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رویکـرد علمـی بـه مداخلـه غذایـی و تاثیـر آن بـر سـامت یـا فرهنـگ جامعـه موجـب اسـتفاده بهتـر از ایـن نوع 
مداخله هـا اسـت. مداخلـه بی تاثیـر صرفـا هزینه  ای پوچ هـدر دادن منابع اسـت. بنابراین بررسـی این نـوع مداخله ها 
کـه در جـای جـای دنیـا هم تجربه شـده اسـت ضروری اسـت. بسـیاری از این نـوع مداخله هـا نتیجه بخـش و برای 
بهبـود سـوءتغذیه  یـا فقـر غذایـی مفیـد بوده انـد و بسـیاری دیگـر هم بـه دلیل آن کـه ضرورت هـای اجـرای چنین 
طرح هایـی را رعایـت نکرده انـد نتوانسـته اند موفـق باشـند. بـرای بسـیاری از آن ها که کودکی شـان را در سـال های 
ابتدایـی بعـد از جنـگ جهانـی دوم در انگلیـس تجربـه کرده انـد مداخله های غذایـی با کاماتـی مثل »رفـاه« عجین 
شـده امـا ایـن رفاه برای شـان مـزه تلـخ یـک آب پرتقـال غیرطبیعـی را تداعـی می کنـد و مطالعه ها نشـان می دهد 
کـه همیـن مزه نـه چنـدان مطبوع در سـنین بزرگ سـالی تمایـل آن ها بـه دولت هـای رفاهی کـه این گونـه مداخله ها 

در آن ها معمول است را تحت تاثیر قرار می داد. 

ــر  ــد کــه چــه موانعــی ب ــی نشــان می دهن ــه خوب پژوهش هــا ب
ســر پــروژه بزرگــی مثــل توزیــع شــیر در مــدارس وجــود دارد، ایــن 
پــروژه چــه تاثیراتــی بــر ســالمت دانش آمــوزان گذاشــته و تــا چــه 
حــد بــر رشــد بدنــی آن هــا موثــر بــوده اســت، نشــان می دهــد کــه 
چــه قــدر در تغییــر فرهنــگ عذایــی موثــر بــوده اســت و لبنیــات را 
بــه عنــوان عناصــری مهــم در ســفره آن هــا جــای داده اســت، نشــان 
می دهــد افــراد چــه ذهنیتــی نســبت بــه توزیــع یــا مداخلــه غذایــی 
ــی  ــه طــور کل ــا ب ــن طرح ه ــه اصــال ای ــد ک ــد و نشــان می ده دارن
ــاره  ــود درب ــا می ش ــن یافته ه ــاس ای ــه. براس ــا ن ــد ی ــق بوده ان موف
چنیــن طرح هایــی تصمیم گیــری کــرد، از موانــع آن جلوگیــری 

کرد و آن ها را به موفقیت رساند. 
ــی  ــای قیمت ــش از جهش ه ــه پی ــوری ک ــرای کش ــن کار ب ای
ــای  ــا میانگین ه ــات در آن ب ــرف لبنی ــم مص ــر ه ــال اخی ــک س ی
قابــل قبــول فاصلــه زیــادی داشــته ضروری  تــر هــم هســت. قابــل 
حــدس اســت کــه مصــرف شــیر و مشــتقات آن در یــک ســال اخیــر 
کم تــر از گذشــته هــم شــده باشــد و ایــن مســاله تاثیــر مســتقیم اش 
را بــر ســالمت مــردم در درازمــدت نشــان خواهــد داد. امــا از طرفــی 
محدودیــت شــدید منابــع دیگــر امــکان کار بــدون مطالعــه و آزمــون 
و خطــا را گرفتــه اســت و هــر طــرح مداخلــه ای ماننــد توزیــع شــیر 
ــده  ــه انجــام ش ــن زمین ــه در ای ــی ک ــرور مطالعات ــدون م ــه ب مدرس
ــت  ــه هدررف ــک ب ــا نزدی ــال باب ــا احتم ــک و ب ــت کاری پرریس اس

