
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 :مقدمه 

ادل ـازهاى بـدن را بـه طـور متعـ    ـد نيـل در طبيعت است كه مى توان    ـشير تنها ماده شناخته شده مكم     

 تركيـب پروتئينـى و       ، رمواد غذايى ـن ويژگى شير و وجه تمايز آن نسبت به ساي         ـعمده تري .  مين كند ات

  ه بايد در سبد غذايي هر خانوار ـو ساير لبنيات روزان شير . ر استوجود امالح در آن مانند كلسيم و فسف

 به منظـور عرضـه شـير بـا           و اظ ارزش باالى غذايى شير    ـا به لح  ـدر بيشتركشوره .  دـوجود داشته باشن  

 مبالغ هنگفتـى يارانـه      ، با هدف نهايى داشتن جامعه اى سالم و پويا         ،ان و افزايش مصرف سرانه    قيمت ارز 

در حال حاضر مصرف سـرانه شـير و فـرآورده هـاى آن در        . از بودجه ساالنه براى شير در نظر مى گيرند        

ـ غ كيلوگرم در سال برآورد شده و اين رقم در كشورهاى اروپـاى              75ايران حدود     500تـا    350بـين   ى  ـرب

  .  وگرم استـ كيل300 تا 280كيلوگرم و در آمريكا و كانادا حدود 
 

  :مواد معدني موجود در شير عبارتند از
  

  كلسيم ، پتاسيم ، منيزيم ، فسفر ، سديم و مقدار كمي آهن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  
  
  

  
  

  عوارض كمبود  تركيبات شير  ماهه6تامين نيازكودك   تاثيرمصرف

ساخت سلول  –ان و دندان استحكام استخو
  عدم رشد كافي فساد دندان، پوكي استخوان ،  كلسيم  %54  عضالني

استحكام  انعقاد خون انقباض عضالني،
  عدم رشد كافي فساد دندان، پوكي استخوان ،  فسفر  %53  استخوان و دندان

  عوارض پوستي و چشمي B6ويتامين   %44  انسولين تيروكسين ساخت بافتهاي بدن،

پوسته پوسته  وقفه در ترميم ترك گوشه دهان ،  پروتئين  %32   رشد،سالمت بدنتقويت
  شدن اطراف دهان

  
  

 

كمتر از يك  امالح معدنى در شير كه به شكل محلول و يا تركيب با مواد پروتئينى است

سديم و مقدار بسيار كمى آهن ،  فسفر، پتاسيم ،كلسيم: درصد است و مهم ترين آنها شامل

     آنزيم ها و است كه نقش اساسى در ساخت)) روى((و )) مس((جزئى ر ـو مقادي

  .هورمون هاى بدن دارند

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  

  راي ـده بـه شـ درصد مقدار توصي35گرم يا  ميلي 300 
  ه ـك دـدقت كني.  ه ايـ مصرف روزانه ي بچه هاي مدرس

  ي بسيارـواد لبنـر و مـده از شيـم جذب شـزان كلسيـمي
  .  از سبزيجات است بيشتر

  ه بهـوب مي شود كه روزانـلي محسـاز عناصراصم ـكلسي
  .ادي مورد نياز استـرم براي افراد عـ ميلي گ800 ميزان 

   ميلي1200رده به ـاردار و شيـ البته اين ميزان در زنان ب
   در كودكان كلسيم ودـكمب.  گرم و گاهي بيشتر مي رسد

  و  دان هاـي دنـخراب ، دي رشدـ، كنوانـرمي استخـن  باعث
                                                             ي ـپوك عـاالن نيز بيماري شايـدر بزرگس.  گردد مي هـلث

  ي به وجود ـايود اين ماده ي غذـبه دليل كمب  ،وانـاستخ
  . م داردـ نقش مهمي در جذب كلسيDن ـويتامي. مي آيد

بدن موثر  به طور مستقيم بر پوست بدن تا حد زيادي در توليد اين ويتامين در  تابش نور خورشيد 

  . مصرف دو ليوان شير در روز مي تواند نياز بدن به كلسيم را در افراد بالغ تامين كند. است

  

 هاي شيميايي بدن و نيـز در فعـال كـردن             نيزيكي از مواد ضروري است كه در بسياري از واكنش          فسفر
اين ماده بـه همـراه كلـسيم در         . آنزيم ها ، ويتامين ها ، رشد و ترميم بافت ها داراي نقش بسزايي است              

       دخالـت  مغـز و اعـصاب   تشكيل استخوان و استحكام آن موثر بوده و در سـاخت بافـت هـاي عـضالني،            
بهترين مقدار مصرف فسفر طوري است كه نسبت كلسيم به فسفر برابر يك باشد، يعني فسفر . مي نمايد
  . ي كلسيم براي بدن مورد نياز است به اندازه

انه دو ليـوان شـير      كمبود اين ماده در بدن عوارضي شبيه كمبود كلسيم به وجود مي آورد و مصرف روز               
  .ين ماده ي غذايي را بر طرف نمايدمي تواند نياز به ا

  



  
  

   درصد ميزان توصيه شده براي مصرف روزانه ي 10
  كودكان 

  
  
  
  زايش ـي است و افـيون خارج سلولم ترين ـمه ديمـس 

  انيـت هاي تحتـدر باف) ادم ( ث آماس ـدن باعـآن در ب
  .  مي گردد

  شـي است و نقـون داخل سلولـرين يـ مهم تمـپتاسي 
  ادلـاد تعـدن و ايجـدي و بازي بـ تنظيم اسي مهمي در

  . طبيعي بين سلول هاي بدن و مايع اطراف سلولي دارد
  

 ليـوان شـير     2مصرف تقريباً   .  گرم است  5/4 تا   5/1 نياز افراد به پتاسيم بر حسب سن معموالً در حدود           
  .  درصد نياز بدن به اين ماده را تامين كند25مي تواند تا 

  
  
  

، آهـن   )مانند اسفناج   (  موجود در شير بسيار ناچيز است، ولي بر خالف برخي از مواد غذايي               آهن مقدار
  . به همين دليل مصرف شير توصيه مي شود.  به طور كامل جذب مي گردد م مرغتخ موجود در شير و

  
  
  
  
  
  
  



  
  

ضمن آن كه در ساخت     . اين ماده همراه كلسيم و فسفر در ساخت و استحكام استخوان بندي نقش دارد             
  .پروتئين هاي مورد نياز بدن از اسيدهاي آمينه نيز نقش بسزايي دارد

