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مقدمه 
پوسیدگی دندان یک بیماري عفونی وابسته به رژیم 

هـاي دهـانی   غذایی است که عمدتاً بـا حضـور بـاکتري   
مرتبط می باشد البته بروز و پیشـرفت آن تحـت تـأثیر    
عواملی چـون بـزاق، جـذب فلورایـد، آنـاتومی دنـدان،       

ت دهان، سن و وضعیت سالمت عمـومی  وضعیت بهداش
پیشگیري و کنترل پوسیدگی به . ]1[بدن قرار می گیرد

آگاهی کامل از دینامیک عوامل متعدد موثر در آغـاز و  

همانطور که می دانیم تغذیه . پیشرفت آن وابسته است
وضعیت سیستم دندانی را حتی از زمـان قبـل از رویـش    

حـال در بررسـی  ، بـا ایـن  ]2[تحت تأثیر قرار می دهد
هاي پوسیدگی بیشتر اثر موضعی مصرف مـواد غـذایی   

ها بررسی می شود به عبارت بهتـر  روي سطوح دندان
پوسیدگی عمدتاً تحت تأثیر رژیم غذایی قرار می گیرد 
هر چند به طور ثانویه تحـت تـأثیر وضـعیت تغذیـه در     

.]3[دوران زندگی هم قرار می گیرد

چکیده 
شـده  مصرف غـذاهاي میـان وعـده   فزاینده صنعت غذاهاي حاضري منجر به تغییر عادات غذایی به سمت رشد:زمینه و  هدف

تبـدیل مـواد فـوق  به مصرف کنندگان اصلی نیز در این تغییر عادت غذایی قرار گرفته و کودکان و بخصوص دانش آموزان. است
هـاي شـیرین در سـاعات حضـور در مدرسـه      نوشـیدنی ومیان وعده هابررسی وضعیت مصرف از مطالعۀ حاضرهدف.شده اند

.و رابطۀ آن با میزان پوسیدگی مولر اول دائمی می باشدتوسط دانش آموزان 
تبریـز  5سـاله مـدارس منطقـه    8-12دانش آمـوز پسـر  400تحلیلی، جمعیت مورد مطالعه -توصیفیهدر این مطالع:روش کار 

هاي آمـاري توصـیفی و  روشیافته ها از طریق.  توسط مصاحبه گر حاصل شدو معاینهاطالعات از طریق تکمیل پرسشنامه. بودند
.تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتندموردمجذور کاي آزمون

بین مواد مورد پرسش در هر گروه بیسکویت، کشمش و توت خشـک و سـاندیس بـاالترین میـزان مصـرف را بـه خـود        :یافته ها
از مـواد ذکـر شـده در پرسشـنامه در سـاعات حضـور در مدرسـه اسـتفاده         %) 91(دانـش آمـوزان  تقریبـاً همـه  . اختصاص دادند

تعریف شده با افـزایش  ) دندان هاي پوسیده، از دست داده، پر شده(DMFTمیزان پوسیدگی مولر اول که به صورت. می کردند
.دفعات مصرف میان وعده ها افزایش نشان داد

و افـزایش  باالسـت مـدارس ابتـدایی تبریـز    هاي شیرین در میان دانش آمـوزان  و نوشیدنیمیان وعده هامصرف:نتیجه گیري
.می همراه استیدفعات مصرف آنها با افزایش میزان پوسیدگی مولر اول دا

، سالمت مدارسغذاي میان وعدهپوسیدگی دندان، رژیم غذایی،:يکلیدواژه هاي 
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هاي پوسیدگی زا و روهطبقه بندي مواد غذایی به گ
ه یک برنامه غذایی مناسب را یغیرپوسیدگی زا امکان ارا

قنـدها و  . پوسیدگی فراهم می کنـد  خطر جهت کاهش 
هـاي قابـل تخمیـر اسـاس و پایـه      سایر کربو هیـدرات 

شروع پوسیدگی می باشند در نقطه مقابل قندها مـواد  
غذایی دیگري هم هستند که نقش محافظتی داشـته در  

می کنند و اصطالحاً بـه آنهـا   لیزاسیون عمل ا مینرجهت 
آنتی کاریوژنیک یا کاریواستاتیک اطالق مـی شـود   مواد

گیـاهی و  که از آن جمله مـی تـوان بـه شـیر، غـذاهاي      
بـا توجـه بـه اینکـه     . ]1[نمـود  جانشین هاي قند اشـاره  

