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Nutrition could be different in rural or urban societies. Because human nutrition on one hand is related 
to factors like climate, technical, socio-economic, cultural, and historical records and on the other to 
cognitive and behavioral attitudes of humans. This study was conducted to assess the food security situ-
ation in this region. This study was carried out to assess the food security in different climate zones of 
the southern province of Kerman. This study was done using applied research methodology and survey 
method. The study population comprised all rural households in south villages of Kerman Province. Out 
of them, 390 households were selected by stratified random sampling method. The data were collected 
by questionnaire and analyzed by SPSS 21. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the 
data. According to results, food security level was poor at the study area; while the food security situation 
of rural households in various parts are different. So that households of cold and mild weather regions 
have higher food security and after that came households of mild and hot and dry regions. This result 
may be due to the changing nature of agricultural production throughout the year for different areas.
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Extended Abstract

1. Introduction

ood security is one of the most important 
part of social health and to creat food se-
curity there are many factors that are im-
portant such as: economic, social, political, 
cultural and environmental knowledge of 

the country we live in. In this regard, when all members 
of a family have enough food and enough food are avail-
able for them we can say this family have a “food secu-
rity”. Due to the limitation of natural and healthy food, 

“nutrition” and the lack of confidence to access healthy 
food from an acceptable way causes food insecurity and 
malnutrition. Human health is related to many factors 
like “genetic background”, “climate”, “sport” and ”health 
issues”. Climate change have a great impact on chronic 
hunger in the poorest areas. In general, food security de-
pends on many factors, but in most previous researches 
about the study of nutrition in different parts of the cli-
mate zone, researchers do not enough pay attention to 
climate as an important factor, Therefore, the main goal 
of this study is to analyze the food security in different 
climate zones of the southern province of Kerman.
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2. Methodology 

This is an applied research and it has been carried out 
in 2013-2014. In terms of data collection and the anal-
ysis of the data it is a descriptive research. The study 
population of this research included the rural house-
holds in southern Kerman province (1, 21, 849 house-
holds) and 390 households (base on Morgan table) 
were determined as a samples. Since the population of 
the study have been selected from three climate zones, 
"cool and moderate", "moderate" and "hot and dry", 
random sampling method was used with appropriate 
attribution. In addition, questionnaire was designed as 
a tools for collecting data. The validity of the ques-
tionnaire was confirmed by the presence of professors, 
and the reliability was conducted through a pilot test 
in the one of village of Bam. At the end, data from the 
questionnaires were analyzed by statistical software, 
SPSS version 21.

3. Results

The average age of the mothers who involved in this 
research was 42 years. The majority of mothers who par-
ticipated in this research have a secondary education level 
(36.9%) and the minority of them has diploma or over 
(17%). Households in the research are divided into four 
groups of 1 to 3, 4 to 5, 6 to 7 members and more than 7 
members. The most frequent categories 6 and 7 (37.2%). 
According to the findings, 16.7% of heads of families have 
a stable job, therefore the average income of these families 
is 9,000,000 Rial. 

The analytical data showed that the average of household 
food security have a significant differences in the level of 
0.001. The findings are based on scheffe test which indi-
cated that the difference between the "cold and mild" with 
the "warm and dry", which is higher than cold and mild 
climate, while the average cognitive attitude of food secu-
rity in different parts of the climate zones have a significant 
differences in the level of 0.001.

In addition, the average rural household behavioral atti-
tudes about food security in different parts of the climate 
zones have a significant differences in the level of 0.001. 
The findings are based on Scheffe test indicated that this 
difference is between the “cold and mild” and two others 
climate zones. The average power of rural households on 
food security in different parts of the climate are significant 
differences in the level of 0.001. So that the findings are 
based on Scheffe test indicated that this difference is be-
tween the climate “cold and mild” and “hot and dry”, but in 
the cold and mild regions this difference is more.

4. Discussion 

The current state of food security of rural households 
showed the differences in state of food security in differ-
ent parts of the climate zones. This result may be due to 
the changing nature of agricultural production throughout 
the year for different areas. Further access to food is dif-
ferent between households in the areas, the food security 
situation in the regions has led to differences, because "cli-
mate" in the region an important role in the food security 
of rural households, thus the climatic conditions of each 
region has effect on improving their food security because, 
When the location is good in term of climate, it is followed 
by improving and expanding of agricultural conditions 
and many crops can be cultivated in the region. Therefore, 
people in the region will face a variety of products.

In this research the households based on climate conditions 
have an easier access to series of products that are grown and 
used in own areas. Meanwhile, when the variety of products 
have been cultivated in the region, people in the region have 
more knowledge about the products. Compared to areas 
where the climate is not possible to grow these crops, fami-
lies’ maybe use or not-use the rural food. This decision is im-
portant to "use" or "not-use" a food, and therefore, food inse-
curity and malnutrition have been occurred for rural families. 
So in this research, nutrition culture of rural households in 
different regions is different. To enjoy the food security of 
rural households, researcher suggests that access to a variety 
of food and agricultural products should be made, promoting 
cultivation of agricultural products.

5. Conclusion

According to results, food security level was poor at 
study area. While the food security situation of rural house-
holds in various regions is different. So that households of 
cold and mild regions have higher food security and after 
that came the households of mild, hot and dry regions. This 
result may be due to the changing nature of agricultural 
production throughout the year for different areas.
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نوع تغذیه باتوجه به نوع جامعه روستایی یا شهری می تواند به شکلی متفاوت باشد؛ زیرا تغذیه انسان از یک سو با عواملی نظیر محیط های 
آب وهوایی، فني، اجتماعي اقتصادي، فرهنگي و سابقه تاریخي و از سوی دیگر با نگرش شناختی و رفتاری انسان ها مرتبط است. این تحقیق 
باهدف بررسی امنیت غذایی در مناطق مختلف آب وهوایی جنوب استان کرمان انجام شد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است که با روش 
پیمایش انجام شده و داده ها با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است. جامعه آماری را خانوارهای روستایی جنوب استان کرمان 
تشکیل می دهد که از بین آن ها 390 خانوار با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از 
نسخه 21 نرم افزار SPSS و تکنیک های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. بنابر نتایج تحقیق، امنیت غذایی افراد مطالعه شده به طور 
کل در سطح ضعیفی قرار دارد؛ ضمن اینکه وضعیت امنیت غذایی خانوارهای روستایی در مناطق مختلف نیز متفاوت است. به طوری که 
خانوارهای منطقه سرد و معتدل امنیت غذایی باالتری دارند و پس ازآن به ترتیب خانوارهای مناطق معتدل و گرم و خشک قرار دارند؛ 

یکی از دالیل این امر می تواند ناشی از متغیربودن تولیدات کشاورزی در طول سال در این مناطق باشد.

کلیدواژه ها: 
امنیت غذایی، آب وهوا، نگرش 
فرهنگ  رفتاری،  و  شناختی 

تغذیه، کرمان
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1. مقدمه

وابسته  تدابیری  به  کشور  یک  در  غذایی  امنیت  بدون تردید، 
است که از طریق آن ها بتوان اقشار آسیب پذیر را شناسایی و تحت 
حمایت قرار داد و سالمت آنان و جامعه را تأمین کرد. به وجودآمدن 
امنیت غذایی نیز وابسته به اطالع از اوضاع اقتصادی، اجتماعی، 
(Jahangi-  سیاسی، فرهنگی و محیطی )آب و هوا( هرکشور است

(ri, & Rajabi, 2002؛ بنابراین پیگیری نیازهای تغذیه ای گروه های 

مختلف و نیز تغییرات مصرف غذایی افراد چه ازلحاظ کّمی و چه 
کیفی، سهم قابل مالحظه ای در برقراری امنیت غذایی آنان دارد؛ 
زیرا امنیت غذایی ازجمله عوامل تعیین کننده سالمت جامعه است.

