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مؤلفین به ترتیب حروف الفبا:
۱-دکتراحمدرضادرستیمتخصصتغذیه،هیئتعلمیدانشگاهعلومپزشکیتهران

۲-خدیجهرحمانیکارشناسارشدتغذیه،هیئتعلمیانستیتوتحقیقاتتغذیهایوصنایعغذاییکشور
۳-دکترزهراعبداللهیمتخصصتغذیه،سرپرستدفتربهبودتغذیهجامعهمعاونتبهداشت

۴-حسینفالحکارشناسارشدتغذیه،دفتربهبودتغذیهجامعهمعاونتبهداشت
5-شهرزادواالفرکارشناسمامایی،ادارهسالمتمادراندفترسالمتجمعیت،خانوادهومدارس

کمیته علمی به ترتیب حروف الفبا: 
۱-مرضیهبخشندهکارشناسارشدمامایی،ادارهسالمتمادراندفترسالمتجمعیت،خانوادهومدارس

۲-دکترحامدپورآرام،متخصصتغذیه،دفتربهبودتغذیهجامعهمعاونتبهداشت
۳-دکترفرحنازترکس��تانیمتخصصزنانوزایمان،مش��اورمعاونبهداشتورئیسادارهسالمتمادراندفترسالمتجمعیت،خانواده

ومدارس
۴-دکترپریساترابیپزشکعمومی،دفتربهبودتغذیهجامعهمعاونتبهداشت

5-دکترعباسحبیبالهیمتخصصنوزادان،ادارهسالمتنوزاداندفترسالمتجمعیت،خانوادهومدارس
6-دکترصدیقهحنطوشزادهمتخصصزنانوزایمان،هیئتعلمیدانشگاهعلومپزشکیتهران

7-دکت��رفری��دونسیاس��یمتخص��صتغذی��ه،رئی��سدانش��کدهعل��ومتغذی��هورژیمشناس��یدانش��گاهعل��ومپزش��کیتهران
8-دکترمهراندختعابدینیمتخصصزنانوزایمان،ادارهسالمتمادراندفترسالمتجمعیت،خانوادهومدارس
۹-دکترحسینکاظمینیمتخصصپزشکیاجتماعیرئیسادارهمدیریتبرنامههایسالمتمرکزمدیریتشبکه

مؤلفین و همکاران

 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی :
دکتراحمدرضافرس��ارمعاونبهداش��تی،فرشتهفزونیکارشناسمس��ئولتغذیه،رویاصفراوغلیآذرکارشناس

مسئولبرنامهمادران
 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی اردبیل :

دکترمنوچهربراکمعاونبهداشتی،آرشسیادتیکارشناسمسئولتغذیه،عذراپارچینیکارشناسبرنامهمادران،
دکتروحیدسپهرامکارشناسمسئولآموزشسالمت

 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ارومیه :

دکتررس��ولانتظارمهدیمعاونبهداش��تی،دکترس��کینهنوریمدیرگروهبهبودتغذیهجامعه،خانمفریبابابایی
کارشناسمسئولتغذیه،دکترپریساصدیقرادمدیرگروهسالمتخانواده

 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی اهواز :

دکت��رمهدیاقتصادمعاونبهداش��تی،عبدالصاحبباقریکارش��ناسمس��ئولتغذیه،س��یدهمعصومهتقیزاده
کارش��ناستغذیه،خانممهنوشصاحبدلکارش��ناسمس��ئولتغذیه،عالیهاعتمادیکارش��ناسبرنامهمادران

 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی قزوین :

دکترسیدسعیدصدقیاسکوییمعاونبهداشتی،نوروزعلیعزیزخانی،کارشناسمسئولتغذیه،جمیلهسلیمانیان
کارشناسبهداشتخانواده

با سپاس فراوان از کلیه همکارانی که ما را در تهیه راهنما و اجرای پایلوت آن یاری نمودند.
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مقدمه

تغذیهصحیحازارکانزندگیس��المبهش��مارمیرودودربرخیازدورانهایزندگیازاهمیتبیش��تریبرخورداراست.
یکیازحس��استرینومهمتریندورانهایزندگییکزن،دورانبارداریاس��ت؛زیراغذایمصرفیبایدهمزمان،نیازمادروجنین
راتأمینکند.فردیکهدردورانجنینیبهقدرکافیازموادمغذیبهرهبرده،س��المترازفردیاس��تکهدرایندورانشرایطتغذیهای
مناس��بینداشتهاست.همچنین،مادریکهنیازهایغذاییاشبهطورمتعادلتأمینشدهاست،آمادگیبیشتریبرایزایمانوشیردهی

وتوانبیشتریبرایمراقبتازنوزادشدارد.
موادمغذیکهجنینازمادردریافتمیکند،صرفرشدوتکاملاومیشود.برایاطمینانازکفایتدریافتموادمغذیدرایندوران،معیارهای
متفاوتیوجوددارد.هرچندمعایناتبالینیوس��نجشهایآزمایشگاهیکمککنندههستند؛اماعملیترین،سادهترینوارزانترینمعیار
سنجش،تعیینمیزانافزایشوزنمادربارداراست.افزایشوزندرایندورانبایدازالگویخاصیتبعیتکند.اینالگوبراساسوضعیتنمایه
تودهبدنیقبلازبارداریمادرتعیینمیشود.ازیکسووزنگیریکمترازحدنیاز،نگرانیرابرایاحتمالوقوعکموزنینوزادوناتوانیمادر
درهنگامزایمانوشیردهیافزایشمیدهدوازسویدیگروزنگیریبیشازحد،خطرتولدنوزادماکروزوم،مرگجنین،دیابتبارداری،
اکالمپسی،سزارینوچاقیماندگاربعداززایمانرادرمادرافزایشمیدهد.امروزهبهدلیلروندروبهافزایشاضافهوزنوچاقیدرجهان
وپیامدهاینامطلوبآنازجملهدیابت،بیماریهایقلبیوعروقی،سرطانو...پیشگیریازافزایشوزنزیاددربارداریحائزاهمیتاست.
اینراهنماباهدفآشنانمودنپزشکانخانواده،تیمسالمتوکارکنانبهداشتیبانحوهکنترلوپیگیریوزنمادرانباردار،ثبتوزن
ورسممنحنیوزنگیریتهیهشدهاست.امیداستبابهکارگیریآندرجهتسالمتمادرانباردارونوزاداناینمرزوبومگامیدیگر

دکتر زهرا عبداللهی      درراستایارتقایسطحسالمتجامعهبرداریم.
سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه         

معاونت بهداشت         

 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی قم :

دکترمجیدمحمدیانمعاونبهداش��تی،علیاکبرحقویس��یکارشناسمسئولتغذیه،هدیمستقیمیکارشناس
تغذیه

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی مشهد :
دکتررضاس��عیدیمعاونبهداشتی،دکترزهرااباصلتیکارشناسمسئولتغذیه،اعظمبهزادمهرکارشناسبرنامه

مادران
 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شیراز :

دکترمحس��نمقدمیمعاونبهداشتی،مرضیهوکیلیمدیرگروهبرنامههایتغذیه،رضیهشناورکارشناسمسئول
تغذیه،الهامحسامیکارشناسبرنامهمادران

کلیههمکارانش��اغلدرمراکزبهداش��تیدرمانی،پایگاههایبهداش��تیوخانههایبهداش��ت
شهرس��تانهایاندیمش�ک، نیر، مش�هد، کوار، فیروزآباد، ارومیه، دماوند و مرکز بهداشت شرق 

تهران کهدراجرایآزمایشیاینراهنماارائهخدمتنمودهاند.
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5 وزن گیری در دوران بارداری 

5 الگوی افزایش وزن 

6 روش های معمول برای تعیین نمایه توده بدنی )BMI( مادر  

7 روش سنجش نمایه توده بدنی با استفاده از نوموگرام 

7 روش تعیین الگوی افزایش وزن مناسب 

7 وزن پیش از بارداری 

8 وزن گیری برای مادر ان  باردار در تک قلویی 

8 میزان افزایش وزن برای مادران نوجوان )زیر 19 سال( 

10 میزان افزایش وزن برای مادران باردار در دو قلویی 

11 میزان وزن گیری مادری که در سه ماهه اول بارداری )هفته های 2 تا 12( مراجعه می کند 

11 میزان وزن گیری مادری که در سه ماهه دوم بارداری )هفته های 13 تا 25( مراجعه می کند 

12 میزان وزن گیری مادری که در سه ماهه سوم بارداری )هفته های 26 تا 40( مراجعه می کند 

12 نحوه ترسیم نمودار وزن گیری دوران بارداری 

12 مشخصات و نحوه رسم نمودار و ثبت وزن گیری 

21 جدول ثبت میزان وزن گیری 

22 ترسیم نمودار وزن گیری مادر 

26 معیارهای وزن گیری نامناسب در مادر ان باردار 

27 وزن گیری کمتر از انتظار 

27 وزن گیری بیش از انتظار 

27 مهم ترین عللی که سبب وزن گیری نامناسب مادر  در دوران بارداری می شوند 

30 مواردی که مادر باردار باید به کارشناس تغذیه ارجاع داده شود 

31 پیوست ها 

32 منابع 

فهرست
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وزن گیری در دوران بارداری
افزای��شوزندورانب��اردارینتیج��هیکفرآین��دفیزیولوژیکوازاجزایرش��دوتکاملطبیعیمادروجنیناس��ت.این
افزایشوزنمربوطبهرش��دجنین،جفت،مایعآمنیوتیک،بافترحم،افزایشحجموترکیباتخون،ذخایرچربیواندازه
پستانهاس��ت.لزومافزایشوزندردورانبارداریازس��الهاقبلش��ناختهشدهبود؛براساسنتایجآخرینمطالعاتانجام
شده،دامنهافزایشوزندردورانبارداریتقریبًادوبرابرشدهاست)بهعنوانمثالمیانگینافزایشوزناز6/8کیلوگرمبه
حدود۱6-۱۱/5کیلوگرمبراییکبارداریطبیعیتوصیهشدهاست(.شواهدغیرقابلانکاریوجودداردکهنشانمیدهد

میزانوزنگیریمادردردورانبارداریبرمیزانوزنزمانتولدنوزادمؤثراست.

