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Background and Aim Physical activity has multiple health benefits, but its association with fertility in 
women is still unknown. Considering the critical effects of lifestyle on reproductive health, this study 
aims to compare the physical activity and body composition of fertile and infertile women.
Methods & Materials This is a case-control study that was performed on 100 fertile and 100 infertile wom-
en aged 20-40 years referred to the infertility treatment centers in Arak, Iran. they completed self-report-
ed questionnaires surveying sociodemographic characteristics and lifestyle, and the International Physical 
Activity Questionnaire (IPAQ) assessing physical activity and sedentary behavior. Anthropometric char-
acteristics and body composition were also measured. Multiple logistic regression analysis was used to 
analyze the association of fertility with physical activity level, sedentary behavior, and body composition.
Ethical Considerations This study was approved by the Ethics Committee of the University of Arak Univer-
sity of Medical Sciences  (Code: IR.ARAKMU.REC.1400.050).
Results The level of physical activity (P=0.001) was lower and the body mass index (P=0.03) was higher 
in infertile women than in fertile women. In women with moderate level of physical activity, the risk of 
infertility was lower (OR=4.42, 95% CI: 1.60-12.99, P=0.004). Women who spent the time sitting for more 
than 300 minutes a day were 2.07 times more likely to have fertility than women who were physically ac-
tive (OR=2.07, 95% CI: 1.36-3.14, P=0.001).
Conclusion Low physical activity, sedentary lifestyle and obesity are independent risk factors of infertility. 
To prevent infertility, more attention should be paid to the lifestyle of women.
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Case Report
Physical Activity and Body Composition in Infertile and Fertile Women

A B S T R A C T

Extended Abstract

1. Introduction

rimary infertility is the inability to conceive 
a pregnancy despite living with partner and 
having unprotected intercourse for 12 months 
or more in people aged 15-49 years [1]. Some 
of the major causes of primary infertility are 

environmental toxins, smoking, obesity, and psychologi-
cal stress [3]. Women with high body mass index (BMI) 
are at risk of polycystic ovary syndrome and infertility 
[8]. However, the association of obesity and physical 
activity with fertility is not well clear and needs further 
study [18]. There are conflicting results about the effects 
of the type, intensity and frequency of physical activity 
on infertility in pregnant women [19]. In some cases, the 
destructive effect of high intensity activity on the relative 
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reduction of infertility and ovulation has been suggested 
[20], but some researchers have found no association 
between the patterns of physical activity and infertility 
[12 ,61]. Considering the critical effects of lifestyle on 
reproductive health, this study aims to compare the physi-
cal activity and body composition of fertile and infertile 
women.

2. Materials and Methods 

This is a case-control study that was performed on 100 
fertile and 100 infertile women aged 20-40 years referred 
to three infertility treatment centers in Arak, Iran. The  
treatment centers were selected using a convenience sam-
pling method, of which samples were randomly selected. 
In order to select the control group, multi-stage sampling 
method was used; the city of Arak was divided into three 
regions based on their socio-economic status. Of each 
region, a health center was randomly selected and 100 
people were randomly selected from them. 

To assess the level of physical activity in women, the 
short form of the International physical activity question-
naire (IPAQ) was used in three activities of walking, 
moderate and vigorous physical activity, and sitting [22].  
The questionnaires were completed by them at home or 
in the center. The weight of women was measured with-

out shoes and extra clothes such as coat and veil using 
the Seca scale with an accuracy of 100 g. The height of 
women was measured with an accuracy of 0.1 cm with-
out shoes while their back, shoulders, buttocks and heels 
were in contact with the bar. The BMI was calculated by 
dividing weight (in kg) by height (in m2). Multiple logistic 
regression analysis was used to analyze the association 
of fertility with physical activity, sedentary behavior, and 
body composition.

3. Results

Infertile women were younger than fertile women 
(32.44±5.41 vs. 35.10±4.19 years, P=0.001). They 
also had a lower level of education than fertile women 
(P=0.001). The level of physical activity (P=0.001) and 
BMI (P=0.03) in infertile women were lower and higher 
than in fertile women, respectively. In women with mod-
erate level of physical activity (OR=4.42, 95% CI: 1.60-
12.99, P=0.004) the risk of infertility was lower. Women 
who spend the time sitting for more than 300 minutes 
a day were 2.07 times more likely to have fertility than 
women who were physically active (OR=2.07, 95% CI: 
1.36-3.14, P=0.001) (Table 1).

Table 1. Multivariate logistic regression results to determine the relationship between infertility and the study variables

Variables OR 95% CI P

Age 0.087 0.794-0.953 0.003

BMI 1.076 0.962-1.203 0.19

Menstrual age 1.178 0.604-1.073 0.14

Age of marriage 1.178 1.070-1.297 0.001

Use of pregnancy pills 1.024 1.000-1.070 0.04

Use of IUD 0.207 0.058-0.726 0.01

Years of education

<10 1

10–12 0.244 0.086-0.692 0.008

>13 0.295 0.118-0.741 0.009

Employment status
Employed 1

Unemployed 0.412 0.145-1.170 0.09

Employment status of husband

Employed 1

Self-employed 0.147 0.060-0.262 0.001

Unemployed 1.039 0.269-4.016 0.95

Physical activity level

Low 1

Moderate 1.039 1.608-12.197 0.004

High 2.913 0.739-11.485 0.12

Sedentary time 2.070 1.365-3.141 0.001

OR= Odds ratio
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4. Discussion

Sedentary behavior is positively associated with leptin 
secretion, which can reduce fertility by reducing the 
hypothalamic-pituitary-ovarian (HPO) axis [25]. This 
down-regulation of HPO affects gonadotropin produc-
tion, which may lead to menstrual irregularities and im-
paired ovulation function [26]. In our study, it was found 
that BMI in infertile women was significantly higher than 
in fertile women and was independently associated with 
fertility (OR=1.07). This seems to be a factor confounding 
the effects of inactivity on regulation of proinflammatory 
cytokines [27]. In other study, a significant association 
was also found between sedentary lifestyle and infertility 
in women [24]. However, it seems that the relationship 
between physical activity and fertility may vary based on 
BMI. Wise et al. showed that in women, moderate physi-
cal activity increases fertility parameters regardless of 
BMI [29]. The total level of physical activity (minutes/
week) seems to be related to fertility status, although other 
parameters of physical activity such as duration, intensity, 
frequency and type can also be considered.  The present 
study showed that physical inactivity, sedentary behav-
iors, and BMI in women were associated with infertility, 
and were its risk factors. These findings emphasize the 
need to promote active lifestyle for fertility treatment and 
improving pregnancy and birth rates.
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زمینه و هدف فعالیت بدنی فواید متعددی برای سالمتی دارد، اما ارتباط آن با باروری زنان نامشخص است. با توجه به تأثیرات حیاتی 
شیوه زندگی بر سالمت باروری زنان، این مطالعه با هدف مقایسه سطح فعالیت بدنی و ترکیب بدنی زنان بارور و نابارور شهر اراک در سال 

1400 انجام شد.

