
طی یکی- دو سال گذشته با بحران ها و شرایط اقتصادی 
به  عدیده ای  مشکالت  داشت،  کشور  که  پیچیده ای 
وجود آمد. یکی از مهمترین مشکالت، تغذیه مردم 
تاثیر قرار داده و  است که سالمت جامعه را تحت 
هم در درازمدت و هم میان مدت  آثار خود را نشان 
می دهد که در میان مدت و درازمدت آسیب های جدی 
به بدنه جامعه خواهد زد. در سال گذشته و قبل از 
گوشت  ویژه  به  پروتئین  مصرف  بودیم  شاهد  آن 
این  در  بود.  کرده  پیدا  چشمگیری  کاهش  حیوانی 
زمینه، آمارهای مختلفی بیان شد ولی عمدتا به دلیل 
کاهش قدرت خرید مردم، مصرف پروتئین هم کاهش 
پیدا کرد، در علم تغذیه، یک رژیم سالم یک رژیم 
متعادل و متنوع است یعنی اگر تنوع و تعادل و کفایت 
مخدوش  سالم  تغذیه  اصل  نباشد،  برقرار  تغذیه ای 
می شود. در هرم تغذیه ای یکی از مواد غذایی مهم 
پروتئین هاست که باید در سبد غذایی روزانه بگنجد. 
ما در یک مقطعی پیشنهاد دادیم حاال که قدرت خرید 
مردم کم شده، پروتئین های گیاهی یعنی حبوبات را 
جایگزین کنیم. البته نه اینکه دولتمردان دست از کار 
ندارند، حبوبات بخورند  پول  بکشند و مردم چون 
ولی تا حل شدن مشکالت اقتصادی و به سامان شدن 

که  بگیریم  تصمیم  به گونه ای  برنامه  با  باید  اوضاع 
سالمت مردم به خطر نیفتد. 

یکی دیگر از گروه های غذایی در هرم غذایی، شیر و 
لبنیات است که پیش از گرانی مواد غذایی هم، در دنیا 
سرانه مصرف پایینی داشتیم. در حقیقت سرانه مصرف 
لبنیات در کشور ما حدود یک سوم مقدار توصیه شده 
است که بعد از این شرایط اقتصادی قطعا مصرف کاهش 
پیدا کرده است. متاسفانه در شرایط گرانی و باال رفتن 
هزینه های زندگی، مردم بیشتر به گروه کربوهیدرات ها 
تمایل نشان می دهند. چون کربوهیدرات ها، مواد غذایی 
نسبتا ارزان تر و در دسترس تر هستند. مواد غذایی مثل 
سیب زمینی، ماکارونی و نان در شرایط بد اقتصادی بیشتر 
مصرف می شود، در حالی که مصرف زیاد کربوهیدرات ها 
و مصرف کمتر گروه شیر و لبنیات می تواند آسیب زا باشد. 
یکی از گروه های غذایی که در هرم غذایی وجود دارد و 
مردم باید مصرف کنند، میوه و سبزیجات است. خوشبختانه 
در میادین تره بار میوه و سبزی با قیمت مناسب تر عرضه 
می شود و مردم از این مواد غذایی که منابع غنی ویتامین ها 

و امالح هستند، حتما باید استفاده کنند. 
روغن ها بخشی دیگر از مواد غذایی است که در هرم 
غذایی وجود دارد و بخشی از انرژی روزانه ما را تامین 
می کند. خوشبختانه فرهنگ مصرف روغن سالم تر در 
دهه اخیر اصالح شده ولی تغییر الگوی غذایی ما به 
سمت غذاهای سرخ کرده رشد داشته است. به این 
صورت که میزان کالری دریافتی ما از روغن بیش از 
حد استاندارد است که قطعا آسیب رسان خواهد بود. 

