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مقاله پژوهشي

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

129- 1386،134تابستان، دوم، شماره ششمدوره 

 ماهه 6- 24مصرف آن در كودكان موانع واني مصرف قطره آهن كمكي وفرا
1382سال در مراجعه كننده به مراكز بهداشت شهر رفسنجان 

5پورسكينه ابراهيمي،4احمدرضا صيادي، 3سيدميرزاييدكتر سيدمهدي ،2، زينت سالم1پوردكتر ناهيد مسعود

26/6/86:  پذيرش مقاله14/5/86: دريافت اصالحيه از نويسنده15/9/85: ارسال مقاله به نويسنده جهت اصالح10/4/85:دريافت مقاله

چكيده

2ي در دنياسـت و كودكـان زيـر     يكي از مشكالت عمده بهداشـت عمـوم  ،كمبود آهن و كم خوني ناشي از آن    :زمينه و هدف  

ي پيشگيري از فقر آهن اسـت  هاتجويز آهن كمكي به شيرخوار يكي از روش       . باشندميهاي آسيب پذير     گروه ترينسال از مهم  

رغـم در    تعدادي از مادران علي    ،ولي با وجود ضرورت مصرف آهن     . شودميكه در حال حاضر توسط مراكز بهداشتي كشور اجرا          

منطقي از خوراندن قطره آهـن بـه شـيرخوار خـود            ر به داليلي منطقي يا غي     ،طره آهن در تمام مراكز بهداشتي     دسترس بودن ق  

. باشدميهدف از انجام اين طرح، تعيين فراواني مصرف قطره آهن كمكي و شناخت موانع مصرف آن . ورزندميامتناع 

 تحت پوشش هفت مركـز بهداشـتي شـهر رفـسنجان در         ماهه 6-24 شيرخوار   1200،يمقطعاين مطالعه   در  :هامواد و روش  

اي كـه شـامل اطالعـات    نامـه بعد از جلـب رضـايت مـادر، پرسـش      . انتخاب شدند بندي شده   طبقهطور تصادفي   ه   ب 1382سال  

دموگرافيك كودك، مادر و چگونگي مصرف قطره آهن بود تكميل شـد و در صـورت مـصرف نـامنظم، موانـع مهـم آن توسـط                

.رديدمادران ارايه گ

). 58CI=95%-64(كردنـد   مـي قطـره آهـن دريافـت       بـه طـور مـنظم       % 7/61 شيرخوار مورد مطالعـه،      1200 از كل    :هايافته

. بـوده اسـت  %)5/1( علت، سـياه شـدن مـدفوع   ترينو كم) %1/25 (ها دليل مصرف نامنظم آهن، سياه شدن دندانترينشايع

ا سن شيرخوار، رتبه تولد، سطح تحصيالت مادر، شغل و سن مـادر مـشاهده   ي بين مصرف نامنظم قطره آهن ب      دارمعنيارتباط  

.  ديده نشددارمعنيشد ولي با جنس شيرخوار ارتباط 

سـازي  منطقي آن، آموزش بيشتر مادران و يا غنـي ر با توجه به ميزان باالي مصرف نامنظم قطره آهن و داليل غي       :گيريجهنتي

كننـد بايـستي از نظـر    مـي نامنظم دريافـت    را به صورت    شيرخواراني كه قطره آهن     . شودميغذاهاي شيرخوار با آهن پيشنهاد      

. خوني فقر آهن ارزيابي و درمان شوندكم

 كودكان،خوني فقر آهن كم، آهن تكميلي:كليديهاي واژه

رفسنجانعلوم پزشكي دانشگاه ،اطفالگروه آموزشي استاديار ) نويسنده مسؤول (-1

dr_masoodpour@yahoo.com:  پست الكترونيكي،0391-8220022:، فاكس0391-8220001:تلفن

، دانشگاه علوم پزشكي رفسنجانكده پزشكي دانش،ت علمي گروه پزشكي اجتماعيأعضو هيمربي و-2

