
 

  سنجش اضافه وزن است؟   یبرا  ی مناسب  ار یمع  ایآ  ست؟ یچ  ی شاخص توده بدن

که به تناسب   یاز ما بخصوص افراد  یاریاست که بس  یاز عبارات  یکی BMI ای  یتوده بدن  شاخص

 body مخفف  BMI ای  یشاخص توده بدن.  میا  ده یشنحداقل یک بار آن را  دهند،    یم  ت یاندام اهم 

mass index   با نام آدولف کوتله مطرح شد  یکیبلژتوسط محقق    نیاست که اول  .BMI  از   یکی

و   یغربالگر   یدرواقع برا  اریمع  نیوزن است. ا  تیر یآل و مد  دهیسنجش وزن ا  یروش ها برا  نیبهتر

اضافه وزن   زانیچه م  دی بفهم   دیتوان  یشاخص م  نیوزن هر شخص است. به کمک ا  زانیسنجش م

دار  کمبود  ای فاکتورهادیوزن  از  ا  ی .  ا  ی برا  یساده  استفاده م  نیمحاسبه   هر شود که    یشاخص 

 .کند  محاسبهخود را    ی تواند خودش شاخص توده بدن  ی شخص م

 

 ینحوه محاسبه شاخص توده بدن

 کند؟یم  یر یرا اندازه گ ی ز یچه چ یشاخص توده بدن

   ی عدد نرمال شاخص توده بدن



 

 ی در شاخص توده بدن رگذاریعوامل تاث

   یضعف شاخص توده بدننقاط 

 م؟ یرا کاهش ده  BMIچگونه رقم 

 پزشکان یبرا   BMIی کاربردها

 ی جمع بند 

 یمحاسبه شاخص توده بدن  نحوه

ساده است و فقط   اریبس  آن  روش محاسبهاما  .  ستیچ  یراه محاسبه شاخص توده بند  دیندان  دیشا

بر   لوگرمی، وزن برحسب کBMI  محاسبه   ی. برادی داشته باش  ی قد و وزن خود آگاه   قیاز رقم دق  دیبا

 .شود  ی م  میمتر تقس رحسب قد بمربع  

 

 BMIفرمول 

یشاخص توده بدن  (BMI) =   ( وزنلوگرمی/ )ک  قد
2
 )متر(  



 

آنها وجود   ان یم  ی شود و تفاوت  ی فرمول محاسبه م  ن ی با هم   انیخانم ها و آقا  یبرا  ی شاخص توده بدن

 .ندارد  یر یشاخص، تاث  نیسن شخص در ا  ن،یندارد. همچن

 شاخص توده بدنی چه چیزی را اندازه گیری میکند؟ 

بدن اندازه گ  یچرب  زانیصرفا می  شاخص توده  بافت چرب  ینم   یریبدن را  بلکه  بافت   یکند،  با  را 

 انگر یشود و ب  ینشان داده م  یبصورت عدد  سهیمقا  نیکند. حاصل ا  یم  سهیاستخوان و عضله مقا

اندازه    ی برا  ا یدر تمام دن  بایروش تقر  ن یالغر بودن فرد است. امروزه، ا  ا یچاق بودن، متعادل بودن  

 .کاربرد دارد  ی توده بدن  یریگ

 عدد نرمال شاخص توده بدنی 

  بزرگساالن  ی مناسب برا BMI رقم 

 ی اخطاررقم    نیاست. ا  یباشد، نشان دهنده چاق   ۳۰باالتر از    ای  ۳۰برابر با   bmi اگر رقم •

دارا  یبرا که  است  باال  یشما  درصورتدیهست  ییوزن  کاهش    ی.  را  خود  وزن   د، ینده که 

 .شما در خطر است  یسالمت

خود از وزن    یمقدار   د یحالت با  نیدهنده اضافه وزن است. در ا  نشان  ۲۹٫۹تا    ۲۵  ن یب  رقم •

 .دی با پزشک متخصص مشورت کن  دیتوان یکاهش وزن م  ی . برادیرا کاهش ده 

شما نسبت وزن به قد    یعنی.  است  متعادل  وزن  و   بودن  سالم   دهنده  نشان  ۲۴٫۹  تا   ۱۸٫۵  نیب •

