قرآن کریم کتاب هدایت بشر است ،لذا از هیچ یک از امور مهم و تاثیرگذار در زندگی انسان فروگذاری نکرده است .
تغذیه از اموری به شمار میرود که مورد توجه ویژه قرآن کریم است .اشاره قرآن به مباحث تغذیه گویای اهمیت تغذیه
و نقش تأثیرگذار آن در زندگی بشر است .از طرفی بررسی و بازگویی غذاهای قرآنی به همراه یافتههای قطعی علمی،
سبب نگرش نو افراد به دین و قرآن خواهد شد و از سویی به کار بستن این آموزهها ـ به خصوص در بخش غذا
درمانی قرآن ـ بسیاری از مشکالت را در این رابطه حل خواهد کرد.اگر با نگاه خاص ،حکیمانه و دقیق تر به قرآن
کریم نگاه کنیم در می یابیم که طرح تک تک مسائل از جمله مطرح کردن نام میوه ها دارای حکمت  ،هدف و
غرض خاصی از جانب خداوند متعال بوده است و می توان آن را براساس معجزه بودن قرآن در نظر گرفت.
مهم بودن تغدیه در سالمت روح و جان آدمی از آیات  5سورهی طارق و  55سورهی حج و  51کهف و  42عبس به
دست میآید .عمل انسان در گرو غذایی است که میخورد! خوردن غذاهای پاک و حالل ،انجام اعمال نیک را در پی
دارد همچنانکه با خوردن غذاهای پست و حرام انسان به فسق و فجور گرایش پیدا میکند؛ در قرآن کریم بیش از
 033آیه در مورد تغذیه آمده است که در این  033آیه ،قرآن مسائل مربوط به تغذیه را فوقالعاده جالب بیان میکند و
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جالبتر اینکه حتی نیازمندیهای بدن را به ترتیب اولویت بیان میکند که این را میتوان از آیات  42تا  04سوره
عبس فهمید ،خداوند در این آیات میفرماید( ":فَلْیَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ .أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاء صَبًّا .ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا .
فَأَنبَتْنَا فِیهَا حَبًّا .وَعِنَبًا وَقَضْبًا .وَ زَیْتُونًا وَنَخْلًا .وَحَدَائِقَ غُلْبًا .وَفَاکِهَةً وَأَبًّا .مَّتَاعًا لَّکُمْ وَلِأَنْعَامِکُمْ) پس آدمی باید به خوراک
خود بنگرد -تا عبرت گیرد -همانا ما آب [باران] را فرو ریخیتم فرو ریختنی سپس زمین را [با سر بر آوردن گیاهان]
بشکافتیم شکافتنی .پس در آن دانه ها رویاندیم و انگور و سبزی ،و درخت زیتون و خرما ،و بوستانهای پر درخت ،میوه
و علف ،تا برخورداری باشد برای شما و چارپایان شما.
هر یک از روئیدنی های بر شمرده در این آیات ،نمونه ی نوعی از مواد غذایی اصلی انسان است و ترتیب ذکر آنها نیز
اشاره به اهمیت نیازمندی یا ترتیب پیدایش و تکامل آنها دارد .زیرا در ابتدا به انواع حبوبات و غالت مثل گندم ،جو،
عدس و( ....پروتئین) و بعد مواد قندی مثل انگور و نیز چربی ها مانند زیتون و در نهایت به میوه های یا همان
ویتامین ها اشاره شده است.
جالب این که امروزه متخصصان علوم تغذیه در مورد اهمیت این چهار گروه غذایی به همین ترتیب معتقدند:
 -5پروتئین ها  -4قندها  - 0چربی ها  -2ویتامین ها .این گروه های غذایی که اهمیت فراوانی در امر تغذیه دارند،
ترکیباتی هستند که عهده دار حداقل یکی از سه عمل اصلی تولید انرژی ،تنظیم فرایندهای بدن و تأمین رشد و ترمیم
بافت های بدن می باشند .در آیات مذکور تنها از گیاهان به عنوان غذای انسان یاد می شود که نشان دهنده اهمیت
آنها در تغذیه ی انسان هاست .منابع تغذیه ای انسان شامل دو گروه عمده ی غذاهای حیوانی و غذاهای گیاهی
می شود  .غذاهای حیوانی شامل گوشت حیوانات ،پرندگان و ماهی ها و نیز فرآورده هایی که از آنها به دست می آید
می شود .غذاهای گیاهی نیز شامل غالت ،حبوبات ،میوه ها و سبزی ها می شوند .امروزه غذاهای حیوانی سهم
عمده ای از رژیم غذایی افراد را به خود اختصاص می دهد .در حالی که در قرآن پس از توجه دادن انسان به غذا،
سخن از گیاهان به میان آمده است و بنا بر آیات ،غذای بهشتیان نیز در عین متنوع بودن،

