2  و1  شمـــــــاره،سال هجدهم
22  پي در پي،1932 بهار و تابستان

آگاهی و نگرش مادران در مورد مصرف قطره آهن در شیرخواران

Assessment of knowledge and attitude toward iron
supplement use in mothers’ of 6-24 months infants,
referred to Sabzevar Health care centers in 2013.
Asiye malaki tizabi1,massumeh neyestani1,sahar bashtani1,mohammad ali yaghubi far2,ehsan
safari3
1. Student Of Public Health,Student Research Committee, Sabzevar University of Medical
Sciences, Sabzevar,Iran
2. Lecturer, Department of Health, Faculty of Health, Sabzevar University of Medical
Sciences,Sabzevar, Iran
3. PhD Candidate Of Biostatistics, Faculty Of Health, Sabzevar University Of Medical Sciences,
Sabzevar, Iran

Introduction: Iron is an important and necessary element in human body, especially in first 4
to 6 months of life. This element plays an important role in learning, memory and sensory
motor activities. Nowadays, costly supplementary plans are taking place all over the country.
According to the important role of mothers in feeding infants, Evaluation of knowledge and
attitude toward iron supplement use in mothers of 6-24 months infants in different regions
seemed necessary.
Materials and methods: Mothers of 6-24 months infants referring to health care centers
enrolled in this descriptive – cross sectional study. 97 mothers were chosen by random
sampling and necessary data was collected by questionnaire. After coding, gathered data was
analyzed by SPSS 16 software.
Result: Average age of mothers and infants mean age was 27, 19 years and 14.43 months
respectively. 77.3% of mothers used iron drops in their children. . There was no significant
relationship between mother’s age, education and occupation and iron use.
Conclusion: In the present research, 94% of mothers were aware of iron drop’s advantages
and 95.5% of them know the ways to increase iron absorption. Also, 93,9% of mothers liked
to use iron. Despite of mother’s positive point of view toward iron use, 22.7% of them
refused to give supplement because of it’s complications.
Keywords: Iron deficiency anemia, Knowledge, Mothers, Children, Sabzevar.
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بررسی آگاهی و نگرش مادران دارای شیرخوار  6-42ماهه درمورد مصرف قطره آهنِ مراجعه کننده به
مراکز بهداشتی – درمانی شهر سبزواردر سال 1931
9

آسیه ملکي تیزآبي،1معصومه نیستاني،1سحر باشتني،1محمد علي يعقوبي فر ،2احسان صفاري
تاریخ دریافت 32/2/1 :تاریخ پذیرش نهایی32/4/12:

مقدمه :آهن از عناصر مهم مورد نیاز در انسان و به خصوص در 4تا  6ماه اول زندگی است .این عنصر در یادگیری ،حافظه و
فعّالیّتهای حسّی و حرکتی انسان نقش مهمی دارد .اکنون در سطح کشور برنامههای مکمل یاری با صرف مبلغهای قابل
توجهی اجرامی شود .با توجه به نقش محوری مادر در تغذیه شیرخواران الزم بود تا میزان آگاهی و نگرش مادران دارای
شیرخوار  6-44ماهه در مورد مصرف قطره آهن در مناطق مختلف بررسی شود.
مواد و روشها  :این پژوهش توصیفی -مقطعی بوده و جامعه مورد بررسی مادران دارای فرزندان شیر خوار  6-44ماهه
مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بودند که به روش نمونه گیری تصادفی تعداد  79انتخاب شدند .اطالعات الزم از
طریق پرسشنامه جمع آوری گردید .سپس دادهها پس از کدگذاری توسط نرم افزار  SPSSنسخه 66مورد آنالیز قرار گرفت.
یافته ها :میانگین سنّی مادران و کودکان به ترتیب  49.76سال و  64.41ماه بوده است 99.1 .درصد مادران از قطره آهن
برای کودکان خود استفاده میکردند .بین سن ،تحصیالت و اشتغال مادر با مصرف قطره آهن ارتباط معنیداری وجود نداشته
است.
نتيجه گيري :در این پژوهش  74درصد مادران از فوائد قطره آهن و  7..7درصد مادران از راههای افزایش جذب قطره آهن
آگاه بودهاند .همچنین  71.7درصدآنها تمایل به مصرف قطره آهن داشتهاند.علیرغم نگرش مثبت مادران ،به دلیل عوارض
ناشی ازمصرف قطره آهن 44.9درصدازآن استفاده نکردهاند.
کليدواژه ها :فقر آهن،آگاهی ،مادران،کودکان ،سبزوار
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یادگیری در کودکان و نوجوانان میشود .این اثرات ممکن

