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 1معاونت غذا و دارو ،دانشگاه علوم پزشكي تهران
 2معاونت بهداشتي ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
(دريافت مقاله -32/2/22 :پذيرش مقاله)32/1/11 :

چكيده
زمينه :تجزيه و تحليل الگوي غذايي بهعنوان يک روش جايگزين و مكمل در بررسي رابطه بين رژيم غذايي و خطر ابتال به بيماريهاي
مزمن بهکار مي رود .هدف اين مطالعه ،تعيين الگوهاي غذايي غالب و چاقي عمومي و شكمي در زنان بزرگسال ساکن شهر بوشهر بود.
مواد و روشها :در اين مطالعه مقطعي 962 ،زن  22-02ساله ساکن شهر بوشهر انتخاب شدند .دريافتهاي غذايي در يک سال گذشته
با پرسشنامه نيمه کمي حاوي  199آيتم بسامد خوراک گردآوري شد .آيتمهاي غذايي به  91گروه طبقهبندي شدند .بهعالوه شاخصهاي
اقتصادي -اجتماعي و تنسنجي با استفاده از پرسشنامه جمعآوري شد .وزن و قد و دور کمر طبق دستورالعملهاي استاندارد اندازهگيري
و نمايه توده بدن ( )BMIمحاسبه شد .چاقي عمومي بهصورت نمايه توده بدني بيشتر يا مساوي  92کيلوگرم بر متر مربع و چاقي شكمي
بهصورت دور کمر بيشتر يا مساوي  11سانتيمتر تعريف شد .روش تحليل عاملي و  ANOVAمورد استفاده قرار گرفت.
يافتهها :ميانگين سن و شاخص توده بدني افراد بهترتيب  91±2سال و  21/1±1/9کيلوگرم بر متر مربع بود 11 .درصد زنان مورد بررسي
چاقي عمومي و  12درصد چاقي شكمي داشتند .دو الگوي غذايي غالب شامل الگوي غذايي سالم و الگوي غذايي ناسالم شناسايي
شدند .افرادي که در باالترين چارک الگوي غذايي ناسالم قرار داشتند ،بهطور معنيداري درصد بيشتري براي ابتال به چاقي عمومي
( 29/6در مقابل  )P>2/20 ،7/3داشتند و افرادي که در باالترين چارک الگوي غذايي سالم قرار داشتند ،احتمال کمتري براي ابتال به
چاقي عمومي ( 22/2در مقابل  )P>2/21 ،6/7داشتند.
نتيجهگيري :الگوهاي غذايي غالب زنان بوشهر با چاقي عمومي مرتبط بود .انجام مطالعات آيندهنگر براي تأييد اين يافتهها ضروري است.
واژگان کليدي :الگوهاي غذايي ،تحليل عاملي ،چاقي عمومي ،چاقي شكمي ،زنان
* تهران ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،معاونت غذا و دارو
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الگوي غذايي غالب زنان بزرگسال شهر بوشهر و رابطه آن با

/ 2طب جنوب

مقدمه

سال هجدهم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1931

شد ،در کل  03/3درصد افراد ،چاق بودند .بررسيهاي

( ،)WHOچاقي را يكي از مشكالت اساسي در

شيوع چاقي در زنان باالي  ۷5سال ،دو برابر مردان

بسياري از کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه

است ( .)۹بررسي نظام مراقبت عوامل خطرغيرواگير

اعالم کرد (.)۷

که در سال  ۷388در استان بوشهر انجام شد نشان داد

چاقي يک بيماري مزمن چند عاملي است ( )2که

 56/۱درصد از زنان استان نمايه توده بدني باالتر از

بهدليل شيوع در حال رشد آن مورد توجه محافل

 25دارند.

بهداشت عمومي است ( .)3چاقي نتيجه تغييرات

تحقيقات نشان دادهاند که در ايران شيوع چاقي و اضافه

رفتاري و سبک زندگي است و مطالعات مختلفي نشان

وزن رو به افزايش است ( .)۷6اين افزايش روز افزون

دادند که چاقي عامل مهمي در بروز بيماريهاي قلبي-

منعكس کننده تأثير قوي عوامل مربوط به شيوه زندگي،

عروقي به حساب ميآيد و شيوع فشارخون باال،

از جمله رژيم غذايي بر اتيولوژي چاقي است (.)۷۷

اختاللهاي چربي خون باال ،ديابت ،سرطان ،سنگ

بهطور سنتي مطالعات انجام شده در حيطه

کيسه صفرا و اختاللهاي هورموني در افراد چاق

اپيدميولوژي تغذيه در زمينه ارتباط رژيم غذايي و

بيشتر است ( .)4عالوهبر چاقي عمومي ،تجمع چربي
اضافه در ناحيه شكم و باالتنه که بهعنوان چاقي
شكمي شناخته ميشود ،يک پيش آگهي مستقل براي
عوامل خطرساز بيماري قلبي -عروقي و پيامدهاي آن

سالمتي به بررسي ارتباط يک يا چند ريز مغذي يا
ماده غذايي يا يک گروه از مواد غذايي با يک بيماري
خاص پرداختهاند ،ولي اخيراً استفاده از تحليل الگوي
غذايي ( )Dietary Pattern Analysisبهعنوان

است .افزايش چربي احشايي به مراتب خطرناکتر از

روشي جايگزين در بررسي وضعيت تغذيهاي و

تجمع چربي در نقاط ديگر بدن است و ميتواند خطر

بهويژه در مطالعات جهت تعيين ارتباط الگوي غذايي

مرگ زودرس و بيماريهاي مزمن را افزايش دهد (.)5

با بيماريها بهکار ميرود .اين آناليز مشخص ميکند

عالوهبر اين نشان داده شده که شيوع چاقي شكمي در

که چگونه غذاها و مواد مغذي در ترکيب با هم

زنان باال است ( .)4بر اساس بررسي سازمان جهاني

مصرف شده و الگوي جامعي از مصرف معمول

بهداشت ميزان شيوع چاقي در مناطق مختلف دنيا

شخص را در اختيار مي گذارد و در واقع الگوهاي

متفاوت است ( .)3نرخ چاقي و اضافه وزن در ميان

غذايي به دست آمده در اين روش ميتواند منعكس

بزرگساالن از  ۷5-06درصد متغير است ،بررسي در

کننده عادات غذايي باشد ( )۷2و براي مردم ميتوان

کويت شيوع اضافه وزن و چاقي را  ۱6درصد گزارش

توصيههاي غذايي کاربرديتري داشته باشيم.

