


فزسانه بزک: ارائه دهنذه 

تغذیهکارضناس ارضذ 

ضبکه بهذاضت و درمان تاکستان

ارتقاء سطح سالمت دانص آموسان دختز 

دبیزستانی اس طزیق آموسش و آهن یاری



آهن چیست؟
آٍٔ یک يادْ يغذی يوّدد  
ِ َیوواب تووادی ددديووٓ  یووا  

تووایٍ يووادْ دِ یووٓ دساسوو  
تووادی سووالب لهثّ ٕووای  

.قاية لٌّ ي  تاشد



کوجَد آّي ٍ کن خًَی فقش آّي چیست؟

ِدس کبفی هقذاس ثِ آّي خَى قشهض گلجَلْبی سبختي ثشای چٌبًچ  

  کٌذ هی استفبدُ خَد ثذى آّي رخبیش اص فشد اثتذا ًجبضذ ثذى دستشس

. یبثذ هی کبّص ثذى آّي رخبیش ، کوجَد اداهِ صَست دس سپس

کن ٍ هیطَد تخلیِ ثذى آّي رخبیش یبثذ اداهِ آّي کوجَد کِ صهبًی  

  .کٌذ هی ثشٍص آّي فقش خًَی





َٓکًثّد آٍٔ دد دتیى غذدی  دِبد

 پاییٍ تّدٌ جذب آٍٔ دتیى غذدی

ٍٔدفةدیش َیاب تدٌ تٓ آ

ٍٔدفع بیاد آ

عادد  ِ د گّٔای غذدی  َايُاسة



چه افزادی در معزض خطز کمبود آهن و 
کم خونی قزار دارند ؟

سنان در سنین بارداری به ویژه سنان باردار

کودکان خزدسال

نوجوانان

کم خًوی فقز آَه در دي سال سودگی اثزات غیز قابل جبزاوی     
.بز رشد ي تکامل مغشی کًدک دارد



عوارض بهداشتی ، 

اقتصادی و 

اجتماعی 

کم خونی فقز آهن



کوجَد آّي دس دٍساى تحصیل  

کبّص قذست یبدگیشی هَجت 

.هی ضَد ٍ افت تحصیلی



(هز دو جنس ) در بشرگساالن 

کأش قدد  یادلیای

کأش ظافیب یادلیای ِ تًاکة  ّدس

لستگ  بِددس



عالئم ابتالء به کم خونی فقزآهن

سًگ پشیذگی دائوی صثبى ٍ هخبط داخل لت ٍ پلک چطن

خستگی صٍدسس ٍ سیبّی سفتي چطوْب

ثی تفبٍتی

ِسشدسد ٍ سش گیج

ثی اضتْبیی ٍ حبلت تَْع

خَاة سفتگی ٍ سَصى سَصى ضذى دست ٍ پبّب

 تٌگی تٌفس ّوشاُ ثب تپص قلت ٍ تَسم قَصک پب: دس هشاحل پیطشفتِ تش



انواع آهن



:ًَع آّي ٍجَد داسد  2دس ثشًبهِ غزایی سٍصاًِ 

آّي ّن  -1

آّي غیشّن -2

  گَضت قشهض، هشغ ، هبّی ٍ جگش: هٌبثع آّي ّن

 پستِ ) غالت ، حجَثبت ، سجضیجبت ، هغضّب : آّي غیش ّن

ثشگِ ّلَ ، صسد آلوَ ،  ) ٍ اًَاع خطکجبس ( ، ثبدام ، گشدٍ ، فٌذق 

(اًجیش ، کطوص ، خشهب 



:آهن هم  

درصااذ  30تااا  20
.قابلیت جذب دارد

  

:  آهن غیز هم  

درصذ قابلیات جاذب    8تا   3

دارد و جذب آن بساتیی باه   

عوامل کاهص دهنذه و افشایص 

. دهنذه جذب دارد





:کبّص دٌّذُ 

لُوودو ِ سووایا دد : فیتبتْووب1.

غال 

،قّْٕ ، تال  چای : ّبتبًي 2.

دب دو کادْ ٔای لیأ  

سَیبپشٍتئیي 3.

يثل شویا  هحصَالت لجٌی 4.

تجة ياسب ِ پُیا 

:  افضایص دٌّذُ 

هبّی  قشهض، هشغ ٍ گَضت 1.

(  cٍیتبهیي )آسکَسثیک اسیذ 2.

هصشف اًَاع سجضیجبت ٍ هیَُ 

ّبی تبصُ ّوشاُ ثب غزا 

جَاًوِ  ) جَاًِ غالت ٍ حجَثبت 3.