منابع است. 
آن چــه می خوانیــد نگاهــی صــرف بــه بخشــی از تحقیقــات در 
دســترس اســت و واضــح اســت کــه بســیاری از ایــن تحقیق هــا در 
دســترس، قابــل مطالعــه و قابــل ارزیابــی هســتند. آن چــه از نتایــج و 
ــه  ــه دادن ب ــا توج ــد صرف ــات می خوانی ــن تحقیق ــنهادهای ای پیش

کارهای علمی است که در این زمینه انجام شده است. 

عملکرد  و  نگرش  آگاهي،  بر  آموزش  تأثیر  بررسي 
دانشآموزان دختر مقطع راهنمایي در مورد مصرف شیر و 

لبنیات در سال 1386
ــکی  ــص پزش ــی، متخص ــود وکیل ــر محم ــران: دکت پژوهش گ
ــر  ــزد/ دکت ــی ی ــهید صدوق ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش اجتماع
محمدحســین باقیــان مقــدم، گــروه بهداشــت دانشــگاه علــوم 
ــت  ــروه بهداش ــرزاده، گ ــیه پی ــزد/ آس ــی ی ــهید صدوق ــکی ش پزش
ــه  ــزد/ محبوب ــی ی ــوم پزشــکی شــهید صدوق ــی دانشــگاه عل عموم
دهقانــی، گــروه بهداشــت عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید 

صدوقی یزد 
ایـن مطالعـه روی دو گـروه شـاهد و مـورد کـه هر کدام شـامل 
بیـش از 50 دانش آمـوز راهنمایـی دختـر در یـزد بوده انجام شـده که 
در آن گـروه مـورد آموزش هـای مرتبـط بـا مصـرف شـیر و لبنیات را 

دریافت کرده است. پژوهش به نتایج زیر رسیده است:
* آگاهـی و نگـرش دانش آموزان بعـد از آموزش دربـاره مصرف 

لبنیات به طور چشمگیری افزایش یافته است. 
از  بعـد  و  قبـل  لبنیـات  مصـرف  در  دانش  آمـوزان  عملکـرد   *

آموزش تفاوت چشم گیری نداشت. 
* مهم تریـن دالیـل مصرف نکردن شـیر در میـان دانش آموزان 
»دوسـت نداشـتن«، »مطلـوب نبـودن بو و مـزه شـیر«، »حالت تهوع 

و دل درد« بوده است. 
نگـرش  و  آگاهـی  در  پـدر  آگاهـی  و  تحصیـالت  شـغل،   *
دانش آمـوزان نسـبت بـه مصـرف لبنیـات بی تاثیـر امـا دربـاره مـادر 

بوده تاثیرگذار است. 
فرهنـگ  بهبـود  بـرای  را  آموزشـی  برنامه هـای  پژوهـش   *

تغذیه ای پیشنهاد کرده است و آن را مفید می داند. 
نکتـه: بـا توجـه بـه ایـن کـه آگاهـی و نگـرش دانش  آمـوزان 
دربـاره مصـرف شـیر افزایـش پیـدا کـرده اما مصـرف لبنیـات در بین 
آن هـا تفـاوت چندانـی نداشـته باید توجه کـرد که دالیـل اقتصادی و 
خانوادگـی را هـم در زمینـه عمـل کـردن بـه ایـن آموزش هـا در نظر 

گرفت. 

