
  ملی بررسی مصرف مواد غذاییهاي  طرح

  الن و متخصصانئوبراي مردم، مسفرصتی بزرگ 

  مرتضی عبداللهی، آناهیتا هوشیارراد

 مردم ضروري است؟  اي تغذیهآیا در حال حاضر انجام طرح بررسی ملی مصرف مواد غذایی و تعیین وضعیت 

 تـأثیر کاالیی اقتصادي است که تحـت   در عین حالبراي بقا و حفظ سالمت است ها  انسان ي از نیازهاي بدیهی و اولیه یکیغذا 
جهاد کشاورزي، بازرگـانی،   هاي مین غذاي کافی براي عرضه در جامعه از وظایف مشخص وزارتأت. عوامل و نیروهاي بازار قرار دارد

و ها  سازي و ارزیابی سیاست اي طراحی، پیادهبرها  این سازمان. استو در مجموع دولت  ، درمان و آموزش پزشکیصنایع، بهداشت
مختلفـی نیـاز   هـاي   بـه داده ) غذاي سالم و کافی، صادرات و واردات مواد غـذایی  ي تولید و عرضه(وظایف خود  ي حیطههاي  برنامه

 ي نکته. و چگونگی مصرف مواد غذایی است مردم اي تغذیهوضعیت ها از لحاظ نتیجه و برآیند اقدامات آنان،  ترین آن دارند که مهم
بر اسـاس اطالعـات    ها ریزي برنامهشود  باعث می اي تغذیهمناسب هاي  این است که نبود داده ،ظریفی که باید مورد توجه قرار گیرد

سـالمت،  هـاي   گذاري دیگر نیز نقش و اهمیت تغذیه هنگام سیاست يپراکنده و ناقص و احیانا حدس و گمان، انجام گیرد و از سو
توجهی اي ها به عوامل تغذیه کند که به دلیل نبودن داده می ایجاد معیوبی ي خود چرخهه خود ب این موضوع .شود  اثر رنگ و کم کم

  . شود می گذاري در این بخشالن براي سرمایهئومس عدم رغبتسبب  ،هادر سیاست اي تغذیهجلوه کمرنگ موضوعات  شود و نمی
 آیـا  حمل و نقل و ارتباطات ،مالی، نیروي انسانی، تجهیزات فراوانبه منابع  مصرف مواد غذایی بررسی ملیطرح با توجه به نیاز 
نیازمنـد مـروري دوبـاره بـر اهمیـت تغذیـه و         ،شود؟ پاسخ دادن به این پرسش می ما محسوب ي لویت جامعهوانجام چنین کاري ا

تـوان و   ،سالمت، رشد و تکامـل  يالگوي غذایی بر حفظ و ارتقا تأثیرتوان به نقش و  می از جمله. ارتباط آن با سالمت انسان است
بسـیاري از   ،در حـال حاضـر  . خونی  و اختالالت کمبـود یـد اشـاره کـرد    و پیشگیري از عوارضی مانند کم یی روانی و اجتماعیاکار

مـا   ي که در جامعهعروقی، دیابت و پوکی استخوان  قلبیهاي  بیماريها،  مانند سرطان نرخ باالي ابتال و مرگ و میربا  يها بیماري
، فعالیـت فیزیکـی،   اي تغذیـه البته همـراه بـا عوامـل     .دارند اي تغذیهعوامل اي با  شده ثابتارتباط  ،و بروز نسبتاً باالیی دارندع شیو

عالوه بـر ایجـاد درد و رنـج در    ها  الت و بیمارياین اختال. گذار هستندتأثیرو وضعیت وزن بدن نیز از عوامل مهم  ،مصرف دخانیات
مزمن، معمـوال  هاي  بیماري .کنند می هنگفتی را به فرد و جامعه تحمیلو اجتماعی اقتصادي  هاي وي، هزینه ي فرد مبتال و خانواده

  .کنند که در اوج بازدهی و خدمت به کشور و جامعه قرار دارند می سال را درگیر افراد میان
تعیین  .2شناسایی الگوي کیفی و کمی مواد غذایی،  .1: مصرف مواد غذایی کاربردهاي مختلفی دارد بررسی طرح ملیهاي  داده

شـناخت   .4اي در جامعه، کمک به تعیین وضعیت ناامنی غذا و تغذیه .3رژیم غذایی،  اي تغذیهمیزان مواد مغذي دریافتی و کفایت 
رسـان موجـود در مـواد غـذایی     میـزان دریافـت مـواد آسـیب     تعیـین و  شناسـایی  .5غیـر واگیـر،   هاي  عوامل خطر رژیمی بیماري

