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 چكیده
 جامعه هر سالمت و توسعه یاصل یمحورها از یاهیتغذ سالمت و مطلوب و یکاف یغذا به یدسترس

 .ددار یا ژهیو تیاهم ییغذا تیامن به یابیدست کشور، هر توسعة اهداف یهاتیاولو نیب در نیبنابرا ؛است

 و مقطعی روش به روستایی هایخانوار غذایی امنیت بر مؤثر عوامل بررسی ،حاضر مطالعة یاصل هدف

 روش به که بود خانوار 100 بر 1391 سال در کرمانشاه شهرستان کرناچی، روستای در تحلیلی-توصیفی

 از اقتصادی -اجتماعی وضعیت به مربوط هایداده آوری جمع یبرا. شدند انتخاب تصادفی گیری نمونه

  USDA استاندارد پرسشنامة از غذایی امنیت وضعیت بررسی منظور به و عمومی اطالعات پرسشنامة

. گرفت انجام لجستیك رگرسیون و اسکوئر کای آزمون از استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه. شد استفاده

 غذایی امنیت با خانوار اقتصادی و اجتماعی وضعیت بین معناداری و مثبت ةرابط بیانگر پژوهش هاییافته

 ماهیانة درآمد میزان با خانوار غذایی امنیت بین معناداری رابطة که نحوی به بود، مطالعه مورد خانوارهای

. شد مشاهده خانوار عدب و مادر سواد سطح زندگی، تسهیالت دارابودن وضعیت پدر، شغلی جایگاه خانوار،

 جایگاه متغیر ،مطالعه مورد متغیرهای مجموع میان از لجستیك، رگرسیون نهایی نتایج براساس ،همچنین

 امنیت پیشگویی در را تأثیر بیشترین زندگی اقالم دارابودن وضعیت و درآمد میزان خانوار، پدر شغلی

 .داشتند مطالعه مورد هایخانوار غذایی
 

 . اجتماعی -اقتصادی عوامل روستایی، خانوارهای غذایی، امنیت :کلیدی یهاواژه 

 

  مقدمه
 در آن نقش كه است بشري اولية نيازهاي از تغذيه و غذا

 در ،ياقتصاد توسعة با آن ارتباط و يیكارا شيافزا سالمت،
 یمبان با رياخ دهة ده در ژهيو به یجهان ةگسترد قاتيتحق
 تأمين و( Shakoori, 2004) هشد دييتأ یتجرب شواهد و یعلم
 به غذايی امنيت. است نهفته غذايی امنيت مقولة در آن

 و غذا مشكالت رفع براي شده حساب روشی علمی، معناي
 و ريزي برنامه براي ايشده تعريف چارچوب در و تغذيه

 از بيش به غذايی امنيت بحث تاريخچة. است توسعه مديريت
 1948 سال در بشر حقوق ةاعالمي و پيش سال پنجاه
 بسياري(. Rahbar & Mobini Dehkordi, 2004) گردد برمی

 در آفريقا در قحطی وقوع دانشمندان، و متخصصان از
 در معيشت حداقل تأمين مشكالت ،1985-1984 هاي سال

 و ساختاري تعديل نةيزم در جهان كشورهاي از بسياري
 ريزي برنامه ةزمين در تجربه و انديشه سير نهايتدر

 عمومی افكار توجه افزايش عوامل از را ايتغذيه چندبخشی
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 ,Noori Naeini) دانندمی 1980ةده در غذايی امنيت به

 عنوان به سوءتغذيه و غذايی امنيت ،دهه اين در(. 1999
 المللی بين هاي سازمان توسط بررسی قابل و مهم ايمسئله
 گوناگون مراكز و هاسازمان ،روند اين ةادام در. شد مطرح
 بانك و كشاورزي خواربار سازمان متحد، ملل سازمان مانند

 سعی و كردند آغاز مشكل اين رفع براي هايیتالش جهانی
 راهكارهاي ارائة و موضوع از ترمشخص تعاريف با كردند

 ,Goudarzi) ورزند مبادرت مسئله اين كاهش به مناسب

 است وضعيتی غذايی امنيت شده،  پذيرفته یتعريف در(. 2008

 مغذي و سالم كافی، غذاي به ايام تمام در مردم ةهم كه
)) باشند داشته اقتصادي و فيزيكی دسترسی

1
FAO, 2008 و 

 ترجيحات با سازگار ايتغذيه رژيم نيازهاي دسترس، در غذاي
 ,Noori Naeini) كند فراهم سالم و فعال زندگی براي را آنان

 و يافتهتوسعه ةجامع بنيان غذايی امنيت درحقيقت،(. 1999
 و است آن اعضاي جسمی و روانی فكري، سالمت اصلی عنصر

 و كشاورزي توسعة هايبرنامه عمدة اهداف از يكی همواره

 راهبردي اهداف جزء و است حال و گذشته در ايران روستايی

 انداز چشم )آينده بلندمدت( هايبرنامه هايلويتوا و
 Expediency Discernment) (2003 است نيز ساله ستيب

Counci,. از يكی عنوان به ،جامعه در يیغذا تيامن تأمين 
 هر در هادولت اساسی وظايف از ملی، امنيت تحقق شروط

 چندبخشی مفهومی غذايی امنيت. شودمی محسوب كشوري
 توسعة نوين مفاهيم از بسياري مانند و است ايچندرشته و

 امنيت يعنی ؛دارد یمختلف ابعاد اقتصادي و اجتماعی پايدار،
 پايدار توسعة سنجش براي كلی شاخص سو يك از غذايی
 و هاداده از غذايی امنيت سنجش براي ديگر سوي از و است

 كشاورزي توليدات تغذيه، فقر، زمينة در مختلفی هايشاخص
 ؛شودمی استفاده... و مصرف خوداتكايی درآمد، غذايی، مواد و

 توليدات سياست همچون عوامل از ايمجموعه نيبنابرا
 كشور، طبيعی منابع غذايی، مواد توزيع نظام كشاورزي،

 وضعيت اساسی، كاالهاي يارانة نظام تغذيه، و مصرف الگوي
 باالخره و خارجی تجارت سياست درآمد، توزيع و اشتغال
 ,Dini Torkamani) گذاردمی اثر آن بر اي تغذيه فرهنگ

 امنيت دهدمی نشان نظري مبانی و مطالعات پيشينة(. 2000

 (FAO, 2006): است زير عمدة بعد چهار داراي غذايی
 داخلی، توليد اساس بر كه (غذا بودن فراهم و دردسترس. 1