بسته حمایتی برای دهک های پایین جامعه 
برای اینکه آسیب های ناشی از شرایط اقتصادی،سالمت 
ابتدا جلوی ضررهای  مردم را به خطر نیندازد باید 
کوتاه مدت را بگیریم و برنامه هایی را در این زمینه 
داریم  مختلفی  نهادهای  و  سازمان ها  ما  کنیم.  اجرا 
تحت  و  می کنند  شناسایی  را  آسیب پذیر  اقشار  که 
پوشش قرار می دهند. سازمان بهزیستی، کمیته امداد 
و انجمن های مختلف بانک اطالعاتی خوبی دارند که 
دهک های پایین را که آسیب پذیر ترین اقشار جامعه 
هستند، می شناسند. اولین توصیه این است که با توزیع 
سبدهای غذایی نه پرداخت پول ماهانه خانواده های 
نیازمند را دریابند. بهترین کار این است که دو سه 
هستند،تا خروج  آسیب پذیر  اقشار  که  پایینی  دهک 
پوشش  و  اقتصادی، تحت حمایت  بن بست  این  از 
باشند. از آنجایی که گرانی در میان مدت و درازمدت 
در  کرد.  خواهد  ایجاد  را  جبران ناپذیری  ضررهای 
به  کمک  مردم  تغذیه  و  سالمت  گذاشتن  اولویت 
خود دولت است و یک نوع صرفه جویی است. در 
بیماری های  بار  با گسترش   نامناسب  حقیقت تغذیه 
غیرواگیر در آینده همراه است و ده ها برابر خسارت 
وارد می کند. بنابراین اگر االن به تغذیه مردم برسیم به 
نوعی صرفه جویی در سال های آینده خواهد بود. در 
مقاالت علمی  بارها ثابت شده که اگر به تغذیه اهمیت 
بیماری های  یعنی  غیرواگیر  بیماری های  بار  دهیم،  
تا  باال  فشارخون  سرطان ها،  دیابت،  قلبی-عروقی، 

60 درصد کاهش پیدا می کند. 

کرونا و سودجویان تغذیه ای 
یکی از محوری ترین مشکالت ما در سال گذشته، کرونا 
بود که ضربه مهلکی به سالمت روانی و جسمی جامعه 
زد. در اوایل شیوع کرونا، یکسری افراد غیرعلمی با 
عنوان طب سنتی و اسالمی توصیه های تغذیه ای را 
بیان داشتند که مردم را گمراه می کرد. عالوه بر آن، 
یک عده هم به قصد سودجویی، دنبال افزایش قیمت 
بودن مواد غذایی بودند و هر روز یک توصیه جدید 
می کردند.  مطرح  کرونا  از  پیشگیری  برای  تغذیه ای 
ایجاد  را  تاچ  برنامه  تغذیه،  تحقیقات  انستیتو  در  ما 
کردیم به طوری که 700 نفر از فارغ التحصیالن تغذیه 
به صورت آنالین به سواالت مردم در زمینه تغذیه 

پاسخ می دادند. 

چاقی روزافزون در کودکان
خانه  در  کرد،  ایجاد  کرونا  که  مشکالتی  از  یکی 
ماندن بود و مردم اشتباه کردند و به جای در خانه 
ماندن، در آشپزخانه ماندند. هر روز کیک و شیرینی 
و نان های مختلف پختن روند چاقی را تسریع کرد. 
این عدم تحرک و تغذیه ناسالم به ویژه در کودکان 
معاونت  اخیرا  است.  خطرناک  بسیار  نوجوانان،  و 
پرورش  آموزش و  بدنی وزارت  تربیت  سالمت و 
چاقی  دچار  یکی  دانش آموز   4 هر  از  داده  هشدار 
و  است  نبوده  بی تاثیر  آمار  این  در  کرونا  که  است 
این روند را تسریع کرده است. البته اقدامات خوبی 
برای کنترل چاقی شروع شده بود که با شیوع کرونا 
این برنامه دیگر دنبال نشد. اگر مردم تعطیالت عید 
را مالحظه کنند و شیوه نامه  های بهداشتی را رعایت 
کنند، بعد از عید شرایط بهتر می شود و شاهد افزایش 

فعالیت بدنی به ویژه در دانش آموزان هستیم.

