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  چکیده 
ترین مشکل کشورهاي در حال توسعه است. در مقایسه با دیگر پارامترهاي تعیین کننده چاقی، امروزه پرفشاري خون شایع مقدمه:
گویی کننده بهتري از خطرات قلبی عروقی است. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین شاخص توده بدنی و وده بدنی پیششاخص ت

  فشار خون در والدین دانش آموزان شهر خرم آباد بود.

س شهر خرم آباد اي مقطعی توصیفی بود. جامعه آماري شامل کلیه والدین دانش آموزان مداراین مطالعه، مطالعه ها:مواد و روش
نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. فشارخون، قد و وزن تمامی افراد با  211اي گیري تصادفی خوشهبوده که از این میان به روش نمونه

  آوري شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.هاي جمعگیري و ثبت شد. دادهوسایل یکسانی اندازه
  

مرد شرکت کردند. نتایج نشان داد میانگین و انحراف معیار فشار خون سیستولیک و  50زن و  161در این مطالعه  :هایافته
بود. میانگین  76/78±33/8و  80/121±07/11و در مردان به ترتیب  60/75±83/12و 40/124±62/14دیاستولیک در زنان به ترتیب 

بود. بین شاخص توده بدنی و فشار خون سیستولیک  80/28±25/4و  52/26±09/4شاخص توده بدنی در مردان و در زنان به ترتیب 
). این رابطه از نظر فشار خون =P= ،20/0r 009/0و =P=،45/0r 001/0داري وجود داشت (به ترتیب در مردان و زنان رابطه معنی
  ).=P= ،03/0 r 688/0دار نبود (نان معنی) اما این ارتباط در ز=P= ،51/0r 001/0دار بود (دیاستولیک در مردان نیز معنی

  
داري بین شاخص توده بدنی و فشار خون وجود دارد. بنابراین ها نشان داد که ارتباط مثبت و معنیبه طور کلی یافته : گیرينتیجه

  شود افراد در بزرگسالی وزن مناسب را کسب کنند.گیري از پرفشاري خون توصیه میجهت پیش
  

  فشارخون، شاخص توده بدنی، والدین دانش آموزان، شهر خرم آباد :هاي کلیديواژه
  

آباد، گلدشت شرقی، جنب بیمارستان تامین اجتماعی، خرم آدرس مکاتبه:
 دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی لرستان

                    kh_nutrition@yahoo.com :پست الکترونیک 
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 مقدمه 
ترین مشکل کشورهاي در حال شایع 1امروزه پرفشاري خون

) که یک عامل خطر غالب براي پیشرفت 1توسعه است (

). فشار خون نیرویی است که 2(هاي قلبی عروقی است بیماري

افزایش فشار . )3شود (از طرف خون بر دیواره شریان وارد می

و یا فشار میلی متر جیوه  140از خون سیستولیک بیش 

و یا هر دو مورد به میلی متر جیوه  90دیاستولیک باالتر از

و ) که میزان مرگ 1شود (عنوان پر فشاري خون شناخته می

تخمین زده  درصد 13 میر ناشی از آن از لحاظ جهانی حدود

 فخرزاده و همکاران). در ایران بر اساس مطالعه 4شده است (

بیشتر از  2فشار خون باال با معیار فشارخون سیستولیکشیوع 

بیشتر یا  3کدیاستولیو یا فشار خون میلی متر جیوه  160

پایین آورنده  و یا مصرف داروهايمیلی متر جیوه  95مساوي 

% برآورد شده است 8/34% و در زنان 29فشار خون در مردان 

)5.( 

اي براي بروز عوارض متابولیکی چاقی و اضافه وزن پیش زمینه

چاقی به دو دسته کلی، چاقی . )6نظیر فشار خون است (

سیبی شکل که چربی عمدتا در نواحی باال تنه (شکم و 

ی عمدتا در نواحی پایین پهلوها) و چاقی گالبی شکل که چرب

  ). 7شود (یابد تقسیم میها) تجمع میتنه (باسن و ران

شاخص توده هاي انجام شده مشخص شده که در بررسی

گویی  بهتر از سایر پارامترهاي تعیین کننده چاقی، پیش 4بدنی

 .)8است ( پرفشاري خون کننده خطرات قلبی عروقی از جمله

خص از چاقی در مطالعات ترین شاشاخص توده بدنی رایج

  ).9گردد (جمعیتی است که از رابطه زیر محاسبه می

 

