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مقدمه-1

حققی کقه رقه  قگ  رقر حوقم  اوانقی و م  قدا         ؛ نقگیی سقم ا از حققدس اسمسقی رسقر اسقت      پر واضح است که سالمتی و حق  رروقدارااا از ز  

هقم   ااه رقم رواقم  تدانقمیی رسقر را مرقماز   ، هقما رانقپ پک ق ی    پوسقرتت ، را رواان جگیقگ . مقثرر اسقت  ، طقی ک قگ  که رتدانگ ااه ا قگ اا  این رسر و

 . تاتکایپ یمتته اس، جسای از نظرحگاقل ، ام من سم ا ممنگن انسمناا اتکایپ راره و 

تققرین  انسقمنی تقرین و   جقمم   ی قی از اسقگ  رقه نظقر مقی    ا از سقالمتی اااهقه رار کقه   ت ریفقی ااهرقرر  ، سقمزممن ردگا قت جدقمنی   ، 1491را سقم   

،سالالمتیبالهمانالایبرخالورداریکامالرازرفالاه سالمیایقن سقمزممن امقالر کقرر کقه      . اااهقه  قگه اسقت   سقالمتی  از ی است که ایفمت 

 . روانیوا تماعیاستونهصرفاًنداشتنبیماری

ها دمقمن مققم را   رسقوماا از  یمتتقه  قگه و   ایقن رانقپ ت دقم ن قوا جدامق  تدسق ه       تدایقگ  گ کقه  ق رهأسقفمنه ممماهقما جدقمنی نسقمن مقی     امقم مت 

،  قاما اقت قمرا  اوز تدسق  مدامقل رقی    سقالمتی منقمن هقر    .انقگ رانقپ سقدرا نرقرره   ا  صقدا  یرتتقه را مرصقه   هقما  پوسرتت سراسر جدمن از

-هالایی الانمالی هالانازبیمالاریدمهنالوزبسالیاریازمالر،دانشپزشالکیرغمپیشرفتعلی.  قدر اجتاممی و سومسی تدگیگ می

 . ک  گرا جدمنی ریگر زنگیی می همانسمناین  یدیی که؛ هاستدرمانآنهاراکشفکردهاستسپارندکهعلمپزشکیسال

رققر اسققم  . ره ققگتسقق ول مققی تقققرا رخققپ مداققی از ایققن مررمققمن مسققرور از سققالمتی اا  ، و را حققم  تدسقق ه یمتتققه تدسقق هرا کسققداهما 

تققرا رروداراانققگ و ایققن سققعح از وضقق وت سققالمتی از هاققدااه از سققالمتی کققا، ترنققگهققم کققه تقورمن، سققمزممن ردگا ققت جدققمنی هققما یققکاا 

 . نامیگ زره و من اا تسگیگ میتقر منمن رامن  ره، کممال مسددر همییترمی گطری  

رپقررازیا تقم   مدامقل مقثرر رقر سقالمت تققرا      ار قمر نقمرراررا را حقدزه سقالمت و     ملقل و  این است کقه رقه رراسقی     س ی مم رر، پوپ او را معلا

ایققن یفتققما  ققممل  دققما . نکریققش  ققدیاو ااتقققمس سققالمت مسققرومون  هققم ما م مسققا رققراا کققمهپ ایققن نققمررارراهقق حققل هرتققدانوا رققه کسقق  اا

وقداهوا   سالح سالالمتدرعلالومسالالمتهالایارزیالابیتالرینروشمهالمرا رخپ رور رقه رراسقی   ، پس از مقگمه: قسات اصلی است

وضایتنابرابریدرتوزیال خالدماتبهداشالتیوهمینحالورسالح سالالمتیمتاالاوتمالابالینکشالورهایرا رخپ سقدر   .پرراوت

تالثثیرمتقابالرفقالرکقه رقم م قدان اتتقمرن را سرا قوری سققد  ممقگه اسقت         ، را رخقپ  دقمار   .ک قوا  اا رراسی می فقیروثروتمند هان

تققرا رروداراانققگ و رواققماا و نرققدر سققالمتی تقققر مندققم اا اک ققوا و ای  ققه  گدنققه مندققم کققه تقورترنققگ از سققالمتی ک رراسققی مققیاا  وسالالالمتی

اموقگ   .پالردازیمتالرینعوامالرا تمالاعیمالبثربالرسالالمتیمردمالانفقیالرمالیاصلیره رراسی ، ندمیتم را رخپ پ جا .ک گ تسگیگ می

مون  ققرای  ردگا ققتی و مققگا ت را حققدزه سققالمت و هاو عققدا تققأررقققرااا  ا منی کققه رغگغققهااه اا رققراا کسقق، اسققت کققه ایققن رراسققی کدتققمه

  .رمز ک گ ،ا جدمن اا راانگ زیستن مررممن ستا ریگه رراا، انسمنی م مسا
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هایسنجشسالمتشاخصه-2

انققدا  هرکققگار از را واققق  . هققما سقق جپ سققالمتی اسققت  مو ققهکققررن  نومزم ققگ ت ریقق ، اازیققمری وضقق وت سققالمتی را م ققمط  مختلقق   

ا را تسقوققم  پک ق ی از   قگ  مو قه     رقه هاقون ر وقل م اقد     . ره قگ وض وت سقالمتی اا از م ظقرا وقمه رقه مقم نسقمن مقی       ، هم  مو ه

 هقما سقالمتی کقه را ایقن      مو قه . حمصقل  قدر  تقر   نگقمهی جقمم   ا جا وقت مقدار معم  قه     رارقماه  در تقم  ستفمره میمختل  جدت اازیمری ا

هقم ت دقم   اکثقر من ، ت ریق  جقمم  سقالمتی    نظقر یقرتتن   م رازیقرا رق  ، رم ق گ  ا ار قمر سقالمتی  هاقه  تدان قگ روقمنگر  اکثقرا  ناقی  ،  دنگذکر میمتن 

مقتن   را هقم من از، هقم  ایقن  مو قه   و ترایوقر رقدرن    مسقمن  کقا و  تسقوققمتی  ا ی قه ره قگ امقم رقه ر وقل هک    اا پد قپ مقی   سقالمت  ار مر جسای

 : هم مرمات گ از رروی از مداترین  مو ه. ستفمره  گه استا

 . تد گ زنگه 1111ممه را هر  12از  ت گار مرگ کدرکمن کاتر: نرخ مرگ  ورودااان .1

 . تد گ زنگه 1111سم  را هر  5زیر  ت گار مرگ کدرکمن: سم  5نرخ مرگ کدرکمن زیر  .2

  قگ   متدس  طد  ماقر را یقش جمم قه  ققگا اسقت و یقم رقه مرقما  ریگقر هقر مهقد من جمم قه            که رهگ  نسمن می: اموگ ره زنگیی .3

 .را ته رم گ انتظما زنگیی کررنتدانگ  سم  می
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زندگیدر هانیدیگر:توساه هاندرحال-3

را ، ک گ   روپ از هستمر سم  مار میترزنگ یش ژاپ ی احتام.  دنگمسلی است که را من متد گ میممنگن ترزنگان مم ره  گ  وارسته ره   منس زنگه، امروزه "

  " !حتی کسداهما رروتا گ، راون کسداهم نوک وجدر رااررا ، این تفمو  تمحپ مومن ها دممن مم. گ یش متریقمیی کاتر از پ جمه سم حم ی که ترزن

ازمانبهداشت هانیس

 (ایا تماعیسالمتههشاخصکمیسیونگزارشنهاییِ)

 





















؛ تراوانققی اورققرو هسققت گال  ردگا ققتی رققم مسقق ، کققه یفتققوا رسققوماا از مررمققمن تقوققر را کسققداهما راحققم  تدسقق ه و جدققمن سققدر هامنعدا

را ، هقما تقمحپ رقون ها دمقمن مقم      حقوققت ایقن تفقمو    امقم را  . ما ملقا پک ق ی کقممال  قمرقل حقل اسقت      هق مس التی که رم تدجه ره پوسقرتت 

 .  در م و رون اقسما مختل  ایجمر میراون کسداه نمرراررا را تدزی  وگمم  ردگا تی را جدمن و هاچ ون راا  نتوجه 

مررمقمن  . انقگ ین سقعح سقالمتی رروقداراا رقدره    تقر  رین مررمقمن جدقمن هاقدااه از پقمیون    تقورتق ، هما سمزممن ردگا قت جدقمنی   رر اسم  یکاا 

-انق  مقی   تدزیق  ققگا  را جدقمن    هقم و کسقی و سقتا ققراا را قت گ و یقم از نقمرراررا را سومسقت       کسداهمیی که ره صدا  تقمایخی مقدار ردقره   

هقما کاتقرا رقراا سقالمتی      وقل  قرای  تقورانقه زنگیوسقمن هکی قه     کقه رقه ر    ییهقم من. م قگ هسقت گ  تقرا ردقره  از سالمتی رسقوما پقمیون  ، ررنگ

 .  دنگکا حذف میطرر  گه و کا، ک  گ صرف می

 وقدر را نتوجقه  کقه رقم اتتماهقما ردگا قتی غلق  مندقم کقه        ، حمصقل تققر و  قرای  مسوعقی وعرنقما مندمسقت      ، تققرا  اکثقر مس ال  ردگا تی 

هققما ردگا ققتی غلقق  و  سومسققت، ممنققگه   ترکوققا مریرققما تقققر و اقت ققمر  مقققا را واققق. هققا مموختققه اسققت را، اسققتنرققدر ممققدز  م مسققا 

 "اموققگ رققه زنققگیی"ا  ه مو قق ،1 ققاماه ناققدراا را . زره اسققت کققه امققروزه  ققمهگ من هسققتوا ا ممیققمهی مررمققمن مسققرور  ققرایعی اا اققق ن

!تأمرکنید

  و  راصققگ25تقم   راصقگ 22رقون  ، اقت قمرا  -موقکان مقرگ و موقر  مومنسقم ن را موقمن طرقققم  پقمیون اجتاقممی       ، را ااوپقم

  (WHO,2112). مومن سمیر طرقم  استتر از مرگ و مور هاون یروه را راصگ روپ125حتی تم 

 هققما از تاققممی ملققت راصققگ 35او ققون مممققل مققرگ و موققر را جدققمن هسققت گ کققه حققگور ، هققما قلرققی و مروقققی رواققماا

نم قی از ایقن    هقما از مقرگ و مور  راصقگ  05رقوپ از  ، رقر اسقم  ممماهقم   . ره قگ مرگ را جدمن اا ره وقدر اوت قمه مقی   

  (WHO,2112. ) گاتتتدس ه اتفمس میرا کسداهما را حم  ، همرواماا

  ایقن راحقم ی اسقت کقه ایقن نسقرت       . سقپمار یش نفر ره ملت مسمهل طری مقرتر  رقم زایاقمن جقمن مقی     ، زن اتغمن 0از هر

  (WHO,2112. )است 10455ره  ، یشرا کسدا سدهگ

 است سه تم  دما ررارر طرقم  مرته، موکان مرگ و مور ممراان را رون تقرا، را کسدا انگونکا .(WHO,2112) 

     ،تقر  ررارقر رقوپ   125، موقکان مقرگ و موقر مقمراان را کسقداهما راحقم  تدسق ه       رر اسم  ممما سمزممن ردگا قت جدقمنی

 (Wikipedia. )است یمتته تدس هاز جدمن 

      را جدقمن وجقدر راار امقم تقم ک قدن ت دقم       ( سقرته سقومه -کقکاا -ریفتقرا )نکریش ره پ جمه سم  است کقه واکسقن سقه یمنقه

 (WHO,2119). انگ صسراا متریقم رم من واکسو ه  گه ا راصگ از کدرکمن حم وه 23

 سپمانگهکاا کدرا را جدمن جمن می حگور پمن گ، رر ارر کاردر ویتممون م هر سم ه .(WHO,2119) 

