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   دانشکده بهداشت دامغان ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان
  

   چکیده
اند و ابعاد کمبود هیچ مـاده        آمیز نخوانده  هیچ ماده مغذی را در جهان مانند ید فاجعه        کمبود  تاکنون  : سابقه و هدف  

ـ    نقش مؤثر یـد در سـاختن هورمـون        . مغذی به اندازه ید مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است             ه دهـای غ
 بلوغ، دلیـل عمـده اهمیـت یـد          ینی، کودکی و  اتی انسان در دوران جن    های فوق در اعمال حی     تیروئید و تأثیر هورمون   

 و 1383های یددار توزیـع شـده در اسـتان سـمنان در پـاییز       هدف ما از این تحقیق بررسی میزان ید در نمک        . است
  . های الزم برای رفع مشکل احتمالی بوده است مقایسه آن با استاندارد و ارائه پیشنهادات و راه حل

هـای   هـای مـصرف و عمـده فروشـی          بـه کلیـه تعـاونی      ،های یـددار   گیری از نمک   هبه منظور نمون  : ها مواد و روش  
بـه  . صورت تصادفی انتخاب نمودیم    هرا ب از هر نوع نمک      سه بسته    ،های استان سمنان مراجعه و در هر مرکز        شهرستان

های سطح شهرها نیـز      ی به تعدادی از خواربار فروش     ،های یددار توزیع شده     از کلیه نمک  تهیه نمونه   منظور اطمینان از    
در هـا    نمونـه . صورت گرفت ) نیمه اول و دوم هر ماه     (بار   ها در سه ماه فصل پاییز و هر ماه دو          برداری نمونه. شدمراجعه  

های یـددار از     گیری ید در نمونه    برای اندازه . دانشکده بهداشت دامغان مورد آزمایش قرار گرفتند       آزمایشگاه شیمیایی 
  .باشد استفاده گردید ش توصیه شده از سوی فارماکوپه بریتانیا میروش تیتراسیون که رو

 درصـد از  2/31  میـانگین یـد  ، نوع نمک یددار توزیع شده در اسـتان سـمنان در هنگـام پـژوهش           16از  : ها یافته
 درصـد از حـداقل مقـدار یـد قابـل قبـول              5/12بود که   ) ppm 50-30( خارج از محدوده قابل قبول       ،های یددار  نمک

)ppm30 (درصد از حداکثر مقدار ید قابل قبول 7/18تر و  کم )ppm 50 (تر ید داشتند بیش .  
های یـددار توزیـع شـده در اسـتان           یک از نمک    هیچ ،دهد های حاصل از این پژوهش نشان می       یافته: گیری نتیجه

وزیـع شـده خـارج از    هـای یـددار ت    درصد از نمک  2/31 را رعایت نکرده و      ppm 40سمنان هنگام پژوهش استاندارد     
لذا با توجه به اهمیت این ریزمغذی در سالمت انسان و نقش بسیار با ارزش آن .  بودندppm 50-30محدوده قابل قبول    

ها در حد استاندارد و محدوده قابل قبـول          در اعمال حیاتی بدن در دوران مختلف، کنترل الزم برای یددار نمودن نمک            
های یـددار و لـزوم نظـارت دقیـق و مـستمر بـر ایـن کارخانجـات و نیـز              نده نمک برای تمامی کارخانجات تولید کن    

های یددار توزیع شده در بـازار فـروش و وضـع و اجـرای قـوانین و مقـررات الزم بـرای            برداری مستمر از نمک    نمونه
  . گردد جلوگیری از تخلفات توصیه می

  
   استان سمنان ،ید اختالالت ناشی از کمبود ، نمک یددار،ید: های کلیدی واژه

  
  مقدمه 
 اختالالت  ،ترین مسائل بهداشتی درمانی کشور     یکی از مهم  

بـسیار  ید از عناصری است که نقـش        . ناشی از کمبود ید است    

ــون   ــاخت هورم ــؤثری در س ــده تیروئیــد    م ــای غ . دارده
های فوق در اعمال حیـاتی انـسان در دوران جنینـی،             هورمون

