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خالصه
سابقه و هدف :شیر مادر در ماههای اولیه زندگي نوزاد بهترین تغذیه محسوب شده و برای رشد ،سالمت جسماني و روانیي کودکیان از اهمییت ویی های برخیوردار اسیت
علیرغم فایده هایي که شیر مادر  ،هم برای سالمت مادران و هم کودکان دارد ،بیشتر مادران تغذیه با شیر خود را ادامه نمي دهند این مطالعه به منظور تعیین مییزان تغذییه
انحصاری با شیر مادر و عوامل مرتبط با آن در شیر خواران شهر بندرعباس انجام شد
مواد و روشها :در این مطالعه مقطعي  588مادر دارای فرزند باالی  6ماه بروش نمونه گیری خوشه ای از مراکز بهداشتي درماني شهر بندرعباس در طي سالهای  1155تیا
 1191انتخاب شدند اطالعات وضعیت تغذیه انحصاری با شیر مادر و عوامل اقتصادی اجتماعي از طریق پرسشنامه و مصاحبه با مادران جمع آوری و مورد بررسي قرار گرفت
یافته ها :شیوع تغذیه انحصاری با شیر مادر  % 88/4بود عدم ابتال به بیماری خاص مادر در دوران بارداری ،شیر دهي مادر در حاملگي قبلي ،کافي بودن شیر مادر ،خواسته
بودن حاملگي ،تک قلو بودن نوزاد ،شروع شیردهي در دو ساعت اول پس از زایمان ،تولد شیرخوار در بیمارستان و عدم استفاده از پستانک از عوامل موثر بر تغذیه انحصاری
با شیر مادر بودند ()P>8/88
نتیجه گیری :نتایج مطالعه نشان داد که بیش از نیمي از کودکان زیر  6ماه منحصرا با شیر مادر تغذیه مي شوند و شروع تغذیه با شیر مادر در  2ساعت اول تولد از
مهمترین عوامل تاثیر گذار در تغذیه انحصاری با شیر مادر مي باشد
واژه های کلیدی :تغذیه ،انحصاری ،شیر مادر ،شیرخواران ،ایران.

