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 :چكیده                                     

ماه ابتدای زندگی تا حدی است که بعنوان  ٦اھمیت تغذیه با شیر مادر خصوصًا در : مقدمه

ناتوانی برخی مادران در  .رد قبول جوامع علمی دنیا می باشددستورالعمل بھداشتی مو

اجرای صحیح این دستورالعمل علل متعددی دارد که باید مورد بررسی قرار گرفته و مرتفع 

طب سنتی ایران که مکتبی با قدمت چند صد ساله است دستورات ساده و قابل  . گردد

  . دسترسی برای حفظ و ارتقای سالمت در دوره شیردھی دارد

قانون، ذخیره  کتبیا تدابیر زنان شیرده از  حفظ الصحهمرتبط با  فصول مطالعهدر این  :روشھا

  معالجات عقیلی و حفظ صحت خوارزمشاھی، خالصه الحكمه، اكسیر اعظم، مفرح القلوب ،

و مضر بر مقدار و کیفیت شیر، جمع  موثرسپس غذا ھا، داروھا و سایر تدابیر  .مطالعه شد

  . آوری و ارایه گردید

، شیر مادر وتوصیه ھای حفظ این مقاله بھترین مشخصات برای خانم شیردهدر :  ھا یافته

سالمتی در دوران شیردھی، شامل توصیه ھایی برای بھبود کیفیت و کمیت شیر مادر  بیان 

و سایر دستورات  حمام ،ھمچنین دستورات تغذیه ای، ترکیبات دارویی، ورزش. شده است

  .ن مقاله بیان شده استبه تفکیک نوع مشکل شیردھی در ای الزم،

کتب طب برخي از مھمترين با بھره گیری از دستورات در این مقاله، : بحث و نتیجه گیری

و ساير روشھاي توصیه ) گیاھان دارويي(ادويه   ،اغذيه، ايران در ارتباط با زنان شیرده سنتی

با توجه به اينكه مطالعات  .شده است مشخصکمی و کیفی شیر مادر شده براي بھبود 

مقدمه مي تواند بسیار كمي بر روي گیاھان توصیه شده در شیردھي صورت گرفته اين مقاله 

و براي تعیین اثربخشي و ايمني اين گیاھان اي براي طراحي مطالعات انساني يا حیواني 

  .در شیردھي باشدغذاھا 

  

  "تغذيه"  ،"گیاھان دارویی "، "طب سنتی ایران"  ،"شیر مادر": کلید واژگان
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Abstract 

Introduction: Owing to the importance of breastfeeding during the initial ٦ months 

of infants' life, it is regarded as one of the accepted health system guidelines in 

scientific communities of the world. There exist various reasons for the disability of 

some mothers in following the guideline accurately and completely, that requires be 

studying and overcoming. Iranian traditional medicine is an ancient medical school 

providing simple and available instructions to maintain and improve breastfeeding in 

mothers. 

Methods: In this study, the chapters related to health protection of lactating 

women were investigated from the Qanon, Zakhireh  Kharazmshahi, Kholasat-al-

hikmat,Exir azam, Mofarreholgholub, Moalejat aghili and Hefze sehhat. Then foods.  

Foods, medicines and other orders affecting the quantity and quality of milk in 

lactating women were collected and presented afterwards. 

Results: The best profile for milk and lactating women were stated and some 

advices were offered for protecting the health during lactation, particularly 

recommendations for improving the quality and quantity of breast milk. Feeding 
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instructions, medicinal therapies, exercise, bathing and other necessary orders were 

presented for each lactation problem as well. 

Conclusion: A number of most important foods and herbal medications appropriate 

for the lactation period, as well as recommendations for improving the quality and 

quantity of milk were presented in the article. Considering the small number of 

studies made so far on the plants affecting the lactation, the present paper can be 

regarded as an introduction to future experimental or clinical studies to establish 

safety and efficacy of presented foods and plants during breastfeeding. 

