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خوردن برای صحت بهتر 461

خوردن
براي
صحت
خوب

يك زن به غذاهای خوب برای اجرای كارهای روزانه  ،وقايه از امراض و داشتتن
والدت مصوون و صحتمند  ،ضرورت دارد .هنوز دراطراف جهتان بیتياری زنتان از
فقر غذائی بيشتر از هر مشكل صحی ديگتری رنتم متی برنتد .ايتن لا تت ميتوانتد ستبب
خیتگی مفرط  ،ضعيفی  ،معلو يت و فقر صحت عمومی شود.
اسباب مختلفی كه برای گرسنگی و نخوردن غذا های خوب موجود است .يك علتت
عمده فقر است .در بیياری قیمت های جهان عتده محتدودی از افتراد صتالب زمتين و
ثروت می باشند .آنها ممكن است بعوض غذا قهوه ،تنباكو و در افغانیتتان لتتی تريتا
كشت نمايند  ،زيرا آنها از آنطريق ميتوانند پتول بيشتتری بدستت آورنتد .ويتا افتراد فقيتر
ممكن است قطعه های كوچكی از زمين را بته دهقتانی بگيرنتد كته در آنصتورت قیتمت
زياد لاصل به ما ك زمين تعلق می گيرد.
اين فقر برای زنان سخت تراست زيرا دربیياری خانواده ها ،زنان ازمتردان كمتتر
غذا ميخورند ،بتدون در نررداشتت اينكته چقتدركمبود متواد ختوراكی موجتود استت .تذا
مشكالت گرسنگی و فقر غذائی هيچگاه كامال لل نخواهد شد تا زمانيكه زمتين و منتاب
ديگر بصورت مناسب تقیيم نگردد و به زنان میاوی به مردان توجه نشود.
با وجود آن بیياری كارهائيیت كه مردم ميتوانند انجام دهند تا بتا قيمتت كمترغتذای
بهتری بخورند .با خوردن غذای خوب در لد توان ،آنها قوت و توانائی کیب ميکنند.
و هنگاميکه مردم همته روزه الیتاگ گرستنگی نداشتته باشتند ،بيشتتر قتادر خواهنتد
شد تا درمورد نيازمنتدی هتای ختانواده هتا و جوامت ختود فكرنمتوده و بترای تغييتر كتار
نمايند.
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 اگر مردم غذاي خوب و كافي براي
خوردن داشته باشند ،بسياري امراض
ميتواند وقايه شود.
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غذاهاي اصلي و غذاهاي
كمكي

 تغذي خوب يعني خوردن غذاي كافي
و انواع خوب غذاها براي رشد بدن،
صحتمندي و مجادله برضد امراض.
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در بیياری قیمت های جهان  ،اكثر مردم يك غذای اصلی و ارزان قيمت را تقريبا ً
در هرمرتبه غذا خوردن استفاده مينمايند .با ارتباط به منطقه اين غذا ممكن است گنتدم‘
بتتترنم ،جتتتواری ،ارزن ،كاستتتاوا ،كچتتتا و( Breadfruit ،نتتتوعی ميتتتوه كتتته در جرايتتتر
اوقيانوگ آرام ميرويد) و  Plantainباشد .غذای های اصتلی اكثتراً ضتروريات غتذائی
روزانه بدن را تهيه می نمايند.
از آنجائيكه بته تنهتائی غتذای اصتلی بترای صتحت منتد نگهداشتتن يتك شتخ كتافی
نميباشتتد .ديگتتر غتتذاهای كمكتتی بتترای تهيتته پتتروتين (كتته نمتتوی بتتدن را كمتتك مينمايتتد)
ويتتتامين هتتا و منتترال هتتا (كتته در محافرتتت و تتترميم بتتدن كمتتك مينماينتتد) و شتتحميات
وشيرينی ها ( كه به بدن قوت يا انرژی ميدهند) ضرورت ميباشند.
صحی ترين رژيم غذائی آنیت که غذاهای مختلف در آن شامل باشد .ماننتد بعیتی
غتتذاهای پتتروتين دار و ميتتوه هتتا و ستتبريجات كتته غنتتی از ويتتتامين هتتا ومنتترال هتتا متتی
باشتتند .شتتما تنهتتا بتته مقتتداركمی شتتحميات يتتا شتتيرينی هتتا ضتترورت داريتتد .امتتا اگتتر شتتما
نميتوانيد مقدار كافی غذا داشته باشيد ،از اينکه کم غذا بخوريتد بهتتر استت کته غتذاهای
لاوی شکر و شحميات را بخوريد.
يک خانم ضرورت ندارد که تمام غذاهای یت شده در اينجا را بخورد تا صتحتمند
بماند .او ميتواند غذاهای اساسی ايرا که بدان عتادت دارد بختورد و بتا آن يکتعتداد زيتاد
غذاهای کمک کنندۀ موجود در محل را عالوه نمايد.
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ويتامين ها منرال های مهم
در زمتتان لتتاملگی و

پتتنم ويتتتامين و منتترال مهتتم موجتتود استتت كتته زنتتان بخصتتو
تغذی طفل ازپیتان به آنها ضرورت دارند.
اين  5عبارتند از :آهن ،فو يك اسيد  ،كلیيم ،آيودين و ويتامين .A

آهن:
آهتتن بتترای صتتحتمندی ختتون و جلتتوگيری ازكمختتونی ضتترورت استتت .يتتك زن در
جريان زنتدگی بخصتو درستال هائيكته ختونريری متاهوار دارد ودرجريتان لتاملگی
ضرورت دارد تا مقدار زيادی آهن بگيرد.

