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چک ذٍ ع
مقذمَعًعُذف :فعالیت جسواًی در دٍراى بارداری اثزات سوَدهٌیی بوز سومهیی هوادر ٍ جٌویي دارد.
هطالعِی حاضز با ّیف تعییي الگَی فعالیوت جسوواًی در سًواى بواردار ًتسوت سا هزاجعوِکٌٌویُ بوِ
بیوارسیاى شْیی هصطفی خویٌی اًجام شی.
دوماهنامه علمي-پژوهشي
دانشگاه شاهد
سال بیستوپنجم-شماره 631

خویٌی اًجام شی .ابشار هطالعِ ،پزسشٌاهِی اسیاًیارد فعالیوت جسوواًی در بوارداری بوَد .دادُّوا بوا
اسیفادُ اس ًزمافشار ً spssستِ  ٍ 16با آسهًَوي ٍییٌی ٍ ضزیب ّوبسویگی اسوریزهي تجشیوِ ٍتحلیو
شیًی.

ییااَعُیً :یایج ًشاى داد فقط  36/2درصی اس سًاى باردار ،هیتسهاى پیادُرٍی هطلوَ ٍ هطواب راٌّووا
داشیٌی .کار در هٌشل کِ عوویتا بوِ شول فعالیوت ّوای در حالوت ًشسویِ اسوت درصوی قابو توَجْی اس

دریافت3531/24/53 :
آخزین اصالحها3531/27/36 :
پذیزش3531/27/52 :

فعالیتّای رٍساًِی افزاد هَرد هطالعِ است ( ٍ )7/34±2/60هویتسهواى فعالیوتّوای ٍرسشوی کویوزیي
هیت سهاى فعالیت ّای رٍساًِ آًاى است ( 0/14 ± 0/08رٍس/سواعت) .عوویُ فعالیوت ّوای هوادراى اس ًوَ

فعالیتّای سبک ٍ بیتحزک است .سایواى بِصَرت طبیعوی  30/6درصوی اس کو سایوواىّوا بوَد .هقویار
ٍسىگیزی در  %58/6افزاد بیشاسحی تَصیِ شیُ بَد .ارتباط هعٌاداری بیي فعالیت جسوواًی ٍ ٍرسشوی
با ًَ سایواى هشاّیُ شی .افزادی کِ پیادُرٍی بیشیزی داشیٌی ،احیووال سایوواى طبیعوی بیشویزی ّون
داشیٌی (.)P =0/03
ىا جَعگ رفً :یایج ایي هطالعِ اس اثزات هثبت فعالیت جسواًی در بارداری حوایت هی کٌی .لذا با تَجِ بوِ
اقبال کن اس طزف خاًن ّای باردار ،راّلارّای هٌاسب اس طزف هزاکش ذیزبط اس جولِ داًشگاُ ّوا ٍ هزاکوش
هزاقبت بارداری السم است.
ًاژگیهعکل ذف :فعالیت جسواًی ،سى باردارً ،تست سا ،افشایش ٍسىٍ ،سى تَلی ،سایواى طبیعی

ع
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شهریور 6317

مٌادعًعرًشعُی :ایي هطالعِ هقطعی تحلیلی بز رٍی  268سى بواردار ًتسوت سا در بیوارسویاى هصوطفی

الگَی فعالیت جسواًی در سًاى ًتست سا هزاجعِکٌٌیُ بِ بیوارسیاى شْیی هصطفی خویٌی

مقذمَ ع

پیبهذّبی ثبرداری اس ًظز ثْذاؽتی ثغیبر هْن اعت.

ٍرسػّبیی هثل وٌََّردی تب ارتفبع  2500هتز ،اثزات

هزالجتّبی دٍراى ثبرداری ثِ اخزای فحیح ٍ دلیك؛

هضزی دیذُ ًؾذُ اعتٍ .لی اگز سى ثبردار ،دچبر ػالئن

افَلی ثب ّذف حفظ عالهتی هبدر ٍ وَدن اعت(.)1

ثیوبری ارتفبع ؽَد ،ثبیذ ّزچِ عزیغتز ثِ ارتفبع پبییيتز

یىی اس ایي افَل ٍرسػ دٍراى ثبرداری اعت.

هٌتمل ؽَد ٍ تحت هزالجتّبی پشؽىی لزار ثگیزد(.)10

ٍرسػ هیتَاًذ در احغبط خَة ثَدى ،حفظ

اغلت سًبى ثبردار توبیل ثِ وبّؼ عغح فؼبلیت

تَاًبیی ػولىزدی ،وبّؼ هؾىالت پشؽىی ٍ ّشیٌِّبی

خغوبًی عی عِهبِّ دٍم ٍ عَم ثبرداری دارًذ .ایي

التقبدی ًبؽی اس آى هؤثز ثبؽذ .لذا ٍخَد ثزًبهِّبی

وبّؼ ّن در عَل سهبى فؼبلیت ٍ ّن در ؽذت آى

ٍرسؽی هٌظن ثِ خقَؿ ٍرسػ در حذ هتَعظ ،ثبػث

اتفبق هیافتذ( .)11حذٍد  23درفذ اس سًبًی ّن وِ لجل

افشایؼ ػولىزد فیشیىی ٍ رٍاًی افزاد هیؽَد(.)2

اس ثبرداری ٍرسػ هٌظن داؽتِاًذ ثزًبهِی ٍرسؽی خَد
را عی ثبرداری وبهالً هتَلف هیوٌٌذ(.)12

اًدبم فؼبلیت خغوبًی در عی ثبرداری ثب وبّؼ
خغز پیبهذّبی سیبىآٍر ثبرداری ٍ تَلذ ّوزاُ اعت وِ

