
 
 

جهانی شیر مادر نامگذاری شده، در کشورهای مختلف جهان گرامی داشته میشود.  هفتهبنام اول آگوست  هفته همه ساله 

پزشکان نیز می گویند کودکانی . تهدف از نامگذاری این روز تشویق مادران به تغذیه فرزندان خود از این موهبت الهی اس

که در دوران نوزادی از شیر مادر تغذیه می کنند، از میزان هوش و توان جسمی باالتری نسبت به سایر نوزادانی که از دیگر 

 .منابع غذایی تغذیه می کنند، بر خوردارند

. مادران شناخته شده استاست که نقش اساسی تغذیه با شیر مادر در رشد وسالمت کودکان وهمچنین سالمت  سال ها

انرژی الزم پنجاه درصد از شیر  ه تنهائی درشش ماه اول تولد برای شیرخوار کافی است ودر شش ماه دوم تولدشیر مادر ب

 .پنجاه درصد از تغذیه تکمیلی تامین میشود مادر و

صله بعد از تولد تا چندین روز پس از آن مایعی ازالفب ست که به ا شود که غلیظ و زردرنگ ا  آغوزآن  سینه مادر ترشح می

در نوع و میزان پروتئینهای  اهمیت کلستروم یا آغوز .زا برای نوزاد است ایمنی گفته میشود و سرشار از مواد سترومکلیا 

. این پروتئینها موجب افزایش ایمنی نوزاد میشوند، ن پروتئینهاسه برابر شیر مادر است و ای آن است که میزان آن در آغوز

 .%بیشتر است 20اند  زایمان کرده دنیا آورده نسبت به پروتئین آغوز مادرانی که بموقع در آغوز مادری که نوزاد نارس به

کتوز است. از آنجا النوع قند شیر مادر،  قند. چربی و پروتئین است دارای سه دسته اصلی مواد غذایی یعنی قند، شیر مادر

مغزی نوزاد با میزان قند موجود در شللیر مادر  فقط از قندی به نام گلوکز تغذیه میکنند، رشللد و تکام  که سلللولهای مغز

 .مستقیم دارد ارتباط

رین منبع چربی مهمت. است که در بدن نوزاد ساخته نمی شوند ر سه  الهضم می باشد و حاوی موادیپروتئین شیر ماد

حالی که هر  انرژی تولید میکند، در اسلللت، به یوری که هر یر گرم چربی حدود نه کالری تولید و ذخیره انرژی در بدن

 .ر مهم اسللتمادر برای رشللد و تکام  مغز بسللیا شللیر یچرب حدود چهار کالری انرژی تولید میکند. گرم قند یا پروتئین

شیر  .ستبخصوص نسبت به شیرخشر، تازگی و یراوت آن ا مهمترین امتیاز و ویژگی شیر مادر نسبت به بقیه شیرها و

میرسد و  یرخواربخش بوده، به یور مستقیم، به مصرف ش مواد ایمنی مادر، نه تنها عاری از میکروب است، بلکه سرشار از

اسللت،  لفشللیر مادر حاوی ویتامینهای وللروری و مواد معدنی مخت .ندارد نیاز به نگهداری و جوشللاندن و مسللای  دیگر

اوی بعضی از مواد شیر مادر ح .C و ویتامین E ،ویتامین D ،ویتامین K مهمترین ویتامینهای شیر مادر عبارتند از: ویتامین

ست نیز وروریمعدنی مهم و  س ح دیگر مث الکه مهمترین آنها آهن، روی، منیزیم و ام ا سیم، کل سفر سدیم، پتا یم و ف

ح الدارد، میزان امح را نالتحم  بار زیاد ام های نوزادان و شیرخواران ظریف و حساس است و کلیه میباشد. به دلی  اینکه

 .کم و متناسب با کلیه شیرخوار است در شیر مادر

 

 

 



 
 

 ادرمزایای شیر م

 مزایای مربوط به کودک 

یبیعی او  ماهگی تمام نیازهای غذائی شیرخوار یبیعی را برای رشد 6شیر مادر به تنهایی میتواند از لحظه تولد تا پایان  

اسللت که کودر را در مقاب  میکروبها و انگ  ها  شللیر مادر به خصللوص آغوز حاوی مواد مفید و ارزنده ایمنی .تأمین کند

شیرخوار را به بسیاری از عفونت ها به ویژه عفونت  یالمواد مختلف ود عفونت در شیر مادر احتمال ابت .میکند محافظت

