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در دوران بارداری باید رژیم غذایی ســالم داشته باشــیم یعنی؛ متنوع ومتعادل غذا بخوریم؛ متنوع یعنی از تمام 
گروه های غذایی مصرف کنیم و  متعادل یعنی از هر گروه غذایی به اندازه توصیه شده مصرف کنیم.
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نان و غالتسبزیجاتمیوه هالبنیاتگوشت و حبوبات



صفحه 3

 تغذیه و وزن گیری مناسب 
در دوران بارداری

هرم غذایی
گروه متفرقه: بایستی به مقدار بسیار کم مصرف شوند.

گروه شیر و لبنیات: روزی 2 تا 3 واحد.
گروه گوشت، حبوبات، مغزها و تخم مرغ: روزی 2 تا3 واحد.

گروه میوه ها وسبزی ها: روزی 3 تا 4 واحد میوه و روزی 3 تا 5 واحد سبزی.
گروه نان وغالت: روزی 6 تا 11 واحد.

هرم راهنمای غذایی نشان می دهد که از گروه های مختلف غذایی به چه نسبتی باید مصرف کنیم.
گروه هایی که در پایین هرم قرار دارند وگروه هایی که در باالی هرم قرار دارند، باید کمتر مصرف شوند.

گروه های غذایی
مواد غذایی با ارزش غذایی تقریباً یکسان در یک گروه غذایی قرار دارند و 

می توان از یکی به جای دیگری استفاده کرد.

1(گروه نان وغالت
این گروه شامل: انواع نان بخصوص نوع سبوس دار)سنگک، 

بربری، نان جو(، نان های ســنتی)لواش، تافتون(، برنج، انواع 
ماکارونی و رشته ها وغالت می باشد.

توصیه می شــود خانم های باردار وشــیرده تا 11 
واحد از این گروه مصرف کنند.هــر واحد از این گروه 

برابر یک کف دســت بدون انگشــت نان سنگک یا 
بربری یا تافتون یا 4 کف دســت نــان لواش، یا 

نصف لیوان برنج یا ماکارونی پخته یا ســه عدد 
بیسکویت ساده است.



ه 4
فح

ص  تغذیه و وزن گیری مناسب 
در دوران بارداری

همانطور که گفتیم می توان مواد غذایی موجود در یک گروه را با هم جایگزین کرد: مثاًل اگر قرار است شما در یک 
روز 7 واحد گروه نان وغالت مصرف کنید، می توانید:

2 واحد صبحانه، 1 واحد میان وعده، 1 واحد ناهار، 1 واحد میان وعده، 1 واحد شــام و1 واحد میان وعده مصرف کنید.

2(گروه میوه ها وسبزی ها:
الف(میوه ها: این گروه شامل انواع میوه و آب میوه طبیعی، کمپوت میوه ها ومیوه های خشک است.

خانم های باردار وشیرده باید به طور متوسط 3 تا 4 واحد از این گروه در روز مصرف کنند.
هر واحد میوه برابر است با: یک عدد ســیب یا پرتقال یا موز متوسط ، یا نصف لیوان کمپوت یا میوه پخته، یا نصف 
لیوان میوه هایی مثل: توت، انگور، انار یا یک چهارم لیوان میوه خشک)مثل توت خشک(، یا 

نصف لیوان آب میوه.
مثاًل اگر قرار است روزانه 3 واحد از گروه میوه 
در رژیم غذایی خود داشته باشید، می توانید 
مقدار مورد نیــاز را به ایــن صورت در 

برنامه غذایی خود بگنجانید:
وعده بیــن صبحانه 
و ناهار یک عدد ســیب، 
وعــده بین ناهار و شــام 
یک چهــارم لیــوان میوه 
خشک و بعد از شام هم نصف 

لیوان آب میوه.
ب(ســبزی ها: ایــن گروه 
شــامل: انواع ســبزی های برگ دار 
وانواع کلم، هویج، بادمجان، نخود ســبز، 
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لوبیا سبز، کاهو، قارچ، انواع کدو،فلفل، خیار، گوجه فرنگی وسیب زمینی است.
مقدار توصیه شده برای خانم های باردار وشیرده 4 تا5 واحد در روز است.