ٍرسػّبی همبٍهتی ثب ٍسًِّبی عجه ٍ تىزار ثبال

ؽبهل وبّؼ ؽیَع فؾبرخَى ثبال ،اوالهپغی ،پزُ

خشء ٍرسػّبی عبلن ٍ هفیذ در عَل دٍراى ثبرداری
()ACOG1

در

اوالهپغی ،دیبثت ثبرداری ٍ تَلذ ًَساد ًبرط خَاّذ

اعت( .)13داًؾگبُ هبهبیی ٍ سًبى اهزیىب

ثَدٍ .رسػ هزتت در ّ 20فتِ اٍل ثبرداری خغز اثتال

عبل  2002ثِ توبم سًبى ثبردار تَفیِ هیوٌذ وِ ثز

ثِ پزُ اوالهپغی را تب  34درفذ وبّؼ هیدّذ(.)5-3

اعبط ٍضؼیت خغوبًیؽبى ٍرسػ وٌٌذ ٍ ٌّگبهیوِ
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فؼبلیت خغوبًی هٌظن در  6هبُ اٍل ثبرداری هٌدز ثِ

احغبط خغتگی وزدًذ ،هتَلف ًوبیٌذ .حتی ثِ سًبًی

وبّؼ ؽیَع عشاریي ٍ وَتبُ ؽذى هزحلِی دٍم سایوبى

وِ ثِ ػلت هؾىالت هبهبیی اعتزاحت هغلك ّغتٌذ ًیش،

هیؽَد (ّ .)6وچٌیي ثبػث ثْجَد گزدػ خَى در

پظ اس ارسیبثی پشؽىی تَفیِ ثِ ٍرسػ هیوٌذ(.)10

اًذامّبی تحتبًی ؽذُ ٍ ثذیيٍعیلِ اس تزٍهجَس ٍریذّبی

راٌّوبّبی

ٍ چٌذ راٌّوبی هؾبثِ دیگز فؼبلیت

ػومی پب در ثبرداری پیؾگیزی هیوٌذ( .)7عغح فؼبلیت

خغوبًی هتَعظ را درهدوَع ثیؼ اس  30دلیمِ در رٍس

خغوبًی ثب ٍسى هبدر در دٍراى ثبرداری ارتجبط

ٍ تزخیحبً در ّوِ رٍسّبی ّفتِ ثزای سًبى ثبرداری وِ

هؼىَط دارد( .)8فؼبلیت خغوبًی هبدر عی ثبرداری

هؾىالت هبهبیی ٍ پشؽىی ًذارًذ تَفیِ هیوٌذ ٍ

فَایذی ثزای خٌیي ٍ ًَساد ّن دارد  ،ثبرداریّبیی وِ

فؼبلیت خغوبًی هتَعظ ثؼٌَاى فؼبلیتی تؼزیف هیؽَد

ACOG

MET2

ثبؽذ هبًٌذ

ّوزاُ ثب ٍرسؽی ثب ؽذت هتَعظ ثَدُاًذ ،ثب رؽذ عجیؼی

وِ ًیبسهٌذ اًزصی هؼبدل  3تب 5

خٌیي ّوزاُ ثَدُاًذ(.)9

پیبدُرٍی عزیغ .عی هغبلؼبت ٍعیغ در هَرد اثزات ایي

ّز ٍرسؽی لجل اس تدَیش ،ثبیذ ثزحغت ًَع حزوبت

راٌّوبّبی ٍرسػ در ثبرداری هؼلَم گزدیذ وِ ّیچوذام

آى ٍ احتوبل خغز هَرد ثزرعی لزار ثگیزدٍ .رسػّبیی

اثزات هضز در ًتبیح ثبرداری ًذارًذ ٍ ثیؼتز خغزات

هثل فَتجبل ،ثغىتجبل ،اعتعَاری ،صیوٌبعتیه ٍ اعىی

ثبلمَُی هغزح ؽذُ هبًٌذ وبّؼ اوغیضىرعبًی خفتی ٍ

ثِ ػلت احتوبل خغز افتبدى ٍ ضزثِ ثِ ؽىن تَفیِ

یب تزاتَصى ثَدى افشایؼ حزارت ثذى هبدر ،در حذ

ًویؽَد .غَافی در عَل ثبرداری ،ثِ ػلت ػذم

فزضیِ ّغتٌذ( .)14ٍ10ثیؼ اس  50عبل اعت وِ

تَاًبیی فیلتز وزدى حجبةّبی ثَخَد آهذُ در خزیبى

هغبلؼبت هختلفی در هَرد فؼبلیت خغوبًی در ثبرداری

خَى ریَی خٌیي در ؽزایظ سیز آة ٍ خغز هزي خٌیي
هوٌَع اعتٍ .رسػّبی ؽٌبٍر در آة تأثیزات هفیذی

1

. American College of Obstetrics and
Gynecologists
2
. Metabolic Equevalent of Tasks

ثز هفبفل ،تٌظین حزارت ثذى ٍ آدم ثذى دارد.
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اشزف پیزاسیِ ٍ ّولاراى

