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Abstract
Obesity is a global major public health problem, which has negative implications for health
and imposes economic burden on society. Various individual and social factors are
involved in developing obesity, which without considering them, the obesity prevention
and treatment strategies will not be succeed. The results of different studies show that
there are different effects of socioeconomic status on overweight and obesity in developed
and developing countries. This means that, there is an inverse association between obesity
and socioeconomic status in developed countries, while a certain pattern is not observed
in developing countries. Also, the neighborhood characteristics, including access to
supermarkets, restaurants, as well as green space, sports facilities, transportation, traffic
and perceived social environments, can be effective in developing obesity and overweight.
It is concluded that, identification of environmental factors causing obesity, will help
policy makers for adopting and implementing successful obesity fighting rules.
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چکیده
چاقی یک مشکل بزرگ سالمت عمومی در سراسر جهان میباشد که پیامدهای منفی بر سالمتی داشته و بار اقتصادی بر جامعه
تحمیل میکند .عوامل مختلف فردی و اجتماعی در ایجاد چاقی دخیل هستند که بدون در نظر گرفتن آنها ،استراتژیهای
انجامشده در پیشگیری و درمان چاقی موفق نخواهند بود .نتایج مطالعات مختلف نشان میدهد که تأثیر وضعیت اجتماعی
اقتصادی بر چاقی و اضافهوزن در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه متفاوت است .به این صورت که یک ارتباط معکوس
میان چاقی و وضعیت اجتماعی اقتصادی در کشورهای توسعهیافته وجود دارد ،درحالیکه در کشورهای درحالتوسعه ،الگوی
مشخصی دیده نمیشود .ویژگیهای محله نیز ازجمله دسترسی به سوپرمارکتها ،رستورانها و همچنین فضای سبز ،امکانات
ورزشی ،حملونقل ،ترافیک و محیط اجتماعی درک شده میتواند در ایجاد چاقی و اضافهوزن مؤثر باشد .نتیجهگیری میشود
که شناسایی عوامل محیطی ایجادکنندهی چاقی ،به سیاستگذاران برای اتخاذ و اجرای موفق سیاستهای مبارزه با چاقی،
کمک خواهد کرد.
کلمات کلیدی :چاقی ،اضافهوزن ،اجتماعی-اقتصادی ،محیط
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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ارتباط چاقی با وضعیت اجتماعی و اقتصادی
پیش از دهه  ،1999مطالعات علمی بر چاقی عمدتاً به توضیحات
بیولوژیکی متمرکز بود و تعداد اندکی از آنها به بررسی علل اجتماعی
و روانی اختصاص داشت .از زمانی که مطالعهی  ،]11[ Sobalانجام
شد ،بررسی ارتباط وضعیت اجتماعی-اقتصادی(SES [Socio-
)] economic statusو چاقی ،موردتوجه پژوهشگران قرار گرفت.
گرچه چاقی ،افراد در همه گروههای اجتماعی و اقتصادی را تحت تأثیر
قرار میدهد ،ارتباط چاقی با عوامل اجتماعی-اقتصادی در کشورهای
توسعهیافته و کشورهای درحالتوسعه متفاوت است .عالوه بر این،
الگوهای متفاوتی از چاقی بین  SESو جنس ،بهویژه در کشورهای
درحالتوسعه وجود دارد [ .]19نابرابریهای اجتماعی-اقتصادی در
سالمت عمدتاً به دلیل تأثیر عوامل اجتماعی-اقتصادی مانند درآمد،
تحص یالت و وضعیت شغلی بر وضعیت سالمت است که از طریق تأثیر
آنها بر عوامل میانجی مانند رفتارهای بهداشتی مخرب و شرایط بد
زندگی اعمال میشود [.]13
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چاقی یک مشکل عمده سالمت عمومی در سراسر جهان میباشد []1
و شیوع آن در نقاط مختلف جهان و حتی گروههای مختلف ،متفاوت
است [ .]9زمانی چاقی در کشورهای با درآمد باال شایع بود ،اما در حال
حاضر در کشورهای کمدرآمد نیز شایع است [ .]3آمارها نشان میدهد
که از سال  1939تا سال  ،9913در سراسر جهان شیوع اضافهوزن و
چاقی از  93/3به  ٪33/9در مردان و از  99/3به  ٪33در زنان،
افزایشیافته است [ .]4چاقی بهعنوان یکی از عوامل خطر ابتال به دیابت
نوع  ، 9آسم ،فشارخون باال ،سکته مغزی ،بیماری عروق کرونر ،سرطان
و مرگومیر مرتبط با آن ،بیماریهای کبد و کیسه صفرا ،آپنه خواب،
استئوآرتریت و بیماریهای زنان ،شناختهشده است [ .]5هزینههای
مربوط به مراقبتهای بهداشتی نیز قابلتوجه است .در ایاالتمتحده،
کل هزینههای مربوط به چاقی به میزان  ٪1/9تولید ناخالص داخلی
میباشد [.]3
بهطورکلی چاقی ناشی از عدم تعادل بین دریافت کالری و مصرف است.