الگوی افزایش وزن
الگ��ویافزای��شوزنبهاندازهافزایشوزناهمیتدارد.ازطرفینکتهیقابلتوجهایناس��تکهمیزانافزایشوزندر
طولماههایمختلفدورهیباردارییکساننیست.بهطورمتوسطدرسهماههاولکمترینمقدار)۲-۱کیلوگرم(،ودر
س��هماههدوم۴-۳کیلوگرمودرس��هماههسومبیشترینمقدار)5-۴کیلوگرم(افزایشوزنوجوددارد.وزنگیریمناسب
مادردرس��هماههاول،دوموس��ومبارداریتضمینکنندهسالمتمادروجنیندردورانبارداریوسالهایبعدیزندگی
میباش��د.وزنگیریمناس��بدرطولبارداریبراساسیکبرنامهغذاییمتعادلومتنوعبااستفادهازغذاهایمتداولکه

حاویهمهگروههایغذاییبهتناسبنیازدرزمانهایمختلفبارداریاست،صورتمیگیرد.
درصورتیکهتغذیهمادربارداردردورانبارداریمناسبباشد،افزایشوزنروندمطلوبیخواهدداشت.وزنگیریناکافی
باکاهشرش��دوتولدزودرسجنینارتباطمس��تقیمدارد.نقصلولهعصبیدرنوزادانمادرانچاقبیش��تردیدهمیش��ود.
وزنگی��ریزی��اددورانبارداریدرچاقیدورانکودکیوبیماریهایمتابولیکس��الهایبع��دزندگیونیزاضافهوزنو
چاق��یبع��داززایمانمادرنیزتاثیردارد.توصیههایمربوطبهافزایشوزنمطلوبدورانباردارییکیازاقداماتاساس��ی
درمراقبتهایایندوراناستکهبایددراولینمراجعهوپسازتأییدحاملگیمادرارائهشود.مادرانبارداردرهرشرایط
تغذیهایکهباش��ند)کموزن،طبیعی،دارایاضافهوزنویاچاق(بایدافزایشوزنمناس��بیداشتهباشندالزماستمیزان

افزایشوزنمادرباردارتحتنظرکارکنانبهداشتی،کارشناستغذیه،مامایاپزشکپایششود.
ب��اتوجهبهوضعیتتغذیهایمادرقبلازبارداریکهممکناس��تبهصورتکموزن��ی،وزنطبیعی،اضافهوزنویاچاقی
باش��د،میزانافزایشوزنتوصیهش��دهمتفاوتاست.الزماس��تهرگونهاصالحوزنوبهبودوضعتغذیهایمادرقبلاز
بارداریصورتگیرد.دربارداریهایبرنامهریزیش��دهحداقلسهماهقبلازبارداریوضعیتسالمتمادربایدثبتشود.
دربارداریهایناخواس��تهوبدونبرنامهریزیتوصیهمیش��ودکهمادرانکموزنطیدورهبارداریافزایشوزنبیش��ترو

مادرانچاقافزایشوزنکمتریداشتهباشند.
بهطورکلیبایددرنظرداش��تکههرمادرباردارفردیاس��تباتاریخچهونیازهایمخصوصبهخود،بنابرایندرکنترل
وزندورانبارداریبهایننکتهبایدتوجهشود.مادربارداردرشروعبارداریبایدازوزنخودآگاهباشد.سپسبامشاورهو
تجزیهوتحلیلالگویغذایمعمول،الگویفعالیتروزانهوتاریخچهوزنمیتوانافزایشوزنمناس��ببارداریراتعیین
کردوراهنماییهایالزمراجهتافزایشوزنمناسبدرایندورانارائهداد.اینراهنماییهابایدمطابقمیلمادرباردار

بودهونیزدرجهتتأمینیکبرنامهغذاییکافیومغذیباشد.
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روش های معمول برای تعیین نمایه توده بدنی )BMI( مادر 
الف( روش محاسبه:

)BMI( نمایه توده بدنی = )ازفرمولمقابلبرایمحاسبهنمایهتودهبدنیاستفادهشود:2 قد )متر( / وزن )کیلوگرم
ب( استفاده از نوموگرام
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روش سنجش نمایه توده بدنی با استفاده از نوموگرام به شرح ذیل است:
نوموگرامازسهخطمدرجعمودیتشکیلشدهاست.خطاولازسمتراستمربوطبهوزن)برحسبکیلوگرم(،خطوسطمربوطبه
نمایهتودهبدنی)کهنشاندهندهچاقی،اضافهوزن،طبیعیوکموزنیاست(وخطسوممربوطبهقد)برحسبسانتیمتر(،میباشد.
ب��رایتعیی��ننمایهتودهبدنی)BMI(دراولینمراجعه،ابتداوزنوقدمادررااندازهگیریکردهواعدادمربوطهرارویخط
وزنوق��دنموگ��رامتعیینکردهوعالمتبزنید.حالاگردونقطهعالمتخوردهوزنوقدرابایکخطکشبههموصل

کنیدنقطهتقاطعاینخطوطباخطوسطتعیینکنندهنمایهتودهبدنی)BMI(مادراست.

روش تعیین الگوی افزایش وزن مناسب
اگرمحلاتصالقدبهوزن،ستوننمایهتودهبدنی)BMI(رادرناحیهزرد)کمتراز۱8/5(قطعکندمادرکموزنمیباشد؛

اگرمحلاتصالقدبهوزندرناحیهسبز)۲۴/۹-۱8/5(باشد،مادردارایوزنطبیعیاست؛
اگرمحلاتصالقدبهوزندرناحیهنارنجی)۲۹/۹-۲5(باشد،مادردارایاضافهوزنبوده؛
واگرمحلاتصالقدبهوزندرناحیهقرمز)بیشتریامساوی۳0(باشد،مادرچاقمیباشد.

پسازمش��خصش��دننمایهتودهبدنیبااستفادهازجدولش��ماره۱،بایدمیزانافزایشوزنمطلوببارداریتعیینوبه
مادرباردارتوصیهگردد.

ب��هط��ورمثالاگرنمایهتودهبدن��ی)BMI(مادربارداریدرناحیهقرمز)باالترازعدد۳0(قرارگرفتبیانگرایناس��تکه
مادرچاقبودهوتوصیهالزمبرایافزایشوزنمطلوباودرطولبارداریحدود۹-5کیلوگرماس��ت.مادراندارایاضافه
وزن)درمحدودهرنگنارنجی(بایدحداقل7وحداکثر۱۱/5کیلوگرمافزایشوزندرطولدورانباردایداشتهباشند.اگر
مادریبارداریخودراباوزنطبیعی)رنگسبز(شروعکردهاستدرطولدورانبارداریبایستیحداقل۱۱/5وحداکثر۱6
کیلوگرمافزایشوزنداشتهباشد.مادرانکموزن)درمحدودهنوارزرد(بایددردورانبارداری۱۲/5تا۱8کیلوگرمافزایش
وزنداشتهباشند.بدیهیاستکهمادرانبانمایهتودهبدنیدرحدباالیدامنهمربوطه،بایدافزایشوزنحدپایینآندامنه

راداشتهباشندوبههمیننسبتدرحدمیانگیننمایهتودهبدنی،حدمیانگینافزایشوزنتوصیهمیشود.