Keywords: breastfeeding, Iranian traditional medicine, herb, breast milk 

  :قدمهم

جھت رشد و تكامل نوزاد برخوردار از اھمیت بسیار بااليي تغذيه صحیح در مراحل اولیه زندگي 
رشد در بھترین ترکیب مواد مغذی برای کودک انسان را دارا بوده و شیر مادر بدون شک  .است

نقش بسزایی  کودکان ابتالءو  مرگ و میرکاھش   ،سالمت  حفظ و ارتقای  مناسب ،وتکامل 
    )١(.دارد

استفاده از شیر مادر احتمال ابتالء کودک به سوء تغذیه، بیماریھای آلرژیک و بیماریھای عفونی 
ارتباط عاطفي  سبب ایجادھمچنین شیر مادر  )٢.(دستگاه گوارش و تنفس را کاھش می دھد

در سالھاي بعد اين ارتباط مي تواند بر ثبات شخصیتي كودك  و می شودمادر  و نوزادبین 
  )٣ .(ار باشدذتاثیرگ

بر اساس بررسی ھای انجام شده بر ترکیبات شیر انسان و تأثیرات آن بر رشد ونمو 
ماه اول زندگي كودك و تداوم آن تا دو  ٦تا  ٤تغذيه انحصاري با شیر مادر در شیرخواران، 

   )٤( .است شدهگي ھمراه با تغذيه تكمیلي توصیه سال
دربرخی موارد رعایت نمی تغذیه با شیر مادر و خصوصا تغذیه انحصاری،  علیرغم این توصیه،

از شیر مادر تغذیه ، دوم سالآنھا در % ٥٧و  در سال اول عمر ارانوشیرخ % ٩٠در ایران. شود

% ٢٨ماه اول عمر در  ٦و در% ٥٧ماه اول عمر در ٤تغذیه انحصاری در  ھمچنین .می شوند

  )٥(.شیرخواران گزارش شده است

کم بودن و ، )٥(اگرچه آموزش و حمایت عاطفی از مادران نقش مھمی در ادامه شیردھی دارد

مادران علیرغم میل  برخی ازاز مشکالت دوران شیردھی است و یکی یا قطع شیر مادر 

البته ارایه آمار دقیق در این زمینه ( ر به شیردھی به فرزند خود نیستنداین علت قادبه  باطنی،

   ).نیازمند مطالعات بیشتر است

مورد استفاده قرار می مادر برخی گیاھان و مواد طبیعی برای افزایش شیر در این راستا 

  )٦(.گیرند

 .توصیه ھا و تدابیر بسیار مفیدی برای حفظ سالمتی ارایه می نماید نیز طب سنتی ایران

ساده اغذیه و ادویه و سایر تدابیر ، تحت عنوان تدابیر حفظ الصحه در کتب طب سنتی ایران

یکی از این موارد  تدابیر . ذکر شده استجداگانه و مفصل بطوربرای گروھھای سنی مختلف 
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مھمترين دستورات طب  به آن پرداخته شده است وه دوران شیردھی است که در این مقال

  .مورد اشاره واقع شده استو کیفی شیر مادر  کمی بھبودبرای  سنتي ايران

  روش اجرا

قانون، ذخیره  کتباز  هدزنان شیر یا تدابیر حفظ الصحها ط بتبفصول مر در این مطالعه 

 حفظ صحتو معالجات عقیلی  ،، مفرح القلوب خالصه الحكمه، اكسیر اعظموارزمشاھی، خ

شیر، لبن، مدر شیر، شیر مدر، با کلید واژه ھای  تاب مخزن االدویهکھمچنین . مطالعه شد

سپس  .مورد بررسی قرارگرفت  )شیر دادن( ، شیر مرضعه، ارضاع )زن شیرده(  مادر، مرضعه

   .گردیدارایه و جمع آوری  ،شیر مقدار و کیفیت و مضر بر موثر داروھا و سایر تدابیر غذا ھا،

