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در چند دهه گذشته تامین حداقل نیازهای افراد جامعه در
کانون توجه جوامع بین المللی قرار گرفته است .یکی از اهداف
توسعه هزاره کاهش فقر و گرسنگی است و امنیت غذایی به عنوان
یکی از اهداف توسعه ملی و از راهکارهای مهم مبارزه با گرسنگی
در نظر گرفته میشود ( .)2 ،1در ایران نیز تولید و عرضه مواد
غذایی و امکان دسترسی تمام آحاد جامعه به غذای کافی ،سالم و
مطلوب از برنامههای توسعه ملی کشور میباشد .در این راستا الزم
است برنامه الگوی مصرف غذایی تدوین گردد که هدف آن

هماهنگی میان الگوی تولید و مصرف در راستای برآورد نیازهای
تغذیهای و سالمت جامعه میباشد ( .)3با تعیین سبد غذایی و
هزینه آن میتوان خط فقر را مشخص کرد ( .)4تعیین الگوی
مصرف غذایی راهنمای مفیدی برای آموزش افراد ،ارتقاء سواد
غذایی و سیاست گذاریهای تغذیهای میباشد و همچنین به
محققان کمك میکند تا الگوهای موجود و ارتباط آنها با عوامل
خطر بیماریها را بهتر بشناسند .به عالوه ،تحلیل الگوهای غذایی،
راهنمای مفیدی برای تدوین توصیههای عملی تغذیهای به مردم
است .زیرا شرح توصیهها در قالب الگوی مصرف غذایی برای مردم
قابل فهم تر از بیان آنها به صورت مواد مغذی است ( .)5با توجه
به این که الگوی مصرف غذایی در بیشتر کشورها ،نژادها ،طبقات
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الگوی مصرف غذایی در بیشتر کشورها ،نژادها ،طبقات اجتماعی و فرهنگهای مختلف با هم متفاوت است .تعیین الگوی مصرف غذایی راهنمای مفیدی برای آموزش
افراد ،ارتقاء سواد غذایی و سیاست گذاریهای تغذیهای میباشد .در مطالعه مروری حاضر به بررسی الگوی مصرف غذایی مردم ایران و مقایسه آن با الگوی مصرف
جهانی پرداخته شده است .جستجو در منابع انگلیسی و فارسی زبان در پایگاههای اطالعاتی بر روی الگوهای مصرف غذایی ایران و جهان با کلید واژههای مرتبط و
به نتایج منتشر شده تا سال  2014محدود شد .همچنین جستجوی دستی بر روی طرحهای تحقیقاتی ملی و محلی در ایران انجام شد .در نهایت از میان 65
مطالعه که الگوهای غذایی متفاوتی را بررسی کرده بودند 39 ،مطالعه در این مقاله گنجانده شد .به طور کلی یافتهها حاکی از آن بود که میزان مصرف سرانه کالری
در ایران بیش از میزان توصیه شده روزانه است و سرانه مصرف نان و برنج  ،%5روغن  %20و قند و شکر  %38بیش از مقادیر توصیه شده در سبد غذایی مطلوب
میباشد .همچنین مصرف شیر و لبنیات  ،%25تخم مرغ  ،%20سبزی و میوه  %25کمتر از مقادیر توصیه شده میباشد .تغییرات در الگوی مصرف مواد غذایی بازگو
کننده گذار تغذیهای در جهان است که باعث تغییرات بسیار جدی نامطلوب در الگوی مصرف غذایی و سالمت افراد جامعه میشود .بنابراین الزم است برنامه ریزی
و سیاستگذاریهای تغذیهای مبتنی بر کاهش گذار تغذیه مد نظر باشد و بر جنبههای فرهنگی و اجتماعی مصرف مواد غذایی توجه شود.
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الگوی مصرف غذایی در ایران و جهان

اجتماعی و فرهنگهای مختلف با هم متفاوت است و گذار
تغذیهای یك رویداد جهانی به معنی تغییر در کیفیت و کمیت
الگوی مصرف غذایی میباشد ( .)6بنابراین در مقاله حاضر سعی
شده به بررسی الگوی مصرف غذایی مردم ایران و مقایسه آن با
الگوی مصرف جهانی با تاکید بر مشکالت جاری در تغذیه مردم
ایران و جهان پرداخته شود و در انتها نیز راهکارها و پیشنهاداتی
برای ارتقا بهداشت تغذیهای مردم ارائه گردد.

