
 با فعاليت بدني و الگوي رژيم غذايي در نوجوانـان پـسر             ها ارتباط آن   الغري و  همه گيرشناسي چاقي و   

   ساله شهر سبزوار١٢-١٤
 

  ت معلم سبزواري ورزش، دانشگاه تربيولوژيزيکارشناس ارشد ف ∗ :ي زارعيمهد

  بيت معلم سبزواردانشگاه ترگروه فيزيولوژي، دانشكده تربيت بدني،  دانشيار،: ايمحمدرضا حامدي ن

  دانشگاه تربيت معلم سبزوارگروه فيزيولوژي، دانشكده تربيت بدني، استاديار،  :قيياميرحسن حق

  تهران يپزشک علوم دانشگاهه و بهداشت، ي تغذدانشکده تغذيه، کارشناس ارشد: يم چمريمر

  ام نور تهراني ورزش، دانشگاه پيولوژيزيکارشناس ارشد ف: ي بروغنيمهد
  

   پايشفصلنامه

  ٢٤٣-٢٥٣ صص ١٣٩٠ بهار  دوم شمارهدهمسال 

  ۱/۹/۱۳۸۸ :تاريخ پذيرش مقاله

  ]١٣٨٩ بهمن ٢٠-نشر الكترونيك پيش از انتشار[

  

  چكيده

 ۱۲-۱۴ در نوجوانان پسرييم غذاي رژي و الگويت بدني فعال و الغري و ارتباط آنها باي چاقيرشناسي همه گيق حاضر بررسيهدف از تحق 

هـاي آمـاري از    نمونه .انجام شد  ساله شهر سبزوار۱۲-۱۴ نوجوان پسر ۶۵۰ ي رو۱۳۸۸سال در مقطعي مطالعه اين .ر بودساله شهر سبزوا

اساس ميزان جمعيت هر مدرسه و نسبت آن به كل جمعيت دانش آمـوزان             صورت تصادفي بر  ه  ي سطح شهر و ب    ي مدرسه راهنما  ٢٦تمامي  

) Body Mass Index-BMI( يگيري و شاخص تـوده بـدن   اندازه استاندارد روش به نوجوانان وزن و  قد.در هر پايه تحصيلي انتخاب شدند

مركـز    استاندارديها سه با صدکي در مقايت سن و جنسي براياساس شاخص توده بدن  برياضافه وزن و چاقالغري،  تي وضع.محاسبه شد

 ها با استفاده از پرسشنامه ي آزمودنيت بدنيفعال. دي گرديابيارز )Center for Disease Control 2000-CDC(کا ي آمريها كنترل بيماري

 يابيـ ها با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک ارز      ي و مصرف درشت مغذ    يافتي در ي شامل کالر  ييم غذا ي رژ ي و الگو  نوجوانانفعاليت بدني   

   . شديابي پرسشنامه محقق ساخته ارزکيز با استفاده از ين نيالت والديها و سطح تحص ي کم تحرک آزمودني رفتارها.شد

ن نمـره  يانگيـ م. ز الغـر بودنـد  يها ن ي درصد از آزمودن  ١/١١.  بود  درصد ۱/۷ و   ۸/۹ب  يها به ترت   ين آزمودن ي در ب  ياضافه وزن و چاق    وعيش

 يهـا  ي آزمـودن يافتيـ  درين کالريانگي مو ٣٦/٢ و ٨٠/٢ ،۸۹/۲ب ينرمال و اضافه وزن ـ چاق به ترت   الغر،يها ي آزمودنيت بدنيسطح فعال

 چـاق   ـ  در گـروه اضـافه وزن  يت بدنيسطح فعال.  در روز بوديلو کالري ک۱۹۹۲ و ۱۹۰۹، ۱۹۷۸ب يالغر، نرمال و اضافه وزن ـ چاق به ترت 

 گـروه بـا    چاق نسبت به ـ ون در گروه اضافه وزنيزي تلويزان تماشاي کمتر و ميدار ي به طور معنيعيبا وزن طبگروه نسبت به گروه الغر و 

 .ها مـشاهده نـشد     ن گروه يها ب  ي و مصرف درشت مغذ    يافتي در ي در کالر  يدار يچ تفاوت معن  يه .شتر بود ي ب يدار ي به طور معن   يعيوزن طب 

ها  ر گروهيچاق نسبت به سا ـ  ر در گروه اضافه وزنين مقادي، اBMIلو گرم وزن بدن و ي هر کي بر مبناييم غذاي رژيرهايل متغيبعد از تعد

 يعـ ي چاق نسبت به گروه بـا وزن طب  ـ  در گروه اضافه وزنيدار ي مصرف صبحانه به طور معنيها تعداد نوبت.  کمتر بوديدار يطور معنبه 

، همچنين سطح تحصيالت والدين در گـروه اضـافه           مشاهده شد  BMIن و   يالت والد ين سطح تحص  ي ب يدار يارتباط مثبت و معن   . کمتر بود 

  . ها مشاهده نشد  تفاوتي بين ساير گروه.ري نسبت به گروه نرمال باالتر بوددا وزن ـ چاق به طور معني

 يت بـدن ي کاهش سطح فعالنيهمچن.  نسبتاً باال استيدر نوجوانان سبزوار يوع اضافه وزن و چاق    يشن مطالعه نشان داد که      ي ا يها  افتهي

 يچ ارتباطي هي ولاست، مرتبط ي با اضافه وزن و چاقها، يآزمودنن ي ادر) انهيون و نه کار با رايزي تلويتماشا(  کم تحرکيش رفتارهايو افزا

  . وجود نداردي و اضافه وزن و چاقييم غذاي رژين الگويب

  

  ييم غذاي رژي، الگويت بدني، فعالينوجوانالغري، ، يچاق، يرشناسيهمه گ :ها واژه كليد

                                                           
  ۳۹۷: يصندوق پست، ي و علوم ورزشيت بدني ترب، دانشکدهت معلم سبزواريدانشگاه ترب، د شهريتوح، سبزوار: پاسخگو نويسنده ∗

  ۰۵۷۱-۴۴۱۰۴۶۰:                                  نمابر۰۵۷۱-۴۰۰۴۲۱۴: تلفن
E-mail: Zarei.m8716@yahoo.com  
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  ٢٤٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

ـ    ي در کـشورها   ي از معضالت بهداشت   يکي يامروزه چاق   ه جهـان ب

 شـدن جوامـع،     ي، صنعت ينيبا توجه به توسعه شهرنش    . رود يشمار م 

 در  يعيرات سـر  ييـ تغ،   شـدن بـازار    ي و جهـان   يش رشد اقتصاد  يافزا

در  .]۱[جـاد شـده اسـت       ي مردم ا  يوه زندگ ي و ش  ييم غذا ي رژ يالگو

 يهـا  يمـار يو ب يوع چـاق يش شـ يرات منجر به افـزا يين تغيا،  جهينت

ت جـوان  ين جمعي و همچنفراد بالغا در ييم غذايمزمن مربوط به رژ 

 به تنها نه نوجواني و كودكي دوران در چاقي  اهميت].۲[شده است 

 چـاقي  افـزايش  دليل به بلكه زودرس، رواني و جسمي عوارض دليل

 اجتمـاع  بـر  آن سنگين اقتصادي هزينه بار و ريمرگ و م بزرگسالي،

ضـافه   و ا ي گـسترش چـاق    ي برا ي بحران هک دور ي ي نوجوان ].٣[است  

ه  کـ چنـان ؛  ارتبـاط دارد ير در بزرگـسال يـ  که با مرگ و م استوزن  

 نوجوانان چـاق بـه بزرگـساالن     درصد از۷۰ش از ي شده بپيش بيني 

وع ي، شـ  يوع چـاق  يش شـ  يبه موازات افـزا    ].۴ [شوند يل م يچاق تبد 

ـ ي دو دهه گذشته در کودکان ا      يز ط ي ن يکاهش وزن و الغر     بـه   يران

 کـاهش   يزان تا حـد   ين م ياگرچه ا .  است  باال بوده  يطور قابل توجه  

ن ين اخـتالالت سـن    يتـر   عي از شـا   يکـ ين حـال هنـوز      يافته، اما با ا   ي

