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 بررسی تأثیر یک دوره تمرین
 هوازی بر پیامد بارداری

 تربیت مدرسکارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه  ؛یتیسا صداقپرِ °
 استاد یار دانشگاه تربیت مدرس ؛ حمید آقا علی نژاد دکتر °°

 1ت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشانأهی عضو؛ دکتر ابولفضل ارجمند °°°

 دادند تشکیل باردار خانم 40 را آماری ۀنمون .ودب بارداری پیامد بر منظم بدنی اثرفعالِیت بررسی ،پژوهش هدف :چکیده

 سوم ۀماه سه در 2کنترل و 2 تجربیو دوم ۀماه سه در 1کنترل و 1 تجربی :شامل ،نفره 10 گـروه  چهـار  بـه  کـه 

 قلب ضربان %65 تا %50  شدت با را ،ای هفته هشت روی پیاده ۀبرنام تجربِی، هایگروه .شدند تقسـیم  بـارداری 

 تجربی های گروه پنجم دقیقه آپگار و نوزاد وزن بارداری، دوران طول بین پژوهش های یافته .دکردن اجرا بیشینه

 تفاوت 2 های گروه در اول دقیقه آپگار امتیاز و 1 های گروه در زایمان نـوع  بیـن  همچنیـن  و 1،2 کنـترل  و 1،2

 نوع و 1 کنترل با تجربی ایگروهه در اول قۀدقی آپگار میانگینهای ۀمقایس ).(p>0/05نشـد  مشـاهده  معـناداری 

 در مناسب بدنی فعالیت بنابراین، .) p<0/05( داد نشان معناداری تفاوت 2 کنترل و تجربی گروههای در زایمان

 را تر سالم فرزندی تولد و تر آسان زایمان بلکه شود، نمی مادر و جنین به صدمه موجب تنها نـه  بـارداری  دوران

   .کند می تضمین نیز

  آپگار، طول دوران بارداری، وزن نوزاد بارداری،  دوم و سومۀسه ماه:  لیدی کگانواژ

                                                 
° E.mail:parisasedaghati@yahoo.com 
1. Mechonial Amniotic Fluid 

 مقدمه
،زن یک حیات دوران ترین مهم و زیباترین

موجودی ،دوره این در که است بارداری دوران
تغییرات دلیل به و دپروران می خود بطن در را دیگر

بیشتری مراقبت به احتیاج ،آن از ناشی فیزیولوژیک
که است این در بارداری دوران اهمیت .دارد

جنین زندگی بر مستقیماً مادر زیستن بهتر و سالمت
به نسبت زمان این در جنین ،عالوه هب .می گذارد اثر
 .است آسیب پذیر و حساس گوناگون هایعامل

صدمه موجب تنها نه مناسب ورزشی حرکات جرایا
نظر با اگر بلکه ،شود نمی مادر و جنین به زیان و

منظم هوازی ورزشهای مطلوب شرایط در پزشک
می شود، کوتاه تر زایمان فعال ۀمرحل طول شود، اجرا
1نیوتیکبودن مایع آم   مکونیومی سزارین، میزان

و 
با مادر و شد خواهد کمتر زایمان هنگام جنینی زجر
بهتر را زایمانی دردهای می تواند شاداب تری ۀروحی
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 64  بررسی تأثیر یک دوره تمرین هوازی بر پیامد بارداری

که  ورزشهایی بارداری دوران در .)3(دکن تحمل 
 واکنش مورد در پژوهشها .نیستند ممنوع ،نشوند

 نشان ورزشی تمرینهای اجرای به بدن فیزیولوژیک

 نیازهای با توانند می سالم باردار مادران که دهند می

 سازگار جنین و خود ورزشی فعالیت یزیولوژیکف

 تنهایی به مکدا هر بارداری و ورزش .)4(شوند

 ایجاد  بدن در را اصیخ فیزیولوژیک شرایط

 فردی در همزمان طور به شرایط این اگر .می کنند

 به را ای پیچیده فیزیولوژیک تقاضاهای شود، ایجاد

 نتایج رب متفاوتی ثیرأت ندنتوا می که آورند می وجود

 های پدیده این ۀجمل از .بگذارند دنوزا و زایمان

 خون، جریان توزیع گر، مداخله فیزیولوژیک

 متابولیک تغییرات مادر، بدن حرارت ۀدرج افزایش

 و آنها ثیرأت و هورمونی تغییرات جنین، و مادر بدن
 بدن گوناگون ناحیه های عضالنی قدرت افزایش

