
 وضاقب افطاْػ هزن کّدکان ةاؼٓش

درعت ؼاْع اعت کَ ةَ فضزًشان تّؾَٓ وی کٌٌش ةٓؽتض غصا ةسّرًش تا چاق ه در وٓان ةضزی زاًّادٍ ُا ةاهری ًا
 آْا وی دآًش؟ .عضذال ؼًّش، در ذامی کَ چاقی ةضای کّدکان ةغٓار زطضآفضْي اعت

  ًفض ةَ غنت ةٓىاری ُای ًاؼی از اةتال ةَ چاقی هغشم فػامٓت ةشًی کافی حان زّد را  044444عاالًَ ذشهد
 از دعت وی دٌُش.

  عال ًّؼٓشن ًّؼاةَ را ةضآةىٍّٓ تضحٓد وي دٌُش. 5تا  1کّدکان عٌٓي 

  ةار ةٓػ از ًٓاز رهزاًَ ًىك وؿضف وي ًىاٌْش. 14تا 5کّدکان ذشهد 

 5 .درؾش از کّدکان فؽارزّن ةاالتض از ذش طتٓػي دارًش 

  ةضاةضؼشٍ اعت. 2دَُ ازٓض  2دَُ ازٓض  2وٓطان چاقي در کّدکان در 

 34-04 %.کّدکان وتتال ةَ افطاْػ کنغتضهل زّن ُغتٌش 

  ؼٓضپضچضب، پٌٓض پضچضب )پٌٓضپٓتطا(، کامتاس ه عّعٓظ، چٓپظ ه پفک، چٌش ًّع از ةشتضْي غصاُا از ًظض
چضةي اؼتاع ةضاي کّدکان اعت. اگض عالوت کّدکان زّد را وٓسّآُش تالش کٌٓش تا ذائقَ آًِا را ةَ 

 ًّغی پضهرش دُٓش کَ از وؿضف اْي وّاد ةٓؽتض پضُٓط ًىاٌْش.

 ُ عِه هغشٍ وٍّٓ ه عتطی تّؾَٓ ؼشٍ رهزاًَ وؿضف وی  5ض پٌج کّدك فقط ْك کّدك فقط ْك ًفضاز
 ًىاٌْش.

  عتطی وؿضف ؼشٍ تّعط کّدکان را عٓب زوٌٓی عضخ ؼشٍ تؽكٓل وی دُش. 0/1ذشهد 

تػشاد کّدکان دچار اضافَ هزن هچاق ةَ وٓطان ورغّس درذال افطاْػ اعت. کّدکان زوان کىتضی را ةَ هرزش 
ُای کاوپّٓتضی ه... ازتؿاص وی دٌُش. هترضك ازتؿاص وی دٌُش هاغنب هقت زّد را ةَ تىاؼای تنّْطّْن، ةازی

ةضای طتخ غصا در وٌطل ازتؿاص وی دٌُش ه اوضهزٍ زاًّادٍ ُا ةَ دمٓل گضفتاری ه وؽغنَ رهزاًَ زوان کىتضی را 
 وؿضف غصاُای آوادٍ طتخ رهةَ افطاْػ اعت.

غصاُاْی تَِٓ ؼشٍ درکارزاًَ ُای وّاد غصاْی وثل کٌغضهُا، عّعٓظ، کامتاس پٓتطا، ُىتضگض، عٓب زوٌٓی ًٓىَ 
 5-2% کّدکان 14عضخ ؼشٍ وٌخىش ُىَ رهزٍ حای ةٓؽتضی درةضًاوَ غصاْی زاًّادٍ ُا پٓشا وی کٌٌش. ةٓػ از



% ةٓؽتض ؼاًظ 84عال اضافَ هزن دارًش. وطامػات ًؽان وی دُش کَ کّدکان چاق  19تا  6% کّدکان 15عال ه
اةتال ةَ چاقی در ةطرگغامی دارًش ه اْي ًغتت زواًی کَ پشر ْا وادر دچار اضافَ هزن ةاؼٌش ةٓؽتض وی ؼّد. اضافَ 

صاْی وؿضفی زاًّادٍ ه زوان ازتؿاص ْافتَ ةَ هرزش ه فػامٓت هزن هچاقی در فضزًشان ةغتگی کاول ةَ امگّی غ
 ةشًی دارد.

