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  )۱۳۸۸ -ي، شهرستان خودهستان قره سو(
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  22/01/90، تاریخ پذیرش 24/11/89 افتیدر خیتار
  

 دهيچک
 ٧٠در  ييغـذا  يناامنتعداد افراد دچار  .است ياجتماع ياقتصادتوسعه  يها يزيراز اهداف کالن برنامه  يکيه جامع ييغذا تيامن نيتام :هدف و نهيزم شيپ

عوامـل مـوثر بـر     و وعيش نييتعمطالعه به منظور  نيا. است افتهي شيافزانفر  ونيليم ٩٨٢به  ونيليم ٨٤٩از  ٢٠٠٧ يال ٢٠٠٦سال  يطجهان در  ريفقکشور 

  . خانوار انجام شد يياغذ يناامن

خـانوار وارد   ٢٥٠٠د خـانوار منطقـه حـدو    ٣٧٠٠از . انجام شـد  يخوشهرستان  يسودر دهستان قره  يليتحل-يمقطعمطالعه به روش  نيا :مواد و روش کار

 .خانوارها سنجش شد ييغذا تيامن تيضعوشده بود  دييتا يداخلمطالعات  آن در ييروا که اعتبار و يسوالکوتاه شش  نامه پرسشبا استفاده از . پژوهش شدند

 کيلجست ونيرگرس يها آزمون و SPSSر از نرم افزا ها داده ليتحل هيتجز يبرا. محقق ساخته استفاده شد نامه پرسشاز  ييغذا يناامنعوامل موثر بر  يبررس يبرا

  .استفاده شد رهيمتغچند  و رهيمتغتک 

 يمسکون يربنايز، در روستا ييغذاتعداد مراکز ارائه مواد  شيفزانشان داد که باا  جينتا .باشد يمرصد د٤/٥٩مطالعه در منطقه مورد  ييغذا يناامن وعيش: ها افتهي

 تيوضع، خودرو تيوضع مسکن، تيوضع ابدي يم شيافزاخانوار  ييغذا يناامنفاصله روستا از شهر  شيافزابرعکس با  خانوار کاهش و ييغذا يناامناتاق  و تعداد

  .خانوار است ييغذا تيامنعوامل موثر بر  گريازددرآمد ماهانه خانوار  تيوضع، )دو والد بودن ايتک والد بودن ( نيوالد

 .در منطقه است ييغذا يناامن يباال وعيش و خانوار ييغذا تيامنبر  يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصادعوامل  ريتاثمطالعه نشانگر  نيا جينتا: يريگ جهينتبحث و 

  .رسد يم نظر به يضرور يامرکاهش آن  يبرا يعمل يراهکارهاه ارائ مشکل و نيا يابي شهير منظور به شتريبت نجام مطالعاا

 ييروستا، خانوار ييغذا يناامن، عوامل موثر، ييغذا تيامن :ها واژه ديکل

  

  ١٣٩٠ ريتخرداد و ، ۱۲۳-۱۲۸ ص، دوم شماره، دومو  ستيب، دوره هياروم يپزشکمجله 

  

  ۰۴۴۱-۲۷۸۰۸۰۳: ، تلفنيه، دانشکده پزشکياروم يه، دانشگاه علوم پزشکياروم: آدرس مکاتبه

Email: r-gharaaghaji@umsu.ac.ir 

  

                                                
 هياروم يدانشگاه علوم پزشک ي،مرکز بهداشت شهرستان خو ي،ولوژيدميکارشناس ارشد اپ ١
  زيتبر يدانشکده پزشک ،ت سالمتيريمد يمرکز کشور ي،ولوژيدمياپ اريدانش ٢
  )سنده مسئولينو(ه ياروم يپزشک ، دانشکدهيستيز ار آمارياستاد ٣
  هياروم يه، دانشکده پزشکيار تغذياستاد ٤