اين غذاها حاوی مقدار زياد آهن اند:
 گوشت (بخصو
گرده)
 خون
 مرغ

جگر ،دل و

 ملخ و موريانه
 نخود ها

 تخم پرندگان
 ماهی
 وبيا ها

اين غذاها حاوی مقدار کمی آهن اند:






کلم دارای برگ ها تيره
انواع کچا و
گلپی
عدگ
کلم بروکیل

 شلغم
 تخم گل آفتاب پرست ،کنجد،
تخم کدو
 توت زمينی
 سبری های دارای برگ های
سبر تيره






اناناگ
 ميوه های خشک
کچا وی شيرين (هندی) (بخصو کشمش،
جلبک دريائی
کشته ،و خرما)
گل کلم (بروکو ی)

امكان اينكه لتی مقدار بيشتری آهن بگيريد موجود است اگر:
 غذا را در ديگ های فلری پخته نمائيد .اگتر يكمقتدار بادنجتان رومتی  ،آب يمتو
يا نارنم ( كه مقدار زيادی ويتامين ث دارنتد) هنگتام پختتن در غتذا عتالوه نمائيتد مقتدار
بيشتری آهن از ديگ به غذا انتقال می يابد.
 يك پارچه پاك آهن -مانند يك ميخ آهنی يتا نعتل است
را بداخل ديگ بياندازيد .اين ميخ يا نعل بايد از آهن خا
ساخته شده باشد نه از تركيب آهن وفلرات ديگر.
مانند ميخ آهنی را در يتك
 يك پارچه پاك آهن خا
گتتيالگ ايكتته مقتتدار كمتتی آب يمتتو دارد بتترای چنتتد ستتاعت
بگذاريد بعدا ً از اين آب يمو شربت ساخته و بنوشيد.
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 بسيارخوب است كه غذاهاي آهن دار
را با ميوه هاي خاندان ستروس يا
بادنجان رومي بخوريد .اين ها حاوي
ويتامين سی بوده كه بدن را كمك مينمايد
تا مقدار بيشترآهن غذا را توليد نمايد.
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 غذا ها را براي مدت طوالني پخته
ننمائيد چون اينكار باعث تخريب
فوليك اسيد و ويتامين هاي ديگر
ميشود.

فوليك اسيد()Folate
بتدن بترای ستتاختن لجترات ختتون صتحتمند بتته فو يتك استتيد ضترورت دارد .كمبتتود
فو يتتك استتيد ستتبب كمختتونی در زنتتان و مشتتكالت شتتديد در اطفتتال نتتوزاد ميگتتردد .تتذا
گتترفتن مقتتداركافی فو يتتك استتيد بخصتتو درجريتتان لتتاملگی مهتتم استتت  .منتتاب ختتوب
فو يك اسيد عبارتند از:

منابع خوب فوليک اسيد عبارت اند از:
 سبری های دارای برگ 
سبر تيره

مکمل
بصورت
 غله ها

 سمارق ها


جگر
گوشت ها
ماهی
خیته جات

ضعيفي استخوان ها

 نخود ها و
وبيا ها
 تخم پرندگان

كلسيم :هركس بترای تقويتت استتخوان هتا و دنتدان هتای ختود بته كلیتيم ضترورت
دارد .برعالوه زنان و دختران به كلیيم اضافی ضرورت دارند:
 در دوران طفو يت كلیتيم كمتك مينمايتد كته گتن خاصتره بته انتدازۀ كتافی رشتد
نمايد تا در زمان بلوغ بتواند بصورت مصوون والدت صورت گيرد.
 در جريان لاملگی يك خانم لامله به كلیيم كتافی ضترورت دارد تتا بترای رشتد
استخوان های طفل كمك نموده واستخوان ها و دندان های مادر را قوی نگهدارد.
 در تغذی طفل از پیتان كلیيم برای ساخته شدن شير پیتان ضروريیت
 در جريتتان متوستتر عمتتر و زمتتان پيتتری كلیتتيم بتترای جلتتوگيری از

ضعيفی يا پوکی استخوان ها ( ) Osteoporosisضروری است.

شعععععاع آفتععععاب بععععه شععععما كمععععك
خواهععد كععرد تععا از كلسععيم بهتععر
استفاده نمائيعد .كوشعش نمائيعد
تععا اقععع  41دقيقعععه هعععر روز در
زيععر شعععاع آفتععاب قععرار گيريععد.
بخععاطر داشععته باشععيد كععه تنهععا
بيعععرون از منعععزل بعععودن كعععافي
نميباشععد شعععاع آفتععاب بايععد بععه
جلد تماس مسقيم داشته باشد.
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برای افزايش مقداركلسيم ايكه از غذا بدست مياوريد.

 استتخوان ويتا پوستتت هتای تختتم را در بتين ستتركه يتا آب يمتتو
بتترای چنتتد ستتاعت بگذاريتتد وبعتتدا ايتتن متتاي را درستتو يتتا غتتذاهای
ديگر عالوه نمائيد.
 يك اندازه كمی آب يمو ،سركه ويا بادنجتان رومتی را هنگتام
پخته نمودن گوشت های استخوان دار در ديگ بياندازيد.
 پوست های تخم را ميده نموده و بشكل پودر در غذاهای خود
مخلوط نمائيد.
 جواری را در زير چونه (آهك ) داخل نمائيد.
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آيودين
موجوديتتت آيتتودين در غتتذا از بوجتتود آمتتدن برجیتتتگی مقابتتل
گلو كه بنام جاغور( )Goiterيتاد ميشتود ومشتكالت ديگرمربتوط
جلتتتوگيری مينمايتتتد .اگريتتتك زن درجريتتتان لتتتاملگی مقتتتداركافی
آيتتودين نگيتترد  ،طفتتل وی عقتتب مانتتدگی عقلتتی خواهتتد داشتتت.
جتتاغور وعقتتب مانتتدگی عقلتتی بيشتردرستتالاتی معمتتول استتت كتته
بصورت طبيعی درخاك  ،آب ويا غذای آنها آيودين بته مقتدار كتم
وجود دارد.
آسانترين طريقه بدست آوردن مقدار كافي آيودين  ،استفاده از نمك آيودين دار است به عوض نمك هاي عادي .ويتا شتما ميتوانيتد
بعیی از اين غذا ها را بخوريد (بصورت تازه ويا خشك )
 للرون بحري
 ماهي.
 تخم پرندگان
 نباتات بحري
 پياز ها