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، گوارش و كبدداخلي ، فوق تخصص گروه آموزشياستاديار-3

، دانشكده پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي رفسنجانروانشناسيآموزشي ت علمي گروه أمربي و عضو هي-4

جان، پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي رفسنپزشك عمومي-5
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مقدمه

كمبود آهن به عنوان يك مشكل بهداشتي در جهان مطـرح        

ي اين معضل را بـه     سازمان بهداشت جهان   2002 در سال    .است

تـرين خطـر قابـل پيـشگيري در بـروز         عنوان هفتمـين و مهـم     

 ميليارد نفـر در     2تقريباً. ]1 [بندي كرد  رتبه  و مرگ،  هابيماري

شـيوع آن در كـشورهاي      . ]1[جهان دچار كمبود آهن هستند      

در ايـن  .  برابر كشورهاي توسعه يافته است 3-4در حال توسعه    

گـزارش شـده اسـت      % 2-8حـد   كشورها شيوع آن كمتر و در     

كودكان زيـر   ،ير براي كمبود آهن   پذي آسيب هاگروهاز  . ]3-2[

در شـيرخواران   . ]4[باشند  و زنان در سنين باروري مي      سال   2

4-6فول ترم، احتياج آهن به طور قابل توجهي بعـد از سـنين              

7/0-9/0يابد و مقدار مورد نيـاز آن حـدود          ماهگي افزايش مي  

شود، اين نياز به ويژه در ارتبـاط بـا          انه برآورد مي  روزگرم  ميلي

در بـدن نـوزاد فـول       . وزن بدن و دريافت انرژي خيلي باالسـت       

در پايـان يـك   و گـرم آهـن وجـود دارد     ميلـي  250-300ترم،

اين تغيير شديد   بنابر. شود آهن بدن كودك دو برابر مي      سالگي،

 مــاهگي و يــك تــا دو6-12آهــن در فاصــله ســني ميــزان در 

دهد در اين سنين، نياز به آهـن در ارتبـاط بـا             سالگي روي مي  

6-12، به عبارتي در يـك كـودك         باشدميانرژي دريافتي زياد    

انـرژي  كيلوكالري  1000ازاي هر   ه  آهن ب گرم  ميلي5/1ماهه،  

 در مراحـل از شـيرگيري، كـه ذخيـره آهـن             .بايد جذب شـود   

ز خود، به آهن    براي رفع نيا  كودك  ،جنيني رو به اتمام گذاشته    

اين غـذاهايي كـه حـاوي        متكي خواهد بود، بنابر    دريافتي رژيم 

مقدار كافي گوشت و اسيد اسـكوربيك هـستند ممكـن اسـت             

 در كـشورهاي    .بتوانند تا حدي ايـن نيـاز را بـر طـرف نماينـد             

توسعه يافته، غالت غني شده با آهن و اسـيد اسـكوربيك، هـم        

يـن دو ريـز مغـذي        غني شده بـا ا     صناعيچنين ساير غذاهاي    

تواننـد نيـاز   همراه با مصرف غذاهاي حاوي گوشت و ماهي مـي     

كودكان را به آهن، در زمان رشد و تكامل سـريع مغـز، تـأمين               

شورهاي در حـال توسـعه،       در حالي كه در اكثـر كـ        ]4[نمايند  

 هنوز شروع نـشده  Cسازي غذاها با آهن و ويتامين   فرآيند غني 