بررسـی وضعیت مصرف انواع شیر در اسـتان آذربایجان 
غربی و عوامل موثر در سال های 1391-92

و  سیاسـت گذاری  تحقیقـات  گـروه  اسـفرجانی،  فاطمـه 
و صنایـع  تغذیـه ای  تحقیقـات  انسـتیتو  تغذیـه  و  غـذا  برنامه ریـزی 
غذایی کشـور، دانشـکده علـوم تغذیه و صنایـع غذایی دانشـگاه علوم 
پزشـکی شـهید بهشـتی/ فاطمه محمـدی نصرآبادی، گـروه تحقیقات 
تحقیقـات  انسـتیتو  تغذیـه  و  غـذا  برنامه ریـزی  و  سیاسـت گذاری 
تغذیـه ای و صنایـع غذایـی کشـور، دانشـکده علـوم تغذیـه و صنایـع 
غذایـی دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی/ مرجان خلفـی، گروه 
انسـتیتو  تغذیـه  و  غـذا  برنامه ریـزی  و  سیاسـت گذاری  تحقیقـات 
تحقیقـات تغذیـه ای و صنایـع غذایی کشـور، دانشـکده علـوم تغذیه و 
صنایـع غذایی دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی/ سـکینه نوری 
سـعیدلو، مرکـز تحقیقـات سـالمت مواد غذایی و آشـامیدنی دانشـگاه 

علوم پزشکی ارومیه
آرش رشـیدی، گـروه تحقیقـات سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی 

پژوهش هایی پیرامون مداخله های غذایی در دنیا



47

ویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران پرونده ویژه

در جست و جوی سالمت از دست رفته

 با توجه به این که آگاهی و 
نگرش دانش  آموزان درباره 

مصرف شیر افزایش پیدا کرده 
اما مصرف لبنیات در بین آن ها 

تفاوت چندانی نداشته باید 
توجه کرد که دالیل اقتصادی و 
خانوادگی را هم در زمینه عمل 
کردن به این آموزش ها در نظر 

گرفت 

غـذا و تغذیـه انسـتیتو تحقیقـات تغذیـه ای و صنایـع غذایی کشـور، 
دانشـکده علـوم تغذیـه و صنایـع غذایـی دانشـگاه علـوم پزشـکی 

شهید بهشتی
ایـن تحقیـق 650 خانـوار را در اسـتان آذریابجـان غربـی و بـا 
تفکیـک خانوارهـای شـهری و روسـتایی را از نظـر مصـرف شـیر و 
مشـتقات آن بـه صـورت مقطعـی- توصیفـی مطالعـه کـرده اسـت. 

مهم ترین یافته های پژوهش به این شرح هستند:
* 47.5درصـد خانوارهـای شـهری و 71.7درصـد خانوارهـای 

روستایی شیر فله مصرف می کنند. 
* 19.8 درصـد خانوارهـای شـهری و 8.6درصـد خانوارهـای 

روستایی شیر پاستوریزه کیسه ای مصرف می کنند.
* 15.8 درصـد خانوارهـای شـهری و 6.1درصـد خانوارهـای 

روستایی شیر پاکتی فرادما مصرف می کنند. 
خانوارهـای  0.5درصـد  و  خانوارهـای شـهری  درصـد   0.4  *
روسـتایی هم از شـیر فله و هم از شـیر پاسـتوریزه کیسـه ای استفاده 

می کنند. 
* 2 درصـد خانوارهـای شـهری از شـیرهای پاسـتوریزه بطری 

استفاده می کنند. 
* بیشـترین صرف شـیر در میان گروه سـنی زیر 7 سـال و بعد 

از آن گروه سنی باالی 65 سال بوده است. 
* گروه سـنی 18 تا 25 سـال کمترین مصرف شـیر را در میان 

گروه های سنی دیگر دارند. 
* مهم تریـن دلیـل مصرف نکردن شـیر در خانوارهای شـهری 
»دوسـت نداشـتن شـیر« و پـس از آن »عـدم توانایی مالـی« اعالم 

شده است.
*  مهم تریـن دلیـل نخریـدن شـیر در خانوارهـای روسـتایی 
»داشـتن گاو« و بعـد از آن »دوسـت نداشـتن شـیر« اعـالم شـده 

