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 مقدمه

غذا و تغذيه از جملة نيازهاي بنيادي جامعة بشري است و در قاعدة 
. (Maslow, 1998)هرر  نيازهراي زيويوژروييان ان راا قررار دارد      

اي م ررزلو  وجررود امنيررت غررذاين اسررت   ترريمين نيازهرراي تغذيرره
رسرنگن  هره حرادترين و    رزر     .(1385)اسزادرحيمن و ديگرراا   

اي اسرت هره در    تررين ورورف ز رر اسرت  نن رزين حروز        خشن
هاي ز رزدايرن و تريمين عرداژت اجزمراعن مرد نارر قررار         سياست

 جمهوري اسالمن  ةدومين  وارش اهداف توسعة هوار يرد ) من

(. آرمراا نن رت توسرعة هروار  برر ز رر درآمردي و        1387  ايراا

 The First Millennium Development رسنگن مزمرهرو اسرت )  

Goals Report, 2004). 

براي تالش هاي اسالمن و قرآنن به وضوح مردماا را به  آموز  

 هند: از بين بردا  رسنگن دعوف من

 اطعموا اژبآئس اژف ير )قرآا هريم  سورة حج  آية ... زالوا منها و 

هاي قربانن( خود بنوريد و بينواياا را اطعا   (: ... از آنها ) وشت28

 هنيد.

(: ... از آنهرا  36 / اژمعزرر... )حرج   اطعمروا اژ ران  و   ... زالوا منها و 

 ...يد و نيازمند سائل را اطعا  هنيد) وشت شزراا قربانن( بنور

م راينا ذا   او * يزيمرا ذا م ربره   * بهاطعا  زن يو  ذي م رغ  او 

 (: يا )براي رهاين از  ذر ا  سرنت( خرورار رسراندا   14 ر 16 / مزربه )بلد

 نشين. يا م زمندي خار * به يزيمن خويشاوند * در روز  رسنگن

 آنراا (: ... 184 / علن اژذين يطيفونه زديه طعا  م راين... )ب رر    ... و 

 براي هر روز م اينن را خورار دهند... هه تواا روز  داشزن ندارند  بايد
 _(: ... 4  ... زمن ژم ي رزط  زاطعرا  سرزين م راينا... )مهادژره/     _

( بايد شصت نيازمنرد را  هس نزواند )دو ما  روزة هفار  بگيرد هر 
___________________________________________ 

 عضو هيئت علمن دانشگا  شاهد يوژويي زيو*  دهزراي 

 ...خورار دهد

يا  :(8  اسيرا )ان اا/ يزيما و يطعموا اژطعا  علن حبه م اينا و و 

خواهند( بره م راين و    رند )و خود منايناه خورار را هه دوست دا

 دهند. يزيم و اسير من

(: )آا هس هه ايماا 34  اليحض علن طعا  اژم اين )حاقه/ و 

 هرد. نداشت و مرد  را( به خورار دادا به م زمند تشويق نمن

(: مردمراا را بره   18  /التحاضوا علن طعا  اژم راين )زهرر   و 

 انگيويد. نمن طعا  دادا به م زمند بر

 مارار  جرار  جائعرا )   )ص(: ژيس بمؤمن من باف شعباا و اژنبن 

   5: ج 1384رضررا حايمررن   برره ن ررل از محمررد  157  االخررال 

رود در )ص(: آا هس هه سرير بره خروا      اهر  ( رر پيامبر303 ص

 اش  رسنه است  مؤمن ني ت. حاژن هه هم ايه

  اهلل ابرراد االهبراد اژحرار    )ص(: من ازضرل االعمراع عنرد    اژنبن 

يرؤمن برن عبرد     اژذي نفس محمد بيرد   ال  اشباع اژاباد اژهائعه. و و

بره ن رل از    196 / 1  سفينه اژبحاراخو  اژم لم جائ  ) وشعباا يبيت 

)ص(: از بهزرين اعمراع در نرود خردا خنر       رر پيامبر (304هماا: 

هاي  رسنه است. سو ند  هاي سوخزه و سير هردا شام هردا دع

د در دست اوست  آا بند  هه سير بنوابد به آا هس هه جاا محم

 و برادر م لمانش  رسنه باشد به من ايماا نياورد  است.

 )ص( ز اع: يا رسوع اهلل ل بلها  دابه رسوعرج  خذا)ص(:  اژنبن 

سفينه اطيا  اژاال  ) اهلل! اي االعماع ازضل؟ ز اع: اطعا  اژطعا   و

ردي مهار ر)ص(: م امبرررپي( رر 304ماا: ربه ن ل از ه 83 / 2  اژبحار

ي  از اعماع از  مرهب پيامبر را  رزت و  فت: اي رسوع خدا! هدا 

 زباا بودا. همه بهزر است؟ زرمود: اطعا  هردا و خوش
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(: من اطعم مؤمنا من جوع  اطعمه اهلل من ثمار ع) االما  اژ هاد 

)ع(: ه ن هه به مرؤمن   ( رر اما  سهاد288 / 3  اووع هازن اژهنه )

 هاي بهشت خواهد خورانيد. سنه چيوي بنوراند  خدا به او از ميو  ر

اهلل ژره   )ع(: من اطعم ثالثه مرن اژم رلمين  غفرر    االما  اژصاد  

)ع(:  ( رر اما  واد 307 ل از هماا: ربه ن 183 / 2  حاررينه اژبرسف)

 آمرزد. هس سه نفر از م لماناا را اطعا  هند  خداوند او را من هر

تررين اهرداف    ها مبارز  با  رسنگن را يارن از مهرم   اين آموز  

اعزنراين ن ربت بره     دهد و بن اسالمن قرار منساز  اخالقن و ان اا

 شمارد. ها من  رسنگن مردماا را مغاير با ديانت و م لمانن ان اا

 
 .  تعاريف1
 .  گرسنگي1.1

   رسرنگن بره   )زرائو(  طبق تعريف سرازماا خواربرار و هشراورزي   

شود هه در آا  زرد به ميواا هازن مواد غرذاين   ال  مناي اط پديد 

 هند يا برنامة غرذاين او از تنروع الز  برراي تريمين نيازهراي      دريازت نمن

اي بدا برخوردار ني ت. عموماً در اين زمينه دو نوع  رسنگن  تغذيه

شود   رسنگن عياا شامل سير نشدا شام و  رسرنگن   مطرح من

 .(Maslow, 1998) سطح سلوژنپنهاا به معنن سير نشدا در 

 
 .  امنیت غذايي1.2

  امنيت غذاين عبارف است از دسزرسن همة مرد  زائوطبق تعريف 

برخورداري از زند ن ساژم  به غذاي هازن به مناور فدر تما  اوقا

شامل دو بعد است: زراهم بودا غذاي ساژم و و زعاع. امنيت غذاين 

ن و اطميناا در به دست آوردا هازن از نار هيفن و همّن  و تواناي

 .(Gill et al., 2003) غذاي مورد قبوع از طريق مورد پذيرش جامعه

 
 تغذيه .  سوء1.3

هازن مواد مغذي  تغذيه را دريازت نا سوءسازماا خواربار و هشاورزي 

مورد نياز بدا براي انها  دادا اعماع طبيعن تعريف هررد  اسرت.   

وورف همبود دريازت مواد مغرذي   تواند هم به اين عد  هفايت من

 .(.ibid) باشد و هم به وورف دريازت مواد مغذي بيش از نياز بدا

 
 های خوراک خانوار .  هزينه1.4

شود هه هر خانوار  در طن ير    هاين اطال  من به مهموعه هوينه

هاي مصرزن خود  براي تهية مواد غرذاين   دورة معين  از هل هوينه

 هند. ورف من

 
 نابرابری درآمدی.  1.5

اجزمراعن و بره    - درآمدي يان از مباحث مهرم اقزصرادي   نابرابري

معناي تفاوف سطح درآمد مرد  ي  جامعه اسرت هره از موقعيرت    

شغلن آناا در زرايندهاي توژيرد و توزير  هاالهرا و خردماف ناشرن      

. برخن از انديشرمنداا نرابرابري   (1387)بنشن و ديگراا   شود من

داننرد.   به دورة خاورن از توسرعة اقزصرادي مرن    درآمدي را مربوط 

چناناه  فزه شد  امرروز  ايرن موضروع يارن از م رائل مهرم در       

 رود. ب ياري از هشورهاي در حاع توسعه به شمار من

 
 .  رويکرد نظری2
 .  اهمیت موضوع2.1

از  موق  مواد غذاين  به سبب تريثيري هره در پيشرگيري    تيمين هازن و به

ريواا  تغذيه دارد  هموار  براي برنامه نگن و سوءعوارضن مانند  رس

اژمللرن اوژرويزن    ها و بنيادهاي مهم ملن و برين  اجزماعن و سازماا

اورلن  هم يارن از اهرداف    اساسن بود  است. هدف اولن يا دست

تغذيره در   هاي رزا  اجزماعن  مبارز  با ز ر و  رسنگن و سروء  ناا 

هرا و   . حرهت(1375ايري  )جو آحاد بشر يا  رو  خاون از آنهاست

اژمللن در ايرن    ذار بين هاي منزلف و تيثير اقداماف نمادين سازماا

ب راماا تغذيره در    دهندة وضعيت بحرانن و نرا  نوعن نشاا به زمينه

ويژ  هشورهاي ز ير و در حاع توسرعه اسرت.    هشورهاي منزلف به

ن روز جهران »براي مثاع  نامگذاري يان از روزهاي ساع به عنواا 

 اهميتشود مبين  ساژه شعاري نيو براي آا بر ويد  من هه هر« غذا

تغذيه و  رسنگن است.  موضوع غذا و ن ش آا در پيشگيري از سوء

هاي نمادين  اقداماف عينن  در هنار اين حرهت  اژبزه به طور معموع

اژمللن در مبرارز  برا    بين  يرد هه بيانگر وزا  و عملن نيو انها  من

تغذيه و زراهم آوردا غذاست. قروانين و مصروباتن    ءسو  رسنگن و

پيمراا   11نيو در اين حوز  وجود دارد  از جملره در بنرد اوع مرادة    

اژمللن ح و  اقزصادي و اجزماعن و زرهنگن قيد شد  است هه  بين

ي  از اعضاي خانوار حق برخورداري از اسرزانداردهاي   هر زرد و هر

م ران مناسرب را دارد. بره      پوشرار و  غذاالز  زند ن از جملره  

تواا  فت هه  رسنگن مصدا   اساس اين ماد  من عبارف ديگر  بر

هاست هه اقرداماف الز    ن ض ح و  بشر است و اين وظيفة دوژت

 رل    )ابرراهيم  را در جهت اح ا  هامل ايرن حرق بره عمرل آورنرد     



 3  رسنگن و سوءتغذيه

  هه  انة توسعة هوار  اهداف هشت . همچنين اوژين هدف از(1387

به تصويب سراا هشورهاي جهراا رسريد  هراهش     2000در ساع 

 اسرت  2015درورد ترا سراع     50 رسنگن و ز ر غذاين به ميواا 

(The First Millennium…, 2004)   در سطح ملن نيو  بره اسرزناد .

قانوا اساسن  تيمين نيازهاي اساسن و رزر  ز رر و    43و  3اووع 

زرردي و  برطرف ساخزن هر نوع محروميت در زمينة تغذيه و رزرا   

 اجزماعن ضروري شمرد  شد  است.