و اجتماعي كم خوني فقـر آهـن        پيامدهاي اقتصادي   . ]5[است  

 امـا اتـالف منـابع       انـد ههر چند به صورت كمي محاسـبه نـشد        

وري در اثـر ابـتالء      ي بهداشتي، كاهش بهره   هاآموزشي، مراقبت 

 در مادران و كودكـان و بـاالخره كـاهش ظرفيـت             هابه بيماري 

جسمي و فكري در جامعه، از نتايج قابـل توجـه كمبـود آهـن               

 اهميت اين ريز مغذي در رشـد و تكامـل           با توجه به  . ]6[است  

جسمي و مغزي، يكي از راهكارهاي اساسي در پيشگيري از كم     

ي هـا سازي مواد غذايي با آهن و استفاده از مكمـل          غني خوني،

تـرين انتخـاب     آسـان  ،يـاري آهن   مكمل   احتماالً. باشدآهن مي 

يـاز بـه آهـن در يـك دوره افـزايش            براي شرايطي اسـت كـه ن      

 ماهـه اسـتفاده از مكمـل    6-24نابراين در گروه سني  ب .يابدمي

ي هــاآهـن در كــشورهاي در حـال توســعه، در اولويـت برنامــه   

مطالعات متعددي استفاده از آهـن      . ]6[گيرد  بهداشتي قرار مي  

ه يـ تكميلي را بررسي نموده است كه نتايج آن به شرح ذيـل ارا      

يتنـام   در يك مطالعه كار آزمايي بـاليني در و         Hople. مي شود 

صورت روزانه و يا يـك   ه  ي آهن ب  هانشان داد كه مصرف مكمل    

شـود هـر    مـي بار در هفته، موجب افزايش هموگلوبين كودكان        

چند مصرف يكبار در هفته نسبت به مصرف روزانه آن، ميـزان            

داد ولي اختالفات از نظر آماري      ميهموگلوبين را كمتر افزايش     

ن سـرم در كودكـان در        ميـزان فـريتي    چنينهم.  نبود دارمعني

رژيم روزانه نسبت به پالسيبو و يـا يـك بـار در هفتـه بيـشتر                 

. ]7[افزايش نشان داده بود 

Smuts     ـ  ) از جملـه آهـن     (هـا  و همكاران نيز اثر مكمل ه را ب

طور روزانه و يك بار در هفته در آفريقا مطالعه نموده و نتيجـه              

گرفتنــد كــه مــصرف روزانــه آن نــسبت بــه مــصرف هفتگــي،  

. ]8[تر بوده است مناسب

سازي غـذاها سـعي     ي جديد غني  هادر مداخالت اخير روش   

بنابراين . شده است كه مقدار كافي آهن را در دسترس بگذارند         

Iynch   سازي غذاها مي توانـد يـك اسـتراتژي          عقيده دارد غني

قابل انجام براي كنترل فقر آهـن در كـشورهاي غيـر صـنعتي              

ي هـا يياران بـا مـرور بـر كارآزمـا        و همك Sachodeu. ]5[باشد  

كمل آهـن، تكامـل    انجام شده نشان دادند كه م     باليني تصادفي   

ي هوشي  ها و به ويژه اين اثر در تست       بخشدمغزي را بهبود مي   

. ]9[ سال در شروع كم خوني قابل مشاهده است 7كودكان 
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 دفتــــر ســــالمت 1383-1385هــــاي در طــــي ســــال