شاخص توده بدنی یک فرمول ریاضی بر مبناي قد و وزن افراد 

بدست آمده از  اعدادباشد که  است که مرتبط با چاقی بدن می

شوند. آن بر حسب کیلوگرم بر متر مربع بدن بیان می

عرف واژگان زیر است؛ مقادیر ي اعداد به دست آمده ممحدوده

) معادل  5/18 – 9/24)معادل کم وزنی، مقادیر ( > 5/18(

) معادل اضافه وزن، مقادیر 25- 9/29وزن طبیعی، مقادیر (

 35 – 9/39، مقادیر (1) معادل چاقی درجه ي  30 – 9/34(

) معادل چاقی ≤40و مقادیر ( 2ي ) معادل چاقی درجه

  .)10( است 3ي  درجه

یاري از مطالعات ارتباط پرفشاري خون و شاخص توده در بس

دهد بین ). که نشان می11بدنی دائما مشاهده شده است (

 ). 9و4پرفشاري خون و شاخص توده بدنی ارتباط وجود دارد (

همکاران بر روي ارتباط بین فشار  و51توسط کوفمناي مطالعه

هاي آسیایی، خون و شاخص توده بدنی بر روي جمعیت

یقایی و آمریکاي جنوبی انجام شدکه نتایج نشان داد در آفر

جامعه زنان و نه مردان با در 21،ي بدنیشاخص تودهآستانه 

). 11یابد (فشار خون افزایش می ي بدنیافزایش شاخص توده

انجام  2009و همکاران در سال  6در پژوهشی که توسط توآن

ن در پایی ي بدنیشاخص تودهرغم شد نشان داده شد علی

                                                
1.Hypertension(HTN) 
2. Systolic Blood Pressure 
3. Diastolic Blood Pressure 
4. Body Mass Index(BMI) 
5. Kaufman 
6. Tuan 
١Kaufman  
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چین، اندونزي و ویتنام در زنان و مردان شیوع پرفشاري خون 

 ).12قابل توجه بود (

با وجود اینکه مطالعات بسیاري در این زمینه وجود دارد نتایج 

) که با توجه به نتایج 12متناقضی نیز دیده شده است (

اي توصیفی بوده و متناقض و از آنجایی که چنین مطالعه

هاي مختلف داشته باشد و فاوتی در جمعیتتواند نتایج مت می

همچنین در جهت تایید یا عدم تایید سایر مطالعات باشد، لذا 

بر آن شدیم تا ارتباط بین شاخص توده بدنی و فشار خون در 

 آباد را بررسی کنیم.والدین دانش آموزان شهر خرم

  

  هامواد و روش
ی بوده که این نوع مطالعه از نوع اپیدمیولوژیک مقطعی توصیف

شارخون والدین دانش ه منظور ارتباط شاخص توده بدنی و فب

والدین  از در این مطالعه شهر خرم آباد صورت گرفت. آموزان

نفر  200اي به حجم نمونهشهر خرم آباد  مدارسآموزان دانش

  با استفاده از فرمول

  

 د.که با رضایت شخصی وارد این مطالعه شدنانتخاب گردید

گیري  نفر مازاد بر حجم نمونه، نمونه 11جهت اطمینان بیشتر 

  صورت گرفت.

راهنمایی و متوسطه  از اولیاي دانش آموزان مقاطع ابتدایی،

اي و خوشه اي،طبقه اي،شهر خرم آباد به روش چند مرحله

ابتدا که بدین صورت گرفت گیري صورت تصادفی نمونه

متوسطه شهر خرم آباد به  مدارس مقاطع ابتدایی، راهنمایی و

عنوان سه طبقه در نظر گرفته شد سپس هر مقطع به دو زیر 

طبقه انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم شد و هر زیر طبقه به دو 