مقدمه
دوران شیر خواری از نظر رشد و تكامل از حساس ترین دوره های زندگي

تا  6ماهگي مشاهده شده است در  Nova Scotiaکانادا این میزان حتي کمتر

هر فرد محسوب مي شود و تغذیه طفل در این دوران از اهمیت وی ه ای برخوردار

بوده است (نزدیک به  )6( )%9/6مطالعه  Olangو همكاران نشان داد که فقط

است در این میان شیر مادر کامل ترین غذا برای شیرخوار در طي چند ماه اول

 %86بچه های ایراني تا  4ماهگي و  25درصد تا  6ماهگي تغذیه انحصاری با شیر

زندگي است آنچه به عنوان تغذیه طبیعي شیرخوار در  6ماه اول زندگي توصیه

مادر داشتند که این در مقایسه با میزان پیشنهادی سازمان بهداشت جهاني کمتر

شده ،تغذیه انحصاری با شیر مادر مي باشد ( )1شیر مادر ،تغذیه مناسب و ایده ال

بود با اینحال 86 ،درصد بچه ها تا 2سالگي تغدیه با شیر مادر را داشتند ( )2در

برای رشد و تكامل نوزادان مي باشد و تاثیر زیستي و عاطفي بي نظیری بر

مطالعه ای دیگر این میزان تا  6ماهگي44 ،درصد گزارش شده است ( )6شیر مادر

سالمت هم مادر و هم نوزاد دارد ( )2همچنین یک جزء جدایي ناپذیر از فرآیند

در کاهش مرگ و میر ،بروز اسهال و خونریزی های رودهای ،کولیک شكم ،آسم،

تولید مثل است که برای سالمت مادر کاربردی مهم دارد ( )1همچنین در دین

عفونت های حاد تنفسي ،بیماری های آتوپیک و زردی در دوران نوزادی ،کاهش

مبین اسالم نیز به اهمیت شیر مادر در روایات و آیات قرآني اشاره شده است ()4

خطر دیابت ،افزایش وزن و چاقي در آینده اثر پیشگیری کننده دارد و تغذیه

طبق تعریف سازمان بهداشت جهاني ،به تغذیه شیر خوار تا شش ماهگي تنها با

انحصاری با شیر مادر امكان ابتال به عفونت حاد تنفسي را تا  8برابر و احتمال

شیر مادر بدون آب و مواد غذایي به غیر از داروها ،ویتامین ها و مكمل های مجاز،

مرگ ناشي از این بیماری را تا  4برابر کاهش مي دهد ( )5-18شیر مادر ایمني،

تغذیه انحصاری با شیر مادر اطالق مي شود ( )8بررسي های مقطعي در کشور

تعادل تغذیه ای ،هضم آسان و رشد سالم را برای نوزاد تامین مي کند شیر مادر نه

کانادا نشان مي دهد ،گرچه نزدیک به  %98/1مادران کانادایي بچه های خود را

تنها میزا ن بیماری دوره نوزادی (سندرم مرگ ناگهاني نوزاد ،عفونت های تنفسي،

با شیر خود تغذیه مي نمایند اما در کمتر از  %28آنها تغذیه ا نحصاری با شیر مادر

گوارشي و گوش) و کودکي (آلرژی ،آسم ،چاقي) را کاهش مي دهد ،بلكه میزان

* مسئول مقاله :آقای امین قنبرن اد
آدرس :هرمزگان ،بندرعباس ،بلوار جمهوری اسالمي ،انتهای کوچه بوستان دهم ،دانشكده بهداشت ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعي در ارتقاء سالمت ،تلفن8661-1115851 :

e-mail:a.ghanbarnejad@hums.ac.ir
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سرطان تخمدان و سرطان سینه در مادر را هم کمتر مي کند ( )11تا به حال ،از

یافته ها

هر  1نوزاد  1نوزاد تا  6ماهگي تغذیه داشته است ( )1گرچه یكي از اهداف

در این مطالعه  588شیر خوار از نظر تغذیه انحصاری با شیر مادر تا 6

سازمان بهداشت جهاني در دستیابي به جامعه سالم تا سال  2818میالدی ،دست

ماهگي مورد بررسي قرار گرفتند که از این تعداد  166نوزاد ( )%48/9پسر و 411

یابي به میزان  %68تغذیه با شیر مادر بوده است ( )12متاسفانه ،پیروی از

نوزاد ( )%84/1دختر بودند میانگین سن مادران  28/6±8/6سال بود و همه

پیشنهادات در زمینه تغذیه با شیر مادر در کشورهای در حال توسعه پایین مي باشد

مادران در محدوده سني  16-48سال قرار داشتند  %16/1از مادران شاغل و

( )1در مطالعات گوناگون عوامل مختل کننده تغذیه انحصاری با شیر مادر متفاوت

 %52/9خانه دار بودند  141نفر از آنها ( )%16/9دارای مدرک دانشگاهي 146 ،نفر

بوده و متغیرهای ن اد ،سن ،شغل و سطح سواد مادر ،عوامل اقتصادی -اجتماعي،

دیپلمه ( )%41/2و سطح سواد بقیه آنها ( )%15/9زیر دیپلم بود شیوع تغذیه

ناکافي بودن شیر مادر ،ابتالی کودک به بیماری ،تک قلو بودن نوزاد ،نوع زایمان

انحصاری با شیر مادر در این مطالعه  %88/4به دست آمد نتایج آنالیز رابطه شیوع

و تمایل مادر به شیردهي بر روی تغذیه انحصاری با شیر مادر تاثیر گذار بوده است

تغذیه انحصاری با متغیرهای مربوط به مادر و متغیرهای مربوط به شیرخوار به

(11و )5علیرغم فواید شناخته شده شیر مادر ،اطالعات حاضر در مورد میزان تغذیه

ترتیب در جداول  1و  2آمده است

باشیر مادر در بندرعباس شناخته شده نمي باشد لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین

جدول  .1شیوع تغذیه انحصاری با شیر مادر به تفکیک متغیرهای

شیوع تغذیه انحصاری با شیر مادر و برخي عوامل موثر بر آن در شیرخواران شهر
بندرعباس طراحي و اجرا شد امید است که شناسایي هر یک از عوامل تاثیر گذار،
در اتخاذ استرات ی هایي جهت پیشگیری از قطع زود هنگام تغذیه انحصاری با
شیر مادر کمک کننده باشد

مواد و روشها
در این مطالعه مقطعي  588کودک باالی  6ماه که جهت انجام
واکسیناسیون و مراقبت های بهداشتي به مراکز بهداشتي درماني شهر بندرعباس
مراجعه نمودند،به روش نمونه گیری خوشه ای از کل مراکز انتخاب شدند
اطالعات دموگرافیک و اطالعات مربوط به تغذیه انحصاری با شیر مادر از طریق
پرسشنامه محقق ساخته ،پس از تایید کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشكي
هرمزگان و کسب رضایت آگاهانه از مادران جمع آوری گردید اطالعات از طریق
مصاحبه حضوری با مادر شیر خوار و توسط افراد آموزش دیده در طي سالهای
 1155-91بدست آمد پرسشنامه شامل سه قسمت :اطالعات دموگرافیک (سن،
تحصیالت ،وضعیت اشتغال ،میزان درآمد) ،عوامل تاثیر گذار بر تغذیه انحصاری
مربوط به مادر (نوع زایمان ،محل زایمان ،خواسته یا نا خواسته بودن حاملگي،
کافي بودن میزان شیر از نظر خود مادر ،دریافت آموزش در مورد مزایای شیر
دهي ،داشتن سابقه شیر دهي در حاملگي قبلي (در مورد مادران چند زا) ،و سابقه
ابتال مادر به بیماریهایي مانند فشار خون ،مسمومیت حاملگي ،تیروئید ،بیماری
قلبي ،تنگي نفس عفونت) ،عوامل مربوط به شیرخوار (جنس نوزاد ،وزن هنگام
تولد ،ترم یا پره ترم بودن نوزاد و استفاده از پستانک) بود روایي پرسشنامه محقق
ساخته توسط پانل خبرگان (گروهي متشكل از اپیدمیولوژیست ،متخصص زنان و
زایمان و ماما) و پایایي آن توسط باز آزمون مورد تایید قرار گرفت ()r=8/51
کودکان  6-12ماهه سالم پس از اخذ رضایت مادر وارد مطالعه شدند و در
صورت ابتال نوزاد به ناهنجاریهایي مادرزادی که با شیر خوردن آنان تداخل داشته
باشد (مانند لب شكری یا کام شكری) ،فرزند خواندگي نوزاد ،همچنین وجود برخي
مشكالت یا بیماریها در مادر که با شیر دهي تداخل داشته باشد (ماستكتومي ویا
ابتال مادر به بیماریهای رواني) از مطالعه حذف شدند برای ارزیابي رابطه تغذیه
انحصاری با متغیرهای کیفي از آزمون آماری کای دو و برای بررسي رابطه تغذیه
انحصاری با متغیر کمي از آزمون  tمستقل دو نمونه ای در نرم افزار SPSS16
جهت تجزیه و تحلیل استفاده شد و  p<8/88معني دار در نظر گرفته شد

متغیر

مربوط به مادر
دارد
تعداد ()%

ندارد
تعداد ()%

)46/9(146
)68/4(289
)61/8(55

)81/1(168
)19/6(116
)15/8(88

)84/1(189
)61/1(54

)48/9(184
)15/6(81

تحصیالت مادر
زیر دیپلم
دیپلم
مدرک دانشگاهي
وضعیت اشتغال مادر
خانه دار
شاغل
بیماریهای خاص در دوران بارداری
داشته
نداشته
شیردهی مادر در حاملگی قبلی
بلي
خیر
کفایت شیر بر اساس نظر مادر
کافي
ناکافي
آموزش در مورد فواید شیر مادر
دیده است
ندیده است
وضعیت حاملگی فعلی
خواسته
ناخواسته
نوع زایمان
طبیعي
سزارین
شروع شیردهی
دو ساعت اول پس از زایمان
بیش از دو ساعت پس از زایمان
بارداری در هنگام شیر دهی
بلي
خیر
محل زایمان
منزل
بیمارستان