ــع در    ــشور واقـ ــت كـ ــانواده و جمعيـ ــت، خـ وزارت بهداشـ

IMESدرمــــان و آمــــوزش پزشــــكي، طــــرح كــــشوري 

)Intergrated Monitoring and Evaluation System( را تحت 

عنوان نظام نوين ارايه و پايش و ارزشيابي سـالمت بـاروري در             

بر اساس گزارش اين .  دانشگاه علوم پزشكي اجرا كرد     41سطح  

هـن رايگـان    شيرخواران در رفسنجان بـه قطـره آ       % 8/89طرح  

گونه گزارشي از چگونگي مصرف قطره دسترسي دارند ولي هيچ   

. ]10 [باشدآهن توسط شيرخواران در منزل در دسترس نمي

سـازي غـذاها هنـوز شـروع نـشده امـا            در ايران روش غنـي    

ي آهـن توسـط مراكـز بهداشـتي، بـراي           هـا استفاده از مكمـل   

ف تعيـين  ررسـي بـا هـد      اين ب  .شودكودكان و مادران انجام مي    

آهـن تكميلـي و موانـع مـصرف آهـن در بـين              فراواني مصرف   

ــان ــتي   6-24كودك ــز بهداش ــه مراك ــده ب ــه كنن ــه مراجع  ماه

با روشن شدن علـت عـدم    .  انجام شد  1382رفسنجان در سال    

ه راهكارهـاي  يـ تـوان بـه ارا   مصرف قطره آهن در كودكان، مـي      

تر در جهت رفع فقر آهـن، كـم خـوني و بهتـر مـصرف        مناسب

ي هانمود زيرا اثرات كم خوني نه فقط زيان        كمك   دن آهن، نمو

كه بر توسعه پايدار جامعه نيز تأثير گذار        بلاقتصادي در بر دارد     

.خواهد بود

هامواد و روش

 اسـت كـه در طـي سـال          مقطعـي اين مطالعه يك بررسـي      

 با توجـه    . مركز بهداشتي شهر رفسنجان انجام شد      7 در   1382

 نفـر بـرآورد   1067 حجم نمونـه    p  ،05/0=α  ،03/0=d=%50به  

 ماهـه   6-24 شـيرخوار    1200شد كه جهت اطمينـان بيـشتر        

بنـدي  طبقهطور تصادفي   ه   ب هانمونه. مورد بررسي قرار گرفتند   

 مركـز بهداشـتي انتخـاب       7خواران تحت پوشـش     از شير شده  

 بر اساس جمعيت تحت پوشش هـر        هافاصله بين نمونه  (شدند

 توسـط   هـا داده).  محاسـبه شـد    مركز، تقسيم بر حجـم نمونـه      

نظران قرار گرفت   يد صاحب يأنامه محقق ساز كه مورد ت     پرسش

بعد از جلب رضايت كتبي مادر، اقدام به تكميـل          . دست آمد ه  ب

خـوار و   فيك مادر و شـير    نامه كه شامل اطالعات دموگرا    پرسش

معيـار مـصرف مـنظم،      .  گرديد ،چگونگي مصرف قطره آهن بود    

سـاخت  % 20 قطره محلول سـولفات آهـن        15خوراندن روزانه   

