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  چكيده

 ميزان از هاي مختلفيگزارش. است هابيماري برخي خطرسـاز چنين عاملهم و بهداشتي مشكالت از يکي چاقي :مقدمه

زنان با تاکيد بر فعاليت بدني گزارش نشده  در چاقي از ميزان دقيقي تاكنون برآورد اما شده، منتشر ايران در چاقي شيوع
 انجام  شهرستان نيشابور با تاکيد بر فعاليت بدنيي ه سال۳۰-۵۰چاقي در زنان ه منظور تعيين شيوع پژوهش حاضر ب. است

 نفر از زنان ۳۸۱ روي ۱۳۹۰پژوهش مقطعي حاضر از نوع توصيفي ـ تحليلي بود که در سال : ها مواد و روش. شد
گر   پژوهشي نامهنامه شامل يک پرسشرسش از دو پها در اين پژوهش براي گردآوري داده. شهرستان نيشابور انجام شد

اي، باروري و  فردي، اقتصادي و اجتماعي، وضعيت تغذيههاي بخش ويژگي سوال در پنج ۵۵ساخته مشتمل بر 
آمار توصيفي، آزمون آماري آنوا و انواع مختلف .  فعاليت بدني عادتي بک استفاده شدي نامه آمارنگاري و ديگري پرسش

 نشان داد ميزان هاي پژوهش حاضر يافته: هايافته.  مورد استفاده قرار گرفتها  براي تحليل يافتههاي همبستگي ضريب
هرچه سن به عالوه، نشان داده شد .  بود۲/۹۳% و چاقي شکمي۵/۴۵%، اضافه وزن ۴/۳۰%شيوع چاقي در زنان نيشابوري 

چنين امتياز شاخص فعاليت بدني حين   هم.)=۰۰۵/۰P ( بدن زنان باالتر استي  تودهي نمايهتر باشد، اولين قاعدگي پايين
با توجه به شيوع باالي چاقي در شهرستان : گيرينتيجه. ها بيشتر بودکار و ورزش در زنان الغر نسبت به ساير گروه

ن اي و فعاليت بدني زنا هاي مربوط بايد پيرامون اصالح سبک زندگي، شامل وضعيت تغذيه نيشابور، مسئولين و ارگان
  .اي بينديشند چاره

  
  اي چاقي، زنان، فعاليت بدني، وضعيت تغذيه شيوع :واژگان كليدي

  ۲۶/۴/۹۱:  ـ پذيرش مقاله۲۵/۴/۹۱: ـ دريافت اصالحيه۲۳/۲/۹۱: دريافت مقاله
  

  مقدمه

ترين اختالالت سوخت چاقي و اضافه وزن به عنوان شايع

 ۱.رودهاي اخير به شمار ميو ساز، از مشکالت مهم دهه

 زندگي و ي چاقي از عواقب نامطلوب تغيير در رفتار، شيوه

 شيوع چاقي در ميان زنان سراسر ۲.عدم تحرک فيزيکي است

از زنان بزرگسال باالي % ۴۸ در ايران نيز ۳.جهان باال است

 و کشور ايران نيز ۴ سال دچار اضافه وزن يا چاقي هستند۱۵

وع چاقي و مانند بسياري از کشورهاي در حال توسعه، شي

هاي پراکنده از نقاط بررسي. کندعواقب آن را تجربه مي

دهد ميزان شيوع چاقي در تمام مختلف دنيا و ايران نشان مي

هاي سني در حال افزايش است که اين افزايش به طور گروه

   ۵،۶.داري در زنان بيشتر از مردان است معني

ربي ترين علت چاقي، افزايش بافت چدر بزرگساالن مهم

 چاقي ۷.مدت استبه علت تعادل مثبت انرژي در طوالني

که چاقي با بروز مشکالتي  عوارض متعددي دارد به طوري

گليسريد خون، فشار خون، مانند افزايش کلسترول و تري

هايي مانند چنين سرطان، آرتريت و هم۲بيماري ديابت نوع 

ي  نمايهسرطان پستان و کولون ارتباط دارد و ديده شده 
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 همكارانو محمود حصار كوشكي   چاقي در زنان نيشابور ۴۷۳

 

  

