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 بارداري با وزن هنگام تولد نوزاددوران ارتباط افزايش وزن مادر در 
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  .گروه پرستاري -كرددانشگاه علوم پزشكي شهر -2. ييماماگروه  -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد -1

  19/12/86 :تاريخ پذيرش، 25/9/86 :تاريخ دريافت

 چكيده 

منظور تعيين ارتباط افزايش اين پژوهش به. باشدكننده رشد جسماني و مغزي كودك بوده و نشانه معتبري از رشد داخل رحمي ميوزن هنگام تولد يكي از عوامل اصلي تعيين :مقدمه

   .شده استن هنگام تولد نوزاد، انجام وزن مادر در بارداري با وز

نامه بود و تكميل آوري اطالعات در اين پژوهش پرسشابزار گرد. زن حامله از بين مراجعين به بيمارستان هاجر شهركرد پس از كسب رضايت انتخاب شدند 600تعداد  :هاوشمواد و ر

تر از و بيش 18تر از سن كم. هاي يكسان بوده استو توزين مادران و نوزادان با استفاده از وزنهپرونده نوزاد  ،رونده زايمانمطالعه پرونده دوران بارداري، پ اساس مصاحبه با مادران،آن بر

اي در مادر و عدم رضايت هو ابتال به هر نوع بيماري زمينهفته، حاملگي چند قلو، سابقه سقط و مرگ داخل رحمي جنين، استعمال سيگار و الكل  37تر از، سن حاملگي كممادرسال  35

  . قرار گرفته استخروج فرد از مطالعه  معيار شركت در مطالعه

 يافتهافزايش )=018/0P( مادر و با افزايش ميزان تحصيالت )=015/0P( با افزايش تعداد زايمان ميزانكيلوگرم بود اين  5/11 ± 6/3 دوران بارداريمادر در  ميانگين افزايش وزن :نتايج

تر گزارش شد كه در زنان چندزا بيشگرم  1/3179 ± 1/433 ميانگين وزن هنگام تولد نوزادان .)=006/0P(بود  واژينالروش تر از زايمان بهروش سزارين بيشر زايمان بهدنين چهم و

چنين ميانگين وزن هنگام هم. تري داشتندز زناني بود كه تحصيالت پايينتر اكرده بيشو در زنان تحصيل) =013/0P(تر از نوزادان دختر ، در نوزادان پسر بيش)=003/0P(زا از اول

  . تولد نوزاد با افزايش وزن مادر چه در شروع بارداري و چه در طول دوران بارداري، افزايش يافته است

دهد كه در معرض خطر تولد نوزاد كم شاخصي براي شناسايي مادراني قرار ميعنوان نتايج اين پژوهش اهميت وزن مادر چه در شروع بارداري و چه در طول بارداري را به :گيرينتيجه

  .هاي مختلف به آنان دادهاي الزم را در زمينهعمل آورد و آموزشتري بهها مراقبت بيشتوان از آنمتعاقب شناسايي اين مادران، مي .باشندوزن مي
  

  .د نوزادبارداري، وزن هنگام تول، افزايش وزن: هاي كليديواژه
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Abstract: 
 

Introduction: Birth weight is one of the main determinations for somatic and mental growth in infants and it is an 

important symptom of intrauterine growth. This study has been designed to detect the weight gain in pregnancy and its 

correlation with birth weight of infants. 

Methods: Six hundred pregnant women were selected from those referred to delivery room in Hajar hospital. Data was 

collected by a questionnaire using conversation with mothers, prenatal, natal and infant’s records. We used similar scale 

balance to measure the mothers and infants weight. Age of mother less than 18 and more than 35, gestational age less than 

37 weeks, twin’s pregnancy, history of abortion and intrauterine fetal death, smoking drinking of alcohol and medical 

history of diseases in mother, were excluded.  

Results: The mean of weight gain in pregnancy was 11.50 ± 3.6 kg. It was increased with the increase of parity (P=0.015) 

and level of education in mother (P=0.018). Also it was greater in cesarean section versus the vaginal delivery (P=0.006). 

The mean of birth weight was 3179.1±433.1 gr. It was greater in multifarious than the nulliparous women (P=0.003), in 

male infants than the female infants (P=0.013) and in educated than the uneducated women. The mean of birth weight was 

increased by increased of mother’s weight in the beginning and along of pregnancy.  