  یافته ھا

و  به معنای شیردھی  "ارضاع" ،به معناي زن شیرده  "مرضعه"در طب سنتي ايران كلمه 

 ھیچ شیریکه  تأکید بر این موضوع  )٧و٨( .به كار رفته استبه معنای شیرخوار" رضاع"

دو  نیز مدت شیردھی .در این کتب مشھود است سودمند تر ازشیر مادر برای فرزندش نیست

خون است و این نیز حاصل  ماده مولد شیر،از دیدگاه مکتب طب سنتی  .شده است ذکرسال 

در ) مزاج( اگر غذای خورده شده در کمیت و کیفیت. ھضم و تغییرات غذای خورده شده است

به شیر باید  )٩( بودحد تعادل نباشد، خون و شیر حاصل از آن نیز خارج از اعتدال خواھد 

مرضعه باید از مواد مقوی و حافظ . د تا پری شکم و نفخ سبب آزار کودک نگرددشو دفعات داده

برخی موارد منع شیردھی در  .ھمین موقع قوت بگیرد تا مزاج طفل ازصحت استفاده کند 

کودک عبارتست از ضعف عمومی و سوء شکل دھان که به واسطه آن کودک قادر به گرفتن و 

و در مادر عبارتست از سیفیلیس، سل،جنون و ) ریمانند لب شک(  مکیدن پستان نباشد

در  نباشد، بھتر است شیر مادر دوشیده شود و ممکن شیردھی اگر بدلیلی  )١٠( .صرع

توان از دایه کمک  که شیر مادر برای کودک مضراست، تا برطرف شدن مشکل میصورتی 

  )٧-١٢. (گرفت

  :ذکر شده استبه شرح زیر دایه برای ترين شرايط بھ

. فرد از نظر جثه و قامت متعادل باشد .سال است ٤٠سال و نھايتا  ٣٥تا  ٢٥بھترين سن بین 

قفسه سینه قوی و گردن و .باشد يعني نه بسیار الغر و ضعیف و نه بسیار چاق و تنومند

نیز عضالنی بودن مرضعه  .نشانه قوت مغز و قلب است این چرا کهوسیع داشته باشد، 

وچكي و بزرگي و سفتي متعادل کپستان مرضعه در )٧( .اوست زی درنشانه وفور حرارت غری

 )پس از نه ماه ( مرضعه در مدت طبیعي .دلیلي بر اعتدال مزاج فرد است این زیرا که، باشد

زايمان كرده باشد و در اين مدت دچار بیماري نشده باشد و تولد فرزند او بدون مشكل بوده 

وضع حمل مرضعه تا  از.  )اكنون يا در زايمانھاي قبلي( مرضعه پسر زايیده باشد. باشد

برخی .  )روز و بیش از ھفت ماه نباشد ٤٠كمتر از این زمان ( گذشته باشدی شیردھي زمان

شیر . ذکر کرده اندماه  ٢تا  ٥/١مدت زمان مناسب میان والدت فرزند مرضعه و شیر دادن را 

 )٩( .یجاد نفخ و باد در شكم جلوگیري گرددباید اندك اندك و به دفعات داده شود تا از ا

ترس و مانند  ،غم  ،مرضعه داراي اخالق نیكو و خصوصیات پسنديده باشد و از خشم ھمچنین 

. بپرھیزد) مانند تمايل زياد به جماع(  و از عواملي كه باعث فاسد شدن شیر مي شوداينھا 

نیز برای مرضعه مضر است و سکون زیاد   )٧-١٢( .بدترین فاسد کننده شیر، جماع است

  )٧( .معتدل توصیه شده است استحمام وریاضت  .سبب فساد شیر می گردد
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  غذاھاي مناسب مرضعه

