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Abstract
Background and purpose: Obesity in childhood can cause obesity and its associated health
problems in adulthood. This study aimed at determining the prevalence of obesity and some related
factors in high school male and female adolescents in Zanjan, Iran.
Materials and methods: This cross-sectional study was conducted in 1366 adolescents aged 12
to14 years who were randomly recruited from high schools in Zanjan, 2013. The weight, height and the
body mass index (BMI) of all participants were measured. A researcher made questionnaire was used to
record information including birth history, feeding pattern, family history of obesity, and sleeping and
activity times.
Results: The participants included 57.1% (n=780) females. Among the girls and boys 4.5% and
3.1% were found to be obese, respectively. The prevalence of overweight and obesity was 12.2% and 3.9%,
respectively. There was a significant relationship between obesity and birth weight, formula or breastmilk
feeding, time of starting solid foods, family history of obesity, physical activity, time spent watching TV,
taking snacks, and having rice during a week (P< 0.05).
Conclusion: High prevalence of obesity and overweight among adolescents in Zanjan calls for
efficient programs to prevent childhood obesity. Therefore, families should be provided with necessary
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information about healthy lifestyle and nutrition.
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بررسي شیوع چاقي در نوجوانان  41-41ساله زنجاني عوامل مرتبط با آن
زهره ترابي
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تايماز امير اصالني

2
1

بهناز فلك االفالكي

چكيده
سابقه و هدف :چاقي در دوران نوجواني زمينهساز چاقي در بزرگسالي و عوارض مربوط به آن است؛ پژوهش حاضرر
با هدف تعيين فراواني نسبي چاقي و اضافه وزن و برخي عوامل مرتبط با آن در نوجوانان پسر و دختر مردار

او متوسر ه

شهر زنجان انجام شد.
مواد و روشها :این م العه توصيفي -مق عي روی  ۶۶۱۱نفر از نوجوانان ۶1-۶1ساله در سا تحصيلي 31-3۶که بره
طورتصادفي از مدار

او متوس ه شهر زنجان انتخاب شده بودند ،انجام گرفت قد و وزن نوجوانران و نمایره تروده بردني

آنها اندازهگيری گردید و پرسشنامهای شامل اطالعات مربوط به وضرعيت تولرد ،سرابقه خرانوادگي چراقي ،نروذ ت یره و
خواب و فعاليت فيزیکي تهيه شد.
يافتهها :در مجموذ از ميان  ۶۶۱۱نوجوان مورد م العه  75/۶درصد ( 587نفر) دختر بودند 1/7 .درصد دخترران و ۶/۶
درصد پسران مبتال به چاقي بودند و فراواني نسبي چاقي و اضافه وزن به طور کلي در گروه مرورد م العره بره ترتير

 ۶/3و

 ۶1/1درصد بود .بين چاقي و جنسيت ،وزن هنگام تولد ،شروذ ت یه با شيرمادر یا شير خشک ،زمان شرروذ ت یره ،چراقي
والدین ،فعاليت بدني ،مدت زمران صررف تماشرای تلویزیرون ،مصررف ترنقالت و اسرتفاده از بررن در طرو هفتره ارتبراط
معنيداری وجود داشت (.)p <7/77
استنتاج :با توجه به شيوذ باالی چاقي واضافه وزن در نوجوانان شهرستان زنجان ،پيشگيری از چراقي یکري از اولویرت
باالی بهداشتي محسوب ميشود .توصيه ميشود که اطالعات الزم درمورد شيوه ت یه و زندگي سالم به خرانواده و دانرش
آموزان ارائه شود.
واژه های كليدی :نوجوانان  ،چاقي ،شاخص توده بدن

مقدمه
ت یهای جهان صنعتي ودر حا رشد بره شرمار مريرود.

شده است( .)1-۱چاقي کودکران و نوجوانران بره تردری

م العات انجام شده نشان ميدهد که ۶7درصرد از جمعيرت

تبدیل به یک مشکل عمده بهداشت عمومي در بسرياری

کودکان در کشورهای پيشرفته چاق هسرتند( .)۶-۶ميرزان

از کشورهای در حا توسعه از جمله ایران شده است(.)5

چاقي در کودکان ونوجوانان رو به افزایش است .چراقي

عالوه بر اثرات منفي روانري حراکم برر کودکران چراق،

درشير خروران در آمریکرا حردود  8درصرد و در سرنين

م العات نشان داده است که چاقي دوران کودکي موج
E-mail:falakaflak45@yahoo.com

مولف مسئول :بهناز فلک االفالکی -زنجان :بلوار گاوازنگ ،بيمارستان آیت ا ...موسوی ،بخش کودکان
 .۶دانشيار ،گروه کودکان ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي زنجان ،زنجان ،ایران
 .1پزشک عمومي ،دانشگاه علوم پزشکي زنجان ،زنجان ،ایران

 تاریخ دریافت ۶۶31/۶7/15 :

تاریخ ارجاذ جهت اصالحات ۶۶31/۶۶/7 :

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

تاریخ تصوی

۶۶37/۱/۶ :