به رغم تمامن اين اقداماف و تيهيداف  هنوز هم ز ر و مزعاقب  

 هراي  ترين چراژش  آا  رسنگن و مشاالف مربوط به تغذيه يان از اولن

بشري در دنياي امروز و آيند   حزن در هشورهاي  پيش روي جامعة

 دهنردة  اژمللن نشراا  اي بين. برآورده(Gil et al., 1995)ياززه  است  توسعه

ويرژ    تغذيه در همة هشورهاي دنيا به ازوايش ز ر و  رسنگن و سوء

پذير مانند ازري ا و  هشورهاي ز ير و در حاع توسعه در مناطق آسيب

 . براساس ارزيابن آخررين  روارش توسرعة   (.ibid) هاين از آسياست بنش

ياززره   عهان انن  در چهل ساع اخير  درآمد سررانة هشرورهاي توسر   

درود رشد داشزه است در حاژن هه اين  3/2طور مزوسط  ساژيانه به

درورد برود  اسرت هره بره       5/1رقم در هشورهاي در حاع توسعه 

معناي ازوايش زاولة درآمدي و شرااف طب راتن برين هشرورهاي     

هنرد هره ا رر     ثروتمند و ز ير اسرت. همرين  روارش تصرريح مرن     

چهار  رو  ت  يم هنريم  در  هشورهاي جهاا را از نار درآمدي به 

برابرر   23  مزوسط درآمد هشورهاي ثروتمندترين  رو  1970ساع 

بره   2010هشورهاي ز يرترين  رو  بود  است. اين ن بت در ساع 

. ازروايش زاورلة طب راتن و    (UNDP, 2010)برابر رسيد  است  29

روزانره   شااف بين هشورهاي ثروتمند و ز ير موجب شد  است هه

خصوص زناا و هودهراا   ر از مرد  هشورهاي ازري اين بههواراا نف

تغذيه بره هرا  مرر      و ساژمنداا به علت  رسنگن و عوارض سوء

. اين بحراا زاييدة عوامل چندي اسرت  (1386)سيف   هشيد  شوند

قررا جراري    روية جمعيت در  تواا به ازوايش بن هه از آا جمله من

اقزصرادي و   هراي  عرداژزن  بناسزمرار ظلم و ازوايش قيمت مواد غذاين  

هرا و حروادو و    ويژ  در مورد زنراا و هودهراا  جنر     اجزماعن به

هاي مراژن و اقزصرادي    بالياي طبيعن مانند سيل و زژوژه  و بحراا

مردف   هاي طوالنن جهانن اشار  هرد. براي مثاع  جن  و هشماش

در ازغان زاا موجب حذف  وشت از سبد مصرزن خانوارهاي ازغاا 

وينن ديگر مواد غذاين مانند شلغم شرد  اسرت. يرا هراهش     و جايگ

قيمت نفت باعث شد هه هار راا تاجيان مشغوع به هار در روسيه  

هردند  اخراج  سو  درآمد ملن اين هشور را توژيد من هه بيش از ي 

ايرن  طبرق  روارش سرازماا خواربرار و هشراورزي        .)هماا( شوند

ن و اردا نيو مصدا  يازت شرايط براي سه هشور قرقيوسزاا  هائيز

هه پيامد آا ازوايش ز ر و  رسنگن در اين هشورها بود. در زامبيا  

به علت هاهش قيمت مس  بيااري ازروايش يازرت و همرين امرر     

موجب هاهش شديد درآمد خانوارها و هاهش همّرن و هيفرن سربد    

اژمللن  در طرن   هاي بين اي آنها شد. طبق برآوردهاي سازماا تغذيه

 وا نفر  رسنه در جهاا وجود داشزهميلي 826ع اخير  حدود سن سا

 729برار و هشراورزي  حردود    خواربه اسزناد  روارش سرازماا     هه

ميليوا نفر از آنها در هشرورهاي ز يرر و در حراع توسرعه بره سرر       

ياززره   ميليوا نفر از آنهرا در هشرورهاي توسرعه    24برند و ز ط  من

. از (2003ان رانن سراع     وارش جهرانن توسرعة   ) هنند زند ن من

ميليوا نفر از  100هاي اخير حدود  چه در طوع دهه ا ر  طرف ديگر

تعداد  رسنگاا هاسزه شد   هنوز در هاهش تعداد ازرراد مبرزال بره    

 .(UNDP, 2010) تغذيه پيشرزت مهمن وورف نپذيرززه است سوء

تغذيره در جهراا اسرت.     ترين عامرل سروء   بدوا ترديد ز ر مهم 

برنرد هره حردود     جمعيت جهاا از ز رر شرديد رنرج مرن     چهار  ي 

 هنند. چهار  آنها در مناطق روسزاين زند ن من سه

 
 .  نیازهای اولیة انسان و جايگاه غذا در میاان ايا   2.2

 نیازها            

در جوام  بشري  هموار  تالش و هوشرش ان راا در جهرت رزر      

و به وديعه  ذاشزه نيازهاي مزنوعن بود  است هه خداوند در وجود ا

ها   هاي مادي ان اا است. رز  اين نيازها  عالو  بر ارضاي خواسزه

آورد.  موجباف رشد روحن و روانن و اجزماعن آناا را نيو زراهم مرن 

ها داراي نيازهاي مادي  تواا  فت ان اا بندي هلن من در ي  طب ه

 وي يرا و نيازهاي معن« نيازهاي اوژيه»يا از منار ارزشن و اخالقن 

 چه بايد هموار  مد. اما آن(Goble, 1970) ه زند« نيازهاي ثانويه»

نار قرار  يرد  واب زگن مز ابل اين دو سطح نياز به ياديگر است.  

ها  ا ر نيازهاي اساسن و اوژيره   بدين معنن هه در ب ياري از ان اا

برآورد  نشد  باشرند  تريمين نيازهراي سرطوح براالتر هره موجرب        

شود  ها من ن و پرورش روحن و روانن و اجزماعن ان ااشاوزاي خود

  نيازهاي آدمن نب يار سنت خواهد بود. از بعد مادي يا زيويوژوييا

ترين آنها خورار   ترين و ملموس شامل موارد زيادي است هه مهم

. اهميت (Maslow, 1998)است پوشار  م ان  سالمت و آموزش 
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هرا و   ا به حدي است هه دوژتتيمين نيازهاي زيويوژوييان مانند غذ

هننرد. ب رياري از    هراي هنگفزرن وررف آا مرن     ها هوينه حاومت

ها و تحوالف جهانن با انگيوة مبارز  با ز ر و  رسرنگن ر    ان ال 

هاي اخير بره ارائرة    ويژ  در دهه پردازاا ب ياري به داد  است. ناريه

امنيت آا  هاين در زمينة تيمين نيازهاي اوژيه خصوواً غذا و ديد ا 

رويرة جمعيرت و    اند. در دنياي معاور  به دژيل ازروايش برن   پرداخزه

  تيمين توسعة اقزصادي همرا  با ازوايش نابرابري و شااف طب اتن

  رذاراا  نيازهاي اساسن مانند غذا به چاژش بور رن پريش روي سياسرت   

هراي   هرا و برنامره   ه ارائة طررح رزا  اجزماعن تبديل شد  و آنها را ب

تر در جهت تيمين اين نيازهرا وادار سراخزه اسرت.     بنش ر و اثرتهارا

به نوعن   فزار دربارة منشي جمعيتنارية توماس ماژزوس در هزا  

تررين نيراز بشرري     دهندة ميواا اهميت غذا به عنواا اساسرن  نشاا

  نيازي هه تحوالف اقزصادي هشرورها را  ن بت به ساير نيازهاست

اهميزن است هه ماژزوس  در قاژبن از  زند. با توجه به چنين رقم من

داري   دارويني م اقزصادي به عنواا نارية محوري اقزصاد سررمايه 

شود هه رشد جمعيرت در همرة هشرورها بيشرزر از رشرد       مزذهر من

در دسزرس است؛ بنابراين  رقابت سنزن بين مرد  در  ميواا غالفِ

 يررد هره    دسزيابن به اين مناب  محدود وجود دارد. وي نزيهه مرن 

 نبايد به جمعيت اضازن ز يراا اجاز  داد هره مرواد غرذاين را  هره طب رة     

 تواند از آا منزف  شود و زند ن بهزري داشزه باشد  ببلعند. ماژ  من

هند هه روابرط حراهم برر     همچنين به نااتن اشار  من ماژزوس 

خواهرد هره    سرازد. او از هموطنرانش مرن    جهاا امروز را روشن من

هراي   عا  و امثاژهم را روش  رسنگن  طاعوا  قزل جن   قحطن و

  ينزة جمعيت و تنبيره ز ررا بره     اي براي مهار رشد ژها  منصفانه

تل رن هننرد. برا چنرين ديرد اهن       زاد و وژرد  دژيل مزوقف ن اخزن 

قرانوا  »ماژزوس با هر نروع اورالحاف اجزمراعن از قبيرل اجرراي      

معز د بود از آنها هه هرد و  در انگل زاا مناژف من« حمايت از ز را

 يرد  دسزگيري  پيوسزه ميواا جمعيت از وسايل معيشت پيشن من

سرت. بنرابراين    آنهاعملن جاهالنه و به نوعن عامل تشويق  ااز ز ر

دوژت هاري جو رها هردا آناا به دست سرنوشت خويش نردارد و  

ترر سرازد )دالژرن و     توانرد مرر  را برراي آنهرا آسراا      حداهثر مرن 

 (.1386د   زا اسماعيل

شايد ير  ان راا بزوانرد    اهميت نياز به غذا به حدي است هه  

هه مطاژعرة  همچناا  بدوا آموزش يا م ان و پوشار دوا  بياورد 

هاي اوژيه نيو مؤيد اين موضوع است  امرا بردوا غرذا     حياف ان اا

ش  هيچ ان انن تواناين ب ا و ادامة حياف ننواهد داشت. سرير   بن

جروش   و سنگن اوژرين علرت حرهرت و جنرب    هردا شام و رز   ر

هاي منزلف و به انحراي  ونرا وا برود  اسرت.      ها در دوراا ان اا

هاست هره بررآوردا    نياز ان اا« ترين اساسن»بنابراين  نياز به غذا 

 رود. رورف ادامة حياف به شمار منآا نن زين ض

هاي مزعدد و مزنروع علمرن  ارتبراط     مح  اا زراوانن  در حوز  

 ر و محروميت و شرايط زند ن اجزماعن را با طروع عمرر و   مياا ز

تنرن   سالمت و رززارهاي مزعادع اجزماعن و حاالف و شررايط رواا 

. پرواضح است هه ان اا (Goldman, 2001)اند  ها نشاا داد  ان اا

 رسنه به اخزالالف  ونا وا ج من ناير الغري  ضعف عضالنن  

تئين و ويزرامين دچرار   خرونن و عروارض ناشرن از همبرود پررو      هرم 

شود. هاهش ميواا پروتئين بدا منهرر بره اخرزالالف ايمنرن       من

پرذيري چنرين     ردد. در نهايت  آسيب هليوي  هبدي و  وارشن من

هاي مضاعف به خرانوار   ها به تحميل هوينه ان انن در برابر بيماري

 ذاري در  انهامد. در نزيهه  امااا سرمايه يا ناا  سالمت هشور من

هرا از   زاين محردودتر و خرروج ازرراد و دوژرت     ر آموزش و اشزغاعام

 .(WHO, 2000)شود  چرخة ز ر دشوارتر و  ا  ناممان من

و دغدغه و نگرانن ياززن غذا  عالو  برر وارد  اسزرس  رسنگن  

هراي   اي از عاليرم بيمراري   آوردا آسيب روانن بر ازرراد  مهموعره  

رس  رسرنگن بره حردي    آورد. شدف اسرز  تنن را به همرا  من رواا

رود و  است هه از زرد  رسنه رعايت هنهارهاي اجزماعن انزاار نمن

هند. ز اد و بوهااري و   ا  حزن ديانت و ايماا زرد را نيو سلب من

شود و امنيت  ارتاا  جرايم اجزماعن در شرايط  رسنگن بيشزر من

 رذاري و رشرد و    زردي و اجزماعن و زضراي امرن برراي سررمايه    

اززد و  در نهايت  توسعه و پيشررزت هشرور    به مناطر  من باژند ن

دهد هره ايرن وضرعيت     شود. مطاژعاف منزلف نشاا من مزوقف من

 ,.Gill et alويژ  در هشرورهاي در حراع توسرعه مصردا  دارد )     به

2003; Goldman, 2001; WHO, 2000.) 