 (.شودمی سنجيده غذايی هاي كمك و ذخاير وجود واردات، ظرفيت

                                                                                         
1. Food and Agriculture Organization. 

 خريد قدرت فقر، سطح به كه غذا به دسترسی .2
 و ونقل حمل و بازار هايزيرساخت وجود و هاقيمت ها، خانواده
 .است وابسته غذا توزيع سيستم

 ،هوا و آب از ثرأْمت كه دسترسی و عرضه پايداري .3
 و اقتصادي عوامل مجموع و طبيعی بالياي ها،قيمت تغييرات
 .است سياسی

 به كه بهداشتی و سالم غذاي از مطلوب استفادة .4
 آب به دسترسی و غذا سالمت و كيفيت تغذيه، و بهداشت

  .دارد بستگی بهداشتی امكانات و سالم

 غربی جنوب آسياي منطقة در ايران جايگاه ترازيابی نتايج 
 غذايی امنيت و پذيري آسيب گرتبيين هايشاخص براساس

 نظر از ايران دهدمی نشان Bakhshi et al. (2008) توسط
 شاخص نظر از ششم، رتبة در غذايی انرژي سرانة مصرف
 شاخص نظر از دوازدهم، رتبة در غذايی امنيت و تغذيه تركيبی

 كالن شاخص نظر از چهاردهم، رتبة در اقتصادي دسترسی
 در غذا موجودبودن شاخص نظر از پنجم، رتبة در كشاورزي

 دهم رتبة در بهداشتی -فرهنگی شاخص نظر از پانزدهم، رتبة

 ودارد  قرار نهم رتبة در پذيري آسيب كل شاخص نظر از و
 ستيب ميان در كشورها پذيرترين آسيب كم نيب در را يك رتبة

 مطالعات .است داده اختصاص خود به منطقه كشور
 ناامنی كه است آن انگريب غذايی امنيت ةزمين در گرفته انجام

 با و دوش یم مطرح جوامع اكثر در مهم یمشكل عنوان به غذايی

 و اجتماعی اقتصادي، اي،تغذيه وضعيت و دريافتی غذاي ميزان
 كلی طوربه . (Alaimo et al., 1998)دارد ارتباط فرهنگی
 ،هاقيمت تغيير بر اجتماعی -اقتصادي كالن هايسياست

 از هركدام كه گذارندمی اثر خدمات ئةارا و اشتغال دستمزدها،

 غذايی امنيت تأمين براي خانوار منابع بر تواندمی عوامل اين

 (.Derrickson et al., 2001) باشد مؤثر

 (2001) Lahelma & Lahteenkorva،هرچند معتقدند 

 در يا كننده تعيين و اساسی نقش درآمدي و اقتصادي عوامل
 ،ددار نيازها كردن برآورده در خانوار بالقوة توان و غذايی امنيت
 مديريت در توجهی انيشا نقش نيز اجتماعی و فرهنگی عوامل

. دارد بهتر قيمت با مناسب غذاي انتخاب و خانوار ةبودج مؤثر
 Studder et al.، Zerafati Shoa (2001) مطالعات نتايج

 بر فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، عوامل تأثير مؤيد نيز (2004)
 از توجهی انيشا گروه ،ترساده عبارت به ؛است غذايی امنيت

 غذايی مواد به فيزيكی و اقتصادي دسترسی هرچند جامعه
می نشان را نامناسبی غذايی هاي انتخاب و رفتارها اما دارند،
 در غذايی رفتارهاي گونه اين يابی ريشه تحليل در كه دهند
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 عوامل به توجه خانوار درآمد و غذا سهم بر عالوه جامعه،
 ،خانوار سرپرست سواد سطح قبيل از فرهنگی- اجتماعی
 جايگاه كلی طور به و سرپرست اجتماعی و شغلی وضعيت

(. نتايج Ghassemi, 1997) است ضروري فرهنگی -اجتماعی
 بررسی منظور به( (Dastgiri et al., 2006 كه مقطعی ةمطالع
 1383 هايسال در تبريز شهر در غذايی امنینا بر مؤثر عوامل

 اجتماعی اقتصادي، عوامل تأثير مؤيدگرفت،  صورت 1384 تا
 بعد افزايش با كه نحوي به ،است غذايی امنيت بر فرهنگی و

 امنيت و بيشتر مطالعه مورد افراد در غذايی ناامنی خانوار
 ساالنة سرانة درآمد افزايش با بالعكس و شودمی كمتر غذايی

 ،خانوار سرپرست تحصيالت ميزان و شغلی جايگاه خانوار،
. يابدمی كاهش غذايی ناامنی و افزايش غذايی امنيت

 جامعة در غذايی ناامنی شيوع ميزان مطالعه اين ،همچنين
 درPayap et al. (2011 ) .داد نشان درصد 36 را مطالعه مورد

 و اقتصادي -اجتماعی عوامل برخی با غذايی ناامنی بررسی
 دريافتند ري، شهر در دبستانی كودك داراي مادران ايتغذيه
 2/50 مطالعه مورد جمعيت بين در غذايی ناامنی شيوع ميزان
 و مادر باالتر تحصيالت مطالعه اين در ،همچنين .است درصد

 سرپرست باالتر شغلی جايگاه خانواده، سرپرست همچنين
 و امكانات باالتر امتياز و مسكونی واحد مالكيت خانواده،

 با و داشت معكوس ارتباط غذايی ناامنی با زندگی تسهيالت

 بيشتر مطالعه مورد افراد در غذايی ناامنی خانوار، بعد افزايش
 20 داد نشان .Ghassemi et al (1996) مطالعة . نتايجشد

آن درصد 50 و نداشتند غذايی امنيت ايرانی خانوارهاي درصد
  ةمطالع نتايج ،همچنين. برندمی رنج هاريزمغذي كمبود از ها

(2007) Karam Soltani et al.داد نشان يزدي خانوارهاي بر 
 در و برندمی رنج هاريزمغذي كمبود از خانوارها درصد 5/30

. ندهست روروبه مشكل با خود ايتغذيه نيازهاي تأمين
Mohammadi Nasrabadi et al. (2008 )تحليلی، مطالعة در 

 باالي اعضاي وزن با غذايی امنيت ةرابط بررسی منظور به

 هايخانوار درصد 9/34) ايرانی خانوارهاي سال ستيب
 در كننده شركت( شهري خانوارهاي درصد 1/65 و روستايی

 و خانوار غذايی مواد مصرف الگوي مطالعات جامع طرح
 ميزان ،1381-1379 هايسال در كشور ايتغذيه وضعيت