5

عمدتاً از جنس میوه هاست که با عباراتی چون "فاکهه"" ،فواکه"" ،ثمره "و "ثمرات" به آن ها اشاره شده است
در آیات  45-43سوره واقعه آمده است( :وَفَاکِهَةٍ مِّمَّا یَتَخَیَّرُونَ وَلَحْمِ طَیْرٍ مِّمَّا یَشْتَهُونَ) و از هر میوه ای که بر
گزینند و از گوشت مرغانی که بخواهند.
خداوند با همین مضمون در آیه  44سوره طور می فرماید  ( :وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاکِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا یَشْتَهُونَ) و ایشـان را پـی در
پی میوه و گوشتی که بخواهند همی دهیم .ضمناً نشان می دهد که "غذاهای بهشتی فقط منحصر بـه اینـدو نیسـت،
ولی این ها ،دو غذای مهم هستند و مقدم داشتن (فاکهه) بر (لحم) اشاره ای است به برتری میوه ها بر گوشت ها.
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در قرآن واژه "فاکهه" مجموعاً به صورت مفرد و جمع  52بار آمده
است که از این تعداد  55بار به عنوان غذای بهشتیان و مقربین و
اصحاب یمین ذکر شده در حالیکه "لحم" به عنوان ماده ی غذایی
 8بار در قرآن آمده ،که  2مورد آن اشاره به گوشت خوک و تحریم
آن دارد (بقره570/؛ مائده0/؛ انعام525/؛ نحل )555/و از  2مورد
دیگر  4مرتبه به عنوان غذای بهشتی به آن اشاره شده است که در
هر دو مورد پس از فاکهه ذکر شده است (نحل52/؛ فاطر )54/و این می تواند اشاره ای به اهمیت بیشتر میوه ها برای
بدن باشد  .از دانه حبوبات با عنوان «حبّ» بیش از  53بار و از زراعت با عنوان «زرع»  1بار و از سبزی با عنوان
«قضب و بقل»  4بار یاد شده است .قرآن در مورد اینکه چه زمانی از شبانهروز باید غذا خورد ،هم اشاره شده
است .خداوند در آیهی 24سورهی مریم میفرماید ":و روزیشان در آن هر صبح و شب مهیاست" از این آیه میتوان
برداشت کرد که مهمترین وعدهی غذایی صبحانه و شام است.
ضرورت دقت همه جانبه در تغذيه و انتخاب آگاهانه غذا :
 - 5ضرورت دقت همه جانبه در تغذیه یعنی آدمی باید در غذای خویش (اعم از غذای جسم و غذای روح ) به دقت
بنگرد .به دقت نگریستن یعنی توجه به نوع غذا ،ترکیب آن ،میزان تناسب آن با نیاز بدن و اطمینان از سالمت آن و
این که رعایت حالل و حرام الهی تا چه حد در آن شده است و نیز رعایت حقوق شرعی و اجتماعی و مسائل فرهنگی
و غیر آن.
(اشاره به آیه  42سوره عبس) انتخاب آگاهانه غذا یعنی باید بنگرد که کدام غذا پاکیزه تر است؟
(اشاره به آیه  51سوره کهف)
 - 4اجتناب از غذاهای پلید ،آلوده و تحریم شده
آیه  557سوره اعراف " ...و یحرم علیهم الخبائث
آیات ناظر به تحریم برخی مواد غذایی مانند آیات  525سوره انعام 0 ،سوره مائده 570 ،سوره بقره 54 ،سوره انعام
 - 0بهره گیری از غذاهای پاکیزه  ،سازگار و حالل (اشاره به آیه  557سوره اعراف و آیات  528و  570سوره بقره،
 52سوره اعراف 85 ،سوره طه 2،87 ،و  88سوره مائده 504 ،اعراف) (آیات ناظر بر ضرورت رعایت حالل بودن غذا،
4
همچون آیات  522 ،520و  558سوره انعام 5 ،سوره مائده،