 مورد نياز را در افراد بـالغ تـامين           منيزيم  در صد  40 تا   20 مي تواند حدود      ليوان شير در روز    2مصرف  
  . نمايد

  
  

  . استA , D , B1 , B2 , B12 , Cشير حاوي بعضي از ويتامين ها مانند 
  

  Aويتامين
ميزان اين ويتامين كه از ويتامين هاي محلـول در چربـي   .  است Aويتامين  شير و لبنيات از منابع غني   

ولي كره يـك فـرآورده ي لبنـي    . ر شير دام متغير استاست بسته به فصل ، نژاد حيوان و نوع تغذيه ، د      
كمبود اين ويتامين باعث شب كوري، ناراحتي هاي چـشمي          .  غني مي باشد    Aويتامين   است كه از نظر   
 درصد نيـاز    10 ليوان شير حدود     2مصرف  . مت بدن در برابر بيماري هاي عفوني مي گردد        و كاهش مقاو  

  .به اين ويتامين را در افراد بالغ تامين مي كند
  Dويتامين 

   

ي است و در جذب و تعادل كلـسيم و فـسفر در بـدن               ـول در چرب  ـنيز از ويتامين هاي محل      Dويتامين  
 در افراد بـالغ را تـامين        D درصد نياز ويتامين     40 ليوان شير، حدود     2مصرف روزانه   . نقش اساسي دارد  

  .مي كند
  
  
  
  
  
  
  



  B1ويتامين 

 درصد اين ويتامين طي فراينـد پاستوريزاسـيون در          60 تا   10در شير ناچيز است و        B1ويتامين   مقدار

 ، بـي حوصـلگي ، خـستگي          بـي اشـتهايي    كمبود اين ويتامين در بدن باعث     . اثر حرارت از بين مي رود     

  . جسمي و روحي مي گردد

  B2ويتامين 

  B2ويتامين    درصد 50 ليوان شير، حدود     2شير منبع خوبي از اين ويتامين است، طوري كه با مصرف            

  . مورد نياز بدن افراد بالغ تامين مي شود

پوسته پوسته و خشك شدن پوست اطراف دهان، گوش         : عوارض كمبود اين ويتامين در بدن عبارتند از         

  .در موارد شديد كمبود ، در بينايي اختالل به وجود مي آيد. و بيني 

  . در افراد بالغ را تامين مي نمايدB2 درصد ميزان نياز به ويتامين 50وان شير حدود  لي2مصرف 

  B12ويتامين 

مز خون اسـت و خوشـبختانه حـرارت          يكي از اجزاي ضروري در تشكيل گلبول هاي قر          B12 ويتامين 

  كم خوني و خستگي : د ازـن عبارتنـعوارض كمبود اين ويتامي. پاستوريزاسيون در كاهش آن نقش ندارد

  . درصد نياز بدن افراد بالغ به اين ويتامين تامين مي شود50 ليوان شير حدود 2با مصرف روزانه 

  Cويتامين 

در ساخت دندان و تشكيل استخوان بندي نقش به سزايي دارد و باعث تقويت بدن در برابر                 Cويتامين   

  . اين ويتامين در متابوليسم اسيدهاي آمينه نيز موثر است .بيماري هاي عفوني مي گردد

  رـرابـت بدن در بـم شدن مقاومـه ، كـي ، عفونت لثـبي حال:  د ازـود اين ويتامين عبارتنـعوارض كمب

  .  بيماري هاي عفوني

  . مورد نياز بدن افراد بالغ تامين مي شودC درصد از ويتامين 16 ليوان شير در روز، حدود 2با مصرف 

  



  
  
  
  
  
  
  

  
  

ماست يكى از فرآورده هاى تخميرى شير است كه در اثر افزودن مايه ماست به شـير و نگهـدارى آن در           

ميزان پروتئين و امالح در ماست با توجه به اينكـه در فرآينـد توليـد آن                 . شرايط خاص حاصل مى شود    

 داشتن مجموعه پروتئين    ارزش غذايى ماست به لحاظ    . عمل تغليظ صورت مى گيرد از شير بيشتر است        

و امالح بسيار و همچنين اسيد الكتيك موجود در آن مانع خوبى براى جلـوگيرى از تكثيـر بـسيارى از                     

مـصرف يـك ليـوان آن       . ماست غذايى كامـل و آرام بخـش اسـت         . عوامل بيمارىزاى روده اى مى باشد     

مختلف ساده و طعم دار و با       امروزه ماست در فرآيند صنعتى در انواع        . بخصوص در شب توصيه مى شود     

پنير يكـى از    . رو است  درصد چربى متفاوت توليد مى شود و مصرف آن در جهان با استقبال زيادى روبه              

فرآورده هاى شيرى است كه در اثر انعقاد شير به وسيله مايه پنير و يا هر ماده منعقـد كننـده مناسـب                       

وع تـرين فـرآورده هـاى شـير اسـت و تـا كنـون            پنير يكى از متن   . ديگر و آبگيرى از آن حاصل مى شود       

ــ توليـد در     1: توليد پنيـر بـه دو روش صـورت مـى گيـرد            .  نوع آن شناسايى شده است     400متجاوز از   

 كـه ارزش    ، UFـ توليد پنير به روش استفاده از صافى غشائى با         2سيستم صنعتى بر پايه روش سنتى و        

  . ســـاير انـــواع پنيـــر برتـــرى دارد بـــه داليـــل زيـــر نـــسبت بـــهUFغـــذايى و بهداشـــتى پنيـــر 

     ـ انجـام دو بـار پاستوريزاسـيون در فرآينـد توليـد            2ـ انتخاب بهترين شير به لحاظ كيفيت باكتريايى         1

  .ـ عدم خروج پروتئين هاى غير كازئينى از شير و اهميت ارزش غذايى آن3

  



  
  
  
  

  