اگرپيدا نمودن نمك آيودين دار وغذاهای فوق ا ذكر برای شما مشكل باشتد و يتا اگتر
مرض جاغورو عقب ماندگی عقلی درمنطقه شما موجود باشد ،با مقامات صحت عامته
محلی خود مطرح نمائيد كته آيتا ميتواننتد بتا شتماروغنيات آيتودين را ازطريتق دهتن ويتا
زرقيات آيوديت را تهيه نمايند .اگرنتوانند برای شما اين مواد را تهيه نمايند .يك محلول
آيودين درخانه از( Polyvidone iodineيك انتتی ستپتيك ايكته اغلبتا ً در دواخانته هتای
محلی موجود است ) بیازيد  .اين محلول  6ملی گرام آيودين درهتر قطتره دارد .جهتت
ساختن محلول آيودين برای نوشيدن:
 .0مقدار  2گيالگ آب پا
را در يک جک بريريد.

محلول تهيه شدۀ آيودين را در لرارت اتاق در يک ظرف
تاريک که آنرا از شعاع آفتاب محافره کند ،نگهداريد.

 آسانترين طريقه حصول
آيودين كافي استفاده از نمك
آيودين دار است بعوض نمك
عادي.

 .4مقدار يک قطره پو يدون آيودين
را به آن عالوه کنيد.
هريک از اعیای خانواده که سن شان بيشتر از  1سال
باشد ،بايد يک گيالگ از اين محلول را هر هفته در طول
زندگی بخورند .اين بخصو برای زنان لامله و اطفال
دارای اهميت است.

ويتامين آ ()Vit.A
ويتامين آ از شب كوری جلوگيری نموده و مجاد ه برضتد بعیتی امتراض را كمتك
مينمايد .بیياری خانم های لامله مشكالت شبكوری دارنتد ،كته ممكتن بتدان معنتی باشتد
كه قبل از لاملگی در رژيم غذائی آنها كمبود ويتامين آ وجود داشته استت  .ايتن مشتكل
نشان ميدهد كه در جريان لاملگی ضرورت بدن افرايش می يابد.
كمبود ويتامين آ همچنان سبب كوری اطفتال ميشتود .بتا ختوردن غتذاهای
غنی از ويتامين آ درجريان لاملگی يك زن ميتواند مقدار ويتتامين آ ايترا كته
طفل وی از طريق شير پیتان بدست مياورد افرايش دهد.

آنجا که زنان داکتر ندارند –  4102مطابق 0131

سبزی های دارای برگ سبز تيره و
بعضی ميوه های خاندان ستروس غنی
از ويتامين آ ميباشند.
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خوردن بهتر با
پول کمتر

زمانيكتته مقتتدار پتتول محتتدود باشتتد  ،مهتتم استتت كتته عاقالنتته مصتترف گتتردد .درينجتتا
بعیی پيشنهاداتی برای لصول مقدار بيشتتر ويتتامين هتا  ،منترال هتا و پتروتين هتا بته
قيمت كمتر تذكر داده ميشود.
 .0غععذاهای پروتينععی  .وبيتتا هتتا  ،نختتود هتتا ،عتتدگ و غتتذاهای مشتتابه ديگتتر ( كتته
لبوبتتات گفتتته ميشتتوند) ،يتتك منبت ختتوب و ارزان پتتروتين ميباشتتند .اگتتر آنهتتا را قبتتل از
پختن بگذاريد كه جوانه برننتد ،ويتتامين هتای بيشتتری خواهنتد داشتت  .تختم ارزانتترين
منب پروتين ليوانی ميباشد (صفحه  061طريقته هتای استتفاده از پوستت تختم نيتر ديتده
شود) .جگر ،دل  ،گرده  ،خون و ماهی اغلبا ً ارزانتر از ديگرگوشت ها بتوده و بهمتان
اندازه مغذی ميباشند.
 .4غله جات .برنم ،گندم و ديگرغلته هتا درصتورتيكه درهنگتام آرد نمتودن پوستت
خارجی آنها دورساخته نشود  ،بيشترمغذی اند.
 .1ميوه ها وسبزيجات .هرقدر زودتر كته بعتد ازجمت آوری ميتوه هتا و ستبری هتا
خورده شتوند بهمتان انتدازه بيشتترمغذی متی باشتند .بترای مخيتره نمتودن آنهتا را در يتك
جای سرد و تاريك نگهداريد تا ويتامين های آنها لفظ گردند ،سبری ها را تا لتد ممكتن
با مقداركمترآب بپريد  ،چون ويتامين ها درجريان پختتن بته آب انتقتال مييابنتد .بعتدا آب
آنها را در سو يا شوربا عالوه نموده ويا آنها را بنوشيد برگ های سخت خارجی ويتا
قیتمت بتاالئی ستتبريجاتی ماننتد زردك ويتتا گلپتی مقتدارزيادی ويتتتامين داشتته و ميتواننتتد
برای تهيه يك سو مفيد و صحی استفاده شوند .طورمثال برگ های  Cassavaنیتبت
به ريشه آن  1مرتبه پروتين وويتامين های بيشتری دارد .بیياری ميوه هتا و دانته هتای
كوهی (ولشی) غنی از ويتامين ث و شيرينی های طبيعی بوده وميتوانند ويتامين هتا و
انرژی اضافی را تو يد نمايند.

