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  مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران
  133- 134 ، صفحات1396 بهار، 1 شماره ضمیمه،دوازدهمسال 

  
  :گفتار پیش

  بازشناسی نقش غذاهاي بومی در نظام غذا و تغذیه:  دومین نشست تریبون بحث غذا و تغذیه
  

معـانی   بـه دلیـل  اثرات زیستی، بلکـه   به دلیلغذا نه فقط 

مختلفـی را در زنـدگی    هـاي  نقـش اجتمـاعی   -متعدد فرهنگی

در ایـن  .  کند میروزمره و سالمت جسمی و روانی انسان بازي 

بیـان   عنـوان  بهدر عین آنکه خاص،  طور بهمیان، غذاهاي بومی 

مورد توجـه  هویت فرهنگی، تاریخی و نیز شیوه زندگی جوامع 

در مطالعات حوزه غذا و تغذیه از جهات مختلفی  ،اند گرفتهقرار 

 یکی از ایـن وجـوه، اهمیـت    .اند گرفتهو توجه قرار  تأکیدمورد 

اطالعاتی مهم  هاي حلقهیکی از  عنوان بهمطالعه غذاهاي بومی، 

ــونگی      ــذایی  و چگ ــاي غ ــی الگوه ــت شناس ــین و عل در تبی

الگوهــاي غــذایی در کشــورهاي  تنــوع. ســتآنها گیــري شــکل

 دعاسـت مبر ایـن   روند جهانی شدن شاهدي رغم علی ،مختلف

ارائه راهکار بـراي ارتقـاي    ه، بازشناسی این غذاها در بعالو ).1(

محسـوب   نیـاز  پـیش جوامـع مشـخص یـک     اي تغذیـه سالمت 

چراکــه ایــن غــذاها اغلــب ســالم و از نظــر جوامــع  . شــود مــی

لـیکن حتـی   ). 2( انـد  شـده آنها مطبـوع ارزیـابی    کننده مصرف

ترکیـب مـواد مغـذي و    ( اي تغذیـه و ارزش  نمیزان سـالم بـود  

مـورد آزمـون قـرار     خـوبی  بـه آنها در بسیاري موارد ) غیرمغذي

از . باشـد  نمـی نگرفته و در نتیجه شواهد کافی و علمی موجـود  

ترکیبـات مـواد غـذایی موجـود در      هاي جدولجمله، در اغلب 

جهان اطالعـات محـدودي در مـورد ایـن غـذاها در دسـترس       

ایـن   هـاي  ارزشو  هـا  قابلیتبهرحال بدون تردید ). 3( باشد می

توجه عرصـه  , نها به عرصه تولید کالنآغذاها و امکان گسترش 

  .  صنعت غذا را هم به آنها جلب نموده است

انسـتیتو تغذیـه    تأسیسدر ایران بیش از نیم قرن پیش، با 

مختلف کشور  هاي اقلیمموضوع مطالعه الگوهاي غذایی اقوام و 

جـه  کارشناسی تغذیـه مـورد تو   هاي نامه پایاندر قالب  نوعی به

مـیالدي ایـن   90تـا اوایـل دهـه     تقریباًقرار گرفته است، لیکن 

در . جدي در حوزه پژوهشی مطرح نبـوده اسـت   طور بهموضوع 

شمسـی، طـرح بررسـی غـذاهاي سـنتی و       77تا  72هاي  سال

توسـط آذر و  ) 4(فارس و کرمان  هاي استانسنتی تخمیري در 

و منجـر   آیـد  میامین پور و با حمایت مالی انستیتو به اجرا در 

از داده در مورد ایـن غـذاها در منـاطق مـذکور      اي مجموعهبه 

موجـود در مـورد غـذاهاي     هاي دادهکه هنوز هم تنها  گردد می

سـازمان خواربـار و کشـاورزي جهـانی      گـاه  وبسنتی ایران در 

  ). 5( گردد میمحسوب 

 منظرهـاي ضرورت پرداختن به موضوع غـذاهاي سـنتی از   

، موضـوع  اي رشـته  میـان بسـتر مطالعـه    یک عنوان بهمختلف و 

بحث دومین نشسـت سـاالنه تریبـون بحـث غـذا و تغذیـه در       

در . و صـنایع غـذایی کشـور اسـت     اي تغذیـه انستیتو تحقیقات 

نشست امسال هفت مقاله، از منظرهاي مختلف به طرح مسئله 

ضمن طرح ضـرورت پـرداختن بـه     ,در این مقاالت. اند پرداخته

  غـذاهاي ، )6(و دالیل ممکـن بـراي آن    مطالعه غذاهاي سنتی
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از یک سـو و  ) 7(یک طریقت و میراث فرهنگی  عنوان بهسنتی 

معیاري براي اصالح نظـام کنـونی تولیـد و مصـرف در      مثابه به

از سوي دیگر مطرح شده ) 8(محیط زیست پایدار  تأمینجهت 

افزون بر این، جایگاه غذاهاي سنتی و اهمیت بازشناخت . است

قومی و  هاي گروهدر  ویژه بهامنیت غذایی خانوار،  تأمینآنها در 

عوامـل   تـأمین و ) 10(کودکان  اي تغذیه، سالمت )9(فرهنگی 

) 11(مـزمن    يها بیمارياز ) ها اکسیدان آنتی( کننده پیشگیري

در بخـش انتهـایی،   . مورد بحث و کنکـاش قـرار گرفتـه اسـت    

اهمیت بازشناسی دانش ضمنی و بومی غذاهاي محلـی ایرانـی   

را از دو منظر گسترش دانش تخصصی تغذیه و بهبود سـالمت  

مقاالت این نشست، تالشـی  ). 12(مورد بحث قرار گرفته است 

زبـان مشـترك در    ابتدایی براي طرح مسئله و ایجاد دیـدگاه و 

فصـل   آنکه این بحـث آغـازي باشـد بـر     امید.   این حوزه است

  .جدیدي از مطالعات این حوزه

  
  نسرین امیدواردکتر 

  دبیر علمی نشست
اي و صنایع غذایی کشور،  انستیتو تحقیقات تغذیهاستاد گروه تغذیه جامعه، 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،  دانشکده تغذیه و صنایع غذایی،
  omidvar.nasrin@gmail.com: پست الکترونیکی، ایران
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  سرمقاله

  بازاندیشی در جایگاه غذاهاي سنتی
  هدایت حسینی، آرزو حقیقیان رودسري

  اي و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران، انستیتو تحقیقات تغذیه

غذا به عنوان یک ماده حیاتی بـراي تـأمین انـرژي و مـواد     

مغذي الزم بـه منظـور حفـظ زنـدگی و ادامـه حیـات و رشـد        

نگاه بشر به مواد غذایی نـه تنهـا بـراي سـیر     . شودمحسوب می

. شدن، بلکه برآورده نمودن نیازهاي روانی و ذهنی افـراد اسـت  

کننـد، شـامل   ها از مواد غذایی استفاده میانسانهایی که روش

به دست آوردن غذا، نگهداري، آماده کردن غذا، افرادي کـه بـا   

سفره هستند، و طریقه مصرف مواد غذایی است کـه در  آنها هم

روشن است کـه  . دهدافراد را شکل می "عادات غذایی"مجموع 

یـک نیـاز    غذا تنها یک نیاز فیزیولوژیک نبوده، بلکه بـه عنـوان  

اجتماعی، و نمادي براي تعلقات ذهنی، آداب و سـنن، جایگـاه   

. فرماسـت اجتماعی و روابطی است که بین افراد جامعـه حکـم   

هـاي  عادات غذایی بخشی از فرهنگ جوامع بوده و اعضاء گروه

قومی، عمومـاً از الگـوي یکسـانی بـراي غـذا خـوردن اسـتفاده        

ذا تا حد زیادي بر پایۀ هاي فرهنگی مرتبط با غسنت. کنند می

کننـدگان ایـن نـوع    مواد غذایی تصفیه نشده هستند و مصـرف 

مواد غذایی در مقایسه با افـرادي کـه مقـدار بیشـتري از مـواد      

کننـد از سـالمت بیشـتري    غذایی تصـفیه شـده اسـتفاده مـی    

هـاي  هاي قلبی، دیابـت، بیمـاري  ناباروري، بیماري. برخوردارند

وانی، چاقی، پوسیدگی دندان و سـایر  هاي رخودایمنی، بیماري

هاي رایج در زندگی امروزي، در سالهاي گذشته ردپـاي  بیماري

  .)1(تري در جوامع سنتی داشتند کمرنگ

ي سنتی بخشی از غذاهاي فرهنگی هستند که پیش غذاها

. از فرآیند مدرن شدن و صنعتی شدن در جوامـع رایـج بودنـد   

شـوند کـه از   غذاهاي سنتی تحت عنوان مواد غذایی تعریف می

هاي کیفی خاص از سایر مواد غذایی متمـایز شـده   طریق جنبه

ــد    ــی دارنـ ــی خاصـ ــت فرهنگـ ــر  . )2(و هویـ ــه نظـ از نقطـ

کنندگان، غذاهاي سنتی به عنـوان محصـوالتی تعریـف     مصرف

شوند که به صورت مکرر مصرف شده و یا با برگزاري مراسم می

هـاي مختلـف سـال    ها و فصـل هاي خاصی مانند جشنو آیین

ارتباط دارند، به طور طبیعی از نسـلی بـه نسـل دیگـر منتقـل      

ذایی محلی خاص در یک منطقه یا کشـور  شده و شامل مواد غ

هاي مختلف فرهنگغذاهاي سنتی ایران، در خرده. )3(هستند 

هایی از نظر قـدمت،  هاي جغرافیایی گوناگون تفاوتو در مکان

. کنـد تنوع و ترکیبات دارند که آنها را مختص همان منطقه می

هـایی  سازي غذاها بـا یکـدیگر تفـاوت   حتی روش تهیه و آماده

امـروزه ثابـت   . انـد دارند که از نسلی به نسل دیگر منتقل شـده 

هاي سنتی ماننـد خیسـاندن، خشـک    شده که احیاء این روش

و جوانه زدن در مورد مواد غذایی کردن، تخمیر، پوست گرفتن 

تواند به ارتقاء کیفیت و ایمنی غذاهاي سنتی کمـک  گیاهی می
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شـامل غـالت   غذاهاي سـنتی ایـران،   . )4(شایان توجهی نماید 

کامــل ماننــد بــرنج و گنــدم، گوشــت قرمــز، مــاهی، لبنیــات،  

ها هاي خشک و تازه، انواع ادویهسبزیجات مختلف، مغزها، میوه

هاي گیاهی مانند نعناع، زردچوبه، گالب و زعفران دهندهو طعم

  .بود

هاي اخیر با بازاندیشـی نقـش غـذاهاي سـنتی در      در سال

یشتري به این نوع مواد غذایی و ها، توجه بسفره غذایی خانواده

به چندین دلیل، . ترویج مصرف آنها در برنامه غذایی شده است

: هاي افراد از انتخاب غذاهاي سنتی افزایش یافتـه اسـت  انگیزه

تأثیر آنها بر کنترل وزن، قیمت مـواد غـذایی بـومی و محلـی،     

مالحظــات اخالقــی، ســهولت، محتــواي طبیعــی آنهــا، اثــرات  

جذابیت حسی و آشنا بودن ذائقه افـراد بـا ایـن     بخشی،سالمت

لعه عادات غـذایی سـنتی در   به عالوه مطا. )5(نوع مواد غذایی 

هر جامعه راهنماي بسیار مفیدي براي بخش خدمات غـذایی و  

شود تا بر اساس عـادات رایـج   صنایع وابسته به آن محسوب می

  .در جامعه بتوانند به نوع محصوالت تولیدي خود جهت دهند
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  مطالعه نظام غذایی بومی ضرورت و منطق
  عصمت ناصري

  
  تغذیه و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایراناستادیار گروه تحقیقات تغذیه، انستیتو تحقیقات 

  
 چکیده

 ویژگی داراي گیرند می شکل آن در که فرهنگی بستر به توجه با غذایی رفتارهاي .است بشرهاي  ترین نیاز اي پایهو  ترین مهم از تغذیه و غذا
 در رابطه این دارند کهیک جامعه  فرهنگیهاي  ویژگی سایر با نزدیکی بسیار ارتباط غذایی رفتارهاي حقیقت، در .هستند متنوعیهاي  کیفیت و

 در موجود مفاهیم به توجه با کنند، می مصرف چگونه و چه موقع را، غذایی چه مردم که این تحلیل. است شناسایی قابل مختلفهاي  فرهنگ
 شناخت باشد، غذایی الگوهاي و رفتارها اصالح یا و تغییر مطالعه، به نیاز که کجا هر نتیجه در. است تعبیر قابل  جامعه همان فرهنگ متن

 خود تغذیه و غذا که روي آن از سنتی و بومی جوامع. بود خواهد تأثیرگذارهاي  مداخله اجراي پیش نیاز محیطی و فرهنگی اجتماعی،هاي  زمینه
 و غذا بررسی مطالعه براي مناسبی بستر کنند، می تأمین است، شان نیاکان میراث که بومی دانش مدد به و طبیعت با نزدیک اي رابطه در را

هاي  مزیت داراي که غذایی عادات شناسایی دنبال به پژوهشگران مطالعاتی، چنین در. اند بوده غذاییهاي  نظام و آن پیرامون فرهنگی روابط
 محلی منابع که دهد می نشان شواهد. هستند کنند، می درمان راها  بیماري یا و جلوگیري اي تغذیه مشکالت از که بومی غذاهاي بوده، اي تغذیه

هاي  داده گردآوري با .کنند می ایفاء بومی مردم سالمت حفظ و تغذیه کفایت غذایی، امنیت تأمین در را مهمی نقش جوامع، این از یک هر در
 حوزه مسائل و اي تغذیه مشکالت درك و بهبود راستاي در ریزي برنامه جهت الزم آگاهی زمینه بومی، مردمان غذایی نظام زمینه در ارزشمند
 .گشت خواهد فراهم دارد، جامعه هر اجتماعی شرایط و فرهنگ با اي پیچیده روابط که سالمت

    غذایی رفتار غذایی، فرهنگ تغذیه، بومی، غذاي نظام :کلیدي واژگان

 مقدمه
بشر بوده است هاي  ترین نیاز غذا و تغذیه یکی از ضروري

که همواره از بدو پیدایش تا به امروز جوامع انسانی با آن رو به 
عواملی مانند رابطه غذا و سالمت، کمبودهاي . اند بودهرو 

غذایی در سطوح مختلف محلی، هاي  غذایی، اجراي سیاست
، همگی داللت بر ها سیاستملی و جهانی، پیامدهاي این 
 اي تغذیهرفتارهاي . سان دارنداهمیت غذا و تغذیه در زندگی ان

 از عوامل فرهنگی و محیطی شکل اي مجموعه تأثیرتحت 
  . گیرند می

 رفتارهاي غذایی با توجه به بستر فرهنگی که در آن شکل
بسیاري . متنوعی هستندهاي  گیرند داراي ویژگی و کیفیت می

در . از این پدیده است متأثراز ترجیحات ما نسبت به غذاها 
 فتارهاي غذایی ارتباط بسیار نزدیکی با سایرحقیقت، ر

رسد این رفتارها به طور  می فرهنگی دارند، به نظرهاي  ویژگی

  با دیگر رفتارهاي استاندارد شده در فرهنگ مرتبط مند نظام
مختلف قابل شناسایی هاي  هستند که این رابطه در فرهنگ 

غذایی  ما نسبت به غذاها و عاداتهاي  بسیاري از انتخاب. است
فرهنگ، محیط،  تأثیرفردي بلکه تحت هاي  نه به دلیل آموزش

غذا و . اقتصاد، سالمت و روابط اجتماعی مان ظهور یافته است
هاي  مصرف آن در یک بستر فرهنگی، حاوي معانی و پیام

تحلیل این که مردم چه غذایی را،  . بسیاري در مورد ما است
وجه به مفاهیم موجود کنند، با ت می چه زمانی و چگونه مصرف

به این ترتیب . در متن فرهنگ همان جامعه  قابل تعبیر است
در . خوردن و شرایط پیرامون آن داراي معانی زیادي است

نتیجه هر کجا که نیاز به مطالعه، تغییر و یا اصالح رفتارها و 
اجتماعی، فرهنگی و هاي  الگوهاي غذایی باشد، شناخت زمینه
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 تأثیرگذارهاي  ي براي اجراي مداخلهمحیطی، امکان بیشتر
  . )1(فراهم خواهد ساخت 

  نظام غذاي بومی
جوامع بومی و سنتی از آن روي که غذا و تغذیه خود را در 

نزدیک با طبیعت و به مدد دانـش بـومی کـه میـراث      اي رابطه
مناسـبی بـراي   کنند، همواره بسـتر   می تأمیننیاکانشان است، 

هـاي   مطالعه بررسی غذا و روابط فرهنگی پیرامـون آن و نظـام  
منظور از نظام غذایی مطالعه ابعاد مادي و غیـر  . اند بودهغذایی 

مادي پیرامون غذا است که از مطالعه مواد غـذایی مصـرفی تـا    
 فرهنگ مرتبط با تهیه، تدارك، توزیع و مصـرف غـذا را شـامل   

ــود مــی ــال  . )2(ش ــه دنب ــاتی، پژوهشــگران ب ــین مطالع در چن
بـوده،   اي تغذیـه هـاي   شناسایی عادات غذایی که داراي مزیـت 

ها  جلوگیري و یا بیماري اي تغذیهغذاهاي بومی که از مشکالت 
از دیگر مسائلی که در قالب مطالعه . کنند، هستند می را درمان

گیـرد، معـانی غـذا،     مـی  نظام غذایی بـومی مـورد توجـه قـرار    
غذایی  اسـت و بـه   هاي  الگوهاي غذایی، زنجیره غذایی و شیوه

از این قبیل که چگونه این نظام خـود را در رابطـه بـا     یسؤاالت
 هـایی  توانـایی محیط اطراف تکمیل کرده است، چه امکانـات و  

ایی جامعـه دارد،  این نظام براي کمک به تنوع و غناي رژیم غذ
دانـش بـومی در رابطــه بـا غـذا و تغذیــه چـه مفــاهیمی دارد،      

در سـالمت افـراد کـدام اسـت،     هـا   غذایی و نقش آنهاي  گروه
الگوهاي مصرف مواد غذایی در فصول مختلف چیسـت، و ایـن   
که در نهایت این رژیم غذایی در رابطه با سالمت افراد جامعه و 

مواد غـذایی  . شود می سخ دادهیا تضعیف آن چه نقشی دارد، پا
، انـد  یافتـه مردمان بومی تکامل هاي  که در دراز مدت در  نظام

که به طور معمول نادیده  اند شدهاز دانش  اي گنجینهتبدیل به 
  . شود نمیگرفته شده و  به آن بهایی داده 

  در زمینـــه نظـــامهــا   لــزوم گـــردآوري روش منـــد داده 
 CINE مرکــز تأســیسغــذایی مردمــان بــومی در کانــادا، بــه  

(Center for Indigenous Nutrition and Environment)   در
این مرکز با هدف ارتقـاء سـالمت   . )3(منجر گردید 1992سال 

ق شناسایی نظـام غـذایی آنـان و    مردمان بومی و محلی از طری
هـاي   عناصر محیطی طبیعـی و یـا حاصـل فعالیـت     تأثیردرك 

بـا هـدف     CINEمطالعـات مرکـز   . انسانی، بنیـان نهـاده شـد   
بر جایگـاه آنـان، تـالش بـر      تأکیدجوامع بومی و  توانمندسازي

از جملـه  . غذاي بـومی، در ایـن جوامـع دارنـد    هاي  احیاء  نظام
  تـوان بـه برنامـه    مـی  در ایـن مرکـز   تـه گرف انجـام هاي  پژوهش

  The Indigenous Peoples’ Food Systems for Health Program 
 12اشاره کرد که به بررسـی ابعـاد گونـاگون نظـام غـذایی در      

پـرو،ژاپن، کانـادا، هنـد،    (جامعه بـومی در کشـورهاي مختلـف    
در ایـن پـژوهش   . پرداخته اسـت ) نیجریه، کلمبیا، تایلند، کنیا

در  اي تغذیـه غذایی بومی و وضـعیت گـذر   هاي  توان ذاتی نظام
شواهد حاصـل از ایـن   . )3(این جوامع مستند سازي شده است

دهد که منـابع محلـی در هـر یـک از ایـن       می نشانها  پژوهش
امنیت غذایی، کفایـت تغذیـه    تأمینجوامع ، نقش مهمی را در 

 از جمله این جوامـع . کنند می و حفظ سالمت مردم بومی ایفاء
جامعه بومیان آینو در ژاپن اشاره کـرد کـه از سـال     توان به می

بومیـان   ییغـذا نظـام  " المللـی  بین، تحت پوشش پروژه 2004
در ایـن پـژوهش   . قرار گرفتـه اسـت   "سالمتیهاي  براي برنامه

پس از شناسایی نظام غذایی مردم بومی منطقـه در چـارچوب   
اء بـه منظـور ارتقـ    اي مداخلـه هاي  ، برنامهمند نظامیک پروتکل 

سالمت ساکنین از طریق احیاء و ترویج فرهنـگ غـذاي بـومی    
تیم تحقیق، تحـوالت قابـل توجـه در    هاي  یافته. صورت گرفت

بازگشت به فرهنگ غذاي بومی و سالمت عمومی در منطقـه را  
  . )4( دهد می نشان

توانـد   مـی  شناسایی غذاهاي بومی، عالوه بر جوامـع بـومی،  
براي جوامع مرفه تر شهري کـه ارتبـاط خـود را بـا طبیعـت و      
زندگی طبیعی تا حدود زیـادي از دسـت داده انـد و یـا حتـی      

رسـد   مـی  به نظـر . صنعت غذا، نیز منافع بالقوه اي داشته باشد
  .توان از این دانش غذایی آموخت می زیادي راهاي  درس

  اهمیت مطالعه نظام غذاي بومی در کشور
توجه به گستردگی تنوع فرهنگـی و اقلیمـی موجـود در    با 

کشور، بدیهی است که  گنجینه عظیمـی از دانـش مربـوط بـه     
  -مختلـف اقلیمـی   هـاي   غـذاي بـومی در زیسـتگاه   هـاي   نظام

زنـدگی روسـتایی و   . فرهنگی وجود دارد که نیاز به توجـه دارد 
معیشتی در کشور مـا  هاي  عشایري، یکی از قدیمی ترین شیوه

کشـاورزي و   زندگی روستایی از طریق معیشت مبتنی بر. تاس
نزدیک با شرایط محیطـی و اقلیمـی قـرار     اي رابطهدامداري در 

هـاي   متفـاوت، نظـام  هـاي   دارد و بر پایه آن در محیط و اقلـیم 
توان بـه روسـتاي    می براي نمونه. اندمتنوع غذایی شکل گرفته 
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نین این روستا بـه  اکثر ساک. هزاره در استان مرکزي اشاره کرد
به همین دلیل انگـور و محصـوالت   . پرورش انگور اشتغال دارند

 وفـور انگـور  . ن نقش مهمی در رژیم غـذایی آنـان دارد  آجانبی 
نظـام غـذایی ویـژه در ایـن منطقـه،       گیـري  شـکل تواند بـر   می

تغذیه و سالمت مردم محلـی نیـز   همچنین بر اقتصاد، اشتغال، 
تواند انگیزه اي براي ترغیب  می خاصاین شرایط . گذار باشداثر

  . محققین در خصوص مطالعه این نظام غذایی باشد
البته باید توجه داشت که در طـول یـک صـد سـال اخیـر      

ایـران بـا   هـاي   شیوه زندگی روسـتائیان همچـون سـایر بخـش    
ــف سیاســی،    ــادي در وجــوه مختل ــاه بنی تحــوالت ســریع و گ

ـ . انـد  بـوده اجتماعی و اقتصادي، مواجه  ن تغییـرات بـه طـور    ای
در فرهنـگ و معیشـت    تـأثیراتی اول موجـب   وهلـه اساسی در 
گسترش شهرنشـینی و عناصـر متعلـق بـه آن و در     . شده است

تر شدن ارتباط زنـدگی روسـتایی بـا شـهر موجـب       ادامه وسیع
ورود عناصري از سبک زندگی شهري در میان روستاییان شده 

زنـدگی   يها مؤلفهمام دامنه این ارتباط قابل ردیابی در ت. است
این تغییـرات  . باشد می روستایی از جمله نظام غذاي بومی آنان

گیرد که در دور افتاده ترین روسـتاها نیـز    می به نحوي صورت
تغییـرات  . زندگی شهري به وفور قابل ردیابی اسـت هاي  ویژگی

. تواند منجر به تغییر الگوي کشت در روسـتا شـود   می اقتصادي
گیـاهی محلـی و مغـذي، بـه     هاي  برخی از گونهبه این ترتیب 

زیسـت محیطـی، در معـرض    هـاي   واسطه عدم توجه و آسـیب 
گیرند و در طـول زمـان بـر نظـام غـذاي       می خطر انقراض قرار

تـوان در   مـی  نمونه چنین تغییراتـی را . گذارند می بومی نیز اثر
ســال مصــرف ارزن و  30ســنگال مشــاهده کــرد کــه در طــی 

شدند کاهش یافته جاي  می ت محلی کشتسورگوم که به صور
در منطقه خاور میانه . خود را به مصرف برنج وارداتی داده است

افزایش تدریجی مصرف گنـدم   1962-2004هاي  نیز طی سال
مانند سیب زمینی و کاهش جو بـومی را   اي ریشههاي  و سبزي

  . )5(شاهد هستیم
زندگی شهري، همچنان موجب ایجاد فاصله هاي  نفوذ جلوه

      ً  معمـوال  در زندگی روستایی شده است، این فاصله ها  میان نسل
قـومی  هـاي   از شیوه تر جوانهاي  به صورت فاصله گرفتن نسل

دانش بومی که حاصل همسـازي بـا شـرایط    . کند می خود بروز
محیطی و کسب دانش نسبت به آن بوده، بـه سـرعت در حـال    

به نحوي که در بیشـتر مـوارد افـراد کهـن     . باشد می محو شدن
هـاي   سال به عنـوان آخـرین حـامالن دانـش قـومی در زمینـه      

  . شوند می مختلف محسوب
و این وضعیت اهمیت و ضرورت هرچه بیشـتر بـراي ثبـت    

تحلیل بررسی نظام غذایی بومی، سیر تحوالت الگوي غـذایی و  
منابع غذایی محلی و پیامد این تغییرات بـر سـالمتی مردمـان     

  .سازد می بومی را آشکار
  نظام غذاي بومی و مهاجرت روستاییان

در کشورهاي در حال توسعه و از جمله ایران، مهـاجرت از  
مسائل اجتمـاعی و اقتصـادي    ترین مهمروستا به شهر در زمره 

این مهـاجرت هـم در مبـدأ و هـم در مقصـد      . آید می به شمار
توان بـه مشـکالت    می از آن جمله. پیامدهایی را به همراه دارد

حاشـیه   تغذیه و سالمتی مهاجران روستایی کـه در شـهر و یـا   
  . شوند، اشاره کرد می شهرها ساکن

آنـان بـه    با مهاجرت روستاییان به شـهر امکـان دسترسـی   
  شهري، بـه هاي  در محیط. شود می منابع غذایی سنتی، محدود

برند، غذاهاي  می ویژه براي اکثریت ساکنینی که در فقر به سر 
      ً  معمـوال  تجاري ارزان قیمت بـا دانسـیته پـایین مـواد مغـذي،      