 48توب   24عذس ٍ هبش ثِ هوذت  

سبعت هی تَاًذ آّي قبثل جزة سا 

(ثشاثش افضایص دّذ  2تقشیجب ثِ 



منابع  

غذایی 

آهن



 گَضت قشهض، هشغ، هبّی ٍ تخن هشغ

سجضیجبت هثل جعفشی ٍ اسفٌبج

حجَثبت هثل عذسی ٍ لَثیب

 (گشدٍ، ثبدام، فٌذق، پستِ)اًَاع هغضّب

 ثشگِ ّلَ، آلوَ، توَت خطوک، اًجیوش خطوک،      )اًَاع خطکجبس

(کطوص، خشهب



:چند توصیه 



يیتامیه ث جذب آَه را افشایش میدَد پس َمزاٌ با غذا 1.

.ساالد یا سبشی خًردن میل کىید

استفادٌ اس میًٌ جات بٍ خصًص مزکبات بعد اس صزف غذا 2.

.تًصیٍ می شًد

اگز حتی مقدار کمی گًشت بٍ غذذاَای گیذاَی افذافٍ    3.

.شًد جذب آَه غذا افشایش می یابد 

َىگام استفادٌ اس سًیا، مقدار کمی گًشت بٍ آن افذافٍ  4.

.کىید تا آَه غذا بُتز جذب شًد 



اص ًَضیذى چبی یک سبعت قجل اص غزا ٍ دٍ سبعت ثعذ اص صوشف غوزا    -4

.خَدداسی ضَد 

. دس ثشًبهِ غزایی خَد اص غالت ٍ حجَثبت جَاًِ صدُ استفبدُ کٌیذ  -5

دختشاى دس سٌیي ثلَغ ثبیذ دس ثشًبهِ غزایی سٍصاًِ خَد اص هَاد غوزایی   -6

حبٍی آّي ثیطتش استفبدُ کٌٌذ ٍ دس هیبى ٍعوذُ ّوب ثوِ جوبی اسوتفبدُ اص      

اًَاع هیَُ ّب ، خطکجبس ٍ اص ( هثل چیپس ٍ پفک ) تٌقالت غزایی کن اسصش 

.استفبدُ ًوبیٌذ  اًَاع هغضّب



ثشای جلَگیشی اص اثتال ثِ آلَدگی ّبی اًگلوی اصوَب ثْذاضوت فوشدی       -7

ثخصَظ ضستي کبهل دست ّب ثب آة ٍ صبثَى قجل اص تْیِ ٍ هصشف غزا 

.ٍ پس اص ّش ثبس اجبثت هضاج سا سعبیت ًوبییذ

.اص تَالت ّبی ثْذاضتی ٍ آة آضبهیذًی سبلن استفبدُ ًوبییذ -8

.ٌّگبم هصشف سجضی ّب آًْب سا کبهال ضستِ ٍ  ضذعفًَی کٌیذ -9

ثبغچِ خبًگی سجضیجبت سا هحصَس کٌیذ تب ثبغچوِ ٍ سوجضی ّوب ثوِ      -10

. ٍسیلِ حیَاًبت ثِ تخن اًگل آلَدُ ًطَد



ثب جوع آٍسی ٍ دفع ثْذاضتی صثبلِ ّب اص ثیوبسی ّوبی   -11

عفًَی سٍدُ ُ ای کِ تَسط هگس ٍ حطشات هَری ٍ هَش 

. هٌتقل هی ضَد جلَگیشی ًوبییذ

ًبًی کِ اص خویش ٍسًیبهذُ ٍ ثب جَش ضیشیي تْیِ ضذُ  -12

اگش دس خبًِ ًوبى تْیوِ   . ثبضذ جزة آّي سا کبّص هی دّذ

. هی ضَد اص خویش تشش استفبدُ کٌیذ



:به دانص آموسان بیا موسیذ 
         ثشای کبّص عَاسض احتووبلی ًبضوی اص هصوشف قوشظ آّوي      

قشظ آّي ثب هعذُ خبلی ( تَْع ، دسد هعذُ ، اسْبب ، یجَست ) 

.هصشف ًطَد 

یبد آٍس هی ضَد 

ّیچگبُ هصشف قشظ آّي سا ثِ دلیل ٍچَد عَاسض احتوبلی قطع ًکٌیذ

.چَى ایي عَاسض هعوَال پس اص چٌذ سٍص ثْجَد هی یبثذ  





 بایذ هزهفته یک عذد قازظ  دختزان در سنین بلوغ

در طول یک سال مصزف هفته  20تا  16آهن به مذت 

. کننذ

  مصزف قزظ آهن در این دوران عالوه بز پیطاییزی

آناان را  پیطازفت تصصایلی   اس کم خونی فقز آهن، 

. بهبود می بخطذ