مواد و روش ها مطالعه حاضر از نوع مورد-شاهد است که بر روی 200 زن بارور و نابارور )20 تا 40 ساله( مراجعه کننده به مرکز ناباروری 
اراک که از طریق نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند، انجام شد. شرکت کنندگان پرسش نامه های خودآزمایی در مورد ویژگی های 
جمعیت شناختی اجتماعی، شیوه زندگی، فعالیت بدنی و رفتارهای کم تحرک تکمیل کردند. ویژگی های آنتروپومتریک و ترکیب بدنی نیز 
اندازه گیری شد. از رگرسیون لجستیک چند متغیره برای تجزیه وتحلیل ارتباط باروری با سطح فعالیت بدنی، رفتار کم تحرک و ترکیب 

بدن استفاده شد.

به تصویب کمیته اخالق معاونت پژوهشی دانشگاه   IR.ARAKMU.REC.1400.050 با کد اخالق این مطالعه  اخالقی  مالحظات 
علوم پزشکی اراك رسید.

یافته ها سطح فعالیت بدنی )P=0/001( و شاخص توده بدنی )P=0/03( در زنان نابارور در مقایسه با زنان بارور به ترتیب کمتر و 
 )P=0/004 بیشتر بود. در زنان با سطح فعالیت بدنی متوسط )نسبت شانس 4/42 و فاصله اطمینان 95 درصدی: 1/60، 12/99 و
شانس ناباروری کاهش می یابد. زنانی که بیش از 300 دقیقه در روز را بدون تحرک می گذرانند، 2/07 برابر بیشتر از زنان فعال 

.)P=0/001 جسمی دچار مشکالت باروری می شوند )نسبت شانس 2/07 و فاصله اطمینان 95 درصدی: 1/36، 3/14 و

نتیجه گیری این مطالعه نشان می دهد فعالیت بدنی پایین، رفتار بی تحرک و چاقی از عوامل خطر مستقل مرتبط با ناباروری هستند. بنابراین 
باید به رفتارهای شیوه زندگی در زنان برای پیشگیری و حتی درمان ناباروری توجه بیشتری شود.

کلیدواژه ها: 
اراک، شاخص توده 

بدنی، ناباروری، فعالیت 
بدنی، زنان

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 11 آبان 1400

تاریخ پذیرش: 03 بهمن 1400
تاریخ انتشار: 12 بهمن 1400

مقدمه

زندگی  علی رغم  بارداری  در  ناتوانی  به صورت  اولیه  ناباروری 
مشترک و قرار گرفتن در معرض حاملگی برای یک دوره 12 ماهه 
یا بیشتر در زنان 15 تا 49 ساله غیر شیرده و فعال جنسی بدون 
جلوگیری درنظر گرفته می شود ]1[. طبق داده های موجود، 60 
تا 80 میلیون زوج در سراسر جهان از ناباروری رنج می برند، اما 
با استفاده از روش های مختلف روش شناختی و تعاریف عملیاتی 
متفاوت در تخمین شیوع، تحقیقات داده های متناقضی تولید 

می کنند که پیش بینی دقیق روندهای جهانی و برآوردها را سخت 
می کند ]2[. با این حال، گستردگی این مسئله مداخالت جامع و 
طوالنی مدت در بهداشت عمومی را می طلبد، زیرا عمده عوامل 
خطرزا قابل پیشگیری هستند. برخی از دالیل اساسی ناباروری 
اولیه شامل سموم محیطی، استعمال دخانیات، چاقی و استرس 
روانی پیشنهاد شده است. عالوه بر این، عوامل جامعه شناختی 
نوع  ازدواج،  سن  تحصیالت،  سطح  نژاد،  سن،  مانند  جمعیتی 
خانواده، شغل و وضعیت اقتصادی-اجتماعی نیز برای رابطه علی 
مورد ارزیابی قرار گرفتند ]4 ،3[. چاقی بیانگر یک بیماری همه گیر 
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جهانی با پیامدهای بالینی، اجتماعی و اقتصادی عمیق است که 
در کشورهای توسعه یافته در حال توسعه رو به افزایش است. 
زنان در سنین باروری نیز از این روند چشمگیر در امان نیستند 
]5[. چاقی از علل اصلی افزایش خطر ناباروری معرفی شده است 
که عمدتًا به اختالل در محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-تخمدان، 
کیفیت پایین تخمک و تغییر پذیرش آندومتر مربوط می شود 
]6[. زنان چاق بدون توجه به نحوه لقاح، نتایج باروری ضعیف تری 
نشان می دهند و شاخص توده بدنی باالتر یک پیش گوی قوی 
برای ناباروری است ]7[. در زنان با شاخص توده بدنی باال، خطر 
شیوع سندرم تخمدان پلی کیستیک و ناباروری افزایش می یابد 
]8[. به هرحال، تعامل چاقی و فعالیت بدنی با ظرفیت باروری به 

خوبی مشخص نیست و مستلزم مطالعات بیشتر است.