تواند از   بنابراین کمبود آن می   . دندارنقش مهمی   کودکی و بلوغ    
   E-mail: Smmehdinia@yahoo.ca،0232-5239778:نمابر،0232-5242231 :تلفن. نویسنده مسئول *

]  29/8/84: ، تاریخ پذیرش31/4/84: تاریخ دریافت
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خـوش   ترین مرحلـه حیـات، زنـدگی انـسان را دسـت            ابتدایی
هـا    آن  راهی بـرای نجـات از      ،مخاطراتی نماید که پس از ابتال     

ـ         هورمون]. 1[ وجود ندارد  وسـیله   ههای اصـلی ترشـح شـده ب
. (T3)یـدوتیرونین     و تری  (T4)تیروئید عبارتند از تیروکسین     

. گـردد  ید مصرف شده به یدور تبدیل شده و سپس جذب مـی           
هـا و    یدوتیرونین ید خود را در کبـد و کلیـه          تیروکسین و تری  
 در تمـام    .]5[دهنـد    های دیگر از دسـت مـی       بسیاری از بافت  

 درصد آن   80 تا   70 ولی حدود    ،های بدن ید وجود دارد     سلول
شورای ملی تحقیقات غـذا و تغذیـه        . باشد در غده تیروئید می   

آمریکا میزان ید جهت بزرگساالن را یک میکروگرم به ازاء هر           
جهت اطمینان و   . کیلوگرم وزن بدن در روز پیشنهاد کرده است       

 مـصرف   ،تحقیقـات ملـی   ورای  فراهم کردن حاشیه ایمنـی، شـ      
.  میکروگرم را برای بزرگساالن توصیه کرده اسـت        150روزانه  

 میکروگرم  50 و   25برای دوران بارداری و شیردهی به ترتیب        
نیـاز کودکـان در حـال      . بیش از مقدار فوق توصیه شده اسـت       

رشد، به خصوص دختران ممکن است بیش از میـزان توصـیه            
]. 7[  کیلوگرم وزن بـدن باشـد      شده یک میکروگرم به ازاء یک     

 70 بـالغ بـر   ،در حالی که حداقل ید مورد نیاز روزانه یک فرد     
 ،باشد، در مناطق کمبود ید یا گـواترخیز         میکروگرم می  100تا  

 میکروگـرم هـم     50میزان دریافت ید ممکن اسـت روزانـه از          
 میکروگـرم برسـد،     10تـر از     اگر این میزان به کـم     . تر باشد  کم

تا چندی  ]. 1[ می جمعیت مبتال به گواتر خواهند شد      تقریباً تما 
پــیش تنهــا عارضــه ناشــی از کمبــود یــد را گــواتر انــدمیک 

نامیدند و آن هم به عنوان یـک معـضل مهـم بهداشـتی بـه                 می
دانش امـروزه حـاکی از آن اسـت کـه           ]. 13[آمد   حساب نمی 

ماهیت عوارض ناشی از کمبـود یـد از بزرگـی غـده تیروئیـد               
.  و عواقب بهداشتی و پزشکی بـسیار زیـادی دارد          بسیار فراتر 

این مجموعه عوارض به نـام اخـتالالت ناشـی از کمبـود یـد               
(Iodine deficiency disorders) یــا بــه اختــصار IDD 

که فقـر یـد در دوران جنینـی،       طوری ه ب ؛]11[نامیده شده است    
هـای   سـقط جنـین، تولـد جنـین مـرده، ناهنجـاری           منجر بـه    

یش مرگ و میر نـوزادان، اخـتالالت حرکتـی،          مادرزادی، افزا 
گـواتر،  منجر به   روانی و ذهنی و در دوران کودکی و نوجوانی،          

کاری تیروئید، عقب افتادگی رشـد روانـی و جـسمی و در              کم
کاری تیروئید، اختالل در اعمال      گواتر، کم منجر به   دوران بلوغ،   

نفـر   میلیارد   6/1تخمین زده شده است که      ]. 6 [شود  روانی می 
 ،این تعـداد  . از ساکنان جهان در معرض خطر کمبود ید هستند        