 به طورکلی، مردمی که دچار گرسنگی مزمن هستند، در مقایسه 
با کسانی که غذای کافی می خورند، ازلحاظ جسمی ضعیف تر 
هستند، ازلحاظ فکری استعداد کمتری دارند و ازلحاظ ایمنی، 
درمقابل امراض و تهاجم انگل ها که در کشورهای فقیر به وفور 
یافت می شود، مقاومتشان کمتر و احتمال ابتال به بیماری ها در 
آن ها بیشتر است. اگر برنامه غذایی مشخص، یکنواخت و متشکل 
از مواد غذایی معدود باشد و چنانچه این غذا به قدر کافی خورده 

نشود، بدون تردید فرد از کمبود پروتئین و ویتامین و مواد معدنی 
رنج خواهد برد که برای سالمت وی بسیار خطرناک خواهد بود 

 (Bakhtiari, & Haghi, 2003).

در این راستا آب وهوای هر منطقه نقش بسزایی در تأمین و 
حفظ تندرستی انسان ها دارد (Ghodrat, 2005) و می تواند به طور 
غیرمستقیم از طریق تأثیرگذاری بر عواملی نظیر تولید )عرضه(، 
مصرف )تقاضا(، تجارت غذا و عوامل فرهنگی نظیر الگوی مصرف 
 (Ghasemi, 1995)، جامعه، امنیت غذایی را تحت تأثیر قرار دهد
به طوری که اقوام مختلف هر جامعه نیز باتوجه به شرایط آب وهوایی 
(Ghad-  که در آن زندگی می کنند، وضعیت تغذیه متفاوتی دارند

(erpoor, 2007؛ به همین دلیل هنگامی که تغذیه انسان در جوامع 

مختلف و از دیدگاه های متفاوت مطالعه می شود، متفاوت بودن 
(Herzberg, 1993). الگوهای مصرف مواد غذایی مشخص می شود

با مرور تحقیقات پیشین چنین برمی آید که تغذیه و رسیدن به 
امنیت غذایی به عوامل متعددی بستگی دارد. در بیشتر تحقیقات 
پیشین به تغذیه ازنظر آب وهوایی توجه زیادی نشده است؛ به 
همین دلیل در مطالعه حاضر، وضعیت امنیت غذایی خانوارهای 

1- کارشناس ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. 
2- استاد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. 

مقایسه امنیت غذایی روستاییان با نگرش و فرهنگ تغذیه مختلف در سه منطقه آب وهوایی جنوب 
استان کرمان
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روستایی مناطق آب وهوایی جنوب استان کرمان بررسی شده 
است. هدف تحقیق حاضر، مقایسه امنیت غذایی روستاییان در 
مناطق مختلف آب وهوایی جنوب استان کرمان با درنظرگرفتن 
برای  این منطقه است که  تغذیه ای ساکنان  نگرش و فرهنگ 

رسیدن به این هدف پرسش های تحقیق به شرح زیر است: 

امنیت غذایی در منطقه مطالعه شده )روستاهای جنوب استان 
کرمان( چگونه است؟

وضعیت امنیت غذایی روستاییان در مناطق مختلف آب وهوایی 
جنوب استان کرمان به چه صورت است؟

چه تفاوتی در امنیت غذایی روستاییان مطالعه شده در مناطق 
مختلف آب وهوایی وجود دارد؟

چه تفاوتی میان نگرش شناختی روستاییان مطالعه شده در 
مناطق مختلف آب وهوایی نسبت به مواد غذایی وجود دارد؟

در  مطالعه شده  روستاییان  رفتاری  نگرش  میان  تفاوتی  چه 
مناطق مختلف آب وهوایی نسبت به مواد غذایی وجود دارد؟

در  مطالعه شده  روستاییان  تغذیه  فرهنگ  میان  تفاوتی  چه 
مناطق مختلف آب وهوایی نسبت به مواد غذایی وجود دارد؟

2. مروری بر ادبیات موضوع

در آغاز قرن بیستم، بسیاری از جغرافی دانان تعیین محیط 
زندگی را به عنوان اصلی اساسی دنبال می کردند. آن ها بر این باور 
بودند که محیط فیزیکی تعیین کننده یا اثرگذار بر محیط زیست 
آن  ساده  روش های  اما  است؛  بیولوژی  و  انسان  فعالیت های  و 
قرار داشتند،  به حل پیچیدگی هایی که دربرابر آن  قادر  زمان 
نبودند؛ تا اینکه با گسترش پیشرفت های علمی، دانشمندان به 
این عقیده رسیدند که بخش عمده ای از فعالیت های انسان طی 
محدودیت های محیطی تکامل یافته اند (Shafaghi, 2005). در این 
راستا نیاز انسان به غذا، مهم ترین و حیاتی ترین نیاز روزانه او است 
که از تولد تا مرگ همراه او است؛ حتی انبیا و اولیای الهی نیز از 

 .(Akhondi, 2008) این قاعده مستثنی نبودند

یک خانوار وقتی امنیت غذایی دارد که همه اعضای آن برای 
داشتن زندگی سالم و فعال، همیشه به غذای کافی دسترسی 
 (Nord, Andrews, & Carlson, 2009; Malick & Rafi, داشته باشند
(Nord & Parker, 2010 ;2009؛ زیرا محدودبودن غذای الزم و سالم 

ازنظر تغذیه ای و نبود اطمینان از توانایی افراد برای دستیابی به 
آن از راه های قابل قبول اجتماعی، ناامنی غذایی را به دنبال دارد 
(Melgar-Quinonez, et al., 2006). مطالعات متعدد نشان داده اند 

که بین عملکرد تغذیه ای افراد و اطالعات و آگاهی آن ها در این 
زمینه رابطه  معناداری وجود دارد (Galal, 2003)؛ چون تغذیه انسان 
از یک سو با عواملی نظیر شرایط آب وهوایی، رشد فني، ویژگی های 
اجتماعي اقتصادي، عوامل فرهنگي و سابقه تاریخي و از سوی 

دیگر با نگرش شناختی و رفتاری انسان ها مرتبط است. 

