
 نان در بین ایرانیان ارزش وروز جهانی غذا 

 

به نام روز جهانی غذا ثبت شده ،  1فائو، خواربار و کشاورزی ملل متحدبه مناسبت تاسیس سازمان ( 1397مهر  24)شانزدهم اکتبر 

أمین غذای و تمدرنیزه کردن کشاورزی برای گسترش و  از طریق شبکه جهانی آن در رم ایتالیا می باشد این سازمان که مقر .است

 مردم جهان، تغذیهباال بردن سطح و بهبود کند. هدف این سازمان ک میکم کشورهای در حال توسعهمناسب برای همگان، به 

با ارائه اطالعات الزم به کشورهای  سوءتغذیهاست. مبارزه با  امنیت غذاییتوزیع مناسب مواد غذایی در مناطق مختلف و ایجاد 

ای در فائو به کشوره .در کشاورزی و در تولید محصول است ،های فائوترین بخش فعالیتمهم از دیگر اهداف فائو است. ،مختلف

زایی، خاک و جنگل شده و استفاده از کود، حفاظتهایی از جمله بذرهای اصالححال توسعه برای افزایش تولیدات کشاورزی با روش

 کند.مدیریت منابع آب، ارتقای تسهیالت انبار و بهبود فرآوری و بازار مالی، کمک مینوین های روش

ار کنونی روزگ . دربه غذا تنها به عنوان یک نیاز نگریسته شود نبایداست. اما  زندگیادامه هر انسانی برای  هایاولین نیازاز غذا 

نهفته است. همین موضوع سبب شده تا جامعه فرهنگ و قصه یک آن شود و در پس غذا به عنوان یک سبک زندگی شناخته می

  .بعضی غذاها جایگاه ثابتی در تاریخ یک ملت داشته باشند و نسل به نسل منتقل شوند

بیشتر  ت کشاورزی که، مایحتاج زندگی خود را بطور سالیانه و یکجا و بیشتر هم در ایام برداشت محصوالگذشته اقوام ایرانیدر 

کردند و به مرور آن را مورد استفاده قرار در پایان فصل تابستان و آغاز فصل پاییز بود، تهیه کرده و در منازل خود نگهداری می

. امروزه نیز نان به عنوان غذای نگهداری گندم برای پخت نان در طول سال بود این نیازها تهیه ومهمترین یکی از  دادند.می

 صرفم لحاظ از ما کشور. هست و بوده برخوردار خاصی اهمیت گندم در کشور ایران از اصلی، برکت سفره های ایرانی شده است.

 شود.به طوری که نان و فرآورده های آن در سبد خرید خانوار به وفور یافت می از پرمصرف ترین کشورهای جهان است، یکی نان

 1396 -ترکیب انواع هزینه های خوراکی و دخانی یک خانوار شهری -1نمودار 

 

                                                           
1 Food and agriculture organization  
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87


 1396 -روستاییترکیب انواع هزینه های خوراکی و دخانی یک خانوار  -2نمودار 

 
 1396منبع: مرکز آمار ایران ، چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال 

 خانواریک در را هزینه های خوراکی باالترین سهم  "نان و فرآورده های آنآرد، رشته، غالت، "گروه، مصرفی در بین اقالم عمده

 به خود اختصاص داده است. شهری و روستایی 

، غالتهزاران سال است که  رسانند.به پایان می3 گیاهانی یک ساله هستند، یعنی چرخه زندگی خود را در یک سال زراعی 2غالت

 یکی از انواع غالت در پیدایش آن نقشکشت هر جا که جامعه ای تشکیل شده،  بشر نقش حیاتی ایفا می کنند غذای در تأمین

برخوردار  گندم از اهمیت خاصی ،در بین غالتشوند گندم ، جو و برنج هستند. بیشترین غالتی که در ایران کشت می. است داشته

 است.

. شوداز سبوس و کاه آن نیز به عنوان خوراک دام استفاده میشود و می استفاده تهیه انواع ناناز گندمهای سخت در معموال 

  استفاده میشود.پزی پزی و کیکبرای مصرف در صنایع بیسکویت سازی، شیرینی ترندنرمی که گندمهای

  

                                                           
برنج، گندم، جو و فرآورده های آن) بلغور،ترخینه  ،عمده ترین غالتبه طور کلی غالت شامل گندم ، جو ، برنج، ذرت، چاودار، ارزن می باشد. در طرح هزینه درآمد  -2

 و جوانه( در نظر گرفته شده است.

 
 سال زراعی از اول مهرماه هرسال آغاز و تا پایان شهریور سال بعد ادامه دارد. -3
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http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%BA%D8%B0%D8%A7
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%BA%D8%B0%D8%A7


 شود.با توجه به اهمیت غالت در این یادداشت به برخی از آمارهای مهم غالت اشاره می

 (1393و  1382برنج در ایران ) سال های سطح کاشت گندم ، جو و -3نمودار

 

 بتر استمرغونسبت به نوع آبی  گندم دیم .شودمیقسمت اعظم کشت گندم در کشور به صورت دیم انجام دهد نشان می 4نمودار 
 ولی مقدار برداشت آن در واحد سطح کمتر می باشد. 

 (1393و  1382سطح کاشت گندم آبی و دیم در ایران ) سال های -4نمودار

 

 1393و 1382: مرکز آمار ایران؛ سرشماری عمومی کشاورزی 4و  3نمودار  منبع

دهد. گندم برای ایران یک محصول استراتژیک است که هرگز و مقدار خرید تضمینی آن را نشان میمقدار تولید گندم  5نمودار 
 نباید وابسته به واردات باشد. 
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 مقدار تولید و میزان خرید تضمینی گندم در ایران -5نمودار

 

 وزرات جهاد کشاورزی؛ آمارنامه کشاورزی: نمودار منبع

رزی ، باید تدبیری در مدیریت کشاوترین ماده خوراکیگندم به عنوان اصلیو اهمیت جمعیت روبه رشد امروزی با توجه به 
توان مصرف چنانچه ب بتوان کیفیت و مقدار تولید در هکتار گندم را افزایش داد. ،اتخاذ شود تا بدون افزایش سطح کاشت

آب در بخش کشاورزی را مدیریت نمود، شاید بتوان امیدوار بود گشت گندم آبی احیا شده و میزان تولید گندم را چندین 
 برابر نمود. 

شکسالیخگندمکاران کشور علی رغم ه است. تالش نامگذاری شدآبان در تاریخ ملت ما روز خودکفایی در تولید گندم  26
امید آنکه دولت بتواند هر  را به صفر رسانده است.آن نیاز کشور به واردات  ،، سختی ها و کاستی های موجودهای اخیر

را  این بخش انگیزه بهره برداران ،ساله قبل از شروع سال زراعی، با اجرای کامل و به موقع طرح خرید تضمینی گندم
  مضاعف نماید.
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