  ].۵[شود  يران محسوب مي در ايکودک

 ي رو  بـر   و گذاشتهر  يثأ عزت نفس ت   ي رو ي و نوجوان  ي کودک يچاق

 ني همچنـ  .]۶ [ دارد ير منفـ  يثأتـ   کـودک  ي و شناخت  يرشد اجتماع 

ش ي، فـشار خـون وافـزا      ۲ن نـوع    يري شـ  ابـت ي ماننـد د   ييها تيوضع

 امـروزه بـه   ،شـد  يده مـ ي در افراد بزرگسال د الًکلسترول خون که قب   

رواج بيـشتري   ز  يـ نها و نوجوانان     در بچه ،  يوع چاق يش ش يخاطر افزا 

ن يـ ل دارنـد ا ي چون نوجوانان چاق تماياز طرف،  ]۷ [پيدا كرده است  

 کـه  يبزرگـساالن د  تعداجهيدر نت  ادامه دهند  ي بزرگسال تات را   يخاص

، ورم ي عروقـ  ـ ي قلبـ يمـار يب  ماننـد ييهـا  يمـار يدر معرض خطر ب

  افتـه اسـت    يش  يافـزا هستند نيـز    ها    از سرطان  يمفاصل و نوع خاص   

]۸ ،۶.[  

ک و  ي ژنت اي چون   عوامل پيچيده  است که از تعامل      اي  دهي پد يچاق

 شاملز به نوبه خود ي نياجزاي رفتار. آيد  به وجود مي  ي رفتار ياجزا

 يهــا نــهير زميثأ کــه تحــت تــاســت ييم غــذايــ و رژيت بــدنيــفعال

 يهـا   دهـه  يطـ . ]۹،  ۱۰[قـرار دارد     يطـ ي و مح  ي، فرهنگـ  ياجتماع

 ي الگوو] ۱۱[دا کرده است    يها کاهش پ    در بچه  ينه انرژ يگذشته هز 

ش زمـان   يجـه افـزا   يرکرده کـه نت   ييتغز  ين در نوجوانان    يت بدن يفعال

 يهـا  ي بـاز  سـرگرم شـدن بـا     ون،  يـ زي تلو ي تماشـا  يصرف شده برا  

 يت بدن ي فعال يبرامدت زمان   ن کاهش   ينترنت و همچن  ي و ا  ييويديو

در  يافتيـ  دري انـرژ ن زمان،يدر هم ].۱۲[است در مدارس و جوامع    

 يها  بچه، چنان کهافته استيش ي افزا۲۰۰۰ تا ۱۹۷۰از دهه   ها    بچه

 ۱۳۳تـر     قبـل  يهـا   نسبت به دهـه    ۲۰۰۰ در دهه اول      ساله ۱۱ تا   ۶

  . ]۱۳[کنند يمافت ي دريشتري بي انرژيالرک لويک

ت يـ  و فعال  ييغـذا م  يرژ ين الگوها يدرباره ارتباط ب  موجود  مدارک  

 اضـافه وزن در نوجوانـان ناهمـسو         ژهيـ  و بـه و    يرات وزن يي تغ  با يبدن

ـ    افتهياختالف در   ]. ۲،  ۹،  ۱۲،  ۱۴-۱۶[است   ن مطالعـات،   يـ ن ا يها ب

 مورد استفاده و دقـت  يها  روش از اختالف در   يتواند ناش   ياحتماالً م 

 ياگر چه مطالعـات قبلـ  ]. ۹[ مربوط باشد  يرهاي متغ يريدر اندازه گ  

ــا اضــافه وزن در يت بــدنيــ و فعاليين عــادات غــذايارتبــاط بــ  را ب

ست يـ  اما روشـن ن    ،اند  قرار داده  يافته مورد بررس  ي توسعه   يکشورها

رهنگ و سـبک     با ف  ي نژاد يها گر گروه يها را به د    افتهين  يکه بتوان ا  

 يولوژيدميـ ن حال مطالعـات اپ    ي با ا  ].۱۶[م داد   ي مختلف تعم  يزندگ

 يت بـدن  يافت غذا و سطح فعال    ي، در ي چاق ،ي الغر وعيزان ش ي م ،يکم

ـ ي را در نوجوانـان ا     يشاخص تـوده بـدن     با   آنهاو ارتباط     ي بررسـ  يران

 در  ي و چـاق   يش به الغر  يوع وگرا يزان ش ين کنترل م  يبنابرا. اند کرده

ـ         كودكان  ي و حتـ   ي، ملـ  يالمللـ   ني و نوجوانان در سـطوح مختلـف ب

ق يـ ن اوصـاف تحق يـ با ا]. ۱۷[رسد  ي به نظر ميتر از آن ضرور   نييپا

، سـطح   ي، چـاق  ي الغـر  ير شناسـ  يـ زان همـه گ   ي دارد م  يحاضر سع 

 سـاله   ۱۲-۱۴ را در نوجوانان پسر      ييم غذا ي رژ ي و الگو  يت بدن يفعال

ت يـ ن فعالي ارتباط بـ  ي بررس  قرار داده و به    يشهر سبزوار مورد بررس   

 يها  ين آزمودن يرها ب ين متغ يسه ا ي و مقا  ي با چاق  ييم غذا ي و رژ  يبدن

  .چاق، الغر و نرمال بپردازد

  

   كار مواد و روش

 ۱۳۸۸سـال   در مقطعـي  به صورت تحليلي  ـ يتوصيف مطالعه اين

جامعـه  .  ساله شهر سبزوار انجام شد     ۱۲-۱۴ نوجوان پسر    ۶۵۰ يرو

اول تــا ســوم ( ســال ۱۲-۱۴مي دانــش آمــوزان  شــامل تمــايآمــار

ب ي نفر با ضـر   ۶۵۰ان تعداد   ين م يشهر سبزوار بود که از ا     ) ييراهنما

 ي تــصادفيريــبــا اســتفاده از نمونــه گ ۲/۰ و دقــت ۹۵/۰نــان ياطم

 شـد بـه منظـور از دسـت نـرفتن            ين روش سع  يدر ا . انتخاب شدند 

 سطح شـهر    ي مدرسه راهنماي  ۲۶ ي از تمام  ي آمار يها  ها، نمونه   داده

 نسبت و مدرسه هر جمعيت ميزان  بر اساسيو به صورت قرعه کش

 شـوند،  انتخـاب  تحصيلي پايه هر در آموزان دانش جمعيت كل با آن

ه در هـر مدرسـه بـا    يـ  دانـش آمـوزان هـر پا       ين صورت که تمام   يبد

 شده و   يشان کد گذار  ياستفاده از شماره کالس و شماره دفتر کالس       
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  ٢٤٥

    مهدي زارعي و همكاران                                                                                                             ...    همه گير شناسي چاقي و الغري و ارتباط آنها