میـان وعـده هـا   امروزه مـواد قنـدي عمـدتاً در فـرم    
غـذایی اصـلی مصـرف    موادي کـه غیـر از سـه وعـدة    (

و نوشیدنی هاي شیرین در اختیار افراد قرار ) می شوند
می گیـرد و اینکـه کودکـان و دانـش آمـوزان مصـرف       

. ]4[کنندگان اصلی مواد فوق می باشند
مـواد بـا محتـواي    به دو صـورت  میان وعده ها کالً 

نشاسته کم ـ ساکارز زیاد یا ساکارز کم ـ نشاسـته زیـاد    
گروه اول بالفاصله بعـد از  . قرار می گیرنددر دسترس 

پالك می شود ولی به سرعت از PHمصرف باعث افت 
محیط دهان شسته و پاك می شوند اما مواد سرشار از 

دقیقه در محیط دهـان بـاقی مـی    20نشاسته حداقل تا 
غـذاهاي میـان وعـده اي    منبـع نشاسـته در   .]5[مانند

این مواد در ]4[سیب زمینی، گندم و یا ذرت می باشد
حالت طبیعی به راحتی تحـت تـأثیر آمـیالز بـزاق قـرار      

از مواد اسنکو تهیه آماده سازينمی گیرند اما مراحل 
فوق باعث تغییر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نشاسـته  
شده هیدرولیز و میزان چسبندگی آن را دیکته می کند 

رجـه  به عنوان مثال چیپس سیب زمینی در بـاال تـرین د  
حرارت تهیه مـی شـود و همـین مسـئله توجیـه کننـده       

در نتیجـه  %) 94(باالترین مقادیر ما لتـوز و مـالتوتریوز   
تجزیـه مـواد   فرآینـد  . تجزیه آنزیمـی آن مـی باشـد    

نشاسته اي باعث می شود که این مواد طی مدت زمان 
طوالنی بـه تـدریج مقـادیر قنـد بیشـتري را در اختیـار       

کنـد اسـت   فرآینـد  ار دهد چون میکرو ارگانیسم ها قر
. تقریباً اثر فالشینگ بزاق در اینجا ضعیف عمل مـی کنـد   

غنــی از نشاســته میــان وعــده هــاي بــه همــین دلیــل 

پوسیدگی زایی بیشـتري حتـی نسـبت بـه مـواد حـاوي       
ساکارز دارد که البته در صورت اضافه شدن ساکارز بـه  

د نقش چسبندگی مـوا این مواد اثر شدیدتر خواهد بود
ماند چـرا  بفوق به سطوح دندانی هم نباید از نظر دور 

بـا درجـات   ) retentive(که مصرف مواد قندي چسبنده 
. ]5،4[همراه هستپوسیدگیباالي 

ــذایی      ــواد غ ــرف م ــعیت مص ــر وض ــه حاض مطالع
و نوشیدنی هاي میان وعده هاکاریوژنیک را در اشکال

بـا  و رابطـۀ آنـرا   شیرین در ساعات حضور در مدرسـه 
دانـش آمـوزان   مـی در یمیزان پوسیدگی مولرهـاي دا 

مولر اول . می دهدساله مورد بررسی قرار 8-12پسر 
می است که در دهان ظاهر مـی  یدائمی اولین دندان دا

شود با توجه به شرایط سنی رویش این دنـدان از نظـر   
و توجــه ناکــافی بــه زاتعــدد مصــرف مــواد پوســیدگی 

دهــان و پیشــگیري و اهمیـت مســئلۀ رعایــت بهداشـت   
شرایط آناتومیکی دندان از نظر وجود شـیار و  همچنین 

فرورفتگــی هــا کــه مســتعدترین نقطــه جهــت شــروع  
گی تقریبـاً  سال8-12و اینکه در سن ]6[پوسیدگی است 

رویش یافته، این دندان به عنوان کودکان هدر دهان هم
. مطالعه منظور شده استدندان هدف در 

روش کار
تحلیلــی وضــعیت رژیــم -توصــیفیهن مطالعــدر ایــ

غذایی کاریوژنیک در ساعات حضور در مدرسه و رابطۀ 
با میزان پوسیدگی مولرهاي دائمی مـورد بررسـی   آن

نفـر از  400جامعه آمـاري مـورد مطالعـه    . قرار گرفت
5هناحیساله پسر مدارس ابتدایی 8-12دانش آموزان 

