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بهبود تغذیه جامعهشاخص هاي برنامه

توضیحات استان کشور مهمترین شاخص هاي هدف

)1386بررسی سال ( 6,8 7 سال6درصد شیوع الغري در کودکان زیر 

)1386بررسی سال ( 6,4 8,8 سال6درصد شیوع کم وزنی در کودکان زیر 

)1386بررسی سال ( 7,6 9,8 سال6کوتاه قدي در کودکان زیر درصد شیوع 

)1386بررسی سال (  0,4 6,5 درصد شیوع گواتر 

میکروگرم در لیتر 72 140 )1386بررسی سال(میانه یدادرار دانش آموزان مدارس ابتدایی

باکیت یدسنج 97 می درصد خانوارهایی که از نمک یددار تصفیه شده استفاده 

)1386بررسی سال(کنند 

بررسی الگوي مصرف 

1380سال

138 139 میانگین گروه شیرولبنیات مصرفی سرانه گرم در روز

بررسی الگوي مصرف 

1380سال

82 81 میانگین گروه گوشت مصرفی سرانه گرم در روز

بررسی الگوي مصرف 

1380سال

779 450 میانگین گروه نان وغالت مصرفی سرانه گرم در روز

الگوي مصرف بررسی 

1380سال

151 202 میانگین گروه میوه ها مصرفی سرانه گرم در روز

بررسی الگوي مصرف 

1380سال

302 286 میانگین گروه سبزي مصرفی سرانه گرم در روز

بررسی الگوي مصرف  53 46 میانگین گروه چربی و روغن ها مصرفی سرانه گرم در روز
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1380سال