 
 .  راهبردهای برخورداری همگاني از غذا در ادبیاا  2.3

 اسالمي            

هراين پرداخزره    شرع م دس اسال  هموار  به ب ط و ترويج آمروز  

است هه ناظر بر زدودا ز ر و  رسنگن از جامعة اسالمن و محرر 

هاين  در مماژ  اسالمن است. آموز بنيادي تح ق برابري و عداژت 

دهندة اهزمرا    مانند زهاف  خمس  انفا   زنء  ودقه و وقف نشاا
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  به دخاژت در اقزصاد جامعه به مناور تنايم خاص دين مبين اسال

هاين مانند ز رر   رسرنگن  نرابرابري و     آا و با هدف هاهش پديد 

هرا و   ز اد است. توجه و اژزفاف منط رن و درسرت بره ايرن آمروز      

محرور    اي عداژت  يري جامعه هار يري و ترويج آنها ضامن شال به

دين مبين اسال   هاي  يشرو خواهد بود. مهموع آموزياززه و پ توسعه

براي زدودا ز ر و  رسنگن از چهرة جوامر  اسرالمن در قاژرب د     

  يرد: اول مهم زير جاي من

داليل مهمن مرا را برر    :اول عمومن . سير هردا  رسنگاا 1 

دارد هه اخبار واردشد  دربارة سير هردا شرام  رسرنگاا را    آا من

ب ياري از آنهرا اژفرا    چند در  ناظر بر عمو  بند اا خدا بدانيم  هر

 اند از: مؤمن و م لماا آمد  باشد. شماري از اين داليل عبارف

 

عمومياف قرآنرن در خصروص عردع و اح راا و ق رط و       ر

 ؛اجراي آنها

 ؛عمومياف مربوط به نهن از ظلم و تهاوز ر

احاديث نبوي در تشويق مردماا به اح اا هردا به همرة   ر

 ؛بند اا خدا به وورف عا 

شزن بره  هارد يا هِ نبوي: هيچ م لمانن درخزن نمن حديث ر

يا چارپاين از آا بنورد مگر  آورد هه ان اا يا پرند  بار نمن

 اه براي او ودقه به شمار آيد.اين

 

آشاار است هره   :عامل تالش بند اا . سير هردا  رسنگاا 2 

هاي  سير هردا شام  رسنگاا به دست خداوند و با زرسزادا مائد 

 يرد چرا هه اين جهاا  جهراا اسربا  اسرت.     ورف نمنآسمانن و

هنند اا و با نعمت و برهزن هه خداوند  پس اين هار به دست اطعا 

يابد. هدزن هه اسال  در نارر دارد بره آا    دارد تح ق من ارزانن من

 ونره هره    اي بر روي زمين است برداا  برسد  سير هردا هر  رسنه

 رر  رسنه نماند. ه در روزرهيچ شامن رر نه در شب و ن

اين عمرل نيارو  را     : احياي زضيلت . سير هردا  رسنگاا 3 

هند  از جمله در مورد اطعا  مؤمن  رسنه   زضيلزن مضاعف پيدا من

هرا  يعنرن ه رانن هره برا      نشهو  سرباز  مرزدار و نااير اينعاژم  دا

 رسرانند و برراي   هاي روحن يا مادي خويش به اجزماع زايرد  مرن   سرمايه

باوراا  در مواردي هه رهانيدا حقنيو چنين است سودمندند.  جامعه

شود  از چنگاع  رسنگن و نيازمندي موجب عوف طرزداراا حق من

 دارد. پذيري مصوا من و آناا را از اظهار نيازمندي و ذژت

 :وندهاي اجزمراعن راا  پير راسزح  گااررسنرردا  رر هر. سي4 

يوهاي غذا  تا بنورند هاي خورار و م زراخوانن  رسنگاا به سفر 

و سير شروند  موجرب محارم شردا پيونردهاي مردمرن و شريوع        

برخوردهاي برادرانه و آ راهن از احرواع ديگرراا و نودير  شردا      

همه اسربا  ت ويرت روابرط و     قشرهاي اجزماعن به ياديگر  و اين

برتربينن  هاي خود شود و ريشه ها من ها و نوديان دع پاهيو ن جاا

زرمايند: غذا چروا   )ص( من هه پيامبر اند. همچنااخشا و هبر را من

از حالع زراهم  چهار خصوويت در آا جم  آمد  باشد هامل است:

؛ با نا  خداوند هاي زراوانن به سوي آا دراز  ردد دستآمد  باشد؛ 

 با حمد و شار خدا پاياا پذيرد.مزعاع آغاز شود؛ 

ا بنوريد زرمايند: همه با هم غذ همچنين در حديث ديگري من 

 نه جدا از هم  هه برهت با جماعت است.

آشاار است هه  :حفظ حيثيت سياسن . سير هردا  رسنگاا  5 

حيثيت سياسن هيچ هشور يا مازب زاري يا دين يا نارا  برقررار   

اندرهاراا آا به وورتن قابل قبوع امور را  دستآناه ماند مگر  نمن

نحروي شاي رزه ادار    ساماا دهند و بزوانند زند ن مردمراا را بره   

هنند. اين ممان ني ت مگر آناه ح و  مرد  چناناه باي زه است 

ادا شود و نيازي نداشزه باشند هه در امور و م ائل زند ن خرويش  

به عاملن جو خود ناا  بينديشند و پنا  برند. در پرترو ايرن نگررش    

شود هه  رسنگن عامل پراهند ن و تشزت در مياا مرد   روشن من

دمد و  رسنگاا را بر  هاي ايشاا من روح نوميدي را در جاااست و 

هاي ضروري خويش به اين و آا  دارد تا براي رز  نيازمندي آا من

پنا  برند. همين خود براي مزالشن هرردا محرور اورلن قردرف و     

)ع( در  س وط  رسنگاا به داماا ديگراا ب ند  است. امرا  وراد   

تر از آا دار  هه د   نن را دوستاطعا  مؤم زرمايند: همين زمينه من

 بند  آزاد هنم و د  حج به جاي آور .

رخن تعراژيم  راز ب :ور ربن برواج گاا رردا  رسنرر هر. سي 6 

هاين هه زير زشرار   آيد هه رساندا غذا به ملت من اسالمن چنين بر

ترين تااژيفن است هه بر دوش م رلماناا    رسنگن ه زند از مهم

دارد  هرا را وا  مان است بالي  رسنگن آا ملرت قرار دارد چرا هه م

هه به اسزابار جهانن اعزماد و با اندر چيوي هه دريازت هنند زير 

قرار  يرند. اين بال  ا ر بر سر م لماناا آيد  آناا  آا سلطه و نفوذ

هشراند  و ا رر برر سرر      را به س زن در اعز اد و عمل به ديرن مرن  

براا نودي  و زير پاي آنراا ژره   م لماناا آيد  آناا را به م زا غير

هند؛ اين واقعيزن است روشن. بنابراين الز  است هه م رلماناا   من



 ايراا  وارش وضعيت اجزماعن 6

و علما و ثروتمنداا ايشاا از اين وظيفة بور  و مهم غازل نشروند  

 و به آا اهزما  ورزند.

هيچ عاقلن در اين  :سازندة روح ان اا . سير هردا  رسنگاا 7 

ت به امور ديگراا و برنزاززن رنرج  هند هه اهزما  ن ب امر ش  نمن

ويژ   رسنگن  از ان رانيزن نيرومنرد و    ها و نيازمندي آناا  به ان اا

 هند. اح اسن ژطيف و تعهدي دينن حاايت من

)ع(  اما  هادي :هم  به تدين جامعه سير هردا  رسنگاا .  8 

و  ريمتوان زيم نماز بنوانيم  نره روز  بگير   زرمايند: ا ر ناا نبود نه من من

)ع( روايرت   نه واجباف خدا را انها  دهيم. همچنرين از امرا  هرادي   

شد  است: ناا داراي برهت است. خداوند براي آا از آسماا براراا  

 خوانيرد   و با ناا است هره نمراز مرن    .روياند زرسزد و هشزوار من بار من پر

رويد. تمامن اينها بدين معنن است هره    يريد و به حج من روز  من

 داشزن دين م زلو  سير بودا شام و  رسنه نبودا است.  اپ بر

آدابرن ارجمنرد   : رعايت آدا  و اخال   . سير هردا  رسنگاا9 

خواهند به  رسنگاا خورار بدهنرد و   وجود دارد هه ه انن هه من

)ع(  ديگراا را اطعا  هنند بايد حزماً آنها را مراعاف هنند. امرا  علرن  

خلق باش و همنشين خرود   وردا خوشزرمايند: به هنگا  غذا خ من

را به خوردا وادار و با خدمزگوارف تندي مارن. همچنرين ايشراا    

زرمايند: اي هميل  غذا خوردا را طوع بد  تا ه انن هه برا ترو    من

 مند  ردند. خورند خو  سير شوند و ديگراا نيو از آا بهر  غذا من

ز سرير  هردف ا  :جانبه  ير و همه همه دا  رسنگاا . سير هر10 

هردا  رسنگاا اين ني ت هه چنين هاري بره ورورف زرردي يرا     

محدود و م طعن وورف  يرد بلاه الزمة اين هار اجزماعن برور   

هراي عملرن و هماهنر  برا      وجود مناب  اساسن درآمدي و برنامره 

موازين عا  اقزصرادي اسرت ترا در نزيهرة آا   رسرنگن از همرة       

 بندد. هاي اجزماع رخت بر عروه

 
 .  غذا و توسعه2.4

برخررورداري از سررالمت  و دسزرسررن برره غررذاي هررازن و مطلررو 

اي يان از محورهاي اولن توسعة هرر جامعره اسرت. ن رش      تغذيه

ها و  تغذيه در ازوايش سطح سالمت  هارآين و تواا ياد يري ان اا

ارتباط آا با توسعة اقزصادي در تح ي اف   زردة جهانن به اثبراف  

ذاين نن زين شرط حفظ سالمت ازراد جامعه رسيد  است. امنيت غ

است تا بزوانند ن ش خود را به عنواا عناور اولن نيل بره توسرعة   

سياسن  اقزصادي  اجزماعن و زرهنگن ايفرا هننرد. امرروز  بيشرزر     

ساالر  اهميرت   هاي مرد  ويژ  هشورهاي داراي حاومت هشورها  به

انرد و نبرود    ن قايرل اي براي ايهاد  حفظ و پايداري امنيت غذاي ويژ 

 آورنرد  جانبره بره شرمار مرن     آا را تهديدي جدي عليه توسعة همره 

 .(UNDP, 2010؛ 1387 ل   )ابراهيم

 
 ه در ديگر کشورها.  وضعیت تغذي3

ح رب   هشرور برر  جراري هرر   هاي سنهش وضرعيت   يان از روش

هراي   ريوي مزغيري خاص به مناور اخذ تصميماف مناسب و برنامه

تطابق وضرعيت آا هشرور برا ديگرر هشرورها      هشوري  م اي ه يا 

ح ب مزغير مورد نار است. اين دست مطاژعاف هه به مطاژعراف   بر

تطبي ررن شررهرف دارنررد  عررالو  بررر اينارره ن رراط ضررعف و قرروف  

هاي هر هشور را در ي  حوزة خاص  ريوي ها و برنامه  ذاري سياست

رهاي بررداري از هشرو   توانند راهنماين براي اژگو دهند  من نشاا من

 رو در آا حوز  باشند.موزق و پيش

ح رب   اي چند هشور بر در اين بنش  به بررسن وضعيت تغذيه 

 هاين مانند ميواا هاژري درياززن  ميواا چربرن دريراززن  ميرواا    شاخص

تغذيه  ميواا ز ر  سهم هشاورزي از  قند درياززن  ميواا شيوع سوء

 غرذا از بودجرة خرانوار     هاي مربوط بره  خاژص داخلن  سهم هوينه توژيد نا

پردازيم. منب  هلية  ميواا درآمد سرانه  و شاخص توسعة ان انن من

و  برار و هشراورزي  ن خوارآمار و اطالعاف اين بنش سازماا جهان

 است. (UNDP, 2010) وارش توسعة ان انن سازماا ملل مزحد 

 
 .  کشورهای امريکايي3.1

ميليروا   307اياژت و  48اين هشور داراي  اياال  متحدة امريکا:

در اين هشور   نفر جمعيت و نوع حاومت آا جمهوري زدراع است.

