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ABSTRACT
Bacground and Aim: Frequency rates of many non communicable diseases can be reduced
by changing lifestyle. This study aimed to assess the status of lifestyle indices in relation to
nutrition, physical activity and body mass index in middle-aged people referring to health
centers in Kurdistan Province.
Materials and Methods: This cross-sectional study included 5022 middle-aged (30-59 years
old) in 2016. Sampling method was census. Demographic data about nutritional status,
physical activity and body mass index were obtained from the apple system. Using SPSS
software, data were analyzed by descriptive statistics, independent T-test and chi-square test.
Results: 5022 participants with equal sex ratio and a mean age of 41.8 ± 12.46 years were
entered into the study. In our study men had more physical activity during walking and
working than women (p <0.001). About 74% of the participants were overweight or obese.
The proportion of obesity in the women was higher (p <0.001). The proportion of obesity in
people who walked more than 60 minutes/day was less than that in those who walked
between 31-60 minutes/day (28% versus 38%) (p <0.001). In spite of optimal consumption of
vegetables by both genders, 52% of the participants did not consume enough fruit.
Approximately 76.5% of the people had used enough dairy products. The women used dairy
productes less frequently compared to the men (70% versus 83%), (p <0.001).
Conclusion: Overweight and obesity in the study population were at an alarming level.
Obesity prevention programs for, middle-aged people should focus on encouraging physical
activity, especially in women.
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بررسی و تحلیل شاخصهای سبک زندگی در حوزه وضعیت تغذیه و فعالیت جسمانی
افراد میانسال ( )۰۳-۹۵استان کردستان با استفاده از دادههای سامانه سیب
طاهره پاشایی ،1افشین بهمنی ،1پروانه تیموری

1

چکیده
زمینه و هدف :میتوان با تغییر در سبک زندگی و کاهش یا حذف عادات ناصحیح بسیاری از بیماریهای غیر واگیر را کاهش
داد .هدف از انجام این مطالعه بررسی وضعیت شاخصهای سبک زندگی در حوزههای وضعیت تغذیه ،فعالیت جسمانی و شاخص
توده بدن افراد میانسال مراجعهکننده به مراکز بهداشتی در استان کردستان بود.
روش بررسی :این مطالعه به روش مقطعی در  37۵۵فرد میانسال ( )3۳-۹7در سال  1۹۳3انجام شد .روش نمونهگیری بهصورت
سرشماری بود .اطالعات دموگرافیک ،وضعیت تغذیه ،فعالیت جسمانی و شاخص توده بدن از سامانه سیب وارد نسخه چاپی شده و
با استفاده از نرم افزار  SPSSو استفاده از آمارهای توصیفی ،انجام تست های تی مستقل وکای دو مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :تعداد  37۵۵فرد میانسال با نسبت هر جنس ( )٪37و میانگین سنی  61/3±1۵/6۱بررسی شدند .میزان فعالیت جسمانی
پیادهروی و حین کار مردان بیشتر از زنان بود ( .)p< 7/771حدود  ٪06افراد دارای اضافه وزن و یا چاقی بودند .نسبت چاقی در
زنان بیشتر از مردان بود ( .)p< 7/771نسبت چاقی افرادی که بیشتر از  ۱7دقیقه در روز پیادهروی کرده  ٪ ۵3و در افراد بین ۹1-۱7
دقیقه ٪۹3 ،بود ( .)p< 7/771بر خالف مصرف مطلوب سبزیها در هر دو جنس ،حدود ( )٪3۵از افراد این بررسی مصرف میوه
کافی نداشتند .حدود ( )٪ 0۱ /3افراد مصرف کافی محصوالت لبنی داشتند .زنان مواد لبنی کمتری در مقایسه با مردان داشتند
( ٪07در مقابل  )٪3۹و (.)p< 7/771
نتیجهگیری :میزان اضافهوزن و چاقی در جمعیت مطالعه حاضر در سطح هشدار دهنده بود .برنامه های پیشگیری از چاقی
میانساالن برای جلوگیری از اضافه وزن نیازمند توجه بیشتری در زمینه افزایش فعالیت فیزیکی ،به ویژه در زنان است.
کلمات کلیدی :سبک زندگی ،تغذیه ،فعالیت جسمانی ،میانسال
وصول مقاله ۳0/1/13:اصالحیه نهایی ۳0/۳/11:پذیرش۳0/۳/1۳:
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پروانه تیموری 17

بسیاری از بیماریهای غیر واگیر با تغییر در سبک زندگی

سالمتی در سراسر عمر مورد تأکید واقع شده است (.)۱

افراد ،قابل کاهش هستند .بروز بیماریهای غیر واگیر با

گزارش کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر

عوامل زمینهسازی مانند نداشتن تحرک بدنی و تغذیه ناسالم

و عوامل خطر مرتبط در کشور در تیرماه  1۹۳6اعالم داشت

در ارتباط است .تغییر در سبک زندگی در موارد کنترل و

که چهار بیماری عمده غیر واگیر شامل بیماریهای قلبی-

پیشگیری بیماریهای غیر واگیر و شناسایی افراد در معرض

عروقی ،سرطان ،بیماریهای مزمن ریوی و دیابت مستقیماً

خطر قابلدستیابی است ( .)1کاهش میزان مواجهه افراد و

به سه عامل خطر اصلی قابلپیشگیری شامل مصرف سیگار،

جمعیتهای در معرض عوامل خطر قابلتغییر مانند مصرف

تغذیه نامناسب و عدم فعالیت بدنی مناسب وابسته هستند.

