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 و فناوری یپژوهش معاونت
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 یاختصارعالئم 

 Abdominal volume index (AVI) شاخص حجم شکمي

  Body adiposity index (BAI) شاخص آديپوسیتي

 Body Mass Index(BMI) ينمايه توده بدن

 cm مترسانتي

 conicity Conicity index (CI)شاخص 

 Hip Circumference(HC) دور باسن

 Kg كیلوگرم

 Kg/m2 كیلوگرم بر متر مربع

 Left arm mass fat (LAMF) توده چربي بازوی چپ

 Left arm soft lean mass (LASLM) بافت نرم بازوی چپ

 Left leg mass fat (LLMF) توده چربي پای چپ

 Left leg soft lean mass (LLSLM) بافت نرم پای چپ

 Mean میانگین

 Percent body fat (PBF) درصد چربي بدن

 Right arm mass fat (RAMF) توده چربي بازوی راست

 Right arm soft lean mass (RASLM) بافت نرم بازوی راست

 Right leg mass fat (RLMF) توده چربي پای راست

 Right leg soft lean mass (RLSLM) بافت نرم پای راست

 Skeletal muscle mass (SMM) توده عضالني اسکلتي

 Standard deviation(SD) انحراف معیار

 Trunk mass fat (TMF) توده چربي شکمي
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 Trunk soft lean mass (TSLM) بافت نرم شکمي

 Visceral fat area (VFA) شکميمساحت چربي 

 Visceral fat level (VFL) شکميسطح چربي 

 Waist circumference(WC) دور كمر

 Waist to height ratio (WHtR) نسبت دور كمر به قد

 Waist to hip ratio(WHR) نسبت دور كمر به دور باسن

 Weight (Wt) وزن
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 چکیده: 

-دنیا محسوب ميدر عمده سالمتي  تمشکاليکي از ای، ترين اختالل تغذيهچاقي به عنوان شايع

عوارض ناشي از چاقي  .است شده هیتوص يچاق از يناش خطرات كاهش یبرا همواره وزن كاهش .شود

از اينرو، در سالهای اخیر استفاده از شاخص های جديدی . بیشتر در ارتباط با چربي ناحیه شکمي است

تری برای ارزيابي توزيع چربي و خطرات ناشي از چاقي توصیه شده اند. در مطالعه حاضر سعي كرده 

همراه با نمايه توده بدني، اطالعات تکمیلي برای پايش مداخالت مختلف ايم با استفاده از شاخص های 

بار اول برای به ظاهر سالم  داوطلبو  چاق زناناز  نفر 40، مطالعهاين در  كاهش وزن فراهم آوريم.

 يبدن توده هينماو  سال 18 -40 يسن محدودهدر در شهر اردبیل  هيتغذ كینیكل به ه كنندهمراجع

 ،دموگرافیك هایپرسشنامه تکمیل از پسها نمونه انتخاب شدند. مربع متر بر لوگرمیك 5/27 -40

 قرار گرفتند. متعادل یكالر كم ييغذا ميرژ تحت ،سنجش تركیب بدني و سنجيتن هایگیریاندازه

هشت هفته صورت گرفت. زوجي  tآزمون و با استفاده از  مداخله هفته هشت پس ازبررسي تغییرات 

(، نمايه توده -kg34/0± 99/3 رژيم كم كالری متعادل انفرادی به كاهش معني داری در وزن )

(، -cm 37/0± 89/1(، دور باسن )-cm 32/0± 91/2(، دور شکم )-2kg/m14/0± 61/1بدني)

(، شاخص -02/0 ±002/0(، نسبت دور شکم به قد )-01/0 ±004/0نسبت دور شکم به دور باسن )

 conicityشاخص  ،(-2m 11/0± 07/1 )(، شاخص حجم شکمي-97/0 ±15/0آديپوسیتي بدن ) % 

(½ kg/2/3m 002/0± 007/0-) چربي بدن، درصد % ((، توده چربي)-11/1 ±20/0kg 27/0±46/2- ،)

بنا  منتج شد. (-2cm 23/2± 29/11( و مساحت چربي شکمي )-81/0 ±13/0سطح چربي شکمي )

هفته، اندازه گیريهای تن  8به نتايج، كاهش وزن با واسطه رژيم كم كالری متعادل انفرادی در طي 

كاهش وزن متوسط ممکن است به تنهايي يك راهکار را كاهش مي دهد. و توده چربي بدن سنجي 

 .مناسب برای كاهش عوامل خطر متابولیکي در زنان چاق باشد

اندازه تن سنجی، سنجش ترکیب بدنی، متعادل یکالر کم ییغذا میرژ: کاهش وزن، زنان چاق، کلمات کلیدی
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 اهمیت موضوع و انگیزه تحقیقمقدمه،  -1-1

شوود و اسوتفاده از چاقي به عنووان يکوي از مسوايل مهوم حووزه سوالمتي در دنیوا شوناخته موي

. سوازمان جهواني (2017)توايلور،  نشانگر شدت اين معضل در سطح جهاني اسوت ”Globosity”كلمه

میلیون نفور مبوتال بوه چواقي  700، در سطح جهان بیش از 2015زند كه در سال تخمین ميبهداشت 

سوارور و ايجواد تصووير بودني منفي)اين اختالل به دلیل . (2017)سازمان بهداشت جهاني، بوده باشند

هوای قلبوي و عروقوي، ديابوت نووع دو، دنبال داشتن افوزايش ابوتال بوه بیمواری( و به 2005همکاران، 