  مقدمه
 در تمـام  مـردم  همـه  يدسترس از است عبارت ييغذا يتامن

   :شـامل  کـه  و فعـال  سـالم  يزنـدگ  منظور به يکاف يغذا به اوقات

 و ييتوانـا  -۲اي  يـه تغذ از نظر يکاف و سالم يغذا بودن فراهم -۱

 نظر زا که يقيطر از قبول مورد يغذاها آوردن بدست در يناناطم

  ).۱(ت اس قابل قبول جامعه

ـ  ،يجسـم ( يبـر ابعـاد مختلـف سـالمت     ييغـذا  يناامن  ،يروان

جامعـه از   ييت غذاين امنين تاميبنابرا .تر گذار اسيتاث) ياجتماع

 ياجتمـاع  - يتوسـعه اقتصـاد   هـاي  يزيراز اهداف کالن برنامه  يکي

ـ  ا ويـ تاليرم ا در ۱۹۹۶ل غذا که درسـا  يدرنشست جهان .)۲(ت اس ا ب

 يدرصـد ۵۰ش جهان برگزار شد، کـاه  کشور ۱۸۶ندگان يحضور نما

ن اجـالس  يـ اف عنوان هـد به ۲۰۱۵تا سال ن تعداد افراد گرسنه جها

کـاهش   ياست که متاسفانه تا امروز بـه جـا   ين درحاليا. انتخاب شد

طبق ). ۳(م يهست ييغذا يش ناامنيمناطق جهان شاهد افزا يدر برخ

) FAO(سازمان ملل متحد  يغذا و ين گزارش سازمان کشاورزيآخر

  يتعداد افراد دچار ناامن .)۴(د هستن ييکشور دچار بحران غذا ۳۶
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 رحيم شرفخانی و همكاران  ... يک مطالعه مقطعي :امل موثر بر ناامني غذايي خانوارعو وع ويش
 