ن ي از ب  ي مورد نظر با استفاده از قرعه کش       يها  هت، تعداد نمون  يدر نها 

  . کدها انتخاب شدند

 بـا دقـت   ييترازوبا و كفش بدون سبك، لباس با وزن گيري اندازه

 پاها كه حالي در كفش، بدون آموزان دانش قد .شد انجام گرم ۱۰۰

 قدسنج نمايه با تماس در سر پس و ها شانه و باسن و چسبيده هم به

 به صورت بدن توده نمايه آموز دانش هر  براي.شد يگير اندازه بود،

 متـر  برحـسب  قـد  تـوان دو  تقسيم بر كيلوگرم برحسب وزن نسبت

 BMI يهـا   صـدک از چـاقي  و وزن اضـافه  تعيين براي .شد محاسبه

) CDC 2000(کـا  ي آمريهـا  بيمـاري   ازيريشگيـ و پكنتـرل   مركز

وان  بـه عنـ  جـنس  و سن  براي۵ صدكکمتر از BMI . شد استفاده

 باالتر BMI و وزن اضافه عنوان به ۹۵ تا ۸۵  صدکبين BMIالغر، 

  .]۴[شد  تعريف چاق عنوان به ۹۵ صدك از

 يت بـدن  يـ ، از پرسـشنامه فعال    يت بـدن  يـ  سـطح فعال   يابي ارز يبرا

 The physical activity questionnaire for older (نوجوانـان 

children-PAQ-C (اســـتفاده شـــد .PAQ-C ک پرســـشنامه يـــ

 ۸ نوجوانان   يت بدن ي سطح فعال  يري اندازه گ  ي برا ي سؤال ۹استاندارد  

ن پرسـشنامه بـا   يا. ط مدرسه و خارج از آن است     ي ساله در مح   ۱۴تا  

 از يا  دانـش آمـوزان، آن را بـا نمـره    يت بدني سطح فعال ينمره گذار 

ن پرسشنامه در مقابل پرسشنامه     ياعتبار ا . کند  ين م يي تع ۵ تا   ۱ک  ي

 متوسط  در مجموع، ) r=۳۹/۰( سنج   يو کالر ) r=۴۶/۰(اوقات فراغت   

در ) r=۸۰/۰(و پـسران    ) r=۸۳/۰( دختـران    ي آن بـرا   ييايو پا ] ۱۸[

   ].۱۹[ باال است مجموع،

 دانش آموزان از    يافتي در ي و کالر  ييم غذا ي رژ ي الگو يابي ارز يبرا

 ۹۲ن پرسـشنامه شـامل      يـ ا. پرسشنامه بسامد خوراک استفاده شـد     

 يهـا   بود که تعداد نوبـت   يراني مطابق با فرهنگ ا    يي غذا )آيتم(گويه  

ن ي و سـال و همچنـ  مـاه  ،هفتـه  روز، در مصرف بار صورت بهمصرف 

ک سـال مـشخص شـده بـود         يک از آنها در طول      ياندازه مصرف هر    

ق مـصاحبه بـا     يـ له چند پرسشگر از طر    ين پرسشنامه به وس   يا]. ۲۰[

 گـزارش   مقادير.ديل گردين آنها تکميدانش آموزان و تماس با والد

 از اسـتفاده  بـا  كدگـذاري  از بعـد بسامد خوراک  پرسشنامه در شده

ل قرار گرفتـه    يه و تحل  ي مورد تجز  )FP2 (۲ييل گر غذا  ي تحل افزار  نرم

هـا بـه      يها در آزمـودن     ي و مصرف درشت مغذ    يافتي در يو مقدارکالر 

 يها  تفاوتتر قي دقي بررسيسپس برا . ديصورت روزانه محاسبه گرد   

لـوگرم وزن بـدن   ي هر کي برمبناييم غذاي رژ يرهاي، متغ يگروهن  يب

هـا   يدرشـت مغـذ     و يافتيـ  در يزان کالر يسه م يل شد تا به مقا    يتعد

ن يـ  اي بـرا . پرداخته شوديلوگرم وزن بدن در هر آزمودني هر ک يبرا

، بـر وزن    ي هر آزمودن  يها يدرشت مغذ   و يافتي در يزان کالر يمکار  

   .م شديتقس )لوگرميک( يبدن و

 ي ـ اقتـصاد  يت اجتماعي کم تحرک و وضعي رفتارهايابي ارزيبرا

 درباره مدت   يک پرسشنامه محقق ساخته شامل سؤاالت     يها    يآزمودن

 يهـا  انه در شبانه روز، تعداد نوبت    يون و کار با را    يزي تلو يزمان تماشا 

ه ين تهيالت والديمصرف صبحانه در هفته، نوع اشتغال و سطح تحص     

  .ديل گردي با دانش آموزان تکمق مصاحبهيو از طر

 SPSS 13افـزار   نـرم  از اسـتفاده  ها بـا   دادهيآمار تحليل و تجزيه

م ي رژ ي و الگو  يت بدن ين سطح فعال  ي ارتباط ب  ي بررس يبرا. انجام شد 

رسـون  يرمن و پ  ي اسـپ  يب همبستگ يب از ضر  ي به ترت  BMI با   ييغذا

   هــا بــه ســه گــروه الغــر، نرمــال و  يســپس آزمــودن. اســتفاده شــد

 ين گروهي بيها  تفاوتي بررسيبرا. م شدندياضافه وزن ـ چاق تقس 

انس يـ هـا از آزمـون تحليـل وار         ي و درشـت مغـذ     يافتي در يدر کالر 

 در سطح   ين گروه ي ب يها   تفاوت ي بررس ين برا يهمچن. استفاده شد 

  .س استفاده شدي از آزمون کروسکال واليت بدنيفعال

  

  ها يافته

 ساله مورد مطالعـه قـرار   ۱۲-۱۴سر  نوجوان پ۶۵۰ن مطالعه يدر ا 

ها شـامل قـد،       يک آزمودن ي و آنتروپومتر  يکيزيات ف يخصوص. گرفتند

ـ    يهـا   ک سن و گـروه    ي به تفک  BMIوزن،    در جـدول    ي مختلـف وزن

همانطور که نشان داده شـده اسـت،        . ه است  شد  نشان داده  ۱شماره  

  . ابدي يش مي با باال رفتن سن افزاBMI ور قد، وزن يهر سه متغ

ــدر ا ــ ي ــه ش ــرين مطالع ــاق يوع الغ ــافه وزن و چ ــي، اض ن ي در ب

 درصـد از کـل      ۷۲. درصد بود  ۱/۷ و   ۸/۹،  ۱/۱۱ب  يها به ترت    يآزمودن

  ). ۲جدول شماره ( بودند يعي وزن طبيز دارايها ن يآزمودن

، نرمـال و     الغـر  يهـا   ي آزمـودن  يت بـدن  ين نمره سطح فعال   يانگيم

ج نـشان  ينتـا .  بـود ٣٦/٢ و ٨٠/٢، ٨٩/٢ بياضافه وزن ـ چاق به ترت 

ــ ــه ب ــطوح فعاليداد ک ــن س ــدني ــوس و BMI و يت ب ــاط معک  ارتب

ش يوجود دارد؛ چنان که با افـزا      ) =r  ،۰۰۱/۰P= -۲۷/۰ (يدار  يمعن

BMI  کـاهش   يها به طـور معنـادار       ي در آزمودن  يت بدن ي سطح فعال 

ن ي بـ يت بـدن يـ  در سـطح فعال   يچگونـه تفـاوت معنـادار     يه. ابدي يم

زان سـطح  يـ امـا م .  مشاهده نـشد يعيو با وزن طب  الغر   يها  يآزمودن

 دچـار اضـافه وزن و چـاق نـسبت بـه             يها  ي در آزمودن  يت بدن يفعال

 بـا وزن   يهـا   يو نـسبت بـه آزمـودن      ) P=۰۰۱/۰( الغـر    يها  يآزمودن

زان يـ ن م يانگيـ م.  کمتر بـود   يدار  يبه طور معن  ) P=۰۰۱/۰ (يعيطب

ضـافه وزن ـ چـاق     الغر، نرمال و ايها يون در آزمودنيزي تلويتماشا
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  ٢٤٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

جـدول  ( سـاعت در شـبانه روز بـود          ۷۶/۳ و   ۳۵/۳،  ۲۵/۳ب  يـ به ترت 

ون و  يزي تلو يزان ساعات تماشا  ين م يج نشان داد که ب    ينتا). ۳شماره  

BMI۱/۰ (ي ارتبــاط مثبــت و معنــادار=r ،۰۰۸/۰=P (وجــود دارد .

