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Abstract 

Background and purpose: Nowadays, overweight and abnormal blood pressure (BP) have 

increased among children. This paper aimed at investigating the relationship between body mass index 

(BMI) and BP in children younger than 7 years of age.  

Materials and methods: In this cross-sectional study, 400 children aged 18 months to 7 years 

old were selected through random cluster sampling from 20 urban and rural healthcare centers. Their 

personal and medical information was recorded. Then, the height, weight, and blood pressure were 

measured. Data were analyzed in SPSS V21. 

Results: The study was performed in 315 children whose parents agreed to complete the study. 

The participants included 187 (59.4%) boys and 128 (40.6%) girls. According to BMI, most of the male 

subjects had normal weight (n=162, 51.4%) but 25 (7.9%) were found with abnormal weight. Similar 

situation was also seen in girls (114 [36.2%] vs. 14 [4.4%]). Normal and abnormal systolic blood pressure 

in boys and girls were seen in 176 and 11, and in 123 and 5, respectively. In this study significant 

relationships were found between BMI and systolic blood pressure (P= 0.032) and BMI and diastolic 

blood pressure in children (P= 0.008). 

Conclusion: The increasing trend of overweight and consequently increased blood pressure 

among children call for life style modification to decrease the consequences caused by these health 

problems.   
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 پژوهشی

 سال 7 ن کودکان زیردربی فشارخونو  یشاخص توده بدن نیرابطه ب یبررس
 
    2و1رضا سعیدی

   3مریم سعیدی   
 4بنیامین طراقی    

 چكیده
 یبررسه مطالعهه نیکرده است. هدف از ا دایرواج پ اریکودکان بس نیامروزه اضافه وزن و فشار خون در ب و هدف: سابقه
 سال است. 7کودکان کمتر از  نیدر ب کیاستولیو فشار خون د کیستولیو فشار خون س یبدن یتوده شاخص  نیرابطه ب

مرکه  شهیری و  ۰4بهه رو  خوشهه ای تدهادفی از  سال 7 ه تاماه 81 کودک 044ی، مقطع مطالعه نیدرا :روش کار
نیها آروستایی انتخاب شدند و اطالعات فردی و پ شکی انیا در پرسشنامه هایی ثبت گردید. سپس قهد و وزن و فشهارخون 

 .گردید  یآنال spss v21با نرم اف ار مورد سنجش قرار گرفت. داده ها 
 پسهر 86۰. بودنهد دختر( درصد 6/04) کودک 8۰1 و پسر( درصد 0/۳5کودک ) 817 ،کودک مانده ۵8۳ از ها:یافته

 ریهغ درصهد( 0/0)دختر  80نرمال و  درصد ( ۰/۵۰) دختر 880 نرمال، ریغدرصد(  5/7)پسر ۰۳نرمال،  BMI( درصد 0/۳8)
 نرمهال ریهغ کیسهتولیس خهون فشهار کودک 88 و نرمال کیستولیس خون فشار کودک 876 کان پسردر کود نرمال بودند.

نرمهال برخهوردار بودنهد.  ریغ کیستولینفر از فشار س ۳نرمال و  کیستولیکودک از فشار س 8۰۵  ین دختران نیب در. داشتند
آزمهون  یداری و سهطح معنه 4۵۰/4بر با برا کیستولیو فشار خون س یشاخص توده بدن نیآزمون رابطه ب یداری سطح معن
 دست آمد.هب 441/4 کیاستولیو فشار خون د یشاخص توده بدن نیرابطه ب

است کهه  یضرور ،فشار خون شیکودکان و به تبع آن اف ا انیاضافه وزن در م شیبا توجه به روند رو به اف ا استنتاج:
 ان پرداخته شود.کودک انیبه سمت کاهش اضافه وزن در م یبا اصالح سبک زندگ

 