دوره بيست و ششم ،شماره  ، 541بهمن 5931

519

] [ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07

چاقي یکي از رای ترین وشناخته شدهتررین مشرکالت

 1-۶3سا ۶۱/3درصد و در بال ين  ۶1/3درصد گزارش

بررسي شيوع چاقي در نوجوانان 51-54ساله زنجاني

چاقي دوران بزرگسالي ميشود .بهطوریکه حدود نيمي

شهر زنجان در سا تحصيلي 31-3۶انجام گردید .نمونهها

(11-۱۶درصد) از کودکان چاق در آینده به بزرگساالن

به صورت خوشهای تصادفي انتخاب شدند .حجم نمونره

چاق تبدیل ميشوند( )8چاقي برا افرزایش خ رر ابرتال بره

بر اسا

فرمو  Zو حدود اطمينان  37درصد و با دقرت

افزایش فشارخون ،بيماریهرای قلبري عروقري ،دیابرت و

 ۶درصد تعيين گردید .با توجه به فرمو محاسربه حجرم

بيماریهای اسرتخواني و آسرم و سررطان در بزرگسرالي

نمونره در هرر گرروه  ۱77نمونره محاسربه گردیرد کره بررا

ارتبرراط دارد( .)3-۶7در م العررات اخيررر شرريوذ چرراقي در

احتما ریزش نمونه در هر گروه  577مورد بررسي قرار

کودکان بريش از دو برابرر و در نوجوانران حردود چهرار

گرفتند .در نهایت  ۶۶۱۱نمونه وارد م العه گشرت .ابتردا

برابر نسبت بره سره دهره گ شرته گرزارش شرده اسرت و

ليست مدار

او متوس ه دولتي و يرانتفاعي از آموزش

درصد کودکان چاق در سن  ۱ -۶۶سرا از 5درصرد در

وپرورش شهرستان زنجان گرفته شد .تعدادی از مدار

سا  ۶387به حردود  ۶8درصرد در سرا  17۶1افرزایش

شهری به صورت خوشهای انتخراب شرد .از هرر مدرسره

یافته است( .)۶۱در مجموذ بيان شده که شيوذ چراقي در

انتخاب شده با توجره بره تعرداد دانرش آمروزان وحجرم

ایران کمتر از کشورهای توسعه یافته است.

نمونه انتخاب شده تعداد نمونهای که باید از آن مدرسره

کليشادی و همکاران گزارش کردند که شريوذ چراقي

انتخاب شود ،مشخص گردید .مدار

دخترانه و پسرانه

و اضررافه وزن کودکرران  5-۶۶سرراله ایررران در سررا هررای

ب ور مساوی انتخاب شدند .ضمن انجام همراهنگيهرای

 5/58 ،1777 -17۶7درصد و 3/5۶درصد بوده اسرت(.)۶5

الزم با آموزش و پرورش و مدیریت مدرسه بره مردار

بررسي و م العه یک متاآناليز در ایران نشان داد که 7/7

مراجعه و براسا

درصد افراد باالی  ۶8سا چاق بودهاند( )۶8در م العهای

معيار ورود در هر رده سني مشخص شدند .دانشآموزاني

روی کودکان  1-7سرا زنجراني ۶7/3 ،درصرد و ۶1/3

که نقص ارگانيک یا بيماری (هرگونره بيمراری جسرمي

چاقي و اضافه وزن داشتند(.)۶3

که نيازمند به مراقبت پيوسته توسط پزشک داشرته باشرد

چاقي عالوه بر فاکتورهای ژنتيکي ،تحرت تراثير عوامرل

اعم از بيماری ددی ،قلبي ،کليوی ،کبدی عصبي .سایر

مختلف محي ي و اجتماعي ميباشد و متاسرفانه عليرر م

مسایلي که بيمار پرونده پزشکي داشته است) و هر گونه

تررالش در پيشررگيری و کنتررر آن پيشرررفت زیررادی در

سابقه مصررف مرزمن و طروالني مردت دارو داشرتند ،از

کاهش بروز آن در جوامع مشاهده نشده است(.)۶3-1۶

م العه خارج شدند .از والردین رضرایتنامه کتبري گرفتره

درصد از کودکان به ترتي

ليسرت مدرسره ،دانرشآمروزان دارای

و عوارض آن ،الزم است در تمام جوامع به ایرن معلرل

باقي ماند .دادهها از طریق مراجعه مسرتقيم بره مردار

و

توجه بيشتری گردد .با توجه به اینکه در زنجان چنرين

انرردازهگيررری قررد و وزن دانررشآمرروزان و نيررز تکميررل

م العه اپيدميولوژیکي در این گروه سني انجام نگرفتره برود،

پرسشنامههای بردون نرام دانرشآمروز جمرع آوری شرد.

این م العه با هدف تعيين فراواني نسربي چراقي و اضرافه

پرسشنامههرا توسرط محققرين طراحري و قابليرت اعتمراد

وزن و برخي عوامل مرتبط با آن در نوجوانان پسرر و دخترر

( )Reliabilityآن از فرمو الفایکرونباخ( )7/8و همچنرين

مدار

او متوس ه شهر زنجان شيوذ طراحي گردید.

اعتبار محتوایي ( )Validityپرسشنامه توسط افرراد خبرره در
زمينه تخصصي در مرکز تحقيقاتي بيمراریهرای متابوليرک

مواد و روش ها
این م العه توصريفي -مق عري روی  ۶۶۱۱نوجروان

چهره به چهره با آنها صورت بگيرد تا بره هرگونره ابهرام

او متوسر ه دولتري و يرانتفراعي

آنها در مورد پرسشنامه پاسرخ داده شرود .انردازهگيرری

 ۶1-۶1ساله مردار

514

مورد تائيد قرار گرفتند .سعي شد حتي االمکان مصراحبه
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با توجه به شيوذ باال و متاسفانه رو به افزایش چراقي

شد و اطالعات مربوط به هرر دانرش آمروز نيرز محرمانره

پژوهشی

زهره ترابی و همکاران

وزن با حداقل لبا

و بوسيله ترازوی سکا برا دقرت 7/۶

کيلوگرم و اندازهگيری قد توسط قدسن دیواری بردون

پسر بودند .ميانگين قرد ،وزن و نمایره تروده بردني در دو
جنس یکسان بود (جدو شماره .)۶

کفش در شرایط استاندارد در حاليکه پشت و پاشرنه و سرر

 -تعررداد دانررش آمرروزان در پایرره او متوسر ه 118

بود با دقت یک سانتيمترر انردازهگيرری

(۶۱/8درصد) دختر و  ۶7/۶( 1۶7درصد) پسر و در پایره

شد .اندکس توده بردني ) )Body Mass Index BMIبرا

دوم متوسرر ه  1۶/1( 131درصررد) دختررر و ۶۶/۶( ۶71

تقسيم وزن بر مج ور قد ا محاسربه شرد .همچنرين قرد و

درصد) پسر و در پایه سوم متوس ه  ۶8/3( 1۱7درصرد)

وزن والدین با استناد به اندازهگيریهرای خودشران و در

دختر و  ۶۱/7( 111درصد) پسر بودند .ميزان اضافه وزن

به دیوار مما

صورت عدم امکانرات و یرا اشرکا در انردازهگيرری برا
مراجعه به مدار

توسط محقق انجام گرفت.