وزن پیش از بارداری
وزنپیشازبارداریمهمترینش��اخصجهتتعییننمایهتودهبدنیمادراس��توحداکثرمیتوانوزنتاس��هماهقبلاز
بارداریرابهعنوانوزنپیشازبارداریمالکعملقرارداد؛بهش��رطاینکهمادردرطیاینس��هماههتغییراتوزنی
واضحی)بیشازحالتمعمول(نداش��تهباش��د.مالکثبتوزندرپیشازبارداری،ثبتآنتوس��طتیمسالمتوکارکنان

بهداشتیاست.
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وزن گیری برای مادران باردار در تک قلویی

جدول 1:  میزان افزایش وزن برای مادران باردار باالتر از 19 سال در بارداری تک قلویی
بر اساس نمایه توده بدنی قبل از بارداری

BMIقبلازوضعیتتغذیهرنگناحیهBMI
kg/m۲بارداری

محدودهمجازافزایشوزن
)کیلوگرم(

افزایشوزنازابتدایهفته۱۳
بارداریبهبعد)کیلوگرم/هفته(

۱80/5-۱8/5۱۲/5<کموزنزرد
۱60/۴-۲۴/۹۱۱/5-۱8/5طبیعیسبز

۱۱/50/۳-۲۹/۹7-۲5اضافهوزننارنجی
۹0/۲-۳05≥چاققرمز

الگویوزنگیریمهماست.افزایشوزنبایدتدریجیباشد.اینافزایشوزنبهطورمتوسططیسهماههدوموسومدر
مادرانکموزن0/5کیلوگرم،مادرانیکهوزنطبیعیدارند0/۴کیلوگرم،ومادرانیکهدارایاضافهوزنهستند،حدود0/۳

کیلوگرمودرمادرانچاق0/۲کیلوگرمدرهفتهمیباشد.
چند نکته:

الف(افزایشوزندرسهماههاولبارداریدرحدود0/5تا۲کیلوگرممیباشد.
ب(افزایشوزنمناسبجهتمادرانداراینمایهتودهبدنی۳5یابیشتربایدتوسطکارشناستغذیهتعیینشود.

ج(درزنانکوتاهقد)کمتراز۱57س��انتیمتر(افزایشوزنبایددرمحدودهحداقلمیزاندامنهارائهش��دهباش��د.
ضمنادرزنانخیلیکوتاهقد)کمتراز۱50سانتیمتر(نیزاینموضوعبایدرعایتشود.

میزان افزایش وزن برای مادران نوجوان )زیر 19 سال(
تعریفوضعیتوزنبرایمادراننوجوانزیر۱۹سال:برایقضاوتدربارهوضعیتوزنمادرنوجوان،ابتدانمایهتودهبدنی
)BMI(قبلازبارداریبراس��اسجدولزداسکور)Z-scores(نمایهتودهبدنی)BMI(مربوطبهدختران)براساسسن
برحس��بماه(اس��تانداردس��ازمانجهانیبهداشتکهدرجدول۲آمدهاست،مقایسهش��دهوپسازتعیینمقدارزداسکور

)Z-scores(مربوطبهBMIمادر،براساسجدولشماره۳قضاوتمیشود.
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جدول شماره2: زداسکور )z-score( نمایه توده بدنی )BMI(  برای سن دختران 19-12 ساله

سن Z-scores)BMIin kg/m۲(
ماه:سال ماه -۱SD میانه ۱SD ۲SD
۱۲:0 ۱۴۴ ۱6/0 ۱8/0 ۲0/8 ۲5/0
۱۲:۳ ۱۴7 ۱6/۱ ۱8/۲ ۲۱/۱ ۲5/۳
۱۲:6 ۱50 ۱6/۳ ۱8/۴ ۲۱/۳ ۲5/6
۱۲:۹ ۱5۳ ۱6/۴ ۱8/6 ۲۱/6 ۲5/۹
۱۳:0 ۱56 ۱6/6 ۱8/8 ۲۱/8 ۲6/۲
۱۳:۳ ۱5۹ ۱6/8 ۱۹/0 ۲۲/0 ۲6/5
۱۳:6 ۱6۲ ۱6/۹ ۱۹/۲ ۲۲/۳ ۲6/8
۱۳:۹ ۱65 ۱7/۱ ۱۹/۴ ۲۲/5 ۲7/۱
۱۴:0 ۱68 ۱7/۲ ۱۹/6 ۲۲/7 ۲7/۳
۱۴:۳ ۱7۱ ۱7/۴ ۱۹/7 ۲۲/۹ ۲7/6
۱۴:6 ۱7۴ ۱7/5 ۱۹/۹ ۲۳/۱ ۲7/8
۱۴:۹ ۱77 ۱7/6 ۲0/۱ ۲۳/۳ ۲8/0
۱5:0 ۱80 ۱7/8 ۲0/۲ ۲۳/5 ۲8/۲
۱5:۳ ۱8۳ ۱7/۹ ۲0/۴ ۲۳/7 ۲8/۴
۱5:6 ۱86 ۱8/0 ۲0/5 ۲۳/8 ۲8/6
۱5:۹ ۱8۹ ۱8/۱ ۲0/6 ۲۴/0 ۲8/7
۱6:0 ۱۹۲ ۱8/۲ ۲0/7 ۲۴/۱ ۲8/۹
۱6:۳ ۱۹5 ۱8/۲ ۲0/8 ۲۴/۲ ۲۹/0
۱6:6 ۱۹8 ۱8/۳ ۲0/۹ ۲۴/۳ ۲۹/۱
۱6:۹ ۲0۱ ۱8/۴ ۲۱/0 ۲۴/۴ ۲۹/۲
۱7:0 ۲0۴ ۱8/۴ ۲۱/0 ۲۴/5 ۲۹/۳
۱7:۳ ۲07 ۱8/5 ۲۱/۱ ۲۴/6 ۲۹/۴
۱7:6 ۲۱0 ۱8/5 ۲۱/۲ ۲۴/6 ۲۹/۴
۱7:۹ ۲۱۳ ۱8/5 ۲۱/۲ ۲۴/7 ۲۹/5
۱8:0 ۲۱6 ۱8/6 ۲۱/۳ ۲۴/8 ۲۹/5
۱8:۳ ۲۱۹ ۱8/6 ۲۱/۳ ۲۴/8 ۲۹/6
۱8:6 ۲۲۲ ۱8/6 ۲۱/۳ ۲۴/۹ ۲۹/6
۱8:۹ ۲۲5 ۱8/7 ۲۱/۴ ۲۴/۹ ۲۹/6
۱8:۱۱ ۲۲7 ۱8/7 ۲۱/۴ ۲5/0 ۲۹/7
۱۹:0 ۲۲8 ۱8/7 ۲۱/۴ ۲5/0 ۲۹/7

باتوجهبهمقادیرBMIارائهشدهدرجدول،میتوانوضعیتزداسکور)Z-scores(مادررامشخصکرد.بهعنوانمثال،
اولینردیفدادههایاینجدول،نش��انگرایناس��تکهیکمادر۱۴۴ماههایکهBMIاوبرابر۱8است،درحالتمیانه
)مناس��بوبدونکموزنییااضافهوزن(قراردارد؛درحاليکهاگرنمایهیتودهیبدنیاواز۱6کمترباش��د،درزداس��کور
)Z-scores(کمتراز۱-قرارداردوبهعبارتدیگرکموزناس��ت.بدیهیاس��تکهچنانچهBMIهمینمادر۲0/8

باشد،اودرزداسکور)Z-scores(برابر۱)یعنی۱SD=(قرارگرفتهاستکهبهمعنیاضافهوزنمیباشد.
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جدول 3- میزان افزایش وزن برای دختران نوجوان در بارداری تک قلویی بر اساس نمایه توده بدنی قبل از بارداری

محدودهمجازافزایشوزنz-score)۱(وضعیتتغذیه
)کیلوگرم(

افزایشوزنازابتدایهفته۱۳
بارداریبهبعد)کیلوگرم/هفته(

۱80/5-۱۱۲/5-<کموزن
۱60/۴-۱۱/5از۱-تا۱+<طبیعی

۱۱/50/۳-7از۱+تا۲+<اضافهوزن
۹0/۲-۲5+≤چاق

نکته:
الف: بهتر است مادران باردار نوجوان حداکثر میزان دامنه وزن ارائه شده را به دست آورند.

ب: در نوجوانان بارداری که 2 سال از قاعدگی آنها می گذرد، افزایش وزن باید در حد باالی میزان دامنه 
ارائه شده باشد.

مثال:یکدخترنوجوان۱5سالهباقد۱60سانتیمترووزن5۲کیلوگرمونمایهتودهبدنی۲0/۳براساس
جدولش��ماره۲درمحدودهبین۱SD+و۱SD-قرارمیگیردومطابقجدولش��ماره۳وضعیتتغذیهای

اوطبیعیمحسوبمیگردد.

میزان افزایش وزن برای مادر های باردار در دو قلویی
میزانافزایشوزنتوصیهشدهبرایمادرانبارداردوقلو)جدول۴(برحسبوزنقبلازبارداریدرمادربارداربانمایهتوده
بدنیطبیعی۲5-۱7کیلوگرم،برایمادربارداردچاراضافهوزن۲۳-۱۴کیلوگرموبرایمادرباردارچاق۱۹-۱۱کیلوگرماست.

جدول 4- میزان افزایش وزن در بارداری دوقلویی بر اساس نمایه توده بدنی قبل از بارداری

BMIقبلازبارداریوضعیتتغذیهرنگناحیهBMI
kg/m۲

محدودهمجازافزایشوزن
)کیلوگرم(

افزایشوزنازابتدایهفته۱۳
بارداریبهبعد)کیلوگرم/هفته(

**۱8/5<*کموزنزرد
۲50/6۳-۲۴/۹۱7-۱8/5طبیعیسبز

۲۳0/6-۲۹/۹۱۴-۲5اضافهوزننارنجی
۱۹0/۴5-۳0۱۱≥چاققرمز

* افزایش وزن مادران کم وزن دوقلو توسط کارشناس تغذیه تعیین شود.