شاخه دخترانه و پسرانه تقسیم بندي شد. در مرحله بعد هر 

بندي باشد خوشههایی که پایه تحصیلی میشاخه به خوشه

در مقطع  پنج خوشه، قطع ابتدایی،شد، بدین شکل که در م

وجود سه خوشه و در مقطع متوسطه سه خوشه  راهنمایی،

شد  ها به صورت تصادفی انتخاب می. در هر مقطع خوشهداشت

گیري به صورت تصادفی سیستماتیک با و در هر خوشه نمونه

  . رفتتوجه به لیست کالسی صورت گ

، سال 20-60سنی دامنه  توان بهاز شرایط ورود به مطالعه می

ابتال به سندرم کوشینگ، هایپر پالزي آدرنال، بیماري  عدم

مصرف داروهاي ضد فشار خون عدم پاژه، بیماري کلیوي یا 

هاي و قرص مانند آمیودارون، آتنولول، داروهاي ضد افسردگی

در صورتی که هر یک از افراد . گیري از بارداري اشاره کردپیش

اي الزم براي ورود به مطالعه را هانتخاب شده فاقد ویژگی

  شدند.داشتند از مطالعه حذف می

در ادامه با استفاده از  .نامه ثبت شدمشخصات افراد در پرسش

ترازوي دیجیتالی وزن افراد (وزن افراد با کمترین لباس) و با 

استفاده از قدسنج قد افراد مورد مطالعه (در حالتی که فرد به 

گیري شد. با کمک ن کفش) اندازهدیوار تکیه داشته و بدو

محاسبه شد. جهت  BMIاطالعات حاصله از قد و وزن افراد 

گیري فشارخون از دستگاه فشارسنج دیجیتالی بازویی اندازه

ساخت کشور کره جنوبی استفاده  BP - 400مدل 1ایمپرور

دقیقه  5 گیري فشار خون، فرد به مدتشد. قبل از اندازه

نشست و پس از گذشت این ندلی میدرحالت آرامش برروي ص

                                                
1  . EmpEror 
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که دست در راستاي قلب و مدت زمان، فشار خون فرد درحالی

گاه مناسبی داشت و کف هر و دست تکیه) 9(بدون لباس بوده 

گیري شد زیرا دو پا بر روي زمین قرار گرفته فشار خون اندازه

گردد.  قرار دادن پاها بر روي هم موجب افزایش فشار خون می

دقیقه فشار خون ثبت شده و سپس  2 یا بیشتر به فاصلهبار  2

 5در مواردي که دومین قرائت بیشتر از . میانگین گرفته شد

میلیمتر جیوه با اولین قرائت اختالف داشت یک قرائت اضافی 

  ).9ثبت شده و با ثبت قبلی میانگین گرفته شد (

الزم به ذکر است که از وسایل یکسانی براي تمامی افراد 

کنندگان به شرکتکت کننده در این مطالعه استفاده شد. شر

جز در  آنان، زاطمینان داده شد که اطالعات کسب شده ا

راستاي اهداف پژوهش استفاده دیگري به عمل نخواهد آمد و 

  خواهد ماند. محرمانههاي به دست آمده داده

ها از آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف براي تحلیل داده

ر و آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده معیا

ها استفاده جهت تحلیل داده 16نسخه   SPSSشد. از نرم افزار

 گردید.

  ها یافته
نفر مورد مطالعه قرار گرفتند که شامل  211در این پژوهش 

و  22 -55زنان با دامنه سنی  مرد بودند که 50زن و  161

و مردان با دامنه سنی  58/35±41/6میانگین و انحراف معیار 

را شامل  96/39±09/9با میانگین و انحراف معیار  21-60بین 

  شدند.می

میانگین و انحراف معیار فشارخون سیستولیک و دیاستولیک 

بود و  60/75±83/12و  40/124±62/14در زنان به ترتیب 

در مردان میانگین و انحراف معیار فشارخون سیستولیک و 

بود و  76/78±33/8و  80/121±07/11ترتیب دیاستولیک به 

با  37تا 19.2از مردان درهمچنین شاخص توده ي بدنی 

تا  52/19، درزنان از52/26±09/4میانگین و انحراف معیار 

 بود. 80/28±25/4با میانگین و انحراف معیار  34/40

ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص توده ي بدنی و فشار 

بود که نشان دهنده  =20/0rبرابرخون سیستولیک در زنان 

). بین شاخص =P 009/0دار بود(اي مستقیم و معنیرابطه

اي معنی ي بدنی و فشار خون سیستولیک در مردان رابطهتوده

) . بین فشارخون =P=،45/0 r 001/0داري وجود داشت (

اي وجود رابطه زنان دردیاستولیک و شاخص توده ي بدنی 

) اما در مردان این رابطه =P= ،03/0 r 688/0نداشت (

  ).1) (جدول شماره =P= ،51/0 r 001/0دار بود(  معنی

ارتباط شاخص توده بدنی و فشار خون سیستولیک و  :1جدول شماره 

  دیاستولیک در والدین دانش آموزان شهر خرم آباد
 P ضریب همبستگی  متغیر

  001/0  26/0  شاخص توده بدنی و فشار خون سیستولیک

  04/0  137/0  ده بدنی و فشارخون دیاستولیکشاخص تو

شاخص توده بدنی و فشار خون سیستولیک 
  در زنان

20/0 009/0  

شاخص توده بدنی و فشار خون سیستولیک 
  در مردان

45/0  001/0  

شاخص توده بدنی و فشار خون دیاستولیک 
  در زنان

03/0  688/0  

شاخص توده بدنی و فشار خون دیاستولیک 
  درمردان

51/0  001/0  

  