قد و وزن افراد براسرا

صردك نمایره تروده بردني در جردو

و چاقي بر اسرا

شماره  1آورده شده است.که  ۶1/1درصد اضافه وزن و

نمایره تروده بردني (م رابق

 ۶/3درصد چاقي داشتند.

معيار کميته تخصصي  CDCبه چهار گروه ال ر (کمترر

بررا اسررتفاده از آزمررون  Chi-Squareميرران جنسرريت،

از صدك  )7وزن طبيعري (صردك  )7-87واضرافه وزن

نوذ ت یه در زمران شرير خروارگي ،سرن شرروذ ر ای

شرد(.)11

کمکرري و ابررتالی برره چرراقي راب رره آمرراری معنرريداری

( )87-37و چاق (صدك بريش از  )37تقسريم

سایر قسمتهای پرسشنامه توسط نوجوان و با همکراری
والدین آنها تکميرل شرود .پرسشرنامه شرامل اطالعرات
ت یه ای با  ۶5سوا و فعاليت بدني با  7سروا برود .در

مشاهده گردید (جدو شماره.)۶
جدول شماره  :1ميانگين و انحراف معيار قد ،وزن و  BMIکودکران
جنس

بر حس

راب ه با نوذ ت یه روش ارزیابي ،مصررف مرواد ر ایي

جنس

با روش بسامد خوراك بود .یعني تعداد دفعات مصررف

قد *
ميانگين  ±انحراف معيار

وزن**
*** BMI
ميانگين  ±انحراف معيار ميانگين  ±انحراف معيار

دختر

۶7۱/1۶± 8/17

18/11± ۶7/8۶

۶3/81± 7/۱۶

لبنيات ،شرير ،بررن  ،ترنقالت پرر کرالری (نظيرر چير،س،

پسر

۶78/۶1±3/78

18/17±۶۶/75

۶3/۶± 7/73

س ح معني داری

<7/77

<777

p <777

پفک ،شکالت ،انواذ شيریني ،کلوچره ،ررت برو داده)،

* به سانتي متر

نوشيدن نوشابههای شيرین و مصرف
کالبا

اهای آماده نظير

و سوسيس در طي یک هفته پرسيده شد .درباره

جدول شماره  :2توزیع فراواني کودکان بر اسا
صدك BMI

ميزان فعاليت بدني ،و مدت زمان تماشرای تلویزیرون در
روز ،نحوه رفت وآمد به مدرسره ،مردت زمران خرواب،
فعاليت فيزیکي و ورزش حداقل به مدت نريم الري یرک
بعررد از تکميررل ،کليرره پرسشررنامههررا جمررعآوری و
اطالعات آنها استخراج شد .اطالعات با استفاده از جردو
توزیع فراواني و تست آماری  Chi-Squareبرا نررمافرزار
 SPSSورژن ۶۱مورد تجزیه تحليل قرار گرفت.

يافته ها
در مجمرروذ از ميرران  ۶۶۱۱نوجرروان مررورد م العرره
 75/۶درصد ( 587نفر) دختر و  11/3درصرد ( 78۱نفرر)

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

صدك BMI
تعداد (درصد)

>7

)3/۱( ۶۶۶

7-87
87-37

)51/۶( ۶7۶7
)۶1/1( ۶۱5

<37

)۶/3( 7۶

جمع

)۶77( ۶۶۱۱

جدول شماره  :3ارتباط بين چاقي و عوامل مختلف فرردی ،محي ري
و اجتماعي
چاقي ندارد

چاقي دارد

سح

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

معني داری

دختر
پسر
شير مادر

)37/7(577
)3۱/۱(7۱8
)3۱/5(۶718

)1/7( ۶7
)۶/۶(۶8
)۶/۶(۶7

7/777۶

شير خشک
هردو
 7ماهگي
 ۱ماهگي
 5ماهگي

)3۱/7(81
)3۶/۶(17۶
)83/3(۶1
)۱3/3(5۱۶
)37/5(۶۱1

)۶/7(۶
)۱/3( ۶7
)۶۶/۶(1
)۶/۶(11
)1/۶(8

7/71۶

هر ش
 1-۶بار
هيچ وقت

)37(۶8
)37/۶(۱71
)3۱/7(115

)7(1
)1/5(۶7
)۶/7(3

7/711

چاقي
جنس
ت یه دوران شيرخوارگي
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ساعت در روز پرسيده وثبت گردید.