روش کار

نتایج
-1الگوی مصرف غذایی:
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اولین طرح در مورد سبد غذایی مطلوب در سال  77در قالب
طرح ما با در نظر گرفتن الگوی مصرف جاری ،نیازهای تغذیه
سلولی و الگوی مصرف مدیترانهای مطرح شد ( .)12نتایج طرح
نشان داد که دسترسی انرژی روزانه از  2000کیلوکالری برای هر
فرد به  3000کیلو کالری رسیده است .با این وجود  %20خانوارها
در ناامنی غذایی هستند و  %11ناامنی شدید غذایی دارند%30 .
خانوارها کمتر از  %80کلسیم مورد نیاز روزانه را دریافت میکنند.
این میزان برای ویتامین  Aو ریبوفالوین به ترتیب  %46و %70
بود ( .)13سبد غذایی مطلوب دوم به سفارش انستیتو تحقیقات
تغذیهای و صنایع غذایی کشور تدوین شد .این سبد توسط
اقتصاددانان با روش اقتصاد سنجی و با در نظر گرفتن بودجه
خانوار ،فرهنگ و رفتارهای غذایی و نیازهای توصیه شده مواد
مغذی کلیدی تدوین شد .در این مطالعه تاثیر تغییرات قیمتهای
مواد غذایی و درآمد مصرف کننده بر تقاضای مواد غذایی نیز
بررسی گردید (. )9

] [ DOR: 20.1001.1.22285105.2015.5.2.7.4

الگوی مصرف غذایی شامل طیف وسیعی از رفتارهای مصرف
کننده در ارتباط با مواد غذایی شامل مقدار و نوع متداول مصرف
انواع مواد خوراکی ،طریقه پخت ،نگهداری و همین طور ضایعات
مصرف مواد غذایی است .سبد غذایی الگویی است که اوال حاوی
مقدار مناسبی انرژی باشد و ثانیا مواد معدنی و ترکیبات ضروری
در حد نیاز را برآورده نماید و در نهایت مجموع ترکیبات آن در
شرایط تعادلی و در حد بهینه باشد تا بتواند انرژی الزم را برای
انجام فعالیتهای روزانه تامین و مقاومت بدن در مقابل بیماریها
را فراهم نماید .سبد غذایی مطلوب ترجمهای از غذای کافی و

-2سیاست گذاری تعیین سبد غذایی مطلوب در ایران:
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مطالعه حاضر به بررسی و مقایسه سبد غذایی و الگوی مصرف
غذایی ایران و جهان در فاصله سالهای  2000تا  2014محدود
شد .برای دستیابی به مقاالت مربوط از پایگاههای اطالعاتی
،WHO ،Emro ،Cochran library ،Medline ،Pubmed
 Iranmedexو  SIDاستفاده گردید .جهت جمع آوری اطالعات
مورد نیاز در ابتدا مقاالتی که در متن خود دارای یکی از کلمات
کلیدی سبد غذایی ،الگوی مصرف غذایی به تنهایی و یا به همراه
کلمات ایران و جهان بودند ،در پایگاههای ذکر شده جستجو
شدند که مجموع آنها به  65مقاله رسید .در نهایت  39مقاله که
مناسبترین آنها از نظر پوشش موضوع با تأکید بر حیطههای
مختلف الگوی مصرف غذایی در ایران و جهان بودند ،در این
مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتند .همچنین جستجوی دستی بر
روی طرحهای تحقیقاتی ملی و محلی در ایران انجام شد.