 .)22(است مادر
1پومرانس

 ورزشی فعالیت اثر مورد در )1974( 

2چرخ کارسنج  روی بیشینه زیر
 ،بارداری لطو بر 

3آپگار امتیاز
 باردار زن 54 در نوزاد تولد زمان وزن و 

 دوران طول ،مادر جسمانی آمادگی بین که داد نشان

 زایمان زمان مدت ،بارداری ه هایعارض ،بارداری

دران ما در تولد هنگام وزن  و اول ۀاردقیقگآپ امتیاز
4نخست زا

5برک و جورج   .)20(نشـد دهـدی اطیـارتب 
 

 از پس و هنگام ،پیش ورزش، اثر بررسی به )1981(

 نخست زایی زنان دادند، نشان و پرداختند بارداری

 هر و هفته در جلسه سه حداقل بارداری هنگام که

 دارای کردند، جراا هوازی ورزشهای دقیقه 30 هفته

 و بارداری ه هایضعار کاهش کمتر، وزن اضافه
 دنیا هب نوزاد دارای و کوتاه تر بارداری دوران زایمان،

 نشهمکارا و وتیز برکو .)14( بودند سبک تری ۀآمد

 بر بارداری دوران در ورزش اثر بررسی به ) 1983(

 نشان آنها نتایج .پرداختند موعد از پیش  زایمان میزان

 ورزش منظم طور به بارداری هنگام که زنانی دادند،

 موعد از قبل زایمان در کمتری خطر کاهش کردند،

و  کلپ همچنین .)13( داشتند غیرفعال زنان به نسبت
6کستینید

 شکم زنان خود، هایپژوهش در )1984( 

 تا اول گروه.کردند طبقه بندی گروه سه به را اول

 34 ۀهفت انتهای تا دوم گروه و بارداری 28 ۀهفت انتهای

 و ندپرداخت ورزشی لیتهایفعا اجرای به بارداری
 تفاوت ها یافته .نداشتند فعالیتی هیچ کنترل گروه

 گروه و یکدیگر با تجربی گروه بین را  داریامعن

 1.)7(ندادند نشان  بارداری مدت طول نظر از کنترل
 کرد بیان )1974( آپگار امتیاز مورد در پومرانس

 ادرانـم نوزادان آپگار ازـامتی در یـتفاوت چـهی که

 ولی .)20( شتندا وجود ورزشکار غیر و ورزشکار

7کولینگز
 اول ۀدقیق آپگار که داشت بیان )1983( 

 .)10( یافت افزایش کمی ورزشکار مادران نوزادان
8رایس چون یپژوهشگران ،نهایت در

هال  ،)1991( 
10وانگ و )1987(9کافمنو

 بررسیهای در )1987( 

 باالی متیازا و بارداری در ورزش بین ارتباط به خود

 2.)23،15،21( یافتند دست آپگار
 مورد این در است، متغیر تولد هنگام نوزاد وزن

 ،ردندـک زارشـگ ) 1983( نـشاراـهمک و کولینگز
 یـورزش  ایـالیتهـفع هـب ارداریـب هنگـام که یـزنان

 حدود  ینوزادان بارداری پایان  در ،بودند پرداخته

 و پـکل .)10( ندوردآ اـدنی هـب رـن تـسنگی رمـگ 243
                                                 
1. Pomerance (1974) 
2. Orgometer 
3. Apgar Score 
4. Primpara 
5. Berk & George (1981) 
6. Clapp & Dickstein (1984) 
7. Collings (1983) 
8. Rice (1991) 
9. Hall & Kaufmann (1987) 
10. Wong (1987) 
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 زنانی دادند، نشان خود پژوهش در )1990( کاپلس

 ،کردنـد جراا یشدید ورزش ،بارداری هنگام که
 نسبت )سبک تر گرم 310 حدود( ریـسبک ت نوزادن

هاچ و   .)8( آوردند دنیا به کنترل گروه افراد به
1نشهمکارا

 خانم 800 مورد در پژوهش با )1990( 

 ،فعال .ب ،تحرک  کم .الف گروه سه هب را آنها باردار
 رسیدند نتیجه این به و کردند تقسیم فعال بسیار .پ