۱.براساستوصیهیسازمانجهانیبهداشتدخترانیکهازنظرنمایهتودهبدنیبرحسبسندرمحدوده۲SD-< قرارمیگیرند،کموزنمحسوبمیشوند؛با
توجهبهاینکهبراساسنمایهتودهبدنی)BMI(برحسبسندختراننوجوانکمتراز۱SD-درمعرضخطرکمبودهایتغذیهایهستند،بهمنظورپیشگیریازسوء
تغذیهوبراساسنظرکمیتهکشوریتغذیهمادرانبارداروشیرده،معیارکموزنیدردختراننوجوان،نمایهتودهبدنی)BMI(برحسبسنکمتراز۱SD-درنظر

گرفتهشدهاست.
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نکته1: افزایشوزنتوصیهش��دهدرس��هماههاولبارداریمادراندوقلو۱/5تا۲/5کیلوگرممیباش��د.
نکته2:درمواردس��هقلویی،میزانوزنگیریتوصیهش��دهبرایمادرانبارداردرحدود۲7-۲۲/5کیلوگرم

میباشد.ازاینمیزانمادربایدتاهفته۲۴،حداقل۱6کیلوگرمافزایشوزنداشتهباشد.

میزان وزن گیری مادری که در سه ماهه اول بارداری )هفته های 2 تا 12( مراجعه می کند:
بهترینمعیارتعیینمحدودهوزنگیریمناسبمادرانبارداراستفادهازنمایهتودهبدنی)BMI(برپایهوزنقبلازبارداری
اس��ت.اگروزنپیشازبارداریثبتنش��دهباش��دویاخودمادربااطمینانکاملآنرانمیداند،وزنمادربارداردراولین
مراجعه)طی۱۲هفتهاولبارداری(بهعنوانوزنابتدایبارداریدرنظرگرفتهمیش��ودبهش��رطاینکهمادردراثرتهوع
واس��تفراغبارداری،کاهشوزنش��دیدینداشتهباشد.سپسبااستفادهازفرمولیانوموگرام،وضعیتتغذیهمادربراساس
نمایهتودهبدنی)BMI(تعیینمیگرددوبرمبنایآنمحدودهافزایشوزنمطلوبمشخصمیشود.دراینحالتابتدای

بارداریازرویمحورخطصفرشروعمیشود.

نکت�ه: درمادران��یکهوزنقبلازبارداریآنانمش��خصنیس��تودراثرتهوعواس��تفراغزیاد،کاهش
وزنش��دیدنیزداش��تهاند،وضعیتوزنونحوهرس��یدگیبهآنان،توسطکارش��ناستغذیهتعیینمیگردد.

میزان وزن گیری مادری که در سه ماهه دوم بارداری )هفته های 13 تا 25( مراجعه می کند:
درصورتیکهاولینمراجعهمادردرهفتههای۱۳تا۲5بارداریباشدووزنقبلازبارداریویاوزنسهماههاولبارداری

ثبتنشدهباشد،اقداماتزیربایدانجامشود:
بااس��تفادهازجدولش��ماره5درصورتیکهمادردرروندافزایشوزنمش��کلینداشتهاس��ت،میزانافزایشوزنمادردر
ای��نبارداریراازوزنفعلیاوکمکردهس��پسنمایهتودهبدنیرامحاس��بهمیکنیم.اینم��ادرانجهتکنترلبهتروزن
بایدحداقلدومرتبهدیگروبهفاصلهیکماهمراجعهنمایند.درصورتنیاز،ضروریاستاینمادرانبهکارشناستغذیه

ارجاعدادهشوند.

مثال:مادریدرهفته۱8بارداریمراجعهنمودهاست،قدوی۱60سانتیمترووزناو6۱/5کیلوگرماست
ووزنقبلازباردارییاوزنسهماههاولبارداریاوثبتنشدهاست.طبقجدولشماره5میزانافزایش

وزنمادردرهفته۱8بارداری۳کیلوگرمبایدباشد.
باکسرنمودن۳کیلوگرمافزایشوزنبهعلتبارداریازوزن6۱/5کیلوگرمفعلیاو)درهفته۱8بارداری(،
وزنقبلازبارداریمادر58/5کیلوگرممحاسبهمیگردد.دراینصورتنمایهتودهبدنیاو۲۲/85بودهو

درمحدودهطبیعیقرارمیگردد.
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۱60=قد
6۱/5کیلوگرم=وزنهفته۱8بارداری
۳کیلوگرم→ کلافزایشوزنمادردرطولبارداریتاکنون
58/5کیلوگرم=۳-6۱/5→ وزنمادردرقبلازبارداری
)BMI(58/5=نمایهتودهبدنی÷)۲۲/85=)۱/6×۱/6

جدول شماره 5: میزان افزایش وزن مادر در هفته های 13 تا 25 بارداری)1(

۱۳۱۴۱5۱6۱7۱8۱۹۲0۲۱۲۲۲۳۲۴۲5هفتهبارداری
۱۱/۴۱/8۲/۲۲/6۳۳/۴۳/8۴/۲۴/655/۴5/8میزانافزایشوزنازابتدایبارداری

میزان وزن گیری مادری که در سه ماهه سوم بارداری )هفته های 26 تا 40( مراجعه می کند:
مادربارداریکهاولینمراجعهاودرس��هماههس��ومبارداریبودهووزنقبلازبارداری،یاوزنس��هماههاولبارداریوی

ثبتنشدهباشد،بایدبرایتعیینمیزانافزایشوزنمناسببهکارشناستغذیهارجاعدادهشود.

نحوه ترسیم نمودار وزن گیری دوران بارداری
پسازمش��خصش��دنمحدودهوزنگیریبراس��اسنمایهتودهبدنی)BMI(الزماس��تدرهرمالقاتمعمولبارداری،
طبقبرنامهکش��وریمراقبتهایادغامیافتهس��المتمادران،نموداروزنگیریترسیمش��ود.نموداروزنگیریبهمنظور
بررس��یروندوزنگیریمادربارداروشناس��اییمادرانبامیزانوزنگیریناکافیویااضافی،برایانجاممداخالتبعدی
بهکارمیرود.برایاندازهگیریوزنالزماس��تمادربارداربالباسس��بکوبدونکفشتوزینشود.شرایطاندازهگیریاز
نظرزمان،مکان،ترازو،لباسمادروفردیکهاندازهگیریراانجاممیدهد،بایدتاحدامکاندرتماممراحلیکسانباشد.

مشخصات و نحوه رسم نمودار و ثبت وزن گیری به شرح زیر است:
نموداروزنگیریازخطوطعمودیوافقیتشکیلشدهاست.خطوطافقینشاندهندههفتههایبارداریوهرخانهجدول
درمحورافقی،بیانگریکهفتهمیباش��د.خطوطعمودینش��اندهندهمیزانوزنگیریبرحسبکیلوگرمبودهوهرخانه
جدولدرمحورعمودیبیانگر0/5کیلوگرممیباش��د.رویخطافقیمبنا،عددصفربهمعنایمبداءش��روعبارداریاست.
خطوطباالترازمحورافقیمبنابااعدادمثبت،میزانوزنگیرییاافزایشوزنرانش��انمیدهدوخطوطپایینترازمحور
افقیمبنابااعدادمنفی،میزانکاهشوزناحتمالی)2(رادرهفتههایاولبارداریمشخصمیکند.دروسطجدول،خطوط
مایلیرسمشدهاستکهفاصلهبینآنهامحدودهوزنگیریمناسبمادررابراساسنمایهتودهبدنیاومشخصمیکند.

۱.متوسطوزنگیریدرسهماههیاولیککیلوگرموازهفتههای۱۳تا۲5بارداری۴00گرمدرنظرگرفتهشدهاست)منبعشمارهی۲(
۲.زمانیمنحنیوزنگیریمادربارداربهمنطقهیمنفی)زیرصفر(واردمیشودکهوزنمادربهجایافزایش،بهحدیکاهشیابدکهحتیازوزنقبلازبارداریکه
درکنارعددصفرمحورافقیمبنایادداشتشدهاست،کمترشود.دراینصورتخطوزنگیریباشیبتندیبهسمتپایینبرگشتهوباقطعکردنمحورصفروارد
منطقهیمنفیمیشود.اینوضعیتنیازبهارجاعفوریبهمتخصصزنانوسپسکارشناستغذیهدارد.)اینحالتمعمواًلدرسهماههیاولبارداریرخمیدهد.(
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در نمودار مربوط به بارداری های تک قلویی:
درمادرباردارکموزنبانمایهتودهبدنی)BMI(کمتراز۱8/5:مقادیروزنگیریمناسبدرحدفاصلخطوزنگیری۱۲/5

کیلوگرمتاخط۱8کیلوگرمقراردارد.
درم��ادربارداربانمایهت��ودهبدنی)BMI(درمحدودهطبیعی)۲۴/۹-۱8/5(:مقادیروزنگیریمناس��بدرحدفاصلخط

وزنگیری۱۱/5کیلوگرمتاخط۱6کیلوگرمقراردارد.
درم��ادرب��اردارمبت��البهاضافهوزنبانمایهت��ودهبدن��ی)BMI(۲۹/۹-۲5:مقادیروزنگیریمناس��بدرحدفاصلخط

وزنگیری7کیلوگرمتاخط۱۱/5کیلوگرمقراردارد.
درمادرباردارچاقبانمایهتودهبدنی)BMI(مس��اویوباالتراز۳0:مقادیروزنگیریمناس��بدرحدفاصلخطوزنگیری

5کیلوگرمتاخط۹کیلوگرمقراردارد.