متعادل است که در سیاستهای امنیت غذایی میتواند به عنوان
یك هدف عالی مورد توجه قرار گیرد ( .)7-9الگوی غذایی مطلوب
الگویی است که بر پایه سه اصل تعادل ،تنوع و کفایت تغذیهای،
ضمن تامین نیازهای تغذیهای و حفظ سالمت مردم ،دربرگیرنده
تفاوتهای فردی ،عادتها ،ارجحیتهای غذایی ،دانش و سواد
تغذیهای اقشار مختلف و منعکس کنندهی امکانات تولید ،توزیع و
دسترسی اقتصادی و فیزیکی در سطح ملی باشد ( .)10الگوی
غذایی مطلوب بر اساس اطالعات جدید در زمینه مقدار استاندارد
توصیه شده روزانه انرژی و مواد مغذی ،عادتهای غذایی ،رفتار
مصرف کنندگان و تغییر قیمت غذایی به صوررت ادواری به روز
میشود که بهتر است هر  5سال یك بار به روز رسانی گردد (،1
 .)10اهداف تدوین سبد غذایی مطلوب عبارتند از:
 برنامه ریزی تغذیهای آموزش افراد در جهت انتخاب بهتر غذا برای حفظ سالمت وپیشگیری از بیماریهای مزمن و ارتقا سواد تغذیهای
 سیاست گذاری کالن غذا و تغذیه اجرای مداخالت و حمایتهای الزم برای دستیابی به موادغذایی مغذی مطابق با عادتها و ارجحیتهای افراد (.)11 ،9
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-3الگوی مصرف غذایی در ایران:

 -4الگوی مصرف غذایی در جهان:
الگوی مصرف غذایی در بیشتر کشورها ،نژادها ،جنسها،
طبقات اجتماعی ،فرهنگهای مختلف و مناطق جغرافیایی با هم
متفاوت هستند ( .)5الگوی مصرف مواد غذایی در جهان در
دستیابی به سیستمهای غذایی پایدار ،امنیت مواد غذایی و توسعه
پایدار نقش حیاتی دارد .امروزه یك چالش بزرگ در جهان،
الگوهای رژیم غذایی ناپایدار (مصرف کمتر و بیش از حد) است
که بر منابع طبیعی ،سالمت و بازار تاثیر میگذارد .در حال حاضر
جهان مواد غذایی به اندازه کافی تولید میکند ولی به دلیل
نابرابریها در دسترسی به مواد غذایی  925میلیون نفر در جهان
در سال  2010دچار سوء تغذیه بودند .گزارش جهانی پایش
 2012نشان میدهد با افزایش قیمت بین المللی غذا در سال
 105 ،2008میلیون نفر و در سال  49 ،2011میلیون نفر زیر
خط فقر ماندند ( .)21در طول دهههای آینده ،مرگ به علت
بیماریهای مرتبط با تغذیه بیش از حد و چاقی بر سوء تغذیه
پیشی خواهد گرفت .چاقی در کشورهای در حال توسعه به سرعت
در حال رشد است ،تقریبا  250میلیون نفر در جهان ( 7درصد
جمعیت بزرگساالن) مبتال به چاقی هستند ( .)22این مصرف بیش
از حد مواد غذایی بر امنیت غذایی اثر مستقیم و غیر مستقیم دارد.
تغییرات در الگوی مصرف مواد غذایی بازگو کننده گذار
تغذیهای در جهان است که باعث تغییرات بسیار جدی نامطلوب
در رژیم غذایی ،سالمت افراد جامعه و بروز بیماریها میشود (.)7
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براساس نقشه جهانی امنیت غذایی ،کشورها در طیف بسیار
پرخطر ،پرخطر ،با خطر متوسط و کم خطر قرار گرفتند .برمبنای
این تقسیم بندی ایران در وضعیت پرخطر قرار دارد ( .)15عرضة
غذا در کشور از نظر کمی جوابگوی نیازهای مصرف است ولی
ترکیب سفرة آنان تناسبی با نیازهای سلولی نداشته و اعضای
خانوار فقط از طریق پرخوری توانستند نیازهای بدن خود را به
ریزمغذیها تأمین کنند .خانوارهای ایرانی از الگوی تغذیه معقولی
برخوردار نیستند .آنها بیشتر شکم خود را سیر میکنند و از
مصرف عناصر ریزمغذی و مواد غذایی اساسی غافل هستند .شیر
و لبنیات ،تخم مرغ و سبزی و میوه به ترتیب  %20 ،%25و %25
کمتر از مقادیر توصیه شده در سبد غذایی مطلوب پیشنهادی
است .به طور کلی افراد جامعه  %20آهن مورد نیاز و  %35از