اساس برابري قدرف خريد  شد  بر تعديلسرانة درآمد   2008در ساع 

بدو توژرد  در دالر  ميواا اميد به زند ن  47094معادع  (ppp) دالر

نفر به ازاي  5 زير پنج ساع ساع  ميواا مر  و مير هودهاا 6/79

برابر برا   2007در ساع  و شاخص توسعة ان انن  ر هوار توژد زند ه

 بود  است. 902/0

  در هر روز 2003 ر 2005در دورة زمانن  :اي هاي تغذيه شاخص 

  ميرواا پرروتئين   3826به ازاي هر زررد  ميرواا هراژري دريراززن     

 ر   و ن ربت ازرراد    164 ر   ميواا چربن مصرزن  116مصرزن 

درورد برود  اسرت. همچنرين  در سراع       5همزر از  تغذيه دچار سوء

و  9/120هنند  براي خورار برابر برا     شاخص بهاي مصرف2009
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 بود  است. 4/120شاخص بهاي هل مصرزن 

 

ميليوا نفر جمعيت و نوع حاومت  106اين هشور داراي  مکزيک:

  درآمرد  2008آا جمهوري زدراع است. در ايرن هشرور  در سراع    

دالر   13971معرادع   برابرر  اساس قدرف خريد برشد   تعديلسرانة 

دالر  اميرد بره    1210خراژص هشراورزاا    شدة توژيد نرا  سرانة تعديل

زير پرنج سراع   ساع  مر  و مير هودهاا  7/76بدو توژد  درزند ن 

  و 750/0ژد زند   شاخص توسعة ان انن نفر به ازاي هر هوار تو 17

يوع ز ر در اين هشرور    ميواا ش2002اساس نزايج پيمايش ساع  بر

 درود بود  است. 20معادع 

  در هر روز 2003 ر 2005زمانن  ةاي: در دور هاي تغذيه شاخص 

  ميرواا پرروتئين   3265به ازاي هر زررد  ميرواا هراژري دريراززن     

 رر   و ن ربت ازرراد     94 ر   ميواا چربرن دريراززن    92مصرزن 

 درود بود  است. 5تغذيه همزر از  مبزال به سوء

 

ميليوا نفرر جمعيرت و سراخزار     17اين هشور داراي حدود  شیلي:

شرد      درآمد سرانة تعرديل 2008حاومزن جمهوري است. در ساع 

دالر  اميرد بره    13561در ايرن هشرور   برابرر  اساس قدرف خريد  بر

زيرر پرنج    ساع  ميواا مر  و مير هودهراا  79بدو توژد  درزند ن 

   شراخص توسرعة ان رانن    نفر به ازاي هر هوار توژرد زنرد   9 ساع

 4معرادع   1998  و ميواا شيوع ز ر طبرق پيمرايش سراع    783/0

 درود بود  است.

  در هر روز 2003 - 2005 زمانن  ةاي: در دور هاي تغذيه شاخص 

   ميرواا پرروتئين مصررزن   2976به ازاي هر زرد  ميواا هاژري دريراززن  

 تغذيره  دچرار سروء   ر   و ن بت ازرراد   96 ر   ميواا چربن درياززن  85

هننرد    درود بود  است. همچنين شاخص بهاي مصررف  5همزر از 

 بود  است. 5/120و شاخص بهاي خوراهن  7/122برابر با 

 
 .  کشورهای اروپايي3.2

ميليوا نفر جمعيت و سراخزار حارومزن    9اين هشور داراي  سوئد:

  سرررانة درآمررد ملررن 2008پادشرراهن مشررروطه اسررت. در سرراع  

در ايرن هشرور معرادع     يا راا  اساس قردرف خريرد   بر شد  تعديل

ساع  مر  و  3/81بدو توژد برابر با  دردالر  اميد به زند ن  38668

نفر بره ازاي هرر هروار توژرد زنرد   و       3 زير پنج ساع مير هودهاا

 بود  است. 885/0شاخص توسعة ان انن 

  در هر روز 2003 ر 2005اي: در دورة زمانن  هاي تغذيه شاخص 

  ميواا پروتئين 3120ه ازاي هر زرد  ميواا هاژري درياززن معادع ب

 رر   ن ربت ازرراد     123 ر   ميواا چربن دريراززن   107مصرزن 

هننرد    درود  شاخص بهراي مصررف   5تغذيه همزر از  مبزال به سوء

 بود  است. 108و شاخص بهاي خوراهن  4/111برابر با 

 

و سراخزار حارومزن آا   ميليوا نفرر   81جمعيت اين هشور  آلمان:

  در اين هشور  سررانة درآمرد   2008جمهوري زدراع است. در ساع 

دالر  اميد بره   35308اساس قدرف خريد يا اا  شد  بر ملن تعديل

زير پنج  ساع  ميواا مر  و مير هودهاا 2/80بدو توژد  درزند ن 

نفر به ازاي هر هوار توژد زنرد   و شراخص توسرعة ان رانن      4 ساع

 ود  است.ب 885/0

  در هر روز 2003 ر 2005 دورة زمانناي: در  هاي تغذيه شاخص 

  ميواا پروتئين 3491به ازاي هر زرد  ميواا هاژري درياززن معادع 

 ر   ن بت ازراد دچار  142 ر   ميواا چربن درياززن  99مصرزن 

و  5/112هننرد    درود  شاخص بهاي مصررف  5تغذيه همزر از  سوء

 بود  است. 5/111ن شاخص بهاي خوراه

 

ا نفرر و نروع حاومرت آا    ميليرو  142جمعيت اين هشور  روسیه:

  سرانة درآمد ملرن  2008زدراع است. در ساع  حوبنجمهوري چند

اساس قدرف خريرد يا راا در ايرن هشرور برابرر برا        شد  بر تعديل

ساع  ميواا مر  و  2/67بدو توژد  دردالر  اميد به زند ن  15258

نفرر بره ازاي هرر هروار توژرد زنرد          13پنج ساع زير مير هودهاا 

اسراس     و ميواا شيوع ز ر بر719/0شاخص توسعة ان انن برابر با 

 درود بود  است. 24برابر با  2002پيمايش ساع 

  در هر روز 2003 - 2005زمانن اي: در دورة  هاي تغذيه شاخص 

   ميرواا پرروتئين  3100به ازاي هر زررد  ميرواا هراژري دريراززن     

 ر   و ن بت ازراد دچار  87 ر   ميواا چربن درياززن  92مصرزن 

درود برود  اسرت. همچنرين شراخص بهراي       5تغذيه همزر از  سوء

 بود  است. 2/227و شاخص بهاي خوراهن  8/238هنند   مصرف

 
 .  آسیا3.3

ميليروا نفرر جمعيرت و حاومرت آا      127اين هشور داراي  ژاپ :

  سرررانة درآمررد ملررن  2008مشررروطة سررلطنزن اسررت. در سرراع  

اساس قدرف خريرد يا راا در ايرن هشرور برابرر برا        شد  بر تعديل
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ساع  ميواا مر  و  2/83بدو توژد  دردالر  اميد به زند ن  35308

نفر بره ازاي هرر هروار توژرد زنرد   و       4 زير پنج ساع مير هودهاا

 بود  است. 884/0شاخص توسعة ان انن 

  در هر روز 2003 ر 2005زمانن  اي: در دورة هاي تغذيه شاخص 

  ميواا پروتئين 2753به ازاي هر زرد  ميواا هاژري درياززن معادع 

 دچرار  ر   ن بت ازراد  85 ر   ميواا چربن درياززن  90مصرزن 

و  1/98هننرد    درود  و شاخص بهاي مصرف 5تغذيه همزر از  سوء

 بود  است. 2/99شاخص بهاي خوراهن 

 

ميليروا نفرر و حاومرت آا     49يرن هشرور   جمعيت ا کرة جنوبي:

  در اين هشور  سررانة درآمرد ملرن    2008جمهوري است. در ساع 

بردو   دردالر  اميد به زنرد ن   29518اساس قدرف خريد يا اا  بر

نفر بره   5 زير پنج ساعساع  ميواا مر  و مير هودهاا  8/79توژد 

   است.بود 887/0ازاي هر هوار توژد زند   و شاخص توسعة ان انن 

  در هر روز 2003 ر 2005اي: در دورة زمانن  هاي تغذيه شاخص 

  ميواا پروتئين 3029به ازاي هر زرد  ميواا هاژري درياززن معادع 

 ر   ن بت ازراد مبرزال   83 ر   ميواا چربن درياززن  86مصرزن 

 5/123هننرد    درود  شاخص بهاي مصرف 5تغذيه همزر از  به سوء

 بود  است. 4/132هن و شاخص بهاي خورا

 

ميليوا نفر و حاومت  300جمعيت اين هشور ي  ميليارد و  چی :

  سرانة درآمد 2008آا از نوع جمهوري سوسياژي زن است. در ساع 

دالر  اميد به  7258اساس قدرف خريد يا اا در اين هشور  ملن بر

زير پنج ساع  ميواا مر  و مير هودهاا  5/73بدو توژد  درزند ن 

نفر به ازاي هر هوار توژد زند   و شاخص توسرعة ان رانن    21ساع 

 بود  است. 663/0

  در هر روز 2003 ر 2005 دورة زمانناي: در  هاي تغذيه شاخص 

  ميرواا پرروتئين   2940به ازاي هر زررد  ميرواا هراژري دريراززن     

 ر   ن بت ازراد دچرار   86 ر   ميواا چربن درياززن  88مصرزن 

و  7/113هننرد    درود  شاخص بهراي مصررف   9تغذيه معادع  سوء

 بود  است. 5/133شاخص بهاي خوراهن 

 

ميليوا نفر و حاومرت   27جمعيت اين هشور  عربستان سعودی:

  در اين هشور  سرانة درآمد 2008آا سلطنت مطل ه است. در ساع 

دالر  اميد بره   24726اساس قدرف خريد يا اا  شد  بر ملن تعديل

زيرر پرنج   ساع  ميواا مر  و مير هودهراا   73 بدو توژد درزند ن 

نفر به ازاي هر هوار توژد زند   و شاخص توسرعة ان رانن    21ساع 

 بود  است. 752/0

  در هر روز 2003 ر 2005اي: در دورة زمانن  هاي تغذيه شاخص 

  ميرواا پرروتئين   3059به ازاي هر زررد  ميرواا هراژري دريراززن     

 ر   ن بت ازراد دچرار   85ززن  ر   ميواا چربن دريا 84مصرزن 

و  7/106هننرد    درود  شاخص بهاي مصررف  5تغذيه همزر از  سوء

 بود  است. 2/121شاخص بهاي خوراهن 

 

نشرين   ميليوا نفر و حاومت آا اميرر  3جمعيت اين هشور کويت: 