بااین حال ،علت چاقی هنوز نامشخص بوده و از طریق عوامل پیچیده و
چندبعدی شامل ژنتیک ،رفتارهای مرتبط با سالمت مانند رژیم غذایی
و فعالیت بدنی و عوامل روانشناختی و اجتماعی و اقتصادی تعیین
میشود [ .]7باوجود مداخالت گسترده در سطح فردی ،اپیدمی چاقی
همچنان کنترل نشده است [ .]3به دنبال این اتفاقنظر ،رویکردهای
جامعهمحور (در مقابل فرد) میتواند بر مداخالت سنتی فردی افزوده
شود [ .]9درواقع ،بسیاری از شاخصهای اجتماعی-دموگرافی و
اجتماعی -اقتصادی نیز با چاقی مرتبط هستند و مطالعات فراوانی به
بررسی نابرابری در چاقی برحسب سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،درآمد،
سطح تحصیالت و استعمال سیگار پرداختهاند [.]19
با شناخت عوامل مؤثر بر چاقی در سطح جامعه ،میتوان عملکرد بهتری
در تدوین سیاستهای پیشگیری و کنترل چاقی داشت .لذا هدف از
مطالعه حاضر ،مروری بر برخی از عوامل اجتماعی ،اقتصادی و محیطی
مؤثر بر چاقی و اضافهوزن میباشد.

در کشورهای توسعهیافته ،چاقی بهطور گستردهای ،افراد دارای SES
پایینتر را بیشتر تحت تأثیر قرار میدهد [ ]14و خانوادههای با SES
باالتر ،از یک رژیم سالم که با مصرف بیشتر میوهها ،سبزیجات و لبنیات
کمچرب و مصرف کمتر چربیهای رژیمی مشخص میشود ،پیروی
میکنند [ ]15اما ،خانوادههای کمدرآمد ،غذاهای پرانرژی بیشتری را
انتخاب می کنند تا بیشترین انرژی را با کمترین هزینه تأمین کنند.
 Pickettو همکاران ،ارتباط مثبت نابرابری درآمد را با شیوع چاقی
در میان مردان و زنان ،با استفاده از دادههای  91کشور توسعهیافته
مشاهده نمود [ .]13یک فرضیه که مورد مطرح است ،فرضیه کوپن غذا
( )food stamp cycleاست [ ،]17که در آن تزریق بودجه جدید
(بهعنوانمثال ،از کمک اجتماعی) و  /یا کوپن غذا (در ایاالتمتحده) و
بنابراین ،دادن غذا در ابتدای ماه به خانوادههای کمغذا میتواند منجر
به اضافه مصرف و درنتیجه افزایش وزن شود.
