
 مادران و شیردهی

 روش صحیح تغذیه شیزخوار

پس اس تَلذ تالفاصلِ ًَساد را رٍی سیٌِ هادر در تواس پوَسوب توا      
پَسب تا اٍ قزار دّیذ ٍ ظزف یک ساعب پس اس تَلذ ضیوزدّور را     

 ضزٍع کٌیذ.

ضیز هادر حاٍی توام هَاد هغذی اسب، کَدک را در ضص هواُ اٍ       
 تَلذ فقط تا ضیز هادر تغذیِ کٌیذ.

هاُ اٍ  تِ ضیزخَار  7اس دادى آب، آب قٌذ، ضیز هصٌَعر ٍ غذاّا در 
 تپزّیشیذ.

هْن تزیي عاهل در افشایص ضیزهادر، هکیذى هکزر ٍ تخلیِ  هوزتوة   
 پستاى ّا تز حسة هیل ضیزخَار  اسب.

 تار در ضثاًِ رٍس ضیز تخَرد. 8-23ضیزخَار تایذ 

ضیزدّر ضثاًِ تزای تَلیذ کافر ضیز ٍ پیطگیزی اس توارٍری حوا وش      
 اّویب اسب.

اس تکار تزدى پستاًک ٍ ضیطِ ضیز کِ سثة کاّص هیل هوکویوذى      
 پستاى تَسط ضیزخَار ٍ اًتقا  آلَدگر هر ضَد، جذا پزّیش کٌیذ.

 

 

 سهیال نوروزی

 کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
www.sabzdiet.ir 

 داًطگاُ علَم پشضکر ٍ خذهات تْذاضتر درهاًر سًجاى
 هزکش تْذاضب ضْزستاى سًجاى 

 9هزکش جاهع سالهب ضوارُ 



 

هزاقة تاضیذ ّالِ قَُْ ای رًگ پستاى ًیش عوالٍُ توز       
ًَک پستاى در دّاى ضیزخَار قزار گیزد ٍ در عیي حوا   
راُ تٌفسر ٍ تیٌر اٍ  تاس تاضذ )پستاى تز رٍی تیٌر ًَساد  

 قزار ًگیزد(.
اگز کَدک صحیح پستاى هادر را گزفتِ تاضذ چاًِ کوَدک توِ     
پستاى چسثیذُ اسب، لة پا یٌر اٍ  تِ طزف تیزٍى توزگطوتوِ،    

 صذای قَرت دادى ضیز تِ خَتر ضٌیذُ هر ضَد.

 

 دوشیذن شیز
 دٍضیذى ضیز تا دسب تْتزیي رٍش دٍضیذى اسب.

فکز کزدى تِ ضیزخَار ٍ ًگاُ کزدى تِ اٍ، حوام کزدى ٍ گوزم  
دقیقوِ   26تا  21ًوَدى پستاى تا استفادُ اس حَلِ گزم تِ هذت 

 تِ جاری ضذى ضیز کوک هر کٌٌذ.
دسب را طَری قزار دّیذ کِ چْار اًگطب سیز پستاى، درسوب  
در لثِ ّا ٍ اًگطب ضسب در تاال ٍ رٍی ّالِ قزار گیزد، سپس 

( تعذ آى را      2پستاى را تِ طزف قفسِ سیٌِ فطار دّیذ )ضکل 
(، تِ قسوب لثِ ّالِ فطار تیواٍریوذ   3تطزف جلَ تیاٍریذ )ضکل 

( جای اًگطتاى را رٍی ّالِ عَض کٌیوذ توا توووام          4)ضکل  
 هجاری ضیز تخلیِ ضَد.