 اسراس  شرد  برر     در اين هشور  سرانة درآمد ملن تعديل2008است. در ساع 

دو توژد ب دردالر  اميد به زند ن  55719دع قدرف خريد يا اا معا

نفر بره ازاي   11 زير پنج ساع ساع  ميواا مر  و مير هودهاا 78

 بود  است. 771/0هر هوار توژد زند   و شاخص توسعة ان انن 

  در هر روز 2003 - 2005 زمانن ةاي: در دور هاي تغذيه شاخص 

اا پرروتئين    ميرو 3073به ازاي هر زررد  ميرواا هراژري دريراززن     

 ر   ن بت ازراد مبزال  111 ر   ميواا چربن درياززن  87مصرزن 

 3/118هننرد    درود  شاخص بهاي مصرف 5به سوءتغذيه همزر از 

 بود  است. 9/129و شاخص بهاي خوراهن 

 
 .  ساير کشورها3.4

ميليوا نفر و حاومت آا جمهروري   71جمعيت اين هشور ترکیه: 

اسراس قردرف خريرد     ة درآمرد ملرن برر     سران2008است. در ساع 

بردو توژرد    دردالر  اميرد بره زنرد ن     13359يا اا در اين هشور 

نفرر بره    22زير پرنج سراع   ساع  ميواا مر  و مير هودهاا  2/72

  و ميرواا  679/0ازاي هر هوار توژد زند   شاخص توسرعة ان رانن   

 درود بود  است. 27معادع  2001اساس پيمايش ساع  شيوع ز ر بر

  در هر روز 2003 - 2005 زمانن اي: در دورة هاي تغذيه شاخص 

  ميواا پروتئين 3399به ازاي هر زرد  ميواا هاژري درياززن معادع 

 ر   ن بت ازراد مبرزال   95 ر   ميواا چربن درياززن  96مصرزن 

 7/392هننرد    درود  شاخص بهاي مصرف 5تغذيه همزر از  به سوء

 بود  است. 2/138و شاخص بهاي خوراهن 

 

ميليوا نفر و حاومرت آا جمهروري    72جمعيت اين هشور مصر: 

اساس قدرف خريد  درآمد ملن بر سرانة  2008عربن است. در ساع 
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 5/70بدو توژد  دردالر  اميد به زند ن  5889يا اا در اين هشور 

نفر به ازاي هرر   36 زير پنج ساع ساع  ميواا مر  و مير هودهاا

و ميرواا شريوع ز رر      62/0اخص توسعة ان انن هوار توژد زند   ش

 درود بود  است. 17معادع  2000اساس پيمايش ساع  بر

  در هر روز 2003 ر 2005 زمانن اي: در دورة هاي تغذيه شاخص 

  ميرواا پرروتئين   3317به ازاي هر زررد  ميرواا هراژري دريراززن     

ر  ر   ن بت ازراد دچرا  63 ر   ميواا چربن درياززن  87مصرزن 

و  6/157هننرد    درود  شاخص بهاي مصررف  5سوءتغذيه همزر از 

 بود  است. 6/130شاخص قيمت خوراهن 

 

ميليوا  70جمعيت هشور   1385بر مبناي سرشماري ساع ايران: 

  سرانة 2008نفر و حاومت از نوع جمهوري اسالمن است. در ساع 

دالر   11764اساس قدرف خريرد يا راا در هشرور     درآمد ملن بر

ساع  ميواا مر  و مير هودهراا   9/71بدو توژد  دراميد به زند ن 

نفر به ازاي هر هوار توژد زند   و شاخص توسرعة   32زير پنج ساع 

 بود  است. 702/0ان انن 

  در هر روز 2003 - 2005اي: در دورة زمانن  هاي تغذيه شاخص 

ئين   ميواا پروت3102به ازاي هر زرد  ميواا هاژري درياززن معادع 

 ر   ن بت ازراد دچرار   63 ر   ميواا چربن درياززن  87مصرزن 

و  1/246هننرد    رود  شاخص بهاي مصررف د 5تغذيه همزر از  سوء

 بود  است. 100شاخص بهاي خوراهن 

 رئوس آمار زو  به شرح زير است: 

 

 نام کشور

ضريب جیني بی  

های  سال

 2000ا2010

براساس  سرانة درآمد ملي

خريد دالر برابری قدر  

(ppp)  2008در 

امید به 

در  زندگي

 بدو تولد

میزان مرگ و 

 میر کودکان

 زير پنج سال

شاخص 

 توسعة

 انساني

شاخص بهای 

 کننده مصرف

شاخص 

بهای 

 يخوراک

میزان 

انرژی 

 دريافتي

میزان 

پروتئی  

 دريافتي

 116 3826 4/120 9/120 90/0 5 6/79 094,47 8/40 اياالف مزحدة امرياا
 92 3265 - - 75/0 17 7/76 971,13 6/51 ماوي 
 85 2976 5/120 7/122 78/0 9 79 561,13 52 شيلن
 107 3120 108 4/111 88/0 3 3/81 668,38 25 سوئد
 99 3491 5/111 5/112 88/0 4 2/80 308,35 3/28 آژماا
 92 3100 2/227 8/238 72/0 13 2/67 258,15 7/43 روسيه
 90 2753 2/99 1/98 88/0 4 2/83 308,35 9/24 ياپن

 86 3029 4/132 5/123 89/0 5 8/79 518,29 6/31 هرة جنوبن
 88 2940 5/133 7/113 66/0 21 5/73 258,7 5/41 چين

 84 3059 2/121 7/106 75/0 21 73 726,24 - عرب زاا سعودي
 87 3073 9/129 3/118 77/0 11 78 719,55 - هويت
 96 3399 2/138 7/392 68/0 22 2/72 359,13 2/41 ترهيه
 87 3317 6/130 6/157 62/0 36 5/70 889,5 1/32 مصر
 87 3102 100 1/246 70/0 32 9/71 764,11 3/38 ايراا
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 .  وضعیت تغذيه در ايران4
 ها ها و برنامه .  سیاست4.1

هاي هلن برنامة چهار  توسرعة   سياست 38انداز و بند  در سند چشم

ت غذاين در هشور برا تايره برر توژيرد از منراب       تيمين امني»هشور 

هفرراين در توژيررد محصرروالف اساسررن   داخلررن و تيهيررد بررر خررود 

اين سياست هلرن برا اتنراذ     1نار قرار  رززه است.  مد« هشاورزي

قانوا برنامة چهار  توسرعة هشرور در    84هاي زير در مادة  سياست

ريروي   )سازماا مديريت و برنامه بنش سالمت پيگيري شد  است

 :(1384هشور  

 

اي جامعرره در  توجرره برره امنيررت غررذاين و سررالمت تغذيرره ر

 ؛هاي هالا اقزصادي هشور سياست

ازوايش همّن و ارت اي هيفن توژيداف هشاورزي به منارور   ر

 ؛تيمين سبد مطلو  غذاين در راسزاي توسعة پايدار

ها به مناور دسزيابن به سبد مطلرو    هدزمند نمودا يارانه ر

 ؛درآمد تغذيه در خانوارهاي هم و رز  سوءغذاين 

ارت اي سالمت و ايمنن مواد غذاين در هلية مراحل از توژيد  ر

 ؛تا مصرف

برداري مناسرب از آنهرا    حفاظت از مناب  آ  و خار و بهر  ر

 ؛در جهت تيمين مواد غذاين

 ؛ارت اي زرهن  و دانش غذا و تغذيه در هشور ر

 ؛ها مغذي تيمين و هنزرع ريو ر

 ؛پايش م زمر امنيت غذا و تغذيه در هشور ر

تدوين ناا  جام  هراهش ضرايعاف مرواد غرذاين )توژيرد        ر

 ؛زراوري  توزي  و بازيازت(

 ؛هاي دامن  و اماهن عمومن ارت اي بهداشت دا   زراورد  ر

توژيد  نگهداري  حمل و مصررف مناسرب هرود  سرمو  و      ر

آ   هرراي محيطررن در جهرت مراقبررت از سررالمت  آالينرد  

 .آشاميدنن و غذا
 

هاي مذهور در سند جرام  بنرش سرالمت هشرور برا       سياست 

انرد )وزارف بهداشرت  درمراا و     هاي اجراين زير توأ  شرد   سياست

 (:1384آموزش پوشان  

_____________________________________________ 

 (www.maslehat.ir)رر. سايت مهم  تشنيص مصحلت ناا   .1

ها به منارور پيشرگيري و هنزررع همبرود      مغذي تيمين ريو ر

 ؛هاي هدف ها در  رو  آهن  روي  هل يم  و ويزامين

خونن و ز ر آهن در هودهاا و نوجواناا و  مهاهش شيوع ه ر

 ؛زناا باردار

 ؛اي ارت اي زرهن  و سواد تغذيه ر

 ؛هاي هشور بهبود وضعيت تغذيه در بيمارسزاا ر

 ؛سي زم پايش غذا و تغذيه در هشور يانداز را  ر

 ؛دار حفظ و ارت اي پوشش مصرف نم  يد ر

 ؛پنج ساع تغذية پروتئين و انريي در هودهاا زير هاهش سوء ر

 ؛هاي مناسب در ونعت غذا اتناذ سياست ر

 ؛هاي عمومن عرضة غذا هاي مناسب در مااا اتناذ سياست ر

 ؛ها مغذي سازي مواد غذاين با ريو هاي پايلوف غنن اجراي طرح ر

 ؛اي هاي تغذيه اجراي برنامة ارت اي سواد و آ اهن ر

 ؛تدوين راهنماي جديد غذاين هشور ر

هراي خروراهن و    د چر  ترانس از روغرن برنامة حذف اسي ر

 ؛جايگوين نمودا مصرف روغن ماي  به جاي روغن جامد

هاي مشارهزن برين بنشرن برراي     طراحن و اجراي برنامه ر

 .اي مديريت ويژة حمايت از ازرادِ در معرض خطر تغذيه

 

قرانوا   84هراي مرذهور  طبرق مرادة      به مناور تح ق سياست 

شايل شوراي عاژن سالمت و امنيرت  برنامة چهار  توسعة هشور  ت

غذاين هشور با ادغا  شوراي غذا و تغذيه و شوراي عراژن سرالمت   

بينن شد  بود هه مزيسفانه عملن نشد و در اليحة برنامة  هشور پيش

پنهم توسعة هشور نيو از طرف دوژت حذف  رديد. امرا در جريراا   

اوالحاف به عمل آمد  در مهلس شوراي اسرالمن  تشرايل ايرن    

 بينن شد. اين برنامه احيا و در قانوا پيش 36شورا مهدداً طن مادة 

ا برا  ها و نهادهاي مزعرددي در هشرورما   به طور هلن  سازماا 

هدا  ب زه به نوع ارتباطشاا به ايفراي  اند هه هر حوزة تغذيه مرتبط

هاي منزلفرن   پردازند. اين نهادها برنامه ن ش در اين حوزة مهم من

 اند از: ارند هه به طور خالوه عبارفرا در دست اجرا د

 

 های بهبود رشد و تغذية کودکان الف( برنامه

 ؛اي پوشااا برنامة   زرش دانش تغذيه ر

 ؛هودهاا ةتغذي برنامة مشارهزن براي بهبود تغذيه و هاهش سوء ر

 ؛  زرش اسزفادة مؤثر از هارف پايش رشد هودر ر



 11  رسنگن و سوءتغذيه

ع رشرد در  طرح حمايزن تغذية هودهراا مبرزال بره اخرزال     ر

 .هاي نيازمند خانواد 

 

