
 

 

در بارداری چند قلویی میزان افززایز      

وزن در نیمه اول بزارداری از امزمزیز          

 باالیی برخوردار اس .

در سه مامه اول بزارداری دوقزلزویزی           

افزای  وزن در زنان باید منزبز زر بزر       

 وزن ق ل از بارداری باشد. 

 به این ترتیب که:

  گرم  088-088زنان با وزن ط یعی

 در مفته

  گرم در مفته 088-088زنان چاق 

  گرم در مفته 088-088زنان الغر 

 

عالوه بر این میزان تزویزیزه شزده         

افزززایزز  وزن در اواسززا بززارداری          

گرم در مفته می  088-088دوقلویی 

باشد که این مقدار در زنان چاق کمتر 

 و در زنان الغر بیشتر می باشد.

نکته مهم که باید به آن توجه داشز     

این اس  که افزای  بی  از حد وزن 

ممکن اس  یکی از نشانه مزای بزروز     

پره اکالمپسی) فشارخون باالی مزادر    

 باشد.
 

 

 

فف ا ف ف فاف ف ف فف ف ف ففبفرفاف  افزایفافزا ف

 واحد آموزش مادران

 من ع: کتاب بارداری و زایمان ویلیامز

خیابان حافظ، خیابان سرمنگ سخایی شماره 

 70057888تلفن:     08
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چه مقدار افزای  وزن در بزارداری        

 ط یعی اس ؟

سوال رایج مادران در بارداری در مورد 

افزای  وزن این مس  که در سه مامه 

مای مختلف بارداری چقدر می توانزنزد   

اضافه وزن داشته باشند؟ از بزیزن سزه      

دوره ای که ما در بارداری تعریف مزی  

کنیم، سه مامه اول زمانی اس  که شما 

حداقل افزای  وزن را دارید و حتی در 

بعضی از خانم ما بخاطر تغییراتی کزه    

بوجود می آید )مثل تهوع و اسزتزفزراق     

بارداری  حتی کام  وزن مم ممزکزن    

اس  اتفاق بیفتد؛ پس اگر شما عزیزان 

در سه مامه اول اضافه وزن بیشزتزر از     

حد داشتید با پزشک یا ماما مشزور     

 نمایید. 

مقدار مجاز افزای  وزن در بزارداری    

باتوجه به شاخص توده بدنی در دوره     

 ق ل بارداری به شرح زیر می باشد:

  افراد الغر باBMI      0087کمتر از 

 00-00مجاز بزه افززایز  وزن          

 کیلوگرم

               افراد با وزن طز زیزعزی بزاBMI 

مجاز بزه   0087-8080درمحدوده 

 کیلوگرم 00-00افزای  وزن 

          افراد با اضافزه وزن بزاBMI    در

مزجزاز بزه         87-8080محزدوده    

 کیلوگرم 5-00افزای  وزن 

  افراد چاق باBMI  مساوی یا بیشتر

 7-0مجاز به افزای  وزن      08از 

 کیلوگرم می باشند.

میزان بهینه وزن گیزری بزه مزرحلزه         

بارداری بستگی دارد. در طی سه مزامزه    

اول و دوم ، قسم  اعظم رشد بافتهزای  

مادری یور  میگیرد اما در سه مامزه  

 سوم عمدتا رشد جنینی رخ می دمد.

در طی سه مزامزه اول بزارداری تزک           

قلویی، میانگین کلی وزن گیری فزقزا     

کیلوگرم می باشزد؛ امزا      0-887حدود 

میزان توییه شده در سه مامه دوم و     

سوم بارداری در زنان با وزن ط زیزعزی    

گرم در مفته، در زنان بزا     088تقری ا 

گرم در مفزتزه و در        088اضافه وزن 

 گرم در مفته می باشد. 788زنان الغر 
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