ها و مرگ ها و بسیاری ديگر از بیماریهای كبدی، انواع سرطاناری خون، ديس لیپیدمي، بیماریپرفش

 باشد. نیازمند توجه مي (2009لمون و همکاران، و میر ناشي از آنها )

انود كاهش وزن همواره برای كاهش خطرات ناشي از چاقي توصیه شده است. مطالعات نشوان داده

ای در عوارض ناشي از چاقي ايجواد درصدی در افراد چاق برگشت قابل مالحظه 5 -10كه كاهش وزن 

سوعي در كواهش يوا كنتورل وزن خوود  يك سوم افراد(. در آمريکا 2002كومینگ و همکاران، كند)مي

هموواره در حوال رژيوم  زنواندرصود  40كوه گوزارش شوده اسوت (. 2012مواوول و همکواران، دارند )

های مختلفي برای كاهش وزن وجود دارد، مصورف هر چند كه رژيم(. 2005كي فر و همکاران، )هستند

گي، های اصولي بورای كواهش وزن بووده اسوت)های غذايي كم كالری متعادل همواره جزو توصیهرژيم

2008 .) 

 –های كواهش وزن بوه دلیول تواثیر عوامول مختلوف رفتواری، روانوي، فرهنگويموفقیت در برنامه

 چواق افوراد در بزرگوي موانع عنووان بوه وزن كواهش. است بوده بحث مورد همواره ژنتیکي و اجتماعي

كارلز و نماينود)، به سختي آن را حفظ مويشوندمي آن انجام به موفق كه كساني حتي و شده محسوب

 (. 2001همکاران، 

 توده شيافزا ،يچرب توده و وزن كاهش بر عالوه چاق افراد یبرا افتهي انجام مداخالت ياصل هدف

 تیاهم چاق افراد ينیبال تيريمد یبرا وزن كاهش يط در راتییتغ نيا شيپا.  است بدن يچرب فاقد







به طور گسترده ای برای اندازه گیری تركیب بدن مورد استفاده قرار ( BMI)1بدنينمايه توده . دارد

نشان  (.2016، و همکاران ساردينا)گرفته است، اما اين عامل قادر به تبیین توزيع توده چربي نیست

و  آسلم)داده شده است كه عوارض ناشي از چاقي بیشتر در ارتباط با چربي ناحیه شکمي است

  (. 2009 همکاران،

دور (، WC)2از اينرو، در سالهای اخیر اسوتفاده از شواخص هوای جديودی توری چوون دور شوکم

 شواخص (،WSR)5بوه قودنسوبت دور شوکم (، WHR)4نسبت دور شوکم بوه دور باسون(، HC)3باسن

 و شوواخص( AVI)7شوواخص حجووم شووکمي ،(2011 ،همکوواران و بوورگمن) (BAI)6آديپوسوویتي بوودن

conicity 8(CI )(1620، و همکاران گودا ) برای ارزيابي توزيع چربي و خطرات ناشي از چاقي توصویه

 شده اند. 

-اختوهپرد يسنجتن جيرا یها شاخص راتییتغ يبررس به تنها موجود مطالعات موارد، تياكثر در

ربوي و تووده چ یها شاخص كنار در دتريجد یهاشاخص راتییتغ شيپا كه دارد ضرورت نيبنابرا.  اند

ز شواخص ادر مطالعه حاضر سعي كرده ايوم بوا اسوتفاده  .ردیگ قرار يبررس مورد توده بدون چربي بدن

راهم فوموداخالت كواهش وزن های ذكر شده همراه با نمايه توده بدني، اطالعات تکمیلي بورای پوايش 

 آوريم.



1
Body Mass Index  

2
Waist Circumference  

3 Hip Circumference 

4
Hip Ratio-to-Waist  

5
Height Ratio-to-Waist  

6
Body Adiposity Index  

7
Abdominal Volume Index  

8
Conicity Index  







 اهداف مطالعه  -2-1

هدف کلی مطالعه  -1-2-1  

 يبدن باتیترك و يسنجتن یهاشاخص رییتغ در متعادل یكالر كم ييغذا ميرژ ييكارا نییتع

 چاق زنان

اهداف اختصاصی مطالعه -2-2-1   

ادل زنان چاق در قبل و بعد مداخله رژيم غذايي كم كالری متع سنجيهای تنشاخص تعیین •

زنان چاق در قبل و بعد مداخله رژيم غذايي كم كالری متعادل بدني تركیبات تعیین •

سنجي و كاهش وزن زنان چاق مراجعه كننده بوه كلینیوك های تنبین شاخصتعیین ارتباط  •

تغذيه 

و كاهش وزن زنان چاق مراجعه كننده به كلینیك تغذيه تعیین ارتباط بین تركیب بدني  •



 هدف کاربردی مطالعه -3-2-1

يي غذا ميرژ ييكارا. است شده گزارش عيشا دهيپد كي عنوان به گرفتن ميرژ ر،یاخ دهه چند در

 را فوق سوال از يقسمت توانديم حاضر مطالعه جينتا نيبنابرا. است بوده سوال مورد همواره كوتاه مدت

 .دهد پاسخ

  







 فرضیات مطالعه -3-1

 تفاوت متعادل یكالر كم ييغذا ميرژ مداخله بعد و قبل در چاق زنان يسنجتن یهاشاخص رد

.دارد وجود

 وجود تفاوت متعادل یكالر كم ييغذا ميرژ مداخله بعد و قبل در چاق زنان يبدن باتیترك در