 ن و کقممال  قمرقل رامقم    هقما  را را جدقمن، ماقگتم  را کسقداهما راحقم  تدسق ه، رقر ارقر رواقماا        ره مولوقدن کقد   هر سم ه

 (WHO,2119. )مانگسپسروش و مم ایم جمن میاا هاچدن اسدم ،  پم اتتمره پوپ

 گاانگحگور یش سدر جا وت جدمن ره رااوهما مدار نومز ودر رسترسی ن( .WHO,2119) 
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نقمرراررا   ،ایقن ناقدراا  . مواره  قگه اسقت  ر ایقن  مو قه   تس قوال  مقمراان رق   ناقمیپ راره  قگه و ارقر     ا مختلق   را حم  تدسق ه  راکسداهما

اسققم  تفققمو  را تس ققوال  مققمراان   رققر اا همراون کسققدا و را کسققداهما مختلقق  جدققمن  رققون را رگ و موققر  ققورودااان ققموم مققرا 

را ، هقر هقکاا تد قگ زنقگه اسقت      رامقگر   21حقگور   مقرگ و موقر  قورودااان    موقکان را کلاروقم  رقه م قدان مثقم  را حقم ی کقه      . رهقگ نسمن می

رممق  کقمهپ قمرقل مالحظقه مقرگ و موقر       ممقدز  ریقگن مقمراان     ،تقریرقم  را تاقممی ایقن کسقداهم     هاچ قون . اسقت  121مدزامروش این مقگر  

، 1انقگ رقه م قدان مثقم  را هاقمن کسقدا مدزامروقش متدسق  مقرگ و موقر  قورودااانی کقه مقمراان مندقم ممقدز  ریقگه               .  گه اسقت  ن ورودااا

 . را هکاا تد گ زنگه ردره است 191 حگور، 2انگو مرگ و مور  ورودااانی که مماران مندم هوچ ممدز ی نگیگه 11گور ح

مقرگ و موقر    کقه ایقر  قموم    داارقه طق  . تفقمو  تقمحپ تقر اسقت    ، مقمیسقه ک قوا   یمتتقه  تدسق ه اا رقم امقگار کسقداهما     هقم  ایر ایقن  قموم  

-مولوقدن  قوروداا را جدقمن حفق  مقی      1/1سقم نه جقمن   ، ا جدقمن اوت قمه را قت    ورودااانی که را کسقدا ایسقل گ وجقدر راار رقه هاقه     

 25رقه طقدا متدسق      متد قگ  قگه را ژاپقن    کقدرا  یقش را حقم ی  . زنقگیی نوقک وضق  رقه هاقون م قدا  اسقت       را مدار سقعح اموقگ رقه    . 3 گ

سققم   51هما متریقققمیی کاتققر از ایققن مققگر را رسققوماا از کسققدا ، ماققر وداهققگ کققرر سققم   13ه گوسققتمن سققم  و را  22زیققل را رر، سققم 

 . است

 
  

 

یی هقم  رواقماا  اکثقر ، را کسقداهما رروتاقگ  . رقم کسقداهما رروتا قگ متفقمو  اسقت      یمتتقه  تدسق ه از طرتی ریگقر ا گقدا رواقماا را کسقداهما     

نم قی از اژیقا غقذایی پقر ید قت و پر ررقی       هسقت گ کقه    هقمیی  مروققی و رواقماا   -هقما قلرقی  رواقماا ، هقم سرطمن،  دنگکه م جر ره مرگ می

هققم مررققد  رققه   روسققترین موققکان رواققماا ، حققم ی کققه را کسققداهما راحققم  تدسقق ه   را. رم قق گمققیسققرش زنققگیی غررققی   ررومسققته ازو 

را کسققداهما را حققم  . ایققن معلققا رققر اسققم  ممماهققما جدققمنی نسققمن راره  ققگه اسققت ، 1 را جققگو . اسققت انگلققیهققما مفققدنی و  رواققماا

ره ققگ و ایققن از ملققل مققرگ و موققر اا رققه وققدر اوت ققمه مققی راصققگ 24تققم  راصققگ 45رققون ، 9هققما مققرتر  رققم تقققر مجاققد  رواققماا، تدسقق ه

 . و مورهم هست گاز مرگ  راصگ 6ت دم ملت  هماین یدنه رواماا، ست که را جدمن رروتا گا راحم ی

                                                           
 ) Secondary or higher (تس وال  ااه امیی یم رم تر) 

 ) No education (تمقگ تس وال  اسای) 
منگمه  .ردگا تی را حدزه ا سالمت ممراان و ندزاران را هاه ا جدمن هاچدن ایسل گ ردرره این م  م که ایر وض وت مرگ و مور  ورودااان و را حقوقت سعح اااهه وگمم   3

 . مولودن کدرا از مرگ مجم  مومتت گ 1/1سم نه 

قر غذایی و سوستا ردگا ت ا نمرااا، ت اور که روستر را نداحی تقور و را نتوجه هم و  رای  ر ما می هما تقر اصعالحی است که رراا ا ماه ره من رسته از رواماا رواماا 9

تا ، رواماا انگلی، زوا یداا ی، هما یداا ی رواماا، سل ایدا، انسگار اوره، ا تدمب ایه: تدان ره این مداار ا ماه کرر هم می از این رسته رواماا.  دنگ ض و  ایجمر می

 (پگیم ر وی یا مزا رانس ممه. )هما مررد  ره رمارااا و رسوماا ریگر ، روامااریمرت غور از هما مروقی رواماا و وسمزا هما سدوت رواماا، ایاوممتوس

 (WHO,2112) نمرراررا را مرگ و مور  ورودااان را رون کسداهم و را راون کسداهم رر اسم  تفمو  موکان تس وال  ممراان:1نمودارشماره

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84_%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%B1_%D9%BE%D9%BE%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA
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،   رقم تققر  هقما مقرتر   ی  قی رواقماا  ، هقم  ااویقی رقه ایقن رواقماا    هقما ر موکان رسوما کاقی از تسقوققم   قرکت   ، ملی اغا وجدر   ون  رایعی

ایققن معلققا اسققت کققه  ا ره ققگهرققه وققدری نسققمن، هققم را رخققپ تسقوقققم  رااویققی را کسققداهما غررققییققذااا اونققگ سققرممیه. اوت ققمه راار

 . هما رروتا گان هست گ رواماا گ که ماگتم ن دهمیی میرراا رواماا امظا تسقوقم  رنوم صرف کس  رااورخپ 

وکشورهایفقیربامرگمیرعلتهایمرگو

میرباال

کشورهایفقیربامرگو

میرپایین

کشورهایثروتمند

هایعاونیوبیماری

انگلی

 راصگ 1/2 راصگ 0/24 راصگ1/34

 راصگ 0/3 راصگ 0 راصگ 9/9هایتناسیعاونت

 راصگ 4/5 راصگ 0/6 راصگ 4/0شرایطحوالیزایمان

 1 راصگ 1/1 راصگ 3/1ایکمبودهایتغذیه

 1 راصگ 3/5 راصگ 2/5گرمسیریهایبیماری

هایمرتبطمجموعبیماری

بافقر

 راصگ 2/6 راصگ 0/45 راصگ 1/24



 

راصگ  21ور هم حگ این رواماا. مم ایم و سل هست گ، سه رواماا ایگز، یمتته تدس ههما مفدنی را کسداهما  رواماات اصلی مرگ و مور نم ی از مل

-میاز مم ایم جمن ، حگور یش مولودن کدرا زیر پ   سم  را متریقم هر سم ه. ره گهما تقور اا ره ودر اوت مه میهما کسدا از کل رواماا

 92نکریش ره . را حم ی که را ریگر نقم  جدمن این ا گ م فی است، راصگ است 1متریقم ره صدا  سم نه حگور ا گ رواماا سل را . سپمانگ

هما  یذااا تدان نمرراررا را سرممیهمی جدمنی ره ممماهمارم نگمهی ، رم این وجدر. رهگاز مداار رواماا ایگز را کسداهما راحم  تدس ه اخ می راصگ

 هما سرطمنیرراا رواماا را حم ی که. مهگه کررتسقوقمتی را جدمن اا مس

 21رراا رواماا ایگز ، یی را حم  سموت استمس د  رااو 345حگور 

هما اصلی را مومن  رواماا.  د  رااویی را اونگ تسقو  قراا یرتته استمس

هما  ی غل  و نردر ممدز مررممن کسداهما تقور ماگتم  نم ی از  رای  مسوع

و مررممن  یمتته تدس ههما  می  را مومن کسداهما  رواماا  یو.  زر است

را . گتم  ره ر ول اتمه روپ از حگ استما،  گ کسداهما راحم  تدس هارروت

ممر نه رخپ  ردگا تی و اقت مرا ، هما ممدز ی   راصدا  اتخمذ سومستواق

کا  طدا کسداهما رروتا گمدای از رما رواماا کسداهما جدمن سدر و هاون

 .  درمی

هما کسداهما هاچ ون ذکر این ن ته مدا است که رخپ امظا رواماا

هما امم مجادمه سومست. رم  گراحم  تدس ه قمرل پوسگورا و راممن می

  ون وض ی ، را تدزی  م مر  ررو  جدمنی راولی و مگر ت مر  ردگا تی غل  

 . اا ره رما مواره است

 نگیی مر  نم ی از اتتماهم و سرش زرمیگ رانست که رخپ مدای از این مگر ت 

هما  رخپ مدای از زمون، ره م دان مثم .  گ جدمن استاغل  مررممن رروت

هما کسموازا رراا تد وگ مس د    ا این زمون مس د   ملدته.  درجدمن رراا تد وگ ملدته ره م ظدا تد وگ و پروا  رار استفمره می کسموازا

تا گ ره م رف مررممن ررو، هما رکاگ ص  تی امظا مس د   ید تی این رامپرواارخپ .  دنگ رکاگ ص  تی میهما  ا رامپرواا اوانه، ید تی

هما رکاگ همست و مندم تست تأرور ترلوغم   رکتروپ از حگ نومز من، از ید تامم این موکان . گاسمی یمتته تدس ه را کسداهما راحم  تدس ه و

اختالفا تماعیدر هان

را سعح جدمن رهگ که می هما سمزممن ردگا ت جدمنی نسمن راره

کاردر وزن راانگ و اغلا  مولومار نفر کاردر تغذیه و 2/1حگور 

مولومار نفر از مررر جدمن ره  2/1را مون حم  قریا ره . انگیرس ه

اضمته وزن و پروداا ر ما هست گ و غم ا منمن از م رف کم را اضمته 

 ر مرراین را هامن حم ی که یش مولومار. و مگر تسرا رگنی را مذار گ

انگ که میم  وکا رراا ودارن ن ورسمن وداهگ  گ یم نه،  نفر نگران من

را یش مولومار نفرا . یش مولومار نفر ریگر رمیگ نگران پروداا رم  گ

و مورهم که را اأ  هرر اقت مرا جدمن قراا راانگ، ملت غم ا مرگ 

هما نم ی از او  زنگیی  هما مررد  ره پورا و رواماا رواماا

تدان ره پروداا، م رف سوگما، اژیا که از من جاله می است اتراطی

. ا ماه کررپر  رب و پرق گ و کاردر تسرا رگنی 

دکتر»یتر مه،«لستربروان»ی،نوشته«(آیندهومحیطزیست)طرحامید»

 113ص،(عالیماولیهسقوط)فصرششم،بخشاول،1300،«حمیدطراوتی

(WHO,2119)هما مرتر  رم تقر را کسداهما جدمن  موکان مرگ و مور نم ی از رواماا :1 دولشماره
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تدانست رراا مررممن تقور همیی که می رخپ مدای از زمون مالوه رر ای  ه، یکی  گ و رگین ترتوااا ررمیاژیا غذایی پرید تی ، ایی جدمنغذ

ره اندا  ، انگ اا انتخمب کرره پرید ت همایدنه اژیاکه این ها مررممنی، اورهگا می، جدمن غال  تراوان تد وگ ک گ و مندم اا از یرس گی نجم  رهگ