 276 حدود( سنگین تری کودکان ،ورزشکاران که

 دـآوردن دنیا  به کنترل گروه به نسبت )سنگین تر گرم
 کردند گزارش )1992( نشهمکارا و کلپ .)17(

 بارداری، آخر ۀماه سه در تفریحی ورزشهای که

 وزن ،نتیجه در و داد افزایش را جفت رشد یزانم

 پژوهش در اما .)9(یافت افزایش تولد بدو در کودک

 که مادرانی کودک وزن شد، مشاهده دیگری

 بارداری ندورا رد تفریحی فعالیتهای اجرای منظور به

 مصرف انرژی ههفت رد کیلوکالری 1000 از بیش

 دککو وزن از بیش گرم 310 تولد بدو در کردند،

 بودند رفعالـغی ارداریـب دوران در که ودـب ادرانیـم
 جنین رشد بر متفاوتی ثیرأت نیز تمرین نوع .)16(

 که مادرانی شد، مشاهده پژوهشی رد .می گذارد

 با مقایسه در کردند، اجرا )هوازی( موزون حرکات

 ،)مشابه قلب نضربا با( کردند روی پیاده که مادرانی
 بیشتر نجنی بر استرس و تر پایین مادر ساز و سوخت

 .)19( بود
 در  دارامعن تفاوتی که داد نشان ) 1378( حیدری

 و زایمان نوع موعد، از پس و موعد از پیش زایمان
 دو بین نوزادان پنجم و اول یقه هایدق ارگآپ ۀنمر

 که صورتیدر شت،ندا وجود تجربی و کنترل گروه

  دارانمع تفاوت گروه دو نوزادان وزن میانگین بین

 به ،)1380(  نیا رحمانی .)1( شتدا وجود آماری

 و ورزشکار مادران بارداری ۀنتیج ۀمقایس
 .پرداخت تولد بدو در نوزاد سالمت و غیرورزشکار

 بارداری زمان مدت بین که ندداد نشان پژوهش نتایج

  داریامعن تفاوت نوزادان اول ۀدقیق ارگآپ وامتیاز

 ورزشکار ادرانم نوزاد وزن ولی ،شتندا وجود

 غیر گروه از کمتر گرم 160 حدود تولد هنگام
 و ورزشکار مادران بین ،نظر این از که بود ورزشکار

 با .)2(خورد  چشم به  داریامعن تفاوت غیرورزشکار

 انواع متفاوت آثار مورد در موجود ابهامات به توجه

 پژوهش در ،بارداری متفاوت های دوره در ورزش

 ورزشی فعالیت ثیرأت ۀمقایس به که شدیم آن بر حاضر

 پیامد بر بارداری سوم و دوم های دوره در منظم

 ورزشهای بین از .بپردازیم نوزاد سالمت و بارداری

 سبک ترین، ،مفیدترین از یکی پیاده روی ،گوناگون

 می رود شمار به ورزش ها بی خطرترین و مفرح ترین

 بلقا بارداری دوران ویژه هب سنین تمام در  که

 بیشتری استقبال آن از بارداری دوران در و اجراست

 1 .می شود

 تحقیقسی  روش شنا
 روش حاضر، پژوهش در برگزِیده پژوهش روش

 به ها داده که است کاربردِی نوع از و تجربِی نِیمه

 . اندشده آوری جمع میدانی شکل

 آزمودنیها
 باردار زنان تمام را حاضر پژوهش آماری ۀجامع

 کلینیک به کننده مراجعه ۀسال31 تا20رورزشکا رغی

 قم شهرستان چهار ۀمنطق بارداری دوران یامراقبته

 ۀجامع نبی از .دبو نفر 155 آنها تعداد که ندداد تشکیل
 ۀمحدود در  BMI با نفر 40 ،پژوهش مورد آماری
kg/m2( طبیعی

 در نمونه صورت به ) 19 - 25  

 شامل رهنف 10 گروه چهار به و شدند انتخاب دسترس

                                                 
1. Hatch et. Al. (1990) 
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 66  بررسی تأثیر یک دوره تمرین هوازی بر پیامد بارداری

