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 رشد مطلوب کودکان میتاه

 زندگی اول سال2  و جنینی دوران یعنی زندگی اول روز0111 در نامناسب تغذیه که دارد تاکید موضوع این بر اخیر مطالعات
 . دارد بدنبال را جبرانی غیرقابل هاي پیامد سوءتغذیه بروز با کودك

 حصیلیت افت و یادگیري در اختلال با مدرسه دوران در است، تر حساس ها بیماري به نسبت اي تغذیه قدي کوتاه به مبتلا کودك
 جنینی دوران در خصوصا   مناسب تغذیه. است بیشتر او در غیرواگیر هاي بیماري و چاقی به ابتلا شانس بزرگسالی در و است مواجه

 کارا ینسل پرورش آن نتیجه که است موثر او ذهنی و جسمی توانمندي هوشی، ضریب بالارفتن در کودك، زندگی اولیه هاي سال و
 .است کشور علمی توسعه و فنی دانش تولید در توانمند و

 اشین میر و مرگ منشاء کودکی دوران در نامطلوب تکامل و رشد و کافی نا تغذیه که است داده نشان اخیر مطالعات این بر علاوه
 مانساخت در دائمی تغییرات با خواري شیر و جنینی دوران در تغذیهءسو و است بزرگسالی دوران در وعروقی قلبی هاي بیماري از

 .شود بزرگسالی در عروقی و قلبی هاي بیماري افزایش به منجر تواند می متابولیسم و فیزیولوژي بدن،

 سوء ناگوار پیامدهاي بر علاوه. است زندگی بعدي دوران از ماندگارتر و تر شدید بسیار کودکی دوره در نامناسب تغذیه پیامدهاي
 و کنجکاوي انگیزش، تحرك، کاهش طریق از قدي وکوتاه وزن کاهش بدون ،حتی کودکان در انرژي مزمن کمبود شدید، تغذیه

 .سازد می مختل را او ادراکی نمو و رشد محیط، با کودك کمتر تداخل درنتیجه

 شدید نوع ویژه به خونی کم نامطلوب اثرات. است اهمیت حائز کودك رشد اختلال در روي و آهن خصوصه ب ها ریزمغذي کمبود
 ،جهانی آمارهاي اساس بر. نیست اصلاح قابل هم بعدي درمان با و جبران غیرقابل تقریبا کودکی اوایل و شیرخواري دوران در آن

 .زند می صدمه توسعه حال در کشورهاي ماهه 20 تا 0 کودکان درصد 01 تا 01 مغزي تکامل و رشد به آهن کمبود

 تفسیر نمودار رشد

 رزیابی کرد.اصحیح  صورتکودك را به وضعیت رشد جسمی مورد زیر را با هم در نظر گرفت تا  3در تفسیر نمودار رشد توجه بایستی 

 براي سن( BMI -وزن براي قد  –قد براي سن  –الف( نوع نمودار رشد )وزن براي سن  

 زیر آمده است.( جدولکه در  Z-scoreمحدوده وضعیت وزن و قد در ب( موقعیت نمودار )

 کندي رشد( –توقف رشد  –نزولی  –موازات با میانه  –پ( تغییرات نمودار )صعودي 

Z-score 

 شاخص رشد

 5-91 سال 5-0

 برای سن BMI وزن برای قد وزن برای سن قد برای سن

 (0ه نکت)خیلی قد بلند  3sdبالای 

 2نکته 

 چاقی شدید چاقی

 چاقی وزناضافه طبیعی 2sdبالای 

 وزناضافه (3وزن )نکتهخطر اضافه طبیعی 9sdبالای 

0sd طبیعی طبیعی طبیعی طبیعی 

 طبیعی طبیعی طبیعی طبیعی -9sdتر پایین

 لاغر لاغر کم وزن کوتاه قد -2sdتر پایین

 لاغري شدید لاغري شدید کم وزنی شدید کوتاه قدي شدید -3sdتر پایین

 مواردي در مگر تلقی میشود، مشکل ندرت به بلندي قد است. بلند قد خیلی دارد، قرار محدوده این در که نوجوانی یا : کودك0نکته 