-  ون سرطمنهما جدمنی صرف تد وگ رااو رراا راممن رخپ مدای از هکی ه،  دنگ و  دن این مسئله  می  استمیتال هما یداا ی مر سرطمن

رسوما  ررس گ که سالمتی ی ازسعسره  ک  گ تم ی اا رر ودر و ریگران تساول میان  و مسقت تراوان، اترار رروتا گرگین ترتوا .  درمی همیی

. را ت گ م رفپر یکی پ این سرش زنگیی وپ ازاا است که پ سالمتی تر از پمیون













بخشایامیدپروژه:هدافتوساههزارها

 51مققوالرا،  2115ققرن جگیققگ رققم یمررا ققت اموقگ رخسققی مغققمز  ققگ کقه را من کسققداهما مهققد سققمزممن ملقل متسققگ ت ققدیا کررنققگ کقه تققم سققم       

رو . ، از ررنممقه زمقمنی رسقتومری رقه ایقن مق قدر پقوپ رقدره اسقت         2115تقم سقم    رقر اسقم  ممماهقم جدقمن     . راصگ از جا وت تقور کره زمقون ر مه قگ  

ا قگ اقت قمرا رقم ا ایقن رو کسقدا رممق   قگه اسقت کقه صقگهم مولوقدن نفقر از رار تققر              . ه قگ و  قون  : ر ول رکاگ رراا این پوسقرتت وجقدر راار  

کققمهپ  2111مولوققدن نفققر را سققم   212رققه  1421وققدن نفققر را مول 192ررنققگ، از را  ققون،  ققاما اتققرارا کققه را تقققر رققه سققر مققی . اهققمیی یمر ققگ

 1ه گوسققتمن نوققک وضقق  تقریرققم  مسققمردی راار؛ ی  ققی ا ققگ اقت ققمرا قریققا رققه . تققرین موققکان کققمهپ تقققر را طققد  تققمای  یمتتققه اسققت؛ ی  ققی رققوپ

تقدان صقگهم مولوقدن نفقر ریگقر      تقدیقت ک قگ، مقی   ایر جمم قه رقون ا اللقی ت م نقه ایقن تقال  اا را ه گوسقتمن  ممقمره رقراا اصقالحم            . راصگ را سم 

 .اا از تقر نجم  رار

یرسق گی،  . اورتقر را رار تققر تقرو مقی     مولوقدن جا وقت، هر قه ماوق      251این ورر ود  است امقم ورقر رقگ ای  قه نمحوقه زیقر صقسراا متریققم رقم          

متریققمیی کقه را ژوهوقه    . ک قگ  هقما حمصقله را  قون و ه قگ اا و ثقی مقی      سدارا را ایقن م عققه را حقم  ا قگ اسقت و رروقی پوسقرتت       رواماا و ری

 . کمندن رس  اجال  سران یروه هست ردر، حم  مستلکر تدجه ومصی است 2115سم  

راصقگا ت قگار    51تقدان کقمهپ   ا هقکااه سقمزممن ملقل مقی     ، از ریگقر اهقگاف تدسق ه   2115راصقگا تققر تقم سقم       51مالوه رر هقگف کلقی کقمهپ    

هققما ه جدقمن، رسققتومری رقه تس قوال  ارتقگایی ماققدمی رقراا هاقه، تققراها موارن مب سقم ا رقراا ماقدر و جلققدیورا از تدسق ه رواقماا           اتقرار یرسق   

تقدان رقه هقگف کقمهپ مقرگ و موقر       از جالقه اهقگاتی کقه رقم ایقن اهقگاف اارعقه نکری قی راانقگ مقی          . وایورراا رقه و قده ایقگز و مم ایقم اا نقمر رقرر      

 .سم  ره موکان رو سدر ا ماه کرر 5 دمار و کمهپ مرگ و مور کدرکمن زیر ممراان ره موکان سه 

 

،کنالیفقالرریشاله)فصالراول،بخالشدوم،1300،«دکتالرحمیالدطراوتالی»یتر ماله،«لسالتربالروان»ی،نوشته«(آیندهومحیطزیست)طرحامید»
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 .بدهشرحراهایتبرداشتواحساساتای؟بودهبیمارستاندرحالبهتاآیا

 بدو   اپ حم  هم  ا ممرار .رم گ ممرار که ار ردره منجم ریگر کسی ومطر ره امم .است ودرر م ظدار ار، نردره رواماستمن را وقت هوچ ودرر من»

 یست می ومنه روا پگار وقت من .نردر مرمی هوچ سموتامن تامر را و ک گ اان گیی تدانست نای پگار امم .کاش کاش، یفت وقت من .تمرستمن را نردر

 که یفت و یا رواماستمن امم رفرستگ، ممرد نس تم ک گ تلفن نمپل را رواماستمن یش ره که اتتمر ت ر این ره ر گ .ک گ کما  ه رمیست می رانست نای و

 یش ره که یفت گ مندم زر، می تریمر هم ریدانه ممن گ وسا از که هاو عدا و .نگا ت ها این و کرر تلفن رور رواماستمن ره پگار وقت من .نگاانگ هوچ

 که ک  گ می وانادر طداا این .است یفته 21 کمنم  اا این هست گ، (ممتوم =) کممداا  تر زیر هاه نمپل هما نرواماستم .کن تلفن و دصی رواماستمن

 !مورر می جم را که ک  گ حال اا نفر یش که یورنگ می مولودن   گ که ک گ تلفن هم و دصی ره مرر تم نردر جم من ممرد نسی هوچ انگما

 اا سر  نفر یش .رس در اا او صگاا نفر یش که کسوگ می تریمر هم ریدانه مثل و است وومرمن ک  پگار و ک وا تراها مولودن   گ تدانوا نای مم امم

 یم گا  لّی ره اا ممممن او ر گ .ردر ودب حم  این رم امم ردر، قم مقچی مکاا وما او .ررمپ می من نتر ، یفت، و ک گ می زنگیی اوررو من که کرر رورون

 :یفت مکاا وم وقت من .را ت   ا را مما رار، از ممرار و کررنگ می سثا  هاه و کررنگ می کما یدا  وولی هاه یم گا  لّی را .ردرر جم من ها من .ررر

 ودارمنگنگ ااهرو را اا او ر گ نردر، جم امم .زرنگ اا سدزن او ره وقت ومن «راورر؟ تم ک وگ صرر وداهوگ می یم زنوگ می زن این ره اا    تی سدزن این مور»

 هم  ا!وداب تخت اوا سدسش هم  ا  دی گ، نای اا  وک هوچ است،  کثو  وک هاه یم گا  لّی را .کررر ریگاا او از تامر هفته یش .تدیپ سدزن رم

  !…ودار گ پرستماهم

 تدانا نای که این رم ک ا، می  دپ  رخ زیر ررو ا وومرمن را اا او ایر یفت پگار .یست می او که وقتی  رزیگنگ می هاه که ردر پرستماا هاه از رگتر امم

 !ک ا اان گیی

 «.راورر مرر که است ردتر یم گا  لّی را

هالایشالهرکیفقیرنشالیندر نالو آمالوزانیکالیازدبسالتانمجموعالهانشالاهاینوشالتهشالدهتوسالطدانالش)«درآفریقاهمیشهمرداداست»

 ،انتشاراتنقشخورشید«حمیدزرگرباشی»،تر مه«اورتامارچلودِ»تألیف،(ایتالیا

 

 

 ، شب هرگز کامل نیست

 ، گویم که من مینشان به آن نشان 

 دهم نشان به آن نشان که من اطمینان می

 ، ای باز است همیشه پنجره، در انتهای غم

 . ای روشن پنجره

 : یای بیداری همیشه هستؤر

 ، کردنی ای رفع گرسنگی، آرزویی برآوردنی

 ، دلی سخاوتمند

 ، دستی گشوده، دستی دراز شده

 ، چشمانی نگران

 . شدنی شریکای  زندگی، یک زندگی

 شاعر و نویسنده فرانسوی -«پل الوار»
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چرخهمرگبارفقروبیماری:افتادندرسراشیبیسقوط-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رواقماا مدجقا   . ک قگ رهقگ و تققر منقمن اا تسقگیگ مقی     مقی منقمن اا را سرا قوری سققد  ققراا     ؛ اسقت  رواماا نوک ممن گ یرس گی رراا تقرا  قرّ 

اا تققر  ک قگ و  رواقماا را مسقو  تققر ا قگ مقی     . یوقرر احسقم  ت گاسقتی رسقر اا از او مقی     و رهقگ ذهن اا را ررارقر رقگن ققراا مقی    ، رار است

را یوقرر کقه   اقماا  ق ل مقی   اا مریرقما از تققر و رو   قدر و رقگین ترتوقا  روقه    مدجقا رواقماا مقی   ، تقر از طرس مختلق  . ک گهاوسگی می

 .  درمی تر گیگ اجتاممیصدا  مگر مگاوله مدجا مسروموت 

هاچ قمن کقه یرسق گی ایقن کقما اا      ؛ کمهقگ رهی انسقمن اا مقی  رقمز  و ک قگ ومنداره و کسقدا هکی قه اقت قمرا مسسدسقی واار مقی     ، رواماا رر ترر

رقه ملقت رواقماا از کقما        قون تقرر  هقا . رااررقم یی   قدن رااو و رامقمن وقر     ، اورهکی قه زنقگیی تقرر رقم  مقی     ، رقم وجقدر رواقماا   . ک گمی

 قدن را وققت رمانقگیی    ، اتتقگ اغلقا اتفقمس مقی    ایقن امقر   کقه ) ایقر کسقموازا رقه ه گقمر کم قت یقم رررا قت مس قد  مقری   قدر          . اتتقگ می

ا ومناقمن ررانقگاز کفقن و    وقمنداره رقم هکی قه    ،ایقر رواقما تقد  ک قگ    . ما قن اسقت واار جقمره ققرب و رو قماا  قدر      ، ( قدر تر میمسو  م دره

 . گرهاا از رست میموا  در و یش نوروا نمنرتن رست ره یریرمن می

 نقم وک غقذاا  من مققگاا  ، تدانقگ از غقذا وقدب اسقتفمره ک قگ     رقه ملقت من قه رقگن ناقی      را رواقماا مقکمن  . رواما ره غذاا روسترا نوقمز راار  ترر

نققدااا و حلقققدا ا ققتدما سققورا نمپققذیرا راانققگ و ، هققمیی ممن ققگ کققرر قالرققگااانگققل. اوررققه هققگا مققی جققذب رققگن نسققگه و نوققک  ققگه م ققرف

اا را را معم  ققه. ک  ققگ تققم رتدان ققگ رققگون زحاققت از غققذاا او تغذیققه ک  ققگرسققتگمه یققداا  انسققمن اا رققه م ققدان مسققل زنققگیی انتخققمب مققی 

 . است   گه یراصگ از کم را م رت 31اتتن مدجا از رست  ،م لدر  گ که م دریی ره کرر حلقدا، کلاروم

راوقل یققش م دنققش  ، کدریتققدا را کقدخ مرققمر    ققمپ تاقممی نققدزره مهققد وقمنداره   . رسققت وعرنقما اسققت زنقگیی یققش انسقمن ت قق   

هققم را   ققگ قققگمی م دنققش من. قققراا راار، کلاروققم، ردیدتققماا روققرون تپققه ا کدریتققد رققر سققو ها . ک  ققگزنققگیی مققی، تققش اطمقققه

پقگا وقمنداره   . و  قمخ و رقرگ اسقت    تقق  یقش تقل هوقکر    را پرتگقمه،   هقم  مقمن  اتتقمرن رچقه   . راارپرتگمه م گن ممسقه سق   ققراا    

وقگ را قت گ کقه    هقم ام من. در ممقگه ردرنقگ  رقه  ق   ردیدکقم سقم  پقوپ از اوسقتما     25، ممپقماو رقه هاقراه هاسقر      ترانسوس د پ قم 