 تقسیم 2و1کنترل گروه دو و 2و1تجربی گروه دو

 ورزشی فعالیت روعش 1 تجربی گروهبرنامۀ که شدند

 شروع 2 تجربی گروه و بارداری دوم ۀماه سه زا

 گروه و بود بارداری سوم ۀماه سه از ورزشی فعالیت

 برای 2 کنترل گروه و 1 تجربی گروه برای 1 کنترل

 زنان ها، نمونه. .شد گرفته نظر در 2 تجربی روهگ

 دچار گذشته سال دو در که بودند بارداری نخست

 باال، خون فشار صرع، دیابت، تیروئید، بیماریهای

 کم نازایی، ۀسابق رحم، ۀدهان نارسایی پا، ساق درد

 جفت بارداری، دوران در خونریزی هرگونه خونی،

 و قلبی بیماری هرگونه تنفسی، مشکالت راهی، سر
 و ورزشی فعالیت اجرای برای پزشکی منع هرگونه

  .ندنداشت منظم ورزشی فعالیت جرایا ۀسابق

  اطالعاتآوری جمع هایابزار
 طول های متغیر ،بارداری پیامد ارزیابی منظور به

 پنجم، و اول ۀدقیق آپگار زایمان، نوع بارداری، مدت

 مایع بودن مکونیومی و نوزاد تولد بدو وزن

 برای استفاده مورد زارـاب .شدنـد یـررسـب وتیکـآمنی

 از :دـودنـب ارتـعب ژوهشـپ ایـرهـمتغی شـجـسن

 و آپگار امتیاز فرم فردی، اطالعات ۀپرسشنام
  ابیـارزی منظور به .انـزایم نوع هـب وطـمرب اتـاطالع

 آخرین شروع بین زمانی ۀفاصل بارداری، دوران طول

 به که دـش سنجیده )هفته تعداد( زایمان تا قاعدگی

 وزن .)22( کشید طول هفته 42 اـت 38 ،معمول طور

 گونه هر بدون تولد اول ساعت12 در نوزاد تولد بدو

 مخصوص دار کفه ترازوی از استفاده با و پوششی

 رسیده نوزاد وزن که شد، اندازگیری نوزاد توزین

 آن متوسط میزان و گرم 4000 تا 2500 تولد هنگام

 سیستم نوعی گار،آپ امتیاز .)11( بود گرم 3400

 زایمان از پس اول دقیقه های در که است بندی درجه

 به .رفت کار به نوزاد سالمتی وضعیت ارزیابی برای

 نوزاد وضعیت ،باالتر آپگار ۀنمر هرچه کلی، طور

 تا 7 بین سالم نوزاد آپگار نمرۀ رو، این از است، بهتر

 تا خفیف یبیمار وضعیت در نوزاد آپگار نمرۀ ،10

 بیمار موارد در نوزاد آپگار نمره و 6تا 4 بین طمتوس

 امتیاز .)12(شود می بندی دسته 3 تا 0 بین شدید ۀگون

 .شود می تعیین 1جدول  اساس بر آپگار

  فعالیت ورزشی ۀبرنام
 منع موارد از یک هیچ باردار مادر که صورتی در

 نداشت را ورزشی فعالیتهای در شرکت نسبی یا مطلق

 انتخاب هوازی تمرینی برنامه در شرکت برای )3(

  طبیعی غیر عالئم از یکی ۀمشاهد صورت در .شد می
 

 

 
   تعیین امتیاز آپگار نوزاد.1جدول 

امتیاز 0 1 2
 عالمت

 ضربان قلب  ضربان قلبنداشتن 100کمتر از  100 زبیشتر ا
 تنفس  تنفسنداشتن مکم و نامنظ خوب

خمیدگی در برخی اندامها حرکات فعال   عضالنیۀتونوسیت سست
 واکنش به تحریک بدون واکنش حداقل رفلکس )گریه( عطسه و سرفه

 رنگ پوست آبی یا بی رنگ  آبیابدن صورتی، انتها ه کامالً صورتی
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 متوقف نـتمری بالفاصله )3(نـتمری رایـاج هنگام