ني توده  ي هاي قلبي ـ عروقي رابطه باال و بيماريi بد

-  فعاليت جسماني نيز يکي از تعيين۸.مستقيمي با هم دارند

 و تاثير به سزاي فعاليت بدني بر ۹هاي مهم وزن استهکنند

هاي کاهش ابـتال به اضافه وزن و چاقي در زنان در پژوهش

باط بين  از سوي ديگر، ارت۱۰،۱۱.مختلف گزارش شده است

هاي فردي و اجتماعي چـاقي با عـوامل رفتـاري و ويژگي

فراواني مانند عادات غذايي، جنس، سطح سواد، شيردهي به 

 ي  سن و سابقه۱۲، اجتماعيـفرزندان، وضعيت اقتصادي 

  .  گزارش شده است۱۳چاقي در خانواده

بنابراين تصميم گرفته شد با توجه به شيوع باالي چاقي 

تر شيوع چاقي در زنان شهر  ترسيم روشندر ايران به

پس از آگاهي از اين موضوع، بايد . پرداخته شودنيشابور 

گيرانه به منظور کاهش اين مشکل توسط  راهکارهاي پيش

- مسئوالن محلي بيشتر مورد توجه قرار گيرد، زيرا سياست

ي چگونگي مقابله و کاهش روند روز افزون گذاري در نحوه

هاي واند تاثير بسزايي در کاهش هزينهتشيوع چاقي، مي

با انجام . درمان چاقي و بار مالي آن به همراه داشته باشد

 اضافه وزن ،ها در مورد درصد شيوع چاقيگونه پژوهش اين

ها با ساير عوامل، امکان مداخالت بعدي، چه  و ارتباط آن

پژوهشي و چه سياسي، به منظور کاهش شيوع چاقي فراهم 

شود مسئولين شهري تدابير مناسبي يشده و سبب م

بنابراين، با توجه به عدم وجود آماري از ميزان . بينديشند

شيوع چاقي در زنان شهرستان نيشابور، پژوهش مقطعي 

حاضر قصد دارد شيوع چاقي و عوامل مرتبط با آن را در 

  . ساله با تاکيد بر فعاليت بدني بررسي نمايد۳۰-۵۰زنان 

  هامواد و روش

ش مقطعي حاضر از نوع توصيفي ـ تحليلي، و پژوه

 ۳۰ -۵۰ نفر از زنان ۵۴۱۰۸ي آماري شامل تعداد  جامعه

رو  از اين.  بود۱۳۹۰ شهرستان نيشابور در سال ي ساله

 ، آماريي هاي جامعه حاضر با توجه به ويژگيبررسيبراي 

براي تعيين . گيري تصادفي ساده انتخاب گرديدنمونهي شيوه

ي  با استفاده از جدول برآورد حجم نمونهحجم نمونه،

براي .  نفر از زنان مورد بررسي قرار گرفتند۳۸۱مورگان، 

 ۸ي جغرافيايي، شهرستان به اين منظور با توجه به نقشه

منطقه تقسيم شد، و به طور تصادفي نيز در هر منطقه، حدود 

 نفـر با اعالم قبلي در مسـجد محل مورد بررسي قرار ۵۰

                                                           
i -Body mass index 

هاي پذيرش در پژوهش عبارت بودند از مـالک. گرفـتند

 ساله، غير باردار و گذشت كمينه ۳۰-۵۰ايراني بودن، 

اين بررسي شامل زنان متاهل . سال از زمان زايمان زنان يک

 با استفاده از پژوهشهاي اين داده. و مجرد ـ هر دو ـ بود

در .  حضوري به دست آمدي نامه و از راه مصاحبهپرسش

و به  در جريان اجراي طرح قرار مي گرفتند ، افرادامرابتداي 

 هاي دادهها و نامهشد كه پرسشاطمينان داده ميها آن

 . محفوظ و محرمانه خواهد ماندبه طور كاملها  مربوط به آن

 متر نواري و بدون کفش به ي گيري قد افراد به وسيلهاندازه

بيده به  پا، باسن، شانه و پشت سر چسي صورتي که پاشنه

تر با استفاده از گيري دقيق براي اندازه.ديوار بود، انجام شد

شد تا داده مي اتصال متر با سر فوقاني قسمت ،کش خط يك

گيري وزن با استفاده اندازه. تر صورت گيردگيري دقيقاندازه

 صورت كه وزن اين به ،)آلمان (Beurerاز ترازوي ديجيتال 

 کيلوگرم اساس بر کفش بدون و لباس کمترين با آزمودني

 استفاده ي بدن ي توده ي نمايه  و براي محاسبهثبت گرديد

ها و  بين لگن و دندهي  دور کمر در فاصلهي  اندازه۱۴شد،

 لگن ي ترين ناحيه لگن در برجستهي  ناف، و اندازهي محدوده

نواري و کمترين لباس براي  در وضعيت ايستاده با متر

گيري  اندازهWHR(۱۵(ر کمر به باسن گيري نسبت دواندازه

 Sumsongميزان گلوکز ناشتا نيز به وسيله گلوکومتر . شد

 در حالت استراحت و ها آزمودنيفشار خون . گيري شداندازه

  .گيري گرديد اندازهNew Life دستگاه فشار خون ي به وسيله

-  از دو پرسشهاي پژوهش حاضر براي گردآوري داده

 ساخته گر  اول که پژوهشي نامهپرسش. نامه استفاده شد

-  دوم که پرسشي نامه سوال، و پرسش۵۵بود، مشتمل بر 

 ۱۶شود، شامل  ناميده ميii فعاليت بدني عادتي بکي نامه

سوال بود که ميزان فعاليت بدني در حين کار، در حين 

ی نامهپرسش. سنجيدورزش و در اوقات فراغت را مي

 فردي اقتصادي هاي ويژگي ساخته در سه بخش گر پژوهش

تعداد و (اي و اجتماعي، سواالت مرتبط با وضعيت تغذيه

ها، غذاهاي پرچرب، مصرف لبنيات، ها، ميان وعدهحجم وعده

اولين قاعدگي، (و وضعيت باروري و آمارنگاري ) سبزيجات

سن ازدواج، تعداد بارداري، مدت شيردهي، وضعيت بدني 

براي بررسي روايي يا .  شداستفاده) قبل و بعد از ازدواج

 نفر از ۱۵ مقدماتي پژوهش به ي نامهاعتبار، پرسش

ي بهداشت، تغذيه و ورزش متخصصين و اساتيد حوزه

                                                           
ii-Baek habitual physical activity questioniare 
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 ۴۷۴ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۱دي ، ۵ ي شماره, چهاردهمي  دوره

 

  