 درصد 6/5 شديد، را هاخانواده درصد 2/5 غذايی ناامنی
 8/76 و خفيف را خانوارها درصد4/10 متوسط، را خانوارها

 ناامنی شيوع انگريب نتايج. اندكرده بنديطبقه امن را درصد
Hosseini  (2007 ).بود روستايی خانوارهاي در بيشتر يیغذا

 مناطق در گرسنه و فقير مردم چهارم سه اًتقريب است معتقد

 داده پرورش غذايی مواد كه كنند می زندگی جايی روستايی،
 در يا ندارند زمين كه افرادي از عبارتند افراد اين. شوندمی

آن  در كشاورزي هاي پتانسيل كه كنند یم یزندگ مناطقی
 Jafari sani ةمطالع در .است ضعيف محيطی نظر از يا ناچيز

& bakhshode (2008) یناامن و فقر تيوضع بررسی يابر 

 شاخص خراسان، استان روستايی و شهري خانوارهاي يیغذا
FGT

 و يبند رتبه خراسان استان مختلف مناطق و محاسبه 1
 در داد نشان جينتا .شد هيته يیغذا یناامن و فقر نقشة تينهادر

 31/13 و فقير درصد 14/25 متوسط طور به روستايی مناطق

 لحاظ از درصد 39/31 و بدن ازين مورد يكالر لحاظ از درصد
 براي ارقام اين. نددار كمبود نياز مورد پروتئين به دسترسی

 درصد 33/17 و 63/10 ،90/29معادل ترتيب به شهري مناطق
 بررسی منظور به et al.   Sharafkhani(2011) ةمطالع. است

 دهستان خانوارهاي غذايی ناامنی بر مؤثر عوامل و شيوع
 در غذايی ناامنی شيوع داد، نشان خوي شهرستان سو قره

 تعداد افزايش با كه است درصد 4/59 مطالعه مورد منطقة
 تعداد و مسكونی زيربناي روستا، در غذايی مواد ارائة مراكز
 فاصلة افزايش با برعكس و كاهش خانوار غذايی ناامنی اتاق

 وضعيت .يابدمی افزايش خانوار غذايی ناامنی شهر از روستا
 دو يا والدبودن تك( والدين وضعيت خودرو، وضعيت مسكن،

 مؤثر عوامل ديگر از خانوار ماهانة درآمد وضعيت و )والدبودن
 تأثير انگريب نيز مطالعه اين نتايج .است خانوار غذايی امنيت بر

 و خانوار غذايی امنيت بر فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، عوامل
 مطالعه مورد روستايی ةمنطق در غذايی ناامنی باالي شيوع
 & Mehrabi Bshrabady پژوهش نتايج به توجه با. است

Mousavi Mohammadi (2010)، هايسياست بررسی در 
 ايران، روستايی خانوارهاي غذايی امنيت بر كشاورزي حمايتی

 1385-1362 هايسال در روستايی خانوارهاي غذايی امنيت
سال در كهطوري به ،است گرفته خود به صعودي تقريباً روند
 و جنگ در درگيربودن دليل به كشور 1370-1362 هاي

 درنتيجه و اساسی كاالهاي بندي سهميه نظام با توليد كاهش
 بعدي هايسال در اما است، بوده رو روبه غذايی امنيت كاهش

. شد بهتر وضعيت مناسب يهاسياست اتخاذ و امور بهبود با
بررسی عوامل مؤثر بر  (، در2008)Goudarzi  نتايج پژوهش

مینشان  آبادخرمپير شهرستان دهامنيت غذايی در دهستان 
درصد خانوارهاي مورد مطالعه امنيت غذايی  3/67دهد 

هريك از اعضاي اين خانوارها  ةروزانمصرف  ةسراندارند و ن

                                                                                         
1. Foster, Greere & Thorbeke (1984) 
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كلی،  طوربهشده است. گرفتهكاربهكمتر از الگوي پيشنهادي 
از ميان مجموع عواملی كه در اين تحقيق به عنوان عوامل 

طالعه مؤثر بر امنيت غذايی در ميان اعضاي خانوارهاي مورد م
تغذيههاي مادران اين خانوارها، آگاهی اند، ويژگیشدهمطرح 

گيري بيشترين تأثير را در تصميم، استقالل مالی و توانايی اي
 ,Shariff & Linاند. مطالعات امنيت غذايی خانوار داشته

 50 داد نشان اندونزي در روستايی زن ستيدو يرو 2004

 ةمطالع نتايج. بودند غذايی ناامنی دچار هاخانواده از درصد
CPS

 ناامنی دچار فقر خط زير افراد از 1/13 داد نشان 1
 كه افرادي از درصد 50 كهدرحالی ،بودند گرسنگی و غذايی
 ,Rose) داشتند قرار فقر خط باالي بودند، غذايی ناامنی دچار

1999.) Najafi (1996 )و غذايی امنيت نداشتن است معتقد 
 عرضة و توليد مشكل تا است فقر حاصل بيشتر ،سوءتغذيه

 كشور وضعيت غذايی محصوالت ةعرض در اينكه با و غذا
 به روستايی ةجامع اقتصادي و فيزيكی دسترسی است، خوب
 درصد 30 به نزديك و نيست مناسب چندان غذايی مواد
 سالمت بر امر اين .ندندار غذايی امنيت روستايی ةجامع

 ةتوسع بر و دارد منفی اثر روستاييان روحی و جسمی
 جسمی هايفعاليت نيازمند كه گذارد یم منفی اثر كشاورزي

 در ويژه به روستاييان سالمت و ذهنی مطلوب كاركرد و بيشتر
 .Smith & et al. است كشاورزي بحرانی و ژهيو روزهاي

 در غذايی امنيت نداشتن داليل بررسی منظور به (1999)
 امنيت بر مؤثر اصلی فاكتور دو توسعه، درحال كشورهاي

 كردند معرفی افراد خريد قدرت و كافی غذاي ةعرض را غذايی
 غذايی امنيت نداشتن در عامل ترينمهم را شديد فقر و

 معلول را غذايی یناامن و علت را فقرEbadi (2005 ) .دانستند

 بلكه است، فقر از یناش تنها نه یگرسنگ است معتقد و داند می

 نيتر قبول قابل ريغ و نيآخر و دشو یم زين آن تداوم موجب
 هاانسان ةياول يازهاين نيتأم در یناكام و مطلق فقر نشانة

 نيرتريفق از عمده طور به یگرسنگ به انيمبتال .ديآیم شمار به
 به یدسترس .ندا توسعه درحال يكشورها در یاجتماع اقشار

