


مراحل بحرانمراحل بحران
روز اول بعد از بحران3-7(مرحله اول (

هفته دوم تا سوم بعد از بحران(مرحله دوم(

هفته سوم به بعد بحران(مرحله سوم(



تهیه غذاتهیه غذا

:بھبستھاضطراریشرایطیکدر
افرادغذاییھاینیازکھاستالزمھفتھ1تاحادثھشدتونوع

وغالتپایھبرمصرفبھآمادهھایغذاطریقازصرفادیدهآسیب
خصوصیاتوحمل،نگھداریقابلیتباگستردهمقیاسدرحبوبات

.گرددتامینترمناسبایتغذیھ



انواع غذاها براي توزیعانواع غذاها براي توزیع

در جیره ھای غذایی، متداول ترین مواد معموال
است و سایر غالت، حبوبات، روغن ھای خوراکی

مستقیما ارزش نمک طعام، چای، ادویھمواد از قبیل
تغذیھ ای ندارند ولی مزه مواد غذایی را تحت تاثیر 

.قرار می دھند



::توصیه توصیه 
مراحل اول توزیع نشودمراحل اول توزیع نشودشده در شده در غذاهاي پخته غذاهاي پخته 

oفرھنگینظرازبودننامناسب

oموادتھیهدربھداشترعایتعدم
غذایی

oانتظارموردحدازکمتردریافت

oسیستمبهنیازمندیوبودنبردارھزینه
توزیعوتھیه

oکودکاننیازھایتمامینشدنبرآورده



ویژگیهاي سبدغذایی در مرحله اول بحرانویژگیهاي سبدغذایی در مرحله اول بحران
oتامینdكیلو2100حداقلdكالريddگرم50و d

پروتئین

oحاويdحدd3-4اقلdنوعdازdاقالمdغذايي

oآبddآشامیدنيdسالم

odتامینdريزمغذيھا

5d(افرادdكلیهdبرايdويتامینdمولتيdقرصdتوزيع
)ھفتهdعدددر

آdمگادوزويتامینdكپسولdتوزيع

oغذايdكمكيdبرايdكودكانdھر(سال5زيرdدوdروز d

)بستهdيك



بحرانبحراندومدومویژگیهاي سبدغذایی در مرحله ویژگیهاي سبدغذایی در مرحله 

2500تامینdكالريd50وdگرمdپروتئین
آبdآشامیدنيdسالم
تامینdبرخيdازdباريزمغذيھاdدرتنوعرعایتdسبد d

غذایی
ادامهdتوزيعdقرصdمولتيdويتامینdبرايdكلیهd

)ھفتهdعدددر5d(افراد

غذايdكمكيdبرايdكودكانdھر(سال5زيرdدوd
)بستهdيكdروز



بحرانبحرانسومسومویژگیهاي سبدغذایی در مرحله ویژگیهاي سبدغذایی در مرحله 

o2500تامینdكیلوكالريd50وdگرمdپروتئین
odآبdآشامیدنيdسالم
oمیوهتوزیعdھايdتازهdوdدرلبنیاتdصورت d

امکان
oغذايdكمكيdبرايdكودكانdسال2زير
oتوزيعادامهdمولتيdويتامین
)dكودكانd5زيرdسالdوdزنانdباردارdوd

)شیرده
oامكانبرقراریdپختdغذاdازdطريقdتوزيعd

اساسيdظروفdسريdيك



نمونه سبد غذایی مورد نیاز روزانهنمونه سبد غذایی مورد نیاز روزانه
یک نفر در هفته اول بحرانیک نفر در هفته اول بحران

انرژی مقیاس اقالم غذایی 
)کیلوکالری(

پروتئین 
)گرم(

120040گرم 450نان 

46038گرمی180قوطی 1کنسرو تن ماھی 

2602گرم 100خرما 

2314گرم 50بیسکویت 

215184-جمع 



خورشخورشddچلوچلو
)(انرژی 

)گرم(
2686/5گرم 220

12803574/16خورش قورمه سبزی 

80027گرم300نان 

/128047021

2602گرم100خرما 

215572-جمع 



ddھفتگیھفتگیddووddروزانهروزانهddغذاییغذاییddسبدسبد
نفرنفر22ddبرایبرای

نفر برای یک ھفتھ 2سبد غذایی نفره برای یک روز 2سبد غذایی 

مقیاس اقالم مقیاس اقالم 

کیلوگرم 7نان کیلو گرم 1نان 

280(قوطی1کنسرو لوبیا با قارچ
)گرمی

280(قوطی 7کنسرو لوبیا با قارچ
)گرمی

180(قوطی 1تن ماھی 
) گرمی

180(قوطی 7تن ماھی 
)گرمی

کیلوگرم 5/1خرما گرم 200خرما 

50بستھ 2بیسکویت 
گرمی 

گرمی 50بستھ 14بیسکویت 



ddھفتگیھفتگیddووddروزانهروزانهddغذاییغذاییddسبدسبد
نفرنفر33برایبرای

نفره برای یک ھفتھ 3سبد غذایی نفره برای یک روز 3سبد غذایی 

مقیاس اقالم مقیاس اقالم 

کیلوگرم 5/10نان کیلو گرم 5/1نان 

کیلوگرم 2خرما گرم 300خرما 

50بستھ 21بیسکویت گرمی 50بستھ 3بیسکویت 
گرمی 

280(قوطی 2عدسی/کنسرو لوبیا
)گرمی

280(قوطی 14عدسی/کنسرو لوبیا
)گرمی

280(قوطی 2خوراک مرغ 
)گرمی

280(قوطی 14خوراک مرغ
)گرمی





d d پختپختddتجھیزاتتجھیزاتddووddانسانیانسانیddنیروینیروی
غذاغذا

نفر1000= تعداد جمعیت
وعده3= تعداد وعده ھای غذایی در روز
    1000*3= 3000تعداد سھم الزم در روز
 تعداد سھم تھیھ شده توسط یک آشپز در یک ساعت

=100
 3000/100=30ساعت مورد نیاز  –تعداد آشپز
  ساعت 6زمان الزم برای تھیھ
  استراحت   2=   7تعداد آشپز مورد نیاز   +

5=6/30



ظروفظروف

نفر1000= تعداد جمعیت
 گرم100میزان جیره خشک ھر نفر در ھر وعده
 35یا /. 45(میلی لیتر 350- 450حجم یک سھم پختھ شده(./

 35- /. 45* 1000= 350-450لیتر./
4 لیتری مورد نیاز است100دیگ5یا.



فضاي انبارفضاي انبار
16dتنdغذاd1000برایdنفرdدرdیکdماهdموردd

استdنیاز
1dتنdغذاd2درdمترdمربعdانبارdمیdشود

:بنابراین

d بهdماهdیکdدرdنفر1000dغذایdتامینdبرای
.باشدdمیdنیازdمتری32dانبار