 تحت 2و1 تجربی گروه دو آزمودنیهای .شد می

 را یتمرین ۀبرنام وطهبمر مامایو مربی دقیق نظارت

 با روی پیاده شامل تمرینی ۀبرنام .کردندمی  اجرا

 )18(بود بیشینه قلب ضربان درصد 65 تا 50 شدت
 اجرا جلسه سه ای هفته و هفته هشت مدت به که بود

 دقیقه 15 اول ۀهفت در تمرین جلسه هر مدت .شدمی 

 30 به هشتم ۀهفت در و یافت افزایش تدریج به که بود

 سرد و گرم مرحلۀ شامل تمرین جلسه هر .سیدر دقیقه

 هوازی تمرین برنامۀ ویژگیهای همچنین، .بود کردن

 پژوهشی یافته های از استفاده با باردار مادران مورد در

 اجرای هنگام در .می شد اجرا و تهیه )3،6،18( پیشین

 لبق ضربان مرتب طور به مربی ،تمرینی ۀبرنام

 در قلب انـضرب اـت رد کـمی رلـکنت را اـآزمودنیه

 دقیقه در ضربه 140 از تر پایین و نظر مورد ۀمحدود

 بدنی فعالیت سطح پژوهش، مدت در .شود حفظ

 پرسشنامۀ توسط تجربی و کنترل گروه آزمودنیهای

 فردی که صورتی در شد، ارزیابی بک بدنی فعالیت

 گروه از داشت، بیشتری بدنی فعالیت کنترل گروه از

 .می شد جایگزین دیگری فرد با و حذف پژوهشی
 اختیار در پژوهش مورد در کافی اطالعات همچنین،

 ایشان از کتبی رضایتنامه و می گرفت قرار آزمودنیها

 ضمن، در .شد گرفته تمرینی دورۀ در شرکت برای

 برای پژوهش مدت طول در نظر مورد گروههای

  .بودند مختار پژوهش با همکاری ادامۀ

 
 

 

 )یک دوره پیاده روی( هوازی برنامۀ تمرین

  کردن گرم اصلی برنامۀ کردن سرد تمرین زمان کل
  دقیقه15

 )سه جلسه در هفته(
  دقیقه5

 راه رفتن آرام
  دقیقه5

 راه رفتن نسبتاً تند
  دقیقه5

 اول هفتۀ راه رفتن آرام

  دقیقه18
 )سه جلسه در هفته(

  دقیقه5
 راه رفتن آرام

  دقیقه8
 ندراه رفتن نسبتاً ت

  دقیقه5
 دوم هفتۀ راه رفتن آرام

  دقیقه20
 )سه جلسه در هفته(

  دقیقه5
 راه رفتن آرام

  دقیقه10
 راه رفتن نسبتاً تند

  دقیقه5
 سوم هفتۀ راه رفتن آرام

  دقیقه23
 )سه جلسه در هفته(

  دقیقه5
 راه رفتن آرام

  دقیقه13
 راه رفتن نسبتاً تند

  دقیقه5
 چهارم هفتۀ راه رفتن آرام

  دقیقه25
 )سه جلسه در هفته(

  دقیقه5
 راه رفتن آرام

  دقیقه15
 راه رفتن نسبتاً تند

  دقیقه5
 پنجم هفتۀ راه رفتن آرام

  دقیقه28
 )سه جلسه در هفته(

  دقیقه5
 راه رفتن آرام

  دقیقه18
 راه رفتن نسبتاً تند

  دقیقه5
 ششم هفتۀ راه رفتن آرام

  دقیقه30
 )سه جلسه در هفته(

  دقیقه5
 راه رفتن آرام

  دقیقه20
 راه رفتن نسبتاً تند

  دقیقه5
 هفتم هفتۀ راه رفتن آرام

  دقیقه30
 )سه جلسه در هفته(

  دقیقه5
 راه رفتن آرام

  دقیقه20
 راه رفتن نسبتاً تند

  دقیقه5
 هشتم هفتۀ راه رفتن آرام
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 آماریهاِی   دادهتحلیل و تجزیهروش 
 آمار روشهای بر عالوه ؛حاضر پژوهش در

