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سال اخير در كشورهاي توسعه  30طور ثابتي در طول ه ميزان شيوع چاقي ب

روند افزايشي داشته و متاسفانه كشورهاي در حال توسعه نيز به دليل يافته 
كشور ما نيز از اين روند  .كنندسوق به سمت شهرنشيني از اين الگو تبعيت مي

 به ايراني بزرگساالن در كه شيوع چاقي و اضافه وزنطوريهوده بدر امان نب

وجود ارتباط بين چاقي و اضافه  1.است شده گزارش درصد 40 و 23 ترتيب
عروقي -هاي قلبي، بيماري2 هايي چون ديابت نوعوزن با بروز باالي بيماري

موجب كاهش اميد به زندگي و كارآمدي افراد  2هابدخيمي انواع از و برخي
درصد از افراد مبتال به ديابت از چاقي و اضافه  61كه طوريهگشته است، ب
سنجي هاي تنگيريهدف از مطالعه حاضر بررسي اندازه 3برندوزن رنج مي

سال ساكن استان فارس به عنوان بخشي از طرح ملي مراقبت  15-64در افراد 
 .باشدمي 1386و  1385 يهاواگير طي سالهاي غيرعوامل خطر بيماري

نفر از ساكنان مناطق مختلف استان فارس از  1000ي، مقطعدر اين مطالعه  
گيري صورت سيستماتيك و با شيوه نمونه هساله ب 15-64 ميان جمعيت

، همين روند مجددا در شدهانتخاب  1385اي در سال مرحلهاي چند خوشه
گيري در پنج گروه سني نمونه اين. نفر تكرار گرديد 996بر روي  1386سال 

تعداد زن و مرد  وساله انجام شد  55-64و  54-45، 44-35، 34-25، 24-15
بعد از انتخاب افراد مورد مطالعه،  .انتخاب شده در هر گروه سني برابر بود

اي استاندارد سازمان جهاني هتكميل پرسشنامهديده اقدام به افرادي آموزش
  .كردندبهداشت 

سنجي شامل وزن، هاي تنگيرياندازه هر پرسشنامه حاوي اطالعات فردي و
 EPI-infoآوري شده توسط برنامه اطالعات جمع .و دور كمر بود BMIقد، 
مورد  10 نسخه STATAوسيله برنامه هوارد رايانه گرديد و نهايتا ب 6 نسخه

 tهاي مورد استفاده در اين مطالعه شامل آزمون .تجزيه و تحليل قرار گرفت
در نظر  p>05/0داري نيز تست و كاي اسكوئر بوده است و سطح معني

  . گرفته شده است

ترتيب برابر ه ب 1386 و 1385در اين مطالعه ميانگين سني افراد، طي دو سال 
 1/14و  6/9از نظر چاقي شكمي . سال بوده است 8/39±2/14و  3/39±14با 

در  ،داشتند cm102 ، دور شكم باالي 86و  85هاي درصد مردان در سال
طي اين دو سال به ترتيب برابر  cm88 كه در بين زنان، دور شكم باالي حالي

، 85ز در سال ني BMIميانگين . دست آمده درصد ب 2/49و  4/41با 
مقايسه مقادير . كيلوگرم بر متر مربع بود 4/24±5نيز  86و در سال  7/4±9/24
p  ميانگين متغيرهاي قد، وزن، دور شكم وBMI  داد كه در دو جنس نشان

داري در بين دو جنس طور معنيه به استثناي دور كمر، ميانگين ساير متغيرها ب
 )=001/0p( و وزن )p=001/0(كه ميانگين قد طوريهب ،باشدمتفاوت مي

بوده زنان بيشتر از مردان  BMIكه ميانگين ، در حاليبودمردان بيشتر از زنان 
-از اين مطالعه و ساير مطالعات انجام شده در اين زمينه مي. )p=001/0(است 

از اضافه وزن و  توان چنين نتيجه گرفت كه در كشور ما روند رو به رشدي
گردد كه با توجه به ارتباط مستقيم چاقي و خصوصا چاقي مي   چاقي مشاهده

هاي مداومي رسد استراتژيواگير الزم به نظر ميهاي غيرشكمي با بيماري
اي و مقابله با اي در كنترل رفتارهاي تغذيههاي مداخلهبراي اجراي برنامه

اهش فعاليت بدني به ويژه در زنان تغييرات در الگوي زندگي شهري چون ك
  ]49): 1ويژنامه (13 ;1390م ت ع پ ز، [ .اجرا گردد
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