تحويل گرديد تا نظرات و پيشنهادات خود را در موارد زير 

نامه را از روش تحليل محتوا بررسي  اعالم نمايند و پرسش

  : کنند

ها با اهداف و متغيرهاي  خواني پرسش  هماهنگي و هم-۱

  پرسش

  ها  محتواي علمي پرسش-۲

  هاها و گزينه خواني پرسش  هم-۳

  ها پرسش  انشا-۴

  ها  حذف و يا اضافه نمودن پرسش-۵

پس از دريافت نظرات اساتيد و متخصصين، نظرات و 

نامه مقدماتي لحاظ گرديد و ها در پرسش پيشنهادهاي آن

با تائيد اساتيد براي ، پژوهشي نهايي نامهسپس پرسش

ي ياد نامهدر اين مرحله پرسش.  آماده شدiراهنما پژوهش

ي  با توجه به گسترههاي تحقيق  نفر از نمونه۳۰شده بين 

  .آوري گرديدها، توزيع و جمعمکاني آن

ارزيابي وضعيت چاقي افراد بر اساس معيار استاندارد 

شاخص . بود بدن ي  تودهي ، نمايهiiسازمان بهداشت جهاني

-۹/۲۴ کيلوگرم بر متر مربع به عنوان الغر، ۵/۱۸کمتر از 

 ۹/۲۹ داراي اضافه وزن و بيشتر از ۲۵ - ۹/۲۹ طبيعي، ۵/۱۸

از ) آندروئيد(چنين چاقي شکمي  هم. چاق در نظر گرفته شد

. محاسبه شد) ۸۲/۰بيشتر از (نسبت دور کمر به باسن 

چنين  في و همهاي به دست آمده به کمک آمار توصي يافته

هاي در مورد داده(هاي آماري آنووا يکطرفه آزمون

در مورد (، کروس کالواليس LSDو تست تعقيبي ) پارامتري

آزمون  ها وي گروهبراي مقايسه) هاي ناپارامتريداده

مجذور خي، ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن براي 

زيه و براي تج. بررسي ارتباط متغيرها با يکديگر، تحليل شد

 استفاده، و سطح ۱۷ ي  نسخهSPSSافزار ها از نرمتحليل داده

  .   در نظر گرفته شد>P ۰۵/۰ها نيز داري آزمون معني

  هايافته

 مربوط به درصد هاي ميانگين سن، قد، وزن و داده

 BMIکننده که بر اساس  بدن زنان شرکتي تودهي  نمايه

جدول (ه است اند، در جدول نشان داده شدبندي شدهگروه

۱ .(  

 ها آزمودنيميانگين و انحراف معيار سن، قد و وزن  -۱جدول 

  گروه
  P* مقدار چاق اضافه وزن طبيعي الغر  متغير

  ۷/۰  ۹۵/۴۰ ± ۰۲/۶  ۷/۴۰ ± ۱/۶  ۰/۴۰ ± ۲/۶  ۰/۴۳ ± ۶/۶  )سال(سن 

  ۳/۰  ۷۵/۱۵۴ ± ۱/۵  ۹/۱۵۵ ± ۴/۵  ۱/۱۵۶ ± ۴/۵ ۰/۱۵۶ ± ۴/۴  )متر(قد 

  ۰۰۰۱/۰  ۴۷/۷۸ ± ۹/ ۰۶  ۸/۶۶ ± ۷/۵  ۶/۵۶ ± ۴/۴  ۳/۴۶ ± ۲/۳  )کيلوگرم(وزن 

  ۰۰۰۱/۰  %۴/۳۰  %۵/۴۵  %۷/۲۱  %۴/۲  )ها درصد آزمودني(ي بدن  ي توده نمايه

  .دار است  از نظر آماري معني>۰۵/۰P مقدار *

 کار ي هاي آزمون کروسکال واليس نشان داد نمايه يافته

و ) =۰۱۹/۰P(عي در افراد الغر، نسبت به افراد با وزن طبي

ي  نمايه. داري داردتفاوت معني) P=۰۰۵/۰(داراي اضافه وزن 

 فعاليت بدني حين ورزش در ي فعاليت بدني حين کار و نمايه

ها امتياز باالتري دارد و سطح زنان الغر نسبت به ساير گروه

  ). ۲جدول (فعاليت اين افراد بيشتر است 

    بدني  تودهي  با توجه به نمايهان فعاليت بدنيمربوط به ميز هاي داده توصيف -۲جدول 

  گروه
 *Pمقدار  چاق  اضافه وزن  طبيعي  الغر  متغير

  ۰۰۶/۰  ۹۸/۲ ± ۴۵/۰  ۸۳/۲ ± ۴۷/۰  ۹/۲ ± ۵۹/۰  ‡۳۳/۳±۶۳/۰  †فعاليت بدني در حين كار

  ۱۴۱/۰  ۱۲/۲ ± ۵۱/۰  ۲/۲ ± ۵۵/۰  ۰۸/۲ ± ۵۲/۰  ۴۴/۳ ± ۶۲/۰   در حين ورزشبدنيتحرك 

  ۹۳۹/۰  ۹۳/۱ ± ۴۲/۰  ۹/۱ ± ۴۱/۰  ۹۵/۱ ± ۴۸/۰  ۹/۱ ± ۳۲/۰  در اوقات فراغتفعاليت بدني 

وضعيت امتيازدهي به دو  .اند ي فعاليت بدني بک، کسب نموده نامه ها و نمراتي است که افراد از پرسش ي رتبه دهنده نشاناعداد † ، دار است  از نظر آماري معني>۰۵/۰P مقدار *

 ‡.  باشد ميزان فعاليت بدني زياد است۴۰/۲ باشد مقدار فعاليت كم و هرگاه باالتر از ۴۰/۲صورت كه هرگاه امتياز فعاليت بدني كمتر و يا مساوي  نايه  ب،باشد صورت كم و زياد مي

  .مشاهده گرديد >۰۵/۰Pداري  دار در سطح معني تفاوت معني

  

 مربوط به ارتباط بين برخي از هاي چنين، يافته هم

 استفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن و  باBMIمتغيرها و 

داري بين حالت  پيرسون، نشان داد همبستگي مثبت معني

حالت نشسته، خوابيده، در حال کار (بدني تماشاي تلويزيون 

i- Pilot study 

ii- World health organization  [
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 همكارانو محمود حصار كوشكي   چاقي در زنان نيشابور ۴۷۵

 

  

