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چكیده
مقدمه: والدین نخستین تامین کنندة نیازهاي رواني و جسماني کودك مي باشد و نقش پدر در تامین این نیازها شناخته شده است. 
عدم حضور پدر به صورت متناوب )کار اقماري( نه تنها بر همسران بلکه بر روي فرزندان آنها نیز تأثیر مي گذارد. هدف پژوهش حاضر مقایسه 

وضعیت رشد جسمي فرزندان خانواده هاي اقماري در مقایسه با غیراقماري شرکت ملي حفاري ایران مي باشد. 
روش: نوع پژوهش کوهورت تاریخي )هم گروهي گذشته  نگر( بود. 80 پسر و 80 دختر دانش آموز دبستان های محل تحصیل فرزندان 
کارکنان شرکت ملي حفاري ایران ازراه نمونه گیري تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطالعات ترازوي دیجیتالي و متر استاندارد 
براي اندازه گیري وزن و قد کودکان بود. اطالعات جمع آوري شده به کمك نرم افزار SPSS با روش های آمار توصیفی و همچنین آزمون 

رگرسیون لجستیك تجزیه و تحلیل آماري شد. 
یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که میانگین قد، وزن و توده بدني کودکان کارکنان اقماری به ترتیب 137/21، 35/74، 18/35 و 
میانگین قد و وزن و تودة بدن کودکان غیراقماري 145/8، 43/74 و 20/25 بود که ازنظر آماری تفاوت معنی داری را نشان دادند. اما به  دلیل 
وجود تفاوت سني بین دوگروه فرزندان کارکنان اقماري و غیراقماري ممکن است تفاوت مشاهده شده در میانگین قد و وزن و توده بدن در 
این گروه ها به دلیل این تفاوت سني باشد. لذا با استفاده از نمودار استاندارد کشوري وزارت بهداشت تعداد کودکان دچار تاخیر رشد در دوگروه 
محاسبه و مورد مقایسه قرارگرفت که نشان داد بیشترین فراواني در گروه اقماری مربوط به کودکان با توده بدني طبیعي )42/8 درصد( و 
در گروه غیراقماري مربوط به کودکان دارای اضافه  وزن )52/5 درصد( بود. اما نسبت تودة بدني کودکان در گروه هاي اقماري و غیراقماري 
تفاوت معنی داری نشان نداد. درصد فراواني کوتاهی قد در گروه اقماري 20 و در گروه غیراقماري 3/8 درصد بود که تفاوت معني داري داشت. 
نتیجه گیری: بر اساس یافته هاي پژوهش حاضر شغل اقماري )دوره اي( پدر با کاهش رشد قدي کودکان ارتباط دارد اما این ارتباط 

برای شاخص توده بدنی معنی دار نبود.
کلید واژه ها: ایران، کودکان، رشد جسمي، صنعت نفت، کار اقماري.
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مقدمه 
رشد به عنوان یکي از شاخصهاي سالمتي از ابتداي دوران 
نوزادي تا پایان دوره بلوغ همواره مورد توجه بوده و از چنان ارزشي 
برخوردار است که تمامي سیاست گذاران و دست  اندرکاران مسائل 
بهداشت و سالمت کودکان باید به مفهوم رشد و حدود طبیعي آن 
آشنایي داشته تا بتوانند موارد غیرطبیعي را تشخیص داده و علل آن را 
شناسایي کنند و در صورت امکان با رفع موانع، رشد کودك را به حالت 
طبیعي بازگردانند )1(. بیماری  ها، فشارهای روانی و تغذیه نامناسب 
می تواند برای مدتی کودك را از مسیر رشد جسمی منحرف کنند و 
اگر کمبودهاي محیطي براي مدتي ادامه یابند یا خیلي شدید باشند 
رشد جسمي کودك به طور همیشگي از مسیرش منحرف خواهدشد. 
پایش رشد کودکان یکي از بهترین روش هاي تعیین کننده سوء تغذیه 
اندازه گیری قد و وزن کودکان  با  اختالل رشد جسمي است که  و 
مرکز  هنجارهای  جمله  از  استاندارد  منحنی های  با  آن  مقایسه  و 
ملی آمارهای سالمت میسر است )1،2(. رشد وزني و قدي کودك 
بیانگر  اندازه گیري مي باشد که  قابل  شاخص هاي دقیق، حساس و 
وضعیت سالمت کودك هستند. قد و وزن نه تنها به عنوان بهترین 
مقیاس براي رشد جسمي محسوب مي شوند بلکه در مقایسه کردن 
میزان رشد کودکان هر منطقه با استانداردهاي منطقه ای و بین المللي 
 .)3( مي کند  کمك  رشد  اختالالت  شناسایي  در  متخصصین  به 
کشور  هر  اقتصادي  پیشرفت  کلید  و  مملکت  آینده سازان  کودکان 
مي باشند )4( و هر چقدر جهت حفظ سالمت و رشد مناسب آنان 
کوشش شود، جامعه در آینده ثروتمندتر و سعادتمندتر مي شود )5(. 
خانواده نخستین نهاد اجتماعي تامین کننده نیازهاي رواني و جسماني 
قرار  آسیب هایی  در معرض  از سایرین  بیش  است کودکان  کودك 
می گیرند که ناشی از عدم وجود ارتباطات سالم در خانواده هستند. 
توجه به خانواده و تالش در جهت رفع مشکالت این سازمان بنیادي 