)25/6(24
)85/8(419

)61/4(68
)41/8(296

)62/6(216
)26(11

)16/4(129
)64(16

)66/8(159
)15/1(84

)22/8(111
)51/9(244

)86/2(181
)49/8(92

)42/5(261
)88/8(94

)89/6(162
)48/1(61

)48/4(282
)89/6(188

)81/9(286
)86/8(156

)46/1(219
)42/8(115

)62/6(429
)12/2(14

)16/4(286
)56/5(181

)41/5(25
)86/4(418

)86/2(16
)41/6(121

)26/1(18
)86/5(411

)61/6(25
)41/2(129

P-value

8/881

8/128

P>8/881

P>8/881

P>8/881

8/864

P>8/881

8/189

P>8/8881

8/881

P>8/881
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جدول  .2شیوع تغذیه انحصاری با شیر مادر به تفکیک متغیرهای

در این پ وهش عدم استفاده از پستانک از عوامل موثر بر تغذیه انحصاری با
شیر مادر بود که با نتایج مطالعه  Naserpurو همكاران و Ahmadpour-

مربوط به شیرخوار

 Kachoو همكاران همخواني دارد (28و )18در اینمورد شاید بتوان اینطور بیان
متغیر

دارد

ندارد

تعداد()%

تعداد()%

P-value

سن جنین در هنگام تولد

کرد که استفاده از پستانک ممكن است که نقش یک شي آرام کننده برای
کودک را داشته باشد که غریزه مكیدن او را به طور کاذب کاهش مي دهد و
ممكن است کودک به تدریج به این شيء عادت کرده و به مرور تمایل استفاده از

کمتر از  16هفته

)88/1(42

)44/6(14

 16هفته و باالتر

)88/4(481

)44/6(121

8/954

سینه مادر را از دست بدهد و چون به نظر مي رسد که نحوه مكیدن پستانک به
مكیدن شیشه شیر شباهت بیشتری دارد تا سینه مادر ،کم کم کودک تمایل به

جنسیت نوزاد

استفاده از شیر مادر را از دست بدهد که در این راستا باید بیان داشت که استفاده از

دختر

)61/4(266

)15/6(166

پسر

)45/2(166

)81/5(198

P>8/881

پستانک در کودکان مورد مطالعه قبل از شروع تغذیه با شیر خشک بوده است
نتایج حاصل از این پ وهش شروع شیردهي در دو ساعت اول پس از زایمان

تعداد نوزاد

را از عوامل موثر بر تغذیه انحصاری با شیر مادر نشان داد که با نتایج برخي

یک قلو

)86(415

)41(111

دوقلو

)16/1(8

)51/9(26

P>8/881

مطالعات همخواني دارد (22و21و18و ،)5اما با نتایج پ وهش  Heydarpourو
همكاران در کرمانشاه ( )9همخواني ندارد علت احتمالي این اختالف ممكن است

وزن نوزاد هنگام تولد

به خاطر تفاوت در حجم نمونه در این دو مطالعه باشد مطالعه حاضر بر روی 588

کمتر از  2888گرم

)62/4(65

)16/6(41

 2888گرم و بیشتر

)84/1(168

)48/6(116

8/111

کودک شیر خوار انجام گرفته که بیش از نیمي از آنها ( 429شیرخوار) در دو ساعت
اول پس از تولد از شیر مادر خود تغذیه شده بودند در حالیكه در مطالعه
 Heydarpourو همكاران فقط  86کودک در زمان کمتر یا مساوی دو ساعت

استفاده از پستانک
بلي

)22/6(65

)66/1(212

خیر

)68(168

)28(128

P>8/8881

پس از تولد با شیر مادر خود تغذیه شده بودند در این مطالعه نظر مادر در مورد
کافي بودن میزان شیر خود رابطه آماری معني داری با تغذیه شدن انحصاری
کودک را نشان داد که با نتایج برخي مطالعات دیگر در این زمینه همخواني دارد
(21و21و Mehrparvar )8و همكاران نیز در مطالعه خود نشان دادند که یكي

