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  چكيده
در جامعـة   بـر آن  مـؤثر  و عوامـل  ييغـذا  ينـاامن  وضعيت يكلي بررس با هدف حاضر پژوهش

و از بـود   يشـ يمايق پيـ روش تحق. انجـام شـد  روستايي دهسـتان بسـتان در اسـتان خوزسـتان     
با اسـتفاده از   همچنين،. استفاده شد )HFIAS( خانوار ييغذا ياس ناامنيپرسشنامه استاندارد مق

 سـاده انتخـاب شـدند و    يبه روش تصـادف  يينفر سرپرست خانوار روستا ۱۰۱روش کوکران، 
 کـه  ج پـژوهش نشـان داد  ينتـا . دست آمد به ۷۸/۰ کرونباخ يپژوهش با کمک آلفا پايايیزان يم

 ۲۷/۷۳هسـتند و   ييت کامل غذايشده در امن يبررس ييروستا يدرصد از خانوارها ۷۳/۲۶فقط 
 نشـان  نيـز  همبستگي تحليل نتايج. برنديسر م به ييغذايها در درجات مختلف ناامندرصد از آن

 ييغذا يناامن با ياهي، و دانش تغذ)ت، اعتماديحما( ياجتماعة ي، سرماياقتصادت يوضع كه داد
 ير بر نـاامن ين متغيگذارترتأثير ر،يل مسيج تحلينتا ، بر پايةنيهمچن. دندار داريمعن خانوار رابطة

  . است ياهيمورد مطالعه دانش تغذ ييروستا هایخانوار ييغذا

، )دهسـتان ( اجتمـاعي، خـانوار، بسـتان    ةمنيت غذايي، سـرماي ناامني غذايي، ا: ها کليدواژه
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  مقدمه

ـ   ييت غذايامن يت انسانياز وجوه امن يکي بـه خطـر افتـادن     ياست و فقدان آن بـه معن

 ييت غـذا ي، مسئله امنيبا گسترش مفهوم توسعه انسان ،امروزه. هاستانسان يت برايامن

ل يجهان تبد يکشورها ةين مباحث در کليتر از مهم يکي تازه به خود گرفته و به یابعاد

ـ لينکـه م يبـا وجـود ا  ). ۲۱( شده است  يهـا هـا و آژانـس  دولـت  يهـا دالر از سـو  وني

نظـارت بـر مشـکل     يبرا يوپيدرحال توسعه مثل ات يبه کشورها يالملل نيب ةدهند کمک

 ياريبسـ  يهـا يراناز نگ يکيهنوز هم  ييغذا يناامن ،داده شده يو گرسنگ ييغذا يناامن

سازمان ملل  يکشاورز خواربار و سازمان گزارش). ۱( سراسر جهان است ياز کشورها

بـازه   در کـه  اسـت  نآ از يحـاک » در جهـان  ييغذا يناامن تيوضع« عنوان با )فائو( متحد

 تيـ جمع کـل  درصـد از ۵/۱۲( جهان ون نفر در سراسريليم ۸۷۰ ،۲۰۱۲تا  ۲۰۱۰ يزمان

 تـين سـازمان،   ن گزارشياساس آخر و بر )۱۰(برند يرنج م ديشد هيسوءتغذ از) جهان

 ،۲۰۲۵ سـال  در كـه  اسـت  شـده   ينيب شيپ و ؛)۱۱(هستند  ييکشور دچار بحران غذا ۳۶

 اينكـه  بدون گذشت، مرز هشت ميليارد نفرخواهد از حاضر يارد نفريليهفت م جمعيت

   .)۱۰( يابد افزايش ،اند مواجه جمعيت با رشد كه در كشورهايي ييتوليد مواد غذا

کنـد کـه    يان ميب ۲۰۱۴گرفته و فائو در سال  شکل ۱۹۷۰ مفهوم امنيت غذايي از دهه

نـده  يک سـال آ يـ خانواده براي حدود  -۱: شود که ين ميتأم يخانواده وقت ييت غذايامن

باشـد؛   از اعضاي خود داشتهيبراي رفع ن ييو متنوع از مواد غذا يبه مقدار کاف يدسترس

شود و بـراي افـراد    تهيهح انتخاب و يصورت صح به  ييسرانه سبد غذا ،نوادهدر خا -۲

ح طبخ شود تا عناصـر و مـواد   يخانواده به صورت صح غذاي -۳باشد؛ و  يخانواده کاف

   ).۱۱( بدن برسد يها ها و اندام ح به سلوليسالم و صح ييغذا

جهـان   يينـابع غـذا  م يدهد که ناامنين هشدار را ميا ييغذا و کمبود مواد يگرسنگ

بـر اسـاس   ). ۳۵(ها در معرض خطر است انسان يورو سالمت و بهره بودهبه رشد  رو

 ييغـذا يکه نـاامن  ييها از خانواده ييدرصد باال -۱: در هارت فورت يا مطالعههای  يافته

 تواننـد  يدرآمد م کم يها خانواده -۲، و کردند میمشارکت ن ييغذا يها در برنامه ،داشتند

 يها خود را به شبکه ياجتماع هيسرما ، مشروط به آنکهبرخوردار شوند ييت غذايمناز ا
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 يه اجتمـاع يدر مـورد سـرما   يف مختلفيتعار ).۴۶( ندکنوصل ) يمحل( يبوم ياجتماع

  .آيد ای از اين تعاريف در پی می پاره، طور خالصه وجود دارد که به

ل هيرا تسـ  يکه عمل جمعـ  ييهاهنجارها و شبکه« است از عبارتسرماية اجتماعی 

ـ منابع در دسترس افـراد از طر «را  يه اجتماعيسرما يکاواچ .)۴۷( »کنديم  يق رفتارهـا ي

 يه اجتمـاع يسـرما  ).۲۰( کنـد يف مـ يتعر »ياجتماع يها ت در شبکهيو عضو ياجتماع

و روابط  يآن از اعتماد اجتماع در سطح خانوار به عنوان حس درک شدةن بار ياول يبرا

به طـور معمـول بـه صـورت      ينظرسنج يهاداده ،نيبنابرا ف شده ويل جامعه تعرمتقاب

سـزا در کـاهش    ی بـه تـأثير  يه اجتماعيسرما ).۳۹( شد يو در سطح خانوار بررس يفرد

 ياجتمـاع ة يکند که سرما ياستدالل م يکاواچ. دارد ييت غذايش امنيو افزا ييغذا يناامن

