
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دفتر بهبود تغذيه جامعه معاونت بهداشت

  " هم بايد تغيير كند 

"Climate is changing 

سازمان خوار و بار كشاورزي ملل ( سيس سازمان جهاني فائو 

با هدف  ر اين روز سازمان هاي بين الملليد

تالش كاهش سوءتغذيه و  حساس سازي و كسب حمايت سياسي به منظور برقراري امنيت غذا و تغذيه، ريشه كني گرسنگي

 .مادران خوب تغذيه شده، كودكان سالمتر با سيستم ايمني قوي تري دارند

 .كشورهاي در حال توسعه مي شود

 .دالر سود دارد

 .بازده توليد بيشتر در دوران زندگي است

 .درصدي بازده كاري افراد جامعه مي شود

 .افزايش مي دهد% 4/9

  .موفق تر براي همه افراد كمك مي كند

١ 

  

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي                                              

دفتر بهبود تغذيه جامعه معاونت بهداشت

  

  روز جهاني غذا

  24/7/95 تاريخ

 غذا و كشاورزي آب و هوا در حال تغيير است و "

"Climate is changing-food and agriculture must too"

  

سيس سازمان جهاني فائو مناسبت تأبه  كه سالروز جهاني غذاست) اكتبر

د .داشته مي شودنامگذاري شده و در سراسر جهان گرامي  1945

حساس سازي و كسب حمايت سياسي به منظور برقراري امنيت غذا و تغذيه، ريشه كني گرسنگي

  كودكان اهميت دارد؟ ريشه كني گرسنگي و كاهش سوءتغذيه

 .سال مي شودميليون كودك در  3/1موجب نجات زندگي 

مادران خوب تغذيه شده، كودكان سالمتر با سيستم ايمني قوي تري دارند

كشورهاي در حال توسعه مي شود GDPدر % 5/16پايان دادن به سوء تغذيه كودك موجب افزايش 

دالر سود دارد 139تا  15 ،يك دالر سرمايه گذاري در پيشگيري از گرسنگي

بازده توليد بيشتر در دوران زندگي است% 46ندگي به معني تغذيه مناسب در سالهاي اول ز

درصدي بازده كاري افراد جامعه مي شود 20كاهش كم خوني فقر آهن موجب افزايش 

4نيروي كار را  ،پايان دادن به مرگ و ميرهاي مرتبط با تغذيه در كودكان

موفق تر براي همه افراد كمك مي كندحذف گرسنگي به ساختن يك زندگي ايمن تر و 

                                              

"

  :مقدمه

اكتبر 16( مهر 24

1945در سال ) متحد 

حساس سازي و كسب حمايت سياسي به منظور برقراري امنيت غذا و تغذيه، ريشه كني گرسنگي

   .مي كنند

ريشه كني گرسنگي و كاهش سوءتغذيهچرا 

موجب نجات زندگي  .1

مادران خوب تغذيه شده، كودكان سالمتر با سيستم ايمني قوي تري دارند .2

پايان دادن به سوء تغذيه كودك موجب افزايش  .3

يك دالر سرمايه گذاري در پيشگيري از گرسنگي .4

تغذيه مناسب در سالهاي اول ز .5

كاهش كم خوني فقر آهن موجب افزايش  .6

پايان دادن به مرگ و ميرهاي مرتبط با تغذيه در كودكان .7

حذف گرسنگي به ساختن يك زندگي ايمن تر و  .8
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  :اهداف و راهبردها

  :شامل هدف استراتژيك برنامه جهاني غذا 5

 نجات جان افراد و حمايت از امرار معاش در مواقع اضطراري •

 سرمايه گذاري براي آمادگي در مقابل بالياي طبيعي و كاهش اثرات آن جلوگيري از گرسنگي حاد و •

 بازگرداندن و بازسازي زندگي و امرار معيشت ها بعد از جنگ و بالياي طبيعي  •

 تغذيه اي هايكاهش گرسنگي مزمن و كمبود •

 توليدات داخلي تقويت توانايي ملت ها براي مهار گرسنگي از طريق سياست هاي واگذاري •

  

  :مجموعه فعاليت هاي برنامه جهاني غذا شامل

 تغذيه اي                                   هايمقابله با كمبود •

 كاهش مرگ و مير كودكان •

 مادران ارتقاء سالمت •

 HIVمبارزه با بيماريهايي از قبيل  •
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  :تعريف

، تعريف ديگري از گرسنگي وجود نمي شودگرسنگي به معناي كمبود مواد غذايي در يك كشور است كه سيري شكمي حاصل 

