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صنعت كشاورزي و خطر جديدي به نام اضافه وزن

 معرض در محيطي و شغلي عوامل از گروهي بواسطه اخير هاي سال در حرفه اين صاحبان .شود مي قلمداد پرمخاطره مشاغل از يكي آن در موجود آور زيان عوامل تنوع بدليل كه ايست حرفه كشاورزي:زمينه
.است بوده حاضر پژوهش موضوع كشور در حرفه اين شده شناخته هاي قطب از يكي كشاورزان در چاقي و وزن اضافه شيوع تعيين اينرو از .اند گرفته قرار چاقي و وزن اضافه نام به جديدي خطر
 شهرها از يكي كشاورزان از تن 300 ميان در اي خوشه تصادفي گيري نمونه روش از استفاده با وزن، اضافه اي منطقه شيوع با متناسب نمونه حجم برآورد از پس و 1392 سال طي مطالعه اين:ها روش و مواد
 كانيسيتي بدني، توده شاخصهاي و انجام استاندارد بروش ها نمونه باسن و كمر دور اندازه قد، ، وزن شامل انتروپومتريك شاخصهاي گيري اندازه ها نمونه انتخاب از پس .پذيرفت انجام خزر درياي ساحلي خطه

 .گرديد آوري جمع پژوهش اهداف با متناسب ساخته محقق فرمي از استفاده با شغلي فردي، مشخصات بر مشتمل اطالعات ساير .گرديد محاسبه مركزي چاقي وضعيت و ايندكس
 در مركزي چاقي خطر بين ارتباط وجود از دو كاي آماري آزمون .بودند چاقي دچار كمتر، نسبتي با گروهي و وزن، اضافه به مبتال زنان و مردان از درصد 4/48 و 5/41 ترتيب به مطالعه اين در :ها يافته

 زراعي، زمين تملك نوع مانند متغيرهايي بين مقابل در .داشت حكايت )P=03/0( ايندكس كانيسيتي و )P=000/0(باسن به كمر دور نسبت ،)P=000/0( كمر دور هاي شاخص اساس بر جنسيت با كشاورزان
.نشد مشاهده داري معني ي-رابطه وزن اضافه با كشاورزي آالت ماشين از استفاده زمين، مساحت
 شناسايي منظور به تر گسترده هاي پژوهش انجام ضرورت زنان، و مسن كشاورزان در مركزي چاقي به ابتالء باالتر نسبت همچنين و چاقي، و وزن اضافه مشكل به كشاورزان از نيمي از بيش ابتالء :گيري نتيجه
.رسد مي نظر به ضروري روستايي جامعه در بويژه زندگي سبك اصالح و عمومي آگاهي ارتقاء هدف با آموزشي هاي برنامه تدارك و رساني اطالع البته نمايد، مي گوشزد را موثر عوامل دقيق

.چاقي وزن، اضافه كشاورز، كشاورزي، صنعت : كليدي كلمات

چكيده

 در وزن اضافه درصد جهان در گذشته سال 30 در است، افزايش به رو درجهان چاقي شيوع
 نشان نيز ايران در اخير مطالعات .است يافته افزايش %35 به %26از زنان ودر %32 به %23 از مردان
 نواحي در باال به سال 30 افراد در .است برخوردار بااليي ازشيوع وچاقي وزن افزايش كه است داده

 هنوز كه افتاده دور روستاهاي در و %72 تا تهران روستاييان در و %82 تا عارضه اين شهرنشين
 صنعتي دنبال به .است شده مشاهده چاقي يا وزن افزايش %44 تا ندارد زيادي نفوذ نشيني شهر عوامل
 كه است رسيده حدي به جهان در چاقي شيوع اخير، قرون در ماشيني زندگي به گرايش و شدن

 كشورها اكثر بهداشتي معضل ترين شايع و .است نهاده سر پشت را )پاندمي( شدن جهاني معيارهاي
 درمان در چشمگير هاي پيشرفت وجود با شود مي بيني پيش طوريكه به .)1(شود ميمحسوب
 سال100 در زندگي به اميد كاهش علت اولين چاقي ، زندگي به اميد باالرفتن و بيماريها از بسياري

 نفر ميليون 300 و دارند وزن اضافه جهان بالغ افراد از ميليارد يك حاضر حال در .بود خواهد آينده
 .هستند چاقي به مبتال

