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بررسی الگوی مصرف انواع روغن و عوامل مرتبط با آن در خانوارهای ساکن در شرق تهران
فرهاد جعفري*، ناهيد خلدي، علی دواتی، زهرا نظام دوست

گروه بهداشت و پزشکي اجتماعي، دانشکده پزشکي، دانشگاه شاهد، تهران، ايران.

چکيده
زمينه و هدف: روغن ها يکي از اجزاي اصلي رژيم غذايي هستند که مصرف صحيح آن ها مي تواند در پيشگيري از برخي بيماري ها مفيد واقع شود. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي 

الگوي مصرف روغن در خانواده هاي شرق تهران بود.

مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني مناطق شرق تهران طي سال 89 بررسي شدند. نمونه گيري به روش تصادفي انجام شد. 
حجم نمونه 500 مورد محاسبه و اطالعات توسط پرسشنامه محقق، ساخته گردآوري شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS آناليز شد.

نتايج: بيشترين بسامد مصرف روغن مربوط به روغن نباتي جامد با ميانگين 4/1±7/2 در هفته بود. کمترين روغن مصرفي از نوع حيواني از نوع دنبه بود. بيشترين نوع روغن براي 
طبخ غذا روغن مايع )36/8%( و سپس روغن جامد )31%( بود. براي سرخ كردن غذا نيز بيشترين روغن مايع )33/8%( و سپس روغن مخصوص سرخ كردني )32/4%( بود. تحصيالت 
باال و شاغل بودن مادران با مصرف بيشتر روغن مايع، روغن مخصوص سرخ کردني و زيتون مرتبط بود )p=0.001(. همچنين سن باالتر، بعد خانوار بيشتر و خانه دار بودن مادران، با 

.)p=0.02( مصرف بيشتر روغن جامد، حيواني،کره و دنبه همراهي داشت

نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که درصد قابل توجهي از خانوارها از روغن جامد استفاده مي کنند. اجراي برنامه هاي آموزشي در جهت ارتقاء آگاهي مردم از مضرات چربي هاي 
جامد اشباع شده و اقداماتي از قبيل ارزان تر کردن روغن مايع و حذف تبليغات روغن جامد در رسانه ها در اصالح الگوي مصرف چربي و ارتقاء سالمت جامعه تاثيرگذار مي باشد.

کلمات کليدي: روغن، الگوي مصرف، تهران.

مقدمه
يکي از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر سالمتي هر فرد، تغذيه است. 
الگوي مصرف مواد غذايي نقش مهمي در ايجاد بيماري ها يا پيشگيري 
رژيم غذايي هستند که  اصلي  اجزاي  از  يکي  دارد. روغن ها  آن ها  از 
مصرف صحيح آن ها مي تواند در پيشگيري از برخي بيماري ها مفيد 

واقع شود.
امروزه بيماري هاي قلبي عروقي يکي از مهمترين علل مرگ و مير 
بهداشتي درماني شايع در  از مشکالت  ناتواني ها در جهان و يکي  و 
کشور است، بطوري که شيوع اين بيماري ها دربرخي جوامع به %45 
رسيده و ميزان مرگ و مير 30 % و موربيديتي باالي 30 % مي باشد 
)1(. در ايران نيز بيماري قلبيـ  عروقي شايع ترين علت مرگ و مير در 
کشور مي باشد به طوري که حدود 46% از موارد مرگ  و مير به دليل آن 
اتفاق مي افتد )2( و شيوع CVD  در جمعيت، حدود 19/4% مي باشد 
خون،  پرفشاري  جمله  از  گوناگوني  عوامل خطر  بيماري ها  اين   .)3(
تغذيه اي  عادات  و  سيگار  وزن،  افزايش  ديابت،  چربي خون،  افزايش 
نامناسب از جمله افزايش مصرف اسيد چرب ترانس )TFA( باال دارند 
)1(. از طرفي، چربي ها و روغن ها براي تامين اسيدهاي چرب ضروري و 
جذب ويتامين هاي محلول در چربي الزم مـي بـاشند. اين مواد داراي 

