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دوره کودکی و نوجوانی ازمراحل مهم رشد سریع در سراسر زندگی است. تشخیص بموقع اختالالت رشد در پیشگیري  سابقه و هدف:
ملی درباره شیوع اختالالت رشد در این دوران اندك است. هدف از این مطالعه  هاي یافتهازعوارض متعاقب آن در بزرگسالی نقش دارد. 

  سی فراوانی اختالالت وزن در کودکان و نوجوانان ایرانی بود.برر
مختلف ایران با روش  يها استان% دختر) از 79/49ساله ( 6- 18نفر از دانش آموزان  13486در این مطالعه مقطعی  :ها روشمواد و 

شنامه معتبر ارزیابی و به روش تصادفی انتخاب شدند. مشخصات دموگرافیک توسط پرس يا چندمرحلهنمونه گیري خوشه اي 
) طبق BMIاستاندارد اندازه گیري و نمایه توده بدنی ( يها روشویژگیهاي تن سنجی (وزن، قد، دور کمر،دور باسن، دور مچ طبق 

تعریف گردید. آنالیزآماري  5/0) بیشتر از WHtRمعیار سازمان بهداشت جهانی تعیین شد.چاقی شکمی بصورت نسبت دورکمر به قد (
  انجام شد. 16نسخه  SPSSتوسط 
و  42/19±09/4سال، 47/12±36/3و دورکمر دانش آموزان به ترتیب  BMI) سن، SDمیانگین و انحراف معیار( :ها یافته

% برآورد گردید. اضافه وزن وچاقی در مناطق شهري باالتر 9/11و  7/9، 2/12بود. فراوانی کم وزنی،اضافه وزن وچاقی  96/11±02/67
% از دانش آموزان 21% دانش آموزان گزارش شد. 1/19) بود. چاقی شکمی در 7/7و  3/6مقابل  1/13و  6/10یی (ازمناطق روستا

و دورمچ  WHtRبراي دور باسن،  SDمیانگین و % از دانش آموزان مناطق روستایی به چاقی شکمی مبتالبودند. 7/12مناطق شهري و 
  برآوردشد. 76/14±87/1و  78/80±57/16، 45/0±63/0به ترتیب 

ملی به منظور تشخیص و  هاي ياستراتژمداخالتی بهداشتی و  يها برنامه: شواهد موجود بر اهمیت طراحی بحث و نتیجه گیري
  .کند یمغربالگري اختالالت تن سنجی از اوان کودکی تاکید 
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