در کشورهای کمدرآمد و یا کشورهای دارای شاخص توسعه انسانی
پایین ،ارتباط میان  SESو چاقی ،به نظر مثبت میرسد .درواقع ،افراد
مرفهتر و یا کسانی که دارای تحصیالت عالی هستند ،با احتمال بیشتری
چاق هستند .الگوی نابرابری  SESچاقی اما در کشورهای با درآمد
متوسط ،به ویژه در میان مردان متفاوت است [ .]13بهطور مثال ،در
مطالعهای که در چین انجام شد ،ارتباط معکوس بین تحصیالت و چاقی
در زنان وجود داشت [ . ]19مطالعه ای در پاکستان نشان داد که
اضافهوزن و چاقی در زنان ،بیشتر در مناطق شهری و دارای رفاه باالتر
خانوادگی و اجتماعی دیده میشود [ .]99بهطور مشابه ،چاقی و
اضافهوزن در میان گروههای ثروتمندتر در شرق ترکیه ،که در منطقهای
با حداقل توسعه زندگی میکردند ،بیشتر بود [.]91
اخیراً مطالعهای که بر روی  79کشور برای دوره  9999تا  9913انجام
شد ،نشان داد که چاقی بیشتر در افرادی با سطح تحصیالت باال در
کشورهای کمدرآمد مشاهده میشود ،درحالیکه در کشورهایی با درآمد
متوسط و باال ،معکوس است [ .]99در کشورهای توسعهیافته ،تصور بر
این است که افراد تحصیلکرده با پیامهای بهداشتی مربوط به رژیم
غذایی و فعالیت بدنی آشنا بوده و در رفتارشان منعکس میکنند.
همچنین تحصیالت میتواند توجه بهسالمت  ،وزن و ظاهر فیزیکی (و
درنتیجه تالش برای دستیابی به یک اندازهیا شکل بدنی خاص) را به
دنبال داشته باشد [.]3
تفاوتهای مشاهدهشده میان وضعیت  SESو چاقی را در کشورهای
توسعهیافته و درحالتوسعه میتوان از مکانیسم روانشناختی تبیین
کرد .از این منظر ،یک بدن الغرتر ،بهعنوان یک ایده زیبایی جسمانی
برای زنان ،ممکن است برای زنان در اقشار  SESباالتر ،جذابتر و
قابلدستیابی تر باشد که این میتواند نشاندهندهی رابطه معکوس
 SESچاقی در میان زنان در جهان توسعهیافته باشد [ .]93در مورد
وضعیت اشتغال و شاخص تودهی بدنی (BMI=body mass index
) زنان نیز این ارتباط مشاهدهشده است .بهطوریکه هر چه وضعیت
شغلی باالتر باشد BMI ،پایینتر است و این ارتباط در مورد مردان
ضعیفتر است [ .]94درواقع ،با توجه به تحقیقات در مورد ننگ و
تبعیض مرتبط با وزن بسیار باال [ ،]95ممکن است در افراد ،بهویژه زنان
که در سلسلهمراتب شغلی باالتر هستند ،ارزش نمادین یک بدن الغر و
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ویژگیهای محلهها میتوانند بر چگونگی و محلی که مردم وقت خود
را صرف میکنند ،تأثیرگذار باشد .بهعنوانمثال ،ویژگیهای خاص محله
ممکن است باعث شود مردم زمان کمتری در خارج از منزل صرف کنند
و گذراندن زمان بیشتر در محیط داخل ،ممکن است از طریق کاهش
فعالیت بدنی و افزایش رفتارهای کمتحرک و مصرف مواد غذایی ،به
چاقی کمک کند [ .]34تحقیقات نشان میدهد که ویژگیهای محله،
حداقل به میزان ویژگی های فردی در تعیین احتمال ابتال به چاقی
اهمیت دارد[ .]35یک محله ،زمانی که طراحی آن مانع فعالیتهای
جسمانی شود ،چاقکننده میشود [ .]33درواقع ،ساختار محیط ،بر