سیگار ،رژیم غذایی ناسالم ،عدم تحرک بدنی و مصرف

همچنین در این گزارش به افزایش شیوع چاقی/اضافه وزن

الکل برای پیگیری الگوهای سبک زندگی جامعه

در هر دو جنس بهویژه در زنان گروه سنی  63تا  36سال با

اجتنابناپذیر است .در صورت اقدام مناسب و به هنگام ،از

بیشترین شیوع اشارهشده است .افزایش میزان فعالیت

ظهور بسیاری از بیماری غیر واگیر میتوان پیشگیری کرد

جسمی ،کاهش مصرف سیگار ،کاهش میزان چاقی و شیوع

( .)۵کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر و

دیابت را بهعنوان اهداف اصلی کاهش مرگ ومیر زودرس

عوامل خطر مرتبط در ایران ،عوامل مداخلهای مورد نظر

در اثر بیماریهای غیر واگیر در کشور مورد تأکید

برای کنترل بیماری های غیر واگیر تا سال  ۵7۵3را منوط به

قرارگرفته است ( .)۵گزارش  )۱( NASBOD1در

تغییر سبک زندگی ناسالم و کنترل عوامل خطر مانند رژیم

سالهای  1۳۳7تا  ۵71۵و سال  ۵71۹تصویری کلی از

غذایی ناسالم و عدم فعالیت فیزیکی در بروز این بیماریها

وضعیت سالمت گروههای جمعیتی برای شناسایی

کرده است ( .)۵تخمین زده میشود که حداقل  ۵/۹میلیون

اولویتهای ملی و محلی فراهم آورد .وجود یک رویکرد

مرگومیر در سال مربوط به ناکافی بودن فعالیت بدنی باشد.

سیستماتیک برای ایجاد فرایند جمعآوری داده های جامع

بر اساس برآوردهای سازمان بهداشت جهانی ،کمبود فعالیت

مورد نیاز جهت سیاست گذاری باید در دسترس باشد .در

بدنی بهعنوان عامل مؤثر در بروز حدود  10درصد از بیماری

برنامه تحول نظام سالمت برخی از اطالعات مرتبط با سبک

دیابت و بیماری قلبی و  ٪17سرطان پستان و سرطان روده

زندگی (تغذیه ،فعالیت جسمانی ،استعمال دخانیات و

بزرگ ،گزارش شده است (.)۹

سوءمصرف مواد) در گروههای سنی و جنسی مختلف

سبک زندگی به عنوان همه رفتارهای تحت کنترل فرد

جمعآوری میشود .سپس دادهها وارد سامانه یکپارچه

ازجمله اقدامات یا اعمال تأثیرگذار بر سالمتی ()6

بهداشت (سیب) میشود (.)0

تعریفشده و رفتارهای حفظ سالمتی و کاهش خطر،

بررسی سبک زندگی تأثیرگذار بر سالمت از طریق تحلیل

بهعنوان دو جز مکمل سبک زندگی سالم در رویکرد جامع

دادههای سامانه سیب یک راهکار مقرون بهصرفه و مناسب

برنامه های ارتقا سالمت هستند ( .)3،1جمعیت ایران در حال

برای جمعآوری و اندازهگیری دقیق رفتارهای فردی

تجربه کردن گذار سبک زندگی یک کشور در حال توسعه

جمعیت به نظر میرسید .سامانه سیب تا حدودی مشکالت

و به سمت تغییر سریع مدرنیته شدن است .سیاستگذاران

ذکر شده را در رابطه با یکنواخت کردن سؤالهای مرتبط

سالمت و ارائهدهندگان خدمات ،برای شناخت سبک

با سبک زندگی را برطرف نموده است .کاستیهای سامانه

زندگی ارتقا دهنده سالمتی جمعیت در حال رشد ایران ،به
اطالعات خیلی بیشتری نیاز دارند .تغییرات سبک زندگی

1

National and Sub-National Burden of Diseases,
Injuries, and Risk Factors
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مقدمه

بهعنوان یک راه کار عمده برای کاهش بیماری و افزایش

 16بررسی و تحلیل شاخصهای...

زندگی ،ناکافی تعداد سؤالها ،استفاده از پرسشنامههای فاقد

پژوهش تعیین و تحلیل وضعیت تغذیه ،الگوی فعالیت

روایی و پایایی و عدم اطمینان به صحت دادهها ،استفاده از

جسمانی و شاخصهای تنسنجی با استفاده از دادههای

این اطالعات را بهعنوان منبع موثق شاخصهای سبک

سامانه سیب استان کردستان بود.

زندگی محلی و ملی با محدودیتهای مواجه میسازد.

روش بررسی

قدرت دادههای سبک زندگی باید توانایی مقایسه با مناطق

این مطالعه به روش مقطعی بر روی  37۵7میانسال ()۹7-3۳

دیگر و نیز بر حسب زمان های مختلف برای یک منطقه را

مراجعهکننده به مراکز جامع سالالمت و پایگالاههالای سالالمت

داشته باشد.