.دارد

 وجود ارتباط هيتغذ كینیكل به كننده مراجعه چاق زنان وزن كاهش و يسنجتن یهاشاخص نیب

 .دارد

ارتباط وجود دارد.و كاهش وزن زنان چاق مراجعه كننده به كلینیك تغذيه بین تركیب بدني 

 

 هاهژوا کلید تعریف -4-1

كالری كمتر از انرژی دريافتي روزانه فرد ) كوه  500رژيم غذايي با مقدار  :الری متعادلکرژیم کم 

، درصود كوالری 30روزه محاسبه شده است( و با توزيع چربي: كمتور از  3های ثبت غذايي با پرسشنامه

 (2008گي، )درصد كالری 10-15پروتئین: و  درصد كالری 55 -60كربوهیدرات: 

انتخواب  كیلوگرم بر متور مربوع 5/27-40ر مطالعه حاضر افراد چاق با نمايه توده بدن د: فرد چاق

 اند.شده

دور  ،گیری وزن، نمايه توده بدني، دور كموردر مطالعه حاضر شامل اندازه :سنجیشاخص های تن 

، نسبت دور كمر به دور باسن، نسبت دور كمر به قد، شاخص حجم شکمي، شواخص آديپوسویتي باسن

 مي شود.  conicityبدن و شاخص 

 در مطالعه حاضر شامل درصد چربي بودن، سوطح چربوي شوکمي، مسواحت چربوي :ترکیب بدنی

، توده چربي و بدون چربي به تفکیك در دسوت و پوای راسوت و چوپ و شکمي، توده بدون چربي بدن

مي شود. ناحیه شکمي







 



 

  دو:فصل             

 ها روش و مواد

 

 

 

 







 نوع مطالعه -1-2

پژوهش حاضر يك كارآزمايي بالیني بود كه جامعه آن را زنان چواق مراجعوه كننوده بوه كلینیوك 

در شهر اردبیل تشکیل  1396 آبان تيلغا 1395 ید يزمان فاصلهتغذيه خصوصي برای كاهش وزن در 

 داد.

 جمعیت مورد مطالعه -2-2

كلینیوك كننوده بوه مراجوع  وطلبوینااز دنفور تعیوین شود كوه  40های موورد نیواز نمونه تعداد

 .ندمطالعه شد وارد تغذيه

 معیارهای ورود به مطالعه و خروج از آن -2-3

 عبارت بودند از:  مطالعه به ورود یارهایمع

 بار اول به كلینیك تغذيه كننده  هزنان به ظاهر سالم مراجع 

  متقاضي كاهش وزن توسط رژيم غذايي 

  سال 18-40محدوده سني 

  كیلوگرم بر متر مربع  5/27-40نمايه توده بدن در محدوده 

  غیر باردار، غیر شیرده و غیر ياوسه 

 ماه گذشته  6های كاهش وزن در طي عدم مشاركت در هر گونه برنامه 

 شركت در مطالعه و داوطلب  

 عبارت بودند از: مطالعه از خروج معیارهای

 ها در طي دوره مداخلهمسهلو يا ها ديورتیك ،های رژيمياستفاده از مکمل 

 های ورزشي يا تغییر در فعالیت فیزيکيمشاركت در برنامه 







 باردار يا ياوسه شدن 

 ابتال به بیماری و استفاده از داروهای موثر بر وزن 

  عدم استفاده از رژيم غذايي توصیه شدهو. 

  و روشهای گردآوری اطالعات ابزار -2-4

شماره يوك(  پیوستدريافت برگ اطالعات مشاركت كننده)از  بعد ز شرايطوحا داوطلبهای نمونه

 ثبوت غوذايي ،عمووميهای اطالعات تکمیل پرسشنامهشماره دو(،  پیوستو كسب فرم رضايت آگاهانه)

 .ندقرار گرفت سنجش تركیب بدنيسنجي و تن هایگیریاندازهتحت (، سهشماره  پیوست)سه روزه

 اطالعات فردی پرسشنامه -2-4-1

مطالعات توسط پژوهشگر تهیه شده و شوامل متغیرهوايي  از طريق مرور فردیپرسشنامه اطالعات 

 . اندبررسي شده مرتبط كه در اكثر مطالعات بود

 اطالعات مربوط به دریافت غذایی -2-4-2

روز  2، مقدار غذای دريافتي در سوه روز) آنارزيابي تغییرات تعیین انرژی رژيم غذايي و به منظور 

هوای ثبوت پس از مداخلوه بوا تکمیول پرسشونامه هفته 8عادی و يك روز تعطیل( در ابتدای مطالعه و 

هوا، اطالعواتي در ( مورد بررسي قرار گرفت. بورای تکمیول دقیوق پرسشونامهسهغذايي)ضمیمه شماره 

یول گیری و انتخاب روزهوای مناسوب بورای تکمخصوص چگونگي پر كردن پرسشنامه، واحدهای اندازه

هوای خوانگي بوه گورم ها به تمام افراد داده شد. مقادير ذكر شده غذا با استفاده از راهنمای مقیاسفرم

كدگذاری انجام يافته و مقودار انورژی  N4تبديل شده و سپس طبق دستورالعمل نرم افزار آنالیز غذايي 

 3های غذايي بر حسب میوانگین مصورف های دريافتي محاسبه شد. در اين مطالعه دادهو درشت مغذی

 . روزه گزارش شده است







 سنجیاطالعات تن -2-4-3

 و هشت هفته در ابتدای مطالعه باسن كمر و دور و وزن قد، شامل آنتروپومتريك هایگیریاندازه