ترانسوسقق د را م ققگن ممسققه سقق   کققما . امققم ا ن رققه ایققن نتوجققه اسققوگه ردرنققگ کققه رققگتر  ققگه اسققتاوزیما ققمن ردتققر  ققدر، 

کدروقگه اسقت، ر قما پقمایی ارقم  رقمزو  قگه رقدر و         هقم مقی  ترانسوسق د وقتقی را حقم  کقما، رقم پتقش رقر تختقه سق           . ک قگ می

اور و هقم مقی   هقما ایقک رقه ایقه    یرر، پقرر سق   مقی  هاقه جقم وقرره   ایقن جقم وعرنقما اسقت،     . رقدر کقما ک قگ     پ ممه نتدانسته

  . اتتگهم میاوا مرر تخته س  

-پقماو و ترانسوسق د رقم یقمزره رچقه را یقش اتقمس زنقگیی مقی         مم.  قدر رقه سقرمت پخقپ مقی    ، ایر ی ی رواقماا رگوقرر  جم، را این

غقذاا مسقتا گانه،   .  قدر نقمااحتی ایقه و  سقا اتقرار مقی      رور اتقمس مدجقا  .  قدر جقمر مقی  غذا پختن نوقک را ایقن اتقمس ان   . ک  گ

اا را رو  مب اا از  سققاه. کسققی نققگاار ، مب  د ققهایققن م عقققه. رهققگمققی هققم ارققر رواققماارا ررهققم تققدان مقمومققت انققگکی  رققه من

 .  سمک ون استتهد ، مب  ساه م دره است و م سأ اصلی م دریی من. ]...[ ک  گکولدمترا تدوه می

رقم ایقن   [. هقما مقکمن و یقمه وعرنقمکی راانقگ      تقریرقم تاقممی امهقمس، رواقماا    . ]موا اسقت  ا پ قم حوقر    وض وت ردگا تی وقمنداره 

از . اا نققه رایمتققت کققرره رققدر و نققه رققه سققرا  من اتتققه رققدر  هققم رققراا ایققن مسقق ال  هققوچ وققگمم  پک قق ی ا من حققم  وققمنداره

  ".نه، مم پد پ اا نگاایا": یفت "پوپ رکتر اتته ایگ؟میم تم ره حم  ": ممپماو پرسوگر

 

،(بیمالارینالاداری:مهالارمالرگ)4صالرف،1300،«شالهریارآژ »یتر ماله،«پالالهریسالون»ی،نوشالته«اندرون هانسالوم»

 (334-332ص
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ممن ققگ ) اجتاققممی از وققگمم  اغلققا، انققگازر و مسققتا گانموا ومنققه اا رققه رسققتر مققی  نققمن، رواققماا حققمر. موار پققمیون مققیراممققگ اا ، رواققماا

از  راصققگ 25را م ققمطقی کققه مم ایققم  ققمی  اسققت رققه طققدا متدسقق  . نگاانققگ تققم رققر من ت وققه ک  ققگاا  ردققره (...هققما رامققمنی، رو ققماا و  هرواقق

م امقق،  گما قن اسقت انسقمن اا رققه رسقتر رواقماا ن سقمن      نوقک ایر ققه  مقکمن   هقما  رواققماا. حمضقر نسقگن را مسقل کقما رققه ملقت مم ایقم اسقت       

 قذا  . رهقگ مقی اتقت   اا وااردقره ، راصقگ  51تقم   کقرر قالرقگاا  ، را سقدایه .  قگ  ککاتقر مقی  ، کماایی وا اا که از قرل ره ملقت یرسق گی کقا رقدر    

 قدن  ،  قدر تقر از تقرر سقم ا مقی    تقور، رواقماا مقکمن   رقه  تالاترر مرق 

 . روستر است را سر کما واا وا کاتر و زممن غورت واردره

رممقق  تسققگیگ ، واا پققمیوناز کققما و ردققرهایققن غورققت ، را سققعح ملققی

 قدنگ  ره یش م  قی مقکاا  و کماومنقه هقم مجرقدا مقی      .  درتقر ملی می

، را جدققمن سققدر رو ققماا رم سققت. روسققتر از نوققمز وققدر کققمایر رگورنققگ

، واا پقمیون امقم رقه سقرا ردقره     زایقی اسقت  یگ این امر مدجا ا تغم  م

 .ممنگ رمقی وداهگیذااا  ممزار انگکی رراا سرممیه

یققذااا ر ققما  سققرممیهانققگاز رققراا  وققمنداره اا نوققک را پققس ، رواققماا

-قمرققل ردققرهتدانققگ رسققوماا از م ققمط  رواققماا مققی. ک ققگمسقق ل مققی

کققداا  رو رواققماا مققثال ؛ ا وققم ی از سقق  ه و رالاسققتفمره ک ققگرققررااا ا

 راا اورومنقه هقما  راه انقگ کقه    قگه مدجقا   2و رواقماا وقداب   1اورومنه

 .نگداز جا وت  وم ی ا رومرمن غرب متریقم  واق  را کرانه

نوقک رقه    تققر ، موار و را صقداتی کقه  روقه حفق   قدر     تقر می واماار

رسقققوماا از  پسقققت  روقققه حوقققم  . موارندرقققه وقققدر رواقققماا مقققی

. اقت ققمرا وجققدر راار -مللققی اجتاققممی، هققما مققرتر  رققم تقققر رواققماا

حتقققی من . تققققر هسقققت گا  هقققم متریقققگه اکثقققر ایقققن یدنقققه رواقققماا

را ، م اتتماهقما غلقق  ردگا قتی تقققرا اسققت  هققمیی کقه مققرتر  رقق  رواقماا 

. واق  ره وقمطر نرقدر ممقدز  م مسقا و تققر ممدز قی ایجقمر  قگه انقگ         

ک  ققگ کققه زنققگیی مققی ااویقق ه تقققرا را  ققرای  مسوعققی و تره گققی 

ک قگ یقم ردرقدر مندقم اا رقه تقأوور       هقم اا روسقتر مقی    احتام  رروز رواقماا 

 . نگازرامی

اا و جدققمنی نوققک ا م عقققههققما غلقق  و نمممر نققه طرتققی سومسققت از

هققم و را حققم ی کققه رسققوماا از رواققماا  .  ققدنگمکیققگ رققر ملققت مققی  

                                                           

این رواماا را نداحی یرمسورا و ج دب متریقم رسوما  می  .  در و رومون مممل اصلی نمرو میی است کرر اون دسرکومزیس ایجمر می ره اا کداا اورومنه را ارر م درییروام 1

ممره  طری  یک  مگس سومه اون دسرکومزیس از .  در نوک ریگه می( امتگار مممزونرا )کوهال و ررزیل این مفدنت یمهی را یان، ج دب م کیش، یداتام ، اکداروا، کلاروم، ون. است

ملت که این این ره . (رراا این رواماا انتخمب  گه است کداا اورومنهنمر  ره هاون ملت) ک گ می زار و و گ مب ت گا راانگ این مگس را اورهمیی که جریمن.  در م تقل می

تد وگ مس د    رر ،کما و زنگیی را نکری ی اورومنه مگر ام من. ک  گ ز زنگیی را این نداحی ودررااا میتر  زیمرا راار، رسوماا از مررر اهم یس مفدنت را نکری ی اورومنه

و رراا راممن رااویی رواما این رواماا راممن رااویی راار . تدانگ را ایجمر کاردر مدار غذایی را رروی نداحی مثرر رم گ این اون دسرکومزیس میر مرر. یذاار کسموازا تأرور می

 (www.Merckmanuals.com. )رمیگ هر  پ ممه رااو رایمتت ک گ 

یش م جر ره و را نتوجه  ایجمر کرره وار مغکاین رواماا . تسه حممل من است تسه میگ که پسه پوپ می رم یش انگل راارر م دریی یتریپانوزومیازآفریقای یم  بیماریخوا 2

تقریرم  رواماا وداب را صدا  مگر راممن، .  در ا م دره مماب می تسه تسهرواماا وداب رر ارر یک  مگس .  می  است متریقم را نداحی یرمسورا ر و د مگ  می وداب رااز

ک تر  حسره . رارجمن  خم مرتال اا نجم   رتدانما ن است  اقگار  زر صدا  یورر، قرل از ای  ه سوستا ام مب مرککا و مغک مرتال  دنگ، ت، امم ایرهاوسه کس گه اس

 (پگیم ا مزار وی ی رانس ممه. )ک گز انتسما رواماا وداب جلدیورا ا تدانگ میتسه تسه 



 "هایا تماعیسالمتهشاخص"اهدافکمیسیون

رل قه  پقررازر،  ی و مقروا رانقپ مدجقدر ناقی    این کاوسقودن ت دقم رقه رراسق    

هقمیی کقه    اقممی و ااتققمس موقکان اتخقمر سومسقت     ره ررپقمکررن مرمحثقم  اجت  

 ققدر، کسققداهم و یققم راون کسققداهم مققی مدجققا کققمهپ نققمرراررا را رققون

 . پررازرنوک می

و هققگف کاوسققودن ایققن اسققت کققه را مققرب سققه سققم  ر ومرهققمیی اسققتداا 

اهقگاف ایقن رواناقم مرمات قگ     . رواناقما وقدر ر قم ک قگ     مس ا رقراا تسقق   

مققداملی کققه رققر  ااترمطققم  اجتاققممی و سققمیر م قق ما  ققگن نقققپ و ارققر: از

هاقون طقدا تدقا رقوق  و      ررنقگ و هقما ردگا قتی مث   سالمتی و سوسقتا 

، رقر ایققن مر ققم . ا جدققمنی هققم را مرصقه  ققگن نققپ مدققا من   ق موته 

م مسقا وجقدر راار و   یقذااا و ماقل   هقمیی کقه رقراا سومسقت     رمیگ ترصقت 

 قق موته سققالمت،  هققما ک مایذا ققتن ار ققمر اجتاققممی   هاو عققدا هکی ققه 

مدتقوققت ه گققممی موسققر . رو مققدار رسقق  و ترققمر  نظققر قققراا یوققر  ققگه 

ملقی  اا، هقم و مثسسقم  ردگا قتی را سقعدط م عققه      در کقه سقمزممن   می

هقما مقرتر     و جدمنی از ایقن نقد  از رانقپ رقراا اتخقمذ و اجقراا سومسقت       

رل ققگ مققگتی  ترمی ققگکاوسققودن رققه تسققق   . رققم سققالمتی اسققتفمره ک  ققگ 

ثرر کققه طققی من رانققپ رراسققی مدامققل اجتاققممی مقق  کاققش وداهققگ کققرر 

هققما ت ققی هققم و ت م وققتیققذاااسومسققتهققم، ایققکاررسققالمت واار ررنممققه

 .  درمی سمزممن ردگا ت جدمنی 

Michael Marmot, Social determinants of health inequalities, 

Lancet 5002; 562: 9011–901  

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
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ممن قگ مب سقم ا و تمضقالب ردگا قتی و یقم تقراها موارن وقگمم  ردگا قتی         ، ر رقم اصقالط  قرای  زنقگیی مندقم     وق مس ال  ردگا تی مررمقمن تق 

یقذااان روسقتر را ت قر تدسق ه     ر  سومسقت مراکقک رانسقگمهی و ملاقی و رقم ع    ، کقمهپ اسقت  قمرقل   مسا قمرل حل یقم رسقت کقا    پوسگورا م و

 .وگمم  پوچوگه راممنی تدس تخ  ی هست گ

ا مرقراا او قون رق    1422را سقم   . هسقت گ  "تققرا  هقما اجتاقممی سقالمت   ه مو ق  " رایعی کقه را رقم  مقدار رراسقی ققراا یرتقت رخسقی از        

اجتاقممی مقثرر رقر     مدامقل م ظقدا تدقا ردتقر    سقمزممن ردگا قت جدقمنی رقه     . معقرط  قگ   "سقالمت رقراا هاقه   "ل  ق ما  ال  جمم ه ملق را اج