مصرف بررسی الگوي 

1380سال

66 59 میانگین گروه مواد قندي مصرفی سرانه گرم در روز

)1391سند ملی تغذیه وامنیت غذایی(سواد تغذیه اي، فرهنگ و عادات غذایی 

هیچ با در یکبار درهفته ، % 53,8-لیتر، بررسی هاي وزارت بازرگانی 33

چهار بار یا بیشتر در هفته % 78سه بار در هفته، % 2,7دوبار در هفته، % 5/12

لیتر بیشتر 3، هنوز )لیتر سالیانه30(نسبت به میانگین سرانه مصرف در دنیا -

مصرف میشود

میزان مصرف نوشابه

سه بار 3,8دوبار درهفته، % 9یکبار درهفته، % 18,1هیچ بار در هفته،% 66,24

چهار بار یا بیشتر درهفته 2,8در هفته، 

میزان مصرف کنسرو 

حاضري وفست فود

هیچ بار درهفته، % 53,3) 3)(سرانه مصرف ماهی درسال (کیلوگرم 5/7

چهار با % 2,6سه باردرهفته، % 48دوبار درهفته، % 12,9یکبار درهفته، % 26,4

8کیلوگرم و در ایران 16میزان مصرف ماهی دردنیا برابر (یا بیشتر درهفته 

کیلوگرم می باشد

میزان مصرف ماهی

% 0,7دو عده، % 23,6یک وعده، % 16کمتر از یک وعده، % 20هرگز، % 39,7

کیلوگرم درسال ودوبرابر 6سه وعده  میزان مصرف نمک در ایران برابر 

.شدبامصرف کیلوگرم درسال می

میزان مصرف نمک

یکبار % (11,9هیچ بار، % 59,7میزان مصرف چیپس، پفک، آب نبات وشکالت 

چهار بار یا بیشتر % 11سه بار درهفته ، % 7,1درهفته، دو بار% 10,9، )درهفته

میزان مصرف هله هوله
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درهفته 

، 139: ، شیر و لبنیات225: ، سبزي ها142: ، میوه ها451: نان وغالت

) گرم دروز(46: ، روغن وچربی21: ، تخم مرغ19: ، حبوبات64: گوشت

، انواع گوشت 26: وه ، سبزي و می0,6: ، حبوبات 3:گندم، شلتوك،قند وشکر 

اعداد به میلیون تن می (1:، انواع روغن وچربی 7: ، شیر3,5: وتخم مرغ

، 2-3واحد، شیر و لبنیات 3-5واحد ، میوه ها 6-11نان وغالت ) باشد

واحد در روز، چربی ها، روغن وشیرینی ها 2-3حبوبات ، مغزها و تخم مرغ 

درصد 15-12غذایی متعادل باید مصرف با احتیاط به طورکلی دریک رژیم 

درصد از 30درصد از کربوهیدرات و 60-50انرژي مورد نیاز روزانه از پروتئین 

.چربی تامین شود

میزان مصرف گروه هاي 

غذایی

: ، کلسیم14: گرم در روز آهن70: کیلوکالري در روز، پروتئین2563انرژي 

: ، کربوهیدرات95,5:روتئین ، میزان عرضه روزانه پ) میلی گرم در روز(550

در روز ) گرم(729: ، ویتامین آ17، آهن 650,5کلسیم 81: ، چربی629

، 20: میزان استاندارد استفاده دریافتی روزانه اسید چرب اشباع شده

و 25: ، فیبر3: ، کربوهیدارت3,5، پتاسیم 2,4، سدیم 0,3:کلسترول 

.می باشد) گرم(1، کلسیم 0,018، آهن 50پروتئین 

روزانه -مصرف سرانه

وهمچنین شاخص مصرف 

روزانه براي -سرانه

انرژي، پروتئین ، آهن، 

شاخص : توضیح(کلسیم 

)کل کشور  (مصرف 

وضعیت کم خونی براساس هموگلوبین در استان آذربایجان غربی مطالعه پورا ، 
1380بهار 

کل  مرد  زن 

14 9,3 18,3 میانساالن 



4

23,6 - ماهه 5زنان باردار 
وبیشتر 

20,3 21,9 18,8 نوجوانان 
21,6 18,3 25,7 ساله 6کودکان 
36,5 35,9 37,3 15-23کودکان 

ماهه 

1380وضعیت کمبود روي در استان آذربایجان غربی مطالعه پورا ، بهار 

مرد  زن  کل 

34 30,4 31,7 میانساالن 
49,8 ماهه 5زنان باردار 

وبیشتر 
38,1 37,6 37,9 نوجوانان 
38,1 37,6 37,9 ساله 6کودکان 
33,6 31,3 32,9 ماهه 15-23کودکان 

مروري برنتایج بررسی آگاهی ، نگرش و عملکردخانوارهاي 
شهري وروستایی وکارکنان بهداشتی رده هاي مختلف در 

1390درسال خصوص تغذیه
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 )NUTRIKAP(

درسطح خانوار•
 از افرادجمعیت ،میوه هارابه عنوان گروههاي اصلی غذایی می شناسند%42تنها.
 از افرادجمعیت از نقش میوه ها و سبزیها در دریافت فیبر غذایی، % 19و % 10تنها

.آگاهی دارند
 آگاهی جمعیت از نقش میوه ها و سبزي ها در دریافت امالح % 22و% 16به ترتیب

.دارند
 به عنوان ” تخم مرغ “ و ”شیرولبنیات “ جمعیت از نقش% 30و % 20به ترتیب

.منبع پروتئین آگاهی دارند
ازجمعیت روغن حیوانی را به عنوان مضرترین روغن خوراکی براي % 34تنها

.سالمت می دانند
20کمتر از(آگاهی خانوارها در مورد منابع تامین روي بسیار اندك می باشد.(%
 را به عنوان بهترین راه پیشگیري از ” استفاده از نمک یددار “ خانوارها% 42تنها

.گواتر می دانند 
 از نقش % 25اگاهی دارند وکمتر از ”مفهوم فیبرغذایی“ از خانوارها ، به % 12تنها

اطالع ” پیشگیري از بیماریهاي غیرواگیر مثل سرطان ، چاقی و اضافه وزن “ آن در
.ددارن
 بی اشتهایی و “بر”نوشابه هاي گازدار “از خانوارها از تاثیر115و% 18به ترتیب

.هستند ” از بین رفتن میناي دندان آگاه “و ” سوءتغذیه



6

در ابتال به ” )فست فود(آگاهی خانوارها از مصرف بیش ازحدغذاهاي آماده وسریع
ماري هاي کبدي عروقی ، سرطان و بی-بیمارهاي غیرواگیر مثل بیماریهاي قلبی

.می باشد% 32ودرمورد چاقی واضافه وزن % 20کمتر از 
 از % 26خانوارها به صورت روزانه میوه وسبزي تازه استفاده می کنند و % 26تنها

.خانوارها به صورت روزانه ازشیر وماست یا پنیر استفاده می کنند
 ه را انجام می گان4خانوارها براي شستشوي سبزي خوردن تمام مراحل % 5تنها

.دهند
45 % خانم هاي باردار از قرص آهن هیچگاه ویابطور نامرتب و گاهگاه استفاده می

.کنند
33 % ماهه تا دوساله از مکمل آهن هیچگاه ویابطور نامرتب و گاهگاه 6کودکان

.استفاده می کنند
 از خانوارها از نحوه نگهداري صحیح نمک یددار آگاهی دارند% 35تنها.
77 %از خانوارها همیشه و یاگهگاهی برسر سفره نمکدان دارند.

درمانی–درسطح کارکنان بهداشتی •
 کارکنان در مورد آگاهی از نیاز به مصرف پنج گروه اصلی غذایی در رزیم % 44تنها

.غذایی روزانه مطلعند
 کارکنان به منابع پروتئین گیاهی آگاهی دارند% 38تنها.
41 % کارکنان به % 44واحد روزانه میوه آگاهی دارند2-4دریافتکارکنان به

.واحد دریافت سبزي آگاهی دارند 3-5دریافت 
 کارکنان استاندارد مطلوب اسیدهاي چرب ترانس و اشباع در روغن % 10تنها

.هاي خوراکی را می دانند 
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45 % کارکنان از نقش آنتی اکسیدانی ویتامین هايA وE و نیز سلنیوم آگاهی

.ارند د
47 % کارکنان از نقش گوشت مرغ به عنوان منبع خوب اهن هم در مقایسه بامنابع

.گیاهی آگاهی دارند
 ماهه اي که توانایی تحمل قطره آهن را ندارد ، 18کارکنان به کودك % 35تنها

.توصیه هاي مناسب می کنند
40 %نندکارکنان به مشکل زا نبودن مصرف به ندرت فست فودها اشاره می ک.