 تمام "تقريبا و دنده مي تشكيل ايران در را شاغلين جمعيت از اي عمده بخش  كشاورزان
 "تقريبا ،1390 سال در آمارها اساس بر دارند، سكونت روستايي مناطق در كشاورزي بخش شاغالن

 زندگي، ي شيوه تغيير علت به چاقي شيوع تاكنون گذشته سال 40 از .كشاورزند ايران شاغلين 20%
 و است كرده پيدا تغيير كشاورزان غذايي رژيم در تغيير و كشاورزي زندگي سنتي هاي روش ترك
  مي نشان گروه اين در را چاقي بررسي اهميت سالمتي، و بهداشتي زيانبار تبعات به توجه با امر اين
 از ناشي اختالالت شيوع به بردن پي هدف با )1387( همكاران و تيرگر توسط كه اي مطالعه در .دهد
 سرخرود منطقه كشاورزان در چاقي و وزن اضافه نسبي فراواني پذيرفت، انجام كشاورزان در گرما

 از و چاقي از ناشي بهداشتي متعدد مشكالت به نظر .)2(است بوده درصد 50 از بيش )مازندران(
  از مختلف مشاغل صاحبان در بهداشتي معضل اين شيوع خصوص در مشخص اطالعات عدم طرفي
 مطالعه به تا شديم آن بر  يد،آ مي بشمار مازندران استان در غالب شغل كه كشاورزان در جمله

.بپردازيم بابل شهر روستايي مناطق كشاورزان در چاقي و وزن اضافه شيوع بررسي

.شد انجام 1392 سال پاييز در تحليلي و توصيفي مقطعي صورت به مطالعه اين
 محاسبه=256N مطالعه برايها نمونه تعداد %5 برآورد خطاي حداكثر و %95 اطمينان به توجه با

.يافت افزايش بود زن 96 و مرد 204شامل كه نفر 300 به سايش، درصد گرفتن نظر در با كه شد
 زنان با مقايسه در( است كشاورزي روستايي مردان از بسياري در اصلي شغل اينكه به توجه با

 از سوم يك و مردان از ها نمونه دوسوم "تقريبا ،)كشاورزي هاي فعاليت در آنان مشاركت عليرغم
.ندشد انتخاب زنان

 انجام تصادفي و اي سهميه ،اي خوشه گيري نمونه روش به اي مرحله چند صورت به ها نمونه
  اين .شد استفاده پژوهش اهداف با متناسب اي ساخته محقق فرم از ها داده آوري جمع جهت .شد
 اطالعات با ارتباط در سوال 11 فردي، اطالعات خصوص در سوال 3 كه بود سوال 24 داراي فرم

 سنجي تن هاي شاخص و جسمي هاي ويژگي با رابطه در سوال 10 و كشاورزي، فعاليت به مربوط
 كاي مجذور آزمون  مانند استنباطي و توصيفي آماري هاي-شاخص از ها داده پردازش جهت .بود

 شد استفاده
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  .بود سال 51 يسن ميانه ،سال 80 سن بيشترين و 18 سن كمترين مطالعه مورد كشاورزان بين در
 به تنها % 81 افراد اكثر .بودند ابتدايي حد در سواد كم يا سواد بي  %72 ،زن %32 و مرد افراد 68%

 مي نيز كشاورزي  از غير ديگري حرفه به كشاورزي بر عالوه % 19 و داشته اشتغال كشاورزي
.پرداختند

)1392( بابل شهرستان كشاورزان در بدن ي توده شاخص نسبي فرواني توزيع
  اين كه بودند، روبرو چاقي يا وزن اضافه مشكل با )%67( كشاورزان اكثر ها يافته به توجه با
   .بوديم آن افزايش شاهد سن افزايش با و بوده مردان از بيش زنان در مشكل

 اينرو از و  بوده باال بسيار بابل شهرستان ي-حومه كشاورزان در چاقي و وزن اضافه شيوع -1
كند مي طلب را  پيشگيري هاي برنامه جدي تدارك
 آينده، نسل روي آن منفي تاثير توجه با و بوده باالتر مونث جنس در چاقي و وزن اضافه شيوع -2
.هستند مردان به نسبت بيشتري هاي پيگيري و توجه نيازمند زنان

 اثبات به مونث جنس و باال سن با آن ارتباط و بوده باال جنس دو هر در مركزي چاقي ميزان-3
  خون چربي ديابت، قلبي، هاي-بيماري معرض در بيشتري احتمال با روستايي مناطق مسن زنان لذا رسيد
  .دارند قرار
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