 ، کودکانافه وزنضا فشارخون باال ، ،یشاخص توده بدنواژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
 هها از جمههه،یماریاز ب یاریفشارخون عامل بس امروزه

و  یویکه یهایینارسا ،یمغ  یسکته ها ،یقهب یهاسکته
 عوامهل یبررسه باشهد ومهی یداخهه یههایماریاز ب یاریبس

 انهرل و درمههکنته ،یرهیهشگییت پموثر بر فشار خون ج
 کودکهان وزن اضافه. (8)باشد دیمف اریتواند بسیفشارخون م

. اسهت افتهی شیاف ا یریگچشم طوربه ریاخ یهاسال در
 مقاومهت جمههه از ییهایماریب سکیر کودکان وزن اضافه

 اضهافه و یعروقه و یقهبه یهایماریب فشارخون، ن،یانسول به
 نیها در رو نیها از. (۰)بهرد یمه االب را ینوجوانان در وزن
 فشار و یبدن ی توده شاخص نیب رابطه یبررس به مطالعه
 اضهافه .پرداختهه شهد( کیاسهتولید و کیسهتولی)س خون
ه به اغهه  کودکان در که هستند ییها واژه یچاق و وزن
 بیتهر البتهه و رنهدیگیم قرار استفاده مورد هم نیگ یجا طور
 و یچاق صیتشخ. گردد ادهاستف وزن اضافه واژه از است

 

 :Taraghi@imamreza.ac.ir  Email                        امام رضا یالمهه نیدانشگاه ب: مشید -بنیامین طراقی مولف مسئول:

 مرک  تحقیقات نوزادان، دانشگاه عهوم پ شکی مشید، مشید، ایران. 8

  نشگاه عهوم پ شکی مشید، مشید، ایرانگروه بیماری های کودکان، دانشکده پ شکی، دا ،دانشیار. ۰
 رانی، اکارشناس مامایی، دانشگاه عهوم پ شکی مشید، مشید. ۵

  رانیامام رضا، مشید، ا یالمهه نیدانشگاه ب یبازرگان تیریمدفوف لیسانس . 0
 : ۰5/۰/8۵57تدوی  : تاریخ              0/5/8۵56  تاریخ ارجاع جیت اصالحات :            8۵/1/8۵56 تاریخ دریافت 
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 و همکارانی دیعرضا س     
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 پژوهشی

