
 

 بارداری
توان نادیده گرفت. اهمیت اهمیت تغذیه را در سراسر زندگی نمی

تغذیه در طول دوران های خاص مانند بارداری مورد توجه روز  ویژه
پدر قبل از لقاح بر سالمت نوزاد  یمادر و حت هیتغذافزون قرار دارد. 
 تیو حساس تیدوران از اهم نیدر ا هیتغذ نیمؤثر است. بنابرا

متفاوت با  ییغذا میاست و الزم است مادر رژ برخوردار یخاص
 . دریخود در نظر بگ یبرا یباردار طیو متناسب شرا یعاد طیشرا
 دابی یم شیاافز یبه مواد مغذ ازیاست که ن یتیوضع یباردار . 

 وزن با  شیهر فرد در تمام مراحل افزا ازیمورد ن یانرژ
 هیفرد توسط متخصص تغذ یبدن تیو فعال ازهایتوجه به ن
 گردد. یمحاسبه م

 تیمراجعه و از وضع یهر ماه به مراکز درمان دیخانم باردار با کی 
با  ازیاطالع حاصل نموده و در صورت ن نیخود و جن یجسمان

 .دیمشورت نما هیمتخصص زنان و متخصص تغذ
 مواد  یگروه اصل ۴در هر وعده هر  یستیزن باردار با ییغذا میرژ
ها و حبوبات و ، گوشتهاوهیها و می، سبزغالت یعنی ییغذا

مواد  یکاف افتیاز در نانیاطم ی. برارا داشته باشد اتیلبن نیهمچن
دوران  نیا یکه برا ییبد غذااز س دیتوانیدوران م نیدر ا ییغذا
 .دیکن ستفادهشده است ا یطراح
 ندورا نیدر ا ییغذا یتنوع و تعادل در الگو تیرعا نیهمچن

 ای برخوردار است.ویژه از اهمیت

 یدوران باردار ییغذا یسبد راهنما
 واحد ییگروه غذا

 7 نان و غالت
 7-6 گروه گوشت

 3 اتیگروه لبن
 5 یسبز و وهیم

 3 یگروه چرب

 :واحد از گروه نان و غالت برابر است باهر 
 کف دست نان لواش ۴ ایسنگک  ای یکف دست نان بربر یک
 2/1 – ینیزم بیعدد سیک  –برنج  یقاشق غذا خور 5 -
 گرم(  3۳کوچک ) کیعدد ک یک -یماکارون وانیل

 :واحد از گروه گوشت ها برابر است با کیهر 
عدد  یک - تحبوبا وانینصف ل -گرم از انواع گوشت ها  3۳

 ( تیکبر یقوط کی)ریگرم پن 3۳ - تخم مرغ
 :برابر است با اتیواحد از گروه لبن کیهر 
 -دوغ  وانیل 2 - ماست وانیسه چهارم ل - ریش وانیل یک

  یبستن وانینصف ل
 : ها برابر است با وهیواحد از گروه م کیهر 
 عدد 1 لیهلو، شل مو،ی، ل، پرتقالبیس
 عدد  2/1   ، موزی، گالبانار
  لیوان 1  ، هندوانه، خربزهیطالب
 عدد  2  ری، انج، خرمالوینارنگ
 عدد 2    خرما 

 خوشه 1   انگور کوچک
  وانیل نصف   ها  وهیآب م

  وانیچهارم ل سه   آب انگور
 جات برابر است با: یواحد از گروه سبز کیهر 
 - پخته جاتیسبز وانینصف ل -خام  جاتیلیوان سبزیک 

 ،سبز ای، لوب، چغندرج، اسفناجی: هوشامل جاتیانواع سبز
، کاهو ،، گل کلمکلم ،یگوجه فرنگ ،، فلفل دلمهباقال، کرفس

 ، کدو سبز واسی، ر، بادمجان، قارچازی، پاریخ
 ها برابر است با:  یواحد از گروه چرب کیهر 