مقدمه:
آهن از عناصر مهم و مورد نیاز در بدن انسان و بهخصووص

است در سالهای اولیه مدرسه خود را نشوان نوداده بلکوه

کودکان اسوت کوه در سواخت هموگلووبین ،میوگلووبین و

درتحصیالت متوسطه خود را با افت تحصیلی نشان دهد و

سایر مواد نظیر سیتوکروم اکسویداز ،پراکسویداز و کاتواالز

باالخره این امر میتواندروند توسعه کشورها را به مخواطره

نقووش مهمووی دارنوود ( .)6آهوون بووه علووت خصوصوویات

اندازد (.)4

اکسیداسوویون و احیووا ،در انتقووال اکسوویژن تنفسووی و دی

سووازمان سووالمت جهووانی ( )6WHOبوورای کنتوورل و

اکسید کربن نقش دارد و جزء فعال سیتوکرومهای درگیور

پیشگیری آنمی فقر آهن ترکیبی از چهار استراتژی شوامل

در فرآیند تنفس سولولی مویباشود( .)4آهون در عملکورد

آهن یاری ،آموزش تغذیه،غنی سازی مواد غذایی و کنترل

ناقلهای عصبی دستگاه اعصاب مرکزی نقش دارد و بورای

بیماریهای عفونی و انگلی را توصیه کردهاست .در کشوور

میلینیزاسیون طبیعوی در مغوز وجوود آن ضوروری اسوت

ما توصیه کمیته علمی آهن یاری مصورف روزانوه  4میلوی

( .)1،4همچنین آهن در توجه ،یادگیری و حافظه کودکان

گرم به ازای هور کیلووگرم از وزن بودن آهون (حودود 6.

و فعالیتهای حسوی و حرکتوی آنهوا نقوش مهموی دارد

قطره فروس سوولفات) در کودکوان  6-46ماهوه اسوت .در

(.)4آهن موجوود در شویر موادر در  4-6مواه اول زنودگی،

مورد کودکان با وزن کمتر از  4.22گرم ،مصرف حداقل 4

نیازهای کودک را برآورده میکند; اما ،از  6ماهگی به بعود

میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن آهون از هنگوامی

نیاز به آهن در کودکان به طور قابول مالحظوهای افوزایش

که وزن بدن  4برابر زمان تولد شود (حدود  4مواهگی) توا

مییابد و آهن موجود در شیر مادر به تنهایی مقودار موورد

 44ماهگی توصیه شده است (.)6

نیواز را توووامین نخواهوود کورد ( .)1بووا توجووه بوه ایوون کووه

از این رو پیشگیری از بروز فقرآهن و کم خونی بوا تجوویز

بیشترین میزان آهن منتقل شده از مادر به جنین در سوه

به موقع آهن کمکی ،منجر به افزایش ظرفیوت یوادگیری،

ماهه آخر بارداری میباشد ،شیرخواران نارس دارای ذخایر

بهتر شدن وضعیت رشد و تکامل فیزیکی ،عصبی و هوشی

محدود آهن میباشند و از  4-1ماهگی نیاز به مصرف آهن

در کودکان میشود و در دراز مدت یکی از سرمایههای پور

اضافی جهت تامین رشد سریع بدن خود دارند (.)6

سود کشورها به شمار میرود (.)1،4

فقر آهن از مشکالت شوایع بهداشوتی در جهوان اسوت4 .

در حال حاضر در کشور ما مکمل یاری در مراکز بهداشتی

میلیارد نفر از مردم جهان به کم خوونی فقور آهون مبوتال

– درمانی برای شیر خواران به عنوان سیاست ملوی برقورار

هستند .کودکان زیر  .سال ،نوجوانان (بخصوص دختران)،

بوده و برای اجرای این برنامه در سطح کشوور مبلوغ قابول

زنان در سنین باروری ،زنان باردار و شویرده از گوروههوای

توجهی هزینه میشود .ولی ،یکی از مشکالت برناموههوای

آسیب پذیر و در معرض خطر کم خوونی فقور آهون موی-

مکمل یاری ،پیوروی ناکامول از آنهاسوت .بوه طووریکوه

باشند .مطالعات در برخی کشورها از جمله ایواالت متحوده

گزارش شده است در اسوتان زاهودان بویش از  62درصود

امریکا ،ژاپن و اسپانیا نشان داده است که حودود  7درصود

مادران برای شیرخواران خود قطوره آهون اسوتفاده نموی-

از شیرخواران به کمبود آهن و  4درصد به کم خوونی فقور

کردند (.).