اي ارتباط بین سن و فشار خون سیستولیک در زنان رابطه

) ولی در =P= ،296/0 r 001/0دار بود (مستقیم و معنی

 )=P= ،042/0 r 77/0دار نبود (مردان این رابطه معنی
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همچنین ارتباط بین سن و فشار خون دیاستولیک در زنان 

)161/0 P=،042/0 r=ود دار ب) و در مردان رابطه معنی

)028/0 P=،16/0 r= 2) (جدول شماره.(  

  

: ارتباط سن و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در 2جدول شماره  
 والدین دانش آموزان شهر خرم آباد

 P همبستگی متغیر

202/0 سن و فشار خون سیستولیک  03/0  

17/0 سن و فشار خون دیاستولیک  01/0  

 سن و فشارخون سیستولیک

 

042/0 مردان  77/0  

296/0 زنان  001/0  

 سن و فشارخون دیاستولیک

 

16/0 مردان  028/0  

161/0 زنان  042/0  

  

در ادامه به منظور کنترل اثر سن از ضریب همبستگی جزئی 

ها نشان داد با کنترل اثر سن، ضریب استفاده شد. یافته

همبستگی جزئی بین شاخص توده بدنی و فشار خون 

بوده که بیانگر  25/0برابر  >P 0001/0سیستولیک در سطح 

باشد. همینطور، ضریب همبستگی دار مییک رابطه معنی

جزئی بین شاخص توده بدنی و فشارخون دیاستولیک با 

بود که نشان دهنده یک رابطه  05/0کنترل اثر سن برابر 

  ). =P 43/0دار نبود (معنی

  بحث
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین شاخص توده بدنی و 

داري از نظر ار خون ارتباط وجود دارد که این معنیفش

تر بود فشارخون سیستولیک هم در زنان و هم در مردان قوي

چرا که در جامعه مردان این ارتباط از لحاظ فشار خون 

دار بوده اما در زنان دیاستولیک با شاخص توده بدنی معنی

  این رابطه دیده نشد.

دریافت ارتباط مستقیم و توان آنچه که از این مطالعه می 

دار بین شاخص توده بدنی و فشارخون است یعنی با معنی

افزایش شاخص توده بدنی احتمال ابتالي فرد به پرفشاري 

خون بیشتر است که این یافته با بسیاري از مطالعات انجام 

شده در این زمینه همچون مطالعه پوراعتدال و همکاران 

) و 13بدنی و فشارخون ( مبنی بر ارتباط بین شاخص توده

و همکاران که نشان دهنده افزایش پرفشاري  1پژوهش مارتی

) و نتایج مطالعه 14خون با افزایش شاخص توده بدنی بود (

سالم و همکاران که بر روي دختران نوجوان شهر رفسنجان 

) سازگار است زیرا در این مطالعات نیز نشان 15انجام شد (

اخص توده بدنی ارتباط داده شد بین فشارخون و ش

  داري وجود دارد. معنی

ها هاي این پژوهش و سایر پژوهشبنابراین با توجه به یافته 

دهد پرفشاري خون با شاخص توده بدنی ارتباط که نشان می

تواند دارد، داشتن وزن مناسب در طول دوران بزرگسالی می

از ظهور فاکتورهاي خطر قلبی عروقی و افزایش مرگ و میر 

تواند با افزایش وزن جلوگیري کند. از فاکتورهایی که می

ارتباط داشته باشد فعالیت فیزیکی است چرا که عدم تحرك 

با افزایش وزن ارتباط دارد. لذا داشتن فعالیت فیزیکی 

تواند راهکار مناسبی براي داشتن وزن مناسب و پیشگیري  می

  از پرفشاري خون باشد. 

                                                
1. Marty  
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پرفشاري خون همراه با افزایش در این پژوهش شیوع بیشتر 

اي که سن در زنان دیده شد که این یافته با نتایج مطالعه

). 16و همکاران صورت گرفت مشابه است ( 1توسط شیریون

ها نشان داد بین سن و فشار خون نتایج تجزیه و تحلیل داده

داري بوده اما در سیستولیک در زنان رابطه مستقیم و معنی

اي بین سن و فشار خون سیستولیک ابطهمردان هیچ گونه ر

وجود نداشته که این یافته از نظر باال رفتن فشار خون با 

افزایش سن در زنان با نتایج پژوهش عزیزي و همکاران 

سازگار است اما در مورد مردان این سازگاري وجود ندارد چرا 

هاي عزیزي و همکاران افزایش فشار خون که در یافته

سیستولیک و دیاستولیک با افزایش سن در مردان نیز 

تواند از تعداد ) که یکی از دالیل آن می17مشاهده شده (

کننده در این مطالعه در مقایسه با مطالعه کمتر مردان شرکت

  عزیزي و همکاران باشد.