 03سوره حج 2 ،سوره زمر 528 ،سوره بقره)
 - 2رعایت اعتدال و میانه روی در تغذیه و پرهیز از افراط و تفریط (آیه  05سوره اعراف)
اهداف ذكر نام خوراكيها در قرآن
)5توجه دادن به علم و قدرت الهی
)4بر حذر داشتن از اسراف
)0توجه دادن به رحمت الهی و شکر گزاری
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غذا هایی که در قرآن از آنها نام برده شده است:
انگور ،خرما ،زیتون ،سیر  ،گل سرخ ،خیار ،عدس ،شیر ،شیر مادر ،عسل ،زنجبیل  ،زیتون (تین ،5/انعام 525 /و،)...
انجیر(تین ،)5 /خیار  ،پیاز (بقره ،)52 /انگور (نحل ،27 /مؤمنون 51 /و ،)...نان (یوسف ،)02 /انار (انعام 11 /و ،)525
کدو (صافات 522 /و  ، )522موز (واقعه( )41 /فی سِدرٍ مَخضُودٍ وَ طَلحٍ مَنضُودٍ)  ،سبزیها (عبس ،)48 /گوشت (هود/
 )21و... .

تغذيه با شير مادر:
وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْالَدَهُنَ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِمَ الرَضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَکِسْوَتُهُنَ بِالْمَعْرُوفِ الَ
تُکَلَفُ نَفْسٌ إِلَا وُسْعَهَا الَ تُضَارَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَالَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِکَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَاالً عَن تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَالَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْالَدَکُمْ فَالَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا آتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوفِF؛
(بقره« )400/و مادران فرزندانشان را دو سال کامل شیر مىدهند( .این) براى کسى است که بخواهد شیر دادن را به
اتمام رساند و بر کسی که نوزاد برایش متولّد شده ،خوراک آنان و پوشاک آنان به طور پسندیده [در دوران شیر دادن]
الزم است .کسی ،جز به اندازه توانایىاش تکلیف نمىشود .مادرى به خاطر فرزندش ضرر نمیبیند و کسى که فرزند
برایش متولد شده؛ به خاطر فرزندش( ،ضرر نمیبیند) و مانند این (احکام بر وارث) است و اگر آن دو ،با رضایت و
مشورت یک دیگر ،بخواهند [کودک را زودتر] از شیر باز گیرند ،پس گناهى بر آن دو نیست و اگر خواستید دایهاى
براى فرزندان خود بگیرید  ،پس هیچ گناهى بر شما نیست؛ هنگامى که آن چه را (وعده) دادهاید ،به طور پسندیده
بپردازید و خودتان را از [عذاب] خدا نگه دارید .قرآن کریم مدت شیردهی را دو سال میداند (لقمان.)52 /
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برآورد الگوي مصرف مواد غذايي :
مطالعه سالمت از دیدگاه مردم ایران نشان داد که  4.8درصد از جمعیت کشور اصالً به تغذیه خود توجه ندارند1.0 .
درصد به میزان کم و بسیار کم 02.1 ،درصد به میزان متوسط 01.0 ،درصد به میزان زیاد و  50.2درصد به میزان
خیلی زیاد به تغذیه خود توجه می کنند 3.0 .درصد نیز پاسخی به سؤال ندادند .دانش آموزان و دانشجویان دارای
بیشترین امتیاز و افراد بیکار دارای کمترین امتیاز هستند .این امتیاز با سن نسبت معکوس و با درآمد ارتباط مستقیم
دارد .
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شاخص تغذيه سالم و ارتباط آن با كفايت رژيم غذايي در نوجوانان تهراني مطالعه قند و ليپيد
تهران  :شاخص تغذیه سالم براساس  1جز (گروه های هرم راهنمای غذایی :اجزای  ،5-5مقدار درصد چربی از کل
کالری ،درصد چربی های اشباع دریافتی و کلسترول :اجزای  2-8و تنوع غذایی :جز  )1محاسبه گردید  .رژیم غذایی
 %72از نوجوانان مورد بررسی نیاز به تغییر و اصالح داشت ،برنامه غذایی  %40از آن ها ،خوب بود و  %0از نوجوانان از
4
الگوی غذایی ضعیف پیروی می کردند.
بررسي كفايت رژيم غذايي بزرگساالن تهراني مطالعه قند و ليپيد تهران  :رژیم غذایی  70/0درصد از
بزرگساالن مورد بررسی نیازمند به تغییر و اصالح و برنامه غذایی  42/2درصد از آنها ،خوب بود 4/4 .درصد از
0
بزرگساالن نیز از الگوی غذایی ضعیف پیروی می کردند.
مطالعه سهم دریافت انرژی و مواد مغذی خانوارهای ایرانی از اقالم غذایی یارانه ای در گروه های اجتماعی -
اقتصادی  :طبقات باالی اقتصادی  -اجتماعی سهم کمتری از برنج ،روغن و قند و شکر خود را به صورت یارانه ای
دریافت می کنند  .طبقات اجتماعی -اقتصادی پایین تر انرژی ،کربوهیدرات و پروتئین بیشتری را از اقالم غذایی
2
یارانه ای به دست میآورند.
2