اساسی سبک  مؤلفه  یک  به عنوان  بدنی  فعالیت  از سویی،   
زندگی در مطالعات زیادی در ارتباط با ناباروری زنان بررسی شده 
است، اما پیشنهادات متناقض تحقیقی نتیجه گیری در این زمینه 
را سخت کرده است ]9[. سالیان متمادی است که مفهوم تمرین 
منظم و سطح مناسب فعالیت بدنی با مزایای سالمت مرتبط 
حرکات  گونه  هر  شامل  که  بدنی«  »فعالیت  اصطالح  هستند. 
عضالت اسکلتی بدن است و باعث صرف انرژی می شود، نباید 
با »ورزش« که نمایانگر هرگونه حرکت بدنی برنامه ریزی شده، 
ساختار یافته، تکراری و هدفمند است، اشتباه گرفته شود ]10[. 
مؤلفه های فعالیت بدنی دارای تنوعی از فعالیت های بدنی اوقات 
فراغت، حمل ونقل، کارهای شغلی و خانه داری تا فعالیت هایی 
که حین ورزش، بازی و تمرینات برنامه ریزی شده انجام می شود، 
است ]11[. در سطح جهانی از هر چهار بزرگ سال یک نفر از نظر 
جسمی به اندازه کافی فعال نیست. تقریبًا یک سوم از جمعیت 
عمومی  دستورالعمل های  توسط  توصیه شده  سطح  بزرگسال، 
بهداشت را برآورده نمی کنند. داده های موجود حاکی از آن است 
که در کشورهای دارای درآمد باال فعالیت های بدنی شغلی پایین و 
فعالیت های فراغتی در بزرگساالن باال است، اما یافته های تحقیقی 
در مورد فعالیت بدنی در بیشتر کشورهای کم درآمد همچنان 

محدود است ]12[. 

رابطه بین فعالیت بدنی و محور هورمونی تولید مثل زنان نشان 
می دهد با توجه به الگو، دفعات و شدت، تمرین ورزشی میتواند 
اثر مفید یا مضر داشته باشد، در حالی که سطح مطلوب ورزش 
منظم برای حفظ مزایای اساسی سالمتی ضروری است. زنانی 
که فعالیت های بدنی طوالنی مدت شدید انجام می دهند، معمواًل 
در معرض خطرات مختلف بهداشت باروری قرار می گیرند ]13[. 
نتایج نشان داده است ورزشکارانی که در معرض تمرین شدید 
ورزشی هستند، بیشتر در معرض آمنوره اولیه یا ثانویه1 قرار دارند 
انجام  پایین ورزش شدید  ]14[. دختران جوانی که در سنین 
می دهند، احتمااًل از تاخیر در قاعدگی رنج می برند ]15[. حفظ 

1. Primary or secondary amenorrhea

انرژی کافی و مناسب معمواًل برای حفظ الگوی ضربان دار هورمون 
لوتئینی و عملکرد تخمدان در زنان بسیار مهم است. هرگونه 
اختالل طوالنی مدت در انرژی دردسترس ممکن است منجر به 
سرکوب الگوی ضربانی هورمون های جنسی شود که نهایتًا با برهم 
خوردن چرخه های قاعدگی طبیعی همراه است ]16[. افزایش 
کاهش سطح  و  کاتکول3  و  اندورفین2   -β استروژن های  سطح 
هورمون لوتئینی، هورمون محرك فولیکوالر، پروالکتین، 17بتا- 
پروژسترون طی دوره های ورزشی شدید ممکن  و  استرادیول4 
است باعث عدم تخمک گذاری هیپوتاالموس5 به طور برگشت پذیر 
شود ]17[. از سوی دیگر، نتایج متناقضی در مورد نقش نوع، 
شدت و فراوانی فعالیت های بدنی در ایجاد ناباروری در زنان مایل 
به بارداری وجود دارد. در این ارتباط دهیر6 و همکاران نشان دادند 
فعالیت بدنی کم و سبک زندگی کم تحرک وضعیت باروری زنان 
را به خطر می اندازد ]18[. در یك تحقیق دیگر، گادموندوستیر7 
و همکاران گزارش کردند فعالیت بدنی تأثیر چندانی بر خطر 
ناباروری ندارد و تنها زنانی که در حد باال و خیلی شدید ورزش 
می کنند، ممکن است با ناباروری و کاهش بارداری همراه باشند 
]19[. از این رو، در برخي موارد اثر مخرب فعالیت شدید بر کاهش 
اما  ناباروری و تخمک گذاری پیشنهاد شده است ]20[،  نسبی 
برخی از محققان هیچ گونه ارتباطی بین تمام الگوهای فعالیت های 
بدنی و ناباروری اعالم نکردند ]21 ،16[. برای همه آنچه که ذکر 
شد و به دلیل کمبود تحقیقات مربوط به این مسئله مهم بهداشت 
عمومی در ایران و شهر اراك، این مطالعه برای بررسی وجود رابطه 
بالقوه بین انواع فعالیت بدنی و ترکیب بدنی با ناباروری اولیه در 
زنان انجام شد. فرض بر این بود که فعالیت های جسمی و ترکیب 
بدنی افراطی )کم یا شدید( با ناباروری اولیه در میان زنانی که در 

شهر اراك زندگی می کنند، ارتباط دارد.

مواد و روش ها

این مطالعه از نوع مورد- شاهدی است که در شهر اراک در 
امکان  تحقیقی،  طرح  این  در  شد.  انجام   1399-1400 سال 
شناسایی متغیرهای مختلف مستقل که با ناباروری اولیه مرتبط 
از ویژگی مشاهده ای، محققان  استفاده  با  هستند، وجود دارد. 
قصد داشتند رابطه بین قرارگرفتن در معرض های متعدد )مانند 
سطح فعالیت بدنی، رفتارهای کم تحرک، چاقی و اضافه وزن، سن 
ازدواج، سن شروع قاعدگی، سطح تحصیالت، وضعیت شغلی و 
استفاده از قرص بارداری( را در برابر یک نتیجه منفرد )ناباروری( 
در یک جمعیت موردمطالعه با همان پایه مطالعه ای بررسی کنند. 

2. β-endorphins
3. Catechol estrogen
4. 17β-estradiol
5. Hypothalamic anovulation
6. Dhair
7. Gudmundsdottir
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درمجموع، هدف تحقیق حاضر، مقایسه سطح فعالیت بدنی و 
ترکیب بدنی زنان بارور و نابارور شهر اراک و تعیین ارتباط بین 

ناباروری و متغیرهای سبک زندگی اشاره شده، است.