جهت دریافت مراقبالت دوره میالانسالالی در شالهرهای اسالتان

عالوه بر کاستی های ذکر شده در سامانه سیب ،مقایسه

کردستان (سنندج -سقز-قروه -بیجار -دیواندره -دهگالن-

تحلیل دادههای آن با نتایج پیمایشهای ملی سالمت به علت

مریوان -سروآباد -بانه و کامیاران) در سال  1۹۳3انجام شد.

تفاوت در روشهای جمعآوری دادهها ،اطمینان از صحت

تعالالداد و نسالالبت افالالراد هالالر شهرسالالتان در جالالدول شالالماره 1

اطالعات و نیز ابزارهای بکار برده شده برای سنجش

گزارششده است .الزم به ذکر است که دادههای مربوط باله

شاخصها ،منطقی به نظر نمیرسد .مقاله حاضر اولین

ابعاد سبک زندگی در برخی از موارد کامل نبود که در زیالر

گزارشی است که در مورد تحلیل برخی از دادههای سامانه

هر جدول نوشته شده اسالت .روش نمونالهگیالری بالهصالورت

سیب به نگارش در آمده است و کاستیهای این سامانه را

سرشماری بود.

در زمینه شناخت وضعیت تغذیه ،الگوی فعالیت جسمانی و

جدول  1تعداد افراد هر شهرستان برحسب جنس
شهرستان
سروآباد
مریوان
کامیاران
دهگالن
قروه
بیجار
دیواندره
سقز
بانه
سنندج
جمع

مرد
13
۵۳۹
133
۱7
۳7
1۵3
07
۹۱3
۵۵6
177۱
۵373

زن
13
۵۳3
133
۱7
۳7
1۵۱
07
۹۱3
۵۵6
1770
۵31۹

به منظور دسترسی به سامانه سیب (سامانه یکپارچه بهداشت)

مسئول مراقبت میانساالن هر شهرستان ،وظیفه ورود

که اطالعات بهصورت  On Lineدر آن ثبت میگردد،

دادههای اطالعات سبک زندگی (را به پرسشنامه نسخه

هماهنگیهای الزم با معاونت بهداشتی استان به عمل آمد.

چاپی) در بازه زمانی اول فروردین ماه تا پایان دی ماه سال
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سیب از جمله عدم ارائه خروجی تحلیل شاخصهای سبک

شاخصهای تنسنجی مستند کرده است .هدف از انجام این

پروانه تیموری 19

اطالعات موردنیاز بر اساس پرسشنامه ارزیابی دورهای

فست فود در اکثر هفته ها ،بهعنوان تغذیه نامطلوب محسوب

سالمت میانساالن جمعآوری گردید .معیار ورود شامل

شد.

میانساالن ( )۹7-3۳ساله مراجعهکننده به مراکز جامع

فعالیت جسمانی مطلوب شامل انجام فعالیت جسمانی منظم

سالمت و پایگاههای سالمت جهت دریافت مراقبت دوره

و مستمر شامل پیادهروی ،فعالیتهای حین کار و اوقات

میانسالی در شهرهای استان کردستان و خروج از مطالعه در

فراغت با شدت متوسط به مدت حداقل  137دقیقه در هفته

صورت ناقص بودن اطالعات بودند .با توجه به فقدان قابلیت

تعریف شد .تعریف مورد تائید بینالمللی برای فراوانی،

گرفتن خروجی دادههای سامانه سیب ،ابتدا دادههای موجود

شدت و طول مدت برابر انجام فعالیت جسمانی  ۹7تا

در سامانه وارد نسخه چاپی از قبل تهیهشده گشته و سپس

حداکثر  ۱7دقیقه در روز یا  137تا  ۵17دقیقه در هفته

وارد نرم افزار  SPSSشدند.

فعالیت جسمانی شدید تا متوسط در هر دور  17دقیقهای

عالوه بر اطالعات دموگرافیک ،وضعیت تغذیه برحسب

است (.)۹

مصرف معمولی هر یک از زیرگروههای سبزیها و میوه،

مبنای تقسیمبندی شاخص توده بدن بهصورت زیر بود:

لبنیات ،فست فود و نوشابه های های گازدار جمعآوری

شاخص توده بدن وزن BMI۵برحسب وزن به کیلوگرم

شدند .مصرف معمول هفتگی شامل مصرف در اکثر هفتهها

تقسیم بر مجذور قد بر حسب سانتیمتر سنجیده شدBMI .

(حداقل سه هفته از هرماه) تعریف شد .تعریف مصرف

کمتر از  13/3بهعنوان کمبود وزن ،بین  13/3 -۵6/۳وزن

مطلوب لبنیات ،شامل مصرف روزانه  ۵-۹واحد لبنیات در

طبیعی ،از  ۵3تا  ۵۳/3اضافه وزن و معدل  ۹7و بیشتر بهعنوان

روز بود .هر واحد لبنیات شامل مصرف یک لیوان شیر یا

چاق دسته بندی شدند (.)۹

ماست یا  ۱7تا  63گرم پنیر معمولی ،معادل یک و نیم قوطی

داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  ۵۵تحلیل شدند.

کبریت یا یک چهارم لیوان کشک یا  ۵لیوان دوغ بود.