در صورت ادامه فقر در طول . کننده اصلی انرژي هستند تأمین
اگـر  . یابـد  مـی  جرین افـزایش زمان ، سوء تغذیه در میـان مهـا  

مهاجرت به شهر ادامه یابد و شرایط فقـر در یـک بـازه زمـانی     
معقول اصالح نشـود، سـوء تغذیـه در میـان جمعیـت محـروم       

این پدیده در حاشیه اغلب شهرها، قابل شـهود  . یابد می افزایش
  ).5( است

بـا درآمـد متوسـط در    هـاي   از سوي دیگـر، بـراي خـانواده   
ط به صورت  بـیش مصـرفی مـواد غـذایی     مناطق شهري، شرای

 این امر به ویژه  زمانی رخ. یابد می پرکالري و بروز چاقی، تغییر
دهد که مهاجران روستایی سطح سواد پایین و قدرت درك  می

بازار غذا داشته و به سیستم غذایی سنتی خـود نیـز    ازضعیفی 
  .دسترسی نداشته باشند

در مجموع، مهاجران روستایی بـه شـهر در هـر سـطحی از     
چگونه به  دانند نمیفقر که باشند، از آن جا که نمی توانند و یا 

منابع مغذي دسترسی داشته باشند، رژیم غـذایی یکنواخـت و   
کـه یکـی از پیامـدهاي آن    . خواهند داشتها  فقیر از ریزمغذي

  .کم وزنی کودکان خواهد بود
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هـاي   برنامه گسترش مراقبت  1394سال به همین دلیل از 
در قالــب طــرح تحــول در حــوزه ) از جملــه تغذیــه(ســالمتی 

ساکن در حاشیه شـهرها عملیـاتی   هاي  بهداشت، براي جمعیت
به منظور ارتقاء وضـعیت   اي تغذیهارائه خدمات مشاوره . گردید

در این گونه مداخالت . سالمتی از اهداف اصلی این برنامه است
یه منابعی است که عالوه بر پذیرش مصرف کننده سعی بر توص

رسـد   مـی  به نظـر .  نیازهاي اساسی وي نیز باشد تأمینقادر به 
در صورت رجوع به فرهنگ غذاي بومی ایـن مهـاجران، بتـوان    
منابع غذایی مناسبی را یافت که بتواند هم پاسخ گوي کمبـود  

هــاي  و هــم مشـکل نـو ظهــور چـاقی و بیمـاري    هـا   ریزمغـذي 
با پذیرش خوب این . اگیر در مهاجران حاشیه شهرها باشدغیرو

تـوان وضـعیت تغذیـه و     مـی  منابع از طرف مصـرف کننـدگان  
  . سالمت ساکنین حاشیه نشین را ارتقاء بخشید

براي تحقیق در این حوزه باید ارزش غذایی منابع غـذایی   
بـا ایـن   . مختلـف کشـور شناسـایی شـوند    هاي  محلی در اقلیم

استفاده از منابع غذایی محلـی، مـانع از جـایگزینی    اطالعات و 
شد و به ها  رژیم غذایی محلی با  مواد غذایی فقیر از ریز مغذي

این ترتیب در جهت ارتقاء سالمت و مقابله بـا سـوء تغذیـه در    
گـام  هـا   آسیب پذیرترین اقشار جامعه، سـاکنین حاشـیه شـهر   

  .)5( برداشت
  جمع بندي

از گذشته غذا و تغذیه مردم بومی وابسته بـه اکوسیسـتم و   
گرچـه ممکـن   . شرایط افتصادي اجتماعی محـیط بـوده اسـت   

است مردم در این جوامع در فقر و محرومیت به سر برنـد ولـی   
.  ارزش مرتبط با اکوسیستم شان هسـتند داراي دانش و خرد با 

      ً  معمـوال  شود که  می این دانش دربرگیرنده نظام غذاي بومی نیز
  .)1( با دانش سالمت و درمان هم گره خورده است

فرهنگی با دانش غذاهاي بـومی کـه   هاي  از میان رفتن گره
حاصل تحوالت سریع اجتماعی اقتصادي و نفوذ عناصر زنـدگی  
مدرن در مردمان بومی است، مصرف بیشتر غذاهاي پرکالري با 

ایـن گـذار بـه طـور     . شـود  می کمتر را موجب اي تغذیهکیفیت 

غیر هاي  اجتناب ناپذیري به سوي چاقی و شیوع بیشتر بیماري
بـراي درك دانـش    منـد  نظامبا یک حرکت . رود می واگیر پیش

تـوان   مـی  مختلـف، هـاي   بومی و منابع غذایی موجود در اقلـیم 
براي ارتقاء سالمت نیازمندترین افراد چـه در روسـتا و چـه در    

  .  )1( حاشیه شهر، اقدام کرد
مطالعات علمی در خصوص غذاهاي بـومی ایـران انـدك و    

مطالعه آذر، امین پور از اولین مطالعاتی است که . محدود است
به بررسی غذاهاي بومی پرداخته وبه ارزش غذایی باالي برخی 

منابع دیگري نیز به معرفی غذاهاي بـومی  . آنها اشاره کرده اند
 )8(و غـذاهاي بـر پایـه بـرنج      )7(، غذاهاي تخمیري )6(ایران 

بررسـی  مطالعاتی نیز از دیدگاه انسان شناسی بـه  . پرداخته اند
هـاي   شـیوه  گیـري  شـکل اجتماعی فرهنگی موثر در هاي  مولفه

هـا   رسد افزون بر این دیـدگاه  می به نظر. )9(اند  غذایی پرداخته
نظـام   مردمان بـومی ،   اي تغذیهجهت ارتقاء سالمت و وضعیت 

. مطالعه قـرار داد توان از زوایاي دیگري مورد  می غذاي بومی را
باط آن بـا  چگونگی تطابق سیستم غذایی بومی با طبیعت و ارت

سالمت مردم بومی، بررسی نقاط ضعف و کمبودهاي احتمـالی  
 اي مداخلـه هاي  سنتی و تالش براي طراحی برنامههاي  خوراك

به منظور ارتقاء این نظام ها، توجه بـه رونـد تغییـرات و خطـر     
در اثر نفوذ مظاهر زندگی شـهري و زوال  ها  اضمحالل این نظام

این تغییـرات بـر سـالمت    محیط زیست و همچنین بررسی اثر 
 قابـل پـژوهش در ایـن بـاب    هـاي   افراد بومی، از جملـه حـوزه  

بـی تردیـد ورود بـه ایـن حـوزه هـا، تعامـل بـین           .باشـند  می
 علـوم تغذیـه و بهداشـتی و علـوم انسـانی را طلـب      هـاي   رشته

  .کند می
ارزشـمند در زمینــه نظــام غــذایی  هــاي  بـا گــردآوري داده 

در راسـتاي   ریزي برنامهزم جهت مردمان بومی، زمینه آگاهی ال
و مسـائل حـوزه سـالمت کـه      اي تغذیهبهبود و درك مشکالت 

با فرهنگ و شرایط اجتماعی هر جامعـه دارد،   اي پیچیدهروابط 
  . فراهم خواهد گشت
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Logic and necessity of studying local food system 

 Nasseri E 
 

Assistant Professor, Nutrition Research Department, National Nutrition and Food Technology Research Institute, Shaheed beheshti 
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Food and nutrition are among the most essential needs that human societies have been always faced with. 
Food habits come to form in a variety of features and qualities, based on the cultural context. In fact, eating 
behaviors are closely related with other cultural features and this relationship can be identified in different 
cultures. Analyzing what, when and how people consume food should be interpreted in the cultural context 
of the same society. Therefore, in designing interventions to change or modify dietary behavior or pattern, it 
is necessary to understand social, cultural and environmental background in order to provide more 
opportunities for effective intervention. Indigenous communities with the help of their ancestors’ knowledge, 
provide their food and nutrition in a close relationship with nature and environment. These communities are 
proper targets for studying foods, food systems and cultural relations surrounding it. In these studies, 
researchers are seeking to identify eating habits that have nutritional advantages and local foods that prevent 
nutritional problems or treat diseases.    

Evidence suggests that local sources in these communities play an important role in ensuring food 
security, adequate nutrition and health of indigenous people. By collecting valuable data on food systems of 
indigenous peoples, necessary information will be provided for understanding the problems and planning for 
nutrition and health issues which has complicated relations with cultural and social context in each society. 
Keywords: Indigenous food system, Nutrition, Food culture, Food behavior  
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  مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران
  143- 150 ، صفحات1396 بهار، 1 شماره ضمیمه، دوازدهمسال 

  
  

  هاي غذایی به مثابه میراث فرهنگیغذا و طریقت
  ابوعلی ودادهیر

ایران  ، تهران،شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو گروه سالمت اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکیگروه مردمشناسی و مطالعات سالمت، دانشیار مردم
   vedadha@ut.ac.ir :پست الکترونیکی

 چکیده
خود مجبور به غذا خوردن است، لیکن غذا چیزي بیش از ابزاري براي بقاء به رغم اینکه انسان به طور طبیعی طبیعتاً براي بقاء و پایداري 

اینکه ما چه . شناسان تصریح دارند، تولید، توزیع، فرآوري و مصرف غذا مؤلفه مهمی از زندگی و فرهنگ مردم استهمان طور که مردم. است
خوریم، از زمانی به زمان دیگر، از جایی به خوریم و در چه جایی میخوریم، چه زمانی میخوریم، چگونه میخوریم، با چه کسی میچیزي می

غذا به مانند زبان . غذا همچنان مبین اصلی شخصیت فردي و هویت گروهی ما است. جاي دیگر و از اجتماعی به اجتماع دیگر متفاوت است
در حالی که غذا تا حد زیادي آن چیزي است که یک جامعه یا افزون بر این، . عمل کرده و ابزار مهمی براي ارتباطات و تفاهم اجتماعی است

بنابراین، غذا . زند میگیرد، خوردن تجارب معنوي عمیق انسانی را به هم پیوند کند یا جلوي فروپاشی آن را میهستار انسانی را به هم وصل می
-بخشی و هویتهاي معنینی دارند و سهم اساسی در تمامی فعالیتها و تجارب زیسته انساها، روایتها، حکایتو تغذیه پیوند نزدیکی با خاطره

انسانی شده و حتی در  تیهوتواند مانع از بحران هاي متکثر، غذا میجهاندر عصر جهانی شده حاضر با زیست. کنندبخشی انسان ایفاء می
محلی انسان درباره -هاي بومیغذایی سنتی و دانش و مهارت هايبا توجه به این موارد ، شیوه. صیانت از شأن و ماهیت انسان سهم داشته باشد

تولید، توزیع، فرآوري و مصرف غذا، خواه در مزرعه صورت گیرد، خواه در مطبخ، بخش مهمی از میراث باارزش و ناملموس فرهنگی و معنوي 
بنابراین، ثبت و صیانت از . ریب و اضمحالل باشدتواند موضوعی براي اقامه دعوي، تصاحب و حتی تخو مثل هر داشته باارزش انسانی می است

غذا و سالمت و حتی اشاعه فرهنگی آن به هر شکل و طریقی که ممکن است از جمله در بخش  گذاران استیسآن و تفهیم اهمیت آن به 
  . نفسه حائز اهمیت باشدتواند فیمی) UNESCO(میراث فرهنگی ناملموس یونسکو 

  شناسی غذا و تغذیههاي غذایی، خوردن، میراث فرهنگی ناملموس، هویت، مردمغذا و شیوه :واژگان کلیدي
  مقدمه

در زمره نیازهاي بنیادین انسان اسـت، نیـازي   غذا و تغذیه 
دارد که پیوسته مطرح است و انسان را دائماً به تأمین آن وا می

ــه  ). 1، 2( ــوائج تغذی ــا و ح ــأمین نیازه ــزوم ت ــه ل اي انســان ک
هـا سـال دوشـادوش تحـوالت زیسـتی و فرهنگـی وي        میلیون

مطرح بوده اسـت، نشـان از اهمیـت غـذا و تغذیـه در زنـدگی       
بـر اسـاس شـواهدي از    ) 1994(آنتـونی وینسـون   . ی داردانسان

نظام اقتصاد غذایی کانادا، غذا را کـاال یـا متـاعی صـمیمی یـا      
نامید، با این تلقی که ) The Intimate Commodity(خودمانی 

کنـیم، غـذا در   برخالف دیگر کاالهایی کـه مـا خریـداري مـی    
. شودما میهاي مختلفی در طول روز وارد بدن ها یا وعده زمان

ــه   ــا عرص ــدان ی ــذا می ــنش و   غ ــراي ک ــی ب ــم و پرمعن   اي دائ
تواند موجبات ارتبـاط  متقابل انسانی است، چیزي که می کنش

هاي بسیار مهم فراهم کنـد  عمیق ما با دیگران را بر سر موضوع
به رغم اینکه انسـان طبیعتـاً بـراي بقـاء و پایـداري خـود       . )3(

تـه هـر چیـزي را کـه سـمی و      الب(مجبور به غذا خوردن است 
. ، لیکن غذا چیزي بیش از ابزاري براي بقاء اسـت )مهلک نباشد

و  هـا  فرهنـگ غذا و تغذیه مفاهیمی نسبی هسـتند و مواجهـه   
  . )4(اجتماعات انسانی با آنها متفاوت است 

، انـد  کـرده شناسان غذا و تغذیه تصـریح  طور که مردمهمان
غذا صرفاً چیزي براي خوردن یـا بـراي تـأمین منبـع ضـروري      
انرژي نیست، بلکه مؤلفه اصلی فرهنگ یـک جمعیـت، دیـن و    

 تولیـد، توزیـع، فـرآوري و مصـرف غـذا     . حتی یک ملت اسـت 
)Production, Elaboration, Dissemination and Consumption of 

Food( هـاي غـذایی  ، یا همان طریقت )Foodways (   بـه تعبیـر
، مؤلفـه  )Harris, Marvin & E. B. Ross )5( )1987مـروین  

اینکه مـا چـه چیـزي    . مهمی از زندگی و فرهنگ مردمان است
خوریم، چه زمانی خوریم، چگونه میخوریم، با چه کسی میمی
خوریم، از زمانی به زمان دیگـر، از  خوریم و در چه جایی میمی
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جایی به جاي دیگر و از اجتمـاعی بـه اجتمـاع دیگـر متفـاوت      
غـذا همچنـان مبـین اصـلی شخصـیت فـردي و هویـت        . است

غذا به مانند زبان و رسانه عمـل کـرده و ابـزار    . گروهی ما است
الی کـه  در ح. )6(مهمی براي ارتباطات و تفاهم اجتماعی است 

غذا تا حد زیادي آن چیزي است کـه یـک جامعـه یـا هسـتار      
کنـد یــا جلـوي فروپاشــی آن را   انسـانی را بـه هــم وصـل مــی   

گیرد، خوردن، تجارب معنوي عمیق انسانی را به هم پیونـد   می
هـا،  بنابراین، غذا و تغذیه پیوند نزدیکی بـا خـاطره  . )7( زند می

انسـانی داشـته و سـهم     هـا و تجـارب زیسـته   ها، روایتحکایت
بخشـی  بخشـی و هویـت  هـاي معنـی  اساسی در تمامی فعالیـت 

-در عصر جهانی شـده حاضـر بـا زیسـت    . کنندانسان ایفاء می
انسـانی   هویـت تواند مـانع از بحـران   هاي متکثر، غذا میجهان

شده و حتی در صیانت از شأن و کرامـت انسـان سـهم داشـته     
  .باشد

شـناختی در پـی تصـریح    مردم این مقاله با اتخاذ رویکردي
بر این نکته است که چگونـه آن چیـزي کـه میـراث فرهنگـی      

هـاي  ، بیش از هر چیزي در غذا و طریقتشود میانسان نامیده 
بـا اتخـاذ یـک    . یابـد  مـی غذایی جوامع انسانی بازنمایی و تبلور 

چنین رویکردي، این مقاله در سه بخش سـازماندهی و تنظـیم   
اجتمـاعی   هویـت ن به مناسبات غـذا و  بخش اول آ: شده است

در این بخش سعی شده است نشان داده شـود  . شود میمربوط 
. کنـد  مـی هاي آن به مثابه هویت عمل که چگونه غذا و طریقت

ســنتی و تجربیــات -هــاي غــذایی بــومیدر بخــش دوم، نظــام
در . معرفـی و بـازنگري شـده اسـت     وار خالصـه مطالعاتی آنهـا  

اله نشان داده خواهد شد چرا غـذاها و  نهایت، در بخش سوم مق
سـنتی در زمـره مهمتـرین میـراث     -هاي غـذایی بـومی  طریقت
گـذاري، صـیانت از و   معنوي انسان بوده و کشف، ارج-فرهنگی

زیسـتی انسـان و   -تقویت آنها براي محافظت از تنـوع فرهنگـی  
هاي انسانی بسیار تأمین امنیت غذایی و ارتقاء سالمت جمعیت

   .  ضروري است
  اجتماعی هویتغذا و 

در بیشتر مناطق جهان، غذا یـک ژل یـا چسـب اجتمـاعی     
دهـد و از هـم جـدا    اي که افراد را به هم پیونـد مـی  است، ماده

بنـدي  و صـورت ترین ابزار بیـان  غذا، در مقام قوي. )8(کند می
هدیـه و مخزنـی انباشـته     نیاولـ ها، شخصی انسانتعامالت بین

  همــان طــور کــه. فرهنگــی اســت -شــده از معــانی اجتمــاعی

 Rubin Fox مـا آن چیـزي هسـتیم کـه مـی     ": کنـد نقل می-
کـه هـر کسـی ناچـار از خـوردن اسـت،        جااز آن. )9( "خوریم

بـدل   هویـت خوریم به نمادي قدرتمنـد بـراي    چیزي که ما می
  .)2، 10( شود می

بنابراین، غذا از منظر نمادین نیـز بسـیار مهـم اسـت، زیـرا      
دهنـد،  تمام جانوران عمل خوردن را انجام میدرست است که 

پـس آشـپزي   . کنـد اما انسان تنها جانوري است که آشپزي می
فراتر از یک الزام و ضرورت بیولوژیکی، نمـادي بـراي انسـانیت    

شود، جـدا  می چه طبیعت تلقیاي که ما را از آناست، خصیصه
جـا کـه خـوردن معمـوالً عملـی گروهـی اسـت        از آن. کنـد می

عنوان فعالیتی نمادین در مـورد  ، غذا به)برخالف رفتار جنسی(
. )9(گیـرد  مـی رار جامعه و جایگاه ما در جامعه مورد توجـه قـ  

مـاینتز در اثـر مانــدگار خـود بـا عنــوان     بـراي مثـال، ســیدنی   
ــه  ) 1985( "شــیرینی و قــدرت" نشــان داده اســت کــه چگون

مصـرف شــکر توســط ثروتمنـدان از آنهــا تندیســی متظــاهر و   
و از طریـق افـراط در ایـن کـاالي معمـولی      سازد اي میافسانه

جایگــاه برتــر خــود در سلســله مراتــب اجتمــاعی را حفــظ  و  
  . کنندبازتولید می

از طریق تمایز شخص یا گروه  هویتدر یک برداشت کلی، 
و  )11(شود فرهنگی برساخته می-با دیگران به لحاظ اجتماعی

جمعی و انسجام عی اعتماد به نفس دستههدف از آن نیل به نو
بسته به میزان تعهد و وفاداري افراد به گروه، این . گروهی است
از . تواند بخشی یا کـل هویـت آنهـا را تعریـف کنـد     موضوع می

ــا ــراي تمــایز اجتمــاعی خــود از دیگــران چیــزي کــه  رو نی ، ب
آن . کنـیم خوریم و یا از خـوردن آن پرهیـز مـی   خواهیم می می

 و یـا نـاپرهیزي   و ابزار مهمی براي تبلـور پرهیزکـاري   موضوع

غذا غالباً به مثابه یک مرز اجتماعی . حتی تقوا و دیانت ما است
گویـد بـا چـه    مانند تابوي زنا با محارم که به ما میقدرتمند، به
یـک نـه،   توانیم رابطه جنسی داشته باشیم و با کدامکسانی می

بخش مـا نقـش   یت و هویتکند و در فرایند تعیین هوعمل می
  .کنداساسی ایفا می

-بـه بعـد مـردم    1970و  1960هـاي  براي مثـال، از دهـه  
تراوس، مري داگالس، رولند بـارتز  ششناسانی مانند کلود لوي ا

هـاي  و مروین هریس هر کدام به نحوي بر نقش غذا و طریقـت 
بندي کننده و برسازنده هویـت  گر، طبقهبه عنوان داللت غذایی

بر اساس نظر آنها، معنی بخشی بـه جهـان، نظـم    . د کردندتأکی
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افراد و وقایع از طریق اعمال ابتدایی در زندگی روزمـره کـه در   
ناپـذیر هسـتند،   آن خوردن و نوشیدن کامالً حیـاتی و اجتنـاب  

   .گیردصورت می
با ارائۀ مثلث  1965طور مشخص، لوي اشتروس در سال به

)  Raw and Cooked( »خـام و پختـه  «طباخی خود در بحـث  
. تبیـین کنـد  در ساحت غذا گري فرهنگ را سعی کرد میانجی

اشـتراوس غـذا مـداوماً مرزهـاي میـان فرهنـگ و       به زعم لـوي 
هایی کوشـید  او، با توسل به ارائه دوگانه. نورددطبیعت را درمی

غذا و فرهنگ غذایی را با دیدگاه ساختارگرایانه تحلیـل کنـد و   
او غـذا را ماننـد یـک    . )12(ینه ارائـه دهـد   زمالگوهایی در این

هاي بکار رفتـه در  تلقی کرده و نمادها و استعاره سیستم زبانی
آن را به مثابه طرقی براي فهم و تفسیر معانی مسـتتر در غـذا   

اشـتروس غـذا را موضـوعی مناسـب بـراي      . گرفـت در نظر مـی 
که از خالل آن و رمزگشایی از کـدهاي   پنداشت میاندیشیدن 

ه افراد و هاي ناآگاهاناي از برداشتتوان به معرفت ارزندهآن می
که این یـک قـرارداد    کرد میاو تصریح . جوامع انسانی نائل شد

کنـد، چـه چیـزي    اجتماعی است که در یک جامعه تعیین مـی 
او، . هـاي بیولوژیـک  کننـده ها و تعیینخوردنی است و نه مؤلفه

همچنین به این موضوع که برخی از غـذاها فقـط بایـد توسـط     
عطیـل یـا خـاص مصـرف     مردان یا زنان، یا فقط در روزهـاي ت 

طبق . شوند، یا نباید توسط کودکان مصرف شوند، پرداخته بود
عنوان شان بهچه را که غریزهنظر او، حیوانات در طبیعت هر آن

خورند،  لیکن درباره  انسان ایـن  کند را میخوردنی معرفی می
کنند،که چـه چیـز   قراردادهاي اجتماعی هستند که تعیین می

غذا نیست، چـه نـوع خـوراکی را مـا بایـد       غذا است و چه چیز
ــاخی نمونــه. بخــوریم و در چــه زمــانی اي از طیــف دنیــاي طب

هاي خـوردنی و غیرخـوردنی اسـت کـه از     اي از پدیدهگسترده
اي بــه دوره دیگــر متفــاوت مکــانی بــه مکــان دیگــر و از دوره

برخی از غذاها منحصـراً بـراي مصـرف مـردان مفیـد      . شوند می
و برخی فقط براي زنـان، برخـی بـراي کودکـان      شوند میتلقی 

توانند خورده ممنوع هستند، برخی تنها در روزهاي مقدس می
هـاي مـذهبی   ها براي مصرف اعضا برخـی گـروه  شوند، و برخی

غذاي پخته شـده، دگرگـونی فرهنگـی    . مختلف ممنوع هستند
  .)3(ماده خام است و غذاي فاسد که تحول طبیعی است 

هم غذا و تغذیه به مانند یک نظام  )13(ن بارتز به نظر روال
-غذا نظامی از معانی را براي ما مهیا کـرده . کند میزبانی عمل 

بـارتز مـواد،   . کنـیم است کـه از طریـق آن ارتبـاط برقـرار مـی     
غـذایی را بخشـی از ایـن نظـام      هـاي  عادتو  هاي تهیهتکنیک

داند و این که ما از طریق خوراك با دیگـران ارتبـاط   معانی می
توانـد در جهـت نشـان دان    ایـن ارتبـاط مـی   . کنـیم برقرار می

تـوان  همسانی و یا بیان تمایز به کار رود، که در این صورت می
ویـت تلقـی   غذا را به مثابه امري کارا در فرایند تولید و بیـان ه 

  .)13(نمود 
هاي خـود دربـاره   هم در آثار و پژوهش )14( مري داگالس

تحلیـل آلـودگی و تـابو    : "پاکی و خطر"غذا از جمله در کتاب 
فرهنگــی کــه معــانی غــذایی در -مرزهــاي اجتمــاعی) 1966(

وي غذا و خوردن را . کندها هستند را یادآوري میانطباق با آن
افزون بر این، او بـر نقـش غـذا بـه     . داندنماد نظم اجتماعی می

کننــدهاي مهــم مرزهــاي اجتمــاعی و عنــوان یکــی از ترســیم
در سـطوح مختلـف تأکیـد کـرده      هویتدهنده همچنین شکل

اش از غذا نه فقـط بـر سـاختار مـادي     داگالس در تحلیل. ستا
غذا و خـوردن را   . پردازدمصرف آن نیز می یچگونگغذا، که به 

دانـد کـه در جریـان زنـدگی روزمـره      نماد نظم اجتمـاعی مـی  
ــد طبقــهفراینــدهاي هویــت ســازي، نظــم و   در درون آن  يبن

  .  مشهود است
مــروین هــریس، شناســان ماتریالیسـت ماننــد  بـراي مــردم 

رفتارهاي انسـانی مـرتبط بـا غـذا در حـوزه ارضـاي نیازهـاي        
-شناختی کلی قرار مـی هاي بومشناختی و کارکرد نظامزیست

بـراي  . گیرند که در آن ارگانیسم انسانی صرفاً یک عامل اسـت 
هریس معتقد است که تقدس گاو در هندوستان به ایـن  مثال، 

یـدات آن در مقایسـه بـا    دلیل است کـه اسـتفاده از گـاو و تول   
عنوان غذا در کشـاورزي گسـترده امکـان    خوردن گوشت آن به
او . آورد تـا خـوردن گوشـت آن   وجود میبیشتري را براي بقا به

یـا گـراز    گوشـت خـوك و  ) حرام بودن(گوید تابو همچنین می
براي یهودیان و مسلمانان به این دلیل ساده اسـت کـه خـوك    

اقلـیم گـرم و خشـک خاورمیانـه     قادر به عرق کردن نیست، و 
زدن خوك در آن والي الزم یا مناسب براي غلتفاقد آب و گل

داشتن خوك از گرماي سوزان منطقـه اسـت و بـه    و خنک نگه
، 15(صـرفه نیسـت   این دلیل نگهداري و پرورش آن مقرون به 

5.(  
نزدیـک  مناسبات شناسان قبلی، کلود فیشر هم سو با مردم

غـذا در مرکزیـت   "را با این جمله رازآمیز که  هویتبین غذا و 
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بـراي فیشـر،   . ، نشان داده است"احساس ما از هویت قرار دارد
غذا خوردن یک عمل بیولوژیک است، اما در عین حال فراتـر از  

خوردن به هـر گروهـی امکـانی بـراي تثبیـت      . باشد میآن نیز 
ن، و ها، سلسله مراتب و سازمان درونـی آ تمایزش از دیگر گروه