١٢٤  

 ۲۰۰۷ يال ۲۰۰۶ سال ير جهان در طيکشور فق ۷۰در  ييغذا

ن يـ ا ).۵(ت افتـه اسـ  يش يون نفر افزايليم ۹۸۲ون به يليم ۴۸۹ از

کـه از قبـل وجـود دارنـد      اي يـه تغذق با مشکالت يدر تلف ها بحران

مـردم بـا سـطح    . )۶(د ون مـرگ منجـر شـو   يـ ليم ۵/۳به  تواند يم

 يشـتر يب ييگران کمبود غذاين نسبت به دييپا ياجتماع ياقتصاد

 يد غـذاها يـ خر يبـرا  يتـر شـانس کـم   و )۷(د کننـ  يمـ را تجربه 

 کم قنـد و نمـک کـم و    يبچر يحاو ي،مغذ شنهاد شده سالم ويپ

 و تجـا وهيـ م از يتـر در مجموع انـواع کـم   و )۸(د را دارن بر بااليف

لعـه  يج مطانتـا  گـر يد ياز سـو . )۹(د کننـ  يمجات را مصرف يسبز

CPSير خط فقر دچار نـاامن ياز افراد ز درصد ۱/۱۳نشان دادکه  ١ 

کـه   ياز کـل افـراد   درصد ۵۰که يبودند در حال يگرسنگ و يياغذ

حدود  ) .۱۰(د خط فقر قرار داشتن يباال ،دبودن ييغذا ياامندچار ن

از مردم دچار  يمين و يت کشور دچار کمبود انرژيک پنجم جمعي

مطالعه انجام شده توسط دکتـر  ). ۱۱(د هستن ها يمغذز يکمبود ر

ز نشـان داد کـه   يـ تبر يهمکاران در منطقـه اسـدآباد   و يريدستگ

مطالب فوق ). ۱۲(د باش يم درصد ۳/۳۶خانوار  ييغذا يوع ناامنيش

 - يطبفـه اقتصـاد  ن ياز آن اسـت کـه هـر چنـد ارتبـاط بـ       يحاک

در مطالعات مختلـف اثبـات شـده     ييغذا يناامن خانوار و ياجتماع

از آنجـا کـه   . ک وجـود نـدارد  يک به ي يتيک ارتباط علياما  است،

، اسـتگذاران يبـه س  توانـد  يمـ  ييغذا يش ناامنيپا وع وياطالع از ش

جهـت   سالمت جامعه در يمتول ير نهادهايتوسعه وسا يها سازمان

م يبرآن شدلذا ، )۱۳(د داشته باش يا ارزنده، کمک ها برنامه يطراح

ـ  وع وين شيين مطالعه به تعيا تا در  ينـاامن  مـوثر بـر   يعوامل محل

  .ميخانوار بپرداز ييغذا

  
  رروش کا مواد و

 يسـو  در دهستان قـره  يليتحل -ي ن مطالعه به روش مقطعيا

شهرسـتان   ين منطقه در جنوب شرقيا. انجام شد يشهرستان خو

ـ يـ نزد فر ون ۱۸۶۴۸ت يجمع يدارا واقع شده و يخو  ۳۷۰۰ه ک ب

خـانوار بـا    ۲۵۰۶. گوينـد  يمـ سخن  يبا زبان آذر و باشد يمخانوار 

منطقه وبـه   يل فرهنگيبنابه دال. کسب موافقت وارد پژوهش شدند

شده، از پرسشگران  يجمع آور يها دادهنان از صحت يمنظور اطم

بعـد از آمـوزش پرسشــگران، بـا اســتفاده از    . اسـتفاده شــد  يمحلـ 

آن در مطالعـات   يـي روا که اعتبار و ،ينامه کوتاه شش سوالپرسش

 ييت غـذا يـ ت امنيوضـع ) ۱۴(ده شده اسـت  يران سنجيدر ا يقبل

 پاسـخ  سـئوال  هـر شـش   به که ييخانوارها .خانوارها سنجش شد

 امن گروه در دادند مثبت سئوال پاسخ يک به فقط اي و داده يمنف

 درسوال پاسخ مثبت دادند،  شتريو ب به دو که ييخانوارها و ييغذا

                                                
1 Current Population Survey 

 مثبـت در  پاسخ از منظور که شدند يبند هطبق ييغذا گروه ناامن

 ينهگز شش پنج و سئواالت در ،يبل ينهگز چهار و سه ،يک سئواالت

 در يـا  و ماه هر يباًتقر ينهگزو د سئوال در و اوقات يگاه يا و اغلب

ز روش ، ااز تـورش مصـاحبه گـر    يريجلـوگ  يراب .بود ها ماه يبعض

از  ييغذا يعوامل موثر بر ناامن يبررس يبرا .داستفاده ش يکورساز

رنده ينامه در برگن پرسشيا. پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد

ارائـه مـواد   فاصله روستا از شـهر، تعـداد مراکـز     ،نهيزم در يسواالت

ا عـدم وجـود   ين در خانواده، وجود يت والديدر روستا، وضع ييغذا

زان يه خانوار، ميسن مسئول تغذ، ، تعداد افراد خانوادهيگاريفرد س

ر يـ ، زين شخصيا نداشتن ماشيه خانوار، داشتن يسواد مسئول تغذ

ت درآمـد  يت تملک مسکن، وضـع ي، تعداد اتاق، وضعيمسکون يبنا

 يل دادهـا از نـرم افـزار آمـار    يـ ه تحليـ تجز يبـرا . دثابت ماهانه بو

SPSS16 يدو بــرا - يوآزمـون خــ  يفيتوصــ يآمــار يهـا روش و 

 يرهـاي متغبتـدا  ا .ک اسـتفاده شـد  يون لجستيرگرس و RCجداول 

دار بـه  يمعنـ  يرهـا يوسـپس متغ ه ريتک متغ به صورتمورد نظر 

  .وارد مدل شدند  Backwardره وبا روش يصورت چند متغ

  
  اه يافته
ــه   ۲۵۰۶از  ــورد مطالع ــانوار م ــه دل ۶۴خ ــانوار ب ــخ ــدم ي ل ع

ز ا .به سواالت مرتبط با در آمد از مطالعه خـارج شـدند   ييپاسخگو

 ۱۴۵۰و خـانوار امـن   ) درصـد ۶/۴۰( ۹۹۲مانـده، يباق خانوار ۲۴۴۲

ــاامن بودنــد) درصــد۴/۵۹( ون يج حاصــل از رگرســينتــا. خــانوار ن

مـورد نظـر بـا     يرهـا يغآن ارتباط مت ره که دريک تک متغيستيلج

ده يــد ۱ -ر جـدول شـماره  ، دشـد  يخـانوار بررســ  ييت غـذا يـ امن

ن سطح ينشان داد که ب RCجداول  يدو برا - يزمون کاآ .شود يم

 يخـانوار ارتبـاط آمـار    ييت غـذا يت امنيوضع الت مادران ويتحص

   يکـه ارتبـاط آمـار    ييرهـا يمتغ ).>۰۵/۰P(د وجـود دار  داريمعنـ 

عداد مراکز ارائه مواد ت فاصله روستا از شهر،: ننددار داشتند مايمعن

ـ (ر ن درخـانوا يت والـد يضعو درروستا، ييغذا ا دو والـد  يـ ک والـد  ت

الت مـادر  يحصـ ت ن،يا نداشـتن ماشـ  يـ اشـتن  د بعد خانوار، ،)بودن

 ،يشخصـ ( ت مسـکن يضـع و ، تعداد اتاق،يمسکون ير بنايخانوار، ز

فاقـد   ثابت ماهانـه،  درآمد يدارا( ت درآمد ماهانهيوضع ،)يجاريسا

 ره بـا روش يـ ون چنـد متغ يوارد مـدل رگرسـ  ) درآمد ثابت ماهانه

Backward ۲ -ن مدل در جـدول شـماره  يج حاصل از ايتان .شدند 

الت يدر مدل دوم بعد خانوار و درمـدل سـوم تحصـ   . شود يمده يد

ج حاصـله نشـان   ينتـا . خـارج شـد   يونيمادر خانوار، از مدل رگرسـ 

عداد مراکـز ارائـه   ت عداد اتاق،ت ،يمسکون يربنايش زيافزا با دهد يم

بـا   و يابـد  يمـ خـانوار کـاهش    ييغـذا  يدر روستا ناامن ييمواد غذا

. يابــد يمــش يافـزا  ييغــذا يش فاصــله روســتا از شـهر نــاامن يافـزا 

 يينسبت به خانوارها حضور داشتند دو والد که درآن هر يخانوارها
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 ۱۳۹۰، خرداد و تير ۲، شماره ۲۲دوره   مجله پزشکي اروميه
  

١٢٥  

ن يماشـ  يدارا يهاخانوار و ۳۸۴/۰ک والد حضور داشت يکه فقط 

 ينـاامن  يتر براشانس کم ۴۰۵/۰ن يفاقد ماش ينسبت به خانوارها

بـود نسـبت بـه     يجاريکه منزلشان است يخانوارها. داشتند ييغذا

که فاقد درآمد  يو خانوارها ۷۶۱/۰ يمنزل شخص يدارا يخانوارها

درآمـد ثابـت ماهانـه     يداراي خانوارهاثابت ماهانه بودند نسبت به 

  ).>۰۵/۰P(د داشتن ييغذا يناامن يشتر براينس بشا ۶۸۱/۰

 
  يپرسشنامه کوتاه شش سوال

را  ييغذا يها وعدهاز  يبرخ ايو  کرده کمخود  يمصرف يغذا زانيماز  يکافبه علت نداشتن پول  کهاتفاق افتاده است  يجارسال  در طول ايآ - ۱

  ؟ديکنحذف 

  □ريخ                □يبل

  شما رخ داده است؟ يبراچند بار  ياتفاق نيچناال مثبت باشد، اگر پاسخ به سوال ب - ۲

  □دو ماه يال کيفقط     □ها ماه يبعضدر       □هر ماه  باًيتقر

  ؟ديکنالزم است مصرف  ديکن يماحساس  کهرا  ييغذااز مقدار  کمتر يکافبه علت نداشتن پول  کهاتفاق افتاده است  يجاردر طول سال  ايآ - ۳

  □ريخ                 □يبل

  ؟ديبخورغذا  دينتوانغذا  هيته ييتواناعدم  ليدلاما به  ديباشگرسنه  کهاتفاق افتاده است  يجاردر طول سال  ايآ - ۴