کرد ( .)0در عربستان و مصر بهترتيب  24و  35درصد

مطالعات الگوهاي غذايي در ايران يک ضرورت

افراد ،چاق ارزيابي شدند ( .)۱در مازندران بهترتيب

است زيرا الگوهاي غذايي اين منطقه ويژگيهاي

شيوع اضافه وزن و چاقي  34/8درصد و  ۷8/8درصد

منحصر به فردي نظير مصرف حجم زيادي از غذا در

گزارش شده بود (.)8

يک وعده ،غالباً بهصورت دريافت باالي غالت

در مطالعهاي که در کارکنان صنعت نفت خارگ انجام
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از سال  ۷۹۹۱ميالدي به بعد ،سازمان جهاني بهداشت

متفاوت از نقاط مختلف ايران نشان ميدهد که ميزان

الگوي غذايي زنان شهر بوشهر /

شاهنشين و همكاران

خانم

26-56

ساله

با

روش

PPS

ضمن اينكه ،تحليل بر مبناي الگوهاي غذايي بهدليل

( )Population Proportionate to sizeانتخاب

در نظر گرفتن رفتارهاي تغذيهاي افراد ،اطالعات

شدند .قبل از شروع پرسشگري ،هدف از مطالعه و

بيشتري را در زميته اتيولوژي تغذيهاي بيماريها ،از

روش آن به افراد توضيح داده شد و سپس

جمله چاقي مي تواند در اختيار محققين قرار

پرسشنامههاي مربوطه تكميل گرديد .بهمنظور بررسي

دهد (.)۷3

مصرف الگوي غذايي هر يک از افراد شرکت کننده،
دريافتهاي غذايي معمول فرد در طي سال گذشته با

مواد و روشها

استفاده از يک پرسشنامه تعديل شده نيمه کمي بسامد

اين بررسي ،يک مطالعه مقطعي است که بر روي

خوراک ( Semi-Food Frequency Questionnaire

خانمهاي  26تا  56ساله ساکن شهر بوشهر صورت

 )=FFQارزيابي شد .پرسشنامه بسامد خوراک مشتمل

گرفت .با استفاده از روش نمونهگيري تصادفي ،سهمي

بر ليستي از  ۷33قلم غذايي به همراه يک اندازه

از مراکز بهداشتي انتخاب شد .جهت انجام نمونهگيري

استاندارد ( )standard serving sizeاز هر ماده

به مراکز بهداشتي و درماني مراجعه کرده و پس از

غذايي است که طبق روش ويلت طراحي شده است و

هماهنگي با اين مراکز ،از کارشناسان تغذيهي آموزش

در مطالعات پيشين ،توسط اسماعيلزاده و آزادبخت

ديده خواسته شد تا از بين خانمهاي مراجعه کننده به

براي تعيين الگوهاي غذايي استفاده شده است (.)۷3

مراکز بهداشتي درماني افراد را انتخاب کنند .در

تكميل پرسشنامه با مصاحبه مستقيم توسط کارشناس

صورتي که فردي حاضر به شرکت در مطالعه نبود،

تغذيه انجام شد .از افراد مورد مطالعه خواسته شد تا تكرر

فردي ديگر انتخاب ميشد ،کساني که در دوره

(بار) مصرف هر يک از مواد غذايي براساس اندازه واحد

بارداري و شيردهي بودند يا آسيت داشته و يا هر گونه

استاندارد با توجه به الگوي معمول مصرف بر حسب

سابقه ابتال به بيمارهاي مزمن و اختالالت غده تيروئيد

تكرر مصرف در روز ،هفته ،ماه يا سال پاسخ دهند .اندازه

و يا هرگونه رژيم الغري و چاقي داشتند وارد مطالعه

واحدهاي استاندارد و مواردي که براساس مقياسهاي

نشدند .از تمام افراد خواسته شد رضايتنامه آگاهانه

خانگي گزارش شده بود ،با استفاده از راهنماي مقياس

اخالقي را تكميل کنند.

خانگي به گرم تبديل شد .سپس مقدار گرم هر يک از

تعداد نمونه مورد نياز براي اين مطالعه با در نظر

مواد غذايي در بار مصرفي ضرب شد و در نهايت گرم

گرفتن شيوع چاقي بهعنوان متغير اصلي محاسبه

مصرف مواد غذايي محاسبه شد .پس از آن بر اساس

گرديد .بر اساس تنها مطالعه انجام شده در استان

جدول ترکيبات مواد غذايي ايراني تعديل شده مورد

بوشهر که بر روي افراد  ۷5-04سال انجام شد ،شيوع

استفاده در طرح جامع مطالعات الگوي مصرف غذايي

چاقي در ميان زنان  56/۱درصد گزارش شد ،لذا تعداد

خانوار و وضعيت تغذيه کشور  ،۷3۱۹-8۷انرژي هر يک

نمونه الزم براي اين تحقيق 36۱ ،نفر در نظر گرفته

از مواد غذايي تعيين شد و سپس ميزان انرژي دريافتي

شد .ولي جهت دقت بيشتر مطالعه و با در نظر گرفتن

بهازاي هر يک از مواد غذايي مصرفي براي هر فرد و

عدم تمايل بعضي از خانمها به شرکت در مطالعه،

متوسط انرژي مصرفي هر فرد در روز محاسبه شد.
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و تأمين درصد بيشتر انرژي از کربوهيدراتها دارد.

3۱6
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سال هجدهم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1931

اقتصادي -اجتماعي افراد شرکت کننده تكميل گرديد.

سانتيمتر تعريف شد (.)۷5

اطالعات در مورد متغيرهاي جمعيتي شامل سن،

تجريه و تحليل آماري دادهها با استفاده از نرمافزار

وضعيت تأهل ،بعد خانوار ،تعداد فرزندان ،متغيرهاي

 )USA،Il ،Chicago،SPSS Inc( SPSSويرايش

اجتماعي شامل سطح تحصيالت ،شغل و سطح

 ۷3صورت گرفت .افرادي که انرژي کل روزانه دريافتي

تحصيالت همسر ،شغل همسر و متغيرهاي تنسنجي

آنها کمتر و يا بيشتر از  3انحراف معيار از ميانگين

شامل وزن ،قد ،دور کمر ،دور باسن ،دور شكم و

انرژي دريافتي گزارش شده بود ،از مطالعه حذف شدند.

نمايه توده بدن بود.