ماننـد  (سـموم قـارچی   و داروهـا، فلـزات سـنگین     ،هـا سـموم،  هورمـون   ي مانـده  ماننـد بـاقی  ) هاي معدنی و آلی مختلف آالینده(
ملـی را بـه صـورت    هاي  اگر بتوان طرح ،البته .7 ،راهنماهاي غذایی و سبدهاي غذایی مطلوب کردن آمدبه روز .6 ،)ها آفالتوکسین

 شناسایی روند تغییرات در الگوي مصـرف مـواد غـذایی نیـز میسـر خواهـد بـود کـه         ،انجام دادیا در مقاطع زمانی مختلف اي  دوره
  . کمک کندها  و برنامهها  تواند به پایش و اصالح سیاست می

مصرف ملی مثال در انگلستان اولین بررسی  .شود می اي انجام ملی بررسی مصرف به صورت دورههاي  در کشورهاي مختلف طرح
ایـران جـزء معـدود    . شـود  مـی  امجـ انیـک بـار   سـال   5اي هر  میالدي انجام شد و در حال حاضر به صورت دوره 1920 ي در دهه

تحقیقـات  سـتیتو  ان .انجـام دهـد  مشـابهی را  ملـی   هاي هایی بررسی دنیاست که توانسته است در دوره ي در حال توسعهکشورهاي 
مصرف مواد بررسی خورشیدي اقدام به اجراي طرح ملی  80و  70، 40هاي  در دههتا کنون سه بار  و صنایع غذایی کشور اي تغذیه

و اجـرا   شناسـی  روشو نیازهـاي کشـور، از لحـاظ    یـی  امکانـات اجرا  زمـانی، بنا بر مقتضیات  این سه طرح ملی .است کردهغذایی 
ـ  مـردم  اي تغذیـه وضـعیت  معمـول و   یالگـوي غـذای  هر سه طرح با هدف تعیین  ،اما در نهایت ،داشتندهایی با هم  تفاوت مین أو ت

هـاي ذیـربط، بـراي    بـه طـور مرتـب از طـرف سـازمان     هـا   ایـن طـرح  نتـایج   .شـدند گذاران انجام  مورد نیاز براي سیاستهاي  داده
 به عنـوان مثـال،  . گیرد می اقدامات انجام شده مورد استفاده قرار گرفته وجدید و ارزیابی و پایش هاي  ریزي گذاري و برنامه سیاست
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گیري بوده است  مالك تصمیم انستیتوملی  هاي تغذیه، نتایج طرح و غذا در بخشها  در طراحی و اجراي برنامه هدفمندسازي یارانه
اي از انستیتو بـا هـدف ارائـه و     نماینده ،و تغذیهسوم تا پنجم توسعه کشور، همواره در بخش غذا هاي  در طراحی و تدوین برنامهو 

  .ملی انستیتو حضور داشته استهاي  تفسیر نتایج طرح

، درمان و کشاورزي، بازرگانی، بهداشت هاي ذیربط داخلی مانند وزارتهاي  با کمک سازمان ملی بررسی مصرف غذاییسه طرح  
اجرا  بهداشتجهانی سازمان و  سازمان خواروبار کشاورزيالمللی مانند  بینهاي  و سازمان برنامه و بودجه و سازمان آموزش پزشکی

اسـتان   10در  )فـائو ( سازمان خواروبار و کشـاورزي به رهبري کارشناس  ،انجام شد 40 ي دهه ي که در میانه نخستطرح . اند شده
انسـتیتو خواروبـار و   (تهـران  از ري تیم پرسشگ). %77 روستایی 959، % 23شهري  288( اجرا شد خانوار 1247کشور و با شرکت 

تعیین الگوي اهداف این مطالعه . همراه با توزین بودخوراك  ي روزه 5یادآمد  ،روش کار. عملیات میدانی را انجام داد یتمام) تغذیه
اسـتان   28پرسشـگران انسـتیتو در    70 ي در مطالعه دوم در دهه. بودریزي نیازهاي غذایی کشور  غذایی و کمک به برآورد و برنامه

، %70شـهري   3500( انجـام دادنـد   خانوار 5000یادآمد همراه با توزین روي حدود  ي روزه 3کشور کار بررسی مصرف را به روش 
 وارخان 5000( انجام شد خانوار 8000یادآمد همراه با توزین روي  ي روزه 3به روش  80 ي بررسی ملی دهه). %30 روستایی 1500