صورت به عنوان مـصرف     ايران در نظر گرفته شد و در غير اين        

ـ  و در ايـن گو     گرديـد محـسوب مـي   نامنظم يا عدم مـصرف،       هن

موانع مـصرف قطـره آهـن    . شدمي موانع مصرف پرسيده   موارد،

 سياه شـدن    ،طبق مشاهدات كلينيكي شامل سياه شدن دندان      

، عدم تجـويز توسـط پزشـك   ، مزه بودن  بد ، عدم تحمل  ،مدفوع

 نداشـتن قطـره آهـن در نظـر          ، عدم نياز كودك   ،فراموشي مادر 

قابل ذكر است كه در صورت عدم مراجعـه، مـادران      . گرفته شد 

صورت تلفني پيگيري شدند كـه خوشـبختانه كليـه مـوارد            ه  ب

و نيـاز بـه   ا بـا پيگيـري تلفنـي مراجعـه كردنـد            خود به خود ي   

 و  SPSS بـا اسـتفاده از نـرم         هـا داده. نـشد مراجعه بـه منـازل      

و تـست دقيـق فيـشر تجزيـه و          مجذور كاي   ي آماري   هاآزمون

. در نظر گرفته شددارمعني >05/0p.تحليل شدند

نتايج

را % 5/46 ماهه كـه     6-24 شيرخوار   1200اين مطالعه روي    

. دادند، انجام شدميرا دختران تشكيل % 5/53پسران و 

طـور  ه شيرخواران قطره آهن را ب   % 7/61كه  نتايج نشان داد    

طـور نـامنظم مـصرف      ه  ب% 3/38و  ) CI95%=58-64(منظم  

ي موانع مصرف قطـره آهـن را         توزيع فراوان  1جدول  . كردندمي

 دليـل عـدم     تـرين مـادران شـايع   . دهدميخواران نشان   در شير 

 آن را   ترينو كم )  نفر 115% (1/25مصرف را سياه شدن دندان      

.)1جدول (ذكر كردند) ر نف7(%5/1 مدفوع سياه شدن
شيرخواران در  توزيع فراواني موانع مصرف قطره آهن -1جدول 

CI95%) درصد( تعدادموانع مصرف قطره آهن 
درجه 
اطمينان

21-29)1/25(115سياه شدن دندان
0-3)5/1(7سياه شدن مدفوع

5-11)1/8(37عدم تحمل 
9-6)6/12(58بد مزه بودن 

2-5)7/3(17عدم تجويز توسط پزشك
12-19)5/15(71فراموشي مادر

3-7)5(23عدم نياز كودك
18-26)2/22(102دو دليل

4-9)3/6(29بيش از دو دليل
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 نـشان  2اطالعات دموگرافيك گروه مورد مطالعه در جـدول     

 مـادران بـا تحـصيالت دانـشگاهي         ،در مقايسه . داده شده است  

سـواد،   مـادران بـي    و%) 23/65(بيشترين ميزان مـصرف آهـن       

كـه اخـتالف از     %) 57/48 (انـد ه ميزان مصرف را داشت    ترينكم

).>01/0p ( بوددارمعنينظر آماري 

س مصرف قطره بر اساده به مراكز بهداشت شهر رفسنجان  ماهه مراجعه كنن6-24 توزيع فراواني شيرخواران -2جدول 