م وزن خود  داشتن  نگه  ثابت  با  است.  بس  دیتوان  یمناسب   ی برا  یاز خطرات جد  یاریاز 

 .دیکن  ی ریشگیپ  یسالمت

اضافه به وزن خود    ی کم   دیحالت با  نای  در.  است  وزن   کمبود  دهنده  نشان  ۱۸٫۵تر از   نییپا •

 وهیبه شتا  دیری کمک بگ هیمشاور تغذ ایشود از پزشک   ی م هی. توصدیتا به تعادل برس دیکن

 .ردیاضافه وزن صورت گ  یحیصح

 .مفرط است  ی نشان دهنده چاق  ۳۵باالتر از   رقم •



 

 جه یبه نتکاهش وزن    ج یرا  ی شود، معموال با روش ها  یمفرط م   یدچار چاق   ی که فرد  یموارد  در

عمل ها   نیا  نیتر  جیاز را  یکیشود که    یم  هیتوص  یچاق  یها   ی رسد. در موارد، انجام جراح  ینم 

 .پس معده است  یانجام با

 ونیلمی  ۱٫۵سال در سرتاسر جهان )حدودا    ۲۰  یبزرگساالن باال   تجمعی  از  ٪۳۴به    کینزد  متاسفانه

نفر   ونیلیم  ۳به    ۲۰۳۰رقم تا سال    نیشده که ا  ینیب  ش ی و اضافه وزن هستند. پ  ی نفر( دچار چاق

 .در جهان برسد

 

 کودکان و نوجوانان  یرده سن ی مناسب برا BMI رقم

دارد. درواقع، کودکان در   یبه سن و جنس بستگ  یشاخص توده بدن  ،یو نوجوان  ی کودک  نیسن  در

 دارند.  ی متفاوت  یمختلف، شاخص توده بدن  نیسن

 :ستندین  یکودکان برطبق شاخص توده بدن  یپزشکان و متخصصان قادر به دسته بند  ر،یز  لیدال  به

 .است  ر ییدر کودکان با رشد ماهانه آنها درحال تغ  ی توده بدن  شاخص •



 

 .در حال رشد است  ی متفاوت  ی بدن دختران و پسران با سرعت ها •

 .کند  یم  ر ییتغ  زینآنها     BMIقد کودکان درحال رشد است،  همچنانکه •

 .دارند  یو پسران، بدن متفاوت  دختران •

محاسبه هم  کودکان    یبرا  شود،   ی محاسبه م  یبزرگساالن شاخص توده بدن  یکه برا  ی همان روش  به

 ریکودک، تفس  ت یو برطبق سن و جنس  یباتوجه به جدول شاخص توده بدن  ییعدد نها  شود. اما  یم

 گردد.   یم

 یدر شاخص توده بدن  رگذاریتاث  عوامل

شاخص در نگاه اول،   نی. ا ستیچ  ی در شاخص توده بدن  رگذاریدانند عوامل تاث  ی از افراد نم   یاریبس

مدرن   یوزن  ی حساب ها  ن یماش  ای  دهیچیپ  ی از فرمول ها  یاریدارد. اما بس  ی صرفا به قد و وزن بستگ

ن عوامل یکنند. ا  یم  یبررس  ز یرا ن  یگریشده اند که در کنار قد و وزن، عوامل د  یطراح  یبگونه ا

 .افراد است  کیو ژنت  تی شامل سن و سال، جنس

  یضعف شاخص توده بدن  نقاط

موجود در بدن را نشان دهد. اما   یها  یچرب  زانی م  ادیممکن است ازد  یبودن شاخص توده بدن  باال

 .خص را نشان دهدشسالمت    زانیم  ای تواند اضافه وزن را محاسبه کند    یشاخص نم   نیا

لزوما به   نی. اما ادیاضافه وزن دار  ای  د ینشان دهد که شما چاق هست  یاست شاخص توده بدن  ممکن 

ن  یچاق  یمعنا است یشما  ن  نی.  قادر  دل  صیتشخ  ستیشاخص  به  شما  نادرست  لیدهد   یعادات 

ممکن است  ن ی. همچندیالغر هست  ایچاق  ،یرقانونیمصرف مواد غ ا ینامناسب  ییغذا میهمچون رژ