  □ريخ               □يبل

  ؟ديباشدوباره غذا نداشته  هيته يبرا يکافپول  يولتمام شده باشد  تانيغذا کهاتفاق افتاده است  يجارسال  در طول ايآ- ۵

  □هرگز            □اوقات يگاه           □اغلب

         □اغلب                          است؟  حيصحدر ارتباط با شما تا چه حد » متعادل را ندارم ييغذا يها وعدهاستفاده از  يمالتوان « کهجمله  نيا -۶

  □هرگز            □اوقات يگاه

  

  رهيتک متغک يون لجستيرگرس :)۱( جدول شماره

  Bبيضر  رينام متغ
انحراف 

 اريمع
  Wald آماره

درجه 

 يآزاد

 يسطح معن

  يدرا

نسبت 

 شانس

 درصد ۹۵نانيفاصله اطم

 کران باال نييکران پا

  ۰۶۰/۱  ۰۳۴/۱  ۰۴۷/۱  ۰۰۰/۰  ۱  ۳۴۸/۵۴  ۰۰۶/۰  ۰۴۶/۰  فاصله از شهر

تعداد مراکز ارائه مواد 

  ييغذا
۰۰۴/۰-  ۰۰۲/۰  ۰۷۹/۴  ۱  ۰۴۳/۰  ۹۹۶/۰  ۹۹۱/۰  ۱  

  خانوار

  )به دووالدتک والد(
۴۳۹/۰  ۱۴۸/۰  ۸۰۲/۸  ۱  ۰۰۳/۰  ۵۵/۱  ۱۶/۱  ۰۷۲/۲  

  ۳/۱  ۹۳۳/۰  ۱۰۱/۱  ۲۵۴/۰  ۱  ۳/۱  ۰۸۴/۰  ۰۹۶/۰  يگارير سيبه غ يگاريس

  ۹۵۶/۰  ۸۹۳/۰  ۹۲۴/۰  ۰۰۰/۰  ۱  ۰۹/۲۱  ۰۱۷/۰  -۰۷۹/۰  بعد خانوار

  ۰۰۴/۱  ۹۹۲/۰  ۹۹۸/۰  ۵۴۸/۰  ۱  ۳۶۱/۰  ۰۰۳/۰  -۰۰۲/۰  سن مادر

  نيماش

  )نداشتن به داشتن(
۶۵۴/۰  ۱۰۰/۰  ۶۸۷/۴۲  ۱  ۰۰۰/۰  ۹۲۲/۱  ۵۸۰/۱  ۳۳۹/۲  

 ير بنايز

  )مترمربع(يمسکون
۰۰۷/۰-  ۰۰۱/۰  ۴۵۰/۷۸  ۱  ۰۰۰/۰  ۹۹۳/۰  ۹۹۱/۰  ۹۹۴/۰  

  ۸۰۱/۰  ۶۹۷/۰  ۷۴۸/۰  ۰۰۰/۰  ۱  ۲۵۸/۶۷  ۰۳۵/۰  -۲۹۱/۰  تعداد اتاق

به  يجارياست(ساختمان

  )يشخص
۹۴۶/۰  ۲۴۴/۰  ۹۷۷/۱۴  ۱  ۰۰۰/۰  ۵۷۵/۲  ۵۹۵/۱  ۱۵۶/۴  

درآمد ثابت ماهانه 

  )نداشتن به داشتن(
۸۰۳/۰  ۱۱۱/۰  ۳۱۲/۵۲  ۱  ۰۰۰/۰  ۲۳۲/۲  ۷۹۶/۱  ۷۷۵/۲  
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  Backwardره با روش يک چند متغيون لجستيرگرس :)۲(جدول شماره 