انجام عملیات میـدانی در هـر   داشت، با دو بررسی قبلی  80تفاوت مهمی که بررسی ملی دهه ). %38روستاي  3000، %62شهري 
را آمـوزش  ها  و مهارت مسائل نظري ،تهران اي در کارگاه آموزشی دو هفتهکه طی یک بود استان توسط کارشناسان محلی و بومی 

هـا را بـه میـزان     هزینـه  شده یندهاي عملیات میدانیاسبب تسهیل فر ها عالوه بر ظرفیت و توانمندسازي در استان این کار، .دیدند
  .قابل توجهی کاهش داد

رسیده است که هـم متخصصـان تغذیـه و هـم     فرا آن  زمان سال از آخرین طرح ملی بررسی مصرف 12پس از گذشت  ،اکنون
طـرح ملـی    ،البته. طرح جدید جزم نمایندخود را براي انجام  عزممورد توجه قرار دهند و  به طور عمیقالن ذیربط موضوع را ئومس

  :هاي آن به شرح زیر است ویژگیترین  قبلی خواهد داشت که مهمهاي  مشخصی با طرحهاي  تفاوت 90 ي بررسی مصرف دهه
هـاي   برنامـه  ي ادامـه  .2 ،خـانوار  جنسـی مختلـف در کنـار بررسـی مصـرف      -سنیهاي  ررسی مصرف فردي در گروهانجام ب .1

لحـاظ نمـودن    .3 ،اي تغذیـه وضعیت محلی بررسی هاي  سازي و استقرار ایستگاه در قالب آموزش و آمادهها  سازي در استان رفیتظ
سـرباري  هـاي   اي به هزینه اجراي طرح به شکلی که انجام مجدد دوره .4 ،در صورت نیاز یهاي بیوشیمیایی یا ژنتیک ارزیابیرخی ب

که از لحاظ اجرایی به طور ها  در سطح استان تغذیهغذا و وضعیت استقرار نظام ارزیابی مستمر  .5 و داشته باشد نیاز بسیار کمتري
   .و خوداتکا هستندخودکفا کامل 
هـاي   و سـازمان مراکز کردند و فراهم می مواد غذایی را به موقع بررسی مصرف طرح ملی الن امکانات الزم براي اجرايئومس اگر

اکنـون   ،نـد دادنشـان مـی   تحـرك کـافی     ،اصلی خـود  هايذاتی و وظیفه هاينیز در راستاي رسالت تخصصی و دانشگاهی ذیربط
بـا   انسـتیتو . ، هنوز فرصـت بـاقی اسـت   پیش آمده خیرأت با وجود ،با این حال .بود دست نگارشدر  90 ي دهه گزارش نهایی طرح

اي مسـتمر در سـطح    هـاي تغذیـه   براي ارزیابیاینک جامعه،  ي هغذا و تغذی ي هبیش از نیم قرن راهبري و پژوهش در حوز ي هسابق
ارزیابی شیوع مشکالت غذایی و  به این ترتیب، عالوه بر. هاي مختلف کشور است ها و شهرستان سازي در استان در پی ظرفیتملی 

 اي تغذیـه اي، پایش وضعیت غذا و تغذیه در کشور، یافتن راهکارهاي عملی با همکاري نیروهاي محلی بـراي رفـع مشـکالت     تغذیه
بسـتر مناسـبی بـراي تربیـت      و شـود  می به شکل یک فرایند میسر اي تغذیههاي ملی و فراملی  و پژوهشها  جوامع و اجراي برنامه

 . شود فراهم می همجامعه به شکل عملی  ي هتغذی ي هپژوهان در زمین دانشجویان و دانش

الگوي غذایی مردم ممکن اسـت   ،هاي هدفمند هستیمها به سوي یارانهیارانهپرداخت عمومی ر شرایطی که در مراحل گذار از د
ه بـه ویـژ  و  ، درمـان و آمـوزش پزشـکی   وزارت بهداشت ي ها به عهده دستخوس تغییرات و نوساناتی شود که شناخت و گزارش آن

ریـزي را در  گـذاري و برنامـه  هاي ملی و به روز، مـدیران سیاسـت  ط تدارك و ارائه دادهدر همین شرای ،از سوي دیگر. است انستیتو
امیدواریم این مطلب به عنوان هشداري به تمام ذینفعان طـرح ملـی بررسـی مصـرف مـواد        .سطح کالن بسیار کمک خواهد کرد

  .شودمنجر  انوطنهمدر راستاي خدمت به  یتصمیمات مناسبغذایی تلقی شود تا به اتخاذ 
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