 یاصل يمحورها از ياهيتغذ سالمت و مطلوب و یكاف يغذا
 تأمين گفت توانمی بنابراين ؛است جامعه سالمت و توسعه
 كه افتدمی اتفاق زمانی غذايی امنيت مطمئن و پايدار

 اجتماعی، اقتصادي، هايشاخص و ايتغذيه هايشاخص
 مطلوب حد به هم كنار در و هماهنگ بهداشتی و فرهنگی
 با غذايی امنيت ديگر، عبارت به ؛باشند رسيده پايداري

                                                                                         
1. Current Population Surve 

 جامعه بهداشتی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، هايشاخص

 بتواند كشوري اگر و دارد قرار دوسويه تعامل و است  ارتباط در

 پايداري مطلوب سطح به غذايی امنيت هايشاخص نظر از

 از باالتري سطوح در هاشاخص ساير نظر از يقين به برسد،

 یكاف يغذا به یدسترس نكهيا به توجه با. رديگ یم قرار توسعه
 ندا موظف ها دولت هاست، انسان حقوق نيتر يیابتدا از

 عمل به مردم تودة يا هيتغذ طيشرا بهبود يبرا يجد یاقدامات
 يراستا در تالش مستلزم ،يیغذا تيامن نيتأم نيبنابرا ؛آورند
 اقشار ژهيو به خانوارها تمام یدسترس امكان كردن فراهم

 دةيعق به. است ازين مورد يمغذ مواد به ريفق و ريپذ بيآس
 ةويژ جايگاه و نقش به توجه با نظران،صاحب از ياريبس

و  اجتماعی اقتصادي، ةتوسع هايفرايند در روستايی ةجامع
 تياهم و المللی بين و یلم اي،منطقه محلی، سطح در سياسی
 يها بخش نيب در يكشاورز و يیروستا بخش يراهبرد
 به همه، از قبل آن بودن يراهبرد مهم ليدال و ياقتصاد
 عالوه به. شود یم مربوط كشور هر يغذا نيتأم در آن كاركرد

 يها بخش ريسا با را نيشيپ و نيپس ارتباطات بخش، نيا
 .هاستآن يها نهاده ةكنند فراهم و كند یم برقرار ياقتصاد
 جامعه يیتوانا گرو در ياديز حد تا یانسان توسعة ن،يهمچن

 ةيسا در كه است داريپا و مطمئن يیغذا تيامن جاديا در
 بخش نيا هرچه یعني ؛شود یم سريم افتهي توسعه كشاورزان

 يمند بهره و ها حوزه ريسا توسعة امكان باشد، تر افتهي توسعه
 ،(Shakoori, 2004) رديگ یم انجام سهولت به ها بخش گريد
 فقر در توانمی را آن نيافتگیتوسعه پيامدهاي كهطوريبه

 نشينیحاشيه و مهاجرت بيكاري، فزاينده، نابرابري گسترده،
طور . براساس مطالعات بالينی كه بهكرد مشاهده شهرها

كمبود آهن،  گرفت،پراكنده در مناطق مختلف ايران انجام 
تغذيهـ  ها، يد و كلسيم جزء معضالت بهداشتیانواع ويتامين

شيوع كم ،آيند. همچنينشمار میويژه روستاها به هكشور باي 
اي در كودكان روستايی بيش از قدي تغذيهوزنی و كوتاه

 ،(Goudarzi ،2008دوبرابر كودكان شهري گزارش شد )
عنوان پايه و بهبا بخش كشاورزي  روستايی ةجامع كه حالیدر

 امنيت تأمين اصلی محورروستايی،  ةجامعاساس فعاليت در 
 تأمين منابع درصد 78 از بيش ،درواقع. است جامعه غذايی
 Rukn، 2004) دارند جاي روستاها حوزة در غذايی امنيت

Eftekhari)در موضوع اين بررسی طرف يك از نيبنابرا ؛ 
 و روانی فكري، سالمت بناي سنگ عنوان به روستايیجامعة 
 اهميت حائز روستاييان فقر محو و گرسنگی تخفيف و جسمی

 فرهنگی و اجتماعی نوسازي منظور به ديگر طرف از و است
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 و انسانی مسائل به توجه از كهمهم است  اريبس روستاها
 از اطالعبا  جه،يدرنت .رديگیم شهير سياسی هايضرورت

 آن بر مؤثر عوامل و روستايی ةجامع غذايی امنيت وضعيت
 روستايی ةتوسع هايبرنامه طراحان سياستگذاران، به توانمی

و  كرد ايارزنده كمك جامعه، سالمت متولی نهادهاي ساير و
 با نيبنابرا ؛ی برداشتيروستا ةتوسعگامی مثبت در مسير 

 بر مؤثر عوامل تعيين به مطالعه اين مسئله، ضرورت به توجه
 شهرستان در كرناچی روستايی خانوارهاي غذايی امنيت

مطرح ريز یاختصاص اهداف ،راستا نيا در. پرداخت كرمانشاه
 :ندا

 ياقتصاد و یاجتماع مشخصات فيتوص و یبررس -
 .مطالعه مورد يیروستا يخانوارها

 مورد يیروستا يخانوارها يیغذا تيامن تيوضع یبررس -
 .مطالعه

 يخانوارها يیغذا تيامن تيوضع نيب ارتباط نييتع -
 .ياقتصاد ،یاجتماع عوامل با يیروستا

 

 تحقیق روش
 در تحليلی -توصيفی و مقطعی روش به حاضر پژوهش
 در كرمانشاه شهرستان دربند، ميان دهستان كرناچی روستاي

 كيلومتري پنج ةفاصل در منطقه اين. گرفت انجام 1391 بهار
 1385 سال سرشماري براساس و است واقع كرمانشاه شهر از

 صد ميان اين از كه دارد خانوار 1119 و نفر 4836 جمعيت
 و اجتماعی مشخصات. شدند پژوهش وارد موافقت با خانوار

 مصاحبة با و عمومی اطالعات پرسشنامة طريق از اقتصادي
 يیها پرسش ةدربرگيرند پرسشنامه اين. شد گردآوري حضوري

 تحصيالت سطح سن، دهنده، پاسخ فرد جنس و سن ةزمين در

 خانواده، افراد تعداد خانوار، تغذية مسئول شغلی جايگاه و
 سطح نظر از مسكونی منزل وضعيت شهر، از روستا فاصلة
 دارابودن آن، اتاق تعداد و مسكونی منزل تملك نحوة زيربنا،