مـورد   يهـا  در زمـان  ياجتمـاع  يها تيحما به انواع مختلف يقادر است شانس دسترس

هـا  شـان نسـبت بـه آن   گانيکـه همسـا   ييدر سطح خانوار، خانوارها. ش دهدياز را افزاين

 کننـد  يشان اقدام م ييرفع مشکل غذا ياد براياحتمال ز  به ،دارند ياعتماد و شناخت کاف

کمتر در معـرض   ،هستند يشتريب يه اجتماعيسرما يکه دارا ييخانوارها، نيبنابرا ).۲۵(

ة يش سـرما يبـا افـزا   سـخن،  گـر يد و به, رنديگ يقرار م ييغذا يو ناامن يتجربه گرسنگ

   ).۴۴( ابدييش ميدر سطح خانوار و در سطح جامعه افزا ييت غذاي، امنياجتماع

مهم در اکثر جوامع اسـت و   يمشکل ييغذا يدهد که ناامن يمطالعات مختلف نشان م

کـه احتمـال ابـتال بـه       ينحو به  ،)۳(ارتباط دارد  يو درآمد يبه شدت با عوامل اقتصاد

شـتر اسـت   يب هاي فقير نسبت به خانوارهاي ديگر سه برابران خانواريناامني غذايي در م

توسـعه،    در حال ي، در کشورهاييغذا يناامن جادکنندةين عامل ايتر مهم ،در واقع .)۳۱(

بـه سـال    ياز سـال درآمد خـانواده  ). ۴۳( مردم است ين و فقر اقتصادييد پايقدرت خر

 ييغـذا  يساز ناامن نهيخود زم ير کند و عدم ثبات درآمدييتغ يممکن است تا حدگر يد

ن ييک سـوم پـا  يـ کـه در   ييخانوارهـا  ،در کانـادا  يق ملـ يـ ک تحقيـ ج ينتابر پاية  .شود

ک يـ  يبـاال که در  يياندازه دو برابر خانوارها به  ،درآمد خانوار قرار دارند ياستانداردها

   .)۳۶( ندا مواجه يبا ناامن ييقرار دارند، از نظر غذا ين درآمدييسوم پا
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ش يافـزا  ،از آن اسـت کـه هرچنـد    ير حـاک يدر دو دهه اخ يتجربه جهان يبند جمع

ـ  ،الزمه بهتر غذا خـوردن اسـت   درآمد جـواب حـل مشـکل     ييتنهـا  بـه  يـي فقرزدا يول

ـ به نقش فرهنـگ و سـواد تغذ   ،رياخ يها در سال ،لين دليبه هم. ستيه نيسوءتغذ  يا هي

 کننـدة  نين عامل تأميتر مهم ينکه عوامل اقتصاديبا ا). ۳۰( ه استداده شد يشتريب يبها

ـ تغذ يژه الگويو و به يو اجتماع ياست، اما عوامل فرهنگ ييت غذايامن  يه نقـش مهمـ  ي

ـ   نيـي تع ینقشـ  ييغذا يها رفتارها و انتخاب نه دارند؛ين زميدر ا ت يـ ن امنيأمکننـده در ت

هسـتند کـه سـبک     ين سواد و فقر از جمله عـوامل يي، سطح پايکاريب. )۵( دارند ييغذا

ـ با ييغـذا  يحل مسـئله نـاامن   ين، برايبنابرا. )۱۳( اندازند يافراد را به خطر م ييغذا د ي

  ). ۳۳( کار برده شود به مردم يا هيفرهنگ و سواد تغذ بهبود يراهکارها

ت يو وضـع  يافتيـ در يزان غـذا يـ عـالوه بـر م   ييغـذا  ينا نـاام يـ ت و يامن ،در واقع

دار و يـ ن پايتـأم و  ارتبـاط دارد؛  يو فرهنگـ  ي، اجتمـاع يت اقتصـاد ي، با وضعيا هيتغذ

ـ تغذ يهـا  افتد که شـاخص  ياتفاق م يمطمئن آن زمان ، ياقتصـاد  يهـا  و شـاخص  يا هي

). ۳( ته باشده قرار داشيسوجامعه در ارتباط و تعامل دو يو بهداشت يو فرهنگ ياجتماع

ـ نه در اين زميمطالعات گوناگون در ا ،ت موضوعيبا توجه به اهم گـر کشـورها   يران و دي

   .ن مطالعات اشاره شده استين ايتراز مرتبط يانجام شده که در ادامه، به برخ

ـ ا بـا اسـتفاده از مق  يدر کن ای ، طی مطالعه)۲۸( ناگاتا و همکاران  ييغـذا  ياس نـاامن ي

د يشـد  يدرصد افراد مـورد مطالعـه در سـطح نـاامن     ۷۹دند که يه رسجين نتي، بدخانوار

دند که يجه رسين نتيدخود ب ةدر مطالع) ۲۶( بناب و همکاران يالنيم .ندرقرار دا ييغذا

. دارد تـأثير  ييت غـذا يـ ت امنيبر وضـع ) ت و سطح سواديسن، جنس( يفرد يهايژگيو

نشان داد که ارتباط مثبـت و   )۳۴( يو اووتوک )۸( وتيد ،)۴۱(خ ين، مطالعات شيهمچن

 ميباباتونده و کـوئ  .وجود دارد ييت غذاير سواد سرپرست خانوار و امنين متغيدار ب يمعن

ـ    ندنشان داد يقيدر تحق) ۲( ـ  يکه ارتبـاط مثبـت و معن ر درآمـد خـانوار و   يـ ن متغيدار ب

وامـل  ع تـأثير از  اکیحـ  )۴( ق بـراون و همکـاران  يتحق. خانوار وجود دارد ييغذاتيامن

 ج مطالعـات اموتشـو و همکـاران   ينتـا . است ييت غذايامن آنها با يعلّ ةرابطو  ياقتصاد

 ييغـذا تيـ ر درآمد خـانوار و امن ين متغيدار ب يدهد که ارتباط مثبت و معن ينشان م) ۳۲(
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خـانوار   ييت غـذا يـ ن اندازه خـانوار و امن يدار ب يو معن يارتباط منف ،نيچنو همخانوار 

 و غـذايي  امنيـت  وضـعيت  ،)٤٠( و همکـاران  يسـوار مطالعه  اية نتايجبر پ .وجود دارد

ـ  نامناسب مورد بررسی روستايي خانوارهاي در غذايي يها گروه  درآمـد  ،نيبود و همچن

 و تحصيالت خانواده در تملك و باغي زراعي مقدار زمين خانوار، شاغالن تعداد خانوار،

ج مطالعـه  ينتا .دداشتن دار انوار رابطة معنیخ غذايي با امنيت) تغذيه مسئول( خانواده مادر