 محاسههبه هیهپا بهر ب رگسههاالن و کودکهان در وزن اضهافه

 (ههوگرمیک)واحهد  وزن میتقس قیطر از ی،بدن توده شاخص

 .(۵)ردیگیم صورت(  مربع متر)واحد  قد مجذور بر

در مههورد اضههافه وزن کودکههان،  یاصههه ینگرانهه

قه  )بوگالوسا( نشهان مطالعه  است. مدت ازعوارض در

 1۳صهههدک  یبهههاال BMI یکودکهههان داراداد کهههه در 

 ونیپرتانسهیو ه یدمیسریگهیپرتریه ،یلموپرکهستریهاحتمال

 یطه در کهه یعوارضه .(0)کودکهان اسهت ریاز سها شیب

 مقاومهت شهامل شودیم مشاهده ینوجوان و یکودک دوران

 یپرتهریه ،یلموپرکهسهتریه، ۰ نهوع ابهتید ن،یانسهول به

 عهوارض تنشهن،پریها ک،یهمتابول سهندروم ،یدمیسریگه

 نیح نفس یتنگ آسم، ،یاچهیماه-یاسکهت و کیارتوپد

 یههاینهاتوان و کیسهتیک یپهه تخمهدان سهندرم خواب،

. فشار خون باال در کودکان (۳)باشدیم یاجتماع -یروان

شههود. یمهه دهیههچههام مسههتقل از نههساد و سههن و جههنس د

 د،یسهریگهیفشهارخون و تهر شی)اف ا کیسندروم متابول

شهکم(  یو چاق HDL، کاهش سطح  عدم تحمل گهوک

درصهد در نوجوانهان  0را از  یعروق یقهب یماریاحتمال ب

اضههافه وزن  یدرصههد در نوجوانههان دارا ۵4بههه  یعههاد

 یمهاریب شهامل کیارتوپد عوارض .(0،۳)دهدیم شیاف ا

 انهدازه از شیبه رشهد بها کهه باشهدیمه( Blount) بالنت

 بهه منجهر و اسهت همهراه یهابیت مهالیپروگ   یمتهاف الیمد

 سهر یلغ ندگ باعث نیچنهم و شده شکل یکمان یپاها

 انهدداده نشهان نگر ندهیآ مطالعات یبعض. گرددیم فمور

. دارد وجهود آسهم و یچاق نیب یمعهول و عهت رابطه که

 وزن اضههافه یدارا یههها بچههه در  یههن خههواب نیحهه آپنههه

 حفه  یبهرا رو  نیتهرموفهق. (8)است شده دهید شتریب

 چههام، کودکههان در وزن دادن دسههت از ایهه مناسه  وزن

 مناسه  یهها تیفعال شامل که است یزندگ سبک رییتغ

 در خون فشار .(۰)باشدمی ییغذا عادات رییتغ و یجسمان

 دوره ههر یط در دیبا ،سال ۵سال و باالتر از  ۵ کودکان

 ۵ از کمتهر کودکهان در. گهردد کنترل یبیداشت مراقبت

 یمهاریب بهودن، نهارس سهابقه شهامل یموارددر   ین سال

 تهوپر، ارگهان ونهدیپ ،یویهکه یمهاریب ،یزاد مهادر یقهب

 ریسها و خهون فشهار نهدهیاف ا یها دارو با درمان سرطان،

 شیافه ا شهواهد ایه و ونیپرتانسهیه با همراه یهای ماریب

 مراقبهت دوره ههر یطه دری، فشهارخون مغ  داخل فشار

 جههینت ونیپرتانسهیه کهه یزمان. (6)کنترل گردد یبیداشت

 هیهثانو ونیپرتانسهیه عنهوانه ب باشد یگرید یماریب روند

 قابهل عههت یافهت نشهدن صهورت در و شود یم شناخته

 اطههالم( ی)اساسهه هیههاول ونیپرتانسههیه آن بهههی، دههیتشخ

 اضطراب م،یرژ ارث، چون هیعوام از یاریبس. گرددیم

 فهایا هیهاول ونیپرتانسیه جادیا در ینقش تواند یم یچاق و

 ونیپرتانسهیه صیتشخ تی. موارد ذکر شده اهم(7)ندینما

 یخهوبه از بهروز آن را به یریشگیو پ یدر دوران کودک

 نیها ییطور که گفته شد شناسهاکند و همانیمشخص م

عوامههل در  نیتههرفههاکتور و اصههالح آن از میههم سههکیر

 دوتنیها  کههیی جااز آن .(1)باشدیم ریکاهش مرگ و م

 یههایمهاریب درمطالعه در خدوص عوامل خطهر مهوثر 

 8۵1۳سهال  سهال در 5تا  ۵ یدر گروه سن ،دار ریواگ ریغ

و همکههاران در  ییعطههاو  ،توسههم میههرداد و همکههاران

تیهران صهورت  در 8۵17سال  سال در 7تا  8 یگروه سن

 هیمنحدرا در مورد ارتباط نما ، مطالعه حاضرگرفته است

بهیش  یخون در گروه سهن یو ارتباط آن با پرفشار یبدن

 ی یهرتها بها برنامهه پذیرفتانجام سال  7ماه و زیر  81از 

از  یریشهگیفاکتورهها جیهت پ سکیمناس  و اصالح ر

خهون  فشهار شیافه ا ریهنظ یرداریواگ ریغ یهایماریبروز ب

 .(84، 5)دیسال اقدامات مناس  به عمل آ 7 ریدرکودکان ز

 