بحث و نتیجه گیری

از علل کاهش تغذیه انحصاری با شیر مادر در شیر خواران زیر  6ماه در کرمان نیز

نتایج حاصل از این مطالعه ،شیوع تغذیه انحصاری باشیر مادر را  88/4درصد

ناکافي دانستن میزان شیر توسط مادر مي باشد ( )21به نظر مي رسد که بي

نشان داد که تقریبا نزدیک به نتایج مطالعات  Bastaniو همكاران (تهران،

تجربگي ،نگراني ها و دلسوزی های نادرست برخي مادران باعث مي شود که

و همكاران (امیدیه )%61/6 ،و Patil Sapnaو

تفسیری نادرست از ایما و اشارات کودک داشته باشند و تصور نمایند که همواره

همكاران (هند )%61/8 ،بود ( )14-16اما ،شیوع تغذیه انحصاری با شیر مادر در

گریه کودک به معنای ناکافي بودن میزان شیرشان است به عبارت دیگر تصور

مطالعات  Ghaed Mohammadiو همكاران (بوشهر،)%14/6 ،

ذهني مبني بر ناکافي بودن میزان شیر مي تواند آنقدر قوی باشد که باعث استفاده

 Mohammad Beygiو همكاران (اراک Ssenyonga ،)%41/8 ،و

از سایر چیزهای به جای شیر مادر شود

Naserpur ،)%82/6

همكاران (اوگاندا )%18/1 ،و  Ogbeideو همكاران (عربستان )%26/1 ،کمتر از

بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه ،خواسته بودن حاملگي نیز یكي دیگر

مطالعه حاضر بوده است (15و16و18و )5و از طرفي  Veghariو همكاران در

از عوامل موثر در تغذیه انحصاری با شیر مادر بوده است که با نتایج مطالعات دیگر

مطالعه خود ،شیوع تغذیه انحصاری باشیر مادر را  %66/4گزارش نمودند ( )19که

نظیر  Mohammad Beyghiو همكاران ( )5و  Dyeو همكاران ()24

باالتر از شیوع بدست آمده در مطالعه حاضر است علت احتمالي تفاوت در شیوع

همخواني دارد مادراني که حاملگي برنامه ریزی شده و خواسته شده دارند در واقع

تغذیه انحصاری در مطالعات مختلف مي تواند نشان دهنده این باشد که تفاوت

برای پذیرش نوزاد ،خود را آماده نموده اند به همین دلیل احتمال تغذیه انحصاری

های فرهنگي ،اقتصادی ،اجتماعي افراد در جوامع مختلف ممكن است به نوعي بر

کودک توسط این مادران بیشتر است از طرف دیگرمادراني که حاملگي ناخواسته

تدوام شیر دهي و استفاده انحصاری از شیر مادر تاثیر گذار باشد بعالوه برخورداری

را تجربه مي کنند ممكن است فشارهای رواني و استرس های بیشتری را تجربه

یا عدم برخورداری از سیستم های حمایتي مانند حمایت همسر و اطرافیان از این

نموده و تمایلي برای داشتن این کودک نداشته باشند ،بدین خاطر تمایل کمتری

مسئله و دریافت کمک از دیگران در این مورد مي تواند نقش داشته باشد

به تغذیه انحصاری کودک نشان دهند عدم ابتالی مادر به بیماری خاص در زمان

همچنین ممكن است برخي مادران در مورد اهمیت تغذیه انحصاری کودک خود تا

بارداری از جمله عواملي بود که با تغذیه انحصاری شیرخوار ارتباط آماری معني

 6ماهگي ،اطالعات بیشتری داشته و بطبع آن در اینمورد حساسیت بیشتری در

داری را نشان داد که با مطالعه  Rakhshaniو همكاران ( )28همسو است اما

آنان ایجاد شده که این موجب گردیده آنان به تغذیه انحصاری کودک خود توجه

با نتایج مطالعه  Almasiو همكاران ( Naserpur ،)26و همكاران ()18

بیشتری نمایند

همخواني ندارد شاید علت این اختالف در متفاوت بودن شدت بیماری که مادر
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طي بارداری به آن مبتال شده و یا متفاوت بودن مقاومت و قدرت مقابله با بیماری