عدد  1۳ تونیز -عدد  2گردو  - یخورقاشق مربا یکروغن 
 - یخورقاشق غذا 2تخمه  - یخورقاشق غذا یککنجد  -

 عدد  6فندق  ایبادام 
 :یوزن در باردار شیافزا هیتوص

 1۱تا  12: شده هیوزن توص شیالغر کل افزا ایافراد جوان و 
 لوگرمیک

ده: ش هیوزن توص شیکل افزا یعیافراد بزرگسال با وزن طب
 لوگرمیک 16تا  11

وزن  شیاچاق هستند کل افز ایکه اضافه وزن دارند  یافراد
  لوگرمیک 11تا  7: شده هیتوص

سوزش  ،یباردار ابتید ،)یبوست :یباردار عیعوارض شا
 تهوع و استفراغ (  ،سردل

از  کیهر  کنترلتواند در  یم ریز یمیرژ یراهکارها
 :دنمؤثر باش یعوارض گفته شده در دوران باردار

 :یبوست
 ۱-6 دیآب در روز بنوش وانیل . 

 مصرف و یو سبز وهیمصرف م قیخود را از طر بریف افتیدر 
  .دیده شی( افزاآلو و ریبه خصوص انجخشک) یها وهیم

 با دستور پزشک( .)دیمناسب داشته باش یبدن تیفعال 

 : یرداربا ابتید

 یرخ م یباردار ستمیپس از هفته ب       معموال  یباردار ابتید 
 یشود. برا یم دهیزنان باردار ددرصد  1۳تا  5. که در دهد
حصر من ژهیمراقبت و ابتیدر زنان مبتال به د یا هیتغذ تیحما

مناسب توسط  ییارائه برنامه غذا نیهمچن .به فرد الزم است
 یبهداشت راقبتم میاز ت یبه عنوان بخش هیمتخصص تغذ

 در نظر گرفته شود .  دیبا

 از بروز  یریشگیپ و مطلوب سطح در خون گلوکز حفظ
 . است ابتیدر زنان مبتال به د یاهداف درمان نیکتوز مهمتر

 الزم است مادر در دوران خطر نیاز ا یریجهت جلوگ ،
حال  نی. در عوزن مناسب داشته باشد شیافزا یباردار

مبتال باشد الزم  ابتیبه د یباردار دورانچنانچه مادر در 
 . کند یرویپ یخاص ییغذا میاست از رژ

  بتایفرد به د یالباعث ابت ییقند و شکر به تنها      اصوال 
در  یرو ادهی، زیهمچون چاق یگریشود و عوامل دینم

باعث به وجود آمدن  زینامناسب ن ییغذا یمصرف غذا و الگو
 شود.  یم یماریب نیا

 شانیو عادت زندگ وهیاگر ش یباردار ابتیبه د بتالم افراد 
 جیخود را کنترل کنند و به نتا ابتیتوانند د یدهند م رییرا تغ

 برسند.  یمطلوب باردرا

 کمک کننده است اریبس جاتیاز گروه سبز یمصرف کاف.  



 

  محدود شود و از  دیبا ینشاسته ا ییغذا مواد مصرف
 . گردد زیپره نیریش یها و نوشابه ها ینیریخوردن ش

  یاهیگ یهامحدود شود و از روغن دیبا یروغن مصرف 
 . اشباع نشده و آن هم به مقدار کم مصرف شود

  دناشب یبدون چرب ایکم چرب و  دیبا یمصرف اتیو لبن ریش.  

 : سوزش سر دل

  کم کردن قبل از خواب ییمواد غذا افتیدر تیمحدود ،
 . شود یم صرفم ییکه در هر وعده غذا ییمقدار غذا

  نه در  ییغذا یوعده ها نیدر فواصل ب عاتیما دنیوشن
 . آرام یطیو در مح ی، خوردن غذا به آهستگغذا نیح

  بعد از غذا و باال بردن سر تختخواب یعمود حالت به نشستن.  

 :تهوع و استفراغ

  تیسکوئیب یمقدار دیاز رختخواب بلند شو نکهیقبل از ا 
وعده در روز و به  نیچند یرا در ط دخو ی. غذادیترد بخور

 . دینمائ افتیصورت کم حجم در

  دیاجتناب کن یاز گرسنگ . 