 آوری جمع اطالعات تحلیل و تجزیه برای توصیفی

 ،1وابسته t آزمون استنباطی آمار هایازروش ،شده
2مستقل

3 مربع کای و 
 .شد ستفادها 

 ها یافته
 صورت به آزمودنیها از آمده دست به اطالعات

 2و1کنترل و2و1 تجربی گروه چهار در شده تفکیک
 . اندشده داده نشان جدولها در

  طول میانگینهای بین که ندداد نشان پژوهش های یافته

2 و1 تجربی گروه دو در نوزاد وزن و بارداری دوران
 وجود داری معنا تفاوت 2 و1 کنترل گروه دو با

 امتیاز میانگین بین) 2جدول  ( ).p>0/05( نداشت

 تفاوت 1 کنترل با 1 تجربی گروه اول دقیقه آپگار

 گروه رد ولی ) p<0/05( شد مشاهده معناداری

 اول  ۀآپگاردقیق امتیاز تفاوت 2کنترل با 2 تجربی

 بین پنجم ۀدقیق امتیازآپگار ،)p>0/05( نبود معنادار

 2کنترل با2 وتجربی1 لکنتر با 1تجربی گروههای
 ۀمقایس ،کلی طور به ولی ،نبود معنادار تفاوت
 و اول دقیقه آپگار امتیاز باالی سطوح ها میانگین
1 .داد نشان تجربی گروه دو در را پنجم

 

 
 

                                                 
1. Paired – Sample t-test 
2. Independent – Sample t test 
3. Chi-Square 

 پگارآ به طول دوران بارداری، وزن، تعداد زایمان و امتیاز ط اطالعات مربو.2جدول 
 2و1 اول و پنجم نوزاد در گروه تجربی و کنترل ۀدقیق

 گروهها 1 تجربی 1 کنترل 

معناداری سطح t MeanΑSD MeanΑSD آماری شاخص 

717/0 369/0 577/1Α310/39 677/0Α510/39 هفته( بارداری دوران طول( 

634/0 484/0- 2869Α120/3 2267/0Α064/3 گرم( نوزاد وزن( 

007/0 * 047/3 29/1Α90/7 67/0Α30/9 اول دقیقۀ آپگار امتیاز 

079/0 861/1 85/0Α50/9 00Α00/10 پنجم دقیقۀ آپگار امتیاز 

 گروهها 2 تجربی 2 کنترل 

120/0 633/1- 993/0Α59/39 086/1Α83/38 هفته( بارداری دوران طول( 

830/0 218/0- 4446/0Α160/3 1983/0Α1265/3 گرم( نوزاد وزن( 

093/0 777/1 84/1Α60/7 67/0Α70/8 دقیقۀ اول آپگار امتیاز 

103/0 798/1 92/2Α10/8 63/0Α80/9 پنجم دقیقه آپگار امتیاز 
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 2 و 1امتیاز آپگار دقیقۀ اول چهار گروه تجربی و کنترل . 1شکل 
 

 اول دقیقـه آپگار امتیـاز بـه مربـوط .1شکل  

 گروه افراد بهتر امتیاز که است چهارگانه گروههای

 افراد همۀ کلی طور به .می دهد نشان را 2 و 1 تجربی

-10( سالم نوزاد محدودۀ در 2 و 1 تجربی گروههای
 مورد یک ،1 کنترل گروه در که درصورتی بودند، )7
 یک ،2 کنترل و )6-4( خفیف بیمارگونه محدودۀ در

  .شد دیده )0-3( شدید بیمارگونه محدودۀ در مورد
 

 زایمان نوع بین که دادند نشان پژوهش یافته های

 2 کنترل با 2 تجربی گروههای در )سزارین و طبیعی(
 جدول( (p<0.05) داشت وجـود ـاداریمعن تفـاوت

 تفاوت 1 کنترل و تجربی گروه در که درصورتی ،)3

 مـایـع بیـن .(p>0.05) نـداشت وجـود معنـاداری

 و 1 کنترل با 1 تجربی گروه در مکونیومی آمنیوتیک
  درنشد، مشاهده معناداری تفاوت 2 کنترل با 2 تجربی

 

 
 ونیالی بودن مایع آمینوتیک بااطالعات مربوط به رابطۀ مک. 3جدول 

 2 و 1نوع زایمان در گروههای تجربی و کنترل 

همبستگی نوع زایمان و مکونیالی 
 بودن مایع آمنیوتیک

 نوع زایمان مایع آمنیوتیک

سطح 
معناداری  ضریب همبستگی

سطح 
معناداری غیرمکونیال مکونیال

سطح 
معناداری سزارین طبیعی

 گروه

*1تجربی 9 1 -- 10
0001/0

 
840/0 

 
305/0 9 1 

 
 1کنترل 8 2 531/0

*2تجربی 10 - 1 9
005/0 

 
546/0 

 
531/0 8 2 

*
 2کنترل 6 4 025/0
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 مکونیال و )سزارین( زایمان نوع بین که صورتی