هر واحد ســبزی برابر است با: یک لیوان سبزی خام برگ دار)اســفناج یا کاهو(، یا نصف لیوان سبزی پخته یا خام 
خرد شده، یا نصف لیوان نخود سبز، لوبیا سبزوهویج خرد شده، یا یک عدد گوجه فرنگی یا خیار یا هویج.

اگرقرار باشد شما 4 واحد سبزی در برنامه غذایی خود داشته باشید، می توانید به این صورت آن را در برنامه غذایی 
خود بگنجانید:

وعــده بین صبحانه وناهار یک عدد هویج، وعده ناهار یک لیوان ســبزی خام برگ دار، وعده شــام یک عدد خیار 
وگوجه.
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3(گروه شیر ولبنیات:
این گروه شامل شیر و فرآورده های آن یعنی ماست، پنیر، کشک، بستنی و دوغ است.

در دوران بارداری وشیر دهی توصیه می شود، حداقل 3 تا 4 واحد از این گروه مصرف شود.
هر واحد از گروه شــیر ولبنیات برابر است با: 1 لیوان شیر، یا یک چهارم لیوان کشک، یا 2 تکه پنیر، یا 2 لیوان دوغ، 

یا نیم لیوان بستنی.
اگر قرار باشــد در برنامه غذایی 4 واحد از گروه شیر داشته باشــیم، می توانیم به این صورت آن را در برنامه غذایی 

خود بگنجانیم:
در وعده صبحانه 2 تکه پنیر،در وعده ناهارماست، بین ناهار وشام نیم لیوان بستنی، وبعد از شام هم 1 لیوان شیر.
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4(گروه گوشت.تخم مرغ.حبوبات ومغزها:
این گروه شامل: انواع گوشت های قرمز)گوسفند وگوساله(، سفید)مرغ، ماهی، پرندگان(، تخم مرغ، حبوبات)نخود 

وانواع لوبیا، عدس ولپه( ومغزها)گردو، بادام، فندق، بادام زمینی و...( است.
مقدار توصیه شده از این گروه برای خانم های باردار وشیرده حدوداً 3 واحد در روز است.

هر واحد از گروه گوشت وحبوبات برابر است با:
2 یا 3 تکه گوشــت خورشتی پخته، یا نصف ران متوسط مرغ یا نصف سینه متوسط مرغ، یا یک تکه ماهی به اندازه 

کف دست، یا نصف لیوان حبوبات پخته، یا یک سوم لیوان مغز، یا 2 عدد تخم مرغ.
برای این که 3 واحد از این گروه را در برنامه روزانه خود بگنجانیم، می توانیم:

در وعده صبحانه 2 عدد تخم مرغ، در وعده ناهار نصف ران مرغ، میان وعده ناهار وشام یک سوم مغزمصرف کنیم.
اکنون که می دانیم از هر گــروه غذایی چه مقدار در روز مصرف کنیم، این غذاها را بــه دلخواه در وعده ها و میان 

وعده های غذایی تقسیم می کنیم.
نان وغالت: 11-7
شیر ولبنیات: 4-3

سبزی: 5-4
میوه: 4-3

گوشت، حبــوبــات، 
تخم مرغ  و مغزها: 3 واحد

پــس از تکمیل جدول 
فوق آن را به بهورز یا مراقب 

بهداشتی خود نشان دهید.
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افزایش نیاز به غذا در دوران بارداری
در دوران بارداری نیاز به مواد غذایی بیشــتر می شود، ولی این نیاز در تمام مدت بارداری ثابت نیست.در سه ماهه 
اول بارداری الزم نیست غذای خیلی زیادی مصرف کنید. بهترین راه برای این که در دوران بارداری وشیردهی بدانیم 
به اندازه غذا می خوریم یا نه، اندازه گیری وزن ودقت به تغییر وزن بدنمان است. در صورتی که افزایش وزن ما با مقداری 
که بهورز یا مراقب بهداشتی تعیین کرده متناسب باشد، مقدار غذای ما مناسب است.اگر وزن گیری کمتر از این 
مقدار باشد غذای ما کم است و اگر وزن گیری ما خیلی بیشتر از مقدار تعیین شده باشد، بدین معناست 

که بیشتر از نیاز غذا می خوریم.