به  و  مي باشند  مطبوع  طعم  و  باال  سيرکنندگي  قدرت  زياد،  کالري 
همين دليل مورد استقبال زياد افراد قرار مي گيرند )4(. چاقي و نوع 
تغذيه به خصوص مصرف TFA از جمله عوامل محيطي هستند که در 
کنار عوامل ژنتيکي مي توانند منجر به هايپرکلسترولمي )5( و متعاقب 
آن تشکيل پالک هاي آتروم ناشي از القاء يک پاسخ پيش التهابي در 
بدن  مختلف  عروق  در  ايسکمي  و  تنگي  و   )6( اندوتليال  سلول هاي 
گردند و عالئم مختلفي از جمله حمالت گذراي مغزي، آنژين صدري و 
انفارکتوس قلبي، از دست دادن گذراي بينايي و درد ساق ايجاد کنند 
)7 و 8(. مصرف آن ها طي بارداري و شيردهي مي تواند منجر به التهاب 
هايپوتاالميک و عوارض متابوليک بعدي و استعداد به چاقي در آينده 
شود )9(. اثرات سوء TFA به خصوص در بيماري هاي قلبي عروقي به 
خوبي اثبات شده است )10(. اثر سوء TFA در افزايش نسبت LDL  به 
HDL بيش از 2/5 برابر اسيدهاي چرب اشباع مي باشد. نتايج مطالعات 
اخير اثر سوء TFA در ميزان مرگ و مير ناشي از بيماري هاي قلبي 
عروقي 10 برابر اسيدهاي چرب اشباع را نشان مي دهد )11، 12 و 
قلبي  بيماري هاي  بر  نامتعادل روغن ها عالوه  13(. همچنين مصرف 
عروقي، زمينه ساز بروز بيماري هاي کبدي، کليوي، مقاومت به انسولين 

و ديابت، چاقي و انواع سرطان هاست )4، 14 و 15(.
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كاهش  براي  برنامه ريزي  در  كه  مضر  خوراكي هاي  انواع  از  يكي 
آمارها  نباتي جامد است.  مصرف آن کم کاري شده است، روغن هاي 
نشان مي دهند درحاليکه طي سال هاي گذشته، 84% روغن مصرفي 
انواع روغن نباتي جامد و  از  خانواده ها جهت پخت غذا در کشور ما 
حدود 71% روغن مصرفي جهت سرخ کردن نيز از نوع روغن جامد 
نباتي بوده است )16(، اما در حال حاضر با فرهنگ سازي انجام شده و 
تغيير ذائقه مردم به حدود 55% رسيده است )17(. در چند سال اخير 
اين موضوع بيشتر مورد توجه مسووالن بهداشت و درمان قرار گرفته 
و تالش هاي زيادي جهت اصالح الگوي مصرف روغن در حال انجام 
تحقيقاتي  اولويت هاي  از  موضوع  اين  بررسي  اينكه  از جمله  و  است 
وزارت بهداشت مي باشد )18(. البته شواهد ثابت کرده اند که کيفيت 
روغن بيش از کميت آن در تعيين ريسک خطر ابتال به بيماري هاي 
جهاني  بهداشت  سازمان  اعالم  طبق   .)19( است  موثر  عروقي  قلبي 
متوقف  بايد در %10  روغن جامد  در   TFA ميزان  )WHO( حداكثر 
شود، درحالي که اين مقدار در روغن هاي جامد مصرفي در كشور ما به 
بيش از ۴۰ % هم مي رسد. لذا در کنار فرهنگ سازي و اصالح الگوي 