، ااتققمس ردگا قت مندقم اا تغووقر رار    تقدان رقم هقگف کقمهپ نقمرراررا و      ک  قگ و  گدنقه مقی    گدنقه ماقل مقی    مدامقل  ا و ای  قه ایقن  تققر  سالمت

ت ردگا ققتی را ا مققگا اایققن کاوسققودن را واققق  رققه ررقققراهققما  ررنممققه. اجتاققممی سققالمت ناققدر هققماه مو قق اقققگار رققه تسقق ول کاوسققودن

ایققن سققمزممن و هاچ ققون نظققرا    سقق ی وققداهوا کققرر رققم رراسققی یققکاا  هققما      یفتققما ا ایققنرامققهرا ا. جدققمن کاققش وداهققگ کققرر  

 . رپررازیا "هما اجتاممی سالمت ه مو "  مسمن پک  ی ره   مسمیی مقگممتی  جمم ه
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 هایا تماعیمبثربرسالمتفقراهشاخص-2

:شرایطزندگیروزمره-الف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اا  ققرایعی کققه رققه ااحتققی و رققم انققگا سققرممیه  ؛  ققی از  ققرای  رققگ مسققل زنققگیی مندمسققت  رسققوماا از مسقق ال  ردگا ققتی مسققرومون نم 

ا رواقما ، رقم نقدا و تددیقه کقا    جا وقت هاقراه   رهقما پ  را ومنقه . قمرقل اتق  اسقت    (هقما اایق  کسقداهما را حقم  تدسق ه      هرامقمرل ریگر هکی )

را  یمر قگ و مممقل کقکاز   هقما پد قم ی ت ثوقر مقی    ا سقق  هقم ر پسقه ؛ یمرقگ تقر یسقتر  مقی    سقرته و سقل سقری    سقروش و سقومه  ؛  قدر ایجمر می

هقمیی مثقل    تسقگیگ رواقماا  مرتقا مدجقا   نم  قدا و  سقت .  قدر مقی  انهقم و نقمف نقدزار   ا نفدذ رقه زوقا  ممنگ و مممرهوست ک  ومنه ندفته می

؛ رم سققت کققررن  ققرای  ردگا ققتی زنققگیی ا تققراها هکی ققهامققم را رسققوماا نقققم   مررمققمن تاوققکا اا روسققت راانققگ.  ققدرجققکار و تققراوا مققی

اا را  ققدر معم  ققه ؛ ققدر هققما مفققدنی زیققمرا مقی  کققه مدجققا رققروز رواقماا ن ققررن من نگققمه ک وقگ    رققه مسققئله نجد قمنگن مب و ت ققفوه مقثال  

رقرر و قواقت هوقکر و نفقت راهاقم  رقم        کقررن  قدب وققت مقی     جد قمن گ کقه جاق    رقه من ملقت مب اا ناقی    هقم  ما پرو مسخم کقرر کقه زن  ای 

 .اورمی

جدققمن   ققمیگ مققررر. ک ققگرا ایجققمر رواققماا رووققل اسققت و ققی هققوچ س از سققر اوتوققما تغذیققه نمکققمتی اا انتخققمب ناققینوققک تغذیققه نمم مسققا 

امقم مررمقمن   ،  قدر هقما قلرقی و سقرطمن را مندقم مقی      ک  قگ کقه رممق  رقروز رواقماا     خقمب مقی  اا از تغذیقه اا انت از سر اوتوما  وده یمتته تدس ه

 .را تدزی  م مر  غذایی تقر ممرا و نردر مگا ت:  دنگه یش ملت ر ما سدس تغذیه میتقور ت دم ر

هقما نم قی از تققر را ارقر مب     رواقماا  رسقوماا از . سقپمانگ و تمضقالب ردگا قتی جقمن مقی     هر سقم ه رسقوماا از مررمقمن تقوقر را ارقر نرقدر مب      

را جدققمن از  میلیالالونناالالر003 اسققمنی را سقعح جدققمن را حقم  اجققرا و یسققتر  اسقت امققم    هققما مب یر ققه ررنممقه .  ققدرم قدره ایجققمر مقی  

   قمن اسقگ کقه ایقن رسترسقی هقا     رسترسقی رقه مب سقم ا رقراا ر هقی اقسقما ردتقر  قگه امقم رقه نظقر مقی            . م گ نوست گن ات مب سم ا ردره

تأمرکنید

   را رسقوماا از کسقداهما   . ک  قگ هقم زنقگیی مقی    را زاغقه  یال میلیالاردناالر، از سه مولومار نفر جا وت  در نسقون را رنوقم

راصققگ از مققررر  ققدرهم  21رققه م ققدان مثققم  را ک وققم . ک  ققگهققم زنققگیی مققیمتریقققمیی اکثریققت جا وققت  درنسققون را زاغققه

 (WHO ,2112). هم هست گسمکن زاغه

  سققپمانگرا سراسققر جدققمن رققر ارققر وققدارن مب نمسققم ا و وجققدر تمضققالب نمسققم ا جققمن مققی     سالالههالالزارکالالود اوزانققه !

(Wikipedia) 

 را  .اوا ک  ققگ ترسققی رققه مب حققگاقل نققوا سققممت پوققمره رمیققگ رققراا رس، من اوسققتمیی را مدزامروققشرققوپ از نواققی از مررمقق

 (WHO ,2112). کسی رروداراانگ رر اوستم از مب  د هراصگ از مر 5ت دم  این کسدا،

  مجرقدا رقه کقماکررن را  قرای   قغلی وعرنقما هسقت گ       ، پق   تقم هفقگه سقم ه را جدقمن      میلیالونکالود 126نکریش ره .

(WHO ,2112) 

  مسققغد  رققه کماهققما ، ک  ققگراصققگ از مررانققی کققه را رخققپ کسققموازا کققما ناققی  03راصققگ از زنققمن و  06را ه گوسققتمن

اتقرار  قمغل را کماهقما غوقر اسقای از ام وقت  قغلی م مسقری رروقداراا نوسقت گ، هرزمقمن ما قن اسقت کقما               : تدضقوح ندیسق گه  )غور اسای هسقت گ 

 قدر و رقگین ترتوقا ایقن ایقن اتقرار قررقمنی رقی مقگا تی را پرراوتدقم و ردقره کسقی و              رر کما کماترممهقم نظقماتی ناقی   را این مسمغل .ودر اا ازرست رگه گ 

 (WHO ,2112). (یررنگ یم وعرا   غلی که نم ی از مگر اممیت اصد  ایا ی است ، می

  گ مسققغد  رققه کققما  اک ققدن را کسققداهما رروتا قق ، انققگ پرسققتماا کققه را غ ققم ممققدز  ریققگه  2211پک ققش و  411رققوپ از

را انگلسققتمن ایققن . کاتققر از یققش اسققت، نسققرت پرسققتما رققه هققر هققکاا نفققر جا وققت، ایققن راحققم ی اسققت کققه را غ ققم. هسقت گ 

 (WHO ,2112). ررارر غ م است 13موکان 

 راصقگ   95سقپمانگ کقه   مقی را جدقمن را ارقر انقدا  ا ق م  وسقدنت جقمن        میلیالونناالر6/1اسم  ممماهقم سقم نه حقگور     رر

 (Wikipedia). را کسداهما جدمن سدر هست هممن
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کدرکققمن و  رققه ویقق ه رققراا، رسققوماا از اقسققما مسققرور رققراا

زنققمن و کدرکققمن را سققعح  . سققخت اسققت، ایققن قسققر زنققمن

موارن مب و رقررن من رقه   رسقت ه جدمن نققپ اصقلی اا را رق   

مندقم  ، را رسقوماا از نققم  رنوقم   . ک  قگ مسو  ومنه رقمزا مقی  

اا رقراا رقه رسقت موارن مب طققی    هقما طققد نی  رمیقگ تمصقله  

  رققر اوا تس قول و ممققدز م فقی   روراتققأ امقر  و ایققنک  قگ  

، رسترسققی رققه مب سققم ا رققراا پخققت وپققک   . اارروتققران ر

هققما هققم از نوققمزتن  رققم سققطققدا  و ققد و هاققون  سققت

وماا از مررمقمن تقوققر از طریقق  غققذا  زیققرا رسقق، اسمسقی اسققت 

هقم را م قرب   و قدا  رقم    کقررن و یقم  سقت    یم حون حامر

، از من جالققه مم ایققم؛ ا زیققمرا مققرتر  اسققتهققم رواققماارققم  مب نمسققم ا و تمضققالب غوققر ردگا ققتی. یورنققگا وعرنققما قققراا مققیهققم رواققماا

 . ررنگرم  می نوک هم ره ندره ودر ایسش ارتال ره ایگز اااین مفدنت. 2هما انگلی و  وستدزومومرواماا

اسقای  هقما غور  هیقم نسقو ی و سق دنت را سق دنت    حم قوه ، مسق ن ،  قدر مندقم مقی   مدجقا رواقماا  زنقگیی تققرا کقه     مسمهل ترین ی ی از مدا 

ا جسقای و اوانقی مقی  قدر و ما قن      هقم  رواقماا نرقدر مسق ن کقمتی رممق      . مسقتقوای رقر سقالمت راار   مسق ن ارقرا  مسقتقوا و غور   . است

اققممی و کارققدر مسقق ن پوممققگهما مسققخم اجت. هققما مدجققدر  ققگه و اونققگ ردرققدرا مندققم اا رققه تققأوور انققگازر اسققت سققرا تسققگیگ رواققماا

تققرین مسققمهل مققرتر  رققم رققی ومناققمنی نوققک ی ققی از مدققا. کققمهپ یمرققگ ام ققمن مسمتظققت و ااتقققمس سققالمت  ققدراقت ققمرا راار کققه سققرا مققی

 را اتققرار حتققی،   ققمرققگین م. سقق ن امققن و یققم تهققما حققگاقلیرققه م رسترسققیاز تقققگان  ومناققمنی مرققما  اسققتت ریقق  رققی. مسقق ن تقراسققت

یقم مسمتظقت از    یقم مندقم اا از م قمر  ضقرواا رقراا حفق        اسقت رقما  م قمنی رم قگ کقه از نظقر سقالمتی زیقمن       صداتی که مس ن راهاقی مندقم را  

سق ه کقه را حم قوه    رقگرن ترتوقا رسقوماا از مررمقمن کسقداهما را حقم  تد      .  قدنگ ومناقمن مسسقدب مقی   نوقک رقی  ، سقمزر می سالمتی مسرور 

ومناققمنی ایققن سققالمت از رققی   مسققمن ت ریقق  جمم ققه یر ققه.  ققدنگب مققیومناققمن مسسققدماققال  رققی، ک  ققگ هققم زنققگیی مققی  ققدرهم و را زاغققه

ه  قگ  سقالمتی اا تدگیقگ    رق ، همهقما اطقراف  قدر   کقه زنقگیی را زاغقه    پد قوگه نرقدر  کسقی   ک گ امم پوپ از این نوقک رقر  میمدضد  اا ت گی  

 .ک گمی

:شرایطاشتغالوکار- 

اسققتر  ، نگد قق  مدققمجر نم ققما رققه، یققم ای  ققه رققه سققرمت  ققغل مققدب ک  ققگ گاحتاققم  ای  ققه تقققرا را کماهققما نواققه وقققت مسققغد   ققدن 

ی  قرای   قغل  . رسقوما روسقتر اسقت   ، م   سقت اورقرو  قدر    قمن رقراا پوقگا کقررن  قغلی م مسقا رق        هما رو ماا اا تجرره ک  گ و تقال   رواه

تقر  هقما سقعح پقمیون    ن وعقرا  را مقدار  قغل   ک قگ و ایق  اا تدگیقگ مقی  رهقگ کقه سقالمت مندقم     ررارر مخقمطراتی ققراا مقی    اترار اا را، نمم مسا