توسط ترازوی سکا مدل  كفش بدون و لباس حداقل با وزن گیریاندازه. پس از مداخله صورت گرفت

 هاپاشنه و شانه باسن، كه حالي در ديواری قدسنج با قد گیریاندازه كیلوگرم و 5/0با دقت  و 224

-سانتي 1/0در فاصله بین پاشنه و باالی سر و با دقت  بود، روبرو به نگاه حالت در سر و ديوار بر مماس

 كف موازی سطح در و پي در پي معمولي بازدم چند انتهای در كمر دور گیریاندازه .گرفت انجاممتر 

 سطح در باسن دور گیری اندازه و لمس قابل دنده آخرين و خارخاصره فاصل حد وسط نقطه در زمین

 نواری متر توسط و سبك لباس روی از و سريني قسمت بزرگترين محل در و زمین كف موازی

 بهداشت سازمان پروتکل به بنا فرد بدن به یفشار گونه هر لیتحم بدون ارتجاع قابل غیر پالستیکي

  .(2008سازمان بهداشت جهاني، )شد انجام جهاني

نسبت دور شکم  ،متر حسب بر قد دوم توان بر لوگرمیك حسب بر وزن میتقس از يبدن توده هينما

 تقسیم دور شکم به قد واز  نسبت دور شکم به قد، تقسیم دور شکم به دور باسناز به دور باسن 

 محاسبه 18بر حسب متر منهای  5/1 دور باسن به قد به توانآديپوسیتي بدن از تقسیم  شاخص

 .ديگرد

به ترتیب از فرمول های زير استفاده  conicity برای محاسبه شاخص حجم شکمي و شاخص

 گرديد.

 )2HC(m)-+(0.7×(WC(m)2AVI= (2×(WC(m) 

 و

 CI= (
𝐖𝐂(𝐦)

𝟎.𝟏𝟎𝟗×√𝐰𝐭(𝐤𝐠)×𝐡𝐭(𝐦)
) 







 ترکیب بدنیاطالعات مربوط به  -2-4-4

دستگاه آنالیز امپدانس  توسطدر ابتدا و انتهای مطالعه ارزيابي تركیب بدني افراد شركت كننده 

 X-CONTACT 356 (JAWON MEDICAL Co. Ltd., Republic ofبیوالکتريکي مدل 

Korea) .بدون ساعته، دو حداقل ييناشتا سنجش پس از انجامبه منظور افزايش دقت،  انجام گرفت 

-X .صورت گرفت یریگ اندازه شروع از قبل استراحت قهیدق 15 و مثانه هیتخل دن،ینوش

CONTACT 356  فركانس سه در يلمس الکترود 8 از استفاده با، يقطب تترا یالکترود روش كي 

 . است( هرتز لویك 250 و لوهرتزیك 50 لوهرتز،یك 5) خاص

 Visceral)سطح چربي شکمي(، Percent body fat (PBF))اين سنجش شامل درصد چربي بدن

fat level (VFL) ،)مساحت چربي شکمي(Visceral fat area (VFA) ،) توده عضالني

بافت نرم (، Trunk mass fat (TMF))توده چربي شکمي(، Skeletal muscle mass (SMM))اسکلتي

(، Left arm mass fat (LAMF))توده چربي بازوی چپ(، Trunk soft lean mass (TSLM))شکمي

 Left leg mass fat)توده چربي پای چپ(، Right leg mass fat (RLMF))راست توده چربي بازوی

(LLMF) ،)پای راست توده چربي(Right leg mass fat (RLMF) ،)بافت نرم بازوی چپ(Left arm 

soft lean mass (LASLM) ،)بافت نرم بازوی راست(Right arm soft lean mass (RASLM) ،) بافت

 Right leg soft lean)و بافت نرم پای راست( Left leg soft lean mass (LLSLM))نرم پای چپ

mass (RLSLM) ).مي شود 

اعتبار اين روش برای تعیین تركیب بدني در افراد با وزن نرمال،دارای اضافه وزن و چاق تايید 

 (2009گرديده است)جافرين، 

 آننحوه مداخله و مدت زمان  -2-4-5

انجمن ديابوت لیسوت جوداول جانشویني)مبنوای بور  توصیه شوده متعادل یكالر كم ييغذا ميرژ

های ثبوت غوذايي تکمیول شوده و ( بود. ابتدا به منظور تعیین انرژی دريافتي، پرسشنامه2003آمريکا، 







روزه محاسبه گرديد. سپس به منظور كاهش وزن نیم كیلوگرمي در هفته، از  3میانگین انرژی دريافتي 

كیلوكالری كسر شده و رژيم غذايي با توزيع ذيل طراحي گرديد: 500میانگین انرژی دريافتي فرد 

درصود  10-15پوروتئین: و  درصد كالری 55 -60كربوهیدرات: ، درصد كالری 30چربي: كمتر از 

 .كالری

 جانشویني جداول غذايي، هرمپس از اراوه رژيم، توضیحاتي در خصوص تر ت دقیقبه منظور مراعا

  ها اراوه گرديد.به تك تك نمونه غذايي هایگروه از كدام هر مشاركت و

 هاتحلیل آماری داده -2-4-6

ها از آزمون كولموگروف اسمیرنف استفاده در اين مطالعه، برای بررسي نرمال بودن توزيع داده

از آنجايي كه تمام متغیرهای كمي دارای توزيع نرمال بودند، از آزمونهای پارامتريك برای آنالیز  گرديد.