   استودهـور بـه بچه ي گاو منظـر براي تغذيـبا اينكه شيرگاو بيشت

   تا بچه ي انسان، اما جزء اصلي ترين اجزاء برنامه ي غذايي بسياري

  ولـوز قبـان الكتـده شـي كه معـبراي كودكان. استـرهنگ هـ از ف

  ي  رين مادهـبهت ، شير ي حساسيت ندارندـواد لبنـكند يا به م  نمي

  ورد ـاده حاوي همه ي مواد اصلي مـاين م. غذايي به حساب مي آيد

  ن، ـدرات، پروتئيـكربوهي چربي، : كودك در حال رشد مي باشدنياز 

  ).اي آهنـبه استثن (دنيـويتامين ها و مواد مع

   در منابع سادگـي وان بهـهمه ي اين مواد مغذي را ميت كه با اين 

  رـ، اما شي افتـي دريايي ايـزيجات و غذاهـي، مثل سبـديگر غذاي

  حقيقت امر اين.كرده است عه ي اين مواد را يكجا در خود جم هم

   است كه بچه ها شير را راحت تر و با رضايت بيشتر نسبت به ساير

  كافي براي كلسيم منبع با اينكه شير به تنهايي . خورند  غذاها مي

  . ع استـردي ترين اين منابـاز بدن كودك نيست، اما كاربـ مورد ني

   . ن استـارديس پيچ و مـم بروكلي، كلـخوب ديگر براي كلسيمنابع 

  



  

  

  

  

  

  

يچ غـذاي   به اين معني است كه كودك نبايد ه        تغذيه انحصاري كودك با شير مادر        :تغذيه انحصاري با شير مادر    

ق توصـيه   طب.  )به استثناي قطره هاي ويتامين يا امالح و داروها           (مايع يا جامد ديگري بجز شيرمادر دريافت كند         

  .  كودكان بايد در مدت شش ماه اول زندگي از شير مادر تغذيه شوندسازمان بهداشت جهاني و يونيسف ،

حـاوي مـواد ضـد بيمـاري و          . شيرمادر منبع سالم و بهداشتي انرژي ، مواد مغذي و مايعـات بـراي كـودك اسـت                   

 استفاده از ساير فرآورده هاي غذايي بـراي كودكـان  . ويتامين هايي است كه دستگاه ايمني بدن را تقويت مي كنند    

حتـي در كـشورهاي پيـشرفته       . )1شكل   ( ،احتمال مرگ ناشي از اسهال و عفونت هاي تنفسي را افزايش مي دهد            

ي ،حاوي پـاتن و     ري از باكتري ، عاري از مواد آلرژ       نيز هيچ ماده ديگري وجود ندارد كه بتواند جايگزين مغذي ، عا           

ري با شير مادر تمام مايعـات مـورد نيـاز نـوزاد را              در مناطق گرمسير ، تغذيه انحصا     . قابل هضم راي شير مادر باشد     

  . دادن مايه اضافي لزومي ندارد. براي رفع تشنگي و از دست رفتن آب بدن فراهم مي كند

هر چند شير مادر بايد تنها غذا و مايعي ياشد كه كودك در چند ماه اول زندگي از آن تغذيه مـي كنـد ، امـا بايـد                             

براي تحقق اين امـر،  . ي برآوردن نيازهاي انرژي خود شير كافي دريافت مي كنداطمينان حاصل كرد كه كودك برا 

اگـر مـادر    . شير دادن مادر بايد نامحدود و در هر ساعتي از شبانه روز باشد ، هر بار و هر قدر كـه كـودك بخواهـد                        

  .له فنجان به نوزاد داد يحضور نداشته باشد ، مي توان شير از قبل دوشيده او را بوس

  

  



در انقباض رحم نقش دارد ، . له بعد از تولد ، به تثبيت موجودي شير مادر كمك مي كندغذيه با شير مادر بالفاصت

محاظت مي كند ، آغوز يا ) كاهش دماي بدن ( نوزاد را  در برابر هيپوترمي  خونريزي را در مادر كاهش مي دهد ،

  . دي است براي نوزاد فراهم مي كنداولين شير را كه حاوي مواد ضد ميكروبي و مواد مغذي زيا

و ندادن شير خشك يا آب قند بـه او ، در تهبيـت شـيردهي                ) هم اتاقي مادر و نوزاد       (نگهداري نوزاد در كنار مادر      

را از شير مادر كـاهش مـي دهـد و            دادن مايعات يا غذاهاي اضافه به نوزاد ، دريافت او          .موفقيت آميز اهميت دارند   

  .ر مي اندازد سالمت وي را به خط

تغذيه كودك با شير مادر در كنترل اسهال نقش بسزايي دارد و يكي از ساده ترين و كم هزينه ترين اقداماتي است                      

پيشگيري از اسهال كودك از طريق تغذيه وي با شير مادر از هر             . كه مي توان براي كنترل بيماري اسهال انجام داد        

 كه از شير مادر تغذيه شده اند اگر به اسهال هـم دچـار شـوند زودتـر از     كودكاني. اقدام ديگري كم هزينه تر است   

كودكاني كه از شير مادر تغذيه نشده اند بهبود مي يابند و عوارض كمتري را همچون از دست رفتن آب بدن نشان                      

  . مي دهند

  داوم ـي مـشيرده. ود مادر دارد ـ مزايايي نيز براي خ تغذيه با شير مادر ،

  دن غذاي تكميلي به مدت شش ماه ، باروري را در زنان كنترل و بدون دا

  ددشان طي اين مدت پيشگيري مي نمايد وـمي كند و از باردار شدن مج

  . اگر به نحو صحيح انجام شود روش بسيار موثري در تنظيم خانواده است 

  دار ـذاي ديگري به كودك داده شود ، مقـات ، شير خشك يا غـ اگر مايع

  اعتطحتي اگر خانواده اي است. وي از شير مادر كاهش مي يابد دريافت 

   خريد و تهيه شير خشك كافي را نيز براي نوزاد داشته باشد ، هيچ شير

  . خشكي نمي تواند بطور كامل جايگزين شير مادر با همه مزاياي آن شود 

  



  
  
  
  

  وزادـي نـان ، مشكالت شيردهـدر بسياري از مناطق جه
  ودـد آغاز مي شـه تولـان لحظـ از هماَـادر غالبـرمـبا شي

  اورهايـود بداشتي و وجــد هاي بـهـگي در واحـهماهننا
  اي خانواده ،ـان بهداشتي و اعضـت در ميان كاركنـ نادرس

  .از مي دارد ـادر بـاري يا شير مـادران را از تغذيه انحصـم
  مـمصمع اين كار نيزآگاه باشند و ـان از منافـزن حتي اگر

  ردهي با اطرافيانـن است درشيـ، ممك به انجام آن باشند
  ردهيـم كردن شرايط مناسب براي شيـي فراهـاز چگونگ

  اي درژه ـوزش ويـي ، آمـداشتـان بهـب كاركنـت اغلـاس
  خانوادهاي ـمادران ، پدران ، ساير اعض رشـنگ .ه با شير مادر نديده اند ـاي تغذيـرمهارت هاي مشاوره اي ب هـزمين