برای برآورد فراوانی ها از آمارهای توصیفی و تعیین تفاوت

سهم مصرفی روزانه سبزیها برای هر واحد از گروه

شاخصهای مورد نظر در دو جنس از تست های کای دو یا

سبزیها ،برابر یک لیوان سبزیهای خام یا پختهشده مانند

تی مستقل ،استفاده شد .اجرای طرح منوط به دریافت مجوز

نخود سبز ،لوبیا سبز ،هویج و گوجه فرنگی بود .تعداد سهم

از کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود .کد

مصرفی معمول روزانه میوه ها ،شامل مصرف هر واحد (یک

کمیته اخالق این پژوهش IR.MUK.REC.1395/۹00

عدد میوه متوسط) از گروه میوه ها بود .میزان مطلوب تعداد

است.

واحد مصرفی معمول روزانه سبزیها  ۵-6واحد و برای
میوهها  ۹-3واحد در روز تعریف شد.

نتایج

مصرف فست فود ها بر حسب مصرف معمول در اکثر

تعداد  37۵۵نفر شامل  ۵31۹زن و  ۵373مرد ،نسبت هر

هفتهها (حداقل سه هفته از هر ماه) برای هر یک از انواع

جنس ( )٪37با میانگین سنی  61/3±1۵/6۱بررسی شدند.

سوسیس ،کالباس ،پیتزا ،فالفل ،ذرت مکزیکی ،سیبزمینی

الزم به ذکر است که دادههای مربوط به ابعاد سبک زندگی

سرخکرده ،گوشتهای نمکسود ،دودی و کنسروی/

در برخی از موارد کامل نبود که در زیر هر جدول

نوشیدنی های گازدار ) کوالها ،ماءالشعیر ،دوغ گازدار و

نوشتهشده است.

آبمیوههای صنعتی) مورد ارزیابی قرار گرفت .رفتار
مطلوب در مورد فست فودها شامل عدم مصرف هر یک از

Body Mass Index

2
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 1۹۳3شهرستانهای استان کردستان را بر عهده داشت.

فرآوردههای ذکرشده بود .در صورت مصرف فرآوردههای

 16بررسی و تحلیل شاخصهای...

نسبت قابل توجهی از افراد ( )٪06دارای اضافه وزن و یا

در مقابل  )٪ ۵7بود و همچنین تعداد مردان با وزن طبیعی

چاقی بودند .تفاوت معناداری بین زنان و مردان بر حسب

بیشتر از زنان بودند .جدول شماره  ۵وضعیت  BMIبرحسب

 BMIدیده شد .نسبت چاقی در زنان بیشتر از مردان (٪63

جنس را نمایش میدهد.

BMI

وزن طبیعی ()٪

کاهش وزن ()٪

اضافه وزن ()٪

چاقی ()٪

جنس

سطح
معناداری

زن

(1۵ )3/7

(671 )3/1۱

(۳۵۱ )1/۹3

(173۳ )۳/66

مرد
جنس

(۹۵ )۹/1

(313 )۵/۹۵

(111۳ )۱/6۱

(63۱ )3/1۳

جمع

(66 )۳/7

(1۵1۱ )۳/۵6

(۵763 )۳/61

(1303 )۹/۹۵

p<771/7

توضیح :داده های  161نفر ( 3/۵درصد) ناکامل بود ،لذا از تحلیل حذف شدند.

مصرف نامطلوب لبنیات در زنان ( )٪۹1بیشتر از مردان ( )10 ٪بود .جدول  ۹میزان مصرف لبنیات سبزیها و میوه برحسب جنس را
نشان میدهد.
جنس
جدول  ۹ارتباط مصرف لبنیات ،سبزیها و میوه با جنس
جنس

فراوانی ( )٪مصرف مطلوب

فراوانی ( )٪مصرف نامطلوب

سطح معناداری
p<771/7

مصرف لبنیات زنان

(1060 )3/۱۳

(0۱۱ )3/۹7

مصرف لبنیات مردان

(۵7۳۵ )6/3۹

(61۱ )۱/1۱

جمع

(۹3۹۳ )3/0۱

(113۵ )3/۵۹

مصرف میوه زنان

(1۵۵1 )۱/63

(1۵۳۵ )6/31

مصرف میوه زنان

(11۱0 )3/6۱

(1۹61 )3/3۹

1جمع

(۵۹33 )۱/60

(۵۱۹۹ )6/3۵

مصرف سبزیها زنان

(۵31۹ )3/33

(۵3۳ )3/11

مصرف سبزیها مردان

(۵۹77 )0/۳1

(۵70 )۹/3

(63۵6 )1/۳7

(6۳۱ )۳/۳

جمع

توضیح :1دادههای  161نفر ( 3/۵درصد) ناکامل بود ،لذا از تحلیل حذف شدند.
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جدول  ۵ارتباط وضعیت  BMIبا جنس

پروانه تیموری 19

بر خالف مصرف سبزیها که نشان دهنده مصرف مطلوب در هر دو جنس بود ،حدود ( )٪3۵از افراد این بررسی ،کمتر از 3-۹
واحد (مصرف نامطلوب) در روز میوه مصرف کردند و تفاوت عمدهای بین زنان و مردان برای مصرف میوه مشاهده نشد.