1383-84تبریز در سـال تحصـیلی  آموزش و پرورش 
چنـد  در ایـن مطالعـه از نـوع    روش نمونـه گیـري   .بود

بــا بــه ایــن ترتیــب کــه در مرحلــه اولبــودمرحلـه اي 
نمونه گیري خوشـه اي  استفاده از جدول اعداد تصادفی

.شـد تهیـه تبریـز  5از مدارس ابتدایی پسـرانه منطقـه   
سپس در داخـل خوشـه هـاي انتخـاب شـده افـراد بـه        

حجم نمونه در .گردیدندب انتخاصورت تصادفی منظم
و دقـت  % 95این مطالعه طبق فرمول زیـر بـا اطمینـان    

z2
(1-a/2) s2

N=
d2
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) Pilot study(با توجه به یـک مطالعـه مقـدماتی    05/0

.محاسبه گردید
2

2
)2/1(

2

d

SZ a =N

طـی مـدت یـک    از تمام دانش آموزان انتخاب شده
بـا اسـتفاده از پرسشـنامه در مـورد مصـرف مـواد       ماه

.و معاینه به عمل آمدژنیک مصاحبهغذایی کاریو
بـر اسـاس میـزان    میـان وعـده هـا   جهت سهولت کـار،  

: به دو گروه تقسیم شـدند چسبندگی به سطوح دندانی
بیسکویت، کلوچـه ، شـیرینی و نـان و    ( گروه اول شامل 

کشـمش و تـوت خشـک،    (و گروه دوم مشتمل بر ) مربا
در . بودنـد ) نبات، چیپس، پفـک و لواشـک  شکالت و آب

هـاي  هاي شیرین ساندیس و نوشیدنیگروه نوشیدنی
بعد از تکمیل پرسشـنامه، معاینـۀ   . گازدار قرار داده شد

و زیـر  ها با استفاده از سوند و آینۀ دندانپزشکی دندان
مـی  یمـولر اول دا DMFT1نور معمولی به عمل آمد و 

معیـار  . به طور جداگانه در فـرم مزبـور ثبـت گردیـد     
: ه شرح زیر بودتشخیص پوسیدگی ب

نرم شدگی ضایعۀ سـطح صـاف یـا قاعـدة شـیار یـا       
حضور ، ماتی احاطه کننده شیار و فرورفتگی ،فرورفتگی

میناي نرم شده که به کمک سوند قابل پریدن و کنـده  
.]6[شدن است

در عین حال هر دندانی که با یکی از مواد پرکردگی 
دارايموقت پانسمان شده یا دندان با پرکردگی دائم و

هــاي پوســیده ال هــم جــزو دنــدانینــرژپوســیدگی ما
در مورد پوسیدگی پروگزیمـالی هـم   . محسوب گردید

در صورت فرورفتن سوند بـه داخـل حفـره بـه عنـوان      
داده هـا و اطالعـات بـه    . پوسیدگی تشـخیص داده شـد  

دست آمده ابتدا توسط آمار توصیفی مـورد تجزیـه و   
بـین مصـرف   جهت بررسـی رابطـه   . تحلیل قرار گرفت
مــی از آزمــونیمــولر اول داDMFTمــواد مــذکور و 

. استفاده شدمجذور کاي 

یافته ها 
می نشان داد که یمولر اول داDMFTنتایج بررسی 

ــوزان داراي % 29 ــش آم ــفر، DMFTدان داراي % 20ص

1 Decay Missing Filling Tooths

DMFT ،داراي %24یــــــــکDMFT ،داراي % 17دو
DMFT ــه و ــند  DMFTداراي % 10س ــی باش ــار م چه
59/1±32/1هـم  دانـش آمـوزان  کلDMFTمیانگین

)SD±Man (بود.
نتایج بررسی مصرف مواد کاریوژنیک نشان داد کـه  

از دانـش آمـوزان   % 47میان وعـده هـا   در گروه اول 
در کلوچـه  % 8و نان و مربا % 9شیرینی، % 34بیسکویت، 

از لحـاظ  . ساعات حضور در مدرسه اسـتفاده مـی کننـد   
از مـواد  % 22خص شد که دفعات مصرف مواد فوق مش

سـه  % 1دوبار و % 17یکبار، % 61فوق استفاده نمی کنند، 
بار از مواد فوق استفاده می کنند که در مجموع حـدود  

بیشــتر بــه مصــرف مــواد مــذکور مــی یــادو بــار% 18
.پردازند

در گروه دوم بیشترین درصد بـه کشـمش و تـوت    
. مربــوط بــود%) 22(و شــکالت و آبنبــات %) 26(خشــک 