مصرف کيفيت روغن ها نيز بايد مورد توجه باشد.
البته مصرف اسيدهاي چرب صناعي در بسياري از جوامع از جمله 
کشورهاي در حال توسعه باال مي باشد و روغن هاي نباتي جامد براي 
و شيريني  نان  نيز در پخت  يافته  توسعه  و درکشورهاي  پختن غذا 
عوامل  جمله  از   .)15( مي شوند  استفاده  شده  فراوري  غذاهاي  و 
موثر بر الگوي مصرف روغن بايد به روش طبخ غذا، آگاهي در مورد 
در  آن ها  رفتار  مثل  خانواده ها  رفتار  چربي،  و  روغن  مصرف  عوارض 
اولين  بنابراين،  برابر طعم غذا و قيمت روغن مايع اشاره کرد )17(. 
قدم در اصالح الگوي مصرف، کاهش ميزان مصرف روغن هاي جامد 
از طريق افزايش آگاهي و ترويج مصرف روغن مايع و هماهنگي بين 
بخشي براي افزايش دسترسي مردم به اين نوع روغن و تغيير شيوه 
زندگي و نيز بهبود کيفيت روغن ها است. ما در اين مطالعه به ارزيابي 
الگوي مصرف روغن در خانواده هاي شرق تهران پرداختيم. اميد است با 
انجام اين گونه مطالعات، اطالعات الزم از عادات غذايي مردم در اختيار 

تصميم گيرندگان بهداشت و درمان کشور قرار گيرد.

مواد و روش ها
مطالعه حاضر يک مطالعة توصيفي- تحليلي از نوع مقطعي مي باشد. 
جامعه آماري در اين مطالعه، خانوارهاي ساکن در شرق تهران بودند. 
براي دسترسي به اين خانوارها مادر خانواده از بين مراجعه کنندگان 
به مرکز بهداشتي درماني مناطق شرق تهران طي سه ماهه دوم سال 
89 انتخاب شدند. نمونه گيري به روش تصادفي صورت گرفت. حجم 
نمونه با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه در مطالعات مقطعي و با 
درجه اطمينان 95%، ضريب خطاي 5% و شيوع 50 درصد، 500 مورد 
ارزيابي شده شامل سن و جنس سرپرست  محاسبه شد. متغيرهاي 
خانوار، تحصيالت سرپرست خانوار، بعد خانوار و مقدار مصرف )برحسب 
تعداد قاشق غذاخوري در روز( انواع روغن هاي نباتي و حيواني از قبيل 
و  روغن مخصوص سرخ کردن  دنبه، کره،  مايع،  روغن  روغن جامد، 
طبخ غذا بودند. الگوي مصرف روغن در گروه هاي سني مختلف و بر 
اساس سطح تحصيالت و بعد خانوار بررسي شدند. منظور از الگوي 

مصرف روغن نوع روغن مصرفي، مقدار مصرف و دفعات آن در طول 
روز يا هفته بود. اطالعات موردنياز توسط يک پرسشنامه محقق ساخته 
اين پرسشنامه حاوي 23 سوال  افراد مورد بررسي گردآوري شد.  از 
شامل اطالعات دموگرافيک و مرتبط با اهداف بود. قابليت اعتماد اين 
پرسشنامه با آزمودن آن بر روي يک نمونه 100 تايي از خانوارهاي 
شرق تهران مورد تأييد قرار گرفت. در نهايت، يافته ها توسط نرم افزار 
SPSS نسخه 18 تجزيه و تحليل شدند و پس از آزمون توزيع نرمال 

توسط تست کولموگروف-اسميرنوف از تست هاي غيرپارامتريک مثل 
آزمون هاي آماري مان ويتني و کروس کال واليس و همچنين تست 

همبستگي براي تجزيه و تحليل اطالعات استفاده شد.