دریافت اطالعات تغذیه ای فقط از منابع معتبر 
شبکه های  گسترش  دلیل  به  گذشته  سال  چند  در 
و  سالمت  به  خاص تری  توجه  مردم  اجتماعی، 
تغذیه شان پیدا کردند و دنبال اطالعاتی هستند که 

دهند.  ارتقا  را  سالمتشان 
اما شبکه های اجتماعی چون ویترین جذابی دارد، 
سودجویی در آن راحت تر اتفاق می افتد. در شبکه های 
اجتماعی،افراد مشهوری را داریم که برنامه غذایی 
می دهند ویا افرادی هستند که تخصص شان تغذیه 

برای مردم رژیم می نویسند.  نیست ولی 
می کنیم  پیگیری  را  موارد  این  قانونی  نظر  از  ما 
ولی مردم هم در عین افزایش سواد تغذیه ای باید 
اطالع داشته باشند که اطالعات و اخبار را از منابع 
معتبر بگیرند. ما در انجمن های علمی شناخته شده، 
ایران  تغذیه  انجمن  و  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
به  باشد  نیاز  زمان  هر  و  هستیم  مردم  خدمت  در 

می دهیم. پاسخ  سواالتشان 
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توجه به تغذیه مردم، صرفه جویی در هزینه هاست! 
بحران هایی که در یک سال گذشته در 
ایجاد شد،  بهداشت و سالمت  زمینه 
سایه  سال  دومین  برای  بود.  بی سابقه 
کرونا بر زندگی روزمره مردم همچنان 
وجود داشت و شاهد مشکالت کمبود واکسن و باال 
رفتن آمار مبتالیان و مرگ و میر آنها بودیم. بحران اصلی 
اما نوسانات نرخ ارز و تحریم و افزایش بی سابقه مواد 
غذایی بود. جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان 
می دهد سطح تورم غذایی هم در تورم نقطه به نقطه، 
ماهانه و ساالنه از تورم کل، باالتر بوده است. این سطح 
تورم از آن جهت اهمیت دارد که گرانی مواد غذایی، 
سالمت مردم را تحت تاثیر قرار می دهد و در درازمدت 
می تواند زمینه بروز بسیاری از بیماری ها را فراهم کند. 
در سال گذشته، تمام اقالم غذایی که در 5 گروه اصلی 
جا می گیرند، به گونه ای گران شدند که تقاضا برای آن 
کم شد و بارها تولیدکنندگان هشدار دادند که فروش شان 
بسیار کمتر از قبل شده است. این در حالی است که حتی 
جایگزین های غذایی هم افزایش قیمت داشتند و تامین 
یک سفره غذایی سالم کار دشواری شده است. مطالعات 
بسیاری نشان داده، معموال زمانی که هزینه های زندگی 
باال می رود، مردم یا به مواد غذایی ارزان تر و بی کیفیت تر 
رو می آورند یا سبد غذایی شان را کوچک تر می کنند. به 
این میان، جنگ روسیه و اوکراین را هم اضافه کنید که 
پیش بینی شده قیمت مواد غذایی تحت تاثیر این جنگ 
در دنیا افزایش پیدا کند و بسیاری از کشورها در تامین 
نهاده های دامی دچار مشکل شوند. بنابراین، در آخرین 
شماره »سالمت« در سال 1400 در صفحه »دیده بان تغذیه« 

نظر متخصصان تغذیه را در این باره بخوانید.

 مهدیه 
آقازمانی 

از آنجایی که گرانی در میان مدت و 
درازمدت ضررهای جبران ناپذیری را ایجاد 

خواهد کرد. در اولویت گذاشتن سالمت 
و تغذیه مردم کمک به خود دولت است 
و یک نوع صرفه جویی محسوب می شود. 

در حقیقت، تغذیه نامناسب با گسترش بار 
بیماری های غیرواگیر در آینده همراه است 
و ده ها برابر خسارت ایجاد می کند بنابراین 

اگر االن به تغذیه مردم برسیم به نوعی 
صرفه جویی در سال های آینده خواهد بود
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تحلیل داده های بررسی هزینه و درآمد خانوار روند 
گروه های  از  خانوار  سرانه  ساالنه  مصرف  کاهشی 
گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم مرغ، حبوبات، نان 
و غالت و لبنیات را از سال 1388 تا 1399 نشان 
می دهد. جایگزینی این گروه های غذایی با منابع انرژی 
فقیر از نظر سایر مواد مغذی مانند روغن و قند و 
شکر منجر به افزایش سیری شکمی و کاهش سیری 
بار بیماری های غیرواگیر  افزایش   با  سلولی شده و 