بھترين اغذيه آنھایی  )٧( .روز قبل از شیردھی باید غذای مناسب بخورد ٣مرضعه از 

 عبارتند از کهمي كنندصالح ) ماده حاصل از ھضم غذا در معده( ھستندكه تولید كیموس

ماھي تازه، ماش، از سبزیجات كاھو و اسفناج و از ، گندم، برنج ، ذرت ،گوشت بره و بزغاله

 کھنهخشک یا بدترين گوشت براي زن شیرده گوشت گاو پیر،  .میوه ھاي خشك بادام و فندق

است   )ريحان كوھي( خردل و بادروج ،) تره تیزك(بدترين سبزیجات جرجیر و و نمك سود است

  )٧و١٢(  .و نعناع ھم زياد مناسب نیست

   مشخصات شیر مناسب

سفید قوام و مقدار معتدل، رنگ : برای شیر مناسب ذکر شده است که عبارتند ازخصوصیت  ٧

نشان  کف(  و بدون کف زیاد) ھموژن(، خوشبو، دارای طعم شیرین، دارای اجزای متشابه

  ).است دھنده ریاح

عالمت اعتدال قوام شیر آن است که اگر چند قطره شیر را برروی ناخن بریزند، مايل به سیالن 

. اگر سیالن داشته باشد، رقیق و اگر سفت شود، غلیظ است) ٧و٨( .ماندبشده و متوقف 

کم بودن شیر عالمت یبوست و ضعف قوه . معتدل القوام بودن شیر نشانه کمال نضج است

رطوبت است و این موجب سرعت قبول عفونت و فساد  آن عالمت زیادیفاعله و زیاد بودن 

زردی شیر . رنگ تیره شیر، نشانه غلبه سودا و سبز بودن دلیل کثرت سوداست .می گردد

طعم شور عالمت غلبه صفرا یا بلغم مخلوط . عالمت غلبه صفرا ستطعم تند و تیز، نیز و

و  شیر ھمچنین غلیظ بودن )٧( .است ترش نشانه وجود بلغم یا سودای حامض ماست، و طع

  )٩( .رشته رشته بیرون آمدن آن از پستان عالمت غلبه سوداست

  بیر شیر نا مناسباتد

  :وبدبو باشداگر شیر غلیظ . الف

فودنج كه با ) داراي بزرھايي مانند رازيانه و كاسني و انیسون( استفاده از سكنجبین بزوري 

كردن كمي  اضافهدر بعضي مزاجھا  .خوب است و يا آويشن پخته شده باشد ، زوفا)پونه(

 .توصیه شده است گرمنیمكنجبین و آب ھفته اي يك بار استفراغ به كمك سسركه در غذا و 

 .کمک کننده است، ھمچنین خوردن غذاھاي خوش بو  ورزش متعادل و شستن بدن با آب گرم

  )٧و١٢(

  :رقیق باشد اگر شیر. ب

وممانعت مرضعه تغلیظ غذاي مرضعه  ، خوردن اغذيه اي كه باعث تولید خون غلیظ مي شود 

با شیر و گوشت میش و گوساله  کهخوردن برنج و گندم  .توصیه شده استاز ورزش زياد 

. مناسب است نان دوبار الك شده و تخم مرغ منعقد پخته شده باشد، ھمچنین خوردن

اگر شیر رقیق باشد و مانعي مانند  .نیز به رفع این مشکل کمک می کند خوابافزايش میزان 

  )٧و ٨(  .انگور ھم موثر است ربتب و غیره نباشد، شراب شیرين يا 
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  :اگر شیر گرم باشد. ج

ھمچنین مرضعه . متعادل کرد مرضعه را بايد مزاج ،گرم باشدنیز اگر شیر گرم و مزاج مرضعه

مناسب نیز عرق ھاي خنك و سكنجبین استفاده از . به نوزاد شیر دھدقبل از خوردن غذا نباید 