نتايج
در مجموع، 500 خانوار مورد بررسي قرار گرفتند. ميانگين سني 
ميانگين  و  تا60 سال(   14( مطالعه 6/7±30/32 سال  تحت  مادران 
مادران،  اين  از  بود.   3/9 خانوار( ±1/44  )بعد  خانواده  اعضاي  تعداد 
94/3% متاهل و 5/7% آن ها مطلقه يا بيوه بودند. ميانگين توده بدني 
مادران )BMI( 4/1 ± 25/28 بود که کمترين آن 15/79 و بيشترين آن 
44/9 بود. اکثريت مادران و پدران خانواده هاي مورد بررسي )به ترتيب 
49/9% و 41/6%( ديپلمه بودند و بقيه تحصيالتي باالتر )فوق ديپلم، 
ليسانس و باالتر از ليسانس( يا پايين تر از ديپلم داشتند. %87/2 )436 
نفر( از مادران، خانه دار و مابقي شاغل بودند. مشخصات دموگرافيک 
مادران تحت مطالعه در جدول شماره 1 آمده است. بر اساس نتايج، 
در ميان انواع روغن ها، روغن مايع با 346 خانوار )69%( بيشترين و 
دنبه با 20 خانوار )4%( کمترين مصرف کننده را به خود اختصاص 
نباتي جامد بود  داد. بيشترين بسامد مصرف روغن مربوط به روغن 
که ميانگين آن 4/16 ±7/26 در هفته بود. پس از آن روغن مايع با 
کمترين  و  داشت  قرار  دوم  رتبه  در  هفته  در  ميانگين 6/79±3/99 
ميزان مصرف مربوط به روغن حيواني از نوع دنبه بود. بسامد مصرف 

انواع روغن در هفته در جدول شماره 2 نشان داده شده است.

جدول 1ـ  مشخصات دموگرافيک مادران تحت مطالعه

درصد فراوانی فراوانی متغير
84/8 424 ديپلم و زير ديپلم سطح تحصيالت
15/2 76 باالتر از ديپلم =
87/2 436 خانه دار شغل مادران
12/8 64 شاغل =

6 30 الغر وضعيت وزن
48/2 241 نرمال =
33/6 168 اضافه وزن =
12/2 61 چاق =
94/3 467 متاهل وضعيت تاهل
5/5 27 مطلقه =
0/2 1 بيوه =
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بيشترين مقدار روغن مصرفي در هر وعده مربوط به روغن مايع 
مخصوص سرخ کردني و کمترين مقدار مربوط به دنبه بود. بيشترين 
نوع روغن مصرفي براي طبخ غذا از نوع روغن مايع )36/8%( و سپس 
روغن نباتي جامد )31%( بود. بيشترين روغن براي سرخ كردن غذا 
نيز از نوع روغن مايع )33/8%( و سپس روغن مخصوص سرخ كردني 
)32/4%( بود. همچنين براي تهيه ساالد، 41% از سس مخصوص ساالد 
و 21/2% از روغن زيتون و 20% از ترکيب سس و روغن زيتون استفاده 
مي کردند و 17% نيز از هيچ کدام مصرف نمي کردند. 92/4% از مادران 
در مورد نحوه سرخ کردن مواد غذايي روش صحيحي اعمال مي کردند 
و 7/6% روش نامطلوبي مثل استفاده از روغن خيلي داغ داشتند. ارزيابي 
نحوه نگهداري روغن در اين مطالعه، نوع جنس ظرف نگهداري روغن، 
محل نگهداري روغن، درب ظرف نگهداري روغن بررسي و به عملکرد 

افراد امتياز داده شد که 65% عملکرد عالي داشتند. 
مصرفي  روغن  نوع  و  افراد  دموگرافيک  وضعيت  ارتباط  بررسي 
در پختن غذا نشان داد که بين سن مادران و نوع روغن مصرفي در 
آن  و  خانوار  بعد  بين  اما  ندارد،  وجود  معني داري  ارتباط  غذا  پختن 
ارتباط معناداري وجود دارد )p=0.01( بطوري که ميانگين بعد خانوار 

در افرادي که روغن مايع در پختن غذا مصرف مي کردند، کمتر بود. 
همچنين در مادران شاغل مصرف روغن جامد در پختن غذا کمتر بود. 
ميانگين مصرف روغن جامد در هفته در مادران خانه دار و شاغل در 