 مواد و روش ها
 81از  بیشهتر سن با کودک 044مقطعی،  مطالعه در این

 گیرینمونه مورد مطالعه قرار گرفتند و سال 7تر از کم و ماه

 بهوده تدهادفی ایخوشهه بنهدیوطبقهه احتمهالی صهورتبه

 محاسهبه ههانسهبت فرمول از استفاده با نمونه حجم. است

 دهد.ها را نشان میفرمول نسبت 8فرمول . گردید
 

 8فرمول 
N=(p(8-p)z^۰)/(d^۰)=(4.۳*4.۳*8.56*856)/(4046*4046)=۰66+80۳%=044 
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 کوچکتر خواران ریبه عهت عدم ناشتا نگه داشتن ش

 ریشه نیبه نمونه هها از ،ینکات اخالق تیماه و رعا 81از 

. سههاله انتخههاب شههدند 7ماهههه تهها کودکههان  81 خههواران

 شیجیت انجام آزمها کودک 044از  کودک ۵8۳ نیوالد

بها  دادنهد. تیمطالعهه رضها لیتکم خون و یریگو نمونه

و  یشهیر یدرمهان یمرکه  بیداشهت ۰4 ی،نتخاب تدادفا

 متناسه  از تعهداد صیاز شیرستان مشید )با تخد ییروستا

مرک  بیداشت  واقع شده در هر ییو روستا یمراک  شیر

هر مرک  و ، انتخاب و ثامن( ۳، ۵ ،۰ ،8شیرستان مشید )