چنين همبستگي  ، و هم)۰۱/۰=P (BMIو ) و در حال ورزش

) BMI ) ۰۰۲/۰=Pداري بين سن اولين قاعدگي و منفي معني

  .)۳جدول (وجود دارد 

 دهندگان ي بدن پاسخ ي توده  ارتباط متغيرها با نمايه-۳جدول 

  متغير   بدني  تودهي نمايهميزان 

ضريب همبستگي 

  اسپيرمن

  سطح 

 داري معني

  ۱۳/۰  ۰۰۷/۰  سن

  ۹۳/۰  -۰۰۴/۰  وضعيت اقتصادي

  ۴۳/۰  -۰۴/۰  کار با کامپيوتر

  ۰۱/۰  *۱۲/۰  حالت بدني تماشاي تلويزيون

  ۳۱/۰  ۰۵/۰  سن اولين زايمان

  ۰۰۲/۰  *-۱۵/۰  سن اولين قاعدگي

  ۵۲/۰  ۰۳/۰  شاخص اوقات فراغت

  ۹۴/۰  ۰۰۴/۰  شاخص فعاليت ورزشي

  ۳۱/۰  ۰۵/۰  شاخص کار

  ۸۳/۰  -۰۱/۰  ميزان خواب شبانه

  >۰۵/۰Pداري  دار در سطح معني تفاوت معني *

- هاي آزمون آنواي يکطرفه نشان داد تفاوت معني يافته

) ق، داراي اضافه وزن، طبيعي و الغرچا(ها داري بين گروه

در مورد متغيرهاي ياد شده در جدول شامل فشار خون 

سيستولي، ميزان گلوکز، سن ازدواج، دفعات بارداري، ميزان 

تماشاي تلويزيون، ميزان خواب در شب، ميزان خواب در 

روز، تعداد اعضاي خانواده، وضعيت اقتصادي، کار با 

 و ميوهن وعده، غذاهاي آماده، ميامصرف کامپيوتر، دفعات 

 ۴طور که در جدول  همان). ۴جدول ( وجود ندارد نوشابه

تر از پايين گردد سن اولين قاعدگي در زنان چاقمشاهده مي

باشد زنان با وزن طبيعي و داراي اضافه وزن مي

)۰۰۵/۰=P .(چنين، دفعات مصرف سبزيجات در زنان الغر  هم

وزن و وزن طبيعي بود بيشتر از زنان داراي اضافه 

)۰۱/۰=P .( در متغيرهاي تعداد اعضاي خانواده، فشار خون

سيستولي، دياستولي و ميزان تماشاي تلويزيون تفاوت 

  .ها مشاهده نشدداري بين گروه معني

 هاي الغر، طبيعي، اضافه وزن و چاق وه  بين گرآمارنگاري متغيرهاي فيزيولوژي و ي  مقايسه-۴جدول 