اگر اندکی زمين داشته باشيد ،زرع
سبزی ها برايتان غذای صحی را با
مصرف بسيار اندک تهيه خواهد کرد.
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 .2شير ومحصوالت شير.اين ها بايد دريك جای سرد و تاريك نگهداری شوند .ايتن
ها غنی از پروتين های تعمير كننده بدن و كلیيم می باشند.
 .5اجتناب از مصرف پول برای خريد غذاهای بسته بندی شده و ويتامين ها .اگتر
وا دين مقدار پو ی را كه اغلبا ً برای خريداری شيرينی
ها و نوشابه ها (كوكا ،فانتا و مشتابه آنهتا) را مصترف
مينمايند ،برای خريد غذاهای خوب و مغتذی بمصترف
برستتانند ،اطفتتال آنهتتا بتتا عتتين مقتتدار پتتول صتتحتمند تتتر
خواهند بود.
از آنجائيكتتته بيشتتتتر متتتردم ميتواننتتتد ويتتتتامين هتتتای
مورد ضرورت را ازغذا ها بدست آورند ،بهترخواهتد
بتتود تتتا بعتتوض خريتتداری تابليتتت و امپتتول هتتا پتتول را
بتترای خريتتداری غتتذا هتتای ختتوب و مغتتذی مصتترف
نماينتتد .اگتتر بايتتد ويتتتامين هتتای تهيتته شتتده را خريتتداری
نمايد .پس بهتر است كه تابليت های آنترا بيگريتد چتون
تاثير آن میاوی تاثير امپول استت و قيمتت آن ارزانتتر
ميباشد.

مفکوره های مضر در مورد خوردن غذا 171
در بیياری مناطق جهان عنعنات و عقايد معينی در مورد زنان و غذا وجود دارد.
كه بيشترمیر اند تا مفيد .طور مثال:
اين موضوع واقعيعت نعدارد كعه دختعران نسعبت بعه پسعران غعذای كمتعری ضعرورت
دارند .بعیی مردم عقيده دارند كه پیتران بته غتذای بيشترضترورت دارنتد  .مگتر ايتن
مردم در اشتباه اند :در بیياری جوام اگتر زنتان بيشتتر از متردان كتار ننماينتد اقتالً بته
اندازۀ آنها كار مينمايند و ضرورت دارند كه صحتمند باشند.

مفکوره های مضر در
مورد خوردن غذا

دختران صتحتمند و آنهائيكته در زمتان طفو يتت ختوب تغتذی شتده باشتند  ،بصتورت
زنان صحتمند رشد می نمايند و مشكالت كمتری در مكتب و كار خواهند داشت.
اين واقعيت ندارد كه زنان بايد درهنگام حعاملگی و يعا تغعذی نمعون طفعل از پسعتان
پرهيعز غععذائی داشعته باشععند .در بعیتی جوامت متتردم عقيتده دارنتتد كته يتتك زن بايتتد در
زمان های مختلف ليات خود از ختوردن غتذاهای معينتی ماننتد وبيتا  ،تختم  ،گوشتت ،
محصتتوالت شتتير ،متتاهی  ،ميتتوه هتتا و يتتا ستتبری هتتا پرهيتتر نماين تد .ايتتن مرالتتل زنتتدگی
ممكتتن استتت شتتامل ختتونريری متتاهوار ،لتتاملگی ،بعتتد از والدت در زمانيكتته طفتتل را
ازپیتان تغذی می نمايند ويا زمان قط كامل عتادت متاهوار (يائیتگی) باشتد .مگتر يتك
زن بتته تمتتام ايتتن غتتذاها بخصتتو در زمتتان لتتاملگی وشتتيردهی  ،ضتترورت دارد و
پرهير از آنها ميتواند سبب ضعيفی  ،امراض و لتی مرگ گردد.
اين واقعيت ندارد كه يك زن بايد ابتدا بعه خعانواده خعود غعذا بدهعد  .يتك زن بعیتی
اوقات فكر می نمايد تا بايد قبتل از ختود بته ديگراعیتای
خانواده غذا بدهد.
او بعد ازسير شدن ديگران غتذائی را كته باقيمانتده استت
ميخورد و اغلبا ً به اندازۀ ديگر اعیای خانواده غتذا بترايش
نميرسد .اينكار هيچگاه صحی نمی باشد .و زمانيكته يتك زن
لامله بوده ويا والدت كرده باشد ،اينكارميتواند میر باشد.
اگر يك خانواده برای يتك زن كمتك نمتی نمايتد كته ختوب
غتتذا بختتورد ،متتا او را تشتتويق متتی نمتتائيم تتتا كتتاری بكنتتد كتته
لتما ً غذای كافی بخورد .ممكتن استت او ضترورت پيتدا كنتد
كه در هنگام پختن غذا يكمقدار آنرا بختورد و يتا انتدکی غتذا
را پنهان نموده و زمانيكه شتوهر ختارا از منترل استت ،
آنها را بخورد.
ايعععن واقعيعععت نعععدارد كعععه افعععراد معععري كمتعععر ازافعععراد
صععحتمند بععه غععذا ضععرورت دارنععد .غتتذای ختتوب نتته تنهتتا از
امراض جلوگيری مينمايد بلكه همچنان به فرد مريض كمتك
مينمايد تا مقابل مرض مجاد ته نمتوده و دوبتاره صتحت يتاب
گتتردد .بصتتورت يتتك قتتانون عمتتومی عتتين غذاهائيكتته بتترای
افتتراد صتتحتمند ختتوب استتت زمانيكتته متتريض متتی شتتوند نيتتر
برايشان خوب والزم است.
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بيا غذا
بخور.