 ها مغذی های پیشگیری و کنترل کمبود ريز ب( برنامه

 ؛برنامة پيشگيري و هنزرع اخزالالف ناشن از همبود يد ر

 ؛برنامة پيشگيري و هنزرع همبود آهن ر

خرونن ناشرن از    تدوين برنامة جام  پيشگيري و هنزرع هم ر

زناا باردار و هودهاا  ياري روزانة ز ر آهن  با تيهيد بر آهن

 ؛درمانن هشور ر  هاي بهداشزن زير دو ساع تحت پوشش شباه

آمروز دبيرسرزانن از    برنامة ارت اي سالمت دخزرراا دانرش   ر

 ؛ياري هفزگن طريق آموزش تغذيه و آهن

 .سازي مواد غذاين هاي غنن برنامه ر

 

 ای های ارتقای فرهنگ و سواد تغذيه پ( برنامه

 ؛يوة زند نبرنامة بهبود ش ر

 ؛برنامة تهية راهنماي غذاين هشور ر

 ؛برنامة شير در مدرسه ر

هاي آموزش همگانن )اجراي ب ريج ملرن همراهرن     برنامه ر

براي بهبود تغذيه و رشد هودهاا  بر واري همايش آبوياا 

مرغ و ن ش  و ن ش آنها در سالمت  بر واري همايش تنم

ضايعاف ناا  آا در برنامة غذاين  آموزش همگانن هاهش 

طراحن برنامة آموزش همگانن شيوة وحيح مصرف روغن 

 .با همااري وزارف بازر انن و...(

 

 های های بهبود وضعیت تغذية بالیني در بیمارستان برنامه ( 

 کشور

 ؛ها بازنگري شرح وظايف هارشناساا تغذيه در بيمارسزاا ر

 ؛ها اوالح ساخزار تشايالتن بنش تغذيه در بيمارسزاا ر

 .(RD) اژزحصيالا رشزة تغذيه طراحن دورة آموزش باژينن زارغ ر

 

 

 های بهبود وضعیت تغذيه در اماک  عمومي ث( برنامه

 

 ج( اقداما  پیشگیرانه

هاي علمرن و   به مناور طراحن و توژيد غذاهاي همنواا با توويه

هاي مزابوژي   اقداماف زير با همااري وناي   پيشگيري از بيماري

 وورف  رزت: غذاين هشور

 

ژيد روغن به هاهش بهبود هيفيت روغن با تشويق وناي  تو ر

 ؛ر  ترانس و اسيدهاي چر  اشباعاسيد چ

 ؛ D و Aهاي  هاي خوراهن با ويزامين سازي روغن غنن ر

 ؛ Dو  Aهاي  سازي مار ارين با ويزامين تيهيد بر غنن ر

هر هاي بوشر   سازي آرد با آهن و اسيد زوژي  در اسزاا غنن ر

هاي سي زاا و  سازي آرد در اسزاا و زارس و اقدا  به غنن

 ؛بلوچ زاا   ل زاا و هرمو اا

 ؛B هاي  رو  سازي ماهارونن با آهن و ويزامين حمايت از غنن ر

 ؛ Dسازي شير با ويزامين  غنن ر

 ؛و آهن Aشد  با ويزامين  توژيد هي  و هلوچة غنن ر

 ؛نم  چر  و هم هم تشويق وناي  غذاين به توژيد محصوالف ر

 ؛3  مرغ غنن از امگا حمايت از توژيد تنم ر

 .حمايت از توژيد محصوالف پروبيوتي  ر

 

 هراي  مزيسفانه  وارش مشنصن از ميرواا و نحروة اجرراي سياسرت     

 هاي مصو  در دست ني ت. مذهور و پايش نزايج سياست

 
 تغذيه های تغذيه و سوء .  شاخص4.2

 وارهای ايرانيسهم غذا از سبد مصرفي خان

اهميت ي  هراال يرا خردمت در    هاي بيانگر ميواا  شاخصاز جمله 

نود شهرونداا هر هشور  سهم مصرف آا هاال يا خدمت از بودجرة  

خانوار است. يان از هاالهاين هه هموار  در سبد مصرزن خانوارها 

اي دارد خورار است. بررسن سهم ايرن هراال در سربد     جايگا  ويژ 

تواند بيانگر وضعيت تغذية  ويژ  در روند زمانن  من بهمصرزن خانوار  

خانوارها و نيو عوامل مؤثر بر تغييراف آا در طرن زمراا باشرد. در    

هراي مصررزن در قاژرب     هاي خرورار از هوينره   ادامه  سهم هوينه

جدوع و نمودار به تفاي  خانوارهاي شرهري و روسرزاين بررسرن    

هراي   مزوسرط هوينره   هراي خرانوار از ت  ريم    شود. سهم هوينه من

هاي مصرزن خاژص خانوار  ساژيانة خانوار براي غذا بر مهموع هوينه

)هوينه پس از ه ر ماژياف و ساير ه روراف ماننرد عروارض و... (    

 .(1)جدوع  محاسبه شد  است
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هاي جاري از سبد  هاي خوراهن به قيمت م اي ة سهم هوينه .1جدول 

 (1363ر1388هوينة خانوارهاي شهري و روسزاين )

 سال
متوسط سهم هزينة غذا از 

 بودجة خانوارهای روستايي

متوسط سهم هزينة غذا از 

 بودجة خانوارهای شهری

1363 5/0 39/0 

1364 49/0 4/0 

1365 54/0 38/0 

1366 54/0 4/0 

1367 51/0 43/0 

1368 5/0 42/0 

1369 49/0 33/0 

1370 46/0 31/0 

1371 46/0 32/0 

1372 49/0 31/0 

1373 48/0 31/0 

1374 49/0 33/0 

1375 45/0 29/0 

1376 45/0 28/0 

1377 46/0 29/0 

1378 43/0 29/0 

1379 41/0 29/0 

1380 4/0 25/0 

1381 4/0 26/0 

1382 39/0 26/0 

1383 37/0 24/0 

1384 36/0 23/0 

1385 35/0 22/0 

1386 36/0 22/0 

1387 37/0 22/0 

1388 36/0 22/0 

 1363ر1388مرهو آمار ايراا   منبع:

 

 

 

هراي خرورار در بودجرة     شود  سهم هوينه چناناه مشاهد  من 

درود در ساع  22به  1363درود در ساع  39خانوارهاي شهري از 

هاهش ياززه است. اين ن بت در خانوارهاي روسزاين نيرو از   1388

ت. رسيد  اس 1388درود در ساع  36به  1363درود در ساع  50

دهنردة بهبرود ن ربن شررايط      به ژحا  ناري  ايرن هراهش نشراا   

 اقزصادي خانوارهاي ايرانن در دورة مورد مطاژعه است.

هرراي زررو  در قاژررب نمررودار برره تحليررل رززررار   نمررايش داد  

هند.  در زمينة غذا هم  بيشزري منخانوارهاي شهري و روسزاين 

ر در خانوارهاي هاي خورا بيانگر آا است هه سهم هوينه 1 نمودار 

درود در نوسراا   40تا  50روسزاين در طن دورة مورد مطاژعه بين 

دهنردة بهبرود    بود  است. هاهش اين ن بت در طروع زمراا نشراا   

ن بن وضعيت معيشزن خانوارهاي روسزاين است اما هنروز ميرواا   

خرانوار  هراي   اين سهم ب يار باالست. ورف سهم زيادي از هوينره 

 يري از ساير هاالها و خدماف  بهر انوار را در تنها براي ي  هاال خ

رزرا    هراهش سازد و اين امر در نهايت موجب  با مشال مواجه من

شود. خانوارهاي روسزاين در ايرراا  در طرن دورة مرورد     خانوار من

مطاژعه  ت ريباً نيمن از بودجة ساژيانة خود را ورف سير هردا شام 

ل درآمردي آنهرا را در برابرر    اند. اين م ئله آسرزانة تحمر   خود هرد 

آورد ضرمن   مناطراتن مانند بيماري يا حوادو و سوانح پرايين مرن  

هاي ضروري براي توسعة  ايناه م وژة آموزش نيو  هه از جملة بنياا

هر هشور است  ممارن اسرت بره واسرطة عرد  اسرزطاعت مراژن        

خانوارها با ن صاا مواجه شود. اين روند در خانوارهاي شهري ت ريباً 

هاي  دهد هه سهم هوينه نشاا من 2  تر است. بررسن نمودار مزعادع

ترا   40هاي مورد مطاژعه بين  خورار در خانوارهاي شهري در ساع

درود در نوساا بود  است. اين ميواا هوينه نيرو ت ريبراً زيراد     30

چره در مرورد خانوارهراي    ست و ممان است آثار سروئن نايرر آن  ا

رونرد تغييرراف    3  اشزه باشرد. نمرودار  روسزاين  فزه شد به دنباع د

هاي خاژص مصررزن   هاي خوراهن از هل هوينه مزوسط سهم هوينه

اي نشرراا  خانوارهرراي روسررزاين و شررهري را برره وررورف م اي رره

 دهد. من

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (1363ر 1388) هاي جاري به قيمتروسزاين هاي خانوار ةهوين در سبدهاي خوراهن  هوينهم اي ة سهم  .1  نمودار

 1363ر1388مرهو آمار ايراا   منبع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (1363ر 1388هاي جاري ) به قيمتشهري  هايخانوار ةهوين در سبدهاي خوراهن  هوينهم اي ة سهم  .2  نمودار

 1363ر1388مرهو آمار ايراا   منبع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (1363ر 1388) هاي جاري به قيمتشهري و روسزاين  هايوارخان ةهوين در سبدهاي خوراهن  هوينهسهم م اي ة  .3  نمودار

 1363ر1388مرهو آمار ايراا   منبع:
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مزوسرط سرهم      در دورة مرورد مطاژعره   شرود هره   شاهد  منم 

روندي بودجة خانوارهاي شهري و روسزاين  درهاي خوراهن  هوينه

شررايط   . ايرن امرر بيرانگر بهبرود ن ربن     يابند  داشزه اسرت  هاهش

ساع  ذشزه است. در  25خانوارهاي شهري و روسزاين در معيشزن 

عين حاع  بايد به اين واقعيت مهم توجه داشرت هره مزوسرط ايرن     

ها ن بت به بودجة خانوار همچناا ب يار زياد است و ميرواا   هوينه

پذيري بيشرزر خانوارهراي روسرزاين در بربرر      دهندة آسيب آا نشاا

وارهاي شهري است زيررا   نوساناف قيمت مواد غذاين ن بت به خان

هاي خورار در بودجرة   هاي مورد مطاژعه  سهم هوينه در تما  ساع

خانوارهاي روسزاين همروار  از ايرن ن ربت در بودجرة خانوارهراي      

خانوارهراي روسرزاين   شهري بيشزر بود  است. بره عبرارف ديگرر     

هراي غيرخروراهن نايرر     هميشه قدرف پرداخت همزرري در حروز   

درماا  و تفريحاف و نيو انباشرت مرازاد درآمرد     آموزش  بهداشت و

دهنردة وجرود    انرد. ايرن امرر نشراا     انداز داشرزه  خود به وورف پس

عداژزن به زياا روسرزايياا اسرت )واعرظ مهردوي و      نابرابري و بن

 (.1389واعظ مهدوي  

 

 های مختلف درآمدی های مصرفي دهک سهم غذا از هزينه

ذاي مصررزن در برين   شال ديگري از بررسن وضرعيت توزير  غر   

هاي غذاي خرانوار از هرل    شهرونداا هر هشور م اي ة سهم هوينه

اي  هراي منزلرف درآمردي يرا هوينره      هاي مصرزن در ده  هوينه

هاي مصرزن برراي غرذا    است. وجود تفاوف زاحش در ميواا هوينه

ذاراا است تا  با   دهند  براي سياست در هر هشور از عاليم هشدار

هنگا   شرااف طب راتن را هراهش     مناسب و به هاي اعماع سياست

از اين طريق  پيشرزت و توسعة هشور را تضمين هننرد. در    دهند و

هراي مصررزن بره     ن بت هوينة خوراهن بره هرل هوينره    2  جدوع

آورد  شرد    1386اي براي سراع   هاي منزلف هوينه تفاي  ده 

 است.