آهن مبتال هستند( .).،6بنابراین کوم خوونی فقور آهون و

در مطالعه حسین رضایی و ظهور در هرمزگان مهومتورین

حتی خود فقر آهن بدون ایجاد کمخونی منجر به کواهش

علت ندادن قطره آهن به کودکان عودم آگواهی موادران از

ضریب هوشی و کاهش قدرت یوادگیری و توانمنودیهوای

نحوه مصرف آن بود .همچنین بین سطح آگاهی و نگورش

ذهنی و جسمی میشود ،همچنین کمبود آهون عوالوه بور

مادران در مورد قطره آهن بوا سوطح سوواد آنهوا ارتبواط

ایجاد کمخوونی فقور آهون ،موجوب اخوتالل در تمرکوز و

مستقیم و معناداری وجود داشت (.)4
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در مطالعات انجام شده در یزد نیز علت عدم تداوم مصورف

بررسی آگاهی و نگرش مادران دارای شیرخوار  6-44ماهه

قطره آهن عمدتا عبارت بود از :کم بودن آگاهی خانوادههوا

در مورد مصرف قطره آهن در سال  6176بپردازد.

در زمینه اهمیت آهن یاری کودکانشان ،عدم مراجعه مکرر

هدف کلی این تحقیوق تعیوین میوزان آگواهی و نگورش

والدین جهت مراقبت از فرزندان خود به مراکز بهداشوت و

مادران دارای شیرخوار  6-44ماهه در مورد مصورف قطوره

عدم دسترسی مراکز بهداشتی به قطره آهن در حد کوافی

آهنِ مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سبزوار

بود (.)1

در سال  6176میباشد.

در مطالعه میترا و همکارانش در بنگالدش ،نگورش منفوی

مواد و روشها :
این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی -مقطعی ((cross-

وقوع اسهال گزارش شد (.)1

 sectionalمیباشد.جامعوه پوژوهش موادران دارای شویر

در مطالعه جلیلی و فقیه زاده در کرمان نیز نگورش منفوی

خوار  6-44ماهه مراجعهکننده به مراکز بهداشتی درموانی

مادران نسبت به مصرف مکمل آهن به دلیول عووارض آن

میباشند.