راهنمای افزایش وزن در دوران بارداری
مقــدار مناســب افزایــش وزن در دوران بارداری 
برای تمامی زنان یکســان نیست و زنانی که الغر 
هستند، نیاز به افزایش وزن بیشتری نسبت به 

زنان چاق دارند.
زنان خیلی الغر بایــد12/5-18 کیلوگرم 
وزن اضافه کنند، زنان متوســط باید11/5 -16 
کیلوگرم و زنان چــاق 6-9 کیلوگرم باید افزایش 

وزن داشته باشند.
بهورز یا مراقب بهداشتی شــما از روی وزن قبل 
از بــارداری یا اول بارداری به شــما خواهد گفت که در 

دوران بارداری چه مقدار باید به وزن شما اضافه شود.
وزن گیری کمتر از مقدار توصیه شــده یا وزن گیری 
بیشــتر از مقدار توصیه شــده، هر دو برای ســالمتی مادر 

وجنین خطرناک هستند.
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وزن گیری بیشتر از انتظار
اگر خانم های بــا وزن طبیعی بعد از هفته 20 بارداری، بیش از 3 کیلو گرم در ماه افزایش وزن داشــته باشــند، 

وزن گیری آن ها بیش از حد انتظار است.
اگردر طول بارداری، در طی یک هفته، وزن شــما بیش از یک کیلو گرم افزایش یافت، وزن گیری شما بیش از حد 

انتظار است.
افزایش وزن بیشــتر وکمتر از حد انتظار می تواند براثر تغذیه یا سایر عوامل وبیماری ها باشد وبرای مادر وجنین 

خطرناک است.
توصیه های تغذیه ای برای وزن گیری مناسب در دوران بارداری

همانطور که گفته شد، وزن گیری مناســب در دوران بارداری یعنی 
افزایش وزن در حدی که برای ســالمت مــادر وجنین ضروری 

است، نه بیشتر ونه کمتر از مقدار توصیه شده.
در مواردی که مادر اضافه وزن داشته یا چاق است 

ویا وزن گیری او بیشــتر از مقدار مناســب اســت، 
رعایت نکات زیر می تواند بــه تنظیم وزن کمک 

نماید:
   کاهش مصرف چربی ها

   کاهــش مصــرف مــواد قنــدی و
نشاسته ای

   افزایش مصرف مواد پروتئینی
   افزایش مصــرف غذاهای حاوی فیبر 

مثل میوه وسبزی
   تحرک کافی از طریق پیاده روی منظم 

روزانه

نامناسبوزن گیری 
اگر خانم های با وزن طبیعی بعد از هفته 

15 بارداری، کمتر از یک کیلوگرم در ماه 

افزایش وزن داشته باشند، وزن گیری آن ها 

کمتر از حد انتظار است.
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توصیه های تغذیه ای برای خانم های الغر یا با وزن گیری کمتر از میزان توصیه شده
خانم های الغر با وزن گیری نامناسب عالوه بر افزایش انرژی مصرفی خود، باید مصرف مواد مغذی مثل؛ پروتئین، 

ویتامین و امالح را در رژیم خود افزایش دهند.
افزایــش انرژی)مقوی کردن( وافزایش پروتئین و امالح و ویتامین های رژیم غذایی)مغذی کردن( از راه های زیر 

امکان پذیر است؛
را ه های افزایش دریافت انرژی:

1(افزایش دریافت کربوهیدرات ها و مواد نشاسته ای
   استفاده از مربا، عسل، خرما وشیره انگور همراه با صبحانه

   استفاده از نان وپنیر، سیب زمینی، تخم مرغ وشیر در میان وعده ها
   مصرف مقدار بیشتر گروه نان وغالت

   مصرف نان همراه با سایر مواد غذایی مثل؛ برنج در وعده ناهار وشام
خانم های باردار الغر می توانند تا 11 واحد از نان وغالت در روز مصرف کنند.

آیا می توانید 11 واحد از گروه نان وغالت را در رژیم غذایی یک روزخود تقسیم کنید.
2( افزایش دریافت چربی

   استفاده از لبنیات پرچرب)شیر وپنیری که کره آن گرفته نشده(
  افزودن کره یا روغن به غذا

  استفاده از سر شیر یا خامه در وعده صبحانه
  استفاده از قلم گوسفند وگاو در طبخ غذا

راه های افزایش دریافت پروتئین،ویتامین ها وامالح
1( افزایش دریافت گروه شیر ولبنیات

   استفاده از شیر وماست وپنیر در میان وعده ها
   مصرف دوغ به همراه غذا

   استفاده از کشک در غذاهایی مثل؛ آش یا کشک بادمجان
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2( افزایش دریافت گروه گوشت، تخم مرغ، حبوبات ومغزها
   استفاده بیشتر از گوشت وتخم مرغ وسایر غذاهای این گروه

   اضافه کردن حبوبات به برنج وسایر غذاها
   استفاده ازآش هایی که در آن ها از حبوبات استفاده شده است.

