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  17/7/85 :يرش    پذ13/4/85: اصالح نهايي      2/9/84: دريافت
  

  مقدمه
غذا و تغذيه از جمله نيازهاي بنيادي جامعة بشري 
. است و تأمين آن در مقولة امنيت غذايي نهفته است

امنيت غذايي عبارت است از دسترسي همه مردم در 

تمام اوقات به غذاي كافي به منظور زندگي سالم و 
فراهم بودن غذاي سالم و كافي از ) 1: فعال كه شامل

توانايي و اطمينان در بدست آوردن ) 2اي  نظر تغذيه
غذاهاي مورد قبول از طريقي كه از نظر جامعه قابل 

تواند  ناامني غذايي و گرسنگي مي. ]2 و 1[قبول است 

  چكيده
نيز به همراه داشته تواند عالوه بر تأثير بر سالمت جسمي، تبعات اجتماعي و رواني   ناامني غذايي و گرسنگي مي:زمينه و هدف

مطالعة حاضر با . رسد باشد، از اينرو پايش امنيت غذايي و مقابله با ناامني غذايي و گرسنگي در جامعه الزم و ضروري به نظر مي
  .به اجرا درآمد) منطقة اسدآبادي(هدف بررسي عوامل موثر بر ناامني غذايي در شمال غرب تبريز

ي با يميزان شيوع ناامني غذا.  نفر از افراد انجام گرفت300به صورت مقطعي در  1383-84در سال اين پژوهش : روش كار
اطالعات مربوط به وضعيت اقتصادي و خصوصيات اجتماعي و فرهنگي . والي ارزيابي شدئ كوتاه شش سهاستفاده از پرسشنام

د، جايگاه شغلي، ميزان تحصيالت براي مشاهده وضعيت امنيت غذايي براساس درآم. هاي مربوطه بررسي شد توسط پرسشنامه
دار بودن اين  ها تعيين و معني در هر يك از گروه) گروه امن و گروه ناامن(و بعد خانوار توزيع دو گروه از وضعيت امنيت غذايي

ي ها گروه. اي افراد با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراك ارزيابي شد كاي بررسي و وضعيت تغذيهمجذور ارتباط با آزمون 
 آنها با همجموع ها و مواد غذايي زير  گروه همبستگي(داري داشتند  غذايي كه با درآمد سرانه ساالنه ضريب همبستگي معني
به عنوان معيار مقايسه دو گروه امن و ناامن انتخاب شدند و سپس ) درآمد با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون بررسي شد

  .مورد مقايسه قرار  گرفت آزمايش نمونه غير وابسته ار در دو گروه بررسي و با روشميانگين بسامد مصرف مواد غذايي معي
امني غذايي در افراد  خانوار نا با افزايش بعد.  بود%3/36هاي اين مطالعه ميزان شيوع ناامني غذايي  براساس يافته: ها يافته

ايگاه شغلي و ميزان تحصيالت سرپرست خانوار ناامني مورد مطالعه بيشتر شده و بالعكس با افزايش درآمد سرانه ساالنه، ج
هاي مربوط به بسامد مصرف مواد غذايي نشان داد كه ميانگين بسامد مصرف نان و  يافته). >01/0P(غذايي كاهش يافت 

رمز و داري بيشتر از گروه امن و ميانگين بسامد مصرف برنج، سبزي، ميوه، گوشت ق زميني در گروه ناامن به طور معني سيب
  ).>001/0p(داري كمتر از گروه امن بود لبنيات در گروه ناامن به طور معني

نتايج حاصل از اين مطالعه مؤيد تأثير عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر امنيت غذايي بوده و شيوع باالي : گيري نتيجه
ملي براي حل مسأله ناامني غذايي به عنوان مشكل بنابراين ارائه راهكارهايي ع. دهد اي را در جامعه نشان مي مشكالت تغذيه

  .رسد دار در جامعه ضروري به نظر مي ريشه
 امنيت غذايياي، ناامني غذايي، وضعيت تغذيه:هاي كليديواژه
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عالوه بر تأثير برسالمت جسمي آثار سوء اجتماعي و 
ه داشته باشد، از اين رو تأمين امنيت رواني نيز به همرا

هاي  ريزي غذايي براي جامعه يكي از اهداف كالن برنامه
  .]3[ توسعة اقتصادي ـ اجتماعي است

حاكي از آن گرفته در اين زمينه مطالعات انجام 
است كه ناامني غذايي به عنوان يك مشكل مهم در اكثر 

عيت جوامع مطرح شده و با ميزان غذاي دريافتي و وض
، 2[ اي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ارتباط دارد تغذيه

هاي كالن اقتصادي و  به طور كلي سياست. ]6 و 5، 4
ه يها، دستمزدها، اشتغال و ارا اجتماعي بر تغيير قيمت

