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 -1وضعيت موجود شيوع چاقي در ايران و روند تغييرات آن
براي تعيين و تحليل وضعيت موجود شيوع چاقي و اضافه وزن در ايران از اطالعات برنامه ملي پايش وضعيت عوامل خطر بيماري هاي غيرواگير در
جمهوري اسالمي ايران که توسط وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکي انجام ميشود استفاده شد .هدف کلي اين برنامه تعيين اطالعات پايه از
وضعيت عوامل خطر بيماري هاي غيرواگير در جمعيت  51تا ساله 46کشور مي باشد که از سال  5131تا  5133اجرا شده است .اولين گزارش
اين برنامه (سال  ، )5131شيوع چاقي و اضافه وزن را در کشور  %64/3برآورد نمود ( %63/1در زنان و  %13/0در مردان) .در گزارشات سالهاي ،31
 33 ،34و  33نيز شيوع چاقي و اضافه وزن در کشور به ترتيب 66/4 ،64/0 ،66/6و  %61/9برآورد شده است.
نمودار  : 5روند تغييرات شيوع چاقي و اضافه وزن در جمعيت  51تا  46ساله ايراني از  5131تا  ( .5133برنامه ملي  1ساله پايش وضعيت
عوامل خطر بيماري هاي غيرواگير)

سازمان بهداشت جهاني نيز در گزارش رسمي خود با عنوان  Global status report on noncommunicable disease 2010شيوع
چاقي را در جمعيت باالي  02سال ايران در سال  ،0223شيوع اضافه وزن و چاقي را در ايران به ترتيب  %14/3( %15/6در زنان و  %64/2در
مردان) و  %04/1 ( % 51/6در زنان و  %50/6در مردان) گزارش نموده است .
اين گزارش روند تغييرات شاخص توده بدني در اين جمعيت را از سال  5930تا  ، 4003به طور افزايشي گزارش داده است .به نحوي که متوسط
آن در اين جمعيت در سال  5930از حدود  ( 41 kg/m2در هر دو جمعيت مردان و زنان ) در سال  4003به نزديک به  43 kg/m2در مردان و
 43/1 kg/m2در زنان افزايش يافته است.

2

نمودار  : 2روند تغييرات شاخص توده بدني در جمعيت باالي  40سال ايراني بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني (  5930تا )4003

 -2شيوع چاقي و اضافه وزن به تفکيک استان ها
در خصوص شيوع چاقي به تفکيک استان ها اطالعات دو بررسي ملي سالهاي  34و  33در دسترس بود که در هر دو مورد در جمعيت مردان
بيشترين شيوع چاقي در استانهاي مازندران  ،قم ،تهران ،اردبيل و کمترين آن در استانهاي سيتان و بلوچستان ،کرمان و خراسان جنوبي گزارش
شده بود.
در جمعيت زنان نيز مازندران و آذربايجان شرقي در هردو مطالعه تقريبا باالترين شيوع و سيتان و بلوچستان ،کرمان و خراسان جنوبي کمترين
شيوع چاقي و اضافه وزن را داشته اند.
نمودار  : 1شيوع چاقي و اضافه وزن در مردان و زنان به تفکيک استان ها (برنامه ملي پايش وضعيت عوامل خطر بيماري هاي غيرواگير در
جمهوري اسالمي ايران)
مردان سال : 6831
درصد ()CI 95%

مردان سال : 6831
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درصد ()CI 95%

زنان سال : 6831

زنان سال : 6831
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 - 3مقايسه شيوع چاقي در ايران و مقايسه آن با وضعيت شيوع در دنيا و کشورهاي منطقه :
سازمان بهداشت جهاني در گزارش رسمي خود شيوع اضافه وزن را در جمعيت باالي  40سال جهان در سال  ،4003حدود  %16 ( %11در مردان
و  %11در زنان) گزارش نموده است  .همين گزارش شيوع چاقي را در جمعيت باالي  40سال جهان  %50 ( %54در مردان و  %56در زنان) براورد
کرده است.
متوسط شيوع اضافه وزن و چاقي نيز در سال  4003در کشورهاي منطقه  ، EMRبه ترتيب  %60/3( %63در زنان و  %10/1در مردان) و
 %46/5 ( %59/3در زنان و  %54/1در مردان) گزارش شده است.
همانگونه که اشاره شد سازمان بهداشت جهاني در همين سال شيوع اضافه وزن و چاقي را در ايران به ترتيب

 %14/3( %15/6در زنان و  %64/2در

مردان) و  %04/1 ( % 51/6در زنان و  %50/6در مردان) گزارش نموده است .
بدين ترتيب شيوع چاقي و اضافه وزن در ايران حدود 5/15برابر متوسط جهاني و  5/04برابر متوسط منطقه اي آن است.
و شيوع چاقي و اضافه وزن در زنان ايراني در همين سال5/35برابر متوسط جهاني و  5/49برابر متوسط منطقه اي آن بوده است.

