
  کودك و مادر چاقی المللی بین کنگره 
  ایران -ارومیه  ،1394ماه  اردیبهشت 24- 26

 

٢۴ 
 

  
 از بعد و قبل در مادران بدنی توده شاخص و شناختی جمعیت هاي یژگیو با تولد بدو وزن و قد بین ارتباط

  بارداري
  

  2ر ع خلعتبري ،*1 قبائی زرین نصیري داودنویسندگان:
  ایران ساري، مازندران، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته تشریح، علوم ارشد کارشناسی دانشجويآدرس:

  ایران ساري، مازندران، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده تشریح، علوم دانشیار
davood1990nasiry@gmail.com 

  
 نحوه و رحمی داخل رشد چگونگی از نشان که بوده وزن و قد تولد زمان در نوزاد سالمتی عوامل ینتر مهم از یکی :هدف و زمینه
 کاهش و جنین و مادر از مراقبت در ها آن شناخت که موثرند دوره این در مختلفی عوامل لذا. باشد یم بارداري دوره در مادر مراقبت
 و شناختی جمعیت هاي یژگیو با تولد بدو وزن و قد بین ارتباط تعیین هدف با حاضر مطالعه. است اهمیت با بسیار, نامطلوب عوارض
  .گردید انجام بارداري از بعد و قبل در مادران بدنی توده شاخص
 1393 سال در بجنورد شهر هاي یشگاهزا در تصادفی روش به مادران از نفر 345 روي بر مقطعی مطالعه یک حاضر پژوهش :کار روش
 از بعد و استخراج بهداشت کارت از مادر بارداري قبل وزن و قد.بود ترازو و رمت همراه به لیست چک ها داده گردآوري ابزار. شد انجام

 آوري جمع يها داده. شد درج و گیري اندازه تولد از پس نیز نوزاد وزن و قد. شد سنجیده پژوهشگر بستري،توسط بخش در نیز زایمان
  .گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد - 16spss افزار نرم توسط و

 وزن و قد میانگین بین. بود متر سانتی 65/51±27/2 و گرم 3187±486 بترتیب نوزادان وزن و قد معیار انحراف و میانگین :ها یافته
 دار معنی ارتباط مادر حاملگی تعداد و شغل قومیت، نوزاد، جنس زایمان، نوع, زایمان از بعد و قبل در مادر بدنی توده شاخص با نوزادان
  ).<05/0p(شد مشاهده آماري
 با توان یم لذا دارند، ریتأث نوزاد وزن و قد در مادر بدنی توده شاخص همچون مادري عوامل بویژه و محیطی عوامل :گیري نتیجه
 را تولد زمان در جنین جثه بودن طبیعی جنین،احتمال رحمی داخل بیشتر رشد امکانات کردن فراهم و محیطی ضعف نقاط شناخت
  .داد افزایش
  بدنی توده شاخص مادر،, نوزاد تولد، قد تولد، زنو: کلیدي کلمات