آخرين بررسي مصرف مواد غذايي در سطح خانوار توسط انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در 03
استان کشور و در چهار فصل مختلف در سال های  5071تا  5085انجام شد .میزان سرانه (گرم در روز) مصرف مواد
5
غذایی گروه های مختلف غذایی در کشور در این مطالعه اندازه گیری شد
در این بررسی برای تعیین وضعیت الگوی مصرف خانوارها از اطالعات موجود در خصوص عرضه و مصرف اقالم
خوراکی که در ترازنامه غذایی آمده ،استفاده شده است.در این مطالعه ابتدا ،براساس میزان عرضه اقالم خوراکی در
ترازنامه غذایی طی سال های  5085تا  5085و همچنین اطالعات منتشر نشده ترازنامه غذایی سال های  5082تا
2
 ، 5088الگوی مصرف خانوارهای ایرانی در سال  5013برآورد شد.
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مؤلفه های کلیدی یک رژیم غذایی سالم موارد زیررا شامل میشود
 5کاهش مصرف کالر ی ،چربی اشباع شد ه ،چربی ترانس و کلسترول،
 4افزایش متناسب مصرف اسید چرب اشباع یک پیوندی و امگا سه،
 0افزایش مصرف میوه ها  ،سبزیجا ت و فیبر B ،رژیم غذایی،
 2افزایش مصرف ریزمغذ یها (مانند فوالت و) B 54
 5افزایش مصرف پروتئین گیاهی بجای پروتئین حیوانی
 2کاهش مصرف غذاهای فرآوری شده است
5
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شاخص تغذیه انحصاری با شیر مادر تا شش ماهگی در کشور  50.5درصد است .در حالی که این رقم در سال ،73
حدود  1.5درصد بود .همچنین شاخص شیردهی به کودک تا سن یک سالگی به  85درصد رسیده در حالی که در سال
 73تنها  25درصد کودکان تا یک سالگی از شیر مادر تغذیه میشدند .میانگین تغذیه با شیر مادر تا دو سالگی 55
7
درصد است .
نتيجه مطالعه بررسي ميزان اگاهي و عملکرد مادران داراي فرزند شيرخوار  : 8اگاهی و عملکرد مادران
در خصوص تغذیه با شیر مادر در حد متوسط است .
نتايج مطالعه موانع تغذيه سالم از منظر مردان و زنان تهراني: 1
آموزش وفرهنگ سازی نامناسب
باورهای زمینه ای مصرف غذاهای آماده نشان دهنده تجدد
ناهنجار بودن الگوهای تغذیه ای صحیح از دید اطرافیان
دانش ناکافی
عدم تشخیص مواد غذایی سالم از ناسالم
عدم آگاهی از روش طبخ سالم مواد غذایی
عدم وجود مشاور آگاه در امر تغذیه
الگوسازی تغذیه ناسالم
نقش آموزش و تأثیرپذیری کودکان و جوانان از همساالن خود
نقش آموزش و تربیت خانواده
الگو پذیری فرزندان از والدین در مصرف مواد غذایی ناسالم
تغییر ارزش ها صرف فست فود جهت تفریح و سرگرمی
اهمیت ندادن به غذاهای سنتی و تهیه شده با اصول بهداشتی
تبلیغات نامناسب
تبلیغ تهیه و طبخ مواد غذایی ناسالم از طریق رسانه های جمعی
بخصوص تلویزیون