نمودار  : 6مقايسه شيوع چاقي و اضافه وزن در ايران در مقايسه با آمار جهاني و آمار منطقه )4003( EMR
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تصاوير  5و  : 0مقايسه شيوع اضافه وزن در کشورهاي دنيا به تفکيک مردان و زنان
() Global status report on noncommunicable disease 2010
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همچنين بين سالهاي  5930تا  4003شيوع چاقي و اضافه وزن در دنيا تقريبا  4برابر شده است و اين افزايش شيوع در تمامي گروه هاي سني و
سطوح اقتصاي نيز مشاهده شده است .در گروه هاي سني کودکان و نوجوانان نيز درصد مبتاليان به اضافه وزن بين سالهاي  5990تا 4003
نزديک به دوبرابر رشد داشته است.
نمودار  : 1روند تغييرات شيوع اضافه وزن در جمعيت کودکان و نوجوانان به تفکيک گروه هاي درامدي
() Global status report on noncommunicable disease 2010
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 -6بررسي عوامل تاثيرگذار قابل کنترل چاقي و اضافه وزن
اضافه دريافت انرژي دريافتي و کم تحرکي مهمترين عوامل قابل کنترل چاقي و اضافه وزن محسوب ميشوند .سازمان بهداشت جهاني شيوع کم
تحرکي را در جمعيت باالي  51سال ايران  %64/1 ( %11/3در زنان در مقايسه با  %41/4در مردان) گزارش نموده است.
تصاوير  6و :1مقايسه شيوع کم تحرکي در کشورهاي دنيا به تفکيک مردان و زنان (Global on noncommunicable disease 2010
) status report
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در گزارش رسمي وزارت بهداشت نيز ( برنامه ملي پايش وضعيت عوامل خطر بيماري هاي غيرواگير در جمهوري اسالمي ايران) شيوع
کم تحرکي در جمعيت  51تا  46سال ايراني در يک روند رو به افزايش در سالهاي  33 ،34 ،31و  33به ترتيب  13/5 ،11/4 ،10/3و
 19/0درصد بوده است.
در طي اين سالها روند افزايش شيوع کم تحرکي  ،تقريبا در هر دو جنس مشاهده شده است .به نوعي که در مردان شيوع کم تحرکي از
 %45/4در سال  31به ترتيب به  44/4 ،46/1و  43/1درصد در سالهاي  33 ،34و  33رسيده است.
در جمعيت زنان نيز شيوع کم تحرکي که در سال  %60/1 ،31براورد شده بود در سالهاي بعد به ترتيب به  69/9 ،64/6و %63/9
رسيده است.
نمودار  :4روند تغييرات شيوع کم تحرکي در جمعيت  51تا  46ساله ايراني از  5131تا  ( .5133برنامه ملي  1ساله پايش وضعيت عوامل خطر بيماري
هاي غيرواگير)

نتايج آخرين مطالعه ملي انجام شده در خصوص الگوي مصرف جمعيت ايراني نيز درصد خانوارهايي که دريافت کالري آنها بيش از نياز روزانه
اشان ميباشد ( نسبت انرژي دريافتي به انرژي مورد نياز بيش از  )5/4را  %11/4گزارش داده است .نتايج اين مطالعه نشان ميدهد که گرچه متوسط
انرژي مورد نياز جمعيت ايراني  4145کيلوکالري است اما اين جمعيت به طور متوسط روزانه  4414کيلوکالري انرژي دريافت مينمايد .
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نمودار  : 7ميانگين دريافت انرژي نسبت به نياز دراستان هاي کشور (سال )5139-35
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 -1راهکارهاي پيشنهادي

طراحي برنامه هاي مداخالتي جامع و چند وجهي به منظور ارتقاء سطح آگاهي ،حساسيت و نگرش عموم جامعه نسبت به چاقي و عوامل
خطر ساز آن و راهکارهاي پيشگيري و کنترل آنها و همچنين ارتقاء عملکردهاي بهداشتي آنها به منظور بهبود شيوه زندگي با شش
راهبرد عمده و اصلي :
o

"ارزيابي و بررسي مستمر وضعيت چاقي و عوامل خطر ساز آن در سطح جامعه "

o

"آموزش"،

o

"جلب مشارکت و سازماندهي در سطح جامعه" ،

o

" تامين و تضمين سالمت فردي از طريق ارائه خدمات بهداشتي درماني" و

o

" تغييرات محيطي"

o

"تغيير سياست ها و اجرايي کردن آنها"

مهمترين راهکارهاي پيشنهادي موثر در کنترل چاقي و ساير عوامل خطر ساز ابتال به بيماريهاي غيرواگير است که تفصيل آن از حوصله
اين گزارش خارج است.
به عنوان مثال مهمترين سطوح اين مداخالت آموزشي بايد شامل خانواده ،جامعه و مدرسه و ميتواند شامل فعاليت هايي ذيل باشد:
▪

آموزش عمومي سالمت

▪

آموزش در مدارس

▪

آموزش جوانان

▪

آموزش دست اندرکاران سالمت و درمان

▪

آموزش در محل کار

▪

آموزش در پايگاه هاي مراقبت سالمت نظير مراکز بهداشتي درماني ،خانه هاي سالمت و ...

در اين بين ذيل راهبرد هاي اساسي سه تا شش ارائه مناسب يا رايگان خدمات مشاوره اي بهبود شيوه زندگي از طريق سيستم خدمات بهداشتي
درماني کشور و برنامه پزشک خانواده به افراد مبتال و سايرين و نيز ايجاد يک اجتماع سالمتر و محيط حمايتي بويژه دست يابي به اهداف تغذيه
سالم و مناسب و فعاليت بدني کافي براي آحاد جامعه ذيل راهبرد هاي فوق براي پيشگيري و کنترل چاقي و اضافه وزن و عوامل خطرساز آنها از
راهکارهاي عمده پيشنهادي خواهد بود.
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