تحليل نهايي بر روي  302نفر انجام شد .بهعلت تعداد

براي هر يک از افراد وزن با حداقل پوشش و بدون

زياد اقالم غذايي موجود در پرسشنامه بسامد خوراک،

کفش با استفاده از يک ترازوي ديجيتال با دقت ۷66

ابتدا اقالم غذايي به  38گروه غذايي از پيش تعريف

گرم اندازهگيري شد .قد افراد با استفاده از متر نواري با

شده بر اساس تشابه مواد مغذي گروهبندي شدند

دقت  ۷سانتيمتر در وضعيت ايستاده در کنار ديوار و

(جدول  ،)۷سپس الگوهاي تغذيهاي بر اساس اطالعات

بدون کفش در حاليکه کتفها در شرايط عادي قرار

موجود با روش تحليل عاملي تعيين شد .در اين آناليز از

داشتند اندازهگيري شد .نمايه توده بدن از تقسيم وزن

 Varimax rotationجهت ايجاد يک ماتريكس ساده

(کيلوگرم) بر مجذور قد (متر مربع) محاسبه شد.

و تمايزگذار استفاده شد .جهت تعيين تعداد فاکتورها

دورکمر نيز در باريکترين ناحيه آن در حالتي ارزيابي

(الگوهاي غذايي) از (Kaiser )eigenvalues>1

گرديد که فرد در انتهاي بازدم طبيعي خود قرار داشت و

 criterionو  Scree testاستفاده کرديم.

جهت اندازهگيري دور باسن ،برجستهترين قسمت آن

به اين ترتيب براساس قرارگيري مواد غذايي مصرف

مشخص شد .اندازهگيريها با استفاده از متر نواري غير

شده در اين عاملها ،الگوهاي غذايي بهدست آمدند.

قابل ارتجاع بدون تحمل هر گونه فشاري به بدن

امتياز هر فرد براي يک الگوي غذايي خاص با ضرب

شخص با دقت  6/۷سانتيمتر صورت گرفت .براي

کردن مقدار هر يک از مواد غذايي مصرف شده در آن

اندازهگيري دور شكم نيز با استفاده از متر نواري

الگو محاسبه شد .با بهکارگيري روش تحليل عاملي ،دو

پيرامون دور شكم اندازهگيري شد ،به طوريکه درست

الگوي غذايي غالب در افراد مورد مطالعه شناسايي

مماس پوست بدن قرار گيرد ،اين کار توسط

شدند که نامگذاري الگوهاي غذايي غالب بر مبناي

کارشناساني که بهصورت عملي چگونگي اندازهگيري

دانش قبلي انجام شد .بار عاملي در برخي از گروههاي

قد و وزن را فرا گرفته بودند ،انجام شد .براي تشخيص

غذايي مثبت و برخي ديگر منفي بود .بار عاملي مثبت

چاقي روشهاي گوناگوني وجود دارد که يكي از

گروههاي غذايي قرار گرفته در يک عامل (الگوي

روشهاي ساده و رايج که در بررسيهاي اپيدميولوژيک

غذايي) معين به معني ارتباط مثبت آن گروه غذايي و

براي تعيين اضافه وزن و چاقي وجود دارد ،ارزيابي

بار عاملي منفي به معني ارتباط معكوس آن گروه غذايي

نمايه توده بدني ( )BMIميباشد .در اين مطالعه چاقي

با عامل مورد نظر است .سپس افراد بر مبناي چارکهاي

عمومي به صورت داشتن  BMI≥36کيلوگرم بر متر

الگوهاي غذايي طبقهبندي شدند.
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عالوهبر آن پرسشنامهاي به منظور بررسي وضعيت

مربع و چاقي شكمي به صورت دور کمر ≤88

الگوي غذايي زنان شهر بوشهر /

شاهنشين و همكاران

جدول  )1گروههاي غذايي بهکار رفته در تحليل الگوهاي غذايي
گروههاي غذايي
گوشتهاي فراوري شده
گوشت قرمز

مواد غذايي تشكيل دهنده هر گروه
سوسيس ،کالباس
گوشت گاو و گوساله ،گوشت گوسفند ،گوشت چرخ کرده ،همبرگر

طيور و ماکيان
تخم مرغ

مرغ ،جوجه
تخم مرغ

کره
مارگارين
لبنيات کم چرب
لبنيات پر چرب

کره
مارگارين
شير کم چرب ،شير بدون چربي ،ماست کم چرب ،ماست معمولي
شير پرچرب ،ماست پرچرب ،ماست چكيده ،ماست خامهاي ،پنيرخامهاي ،شير کاکائو ،خامه ،بستني سنتي و غير سنتي ،سرشير

چاي
قهوه

چاي
قهوه

ميوهها

طالبي ،هندوانه ،خربزه ،گوجه سبز ،سيب ،زردآلو ،آلو زرد ،آلو قرمز ،گيالس ،آلبالو ،شليل ،هلو ،گالبي ،انجير ،پرتقال ،نارنگي ،ليموترش،
خر ما ،انگور ،کيوي ،انار ،توت فرنگي ،موز ،ليمو شيرين ،ليمو ترش ،گريپ فروت ،خرمالو ،کشمش ،گرمک ،توت تازه ،آناناس تازه،
ذغال اخته ،انجير تازه ،کمپوتها ،آّبليمو ،رب انار ،آلوچه ،لواشک ،ساير

آبميوهها
سبزيجات کلمي شكل
سبزيجات زرد
گوجه فرنگي
سبزيجات برگ سبز
ساير سبزيجات
حبوبات
سير
سيب زميني
سيب زميني سرخ شده
غالت کامل
غالت تصفيه شده

آب گريپ فروت ،آب پرتقال ،آب سيب ،آّب طالبي ،شربت ،آبغوره ،ساير
هر نوع کلم
هويج خام ،هويج پخته
گوجه فرنگي ،سس قرمز (گوجهفرنگي و رب گوجه)
اسفناج خام ،پخته ،کاهو
خيار ،بادمجان ،پيازخام ،پياز سرخ شده ،سبزي خوردن ،سبزي خورشتي ،سبزي آش ،لوبيا سبز ،نخودفرنگي ،باقال ،کاهو ،کدو حلوايي،
کدو خورشتي ،قارچ ،فلفل (سبز ،دلمهاي) ،سير ،شلغم ،کرفس ،قارچ ،بالل و ذرت
لوبيا ،نخود ،لپه ،ماش ،سويا ،عدس ،باقال پخته ،نخودچي ،ساير
سير
سيب زميني
سيب زميني سرخ شده
نان بربري ،نان سنگک ،نان تافتون ،نان تست ،بلغور ،نان جو ،جو پخته
نان لواش ،نان باگت ،برنج ،ماکاروني ،ورميشل ،رشته ،آرد گندم