های كمي به صورت میانگین و انحراف معیار گزارش شده ها استفاده شد. نتايج مربوط به دادهداده

 t آزمون توسطه گرو مقايسه میانگین متغیرهای كمي در قبل و بعد مداخله در هراست. در اين مطالعه 

انجام ( correlation)و تعیین ارتباط بین متغیرها توسط آزمون همبستگي (Paired T-Test)زوجي

از لحاظ آماری معني دار در نظر گرفته شده است. p- value <05/0يافته است و در تمامي موارد 

 مالحظات اخالقی -2-4-7

مراحل پژوهش و نیز ارزش همکاری و مشاركت قبل از اجرای مطالعه، در زمینه اهداف مطالعه، 

كنندگان داوطلبین توضیحات كافي داده شد و شركت آنها منوط به كسب رضايت اعالم گرديد. به 

ها اطمینان خاطر داده شد كه اطالعات آنها محرمانه خواهد ماند. پروتکل اين مطالعه توسط آزمودني

تايید  IR.ARUMS.REC.1396.97 خالقيا دك با اردبیلكمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکي 

 است.گرديده 
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)سال( بود و به ترتیب  40/28±98/7ی مورد مطالعه ها در مطالعه حاضر، میانگین سن نمونه

 با سطح سواد ديپلم تشکیل دادند. دار و درصد آنها را افراد متاهل، خانه 3/53و  3/53، 6/75

 های مصرف غذایی یافته

 در يبررس مورد های نمونه يافتيدر يچرب و نیپروتئ درات،یكربوه ،یانرژ اریمع انحراف و نیانگیم

 ،(گووورم) 23/395±94/91 ،(یلوكوووالریك) 40/2715±89/753 بیوووترت بوووه مطالعوووه شوووروع

درصد توامین انورژی از  اریمع انحراف ومیانگین  .بود( گرم) 05/84±86/35 و( گرم) 57/34±64/90

 بوابوود.  36/28±56/7و  67/14±71/3، 00/57±17/11ي بوه ترتیوب چرب و نیپروتئ درات،یكربوه

برای رژيوم غوذايي  شده هیتوص یانرژ اریمع انحراف و نیانگیم ی از انرژی دريافتي،لوكالریك 500 كسر

تغییورات مربووط بوه دريافوت كربوهیودرات،  .بود(یلوكالریك) 78/2241±02/219كم كالری متعادل 

ر مطالعه حاضر درصد توامین انورژی از دپروتئین و چربي در جدول شماره يك نمايش داده شده است. 

و پوس از  (2004موارتین و همکواران،  )درشت مغذی ها در محدوده رژيم غذايي متعادل قورار داشوت

 <05/0ي ايجواد نشود)چربو و نیپروتئ درات،یكربوهی از انجام مداخله تغییر معني داری در تامین انرژ

p-value.) كواهش هوایراه بهترين از يکي را متعادل غذايي رژيم مصرف آمريکا، شناسان رژيم انجمن 

(. به نظر میرسد قرار داشتن 2010) انجمن رژيم شناسان آمريکا، نمايدمي عنوان سالمتي تداوم و وزن

و بیشوترين  تر سوازددر محدوده توصیه شده عمال كار مداخله را راحت هاتامین انرژی از درشت مغذی

 . تمركز بايستي روی مقدار انرژی دريافتي صورت پذيرد

 سنجیتنهای شاخصهای یافته 

تغییرات شاخص های تن سنجي مورد مطالعه بعد از مداخله در جدول دو اراوه شده است. بنوا بوه 

 داری را درهفته توانسوت كواهش معنوي  8نتايج حاصل، مداخله رژيم غذايي كم كالری متعادل بعد از 

(. p-value >05/0)شوووووووواخص هووووووووای مووووووووورد مطالعووووووووه ايجوووووووواد نمايوووووووود







 

 مداخله هفته 8 از بعددر ابتدا و  یچرب و نیپروتئ درات،یکربوه افتیدر: میانگین و انحراف معیار 1جدول 

p-value† 8 متغیر مورد مطالعه شروع مطالعه هفته بعد 

 کربوهیدرات دریافتی)گرم( 94/91±23/395 31/10±05/336 008/0

 پروتئین دریافتی)گرم( 57/34±64/90 46/18±96/72 048/0

 چربی دریافتی)گرم( 86/35±05/84 64/12±27/53 027/0

           † Paired T-Test 





















 مداخله هفته 8 از بعد تغییرات شاخص های تن سنجی: 2جدول 

 متغیر

 تغییر هفته بعد 8 شروع مطالعه

 تغییر  %
95%CI 

P- value† 

Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SE Lower-Upper 

Weight (kg) 87/6± 49/82 55/6± 50/78 34/0± 99/3 83/4 % 68/4- 30/3 001/0< 

)2BMI(kg/m 75/2± 62/32 49/2± 01/31 14/0± 61/1 93/4 % 90/1- 32/1 001/0< 

WC(cm) 93/4± 81/94 72/4± 90/91 32/0± 91/2 06/3 % 57/3- 25/2 001/0< 

HC(cm) 59/4± 22/106 63/3± 32/104 37/0± 89/1 78/1 % 66/2- 13/1 001/0< 

WHR 04/0± 89/0 04/0± 88/0 004/0± 01/0 12/1 % 02/0- 004/0 001/0 

WHtR 03/0± 59/0 03/0± 57/0 002/0± 02/0 39/3 % 02/0- 01/0 001/0< 

BAI (%) 54/3± 86/35 17/3± 89/34 15/0± 97/0 70/2 % 27/1- 66/0 001/0< 

)2AVI(cm 85/1± 13/18 70/1± 05/17 11/0± 07/1 90/5 % 31/1- 83/0 001/0< 

CI 02/0± 21/1 20/0± 20/1 002/0± 007/0 58/0 % 01/0- 003/0 001/0 

† Paired T-Test 

 