و متغيرهاي دموگرافيك آهن 

    فراواني مصرف قطره آهن

متغيرهاي دموگرافيك

مصرف منظم

)درصد(تعداد

مصرف نامنظم

)درصد(تعداد

كل

)درصد(تعداد
Pمقدار 

488)72(190)28(678)100(

211)4/54(177)6/45(388)100( سن شيرخوار

 ماه12-6

 ماه18-13

)100(134)6/68(92)4/31(42 ماه24-19

0000/0p<

)100(117)1/35(41)9/64(76 سال20-15

)100(770)5/33(258)5/66(512 سال30-21 سن مادر

)100(313)1/51(160)9/49(153 سال44-31

0000/0p<

34) 57/48(36)43/51(70)100(

150) 9/54(123)1/45(273)100(

110) 1/65(59)9/34(169)100(

327) 9/64(177)1/35(504)100(

ميزان تحصيالت مادر

بي سواد

ابتدايي

راهنمايي

دبيرستان

)100(184)8/34(64)2/65 (120 دانشگاهي

01/0p<

)100(525)9/33(178)1/66(347اول

>000/0p)100(342)8/36(126)2/63(216دوم

)100(181)2/39(71)8/60(110مسو

رتبه تولد

)100(152)3/55(84)7/44(68چهارم

 ميــزان مــصرف قطــره آهــن در فرزنــد اول خــانواده تــرينبــاال

. بـود %) 7/44( آن در فرزند چهارم به بعـد       ترينو كم %) 1/66(

 بـاالترين   .)>000/0p(دار بـود    كه اختالف از نظر آماري معنـي      

 ماهـه و معـادل      6-12گروه سـني    ميزان مصرف قطره آهن در      

 در مقايـسه بـا سـاير        دارمعنـي بود كـه اخـتالف آمـاري        % 72

). >0000/0p(هاي سني شيرخوار داشت رده

مقايسه مصرف قطره آهن در پسران و دختـران نـشان داد كـه             

دختران آهن مصرف مي كننـد ولـي        % 7/60پسران و   % 91/62

ايسه شغل مـادران    ق م . نبود دارمعنياين اختالف از نظر آماري      

خواران مـادران كارمنـد نـسبت بـه مـادران           نشان داد كه شـير    

بـه  (كردنـد  دار قطره آهـن بيـشتري مـصرف مـي         انهكارگر و خ  

ــب  ــاري    %)2/64،8/47،4/62ترتي ــر آم ــتالف از نظ ــه اخ ك

.)p=02/0(  بوددارمعني

بحث

ـ     ايه بيمـاري تغذيـ    تـرين كمبود آهـن، شـايع     ه  در جهـان ب

در واقع علـت    . اي در حال توسعه مي باشد     خصوص در كشوره  

. باشـد اصلي كم خوني در شيرخواران و كودكان فقر آهـن مـي           

ي متعددي براي پيشگيري از كمبود آهن در گروه سـني           هاراه

در ايــران در مراكــز بهداشــتي از   .  ماهــه وجــود دارد 24-6
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 عـدم  ، يعني تشويق تغذيـه بـا شـير مـادر         ها روش ترينمناسب

ـ     مصرف شير گاو   ه  در سال اول تولد و طرح مكمل آهن يـاري ب

خواران رطور رايگان براي پيشگيري از آنمي فقـر آهـن در شـي            

ي متعـدد، كـم     هـا سفانه طبق بررسـي   أاستفاده مي شود اما مت    

].2-3 [باشدخوني ناشي از كمبود آهن در ايران شايع مي

اطالعات كمـي در مـورد چگـونگي مـصرف قطـره آهـن در               

ران وجود دارد ولي مشاهدات كلينيكي نـشان        شيرخواران در اي  

 داليل غير منطقي از خوراندن      هدهد كه تعدادي از مادران ب     مي

. كنندقطره آهن به شيرخواران خود امتناع مي

 ماهــه 6-24 شــير خــوار 1200در ايــن مطالعــه كــه روي 

مـادران  % 3/38مراجعه كننده به مراكـز بهداشـت انجـام شـد            

موانـع مـصرف    . كردنـد منظم مصرف مي  طور نا ه  قطره آهن را ب   

، سـياه   )مشكل زيبايي  (هاطبق اظهار مادران سياه شدن دندان     

شدن مدفوع، عدم تحمـل، بـدمزه بـودن، عـدم تجـويز توسـط        

%5/28.  عـدم نيـاز كـودك ذكـر شـد          ، فراموشي مـادر   ،پزشك

مـزه   در مـورد بـد     .ا مطرح كردنـد   بيشتر از يك دليل ر    مادران  

 بايستي راهكارهـاي مناسـب را       ،تحملبودن قطره آهن و عدم      

سازي غذاها بـه جـاي      توان از غني  پيدا كرد و در اين جهت مي      

هفتگـي  بـه طـور   طرح آهن ياري استفاده كرد يا قطـره آهـن،       

در اين زمينه مطالعات متعددي انجام شده اسـت         . مصرف شود 

]11[ .

