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 92ساله شهر شاهرود در سال  6تا  4بررسی فراوانی اضافه وزن و چاقی در کودکان سنین 
  

  عماد یا ساداتلع نویسنده:
  غربی 5ط  1ورودي  23بلوك  2تهران شهرك آپادانا فاز  آدرس:

aseman_l@yahoo.com  
  .باشد یم افزایش به رو اخیر يها دهه در که است توسعه حال در و یافته توسعه کشورهاي در بهداشتی مهم مشکالت از چاقی : مقدمه
مهد  کودکان از تصادفی اي خوشه گیري نمونه روش به ساله  4- 6 کودك 270 روي بر مقطعی - توصیفی مطالعه این : سیبرر روش
به عنوان اضافه وزن و   97- 85 صدك بین  BMI و گیري اندازه کودکان وزن و قد . شدند انتخاب 92 سال در شاهرود شهر کودك

   ته شد .به عنوان چاقی در نظر گرف 97باالتر از صدك 
گروه سنی کودکان مورد مطالعه بود.   ینتر فراوان% 6/38با  ها ساله 6سال و گروه سنی  3/5 ± 5/1میانگین سنی کودکان نتایج: 

تا  85% ، در صدك 8/75پرسنتال  85تا  3% ، در صدك 5/4پرسنتال  3کودکان نشان داد که در صدك کمتر از  BMIتقسیم بندي 
دیده نشد.  ها آن%  را به خود اختصاص داده است. که تفاوت معنی داري بین 5پرسنتال  97صدك بیشتر از  % و در7/14پرسنتال  97

رابطه  معنی داري داشته  پارامترهاپرسنتال با برخی  97پرسنتال و بویژه  90هم چنین مشخص گردید که اندکس توده بدنی باالي 
که  p<0.02) ن شیوع چاقی افزایش داشته ،  با نوع تغذیه دوران نوزادي() که با افزایش سp<0.04بدین صورت که با سن کودك(

تک فرزند بیشترین شیوع چاقی را  يها خانواده)  که در p<0.05کمتر بوده، با تعداد فرزندان خانواده ( خوارهاشیوع چاقی در شیرمادر 
کودکان چاق در والدین چاق بوده ، با محل سکونت ) که بیشترین شیوع p<0.04پدران (BMI ) و p<0.05مادران ( BMIداشته ، با 

)p<0.03) که بیشترین شیوع چاقی در مناطق شمالی شهر بوده ، با میانگین مصرف مواد غذایی (p<0.05 که با افزایش مصرف غالت (
افزایش داشته است و  که با کاهش فعالیت بدنی شیوع چاقی p<0.04)شیوع چاقی افزایش داشته ، با میانگین میزان فعالیت بدنی ( 

که بیشترین شیوع چاقی در والدین با تحصیالت پایین بوده است و با سایر پارامترهاي مورد  (p:NS)نیز با میزان تحصیالت والدین 
  بررسی اختالف معنی داري بدست نیامد . 

 مطالعات سایر با مقایسه در سنی گروه این در و شهر این در وزن اضافه فراوانی چه اگر تحقیق این نتایج اساس : برنتیجه گیري 

 برنامه در ) آمار باالتري را به خود اختصاص داده لذاWHOنسبت به نمودارهاي سازمان بهداشت جهانی ( ولی نیست باال چندان
  .داشت بیشتري مبذول توجه آن کننده مساعد فاکتورهاي به باید چاقی از پیشگیري جهت بهداشتی هاي یزير

  کودکان چاقی، وزن، اضافه فاکتور، ریسک بدنی، توده نمایه کلیدي:  کلمات