 در معناداری و مثبت رابطۀ آمنیوتیک مایع بودن

 .(p<0.05) شد دیده 2 و 1 کنترل و تجربی گروههای

 نتیجه گیری و بحث
 دوران طول بین که داد نشان پژوهش یافتۀ اولین

 تفاوت 2 و 1 کنترل و تجربی گروه بارداری

 دوران مدت میانگین .نداشت وجود معناداری

 کنترل گروه از طوالنی تر 1 تجربی گروه در بارداری

2 کنترل و تجربی گروههای در که صورتی در بود، 1
 دیده 2 تجربی روهگ بارداری مدت طول در کاهش ،

 طول به هفته 38 از کمتر دوران این حال، این با .شد

 و کلپ پژوهش یافته های با نتیجه این .نینجامید
 و بوکوتیز ،)1974( پومرانس ،)1987( دیکستین

 داشـت همخـوانـی )1378( حیـدری و همکـارانـش

 )1981( جورج و برک نتایج با ولی )7،20،13،1(
 روش شناسی بررسی با .)14( داشت مغایرت

 از نیز پژوهشگران که می رسد نظر به پژوهشها،

 استفاده متفاوتی تمرینهای شدت و نوع ماهیت،

 همچنین و حاصله نتایج بروز در موارد این و کردند

 .دارد تاثیر آنها تفاوت
 بین تولید بدو در نوزاد وزن مورد در یافته ها

 را اداریمعن تفاوت 2 و 1 کنترل و تجربی گروههای

 کمتری وزن تجربی گروه نوزادان ولی ندادند، نشان

 نوزادان وزن ،1 تجربی گروه در که طوری به داشتند،

 ،2 تجربی گروه در و کنترل گروه از کمتر کیلوگرم 56
 نتایج این .بود 2 کنترل گروه از کمتر گرم 36 آنها وزن

 داشتند همخوانی کاپلکس و کلپ پژوهش یافته های با

 کولینگز ،)1981( جورج و برک پژوهشهای با و )8(

 )1382( رحمـانـی نیـا و )1378( حیـدری ، )1983(
 الگوی بر دقت با .)14،10،2،1( نداشتند همخوانی

 آخر ماهۀ سه در آن میزان بیشترین که جنین رشد

 فعالیتهای تأثیر گرفتن نظر در با همچنین بود بارداری

 ورزش جفت، و رحم خون جریان کاهش بر ورزشی

 نوزادان وزن .)6( گذاشت تأثیر جنین رشد و تغذیه بر

 - 4000 بین( طبیعی محدودۀ در گروه چهار هر
 تمرین تکرار عامل که داشت توجه باید .بود )2500

 از یکی می تواند بارداری، دوران در ورزشی

 شمار به تولد بدو در کودک وزن بر مؤثر عاملهای

 که گونه همان .باشد اپژوهشه در تفاوت علت و رود

 فرزندان کردند، مشاهده )1995( همکارانش و بل

 ورزش هفته در روز هفت تا پنج که مادرانی

 گروه به نسبت کمتری وزن تولد بدو در می کردند،

 تا سه که مادرانی فرزندان اما .داشتند نکرده تمرین

 وزن دارای می کردند ورزش هفته در روز چهار

 براساس .)5( بودند کنترل هگرو به نسبت بیشتری

 مادران ویژگیهای از برخی متفاوت، پژوهشهای

 سن مادر، قد بارداری، از قبل وزن مانند باردار،

 و زایمان تعداد مادر، سن زایمان، هنگام بارداری
BMI و بودند مؤثر تولد بدو در کودک وزن بر مادر 
 می تواند )10( پژوهشها از برخی در آنها نشدن کنترل