** به کيلوگرم

*** به کيلوگرم بر متر مربع

بررسي شيوع چاقي در نوجوانان 51-54ساله زنجاني

بين چاقي و تررم یرا پررهتررم برودن راب ره معنريدار

که روزانه  17دقيقه الي یک ساعت تلویزیون ميدیدند،

آمرراری مشرراهده نگردیررد 1/8 .درصررد نوجوانرران او

چاقي داشتند .بين زمران تماشرای تلویزیرون وابرتالی بره

متوس ه 1/5 ،درصد نوجوانان دوم متوس ه و  1/۶درصد

چرراقي راب رره معنرريداری یافررت نشررد (1/1 )p= 7/11۶

نوجوانان سوم متوس ه چراق بودنرد .ميران چراقي و پایره

درصد افرادیکه روزانه نيم سراعت ورزش مريکردنرد،

تحصيلي ارتباط معنيداری وجود داشرت ()p= 7/777۶

 1/7درصد افرادی که روزانره یرک سراعت و  ۱درصرد

محاسبه  BMIبراالتر از

افرادی که روزانه ورزش نميکردند ،چاقي بودند .ميران

 )17دارای فرزنرردان چرراق بودنررد .ميرران چرراقي پرردران و

زمان ورزش روزانه و ابتالی به چاقي راب هی معنيداری

چاقي فرزندان ارتباط معني داری یافت شد ()p= 7/7۶7

یافت شد (.)p= 7/7۶7

 7۶درصد پدران چاق (بر اسا

5/۶درصد مادران چراق و1/3درصرد مرادران يرر چراق

 1/۶درصد نوجواناني که فاصله ميان مدرسه و خانه

دارای فرزندان چاق بودند .اما ميان چاقي مادران و چاقي

را پياده طي ميکردند و  ۶/7درصد کساني که این مسير

فرزندان ارتباط معنيداری یافرت نشرد(1/7 .)p= 7/117

را سواره ميپيمودنرد ،چراق بودنرد .برين چراقي و روش

درصد نوجوانان که هر روز ناهار برن مصرف ميکردنرد

پيمررودن مسررير خانرره تررا مدرسرره راب رره آمرراری مشرراهده

و  1/3درصد نوجوانران کره  ۶-1برار در هفتره در وعرده

نگردید ( ۶/5 .)p=7/371درصد نوجواناني که روزانره 8

ناهار برن مصرف ميکردند ،چاق بودند .ميران چراقي و

ساعت و  1/8درصرد نوجوانراني کره روزانره  ۶1سراعت

مصرف برن در وعرده ناهرار راب ره آمراری معنريداری

ميخوابيدند ،دچار چاقي بودندند از نظر آماری نيز ميان

دیده نشد ( )p= 7/7313بين مصرف برن در وعده شرام

این دو مت ير راب ره معنريداری دیرده نشرد ()p= 7/1۶۶

و ابررتالی برره چرراقي راب رره آمرراری معنرريداری مشرراهده

همچنين بين چاقي و درآمد ماهيانه خانواده راب ه آماری

گردید (جدو شماره .)۶مصرف شرير ( ،)p= 7/7۶۱بسرتني

معنيداری مشاهده نگردید.

( ،)p= 7/777۶تخررم مررر ( ،)p= /7۶۶رر اهای سرررخ
کردني ( ،)p= 7/7۶۱حبوبات ( )p= 7/71۶و نوشابههای

بحث

چاقي داشتند .اما با مصرف ميروه ( ،)p= 7/5۶8ر اهای

روی  ۶۶۱۱نوجوان مق ع او متوسر ه  ۶1-۶1سراله در

ای طبخ شده در منز ) (،)p= 7/1۶۶

شهرستان زنجان و با هدف تعيين شريوذ چراقي و برخري

آبميرروه ( ،)p= 7/۶18تررنقالت ( ،)p= 7/717سرربزیجات

عوامل مرتبط با آن صورت گرفت .طبق نترای حاصرله،

( )p= 7/715و سایر لبنيرات ( )p= 7/ 17۶راب ره آمراری

 ۶/3درصررداز نوجوانرران مبررتال برره چرراقي و  ۶1/1درصررد

معنيداری مشراهده نشرد .در ميران ترنقالت ۶1/3درصرد

مبتال به اضافه وزن بودنرد .در م العرهای مشرابه در شرهر

کساني که چي،س ۶/3 ،درصد کسراني کره پفرک۶۶/۱ ،

سررمنان( 8/1 )1۶درصررد از دانررشآمرروزان چرراق و ۶۶/7

درصد کساني که ررت بوداده 1/7 ،درصرد کسراني کره

درصد اضافه وزن داشتند .شيوذ چاقي در م العه حاضرر

شکالت 1 ،درصرد کسراني کره کلوچره و  15/۱درصرد

کمتر از م العه انجام شده در نوجوانان شهرسرمنان برود.

کساني که سایر ترنقالت متعردد را مصررف مريکردنرد،

در حالي که م العه ميزان چاقي در اقروام مختلرف نشران

مبتال به چاقي بودند .همچنين ميان چاقي و نروذ ترنقالت

داد کرره  3/15درصررد از کودکرران دارای اضررافه وزن و

مصرفي نوجوانران راب رهی معنريدار آمراری یافرت شرد

 ۶/11درصد از آنها چاق بودند .که تقریبا مشابه م اله ما

( ۶/8 )p= 7/777۶درصد افرادی که روزانه  1سراعت و

بود( )17،11در سا های ،1773-17۶7در ایاالت متحرده،

یا بيشتر تلویزیون تماشا ميکردند ۶/8 ،درصد کسراني

حدود  ۶5درصد از کودکان و نوجوانان چاق بودند()1۱

خانگي (هر نوذ
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گررازدار ( )p= 7/7۶7راب رره معنرريدار آمرراری در بررروز