 کـه از ایـن      دهنـد،   را تشکیل می   درصد کل جمعیت جهان      30
 26 میلیون کرتین و     7/5 میلیون نفر مبتال به گواتر،       655تعداد  

مطالعـات  ]. 14[ باشـند  های مغزی می   میلیون در معرض آسیب   
 نشان داده 1372ل انجام شده توسط رجبیان و همکاران در سا

است که حدود بیست میلیون نفر در ایران در معرض کمبود ید            
مطالعه انجام شده توسـط سـلیمی و همکـاران در           ]. 2[هستند  

 637 در کرمانشاه نشان داده است کـه از مجمـوع            1379سال  
آمـوزان    درصـد از دانـش     38/15آموز مورد مطالعه،     نفر دانش 

ان دختر مورد مطالعه مبتال     آموز  درصد از دانش   10/14پسر و   
سازمان جهانی بهداشت، یونیسف و تعـداد       ]. 3[به گواتر بودند    

المللی دیگر که در زمینه  های بین زیادی از مؤسسات و سازمان    
هـای    در نشـست ،کننـد  هـا کـار مـی    مبارزه با کمبود ریزمغذی  

 در نیویورک، مبارزه با     1990اجالس سران   : متعددی از جمله  
ــادا، کنفــرانس 1991ن ســال گرســنگی پنهــا  در مــونترال کان

 در رم، از کـشورهای شـرکت کننـده          1992المللی تغذیـه     بین
خواستند که حذف کامل اختالالت ناشـی از کمبـود یـد را در              

هـا   در اکثـر ایـن نشـست      . ای خود منظـور کننـد      اهداف تغذیه 
های جهانی را امضاء کرده و به        مقامات کشور ما نیز این میثاق     

 میلیون نفر در    170در منطقه خاورمیانه    ]. 2[اند   هد شده آن متع 
 18.  قـرار دارنـد    (IDD)معرض اختالالت ناشی از کمبود ید       

عنوان مشکل بهداشتی که نیازمنـد       ه را ب  IDD ،کشور در منطقه  
 کــشور در ایــن زمینــه 16 .انــد اقــدام ســریع اســت شــناخته

یـز یـددار     کـشور ن   17اند،   هایی به مورد اجرا گذارده     نامه بخش
کار مبارزه با اختالالت فوق      عنوان راه  هکردن همگانی نمک را ب    

 کشور به هدف یددار کردن همگانی نمـک دسـت           6 .برگزیدند
 کشور اختالالت ناشی از کمبود ید را کنتـرل          2اند و فقط     یافته
اقدامات جدی به منظور مبارزه با کمبود یـد در          ]. 13[اند   کرده

متولی این برنامه، وزارت    . گرفت صورت   1368کشور در سال    
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود و بنابراین همکـاری و           
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ها از سوی معاونت بهداشتی این       خانه هماهنگی با دیگر وزارت   
در پنج سال اول برنامـه موفقیـت        . خانه صورت گرفت   وزارت
هـای یـددار،    گیر ایران برای همگانی کردن مصرف نمـک   چشم

 مـورد  USI (Universal salt iodization)تحـت عنـوان   
المللی کنترل اختالالت ناشی از کمبود یـد و          توجه شورای بین  

های ارائه  از بین روش]. 9[سازمان جهانی بهداشت قرار گرفت    
شـده بــرای جبــران یــد در بــدن، یــده کــردن نمــک بهتــرین،  

ترین روش جبـران کمبـود       هزینه ترین و کم   ترین، مناسب  قدیمی
 IDDهای عمده کمیتـه کـشوری         روش از هدف   ید است، این  

 ولی  ،رسد باشد که اگر چه به ظاهر ساده و عملی به نظر می            می
که  ییجا از آن ]. 1[شماری همراه است     انجام آن با مشکالت بی    

گزارشی دال بر عوارض ناشی از مصرف نمـک یـد دار ارائـه              
نشده است، حتی برخی از کـشورها مـصرف نمـک یـددار را              