در اين نوع گرسنگي مواد مغذي الزم براي رشد و . دارد كه گرسنگي سلولي ناميده مي شود و با امنيت غذايي در ارتباط است

بايد به اين نكته توجه كرد كه گرسنگي سلولي . حيح سلول فراهم نشده استنمو كودكان، بيمار نشدن بزرگساالن و عملكرد ص

هاي مزمن،  بيماري  تواند بر روي بهره هوشي، ها به طول انجامد، اما مي ممكن است خود را به سرعت نشان ندهد و حتي سال

 سازيها و حساس  آموزش به خانوارث نكته قابل توجه در بح. توان كاري افراد و رشد و توسعه ملي يك كشور تأثيرگذار باشد

ريزي هاي مرتبط با آن  سيري شكمي به تنهايي كافي نيست و بايد بحث سيري سلولي و برنامهاين است كه گذاران  سياست

 رشد جهان كودكان چهارم يك. شود مي سال 5 زير كودك ميليون 6/2 مرگ باعث ساالنه سوءتغذيه .در نظر گرفته شودنيز 

 در نفر نه هر از كه دهد مي نشانتوسط فائو  " 2015 سال در جهان در غذايي امني نا وضعيت" اتگزارش. ندارند طبيعي

از علل گرسنگي مي توان به فقر، توزيع نامناسب غذا و تغيير اقليم اشاره  .كند مي نرم پنجه و دست گرسنگي با نفر يك جهان

هاي  كمبود غذا بعلت زير آب رفتن زمين ,باال آمدن آب درياها ، يآشاميدنكمبود آب  منجربهافزايش دماي كره زمين  .كرد

 آن دنبال به و آب بهداشت و محيط بهداشت زيست، محيط بر تأثير طريق ازبطور مستقيم  اقليم تغيير. مي شود كشاورزي

تأثيرات . ، امنيت غذايي را تحت تأثير قرار مي دهدها ريزمغذي جذب كاهش و اسهالي و عفوني هاي بيماري شيوع افزايش

وهوايي و اقليمي به احتمال بسيار زياد اثرات نامتناسبي را در كشورهاي فقيرتر و با ساختارهاي  مدت تغييرات آب كوتاه

. بيشترين آمار گرسنگي هم مربوط به اين دو منطقه مي باشد و، آفريقا و آسيا خواهد داشت تر، به ويژه در حكومتي ضعيف

 در نظر گرفتنو كمبود منابع غذايي و خشكسالي  با توجه به تغييرات اقليمي،كشور ما در  ،طبق بيانات مقام معظم رهبري

  .گيردمورد توجه قرار  افزايش جمعيت بايد امنيت غذايي و امنيت تغذيه اي هاي تسياس

تعيين خط مشي كالن در رابطه با  .، كاهش ضايعات غذايي استو تغذيه امنيت غذا حيطهي جدي دولتها در يكي از سياستها

 معادل نفر ميليون 870در دنيايي كه  .دولتمردان هر كشوري بايد درنظر بگيرندكه است كاهش ضايعات موضوع با اهميتي 

 ورود،  سوم از مواد غذايي توليدشده توسط انسان به هدر مي يك ندارند، خوردن براي كافي غذاي جهان جمعيت هشتم يك

ميليون كيلومترمربع از اراضي كشاورزي كره زمين  198توليد اين حجم از غذاي هدر رفته در هر سال متضمن كشت در 

شيميايي و توليد ميليون تن كود  28مصرف ميليارد مترمكعب آب شيرين،  173، صرف )تقريباً معادل مساحت كشور مكزيك(

دهد  برآوردهاي فائو نشان مي. مي باشد )اكسيد كربن معادل دي(ميليون مترمكعب  5600تا  3300ميزان  اي به گازهاي گلخانه

كيلوكالري  134رود، يعني سرانه هدررفت روزانه غذا در ايران  كيلوكالري غذا در ايران به هدر مي 134ازاي هر نفر  هرروز به

اين . شود ميليون تن در سال دور ريخته مي 35ميليون تن محصول كشاورزي توليدي در كشور  100ساس از بر اين ا. است

بر اساس اين گزارش ايران نيز از جمله كشورهايي است كه هرساله درصد بااليي از مواد   .ميليون نفر است 15رقم معادل غذاي 

  .دهد غذايي توليدي را به هدر مي
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  2016هر يك از محصوالت در كشورهاي صنعتي بر اساس گزارش سازمان فائو در سال ضايعات : 1جدول 

