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 معرض در اي تغذیه نیازهاي افزایش با فیزیکی و روانی و متابولیکی هورمونی، مالحظه غییرات قابلت علت به باردار مادران مقدمه :

قبل از بارداري اثرات جبران  چاقی و وزن اضافهروند روبه افزایش  .باشند یم سوءتغذیه یا و طبیعی حد از بیش وزن افزایش خطر
بر وزنگیري نادرست مادران باردار و  مؤثرن مطالعه با هدف شناسایی فاکتورهاي ناپذیري بر وزن زمان زایمان وعوارض بارداري دارد. ای

  عوارض بارداري در شهرستان کاشان اجرا شد.
در هر یک از مراکز بهداشتی  93این مطالعه بصورت کوهورت تاریخی بر روي کلیه مادران بارداري که در طی سال :ها روش و مواد

یا  تلفنی رفتند انجام شد.نمونه گیري تصادفی طبقه اي انجام شد. اطالعات از پرونده و با مصاحبهدرمانی کاشان تحت مراقبت قرار گ
 از بعد و  زایمان از قبل,دوم ماهه سه پایان,اول ماهه سه پایان,بارداري از پیش دوره 5 در مادران وزن گیري اندازه .شد تکمیل حضوري

 تست بعد توصیف با  ها یافتهبارداري محاسبه شد.  دوران در BMI منحنی اساس بر گیري وزن تعیین وضعیت .زایمان صورت گرفت
  شد. استفاده SPSS17 افزار نرم از شد و گرفته نظر در 0,05< داري معنی سطح. تحلیل شد رگرسیون آنالیز و دو کاي
قبل از بارداري در  BMIل انجام شد. سا (CI:27.5,29.7%95) 28.6خانم باردار با میانگین سنی 66این مطالعه بر روي  :ها یافته
درصد مادران باالتر  41.3در پایان بارداري در  BMIدرصد  نرمال بود.  44درصد کمتر و تنها 4,5درصد مادران باالتر از نرمال و  28,8

داري شانس وزن باال در درصد داراي توده بدنی نرمال بودند.چاقی و اضافه وزن قبل بار33,3% کمتر از نرمال و تنها 25,4از طبیعی و 
باال  BMI. وزن پایین مادر قبل از بارداري نیزشانس (OR=5.1,95%CI:1.7,16.2) زمان زایمان رابه صورت معنی داري افزایش داد.

درپایان بارداري را افزایش داد ولی وزن نرمال مادر قبل از بارداري باعث کاهش وزن گیري غیر طبیعی در پایان بارداري 
برابر افزایش داد اما معنی دار نبود.وزن باال  1,5. فقر اقتصادي شانس وزن گیري غیرطبیعی را (OR=0.27;95%CI:0.09,0.79)شد.

در پایان بارداري با عوارض بارداري و عوارض نوزادي ارتباط معناداري نشان نداد اما موجب افزایش عوارض مادر بعد از زایمان 
 (OR=4.1;95%CI:1.3,12.5)شد.

 زمان در را وزن اختالالت خطر تواند یم باال بدنی توده شاخص خصوصاً بارداري از قبل مادر طبیعی غیر وزن نتیجه گیري: بحث و
 در باال BMI. نداشتند ارتباط این در داري معنی یرتأث اقتصادي ضعیت و و تحصیالت سطح که است درحالی این و دهد افزایش زایمان
  .داد افزایش را مانزای از بعد عوارض زایمان زمان