 تزای جوع آٍری ضیز اس لیَاى پالستیکر تویش استفادُ کٌیذ.
سواعوب، در        8تا    7ضیز دٍضیذُ در حزارت هعوَ  اتاق تیي 

ّوفوتوِ ر در         3ساعب، در جایخر یخچا  تا  58یخچا  تا 
 هاُ قاتل استفادُ اسب. 4فزیشرّای هعوَلر تا 

 مادر و پذر گزامی  
تَلذ ّز کَدک هَّثتر اسب کِ تَسط خذاًٍذ در آغوَش گوزم       
ضوا ًْادُ ضذُ اسب ٍ ایٌک تز عْذُ ضواسب کِ تا تغذیِ صحیح 
غٌچِ ًَ ضکفتِ را تِ گل تٌطاًیذ. ها ًیش جْب افشایص آگاّور اس    
فَا ذ تغذیِ عشیشتاى تا ضیز هادر ٍ رٍش ّای صحیح ضویوزدّور    

 ّوزاُ ضوا ّستین.

 تشخیص کافی  بودن شیز مادر
تْتزیي راُ تطخیص کافر تَدى ضیز هادر، افشایص ٍسى ضیزخوَار  

تزاساس هٌحٌر رضذ اسب، گزیِ سیاد ضیزخَار دلیل ًاکافر توَدى  

ضیز هادر ًیسب، گزیِ ًَساد هر تَاًذ تِ علب خیس تَدى کْوٌوِ،   

سزد یا گزم تَدى، تیواری، د  درد ٍ ... در ًَساداى تاضذ. افشایوص      

 311توا     211هاُ اٍ  تَلذ ّز ّفتِ تِ هیشاى  7ٍسى ضیزخَار در 

ساعب اس رٍس چْوارم   35کٌِْ هزطَب یا تیطتز در  7گزم ٍ تعذاد 

تَلذ تِ تعذ ًطاًِ کافر تَدى ضیزهادر هر تاضذ. تعضر اس ًوَساداى   

 21در رٍسّای اٍ  تَلذ کور ٍسى اس دسب هر دٌّذ کِ تایذ در     

 رٍسگر ٍسى تَلذ را تذسب آٍرًذ.

 بزخی مزایای شیز مادر
آغَس یا ضیز رٍسّای اٍ  تَلذ کِ سرد رًگ ٍ غلیظ اسوب، تسویوار      
هغذی ٍ حاٍی هَاد هفیذ ٍ ارسًذُ ای اسب کِ اٍلیي ٍ توْوتوزیوي     

 ٍاکسي تزای حفاظب کَدک علیِ تیواری ّای عفًَر اسب.
درجِ َّضر ضیزخَاراًر کِ تا ضیز هادر تغذیِ هر ضًَذ تاالتوز اس    

 ضیزخَاراًر اسب کِ تطَر هصٌَعر تغذیِ هر ضًَذ.
اسْا  در کَدکاًر کِ اس ضیز هادر تغذیِ هر کٌٌذ کوتز اس کَدکاًر 
اسب کِ تا ضیز خطک تغذیِ هر ضًَذ ٍ تِ سثة ًوَع هوذفوَع،        
سَختگر ًاحیِ تٌاسلر در کَدکاًر کِ تا ضیز هادر تغذیِ هر ضًَذ 

 کوتز دیذُ هر ضَد.
ضیز هادر تِ راحتر ّضن هر ضَد ٍ کَدک کوتز هثتال تِ د  درد   

 ٍ ًاراحتر ّای گَارضر هر ضَد.
احتوا  اتتال تِ آسن، آلزصی ٍ ًاراحتر ّای گَارضر ٍ گوَش درد    

 در کَدکاًر کِ اس ضیز هادر تغذیِ هر کٌٌذ کوتز اسب.

 

 

 

 

روش صحیح بغل کزدن و 

 پستان گزفتن شیزخوار

 
 در ٍضعیب راحب تٌطیٌیذ یا دراس تکطیذ.

ٌّگام ضیزدادى دسب ٍ تاسٍی خَد را  سیز سز ٍ ضاًِ قزار دّویوذ،   
سز ًَساد در گَدی آرًج قزار گیزد ٍ تذى ًَساد رٍی دسوب هوادر       

 تاضذ تِ طَریکِ توام تذى کَدک چسثیذُ  تِ تذى هادر تاضذ.
دسب دیگز را سیز پستاى تگذاریذ تطَریکِ اًگطب ضوسوب رٍی       

 پستاى ٍ اًگطتاى دیگز در سیز پستاى قزار گیزد.
 لة کَدک را تا ًَک پستاى خَد تحزیک کٌیذ.

 