شرکت کنندگان در مطالعه و نمونه گیری

در این مطالعه، محققان 200 زن را به طوری که در ادامه آمده 
است، انتخاب و مورد بررسی قرار دادند. 100 نفر مورد شامل 
زنان متأهل و فعال جنسی در دوره سنین باروری )40-18 سال( 
بود که علی رغم قرارگرفتن در معرض باردار شدن برای مدت 
به عنوان یک مطالعه  نبودند.  باروری  به  قادر  حداقل یک سال 
مورد-شاهدی، استفاده از مقادیر زیر برای محاسبه اندازه نمونه 
 ،)P=0/05( مناسب تشخیص داده شد: سطح اطمینان 95 درصد
توان 80 درصد، نسبت موارد به کنترل 1 و درصدی از کنترل های 
در معرض 50 درصد، زیرا اطالعات محدودی در مورد مواجهه 
در گروه کنترل وجود دارد. با توجه به اینکه طبق داده های مرکز 
اولیه  ناباروری  برای  شناخته شده  کل جمعیت  اراک،  بهداشت 
با استفاده از نرم افزار  در اراک حدود 5000 زوج بود. محققان 
آماری G*Power اندازه نمونه برای هر گروه را 95 نفر تعیین 
کردند. با درنظر گرفتن کم شدن نمونه ها )به هر دلیل(، 5 درصد 
به حجم نمونه اولیه اضافه شد. بنابراین، محققان تعداد موارد 
را به 100 نفر افزایش دادند و بر این اساس گروه شاهد را نیز 
به 100 نفر رساندند تا در مجموع 200 زن را به عنوان نمونه 
سه  نمونه،  چارچوب  تعریف  برای  باشند.  داشته  مطالعه  برای 
مرکز درمان ناباروری به طور دردسترس انتخاب شدند. چارچوب 
جمعیت به عنوان لیست زنانی تعریف شده بود که از اسفند 1399 
تا خرداد 1400 به این مراکز باروری مراجعه کردند و به دنبال 
مشاوره پزشکی برای ناباروری بودند. نمونه ها به طور تصادفی ساده 
از لیست انتخاب می شدند و طی تماس تلفنی با افراد برحسب 
تمایل آن ها، پرسش نامه ها درب منزل یا حین مراجعه به مرکز 
درمان ناباروری تکمیل می شد. معیارهای ورود برای زنان گروه 
مورد: زنان زیر 40 سال، ابتال به ناباروری ایدیوپاتیک بعد از حداقل 
12 ماه رابطه جنسی غیرمحافظت شده، داشتن حال عمومی 
االصل بودن  اراکی  سؤاالت،  به  پاسخگویی  برای  بیمار  مناسب 
بیمار و توانایی پاسخگویی به سؤاالت به مدت 30 دقیقه و ارتباط 
برقرارکردن با پرسشگر بود. معیارهای خروج برای گروه مورد: 
اینکه فرد درگذشته مبتال به ناباروری بوده باشد، بیمار مایل به 
پاسخگویی به سؤاالت نباشد، در صورتی که علت ناباروری عدم 
تخمک گذاری، نارسایی تخمدان و آسیب شناسی لوله رحمی یا 
اندومتریوز باشد. بـه منظــور انتخــاب گــروه شاهد از روش 
نمونــه گیــری چند مرحله ای استفاده شد. به این صورت که 
ابتدا شـهر اراک با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی به سه 
طبقه دسته بندی شد. بعد از هر طبقه یـك مرکـز بهداشـتی-

درمانی )علم الهدی، هپکو، ولی عصر( به تصادف انتخاب و تعداد 
100 نفـر به عنوان گروه شاهد بـه نسـبت جمعیت تحت پوشش 

هر مرکـز از ایـن مراکـز انتخـاب شد. در هریک از این مراکز از 
بین افراد مراجعه کننده به صورت تصادفی نمونه ها انتخاب شدند. 
مالك ورود برای زنان گروه شاهد: قرار داشتن در سنین باروری، 
دارای حداقل یك فرزند و اراکی االصل بودن، توانایی پاسخگویی به 
سؤاالت به مدت 30 دقیقه، توانایی ارتباط برقرارکردن با پرسشگر 
از نظر زبان و درک گفته های پرسشگر بود. مالك خروج برای 
گروه شاهد: فرد کنترل سالم درحال حاضر و یا درگذشته مبتال 
به ناباروری بوده باشد، فرد کنترل سالمی که مایل به پاسخگویی 
به سؤاالت به مدت 30 دقیقه نباشد، فرد کنترل سالم با زبان و یا 
گویشی صحبت کند که برای پرسشگر مفهوم نباشد. در تحقیق 
حاضرگروه شاهد از هر نظر مثل گروه مورد بود و تنها در آن ها 

بیماری ناباروری وجود نداشت. 

ابزار مطالعه

سالمت  و  به ویژه  اولیه  ناباروری  به  مربوط  متون  مرور  با 
خود  حضوری  مصاحبه  پرسش نامه  یک  کلی،  به طور  باروری 
ساخته برای اطالعات جمعیت شناختی آزمودنی ها ایجاد شد. 
برای اعتبارسنجی، متخصصانی چون کارشناسان زنان، بهداشت 
عمومی و اپیدمیولوژیست در بررسی ابزار شرکت کردند و براساس 
نظرات آن ها، اصالحات موردنظر اعمال شد. در این مطالعه، پایایی 
پرسش نامه با استفاده از روش آزمون-بازآزمایی پس از مطالعه 
مقدماتی بر روی 30 خانم نابارور تعیین شد و هم تکرارپذیری 
)ضریب  داخلی  و همسانی  رده ای8(  درون  همبستگی  )ضریب 
آلفای کرونباخ9( محاسبه شد. ضریب همبستگی درون رده ای 
برای  بود.  با 0/91  برابر  آلفای کرونباخ  با 0/84 و ضریب  برابر 
پرسش نامه  کوتاه  شکل  از  افراد  بدنی  فعالیت  سطح  ارزیابی 
بین المللی فعالیت بدنی10 در سه سطح راه رفتن، فعالیت بدنی 
متوسط و شدید و همچنین دوره ای که توسط افراد مورد بررسی 
بدون تحرک سپری شده است، استفاده شد ]22[. فعالیت هایی 
مانند دوچرخه سواری، دویدن جاگینگ، باغبانی، راه رفتن با بار و 
بسیاری از مثال های دیگر که تنفس را بسیار بیشتر از حالت عادی 
می کند، جزء فعالیت های متوسط محسوب می شوند. درعین حال، 
در فعالیت های بدنی شدید مثل تند دویدن، کشاورزی و غیره، 
انجام می شود. اطالعات  از حالت عادی  تنفس بسیار سخت تر 
جمع آوری شده برای هر نوع فعالیتی شامل دفعات انجام چنین 
فعالیتی در هفته گذشته و مدت زمان انجام دقیقه در یکی از این 
روزها است. پاسخ ها در فرم های جداگانه جمع آوری شد و داده ها 
طبق دستورالعمل های توصیه شده که توسط سازمان بهداشت 
جهانی11 تهیه و ارائه شده بود، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. 
پرسش نامه فعالیت بدنی به دو صورت، خروجی تولید می کند، 