زن

مرد

نوع فعالیت

میانگین (انحراف معیار) مدت زمان

میانگین (انحراف معیار) مدت زمان

1پیاده روی

(۹۱ )۹/۵3

جنس

در روز

۵
شده حین کار
جسمانی
فعالیتانجام
نوع فعالیت

۹فعالیت جسمانی اوقات فراغت

در هفته

سطح معناداری

(137)۱/173

p<7/771

(63 )1/۹3

(۵۹۹ )3/۵17

p<771/7

(۹3 )0/۵۱

(1۳1 )۹/13۱

p<7/771

(1۵0 )3/0۳۳

(۱3۵ )3/0۳۳

p<7/771

(۱۳ )۵/6۱

(۵31 )۱/10

p=7/317

(06 )7/3۱

(۵۳1 )3/۹71

p=7/۵0

توضیح  :1داده های  ۵330نفر ( 31درصد) کامل بود.
توضیح : ۵داده های  ۳01نفر( ۹/1۳درصد) کامل بود.
توضیح  :۹داده های ۵۱۵نفر( ۵/3درصد) کامل بود.
جدول  3ارتباط مدت زمان پیاده روی روزانه با BMI
 7-۹7دقیقه

۹1-۱7

≤۱1

فراوانی ()٪

فراوانی ()٪

فراوانی ()٪

کمبود وزن

(1 )1/1

(۹ )7/1

(10 )3/7

(۵1 )۳/7

وزن طبیعی

(۵7 )7/۵۵

(01 )۹/۵6

(33۹ )3/۵0

(۱66 )۳/۵۱

اضافه وزن

(۹۱ )۱/۹۳

(17۱ )۹/۹۱

(30۹ )6/6۹

چاقی

(۹6 )6/۹0

(11۵ )6/۹3

(307 )۹/۵3

مدت پیاده روی
BMI

سطح معنا داری

p<7/771

جمع

(1713 )6/6۵
(01۱ )۱/۵۳
(۵۹۳۱ )7/177

توضیح :داده های ۵۹۳۱نفر( 7/6۳درصد) کامل بود.
با افزایش مدت زمان پیاده روی نسبت افراد چاق کمتر و افراد با وزن طبیعی بیشتر شده است .با توجه جدول  3نسبت چاقی افرادی
که بیشتر از  ۱7دقیقه در روز پیاده روی کرده اند  ٪ ۵3و در افراد بین  ۹1-۱7دقیقه  ٪۹3است .این روند در افراد دارای اضافه وزن
مشاهده نشد.

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان  /دوره بیست و سوم  /بهمن و اسفند 7931

Downloaded from sjku.muk.ac.ir at 5:31 +0330 on Sunday February 17th 2019

جدول  6ارتباط مدت زمان انواع فعالیت جسمانی (بر حسب دقیقه در روز و هفته) با جنس

 11بررسی و تحلیل شاخصهای...

جدول  ۱ارتباط مدت زمان فعالیت جسمانی حین کار روزانه و BMI
 7-۹7دقیقه

۹1-۱7

≤۱1

فراوانی ()٪

فراوانی ()٪

فراوانی ()٪

کمبود وزن

(7 )7/7

(7 )7/7

(0 )1/1

(0 )7/1

وزن طبیعی

(0 )7/37

(1۵ )0/۹3

(1۳6 )0/۹7

(۵1۹ )3/۹1

اضافه وزن

(۹ )6/۵1

(0 )۱/۵۵

(۵01 )۳/6۵

(۵31 )۱/61

چاقی

(6 )۱/۵3

(1۵ )0/۹3

(13۳ )۵/۵3

(103 )۳/۵3

فعالیت جسمانی حین کار
BMI

جمع

سطح معناداری
توضیح :دادههای  ۱0۱نفر ( 3/1۹درصد) کامل بود.

ارتباط بین  BMIمیانگین مدتزمان فعالیت جسمانی حین کار روزانه معنادار نبود هر چند که با افزایش فعالیت حین کار نسبت
افراد چاق کمتر شده ولی افراد دارای اضافه وزن بیشتر شدند .جدول ۱
جدول  0ارتباط مدت زمان فعالیت جسمانی اوقات فراغت روزانه و BMI
۹1-۱7

≤۱1

BMI

فراوانی ()٪

فراوانی ()٪

BMIوزن
کمبود

(7 )7/7

(۵ )۳/7

(۵ )۳/7

وزن طبیعی

(3 )3/۵0

(۱۳ )3/۹1

(06 )3/۹1

اضافه وزن

(3 )6/66

(17۱ )3/63

(116 )3/63

چاقی

(3 )6/63

(67 )6/13

(63 )1/1۳

فعالیت اوقات فراغت

جمع

جمع

(۵۹3 )7/177
p=7/03

سطح معنا داری
توضیح :داده های  ۵۹3نفر ( 0/6درصد) کامل بود.

با افزایش مدت زمان فعالیت جسمانی اوقات فراغت ،نسالبت

هدف از مطالعاله حاضالر ارزیالابی دو شالاخص عمالده سالبک

افراد چالاق کمتالر و افالراد بالا وزن طبیعالی بیشالتر شالده اسالت.

زنالالدگی شالالامل وضالالعیت تغذیالاله و فعالیالالت جسالالمانی افالالراد

هرچند که این تفاوت به لحاظ آماری معنادار نبود (دادههای

میالالانسالالال مراجعالالهکننالالده بالاله مراکالالز و پایگالالاههالالای سالالالمت

جدول شماره (.)0

شهرهای استان کردستان با استفاده از دادههای سالامانه سالیب

بر اساس داده های  37۵۵نفالر نسالبت قابالل تالوجهی از افالراد

بود.

( )٪۳1بندرت مصالرف فسالت فالود داشالته و ( )٪36بنالدرت

اکثریت قابل توجهی از افراد دارای اضالافه وزن ( )٪6۵و یالا

نوشیدنی مصرف نمودند.