ازاین جهت شناخت ابعاد اجتماعي بهداشتي تغذیه در سطح 
عوامل  متقابل  اثر  بر شناخت  باید  محلي  و  ملي  و  بین المللی 
ذکرشده متکی باشد (Mohseni, 2006)؛ لذا آگاهي از عوامل مؤثر 
در ناامني غذایي روستاییان موجب می شود تا درک بهتري از 
خانوارهایي که احتماالً تحت تأثیر آن قرار می گیرند، به دست آورد 
 (Jahangiri & Rajabi, 2002; Matheson, Varady, Varady, & Killen,

(Ouetlette & Wood, 1998; Galal, 2003 ;2002؛ چراکه وعده های 

غذایي روستاییان، ازنظر زمان و نوع خوراک، مانند شهر برنامه ای 
تابع گرسنگي است و فصل و  بیشتر  آنان  تغذیه  ندارد.  خاص 
آب وهوا و تولیدات دامي و کشاورزي نوع خوراک آن ها را تعیین 
می کند (Taghavi Shirazi, 2004). این امر نشان می دهد که آنان 
به نوع غذا، تنوع غذایي، ارزش تغذیه ای و کیفیت غذاها توجه 
 .(Salarkiya, Amini, Abdollahi, & Eshrati, 2000) دارند  کمتری 
براساس گزارش منتشرشده توسط سازمان خواروبار و کشاورزي 
ملل متحد )فائو(، فقیرترین مناطقی که بیشترین گرسنگي مزمن 
را دارند، احتماالً تأثیرات بسیار زیادي را از ناحیه تغییر آب وهوا 

.(FAO, 2002) متحمل می شوند

به مجموعه شرایط جوی در هر منطقه از کره زمین که باتوجه به 
میانگین عناصر اقلیمی به دست می آید، آب وهوا می گویند. بخش های 
مختلف جهان ازنظر بارش، دما، وزش باد و میزان رطوبت ساالنه 
یکسان نیستند، به همین علت است که در جهان آب وهواهای 
گوناگونی وجود دارد .(Ghazali Jahromy, 2012) به طوری که قیمت 
(Environ-  مواد غذایی در مناطق مختلف آب وهوایی متفاوت است

(mental News, 2013 . کمبود مواد غذایي، افزایش شدید قیمت 

فرآورده هاي کشاورزي و افت کیفي و کّمي محصوالت زراعي در 
سال های خشک سالی یا سیل، پیامدهایي است که در سال های 
(Ghahra-  اخیر در مناطق مختلف آب وهوایی ایران شاهد بوده ایم

(man, & Mahdavian, 2014؛ از سوی دیگر محیط جغرافیایی یک 

آداب ورسوم  و  فرهنگ  آن در شکل گیری  و آب وهوای  سرزمین 
مردمان آن سرزمین تأثیر بسزایی دارد. تاریخ زندگی بشر در ادوار 
مختلف نیز این امر را تأیید می کند (Papi, 2015). مطالعه امنیت 
غذایی از منظر آب وهوایی مناطق مختلف، حائز اهمیت است؛ زیرا 
آب وهوا در مناطق گوناگون می تواند تأثیر بسزایی در میزان سالمت 

.(Ghias, et al, 2000) افراد داشته باشد

منطقه مطالعه شده

منطقه مطالعه شده شامل شهرستان های جیرفت، عنبرآباد، 
کهنوج، منوجان، قلعه گنج، فاریاب و رودبار جنوب بود که با 
وسعت حدود 50 هزار کیلومترمربع در جنوب استان کرمان و 
در محدوده طول جغرافیایي ¢17 و 59º تا ¢2 و 59º و عرض 
جغرافیایي ¢43 و 26º تا ¢35 و 29º واقع  شده است. حدود 
75درصد از جمعیت این منطقه، ساکن روستا بوده و مستقیماً از 
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راه فعالیت های کشاورزي و دام پروری امرارمعاش می کردند. 

زیر کشت و 70درصد  از سطح  از 30درصد  بیش  این منطقه 
از تولیدات استان کرمان و 4درصد از تولید محصوالت کشاورزي 
 (South Kerman Aricultural ایران را به خود اختصاص داده است
 ،and Natural Resources Research and Education Center, 2014) 
 (News Station and Analysis و جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر دارد
(of Kerman Province, 2011. روستاییان این شهرستان به علّت فقر 

و محرومیت، از امکانات و شرایط اولیه زندگی برخوردار نیستند. این 
(Center of Ker-  محرومیت در نوع معیشت و تغذیه آن ها مؤثر است

 .man Studies, 2000)

به طورکلی، استان کرمان براساس دو عامل شکل گرفته است؛ 

از یک سو شرایط جغرافیایی و از سوی دیگر تاریخ پرفرازونشیب 
منطقه  این  مردم  صبوری  و  قناعت  موجب  که  منطقه  این 
و  ترکیب جوامع شهری  از  استان کرمان  فرهنگ  است.  شده 
روستایی و عشایری و همچنین از جریانات تاریخی و آیین های 
مذهبی متأثر بوده است (Center of Kerman Studies, 2000). این 
دیگر  همانند  کرمان  استان  که  است  آن  خصوصیات حاکی از 
استان های ایران غذاهای سنتی متنوعی دارد که برخی از آن ها 
سال  طول  در  عادی  به طور  بسیاری  و  ویژه  مناسبت های  در 
استفاده می شود. منطقه مطالعه شده، روستاهای جنوب استان 
کرمان شامل شهرستان های جیرفت، منوجان، قلعه گنج، رودبار 
جنوب، کهنوج، عنبرآباد و فاریاب است که ویژگی های کلی این 

شهرستان ها در جدول شماره 1 آمده است.

مقایسه امنیت غذایی روستاییان با نگرش و فرهنگ تغذیه مختلف در سه منطقه آب وهوایی جنوب استان کرمان

جدول 2. جامعه آماری و حجم نمونه مطالعه شده.

تعداد روستاحجم نمونهتعداد خانوار روستاییمنطقه آب وهوایی

552651771704سردومعتدل

593921831213گرموخشک

719230185معتدل

1218493903102مجموع

منبع: یافته های تحقیق.

جدول 1. ویژگی های بارز شهرستان های مطالعه شده.

آب وهوای منطقهمحصوالت کشاورزینام شهرستان

جیرفت

هندوانه، خیارسبز، خرما، نارنگي، گریپفروت، پرتقال، لیموشیرین، لیموترش،
سیبزمینی،گوجهفرنگی،طالبي،بادمجان،پیاز،گرمک،كدو،لوبیا،ماش،باقال،
دانههایروغنينظیر:كنجدوذرتوآفتابگردان،موز،انبه،حنا،گندم،انار،انجیر،

سردومعتدلپرتقال،بادام،زردآلو،هلو،سیبدرختی،انگور،گردو،آلبالو،گیالس،گالبي

پرتقال،خرما،نارنگی،لیمو،گریپفروت،گوجه،بادمجان،پیاز،سیبزمینی،سیر،عنبرآباد
هندوانه،خربزه،خیار،توتفرنگی

خرما،انبه،غالتوحبوبات،نباتاتعلوفهای،سبزیجاتوصیفیجات،محصوالتمنوجان
جالیزیوگلخانهای،انواعمركباتشامل:لیموترش،پرتقال،نارنگی،گریپفروت

گرموخشک

مركباتمانند:پرتقالولیموترشونارنگي،خرما،خیار،گوجه،هندوانه،ذرت،كهنوج
لوبیاسبز

گندم،جو،كلزا،زعفران،زیتون،محصوالتباغیمثل:خرماولیموترشوپرتقال،قلعهگنج
محصوالتجالیزینظیر:خیاروهندوانهوگوجهفرنگی

رودبارجنوب

گوجه،هندوانه،خیارسبز،طالبی،خیار،گرمک،بادمجان،فلفل،كدو،پیاز،سیر،
حنا، ارزن، گندم، انواعسبزیجات،هویج،جو، لوبیا، ماش، نخود، باقال،عدس،
یونجه،ذرت،سیبزمینی،توتفرنگی،ُكنار،پرتقال،گریپفروت،لیمو،انار،انجیر،

انگور،خرما

گندم،جو،ذرت،ارزن،لوبیا،یونجه،خیار،هندوانه،گوجه،مركباتشامل:پرتقالوفاریاب
معتدللیموترشولیموشیرین،خرما

.(Behroozeh , 2014) :منبع
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روش شناسی تحقیق

تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها، 
پیمایشی و ازلحاظ روش تحلیل داده ها، توصیفی است که در سال 
93-1392 انجام شده است. جمعیت مطالعه شده، تمام خانوارهای 
است.  خانوار(  و 849  )121هزار  کرمان  استان  جنوب  روستایی 
نمونه آماری تحقیق، 390 خانوار باتوجه به فرمول ارائه شده توسط 
کرجسی و مورگان(Kerjcie & Morgan, 1970)  تعیین شد. ازآنجاکه 
جامعه آماری این تحقیق خانوارهای سه منطقه آب وهوایی سرد و 
معتدل، معتدل و گرم و خشک بود1، از روش نمونه گیری تصادفی 

طبقه ای با انتساب متناسب طبق جدول 2 استفاده شد.

 ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسش نامه محقق ساخته 
بود، که شامل پنج قسمت اصلی بدین شرح بود:

1. امنیت غذایی: امنیت غذایی از نیازهای جامعه بشری است و 
هنگامی وجود دارد که همه مردم در تمامی ایّام به غذای کافی و 
سالم و مغذی، دسترسی فیزیکی و اقتصادی و فرهنگی داشته و به 
استفاده از آن ها نیز تمایل داشته باشند .(Behroozeh, 2014) در این 
راستا امنیت غذایی با پنج مؤلفه، میزان دسترسی به مواد خوراکی2، 
مدت زمان پخت و تهیه غذا، دفعات مصرف وعده های غذایی، دفعات 

پخت وعده های غذایی و میزان دریافت کالری بررسی شد.

2. نگرش شناختی: باورهایی که شخص درباره موضوعی خاص 
.(Moshfegh, 2002) دارد

همراه  نگرش  با  که  رفتاری  آمادگی های  رفتاری:  نگرش   .3
هستند؛ به طوری که اگر فردی نسبت به موضوعی خاص نگرش 
مثبتی داشته باشد، آمادگی دارد تا به آن کمک کند، پاداش دهد 
یا از آن پشتیبانی کند یا برعکس (Moshfegh, 2002)؛ لذا  نگرش 
رفتاری با سه مؤلفه قیمت مواد غذایی، دردسترس بودن مواد غذایی 

.(Behroozeh, 2014) و عادت و رفتار اعضای خانواده بررسی شد

دو نگرش شناختی و رفتاری، میزان شناخت و استفاده فرد 
از انواع مواد غذایی را می سنجند. برای بررسی آن ها، روش های 
گویه های  طریق  از  پژوهش  این  در  که  دارد  وجود  متعددی 
مختلف با طیف پنج سطحی لیکرت )خیلی کم، کم، متوسط، زیاد 
و بسیارزیاد( به منظور مشخص شدن وضعیت تغذیه خانوار ها با 
درنظر گرفتن شناخت آن ها نسبت به ترکیبات غذایی و تأثیر آن ها 
بر سالمت و لذت بردن از غذاها و گرایش به نوع غذاهای مصرفی 
خوراکی،  مواد  قیمت  خوراکی،  مواد  دردسترس بودن  براساس 

.(Behroozeh, 2014) عادت و رفتار اعضای خانواده بررسی شد

4. فرهنگ تغذیه: از مهم ترین عوامل شکل دهنده الگوي غذایي 

و  مدیریت  سازمان  اطالعات  و  آمار  براساس  آب وهوایی  مختلف  مناطق  تعیین   .1
برنامه ریزی استان کرمان انجام شد.  

2. دسترسی به مواد خوراکی، شامل دسترسی فیزیکی و فرهنگی و اقتصادی است.

جامعه، مجموعه عادات و فرهنگ غذایی و تغذیه ای افراد آن جامعه 
است. این عادات از بدو تولد در خانواده شکل می گیرد که به بستري 
که جامعه فراهم می آورد، وابسته است. مجموعه عواملي که این بستر 
که  شده اند  برگرفته  جامعه  آداب وسنن  و  فرهنگ  از  می سازند،  را 
خود تحت تأثیر وضعیت جغرافیایی، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و 
آگاهی های تغذیه ای افراد جامعه است (Azar, 1998). در این تحقیق 
فرهنگ تغذیه با شش مؤلفه پخت سالم، مواد غذایی سالم، باورهای 
غذایی، کمّیت مواد غذایی، کیفیت مواد غذایی و طبع مواد غذایی 
بررسی شد .(Behroozeh, 2014) سنجش و بررسی هرکدام از این 
مؤلفه ها با تعدادی گویه در قالب طیف لیکرت صورت گرفت، که به 

شرح زیر است:

گویه های پخت سالم عبارت اند از: پخت غذا برای مدت زمان 
برنج  طوالنی، چرب کردن غذا، طبخ غذا به صورت آب پز، پخت 
به صورت آبکش، پخت غذا با حرارت مستقیم )اجاق گاز، تنور و 

ازجمله این ها( و پخت غذا با ماکروویو.

گویه های مواد غذایی سالم عبارت اند از: استفاده از مواد منجمد 
برای پخت غذا، استفاده از نان محلی و پخت آن، پخت غذا با 
روغن مایع، پخت غذا با روغن جامد و پخت غذا با روغن حیوانی.

گویه های باورهای غذایی عبارت اند از: دفعات مصرف لبنیات، 
سبزیجات، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت سفید در تهیه غذای 

خانواده براساس باورها و ترجیحات خانواده.

نوع مواد  انتخاب  از:  گویه های کمّیت مواد غذایی عبارت اند 
غذایی براساس سیرشدن اعضای خانواده، انتخاب نوع مواد غذایی 
براساس مقرون به صرفه بودن و انتخاب نوع مواد غذایی براساس 

انباشتگی مواد خوراکی در خانه.

گویه های کیفیت مواد غذایی عبارت اند از: انتخاب نوع مواد 
غذایی به منظور پیشگیری از بیماری ها، انتخاب نوع مواد غذایی 
به منظور تأمین مواد مغذی مورد نیاز بدن و انتخاب نوع مواد 

غذایی به منظور تأمین انرژی بدن.

5. ویژگی های فردی: در این تحقیق بررسی جمعیتی خانوارها 
با درنظرگرفتن سن، سطح تحصیالت، بُعد خانوار، ثبات شغلی و 

درآمد ماهانه خانوارهای روستایی انجام شد.

روایی پرسش نامه با روش اعتبار محتوایی توسط اساتید متخصص 
تأیید و پایایی آن با آزمون پیشاهنگ در یکی از روستاهای شهرستان 
بم انجام شد که میزان آلفای کرونباخ دسته های چهارگانه مؤلفه ها 
0/69 تا 0/82 به دست آمد. اطالعات به دست آمده از پرسش نامه با 

نسخه 21 نرم افزار SPSS  تحلیل شد. 
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جدول3. توزیع فراوانی مؤلفه های امنیت غذایی در خانوارهای مطالعه شده.