  Bبيضر  رينام متغ
انحراف 

 اريمع
  Waldآماره

درجه 

 يآزاد

 يسطح معن

  يدرا

نسبت 

 شانس

 درصد ۹۵نانيفاصله اطم

 کران باال نييکران پا

  ۰۷۳/۱  ۰۴۳/۱  ۰۵۸/۱  ۰۰۰/۰  ۱  ۹۶۲/۶۰  ۰۰۷/۰  ۰۵۶/۰  )لومتريک(فاصله از شهر

تعداد مراکز ارائه مواد 

  ييغذا
۰۰۹/۰-  ۰۰۳/۰  ۰۵۵/۱۲  ۱  ۰۰۱/۰  ۹۹۱/۰  ۹۸۶/۰  ۹۹۶/۰  

ن دوالدبه يت والديوضع

  تک والد
۳۸۴/۰-  ۱۵۵/۰  ۱۳۹/۶  ۱  ۰۱۳/۰  ۶۸۱/۰  ۵۰۲/۰  ۹۲۳/۰  

  نيماش

  نداشتن داشتن به
۴۰۵/۰-  ۱۰۸/۰  ۱۴۱/۱۴  ۱  ۰۰۰/۰  ۶۶۷/۰  ۵۴۰/۰  ۸۲۴/۰  

 ير بنايز

  )مترمربع(يمسکون
۰۰۴/۰-  ۰۰۱/۰  ۹۷۲/۱۳  ۱  ۰۰۰/۰  ۹۹۶/۰  ۹۹۴/۰  ۹۹۸/۰  

  ۹۷۹/۰  ۸۲۰/۰  ۸۹۶/۰  ۰۱۵/۰  ۱  ۹۱۶/۵  ۰۴۵/۰  -/۱۱۰  تعداد اتاق

  ساختمان

  يبه شخص يجارياست
۷۶۱/۰  ۲۵۳/۰  ۰۷۸/۹  ۱  ۰۰۳/۰  ۱۴۱/۲  ۳۰۵/۱  ۵۱۴/۳  

مد ثابت ماهانه نداشتن درآ

  به داشتن
۶۸۱/۰  ۱۱۸/۰  ۱۶۲/۳۳  ۱  ۰۰۰/۰  ۹۷۵/۱  ۵۶۷/۱  ۴۹۰/۲  

Constant ۲۰۷/۰  ۲۲۰/۰  ۸۸۵/۰  ۱  ۳۴۷/۰  ۲۳۰/۱    

  