سه بـا  يـ ون در گروه اضـافه وزن ـ چـاق در مقا   يزي تلويزان تماشايم

چ يه. شتر بود يب) P=۰۳۲/۰ (يدار  ي به طور معن   يعين طب گروه با وز  

زان يـ ن ميانگيـ م. ها مـشاهده نـشد   ر گروهين ساي بيدار  يتفاوت معن 

 الغـر، نرمـال و اضـافه وزن ـ چـاق بـه       يها يانه در آزمودنيکار با را

). ۳جدول شماره   ( قه در شبانه روز بود    ي دق ۴۸ و   ۷/۴۶،  ۶/۴۶ب  يترت

ــينتــا ــا رايــ و مBMIن يج نــشان داد کــه ب ــه ارتبــاط يزان کــار ب ان

انـه  يزان کار با را   يها در م    ن گروه ين ب يهمچن.  وجود ندارد  يدار  يمعن

ج نشان داد که ارتباط     ينتا.  مشاهده نشد  يدار  يچگونه تفاوت معن  يه

) P=۰۰۸/۰(الت پدران ي و سطح تحصBMIن  ي ب يدار  يمثبت و معن  

ــود دارد ــي . وج ــت و معن ــاط مثب ــين ارتب ــين همچن ــطح داري ب  س

چنان که با باال    . )P=۰۰۴/۰( مشاهده شد    BMIالت مادران و    يتحص

ش ي افـزا يدار يز به طور معني ن BMIن،  يالت والد يرفتن سطح تحص  

الت پدران در گروه اضافه وزن ـ چاق به طور  يسطح تحص. نشان داد

، امـا   )=۰۱۶/۰P( باالتر بود    ،يعي نسبت به گروه با وزن طب      يمعنادار

اري بين گروه الغر در مقايـسه بـا دو گـروه اضـافه        هيچ تفاوت معناد  

الت مـادران  يسطح تحـص . وزن ـ چاق و با وزن طبيعي مشاهده نشد 

 نسبت بـه گـروه بـا    ينيز در گروه اضافه وزن ـ چاق به طور معنادار 

هـا نيـز تفـاوت        ر گـروه  ين سا ي، ب )=۰۲۲/۰P( باالتر بود    يعيوزن طب 

 يافتيـ  در ين کـالر  يانگيـ ن مطالعـه م   يـ در ا .  مشاهده نشد  يمعنادار

ب يـ  و اضـافه وزن ـ چـاق بـه ترت    يعـ ي الغر، باوزن طبي هايآزمودن

زان ين روزانه م  يانگيم.  در روز بود   يلو کالر ي ک ۱۹۹۲،  ۱۹۰۹،  ۱۹۷۸

. نشان داده شده است   ۴ز در جدول شماره     يها ن   يمصرف درشت مغذ  

 گـرم  ۶۴ بـا وزن نرمـال بـه طـور متوسـط بـا مـصرف                 يها  يآزمودن

ــروتئ ــ گــرم کربوه۲۸۳ ن،يپ ــ۶۰درات وي  ي در روز داراي گــرم چرب

 اضافه وزن ـ چاق به طور متوسط با مـصرف   يها ين و آزمودنيکمتر

ـ    ۶۴درات و   يـ  گرم کربوه  ۲۹۶ن،  ي گرم پروتئ  ۶۸  در روز   ي گـرم چرب

ان خـود   ين همتا يها در ب    ين مقدار مصرف درشت مغذ    يشتري ب يدارا

 ي و کـالر BMIن ي بـ ج نـشان داد کـه   ينتـا ). ۴جدول شماره   (بودند  

 از جملـه مـصرف   ييم غـذا يـ  رژي الگـو  يرهـا ير متغ ي و سـا   يافتيدر

چ تفاوت يه.  وجود ندارديدار يچگونه ارتباط معن  يها ه   يدرشت مغذ 

 يهـا   ن گـروه  ي بـ  ييم غـذا  ي رژ ي الگو يرهاي در مصرف متغ   يمعنادار

 ي بررسـ يبرا.  و اضافه وزن ـ چاق مشاهده نشد يعيالغر، با وزن طب

 ي، کالرييم غذاي رژي الگويرهاي متغ ين گروه ي ب يها  فاوتتر ت   قيدق

لـوگرم از وزن بـدن و   ي هـر ک يهـا بـر مبنـا    ي و درشت مغذ  يافتيدر

لـوگرم  ي هر ک  يل بر مبنا  يبعد از تعد  .  محاسبه شدند  BMIن  يهمچن

 BMIرهـا و  ين متغيـ ن اي بيدار  ياز وزن بدن ارتباط معکوس و معن      

 ي بـر مبنـا    ييم غذا ي رژ يالگو يرهايل متغ يبعد از تعد  . مشاهده شد 

 مـورد   ين گروهـ  ي بـ  يهـا    تفـاوت  BMIلوگرم از وزن بـدن و       يهر ک 

 و مـصرف  يافتيـ  دري قرار گرفـت و مـشاهده شـد کـه کـالر            يبررس

 نسبت به دو گـروه      يدار  يها در گروه الغر به طور معن        يدرشت مغذ 

ر ين مقـاد يـ ب اين ترتيبه هم. شتر استينرمال و اضافه وزن ـ چاق ب 

ــرو ــال ندر گ ــه نرم ــور معنــ  ي ــه ط ــروه   يدار يز ب ــه گ ــسبت ب    ن

  ). ۴جدول شماره  (P)=۰۰۱/۰(شتر بود ياضافه وزن ـ چاق ب

 الغر، نرمال و اضافه وزن ـ چاق به طور متوسـط بـه    يها يآزمودن

کردنـد    ي نوبت در هفته صـبحانه مـصرف مـ         ۷/۴ و   ۳/۵،  ۱/۵ب  يترت

 يهـا  اد نوبـت  و تعدBMIن يج نشان داد که بينتا). ۴جدول شماره  (

اما تعـداد   .  وجود نداشت  يدار  يچگونه ارتباط معن  يمصرف صبحانه ه  

 مصرف صبحانه در گروه اضافه وزن ـ چاق نسبت به گـروه   يها نوبت

ـ ). P=۰۴۸/۰( کمتـر بـود      يدار  ي بـه طـور معنـ      يعـ يبا وزن طب   ن يب

 يعـ ي الغر و با وزن طبيها  الغر و اضافه وزن ـ چاق و گروه يها گروه

   . مشاهده نشدياوت معنادارچگونه تفيه

  