نمودار 1 نشان داده شده است.
مصرفي  روغن  نوع  و  افراد  دموگرافيک  وضعيت  ارتباط  بررسي 
در سرخ کردن غذا نشان داد با افزايش بعد خانوار، استفاده از روغن 
سرخ کردني کاهش مي يابد. استفاده از روغن جامد در سرخ کردن غذا 
در همسران افراد کارمند تنها در 1/6 افراد و در نيمي از همسران افراد 
از روغن سرخ کردني بطور معني داري  استفاده  غيرکارمند ديده شد. 
سطح  هرچه  همچنين  بود.  شاغلين  از  کمتر  خانه دار  خانم هاي  در 
تحصيالت پدر خانواده باالتر بود، استفاده از روغن جامد در سرخ کردن 
غذا کاهش و استفاده از روغن مخصوص سرخ کردني افزايش مي يافت. 
بسامد مصرف  و  افراد  دموگرافيک  ارتباط وضعيت  بررسي  همچنين 
روغن نشان داد بين بعد خانوار و بسامد مصرف روغن حيواني و کره 
ارتباط معناداري وجود دارد، بطوري که با افزايش بعد خانوار، بسامد 
کاهش  زيتون  روغن  مصرف  بسامد  اما  بيشتر،  روغن ها  اين  مصرف 
مي يافت )p=0.04(. بين ميزان تحصيالت مادر و بسامد مصرف روغن 

ارتباط معناداري يافت نشد. 
روغن  مصرف  مقدار  و  افراد  دموگرافيک  وضعيت  ارتباط  بررسي 
در هر وعده نشان داد با افزايش سن مصرف روغن مايع و سرخ کردني 
افزايش و مصرف روغن حيواني کاهش مي يافت. همچنين با افزايش 
بعد خانوار مقدار مصرف کره در هر وعده افزايش مي يافت. مقدار مصرف 
روغن جامد، حيواني و کره در هر وعده در گروه زير ديپلم در حدود 
1/5 برابر بيشتر از گروه باالتر از ديپلم بود و مقدار مصرف روغن مايع و 
سرخ کردني و زيتون نيز کمتر از گروه با تحصيالت باالتر بود. در افراد 
خانه دار مقدار مصرف تمام انواع روغن ها به جز زيتون و سرخ کردني به 

طور معناداري بيشتر از گروه شاغل بود.
در مورد ارتباط بين نحوه نگهداري روغن و وضعيت دموگرافيک افراد 
ديده شد که با افزايش سن و بعد خانوار امتياز نگهداري صحيح روغن کاهش 
مي يابد. در اين بررسي 67% از خانم هاي خانه دار امتياز سطح عالي عملکرد را 

جدول 2ـ  بسامد مصرف انواع روغن در هفته

انحراف 
معيار ميانگين بيشترين کمترين فراوانی نوع روغن

4/16 7/26 14 1 326 روغن جامد
3/99 6/79 14 1 346 روغن مايع
2/09 4/15 7 1 279 کره
1/44 3/1 7 1 155 روغن سرخ کردني
1/6 2/8 7 1 130 روغن زيتون
1/44 2/5 7 1 40 روغن حيواني
0/79 1/54 4 1 96 دنبه

نمودار 1ـ مقايسه ميانگين مصرف روغن جامد در هفته در مادران خانه دار و شاغل
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.)p>0.05( کسب کردند که اين درصد در خانم هاي شاغل تنها 50% بود

