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 هاي یماريببا توجه به اهمیت  تغذیه در دوران بارداري ونقش آن در سالمتی نسل آینده و چاقی به عنوان عامل خطر ساز در  مقدمه:
غیر واگیر ، پژوهش حاضر با هدف تعیین شیوع اضافه وزن وچاقی مادران باردار درشروع و پایان بارداري در استان آذربایجانغربی انجام 

  گرفت.
شهرستان این استان در این مطالعه وارد شدند  14در این بررسی کلیه  مادران باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی ودرمانی در  روش:

مادر باردار بود. اندکس توده بدن مادران در قبل از بارداري و در طول دوران بارداري اندازه گیري  18000داد افراد مورد بررسی  .تع
  گردید و براساس  دستورالعمل وزارت بهداشت در خصوص روند وزنگیري مادران طبقه بندي گردید.

) در شروع بارداري   BMI=  5/18 -9/24میزان وزن طبیعی (درصد،  5,5 بارداري  شروع در) BMI > 5/18( وزنی کم شیوعنتایج:
 12) در شروع بارداري BMI  ≤ 30شیوع چاقی (درصد، 30) در شروع بارداري  BMI=  25 - 9/29شیوع اضافه وزن   ( درصد ، 9/52

تعداد مادران زایمان کرده  با وزن قرار بود .الزم در طول بارداري نتایج بدست آمده از این  يها مراقبتدرصد و بعد از پیگیري و انجام 
 6/14تعداد مادران زایمان کرده  با وزن گیري کمتر از حد مطلوب در پایان بارداري   درصد، 4/56گیري مطلوب در پایان بارداري  

  درصد بود.  29بارداري پایان در مطلوب حد از بیشتر گیري وزن با  کرده زایمان مادران درصد و تعداد
  کنترل میزان افزایش وزن در دوران بارداري بخصوص در افرادي که قبل از بارداري دچار اضافه وزن و یا چاقی ث ونتیجه گیري:بح

زنان را در معرض مشکالت مرتبط با  تواند یم، از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا افزایش وزن بی رویه در دوران بارداري اند بوده
  .قرار دهد شان یزندگدر مراحل بعدي    ، افزایش فشار خون و غیره سالمتی از جمله چاقی

  اضافه وزن، چاقی، مادران باردار کلمات کلیدي:
  