  . نحوه شيردهي مادر و مدت زمان آن تاثير مي گذارد بر داشتهو مراقبين ب
به علل متعددي ممكن است زنان اقدام به شيردهي نكنند يا آن را ادامه ندهنـد ، از جملـه داشـتن ايـن بـاور كـه                            

را شروع كنند ، يا بـه آن         يا اين احساس كه بايد هر چه زودتر استفاده از غذاي تكميلي               است ، ) ناكافي   (شيرشان  
  . اين مشكالت نيز قابل حل اند . علت كه ناچارند به سركارشان باز گردند 

  
  
  

  

ـ              )گريه كردن شيرخوار    (بسياري از مادران ،      ايش ررا نشانه آن مي دانند كه شيري كه كودكشان دريافت مي كند ب

يـا آنكـه بـه        غذاهاي جامد اسـتفاده كننـد ،      كافي نيست و سپس تصميم مي گيرند از مكمل هايي چون مايعات يا              

چنين واكنش ها و اقـداماتي نـشان دهنـده عـدم            . كودك آب مي دهند زيرا تصور مي كنند كودكشان تشنه است            

اطالع از نحوه تغذيه كودك با شير مادر است و اين واقعيتي است كه كودكان بجز شير مادر به هيچ مـايع ديگـري                        

  . حتي آب احتياج ندارند 



پيـشي   نيازهاي غذايي نوزاد در مراحل مختلف رشد ممكن است گاهي از مقدار شيري كه از مادر دريافت مي كند ،            

زادانه و هر زمان و هر قدر كه مـي خواهـد شـير              آ اجازه داده شود كه      ين كمبود در صورتي كه به شيرخوار      ا. بگيرد

 بـه علـت آنكـه غـذاهاي         مـثالَ (قادير كافي شير نخورد     اما اگر نوزاد به دفعات و م      . بخورد ، خود بخود رفع مي شود      

هر چه شيرخوار بيشتر شير بخورد دريافت . ، دريافت وي از شير مادر كاهش مي يابد ) ديگري نيز دريافت مي كند

اين كـار   . وي بيشتر خواهد شد هر چند ممكن است چند روز طول بكشد تا مادران متوجه اين روش استفاده كنند                  

  .د كردـري خواهـرخوار پيشگيـط شيـر توسـت شيـيافش درـاز كاه

  بهترين نشانه اينكه شيرخوار شيركافي دريافت مي كند

   ت ادرار كند ،ـاعـ س24ار در طول ـش بـل شـ اين است كه حداق

  د از هر ـد و بعـد ندهـي داشته باشد و بوي تنـ ادرارش رنگ روشن

  ش وزن نيز شاخصـيافزا. شير خوردن سير و راضي به نظر آيد بار

  وارـرخـه شيـگري. ر مادر است ـي از شيـي براي دريافت كافـ خوب

  . ر نيستـ عالمت مناسبي از دريافت ناكافي شي

  شاغل بودن مادر و شير دهي وي 

مادران ممكن است به علت ضرورت اشتغال به كار چه در موقعيت هاي شغلي رسمي و چه در زمان كاشـت و درو                       

اما مطالعات اخيـر نـشان داده اسـت     . ايعات و غذاهاي كمكي براي تغذيه كودك خود استفاده كنند           خيلي زود از م   

 مجبور به دور مانـدن    كه زنان شاغلي كه شغل رسمي و ثابتي دارند ، در طول چند ماه نخست بعد از زايمان عموماَ                  

غذيه شـود ،  تور ندارند كودك از آن وزند كه چگونه شيرشان را بدوشند تا در ساعاتي كه حضم بيا،از كودك هستند  

. باز هم مي توانند تغذيه انحصاري با شير مادر را در ماه هاي نخست زندگي كه اهميت حياتي براي او دارد بدهند                       

نبايد از شيشه براي تغذيه شيرخوار استفاده كرد زيرا ممكن است باكتري هاي خطرناكي را وارد بدن او كند و مانع                  

  . ت آميز شود از شيردهي موفقي

  
  



  كدام يك از شير خواران بيشتردر معرض خطر هستند ؟
  

. همه شيرخواراني كه از شير مادر تغذيه نشده اند يا به قدر كفايت از شير مـادر نخـورده انـد در معـرض خطرنـد                           
       در چنـد مـاه نخـست زنـدگي كـودك در جـوامعي كـه                خطرات ناشي از عدم شـيردهي انحـصاري بـا شـير مـادر             

بـا  . داشتي كافي نيست باالتر است      ههداشت محيط نامطلوب است و منابع آب ب        ب  بيماري هاي اسهالي شيوع دارد ،     
كه از شير مادر تغذيه نشده انـد  ترين كشورها ممكن است شيرخواراني اين وجود در هر محيطي حتي در پيشرفته       

  .ي و تاخير تكا ملي شوند ژ آلر دچار مشكالت دراز مدتي همچون بيماري هاي مزمن ،
 و يا تغيير اساسي در  يك رفتار ناآشنا ، فرآورده جديد      شيردهي بر خالف بسياري از اقدامات بهداشتي و تغذيه اي ،          

 بـا مايعـات و غـذاهاي كمكـي          رآنچه تازگي دارد اهميت عدم تغذيه شيرخوا      . باور مردم نسبت به منافع آن نيست        
 با شير مادر است و اين كه شيردهي بـه شـيوه اي باشـد كـه شـيرخوار شـيركافي                      ديگر و تغذيه انحصاري او فقط     

  . دريافت كند
  
  

  

  : براي آنكه نيازهاي غذايي و انرژي برآورده شود ، اقدامات زير بايد انجام شود 

   چاي ، جوشانده ها و پستانك عدم استفاده از مايعات ، 

    زماني پس از تولدپستان گذاشتن و شيردادن نوزاد در اندك    

  واهدـوزاد بخـكه ن دارـر مقـي مكرر و به هـردهـشي       

  )كاهش فواصل بين دفعات شيردهي (توجه ويژه به دفعات شيردهي          

  و در بسيار ي از موارد عدم شروع مايعات و تغذيه تكميلي قبل از شش ماهگي             

  

  

  

  



  
  

.  و بزرگساالن يا به شير حساسيت دارند يا معده شان قادر بـه هـضم آن نيـست                   درصد كودكان  5تقريباً  
 نوزادان زير يك سال بـه شـير گـاو حـساسيت              %75طبق تحقيقات انجام گرفته مشاهده شد كه تقريباً         