غذايي در جامعه مـورد  دهد که ميزان شيوع ناامنيينشان منيز  )٣٨( صفرپور و همکاران

و ناامني غذايي با سطح اقتصادي خـانواده، تعـداد افـراد شـاغل      است درصد ۵۱مطالعه 

كيـت منـزل ارتبـاط    و مـادر و مال خانواده، تعداد فرزندان خانواده، سطح تحصيالت پدر 

خـانوار   با بعد ييغذا يناامن ،)٢٩( و همکاران يبينج ةن، در مطالعيهمچن. دداردار  معنی

بـا   )٣٧( و وحـدت مـؤدب   يسعدج ينتا. دار نشان داد ارتباط معنی يت اقتصاديو وضع

خـانوار   از زنـان سرپرسـت   درصـد  ۲۵که فقـط   نشان داد HFIASاستفاده از پرسشنامه 

درجـات مختلـف   در  درصد ديگر ۷۵برند و  يسر م به ييت کامل غذايامن شده در يبررس

زان يـ تکفـل، م  چـون بـار   يبـا عـوامل   ييت غـذا ين، امنيهمچن قرار دارند؛ ييغذا يناامن

ج ينتا .دار دارد یارتباط معن يت تملک منزل مسکونيو وضع يالت، علت سرپرستيتحص

 يو ناامن يه اقتصادين سرمايبکه  از آن است يحاک )١٥(و همکاران  يبيهزارجرق يتحق

ـ ابعـاد حما  بـا  ييغذا ين، ناامنيهمچن ؛دار و معکوس وجود دارد يرابطه معن ييغذا ت ي

 در دارد،دار و معکـوس   يرابطـه معنـ   يه اجتمـاع يو سرما يمشارکت اجتماع ،ياجتماع

ـ  ای رابطـه  ييغذايو ناامن ين اعتماد اجتماعيکه ب يحال لعـه  مطا. دشـ مشـاهده ن  دار يمعن

 مشـارکت  ،ياجتمـاع  اعتمـاد  شامل يجتماعة ايسرما دهد که ابعاد ينشان م )٢٢(هی کو

و  رنـد معکـوس دا  و يمنفـ  يهمبسـتگ  ييغذا يناامن با ياجتماع شبکه روابط و ياجتماع

ـ  نـدارد؛  ييغـذا  ينـاامن  راتييتغ نييتب در دار معنی یتأثير ياعتماد اجتماع بعد  ،نيهمچن

 شمار به خانوارها ييغذايناامن کاهش ن عامليتر مهم و نيتر عمده ياجتماع روابط شبکه

داد نشـان   HFIASبا استفاده از پرسشنامه ) ۲۷( انيليو جل ييمهد يمطالعه نادر .رود يم

 ینـاامن  ،جيبـر اسـاس نتـا    رنـد و قـرار دا  ييامن غـذا  درصد خانوارها در طبقة ۲/۲۵که 
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ـ ترت ، بـه ييد غـذا يف، متوسـط و شـد  يخف درصـد خانوارهـا    ۹/۱و  ۵/۲۱ ،۴/۵۱ب، در ي

 يناامنبا رابطه  يدارا ييدانش و اطالعات غذاکه ج نشان داد ينتا ،نيهمچن ؛مشاهده شد

 زمينـة در  )٤٢( و همکـاران  يشـرفخان ج مطالعـات  ينتا. آن استبر  يمنف تأثيرو  ييغذا

اعي و عوامـل اقتصـادي، اجتمـ    تـأثير گر خانوار نشـان  شيوع و عوامل مؤثر بر ناامني غذايي

 ،)٧( دسـتگيري و همکـاران  مطالعه نتايج بر اساس . غذايي خانوار است فرهنگي بر امنيت

با افـزايش   ،با افزايش بعد خانوار ناامني غذايي در افراد مورد مطالعه بيشتر شده و برعکس

درآمد سرانه ساالنه، جايگاه شغلي و ميزان تحصيالت سرپرسـت خـانوار، نـاامني غـذايي     

عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي   تأثيرنتايج اين مطالعه مؤيد  ،در واقع د؛ابيکاهش مي

    .دهد اي را در جامعه نشان مي و شيوع باالي مشکالت تغذيه استبر امنيت غذايي 

 يت بـاال يانگر اهميب ييغذا يناامن ةنيدر زم پيشينج مطالعات يب، مرور نتاين ترتيبد

، دانش يت اقتصاديهمچون وضع ياست؛ و عوامل يو مل يا، منطقهيآن در سطوح محل

خانوار  ييغذا يزان ناامنيبر م) ت و اعتماديمشارکت، حما( يه اجتماعيو سرما ياهيتغذ

توسعه و  ياصل ياز محورها و مطلوب يکاف يبه غذا يدسترس رو، از اين ند وگذارتأثير

بـه   يابيکشور، دست هر ةتوسع يهاهدف يبند تيدر اولو ،نيبنابرا. سالمت جامعه است

مشـکل   مثابـه  به ييغذا يناامن ،گذشته ةدو ده يط. )۲(ت دارد ياهمژه يو به ييت غذايامن

گذاران را به خود جلب کـرده   استي، توجه مردم، متخصصان و سيسالمت عموم ةعمد

ه در يـ مشـکل تغذ  ايجـاد علـل   ييران به منظور شناسايشده در ا انجام يها يبررس. است

 يدر روسـتا زنـدگ   ياهيان به مشکالت تغذيده است که بخش اعظم مبتالکشور نشان دا

ـ تول يانيـ واحـد بن  ن، از آنجا که روستاهايبنابرا). ۴۵(کنند  يم  يد در نظـام اقتصـاد ملـ   ي

 يکشـورها  ويژه ت کشورها بهياز جمع هیبخش قابل توجروستاييان ند و رو يمشمار  به

 کشـورها  ينقش روستاها در توسعه و بقـا ت و ياهم ،دهند يل ميدر حال توسعه را تشک

 ةتوسـع  راسـتای  در گامي مثبت توان يم آن مختلف زواياي بررسي با ر است ويناپذانکار

پژوهش حاضر با  ،لهت و ضرورت مسئين اساس، با درک اهميهم بر. برداشت روستايي

اسـتان  (ن دهسـتان بسـتا   ييروسـتا  هـای غـذايي خانوار  يوضـعيت نـاامن   يهدف بررس

  .آن صورت گرفته است بر مؤثر عوامل و) انخوزست
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  روش تحقيق