    گروه                                           

  متغير

  *Pمقدار چاق  اضافه وزن  طبيعي  الغر

  ۱/۰ ۵/۱۳۳±۷/۱۷ ۷/۱۲۸±۷/۱۷ ۱/۱۲۸±۷/۱۵ ۵/۱۱۹±۱/۱۲  )ليتر جيوه ميلي(فشار خون سيستولي 

  ۰۳/۰ †۳/۸۹±۱/۱۷ ۹/۸۶±۷/۱۴ ۸/۸۴±۷/۱۲ ۵/۷۳±۰/۱۰  )ليتر جيوه ميلي(فشار خون دياستولي 

  ۸۶/۰ ۲/۱۱۸±۰/۳۱ ۷/۱۱۵±۰/۲۶ ۴/۱۱۹±۹/۵۰ ۶/۱۱۱±۵/۱۹  )ليتر ليتر در صد ميلي ميلي (ميزان گلوکز

  ۴۸/۰ ۴/۱۶±۷/۳ ۲/۱۷±۷/۴ ۴/۱۷±۴/۵ ۵/۱۶±۵/۲  )سال(سن ازدواج 

  ۰۰۵/۰ †۹/۱۲±۹/۱ ۵۹/۱۳±۴/۱ ۷/۱۳±۵/۱ ۳۳/۱۳±۴/۱  )سال(سن اولين قاعدگي 

  ۵۱/۰ ۴/۳±۸/۱ ۳۵/۳±۷/۱ ۱/۳±۹/۱ ۷۸/۳±۱/۳  دفعات بارداري

  ۶۲/۰ ۵/۲±۷/۱ ۳۶/۲±۵۲/۱ ۱/۲±۳/۱ ۴۲/۲±۲/۱  )ساعت در شبانه روز(ميزان تماشاي تلويزيون 

  ۸۴/۰ ۶/۶±۴/۱ ۶۸/۶±۳۷/۱ ۷/۶±۵/۱ ۱۶/۷±۸/۰  ميزان خواب در شب

  ۸۶/۰ ۵/۱±۷/۰ ۵/۱±۶۷/۰ ۵/۱±۸/۰ ۶۷/۱±۹/۰  ميزان خواب در روز

  ۶۵/۰ ۹/۴±۵/۱ ۸۱/۴±۷۱/۱ ۶/۴±۸/۱ ۵۶/۴±۴/۲  )نفر(تعداد اعضاي خانواده 

  ۶۹/۰ ۶۴۴±۱۱۰ ۵۶۹±۲۳۲ ۶۷۳±۱۲۸ ۴۱۱±۱۴۵  )هزارتومان(وضعيت اقتصادي 

  ۴۱/۰ ۹/۰±۱/۰ ۰۳/۱±۲۲/۰ ۰۱/۱±۰۵/۰ ۰/۱ ±۰/۰  کار با کامپيوتر ساعت در شبانه روز

  ۴۵/۰ ۶۶/۰ ± ۱ ۶۵/۰±۹۸/۰ ۶/۰±۱/۱ ۱/۰±۳/۰  ميان وعده مصرف دفعات 

  ۲۶/۰ ۱/۰±۴/۰ ۲۲/۰±۵۹/۰ ۲/۰±۶/۰ ۱/۰ ±۳/۰  )در هفته(فست فود مصرف دفعات 

  ۱۷/۰ ۶/۲±۶/۲ ۲۸/۲±۳۷/۲ ۵/۲±۵/۲ ۰/۴ ±۹/۲  )در هفته (مصرف غذاهاي پرچربدفعات 

  ۰۱/۰ ۰۱/۶±۴ ۰۹/۵±۳۹/۳ ۷/۴±۲/۳ ۶/۷±۷/۴  )در هفته(سبزيجات مصرف دفعات 

  ۲۶/۰ ۰/۷±۷/۳ ۲/۶±۳۱/۳ ۵/۶±۴/۳ ۰/۷±۰/۳  )در هفته (مصرف ميوهدفعات 

  ۳۹/۰ ۷/۲±۵/۲ ۹/۲±۵۸/۲ ۰/۳±۷/۲ ۲/۴±۸/۳  )ن در هفتهليوا (مصرف نوشابه

   >۰۵/۰Pداري  دار در سطح معني  تفاوت معني†دار است،   از نظر آماري معني>۰۵/۰P مقدار *