خوردن برای صحت بهتر 172

فقرتغذي ميتواند
سبب امراض شود

چون زنان و دختران اغلبا ً نیبت به ضرورت خويش غذای كمترمتواد مغتذی كمتتر
ميگيرنتتد ،بيشتتترامكان دارد كتته متتريض گردنتتد .درينجتتا بعیتتی امتتراض معمتتول كتته از
سبب فقر غذائی بوجود ميايد تذكرداده ميشود.

كمخونی:
شخ ايکه كم خون باشد ،خون وی ضعيف است .اين لا ت زمانی رخ ميدهتد كته
لجرات سرخ خون بیرعت بيشتری نیبت به تو يد آن از بتدن ختارا شتده ويتا تخريتب
گردند .چون زنان در خونريری ماهوار خويش يكمقتدار ختون را از دستت ميدهنتد بنتا ً
كمخونی اغلبا ً در زنانيكه بين سنين بلوغ تا يائیگی ( قطت كامتل عتادت متاهوار) قترار
دارنتد ديتده ميشتود .لتدود نصتف زنتان لاملت جهتان كمختتون انتد ،زيترا آنهتا ضتترورت
دارند تا خون اضافی را برای طفل در لال رشد خود تهيه نمايند.
كمختتونی يتتك مريیتتی وختتيم استتت ايتتن لا تتت ستتبب متتی شتتود تتتا يتتك زن بيشتتتر بتته
امراض ديگر مصتاب گتردد .و همچنتان روی قتدرت كتار وآمتوز وی نيتر تتاثير متی
نمايتتد .زنتتان كمختتون بیتتيار امكتتان دارد كتته در زمتتان والدت ختتونريری شتتديد داشتتته و
لتی بميرند.

ع يم

 رنگ پريدگی قیمت داخلی پلك ها  ،زبان وناخن ها .
 ضعيفی و الیاگ خیتگی زياد.
 سرچرخی  ،بخصو زمانيكه از يك لا ت نشیتته يتا لا تت درازكشتيده برمتی
خيرد.
 ضعف كردن ( ضياع شعور)
 نفس كوتاهی.
 تنفس سري .

اسباب كمخونی:

 جهت معلومات بيشتر در مورد
مالريا ،پارازيت ها و کرم ها،
کتاب "آنجا که داکتر نيست"
ويا يک کتاب ديگر صحی ديده
شود.
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علتت بیتتيار معمتتول كمختتونی نختتوردن
غتتذاهای غنتتی از آهتتن ميباشتتد  ،چتتون آهتتن
بتترای ستتاخته شتتدن لجتترات ستترخ ختتون
ضرورت است .ديگراسباب عبارتند از:
 مالريا كه سبب تخريب لجرات سرخ خون ميشود.
 هر نوع لا ت ايکه سبب ضياع خون شود ،مانند:
 ختتونريری متتاهوار بمقتتدار زيتتاد (يتتك وستتيله داختتل رلمتتی يتتا  IUDميتوانتتدخونريری را شديد تر سازد).
 والدت طفل. اسهاالت خوندار (ديرانتری ) از سبب پارازيت ها يا كرم ها. خونريری از زخم معده. -يك زخميكه زياد خونريری داشته باشد.

فقر تغذی ميتواند سبب امراض شود 173
تداوی و وقايه:

 اگتتر مالريتتا يتتا پارازيتتت هتتا ويتتا كتترم هتتا ستتبب كمختتونی شتتما شتتده باشتتند ،ايتتن
امراض را در قدم اول تداوی نمائيد.
 غذاهائی را بخوريد كه غنی از آهن باشتند (صتفحه  061ديتده شتود)،يكجا بتا آن
از غذا های غنی از ويتامين  Aو  Cکه برای جذب آهن در بدن كمك می نمايند استفاده
نمائيد .ميوه های خاندان ستروگ و بادنجان رومی غنتی از ويتتامين ث متی باشتند .اگتر
يك زن نتواند مقدار كافی غذاهای غنی از آهن بگيرد ممكن است ضرورت داشته باشتد
تابليت های آهن را استفاده نمايد ( صفحه  11ديده شود).
 از نوشيدن چای سياه و قهوه و خوردن سبوگ (طبقه خارجی غله جات) يكجا با
غذا پرهيرنمائيد .اين ها مان جذب آهن از غذا می شوند.
 برای جلوگيری ازمصاب شدن به پارازيت ها آب پاك بنوشيد.
 برای رفت لاجتت از بيتت ا ختال استتفاده نمائيد.بته اينترتيتب تختم هتای كترم هتا
داخل آب و غذا منتشرنخواهد شد .اگر كرم هتای چنگكتی در منتاطق شتما معمتول استت
كوشش نمائيد بوت بپوشيد.
 مادر بين والدت ها اقالً دو سال فاصتله ايجتاد نمائيتد .اينكتار بته بتدن شتما امكتان
ميدهد تا يكمقدار آهن را در فواصل بين لاملگی ها مخيره نمايد.

مرض كمبود ويتامين ب)Beri beri( 4-
بيری بيری يك مرضی است كه از كمبود ويتامين ب )Thiamin( 0-بوجود ميايتد.
كه اين ويتامين وظيفه دارد تا برای بدن كمك كند تا غذا را به انرژی تبديل نمايتد .ماننتد
كمخونی مرض بری بری بيشتر در زنان بتين ستنين بلتوغ تتا يائیتگی و در اطفتال آنهتا
ديده می شود.
بری بری زمانی بوجود ميايد كته غتذای اصتلی يكتی از غلته جتاتی باشتد كته پوستت
خارجی آن دور ساخته شده باشد( .طورمثال برنم صاف كرده) ويا يكی از ريشته هتای
نشايیته ئی مانند .Cassava

ع يم

 بی اشتهائی ( ميل نداشتن به خوردن غذا)
 ضعيفی شديد بخصو در پاها.
 بتتدن بیتتيار متتتورم شتتده ويتتا كتتار قلتتب متوقتتف
ميگردد.