ـ نظـر م  ، ازيت کمـ هيـ پژوهش حاضر از نظـر ما  رهـا از نـوع   يکُنتـرل متغ  ةزان و درجـ ي
 ةنحـو  از نظـر  وبـوده   يکـاربرد  يهـا پـژوهش  ةبه لحاظ هدف در زُمـر  و يشيرآزمايغ

-ينـاامن ت يوضـع  ي، با هدف بررس۱۳۹۵در سال  يشيمايها به صورت پداده يگردآور
 از توابـع دهستان بسـتان  . و عوامل مؤثر بر آن انجام گرفته است ييخانوار روستا ييغذا

 و اسـت  )اهواز يومتريلک ۸۵( خوزستاناستان  ير مرز غربد شهرستان دشت آزادگان و
قـرار  ) عـراق  کشـور ( سـان ياز شمال در مجاورت شهرستان شوش و از غرب با استان م

نفـوس و مسـکن    يسرشماربر اساس  نفر ۲۲۴۰ت يو جمع يآباد دارد، و شامل سيزده
 ۴۵۴(دهسـتان بسـتان    ييروسـتا  يتمـام خانوارهـا   پژوهش يآمار ةجامع. است ۱۳۹۰
 يطـور تصـادف   بـه  يآبـاد  هـا، چهـار   يو با توجه به تعداد آبـاد  شديم را شامل )خانوار

 ام گرفـت سـاده انجـ   يتصادف يريگ ت، نمونهيبا توجه به جمع ،تيانتخاب شد و در نها
محاسـبه   خـانوار  ۱۰۱ کوکران رابطةن حجم نمونه در مطالعه حاضر از ييتع ).۱جدول (

 مرتبط کمـک  نظران صاحب و از کارشناسان ،پرسشنامه يرواي نييتع ين، برايهمچن ؛شد
ـ از طرنيز آن  ييايو پا شد گرفته محاسـبه شـد، کـه     ۷۸/۰ کرونبـاخ  يآلفـا  ةق محاسـب ي
  . ران استيدر ا ييت غذايامن ةدر محاسبن آزمون يدقت ا دهندة نشان

  )دهستان بستان(جامعه نمونه آماري تحقيق  - ١ جدول

  )نفر(تعداد نمونه   )خانوار(جمعيت   نام آبادي

  ١٦  ٥٧  فنيخي

  ٤٩  ١٦٥  ام دبس

  ١٣  ٤٣  عبيات بزرگ

  ٢٣  ٧٩  آباد قدرت

  پژوهشهاي  افتهي: أخذم

اساس فرض  ون چندگانه و بريرگرسل ياز تحل ياه مجموعهير بر پايل مسيتحل شيوة
ـ ). ۱۸( مستقل و وابسته استوار اسـت  يرهاين متغيارتباط ب ن يـي ب تعياز ضـر  ،نيهمچن

)R
ـ يم ونيق رگرسيدست آمده از طر هب) 2 ـ ا. ديـ آيدسـت مـ   هزان مناسب بودن مدل ب ن ي
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 .)۱۸( دهديوابسته نشان م ريانس متغين واريير مستقل را در تبيا وزن متغيب سهم يضر
ـ متغ ر مستقل تا چه حد بـر يکند که هر متغير مشخص ميل مسين، تحليهمچن ر وابسـته  ي

م و يرمسـتق يم و غيبحث درباره اثرات مسـتق ). ۲۳(م اثر دارد يرمستقيم و غيطور مستق به
). ۱۹(ک مـدل مشـخص شـود    يـ ر در يمسـ  نمـودار ت يـ د تا اهمشويباعث م اثرات کل

بـا   ،تيـ شـود کـه در نها  يبه آزمون گذاشته م يک مدل نظري ،ريل مسين، در تحليبنابرا
ـ از ا). ۱۴( شـود يمنجـر مـ   يک مدل تجربيبه  ين مدل نظريل، ايتحل ياجرا رو، در ني
ـ ، درصد، انحـراف مع يها از فراوانف دادهيدر بخش توصحاضر، ق يتحق ـ ار، مي ن و يانگي
ر بـا  يل مسيو تحل يب همبستگيها از روش ضرل دادهيرات و در بخش تحلييتغ بيضر
   .استفاده شد Lisrel8.8و  SPSS23 هایافزار نرم

. مربـوط بررسـی شـد    يهـا شـاخص برآورد تحليل مسير با استفاده از برازش خوبی 

 ).۱۷(شـود  يف مـ يـ مـدل تعر  يبرازش کلـ  يابيارز يبرا )دو کی( اسکوئر يشاخص کا

) وجـود م يهـا شده با داده ي مدل برازشدار معنی( اسکوئر يشاخص کا يدار سطح معنی

دو بـه   نسـبت کـی   ).۱۶(باشد )  < ۰۵/۰p-value( ۰۵/۰ش از يد بير کم آن بايمقاد يبرا

 يدرجه آزاد
df

2
χ باشـد  ۳ تـاً يا نهايـ و  ۲رش شاخص بهتر است کمتـر از  يدامنه پذ .

 ينشده برازنـدگ  ، شاخص نرم)NFI( يشده برازندگ يرش، شاخص نرمدامنه پذ ،نيهمچن

)NNFI(شـده   يي برازش اصالحکوياخص ن، ش)AGFI(   يقـ يتطب يو شـاخص برازنـدگ 

)CFI( شه ين ريانگيدرخصوص شاخص م. طلبنديرا م ۹/۰ ير مطلوب بااليمقاد يهمگ

 ۰۸/۰ يمسـاو  اي تر شاخص کوچک نيا يبرا شنهادشده،يپ اريمع )RMSEA(مجذورات 

  ).۹(است 

سرپرسـت خـانوار را    احساستوان يم، )HFIAS( ييغذا يدر سنجش شاخص ناامن
ـ ارز بـرای  يادر قالب جمالت محـاوره  خود و خانواده ييغذا يدرباره ناامن  ينـاامن  يابي

 ييغـذا  ياس ناامنياستاندارد مق ها در پرسشنامةهياز گو کداماز هر يبا توجه به امت ييغذا
ف يـ در قالب ط ورد نظراس سنجش ميمق ،نيبنابرا ).۶( مشخص کرد )HFIAS( خانوار
دو بـار در چهـار    تاک ي(ندرت  کد صفر، به يچ داراهيکه  يطور است، به يانهيگزرچها
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 دو، و کـد ) سه تـا ده بـار در چهـار هفتـه گذشـته     (اوقات  هیگا يک، کد) هفته گذشته
  ).۶( سه است کد) ش از ده بار در چهار هفته گذشتهيب( اغلب

از  ،ييوار روسـتا سـطوح نگـرش سرپرسـت خـان     يبنـد طبقه يبرا که الزم به ذکر است
 ه، در رابطة زير همر استفاده شديز صورت به )۱( معيارا ين يانگيار از ميتفاوت انحراف مع

Mean ن ويانگيم Sd ۱۲(است ن يانگيار از ميانحراف مع(.  