خوشه  کیبه عنوان  ییو روستا یشیر یدرمان یبیداشت

سال بهه  7 ریکودک ز ۰4هر مرک   از .گرفته شد نظر در

 خهون انتخهاب شیو انجام آزمها یجیت پرسشگر یتدادف

با استفاده  یدرمان ی. در محدوده هر مرک  بیداشتگردید

 یگذارها شمارهبهوک ،واقع در هر مرک  یبنداز بهوک

بها  .دیهانتخاب گرد یصورت تدادفه بهوک ب ۰شدند و 

سهاعت  یههاقربهدرب برخالف ع نیاز اول کسانیرو  

هفت سال  ریخانوار که کودک ز 84حرکت کرده و از 

 یارههایمع ءکهه جه  یسواالت جواب دادن به داشتند و با

 پرسشنامه لیو تکم یریگخون یبرا انتخاب، و ورود هستند

مهورد  خیصورت عدم مراجعهه در تهار در ند.دعوت شد

نمونهه  نیهیخانوار دعوت شهده، تع نینظر، در ادامه آخر

از  شیکهه به ییصهورت گرفهت. در خانوارهها نیگ یجا

کهودک بهه طهور  کیهسال داشتند،  7 ریکودک ز کی

 نیاز والهد یکتبه تیانتخاب شد. پس از اخذ رضها یتدادف

 لیهمهادر( کهودک بهه عنهوان نمونهه جیهت تکم ای)پدر 

پرسشهنامه  کیه نمونه خون انتخهاب شهد.پرسشنامه و اخذ 

سپس  تییه و کودک یو سوابق پ شک کیشامل دموگراف

 صورت گرفهت. سنجش وزن و قد و فشارخون کودکان

BMI بهر مجهذور قهد بهه متهر  ههوگرمیوزن به ک میبا تقس

 یریهگو نمونه یگر. مدت پرسشدیمحاسبه و ثبت گرد

مهاه  ۰ کهه قبهل از یماه در نظر گرفته شد و در مراکه  ۰

 .گردیدمتوقف  یریبود نمونه گشده  لیتکمنمونه  ۰4

 نیاز کودکان ب ییتا ۵8۳نمونه  ک، یدر این مطالعه

 ۰4از  یاخوشهه یریهگسهال بهه رو  نمونهه 7ماه تا  81

شیرستان مشید تا  یشیر و روستا یدرمان یمرک  بیداشت

انتخاب شدند. وزن بدون کفش و  8۵58ماه  اسفند انیپا

 seka مهارک یاهرمه یشهوار و بهوز توسم ترازو کیبا 

 ریهز یبرا ییهویک ۳/4 سازنده کشور آلمان با دقت وزنه

کشهور  سهازنده rasa مهارک یاعقربه یسال و ترازو دو

سههال  ۰ یبههاال یبههرا ییهههویک ۵آلمههان بهها دقههت وزنههه 

 اسهتاندارد رو  بها قهد یریهگ انهدازه. شهد یریهگاندازه

 قهد مجهذور بر( هوگرمی)ک وزن میتقس با. گرفت صورت

. (88)دیهگرد ثبهت و محاسهبه یبهدن توده شاخص)متر(، 

 81 نیبه(  BodyMass Index) یبدن توده شاخص رمقدا

 بهه بهازه نیها از خهارج و نرمهال صهورت بهه واحد ۰۵ تا

خون پهس فشار .(8۰)شد گرفته نظر در نرمال ریغ صورت

استراحت در دو نوبت در حالهت نشسهته و بهه  قهیدق ۳از 

سهن و  یتوسم کاف مناس  برا قهیدق کی نهیفاصهه کم

 سهن  فشهار.کاف شهد یریگاندازه ،کودکان یدور بازو

 قهرار مراکه  اریهاخت در و ی،داریخر مختهف اندازه ۵ در

 آن بادکنهک کهه با توجه به ایهن مناس  کاف. داده شد

 14 بنهد بهازو کل و پوشانده را بازو طول سوم دو حداقل

 باد از پس. ، تعیین شدبپوشاند را بازو دور درصد 844 تا

 کورتکهوف یصدا طعق از باالتر متریهیم ۰4 تا کاف کردن

 با کیستولیس خون فشار و گردید هیتخه آن یهوا آهسته

 فشههارخون. شههد ثبههت کورتکههوف نیاولهه شههدن دهیشههن

 یصهدا نیپنجمه بها یعمهوم توافق اساس بر کیاستولید

 با ابتدا ،ها داده لیتحه برای (88)گردید نییتع کورتکوف

 فی( به توصه و درصد ی)فراوان یفیتوص آمار از استفاده

 و یزنهدگ محهل ت،یجنس کیتفک به مطالعه مورد نهنمو

  کیسهههتولیس خهههون فشهههار عیهههتوزو  پرداختهههه سهههن

(Systolic Blood Pressure ،)کیاسهتولید خهون فشهار 

(Diastolic Blood Pressure  )بهه یبدن توده شاخص و 

 از اسههتفاده بهها تیههنیا در. شههد آورده تیجنسهه کیههتفک

 ونخهه فشههار نیبهه رابطههه رسههونیپ یهمبسههتگ  یضههر

 و( DBP) کیاسهتولید خهون فشار(،  SBP) کیستولیس

داده ها بها  گردید و( مشخص BMI) یبدن توده شاخص

 شد.  ینالآ spss v 21نرم اف ار 
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 یافته ها
 817، کههودک ۵8۳ شههامل مطالعههه مههورد تیههجمع

 (درصهد 6/04) کودک 8۰1 و پسر( درصد  0/۳5) کودک

  نمونهه مناسه  حیتوضه از یحهاک کهه بهوده اسهت دختر

 در عیهتوز اسهاس ربه کودکان تیجنس یفراوان. می باشد

 .است آمده 8 شماره جدول در روستا و شیر
 

 روستا و شیر عیتوز اساس بر کودکان تیجنس یفراوان :1شماره  جدول
 جنس

 یشیر

 )درصد(تعداد 

 ییروستا

 تعداد )درصد(

 کل

 تعداد )درصد(

 (0/۳5) 817 (۵/۳8) 56 (7/01) 58  پسر

 (6/04) 8۰1 (5/06) 64 (8/۳۵) 61 دختر

 (844) ۵8۳ (۳/05) 8۳6 (۳/۳4) 8۳5 کل

 