به طور هـم زمـان یگـانگی و دگرگـونی کسـانی کـه خـوراك        
خـوراك، همچنـین بـراي    . آوردرا فراهم می خورند میمتفاوتی 

هویت فردي نیز از این مرکزیت برخوردار اسـت، زیـرا در  هـر    
و اجتمـاعی وي، بـه    شناختی روان، شناختی زیستانسانی ابعاد 

خـوردن،  . سـت کند، ساخته شده اوسیله غذایی که انتخاب می
مرز میان بیرون و درون، گذشته و حال و آینده آنها را بـه هـم   

اي اسـت کـه توسـط آن    خوردن و نوشیدن شیوه. زندپیوند می
شان را وقتی که زبان یا سایر غذایی هاي عادتمهاجران، برخی 

-رود، حفـظ مـی  شان به سمت فراموشی میتظاهرات فرهنگی
بـه ایـن   . هویـت جمعـی اسـت   این اشتراك، بنیانی براي . کنند

-ها فرصتی براي نشاندلیل غذا براي مردم جذاب است که آن
فیشـر  . آورنـد گذاري گروه خود از گروه دیگري بـه دسـت مـی   

خورند، قابل استدالل کرده است که افرادي که غذاي مشابه می
اعتماد، خـوب، آشـنا و بـدون خطـر هسـتند، امـا آنهـایی کـه         

اعتمـادي،  بـا خـود احسـاس بـی     خورندغذاهاي غیرمعمول می
 . )16(آورند تردید و حتی تنفر می

شناسان، غذا تا حـد زیـادي آن   در مجموع، طبق آراء مردم
چیزي است که یک جامعه یا هستار انسـانی را بـه هـم وصـل     

گیـرد و خـوردن   کند یا حتـی جلـوي فروپاشـی آن را مـی    می
غـذا و  . زنـد تجارب معنوي عمیق انسانی را به هـم پیونـد مـی   

ها و تجـارب  ها، روایتها، حکایته پیوند نزدیکی با خاطرهتغذی
هـاي  زیسته انسانی داشته و سـهم اساسـی در تمـامی فعالیـت    

. کننـد بخشی و تمایزبخشی انسان ایفاء مـی بخشی، هویتمعنی
اي کلیدي از فرهنگ ما و کانونی براي احساس مـا از  غذا مؤلفه

کننـدهاي مرزهـاي   ترین ترسـیم ترین یکی از مهممان و  هویت
هـا در  اجتماعی و شـکل دهنـده هویـت دسـته جمعـی انسـان      

همچنین، غذا سهمی اساسی در تولیـد و  . سطوح مختلف است
فرهنگی انسانی دارد، جایی -زیستی)  Diversity(بازتولید تنوع 

تـرین مشـغله و    که کشف و ارج گذاري و پاسداشت آن به مهم
نگاران بدل شده اسـت  شناسان و مردمرسالت و پرکسیس مردم

اند، چیزي یح کردهتصر )1(طور که کٌکو ولش همان). 17، 18(
خوریم، و این که چه وقـت و بـا   خوریم، چگونه ما میکه ما می

، خـوریم  مـی خوریم، و در نهایـت اینکـه چـرا    چه کسی غذا می
-هاي فرهنگی فراگیر پیرامون غـذا و طریقـت  پیچیدگی آرایش

-بندي منحصر به فـرد نظـام  ، سازماندهی و صورتهاي غذایی
هـاي اجتمـاعی دربـاره    مشـی هاي غذایی و وجود و حضور خط

  . کنندغذا را منعکس می
هـاي  اهمیت بازشناسی و صیانت نظـام غـذا و طریقـت   

  سنتی -غذایی بومی
اصطالح نظام غذایی بومی براي شناسایی و تعریف تمـامی  

اکولوژیـک کـه مبتنـی بـر     -بومیغذاهاي مختصِ یک فرهنگ 
منابع محلی طبیعی و داراي پـذیرش فرهنگـی اسـت، بـه کـار      

ــی ــانی    . )19، 20( رودم ــامل مع ــین ش ــطالح همچن ــن اص ای
و فرهنگی، دسترسی و تدارك، کاربسـت، ترکیبـات و    اجتماعی

ــراي مردمــانی کــه از آن اســتفاده پیامــدهاي تغذیــه   اي کــه ب
ــومی(کننــد مــی  ــومی . ودشــنیــز مــی) مردمــان ب مردمــان ب
)Indigenous people (      بـه گروهـی فرهنگـی، در یـک منطقـه

  در منـابع پایـه   اکولوژیک خاصی که نظام معیشتی موفقی بـر 
-اند، اطالق میمحلی در دسترس ایجاد کرده-دسترس طبیعی

در بدنــه دانــش و پیشــینه پژوهشــی موجــود بــه ویــژه  . شــود
دتاً بـا سـه   مستندات سازمان ملل متحـد، مردمـان بـومی عمـ    

  : ویژگی زیر تمایزپذیر هستند
هـاي سـنتی و وجـود    بـوم اقامت طوالنی و تعلق به زیست -1

  .قلمروهاي آبا و اجدادي متمایز
حفظ حرمت اجتماعی و فرهنگـی و نهادهـاي اجتمـاعی،     -2

هـاي برتـري   اقتصادي و فرهنگی آن جداي از جوامع و فرهنگ
 .است که در آن حضور دارند

خـود  محلـی  -یک گروه فرهنگی بـومی عنوان فهم خود به -3
و گرایش به شناخت و صـیانت از هویـت فرهنگـی خـود      نییآ
)21(  

مردمان بومی اغلب بـه عنـوان گروهـی کـه داراي مسـائل      
د اجتماعی، فرهنگی و نیازهاي مربوط بـه سـالمت خـاص خـو    

تـري کـه در آن   رود بـا فرهنـگ گسـترده   هستند و انتظار مـی 
-آنها تالش مـی . شوند میساکن هستند، سازگار شوند، تعریف 

شان را با زمین و طبیعت و منابعی که از کنند نزدیکی فرهنگی
ایـن ارتبـاط تنگاتنـگ بـا     . آید، حفـظ کننـد  ها به دست میآن

سـنتی همـراه    محیط، همواره با اسـتفاده از غـذاهاي محلـی و   
   ).22-24( است
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بر این اساس، در یک محیط اکولوژیک آن چیـزي کـه بـه    
ــی     ــرف م ــع و مص ــرآوري، توزی ــد، ف ــذا تولی ــوان غ ــود عن ش

محیطـی  ، در حقیقت قویاً با شرایط زیست)هاي غذایی طریقت(
ها و تکنولوژي اعمال شده بر آن در ارتبـاط  و همچنین سیاست

نه فقـط کشـت و زرع بلکـه     براي مثال، وضعیت اقلیمی،. است
شـود،  ها عرضـه مـی  ها و سوپرمارکتچه که در فروشگاههر آن

هایی که منابع غذایی هستند و نیز گیاهان بومی حیوانات و دام
شوند، را تحت تأثیر قـرار  و خودرویی که به عنوان غذا تلقی می

بنابراین، براي بسیاري از مردمـان بـومی یـک منطقـه     . دهد می
یی که با استفاده از ایـن منـابع غـذایی متنـوع و در     تعادل غذا

دانـش بـومی   . گیرد، حیاتی اسـت عین حال محدود صورت می
هـاي  هاي غذایی آنها و تکنیکآنها درباره منابع غذایی، طریقت

ها و پیشنهادهاي بسیار فرآوري و مصرف غذاهاي بومی، دریچه
بـرخالف   .بـردارد  مهمی را براي مطالعه دانش غذایی انسان در

رایـج در علـم متعـارف، بســیاري از     اي رشـته تفکـر و فرهنـگ   
عنـوان غـذا   هایی که بههاي گیاهی را به آنمردمان بومی گونه

هایی که مصـرف پزشـکی دارنـد تقسـیم     شوند و آنقلمداد می
توانـد غـذا   کنند، براي اینکه به زعم آنها یک گیاه هـم مـی  نمی

یا بافتـاري   زمان بنابر بستر باشد و هم دارو و یا این که در یک
که گیاه در آن رشد یافته، روش تهیه آن و وضعیت سالمت یـا  

کنـد، هـر دو تلقـی از    دیدگی فردي که آن را معرفی میآسیب
   .)25(آن به عمل آید 

محافظـت  ها براي به رغم تالش مردمان بومی و سایر گروه
-تر براي جلوگیري از انتقال آلودگیمحلی  و در سطحی وسیع

هاي صنعتی ایجاد شده ناشـی از افـزایش جمعیـت و صـنعتی     
سـنتی  -شدن، و در نهایت براي صیانت از نظـام غـذایی بـومی   

محیطـی و تنـوع   خودشان و نظارت بر سالمت و کیفیت زیست
پژوهشـگران   ، و همسو با آن، مساعی مراکز دانشگاهی وها گونه

اتنوبوتــانی بــراي شناســایی و توصــیف گیاهــانی کــه مصــارف 
اسـتدالل کـرد کـه     تـوان  مـی خوراکی و پزشکی دارند، در کل 

غـذایی مردمـان    هاي طریقتدانش و مهارت بومی درباره غذا و 
بومی در گوشه گوشه جهان در معـرض خطـر و نـابودي اسـت     

)26(.  
ها در خصوص حفـظ دانـش   فراتر از این، بسیاري از نگرانی

هــا و فراینــدهاي  ســنتی غــذا، مقاومــت در برابــر جریــان    
سازانه جهانی، عمل بـه الزامـات و آداب   استانداردساز و یکدست

نظام غذایی توسط مردمان بومی و تفهیم و انتقال دانش بـومی  
تواند داللت و معناي سیاسی داشته باشـد کـه ضـرورتاً    می غذا

ها، صلح، دوام و بقاء و رفاه مورد نیاز آنهـا  منجر به حفظ ارزش
گـزارش  ) Menchu  )1984متأسفانه، همان طور که . شود مین

کرده است، در عصرِ جهانی شده سیاسی معاصر، غالباً مردمـانِ  
ه در آن حضـور دارنـد،   بزرگتري کـ  بومی درون جامعه یا بافتار

اي، در مضــیقه و تحــت فشــار، بــی صــدا و  مــوقعیتی حاشــیه
خاموش، پیرامونی و استعمار شده دارند که این مسائل و موانع 
عمالً حفـظ و تفهـیم دانـش بـومی و اعمـال فرهنگـی آنـان را        

مراکـز   90بـه ایـن دلیـل، در دهـه     . )19(نمایـد  دشوارتر مـی 
مطالعه بر روي تغذیـه و محـیط زنـدگی      مطالعاتی مانند مرکز

ــومی   CINE )Centre for Nutrition and theمردمــان ب

Environment of Indigenous Peoples (گیلدر دانشگاه مک 

بـومی  کانادا  براي مستندسازي نظام غـذایی سـنتی و درمـانی    
  . و ترویج شده اند سیتأسدنیا 

شواهد پژوهشی و تجربی موجود از چهارگوشه دنیـا مؤیـد   
هاي بومی منـاطق مختلـف   آن است که در میان افراد جمعیت

طبیعـی  نبست به منابع طبیعی، غذاهایی که از محـیط زیسـت  
. شود، دانش، نگـرش و کنشـی بـومی وجـود دارد    آن تأمین می

ها و مختصات زیـر  ش بومی داراي ویژگیاین نوع از دانش و کن
  : است

مند و کل نگر و درون زا بوده و متعلق به یـا خـاص   زمینه .1
 .یک جمعیت اکولوژیک است

نفسه اکولوژیـک  به لحاظ زیست محیطی پایدار بوده و فی .2
شـناختی موجودیـت   و منطبق با اصل نشـانه ) علم پایدار(است 

 .است)  Relative Materiality(نسبی 
بخش عمده اي از این دانش و نحوه کاربست آن انضمامی  .3

انسانی و مرتبط با فولکلـور یـک جامعـه     هاي تجربهو مبتنی بر 
 .است

امنیـت آب،  (امنیت غذایی مجزا از امنیت منـابع طبیعـی    .4
-طور که در تـأمالت اخیـر مـردم   نیست، همان...) خاك، هوا و 

 .مورد توجه قرار گرفته است )27(شناسان 
هـا، باورهـا، مناسـک و    ، حکایـت ها روایتپیوند نزدیکی با  .5

هـاي مردمـان بـومی داشـته و     ، زبان، فولکلور و اسطورهها آیین
براي مثال، . معنی بخشی آنها دارد هاي فعالیتسهم اساسی در 

نـگ هنـد نقـش    معتقـد اسـت باورهـا و فره   ) 2012(ساالوید 
بندي و تکامـل طبـاخی هنـدي ایفـاء کـرده      اساسی در صورت

 ).28(است 
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حائز پذیرش فرهنگی بـوده و بـه نحـوي مرزهـا و قلمـرو       .6
 .کند میفرهنگی یک اجتماع محلی را ترسیم 

منطبق با نیازها و انتظارات مردمان بومی بوده و از قابلیت  .7
 .انجام باالیی برخوردار است

از خردهـاي   اي منظومـه عبث و بیهوده نبوده و از خرد یـا   .8
 .پشتیبان برخوردار است

محیطی و بازتولید طبیعی -همسو و منطبق با تنوع زیست .9
 .آن است

-شناسان قائـل بـه امکـان   طور که در مباحث مردمهمان  .10
تصریح )  Environmental Possibilism(محیطی گرایی زیست

هـاي  در زمره مهمترین خصیصه ، غذا و تغذیه) 29(شده است 
سنتی قرار -فرهنگ در جوامع بومی)  Core Features(  کانونی

آمیـزي بـه معیشـت    دارند، براي اینکه قویاً و به شکل موفقیـت 
 .مبتنی بر منابع طبیعی مردمان بومی پیوند خورده اند

  هاي غذایی به مثابه میراث فرهنگیغذا و طریقت
رین میراث انسانی اسـت کـه   میراث فرهنگی در زمره مهمت

شامل محصوالت و فراینـدهاي   هستند و  فرهنگیداراي ارزش 
یک فرهنگ است که بـه صـورت بـین نسـلی حفـظ و منتقـل       

فرد، غیرقابل جایگزین و در  میراث فرهنگی منحصربه. شوند می
ایـن میـراث   . هـا از ارزش و احتـرام برخـوردار اسـت     میان نسل

و یـا  ) مانند بناهـاي باسـتانی و آثـار هنـري    (د ملموس توان می
، موسـیقی و آوا، رقـص و دسـت    ها ترانه، مانند )زنده(ناملموس 

هـا،  ها و آیینو جشن آداب و رسومافشانی، هنرهاي دراماتیک، 
کنوانسـیون یونسـکو بـراي    "طبـق  . ها باشدها و طباخیمهارت

، میـراث فرهنگـی   )30( "پاسداري از میراث فرهنگی ناملموس
هـاي غیرفیزیکـی یـک     ه مردم به جنبهناملموس یا فرهنگ زند

شـود و اغلـب آداب و رسـوم و روش زنـدگی      فرهنگ گفته می
این نـوع از میـراث   . گیرد جامعه در یک دوره زمانی را دربر می

معنــوي و زنــده، شــامل بخشــی از فرهنــگ اســت کــه شــکل  
انضمامی داشته و به شکل شفاهی و سینه به سـینه بـه مـا بـه     

ین دلیـل، شـناخت و حفـظ میـراث     به همـ .  ارث رسیده است
معنوي و زنده به مراتب دشوارتر از حفظ میراث فرهنگی مادي 

این نوع میراث زنده، حقیقت فرهنگی هر ملت  .و ملموس است
خصیصـه  (و در واقع همان جوهر یا اصـل فرهنـگ    سازد میرا 

دهد، بـه ویـژه    هر قوم یا اجتماع را تشکیل می) مرکزي/کانونی
د نیـروي اصـلی حفـظ    توان میشده معاصر آن  در دوران جهانی

ــل یکســان  ســازي  تنــوع فرهنگــی انســانی و مقاومــت در مقاب
  ). 30، 31(فرهنگی در جهان باشد 

در یک برداشت کلی، میـراث مبـین فراینـدي اسـت بـراي      
انباشت ثروت یا ارث پدري مرتبط با کاالها و اقـالم ملمـوس و   

مختلـف محلـی،   ناملموس باارزش در یـک جامعـه در سـطوح    
در خـالل ایـن فراینـد پایـدار، اقـالم      . المللـی اي و بـین منطقه

-، در حال حفظ مـی رسد میارزشمند خاص از گذشته به ارث 
میراث انسانی در واقع سنگ . شودشود و به آیندگان منتقل می

هایی قابل ارجاع براي خودشناسی یک گروه یـا اجتمـاع   محک
ـ . است روالت در کتـاب خـود بـا    همان طور که دي جیوانی و ب

 "غـذا بـه مثابـه میـراث فرهنگـی     : هاي خوراکیهویت"عنوان 
)Edible Identities: Food as Cultural Heritage) (2015 (

غـذایی در زمـره    هـاي  طریقـت ، امـروزه غـذا و   اند کردهتصریح 
  .)32(مهمترین میراث فرهنگی و معنوي جوامع انسانی است 

 نتیجه گیري
هاي غذایی در زمره مهمترین میراث فرهنگی طریقت غذا و

د سهمی اساسـی  توان میناملموس و زنده جوامع انسانی است و 
. زیســتی داشــته باشــد-در حفــظ و صــیانت از تنــوع فرهنگــی

المللی، هاي بینشناسان و تجربیات سازمانمروري بر آثار مردم
قـاء  از جمله یونسکو، مؤید آن است که شـناخت، تشـویق و ارت  

سنتی در جوامع انسانی در به رسمیت شـناخته  -غذاهاي بومی
وانگهی، شناخت و صیانت از غذا . شدن فرهنگی آنها مؤثر است

هاي غذایی یعنی خودشناسی یـک گـروه یـا اجتمـاع     و طریقت
بخشـی و  محلی و منبـع و فعـالیتی مهـم بـراي هویـت      -بومی

ي توانــد بــه نیــروغــذا و تغذیــه همچنــین مــی. بخشــی معنــی
هـا و مـدیریت   محیط و تنوع گونـه اي براي حفظ زیست محرکه
محیطی، توانمندسازي مردمان بـومی،  ها و مسائل زیستنگرانی

در عصر . زاد پایدار، کارآفرینی و توریسم بدل شودتوسعه درون
 Higher Uncertainty and( هـاي  پیچیـدگی بالتکلیفـی و بـا   

Complexity  (ا و تغذیـه بـومی  هـاي غـذ  حاضر، مطالعه نظام-
سنتی و بررسی سودمندي، کارکرد، خواص و ترکیـب غـذاهاي   

تواند در که از آن برخوردارند می هایی ویژگیسنتی با توجه به 
طبیعـت و در  -بـه -ترغیب مردم به تغذیـه طبیعـی یـا نزدیـک    

نهایت تأمین امنیت غذایی و فراتر از آن امنیت منـابع طبیعـی   
در ارتقـاء سـالمت جمعیـت و     مردمان بومی مؤثر باشد و حتی

ـ    مدیریت و کاهش بار بیماري  کـار ه هـاي مـزمن و غیرواگیـر ب
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سـازي و بهبـود   به عبارت دیگر، نباید ظرفیت غنـی . بسته شود
رژیم غذایی مـردم و بهبـود وضـعیت سـالمت آنهـا در جوامـع       

-معاصر را با انتقال و استفاده از دانش ضمنی و مکنـون بـومی  
مـرتبط بـا غـذا و    ) Tacit and Hidden Ethnoscience(قومی 

هـاي  باالخره اینکه، توجه به غذا و طریقت. تغذیه نادیده گرفت

توانـد در تسـهیلِ آمـوزش و تـرویج     سـنتی مـی  -غذایی بـومی 
محور تغذیه و انتقال و تفهیم مناسب علوم غذا و تغذیـه  اجتماع

سـازان جامعـه و   گذران و تصـمیم هاي آنها به سیاستو قابلیت
 تیـ ماهبا ) Sustainable Science(ل آنها به علومی پایدار تبدی

  . اي اثرگذار باشدرشتهو رسالتی میان
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While humans naturally have to eat in order to survive, food is more than a means of survival. As a 
number of anthropologists asserted, production, distribution, elaboration and consumption of food is 
constantly integral to life and culture of the people. What we eat, with whom we eat, how we eat, when and 
where we eat, all uniquely vary from time to time, place to place, group to group, community to community. 
Food also reflects our individual and group identity. It acts as a means of social communication. Food to a 
large extent is what holds a society together and eating is closely connected to deep spiritual experiences. 
Hence, food and nutrition are intensively related to our life, stories, narratives, and experiences, playing key 
roles in all meaning-making and identity-constructing activities. In the contemporary globalized age with 
numerous life-worlds of people, food can be used for preventing issues of identity crisis and even for 
protecting dignity and nature of human. Hence, exploring and dignifying traditional food practices and 
indigenous knowledge and skills on the production, distribution, elaboration and consumption of foods, 
whether in the farm or in the kitchen, can be considered as valuable and central components of the intangible 
cultural heritage, and like any asset of humanity, it can be a subject to claim-making activities, seizure and 
destruction. In this view, exploring and dignifying traditional food practices and knowledge and 
communicating it to food policy-makers and other stakeholders in particular, using facilities and services of 
the UNESCO’s Intangible Cultural Heritage (ICH) are characteristically significant.     
Keywords: Food and Foodways, Eating, Intangible Cultural Heritage, Identity, Anthropology of Food and 
Nutrition  
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  مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران
  151-158 ، صفحات1396 بهار، 1 شماره ضمیمه، دوازدهمسال 

  
  

 بومی/سنتیغذاهاي و غذایی پایدار  هاي رژیم
  2، سید رضا سبحانی1زیناب حسن عینی

  
  Hassan.eini@sbmu.ac.ir: پست الکترونیکی. گروه تغذیه جامعه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران: نویسنده مسئول -1

  گروه تغذیه جامعه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران -2

 چکیده
نظام . غذا و تغذیه شده است در نظاماي  هاي اخیر منجر به تغییرات عمده ها و دهه گذار جوامع از سنتی به مدرن در طی سده :و هدف سابقه

سنتی که مبتنی بر کشاورزي معیشتی بوده است با ورود سرمایه به نظام تبدیل شده است که غذا را نه براي مصرف محلی و خانوار   غذا و تغذیه
زیست  تأثیراتهرچند  نظام جدید توانسته است مشکل تولید و عرضه کافی را تا حدودي برطرف نماید ولی . کند تولید میکه براي بازار 

هاي غذایی پایدار به عنوان معیاري براي اصالح نظام  رژیم. محیطی زیادي داشته و توفیق چندانی در حل مشکالت غذا و تغذیه نداشته است
  . است  اي، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سالمت، و زیست محیطی غذا و تغذیه مطرح شده اد تغذیهکنونی با در نظر گرفتن ابع

به منظور مقایسه پایداري غذاهاي بومی و سنتی ایرانی با غذاهایی غربی ردپاي آب مصرفی و کربن تولیدي سه غذایی سنتی  :ها مواد و روش
  .ایرانی و سه غذایی غربی باهم دیگر مقایسه شد

هاي  در بین غذا. در مجموع هر سه غذاي سنتی میزان آب مصرفی و در پاي کربن تولیدي کمتري در مقایسه با غذاهاي غربی دارند: ها افتهی
در بین غذاهاي غربی نیز، ردپاي آبی پیتزا بزرگترین و ردپاي . سنتی، آش رشته بیشترین مقدار ردپاي آبی و میرزاقاسمی کمترین مقدار را دارد

هاي دامی بیشتري استفاده کنند ردپاي کربن بزرگتري از خود برجاي  غذاهایی که از فرآورده. باشد بیف استراگانف کوچکترین می آبی
 . گذارند می

دهد که این غذاها در مقایسه با غذاهاي اشاعه یافته غربی از پایداري زیست  نگاهی به غذاهاي سنتی و بومی ایران نشان می :گیري نتیجه
هاي غذا و  تواند در پایداري سیستم گذاري غذا و تغذیه می بومی در سیاست/استفاده از غذاها و الگوهاي سنتی. ی باالتري برخوردارندمحیط
  .باشند مؤثرتغذیه 

  بومی، زیست محیط/نظام غذا و تغذیه، رژیم غذایی پایدار، غذاهاي سنتی: واژگان کلیدي
  مقدمه 

نظام غذا و تغذیه سنتی که در طول تاریخ و بعد از انقالب 
هاي تولید، توزیع و  کشاورزي شکل گرفته بود مبتنی بر نظام

به در این نظام، . مصرف غذا در سطح محلی و بومی بوده است
حمل و نقل انبوه و ارتباطات، غذا  هاي زیرنظامنبود  دلیل

این . شده است عمده در همان محل تولید، مصرف می طور به
هاي سنتی را به شدت محلی و فصلی  ها نظام محدودیت

در چنین نظامی، از یک سو، انطباق و سازگاري . کردند می
انسان با محیط زیست و مبتنی بر استفاده بهینه و در نظر 

زیست محیطی  تأثیراتگرفتن منابع محدود بوده است که 
از سوي . است داشته) حداقل در مقایسه با نظام بعدي(اندکی 

دیگر، محلی بودن و فصلی بودن به شدت امنیت غذایی و 
قرار  تأثیردسترسی به غذا را، بخصوص در شرایط تغییر، تحت 

بعالوه، در نظام سنتی، جوامع مشکالتی مانند . دهد می

مزمن  صورت بهسوءتغذیه، قحطی، گرسنگی و ناامنی غذایی را 
هاي  سترش نظامبا انقالب صنعتی و گ. کردند تجربه می

داري، کاالیی شدن، تجارت، و بخصوص  ارتباطی، رشد سرمایه
شتاب روزافزون جهانی شدن نظام غذا و تغذیه تغییرات 

  .شگرفی را تجربه نمود
نظام کنونی غذا و تغذیه، که غذاي کافی براي کل مردم 

کند مشکل عرضه غذا را تا حدود زیادي  جهان را تولید می
حال، در این نظام، دسترسی به  ا اینب. برطرف کرده است

غذاي کافی  که در عین حال  از نظر فرهنگی قابل قبول، از 
اي سالم باشد  نظر اقتصادي مقرون به صرفه، و از نظر تغذیه

هرچند نظام مدرن . )1- 3( مورد بحث و چالش برانگیز است
داري و تجاري و کاالیی شدن هر  غذا و تغذیه با رشد سرمایه

 بار غذا قصد رفع مشکالت نظام سنتی را داشته است، چه بیشت
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 تأثیراتاي، موجب  تغذیه "گانه بار سه"، عالوه بر این حال
درصد گازهاي  30زیست محیطی، از جمله تولید بیش از 

اي، مصرف بی رویه آب و تشدید فرسایش خاك شده  گلخانه
) الف: باشد ، موارد زیر میاي تغذیهگانه  منظور از بار سه. است

بیش از یک میلیارد انسان در جهان داراي : اضافه وزن و چاقی
میلیون  868: گرسنگی) اضافه وزن بوده و یا چاق هستند؛ ب

دو : کمبود ریزمغذي ها) برند؛ و ج نفر از گرسنگی رنج می
در نتیجه، . برند رنج می ها ریزمغذيمیلیارد نفر دیگر از کمبود 

، توزیع نابرابر غذا و تغییرات زیست محیطی، رشد جمعیت
گرایش روزافزون به مصرف غذاهاي با منبع حیوانی از عواقب و 

این  ).3، 4( هاي نظام ناپایدار غذا و تغذیه هستند تعیین کننده
کشاورزي متمرکز،  تأثیرتغییرات در نظام غذا و تغذیه، تحت 

 عمیقاًفقر، فشار جمعیت، شهرنشینی، و تغییر سبک زندگی، 
این تغییرات . )3، 5( است مؤثربر سالمت رژیم غذایی ما 

