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گزاره برگ

مؤسســۀ ملــی تحقیقــات ســالمت جمهــوری اســالمی ایــران، ســازمانی اســت 

ــه  کارگیــری شــواهد  ــد و ترویــج ب ــرای دیده بانــی وضعیــت ســالمت، تولی کــه ب

علمــی مــورد نیــاز برنامه ریــزان و سیاســتگذاران ســالمت در ســطح ملــی ایجــاد 

شــده اســت. 

تمرکــز اصلــی مؤسســه فعالیت بــرروی نتایــج و پیامدهــای اقدامــات و مداخالت 

انجــام شــده در حوزه ســالمت اســت.

مؤسســۀ ملــی تحقیقــات ســالمت جمهــوری اســالمی ایــران در تــالش اســت بــا 

عمــل بــه رســالت خــود به عنــوان دیده بــان ســالمت کشــور بااســتفاده از همــه 

ــی،  ــی بین امللل ــای دانش ــری ظرفیت ه ــور و به کارگی ــل کش ــی داخ ــوان دانش ت

ــتفاده  ــالمت؛ و بااس ــام س ــاخص های نظ ــد ش ــا و رص ــی رونده ــن پیش بین ضم

از تجربیــات ســایر نظــام هــای ســالمت؛ مداخــالت مؤثــر بــرای اصالحــات در 

نظــام ســالمت را طراحــی و توصیــه کنــد و در صــورت اجــرای آنهــا بــه ارزیابــی و 

پایــش مداخــالت بپــردازد؛ از ســویی به عنــوان مرجــع و مشــاور تأمیــن شــواهد 

ــود و  ــناخته ش ــه ش ــی منطق ــور و دیده بان ــالمت در کش ــران س ــی تصمیم گی علم

ــۀ  ــه جامع ــتیابی ب ــالمت را در دس ــوزه س ــان ح ــان و متولی ــق مجری ــن طری از ای
ــد. ــاری می کن ــالم ی س

جمهوری اسالمی ایران
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مؤسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی اریان

دبیرخاهن دیده بانی سالمت
حقمعنویایناثرمتعلقبهمؤسسهملیتحقیقاتسالمتجمهوریاسالمیایرانمیباشد.
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 معرفی گزاره برگ
ارائـه   بـرای  بـرگ  تـک   نوشـتار 
اطالعـات در چارچوبـی اسـت کـه 
نکات کلیدی در آن برجسـته شـده 

. ست ا

  در پاسخ به چه پرسش هایی 
تدوین شده است؟

سیاسـتگذاران  درخواسـت  پیـرو 
ارشـد وزارت بهداشـت، درمـان و 

پزشـکی. آمـوزش 

 شامل چه مواردی است؟
  اطالعـات منتج از مقاالت منتخب 
پیرامـون رونـد تغییر قـد ایرانیان و 
مقایسـه با کشـورهایی که در این 

مقاالت آورده شـده اسـت.

 شامل چه مواردی نیست؟

مقایسـه ای،  اطالعـات    شـامل 
اطالعاتـی که از آنالیـز داده های 
ایـن  در  انجـام شـده  مطالعـات 

نیسـت. می باشـد،  زمینـه 

  فهرست گزاره برگ شامل 
چه مواردی است؟

  متوسـط قـد در چند دهـه و یک 
قـرن اخیـر در ایرانیان؛

بـا  قـد  میانگیـن  تغییـر    ارتبـاط 
تاریخـی؛ وقایـع 

محـل  براسـاس  قـد    وضعیـت 
نت؛ سـکو

  مقایسـه میانگیـن قـد مـردان و 
زنـان در یـک قـرن اخیـر در دنیـا.
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پیام اصلی

روند تغییرات میانگین قد ایرانیان از دو مقاله در این گزاره برگ ارائه می شود.

افزایش قد در استان های  ایران از دهه 20 شمسی تا دهه 60 شمسی

  برجسته ترین جهش قد در مردان و زنان ایرانی در دهه 50 شمسی بوده است؛
  تفاوت قد در استان های مختلف گویای وجود نابرابری های اجتماعی قابل توجه در کشور بوده است؛

  دلیل افزایش قد مردان ایرانی نسبت به تمام دنیا می تواند به عنوان یک مثال مناسب در بررسی 
وضعیت های اقتصادی - اجتماعی مؤثر بر قد مورد مطالعه قرار گیرد.

نتیجه گیری

ارزیابی تغییر قد در ایران در سال 1275 و 1375

وضعیت تغییر قد در ایران در چند دهه )1363 – 1319(

کره  زنان  و  سانتی متر   16/5 متوسط  با  ایرانی  مردان  برای  قد  افزایش  بیشترین   در دنیا  وقوع 
جنوبی با متوسط 20/2 سانتی متر است؛

  مردان ایرانی رتبه 1 و زنان ایرانی رتبه 46 در دنیا برای افزایش قد دارند.

  افزایش متوسط قد در هر دهه 1/28 سانتی متر است که برای زنان 1/17 سانتی متر و برای مردان 
1/53 سانتی متر است.

  جهش قد در زنان با اختالف 3/5 تا 10 سال بعد از مردان است؛
  قد مردان تقریبًا 13 سانتی متر بلندتر از قد زنان است.

تغییرات قد در ارتباط با برخی وقایع تاریخی 
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متوسط قد مردان و زنان ایرانی در سال 1275 و سال 1375

افزایش قد بین متولدین 1275 و 1375 در مردان )باال( و زنان )پایین( در ایران در مقایسه با سایر مناطق جهان

قد مردان و زنان )به سانتی مرت(
در مناطق روستایی و شهری

مناطق شهری

157/73±0/05170/79±0/05
مردزن

156/22±0/06169/3±00/07
مناطق روستایی
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 استان تهران دارای جمعیت بلند قدتر از دیگر استان های ایران در دهه 20 شمسی و 4 دهه بعد از آن است و 
سرعت افزایش قد ساکنین تهران سریع تر از دیگر استان ها در 1363 – 1319 می باشد.

1363 - 1359دهه 50 شمسیدهه 40 شمسیدهه 30 شمسیدهه 20 شمسی

P: 1363 پرسنتایل قد بین 1359 الی


