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 چکیده

 و هدف ینهزم

و خواب  یبدن یتفعال یندارد. هم چن ینبرسالمت جن یمهم و دراز مدت یاراثرات بس یمادر در دوران باردار ییو تنوع غذا یهتغذ وضعیت
مادر  یندگز یوهمرتبط با ش ینسالمت مادر و جن یدر دوران باردار ینهستند . بنابر ا یگذار بر سالمت یرو تاث یزندگ یوهاز عوامل مهم ش

 یهمبس  ت  یینمطالعه با هدف تع ینرو ا یننموده اند از ا یبررس   یعوامل را با هم در دوران باردار ینا یخواهد بود . اما مطالعات اندک
 هن ام تولد کودک انجام شد. یها با مشخصه یمادر در سه ماه آخر باردار یبدن یتساعت خواب و فعال یی،تنوع غذا

 روش

و  یاطالعات عموم یس   تبودند با اس   تفاده از چ  ل 04تا  52خانم باردار  که هفته  044اطالعات  یلیتحل-یفیمطالعه توص    ینا در
ه ب یریشد. نمونه گ یمادر و نوزاد جمع آور یتن س نج   ین، هم چن یبدن یتخواب و فعال ی،کم یمهبس امد خوراک ن  یپرس ش نامه ها  
رفه ط ی  یانسوار یداده ها با آزمون آمار یززاهدان انجام شد. آنال یاجتماع ینتام یمارستانب و  انزن یها ینی در کل یصورت خوشه ا

(ANOVA ض ر ،)42/4کمتر از  یدار یاسکوئر، در سطح معن یو آزمون کا ی و لجست یخط یونرگرس   یرس ون، پ یهمبس ت   یب  ،
 نجام شد. ا  91SPSSتوسط نرم افزار 

 ها یافته

( . p≥ 42/4مشاهده شد )  یدار یمعن تفاوت یو سبز یغالت، چرب ییغذا یگروه ها یتنوع مص رف  یازامت مادر و یتوده بدن یهنما بین
 مادران شغل بود(  54/4±94/4در گروه غالت ) ییغذا یازتنوعامت کمترین و( 02/4±91/4)  یاتدر گروه لبن ییتنوع غذا یازامت یشترینب
 ی(. وزن، قد و دور سر هن ام تولد نوزادان به طور معنp≥ 42/4نشان داد) یدار یمعن تفاوتبا ش غل و درامد مادر    ییتنوع غذا امتیاز با
 ( p≥ 42/4دار )  یمعن تفاوتمادر و وزن هن ام تولد نوزاد  یالتتحص   ین(. بp≥ 42/4ارتباط داش  ت )  مادر یتوده بدن یهبا نما یدار
  ینب یدار یتفاوت معن ی(. ازنظر آمار<42/4Pنش   د )  یدهد تفاوتی یچبا وزن هن ام تولد، ه انوادهش   غ ل م ادر و درآم د خ    ینب یلو

ل تنوع ک یازو امت یدنیمتفرقه، نوش ی،س بز  یوه،م یات،مختلف غالت، گوش ت، لبن  یگروه ها یازهایتلف وزن تولد در امتخم یها گروه
 یدر وزن ها  یمادران در س  ه ماهه س  وم باردار   یدراتو کربوه ینپروتئ ی،انرژ یافتدر یان ین(. مp≥ 42/4مش  اهده ش  د )   ییغذا

 یمعن تفاوتاختالل خواب مادر و وزن هن ام تولد نوزاد،  ین(. بp≥ 42/4نشان داد )  یمعنادار یمختلف نوزادان در بدو تولد، تفاوت آمار
بود.  یشترکه در سه ماهه آخر دچار اختالل خواب بودند، ب رانیشده با وزن کم در ماد( و درصد نوزادان متولد p≥ 42/4شد ) یدهد  یدار
 (.<42/4Pنشد)  یدهد  یمعنا دار یو وزن هن ام تولد نوزادان رابطه  ینشسته، کم و متوسط در سه ماهه سوم باردار یتفعال یزانم ینب

  یریگ نتیجه

هم  و یمادر در س   ه ماهه آخر باردار یافتیدر یدراتو کربوه یچرب ین،گرم پروتئ یی،امط الع ه وزن هن ام تولد نوزاد با تنوع غذ   ینا در
نشد. لذا با  یدهد یمادر ارتباط یبدن یتوزن هن ام تولد نوزاد  با فعال ینماه ها ارتباط  داشت اما ب ینتوده بدن در ا یهبا خواب و نما ینچن
شود به منظور حفظ سالمت نوزادان در هن ام تولد،  یم یهن بر س المت نوزاد،  توص آ یتو اهم یمادر در دوران باردار یازهایبه ن جهتو

 .یردمادران باردار در برنامه مراقبت های معمول دوران بارداری مورد توجه قرار گ یبدن یتخواب و فعال یی،تنوع غذا

 واژه ها کلید

 وزن  و قد هن ام تولد ی،، باردار یبدن یتخواب، فعال یی،غذا تنوع
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Abstract 

Background and Purpose 

Maternal nutritional status and dietary diversity is very important and long-term health effects 

fetus. Also, physical activity and sleep are important factors affecting the health and lifestyle. 

Therefore, the health of the mother and fetus during pregnancy would be associated with 

lifestyle mother. 
Way Information پin this cross-sectional study of 400 pregnant women who were 30 to 38 

weeks using a semi-quantitative food frequency questionnaire and Czech List View, sleep and 

physical activity, as well as maternal and neonatal anthropometric measurements were 

collected. Cluster sampling for women in clinics and hospitals Social Security Zahedan. Data 

analysis Statistical analysis of variance (ANOVA), Pearson correlation coefficient, linear and 

logistic regression and chi-square test, at a significance level of less than 05/0, was done by 

software version 19.. 
findings 

Between maternal body mass index scores of variety of food groups grains, fats and vegetable 

significant relationship was observed (05/0 ≤p). Most DDS in dairy products (19/0 ± 45/0) and 

the lowest Amtyaztnv food groups of cereals (10/0 ± 20/0) DDS was a mother's job to job and 

income mothers showed significant relationship (05/0 ≤p). Weight, height and head 

circumference at birth significantly with maternal body mass index were associated (05/0 ≤p). 

A significant association between maternal education and birth weight (05/0 ≤p) and Lee 

between jobs and family income and birth weight, no relationship was observed (05 / 0P>). 

Statistically significant difference in birth weight between different groups in the scores of 

different groups of cereals, meat, dairy, fruits, vegetables, sundries, beverages and dietary 

variety was the total score (05/0 ≤p). The average intake of energy, protein and carbohydrates 

mothers in the third trimester of pregnancy on the weight of babies at birth, showed a 

statistically significant difference (05/0 ≤p). Between sleeping disorders and birth weight, no 

significant correlation was found (05/0 ≤p) and the percentage of babies born with low weight 

in the last quarter of mothers who were suffering from sleep disorders was higher. The activity 

of sitting, moderate and low birth weight babies in the third trimester of pregnancy and there 

was no significant relationship (05 / 0P >.)  

Conclusion 

was not seen. Considering the needs of the mother during pregnancy and its importance to the 

health of the baby, it is recommended to maintain a healthy birth of food, sleep and exercise 

routine prenatal care for pregnant mothers in the program are taken into consideration. 
Keyword: DDS, sleep, physical activity, pregnancy, birth weight and height. 
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