موجب شده است که  بخش عظیمی از تنوع زیستی از دست 
سیستم  يبر رورفته و  اکوسیستم تخریب شود که خود 

  . )3(گذارد  کشاورزي ، معیشت و سالمت اثر می
به عنوان شاخصی براي بهبود  "رژیم غذایی پایدار" راًیاخ

اي،  اي تغذیه م غذا و تغذیه با در نظر گرفتن ابعاد زمینهنظا
اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سالمتی، و زیست محیطی غذا و 

چه که گفته شد هدف نبا توجه به آ. شود تغذیه مطرح می
هاي غربی از  مطالعه حاضر مقایسه غذاهاي سنتی ایرانی و غذا
  .باشد می دينظر پایداري  آب مصرفی و دي اکسید کربن تولی

  تعریف رژیم غذایی پایدار و ابعاد آن
تعریف سازمان خوار و بار و کشاورزي جهانی، در  بر اساس

هایی هستند که  ، رژیم"هاي غذایی پایدار رژیم"،  2010سال 
با کمترین اثرات زیست محیطی به تحقق امنیت غذا و تغذیه 

هاي حاضر و آینده  کند و زندگی سالم را براي نسل کمک می
اقب تنوع هاي غذایی پایدار حافظ و مر رژیم. آورد می به ارمغان

زیستی و اکوسیستم هستند، از نظر فرهنگی قابل قبول، از نظر 
اقتصادي منصفانه و مقرون به صرفه، قابل دسترس براي همه، 

باشند و از منابع  می اي کافی، ایمن، و سالم و از نظر تغذیه
 همان. )11(کنند  بهینه استفاده می صورت بهانسانی و طبیعی 

ده است، ابعاد اصلی این نشان داده ش) 1( نمودارکه در  طور
تنوع زیستی، محیط ) 2رفاه و سالمت؛ ) 1: ها، شامل رژیم

غذاهاي ) 4برابري، و تجارت عادالنه؛ ) 3زیست، و آب و هوا؛ 
ها و میراث  مهارت) 5منطبق با اکوسیستم، محلی، و فصلی؛ 

نیازهاي غذایی، امنیت غذایی، و در دسترس ) 6فرهنگی؛ و 
متقابل با بقیه  تأثیراز این ابعاد تحت  هر یک. باشند بودن می

تواند پایداري محیطی  رژیم غذایی پایدار می). 3(ابعاد هستند 
و اقتصادي را از طریق غذاهاي با اثرات زیستی کمتر، قابل 
دسترس و حامی سالمت عمومی و تغذیه سالم به ارمغان 

رژیم غذایی پایدار به حفظ و ماندگاري غذاهاي سنتی . بیاورد
ه از لحاظ فرهنگی افراد به آنها احساس تعلق دارند و ک

  .)6، 7، 11( کند غذاهاي مورد قبول آنهاست کمک می
هاي غذایی پایـدار، بـه    گانه رژیم با در نظر گرفتن ابعاد شش

غذا و تغذیه سنتی در اکثریت ابعاد پایـدارتر    رسد نظام نظر می
  از شش بعد نام بـرده، نظـام  . باشد هاي مدرن کنونی می از نظام

غذا و تغذیه سنتی در چهار بعد وضعیت بهتري در مقایسـه بـا   
تنـوع زیسـتی،   ) 2ر ابعـاد  سیسـتم سـنتی د  . نظام کنونی دارد

) 4برابـري، و تجـارت عادالنـه؛    ) 3محیط زیست، و آب و هـوا؛  
ها و  مهارت) 5غذاهاي منطبق با اکوسیستم، محلی، و فصلی؛ و 

ـ ابا . تري دارد میراث فرهنگی نمره قابل قبول از نظـر   حـال  نی
نیازهاي غذایی، امنیـت غـذایی، و   ) 6رفاه و سالمت و ) 1ابعاد 

ودن سیستم مدرن غذا و تغذیه وضـعیت بهتـري   در دسترس ب
به عبارت دیگر، نظـام غـذا   . نسبت به سیستم قبلی داشته باشد

و تغذیه کنونی با فراهمی غذا و از بین بردن مشـکالت عرضـه،   
ولــی، ایــن . وضـعیت امنیــت غــذایی را بهبــود بخشــیده اســت 

زیسـت محیطـی شـدید، افـزایش      تـأثیرات تغییرات به قیمـت  
ها، و از بـین رفـتن    خوردن تعادل اکوسیستم به هم، ها نابرابري

فرهنگ غذاهاي بومی و سنتی و اشاعه همزمان غذا و کاالهـاي  
  .آمده است به دستهاي غالب  فرهنگ

سال گذشته به صورت  50الگوي غذایی کلی جهان که طی 
شگرفی دچار تغییر شده است داراي اثرات مثبت و منفـی هـم   

امـروزه  . )6( جمعیـت جهـان اسـت    زمان براي سالمتی و رفـاه 
کننـد کـه اثـرات سـوء شـدید بـراي        می مردم غذاهایی مصرف

افـزایش درآمـد هـا بـا     . )7( سالمتی آنها و محیط زیسـت دارد 
افزایش مصرف رژیم غذایی حاوي گوشت، لبنیات، روغن، نمک 

جهـانی شـدن نظـام    . همراه بوده اسـت  و غذاهاي فرآوري شده
غذا هم زمان که در نـابودي محـیط زیسـت و از دسـت رفـتن      
تنوع زیستی نقش دارد، در کاهش قیمت ها براي رژیم غـذایی  

اسـت   مـؤثر با انرژي باالتر اما تنوع غذا و ریزمغذي کمتـر نیـز   
)3(.  
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  )3(: رژیم غذایی پایدار و ابعاد اصلی آن منبع. 1نمودار 

  

دهد که میزان کودکان دچار  اگرچه آمار و ارقام نشان می
درصد در سال  17به  1990درصد در سال  28از  سوءتغذیه

کاهش یافته است، اما اثرات زیست محیطی حاصل،  2011
هاي کشاورزي بکار گرفته شده، میزان مصرف باالي  زمین

هاي فسیلی و نوسانات قیمت غذا، مبارزه با گرسنگی  سوخت
، 9( باشد رسد می از آنچه که به نظر می دشوارترو  تر هزینهپر 
8 ،3(.  

، چالش  2012پس از  طرح اهداف توسعه پایدار در سال 
مون رئیس وقت سازمان ملل مطرح  گرسنگی صفر توسط بانکی

اي فراهم سازند که  شد و از همه کشورها خواسته شد  زمینه
هاي غذایی پایدار  همه افراد از حق غذا بهره مند گردند و نظام

، اهداف 2015در بخشی از دستورالعمل توسعه بعد از  .باشند
بر توسعه اقتصادي، تضمین اجتماعی  تأکیدتوسعه پایدار که با 

بر رژیم غذایی پایدار به  تأکیدباشد با  و پایداري محیطی می
   ).3، 10( منظور تحقق این اهداف اشاره شده است

  رژیم غذایی پایدار گیري اندازههاي  و روش ها شاخص
هاي اخیر به منظور نشان دادن دالیل پایداري بهتر  سال در

هاي  ها و شاخص بومی از روش- هاي غذایی سنتی رژیم
در این راستا، یک مثال کاربردي . متعددي استفاده شده است

بدین منظور سه غذاي بومی ایرانی . تواند راهگشا باشد می

 و سه غذاي) شامل آش رشته، میرزاقاسمی و کوفته تبریزي(
شامل پیتزا مخلوط، (شوند  غربی که در ایران نیز مصرف می

انتخاب شدند تا از نظر میزان گازهاي ) بیف استروگانف و پاستا
تولیدي و میزان آب ) اکسید کربن معادل دي(اي  گلخانه

  .شوند حین تولید با هم مقایسه ) ردپاي آب(مصرفی 
 اي منتشر شده از براي محاسبه میزان گازهاي گلخانه

تولید هریک از غذاهاي انتخاب شده از ردپاي کربن استفاده 
در این روش همه گازهاي ساطع شده را به معادل گاز . شود می

معادل گاز دي اکسید کربن . کنند دي اکسید کربن تبدیل می
عبارت است از  مقدار کل دي اکسید کربن معادل که به 

 اطعصورت مستقیم یا غیر مستقیم به علت یک فعالیت س
 شود می گردد و در تمام مراحل تولید یک محصول انباشت می

)16 ،15( .  
با استفاده از ردپاي آب براي اقالم غذایی مختلف مقدار 
آب مورد نیاز براي تولید هر یک از غذاهاي انتخاب شده 

رد پاي آب شاخصی است براي نشان دادن . شود محاسبه می
ر مستقیم براي تولید حجمی از آب که به طور مستقیم و یا غی

این عدد . رسد کاال و یا ارائه هرگونه خدمات به مصرف می
شامل مجموع آب مصرف شده در طی فرایندهاي زنجیره 

همچنین مقدار این شاخص در . باشد تولید یک محصول می
مقیاس فردي یا اجتماعی برابر با کل مقدار آبی است که آن 

از طریق  مستقیم و فرد یا اجتماع به طور مستقیم یا غیر
الزم به ذکر است که این . کند مصارف گوناگون استفاده می

شاخص در حالت اول به صورت مترمعکب براي واحد از 
محصول  و در حالت دوم به صورت مترمکعب در سال به ازاي 

اجزاي . )12( گردد فرد یا اجتماع مورد نظر بیان و ارائه می
آب . باشد هاي سبز، آبی و خاکستري می ردپاي آب، شامل آب

سبز، شامل آبی است با منبع بارندگی که در خاك اطراف 
ا بدنه گیاه یاه در خاك یریشه گیاهان قرار دارد و توسط گ

 منشأآب آبی نیز . گیرد یا مورد استفاده قرار می تبخیر و
دارد که توسط یک محصول تبخیر،  زیرزمینیسطحی یا 

از یک منبع به منبع دیگر و یا در (مصرف، و یا جابجا 
آب خاکستري، مقدار . شود می) هاي متفاوت در یک منبع زمان

منابع آب که   آب تمیزي است که براي از بین بردن آلودگی
مستقیم یا غیر مستقیم دراثر فعالیت کشاورزي ایجاد  صورت به
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 استشده و رساندن کیفیت آب به استانداردهاي خاصی الزم 
)footprint/-water-is-footprint/what-http://waterfootprint.org/en/water(.  

مصارف غیر مستقیم آب، شامل حجم آبی است که براي 
تولید یک محصول و یا ارائه خدمات براي مصارف یک فرد یا 

رد پاي آب براي یک فعالیت . رسد می اجتماع به مصرف
تجاري و یا اقتصادي نیز شامل آبی است که به طور مستقیم و 

گیرد، به عالوه آبی  می قراردر فرایند تولید آن مورد استفاده 
مواد اولیه  تأمینکه به طور غیر مستقیم و در طول زنجیره 

اما در تمامی موارد فوق .  رسد می مورد نیاز آن به مصرف
مصارف آب به طور کلی در قالب حجم آبی است که طی 

گردد و یا به عبارت  می فرایند مورد نظر، تحلیل رفته و یا آلوده
بدین منظور از سه اصطالح . گردد می ارجدیگر از دسترس خ

آب آبی ، سبز و خاکستري استفاده شده است که آب آبی 
 زیرزمینعبارت است از مصرف منابع آبی موجود از جمله آب 

هاي سطحی، آب سبز آب مصرفی مستقیم از بارش باران  و آب
است و آب خاکستري نیز آبی است که به منظور پاك شدن 

  .  )13، 14( شود می آب آلوده شده صرف
  
  
  
  

اکسید کربن معادل و آب  به منظور محاسبه میزان دي
مصرفی حین تولید هر یک از غذاهاي بررسی شده ابتدا بر 

مقدار   )www.irancook.ir( هاي آشپزي موجود اساس دستور
را براي تهیه غذاها به دست  مورد نیاز از هریک از اقالم غذایی

با استفاده از . ارائه شده است 1آمد که اطالعات آن در جدول 
در خصوص اجزاي ردپاي آب و  )15، 16( اطالعات موجود

هاي غذایی، مقدار آب  ردپاي کربن براي هر یک از آیتم
اکسید کربن تولید شده براي هر یک از غذاها  مصرفی و گاز دي

  .محاسبه شده است
نشــان داده شــده اســت، در  2نمــودار در ان طــور کــه همــ

مجموع هر سه غـذاي سـنتی میـزان آب مصـرفی کمتـري در      
هـاي سـنتی، آش    در بـین غـذا  . مقایسه با غذاهاي غربی دارند

رشته بیشترین مقدار ردپاي آبی و میرزاقاسمی کمترین مقـدار  
و در بین غذاهاي غربی نیز، ردپاي آبی پیتزا بزرگتـرین  . را دارد

نکتـه جالـب   . باشـد  ردپاي آبی بیف استراگانف کوچکترین مـی 
توجه اینکه سهم آب خاکستري از کل آب مصرفی در غـذاهاي  

  .باشد بومی بیشتر از غذاهاي غربی می/سنتی
  
  
  

  بومی و غربی انتخاب شده و اقالم غذایی تشکیل دهنده آنها/فهرست غذاهاي سنتی .1جدول 

  غذانوع   غذانام   و مقدار براي یک نفر1مواد تشکیل دهنده غذا

 -)یک عدد(پیاز متوسط -)گرم 50(نعناع خشک  -)گرم 100(حبوبات  -)گرم200(سبزي آش  -)گرم 75(مخصوص آش رشته 
  نمک و فلفل  -)گرم 20(روغن  -)رمگ 20( آرد  -)گرم 100(کشک 

  غذاهاي بومی  آش رشته

  قاسمیمیرزا   نمک و فلفل -)گرم 20(روغن  -)یک عدد( مرغ تخم -)نصف بوته( سیر ) نصف عدد(گوجه فرنگی تازه  -)یک عدد(بادمجان 

یک (سبزي معطر -پیاز نصف یک عدد -)نصف عدد( مرغ تخم -)گرم 50(برنج  -)گرم 30( لپه  -)گرم 75(چرخ کرده گوشت 
  نمک و فلفل  –) یک قاشق غذا خوري(روغن  -)قاشق غذاخوري

  تبریزيکوفته 

 50(سوسیس  -)گرم 40(قارچ -)گرم50(گوجه فرنگی -)یک سوم عدد(پیاز  -)گرم 200(خمیر پیتزا  -)قاشق 1(زیتون روغن 
  )گرم 100(پنیر پیتزا  -)گرم 20(فلفل دلمه اي  -)گرم 20(فیله  -)گرم

  غذاهاي غربی  مخلوطپیتزا 

سس سفید -)گرم 100(سیب زمینی خاللی  -)گرم 100(قارچ  -)گرم 50(خامه  -)عدد نصف(پیاز -)گرم150(گوساله گوشت 
  نمک و فلفل - )گرم 30(

  استراگانفبیف 

روغن زیتون  -)گرم 75(پنیر پیتزا -)گرم 50(خامه  -)لیوانیک ( آب  -)گرم 100(مرغ   -)نصف عدد (پیاز  -)گرم 100(ماکارونی 
  نمک و فلفل -)یک قاشق(

  پاستا
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  بومی و غربی به تفکیک نوع آب/ مقدار آب مصرفی غذاهاي منتخب سنتی .2نمودار 

  .آب مصرفی مستقیم از بارش باران است: آب سبز - 1
  .هاي سطحی و آبز جمله آب زیرزمین مصرف منابع آبی موجود ا: آب آبی -2
  .شود آبی است که به منظور پاك شدن آب آلوده شده صرف می: آب خاکستري -3

  
  

صورت  بهکه اي ساطع شده  مقدار گازهاي گلخانه 3نمودار 
در فرآیند تولید  -اند اکسید کربن معادل محاسبه شده گاز دي

بومی و /هاي غذایی تشکیل دهنده غذاهاي منتخب سنتی آیتم
بر اساس این نتایج، غذاهاي سنتی از . دهند غربی را نشان می

نظر آالیندگی و ردپاي کربن وضعیت بهتري نسبت به غذاهاي 

 هاي دامی بیشتري استفاده دهغذاهایی که از فرآور. غربی دارند
به . گذارند ردپاي کربن بزرگتري از خود برجاي می کنند، می

عنوان مثال، به دلیل استفاده از گوشت در کوفته تبریزي، 
  .باشد بومی بزرگ می/ردپاي کربن این غذاي سنتی

  

 
  بومی و غربی منتخب/ در تولید غذاهاي سنتی) به گرم - دي اکسید کربن معادل(شده اي اتصاع  مقدار گازهاي گلخانه. 3نمودار 
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  نتیجه گیري
تغییراتی که در ابعاد مختلف سیستم اجتماعی  به دنبال

هاي اخیر اتفاق افتاده است و  ها و دهه جوامع در طی سده
اند، نظام غذا و  جوامع از شکل سنتی به مدرن تغییر شکل داده

تغذیه سنتی مبتنی بر کشاورزي معیشتی نیز با تغییر بنیادي 
نظام . به نظام غذا و تغذیه مبتنی بر سرمایه تبدیل شده است

مدرن با اینکه در تولید و عرضه غذا تا حدي موفق عمل کرده 
 صورت بهنه تنها مشکالت غذا و تغذیه  این حالاست ولی با 

زیست محیطی زیادي  تأثیراتکامل برطرف نشده است، بلکه 
ونقل،  عواملی مانند گسترش حمل. را نیز تحمیل کرده است

ه بخش کشاورزي و تجاري و کاالیی شدن غذا، ورود سرمایه ب
شدن روزافزون، در گسترش نظام غذا و تغذیه  غذا و جهانی

عمیق و غیر  تأثیرات به دلیل، حال این با. اند مدرن نقش داشته
قابل بازگشت زیست محیطی، بدون اصالح این نظام، امکان 

هاي غذایی  رژیم. رود پایدار غذا از بین می تأمینادامه حیات و 
خصی در جهت اصالح نظام غذا و تغذیه پایدار به عنوان شا

گذاري غذا و  در سیاست  استفاده از این شاخص. روند بکار می
تغذیه به توسعه پایدار جوامع و استفاده بهینه از منابع انسانی 

  .کند و طبیعی کمک می
استفاده بهینـه مـردم محلـی از     به دلیلغذاهاي سنتی و بومی 

منابع طبیعی محدود پیرامون خود در طی سـالیان متمـادي از   
غربـی هسـتند   /نظر زیست محیطی پایدارتر از غذاهاي صنعتی

اسـتفاده از  . که گاها با اکوسیستم یک منطقه همخوانی ندارنـد 
توانـد بـه عنـوان مکمـل در      بـومی مـی  /ظرفیت غذاهاي سنتی
اي  نکتـه . غذیه نقش مهمی داشـته باشـد  اصالح سیستم غذا و ت

که باید توجه شود اینکه، غذاهاي سنتی و بـومی در منطقـه و   
فصل خود پایدار هستند و در صـورتی کـه از زمینـه محلـی و     

بـه عنـوان   . فصلی خارج شوند ممکن است دیگر پایدار نباشـند 
مثال، براي مصرف غذاي بومی یک منطقه دیگر سیستم حمـل  

زیست محیطی خود را دارد بایـد بکـار گرفتـه     و نقل که اثرات
  .شود
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Recent transitions from traditional to modern societies has resulted in profound changes in food and nutrition 

system. The traditional subsistence agriculture has transformed to modern agriculture where capital plays a key role and 
food is no longer produced for local and household consumption. Although, the new system is successful in food 
production and availability for all, it fails to overcome the food and nutritional problems. The environmental cost of the 
system is huge as well. “Sustainable diets” is a measure to improve the current system by underlining the nutritional, 
economic, social, cultural, health, and environmental aspects of food and nutrition. 

In order to compare the sustainability of traditional and local foods with Western Food, water and carbon footprint 
of three examples of traditional Iranian foods were compared with three modern Western foods.Water and carbon 
footprint of local and traditional foods were less than western foods. Among the traditional foods studied, Ashe Reshteh 
and Mirza Ghassemi had the highest and lowest amount of water footprint, respectively. Among Western foods, the 
highest water footprint belonged to pizza and the lowest water footprint was for beef stroganoff. Food with high 
contribution of animal products had the highest carbon footprint. 

Traditional and local Iranian foods seem to be more sustainable with low environmental effects than western foods. 
These food  patterns could be promoted for food and nutrition policy making to achieve sustainable food and nutrition 
systems. 

Keywords: Food and Nutrition System, Sustainable Diets, Traditional/Local Foods, Environmental Effects  
 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

sf
t.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

26
 ]

 

                            28 / 56

http://nsft.sbmu.ac.ir/article-1-2630-en.html


 

 

  مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران
  159-164 ، صفحات1396 بهار، 1 شماره ضمیمه، دوازدهمسال 

  
  

  اهمیت الگوهاي غذایی سنتی و غذاهاي بومی در امنیت غذا و تغذیه خانوار 
  2نصرآباديفاطمه محمدي ، 1آرزو رضازاده

  
  استادیار گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - 1
  و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران اي تغذیهگذاري غذا و تغذیه، انستیتو تحقیقات  استادیار گروه سیاست: نویسنده مسئول -2

  f_mohammadi_2001@yahoo.com  :الکترونیکیپست 

  
 چکیده

ها  هایی که سینه به سینه بین نسل شود که از منطقه بومی خاصی به دست آمده و با روش می غذاهاي سنتی به غذاهایی اطالق: و هدفسابقه 
سرشار از مواد مغذي بوده، به سالمت جسمی و معنوي مردم این مناطق و  معموالًاین غذاها . شوند می اند، تولید، توزیع و مصرف منتقل شده

هدف از این مطالعه، مروري بر شواهد موجود در زمینه نقش و اهمیت الگوهاي غذایی سنتی و غذاهاي . کنند می ارتقاء امنیت غذایی آنها کمک
   .بومی در ارتقاء امنیت غذایی خانوارها در جهان و ایران است

کیفی مانند مشاهده، مصاحبه و قوم نگاري براي درك سیستم غذاهاي سنتی مناطق و نقش  هاي روشدر بیشتر مطالعات از : ها روشمواد و 
کمی مانند یادامد خوراك و بسامد  هاي روشدر برخی مطالعات، وضعیت مصرف غذاهاي سنتی با . آن در امنیت غذایی استفاده شده است

زمینی شیرین و گیاهان وحشی در  اي خاص بومی مانند سیب شورهاي آفریقایی اهمیت تولید محصوالت نشاستهدر ک. غذایی سنجیده شده است
کاهش گرسنگی به کمک دانش سنتی و بومی از منابع ) النکا هند، پاکستان و سري(امنیت غذایی بررسی شده و در کشورهاي جنوب آسیا 

در جزایر اقیانوس آرام نیز تغییرات آب و هوایی و جهانی که با تأثیر بر غذاهاي . ه استغذایی و کشت آنها به عنوان هدف در نظر گرفته شد
  .      سنتی منجر به کاهش امنیت غذایی این مناطق خواهد شد، مورد بررسی قرار گرفته است

گیاهان وحشی، کشت  آوري جمعوه بر آید و عال می از تمامی غذاهاي خورده شده از منابع وحشی به دست% 40در نپال گزارش شده  :ها یافته
% 31) اهلی و وحشی(در جنوب آفریقا، گیاهان سنتی . کند می منازل نقش مهمی در امنیت غذا و تغذیه خانوار بازي هاي باغچهاین گیاهان در 

ورتی که براي احیاء این همچنین نشان داده شده تغییرات آب و هوایی در ص. دهند از ارزش کل گیاهان این مناطق را به خود اختصاص می
غذاها تالش نشود، با وجود تطابق رویش آنها با منطقه، منجر به کاهش بیشتر مصرف و بدتر شدن وضعیت امنیت غذا و تغذیه خانوارها خواهد 

رف آنها به دلیل جهانی در قبایل بومی آمریکا و کانادا، علیرغم تقاضا براي این غذاها  و وابستگی به آنها براي تأمین امنیت غذایی، مص. شد
  .ایمنی بسیار کم شده است هاي نگرانیشدن، عدم سهولت در دسترسی، هزینه و 

خرد استفاده از غذاهاي بومی به عنوان یک استراتژي سازگاري با ییالق و  قوم لک روي انجام شده در ایران، در یک مطالعه مطالعهچهار در 
حاوي  هاي بستهبا دادن  اي تغذیهدر مطالعه دیگر روي ایل قشقایی، انجام یک مداخله . کرد می قشالق نقش مهمی در حفظ امنیت غذایی ایفا

تنها در یک مطالعه ارتباط الگوهاي غذایی سنتی . اقالم غذایی مغذي در دسترس و بومی نتایج مطلوبی روي وضعیت تغذیه زنان قشقایی داشت
ارومیه بررسی شده بود و دو نوع  الگوي غذایی سنتی به دست آمد که در هردو قوم وضعیت با امنیت غذایی در دو قوم آذري و کرد ساکن شهر 

  .و امنیت غذایی داشت تر سالماجتماعی و جایگاه اجتماعی نقش پررنگ تري در تبعیت از الگوي غذایی سنتی -اقتصادي
 هاي سیستمء دوباره ي غذاهاي سنتی و بومی در جهت تقویت آمده از این مرور، پیشنهادات سیاستی را براي احیا به دستشواهد : گیري نتیجه

  . آورد می غیرواگیر فراهم هاي غذا و تغذیه و نیز ارتقاء امنیت غذایی و مبارزه با بیماري
  ایران امنیت غذا و تغذیه خانوار،   غذاهاي سنتی، بومی، الگوي غذایی،: کلیديواژگان 

 مقدمه
شـود کـه از    مـی  بومی بـه غـذاهایی اطـالق   /غذاهاي سنتی

هایی که سینه بـه   منطقه بومی خاصی به دست آمده و با روش
 انـد، تولیـد، توزیـع و مصـرف     منتقـل شـده  هـا   سینه بین نسل

سرشـار از مـواد مغـذي بـوده، بـه       معمـوالً این غذاها . شوند می
ــاء      ــاطق و ارتق ــن من ــردم ای ــوي م ــمی و معن ــالمت جس   س

ــک   ــا  کم ــذایی آنه ــت غ ــی امنی ــد  م ــومی ). 1(کنن ــش ب دان
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)Indigenous knowledge ( شـود   مـی  به دانش مردمی اطـالق
کدیگر زندگی کـرده و حاصـل   خاص در کنار ی اي منطقهکه در 

دانش غذاهاي ). 2(تجربیات چندین ساله آنها و نیاکانشان است
. بومی در پایداري و پیشرفت یک جامعـه اهمیـت زیـادي دارد   

زیــرا شناســایی غــذاهاي ســنتی غالــب در منطقــه، راه بهبــود 
اي و امنیت غذایی همراه بـا حـداکثر تطـابق بـا      وضعیت تغذیه

  ).3( دهد می محیط زیست را نشان
غذاهاي سنتی فراموش شده یـا در حـال فراموشـی، بسـتر     

غذایی جوامع کشورهاي  هاي مناسبی از تنوع غذایی را در نظام
ایـن تنـوع غـذایی بـه عنـوان      . آورنـد  می در حال توسعه فراهم

روشی قابل قبـول و پایـدار بـراي بهبـود سـوءتغذیه و امنیـت       
فرصتی براي  تواند می غذایی پذیرفته شده است و در عین حال

غذاهاي سـنتی و بـومی   . درآمدزایی کشاورزان کم درآمد باشد
اثر تخریبی کمتري براي محیط زیست دارند در عین بـرآوردن  