به  ارزیابی براي باید دارد قرار محدوده این در که نوجوانی یا کودك د.باش غددي مشکلات کننده مطرح که باشد شدید آنقدر که
 .شود داده ارجاع مربوطه متخصص

 بدنیتوده شاخص از طریق موضوع این باشد. رشد مشکل دچار است ممکن باشد، محدوده این در او سن براي وزن که کودکی :2 نکته
(BMI) شود. می ارزیابی بهتر یا شاخص وزن براي قد سن براي 

  +score-z 2خط  سمت به رشد روند دارد. وجود وزن اضافه خطر احتمال باشد، +score-z 0بالاي شده ترسیم نقطه اگر :3نکته

  د.کن می مطرح را وزن اضافه قطعی خطر



 نوجوانان و کودکان رشد وضعیت ارزشیابی مهم های شاخص

 سن برای قد شاخص

 ناشی قد کوتاهی دچار و نوجوانان کودکان تشخیص در شاخص این است. گذشته زمان در تغذیه وضعیت دهنده نشان شاخص این

 .است کننده کمك مکرر بیماري یا طولانی سوءتغذیه از

 و خوب تغذیه با توانند می که قدي رشد حداکثر براي نوجوانان و کودکان از یك هر است. تغذیه و وراثت تأثیر تحت قدي رشد

 فرد رسیدن مانع تواند می رشد دوران طی تغذیه در سوء دارند. اي ویژه ژنتیکی قابلیت برسند، آن به مناسب هوایی و آب شرایط

 باشد، کمتر انتظار مورد حد از چه چنان و است متفاوت سن برحسب قد رشد سرعت دیگر، طرف از گردد. مطلوب قدي رشد به

 مربوطه مرجع یا استاندارد با آن مقایسه و نوجوانان و کودکان قد گیري اندازه با تغذیه اي کوتاه قدي می شود. مطرح قد رشد اختلال

 .شود تعیین می

 در نوجوان یا کودك که نشان می دهد و است مکرر بیماري یا مدت طولانی و مزمن تغذیه سوء دهنده نشان قدي کوتاه 

 رشد که حدي تا است، مبتلا شده بیماري به مکرر صورت به یا و نبوده برخوردار مناسب تغذیه از خود زندگی قبلی دوران

 .است گردیده مختل گیرد، می قرار تأثیر تحت مدت دراز در معمولا  که قدي

 هاي توانمندي می زند و لطمه نیز مغزي تکامل و رشد به جسمی رشد بر علاوه مدت طولانی سوءتغذیه که این به توجه با 

 .می کنند استفاده کشورها شاخص توسعه عنوان به قدي رشد شاخص از امروزه دهد، می کاهش را افراد جسمی و ذهنی

 او (Height) ایستاده ایستادن است قد به قادر و دارد سال 2 از بیشتر اگر و (Length)  خوابیده قد دارد، سال 2 از کمتر کودك اگر

 سانتی متر کمتر از قد خوابیده است.( 1.0  حدود ایستاده، شود. )قد می گیري اندازه

 سن برای وزن شاخص

 وزنی کم یا وزنی کم به کودك ابتلاي تعیین براي شاخص، این ت.اس گذشته و حال زمان در تغذیه وضعیت نشانگر سن براي وزن

 .رود نمی کار به چاقی یا وزن افزایش نظر از کودك بندی طبقه برای ولی رود؛ می کار به شدید

 کودك سن که شرایطی در ولی می گیرد؛ قرار استفاده مورد عموما شاخص این وزن، گیري اندازه نسبی سهولت دلیل به 

 .نیست اعتماد قابل پناهندگی(، شرایط کرد )مانند تعیین توان نمی دقیقا را

 بافتی تخریب و مایعات دادن دست از علت به را خود بدن وزن درصد 01 تا 0 تقریبا شیرخواران تولد، از پس اول روزهاي 

 .یابد می ادامه وزن آن افزایش از پس و آید می دست به تولد وزن تولد، از پس روز 00 تا 01 معمولا   دهند. می دست از

 بین تواند نمی منحنی این زیرا رود، نمی  شمار به مناسبی شاخص سال، 01بالاي  کودکان مورد در سن براي وزن نمودار 

 دوران رشد جهش با سنی محدوده این در از کودکان بسیاري چراکه بگذارد، فرق سنی محدوده این در بدنی توده و قد

 تنها واقع در که حالی در دارند، سن( براي وزن وزن اضافی )برحسب که شود تلقی چنین است ممکن و مواجه هستند بلوغ

 .هستند بلندقد

  ماهگی مشکل وزن گیري  0که قد او متناسب سن است امکان دارد به علت وقوع سوء تغذیه یا بیماري تا قبل از در کودکی

شودکم وزنی  ماهگی که غذاي کمکی شروع می 0وجود نداشته باشد )که علت آن تغذیه با شیر مادر است( ولی بعد از 

 دیده شود.