رفتار و نتایج سالمتی تأثیرگذار است [ .]37پارکهای محلی و
محلههای دارای قابلیت پیادهروی معموالً بهعنوان عناصر محیط شهری
مطرح میشوند که فعالیت فیزیکی را افزایش میدهند و خطر چاقی را
کاهش میدهند [ .]33در مطالعهای که توسط  Starkو همکاران در
نیویورک انجام شد ،افزایش فضای پارکها در کاهش  BMIمؤثر است
و محلههایی که دارای چندین پارک تمیز هستند ،میتوانند بر شاخص
توده بدنی افراد تأثیر بگذارد [.]33
لذا محرومیت محله میتواند عامل بازدارندهای تلقی شود .همانطور که
 Pearsonو همکاران در مطالعهای دریافتند که با افزایش محرومیت
محله و کاهش دسترسی به فضای سبز ،با افزایش معنیداری در احتمال
اضافهوزن و یا چاقی همراه است .افزایش دسترسی به فضای سبز با
افزایش سطح پیادهروی همراه است ،درحالیکه عدم دسترسی به فضای
سبز با کاهش سطح پیادهروی همراه است .همچنین در این مطالعه،
محرومیت محله با کاهش پیادهروی مرتبط بود [ .]39در فرانسه نیز،
یک مطالعه مشاهده کرد که زندگی در محدوده  SESپایین ،با افزایش
 BMIو دور کمر همراه است [.]49
بالعکس ،افرادی که در مناطق با  SESباال زندگی میکنند ،رضایت
باالیی نسبت به ایمنی و حملونقل عمومی و دسترسی به امکانات
ورزشی در جامعه خود داشته و خطر ابتال به چاقی کمتری دارند؛ اما
وجود فضای فیزیکی بهتنهایی کافی نیست ،تأثیر عوامل محیطی در
سطح جامعه بر چاقی ،بهخصوص میزان درک محیط اطراف ،بیشتر از
محیط فیزیکی اهمیت دارد [ .]41در یک مطالعه ملی که در آمریکا بر
روی زنان و کودکان خردسالشان انجام شد ،یافتهها حاکی از آن بود که
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یک شیوه زندگی سالم درونی شود و درعینحال قرار گرفتن در معرض
محیط کاری ،باعث ترویج ارزش یک بدن الغر میشود [ .]94در مورد
درآمد همچنین مشاهداتی در کشورهای توسعهیافته ،یافت شد .در
بعضی مطالعات ،درآمد بیشتر مردان رابطه مستقیمی با وزنشان داشته
است [ .]3دلیل آن ممکن است به این صورت باشد که مردان با درآمد
باالتر ،بیشتر زمان خود را صرف کار میکنند و مدتزمان خواب کمتری
از مردان کمدرآمدتر دارند .در زنان ،خانم ها با درآمد باالتر  ،با احتمال
بیشتری نسبت به زنان کمدرآمد ،زمان بیشتری صرف مراقبت شخصی
خود میکنند .این رفتار میتواند نشانگر هوشیاری در مورد ظاهر
فیزیکی باشد ،که به میزان بیشتری از مردان ،از چاقی جلوگیری میکند
[ .]3تناقضهای مشاهدهشده در مردان را میتوان به این صورت نیز
تشریح کرد .برای مردان ،ابعاد بدن ارزشمند ،متفاوت هستند،
بهطوریکه اندازه بزرگتر بدن برای مردان ،بهعنوان نماد سلطه فیزیکی
و دالوری باشد .این در مطالعات تصویر بدن ،در کودکان ظاهر میشود،
که نشان داده شده است که دختران اغلب تمایل به الغر شدن دارند و
اغلب پسرها تمایل به بزرگتر و عضالنیتر بودن [ .]93بنابراین وزن
بدن در مردان تحت تأثیر عوامل مختلفی است که گاهی در تقابل هم
عمل میکنند.