اًدبم هیگیزد ٍ هذارن هغتذل اس اثزات هثجت ٍرسػ

پضٍّؼ ،تَضیحبتی در هَرد ّذف ٍ وبرثزد ًتبیح

دٍراى ثبرداری ّن ثزای هبدر ٍ ّن ثزای خٌیي حوبیت

پضٍّؼ ٍ تؼزیف ػلوی فؼبلیت خغوبًی دادُ هیؽذ ٍ

هیوٌذ .اٍلیي هغبلؼبت ػلوی ثزای تؼییي ارتجبط ثیي

در فَرت توبیل هقبحجِ اًدبم ٍ پزعؾٌبهِ تىویل

فؼبلیت خغوبًی دٍراى ثبرداری ٍ پیبهذّبی سایوبى ،ثب

هیؽذ .هؼیبرّبی ٍرٍد ثِ هغبلؼِ ؽبهلً :خغت سا ثَدى

توزوش ثز اثز فؼبلیتّبی ؽغلی ٍ فؼبلیتّبی ونتحزن

ٍ ًذاؽتي ثیوبریّبی خبفی وِ اًدبم فؼبلیت خغوبًی

ثز ٍسى تَلذ ًَساد در اٍاخز لزى  19هیالدی ثِ چبح

در آى هوٌَػیت دارد ٍ یب داؽتي دعتَر اعتزاحت هغلك

رعیذ .در ایبالتهتحذُ ،عی دِّی 1930 ٍ 1920

اس پشؽه ،ثَد .عجك ایي هؼیبر هَارد سایوبى سٍدرط اس

دعتَرالؼول ٍرسؽی دٍراى ثبرداری ثب ّذف تغْیل

هغبلؼِ حذف ؽذ.

سایوبى عجیؼی عزاحی ؽذ .ایي دعتَرالؼول ؽبهل

اثشار ایي پضٍّؼ پزعؾٌبهِای ثَد وِ ثِ هٌظَر

فؼبلیتّبیی اعت وِ ثبػث ثْجَد الگَی تٌفغی ٍ ثْجَد

دعتیبثی ثِ اّذاف ایي عزح تذٍیي ؽذ .ثخؼ اٍل:

لذرت ػضالًی ثزای افشایؼ اوغیضىرعبًی ثِ خٌیي ٍ

اعالػبت دهَگزافیه ،ؽبهل :عي هبدر ،عي ثبرداری،

وبّؼ درد سایوبىّ ٍ ،وچٌیي تغزیغ وبّؼ ٍسى پظ اس

لذٍ ،سى لجل اس ثبرداری ،ؽغل ،تحقیالت ٍ پیبهذ

سایوبى هیؽَد( .)14فؼبلیتّبیی وِ ثبػث افشایؼ

ثبرداری ؽبهل :همذار ٍسى گیزی درعی ثبرداریًَ ،ع

ضزثبى للت حذاوثز تب  81ثبر در دلیمِ هیؽًَذ ،اثز

سایوبى ٍ ٍسى تَلذ ًَساد ثَد.

هٌفی هؼٌیداری ثز هبدر ٍ خٌیي ًذارًذ(ٍ .)15رسػ

ثخؼ دٍم :خذٍل عؤاالت اعتبًذارد فؼبلیت

هٌظن ثِ سًبى ثبردار ووه وٌذ تب رًٍذ سایوبى راحت ٍ

خغوبًی رٍساًِ در دٍراى ثبرداری وِ هیشاى فؼبلیت

لبثلتحولی داؽتِ ثبؽٌذ(.)16

خغوبًی افزاد هَرد هغبلؼِ ،در  4سهیٌِی هختلف -1

سًبى ثبردار ًخغت سا ی هزاخؼِوٌٌذُ ثِ درهبًگبُ پزُ

عؤال) -3 ،رفتٍآهذ ٍ خزیذ ( 3عؤال)-4 ،

ًبتبل ثیوبرعتبى ؽْیذ هقغفی خویٌی ٍ تؼییي اثزات آى

فؼبلیتّبی ٍرسؽی ( 8عؤال) ٍ درهدوَع  32عؤال

ثز حبهلگی (همذار ٍسى گیزی اًتْبی ثبرداریًَ ،ع

پزعیذُ ؽذ .ایي عؤاالت عجك پزعؾٌبهِ فؼبلیت

سایوبى ٍ ٍسى تَلذ ًَساد) اًدبم گزفت وِ ًتبیح آى

خغوبًی در ثبرداری ( )PPAQوِ رٍایی آى تَعظ

هیتَاًذ ثِػٌَاى اعالػبتپبیِای ثزای ثزًبهِریشی خْت

چبعي تبیز ٍ ّوىبراى هَرد تبئیذ لزار گزفتِ اعت،

ارتمبء عغح عالهت سًبى ثبردار خبهؼِ ثىبر گزفتِ ؽَد.

عزاحی گزدیذ( .)17رٍایی ًغخِ فبرعی آى ًیش در

ع

هغبلؼِ ػجبعی ٍ ّوىبراى ( ٍ )8وبظوی ٍ ّوىبراى در

رًشُی ع
ع
مٌادعًع

اففْبى ارسیبثی ٍ تبئیذ ؽذ ( .)18خْت ثزرعی پبیبیی،

ایي هغبلؼِ اس ًَع همغؼی ٍ ثِ رٍػ تَفیفی-

در هغبلؼِ همذهبتی ثب اعتفبدُ اس رٍػ آسهَى -آسهَى

تحلیلی اًدبم ؽذ .خبهؼِ هَرد ثزرعی سًبى ثبردار

هدذد رٍی  15سى ثبردار ٍاخذ ؽزایظ تحمیك اًدبم

ًخغت سای ثبالی ّ 38فتِ ثَدًذ وِ خْت هزالجتّبی

گزفت ٍ ضزیت ّوجغتگی  78درفذ تؼییي گزدیذ .در

پزُ ًبتبل ثِ درهبًگبُ سًبى ثیوبرعتبى ؽْیذ هقغفی

ایي هزحلِ عؤال هذتسهبى فزف ؽذُ ثزای حوبم

خویٌی هزاخؼِ هیوزدًذ .تؼذاد ًوًَِّب عجك فزهَل
ثب احتغبة ٍ d=0/06 ،P= 0/5

وزدى ثِ پزعؾٌبهِ اضبفِ ؽذّ .وچٌیي ثِ ػلت ًخغت

α= 0 /05

سا ثَدى ًوًَِ عؤاالت هزثَط ثِ ًگْذاری ٍ ثبسی ثب

ً 266فز ثزآٍرد ؽذ وِ در پبیبى ً 268وًَِ خوغآٍری

فزسًذاى حذف گزدیذ ٍ در راعتبی ثَهیعبسی ،عؤاالت

گزدیذ.