 سال،  01 تا 01 نوجوانان مورد در BMIمی شود توصیه و چاقی اضافه وزن لاغري، ارزیابی براي شاخصی عنوان به سن براي. 



  ( برای سن(BMI بدنی توده نمایه شاخص

 است حال زمان در تغذیه وضعیت بیانگر سن، براي (BMI) بدنی توده نمایه شاخص

 بدنی توده نمایه شاخص (BMI)وضعیت شاخص، این اساس بر .است بدن وزن میزان تعیین براي مهم روش یك سن، براي 

 .شود می تقسیم بندي چاق و وزن طبیعی، اضافه لاغر، شدید، لاغري به نوجوان و کودك وزنی رشد

 پس از یك سالگی BMI  .براي سن شروع به کاهش می نماید و این کاهش، طی سال هاي قبل از مدرسه، ادامه می یابد

 0قبل از BMI  کند. افزایش افزایش تدریجی در نوجوانی میسالگی به حداقل رسید، شروع به  0-0که در  س از آنپ

 براي سن( BMI)دقت گردد نمودار رشد کودك در سامانه سیب، وزن براي قد هست نه  .سالگی با چاقی بزرگسالی همراه است

 بدنی توده نمایه شاخص(BMI)  دهدمی دست به را مشابهی بسیار نتایج خوابیده،/ایستاده قد براي وزن نمودار و سن براي. 

 باشد می سن بودن نامشخص موارد در ویژه به رشد، اعتماد قابل شاخص یك خوابیده /ایستاده قد براي وزن. 

 بدنی توده نمایه شاخص از استفاده خصوص در زیادي هاي توصیه اخیر هاي سال در  (BMI)وزن به جاي سن براي 

  .است شده خوابیده/ایستاده قد براي

 اضافه باشد، خطر چاق کودك والدین از یکی اگر ت.اس مفید کودك والدین وزن گرفتن نظر در وزن، اضافه خطر تفسیر هنگام

 شود. می زیاد کودك وزن در

  .آگاهی از این نکته که اضافه وزن و چاقی می توانند توام با کوتاه قدي باشند، بسیار حائز اهمیت است 

 گذشته  توان تحولات شدید درکه با توجه به آن می در بحران است، چراه یص تغذاخاخص وزن براي قد، مناسب ترین شش

 .منی غذایی شدید را تشخیص دادانزدیك یا زمان حال براي مثال نا

شاخص وزن براي سن، وزن  3لازمه قضاوت در مورد وضعیت تن سنجی، توجه به هر نکته مهم در تفسیر نمودارهای رشد: 

 مزمان است.براي قد و قد براي سن به طور ه
 

 وزن برای قد

 چاقی و وزن اضافه –اضافه وزن  خطر معرض در – تشخیص لاغري مزایا

 معایب

 نشان نمی دهد. یخوببه و مدت زمان تغییرات را سرعت 

در زمان کوتاه قدي اگر شخص علاوه بر کوتاه قدي دچار )عدم تشخیص نامطلوب بودن وزن 

 .(نشان می دهد در محدوده طبیعی )مطلوب(کم وزنی باشد نسبت وزن به قد را 

 وزن برای سن

 سرعت و مدت زمان تغییرات را به خوبی نشان می دهد. مزایا

 معایب

عدم تشخیص اضافه وزن )به طور مثال در کودکی که دچار کوتاه قدي است ولی وزن نسبت به سن 

 (متناسب است.