مي تواند نویدبخش جامعه اي ارزشمند و متعالي باشد )6(.
هفته  و 2  کار  هفته  به صورت2  عموماً  اقماري  کار  الگوي 
استراحت یا 2 هفته کار یا 1 هفته استراحت یا 3 هفته کار و 1 هفته 
و  روانی  نیازهای  کننده  تامین  نخستین  والدین  استراحت مي باشد. 
جسمانی کودك می باشند و نقش پدر در تامین این نیازها شناخته 
بر  تنها  نه  اقماری(  )کار  متناوب  بطور  پدر  است. عدم حضور  شده 
همسران بلکه بر روی فرزندان آنها نیز تاثیر می گذارد. هدف پژوهش 
حاضر مقایسه وضعیت رشد جسمی فرزندان خانواده های اقماری در 

مقایسه با غیر اقماری شرکت ملی حفاری ایران می باشد.

روش مطالعه 
و  تعیین  برای  تاریخی  کوهورت  روش  از  پژوهش  این  در 
مقایسه تاثیر مواجهه کودکان با غیبت مکرر پدر به دلیل کار اقماری 
مطالعات  در  شد.  استفاده  آنان  رشد جسمی  بر  ایشان،  تولد  بدو  از 
با عامل مورد  کوهورت دو گروه بر حسب مواجهه و عدم مواجهه 
نظر انتخاب می شوند. از این مطالعات برای به دست آوردن شواهد 
بیشتر برای رد یا قبول فرضیه به دست آمده از مطالعات توصیفی یا 
مورد-شاهدی استفاده می شود. سپس میزان بروز پیامد در هر گروه 
تعیین می شود )7(. در این مطالعه داشتن پدر شاغل به کار اقماری به 
عنوان عامل مواجهه در نظر گرفته شد. حجم نمونه بر اساس فرمول

توان  و  درصد  اطمینان 95  آن ضریب  در  که  محاسبه شد   
آزمون 0.8، همچنین میزان بروز پیامد درگروه مواجهه برابر با 0.3 
و در گروه عدم مواجهه 0.1 درنظر گرفته شد که تعداد 80 نفر در هر 
گروه بدست آمد. نمونه گیری تصادفی ساده پس از اخذ مجوزهای 
الزم و مراجعه به مدارس مورد نظر با استفاده از فهرست اسامی دانش 
آموزان به تفکیك نوع شغل پدر )اقماری یا غیر اقماری(در دو طبقه 
پسر و دختر انجام شد. جامعه پژوهش فرزندان کارکنان اقماری و 
غیر اقماری ساکن شهر اهواز بودند و محیط پژوهش، محل تحصیل 
فرزندان کارکنان شرکت ملی حفاری ایران )مدارس دخترانه و پسرانه 
دبستان شهدای حفاری واقع در شهرك قاِئم( در شهر اهواز بود. جهت 
جمع آوری اطالعات مورد نیاز، قد و وزن برای محاسبه BMI توسط 
متر و ترازوي استاندارد اندازه گیري شد. براي اندازه گیري وزن کودکان 
از ترازوي دیجیتالي مارك تفال فرانسه با دقت یك صدم  کیلوگرم 
استفاده شد که در شروع هر روز با استفاده از یك کیسه بزرگ شنی 
ده کیلوگرمی که وزن آن قبال با دو ترازوی استاندارد دیگر بررسی 
شده بود، دقت این ترازو تایید شد. اندازه گیري وزن با حداقل لباس به 
کمك ترازوي موجود بدون کفش انجام شد.  اندازه گیري قد توسط 
یك نوار متري استاندارد ساخت چین با دقت یك میلیمتر بصورت 
ایستاده، بدون کفش و چهار نقطه از بدن چسبیده به دیوار )پاشنه پا، 