هزثَط ثِ چويسًی  ،ثبسی ثب حیَاًبت ثِ تزتیت ثِ وبر

اثتذا ثِ خبًن ثبردار دارای هؼیبرّبی ٍرٍد ثِ

در ثبغچِی خبًگی ٍ هزالجت اس حیَاًبت خبًگی تغییز
27
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ایي هغبلؼِ ثب ّذف تؼییي الگَی فؼبلیت خغوبًی در

فؼبلیتّبی ؽغلی ( 5عؤال) -2 ،وبر در هٌشل (16

الگَی فعالیت جسواًی در سًاى ًتست سا هزاجعِکٌٌیُ بِ بیوارسیاى شْیی هصطفی خویٌی

دادُ ؽذًَ .ع فؼبلیت ثز اعبط پزعؾٌبهِ ثِ پٌح گزٍُ

عي آًبى  28/32±4/42عبل ،ووتزیي عي  16عبل ٍ

فؼبلیت در هٌشل ،رفتٍآهذ ثِ ؽىل پیبدُرٍی،

ثیؾتزیي عي  42عبل ثَد .اغلت افزاد ( )%91/8در عٌیي

فؼبلیتّبی ٍرسؽی ٍ فؼبلیتّبی ؽغلی ٍ ول فؼبلیتّب

هٌبعت ثبرٍری ( 18تب  34عبل) لزار داؽتٌذ .ؽبخـ

تمغین ؽذ وِ ثزحغت عبػت در رٍس ٍ عبػت در ّفتِ

تَدُ ثذًی لجل اس ثبرداری در هحذٍدُ  15/3تب ٍ 41/5

ثب هیبًگیي  24/88±4/25ثَد وِ  31/7درفذ سًبى هَرد

تمغینثٌذی ؽذ .ؽذت فؼــــبلیت فیــــشیىی

هغبلؼِ ؽبخـ تَدُ ثذًی ثبالتز اس عجیؼی داؽتٌذ.

ثزاعبط هت ) (MET= Metabolic Equivalent Testهحبعجِ
ؽذ وِ ٍاحذی ثزای تخویي خزج هتبثَلیه در فؼبلیت

عجك ًتبیح هغبلؼٍِ ،سى هَلغ تَلذ  )%95/2( 255اس

خغوی اعت .ثزای هحبعجِ ؽذت فؼبلیت ،همذار هت ّز

ًَساد در هحذٍدُ عجیؼی ( 2500تب  3999گزم) لزار

فؼبلیت در هذتسهبى فزف ؽذُ در عی یه رٍس یب عی

داؽتٌذًَ 7 .ساد ( )%2/6ثب ٍسى پبییي هتَلذ ؽذًذ ٍ 6

یه ّفتِ ضزة ؽذ .هیشاى فؼبلیت ثزحغت ًَع فؼبلیت

ًَساد (ٍ )%2/2سى تَلذ ثبالتز اس عجیؼی ٍ هبوزٍسٍم

اس خوغ ؽذت فؼبلیت در عی رٍس یب ّفتِ هحبعجِ ؽذُ

ثَدًذ.

اعت .فؼبلیت ثب هت ووتز اس 1/5فؼبلیت ثیتحزن،

ٍضؼیت ؽغلی سًبى هَرد هغبلؼِ ثذیيفَرت ثَد وِ

فؼبلیت ثب هت 1/5-3فؼبلیت عجه ،فؼبلیت ثب هت 3-6

 70/1درفذ خبًِدار ٍ  29/9درفذ ؽبغل وِ اس ثیي

فؼبلیت هتَعظ ٍ فؼبلیت ثب هت ثیؾتز اس  6ثِ ػٌَاى

ؽبغلیي ّن اوثزؽبى در عی ّفتِّبی آخز در هزخقی

فؼبلیت ؽذیذ در ًظز گزفتِ ؽذ( .)17عپظ در ؽَرای

ثِ عز هیثزدًذ .عغح تحقیالت اوثزیت سًبى هَرد

اخالق پضٍّؼ هغزح ٍ ثب وذ هقَثِ وویتِ اخاللی

هغبلؼِ (ً 160فز  )%62/3فَقدیپلن ٍ ثبالتز ثب وثزت

 IR.SHAHED.REC.1393037ثجت گزدیذ.

لیغبًظ ( )%37/3ثَدًذ.
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هذتسهبى هقبحجِ ٍ پز وزدى پزعؾٌبهِ ثزای ّز

همذار ٍسى گیزی دٍراى ثبرداری وِ در  3دعتِ

ًوًَِ ثِ عَر هتَعظ  30دلیمِ ثَد .پظ اس سایوبى

عجیؼی ،ووتز اس هیشاى عجیؼی ٍ ثیؾتز اس هیشاى عجیؼی

اعالػبت هزثَط ثِ سایوبى (همذار ٍسى گیزی اًتْبی

عجمِثٌذی ؽذً ،ؾبى داد وِ افشایؼ ٍسى عی ثبرداری،

ثبرداریًَ ،ع سایوبى ٍ ٍسى تَلذ ًَساد) اس پزًٍذُ فزد

تٌْب در  32/8درفذ افزاد در هحذٍدُی تَفیِ ؽذُ ثَد

ٍارد پزعؾٌبهِ هیؽذ .دادُّبی پزعؾٌبهِّب ثب اعتفبدُ اس

ٍ درفذ لبثلتَخْی ٍسى گیزی ثبرداری ثیؼاسحذ

ًزمافشار

spss16/0

داؽتٌذ (خذٍل ؽوبرُ .)1

ثب آهبر تَفیفی (هیبًگیي ٍ اًحزاف

هؼیبر) ،عجمِثٌذی ٍ عپظ ارتجبط ثیي هتغیزّب ثب

ّوبىعَر وِ خذٍل ً 1ؾبى هیدّذ ًَع سایوبى وِ

آسهَىّبی آهبری (هي ٍیتٌی ٍ ضزیت ّوجغتگی

در عِ دعتِ سایوبى عجیؼی ٍ عشاریي ثب اًذیىبعیَى ٍ

اعپیزهي ٍ ضزیت ّوجغتگی پیزعَى) هحبعجِ ؽذ.