 
نوارهاي هاي خا هاي خوراهن از سبد هوينه سهم هوينه .2جدول 

 (1386هاي درآمدي ) هاي جاري به تفاي  ده  شهري به قيمت

 های مصرفي سهم هزينة غذا از خالص هزينه ای دهک هزينه

 348/0 )ز يرترين( ده  اوع
 341/0 ده  دو 
 318/0 ده  سو 
 296/0 ده  چهار 
 282/0 ده  پنهم
 295/0 ده  ششم
 269/0 ده  هفزم
 247/0 ده  هشزم
 218/0 ده  نهم
 131/0 ده  دهم

 1363ر1388مرهو آمار ايراا   منبع:

 

 هاي زو  به قرار زير است: ويف نموداري داد تو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (1386) ي درآمديها به تفاي  ده هاي جاري  هاي خانوارهاي شهري به قيمت از هل هوينهخوراهن  هاي م اي ة سهم هوينه .4 نمودار
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 15 گرسنگي و سوءتغذيه

تواا دريازت هه سهم غرذا   زو  به خوبن مناز جدوع و نمودار  

اي برا همرين    اي باالتر تفراوف قابرل مالحاره    هاي هوينه در ده 

 وجرود تر دارد. ايرن امرر مبرين     اي پايين هاي هوينه ن بت در ده 

هراي خرورار برين خانوارهراي      در هوينه اي قابل مالحاهنابرابري 

ي هراي درآمرد   هاي منزلف درآمدي در هشور اسرت. دهر    ده 

هاي خاژص مصرزن  درآمد  از هوينه پر هاي تر  ن بت به ده  پايين

اند. بره   برابر بيشزر ورف غذا هرد  65/2خود  يا ظرزيت اقزصادي 

اي از  قابل مالحاه بنشتر  هاي پايين تواا  فت هه ده  واق  من

هراي زرو     اند. داد  خود را ورف سير هردا شام هرد درآمدهاي 

 30درآمد هشور بريش از   هه سه ده  هم دهند همچنين نشاا من

دهنرد هره ايرن امرر      هاي خود را به غذا اخزصاص مرن  درود هوينه

« غذاي ارزاا»مبين ضرورف توجه بيشزر به اخزصاص يارانه براي 

هراي اخيرر    ياسرت براي سره دهر  موبرور اسرت. م ريري هره س      

بينن شرد  برود )واعرظ     طور هه قبالً پيش ها  هماا هدزمندي يارانه

هررد   درست عارس آا را طرن   (  1386؛ حيدري  1386دوي  مه

تواند به معناي برآورد  نشدا يرا نراقص بررآورد      . اين امر مناست

ويژ  در حوزة سالمت و آموزش    بهباشد شدا ساير نيازها در آيند 

 اند. هه ارهاا اساسن توسعة ان انن

اي شاخص قيمت هاالهرا و خردماف در زاورلة     بررسن م اي ه 

دهد هه شاخص مواد  نشاا من( 3)جدوع  1388تا  1369هاي  ساع

در ساع  6/218به عدد  1369در ساع  1/6غذاين و خوراهن از عدد 

 برابرر را تهربره هررد  اسرت.     8/35ازوايش ياززه و رشدي معادع  1388

و  ها مثرل بهداشرت   چه اين ميواا رشد از رشد برخن ديگر از شاخص ا ر

برابر( همزر است  از رشد شراخص   57ش )برابر( و آموز 71درماا )

دهد تور  و ازوايش  برابر( بيشزر بود  است هه نشاا من 4/29هل )

هراي زرو     قيمت مواد غذاين از ميانگين رشد ترور  در طرن سراع   

در « غرذاي ارزاا » ذاري مؤثري براي تيمين  بيشزر بود  و سياست

 .(1389)واعظ مهدوي و واعظ مهدوي   دسزور هار نبود  است

 
 (1369 - 1388هاي منزنب در مناطق شهري ايراا ) م اي ة شاخص هاالها و خدماف مصرزن در  رو  .3 جدول

 1388 1387 1386 1385 1383 1380 1375 1369 سال

 203 3/183 2/146 5/123 100 8/64 31 9/6 شاخص هل
 6/218 9/198 8/152 6/125 100 6/63 3/31 1/6 ها خوراهن

 226 190 1/154 7/131 100 7/62 4/23 2/3 اابهداشت و درم
 3/97 9/96 1/97 3/97 100 5/75 5/47 2/9 ارتباطاف

 4/217 5/187 5/163 4/143 100 6/54 4/23 8/3 آموزش و تحصيالف

 1369ر1388  ايرااجمهوري اسالمن بان  مرهوي منبع: 

 

درودي شاخص مواد غذاين را  118اساس جدوع زو   رشد  بر 

ها  شاهد ه زيم. با توجه به ايناه خوراهن 1383به ساع پاية ن بت 

هماهاا سهم اولن هاالها و خردماف مصررزن را در سربد هوينرة     

دهند  روند ازوايش قيمت آنها  هه حزن  خانوار به خود اخزصاص من

هرا در   پرذيري خرانواد    از شاخص هل نيو پيشن  رززه است  آسيب

نن مورد نياز خود و ژوو  توجره  حيطة هوينة مواد خوراهن و آشاميد

 دهد. اي را نشاا من هاي يارانه  ذاري بيشزر در سياست

 

 های تغذية زنان و کودکان شاخص

ترين معيارهاي رشد هودهراا اسرت.    سنهن از مهم هاي تن شاخص

ور ها در ن اط  ونا وا هشور به ط هاي  ذشزه  اين شاخص در ساع

ن بت هودهراا زيرر پرنج     4 يري شد  است. جدوع  پراهند  انداز 

دهد. اطالعاف موجود حراهن از آا   وزنن را نشاا من ساع دچار هم

درود در  5به  1370درود در ساع  8/15است هه اين شاخص از 

هاهش ياززه است. شيب نووژن ايرن شراخص از سراع     1383ساع 

 دومرين  روارش  ادامره داشرزه اسرت )    1383آغاز شد  و ترا   1374

به رغم بهبود ن بن اين شاخص در  (.1387..  .اهداف توسعة هوارة

وزنن هودهراا در منراطق منزلرف     سطح ملن  توزي  پراهند ن هم

هشور نيو اهميت دارد چناناه ممان است همة منراطق هشرور بره    

مند نشد  باشرند. از ايرن رو     ي  ميواا از ارت اي اين شاخص بهر 

هراي   زااوزنرن هودهراا در اسر    اي ميواا شيوع هم بررسن م اي ه

اي را در هشور مي رر   تر عداژت تغذيه منزلف هشور ارزيابن مطلو 

 سازد. من

 



 ايراا  وارش وضعيت اجزماعن 16

 (1370ر1383وزنن در هودهاا زير پنج ساع ) درود شيوع هم .4جدول 

1370 1374 1377 1383 

8/15 7/15 9/10 5 

دومرين  روارش اهرداف توسرعة     بره ن رل از    1385مرهو آمار ايرراا    منبع:
 1387 ... ةهوار

 

  نن زين بار  وضرعيت رشرد هودهراا در تمرا      1377ر ساع د 

)وزارف بهداشت  درماا و آموزش پوشان   ن اط هشور بررسن شد

ساع هشور به  5درود دخزراا زير  7/4پاية اين بررسن    . بر(1377

درورد بره    9/10اي  و  قردي تغذيره   درود به هوترا   9/13الغري  

  نن رزين  1380در سراع  وزنن مبزال بودند. در بررسن ديگري  هم

هراي سرنن منزلرف در     هرا در  ررو    مغرذي  بار  وضعيت همبود ريو

 3/31سراسر هشور سنهيد  شد. نزايج اين بررسرن نشراا داد هره    

 7/32سراژه در سراسرر هشرور بره همبرود روي و       6درود دخزراا 

خونن مبزال ه زند. اين ارقا  در مورد دخزراا جواا به  درود به هم

درورد زنراا    19درود بود  است. همچنرين   4/18 و 3/29ترتيب 

درورد زنراا    8/42اند. بره عرالو      خونن دچار بود  ميان اع به هم

درورد در روسرزاها بره     3/30ماهه و بيشرزر در شرهرها و    5باردار 

 42درورد در شرهرها و    D  5/38 همبود شديد و خفيف ويزرامين  

 6/13رها ودرورد در شره   15درود در روسزاها به همبرود روي  و  

مبرزال   Aدرود در روسرزاها بره همبرود شرديد و خفيرف ويزرامين       

 اند. بود 

مزيسررفانه اطالعرراتن از وضررعيت تغذيررة زنرراا و دخزررراا در    

هاي پيش از ان ال  اسالمن وجود ندارد. اطالعاف مربوط بره   ساع

ها بيانگر آا است هه  براي  پس از ان ال  در مورد برخن از شاخص

سراژه در سراع    15  - 19خونن در دخزرراا نوجرواا    مثاع  شيوع هم

 18بره حردود    1380درود بود  هره در سراع    31در حدود  1374

خونن و همبود آهن به عنرواا   درود هاهش ياززه  اما همچناا هم

 ي  مشال عمد  مطرح است.

هاژري(  2100درود جمعيزن هه ميواا انريي مورد نياز روزانه ) 

اي  خروبن برراي ارزيرابن ز رر تغذيره      هنند شراخص  را دريازت نمن

به  1378درود در ساع  5/13هشورهاست. در ايراا  اين ن بت از 

هرراهش ياززرره اسررت هرره بهبررود قابررل   1384دروررد در سرراع  7

  دومين  وارش اهداف توسعة هوار ... )دهد  اي را نشاا من مالحاه

هاي اخير هموار  هاهش  عالو   شااف ز ر نيو طن دهه (. به1387

)برح ب برابرري   113/0به  1995در ساع  558/0ياززه است و از 

رسريد  اسرت.    2002در روز( در سراع   pppقدرف خريرد بره دالر   

 238/2بره   1995درورد در سراع    115/4شااف ز ر غذاين نيو از 

هاهش ياززه اسرت. ازروايش سرهم مصررزن      2002درود در ساع 

 40/7بره   1995درورد در سراع    8/6ز يرترين چارر جمعيزرن از  

 The Firstنيو مؤيرد همرين واقعيرت اسرت )     2002درود در ساع 

Millennium Development Goals Report, 2004) اسررزمرار .