  بحث و نتيجه گيري

 ، اضـافه وزن و يوع الغري مطالعه حاضر نشان داد که شيها افتهي

، ۱/۱۱ب  يـ  ساله شهر سبزوار بـه ترت      ۱۲-۱۴ در نوجوانان پسر     يچاق

انجـام  ران ي که در ايري از مطالعات اخيبرخ.  درصد است  ۱/۷ و   ۸/۹

. انـد   ه حاضـر گـزارش کـرده      ج مطالع ي با نتا  يج مشابه ي است، نتا  شده

 در دانـش    ي، اضافه وزن و چـاق     يوع الغر ي و همکارانش ش   يشاديکل

 درصـد گـزارش     ۵/۴ و   ۸۲/۸،  ۱/۸ب  ي را به ترت   يراني ا ۶ -۱۸آموزان  

 ي، اضافه وزن و چاق    يوع الغر يان و همکارانش ش   يحاج]. ۱۶[کردند  

 و ۳/۱۲، ۵/۱۳ب يـ  شهر بابـل را بـه ترت     ۷-۱۲در دانش آموزان پسر     

وع يز شـ  يـ  و همکـارانش ن    يديشه]. ۲۱[ درصد مشاهده کردند     ۸/۵

ز را يـ  ساله تبر۱۴-۱۶ در نوجوانان پسر ي و اضافه وزن ـ چاق يالغر

 از مطالعـات   يبرخـ ]. ۲۲[ درصد گزارش کردنـد      ۲۰ و   ۱۲ب  يبه ترت 

وع ي در رابطه بـا شـ  يج مشابهيز نتاير کشورها نيصورت گرفته در سا   

 مطالعـه حاضـر گـزارش       يهـا   افتـه ي  و اضـافه وزن بـا      ي، چاق يالغر

ــد کــرده ــيپلگر. ان ــارانش شــين  در يوع اضــافه وزن و چــاقي و همک

 درصد گـزارش کردنـد    ۶/۲ و   ۹/۱۱ را   يلي ساله برز  ۱۰-۱۵نوجوانان  

ــ  ].۲۳[ ــارانش ش ــر و همک ــرياون ــاقيوع الغ ــافه وزن و چ  در ي، اض
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  ٢٤٧

    مهدي زارعي و همكاران                                                                                                             ...    همه گير شناسي چاقي و الغري و ارتباط آنها

 ۶/۲ و ۹/۱۱، ۴/۱۴ب ي را به ترتيا هي ساله ترک ۱۲-۱۷نوجوانان پسر   

زان يـ گـر از مطالعـات، م  ي د يامـا برخـ   ]. ۲۴[درصد گزارش نمودنـد     

 را کمتـر از  يوع الغـر يشتر و شيار بي را بسيوع اضافه وزن و چاق  يش

، يوع الغـر يآنتـال و همکـارانش شـ   . انـد    کرده گزارشمطالعه حاضر   

، ۲/۵ را ي ســاله مجارســتان۷-۱۴ در نوجوانــان ياضــافه وزن و چــاق

 و همکـارانش  يوميـ ال ـ ب ]. ۲۵ [ودنـد اعـالم نم  درصد ۴/۷ و ۱/۱۸

 را بـه    يتي سـاله کـو    ۱۰-۱۴ در نوجوانـان     يوع اضافه وزن و چاق    يش

ــترت ــد  ۹/۱۴ و ۳/۲۹ بي ــزارش کردن ــد گ ــاپ]. ۲۶[ درص دو و يهاس

 سـاله  ۱۱-۱۴ در جوانـان پـسر   يوع اضافه وزن و چاق يهمکارانش ش 

ن يــ از ايبرخــ]. ۲۷[ درصــد مــشاهده کردنــد ۳۱ونــان را يشــمال 

رات يي از تغ  ين مناطق را ناش   ي در ا  ي چاق يوع باال يات، علت ش  مطالع

 ي بـ  ي بـاال و سـبک زنـدگ       يافتي در ي، کالر ييم غذا ي رژ يع الگو يسر

ن مطالعه انجـام    يچند]. ۲۶-۲۸[اند    ن جوامع ذکر کرده   يتحرک در ا  

در مطالعـه  . انـد   در بـر داشـته     يج کامالً متفاوت  يز نتا يران ن يشده در ا  

 ي، اضـافه وزن و چـاق      يوع الغر ي همکارانش ش   و يانيمحمدپور احران 

 درصـد   ۸/۷ و   ۱/۲۱،  ۷/۵ب  ي به ترت  ي تهران ۱۱-۱۶در نوجوانان پسر    

زان در دانـش آمـوزان پـسر    يـ ن مي و همکارانش ا  ينيو در مطالعه ام   

 درصـد   ۱۳ و   ۱۴ب  يـ ک منطقـه از تهـران بـه ترت        يـ  ي تهران ۱۶-۱۴

افه وزن و وع اضـ ي و همکارانش شـ ياما طاهر ].۲۹،  ۳۰[گزارش شد   

 ۸/۱ و ۸/۴ب يـ رجند را بـه ترت ي ساله ب ۷-۱۸ در دانش آموزان     يچاق

ن ييل پـا يـ اين محقـق و همكـارانش دال    ]. ۳۱[درصد گزارش کردند    

، عوامـل   يکـ ي را عوامـل ژنت     خـود  ده در مطالعـه   ين پد يوع ا يبودن ش 

ه، يـ  از فقر تغذ   يار گرم، مشکالت ناش   ي بس ي مانند آب و هوا    يطيمح

ن در شـرق  يي پـا ي ـ اقتصاد يت اجتماعي و وضعيت بدنيزان فعاليم

ن که شـهر سـبزوار از لحـاظ         يبا توجه به ا   ]. ۳۱[ران عنوان کردند    يا

 در يا هيـ ت تغذي و وضـع ي، سبک زندگي ـ اقتصاد يت اجتماعيوضع

ج مطالعـه   يشـود، نتـا     يران جزء مناطق متوسط به باال محسوب مـ        يا

وع اضـافه وزن و     ي شـ  زانيـ حاضر دور از انتظار نبوده و کمتر بودن م        

زان نـسبت بـه   يـ ن م يـ شتر بـودن ا   ي نسبت به کالن شهرها و ب      يچاق

  .رسد ي به نظر ميران منطقيمه محروم اي از مناطق محروم و نيبرخ
  

  

  ي مختلف وزنيها ک سن وگروهيها به تفک يک آزمودنيات آنتروپومتري خصوص-۱جدول شماره 

  كل  چاق  اضافه وزن  نرمال  الغر  

            )تر ميسانت(قد 

  ۴/۱۴۷±  ۴/۷ ٦/١٥٤±  ٥/٦ ٨/١٤٨±  ٩/٧ ١/١٤٧±  ٧ ٣/١٤٣±  ٦/٦   سال۱۲

 ٦/١٥٣±  ١/٨ ٧/١٥٧±  ٣/٧ ٨/١٥٦±  ٩/٧ ٨/١٥٣±  ٩/٧ ٨/١٤٦±  ٣/٦   سال۱۳

 ١٦١±  ٧/٨ ٣/١٦٣± ٦/١٠ ٧/١٦٢±  ٢/٩ ٤/١٦١±  ٣/٨ ٧/١٥٥±  ٨/٧   سال۱۴

            )کيلوگرم(وزن 

 7/39 ± 2/10 60 ± 2/9 3/50 ± 7/5 4/37 ± 6/5 3/29 ± 8/2   سال۱۲

 9/44 ± 1/11 71 ± 3/9 57 ± 7/6 6/42 ± 3/6 8/31 ± 3/3   سال۱۳

 8/50 ± 5/11 1/74 ± 6/10 7/63 ± 9/7 1/49 ± 5/7 9/36 ± 1/4   سال۱۴

BMI)  كيلوگرموزن به /۲متر به توان قد به(            

  08/18 ± 4/3 6/26 ± 2/2 6/22 ± 6/0 2/17 ± 5/1 2/14 ± 5/0   سال۱۲

 8/18 ± 6/3 8/24 ± 9/2 1/23 ± 9/0 2/17 ± 5/1 7/14 ± 6/0   سال۱۳

 4/19 ± 4/3 6/27 ± 3/1 24 ± 2/1 7/18 ± 7/1 1/15 ± 7/0   سال۱۴

  . ارايه شده استمعيارانحراف ± ن يانگيها براساس م داده
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  ٢٤٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  ستاندارد بر حسب سن ايها  نسبت به صدکBMIت ي و درصد وضعيع فراواني توز-۲جدول شماره 