اگض ؼىا ًگضان اضافَ هزن هچاقی فضزًش زّدتان ُغتٓش ةاْش راُكارُای وٌاعب ةضای کٌتضل هزن را ةٓاةٓش. ُٓچگاٍ 
ٓنّ که کٌش. ک 12ُفتَ  6زّدتان ةضًاوَ غصاْی ه رژْه الغضی ةَ کّدك ًشُٓش. قضار ًٓغت فضزًش ؼىا در غضض 

هزن افطاْػ ْافتَ ةَ عضغت ةّحّد ًٓاوشٍ کَ ةَ عضغت ذصف ؼّد ه ةاْش کاُػ هزن کاوال تشرْخی ةاؼش. ذتىاو ةا 
وؽّرت کارؼٌاس تغصَْ ةضًاوَ غصاْی وٌاعب ةضای کٌتضل هزن را تَِٓ ًىآْش تا ةضًاوَ غصاْی از ًظض وّاد وغصی 

 ةَ عي هقش هدْگض فاکتّرُا تَِٓ ؼشٍ ةاؼش.الزم ةضای رؼش کىتّدی ًشاؼتَ ةاؼش هةاتّحَ 

فضزًشان هامشْي چاق ةٓؽتض دروػضض چاقی ُغتٌش.اغنب اْي کّدکان ةَ ًّحّاًان چاق هًِاْتاو ةَ ْطرگغاالن چاق 
ُای وضتتط ةا وتشل وی گضدًش. تؽسٓص هدروان چاقی در دهران کّدکی ةِتضْي رهش ةضای پٓؽگٓضی از ةٓىاری

 از آن در ْطرگغامی وی ةاؼش.چاقی هوضگ هوٓض ًاؼی 

ارتتاط چاقی درةطرگغامی ةَ چٌشْي فاکتّر ةغتگی دارد0 عي ؼضهع چاقی، وٓطان چاقی، چاقی هامشْي از آن 
عال ًىی تّان اذتىال چاقی در ْضزگغامی راپٓػ ةٌٓی ًىّد وگض آن کَ  3حىنَ اًش از اضافَ هزن درکّدك زْض 

عامگی چاقی ةا چاقی ةطرگغامی ارتتاط ًطدْك تضی پٓشا وی کٌش هةا  3 ذشاقل ْكی از هامشْي چاق ةاؼش. ةػش از
% وی ؼّد 54عامگی اداوَ پٓشا کٌش اذتىال دهام آن  6ةاال رفتي عي کّدك تؽشْش وی ؼّد. اگض چاقی کّدك تا 

ىال % از ًّحّاًان چاق ةَ ةطرگغاالن چاق تتشْل وی ؼًّش اگض ذشاقل ْكی از هامشْي چاق ةاؼٌش اذت84تا 74ه
 اةتال ةَ چاقی در کّدك ةا ُضعٌی افطاْػ وی ْاةش.

ًىتػادل ةّدن اًضژی درْافتی هاًضژی وؿضفی وی تّاًش وّحب ةَ هحّد آوشن اضافَ هزن ؼّد. ) اًضژی درْافتی 
 ًاؼی از غصای وؿضفی وی ةاؼش(

 تّحَ ًىائٓش ُىٓؽَ پٓؽگٓضی وقشم ةضدروان اعت مصا وضاقب اضافَ هن کّدك زّد ةاؼٓش.

 ٓضوادر وی تّاًش زطضاةتال ةَ چاقی درکّدکان را کاُػ دُش.ؼ

 وادران ةاْش ؼٓضدُی را از ًسغتٓي عاغات تّمش فضزًش ؼضهع ًىاٌْش.



واٍ ًسغت ًّزاد فقط ةاْش از ؼٓضوادر اعتفادٍ ًىاْش دراْي دهران ُضگط ةَ ًّزاد غصای اضافی ًشُٓش وگض  6تا 0در
 ةاؼش.ةَ دمٓل زاؾی پطؼک وػامج دعتّر دادٍ 

 