در نمودار مربوط به بارداری های دو قلویی:
درم��ادربارداربانمایهت��ودهبدنی)BMI(درمحدودهطبیعی)۲۴/۹-۱8/5(:مقادیروزنگیریمناس��بدرحدفاصلخط

وزنگیری۱7کیلوگرمتاخط۲5کیلوگرمقراردارد.
درم��ادرب��اردارمبتالبهاضافهوزنب��انمایهتودهبدن��ی)BMI(۲۹/۹-۲5:مقادیروزنگیریمناس��بدرحدفاصلخط

وزنگیری۱۴کیلوگرمتاخط۲۳کیلوگرمقراردارد.
درمادرباردارچاقبانمایهتودهبدنی)BMI(مس��اویوباالتراز۳0:مقادیروزنگیریمناس��بدرحدفاصلخطوزنگیری

۱۱کیلوگرمتاخط۱۹کیلوگرمقراردارد.

توجه: برای تک قلویی و دوقلویی از نمودارهای مربوطه استفاده شود.
ضروریاس��تضمنتکمیلجدولثبتمیزانوزنگیری،روندوزنگیریبرروینموداروزنگیریدوران
بارداریموجوددرفرممراقبتبارداریمادرونیزدفترچهمراقبتمادرانثبتودرهرمالقاتمعمولدوران

بارداریترسیمشود.

نکته: در صورتی که مادر، دوقلو تشخیص داده شود باید از نمودار دوقلویی استفاده شود.

برای بارداری ت�ک قلویی نمودار مربوط به مادر کم وزن، طبیعی، اضافه وزن 
و چ�اق وج�ود دارد و برای بارداری دو قلویی، نم�ودار مربوط به مادر با نمایه 

توده بدنی طبیعی، اضافه وزن و چاق موجود است.
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هفته های بارداری
از این نمودار برای رسم منحنی وزن گیری مادران با نمایه توده بدنی قبل از بارداری کمتر از 18/5 استفاده شود

جدول ثبت وزن گیری

41 40 39 38 37-35 34-31 30-26 25-21 20-16 15-11 10-6 قبل از 
بارداری زمان مالقات

هفته بارداری

وزن مادر
میزان وزن گیری مادر 
نسبت به مراقبت قبلی

میزان وزن گیری مادر از 
ابتدای بارداری

وزن گیری نامناسب
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هفته های بارداری
از این نمودار برای رسم منحنی وزن گیری مادران با نمایه توده بدنی قبل از بارداری 24/9-18/5 استفاده شود

جدول ثبت وزن گیری

41 40 39 38 37-35 34-31 30-26 25-21 20-16 15-11 10-6 قبل از 
بارداری زمان مالقات

هفته بارداری

وزن مادر
میزان وزن گیری مادر 
نسبت به مراقبت قبلی

میزان وزن گیری مادر از 
ابتدای بارداری

وزن گیری نامناسب
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هفته های بارداری
از این نمودار برای رسم منحنی وزن گیری مادران با نمایه توده بدنی قبل از بارداری 29/9-25 استفاده شود

جدول ثبت وزن گیری

41 40 39 38 37-35 34-31 30-26 25-21 20-16 15-11 10-6 قبل از 
بارداری زمان مالقات

هفته بارداری

وزن مادر
میزان وزن گیری مادر 
نسبت به مراقبت قبلی

میزان وزن گیری مادر از 
ابتدای بارداری

وزن گیری نامناسب



17

هفته های بارداری
از این نمودار برای رسم منحنی وزن گیری مادران با نمایه توده بدنی قبل از بارداری بیشتر یا مساوی 30 استفاده شود

جدول ثبت وزن گیری

41 40 39 38 37-35 34-31 30-26 25-21 20-16 15-11 10-6 قبل از 
بارداری زمان مالقات

هفته بارداری

وزن مادر
میزان وزن گیری مادر 
نسبت به مراقبت قبلی

میزان وزن گیری مادر از 
ابتدای بارداری

وزن گیری نامناسب
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هفته های بارداری
از این نمودار برای رسم منحنی وزن گیری مادران با نمایه توده بدنی قبل از بارداری 24/9-18/5 استفاده شود

جدول ثبت وزن گیری

41 40 39 38 37-35 34-31 30-26 25-21 20-16 15-11 10-6 قبل از 
بارداری زمان مالقات

هفته بارداری

وزن مادر
میزان وزن گیری مادر 
نسبت به مراقبت قبلی

میزان وزن گیری مادر از 
ابتدای بارداری

وزن گیری نامناسب

25
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هفته های بارداری
از این نمودار برای رسم منحنی وزن گیری مادران با نمایه توده بدنی قبل از بارداری 29/9-25 استفاده شود

جدول ثبت وزن گیری

41 40 39 38 37-35 34-31 30-26 25-21 20-16 15-11 10-6 قبل از 
بارداری زمان مالقات

هفته بارداری

وزن مادر
میزان وزن گیری مادر 
نسبت به مراقبت قبلی

میزان وزن گیری مادر از 
ابتدای بارداری

وزن گیری نامناسب
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هفته های بارداری
از این نمودار برای رسم منحنی وزن گیری مادران با نمایه توده بدنی قبل از بارداری  بیشتر یا مساوی 30 استفاده شود

جدول ثبت وزن گیری

41 40 39 38 37-35 34-31 30-26 25-21 20-16 15-11 10-6 قبل از 
بارداری زمان مالقات

هفته بارداری

وزن مادر
میزان وزن گیری مادر 
نسبت به مراقبت قبلی

میزان وزن گیری مادر از 
ابتدای بارداری

وزن گیری نامناسب

25
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جدول ثبت میزان وزن گیری

درقسمتپاییننموداروزنگیری،جدولیرسمشدهاستکهشاملاجزایزیراست:
زمان مالقات: زمانیاس��تکهمادرجهتمراقبتهایب��ارداریمراجعهمیکندکهبصورتقبلازبارداری،هفته
۱0-6،هفته۱5-۱۱،هفته۲0-۱6،هفته۲5-۲۱،هفته۳0-۲6،هفته۳۴-۳۱،هفته۳7-۳5،هفته۳8،هفته۳۹،

هفته۴0وهفته۴۱میباشد.
هفتهبارداری:منظورسندقیقبارداریبرحسبهفتهدرزمانمراجعهمادراست.بهطورمثالدرصورتمراجعه

درهفته۱8بارداری،بایددرخانهمربوطبهمحدوده۲0-۱6عدد۱8ثبتگردد.
وزن مادر: وزنمادردرزمانمراجعهدرهفتهمربوطهنوشتهشود.مثاًلدرهفته۱8بارداریوزناو6۱/5کیلوگرم

بوده،لذادرجدولمربوطهعدد6۱/5ثبتمیشود.
میزان وزن گیری نس�بت به مراقبت قبلی: درهرمالقاتتفاوتبینوزنمادردرمراقبتفعلیباوزنویدر
مراقبتقبلیمحاس��بهونوش��تهش��ود.مثاًلمادریکهوزناودرمراقبتقبلی5۹کیلوگرمبودهووزنفعلیاوبه

6۱/5کیلوگرمافزایشیافتهاست.درخانهمربوطهعدد۲/5نوشتهمیشود.
میزان وزن گیری مادر از ابتدای بارداری: درهرمالقاتمیزانافزایشوزنباتوجهبهوزنقبلازبارداری)در
صورتنبودنوزنقبلازبارداریاولینوزندرس��هماههاولقابلقبولاس��ت(نوشتهشود.مثاًلمادریکهوزن
قب��لازب��ارداریاو58کیلوگرمبودهودرهفته۱8بارداریوزناوبه6۱/5کیلوگرمافزایشیافتهاس��ت.درخانه

مربوطهعدد۳/5نوشتهمیشود.
وزن گیری نامناسب: درصورتیکهمادروزنگیرینامناسبداشتهباشد،بایددرجدولمربوطهعالمتزدهشود

وبراساسدستورعملمراقبتهایادغامیافتهسالمتمادران)ت– ۱۳(پیگیریشود.

جدول ثبت میزان وزن گیری

41 40 39 38 37-35 34-31 30-26 25-21 20-16 15-11 10-6 قبل از 
بارداری زمان مالقات

18 10 هفته بارداری

61/5 59 58 وزن مادر

2/5 1 میزان وزن گیری مادر 
نسبت به مراقبت قبلی

3/5 1 میزان وزن گیری مادر از 
ابتدای بارداری

وزن گیری نامناسب
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برای ترسیم نمودار وزن گیری مادر به شرح زیر اقدام کنید:

1- در صورتی که وزن قبل از بارداری مادر مشخص است )معیار، ثبت وزن در پرونده است(:
اگروزنقبلازبارداریمادر)حداکثر۳ماهقبلازبارداری(مشخصباشد،آنرادقیقارویعددصفردرنموداروزنگیری
ثبتوآنجاعالمت×)ضربدر(بگذارید.اینضربدربهاینمعنااس��تکهوزنگیریدرش��روعبارداریصفراست.طیهر
نوبتمالقاتبامادرباردارپسازتوزیناوومقایسهوزنجدیدباوزنقبلی،مقدارافزایشوزنرامحاسبهودرجدولثبت
وزنبنویسید.پسازتعیینمقدارافزایشوزنرویمحورعمودیمبنادرنموداروزنگیری،وزنمادردرزمانمراجعهرادر
کنارآنثبتکنید.سپسمحلتالقیخطوزنگیریوخطهفتهبارداریمربوطهراپیداکنیدوعالمت×)ضربدر(بگذارید.
دره��رنوب��تمراجعهب��ههمینترتیبتاپایانمالقاتهایب��ارداریعملکردهودرهرمالق��ات،نقاطیراکهباضربدر

مشخصشدهاست،بههموصلکنید.