C > Mean + ½ SD  :زياد  Mean – ½ SD < B < Mean + ½ SD : متوسط    A < Mean – ½ SD: کم  

اس يـ مقيـک  ، ياجتمـاع  ةيده سـرما يـ چيمفهـوم مرکـب و پ   يريـ گمنظـور انـدازه    به
که هر شاخص،  هط و مرکب ساخته شديشاخص بس يب تعداديق ترکياز طر يبعدچند

جمـع   حاصـل  ياجتمـاع  ةيسـرما . شـده اسـت   ف ير تعريا چند متغيک يحسب  خود بر
  . است يو مشارکت اجتماع يت اجتماعي، حماياعتماد اجتماع يهان شاخصيانگيم
به : اند از که عبارت، محاسبه شد مربوط يها با جمع مؤلفهاين شاخص : ماد اجتماعياعت

يه اعتمـاد  پزشکان در مورد تغذ يهاهيم اعتماد کامل دارم؛ به توصيها يهمشهر يها گفته
 يمردم چقدر قابل اعتماد هستند؛ مردم چقدر به قـول و قرارهـا   ي،کل طور کامل دارم؛ به
شـده   يل امانـت گرفتـه  وسـا  يتا چه اندازه به حفظ و نگهـدار  مردم کنند؛يخود عمل م

ـ بند هستند؛ مردم تا چه اندازه در هنگام فروش اجناس خود حاضر بـه ب يپا ان و نقـص  ي
  .خود هستند ياجناس و کاالها

: انـد از  کـه عبـارت  ، دست آمد مربوط به هاي با جمع مؤلفهاين شاخص  :حمايت اجتماعي
وآمد خـانوادگي   هنگام نياز از آنها کمک بگيرم؛ با دوستانم رفتتوانم دوستاني دارم که مي

هـاي   وآمـد خـانوادگي دارم؛ از مشـارکت در فعاليـت     هـاي نـزديکم رفـت   دارم؛ با فاميـل 
ـ    دسته م از مـن حمايـت   ل و بسـتگان جمعي لذت ميبرم؛ اگر مشکلي برايم پـيش آيـد، فامي
  . کنم راحتي صحبت مي د بهکان خوام با نزديکنند؛ در ارتباط با زندگي شخصي مي

 ،يمذهب يهاتهيئچون شرکت در  ييها از جمع مؤلفهاين شاخص  :مشارکت اجتماعي
شـرکت در مراسـم    ه،يـ ريخ يهـا شرکت در انجمـن  محله، يهايريگميشرکت در تصم
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 يرأ يگران را بـرا يد غالباً ها، وييمايشرکت در راهپ ،... و يشاد يهاو جشن يعزادار
  .دست آمد هب کنم،يق ميابات تشودادن در انتخ

: انـد از  ، کـه عبـارت  دسـت آمـد   مربوط بـه هاي  با جمع مؤلفهاين شاخص  :يادانش تغذيه
هـايي کـه بـه علـت سـوء      اهميت به سالمت مواد غذايي مصرفي خود؛ آگاهی از بيمـاري 

شود؛ آگاهی از خواص مـواد غـذايي؛ اهميـت بـه بايـدها و      مصرف مواد غذايي ايجاد مي
يدهاي مصرف مواد غذايي؛ عادات غذايي شما تا چه حـد در نـوع غـذاي مصـرفي شـما      نبا

  . ...)کتاب، نشريات و (نقش دارد؛ و حد دسترسي به منابع مختلف اطالعاتي در زمينة تغذيه 

 :اند از ، که عبارتدست آمدبهمربوط  يهاجمع مؤلفه بااين شاخص  :وضعيت اقتصادي
، يمنـزل مسـکون   يربنـا يدرآمد در خانوار، ز يعداد افراد داراخانوار در ماه، ت يهانهيهز

  . انداز، و پستملک در يباغ و ين زراعيمقدار زم

  .م شديترس ١ شرح شکل ق بهيتحق يشده، مدل مفهوميادبر اساس مطالب 

  
  مدل مفهومي تحقيق -۱ شکل

  و بحث نتايج

تـا   ۱۹ ير محـدوده سـن  مورد نظر د ييدهد که جامعه روستايپژوهش نشان م يهاافتهي
 ين تعداد نمونـه در گـروه سـن   يشتريسال بوده و ب ۳۶ ين سنيانگيم. سال قرار دارند ۶۰
از ) نفـر  ۵( درصـد  ۵ت تأهـل نشـان داد کـه    يوضـع  يبررس. دارند يسال جا ۴۰تا  ۳۱

. انـد متأهل) نفر ۹۶( درصد افراد ۹۵ک به يسرپرستان خانوار مطلقه و بدون همسر و نزد



   ۸۳  �۴ة ، شمار۲۰روستا و توسعه، سال  ةفصلنام        ... سنجش ناامنی غذايی خانوارهای روستايی

  

 يينفر سرپرست خانوار روستا ۱۰۱ان ياز آن است که از م يق حاکيج تحقيانت ،نيهمچن
ـ ن) درصـد  ۶/۴۰( نفـر  ۴۱، )درصـد  ۸/۱۸( سوادندينفر ب ۱۹ ،مورد مطالعه مقطـع   ز دري

) درصــد ۹/۱۳( نفـر  ۱۴، ييراهنمـا ) درصـد  ۸/۱۸( نفـر  ۱۹. انـد متوقـف شـده   ييابتـدا 
مــدرک  يدارا) درصــد ۳( نفــر ۳، يمــدرک کـاردان  يدارا) درصــد ۵(نفــر  ۵متوسـطه،  
ـ ا بر پاية. و باالتر هستند يکارشناس درصـد از   ۲/۷۸ گفـت کـه  تـوان  ين اطالعـات، مـ  ي
ـ ينداشـته و در وضـع   هتوج  الت قابليتحص ييخانوار روستاان سرپرست و  يسـواد يت ب

ـ  ) نفر ۹( درصد ۹/۸ ،نيهمچن ؛برنديسر م به يسواد کم  ۲۵( درصـد  ۸/۲۴، يشـغل دولت
) نفر ۲۶( درصد ۷/۲۵، و دارند يکشاورزغل ش) نفر ۴۱( درصد ۶/۴۰ د، وشغل آزا) نفر