مرتبط با تغذیه همراه خواهد بود.
 از سوی دیگر، کاهش مصرف مواد غنی از مواد 
اختالل  و  سوءتغذیه  شیوع  افزایش  با  نیز  مغذی 

رشد در دوران کودکی و کاهش قابلیت یادگیری 
و حتی حضور در مدرسه کودکان شده و در نهایت 
در  جامعه  اقتصادی  رشد  و  بهره وری  کاهش  با 
سال های بعد همراه خواهد بود. بررسی هزینه سرانه 
خانوارها نیز حاکی از افزایش هزینه سرانه خانوار 
این  بود. شیب  از گروه های غذایی  برای هر یک 
افزایش از سال 1390 پس از نقدی شدن یارانه ها 
از  به بعد پس از خروج آمریکا  از سال 1398  و 
برجام برای گروه گوشت سفید و قرمز، لبنیات و 

روغن مایع تندتر است.
در بررسی انجام شده توسط انستیتو تحقیقات تغذیه ای 
و صنایع غذایی کشور بر خانوارهای کشور در دوران 
قرنطینه ناشی از همه گیری کووید-19 در بهار 1399، 
بیش از 25 درصد از خانوارهای پاسخ دهنده اذعان 
داشتند که مصرف شیر، گوشت قرمز، گوشت سفید و 
میوه  خود را نسبت به قبل از همه گیری کاهش دادند. 

بیکاری و کاهش درآمد خانوار 
شده  ذکر  عمده  علل  از  یکی 
برای کاهش این مواد غذایی بود. 
از سوی دیگر، به واسطه ارتقای 
اجرای  و  بهداشت  وضعیت 
مداخالت مفید بهداشتی میزان 

شیوع انواع سوءتغذیه )کم وزنی، 

الغری و کوتاه قدی( در کودکان زیر 5 سال کشور در 
فاصله سال های 1377 تا 1396 روند کاهشی قابل 

توجهی داشت. هرچند توزیع کاهش در استان های 
مختلف کشور یکسان نبود و هنوز برخی از استان های 
کم برخوردار از درصد باالیی از شیوع سوءتغذیه 
کودکان خود رنج می بردند. اما بررسی انجام شده 
در برنامه ملی مراقبت غذا و تغذیه در کودکان 
زیر 5 سال در استان های کم برخوردار در سال 
کاهشی  روند  به رغم  که   داد  نشان   1399
کودکان  در  الغری  و  کم وزنی  کوتاه قدی، 
استان های سیستان و بلوچستان و خراسان 
جنوبی در سال های 1377 تا 1396، در سال 
1399 این روند، افزایشی شده و میزان شیوع، 
بسیار بیشتر از رقم پیش بینی شده برای سال 1399 
بود. البته سوءتغذیه کودکان در خراسان جنوبی 
از سال 1389، روند افزایشی گرفت؛ اما این میزان 
در سال 1399 و با وجود همه گیری کرونا و افزایش 
قیمت ها و تحریم اقتصادی، به صورت معنی داری 
افزایش یافت. از آنجا که کودکان قربانیان ناامنی غذایی 
هستند، توجه ویژه سیاستگذاران و اتخاذ سیاست های 
موثر و کارا برای کنترل شیوع سوءتغذیه کودکان باید 

در دستور کار قرار گیرد.

بحـران تغـذیـه ای سـال گذشتـه، چـه تبـعاتی دارد؟

 دکتر فاطمه محمدی نصرآبادی
دانشیار گروه تحقیقات سیاستگذاری و 

برنامه ریزی غذا و تغذیه، انستیتو تحقیقات 
تغذیه ای و صنایع غذایی کشور 

 دکتر جالل الدین میرزای رزاز
رئیس انجمن تغذیه ایران

  کرونـا، سفره غذایی خانواده ها را تغییـر داد!  

از آنجایی که کودکان قربانیان 
ناامنی غذایی هستند، توجه 
ویژه سیاستگذاران و اتخاذ 

سیاست های موثر و کارا برای کنترل 
شیوع سوءتغذیه کودکان باید در دستور 

کار قرار گیرد 