همكاران ( )29مغایرت دارد شاید علت این اختالف مربوط به دریافت یا عدم

توسط نمونه های مورد پ وهش در مطالعات متفاوت باشد

دریافت آموزش مناسب و توصیه های الزم از سوی پرسنل بهداشتي درماني

در این مطالعه بین داشتن سابقه شیردهي جهت فرزند قبلي با تغذیه

باشد به طوریكه در کلیه مراکز بهداشتي -درماني شهر بندرعباس ،مادران در زمان

انحصاری برای این شیر خوار رابطه آماری معني داری مشاهده شد که با نتایج

حاملگي و پس از زایمان آموزشهای الزم در مورد فواید ناشي از شیر مادر را

مطالعه  Heydarpourو همكاران در کرمانشاه ( Ogbeide ،)9و همكاران در

دریافت مي نمایند و احتمال دارد که در مطالعات دیگر ،مادران اینگونه آموزشها را

عربستان ( )15و  Vieiraو همكاران در برزیل ( )26همخواني دارد به نظر مي

دریافت ننموده باشند

رسد که سابقه شیر دهي نوزاد قبلي ،نشان از باورهای مذهبي و اعتقادت ما مبني

در این پ وهش ،کودکاني که تک قلو بودند بیشتر از آنهایي که دوقلو بودند

بر اهمیت این نوع تغذیه کودک مي باشد و این دسته از مادران به این باور قلبي

منحصرا با شیر مادر تغذیه مي شدند که با نتایج مطالعه  McDonaldو

رسیده اند که تغذیه شیر خوار با شیر مادر برای کودک مهم و ضروری است که در

همكاران در کانادا همخواني دارد ( )11علت این امر را مي توان به اینكه کودکان

واقع اینمور د ریشه در باورها و اعتقادات دیني ما مسلمانان دارد که در اینمورد

دو قلو به شیر بیشتری نیاز دارند نسبت داد زیرا مادران ممكن است به علت این

مي توان به آیه  211سوره بقره در مورد شیر دهي نوزاد  ،احادیث و روایت اشاره

مسئله از راههای جایگزین مانند شیر خشک برای نوزادان دوقلوی خویش برای

نمود حضرت رسول (ص) مي فرمایند :برای کودک هیچ شیری بهتر از شیر

تغذیه استفاده نمایند البته بررسي فاکتورهای دموگرافیک و عوامل اقتصادی –

مادرش نیست ()4

اجتماعي موثر در تغذیه انحصاری نیاز به بررسي بیشتر داشته و مطالعاتي با وسعت

در مطالعه حاضر بین تحصیالت مادر با تغذیه انحصاری شیر خوار در  6ماه

بیشتر مورد نیاز ميباشد برای نتیجه بهتر باید پ وهش در شهرستانهای دیگر

اول پس از تولد ،رابطه آماری معني داری وجود داشت که با نتایج  Almasiو

استان هرمزگان و همچنین در جامعه روستایي نیز انجام گیرد تا نتایج را بتوان با

همكاران در ایران و  Abadaو همكاران در فیلیپین همخواني دارد (25و )26اما

اعتماد بیشتری تعمیم داد

با نتایج مطالعه  Heydarpourو همكاران Naserpur ،و همكاران مغایرت

با توجه به اینكه تنها حدود نیمي از کودکان زیر  6ماه شهر بندرعباس

دارد (18و )9شاید علت این اختالف در تعداد افراد با تحصیالت باال در

منحصرا با شیر مادر تغذیه ميشدند ،اجرای برنامه مدون جهت آگاه سازی مادران

پ وهشهای مختلف باشد در مطالعه حاضر 55 ،نفر ( )%61/8از مادراني که

در دوران بارداری از اهمیت تغذیه با شیر مادر توسط افراد مرتبط نظیر متخصصین

کودکان خود را منحصرا با شیر خود تغذیه مي نموند دارای تحصیالت دانشگاهي

زنان و زایمان ،ماماها و کادر مستقر در واحد بهداشت و تنظیم خانواده مراکز

بودند در حالیكه در مطالعه  Heydarpourو همكاران ،فقط  48نفر ()%81/6

بهداشتي درماني الزم به نظر ميرسد و امید است با کوشش معاونت بهداشتي

دارای مدرک دیپلم و باالتر بودند و همینطور در مطالعه  Naserpurو همكاران

دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان این امر محقق شود از آنجا که شیر مادر سرشار از