است. 
* 77.9 درصـد خانوارهـای شـهری و 87.5درصـد خانوارهـای 
روسـتایی دارای دانش آمـوز اعـالم کرده انـد کـه فرزند شـان شـیر 
مدرسـه را کامـل می خورد. این ارقـام برابر 80.8درصـد کل خانوارها 

است.
خانوارهـای  3.1درصـد  و  خانوارهـای شـهری  درصـد   9.1  *
روسـتایی گفته انـد فرزندشـان شـیر مدرسـه را نصفـه می خـورد و به 
همیـن نسـبت هـم اعـالم کرده انـد که فرزندشـان شـیر مدرسـه را 

نمی خورد. 
* دو دلیـل عمـده مصـرف نکردن شـیر مدرسـه در خانوارهای 

شهری بوی خاص آن و دل درد و حالت تهوع بوده است. 
*  54.9درصـد خانوارهـای شـهری و 20.2 درصـد خانوارهای 
روسـتایی گفته اند پیش از قطع یارانه شـیر از شـیر یارانه ای اسـتفاده 
می کرده انـد. 8درصـد این خانوارهـای در جامعه شـهری و 6.1درصد 
آن هـا در جوامعـه روسـتایی گفته انـد بعـد از قطع یارانه مصرف شـیر 
آن هـا قطع شـده، به ترتیـب 23.9درصـد و 4.5درصـد گفته اند کمتر 

شده و 19.7درصد و 11.6درصد گفته اند تغییری نکرده است. 
* میـــزان مصـــرف شـــیر بـــا وضعیـــت اقتصـــادی خانـــوار 
ـــالت و  ـــطح تحصی ـــا س ـــه ای ب ـــا رابط ـــان داد ام ـــتگی نش هم بس

شغل سرپرست خانوار نشان نداد.

میـزان پذیـرش طـرح توزیـع شـیر رایـگان و برخـی 
عوامـل موثـر بـر آن در دبیرسـتان های دخترانـه شـهر 

یزد سال 1390 

زینــب احــدی، دانشــجوی کارشناســی ارشــد علوم بهداشــتی در 
ــه  ــزد/ الل ــی ی ــهید صدوق ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــه، دانش تغذی
ــوم بهداشــتی در  ــی زاده اصــل، دانشــجوی کارشناســی ارشــد عل نب
ــم  ــزد/ مری ــی ی ــهید صدوق ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــه، دانش تغذی
ــه،  ــوم بهداشــتی در تغذی ــری، دانشــجوی کارشناســی ارشــد عل اکب
ــن  ــر حس ــزد/ دکت ــی ی ــهید صدوق ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــی  ــوم پزشــکی شــهید صدوق ــه دانشــگاه عل ــروه تغذی ــری، گ مظف
یــزد/ دکتــر آزاده نجــارزاده، گــروه تغذیــه دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شهید صدوقی یزد
ایــن پژوهــش اثــر طــرح ملــی شــیر مدرســه را بــا مطالعــه 703 
ــا  ــه آن ه ــه ب ــه 6 روز هفت ــزد ک ــر دبیرســتانی در ی ــوز دخت دانش آم
ــن  ــای ای ــرده اســت. یافته ه ــیر مدرســه داده می شــد بررســی ک ش

پژوهش به طور خالصه این نکات هستند:
* 62.7درصــد دانش  آمــوزان شــیر اهــدا شــده را مصــرف 

می کردند و بقیه آن را مصرف نمی کردند. 
* از بیــن دانش آمــوزان کــه شــیر را مصــرف می کردنــد 
30.6درصــد کمتــر از ســه بــار در هفتــه، 14درصــد بیــن 3 یــا 4 بــار 
ــتفاده  ــیر اس ــن ش ــار از ای ــتر از 4 ب ــد بیش ــه و 55.2درص در هفت

می کردند. 
* پژوهــش آگاهــی 64.8درصــد از دانش آمــوزان را متوســط و 

27.1درصد آن ها را خوب توصیف کرده است. 
* پژوهــش نگــرش 50.4درصــد دانش آمــوزان را خــوب و 