ندمرهقما نققمبر رقر ردگا ققت    ضق و   نظققما ، را مسقو  کققما از جمنقا کماترممیقمن    رهقگ کقه معم رققم  زیقمر    قداهگ نسقمن مققی  . تقر اسققت  رقوپ 

و  هقما جسقای   قمن از مدامقل وعقرا هسقت گ کقه احتاقم  رواقماا       هما کقمایران رقه نسقرت تقال     هاو عدا نمکمتی رقدرن رسقتاکر   و  غلی

 . ک  گاوانی اا زیمر می

 و رممقق  تهقق و  کققمایران، هققما کققماامسققتهققم و مثسسققم    ققگملوتی و جدققمنی را زمو ققه اسققتقراا سو اوزاتققکون  ققرکت یققرتتن قققگا 

 2. گسترما هتغم  رسوماا از اترار را مسمغلی یرریگه که از نظر سالمتی زیمنرمم  ا و  گه است  هما کمایرا اتسمریه

                                                           
 
یم رگ ول )کماا یورا،  م ی ، ممهیاکسموازل رم گ و را اترارا که ر لت  غ را اوستمهم می رواماا  غلی یمه یش تبحلزون یم )Schistosomiasis (شیستوزومیاز 

هر  گ . رم گ می ترممتدرهم از ومنداره  وستدزومم اره همیی از مممل رواماا، انگل.  در ریگه می( ک  گ سم ا استفمره میتی، رراا  ستسد و حامر از مب غورنردر مب ردگا 

 (پگیم ا وی ی رانس ممه). هما مختلفی اا ایجمر ک گ تدانگ مسوا میره و ده را کدرکمن  رواماا مکمن این رواماا انگا است و ی ره م دان یش ومور مرگ موکان

 موالرا 1429 رسممرر 3و  2هما   ا را. ا ر خرا  ردپم  است همیی که را نتوجه مگر نظما  کمتی را مسو  کماا ایجمر  گه، حمرره هما ر خرا  از تمج ه ی ی از نادنه   

ندمی یمز سای . ترین حمرره ص  تی جدمن نمر یرتت ره حرکت راممگ که وووا ه گوستمن ص  تی وعرنمکی، رر تراز  در ردپم ارر مسادر نم ی از نست یمز سای ، (1313مذا)

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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تدان قگ  مقی ،  قرای  ردگا قتی و ام وتقی کقما     و نرقدر نظقما   زر رقه م ظقدا ک تقر       ام وقت  قغلی نمم مسقا   رقه ر وقل    نوقک  اسایغور مسمغل

رهقگ کقه موقکان مقرگ و موقر را موقمن  قمغالن مدققت           قون  قداهگ سقمزممن ردگا قت جدقمنی نسقمن مقی       هقا . رقما رم ق گ  رراا سالمتی زیمن

را ایقن کسقداهم   از منجقم کقه رخقپ مداقی از اقت قمر کسقداهما را حقم  تدسق ه رقه صقدا  غوقر اسقای اسقت و              . رم تر از  مغالن راها است

ا هققم رواققمااایققن  قرای  رممقق  رقروز   ، ک  قگ ماقال  رسققوماا از  قمغالن از حقققدس وقدر رروققداراا نوسقت گ و را  ققرای   قغلی رققگا کقما مققی      

مدامقل اجتاقممی و اقت قمرا کقه رممق  تقأرور رقر سقالمتی          سقی از ااترقم   رخ. ک قگ متی مندقم اا رسقتخد  اتقد  مقی     قدر و سقال  مختلفی مقی 

 . اره  گه استنسمن ر 3را   ل  اماه ،  در و  گدنگی این تأرور و تأررا  مغلون می

 

 











































                                                                                                                                                                                                                 
جما یذا ت، که رسوماا از مندم کممال   هکاا رواما رر 311این تمج ه   گین هکاا کسته و روپ از  نست کرر و یدنمیتگ کمارمیگ ممری میی سمزا  رکت کپ از کماومنه حسره

 (پگیم ا مزار وی ی رانس ممه). ک  گ میم لد  گ و را  رای  ر دااا زنگیی 

 (1341م گا و ها ماان، ) در؟ رواماا  گدنه م جر ره ض   سالمتی می -3شکر



http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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:ییت نستبایضونابرابری-پ

ایققن . سققالمتی رم ققگ ا ک  ققگه تدانققگ ت وققونج سققوت مققی

تقرین  مدقا .  قدر تقر مقی   ک  قگه  مممل را موقمن تققرا ت وقون   

موقققمن زنقققمن و مقققرران  سقققالمتی ملقققت تفقققمو  موقققکان

رققر اسققم  نظققر . اقت ققمرا اسققت-هققما اجتاققممی نققمرراررا

موققمن تقققرا و مررمققمن  ا تمصققله، سققمزممن ردگا ققت جدققمنی

اور کققه ریگققر را حوعققه سققالمت ت دققم زمققمنی از موققمن مققی

زنقققگیی زنقققمن طرققققه مسقققرور ردرقققدر یمرقققگ و نقققمرراررا 

 رققه هاققون ر وققل. ج سققوتی را ایققن طرقققه از موققمن رققرور 

اا رقققه م قققدان  زنالالالانتوانمندسالالالازیایقققن سقققمزممن 

تالرینراهبالردبالرایرسالیدنبالهبرابالریدرکلیدی

 . کرره استم دان  حیحهسالمت

 ن روتقرا کقه  انقدزار  مجاقد  ت قگار  ، جدقمنی  را سقعح . اسقت  سقوما زیقمر  ر راحقم  تدسق ه   ا کسقداهما موکان مقرگ و موقر روتقران و زنقمن ر    

"مقرگ و موقر اضقمتی   "ا  سقم نه اونقگ و موقکان    از رقون مقی   سم نه
هاچ قمن  مقرگ و موقر اضقمتی زنقمن     . مولوقدن مقدار اسقت    1حقگور   ،زنقمن  1

را متریقققما . را حقم  اتققکایپ اسقت  ، کقه رققم رسقران ایققگز اورقرو هسققت گ   ممن ققگ متریققما ج ققدری   را کسقداهمیی  و مقالوه رققر من  اسققتممنقگیما  

 .اتکایپ یمتته است (2112سم  )مدار را سم   2911ره حگور ج دری این موکان از حگور صفر 

رقر اسقم  ممماهقم زنقمن تقوقر      . ک قگ وجقدر راار  و صقگممتی کقه زن و مقرر اا رایوقر مقی      هقم  رواقماا هقما زیقمرا را نقد     را مومن تققرا تفقمو   

رقه صقدا  هاکمقمن از    ،   قون زنقمن تقوقر رقم احتاقم  روسقترا      هقا .  قدنگ مقی تال ریمرقت و سقرطمن مرق   ، هقما قلرقی  ستر از مرران ره رواماارو

 .ررنگ رو رواماا ان  می

 یقق  نمممر نققه رروققی ام منققم  وققمنگیتدز: هققم از ایققن قروققل انققگاا راار کققه رروققی از منمدامققل مختلفققی قققر سققالمت زنققمن تقوققر تسققت تققأرور

ت و اوققم  تراغق   م قگا از  نقمرراررا را ردقره  ، ر کماهقما م قک   نقمرراررا را انجقم  ، وجقدر وسقدنت وقمنگی ملوقه مندقم     ، (هاچدن غقذا و مب سقم ا  )

را رسترسققی رققه وققگمم  ردگا ققتی  و موققکان غققذا، قروققل راممققگ  مختلقق  از ا تدزیقق  م ققمرنسققده. هققما وققمنگی طققدا سققمیر ترصققت هاققون

هقما اصقلی    مسقرومون مدقما    .مقگا تی هسقت گ   قررمنوقمن اصقلی ایقن رقی    ، ممر نه است زنقمن و مقمراان رقه ر یقل تره گقی      هما مسرور نم ومنداره

هقم رقم امتوقمر و یقم      از مقرران را ایقن وقمنداره   رقه مقالوه رسقوماا    . ممدزنقگ  وارق  مدتق  وقمنداریی اا ناقی    هقما ررققرااا ا   کررن و مدقما   زنگیی

هقما مقمطفی مقدار     حامیقت   قدر کقه مقمراان و رقه طقدا کلقی زنقمن از        هقما تلق  رممق  مقی     نگ و ایقن واق وقت   قد  امام  مجرممنقه رایوقر مقی   

مصقر کقه تسقت تقأرور     ایقن م   .رهقگ  رور ققراا مقی  سقالمت اوان کقل وقمنداره اا تسقت تقأ      ا وقدر  و ایقن امقر رقه ندرقه     م قگ نسقدنگ   نومز من ردقره 

 .  دررمم  ایجمر نمرراررا ج سوتی می، قراا راار اا و تره گیا گدهما م عقه

                                                           
هما  واومیی را مسو  و یم  م ی گه ،همیی هاچدن تس سم  م دره ومه و یم اویگار هم،  رای  تدتی است که را ارر رواماا ره م  ما ت گار مداار میزانمرگومیراضافی 4

دان اان را اترار پور استخ ا طا راولی رم م دان وعرا    ستگی ا سم  ممه را نسریه 2111را سم  اا که  م  هره م دان مثم  را مع. پودنگنگ رالیما طرو ی ره وقد  می

ره این م  م  .تم یش رهه ر گ وجدر راار مرگ و مور اضمتیو  پس از   ستگی روستر است، امم ا ا یورا کررنگ که را حم ی که وعر مرگ را سه ممه م تسر  گ، مسققمن نتوجه

م رب وعر مرگ  راتر  پس از حمرره روپ تم یش رهه، انگ نسرت اترارا که ر ما   ستگی نسگه ره دنگ  اترارا که ر ما   ستگی استخدان اان می ،پ وهپ اسم  اینرر که 

14Accessed March . World Health Organization Glossary of Humanitarian Terms. Excess Mortality ,). نگقراا راا

2513.) 
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 هقما سقموتماا   تر قو  ، ا سقمزممنی را وقگمم  ردگا قت ماقدمی    هقم  ضق   .  گسقت ک رقر موقکان سقالمت زنقمن مقثرر ه     امم مدامل اجتاقممی نوق  

کان راممقگ  موق ، 2رقه م قدان نادنقه را ناقدراا  قاماه      . جالقه مدامقل مدقا هسقت گ    نقمررارر از  هقما اجتاقممی    نظمر اقت مرا ملوه زنمن و حامیت

 . تر از مرران است اممگ زنمن پمیونرا تاممی کسداهما را حم  تدس ه موکان ر. است  گه ن راممگ مرران مقمیسهارم موک، زنمن

 













 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ملیومشارکتیدرپاکستانبهمنظورکاهشسوءتغذیهیمروریبرپروژه:هایآنتوانمندسازیزنانوچالش

دردخترانروستایی

. سققم  را کسققدا پمکسققتمن هاققدااه وجققدر را ققته اسققت      5تغگیققه را موققمن کدرکققمن زیققر    سققدس، را طققد  سققم ومن یذ ققته  

مقگاا  و موقکان رقم ا وقرو  روتقران       روتقران را  ت قگار  ، حهقدا کقا  تس قوال  پقمیون زنقمن   ، هقما ر وقمرین را سقالمت    نمرراررا

ون نوققک رققه هاقق  "تدانققم" ا پققروژهو  هققما ر وققمرین را پمکسققتمن معققرط اسققت   ا  ارتققگایی هاچ ققمن رققه م ققدان  ققم پ  از مققگا

 .مدضدمم  پرراوته است

ایقن پقروژه   .  قدر م عققه اا  قممل مقی    24اا ملقی اسقت کقه    پقروژه ، تقگاا  مغقمز  قگ    ا این پروژه که تدس  وزاا  زنمن و تدسق ه 

وققمنداره  ا ایققکا و مققگیریت م مسققا تغذیققه   رن ترصققت رققه مندققم را جدققت ررنممققه  تدانا گسققمزا زنققمن مسلققی از طریقق  را   رققر

پقس از ایقن پقروژه موقکان حهقدا      . تغذیقه اا کقمهپ رار   تقدان سقدس   رهقگ کقه  گدنقه مقی    ره وقدری نسقمن مقی    متارکک  گه است و