بحث
موارد مصرف  بيشترين  مايع  روغن  روغن مصرفي،  نوع  مورد  در 
مخصوص  روغن  و  جامد  روغن  و  داد  اختصاص  خود  به  را  کننده 
موارد  کمترين  نيز  دنبه  داشتند.  قرار  بعدي  درجه  در  سرخ کردني 
مصرف کننده را داشت، درحاليکه در مطالعه مجدي )4(، بيش از %80 
از روغن مصرفي روغن نباتي جامد و بعد از آن روغن مايع بود. روغن 
دنبه نيز در آخر قرار داشت. اين تفاوت ممکن است به اين دليل باشد 
انواع روغن مايع بيشتر در  که در چند سال اخير نسبت به گذشته 
دسترس مردم قرار گرفته است. در مطالعه کليشادي )20( نيز بيشتر 
خانواده ها از روغن جامد استفاده مي کردند که مي تواند تا حد زيادي به 
دليل ارزان تر بودن قيمت روغن جامد و دسترسي راحت تر به آن باشد. 
همچنين در مطالعه عاقلي )21(، بيش از نيمي از افراد فقط از روغن 
جامد و درصد بسيار کمي از افراد فقط از انواع روغن هاي مايع استفاده 
مي کردند. مطالعات ديگر نيز مويد اين مطلب است که از آن جمله 
مي توان به مطالعه خسروي )22(، رازانامفا )23( و کيمياگر )24( اشاره 
کرد. تفاوت اين مطالعه با ساير مطالعات داليلي دارد. اول اينکه در 
سال هاي اخير رسانه ها در ارتقاء سطح آگاهي مردم نقش بسيار زيادي 
ايفا کرده اند. دوم اينکه ممکن است فراورده هاي روغني سالم با تنوع 
بيشتري در دسترس ساکنان تهران نسبت به ساير شهرها قرار گيرد. 
سوم اينکه در مطالعه ما درصد افراد تحصيل کرده نسبت به مطالعه 

ديگران به خصوص مجدي )4( و سعيدي )25( بيشتر بود.
ميانگين بسامد مصرف انواع روغن در حدود 13 بار در هفته بود و 
روغن جامد بيشترين بسامد را به خود اختصاص داد. روغن مايع و مخصوص 
سرخ کردني در رده هاي بعدي قرار داشتند. بسامد مصرف دنبه نيز کمترين 
بود. علت اين امر ممکن است اين باشد که مردم عادت به مصرف روغن هاي 
جامد دارند. در ايران تبليغات و کوشش هاي بسيار زيادي شد تا مردم به جاي 
روغن هاي حيواني از روغن نباتي جامد استفاده کنند و حاال به همان مقدار 
زمان نياز است تا عادات تغيير کند. در اين بررسي هرچه سطح تحصيالت 
سرپرست خانوار بيشتر بود، بسامد مصرف روغن هاي مخصوص سرخ کردني ، 
زيتون و مايع بيشتر و در مقابل روغن جامد و کره و روغن حيواني کمتر بود. 
مطالعه سعيدي )25(، کليشادي )20(، زرنيچوف )26(، لوپز )27( و واويک 

)28( نيز مويد اين مطلب است. 
براي پختن غذا در حدود نيمي از افراد فقط از روغن مايع استفاده مي کردند 
و روغن جامد در رتبه بعدي قرار داشت، در حاليکه در مطالعه حيدري )16(، 
84% از روغن مصرفي، جهت پختن غذا روغن جامد نباتي و در مطالعه آرانستا 
در اسپانيا )29(، مهمترين روغن مصرفي براي پخت غذا روغن زيتون بود. در 
مطالعه نصرالدين دربيروت )30(، روغن نباتي جامد، پرمصرف ترين روغن براي 
طبخ غذا بود. به نظر مي رسد روغن جامد بدليل طعم بهتر و قيمت ارزان تر و 

در دسترس بودن، پرمصرفترين روغن ذکر شده است.
براي سرخ کردن غذا روغن مايع و روغن مخصوص سرخ کردني به 

ترتيب رتبه اول و دوم را دارند. تنها يک پنجم افراد براي سرخ کردن 
مطالعه حيدري  در  درحاليکه  استفاده مي کردند  روغن جامد  از  غذا 
)16( بيشتر افراد از روغن جامد استفاده مي کردند. اين تفاوت شايد به 
دليل اختالف فرهنگ غذايي و وضعيت اقتصادي و اجتماعي افراد اين 

مطالعه در شهر تهران با مطالعه حيدري در کرمانشاه باشد.
مصرف روغن مخصوص سرخ کردني در سرخ کردن غذا در خانم هاي 
شاغل بسيار بيشتر از خانم هاي خانه دار بود که ممکن است به دليل 
خانم هاي  در  سريع  غذاهاي  و  سرخ کردني  غذاهاي  مصرف  افزايش 
شاغل باشد. همچنين عالوه بر بسامد مصرف، مقدار مصرف هر يک از 
روغن هاي جامد،حيواني و کره در هر وعده غذايي در افراد زير ديپلم 
حدود 1/5 برابر افراد باالتر از ديپلم بود و مقدار مصرف روغن مايع، 
سرخ کردني و زيتون به طور معني داري کمتر از آن ها بود که مي تواند 
به دليل باالتر بودن سطح آگاهي افراد با تحصيالت باال باشد )26(. 