هـای خـوراکی     پایش میزان ید در نمک    ]. 10[اند   ردهاجباری ک 
ترین بخش پایش برنامه حذف اخـتالالت ناشـی از           کشور مهم 

 اطمینـان از    ،هدف اصلی پایش در سطح تولید     . کمبود ید است  
های نمک یددار و  میزان ید نمک، خلوص نمک و سایر ویژگی 

جـام  مطالعـه ان  ]. 4[باشد   روند اجرایی برنامه در حین تولید می      
 در مـورد    1379شده توسـط محمـدی و همکـاران در سـال            

های غنی   های غنی شده با ید و نمک       بررسی میزان ید در نمک    
هـای   نمونـه نمـک   % 89نشده شهر بوشهر، نشان داده است که        

هـای غنـی     نمونه نمک % 100غنی شده با ید، غیر استاندارد و        
با توجه به . ]8[نشده با ید، دارای مقادیر بسیار جزئی ید بودند 

های  اهمیت موضوع در این مطالعه به بررسی میزان ید در نمک       
 تـا میـزان یـد بـا         یمیددار توزیع شده در استان سمنان پرداخت      

های  استانداردهای موجود مقایسه شده و پیشنهادات و راه حل        
  . الزم برای رفع مشکل احتمالی ارائه گردد

  
   ها مواد و روش

باشد که   مطالعه توصیفی مقطعی می   مطالعه انجام گرفته یک     
های یددار توزیع شده     در این مطالعه میزان ید موجود در نمک       

 . مـورد بررسـی قـرار گرفـت      1383در استان سمنان در پاییز      
های  فروشی های مصرف و عمده    برای این منظور به کلیه تعاونی     

نمک ) مارک(های استان سمنان مراجعه و از هر نوع          شهرستان
 سه بسته نمک به صورت تصادفی انتخـاب         ، هر مرکز  یددار در 

هـای یـددار    کـه از کلیـه نمـک     به منظور اطمینان از این    . شدند
، بـه تعـدادی از      اسـت گیری صـورت گرفتـه       توزیع شده نمونه  
عمـل  . هـای سـطح اسـتان نیـز مراجعـه شـد           خواربار فروشی 

برداری در سه ماه مهر، آبان و آذر فصل پاییز در هر مـاه               نمونه
ــار د ــاه(و ب ــر م ــه اول و دوم ه ــرای . صــورت گرفــت) نیم ب

های یددار از روش تیتراسیون که   گیری میزان ید در نمک     اندازه
باشـد اسـتفاده     روش توصیه شده توسط فارماکوپه بریتانیا مـی       

برداری شده   بسته نمک نمونه3هر یک از   در این روش از     . شد
 گـرم   10 ،بـرداری  نمک در هر محل نمونـه     ) مارک(از هر نوع    

سپس از نمک مخلـوط شـده،       . شد و کامالً با هم مخلوط       جدا
 ریخته و بـا آب مقطـر بـه          cc50 و در بالن ژوژه      جدا گرم   10

زن  سپس به یک ارلن مایر منتقـل و بـا هـم           . ه شد حجم رساند 
در مرحله بعد بـه هـر       . دگردیتا کامالً حل    شد  هم زده    همرتباً ب 
 10 یـدور پتاسـیم      cc5 اسـید سـولفوریک غلـیظ و         cc1نمونه  

در این هنگـام یـد موجـود در نمـک طـی             . شددرصد اضافه   
. باشد  آزاد شده و محصول حاصل تقریباً زرد رنگ می         ،واکنش

تـا  شـد   در جای تاریک قـرار داده       ، دقیقه ارلن  10برای مدت   
سپس چند قطره چسب نشاسته به      . فعل و انفعاالت کامل گردد    

دن معرف به نمونـه، رنـگ        در اثر اضافه کر    شد؛محلول اضافه   
شود که با تیوسولفات سـدیم    آبی تیره متمایل به سیاه ایجاد می      

برای محاسبه یـد موجـود      . شد نرمال تیتراسیون انجام     005/0
 ضـرب   58/10 حجم تیترانت مصرفی در عدد ثابت        ،در نمونه 