میانگیندرصدفراوانیطیف هامؤلفه ها

میزاندسترسیبهموادخوراكی1

16041بسیاركم

8/31

11629/7كم

6015/4متوسط

328/2زیاد

225/6بسیارزیاد

مدتزمانبرایپختوتهیهغذا2

21755/6بسیاركم

6/64

11329كم

389/7متوسط

184/6زیاد

41بسیارزیاد

رعایتدفعاتمصرفوعدههایغذایی3

215/4هرگز

8/56

21855/9بهندرت

13033/3برخیمواقع

215/4اغلبمواقع

00همیشه

دفعاتپختوپزوعدههایغذایی4

.0هرگز

10/14

5514/2بهندرت

25665/7برخیمواقع

7519/1اغلبمواقع

41همیشه

وضعیتدریافتكالریموردنیازبدن5

23359/7بسیارضعیف

6/62

7920/3ضعیف

6316/2متوسط

102/6خوب

51/3بسیارخوب

مجموع

16943/3بسیاركم

42/26

10627/2كم

379/5متوسط

6115/6زیاد

174/4بسیارزیاد

طیف مؤلفه های شماره 1 و 2 و 5 باتوجه به هم دامنه کردن با SSPS از 21 تا 06 است.

طیف مؤلفه های شماره 3 و 4 باتوجه به هم دامنه کردن با SSPS از 0 تا 23 است.

طیف مجموع امنیت غذایی با امتیازدهی پنج مؤلفه و باتوجه به دامنه آن ها 02 تا 001 است.
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3. یافته ها

توصیفی

وضعیت سنی و تحصیلی مادران خانواده: باتوجه به اینکه مادران 
خانواده در آماده سازی غذا و خوراک خانواده به ویژه در مناطق 
روستایی نقش مهمی دارند ،(Kurz & Johnson-Welch, 2001) لذا 
در این تحقیق برای جمع آوری اطالعات پیرامون تغذیه خانواده، از 
مادران خانواده سؤال شد. سن مادران خانوارهای مطالعه شده، در 
چهار گروه طبقه بندی شد. متوسط سن آنان 42 سال و بیشترین 
فراوانی مربوط به گروه سنی 31 تا 44 سال بود که 48درصد 
آنان در این طبقه قرار داشتند. جوان ترین مادر خانواده 17 سال 
و مسن ترین 72 سال داشت. بیشترین فراوانی سطح تحصیالت 
راهنمایی  تحصیلی  گروه  در  مطالعه شده  خانواده های  مادران 
)36/9درصد( و کمترین فراوانی در گروه تحصیلی دیپلم و باالتر 
)17درصد( قرار داشتند؛ ضمن اینکه در این مطالعه خانواده بدون 

مادر وجود نداشت.

بُعد خانوار: تعداد افراد خانوارهای مطالعه شده نیز در چهار گروه 1 
تا 3 نفر، 4 تا 5 نفر، 6 تا 7 نفر و بیشتر و مساوی 7 نفر تقسیم شدند 
که بیشترین فراوانی در دسته 6 تا 7 نفر )37/2درصد( قرار داشتند. 

درآمد خانوار: متوسط درآمد ماهانه خانوارها حدود 900هزار 
تومان بود؛ به طوری که کمترین درآمد حدود 200هزار تومان و 

بیشترین درآمد حدود 1میلیون و 200هزار تومان بود. 

امنیت غذایی

وعده های  مصرف  دفعات  نظیر  مؤلفه هایی  با  غذایی  امنیت 
دفعات  خوراکی،  مواد  تهیه  مراکز  به  دسترسی  میزان  غذایی، 
پخت وپز وعده های غذایی، زمان صرف شده برای تهیه و پخت غذا 
و وضعیت دریافت کالری مورد نیاز بدن بررسی می شود که توزیع 

فراوانی این متغیرها در جدول شماره 3 آورده شده است.

امنیت غذایی به تدابیری وابسته است که از طریق آن ها بتوان اقشار 
آسیب پذیر را شناسایی و حمایت و سالمت آنان و جامعه را تأمین کرد. 
به وجودآمدن امنیت غذایی درگرو اطالع از اوضاع اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی هر کشور است (Jahangiri, & Rajabi, 2002). در این 
تحقیق مقدار کالری مورد نیاز بدن، دفعات مصرف وعده های غذایی، 
دفعات پخت وعده های غذایی، زمان اختصاص داده شده برای تهیه و 
پخت وعده های غذایی و دسترسی به مواد خوراکی درمجموع وضعیت 
امنیت غذایی خانوارها را مشخص می کند. یافته های جدول شماره 
3 نشان دهنده وضعیت مؤلفه های امنیت غذایی است که 218 مورد 
)55/9درصد( از خانوارهای مطالعه شده به ندرت هر چهار وعده غذایی 
)صبحانه، ناهار، شام و میان وعده( را رعایت می کنند. همچنین رعایت 
دفعات پخت وعده های غذایی 65درصد از خانوارهای مطالعه شده 

درحد برخی مواقع است. 

از  نیمی  از  بیش  برای  خوراکی  مواد  به  دسترسی  میزان 
خانوارهای مطالعه شده کمتر از حد متوسط است. ضمناً زمانی 
که به تهیه و پخت غذا در این خانوارها اختصاص داده می شود، 
در نیمی از خانوارها بسیار کم است. درنهایت وضعیت چهارپنجم 
خانوارها ازلحاظ دریافت کالری مورد نیاز بدن، بسیار ضعیف و 
ضعیف است. به طور کل، آمارهای جدول شماره 3 نشان می دهد 
که میانگین وضعیت امنیت غذایی خانواده ها باتوجه به گویه های 
بررسی شده )دفعات مصرف وعده های غذایی، میزان دسترسی به 
مراکز تهیه مواد خوراکی، دفعات پخت وعده های غذایی، زمان 
بدن( در  نیاز  مورد  کالری  دریافت  تهیه غذا، وضعیت  و  پخت 
70درصد از خانوارهای مطالعه شده پایین تر از حد متوسط است. 

نگرش شناختی

نگرش شناختی به مواد خوراکی، باورهایی است که شخص 
درباره آن ها دارد؛ به طوری که در بسیاری از مناطق جهان افراد 
نگرش های خاصی به غذا دارند. در این مطالعه نگرش شناختی از 
جنبه های استفاده از مواد خوراکی براساس لّذت بردن و استفاده 
از مواد خوراکی براساس تأثیر غذا بر سالمت بررسی شده است. 
داده های جدول شماره 4  بیانگر توزیع فراوانی نگرش شناختی 

خانوارهای مطالعه شده به مواد خوراکی است.

مجموع نگرش شناختی 78درصد از خانوارهای مطالعه شده 
دارد؛  قرار  پایین  به  متوسط  سطح  در  خوراکی  مواد  نسبت به 
به طوری که مصرف مواد غذایی بیش از نیمی از خانوارها براساس 
لّذت بردن از غذا، در سطح متوسط به باال قرار دارد. همچنین 
مصرف مواد غذایی بیش از نیمی از خانوارها براساس تأثیر غذا بر 

سالمت، در سطح متوسط به پایین قرار دارد. 

نگرش رفتاری

نگرش رفتاری افراد به استفاده از مواد خوراکی بر پایه تمایل 
آن ها تحقق می یابد. در این مطالعه نگرش شناختی با مؤلفه های 
استفاده از مواد غذایی براساس قیمت، دردسترس بودن و عادت 
و رفتار غذایی بررسی شده است. توزیع فراوانی وضعیت نگرش 
از  هریک  دسته بندی  براساس  مطالعه شده  خانوارهای  رفتاری 

مؤلفه های آن ها به طور کل در جدول شماره 5 آورده شده است.