چیپس و پفک و لواشک هم به ترتیب در رده هاي بعدي 
بررسی دفعات مصرف %). 9و % 13و % 17(قرار گرفتند 

اصال از مواد فـوق اسـتفاده   % 33مواد فوق نشان داد که 
سـه بـار و در   % 4دوبـار و  % 12یکبـار،  % 51نمی کننـد،  

دو بار بیشتر از مواد فـوق اسـتفاده   % 16مجموع حدود 
% 24هـاي شـیرین کـال    نوشـیدنی در گـروه . می کننـد 

هاي فوق در ساعات حضـور  نوشیدنیدانش آموزان از 
در مدرسه استفاده می کردند که بیشترین درصـد بـه   

از لحاظ د فعات مصرف %) 22(ساندیس مربوط می شد 
دو بار در ساعات حضور در مدرسـه  % 3/1یکبار و % 23

وضـعیت 1نمودار . نوشیدنی شیرین مصرف می کردند
در هـاي شـیرین را  و نوشـیدنی میان وعده هامصرف

نشـان  ساعات حضور در مدرسه توسط دانش آمـوزان 
. می دهد
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و نوشیدنی هاي شـیرین در  میان وعده هاوضعیت مصرف .1مودار ن
ساعات حضور در مدرسه

از % 70بر اساس اطالعات نمودار فـوق در مجمـوع   
انش آموزان بیشـتر از دو مـورد از مـواد کاریوژنیـک     د

با توجه به اهمیـت نقـش   . موردنظر را مصرف می کنند
دفعات مصرف مواد مذکور در ایجاد پوسیدگی، رابطـۀ  
بین دفعات مصرف و پوسیدگی مولر اول مورد تجزیـه  

. و تحلیل آماري قرار گرفت

بـین دفعـات   نشان داد که کاي مجذور نتایج آزمون
DMFTو میـزان  میان وعده هاهر دو گروه مصرف 

رابطۀ معنی داري وجود دارد ولی بـین  مولر اول دائمی 
و پوسیدگی مولر هاي شیریندفعات مصرف نوشیدنی

.نیستمعنی دارهاول رابط

مولر اول دایمیDMFTتوزیع فراوانی دفعات مصرف گروه اول میان وعده ها بر حسب . 1جدول 
دفعات مصرف

DMFT

کل01234
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

0417/47519/54162/2673/8001158/28
1226/25389/19177/1848/1300813/20
2143/16522/27244/2648/1327/66960/24
371/8348/17211/2367/2000680/17
423/2164/8133/1486/2713/334010

8610019110091100291003100400100کل
مجذور کايX2=86/49 =df16p<0001/0= نتیجه آزمون

مولر اول دایمیDMFTتوزیع فراوانی دفعات مصرف گروه دوم میان وعده ها بر حسب . 2جدول 
دفعات مصرف

DMFT

کل01234
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

0669/48402268/928/111201158/28
1248/17415/22133/2136/1700813/20
2223/16526/28179/2736/172409624
3169/11347/18162/2628/1100680/17
472/5152/898/1472/412404010

13510018210061100171005100400100کل
مجذور کايX2=15/72 =df16p<0001/0= نتیجه آزمون

لر اول دایمیموDMFTتوزیع فراوانی دفعات مصرف نوشیدنی هاي شیرین بر حسب . 3جدول 
دفعات مصرف

DMFT

کل01234
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

0350346/28611/28121/2657/411158/28
117/16268/21443/2072/15325813/20
223/33268/21534/24133/2827/16960/24
300233/19366/1684/1713/8680/17
400104/8236/1061313/84010

61001191002171002910012100400100کل
مجذور کايX2=15/7 =df16p<=97/0= نتیجه آزمون
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بحث
به دلیل رشد فزاینده صنعت غذاهاي حاضـري طـی   

ایش تنوع و عرضه محصوالت فـوق  چند سال اخیر و افز
عادات غذایی تغییر و تحوالت وسیعی پیدا کرده اسـت و  

ــه ســمت مصــرف ســنتی از مصــرف غــذاهاي ــانب می
هـر چنـد متخصصـین    . سوق پیدا کرده اسـت وعده ها

تغذیه اثرات این نوع عادات غذایی را بر سالمت عمومی 
ات در بدن انسان مورد مطالعه قرار داده اند ولی اطالع