 حفـظ  نیـز  فرهنگـی جوامـع محلـی را    راثیـ منیازهاي محلی، 
  ).4( کنند می

و آگرونومیــک، نگــرش منفــی  اي تغذیــهاطالعـات ناکــافی  
، )غـذاهاي فقـرا   اصـطالحاً (نسبت به غـذاهاي سـنتی و بـومی    

ی که در آنها نقش مهم این غذاها در امنیت غـذایی  های سیاست
هواخـواهی و   و سالمت به خـوبی درك نشـده اسـت و فقـدان    

ی براي ترویج غذاهاي سنتی و بومی از موانـع توسـعه   های بسیج
غذایی سنتی  هاي چنانچه این نظام. ندرو می این غذاها به شمار

و بومی یکبار از بین بروند، ایجاد دوباره آنها بسیار دشوار اسـت  
که اهمیت مستندسازي به موقع، تدوین و انتشار دانـش تنـوع   
ــا در   ــرویج آنه ــراي ت زیســتی و اســتفاده از فرهنــگ غــذایی ب

  ).4(کند می غذایی پایدار را گوشزد هاي رژیم
ــگ   ــه و فرهن ــی، تغذی ــور کل ــه ط ــهب ــگ و  اي رابط تنگاتن

از سوي دیگر، محیط به عنوان یکـی  . تأثیرگذاري متقابل دارند
در جوامــع چنــد . از عوامـل تأثیرگــذار بــر غــذا و سـفره اســت  

قومیتی، دریافت غذایی و امنیـت غـذایی تحـت تـأثیر عوامـل      
مختلفی، از جملـه در دسـترس بـودن مـواد غـذایی، باورهـاي       

یی، وضعیت سالمت، دستورات غـذایی، باورهـاي مـذهبی،    غذا
اجتماعی قرار -هنجارهاي فرهنگی و عوامل جمعیت و اقتصادي

 هـاي  داراي اقوام مختلـف بـا فرهنـگ    اي ایران جامعه ).5(دارد 
تأمین امنیت غذایی هر بوم و منطقه بـا  .  متنوع است اي تغذیه

رزان و در نظر گـرفتن بـه مـواد غـذایی محلـی در دسـترس، ا      
مغذي و نحوه سازگاري با شرایط دسترسی محیطی بـه غـذاها   

سازگار با هر  هاي در فصول گرم و سرد و در نظر گرفتن توصیه
هدف از این مطالعـه، مـروري بـر شـواهد     . باشد می اقلیم میسر

موجـود در زمینـه نقـش و اهمیـت الگوهـاي غـذایی ســنتی و       
  . غذاهاي بومی در امنیت غذایی خانوارهاست

  یافته کشورهاي توسعه درغذاي بومی  و امنیت غذایی 
ها در مورد غـذاهاي بـومی در کشـورهاي توسـعه      پژوهش

در . محدود به مناطق سکونت قبایـل بـومی اسـت    عموماًیافته 
کیفی ماننـد مشـاهده و مصـاحبه     هاي روشبیشتر مطالعات از 

براي درك سیستم غذاهاي سنتی مناطق و نقش آن در امنیت 
در برخـی مطالعـات، ماننـد مطالعـه     . استفاده شده استغذایی 

ــذاهاي ســنتی   ــادا، بســامد مصــرف غ ــه دســتکان ــده از  ب آم
 هـاي  امن و ناامن غذایی در طـی سـال   هاي گروهپرسشنامه در 

با یکـدیگر مـورد مقایسـه قـرار گرفتـه اسـت        2008تا  1999
در قبایل بومی آمریکا و کانادا، علیرغم وجـود تقاضـا بـراي    ).6(

این غذاها و وابستگی به آنها براي تأمین امنیت غذایی، مصـرف  
آنها به دلیل جهانی شدن، عدم سهولت در دسترسی، هزینـه و  

همچنـین،  ).  7 ،8(ایمنی بسـیار کـم شـده اسـت      هاي نگرانی
نشان داده شده در جزایر اقیانوس آرام، به دلیل تغییـرات آب و  
هوایی، در صورتی که براي احیاء این غـذاها تـالش نشـود، بـا     
وجود تطابق رویش آنها بـا منطقـه، منجـر بـه کـاهش بیشـتر       
مصرف و بدتر شـدن وضـعیت امنیـت غـذا و تغذیـه خانوارهـا       

  ).4، 9(خواهد شد 
ــومی  و ا  ــذاي ب ــذایی  غ ــت غ ــورهاي در  درمنی   کش

  حال توسعه
در کشورهاي در حال توسعه، ارتقـاء امنیـت غـذایی و بـه     
ویژه کیفیت رژیم غذایی از راه احیاء و تشویق مصرف غـذاهاي  

اخیر بسیار مورد توجه قـرار گرفتـه    هاي سنتی و بومی در سال
بـومی مصـرفی در    هـاي  و میـوه  ها سبزيبه عنوان مثال، . است

توانند نقـش بـالقوه    می ستایی و شهري جنوب آفریقامناطق رو
مهمی در بهبود وضـعیت امنیـت غـذا و تغذیـه، حـل مشـکل       

تنـوع زیـاد   ). 10(سوءتغذیه و فقر در این منـاطق بـازي کننـد   
شود که مصرف آنها کمک  می سبزیجات برگی در آفریقا موجب

. شایانی بـه بهبـود وضـعیت سـالمت و تغذیـه محسـوب شـود       
ی امروزه براي بیشتر مردم کنیا بـه عنـوان یـک    سبزیجات برگ

در نایروبی نشان  اي مطالعه). 11(شوند  می انتخاب ترجیح داده
از مــردم ســاکن منــاطق %) 34( اي مالحظــهداد بخــش قابــل 

کننـد و   می شهري و حاشیه شهر سبزیجات برگی بومی مصرف
و پزشـکی آنهـا مـورد     اي تغذیـه این سبزیجات به دلیـل ارزش  

اهلـی و  (سـنتی   هـاي  در جنوب آفریقـا، سـبزي  . ستندتوجه ه
از ارزش کل گیاهان کشت این مناطق را به خود % 31) وحشی

موانـع مصـرف سـبزیجات     تـرین  مهـم ). 12(دهند می اختصاص
هزینه، زمان و دانش ناکافی بـراي  : برگی بومی عبارت بودند از 
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هایی فراروي ارتقـاء تولیـد، مصـرف     این موانع چالش. تهیه غذا
 ایـن محصـوالت قـرار    سـازي  تجـاري و ) و فرآینـد  سازي آماده(

  ). 13( دهد می
در بوتسوانا مصرف گیاهان سـنتی در ترکیـب بـا غـذاهاي     

در کنیا محصوالت ). 3(پایه غالت و حبوبات رواج دارداصلی بر 
کشاورزي سنتی به ویژه در منـاطق خشـک، نقـش مهمـی در     

کنند و در حالی کـه برخـی بـراي     می امنیت غذا و تغذیه بازي
شـوند، برخـی ماننـد     مـی  امرار معاش و گذران زنـدگی کشـت  

 شـیرین بـا هـدف فـروش و تجـارت پـرورش داده       زمینی سیب
از ذرت اسـت   تـر  پایینا این وجود، تولید آنها بسیار ب. شوند می

  ).      9، 14، 15(رود  می که غذاي اصلی در کنیا به شما
در مناطقی از نپال بر پایه مصـاحبه اي کـه بـا کشـاورزان     

از تمامی غـذاهاي خـورده   % 40انجام شده است، گزارش شده 
 آوري جمـع آیـد و عـالوه بـر     می شده از منابع وحشی به دست

منـازل نقـش    هاي باغچهگیاهان وحشی، کشت این گیاهان در 
. )16، 17( کنـد  مـی  مهمی در امنیت غذا و تغذیه خانوار بـازي 

جزئیات اندکی در مورد سایر کشورها مانند تایلند در دسـترس  
  ). 18(است 

 بومی عالوه بر اینکـه بـر طعـم و تنـوع غـذایی      هاي سبزي
و هـا   د معـدنی، پـروتئین  افزایند، منابع غنـی ویتـامین، مـوا    می

بحـران   هاي به ویژه در دوره. روند می به شمارها  اکسیدان آنتی
منـابع   هـا  سـبزي و جنگ این  یسال خشکمانند سیل، قحطی، 

 هـاي  سـبزي  اي تغذیـه ارزشـیابی  . بسیار باارزش غذایی هستند
بـه   هـا  سـبزي بیشـمار   اي تغذیهبومی در دو منطقه کنیا فواید 

  . )10، 19( را نشان دادصورت خام و پخته 
) النکـا  هنـد، پاکسـتان و سـري   (در کشورهاي جنوب آسیا 

کاهش گرسنگی به کمک دانش سنتی و بومی از منابع غـذایی  
در . و کشت آنها به عنـوان هـدف در نظـر گرفتـه شـده اسـت      

متمرکـز متشـکل از اعضـاي     هـاي  گـروه هندوستان با برگزاري 
نـوع   130یی بـیش از  بزرگسال جوامع محلی، عالوه بر شناسـا 

غذاي بومی و ترکیب آنها، دانش بومی در خصوص این غذاها و 
ــاي    ــا هــدف کــاهش ســوءتغذیه و کمبوده اســتفاده از آنهــا ب
ریزمغـذي در منـاطق بـا وضـعیت اجتمـاعی اقتصـادي پــایین       

  ). 20، 21(سنجیده شد 
  در ایران

 هـاي  کشور ایران بـا دارا بـودن تنـوع آب و هـوایی و گونـه     
بومی همچنین عادات غـذایی خـاص نظیـر     هاي سبزيمتفاوت 

سنتی به غذاها یا مصـرف آنهـا بـه صـورت      هاي افزودن سبزي
سبزي خوردن همراه با غذا، ظرفیت باالیی در اسـتفاده از ایـن   

. داراسـت  اي تغذیـه گروه براي ارتقاء امنیت غـذایی و سـالمت   

مطالعات محدودي در زمینه شناسایی غذاهاي بومی و ارتبـاط  
  . آن با امنیت غذایی در ایران انجام شده است
، نظـام  )22(1393در مطالعه  ودادهیر و همکاران در سال 

سـنتی را بـه صـورت پژوهشـی مـردم شـناختی       -غذایی بومی
نگارانـه،  -اتنوگرافی و مطالعـه میـدانی شـامل مصـاحبه مـردم     (

در میان قـوم لـک در   ) مشاهده مشارکتی و یادداشت در عرصه
روستایی و عشایري اسـتان لرسـتان انجـام شـد، ابعـاد      مناطق 
اجتماعی ناظر بر غذا و تغذیه مانند روابط اجتمـاعی،   -فرهنگی

جنسیت، تقسیم کار، عادات غذایی و جایگـاه نمـادین غـذا در    
فرهنگ این مردم و تـأثیرات ایـن نظـام بـر محـیط زنـدگی و       

بـل  در قوم لـک تنـوع قا  . بررسی کردندها  پایداري معیشت آن
در غذاهاي بومی و منابع غذایی عشایر و روستائیان  اي مالحظه

در نحوه شکار، گردآوري ها  از جمله تنوعی که آن. وجود داشت
دارویـی خـودرو،   -لبنیات محلـی، گیاهـان محلـی   (و تولید غذا 

و نحـوه تهیـه و   ) وحشی و منابع غذایی شـکار شـده   هاي میوه
همچنـین خـرد بـومی     .خرید غذا از بازار و مصرف غذا داشتند

در عشایر این استان به صورت تغییـر الگـوي مصـرف     اي تغذیه
غـذایی در یـیالق و قشـالق بـراي سـازگاري هرچـه        هاي گروه

 بیشتر با شرایط محیط و حفظ سالمت و امنیـت غـذایی تلقـی   
 هـاي  به عنوان مثال، در شرایط ییالق  مصـرف سـبزي  . شد می

لبنیات تازه نظیر ماسـت  موجود در طبیعت و  هاي خودرو، میوه
 به صورت روزانـه یـا هفتگـی مصـرف     مرغ تخمو پنیر و شیر و 

ست که در شرایط قشالق براي سازگاري ا شود این درحالی می
با شرایط بیشتر از محصوالت تخمیري نظیر ترخینـه، کشـک و   

شـد و   می دوغ، سبزیجات خشک شده و ماهی رودخانه استفاده
ري شده از بازار یا گردآوري شـده  خریدا(تازه  هاي مصرف میوه

 هاي روغن و مصرفبه صورت مصرف ماهانه کاهش ) از طبیعت
 اي مطالعـه همچنین . یافت می حیوانی به مصرف روزانه افزایش

 1392مشابه توسط جوان محجوب دوست و همکاران در سـال  
محیط و فصل سرد و گرم  تأثیرپذیريدر فومن داللت بر ) 23(

اکثر مواد غـذایی موجـود در   . مصرفی داشتسال در نوع غذاي 
این . و دامی منطقه بود کشاورزيغذاهاي منطقه از محصوالت 

بـراي   در دسترسشانکه مردم منطقه از مواد  دهد میامر نشان 
کنند و فصلی بودن غذا یکی از  می تهیه غذاهاي محلی استفاده

 در واقـع غـذاهاي محلـی   . عوامل تأثیرگذار بر انتخاب غذا بـود 
منطقه ماهیت فصلی دارند و در هر فصـلی از غـذاهایی کـه بـا     

. شـود  مـی  محصوالت همان فصل تهیـه شـده اسـت، اسـتفاده    
مصرف انواع گوشـت و مـاهی در فصـول سـرد سـال بیشـتر از       
فصول گرم سال است و به طـور کلـی مصـرف گوشـت سـفید      

محلـی ایـن    در غذاهاي ها سبزياستفاده فراوان از . بیشتر است
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 ١٦٢

مصرف باالي ماست و مصرف گوشـت سـفید از نکـات     منطقه،
مثبت غذاهاي محلی این منطقه است که بـا سـالمتی مـرتبط    

 . است
اثـر   2005در سـال  ) 24(صالحی و همکـارانش   در مطالعه

غذاهاي سنتی بر بهبود وضعیت تغذیه زنان ایل قشقایی استان 
بهبود وضـعیت   اي مداخلههدف این مطالعه . فارس بررسی شد

تغذیه زنان با مکمل یاري غذاهاي سنتی در دسـترس و پایـدار   
بـه منظـور شـناخت و آگـاهی از     . بـود  اي تغذیهو داراي ارزش 

اي زنـان در زنـدگی عشـایري و    غذاهاي بومی و شرایط تغذیـه 
هاي آن به منظور تـالش بـراي رفـع ایـن     آگاهی از نقطه ضعف

نتی و بـومی، از طریـق   مشکل با اسـتفاده از منـابع غـذایی سـ    
و میان ها  ساختار یافته موارد غذاي مصرفی، وعده هاي مصاحبه

پخت  غذاهاي محلی به دست آمـد و بـراي    هاي روش، ها وعده
بررسی متقابل از یک پرسشنامه بسامد خوراك استفاده شـد و  

مـد  آیاد 4همچنین از زنان در شروع مطالعه و قبل از مداخلـه  
) یادامد فصـل زمسـتان   2صل تابستان و یادامد ف 2(ساعته 24

گرفته شده و وضعیت دریافت انـرژي و مـواد مغـذي دریـافتی     
سـپس یـک بسـته    . قبل و بعد از مداخله بررسی و مقایسه شد

 50شامل (ساده و کم هزینه از اقالم غذایی محلی در دسترس 
نخـود و  (گرم سـایر حبوبـات   30گرم آرد عدس،  30گرم نان ، 

گـرم آویشـن خشـک،     5گرم آویشن تازه یا  10 ،) لوبیا و ماش
 10گرم جعفـري خشـک،    5گرم جعفري خام خرد شده یا  10

) گرم اسفناج خرد شـده  10گرم کلم پیچ،  10 گرم شاهی تازه،
پخـت   هـاي  روشهمچنـین  . طراحی و به ایـن زنـان داده شـد   

غـذا بـه افـراد مـورد      اي تغذیـه غذاهاي سـنتی و حفـظ ارزش   
 6/322ایــن بســته مکمــل حــاوي . شــد مطالعــه آمــوزش داده

 487 گـرم کلسـیم و   351گرم پروتئین،  14کیلوکالري انرژي، 
بسـته مغـذي   . بود Cگرم ویتامین  43و  Aمیکروگرم ویتامین 

دریافـت انـرژي،    دار معنـی در پایان مطالعه منجـر بـه افـزایش    
و   BMIمورد مطالعه و بهبـود نمایـه    هاي پروتئین و ریزمغذي

 .تغذیه در زنان قشقایی شد بهبود وضعیت
که به طـور اختصاصـی ارتبـاط وضـعیت      اي مطالعهتاکنون 

دریافت غذاهاي بومی و محلی با امنیت غذایی را مورد بررسـی  
توسـط   اي مطالعـه با این وجود در . قرار دهند انجام نشده است

ــال  ــاران در س ــاي )25( 1392رضــازاده و همک ــاط الگوه ، ارتب
 723و کرد ساکن در شهر ارومیه روي غذایی در دو قوم آذري 

سـاله  از دو قومیــت غالـب شـهر ارومیــه     64تـا   20زن و مـرد 
وضعیت امنیت غذایی خانوار با پرسشنامه ارزیـابی  . بررسی شد

 HFIAS)household food insecurity access امنیت غـذایی  

scale(  بومی شده و دریافت غذایی با پرسشنامه بسامد خوراك

عتبارسـنجی شـده از نظـر محتـواي اقـالم غـذایی       نیمه کمی ا
الگوهـاي غـذایی   . سنتی پرمصرف در شهر ارومیه بررسـی شـد  

اصـلی شناسـایی و    هـاي  غالب با استفاده از روش تحلیل مولفه
در مجموع سه الگوي غذایی غالب در افراد .  طبقه بندي شدند

سـنتی بـا وضـعیت    "الگوي غذایی : مورد مطالعه شناسایی شد
، )Traditional Higher SES:THS(" اجتمـاعی بـاال  -ياقتصاد
-سنتی بـا وضـعیت اقتصـادي   "و الگوي  "درحال گذار"الگوي 

درصـد  . (Traditional Lower SES:TLS) "اجتمـاعی پـایین  
و  THSدر باالترین سـهک الگـوي غـذایی    ها  بیشتري از  آذري

 TLSدرصد بیشتري از کردها در باالترین سهک الگوي غـذایی  
در هردو قومیت درصد بیشـتري از افـراد جـوان و    . قرار داشتند

تحصیل کرده در بـاالترین سـهک الگـوي درحـال گـذار قـرار       
ــوم نشــان داد کــه  . داشــتند ــاامنی غــذایی در دو ق وضــعیت ن

کـه   طـوري  بـه از همتایان کرد بودنـد،   تر امنخانوارهاي آذري 
ر از گـروه  میانگین امتیاز کل ناامنی غذایی در گروه آذري کمتـ 

. امن غذایی بودندها  همچنین درصد بیشتري از آذري. کرد بود
در مقابل، ناامنی متوسـط و شـدید بـه طـور قابـل تـوجهی در       

ي بین دو گـروه  دار معنیاما تفاوت . بودها  کردها باالتر از آذري
در قــوم آذري، درصــد . از نظــر نــاامنی خفیــف مشــاهده نشــد

قـرار   THSین سـهک الگـوي   بیشتري از افرادي کـه در بـاالتر  
در قـوم کـرد، درصـد     کـه  درحـالی . داشتند امن غـذایی بودنـد  

قـرار   TLSبیشتري از افـرادي کـه در بـاالترین سـهک الگـوي      
در هر دو قومیـت،  . داشتند ناامن غذایی متوسط و شدید بودند

درصد بیشتري از افراد در باالترین سهک الگوي درحـال گـذار   
این یافته نشانگر تأثیر . ذایی بودندنسبت به اولین سهک امن غ

اجتماعی افراد در هر دو قـوم بـر تبعیـت از    -وضعیت اقتصادي
الگوي غذایی سنتی سالم یا ناسـالم و وضـعیت امنیـت غـذایی     

از طــرف دیگــر ممکــن اســت تعیــین  . اجتنــاب ناپــذیر اســت
دیگري نظیر عوامل فرهنگی، رفتاري در این روابـط   هاي کننده

  .ر این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفته بوددخیل باشند که د
  گیري  نتیجه

غــذاهاي بــومی در ایــران تأییــد  هــاي مطالعــه هــاي یافتــه
ن موضوع است کـه اسـتفاده از نظـام غـذایی مردمـان      ای کننده

 بومی در هر منطقه و تشویق مردم به استفاده از غذاهاي بومی
امنیـت غـذایی سـاکنان منطقـه را تـأمین کنـد زیـرا         تواند می

 تهیـه  اي منطقـه این غذاهاي بومی با توجه به امکانـات   معموالً
شوند و وابستگی کمتر بـه منـاطق غیربـومی و خودکفـایی      می

ــد مــی ــأمین کنــد توان همچنــین شــرایط . امنیــت غــذایی را ت
رفتاري اقـوام در داشـتن   -اجتماعی و عوامل فرهنگی-اقتصادي

و امنیت غذایی نقش بسیار تعیـین   تر سالموي غذایی سنتی الگ
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آمده از این مـرور، پیشـنهادات    به دستشواهد . دارد اي کننده
ي غذاهاي سنتی  سیاستی زیر را براي بازشناسی و احیاء دوباره

غذا و تغذیه و نیـز ارتقـاء    هاي سیستمو بومی در جهت تقویت 
: آورد مـی  یرواگیر فراهمغ هاي امنیت غذایی و مبارزه با بیماري

بومی و ترویج / برقراري نظام مستندسازي دانش غذاهاي سنتی

در دسترس به ویژه مجازي،  هاي مصرف آنها با استفاده از کانال
بین بخشی با  هاي و فعالیت گذاران سیاستهواخواهی و توجیه 

تأکید بر نقش چندگانه این غـذاها در ارتقـاء سـالمت و حفـظ     
قراري استانداردهاي ایـن غـذاها و حمایـت از    محیط زیست، بر

 .این محصوالت سازي تجاري
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Background and Objectives:  Traditional foods are foods that are obtained from a local region and produced, 
distributed and consumed by methods have been passed down through generations. These foods are usually rich in 
nutrients and can help to improve physical and spiritual health and promote food security of people in these areas. The 
aim of this study was to review the available evidence on the role and importance of traditional food patterns and local 
foods on improving food and nutrition security of households.  
Materials & Methods:  In most studies the qualitative methods such as observation, interviews and ethnography was 
applied to understand traditional food system of areas and its role in food and nutrition security. In some studies, the use 
of traditional dishes has been measured with quantitative methods such as food recall and food frequency. In African 
countries, the importance of the production of the specific native starchy products such as sweet potatoes and wild 
plants on food security was assessed and in South Asian countries (India, Pakistan and Sri Lanka) reducing hunger with 
the help of traditional and indigenous knowledge of food sources and cultivating them was targeted. Also, in the Pacific 
Islands, global climate change and its impact on traditional foods that leads to a reduction of food insecurity in these 
areas was discussed. 

Results: It is reported that 40% of all consumed foods in Nepal supplied by traditional wild plant sources and in 
addition to collecting wild plants, cultivation of these plants in the garden houses plays an important role in household 
food security and nutrition. In South Africa, traditional plants (domestic and wild) account for 31% of the total value of 
plants of these areas. In indigenous tribes in America and Canada, despite presence of demand for these foods and 
dependence to them in order to provide food security, their consumption has decreased due to globalization, lack of ease 
of access, cost and safety concerns. 

From four studies that have been carried out in Iran,  a study carried out on  Lak ethnicity, Knowledge of applying local 
foods played an important role coping with winter and summer climate in maintaining food security. In another study 
on Qashqaee tribe, a nutritional intervention with a package containing nutritious available local food items available 
improved nutritional status of women. Only in one study the relation between traditional dietary patterns and food 
security was assessed in two Azeri and Kurdish ethnicity living in Urmia city. Two traditional dietary patterns were 
identified. In both ethnic groups, socioeconomic status and social position had more prominent role in following the 
healthier traditional pattern and food security. 

Conclusion: Evidence suggests that revitalization of traditional and local foods can help to strengthen food and 
nutrition system and to promote food security and fight against non-communicable diseases. 