در کشورهایی با توسعه متوسط و پایین ،این الگوها متفاوت است .در
این کشورها ،ابتدا درآمد و سپس مالکیت اموال مادی ،ارتباط مستقیم
با چاقی در زنان و مردان دارد که این احتماالنشان دهنده نقش نسبتاً
مهمتر ابعاد اقتصادی در ایجاد چاقی ،در کشورهای درحالتوسعه،
بهویژه در فقیرترین کشورها باشد که در آنها غذا واقعاً کمیاب است و
توانایی پرداخت هزینه غذا تعیین میکند که چگونه افزایش وزن یا
چاقی ،امکانپذیر است .از طرفی در کشورهای فقیر که اندازهی بزرگ
بدن در فرهنگشان مطلوب است ،از الگوهای مصرف انرژی باال تبعیت
میکنند [ .]97در مطالعهای که در آفریقایی جنوبی انجام شد ،نشان
داد که مردان ثروتمند ،بیشتر از همتایان فقیرترشان چاق هستند و
شاخص دارایی بهطور مثبت و بهشدت به نابرابری اجتماعی-اقتصادی
چاقی در زنان کمک میکرد ،فعالیت بدنی نیز رابطه منفی با نابرابری
اقتصادی و اجتماعی داشت[ .]93از علل دیگر چاقی در این کشورها،
می توان به محبوبیت غذاهای وارداتی ناسالم اشاره کرد که در جریان
تجارت جهانی مواد غذایی و تغییرات اجتماعی در این کشورها رایج
شده است [.]99
در اینجا الزم به ذکر است که الگوی چاقی در کشورهای درحالتوسعه،
در حال گذار به سمت افراد با  SESپایینتر است و این برای زنان
مشهودتر میباشد [ .]39شواهد حاکی از آن است که تبلیغ ایده آلهای
زیبایی از طریق رسانههای غربی به کشورهای درحالتوسعه ،سبب شده
است که تغییرات اجتماعی در برخی از این کشورها ،رخ میدهد که
بهطور سنتی در فرهنگشان الغری ارزش نداشت [.]31
و اما در ایران ،یک مطالعه مروری سیستماتیک نشان داد که شیوع
چاقی در سالهای  1995تا  9919افزایشیافته است [ .]39عزیزی نیز
در مطالعهای در تهران ،مشاهده نمود که شیوع چاقی در گروه سنی 39
تا  49ساله و  99تا  39ساله بهسرعت افزایش مییابد [ .]33در یک
بررسی سیستماتیک در ایران ،نویسندگان نشان دادند که برخی از
متغیرهایی ازجمله افزایش سن ،سطح تحصیالت پایین ،ازدواج ،محل
سکونت در منطقه شهری و جنسیت زن ،با نابرابری چاقی همراه است

[ .]34طی مطالعهای که توسط امامیان انجام شد ،عوامل اجتماعی-
اقتصادی مرتبط با چاقی موردبررسی قرار گرفت .نتایج این مطالعه
حاکی از آن بود که سطح ارتباط نابرابریهای اجتماعی-اقتصادی با
چاقی در میان استانهای مختلف در ایران بسیار متفاوت و در زنان و
جمعیت شهری بیشتر است ،همچنین چاقی در گروههایی با وضعیت
اجتماعی-اقتصادی پایینتر در کل استانها ،بهجز استان سیستان و
بلوچستان متمرکز بود .یک نتیجهگیری این است که بهبود در SES
جمعیت ایران طی دهه گذشته باعث شده است که چاقی در گروههای
پایین  SESمتمرکزتر باشد .در استان سیستان و بلوچستان  ،شیوع
چاقی در گروههایی با وضعیت اجتماعی-اقتصادی پایینتر ،کمتر بود.
لذا میتوان پیشبینی کرد که با توسعه اجتماعی و اقتصادی ،شیوع
چاقی در گروههای پایینتر  SESدر استان سیستان و بلوچستان بیشتر
و متداولتر شود [.]19
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اپیدمی چاقی بهصورت فزایندهای رو به گسترش است و هردوی
کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته را دربر میگیرد .چاقی با
بیماری های غیر واگیر مرتبط بوده و بار اقتصادی بر نظام سالمت
کشورها وارد میکند .علل چاقی درگذشته بهصورت فردی بررسی
میشد و مداخالت مربوطه نیز بهصورت فردی بود ،اما موفقیتی در
کنترل آن حاصل نشد .با گسترش مطالعات پژوهشگران ،ارتباط عوامل
اجتماعی ،اقتصادی و محیطی با چاقی شناسایی شد و محققان به این
نتیجه رسیدند که علل چاقی ،باید فراتر از عوامل فردی موردتوجه قرار
گیرد تا مداخالت برای پیشگیری و کنترل آن ،با موفقیت همراه شود.