افزايش شیوع چاقي منتج به افزايش مطالعات مربوط به مداخالت كاهش وزن شده است)كیم و 

هدف مطالعه حاضر بررسي تاثیر رژيم كم كالری متعادل كوتاه مدت روی عوامل تن (. 2009همکاران، 

در  به عنوان موفقیت وزن كاهش، چاق افراد ای هيتغذ مداخالتسنجي در زنان چاق بود. عموما در 

. مشاركت كنندگان در اين مطالعه توانستند يك كاهش (2007)میلر و همکاران، نظر گرفته مي شود

ماه از خود نشان دهند كه مشابه مقدار توصیه شده كاهش نیم  2كیلوگرمي در طي  4حدود وزن 

 داده نشان ينیبال هایييكارآزما در افتهي انجام زآنالیمتا .(2005)هاسلم، كیلوگرم در هفته مي باشد

 5/8 تا 5 وزن كاهش سال، 18 یباال چاق افراد در ماه 6 يط در یكالر كم یهاميرژ كه است

 یباال مردان و زنان در همکاران و یسپهر مطالعه .(2007)فرانز و همکاران، ندنماييم جاديا يلوگرمیك

 كاهش نیانگیم از،ین مورد ينیتخم یانرژ از یلوكالریك 500 كسر با وزن اضافه یدارا اي چاق سال 18

 سهيمقا .(2011)سپهری و همکاران، است كرده گزارش لوگرمیك 5/4، مداخله از بعد ماه 5 دررا  وزن

 از يحاك (2011، سپهری و همکاران، 2007)فرانز و همکاران، فوق مطالعات با حاضر مطالعه جينتا

داده شده است كه درجه پذيرش  نشان. است در طي مدت كوتاهتر در اين مطالعه شتریب وزن كاهش

 يطراح در دقت به نظر میرسد(.  2009رژيمي مرتبط با كاهش وزن مي باشد)ساكس و همکاران، 

 روزه 3 ييغذا ثبت های پرسشنامه از حاصل جينتا اساس بر و یانفراد صورت به یانرژ محاسبهو  ميرژ

 . باشد كنندگانمشاركت  در وزن كاهش مقدار بودن باال ياصل عاملها  نمونه

درصدی وزن مي تواند عوامل خطر متابولیکي  5-10مطالعات مختلف نشان داده اند كه كاهش 

در مطالعه حاضر در مدت دو ماه رژيم كم كالری (. 2008)شیو و همکاران، همراه چاقي را بهبود بخشد

معني  متعادل كاهش وزن پنج درصدی مشاهده گرديد و مشاركت كنندگان در اين مدت كاهش

در نسبت دور شکم به دور باسن، دور باسن، شاخص آديپوسیتي بدن، دور  (%12/1-% 90/5داری)

 به چه وزن شکم، نسبت دور شکم به قد، نمايه توده بدني و شاخص حجمي شکم داشتند. كاهش

 ولي شود مي سنجي تن های گیری اندازه در تغییرات به منجر آهسته صورت به چه و سريع صورت

)اشتری الركي و دارد بیشتری مطلوبیت آهسته وزن كاهش در بدني تركیب در شده ايجاد تغییرات







 بهبود و گرلین افزايش لپتین، سطح كاهش با  هم مختصر وزن كاهش حتي و (2017همکاران، 

تغییرات  داشت انتظار توان مي بنابراين (.2013)ونگ و همکاران،  است انسولیني همراه مقاومت

 باشد. داشته همراه به سودمندی را نتايج مطالعه اين در شده مشاهده مثبت

های جهاني های سازماناستفاده از شاخصهای مختلف تن سنجي در بسیاری از دستورالعمل

توزيع چربي به عنوان عامل مهم در توسعه اختالالت متابولیکي ناشي . (2011كان، )توصیه شده است

چربي در ناحیه شکمي پیشگويي كننده بهتری برای خطرات ناشي از از چاقي شناخته شده و تجمع 

های تن سنجي مربوط به چاقي . از آنجايي كه اندازه گیری(2004)میاشیتا و همکاران،  چاقي است

ها را برای بررسي تاثیر ، اين نوع اندازه گیری(2014)گوه و همکاران، شکمي حساسیت بیشتری دارند

 عمل آورديم. مداخله مطالعه حاضر به

در مرور سیستماتیك و متاآنالیز  اندازه گیری دور شکم در ازريابي های بالیني توصیه شده است.

عروقي در زنان داشته -انجام يافته، دور شکم بیشترين ارتباط را با همه عوامل خطر بیماريهای قلبي

بار بیشتر در معرض خطر  WHR ،25/3≥88/0زنان با  (.2012)ون دياک و همکاران، است

مطلوب برای كاهش  WHtRو  WHR .(1998)ركسرود و همکاران، عروقي را دارند -بیماريهای قلبي

)اشنايدر و  5/0و  (2005)يوسف و همکاران، 83/0 عروقي برای زنان به ترتیب -خطر بیماريهای قلبي

ني دار در اين شاخصها توصیه شده است. هر چند كه در مدت مداخله كاهش مع (2010همکاران، 

ديده شد ولي به نظر مي رسد كه ادامه رژيم غذايي به منظور رسیدن به مقادير توصیه شده ضروری 

 باشد.