 نیب( درصد 6/7) کودک ۰0 تعداد یآمار نمونه در

 ۵ تهها ۰ نیبهه( درصهد 0/81) کههودک ۳1 سهال، ۰ تهها مهاه 81

 84۵ سهال، 0 تها ۵ نیبه( درصهد ۳/۰۰) کودک 78 سال،

 کهودک ۳5 و سهال ۳ تها 0 نیبه( درصهد 7/۵۰) کودک

 .گرفتند قرار مطالعه مورد سال 6 تا ۳ نیب( درصد 7/81)

 کیسهتولیس خهون فشار نیانگیم عنوانه ب ونیپرتانسیها

SBP کیاستولید خون فشار نیانگیم ای و DBP تهرشیبه 

 فیهتعر قهد و جهنس سهن، یبهرا 5۳ صهدک یمساو ای

 مشهخص خهون فشهار سنجش بار سه حداقل در که شودیم

  نیب DBP ای SBP صورته ب ونیپرتانسیه پره. باشد شده

فراوانهی شهاخص  (.80)شودی م فیتعر 5۳ و 54 صدک

توده بهدنی و فشهار خهون سیسهتولیک و دیاسهتولیک در 

  آمده است. ۰ه جمعیت مورد مطالعه در جدول شمار

 یهمبسهتگ  یبا استفاده از آزمهون ضهر مطالعه نیا

 کیسهتولیس با فشهارخون BMI نیرابطه ب یبه بررس رسونیپ

پرداخته است. با توجه به مقدار  کیتولاسیو فشار خون د

 (p= 4۵۰/4) یداری( وسطح معنه8۰۳/4مثبت آماره آزمون)

 رسهونیپ یهمبسهتگ  یآزمون ضر  ینتا ،4۳/4تر از کم

رابطهه  کیسهتولیو فشار خهون س BMI نیدهد بینشان م

 یداریوجود دارد. با توجه به سطح معنه یداریمثبت و معن

و مقدار مثبت آمهاره  4۳/4از تر ( کمp=  441/4آزمون )

  یهن کیاستولیو فشار خون د BMI نی(، ب8۳۳/4آزمون )

 وجود دارد. یداریرابطه مثبت و معن

 کیهتفک به فشارخون و یبدن توده شاخص یفراوان :2شماره  جدول

 تیجنس
 کل (8۵) رنرمالیغ ( 8۵) نرمال  

  کیستولیس فشارخون
  جنس

 (0/۳5) 817 (۳/۵) 88 (5/۳۳) 876 تعداد )درصد(  پسر

 (6/04) 8۰1 (6/8) ۳ (۵5) 8۰۵ تعداد )درصد( دختر

 (844) ۵8۳ (8/۳5) 86 (5/50) ۰55 تعداد )درصد(  کل

  کیاستولید فشارخون
  جنس

 (0/۳5) 817 (6) 85 (۵/۳۵) 861 تعداد )درصد( پسر

 (6/04) 8۰1 (۳/۰) 1 (8/۵1) 8۰4 تعداد )درصد( دختر

 (844) ۵8۳ (6/1) ۰7 (0/58) ۰11 د(تعداد )درص  کل

 یبدن توده
  جنس

 (0/۳5) 817 (5/7) ۰۳ (0/۳8) 86۰ تعداد )درصد( پسر

 (6/04) 8۰1 (0/0) 80 (۰/۵6) 880 تعداد )درصد(  دختر

 (844) ۵8۳ (0/8۰) ۵5 (6/17) ۰76 تعداد )درصد(  کل

 