عدم تشخیص لاغري )در صورتی که شخص بلند قد باشد یا سرعت افزایش قد در یك بازه زمانی 

 .(یا عدم افزایش متناسب وزن نسبت به قد را نشان نمی دهدسریع باشد لاغري 
 

  در کودك کوتاه قد ممکن است وزن با قد کودك به ظاهر متناسب ولی با سن او نامتناسب باشد. چنین کودکی حتی

 رود کوتاههاي گذشته قد او را از آنچه انتظار می گمراه کننده دارد و حال آنکه سوء تغذیه یا بیماري اضافه وزن و چاقی

 است. تر کرده

 

 



 بهداشت جهانی سازمان استانداردهای خصوص در مهم نکات

 شکل به شود،می مرتفع کودکان بهداشتی و مراقبتی نیازهاي وقتی که دهند می نشان بهداشت جهانی سازمان استانداردهاي

 ماهگی(02 سالگی ) 0 تا از زمان تولد کودکان به مربوط هاي داده براساس گیري نتیجه این حال، این با. کنند می رشد مشابهی

 .پوشی کرد چشم بلوغ دوران در افراد نهایی قد تفاوت بر ژنتیك تأثیر از تواننمی و است

 .ژنتیك تا قبل از دو سالگی هیچ ارتباطی با قد کودك ندارد 

 ی نمودار رشد باشد و تاثیر ژنتیك بدین شکل است که نمودار رشد قد کودك بعد از دو سالگی نیز باید در محدوده طبیع

  کودکانی که پدر و مادر کوتاه قد دارند در پایین خط میانه و کودکان با پدر و مادر بلند قد در بالاي خط میانه قرار می گیرد.

 ت.تامین عوامل محیطی مانند تغذیه اسکند ولی براي رسیدن به قد نهایی نیازمند ژنتیك قد نهایی نوجوانان را تعیین می 

 قبیل واکسیناسیون از بهداشتی مراقبت هاي و مناسب تغذیه وسیله به مطلوب رشد که دهند می نشان جدید استانداردهاي 

 مطالعه این استفاده باشند. دنیا قابل از جایی هر در توانند می استانداردها این آید.می دست به بیماري حین مراقبت و

 .هستند یکسان دنیا جاي همه در بهداشتی و مراقبتی نیازهاي و تغذیه الگوهاي که دهدمی نشان

 تفسیر روند نمودارهای رشد

آیا رشد نشان می دهد که  براي تشخیص روندهاي رشد کودك یا نوجوان به نقاط ثبت شده در تمامی ملاقات ها توجه کنید. روند

 .مشکل است و نیاز به ارزیابی مجدد فوري دارد یا دچار مشکل رشد بوده و یا در خطر کودك یا نوجوان رشد مداوم و خوب داشته،

نشان دهنده مشکل و یا  ها ممکن است هاي ذیل هوشیار باشید. این وضعیت موقع تفسیر نمودار رشد، براي هر یك از وضعیت

 :کننده خطر باشندمطرح

  )خط رشد کودك یا نوجوان یك خطالف Z-score  کندرا قطع. 

  )در خط رشد کودك یك صعود یا نزول شدید رخ دهدب.  

  )خط رشد کودك افقی بماند )توقف رشد( که یعنی هیچ افزایش وزن یا قدي رخ نداده استپ.  

رشد و جهت آن دارد. به  هاي فوق حقیقتا  بیانگر مشکل و یا خطر باشند، بستگی به زمان شروع تغییرات در روند این که وضعیت

روي نمودار به صورت صعود ناگهانی نمایش  ثال اگر کودکی بیمار شود و وزن از دست دهد، یك افزایش سریع وزن کهعنوان م

سریع است. در نظر گرفتن تمام وضعیت کودك یا نوجوان هنگام  علامت خوبی بوده و نشان دهنده رشد جبرانی می شودداده 

 تفسیر روند نمودار رشد، حائز اهمیت است.

 Z-score خط  الف( قطع

 تغییر این شروع مکان بر مبناي خطر تفسیر هستند. احتمالی خطر دهنده کنند، نشان قطع راZ-score خط که رشدي خطوط

 .گیرد می صورت سلامت تاریخچه و روند این جهت میانه(، به )نسبت روند

 خط، رشد خط اگرscore-Z  است نوجوان یا رشد کودك در واضح تغییر دهنده نشان ،دکن قطعپایین  یا بالا سمت به را. 