چاقی ( )٪۹۵بودند .میزان اضالافه وزن و چالاقی در جمعیالت
مطالعه حاضر در سالطح هشالداردهنده بالود .از سالال  ۵777تالا

بحث

 ،۵711شیوع چاقی در میان بزرگساالن ایرانی دو برابر شده
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p=7/1۱

(۱0۱ )7/177

پروانه تیموری 11

بهطور قابل توجهی در تمام گروه های سنی و برای مالردان و

بررسی حاضر حاکی از فعالیت اوقات فراغالت بیشالتر مالردان

زنان ،بیانگر افزایش هشدار دهنده و با شتاب آهسته تالری از

در مقایسه با زنان بود .نتایج یالک مطالعاله مالروری مبتنالی بالر

سال  ۵770تا  ۵711بالوده اسالت ( .)3نسالبت چالاقی در زنالان

جمعیالالت ،فعالیالالت جسالالمانی ناکالالافی در ایالالران را تائیالالد کالالرد

بیشتر از مردان ( 63 ٪در مقابل  )٪ ۵7بود .همسو با یافتههای

( .)16یافته های مطالعه دیگری با نتایج این بررسی سازگاری

این بررسی نتایج یک مطالعه در  1777زن و مالرد  -۱6سالال

داشته و مقدار متوسط فعالیت فیزیکی معادل (MET۹معادل

 13استان مازندران میانگین شیوع اضالافه وزن را ( ٪۹6زنالان

متابولیکی)’بالرای مالردان بیشالتر از زنالان گالزارش شالد(.)13

 ۹۵/۵و مالالردان  )3/۹3اعالالالم شالالد ( .)۳همچنالالین در بررسالالی

فعالیت فیزیکی در محل کار ،رفت و آمد و اوقات فراغت به

شیوع چاقی در بزرگساالن شهرستان یزد گزارش شده کاله

ترتیالالب  ٪۵7 ،٪01و  ٪۳بالالود و تقریب الاً  ٪13بالالزرگسالالاالن

 ٪ ۱6دارای اضافه وزن و چاقی بوده و نسبت چاقی در زنالان

ایرانی ( 0/6میلیون نفر) هیچگوناله فعالیالت فیزیکالی نداشالتند

بیشتر از مردان بود ( .)17بخشی از اختالف مرتبط باله نسالبت

( .)13بالالزرگسالالاالن  ۱6-13سالالاله بایالالد حالالداقل  137دقیقالاله

چاقی بیشتر زنالان در مقایساله بالا مالردان ،احتمالاالً باله تفالاوت

فعالیت فیزیکی هوازی متوسط را در طول هفته انجام دهند یا

الگوی فعالیت جسمانی زنان و مردان مربوط میشود .یافتهها

حداقل  03دقیقه فعالیت فیزیکی هوازی در طالول هفتاله و یالا

این بررسی نیز نشان دهنده میزان فعالیت جسمانی پیالادهروی

ترکیبی از فعالیت شدید تا متوسط داشته باشند .برای دستیابی

و حین کار بیشتری برای مردان در مقایسه با زنان بالود .سالایر

به سالمتی باالتر ،بزرگساالن باید فعالیالت فیزیکالی هالوازی

عوامل مرتبط مانند الگوی تغذیاله و مصالرف کالالری در ایالن

متوسط خود را به  ۹77دقیقه و یا  137دقیقه فعالیت شدید در

مطالعه بررسی نشدند .با توجه به شیوع بیشتر پوکی استخوان

هفتالاله افالالزایش دهنالالد ( .)1۱اگالالر چالاله بالالرای سالالنجش فعالیالالت

در زنان و ارتباط آن با چاقی ( )17نقش فعالیت جسالمانی در

جسمانی ،شدت فعالیت صورت گرفته و کالالری مصالرفی از

کاهش چاقی ،توجه باله افالزایش تمرینالات بالدنی در زنالان را

ابزارهای مختلفی چه به شکل خود گزارشی و یا اندازهگیری

نمایانگر میسازد .نتایج ما نشان داد که با افزایش مدت زمان

عینی (11و  )10-13استفاده میشود و این موضوع مالیتوانالد

پیاده روی نسبت افراد چاق کمتر و افراد با وزن طبیعی بیشتر

مقایسه نتایج مختلالف را تحالت تالأثیر قالرار دهالد .نتالایج ایالن

شدند .همچنالین نسالبت  ٪ ۹3افالراد چالاق کاله  ۹1-۱7دقیقاله

بررسی صرفاً با سؤال از فرد برای تخمین فعالیتهای مختلف

پیاده روی روزانه داشته به  ٪۵3در افرادی بیشتر از  ۱7دقیقه

جسمانی انجام شده است و لذا مقایسه منطقی یافته های ما را

پیادهروی روزانه ،کاهش یافت .مطالعالات قبلالی ارتبالاط بالین

با مطالعات انجام شده با محدودیت روبالرو مالیکنالد .بالا ایالن

میزان فعالیت فیزیکی و  BMIرا در گروههای سنی مختلف

وجود ،نتایج مطالعات متعدد ،ناکافی بودن فعالیالت جسالمانی

از جمله کودکان ( )11و بزرگساالن ( )1۵تائیالد کالردهانالد.