م العه حاضر م العه ای توصريفي مق عري برود کره

پژوهشی

زهره ترابی و همکاران

که نشان ميدهد با وجرود ميرزان براالی چراقي در افرراد

ت دیه با شير مادر بره خصرود در نروزادان نرار

بزرگسا  ،در ایاالت متحده ،برزیل ،چين ،و کشرورهای

وزن و کاهش ميزان چاقي به خصود چاقي شکمي در

دیگر چراقي برا سررعت بريشترری افرزایش مريیابرد در

کودکران دبسررتاني مشرراهده شررد( .)۶۶،۶3احتمرراال شررروذ

فرانسه ،در ميان کودکان  5-۶۶ساله ،شيوذ اضافه وزن و

ت یه با شير مصنوعي پر کالری در نروزادان و ترداوم آن در

چاقي  ۶7/۱و  1/3درصد گزارش شرده برود( .)15شريوذ

دوران شيرخوارگي توجيهگر این مورد باشد .هرمچنرين

اضافه وزن و چراقي در کودکران ،شررق ترکيره ۶۶/1 ،و

م العهای در استراليا نشان داد که بين مدت ت یه با شير

 ۶/۱درصد گزارش شده است( )18علرت تفراوت در شريوذ

مررادر و پيشررگيری از چرراقي در سررنين برراالتر ارتبرراط

چاقي در جوامع مختلف ميتواند بره علرت تفراوتهرای

معنيداری وجود دارد( .)۶1ولي در بررسي مشابه در چرين

ژنتيک ،نوذ ت یه ،ميرزان فعاليرت بردني و دسترسري بره

ارتباط معنيداری ميان نوذ ت یه در دوران شيرخوارگي

مواد

ایي باشد.

وکرم

و چاقي مشاهده نشد( .)۶۶به نظرر مريرسرد تفراوتهرای

در ایررن م العرره  1/7درصررد دختررران و  ۶/۶درصررد

ژنتيکي ،ت یهای و محي ي عامل این اختالف باشد1/8 .

پسران مبتال به چاقي بودند .ميان جنسيت و چراقي راب ره

درصررد نوجوانرران او متوس ر ه (۶1سرراله) 1/5 ،درصررد

معنيدار آماری مشاهده گردید .در م العرهای جرامع در

نوجوانان دوم متوس ه (۶۶ساله) و  1/۶درصد نوجوانران

 15استان کشور بهطورکلي شيوذ چاقي و اضافه وزن در

سوم متوس ه (۶1ساله) چاق بودند و ميران چراقي و پایره

دختران نوجوان باالتر بوده است .درهمين بررسي ميرزان

تحصرريلي و سررن ارتبرراط معنرريداری وجررود داشررت .در

چرراقي در پسررران شررهری در مقایسرره بررا دختررران شررهری

م العهای در زاهدان نيرز هرم راسرتا بام العره مرا ارتبراط

بيشتر بوده است( .)13در م العه شاهقليان در شهر کررد

معنيدار وجود داشت(.)۶1

شيوذ چاقي در ميان پسران بيشتر از دخترران برود( )۶7و

 ۶۶/۶درصد نوجواناني که از  7مراهگي و  ۶/۶درصرد

همچنين در م العه دیگری در کودکان  1-7ساله زنجان

نوجواناني که از  ۱ماهگي و  1/۶درصد نوجواناني که از

تفاوت معنيدار آمراری برين جنسريت و چراقي مشراهده

 5ماهگي

ای کمکي را شرروذ کردنرد ،چراق بودنرد.

نگردید( .)۶3با توجه به نتيجه م العه اخير و مقایسه آن با

ميان سن شروذ

م العه مشابه در کودکران پريش دبسرتاني زنجران( )۶3در

آماری معنيداری مشاهده گردید کره در گرزارش دیگرری

سنين پائين اختالف جنسيتي در چاقي وجود نردارد ولري

نيز به آن اشاره شده است( .)۶7بهنظر ميرسرد برا شرروذ

در سنين نوجواني این اختالف بارز است .به نظر ميرسد

ت یه زودر

انرژی و کالری بيشتری به کودك داده

هر چه سن باال تر ميرود ،ت ييرات هورموني و یا فعاليتي

ميشود .تفاوت نتای در کشورهای من قه را ميتوان برا

تفاوت بين جنسيت و چاقي ميگرردد .البتره ایرن

عوامل ت یهای متفاوت و عوامل محي ي مانند ت ييرر در

یک فرضريه احتمرالي اسرت کره مريتوانرد در م العرات

سبک زنردگي و وضرعيت اقتصرادی -اجتمراعي ،آب و

آینده بررسي بيشتری شود.

هوا و همچنين تعریفهای مختلرف بررای اضرافه وزن و

در م العه ما  ۶/۶درصد نوجواناني که در دوره شير

چاقي نظير اندازهگيری چاقي برا روش CDCیرا WHOو

خرروارگي از شررير مررادر و  ۶۶/8درصررد از نوجوانرراني

یا نحوه اندازهگيری مانند سنجش چربي زیرر جلردی در

مصرفکننده شير خشک مبتال به چاقي بودند .به لحرا

کودکرران توضرريح داد .چرراقي والرردین و ارتبرراط آن بررا

آماری نيز راب ه ی معني داری ميان نوذ ت یه در زمران

چرراقي نوجوانرران در م العررات مختلررف گررزارش شررده

شررير خرروارگي و ابررتالی برره چرراقي مشرراهده گردیررد .در

است( .)۶۱،17،۶3،7در م العه ما نيز 7۶درصد پدران چاق

م العات دیگری در ایران ارتباط معنيداری ميران مردت

دارای فرزندان چاق بودند کره از نظرر آمراری معنريدار
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موج

ای کمکي و ابرتالی بره چراقي راب ره

بررسي شيوع چاقي در نوجوانان 51-54ساله زنجاني

بود .م العات نشان ميدهد که چاقي والدین یک عامرل

مستقيمي بين درآمد خانوادگي و وزن در دوران کودکي

قوی خ ر ابتال به چاقي در کودکان و نوجوانان ميباشد.