  

 آزمون خي نشان داد تفاوت هاي  يافته،چنين هم

چاق، داراي اضافه وزن، طبيعي و [ها داري بين گروه معني

، حجم ])P ،۹۸/۰=x2=۸/۰(الت پيرامون ميزان تحصي) الغر

، P=۲۷/۰ (، شاخص کار)P ،۶۹/۴=x2=۱۹/۰( غذايي ي وعده

۸۹/۳=x2( شاخص فعاليت ورزشي ،)۸۳/۰=P ،۸۶/۰=x2( و 

  .وجود نداشت )P ،۷۸/۲=x2=۴۲/۰(شاخص اوقات فراغت 
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 ۴۷۶ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۱دي ، ۵ ي شماره, چهاردهمي  دوره

 

  

  بحث 

يزان شيوع چاقي در هاي پژوهش حاضر نشان داد م يافته

، اضافه وزن %۴/۳۰ي شهرستان نيشابور   ساله۳۰-۵۰زنان 

هاي پژوهش. است% ۲/۹۳) آندروئيد(و چاقي شکمي % ۵/۴۵

زيادي شيوع چاقي زنان را در کشور و جهان بررسي 

در بررسي شيوع چاقي و اضافه ) ۲۰۰۷(نجفي . اندنموده

اهده نمود آباد مش  ي شهر خرم  ساله۲۵-۶۴وزن در جمعيت 

چاق هستند و درصد % ۴/۱۱داراي اضافه وزن و % ۱/۳۶

هاي  ي يافته  مقايسه۱۶.گزارش شد% ۳/۷۳چاقي شکمي نيز 

ها نشان داد شيوع چاقي و  پژوهش حاضر با ساير بررسي

هاي  اضافه وزن در زنان شهرستان نيشابور باالتر از يافته

هاي  ژوهشــ و پ۱۷،۱۸يــي داخل هاي انجام شده بررسي

ها با پژوهش  البته نواحي انجام اين بررسي. است ۱۱، ۱۹خارجي

. ها باشد تواند از داليل اختالف يافتهحاضر تفاوت دارد که مي

 در ۱۳۸۹پور، در سال  تنها ميزان شيوع چاقي پژوهش نقاش

 که زمان ،%)۹/۳۴ (۲۰خوزستان بيشتر از بررسي حاضر است

 و حاضر فاصله دارد انجام آن نيز تنها يک سال با بررسي

با توجه به شيوع چاقي . ها را توجيه نمايد تواند اين يافتهمي

هاي گذشته شيوع هاي اخير نسبت به سالدر کشور در سال

چاقي در شهرستان نيشابور نيز متناسب با اين روند افزايش 

  . نشان داد

دور کمر به ي  هاي پژوهش حاضر نشان داد نمايه يافته

 زنان مورد پژوهش، باالتر از حد طبيعي است از% ۲/۹۳باسن 

 انجام شده هاي و شيوع چاقي مرکزي نيز بيشتر از بررسي

روي بيماران ) ۱۳۸۸(در پژوهش مظلوم . در کل کشور است

قلبي ـ عروقي مشخص شد به طور تقريبي تمام زنان مورد 

 هاي بررسي  که با يافته۲۱چاقي شکمي دارند%) ۲/۹۷ (پژوهش

شيوع چاقي آندروئيد در برزيل در . اني داردخوحاضر هم

گزارش % ۵/۸۰ و ۸/۴۸زنان غير يائسه و يائسه به ترتيب 

 ياد شده نشان داد زنان بعد از يائسگي هاي بررسي يافته. شد

   ۲۲.در معرض خطر باالتر چاقي آندروئيدي قرار دارند

 حاضر بررسيهاي در رابطه با سن اولين قاعدگي، يافته

تر باشد،  ن بود كه هرچه سن اولين قاعدگي پايينحاكي از آ

 پژوهشدر .  بدن زنان باالتر استي  تودهي نمايه

 ي  تودهي نمايهمحمديان نيز بين سن اولين قاعدگي و  دوست

 ۲۳.داري مشاهده گرديد همبستگي آماري معني،بدن دختران