.]4[زمینه عوارض دندانی این تغییر و تحوالت کم است 
ها سهم عمده اي را در مواد قندي و کربو هیدرات

بـا  . گروه غذاهاي سرپایی به خـود اختصـاص داده انـد    
توجه بـه اهمیـت نقـش دفعـات مصـرف مـواد قنـدي،       

در بررسی رابطه رژیم غـذایی  مصرف  میان وعده ها 
اصـی را بـه خـود معطـوف     وپوسیدگی دنـدان توجـه خ  

سال، دوره دندانی6-12محدوده سنی.]7[ساخته است
dentitionmixed   است اثرات موضعی قنـدهاي رژیـم

در .]8[غذایی در ایـن دوره بیشـترین اهمیـت را دارد    
معموالً میان وعدهعادات غذایی از نظر مصرفبررسی

وابقبل از ظهر، بعد از ظهر، شام و هنگام خچهار وعده
سـاعات  اول با دو وعده.]7[مورد توجه قرار می گیرد 

در این . حضور در مدرسه دانش آموزان مطابقت دارد
و نوشـیدنی  هـا میان وعدهمطالعه هم وضعیت مصرف

هاي شیرین طی دو وعده فوق مورد ارزیابی کلی قرار 
ــت ــروه اول.گرف ــه  در گ ــرف ب ــدار مص ــترین مق بیش

در .اختصاص داشتشیرینیو بعد از آن به هابیسکویت
میـان  تـرین رایـج بیسکویتهم 1آر دي هالتهمطالع
.]7[مصرفی در گروه کودکان مورد مطالعه بود وعده

ــوزان   ــش آم ــی از  دان ــیش از نیم ــی  %) 61(ب در ط
ساعات حضور در مدرسه حـداقل یکبـار از مـواد فـوق     
استفاده می کردند و در کـل مصـرف مـواد گـروه اول     

. از  دانش آموزان را در بـر داشـت  % 78هامیان وعده
در اسنکدر گزارشی که توسط کارخانجات تولید کننده

یک سوم انگلستان ارسال شد مصرف بیسکویت و شکالت 
را به خود اختصاص داده بودمیان وعده هاکل مصرف 

1 RD Holt

غـذاهاي  نکته قابل تأمل در مورد مواد گـروه اول .]4[
غنـی از انـرژي  این مـواد این است که کلیهمیان وعده

هستند که محتواي قند آنهـا بخصـوص در بیسـکویت و    
مصرف این مواد نشاسته اي . ]4[بسیار باال است شیرینی

سرشار از ساکاروز باعث می شود که مقادیر زیاد قنـد  
بالفاصله بعد از مصرف و تا مدتی بعد در اختیـار میکـرو   

توجه بهبا . ]8،5[ارگانیسم هاي پالك دندانی قرار بگیرد
رابطه بـین دفعـات   وجودمیزان باالي مصرف این گروه 

. قابل توجیه استمولر DMFTمصرف آنها و 
رتبـۀ  مصرف کشمش و تـوت خشـک   در گروه دوم

چیپس و پفک در رده و نبات شکالت و آباول را داشته،
مصرف مـواد ایـن گـروه هـم     . هاي بعدي قرار گرفتند

.می شد دانش آموزان را شامل%  67
دو ویژگـی محتـواي بـاالي قنـد     با در نظر گـرفتن  

و ) کشمش و توت خشک و شـکالت و آبنبـات و بسـتنی   (
کشـمش و تـوت خشـک،    (چسبندگی به سطوح دنـدانی  

مـواد ایـن گـروه    در) لواشک، چیپس و پفک و برگه آلو
، وجود رابطه بین مصرف مـواد فـوق و پوسـیدگی    ]1[

.قابل انتظار استهم مولر 
گزارش کرد که مصرف مواد غنـی  ) 1985(2یسربن

از نشاسته درکشورهاي جهان سوم که مصـرف سـاکارز   
.]5[آنهاکم است بادرجات باالي پوسیدگی مرتبط است 

دانش آموزانی که نوشیدنی شیرین مصرف %  24از 
مــی کننــد تقریبــاً همگــی آنهــا ســاندیس را بــه عنــوان 

مطالعـات  بر اساس . نوشیدنی شیرین ترجیح می دهند 
هــاي شــیرین و ایجــاد محــیط بــین مصــرف نوشــیدنی

هر .]4[اسیدي و پوسیدگی زایی هم ارتباط وجود دارد 
شـاید  چند در این مطالعه چنین نتیجـه اي حاصـل نشـد   