مانند وضعیتی که خط رشد کودك با سرعت ملایم و به . (است خوب تغییر یك احتمالا باشد، میانه سمت به تغییر این اگر

دور  سمت به اگر ولی ("رجوع شود. 8به مثال صفحه "جهت یابد.اضافه وزن محدوده از محدوده چاقی به  صورت نزولی

 است. مشکل بروز خطر یا مشکل یك وجود دهنده هشدار احتمالا باشد، میانه از شدن

 است قبول قابل و خوب نیز این کند، قطع پایین و بالا سمت به را آن گاه و بماند میانه نزدیك به رشد خط اگر. 

 خط  زودي به است ممکن و داشته نزولی یا صعودي سیر نوجوان یا کودك رشد خط اگر Z-scoreمشکل کند، را قطع 

 است ممکن باشد، زمان در طول وزنی کم یا وزن افزایش سمت به تغییر بیانگر روند، اگر د.کنی بررسی را تغییر بودن ساز

 .باشد مشکل از پیشگیري و زودرس مداخله به نیاز



 نمودار سریع نزول یا ب( صعود

 است. توجه نیازمند نوجوان یا کودك رشد نمودار در ع )تغییر محسوس خط رشد در کوتاه مدت(سری نزول یا صعود هر 

 مشکل رفع از پس گردیده، وزن کاهش دچار سبب بدان و بوده شدید سوءتغذیه یا بیماري به  مبتلا نوجوانی یا کودك اگر

صعود  یك صورت به وي جبرانی وزن افزایش نموده، کافی غذاي خوردن به شروع و آمده اشتها به دوباره زمانی که در و

 هشدار است ممکن چون نیست، خوب سریع صعود یك البته توجه گردد همیشه .و مشکلی ندارد شود می مشاهده سریع

 .شود وزن اضافه به منجر و باشد تغذیه وضعیت تغییري در دهنده

 باشد، داشته وزن افزایش فقط نوجوان یا کودك اگر. کنید توجه نیز وي قد به کند، کسب وزن سریع نوجوانی یا کودکی اگر 

 این باشد، داشته رشد قدي هم و وزنی رشد هم بومتنا طور به نوجوان یا کودك در صورتی که است. مشکل یك این

 از رهایی یا تغذیه بهبود از خود ناشی که است قبلی اي تغذیه مشکل دنبال به جبرانی رشد افزایش پدیده یك احتمالا

 ثابت طور به score-Z منحنی امتداد در سن )وزن براي قد( براي  BMIرشد نمودار مسیر که شرایط این در است. عفونت

 .داد خواهند نشان را صعود سن براي قد و سن براي وزن نمودارهاي کند،می پیدا ادامه

 نیازمند که است رشد در مشکلی وجود دهنده نشان تغذیه، مشکل دچار یا طبیعی کودك یك رشد نمودار در سریع افت 

 .باشد می معالجه و بررسی

 سریع رفتن دست از که چرا شود، خود رشد نمودار در سریع نزول دچار نباید باشد، وزن افزایش دچار نوجوان یا کودك اگر 

 حفظ را خود وزن قد، افزایش در طی می تواند وزن افزایش دچار کودك دیگر، طرف از است. نامطلوب نیز وزن از مقداري

 .خواهد رسید خود مطلوب وزن به قد، رشد با که است معنی بدان این کند )وزن ثابت بماند.(
  

 رشد( )توقف  افقی رشد نمودار

 است. مشکل یك وجود نشانگر می شود، یاد آن از رشد توقف عنوان تحت معمولا  که افقی رشد منحنی  

 است مشکل یك دچار کودك زیاد احتمال به بماند، ثابت می کند، پیدا افزایش سن یا قد که زمانی در نوجوان یا کودك وزن اگر. 

 است مشکل یك وجود نشانگر امر این .کند نمی رشد نوجوان یا کودك یعنی بماند، ثابت زمان طی در قد اگر. 