عشاریي ثذٍى اًذیىبعیَى (اًتخبثی) تمغینثٌذی ؽذُ

ع

ثَدً ،ؾبى داد وِ ثیؾتزیي فزاٍاًی ثب  49/6درفذ هزثَط

ییااَُی ع
ع

ثِ عشاریي ثب اًذیىبعیَى اعت ٍ در ول  30/6درفذ اس

تؼذاد ًوًَِّبی هَرد هغبلؼِ  268سى ثبردار

سایوبىّب ثِفَرت عجیؼی اًدبم ؽذُ اعت.

ًخغتسای ثبالی ّ 36فتِ ثبرداری ثَدًذ وِ هیبًگیي
ع
ع
ع
ع
ع
ع
52

اشزف پیزاسیِ ٍ ّولاراى

جذًلع.1عمشخصیتعجنؼ

عشيیس عًعاردفعًعپ یمذعبیردارفعدرعزىیهعبیردارعمٌردعمفیلؼَ ع
هیاًگیي ٍ اًحراف هؼیار

هتغیرّا
سي
ضغل

تحصیالت

ضاخص تَدُ بذًي لبل از بارداری

ٍرزش هٌظن لبل از بارداری
همذار ٍزى گیری دٍراى بارداری

ًَع زایواى

ٍزى تَلذ ًَزاد

کوتر از  18سال
 18تا  34سال
 35سال ٍ بیصتر از آى
خاًِدار
ضاغل
سیكل
دیپلن
فَقدیپلن
لیساًس
فَقلیساًس ٍ دکتری
کوتر از ( 18/5با کوبَد ٍزى یا الغر)
از  18/5تا ( 24/9طبیؼي)
از  25تا ( 29/9دارای اضافٍِزى)
باالتر از ( 30بیواری چالي)
دارای سابمِ ٍرزضي هٌظن
بذٍى سابمِ ٍرزضي هٌظن
کوتر از طبیؼي
طبیؼي
باالتر از طبیؼي
زایواى طبیؼي
سساریي با اًذیكاسیَى
سساریي بذٍى اًذیكاسیَى (اًتخابي)
≤2500
2501-3999
≥4000

28/32±4/42

24/88±4/25

جوغ

فراٍاًي
2
246
20
188
80
10
91
42
100
25
11
172
49
36
50
218
23
88
157
82
133
53
7
255
6
268

درصذ
0.7
91.8
7.5
70.1
29.9
3/7
34/0
15/7
37/3
9/3
4/1
64/2
18/3
13/4
18/7
81/3
8/6
8/32
6/58
30/6
49/6
19/8
2/6
95/2
2/2
100

فؼبلیتّبی ؽغلی ،وبر در هٌشل ،رفتٍآهذ ٍ خزیذ ٍ

خغوبًی ثزحغت ؽذت فؼبلیت در هبدراى هَرد هغبلؼِ

فؼبلیتّبی ٍرسؽی دعتِ ثٌذی ؽذُ ثَدًذً ،ؾبى داد

ًؾبى داد وِ ػوذُ فؼبلیتّبی هبدراى اس ًَع فؼبلیتّبی

وبر در هٌشل وِ ػوذتبً ثِ ؽىل فؼبلیتّبی در حبلت

عجه ٍ ثیتحزن اعت (خذٍل .)3

ًؾغتِ اعت درفذ لبثلتَخْی اس فؼبلیتّبی رٍساًِی

مذتزمیهع
ع
جذًلعشنیرٍع.3عم یىگ وعًعاىحرافعمؼ یرع

افزاد هَرد هغبلؼِ را ثِ خَد اختقبؿ دادُ اعت

عدرعمیدراهع

اؼیل

مٌردعمفیلؼَ ع

( ٍ )7/34±2/60هیبًگیي سهبى فزف ؽذُ ثزای
فؼبلیتّبی ٍرسؽی ووتزیي هذتسهبى فؼبلیتّبی
رٍساًِ آًبى اعت (( )0/14 ± 0/08خذٍل .)2

مذتزمیهعىٌعع
ع
جذًلعشنیرٍع.2عم یىگ وعًعاىحرافعمؼ یرع
اؼیل عجسنیى عدرعمیدراهعمٌردعمفیلؼَعبرحسبع
سیػ عدرعرًز ع
ًَع فؼالیت جسواًي