باسن، کتف و پشت سر( برای همه کودکان انجام شد. 
تجزیه و تحلیل آماري اطالعات جمع آوري شده به کمك   
نرم افزار SPSS با روش های آمار توصیفی و آزمون هاي تي مستقل 
و مجذور کاي و همچنین تحلیل رگرسیون لجستیك انجام شد. براي 
مقایسه رشد قدی کودکان نیز از نمودار استاندارد کشوري ابالغ شده 
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توسط وزارت بهداشت در سراسر کشور استفاده شد.
این مقاله حاصل یك طرح پژوهشی کارشناسی ارشد پرستاری 
کودکان است که از نظر علمی و اخالقی به تایید دانشگاه آزاد ایران 
واحد خوراسگان اصفهان رسیده است. اولیاء دانش آموزان مورد مطالعه 
پس از توجیه کامل درمورد فرآیند پژوهش، فرم رضایت آگاهانه را 

برای شرکت فرزندانشان در مطالعه امضاء کردند.

یافته ها 
میانگین  بود  سال  مطالعه 7-12  مورد  کودکان  سنی  دامنه 
)انحراف معیار( سن آنها در گروه اقماری )1/43( 9/83 و در گروه 
تفاوت  مستقل   t آماری  آزمون  و  بود   10/74  )1/05( غیراقماری 
 .)P>0.001 .t=4.60 ( معنی داری در میانگین سن دو گروه نشان داد
عوامل والدینی بررسی شده شامل سطح تحصیالت پدر و مادر در دو 
گروه بود که تفاوت معنی داری بین دو گروه نشان نداد. یافته  های 
مربوط به مقایسه میانگین قد، وزن و توده بدنی کودکان مورد مطالعه 
در دو گروه در جدول )1( آمده است. این جدول نشان می دهد که 
میانگین نمرات قد، وزن و توده بدنی در گروه غیراقماری از گروه 
اقماری بیشتر است. میانگین توده بدنی کودکان غیراقماری 20/25 
می باشد که از کودکان کارکنان اقماری 18/35 بیشتر است و بین توده 
بدنی کودکان کارکنان اقماری و غیر اقماری، تفاوت معنی دار آماری 
وجود دارد )p>0/01(. همچنین میانگین قد کودکان غیراقماری از 
کارکنان  کودکان  قد  بین  و  است  بیشتر  اقماری  کارکنان  کودکان 
 .)p>0/001( اقماری و غیراقماری، تفاوت معنی دار آماری وجود دارد
اقماری  کارکنان  کودکان  از  نیز  غیراقماری  کودکان  وزن  میانگین 
بیشتر است و بین وزن کودکان کارکنان اقماری و غیراقماری، تفاوت 

.)p>0/001( معنی دار آماری وجود دارد
با توجه به تفاوت سن دو گروه به  منظور بررسی ارتباط بین 
شغل پدر با متغیرهای رشد کودکان ابتدا به منظور حذف اثر تفاوت 
سن کودکان، با استفاده از منحنی های رشد کودکان که توسط وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر شده است، جایگاه هریك از 
کودکان از نظر قد و توده بدنی در منحنی مربوط به سن آنها مشخص 
شد و از نظر هریك از این متغیرها در یکی از گروه های پائین، متوسط 
یا باال قرار گرفتند. این نتایج در جدول شماره )2( آورده شده است. در 
این جدول مشخص است که فرزندان کارکنان اقماری از نظر شاخص 
توده بدن با غیراقماری تفاوت معنی داری ندارند اما این تفاوت ازنظر 
رشد قد در دو گروه معنی دار می باشد به  طوری که فراوانی کودکانی 
که قد آنها به نسبت سن خودشان کوتاه می باشد در گروه اقماری و 
فراوانی کودکان قد بلند به  نسبت سن خود آنها در گروه غیراقماری 

