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که متفاوت باشد. چاقی از جمله مشکالت بهداشت عمومی است  تواند یمو مناطق مختلف  ها یتجمعالگوي شیوع چاقی در  مقدمه:
تعیین کننده سطح سالمتی و  تواند یمعوارض و پیامدهاي نامطلوب بسیاري را بدنبال دارد. الگوي وزنی زنان و میزان چاقی در آنان 

پیشگویی کننده وضعیت ابتالي آنان به بیماري در آینده باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی وضعیت اضافه وزن و چاقی در زنان 
  انگاه اسپیرومتري بود.مراجعه کننده به درم

زن مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان امام  608تحلیلی اطالعات مربوط به قد و وزن  -: در این مطالعه مقطعی ها روشمواد و 
) اخذ شد. اطالعات مربوط به 1390- 1393خمینی سردشت جهت انجام اسپیرومتري، در یک دوره زمانی سه ساله (در فاصله زمانی 

وزن و قد، چنانچه فرد اظهار  يها دادهزن همراه سایر اطالعات فردي در نرم افزار مربوطه ثبت و نگهداري گردید. براي ثبت قد و و
اطالع دقیقی از آخرین قد و وزن خود دارد، اطالعات اظهار شده توسط وي ثبت شد، در غیر صورت قد و وزن وي در محل  کرد یم

با استفاده از   ها دادهقد و وزن اخذ شده  محاسبه گردید. تحلیل  يها دادهتوده بدنی بیماران بر اساس اندازه گیري و ثبت گردید. نمایه 
  انجام شد.  SPSS19نرم افزار 

نفر) داراي الغري و  60درصد( 9/9سال بود.  در جمعیت مورد بررسی   95/52±70/19میانگین سن جمعیت مورد بررسی  :ها یافته
درصد  9/35نفر) داراي درجاتی از اضافه وزن و چاقی بودند. 385درصد ( 3/63نفر) داراي وزن نرمال و 163( درصد  8/26کم وزنی ، 

سال بودند. درالگوي توزیع اضافه وزن و چاقی براساس سن،  45نفر) ، باالي 389درصد ( 1/64سال و  45نفر) از زنان کمتر از 218(
جاتی از اضافه وزن و چاقی بودند. بیشترین فراوانی اضافه وزن و چاقی مربوط به سال داراي در 45نفر) زنان زیر 137درصد( 9/62

  سال بود. 35-45و  18-35سنی  يها گروه
درصد باالیی از زنان در سنین باروري و باالتر از آن داري اضافه وزن و چاقی هستند. با توجه به اهمیت چاقی به عنوان  نتیجه گیري:

 .طلبد یمبهداشتی براي زنان این سنین را  هاي یريگ،  این موضوع جهت ها یماريبعامل خطر بسیاري از 
  : اضافه وزن، چاقی زنان، اسپیرومتري، سردشتکلمات کلیدي


