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 در دوران بارداریتغذیه 

 
 مصرف صحیح از گروه های مختلف مواد غذایی  در دوران بارداری چگونه است؟

  محصوالت لبنیشیر و 

و آن دسته از افراد که مشکل گوارش داشته هر خانم باردار باید سعی کند در روز حداقل یک لیوان شیر مصرف کند.

 .توانند معادل آن یک فنجان ماست یا پنیر استفاده کنندمیقادر به تحمل شیر نیستند به جای آن 

یک خانم باردار باید یک فنجان و نیم از الزم  کلسیم تامین  به علت شیر موجود در آن کلسیم دارد، ولی برای نیز بستنی

میزان شیر و این مواد مصرف شود.زیرا در بستنی عالوه بر شیر مقدار زیادی شکر و هوا هست که این باعث کاهش 

 .شودکلسیم الزم می

 برای جذب کلسیم از روده ها ضروری است که در دوران بارداری با مصرف مکمل های حاوی  D استفاده از ویتامین

هراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ت  

مدیریت امور پرستاری  –معاونت درمان   

یاس جامع زنان بیمارستان  
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 د.این ویتامین یا در معرض نورخورشید قرار گرفتن تامین می شو

 سبزیجات 

 .شودها این مشکل برطرف میست که با مصرف سبزیهای باردار در دوران بارداری یبوست ایکی از مشکالت خانم

و... سرشار سبزی های سبز و زرد مانند اسفناج ، کاهو ، انواع لوبیا ، عدس ، نخود فرنگی ، فلفل سبز و قرمز، انواع کلم 

 و مواد معدنی هستند. Aاز ویتامین های گروه 

 دارد. برتری دیگر انواع بر کلم و اسفناج به سبب داشتن مقدار کافی آهن و ویتامین

باید دقت کرد که به مددت کوتداه و در آب کدم حدرارت داده شدود تدا زیداد پختده نشدود و          در صورت پخت سبزی ها 

آبی که از پختن سبزی به دست مدی آیدد ندون دارای مقددار      . ویتامین های موجود در آنها در اثر حرارت از بین نرود

 . اید دور ریخته شود و بهتر است که با سوپ مصرف شودزیادی ویتامین و مواد معدنی است نب

 میوه ها 

 باردار خانم هر.هستند Cهایی مثل پرتقال، گریپ فروت، نارنگی، لیمو و انگور منشا بسیار خوبی برای ویتامینمیوه

 ند.استفاده ک میوه ها از بار نندین روز در تواندمی

 .گوجه فرنگی و سرانجام در کلم خام یافت می شوددردارابی و  مقدار فراوان در پرتقال و لیمو وبه  C ویتامین

آب میوه یا میوه تازه را با صبحانه یا بین غذا، میوه تازه یا خشک یا ساالد میوه را به همراه ناهار و کمپوت میوه را برای 

  .دیدسر و شام مصرف کن

  مرغانواع گوشت  و تخم 

 پستان و افزایش حجم خون مادر باید مصرف شوند ،مواد پروتئینی در زمان حاملگی به منظور رشد جنین ، جفت، رحم

. 
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یک یا دو عدد تخم مرغ برای زن باردار هر روز صبح غذای خوبی است ، زیرا در زرده تخم مرغ مقادیر زیادی آهن ، 

 ویتامین و مواد تشکیل دهنده بافتهای بدن وجود دارد. 

از گوشت گاو و گوساله و گوسفند می توان به صورت کباب و یا غذای پختنی مطابق سلیقه و ذوق شخصی استفاده 

  . کرد

ماهی در تکامل سیستم عصبی و افزایش قوای . ماهی آزاد هم غذایی مطبوع و مغذی است بشرط این که شور نباشد

 .ذهنی جنین بسیار مؤثر است

 نان ها و حبوبات 

الزم است عالوه بر نان سفید از نانهای دارای پوست غالت مانند جو، نان سیاه و یا انواع بیسکویت های سبوس دار 

 . یافت می شود E و B در پوست گندم مقدار زیادی آهن و ویتامین ها ی گوناگون از گروه . استفاده کرد

 مواد روغنی، انواع کره گیاهی و کره حیوانی  

بدن نیز مقدار اضافی را به حالت نربی در  .مصرف نربی ها در دوران بارداری باید در کمال احتیاط صورت گیرد

 . این امر سبب ناقی زیاده از حد می شودخود ذخیره کرده و 

 تمایعا 

لیوان آب در روز کافی است. در مواقعی که ورم دست و پا زیاد می شود و یا وزن  ۵تا  ۴هنگامی که هوا گرم نیست 

 . بدن ناگهانی افزایش می یابد نباید در مصرف آّب و مایعات زیاده روی کنید

مصرف نای و قهوه ننانچه از میزان  . دوغ جزء مایعات مناسب محسوب می شوند آب میوه، نوشیدنیهای غیر الکلی و

 .معمول زیادتر نشود بی ضرر است

 فنجان در روز محدود شود. 3بهتر است مصرف قهوه به حداکثر  توجه:



4 
 

 

 از خوردن چه مواد غذایی باید اجتباب کنید؟

  سرخ کرده ، شیرینی های تازه و خامه دار ، ماهی از خوردن غذاهای خیلی نرب و سنگین هضم مانند غذاهای

 .های دودی و همچنین سبزی های فراوان خوداری کنید

 از خوردن غذا های شور پرهیز کنید. 

  در طول بارداری از مصرف الکل اجتناب کنید. مصرف الکل با زایمان زودرس، عدم رشد ذهنی، نقص های

 .اشدمادرزادی و وزن کم هنگام تولد مرتبط می ب

  میلی گرم در روز محدود نمایید 333مصرف کافئین را به کمتر از. 

  از مصرف پنیرهایی که پاستوریزه نیستند خودداری کنید، زیرا ممکن است سبب عفونت گردند. اما می توانید

 .از پنیرهای پاستوریزه و فرآوری شده و یا ماست استفاده نمایید

 ص میگو اجتناب کنیداز مصرف غذاهای دریایی خام به خصو. 

 اضافه وزن  مناسب دوران بارداری چقدر است؟

 333تا  ۲33میزان وزن با اضافه کردن این  .کیلو افزایش وزن مورد قبول است ۲۱تا  ۲۱در یک خانم با وزن طبیعی، بین 

 .آیدمی دست کیلوکالری در روز به رژیم روزمره به

 .برای اندازه گیری وزن به واحدهای بهداشتی مراجعه کنند باید به طور مرتبباردار  ادرانم

 ۲-۱ماهه ی اول افزایش وزن آهسته و حدود  3افزایش وزن بدن در طول حاملگی به صورت یکنواخت نیست. در 

کیلوگرم در هفته می باشد. البته هر گونه تغییر وزن  ۵/3ماهه ی آخر، افزایش وزن حدود  ۱کیلوگرم است. در طول 

 . هانی باید گزارش داده شودناگ
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