بیشتر می باشد.  
در مرحله نهایی تحلیل آماری به منظور مشخص کردن تأثیر 
در  کودکان  جسمی  رشد  با  بررسی شده  متغیرهای  سایر  احتمالی 
دوگروه، از آزمون رگرسیون لجستیك استفاده شد. در مدل رگرسیون 
لجستیك چندگانه، ارتباط کار اقماری پدر به عنوان یك عامل خطر با 
تاخیر رشد فرزندان درحضور سایر متغیرهایی تعیین شد که ممکن بود 
به نحوی بر رشد جسمی کودکان موثر باشند. به این منظور متغیرهای 
نوع شغل پدر )اقماری یا غیراقماری(، سطح تحصیالت پدر و مادر 
)کمتر و مساوی یا باالتر از دیپلم( و جنسیت کودك وارد مدل شدند. 
همچنین متغیرهای وابسته قد کودك )کوتاه یا معمولی و بلند( و توده 
بدنی )طبیعی یا غیرطبیعی( بطور مجزا بررسی شدند. مدل آزمون شده 
با رگرسیون لجستیك برای توده بدنی معنی دار نشد اما نتایج این 
χ2=13.75 و  با  مدل  کل  که  نشان داد  کودکان  قد  درمورد  آزمون 
p>0.01 معنی دار است. مقدار واریانس متغیر وابسته که توسط این 
  Cox & Snell :مدل تبیین می شود براساس دو تخمین برآورد شد
و R2=0/16، Nagelkerke R2 =0/08 که نشان داد بین 8 تا 
قابل  مدل  این  توسط  کودکان  قد  کوتاهی  واریانس  از  16درصد 
تبیین است. همچنین آزمون Hosmer and Lemeshow  با       
برازندگی  نشان دهنده  که  نبود  معنی دار   P<0/57 و   χ2=4.76

)Good fit( مدل می باشد. 
نتایج محاسبات مربوط به متغیرهایی که به مدل وارد شدند 
در جدول شماره 3 آمده است. در این جدول مشاهده می شود که تنها 
عاملی که در این مدل درحضور سایر متغیرها معنی دار بود، نوع کار 
 Adjusted Odds( پدر می باشد که با خطر منتسب تصحیح شده
اقماری  Ratio( معادل 6.24 نشان می دهد که فرزندان کارکنان 
اقماری در معرض خطر کوتاهی  برابر کارکنان غیر  از شش  بیش 

قد بوده اند.
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جدول 1: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات قد، وزن، توده بدنی، در گروه های مورد مطالعه

         شاخص های آماری
PTانحراف معیارمیانگینمتغیرها

اقماریقد
غیر اقماری

137/21
145/78

11/33
7/910/001-5/42

اقماریوزن
غیر اقماری

35/74
43/74

12/75
13/780/001-2/814

اقماریتوده بدن
غیر اقماری

18/35
20/25

4/09
4/840/008-2/676

جدول 2: توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحد های مورد پژوهش بر حسب قد و توده بدن

کلغیر اقماریاقماریگروه
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعدادشاخص آماری

χ2= 3.66
P= 0/16 توده بدن

کم
طبیعی
چاق

مجموع

15
35
30
80

18/7
43/8
37/5
100

12
26
42
80

15
32/5
52/5
100

27
61
72
160

16/9
38/1
45
100

قد

کوتاه
متوسط

بلند
مجموع

16
45
19
80

20
56/3
23/8
100

3
47
30
80

3/8
58/8
37/5
100

19
92
49
160

11/9
57/5
30/6
100

χ2 =11.41
P =0 /00

جدول3: متغیرهای وارد شده به مدل رگرسیون لجستیك: آیا فرزندان کارکنان اقماری بیش از غیراقماری مستعد کوتاهی قد هستند؟

B*SE Adjusted Oddsمتغیرها
Ratio*CI 95%p-Value

نوع شغل )اقماری(
سطح تحصیالت پدر )باالی دیپلم(
سطح تحصیالت مادر )باالی دیپلم(

جنس کودك )دختر(

1.83
0.31
-0.26
0.78

0.66
0.53
0.70
0.54

6.24
1.36
0.77
2.17

22.74-1.71
3.85-0.48
3.05-0.19
6.26-0.76

0.006
0.57
0.71
0.15

SE= Standard Error. CI=Confidence Interval *

بحث  
که  داد  نشان  گروه  دو  در  مطالعه  مورد  کودکان  قد  بررسی 
میانگین قد کودکان کارکنان اقماری کمتر از غیر اقماری است در 
مورد وزن و توده  بدنی کودکان نیز نتایج مشابهی به دست آمد )جدول 
شماره 1( اما با توجه به تفاوت میانگین سنی دو گروه این یافته ها 
قابل استناد نبود به عالوه استفاده از مقادیر مطلق وزن و توده بدن در 
یا الغری کودك  نبود زیرا درواقع چاقی  معادله رگرسیون مطلوب 
مالك قضاوت است نه میانگین این شاخص ها. لذا با مقایسه قد و 
توده بدنی تك تك کودکان مورد مطالعه با منحنی استاندارد مربوط 
به این گروه سنی، برای هر فرد مشخص شد که در کدام قسمت؛ 
از  دو گروه  مقایسه  نتایج  دارد.  قرار  پایین منحنی  یا  باال،  متوسط، 
نظر قد و توده بدن در این طبقات در جدول )2( آمده است. در این 