کلسیم مورد نیاز خود را از رژیم غذایی دریافت نمیکنند .بررسی
الگوی تغذیه مواد غذایی در کشور نشان دهنده نامتعادل بودن
رژیم غذایی و عدم تنوع کافی آن است .همچنین مصرف قند و
شکر که صرفا مادهای انرژیزا است باال بوده و در حال افزایش
یافتن است .ایرانیها روزانه  15گرم نمك مصرف میکنند در
حالی که میانگین جهانی باید  6گرم باشد .مصرف شیر و
فرآوردههای آن بسیار کمتر از مقادیر متعارف توصیه شده برای
گروههای سنی مختلف است و سهم انواع گوشت از کل انرژی به
رغم افزایش مصرف سرانه از متوسط جهان و حتی کشورهای در
حال توسعه کمتر است ( .)16-19در مطالعهای با هدف تعین
الگوهای غذایی در بین بزرگساالن تهرانی مشاهده گردید افراد
جوانتر و غیر متاهل تابعیت بیشتری از الگوی غذایی غربی و زنان
امتیاز باالتری در الگوی غذایی سالم داشتند (.)20
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سومین سبد غذایی مطلوب در سال  ،1391با توجه به
نیازهای انرژی و مواد مغذی کلیدی ،استانداردها و توصیههای بین
المللی برای کل جمعیت ایران و به تفکیك گروههای سنی و
جنسی مختلف تدوین شد ( .)9در سبد غذایی که وزارت بهداشت
و درمان طراحی کرده بر اساس متوسط نیاز جمعیت ایرانی به
انرژی ،پروتئین و ریز مغذیهای کلیدی (آهن ،کلسیم ،ویتامین
 Aو ریبوفالوین) از جدولهای مقادیر سفارش شده روزانه انرژی
و پروتئین و ریز مغذیهای ( RDA ،WHOو  )RDIاستفاده شده
است .اقالم کلیدی که در این سبد غذایی مطلوب بر اساس جنس
و گروههای سنی تعیین شده است بر اساس توانایی عرضه مواد
غذایی در ایران و بر اساس اقلیم و فرهنگ مردم ایران بوده است
که شامل :برنج ،نان ،ماکارونی ،حبوبات ،سبزی و میوه ،سیب
زمینی ،گوشت سفید و قرمز و تخم مرغ ،لبنیات ،روغن نباتی ،قند
و شکر است .سبد تدوین شده ( %100انرژی ،ویتامین  ،Aویتامین
 B2و پروتئین) %80 ،کلسیم و  %90آهن مورد نیاز را تامین
میکند .براساس این سبد غذایی درصد انرژی تامین شده از گروه
کربوهیدرات  ،%63پروتئین  %13و چربی  %23/8است .بر اساس
مفروضات اگر کسی  %10بیشتر از مقادیر اعالم شده مصرف کند
قابل قبول میباشد ( .)1در حال حاضر سبد غذایی به دالیلی از
جمله افزایش در آمد خانوار ،سهولت دسترسی به غذا ،ارتقاء
فرهنگ و سواد تغذیهای مردم و افزایش دسترسی به خدمات
بهداشتی بهبود یافته است (.)14

صفحه 161

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا | سال پنجم | شماره  | 2تابستان 1394
صفحه 162
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اینها میتوانند اثرات بسیار جدی نامطلوب بر سالمت عموم مردم،
رشد اقتصادی و سیاستهای تغذیهای بین المللی داشته باشد.
گذار تغذیهای بیشتر در افرادی که سطح درآمد پایین در جامعه
دارند تجربه میشود .در نتیجه رژیم غذایی سنتی که شامل
حبوبات و سبزیجات هستند جای خود را به وعدههای غذایی
پرچرب و نوشیدنیها و مواد قندی میدهند .سهم کاالهای اساسی
مانند غالت و حبوبات رو به کاهش است در حالی که مصرف
گوشت ،لبنیات و تولیدات روغنی و واردات مواد غذایی از
کشورهای صنعتی در حال افزایش میباشد (.)24 ،23
- 5مقایسه الگوی مصرف گروههای مواد غذایی در جهان و
ایران:
تحوالت در دسترسی به انرژی رژیم غذایی :در طی 4

