
 طبیعی برای بهبود هموگلوبین راه 7 چطور هموگلوبین را افزایش دهیم:

 

 برجسته نکات

 است بدن سراسر در اکسیژن حمل مسئول هموگلوبین 

 خونی کم به منجر و خستگی ضعف، باعث تواند می د،هموگلوبین افت کن سطح اگر 

 شود

 شما  هموگلوبین افزایش برای را طبیعی های راه و ایم کرده صحبت متخصصان با ما

 کرده ایم ذکر

 حمل مسئول و استخون  قرمز هایسلول  در موجود آهن از غنی پروتئین هموگلوبین"

 دکنی حفظ خود خون در را هموگلوبین طبیعی سطح است الزم. است بدن سراسر در اکسیژن

 16 تا 12 و بالغ مردان برای دسی لیتر در گرم 18 تا 14 یعنی کند عمل درستی به بدنتان تا

 دتوان می یابد، می کاهش هموگلوبین میزان که هنگامی. بالغ زنان برای لیتر دسی در گرم

. ودش قلب ضربانافزایش  و اشتهاکاهش  سرگیجه، نفس، تنگی سردرد، خستگی، ضعف، موجب

 نمیآ عنوان به است ممکن وضعیت این یابد، کاهش توجهی قابل طور به هموگلوبین سطح اگر

 .یثتفر بیمارستان جا،واه .ک مانج دکتر ،" باشند شدید توانند می عالئم و شود داده تشخیص



 نوجوان دختران درصد 56 به نزدیک شد، منتشر 2011 سال در که یونیسف گزارش طبق

 مربوط مسائل" که کند می بیان همچنین گزارش این. شوند خونی کم دچار توانند می هندی

 ." گذارد می تاثیر هند جمعیت از بزرگی های بخش بر خونی کم و تغذیه سوء به

 نقش C ویتامین همچنین و Bویتامین  و آهن و است مهم شما بدن برای هموگلوبین تولید

 مطلوب سطح حفظ برای مناسب غذایی رژیم یک که است ضروری. کنند می ایفا مهمی

 زسنت به که دارید غذاهایی مصرف افزایش به نیاز ،بدین منظور. باشیم داشته هموگلوبین

 .هیمد افزایش را هموگلوبین چگونه که بگیریم یاد بیایید پس. کنند می کمک هموگلوبین

 دارد؟ بیشتری آهن به نیاز کسی چه

 دارند قرار هموگلوبین کمبود معرض در خصوص به که افرادی اما دارد، آهن به نیاز هرکس"

 ،" هستنددر حال بهبود  بیماران و رشددر حال  کودکان باردار، زنان قاعدگی،در  زنان شامل

 قاعدگی به شروع زن یک که زمانی است حیاتی مرحله یک این". کند میاضافه  Ahuja دکتر

 آن در شما بدن .است خون زیادی مقداردادن  دست زدر حال ا بدنبه دلیل اینکه  کند، می

 یماین  ندهید، انجام احتیاطی اقدامات اوایل در اگر بنابراین دارد، بیشتری آهن به نیاز لحظه

 نو. دهلیدر متخصص تغذیه  ،جیابارات انصلودکتر  " شود آنمیمنجر به  در آینده دتوان

 به هموگلوبین بازگرداندن برای را خود طبیعی های راه و ایم کرده صحبت متخصصان با ما

 هب بستگی موثر داروهای این از استفاده ادامه برای الزم زمان مدت. ایم کرده ذکر نرمال سطوح

ی م بررسی را آن چگونه معموال بهبود یبراشما  پزشک که این و دارد شما هموگلوبین میزان

 .کند

 هموگلوبین افزایش برای طبیعی راه 7

 بخورید آهن از غنی غذاهای. 1

 هموگلوبین سطح علت ترین شایع آهن کمبود ،کم خونی در اقدام ملی شورای به توجه با

 ،قند چغندر اسفناج، مانند سبز برگ سبزیجات از عبارتند آهن از غنی غذاهای". است پایین

 ،تنبل کدو بذر آلو، هندوانه، زردآلو، انار، سیب، صدف، مرغ، تخم کل مرغ، کبد مارچوبه، ،توفو

 .جیابارات انصلو دکتر ،" نارنج و آمال کشمش، بادام، خرما،



 

 نام نوع غذا

 کلم، لگ فلفل، فرنگی، گوجه سبز، نخود بروکلی، کلم مارچوبه، توفو، ،اسفناج گیاهی

 ،لوبیا پیاز، برگ زمینی، سیب

 ،انگور میوه پاپایا، فرنگی، توت پرتقال، زردآلو، سیب، هندوانه، انار، چغندر، ها میوه

 کیوی ،litchis گواوا، اخته، زغال خرمالو، هلو، موز،

 چربی بدون گوشت دریایی، غذاهای گوشت، صدف، مرغ، کبد کامل، مرغ تخم غیر گیاهی

 ها کلوچه قرمز،

 گندم، گزنه، خشک، لوبیای تنبل، کدو بذر آلو، کشمش، آمال، بادام، ،خرما سایر غذاها

 سویا، عصاره) حبوبات مرغ، سویا، ،colocasia برگ زمینی، بادام جوانه،

 دانه، و نشاسته( فووا لوبیا عدس، سیاه، لوبیا سیاه، نخود نخود، قرمز، لوبیای

 ،rajma ،ماکارونی ماست، کامل، های دانه تیره، های شکالت ای، قهوه برنج

 کنجد دانه

 