ـ ppm غلظت ید برحسب میکروگرم در گرم یا شد و  دسـت   ه ب
  .دمآ

  
  نتایج

هـای یـددار     گیری میزان ید در نمک     ز اندازه نتایج حاصل ا  
 1 در جـدول     1383توزیع شـده در اسـتان سـمنان در پـاییز            

کـه از    نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد      . آورده شده است  
نمک یددار توزیع شده در اسـتان سـمنان در          ) مارک( نوع   16

از )  درصـد  2/31( نـوع نمـک      5میانگین یـد     زمان پژوهش، 
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ــددار نمــک ــای ی ــدهه ــع ش ــل، توزی ــدوده قاب ــول  در مح    قب
)ppm50-30( دو نــوع نمــک . نبــوده اســت)درصــد5/12  (

 3و  ) ppm 30(تر از حداقل مقدار ید قابل قبـول          دارای ید کم  
تر از حداکثر مقدار ید      دارای ید بیش  )  درصد 7/18(نوع نمک   

چنــین نمــک بــا مــارک  هــم. بودنــد) ppm 50(قابــل قبــول 

ترین مقدار ید را      نزدیک ppm 6/39ید   با میانگین    "سودمند"
 بـا  "سـاهره "داشته و نمک با مـارک      ) ppm 40(با استاندارد   

ترین میـزان یـد و نمـک بـا مـارک              کم ،ppm 2/18میانگین  
تـرین مقـدار یـد را         بیش ppm 6/66 با میانگین    "آقارضایی"

  . دارا بودند
  .1383های یددار توزیع شده در استان سمنان در پاییز   در نمکppmگیری میزان ید بر حسب   نتایج اندازه.1جدول 

 نمک) مارک(نام  ردیف های انجام آزمایش تاریخ

  انحراف معیار میانگین 28/9/83 12/9/83 28/8/83 14/8/83 25/7/83
  1/4  1/38  3/41  1/40  1/40  2/38  31 شفق 1
  0/6  9/38  7/47  5/41  4/28  7/38  38 ها گل 2
  5/2  4/36  5/46  2/32  7/31  3/36  5/35 دوریس 3
  0/7  2/18  6/11  2/13  1/39  1/18  1/9 ساهره 4
  1/12  9/36  5/40  1/34  1/38  7/36  1/35 کریستال 5
  1/6  6/39  3/48  41  8/37  4/39  5/31 سودمند 6
  2/21  3/50  7/68  8/47  9/16  1/50  7/68 سپیددانه 7
  9/14  8/25  9/22  2/50  10  5/25  1/20 فائز 8
  9/4  7/45  2/43  3/54  3/43  8/45  3/42 کومش 9

  0/8  4/42  9/44  8/50  ــــ  2/42  7/31 ستاره  10
  6/21  9/44  3/23  6/66  ــــ  8/44  ــــ آذرخش  11
  1/6  9/59  2/61  9/51  6/66  ـــــ  6/59 کلوان  12
  8/9  6/47  7/58  9/38  37  4/47  56 شورآوران  13
  4/1  6/66  ــــ  ــــ  8/65  ـــــ  8/67 آقا رضایی  14
  3/5  4/37  ــــ  6/34  9/44  2/37  8/32 یک و یک  15
  6/8  8/36  4/38  7/32  8/49  6/36  4/26 زهره  16
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  ppm 40 با استاندارد 1383های یددار توزیع شده در استان سمنان در پاییز   مقایسه مقدار میانگین ید در نمک.1نمودار 
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  گیری  بحث و نتیجه
ترین مسائل بهداشتی درمانی کـشور       یکی از مهم  کمبود ید   

 بـا   IDDترین اختالل آنـدوکرین در دنیـا         و شایع ] 8[باشد   می
تـرین تظـاهر آن گـواتر         میلیارد نفـر و نیـز شـایع        5/1حدود  

طـی دهـه اخیـر مطالعـات        .  میلیون نفر است   650آندمیک با   
 بسیاری نیز در ایران شیوع باالی گواتر آندمیک و کمبود ید را           