الگوی مصرف غالت در جهان و ایران :غالت مهم ترین منبع
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یافته در وعدههای غذایی بیشتر گوشت گنجانده میشود ولی در
کشورهای در حال توسعه بیشتر پروتئین مورد نیاز از منابع
پروتئین غیر حیوانی تامین میشود .افزایش  %62دسترسی به
منابع گوشتی در سراسر جهان دیده میشود ،مانند چین که 3
برابر و برزیل  9برابر افزایش داشتهاند به طوری که برزیل از صادر
کنندگان عمده محصوالت گوشتی محسوب میشود .این افزایش
دسترسی به منابع گوشتی نابرابر است .میزان مصرف پروتئین در
کشورهای در حال توسعه و صنعتی افزایش یافته است اما در
کشورهای در حال گذار کاهش یافته است .کمترین مصرف کننده
گوشت قرمز ،اروپا است .پیش بینی میشود تا سال  2050مصرف
گوشت (عمدتا مرغ و خوک) افزایش متوسطی پیدا کند (،25
 .)28مصرف گروه گوشتها و شیر و لبنیات در خاورمیانه و شمال
آفریقا از سال  1961تا  2005روند افزایشی داشته است .در ایرا ن
نیز سهم گروه گوشتها در رژیم غذایی به طور معنی داری
افزایش یافته است ولی آمار دقیقی از آن در دسترس نمیباشد
(.)6
الگوی مصرف شیر و لبنیات در جهان و ایران :مصرف شیر
در برخی از کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است .در ایاالت
متحده در چند دهه گذشته مصرف شیر کاهش شدیدی داشته
است .در کشورهای جنوب آسیا مانند هند ،مصرف سرانه شیر در
سال  64کیلوگرم و در ایران تقریبا  50کیلوگرم است ( .)25سرانه
مصرف شیر و لبنیات در ایران  139گرم در روز میباشد که بیشتر
آن از ماست تامین میشود .استان چهار محال بختیاری بیشترین
سرانه ( 221گرم) و استان سیستان و بلوچستان کمترین سرانه
( 82گرم در روز) را دارا میباشد ( .)27نمکین و همکاران در
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غذایی در جهان است و  %50کالری مصرفی در جهان را تشکیل
میدهند (در کشورهای در حال توسعه  %54منبع انرژی) .سهم
انرژی حاصل از غالت و حبوبات از  %60به  %54در مدت  10سال
کاهش یافته است .در خاورمیانه سهم گروه غالت کاهش یافته
است .پیش بینی میشود در جهان نیز الگوی مصرف غالت از %54
در سال  2001به  %49در سال  2030برسد ( .)28 ،6مصرف
غالت و نان در بین مردم ایران نیز  40درصد بیشتر از سایر نقاط

الگوی مصرف گوشت در ایران وجهان :در کشورهای توسعه
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دهه گذشته هر فرد به طور متوسط  400کیلو کالری بیشتر از
قبل مصرف میکند که این میزان در کشورهای در حال توسعه
 600کیلو کالری میباشد .ثروتمندترین کشورها بیشترین کیلو
کالری در روز (از  2600تا  )3800را مصرف میکنند .بخشهای
بزرگی از آفریقا مرکزی ،جنوب صحرای آفریقا و آسیا کمترین
میزان کالری را مصرف میکنند و از سوء تغذیه رنج میبرند که
در آن مردم کمتر از حداقل میزانهای توصیه شده سازمان جهانی
بهداشت مصرف دارند (زنان  1940کیلو کالری و مردان 2550
کیلو کالری) ( .)26 ،25در ایران میزان کالری دریافتی در شهر
 2541و در روستا  2815کیلو کالری میباشد که نشان دهنده
مصرف بیش از حد نیاز است ( .)27در مجموع میتوان گفت
دسترسی به انرژی و کلیه اقالم غذایی در ایران ،خاورمیانه و
شمال آفریقا (به استثنای الکل در ایران و شمال آفریقا و چربی
حیوانی در خاورمیانه) افزایش یافته است (.)6