الگوهای چاقی در جوامع مختلف متفاوت است .در کشورهای
توسعهیافته ،معموالً شیوع چاقی در افراد با وضعیت اجتماعی-اقتصادی
پایین رایج است؛ زیرا در این کشورها افراد کمدرآمد ،از غذاهایی ناسالم
که پرچرب و شیرین و ارزانتر هستند ،برای سیری شکمی استفاده
میشود ،درحالیکه در کشورهای درحالتوسعه ،مصرف غذا و چاقی که
نمادی از رفاه در جامعه است ،با افزایش شیوع چاقی در افراد با وضعیت
اجتماعی-اقتصادی باال همراه است .در این مقاله ،به بررسی تفاوتهای
فرهنگی در جوامع مختلف و نیز ،تفاوتهای جنسیتی در نگرش به
چاقی پرداختیم که نشاندهنده ی لزوم در نظر گرفتن تفاوتها ،در
سیاستهای پیشگیری و کنترل چاقی است.
ویژگی محل زندگی نیز از عوامل مؤثر بر چاقی و اضافهوزن شناختهشده
است .بهطورکلی محلههایی که دارای محلهایی برای پیادهروی و پارک
هستند ،با افزایش فعالیت بدنی ساکنان و درنتیجه کاهش بروز چاقی
همراه است .هرچه محلهای دارای محرومیت بیشتری باشد ،تعداد
فروشگاههای کمتری داشته باشد ،شیوع چاقی و اضافهوزن در ساکنان
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چاقی در میان کسانی که محله خود را ناامن تصور میکردند  ،باالتر
است [.]49
درواقع ،بر میزان وقت صرف شده در خارج از خانه ،درک مردم از اختالل
اجتماعی و اثر جمعی ( )Collective Efficacyدر محله ممکن است
تأثیرگذار باشد .اختالل اجتماعی ،معیاری برای ایمنی محله است که
به طور بالقوه ،تهدید شرایط محله و رفتارهایی از قبیل حضور قاچاق
مواد مخدر ،ولگردی و مستی در مأل عام را توصیف میکند [.]44 ,43
چنین فعالیت هایی در محله ممکن است سبب باقی ماندن مردم در
خانههای خود و درنتیجه سبب محدودیت فعالیت در فضای باز و کاهش
انرژی مصرفی روزانه شود.
اثر جمعی یک معیاری برای درک مردم از میزان نزدیکی و یا اتصال با
همسایگان خود (انسجام اجتماعی و اعتماد) و ظرفیت همسایگان برای
مشارکت در فعالیتهایی در جهت منافع محله ،برای رسیدن به اهداف
مشترک (کنترل اجتماعی غیررسمی) است []45؛ بنابراین ،سطوح
پایین اثر جمعی درک شده ،مانند سطح پایین ایمنی محله ،ممکن است
با گرایش مردم برای ماندن در داخل خانه همراه باشد .اگر مردم در
محلههای خود احساس امنیت نمیکنند یا با همسایگان خود ارتباط
ندارند ،این میتواند سطح استرس روانی درک شده را افزایش دهد.
برای برخی از افراد ،استرس مزمن ممکن است از طریق اضطراب یا
افسردگی منجر به اختالل عملکردی شود .این احساسات میتواند
انزوای اجتماعی را افزایش داده و سبب کاهش مصرف انرژی در
فعالیت های معمول و یا اوقات فراغت ،بهخصوص خارج از منزل شود.