 و كنندهحمايت سازمان پوشش تحت زندگی، تسهيالت

 ،زندگی تسهيالت درمورد. بود ماهانه ثابت درآمد وضعيت

 مساوي يا كمتر داشتن. شد دهيپرس دسترس مورد اقالم تعداد
 4 وجود ضعيف، اقتصادي وضعيت عنوان به اقالم اين از عدد 3
 و متوسط اقتصادي وضيعت عنوان به اقالم اين از عدد 6 تا

 درنظر خوب اقتصادي وضعيت عنوان به عدد 9 تا 7 داشتن
 تملك وضعيت درمورد (.Payap et al., 2011) شد گرفته

 شخصی، ملك هاي گزينه از يكی شد خواسته مسكونی منزل
. كنند انتخاب را بستگان منزل وشود  داده رهن يا اجاره

 از غذايی امنيت وضعيت تعيين براي مطالعه اين در ،همچنين
USDA استاندارد پرسشنامة

 مذكور پرسشنامة. شد استفاده 1

 اياالت كشاورزي وزارت توسط شده طرح هايپرسشنامه از يكی
 عنوان به و شد دهيسنج 1995 سال در كه آمريكاست متحدة

 .شد معرفی اپيدميولوژيكی مطالعات براي معتبر يا پرسشنامه
 ماه دوازده در را خانوار غذايی امنيت وضعيت پرسشنامه اين

 رانيا در مذكور پرسشنامة ،نيهمچن. كندمی بررسی گذشته
 Sharafkhani et al.،(2010) (2011)مانند مطالعاتی در

Mohammad-Zadeh et al. ، Karam Soltani et al.  (2008) 

 به پرسشنامه به امتيازدهی .شد تأييد آن اعتبار و گرفته كار هب
 دو يا يك) ندرت به و هرگز هايگزينه به كه است صورت اين
 اوقات گاهی هايگزينه به و صفر امتياز( گذشته سال در بار

 سال در بار ده از بيش) اغلب و (گذشته سال در بار ده تا سه)
داده (Bickel et al., 2000). گيردمی تعلق امتياز يك (گذشته

 افزار نرم وارد تحليل و تجزيه منظور به آوري جمع از پس ها

 هاخانوار غذايی امنيت وضعيت طبقات. شدند SPSS16 آماري
 كرده كسب پرسشنامه از كه شد تعيين يامتياز اساس بر

 وضعيت با كيفی متغيرهاي ارتباط بررسی منظور به. بودند
 ةرابط وشد  استفاده اسكوئر كاي آزمون از غذايی امنيت
 آزمون با خانوارها غذايی امنيت وضعيت با كمی هايمتغير
 عوامل شناسايی براي و شد محاسبه طرفه يك واريانس تحليل

 . شد استفاده لجستيك رگرسيون از كننده پيشگويی
 

 
 Guide to Measuring Household Food Security: Bickel, et al., 2000بندی خانوارها براساس امتیاز برگرفته از . طبقه1جدول 

 هاي مثبتپاسختعداد  وضعيت امنيت غذايي

 0-2 امن غذایی

 3-7 ناامن بدون گرسنگی

 8-12 ناامن با گرسنگی متوسط

 13-18 ناامن با گرسنگی شدید

 
1. United States Department of Agriculture 
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 مشخصات خانوارهای روستایي مورد مطالعه بر حسب سطوح امنیت غذایي . 2جدول 

 گروه امن غذايي فراواني متغير
ناامن غذايي بدون 

 گرسنگي

ناامن با گرسنگي 
 متوسط

سطح 
 يدار يمعن

 تعداد افراد خانواده

4-1 32 7 25 7 

002/0* 7-5 42 16 14 6 

 3 3 9 16 نفر 7 از بیشتر

 سواد پدرسطح 

 14 19 14 47 سوادبی

041/0* 

 5 4 7 16 ابتدایی

 5 5 9 19 سیکل

 1 13 2 16 دیپلم

 1 1 0 2 باالتر لیسانس و

 شغل پدر

 3 11 1 15 بیکار

000/0* 

 11 8 3 22 کارگر

 1 9 7 17 کشاورز

 6 8 2 16 راننده

 0 4 2 6 کارمند

 0 2 8 10 دارمغازه

 3 0 4 7 تهسبازنش

  2 0 5 7 سایر

 سطح سواد مادر

 8 14 16 38 سوادبی

031/0* 

 10 6 4 20 ابتدایی

 4 15 11 30 سیکل

 3 7 0 10 دیپلم

 2 0 1 2 باالتر لیسانس و

 سرپرستی خانوار

 21 33 31 85 پدر

 3 9 1 13 مادر *02/0

 2 0 0 2 سایر

 خانوار ةتغذیمسئول 

 1 2 1 4 پدر

 23 41 31 94 مادر 2/0

 2 0 0 2 سایر

 سن مسئول تغذیه

 0 2 1 3 20 از کمتر

039/0* 
30-20 20 2 13 5 

40-30 17 4 5 8 

 13 22 25 60 سال 40 باالتر از

اقالم  داشتنوضعیت 
 زندگی

 20 23 11 54 ضعیف

 6 19 20 45 متوسط *018/0

 0 0 1 1 خوب

 وضعیت تملك مسکن

 21 41 27 89 شخصی

 1 4 0 5 ایاجاره *02/0

 4 1 1 6 بستگان اقوام و

 زیربنای مسکونی
 (مربع)متر  

 2 3 0 5 100 کمتر از

098/0 
200-100 56 14 28 14 

300-200 17 10 4 3 

 7 7 8 22 300 بیشتر از

 تعداد اتاق

1 6 2 4 0 

02/0* 
2 51 12 19 20 

3 36 16 17 3 

4 7 2 2 3 

 تعداد افراد شاغل

 17 26 13 56 نفر 1

 7 10 15 32 نفر 2 2/0

 2 6 4 12 نفر 2 بیش از

درآمد ثابت  داشتن
 ماهیانه

 7 14 17 38 بله
08/0 

 19 28 15 62 خیر
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 . مشخصات خانوارهای روستایي مورد مطالعه بر حسب سطوح امنیت غذایي 2جدول  ادامة