ارائه پیام های متناقض از رسانه های جمعی
تأثیر تبلیغات برجوانان و رواج الگوهای تغذیه ای ناسالم در خانواده ها
الگوهای رفتاری نامناسب
بی نظمی در صرف غذا
عدم مصرف وعده های غذایی به صورت کامل
مصرف فراوان غذاهای سریع الطبخ
مصرف مواد غذایی ناسالم
مصرف کم غذاهای دریایی
پرخوری
فقدان دسترسی
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هزینه ارزان تر بودن مواد غذایی ناسالم در مقایسه با مواد غذایی سالم
کمبود وقت
صرف غذا در محل کار
عدم دسترسی به مواد غذایی سالم
ناسالم بودن فرآوردهای دام و طیور ( پرورشی)
ارائه مواد غذایی ناسالم در بوفه های مدارس
اشتغال زنان
عالقه مندی کم زنان به آشپزی
نوع ذائقه و عالقه شخصی
لذت بخش بودن غذاهای آماده
انطباق بیشتر مواد غذایی پرچرب با ذائقه
 5میلیون نفر در ایران دارای اضافه وزن و چاقی هستند .53برنامههای نظام سالمت کشور برای پیشگیری از چاقی و
اضافه وزن ظاهرا موفق نبوده است و ایرانیها به دالیل مختلف برای سالمتشان اهمیت زیادی قائل نیستند .
كلوا واشربوا والتسرفوا انه اليحب المسرفين...
بخورید و بیاشامید ،ولى اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست ندارد .
در این آیه شریفه خداوند متعال از مردم خواسته است که به خاطر زیان هاى فراوان فردى و اجتماعى و آثار و عواقب
شوم این گناه بزرگ ،از اسراف دورى کنند .
اسراف عبارت است از بیهوده خرج کردن مال ،در خورد و خوراک زیاده روى کردن ،حیف و میل کردن مواد غذایى
7
همچنین به معنى زیاده روى در گناهان نیز مى باشد .

وضعيت ايران در الگوي مصرف جهاني:

11

نان
نسبت

سرانه مصرف ساليانه نان (واحد كيلوگرم )

منطقه

ايران  6برابر جهان

061
52

ايران
جهان

شير
نسبت

سرانه مصرف شير (واحد كيلوگرم )

منطقه

01

ایران

311

جهان

ايران يك سوم اروپا

شکر
نسبت
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سرانه مصرف شكر (واحد كيلوگرم )

منطقه

31

ایران

2

جهان

ايران  6برابر جهان

نوشابه
نسبت

سرانه مصرف نوشابه (واحد ليتر)

منطقه

25

ایران

01

جهان

ايران چهار برابر جهان

نمك
نسبت
ايران  5برابر جهان

سرانه مصرف نمك در سال (واحد كيلوگرم )

منطقه

6

ایران

3

جهان

ميوه و سبزيجات
نسبت
ايران يك چهارم جهان

سرانه مصرف ساليانه ميوه و سبزي (واحد كيلوگرم)

منطقه

31

ایران

051

جهان

ایران در تولید  55محصول اصلی باغی دنیا مقام اول تا دهم را دارد و بیش از  2درصد از میوه و مرکبات جهان را تولید میکند
ماهي
نسبت
ايران حدود يك سوم جهان

سرانه مصرف ساليانه ماهي (واحد كيلوگرم)