جدول مشاهده می شود که توزیع نمونه از نظر شاخص توده بدنی 
در دو گروه فرزندان کارکنان اقماری و غیراقماری با یکدیگر تفاوت 
معنی داری نداشته است اما فراوانی کودکان کوتاه  قد در گروه اقماری 

بطور معنی داری بیش از گروه غیراقماری بوده است.
یافتن  با  موفق  پژوهشگران  بودن موضوع  بدیع  به  توجه  با 
مطالعات قبلی در مورد تاثیر فقدان پدر بر رشد جسمی کودك نشدند 
اما مطالعاتی درمورد رشد جسمی کودکان وجود داشت که نتایج این 

مطالعه با برخی از آنها مقایسه  شد.
در مطالعه اي که ساالرکیا و همکاران در سال 1380 در مورد 
زایگان تهران ده سال  تغییرات رشد جسمي دانش آموزان روستاي 
پس از یدرساني انجام داد، نشان داد که 10 سال پس از یدرساني 
میانگین قد و وزن دانش آموزان بویژه در گروه سني زیر 10 سال که از 
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بدو تولد در برنامه یدرساني قرار گرفته بودند نشانه های بهبود رشد را 
نشان داد )8(. این پژوهش تأثیر ریزمغذی ها بر رشد کودکان را نشان 
داد هرچند از نظر بررسی تأثیر همزمان عوامل دیگر محدودیت هایی 

داشته  است.
در مطالعه اي که کبیري و همکاران در سال 1382 در مورد 
بررسي رابطه رشد جسمي کودکان 0 تا 2 ساله مراجعه کننده به مراکز 
اجتماعي،  اقتصادي،  وضعیت  با  کرج  شهرستان  درماني  بهداشتي 
فرهنگي و والدین آنها انجام داد نتایج حاصله نشان داد که میزان 
تحصیالت مادر و وضعیت اقتصادي خانواده بر افزایش وزن کودك 
موثر مي باشد )9(. در پژوهش حاضر، سطح تحصیالت پدر و مادر 
به  عنوان متغیر زمینه ای در مدل رگرسیون وارد و مورد بررسی قرار 
گرفته است اما برخالف پژوهش فوق، ارتباط معنی داری با تغییرات 

وزن کودکان نشان نداد.
رشد  الگوي  تعیین  جهت  جعفرنژاد  که  مطالعه اي  در 
کودکان سنین پیش دبستان در سال 1371 انجام داد نشان داد که 
شاخص هاي رشد کودکان نسبت به استانداردهاي بین المللي کاهش 
داشته و عواملي چون سطح تحصیالت، شغل مادر، بعد خانوار، رتبه 
تولد، جنس و نواحي مختلف شهري در میزان این کاهش تاثیر داشته 

است )10(. در پژوهش حاضر نیز سطح تحصیالت والدین و جنسیت 
کودك به عنوان متغیرهای کنترل وارد مدل رگرسیون لجستیك شدند 
اما چنان که در جدول شماره )3( مشاهده می شود تنها نوع کار پدر 

بطور معنی داری با رشد قد کودکان ارتباط داشته  است. 

نتیجه گیری
بطور کلی یافته ها نشان داد که شغل اقماری )دوره ای( پدر 
با کاهش رشد قدی کودکان ارتباط دارد اما این ارتباط برای شاخص 
توده بدنی معنی دار نبود. با توجه به این که فرزندان کارکنان اقماری 
بیشتر از غیراقماری درمعرض تأخیر رشد قد بوده اند، به  نظر می رسد 
که الزم است در نظام سالمت و در مدارس توجه بیشتری به استفاده 
از راهکارهایی نظیر مداخالت مشاوره ای، روانشناسی و تغذیه ای برای 

جلوگیری از اختالالت رشد در این کودکان مد نظر قرار گیرد.