 ن یکم داشته باشد. در ا  ت ی و فعال  ی پرخور  لیفرد چاق بدل  کیبرابر با     BMI،یا  له فرد عض   کی

وزن برابر و قد برابر در   لیبدلهر دو   BMI رایز  ستیدو ن  نیا  ک یشاخص قادر به تفک  نیصورت، ا

 .ردیگ  یدسته چاق قرار م



 

آنها ممکن   یهمگ  کهیها نفر را در گروه چاق قرار دهد، درحال   ونیلیممکن است م BMIجهیدرنت

 ی نم  برای تشخیص دقیق چاقی فرد  نیبنابرا.  اضافه وزن نباشند  یفرد دارا  یاست واقعا چاق به معنا

 .کرد  هیتک این فرمولتوان صرفا بر  

 

 برای افراد ورزشکار    BMIمحاسبه  

به  ی دستگاه افراد ورزشکار، استفاده از  ی برا  BMI و محاسبه یریبه منظور اندازه گ وهیش نیبهتر

 :دهد عبارتند از  یدستگاه نشان م  نیکه ا  یاست. اطالعات  زور یآنال  ی نام باد

 یاسکلت  ی توده عضالن  زانیم •

 ی توده چرب  حجم •

 آب موجود در بدن  زانیم •

 آزاد  ی توده چرب  زانیم •

 موجود در بدن  یچرب درصد •

 و عضله موجود در بدن   یچرب زیآنال •



 

 WHR ای دور کمر به باسن    نسبت •

 BMR ایدر بدن    ه یپا  سمیمتابول •

سالمت فرد   یبرا  یدیباال ممکن است تهد BMI ایآ  نکهیا  یبررس  یبه نکات ذکر شده، برا  باتوجه

با نما  دیباشد،  آزمادییبه پزشک متخصص مراجعه  انجام  با  ارز  ش ی. پزشک   نه یشیپ  ه، یتغذ  یابیو 

اضافه وزن و  زانیم یبا بررس ت،یکند. درنها یم  ی شما را بررس یبدن ی ها  ت یفعال زانیم ،یخانوادگ

الزم را   شنهاداتیپ  ایبه شما هشدار    ت،یوضع  نیاطالعات نام برده، درصورت خطرناک بودن ا  ی تمام

 .ارائه خواهد داد

 م؟ یرا کاهش ده  BMI رقم  چگونه 

بدن  دیکه دانست  حال برا  نیبهتر   ست،یچ  یشاخص توده  بدن  یروش   ،یکاهش رقم شاخص توده 

قد و وزن است. قد انسان با گذر از سن   اریدو مع  ری شاخص تنها تحت تاث  نیا  رایکاهش وزن است. ز

 .تنها راه کاهش وزن است  نیمانند. بنابرا  یم  ی رشد، ثابت باق

 .کنیم  ی م  یوجود داردکه در ادامه بررس  یادیکاهش وزن، اقدامات ز  یبرا

 



 

 منظم  ورزش 

و   ی رو  ادهیمتوسط مانند پ  ی ها  ت یفعال  قه یدق  ۱۵۰  ی شده هفته ا  ه یسالم، توص  ی داشتن بدن  یبرا

 .دیداشته باش  عیسر  ی رو  ادهی مانند پ  دیشد  یها  ت یفعال  قهیدق  ۷۵

 ی کاف خواب

ساعت خواب   ۹تا    ۷دارند. افراد بزرگسال روزانه به    گریکدیبا    یم یرابطه مستق  یو چاق  یخواب  کم

 ی فشار خون باال، قلب  یها  یمار یخواب سبب ابتال به ب  ن ییپا  ت یفیک  ایدارند. کمبود خواب    از ین  یکاف

 .خواهد شد یافسردگ  ابت،ید  ،یعروق

 اضطراب و استرس  کنترل 

، ۲نوع    ابتید  ،یقلب  یها   یماریب  ،ی احتمال چاق  شیحاد سبب فشار آوردن به بدن و افزا  استرس

م باال  ها  ی فشار خون  راه  منظم،    یبرا  ی ادیز  ی شود.  ورزش  مانند  استرس   ت یحما  وگا، یکنترل 