دنیاست و همچنان ماده غذایی اصلی مردم ایران را تشکیل
میدهند ( .)29بیشترین سرانه مصرف غالت مربوط به استان
کهکیلویه و بویر احمد ( )%60و کمترین مصرف کننده استان
تهران ( )%49گزارش شده است .سرانه مصرف برنج در سطح
جهان تغییر چندانی نداشته است .سرانه مصرف برنج در اروپا 16
گرم در روز ،در آسیا  253گرم و در ایران  110گرم در روز است.
همچنین سرانه مصرف نان و غالت در ایران  450گرم در روزاست
(.)28 ،27
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مطالعه خود نشان دادند که مصرف شیر و لبنیات همچنان در بین
نوجوانان ایرانی که در سن رشد میباشند بسیار نامطلوب است
(.)29
الگوی مصرف ماهی و محصوالت دریایی در جهان و ایران:
باالترین میزان افزایش مصرف غذاهای دریایی در آسیا و اقیانوسیه
مشاهده میشود .سهم ماهی در رژیم غذایی جهان نزدیك به 47
گرم در روز رسیده است .حدود  %20از جمعیت جهان حداقل یك
پنجم از پروتئینهای حیوانی خود را از ماهی دریافت میکنند.
متوسط مصرف سرانه تقریبا در طی  40سال دو برابر شده است
که از رشد جمعیت پیشی گرفته است ( .)30در ایران متوسط
مصرف ماهی  5گرم در روز است ( .)27سهم ماهی در سرانه انرژی
به اندازه  180کیلو کالری در روز میباشد ،اما چنین میزان باالیی
فقط در بعضی کشورها با فرهنگ خاص غذایی مانند ژاپن مشاهده
میشود (.)30

الگوی مصرف روغن نباتی و چربی حیوانی در جهان و ایران:
مصرف روغنهای نباتی در جهان افزایش داشته است سهم انرژی
از چربی رژیم غذایی در مناطق صنعتی بیش از  %30است .در
مجموع ،میزان چربی مصرفی  19کشور کمتر از  %15حداقل
توصیه شده بوده است که اغلب در کشورهای جنوب صحرای

الگوی مصرف مواد قندی در جهان و ایران :نتایج تحقیقات
در کشورهای در حال توسعه نشان میدهد که الگوی مصرف
غذایی با افزایش مصرف مواد قندی ،محصوالت حیوانی و چربیها
همراه میباشد که این تغییر عادات غذایی با افرایش بیماریهای
مزمن همراه است ( .)29در کشورهای آسیایی روند مصرف مواد
قندی رو به افزایش است .همچنین مصرف قند و شکر در ایران
نیز  20درصد بیشتر از میانگین جهانی است و میزان مصرف شکر
آنها  4برابر بیشتر از کشورهای خاور دور است .میزان سرانه مواد
قندی در کل ایران  59گرم در روز است که کمترین سرانه مصرف
مربوط به استانهای تهران و قم و بیشترین سرانه مصرف مربوط
به استانهای یزد و همدان میباشد (.)1
-6تاثیر عوامل اجتماعی فرهنگی در الگوی مصرف
غذایی:
الگوی مصرف و عادات غذایی افراد تحت تأثیر عوامل محیطی
متعددی چون محل زندگی ،شرایط اجتماعی و فرهنگی است
( .)33مطالعات حاکی از آن است که نوجوانانی که در شرایط
اقتصادی اجتماعی بهتری زندگی کردند ،دارای وضعیت تغذیهای
بهتر و قد بلندتر هستند ( .)34نظریهای وجود دارد مبنی بر این
که عادات غذایی با روند اجتماعی شدن در درون افراد نهادینه
میشود و در هم ادغام میشوند .سازمان جهانی بهداشت بر اهمیت
عوامل اجتماعی و فرهنگی برای پیشگیری و مدیریت موثر اضافه
وزن و چاقی تاکید کرده است .مطالعات مختلف نشان داده است
اگر چه مردم پس از مهاجرت به شهر ،اغلب فرهنگ غربی را اتخاذ
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که تولید میوه و سبزیجات در سطح جهان افزایش یافته ولی
مصرف آن توسط اقشار مختلف مردم افزایش نیافته است (.)31
در حال حاضر ،تنها  6منطقه از مناطق سازمان جهانی بهداشت
به میوه و سبزیجات به اندازه مساوی یا بیشتر از مقدار توصیه شده
که حدودا  400گرم به ازای هر نفر در روز است دسترسی دارند.
افزایش شهرنشینی ،مردم را از مصرف میوه و سبزیجات دور
میکند .در سطح جهان عرضه و تولیدات محصوالت کشاورزی به
دلیل کاهش تقاضای محصوالت کشاورزی رو به کاهش میباشد
( .)30متوسط سرانه مصرف سبزیجات در ایران  286گرم در روز
است .سرانه مصرف استان یزد از همه کمتر و سرانه مصرف
مازندران از همه بیشتر است .متوسط سرانه مصرف میوه در ایران
 142گرم در روز میباشد .سرانه مصرف میوه استانهای اردبیل و
سیستان و بلوچستان از همه کمتر میباشد .همچنین سرانه
مصرف میوه استان یزد از همه بیشتر است (.)17 ،16