3( افزایش دریافت گروه میوه وسبزی
   استفاده از غذاهایی که در تهیه آن ها از سبزی ومیوه استفاده شده است مثل؛ آش یا خورشت

   استفاده از جوانه غالت در غذاها
   مصرف سبزی وساالد همراه غذا

راه هــای افزایش اشــتها وکاهش انرژی 
مصرفی در خانم های باردار الغر

در بعضی موارد علت کــم خوردن غذا در مادران 
باردار، اشتهای کم اســت.در این موارد برای افزایش 

اشتها می توان:
   غذا را در بشقاب بزرگتر مصرف کنید.

   از ســبزی های رنگی برای تزئین غذا استفاده 
کنید.

 همچنیــن بــرای کاهــش مصرف انــرژی در 
خانم های باردار الغر می توان:

   استراحت در طول روز را بیشتر کرد.
   بــا کمک گرفتن از اعضــای خانواده، کارهای 

روزانه را کم کرد.
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مشکالت رایج دوران بارداری
سوزش سر دل

   به جای 3 وعده غذایی حجیم، وعده های غذایی کوچک و متناوب بخورید.
   غذاهای چرب را کالً کنار بگذارید.

   غذاهایتان را به صورت  آب پز و بخار پز تهیه کنید .
   آرام و با حوصله غذا بخورید.

   بعد از غذا پیاده روی داشته باشید .
   از خوردن هر گونه غذای ســرخ شده، پر ادویه و هرگونه غذایی که به شل شدن دریچه انتهای مری کمک کند و 

احتمال سوزش سر دل را باال ببرد، پرهیز کنید.
   مصرف غذا و مایعات را قبل از خواب کاهش دهید.

   مصرف شــکالت، قهــوه، چای، نوشــابه های 
گازدار و ســایر نوشــیدنی های حــاوی کافئین را 

کاهش دهید.
   ازمصرف سرکه و خوراکي هاي اسیدي 

خودداری کنید .
   از شــیر، تخم مرغ و غذاهای نشاســته ای 
در برنامه غذایي خود اســتفاده کنید که به کاهش 

اسدیته ي معده کمک مي کند .
   از دراز کشــیدن یا خم شدن بعد از صرف 

غذا خودداری کنید .
   در هنگام اســتراحت بهتر است سر باالتر 
از بدن قرار گیرد تا از برگشــت مواد غذایي به مري 

جلوگیري به عمل آید.
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)Morning Sickness( تهوع صبحگاهی
   صبح قبل از بلند شدن از رختخواب، مواد غذایی کوچک خشک مانند؛ بیسکویت و چند تکه نان خشک بخورید.

4 تا 5 وعده غذا در حجم کم میل کنید
   ازمصرف غذاهای چرب، سرخ کرده و پر ادویه اجتناب کنید .

   در زمان آشــپزی، پنجره آشــپزخانه را باز بگذارید تا بوی شــدید و تند غذا آزار دهنده نباشد و در صورت عدم 
تحمل توصیه مي شود غذا بوسیله سایر افراد خانواده تهیه گردد.

   از مصرف مایعات همراه غذا اجتناب کنید ، استفاده از مایعات بین وعده ها توصیه مي شود.
   از آن جایی که غذاها و مایعات سرد بیش از نوع گرم آن ها قابل 
تحمل می باشــند، از غذاهای ســرد با دمای یخچال استفاده شود و 

نیز  از غذاهایي که بوی محرک دارند، اجتناب شود.
   آرام و با طمانینه غذا بخورید.

   خالی بودن معده می تواند سبب تشــدید حالت تهوع در فرد 
گردد، پس حتي االمکان گرسنه نمانید.

   حتي المقدور از بوي غذاهاي محرک و رایحه هاي آزار دهنده 
دوري کنید .