اين حساسيت به ويژه دركودكاني كه در خانواده شان سابقه ي حساسيت و آلرژي شير               . نشان مي دهند  
 درصد از كودكاني كه در نوزادي بـه شـير گـاو حـساسيت               2خوشبختانه در    .بيشتر است ديده مي شود    
  .، با رسيدن به سنين دو و سه سالگي اين حساسيت از بين مي رود نشان داده اند

اين نوع پروتئين براي معده . كند در پروتئين شير گاو نهفته است مشكلي كه اين حساسيت را ايجاد مي
و قرار گرفتن اين پروتئين در معده ي انـساني ممكـن اسـت              .  گاوي مناسب است   و دستگاه گوارش بدن   

سيستم دفـاعي  .  آسيب كرده و باعث شود اين پروتئين جذب دستگاه گردش خون شود          و ايجاد ناراحتي 
بدن اين پروتئين ها را خارجي تشخيص داده و به آنها حمله كند و درنتيجه عالئم حساسيتي مثل خس   

حـساسيت  .  ايجاد مي شـود     زش بيني و جوش هاي قرمز و زبر به ويژه بر روي گونه ها             خس كردن، آبري  
شير به خاطر جمع كردن مايع در سيستم تنفسي و سينوس ها، معموالً علت اصلي سرماخوردگي هـاي                  

حتـي گاهـاً باعـث ايجـاد اخـتالالت رفتـاري مثـل              . پي در پي و عفونت هاي گوش بـه شـمار مـي رود             
پروتئين هاي آلرژي زاي موجود در شير، مي تواند از شـير خـورده              . لقي نيز مي شود   خوابگردي و كج خ   

ايـن پـروتئين حتـي      . شده توسط مادر شيرده به فرزند او وارد شود و باعث ايجاد ناراحتي در نوزاد شود               
گاهي آنقدر كم كـه تـشخيص داده   (ممكن است گه گاه باعث ايجاد خونريزي هاي معدي روده اي شود             

  .و منجر به كم خوني در نوزادان و كودكان خردسال شود) ودنمي ش
حساسيت و آلرژي شير حتي ممكن است منجر به تضعيف دستگاه گوارش شده و باعث شود برخي مواد             

  . خارجي نيز وارد دستگاه گوارش شوند و بيماري ايجاد كند
، محتـوي چربـي آن نبايـد    از آنجا كه حساسيت هاي واقعي شير به خاطر پروتئين موجـود در آن اسـت   

از اينرو افرادي كه به شير حـساسيت دارنـد ممكـن اسـت دربرابـر                . تاثيري در عالئم آلرژي داشته باشد     
  . كند بين برود چون پروتئين در شير داغ آلرژي كمتري ايجاد ميماست يا پنير يا شير داغ حساسيتشان از 

  
  



  
  

  ردـاي است كه ف الكتوز نيز مثل آلرژي شير، مسئله تحملعدم 
  الكتوز كه همان قند موجود.  خود به راحتي متوجه آن مي شود

  والً توسط آنزيم معده، الكتاز، بهـ در شير گاو و انسان است، معم
  برخي نوزادان، . ه شده و هضم مي شودـ گلوكز و گاالكتوز شكست

وقتـي ميـزان الكتـوز در       . ستندكودكان، و بزرگساالن، فاقد اين آنزيم هستند و قادر به جذب الكتوز نيـ             
برنامه ي غذايي از ميزان الكتوز موجود در سلول هاي گوارشي بيشتر شود، الكتوز هضم نشده به پـايين        

در آن قسمت برخي باكتري ها ميزاني از آن الكتوز باقيمانده را هضم مي كنند               . معده منتقل خواهد شد   
كربن مي كند كه باعث ايجاد نفخ، اسهال و دردهـاي    اما بقيه ي آن ترش شده و ايجاد گاز و دي اكسيد             

شكمي مي شود و يا تبديل به اسيد الكتيك مي شود كه آن نيز موجب ايجاد قرمزي دور مقعد شده كه                     
  .عالئم ديگر آن عبارتند از سردرد، خستگي، و سختي تنفس. در نوزادان به خوبي مشاهده مي شود
البتـه  . ر است، اما با باال رفتن سن در بزرگساالن بيشتر مـي شـود             عدم قبول الكتوز در نوزادان بسيار ناد      

برخي يـك ليـوان شـير را        . عدم قبول الكتوز در افراد برحسب ميزان الكتاز در معده شان متفاوت است            
برخي ديگر با نوشيدن شير بـه همـراه غـذا مـشكلي             . پذيرفته اما قادر به هضم دو با بيشتر از آن نيست          

اين مشكل حتي از آلرژي هاي شـير        . ي شود اما با شكم خالي قادر به هضم آن نيستند          برايشان ايجاد نم  
عالئم آلرژي شير معموالً بر پوست و دستگاه گوارش اثر مي گـذارد امـا عالئـم    . هم بيشتر ديده مي شود 

ي اين مشكل به ويژه در نژادهاي آسيايي، اسـپانياي        . عدم قبول الكتوز فقط محدود به عالئم شكمي است        
درواقع اينطور برآورد مي شود كه حدد سـه چهـارم جمعيـت    . امركايي، بيشتر ديده مي شود  -و افريقايي 

  . جهان تا حدي دچار اين مشكل هستند
اين . عدم قبول الكتوز گاهي پس از آسيب رسيدن به معده به خاطر حساسيت يا بيماري ايجاد مي شود                 

در كودكان پس از بيماري هاي ويروسي اسهال        . مي يابد مشكل فقط تا زمان درمان يافتن بيماري ادامه         
  . آور اين مشكل بيشتر اتفاق مي افتد

اگر شما هم جزء اين دسته از افراد هستيد، براي استفاده از فوايد شير در برنامه ي غذاييتان                  
   :استفاده كنيدمي توانيد از راهكارهاي زير 

بعد كم كـم ميـزان مـصرف خـود را            ه خودداري كنيد  از خوردن مواد لبني حاوي الكتوز براي چند هفت        
ابتدا از يك قاشق غذاخوري شير شروع كنيد و هر چند روز يكبـار ايـن ميـزان را دو برابـر                      . بيشتر كنيد 

  .در عرض چند هفته خواهيد ديد كه مشكلتان به كلي برطرف مي شود. كنيد
  . شير را در مقدارهاي كمتر و در وعده ي بيشتر بخوريد