ميان وعده ها
مغزها

بيسكويت ،کراکر ،پفک ،چيپس
بادام زميني ،بادام ،گردو ،پسته ،فندق ،هرنوع تخمه ،کنجد

مايونز
خشكبار

سس مايونز
انجير خشک ،خرما ،توت خشک ،برگه هلو ،برگه زردآلو

زيتون
شيرينيها و دسرها

زيتون سبز ،روغن زيتون
پيراشكي ،کيک يزدي ،کيک خانگي ،کيک تولد ،ساير کيکها ،شكالت ،کرم کارامل ،شيريني خشک ،شيريني تر

ترشيجات
روغن جامد

ترشي ،خيارشور ،انواع شورها
روغن نباتي جامد ،روغن حيواني جامد ،پيه

روغن مايع
قندهاي ساده

هر نوع روغن مايع (بجز روغن زيتون)
شكر ،قند ،شكر پنير ،گر ،آبنبات ،سوهان ،نبات ،نقل ،حلوا شكري ،عسل ،مربا

آبميوههاي صنعتي
نوشابه
دوغ

آبميوه صنعتي
نوشابه ،ماءالشعير
دوغ

مشخصات عمومي افراد مورد مطالعه در بين

و از آزمون مجذور کاي ( )chi-squareبراي

چارکهاي الگوهاي غذايي با استفاده از روش تحليل

متغيرهاي کيفي مقايسه شد .درصورت معنيدار بودن

واريانس يک طرفه ( )ANOVAبراي متغيرهاي کمي

آزمون تحليل واريانس يک طرفه ،از آزمون
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گوشت احشاء
ماهي

دل ،جگر ،قلوه ،زبان ،مغز ،کله و پاچه ،سيرابي و شيردان
تن ماهي ،هر نوع ماهي

/ 6طب جنوب

 Tukey HSDاستفاده شد تا مقايسه دو به دوي
گروهها صورت گيرد P-value .کمتر از  6/65بهعنوان
سطح معنيدار تعريف شد.

سال هجدهم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1931
جدول  )2بار عاملي گروههاي غذايي در الگوهاي غذايي معين
گروههاي غذايي

الگوي غذاي سالم

الگوي غذاي ناسالم

گوشت قرمز

6/3۱

6/۷۱

حبوبات

6/40

6/2۱

طيور و ماکيان

6/2۱

-

ماهي

6/3۹

6/25

ميانگين سني افراد مورد مطالعه ( 3۷±۱/۷انحراف

سبزيجات کلمي شكل

6/52

سيب زميني

6/30

6/34

معيار±ميانگين) سال ،ميانگين شاخص توده بدني نمونهها

سبزيجات زرد

6/58

-6/۷4

 24/4±4/4کيلوگرم بر متر مربع و ميانگين دور کمر در

سبزيجات برگ سبز

6/48

-

ساير سبزيجات

6/۱3

-

اين افراد  84/2±۹/6بود ۷۷45 .نفر ( ۷4/۷درصد) از

سير

6/2۱

6/۷۹

افراد چاقي عمومي و  ۷45نفر ( 46/۷درصد) از زنان

گوجه فرنگي

6/2۱

6/2۷

زيتون

6/2۷

چاقي شكمي داشتند .در خصوص سطح تحصيالت،

ميوه ها

6/5۱

6/۷2

 0۷/۹( 224درصد) از افراد تحصيالت راهنمايي و

آب ميوهها

6/46

6/۷8

دوغ

6/2۷0

-

متوسطه داشتند ۷۱/۱( 04.درصد) از زنان کارمند بودند و

مغزها

6/44

6/25

 ۱۹/3( 28۱درصد) از آنها خانهدار بودند.

لبنيات کم چرب

6/2۱

-

غالت تصفيه شده

6/۷8

6/24

نامگذاري دو الگوي غذايي غالب بدينصورت انجام شد:

گوشتهاي فراوريشده

-

6/54

الف) الگوي غذايي سالم شامل مصرف باالي غالت

گوشت احشاء

-

6/3

تخم مرغ

-6/۷5

6/4۷

کامل ،گوشت قرمز ،حبوبات ،طيور و ماکيان ،ماهي،

کره

-6/۷2

6/3۹

سبزيجات کلمي شكل ،سيب زميني ،سبزيجات زرد،

سيبزميني سرخ شده

6/۷0

6/3۷

ترشيجات

6/۷8

6/3۷

سبزيجات برگ سبز ،ساير سبزيجات ،سير ،گوجه

چاي

-

6/2۷

فرنگي ،زيتون ،ميوهها ،آب ميوهها ،دوغ ،مغزها ،لبنيات

قهوه

-

-

آبميوههاي صنعتي

-

6/2۱

کم چرب و روغن مايع بود .ب) الگوي غذايي ناسالم،

نوشابه

-

6/04

خشكبار

6/۷54

6/56

شامل مصرف باالي غالت تصفيه شده ،گوشتهاي

روغن جامد

-

6/23

فراوري شده ،گوشت احشاء ،کره ،سيب زميني سرخ

روغن مايع

6/24

-

مايونز

6/2

6/35

6/۷8

6/22

-

6/50

قندهاي ساده

6/۷0

6/56

لبنيات پرچرب

-6/۷۷

شده ،ترشيجات ،چاي ،قهوه ،آب ميوههاي صنعتي،

ميان وعدهها

نوشابه ،روغن جامد ،مايونز ،ميان وعدهها ،شيرينيها و

شيرينيها و دسرها

دسرها ،قندهاي ساده ،لبنيات پرچرب و تخم مرغ بود
(جدول  .)2جدول  2بار عاملي اقالم غذايي موجود در
هريک از الگوهاي غذايي را نشان ميدهد.

http://bpums.ac.ir

6/2۱

*مقادير کمتر از  6/۷جهت سادهتر شدن جدول حذف شدهاند.