را در ایران گزارش کردهاند (۵7و1۳و.)1۵

متوسط فعالیت جسالمانی زنالان بالرای پیالادهروی روزاناله (۹۱

بخش قابلمالحظهای از جمعیت ( )٪0۱این بررسی مصرف

دقیقه) و حین کار ( ۹3دقیقه) بالود .در حالالی کاله ایالن ارقالام

کافی و مطلوب محصوالت لبنی داشتند .زنان مواد لبنی

برای مردان ( 63و  1۵0دقیقه) بود .این اختالف ها در بافالت

کمتری در قیاس با مردان داشتند ( ٪07در مقابل .)٪3۹

جمعیتی و فرهنگی – اجتماعی ایران ،به نظر طبیعی مالیآیالد

نتایج چندین مطالعه در رابطه با مصرف لبنیات در ایران با

زیالالرا مالالردان دارای مشالالاغلی هسالالتند کالاله مسالالتلزم تحالالرک

توجه به گروه های سنی و جنسی متفاوت است .برای مثال

جسمانی بیشتری در مقایسه با مشاغل زنانه است .سالازگار بالا
نتایج ما یافته های گذشته نشان دهنده میزان فعالیت جسمانی

Metabolic Equivalent of Task

3
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است .به طالور دقیالق ،رونالد شالیوع چالاقی از  ۵777تالا ۵770

کمتری بالرای دختالران در مقایساله بالا پسالران ( )1۹بالودهانالد.

 16بررسی و تحلیل شاخصهای...