اًحراف هؼیار ±هیاًگیي

فؼالیت در هٌسل

7/2±34/60

رفتٍآهذ ٍ خریذ

1/1±15/06

فؼالیت ٍرزضي

0/0±14/08

فؼالیت ضغلي

1/2±7/ 78

فؼالیت کل

10/4±33/23

عجسنیى عبرحسبعشذتعاؼیل
ضذت فؼالیت

اًحراف هؼیار ±هیاًگیي

بيتحرکي

3/9±97/96

فؼالیت سبک

6/5±20/31

فؼالیت هتَسط

0/0±21/49

فؼالیت ضذیذ

0/0±007/282

اًذاسُگیزی هیشاى فؼبلیت خغوبًی ثزحغت

Metabolic

 Equivalent Testدر رٍس اعت.
فؼبلیت پیبدُرٍی ثب ّذف اًدبم ٍرسػ ،فمظ در 97
ًفز ( )%36/2ثِ هذتسهبى  150دلیمِ در ّفتِ ٍ ثبالتز
(هغبثك راٌّوبّب) رعیذً 78 .فز (ّ )%29/1یچ سهبًی را
فزف ایي فؼبلیت ًىزدُ ٍ ً 93فز ( )%34/7ثب ٍخَد
29
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آًبلیش تَفیفی فؼبلیتّبی رٍساًِ وِ در ًَ 4ع

ّوچٌیي یبفتِّبی هغبلؼِ در سهیٌِ هذتسهبى فؼبلیت

الگَی فعالیت جسواًی در سًاى ًتست سا هزاجعِکٌٌیُ بِ بیوارسیاى شْیی هصطفی خویٌی

اًدبم ایي فؼبلیت ،هذتسهبى ّفتگی آًبى ثِ همذار

بحث ع

یبفتِّبی در سهیٌِ ؽذت فؼبلیت هبدراى هَرد هغبلؼِ

تَفیِ ؽذُ راٌّوبّب ًزعیذُ ثَدًذ (خذٍل .)4
جذًلعشنیرٍع.4عتٌزیغعاراًاى عمیدراهعبیردارعبَع

ًؾبى داد وِ ػوذُ فؼبلیتّبی هبدراى اس ًَع فؼبلیتّبی

تیک کعزمیهعصرفعشذٍعدرعُیاَعبرافعپ یدٍعرًفع

عجه ٍ ثیتحزن اعت ٍ ػوذتبً ثِ ؽىل فؼبلیتّبی در

ًرزش عميظم ع

حبلت ًؾغتِ اعت ٍ فؼبلیتّبی ٍرسؽی ووتزیي

پیادُرٍی با ّذف اًجام فؼالیت جسواًي
ٍرزضي (دلیمِ در ّفتِ)

فراٍاًي

درصذ

ػذم اًجام پیادُرٍی

78

29/1

پیادُرٍی کوتر از  150دلیمِ در ّفتِ

93

34/7

پیادُرٍی  150دلیمِ در ّفتِ ٍ بیصتر
(هطابك راٌّواّا)

97

36/2

جوغ کل

268

100

هذتسهبى فؼبلیتّبی رٍساًِ آًبى اعت .هغبلؼِ ػجبعی
ٍ ّوىبراى ًیش ًؾبى داد وِ فؼبلیت ثذًی هبدراى در
عِهبِّ عَم ثبرداری در حذ ثیتحزوی ٍ فؼبلیت عجه
ثَدُ اعت(ّ ٍ Pereira .)8وىبراى ًیش گشارػ ًوَدًذ وِ
فؼبلیتّبی فیشیىی هتَعظ ٍ ؽذیذ خبًنّبی ثبردار در
عی ثبرداری وبّؼیبفتِ ٍ تب  6هبُ ثؼذ اس ثبرداری ًیش

در ایي هغبلؼِ ،آسهَى ضزیت ّوجغتگی اعپیزهي

اداهِ داؽتِ اعت( .)19وبّؼ فؼبلیتّبی فیشیىی

ًؾبى داد وِ عي ثب فؼبلیت خغوبًی ارتجبط هؼٌیداری

ثِعَرولی در عَل دٍراى ثبرداری هیتَاًذ ثِ ػلت

ًذاؽت ( .)p=0/418ثیي ؽبخـ تَدُی ثذًی لجل اس

تزط اس ػَارك ثبرداری اس لجیل عمظ در عِهبِّ اٍل

ثبرداری ثب فؼبلیت ثذًی رٍساًِ راثغِی هؼىَط

ٍ سایوبى سٍدرط در عِهبِّ آخز ثبؽذ.
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هؼٌبداری یبفتِ ؽذ (ٍ .)p=0/04سى تَلذ ًَساد ثب فؼبلیت

یبفتِّبی ایي پضٍّؼ ًؾبى داد وِ فؼبلیت خغوبًی

ثذًی راثغِی هثجت هؼٌبداری داؽت ( .)p; 0/05آسهَى

ثب عي ارتجبط هؼٌیداری ًذارد دلیل ایي اهز هیتَاًذ ثبسُ

ضزیت ّوجغتگی اعپیزهي ًؾبى داد ارتجبط هؼىَط

عٌی ثبؽذ وِ ًوًَِّبی تحمیك در آى لزار دارًذ ٍ افزاد

هؼٌبدار ثیي فؼبلیت خغوبًی ٍ ٍسى گیزی ثبرداری

در ایي ثبسُ عٌی در هزحلِ فؼبلیت سًذگی لزار دارًذ ٍ

ٍخَد دارد( p ; 0/019 .خذٍل .)5

خَاى ّغتٌذ.