مطالعه سعيدي )25( نيز مويد اين مطلب بود. 
همچنين مقدار مصرف انواع روغن هاي جامد، حيواني و کره در 
هر وعده در خانم هاي خانه دار نسبت به شاغلين بسيار بيشتر بود که 
بنظر مي رسد ناشي از تغييرات اساسي در الگوي مصرف غذا در اثر 
زنان  تحصيلي  سطح  بودن  باالتر  همچنين  و  اشتغال  و  شهرنشيني 
شاغل باشد. در مطالعه هاپکينز )31(، بر خالف اين مطالعه در زنان 
شاغل استفاده از روغن هاي با اسيد چرب ترانس باال بيشتر بود زيرا 

مطالعه او در زنان طبقه کارگر بود.
بيشتري  غيراشباع  اسيدچرب  که  روغن هايي  اينکه  به  توجه  با 
دارند، زودتر فاسد مي شوند و روغن هاي مايع داراي اين ويژگي هستند، 
از آگاهي و عملکرد رسيده که از روغن هاي  افرادي که به اين سطح 
مايع استفاده کنند، اگر در مورد نحوه نگهداري دقت کافي را ننمايند، 
علي رغم بهبود الگوي مصرف روغن در وضعيت سالمت و تغذيه آنها 

بهبودي حاصل نمي شود.

نتيجه گيري
از روغن  از خانوارها  اين مطالعه نشان داد که همچنان بسياري 
جامد استفاده مي کنند. بنابراين عالوه بر طرح ريزي و اجراي برنامه هاي 
آموزشي در جهت ارتقاء آگاهي مردم از مضرات چربي هاي جامد اشباع 
شده، راهکارهاي عملي از قبيل ارزان تر کردن روغن مايع و نيز حذف 
تبليغات روغن جامد در رسانه ها در اصالح الگوي مصرف چربي و ارتقاء 

سالمت جامعه تاثيرگذار خواهد بود. 

تشکر و قدرداني
اين مطالعه با همکاري مراکز بهداشتي درماني شرق تهران انجام 
شد. بدينوسيله از کمک مسؤوالن اين مراکز در ارائه اطالعات و همکاري 
در طرح و همچنين افرادي که در پركردن  پرسشنامه کمک کردند، 

تقدير و تشکر مي شود.
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Abstract
Background &Objective: Inappropriate use of fat in diets is a significant risk factor that can cause cardiovascular diseases, 
morbidity, and mortality in the world. This study was designed to determine the fat consumption pattern in east Tehran habi-

tants.

Materials & Methods: In this cross sectional study 500 east Tehran habitants were evaluated. Data was collected by a ques-

tionnaire designed by the authors of the present study. The validity and reliability of the questionnaire was confirmed in a pilot 
study. The Data was analyzed with SPSS software.

Results: The average of family members was 3.9±1.4. The highest amount ofoil consumed was that of solid candy oil, while 

The lowest was animal oil. For cooking, 36.8% and 31% of samples were using liquid oil and solid candy oil, respectively. For 
fraying 33.8%, 20%, 32.4% of samples were using liquid oil, solid candy oil and frying oil, respectively. a relationship was 
found between higher educational level and mothers working out of the house and higher consumption of liquid oil, fraying oil 
and olive oil (p<0.001). High age, housekeeper mothers and higher family span were associated with the higher consumption 
of solid oils, butter and ghee )p>0.02(. 

Conclusion: This study revealed that the significant portion of daily oil consumption of Tehran habitants consist of solid oils. 
It seems to be necessary to organize proper training programs to increase social awareness about the hazards of solid saturated 

fats. 

Keywords: fats, consumption, Tehran
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