وجرررود نررردارد( .)1۶ولررريکن در م العررره دیگرررر و دکررران

به هر حا سابقه خانوادگي از طریق تاثير جنبههای ژنتيکري

خانوادههای کم درآمد در معرض خ ر باالتری از چاقي

و فاميلي بيماریها مريتوانرد بره عنروان ریسرک فراکتور

وخ ر جسماني در مقایسه برا کودکران برا درآمرد براالتر

برای ابتالی به ناهنجاریهایي همچون چاقي باشد(.)۶5

خانواده بودند( )11نتای م العات مختلرف در خصرود

مواد

به لحا رژیم ر ایي در م العره مرا ميران مصررف

ارتباط وضعيت اقتصادی خانوار بر بروز افزایش وزن ترا

ایي و چاقي (مصررف بررن در شرام و ر اهای

حدی متناقض است( .)۶3بهنظر ميرسد فرهنگ ت یهای

سرخ شده ،بستني ،شرکالت و مصررف ترنقالت) راب ره

والدین در چاقي کودکان موثر ميباشد(.)1۶

معنيدار آماری وجودداشرت .امرا برا مصررف ميوجرات،

چاقي در دوران کودکي نگرانيهرای عدیردهای بره

سبزیجات ،لبنيات ،شير راب ره آمراری معنريداری نبرود.

همراه دارد ،چاقي در این گرروه سرني برا افرزایش خ رر

مشررابه م العرره مررا در م العررات انجررام شررده در جوامررع

ابتال به دیابرت ،فشرارخون براال ،بيمراری عرروق کرونرر،

مختلف عوامل متعدد ت یرهای از جملره ،دریافرت مرواد

و

بيماریهرای کبرد چررب ،سرندرم متابوليرک زودر

ایي پر انرژی ،مصرف نوشيدنيهای شيرین ،مصررف

دیسلي،يدمي نه تنهرا در دوران جرواني بلکره در مراحرل

ایي آماده و سبک زندگي جدید از جمله،

بعدی زندگي همراه است ،در مجموذ ،چراقي در دوران

کاهش فعاليرت فيزیکري ،برا چراقي و اضرافه وزن دوران

کودکي موج تسریع آترواسکلروز در کودکران و نوجوانان

کودکي ارتباط داشته است(.)۶3،۶7،۶3

ميشود( .)1۱،17،۶1،۶۶،8با شناخت علرل چراقي کودکران

مکرر مواد

در م العه ما ارتباط معنيداری ميان مدت خرواب و

ميتروان از بره وجرود آمردن آن و در نتيجره از پيردایش

تماشای تلویزیون و چاقي مشاهده نشد .در صرورتي کره

بيماریهرای متابوليرک و قلبري جلروگيری کررد در ایرن

م العه مشابهي ارتبراط معکوسري ميران مردت خرواب و

راستا محور قرار دادن خانواده یکي از موثرترین روشها

فراواني چاقي در سنين باالتر گرزارش کررد( .)17بره نظرر

برای کاهش شيوذ چاقي کودکان است .پدر و مرادر در

ميرسد ارتباط افزایش مدت خواب برا چراقي در سرنين

تمام فرهنگها ميتوانند عادات و رفتار ر ا خروردن را

پایينتر برارزتر باشرد( )۶3درصرورتي کره در پرژوهشهرای

در کودکان تحت تاثير قرار دهند(.)15،1۶

دیگر مدت زمان بيشتر تماشای تلویزیون موج

چاقي

در پایان ميتوان تنيجهگيری کرد که براسا

نتای

تماشای تلویزیون نيز مزید بر علت ميتواند باشد(.)1۶،۶3

م العه و شناخت برخي عوامل مرتبط با آن کره بره نظرر

در م العه ما بين ميرزان ورزش روزانره و ابرتال بره چراقي

ميرسد بيرانگر اشرکا در وضرعيت ت یرهای و فعاليرت

راب ه معنيداری یافت شد .در م العات متعدد دیگر نيرز

فيزیکي در خانوادهها ميباشد ،تردارك آمروزشهرای الزم

ارتباط بين شيوذ چاقي وميزان فعاليت فيزیکي نوجوانران

در زمينه اصالح رفتارهای ت یهای و ورزشي نوجوانران

معنيدار بوده اسرت( )11،۶3رفترار يرر صرحيح ت یرهای

و آموزش مناسر

والردین در نحروه ت یره نوجوانران و

والدین در افزایش چاقي کودکان همسو با م العه مرا در

همچنين محدود نمرودن سررگرميهرای کرم تحررك و

بررسيهای مختلف رکر گزارش شرده اسرت(.)11،۶۱،17،۶3

مداخالت پيشگيریکننده از جمله ت ييرر روش ت یرهای از

اگرچه در م العه ما ميان چاقي و درآمد ماهيانه خرانواده

مصرف مواد

اهای

راب ه آماری معنيداری مشاهده نگردید .مشابه دادههای

سالم ،ميوه ،سبزی و لبنيات در بهبود سالمتي و وضرعيت

مررا درم العرره کوهررورت نتررای نشرران داد ه ريچ ارتبرراط

رشدی نوجوانان بسيار ضروری وسودمند خواهد بود.
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بيشتر درنوجوانان بوده است .البته دریافتکالری باال ضرمن

م العه حاضر و با توجه به شيوذ چراقي در گرروه مرورد

پژوهشی

زهره ترابی و همکاران

سپاسگزاری

شرکتکنندگان م العه و والدین آنها به دليل همکاری
صميمانه شان و از خرانم دکترر عاکفره احمردی افشرار و
.رملان فالح ابراز ميداریم

آقای مهند

بدینوسريله از معاونرت محتررم پژوهشري دانشرگاه
خرود را از

ا،علوم پزشکي زنجران تشرکر نمروده و سر

References
1. Kelishadi R. Childhood Overweight, Obesity,
and the Metabolic Syndrome in Developing

13(1): 121.

Countries. Epidemiol Rev 2007; 29(1): 62-76.

8. Mayfield CA, Suminski RR. Addressing

2. Harvard School of public health. The Obesity

obesity with pediatric patients and their

Prevention Source. Obesity Trends. Child

families in a primary care office. Prim Care

Obesity. 2013. Available from: https://www.