 یك نیاز است که است حالتی آن استثنای مورد کند. نمی رشد نوجوان یا کودك یعنی بماند، ثابت زمان طی در وزن اگر 

 یا سن رايب  BMIشاخصبه  تا دارد نگه ثابت را خود وزن زمان طول در وزن افزایش دچار یا چاق نوجوان یا کودك

 .برسد مناسب تري قد براي وزن

 به دلایلی  وزن رفتن دست از این و دهد دست از را خود وزن زمان طول در وزن افزایش دچار نوجوان یا کودك یك اگر

 رشد اگر. دهد ادامه خود قدي رشد به یدبدنی باشد، کودك بامانند کم کردن مصرف غذا، هله هوله یا افزایش فعالیت 

 .است کار در مشکلی که شود می مشخص پیدا نکند، ادامه زمان طول در نیز کودك قدي

 شود،می داده نشان تولد( اول ماه 0 در مثلا  (تند شیب با رشد منحنی صورت به و است زیاد رشد سرعت که یکودکان رد 

 .است احتمالی مشکل یك نشانگر رشد توقف ماه 0 حتی

 نمودار رشد کودك نارس

 که کودکانی در .اند شده تغذیه مادر شیر با و شده متولد ترم به صورت کودکان تمامی بهداشت جهانی سازمان استانداردهاي در

 .گردد رسم بارداري سن با مطابق وزن و قد باید زندگی اول سال 2 طول در می شوند، متولد نارس

 اجرا ترم( عنوان به هفته 01 گرفتن نظر در با) وي فعلی سن از کودك نارسی هفته هاي تعداد کردن کم طریق از مطابقت این 

 هفتگی( 0) ماهگی 0.1ر د باید شده، متولد بارداري 30 هفته در که اي ماهه 3 شیرخوار وزن و قد مثال، عنوان به شود.می

 نارسی( هفته  0 منهاي هفته 02 )سن. شود رسم

  نمودار  مشابه است وبارداري متولد شده اند با کودك ترم  30تا  32بعد از یك سالگی نمودار کودك نارسی که در هفته

 بعد از دو سالگی مشابه کودك ترم می شود و کودك نیز بارداري متولد شده است 32نارسی که قبل از هفته  کودك رشد

 رجوع شود.( 1)به مثال صفحه  کودك ترم رشد صعودي و در محدوده وزنی طبیعی داشته باشد. ندنارس باید همان



 



 کودکان مونه نمودار رشدن

 سال 2کودک با سن الف( 

 :نمودار وزن به قد

  

 :نمودار قد

 

ماه( با شیب ملایم به میانه نزدیک شده است و به  2سال و  2ماهگی ) 22ماهگی تا  92نمودار رشد کودك از تفسیر: 

 تغییر یافته است که با توجه به ملایم بودن "در معرض خطر اضافه وزن"به محدوده  "چاقی"عبارتی از محدوده 

 صورت گرفته مطلوب می باشد. BMIنمودار و رشد قدی مطلوب، کاهش  نزول سرعت

 



 هفته بارداری 33تولد در  _ سال( 3ب( نمودار وزن برای سن برای کودک نارس )

 

 از بارداری( 32)متولد شده قبل از هفته  کودك نارس تاخیر رشدهمان طور که گفته شد  تفسیر:

فوق هم بعد از دو سالگی به محدوده کودك نمودار رشد می شود و  به تدریج جبرانسالگی  2

لازم جهت رشد قدی و وزنی های بعد از یک سالگی توصیه لازم است. )صعود کرده استطبیعی 

 مطلوب به مادر کودك آموزش داده شود.(

 ماهه 2پ( نمودار وزن و قد کودک نارس 

  وزن به قد                                                    قد                                                        وزن                      

 

 مطلوب کودك نارس تفسیر: رشد

 

 
 



 سالمندان آنتروپومتریک های شاخص گیری اندازه نحوه

 گیری دور ساق پا اندازه

 گیرد.می مورد استفاده قرارMNA) پرسشنامه ) 20شاخص اندازه دور ساق پا، در ارزیابی تغذیه اي سالمندان با نمایه توده بدنی کمتر از 

توجهی براي  قابل عضلانی و یا خمیدگی پشت در سالمندان، نمایه توده بدنی که معیارباید توجه داشت که به علت تحلیل بافت 

 MNA مختصر شده  سوء تغذیه در سایر سنین است معیار دقیقی در این سنین نیست به همین علت معمولا از پرسشنامه ارزیابی

دور ساق پا بعنوان معیاري  ندارد و بین المللی، اندازهسوء تغذیه در سالمندان استفاده می شود. در این پرسشنامه استا براي تشخیص