مازندران ( ۵3-33ساله) نشان داد که  ٪۹6افراد از  ۹-1بار،

مصرف کافی سبزیها ،حدود ( )٪3۵از افراد این بررسی

 ٪63بین  ۹-۱و  ٪۵1بیشتر از  ۱بار در ماه از فرآوردههای

مصرف نامطلوب میوه (کمتر از  3-۹واحد در روز) داشتند

لبنی مصرف کردند .همسو با نتایج ما مردان مواد لبنی

و تفاوت عمدهای بین زنان و مردان برای مصرف میوه

بیشتری از زنان در هر سه نوع تقسیم بندی داشتند (.)۵1

مشاهده نشد .احتماالً گران تر بودن قیمت میوه در قیاس با

همچنین نتایج یک مطالعه در بین دانش آموزان دختر و پسر

سبزی توجیه کننده مصرف کمتر میوه در جامعه

 10-1۵ساله شهر قم نشان داد  ٪ 61مصرف مطلوب و ٪3۳

موردبررسی ما است .همچنین قیمت میوه و دسترسی به

مصرف نامطلوب شیر داشته و پسران شیر بیشتری از دختران

میوههای مختلف در فصول مختلف یکی از دالیل تنوع و

مصرف کردند ( .)۵۵دو مطالعه فوق بیانگر مصرف ناکافی

پراکندگی آمار الگوی مصرف میوه و سبزی در

لبنیات در جوامع مورد بررسی بوده و در تناقض با یافته های

گزارشهای مختلف است ( .)۵3آمارهای مختلفی از الگوی

ما است .بخشی از این اختالف میتواند ناشی از نحوه

مصرف میوه و سبزی در ایران وجود دارد .برای مثال رئیس

سنجش مصرف کافی مواد لبنی بهطور روزانه یا ماهیانه

دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت اظهار داشته که طی

باشد .مصرف کافی بررسی حاضر  ۹-۵واحد لبنی در روز

آخرین بررسیهای انجامشده میزان مصرف روزانه میوه،

تعریف شد که با مقدار توصیهشده مشابهت دارد .توصیههای

سبزی در کشور از مقدار توصیه شده بسیارکمتر است و با

الگوهای غذایی توسط دستورالعملهای غذایی تا سال ۵717

میزان استاندارد فاصله زیادی دارد ( .)۵۱گزارش دیگری

مبتنی بر مصرف روزانه  ۹فنجان شیر و محصوالت لبنی

اظهار داشته که سالراناله مالصالرف سالیانه میوه و سبزی در

کمچرب است ( .)23بهطورکلی مصرف مواد لبنی در

ایران  ۹7و در جهان  1۵7کیلوگرم اسالالالالالت .ایرانی ها

دهههای اخیر در ایران کاهشیافته است .در یک مطالعه

یکچهارم جهانیان میوه و سبزی میخورند ( .)۵0سومین

تجربه کردن احساس مثبت (مثالً حس لذت بردن ،حس

گزارش نظارت ملی عوامل خطر بیماریهای غیرقابل انتقال

داشتن راحتی و آرامش) از مصرف لبنیات ،ارزش

سال  ۵770میالدی در یک نمونه  ۹07۵بزرگسال ایرانی

عملکردی سالمتی و ارائه قیمت مناسب محصوالت لبنی

الگوهای مصرف میوه و سبزی با استفاده از روش WHO

توسط تولیدکنندگان و فروشندگان ازجمله عوامل مؤثر

STEPwiseمورد ارزیابی قرار داد .مطابق دستورالعمل

اصلی بر رفتار انتخابی مصرفکنندگان برای محصوالت

سازمان بهداشت جهانی ،مصرف میوه و سبزی پایین بهعنوان

لبنی در ایران ذکر شدند ( .)۵7در ایران ،در طول

مصرف کمتر از پنج وعده میوه و یا سبزی روزانه تعریف

سالهای 1۳۳۱تا  ،۵771مصرف شیر و لبنیات  3/۵درصد از

شد .به طور متوسط  ۵۱/1میوه و  ۹۵/1وعده سبزیها بهطور

کل هزینههای خانوادههای ایرانی را شامل میشد .مصرف

روزانه مصرف شده بود .در مجموع ،بزرگساالن ایرانی

سرانه مصرف فراوردههای لبنی در سال  ۵77۹در حدود ۳3

بهطور روزانه  33/۵وعده میوه و سبزی مصرف کرده و

کیلوگرم بود ،در حدود  17کیلوگرم کاهش در مقایسه با

مصرف زنان بیشتر از مردان بود ( .)۵3شیوع مصرف پایین

سال  ۵77۵و در سال  ۵716مصرف شیر و لبنیات در سرانه

میوه و سبزی در جمعیت بزرگسال ایرانی در مقالههای

ساالنه حدود  ۱7کیلوگرم رسید که بسیار پایینتر از میانگین

دیگر تائید شده است (.)۵۳-۹7

جهانی است (.)۵6

حدود  ٪۳۵و  ٪36افراد این بررسی بندرت از فست فود و
نوشیدنی استفاده کردند .در صورت صحت داده ها ،این
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نتایج یک بررسی در  16۵7نفر در استانهای گیالن و

مصرف سبزیها در اکثر افراد ( )٪۳7کافی بود .برخالف

پروانه تیموری 13

است .مطالعات موجود عمدتاً بر میزان مصرف غذاهای

میزان اضافهوزن و چاقی در جمعیت موردبررسی در سطح

سریع در کودکان و نوجوانان متمرکز شده و جامعه

هشداردهنده بود .عدم فعالیت فیزیکی در زنان ،بیشتر از

بزرگساالن کمتر مطالعه شده اند .بررسی  ۵1۱0فرد 37-1۳

مردان و همچنین فعالیت جسمانی اوقات فراغت مردان

ساله در تهران نشان داد مصرف متوسط فست فود برای

بیشتر از زنان گزارش شد .مصرف مواد لبنی زنان در قیاس با

بزرگساالن  1۱1گرم برای جوانان و  17۱3گرم در هفته

مردان کمتر بود .اگر چه بخش قابل توجهی از جمعیت (3

برای میانساالن نشان داد .ابزار اندازهگیری فست فود

 )0۱٪این بررسی به مقدارکافی و مطلوب محصوالت

پرسشنامه شامل  1۱3نوع فست فود و مقدار مصرف شده

مصرف کردند ،ولی مغایرت این نتایج با دیگر مطالعات نیاز

بهطور هفتگی بود ( .)۹1یافته های یک مطالعه به سال ۵713

به بررسی های بیشتری دارد .توجه به اهمیت تأثیر مطلوب

در  33۹دانش آموز نوجوانان  13-16ساله سنندج نشان داد

فعالیت جسمانی بر تعادل شاخص توده بدنی ،آموزش افراد

که  3/۱۳درصد از افراد حداقل یکبار در هفته فست فود

میانسال برای داشتن تغذیه متناسب ،میباید بر برنامه های

مصرف کرده و مصرف آن در بین دانش آموزان دختر و

پیشگیری از چاقی میانساالن متمرکز باشد .به علت عدم

پسر تفاوت معناداری نداشت .مصرف فست فود با یک

مشابهت احتمالی الگوی سبک زندگی در رابطه با

پرسشنامه حاوی فراوانی مصرف غذای سریع در طیف از

فعالیتهای فیزیکی و تغذیه مراجعهکنندگان به پایگاه ها و

هرگز 1 ،بار در هفته تا  3-6بار در هفته اندازهگیری شد

افرادی که مراجعه به مراکز ندارند ،تعمیم پذیری نتایج

( .)۹۵همچنین گزارش شده است که نوجوانان دختر که

امکانپذیر نیست .همچنین نظارت و ارزشیابی صحت ورود

دارای اضافه وزن یا چاق هستند بهطور معمول  0/۵ ±6/7بار

داده های سامانه سیب و تالش در جهت رفع نارساییهای

در هفته در مقایسه با نوجوانان با وزن طبیعی با  ۹/1 ±۹/7بار

موجود با هدف بهینه نمودن این سامانه بهعنوان پیشنهاد

در هفته فست فود مصرف کردند (.)۹3

کاربردی به دست اندرکاران ارائه میگردد.

گروه میانسال مراجعه به مراکز بهداشتی– درمانی معموالً
از اقشار کم درآمد اقتصادی میباشند و افراد به لحاظ
اقتصادی مرفه به احتمال زیاد به مراکز دولتی مراجعه
نمینمایند .با توجه به عدم مشابهت ویژگیهای دموگرافیک
و سبک زندگی جامعه مورد بررسی این مطالعه ،تعمیم نتایج
این بررسی به کل با جامعه ،امکانپذیر نبوده و بهعنوان یکی

تشکر و قدردانی
با تشکر از معاونت تحقیقالات و فالن آوری دانشالگاه علالوم
پزشکی کردستان برای حمایت مالی این پژوهش با شالماره
ثبالت صالورتجلساله شالورا باله شالماره 1۹۳0/36
IR.MUK.REC.

از محدودیتهای این مطالعه محسوب میشود .محدودیت
دیگر در مورد معنادار بودن برخی از رابطهها در این بررسی
است که ممکن است به علت حجم باالی نمونهها بوده باشد.
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