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اضافّ ٔزٌ ٔ چاقي از يطكالت ضایع تٓذاضتي در كطٕر يا يحسٕب يي ضٕد ٔ عايم : زييُّ ٔ اْذاف

قي در خطر يًٓي تراي اتتال تّ تيًاریٓاي يختهف ٔ افسایص يرگ ٔ يير يي تاضذ اضافّ ٔزٌ ٔ چا

 .ٔضعيت تذَي فرد در دٔراٌ تسرگساني ٔ يياَساني است پيطگٕیی کُُذِدٔراٌ َٕجٕاَي تا حذ زیادي 

َٕجٕاٌ يذارش راًُْایی جسیرِ  يطانعّ حاضر تّ يُظٕر تعييٍ َسثت اضافّ ٔزٌ ٔ چاقي در دختراٌ

. اَجاو گرفت کيص    

َفر تٕدَذ  866حجى ًََّٕ  . گرفت يقطعی اَجاو  –تحهيهی  –يطانعّ تصٕرت تٕصيفی : رٔش تررسی 

از َرو.يقایسّ ضذ 3داَص آيٕزاٌ تعييٍ ٔ تا يرجع 2ٔ چاقی 1اضافّ ٔزٌ. کّ ًََّٕ گيری اَجاو َطذ  

   Epinfo2000 - CDC2000 – SPSS(11.5) – ِافسارْای زیرٔ از آزيٌٕ کای دٔ ترای آَانيس استفاد

 ضذ     

از جًعيت % (48 -% 29% :  59تا حذٔد اطًيُاٌ  %  ) 25.9  َتایج يطانعّ َطاٌ داد کّ: یافتّ ْا 

تا حذٔد % ) 86تّ تفکيک َسثت اضافّ ٔزٌ در . يٕرد تررسی يثتال تّ اضافّ ٔزٌ یا چاقی تٕدَذ 

% ( :8 -% 8% : 59تا حذٔد اطًيُاٌ %  ) 88.9ٔ چاقی در % ( 84.9 -% 22.9% : 59اطًيُاٌ 

تا حذٔد % ) 8.5در جًعيت يٕرد يطانعّ . کيص يطاْذِ ضذ دختراٌ داَص آيٕز يذارش راًُْایی 

. را  داضتُذ   9ضاخص تٕدِ تذَی کًتر از صذک  % ( 5.8 -% 4.8% :  59اطًيُاٌ   

تّ يراتة تيطتر  َسثت اضافّ ٔزٌ ٔ چاقی در دختراٌ داَص آيٕز يذارش راًُْایی کيص  :َتيجّ گيری 

ایٍ گرِٔ سُي ٔ جُسي ٔ كًتر از يطانعات اَجاو  کطٕردر   َقاطدر سایر از اكثر يطانعات اَجاو گرفتّ

) گرفتّ در آيریكا است در جًعيت يٕرد تررسي عالِٔ تر يطكم اضافّ ٔزٌ ٔ چاقي، يطكم كى ٔزَي 

                        ْى قاتم تٕجّ است(  5ًَایّ تٕدِ تذٌ کًتر از صذک 

دختراٌ اضافّ ٔزٌ، چاقي، ًَایّ تٕدِ تذَي ٔ :كهيذ ٔاژِ  َٕجٕاٌ 
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 95  > BMI>=85 صذک    
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