مطالعه شده  خانوارهای  از  80درصد  رفتارِی  نگرش  مجموع 
بسیارکم  و  و کم  متوسط  مواد خوراکی، در سطح  از  استفاده  به 
است. به عبارت دیگر، حدود 20درصد از خانوارها، براساس تمایل، 
مواد خوراکی را مصرف می کنند. در این راستا مصرف مواد غذایی 
85درصد از خانوارهای مطالعه شده براساس تأثیر قیمت مواد غذایی، 
در سطح متوسط به باال قرار دارد. همچنین مصرف بیش از 70درصد 
از خانوارها براساس دردسترس بودن مواد غذایی، در سطح متوسط 
به باال قرار دارد. حدود مصرف 70درصد از خانوارها نیز براساس 

عادت و رفتار اعضای خانواده، در سطح متوسط به باال  قرار دارد.
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فرهنگ تغذیه

تحقیقات نشان داده است که خانوارها از مواد غذایی و مغذي 
 (Azar, بهینه نمی کنند استفاده  نیز  محدود موجود در خانواده 
.(1998 بنابراین، می توان دریافت که دسترسي اقتصادي به منابع 

غذایي، لزوماً استفاده بهینه از منابع دردسترس خانوار را تأمین 
نمی کند، بلکه نکته اصلي، فرهنگ تغذیه است. 

در این مطالعه فرهنگ تغذیه از جنبه های پخت سالم، مواد غذایی 
سالم، باورهای غذایی، کمّیت و کیفیت مواد غذایی بررسی شد.

 توزیع فراوانی وضعیت فرهنگ تغذیه خانوارهای مطالعه شده 
براساس دسته بندی هریک از مؤلفه های فرهنگ تغذیه و همچنین 

بررسی فرهنگ تغذیه در جدول شماره 6 بیانگر آن است که:

پخت مواد غذایی به صورت سالم برای 56درصد از خانوارهای 
مطالعه شده ضعیف و خیلی ضعیف است. میانگین این مؤلفه نیز 
کمتر از متوسط است. استفاده از مواد غذایی سالم در 39درصد از 

خانوارها ضعیف و میانگین آن کمتر از متوسط است.

باورها و عادات غذایی در 55درصد از خانوارها در سطح ضعیف 

و خیلی ضعیف و با میانگین کمتر از متوسط است.

کمّیت مواد غذایی در 63درصد از خانوارها براساس انتخاب نوع 
مواد غذایی و دسترسی و انباشتگی مواد غذایی و مقرون به صرفه 

بودن انجام می گیرد.

کیفیت مواد غذایی در 50درصد از خانوارها در سطح کم و 
بسیارکم قرار دارد.

مصرف مواد غذایی حدود 55درصد از خانوارها براساس سه 
طبع گرم و سرد و معتدل در سطح ضعیفی قرار دارد.

به طور کل مجموع گویه های فرهنگ تغذیه نیمی از خانوارهای 
مطالعه شده در سطح ضعیف و خیلی ضعیف قرار دارد که ناشی 
از وضعیت نامطلوب این مؤلفه ها در منطقه مطالعه شده است؛ 
لذا برای درک بهتر وضعیت مؤلفه های فرهنگ تغذیه، هریک از 

مؤلفه ها در خانوارهای مطالعه شده توصیف می شود.

 استنباطی

امنیت غذایی: داده های جدول شماره 7 نشان می دهد میانگین 
امنیت غذایی خانوارهای مطالعه شده در سطح 0/001 تفاوت معناداری 

مقایسه امنیت غذایی روستاییان با نگرش و فرهنگ تغذیه مختلف در سه منطقه آب وهوایی جنوب استان کرمان

جدول 4. توزیع فراوانی نگرش شناختی به مواد خوراکی در خانوارهای مطالعه شده.

میانگیندرصدفراوانیدسته هامؤلفه*

لذتبردنازموادغذایی

133/3بسیاركم

27/42

7218/5كم

14737/7متوسط

10827/7زیاد

5012/8بسیارزیاد

تأثیرغذابرسالمتی

5714/6بسیاركم

19/29

13735/1كم

6316/2متوسط

4110/5زیاد

9223/6بسیارزیاد

مجموع**

205/12بسیاركم

46/71

17645/12كم

11028/22متوسط

225/62زیاد

6215/92بسیارزیاد

*طیف مؤلفه ها: 8 تا 40

**طیف مجموع نگرش شناختی: 16 تا 80
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دارد. همچنین یافته های مبتنی بر آزمون شفه بیانگر آن است که این 
تفاوت بین منطقه سرد و معتدل با منطقه گرم و خشک است و مقدار 
آن در منطقه سرد و معتدل بیشتر است؛ این امر می تواند ناشی از 
متغیربودن تولیدات کشاورزی در طول سال برای مناطق مختلف 
باشد، که به دنبال آن میزان دسترسی )اقتصادی و فرهنگی و فیزیکی( 
خانوارهای این مناطق به مواد خوراکی متفاوت بوده است، که منجربه 
تفاوت وضعیت امنیت غذایی در مناطق مذکور شده است. براساس 
داده های مرکز آمار، منطقه سرد و معتدل ازنظر تولیدات کشاورزی 
بیشترین سطح تولید را نسبت به دو منطقه آب وهوایی گرم و خشک و 

.(Statistical Center of Iran, 2001) معتدل دارد

داده های جدول شماره 8 نشان می دهد میانگین نگرش شناختی 
مختلف  مناطق  در  غذایی،  امنیت  نسبت به  روستایی  خانوارهای 

آب وهوایی در سطح 0/001 تفاوت معناداری دارد. همچنین یافته های 
مبتنی بر آزمون شفه بیانگر آن است که این تفاوت بین منطقه سرد و 
معتدل ازیک طرف و منطقه گرم و خشک از طرف دیگر است که در 
منطقه سرد و معتدل بیشتر است. این امر به دلیل مناسب بودن شرایط 
آب وهوایی منطقه سرد و معتدل برای کاشت انواع محصوالت خوراکی 
است ،(Statistical Center of Iran, 2001) که این مسئله دسترسی 
فیزیکی بیشتر افراد و همچنین شناخت بیشتر آن ها را در زمینه مواد 

خوراکی و استفاده از آن ها را به دنبال خواهد داشت.

است  این  نشان دهنده  یافته های جدول شماره 9  همچنین 
که میانگین نگرش رفتاری خانوارهای روستایی پیرامون امنیت 
غذایی، در مناطق مختلف آب وهوایی در سطح 0/001 تفاوت 
معناداری دارد. همچنین یافته های مبتنی بر آزمون شفه بیانگر آن 

جدول5. توزیع فراوانی نگرش رفتاری به مصرف مواد غذایی در خانوارهای مورد مطالعه.