   در طول روز خوب استراحت کنید .
   در صورتــي کــه تهــوع اســتفراغ بــارداري خفیف باشــد 

ویتامین  B6 مي تواند موجب کاهش عالئم شود.

 نکته: تهوع صبحگاهي درمان قطعي ندارد  و علت آن 
احتماالً تغییرات هورموني و مشکالت روحي مي باشد.
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یبوست : به علت تاثیر هورمون ها، حرکت طبیعی روده ها کاهش مي یابد.
توصیه ها: 

   مصرف حداقل 8 -10 لیوان آب - روزانه توصیه مي گردد .
   ساالد و سبزی خوردن را در وعده هاي غذایي خود بگنجانید .

   غذاهای پر فیبر مانند؛ حبوبات و غالت به همراه مایعات فراوان و ســبزی های خام و پخته و میوه های تازه را در 
برنامه غذایي خود قرار دهید .

   مصرف نان هاي سبوس دار مانند؛ سنگک و نان جو توصیه مي گردد .
   مصرف برگه، آلو و یا آب آلو پیشنهاد مي شود .

   خوردن نان و عسل در وعده صبحانه توصیه مي گردد .
   مصرف روغن زیتون

   داشتن فعالیت بدني از جمله پیاده روی در این مورد بسیار کمک کننده است.
   ملین های مالیم دارویی  با نظر پزشک در یبوست شدید توصیه مي گردد .

نکته: در صورت ابتال به یبوست روغن کرچک توصیه نمي شود 
زیرا جذب ویتامین های محلول در چربی را دچار نقصان مي کند.

تکرر ادرار : در نزدیکي زمان خواب تا حد امکان از آب و مایعات  و چاي استفاده نکنید .

ادم :  افزایش مصرف پروتئین وکلسیم و منیزیم و کاهش مقدار نمک توصیه مي شود .

بد خوابي :  غالباً مصرف کاهو ، دوغ ،ســیب ، نوشیدن شــیر گرم ،دانه تخم کدو ، کنجد به علت امگا 3 و 6  و از بین 
سبزیجات ریحان و شوید بسیار کمک کننده  هستند .
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دیابت بارداری
   غذا در حجم کم و دفعات بیشــتر میل 

شود .
   مصــرف غذاهای چرب و ســرخ کرده 

کاهش یابد .
   مصرف نمک کاهش یابد .

   مــواد غذایی فیبر دار مانند: ســبزی، 
حبوبات، میوه و نان های ســبوس دار در برنامه 

غذایي قرار داده شود .
حبوبات( جایگزین کربوهیدرات هاي ســاده    کربوهیدرات هــاي پیچیده ) نان بربری، تافتون، ســنگک، 

)لواش،سیب زمینی، هویج( گردد .

برنامه غذایي پیشنهادي براي زن باردار :
    صبحانه : 2 تا 3 کف دست نان سنگک یا نان هاي سبوسدار  + نصف یا  یک قوطي کبریت پنیر یا )یک عدد تخم 

مرغ آب پز + 2 عدد گردو (+ یک لیوان چاي + 3 عدد خرما یا 2 عدد انجیر خشک 
   میان وعده : یک عدد میوه مثاًل یک عدد سیب یا پرتقال یا کیوي یا 2 عدد نارنگي کوچک+ یک لیوان شیر کم چرب 
   ناهــار: 10 تــا 12 قاشــق پلــو یــا 3 کــف دســت نــان +60 تــا 90 گــرم گوشــت بــدون چربــي 
 +ســاالد ســبزیجات +روغــن زیتــون یــا آبلیمــو یــا آب نارنــج + نصــف لیــوان ماســت کــم چــرب 
میان وعده : نصف لیوان شیر بدون چربي +نصف لیوان برشتوک یا یک برش کیک 20 گرمي  یا 2 عدد بیسکوییت ساقه 

طالیي+1 عدد میوه
   شــام :خــوراک ســینه مــرغ )60 گــرم ( یــا یــک بــرش ماهــي + یــک ســیب زمینــي آب پــز یا 
 یــک کــف دســت نــان +لوبیا ســبز و نخــود ســبز + یــک لیــوان ســبزي خــوردن +نصــف لیوان ماســت 

 میان وعده آخر شب : نصف لیوان شیر کم چرب + 1 میوه یا 1 واحد خشکبار و لواشک و برگه ها
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