در جدول  3مشخصات جمعيتي و ويژگيهاي اقتصادي-
اجتماعي زنان مورد مطالعه برحسب چارکهاي امتياز
الگوهاي غذايي ارائه شده است .افراد باالترين چارک
الگوي غذايي ناسالم در مقايسه با افرد پايينترين چارک،
(.)p>6/65
داشتند
بيشتري
خانوار
بعد
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غالت کامل

6/2۷

6/۷۱

-6/۷8

يافتهها

*

سال هجدهم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1931

/7طب جنوب

جدول  )9مشخصات جمعيتي ،اقتصادي -اجتماعي زنان مورد مطالعه برحسب چارکهاي امتياز الگوهاي غذايي سالم
چارکهاي الگوي غذايي سالم

بعد خانوار (نفر)
تعداد فرزندان
**
(نفر)
تاهل()%

مجرد
متاهل
مطلقه و بيوه

سطح تحصيالت زن
()%

بي سواد و
ابتدايي
راهنمايي و
متوسطه
ديپلم
تحصيالت
دانشگاهي

سطح تحصيالت
همسر ()%

بي سواد و
ابتدايي
راهنمايي و
متوسطه
ديپلم
تحصيالت
دانشگاهي
کارمند
کارگر
خانه دار

شغل زن ()%

شغل همسر ()%

کارمند
کارگر
آزاد و مغازهدار
نظامي
بيكار
*

http://bpums.ac.ir

اول

دوم

سوم

چهارم

P.value

اول

دوم

سوم

چهارم

36/0±۱/6

3۷/8±0/۱

36/2±۱/۷

36/4±۱/۹

6/44

36/8±0/8

36/3±۱/۷

36/۹±0/3

3۷/2±8/6

6/8۱

3/4±۷/2

3/5±۷/2

3/3±۷/3

3/8±۷/5

6/۷2

3/4±۷/3

3/2±۷/2

3/5±۷/2

3/8±۷/4

>6/65

۷/3±۷/2

۷/4±۷/۷

۷/2±۷/3

۷/4±۷/4

6/40

۷/4±۷/3

۷/2±۷/2

۷/3±۷/۷

۷/3±۷/3

6/۹

)۷6/3(3
)20/3( 80
6

)۷6/3(3
)20/0(8۱
6

)26/۱(0
)25/4(83
)۷66(۷

)58/0(۷۱
)2۷/۱(۱۷
6

>6/6۷

)۷۱/2(5
)25/۱(84

)3/4(۷
)2۱/2(8۹

)2۱/0(8
)25/۷(82

)5۷/۱(۷5
)22/6(۱2
)۷66(۷

>6/6۷

)۷4/3(3

)28/0(0

)42/۹(۹

)۷4/3(3

)23/8(5

)6/۷۹(4

)33/3(۱

)23/8(5

)2۹/۱(00

)25/2(50

)23(5۷

)22/۷(4۹

)2۱/6(06

)36/2(0۱

)22/۷(4۹

)26/۱(40

)۷4/3(5

)3۷/4(۷۷

)22/۹(8

)3۷/4(۷۷

)28/0(۷6

)5/۱(2

)28/0(۷6

)3۱/۷(۷3

)۷8/8(۷5

)2۷/3(۷۱

)2۱/5(22

)32/5(20

)۷۱/5(۷4

)2۷/3(۷۱

)36/6(24

)3۷/3(25

)۷3/5(۱

)۷5/4(8

)20/۹(۷4

)42/2(23

)2۷/2(۷۷

)5/8(3

)25/6(۷3

)48/۷(25

)25/8(48

)28/6(52

)25/3(4۱

)2۷/6(3۹

)25/8(48

)3۷/2(58

)24/۱(40

)۷8/3(34

)25/6(۷2

)2۱/۷(۷3

)25/6(۷2

)22/۹(۷۷

)3۷/3(۷5

)22/۹(۷۷

)25/6(۷2

)26/8(۷6

)36/0(22

)23/0(۷۱

)23/0(۷۱

)22/2(۷0

6/6۱

)26/8(۷5

)25/6(۷8

)20/4(۷۹

)2۱/8(26

>6/6۷

)2۷/2(۷۷
)۷8/2(2
)20/۱(۱0

)5/8(۷4
6
)20/۱(۱0

)25/6(22
)۷8/2(2
)23/2(00

)48/۷(۷5
)03/0(۱
)23/5(0۱

6/62

)25/8(۷0
)۱2/۱(8
)22/8(05

)۷2/۹(8
)۹/۷(۷
)28/4(8۷

)2۹/6(۷8
)۹/۷(۷
)24/۹(۱۷

)32/3(26
)۹/۷(۷
)23/۹(08

>6/6۷

)20/5(35
)2۷/۷(۷2
)23/3(28
)5۱/۷(۷2
)۱/۷(2

)24/2(32
)22/8(۷3
)33/3(46
)۹/5(2
)۷6/۱(3

)25/8(34
)22/8(۷3
)25/8(3۷
)۷4/3(3
)32/۷(۹

)23/5(3۷
)33/3(۷۹
)۷۱/5(2۷
)۷۹/6(4
)56/6(۷4

6/66۷

)22/۱(36
)۷۹/2(۷۷
)36/8(3۱
)28/0(0
)۷۱/۹(5

)28/6(3۱
)24/0(۷4
)2۱/5(33
)۷4/3(3
)۷6/۱(3

)23/5(3۷
)24/0(۷4
)24/2(2۹
)4۱/0(۷6
)2۷/4(0

)25/8(34
)3۷/0(۷8
)۷۱/5(2۷
)۹/5(2
)56/6(۷4

>6/65

6/۷6۹

مقدار  p-valueبا استفاده از تحليل واريانس يک طرفه براي متغيرهاي کمي و آزمون مجذوز ماي براي متغيرهاي کيفي به دست آمده است.

**

ميانگين±انحراف معيار

>6/65
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سن (سال)

**
**

چارکهاي الگوي غذايي ناسالم

p*
value

الگوي غذايي زنان شهر بوشهر /

شاهنشين و همكاران

چارک الگوي غذايي سالم قرار داشتند ولي زنان متأهل

باالترين چارک الگوي غذايي ناسالم ديده شد

کمتري در باالترين چارک الگوي غذايي سالم و ناسالم

( .)p>6/66۷همچنين درصد کمتري از زنان باالترين

قرار داشتند ( .)p>6/66۷همين رابطه در الگوي غذايي

چارک الگوي غذايي سالم در مقايسه با افرد پايينترين

ناسالم نيز ديده شد ( .)p>6/6۷افراد باالترين چارک

چارک ،خانهدار بودند ( .)p>6/65درصد بيشتري از

الگوي غذايي سالم در مقايسه با افراد پايينترين

مردان باالترين چارک الگوي غذايي سالم در مقايسه

چارک ،درصد کمتري داراي سطح تحصيالت بيسواد

با مردان پايينترين چارک ،کارگر و يا بيكار بودند

و ابتدايي و درصد بيشتري داراي سطح تحصيالت

( .)p>6/6۷درصد بيشتري از زنان باالترين چارک

دانشگاهي بودند هر چند که اين اختالف معنيدار

الگوي غذايي ناسالم در مقايسه با زنان پايينترين

نبود .ولي در خصوص تحصيالت همسر اين رابطه

چارک ،کارمند بودند (.)p>6/6۷

معكوس بوده و درصد بيشتري از افراد باالترين چارک

در مقايسه با باالترين چارک الگوي غذايي سالم با

الگوي غذايي سالم داراي سطح تحصيالت بيسواد

پايينترين چارک ،درصد کمتري از افراد مورد مطالعه

بودند .از طرف ديگر ،درصد بيشتري از افراد باالترين

مبتال به چاقي عمومي بودند ( .)p>6/6۷همچنين افراد

چارک الگوي غذايي ناسالم در مقايسه با افراد

باالترين چارک الگوي غذايي ناسالم در مقايسه با افراد

پايينترين چارک ،داراي سطح تحصيالت دانشگاهي

پايينترين چارک ،داراي نمايه توده بدن و چاقي

بودند ( .)p>6/65در رابطه با سطح تحصيالت همسر،

عمومي باالتري بودند (( )p>6/65جدول .)4

جدول  )1مشخصات مربوط به نمايه بدن ،دور کمر ،چاقي عمومي و چاقي شكمي در زنان مورد مطالعه برحسب چارکهاي امتياز
الگوهاي غذايي
چارکهاي الگوي غذايي سالم