Conclusion: Results of this study showed the importance of mother’s weight at the first and along of pregnancy. Following 

to recognize of mothers who are at risk for delivery of low birth weight we are able to care them carefully and educate 

them in different fields.  
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اساس نتايج بر. هاي فرداي جامعه بشري هستندكودكان سرمايه
هاي مختلف وزن هنگام تولد يكي از عوامل اصلي پژوهش
كننده بقاء رشد جسماني و مغزي آينده كودك بوده و تعيين
از آن  ).2و  1( باشدنه معتبري از رشد داخل رحمي مينشا

ومير، ازدياد وزني در هنگام تولد منجر به مرگكه كم جهت
شود، شناخت ها در دوران كودكي ميها و بيماريمعلوليت
كردن اين عوامل بسيار حائز وزني و برطرفثر بر كمؤعوامل م

ران سن، گتايج گروهي از پژوهشن اساسبر )3( اهميت است
ها، شغل مادر، سابقه مصرف وزن مادر، تعداد بارداري

دخانيات، رتبه تولد، طول دوران بارداري و سابقه به دنيا 
 3( وزن نسبت مستقيم با وزن هنگام تولد داردآوردن نوزاد كم

اقتصادي،  -گروهي ديگر وضعيت نامطلوب اجتماعي).4و 
وبين و لين بودن سطح هموگيوضعيت بد تغذيه مادر، پا
ي، يخون باالي بارداري، چند قلوهماتوكريت خون مادر، فشار

هاي مزمن و مصرف الكل را از سواد بودن مادر، بيماريبي
مطالعات ديگري . )6و  5( اندشمردهاد بروزني نوزعلل كم

كه افزايش ناكافي وزن مادر منجر به تولد  اندگزارش كرده
ه افزايش وزن در دوران لأمس ).8و  7(گردد وزن مينوزاد كم

بارداري به عوامل متعددي از قبيل قد، وزن قبل از بارداري، 
هاي قبلي، فعاليت فيزيكي، سابقه مصرف ايمانزتعداد 

  ).10و  9( دخانيات، الكل و فشارخون مادر بستگي دارد
كه در كشور ايران تاكنون مطالعات محدودي در با توجه به اين

در بارداري با وزن نوزاد در هنگام  زمينه ارتباط اضافه وزن
- تولد انجام گرفته است و در اين مطالعات متغيرهاي مخدوش

كننده شناخته شده از قبيل وزن قبل از بارداري، سن مادر، 
هاي مزمن و عوامل هاي قبلي، وجود بيماريتعداد زايمان

خطرزا در بارداري، طول دوران بارداري، استفاده از سيگار و 
ي كنترل نگرديده بود، انجام يزاابقه سقط و مردهالكل، س
بررسي ارتباط وزن مادر در بارداري با وزن هنگام « مطالعه

آوري كه در آن كليه متغيرهاي مذكور ضمن جمع »تولد نوزاد

روري ضها كنترل گرديدند، تجزيه و تحليل داده اًها و بعضداده
   .رسدمينظر به

  هامواد و روش

لغايت  1/4/84تحليلي از تاريخ  -صيفياين مطالعه تو
. درماني هاجر شهر كرد انجام شد - در مركز آموزشي 30/9/84

جهت   كه اندجامعه اين پژوهش را زنان بارداري تشكيل داده
بعد از  .و بستري شده بودندكرده  زايمان به اين مركز مراجعه

توانستند وزن نوزاد را تحت تأثير قرار حذف عواملي كه مي
، سن مادر سال 35تر از و بيش 18تر از سن كمهند، از قبيل د

زايي، حاملگي هفته، سابقه سقط و مرده 37تر از حاملگي كم
داشتن هر گونه بيماري چند قلو، سابقه استفاده از دخانيات و 

 ها، اي از قبيلي ديابت، فشارخون باال و ساير بيماريزمينه
 به شركت در مطالعه بودند،زناني كه مايل نفر از  600تعداد 

- ابزار گرد. انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند روش آسانبه

مصاحبه اساس نامه بود و تكميل آن برآوري اطالعات پرسش
پرونده  ،با مادران، مطالعه پرونده دوران بارداري، پرونده زايمان

نامه در پرسش و و توزين مادران و نوزادان انجام شدهنوزاد 
 -توزين اوليه و نهايي مادران در مراكز بهداشتي. رديدگ ثبت

درماني، توسط يك فرد و يك وزنه صورت گرفته و توزين 
نوزادان در بدو تولد نيز در بخش نوزادان توسط پرسنل 

دست هب هايداده. پرستاري با ترازوي يكسان انجام شده است
مستقل  t هاي آماريو آزمون SPSSافزار آمده با استفاده از نرم

