
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چيست؟ید 
قدارخیلی جزئی مورد نیاز که به م يد ريز مغذي است

ثري در اعمال حیاتی مؤبسیار نقش  امابدن است.

از طريق آب و  معموالً به عهده دارد ورا موجود زنده 

توسط غده . يد در بدن غذا به بدن انسان می رسد 

ئید تیروئید جذب و در ساخته شدن هورمونهاي تیرو

 توسط اين غده نقش اساسی دارد.

در پديده هاي مهمی چون رشد  يهورمونهاي تیروئید

سوخت و ساز مواد غذايی  –و تكامل جسمی و عصبی 

طبیعی عملكرد  –ژي تولید انر –بدن  حفظ دماي –

 ثري دارند .مغز و سلولهاي طبیعی نقش مؤ
 

 عوارض کمبود ید: 
  (بزرگ شدن غده تیرو ئید) گواتر 

 ( هیپوتیروئیديسم كم كاري تیروئید ) 

 ( عقب افتادگي ذهني و جسمي در كودكان) نیزم كرتي  

 مثل تولید در اختالل  

 كودكان میر و مرگ  

 هوش ضريب كاهش  (IQ )  دركودكان 

 

 : منابع غذایی تامين کننده ید
منابع جلبک دريايی ، میگو ، صدف و ماهی آب  غنی ترين

مصرف  ر   يمرغ اري م   علت کمیه می باشد . اما ب شور 

 بدن  نسان ر  ند.نیاز  مد مو ر نتأمیمعمول ، سهغ كم  ر  

 

به میزان کمتر در شیر، تخم مرغ و گوشت س از آن پ

 وجود دارد. 

 در میوه ها و سبزي ها بسیار پايین است. موجود میزان يُد 

بايد توجه داشت که بعضی از مواد غذايی از جذب يد 

کنند و افراد داراي  توسط غده تیروئید جلوگیري می

 بپرهیزندبايد از مصرف آنها دارند اختالالت تیروئیدي 

خانواده کلم مثل کلم و شلغم و بادام زمینی ، لوبیا  مانند:

 و سويا که به آن ها گواتروژن می گويند.

 بهترین منبع غذایی تامين کننده ید : 
با توجه به محدوديت مصرف غذاهاي دريايی در کشور ماا 

و همچنین فقیر بودن خاک از نظر يد که منجر به فقر يد 

در ساير منابع گیاهی و حیوانی می شود؛ بهتارين گزيناه 

          براي رسیدن يد کاافی باه بادن اساتفاده از ماواد غاذايی 

                غناای شااده بااا يااد ماای باشااد و بهتاارين گزينااه جهاات 

 غنی سازي نمک طعام است .

بنابراين بهترين منبع غذايي تامین كننده يد مورد نیاا  

 است. نمک طعام تصفیه شده يدداربدن 

 ؟ چرا نمک بهترین گزینه جهت ید دار کردن است

 ًثابت است میزان مصرف روزانه نمک معموال. 

  مصرف نمک وابسته به وضعیت اقتصادي خانوار

 .نیست

 پايش مصرف آن به راحتی قابل انجام نظارت و

 .است
 مزه نمک ثیري بر بو، رنگ ياأبه نمک ت افزودن يُد

 .ندارد
 

 اثر سوء بر مصرف کننده افزودن يُد به نمک 
 .گذاردنمی

  يُد به نمک بسیارناچیز استهزينه هاي افزودن. 

 روش مطمئن و ايمنی است. 

 ديده  روش در کشورهاي ديگر اثرات مثبت اين

 شده است.

 

 
 

 :در طبيعت به دو صورت وجود دارد نمك  

 محلول در آب  -1

 معادن سنگ نمك -2

 

چه به صورت استخراج شده از آب که در هر دو صورت 

هاي ناخالصیداراي و چه سنگ معدن و درياچه  دريا 

که براي سالمتی انسان بسیار مضر است .  فراوان است

و درياچه که تصفیه  بنابراين بايد از مصرف نمک هاي دريا

 پرهیز کرد. نشده اند جداً
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علت نا سالم بودن نمک هايي كه با عنوان نمک دريا 

 با ار موجودند چیست ؟ ريا درياچه د

باع فاقد يد هساتند : بناابراين بادن انساان از من .1

           کننده ياد ماورد نیااز خاود محاروممین عمده تاً

          می ماناد و اخاتالالت ناشای از کمباود ياد باروز 

 .کند می

راي بااين نمک ها ناخالصی هاي فراوان دارند که  .2

 .بدن انسان مضرات خطرناکی را در پی دارد

 

 
 

كه ناخالصي هاي موجود در نمک هاي دريا و درياچه 

 :با ار موجودندبه شکل تصفیه نشده در 
 ناخالصي هاي محلول .1

 ناخالصي هاي نامحلول .2

 

 ناخالصي هاي نامحلول :

شامل سولفات کلسیم )گچ( و سولفات منیزيم که همرنگ 

 نمک می باشند.
 

 ناخالصي هاي محلول :

بادن شاود در بزرگسااالن که اگر به مقدا زيااد وارد .سرب : 1

وسرگي  ، عرع، ، تيفمرل سهسره   ،كرغ ورون  ، سرفر رموجب 

    سگفف غ ، ب  حراي  ، كمرا مغزي و در کودکان   ضايعات عصاب و 

 .و عامعات مغزي    ب  رنبال ر  ر

            مهمتاارين عضااوي کااه مااورد تهاااجم سااموم  . جیااوه :2

جیوه اي قرار می گیرد، کلیه ها هستند. سموم جیوه اي کلیاه 

 .کندها را حجیم ، نرم و متورم می 

و در  كی کبد را نشانه می گیرندترکیبات آرسنی . آرسنیک :3

و ايجاد مسمومیت هاي  نجا تثبیت ، منتشر و جذب می شوندآ

 .خطرناکی کرده که می تواند منجر به مرگ شود

              کادمیوم با غلظت زياد شرايط ايجاد  : . كادمیوم4

استفراغ ، اسهال و ذات الريه حاد و مسمومیت همراه با تهوع ، 

 سستی را باعث می شود.

 بايد توجه کرد اين ناخالصی ها تنها به روش صنعتی و کامالً 

مكانیزه قابل استخراج از نمک هستند و به روش هاي سنتی و 

در کارگاه هاي نمک کوبی به هیچ عنوان تصفیه نشده و نمک 

ناخالص بسته بندي و توزيع می شود که عوارض جدي  کامالً 

 آسیب هاي بافتی و کمبود يد را به دنبال دارد.

همواره درهنگام تهیه نمک به تاريخ تولید و مصرف 

نمک، وجود پروانه ساخت ا  و ارت بهداشت و درمان و 

بر روي بسته بندي  "نمک تصفیه شده يد دار"عبارت 

 نمک دقت نمايید.
به اطالعات بیشتر به واحاد تذذياه شابکه  جهت دسترسي

 .بهداشت ودرمان كا رون مراجعه كنید

   

 
 شبکه بهداشت و درمان شهرستان كا رون

 ید کمبود از ناشی اختالالتاز پيشگيری

 با مصرف نمک ید دار تصفيه شده

 
 

 تهيه و تنظيم:
 (شهال خلفی ) کارشناس تغذیه 

 

 گروه هدف : عموم مردم 
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