝ
 .ٞب پشداختٝ ضٛد ٚصٖ ٚ چبلی وٛدوبٖ ٘ٛجٛا٘بٖ ثٝ آٖ پیطٍیشی ٚ وٙتشَ اضبفٝ

 