  جمع  چاق  اضافه وزن  طبيعي  الغر
  )سال(سن 

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

۱۲  ۲۳  ۳/۱۰  ۱۶۵  ۷۴  ۱۷  ۶/۷  ۱۸  ۱/۸  ۲۲۳  ۱۰۰  
۱۳  ۲۵  ۷/۱۱  ۱۴۸  ۱/۶۹  ۲۸  ۱/۱۳  ۱۳  ۱/۶  ۲۱۴  ۱۰۰  
۱۴  ۲۴  ۳/۱۱  ۱۵۵  ۸/۷۲  ۱۹  ۹/۸  ۱۵  ۷  ۲۱۳  ۱۰۰  

  ۱۰۰  ۶۵۰  ۱/۷  ۴۶  ۸/۹  ۶۴  ۷۲  ۴۶۸  ۱/۱۱  ۷۲  جمع

  . ارايه شده استمعيارانحراف ± ن يانگيها براساس م داده

  

  ي مختلف وزنيها تيک وضعيها به تفک ين در آزمودنيالت والديانه و سطح تحصيون، کار با رايزي تلوي، تماشايت بدني فعال-۳جدول شماره 

 n(  P=۱۱۰(اضافه وزن ـ چاق   )n=۴۶۸(طبيعي   )n=۷۲(الغر   

  ۰۰۱/۰  ۳۶/۲±۵۴/۰ ۸۰/۲±۴۸/۰ ۸۹/۲±۵۳/۰  ) ۱-۵نمره از  (يت بدنيسطح فعال
 ۰۳۲/۰ ۷۶/۳±۴۶/۱ ۳۵/۳±۴۵/۱ ۲۵/۳±۳۵/۱  )ساعت/شبانه روز(ونيزي تلويتماشا

  ۹۹۶/۰  ۴۸±۵/۷ ۷/۴۶±۳/۳ ۶/۴۶±۸  )قهيدق/شبانه روز(انه يکار با را
 ۰۱۶/۰ ۳/۳±۴/۱  ۳±۴/۱  ۳±۵/۱  )۱-۷نمره از (الت پدر يسطح تحص
  ۰۲۲/۰  ۳±۴/۱  ۶/۲±۳/۱ ۳±۵/۱  )۱-۷نمره از (الت مادر يسطح تحص

  . ارايه شده استمعيارانحراف ±نيانگيها براساس م داده

  .ن شده استييتع) سطح باال (۵تا نمره حداکثر ) نييسطح پا (۱ با نمره حداقل يت بدنيسطح فعال

  الت يتحص (۷و نمره حداکثر ) كارشناسي (۶فوق ديپلم،  (۵، )ديپلم (۴، )راهنمايي (۳، )ييابتدا (۲، )سواد يب (۱ حداقل ين با نمره هايالت والديسطح تحص

  .مشخص شده است)  ارشد و باالتريکارشناس

  

  ي مختلف وزنيها  در گروهييم غذاي رژي الگويها ر متوسط شاخصي مقاد-۴جدول شماره 

 n(  P=۱۱۰(اضافه وزن ـ چاق   )n=۴۶۸(طبيعي   )n=۷۲(الغر   

        ي دريافتيکالر

 ٢٧٢/٠  ۱۹۹۲±۵۰۳ ۱۹۰۹±۴۵۱ ۱۹۷۸±۵۰۱ يلوکالريک/روز 

 ٠٠١/٠* ٣٣±٩ ٤٥±١٣ ٦١±١٧  ¹يلوکالريک/لوگرم وزن بدنيک

BMI/٠٠١/٠* ٨٠±٨/٢٠ ٩/١٠٦±٥/٢٦  ۷/۱۳۴±۱/۳۶  ¹يلوکالريک 
        پروتئين

  ٠٧٤/٠ ٦٨±١٨ ٦٤±١٧ ٦٨±١٩ )گرم/روز(ن يپروتئ

 ٠٠١/٠* ١/١±٣/٠ ٥/١±٤/٠ ١/٢±٦/٠ )گرم/لو گرم وزن بدنيک(ن يپروتئ

 ٠٠١/٠* ٧/٢±٧/٠ ٦/٣±١ ٦/٤±٤/١ )گرم/BMI(ن يپروتئ
         کربوهيدرات

  ۱۰۴/۰ ٢٩٦±٧٠ ٢٨٣±٦٠ ٢٩٥±٦٥ )گرم/روز ( دراتيکربوه

 ٠٠١/٠* ٨/٤±٣/١ ٧/٦±٨/١ ١/٩±٢/٢ )گرم/لوگرم وزن بدنيک( دراتيکربوه

 ٠٠١/٠* ٩/١١±٩/٢ ٩/١٥±٦/٣ ١/٢٠±٧/٤ )گرم /BMI( دراتيکربوه
         يچرب

  ٢٨٤/٠ ٦٤±١٩ ٦٠±١٨ ٦٢±٢٠ )گرم/روز (يچرب

 ٠٠١/٠* ٠٥/١±٣/٠ ٤/١±٥/٠ ٩/١±٦/٠ )گرم/لوگرم وزن بدنيک (يچرب

 ٠٠١/٠* ٥/٢±٨/٠ ٤/٣±١ ٢/٤±٤/١ )گرم/BMI (يچرب

 ٠٢٨/٠* ۷/۴±۵/۲ ۳/۵±۲/۲  ۱/۵±۲/۲   مصرف صبحانهيها تعداد نوبت

  .اند ان شدهيهر روز بن در يانگيها به طور م  داده-١

  . ارايه شده استمعيارانحراف ±نيانگيها بر اساس م داده

  ۰۱/۰دار در سطح  تفاوت معني *
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  ٢٤٩

    مهدي زارعي و همكاران                                                                                                             ...    همه گير شناسي چاقي و الغري و ارتباط آنها

 يدار ي مطالعه حاضر نشان داد که ارتباط معکوس و معن     يها  افتهي

 ساله شهر   ۱۲-۱۴ در نوجوانان پسر     BMI و   يت بدن ين سطح فعال  يب

 دچار اضافه   يها  ي آزمودن  در يت بدن يسبزوار وجود دارد و سطح فعال     

 الغر و بـا وزن      يها  ي نسبت به آزمودن   يدار  يوزن و چاق به طور معن     

نـه  ين زميـ  از مطالعات انجـام شـده در ا        ياريبس.  کمتر است  يعيطب

 از مطالعـات    يبرخ]. ۱۲،  ۳۲،  ۳۳[اند     را گزارش کرده   يج مشابه ينتا

ـ . انـد    را گـزارش کـرده     ي متفاوت يها  افتهيز  ين ارانش بـا   ال و همکـ   يزال