 گروه امن غذايي فراواني متغير
ناامن غذايي بدون 

 گرسنگي
 ناامن با گرسنگي متوسط

يسطح معن

 يدار

 متوسط میزان درآمد ماهانه

 8 9 0 17 250کمتر از 

000/0* 

350-250 20 5 11 4 

350-450 23 8 8 7 

550-450 23 5 11 7 

 0 3 14 17 550بیشتر از 

 تحت پوشش

 امداد و...( ة)کمیت

 4 7 0 11 بله
054/0 

 22 35 32 89 خیر

 مساحت زمین )هکتار(

 23 37 17 77 زمین بدون

002/0* 
5-1 9 7 0 2 

10-5 6 2 4 0 

 1 1 6 8 10بیشتر از 

 تعداد دام

 22 34 29 85 دام بدون

16/0 
 4 4 0 8 سأر 5کمتر از 

10-5 6 2 4 0 

 0 0 1 1 راس10بیشتر از

 تعداد طیور

 18 36 23 77 طیور بدون

183/0 
 1 0 4 5 عدد 5کمتر از 

10-5 12 4 4 4 

 3 2 1 6 عدد 10بیش از 

 
  جینتا
 نظر از. دادند تشكيل خانوار زنان را پاسخگويان درصد 68

. است سال 85/30 پاسخگويان سن متوسط سنی، گروه
 مطالعه مورد خانوارهاي غذايی امنيت وضعيت بندي گروه

 غذايی امنيت پرسشنامة از شده كسب امتيازات براساس
 امن وضعيت در هاخانواده درصد 32 داد نشان( 1 جدول)

 غذايی ناامن گروه در هاخانواده درصد 42 داشتند، قرار غذايی
 گرسنگی با غذايی ناامنی داراي درصد 26 و گرسنگی بدون

 در شديد گرسنگی با غذايی ناامن خانوار و بودند متوسط
 اين هاييافته(. 2 جدول) نشد مشاهده مطالعه مورد نمونة

 غذايی امنيت بين داري معنی رابطة وجود انگريب مطالعه
 درآمد ميزان خانوار، بعد با مطالعه مورد روستايی خانوارهاي

 وضعيت پدر، سواد سطح پدر، شغلی جايگاه خانوار، ماهيانة
 خانوار، سرپرستی مسئول اتاق، تعداد مسكن، تملك

 اقالم داشتن و خانوار تغذية مسئول سن مادر، تحصيالت
 كه یهايخانوار خانوار، بعد افزايش  با كه نحوي به. بود زندگی

 بيشتر مطالعه مورد افراد در غذايی ناامنی بود، سرپرست مادر
 پدر شغلی جايگاه و خانوار درآمد افزايش با بالعكس و شودمی

 وجود بيانگر نتايج همچنين،. يابدمی افزايش غذايی امنيت
 سرپرست زن خانوارهاي و غذايی امنيت بين معكوس رابطة

 بين را داري معنی رابطة مطالعه نتايج اما(، =02/0P) بود
 مسئول جنس مانند متغيرها ساير با خانوار غذايی امنيت
 درآمد نداشتن يا داشتن و شاغل افراد تعداد خانوار، تغذية
 (.<05/0P) نداد نشان ماهيانه ثابت
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 لفمخت مراحل در مدل یمعنادار یارهایمع. 3 جدول

 يداريسطح معن يآزاد ةدرج Chi-square گام

 اول گام

366/24 

366/24 

366/24 

1 

1 

1 

000/0 

000/0 

000/0 

 دوم گام

596/11 

961/35 

961/35 

1 

2 

2 

001/0 

000/0 

000/0 

 سوم گام

830/5 

790/41 

790/41 

1 

3 

3 

016/0 

000/0 

000/0 

 
 خانوارهاي غذايی امنيت بر مختلف عوامل اثر بررسی يبرا

 به. شد استفاده لوجيت رگرسيون از مطالعه، مورد روستايی
1گام به گام پيشرو روش از منظور، اين

 مجموع از. شد استفاده 
 جايگاه متغير اول گام در مطالعه، مورد مستقل متغيرهاي

 گام در و درآمد ميزان متغير دوم گام در خانوار، پدر شغلی
 رگرسيون معادلة وارد زندگی اقالم داشتن وضعيت متغير سوم

 دهد می نشان( 4 جدول) مطالعه نتايج اساس، اين بر. شدند
 با برابر اسكوئر كاي بهبود با خانوار پدر شغلی جايگاه متغير
 درآمد ميزان متغير ،=p 000/0 داري معنی سطح و 366/24

 و 595/11 با برابر اسكوئر كاي بهبود با دوم درگام ماهيانه
 وضعيت متغير بعدي گام در و=p 001/0  داري معنی سطح

 و 830/5با برابر اسكوئر كاي بهبود با زندگی اقالم داشتن
. براساس الگوي شدند معادله وارد=p 016/0 داري معنی سطح

مورد  ةشده احتمال امنيت غذايی در نمونرگرسيون مطرح
 (. 3ورد شد )جدول برآ471/0مطالعه 

 2Log likelihood- مطالعه، نتايج در ،4 جدول به توجه با
 ظاهر مرحله سه در د،شو یم استفاده مدل برازش يبرا كه

 متغير فقط آن در كه است اول گام به مربوط یاول. شد
 با برابر) شد معادله وارد پدر شغلی جايگاه مستقل

 ريمتغ ورود با دهدیم نشان زين مقدار نيدوم(. 008/101
 -2Log likelihood مقدار مدل، در درآمد ميزان مستقل
 داشتن( و سومين مقدار مربوط به وضعيت  413/89 )برابر با

كه  است( 584/83برابر با 2Log likelihood- (اقالم زندگی با
كه يطور هدهد، بیرا نشان م يبهبود ،نسبت به مقدار اول آن

 . افتي كاهش 584/83به  008/101مقدار آن از 
 تعيين در مدل حساسيت دهدمی نشان 5 جدول نتايج

 پدر شغلی جايگاه متغير براساس غذايی ناامن خانوارهاي
 امن خانوارهاي تعيين در آن حساسيت و درصد 2/91 خانوار
 كه زمانی مدل اين در كلی طور به. است درصد 1/53 غذايی

 كلدرصد  79 شود، معادله وارد خانوار پدر شغلی جايگاه فقط
 تفكيك در مدل حساسيت درآمد، متغير ورود با. است

 ورود با و يافت افزايش درصد 1/94 به غذايی ناامن خانوارهاي
 درصد 80 كلی طور به زندگی اقالم داشتن وضعيت متغير

  .شوندمی تفكيك درستی به خانوارها
 

 يونیرگرس مدل يبرازندگ یهاآماره. 4 جدول

 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 2- هاگام

 303/0 216/0 008/101 اول گام

 423/0 302/0 413/89 دوم گام

 478/0 342/0 584/83 سوم گام

 
 
 
 
 

1. Forward Stepwise 
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 یيغذا تیامن تیوضع نظر ازمورد مطالعه  یخانوارها یبنددسته .5 جدول