اول

دوم

سوم

چهارم

p.value δ

اول

دوم

سوم

چهارم

p.value

نمايه توده بدن

چارکهاي الگوي غذايي ناسالم

25/8±4/5

24/۷±3/۱

23/۷±4/۱

32/2±4/5

>6/6۷

23/6±4/5

24/2±4/3

24/۹±4/3

25/4±4/4

>6/6۷

)26/2(۷8

)8/۹(8

)5/0(5

)0/۱(0

>6/6۷

)۷4/0(۷3

)۷6/۷(۹

)۷6/۷(۹

)0/۱(0

>6/65

83/4±۹/4

82/4±8/۹

82/۹±۱/۱

8۷/۹±8/۷

6/۱

83/۷±8/5

83/2±8/3

84/۱±۹/6

/۱±۷6/6
85

6/۷5

)34/8(3۷

)38/۹(35

)3۷/۷(28

)2۱/6(24

6/3۱

)34/8(3۷

)30/۱(33

)43/3(36

)4۱/2(24

6/3

*

(کيلوگرم/متر مربع)
ζ

چاقي عمومي ()%

دورکمر (سانتي متر)
ξ

چاقي شكمي ()%

* ميانگين±انحراف معيار

 ζنمايه توده بدن 36≤kg/m2

مجذور کاي براي متغير کيفي به دست آمده است.
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 δمقادير  p-valueبا استفاده از تحليل واريانس يک طرفه براي متغيرهاي کمي و آزمون
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عالوهبر آن درصد بيشتري از افراد مجرد در باالترين

سطح تحصيالت بيسواد و ابتدايي در بين افراد

/ 3طب جنوب

بحث

سال هجدهم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1931

مشابه مطالعه ميرميران و همكاران ( )۹بود .همچنين

درصد از آنها چاقي شكمي داشتند .نتايج گزارش

غربي اين دو مطالعه بود .ولي بيشترين شباهت الگوهاي

بررسي قند و ليپيد تهران نشان داد که  46درصد زنان

غذايي اين مطالعه به الگوي غذايي سالم و ناسالم گزارش

چاقي و اضافه وزن دارند ( .)۷0مطالعه عزيزي نيز

شده در مطالعه رضازاده و همكاران ( )۷۱بود .علت تشابه

شيوع چاقي را  36درصد گزارش کرد ( .)۷0گزارش

الگوهاي غذايي سالم و ناسالم مطالعه حاضر با الگوهاي

سازمان جهاني بهداشت در سال  2666حكايت از

غذايي سالم و غربي اين مطالعه ،احتماالً بهدليل استفاده از

شيوع  88درصدي کم تحرکي در جمعيت بزرگسال

پرسشنامه بسامد خوراک مشابه و نسبتاً مشابه بودن

ايراني دارد .اختالف در شكل چاقي (اندروئيدوژنوئيد)

گروهبندي مواد غذايي و نيز انجام مطالعه روي زنان

و اختالف در خطر سالمتي مرتبط با آن ،موردي است

ايراني بود.

که بايد به آن توجه نمود .مطالعات نشان دادهاند که

الگوهاي غذايي تعيين شده در زنان بوشهري مورد مطالعه

چاقي شكمي نسبت به چاقي اندازهگيري شده با نمايه

تا حدودي شبيه الگوهاي غذايي بهدست آمده در

توده بدن ،ارتباط قويتري با مشكالت سالمتي مرتبط

مطالعات ديگر نقاط جهان بود .اکثر مطالعات الگوهاي

با چاقي دارد .اين درحالي است که تعداد افراد بيشتري

غذايي سالمي مشابه مطالعه حاضر به دست آورده بودند

در اين مطالعه چاقي شكمي داشتند.

( .)۷8-2۷تنها تفاوت ،در گروههاي گوشت قرمز بود که

در مطالعه حاضر ،دو الگوي غذايي سالم و ناسالم در

در الگوي غذايي سالم مطالعه اخير وجود داشت.

زنان ساکن شهر بوشهر شناسايي شد .الگوهاي غذايي

مطالعات ،الگوهاي غذايي با نامهاي متفاوت بهدست

بهدست آمده در اين مطالعه ،مشابه سه مطالعه انجام شده

آوردند که از نظر اقالم غذايي مشابه الگوي سالم مطالعه

در جامعه ايراني است که الگوهاي غذايي عمده در افراد

اخير بودند .در مطالعه ايرلند شمالي ( ،)22الگوي غذايي

تهراني را با روش تحليل عاملي تعيين کرده بودند

بينالمللي در زنان ومردان از نظر مصرف باالي ميوه و

(۹،۷3و .)۷۱اسماعيلزاده و همكاران در زنان معلم -06

سبزي ،در زنان و مردان اسپانيايي ( ،)23الگوي غذايي

 46ساله تهراني  3الگوي غذايي سالم ،غربي و سنتي

اسپانيايي مديترانهاي از نظر مصرف باالي سبزيجات،

بهدست آوردند ( .)۷3ميرميران و همكاران در مطالعه

ميوهها ،طيور و ماکيان ،حبوبات ،مغزها و سيبزميني ،در

همگروهي بر روي زنان و مردان  ۷8سال و باالتر منطقه

مطالعه الگوهاي غذايي زنان و مردان آمريكايي (،)24

 ۷3تهران 3 ،الگوي غذايي غالب غربي ،سالم و مخلوط

الگوي غذايي سالم آمريكايي از نظر دريافت باالي گوجه

بهدست آوردند ( .)۹رضازاده و همكاران نيز دو الگوي

فرنگي ،ساير سبزيجات خانواده کلم ،در مطالعه الگوهاي

غذايي سالم و ناسالم در زنان سالم تهراني گزارش کردند

غذايي زنان اسپانياي مقيم امريكا ( ،)25الگوي غذايي

( .)۷۱الگوي غذايي سالم مشاهده شده در اين مطالعه ،از

ميوه ،غالت ،مصرف باالي شير کم چرب ،ميوهها و

نظر گروههاي غذايي ميوهها ،سبزيجات ،طيور و ماکيان

سبزيجات ،الگوي غذايي زنان و مردان کرهاي مقيم

مشابه الگوي غذايي سالم مطالعه اسماعيلزاده و همكاران

امريكا و زنان اسپانيايي ( ،)20الگوي ميوه و سبزيجات،

( )۷3و نيز از نظر گروههاي ميوهها ،سبزيجات و مرغ

در زنان و مردان امريكايي ( ،)2۱الگوي غذايي
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در اين مطالعه ۷4 ،درصد از زنان چاقي عمومي و46