میانگیندرصدفراوانیدسته هامؤلفه ها*

قیمتموادغذایی

194/9بسیاركم

17/3

4210/8كم

13033/3متوسط

17143/8زیاد

287/2بسیارزیاد

دردسترسبودنموادغذایی

6917/7بسیاركم

17/53

389/7كم

10727/4متوسط

12732/6زیاد

4912/6بسیارزیاد

عادتورفتاراعضایخانوادهبهموادغذایی

4210/8بسیاركم

22/55

8020/5كم

9323/8متوسط

14236/4زیاد

338/5بسیارزیاد

مجموع**

4712/1بسیاركم

57/38

17544/9كم

9524/4متوسط

4311زیاد

307/7بسیارزیاد

*طیف مؤلفه ها: 8 تا 40

**طیف مجموع: 24 تا 120
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جدول 6. توزیع مؤلفه های وضعیت فرهنگ تغذیه خانوارهای مطالعه شده.

میانگیندرصدفراوانیدسته هامؤلفه

پختسالم

7419خیلیضعیف

14/45

14537/18ضعیف

6515/42متوسط

4012/8خوب

6115/6بسیارخوب

موادغذاییسالم

4912/6خیلیضعیف

14/10

15138/72ضعیف

7118/18متوسط

5012/8خوب

6917/7بسیارخوب

باورهایغذایی

359خیلیضعیف

13/65

18246/7ضعیف

8822/6متوسط

102/6خوب

7519/2بسیارخوب

كمّیتموادغذایی

11830/3خیلیزیاد

15/71

12832/8زیاد

9825/1متوسط

379/5كم

92/3بسیاركم

كیفیتموادغذایی

7218/5خیلیضعیف

12/52

12331/5ضعیف

9825/1متوسط

215/4خوب

7619/5بسیارخوب

مجموع

13133/6خیلیضعیف

77/20

11028/21ضعیف

8020/49متوسط

338/5خوب

369/2بسیارخوب

طیف مؤلفه ها باتوجه به هم دامنه کردن با ssps 6 تا 03 است.

طیف مجموع فرهنگ تغذیه با امتیازدهی 5 مؤلفه و دامنه آن ها با ssps 03 تا 051 است.
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است که این تفاوت بین منطقه سرد و معتدل با دو منطقه دیگر 
است. این امر به دلیل نبود شناخت کافی از مواد خوراکی و نقش 
آن ها در سالمت افراد در مناطق مختلف است؛ لذا میزان استفاده 

از مواد مغذی پایین می آید.

داده های جدول شماره 10  نشان دهنده این است که میانگین 
در  غذایی  امنیت  پیرامون  روستایی  خانوارهای  تغذیه  فرهنگ 
مناطق مختلف آب وهوایی در سطح 0/001 تفاوت معناداری دارد. 
همچنین یافته های مبتنی بر آزمون شفه بیانگر آن است که این 
تفاوت بین دو منطقه آب وهوایی سرد و معتدل و گرم و خشک 

است که در منطقه سرد و معتدل بیشتر است.

4. بحث و نتیجه گیری

بیانگر  مطالعه شده  خانوارهای  غذایی  امنیت  فعلی  وضعیت 
متفاوت بودن وضعیت امنیت غذایی خانوارهای روستایی مناطق 
مختلف آب وهوایی است؛ به طوری که خانوارهای منطقه سرد و 
معتدل از امنیت غذایی باالتری برخوردارند؛ پس ازآن به ترتیب 
امر  این  قرار دارند.  خانوارهای مناطق معتدل و گرم و خشک 
از متغیربودن تولیدات کشاورزی در طول سال  می تواند ناشی 

در مناطق مختلف باشد. آمار تولیدات کشاورزی جنوب کرمان 
نیز بیانگر این است که تولیدات کشاورزی در منطقه آب وهوایی 
 .(Ministry of Agriculture, 2010) است  بیشتر  معتدل  و  سرد 
نتایج جدول شماره 1 نیز بیانگر تنوع محصوالت کشاورزی در 
منطقه سرد و معتدل نسبت به دو منطقه آب وهوایی معتدل و 
گرم و خشک است؛ لذا براساس این، میزان دسترسی )اقتصادی 
و فرهنگی و فیزیکی( خانوارهای این مناطق به مواد خوراکی 
متفاوت است که منجربه تفاوت وضعیت امنیت غذایی در مناطق 
مذکور شده است. آب وهوای هر منطقه نقش بسزایی در امنیت 
غذایی خانوارهای روستایی دارد. مساعدبودن شرایط آب وهوایی 
هر منطقه، امنیت غذایی ساکنان را بهبود می دهد؛ زیرا وقتی 
منطقه ای شرایط آب وهوایی مطلوبی داشته باشد، به دنبال آن 
شرایط کشاورزی نیز بهبود و گسترش می یابد و می توان بسیاری 
از محصوالت کشاورزی را در این منطقه کشت کرد. ساکنان این 
مناطق با تنوع محصوالت روبه رو خواهند بود، که این امر امکان 
(Tur-  دستیابی به محصوالت کشاورزی متنوع را فراهم می کند

.(rell, et al, 1996 از جنبه های دسترسی به انواع مواد خوراکی، 

دسترسی فیزیکی است، که شامل موجودبودن مواد خوراکی در 

جدول 9. مقایسه میانگین )One-way Anova( نگرش رفتاری خانوارهای روستایی پیرامون امنیت غذایی در مناطق مختلف آب وهوایی.

.FSigانحراف معیارمیانگین*فراوانیمناطق مختلف آب وهواییمتغیر وابسته

نگرشرفتاری

17780/40a11/52سردومعتدل

10/850/001 18378/19b14/18گرموخشک

3072/40b16/87معتدل

*دامنه نگرش رفتاری 24 تا 120 است و میانگین هایی که با حروف یکسان نشان داده شده اند، تفاوت معنا داری ندارند.

جدول 8. مقایسه میانگین )One-way Anova( نگرش شناختی خانوارهای روستایی پیرامون امنیت غذایی در مناطق مختلف آب وهوایی.

.FSigانحراف معیارمیانگین*فراوانیمناطق مختلف آب وهواییمتغیر وابسته

نگرششناختی

17762/66a11/71سردومعتدل

10/800/001 18357/12b10/52گرموخشک

3058/03ab15/37معتدل

*دامنه نگرش شناختی 16 تا 80 است و میانگین هایی که با حروف یکسان نشان داده شده اند، تفاوت معنا داری ندارند.

جدول 7. مقایسه میانگین )One-way Anova( امنیت غذایی خانوارهای روستایی جنوب استان کرمان با مناطق مختلف آب وهوایی.

.FSigانحراف معیارمیانگین*فراوانیمناطق مختلف آب وهواییمتغیر وابسته

امنیتغذایی

17744/42a8/66سردومعتدل

10/630/001 18340/42b7/74گرموخشک

3040/80ab10/86معتدل

*دامنه امنیت غذایی 0 تا 80 است و میانگین هایی که با حروف یکسان نشان داده شده اند، تفاوت معنا داری ندارند.
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 .(Smith, Amani, & Jensen, 1999) منطقه است

در منطقه مطالعه شده در این پژوهش، خانوارهایی که براساس 
شرایط آب وهوایی، محصوالت را کشت و استفاده می کنند، به این 
دسته از محصوالت دسترسی فیزیکی بیشتر و آسان تری دارند و 
بالعکس؛ در مناطقی که تولیدات کشاورزی محدود است، میزان 
دسترسی فیزیکی به برخی محصوالت نیز کمتر است، که این مسئله 
در بلندمدت ناامنی غذایی را برای ساکنان به دنبال خواهد داشت 
.(Bickel, Nord, Price, Hamilton, & Cook, 2000) این امر می تواند 

در استفاده یا عدم استفاده از مواد خوراکی خانوارهای روستایی و 
به دنبال آن دستیابی به امنیت غذایی تأثیر بسزایی داشته باشد؛ 
زیرا نبود شناخت از مواد خوراکی و چگونگی مصرف آن ها از موانع 
مهم تغذیه سالم به شمار می آید (Pawlak & Colby, 2009). از طرف 
دیگر، این امر زمینه ساز سوءتغذیه ناشی از دریافت نکردن کالری و 

مواد مغذی مورد نیاز بدن خانوارهای روستایی می شود. 