Keywords: Traditional foods, Local, Dietary pattern, Household food and nutrition security, Iran 
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  مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران
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  اهمیت غذاهاي سنتی و بومی در تغذیه و سالمت کودکان
  آرزو حقیقیان رودسري

  

 صنایع و تغذیه دانشکده کشور، غذایی صنایع و اي تغذیه تحقیقات ریزي غذا و تغذیه و گروه تغذیه جامعه، انستیتوتحقیقات سیاستگذاري و برنامهدکتراي علوم تغذیه، گروه 

  ahaghighian@yahoo.com: پست الکترونیکی .تهران، ایران بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه غذایی،
  

  چکیده
ماهه ابتدایی زندگی که  6پس از دوره . رودگیري روند رشد و تکامل آنان به شمار میتغذیه کودکان از عوامل حیاتی در شکل :و هدف سابقه

از غذاي سفره  بتدریج و به دنبال آن کودكمی شود ، تغذیه تکمیلی تا دو سالگی براي کودك آغاز با شیر مادر استانحصاري  دوران تغذیه
.  گیردبر اساس نوع و کیفیت مواد غذایی به کار رفته در غذاي کودك، فرآیند سالمت یا بیماري کودکان شکل می. شدخواهد خانوار تغذیه 

در بسیاري موارد این کودکان از مادرانی متولد  .دهدرخ  می ها بیماريسوءتغذیه در کودکان عموماً یا به دلیل دریافت غذاي ناکافی و یا ابتالء به 
در بسیاري از کشورهاي با درآمد کم یا متوسط، شیوع سوءتغذیه در کودکان رو به . شان نیز دسترسی به غذاي کافی ندارندشوند که خودمی

هایی که بر پایه غذاهاي سنتی و بومی بوده و توان براي مقابله با سوءتغذیه انجام داد، استراتژيدر بین انواع مداخالتی که می. افزایش است
در این مرور، تجربه کشورهاي . رسندمی به نظري این نوع غذاها دارد، مقرون به صرفه تر و با سهولت بیشتري قابل اجرا سازبر غنی تأکید

  .مختلف در استفاده از غذاهاي سنتی براي ارتقاء سالمت کودکان و مبارزه با سوءتغذیه مورد بررسی قرار گرفته است
و با  2017تا  1990از سال  Pubmed  ، Google scholar  ، Science directهاي اطالعاتیِ جستجوي مقاالت از بین بانک :هامواد و روش

هاي فارسی و کلیدواژه malnutrition ,health, children, traditional foods, local foods, indigenous foodsهاي التین استفاده از کلیدواژه
مقاالتی که مستقیماً به استفاده از غذاهاي سنتی، محلی و بومی . سوءتغذیه، کودکان انجام شدغذاي سنتی، غذاي محلّی، غذاي بومی، سالمت، 

  .در بهبود سالمت کودکان و کاهش سوءتغذیه بودند انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند

ولی بررسی مطالعات انجام  استغذي بوده و منبع خوبی از مواد م در دسترسغذاهاي سنتی، پایدار، متنوع و  نظام :گیريیافته ها و نتیجه
از یک سو و از سوي دیگر، به دلیل کمبود برخی از مواد مغذي  ،شده نشان داد که کاربرد غذاهاي سنتی ضمن سهولت و ترجیح فرهنگی
ايِ هر ژي و ارزش تغذیهآگاهی از مقدار انر. گیرد مورد استفاده قرارضروري براي کودکان باید با دیدگاه تکمیل مواد مغذي رژیم غذایی کودك 

سازي غذاهاي سنتی، دستورهاي غذایی متعددي را با ترکیب مواد غذایی کند تا بتوانند با هدف غنییک از این مواد غذایی به افراد کمک می
  .بومی، تهیه و مصرف نمایند

    غذاي سنتی، غذاي بومی، غذاي محلّی، سالمت، سوءتغذیه، کودکان  :واژگان کلیدي

  مقدمه 
در بسیاري از کشورهاي با درآمد کـم یـا متوسـط، شـیوع     
سوءتغذیه در کودکان رو به افـزایش اسـت و در برخـی از ایـن     

، میزان آن بسـیار  )1(در جنوب صحراي آفریقا  ویژه بهکشورها 
 5درصـد کودکـان زیـر     16ثال، در کنیا، باال است، به عنوان م

در . )2(درصــد آنهــا کوتــاه قــد هســتند  35وزن و  ســال کــم
کودك، یکی در دوره نـوزادي از بـین    5کشورهاي فقیر، از هر 

و تخمین زده شده که در سراسر دنیا هفت میلیون نفـر  رود می
طبـق  . )3(میرنـد  به دالیل مرتبط با گرسنگی و سوءتغذیه مـی 

آمار سازمان جهانی بهداشت، آمار سالیانه مرگ و میـر نـوزادان   
درصـد آنهـا در    42میلیـون نفـر اسـت کـه حـدود       3/6حدود 

از بین علل بروز سـوءتغذیه، شـش   . افتدمنطقه آفریقا اتفاق می
ســال  5در کودکــان زیـر   درصــد مـرگ  73علـت آن مسـئول   

، )درصـد  18(، اسـهال  )درصد 19(هاي تنفسی عفونت: هستند
 8(، ماالریـا  )درصـد  10(الریه و عفونـت مـادرزادي خـون    ذات

ــد )درصــد 10(نــوزاد زودرس  ،)درصــد  8(، خفگــی زمــان تول
که سوءتغذیه در بسیاري از علل مذکور سـهیم بـوده و   ) درصد
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سـوءتغذیه در  . )4، 5( شـود تر شدن آنها میبعضاً موجب وخیم
کودکان عموماً یا به دلیل دریافت غذاي ناکافی و یـا ابـتالء بـه    

کودکـان از  دهـد و در بسـیاري مـوارد ایـن     رخ مـی  هـا  بیماري
شوند که خودشان نیـز دسترسـی بـه غـذاي     مادرانی متولد می

کافی ندارند و در واقع، رژیم غذایی ناکـافی منجـر بـه کـاهش     
شـود کـه بـه    وزن، کاهش پاسخ ایمنی و تخریب موکـوس مـی  

  ). 6، 7(دهند زا اجازه ورود به بدن را می عوامل بیماري
مشــکالت راهکارهـاي متعــدد و متنـوعی بــراي مقابلـه بــا    

گیـرد ولـی توصـیه سـازمان     سوءتغذیه مورد استفاده قرار مـی 
، بکارگیري رویکردهاي غـذا محـور   (FAO)خواربار و کشاورزي 

ها بـه عنـوان یـک    در پیشگیري و کنترل کمبودهاي ریزمغذي
. )8(اسـت   مـورد توجـه قـرار گرفتـه     حل کارا و قابل انجـام راه

-هاي کمکها و سازمانهاي زیادي توسط دولتگذاريسرمایه

شـود، کـه شـامل    رسان براي پیشگیري از سوءتغذیه انجام مـی 
رویکردهایی مانند آموزش تغذیه تکمیلی صـحیح بـه مـادران،    

اسـت  نا نمودن مردم با انواع سبزیجات برنامه ناهار مدارس، آش
توان براي مقابله با سـوءتغذیه  که از بین انواع مداخالتی که می

هایی که بـر پایـه غـذاهاي سـنتی بـوده و      انجام داد، استراتژي
سازي رژیم غذایی کودکان برپایۀ این نـوع غـذاها   بر غنی تأکید

 نظـام . )3(د نباشـ دارد، بسیار مقرون به صرفه و قابل اجـرا مـی  
بوده و منبع خوبی  در دسترسسنتی، پایدار، متنوع و  یغذاهای

زیادي بر  تأکیدهاي غذایی از مواد مغذي هستند ولی در برنامه
ت سـوءتغذیه  سالمت و رفـع مشـکال   تأمین منظور بهآنها براي 

نشده است، این در حالی است که استفاده از این نوع غذاها در 
برنامه غذاي تکمیلی کودکان، به دلیل دسترسی آسان به آنهـا  

اي تواند یکی از راهکارهاي مهـم در بهبـود وضـعیت تغذیـه    می
به عنوان مثال، در جنـوب صـحراي آفریقـا،    . )9(کودکان باشد 

مواد غذایی محلی و غـذاهاي سـنتی متنـوعی وجـود دارد کـه      
توان با هدف بهبود کیفیت غذاي تکمیلـی و بهبـود امنیـت    می

غذایی در روستاها و شهرها از آنها استفاده نمود، ولی به دلیـل  
عدم آگاهی از ترکیبات غذاهاي بومی و سنتی، استفاده از آنهـا  

در تانزانیا عامل اصلی سوءتغذیه کودکـان،  . بسیار محدود است
شیردهی ناکافی و شروع تغذیه تکمیلی زودرس با مواد غـذایی  

و اغلب برپایه غالت و بـدون   اي ناکافیاست که به لحاظ تغذیه
  . )10(باشند سبزیجات و  پروتئین حیوانی می

هاي غـذایی بـه   سنتدر جریان تغییر و توسعه، بسیاري از 
و گاهی با جایگزینی ایـن مـواد    اند دست فراموشی سپرده شده

ارزش، نـه تنهـا بهبـودي در وضـعیت     غذایی با مواد غذایی بـی 
، بلکه به تشدید آنها نیـز  نشده امنیت غذایی و سوءتغذیه ایجاد

در ایـن مـرور، غـذاهاي سـنتی و تجربـه      . )11(کنـد  کمک می
کشـورهاي مختلــف در اســتفاده از آنهـا بــراي ارتقــاء ســالمت   
کودکان و مبارزه با سوءتغذیه مورد بررسی قرار گرفته تا بتوان 
از این تجارب در جهت ارائه راهکارهاي مناسب بـراي تغذیـه و   

  . مت کودکان استفاده نمودسال
  غذاهاي سنتی و تغذیه کودك

غـذاهاي سـنتی بخـش مهمـی از الگوهـاي غـذایی بخـش        
تقاضا بـراي غـذاهاي    ضمن آنکهبزرگی از افراد جامعه هستند 

سنتی در بسیاري از کشورهاي غربی نیز در حال افزایش بـوده  
و این در حالی است که با رشد جهانی شدن بازارهـاي غـذایی،   

ولید مقادیر زیادي از غذاهاي سـاده و ارزان نیـز رو بـه رشـد     ت
غذا بخـش مهمـی از هویـت فرهنگـی، تـاریخی و      . )12(است 

جغرافیایی افراد است و از نقطه نظر اقتصادي اجتماعی، دیدگاه 
استفاده از غذاهاي سنتی، هم راستا با توسعه محـیط زیسـت و   

کنـد  اهداف توسعه پایدار بوده و اقتصاد محلـی را تقویـت مـی   
)13( .  

مواد غذایی سنتی به چندین دلیل بـراي اسـتفاده در برنامـه       
  :غذایی کودکان مناسب هستند

  .تر استدسترسی به این نوع مواد غذایی آسان •
تري در مقایسـه بـا مـواد    این نوع مواد غذایی قیمت ارزان •

  .ایی رایج در جامعه دارندغذ
  .تر هستندبه لحاظ فرهنگی پذیرفته •
  .تر هستندمغذي •
مـورد تهیـه و روش اسـتفاده از آنهـا      دانش بومی غنی در •

  .وجود دارد
منطبق با فرهنگ بومی مادرِ خانوار است که نقش مهمـی   •

  .در تهیه غذاي اعضاء خانواده و بطور ویژه کودکان دارد
ماهـه کـه    12تـا   6براي کودکان تهیه غذاي ایمن و کافی 

کنند، بسیار اهمیت اولین تجارب غذا خوردن خود را کسب می
ماهه و بـاالتر اسـتفاده    6غذاي تکمیلی که براي کودکان . دارد
-شود، اغلب از نظر چگالی انرژي، پروتئین، مقدار ریزمغذيمی
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ها یا کیفیت، ناکافی بوده و یا روش تهیه، نگهداري و یا تغذیـه  
را افـزایش   هـا  بیمـاري اي است که خطر ابتال به دك به گونهکو
کـه   مسـئله هاي گذشته با پـی بـردن بـه ایـن     از سال. دهدمی

برخوردارِ دنیا، به لحاظ غذاهاي تکمیلی در بسیاري از نقاط کم
کیفیت، تنوع و مواد مغذي در حد قابل قبولی نیستند، تجارب 

توسعه شـکل گرفـت    زیادي در دنیا به ویژه کشورهاي در حال
 12تـا   6سازي غذاهاي تکمیلی براي کودکان که مبنی بر غنی

ماهه و باالتر بود و بر اساس مواد غذایی محلی و سنتی صورت 
ها، دستورهاي غذایی بـا  در همه این برنامه). 14-20(اند گرفته

محتواي مـواد غـذایی محلـی بـراي تغذیـه تکمیلـی کودکـان        
مـواد   تـأمین شد که در هر کدام از آنها، با رعایـت  پیشنهاد می

مغذي مختلف، غذاهاي تکمیلی رایج براي تغذیـه کودکـان بـا    
شد و به لحاظ میزان پـذیرش  مواد غذایی محلّی دیگر غنی می

  .گرفتنداین دستورهاي غذایی جدید مورد بررسی قرار می
  سوءتغذیه کودکان

افه وزن و چاقی اصطالح سوءتغذیه، شامل هر دو شرایط اض
-خواري و کم وزنی و کوتـاه قـدي ناشـی از کـم    به دلیل بیش

خواري است که منجر بـه سـوءتغذیه حـاد و مـزمن و کمبـود      
طبق تعریـف سـازمان جهـانی بهداشـت،     . شودها میریزمغذي

، در )22(و سوءتغذیه حاد شـدید   )21(سوءتغذیه حاد متوسط 
دهـد کـه ایـن    بین عوامل مختلفی رخ مـی  نتیجه کش و قوس

ــل متحــد       ــندوق کودکــان مل ــل توســط ص ــه عوام مجموع
(UNICEF)     ایـن چـارچوب بـا    . به خـوبی ترسـیم شـده اسـت

-بررسی عوامل مختلف پایه، اساسـی و میـانجیِ مـؤثر بـر کـم     

بـر   تأکیـد خواري که از مهمترین علل سـوءتغذیه حـاد اسـت،    
). 1نمـودار  (چگونگی بهم پیوستگی علل و ارتباطات آنهـا دارد  

ها و خط و مشی ها، باورها، استراتژيبراساس این نمودار، ارزش
خانوار از عوامل میانی در علت شناسی وضعیت تغذیه کودکـان  

  . و تعیین کمیت و کیفیت آن است

هاي فرهنگی جوامـع  غذاهاي سنتی و بومی، در زمینهنظام 
کودکان نیـز بـه   . یابدکند و توسعه میگیرد، رشد میشکل می

کنندگان این نوع پذیر، از مصرفهاي آسیبعنوان یکی از گروه
غذاها در خانواده بوده و کیفیت و کمیت مواد غـذایی دریافـت   

ان، مطالعـات   در ایـر . شده در رشد و سالمت آنها اثرگذار اسـت 
معدود و محدودي در زمینه کفایت الگوهـاي غـذایی محلـی و    
بومی در تغذیه کودکان در جهت ارتقاء سالمت و یا مبـارزه بـا   

هـاي زیـادي در   هرچنـد تـالش  . سوءتغذیه ، انجام شده اسـت 
هاي تهیه غذاي کمکی و خصوص شناسایی و ارائه دستورالعمل

یلی کودکـان برپایـۀ مـواد    اي آنها براي تغذیه تکمارزش تغذیه
غذایی رایج در کشور، مانند حریره بادام، فرنی و شیربرنج انجام 

خـانم امـین   -تهیه شده در انستیتو و در وزارتخانه( شده است 
در یـک مطالعـه، حقیقیـان و    ). پور در تهیـه آن سـهیم بودنـد   

 تغذیـه  در رایـج  محلـی  غـذاهاي  ، انواع)1389سال (همکاران 

 در هـا  آن کفایـت  و ايتغذیـه  ارزش ان،شـیرخوار  تکمیلـی 

 .گرفـت  قـرار  بررسـی  مورد تهران شمالی شهرستان روستاهاي
 تنـوع  داراي مناطق، این کودکان خاص بومی تکمیلی غذاهاي

خورشت ریواس، اشـکنه،  (ها خورشت انواع شامل و ایرانی سفرة
 ،)پلـو پختـک و رشـته  دم(پلوها  ،)خورشت به و خورشت سیب

کوکو سـبزي و  (کوکو  انواع ،)اُماج، آش آلو و آشکآش (ها آش
-برانی و )نان دهاتی، نان روغنی، نان گردو(ها ، نان)کوکو گردو

 شـکل،  داراي کـه  اسـت  )زمینیبرانی سبزي و برانی سیب(ها 

 بـر  آنهـا  اغلـب  عـالوه  بـه . باشدمتفاوت می غذایی رنگ و طعم

 گوشت گروه و بوده گیاهان هاي ریشه و ها سبزي غالت، اساس

 وجـود  )مـرغ  تخـم ( کوکوها انواع ها وخورشت از برخی در تنها

 تنهایی به غذایی هیچ ظاهري هايویژگی و تنوع علیرغم .دارد

-کند و از نظر ریزمغذينمی برآورده را کودك ايتغذیه نیازهاي

و فـوالت داراي کمبـود    Aهایی چون روي، کلسـیم، ویتـامین   
  .)24(هستند 

  
-Mid)براي شاخص وزن براي قد و محیط میانه بازوي   -  2و  - 3بین  Z-score، با مقدار (Moderate Acute Malnutrition = MAM)سوءتغذیه حاد متوسط   1

upper Arm Circumference = MUAC)   شودمتر تعیین می میلی 125میلیمتر و کمتر از  115بیشتر از .  
و ) از میانه استاندارد رشد سازمان جهانی بهداشت - Z-score 3کمتر از (با شاخص وزن براي قد  (Severe Acute Malnutrition = SAM)سوءتغذیه حاد شدید  2

 .ا ادم در آنها وجود داشته باشدمتر باشد و ی میلی 115کمتر از  MUACماهه که  6 – 59در مورد کودکان . شودمشاهده الغري و ادم مشخص می
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  )23(هاي سوءتغذیه کنندهچارچوب مفهومی تعیین . 1نمودار 

  
از سوي دیگر، مطالعه صالحی و همکاران درمـورد اسـتفاده   
ــرآورده نمــودن نیازهــاي   ــی بــراي ب از غــذاهاي ســنتی و محلّ

اي از کـاربرد ایـن   اي زنان قشقایی در استان فارس نمونه تغذیه
به ایـن منظـور،   . گونه غذاها براي ارتقاي وضعیت سالمت است

هاي قوم از اقوام استان فارس انتخاب و بسته 48خانوار از  481
هزینه غذاهاي تهیه شده از مـواد غـذایی محلّـی در    ساده و کم

هاي غذایی شـامل غـالت،   بسته. دسترس براي آنها طراحی شد
 05/14کیلوکالري انرژي،  6/322حاوي  حبوبات و سبزیجات و

میکروگـرم   2/487گـرم کلسـیم،   میلـی  2/351گرم پـروتئین،  

در پایـان دوره  . بـود  Cگـرم ویتـامین   میلی 7/42و  Aویتامین 
در نمایه توده بدن زنان در مقایسه  داري معنیمداخله، افزایش 

با ابتداي مداخله وجود داشت که نشانه اثربخش بودن مصـرف  
هرچند که ایـن  . )25(غذاهاي سنتی در برنامه غذایی زنان بود 

مطالعه در بین زنان اقوام استان فارس انجام شده، ولی به دلیل 
موفق بودن مداخله و اثـرات مثبـت غـذاي بـومی بـر وضـعیت       

توان از الگوي مداخلـه در ایـن   اي افراد مورد بررسی، میتغذیه
مطالعه براي طراحی مداخالت مشابه در کودکان نیـز اسـتفاده   

  . نمود
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تجارب جهانی در استفاده از غـذاي سـنتی در تغذیـه    
  کودکان

مطالعه ارزش و جایگاه کـاربرد غـذاهاي سـنتی در بهبـود     
تغذیه کودکان در ادبیات این حوزه، یک زمینـه مهـم و شـایان    

و همکاران در هند انجام  Schmidاي که مطالعه در. توجه است
دادند، این که تا چه حد نظام غذاهاي سنتی، پایـدار، متنـوع و   

بـه ایـن   . داراي مواد مغذي هستند مورد ارزیـابی قـرار گرفـت   
 6منظور، دریافت غذایی و منابع مواد مغذي مادران و کودکـان  

داخلـه بـر   ماهه آنها در روستاهاي بـا مداخلـه و بـدون م    39تا 
اساس افزایش میزان دسترسی به مـواد غـذایی سـنتی بـا هـم      

مداخله برپایۀ تولیدات محلی، ذخـایر  . مورد مقایسه قرار گرفت
بر اساس نتایج، . مواد غذایی محلی، و توزیع محلی سورگوم بود

داري دریافـت بـاالتر   مادران در روستاهاي  مداخله، بطور معنی
و مقدار بیشتر انـرژي، پـروتئین و    انرژي و پروتئین در تابستان

در بــین کودکــان در دو . آهــن در طــی فصــل بــارانی داشــتند
داري از نظـر  روستاي مداخله و بدون مداخلـه، اخـتالف معنـی   
در مـادران  . انرژي و پروتئین و سایر مواد مغذي مشاهده نشـد 

درصـد   33درصد انـرژي،   29کننده استفاده از سورگوم، تأمین
 21 تأمیندرصد آهن و سبزیجات برگ سبز در  53پروتئین، و 

طبـق  . دخالت داشت Aدرصد ویتامین  38و  Cدرصد ویتامین 
این پژوهش، مـواد غـذایی سـنتی ماننـد سـورگوم، حبوبـات و       

انـرژي، پـروتئین،    تـأمین سبز، منبـع اصـلی در   سبزیجات برگ
  .)26(بودند  Aو  Cآهن، ویتامین 

در موزامبیک نیز پژوهشـی بـا هـدف توسـعه دسـتورهاي      
غذایی پایـدار بـا اسـتفاده از منـابع غـذایی محلـی بـه منظـور         

اي انجـام  مدیریت و حل مشکل سوءتغذیه و کمبودهاي تغذیـه 
اساس تهیه دسـتورهاي غـذایی بـر مقـادیر توصـیه شـده       . شد

پـس از فهرسـت   . ساله بود 4 – 8براي کودکان  (DRI)رژیمی 
شـد،  غذاي محلـی کـه در موزامبیـک مصـرف مـی      60نمودن 

چندین دستور غذایی با ترکیبات مشـخص و مقـادیر انـرژي و    
دســتورهاي غــذاییِ . مــواد مغــذي انتخــاب و پیشــنهاد شــدند

پذیري، نوآوري، سادگی و سرعت پیشنهاد شده، به لحاظ امکان
-راي مبارزه با سوءتغذیه کودکان در کشور کمتهیه بررسی و ب

 هـاي  جیـره درآمد موزامبیک طراحی شـد کـه مقـادیر توصـیه     

هـا،  از نظـر میـزان آب، پـروتئین، چربـی     (RDA)غذایی روزانه 
ها، فیبر، سدیم، پتاسـیم، آهـن، کلسـیم، فسـفر و     کربوهیدرات

دسـتورهاي غـذایی   . ها در آن در نظر گرفته شده بـود ویتامین
-هـا و درشـت  ها و ریزمغذيوعده صبحانه از نظر ویتامین براي

. ها غنی بودند و دو وعده بعدي انـرژي بـاالتري داشـتند   مغذي
نتایج اجـراي ایـن دسـتورهاي غـذایی نشـان داد کـه کمبـود        

خـواري مـزمن بـا کمـک مـواد      ها و کاهش سطح کمریزمغذي
مـه  غذایی محلی بهبود یافته ولی پیگیري این کودکان براي ادا

استفاده از این دستورها توسط مراقبین بهداشتی الزم بـه نظـر   
  .)27(رسد می

در یک مطالعه نیمه تجربی که در کنیا انجام شد، کودکـان  
در  -Z2 ماهه با شاخص وزن براي قد باالتر از امتیـاز   6 – 24

ابتــداي مطالعــه از روســتاهاي شــرق کنیــا کــه شــیوع بــاالي  
کودکـان در دو  . سوءتغذیه در آنها وجـود دارد، انتخـاب شـدند   

له قرار گرفتند که در گروه مداخلـه،  گروه مداخله و بدون مداخ
سهم ماهانه مواد غذایی براي کودك، سهم مجزا براي خـانواده  
و آموزش گروهی براي تغذیه تکمیلـی مناسـب و بهداشـتی را    

در بخش آموزش، به مادر یا مراقـب کـودك   . کردنددریافت می
درباره روش تهیه غذاي تکمیلی کودك با مواد غذایی محلی به 

اي کـودك را بـرآورده نمایـد،    بتواند نیازهاي تغذیـه نحوي که 
شد و جیره ماهانه کودك شامل مواد هایی داده میدستورالعمل

غذایی محلی بود بطوریکه بتواند نیازهاي روزانه انرژي را بـراي  
مـاه ادامـه    7این گروه فراهم نماید و اختصاص ایـن جیـره تـا    

داري در ف معنـی ماه نشان داد که اخـتال  7نتایج پس از . یافت
بین دو گـروه مداخلـه و غیـر مداخلـه بـراي       Z-scoreشاخص 
هاي وزن براي سن و وزن براي قـد مشـاهده شـد و در    شاخص

مقایسه با گروه غیر مداخله در گروه مداخله، شیوع کمتـري از  
بـر ایـن موضـع     تأکیـد ها یافته. الغري و کم وزنی وجود داشت

عملـی   صـورت  بـه لـی،  مح در دسـترس داشت که مواد غـذایی  
گیـري کودکـان را بهبـود    قابلیت دستیابی بهتري داشته و وزن

  .)28(بخشد و سوءتغذیه حاد را در این کودکان کاهش داد می
در مروري که با هدف تعیین نقش مواد غـذایی محلـی در   

ماهـه در کشـورهاي بـا     6 –23برنامه غذاي تکمیلی کودکـان  
پتانسـیل غـذاهاي محلـی از     درآمد پایین و متوسط انجام شد،
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 23تا  6ها براي کودکان مغذيها و درشتریزمغذي تأمیننظر 
جمع بندي مطالعـات بررسـی شـده در ایـن     . ماهه بررسی شد

مرور نشان داد که میـزان نیـاز پـروتئین بـراي کودکـان قابـل       
بوده و این در حالی است که مقدار کلسیم، آهـن و روي   تأمین

ــرژي،  تــأمینیی ناکــافی هســتند و در ایــن نــوع مــواد غــذا   ان
 C، تیامین، ریبوفالوین، نیاسین، فوالت و ویتـامین   Aویتامین 

در بسـیاري از کشـورهاي   . در بیشتر موارد به حد نیاز نیسـتند 
اي بـه عنـوان مـاده    هاي نشاسـته درحال توسعه، غالت و ریشه

رونـد کـه بـه دلیـل     غذایی پایه در غذاهاي تکمیلی به کار مـی 
محتواي فیتات موجود در غالت، از جذب عناصـر دو ظرفیتـی   

در آفریقا، هند و تایلنـد  . )29(توانند ممانعت کنند در بدن می
بخش اعظمی از مواد غذایی به کار رفتـه در غـذاهاي تکمیلـی    

کلسیم، آهـن، روي و ریبـوفالوین در حـد     تأمینکودکان براي 
درصورتیکه بتوان از مواد غذایی بومی . مورد نیاز، کافی نیستند

ها و انرژي این نوع غذاها اسـتفاده  میزان ریزمغذي براي تکمیل
شـود و  نمود، گام بزرگی در ارتقاء سالمت کودکان برداشته می

اثربخش بـراي اطمینـان از دریافـت     -راهکاري هزینه  رو ایناز 
کافیِ آهن و روي با استفاده از غذاهاي سنتی و بـومی خواهـد   

  .)30(بود 
  نتیجه گیري 

به دلیـل اهمیـت ایـن دوره از زنـدگی در رشـد، تکامـل و       
سالمت نوزادان و کودکان، ارائه راهکارهاي متناسب بـا شـرایط   

تهیه مواد غذایی منطبق بـا نیازهـاي   زندگی جوامع، به منظور 
هـاي بهداشـتی جوامـع گونـاگون     اي کودکان ، از اولویتتغذیه
غذاهاي بومی و سنتی به دلیل تنوع زیاد آنها، بـه عنـوان   . است

. باشـند اثربخش در این حوزه مورد توجه مـی  -راهکاري هزینه
اقداماتی که براي ارتقاء سالمت و تندرستی کودکـان از طریـق   

تواننـد انجـام شـوند، در سـه     رش نظام غذاهاي سنتی میگست
  .)31(کرد  بندي طبقه توان میحوزه 

بـراي افـزایش دسترسـی بـه مـواد       :تولید مواد غذایی بومی
 ویژه تأکیدهاي تولیدي با غذایی سنتی و بومی، تقویت فعالیت

اي بـاالیی دارنـد، یـک اولویـت     بر مواد غذایی که ارزش تغذیـه 
در این راستا توجه به زنان و جلب مشـارکت  . شود میمحسوب 

آوري گیاهان سنتی سهمی که در کاشت یا جمع  به دلیلآنها، 

 هـاي  زمـین استفاده بهینـه از  . است تأکیدو بومی دارند، شایان 
یک، از اقـدامات مهـم   براي کشت ارگان سازي زمینهکشاورزي و 

دیگري است که باید در جهت کاشت گیاهان بومی مورد توجه 
  .باشد

اي، دانش افراد  درباره ارزش تغذیـه  :سازي ظرفیتآموزش و 
اهمیت و صرفه اقتصادي غـذاهاي سـنتی در جامعـه و کـاربرد     
آنها در رژیم غذایی کودکان جنبه دیگریست کـه نیـاز بـه کـار     

انتقال این دانـش   دانش غذاهاي سنتی و به منظور احیاي. دارد
ي  تـالش مضـاعف و گسـترده    الزم اسـت هـاي بعـدي،   به نسل

هاي آموزشی با محوریـت  کالس. مبتنی بر شواهد صورت گیرد
معرفی مواد غذایی محلّی و سنتی، ترکیب کردن مـواد غـذاییِ   

براي تهیه غذاي مناسب با رشد کودکان، نیازهـاي   در دسترس
دان و کودکـان، تهیـه و نگهـداري صـحیح مـواد      اي نـوزا تغذیه

غذایی سنتی، مزایاي استفاده از غذاهاي سـنتی در مقایسـه بـا    
غذاهاي موجود در بازار و عواقب عدم تغذیه صـحیح کودکـان،   

تواند در رسیدن به اهـداف سـالمت در کودکـان تأثیرگـذار     می
هـایی مطالعــات   محتـواي چنـین آمـوزش    تـأمین بـراي  . باشـد 

یک براي بازشناسی این غـذاها و نحـوه کـاربرد آنهـا از     اتنوگراف
در این  ها مغذيمستقیم ترکیب انرژي و  گیري اندازهیک سو و 

 تکمیلی نیز تغذیه اجراي سیاست در حوزة. غذاها ضرورت دارد

 و سـازي غنـی  هـاي برنامـه  از بایـد  بومی غذاهاي از استفاده با
ایجاد توانمنـدي  مادران و مراقبین کودك به منظور  به آموزش