ون ارتباط توان دریافت بین سن و فشار خبه طوري کلی می

توان افزایش سن را به مستقیمی وجود دارد. بنابراین می

عنوان یکی از فاکتورهاي غیرقابل تغییر و موثر بر فشارخون 

  دانست.

باشد اما به فشار خون تحت تاثیر رژیم غذایی فرد نیز می

اي که بتواند روایی و پایایی دلیل عدم دسترسی پرسش نامه

ي غذایی از جمله سدیم، هاالزم را در خصوص دریافت

پتاسیم، کلسیم و منیزیم داشته باشد و وضعیت رژیمی فرد را 

بررسی کند، در پژوهش حاضر آن را مورد تحقیق قرار ندادیم. 

الزم بذکر است که بهترین روش بررسی سدیم دریافتی 

است که بعلت هزینه بر  24گیري سدیم دفعی ادرار  اندازه

ها از بررسی این ق و کامل نمونهبودن و نیاز به همکاري دقی

شاخص صرفنظر کردیم. سطوح لیپیدهاي خون همچون 

و  2تري گلیسیرید ،1با وزن مولکولی پایین پروتئینلیپو

ي آن و کلسترول نیز بر فشار خون موثرند که به دلیل هزینه

ها به آزمایشگاه از در مشکل در پیگیري و مراجعه نمونه

  یم.نظرگرفتن آنها صرف نظرکرد

اي با در نظرگرفتن موارد ذکر شود چنین مطالعهپیشنهاد می

  هاي بزرگتر صورت گیرد.شده بر روي جمعیت

  گیرينتیجه
توان نتیجه گرفت به طور خالصه آنچه که از این مطالعه می

دار بین شاخص توده بدنی و فشارخون ارتباط مستقیم و معنی

از ظهور تواند است. بنابراین داشتن وزن مناسب می

هاي قلبی عروقی جلوگیري کند. لذا به افراد کسب  بیماري

وزن مناسب، فعالیت فیزیکی و رژیم غذایی سالم توصیه 

  شود.-می

  
  تشکر و قدردانی

توسط  28با عنوان طرح تحقیقاتی با شماره 1این پژوهش

دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصویب شد. بدین وسیله از 

ن بخاطر حمایت مالی از طرح دانشگاه علوم پزشکی لرستا

پژوهشی و هم چنین از کلیه والدین دانش آموزان که در 

 .شود انجام این طرح ما را یاري کردند تشکر و قدردانی می

  

                                                
1.Chirions  
2  . Low Density Lipoprotein 
3. Triglyceride 
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Abstract 
 
Background and Objective: Nowadays, hypertension is the most common problem in developing 
countries. Compared to other determinant parameters of obesity, body mass index is a better 
predictor of cardiovascular risks. The purpose of this study was to determine the association 
between body mass index and systolic and diastolic blood pressure of students' parents in 
Khorramabad City. 
 
Materials and Methods: This study was a cross-sectional, descriptive study. The statistical 
population consisted of all students’ parents in Khorramabad City, 211 of whom, applying cluster 
random sampling, were selected as a sample. Blood pressure, weight and height were measured and 
recorded with the similar equipment. The collected data was analyzed using Pearson correlation 
coefficient. 
 
Results: In this study, 161 women and 50 men participated. Results indicated that the mean and 
standard deviation of systolic and diastolic blood pressures were 124.40±14.62 and 75.60±12.83 in 
women and 121.80±11.07 and 78.76±8.33 in men, respectively. Mean and standard deviation of 
body mass index were in men and women 26.52±4.09 and 28.80±4.25, respectively. There was a 
significant relationship between body mass index and systolic blood pressure in men and women 
(P=0.001, r=0.45 and P=0.009, r=0.20, respectively). Also, this relationship was significant in terms 
of diastolic blood pressure in men (P=0.001, r=0.51) but this relationship was not significant in 
women (P=0.688, r=0.03). 
 
Conclusion: Overall, findings showed that there is a positive and significant relationship between 
body mass index and blood pressure. Therefore, in order to prevent hypertension, it is 
recommended that people gain an appropriate weight in adulthood. 
 
Key words: Blood Pressure, Body Mass Index, Students' Parents, Khorramabad City 

 
 