شایع در سالمندان در معرض  گیرد. تحلیل عضلانی به عنوان یك یافته میزان تحلیل عضلانی مورد ارزیابی قرار می براي تعیین

 .د صورت گیردتوان گیري دور ساق پا در شرایط مختلف می بسته به شرایط سلامت سالمند، اندازه .باشد تغذیه میسوء

 گیری دور ساق پا در حالت نشسته یا ایستاده الف( نحوه اندازه

گیري دور ساق پا در فردي که می تواند به حالت ایستاده یا نشسته بر لبه تخت یا صندلی باشد به ترتیب زیر  براي اندازه

 :عمل کنید

به طور آزاد  شده باشد و در حالت نشسته ترجیحا پاي چپوزن فرد در حالت ایستاده باید روي هر دو پا به طور مساوي پخش 0. 

 .آویزان باشد

 آسیب علتی از فرد بخواهید پاچه شلوار خود را بالا زده و ساق پا بطور کامل قابل دسترسی باشد )در افرادي که پاي چپ به هر 2.

 .(دیده و غیر قابل ارزیابی است از پاي راست استفاده شود

 .ترین بخش ساق پا قرار داده و اندازه را یادداشت نمایید پهنمتر نواري را دور  3.

اول خود  گیري اندازه گیري شده انجام دهید تا از تر از محل اندازه گیري دیگر در دو ناحیه کمی بالاتر و پایین بار دیگر دو اندازه 0.

 د.مطمئن شوی

 گیری دور ساق پا در حالت خوابیده ب( نحوه اندازه

 :گیری دور ساق پا در فردی که قادر به ایستادن یا نشستن نیست به ترتیب زیر عمل کنیدبرای اندازه 

 .درجه قرار دهید11فرد را در حالت طاقباز روي تخت بخوابانید و زانوي چپ او را در زاویه  0.

 .متر نواري را دور بزرگترین قطر ساق پاي چپ قرار دهید2. 

 .محکم که روي بافت فشار بیاورد نوار را به نرمی بکشید. نه آنقدر 3.

 .متر بنویسید سانتی1/0اندازه روي نوار را بخوانید و با دقت  0.

 .متر اختلاف وجود داشته باشد سانتی1/1گیري مجدد، نباید بیش از  در اندازه1. 

 



 گیری ارتفاع زانو اندازه

 گیري قد وجود ندارد یا به دلیل مواردي که امکان اندازه از اندازه قد زانو )ارتفاع زانو( تنها در سالمندان جهت تخمین قد در

استفاده  گیري وزن سالمند وجود ندارد، در مواردي که امکان اندازهBMI خمیدگی پشت قابل انجام نیست و یا براي تعیین تقریبی 

کش و گونیا  به کالیپر می توان از خطشود. اندازه گیري ارتفاع زانو با استفاده از کالیپر انجام می شود. در صورت عدم دسترسی  می

 .درجه در زانو و ساق پا استفاده کرد11 با رعایت زاویه 

 گیری ارتفاع زانو در حالت نشسته الف( اندازه

 .درجه آویزان باشد11گیري ارتفاع زانو در حالت نشسته، پاهاي فرد باید با زاویه  براي اندازه

 باتمهگیری ارتفاع زانو در حالت چم ب( اندازه

و قوزك  در فردي که در حالت چمباتمه قرار دارد و قادر به نشستن بر روي صندلی نیست، باید پاي او را طوري قرار دهید که زانو

می توانید به  گیرد. در این وضعیت درجه داشته باشند. این بهترین حالتی است که پاي فرد کف دست شما قرار می11پا زاویه 

 .ع زانو در حالت نشسته عمل کنیدروش اندازه گیري ارتفا

 گیری ارتفاع زانو در حالت درازکش ج( اندازه

د صاف باش در فردي که در حالت دراز کش قرار دارد و قادر به نشستن نیست باید او را در حالت طاقباز قرار دهید طوري که کمر او

 .درجه خم شده باشد11و زانو با زاویه 

 :یر عمل کنیددر هر سه حالت فوق، به ترتیب ز

 .تیغه ثابت کالیپر را زیر پاشنه پاي چپ )ترجیحا( زیر قوزك خارجی از استخوان نازك نی فیکس کنید0. 