 در سـه    ييايـ  ساله مالز  ۱۱-۱۵ نوجوانان   يت بدن يسه سطح فعال  يمقا

 مـشاهده   يچگونه تفـاوت معنـادار    يگروه الغر، نرمال و اضافه وزن ه      

 يدار  يچگونه اختالف معن  يز ه يدو و همکارانش ن   يهاساپ]. ۲[نکردند  

ونـان در دو    ي سـاله شـمال      ۱۱-۱۴ نوجوانان   يت بدن يزان فعال يدر م 

 از  يکـ ين دو مطالعـه     يـ ا]. ۲۷[و چاق مشاهده نکردنـد      گروه نرمال   

ن ي بـ  يت بـدن  يـ دار در سـطح فعال      يل عدم مشاهده اختالف معن    يدال

 و کـم گـزارش دادن    ي را خطا در گزارش ده     ي مختلف وزن  يها  گروه

 چـاق   يهـا   ي، بـه خـصوص در آزمـودن       يت بـدن  يزان و شدت فعال   يم

 يدار يت و معنـ ن مطالعـه ارتبـاط مثبـ    يدر ا ]. ۲،  ۲۷[عنوان کردند   

زان يـ  مـشاهده شـد و م      BMIون و   يزي تلو يزان روزانه تماشا  ين م يب

 يدار يون در گروه اضـافه وزن ـ چـاق بـه طـور معنـ      يزي تلويتماشا

ـ  . شتر بـود يـ  بيعـ ينسبت به گـروه بـا وزن طب        و ين چـاق يارتبـاط ب

انه يون، کار با را   يزي تلو ين تماشا ي تحرک ممکن است ب    ي ب يرفتارها

چنان که در مطالعه حاضـر      ]. ۳۴[ متفاوت باشد    يا  انهيا ر يها  يو باز 

 مـشاهده   BMIون و   يـ زي تلو ين تماشا ي ب يدار  يارتباط مثبت و معن   

انـه و  ين مدت زمان کـار بـا را   ي ب يدار  يچگونه ارتباط معن  يشد، اما ه  

BMIيکـ يد اظهار داشت که در شهر سبزوار ـ که  يبا.  مشاهده نشد 

شـود ـ    يال توسـعه محـسوب مـ    در حي واقع درکشورهاياز شهرها

نشده اسـت   ) از نظر مدت  (اد  يج و ز  يانه آن قدر را   يهنوز استفاده از را   

هاي مـا   يافته. باشديک عامل مؤثر در چاق    يون  يزيکه بتواند مانند تلو   

ن حـال  يـ بـا ا ]. ۳۴، ۳۵[هاي برخي از محققان اسـت         همسو با يافته  

 يزان تماشـا ين مي بيدار  يچگونه ارتباط معن  يکابالرو و همکارانش ه   

 سـاله   ۱۲-۱۷ در نوجوانـان     يوع اضـافه وزن و چـاق      يون و شـ   يزيتلو

ــورلس مکز ــد  يم ــشاهده نکردن ــو م ــارانش ن]. ۳۶[ک ــا و همک ــمت ز ي

ن دو گروه   يون ب يزي تلو يزان تماشا ي در م  يدار  يچگونه تفاوت معن  يه

 مـشاهده نکردنـد     ي ساله پرتقال  ۱۳-۱۸رچاق در نوجوانان    يچاق و غ  

ن مطالعـات نـسبت بـه مطالعـه حاضـر           ي ا يها  افتهيتفاوت در   ]. ۳۷[

  ت ي، وضـــعيوه زنــدگ ي از اخــتالف در شـــ يممکــن اســت ناشـــ  

 يز مقطعـ ي و ني، خطا در گزارش دهي و فرهنگي ـ اقتصاد ياجتماع

سون و همکارانش اظهار داشـتند      يبودن مطالعات باشد، چنان که داو     

 در بـدن    ي چاق ي رو يرير تاخ يک تأث يماالً  ون احت يزي تلو يکه تماشا 

ص داده نشود   ي تشخ يداشته باشد که ممکن است با مطالعات مقطع       

]۳۸.[  

 اضافه  يل اصل ي از دال  يکي به عنوان    يافتي در يش انرژ ياگرچه افزا 

شـود، امـا شـرح و         ي در نوجوانان و بزرگساالن فرض مـ       يوزن و چاق  

ل آن سخت بـودن     يال از د  يکي. ار مشکل است  ين مطلب بس  ياثبات ا 

ها به واسـطه مـشکالت        ژه در بچه  ي به و  يافتي در يق انرژ ي دق يابيارز

در ]. ۳۹[ اسـت    ين گـروه سـن    يـ  در ا  ي و کـم گزارشـ     يروش شناس 

 ي و کـالر   BMIن  ي بـ  يدار  يچگونـه ارتبـاط معنـ     يمطالعه حاضـر ه   

چ ين هـ  يهمچنـ . هـا مـشاهده نـشد       ي و مصرف درشت مغذ    يافتيدر

 الغـر، نرمـال، اضـافه وزن و چـاق           يهـا   هن گرو ي ب يدار  يتفاوت معن 

هاي آيبرلي و همكـارانش و   هاي ما همسو با يافته    يافته. مشاهده نشد 

 يهـا   افتـه ي ،قـات ي تحق ياما برخـ  ]. ۲،  ۳۹[زاليال و همكارانش است     

 و همکارانش   يديشه. اند  گزارش کرده  کامالً متفاوت با مطالعه حاضر    

 بـا  ي و مـصرف چربـ  يافتيـ  در ين کالر ي ب يدار  يارتباط مثبت و معن   

BMI    يکـالر  . مـشاهده کردنـد    يزيـ  سـاله تبر   ۱۴-۱۶ در نوجوانان 

 دچـار اضـافه وزن و       يهـا   يز در آزمـودن   يـ  ن ي و مصرف چرب   يافتيدر

شتر بـود   ي کم وزن ب   يها  ي نسبت به آزمودن   يدار  ي به طور معن   يچاق

ز مـشاهده نمودنـد کـه نوجوانـان دچـار           يگومز و همکارانش ن   ]. ۲۲[

 يدار يکـا بـه طـور معنـ       ي آمر يامي ساله منطقه م   ۱۲-۱۶اضافه وزن   

 در روز   يشتريـ  ب يان بـدون اضـافه وزن خـود کـالر         ينسبت به همتا  

 يک و همکارانش کـالر    ي در مطالعه پاتر   يحت]. ۴۰[کنند    يمصرف م 

 چـاق در    يهـا   ي نرمال نسبت به آزمودن    يها  ي روزانه آزمودن  يافتيدر

ــان  ــان د ۱۱-۱۵نوجوان ــه س ــاله منطق ــو کاي س ــفرنيلگ ــور ي ــه ط ا ب

ـ      ]. ۱۴[شتر بود   ي ب يدار  يمعن  يرهـا ين متغ يعدم مـشاهده ارتبـاط ب

 و ي از خطـا در گـزارش دهـ   ي ممکن است ناشـ   ي و چاق  ييم غذا يرژ

ن احتمـال   يـ ن ا يهمچن.  چاق باشد  يها  يکمتر گزارش دادن آزمودن   

 افراد  يت بدن ين فعال يي کم تحرک و سطح پا     يوجود دارد که رفتارها   

ز بود، بتواند منجر بـه کـاهش   يج مطالعه حاضر ن ينتا از   يکيچاق که   

 آنهـا را جبـران      يافتيـ  در ي آنها شده، کمتر بودن کـالر      يانرژ/نهيهز

ت يز در نها  ين عامل ن  يا.  مثبت شود  يجاد تعادل کالر  يکرده و باعث ا   

ن يـ  و اضـافه وزن در ا      يش بافت چرب  يتواند منجر به تجمع و افزا       يم

ن يل مــشاهده چنــيــ از داليکــيوه بــه عــال]. ۱۶، ۲۹[افــراد گــردد 

 چـاق از کـاهش      يهـا   ين باشد که آزمـودن    ي ممکن است ا   ييها  افتهي

ت و کاهش وزن خود     يري مد يک روش برا  ي به عنوان    يافتي در يکالر
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ز يـ ک را ن  يتوان نقش ژنت    ين حال نم  يبا ا ]. ۴۱[استفاده کرده باشند    