در این تحقیق دریافتیم نگرش شناختی افراد در دو منطقه 
آب وهوایی سرد و معتدل و گرم و خشک نسبت به مواد غذایی و 
تغذیه تفاوت دارد؛ زیرا وقتی در یک منطقه محصوالت متنوعی 
این  نسبت به  بیشتری  شناخت  منطقه  آن  افراد  شود،  کشت 
محصوالت پیدا می کنند و قیمت محصول نسبت به مناطقی که 
به لحاظ آب وهوایی امکان کشت این محصوالت را ندارند، کمتر 
است و همین امر می تواند در استفاده یا عدم استفاده از بسیاری 
از مواد خوراکی در خانوارهای روستایی تأثیر بسزایی داشته باشد.

براساس داده های مرکز آمار، منطقه سرد و معتدل ازنظر تولیدات 
کشاورزی بیشترین سطح تولید را نسبت به دو منطقه آب وهوایی گرم 
و خشک و معتدل دارد (Statistical Center of Iran, 2001). در چنین 
وضعیتی به دلیل نبود شناخت کافی از مواد خوراکی و نقش آن ها در 
سالمت، میزان استفاده از مواد مغذی و به تبع آن کالری مورد نیاز بدن 
پایین می آید و این امر موجب تصمیم گیری خانوارها برای استفاده 
لذا در خانوارهای  اقسام مواد خوراکی می شود؛  از  استفاده  یا عدم 
روستایی پیامدهایی ازقبیل ناامنی غذایی و سوءتغذیه به وجود می آید. 
خانوارهای  رفتاری  نگرش  است  آن  بیانگر  تحقیق  این  یافته های 
مطالعه شده نسبت به مواد غذایی در راستای رسیدن به امنیت غذایی، 
در منطقه سرد و معتدل با دو منطقه گرم و خشک و معتدل تفاوت 

دارد. غروی نخجوانی )2006(، اسمیت3 و همکاران )1999( و 
یلدیریم و سیالن4 )2008( نیز به چنین نتایجی دست یافته اند.

در  روستایی  خانوارهای  تغذیه  فرهنگ  وضعیتی  چنین  در 
مناطق مختلف براساس شرایط آب وهوایی منطقه و شناخت آن ها 
از مواد غذایی و تصمیم گیری برای استفاده یا عدم استفاده از انواع 

.(Azar, 1998) مواد غذایی تأثیر می پذیرد

 فرهنگ تغذیه هرمنطقه با شرایط حاکم بر آن منطقه وابستگي 
تام دارد و مواد غذایی موجود و دردسترس، درصورتي توسط 
عموم مصرف می شوند که با فرهنگ غذایي حاکم بر آن منطقه 
مغایرت نداشته باشد (Robinson, 2000). در این تحقیق دریافتیم 
که فرهنگ تغذیه خانوارهای روستایی دو منطقه سرد و معتدل و 
گرم و خشک باهم تفاوت دارد و در منطقه سرد و معتدل، بیش 
از منطقه گرم و خشک است. این نکته بیانگر آن است که برای 
تحقق امنیت غذایی، فرهنگ و سواد تغذیه ای و باورهای افراد 
نسبت به تغذیه و مواد غذایی در راستای استفاده صحیح و کافی 
از مواد غذایی پایین است. این امر حاکی از آن است که خانوارها 
از مواد غذایی مفید موجود در خانه نیز استفاده بهینه نمی کنند. 
بنابراین می توان دریافت که دسترسي اقتصادي به منابع غذایي، 
لزوماً استفاده بهینه از منابع دردسترس خانوار را تأمین نمی کند 

.(Azar, 1998) بلکه عامل اصلي فرهنگ تغذیه است

نتایج این مطالعه بیانگر متفاوت بودن وضعیت امنیت غذایی 
خانوارهای روستایی مناطق مختلف آب وهوایی است؛ به طوری که 
خانوارهای منطقه سرد و معتدل امنیت غذایی بیشتری دارند؛ 
به ترتیب خانوارهای مناطق معتدل و گرم و خشک  پس ازآن 
امنیت غذایی دارند. برای برخورداری از امنیت غذایی خانوارهای 
خشک  و  گرم  و  معتدل  مناطق  خانوارهای  به ویژه  روستایی، 

پیشنهادهای زیر مطرح می شود:

کشت  ترویج  با  منطقه  زراعی  الگوی  به  بخشیدن  تنوع 
تغییرات  مدیریت  به منظور  متنوع  کشاورزی  محصوالت 
مواد  به  روستایی  خانوارهای  بیشتر  دسترسی  و  آب وهوایی 
تغذیه ای  ویژگی های  شناخت  همچنین  و  مناسب  خوراکی 

3. Smith
4. Yildirim and Ceylan

جدول 10. مقایسه میانگین )One-way Anova( فرهنگ تغذیه خانوارهای روستایی پیرامون امنیت غذایی در مناطق مختلف آب وهوایی.

.FSigانحراف معیارمیانگین*فراوانیمناطق مختلف آب وهواییمتغیر وابسته

فرهنگتغذیه

17783/92a13/40سردومعتدل

8/120/001 18378/83b11/44گرموخشک

3077/80ab16/92معتدل

*دامنه فرهنگ تغذیه 36 تا 180 است و میانگین هایی که حروف یکسان دارند، تفاوت معنا داری ندارند.
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محصوالت کشاورزی برای بهبود تغذیه اعضای خانوار؛

با  روستایي  مناطق  برای  غذایي  مواد  یارانه خرید  تخصیص 
درآمد پایین، به منظور کاهش مشکالت تغذیه ای آنان و همچنین 
ارائه سبد کاالهای خوراکی به افراد روستایی به ویژه در مناطق 

معتدل و گرم و خشک؛

ایجاد بازارچه های محلي براي دسترسي بیشتر روستاییان به 
مواد خوراکي به ویژه در مناطق معتدل و گرم و خشک؛

به منظور  آموزشی  جذاب  و  جامع  برنامه های  از  استفاده 
در  آن ها  نقش  و  غذایی  گروه های  با  خانوارها  آشناکردن 
تهیه  یا  درسی  کتب  در  درج  ازجمله  بدن  سالمت  تأمین 
کتب کمک آموزشی برای سطوح مختلف گروه های روستایی 

به منظور ارتقای سطح آگاهی درزمینه تغذیه؛

اجرای مداخالتی مبتنی بر شواهد و براساس مبانی آموزش تغذیه، 
منطبق با شرایط منطقه به منظور کاهش فاصله شناخت و رفتار، از 
طریق آموزش در رادیو، تلویزیون، مدارس و نصب پوستر در روستاها؛

لزوم توجه به فرهنگ تغذیه خاص هر منطقه و بهبود آن با برگزاری 
کالس های ترویجي آموزشی به تناسب مخاطبان مناطق آب وهوایی.
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