 الي تينين نيز مشاهده گرديد هرگاه سن اولين بررسيدر 

 ۲۴. بدن بيشتر استي  تودهي نمايهيين باشد، قاعدگي پا

دختران براي رسيدن به سن اولين قاعدگي بايد به درصد 

بيشتري از چربي بدن برسند يا به عبارت ديگر رسيدن به 

يک سطح خاص از چربي براي اولين قاعدگي مورد نياز 

-  شايد درصد چربي باال با سطح باالتري از هورمون۲۵.است

 باشد که اين خود سبب بلوغ زودرس افراد هاي جنسي همراه

از جمله داليل ارتباط معکوس بين سن  تواندکه مي ۲۶گردد مي

  .ي بدن در بررسي حاضر باشد ي توده اولين قاعدگي و نمايه

هاي به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد  يافته

داري بين متغيرهاي سن ازدواج، سن اولين  تفاوت معني

بارداري، تعداد اعضاي خانواده و وضعيت زايمان، دفعات 

 ها در بسياري از بررسي. ها وجود ندارداي بين گروهتغذيه

کننده چاقي مطرح شده بينيسن به عنوان يکي از عوامل پيش

 بين تعداد بارداري و شيوع چاقي ارتباط مثبتي ۶، ۱۱، ۱۹.است

  اما تغييرات وزن مرتبط۲۷،۲۸ مشاهده شده،پژوهشدر چندين 

 قبل از بارداري دارد BMIبا باروري بستگي زيادي به مقدار 

 که با ۲۹باشدو اثرات بارداري و شيردهي بر آن ناچيز مي

در بعضي از . ي داردحاضر همخوانسي رهاي بر يافته

 ارتباط منفي بين دفعات مصرف غذا در روز با ها پژوهش

ر  به عبارت ديگ۹دريافت انرژي و افزايش وزن مشاهده شده،

با کاهش تعداد وعده هاي غذا احتمال دريافت غذاي بيشتر يا 

. يابدانرژي باالتر در هر وعده و در نتيجه چاقي افزايش مي

در مقابل، پژوهش انجام شده در عربستان سعودي تعداد 

باالتر مصرف ميان وعده غذايي در روز را در زنان چاق در 

نظر فرهنگي،  از ۳۰.مقايسه با گروه کنترل نشان داده است

اي ايرانيان از جمله مردم شهرستان نيشابور، الگوهاي تغذيه

مصرف کم لبنيات، ميوه، سبزي و فيبر است و بيشتر، 

ها وجود   غذايي آني مصرف غالت تصفيه شده در برنامه

تواند  دارد که اين امر با کاهش مصرف فيبر همراه است و مي

  ۳۱.از علل شيوع چاقي باشد

 فعاليت ي رسي حاضر نشان داد امتياز نمايههاي بر يافته

در زنان الغر،  )P=۰۰۶/۰(داري  بدني حين کار به طور معني

ها بيشتر است و سطح فعاليت اين افراد  نسبت به ساير گروه

، مظفري )۲۰۰۹(در بررسي دوست محمديان . باالتر است

ارتباط معکوسي ) ۲۰۰۲(و رودريگز ) ۲۰۰۸(، شريفي )۱۳۸۳(

 ۱۱،۲۳،۳۲،۳۳يت بدني و شيوع چاقي مشاهده شدبين فعال

نسبت شانس چاقي با ) ۲۰۰۶(چنين، در پژوهش حاجيان  هم

فعاليت بدني در اوقات فراغت، فعاليت بدني هنگام کار و 

 بر اساس ۱۰.ورزش در هفته تمايل به کاهش نشان داد

 انجام شده، افراد چاق و داراي اضافه وزن، هاي بررسي
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 همكارانو محمود حصار كوشكي   چاقي در زنان نيشابور ۴۷۷

 

  

