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مروري بر الگوي تغذيهاي گروههاي شناور
*دکتر شاهرخ ايرواني ،1دکتر حسين ديني
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پوستر

تغذيه صحيح نيروهاي مشغول خدمت در واحدهاي شناور بعنوان

خاصي است ،که اين يکنواختي ،با توجه به شرايط محدود يک

يک نيروي نظامي که براي انجام ماموريتهاي خاص دريايي ،داراي

شناور و وجود عوامل تغذيه که خود باعث کاهش راندمان کاري

شرح وظايف ويژه ميباشند ،يکي از دغدغههاي اصلي فرماندهان

و در واقع باعث کاهش توان جسمي ميشود ،بر روح و روان

و مسئولين ،گروههاي شناور است.

نيروهاي نظامي اثري سوء و نامناسب گذاشته وتوان رزمي آنها را

نداشتن يک برنامه غذايي مناسب ،پايين بودن کيفيت بعضي از

در ماموريتها کاهش ميدهد

اقالم غذايي اوليه و همچنين عدم آشنايي به نوع جيره مصرفي در

در اين مقاله کلياتي در رابطه با الگوي مصرف تغذيهاي براي يک

زمانهاي قبل از ماموريت ،حين و بعد از آن و حتي بحث بهداشت

واحد شناوري در روزهاي قبل ،حين و بعد از ماموريت به منظور

مواد غذايي باعث ميگردد که سالمت کارکنان واحد شناور را تحت

اصالح الگوي مصرف مواد غذايي و استفاده ار رژيمهاي خاص

تاثير خود قرار داده و به اين منظور در واحدهاي شناور بايستي از

غذايي با شکلهاي مختلف به منظور افزايش توان نظامي واحد

مصرف موادغذايي ناسالم که منجر به انتشار و انتقال انواع مسموميتها

شناوري با تغذيه مناسب و پيشگيري و کنترل بيماريهاي ناشي

و بيماريهاي ديگر در بين گروههاي شناوري ميگردد و در نتيجه،

از عدم تغذيه مناسب و همچنين عوامل موثر و توصيههاي الزم

تضعيف قواي نظامي ،دفاعي و جنگي را بدنبال دارد ،پرهيز نمود.

جهت يک واحد شناوري ارائه خواهد شد.

بنابراين توجه به جيره غذايي کارکنان گروه شناور از نظر کميت و
نيز کيفيت يکي از جنبههاي مديريت استراتژيک دفاعي ميباشد.
جيره غذايي واگذاري به کارکنان و نيروهاي نظامي داراي يکنواختي
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