  . رهاي كم الكتوز مثل الكتائيد استفاده كنيد يا هنگام خوردن شير كپسول هاي الكتوز بخوريداز شي



بـا اينكـار معـده      . از خوردن شير به تنهايي خودداري كنيد و سعي كنيد آن را به همراه غذا صرف كنيد                
سـلول هـاي    هر چيز كه عبور غذا را در دستگاه گـوارش كنـدتر كنـد، بـه                 . بهتر آن را هضم خواهد كرد     

  . حاوي الكتوز براي انجام كارشان فرصت بيشتري مي دهد
در اين قسمت مواد لبني را از بيشتري تا كمتـري محتـوي              .برخي مواد لبني بيشتر از بقيه الكتوز دارند       

   :شده است الكتوز برايتان ليست 
  شير خامه گرفته 
   شير كم چرب 
   شير پرچرب 
  ماست  
  بستني  
   پنير 
   پنير خامه اي 
  كره  

  

  آيا شير حاوي ميزان زيادي چربي است؟
  

از آنجا كه شـير يـك       .  بستگي به آن دارد كه چه نوع شيري را انتخاب كنيد، شير كم چرب يا پر چرب                
       فراورده حيواني است، اكثر چربي آن از نـوع اشـباع اسـت از اينـرو اگـر رژيـم غـذايي سـالمي را دنبـال           

 2% گـرم چربـي اشـباع، شـير          5شير پرچرب حاوي    .  است شير پرچرب را از حذف كنيد       مي كنيد، بهتر  
يـك ليـوان شـير    .  گرم چربي اشباع اسـت 6/1 حاوي 1% گرم چربي اشباع، و يك ليوان شير     9/2حاوي  

 10فقـط   ) كم چـرب   (1%گرم كلسترول است اما يك ليوان شير          ميلي 31-23پرچرب همچنين حاوي    
گرم كه يك دهم ميـزان ماكـسيمم          ميلي 30دارد و سه ليوان آن مي شود فقط         گرم كلسترول در خود     

و يك پنجم ميـزان توصـيه شـد بـراي     )  گرم300(توصيه شده براي مصرف روزانه ي يك فرد بزرگسال         
  . است) گرم  ميلي150(مصرف روزانه ي كودكان 

 تركيب چربي شير بـستگي      .شير گاو فاقد اسيد چرب هاي الزم براي رشد مغز و جسم در كودكان است              
به تركيب چربي در غذاي گاو دارد كه اسيدهاي چرب موجود در غذاي آن طي مراحل هـضم در شـكم                     

نس است و ميـزان آن هـم بـستگي بـه            اچربي شير گاو هچنين حاوي اسيد چرب تر       . گاو از بين مي رود    
نيد خوردن شير كـم چـرب   همينطور كه مي بي). 3% و در زمستان 6%در تابستان (فصل چراي گاو دارد  

  .فوايد بسيار بيشتري دارد
  



  

  
  
  

 كـاهش   ،جـسمى و فكـرى بيـشتر        بـازده  ،مصرف شير و فرآورده هاى آن منجر به افـزايش طـول عمـر             
  .رشد مطلوب كودكان و نوجوانان مى شود هاى عفونى و استخوانى ويبيمار

  

زعلمى دانشگاهى نشان مـى دهـد بـين         ى و مراك  ـراجع بين الملل  ـام شده توسط م   ـمطالعات گسترده انج  
  .م وجود داردـوالت شيرى و طول عمر و كاهش سن از كار افتادگى ارتباط مستقيـرانه محصـرف سـمص

  

  بين نوشيدني هاي رايج مثل نوشابه چه تفاوتي با شير وجود دارد؟
  

  ضمـد يا مايعى مى گويند كه بعد از خوردن و هـغذا به ماده جام
   رشد ،ده ها جذب بدن شده و براى ادامه حيات شدن از طريق رو

  مينا ت،االت حياتىـم فعل و انفعـ تنظي ، توليدمثل سلولى ، و نمو
  اما هر چه. رف مى رسدـم بافت ها در بدن به مصـرژى و ترميـ ان

  ه دارد ما را ـن غذا در بدن وظيفـبنابراي. ذا نيستـم غـ مى خوري
   ،اىـچ. غذا نيست ،اشدـچنين نبو اگر . درست نگه داردـزنده و تن

   در ،رف مى شوندـاضر زياد مصـه در حال حوه و نوشابه ها كـقه

  ثال ميزان ـراى مـب. وب نمى شوندـچ كدام غذا محسـ حقيقت هي

  ابه گازدار ـك ليتر نوشـ گرم و در ي35ر ـپروتئين در يك ليتر شي

  مـن رق گرم چربى وجود دارد و اي35در يك ليتر شير . صفر است

 كيلوكالرى است در 650ت انرژى حاصل از يك ليتر شيرـ در يك ليتر نوشابه به صفر مى رسد و در نهاي         

 هموطنان بـه    در كشورمان براى بهره مندى    .  كيلوكالرى است  520حالى كه انرژىزايى يك ليتر نوشابه       

در . ى ضرورى به نظرمـى رسـد       امر  ، ى غذايى با گرايش منابع ارزان تر       برنامه ريز   ، ويژه اقشار كم درآمد   

كشورهايى كه هزينه غذا رقم قابل توجهى را تشكيل نمى دهد سعى بر آن اسـت كـه نيمـى از مـصرف                       

ه ميانگين قيمت هاى سـه      قيمت هر گرم پروتئين شير با توجه ب       . مين شود اروتئين هاى دامى از شير ت     پ

ن شير به لحـاظ دارا بـودن كليـه          همچنين پروتئي .  ثلث قيمت پروتئين گوشت قرمز است       ، سال گذشته 

  . مينه هاى ضرورى بر منابع دامى ديگر برترى داردآاسيد 



   :ثيرات شگرف آن در فرآيند رشد به ويژه در مورد زنانامصرف شير و ت 
  

  

 شير مايع روزانه :ه مى شودـوى مصرف شير و فرآورده هاى آن به اين صورت توصيـدر كشور فرانسه الگ
اردار و ـورد زنان بـ گرم و در م200ت ـرى مانند ماسـوالت تخميـ محص ، گرم25 ـ 35ر ـ پني،م ليترـني

  .   سال و افراد سالخورده اين ارقام اضافه مى شود45  شيرده و همچنين زنان باالى
  

 مى توان چنين راني ى از كاهش مصرف سرانه محصوالت لبده ناشـعوارض عم
  : برشمرد

  