تشكر و قدردانی 
مطالعه،  در  شرکت کننده  کودکان  و  والدین  از  پژوهشگران 
مدیران مدارس و مسئولین شرکت ملی حفاری ایران که به انجام 

این مطالعه کمك کردند تشکر و قدردانی می نمایند.

References 
1- Veghari G, Marjany A, Abdollahy A, Rahmani H, Molaei E, Hosseiny SA, et al. The Comparison of children 

Physical Growth Status Between Turkman and Non-Tutkman in rural area in Gorgan, North of Iran. J Gorgan 
University of Medical Sciences. 2009; 11 (3):47-52.

2-Kaplan PS. A child's odyssey : child and adolescent development. 3rd ed. ed. Australia: Wadsworth Pub; 
London: Thompson Learning [distributor]; 2000. 

3-Nikpour S, Massodi M, Hajikazemi E, Hosseini F. Physical Growth Pattern in Urban and Rural Toddlers of 
Khorramabad. Iran Journal of Nursing. 2000; 13 (24):8-15.

4- Pourmahmoodi A,  Ebrahimi S, Kamkar A,Babazadeh  Gh Ghaffarian Shirazi HR . A Study on Effects of 
Zinc Supplementation on Growth of School Children in Yasuj. J Armaghan-e-danesh .2005.2(11)73-81.

5- Mahfoozpour S, Ghorbani A, Nooritajer M, Akbarzadeh-baghban A. Assessment of Physical Health Status 
of Governmental High Schools’ Male Students at Some Educational Areas of Tehran. Iran Journal of Nursing. 
2009;22(61):73-84.

6- Glchin M. Tendency toward aggression in adolescents and the role of family. The Journal of Qazvin 
University of Medical Sciences. 2002; 6(1):36-41.

7- Khorasani P, Eskandari M. Comprehensive Epidemiology in Health Sciences. Tehran: Jameehnegar Saalemi 
Publisher; 2010.

8- Salarkia N, Hedayati M, Raiszadeh F, Mirmiran P, Kimiagar SM, Azizi F. Monitoring iodine in school 
children of villages in northwest of Tehran ten years after iodine supplementation. Iranian Journal of Endocrinology 
and Metabolism. 2001; 3(4):271-6.

9- Kabiri M, Parsinia M, Goodarzi M, Babayi G. Relation between Physical Growth of 0-2 Year-Old Children 
and Socioeconomic and Educational Situation of Their Parents in Karadj/Iran. Iranian Journal of Pediatrics. 
2003;13(1):47-52.

10- Jafarnejhad F, Karbandi S. Growth Pattern of Preschool-age Children in Daycares of Mashhad city in year 
1991. 5th International Congress of Pediatric Diseases, Tehran University of Medical Sciences, Tehran: 1992. 



زهره  سادات شهبا و همکارانبررسی رشد جسمی کودکان کارکنان اقماری و ...

دوره 10 شماره 4 زمستان 1394پژوهش پرستاری 57

An investigation on physical growth of the children of offshore and based 
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Abstract
Introduction: Parents are the first providers of psychological and physical needs of the 

children, and the role of father in fulfillment of these needs is clear. Periodical absence of a man due 
to offshore work not only affects his spouse but also the children as well. The present study aimed 
to compare the physical growth status of the children of offshore staff working for Iranian National 
Drilling Company with based staff.

Method:This is an historical Cohort (retrospective cohort) study in which 80 male and 80 female 
primary school students of the staff working in Iranian National Drilling Company were selected 
through random sampling method. Data collection tool was a digital scale and a standard tape meter 
to measure weight and height of the children. Collected data were analyzed by descriptive statistics 
and binary logistic regression through SPSS.

Results:Data analysis showed that mean weight, height and BMI were 137.21 cm, 35.74 kg, 
and 18.35 among the offshore staff’s children, and 145.8 cm, 43.74 kg and 20.25 in based staff’s 
children respectively. By use of National Standard growth charts of Iranian Ministry of Health, 
the number of children with delayed growth was calculated, and compared in both groups. The 
results showed that the highest frequency in offshore staff group was for the children with normal 
BMI (42.8%), and in based staff group, it was for the overweight children (52.5%). Meanwhile, 
the BMI showed no significant difference between the children in offshore and based groups. The 
percentages of short stature among the children in offshore and based staff groups were 20% and 
3.8% respectively, which shows a significant difference.

Conclusions:Based on the findings, fathers’ periodical offshore work is associated with a 
reduction in children’s height growth, but this association is not significant for BMI.

Keywords: Children, Iran, offshore work, oil industry, physical growth.
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