تداوی و وقايه:
غذاهای غنی از ويتامين ب مانند گوشت  ،مرغ ،
متتاهی ،جگر،غلتته جتتات پوستتت كنتتده نشتتده  ،لبوبتتات
(نخود ،وبيا) ،شير و تخم خورده شود .در صورتيكه
اينكار مشکل باشد ممكن است شخ به تابليتت هتای
ويتامين ضرورت داشته باشد.
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خوردن برای صحت خوب 174
مشك ت از سبب خوردن مقدار زياد غذا ويا انواع نادرست غذا.

فشارخون بلند ،431،
سرطان376 ،
التهاب مفاصل433 ،

اگتتر يتتك زن و زن بی تيار زيتتاد داشتتته ويتتا مقتتدار زيتتادی
شحميات ميخورد ،بیيار امكتان دارد كته مصتاب فشتارخون
بلند ،امراض قلبی و سكته ها ،سنگ كيیته صتفرا ،ا تهابتات
مفاصل پاها ،زانوها و مفاصل ران شود.
افراد ايكه وزن بیيار زياد دارند بايد بتا تمترين بيشتتر و
تعويض غذاهای چرب و شيرين رژيم غذائی بته ميتوه هتا و
سبريجات وزن خود را كم نمايند .درينجا بعیی پيشنهاداتی
برای كم ساختن مقدار چربی غذا تذكر داده ميشود:
 در زمان غذا پختن كوشش نمائيد تا لد امكتان مقتدار
كمتری میكه روغن ويا چربی استفاده نمائيد ويا در عتوض
از آب ويا شوربا استفاده نمائيد.
 چربتتی گوشتتت را قبتتل از پختتتن دور ستتازيد .پوستتت
مرغ را بخوريد.
 غذاهای تهيه شده بیته بندی شتده را ماننتد چتپس ويتا
كلچه كه مقدار زيادی چربی دارند نخوريد.

مرض شكر ()Diabetes
ديابت مشکل ايیت که در آن بدن نميتواند بخوبی شکر موجود در غذاها را استتفاده
کند .ميتواند سبب کوری ،از دست دادن لیيت ،کوما و لتی مرگ شود .تي  0ديابتت
اکث ترا ً از دورۀ طفو يتتت شتتروع ميشتتود .افتتراد مصتتاب بتته تي ت  0ديابتتت ضتترورت بتته
گرفتن يک دوا بنام انیو ين در تمام زمان ليات دارد .تيت  4ديابتت اکثتراً بعتد از ستن
 21سا گی شروع ميشود .در افراد ايکه بیيار وزن اضافی دارند (چاق هیتتند) بيشتتر
معمول ميباشد.

ع يم مقدم

 تشنگی هميشگی
 زود زود و به مقدار زياد ادرار كردن
 خیتگی دايمی.

 بعضی خانم ها در زمان
حاملگی نيز ممکن است ديابت
پيدا کنند .به اين ديابت حاملگی
گفته ميشود .اگر حامله هستيد و
هميشه احساس تشنگی داشته ويا
وزن می بازيد ،به يک کارکن
صحی مراجعه نماييد تا شکر خون
شما را معاينه کند.
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ع يم بعدی و بسيار وخيم.

 گرسنگی هميشگی
 باختن وزن
 انتانات مهبلی متكرر

 خار جلدی.
 تاريكی ديد وقفه ئی.
 يك اندازه كم شدن الیاگ در دست ها و پاها.
 انتانات مهبلی متکرر.
 زخم ها در پاها كه شفا نمی يابند.
 از دست دادن شعور (در واقعات بیيار پيشرفته).
تمام اين عاليم ميتوانند از سبب امراض ديگر نير بوجود آيند  .بترای دريافتت اينكته
آيا شما مرض شكرداريد يا خير ،ميتوانيد خودتان ادرار ختود را آزمتايش كنيتد .از فيتته
هتای كاغتذی مخصتتو (ماننتد  )Uristixاستتفاده نمائيتتد .اينهتا زمانيكته داختتل ادراری
گردند كه شكر داشته باشد ،تغيير رنگ ميدهند .اگر ايتن فيتته هتا موجتود نباشتد ،بته يتك
كاركن صحی مراجعه نمائيد تا يك نمونه ادرار شما را برای شكر آزمايش نمايد.

فقر تغذی ميتواند سبب امراض شود 175
تداوی
اگر مرض شكر تي  4داريتد ،بايتد بته يتک کتارکن صتحی مراجعته نماييتد تتا شتکر
ختتون شتتما را معاينتته کنتتد و ببينتتد کتته آيتتا بتته دوا ضتترورت داريتتد يتتاخير .ممکتتن بتوانيتتد
ديابت (مرض شکر) خود را با دقت در خورا و رژيم غذائی خود کنترول نماييد:
 مقدار كمتری غتذا و بته دفعتات بيشتتری بخوريتد .ايتن كتار كمتك ميكنتد تتا ستط
شکر خون به يک اندازه لفظ شود.
 از خوردن مقدار زياد غذاهائی شيرين خود داری نمائيد.
 اگر وزن شما زياد باشد ،كوشش نمائيد تا وزن خود را كم نمائيد.
 از خوردن غتذاهای چترب (طورمثتال میتكه ،روغتن و چربتی ) پرهيتر نمائيتد،
بجر آنكه غذای كافی برای خوردن نداشته باشيد.
درصورت امكان شتما همچنتان بايتد بصتورت متنرم يتك كتاركن صتحی را ببينيتد تتا
مطمئن شويد كه مرض شما تشديد نيافته است.
 ممكن است گياه هائي در
مناطق شما موجود باشد كه
براي مرض شكرمفيد باشند .با
يك كاركن صحي در مورد
مشوره نمائيد.