منطقه

7

ایران

01

جهان

پيشنهادات :
5ـ فرهنگ سازی و اجرای برنامه های آموزش تغذیه با هدف ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ایی جامعه به منظور
اصالح الگوی مصرف غذایی با مشارکت کلیه بخش ها از جمله آموزش و پرورش ،نهضت سواد آموزی ،رسانه های
جمعی و ...در اولویت برنامه های بهبود تغذیه جامعه قرار گیرد.
 4ـ ارتقای رشد کمی و کیفی تولیدات کشاورزی به منظور تامین سبد مطلوب غذایی  ،هدفمند کردن تولیدها و سوق
دادن امکانات تولید در بخش کشاورزی و دامپروری به سمت تولید مواد غذایی با ارزش تر ( مثل سبزی ها  ،میوه ها و
حبوبات )
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 0ـ در بخش بازرگانی توجه به تولید  ،توزیع و واردات مواد غذایی مفید و مناسب نظیر روغن مایع کلزا  ،خشکبار ،
میوه خشک و  ...و نیز بهبود کیفیت صنایع غذایی تکمیلی و تسهیل دسترسی به مواد غذایی مناسب در همه سطوح
جامعه .
 2ـ حمایت از صنایع و تولیدات غذایی نظیر شیالت و سویا در راستای بهبود وضعیت سبد غذایی با هزینه کمتر .
 5ـ تعیین روند تغییرات الگوی غذای مصرفی و شناخت عوامل خطر رژیمی مرتبط با بیماری ها و توجه به نتایج
بررسی در ارتقای سالمت و ایمنی مواد غذایی در کلیه مراحل از تولید تا مصرف .
 - 2حمایت از صنایع تبدیلی
 7ـ توجه به امر پژوهش به خصوص پژوهش های کاربردی در راستای اصالح سبد غذایی استان ها و علل و عوامل
موثر در مصرف مواد غذایی
 8ـ ساماندهی خیریه ها N.G.O ،ها و سازمان های مرتبط با تولید و توزیع مواد غذایی در بخش خصوصی نظارت
بر آنها به شکلی که مواد غذایی بهتری در اختیار اقشار کم درآمد جامعه قرار گیرد .
 - 1هدفمندی یارانه های غذایی و در نظر گرفتن یارانه برای آن دسته از اقالم غذایی که از منابع پروتئین و
ریزمغذی ها به شمار می روند از جمله شیر ،ماست و پنیر ،گوشت قرمز و سفید و حبوبات به جای پرداخت یارانه
نقدی.
 - 53حمایت از تولید روغن های مایع و انتخاب ترکیب روغن خام وارداتی به گونه ای که نیاز به هیدروژناسیون آن
نباشد.
 - 55محدودیت در تولید مصرف مواد غذایی کم ارزش و مضر
 - 54اجرای پروژه های محدود توانمندسازی محلی و منطقه ای بمنظور شکوفایی قابلیت ها و الگوسازی مدلهای
جدید توسعه و امنیت غذایی
 - 50درمیان وعده های دانش اموزان از منابع مفید مانند انجیر  ،خرما ،بادام زمینی  ،انواع سبزی  ،غالت کامل ،
گردو  ...استفاده شود .
 -52برای تهیه و طبخ غذا از حداقل روغن استفاده شود و حتی االمکان روغن جامد مورد استفاده قرار نگیرد ضمن
تاکید بر پرهیز از مصرف غذاهای سرخ کرده در صورت نیاز برای سرخ کردن از روغن مایع مناسب استفاده شود .
 - 55گنجاندن روغن زیتون در جیره غدایی روزانه
1
 - 52در صورت امکان از جایگزین هایی مانند توت خشک و خرما استفاده شود.