نکته:درصورتیکهمیزانوزنگیریمادربصورتعدداعشاریباشد،درنمودارآنرابهسمتعددبیشتر
گردکنید؛اماهنگامثبتوزندرجدول،همانوزنواقعیمادرثبتش��ود.مثاًل۳/800کیلوگرموزنگیری

را۴کیلوگرمدرنظربگیریدویا۳/۳00کیلوگرموزنگیریرا۳/5کیلوگرمدرنظربگیرید.

مثال: درمادری۲5س��الهباقد۱60س��انتیمتر،وزنقبلازبارداری58کیلوگرمثبتشدهاست.وزناین
م��ادردرهفته۹بارداری5۹کیلوگ��رم،درهفته۱8بارداری6۱/5کیلوگرمودرهفته۳۱بارداریبه66/8

کیلوگرمرسیدهاست.
ب��اتوج��هبهاینکهقدمادر۱60س��انتیمترووزنپیشازبارداریاو58کیلوگرمبودهاس��ت،نمایهتوده
بدنیاو۲۲/5میباشد.دراینصورتازجدولوزنگیریطبیعیبرایمحاسبهمیزانافزایشوزنمطلوب
استفادهمیشود،درنمودارطبیعیکنارعددصفرمحوروزنگیریعدد58نوشتهمیشود.تاهفته۹بارداری،
وزنمادربه5۹کیلوگرمرس��یدهاستیعنیبهمیزان۱کیلوگرمازابتدایبارداریبهوزنمادرافزودهشده
استوبنابرایندرکنارعدد۱درمحورهفتهوزنگیریعدد5۹نوشتهشدهودرمحلتالقیعالمتضربدر
گذاشتهمیشود.درهفته۱8بارداری،وزنمادربه6۱/5کیلوگرمرسیدهاستیعنیبهمیزان۳/5کیلوگرم
ازابتدایبارداریبهوزنمادرافزودهش��دهاس��توبنابرایندرکنارع��دد۳/5محورهفتهوزنگیریعدد
6۱/5نوشتهشدهودرمحلتالقیعالمتضربدرگذاشتهمیشود.درهفته۳۱بارداری،وزنمادربه66/8
کیلوگرمرس��یدهاس��تیعنی8/8کیلوگرمازابتدایبارداریبهوزنمادرافزودهشدهاستکهباگردکردن،
۹کیلوگرمدرنظرگرفتهمیشودوبنابرایندرکنارعدد۹محورهفتهوزنگیریعدد66/8نوشتهمیشود
)عدد66/8گردش��دهو67کیلودرنظرگرفتهمیش��ود(ودرمحلتالقیعالمتضربدرگذاشتهمیشود.
نقاطحاصلازچهارضربدربهدس��تآمدهرادرهرنوبتمراجعهبههموصلمیکنیم.جدولوزنگیریو

نموداروزنگیریبهشکلزیررسمخواهدشد:
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هفته های بارداری
از این نمودار برای رسم منحنی وزن گیری مادران با نمایه توده بدنی قبل از بارداری 24/9-18/5استفاده شود

جدول ثبت وزن گیری

41 40 39 38 37-35 34-31 30-26 25-21 20-16 15-11 10-6 قبل از 
بارداری زمان مالقات

31 18 13 9 هفته بارداری

66/8 61/5 59/5 59 58 وزن مادر

5/3 2 0/5 1 میزان وزن گیری مادر 
نسبت به مراقبت قبلی

8/8 3/5 1/5 1 میزان وزن گیری مادر از 
ابتدای بارداری

وزن گیری نامناسب



24

2- در صورتی که وزن مادر در قبل از بارداری مشخص نیست اما وزن در سه ماهه اول بارداری مشخص است:
دراینموردمطابقصفحه۱۱)میزانوزنگیریمادریکهدرس��هماههاولبارداریمراجعهمیکند(رفتارمیش��ود.نحوه
ترسیمنموداراینگونهمادرانشبیهمورد۱)وزنقبلازبارداریمادرمشخصاست(میباشد.دراینحالتابتدایبارداری

راازرویمحورخطصفرشروعمیکنیم.

3- در صورتی که اولین مراجعه مادر در هفته های 13 تا 25 بارداری باشد و وزن قبل از بارداری و یا وزن سه 
ماهه اول بارداری ثبت نش�ده باشد، مطابق جدول ش�ماره 5 )میزان وزن گیری مادری که در هفته های 13 تا 

25 بارداری مراجعه می کند(، رفتار می شود.

مثال: مادری۲5سالهدرهفته۱8بارداریمراجعهنمودهاست.قدوی۱60سانتیمترووزناو6۱/5کیلوگرماستووزن
قبلازباردارییاوزنس��هماههاولبارداریاوثبتنشدهاس��ت.درهفته۲۳بارداریوزناوبه6۴ودرهفته۳۱بارداری

وزناوبه67/۳00کیلوگرمرسیدهاست.
مطابقجدولش��ماره5،فرضمیش��ودکهطی۱8هفته،۳کیلوگرمبهوزناوافزدهش��دهولذاوزنقبلازبارداریاو
58/5ونمایهتودهبدنیاونیزدرقبلبارداری۲۲/85بودهاست؛بهاینترتیب،برایاینمادر،ازجدولوزنگیریطبیعی
اس��تفادهمیکنیم.درنموداروزنگیریطبیعیدرمحورافقی،هفته۱8بارداریرامش��خصکردهوازآننقطه،خطیبه
طورعمودیرس��ممیکنیم.ازطرفدیگر،درمحورافقینیزوزن58/5راکنارمحورصفرنوش��تهووزن6۱/5)یعنیسه
کیلوگرمباالترازنقطهصفر(رامش��خصکردهوازآننقطه،خطیبهطورافقیرس��ممیشود.حالمحلتالقیاینخط
افقیباخطعمودیمربوطهراخواهیمداشت.ازآنجاکهدرهفته۲۳بارداریوزنمادربه6۴کیلوگرمرسیدهاست،نسبت
بهخطصفر)58/5کیلوگرم(بهاندازه5/5کیلوگرمونسبتبهمراجعهقبلی۲/5کیلوگرمافزایشوزنداشتهاست.اگردر
هفته۲۳بارداری،مادر6۴کیلوگرموزنداش��تهباش��د،ازمحلتالقی۲خطعمودیکهمربوطبهوزناس��توخطافقی
کهمربوطبههفتهبارداریاس��ت،نقطهافزایشوزنبهدس��تمیآید.بههمینترتیب،ازاتصالخطافقیمربوطبههفته
۳۱بارداریوخطعمودیمربوطبهوزنمادریعنی67/۳کیلوگرم،نقطهایبهدس��تمیآید.ازاتصالنقاطافزایشوزن
درهفتههای۲۳،۱8و۳۱نموداروزنگیریمادربهدستمیآید.ایننمودارنشانمیدهدکهمادرتاهفته۳۱بارداری۹

کیلوگرمافزایشوزنداشتهاست.
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هفته های بارداری
از این نمودار برای رسم منحنی وزن گیری مادران با نمایه توده بدنی قبل از بارداری 24/9-18/5استفاده شود

جدول ثبت وزن گیری

41 40 39 38 37-35 34-31 30-26 25-21 20-16 15-11 10-6 قبل از 
بارداری زمان مالقات

31 23 18 هفته بارداری

67/3 64 61/5 58/5 وزن مادر

3/3 2/5 میزان وزن گیری مادر 
نسبت به مراقبت قبلی

8/8 5/5 3 میزان وزن گیری مادر از 
ابتدای بارداری

وزن گیری نامناسب
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معیارهای وزن گیری نامناسب در مادر ان باردار
بهترینمعیاربرایقضاوتدرموردوزنگیریمناس��بدرطیبارداریاس��تفادهازجدولونموداروزنگیریمادرانباردار
میباشد.بههردلیلکهوزنگیریمادرباردار)درهریکازگروههایکموزن،طبیعی،اضافهوزنیاچاق(براساسجدول
ونموداروزنگیریپیشرفتنکند،وزنگیرینامناسباطالقمیشود.وزنگیرینامناسببهدوشکلقابلمشاهدهاست.
وزنگیریکمترازحدانتظارووزنگیریبیشازحدانتظار،درهردوحالتبس��یارمهماس��تکهعلتزمینهایوزنگیری
نامناسببررسیومعینگردد.اینکاربامعاینهوارزیابیوضعیتمادرباردارونیزانجامآزمایشاتپاراکلینیکیانجاممیشود.
بعدازتعیینعلت،درصورتیکهوزنگیرینامناسببهدلیلناآگاهیهایتغذیهایباشد،آموزشتغذیهوارائهتوصیههای
تغذیهایباتاکیدبررعایتتنوعوتعادلدربرنامهغذاییروزانهواستفادهاز5گروهغذاییاصلیشاملگروهنانوغالت،
گروهمیوهها،گروهسبزیها،گروهشیرولبنیاتوگروهگوشت،حبوبات،تخممرغومغزهابهمقادیرتوصیهشده،تأکیدبر
مصرفمنظموبهموقعمکملهایویتامین،آهنواس��یدفولیک)طبقتوصیههایارائهش��ده(واستراحتکافیدرطول
روزبهصورتچهرهبهچهرهوبابیانیس��ادهارائهش��ودودرصورتیکهبعدازآموزشوپیگیری،روندوزنگیریاصالح