 ييغذا تيامن تيوضع نظر از خانوارها تيوضع

 شدهمشاهدهتعداد  هاگام

 تعداد مورد انتظار

 ييغذا تيامن تيوضع کيدرصد صحت تفک

 ناامن        امن

 گام اول
 ییغذا تیامن تیوضع

 ناامن

 امن

62          6 2/91 

15        17 1/53 

 79 - -  درصد کل

 گام دوم

 ناامن      ییغذا تیامن تیوضع

 امن                                 

64         4 1/94 

18         14 8/43 

 78 - - درصد کل

 گام سوم

 ناامن       ییغذا تیامن تیوضع

 امن                                   

58         10 

10          22 

3/85 

8/68 

 80 - - درصد کل

 
(، Exp (B)) ، نسبت برتريBمقدار ثابت، ضريب  6جدول 

( و... را براي متغيرهاي جايگاه شغلی پدر Wald) آمار والد
مین اقالم زندگی نشان شتوضعيت داخانوار، ميزان درآمد و 

. استدار هر سه متغير تأثير مثبت و معنی انگريب. نتايج دهد
با افزايش هركدام از متغيرهاي جايگاه شغلی پدر خانوار، 

ن اقالم زندگی، احتمال بهبود امنيت شتميزان درآمد و دا

 . برابدي یمغذايی خانوارهاي روستايی مورد مطالعه افزايش 
رگرسيون  ةبهين ةمعادل ،Bبناي مقدار ثابت و ضريب م

 توان نوشت: می ريزشرح متغيرهاي واردشده در معادله را به
لگاريتمی برتري = - 945/6  + 466/0 (خانوار ماهيانة درآمد ميزان)   + 294/1  

( زندگی اقالم داشتن وضعيت ) + 524/0)جايگاه شغلی پدر خانوار(  

 
 مدل در واردشده یرهایمتغ یبرتر نسبت و یداريمعن سطح ب،یضرا. 6 جدول

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) رهايمتغ هاگام

 گام اول
 711/1 000/0 1 170/19 123/0 537/0 شغل پدر

 059/0 000/0 1 830/25 557/0 -830/2 عدد ثابت

 گام دوم

 639/1 000/0 1 997/12 137/0 494/0 شغل پدر

 611/1 002/0 1 490/9 155/0 477/0 درآمد

 007/0 000/0 1 699/22 030/1 -805/4 عدد ثابت

 گام سوم

 688/1 000/0 1 344/12 149/0 524/0 شغل پدر

 648/3 020/0 1 393/5 557/0 294/1 ین اقالم زندگشتدا تیوضع

 593/1 003/0 1 811/8 157/0 466/0 درآمد

 001/0 000/0 1 999/12 481/1 -945/6 عدد ثابت

 

 پیشنهادها و بحث ،گیری تیجهن
 100 مجموع از كه دهدیم نشان حاضر یبررس يهاافتهي

 یناامن دچار خانوارها درصد 68 مطالعه، مورد يیروستا خانوار
 با ناامن درصد 26 و گرسنگی بدون ناامن درصد 42) يیغذا

 et al., 2010) (Ramesh قاتيتحق. هستند( متوسط گرسنگی
 آن ارتباط و شيراز خانوارهاي در غذايی ناامنی شيوع بررسی در
 ناامنی شيوع داد نشان جمعيتی و اجتماعی- اقتصادي عوامل با

 درصد 18/27) درصد 44 مطالعه مورد خانوارهاي در غذايی
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 و متوسط گرسنگی با ناامن درصد4/14 گرسنگی، بدون ناامن
 et al.  Dastgiri. است( شديد گرسنگی با ناامن درصد8/1

خانواده در را غذايی ناامنی شيوع ،يگريد ةمطالع در(2006)
  .et al،همچنين. اندكرده برآورد درصد 3/36 تبريزي هاي

Sharafkhani   (2011) سو قره دهستان در غذايی ناامنی شيوع 
 جينتا نيا .دادند نشان درصد 4/59 را خوي شهرستان در واقع

 در مختلف درجات در را يیغذا یناامن وعيش ،اول درجة در
 اختالف بعد درجة در و دهدیم نشان كشور مختلف مناطق
 طيشرا تفاوت از ناشی تواند می یناامن شدت در موجود

 غذايی يها عادت و فرهنگی اجتماعی، -اقتصادي جغرافيايی،
 منظور به ،روند پژوهش ةادامدر  .باشد مطالعه مورد جوامع
 پدر، شغل خانواده، افراد تعداد) مستقل متغيرهاي اثر بررسی
 امنيت بر...( و خانوار یسرپرست درآمد، مادر، و پدر سواد سطح
 لوجيت رگرسيون از مطالعه، مورد روستايی خانوارهاي غذايی

 مورد مستقل متغيرهاي مجموع از اساس، نيا بر. شد استفاده
 اسكوئر كاي بهبود با خانوار پدر شغلی جايگاه متغير مطالعه،

 ميزان متغير ،000/0p داري معنی سطح و 366/24 با برابر
 595/11 با برابر اسكوئر كاي بهبود با دوم درگام ماهيانه درآمد

 وضعيت متغير بعدي گام در و=p 001/0 داري معنی سطح و
 سطح و 830/5با برابر اسكوئر كاي بهبود با زندگی اقالم نشتدا

 ريتأث انگريب جينتا نيا. شدند معادله وارد =p 016/0 داري معنی
 ميزان خانوار، پدر شغلی جايگاه) ريمتغ سه دار یمعن و مهم

 تيامن بهبود بر( زندگی اقالم نشتدا وضعيت و ماهيانه درآمد
 با كه يا گونه به ،است مطالعه مورد يیروستا يخانوارها يیغذا

 غذايی امنيت وضعيت ر،يمتغ سه نيا از هركدام تيوضع بهبود
 مطالعات جينتا. است يافته افزايش يدار یمعن شكل به هاخانوار

Dastgiri et al.  (2006)،(2010) Ramesh et al. ،(2011) 

Sharafkhani et al.  و Payap et al. (2011) ريتأث ديمؤ زين 
 هرچند. ستخانوارها يیغذا تيامن بهبود در عوامل نيا مثبت
 و خريد قدرت افزايش علت به درآمد ژهيوبه اقتصادي عوامل

 نقش خانوار غذايی امنيت در غذايی، مواد به بيشتر دسترسی
 و اجتماعی متغيرهاي ساير نقش از نبايد اما دارند، كننده تعيين