ها   و فعاليت بدني نيز در زندگي آنتحرک کمتري داشته

 ميزان فعاليت بدني کمتر در اوقات ۳۴.جايگاه اندکي دارد

فراغت و اثر مستقل آن بر چاقي از جمله عوامل مهم مربوط 

تواند علت  چاقي هم مي۳۵. زندگي استي هاي شيوه به عادت

 به عالوه در اين بررسي، ۳۶.کم تحرکي و هم معلول آن باشد

.  بدن مشاهده نشدي  تودهي ين فعاليت بدني و نمايهارتباطي ب

گيري  بدن در اندازهي  تودهي با توجه به اين موضوع که نمايه

هاي حياتي تفاوتي بين عضله، چربي، استخوان و ديگر اندام

هايي با سطح توان احتمال داد که آزمودنيگذارد، مينمي

باالتر، به  بدون چربي ي فعاليت بدني بيشتر و داراي توده

 بدني بيشتر، چاق در نظر گرفته ي  تودهي دليل داشتن نمايه

 اين هاي شده باشند که دليل احتمالي ناهمگن بودن يافته

 ممکن است وضعيت روحي و ،چنين  هم۳۷.پژوهش است

گويي و عدم توانايي در دهندگان در هنگام پاسخرواني پاسخ

هايي ز محدوديتنامه، اها در پرسشکنترل ميزان دقت پاسخ

  .باشد که سبب عدم وجود ارتباط در اين بررسي شده است

هاي پژوهش حاضر نشان داد ميزان فشار خون  يافته

دياستولي در زنان الغر در مقايسه با زنان داراي اضافه 

چنين  فشار  داري کمتر است، هموزن و چاق، به طور معني

بيشتر از خون سيستولي در زنان چاق و داراي اضافه وزن 

برخي از . دار نبود ساير گروه ها بود، اما اين تفاوت معني

هاي دار آماري بين داده  بيانگر ارتباط معنيها پژوهش

 و به ويژه نسبت دور کمر به دور باسن با فشار سنجي تن

چنين مشخص شده فشار خون   هم۳۸،۳۹. هستند باالخون

 سازوكار ۴۰. داردBMIترين ارتباط را با دياستولي، قوي

 منجر به افزايش BMIبيولوژي خاصي که از راه آن افزايش 

شود، هنوز به طور دقيق  فشارخون باال ميي خطر توسعه

چندين مسير متابوليکي و عصبي . مشخص نشده است

ي فشار خون اي با توسعههورموني که شايد تداخالت پيچيده

تغيير در باال در افراد چاق يا داراي اضافه وزن دارد، شامل 

 ـ آنژيوتانسيون  ـمقاومت به انسولين، سيستم رنين

آلدوسترون و سيستم سمپاتيک و نيز تغييرات فيزيکي کليه 

تواند با افزايش چنين افزايش کالري دريافتي، مي  هم۴۱.است

سطح انسولين منجر به افزايش بازجذب کليوي سديم و در 

   ۴۲.نهايت افزايش فشارخون گردد

توان به اين موارد اي پژوهش حاضر ميهاز محدوديت

 ي چنين ميزان انگيزه  که به علت نظري بودن و همنموداشاره 

دهندگان براي مشارکت در اين پژوهش و عدم اطالع از پاسخ

 ممکن است ها بومي يا غير بومي بودن پاسخ دهندگان، داده

  . خيلي دقيق نباشد

زنان % ۹/۷۵هاي پژوهش حاضر نشان داد  يافته

الزم است  .نيشابوري مبتال به اضافه وزن و چاقي هستند

، در تمام شهرها انجام شود تا مسئولين آن  گونه بررسي اين

 پيرامون اضافه وزن، چاقي، ديابت و فشار هايي دادهشهر 

ريزي  به دست آمده در برنامهيها خون کسب کنند و از داده

 به فرد ، زيرا هر شهر ويژگي منحصرنمايندشهري استفاده 

ژوهش حاضر طراحي گرديد تا عالوه بر پ. خود را دارد

تعيين ميزان شيوع چاقي و اضافه وزن، ارتباط اين عارضه با 

  ميزان سن، تاهل، وضعيت اقتصادي، شغل ومانندعواملي 

 غيره فعاليت بدني وميزان ، تعداد بارداري، تتحصيال

 آن به هاي يافتهها از  ناها و ارگ نا تا سازمشودبررسي 

اي هدفمند براي افزايش آگاهي مردم درباره داليل شيوع گونه

با . چاقي و بهبود سطح فعاليت بدني در جامعه اقدام نمايند

توجه به شيوع باالي چاقي در شهرستان نيشابور، مسئولين 

هاي مربوط بايد پيرامون اصالح سبک زندگي، شامل و ارگان

   .اي بينديشند چارهاي و فعاليت بدني زنانوضعيت تغذيه
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Abstract 
Introduction: Obesity, a major health problem worldwide, is also risk factor for some diseases. 

Several different reports published the prevalence of obesity in Iran, but so far no accurate 
estimate of the rate of obesity has been documented in women, with an emphasis on physical 
activity. This study determined the prevalence of obesity in women 30-50 years of Neyshabur, with 
emphasis on their physical activity. Materials and Methods: This 1390 descriptive analytic was 
cross-sectional study of 381 Neyshaburi women. In this study, two questionnaires  comprising 55 
questions was used to collect information in five sections: Personal characteristics, 
socioeconomic, nutritional status, fertility, and demographics; the other was the Baek habitual 
physical activity questionnaire. For analysis, we used descriptive statistics, ANOVA test and other 
different types of correlation coefficients. Results: Results showed that the prevalence of obesity 
was  30.4%, over weight  45.5% and abdominal obesity 93.2%. Furthermore, we found that the lower 
the age of menarche, the higher was the body mass index of women (P=0.005). Rating of physical 
activity incidence during work and exercise in lean women was higher than other groups. 
Conclusion: Considering the high prevalence of obesity in Neyshabur, health authorities and 
relevant agencies need to implement modifications in lifestyle, nutritional status and physical 
activity among women.   
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