گزارش شد(.)1

اطالعات الزم از طریوق پرسشونامه جموع آوری گردیوده

نگرش به دنبال آگاهی به وجود میآیود .بنوابراین ،نگورش

است.پرسشنامه شامل سه قسمت بوده اسوت:قسومت اول

یک جزء اضافه شده بور آگواهی اسوت; کوه فورد را بورای

مربوط به مشخصات موادران و کودکوان شوامل  7سووال،

واکنش مثبت یا منفی نسبت به محرک آماده میکند (.)8

قسمت دوم مربوط به سنجش آگاهی و شامل  6.سوال و

اهمیت نگرش بر این فرض است که نگرش تعیین کننده-

قسمت سووم مربووط بوه نگورش و شوامل  8سووال موی

ی رفتاراست و این فرض به طور ضمنی داللت بر این امور

باشد.طبق نظر استاد تخصصوی طورح بوه منظوور تعیوین

دارد که با تغییر دادن نگرش افراد میتوان رفتوار آنهوا را

صوووری و محتوووای پرسشوونامه اسووتادان متخصّو

آن را

تغییر داد (.)7

مورد بررسی قرار داده و پس از اعمال نظر آنان پرسشنامه

با توجه به نقش محوری مادران در خانواده ،آنان مسئولیت

نهایی تدوین گردید .پس از هماهنگی با روسوای مراکوز و

انتخوواب رفتارهووای بهداشووتی مناسووب در مووورد تغذیووه

توجیه مادران در مورد تکمیل پرسشنامه و اینکوه کلیوه

شیرخواران را بر عهده دارند و با توجه به تاثیر سطح دانش

اطالعات پرسشنامه به صورت محرمانه باقی خواهد مانود،

و نگرش و سایر عوامل بور عملکورد موادران در اسوتفاده از

توسط یک پرسشگرکه کارشناس بهداشت عموومی بووده

قطره آهن از طریق اصالح رفتار آنان سالمت نسل حوال و

پرسشنامهها تکمیل گردید  .بعد از جمع آوری اطالعوات،

آینده تضمین میگردد (.)4

دادهها پس از کدگذاری وارد نرم افزار آماری spssشوده

بنابراین ،مراکز بهداشت در مورد نحوه صحیح مصرف قطره

و نتایج توسط نرم افزار  SPSSنسخه 66مورد آنالیز قرار

آهن و کنترل عوارض آن بایود بوه موادران آمووزش کوافی

گرفته است.

بدهند .همچنین به مقدار کافی قطره آهن در اختیار آنها

جهوت پوردازش و تحلیول دادههوا از نورم افوزار کوامپیوتری

بگذارند (.)1

spss16,Instateو  Excelاستفاده و نتایج به صورت جدول-

با توجّه به مشکالت بیان شده و اینکه تا کنون مطالعوهای

های توزیع فراوانی و نمودار نمایش داده شد.

در مراکز بهداشتی درمانی شهر سبزوار به بررسی آگاهی و

یافته ها
از کلّ مادران مراجعه کننده به 6مرکوز بهداشوتی درموانی

قطره آهن نپرداختهاست ،این پژوهش بور آن اسوت توا بوه

شهر سبزوار تعداد  79نفر با میانگین سنی  49.76سوالکه

مادران نسبت به مصرف قطره آهن کمکی به علت افزایش

نگرش مادران دارای شیرخوار  6-44ماهه در مورد مصرف

بیش از .2درصد آنها در گروه سنی  4.تا  12سال بووده
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و به صورت نمونهگیری تصوادفی انتخواب و بوا رضوایت و

بوده که در جدول فراوانی ذکر نگردیدو بیشوترین فراوانوی

آگاهانه پرسشنامه را از طریوق مصواحبه بوا موادر تکمیول

مربوط به مادران با سطح تحصیالت دیپلم 17.4درصدبوده

نمودیم.

است.

در این مطالعه میانگین سنی مادران و کودکان بوه ترتیوب

از بووین  79مووادرمورد مطالعووه فراوانووی مووادران خانووه دار

 49.76سال و  64.41ماه میباشد.

 87.9درصد و فراوانی مادران شاغل  62.1درصد میباشد.

در بین 79مادر مورد مطالعه فراوانی مادران بی سواد صوفر
جدول شماره :1توزیع فراواني استفاده از قطره آهن درمادران داراي کودکان  6-42ماهه
مراجعهکننده به مراکز بهداشتي درماني
مصرف قطره آهن

بلي

خیر

كل

فراواني

27

22

32

درصد

2279

2272

%111

جدول شماره :4توزیع فراواني علل عدم مصرف قطره آهن درمادران داراي کودک  6-42ماهه
مراجعهکننده به مراکز بهداشتي درماني
علل عدم استفاده از
قطره آهن

فراموشي مادر

نخوردن
شیرخوار

مشکل گوارشي

سیاه شدن دندانهاي
شیرخوار

كل

فراواني

2

11

2

8

22

درصد

371

4777

371

9.74

%111

از 79مووادر مووورد مطالعووه  71.8درصوود مووادران حووداقل

رسانههای عمومی  1.6درصد میباشد.

یکمورد از فایدههای قطره آهون را موی دانسوتند واز بوین

 68..درصدمادران در اوّلین مراجعوه بوه مراکوز بهداشوتی

آنها بیشترین فراوانی با  94.4درصد مربوط بوه آگواهی از

درمانی آگاهیهای الزم را از طریق مشاوره دریافت نموده-

یک مورد از فواید قطره اهن بوده است .

انوود و 16..درصوود در مراجعووات مج ودّد توسّووط پرسوونل

در مورد عووارض گوارشوی مصورف قطوره آهون بیشوترین

بهداشتی مورد مشاوره قرار گرفته اند.

فراوانووی مربوووط بووه سوویاه شوودن موودفوع کووودک (42.4

در مورد مصورف همزموان قطوره آهون و شویر موادر.9.9

درصد)بوود و  46.8درصود از موادران از عووارض گوارشوی

درصد اظهار داشتند که نباید به صوورت همزموان مصورف

قطره آهن آگاهی نداشتند.