  . ندبرخوردارر مشاغل يسا نيز از
) دهسـتان بسـتان  (بندي سطوح نگرش سرپرست خانوار روستايي  ج طبقهنتاي ،همچنين

حمايـت اجتمـاعي،   (، وضـعيت اقتصـادي و سـرمايه اجتمـاعي     ای تغذيـه نسبت به دانش 
  .ده استآم ۲در جدول  ISDMار با استفاده از معي) ماد اجتماعيمشارکت اجتماعي و اعت

نسبت به دانش  دهستان بستانوضعيت نگرش سرپرستان خانوار روستايي  - ۲جدول 

  اي، وضعيت اقتصادي و سرمايه اجتماعيتغذيه

دانش 

  ای تغذيه
يفراوان  درصد 

  درصد

  يتجمع

سرمايه 

  جتماعيا
  درصد  يفراوان

  درصد

  يتجمع

۷/۲۸ ۲۹ باال  ۷/۲۸  ۷/۳۰ ۷/۳۰ ۳۱  باال 

۵/۴۵ ۴۶ متوسط  ۳/۷۴  ۳/۷۴ ۶/۴۳ ۴۴  متوسط 

۷/۲۵ ۲۶ نييپا  ۱۰۰ ۷/۲۵ ۲۶  نييپا ۱۰۰ 

  ۱۰۰ ۱۰۱  جمع کل  ۱۰۰ ۱۰۱ جمع کل

ت يحما

  ياجتماع
  درصد  يفراوان

  درصد

  يتجمع

ت يوضع

  ياقتصاد
  درصد  يفراوان

  درصد

  يتجمع

 ۸/۱۹ ۸/۱۹ ۲۰  باال ۷/۲۸ ۷/۲۸ ۲۹  باال

 ۲/۷۸ ۴/۵۸ ۵۹  متوسط ۴/۵۸ ۷/۲۹ ۳۰  متوسط

 ۱۰۰ ۸/۲۱ ۲۲  نييپا ۱۰۰ ۶/۴۱ ۴۲  نييپا

  ۱۰۰ ۱۰۱  جمع کل  ۱۰۰ ۱۰۱  جمع کل
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مشارکت 

  ياجتماع
  درصد  يفراوان

  درصد

  يتجمع

اعتماد 

  ياجتماع
  درصد  يفراوان

  درصد

  يتجمع

 ۷/۳۱ ۷/۳۱ ۳۲  باال ۶/۳۷ ۶/۳۷ ۳۸  باال

 ۳/۶۵ ۷/۳۳ ۳۴  متوسط ۲/۷۵ ۶/۳۷ ۳۸  متوسط

 ۱۰۰ ۷/۳۴ ۳۵  نييپا ۱۰۰ ۸/۲۴ ۲۵  نييپا

  ۱۰۰ ۱۰۱  جمع کل  ۱۰۰ ۱۰۱  جمع کل

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

  HFIASاس يبر اساس مق ييت غذايت امنيوضع

ـ امن ۱تـا   ۰ازيبا امت ي، افرادييغذا يدر محاسبه شاخص ناامن ـ ، امتييت غـذا ي  ۷تـا   ۲از ي
د يشد يناامن ۲۷تا  ۱۵از يو امت ييط غذامتوس يناامن ۱۴تا  ۸از ي، امتييف غذايخف يناامن
 ۷۳/۲۶فقط  شود کهي، مشاهده م۴جدول  يهاب، بر اساس دادهيترت  نيدب. دارند ييغذا

 ۲۷/۷۳هسـتند و   ييکامـل غـذا  ت يـ در امن يبررسـ  مورد ييروستا يدرصد از خانوارها
  .برنديسر م به ييغذا يها در درجات مختلف ناامندرصد از آن

اساس پاسخ به سؤاالت  بر دهستان بستانهاي ناامني غذايي بندي تجربه يتاولو - ۳جدول 

  )HFIAS(مقياس ناامني غذايي خانوار  ةپرسشنام
  تياولو راتييب تغيضر  اريانحراف مع  نيانگيم  ريمتغ

 ياعضا يروزانه از سو يغذا يکم کردن وعده ها

  يکاف يل نبودن غذايخانوار به دل
١  ٥٣٥/٠  ٨١٩/٠  ٥٣/١  

 يل نبود غذايخانوار به دل يدن اعضايه خوابگرسن

  يکاف
٢  ٥٣٥/٠  ٨٥١/٠  ٥٩/١  

خانوار  يکه اعضا يکمتر از مقدار يمصرف غذا

  يکاف يل نبودن غذاياز دارند، به دليکنند نياحساس م
٣  ٥٤٥/٠  ٩١٦/٠  ٦٨/١  

 يزيخانوار چ ينکه اعضايگذراندن کل روز بدون ا

  يکاف يل نبودن غذايخورده باشند، به دل
٤  ٥٦٢/٠  ٩٠٥/٠  ٦١/١  

 ياعضا ياز غذاها از سو يمصرف انواع محدود

  ل نبودن منابعيخانوار به دل
۷۲/۱  ۰۰۱/۱  ٥  ٥٨١/٠  

شود يح داده ميکه ترج ييمصرف نکردن انواع غذاها

  ل نبودن منابعيخانوار به دل ياعضا ياز سو
٦  ٥٨٥/٠  ٢٠٧/١  ٠٦/٢  
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 خانوار دوست ندارند، به يکه اعضا ييمصرف غذا

  گريد يغذاها تهيةل نبودن امکان يدل
٧  ٥٩٣/٠  ١٧٠/١  ٩٧/١  

 يبرا يل نبودن منبعيدر منزل به دل يکاف ينبودن غذا

  آن تهية
٨  ٦٠٤/٠  ٠٤٠/١  ٧٢/١  

 ياعضا يغذا از سو ياز مصرف ناکاف ينگران

  خانوار
٩  ٦٢٣/٠  ٣٢١/١  ١٢/٢  

    هاي پژوهش يافته: مأخذ

  )دهستان بستان(ر روستايي شيوع ناامني غذايي در خانوا - ۴جدول 
  درصد  يفراوان  سطح

  ۷۳/۲۶  ۲۷  ييت غذايامن

  ييغذا يناامن

  ۵۷/۴۲  ۴۳  ييف غذايخف يناامن

  ۷۱/۲۸  ۲۹  ييمتوسط غذا يناامن

  ۹۸/۱  ۲  ييد غذايشد يناامن

  ۱۰۰  ۱۰۱  جمع

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

  ها هيآزمون فرض

مسـتقل بـا اسـتفاده از     ريمتغ يها از مؤلفه امکد و هر) ييغذا يناامن( ر وابستهيرابطه متغ
در جـدول   آنج ينتـا  شده و يبررس) هااس آنيبا توجه به مق( رمنياسپ يب همبستگيضر
  .ده استآم ۵