  بحث
 ۲۰همکاران نشان داد که  و ين قاسميمطالعه دکتر حسج ينتا

ها درصد آن ۵۰و بودند  ييت غذايفاقد امن يرانيا يدرصد خانوارها

ـ ). ۱۱(د برن يمرنج  ها يغذمز ياز کمبود ر ج مطالعـه  ين نتـا يهمچن

درصـد   ۵/۳۰همکـاران نشـان داد کـه     و يخانم زهرا کـرم سـلطان  

  ).۱۵(د دچار مشکل هستن اي يهتغذ يازهاين نيخانوارها در تام

ز نشـان داد کـه   يـ همکـاران ن  و يريج مطالعه دکتر دستگينتا

ــاامن ــذا ين ــانوار  ييغ ــود   ۳/۳۶خ ــد ب ــه دک. )۱۲(درص ــر مطالع   ت

درصد  ۶/۴۱و درصد  ۲۶ز نشان داد که يهمکاران ن و يمياستاد رح

 يان ونـاامن يـ ع ييغـذا  يب نـاامن يـ مورد مطالعه بـه ترت  يخانوارها

  ). ۱۶(د پنهان داشتن ييغذا

 بـر  ۲۰۰۴سال  در Shariff & Linتوسط ه مطالعه انجام گرفت

درصــد از  ۵۰نشــان داد کــه  يدر انــدونز ييزن روســتا ۲۰۰ يرو

ن يـ ج حاصل از اينتا). ۱۷(د بودن ييغذا يناامن ينوع خانوارها دچار

درصد  ۴/۵۹ر خانوا ييغذا يوع ناامنيمطالعه نشانگر آن است که ش

مورد مطالعـه، در   يدرصد از خانوارها ۵۹، گريد يبه عبارت باشد يم

از خود ينمورد  ين غذايمواقع در تام يماه گذشته، در برخ ۱۲ يط

مختلف دچـار مشـکل    يلبه دال ،خانوار ياز اعضا يکي يحداقل برا

  . اند شده

ن يـ در ا ييغـذا  يوع نـاامن يل باال بودن شـ يدل ينتر مهمد يشا

بـا   ييروستا ک منطقه کامالًيمطالعه آن باشد که مطالعه حاضر در 

رسـوم   فرهنگ و يکه دارا ياجتماع - ين طبقه اقتصادييسطح پا

، يريکه مطالعه دکتر دستگيدرحال ،انجام شده استهستند  يسنت

ز ومطالعه زهـرا کـرم   يتبر يدر منطقه اسدآباد يميکتر استاد رحد

ج يانجـام شـده اسـت و نتـا     يزديـ دانش آمـوزان   يبر رو يسلطان

انجـام شـده اسـت     ييمنطقه روستا که در Shariff & Linمطالعه 
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 ۱۳۹۰، خرداد و تير ۲، شماره ۲۲دوره   مجله پزشکي اروميه
  

