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الملخص
خلفية الدراسة :التغذية بحليب االم بالمطلق هو الغوذاا اليووي ل ال المطلو ر لل وولى اللوو المحو اء اور بوةا ال ووالة
الطبيعية بعة ال الدة باش ة احص ياحليب االم حتو  6أشه ن العم االحياظ ال ول للو ال والة الطبيعيوة ول التموةم
فل العم اإدخال اءغذية التكميلية بشكر ماسب لغاية سمتين أا أكا ى
اهداف الدراسة :هةفت هذه الةراسة للبحث فل العالقة بين أن اع التغذيوة فول الوومة اءالوو ون العمو ال وولا االمشواكر
الصحية ااء اض المختلية التل تؤث للوو العةيوة ون ال وول رغوا أنهوا يمكون أا تكو ا ال قايوة مهوا بطو بوويطة اوةا
ارخيصةى
المرضى والطرائق  :دراسة صفةة اير ةي مةت فس اةةت ا ا ةصل ا وم فةت صفس اةةت ا مةراظ مةت فى مالة د ة ت ة ل
ا ة رة فن أك صار  2014إ ت ف رس  ،2015صثفثل  100طةل مت ا سن األص ةت فةن ا وفةر مةت ا دراسة انةر ا نالةر ةن
ساب د صل ا فس اةت ،ص نقسم ا ت ث ث فيفص ي فن األطة ل ا رض ا طا و ىفرا ،رضة ىم ةب اطفةطن ت
ىفرا ،صا نصع ا ف مط يفع اطثن ن .ص فورم ا و ق ا ن نصع ا نذ مت ا سةن األص ةت فةن ا وفةر ا رضةوص ن سةن ن
فن ا وفر صا فا كل ا فى ندمم.
النتااائ  :ائووة حالووة فوول الةراسووةا  51وون الووذك ر ال ووول ا  49وون اانووافا افمووا لموو ع التغذيووة اكشوويت الةراسووة 31
همال والة الطبيعيوةا ا  34ال والةاالصوطماليةا  35التغذيوة المختلطوةى اتبوين هوذه الةراسوة أا  69طيور الوةاا بعمليوة
قيص و ية بيوومها  14ال وووالة الطبيعيووةا  32روووالة اصووطمالية ا  22التغذيووة المختلطووة فوول حووين أا  31الووةاا بص و رة
طبيعية مها  15ال والة الطبيعيةا  9روالة اصطمالية ا  7التغذية المختلطة فمو.ى افيموا يتعلوق وا بعوة الو الدة افموةاا
ال زا اء هات ااةنا مها  81لمةها نمص لح ظ فل ال زا بيمها  30ال والة الطبيعيوةا ا  15ال ووالة االصوطمالية
ا  16التغذية المختلطةى افما لةراسة أ اوها أظه ت أا  68ال ول لان ا ن ااسهال بيمها  14ال والة الطبيعيوةا 29
ال والة االصطمالية ا  25التغذية المختلطوةا كواا  47الب ليوة التهوار المووال  9ومها ال ووالة الطبيعيوة  20ازاااوة
ال والةا اكاا  32ال ول اال واك خموة مها الاةي التغذيةا ا  14ال والة االصطمالية ا  13التغذية المختلطةى
االستنتاجات  :أظه ت ةة ال والة الطبيعية اانخياض ل اء هات خيض سن اءما تك رة ال الدات ااءقر تعليما الوذين
يعيش ا فل المجتمعات ال ييية ل الطبمة االاتمالية ااالقتصادية الممخيضة كوان ا أكاو ل ووة لل ووالة الطبيعيوةا التول
تشي إلو أا ال ول االقتصوادي اخبو ة اءم التول توؤث إلوو حوة كبيو اختيوار التغذيوة للوو التممور بوين هوذه ا ااعوة يخوةم
عل ات أساسية بالموبة ءي الةراسات الط لية الماد ة للو ال والة الطبيعيةى
الكلمات المفتاحية :ال والة الطبيعية,ال والة الصمالية ,حافظة ديالو,الع ا .
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