آفریقا و باقی مانده در کشورهای جنوب آسیا هستند .در مقابل،
 24کشور  %35بیشتر از حداکثر توصیه شده مصرف میکنند که
اکثر این کشورها در شمال آمریکا و غرب اروپا هستند (.)32 ،30
میانگین سرانه چربی و روغن در ایران  46گرم در روز است که
بیشترین مقدار مصرف مربوط به استان سمنان ( 56گرم) ،خراسان
و آذربایجان غربی ( 53گرم) میباشد و کمترین سرانه مصرف
متعلق به استان اردبیل و گیالن ( 36گرم) است ( .)27همچنین
به نظر میرسد مهم ترین مشکل تغذیهای زنان باردار در ایران نیز
مصرف بیش از حد چربی و شیرینیها و در مقابل مصرف کم شیر
و لبنیات باشد که در آموزشهای تغذیه در دوران بارداری
بایستی مورد توجه قرار گیرد.
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الگوی مصرف میوه و سبزیجات در جهان و ایران :در حالی
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نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که میزان مصرف سرانه
کالری در ایران بیش از میزان توصیه شده روزانه است .همچنین
سرانه مصرف نان و برنج  ،%5روغن  %20و قند و شکر  %38بیش
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با توجه به نتایج مقاله حاضر پیشنهادها و راهکارهای زیر
جهت ارتقای الگوی مصرف غذایی توصیه میشود که عبارتند از:
 فرهنگ سازی ،اصالح الگوی مصرف و اجرای برنامههای آموزشتغذیه با مشارکت کلیه بخشها مانند رسانه ملی و آموزش و
پرورش.
 به کارگیری برنامه سبد غذایی مطلوب در سیاست گذاریغذایی ،کشاورزی و بازرگانی .
 هدفمندسازی یارانه غذایی برای اقالم غذایی کلیدی. غنی سازی مواد غذایی مانند غنی سازی آرد با آهن،اسیدفولیك ،روی ،ویتامین  B12و .B2
 غنی سازی خاک با آهن و روی توسط جهاد کشاورزی تقویت و توسعه برنامههای آهن یاری برای دختران و زنان سنینباروری

] [ Downloaded from jabs.fums.ac.ir on 2022-09-25

نتیجهگیری

پیشنهادات ارتقای الگوی مصرف غذایی:
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میکنند ،ولی آنها به طور کامل فرهنگ خود را از دست
نمیدهند .پس مداخالت رژیم غذایی باید با مالحظات اجتماعی
و فرهنگی بر الگوی مصرف مواد غذایی باشد و طرحهای مداخالتی
بر این اساس برنامه ریزی شوند.
با توجه به تأثیر عوامل محیطی بر الگوی مصرف غذایی ،انتظار
میرود که به سبب تفاوتهای موجود در فرهنگ غذایی کشورها
و همچنین شهر و روستاها ،وضعیت تغذیهای افراد متفاوت باشد
 .استفاده بیشتر از غذاهای سنتی در روستاها در مقابل استفاده از
غذاهای آماده در شهرها ممکن است تفاوتهایی را در شاخصهای
تن سنجی و وضعیت تغذیهای ایجاد نماید .مطالعه خوشفطرت
نشان داد از نظر الگوی مصرف غذایی ،میزان مصرف لبنیات در
نوجوانان شهرهای صنعتی نسبت به منطقه روستایی بیشتر و
میزان مصرف نان در آنها کمتر بود .همچنین میزان دریافت
انرژی ،چربی ،پروتئین ،ویتامینهای  B1 ،Cو  Aدر نوجوانان
منطقه شهری بیشتر از روستایی گزارش گردید .نوجوانان پسر
منطقه شهری دارای وزن و قد باالتری نسبت به همتایان روستایی
خود بودند .تفاوتهای موجود در شاخصهای تن سنجی و جوانان
در مناطق با وضعیت اقتصادی اجتماعی متفاوت را میتوان
تاحدودی به تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر رشد نسبت داد
( .)35در همین راستا سوید و دبیری نشان دادند که نوجوانان
مشغول به تحصیل در مدارس غیرانتفاعی نسبت به همساالن خود
در مدارس دولتی دارای وزن و قد باالتری هستند ( .)36مطالعهای
دیگر به بررسی تأثیر عوامل اجتماعی فرهنگی بر رفتارهای
تغذیهای سیاه پوستان آفریقای جنوبی ساکن در شهرستان کیپ
تاون پرداخته است که نتایج آن حاکی از آن است که افراد تصور
داشتند که مصرف گوشت با جایگاه اجتماعی و اقتصادی باالتر در
ارتباط است و در نتیجه سعی میکردند که روزانه گوشت مصرف
نمایند .همچنین در خانوادههایی که سطح درآمد آنها افزایش
پیدا میکند تمایل بیشتر برای مصرف گوشت هم ایجاد میشود
(.)37