اي و هاهش شااف ز ر  هاهش درود خانوارهاي زير خط ز ر تغذيه

هاي بعد نيو بيانگر ارت اي وضرعيت ايرن  ررو  از     غذاين طن ساع

 رذاراا   هاي پيش روي سياسرت  شخانوارها و حفظ آا يان از چاژ

 (.5در مبارز  با  رسنگن و ز رزداين در هشور است )جدوع 

 
درود خانوارهاي زير خط ز ر غذاين و شااف ز ر غذاين  .5جدول 

 (1378ر1384)

 1384 1383 1382 1381 1380 1378 سال

درود خانوارهاي زير 
 خط ز ر غذاين

5/13 9/11 6/11 5/11 8/8 7 

ر ن بت شااف ز 
 غذاين

9/3 5/3 2/3 3 2/2 9/1 

دومرين  روارش اهرداف توسرعة     بره ن رل از    1385مرهو آمار ايرراا    منبع:
 1387 ... ةهوار

 

درورد از   7در عين حاع بايد توجره داشرت هره در هرر حراع       

هننرد   ري انريي دريازت منهاژ 2100جمعيت هشور روزانه همزر از 

 ياا ديگر  هموار   رسنه ه زند.و  به ب

زدة  انن  در ي   ذار شزا رواهد بيانگر آا است هه جامعة ايش 

رود.  اي  به سرعت به طرف ي  مشال مضراعف پريش مرن    تغذيه

ساع هشور و همبرود   5تغذية پروتئين و انريي در هودهاا زير  سوء

( در سهم بور رن از  Dو  Aها )آهن  يد  هل يم  ويزامين  مغذي ريو

ANISن شرود. بررسر   جمعيت هشور مشاهد  مرن 
 1377در سراع   1

 4/15سراع )  5هوار هرودر زيرر    800نشاا داد هه  به طور هلن  

اي مزوسط و شديد ه زند هه نشانگر  قدي تغذيه درود( دچار هوتا 

 درود( 9/10هوار هودر ) 540تغذية مومن و طوالنن است و  سوء

ويژ  آهن   ها به مغذي همبود ريووزنن مزوسط و شديد دچارند.  به هم

اي شراي  در   از ديگر مشاالف تغذيره  Dو  Aهاي    و ويزامينروي

_____________________________________________ 

1. Anthropometry and Nutrition Indicators Survey 
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. مطاژعة هشروري  (Mahboob et al., 2006) رود هشور به شمار من

نيو نشاا داد  بود هه همبود يد به وورف آنردمي  در   1368ساع 

 68تما  ن اط هشور وجود دارد. شيوع  واتر در اين سراع در حردود   

نشراا داد هره  برا     1380ع درود بود  است. بررسن هشروري سرا  

  ايرن  )ناير ازوودا يد به نم  و مواد غرذاين(  ياززه اقداماف انها 

 درود هاهش ياززه است. 10ميواا به 

 
 تغذيه سوء عوامل.  علل و 4.3

 1378  ر 1380هاي  اعرآخرين بررسن مصرف مواد غذاين هه طن س

ا  شرد  از جانب ان زيزو تح ي اف تغذيه و وناي  غذاين هشور انهر 

هل يم و آهرن  و  2Bو  A هاي نشاا داد هه همبود دريازت ويزامين

 در هل هشور وجود دارد.هماهاا 

درورد ازرراد جامعره دچرار      36حردود    پاية آمرار   همچنين  بر 

خوري و دريازت بيشزر از م دار مورد نياز انريي ه زند. از طررف   پر

ز روزانرة خرود   درود مرد  قادر به تيمين انريي مورد نيرا  23ديگر  

 54همبود و هشور  يدرود خانوارها 14ني زند. از نار پروتئين نيو 

درود اضازه دريازت پروتئين دارند. اخزصاص يارانه به مواد غذاين 

هرا موجرب همبرود دريازرت ايرن مرواد و        مغذي زا و زاقد ريو انريي

  رسنگن سلوژن درود باالين از جمعيت هشور شد  است.

ح ي اف تغذيه و وناي  غذاين هشور در مرورد  بررسن ان زيزو ت 

بيانگر همبود دريازت هل ريم در   1380مصرف مواد غذاين در ساع 

درود خانوارهاي هشور است. ز ر هل يم ازراد جامعره را   90حدود 

دهرد. عرالو  برر مصررف      در معرض خطر پوهن اسزنواا قرار من

هره بره     ارهراي  رازد   هازن شير و ژبنياف  ازوايش مصرف نوشابه نا

از   شروند  علت دارا بودا امالح ز فاف مان  از جرذ  هل ريم مرن   

عوامل مؤثر در بروز پوهن اسزنواا است. به مناور حفظ سرالمت  

روز(  الز  اسرت  وپر  اسزنواا و هاهش خطر پوهن اسزنواا )اسزئو

هرره دريازررت م ررادير هررازن هل رريم از رييررم غررذاين  جررايگوينن  

هراي   هراي سراژم مثرل دوغ و نوشرابه     ههاي  ازدار با نوشاب نوشابه

پروبيوتي   و تحرر بدنن و ورزش منام مورد توجه قررار  يررد.   

درورد   75و آهرن در حرداقل    2Bهمچنين همبود دريازت ويزامين 

 خانوارهاي هشور وجود دارد.

دهنردة   هراي هشردار   ناشرن از ز رر  نشرانه    ةتغذي عالو  بر سوء 

قلرب و عررو      هراي  ماريبي هاي مزابوژي  ناير   زرش بيماري

خصروص شرهرهاي    ها و چاقن در شرهرها بره   ديابت  انواع سرطاا

 300مورد مر  روزانره    800اساس آمار  از  شود. بر بور  ديد  من

هاي قلبن و عروقن اسرت هره يارن از علرل      مورد ناشن از بيماري

عمدة آا تغيير اژگوي مصرف غذا و ازوايش مصرف چربن و روغن 

 80هاي مصرزن در هشور است. مزيسفانه  طلو  روغنم و هيفيت نا

درود روغن مصرزن در هشور از نوع روغن نباتن جامد است  90تا 

هه  به دژيل باال بودا ميواا اسيدهاي چر  اشباع و ترانس در آا  

دهرد. مهمروع    عروقن را ازوايش منو  هاي قلبن خطر بروز بيماري

امنرن غرذاين در    غذيه و نات اطالعاف موجود بيانگر آا است هه سوء

 شود. سطحن قابل توجه در هشور مشاهد  من

 
 گیری .  بحث و نتیجه5

غذا و مباحث مرتبط با آا مانند امنيت غذاين و محروميت غذاين از 

هاي اجزماعن و اقزصادي توسعه در تمامن هشورها بره   جمله مؤژفه

ي هرر  تواند عواقب سوئن بررا  توجهن به آا من آيد هه بن شمار من

 Fighting Food Inflation through) هشور به دنباع داشزه باشرد 

Sustainable Investment, 2008)    چناناه در  وارش اشرار  شرد .

هاين ماننرد سرهم    چه در طن ساژياا اخير بهبودهاين در شاخص  ر

تغذيه  ميواا  غذا در بودجة خانوار  ميواا هاژري درياززن  ميواا سوء

ايرم    نمراين ترودة بردا داشرزه     چربن  و شاخص مصرف پروتئين و

ويرژ  هشرورهاي    ها با ب رياري از هشرورها بره    م اي ة اين شاخص

اي در ايراا چنداا مطلرو    دهد هه وضعيت تغذيه منط ه نشاا من

 پاية اهداف همّرن    هاي اسزراتژي  منط ن بر ني ت و تدوين برنامه

ة پنهم توسعه قابل سنهش و قابل دسزرس ضرورف دارد. در برنام

ترر   ساژة هشور  به طور مفصل انداز بي ت خصوص در سند چشم و به

اي به م وژة غذا  هاين عملياتن  توجه ويژ  و همرا  با تدوين شاخص

 يررري  و اهميررت آا شررد  اسررت. بايررد توجرره داشررت هرره جهررت 

هرا و راهاارهراين    هاي دوژزن بايد به سمت توسعة برنامره  سياست

سراخزن در تريمين غرذا و امنيرت غرذاين       زير باشد هه هموار  جنبة

دوژزن در قباع بنرش هشراورزي و   هاي  دارند. بازنگري در سياست

اي از درآمد ملن هشور  پروري  هه هر ساژه بنش قابل مالحاهدام

هاي تناريم برازار و    دهند  در قاژب سياست را به خود اخزصاص من

اي در  ل مالحاهتواند تحوع قاب حمايت از هشاورزاا و دامداراا من

 اي هشور به وجود آورد. وضعيت تغذيه
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 منابع
نشررية    «شرط تح ق ساير ح و  حق بر غذا: پيش»(  1387 ل  ع. ) ابراهيم

اژمللن معاونت ح وقن و امور مهلس رياسرت   مرهو امور ح و  بين

 .39   شجمهوري

 . توترونچن  س. دسرزگيري و ع. داد رر.     اسزادرحيمن  ع.  س. محبرو   ه 

ميررواا شرريوع و   ررزرد ن نرراامنن غررذاين از دو بعررد   »(  1385)

 ياززه  « رسنگن عياا و  رسنگن پنهاا در منط ة اسدآبادي تبريو

   8ر پژوهشن دانشگا  علو  پوشان ژرسزاا(  دورة  )زصلنامة علمن

 .1 ش

 روارش شراخص   (  1369-1388بان  مرهوي جمهروري اسرالمن ايرراا. )   

  رزن در مناطق شهري و روسزاين ايراابهاي هاالها و خدماف مص

 تهراا.

ترازيرابن جمهروري   »(  1387بنشن   .   . ومدي و  . برادراا نصريري. ) 

هراي   اسالمن ايراا در منط ة آسياي جنو  غربن براساس شاخص

  اقزصاد هشاورزي و توسعه  «پذيري و امنيت غذاين  ر آسيب تبيين

 . 63 ش

ايرن غرذا و تغذيرة هشرور   رامن در جهرت       برنامة اجر»(  1375جوايري  ا. )

 .2   ش1 س  برنامه و بودجه  «اي ز رزداين تغذيه

  تهررراا   5   ترجمررة احمررد آرا   جةاژحيررا(  1384حايمررن  محمدرضررا. )

 .4 انزشاراف دژيل ما  چ

اي و امنيرت   هرا: مالحاراف تغذيره    ن دي هردا يارانه»(  1386حيدري   . )

  تهرراا  دانشرگا    ش اقزصاد يارانهمهموعه م االف هماي  «غذاين

 اما  واد )ع(.

(  ناريرة جمعيرت: برا    1386زاد . ) دالژن اوفهانن  رحريم و رضرا اسرماعيل   

 نگرش نهادي محدود  قابل دسزرسن در:

www.olumensani.com 

(  1387. )دومين  روارش اهرداف توسرعة هروارة جمهروري اسرالمن ايرراا       

جمهرور برا هماراري     رئيس ريوي و ناارف راهبردي معاونت برنامه

ريروي و   سازماا ملل مزحد در ايراا  تهرراا  معاونرت برنامره   دززر 

 جمهور. ناارف راهبردي رئيس

قانوا برنامرة چهرار  توسرعة    (  1384ريوي هشور. ) سازماا مديريت و برنامه

اقزصررادي  اجزمرراعن و زرهنگررن جمهرروري اسررالمن ايرررراا      

   تهراا.(1384ر1388)

 - اطالعرراف سياسررن  «نگرراهن برره اقزصرراد  رسررنگن »(  1386سرريف  ا. )

 .235 ر236   شاقزصادي

(  ترجمره و ويررايش ح.   1382. )2003 وارش جهانن توسعة ان رانن سراع   

زاد   ي. مرراژن  ف. مررؤمنن و  . واعررظ مهرردوي   غفرانررن  ا. ززرراح

سيناي برور  برا هماراري معاونرت اجزمراعن       تهراا  مؤس ة ابن

 ريوي هشور. سازماا مديريت و برنامه

آمارنامة هوينه و درآمد خانوارهاي شهري و (  1363ر1388مرهو آمار ايراا. )

   تهراا.روسزاين

  «هرا  ها و هوينه ها: زايد  هدزمند هردا يارانه»(  1386واعظ مهدوي   . ر. )

  تهرراا  دانشرگا  امرا     مهموعه م راالف همرايش اقزصراد يارانره    

 واد )ع(.

ريوي براي عرداژت:   برنامه»(  1389واعظ مهدوي. ) واعظ مهدوي   . ر. و ز.

 .24و  23   شاقزصاد و جامعه  «با تيهيد بر عداژت در سالمت

هراي   بررسرن شراخص  (  1377وزارف بهداشت  درماا و آمروزش پوشران. )  

   تهراا.اي آنزروپومزري  تغذيه

سند ملن توسرعة بنرش   (  1384وزارف بهداشت  درماا و آموزش پوشان. )

ت و درماا در برنامة چهرار  توسرعة اقزصرادي  اجزمراعن و     بهداش

   تهراا.زرهنگن هشور
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