جذًلع.5عىا جَعآزمٌهعُنبساگ عاؼیل

تَسیغ فزاٍاًی سًبى هَرد هغبلؼِ ثِ تفىیه ؽبخـ

عجسنیى عًع

ماغ رُیفعمفیلؼَ ع

تَدُ ثذًی ًؾبى هیدّذ  31/7درفذ سًبى هَرد هغبلؼِ،

هتغیرّای هطالؼِ

تؼذاد

ضریب
ّوبستگي

p-value

ؽبخـ تَدُ ثذًی ثبالتز اس عجیؼی دارًذ وِ ًؾبىدٌّذُ

سي

268

r = 0/037

p= 0 /418

رٍاج الگَی سًذگی ونتحزن یب ثیتحزن ٍ دریبفت

ضاخص تَدُی بذًي
لبل از بارداری

268

r = -0/162

p = 0/04

اًزصی ثیؼ اس هَرد ًیبس اعت در ضوي ثیي ؽبخـ

ٍزى تَلذ ًَزاد

268

r = 0/121

p = 0/05

ٍزى گیری بارداری

268

r = -0/143

p = 0/019

تَدُی ثذًی ٍ فؼبلیت ثذًی رٍساًِ راثغِی هؼىَط
هؼٌبداری یبفتِ ؽذّ .وچٌیي ثیي هیشاى ٍسى گیزی
ثبرداری ٍ فؼبلیت ثذًی رٍساًِ راثغِی هؼىَط
هؼٌبداری ٍخَد دارد .ػجبعی ٍ ّوىبراى ًیش دریبفتٌذ وِ

آسهَى هي ٍیتٌی ًؾبى داد وِ ثیي هیبًگیي سهبى

ّزچِ لذر فؼبلیت ثذًی ثیؾتز ثبؽذ اضبفٍِسى سًبى

پیبدُرٍی ّفتگی ٍ ًَع سایوبى اختالف هؼٌبداری ٍخَد

ثبردار ووتز هیؽَد(.)8

دارد ( )p=0/03ثِعَریوِ افزاد ثب هذتسهبى پیبدُرٍی

Restall

ٍ ّوىبراى ثِ ایي یبفتِ

دعتیبفتِاًذ وِ وبّؼ فؼبلیت ثذًی اس ّفتِّبی16-14

ّفتگی ثیؼتز دارای احتوبل ثیؼتزی ثزای داؽتي

ثبرداری ثب افشایؼ ٍسى ثبرداری ؽذیذ ّوزاُ اعت(.)20

سایوبى عجیؼی ثَدًذ.

اهب حبخی وبظوی ٍ ّوىبراى در هغبلؼِ خَد ثِ ایي

ع

ع

ًتیدِ ًزعیذًذ ثلىِ دریبفتٌذ وِ فؼبلیتّبی فیشیىی ثز
03

اشزف پیزاسیِ ٍ ّولاراى

افشایؼ ٍسى سًبى تأثیزی ًذارد(ّ ٍ Ruifrok .)21وىبراى

فیشیىی هیتَاًذ سهبى هزحلِ دٍم سایوبى را ًغجت ثِ

ًیش ثِ ایي ًتیدِ رعیذًذ وِ ثیي سهبى فزف ؽذُ ثزای

سًبًی وِ فؼبلیت فیشیىی ًذارًذ وبّؼ دّذ ،در ضوي

فؼبلیت هتَعظ تب ؽذیذ یب فؼبلیت ًؾغتِ ثب افشایؼ ٍسى

ًغجت ؽبًظ خبم در اًدبم عشاریي در گزٍّی وِ

دٍراى ثبرداری ارتجبط هؼٌیداری ًذارد(.)22

فؼبلیت فیشیىی ًذاؽتٌذ ًغجت ثِ فؼبلّب خیلی ثیؾتز
اعت (.)26

در ایي پضٍّؼ ٍسى تَلذ ًَساد ثب فؼبلیت ثذًی
راثغِی هثجت هؼٌبداری داؽت؛ اهب ّ ٍ Ruifrokوىبراى ثِ

ىا جَعگ رف ع

ایي ًتیدِ رعیذًذ وِ ثیي سهبى فزف ؽذُ ثزای فؼبلیت

عبثمِی ون ٍرسػ هٌظن لجل اس ثبرداری ٍ لغغ

هتَعظ تب ؽذیذ یب فؼبلیت ًؾغتِ ثب ٍسى تَلذ ًَساد

ثزًبهِ ٍرسؽی ثب ؽزٍع ثبرداری ،الگَی سًذگی

ارتجبط هؼٌیداری ٍخَد ًذارد(.)22

ونتحزن رایح در سًبى خبهؼِ ،ثِ ٍیضُ در سًبى ثبردار،

Sanabria-Martínez

اگز ثزًبهِ ٍرسؽی تزویجی اس ایزٍثیه ،حزوبت وؾؾی

راٌّوبّب دارًذ ٍ ؽیَع ثبالی عشاریي ثِ ٍیضُ عشاریي

ٍ لذرتی ثبؽذ هیتَاًذ عجت وبّؼ ووی در ٍسى ًَساد

اًتخبثی در وؾَر هب ثِ ػلت ػذم آگبّی وبفی سًبى در

ؽَد ٍلی اپگبر دلیمِ  1را افشایؼ دّذ ػالٍُ ثز ایي،

ثزخَرد درعت ثب درد سایوبى ٍ وبّؼ آىّ ،وگی

توزیٌبت ثذًی ثب ؽذت هتَعظ در دٍراى ثبرداری ثزای

هیتَاًٌذ ثِ ػلت عغح پبییي آگبّیّب در هَرد فَایذ

وَدن ایوي اعت(ّ ٍ Wiebe. )23وىبراى ثِ ایي ًتیدِ

اًدبم ٍرسػ ٍ هضزات ػذم اًدبم ٍرسػ ٍ فمذاى

رعیذًذ وِ ٍرسػ عبختبر هٌذ ٍ هٌظن در دٍراى

ثزًبهِی خبهغ ثزای ٍرسػ سًبى در هزاوش هزثَعِ ثبؽذ.