8. Intraclass Correlation Coefficient (ICC)
9. Cronbach's alpha
10. International Physical Activity Questionnaire(IPAQ)
11. World Health Organization(WHO)
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یکی طبقه بندی )سطح فعالیت پایین، سطح فعالیت متوسط یا 
سطح فعالیت باال( و دیگری متغیر پیوسته معادل متابولیک12 
دقیقه در هفته. معادل متابولیک معمواًل برای بیان شدت فعالیت 
بدنی استفاده می شود. این شاخص نسبت میان میزان متابولیسم 
کار-که انرژی مصرف شده در حین انجام کار بدنی است-به میزان 
متابولیسم استاندارد-در حالت استراحت که انرژی مصرف شده 
توسط بدن در طول دوره استراحت است- را نشان می دهد. یک 
معادل متابولیسم، انرژی صرف شده در حالت آرام نشستن است 
که معادل 1 کیلوکالری در کیلوگرم در ساعت است. تخمین زده 
شده است فعالیت بدنی با شدت متوسط در مقایسه با آرام نشستن 
4 برابر کالری مصرف می کند. این در حالی است که فعالیت شدید 
8 برابر بیشتر است. میانگین مقدار معادل متابولیسم برای هر نوع 
فعالیت بدنی از طریق روش آنی ورس13 و همکاران و با استفاده از 

معادالت زیر محاسبه شد ]23[:

پیاده روی-دقیقه/هفته=3/3×دقیقه  متابولیسم  معادل   -
پیاده روی×روز پیاده روی

- معادل متابولیسم فعالیت متوسط- دقیقه/هفته=4/0×دقیقه 
فعالیت با شدت متوسط×روزهای متوسط

فعالیت شدید-دقیقه/هفته=8/0×دقیقه  - معادل متابولیسم  
فعالیت شدید×روزهای شدید

بدنی-دقیقه/هفته=نمرات  فعالیت  کل  متابولیسم  معادل   -
معادل متابولیسم فعالیت پیاده روی+ متوسط + شدید دقیقه/هفته 

برای متغیرهای طبقه ای، الگوی فعالیت با توجه به معیارهای 
خاصی که برای هر دسته به کار گرفته شده است، طبقه بندی 
شد. فعالیت بدنی یعنی فرد حداقل 20 دقیقه در روز فعالیت با 
شدت باال به مدت 3 روز یا بیشتر در یک هفته مشخص یا 30 
دقیقه در روز فعالیت با شدت متوسط و یا پیاده روی برای 5 یا 
بیشتر نوبت در هفته و یا کل فعالیت بدنی حداقل 600 معادل 
فعالیت های  پیاده روی،  گونه  هر  از  هفته  در  دقیقه  متابولیسم 
متوسط یا شدید برای 5 روز یا بیشتر در یک هفته مشخص 
انجام دهد. رده باالی فعالیت بدنی به این شکل تعریف می شود 
که فرد حداقل 1500 معادل متابولیسم دقیقه در هفته از کل 
فعالیت بدنی شدید در حداقل 3 روز در یک هفته یا کل فعالیت 
بدنی حداقل 3000 معادل متابولیک دقیقه در هفته از هر ترکیب 
)پیاده روی، فعالیت های با شدت متوسط یا شدید( برای 7 روز یا 
بیشتر در یک هفته انجام دهد. پایین ترین سطح فعالیت بدنی 

زمانی است که فرد هیچ یک از معیارهای فوق را برآورده نکند.

12. Metabolic Equivalent (MET)
13. Ainsworth

جمع آوری داده ها

گردآورندگان داده ها که برای جمع آوری اطالعات به کار گرفته 
و  داده ها  جمع آوری  روش  با  باالیی  ارتباط  و  تجربه  دارای  شدند، 
همچنین جامعه مورد مطالعه بودند. دانش کافی در مورد مطالعه 
به  استانداردسازی  از  اطمینان  برای  و  قرار گرفت  آن ها  اختیار  در 
حداقل رساندن تغییرات بین ناظران و درنهایت اطمینان از قابلیت 
پایایی مطالعه بر روی ابزار تحقیق آموزش دیدند. یک آموزش جامع 
ابزار، نحوه ارائه سؤاالت، نوع اصطالحات و ارقام  در مورد محتوای 
مورد استفاده در ثبت و تکنیک مقایسه پاسخ ها با گزارشات و سوابق 
پزشکی ارائه شد. به عنوان آخرین مرحله، یک آزمون کیفی شناختی از 
پرسش نامه از طریق یک کار آزمایشی پایلوت بر روی 30 عضو از نمونه 
انتخاب شده انجام شد. پس از آن قالب سؤاالت به گونه ای بهینه سازی 
شد تا به طور کامل توسط پاسخ دهندگان درک شود. وزن افراد بدون 
کفش و لباس های اضافه مثل پالتو و چادر با لباس معمول با استفاده از 
ترازوی سکا و با دقت 100 گرم اندازه گیری و ثبت شد. قد زنان بدون 
کفش در حالی که پشت سر، شانه ها، باسن و پشت پا در تماس با میله 
مدرج بود با دقت 0/1 سانتی متر اندازه گیری شد. شاخص توده بدن 

از طریق تقسیم وزن به کیلوگرم به مجذور قد به متر محاسبه شد. 

برای شروع این مطالعه، پس از ارائه پروپوزال مطالعه از دانشگاه 
علوم پزشکی اراک تأییدیه اخالقی گرفته شد. ازنظر مالحظات اخالقی، 
محققان متعهد بودند رضایت آگاهانه را به همراه هر پرسش نامه ارائه 
دهند و تضمین کردند هر شرکت کننده با تک تک بخش های فرم 
رضایت نامه آگاهی کامل دارد و بر حق خود می دانستند که در هر 
زمان از مشارکت می توانند انصراف دهند. در فرم رضایت نامه هدف 
مطالعه همراه با توضیح در مورد مشارکت داوطلبانه و اطمینان از 
از معاونت  اداری  تأیید  به خوبی توضیح داده شد.  اجرای محرمانه 
پژوهشی دانشگاه اراک و همچنین متخصصان و مدیران مراکز باروری 

برای دسترسی به پایگاه داده مؤسسات دریافت شد.

