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 :وضعیت فعلی  نمک در جهان 

        ّای هضهي ٍ ػلت اصلی هشگ دس افشاد  ّای للثی ػشٍلی ػلت اصلی یک ػَم هَاسد هشگ ٍ هیش ًاؿی اص تیواسی تیواسی

 92هیلیَى هشگ صٍدسع ٍ  6/7پشفـاسی خَى ػلت . تاؿذػال هی  15-59ػال ٍ دٍهیي ػاهل هشگ دس افشاد  30تاالی 

 .هیلیَى ًاتَاًی ٍ ػَاسض ًاؿی اص تیواسی دس جْاى تَدُ اػت

        ّای هضهي ٍ ػلت اصلی هشگ دس افشاد  ّای للثی ػشٍلی ػلت اصلی یک ػَم هَاسد هشگ ٍ هیش ًاؿی اص تیواسی تیواسی

 92هیلیَى هشگ صٍدسع ٍ  6/7پشفـاسی خَى ػلت . ػال هی تاؿذ 15-59ػال ٍ دٍهیي ػاهل هشگ دس افشاد  30تاالی 

 .هیلیَى ًاتَاًی ٍ ػَاسض ًاؿی اص تیواسی دس جْاى تَدُ اػت

         ِهغالؼات ػاصهاى جْاًی تْذاؿت تیـتشیي هٌثغ ًوک دسكـَسّای هٌغمEMRO ّا تیاى  سا ًوک هَجَد دس ًاى

دسصذی ػکتِ  24گشم ًوک دسیافتی سٍصاًِ تاػث كاّؾ  6دُ كِ كاّؾ حذٍد هتاآًالیض هغالؼات تضسگ ًـاى دا. كٌذ هی

ّوچٌیي . هیلیَى هشگ ٍ هیش سا كاّؾ هی دّذ 5/2دس صذی تیواسی ػشٍق كشًٍش هی ؿَد ٍ حذٍد 18هغضی ٍ كاّؾ 

 .ؿَد ّای هغضی ٍ للثی هی دسصذی دس تشٍص ػکتِ 7كاّؾ هصشف ًوک تِ هیضاى یک گشم دس سٍص هَجة كاّؾ 

        ِگشم ًوک یا  5گشم  كِ حذٍد هیلی 2300ّای اػتاًذاسد هیضاى ػذین دسیافتی دس سٍص ًثایذ تیـتش اص  عثك تَصی

ایي هیضاى تشای تیواساى للثی، افشادی كِ فـاس خَى تاال داسًذ ٍ ّوچٌیي افشاد .  كوتش اص یک لاؿك هشتاخَسی ًوک تاؿذ

گشم ًوک  یا تمشیثا ًصف لاؿك هشتا خَسی ًوک  3گشم ػذین كِ هؼادل هیلی 1500ػال  تایذسٍصاًِ كوتش اص  50تاالی 

 . اػت، هصشف كٌٌذ

         تِ ًظش هی سػذ تیـتش ػَاسض تیواسی فـاسخَى اص عشیك یک اػتشاتظی اسصاى ٍ همشٍى تِ صشفِ  یؼٌی كاّؾ هصشف

تغَسی كِ تش عثك اعالػات ػاصهاى جْاًی تْذاؿت . ًوک سطین غزایی دس جوؼیت ّای هختلف لاتل پیـگیشی اػت

(WHO) ایي اػتشاتظی هَثشتشیي سٍیکشد دس ّوِ كـَسّا تَدُ اػت. 
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 :ا آنالیز مطالعات انجام شده در جهان نشان می دهدمت

         دس صذی تیواسی ػشٍق 18دسصذی ػکتِ هغضی ٍ كاّؾ  24گشم ًوک دسیافتی سٍصاًِ تاػث كاّؾ  6كاّؾ حذٍد

 كشًٍش هی ؿَد

         هیلیَى هشگ ٍ هیش سا كاّؾ هی دّذ 5/2ػاالًِ حذٍد. 

        ؿَد ّای هغضی ٍ للثی هی دسصذی دس تشٍص ػکتِ 7سم دس سٍص هَجة كاّؾ كاّؾ هصشف ًوک تِ هیضاى یک گ. 