   سال40ان به ويژه در زنان باالى پوكى استخو -1                     

  عقب افتادگى رشد كودكان -2                     

  ثههاى استخوان و دندان و ليبيمار -3                     

  هاى عفونىيافزايش بيمار -4                     

  نارسائى هاى بينائى -5                     

  كوتاهى عمر و پيرى زودرس-6                     

  هاى عصبى و ايجاد اختالل در خوابيبيمار -7                     

  
ره ـخستگى و كاهش به ، والنىـ عدم تحمل كار ط ،ون عدم كارآيىـ مسائلى چ، يت از اين عوارضبه تبع

رار ـى بايد استمدگـر در طول زنـ به اين لحاظ توصيه مى شود كه مصرف شي ،هوشى نيز به همراه دارد
  . رف آن قطع نشودـداشته باشد و مص

  
  
  
  
  
  
  



   :شير به رغم فوايد بسيار مى تواند منبع و وسيله انتقال بسيارى از بيماريها باشد
  

 در صورتى كـه      ، رض آلودگى هاى گوناگون قرار دارد     شير با داشتن صفات ممتاز غذايى به سرعت در مع         

هايى از حيوان به انسان و از انسان بـه انـسان            ي بيمار  ، رعايت نشود  مصرف   شش تا   بهداشت از مرحله دو   

  . نتقل مى كندم

  :د ازـتنها عبارـبن اين بيمارـم تريـمه 

 شبه  ،حصبه( سالمونلوز  ،)سقط جنين و عوارض چشمى(يستريوز  ل ، سل)بروسلوز(تب مالت 

  . اسهال هاى خونى ناراحتى هاى گوارشى ،)حصبه

  

 شـيوع ايـن      ، كه استفاده از دستگاههاى پاستوريزاسيون شير متـداول شـد         ) م1930(ش  1309از سال   

اين روند كاهش در كشورهاى در حـال توسـعه در حـد             . ها به مقدار قابل مالحظه اى كاهش يافت       يبيما

هاى زيادى از طريق شير و فرآورده هاى        ي به همين دليل همواره احتمال بروز بيمار        ، نيامدمطلوبى پديد   

شده در كارخانه هاى فرآورى شير پاستوريزه كـه مـشمول            درحال حاضر تنها شير توليد    . د دارد آن وجو 

صالح كشور از جمله اداره كل نظارت بر مواد         ياستاندارد اجبارى بوده و كنترل هاى الزم از سوى مراكز ذ          

. ف مجوز دارنـد    براى مصر   ، مى گيرد  شده آنها انجام   غذايى و موسسه استاندارد بر روى محصوالت توليد       

 عـدم اسـتفاده      ، با توجه به اينكه عرضه فرآورده هاى شيرى غير پاستوريزه هنوز دركشور ممنوع نـشده              

 مردم از شير خام و فرآورده هاى غير پاستوريزه خود موجب جذب شير بيـشتر دركارخانـه هـا و نهايتـاَ                     

  . حفظ بهداشت و تندرستى جامعه خواهد شد

  

  

  



  

  
 

چربي به صورت رسوب به ظرف چسبيده و يا به صـورت            % 30پروتئين و   % 30شير وحدود   در اثرجوشاندن    

سرشير به دليل عدم عالقه به مصرف آن در كودكان از مجموعه آن حذف مي شود به همين دليل مصرف شـير                

  . پاستوريزه توليد مي شود

توليـد تـا مـصرف بايـد در     به منظور حفظ كيفيت و مدت زمان ماندگاري شير پاستوريزه درتمـام چرخـه               

  . حفظ گردد)يخچال(زنجيره سرما 

  .كمتر از شير پاستوريزه است )سنتي(ارزش غذايي شير جوشانده شده  

از ابتدا حاوي مقداري از انواع ميكروارگانيسم ها مي باشد كه در بعضي از مـوارد ممكـن اسـت از انـواع            

شـيرموثر   شند باز هم حاوي انواع ميكروبهايي است كه در فساد         بيماريزا باشد و اگر هم عاري از اين ميكروبها با         

   .مي باشند

  تمـام ذرات شـير منتقـل   شير خام حتي اگرجوشانده شود در صورتي كه خوب بهم زده نشود و حرارت به          

  . بهاي بيماريزا وجود داردونشود احتمال باقيماندن ميكر

از طريق مصرف شير    ... جمله بيماري سل و تب مالت و         بسياري از بيماري هاي مشترك بين انسان و دام از          

  . ورده هاي لبني غير پاستوريزه به انسان منتقل مي شودآخام و فر

در بسياري از موارد مسموميت هاي غذايي بصورت فردي يا جمعي ممكن اسـت از طريـق مـصرف شـير و                      

  . ست ايجاد مس شودفرآورده ها لبني كه از شير دامهاي مبتال به ورم پستان تهيه شده ا

بهترين روش براي اينكه ميكروب ها بيماريزا در شير و محصوالت لبني از بين برود و به مـواد مغـذي و بـا                         

   .ارزش شير لطمه اي وارد نيايد استفاده از روش هاي پاستوريزاسيون و يا استريليزاسيون مي باشد 

اي بيماريزا از بين مي روند لـيكن در ايـن روش   در اثر جوشاندن شير حتي به روش هاي صحيح ، ميكروبه  

  .ود در شير آسيب وارد مي شودجويتامينها مو به مواد با ارزش غذايي  مخصوصاَ



در هنگام خريداري شير و محصوالت لبني بايد به داشتن پروانه ساخت از وزارت بهداشت درمان و تـاريخ    

 . توليد و انقضاء مصرف آنها به دقت توجه نمود

 فروشـگاهها عرضـه     زشير ، دوغ ، خامه ، كره و پنيركه به صورت فله و بدون مارك و مشخصات در بعضي ا                    

مي شوند به هيچ وجه از نظر بهداشتي مورد تاييد نيستند و امكان ابتالء به انواع بيماريها و مسموميت ها غذايي                     

   .در آن ها وجود دارد 

       دوره گردهـا جمـع آوري و در نهايـت در دامـداريها مـصرف              نانهاي مازاد مصرف خانواده ها كه توسـط          

پس از  )بخصوص مايكو توكسين ها     ( دچار كپك زدگي هستند و سموم مترشحه از اين كپك ها             مي شود عمدتاَ  

   .مصرف در دامها از طريق شيرآنها در چرخه مصرف انسان وارد مي شود و مصرف آنها بسيار زيان آوراست