  )٧و١٢( .است

  :باشداگر شیر كم  .د
بايد مشھود است، حرارت در تمام بدن افزایش اگر . كمي شیر به علت حرارت استمعموًال 

داروھای  استفاده از تعديل آن با، باشدباال حرارت پستان فقط اگر . تعديل مزاج صورت گیرد
 مزاج كننده تعديلنوشیدنیھاي  و )داروی موضعی رقیق( به شکل ضماد و یا طال خنك موضعی

ماش پوست كننده و  اسفناج ، ،جوسوء مزاج گرم كشك اصالح بھترين غذا براي  .میسر است
، تخم خرفه ، تخم  )سبز و چنبر(خوردن شیرة تخم خیارين )٧و ١٢(  .معرفی شده استبرنج 

. خشخاش سفید، سكنجبین و آش جو و از بقوالت كاھو ،گشنیز ، خرفه واسفناج مفید است
د و بھمراه رو آرد گندم به مقدار مساوی در شیر ریخته و حريره درست ک كشك جومی توان از 

   )٨(. درکمي اسفرزه مصرف ک
کمی . اند،کمی شیر را بعلت کمی خون ، زیادی خون یا فساد خون دانسته  حکمابرخي از 

خون می تواند ناشی از کم بودن مقدار غذاھای مولد خون، خوردن غذاھای خشک و سرد که 
گاھی شیر به . کاھنده خون است، یا خروج خون از بدن و یا بعلت اعراض نفسانی باشد

ت زیادی شھوت جماع یا بدلیل غم و اندوه این ممکن است بعل. ناگھان خشک می گردد
 )١٣( .شدید باشد

در . باشدبه علت برودت يا انسداد و يا ضعف قوه جاذبه پستان  می تواند كمي شیرھمچنین 
و تخم ) ھويج محلي(خوردن زردكبطور مثال غذاھاي لطیف مايل به حرارت این شرایط خوردن 

استفاده از مواد گرم و برودت باشد،  غلبه اگر علت کمی شیر .شده استتوصیه آن در غذا 
   )٨و١٢( .مناسب استشبت  وباديان  ،تخم گزر ،رازيانه ،نعناع ،خشك كننده مانند كرفس

از که  یآشخوردن در این حالت . دن غذا باشدربه علت كم خو می تواندكمي شیرھمچنین 

و  بتتخم رازيانه و ش کردناضافه . مناسب است پخته شده باشد، حبوبات ونخاله گندم ، جو 

خوردن آب كله پاچه، ماھي تازه يا نمك سود يا  .مناسب استنیز در غذای مرضعه سیاه دانه 

اگر علت کمی شیر،كمي غذا باشد،  )١٢( .نیز سبب افزایش شیر می گردد بتش ماھي با

 م مرغ،افزايش میزان غذا بخصوص غذاي گرم و مرطوب مولد خون مثل شیر با برنج و زرده تخ

خوردن قدومه ، تخم  .البان با شكر يا عسل، گوشت پرندگان، فرني شیر و بادام موثر است

نشاسته حل شده ترکیبی از . خشخاش سفید، پستان بز و میش نیز توصیه شده است

 ،شیرة مغز چغندر ،شیرة مغز پنبه دانه ،شیره مغز بادام، شیر برنج  ،شیر تازه نیم گرم در

بعنوان نبات و ترنجبین  ،شیرة قدومه سرخ ، شیرة تخم شبت  ،ھلدانه  ، شیرةشیرة باديان 

مخلوط ( خوردن روزانه سفوف. ذکر شده استاعظم یک ترکیب افزاینده شیر در کتاب اکسیر 

، تخم مرو، تخم بادروج، قدومه سرخ، شقاقل ، تخم گزر، تخم حاصل از تخم ريحان ) پودری

، مغز تخم ھندوانه و خربزه  بھمراه شیر نیز می تواند سبب ،تخم كدوي شیرين )گزنه(انجره