 ا  ققدر و از طققرف  ققر همدققا تدسقق  زنققمن انجققمر مققی  ا ایققن پققروژه. ممنققگن روتققران را مققگاا  رو تققی اتققکایپ پوققگا کققرر  و

ا اقم  پمکسقتمن و   روقت  ا مثسسقه ، رو قت مسلقی  ، ندقمر مسلقی   مقررر  یقمزره سقمزممن   ، رکایی متسق ل از رانسقگمه مققم وقمن     ها ماا 

را ، ررسقتمن روترانقه   9135ممقدزان   هقما غقذایی تقمزه رقه رانقپ     ا ومقگه  هایقن پقروژه  قممل اااهق    . ر قد  حامیقت مقی  ، وزاا  تگاا 

 91حهققدا روتققران را مققگاا  رققه موققکان  تغذیققه و اتققکایپ  سققدس راصققگا 95یققش رققمزه زمققمنی رو سققم ه رققدر و رممقق  کققمهپ  

 -  اجتاقممی هقما ها قما و رقه ر وقل  قرای     ا تدانقم از سقدا رروقی ندمر    تقرین  قم پ رقراا پقروژه     رقم ایقن حقم  رقکاگ    .  گ راصگ

ی تققمزه اا رققم  ققور و روسقق دیت  هققما غققگایرققم وجققدر مدتقوققت حمصققله رو ققت پققروژه اا تغووققر رار و ومققگه  . سومسققی اقققا وققدار 

 .  گه جمیگکین کرر ر گا رسته

WHO, Social determinants approach to public health: from concept to practice, 2511 

 

 -(WHO,2112)را مقمیسه رم مرران، را رروی کسداهم ( رخپ کسموازارا وما  از )موکان را ممگ زنمن  مغل :2نمودارشماره

را مومن  دما کسدا )همیی ره غور از رخپ کسموازا  ره م دان نادنه را رخپ او  نادراا، متدس   راممگ زنمن  مغل را رخپ

 .رم گ رسته از مسمغل میمتدس  راممگ مرران  مغل را من % 21، (م تخا از وموامومنه و  ام  متریقم 
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را موقمن تققرا هاقدااه ممقما مقرگ و موققر      . راار مسقرور  کدرکقمن سققالمت زنقمن و   ا نققپ مداقی را زمو قه   هقما پقوپ از زایاقمن نوقک      مراقرقت 

ا نمکقمتی  ک  قگه  رو قی مممقل پقوپ   تقرین تققر مدقا  ، رقر اسقم  تسقوققم  انجقمر  قگه     .  ورودااان و سعح ردگا ت حمملگی پقمیون رقدره اسقت   

پقوپ  کقمتی   هقما   ریگقر زنقمن از مراقرقت   رقه  نسقرت   تقوقر رقم احتاقم  روسقترا     کقه زنقمن  ره ایقن م  قم   . هما پوپ از زایامن استردرن مراقرت

تد قگهما پقران  و سقعح    ، ا قتغم  ، ممقدز  ، رقون تققر  انقگ کقه ااترقم  زیقمرا      ها نسقمن رار تسقوققم  رسقوما  .  قدنگ  م قگ ناقی   ردقره  از زایامن،

حالداقریال بیمالاری،شالوندفقیالرمتولالدمالیهالایشصتدرصدازکودکانیکهدرخالانواده. رااروجقدر  سالمتی ممراان و کدرکمن 

 151موقکان مقرگ و موقر  قورودااان را کسقداهما راحقم  تدسق ه         1425را سقم   ، رقر اسقم  ممقما سقمزممن ردگا قت جدقمنی      .مزمندارند

 . ردره استررارر کسداهما رروتا گ 

:شرایطآموزشیدرکشورهایفقیر-ت

هققم و هاچ ققون اتتماهققما ردگا ققتی منققمن مققثرر  ممققدز  رققر موققکان راممققگ وققمنداره. اریققذاا را زنققگیی تقققرا راممققدز  نقسققی اسمسققی و تأرور

گن  ق  ممقدز  رممق  ت قم    . رااراتقرار  سقالمتی   رقم  اتقتن سقعح    مسقتار و تکار قگه را  ، ممقدز  ارقرا پمیقم    کقه  رهقگ قم  نسمن میتسقو .است

هققم و  حققموا مدققما  ایققر ترای ققگ ممققدز . ریققرر م تر زنققگیی مققیرققو ر ققمرراین رممقق  نوققل مندققم رققه اهققگاف   ققگه ودرکفققمییمسققور  اتققرار را

مت ققل یررانقگ، تققرا قققمرا    (هقم، ا قخمه و ندمرهقم    کتققمب) ااز قا گ  یممققدزان اا رقه م قمر    هقما کقمارررا رققراا زنقگیی رم قگ و رانقپ      تدانقمیی 

اا رققه اهققگاف وققدر را  هققما ممدز ققی وداه ققگ رققدر کققه رققم یذاانققگن   ققون رواه

سققالمت و ردگا ققت نوققک ی ققی از ایققن اهققگاف اسققت کققه    . زنققگیی رسققت یمر ققگ 

 . ره تسق  من یماا ررسمنگ تدانگ تس ول م مسا و صسوح می

مسرومقمن را  این رگان م  مسقت کقه ممقدز  ردتقرین او  رقراا تدانا قگ کقررن        

ممققدز  رققه طریقققی مسققتقوا نوققک رممقق  ردرققدر  . کسققداهم و م ققمط  تقوققر اسققت

تدان قگ رقه ردتقرین نسقد ممقدز  راره       اتتماهقما ردگا قتی مقی    . قدر  سالمتی مقی 

ترین اسققترات ا ردرققدر  ریقق  کققمااترین و مققثرر  ققگه و تغووققر یمر ققگ و از ایققن ط  

ا  ز  ققموهایذ ققته .  ققدرمالققی مققی "پیشالالگیری"سققالمتی مررمققمن ی  ققی  

 ا ممقققدز  کسققمنی کقققه را حققم  تجررقققه  ، "ممقققدز  سققالمت "پوسققگورا را  

رامقمن و پقذیر     ترمی قگ تر مندقم را  ا هسقت گ رممق  مسقماکت ردتقر و کقماا     رواما

رقه م قدان مثقم  را مقدار رواقماا ایقگز کقه        .  قدر  موا رامقمن مقی  ان  ترمی گردتر 

دز  رواقماان  ممقدز  پوسقگورانه و ممق    ،مس ل اسمسقی جدقمن سقدر و تققرا اسقت     

 .ره م ظدا ت اول اونگ راممن رسوما مدا است

تولالدفرزنالدانو،مالوادغالذایییدلیرنقشمهمالیکالهدرتهیالههزنانب

تالرینگالروهسالازیمحالیطخانالهدارنالدمهالمنگهداریازآنهالاوآمالاده

رهققگ کققه هر ققه  تسقوقوققم  نسققمن مققی. هالالدفدرآمالالوزشسالالالمتهسالالتند

رقققم احتاقققم  کاتقققرا ترزنگانسقققمن را   ، تس قققوال  مقققمراان روسقققتر رم قققگ  

مندققم ه گققمر تد ققگ روسققتر اسققت و رسققتگمه ایا ققی   وزن، مورنققگ ققوروداایی مققی

مگاسقه اتقتن    کقه رممق  اتقکایپ موقکان     1412سقم   اتقرر ممدز قی   ، رقه م قدان مثقم  را تقمیدان    . (ناقدراا  قاماه یقش    ) ترا راانگ یمتتها گ

موققکان مققرگ و موققر  ققورودااان   اراصققگ11رممقق  کققمهپ ؛  ققگ (و مققمراان می ققگهو را نتوجققه اتققکایپ سققعح تس ققوال  زنققمن  ) کدرکققمن

  .گیرری

کقه رراسقم     3اماه ناقدراا  ق  . موقکان اموقگ رقه زنقگیی راار    رهقگ کقه سقعح ممقدز  ااترقم  مسقتقوای رقم         تسقوقم  جدمنی نسقمن مقی   ندمیتم 

کقه هر قه سقعح     رهقگ  رقه وقدری نسقمن مقی     اسقت  تدوقه  قگه   2111تقم   1421رقون سقم دما   یش پروژه تسقوقمتی رکاگ را تگااسودن اوسوه 

 .  درتس وال  اتکایپ یمرگ موکان اموگ ره زنگیی روستر می

نابرابریآموزشیدر هان

ی ققی از نادرهققما اوققتالف رققون تقوققر و سققعح ممققدز  نوققک 

را رروققی از کسققداهما صقق  تی ممن ققگ کمنققمرا و . غ ققی اسققت

ژاپن اک قدن رقوپ از نواقی از تاقمر جدانقمن رقم مقگاا رو یقم         

رقر م ققس را  .  قدنگ ا تس قول مقی   دمسقم ه از رانسقگمه تقما    

را  ندققم مولوققدن ند 115کسققداهما را حققم  تدسقق ه حققگور  

. تققتن رققه مگاسققه اا نگاانققگحتققی اسققتعممت ا ررسققتمن،سققن 

هر  گ پق   ققرن از زمقمن اوتقرا  رسقتگمه  قمب یقدت ررگ        

-مولوقدن تقرر رقم ی رقی     211یذار امم هاچ من قریقا رقه   می

ایققر ررنممققه سققدارممدزا رکایسققالن وجققدر نگا ققته  . سققدارنگ

انققگاز وققدری رققراا نجققم  از تقققر   رم ققگ، ایققن اتققرار  سققا  

 .نگاانگ

-ک  قگ زیقرا زنقمن رقی    یقت مقی  سدارا و تقر ی قگیگر اا تقد  ری

 .زن ققگ اا اقققا مققیتققرا پرجا وققتهققما سققدار اکثققرا  وققمنداره

راصققگ  21تققم  11هققر سققم  تس ققولی راممققگ اا     ققون هققا

 . رهگاتکایپ می

دکتالری،لسالتربالروان،تر ماله(آیندهومحیطزیسالت)طرحامید

عالیالالماولیالاله)فصالالرششالالم،بخالالشاول،1300،حمیالالدطراوتالالی

 114ص،(سقوط
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:اهدافتوساههزارهدربخشآموزش
 115رقه م  قی تهقاون ایقن اسقت کقه        ایقن کقما  . دز  هاگقمنی اسقت  ممق ، هما کمهپ تمصقله طرققمنی رقون رروتا قگان و تققرا      ی ی از ااه

ک قگ  ایقن معلقا ا قماه مقی    رقه  براتقت   رقم اقت قمرران،  ، ممماتومسقن . اونقگ، رقه ایقن ام قمن رسقت یمر قگ      مولودن کدرکی که ره مگاسه نای

  ."سدارا رراا رسر روپ از تروایسا استوعر ری": یدیگ و می

. از اهقگاف تدسق ه هقکااه وقدر ققراا راره اسقت       2115اا تقم سقم    تقگایی هاگقمنی   م  سقمزممن ملقل رسترسقی رقه ممقدز  ار     رر هاون اسق 

رققر اسققم  من هققر کسققداا کققه طققرط  اهرققرا اا را ایققن زمو ققه ررمدققگه یرتتققه اسققت و رمنققش جدققمنی رققم ررنممققه ممققدز  هاگققمنی وققدر

 . درم مسری رراا رستومری ره ممدز  ارتگایی را ته رم گ واجگ  رای  رایمتت کاش مم ی   موته می

. اسققت سققعح پوسققرتت کدرکققمن تقریرققم  رققه سققعح تس ققوال  ممراانسققمن وارسققته  . ، رققه ویقق ه رققراا زنققمن تدایققگ رسققوماا راار ممققدز 

رل قه رقه ایقن ر وقل     ، اسقت  ترترا راانقگ امقم  کومقم  نقه رقه ایقن وقمطر کقه راممقگ وقمنداره رقم            کرره تغذیه م مساترزنگان ممراان تس ول