شاخص های جديدی برای پیش بیني سطح چربي بدن و توزيع آن اراوه شده در سالهای اخیر، 

جابلونوسکا لیتز و همکاران،  (. اين شاخص ها دارای حساسیت بااليي بوده)2010اند)سان و همکاران، 

 توده نمايه جايگزين عنوان به است، قد به باسن دور خطي غیر نسبت كه آديپوسیتي شاخص(. 2017

ارتباط قوی آن با درصد چربي بدن گزارش  و( 2013)گلیبتر و همکاران،  شده گرفته نظر در بدني

 بیني پیش برای BMI بر مقدماين شاخص  مواردی در . حتي(2011)برگمن و همکاران،  شده است







 CIاز طرف ديگر، استفاده از  .(2013)ملمر و همکاران،  است گرديده عنوان چاقي همراه خطر عوامل

، فیلیپ)گاودا و  به عنوان ابزاری برای تعیین عوارض همراه با چاقي پیشنهاد شده است AVIو 

 مورد شاخصهای ديگر تغییرات بزرگتر از حاضر مطالعه در شکمي حجم شاخص تغییرات(. 2016

 چربي كاهش در تواند مي كوتاه مدت در حتي متعادل كالری كم رژيم دهد مي نشان كه بود بررسي

 .باشد بوده موثر شکمي



 یبدن بیترک هایشاخصهای یافته

تغییرات شاخص های تركیب بدني مورد مطالعه بعد از مداخله در جدول سه اراوه شده است. بنا 

داری را در هفته توانست كاهش معني  8به نتايج حاصل، مداخله رژيم غذايي كم كالری متعادل بعد از 

-p >05/0تمامي شاخص های مورد مطالعه به استثنای بافت نرم بازوی چپ و راست ايجاد نمايد)

value .)  8/6-%0/11درصد تغییرات در بازو و توده چربي شکم و سطح چربي شکمي در محدوده %

% در 9/2از طرف ديگر، درصد تغییرات در توده عضالني اسکلتي كمتر از توده چربي بود) قرار داشت. 

بنابراين بنا به نتايج رژيم كم  چربي شکمي ديده شد. مساحتدرصدی در  6/8و كاهش  %(4/7برابر 

تغییرات مطلوب در تركیب  هفته ای در كاهش توده چربي موفق بود. 8كالری متعادل در مدت كوتاه 

. به هر حال، به (2017 همکاران، و يالرك یاشتر)بدني به دنبال كاهش وزن آرام گزارش شده است 

مي و از سوی ديگر نگهداری توده چربي شک مساحتنظر مي رسد كه كاهش توده چربي، به ويژه 

و كاهش  (2013و همکاران،  لزنیدان)انجامیدهعضالني بدن به بهبود عوامل خطر مرتبط با چاقي 

از  (.USDA  ،2010، 2006انرژی مصرفي در حال استراحت را به حداقل برساند)استیگلر و كانلیف، 

مداخالت كاهش وزن مورد توجه قرار  اينروست كه ارزيابي تركیب چربي بدن و توزيع آن بايستي در

 گیرد.







 هفته مداخله 8از ترکیب بدنی بعد تغییرات شاخص های : 3دول ج

 متغیر
 تغییر هفته بعد 8 شروع مطالعه

 تغییر  %
95%CI 

P- value† 
Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SE Lower-Upper 

SLM (kg) 10/3± 80/44 04/3± 49/43 31/0± 31/1 92/2 % 58/1- 03/1 001/0< 

SMM (kg) 86/1± 84/26 83/1± 06/26 08/0± 78/0 90/2 % 58/1- 61/0 001/0< 

LASLM (kg) 26/0± 07/3 27/0± 03/3 03/0± 04/0 30/1 % 09/0- 02/0- 194/0 

RASLM (kg) 26/0± 08/3 31/0± 07/3 037/0± 007/0 22/0 %  (08/0-)- (07/0-) 854/0 

LLSLM (kg) 67/0± 31/8 63/0± 94/7 04/0± 37/0 45/4 % 46/0- 28/0 001/0< 

RLSLM (kg) 63/0± 31/8 63/0± 02/8 04/0± 29/0 48/3 % 41/5- 07/5 001/0< 

TSLM (kg) 44/1± 00/22 42/1± 41/21 05/0± 58/0 63/2 % 70/0- 46/0 001/0< 

PBF (%) 39/2± 97/39 53/2± 86/38 20/0± 11/1 77/2 % 52/1- 70/0 001/0< 

VFL 78/1± 45/14 88/1± 64/13 13/0± 81/0 60/5 % 09/1- 53/0 001/0< 

)2VFA (cm 58/34± 86/131 08/32± 56/120 33/2± 29/11 56/5 % 03/16- 55/6 001/0< 

LAMF (kg) 31/0± 04/2 26/0± 82/1 03/0± 20/0 81/9 % 27/0- 14/0 001/0< 

RAMF (kg) 29/0± 18/2 30/0± 94/1 03/0± 24/0 01/11 % 31/0- 16/0 001/0< 

LLMF (kg) 74/0± 06/6 72/0± 60/5 09/0± 45/0 42/7 %  64/0- 27/0 001/0< 

RLMF (kg) 74/0± 99/5 73/0± 57/5 05/0± 41/0 84/6 % 41/0- 31/0 001/0< 

TMF (kg) 03/2± 07/17 06/2± 84/15 14/0± 22/1 14/7 % 51/1- 94/0 001/0< 

Fat Mass (kg) 19/4± 06/33 02/4± 59/30 27/0± 46/2 44/7 % 02/3- 90/1 001/0< 

† Paired T-Test






 

 بین متغیرها رابطههای یافته

در  هيتغذ كینیكل به كننده مراجعه چاق زنان وزن كاهش و سنجيتن هایشاخص نیب ارتباط

مالحظه مي شود كه تغییرات وزن در ارتباط مستقیم نمايه توده  داده شده است.جدول چهار نمايش 

بدني، دور شکم، دور باسن، نسبت دور كمر به قد، شاخص آديپوسیتي، شاخص حجم شکمي و شاخص 

conicity مي باشد(05/0< p-value .) 