بز با تخم رازيانه و  الب با آب يا شیرگنوشیدن ماء الشعیر باروغن بادام و . افزایش شیر گردد

 )٨(. درافزايش شیر مؤثر است نیز ھمچنین مالیدن پستان. نیز کمک کننده است) يونجه(رطبه

بعنوان ، بذر يونجه و شنبلیله با عسل و روغن )تره( تخم گندنا ،، تخم شبدر بتتخم شترکیب 

  )١٢( .بیان شده است یک داروي تركیبي براي افزايش شیر

اگر علت  .شوداستراحت توصیه به ، مرضعه گر علت كمي شیر از خستگي و ورزش باشدا
علت اگر . کمک کننده است رفع علت و استفاده از مواد قابض ،باشدكمي شیر خونريزي 

 )٨و١١(. الزم استتعديل مزاج  ،كمي شیر سوء مزاج ساده باشد
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عصاره رازیانه بھمراه  ،شنبلیله، بزر تازه  ترهبزر ، ، )شبدر(َحنَدقوقی بزر شبت، بزر  ترکیبی از

  )٧( .بعنوان  یک افزاینده شیر ذکر شده استعسل 

و  خطمی ،بنفشهترکیبی از  کسیکه شیرش حالت جامد و رشته رشته بیرون می آید،برای 

دستور غذای معتدلی که شیر را  .موثر است در آب بپزند و بر پستانھا طال کنندکه کشک جو 

( کشک جو، کشک گندم، نخود پوست کنده، انجیر خشک، تودری: زیاد می کند عبارتست از

آرد مرکب از  ضماد .، برگ بادیان تر با آب و شیر تازه بپزند و با روغن و شکر بخورند)قدومه

  )٩(.می گرددشیر سبب افزایش نیز  و آب بادروج )ریحان کوھی( بادروجباقال،تخم 

مغز پخته  ،گالب قند،،آب جودر کتاب قانون قدومه، بزر خشخاش، پستان بز و گوسفند 

بعنوان حیوانات، شیرگاو و بز، مرغ چاق، سوپ حاصل از آب جو با شیر، سوپ پنیرک بستانی، 

  .معرفی شده است افزاینده شیر

، نخود ترکیبی از پوست داخلی درخت خرما، برگ گیاه رازیانه، یونجه، گندم کوبیدهھمچنین 

  )١١( .برای افزایش شیر توصیه شده است انجیردرشت پوست کنده، جو پوست کنده و 

  :اگر شیر زیاد باشد -ه

خود به خود آن از پستان و ورم پستان ،اگر به علت زيادي غذا و زيادي بسیاري شیر و جريان 

و خوردن موادي است كه غذايیت كمي دارند ، فقط با كاھش خوردن غذا باشدتولید خون 

شدن  اگرزيادي و تراكم شیر در پستان باعث فاسد.  )٨( .و نیاز به دارو نیست درمان می گردد

 )١٢( .موثر است سینه و پستانبر با عدس يره و سركه مالیدن ضمادي از زآن شده باشد، 

، با سركه ، برگ اسفرزه و لعاب آن پخته شده  بدون پوست عدس  ،عدس  ،تخم كاھو ضماد 

در قانون ) ٨( .معرفی شده استموثر آرد باقال با روغن گل سرخ و سركه بر پستان یا ضماد 

بزر کاھو، عدس، شوربای عدس و سرکه، برای جلوگیری از ریزش بیش از حد شیر به خوردن 

بر پستان پاشیدن افشره و ھمچنین ، کوھی و ریحان  پنج انگشت  وبزر آن ، )سداب(فیجن

بعنوان نیز شاھدانه  .لعاب اسفرزه، آب کاھو، آرد باقال با روغن و سرکه اشاره شده است