 غذايی مواد نوع نيتعي و خانوار ةبودج مديريت در فرهنگی
 et al. (2001) Studdert مطالعات نتايج. شد غافل خانوار سبد

 اجتماعی اقتصادي، عوامل تأثير بر نيز  Zerafati Shoa (2004)و

 ،ترساده عبارت به ؛اندكرده ديتأك غذايی امنيت بر فرهنگی و

 و اقتصادي دسترسی هرچند جامعه از توجهی انيشا گروه
 غذايی هاي انتخاب و رفتارها اما دارند، غذايی مواد به فيزيكی

 گونه اين يابی ريشه تحليل در .دهندمی نشان را نامناسبی

 خانوار، درآمد و غذا سهم بر عالوه جامعه، در غذايی رفتارهاي

 سطح قبيل از فرهنگی -اجتماعی عوامل ويژه به عواملی به توجه
 و سرپرست اجتماعی و شغلی وضعيت خانوار، سرپرست سواد

 است ضروري فرهنگی اجتماعی جايگاه كلی طور به
(1997،Ghassemi .)امنيت با مادر سواد سطح ارتباط نةيزم در 

 سطح بين معكوسی دار معنی ةرابط بيانگر نتايج خانوار، غذايی
 بيشترين كه یصورت به بود، خانوار غذايی امنيت با مادران سواد

 اين .داشتند سواد بی مادران ،غذايی امنيت داراي هايخانواده
 سطح شيافزا ،گرفتهانجام مطالعات ساير كه است حالی در

 و داند یم ثرؤم ايتغذيه هايآگاهی افزايش در را مادران سواد
 است خانوار غذايی امنيت افزايش در آن مثبت نقش يدؤم
(Payap et al., 2011)، قضيه اين عكس حاضر مطالعة نتايج اما 
 گروه بيشترين سوادبی مادر داراي خانوارهاي. داد نشان را

 ريتأث بتوان شايد كه دادندمی تشكيل را غذايی امن هايخانواده
 فرصت دادن اختصاص و زندگی هايمشغله كاهش در را آن

 ةزمين در بومی دانش نشتدا همچنين و خانواده براي بيشتر
 وجود انگريب نتايج ،همچنين. دانست سوادبی زنان در تغذيه

 با خانوار سرپرست جنس و خانوار بعد بين دار معنی ةرابط
 خانوارهاي در غذايی ناامنی كه يا گونه به ،بود غذايی ناامنی

 با نيز نتايج اين. شد مشاهد بيشتر سرپرست زن و تر پرجمعيت
 ،Mohammad Zadehm (2010)همچون یمطالعات نتايج

(2011) Payap et al. ةمطالع هاييافته. است همسو  Rose & 
Charlton  (2002)و جنوبی آفريقاي در  Khor&Shariff   

 خانوار، عدب افزايش با كه است آن انگريب نيز مالزي در (2005)
 et al.  Esmaillzadeh.يابدمی افزايش غذايی ناامنی و فقر

 بعد و غذايی امنيت وضعيت بين ارتباط تفسير در( 2011)
 فصلی نوسانات مانند يا ژهيو شرايط در اگر معتقدند خانوار
 دسترسی امكان شغل، موقت دادنازدست يا غذايی مواد قيمت

 افراد تعداد هرچه يابد، كاهش غذا تهية اولية مواد به خانوار
 تركيب .شود یم كمتر فرد هر غذاي مقدار باشد، بيشتر خانواده

 با كه يا نه گوبه ،گذاردمی اثر غذايی امنيت بر خانوار عدب و
می افزوده غذايی مواد به یحداقل يهانياز بر خانوار بعد افزايش

 غذايی مواد كيفيت و حجم خانوار، عدب  افزايش با بنابراين ؛شود

 ديگر هاييافته .شودمی پديدار غذايی ناامنی و يابد می كاهش
 تعداد مسكونی، بناي زير افزايش با دهدمی نشان مطالعه اين

. يابدمی كاهش غذايی ناامنی ميزان زراعی، زمين مساحت اتاق،
دار بين امنيت غذايی و سن معنی ةبطار انگريبنتايج  ،همچنين

)مادران( بود. نتايج مطالعات  خانوار ةتغذيمسئول 
Mohammad Zadeh   (2010) وRamesh et al.  (2010)ةرابط 
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داري را بين سن مادران و وضعيت امنيت غذايی معنیآماري 
( در 2011) .Payap et al ةمطالعاند، اما نتايج ندادهگزارش 

 و اقتصادي -اجتماعی عوامل برخی با غذايی ناامنی رابطة بررسی
 نشان ري شهرستان دبستانی كودك داراي مادران در ايتغذيه

 بررسی مورد مادران سن ميانگين با خانوار غذايی ناامنی بين داد

 از هاآن سن كه مادرانی و دارد وجود داري معنی آماري رابطة

سال بيشتر بود، در معرض احتمال  7/34 از آنان سنی ميانگين
با وجود ميزان  جه،يدرنت .ناامنی غذايی بيشتري قرار داشتند

ثير أتباالي ناامنی غذايی در خانوارهاي روستايی مورد مطالعه و 
ها، فرهنگی بر امنيت غذايی خانوار اجتماعی و عوامل اقتصادي،

افزايش درآمد خانوارهاي  يازايی براشتغالهاي ايجاد فرصت
زندگی و  ةاصالح شيو ةويژهاي روستايی، اجراي برنامه

مورد  ةاي جامعنامناسب غذايی در الگوي تغذيه يها عادت

سطح  شيافزا يبرااي فرهنگ و سواد تغذيه يارتقامطالعه و 
تواند در ارتقاي امنيت غذايی اي خانوار میهاي تغذيهآگاهی

تأمين امنيت  ةبايد توجه داشت مقول. خانوار مؤثر واقع شود
 يبرا بلكه، ستين يا ژهيونهاد و ارگان  ةغذايی تنها بر عهد

 اساسی عامل چهار زمينة در بايد جامعه تغذية وضع بهبود
 غذا، به دسترسی درآمد، ايجاد و پايدار زايی اشتغال شامل

 بهداشتی، خدمات به دسترسی و ايتغذيه سواد و فرهنگ
 به پرداختن .شود اجرا  هماهنگ طور به مختلف راهكارهاي

ارگان و نهادها هماهنگی و همكاري نيازمند مسائل اين همة
 و آموزش بهداشتی، معاونت) خصوصی و دولتی مختلف هاي

 در...( و امداد كميتة كشاورزي، جهاد آموزش، و ترويج پرورش،
 ملی مختلف سطوح در مختلف هايسياستگذاري و ريزي برنامه

 . است محلی و
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