شود که در واقع پاسو صوحیح دادهانود .و 44.1درصود از

دریافووت آگوواهی 9..1درصوودمادران بامراجعووه بووه مراکووز

مادران پاس نادرست دادهاند و یا آگاهی نداشتند.

بهداشووتی درمووانی 4.6 ،درصوود مراجعووه بووه پزشووک1.6 ،

همچنین  91.4درصد از مادران اظهار داشتند که مصورف

درصد رسانههای عمومی و 69..درصد سوایر منوابع بووده

همزمان قطره آهن و آب میوه باعث افوزایش جوذب آهون

اسووت .بیشووترین فراوانووی مربوووط بووه مراجعووه بووه مرکووز

می شود که در واقع پاس صحیح داده اند 46.8 .درصود از

بهداشتی درمانی 9..1درصد و کمترین فراوانی مربوط بوه

مادران پاس نادرست داده اند و یا آگاهی نداشتند.
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از بین  79مادر موورد مطالعوه  74.8درصود آنهوا اظهوار

چای به صورت همزمان مصرف شود .در واقع ایون موادران

داشتند که مصرف هوم زموان قطوره آهون و چوای باعوث

به سوال پاس صحیح داده بودند .و  ..4درصود از موادران

کاهش جذب قطره آهن موی شوود و نبایود قطوره آهون و

پاس نادرست دادهاند و یا آگاهی نداشتند.

جدول شماره  : 3توزیع فراواني پاسخها به هر یک از سوالهاي بخش آگاهي در مورد مصرف قطره آهن در مادران
داراي کودک  6-42ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني
سوال

پاسخ نادرست

پاسخ درست
تعداد

درصد

تعداد

درصد

محّل درست چکاندن قطره آهن در دهان كودک

83

3178

8

872

تغییر رنگ مدفوع كودک پس از مصرف قطره آهن

93

4172

78

7378

عدم مصرف همزمان قطره آهن با شیر مادر

7.

7272

41

4272

عدم مصرف همزمان قطره آهن با چاي

32

3478

7

772

مصرف همزمان قطره آهن با آب میوه

21

2972

2.

2.78

مصرف همزمان قطره آهن با آب

72

797.

47

4.74

سنّ شروع مصرف قطره آهن

22

2472

27

2778

سنّ قطع مصرف قطره آهن

.2

.973

97

9.71

تعداد قطرات آهن مصرفي روزانه

.4

..

99

94

كل

732

.8792

22.

917.9

در بین مادران بیشترین فراوانی با  96.1درصد مربووط بوه

براساس این مطالعه بیشوترین درصود فراوانوی را موادرانی

مادران با تمایل زیاد بوه مصورف قطوره آهون و کومتورین

داشووتندك کووه مشوواورههووای انجووام شووده توسّووط پرسوونل

فراوانی با 8.4درصد مربوط به تمایل کم به مصرف قطوره

بهداشتی درمورد استفاده از قطره آهن تاثیر زیادی برانوان

آهن بودهاست.

داشته است ( .6.9درصد).

از بین مادران مورد بررسی بیشوترین فراوانوی مربووط بوه

از بووین مووادران موردمطالعووه بیشووترین درصوود فراوانووی را

مادران با تنفّر کم نسبت به قطوره آهون بوه دلیول تجربوه

مادرانی داشتندك که تمایل زیادی بوه اجورای توصویههوای

ناخوشایند قبلی بود ( با درصد فراوانی .)9..1

پزشک داشتند ( 84..درصد)وموادران بوا تمایول متوسّوط

با توجّه به اطّالعات حاصل شده ،بیشتر مادران بوا فراوانوی

( 9.4درصد)و کم ( 8.4درصد)به ترتیب کومتورین درصود

 89.6درصد تنفّر کمی نسوبت بوه قطوره آهون بوه دلیول

فراوانی را داشتند.همچنوین بیشوترمادران(  86.4درصود)

تجربه ناخوشایند اطرافیانشان داشتند و کمترین فراوانی را

تمایل کم به اجرای توصیههای زنان دیگر داشتند.

مادران با تنفّر متوسّط داشتند ( ..4درصد).