روش های آماری

آنالیز توصیفی برای متغیرهای کمی و کیفی به ترتیب با گزارش 
میانگین و انحراف معیار و فراوانی و درصد انجام شد. برای مقایسه  
بین افراد نابارور و بارور برحسب هریک از متغیرهای کیفی از کای 
دو14 استفاده شد. برای تعیین توزیع متغیرهای کمی از آزمون تک 
نمونه ای کولموگروف-اسمیرنف15 استفاده شد و نشان داده شد همه 
متغیرها از توزیع ناپارامتری برخوردار هستند. بنابراین برای تعیین 
اختالف نمرات هریک از متغیرهای کمی بین افراد بارور و نابارور از 
آزمون من ویتنی یو16 استفاده شد. در تحلیل چندمتغیره و برای 
ارزیابی رابطه متغیرهای تحت مطالعه با ناباروری، از روش رگرسیون 

14. Chi-squared test
15. Kolmogorov-Smirnov
16. Mann-Whitney U
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لجستیک17 غیر شرطی استفاده شد. تحلیل داده ها در نسخه 12 
نرم افزار Stata انجام شد.

یافته ها

مشخصات اولیه 200 شرکت کننده مطالعه در جدول شماره 
1 ارائه شده است. شرکت کنندگان نابارور در مقایسه با زنان بارور 
جوان تر بودند )به ترتیب 5/41 ± 32/44 و 4/19 ± 35/10 سال، 
P=0/001(. آ ن ها دارای سطح تحصیلی پایین تری نسبت به زنان 
بارور بودند )P=0/001(. شاخص توده بدن18 زنان نابارور در مقایسه 
با زنان بارور به طور معنادار بیشتر بود )به ترتیب 4/39 ± 26/55 
و 2/99 ± 25/24 کیلوگرم بر مترمربع، P=0/03(. همچنین یافته 
های این بررسی نشان داد بین دو گروه زنان بارور و نابارور ازنظر 

17. Logistic regression
18. Body Mass Index (BMI)

سن شروع قاعدگی )به ترتیب 1/50 ± 13/77 و 1/55 ± 13/31 
و   22/17 ± 3/50 ترتیب  )به  ازدواج  سن  و   )P=0/06 سال، 
ندارد.  وجود  معناداری  تفاوت   )P=0/64 سال،   63/25±22/6
ازنظر وضعیت اشتغال، زنان نابارور خانه دار و زنان بارور بیشتر 
شاغل بودند )P=0/001(. ازنظر میزان استفاده از قرص بارداری 
بین زنان نابارور در مقایسه با زنان بارور اختالف معناداری وجود 
 .)P=0/94، ماه ترتیب 1/42 ± 9/48 و 1/10 ± 6/54  )به  نداشت 
در مورد ابزار جلوگیری از بارداری-19IUD در زنان نابارور میزان 
از    .)P=0/02( بارور بود از زنان  استفاده به طور معنادار بیشتر 
سویی، سطح فعالیت بدنی در زنان بارور در مقایسه با زنان نابارور 
به طور معنادار بیشتر بود )P=0/001(. نتایج این پژوهش نشان 
داد زمان نشستن در طول روز، به عنوان شاخص بی تحرکی، در 
زنان بارور به طور معنادار کمتر از زنان نابارور می باشد )به ترتیب 

19. Intrauterine Device (IUD)

جدول 1. ویژگی های زنان بارور و نابارور مورد مطالعه در سطح پایه

سطح 
معناداری

میانگین±انحراف معیار/تعداد )درصد(
 ویژگی ها

زنان نابارور زنان بارور
0/001† 32/44±5/41 35/10±4/19 سن)سال(
0/03† 26/55±4/39 25/24±2/99 نمایه توده بدن)کیلوگرم/متر مربع(
0/06† 13/31±1/55 13/77±1/50 سن شروع قاعدگی)سال(
0/64† 22/63±6/25 22/17±3/50 سن ازدواج)سال(
0/06† 13/31±1/55 13/77±1/50 سن شروع قاعدگی)سال(

0/001*

59)59( 24)24(   کمتر از 10 سال
)14(14سطح تحصیالت 30)30(   بین 10 تا 12 سال

27)27( 46)46(   بیش از 12 سال

0/001*
10)10( 34)34(   شاغل

وضعیت اشتغال
90)90( 66)66(   خانه دار

0/001*

65)65( 63)63(   کارمند
)22(22وضعیت شغل همسر 32)32(   شغل آزاد

13)13( 5)5(   بیکار
0/94† 9/48±1/42 6/54±1/10 استفاده از قرص ضد بارداری)ماه(

0/02*
94)94( 84)84( بله

 IUD استفاده از
6)6( 16)16( خیر

0/03*

48)48( 50)50( فعالیت بدنی کم
)23(23سطح فعالیت بدنی 37)37( فعالیت یدنی متوسط

15)15( 27)27( فعالیت بدنی باال
0/01† 4/96±1/48 4/34±1/24 زمان نشستن)ساعت/روز(

† آزمون من ویتنی یو، *آزمون کای دو
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 .)P=0/01 ،1/24 ± 4/34 و 1/48 ± 4/96 ساعت در روز

چندمتغیره  لجستیک  رگرسیون  نتایج   ،2 شماره  جدول  در 
تطبیق یافته برای تعیین رابطه ناباروری و متغیرهای تحت مطالعه 
آورده شده است. در مطالعه حاضر، شانس ناباروری با افزایش سن، 
به طور معنادار 13 درصد )نسبت شانس 0/87 و فاصله اطمینان 
یافته است. در  95 درصدی: 0/79، 0/95 و P=0/003( کاهش 
تعیین رابطه ناباروری تطبیق یافته برای اثر سایر متغیرها، شانس 
ناباروری در افراد دارای تحصیالت 12-10 سال، 76 درصد بیشتر 
از افراد دارای تحصیالت کمتر از 10 سال می باشد )نسبت شانس 
 .)P=0/008 0/24 و فاصله اطمینان 95 درصدی: 0/09، 0/69 و
همچنین این شانس در افراد با تحصیالت باالتر از 12 سال، 70 
درصد بیشتر از افراد دارای تحصیالت کمتر از 10 سال می باشد 
)نسبت شانس 0/30 و فاصله اطمینان 95 درصدی: 0/12، 0/74 
و P=0/009(. شانس ناباروری با افزایش سن ازدواج، 1/17 برابر 
افزایش می یابد )نسبت شانس1/17 و فاصله اطمینان 95 درصدی: 
1/07، 1/30 و P=0/001(. در تعیین رابطه ناباروری تطبیق یافته 