الگوي غذايي ناسالم مطالعه حاضر ،مشابه الگوي غذايي

/ 12طب جنوب

سال هجدهم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1931

غذايي ميوه ،سبزي و لبنيات در مطالعه نوبي ()Newby

غذايي زماني قابل مقايسه هستند که طبقهبندي گروههاي

در زنان امريكايي ( )۷4مشابه الگوي غذايي سالم مشاهده

غذايي مثل هم صورت گرفته و همچنين بار عاملي آنها

شده در زنان بوشهري مورد مطالعه بودند.

در يک الگوي معين با هم برابر باشند ( .)32الگوي

از سوي ديگر الگوي غذايي ناسالم مشاهده شده در زنان

غذايي حاصل شده در مطالعه حاضر از دادههاي

مورد مطالعه ،مشابه الگوي غذايي غربي به دست آمده در

جمعآوري شده در جمعيت ايران بهدست آمدهاند و لذا

مطالعات ديگر نقاط جهان بود (۷8-26و  .)24در

انتظار نميرود که اين الگوها در جمعيتي که عادات

مطالعات ديگر ،الگوهاي غذايي با نامهاي متفاوتي

غذايي متفاوتي دارند نيز صادق باشند .در اين مطالعه،

بهدست آمدند که از نظر اقالم غذايي مشابه الگوي غذايي

خانوادههاي پرجمعيت چارکهاي الگوي غذايي ناسالم

ناسالم مطالعه اخير بودند .در مطالعه رژيم ،شيوه زندگي

بيشتري داشتند ،زنان با سطح تحصيالت دانشگاهي و

و سالمت در زنان و مردان ايرلند شمالي ( ،)22الگوي

کارمند الگوي غذايي ناسالم بيشتري دريافت ميکردند

غذايي سنتي (از نظر مصرف باالتر غالت تصفيه شده و

ولي مردان دريافت کننده الگوي غذايي ناسالم ،بيشتر

سيبزميني) ،الگوي غذايي حاضري (چيپس ،سسها،

بيسواد و يا تحصيالت ابتدايي داشتند.

پنير ،برنج و پاستا ،گوشت) و الگوي غذايي گوشت ،در

يافتههاي مطالعه حاضر نشان داد که نمايه توده بدن و

مطالعه ملي پايش تغذيهاي در زنان و مردان استراليايي

چاقي عمومي با الگوهاي غذايي در ارتباط هستند .افرادي

( ،)2۹الگوي غذاهاي گوشتي (از نظر مصرف باالي

که در باالترين چارک الگوي غذايي ناسالم قرار داشتند،

گوشت و سسها) و الگوي غذايي پاستا ،برنج و ديگر

احتمال بيشتري براي ابتال به چاقي عمومي و افراد

غذاهاي مخلوط (از نظر مصرف باالي غالت تصفيه

باالترين چارک الگوي غذايي سالم ،احتمال کمتري براي

شده) ،در زنان و مردان امريكايي ( ،)36غذاهاي سرخ

ابتال به چاقي عمومي داشتند .اين رابطه در چاقي شكمي

شدني (از نظر مصرف باالي غذاهاي سرخ شدني ،شير

مشاهده نشد .مطالعات انجام شده در ديگر نقاط جهان از

پرچرب و شيرينيها) و نان سفيد ،در زنان اسپانيايي زبان

جمله در امريكا (۷۹و  ،)23اروپا ( )20و آسيا ( )۹نيز

مقيم امريكا ( ،)25الگوي غذايي برنج ،در زنان کرهاي

ارتباط معكوسي بين الگوي غذايي سالم با چاقي عمومي

زبان ساکن امريكا ( ،)3۷الگوي غذايي سنتي آمريكايي

و شكمي نشان دادند .اسماعيلزاده و آزادبخت ،در

(کره ،سسها ،گوشتهاي فراوري شده ،مارگارين،

مطالعه زنان معلم تهراني نشان دادند که زنان در باالترين

نانها ،لبنيات پرچرب ،گوشت قرمز ،سيبزميني و

پنجک الگوي غذايي سالم نمايه توده بدن و دور کمر

تخممرغ) ،الگوي غذايي پر کالري (از نظر مصرف باالي

کمتر و در باالترين پنجک الگوي غذايي غربي نمايه توده

چربي و نوشيدنيهاي شيرين شده) ،مشابه الگوي غذايي

بدن و دور کمر بيشتري نسبت به پايينترين پنجک

ناسالم بهدست آمده در زنان مطالعه حاضر بودند.

داشتند .همچنين زنان در باالترين پنجک الگوي غذايي

در بعضي از مطالعات ،الگوي غذايي خاصي به دست آمد

سالم شانس کمتري براي ابتال به چاقي عمومي و چاقي

که از نظر اقالم غذايي ،مختص آن جامعه بود ( ۷۹و .)25

شكمي و در باالترين پنجک الگوي غذايي غربي ،شانس

در نتيجه اين الگوها قابل مقايسه با الگوي غذايي غالب

بيشتري براي چاقي عمومي و شكمي داشتند (.)۷3
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سبزيجات ،ميوه و شير ،در زنان انگليسي ( ،)28الگوي

مطالعه ما نبود .البته بايد در نظر داشت که الگوهاي

الگوي غذايي زنان شهر بوشهر /

شاهنشين و همكاران

زنان و مردان تهراني ساکن منطقه  ،۷3ميرميران و

راحتتري دارد ،در اکثر مطالعات اپيدميولوژيكي

همكاران نشان دادند که پيروي از الگوي غذايي غربي

استفاده ميشود ( .)33از ديگر نقاط قوت مطالعه ما،

(ناسالم) با افزايش وزن و نمايه توده بدن ارتباط داشت.