برای جلتوگيری از انتانتات و جرولتات
جلدی  ،بعد از غذا خوردن دندان های خود
را بشتتتوئيد ،جلتتتد ختتتود را پتتتاك نگهداريتتتد و
هميشتته بتتوت بپوشتتيد تتتا از جرولتتات پاهتتا
جلوگيری گردد .پاهتا و دستت هتای ختود را
روز يكمرتبه بررسی نمائيد كه زخمی نشده
باشتتتند .اگتتتر زخمتتتی داشتتتته باشتتتيد و كتتتدام
عالمتتتته انتتتتتانی موجتتتتود باشتتتتد (ستتتترخی،
پنديتتدگی يتتا گرمتتی) بتته يتتك كتتاركن صتتحی
مراجعه نمائيد.
پاهاي خود را روز يك مرتبه بررسي نمائيد تا
دريابيد كه كدام زخم يا ع مه انتاني موجود
هست يا خير.

تا جای ممكن به لا تت ايكته پاهتای
شتتما بلندترباشتتد استتترالت نمائيتتد .ايتتن
بخصو مهم است اگتر رنتگ پاهتای
شتتتما تيتتتره تتتتر وبتتتی لتتتس شتتتوند .ايتتتن
عاليم نشان ميدهد كه جريان خون به پاها و از پاها ناكافی است.

ديگرمشك ت صحي كه از سبب فقر غذائي بوجود آمده ويا شدت مي يابند:
 قبیيت (صفحه  11ديده شود).
 فشارخون بلند (صفحه  011ديده شود)
 زختم هتاي معتده ،زيتاد بتودن تيتراب معتده وستوز
 ضعيفي استخوان ها (صفحه  011ديده شود)
معده.
براي معلومات بيشتر در مورد زخم هاي معده  ،سو هاضمه و سوز معده ،كتاب "آنجا كه داكترنيست"ويا يتك
كتاب ديگرطب عمومي ديده شود.
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خوردن برای صحت خوب 176

روش های کاری براي
تغذي بهتر

طريقه های مختلف برای رسيدگی بته مشتكل فقتر غتذائی موجتود استت ،زيترا علتت
های مختلف سبب مشكل متی شتوند .شتما و جامعته شتما بايتد در متورد طرزا عمتل هتای
مختلف فكر نمائيد تصميم بگيريد كه كدام يك بيشتر امكان دارد مؤثر باشد.
درينجتتا چنتتد مثتتال از طريقتته هتتای بهبتتود تغتتذی تتتذكر داده ميشتتود .ايتتن پيشتتنهادات
ميتواند به شما كمتك نمايتد كته غتذاهای بيشتتر و انتواع مختلتف آنهتا را كشتت نمائيتد ويتا
بطريقه بهتری مخيره كنيد تا غذا ها فاسد نشوند.

يکی از طريقه هائيکه مردم ميتوانند تغذی خود را بهتر سازند

تناوب زراعتی:
در هر فصل كشت ،محصول ديگر ايرا كشت نمائيد تا برای خاك دوباره قوت بدهد .مانند وبياها  ،نخود ،عدگ ،رشقه  ،بادام
زمينی ويا بعیی نباتات ديگر كه تخم آنها در پو است (لبوبات)

كوشش نمائيد غذاهای مختلف را كشت نمائيد به اينطريق اگر يك محصول خوب نبود ،باز هم چيری برای خوردن موجود خواهد
بود.
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فقر تغذی ميتواند سبب امراض شود 177

تراز بندی و جويه کشی
حاشيوی
اينکار از شیته شدن يا
تخريب خا
جلوگيری ميکند.
آبياری

کوپراتيف غذائی
جامعه ميتواند مقدار زياد غذا را به قيمت
نازل خريداری نمايد.

ماهی پروری

نخود

وبيا برنم

نگهداری بهتر مواد
غذائی
کود يا شورۀ طبيعی

آستينچه
های فلزی
جوندگان را
دور
نگهميدارد.
انبار کامپوست
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خوردن برای صحت خوب 178
تجربه نمودن يك مفكورۀ جديد

 اگريك تجربه شما مؤثر نبود
مايوس نشويد ،ممكن شما بتوانيد
دوباره با تغييرات معيني آنرا امتحان
نمائيد .شما ميتوانيد از ناكامي هاي
خود به اندازه ايكه ازموفقيت ها
مياموزيد معلومات بدست آوريد.