  )١١( کاھنده شیر معرفی شده است

  :شوداگر شیر در پستان ببندد و پنیر  -و

اگر گرمی مزاج وجود داشته باشد،  .علتش یا گرمی شدید مزاج و یا سردی شدید مزاج است

یا می توان از ضمادی  .مفید استآب نیم گرم بر سینه و پستانھا با روغن بنفشه طالی 

ضماد مرکب از گشنیز تر و . مرکب از موم صافی و روغن بنفشه و گشنیز تر استفاده کرد

دانسته  ثعلب و برگ کاکنج نیز مفیدلساق و برگ خرفه و ضماد دیگری مرکب از برگ عنب ا

 آرد نخود، برگ غار، تخم حاصل از مر، انیسون، پودنه، ریختن محلولھمچنین .  شده است

  )٩(. و قاقله بر سینه نیز مفید معرفی شده است کرفس و زیره

،  کاھو.شده است معرفی کرفس به علت تحریک باه مضر مرضعهدر کتاب مخزن االدویه،

، )آويشنکوھی شبیه  پودنه نوعی( حاشاگندمی که با رازیانه طبخ شود،  ،)شبدر( َحنَدقوقی

ضماد نعناع با آرد  .گرددمی  افزایش شیر باعثبا عسل ) جلبان، مشو( آشامیدن طبیخ ُخّلر

برخی از مواد افزاینده  ١جدول  )١٤( .پستان استدر باعث جریان یافتن شیر منجمد نیز  جو

   .آنھا معرفی می نماید )١٥( شیر را با نام علمی
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  برخي از گیاھان مدر شیر و افزينده شیر در كتاب مخزن االدويه-١جدول

  نام علمي  نام فارسي  نام سنتي گیاه
 Urtica dioica گزنه  انجره

 Pimpinella anisum  انیسون  انیسون
 .Lactuca spp  كاھو  خس

 .Trifolium spp  شبدر  حندقوقي
 Nigella sativa  سیاه دانه  شونیز
 Malva sylvestris  پنیرك  خبازي
 Foeniculum vulgare  رازيانه  رازيانج
 Ocimum basillicum  ريحان كوھي  بادروج
 Lathyrus sativus  خلر  خلر

 Matricaria recutita  بابونه  بابونج
 Thymus vulgaris  آويشن  حاشا
 .Raphanus spp  ترب  فجل

 .Cyclamen spp  سیكالمن  بخور مريم
  

  

  :بحث

 ٢ماه ابتدای دوران شیرخوارگی و ادامه آن تا  ٦تا  ٤تغذیه انحصاری با شیر مادر به مدت 

. سالگی بھمراه تغذیه کمکی بعنوان یک دستورالعمل کلی پذیرفته شده و توصیه می گردد

. برای رسیدن به اھداف این برنامه، الزم است اقداماتی در جھت رفع موانع موجود انجام گردد

 , بدنبال آن. مادران در شیردھی استاولین قدم، بررسی و کشف علت ناتوانی بدیھی است 

برطرف کردن  برای  باید از ساده ترین، بی خطرترین، اثربخش ترین و در دسترس ترین روشھا،

  . استفاده شودمشکل و ادامه شیردھی مادر 

. برای ھمگان استتوصیه ھای طب سنتی ایران، عمدتًا شامل دستورات ساده و قابل اجرا 

ھای غذایی و ارایه دستورات  توصیه تدابیر مربوط به اعراض نفسانی، توصیه به حمام، ورزش،

ساده دارویی با استفاده از مواد در دسترس و ارزان، برای شرایط سالمت و بیماریھای 

  .مختلف، در بسیاری از کتب طب سنتی ذکر شده است

ان شیردھی، و عمدتًا به اغذیه و ادویه در دوران در این مقاله به بخشی از تدابیر دور

  شیردھی پرداخته شد

  . ترکیبات غذایی و دارویی مختلفی برای اصالح کمی و کیفی شیر مادر ذکر شدو 

. گیاھان دارویی جزو پر مصرف ترین  روشھای طب مکمل بشمار می رودامروزه استفاده از 

درصد مردم  ٦٦تا  ٤٢ست، در شھر تھران حدود بطور مثال مطالعات سالھای اخیر نشان داده ا