 :تجارب سایر کشورها برای کاهش مصرف نمک

         ًیض گضاسؽ تشسػی  1983تش اػاع گضاسؽ پیـگیشی اٍلیِ اص افضایؾ فـاسخَى ػاصهاى تْذاؿت جْاًی دس ػال ٍ

گشم تاؿذ كِ  5، ًوک دسیافتی سٍصاًِ تایذ كوتش اص 2003دس ػال  تغزیِ ٍ سطین غزایی دس تیواسیْای هضهي ّویي ػاصهاى

تشخی كـَسّا تشای سػیذى تِ ایي ػذد الذام كشدُ اًذ، ٍلی تشخی كـَسّا ّن ٌَّص تصویوات هذًٍی دس ایي هَسد اتخار 

 .ًٌوَدُ اًذ

        ًتاكیذ ؿذُدس تشخی كـَسّا سٍؿْای ٍیظُ ای تشای كاّؾ ًوک هصشفی تِ كاس سفتِ اػت هثال : 

 .هیضاى ًوک تغَس دلیك دس تشچؼة ّا لیذ ؿَد         -

 .تشگضاسی تؼیج ّوگاًی تشای افشاد جاهؼِ ًؼثت تِ كاّؾ هصشف ًوک         -

 .ؿٌاػاًذى هحصَالت كن ًوک دس جاهؼِ         -

 جلة ّوکاسی صاحثاى صٌایغ غزایی تشای تَلیذ هحصَالت تا ًوک كوتش         -

 پایؾ همذاس ًوک هحصَالت غزایی          -
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         دالیل هَفمیت ایي . اًگلیغ، فٌالًذ، اػتشالیا، ًیَصلٌذ ٍ كاًادا هَفك تشیي كـَسّا دس اهش كاّؾ ًوک دسیافتی ّؼتٌذ

كـَسّا اًجام فؼالیت ّای اهَصؿی دس ػیؼتن ّای تْذاؿتی، جلة حوایت ػیاػتگزاساى ٍ ّوکاسی تا صٌایغ غزایی 

 .تَدُ اػت

         دس اًگلؼتاى تشای كاّؾ هصشف ًوک الذاهاتی سا دس صهیٌِ آگاُ ػاصی هصشف كٌٌذگاى ًؼثت تِ اّویت كاّؾ

ًوک، اجشای تؼیج ّای آهَصؽ ّوگاًی  ٍ ًیض تغییش ػیاػتْای جاهؼِ دس استثاط تا هیضاى ًوک ٍ ًیض جلة ّوکاسی ٍ 

دس ایي كـَس كاّؾ ًوک .  كاّؾ ًوک هحصَالتـاى  ؿشٍع كشدًذتـَیك تَلیذكٌٌذگاى هحصَالت غزایی دس جْت 

دسصذ هحصَالت غزایی اتفاق افتادُ اػت ٍ تشچؼة ّای غزایی كِ تِ ٍضَح هیضاى ًوک سا دس آى  30تشای حذٍد 

 . هحصَل ًـاى هی دّذ اجثاسی ؿذُ اػت ٍ غزاّایی كِ فالذ تشچؼة تاؿٌذ تِ تذسیج حزف ؿذُ اًذ

 :دسصذی هصشف ًوک  10اًگلؼتاى تا كاّؾ ًتیجِ ایٌکِ  دس 

        26 هَسد اص هَاسد هشگ ػکتِ هغضی ٍ حولِ ّای للثی  6000ّضاس تي ًوک دس ػال صشفِ جَیی ؿذ، دس هماتل اص

هیلیَى پًَذ دس ّش ػال ّضیٌِ تؼیج ّوگاًی تشای كاّؾ هصشف ًوک  5اص ًظش ّضیٌِ، تشآٍسد ؿذُ كِ . جلَگیشی ؿذ

 . هیلیاسد پًَذ دس تخؾ ػالهت صشفِ جَئی ؿذُ اػت 5/1هماتل تَدُ، اها دس 

         كاّؾ ًوک دس ًاى ٍ تؼضی اص غزاّای فشایٌذ ؿذُ هثل سب گَجِ فشًگی  (1:دس تشكیِ ػِ كاس ػوذُ اًجام ؿذُ اػت

گزاسی تشای همشسات فشٍؽ چیپغ ٍ هحصَالت ؿَس دس هغاصُ ّای ًضدیک هذاسع ،  همشسات تشچؼة  (2ٍ ػغ لشهض، 

آهَصؽ ٍ فشٌّگؼاصی دس جاهؼِ ،  (3تؼٌَاى دٍ كاالی غزایی پشهصشف، )هحصَالت غزایی ، كاّؾ ًوک دس پٌیش ٍ صیتَى 

 .تْیِ فیلن ّای آهَصؿی تشای كاّؾ ًوک اص تلَیضیَى هلی ، ثثت ؿؼاس  ٍپیام سٍی تلیظ ّا ی اتَتَع ٍ هتشٍ

 