و ميزان تجزيه و تحليل و  بستگي پيرسونو ضريب هم
05/0<P هاي داده .دار در نظر گرفته شدااز نظر آماري معن

انحراف معيار نمايش داده شده  ±صورت ميانگين كمي به
  .است
  نتايج

سال، حداقل  7/24 ± 5/4ميانگين سن مادران مورد مطالعه 
دار و رصد مادران خانهد 7/90 .سال بود 35و حداكثر  18سن 

درصد  8/22سواد، ها بيدرصد آن 3 .درصد شاغل بودند 3/9
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درصد  2/40ي، يدرصد راهنما 5/21ي، يتحصيالت ابتدا
  .درصد تحصيالت دانشگاهي داشتند 5/12متوسطه و 

 200( درصد 3/33زا و مادران اول از) نفر 400( درصد 7/66
زايمان طبيعي  هاآن از )نفر 282( درصد 47. زا بودندچند )نفر
 54 .روش سزارين داشتندزايمان به )نفر 318( درصد 53و 

 )نوزاد 276( درصد 46نوزادان پسر و  از) نوزاد 324( درصد
- نوزادان تحت بررسي كم از) نفر 44( درصد 3/7 .دختر بودند

ميزان افزايش وزن مادران توزيع  .وزن داشتند گرم 2500تر از 
ارايه  1 در جدولو ميانگين وزن نوزادان  در دوران بارداري

دهد كه ميانگين وزن نوزادان با شده است و نتايج نشان مي
طور معناداري افزايش افزايش وزن مادران در دوران بارداري به

ميانگين افزايش وزن مادران بر حسب  .)P=007/0(يابد مي
  .ارايه شده است 2متغيرهاي تحت مطالعه در جدول 

 

دوران بارداري در  ميزان افزايش وزن مادرانفراواني توزيع  -1 جدول

  و ميانگين افزايش وزن نوزادان

  ميانگين وزن نوزادان درصد  تعداد )kg(افزايش وزن مادران 

  0/2958 ± 3/484 2/4 25  5تر از كم

7  - 5  63 5/10 9/359 ± 4/3103  

9  - 1/7  63 5/10 7/430 ± 0/3146  

11 - 1/9  165 5/27 0/447 ± 8/3195  

13 - 1/11  139 2/23 5/394 ± 1/3156  

  9/3267 ± 8/443 2/24 145  13تر از بيش

  1/3179 ± 1/433 0/100 600  جمع

 بر حسب متغيرهاي تحت مطالعه) gr( ميانگين وزن نوزاد -3جدول 

  p-value  انحراف معيار  ميانگين  متغير

          شغل

  5/506  1/3232  شاغل  
33/0  

  0/425  6/3173  دارخانه  

          تحصيالت

  016/0*  68/473  33/3235  تحصيالت باال  
  92/426  04/3071  تحصيالت پايين  

          تعداد زايمان

  003/0*  31/434  79/3127  زانخست  
  87/426  68/3228  چندزا  

          نوع زايمان

  006/0*  18/452  35/3175  طبيعي  
  21/416  38/3182  سزارين  

          جنس نوزاد

  013/0*  96/446  59/3219  پسر  
  07/412  52/3131  دختر  

  .باشداختالف دو گروه معنادار مي* 

گرم گزارش شده  1/3179 ± 1/433 ميانگين وزن نوزادان
در مطالعه  است و ميانگين وزن نوزادان بر حسب متغيرهاي

دهد كه ميانگين اين جدول نشان مي .ارايه شده است 3جدول 
نداشته، داري ادار تفاوت معنشاغل و خانه وزن نوزادان در زنان

-در نوزادان پسر بيش ،زااول زنان تر ازاما در زنان چندزا بيش

 تر از زنانيه بيشدكرتحصيلو در زنان دان دختر تر از نوزا
  . دارند تريينيكه تحصيالت پا است

هاي وزن شروع بستگي بين متغيرضرايب هم 4جدول 
بارداري، افزايش وزن دوران بارداري، ميزان تحصيالت مادر و 

  . دهدوزن هنگام تولد نوزاد را با يكديگر نشان مي

  بحث

درصد نوزادان  3/7ن مطالعه حدود اساس نتايج حاصل از ايبر
. گرم وزن داشتند 2500تر از متولد شده در اين مركز كم
كيلوگرم بود  5/11طور متوسط اضافه وزن دوران بارداري به

تر از و كم) كيلوگرم 5/11درحدود (كه مشابه با كشور چين 
 و 9( باشدمي )كيلوگرم 5/12 حدود( الملليبين استانداردهاي