 حال، هر به .باشد پژوهشها در موجود تفاوت تعل

 در ورزشی فعالیت که داد نشان حاضر پژوهش

 بدو در کودک وزن بر منفی تاثیر بارداری دوران

 نیازهای با توانستند سالم باردار مادران و نداشت تولد

 کـودک رشـد و ورزشـی فعـالیت فیـزیولوژیـک

 .)4 (کنند پیدا سازگاری
 وزن در جزئی کاهش این آیا که است این سؤال

 در شده؟ نوزاد سالمتی در خطر باعث نوزاد تولد بدو

 و اول دقیقۀ آپگار امتیاز 2 و 1 تجربی گروه بررسیها،
 آپگار امتیاز بین تفکیک، به که داشتند باالتری پنجم

 1 کنترل و 1 تجربی گروه در نوزادان اول دقیقۀ
 2 تجربی گروه در ولی شد، مشاهده معناداری تفاوت

 آپگار بین .نشد دیده معناداری تفاوت 2 کنترل و
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 و 1 کنترل با 1 تجربی گروههای در پنجم دقیقۀ
 .نداشت وجود معناداری تفاوت 2 کنترل با 2 تجربی

 امتیاز سطح افزایش علت می تواند ورزش رو، این از

 نسبت تجربی گروههای در پنجم و اول دقیقۀ آپگار

 با پژوهش این یافته های .رود شمار به کنترل به

 )1987( وانگ و )1991( رایس و پامال یافته های
 سیندر، یافته های با ولی )23 ،21( داشت همخوانی

 توجیه برای .نداشت سازگاری کورسکی و کلپ

 یکسان به می توان نیز مطالعات در یافته این تفاوت

 ورزشی تمرینهای تکرار و شدت نوع، ماهیت، نبودن

 همچنین، .کرد اشاره بارداری دوران و افراد در

 زایمان بین که دادند نشان پژوهش این یافته های

 تفاوت 2 تجربی گروه در بودن مکونیومی و سزارین

 در بدنی فعالیت همچنین، و داشت وجود معناداری

 در سزایی به تاثیر پیاده روی، ویژه به سوم ماهۀ سه

 .داشت سزارین تعداد بودن کمتر
 که دادند نشان پژوهش این نتایج صه،خال طور به

 اطمینان با می توانند سالم، و ورزشکار غیر مادران

 پژوهش این در که را مشخصی هوازی ورزشی برنامۀ

 تا و کنند آغاز بارداری سیزدهم هفتۀ از شد، معرفی

 آن احتمالی فایده های از و دهند ادامه بارداری انتهای

 نشان پژوهش نتایج که گونه همان زیرا .گیرند بهره

 منفی تاثیر جنین رشد بر ورزشی برنامه های  ایندادند،

 سه در پیاده روی که است این کلی نتیجۀ .نداشت

 اجرا، سادگی بر عالوه بارداری سوم و دوم ماهه های

 را زایمان فعال مرحله طول بودن، مفرح و بودن ایمن

 بودن مکونیومی و سزارین میزان و می کند کوتاهتر

 زایمان هنگام را جنینی دیسترس و آمنیوتیک یعما

 روحیۀ دارای باردار زنان همچنین، .می دهد کاهش

 و بهتر را زایمانی دردهای و بودند شاداب تری
 باردار خانمهای به بنابراین، .کردند تحمل آسان تر

 طرف از .آورند روی ورزش به که می شود توصیه

 :جمله از زیادی مشکالت بی تحرکی دیگر،
 ادم، حد، از بیش وزن اضافه یبوست، کمردرد،

 همراه به دوران این در را روانی و روحی مشکالت

 کلینیکهای در که می شود پیشنهاد .داشت خواهد

 منع که بارداری خانمهای به بارداری دوران مراقبت

 پزشک نظر طبق( ندارند حرکتی مطلق یا نسبی

  رویپیاده و فعال زندگی که شود توصیه )ایشان

 .کنند پرهیز بی حرکتی از امکان حد تا و باشند داشته
 تنها نه مناسب ورزشی حرکات اجرای درنتیجه،

 بلکه نمی شود، مادر و جنین به زیان و صدمه موجب

 سالم تر فرزندی تولد و آسان تر زایمان برای را وی

 .می دهد یاری
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  منابع
 

لیت های ورزشی در دوران بارداری بر سر انجام حاملگی زنان نخست بارداری،                 ، بررسی تأثیر فعا    1378حیدری، مریم،    .  1
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