برای استفاده از IUD، شانس ناباروری در افراد استفاده کننده، 80 
درصد بیشتر از افراد بدون استفاده کننده می باشد )نسبت شانس 
 .)P=0/01 0/20 و فاصله اطمینان 95 درصدی: 0/058، 0/736 و
در تعیین رابطه ناباروری تطبیق یافته برای فعالیت بدنی، شانس 
ناباروری در افراد با فعالیت بدنی سطح متوسط، 4/42 برابر کمتر از 
افراد دارای فعالیت بدنی کم می باشد )نسبت شانس 4/42 و فاصله 
اطمینان 95 درصدی: 1/60، 12/99 و P=0/004(. همچنین در 
تعیین رابطه ناباروری تطبیق یافته برای رفتار کم تحرک، شانس 
ناباروری در افراد با زمان بیشتر نشستن در طول روز، 2/07 برابر 
بیشتر می باشد )نسبت شانس 2/07 و فاصله اطمینان 95 درصدی: 
1/36، 3/14 و P=0/001(. در مورد سایر متغیرها ارتباط معناداری 

 .)P>0/05( با وضعیت باروری مشاهده نشد

جدول 2. رگرسیون لجستیک چند متغیره تطبیق یافته برای تعیین رابطه ناباروری و متغیرهای تحت مطالعه

سطح 
معناداری نسبت شانس %95 فاصله اطمینان دسته بندی

0/003 0/794-0/953 0/087 سن
0/19 0/962-1/203 1/076 نمایه توده بدن
0/14 0/604-1/073 1/178 سن شروع قاعدگی
0/001 1/070-1/297 1/178 سن ازدواج
0/04 1/000-1/070 1/034 قرص ضد بارداری
0/01 0/058-0/736 0/207 IUD استفاده از

1 کمتر از 10 سال
0/008سطح تحصیالت 0/086-0/692 0/244 بین 10 تا 12 سال

0/009 0/118-0/741 0/295 بیش از 12 سال
1 شاغل

وضعیت اشتغال
0/09 0/145-1/170 0/412 خانه دار

1 کارمند
0/001وضعیت شغل همسر 0/060-0/362 0/147 شغل آزاد

0/95 0/269-4/016 1/039 بیکار
1 فعالیت بدنی کم

0/004سطح فعالیت بدنی 1/608-12/197 1/039 فعالیت یدنی متوسط
0/12 0/739-11/485 2/913 فعالیت بدنی باال
0/001 1/365-3/141 2/070 زمان نشستن
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بحث

نتایج مطالعه حاضر نشان داد ناباروری ایدیوپاتیک20 در زنان 
ممکن است به شیوه زندگی و ترکیب بدن مربوط باشد. در این 
مطالعه مورد-شاهدی، عدم تحرک بدنی و رفتارهای کم تحرک در 
زنان به طور مستقل با ناباروری ارتباط داشت. شاخص توده بدن 

به طور قابل توجهی با وضعیت ناباروری در زنان مرتبط بود. 

ناباروری  با  کم تحرک  رفتارهای  مطالعه،  مورد  زنان  بین  در 
همراه بود. هر چند در برخی مطالعات رابطه معنادار بین این رفتار 
و باروری و همچنین احتمال تولد زنده تأیید نشده است ]24 
،20 ،19[. رفتار بی تحرک با ترشح لپتین ارتباط مثبت دارد که 
می تواند از طریق تنظیم کاهشی محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-

آزمایشگاهی22  لقاح  با  بارداری  میزان  و  باروری  تخمدان21، 
تنظیم کاهشی محور  این  نوبه خود،  به  را کاهش دهد ]25[. 
هیپوتاالموس-هیپوفیز-تخمدان بر تولید گنادوتروپین تأثیر می 
گذارد که ممکن است منجر به اختالالت قاعدگی و نقص در 
عملکرد تخمک گذاری شود ]26[. در این مطالعه مشخص شد 
شاخص توده بدن در زنان نابارور به طور معنادار بیشتر از زنان بارور 
است و به طور مستقل با باروری زنان ارتباط داشت )نسبت شانس 
1/076(. به نظر می رسد این یک عامل مخدوش کننده اثرات بی 
تحرکی بر تنظیم سیتوکین های پیش التهابی باشد ]27[. رفتار کم 
تحرک به طور مستقل با چاقی مرکزی و آدیپوسیتی کلی همراه 
است. این تجمع مضر چربی در تولید آدیپوسیتوکین ها که بر 
بیوسنتز استروژن تأثیر می گذارد، مهم است ]28[. چاقی ممکن 
است از طریق افزایش ترشح آندروژن و استروژن و کاهش ترشح 
گلوبولین اتصال دهنده هورمون جنسی23 سیستم غدد درون ریز 
تولیدمثل را به خطر بیندازد. ارتباط بین چربی بدن و باروری در 
زنان نابارور مبتال به نارسایی تخمدان مشهودتر است ]25 ،20[. 
این نسبت باالی زنان نابارور در معرض خطر به دلیل ترکیب بدن 

آن ها باید در تحقیقات آینده بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

در راستای سایر مطالعات، در این بررسی ارتباط معناداری بین 
عدم تحرک بدنی و ناباروری در زنان تأیید شد ]24[. با این حال، 
به نظر می رسد رابطه بین فعالیت بدنی و باروری ممکن است با 
توجه به شاخص توده بدنی متفاوت باشد. همسو با نتایج ما، وایز 
و همکاران نشان دادند در زنان، فعالیت بدنی متوسط پارامترهای 
باروری را مستقل از شاخص توده بدنی افزایش می دهد ]29[. 
گودموندسدوتیر و همکاران همچنین یک رابطه یو شکل بین 
مدت ورزش و ناباروری در زنان جوان )کمتر از 30 سال( توصیف 
کردند. گروه های زیر 15 دقیقه و بیش از 60 دقیقه ورزش در 

20. Idiopathic
21. Hypothalamic-pituitary-ovarian(HPO)
22. In vitro fertilization(IVF)
23. Sex hormone binding globulin

هر جلسه نسبت به زنان بین 16 تا 60 دقیقه دارای ناباروری 
بیشتری بودند ]19[. در تحقیق ما سطح فعالیت بدنی در زنان 
بارور بیشتر از زنان نابارور بود. همچنین نشان داده شده است 
انجام سه جلسه تمرین هوازی با شدت متوسط باعث افزایش 
احتمال تولد زنده در زنان در طول بارداری با لقاح آزمایشگاهی 
در مقایسه با زنان غیرفعال می شود ]24[. سطح کل فعالیت بدنی 
)مت-دقیقه/هفته( متغیری است که ارتباط را با وضعیت باروری 
نشان می دهد، هر چند که پارامترهای دیگر فعالیت بدنی مانند 
مدت زمان، شدت، فراوانی و نوع ورزش نیز می تواند مد نظر باشد. 
این تجزیه وتحلیل که به عنوان اصل فرکانس، شدت، زمان و نوع 
ورزش24 شناخته می شود، باید در ارتباط با باروری در مردان و 

زنان بیشتر موردمطالعه قرار گیرد.