10.(  
طور هاي اين مطالعه وزن شروع بارداري و هميناساس يافتهبر

  وزن هنگام تولد نوزاد ارتباط افزايش وزن دوران بارداري با 

بر حسب متغيرهاي  )Kg( ميانگين افزايش وزن مادران -2جدول 

 تحت مطالعه

 p-value  انحراف معيار  ميانگين  متغير

          شغل

  79/3  01/12  شاغل  
24/0  

  63/3  41/11  دارنهخا  

          تحصيالت

  018/0*  59/3  36/12  تحصيالت باال  
  64/3  34/11  تحصيالت پايين  

          تعداد زايمان

  015/0*  82/3  28/11  زانخست  
  42/3  03/12  چندزا  

          نوع زايمان

  006/0*  61/3  04/11  طبيعي  
  64/3  85/11  سزارين  

  .باشداختالف دو گروه معنادار مي* 
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ا افزايش وزن مادر چه در شروع بارداري داري داشت و بامعن
اين يافته . و چه در طول آن، وزن نوزاد نيز افزايش يافته بود

، هدر بخش اول يعني وزن ابتداي بارداري با نتايج مطالع
راستا و در قسمت دوم هم) 12و  11(گاندرسون و شاپيرو 

ج ، با نتايبا وزن نوزاد افزايش وزن دوران بارداري ارتباط يعني
علت اين تفاوت  .باشدمغاير مي )11( گاندرسونمطالعه 
زا مورد تنها زنان اول مذكوراين است كه در مطالعه  احتماالً

زا كه در مطالعه ما هم زنان اولاند، در حاليبررسي قرار گرفته
از طرف ديگر تفاوت در  .اندو هم زنان چندزا بررسي شده

-تواند بهامعه نيز مياقتصادي افراد دو ج –وضعيت اجتماعي

  .عنوان علت احتمالي مطرح باشد
نتايج اين تحقيق نشان داد كه افزايش وزن دوران بارداري و 

زا نخستتر از زنان چنين وزن نوزادان در زنان چندزا بيشهم
كه با  تر از دختر استچنين وزن نوزادان پسر بيشاست و هم
در اين مطالعه  .اردخواني دهم) 12و  11(مطالعات  نتايج ساير

داري مشاهده ودن مادر و وزن نوزاد ارتباط معناشاغل ب بين
اند كه گزارش كرده )7( كه بيرناكا و همكاراندر حالينشد، 

 علت اين تفاوت احتماالً. تر هستندنوزادان زنان شاغل كم وزن
الذكر شرايط دشوارتر محيط كاري براي زنان در مطالعه فوق

لعه حاضر ميانگين وزن نوزادان در زنان در مطا .باشدمي
خواني تر بود كه با نتايج ساير مطالعات همكرده بيشتحصيل
فه وزن دوران وزن شروع بارداري و اضا )14و  13(دارد 

  . داري با وزن نوزاد در هنگام تولد داشتندبارداري ارتباط معنا

با توجه به افزايش روزافزون سطح تحصيالت مادران، اميد 
وزن اي نزديك شاهد كاهش تولد نوزادان كمست در آيندها

نتايج اين پژوهش اهميت وزن مادر چه در شروع  .باشيم
عنوان شاخصي براي بارداري و چه در طول بارداري را به

دهد كه در معرض خطر تولد نوزاد شناسايي مادراني قرار مي
-از آن توانمتعاقب شناسايي اين مادران، مي .باشندكم وزن مي

هاي الزم را در عمل آورد و آموزشتري بهها مراقبت بيش
  . هاي مختلف به آنان دادزمينه

 تشكر و قدرداني

معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي  وسيله ازبدين
و نوزادان ، زايمان هاي زنانپرسنل محترم بخش شهركرد و

ن درماني هاجر شهركرد كه در انجام اي - مركز آموزشي
 .گرددتشكر و قدرداني ميصميمانه  پژوهش ياري نمودند،
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وزن شروع بارداري و اضافه وزن دوران بين بستگي همضريب  -4جدول 

  بارداري با وزن هنگام تولد نوزاد

 متغير

  ميزان

  تحصيالت

  مادر

  وزن

  هنگام

 تولد نوزاد

  وزن اضافه

دوران 

 بارداري

وزن 

شروع 

 بارداي
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  07/0  18/0  22/0*  1  ميزان تحصيالت مادر

  .باشدبستگي بين دو متغير معنادار ميهم* 
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