48.4درصد آن ها را متوسط توصیف کرده است. 
* بــا وجــود آگاهــی و نگــرش بــه نســبت مطلوب تــر، 
ــف و 11درصــد  ــوزان را ضعی پژوهــش عملکــرد 79درصــد دانش آم

را متوسط ارزیابی کرده است. 
* اغلــب دانش آموزانــی کــه شــیر را مصــرف نمی کننــد 
خوش طعــم نبــودن شــیرها را دلیــل اصلــی ایــن کار اعــالم 
ــای  ــاد ناراحتی ه ــیر و ایج ــه ش ــتن ب ــل داش ــدم تحم ــد. ع کرده ان
ــوب شــیرهای  ــت نامطل ــدی اســت. کیفی ــم بع ــل مه گوارشــی دلی

توزیع شده و نامناسب بودن زمان توزیع دالیل بعدی هستند. 
بررسـی مقایسـه ای تاثیر آمـوزش براسـاس نظریه های 
فرانظـری و رفتـار برنامه ریـزی شـده بر میـزان مصرف 

شیر و لبنیات در میان دانشجویان سال 1398
ــروه  ــتاری، گ ــی پرس ــرای تخصص ــادی، دکت ــل فره ابوالفض

پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیروان
پژوهــش روی نمونــه ای 300 نفــری از دانش آمــوزان دانشــگاه 

بــه صــورت  و  شــیروان  اســالمی  آزاد 
ــام  ــی انج ــی و مقطع نیمه تجرب

شــده اســت. نمونــه بــه 
ــه  ــروه مداخل دو گ

و  تقســیم 
لعــه  مطا

ه  شــد
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در جست و جوی سالمت از دست رفته

است. نتایج پژوهش به این ترتیب اعالم شده اند:
* مصــرف شــیر بعــد از مداخلــه و آمــوزش در گــروه مشــاهده 

به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.
  TPB ــری( و ــوی فرانظ ــیوه TTM )الگ ــا دو ش ــا ب * مداخله ه

انجام شد و در هر دو گروه مداخله مصرف شیر افزایش پیدا کرد. 
* مداخلــه فرانظــری تاثیــر بیشــتری بــر تغییــر رفتــار دانشــجویان 

و افزایش مصرف لبنیات در آن ها داشته است. 
* مطالعــات مداخلــه ای فرانظــری انجــام شــده از ســوی همیــن 
نویســنده پیشــتر افزایــش معنــادار در رشــد مصــرف میــوه و ســبزیجات 

در میان دانش آموزان متوسطه را نشان داده بود. 

بررسـی میزان مصرف شـیر و فرآورده هـای آن در کودکان 
سنین مدرسه )6 تا 11 سال( شهر بیرجند سال 1386

ــیما  ــد/ س ــگاه بیرجن ــی دانش ــات علم ــو هی ــی، عض ــرخ کاهن ف
کاهنــی، عضــو هیــات علمــی دانشــکده پرســتاری و مامایــی دانشــگاه 
ــد  ــناس ارش ــریف زاده، کارش ــا ش ــد/ غالمرض ــکی بیرجن ــوم پزش عل
اپیدمیولــوژی، عضــو هیــات علمــی دانشــکده پزشــکی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی بیرجنــد/ احمــد نصیری فــورگ، دانشــجوی دکترای پرســتاری 
و عضــو هیــات علمــی دانشــکده پرســتاری و مامایــی دانشــکده علــوم 

پزشکی بیرجند/ محمد آوان، کارشناس آموزش ابتدایی
ــد  ــهر بیرجن ــه در ش ــوز مطالع ــش 1771 دانش آم ــن پژوه در ای

مطالعه شده اند. یافته های تحقیق به این شرح هستند:
* 8.2درصــد کــودکان مصــرف شــیر، 11.2درصــد مصرف ماســت 