 

 هیتغذ كینیکل به کننده مراجعه چاق زنان وزن کاهش و سنجیتن هایشاخص نیب ارتباط: 4جدول 

CI AVI BAI WHtR WHR HC WC BMI سنجیتن هایشاخص 

 ضریب همبستگی 39/0 36/0 37/0 22/0 38/0 45/0 35/0 23/0

127/0 014/0 001/0 008/0 11/0 010/0 012/0 007/0 p-value 

 

 در هيتغذ كینیكل به كننده مراجعه چاق زنان وزن كاهش و يبدن بیتركهای شاخص نیب ارتباط

در چربي  میمستق ارتباط در وزن راتییتغ كه شود يم مالحظه. است شده داده شينما پنج جدول

-p >05/0بدن، توده عضالني اسکلتي، توده چربي، بافت نرم شکمي و بافت چربي شکمي مي باشد)

value .) 

 

 هیتغذ كینیکل به کننده مراجعه چاق زنان وزن کاهش و ترکیب بدنی هایشاخص نیب ارتباط: 5جدول 

TMF TSLM 
Fat 

mass 
VFA VFL SMM PBF رکیب بدنیت هایشاخص 

 ضریب همبستگی 31/0 33/0 25/0 23/0 36/0 31/0 35/0

015/0 037/0 013/0 112/0 940/0 023/0 031/0 p-value 

 






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : چهار فصل

 شنهاداتیپ و یریگ جهینت

 

 

 

 

 

 

 






 

 یرگی جهینت -1-4

دو ماه همراه با تغییرات مثبت در كوتاه در مجموع مراعات رژيم كم كالری متعادل در مدت 

همچنین اين نوع مداخله عالوه بر كاهش توده چربي  بود. و تركیب بدني شاخص های تن سنجي

 و سطح چربي شکمي همراه با حفظ توده عضالني بدن بود.

 

 های مطالعهمحدودیت -2-4

قوت و ضعفي را با خود به همراه داشت. استفاده از رژيم كم كالری مطالعه حاضر نقاط 

 متعادل كه امکان مراعات بیشتر را فراهم مي سازد و بررسي همزمان كلیه شاخصهای تن سنجي

از مهمترين نقاط قوت اين مطالعه محسوب مي شوند. در مقابل بررسي زنان و در  و تركیب بدني

مدت زمان كوتاه مي تواند به عنوان نقاط ضعف مطالعه حاضر محدوده خاص نمايه توده بدني و 

بوده باشد. بنابراين برای مطالعات آتي بررسي تعداد نمونه های بیشتر و در طیف های متفاوت 

سني، جنسیتي و نمايه توده بدني در مدت زمان طوالني تر و با دوره های پیگیری برای بررسي 

 ماندگاری نتايج توصیه مي گردد.

 
 

 پیشنهادات اجرایی -3-4

از ارزشمندی مداخالت كوتاه مدت برای كاهش خطرات ناشي از چاقي در مطالعه حاضر، نتايج 

 زنان چاق حمايت مي كنند. 

 

 

 

 






 



 

Abstract  

Obesity, as the most common nutritional disorder is considered a major health 

problem in the world. Weight loss has always been recommended to reduce the 

risks of obesity. The complications of obesity are related to abdominal fat. Hence, 

in recent years, the use of newer indicators are recommended for evaluation of fat 

distribution and obesity risk factors. In the present study, we have tried to provide 

the supplementary information for monitoring weight loss interventions using the 

different indicators alongside of body mass index. In this study, forty apparently 

healthy obese women (BMI: 27.5-40 kg/m2 and age: 18 - 40 years) were recruited 

from the nutrition clinic in Ardabil city in their first visit. After completing 

demographic questionnaires, anthropometric measurements and body composition 

analysis, the participants were received the balanced low-calorie diet. The 

assessment of change was done after eight weeks of intervention and using paired 

T-Tests. During 8 weeks, individualized balanced low calorie diet resulted in a 

significant decrease in body weight (−3.99±0.34 kg), body mass index 

(−1.61±0.14 kg/m2), waist circumference (−2.91±0.32 cm), hip circumference 

(−1.89±0.37 cm), waist to hip ratio (−0.01±0.004), waist to height ratio 

(−0.02±0.002), body adiposity index (0.97±0.15 %), abdominal volume index 

(−1.07±0.11m2), conicity index (−0.007±0.002 m2/3/kg ½), percent body fat 

(−1.11±0.20 %), fat mass (−2.46±0.27 kg), visceral fat level (−0.81±0.13) and 

visceral fat area (−11.29±2.33 cm2). Based on the results, an individualized 

balanced low calorie diet induced weight loss decreases anthropometric 

measurements and fat mass during 8 weeks. Moderate weight loss alone may 

represent an effective strategy for reducing metabolic risk factors among obese 

women. 

 

Keywords: Weight loss, Obese women, Balanced low calorie diet, Anthropometric 

measurements, Body composition analysis  
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