نشدبهکارشناستغذیهارجاعدادهشود.ایناطالعاتدرفرممراقبتبارداریتوضیحدادهوثبتمیشود.
الزماس��تعالوهبرس��والدرموردمصرفگروههایغذاییاصلیومکملهایدارویی،توصیههایمناس��بتغذیهایبا

استفادهازراهنماییکشوریتغذیهمادرانبارداروشیردهارائهشود.

برخی از توصیه های مهم عبارتند از:
-تنوعوتعادلدربرنامهغذاییروزانهواستفادهاز5گروهغذاییاصلیرعایتشود.

-درهروعدهغذاییحداقلازسهگروهغذاییاصلیاستفادهشود.
-ترجیحاازنانهایسبوسدارمانندسنگکوبربریبهجاینانهایسفیداستفادهشود.

-بهتراستبرنجبهصورتکتهیادمیویابههمراهحبوباتمصرفشود..بهطورکلیمخلوطغالتوحبوباتمانند
عدسپلو،لوبیاپلو،عدسیبانانوخوراکلوبیابانان،پروتئینمناسبیرابرایخانمباردارتامینمیکند.

-اس��تفادهازانواعمیوههایتازهکهدرمنطقهموجوداس��تومیوههایخشکمانندکشمش،خرما،توتخشک،انجیر
خشک،برگههلو،زردآلویاآلویخشکبهعنوانمیانوعدهتوصیهشود.

-سبزیهاییکهبهشکلخامخوردهمیشوندبایدقبلازمصرفبهدقتشستهوضدعفونیشوند.ازقراردادنسبزی
درمعرضهوایانورخورشید،پختنبهمدتطوالنیبخصوصدرظروفدربازوهمراهآبزیادودورریختنآبآن

کهسببازبینرفتنویتامینهایموجوددرسبزیهامیشود،بایدخودداریگردد.
-روزانهس��بزیهایتازهمانندکاهو،گوجهفرنگی،خیاروهویجبهعنوانمیانوعدهوسبزیهایخام)سبزیخوردن(

ویاپختهویاساالدهمراهغذامصرفشود.
-کشکیکمنبعغنیازپروتئین،کلسیموفسفراست.درمناطقیکهکشکدردسترساستتوصیهمیشودهمراه

باغذاهاییمانندآشوبادمجانوبهصورتجوشیدهشدهاستفادهشود.
-اگرمصرفشیرسببایجادنفخومشکلگوارشیشودمعادلآنمیتوانازماستیاپنیراستفادهکرد.

-انواعمغزهامثلپسته،بادام،گردو،فندق،منابعخوبپروتئینوآهنهستندومیتوانبهعنوانمیانوعدهترجیحا
ازنوعخامآنهاکهنمککمتریدارد،استفادهکرد.
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وزن گیری کمتر از انتظار
۱-هرگاهمادربارداربراساسجدولوزنگیری،افزایشوزنکمتریداشتهباشدویاشیبنموداروزنگیریمادرازشیب

نمودارمرجعکمترویامسطحگردد،وزنگیریکمترازحدانتظارمحسوبمیگردد.
۲– چنانچهازهفته۱5بارداریبهبعد،مادرباردارچاق)بانمایهتودهبدنیمساوییاباالتراز۳0(کمترازنیمکیلوگرم

درماهافزایشوزنداشتهباشد.
۳-چنانچهازهفته۱5بارداریبهبعد،مادرباردارباوزنطبیعی،کمترازیککیلوگرمدرماهافزایشوزنداشتهباشد.

وزن گیری بیش از انتظار
۱-هرگاهمادربارداربراساسجدولوزنگیری،افزایشوزنبیشتریداشتهباشدویاشیبنموداروزنگیریمادرازشیب

نمودارمرجعبیشترگرددوزنگیریبیشازحدانتظارمحسوبمیگردد.
۲-بعدازهفته۲0بارداریمادرنبایدماهانهبیشاز۳کیلوگرمافزایشوزنداشتهباشد.گاهیاوقاتاینامربهدلیلجمع
شدنآببهطورغیرطبیعیدربدناستکهاولینعالمتپرهاکالمپسیاست.دراینصورتاقداماتالزمبرایکنترل
مسمومیتبارداریبایدانجامشود.ایناقداماتدرمجموعهمراقبتهایادغامیافتهدورانبارداریتوضیحدادهشدهاست.
۳-اگرافزایشوزنمادردرطولدورانبارداریبیشازیککیلوگرمدرهفتهباشد،بیشترازحدانتظاروزناضافهکردهاست.

مهم ترین عللی که سبب وزن گیری نامناسب مادر  در دوران بارداری می شوند، عبارتند از:
دسترسیناکافیبهبرخیازگروههایغذایی 	•

عاداتغذایینامناسبوپیرویازرژیمهایغذاییخاص)کمخوری،رژیمدرمانیویاخرافاتغذایی(؛ 	•
تهوعواستفراغدورانبارداری؛ 	•

ابتالبهبیماریهایزمینهاییاسابقهابتالبهآنها)مانندبیماریهایقلبی�عروقی،دیابتو...(؛ 	•
عفونتهایادراری؛ 	•

ابتالبهاختالالتروانیوافسردگی؛ 	•
مشکالتخانوادگیونارضایتیازبارداری؛ 	•

اعتیادبهموادمخدر،داروهایمخدرودخانیات؛ 	•
مصرفزیادوغیرعادیموادخوراکیوغیرخوراکی)ویارحاملگیوپیکا(؛ 	•

مشکالتاقتصادیودرآمدناکافیخانواده؛ 	•
حجمزیادکارروزانهواستراحتناکافی؛ 	•

تحرکناکافیونداشتنفعالیتبدنیروزانه؛ 	•
سنکمتراز۱8یاباالتراز۳5سال؛ 	•

چندقلویی؛ 	•
سابقهزایمانزودرس)قبلاز۳7هفتهکاملبارداری(یاسقط؛ 	•

سابقهتولدنوزادکموزن)LBWیا)IUGR)1(؛ 	•
فاصلهبارداریکمتراز۳سالبازایمانقبلی. 	•

1. Intra Uterine Growth Retardation
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براساس علت یا علل مؤثر بر وزن گیری نامناسب، باید مداخالت متناسب و مؤثر برای 
بهبود وضعیت سالمت جسمی و روانی مادر باردار صورت گیرد تا از عوارض ناشی از 

وزن گیری ناکافی او بر سالمت خود و جنین تا حد امکان جلوگیری شود.
مشاوره با مادر باردار به شناسایی بهتر علت وزن گیری نامناسب کمک زیادی می کند. 
در حین مش�اوره، مش�اور باید بتواند به راحتی با مادر باردار ارتباط کالمی برقرار کند. 

مثال هایی در این زمینه در زیر ارائه شده اند:

1( درمش��اورهبامادربارداربررس��یوضعیتاقتصادیخانوادهواینکهآیادسترس��یکافیبهموادغذایی
مختل��فدرمح��لزندگیوجودداردیاخیرازاهمیتبرخورداراس��ت.گاه��یدربعضیازمناطقودرطی
فصولسال،اقالمغذاییمحدودیدربازاروجودداردوخانوادهحتیاگرازنظراقتصادیامکانخریدداشته
باش��دب��هدلیلموجودنبودنبرخیموادغذاییازمصرفآنمح��روممیماند.بنابراینبایدباتوجهبهمواد

غذاییموجوددرمنطقهآموزشتغذیهدادهشود.
ازفرصتمش��اورهبایدبرایجلبتوجهمادربارداربهتغذیهس��ایرافرادخانوادهوخصوصاتغذیهکودکنیز

استفادهنمود.

