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تغذیِ تا ؽیز هادر تْتزیي ؽزٍع در سًذگی ّز کَدک اعت ٍ تِ ٍاعطِ فَایذ فیشیَلَصیک ٍ عایکَلَصیک تزای هادر ٍ 

اّویت تغذیِ تا ؽیز هادر در قزآى هجیذ در تا جاییکِ . [2, 1]کَدک تْتزیي غذا تزای ؽیزخَار ؽٌاختِ ؽذُ اعت 

کِ هی خَاٌّذ دٍراى ؽیزدّی را کاهل ًوایٌذ،دٍ عال توام فزسًذؽاى را  هادراًی"آهذُ اعت:232عَرُ ی تقزُ آیِ 



اس دیذگاُ عاسهاى جْاًی تْذاؽت، ؽیزدّی فزآیٌذی طثیعی اعت کِ تِ ٍاعطِ آى ًَساداى تا هَاد هغذی  ."ؽیز تذٌّذ

 . [3]هَرد ًیاس تزای رؽذ ٍ تکاهل عالن تغذیِ خَاٌّذ ؽذ 

. [4] را کاّؼ هی دّذ هزگ ًاگْاًی ًَسادیؽی ٍ تٌفغی ٍ هصزف ؽیز هادر اًَاع عفًَت ّا تِ ٍیضُ عفًَت ّای گَار

هطالعات ًؾاى دادُ عالٍُ تز خاصیت هصًَیت سدایی ٍ ایوٌی هَجَد در ؽیز هادر هصزف آى ّشیٌِ کوتزی را تِ 

ّوچٌیي ؽیزدّی ًِ تٌْا عثة  .[5] خاًَادُ تحویل کزدُ ٍ تاعث عالقِ ٍ ًشدیکی هادر ٍ کَدک تِ یکذیگز هی ؽَد

حیات ٍ عالهت اًغاى را در دٍرُ هختلف سًذگی اعن اس ًَجَاًی، جَاًی، ارتقا عالهت در دٍرُ ًَسادی هی ؽَد، تلکِ 

 .[6]هیاًغالی ٍ حتی عالوٌذی تضویي هی کٌذ 

غذیِ اًحصاری تا ؽیز هادر در ایزاى در هیشاى ت ،علی رغن پیؾٌْاد عاسهاى جْاًی تْذاؽت تز اعاط آهار ارائِ ؽذُ

 56درصذ درؽؼ هاّگی هی تاؽذ. ایي هیشاى در هٌاطق ؽْزی ایزاى  7/27درصذ در چْار هاّگی ٍ  8/56عطح هلی 

 29درصذ در چْار هاّگی ٍ  58رٍعتایی ایزاى  درصذ در ؽؼ هاّگی اعت ٍ در هٌاطق 27درصذ در چْار هاّگی ٍ 

پظ اس  ِّفت 8یک عَم اس سًاى ؽیزدّی دارًذ ًٍیش تٌْا در کاًادا . [7] درصذ در ؽؼ هاّگی گشارػ ؽذُ اعت

  .[8] ذسایواى کَدکاى خَد را اس ؽیز هی گیزً

  تَاى تِ عَاهل یه ى عَاهلآعت کِ اس جولِ ای اتغذیِ اًحصاری تا ؽیز هادر تأثیزگذار  ذی تز سهاىعَاهل چٌ

اس ، عَاهل اجتواعی اس جولِ عي، ٍضعیت اسدٍاج، عطح تحصیالت، درآهذ ٍ سهیٌِ ّای قَهی ٍ هذّثی دهَگزافیک

اس عَاهل . [12-9] اؽارُ ًوَدت خاًگی هاًٌذ ٍجَد خؾًَهادر  ٍ عَاهل رٍاًؾٌاختیجولِ حوایت اجتواعی 

رٍاًؾٌاختی هی تَاى تِ افغزدگی، اضطزاب، دیغتزط، عشت ًفظ اؽارُ کزد کِ ًتایج هطالعات در ایي سهیٌِ ّا ًتایج 

ارسؽی اعت  چْارچَب تا خَدکارآهذی ؽیزدّی یکی اس عَاهل رٍاًؾٌاختی ٍ در ٍاقع. [16-13]ضذ ٍ ًقیض داؽتٌذ 

 ذؾاى هی دًّایی ٍی را در ؽیزدّی ًکِ رفتار ؽیزدّی هادر را پیؼ تیٌی کزدُ، اعتواد تِ ًفظ هادری ٍ درجِ تَا

رفتار تْذاؽتی اعت ٍ ّزچِ هیشاى خَدکارآهذی تِ هعٌی تاٍر ٍ اطویٌاى فزد در تَاًایی خَد جْت اًجام  .[17]

ّوچٌیي در هطالعِ . [18]دّی در هادراى تاالتز تاؽذ طَل هذت ؽیزدّی اًحصاری تاالتز خَاّذ تَد زخَدکارآهذی ؽی

ًؾاى دادُ ؽذُ اعت کِ خَدکارآهذی ؽیزدّی یکی اس عَاهلی اعت کِ هی تَاًذ هادراى در ًیش  1اکاهپَ ٍ ّوکاراى

خَدکارآهذی تحت تاثیز چْار هٌثع اطالعاتی اصلی قزار دارد کِ ؽاهل  .[19]خطز قطع ؽیزدّی را ؽٌاعایی کٌذ 

کالهی هاًٌذ  تؾَیقهاًٌذ هؾاّذُ سى ؽیزدُ دیگز،  جاًؾیٌیهاًٌذ تجزتِ ؽیزدّی، تجزتِ  دعتاٍردّای عولکزدی

, 20]اعخ ّای فیشیَلَصیکی هاًٌذ خغتگی، اعتزط، اضطزاب ٍ اختالل خَاب هی تاؽذ تؾَیق اس طزف افزاد هَثز ٍ پ

21] . 
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تاتَجِ تِ کاّؼ ؽاخص تغذیِ اًحصاری ؽیز هادر اس یک عَ ٍ ًقؼ هاهاّا تِ عٌَاى یکی اس هزاقثیي اصلی 

عالهت هادراى ٍ ًَساداى در دًیا ٍ ایزاى تز آى ؽذین یکی اس فاکتَرّای هْن هَثز تز ایي ؽاخص یعٌی 

ٍ عَاهل هؤثز تز یزدّیؽ یٍ الگَخَدکارآهذی ؽیزدّی هادراى تاردار  .ر دّینهَرد تزرعی ٍ ارسیاتی قزا راآى    