  ميزان ضايعات بر حسب درصد  نام محصول

  45  ميوه و سبزي

  45  ريشه ها

  30  غالت

  25  غذاهاي دريايي

  20  لبنيات

  20  گوشت

  20  دانه هاي روغني

  

را به شرح زير  سوء تغذيهكاهش گرسنگي و  حذفراهكارهاي  2016فائو به مناسبت روز جهاني غذا در سال 

  :پيشنهاد كرده است

 مواد غذاييكاهش ضايعات  - 

 حبوبات  مصرف - 

 آب  ازاستفاده بهينه  - 

 باالمواد غذايي با ارزش تغذيه اي خريد  - 

 سرمايه گذاري در بخش كشاورزي - 

  تخصيص يارانه به مواد غذايي با ارزش تغذيه اي باال - 

  خشكسالي و توليد و معرفي گونه هاي گياهي مقاوم به خشكيتوسعه تحقيقات مرتبط با  - 

  

افزايش سطح آگاهي  از طريقدر راستاي كاهش ضايعات مواد غذايي بر اساس توصيه هاي سازمان فائو 

  :زير را انجام داد اقداماتمي توان عمومي 

 استفاده بهينه از مواد غذايي اضافي  -

  هستندجلوگيري از دور ريختن ميوه و سبزيجاتي كه داراي لك  -

 تهيه كمپوت يا مربا و مارماالد با ميوه هاي اضافي -

 خانواده مورد نياز ميزانغذا به  و تدارك تهبه -

 ربه تعداد افراد منزل نه بيشتتهيه مايحتاج منزل  -

 از سبزيجات  صحيحنگهداري  -

  )و برگ انواع سبزي ها مانند كرفسساقه (استفاده از تمام قسمت هاي سبزي  -
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به توليد بيشتر حبوبات و ترويج سازمان فائو، تشويق كشورها . بعنوان سال بين المللي حبوبات معرفي شده است 2016سال 

فرهنگ مصرف بيشتر آن را، بعنوان يك راهكار اصلي تأمين امنيت غذايي در جهان با توجه به بحران كم آبي و خشكسالي 

به ليتر آب الزم است، در صورتي كه توليد يك كيلوگرم گوشت مرغ،  50براي توليد يك كيلوگرم حبوبات . ضروري مي داند

بنابراين مصرف بيشتر حبوبات بعنوان يك منبع پروتئين ارزان، راهكاري مناسب براي ). 3جدول ( داردنياز ليتر آب  4325

  . حذف گرسنگي و كاهش سوء تغذيه و ارتقاء امنيت غذايي در جهان امروز بشمار مي رود

  حبوبات اهميت دارد؟بيشتر چرا مصرف 

 .تر است ارزان و در دسترسدر مقايسه با انواع گوشت  - 

 .تر است آسانحبوبات هضم و جذب  - 

را تأمين مي كند و ارزش پروتئين آن مشابه پروتئين حبوبات در تركيب با غالت تمام اسيدهاي آمينه ضروري  - 

 . گوشت مي شود

 .مؤثر است كلسيم حبوبات در ارتقاء مقاومت استخوان ها و كاهش خطر پوكي استخوان - 

ش جذب مواد قندي و چربي غذا خطر بروز ديابت، بيماريهاي قلبي فيبر با كاه. استحاوي مقادير باالي فيبر  - 

عروقي، اضافه وزن و چاقي را كاهش مي دهد، هم چنين شانس ابتال به سرطان هاي دستگاه گوارش مثل سرطان 

 . كولن را كاهش مي دهد

پيشگيري از كمبود و افزايش جذب آن به  Cخوب آهن است و همراه با مصرف منابع غذايي حاوي ويتامين منبع  - 

 .آهن و كم خوني ناشي از آن كمك مي كند

 .است ها سرشار از آنتي اكسيدان و ويتامين - 

  مقايسه ارزش غذايي حبوبات و گوشت :2 جدول

  حبوبات  گوشت  گرم 100ارزش غذايي در 

  130  270  انرژي

  0  18  چربي

  0  7  اسيد چرب اشباع

  0  80  )ميلي گرم( كلسترول

  8  0  فيبر

  9/2  3/2  آهن

  مقايسه ميزان نياز به آب در انواع منابع پروتئيني :3 جدول

  ميزان نياز به آب بر حسب ليتر  منابع پروتئيني بر حسب كيلوگرم

  50  حبوبات

  4325  گوشت مرغ

  5520  گوشت گوسفند

  13000  گوشت گاو



۶ 

 

  