Hople   و Berger     ـ   هـا اثر آهن همراه با ساير ريزمغذي ه  را ب

 در ويتنام در يك مطالعـه كـار آزمـايي بـاليني            ،هفتگيصورت  

ـ  هـا  كه مـصرف مكمـل     ند و نشان داد   ررسي كردند ب صـورت  ه   ب

روزانه و يا يك بار در هفته موجب افزايش هموگلوبين كودكان           

شود هر چند مصرف يكبار در هفته نسبت به مصرف روزانه           مي

فات از  داد ولي اختال  آن، ميزان هموگلوبين را كمتر افزايش مي      

 ميـزان فـريتين سـرم در      چنـين هـم . دار نبود معنينظر آماري   

كودكان در رژيم روزانه نسبت به پالسيبو و يا يك بار در هفتـه   

].7[بيشتر افزايش نشان داده بود 

Smuts     ـ  ) از جملـه آهـن     (هـا  و همكاران نيز اثر مكمل ه را ب

كـه  طور روزانه و يك بار در هفتـه در آفريقـا مطالعـه نمودنـد                

].8[ بوده است ترينمصرف روزانه آن مناسب

در مطالعه ما شغل مـادر و تحـصيالت مـادر از فاكتورهـاي               

كه كه مادران تحصيل طوريه ب. مهم در مصرف قطره آهن بود     

كرده و شاغل بـا آگـاهي بيـشتري سـعي در بـر طـرف كـردن                

در يـك مطالعـه در اسـرائيل بـا          .  كـودك خـود دارنـد      نيازهاي

ها كـه   ي متخصصين اطفال در سطح داروخانه     هاپيگيري نسخه 

والـدين  % 27شامل فراوردهاي آهن بود مشخص شد كه تنهـا          

كننـد و اكثـر خريـداران    داروي محتوي آهن را خريـداري مـي      

 افـراد بـا     .قطره آهن از طبقات اقتصادي پـايين جامعـه بودنـد          

غـذاهاي  به دليل اينكه    وضعيت اقتصادي خوب  اظهار داشتند       

دهند نياز به قطره آهن   به كودك خود مي   ) گوشت(ن  حاوي آه 

هـا دليـل عـدم    نمونـه % 7/3 ولي در مطالعه حاضر   ]12 [ندارند

ناشـي از  % 5/15مصرف قطره آهـن را، عـدم تجـويز پزشـك و          

كه در ايران اكثـر مـادران   رغم اينعلي. فراموشي مادر دانستند  

حـال فقـط   طور رايگان در اختيار دارند با ايـن ه قطره آهن را ب 

مقايـسه  . كردنـد طور منظم مصرف مي   ه  قطره آهن را ب   % 7/61

 نـشانگر ايـن اسـت كـه     نتايج مطالعه حاضـر و بقيـه مطالعـات    

ه قطره آهن الزم نبوده بلكـه   يگذاري بيشتر در جهت ارا    سرمايه

آموزش و تغيير نگرش مـادران از اهميـت بيـشتري برخـوردار             

عدم مصرف قطره آهـن     با افزايش سن و رتبه تولد،       . خواهد بود 

يابد هر چند توجيه علمي براي ايـن مـسئله وجـود            افزايش مي 

ندارد ولي شايد بتوان گفت كه با افزايش سن مادر و رتبه تولد،       

ي هـا ميزان حساسيت مادر كاهش يافته و اهميتي بـه آمـوزش      

بين ميزان مصرف   .دهده شده توسط كاركنان بهداشت نمي     يارا

.ي وجود نداشـت   دارمعنير ارتباط   قطره آهن و جنس شيرخوا    

خوار ميزان مـصرف قطـره آهـن كمتـر      ولي با افزايش سن شير    

. استدارمعنيشده است و اختالف 

گيرينتيجه

مـصرف  علل ذكر شده جهت عـدم  اين بررسي نشان داد بيشتر     

 مـادران  . اسـت   غيـر منطقـي بـوده        ،قطره آهن توسط مـادران    

ادران با سن باالتر و رتبـه       و م )  سال 2زير  (بيسواد، شيرخواران 

با توجه به ميزان . شتند كمترين ميزان مصرف را دا    ،تولد بيشتر 

،بــاالي مــصرف نــامنظم قطــره آهــن و داليــل غيرمنطقــي آن

آموزش بيـشتر مـادران توسـط مراكـز بهداشـتي و پزشـكان و               
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ــم ــي  ه ــا غن ــال و ي ــين متخصــصين اطف ــذاهاي چن ــازي غ س

 شـيرخواراني كـه قطـره       .شـود  با آهن پيشنهاد مي    شيرخواران

كنند بايستي از نظر آنمي     افت مي نامنظم دري را به صورت    آهن  

.فقر آهن ارزيابي و درمان شوند
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