و 2درصد مصرف روزانه پنیر به طور کلی نداشتند. 
* مصــرف میانگیــن روزانــه شــیر در 55.1درصــد آن هــا کمتــر از 
یــک لیــوان، 26.5درصــد یــک لیــوان، 7.3درصــد دو لیــوان و 2.9درصد 

بیشتر از دو لیوان بوده است.
ــک  ــد ی ــوان، 26درص ــک لی ــر از ی ــا کمت ــد از آن ه * 51.2درص
ــوان ماســت  ــوان و 3.2درصــد بیشــتر از دو لی ــوان، 8.4درصــد دو لی لی

روزانه مصرف می کنند. 
پنیــر، 16.9درصــد 18 گــرم،  * 26.7درصــد تــا 12 گــرم 

32.2درصد 25 گرم و 22.2درصد 30 گرم پنیر مصرف می کنند. 
* بیــن مصــرف لبنیــات و جنــس دانش آمــوزان ارتبــاط معنــاداری 
ــرف  ــران و مص ــه در پس ــر روزان ــیر و پنی ــرف ش ــت. مص ــود داش وج

ماست در میان دختران بیشتر بود.
ــیار  ــد بس ــال بیرجن ــا 11 س ــودکان 6 ت ــات در ک * مصــرف لبنی
پایین تــر از اســتنادارد بــود و بیشــتر از 60درصــد آن هــا مصرفــی 

پایین تر از یک لیوان شیر داشتند. 

تاثیـر مصـرف شـیر بـر عملکـرد و سـامت دانش آموزان 
ابتدایی در مناطق روستایی ویتنام سال 2009

دکتـر دو تـی کیـم لین، موسسـه ملی مـواد معدنی هانـوی ویتنام/ 
دکتـر بویـی تی نیونگ، موسسـه ملی مـواد معدنی هانوی ویتنـام/ دکتر 
لـه تـی هوپ، موسسـه ملـی مـواد معدنـی هانـوی ویتنـام/ انگوین تی 
کوینـه انـگا، داچ  لیـدی ویتنام هوشـی مینه ویتنام/ انگوین تـری هانگ، 
داچ  لیـدی ویتنـام هوشـی مینه ویتنـام/ دکتـر جریـون کیـرز، تحقیقـات 
غذایـی نیـزو، هلنـد/ دکتـر یاماموتو شـیگرو، دانشـگاه علوم و انسـانیات 

اوکانومیزو، توکیو ژاپن/ دکتر روب ته بیسبه که، فریسالند کامپینا هلند
در ایــن پژوهــش تاثیــر مصــرف شــیر بــر 454 دانش آمــوز 7 تــا 8 
ــا  ســاله در مناطــق روســتایی ویتنــام بررســی شــده اســت. ایــن کار ب
تغذیــه شــیر و در واقــع مداخلــه تغذیــه ای رد طــول شــش مــاه انجــام 

شده است. یافته ها به این شرح هستند:

* انــرژی روزانــه دریافتــی بــا مصــرف دو پاکــت شــیر در روز 
20درصــد و پروتئیــن 14 گــرم )40درصــد( و دریافــت آهــن و 

ویتامیــن آ به طرز قابل توجهی افزایش پیدا کرد. 
ــول 6  ــد در ط ــده بودن ــه ش ــیر تغذی ــه از ش ــی ک * گروه های
مــاه نیم کیلوگــرم وزن بیشــتر و 0.4 ســانتی متر قــد بیشــتری 

نســبت به گروه های دیگر پیدا کردند. 
* بــه دلیــل نوعــی انــگل کم خونــی در 45درصــد گروه هایــی 
کــه شــیر بیشــتری مصــرف کــرده  بودنــد دیــده شــد. ایــن رقــم در 

گروه کنترل، 29درصد بود.
ــیر  ــه از ش ــی ک ــالی دانش آموزان ــادی در ابت ــش زی * کاه
ــکم،  ــن ش ــا پایی ــکم ی ــای ش ــه درده ــد ب ــرده بودن ــتفاده ک اس
ســردرد، گیجــی و بیمــاری مشــاهده شــد. گلــودرد، دردهــای 