. سقمزا غقذا انتخقمب ک  قگ    تقرا رقراا ممقمره    هقما سقم ا  تقر و او  غقذاهما م مسقا    قدر مدجقا مقی  ، که راا ردتر ممراان مندم از تغذیقه 

را تاقمر جقدام ی کقه    .  قدر هقم مقی    قگن وقمنداره   ممقدز  روتقران مدجقا کد قش    . ممدز  زنمن کلوگ از ها یسستن  روقه تققر اسقت   

 5یمرقگ و مققمراانی کققه حققگاقل  رقماواا کققمهپ مققی ، اور  ققگان کقه سققعح ممققدز  زنقمن رققم  مققی  ، اطالمقم  ج وتققی مندققم مدجقدر اسققت  

-کدرکقمن وقدر اا از رسقت مقی     تقر ، کقا انهقما او  زنقگیی نقدزار   مقمه  را رواقماا  ، را وقال  زایاقمن یقم رقه ر وقل     انقگ سم  را  ودانقگه 

 .ره گ

رقراا کاقش رقه مندقم     رقه ایقن هقگف نخداه قگ اسقوگ و       2115کسقدا جدقمن تقم سقم       21ک گ که احتاقم   رقوپ از   رمنش جدمنی ررموار می

 . یمر گندم ره ممدز  ارتگایی هاگمنی رست مولومار ر ا کاش وماجی تراها  در تم م12رمیگ می
،(تثبیت مایت،کنیفقرریشه)فصراول،بخشدوم،1300،یدکترحمیدطراوتیتر مه،لستربروان،(آیندهومحیطزیست)طرحامید

 136-130ص

 (رایره تدپر)، ممدز  رانسگمهی (مثل )، ممدز  متدسعه (رایره تدوم ی)ممدز  ارتگایی  :راهنما

 2111تققم  1421هققما  را طققی سققم سققم گی  21ا موققکان اموققگ رققه زنققگیی را مققرران و زنققمن را سققن ا گققد: 3نمالالودارشالالماره 

 (WHO,2112)تگااسودن اوسوه ، رر اسم  رستموارهما ممدز یموالرا 
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هقم   ایقن سومسقت   .سقت هم رو قت  ا هقما غلق  و بم امنقه   سومسقت ، هما جدقمن از نقمرراررا را سقالمت را موقمن کسقد    ترین ملقل رقرو   ی ی از مدا

 رقه م قدان مثقم    )  قدنگ  مقی رقگین طریق  تقدیقت    یقم حقگاقل رقه صقداتی غوقر مسقتقوا        - قدنگ  که ا رته تست تأرور م مر   جدمنی اتخمذ مقی 

هققما  طققدا سومسققت ا ققگ و یسققتر  من و هاققون ،رققه  ققگ  رققر موققکان تقققر -(اا و جدققمنیهققما م عقققه هققم و م ققمت  قققگا  میققتحا از طریق   

أ را تاقممی کسقداهما جدقمن موقکان ردرجقه رتقممی       هقما جدقمنی تقریرق    هقما سقمزممن  مماره م دان مثقم  رقر اسقم  م    .یذاا استردگا تی تأرور

زیقرا مندقم رقه ر وقل     ؛ را کسقداهما تقوقر ایقن وضق  ا رتقه رقگتر اسقت        .(ناقدراا  قاماه  دقما   ) رسوما روستر از ردرجه ردگا قتی مررمقمن اسقت   

ررققم  سومسققی روسققتر رایوققر ج قق  هسققت گ و رققه  وجققدر طققدا مققگر  اا و هاققونهققما جدققمنی و م عقققهروم ققت قققگا  ،مسقق ال  اقت ققمرا

ا ج قق  رممقق  رققروز مسقق ال  انسققمنی و  پگیققگهمهققمف رققر ای  ققه ،  ققدر هققما رتققممی مققیردرجققه مندققم صققرف هکی ققه هاققون ر وققل روسققتر 

اوز  ا کسقداهما رروتا قگ اوزرقه    طلرمنقه  هقما رقکاگ و اهقگاف تدسق ه     طلرقی ققگا    م مسقرم  جدقمنی رقه ر وقل ققگا      . اسقت  ردگا تی تراوانی

رو قی   پقوپ هقما تسقلوسمتی کقمما قمرقل      هقما نظقممی کقالن و اقمرقت     درجقه اور و را   قون تهقمیی ر   روستر رقه سقات ج ق  و رایوقرا مقی     

 ره م دان مثم  رر اسقم  مسمسقرم   سقتر رقروان را کتقمب طقرط اموقگ کقه رقر اسقم  اهقگاف تدسق ه هقکااه سقمزممن ملقل تقگوین  قگه                  .است

مقگا ت جدقمنی   ررققرااا   ک قی تققر و   تدانقگ م جقر رقه ایسقه    ه زمقون کقه مقی   کقر  مسوعقی   واره کقررن اهقگاف اجتاقممی و زیسقت    رراا ررم است

کسقداا کقه مررمقمنپ رخقپ امظقا م قمر         ،مار ر ا نوقمز اسقت و ایقن را حقم ی اسقت کقه ت دقم ردرجقه نظقممی ممری قم          مولو 111سم نه ،  در

 ،هققم اا رراترووتققه را جدققمن اسققت و متققپ رسققوماا از ج قق اا  یمزهققما یلخمنققه ا ک  ققگهرین تد وگتقق گرققکا ،ره ققگ زمققون اا هققگا مققی ا کققره

  .ک گصگس مینوک ریگر از کسداهما ص  تی جدمن  این وض  را مدار رسوماا .مولومار ر ا است 942

:تأمرکنید

 22ک  ققگ نکریققش رققه  از مررمققمن جدققمن کققه را کسققداهما رروتا ققگ زنققگیی مققی  یققش پقق جا 

یققذااا وققماجی  اا را جدققمن رققه وققدر     راصققگ از سققرممیه  12از تجققما  جدققمنی و  راصققگ 

راصقگ اا رقه    1ت دقم  ره قگ و ایقن را حقم ی اسقت کقه یقش پق جا تقوقر جدقمن           اوت مه مقی 

 (WHO,2112. )انگ ودر اوت مه راره

   ر ا  13رقققه ازاا هقققر یقققش ر ا وار رایقققمتتی  ، تدسققق ه جدقققمن را حقققم  1444را سقققم

 (WHO,2112 . )است رمزپرراوت کرره

   از  راصققگ 21از مررمققمن جدققمن هسققت گ   راصققگ 21کققه  یمتتققه تدسقق همررمققمن کسققداهما

 (WHO,2112) ک  گ م مر  جدمن اا م رف می

    مولوقدن نفققر را جدققمن اا رقه طققدا مسقتقوا رققه کققمر     1/3هقم راجدققمن  رایوققرا 1441از سقم

 (WHO,2112). مرگ ترستمره است

  مولوقدن  3ایقن مقگر را کلاروقم    ،  وقل ج ق  اسقت   رمولوقدن نفقر مدقمجر راولقی رقه       9/5سدران راااا ،

 (WHO,2112. )مولودن نفر است 3/1دن و را مراس مولو 2اویمنگا 
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اتقکون وقدر رررا قته و رقه ررارقرا      طلرقی اوز   هقما جدقمنی رسقت از م ف قت     ی ره سقات ررقم  و صقلح رقرور و ققگا      نظمر جدمنرا صداتی که 

اا  ک قی تققر و ررارقرا رقم هکی قه      ایسقه  هقما جدقمنی اتقتن رقه سقات     را واقق  رراسقم  ممما   . قدر  جدمنی تقن ره قگ ایقن اونقگ رقرم س مقی      

از ردرجقه   راصقگ  21رقه م قدان مثقم  ایقر مجادمقه کسقداهما صق  تی ت دقم          .از انتظقما نوسقت  و رقه هقوچ وجقه روا     رسوما کا قمرل اجرا رقدره 

-ایققر سومسققت. (3و2جققگو   ققاماه) ون قمرققل اجققرا اسققتمسوعققی کققره زمقق ا احوققما اجتاققممی و زیسققت کققل پققروژه، نظققممی وققدر اا ر مه ققگ

واق قأ را ایقن هقگف وقدر     ، اتروزنقگ اا از جدقمن ررمقی   نقعقه  صقلح و مزارا متقپ ج گقی اا را   یذااان این کسداهم که هر سقم ه رقه نقمر رتقم  از     

هققما نظققممی و اقت ققمرا ه گفققت از ری تمتداهققما  می رققه ید ققه و ک ققما جدققمن یققم حامیقت کسققی نظقم ایققن ااه نسققرت رققه  س ر،  گصقمرس رم قق 

 . است تر هکی ه وعرتر و ا رته کا کا ،ردتر ،جدمن سدر

 
(1322،  ستر رروان) مسوعی کره زمون ررموارن اهگاف اجتاممی و زیستاا ردرجه سم نه رر:2شماره دول

 

هکی ه هما مادمی را رخپ سالمت، ممدز  و رتم  را کسداهما جدمن : نمودارشمارهچهار

(WHO,2119) 

 
 (WHO, 2119)ممدز  و رتم  را کسداهما جدمن   هما مادمی را رخپ سالمت، هکی ه:4نمودارشماره
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(1322،  ستر رروان) زمون ا کرهمسوعی  ه رم ردرجه اهگاف اجتاممی و زیستردرجه نظممی جدمن را مقمیس:3شماره دول

 

 .جدقمن نققپ اسمسقی را ت وقون مندقم راایقا      امقم مقم مررمقمن    ،  قدنگ  هقم ت وقون مقی    یقذااان و رو قت   هما جدمنی تدس  سومسقت  ایر ه سومست

تققدان از طریقق  مسققماکت سومسققی و اجتاققممی را  مققی؛ اا رمدکراتوققش وجققدر راار اونققگ مسققماکت سومسققی مققررر رققه یدنققه را کسققداهمیی کققه

هاچ ققون را ایققن کسققداهم و  .انگیسقق گ کاققش کققرراوا کققما ممققگن احکارققی کققه روسققتر رققه تسققق  ررارققرا را کسققداهم و تسققق  صققلح مققی  

هققما اجتاققممی و  از طریقق  ت م وققت ،هققما ری تققمتدا ام ققمن مسققماکت ماققدمی سومسققی پققمیون اسققت کسققداهمیی کققه رققه ر وققل حمکاوققت نظققمر

یقرتتن   تقرین مقمملی کقه رممق  ا قگ و ققگا        مدقا  ،از ای دقم یذ قته   .ان تقأرور یذا قت  مقرر  اوام  رو قت تقدان رقر ت ق    هما مررمی می سمزممن

راطقی و  سقرش زنقگیی ات   .سقرش زنقگیی مقم مررمقمن جدقمن اسقت      ، تفقمو  هسقت گ    ررارقرا جدقمنی رقی    در کقه رقه تسقق    مگااانی می تسومس

رقه م قدان مثقم  را حقم ی     .  قدر  و روا  قگن از تسقق  ررارقرا را جدقمن مقی      م جقر رقه هقگا اتقتن م قمر  مقم ی      ، اویه مقم مرت ی رر م رف ری

هکی قه سقم نه معقر را ااوپقم و     ، اسقت  ار ر ا را سقم  مولوقم  1ت دقم   تقراها موارن ممقدز  کدرکقمن را کسقداهما تقوقر     که ردرجقه  زر رقراا   

ایققر  ،ا سققرش زنققگیی وققدررققم نگققمهی رققه جققگو   ققاماه  دققما و انققگکی تأمققل ر. مولوققمرا ر ا اسققت 12ی  ققی  ،ررارققر ایققن موققکان ممری ققم رو

 .تدانوا تغوور اا از ودر  رو  ک واراوداهوا یمتت که می، صمرس رم وا

  

 
( 1341، من  د ون و ها ماان) ممدز  مادمی را جدمن و هما مدار نومز رراا ردردر ردگا ت هما سم نه جدمن و هکی ه هکی ه:4شماره دول
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