برای  به عنوان یک عامل خطر عمده  بی تحرکی جسمی  در 
بیماری های قلبی عروقی نشان داده شده است، فعالیت بدنی به 
تنظیم فشار خون و وزن بدن کمک می کند و تحمل گلوکز را 
بهبود می بخشد. از سوی دیگر، چندین مطالعه گزارش کردند 
فعالیت بدنی بر سیستم تولیدمثل تأثیر می گذارد ]29[. با این 
را  زنان  ناباروری  بر  بدنی  فعالیت  تأثیر  کمی  مطالعات  حال، 
در جمعیت عمومی ارزیابی کردند ]20[. مکانیسم هایی که به 
موجب آن فعالیت بدنی شدید خطر ناباروری را افزایش می دهد 
به طور کامل شناخته نشده است و احتمااًل فعالیت بدنی شدید 
تخمک گذاری را مختل می کند ]15[. یافته های مطالعه حاضر 
عامل  دو  بدنی  تحرک  عدم  و  کم تحرک  رفتار  می دهد  نشان 
مستقل هستند که در مورد باروری باید مورد توجه قرار گیرد، 

همان طور که برای عموم مردم پیشنهاد شده است. 

به نظر می رسد فراوانی، مدت زمان، شدت و نوع فعالیت بدنی 
ممکن است بر پارامترهای ناباروری در زنان متفاوت باشد ]31 
،30 ،9[. به منظور ارائه توصیه ها، تحقیقات بیشتری در مورد 
معیارهای اصل فرکانس، شدت، زمان و نوع ورزش  برای فعالیت 
بدنی باید انجام شود. عالوه بر این، رفتارهای کم تحرک باید به طور 
گسترده تری مورد بررسی قرار گیرد. به ویژه اینکه رفتار بی تحرک 
باید در رابطه با فرایندهای مرتبط با آن مانند مدت زمان نشستن 
و تجمع چربی احشایی و شاخص توده بدنی بررسی شود ]32[. 
مطالعات بیشتر در مورد تعامل رفتارهای کم تحرک و فعالیت 
باروری نیز ضروری است. همچنین، رابطه بین  بدنی در مورد 
باشد.  باروری ممکن است جالب  با  چربی و توده بدون چربی 
به تازگی مطالعاتی بر روی موش های چاق انجام شده است تا 
رابطه بین ترکیب بدن و برنامه های تولیدمثل را از طریق تنظیم 
استرس اکسیداتیو حین تمرین بررسی کنند ]33[. پیشنهاد شده 
است میزان و توزیع چربی و بافت بدون چربی ممکن است بر 
عوامل تولیدمثل مؤثر باشد ]34[. عالوه بر مراقبت های معمول 
برای درمان ناباروری، بهبود عوامل اصلی تغییر سبک زندگی نیز 

24. Frequency, intensity, time, and type of exercise(FITT)
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باید مدنظر قرار گیرد. یک مطالعه کنترل شده تصادفی آینده نگر 
برای آزمایش این فرضیه مناسب خواهد بود.

مطالعه حاضر دارای یافته های مفیدی می باشد، اما با برخی 
محدودیت ها همراه است. از جمله اینکه علی رغم یافته های دقیق، 
این مطالعه ممکن است دارای توان آماری الزم برای تشخیص 
ارتباطات بین برخی متغیرها نباشد. در تحقیق حاضر، فعالیت 
بدنی از طریق پرسش نامه خودارزیابی برآورد شد. خطر داده های 
اعالمی در مورد فعالیت بدنی و رفتارهای بی تحرک در یادآوری 
7 روز گذشته باید درنظر گرفته شود، زیرا می تواند خطر برآورد 
بیش از حد یا کم را افزایش دهد. به عالوه، افراد بارور شرکت کننده 
کمی بزرگتر از افراد نابارور بودندکه این را می توان با این واقعیت 
توضیح داد که آن ها پس از تولد فرزند خود به کار گرفته شدند و 

معمواًل بالفاصله پس از زایمان را شامل نمی شد. 

در این بررسی، مطالعه انجمن های مبتنی بر زوج امکان پذیر 
نبود و باید در مطالعات آینده بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

نتیجه گیری

مطالعه حاضر نشان داد عدم تحرک بدنی، رفتارهای کم تحرک 
و شاخص توده بدنی در زنان با ناباروری ایدیوپاتیک ارتباط دارد. 
این مطالعه مورد-شاهدی نشان می دهد عدم تحرک بدنی، رفتار 
کم تحرک و شاخص توده بدنی باال سه عامل مستقل از عوامل 
خطر ناباروری هستند. این یافته ها بر ضرورت ترویج و ارتقای 
مراقبت های حمایتی از شیوه زندگی در طول زندگی و درمان 

باروری و بهبود میزان بارداری و نرخ زاد و ولد تاکید دارد.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

  IR.ARAKMU.REC.1400.050این مقاله در سال 1400 با کد
مورد تأیید کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی اراك قرار گرفته 

است.

حامي مالي

ایــن تحقیــق بــا حمایــت پــروژه تحقیقاتــی )شــماره 
1400.14875( بــا بودجــه دانشــگاه اراک و پژوهشــگاه علــوم 

ــت. ــده اس ــام ش ــی انج ورزش

مشارکت نویسندگان

تمامی نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت داشته اند 
و معیارهای استاندارد نویسندگی بر اساس پیشنهادهای کمیته 

بین المللی ناشران مجالت پزشکی25  را داشتند.

25. International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

نویسندگان از همه کسانی که در طول این پروژه همکاری 
کردند، قدردانی می کنند.

عباس صارمی و همکاران. ارتباط فعالیت بدنی و چاقی با ناباروری زنان
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