نشان داده است و استراتژی مبـارزه بـا ایـن عارضـه، تهیـه و                
استاندارد ید در ]. 3[های یددار تعیین گردیده است  توزیع نمک 

 نیـز   ppm 50-30 بوده و محدودۀ     ppm 40های یددار    نمک
هـای   در این تحقیق میزان ید در نمـک       ]. 1،8[قابل قبول است    

 مـورد   1383یز  ییددار توزیـع شـده در اسـتان سـمنان در پـا            
دست آمده از این پـژوهش نـشان         هنتایج ب . بررسی قرار گرفت  

 نوع نمک یددار توزیع شده در استان سـمنان در           16که از    داد
بـا  )  درصـد  2/31( نـوع نمـک      5هنگام پژوهش، میانگین ید     

ــارک ــای  م ــاهره"ه ــائز"،"س ــپیددانه"، "ف ــوان"، "س  و "کل
که  طوری هب.  در محدودۀ قابل قبول ید نبوده است       "آقارضایی"

 "فـائز " و   "ساهره"های   با مارک )  درصد 5/12(دو نوع نمک    
تـر و سـه نـوع        کـم ) ppm 30(از حداقل مقدار ید قابل قبول       

 و  "کلـوان "،  "سـپیددانه "هـای    با مـارک  )  درصد 7/18(نمک  
) ppm 50( از حــداکثر مقــدار یــد قابــل قبــول "آقارضـایی "

هـای یـددار     ک درصـد از نمـ     4/54حتی  . اند تر ید داشته   بیش
، "سـتاره "،  "آذرخـش "،  "شـورآوران "،  "زهـره "های   مارک(
هـا در محـدودۀ    که مقدار میانگین ید آن  ) "ها گل" و   "کومش"

بودند، حداقل در یـک مرحلـه از        ) ppm 50-30(قابل قبول   
 مقدار ید در خارج از محدوده قابل قبـول بـوده      ،ها گیری اندازه
هـای یـددار تولیـد       بر اساس پژوهشی که بر روی نمک      . است

 14شده در استان خراسان صورت گرفته بود نشان داد کـه از             
هـای یـددار، میـزان یـد در          کارخانه مختلف تولید کننده نمک    

 ppm 50-30 قابـل قبـول      ه کارخانه در محدود   8محصوالت  
 کارخانـه دیگـر     6قرار داشت ولی میـزان یـد در محـصوالت           

چنـین مطالعـه انجـام       هم]. 1[ خارج از محدوده قابل قبول بود     
 در مـورد    1379شده توسـط محمـدی و همکـاران در سـال            

های غنی   های غنی شده با ید و نمک       بررسی میزان ید در نمک    

 های غنی شـده بـا      نمونه% 89نشده بوشهر، نشان داده است که       
یـد،   های غنی نـشده بـا      نمونه نمک % 100استاندارد و    ید، غیر 

دلیل عـدم کنتـرل و    هب]. 8[ند دارای مقادیر بسیار جزئی ید بود    
های یـددار    پایش دقیق و مستمر کارخانجات تولید کننده نمک       

هـای یـددار توزیـع شـده در          و عدم پایش مستمر ید در نمک      
مراکز فروش، کارخانجات مختلف مقـادیر مختلـف یـد را بـه             

تواند اسـتراتژی کـاهش      که این امر می   . کنند ها اضافه می   نمک
ای از مطالعـات     کـه پـاره    طوری ه ب ،د نماید شیوع گواتر را تهدی   

مطالعه . باشد له می أید این مس  ؤ م ،ای انجام شده در کشور     منطقه
 در 1379انجــام شــده توســط ســلیمی و همکــاران در ســال 

آموزان ابتدایی کرمانشاه  خصوص بررسی شیوع گواتر در دانش
های قبل کـاهش   نشان داده است که شیوع گواتر نسبت به سال   

با توجه بـه مـشکالت بهداشـتی        ]. 3[یری نداشته است    گ چشم
عدیده ناشی از فقر ید در سطح کشور و از جمله استان سمنان             