 بر ناامني غذايي  هاي مربوط به عوامل مؤثر همبستگي مؤلفه - ۵جدول 

همبستگي بيضر  آزمون نوع  اسيمق نوع  ريمتغ  فيرد   يداريمعن سطح 
۰۴۱/۰ *۰/۲۹۰  رمنياسپ  يبيترت ای تغذيه دانش  ۱  
-  رمنياسپ  يبيترت يت اقتصاديوضع  ۲ ۵۸۲/۰ ** ۰۰۰/۰  
۳۱۴/۰  رمنياسپ  يبيترت  يه اجتماعيسرما  ۳ * ۰۲۶/۰  
۳۵۸/۰  رمنياسپ  يبيترت يت اجتماعيحما  ۴ * ۰۳۱/۰  
۳۰۵/۰  رمنياسپ  يبيترت ياعتماد اجتماع  ۵ * ۰۳۱/۰  

  پنج درصد يداريمعنسطح  *ک درصد    ي يداريسطح معن**

  هاي پژوهش يافته: مأخذ
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۵۲/۰R( چندگانه يب همبستگيضر
2
مسـتقل   يرهـا ين است که رابطه متغآانگر يب )=

 .)=۰۰۰/۰P(دار اسـت   يمعن يبه لحاظ آمار F ر و مقداريزان چشمگير وابسته به ميبا متغ
ـ انگر اين بييب تعيضر ،نيهمچن در  شـده در مـدل،  وارد يرهـا ين نکتـه اسـت کـه متغ   ي

   . کنندين مييرا تب ر وابستهيرات متغييدرصد از تغ ۵۲ ،مجموع
گذار بـر  تأثيرمستقل  يرهايتمام متغ ينيبشيپ ،يکه در مطالعات علوم اجتماع از آنجا

مانده محاسـبه   يعنوان اثر باق با ير، مقداريل مسيست، در تحلير نيپذ ر وابسته امکانيمتغ
R اساس رابطه  شود که بريم

2
=1 - e

eمقدار  2
محاسـبه   ۴۸/۰ يادشدهل يمدل تحل يبرا 2

ر يانس متغيدرصد از وار ۴۸ يادشده، يدر مدل علّ گفت کهتوان يم ،نيبنابرا .شده است
  .کنندين مييتب ،اندنبوده حاضر قيکه در تحق ييرهاير متغيوابسته را سا

   يياثرات متغيرهاي مستقل مربوط به عوامل مؤثر بر ناامني غذا - ۶جدول 
  متغير عنوان متغير اثرات مستقيم اثرات غيرمستقيم مجموع اثرات علّي  اولويت
  X1 ايدانش تغذيه  ۱۲۱/۰ ۰۲۶/۰  ۴۲۶/۰  ۱
 X2 وضعيت اقتصادي - ۲۲۷/۰ ۲۹۴/۰ ۴۰۲/۰  ۲

  X5  سرمايه اجتماعي  ۱۹۸/۰ - ۰۹۴/۰  ۱۰۴/۰  ۳

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

ـ بـر متغ  ای تغذيهنش ر مستقل دايم متغيرمستقيم و غيات مستقتأثير  ير وابسـته نـاامن  ي
 تـأثير  ير داراين متغيا ،جدول اين جيه شده است؛ با توجه به نتائارا ۶در جدول  ييغذا
ـ ا يمجموع اثـر علّـ   رو، از اين. است ۰۲۶/۰م يرمستقيغ تأثيرو  ۱۲۱/۰م يمستق ر يـ ن متغي
بـا توجـه   . اردرتبه نخسـت را د  يگذارتأثيرت يشده است و از نظر اولو محاسبه  ۴۲۶/۰

 ياقتصادت يمستقل وضع ريم متغيرمستقيم و غيات مستقتأثيردر زمينة  ۶به نتايج جدول 
م يرمسـتق يغ تأثيرو  -۲۲۷/۰م يمستق تأثير ير داراين متغيا ،ييغذا ير وابسته ناامنيبر متغ
شده اسـت و از نظـر    محاسبه  ۴۰۲/۰ر ين متغيا يعلّ مجموع اثر رو، از اين. است ۲۹۴/۰
   .رتبه دوم را دارد يگذارتأثيرت يلواو

ر وابسـته  يبر متغ يه اجتماعير مستقل سرمايمتغ ،۶ج جدول يبا توجه به نتا ،نيهمچن
 رو، از ايـن . اسـت  -۰۹۴/۰م يرمسـتق يغ تـأثير و  ۱۹۸/۰م يمستق تأثير يدارا ييغذا يناامن
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رتبـه   يگـذار رتأثيت يشده است و از نظر اولو محاسبه ۱۰۴/۰ر ين متغيا ياثر علّ عمجمو
  .  سوم را دارد

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  عليت، متغيرهاي مستقل و متغير وابسته ناامني غذايي تحليل مسير -۲شکل 

  .ارائه شده است ۷در جدول برازش مدل تحليل مسير نيکويی هاي شاخص

 هاي خوبي برازش تحليل مسير شاخص -۷جدول 

 df  / x  شاخص
2  p-value NFI  NNFI CFI  AGFI  RMSEA  

  ٠٦٢/٠  ٩٥/٠  ٩٢/٠  ٩٠/٠  ٩١/٠  ۰۰۰۰۱/۰  ٧٢٢/٠  قدار م

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

هـا  هاي برازش مدل تحليـل مسـير نشـان داد کـه مـدل قابـل پـذيرش بـوده و داده        شاخص

  .برازندگي خوبي با مدل پيشنهادي دارند

  گيري و پيشنهادها نتيجه

ـ  هـزاره  توسـعه  مهـم  يهـا  هـدف  از يكي غذايي امنيت پايدارسازي  يکنـ  شـه ير و ودهب
 ۹۲۳ همچنـان  امـا  ،اسـت  قرارگرفتـه  جهـان  كشورهاي مختلف كار دستور در گرسنگي

  مستقيماثر غير اثر مستقيم

اييهدانش تغذي  

 اقتصاديوضعيت 

 اجتماعيسرمايه

198/ 0 P=  

 