 بحث
 8۰1نمونههه شههامل  ۵8۳ نیمطالعههه کههه در بهه نیها در

 DBPو  BMI نیپسههر صههورت گرفههت بهه 871دختههر و 

رابطه   ین SBPو  BMI نیوجود دارد. ب یارتباط معنادار

دست آمده تعهداد هب  یشد. براساس نتا افتی یداریمعن

نفر  8۳6 ییو تعداد کودکان روستا 8۳5 یکودکان شیر

پسهر  86۰برخوردار بهود.  ینرمال عیبوده است که از توز

 880 نرمهال، ریهغ( 5/7) پسر ۰۳نرمال،  BMI( درصد 0/۳8)

 درصههد( 0/0) دختههر 80نرمههال و درصههد(  ۰/۵6) دختههر

کهودک از  876 در بهین کودکهان پسهر نرمال بودند.ریغ

کههودک فشههارخون  88نرمههال و  کیسههتولیفشههارخون س

 8۰۵  یهدختهران ن نیبه نرمهال داشهتند. درریغ کیستولیس

نفههر از فشههار  ۳نرمههال و  کیسههتولیکههودک از فشههار س

  نرمال برخوردار بودند. ریغ کیستولیس

و  ییکه توسهم نعمهت اع عطها ای مطالعه مشابه در

 ریاز تهثث ،در تیران صورت گرفهت 11همکاران در سال 

BMI  کننههده در  ییشههگویعامههل پ کیههبههاال بههه عنههوان

 7تها  8 نیدر کودکان ب کیستولیمتوسم فشار س شیاف ا

باشهد  ازیهن دیشاای بیان شد، در مطالعه .(84)سال خبر داد

فشار خون را در کودکان به  یو دوره ا نیبه صورت روت

در مطالعه  (.8۳)نمود یریگخدوص کودکان چام اندازه

 Salamatu Umar Aliyu and et alکهه توسهم  یگرید

بهها توجههه بههه  پههذیرفت،انجههام  هیههجریدر ن ۰480سههال  در

اضهافه وزن در  شیاف ا وBP باال با  BMIدار بودن یمعن

کودکان الزم بود دانش آموزان  انیذشته در مسه دهه گ

باال را با سهالمت درک  BPو  BMI یضروت ناسازگار
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انجهام  هنهد کشهور در ی کههمطالعهاتمطابق بها  .(86)کنند

 انیم در باال خون فشار وعیش که ه شدداد نشان پذیرفت،

 و دارد یمیمسههتق ارتبههاط وزن اضههافه بهها مههوزانآنههشاد

 آمهوزاندانهش از دسهته نیها نیبه در خهون فشار شیاف ا

 نی. همچنهاست نرمال وزن با آموزاندانش از شتریب اریبس

از اضههافه وزن  یآمههوزان شههیرمطالعههه دانههش نیههدر ا

برخهوردار  ییدر مقابهل دانهش آمهوزان روسهتا یترشیب

 7 نیکودکان ب انیکه در م یگری. در مطالعه د(87)بودند

نشهان   ینتهااسهت،  دهیبه انجهام رسه رانیسال در ا 80تا 

 BMIبهه  کیاسهتولیو د کیسهتولیدهد، فشار خون سیم

و  یرابطهه خطه کیه ریهسهه متغ نیها نیوابسته بهوده و به

  بههه رو رونههد بههه توجههه بهها .(81)معنههادار برقههرار اسههت

 آن تبهع بهه و آمهوزان دانهش انیم در وزن اضافه شیاف ا

 سهبک اصهالح بها کهه است یضرور خون فشار شیاف ا

 کودکهان انیهم در وزن اضهافه شکهاه سمت به یزندگ

 .شود پرداخته
 

 یسپاسگزار
 محتههرم معاونهت یمال و معنوی تیحما با مقاله نیا

 دهیرسه انجام به مشید یپ شک عههوم دانشهگاه یپسوهشه

 یقدردان  انیع  نیا اریی و کمهک از ههیوسنیبد. است

 .شودیم تشکر و
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