که استراتژی مبارزه با عوارض ناشی از فقـر یـد،            ییجا و از آن  
 در نظـر    ppm 40های یددار با اسـتاندارد       تهیه و توزیع نمک   

نجـات تولیـد    شود کارخا  گرفته شده است، بنابراین پیشنهاد می     
 و شـوند ها در حد استاندارد ملـزم      به یددار نمودن نمک    ،کننده

کنترل و پایش مستمر به منظور رعایت استاندارد صورت گیرد          
ـ و با کارخانجات متخ    ف برخـورد قـانونی صـورت گیـرد و          لّ

اقدامات مقتضی از سوی مقامات بهداشـتی و صـنعتی و سـایر             
  . عمل آید همسئولین ذیربط ب

  
  قدردانی تشکر و 

این پژوهش با حمایـت همـه جانبـه مـسئولین دانـشکده             
بـرداری و    بهداشت از نظر حمایـت مـالی، نقلیـه بـرای نمونـه            

 لـذا از کلیـه عزیزانـی کـه در           ؛آزمایشگاه صورت گرفته است   
خـصوص از جنـاب آقـای        هانجام این تحقیق حمایت نمودند ب     

مهندس دلخوش ریاست محتـرم دانـشکده تـشکر و قـدردانی            
  . شود یم

  
  منابع 
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 بررسـی میـزان یـد در        .شهری افـشین   مقدم  جاللی ،خیاط محمد  زاده حسن] 1[
 مجلـه علـوم پایـه پزشـکی ایـران،           .های یددار تولید شده در استان خراسـان        نمک

  .146-171 ات صفح:3، شماره 2جلد ؛ 1379
 اول،چـاپ    . کمبود ید و اهمیت اخـتالالت ناشـی از آن          .رجبیان علیرضا ] 2[
  .9-16، صفحات 1372انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، : دمشه

شـیوع  .  هاشمیان امیرحـسین   ، سالکی افسانه  ، خرازی هادی  ،سلیمی جواد ] 3[
آموزان ابتدایی کرمانشاه در سال       سال پس از مصرف نمک یددار در دانش        9 ،گواتر

  . 1-9 ات صفح:18، شماره 7؛ دوره 1382نامه علمی پژوهشی بهبود،   فصل.1379
مجموعـه آموزشـی    . زاده الهـام    صـادق  ، تشکری نغمـه   ،االسالم ربابه  شیخ] 4[

یونیسف، دفتـر بهبـود تغذیـه       . پیشگیری و کنترل کمبود ید و اختالالت ناشی از آن         
  .1381جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آذر ماه 

 چـاپ   .تاران فیزیولوژی برای پرسـ    . الداغی محمدرضا  ،طاهریان عباسعلی ] 5[
  .1381 نشر و تبلیغ بشری، : تهراناول،

؛ 1367درمـان،     دارو و  .های ناشی از کمبـود یـد        اختالل .عزیزی فریدون ] 6[
   .6-11 ات صفح:53سال پنجم، شماره 

: تهران چاپ دوم،    .)مؤلف(ها گتری   ،  مبانی تغذیه در ترجمه   . فروزانی مینو ] 7[
  .1363ماه  انتشارات چهر، دی

بـاغمالئی    محمـدی  ،شـیرازی حمیدرضـا     غفاریـان  ،محمدمهـدی محمدی  ] 8[
هـای غنـی     های خوراکی غنی شده با ید و نمـک          بررسی میزان ید در نمک     .مسعود

 :2، شـماره    3دوره  ؛  1379  مجله طب جنوب،   .1379نشده در شهر بوشهر در سال       
  . 107-112 اتصفح

[9] Azizi F, Sheikholeslam R. Iran's sucess against iodine 
deficiency. IDD News Letter, 1996; 12(4):1. 

[10] Demaeyer EM, Lowenstein FW, Thilly CH. The control 
of endemic goiter. 1st ed.  Geneva: World Health Organization, 
1979. p: 50-54.  
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for the control of iodine deficiency disorders in the eastern 
mediterranean region. 1st ed. Jeneva: World Health Organization 
Regional Office, 1988. p. 18. 
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