 - 57گنجاندن مغزها (مثل مغز گردو ) و میوه های خشک در سبد غذایی خانوار یا فرد .
 - 58تامین بسته غذایی مورد نیاز اقشار آسیب پذیر
 -51اصالح  ،هدایت و نظارت بر مراکز عمومی عرضه غذا
 - 43ارتقای سطح تغذیه در مهد کودکها ،مدارس و مراکز آموزشی
تغذيه با شيرمادر :
 - 5برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر باید به عنوان یک اولویت بهداشتی مدنظر باشد.
 - 4ارتقاء سطح آگاهی جامعه و گروه پزشکی بسیار ضروری است  .آموزش ها می توانداز طرق زیر انجام شود :
 آموزش همگانی با برنامه ریزی دقیق و مدون با همکاری صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
همچنین تهیه برنامه های کارتونی جذاب و مناسب در مورد شیرمادر و پخش آن به صورت رایگان
از تلویزیون مانند برنامه های راهنمایی و رانندگی و شرکت ملی گاز ایران و شرکت توزیع نیروی
برق و ....
 آموزش مستمر پرسنل بهداشتی درمانی
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 -0آموزش مادران باردار در دوران بارداری به ویژه در بخش خصوصی
 - 2در غربالگری روز سوم تا پنجم تولد عالوه بر غربالگری روتین نوزادان  ،مادر هم در مورد نحوه شیردادن و رفع
مشکالت احتمالی آن مورد مشاوره قرار گیرد .
 - 5تربیت کارشناسان مشاوره شیردهی و راه اندازی کلینیک های مشاوره شیردهی در بیمارستان های دولتی و
خصوصی و مراکز بهداشتی درمانی و انجمن های مربوطه به منظور حمایت از مادر و مشاوره با او جهت موفقیت
شیردهی و رفع مشکالت احتمالی  ،قویا" مورد نیاز می باشد .
 - 2ایجاد گروه های حامی تغذیه با شیر ترغیب شده و مادران را هنگام ترخیص از بیمارستان یا کلینیک به آنان
ارجاع دهند.
 - 7تامین مرخصی های زایمانی و امنیت شغلی مادران
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منابع :
 -5ژیال صدیقی ،کتایون جهانگیری ،سید علی آذین ،سپیده امیدواری ،افسون آیین پرست  ،مهدی عبادی ،فرانک فرزدی ،فرزانه
مفتون ،علی منتظری ،مریم سادات وحدانی نیا.چه کسانی بیشتر به تغذیه خود توجه می کنند مطالعه سالمت از دیدگاه
مردم ایران  .فصلنامه پایش ،سال دهم ،شماره سوم ،تابستان  ،5013ص013 - 0

 - 4پروین میرمیران  ،لیال آزادبخت  ،دکتر فریدون عزیزی ،شاخص تغذیه سالم و ارتباط ان با کفایت رژیم غذایی در نوجوانان
تهرانی  :مطالعه قند و لیپید تهران .مجله علوم پزشکی رازی  ،سال یازدهم ،شماره  ،20زمستان ،5080ص 841
 - 0لیال آزادبخت ،پروین میرمیران ،نفیسه سعادتی ،فریدون عزیزی .شاخص تغذیه سالم و ارتباط ان با کفایت رژیم غذایی در
بزرگساالن تهرانی  :مطالعه قند و لیپید تهران .فصلنامه پایش ،دوره دوم ،شماره سوم ،تابستان 5084ص  455تا 553
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 - 2مرتضی عبداللهی  ،فاطمه محمدی نصرآبادی  ،آناهیتا هوشیارراد  ،مجید حاجی فرجی  ،فاطمه اسفرجانی .سهم دریافت
انرژی و مواد مغذی خانوارهای ایرانی از اقالم غذایی یاران های در گروه های اجتماعی -اقتصادی .مجله علوم تغذیه و
صنایع غذایی ایران ،سال ششم ،شماره  ،5بهار  ، 5013صفحات 20 - 52

 - 5بررسی الگوی مصرف مواد غذایی خانوار و وضعیت تغذیه ای کشور ( ) 5071 – 85
 . - 2فرزانه عبادی ،اسماعیل سعیدنیا .ترازنامه غذایی جمهوری اسالمی ایران  : 5085 - 5085بررسی روند تولید و
عرضه درشت مغذی ها و ریزمغذی های موجود در مواد غذایی  -تهران :وزارت جهاد کشاورزی ،موسسه پژوهش های
برنامه ریزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی .مدیریت امور پردازش و تنظیم یافته های تحقیقاتی.5087 ،

 – 7امار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 – 8محمد علی کیانی  ،علی خاکشور  ،رحیم وکیلی  ،معصومه سعیدی  .بررسی میزان اگاهی و عملکرد مادران شهر مشهد
درمورد تغذیه انحصاری با شیر مادر در  2ماهه اول زندگی کودک .
 - 1دکتر فهیمه رمضانی تهرانی .مریم فرهمند  ،دکتر پریسا امیری  ،نیلوفر پیکری  ،دکترفریدون عزیزی .موانع تغذیه ی سالم از
زاویه ی نگاه زنان پژوهشی کیفی در شرکت کنندگان مطالعه ی قند و لیپید تهران .مجله ی غدد درون ریز و متابولیسم
ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ،دوره ی سیزدهم ،شماره ی  ،5اردیبهشت  ، 5013ص 28 -57

 - 53چهارمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی
 - 55امار منتشره از وزارت بازرگانی
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