علت آن تعداد کمتر دانش آموزانی است که از مـوارد  
یـک جنبـه دیگـر مصـرف ایـن      .فوق استفاده مـی کننـد  

سـنین پـایین   اسـت کـه در   دندانیفوریت ها نوشیدنی
نکته قابل تأمل این اسـت کـه   . ]8[مسئله ساز می باشد

میان وعـده  در این مطالعه تقریباً همه دانش آموزان از 
%) 91(ي ذکر شده در پرسشنامه استفاده می کردند ها

2 Sreebny

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ru
m

s.
ar

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               5 / 6

https://jarums.arums.ac.ir/article-1-402-fa.html


51دکتر سیاوش سوادي اسکوئی و همکاران... رابطه مصرف میان وعده ها

آنها بیش از دو مورد از مواد فوق را % 70و مهمتر اینکه
ودکـان منبـع   کالً مواد شـیرین در ک . مصرف می کردند

%80بـیش از  . اصلی قند و دومین منبع انرژي می باشـد 
جات، قند از چهار منبع شیرینیقندهاي غیر منتج از شیر 

حبه، نوشیدنی هـاي شـیرین، بیسـکویت و کیـک تـأمین     
دانـش آمـوز   3285در یک بررسی روي . ]8[می شود

بریتانیایی مشخص شد که تقریباً همه  دانش آموزان از  
هاي تهیـه شـده از   بیسکویت، کیک، چیپس و سایر اسنک

ســیب زمینــی مصــرف مــی کننــد و در واقــع مصــرف  
.]4[کنندگان اصلی این مواد کودکان هستند 

این مواد هیچکـدام از نظـر اصـول تغذیـه مطلـوب      
نیستند ولی فاکتورهاي متعددي نظیر دسترسی آسـان،  

ـ    ه هزینه، عادات، فرهنگ، مزه، تمـایالت شخصـی و طبق
. ]8،7[اجتماعی مصرف آنها را تحت تأثیر قرار می دهد

هـاي  طبقه اجتماعی و مصرف اسـنک در مطالعه اي بین 
.]9[ه بودندپیدا کردرابطه حاوي مواد قندي 

و مــواد  میــان وعــده ايدرمــورد مصــرف بــاالي  
توسـط  نوشیدنی شیرین در ساعات حضور در مدرسـه  

دسترسی بـه  دانش آموزان مطالعه حاضر هم می توان
مواد فوق از طریق بوفه مدارس، هزینـه، طعـم و مـزه    
مواد و طبقه اجتماعی و میزان آگاهی خانواده را دخیـل  

بـه فـرم انـواع    کـه  به کرات نشـان داده شـده   . دانست
جات علـت غـذایی اصـلی در بـروز پوسـیدگی      شیرینی

می باشد پس باید برنامه ریزي صحیح در جهت افزایش 
ن، اولیا مدرسـه و خـود دانـش آمـوزان و     آگاهی والدی

محــدود کــردن دسترســی بــه مــواد فــوق حــداقل در 
.ساعات مدرسه  انجام بگیرد

و جایگزینی قندها به وسیله Saturday Sweetایده 
شیرین سازهاي غیر قندي در اسکاندیناوي هم بـر ایـن   

و میان وعـده هـا  الگوي مصرف . ]8[اصل استوار است 
رین را  در  ساعات حضور در مدرسه نوشیدنی هاي شی

شـاید  . در نظـر گرفـت  یـک نمونـه   می توان به عنـوان 
عادات غذایی در مدرسه ارتباط تنگاتنگ با سایر عـادات  

با توجـه بـه اهمیـت    . غذایی  دانش آموزان داشته باشد
مسئله پوسیدگی و پیشگیري از آن نمی توان به سادگی 

راهگشاي می تواند ین مطالعها.از کنار این نتایج گذشت
مطالعات کاملتر و پیچیده تـر شـده بـا افـزایش دامنـه      
اطالعات راهکاري جهت بهبـود وضـعیت عـادات غـذایی      

. کنده یدانش آموزان حداقل در ساعات مدرسه ارا

نتیجه گیري 
هـاي شـیرین در   و نوشیدنیمیان وعده هامصرف 

بـین دفعـات   .تبریـز باالسـت  5مدارس ابتدایی منطقـه  
مـی  یو پوسـیدگی مـولر اول دا  میان وعـده هـا  صرف م

.وجود داردمعنی داري رابطه 
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