نیز فقط  %12/2درصد شرکت کنندگان دارای تحصیالت دانشگاهي بودند بین

ویتامین ها و مواد معدني و مغذی برای رشد نوازادان است و از ابتالی آنها به

جنسیت نوزاد با تغذیه انحصاری نیز در این مطالعه رابطه آماری معني داری

بیماری ها جلوگیری مي کند ،آگاهي والدین و نزدیكان نوزاد از این امر و شناسایي

مشاهده شد بطوریكه در این میزان تغذیه انحصاری در دختران به طور

عوامل موثر بر تغذیه انحصاری با شیر مادر ،اهمیت آن را دو چندان ميکند هر

معني داری بیشتر از پسران بود در مطالعه  Ssenyongaو همكاران ( )18نیز

چند در این مطالعه ،صرفا تغذیه کودکان تا  6ماهگي مورد بررسي قرار گرفت اما

نوزادان دختر میزان تغذیه انحصاری بیشتری داشتند و در مطالعه patil Sapna

تداوم شیردهي مادر تا دو سالگي و باالتر از آن به عنوان گامي رو به جلو در تحقق

و همكاران ( ،)16پسران به طور معناداری تغذیه انحصاری بیشتری با شیر مادر

بخشیدن پرورش فرزندان سالم و رسیدن جامعه به سطح باالی سالمتي توصیه

داشتند در حالیكه با نتایج برخي مطالعات دیگر مغایرت دارد (26و9و )1علت این

ميشود

اختالف ممكن است به دلیل وجود تفاوت در فرهنگ جوامع مختلف یا باورهای
ذهني مادران در مورد برتری جنسي یا برابری جنسي باشد
در این مطالعه ،مادراني که در بیمارستان زایمان کرده بودند بیشتر از کساني

تقدیر و تشکر

که در منزل زایمان نمودند ،فرزندشان را تا  6ماهگي منحصرا با شیر خود تغذیه

یدینوسیله از همكاری کادر درماني مراکز بهداشتي درماني شهر بندرعباس

مي نمودند که این نتیجه با نتایج مطالعه  Abadaو همكاران در فیلییپین

در راستای پیشرفت این طرح تحقیقاتي ،همچنین از مشارکت و شكیبایي مادران

همخواني دارد ( )25در حالیكه با نتایج مطالعه  Mirahmadizadehو

در پاسخگویي پرسشنامه ها تشكر و قدرداني مي گردد
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Breast milk is the best way of nutrition in the early months of infant’s life and
plays an important role for growth, physical and mental health of children. Despite the benefits of breastfeeding for
mother and her children health, most of mothers do not continue their breastfeeding. This study aims at the exclusive
breastfeeding and its correlates among infants in Bandar Abbas city, Iran.
METHODS: In this cross sectional study, 800 mothers who had infant above 6 months old were selected from health
centers in Bandar Abbas city using clustered sampling framework during 2009-2012. Information about exclusive
breastfeeding and socio-economic factors were gathered through a questionnaire and interview with mothers.
FINDINGS: Prevalence of exclusive breastfeeding was 55.4%. No history of specific disease in mother during
pregnancy, breastfeeding experience, sufficiency of mother’s milk, wanted pregnancy, singleton baby, beginning the
breastfeeding in first 2 hours after delivery, birth in hospital and no pacifier use are the determinants of exclusive
breastfeeding (p<0.05).
CONCLUSION: The results of this study showed that more than half of the infants less than 6 months had exclusively
breastfeeding and beginning the breastfeeding in first 2 hours after birth is one of the most influential factors in
exclusive breastfeeding.
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