از مقادیر توصیه شده در سبد غذایی مطلوب میباشد .یافتهها
حاکی از آن بود که مصرف حبوبات  ،%30شیر و لبنیات ،%25
تخم مرغ  ،%20سبزی و میوه  %25کمتر از مقادیر توصیه شده
میباشد .در سبد غذایی پیشنهادی مصرف گوشت سفید  1/5برابر
گوشت قرمز توصیه شده است ( .)38افرایش شهر نشینی با
افزایش روند مصرف چربی و شیرینیجات همراه میباشد .کمتر
بودن میزان مصرف نان در مناطق شهری نسبت به روستایی ،شاید
به دلیل تنوع غذایی بیشتر و تمایل بیشتر به مصرف غذاهای
صنعتی در نواحی شهری در مقایسه با روستایی باشد .الگوی
مصرف ناپایدار در حال حاضر چالش پایدار برای بهداشت جمعیت
انسانی ،منابع زیربنایی کشاورزی و امنیت غذایی میباشد .بنابراین
الزم است برنامه ریزی و سیاستگذاریهای تغذیهای مبتنی بر
کاهش گذار تغذیه مد نظر باشد و بر جنبههای فرهنگی واجتماعی
مصرف مواد غذایی توجه شود .همچنین همکاری بخشهای
دولتی ،خصوصی و حمایت سازمانهای غیر دولتی و مصرف
کنندگان الزم است تا این که گذار تغذیه به سمت کاهش مصرف
منابع غذایی غیرمغذی حرکت کند .عالوه برآن ضرورت دارد بر
مفهوم <<رژیم غذایی مبتنی بر کفایت>> تاکید شود.
استراتژیهای غذایی نباید صرفا بر امنیت غذایی توجه داشته
باشد ،بلکه باید اطمینان حاصل کند که تمام افراد به مقادیر کافی
مواد غذایی سالم و با کیفیت دسترسی داشته باشند (.)39
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فاطمه عبدی و همکاران

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی اعالم
.میدارند

 گسترش و تقویت برنامه شیر مدرسه و توزیع شیر غنی شده با. Dویتامین

تعارض منافع

تشکر و قدردانی

.نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را اعالم نکرده اند

نویسندگان مقاله مراتب سپاس و قدردانی خود را از دانشگاه

[ DOR: 20.1001.1.22285105.2015.5.2.7.4 ]
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Abstract
Identifying global and regional food consumption patterns, which vary in different countries, races, social classes, and
cultures will be beneficial in training individuals, promoting food literacy, and nutrition policy making. In order to
compare Iranian and global food consumption patterns, a number of relevant key terms were selected and the existing
quality literature databases (both in English and in Persian) were queried for manuscripts related to the subject. The
articles were published until the current time (2014). Manual searches were also performed on regional and national
projects in Iran. Finally, out of 65 studies on various food patterns, 39 were recruited. Our findings indicated that per
capita calorie consumption in Iran is higher than the recommended daily values. In fact, per capita intakes of bread and
rice, oil, and sugar were respectively 5%, 20%, and 38% higher than the rates in the standard food basket. In addition,
consumption of milk and dairy products, eggs, and fruits and vegetables was 25%, 20%, and 25% lower than the
recommended values, respectively. Changes in global food consumption patterns suggested a nutrition transition leading
to serious undesirable effects on people’s health. Therefore, nutrition policy making and planning is needed to focus on
controlling the nutrition transition while bearing sociocultural aspects of food consumption in mind.
Keywords: Food consumption pattern, Food basket, Iran
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