درصد از درمانھای گیاھی  ٥٤تا  ٣٨از حداقل یک روش طب مکمل  و از این میان حدود 

 )١٦و١٧( استفاده می کنند

گیاھان دارویی فراوانترین روش طب مکمل است که مورد استفاده قرار می نیز در کل دنیا 

ر علم و منابع مالی پیشرو می باشند، استفاده از حتی در کشورھای صنعتی که از نظ .گیرد
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ھمچنین مطالعات نشان داده اند که خانم ھا بیش از . گیاھان دارویی طرفداران بسیاری دارد

  )١٨و١٩( .می کنند آقایان از روشھای طب مکمل استفاده 

وجود ندارد، اگرچه آمار دقیقی در مورد فراوانی استفاده از گیاھان دارویی در دوران شیردھی 

اما مشاھده استفاده خودسرانه و بی پروای مردم ازگیاھان دارویی، نیاز به توجه و بررسی 

   .فراوانی استفاده از این روش درمانی در دوران حساس شیردھی را نمایان می سازد

با نام ، در حال حاضر ترکیبی گیاھی متشکل از عصاره رازیانه، زیره سبز، شنبلیله و شبت

این گیاھان و گیاھان  نیز بررویمطالعاتی  .استوجود میر افزا در بازار دارویی ایران قطره ش

و غیره بر روی گوسفند،  ، علف چای، سیر، سنادیگری مانند اقاقیا ، کتان، انغوزه، شیرک

) Galactagogues(تولید و ترشح شیر اثر این گیاھان در برای بررسی خرگوش، موش و انسان 

  )٢٠-٢٣( .انجام شده است

بطور مثال در مطالعه ای، تفاوت اثر عصاره آبی رازیانه بر میزان ترشح ھورمون پروالکتین و شیر 

عصاره میوه مطالعه دیگری اثر   )٢١( .ه استدر موش در مقایسه با گروه کنترل معنادار نبود

 .است کرده پروالکتین و شیر را برای در موش صحرایی گزارش شافزای در  گیاه پنج انگشت

)٢٣(  

 (Galactagogues) ن تولید كننده و افزايش دھنده شیرھمچنین برخي از گیاھان ديگر نیز بعنوا

 Galega)مورد توجه بوده اند كه از آن جمله مي توان به شنبلیله، خار مريم و گیاه گالگا

officinalis)   كه برخي مطالعات بالیني براي بررسي اثربخشي آنھا صورت گرفته  اشاره كرد

  ). ٢٤( است

موضوع ایمنی گیاھان دارویی شاید اھمیت بیشتری خصوصًا برای مصرف در دوران شیردھی 

بسیاری از مطالعات انجام شده بر روی گیاھان شیر افزا، در حیوانات آزمایشگاھی انجام . دارد

  .در انسان راه طوالنی در پیش است شده و تا اثبات ایمنی آن

اگرچه دستورات گیاھی ذکرشده در این مقاله، حاصل  تجربه حکمای طب سنتی طی چندین 

دھه و صده می باشد و این استفاده دراز مدت، خود می تواند دلیلی بر اثربخشی و ایمنی 

د به انجام مطالعات آنھا باشد، اما برای ارایه به جوامع علمی و کاربرد در حد وسیع، نیازمن

  .تدقیق اثربخشی و ایمنی اس

  :نتیجه گیری

چنانچه  دستورات طب سنتی برای حفظ سالمتی در دوران شیردھی، در مطالعات مداخله 

ای مورد آزمون و اثبات قرار گیرد، می تواند  بعنوان راھکاری برای تأمین  شیرمادر با کمیت و 

  .کیفیت بھتر کمک کننده باشد
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