دقت ( )precisionباالي مطالعه است ،زيرا حجم

ناقتون ( )Naughtun MCدر يک مطالعه طولي نشان داد

نمونه بيشتر از آنچه محاسبه شد ،لحاظ گرديد.

که در زنان انگليسي الگوي غذايي ميوه ،سبزي و لبنيات

بسياري از مطالعات انجام شده جهت تعيين الگوهاي

بهطور معكوس با نمايه توده بدن و دور کمر مرتبط است

غذايي تنها بار مصرف مواد غذايي را مورد بررسي

( )2۹و در مطالعه ديگري در امريكا ،زنان و مردان

قرار دادهاند ،اما از آنجا که بار مصرف به خوبي

امريكايي مصرف کنندهي نان و غالت کامل نسبت به

نشاندهنده مقدار مصرف فرد نميباشد يكي از نقاط

مصرف کنندگان نان سفيد ،نمايه توده بدن و دور کمر

مثبت اين مطالعه اندازهگيري کمي مصرف اين مواد با

کمتري داشتند (.)۷۹

واحد مقياسهاي خانگي جهت تعيين الگوهاي

رابطه منفي الگوي غذايي سالم مشاهده شده در مطالعه

غذايي بود.

اخير با نمايه توده بدن و چاقي شكمي را ميتوان به

در تفسير نتايج مطالعه اخير ،بايستي به اين نكته توجه

وسيله اثر نمايه گاليسمي پايين ،چگالي انرژي پايين و

کرد که عليرغم امكاناتي که با کاربرد پرسشنامه بسامد

فيبر باالي گروههاي غذايي نظير حبوبات ،سبزيها و

خوراک در ارزيابي دريافتهاي غذايي حاصل

ميوهها و دريافت کم چربيها ،بر دريافت غذا و اشتها

ميشود ،خطاهايي نيز در جمعآوري اطالعات مربوط

توجيه کرد .افزايش دريافت فيبر محلول و غير محلول

به دريافتهاي غذايي با کاربرد پرسشنامه  FFQمطرح

در الگوي غذايي سالم ،موجب افزايش احساس سيري

است .از جمله اينكه احتمال خطاي اندازهگيري

بعد از خوردن غذا و کاهش گرسنگي مجدد با دريافت

( )Measurement Errorو احتمال سوگرايي انتخاب

انرژي يكسان ميشود ،بنابراين رژيمهاي با فيبر باال،

( )Selection Biasنيز در مطالعه حاضر وجود دارد.

دريافت انرژي و وزن را کاهش ميدهند .در مجموع

اگرچه ،در اين مطالعه از نمونهبرداري طبقهبندي

بهنظر ميرسد الگوي غذايي سالم ميتواند عامل

تصادفي ( )Sampling stratified randomاستفاده

کاهش وزن و نمايه توده بدن باشد.

گرديد و هر چند ميزان شرکت افراد در مطالعه به

از نقاط قوت مطالعه حاضر ،استفاده از يک پرسشنامه

نسبت نوع مطالعه باال بود ،باز هم اين احتمال وجود

بسامد خوراک ( )FFQمعتبر براي ارزيابي دريافتهاي

دارد که نمونهها نماينده جامعه هدف نباشند .در

غذايي افراد است ( .)۷3بهطور کلي  FFQبراي

مطالعه حاضر ،براي به دست آوردن الگوهاي غذايي

ارزيابي دريافتهاي معمول بهکار ميرود و قادر است

غالب از روش تحليل عاملي استفاده شد ،مطالعاتي که

مصرف عادي افراد که براي آناليز الگوهاي غذايي

در آنها از تحليل خوشهاي و عاملي استفاده ميشود

مفيد است را بيان کند .ويلت ( )Willettاظهار کرد،

هيچ استاندارد طاليي براي تعيين تعداد خوشهها و

دريافت رژيمي بهدست آمده از  FFQهمسو با بيشتر

عاملها وجود ندارد و تصميم بر مبناي تجربه و

روشهاي ارزيابي رژيمي است ( .)32همچنين به

قضاوت خود محقق صورت ميگيرد (.)33

http://bpums.ac.ir

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 9:40 +0330 on Friday September 25th 2020

همچنين در مطالعه هم گروهي (با طول مدت  0سال) در

جهت اينكه هزينه کمتر و امكان اجراي نسبتاً

1931  فروردين و ارديبهشت/1  شماره/سال هجدهم

تائيدکننده نقش الگوي غذايي سالم در کنترل وزن و

نتيجهگيري

.پيشگيري از چاقي است

 درصد زنان بوشهري۷4/۷ نتايج اين مطالعه نشان داد

سپاس و قدرداني
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بدينوسيله از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم
پزشكي بوشهر به جهت حمايتهاي مالي و همچنين
،کليه عزيزاني که در انجام اين تحقيق مشارکت نمودند
.سپاسگزاري ميشود

 درصد از آنها چاقي شكمي46/۷ دچار چاقي عمومي و
 الگوي غذايي غالب2  همچنين نشان داده شد که.دارند
شامل الگوي غذايي سالم و الگوي غذايي ناسالم در بين
 الگوي غذايي سالم با نمايه.زنان شهر بوشهر وجود دارد
 اين يافتهها.توده بدن و چاقي عمومي رابطه داشت
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Abstract

Background: Dietary pattern analysis has emerged as an alternative and complementary approach to
examine the relationship between diet and the risk of chronic diseases.The aim of this study is to
determine the association between major dietary patterns and general and central obesity among adult
women living in Bushehr city.
Materials and Methods: A cross-sectional study was conducted in Bushehr, with 362 women aged 20-50
years. Dietary intake in the previous year was assessed by a semi-quantitative 133-item food frequency
questionnaire. The food items were classified into 38 food groups. In addition, social-demography and
anthropometric data were gathered using questionnaires. Weight, height and waist circumstance (WC)
were measured with standard methods and Body Mass Index (BMI) was calculated. General obesity was
defined as BMI ≥ 30 kg/m2 and central obesity as WC ≥ 88 cm. Factor analysis and ANOVA were used
for data analysis.
Results: Mean age and BMI was 31 years and 24.4, respectively. 14% of the subjects had generally obese
and 40% centrally obese.Two major dietary patterns were extracted: "Healthy" and "Unhealthy" dietary
pattern. Individuals in the highest quartile of the unhealthy dietary pattern score were more likely to be
generally obese (23.6 vs 7.9; p<0.05); whereas, those in the upper quartile of healthy dietary pattern were
less likely to be generally obese (6.7 vs 20.2; p<0.01).
Conclusion: Major dietary patterns of Bushehrian women had a significant association with general
obesity. Suggesting that further prospective researches to confirm such associations.
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