 دارد؟ نیاز روزانه به آهن هر فرد چقدر

 



 به باشد، متفاوت جنسیت و تغذیه سطح وزن، سن، به توجه با است ممکن این اینکه وجود با

 زنان و دارد نیازمیلی گرم در روز  8 مقدار به بالغ مرد یک که معتقدند کارشناسان کلی، طور

 .دارند نیاز گرم در روز یلیم 19 حدود در 50 تا 18 سنی محدوده در

 هموگلوبین افزایش برایرا  میوه 6 این: خونی کم برای ی توصیه شدهها میوه همچنین)

 (دریافت کنید

 .غیره، زردآلو انار، سیب، صدف، مرغ، تخم کل مرغ، کبد سبز، برگ سبزیجات از عبارتند آهن از غنی غذاهای

 C ویتامین مصرف افزایش. 2

 

 و آهنهردوی  از ترکیبی بایستی": گوید می بنگلور در تغذیه متخصص ،آنجو سود دکتر

 بیشتر جذب برای تواند می که باشیم داشتهبه عنوان دومین مولکول غنی حامل  C ویتامین

 پاپایا، فرنگی، توت لیمو، پرتقال، مانند C ویتامین از غنی غذاهای خوردن. " شود استفاده آهن

 .فرنگی گوجه و فروت گریپ بروکلی، فلفل،

 (ذکر شده Cویتامین  از غنی غذایی هادم 6 باالدر  همچنین)

 و فروت گریپ بروکلی، فلفل، پاپایا، فرنگی، توت لیمو، پرتقال، مانند C ویتامین از غنی غذاهای خوردن

 .فرنگی گوجه

 فولیک اسید مصرف افزایش. 3



 

 ایجاد برای ،پیچیده B ویتامین یک فولیک، اسید": گوید میفرتیث  بیمارستان ،دکتر اهوجا

 سطح کاهش به منجر خودکار طور به اسید فولیک کمبود والزم است  قرمز های گلبول

 ه،جوان سبز، برگ سبزیجات فولیک اسیداز  خوب غذایی منابع برخی " شود می هموگلوبین

 شال ذیهتغ متخصص. می باشند مرغ کبد و بروکلی کلم موز، زمینی، بادام گندم، خشک، لوبیای

 توصیه شدت بهگلبول قرمز بدن  زانیمبرای افزایش  نیز قند چغندر": گوید می کریسناسویمی

 " است زیادآن  فیبر و پتاسیم آهن، همچنین و فولیک اسید زیرا شود می

 .دهد افزایش را بدن قرمز گلبول میزان که شود می توصیه شدت به نیز چغندرقند

 سیب و انار. 4



 

 زا غنی ها سیب زیرا ،کند کمک هموگلوبین نرمال سطح حفظ به تواند می روز در سیب یک

 روز در سیب 1 توانید می. هستند ضروری سالم هموگلوبین برای که هستنداجزاء  سایر و آهن

 روز در دوبار گوجه فرنگی را آب و سیب هراز  فنجان ½ باآب میوه تهیه شده  یا ،بخورید

 از نیغ همچنین انار". کنید اضافه بیشتر طعم برای را لیمو آب یا زنجبیل تکه یک. دیبنوش

 کند مکک هموگلوبین افزایش به تواند می آن غذایی ارزش. است پروتئین و فیبر کلسیم، آهن،

 .جیابارات دکتر ،" دهد ارتقاء را سالم خون جریان و

 .است ضروریکافی  هموگلوبین داشتن برای که است مناسب بهداشتی اجزای سایر و آهن از غنی سیب

 بنوشید گزنه چای -5



 

 نبعم که است گیاه یک زنهگ"می گوید  لیم قلب موسسه ،پزشکی داخلی کومار، آدشار دکتر

 سطح افزایش در کلیدی نقش تواند می و باشد می C ویتامین ،آهن ،B های ویتامین از خوبی

 آب فنجان یک به را خشک گزنه برگ چایخوری قاشق 2 ،برای تهیه ".کند ایفا هموگلوبین

 نآ و کنید اضافه کمی عسل و دهید فشار سپس. دبخیسانی را آن دقیقه 10 و کنید اضافه گرم

 .بنوشید روز در بار دو را

 در کلیدی نقش تواند می و است C ویتامین ،آهن ،B های ویتامین از خوبی منبع که است گیاه یک گزنه

 .باشد داشته هموگلوبین سطح افزایش

 آهن های کننده مسدود از اجتناب -6 



 

 به کنند، مسدود را آهن جذب برای شما بدن توانایی توانند می که غذاهایی خوردن از اجتناب

 بجوآ شراب، کوال، های نوشابه چای، قهوه، یعنی دیباشداشته  هموگلوبین یکم تعداد اگر ویژه

 .کند مسدود را آهن جذب برای شما بدن توانایی تواند می که غذاهایی خوردن از اجتناب .غیره و

 ورزش -7

 دنب کنید، می ورزش که زمانی زیرا شود، می توصیه شدت به باال تا متوسط تمرینات شدت

 افزایش بدن سراسر در را اکسیژن افزایش تقاضای تا کند می تولید بیشتری هموگلوبین شما

 .دهد

 پیشنهادبرای . است ضروری مغذی مواد همه روزانه تامین برای راه بهترین متعادل غذایی رژیم

به متخصص سالمتی مراجعه  هموگلوبین میزان افزایش و غذایی رژیم بهبودجهت  هایی راه

 کنید.

 

 

 

 



 

 


