
 تغذیه مادر در دوران شیردهی و اهمیت آن

در دوران شیردهی، مادر را در تداوم شیر دهــی موفقیت آمیز خود کمک مصرف مواد مغذی به مقدار الزم وکافی 

همچنین تامین نیازهای  می کند. تغذیه مناسب مادر دراین دوران برای حفظ بنیه، سالمت و اعتماد به نفس مادر و

تغذیه ای نوزاد ضروری می باشد. توجه به تغذیه دوران شیردهی از جهات حفظ ونگهداری ذخایر بدن مادر نیز 

 اهمیت زیادی دارد. از فواید شیردهی مادر میتوان به نکات ذیل اشاره کرد: 

فسی و اسهال و تامین انواع افزایش سطح ایمنی بدن شیرخوار دربرابر ابتال به انواع عفونت های حاد تن -1

 امالح و ویتامین ها به مقدار الزم وکافی )در صورت اغذیه مناسب مادر( برای شیرخوار.

 مصرف کالری در بدن مادر و بازگشت او به وزن قبل از بارداری  -2

بیشتری با شیر مادر سبب می شود شیر  حجم شیر مادر رابطه مستقیمی با تکرر شیردهی دارد. تغذیه مکرر نوزاد

تولید شود. با شروع مصرف غذاهای کمکی وکاهش دفعات شیردهی، حجم شیر تولید شده نیزکاهش می یابد . 

خستگی مادر شایع ترین علت کاهش تولید شیر یافته مادر به مواد مغذی نیز تعدیل می شود. بالطبع نیاز افزایش 

ماه اول شیردهی می باشد. مادر شیرده را باید تشویق کرد تا در طول روز به اندازه کافی  6تا  4خصوصاً در 

در کارهای خود کمک بگیرد. حمایت همسر دراین حجم کارهای خود را کاهش دهد واز اطرافیان استراحت کند، 

 رخوردار است. زمینه از اهمیت زیادی ب

قبل از بارداری است برای تامین این مقدار  نکیلئو کالری بیش از دورا 500نیاز مادر شیرده به کالری حدود -

کالری عالوه بر مواد غذایی مقوی )شامل انواع چربی ها وپروتئین، که الزم است دراین دوران مصرف شود( از چربی 

رداری نیز استفاده می شود. در بافت کالری ناکافی سبب کاهش ره شده در بدن مادر در دوران باــهای ذخی

 د شیر می شود. ــتولی

لیوان در روز( مایعات شامل شیر،  8-10آبی بدن باید به اندازه کافی )حدود مادران شیرده جهت پیشگیری از کم -

. به عنوان مثال نوشیدن دوغ، چای وآب میوه بنوشند و حتی مواد غذایی آب دار مانند انواع خورش ها میل کنند

یک لیوان شیر، آب میوه یا آب در هر وعده غذایی و هر نوبت شیردهی  توضیه می شود. الزم به ذکر است تولید 

شیر مادر بستگی به مقدار مصرف مایعات ندارد، به عبارت دیگر افزایش مصرف مایعات سبب افزایش تولید شیر 

 نمی شود. 

باید کاهش یابد زیرا مصرف  ای کافئین دار اعم از چای غلیظ، قهوه، کوکاکوال و....از طرف دیگر ، مصرف نوشابه ه

شیرخوار شود. همچنین از نوشیدن الکل باید این مواد ممکن است سبب تحریک پذیری، بی اشتهایی و کم خوابی 

 خودداری کرد. 



از نظر ویتامین ها، غذای مادر شیرده باید حاوی مقادیر زیادی مواد مغذی باشد. مقدار ویتامین موجود، در شیر -

 مادر عمدتاً انعکاسی از مقدار ویتامین مصرفی مادر است. 

بدن برخی از این مواد مانند کلسیم، فسفر، آهن و روی بدون دخالت تغذیه مادر، از ذخایر از نظر امالح معدنی، -

او درشیر وارد می شوند. اما مقدار برخی امالح همچون ید در شیر مادر ارتباط مستقیمی با تغذیه او دارد. توضیه 

همچون دوران بارداری از نمک یددار تصفیه شده به مقدار کافی و با شرایط نگهداری می شود مادران شیرده 

دن ید در غذاها، نمک در انتهای پخت به غذا اضافه مناسب استفاده کنند، یعنی توصیه می شود جهت پایدار مان

شود. در هر حال اغذیه مناسب مادر شیرده جهت تامین انواع امالح ضروری مخصوصاً کلسیم، آهن و ید برای 

 سالمتی مادر و شیرخوارضروری است. 