 .خانواده و دوستان و صحبت با مشاور وجود دارد یعاطف

 مناسب ییغذا میو رژ یخانگ  یاز غذاها استفاده

 ی خانگ  ی است. در استفاده از غذاها BMI در وزن و رقم  رگذار یعوامل تاث  ن یاز مهمتر  ی کیقطعا غذا  

مانند   ییسه نوع ماده غذا  د یکن  ی شود. سع  یو روغن م  دراتی کربوه   ،یسبب کاهش مصرف چرب 

 .دیده   ی جاخود  ییغذا  های   را در وعده  جات یسبک و سبز  نی غالت کامل، پروتئ

 ی الغر یجراح

افراد   نیبرند. ا  ی مفرط رنج م  ی هستند، از چاق ۳۰  ی باال  BMI  ی عنیمفرط    ی چاق یکه دارا  یافراد

کاهش وزن استفاده کنند اما در اغلب موارد   یورزش برا  ا ی  ی الغر  ی ها  م یممکن است از انواع رژ

پس   ی امانند ب  یجراح  ی آنها استفاده از روش ها  یرو   شی تنها راه پ  حالت،   نیمانند. در ا  یناکام م

ا  ره یمعده و غ  ویمعده، اسل  یکالر  زانیبا کوچک کردن معده، م  ،یجراح  ی روش ها   نیاست. در 

و در   ز یآم  ت یموفق  اریروش بس  نی. اابدی  ی و به مرور زمان وزن او کاهش م  افته یفرد کاهش    یافتیدر

 .شود  ی معده انجام م  یپزشک متخصص جراح   رنظریروش ز  نیخطر است. ا یاغلب موارد ب



 

 پزشکان  یبرا   BMI یکاربردها

کمبود وزن کاربرد   ایاضافه وزن    ق یدق  ص یتشخ  ی برا BMI تر ذکر شد، محاسبه   شی که پ  همانگونه

 ی نیب  ش ی کمبود وزن قابل پ  ا یندارد. اما با استفاده از آن، وزن افراد و مشکالت مرتبط با اضافه وزن  

 یباشد، پزشک معموال شاخص ها  نییپا  ایباال    ی شاخص توده بدن  یدارا  ی که فرد   یاست. درصورت

 :ردیگ   یدرنظر م  ز یرا ن  یگرید

در بدن فرد   یچرب  زانیشود چه م  ی کار مشخص م  نی. با اردیگ  یپوست را درنظر م  ضخامت •

 .کودک موجود است  ایبالغ  

 .است  یابیفرد قابل ارز  ی کیزیف  تی و فعال  میرژ •

 یمشکالت سالمت  ر یو سا  ی و عروق  ی قبل  یها   ی مار یهمچون ب  ی مشکالت  ی برا  یخانوادگ  سابقه •

 .شود  ی درنظر گرفته م

 .شود  یفرد درنظر گرفته م  یسالمت زانیمناسب به منظور سنجش م   یها   یابیارز  ریسا •

 جمع بندی 

 ی و شاخص ها  BMIحاصل از محاسبه    ج ینتا  یو بررس  افت یبا در  یو متخصصان سالمت  پزشکان

که فرد موردنظر با   یکنند. در موارد  زیافراد تجو  یبرا  ی مناسب  ی و برنامه ورزش  م یتوانند رژ  ی فوق، م 

 شود.  یم   ی زیراهکارها برنامه ر  ریو ورزش، به وزن متعادل نرسد سا  میاستفاده از رژ

 ی هاکه بر متد  هستند    ی از جراحان با تجربه و حاذق چاق  یکیخورسند    یحامد قدس  دیدکتر س

 ی الپاراسکوپپس معده و    ی با  ی نیمعده، م  کیپس کالس  یمعده، با   ویمانند اسل  یچاق  ی مختلف جراح

ا  شرفتهیپ دارند.  ب  شانی تسلط  انجمن  چاق   یالملل  نیعضو  کنون هستند    IFSO  یجراحان  تا  و 

 ق یز طرا  دیتوان  ی م  شتریجهت مشاوره و کسب اطالعات ب  را درمان کرده اند.  ی ادیز  ار یبس  مارانیب

 .دییاقدام نما  تیساموجود در    ی ارتباط  ی راه ها