بحث و نتيجه گيري:

باتوجّه به جدول بیشترین درصود فراوانوی ( .4.6درصود)

این پژوهش به صوورت مقطعوی و بوا هودف کلّوی تعیوین

مربوط به مادرانی بود که به دلیل سیاه شودن دنودانهوای

میزان آگاهی و نگرش مادران دارای شیرخوار  6-44ماهوه

فرزندشان نسبت به قطره آهنتنفّر کمی داشتند وکمتورین

در مووورد مصوورف قطووره آهونِ مراجعووه کننووده بووه مراکووز

فراوانی متعلّق به مادرانی بود که به میزان متوسّوطی تنفّور

بهداشتی درمانی شهر سبزوار در سال 6176صورت گرفت.

داشتند ( 61.4درصد).

درپژوهش حاضر بین تحصیالت مادر و مصرف قطره آهون
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رابطهای وجود ندارد .به نظر میرسد مادران مورد بررسوی

مصرف قطره آهن ذکر شده بود.در مطالعه عبدالرحمان

آگاهی کافی در خصوص مصرف قطرهآهن را داشته انود و

چرکزی و همکاران ( )4نیز بیشترین علّت ندادن قطره

اینکه مادر بی سوواد در نمونوه وجوود نداشوت.لوذا ،بوین

آهن فراموشی مادران ذکر شده بود.

تحصیالت و مصرف قطره آهون رابطوه ای مشواهده نشوده

در مورد آگاهی از عوارض قطره آهن  46.8درصد مادران

اسووت.امّووا ،در بررسوویایمانی وهمکوواران( )62و در بررسووی

بدون آگاهی و  .7.8درصد از آنها حدّاقل از یک عارضه

شهرسووتان بیرجنوود ( )1و همچنووین در مطالعووه حسووین

و61.4درصد از بیش از یک مورد اطّالع داشتند .در این

رضایی وهمکارانش ( )9سوطح تحصویالت یکوی از عوامول

بررسی  77درصد مادران از نحوه صحیح مصرف قطره

مؤثر درمیزان عملکرد مادران بود که با طرح ما همخووانی

آهن جهت جلوگیری از سیاه شدن دندانهای کودک

ندارد.

آگاهی داشتند .به طوری که  76.8درصد قطره را با قطره

در بررسی شهرستان بیرجند ( )1بین وضعیّت اشتغال

چکان ته حلق میریختند و  9.4درصد قطره را با قاشق

مادر با مصرف قطره آهن ارتباط معنی داری وجود نداشته

در ته حلق کودک میریختند .طبق این بررسی61.7

که با طرح ما همخوانی دارد .همچنین در بررسی

درصد مادران در مورد تعداد قطره های آهن مصرفی

شهرستان بیرجند( )1بین سنّ مادر با مصرف قطره آهن

روزانه آگاهی داشتند و 94.4درصد از کل مادران هم در

رابطه وجود نداردك که با مطالعه ما همخوانی دارد.

مورد سنّ شروع و قطع قطره آهن آگاهی داشتند .بنابراین

در پژوهش حاضر درصد قابل توجّهی از مادران (94

پژوهش  7..7درصد مادران از راههای افزایش جذب قطره

درصد) آگاهی خود را در مورد مصرف قطره آهن از مراکز

آهن آگاهی داشتند .به طوری که  7.1درصد از آنها

بهداشتی درمانی دریافت نموده اندك که این درصد نشان

4.درصدآگاهی داشتند و 4..8درصد آنها .2درصد

دهنده اهمیّت آموزشها در این مراکز است.

و 19.6درصد آنها 9.درصد اگاهی داشتند ودر نهایت

در این بررسی بیشترین علل عدم استفاده از قطره آهن

تنها  41.9درصد از آنها 622درصد آگاهی داشتند.

نخوردن شیر خوار وسیاه شدن دندان ها بودك که با بررسی

باتوجه به اطّالعات بهدست آمده تنها  6.6درصد از مادران

فاطمه دره در اراک ( )6وبررسی امامی ( )6هم خوانی

تمایل به مصرف قطره آهن نداشتند و از بین کسانی که

دارد .امّا ،در بررسی شهرستان بیرجند( )1شایع ترین

تمایل داشته اند  .4.6درصد تمایل کامل و 18.8درصد

علّت قطع مصرف قطره آهن عوارض گوارشی بهدنبال

هم تاحدودی تمایل داشتند.
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