تمام پيشنهادات اين فصل ممكتن استت در منطقهت شتما متؤثر نباشتند .ممكتن يكتعتداد
درصورتيكه مطابق به جامعه و مناب دستت داشتته شتما تغييتر داده شتوند ،متؤثر باشتند.
اغلبا ً شما وقتی موثريت يا كارآئی چيری را فهميتده متی توانيتد كته آنترا امتحتان نمائيتد-
اين طريقه تجربی است.
زمانيكه شما يك مفكوره جديد را امتحان مينمائيد  ،هميشه از كم شتروع نمائيتد .اگتر
شما از كم شروع نموده و تجربه ناكام بوده و يا بايد بطريقه ديگتری انجتام متی شتد ،در
آنصورت چير زيادی را از دست نخواهيد داد  .اگر مؤثريتت داشتت متردم خواهنتد ديتد
كه كارآئی داشته است و ميتوانيد شروع به استفاده بيشتر از آن نمائيد.
درينجا يك مثا ی از تجربه نمودن مفكوره جديد آورده شده است.
شما آموخته ايد كه نوع بعیتی از وبيتا هتا
مانند وبيای سرخ يك غذای تعمير كننتده عتا ی
عیتتويت استتت .مگتتر آيتتا ايتتن وبيتتا در منطق ت
شما ميرويد؟ و اگتر متی رويتد  ،آيتا متردم آنترا
خواهند خورد؟
با كشت آن دريك قطعته كوچتك ويتا  4يتا 1
قطعتتات كوچتتك تحتتت شتتراير مختلتتف (طتتتور
مثال با انواع مختلف ختاك و يتا استتفاده مقتادير
مختلتتف آب ) شتتروع نمائيتتد .اگتتر وبيتتا ختتوب
لاصتتل داد ،طريقتته هتتای مختلتتف پختتتن آنتترا
امتحان نمائيد ،و ببينيد كه آيا مردم آنها را خواهند خورد در صورت بلتی بتا استتفاده از
شرايطی كه آنها بخوبی روئيده اند كوشش نمائيد مقدار بيشتری را كشت نمائيد.
شتتما همچنتتان لتتتی ميتوانيتتد شتتراير ديگتتری را امتحتتان نمائيتتد ( طتتور مثتتال عتتالوه
نمودن كود (شوره) ويا استتفاده از انتواع مختلتف تختم) در قطعته هتای بیتيار كوچتك تتا
ببينيد كه شما ميتوانيد لاصل بهتری بدست آوريد يا خير .برای فهميتدن اينكته چته كمتك
مينمايد وچه كمك نمی كند  ،كوشش نمائيد تا تنها يك لا ت را در يتك زمتان تغييتر دهيتد
باقی شراير را به همان لا ت نگهداريد.

درينجا يك مثال اضافه نمودن کود ليواني براي ديدن اينكه رشد وبيا را كمك خواهد كرد يا خير آورده شده است  .اين شخ
چندين قطعه كوچك وبيا را پهلو به پهلو  ،در تحت عين شراير از نرر آب و شعاع آفتاب و استفاده از يكنوع تخم  ،كشت نموده
است قبل از كشت خاك هرقطعه زمين با مقادير مختلف کود ليوانی (شورۀ ليواني) به اين ترتيب مخلوط شده بود.

بدون كود

بيك بيل كود

 4بيل كود

 1بيل كود

 2بيل كود

 5بيل كود

اين تجربه نشان ميدهد كه يك مقدار معين كود كمك مينمايد ،مگر مقداربیيار زياد آن ميتواند براي نبات میر باشد  .اين تنها يك
مثال است تجارب شما ممكن است نتايم مختلف بدهد .براي خود امتحان نمائيد.
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روش های کار برای تغذی بهتر 179
مفكوره هاي ديگر براي تجربه

 براي افرايش مقدار غذا ايكه يك قطعه زمين ممكن است تو يد نمايتد ،كوشتش نمائيتد
تا محصوالت مختلف را با يگديگر كشتت نمائيتد .طورمثتال نباتتاتي را كته روي زمتين
متتي روينتتد بتتا نباتتتات ايكتته بلنتتد متتي روينتتد يكجتتا كشتتت نمائيتتد .درختتت هتتاي ميتتوه دار
ميتوانند باالتر از هر دو غرگ گردد .ويا نباتات ايكه رشد آنها زمان كمتري متي گيترد
ميتوانند با آنهائيكه وقت طوالني تري بترای رشتد ضترورت دارنتد يكجتا كشتت گردنتد.
بعدا ً قبل از آنكه محصول دومي بیيار بلند شود  ،لاصل او ي درو خواهد شد.

اگر شما بايد نباتات تجارتي را (محصوالت غير غذائي جهت
فرو ) کشت نمائيد .كوشش نمائيد تا محصوالت غذائي را
با محصوالت تجارتي يكجا كشت كنيد .طورمثال درخت هاي
چهارمغر يا ميوه دار را منحيث سايه بان در مرارع قهوه
غرگ نمائيد ويا نبات  Cassavaرا با پنبه يكجا كشت نمائيد.
 كوشش نمائيد تا آن نباتات غتذائي را كته در شتراير محلتي
بهتتتتر ميتواننتتتد بروينتتتد پيتتتدا كنيتتتد .بتتتدينترتيب شتتتما بتتته مقتتتدار
كمتري آب و كود براي نتايم بهترضرورت خواهيد داشت.
کتاب "رهنمای جامعه برای صحت محيط زيست" از همين ناشر که به زبان
فارسی دری ترجمه و توسر موسیه انکشاف مناب انیانی ) (OHRDبه
همکاری موسیات همکار چا و نشر گرديده است ،جهت معلومات در موارد
زير ديده شود:
 مخيره نمودن مصوون مواد غذائی زراعت پايا در جوام دهاتی و شهری. مديريت آفات و امراض نباتی. پرور ماهی پرور ليوانات. -بهبود مصوونيت غذائی محلی.

شريک ساختن با همسايگان
در بعیی جوام رسم است که غذای خود را با آنان ايکه نياز
دارند ،شريک بیازند .طور مثال ،زمانيکه خانواده ها به مراسم
مذهبی ميروند ،مقداری غله با خود ميبرند تا به ديگران بدهند.
مقدار کمی غله از يکتعداد زياد خانواده ها يکجا شده و يک
مخيرۀ کالن را ميیازد .بعد ،اگر يک يا چند خانواده لاصل
خوبی نداشتند ،از اين غله های مخيره شده برايشان داده ميشود تا
کفاف زندگی آنها را بنمايد .بعیی گروه ها بصورت رسمی
"بانک برنم يا گندم" ساخته اند که در آن خانواده ها يکمقدار از
لاصل خود را در فصل درو ميگذارند تا برای افراد محتاا در
موسم ايکه محصو ی ندارند ،قرض داده شود.

آنجا که زنان داکتر ندارند –  4102مطابق 0131

