
بررسي فراواني و عوامل موثر بر مصرف مكمل هاي غذايي بين دانشجويان شهر اردبيل

 3،دكتر افشين فتحي 2، محسن نخستين جاهد 2، هامون دولت آبادي 1بهزاد اسكندر اوغلي دكتر

  بوپيراپزشكي ، استاديار گروه مغز و اعصا دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ، دانشكده پزشكي -1

 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ، دانشكده پزشكي وپيراپزشكي ، دانشجوي كارشناسي هوشبري  -2

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ، دانشكده پزشكي وپيراپزشكي ، استاديار گروه اطفال -3

ين بين مكمل )كه درا1تحقيقات نشان مي دهد كه در سال هاي اخير مصرف مكمل هاي غذايي افزايش يافته است (مقدمه: 

عوامل  )2هايي مثل مولتي ويتامين ها و مواد معدني و نوشابه هاي انرژي زا بيش از ساير مكمل ها مصرف داشته است .(

 )3مختلفي مثل  سن، جنس،وضعيت تاهل ،شغل مي تواند  بر مصرف مكمل هاي غذايي موثر باشد (

ر اين پژوهش دانشجويان دانشگاه هاي سطح شهر اردبيل مطالعه حاضر از نوع مقطعي است .جامعه آماري د روش بررسي:

در دانشگاه ها ي سطح اردبيل در  92-93نفر از دانشجويان كه در نيمه دوم سال تحصيلي 250مي باشد .در اين مطالعه 

طريق نفر زن بود.دراين پژوهش داده ها از  42نفر از آن ها مرد  208حال تحصيل بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند كه 

سوالي  كه بااستفاده از مطالعات  مشابه قبلي وتحت نظر يكي از اساتيد تغذيه ويك پزشك عمومي ويك  57پرسشنامه ي 

سوال دموگرافيك  در مورد سن ،جنس،قد ،وزن،وضعيت تاهل ،ميزان  8استاد آمار بود، تهيه شد. پرسشنامه شامل 

سوال اختصاصي در زمينه ي مصرف  49هت كنترل سالمت وتحصيالت،سطح در آمد،تعداد دفعات مراجعه به پزشك ج

مكمل هاي غذايي شامل مولتي ويتامين، آهن، كلسيم ،روي،قرص هاي كاهنده وزن ، مولتي ويتامين مولتي مينرال و قرص 

هاي بدن سازي  بود.

وافراد مونث ومتاهل سال 19-35مقاالت قبلي نشان مي دهند كه مصرف مولتي ويتامين ها در بين افراد يافته ها :  

از %11,8سال و19-35از مصرف كنندگان مكمل هاي غذايي را افراد %54,9) به طوري كه 3(است افرادبيشتر از ساير

از 76,9).3سال  تشكيل مي دهد( 35از مصرف كنندگان را افراد باالي  %33,3سال  و  19مصرف كنندگان را افراد زير 

)همچنين مصرف مكمل هاي غذايي در بين افراد 3(ندگان مجرد هستند. ازمصرف كن23,1مصرف كنندگان متاهل و

) افراد مونث  بيشتر به خاطر ترس از كم خوني و پوكي  4چاق وافرادي كه تمايل به كاهش وزن دارند بيشتر است (

كه عملكرد مطالعات نشان مي دهند كه  ورزشكاراني ) 5هن و كلسيم استفاده مي كنند (استخوان از مكمل هايي مثل آ

ايي در بين بزرگسالن  نسبت به كودكان ذمصرف مكمل هاي غ) 6هاي غذايي استفاده مي كنند ( بهتري دارند از مكمل

 ) 7و نوجوانان بيشتر است (

باتوجه به اينكه اكثر دانشجويان در محدوده ي سني فوق الذكر قرار مي گيرند واز طرفي اطالعات كافي نتيجه گيري : 

ف مكمل هاي غذايي وعلل استفاده از چنين مكمل هاي غذايي در بين دانشجويان دانشگاه هاي اردبيل  از ميزان مصر

 در دسترس دانشجويان قرارداده شود.و جاي نگراني دارد و بايد آموزش كافي در اين زمينه در دسترس نمي باشد 

 كي ، اردبيلمكمل هاي غذايي ، تاهل ، سن ، جنس ، دانشگاه علوم پزشواژگان كليدي : 