 )متر بالاتر از استخوان کشکك سانتی1 تیغه متحرك کالیپر باید روي سطح قدامی ران قرار گیرد. )بالاي استخوان ران حدود 2. 

 استخوان درشت نی باشد، طوري که محور کالیپر از بالاي قوزك خارجی استخوان نازك نیمحور کالیپر باید موازي محور  3.

 .و قسمت خلفی سر استخوان نازك نی عبور کند

 .کمی به بافت فشار وارد کنید0. 

 .ثبت کنید متر سانتی 1/0در همان وضعیتی که پا و کالیپر قرار دارند مجددا اندازه گیري را انجام دهید و عدد ارتفاع زانو را با دقت 1. 

 عدد بدست آمده را در فرمول زیر قرار داده و قد فرد را محاسبه نمایید 0.

 : فرمول چاملا استفاده از فرمول محاسبه قد افرادی که قادر به ایستادن نیستند یا خمیدگی پشت دارند براساس ارتفاع زانو تا پاشنه با

 برای زنانقد  = 22/22 -( 22/0×(+ )سن 23/9×(   یا  )قد زانو cm22/2 Error)با  =  قد 15( + 19/9 ×) قد زانو  –( 91/0 ×)سن 

 برای مردانقد  =  91/22 -( 02/0×(+ )سن 03/2×(       یا     )قد زانو cm  22/1 Error=  قد )با 09/51( + 02/2 ×)قد زانو 
 

 باشد گیری سن، سال می متر و واحد اندازه سانتیگیری قد و ارتفاع زانو،  واحد اندازه :توضیح

 



 ؛ (MAC) اندازه گیری محیط وسط بازو

 .شود استفاده میBMI گیري وزن سالمند وجود ندارد از اندازه محیط وسط بازو براي تعیین تقریبی  در مواردي که امکان اندازه

صورت  شسته یا درازکشیده به پشت قرار دارد انجام میشود.دراندازه گیري محیط وسط بازو به ترتیب زیر در فردي که در حالت ن

وان شانه استخ امکان و ترجیحا  از بازوي چپ بدون آستین لباس استفاده کنید. اندازه گیري در نقطه وسط بین برجستگی خارجی

 :ودش گرفتهشود. براي اندازه گیري باید مراحل زیر درنظر )آکرومیون( و نوك آرنج )اوله کرانون( انجام می

 .بازوي چپ را خم کنید و نوك آرنج و برجستگی خارجی استخوان شانه را مشخص کرده و علامت بزنید0. 
 

 .نقطه وسط بین نقاط علامت زده شده را مشخص کرده و علامت بزنید2. 

که دست فرد به موازات بدن وي به حالت رها و شل قرار گرفته، محیط میانه  سپس در حالی3. 

 .گیري کنید. براي این کار از متر نواري استفاده کنید زده شده، اندازه علامت از روي نقطه بازو را

 دقت کنید که نوار کاملا  مماس بر بازوي فرد باشد )نه آزاد و نه بیش از اندازه کشیده شده باشد(0. 

ر اضافی فشادقت کنید که پوست و عضلات افراد دچار سوءتغذیه بسیار شل بوده و کوچکترین 1. 

 .گیري شود تا محیط میانه بازو کمتر از حد واقعی اندازه تواند باعث گرددمی

 .بلافاصله عدد را خوانده و ثبت کنید0. 

 .گیري را دو بار انجام دهید تا از صحت عدد قرائت شده اطمینان حاصل کنید اندازه0. 

 بی را محاسبه نماییداندازه بدست آمده را در فرمول زیر قرار داده و وزن تقری8. 
 

 :بازو ارتفاع زانو و محیط وسط فرمول محاسبه وزن افرادی که قادر به ایستادن روی ترازو نیستند بر اساس

 دقت( : وزن برای زنان Kg22/99±وزن )با   =قد زانو(  × 01/9اندازه وسط دور بازو( + ) × 22/2) - 59/25

 دقت( : وزن برای مردان Kg22/99±وزن )با  =قد زانو(   × 90/9اندازه وسط دور بازو( + ) × 01/3) - 29/15

 نحوه ایستادن و اندازه گیری قد دانش آموز

 