استرس ،یا عالئم افسردگی یا اضطراب میتواند در بعضی از افراد باعث
افزایش مصرف غذا شود [.]49
ویژگیهای فروشگاههای زنجیرهای ،سوپرمارکتها و رستورانهای
فست فود نیز از دیگر عوامل محیطی مؤثر بر چاقی و اضافهوزن
شناختهشده است .در مطالعهای که توسط  Dubowitzو همکاران
انجام شد ،شواهد حاکی از آن بود که افزایش توزیع و درنتیجه دسترسی
بیشتر به فروشگاه مواد غذایی /سوپر مارکت در محله ،با کاهش BMI
و بالعکس ،افزایش فراوانی رستورانهای فست فود با افزایش آن همراه
است [ . ]43در یک مطالعه مروری سیستماتیک که توسط Giskes
انجام شد ،دسترسی بیشتر به سوپرمارکتها با کاهش  BMIهمراه بود
[ .]47در مطالعهی دیگری بر  39775زن در سن  79-59سال ،نشان
داد که تراکم باالتر سوپرمارکت ها در عرض نیم مایل از محل زندگی
یک فرد با  BMIپایینتر ارتباط دارد [ .]43در مطالعهی دیگری نیز
که بر روی  19733نفر در چهار ایالت انجام شد ،وجود سوپرمارکتها
در مجاورت مجتمع مسکونی با کاهش  94درصدی چاقی و  9درصدی
اضافهوزن همراه بود [ .]49درواقع اقامت در نزدیکی فروشگاههای مواد
غذایی و یا سوپرمارکتها باکیفیت بهتر رژیم غذایی و همچنین خطر
پایین تر ابتال به چاقی و دیگر عوامل خطر برای بیماری مزمن همراه
است [ ، ]59و بالعکس مصرف فست فود ها با افزایش مصرف کالری،
مصرف بیشتر چربی ،شاخص توده بدنی باالتر ) (BMIو افزایش وزن
همراه است [.]51
ویژگی و محل قرارگیری فروشگاههای مواد غذایی و سوپرمارکتها و
قیمتهایشان نیز با  BMIمشتریان مرتبط است .مطالعهای نشان داد
که خرید از فروشگاههای تخفیفی با  BMIباالتر همراه است [.]59
خرید از فروشگاههای واقع در محله با ساکنان  SESپایین نیز با

 BMIباالتر همراه است [ .]53مطالعه دیگری که در بزرگساالن در
سوپرمارکتهای انتخابشده در ونکوور کانادا انجام شد ،ارتباط معکوس
بین قیمت سبد خرید سوپرمارکت و  BMIرا نشان داد [ .]49در یک
مطالعهی دیگر در ایاالتمتحده نشان داد که مشتریان سوپر مارکت
های باقیمت باال  ،به میزان  ٪9چاق بودند درحالیکه یکسوم مشتریان
سوپرمارکتهای ارزان ٪97 ،چاق بودند [ .]54کاهش قیمت غذاهای
سالم از طریق یک برنامه تخفیف میتواند منجر به افزایش در خرید
غذاهای سالم و کاهش در میزان خرید مواد غذایی غیرمغذی شود [.]55
از ویژگیهای دیگر محله ،مرتبط با  ،BMIترافیک است Pyko .در
مطالعات خود ،دریافت که قرار گرفتن در معرض سروصدای ترافیک
می تواند خطر ابتال به چاقی را افزایش دهد و ارتباط معنیداری میان
سروصدای ترافیک و محیط دور کمر وجود داشت .او دریافت که اثرات
منفی این سروصدا ،درصورتیکه از منابع مختلف باشد ،بیشتر است
[ Oftedal .]57 ,53نیز در مطالعه خود که در یک جمعیت شهری
اسکاندیناوی انجام شد ،مشاهده نمود که سروصدای ترافیک با
شاخصهای چاقی در زنان حساس به سروصدا ارتباط دارد .در مردان
اما ،این ارتباط در آنهایی که اتاقخوابشان روبروی خیابان بود ،قویتر
بود [.]53
همانطور که در مشاهده شد ،ویژگیهای محله میتواند در شیوع
اضافهوزن و چاقی نقش داشته باشد و در تدوین سیاستهای پیشگیری
و کنترل چاقی ،باید مدنظر قرار گیرد.
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. باید مدنظر قرار گیرد، اقتصادی و محیطی محرک چاقی،اجتماعی
این ها عوامل ساختاری هستند که از توانایی افراد برای تغییر آنها خارج
 عوامل مذکور.بوده و نیاز به سیاستگذاری در سطح کالن دارند
 لذا، متفاوت باشد، با فرهنگهای مختلف،میتواند در جوامع مختلف
شناسایی آن ها در هر جامعه و تدوین سیاست مناسب میتواند با
.موفقیت بیشتر در پیشگیری و کنترل چاقی همراه باشد

 سروصدا و ترافیک در محله نیز از عوامل مرتبط با.آن بیشتر است
 الزم به ذکر است که در نظر گرفتن محیط.افزایش دور کمر بود
. بهتنهایی کافی نیست و امنیت در محله نیز حائز اهمیت است،فیزیکی
 با ساعات بیشتر ماندن،ناامنی در محله و همبستگی پایین ساکنان آن
 چاقی و اضافهوزن،در منزل همراه است و لذا به علت فعالیت بدنی کمتر
.را به همراه دارد
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