گوش و خســتگی هم در طول شــش ماه کاهش پیدا کردند. 
ــه  ــاه ب ــول 6 م ــه در ط ــی ک ــی دانش آموزان ــرد درس * عملک
صــورت منظــم شــیر مصــرف کــرده بودنــد بــه طــرز قابــل توجهــی 
باالتــر از بقیــه دانش آمــوزان بــود. آن هــا ســرعت و کارایــی 
ــود  ــا از خ ــا و آزمون ه ــی کالس ه ــق پایان ــم در دقای ــری ه باالت

نشان می دادند. 
* حافظــه و یــادآوری کلمــات و اعــداد در میــان دانش آموزانــی 
ــر از  ــد باالت ــرده بودن ــرف ک ــیر مص ــم ش ــورت منظ ــه ص ــه ب ک

دانش آموزان گروه کنترل بود. 

در  مدرسـه  در  رایـگان  شـیر  برنامـه  یـک  ارزیابـی 
و  کـودکان  در  شـیر  مصـرف  بـر  تاثیـرات  نیوزیلنـد: 

مردم شناسی
دکتــر ســامانتا مــارش، موسســه ملــی ابــداع غذایــی، دانشــگاه 
ــداع  ــی اب ــه مل ــگ، موسس ــان جیان ــر یان ــد/ دکت ــد، نیوزیلن آکلن
ــه  ــر، موسس ــر کارن کارت ــد/ دکت ــد، نیوزیلن ــگاه آکلن ــی، دانش غذای
ــر وال،  ــر کلی ــد/ دکت ــد، نیوزیلن ــی، دانشــگاه آکلن ــداع غذای ــی اب مل

دانشــکده علوم پزشکی و سالمت دانشگاه آکلند/ سال 2018
ــه  ــگان ب ــیر رای ــدای ش ــه اه ــی برنام ــرای ارزیاب ــه ب مطالع
ــد  ــال در نیوزیلن ــا 9 س ــودکان 7 ت ــه ای از ک ــا نمون ــودکان و ب ک
انجــام شــده اســت. ایــن مطالعــه در 9 مدرســه انجــام شــده و دلیــل 
ــا بــاال رفتــن ســن  آن کاهــش مصــرف شــیر در میــان کــودکان ب

آن ها بوده اســت. نتایج آن به این ترتیب هستند:
* تفــاوت معنــاداری در نتایــج مداخلــه غذایــی در میــان 
ــده نشــد  ــد دی ــد زندگــی می کنن نژادهــای مختلفــی کــه در نیوزیلن

و نتایج مشابه بودند.
* تفــاوت معنــاداری در نتایــج مداخلــه غذایــی در جنس هــای 

مختلف دیده نشد. 
* بــا دنبــال کــردن کــودکان بعــد از مداخلــه تغذیــه تــا یــک 
ــی  ــیر حت ــرف ش ــه ای در مص ــل مالحظ ــش قاب ــال افزای ــا دو س ی

بعد از مداخله منظم نســبت به گروه  کنترل دیده شــد. 
* در طــول زمــان بعــد از مداخلــه افزایــش قابــل مالحظــه ای 
ــتاندارد مصــرف شــیر می رســیدند  ــه اس ــه ب ــی ک ــداد کودکان در تع

دیده شد. 
* بیــش از 70درصــد کــودکان اعــالم کردنــد از شــیر رایــگان 
مدرســه اســتفاده می کننــد و 99درصــد آن هــا گفتنــد شــیر را 
ــم  ــد طع ــالم کردن ــا اع ــد آن ه ــد. 96درص ــرف می کنن ــل مص کام

شــیری که به آن ها داده می شود را دوست دارند. 
* برنامــه شــیر مدرســه در رســاندن دانش آمــوزان بــه مقادیــر 

اســتنادارد مصرف در نیوزیلند موفق بوده است. 