         سودجو به منظور جلوگيري از تـرش شـدن و بريـدگي شـير خـام جـوش شـيرين بـا آن                       بعضي از افراد     

  .مي افزايند

افزودن جوش شيرين به شير ضمن اينكه عوارض گوارشي در مصرف كنندگان ايجـاد مـي كنـد موجـب                     

  . جلوگيري از جذب ريز مغذي هاي از جمله آهن و كلسيم در بدن انسان مي شود 

 موادي مانند جوش شيرين و عدم اطمينان از جوشاندن كامل شير براي محصوالتي ماننـد                به لحاظ مصرف   

   .بستني و ماست و ساير محصوالت لبني پاستوريزه يا استريليزه استفاده شود 

طعم تلخ ، ترش و تند از عالئم فساد شير و محصوالت لبني است و در صورت داشتن اين شرايط از مـصرف                     

  .ب نمودآنها بايد اجتنا

رنگ شير بستگي به عوامل تغذيه ، دام ، سن، نژاد از سفيد تا زرد متغير است ليكن در صورت كـه شـير بـه                           

 آبي و غيره ديده شود از عالئم فساد و رشد بعضي از ميكروب هايي است كه –رنگهاي ديگري از جمله صورتي   

  .از خود رنگدانه ترشح مي كنند

 از ميكروارگانيسم هـا     بيماريزا در شير از بين مي روند ليكن بعضي        ه ميكروبهاي   در روش پاستوريزه ضمن اينك     

  .كه نقش بيماريزايي ندارند و در فساد و ترش شدن شير دخالت دارند حتي در داخل يخچال باقي مي ماند

بـراي ايـن    با توجه به اينكه بعضي از عوامل ميكروبي غير بيماريزا در شير و محصوالت لبني باقي مي مانند                    

  .محصوالت مدت ماندگاري و تاريخ مصرف و شرايط نگهداري تعيين شده است



بـه لحـاظ رشـد ميكروبهـاي سـرما          )ساعت 4-2(شير پاستوريزه در داخل يخچال بيش از مدت تعيين شده            

  .نگهداري نشود دوست كه موجب برش شدن و فساد شيرمي گردد ،

 UHT     ثانيه به شير داده مي شود      15در140 مي باشدكه حرارتي حدود       يكي از روشهاي استريليزاسيون شير

  .و تقريبا عاري از انواع ميكروارگانيسم ها مي شود 

   .شيرهاي استريليزه نيازي به نگهداري در داخل يخچال ندارند ليكن بايستي به تاريخ انقضاء دقت شود 

 ت شودكه ضربات فيزيكي به آن وارد نشود       در نگهداري و حمل و نقل شيرهاي پاكتي استريليزه بايستي دق           

زيرا در اثر فشار ممكن است سوراخهاي ريزي د ر آن ايجاد شود كه با ورود ميكروارگانيسم ها بـه داخـل آن                       

  .موجبات فساد شير فراهم شود

 در شـير    در شيرهاي استريليزه به داليلي در اثر رشـد بعـضي از هـاگ ميكروبهـاي بيهـوازي كـه احتمـاالَ                      

عم تلخ و بـوي نـامطبوع و تجمـع گـاز در آن مـي شـودكه در                   اند موجب فساد پروتئيني و ايجاد ط      مانده  باقي

  .صورت مشاهده اين عالئم حتما بايستي از مصرف آن خودداري شود

ديده مي شـود كـه در صـورت          )تجمع گاز  ( در بعضي از پاكتهاي شير استريليزه گاهي حالت بومبه شدن          

  .ز مصرف آن جدا خودداري كنيدمشاهده چنين عالمتي ا

نگهداري شير و محصوالت لبني پاسـتوريزه در        .  سه ماه مي باشد    UHTمدت ماندگاري شيرهاي استريليزه      

  است و قابل تعقيب قانوني هستند مراكزعرضه و محصوالت لبني پاستوريزه را در خارج يخچال تخلف بهداشتي

رج يخچال در مراكزفـروش مـواد غـذايي نگهـداري مـي شـود       شير و محصوالت لبني پاستوريزه را كه در خا     

  . نبايستي خريداري نمود

جهت افزايش رشد ، ضريب هوشي ، قدرت فراگيري و افزايش توان كار، طـول عمـر و سـالمت جـسمي                       

  . رده هاي آن را پيشنهاد كرده است آوكيلوگرم شير و فر200سازمان خواربار جهاني مصرف ساالنه 

  .  از شيرپاستوريزه و استريليزه استفاده نماييدحتي المقدور

  .شير جوشانده شده را در ظروف دربدار در يخچال نگهداري نمائيد  

  .فقط شير استريليزه بسته بندي شده قابل نگهداري در خارج از يخچال است 

 



 

ـ        48چنانچه شير پاستوريزه بيش از        دگي در آن مـشاهده    ساعت در يخچال باقي بماند و عاليـم فـساد و بري

   .مي شود مي بايست قبل از مصرف آن را بجوشانيد 

پس از مصرف شير ، شيشه آن را بـا آب سـرد شستـشو داده و از انـداختن اجـسام خـارجي در درون آنهـا                            

  .خودداري فرمائيد

خ توليد و  پروانه ساخت و تارياز مصرف محصوالت لبني غير پاستوريزه بدون پروانه هاي بهداشتي خصوصاَ     

  . پرهيز نمائيدانقضاء مصرف اكيداَ

  .بايد به خاطر داشت كه مصرف مقادير زياد شير در برخي افراد ممكن است ايجاد يبوست كند  
  

  :  ليتر شير و فراو رده هاي لبني را توصيه مي كند زيرا 200مصرف ساالنه ) WHO(سازمان جهاني بهداشت 
  .  افراد مي شود باعث افزايش رشد و تضمين سالمت-1
  .  موجب ارتقاء هوش و قدرت فراگيري مي گردد-2
  .  توان كاري و طول عمر را افزايش داده و از كار افتادگي زود هنگام پيشگيري مي كند-3

 كيلـوگرم و يـا كمتـر از    90رده هاي آن در ايران در حدود آواما بر اساس آمار موجود مصرف سرانه شير و فر 
  . آن است

 بعنوان يكي از ارزنده ترين خدمات دولت محترم جمهـوري اسـالمي ضـمن افـزايش                 شير مدارس طرح  لذا  

مصرف سرانه شير و فرآورده هاي لبني موجب تحقق سه هدف فوق الذكر در دانش آموزان و كودكان عزيـز                    

  .كشورمان خواهدشد

  
  

 