2( اگرمشکالتاقتصادیخانوادهموجبمحرومیتغذاییشدهاستویابودجهخانوداهصرفخریدمواد
غذاییباارزشغذاییکممیش��ودبایدباهمس��ریاسایراعضایخانوادهویاافراددیگریکهممکناست

نقشکلیدیدرخریدوتهیهغذاداشتهباشندمشاورهصورتگیرد.
ب��ابهدس��تآوردناطالعاتکافیدرزمین��هغذاهایبومیوعاداتغذاییمنطق��ه،میتوانخانوادههارا

راهنماییکردکهبابودجهاندکخودموادغذاییمناسبراانتخابکنند.
درصورتیکهمادربارداربدلیلفقراقتصادیخانوادهمبتالبهس��وءتغذیهشدهویاوزنگیریمناسبندارد
ونیازمندیخانوادهباتوجهبهمعیارهاوضوابطموجودمحرزشدهاست،تحتپوششبرنامهحمایتتغذیه

ایقرارمیگیرند.
شناساییمادرانباردارنیازمندبایدبهدقتوبراساسمعیارهایمشخصیانجامشود.فرایندتحتپوشش
ق��راردادنخانوادهه��ایمادرانباردارنیازمند،توس��طنهادهایحمایتیمثلکمیتهام��دادامامخمینی)ره(،

بهزیستیو...ازطریقکمیتهمشترکدرمرکزبهداشتاستانتعیینمیشود.
ارجاعمادربارداربهس��ازمانهایحمایتیمانندکمیتهامدادامامخمینی)ره(درمواقعیکهاطمینانحاصل
ش��دکهفقراقتصادیعلتاصلیکموزنیاس��تالزامیاست.تأکیدبهمصرفمکملهایمولتیویتامین،

آهنواسیدفولیکمطابقدستورعملهایموجودازاهمیتبرخورداراست.
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3( اعتقادبهخرافاتغذایی،ازجملهعللمؤثربروزنگیرینامناس��بدورانبارداریاس��ت.مثاًلبرخیاز
مادرانباردارمعتقدندخوردنتخممرغموجبکندذهنش��دنویابعضیموادغذاییموجبزش��تشدن
کودکآنانمیشود.الزماستخرافاتغذاییدرهرمنطقهشناساییشدهوبرایاصالحآنهاآموزشهای

الزمبهمادرانبارداردادهشود.

4( مس��ائلعاطفیروانیوافسردگی:مش��کالتخانوادگیمانندناسازگاریبینزنوشوهر،ناسازگاریبا
مادرش��وهروس��ایراعضایخانوادهویانارضایتیازبارداریمیتواندموجببیاشتهاییمادروامتناعاواز
غذاخوردنش��ود.دراینموردمش��اورهبامادربرایپیبردنبهروابطاووهمس��روسایراعضایخانواده
کمککنندهاس��ت.ازاوبخواهیدکهدرمراقبتهایبعدیهمراهباهمس��رشنزدشمابیایدوباهمسروی
بهطورجداگانهوبهش��کلیکهاختالفبرانگیزنباش��ددربارهوضعیتمادرباردار،بیاش��تهاییوخطرات

وزنگیرینامطلوبوکمکهاوحمایتهاییکهاومیتواندازمادربارداربکندصحبتکنید.
برایپیشگیریازاینمشکالتدرطولبارداریبهتراستدرهمانابتدایبارداریجلساتیبرایهمسران
مادرانباردارجهتجلبحمایتهمس��رانوجلوگیریازجنجالومش��اجرهدرطولبارداریوپسازآن
ترتیبداد.درمواردیکهمشکلافسردگیمادرجدیاستومشاورهمؤثرواقعنمیشوددرصورتامکان

بایدبهکارشناسبهداشتروانیویاروانپزشکارجاعدادهشود.



30

 خالصه ای از مهم ترین علل وزن گیری نامناسب و راهکارهای پیشنهادی در جدول شماره 6 شرح داده  شده  است.
جدول شماره 6: علل وزن گیری نامناسب در دوران بارداری و راهکارهای پیشنهادی

بارداری دوران  در  نامناسب  وزن گیری  راهکار پیشنهادیعلل 

بومیدسترسی نداشتن به برخی اقالم غذایی غذاهای با غذایی)متناسب گروه هر در غذایی جانشینهای معرفی
منطقه(مثالاستفادهازحبوباتویاتخممرغبهجایگوشتدروعدهغذایی

شناساییخرافاتغذاییمنطقهواصالحنگرشباارائهآموزشهایالزمخرافات و محدودیت های غذایی
مشاورهوآموزشچهرهبهچهرهوارائهمتونآموزشیسادهبهمادربارداروهمراهاناوناآگاهی تغذیه ای مادر و اطرافیان 

مشاورهبامادرجهتعلتیابیمشکلموجودافسردگی و بی اشتهایی ناشی از آن
ارجاعبهروانپزشکیاروانشناسجهتمشاوره

معرفیخانوادهبهکمیتهامدادامامخمینیوسایرسازمانهایحمایتیکهبامشکالت مالی و اقتصادی
مرکزبهداشتاستانهمکاریدارند.

تشخیصنوعبیماریودرمانآنودرصورتنیازارجاعبهپزشکمتخصص،بیماری های زمینه ای )دیابت، عفونی، قلب و عروق و...(
کنترلتداخلغذاودارویمصرفیبانظرمتخصصتغذیه

تهوع و استفراغ بارداری
درصورتشدیدبودن،ارجاعبهمتخصصجهتبستریدربیمارستانوسرمدرمانی
تازمانتثبیتوضعیتبیمار.درصورتخفیفتامتوسطبودنطبقتوصیههایی
کهدرراهنمایکشوریتغذیهمادرانبارداروشیردهآمدهاستعملشود.

حجم زیاد کار روزانه و استراحت ناکافی
مشاورهباهمسروسایراعضایخانوادهبرایکمکبهمادربارداروکاهش
دیر از پرهیز جهت مادر به توصیه او استراحت مدت افزایش و کار حجم

خوابیدنشبانه
توصیهبهپیادهرویدرطولروزوانجامکارهایروزمرهدرحدمتعادلبی تحرکی یا کم بودن فعالیت های جسمی

ارجاعبهمتخصصزنانومتخصصتغذیهفشار خون باال 
ارجاعبهمتخصصزناناکالمپسی و پره اکالمپسی

استعمال سیگار و سایر مواد اعتیادآور و برخی داروها

مشاورهبامادردرموردقطعمصرفسیگارودوریازانواعدودوآموزشدر
زمینهمضراتآنبرایسالمتمادروجنین

اقدامبرایترکاعتیاد
کنترلداروهایمصرفیوتعدیلدوزبراساسنوعبیماری
کنترلتداخلغذاودارویمصرفیبانظرکارشناستغذیه

مواردی که مادر باردار باید به کارشناس تغذیه ارجاع داده شود.
۱-مادرانزیر۱۹سال

۲-مادرانیکهبنابهنظرمتخصصزنانعلتوزنگیرینامناس��بآنهامربوطبهعوارضبارداریویابیماریهانبودهو
عللتغذیهایعاملوزنگیرینامناسبتشخیصدادهشدهاست.

BMI-۳قبلازباردارییاسهماههاولبارداریزیر۱8/5یابیشتراز۲5
۴-داشتنرژیمغذاییدرمانیبراییکبیماریخاص

5-بیماریهایمادرباردارشاملدیابت،آنمی،بیماریکلیوی،فشارخونو....
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جدول تبدیل Z-scores به صدک ها

Z-scoresصدک ها

+۳۹۹/۹
+۲۹7/7
+۱8۴
050
-۱۱6
-۲۲/۳
-۳./۲

پیوستها
پیوست 1

نحوه محاسبه وزن گیری در هفته های 13 تا 25 بارداری:
)درصورتیکهوزنپیشازباردارییاوزنس��هماههاولبارداریمش��خصنباشد(:فرضرابراینگذاشتهکهمادردر
هفتههای۱۳تا۲5بارداریوزنگیریطبیعیداشتهاست؛یعنیهرهفته0/۴کیلوگرم)۴00گرم(بهوزناواضافهشده
اس��ت.همچنینبهطورمتوس��ط۱کیلوگرمنیزدرسهماههاولبارداریوزنگیرینمودهاست)جدولشماره5(.باکسر
نمودنمجموعاینوزنهاازوزنکلمادر،وزنتقریبیمادردرقبلازبارداریبهدس��تمیآید.س��پسمحدودهنمایه
تودهبدنیمادررامش��خصکردهوبراس��اسجدولش��مارهیکتوصیههایمربوطارائهمیشود.درصورتلزوم،باید

اینمادرانرابهکارشناستغذیهارجاعداد.
کل افزایش وزن مادر در طول بارداری = 1+]0/4 × )13- هفته بارداری فعلی([

وزن مادر در قبل از بارداری = کل افزایش وزن مادر در طول بارداری - وزن هنگام اولین مراجعه

میزان افزایش وزن برای مادران بزرگسال در بارداری تک قلویی بر اساس نمایه توده بدنی قبل از بارداری 

BMI قبل از بارداریوضعیت تغذیهرنگ ناحیه BMI

kg/m2

محدوده مجاز افزایش 
وزن )کیلوگرم(

افزایش وزن از ابتدای هفته 13 
بارداری به بعد )کیلوگرم/هفته(

)0/58– 0/۴۴(۱80/5۱-۱8/5۱۲/5<کموزنزرد
)0/50– 0/۳5(۱60/۴۲-۲۴/۹۱۱/5-۱8/5طبیعیسبز

)0/۳۳– 0/۲۳(۱۱/50/۲8-۲۹/۹7-۲5اضافهوزننارنجی
)0/۲7–0/۱7(۹0/۲۲-۳05≥چاققرمز

پیوست 2

پیوست 3
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