ثبرداری خغز ًَساد ثشري را وبّؼ هیدّذ ثذٍى ایٌىِ

هتأعفبًِ راٌّوبّبی ٍرسؽی تَفیِ ؽذُ در اغلت هزاوش

ؽبًظ ًَساد وَچه را افشایؼ دّذ( .)24هحوذی ٍ

هزالجتّبی ثبرداری ثِ هبدراى ثبردار تَفیِ ًویؽَد ٍ

ّوىبراى ًیش ثِ ایي ًتیدِ رعیذًذ وِ فؼبلیت خغوبًی

پشؽىبى ٍ هبهبّب در ایي هغئلِ ثباحتیبط ثزخَرد هیوٌٌذ

در دٍراى ثبرداری تأثیز هٌفی ثز رؽذ وَدن ًذارد(.)25

ؽبّذ ایي اهز آگبّی ثغیبر پبییي سًبى ثبردار اس راٌّوبی

ّ ٍ Melzerوىبراى ثیي فؼبلیت خغوبًی ٍ ٍسى ًَساد

تَفیِ ؽذُ اعتً .ذاؽتي اعالػبت وبفی در هَرد

ارتجبط هؼٌیداری ًیبفتٌذ(.)26

خَاًت هختلف ٍرسػ در ثبرداری اس خولِ هذت ٍ

ّوچٌیي ًتبیح ایي تحمیك ًؾبى داد وِ ارتجبط

ؽذت هٌبعت اًدبم ٍرسػ در ثبرداری در ثیي وبدر

هؼىَط هؼٌبداری ثیي فؼبلیت خغوبًی ٍ ٍسى گیزی

ثْذاؽتی درهبًی هزاوش هیتَاًذ ػبهل هؤثزی در ػذم

ٍ ّوىبرػ ٍ

تَفیِ ثِ ٍرسػ در ثبرداری ثبؽذ .لذا افشایؼ داًؼ

ٍ ّوىبراى ثیي فؼبلیت خغوبًی ٍ ٍسى گیزی

وبدر ثْذاؽتی در ایي سهیٌِ ٍ آؽٌبیی آىّب ثب هذلّبی

اهب

آهَسؽی ٍ ًحَُ ارتمبء عالهت هیتَاًذ در ایي سهیٌِ

ثبرداری ٍخَد دارد .اهب
Melzer

ثبرداری

ارتجبط

Nascimento

Szymanski

هؼٌیداری

ًیبفتٌذ(.)26ٍ16

هؤثز ثبؽذ.

ٍ ّوىبراى در هغبلؼِ هزٍری خَد ثِ ایي

تضیدعميیاغ ع

ًتیدِ رعیذًذ وِ یه اخوبع در هَرد اثز فؼبلیت

ًتبیح ایي تحمیك ثب هٌبفغ ّیچ فزد ٍ یب عبسهبًی در

فیشیىی ثز افشایؼ ثیؼاسحذ ٍسى ٍخَد دارد(.)27

تضبد ًیغت.

ثیي هیبًگیي سهبى پیبدُرٍی ّفتگی ٍ ًَع سایوبى

تقذیرعًعتشکر ع

اختالف هؼٌبداری ٍخَد دارد ثِعَریوِ افزاد ثب

ایي همبلِ هغتخزج اس پبیبىًبهِ داًؾدَیی دٍرُ

هذتسهبى ثیؼتز پیبدُرٍی ّفتگی دارای احتوبل
ثیؼتزی ثزای داؽتي سایوبى عجیؼی ثَدًذ.

Melzer

دوتزی پشؽىی اعت وِ ثب وذ  582در دفتز پضٍّؾی

ٍ

داًؾىذُ پشؽىی داًؾگبُ ؽبّذ ثِ ثجت رعیذُ اعت ٍ

ّوىبراى ًیش ثِ ایي ًتیدِ رعیذُ ثَدًذ وِ فؼبلیت
31
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ٍ ّوىبراًؼ در یه هتب آًبلیش ثِ ایي ًتیدِ رعیذًذ وِ

درفذ پبییي افزادی وِ فؼبلیت خغوبًی ّفتگی هغبثك ثب

الگَی فعالیت جسواًی در سًاى ًتست سا هزاجعِکٌٌیُ بِ بیوارسیاى شْیی هصطفی خویٌی

وبروٌبى هؼبًٍت پضٍّؾی ٍ ٍاحذّبی پضٍّؼ وِ ثب هب

آى

.ّوىبری داؽتٌذ ووبل تؾىز را دارد

اخاللی

ِوویت

ِ ثذیيٍعیلِ اس ولی.اعت
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Abstract
Background and Objective: Physical activity during pregnancy is one of the
factors that have beneficial effects on the health of the mother and fetus. This
study aimed to determine the pattern of physical activity in nulliparous pregnant
women referred to Shaheed Mostafa Khomeini hospital.
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Materials and Methods: This study was an analytical cross-sectional study that
was conducted on 268 healthy nulliparous women in Mostafa Khomeini
hospital. The survey tool was a standard questionnaire of physical activity
during pregnancy. Data were analyzed using SPSS software (version 16).
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Results: Only 36.2% of cases had walking pattern in accordance to the
guidelines. A significant percentage of the daily activities of the subjects
involved house work, mainly in the form of sitting activities (7.34 ± 2.60). The
average time spent on sports activities was their least daily activity (0.14 ± 0.08
day/hour). Major activities of mothers were light and inactive. Generally,
normal delivery was 30.6% of all deliveries. In 58.6% of subjects, weight gain
during pregnancy was greater than recommended rate. There was a significant
relationship between the type of delivery and physical activity and sport, so that
those who had more walking had a higher probability of normal delivery (p=
0.03).
Conclusion: The results of this study support the positive effects of physical
activity during pregnancy. However, due to its low popularity in the pregnant
women, the appropriate approach is required from relevant institutions including
universities and pregnancy care centers.
Keywords: Physical activity, Pregnant woman, Nulliparous, Weight gain, birthtime weight, Normal labor
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