غـذاها و آمـاده    تهیـۀ  فرآینـد  در آنها استفاده نمود تا با تغییـر 
کـردن غـذاهاي پرانـرژي و حــاوي مـواد مغـذي بیشـتر بــراي       
کودکان، از بروز سوءتغذیه در آنان پیشگیري نمایند و این مهم 

پرسـتاران،   توسـط  آموزشـی  هـاي کـالس  برگـزاري  بـا  بایـد 
 مراکـز  در ویـژه  بـه  تغذیـه  کارشناسـان  و متخصصین بهداشت

  .بهداشت صورت گیرد
تدوین و بهینه سازي دستورالعمل تهیه غذاهاي سـنتی  

به دلیل ماهیت اقالم غـذایی بـه کـار رفتـه در      :کودکان  هویژ
تهیه مواد غذایی تکمیلی و سایر غـذاهاي سـنتی کـه اغلـب از     

گیرند، این موضوع بسیار اهمیـت  مواد غذایی گیاهی نشأت می
اي باشـد  هاي تهیه این نوع مواد غذایی بـه گونـه  ه روشدارد ک

بدون . که بیشترین دسترسی مواد مغذي را در بدن فراهم کند
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کنندگان این نـوع غـذاها چـه در قالـب     شک، کودکان استفاده
دسترسـی بـه   تغذیه تکمیلی و در غذاي خانوار هستند و زیست

در . مواد مغذي غذاها براي سالمت آنـان بسـیار حیـاتی اسـت    
هاي مختلفی براي تهیه این نـوع غـذاها بـه کـار     گذشته روش

رفت که در حال حاضر بسیاري از آنها بـه دسـت فراموشـی    می
در حالیکه، امروز این باور وجود دارد که احیـاء  . اند شدهسپرده 

ها مانند خیسـاندن، خشـک کـردن، تخمیـر، پوسـت      این روش
توانـد بـه   اهی مـی گرفتن و جوانه زدن در مورد مواد غذایی گی

ارتقاء کیفیت و ایمنی غذاهاي تکمیلی کودکان کـه عمـدتاً بـا    
  . )32(شود، کمک کند مواد غذایی گیاهی تهیه می

ر، سوءتغذیه یکـی از عوامـل خطـر سـالمت و     از سوي دیگ
تندرستی است که در بین کودکان شایع بوده و تهدیدي بـراي  

هاي عفونی را بـدتر کـرده و   به ویژه بیماري ها بیماريپیشرفت 
در کشورهاي در حال توسعه، از جمله ایران نیز تعداد زیادي از 

توجه به با ). 33، 34(کنند کودکان با آن دست و پنجه نرم می
تنوع مواد غذایی بومی و محتـواي انـرژي و مـواد مغـذي آنهـا،      

اي در کـاهش سـطح سـوءتغذیه    غذاهاي سنتی پتانسیل بالقوه
آگـاهی از  . مزمن و به دنبال آن ارتقاء سـالمت کودکـان دارنـد   

ايِ هر یک از ایـن مـواد غـذایی بـه     مقدار انرژي و ارزش تغذیه
سـازي غـذاهاي   دف غنـی کند تا بتواننـد بـا هـ   افراد کمک می

سنتی، دستورهاي غذایی متعددي را بـا ترکیـب مـواد غـذایی     
هـر چنـد، در بحـث مربـوط بـه      . بومی، تهیه و مصرف نماینـد 

سوءتغذیه کودکان، ارائه دستورهاي غذایی مناسب که با کمک 
توانـد اثـرات   شـود، نمـی  مواد غذایی محلی و سنتی انجـام مـی  
شـته باشـد مگـر اینکـه     چشمگیري بـر سـوءتغذیه کودکـان دا   

پیگیري و پایش نحوه تهیه و استفاده از این دستورهاي غـذایی  
این رویکرد باید با کمک افراد آموزش دیـده بـه   . نیز انجام شود

منظور بررسی وضعیت سالمت کودکان و اثربخشـی مـداخالت   
  . صورت گیرد

هـاي غـذایی مبتنـی بـر     شود که با تقویت نظـام توصیه می
توان در جهت دستیابی به توسـعه پایـدار و   میغذاهاي سنتی، 

اي به ویـژه بـراي اقشـار محـروم گـام      طراحی مداخالت تغذیه
تنوع زیستی محصوالت کشاورزي محلی باید مدیریت . برداریم

. اي غذاهاي سنتی بـه حـد مطلـوب برسـد    شود تا فواید تغذیه
توانـد تنهـا   هرچند که تمرکز بر استفاده از غذاهاي سنتی نمی

هاي غذا و تغذیه باشد، ولی بـه عنـوان یـک    ه مقابله با چالشرا
اثربخش در جهت توانمندي جامعه براي ارتقاء  –راهکار هزینه 

اي در روستاها و شـهرهاي  اثربخشی و پایداري مداخالت تغذیه
  .)11(فقیرنشین باشد 
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Background and Objectives: Children feeding is a vital factor in shaping the trends of children’s growth and 
development. After the first 6 months of life which is the period of exclusive breastfeeding, complementary 
feeding begins up to two years of age. This will follow by gradual introduction of family foods. Based on the 
type and quality of ingredients that is served to children, their health or disease process take place. 
malnutrition in Children is induced by insufficient food intake or disease incidence and in many cases, these 
children are born from mothers who are under-noursihed as well.. In many developing countries with low or 
moderate income, the prevalence of child malnutrition is increasing. Among all the interventions to tackle 
malnutrition, traditional food based and strategies and fortification, are shown to be more cost effective and 
applicable. This review aimes to assess Iran and the other countries’ experiences regarding traditional foods 
in promoting child health and fighting malnutrition. 

Materials and methods: Databases (PubMed, Google scholar, SID, science direct and health science 
databases) were searched for relevant publications from 1990 onwards. The initial search terms were 
traditional foods, local foods, indigenous foods, children, health, and malnutrition. The articles that assessed 
the application of traditional foods to promote child health or alleviate malnutrition, were selected and 
evaluated. 

Results & Discussion: Traditional food system is sustainable, diverse and accessible with good resource of 
nutrients; however, researches showed that the application of traditional foods due to some nutrient 
deficiencies should be complemented with the aim of meeting this deficiencies. Awareness about calorie 
content and nutritional values of traditional foods could help to fortify these foods and provide diverse 
recipes via a combination of traditional foods. 

Keywords: Traditional foods, local foods, indigenous foods, health, malnutrition, children 
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  مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران
  175-180 ، صفحات1396 بهار، 1 شماره ضمیمه، دوازدهمسال 

  
  

  خوراکی وحشی و بومی ایرانهاي  گیاهان و میوه اکسیدانی آنتیخواص 
  ابراهیم فالحی

  falahi.e@lums.ac.ir  :پست الکترونیکی. ، ایران آباد خرماستاد گروه تغذیه، مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، 
 چکیده

شواهدي زیادي وجود دارد . شود  آزاد هاي رادیکالتواند منجر به تولید  می فرایندهاي بیوشیمیایی و فیزیولوژیک در بدن انسان :و هدف سابقه
.  قلبی عروقی، و آلزایمر نقش اساسی دارندهاي  سرطان، دیابت، بیماري: مزمن از جملههاي  در ایجاد پیري و بیماري  آزاد هاي رادیکالکه این 

ضد التهابی، ضد آترواسکلروتیک، ضد  اثرات متنوع و متغیر  اکسیدانی آنتیمطالعات اپیدمیولوژیک  نشان داده است که بسیاري از این ترکیبات 
از  کنندگان مصرفمصنوعی از یک طرف و استقبال  هاي اکسیدان آنتیاثرات سمی . تومور، ضد موتاسیون ، ضد باکتریایی و ضد ویروسی دارند
و این مقاله معرفی گیاهان   هدف. طبیعی را بیشتر نموده است هاي اکسیدان آنتیمواد افزودنی طبیعی از جانب دیگر، تمایل به استفاده از 

  .  شناسایی شده در آنهاست اکسیدانی آنتیخوراکی وحشی بومی ایران و  ترکیبات  يها وهیم
 .تهیه شد که بومی منطقه لرستان هستند، بن سرخ، علف چشمه، سریش، شنگ و پاغازانگیاه  شامل  5عصاره هیدرو الکلی  :ها مواد و روش

 به ترتیب با روش فسفومولیببدات، میزان فنل و فالونوئید اکسیدانی آنتی، ظرفیت کامل  DPPHبا روش  آزاد هاي رادیکالتوانایی جاروب کردن 
  . شد گیري اندازهسنجی آلومینیوم کلراید  و رنگبا روش فولین سیوکالتیو 

میکرو مول اسید  2/1و /. 79، 41/2، 34/1، 12/1بن سرخ، علف چشمه، سریش، شنگ و پاغازان به ترتیب  اکسیدانی آنتیظرفیت : ها یافته
کوئرستین بر گرم  گرم میلی 06/23و  16/32، 32/18، 04/33، 55/21میزان فالونوئید این گیاهان به ترتیب . آسکوربیک بر گرم عصاره بود
را  آزاد هاي رادیکالتولید % 50غلظتی که (  IC50میزان . اسید گالیک بر گرم عصاره بود گرم یمیل 702تا  250عصاره و میزان فنل آنها  بین

  . براي علف چشمه کمترین مقدار و براي بن سرخ بیشترین مقدار بود) کند می مهار
ها و فالونوئیدها و در نتیجه  ، فنولترکیبات فیتوشیمیایی اي مالحظهخوراکی بومی ایران داراي مقادیر قابل هاي  گیاهان و میوه: گیري نتیجه
متعدد آنها هاي  از طرفی رویش طبیعی این گیاهان در محیط جغرافیایی ایران و وجود گونه. طبیعی قابل توجهی هستند اکسیدانی آنتیاثرات 

انجام تحقیقات علمی بیشتر هم از نظر خواص . زاگرس پتانسیل الزم را براي استفاده از این منابع در اختیار ما قرار داده است هاي کوهدر 
، شناسایی ترکیبات بیشتر و بررسی میزان مواد مغذي موجود در آنها و هم از نظر استخراج این ترکیبات و استفاده از آنها در اکسیدانی آنتی

  .شود می ی و غذایی پیشنهادصنایع داروی
    مزمنهاي  ، گیاهان خوراکی و دارویی بومی، بیمارياکسیدانی آنتیخواص : کلیدي واژگان

 مقدمه
هـاي   در بـدن انسـان و در نظـام    آزادهاي رادیکـال   واکنش

به شکل اکسـیژن   آزاد هاي رادیکالتولید . افتد غذایی اتفاق می
 .و نیتروژن فعال بخشی از فیزیولوژي طبیعی داخل بدن اسـت 

هاي  و گونه آزاد هاي رادیکالدر شرایط طبیعی اغلب بین تولید 
 اکسـیدانی  آنتـی فعال اکسیژن از یک سو و قدرت سیستم دفاع 

در صـورت افـزایش   . از سوي دیگر حالت تعـادل برقـرار اسـت   
، اکسـیدانی  آنتییا کاهش قدرت دفاعی  آزاد هاي رادیکالتولید 

 آزاد هـاي  رادیکـال  تیـ فعالزمینه براي ایجاد صدمات ناشـی از  
بـدن   هـاي  مولکولا ب  فعالهاي  این گونه ). 1(یابد  افزایش می

این عمـل  . شوند واکنش داده و سبب صدمه و مرگ سلولی می

هـاي   مزمن از قبیل سـرطان، بیمـاري  هاي  سبب ایجاد بیماري
... قلبــی عروقــی، دیابــت ، درگیــري عــروق مغــزي ، پیــري و  

نقـش   هـا  اکسـیدان  آنتـی مصرف مـواد غـذایی حـاوي    . شود می
 هـاي  اکسـیدان  آنتـی . دارد هـا  بیمـاري حفاظتی در مقابل ایـن  

توانند باعـث افـزایش دفـاع سـلولی      موجود در رژیم غذایی می
  ).2(جلوگیري کنند   ها سلولشده و از صدمات اکسیداتیو به 

فیزیولوژیک، هاي  در سیستم ها اکسیدان آنتیعالوه بر نقش 
از آنهــا در صــنعت غــذا بــراي افــزایش طــول عمــر محصــول،  

چند غیر اشـباعی ، اسـتفاده   با باندهاي  هاي روغنمخصوصا در 
در حال حاضر  براي جلوگیري از اکسیداسیون چربـی  . شود می
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در محصوالت غذایی از محصـوالت سـنتتیک از قبیـل پروپیـل     
ــوتیالت  ، هیدروکســی  (BHA گــاالت، هیدروکســی آنیــزول ب

ــوتیالت   ــوئن ب ــور   (BHT)تول ــه ط ــدوکینون  ب ــل هی ، و بوتی
یت و خطـرات سـالمتی   امـا سـم  .  شود اي استفاده می گسترده

 مصـنوعی مـورد بحـث اسـت     هاي اکسیدان آنتیاستفاده از این 
ــابراین شناســایی ). 3( ــیبن ــراي  هــاي اکســیدان آنت ــی ب طبیع

مصـنوعی از اهمیـت بـاالیی     هـاي  اکسیدان آنتیجایگزینی این 
  . برخوردار است

نتـی اکسـیدان طبیعـی    آي ترکیبـات  گیاهان منابع بـالقوه 
شـامل میـوه هـا،    ( بر اساس برخی شـواهد گیاهـان   . باشند می

حاوي  طیف گسـترده  ) سبزي جات و گیاهان خوراکی وحشی
از قبیـل    آزاد هـاي  رادیکـال جاروب کننـده   هاي مولکولاي از 

ها،  مانند اسیدهاي فنولیک، فالونوئیدها، کینون( ترکیبات فنلی
ا، آمـین  آلکالوئیـده (، ترکیبات نیتروژنی ...)کومارین، لیگنین و 

و ) شـامل کاروتنوئیـدها  (، ویتامینها، ترپنوئیدها ) ها، بتا آالنین
 اکسـیدانی  آنتـی دیگر هسـتند کـه خـواص    هاي  سایر متابولیت

در بین بسیاري از گیاهـان مختلـف دارویـی و    . )4(باالیی دارند
بومی از نظر داشتن ترکیبات گیـاهی  هاي  خوراکی، برخی گونه

 اکسـیدانی  آنتییی ویژه با ظرفیت خام و یا خواص  فیتو شیمیا
. باال در جهت حفظ سالمتی انسان مورد توجه قرار گرفتـه انـد  

بنا به گزارشات مصرف مواد انتـی اکسـیدان طبیعـی و گیـاهی     
ــدن دارد تــأثیر ــادي روي ســالمتی ب ــن دســته مــواد، . زی از ای

ترکیباتی مانند پلی فنولها و فالونوئیدها پتانسیل مهار فعالیـت  
توانند اکسیداسیون لیپیـدها   را دارند و نیز می آزاد هاي رادیکال

مطالعـات نشـان داده اسـت کـه     . )5، 6( بیانـدازد   تـأخیر را به 
گیاهان داراي موادي به نام فیتوکمیکال ها هسـتند کـه داراي   

طبیعـی در   هاي اکسیدان آنتی. باشند می اکسیدانی آنتیفعالیت 
کی از جملـه پیکـره رویشـی    این گیاهان خورا هاي قسمتهمه 

 هاي اکسیدان آنتیهم توجه خاصی به یافتن  اخیراً. وجود دارند
 هـاي  اکسـیدان  آنتـی جایگزین  عنوان بهطبیعی در مواد گیاهی 

 احتمـاالً طبیعـی   هـاي  اکسـیدان  آنتیسنتتیک شده است، زیرا 
مطالعات اخیر بیانگر ایـن  ). 1(ایمن تر از نوع سنتتیک هستند 

کـــه اســـتفاده از گیاهـــان دارویـــی و  ندباشـــ مـــیمطلـــب 
بیولوژیک ممکن است باعث حفاظت از بـدن   هاي اکسیدان آنتی

 هـاي  اکسـیدان  آنتـی ). 7(هـاي مختلـف شـوند    در برابر بیمـاري 
از تشـکیل   توانند میطبیعی هستند که  هاي مولکولبیولوژیک، 

و اکسـیژن فعــال شــده   آزاد هــاي رادیکــالغیـر کنتــرل شـده   

را  شـود  میکه توسط آنها انجام  هایی واکنشا جلوگیري کنند ی
  ).2، 8(مهار کنند

غذا و منبـع   عنوان بهقدیم بشر از مواد طبیعی  هاي زماناز 
گیاهان همیشه نقش مهمـی در  . کرده است دارویی استفاده می

دانـش و اطالعـات  نحـوه    . اند داشتهپزشکی و بهداشت عمومی 
استفاده دارویی از این گیاهان و خواص آنها از طریـق آزمـون و   

امـا  . بعدي منتقل یافته است هاي نسلآمده و به  به دستخطا 
اسـتفاده از گیاهـان   ). 9(این انتقال دانش قابل اطمینان نیست 

خوراکی مستلزم اطالعـات دقیـق علمـی و شـناخت ترکیبـات      
آنهاست زیرا وجود ایـن ترکیبـات در ایـن     شیمیایی موجود در

از انجـا کـه گیاهـان    . گـردد  گیاهان باعث اثر درمانی آنـان مـی  
دارویی در کشور ما به صـورت سـنتی مصـرف فراوانـی دارنـد      

ثانویـه انهـا از اهمیـت خاصـی برخـوردار      هاي  بررسی متابولیت
خـوراکی   هـاي  و میوههدف این مقاله معرفی گیاهان  .  هستند

شناسـایی شـده    اکسیدانی آنتیومی ایران و  ترکیبات وحشی ب
در این گیاهان است و در انتها پیشنهاداتی براي مطالعات آتـی  

  .بیان خواهد شد
  خوراکی بومی ایرانهاي  گیاهان و میوه

در مناطق مختلف ایـران گیاهـان خـوراکی متعـددي طـی      
در منطقـه کوهسـتانی زاگـرس    . اند نمودهسالیان متمادي رشد 

مـردم بـومی منطقـه از    . هزاران نوع از این گیاهان وجـود دارد 
فصـلی   صـورت  بـه قدیم از این گیاهان البتـه بیشـتر    هاي زمان

بسیاري از افراد محلی معتقدند این گیاهـان  .  اند کردهاستفاده 
بـا تغییـر شـیوه    . غذا، نقش درمانی نیـز دارنـد   تأمینعالوه بر 
شناسند  صنعتی ، نسل جدید کمتر این گیاهان را می زندگی و

از یک سـو   مسئلهعدم توجه به این . کنند و از آنها استفاده می
تواند در آینده باعث حذف آنهـا از تغذیـه بـومی و مردمـان      می

محلی گردد و از سوي دیگر استفاده نادرست و بی رویه از آنهـا  
همـراه داشـته   در قالب طب سنتی ممکن است مشکالتی را به 

بنابراین شناخت کـافی و درسـت از نظـر علمـی از ایـن      . باشد
دارویی  عنوان بهتواند از مصرف نابجاي آنها  گیاهان از طرفی می

خاص جلـوگیري کنـد و از طرفـی بـا شـناخت بیشـتر از ایـن        
بعـدي در حفـظ و اسـتفاده     هـاي  نسـل گنجینه و انتقال آن به 

  .باشد ؤثرممنبع غذایی  عنوان بهبهتر از آن 
گیاه و میوه خوراکی وحشـی مـورد    10این مطالعه بر روي 

البتـه در اینجـا تنهـا    .استفاده ساکنین استان لرستان انجام شد
ایـن گیاهـان   . شـود  بیان می) 1جدول ( گیاه خوراکی  5نتایج 
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. بن سرخ، علف چشمه، سریش، شـنگ و پاغـازان بودنـد   شامل 
سـتان لرسـتان رویـش    ا هـاي  کوهاین گیاهان در فصل بهار در 

کنند و مردم از آنها هم به صورت تازه و هـم خشـک شـده     می
غذاهاي مختلفی بـا ایـن   . کنند براي فصل زمستان استفاده می

برخی از مصـارف محلـی ایـن مـواد     .  شود مواد غذایی تهیه می
  :غذایی به شرح زیر است

ترکیب با یا بدون برنج همراه با  پیـاز داغ   صورت بهپاغازان 
تـازه یـا    صـورت  بـه سـبزي آش   عنـوان  بهزردچوبه، بن سرخ  و

دمنـوش و یـا خـام، علـف      صـورت  بـه خشک شده، گیاه شنگ 
سـبزي   عنـوان  بـه سبزي و یـا   عنوان بهخام  و  صورت بهچشمه 

    .شود استفاده می سبزي آش عنوان بهآش، سریش 
  روش کار
طبیعی این گیاهان ، نحوه مصـرف آنهـا،    هاي رویشگاهابتدا 

از آنها که قابلیت مصرف دارند با کمک افراد محلـی   هایی بخش
سپس با مراجعه به زیستگاه آنهـا توسـط   . آگاه شناسایی شدند

ــه  ــرب نمون ــراد مج ــاي  اف ــادفی    ه ــه روش  تص ــر ب ــورد نظ م
 . شد آوري جمعسیستماتیک و حداقل از سه محل مختلف 

شده در دماي اتـاق و در    آوري جمعپیکره رویشی گیاهان 
محیطی خشک و سایه، دور از نور خورشید و در معرض جریان 

هـاي   سـپس نمونـه  . شـد مالیم هوا به مدت چند روز  خشـک  
صـورت پـودر در    خشک شده توسط یک آسیاب تمیز خانگی به

درجه سانتی گراد و دور از رطوبت و نور تـا   4آمده و در دماي 
 .شروع آزمایش نگهداري شد

ابتـدا از گیاهـان    :اکسـیدانی  آنتـی فعالیـت   گیـري  دازهان
 :براي این منظور به روش زیر عمل گردید. گیري شد عصاره

  لیتـري  میلـی  50گرم از برگ پودر شـده در ارلـن    5مقدار 
 لیتـر  میلـی  50، بـه آن  10به  1ریخته شده و با رعایت نسبت  

سـاعت   72پـس از گذشـت   . درصد اضـافه گردیـد   80متانول 
جهت کامل شدن فرایند استخراج، مخلوط نمونه و متـانول  بـا   

به منظور خارج کردن متانول . استفاده از کاغذ صافی صاف شد
از عصاره و تغلیظ آن، محلول متانولی به دستگاه روتاري تحـت  

 در نهایت عصاره خالص در ظرف کوچکی. خالء انتقال داده شد
کـل و فعالیـت    گیري فنل کل، فالوونوئیـد  ریخته و براي اندازه

 .استفاده گردید اکسیدانی آنتی
فـولین  روش  به ترتیب با  و فالونوئید کل فنل  گیري اندازه

با استفاده از دستگاه و رنگ سنجی آلومینیوم کلراید سیو کالتو 
و  765هـاي   و به ترتیب در طول موج UV-Visاسپکتروفتومتر 

  . نانومتر انجام شد 420
ظرفیـــت  گیـــري انـــدازهاز روش فســـفومولیبدات بـــراي 

 .کل استفاده گردید اکسیدانی آنتی
 افـزار  نـرم اکسل براي ترسـیم شـیب خـط و  از     افزار نرماز 
محاسبه معادله و نمودار اسـتاندارد آن اسـتفاده    يبراتب مینی

  .گردید
گیاهـان از طریـق    پیکره رویشی این اکسیدانی آنتیفعالیت 

-دي فنیـل  2وDPPH )2توسط  آزاد هاي رادیکالخنثی کردن 
و با استفاده از دسـتگاه اسـپکتروفتومتر   ) پیکریل هیدرازیل -1

  ).10( نانومتر تعیین شد 517در طول موج 
  ها یافته

گیاه وحشی مـورد مصـرف در اسـتان     5فهرست  1 جدول
  .دهد را نشان می لرستان، غرب ایران

مـورد   گیاهـان  اکسـیدانی  آنتـی نتایج مربـوط بـه وضـعیت    
  .آمده است 2مطالعه در جدول 

  
  

  
  

  گیاه وحشی مورد مصرف در استان لرستان، غرب ایران 5فهرست  .1جدول 
  بخش مورد  نام محلی  نام عمومی  خانواده  نام علمی

  استفاده گیاه
  زمان

  آوري جمع
  آوري جمعمحل 

Allium Jesdianum Amarylliddaceae Ben Fry ریمله، سفید کوه، کال کوه  فروردین  پیکره سبزي  بن سرخ  
Nasturtium Officinalis Brassicaceae Watercress بیران شهر، کاکارضا، بسطام  اردیبهشت  پیکره سبزي  علف چشمه  
Eremurus Spectabilis Xantohorrhoeaceae Foxtail Lili desert candles ریمله، بابا هور  فروردین  پیکره سبزي  سریش  

Tragopogon Graminifolium Asteraceae goatsbeard or salsify گریت، الشتر، بیران شهر  اردیبهشت  پیکره سبزي  شنگ  
Falcaria Vulgaris Appiaceae sickle weed or longleaf الشتر،بیران شهرده پیر،   اردیبهشت  پیکره سبزي  پاغازان  
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 ١٧٨

گیاه خوراکی وحشی مورد صرف در استان لرستان، غرب  5تام  اکسیدانی آنتیمیانگین و انحراف معیار فنل کل، فالونوئیدها و ظرفیت  .2جدول 
 )بار انجام شده است 3براي هر نمونه ( ایران 

 ****IC50  ***اکسیدانی آنتیظرفیت   **فالونوئید کل  *فنل کل  نام گیاه 
Allium Jesdianum  348± 22/91  55/21 ± 21/1  12/1 ± 16/0  8538±564 

Nasturtium Officinalis  527± 01/33  04/33 ± 8/8  34/1 ± 15/0  1655±857 
Eremurus Spectabilis  591± 53/111  32/18 ± 29/2  41/2 ± 41/0  7732±35 

Tragopogon Graminifolium  514± 20/59  16/32 ± 45/9  79/0 ±0.08 7134±  5368  
Falcaria Vulgaris  331± 67/80  06/23 ± 20/3  20/1 ±0.13 8106±1080 

 معادل گالیک اسید بر گرم عصاره گیاه  گرم میلی*
  کوئرستین بر گرم عصاره گیاه گرم میلی** 

  میکرو مول اسید اسکوربیک  بر گرم عصاره گیاه *** 
  میکروگرم بر میلی لیتر عصاره گیاه**** 

  
  بحث

 دیگـــر خـــواص  اي مطالعـــهفالحـــی و همکـــاران در  
و آنتی توکسیسـیتی عصـاره نسـترن کـوهی را      اکسیدانی آنتی

  ).11( نشان دادند
ــه در   ــاه درمن ــاران در مــورد گی ــد و همک مطالعــه احمدون

از  اي مالحظـه لرستان نیز نشان داد که ایـن گیـاه منبـع قابـل     
از آن در  تـوان  مـی  احتمـاالً اسـت و   اکسـیدانی  آنتـی ترکیبـات  

). 10(غـذایی، دارویـی و صـنعتی اسـتفاده کـرد      هـاي   فراورده
 10 کـه بـر روي   اي مطالعـه محمدي معتمد و همکاران نیز در 

گیاه خوراکی در منطقه ترکمن صحرا در استان گلستان انجـام  
و  S. Mutica, M longifoliaدادند نیز نشان دادند که سه گیاه 

O. vulgare  12(فعالیت پرو اکسیدانی قابل توجهی دارند.(  
رضــا زاده و همکــاران در تحقیقــی در مــورد تغییــرات     

کاشته شـده در ایـران    .Ginkgo biloba Lفالونوییدهاي گیاه 
مختلـف سـال   هـاي   نشان دادند که مقدار فالونوییـدها در مـاه  