2015; 42(1): 151-157.

hsph.harvard.edu/obesity-prevention-source/

9. Ahmadiafshar A, Tabbakhha S, Mousavinasab

obesity-causes/food-environment-and-obesity/.

N, Khoshnevis P. Relation between asthma

Accessed May 2, 2015.

and body mass index in 6-15 years old

3. Ells LJ, Hancock C, Copley VR, Mead E,
Dinsdale H, Kinra S, et al. Prevalence of
severe childhood obesity in England: 20062013. Arch Dis Child. 2015.

children. Acta Med Iran 2013; 51(9): 615619 (Persian).
10. Cote AT, Phillips AA, Harris KC, Sandor
GG, Panagiotopoulos C, Devlin AM. Obesity

4. Ogden CL, Carroll MD, Kit BK, Flegal KM.

and arterial stiffness in children: systematic

Prevalence of childhood and adult obesity in

review and meta-analysis. Arterioscler Thromb

the United States, 2011-2012. JAMA 2014;

Vasc Biol 2015; 35(4): 1038-1044.

311(8): 806-814.

[ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07 ]

review. J Diabetes Metab Disord 2014;

11. Flynn J. The changing face of pediatric

5. van Stralen MM, te Velde SJ, van Nassau F,

hypertension in the era of the childhood

Brug J, Grammatikaki E, Maes L, et al.

obesity epidemic. Pediatr Nephrol 2013;

Weight status of European preschool children

28(7): 1059-1066.

and association with family demographics

12. Anderson AD, Solorzano CM, McCartney

and energy balance-related behaviors: a

CR. Childhood obesity and its impact on the

pooled analysis of six European studies.

development of adolescent PCOS. Semin

Obes Rev 2012; 13(Suppl,1): 29-41.

Reprod Med 2014; 32(3): 202-213.

6. Sigmundova D, Sigmund E, Hamrik Z, Kalman

13. Koskinen J, Magnussen CG, Sabin MA,

M. Trends of overweight and obesity,

Kahonen M, Hutri-Kahonen N, Laitinen T, et

physical activity and sedentary behaviour in

al. Youth overweight and metabolic dis-

Czech schoolchildren: HBSC study. Eur J

turbances in predicting carotid intima-media

Public Health 2014; 24(2): 210-215.

thickness, type 2 diabetes, and metabolic

7. Jafari-Adli S, Jouyandeh Z, Qorbani M,

syndrome in adulthood: the Cardiovascular

Soroush A, Larijani B, Hasani-Ranjbar S.

Risk in Young Finns study. Diabetes Care.

Prevalence of obesity and overweight in

2014; 37(7): 1870-1877.

adults and children in Iran; a systematic

513

5931  بهمن، 541  شماره،دوره بيست و ششم

14. Park MH, Sovio U, Viner RM, Hardy RJ, Kinra

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

ساله زنجاني51-54 بررسي شيوع چاقي در نوجوانان

S. Overweight in childhood, adolescence and

al. CDC growth charts: United States. Adv

adulthood and cardiovascular risk in later

Data 2000; 8(314): 1-24.

life: pooled analysis of three british birth
cohorts. PLoS One 2013; 8(7): e70684.
15. Dabelea

D,

Harrod

CS.

Role

developmental overnutrition in

Obesity
of

pediatric

obesity and type 2 diabetes. Nutr Rev 2013;
71(Suppl 1): S62-S67.

in

the

Iranian

Schoolchildren.

Middle East J Rehabil Health 2015; 2(1):
e24433.
24. Mirmohammadi SJ, Hafezi R, Mehrparvar
AH, Rezaeian B, Akbari H. Prevalence of

16. Centers for Disease Control and Prevention.

Overweight and Obesity among Iranian

Childhood Obesity Facts. Available from:

School Children in Different Ethnicities. Iran

http://www.cdc.gov/healthyyouth/obesity/facts.

J Pediatr 2011; 21(4): 514-520.

htm. Accessed May 2, 2015.
17. Kelishadi R, Haghdoost AA, Sadeghirad B,
Khajehkazemi R. Trend in the prevalence of

25. Ayatollahi SM, Mostajabi F. Prevalence of
obesity among schoolchildren in Iran. Obes
Rev 2007; 8(4): 289-291.

obesity and overweight among Iranian chil-

26. Ogden CL, Carrol MD, Kit BK, Flegal KM.

dren and adolescents: a systematic review

Prevalence of obesity in the United States,

and meta-analysis. Nutrition 2014; 30(4):

2009-2010.: US Department of Health and

393-400.

Human Services, Centers for Disease Control

18. Mirzazadeh A, Sadeghirad B, Haghdoost
AA, Bahreini F, Rezazadeh Kermani M. The

and Prevention, National Center for Health
Statistics (NCHD Data) 2012; 82: 1-8.

Prevalence of Obesity in Iran in Recent De-

27. Thibault H, Carriere C, Langevin C, Kossi

cade; a Systematic Review and Meta-

Deti E, Barberger-Gateau P, Maurice S.

Analysis Study. Iranian J Pub Health 2009;

Prevalence and factors associated

38(3): 1-11 (Persian).

overweight and obesity in French primary-

19. Torabi Z, Rabbani O, Ahmadiafshar A,
Prevalence and risk factors of obesity among

[ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07 ]

23. Karimi B Ghorbani R. Overweight and

with

school children. Public Health Nutr 2013;
16(2): 193-01.

2-5 year-old-children in Zanjan city in 2012.

28. Pirincci E, Durmus B, Gundogdu C, Acik Y.

Scientific Journal of Zanjan 2015; 23(100):

Prevalence and risk factors of overweight

116-125 (Persian).

and obesity among urban school children in

20. Hajian-Tilaki K, Heidari B. Childhood
Obesity, Overweight, Socio-Demographic and

Elazig city, Eastern Turkey, 2007. Ann Hum
Biol 2010; 37(1): 44-56.