١٢٧  

 يلـ يتحل يلعه مقطعدر مطا. ن مطالعه همسو استيج ايبا نتا باًيتقر

ن ييهمکاران که با هدف تع انجام شده توسط خانم طاهره رامش و

ن عوامـل  يـي تع راز ويشـ  يشهر يدر خانوارها ييغذا يوع ناامنيش

 ۷۷۸، نجـا م شـد  ا ۱۳۸۷موثر بـر آن در سـال    ياجتماع ياقتصاد

شـدند،   يررسب USDA ياهيگو ۱۸نامه با استفاده از پرسشر خانوا

ج مطالعـه  يدرصد بود که بـا نتـا   ۴۴خانوار  ييغذا يوع ناامنيکه ش

  ).۱۳(د دار يحاضر همانگ

االت متحـده  يـ ا يدپارتمـان کشـاورز  ش ن گزاريبراساس آخر 

 ۲۰۰۸درسال  ييکايآمر يدرصد خانوارها USDA( ،۶/۱۴(ا کيآمر

 ييت غـذا يـ درصـد خانوارهـا امن   ۷/۵بودنـد و   ييغذا يدچار ناامن

ت يـ امن و ييغـذا  يست که نـاامن يحالن دريا .داشتند ١نييپا يليخ

درصـد   ۱/۴و  ۱/۱۱ب يـ به ترت ۲۰۰۷ن در سال ييپا يليخ ييغذا

از   (CPS)ن ارقام از مطالعـه  يباالتر)  ۲۰۰۸(ا ه يزانمن يه ا، کبود

 يدر تعداد خانوارها يونيليم ۴ش يافزا. )۱۸(د باشن يم ۱۹۹۵سال 

شانگر باال ن ۲۰۰۷نسبت به سال  ۲۰۰۸در سال  ييت غذايفاقد امن

ج مطالعـه  يکـه بـا نتـا    باشـد  يمـ خـانوار   ييغذا يوع ناامنيرفتن ش

  ش ير بــه همــراه افــزايــاخ ياقتصــاد يهــا بحــران. دارد يهمــاهنگ

ش يل افـزا يـ گـر دال ياز د توانـد  يمـ ز ين ييمت مواد غذايسابقه قيب

گر يد هاي يافته. خانوار در جهان و مطالعه حاضر باشد ييغذا يناامن

عـداد  ت ،يمسـکون  ير بنـا يش زيافزا که با دهد يمشان ن مطالعه نيا

خـانوار   ييغـذا  يدر روستا نـاامن  ييعداد مراکز ارائه مواد غذات اتاق،

 ييغـذا  يش فاصـله روسـتا از شـهر نـاامن    يوبـا افـزا   يابد يمکاهش 

ـ  و يابـد  يمـ ش يافزا ، ت خـودرو يضـع و ت مسـکن، ين وضـع يهمچن

ت درآمـد  يضـع ، و)دنا دو والد بـو يتک والد بودن (ن يت والديضعو

ج ينتا. خانوار است ييت غذايگر عوامل موثر بر امنيماهانه خانوار ازد

 ياجتمـاع  ير عوامل اقتصاديز نشانگر تاثين يريمطالعه دکتر دستگ

 يخانوار نـاامن  بعد يشافزا که با يخانوار بود طور ييت غذايدر امن

 يگـاه اج سـاالنه،  سـرانه  درآمـد  يشافزا با بالعکس وش يافزا ييغذا

خـانوار   ييغـذا  ينـاامن  خـانوار  سرپرسـت  يالتتحص يزانم و يشغل

  ).۱۲(د ياب يمکاهش 

 يوع نـاامن يو اطـالع از شـ   يکنترل يها برنامهگسترش  جاد ويا

ن مشـکل  يـ مهم در جهت کاهش ا يها برنامهاز  يکيخانوار  ييغذا

 ۱۹۹۵کـا از سـال   ياالت متحـده آمر يـ ر کشـور ا د .اسـت  يبهداشت

آغاز شده وتا اکنون ادامـه دارد کـه    (CPS)ت عنوان تح يا مطالعه

 ناامن و يخانوارها ييشناسا. گردد يمج حاصل گزارش يهر ساله نتا

                                                
1 very low food security 

ن يـ مهـم در ا  هاي يتفعاله از يآموزش تغذ و يتيارائه اقدامات حما

، رانيـ ا ييت غـذا يـ با در نظر گرفتن برنامه توسـعه امن . نه استيزم

 يران در نشست جهانيعهد ا، تجامعه داريآن درتوسعه پا ير باالياثت

وزارت بهداشت، بـه   يينقش اجرا ا ويتاليدر رم ا ۱۹۹۶غذا درسال 

تحت عنـوان   يا برنامه FAOا غذ خواربار و يشنهاد سازمان جهانيپ

به عنـوان  ) ٢ييغذا يوناامن يريب پذيم اطالعات آسيستم ترسيس(

امن، کنترل، ر ونايب پذيافراد آس ييبه منظور شناسا يک استراتژي

در کشور بـه اجـرا گذاشـته     ييغذا يت ناامنيريمد ل ويه تحليتجز

وکنتـرل عوامـل مـوثر بـرآن از      ييغـذا  يکـاهش نـاامن  . شده است

ر يـ غ يهـا  سـازمان ن برنامه است کـه مشـارکت   ياهداف ا ينتر مهم

بـه نظـر    يضـرور  ينه امـر ين زميا در يخصوص و ي، عموميدولت

  .رسد يم

  
  نتيجه گيري

بـاال  ه خانوار در منطق ييغذا يوع ناامنيش دهد يشان مج نينتا

 ييت غـذا يدر امن يينقش بسزا ياجتماع - يعوامل اقتصاد بوده و

ر نقاط کشور بـه منظـور   يشتر در سايانجام مطالعات ب. خانوار دارند

 يضرور يامر ييت غذايت امنيموثر بر وضع يعوامل محل ييشناسا

ـ . رسـد  يمبه نظر     عـدم امکـان مداخلـه در    ن بـا توجـه بـه   يهمچن

 يدچـار نـاامن   يهمـه خانوارهـا   يهـم بـرا   آن ياقتصاد يهابخش

ـ  يبرا يژهبه و اي يهتغذاال بردن سطح دانش ، بييغذا سـواد  يزنان ب

 توانـد  يمـ ه خانوار در جامعـه هسـتند،   ين تغذيوکم سواد که مسول

قـات  ينـه تحق يخانوار موثر باشدکه خود زم ييغذا يدرکاهش ناامن

  .است يشتريب

  
  تشکر و قدرداني

 يژهبه ون مطالعه نقش داشتند، يانجام ا که در يافراد يتمام از

ـ (تحت مطالعـه   يروستاها يپرسشگران تمام ب يـ فلو، حبيال سـ يل

لـو، زنـده   يعل يبافر، مصـطف يشک ي، هاديفياکبر شر ي، عليدرست

ره مسـکن،  يـ ل ابـول زنج ي، اسـماع يانيم پورصـدق ين ابراهيادحسي

شـاه   يعل و يزمان غالمرضا(محترم  يهاياريده و، )وباقرل يالهورد

ـ . شود يم يقدردان تشکر و) رزالويم  ين از معاونـت پژوهشـ  يهمچن

ن يـ انجام ا يالزم برا يت ماليه که حماياروم يدانشگاه علوم پزشک

  .ميينما يمطالعه را انجام دادند، تشکر م

                                                
2 Food insecurity and vulnerability information and mapping 
system (FIVIMS) 
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