متفاوت است و حداکثر مقدار آن در ماه خرداد مشاهده شـد و  
غلظت فالونوییدها تا خرداد ماه سیر صعودي داشـت و بعـد از   

مختلف برداشت تغییرات زیادي از خود نشـان   هاي زمانآن در 
داد کـه درصـد غلظـت فالونوییـدها در     این تحقیق نشان . نداد

).  13( مختلف برداشـت متفـاوت اسـت    هاي زمانبرگ گیاه در 
قنادي و همکاران در تحقیقـی ترکیبـات فالونوئیـدي و روغـن     

 Rosmarinus officinalis  فرار در گیاه رزماري یا اکلیل کوهی 

L 14( کشت شده در ایران را شناسایی نمودند(.  
سیاهپوش و همکاران  در یک بررسـی بـا عنـوان بررسـی      

هوایی، گـل و  هاي  کمی و کیفی فالونوییدهاي موجود در اندام

بـه ایـن نتیجـه    persica  Varthemiaمیوه گیـاه عطـر سـنگ    
باشـد کـه   رسیدند که  این گیاه دارویی غنی از فالونوئیدها می

 قرار گیـرد هاي فارماکولوژیک مورد استفاده د در بررسیتوان می
)15          .(  

سفید کـن و همکـاران  مشـخص کردنـد، میـزان ترکیـب       
گـل درخـت اقاقیـا     کوئرستین در میوه خشک و نارس، برگ و

اقاقیـا بیشـتر از    هاي گلباشد و مقدار آن در قابل استخراج می
عالوه بر روبینئین که بـه عنـوان فالونوئیـد    . هاي آن استبرگ

ترکیـب کوئرسـتین    باشد میمطرح  اصلی تشکیل دهنده اقاقیا
  ). 16( نیز به میزان باالیی در این گیاه وجود دارد

در ســایر کشــورها نیــز مطالعــاتی در زمینــه خــواص      
ــی ــده اســت   اکســیدانی آنت ــام ش ــومی انج ــان ب . عصــاره گیاه

R.Amarowicz  باال  اکسیدانی آنتیو همکاران در کانادا خواص
تـوت   هاي برگرا در  آزاد هاي رادیکالو ظرفیت جاروب کردن 

خواص  اي مطالعهوونگ و همکاران در ) 17(کوهی نشان دادند 
گیاه خوراکی گرمسیري نشـان دادنـد    25را در  اکسیدانی آنتی

گیاه دارویـی چینـی    112روي  اي مطالعهکاي و همکاران ). 2(
انجام دادند و به این نتیجه رسیدند کـه  بیشـتر ایـن گیاهـان     

فالونوئیــد ، تــان، کومــارین،  اي مالحظــهقابــل  ریمقــادداراي  
کینون، لیگنـان، کورکـومین، و اسـیدهاي فنولیـک هسـتند و      

آنهـا از میـوه هـا و سـبزیجات معمـولی       اکسیدانی آنتیخواص 
  ).4( بیشتر است
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  گیري نتیجه
خوراکی بـومی ایـران   هاي  ها، گیاهان و میوهبراساس یافته 
ترکیبات فیتوشیمیایی، فنولهـا و   اي مالحظهداراي مقادیر قابل 

طبیعـی قابـل    اکسـیدانی  آنتـی فالونوئیدها و در نتیجـه اثـرات   
از طرفی رویش طبیعی این گیاهان در محـیط  . توجهی هستند

 هـاي  کـوه متعـدد آنهـا در   هـاي   جغرافیایی ایران و وجود گونه
زاگرس پتانسیل الزم را براي استفاده از این منابع خدادادي در 

انجام تحقیقات علمـی بیشـتر هـم از    . اختیار ما قرار داده است
، شناسایی ترکیبات بیشتر و بررسـی  اکسیدانی آنتینظر خواص 

میزان مواد مغذي موجود در آنها و هـم از نظـر اسـتخراج ایـن     
یع دارویی و غـذایی پیشـنهاد   ترکیبات و استفاده از آنها در صنا

دانـش بنیـان    هـاي  شـرکت الزم است  در این زمینه . می شود
  . و از این ثروت خدادادي به نحو مطلوبی استفاده شود سیتأس
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Background and Objectives: Physiological and biochemical process in the human body may produce free 
radicals. There are increasing evidences indicating that free radicals can play essential role in aging and 
development of many chronic diseases, such as cancer, diabetes, cardiovascular diseases, and Alzheimer’s 
disease. Antioxidant properties of traditional edible wild plants play a major role in human health. 
Epidemiological studies have shown that many of these antioxidant compounds have anti-inflammatory, 
anti-atherosclerotic, antitumor, anti-mutagenic, antibacterial, and antiviral activity to a greater or lesser 
extent.  Toxic effect of synthetic antioxidant compounds and interesting of consumer to use natural food 
additives lead to increased intake of natural antioxidants.  In this study antioxidant activity, total phenolic 
and flavonoids of 5 edible wild plants of the Lorestan region in east of Iran will be determined.  

Materials & Methods: Hydro-alcoholic extract of 5 plants grwon in Lorestan province were prepared. The 
ability of free radical scavenging was measured through 2, 2 diphenyl-1-picrylhdrazyl (DPPH) method. Total 
antioxidant capacity was measured by Phosphomolybdate method. Phenol and flavonoid contents were 
assessed using folin-ciocalteu Zishen method. 

Results: Total antioxidant capacity of AJ, NO, ES, TG and FV were 1.12±0.16; 1.34±0.15; 2.41±0.41; 
0.79±0.08; and 1.2±0.13 (µmol ascorbic acid per gram extract); respectively. Flavonoid content of AJ, NO, 
ES, TG and FV were 21.55±1.21; 33.04±8.80; 18.32±2.29; 32.16±9.45; and 23.06±3.20 (mg quercetin per 
gram extract, respectively). Total phenol content of extract of the plants ranged from 250.91-702.69 mg acid 
gallic/ gram extract. IC50 value (concentration that will inhibit 50% of free radicals production) was the 
lowest (1654.66±857.56 µg/ ml) for NO and the highest (8538.33±1080 µg/ ml) for AJ. IC50 for Butylated 
hydroxytoluene (BHT), as positive control was 3.88±1 µg/ ml. 

Conclusion: Based on the results, the extracts of traditional Iranian edible plants are rich available sources of 
natural antioxidant compounds which can be used in foods, pharmaceutical and industrial products. 

Keywords: Antioxidant activity, Traditional medicinal and edible plants, chronic diseases 
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  راهبردي براي ارتقاء تغذیه و سالمت: ترجمان دانش غذایی بومی
  سیده زهرا اجاق

  
  Zahraojagh1979@gmail.com :پست الکترونیکی. استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات

 چکیده
هدف این مقاله، طرح اهمیت شناسایی دانش غذایی بومی در ایران و ترجمان آن، براي گسترش دانش تخصصی تغذیه و بهبود سالمت افراد 

با توجه به . براي این منظور، با اتخاذ رویکرد نظري، چهار نوع دانش و ارتباط آنها در مناسبات مختلف با دانش تخصصی معرفی شده است. است
که بخش رمزآلود دانش غذایی بومی، دانش ضمنی درباره آن است، در بخش بعد فرایند و مزایاي تبـدیل دانـش ضـمنی غـذایی بـه دانـش       این

این فرایند که ترادیسی نام دارد براي ایجاد بهبود در تغذیه و سالمت افـراد جامعـه بـا فراینـد ترجمـه و      .  ح داده شده استتصریحی غذایی شر
  .شودتبدیل به علم عمومی تکمیل می

  دانش ضمنی غذایی، دانش تصریحی غذایی، ترادیسی، ترجمان، علم عمومی :واژگان کلیدي

  
  ماهیت و روابط دانش ضمنی و دانش تصریحی

در ایـن مقالـه،   . بندي شده استدانش به اشکال مختلفی دسته
  چهـــار مفهـــوم متفـــاوت امـــا بـــه هـــم مـــرتبط دانـــشاز 
ــی   ــتفاده مـ ــود اسـ ــی  : شـ ــا تخصصـ ــریحی یـ ــش تصـ   دانـ
)Explicit or Expert Knowledge( ــی ــش غیرتخصص   ، دان
)Lay Knowledge( ــی ــا محلـــ ــومی یـــ ــش بـــ   ، دانـــ
)Local Knowledge(  و دانش ضـمنی ،)Tacit Knowledge  .(

وش دانش تخصصی، دانش حاصل از دستگاه علم است که بـا ر 

دانـش غیرتخصصـی، مجموعـه دانشـی     . شـود علمی حاصل می
هاي انسانی در هر دوره زمانی دارنـد و از دانـش   است که گروه

هاي مختلف هاي انجام کارها و فعالیتمحلی که فنون و مهارت
تـرین الیـه   تـرین و پنهـان  است، و دانش ضمنی که در درونـی 

داند  که فرد درباره اش می ، چیزي استدانش محلی واقع است
) 1(رابطه این چهار نوع دانش را در شکل . تواند بگوید ولی نمی

  :بینیدمی
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  رابطه چهار نوع دانش پیش از شناخت دانش ضمنی .1شکل 
  

 دانش تخصصی

 انش غیرتخصصید

 دانش بومی

 دانش ضمنی
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دانش ضمنی، دانشی اسـت کـه تصـریح نشـده اسـت و در      
نظـر پـوالنی    بـر اسـاس  . توانـد تصـریح شـود   مواردي هم نمی

، انتقــال دانــش ضــمنی از راه نوشــتن و بیــان کــردن، )1967(
مسیر غالب انتقال دانـش ضـمنی از راه ارتبـاط    .  ممکن نیست

از ایـن رو، اگـر   .  ان این دانش استنزدیک و مستقیم با دارندگ
خواهد نقش شخص واسط براي انتقال دانش ضـمنی  فردي می

بـه  . را ایفا کند، بایـد خـودش چنـین دانشـی را داشـته باشـد      
دانــش  مـثالً . عبـارتی، دانـش ضـمنی در پیرامــون وجـود دارد    

هـا و  ، آن را از والـدین، معلـم  پـذیري  جامعهآموزان طی فرایند 
در محــل کــار از طریــق تلمــذ و . گیرنــدهمســاالن خــود مــی

در علم، طی مراحـل تحقیـق،   .  شودشاگردي کردن منتقل می
هـا  هـا و رسـتوران  ها، در آزمایشـگاه صحبت کردن در کنفرانس

هـاي انتقـال   راهنمایی کردن و تقلیـد از روش .  شودمنتقل می
بدین ترتیب، در خصوص دانش ضـمنی،  . دانش ضمنی هستند

اینکه بـا اطالعـات و متـون درسـی تصـریحی       آموزش بیشتر از
هاي ضمنی تفکـر و  منتقل شود، از راه اجتماعی شدن در روش

      ). 1(گیرد عمل صورت می
با وجود اظهار پوالنی بر نانوشته بودن دانش ضمنی، برخی 

گوینـد کـه   مـی ) 2(از پژوهشگران مانند فونته و پاپـادوپولوس  
به تصریحی وجـود دارد، و  امکان تبدیل بخشی از دانش ضمنی 
) 2010( هـري کـولینز   .  این رویکرد مقاله حاضـر هـم هسـت   

دانش ضمنی را برحسب مقاومتش نسبت به تبـدیل شـدن بـه    
ضعیف، متوسط و : کنددانش تصریحی به سه دسته تقسیم می

 . قوي

ــی   ــمنی جمعـ ــش ضـ  CTK )Collective Tacitدانـ

Knowledge  (روشی اسـت کـه جامعـه    : تر از بقیه است، قوي
دانش ضمنی متوسـط  . آن را برگزیده و با آن شکل گرفته است

) STK  )Somatic Tacit Knowledgeیا دانش ضمنی جسمی 
مثابـه چیزهـایی فیزیکـی    مربوط به دانش بدن و مغز افـراد بـه  

ایـن نـوع دانـش ضـمنی، گیاهـان و جـانوران را هـم در        . است
منظور، دانشی است کـه  . تبدیل به علم است گیرد و قابل برمی

تـوانیم آن را  مـی . هاي ما نهفته استدر مغز، اعصاب و ماهیچه
موجب یـادگیري آن   لزوماًمستند کنیم ولی مطالعه مستندات، 

). سـواري  دوچرخـه مانند فوتبال، نقاشی، عکاسی یـا  (شود نمی
انتقـال   تنهـا راه .  زیرا، تنها راه عملی یادگیري، تجربه آن است

این نوع دانش ضمنی نیز شـاگردي کـردن و تعلـیم بلندمـدت     
)Long term coaching  (ــا  . اســت دانــش ضــمنی ضــعیف ی

نیز بـه ایـن   ) RTK )Relational Tacit Knowledge اي  رابطه
مربوط است کـه افـراد مختلـف چگونـه بـا هـم رابطـه برقـرار         

و چـه   گویندچه چیزهایی را به وضوح به یکدیگر می. کنند می
میزان رازآلـود بـودن هـر موضـوع     . کنندچیزهایی را پنهان می

دربـاره دانـش ضـمنی    . نسبت به افـراد مختلـف، چقـدر اسـت    
ضعیف، هم فرستنده و هـم گیرنـده، شـباهت فرهنگـی کـافی      

همگی عضو گـروه پژوهشـی    مثالًدرباره کفایت رابطه را دارند، 
خصـص خـود،   درباره فناوري نانو هستند و بر حسب جایگاه و ت

داننـد؛ یـا ماننـد فرهنـگ     رمز و رازهاي بخشـی از کـار را مـی   
رانندگی در تهران که افراد نحوه سبقت گـرفتن از یکـدیگر یـا    

به عبارت دیگر، صـاحبان  . داننداعتراض و پسند همدیگر را می
دانند چه میزان رابطه براي منظـوري خـاص   این نوع دانش، می

شی به این شکل وجود دارد بنـا  اي داناگر در جامعه. الزم است
اسـتخراج ایـن نـوع    . گیـري آن جامعـه اسـت   به ضرورت شکل

هــر بخشــی از دانــش ضــمنی . دانــش از راه پرسشــگري اســت
اي قابلیت تبدیل به دانش تصـریحی را دارد، زیـرا دلیـل    رابطه

امـا  . تصریحی نبودن آن، وجود احتمال تغییر در آن چیزهاست
طـور خالصـه،   بـه . اره تصریحی شودتواند به یک بهمه آن نمی

اي بـه روابـط بـین افـراد، دانـش ضـمنی       دانش ضـمنی رابطـه  
جسمی به طبیعت، و دانش ضمنی جمعـی بـه جامعـه مربـوط     

  .   است
چگونگی : تبدیل دانش ضمنی غذایی به دانش تصریحی 

  و مزایا 
هاي تبدیل دانش ضمنی به دانش تصریحی ایـن  یکی از راه

هاي تولیدکنندگان را هایی از دانستهبخشاست که دانشمندان 
طور که در مقدمه گفته شد، همان. در فرایند تولید مدون کنند

در سـطح فـردي    لزوماًتواند غیرفردي باشد و دانش ضمنی می
محصوالت غذایی سنتی، دانش ضمنی دربـاره تولیـد و   . نیست

بردارند که گروهی از تولیدکنندگان محلی واجـد   فرآوري را در
البته، براي کنشگران خارجی، تدوین بخش ضمنی . آن هستند

، تولیدکننـدگان   معمـوالً دانش آنها کمابیش دشوار است، ولی 
بسـته بـه   . توانند به شکل خام و ضعیفی آن را مدون سازندمی

گذاري دانش توانایی هر شخص در انسجام بخشی و به اشتراك
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میـان   درباره مـوردي خـاص، میـزان ضـمنی بـودن دانـش در      
از ایـن رو، اقـدام بـه    ). 2(تولیدکنندگان مختلف، متفاوت است 

گردآوري و تدوین دانـش ضـمنی مربـوط، کـاري تخصصـی و      
نگاري و فنون هاي قومروش.  نیازمند صرف وقت و هزینه است

تواند براي مسـتند کـردن دانـش    مشاهده و مصاحبه عمیق می
  .ضمنی غذایی مفید باشد

راي دستیابی بـه دانـش ضـمنی    اهمیت تالش متخصصان ب
گیــري ناحیــه متقــاطع   در فــراهم ســاختن امکــان شــکل   

)Intersection Zone  (گیري ایـن نـواحی، تبـادل    شکل.  است
کنـد و  هاي مختلف علمی و عمومی را تسهیل مـی بین گفتمان

  . کنددر مسیرهاي رفت و برگشتی، خود را تقویت می
و گفتمـان  کـم د  در ناحیه متقاطع که محل تالقـی دسـت  

امکـان    .دهـد اسـت، گفتگـو رخ مـی   ) درباره غذا مثالً(متفاوت 
گفتگو بین دانش ضمنی و علم مـدرن یـا دانـش غیرتخصصـی     

)Lay Knowledge  (   و تخصصی ممکن است هم موجـب خـود
انتقادي و بازنگري متخصصان شود، و هم به تقویت و کارآمدي 

بـه نقـل از   ، 2001(کـالون و همکـاران   . علم مدرن منجر شـود 
گویند که در این شرایط، دانـش تخصصـی و   می) 2008بوچی، 

ــد     ــی تولی ــرایط مجزای ــم و در ش ــتقل از ه ــی مس غیرتخصص
هـاي  با هـم مواجـه شـوند؛ بلکـه در انجمـن      بعداًشوند که  نمی

کـــه در آن، متخصصـــان و  )  Hybrid Forums(پیونـــدي 
عبـارت  بـه  . شـوند غیرمتخصصان با هم تعامل دارند، تولید می

یابـد و  دیگر، در این شرایط دانـش ضـمنی فرصـت ظهـور مـی     
کوشـد تـا ضـمن    زیرا فرد محلی می. یابدشکل قابل انتقالی می

هاي دانـش ضـمنی را   بیان دانش غیر تخصصی یا بومی، ناگفته
  .هم به بیان درآورد

هـایی کـه در نتیجـه تبـدیل دانـش      یکی دیگر از ظرفیـت 
گیري و رواج موضـوعات  شکلآید، ضمنی به تصریحی پدید می

بـدین طریـق کـه بـا     ). 3(است )  Boundary Object(اي کرانه
هـاي مختلـف، بـه جـاي انتقـال صـرف،       گفتگوي بین گفتمان

یکـی از  . یابنـد کلمات و عبارات خاصی شکل گرفته و رواج می
است کـه هـم در    "ايارزش تغذیه"هاي بارز این کلمات نمونه

.  جامعـه کـاربرد زیـادي دارد   حوزه تخصصـی و هـم در سـطح    
بدین ترتیب، تالش براي گسترش تعامل بین دانـش ضـمنی و   

گیـري زبـان مشـترك و قابـل فهـم در      تصریحی، موجب شکل
  .  شودسطح جامعه درباره غذا و تغذیه می

متخصصــان زیــادي بــراي گــردآوري و بازشناســی دانــش  
طح هاي محلی، و تعامل دو نوع دانش در سضمنی غذایی گروه

در ایرلنـد یکـی از    LEADERشـبکه  .  کننـد جهان تالش مـی 
است که در آن دانش تخصصی و دانـش ضـمنی در    هایی نمونه

براي توسعه روسـتاهاي  ) 4(کنار هم به مثابه دو فرهنگ دانش 
سـنتی نیـز توجـه    /این کشور قرار دارند و بـه غـذاهاي محلـی   

یـدمحور  هاي دانش، تولدر این شبکه، یکی از فرهنگ.  کند می
هاي غیررسمی، بومی و محلی اسـتفاده  است که بیشتر از دانش

است که ) Marketing - oriented(کند و دیگري بازارمحور می
.  کنــدهــاي تخصصــی و مــدون اســتفاده مــیبیشــتر از دانــش

آن در توسعه روسـتا بسـیار    تأثیرمحصول غذایی تولید شده، و 
  .متفاوت است

بـه تصـریحی بایـد توجـه     در تبدیل دانش ضـمنی غـذایی   
هاي خاص هر محصول غـذایی ویـژه،   داشت که سنت یا ویژگی

.  سـازند را مـی ) Quality Food(هایی از غذاي با کیفیـت  جنبه
هـا، ممکـن اسـت در دانـش محلـی قابـل       بخشی از این جنبـه 

دسترس باشد اما به دلیل ضمنی بودن بخشی از دانش محلـی  
مثابه مزیت رقابتی آن را به درباره غذا، ممکن است تولیدکننده

البته باید توجه داشت کـه شـرایط آب و   . براي خود حفظ کند
هوایی و نوع خاك ممکن اسـت موجـب ایجـاد محصـوالتی بـا      

. هاي خاصی شود که در هیچ جاي دیگر ممکـن نباشـد  ویژگی
کننـد  در نروژ براي چنین محصوالت نابی، گواهینامه صادر می

دهـد کـه   این گواهی نشـان مـی  .  اردکه اسپشالیست نام د) 2(
هاي خاصی اسـت کـه آنهـا را از    غذا، واجد ویژگی واد سازندهم

 عمـدتاً ایـن محصـوالت   . کنـد سایر غذاهاي مشابه متمایز مـی 
افزون بر اهمیت و مزایـاي تبـدیل   .  هستند اي منطقهمحلی یا 

دانش ضمنی غذایی به دانش تصریحی در گسترش علم تغذیه، 
ین نوع از دانش در بهبود تغذیـه و سـالمت افـراد    دستیابی به ا

 . جامعه نیز نقش دارد

مندي از دانش ضمنی غذایی براي بهبـود تغذیـه و   بهره
  به ترجمان از ترادیسی : سالمت 

هاي غذایی با نیاز بـه کیفیـت بهتـر غـذا و     بازشناسی نظام
افزایش پایداري در مناطق در حال توسعه رابطه دارد و نیازمند  
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تعامل رویکردهاي مختلف براي دستیابی به منطق و عقالنیتـی  
یکی از این رویکردها، ایجاد رابطه بین . مشخص درباره آنهاست

تحلیـل  ) 4(از نظـر مـوریس   . غذاي بومی و دانش بـومی اسـت  
روابط اجتماعی، تاریخی و نهادي، که دانش را تولید و بازنمایی 

از این رو، . اهمیت دارد هاي دانشاند، بیش از بیان ویژگیکرده
کند که داللت دارد بر ایـن  هاي دانش را تعریف میوي فرهنگ

که دانش، دستاوردي اجتماعی اسـت و بـا تعامـل اشـخاص در     
دانـش، شـکلی از   . شـود اجتماعی متفاوت تولید می هايجایگاه

الگوهاي تجربه است که در نهادهاي اجتماعی مختلـف ذخیـره   
ج دانش بومی غذایی نه تنها کسـب  کشف و استخرا. شده است

ها و منابع تولید است، بلکه مصرف و دالیـل  اطالع درباره شیوه
  همچنــین، در تعامــل .  گیــردبرمــی مصــرف غــذاها را نیــز در

با علم تخصصی، امکان شناخت مواد مغذي آن و تولیـد دانـش   
ــی ــاره ویژگ ــاي نظــامالزم درب ــراهم  ه ــذایی ســنتی ف ــاي غ   ه

  ).2شکل (شود می

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رابطه چهار نوع دانش پس از شناخت علمی دانش ضمنی. 2شکل 
  

رسد که غذاي محلی با سلیقه و پسند، موقعیـت  به نظر می
هاي فرهنگی ـ اقتصادي هر  اکوسیستمی و ویژگی جغرافیایی ـ 

هاي سالمت افراد هـر  آلمنطقه ارتباط دارد و با سالمت و ایده
طی این مطالعات، دانش ضمنی غذایی بـا  .  منطقه انطباق دارد

هــاي علــم مــدرن تبــدیل بــه علــم آمیختــه  اســتفاده از روش
)Blended Science ( شـود کـه   ـ نوعی از دانش تصریحی ـ می

بـراي منفعـت   .  با شرایط اقلیمی و سالمتی افراد سازگار اسـت 
) Popular Science(عمومی از علم مذکور، باید آن را عمـومی  

مرحله اول ایـن فراینـد را   . کرده و  دوباره به مردم منتقل کرد
ــی  ــه ) Transformation(ترادیســ ــه دوم را ترجمــ و مرحلــ

)Translation (نـامیم  می)  رسـد کـه   بـه نظـر مـی   ).  3شـکل
دستیابی به علم عمومی غذایی، بهبود تغذیـه و سـالمت افـراد    

از جمله راهبردهایی که براي افـزایش نقـش ایـن    . جامعه شود
شود، تالش براي افزایش سواد دانش در زندگی روزمره ارائه می

هـا،  سواد تغذیه به معنـی مهـارت  . تغذیه در سطح جامعه است
هاي فـرد  رفتارها، و ویژگی، دانش، )Competencies( هاتوانش

بدین معنا که ). 5(در سطوح کارکردي، تعاملی و انتقادي است 
فرد هم نسبت به غذا و هم نسـبت بـه فرهنـگ غـذایی و نیـز      

یابـد و از غـذا بـراي    درباره وضعیت غذایی خویشتن آگاهی می
  .کندبهبود سالمت خویش استفاده بهتر می

  

  
  فرایند ترادیسی و ترجمه دانش. 3شکل 

    

دانش ضمنی غذایی ترادیسی علم آمیخته غذایی ترجمه علم عمومی غذایی

 دانش تخصصی

 دانش غیرتخصصی

 دانش بومی

 دانش ضمنی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

sf
t.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

26
 ]

 

                            54 / 56

http://nsft.sbmu.ac.ir/article-1-2630-en.html


  ض 185                                                              1396 بهار، 1شماره ضمیمه ، دوازدهممجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، سال 

 

  گیري نتیجه
در این مقاله تالش شد تا اهمیت بازشناسـی دانـش ضـمنی و    
بومی غـذاهاي محلـی ایرانـی را از دو منظـر گسـترش دانـش       

تـالش در  . شـود  تخصصی تغذیه و بهبـود سـالمت نشـان داده   
شناخت و استفاده از دانش ضمنی براي توسعه دانش علمـی و  
حل مسائل مختلف بشري ماننـد مشـکالت زیسـت محیطـی و     

در ایـران نیـز   .  سالمت در بسیاري از کشورها در حال اجراست
هـا در  هایی براي شناخت دانش ضمنی در برخـی حـوزه  تالش

 دیـ تأکاله حاضر، حال انجام است، ولی نکته اصلی و محوري مق

بر استفاده از این نوع دانش براي بهبـود زنـدگی افـراد جامعـه     
است که تنها از راه دسـتیابی بـه زبـان مشـترك بـراي انتقـال       

این مقاله، ترجمـان  . پذیر استدانش مردم به خود مردم امکان
دستیابی بـه زبـان مشـترك     مثابه راهو علم عمومی غذایی را به

تـرین نقـش را در ارتقـاء سـواد تغذیـه      مکند که مهمعرفی می
  .عموم و بهبود تغذیه و سالمت آنها دارد
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Translation of Local Foods’ Knowledge : A Strategy to Improve Nutrition and public 
Health 
Ojagh Z 
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Abstract 
This study illustrates two important phases to develope expert knowledge of nutrition and improving 

public health: a) recognizing the knowledge of the Iranian local foods, and b) translating it to popular 
science. Therefore, it introduces four types of the knowledge with regard to expert knowledge. The article 
describes the process and benefits of transformation of food tacit knowledge to food explicit knowledge. It 
emphsises that in order to improve community's nutrition and helath, the process of translating food explicit 
knowledge to food popular science is required. 

Keywords: Food tacit knowledge, Food explicit knowledge, Transformation, Translation, Popular science. 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

sf
t.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

26
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            56 / 56

http://nsft.sbmu.ac.ir/article-1-2630-en.html
http://www.tcpdf.org

