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که شیوع آن در دنیاي  شود یمتلقی  ها انسانبه عنوان یک عامل خطرساز در جوامع بشري تهدید کننده حیات اقی : چسابقه و هدف

ایران و مقایسه آن با نتایج مطالعات انجام شده در سایر ین مطالعه با هدف سنجش شیوع چاقی در . ااستمدرن امروزي رو به پیشرفت 
  کشورها انجام گردیده است.

 ,SID, Iranmedexتاکنون) درسایتهاي   2000انجام شده و در دسترس( يها پژوهشبا مرور بر  ها داده: ها روشمواد و 

Sciencedirect   وPubmed   مرتبط جمع آوري گردید. هاي یدواژهکلاستفاده از با 
. نتایج در دهد یم% افراد چاق در توزیع جمعیتی را نشان 30,4گزارش مطالعه ملی سالمت و تغذیه امریکا حاکی از فراوانی  ها: یافته

% و اسپانیا 37%، اندونزي 36,9تان % (اضافه وزن و چاقی)، عربس60%، استرالیا 25سایر مطالعات انجام شده بشکل زیر است : انگلستان 
% طی ده سال افزایش داشته است. چنانچه در ایران نیز مطالعه برزین 27,2% به 19,1% . در بالغین استرالیایی شیوع چاقی از 26,6

ر زنجان  . شیوع چاقی ددهد یمدر مردان نسبت به زنان شهر تهران را نشان  خصوصاًساله شیوع روبه رشد چاقی  6,6طی یک دوره 
شده است.  برآورد% 18,8و در مازندران  %6/38و 5/25میزان کلی چاقی و اضافه وزن به ترتیب  در شهرهاي استان گلستان%، 15

. مشابه نتایج مطالعه انجام شده در جالل آباد باشد یم% چاقی در مردان 20% در زنان و 40تفاوت جنسیتی در آالسکا بشکل شیوع 
چاقی و . مطالعه گسترده قند و لیپید تهران شیوع گردد یم% در مردان مشاهده 16% در زنان و 35,9معنادار  افغانستان این تفاوت

). تفاوت جنسیتی چاقی و اضافه وزن % 14,2% در مقابل 29,1(به ترتیب  نشان داددر زنان بیشتر از مردان  را چاقی شکمیبخصوص 
  . % بود3/42و 3/20% و در مردان به ترتیب 35و  7/30در زنان به ترتیب در استان گلستان  

و ماحصل انها از دست  اند نمودهدستیابی به تکنولوژي و پیشرفته شده کشورها موجبات تغییر سبک زندگی را فراهم  گیري: نتیجه
ایران با سایر رفتن سالمتی افراد با عوامل قابل پیشگیري است. اگرچه تفاوت اندکی در شیوع چاقی بین مطالعات انجام شده در 

در ایران مشابه برخی  شیوع چاقی روند رو به رشدخطر  موجب نگرانی بخش سالمت گردیده است آنچهاما  گردد یمکشورها مشاهده 
  رو به افزایش است. زنانچاقی شکمی در هر دو جنس بویژه در این در حالی است که چاقی و بخصوص و  کشورهاي پیشرفته است

   یوع، اضافه وزن، تفاوت جنسیتی چاقی، ش کلمات کلیدي:


