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پیشگفتار

«بیعیطمنابعوزیستمحیطتخریب»و«آناشکالتمامدرتغذیهسوء»حاضر،عصرهایچالشمهمترینازمورددو
.هستندشدنحادثحالدرسریعایشیوهبادوهر.است

SOFI)جهانیگزارشدرتغذیهوغذاییامنیتبیانیه کمسوتغذیهباافرادتعدادکهدهدمینشان(2019
بهتالمبافرادتعدادهمزماندرواستافزایشحالدرمتوالی،سالچندینبرایتدریجبه(undernourished)خواری

.باشدمیافزایشحالدرهشداردهندهروندیکباجهانسراسردرچاقیووزناضافه

درراغذاییناامنینفرمیلیارد2018،1/3سالدر.گذارندمیبستربرسرگرسنگیباشبهرنفرمیلیون820ازبیش
وچاقیووزنفهاضا.ندارندمغذیوکافیموادغذاییبهمنظمدسترسیآنهاکهمعنیاینبهکردند،تجربهمتوسطسطح

non)واگیرغیرهایبیماری communicable diseases)جهاندرمرگمیلیون4بهمنجرساالنهتغذیه،بامرتبط
.هستندوزناضافهدارایسالپنجزیرکودکمیلیون40ازبیشوبزرگسالفردمیلیارد2حاضر،حالدر.شودمی

افراد،سالمتیبرایسوتغذیه.هستندچاق(سال19تا5)پسرودخترمیلیون120وبزرگسالمیلیون670ازبیشبعالوه،
جهانمعجوا.تمامدربرایباالییاجتماعی-اقتصادیهایهزینههمچنین.داردزیادیهزینهآنها،بهرهوریوبهزیستی

.کندمیایجاد

غذاییایهرژیماین،برعالوه.باشدمیسوتغذیهاشکالتمامشیوعافزایشدراصلیعاملنامناسب،غذاییهایرژیم
burden)هایبیماریبارخطردرعاملدهجزسوتغذیهوناسالم of disease)هستند،جهانی

تولیدمثال،رایشود؛بمیطبیعیمنابعوزیستمحیط.درضایعاتایجادسببغذاییموادمصرفوتولیدنحوهبعالوه،
.دهدمیتشکیلجهانیسطحدرراشیرینآبمنابعوارضیمنابعازدرصد70ودرصد48ترتیببهموادغذایی

تولیدمنابعبرشارفمتعاقباًودارندنقشغذاییالگوهایوزندگیسبکتغییردرنیزاقتصادیوجمعیتیاجتماعی،عوامل
.دهندمیقرارفشارتحتراغذاییمواد

غذاییسیستمهایکهچالشی»کهکرداذعانFAO/WHOبهمربوط(ICN2)المللیبینکنفرانسدومین،2014سالدر
غذایزیراشودراهمفهمهبرایبهداشتیومغذیمتنوع،کافی،غذاییکهاستاینهستندمواجهآنبافزایندهبطورفعالی
محیطتخریبمنابع،کمبودنتیجهدرناسالمغذاییهایرژیمشودکهمیسالمغذاییرژیمداشتنمنجربهسالموکافی

برایعملدهه»برنامهچالش،اینکردنبرطرفبرای.«شوندمیایجادناپایدارمصرفوتولیدهایالگویوزیست
تااستنمودهاعمالغذاتغییرهایسیستمدرتحولرویبرراایویژهتمرکزمتحد،مللسازمان2016-2025«تغذیه
اهدافوباشندهداشتپایدارتولیدوبخشندبهبودراتغذیهوضعیتکهشوندسالمیغذاییهایرژیمگسترشسبب

کمیتهو(SDGs)پایدارتوسعهاهدافراستایدرکهتغذیهبامرتبط(NCD)غیرواگیرهایبیماریوتغذیهجهانی
ICN2،شودمحققهستند.

بهنیازآنها،یپایدارمورددرحاصلههاینگرانیوفعلیغذاییسیستمهایبرزیستمحیطتخریباثراتبهتوجهبا
نظرازدبایهمچنینغذاییرژیمهایاین.استمبرموضروریکم،محیطیزیستاثراتباسالم،غذاییرژیمترویج

.باشنددسترسدرهمگانبرایاقتصادینظرازوباشندقبولقابلفرهنگیاجتماعی،

غذامانسازازکشورهاسالم،غذاییهایرژیموپایدارغذاییرژیمهایمفاهیممورددرمتفاوتنظراتوجودبهباتوجه
رژیمهایدهندهتشکیلاجزایزمینهدردستورالعملی(WHO)بهداشتجهانیسازمانو(FAO)مللسازمانوکشاورزی

نشستایتالیا،رم،درFAOمرکزیدفتردر2019ژوئن3تا1ازمشترکطوربهسازماندواین.اندخواستهپایدارغذایی
مورددرشورا.کنندبررسیرامسائلاینتاکردندبرگزارسالموپایدارغذاییرژیمهایمورددرتخصصیالمللیبین

بحثکهگیردمیصورتحالیدراین.استرسیدهتوافقبههستندپایدارسالمهایرژیمدهندهتشکیلکهراهنمااصول
بخشمدنی،جامعههایسازمانالمللی،بینهایسازمانها،دولتدستورکاردرغذاییهایرژیمپایداریپیرامون

.استزیادعلمیمراکزوهادانشگاهوخصوصی
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بینهایهتوصی:گیرندمینظردررازیرمواردودارندغذاییهایرژیممورددرنگرکلیرویکردیکراهنمااصولاین
وگیفرهناجتماعی،هایزمینهباسازگاریوغذاییموادمصرفوتولیدمحیطیزیستهایهزینهتغذیه؛المللی

وپایداری–دوبعدکهرسیدندتوافقبه«پایدارسالمهایرژیم»اصطالحمورددرمتخصصان.شورادربومیاقتصادی،
عاملتوسازشمورددرخوداهدافوهاموقعیتبهتوجهبابایدکشورهای.شودمیشاملرا-غذاییهایرژیمسالمتی
.کنندگیریتصمیم

بخصوصکشوریسطحدرSDGsبهدستیابیدرغذاییهایرژیموغذاییموادمصرفنقشبرراهنمااصولاین
،(کیفیتباآموزش)4شماره،(رفاهوکاملسالمتی)3شماره،(گرسنگینبود)2شماره،(فقرنبود)1شمارهاهداف
.داردتاکید(اقلیمیمناسباقدام)13شمارهو(متعهدانهمصرفوتولیدالگوی)12شماره،(جنسیتیبرابری)5شماره

غذایییمهایرژارائهبرایغذاسیستمتغییرجهتدرآنهازیرااستکشورهاهایتالشازپشتیبانینگارش،اینهدف
.کنندمیفعالیتپایدارسالم

مشارکتخصصانمتشورایدریاواندکردهتهیهرااصلیمقاالتکهمتخصصانیازتاکنیممیاستفادهفرصتاینازما
:نماییموقدردانیتشکرگردیدراهنمااصولتدوینبهمنتهیکهاندداشته

Seth Adu-Afarwuah, Ashkan Afshin, Sutapa Agrawal, Mary Arimond, Michael Clark,
Namukolo Covic, Saskia de Pee, Adam Drewnowski, Jessica Fanzo, Edward A. Frongillo,
Mario Herrero, Lea S. Jakobsen, Andrew D. Jones, Shiriki Kumanyika, Pulani Lanerolle,
Mark Lawrence, Duo Li, Jennie Macdiarmid, Sarah McNaughton, Sara Monteiro Pires,
Veronika Molina, Carlos Monteiro, Eva Monterrosa, Luis Moreno, Morten Poulsen,
Modi Mwatsama, Maarten Nauta, Janet Ranganathan, Satoshi Sasaki, Shelly Sundberg,
Sofie Thomsen, Stefanie Vandevijvere, and Davy Vanham

(باشدمیضمیمه1پیوستدرکارشناسانشغلیهایوابستگی(

:استشدهپذیرامکانFAO-WHOهایدبیرخانهمسئولینمداومتالشبانگارشاین
Anna Lartey, Nancy Aburto, Fatima Hachem, Ramani Wijesinha-Bettoni, Tomas
Buendia, Eleonora Dupouy, Francesco Branca, Chizuru Nishida and Marzella Wüstefeld.
Inputs from Kim Petersen, Angelika Maria Tritscher, Jason Montez, Kaia Engesveen and

Kazuaki Miyagishima تشکرهصمیمانمتونفنیکنترلزمینهدرشورامتخصصینتاجهانیبهداشتسازماناز.
.میشود

Timطرفازبازنگریازارزشمندینظرات Langو.Gretel PeltoکارمندانوFAO:Markus Lipp, Alice
Greenو.Kang Zhou Anaهایدادهازراهنمااصول.استآمدهدستبهاصلیمقاالتزمینهدر. Islas,

Maria A. Tuazon, Patrizia Fracassi, Pilar Santacoloma, Giulia Palma and Melissa Vargas
.استبردهبهرهنیز

:شودنمیحاصلFAOکارکنانپشتیبانیبدونکاراین
Dalia Mattioni, Maria Xipsiti, Ahmed Raza, Trudy Wijnhoven, Margaret Wagah, Chiara

Deligia, Giuseppina Di Felice, Michele Rude, Cristiana Fusconi, Donna KilcawleyوDiana
.Calderon,و.Fabienne MaertensازWHO
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للمسازمانفرهنگیواجتماعیاقتصادی،حقوقکمیته
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استقدمعتکمیته.استنمودهتصدیقرابشریحقوقتمام

:هداردکاشارهمسئلهاینبهکافیغذایداشتنحقکه
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باونامطلوبموادازعاریبایدفرد،هررژیمینیازهایتامین
مزایاییایرسباوباشدپایدارایشیوهبهفرهنگی،مقبولیت

کودکحقوقکمیته.1«باشدنداشتهمداخلهبشریحقوق
وادمبهدسترسیازاطمینانبرایرادولتهاتعهدهمچنین

تمامباهمقابلبرایایمنوفرهنگبامتناسبمناسب،غذایی
.2نمودندتصدیقتغذیهسوءاشکال

الم،سهایرژیمبهسالطولدرافرادازبسیاریوجود،اینبا
.3ندارنددسترسیرفاهوسالمتارتقاءبرایصرفه،بهمقرون

اسمقیدرمشکلآن،اشکالهمهدرتغذیهسوءنتیجه،در
در.نیستآناثراتازعاریکشوریهیچواستجهانی

ازنوعیازمتاثرنفر،یکحداقلنفرسههرازحاضرحال
وزنمبودکسن،برایقدکوتاهیگرسنگی،مانندسوتغذیه

پیدرهکچاقییا/ووزناضافهریزمغذیها،کمبودسن،برای
اصلحغذاییرژیمبامرتبطمزمنغیرواگیربیماریهایآن

وزودرسمرگسوتغذیه،پیامدهایاز.هستندمیشود،
واجتنابقابلغیر(ill-health)بدروحیوجسمیوضعیت

.باشدمیهنگفتاجتماعیواقتصادیهایهزینه
مامتدرتغذیهسوءکهاستآنازحاکیجهانیبرآوردهای
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. . .UN Economic and Social Council. 1999.
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CR_GC_12e.pdf

.

. . .UN Convention of the Rights of the Child.
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(CRC) General Comment No. 15 2013 on the

right of the child to the enjoyment of the highest

attainable standard of health (art. 24).http://www.
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سالدردالرمیلیارد500تنهاییبهجامعهدروزناضافه
.4داردهزینه

ت،اسمتعددجهانسراسردرتغذیهسوءدالیلکهحالیدر
اربدرعواملتریناصلیازیکیناسالمغذاییهایرژیم

هبناسالمغذاییرژیمهای.استماندهباقیبیماریجهانی
هایسالتعدادومیرومرگخطرعاملدومینعنوان

2016سالدرجهانسطحدر(DALYs)ناتوانیبازندگی
سبب2017سالکهحتیکهایبگونه؛5شدندشناسایی

.6اندشدهDALYsمیلیون255ومیرومرگمیلیون11تقریبا
با.ابدیبهبودبایدغذاییهایرژیمتغذیه،سوءبهتوجهدر

عواملزیرااست،برانگیزچالشکاراینحال،این
شاملوهستندشماریبیغذاییهایرژیمتغییردهنده
تجارت،وکشاورزیبازارهایشدنجهانیشهرنشینی،

وادمگستردهبازاریابیوهامارکتسوپردرنفوذدرآمد،
کلیی،غذاهایرژیمبهبودبرایبنابراین،.باشندمیغذایی
و)نکارگزاراازوسیعیطیفشاملکه-غذاییسیستم

هبستوفرآرویآوری،جمعتولید،دردرگیر(مؤسسات
-تاسغذاییمواددفعومصرفبازاریابی،توزیع،بندی،

.شودگرفتهنظردرباید
طمحیتخریباصلیعاملواحدآندرغذاییهایسیستم
ر،حاضحالدر.باشنندمیطبیعیمنابعکاهشوزیست
(درصد35-20)توجهیقابلسهممسئولغذاییهایسیستم

تغییراصلیعاملوهستند(GHG)ایگلخانهگازهایاز
.تندهسزیستیتنوعرفتنبینازوزداییجنگلزمین،

آبجهانیضایعاتدرصد70حدودتنهاییبهکشاورزی
.7دشومیآبآلودگیباعثودهدمیتشکیلراشیرین

الستاجهانجمعیتکهشودمیبینیپیشکهحالیدر
أثیراتتوضایعاتاینیابد،افزایشنفرمیلیارد9/7به2050

نمیلیفعغذاییهایسیستمپایداریباعثمحیطیزیست
:IPCC)هواوآبتغییرمورددردولتی-بینهیئت.شود

The Intergovernmental Panel on Climate
Change)تاسکردهتصدیقخودگزارشجدیدتریندر

هایفرصتپایداروسالمغذاییهایرژیممصرف"که
ستمسیازایگلخانهگازهایانتشارکاهشبرایراایعمده
.8»دهدمیارائهسالمتیپیامدهایبهبودوغذاییهای

محصوالتتولیدمحیطیزیستاثراتاین،برعالوه
ومرگوهاها،عارضهبیماریبهابتالسرچشمهکشاورزی،

ذیهتغالمللیبینکنفرانسدومین،2014سالدر.استمیر
(2ICN)FAO/WHOیغذایهایسیستم":نمودکهتایید

ایمن،،مناسبغذاییموادارائهبرایایفزایندهطوربهفعلی
کیبهمنجرکهافرادهمهبرایمغذیموادازغنیومتنوع
میکهاستشدهچالشدچارشود،میسالمغذاییرژیم
وعمنابکمبودازناشیمحدودیتجملهازدالیلیبهتوان

رفمصوتولیدالگوهایوهمچنینزیستمحیطتخریب
اشارهازننامتوتوزیعوغذاییموادضایعاتوتلفاتناپایدار،

رژیمایبرغذاییهایسیستمگیریشکلبنابراین.«9نمود
.داردرازیستمحیطبهتوجهبهنیازپایدارغذاییهای

تجمعیقدرتفعلی،غذاییهایسیستماین،برعالوه
سودانمجریازبرخیکهایبگونهدارند،نابرابرونامتعادل

این.مانندمیباقیفقیردیگربرخیوآورندمیدستبهزیاد
ودهستنناکامهمهبرایعادالنهمزایایارائهدرهاسیستم
.گیرندمینادیدهرااقشارپذیرترینآسیب

،تاریخیهایزمینهدرجهانسراسردرغذاییهایسیستم
یناازوداردریشهاقتصادیوفرهنگیاجتماعی،مذهبی،

ازمسالغذاییرژیمهایاگرچه.هستندمتنوعبسیارمنظر
مغذی،موادکفایتجملهازغذاییرژیماصولطریق

ویالگیکازپیرویییاغذاییگروههامطلوبدریافت
ازفراترغذاییهایرژیماماشود،میتوصیفغذایی

غذاییالگوهاییامصرفیغذاهایومغذیموادمجموع
طریقازکههستندزندگیازسبکیآنها.هستندآنهابامرتبط

9

https://glopan.org/sites/default/files/pictures/CostOfMalnutrition.pdf
https://www.thelancet.com/article/S01406736(19)30041-8/fulltext
http://www.fao.org/3/a-i7959e.pdf


مصرفوانتخاببازاریابی،توزیع،تهیه،تولید،مسیرهای
.ددهنمیشکلزندگیبهوشوندمیایجادغذاییمواد
وذاغاقتصادیتأثیراتوفرهنگی/اجتماعیهایجنبه

بینازوغذاییهایرژیمبهبودبرایغذاییهایسیستم
بایدذیهتغسوءاشکالهمهبردنبینازوگرسنگیبردن

.گیردقرارتوجهموردگفتگوهادر

برایواستفردبهمنحصرکشوریهرعملکردهای
ی،غذایرژیمدسترسیوفراهمیمصرف،بهرسیدگی

حلراهبهنیازبنابراینوداردوجودخاصیهایچالش
.ددارپایداروبهینهسالمتازحمایتبرایمناسبهای

هکغذاییرژیمهایاهدافاست،متفاوتحلهاراهگرچه
/اجتماعیمحیطی،زیستهاینگرانیوسالمتیبه

یکسانسالمافرادهمهبرایپردازدمیاقتصادیوفرهنگی
وعهتوستعریف،تواند،میاهدافاینکاملشرح.است

ایپایهنیازهایبهپاسخدرراخاصهایفعالیتاجرای
.کندتسهیل

مانسازتغذیهمورددراقدامدهه»نظارتتحتبنابراین،
بینشورایکمشترکطوربهWHOوFAO،«ملل

این.دادندتشکیلپایدارسالمهایرژیممورددرالمللی
رمدرFAOمرکزیدفتردر2019ژوئی3تا1ازمشاوره

مقالهپنجWHOوFAOشورا،ازقبل.شدبرگزارایتالیا
تعریفواجزا(iشاملکهنمودندبررسیراایزمینه

درسالمغذاییهایرژیمنقش(ii؛سالمغذاییرژیمهای
میزیستمحیطثباتسببکهغذاییهایسیستم
موادمحیطزیستواقتصادفرهنگ،نقش(iiiشوند؛
(IVپایدار؛هایرژیمهایانتخابگیریشکلدرغذایی
Territorial)بومیسالمغذاییهایرژیم Diets)؛V)

میپایدار؛سالمهایرژیمغذاییموادایمنیپیامدهای
اینتپیوسعنوانبهمقالههرازصفحهدوخالصه.باشند

بههخبرکارشناسسهوسی.استشدهمنتشرگزارش
،پردرآمدومتوسطدرآمد،کمکشورهایازنمایندگی

ریپایداهایجنبهوسالمغذاییرژیمهایمختلفابعاد
ظرندرمقاالتنویسپیشتهیهدریا/وشورادرراآنها

.گرفتند

آنچهپیرامونراهنمااصولتوسعه:شوراازهدف
هدفبعالوهمیدهد؛تشکیلراپایدارسالمرژیمهای

وفافشاطالعاتیبهآنهاترجمانورسانیپیامدیگر،
دراالنفعسایروهادولتاستفادهبرایتخصصیغیر

ایبرراهنمااصول.استارتباطاتوگذاریسیاست
یهتوصواستمحورغذا،پایدارسالمغذاییهایرژیم
پایدارینمودنلحاظبارامغذیموادبهمربوطهای

مینظردراقتصادیوفرهنگی/اجتماعیمحیطی،زیست
.گیرد

برایشدهمطرحراهنمایاصولمورددرشورانتایج
.تاسشدهبیانذیلقسمتدرپایدارغذاییهایرژیم

اهداف رژیمهای غذایی 
سالم پایدار

هکهستندغذاییرژیمالگویپایدار،سالمهایرژیم
د؛شونمیافرادرفاهوسالمتابعادهمهارتقاءباعث

دسترس،دردارند؛کممحیطیعوارضوضایعات
رنظازوهستند؛منصفانهوایمنصرفه،بهمقرون

دارپایسالمهایرژیماهداف.دارندمقبولیتفرهنگی
ازحمایتوافرادهمهبهینهنموورشدبهدستیابی
تمامدراجتماعیوروحیجسمی،رفاهوعملکرد
مشارکتآینده؛وحالهاینسلبرایزندگیمراحل

کملمثابرای)سوتغذیهاشکالهمهازپیشگیریدر
؛(چاقیووزناضافهها،ریزمغذیکمبودخواری،
یمرژبامرتبطغیرواگیرمزمنبیماریخطرکاهش
وزیستیمتنوعهایگونهحفظازحمایتوغذایی؛
رپایداسالمهایرژیم.باشدمیزمینسیارهسالمت

ابعادتمامبایدناخواسته،پیامدهایازجلوگیریبرای
.کنندترکیبهمباراپایداری



رژيم های غذايی 
سالم 
...پايدار 

بهداشتیتوجه به جنبه 

1 2

8 7

9 10

16 15

میفرآوریاشکالازبرخیحال،اینبا.باشدترایمنهمچنینودسترسدرتواندمیغذااین.باشدمفیدباالکیفیتباهایرژیمارتقاءبرایتواندمیغذاییموادفرآوری
.دهدکاهشرارژیمکیفیتتوانندمیمصرف،بیشصورتدرمحصوالتاینوشوداشباعچرباسیدهایوسادهقندهاینمک،چگالیافزایشبهمنجرتواند

(Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition. 2016. Food systems and .diets: Facing the

challenges of the 21st century. London, UK. http: //ebrary.ifpri.org/ utils/ getfile/ collection/ p15738coll5/ id/5516/

filename/5517.pdf)

.شوندکاساوا و سایر ریشه های نشاسته ای به عنوان میوه یا سبزیجات طبقه بندی نمی شیرین، سیب زمینی سیب زمینی، 

10

11

اثر محیطیتوجه به 

فرهنگی-جنبه های اجتماعیتوجه به 

زودشروعبازندگیاولدر...
ذیهتغمادر،شیرباتغذیههنگام

ششتامادرشیرباانحصاری
دوتاشیردهیادامهوماهگی

هتغذیباهمراهآن،ازبعدوسال
.شودشروعمناسبتکمیلی

غذاهایازتنوعیبرمبنای...
فرآورییاشدهفرآوریحداقل
هایگروهبینتعادلنشده،

مصرفمحدودیتوغذایی
هاینوشیدنیوغذاهایی
.10باشدشدهفرآوری

زا،بیماریعواملازیکهیچ...
دهکننایجادعواملسایروسموم

اینداردیاراغذاازناشیبیماری
مقدارکمترینحاویحداقل

.است

با دستورالعمل های مطابق ... 
WHOه برای کاهش خطر ابتال ب
NCDs و غذایی،وابسته به رژیم

اطمینان از سالمت و رفاه برای 
.12استجمعیت عمومی 

لخانهگگازهایانتشاربایستی...
زمین،وآبازاستفادهای،

وفسفرونیتروژنکاربرد
موردمقادیردرشیمیاییآلودگی

کندحفظهدفموردونظر

درزیستیتنوعبایستی...
زراعی،محصوالت
غذاهایدامی،محصوالت

یکیژنتمنابعوجنگلازمنشا
یدصازوکندحفظراآبزیان

بیشوماهیاندازهازبیش
.کندجلوگیریحیواناتشکار

امطلوبنتأثیراتازبایستی...
وصخصبهجنسیتبامرتبط

عنوانبه)خاصزمانبازهدر
ا،غذتهیهوخریدبرایمثال
ازاستفادهوآبتهیه

.کندخودداری(سوخت

ددسترس و مطلوب هستندر ... 

11

http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll5/id/5516/filename/5517.pdf


3 4

6 5

11 12

14 13

اصول راهنما برای
رژيم های غذايی سالم پايدار

حبوبات،کامل،غالتشامل...
انواعازفراوانیمقادیرومغزها

اتسبزیجوهامیوهازمختلفی
.11باشد

وسطمتمقادیرشاملمیتواند...
اکیانملبنیات،پرندگان،تخم

اندکیمقداروماهیو
.باشدقرمزگوشت

کافیمغذیموادوانرژی...
برایرا(اندازهازبیشنهو)

وکندتامیننموورشد
وفعالزندگییکنیازهای

راعمرچرخهطولدرسالم
.سازدبرآورده

وسالمآشامیدنیآبشامل…
یمصرفمایعاتعنوانبهتمیز

.باشدانتخابی

هایکبیوتآنتیازاستفاده...
موادتولیددرراهاهورمونو

.برسانیدحداقلبهغذایی

وپالستیکازاستفاده...
موادبندیبستهدرآنمشتقات

.برسانیدحداقلبهراغذایی

بومی،فرهنگاساسبر...
الگویآشپزی،هایشیوه

مالیهزینهدانش،ومصرف
ولیدتوتهیه،نحوهبهمرتبط

وطراحیغذاییموادمصرف
.شودساخته

ارغذاییضایعاتواتالف...
.دهدکاهش

درصد از انرژی از  10درصد کل انرژی آن از چربی باشد، مصرف چربی اشباع به چربی غیر اشباع تغییر کند، مصرف چربی ترانس صنعتی حذف شود؛ کمتر از 30-35
(نمک حتما یددار باشد)گرم در روز نباشد5باشد و مصرف نمک بیشتر از ( درصد5احتماال کمتر از )قندهای ساده 

WHO. 2018. Healthy diet. WHO fact sheet No. 394 (updated August 2018). Geneva, World Health Organization, 2018. https: 
//www.who.int/nutrition/publications/nutrientrequirements/healthydiet_factsheet/en/ 

12

12



يک محیط توانمند ايجاد کنید

از طریق سازوکارها، موانع و مشوق های دولتی؛ 
تقا چهارچوب های قانونی؛ ابزارهای تنظیمی برای ار

ازاریابی تولید، فرآوری، توزیع، برچسب گذاری، و ب
و مصرف غذاهای متنوعی که منجر به رژیم های 

.غذایی سالم پایدار می شوند

ل کنیدسیستم های غذايی موجود را تجزيه و تحلی

مورد برای شناسایی تغییرات احتمالی
بسته ، تقویت تولید، فرآورینیاز برای 

ابی و بازاریسازی، توزیع، ذخیره بندی، 
خرده فروشی و مصرف انواع غذاهای 

.ارپایدمورد نیاز برای رژیم های سالم 

مبانی اولیه مشخصی ايجاد کنید
فعلی، غذایی ازرژیمهای 

1

2

3

4

5

مطمئن شويداز انسجام سیاست 
ا همه از طریق یکپارچه کردن سیاست ها ب

کشاورزی، بهداشت، آموزش،)بخش ها 
از ...( محیط زیست، آب و بازرگانی و

لی، و سطح محلی تا ملی و سطح بین المل
هبحت و گفتگو با همه فعاالن جامع

شناسايی کنید
کدام غذاها از نظر مشخص، هر زمینه در 

ه صرفه مقرون بکمیت و کیفیت در دسترس و 
ه و  و در کجا و چرا عدم تطابق در عرضهستند 

.دارد؟تقاضای مواد غذایی وجود 

13

ودکه شاین داده ها استفاده کنید تا مشخص از 
قوه بالکدام تغییر رژیم های غذایی به طور 

متیسالبیشترین تأثیر مثبت را هم بر 
.و هم بر محیط خواهد گذاشت

در صورت لزوم انجام ارزیابی رژیمهای غذایی فردی 
.  بر اساس سن، جنس، درآمد، گروه قومی و جغرافیایی



فعالیت هايی برای اجرای رژيم های غذايی پايدار

6

7

8

9

یمن و مطلوب اصرفه، مقرون به در دسترس، تغییرات سیستم غذایی پایدار، به منظور ایجاد رژیم های سالم 
:حاصل شودنیاز است و می تواند با اقدامات زیر مورد 

به اطمینان حاصل کنید که غذاهای مقرون
الم و مطلوب برای يک رژيم غذايی سصرفه 

ين افرادی که آسیب پذيرتربرای پايدار 
ناعدالتی به نابرابری ها و.باشددسترس هستند، در 

ت را فقر و محرومیها دقت کنید، توجه به افرادی که 
.داشته باشیدتجربه می کنند 

عه ظرفیت برای تغییر رفتار، استراتژی توس
ل  از جمله این استراتژیها شامرا ارتقا دهید 

ذا توانمندسازی مصرف کننده و آموزش موثر غ
.و تغذیه است

قوه را کمیت و تعادل مبادالت تجاری بال
پایدار با تا رژیم های غذایی سالمتعیین کنید 

فه و ویژگی های ایمن، در دسترس، مقرون به صر
.جذاب برای همه ایجاد شود

رهنمودهای غذايی مبتنی بر غذاهای
ایدار تا رژیم های غذایی پملی تهیه کنید 

قتصادی، مبتنی بر شرایط که وضعیت اجتماعی، ا
ر نظر  فرهنگی، اکولوژیک، و زیست محیطی را د

.داشته باشد، مشخص شود

14





خالصه مقاالت شورای بین المللی





: 1خالصه مقاله 
اصلی در مورد رژیم های غذایی سالممقاله 

18

زمینهپیش

مونورشدباعثکهاسترژیمیسالم،غذاییرژیمیک
سیاستحوزهدر.شودمیتغذیهسوءازجلوگیریو

کمهبفقطدیگر"تغذیهسوء"اصطالحجهانی،تغذیه
برایقدکوتاهی،سنبرایوزنکمبودمانندخواری،

اشارهمعدنیموادیاهاویتامینکمبودیاوزنکمبودسن،
املش-آناشکالتمام.در–تغذیهسوءاکنون.شودنمی

زنیغذاییرژیم.بهمربوطخطرعواملهمچنینوچاقی
(NCDs)واگیرغیربیماریهایبهابتالخطرکهباشدمی

خیبرودیابتمغزی،سکتهقلبی،هایبیماریمانند
حاضرحالدرNCD.[1]دهدمیافزایشراسرطانها

وچاقی.استکشورهاهمهدرمرگوناتوانیاصلیعامل
هاخانوادهوجوامعدرهمزماناستممکنخواریکم

کیهمهنوزخواریکمباالیشیوع.باشدداشتهوجود
مککشورهایازبرخیدرعمومیبهداشتعمدهمشکل
دهدینیزآنترجدیشکلبهاستممکنواستدرآمد
وسطمتودرآمدباکشورهایازبسیاریکهحالیدرشود،

کافیغذاییرژیموهستندNCDنگراناولدرجهدرباال
لحاظازکهاستجمعیتیاستثنا،تنهاوداردوجود

.هستندفقیراقتصادی

رعناصسالم،غذاییهایرژیممورددرشورااصلیمقاله
یپیامدهاوکردشناساییجهانیمنظرازراهارژیماین
بابطمرتاهدافبهدستیابیوتوسعهبرایراعناصراین

ازحاصلاجماع.کردبرجستهغذاییسیستمپایداری
تعیینرایبشواهدبرمبتنیوتکمیلیرویکردسهمقایسه

(1:شودمیخالصهزیرمواردبهسالم،غذاییرژیمهای
سالم؛هایرژیمبرایWHOهایتوصیه

و،NCDبیماریجهانیبارمورددرخطرعواملمطالعه(2
رژیمگوهایالبامرتبطبهداشتینتایجتحلیلوتجزیه(3

.کاملغذایی

Shiriki: نویسندگان Kumanyika،Ashkan Afshin،Mary 
Arimond،Sarah McNaughton،Mark Lawrence،

Chizuru Nishida

WHOهایتوصیه

50ازبیشWHO،2019و1996سالهایبین
کرد،وزربهیاتدوینراغذاییهایتوصیهیادستورالعمل

فراداخاصمغذیمواددریافتبهمربوطآنهاازبرخیکه
رانگیزبچالشفرایندیایتغذیهرهنمودهایتوسعه.است
علمیاتتحقیقذاتیمحدودیتهایکنندهمنعکسکهاست

عواملهمچنینوسالمتیوغذاییرژیمبینپیوندمورددر
هکواقعیتاین.استمتدولوژیوکارروشبهمربوط

مغذیمادهیکنهخورندمیغذاییرژیموغذامردم
ترکیباتازتنوعیغذاییهایرژیماجزای–خاص

بهمنتسبخطرقدرت-استهمبهوابستهاماجداگانه
لذاکندمیپیچیدهراغذاییرژیمخاصاجزای

زا.استشدهتنظیممغذیموادویژههاییدستورالعمل
the(GRADE)روشازWHO،2010سال

Grading of Recommendations
Assessment, Development and Evaluation

شواهدواستکردهاستفادهدستورالعملگسترشبرای
Nutritionگروهتوسطتغذیهبهمربوط Guidance

Expert Advisory Group (NUGAG)سازمان
چارچوبیروشاین.شودمیارزیابیجهانیبهداشت

الحعیندروشواهدکیفیتارزیابیبرایساختاری
[کندیمفراهمقضاوتهاوفرایندهابودنشفافازاطمینان

سالمغذاییرژیمبرایWHOکنونیهایتوصیه].2
یامشاورهوNUGAGکاراساسبرامروزبهتا،[3]

وغذاییرژیممورددرمتخصصینقبلیهایگزارش
:استزیرشرحبه،[13-4]بیماری

مادرشیربارانوزاداناولماه6درانحصاریطوربه•
ادامهآنازبعدوسال2تارامادرشیروکردهتغذیه
دهید

باشدتعادلدرانرژیمصرفباانرژیدریافت•
کالریکلدرصد30کمتربهچربی،دریافتحفظ•

به.اشباعچرباسیدهایازمصرفتغییردریافتی،
چرباسیدهایحذفواشباعغیرچرباسیدهای

.صنعتیترانس
درصد10ازکمتربهسادهقندهایمصرفمحدودیت•

مصرفیانرژیکلاز(درصد5ازکمترحتییا)
روزدرگرم5ازکمتربهنمکمصرفحفظ•
روزدرسبزیومیوهگرم400حداقلمصرف•
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«(GBD)بیماریجهانیبار»مطالعه
Globalمطالعه Burden of Disease:GBDدادهاز
برایکشور16ملیهایدادههمچنینوکشور195هایی
ندکمیاستفادههاانجمنسالمتخطروپیامدسازیمدل

شودمیNCDبهمنجرکهGBDخطرسازعوامل.[14]
تغالحبوبات،سبزیجات،میوه،دریافتکمبودشامل

غذاهایچرباسیدهایشیر،ها،دانهومغزهاکامل،
n-6نشدهاشباعچرباسیدهای،n-3دریایی

(PUFA)،رفمصبیشهمچنین.میباشدفیبروکلسیم
هاینوشیدنیشده،قرمزفرآوریگوشتقرمز،گوشت
بردرارسدیموترانسچرباسیدهایشکر،باشدهشیرین

نمودتعیینغذایی،مادههربرایGBDمطالعات.گیردمی
استیسطحبهینه،کهجاییدر)بهینهدریافتچنانچهکه
(اندرسمیحداقلبهرامختلفعللازناشیمیرومرگکه

بیماریازدرصدیازتوانمیشود،حاصلغذاییرژیم
بریتاهم:اساسبرغذاییرژیمخطرعوامل.نمودپیشگیری

هایدهدابودندسترسدرسیاست؛دراهمیتیابیماریبار
شواهدقدرتخطر؛عاملبامواجههتخمیندرکافی

باههمواجبینعلیتیروابطازحمایتدراپیدمیولوژیک
رایبهادادهبودندسترسدربیماری؛بهابتالوخطرعامل
یاماریبیبروزبرخطرعواملمواجههکمیاثراندازهتعیین
وتجزیه.اندشدهانتخاببیماری؛ازناشیمیرومرگ
دیبنرتبهجهان،سطحدرکه،دادنشانGBDمطالعهتحلیل
قابلتغییرگذشته،دههسهطولدرغذاییرژیمخطرعوامل

ازبیشمسئولاصلیخطرعاملهرواستنداشتهتوجهی
عاملکامل،غالتکممصرف.باشدمیDALYsمیلیون20

ازغیربهWHOمناطقتمامدرغذاییرژیماصلیخطر
غربیآراماقیانوسمنطقهدربود؛غربیآراماقیانوسمنطقه

.بودهاDALYاصلیخطرعاملسدیمزیادمصرف

هایمرژيتعريفبرایغذايیرژيمالگویشواهد
کاملغذايی

تنسبمقادیر،"عنوانبهتوانمیراغذاییرژیمالگوهای
ادمووهانوشیدنیمختلف،غذاهایترکیبیاتنوع،ها،

دفعاتوغذاییهایرژیمدر(وجودصورتدر)مغذی
ریفتع"میشوندمصرفعادتطوربهکهآنهاازاستفاده

مغذیموادیاغذاهاویژگیهایبامقایسهدر.[15]نمود
مطالعههاییافتهوWHOرهنمودهایدرکهشدمشخص
GBDاننشکهغذاییرژیمالگوهایاست،شدهمنعکس

تراداعتمقابلکنند،میاستفادهغذاییچهافراددهندمی
صحیحNCDخطرشناساییبرایتئوریکلحاظازوهستند

.باشندمیتر

وقارنمتسنجشبرایکهزمانیدرغذاییرژیمفاکتورهای
تواندمینبهداشتیتأثیراتنظرازمیشوندگردآوریهمسو،

الگوهایردآنهامتقابلوابستگیوفردیغذاهایپیچیدگی
عرضمدرگرفتنقرارمنظراز.کنندمشخصراغذاییرژیم
غذاییرژیمالگوهایدرموجودمغذیموادبینمغذی،مواد
تحتآنهازیستیفراهمیو[16،17]داردوجودافزاییهم

آندرهکاستغذاییهایماتریسفیزیکیساختارتأثیر
درگرفتنقرارمنظراز.[18]شودمییافتمغذیمواد

درموجودغذاهایبینافزاییهمغذایی،موادمعرض
یکفرآوریمیزانو[17]داردوجودغذاییرژیمالگوهای

وآنمیاییشیوفیزیکیخصوصیاتبرتواندمیغذاییماده
بهمربوطمطالعات.[19]بگذاردتأثیرسالمتیبربعدیاثرات
کاهشبینارتباطبرجسته،طوربهوسالمتی،غذاروابط

ووانیحیمحصوالتدریافتبیشوگیاهیغذاهایدریافت
یبهداشتپیامدهایوشدهفرآوریغذاهایدریافتبیش

یغذایهایرژیمبههایافتهاین.دهدمینشانرانامناسب
ریفرآومیزانوحیوانیغذاییهایرژیممقابلدرگیاهی

رایبخصوصیاتتریناصلیعنوانبهکهدارداشارهآنها
نظردرپایدرایسنجشدرغذاییالگویتحلیلوتجزیه
جهانیبهداشتسازمانNUGAGبررسی.شوندمیگرفته

زاریبرگزمانانتظاردرکهحالیدرمقاله،اینمستنداتاز
یتاهممورددرقطعیهایتوصیهتواندمیباشد،میشورا

.کندفراهمبهداشتیپیامدهایمنظرازمقالهاین

گیرینتیجه

هایژیمرتوصیفبرایرویکردسهاینمقایسهوسنجشاز
دهشپدیدارعمومیموافقتباشفافاصولیسالم،غذای
برایجهانیمرجعنقاطعنوانبه،WHOهایتوصیه.است

ایخورکمازجلوگیریبرایهمسالم،غذاییرژیماصول
بهآنها.استمناسبNCDبهابتالخطرکاهشبرایهمو

ها،وهمی)گیاهیغذاهایازبسیاریدریافتافزایشاهمیت
بوبات،ح،{اینشاستهایریشهسبزیجاتبجز}سبزیجات

قندهایازانرژیدریافتمحدودیت؛(کاملغالتومغز
جایباشباعغیرچرباسیدهایمصرف؛کلچربیوساده

دریافتکردنمحدودوترانس؛واشباعچرباسیدهای
ابمقابلهعاملعنوانبهداریدنمکازکهحالینمک،در

مطالعهیفتوص.تاکیدکردندشود،استفادهبایدیدکمبود
GBDزاتجربیآنالیزاساسبرسالمغذاییرژیمهایاز

ایراستدرکهاست،بیماری-خطرعاملکاملارتباطهای
خطرعواملکنندمیتعیینکهاستWHOهایتوصیه

.شوندبیماریباربهمنجرتوانندمیچقدرمرتبط،
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وحمایترانفرمیلیارد7/5ازبیشبایدغذاجهانیسیستم
وسالمتینبوداصلیمنبعحاضرحالدراماکند،پشتیبانی
بهابستهوواگیرغیربیماریهای.استزیستمحیطتخریب

قلبی،هایبیماریدیابت،مانند،(NCDs)غذاییرژیم
درمیرومرگخطراصلیعاملچاقی،وهاسرطانبرخی
درنفرمیلیون800ازبیشکهحالیدراست،جهانسطح
ازنفرمیلیارد2حدودودارندخواریکمحاضرحال

زمان،همیندر.[1،2].برندمیرنجمغذیریزکمبودهای
گازهایانتشارازدرصد35-20غذاجهانیهایسیستم
درصد40کنند،میساطعرا(GHG)جهانیایگلخانه

د،کننمیاشغالرازمینکرهیخ-بدونهایزمینمساحت
غذیمموادآلودگیباعثکودهااستفادهبیشنتیجهدر

رفتنینبازمحرکبزرگترینومیشوندآبزیانوزیرزمینی
بهغذایجهانسیستمتغییربرای.باشندمی[5-3]زیستیتنوع

بهتوجه،(SDG)پایدارتوسعهاهدافبهدستیابیمنظور
یستیزتنوعاهدافکنوانسیونپاریس،اقلیمنامهتوافق
Aichiوریضرالمللی،بینپایداریاهدافسایرهمچنینو

ودارترپایزیستمحیطداشتنلزومبرطریقاینازواست
.[6]شودمیتأکیدترسالمغذاییهایرژیم

رشدوغذاییهایرژیمانتخابدرقدیمیرونداگر
سیستمتیبهداشومحیطیزیستتأثیراتیابد،ادامهجمعیت
جوامعهرچه.[7]یافتخواهدافزایشآیندهدرغذاجهانی

ویژهبه،بیشترغذایبهشوند،میترنشینشهروترمرفه
وهابیچرقند،پرندگان،تخمانواعلبنیات،ماهی،گوشت،

رخطافزایشباغذاییرژیمگذراین.[8]دارندنیازهاروغن
بگونه،استهمراهغذاییرژیمبامرتبطبیماریهایبهابتال
سبتنحیوانیغذاییمحصوالتکالریهریاگرمهرکهای
.دارندتریبیشمحیطیزیستتاثیراتگیاهیمحصوالتبه

نفرمیلیارد2بهجمعیتشدهبینیپیشرشدبراین،عالوه
ایوپائیندرآمدباکشورهاییدرعمدتاکه2050تاسال

راذاییغرژیمبامرتبطمحیطیضایعاتمیدهد،رخمتوسط
.دهدمیافزایشبیشتر

رژیمبهبستهوابهداشتیمشکالتافزایششودمیبینیپیش
درلفمختهایشتابباآینده،درمحیطیزیستضایعاتو

.[6،9]بیفتداتفاقمختلفکشورهای

ارند،دباالتریدرآمدکهکشورهاییشودمیبینیپیش
آنهاغذاییهایعادتاماکنند،تجربهراکمینسبتاًتغییرات
وذاییغرژیمبامرتبطهایبیماریخطرافزایشبههمچنان
-کمهایکشورمقابل،در.بیافزایدمحیطیزیستضایعات

وجنوبکشورهایازبسیاریماننددرآمد-متوسطو
وآفریقاصحرایجنوبکشورهایآسیا،شرقیجنوب
حالرد-جنوبیومرکزیآمریکایدرکشورهاازبسیاری
سریعبتاًنسگذرروندشودمیبینیپیشآیندهدریاحاضر

کهباالدرآمدباکشورهاییغذاییرژیمهایسمتبه
ادیزیحیوانیمحصوالتوسادهقندهایها،چربیکالری،

هایNCDافزایشسببعواملاین.کنندتجربهرادارند
میمحیطیزیستمنفیاثراتوغذاییرژیمبامرتبط
یراتتأثسرانهکهشودمیبینیپیشحال،اینبا.گردد

متوسطودرآمدکمکشورهایدرغذاییرژیمبهمربوط
درآمدباکشورهاییسرانهبهنسبتاحتماالامایابد،افزایش

رژیمییراتتغبیشترین.ماندخواهندباقیپائینهمچنانباال
ردبایستیزیستمحیطضایعاتکاهشبرایغذایی

.پذیردصورتباالدرآمدباکشورهایی

وسمعکاحتماالًوکردنآهستهبرایبالقوهروشچندین
رژیمبهوابستههایNCDدرشدهبینیپیشافزایشکردن
کوتاهدر.[10]داردوجودمحیطیزیستضایعاتوغذایی
اینازشوند،شناسایی«هامشوق»کهاستاینمهممدت،
وانتنمیزیرامیشود،خودداریناخواستهعواقبازطریق
میکمحیطیزیستاثراتسالم،غذاییرژیمکردفرض
،پاکتزیسمحیطباغذاییرژیمیکاینکهیاباشدداشته
استغذاییرژیمهایبهگذرهمهازمهمتر.[11]باشدسالم

وانیحیومنبعباغذاهایازکالریازکمتریسهمحاویکه
وبزاو،گمثالعنوانبه)نشخوارکنندگانگوشتویژهبه

نیازهایتأمینبرایکهانرژیازمتعادلو(گوسفند
بهاینرهاکشوازبسیاریدر.باشداست،کافیمتابولیک

بهازنیاستممکنامااست،دریافتیکالریکاهشمعنای
نیزآمددرکمکشورهایازبرخیدرکالریدریافتافزایش

رفمصکاهشکهانددادهنشانمطالعاتازبسیاری.باشد
موادنظرازغذاییرژیمکهحالیدرتواندمیقرمزگوشت
ایانهگلخگازهایاثراتکاهشباعثبماند،کافیغذایی

.[9،10،12]شود
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بههانیجتطابقصورتدرکهاستشدهزدهتخمینمثالبرای
یهاتوصیهودارنداندکقرمزگوشتکهغذاییهایرژیم

،نندکتامینراکالرینیازیهایوسبزیجاتوهامیوهمصرف
50تاراغذاییهایرژیمبامرتبط(GHGs)گلخانهاثرات
کاهشدرصد20بهنزدیکرازودرسمیرومرگوودرصد

درراتتغییسایرغذایی،رژیمتغییراتبرعالوه.دادخواهند
خودازیناشمحیطیزیستاثراتتواندمیکهغذاییسیستم
درکاهشازعبارتنددهد،کاهشبیشترراغذاییسیستم

ووژیتکنولکاربردنبهغذایی،مواددادندستازوضایعات
ت،محصوالثمردهیبهبودبرایمدیریتدرتغییراتاعمال

درتغییراتوکشهاآفتوکودهاازحاصلهایزائدهکاهش
.غذاسازیآمادهوفرآوریفرموالسیون،

ییغذاهایرژیمازاستفادهمزایایتحقق،هایروشبراساس
بوددخواهمتفاوتکشوردرزیستمحیطباسازگاروسالم

باتطابقبرایاحتمالیموانعومزایایکردنبرجستهبرای.[10]
هارچزیست،محیطباسازگارتروترسالمغذاییرژیمهای

ل،برزی)کردیمانتخابموردیمطالعاتعنوانبهراکشور
ادی،اقتصفرهنگی،هایارزشدرکه(سوئدوکنیاویتنام،
گاو،گوشتبرزیل،در.هستندمتفاوتاجتماعیوسیاسی

اشد،بمیصادراتیوکشاورزیاساسیکاالهایشکروسویا
زیستگاهوتیزیستنوعرفتنبینازسببآنهاتولیدافزایشاما
ازونآمهایجنگلوسرادوآتالنتیک،هایجنگلدرویژهبه

صادیاقتثباتحفظضمنتوانمیچگونه.گرددمیبرزیل
ستزیمحیطباوترسالمغذاییهایرژیمکشاورزی،بخش

امنیتبرایمهمیمنبعماهیویتنام،درپذیرفت؟راپایدارتر
یگیریماهوشیالتپایداریامااست،اقتصادیامنیتوتغذیه

وستاداشتهوجودقدیمازکهحدازبیشصیدباویتنامدر
تزیسپایداریتوانمیچگونه.شودمیتهدیدسدساخت
آبزیالیاحتمنقشوبخشیدبهبودراویتنامشیالتمحیطی
گوشتیا،کندر؟چیستویتنامآیندهغذاییسیستمدرپروری

وغذاصادی،اقتامنیتاصلیمنبعنشخوارکنندگان،سایروگاو
اصلیشامنکهحالیدراستروستاییمناطقدرویژهبهتغذیه

اوهاییگتوانمیچگونه.باشدمینیززیستمحیطتخریب
ینعدرهستند،اهمیتدارایاقتصادیوفرهنگینظرازکه

در...یابد؟کاهشدارند،اثرزیستمحیطبرهمزمانحال
وییغذارژیمبامرتبطمحیطیزیستاثراتسرانهسوئد،
.هستندیناسالمتبرایخطرفاکتورتریناصلیغذایی،عادات
ازهکایشیوهبهتوانندمیسوئددرغذاییهایرژیمچگونه

پایدارترورتسالمتاکنندتغییرباشند،مناسبفرهنگینظر
شوند؟

1

2

3

4

5
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تصادیاقوسیاسیفرهنگی،دالیلبهغذایی،هایعادتتغییر
ها،دولتاقداماتبهوکندمیایجادرامهمچالشیک

عاطالهایبرنامهازفراترکهداردنیازافرادیوبازرگانان
این.[13]باشندداشتهفعالیتبایستیآموزشیورسانی

هایمرژیازپرهیزبهجامعهعرفتغییرتنهانهشاملمداخالت
.قاضاستتوعرضهدرتغییربلکهقرمز،گوشتپایهبرغذایی

یغذایسیستمیکایجادبرایایگونهمعجزهحلراههیچ
هایبخشدربسیاریتغییراتمقابل،در.نداردوجودپایدار

سرییکبهاین.[10]استنیازموردغذاییسیستممختلف
سیاسی،اجتماعی،هایارزشخوردروهماهنگرویکردهای

وامعجدرجاریغذاییعاداتبهحساسوفرهنگیواقتصادی
.داردنیازوکشورها
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زینه ها نقش فرهنگ، اقتصاد و محیط در ایجاد گ

برای انتخاب رژیم های غذایی پایدار

Eva Monterrosa, Adam Drewnowski, Saskia de Pee:نویسندگان

Edward A. Frongillo ., Stefanie Vandevijvere

مقدمه

رژیمازپرشتابیتغییرجهانسراسردرغذاییرژیمالگوهای
ازرژیانبیشترسهمباغذاییهایرژیمبهگیاهیغذاییهای

سایرو[1]هایچربیوسادهقندهایحیوانی،منبعباغذاهایی
ریکمتایتغذیهارزشوباالانرژیچگالیباغذاییمواد

مصرفغذاییموادهایانتخاببهدادنشکل.[2]استنموده
یکهبنیازپایدار،وترسالمغذاییهایرژیمسمتبهکننده

واداقتصها،مشخطکهداردمنسجمسیاستگذاریبسته
رارقتوجهموردراغذاییدسترسیمحیطبهمربوطمسائل

ماعیاجتعواملفردی،غذاییسیستمتاثیرچگونگی.دهد
بهرسیدستمحیطوبودن،صرفهبهمقرونوهزینهفرهنگی،

.نمودیمبررسیراغذاییالگوهایبرغذا

فردیغذايیسیستم

یمتصمیممختلفغذاییهایانتخابمورددرروزهرافراد
ژنها،ملهجازبسیاریعواملتأثیرتحتهاانتخاباین.گیرند

یکی،فیزگستردهمحیطوآشپزیدرآمدهدستبهتجارب
نممکگیریتصمیمفرایند.[3]دارندقرارفرهنگیواجتماعی

وعمدیانتخابهایارزشی،قضاوتهایتاثیرتحتاست
باطارتغذاییرفتارهایباکهرایجیاصولوقواعدهمچنین
ابفردیغذاییسیستم.[4]گیردقرارتاثیرتحتدارند،نزدیکی

موادبودنصرفهبهمقرونوهزینهفرهنگی،اجتماعیعوامل
اینازوداردکنشبرهمغذابهدسترسیمحیطوغذایی
.استپذیرتاثیرعوامل

تخابانوغذايیالگوهایاجتماعیفرهنگیجنبه
غذايیمواد

ورامونپیمحیطشاملغذاییمواداجتماعیفرهنگیهایجنبه
.[5]ددهمیشکلراغذاییالگوهایکهاستشناختیعناصر
هویتتجلیوهاارزشمفاهیم،نمادها،بهشناختیعناصر

موادهایانتخابضرورت.دارنداشارهاجتماعیوشخصی
ویغذایموادتهیهازمختلف؛دیدگاهایازایبازهبهغذایی

وتنزیسچگونگیبهمربوطاهدافتاغذایکهایویژگی
نظرازغذاییموادانتخابضرورت.دارداشارهآنباتعامل

سادهومذاکرهدرگروههاوافرادبهزیرااستمفیدفرهنگی
.کندمیکمکانتخابکردن

نایعصتوسطغذاییموادانتخاباجتماعیفرهنگیهایجنبه
درامادگیرمیقرارتحلیلوتجزیهموردتفصیلبهغذایی

مردمتمطالعااز.گیردنمیقراراستفادهموردگذاریسیاست
ریفتعبرایتوانمیبندیطبقهمختلفابزاروشناسی

مشترکهایشیوهوهاروشوغذاییفرهنگگسترده
وماتاقداتلفیق.کرداستفادهغذاییموادانتخابضرورت
هنجارهایتواندمیروایاتونمادهاباغذاییارزشهای
مانغذایازبردنلذتوتهیهرشد،چگونگیبرایراجدیدی

.کندایجاد

تأثیریغذایموادانتخابدرکهفرهنگی-اجتماعیعواملدیگر
.[6]استغذاییهایممنوعیتومذهبجنسیت،گذارد،می

لکردعمهنجارهایوشناختیعناصرازبسیاریبه«جنسیت»
موادبهدسترسیوغذاییموادانتخابمانندغذایی،مواد

تهیه،آوری،جمعغذایی،موادتولید.[7]دارداشارهغذایی
نینهمچغذا.استجنسیتیکارهایجملهازدفعوپزوپخت

هایآییندین،ودارددینیاعمالدررامهمیعملکردهای
میتعریفمختلفمفاهیمونمادهاقوانین،طریقازراغذایی

استممکنغذاهامورددرفرهنگیهایممنوعیت.کند
رنظازوشوداعمالاجتماعیموقعیتیاجنسسن،براساس

.داردوجودتوجهیقابلفرهنگیدرونتنوعغذایی،منع
بررابعیضتبایدسیاستاحتمالیهایگزینهتحلیلوتجزیه
ایرسیامالیاتاستقراردرویژهبهجنسیتیادیناساس

ظرندرحیوانیمنبعباغذاهایمورددرکنندهمحدوداقدامات
.بگیرد

مالیتوانوهزينه

مردم،غذاییموادانتخاباجتماعیفرهنگیهایجنبهوجودبا
وانت.خورندمیبخرند،توانندمیکهراآنچهکلیطوربه

درغذاییموادقیمتشاملکهاستنسبیمفهومیکمالی
بطمرتخانوادهدرآمدوخانههایهزینهسایرباکهاستبازار

است،آننگرفتنظردرشایستهکههاییهزینهسایر.باشدمی
تاسآبوسوختهزینهوغذاکنندهتهیهفردزمانوتالش

این.هستندانرژیپرغذاهایازگرانترمغذیغذاهای.[8]
ات-کمهایکشوردرهمودرآمدپرکشورهایدرهمرابطه

رامسالغذاهایبهدسترسیفقر،وداردوجوددرآمد-متوسط
.کندمیمحدود
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صرفهیاتالشکاهشباعث"آسانطبخ"غذاهایهرچند
ی،راحتومالیتواناند،شدهسوختیاآبمصرفدرجویی

غذیمغذاهایبهاقتصادیدسترسیدرمهمیمسئلهعنوانبه
.تاسماندهباقیجهانسراسردردرآمدکمهایگروهتوسط

یاذاهاغخریدبرایمالیتوانتخمینبرایمختلفیروشهای
هایدادهاز.داردوجودفردیسطحدرکلغذاییرژیم

شدهینیبپیشهزینهتخمینبرایتوانمیغذاییموادمصرف
کیلو2000بهشدهتنظیمتر،متنوعومناسبغذاییهایرژیم

همچنین.کرداستفادهمتنوعهایگروهدرمقایسهبرایکالری،
یمرژهزینهکمترینتخمینبرایخطیسازیمدلروشهای

وانعنبه)مختلفاعضایباخانوادهیکبرایمغذیغذایی
نسدرکودکبالغ،مردشیرده،مادرشیرده،کودکمثال

ایتغذیهشاخصاز.[9]داردوجود(نوجواندخترومدرسه
موادراکمتکهغذاهاییشناساییبرایتوانمیصرفهبهمقرون
کردادهاستفدهند،میارائهمناسبایهزینهباراباالییمغذی

یبرارااستراتژیهاییهمچنینسازیمدلابزارهایاین.[8]
تقویت.[11]کنندمیایجادمغذیموادبیندرشکافهابستن

واییغذموادبودنصرفهبهمقرونبهبودبرایهااستراتژی
اتحبوبوغالتزیستیسازیغنیشاملغذاییهایجیره

هعرضیاروغنیا/ونمکبرنج،غالت،آردسازیغنییا[12]
هکابتکاراتیاین،برعالوه.[13].باشدمیمغذیغالبتقو

اتتلفکاهشجملهازدهد،میافزایشرادسترسیوتولید
توانندمیبازاربهنقلوحملبهبودومحصولبرداشتازپس

رافروشیخردهقیمتودادهافزایشراکشاورزاندرآمد
ادموبهمربوطاسنادییاپولانتقاالتونقل.دهندکاهش
موادهببازاردسترسیدرتوازنایجادبهتواندمینیزغذایی
.[15،16]کندکمکمختلفدرآمدیطبقاتبیندرغذایی

 Food)دسترسی به مواد غذايی محیط های 

Environment)

کههستندهاییمکان[17]موادغذاییبهدسترسیهایمحیط
یب،ترتاینبه.شودمیمصرفیاآیدمیدستبهآندرغذا

جنبهآنوفردبینمتقابلروابطدهندهنشانغذاییموادمحیط
ی،غذایموادتولیدبهمربوطکهاستغذاییسیستمهای

الهزبوغذاییمواددفعوفروشیخردهونقلوحملفرآوری،
یطمحدرچشمگیرتغییرشاهدماگذشته،سال40در.است
کههستیمایگونهبهغذاییموادبهدسترسیهای

امکانبسبوکندمیتأمینرابیشتریغذایی(کالری)انرژی
محیطساختار.گررددمیخانهازخارجدرخواریبیش

اجتماعیوادیاقتصنابرابری»بربیشترغذاییموادبهدسترسی
یدخرقدرت.کندمیتأکید«مغذیغذاهایبهدسترسیدر

اهایغذبیشترکهاستمعنیبداندرآمدکممحالتدرکم
انرژیپروهزینهکمغذاهای[19]شدهتبلیغو[18]شدهارائه

نیزفروشیخرده.هستندغذاییارزشحداقلدارایکههستند
[21]گذاردمیتأثیر[20]غذاییموادفروشوخریدبر

بهیدسترسهایمحیطبهدادنشکلدراساسینقشهادولت
تیسالمبهبودبرایجامعاستراتژییک.دارندموادغذایی

.[22]استنیازموردشدهارائهغذاهای
انتخابکردنمحدودیاهدایتبرایسیاسیهایحلراه

ی،غذایموادلیستدرگذاریبرچسبشاملکنندهمصرف
بازاریابیهایمحدودیت،[23]بندیبستهرویهابرچسب

مینظربه.استفروشهایمحدودیتنهایتدرو[24،25]
راثدارایانرژیپرغذاهایانتخابمهاردرآنهاازبرخیرسد

توانیمچگونهکهنیستمشخصهنوزاماهستند،بیشتری
.کردهدایتکنندهمصرفبرایراانتخاببهترین

اسیسیاقداماتازحمايتدرافزارینرمبسترهای

واجرای،گیرتصمیمتحلیل،وتجزیهشاملسیاستفرایند
برایافزارینرمبستردواخیر،هایسالدر.استنظارت
:استشدهپدیدارمدارانسیاستبهکمک

درعجامارزیابیوگیریتصمیمدرکهغذاجهانیبرنامه-1
-2وداردکاربرد«تغذيهشکافکردنپر»وتغذیهحوزه

هکاستغذاییموادبهدسترسیهایمحیطبرایدیگری
فعالیتازیبانیپشتونظارتتحقیقات،المللیبینشبکه»

-)«واگیرغیرهایبیماريی/چاقیوغذازمینهدرها

INFORMAS)زاایتغذیهشکافکردنپر»برنامه.است
استراتژیتاکندمیاستفادهتغذیهوضعیتتحلیلوتجزیه
،ودنبدسترسدرتانمایدبندیاولویتوشناساییراهایی
رویکرد.[26]یابدافزایشمغذیغذاهایانتخابومالیتوان

INFORMASموادبهدسترسیمحیط»سیاستهایاجرای
مییابیارزالمللیبیناقداماتبهترینبامقایسهدررا«غذایی

ایناجرایونمایدهدایترامشخصیاولیههافعالیتتاکند
.[22]بخشدتقویتراهافعالیت

گیرینتیجهوخالصه

ذارند،گمیتأثیرغذاییالگوهایبرعواملازبسیاریاگرچه
حلیل،تازپشتیبانیبرایبسیاریهایاستراتژیوابزارها

وجودشواهدازآگاهانهگیریتصمیموحلهاراهبندیاولویت
یاتخصوصبررسیبرایمااجتماعی،-فرهنگیحوزهدر.دارد

هایبررسیها،گروهزیردرغذاییفرهنگشناختیعناصر
.نیمکمیپیشنهادراشناسیمردمهایمدلدرغذاییموادملی
ذیرهنجار،دلپتغییربرایراهاسازمانتوانندمیهادادهاین

توانحوزهدر.کنندمطلعهاغذاشدنبخشلذتوشدن
مشخصتوانندمیمختلفیمعیارهایوتحلیلهاوتجزیهمالی،
بهمقرونومغذیمواددارایغذاییموادکدامکهنمایند
ودبهببرایراهکارهاشناساییدرهمچنینوهستندصرفه

باشندمغذیوقیمتارازانکهغذاییموادانتخاببهدسترسی
،غذاییموادبهدسترسیمحیطهایحوزهدر.کنندکمک
رایبرامختلفیابزارهایتوانندمیسیاستگذاریفعاالن

.کنندتقرمسپایدارسالمغذاییهایرژیمازپشتیبانیوهدایت

: International Network for Food and Obesity/noncommunicable diseases (NCDs) Research, Monitoring and Action Support - INFORMAS
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خدمات ارائه رژیم های غذایی : 4خالصه مقاله 
( Territorial Diets)بومی

Fatima Hachem ،Davy Vanham،.Luis Moreno:نویسندگان

زمانگذشتباکهواقعیتاینرغمبهبومی،غذاییهایرژیم
رهنگیفواساسیکاالهایتغییرومردمیمهاجرتازتاثیراتی

اییجغرافیمناطقازاماکنند،میدریافتغذاییموادجملهاز
درجهحفظضمنبومیهایرژیم.پذیرندمیتاثیرنیزخاص

ی،اجتماعفرهنگی،هایمحیطباهماهنگیثباتازخاصی
خاک،)یکیبیوفیزمنابعبهتنهانهمحیطی،زیستواقتصادی

اداقتصوکشاورزیمشخصهکه(برداریخاکریزگردها،
وفرهنگیعمنابوتاریخیمنابعاکولوژی،منابعبابلکهاست،

رسوموآدابودانشسازمانها،نهادها،جملهازاجتماعی
.هستندمرتبطنیزسنتی

سنتیرژیم،(MD)ایمدیترانهرژیم،(JD)ژاپنیغذاییرژیم
ازاینمونه(NND)نوردیکجدیدغذاییرژیمونوردیک

به،MDمانندها،رژیماینازبرخی.هستندبومیهایرژیم
ودانرسیدهشهرتبهآنبامرتبطسالمتیمزایایدلیل

مامتدرتغذیهسوءرشدبهروچالشبهتوجهبابخصوص
ووزناضافهوهامغذیریزکمبودخواری،کم)آناشکال
.داردادامهآنبهتوجهافزایش(چاقی

نقشخود،سالمتیهایویژگیبرعالوهغذاییهایرژیم
-یغذایهایسیستمو-کشاورزیبهگذرازحمایتدرمهمی
قشندلیلبهغذاییهایرژیمبرخیحالاینبا.دارندپایدار

.دانشدهبررسیمحیطبرهمومردمسالمتیبرهمدوگانه

MDوNDDمقادیرکههستندگیاهیغذاییرژیمدوهر
یدهدآنهادرنیزحیوانیمنشاباغذاهایازمتوسطیتاکمی

مغزها،ها،میوهسبزیجات،فراوانی،MDرژیمدر.میشود
زیتون،روغنازآزادانهاستفادهها،ماهیوهادانهحبوبات،

دهدیقرمزگوشتکمیمقدارولبنیغذاهایمتوسطمقدار
سبزیجاتوهامیوهازسرشارNDDرژیم.شودمی

،(بوباتحوریشهسبزیجاتکلم،توت،انواعبخصوص)بومی
درردهکرشدسبزیجاتوهاقارچزمینی،سیبتازه،گیاهان

نرموماهیمغزها،کامل،غالتوحشی،جنگلیمناطقحومه
خوک)هاییدامدریایی،هایجلبک،(بومی)دارصدفتنان

کاریشجانورانوکنندمیتغذیهآزادمناطقدرکه(ماکیانو
.است

دههاوایلدرMDغذاییرژیمبامرتبطسالمتیمثبتنتایج
جنوبی،اروپایدرمحققانکهزمانیشد،مشخص1960
یبیمارکهافرادیدرراغذاییرژیماینمحافظتیاثرات
کردهاستفادهغذاییرژیماینازوداشتندقلبکرونرعروق
ازایردهگستتحقیقاتبعد،بهزمانآناز.دادندنشانرابودند

.استردهکپشتیبانیغذاییرژیمالگویاینمفیدتأثیرات
باMDغذاییرژیمارتباطدهندهنشانقویعلمیشواهد
ازناشیمیرومرگکل،میرومرگتوجهقابلکاهش

خطرکاهش.استبودههمراهسرطانوعروقیقلبیبیماریهای
درذاییغرژیمالگویاینکهاستشدهباعثسرطانبهابتال

بهجغرافیایینظرازکشورهاییغذاییهایرهنمودومناطق
.یابدترویجندارندشباهتمدیترانهحوزه

یکعنوانبه.شداندازیراه2005سالدرNNDغذاییرژیم
درنآسالمتیفوایدمورددرشواهدجدید،ونوپاغذاییرژیم

شواهدحال،اینبا.استکمترMDغذاییرژیمبامقایسه
متیسالمزایایمورددرشدهاثباتخوبیبهوتوجهیقابل

مورددراخیرتحقیقات.داردوجودآنغذاییرژیماجزای
رابطهبهداشتی،پیامدهایوNNDغذاییرژیمبینارتباطات
ی،عروققلبیخطرعاملچندینشکمی،چاقیبا،معکوس

رطانسخطرسرم،لیپیدهایوالتهابیمارکرهایبدن،چربی
.دهدمینشانرامیرومرگوکولورکتال

هایرژیمسایربامقایسهدرغذاییرژیمدوهرازپیروی
اثراتوضایعاتباهستندقرمزگوشتحاویکهسالمیغذایی

پایبندیای،مدیترانهشهر13در.استهمراهکمتریمحیطی
تازهوشیرینآبازاستفاده»کاهش؛MDغذاییرژیمبه

water)کشاورزیمحصوالتتولیدبرای footprint)»به
وفعلیغذاییهایرژیمبهنسبتدرصد43تا19میزان

اسپانیادرهمچنین.استدادهنشانراشهرهاایندرمعمول
انهگلخگازهایانتشارکهدادنشانMDغذاییرژیمازپیروی

انرژیمصرف،(درصد58)زمینکاربری،(درصد72)ای
در.دهدمیکاهشرا(درصد33)آبمصرفو(درصد52)

دانمارکمعمولغذاییرژیمباNDDغذاییرژیمدانمارک،
شخصموشدمقایسهمحیطیزیستتأثیراتازدسته16برای

میکاهشهادستههمهدررامحیطیزیستاثراتکهشد
.دهد

: land use: های کاربری زمین، شامل مدیریت و تبدیل محیط طبیعی یا محیط وحشی به محیط ساخته شده مانند شهرک ها و زیستگاه های طبیعی مانند زمین 
می شودزراعی، چراگاه ها و جنگل های مصنوعی 
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یکوNNDماننددرستغذاییرژیمیکیادگیریبا
تواننمیراابعاداین،MDمانندتحولحالدررژیم

.گرفتنادیده

تمامهکبومیغذاییهایرژیماینارزیابیبرایابزارهایی
کهبترتیاینبهاستالزمگیردمینظردرراابعاداین

هایجنبهربسیاستهاتأثیرارزیابیبهقادرسیاستگزاران
فرهنگ،زیست،محیطبهداشت،)پایداریمختلف
ههرگونتوانندمیهمچنینوشوندمی(جامعهاقتصاد،
Policy)سیاستانسجامازوکردهارزیابیراتجارت

Coherence)کنندحاصلاطمینان.

هایشاخصوپایداریابعادهمهبهمربوطهایداده
اینها.ستانیازموردابزاربودنمرتبطبراینیززمینهخاص

بهبتنسوباشدکشاورزیوتولیدبخشازفراترباید
خابانتمحرکهایشناختن.باشدحساسکنندهمصرف

آنهایگیرشکلنحوهوکنندهمصرفتوسطغذاییمواد
.استاهمیتحائز

هایرژیمپایداریدرکمختلفهایروشبهتوجهبا
واطارتببرقراریبهنیازمختلف،هایبخشدرغذایی
.داردوجودذینفعانبینتعاریفمورددرتوافق

بهراخوداینگونه،«بومیغذاییهایرژیم»رویکرد
وروداطنقتواندمیزیراکندمیوابستهارتباطینیازهای

.دهدارائهمختلفهایبخشدرراموضوعبه

ازانندتومیکنندگانمصرفوسیاستگزاراننهایتدر
یملغذاهایبرمبتنیغذاییرهنمودهای»داشتنمزایای
بخشمشارکتبا«بومیغذاییهایرژیمازشدهبرگفته

وندردراجتماعیفعاالنومحیطیزیستوتولیدیهای
.شوندمندبهرهآنهاتوسعه

Germani, A., Vitiello, V., Giusti, A.M.,
Pinto, A., Donini, L.M. & del Balzo, V. 2014.
Environmental and economic sustainability of
the Mediterranean Diet. International Journal of
Food Sciences and Nutrition, 65(8): 1008–1012.
(also available at:https://doi.org/10.3109/09637
486.2014.945152).

Hachem, F., Capone, R., yannakoulia, M.,
Dernini, S., Hwalla, N. & Kalaitzidis, C.
2016. The Mediterranean diet: A sustainable
consumption pattern. In Mediterra. FAO/
CIHEAM/ Presses de Sciences Po (PFNSP),
Paris, France, pp.243-261. (also available
at: https://www.ciheam.org/uploads/

attachments/449/10_Mediterra2016_EN.pdf).

یامصرفیغذاهایمجموعازفراترغذاییهایرژیم
ازیسبکآنها.هستندآنهابامرتبطغذاییهایالگوی
اقتصادیوفرهنگیبومی،عواملتوسطکههستندزندگی

اصول،ابعاداین.اندشدهگرفتهشکلوگیردمیشکل
غذایییمرژسریعشناسایی.هستندپایداریمفهومایپایه

NNDگواه،اسکاندیناویحوزهمختلفکشورهایتوسط
یکاذاتختسریعدرفرهنگوهویتچگونهکهاستاین

یتجمعازوسیعیبخشتوسطشدهساختهغذاییرژیم
MDغذاییرژیمدیگر،طرفاز.اندداشتهاساسینقش

آنوایدفوداردتاریخیریشهکهاستزندگیازسبکی
کههمانطور.باشدمیغذاییرژیمبودنمغذیازبیش

غذاییرژیمکردناضافههنگام(UNESCO)یونسکو
MD2010سالدربشریتفرهنگیمیراثفهرستبه
آدابدانش،ها،مهارتازای،مجموعه"اینکرد،اشاره

وتکششاملکهاست،غذاییسفرهبهمزرعهازرسومو
منابعحفظماهی،صیدزراعی،محصوالتبرداشت
درراغذاییموادمصرفویژهبهوتهیهفرآوری،طبیعی،

ایداریپبحثدراغلبابعاداینحال،اینبا."گیردمیبر
.شوندمیگرفتهنادیده

یطیمحوسالمتیتأثیراتباغذاییهایرژیمازپیروی
ازشدندورمورددرشواهدی.استبرانگیزچالشمفید،
کشورهایدرجوانان،بیندرویژهبه،MDغذاییرژیم
هایامتیازبندی.استشدهگردآوریمدیترانهمنطقه

ایجادMDغذاییرژیمازپیرویارزیابیبرایمختلفی
ارکشورهااکثردرتبعیتکاهشآنهاهمه.استشده
کاهشاینمیزانومقیاسکمیتدرامادهندمینشان

دراخیراً،.داردوجودتفاوتشدهاستفادهروشبراساس
50درMDغذاییرژیمازپیرویزمانروندمطالعه،یک
قرارارزیابیموردمنتخبکشور41درگذشتهسال

کهدشمشخصهمچنیناماشد،تأییدنزولیروند.گرفت
ازبهترکشورهاازبعضیدرMDغذاییرژیمازپیروی

چنینسببکهدارندوجودمختلفیعوامل.استسایرین
خالصهزیرموارددرراآنهاتوانمیکهاندشدهروندی

بازارهایسازیجهانیشهرنشینی؛افزایش:کرد
غییرتها؛مارکتسوپردرنفوذدرآمد؛افزایشکشاورزی؛

یناهمه.انبوهغذایفرهنگتوسعهوخانواده؛ساختاردر
نچهآازبیشترسرعتیبارامردمغذاخوردنشیوهعوامل

درآنهاتأثیرودهدمیتغییربودشدهشناختهقرنها
.استمتفاوتمختلفکشورهای

هموانسانبرایهمکهغذاییهایرژیمجستجویمسیر
.تاسنبودههموارهمیشهباشد،سالمزیستمحیطبرای

ازتیبایسغذاییهایرژیموقتیامااستضروریتجارت
تریچیدهپباشند،پایداراقتصادیواجتماعیفرهنگی،نظر
.شودمی
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: 5خالصه مقاله 
اصلی در مورد ایمنی مواد غذایی مقاله 

Sara Monteiro:نویسندگان Pires،Maarten Nauta،

Morten Poulsen،Lea S. Jakobsen، وSofie Thomsen

رورتضالمللی،بینپایدارتوسعهاهدافبهدستیابیبرای
ارجهانسطحدرغذاییهایسیستماصالحبرایفعالیت
متسبهگذربررسیبهمقالهایندر.استنمودهبرجسته
کهپردازیممیغذاییموادایمنیبُعدازغذاییهایسیستم
.دهندترویجراپایداروسالمغذاییهایرژیم

آلودهغذاهایدلیلبهبیماریجهانیبار

میایجادمزمنوحادبیماری200ازبیشترآلودهغذاهای
عواملشاملغذاییموادازناشیخطرات.کنند

یاهاقارچها،ویروسها،باکتریجملهازمیکروبیولوژیکی
ها،ندهآالیاثردرتوانندمیکهاستشیمیاییموادوهاانگل

بهیافتهگرسرچشمهغذاییموادبندیبستهیافرآوریاثردر
وغذازاناشیهایبیماریشیوع.باشندطبیعیسمومصورت

بسیاردارنداقتصادیپیامدهایکهآالیندهاازناشیهایپدیده
اقعیوبارازکوچکیبخشبهاینهاحال،اینبا.هستندمهم

ایبرآورده.شوندمیمنجرغذاییموادازمنتقلهبیماریهای
WHOمنجرغذاییمواددرخطر2010،31سالدرداد،نشان

.13[1]شدمیرومرگ420،000وبیماریموردمیلیون600به
foodborne)غذاازناشیبیماریهایاین diseases:

FBD)درسالمزندگیسالمیلیون33رفتنبینازبهمنجر
نظرازFBDجهانیبارکهدهدمینشانشد،آمارجهانسطح
HIVمانندعمدهعفونیبیماریهایهمانندبیماریمیزان /
AIDS،ازدرصد40سال5زیرکودکان.استسلوماالریا

جمعیتازدرصد9تنهااماکردند،میتحملراجهانیبارکل
سعهتوحالدرمناطقدرکهافرادی.دهندمیتشکیلراجهان

نامتناسبرطوبهنیزکنندمیزندگیجهانمناطقودرفقیرترین
راجهانیبارازدرصد70ازبیشوگرفتندقرارتأثیرتحت

.کندمیتحمل

میرومرگوبروزمیزانبیشترینشرقیجنوبآسیایوآفریقا
.اندهدادنشانسنینتمامدرراغذاازناشیبیماریهایازناشی

غذايیموادايمنیوسالمغذايیهایرژيم

یمغذاییموادایمنیمهممشکالتایجادسببکهغذاهایی
بسیارقمناطبرخیدرغذاییامنیتازاطمینانبراینیزگردند

حیوانیعمنبباغذاهایی.هستندتغذیهاصلیمنابعوهستندمهم
بیماریازدرصد35تقریباًگوشت،ومرغتخملبنیات،مانند
انددادهاختصاصخودبهراجهانسطحدرغذاازناشیهای

به،باکیفیتمغذیموادازمهمیمنابعهمچنیناینهااما،[3]
بهمنجرکودکاندرایتغذیهکمبودکهمناطقی،درویژه

وجسمینموورشدیاخونیکمسن،برایقدکوتاهی
ندمان(غالبقوت)اصلیغذاهای.هستندشوند،میشناختی

مناطقدرسبزیجاتودریاییغذاهایماهی،مغزها،وغالت
اییشیمیموادوهاپاتوژنازناشیبیماریباربهدرآمدکم

تعدادهمچنین،.[4،5]کنندمیکمکغذاییمواددرموجود
ومیوهابارتباطدروسیعهایشیوعوهابیماریازایفزاینده

گروهاین.[8-6]استشدهثبتاخیرهایسالدرسبزیجات
وهستندسالمغذاییهایرژیممهماجزایهمهغذاییهای

وتغذیهءسوبرابردرمصونیتافزایشبرایکنندگانمصرف
یهاگروهاینمصرفبهتشویقواگیر،غیرهایبیماری
.شوندمیغذایی

درذاییغموادمصرفمضربودنومفیدبودنپیامدهایارزیابی
سالمتبهبودبرایمداخالتتعریفدربهداشتیحوزه

کیماهیمصرف.استبرخورداربسیاریاهمیتازجمعیت
هایسیاستآنبرایکهاستغذاییازکالسیکنمونه

تهداشنظردررامفیدیومنفیاثراتبایدعمومیبهداشت
اسیدهایفیدمتأثیراتگرفتننظردربامتعددیمطالعات.باشد

وقلبسالمتوزندگیاوایلدرمغزرشدبر3امگاچرب
هایدهآالینوسنگینفلزاتنامطلوباثراتهمچنینوعروق،
عمومیتسالمبرراهاآنکلیتأثیراتمحیطی،زیستپایدار

مغزهاشاملمطالعهموردغذاهایسایر.[9]اندکردهارزیابی
سمومباندتوانمیاماهستندمفیدچربیهایازسرشارکههستند

.[10](آفالتوکسین)شوندآلودهزاسرطان

WHOغذاازناشیهایبیماریبیماری،باراپیدمیولوژیگروهداوران13
ای،منطقهوجهانیبارمرجع،سالعنوانبه2010سالگرفتننظردربا،

یشیمیایهایآالینده.استزدهتخمینراغذاازناشیخطراتمورد31
ازکهندشدلیستسموموشیمیاییموادازوسیعیدرطیفارزیابیمورد

طالعاتمشد،منتشرهاتخمینکهآنجااز.بودندبرخورداربالقوهاهمیت
شدهمیلتکبیشترخطراتبهداشتیاثراتمورددرمستنداتیباجدید
.است
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باااماست،هاویتامینومعدنیموادمنبعکهقرمز،گوشت
کهحالیدر.[11]استارتباطدرسرطانبهابتالخطرافزایش
باورکشچندیندرغذاهابرخیمزایایوخطراتبینتجارت
هایییارزیابچنیناست،گرفتهقرارارزیابیموردباالدرآمد

(LMIC)درآمد-متوسطو-کمکشورهایدر
(low and middle income countries)،کهجایی

بودنرسدستدرباشد،بیشتراستممکنغذاییموادآلودگی
وغذاییامنیتبینتعادلبهدسترسیوترپایینغذاییمواد

هبمعضلاین.نداردوجوداست؛دشوارترغذاییموادایمنی
است،شدهدادهنشانcassavaایریشهسبزیتوسطخوبی

صحرایجنوبکشورهایدرویژهبهغالبقوتیککه
یح،صحفرآرویعدمصورتدرمحصولاینامااست،آفریقا

.[12]دهدقرارسیانیدسمیسطوحمعرضدرراافرادتواندمی

غذايیموادايمنیواقلیمیتغییرات

سیستمیایمنبرناپذیریاجتنابتأثیراتهواوآبتغییرات
ردتغییرودریاوهوادمایمتوسطافزایش.داردغذاییهای

ها،باکتریسطحافزایشبهمنجرتواندمیبارش،میزان
وشودغذاییموادوآبدرموجودهایانگلیاهاویروس

تمحصوالدرسمومکنندهتولیدهایقارچتکثیرباعث
ویژههباستممکنغذاییموادایمنیپیامدهای.گرددمختلف

یشتربسرعتدلیلبهها،ماهیدروتازهسبزیجاتوهامیوهدر
دریمیاییشموادازاستفادهافزایشدلیلبهیامیکروبی،رشد

وآبحوادثشدیداثردرتعدیلبرایکشاورزیحوزه
اشدبداشتهویژهاهمیتمناطق،برخیدرآبکمبودوهوایی

زیرادکنمیتربرجستهرامداخالتبهنیازخطراتاین.[13]
دربخصوصرامحیطیزیستاثراتتوانندمیمداخالت

.دهندکاهشغذاییهایسیستم

نیايموغذايیموادبودندردسترسومالیتوان
غذايیمواد

بیشترینکه،(LMIC)درآمدمتوسطتاکمکشورهایدر
دهد،میاختصاصخودبهراغذاازناشیبیماریهایبارمیزان
امعهجاستبعیدوبودخواهداولاولویتاغلبغذاییامنیت

رایباحتمالیبهاگرحتیکنند،نظرصرفآلودهغذاهایاز
افرادیپرورشوآموزش.[14]باشندنامناسبانسانمصرف

مصرفآگاهیهمچنینوتولیدزنجیرهمراحلتمامدرکه
consumer)خوردمیکهغذاییازکننده awareness)

راذاغازناشیهایبیماریبارکاهشتواناییکنند،میکار
ادمودرغذاییموادایمنیاستانداردهایاجرایوتنظیم.دارد
آالیندهمعرضدرگرفتنقرارمیزانکاهشباعثنیزخاماولیه

.شودمیها

غذايیموادايمنیوبومیغذايیهایرژيم

درباغذاییموادمصرفهایشیوهودرعاداتایمنطقهتنوع
ماعیاجتواقتصادیگذروهاسنتغذایی،موادبودندسترس

تهپیوسبهمگذارد،میتأثیرمردمغذاییهایرژیمبرکه
نییعبومی،خاصهایرژیمازپیرویسالمتیفواید.است
خوبیبهنوردیک،جدیدرژیموایمدیترانهغذاییرژیم
الگوهاینمایانگرآنهاکهحالیدر.[15]استشدهثابت

ولاصازبرخیهستند،جهانیجمعیتازکمیبخشغذایی
رفمصفصلی،وبومیغذاهایمصرفبرترجیح-اساسی
-سالمهایچربیوکاملغالتها،میوهسبزیجات،روزانه

مورددرتوانندمیدهند،میتشکیلراهارژیماینکه
صولااینباکههافرهنگوهاسرزمیندیگرغذاییالگوهای
رنظازاصولاینرودمیانتظار.شوداعمالهستند،سازگار

موادیایمنپیامدهایاماباشند،مفیدتغذیهوپایداریبهبود
بهتغییر.تاسنگرفتهقرارمطالعهموردخوبیبهتاکنونغذایی
قرارافزایشبهمنجراستممکنغذاییالگوهایچنینسمت

ژه،ویبه.شودغذاییموادازناشیخطراتمعرضدرگرفتن
رارقافزایشبهمنجرتواندمیسبزیجاتمصرفافزایش
درایسنگینفلزاتوآفاتدفعسموممعرضدرگرفتن

اهپاتوژنبامواجهبهمنجرسبزیجاتخاممصرفصورت
درتنگرفقراربهمنجرتواندمیمغزهامصرفافزایششود؛

تواندمیماهیمصرفافزایششود؛هامایکوتوکسینمعرض
آالیندهایرسوجیوهمتیلبیشترمعرضدرگرفتنقراربهمنجر

.شودها

وپايداروسالمغذايیهایرژيمسمتبهگذر
غذايیموادايمنی

اثراتدتوانمیسالمغذاییرژیمهایسمتبهرژیمیتغییرات
واهدشتاکنون.دهدکاهشراغذاییسیستممحیطیزیست

یشتربغذاییرژیمیکبهگذربودنمفیدبهشدهگردآوری
وحبوبات،مغزهایها،میوهوسبزیجاتشاملکهگیاهی
زا.دارداشارهسالمتیهموزیستمحیطهمبرکامل،غالت

ممکننیزاهگیمنابعبابیشترغذاییرژیمهایبهگذرکهآنجا
موجودیاییشیمموادبیشترمعرضدرگرفتنقراربهمنجراست

یغذایموادایمنیپیامدهایارزیابیشود،غذاییموادایندر
.استالزامیوضروری،گذرایندر
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