سی کاهش میدهد گوش شی و تنف شیر المیزان ابت و عفونت های گوار سم، اگزما و انواع آلرژی در  سیار  به آ مادرخواران ب

مشک  افزایش کلسترول در بزرگسالی  هتر کلسترولدر شیر مادرخواران به علت سوخت و ساز ب. کمتر گزارش شده است

 چربی و پروتئین شیر مادر بهتر از چربی و پروتئین دیگر. به بیماری های قلبی للل عروقی کمتر است الو احتمال خطر ابت

 قولنجی، جمع شلدن گاز، اسلتفراو و حسلاسلیت نسلبت به انواع شلیرها هضلم و جذب میشلود. به همین دلی  دردهای

 میکند.  ترکیب شیر مادر همراه با رشد شیرخوار تغییر پیدا .ر این شیرخواران کمتر مشاهده میشودپروتئین د

ر بزرگی به تغییرات کم است و سپس میزان آن تدریجاً بیشتر میشود. این چربی شیر مادر در شروع هر وعده شیر کمتر

شیرخوار میکند شتن  صبی،  .سیر نگهدا ستم ع سی شیر مادر در تکام   شی و مها بینایی، افزایشچربی  رت های بهره هو

ست شیرخواران موثر ا شیر مادرب .تکاملی  صوص ه علت و جود آب کافی در  شیرخوار به خ شنگی  شیر، ت بریرف  ابتدای 

شتهای او شود و نیازی به دادن آب یا آب قند حتی در شده و ا ست تحریر می سیار گرم و خشر نی میزان  .مکان های ب

 .یکندنم به کلیه های نوزاد که هنوز کام  نشده اند صدمه ای وارد سدیم و پروتئین شیر مادر به حدی است که

مطلوبی بر  دن اثربیشللتر میکند. تماس و توجه مادر هنگام شللیر دا غذیه با شللیر مادر رابطه عایفی بین مادر و فرزند رات 

اشلتن نوزاد و گهدن وه بر برقراری پیوند عایفی بین آنان، سلبب گرمالع رشلد شلیرخوار دارد. تماس پوسلتی مادر و نوزاد

شود شد و تکام  وی می  سب . بهبود ر سبت منا سبب ن شیر مادر به  سیم  سفر بهتر انجام م جذب کل سیم به ف شود. کل ی

است و نیز به  احتمال بروز اسهال در شیر مادرخواران به مراتب کمتر. مراتب بهتر صورت میگیرد جذب آهن شیر مادر به

سلی  مله سریانبه سریانهای دوران کودکی از ج الاحتمال ابت .کمتر دیده میشود سبب نوع مدفوع، سوختگی ناحیه تنا

 .تغذیه می شوند، به مراتب کمتر است خون و سریان غدد لنفاوی در شیرخوارانی که با شیر مادر

 مزایای مربوط به مادر

شب و روز  شیر مادر در  شیرخوار با  صاری و مکرر   عادت ماهیانه مادر و امکان تخمر گذاری وی را به تعویق تغذیه انح

شت رحم به اندازه یبیعی در مادرانی که  .میاندازد. در نتیجه، حاملگی های زودرس کمتر اتفاق میافتد شدن و برگ جمع 

 رحم به حالت یبیعی و دیرتر شللروع شللدن عادت نوزادانشللان شللیر میدهند، سللریع تر انجام میگیرد. برگشللت سللریع به

شود ماهیانه به دلی  شیر میدهند چون از چربی  .شیردهی، باعث جلوگیری از کم خونی مادر می شان  مادرانی که به نوزاد

وزن اوللافی را از دسللت میدهند و پسللتان ها و  شللده دوران بارداری برای سللاختن شللیر اسللتفاده میکنند، زودتر ذخیره



 
 

شان نیز به ستان و تخمدان  الاحتمال ابت .  از بارداری بر میگرددهمین دلی  زودتر به حالت یبیعی قب اندام سریان پ به 

شللیردهی و احسللاس آرامش و  مادر به دلی  تماس های مکرر کودر با بدنش در جریان .اسللت در زنان شللیرده کمتر

ص  وایتی که از این تماس حا شت ر وع روحی و عایفی بهتری خواهد دا شود و صادی .می با  تغذیه اجتماعی ،مزایای اقت

  .شیردهی از هر شیوه دیگر تغذیه، به مراتب ارزانتر است شیر مادر با توجه به افزایش نیاز غذایی مادر در یول
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