Life Style Determinants among Preschool

29. Rahmanian M, Kelishadi R, Qorbani M,

Children in Babol, Northern Iran. Iranian J

Motlagh ME, Shafiee G, Aminaee T, et al.

Publ Health 2013; 42(11): 1283-1291.

Dual burden of body weight among Iranian

21. Weedn AE, Ang SC, Zerman C, Darden PM.

children and adolescents in 2003 and 2010:

Obesity prevalence in low-income pre-school

the CASPIAN-III study. Arch Med Sci 2014;

children in Oklahama. Clin Pediatr 2012;

24; 10(1): 96-103.

51(10): 917-922.

30. Shahgoli N, Aein F, Daris F. 90th percentile

22. Kuczmarski RJ, Ogden CL, Grummer-

of body mass index (BMI) and some obesity

Strawn LM, Flegal KM, Guo SS, Wei R, et

risk factors among 7-12 years old school

5931  بهمن، 541  شماره،دوره بيست و ششم

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

591

پژوهشی

زهره ترابی و همکاران

children, Chaharmahal & Bakhtiary, 2002.

38. Motlagh ME, Kelishadi R, Ziaoddini H,

Journal of Shahrekord University of Medical

Mirmoghtadaee P, Poursafa P, Ardalan G, et

Sciences 2002; 5(4): 8-13 (Persian).

al. Secular trends in the national prevalence

31. Zarrati M, Shidfar F, Moradof M, Nasiri

of overweight and obesity during 2007-2009

Nejad F, Keyvani H, Rezaei M, et al.

in 6-year-old Iranian children. J Res Med Sci

Relationship between Breast Feeding and

2011; 16(8): 979-984.

Obesity in Children with Low Birth Weight.

39. Shakeri M, Mojtahedi Y, Naserian J,

Iran Red Crescent Med J 2013; 15(8): 676-682.

Moradkhani M. Obesity Among Female

32. Oddy WH, Mori TA, Huang RC, Marsh JA,

Adolescents Of Tehran Schools: Journal of

Pennell CE, Chivers PT, et al. Early infant

Health Faculty Tehran University of Medical

feeding and adiposity risk: from infancy to

Sciences 2013; 6(5): 403-411 (Persian).

adulthood. Ann Nutr Metab 2014; 64(3-4):
262-270.

Qorbani M, Heshmat R, Motlagh ME, et al.

33. Jing H, Xu H, Wan J, Yang Y, Ding H, Chen

The association of sleep duration and

M, et al. Effect of breastfeeding on childhood

cardiometabolic risk factors in a national sample

BMI and obesity: the China Family Panel

of children and adolescents: the CASPIAN

Studies. Medicine (Baltimore) 2014; 93(10):

III study. Nutrition 2013; 29(9): 1133-1141.

e55.

41. Ramos E, Costa A, Araújo J, Severo M,

34. Soheilipour F, Ghanbari Jolfaie A, Pourzahabi

Lopes C. Effect of television viewing on

Z, Lotfi M, Moradi Lakeh M. The Prevalence

food and nutrient intake among adolescents.

of Obesity in School Children of Zahedan-

Nutrition 2013; 29(11-12): 1362-1367.

Iran; Double Burden of Weight Disorders. J
Compr Ped 2015; 6(3): e26641.

42. Van Lippevelde W, Verloigne M, De
Bourdeaudhuij I, Brug J, Bjelland M, Lien N,

35. Vafa M, Afshari Sh, Moslehi N, Salehpoor

et al. Does parental involvement make a

A, Hosaini F, Goharinezhad M, et al.

difference in school-based nutrition and

Relationship

Nutrition

physical activity interventions? A systematic

Feeding and Childhood Obesity in First

review of randomized controlled trials. Int J

Grade Tehranian Students of Primary Schools,

Public Health 2012; 57(4): 673-678.

Between

Infant

2009. Iranian Journal of Endocrinology and
[ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07 ]

40. Azadbakht L, Kelishadi R, Khodarahmi M,

43. Shackleton N. Is there a link between low

Metabolism (IJEM) 2011; 12(5): 505-512.

parental income and childhood obesity?

36. Mushtaq MU, Gull S, Shahid, Shafique MM,

Journal of Early Childhood Research 2015;

Abdullah HM, Shad MA, et al. Family based

28: 1476718X15606479.

factors associated with overweight and

44. Jin Y, Jones-Smith JC. Associations between

obesity among Pakistani primary school

Family Income and Children’s Physical

children. BMC Pediart 2011; 11: 114.

Fitness and Obesity in California, 2010-2012.

37. Keane E, Layte R, Harrington J, Kearney
PM, Perry IJ. Measured parental weight status

Preventing Chronic Disease 2015; 12.
45. Larsen LM,

Hertel NT,

Molgaard

C,

and familial socio-economic status correlates

Christensen Rd, Husby S, Jarbol DE.

with childhood overweight and obesity at age

Prevalence of overweight and obesity in

9. PLoS One 2012; 7(8): e43503.

Danish preschool children over a 10-year

595

5931  بهمن، 541  شماره،دوره بيست و ششم

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

ساله زنجاني51-54 بررسي شيوع چاقي در نوجوانان

period: a study of two birth cohort in general
practice. Acta Paediatr 2012; 101(2): 201-207.

47. Blissett J, Bennett C. Cultural differences in
parental feeding practices and children's eating behaviors and their relationships with

obesity in developing countries: epidemiology,

child BMI: a comparison of Black Afro-

determinants, and prevention. Endocr Rev

Caribbean, White British and White German

2012; 33(1): 48-70.

samples. Eur J Clin Nutr 2013; 67(2): 180-184.

[ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07 ]

46. Gupta N, Goel K, Shah P, Misra A. Child-hood

5931  بهمن، 541  شماره،دوره بيست و ششم

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

591