  ]. ۳[ده گرفت ين نادين بيدر ا

لـوگرم  ي هر کي بر مبناييم غذاي رژيگو ال يرهايل متغ يبعد از تعد  

 و يافتيـ  دري مـشاهده شـد کـه کـالر    BMIن ياز وزن بدن و همچن    

 نـسبت بـه   يدار يها در گروه الغر به طور معنـ     يمصرف درشت مغذ  

ن يب اين ترتيبه هم. شتر استيدو گروه نرمال و اضافه وزن ـ چاق ب 

روه اضـافه    نسبت به گـ    يدار  يز به طور معن   ير در گروه نرمال ن    يمقاد

ال و همکـارانش  يدو و همکارانش و زالـ يهاساپ. شتر بوديوزن ـ چاق ب 

 هـر   ي بـر مبنـا    ييم غـذا  يـ  رژ ي الگـو  يرهـا يل متغ يز بعد از تعـد    ين

 و يافتيـ  دريافتنـد کـه کـالر     يلوگرم از وزن بدن در نوجوانـان در       يک

 يدار يرچاق به طـور معنـ  يها در گروه الغر و غ      يمصرف درشت مغذ  

]. ۲، ۲۷[شتر اسـت  يـ ن چـاق ـ اضـافه وزن خـود ب    اينسبت به همتا

 خواه و مصرف    ي وزن فعال، انرژ   ي که وزن بدون چرب    ييالبته از آنجا  

 و مـصرف    يافتيـ  در ين بود که کـالر    يتر ا    است، درست  يکننده انرژ 

ـ      ي هر ک  يها بر مبنا    يدرشت مغذ   محاسـبه   يلـوگرم وزن بـدون چرب

مال وجـود داشـت     ن احت يشد، چون ا    يسه م يها مقا   ن گروه يشده و ب  

 دچار اضافه وزن و چـاق بـر         يها  يرها در آزمودن  ين متغ يکه مصرف ا  

ن راسـتا   يدر هم . شتر باشد ي ب يلوگرم از وزن بدون چرب    ي هر ک  يمبنا

 ييم غـذا  يـ  رژ ي الگو يرهايل متغ يدو و همکارانش بعد از تعد     يهاساپ

 باز هم مشاهده کردند کـه       يلوگرم از وزن بدون چرب    ي هر ک  يبر مبنا 

ها در گروه اضافه وزن ـ چـاق    ي و مصرف درشت مغذيافتي دريکالر

راضافه وزن ـ چاق کمتر اسـت    ي نسبت به گروه غيدار يبه طور معن

]۲۷ .[  

ل بـه کـم     ي چاق و تما   يها  ي آزمودن يار باال ين مطالعات وزن بس   يا

ن عامـل مـشاهده     يتر  ن افراد در مصرف غذاها را مهم      ي ا يگزارش ده 

 يت بـدن  ين که اظهار داشتند فعال    يدند، ضمن ا  ها عنوان کر    افتهين  يا

  ]. ۲، ۲۷[ قرار داد يد مورد بررسيز بايها را ن يآزمودن

ن يـ در ا . ز صـادق اسـت    يـ سم در مورد مطالعـه حاضـر ن       ين مکان يا

 مصرف صبحانه در گروه اضـافه وزن ـ چـاق    يها مطالعه تعداد نوبت

ن ي ب ي، ول  کمتر بود  يعي نسبت به گروه با وزن طب      يدار  يبه طور معن  

در همين راستا بوتل و     .  مشاهده نشد  يدار  يها تفاوت معن    ر گروه يسا

 يهـا   افتـه ي بـا    ي مـشابه  يهـا   افتـه يهمكارانش و وانلي و همكارانش      

  ]. ۴۲[اند  مطالعه حاضر گزارش کرده

 ي، انـرژ يافتيـ  دريش کـالر يحذف صبحانه ممکن است باعث افزا 

هـا   شتر اسـنک يف ب ن مصر ي و شکر و همچن    ي حاصل از چرب   يافتيدر

شود، چنان که نشان داده شده است که مصرف منظم صبحانه باعث            

ک افراد به سمت ي و کاهش تحر   ييم غذا ي موجود در رژ   يکاهش چرب 

ن حـذف صـبحانه توسـط     يهمچن]. ۱،  ۴۲[شود    يها م   مصرف اسنک 

ن يت و کاهش وزن در ا  يري مد يک روش برا  يافراد چاق ممکن است     

 ].۴۲[افراد باشد 

هـم پـدر و     (ن  يالت والـد  ي و سطح تحص   BMIن  ين مطالعه ب  ي ا در

الت يسـطح تحـص   .  مشاهده شد  يدار  يارتباط مثبت و معن   ) هم مادر 

 نسبت به گروه يدار ين در گروه اضافه وزن ـ چاق به طور معن يوالد

 مـشابه آلـن و همکـارانش        يا  در مطالعـه  .  بـاالتر بـود    يعيبا وزن طب  

ن و اضافه وزن    يالت والد يطح تحص ن س ي ب يدار  يارتباط مثبت و معن   

امـا در   ]. ۴۳[ مـشاهده کردنـد      ييکـا ي ساله آمر  ۱۲-۱۹در نوجوانان   

 در  يان و همکارانش اگرچـه خطـر اضـافه وزن و چـاق            يمطالعه حاج 

 يشيـ ن باسوادتر روند افزاي ساله شهر بابل با والد۷-۱۲دانش آموزان   

 يو چـاق  ن  يالت والد ين سطح تحص  ي ب يدار  ي ارتباط معن  يداشت، ول 

  ]. ۲۱[و اضافه وزن در دانش آموزان مشاهده نشد 

 بهبود  يها   از شاخص  يکين به عنوان    ي والد يالت باال يسطح تحص 

نـه بهبـود   ي در زميتواند عامل مهم ي مي ـ اقتصاد يت اجتماعيوضع

.  فرزندان محسوب شوديه و ارتقاي سطح رفاه در زندگ     يت تغذ يوضع

ن ي در نوجوانـان بـا والـد       ي چـاق   اضـافه وزن و    يوع باال ين رو ش  ياز ا 

  . ستيالت باالتر در مطالعه حاضر دور از انتظار ني تحصيدارا

وع اضـافه وزن و  يشـ دهد که چون      ن مطالعه نشان مي   يت ا يدر نها 

 در مرحله روند تغييرات نسبتاً باال است،    يدر نوجوانان سبزوار   يچاق

ن يـ ا.  در کودکـان قـرار دارنـد       ي اضـافه وزن و چـاق      يانتقال به سـو   

 و  يت بـدن  يـ ن نشان مي دهد که کـاهش سـطح فعال         يمطالعه همچن 

در ) انهيون و نه کار با را     يزي تلو يتماشا( کم تحرک    يش رفتارها يافزا

 مـرتبط   ي با اضـافه وزن و چـاق       ي به طور قو   ينوجوانان پسر سبزوار  

 و اضـافه وزن و  ييم غـذا يـ  رژين الگـو ي بـ يچ ارتبـاط ي ه ياست، ول 

در  يا  مداخلـه يهـا  برنامـه ي اجـرا  ن رو،يـ ااز .  مشاهده نـشد يچاق

 اريبـس  کودکان در وزن اضافه وي  چاق پرخطري  رفتارها زي ا ريجلوگ

  .رسد يم نظر بهي ضرور

  

  سهم نويسندگان

هـا بـه    طراح و مجري طرح، جمع آوري و ورود داده   : مهدي زارعي 

  ها، تهيه و تدوين مقاله رايانه، تحليل داده

علمي، همكـاري در طراحـي، مـرور        مشاور  : ايمحمدرضا حامدي ن  

  پيش نويس مقاله

  مشاور علمي: قيياميرحسن حق
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  ٢٥١

    مهدي زارعي و همكاران                                                                                                             ...    همه گير شناسي چاقي و الغري و ارتباط آنها

هـاي   همكاري در طراحي ابزار پژوهش، تحليـل داده      : م چمري يمر

  مربوط به رژيم غذايي

هـا و تـدوين ادبيـات         همكاري در جمـع آوري داده     :مهدي بروغني 

  پژوهش

  تشكر و قدرداني

ران و  يزش پـرورش، مـد     مـديريت اداره آمـو     يله از همکار  ين وس يبد

 ي کـسان  ي شهرستان سبزوار و تمـام     ييدانش آموزان مدارس راهنما   

   .شود ي مياند تشکر و قدر، کردندياريق ين تحقيکه ما را در انجام ا
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