ناامني 

 غذايي

P= 121/0  

P= 227/0-   

P= 026/0  
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ـ  غـذايي  ناامني در جهان مردم از نفر ميليون ـ ا. برنـد  يمـ  سـر  هب  در ۲۰۱۳ نقشـه  در راني
 اعـالم  برابـر  ،همچنـين  ).۲۴(اسـت   شـده  گـزارش  ييغذا يناامن متوسط خطر تيوضع

 كشورهاي روستايي مناطق در هيسوءتغذ به مبتاليان بيشتر خواربار و كشاورزي، سازمان
 و روسـتايي  خانوارهـاي  غـذايي  امنيـت  بررسـي  امر اين. دارند توسعه سكونت حال در

ـ امن و غـذا  تياهم ،شک يب .سازد يم ضروري را آن بهبود  از يکـ ي مثابـه  بـه  ييغـذا  تي
 ،حاضـر  قيـ تحق در ،نيبنـابرا  .سـت ين دهيپوشـ  يکس بر ندهيو آ حاضر عصر يها چالش
 هـا  انـد؛ ايـن فرضـيه    بـوده  داريه معنـ يسه فرض از آن ميان، که شده آزمون هيفرض چهار
   :از اند عبارت
ـ  ييغـذا  يو ناامن يه اجتماعين سرمايب يهمبستگ :اول ةفرضي  ييروسـتا  ةن جامعـ يدر ب

 يت اجتمـاع يـ ژه حمايو به يه اجتماعين سرماين است که بيج نشانگر ايمورد مطالعه؛ نتا
ـ ا. ک درصد وجـود دارد يدار در سطح يمعن رابطة ييغذا يو ناامن يو اعتماد اجتماع ن ي

ـ ، وا)۴۴( ايج سسـگو يجه با نتاينت و  ،)۲۲(هی کـو  ،)۲۵(ن و همکـاران  يمـارت  ،)۴۶( ني
  . استسو هم )۱۵( و همکاران يبيهزارجر
ـ  ييغذا يو ناامن يت اقتصادين وضعيب يهمبستگ :دوم فرضيه  ييوسـتا ر ةن جامعـ يدر ب

ـ يمورد مطالعه؛ نتا ـ دار در سـطح  يج نشان داد که ارتباط معن ـ  ي ت ين وضـع يک درصـد ب
چـون باباتونـده و    يپژوهشـگران . وجـود دارد  ييخانوار روستا ييغذا يو ناامن ياقتصاد
 همکـاران  و يبيهزارجر ،)۳۸( صفرپور و همکاران ،)۲۹( و همکاران يبينج ،)۲( ميکوئ
) ۷( و همکـاران  يريدستگ، و )۳( و همکاران يبخش ،)۴۲( و همکاران يشرفخان ،)۱۵(
   .انددهيرس جهيين نتدب خود مطالعات قبالً در زين

 مورد ييروستا ةجامع نيب در ييغذا يناامن و ای تغذيهدانش  نيب يهمبستگ :فرضيه سوم
خـانوار   ييغـذا  يو نـاامن  ای تغذيـه ن دانـش  ينشان داد که بحاضر ق يتحق جيمطالعه؛ نتا

ج مطالعـات  يجه بـا نتـا  ين نتيا. دار وجود دارد يدر سطح پنج درصد رابطه معن يياروست
 يميو رح ،)۳( و همکاران يبخش ،)۳۰( ينوابخش و مثن ،)۲۷( انيليو جل ييمهد ينادر
  . دارد يهمخوان )۳۳( همکاران و
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) سن، سواد و شغل سرپرسـت خـانوار  ( يفرد يهايژگين ويب يهمبستگ :فرضيه چهارم
دار وجـود   معنـی  ةرابطـ  مورد مطالعـه؛ در ايـن زمينـه،    ييخانوار روستا ييغذا ينو ناام

  . نداشت
دانـش   و اجتمـاعي  اقتصـادي،  عوامـل  تـأثير  مؤيـد  ة حاضرمطالع نتايج ،يکل طور به
ـ تغذ مشـكالت  بـاالي  شـيوع  و استغذايي  يبر ناامن ای تغذيه بـودن   نامناسـب  و يا هي
 بـراي  غـذايي  امنيـت  نيتـأم  كـه از آنجا . دهد يم نشان جامعه در را غذايي مواد مصرف
ـ ر برنامـه  اهـداف كـالن   از يكـي  جامعه اسـت،   اجتمـاعي  -اقتصـادي  توسـعه  يهـا  يزي

 بـردن  بـاال  بـراي  ويـژه  يهـا  برنامه پخش :دشو يم ارائه در همين راستا زير پيشنهادهای
 در ذيـه تغ بـه  مربـوط  يهـا  آمـوزش  ارائـه  نيز و تغذيه مورد در ها خانواده هیسطح آگا
 يهـا  ارانـه ي تغذيـه؛ دادن  نتوسـط متخصصـا   در روسـتا  يآموزش يهاکالس و مدارس
 بــه معـين  زمـاني  فواصـل  بــه )گوشـت  ماننـد ( خـوراكي  كــاالي صـورت  بـه  دار هـدف 
 و يفرهنگـ  عوامـل  قيعم يبررس براي يفيک يها پژوهش يطراح درآمد؛ کم يها خانواده
 در كشـور  كالن يها استيسدوين و اجرای ت خانواده؛ در ييغذا تيامن بر مؤثر ياجتماع
ـ فيک بهبـود  ،يکل طور به و ثروت و درآمد عيتوز بهبود ؛ناامني غذايي كاهش راستاي  تي

 دادن هیآگـا  و ؛ييزدا تيمحروم يبرا الزم يهاتيفعال ؛ گسترشيزندگ يعموم طيشرا
 تعدادهاياسـ  پـرورش  و بالندگي هايزمينه ايجاد و زنان کليدي نقش ةنيدر زم مردان به

 از يريـ گ بهره براي مناسب ساختارهاي از استفاده و اشتغال و آموزش يها نهيزم در زنان
ـ تغذ فقـر  رفـع  ژهيـ و به فقرزدايي در راستای عظيم نيروي اين ـ  .يا هي  شـنهاد يپ ،نيهمچن
خانوارهاي  ييغذا يناامن تيوضع يبررس راستاي در ترگسترده هاي پژوهش شود که يم

 استفاده با و يدآ دست به مناطق نيا از شترييب شناخت تا رديپذ رتصو ييروستا مناطق
ـ امن ايمنطقـه  و يملـ  هايراهبرد نيتدو به نسبت بتوان ،ها پژوهش گونه نيا جينتا از  تي
  .دکر اقدام ييغذا

   يادداشت

1. Interval Standard Deviation from Mean (ISDM)  
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