 از نظر مکمل ها، الزم است مصرف قرص فروسولفات تا سه ماه بعداز زایمان ادامه یابد. -

ممکن است مصرف برخی غذاها مانند سیر، انواع کلم، پیاز، مارچوبه و تربچه و یا غذاهای پر ادویه و پر چاشنی -

روی طعم شیر اثر بگذارد و تغییر ناگهانی طعم شیر سبب تمایل نداشتن شیرخوار به شیرخوردن شود. در صورتی 

مصرف این مواد خودداری کرده یا مصرف آن را که شیرخوار از شیرخوردن امتناع می کند بهتر است مادران در 

 محدود کنند. 

وزن بعداز زایمان باید تدریجی صورت گیرد تا برمقدار شیر مادر تاثیر نگذارد. الزم به ذکر است که کاهش -

شیردهی خود سبب کاهش تدریجی وزن مادر می شود، با این شرط که مواد مغذی الزم با مصرف مواد غذایی 

بیشتر متکی برافزایش تحرک و انجام برای مادر تامین شود. کاهش وزن دوران شیردهی باید  مناسب و کافی

غذایی ، وزن گیری مناسب شیرخوار در طول دوران  فعالیت های بدنی باشد تا کم خوری و محدود کردن رژیم

 ماه اول نشان دهنده کافی بودن مقدار شیر مادرمی باشد.  6شیرخوارگی به خصوص 

از سایر مادران کمتر باشد. مادران شیرده حتی اگر تولید شیر درمادران مبتال به سوء تعذیه شدید ممکن است -

مبتال به سوء تغذیه باشند می توانند شیر تولید کنند اما باید توجه داشت که در چنین شرایطی ذخایر غذایی بدن 

احساس ضعف، خستگی و بی  لیه ذخایر بدنی خود ومادر صرف تولید شیر می شود و در نتیجه مادر به دلیل  تخ

حوصلگی توان مراقبت از کودک را نخواهد داشت. بنابراین تغذیه مناسب مادر در دوره شیردهی برای پیشگیری 

ختالل ایجاد می کند حائز ازسوء تغذیه او که هم سالمت خود را به خطر می اندازد و هم در مراقبت از کودک ا

ت تغذیه نادرست و ناکافی در دوارن شیردهی، مادر بیش از شیرخوار متضرر می شود و با اهمیت است. در صور

 مواجه خواهد شد.  عوارضی همچون پوکی استخوان، مشکالت دندان ، کم خونی و ....



  شیر مادر با رشد شیرخوار، در طول هر وعده تغذیه شیرخوار، بین دفعات مختلف شیردهی و نیز در ترکیب

ییر می کند. در روزهای اول پس از زایمان آغوز تولید می شود که زرد رنگ، غلیظ و مملو از مواد طول روز تغ

 ایمنی بخش است و برای حفاظت نوزاد در برابرعفونت ها حیاتی است. 

  هفتگی و سپس شیر رسیده ترشح می شود. در  2روز پس از تولد تا  10الی  7پس از آغوز ، شیر انتقالی از

اما ویتامین های محلول در آب، الکتوز و چربی بیشتری وجود دارد که مطابق نیاز شیر رسیده پروتئین کمتر ، 

 ند. شیرخوار مقدار شیر مادر را افزایش می ده شیرخوار است. مکیدن مکرر

  بعالوه در شروع هر وعده شیردهی چربی سینه مادر کمتر است و میزان آن تدریجاً بیشتر می شود . شیر

پیشین شیری است که در ابتدای هر وعده شیردهی از پستان ها خارج می شود، رقیق تر بوده و آب مورد نیاز 

 سایر مواد مغذی  اشتها آور است.  شیرخوار را تامین می کند و حاوی مقادیر فراوان پروئتین ، الکتوز و

شیر پسین که در انتهای هر وعده شیردهی از پستان ها خارج می شود سرشار از چربی بوده و انرژی مورد نیاز 

 شیرخوار را تامین می کند. 

 خاص و معدودی که به دلیل بیماری مادر و یا کودک و یا هر علت شرایط  برای جلوگیری از احتقان پستان یا در

کودک برای مدتی مقدور نباشد میتوان از دوشیدن شیر استفاده کرد و با  دیگری مکیدن و تخلیه پستان توسط

 فنجان ، استکان ، قاشق ، قطره چکان ، سرنگ و یا حتی لوله به کودک شیرخوراند. 
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