  و از  باشد ییغذا یهافواصل وعده نیر بد عاتیمصرف ما
 . شود یداردهمراه غذا خو یدنیمصرف نوش

  دیپر چرب و سرخ شده اجتناب کن یاز مصرف غذاها . 

  :دزنان باردار از آن ها اجتناب کنن دیرا که با ییغذاها

  نوشابه ، قهوهیمانند چا نیکافئ یحاو یها یدنینوش ،
 . در روز محدود شود وانیل 2کوال به 

  افراد مبتال به ی( برایاستفاده از آسپارتام )قند مصنوع 
 . گردد یمنع م یکتونور لیفن

  منع ی( در طول بارداری)قند مصنوع نیاستفاده از ساخار 
 . گردد یم

  دیاز مصرف الکل اجتناب کن یدر طول باردار . 

  مصرف شکالت محدود شود . 

  دینمائ یخوددار ستندین زهیه پاستورک ییرهایاز مصرف پن.  

  گوشت  گو،یخام به خصوص م ییایدر یاز مصرف غذاها
 . دیاجتناب کن دهینجوش ری، تخم مرغ خام و شکامل نپخته

  ودش فمصر اطیبا احت دیدر زنان باردار با یاهیگ یدم کرده ها . 

 : یمصرف عاتیما

  در رسند یغذاها به بدن م قیکه از طر یعالوه بر آب ،
. است یآب ضرور تریل 5/1-2 مصرف روزانه یدوران باردار

چون  یعاتیما گریآب و د دنینوش قیمقدار آب از طر نیا
 دیمختلف با یهایدنیو آشام وهی، آب مقهوه ایرنگ کم یچا
 .شود نیتأم

 : یدوران باردار یدیکل یماده مغذ ۳
 : هنآ
  شده  ریان تخم، ن، تخم مرغمصرف مرتب انواع گوشت

آهن کمک  یکاف افتیبرگ سبز به در یدارا یها یو سبز
 . کنندیم

 یاهیگ یبهتر از آهن غذاها اریبس یوانیح یآهن غذاها 
از  اهانیگ یموجود در بعض کیاگزال دی. اسگردد یجذب م

، موجب کاهش واسی، چغندر و برگ چغندر و راسفناج لیقب
 . گردد یجذب آهن م

  قهوهیمانند چا یساعته با مواد 2مکمل آهن با فاصله ، ،
 . مصرف شود بری، مواد پر فاتیگروه لبن

 :میکلس

 شیدرصد افزا 5۳ یدر دوره باردار میکلس افتیبه در ازین 
م از یسبب برداشت کلس میکلس یناکاف افتی. درابدی یم

 نیجن زاین بیترت نی. اگرچه بدشود یمادر م یاستخوان ها
-استخوان یمادر سبب پوک یفداکار نیا یولگردد یم نیتأم

، اتیمنابع کلسیم لبن نیمادر باردار خواهد شد. بهتر یها
 . ، کشک و قره قوروت استری، پن، ماستریش

 : کیفول دیاس

  شدن  ساختهدر  یاست که نقش مهم ییها نیتامیاز و
 نی. مهمترمادر دارد یاز کم خون یریشگیپ جهیخون و در نت

ه از نقص لول یریشگیپ یدر دوران باردار کیفول دینقش اس
ل از قب دیبا کیفول دیبا اس یاری. مکمل است نیجن یعصب
، حبوبات و هایمثل سبز یاهیگ ی. غذاهاآغاز شود یباردار
 کیفول دیاس یوحا یوانیح یاز غذاها یاریبس نیهمچن
 .است

 

شتی ردمانی کاش  اندااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 تغذهی رد دوران بارداری 
 :گانتهیه کنند

 طاهره شالی بیدگلی
 حمیدغالمی میرآبادی
 دانشجوی پرستاری

 زیرنظر:
 دکتر جعفر نژاد

 

 

 

 

 
 