گذارند، كه هر كدام از اين عوامل  خدمات اثر مي
تواند بر منابع خانوار براي تأمين امنيت غذايي مؤثر  مي

اگر چه عوامل اقتصادي و درآمدي مهمترين . باشد
، اما منابع ]8و7[عامل تعيين كننده امنيت غذايي است

فرهنگي و اجتماعي نيز در تخصيص منابع در خانوار، 
به . تعيين بودجه غذا و الگوي غذا خوردن نقش دارد

تر گروه قابل توجهي از جامعه در حالي كه  عبارت ساده
 به مواد غذايي دارند اما دسترسي اقتصادي و فيزيكي

دهند  هاي غذايي نامناسبي را نشان مي رفتارها و انتخاب
يابي اين گونه رفتارهاي غذايي در  كه در تحليل ريشه

جامعه عالوه بر سهم غذا و در آمد خانوار توجه به 
عواملي به ويژه عوامل اجتماعي ـ فرهنگي از قبيل سطح 

اجتماعي سواد سرپرست خانوار، وضعيت شغلي و 
سرپرست و به طور كلي جايگاه اجتماعي ـ فرهنگي 

با . ]9و6، 2[ رسد خانوار الزم و ضروري به نظر مي
توجه به اهميت امنيت غذايي در جامعه مطالعة حاضر با 

  در منطقةبر ناامني غذايي هدف بررسي عوامل موثر 
  .اسدآبادي تبريز به اجرا در آمد

  
  روش كار

به صورت 1384 لغايت 1383در سال اين مطالعه 
از افراد )  سال18- 78دامنة سني ( نفر 300 درمقطعي 

مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني منطقه 
كه به منظور كنترل و مراقبت هاي اسدآبادي تبريز 

به اجرا   بهداشتي به اين مركز مراجعه مي كردند،
گيري به روش  ها، نمونه درآمد و براي انتخاب نمونه

ميزان شيوع ناامني غذايي . گيري آسان انجام شد نمونه
ي كه به منظور سئوالبا استفاده از يك پرسشنامة شش 

 گيرد غربالگري ناامني غذايي مورد استفاده قرار مي
 پس از تعيين اعتبار و پايايي پرسشنامة مزبور ]12-10[

سئواالت اين پرسشنامه در آن منطقه، بررسي شد كه 
آيا در طول سال جاري اتفاق -1: به اين صورت بود

افتاده است كه به علت نداشتن پول كافي از ميزان 
هاي  غذاي مصرفي خود كم كرده ويا برخي ازوعده

وال باال مثبت ئاگر پاسخ به س - 2 . كنيد غذايي را حذف
    .ي چندبار براي شما رخ داده استباشد، چنين اتفاق

كه شما به يا در طول سال جاري اتفاق افتاده است آ- 3
علت نداشتن پول كافي كمتر از مقدار غذايي را كه 

آيا در طول - 4. كنيد الزم است مصرف كنيد احساس مي
سال جاري اتفاق افتاده است كه گرسنه باشيد اما به 

آيا - 5. دليل عدم توانايي تهيه غذا نتوانيد غذا بخوريد
در طول سال جاري اتفاق افتاده است كه غذايتان تمام 

باشد ولي پول كافي براي تهيه دوباره غذا نداشته شده 
هاي  توان مالي استفاده از وعده«  اين جمله كه-6. باشيد

در ارتباط با شما تا چه حد » غذايي متعادل را ندارم
با توجه به اين پرسشنامه افرادي كه به هر  .صحيح است

وال ئوال پاسخ منفي داده و يا فقط به يك سئشش س
ند در گروه امن غذايي و افرادي كه به پاسخ مثبت داد

وال پاسخ مثبت دادند در گروه ئدو يا بيش از دو س
بندي شدند كه منظور از پاسخ مثبت  ناامن غذايي طبقه

واالت پنج ئواالت يك، سه و چهار گزينة بلي، در سئدر س
وال دو ئ اغلب و يا گاهي اوقات و در سهو شش گزين

اطالعات . ها بود  بعضي ماهگزينة تقريباً هر ماه و يا در
اي كه براي  مربوط به درآمد خانوار توسط پرسشنامه

مورد استفاده قرار آمارگيري از هزينه و درآمد خانوار 
درآمد سرانه ساالنه . آوري شد  جمع]13[مي گيرد 

مجموع درآمد خالص ( خانوار از تقسيم درآمد خانوار
 خانوار بر تعداد اعضاء) اعضاي خانوار در سال جاري

اطالعات مربوط به خصوصيات اجتماعي و . بدست آمد
اي كه شامل عنوان شغل  فرهنگي توسط پرسشنامه

 سرپرست، ميزان تحصيالت سرپرست و بعد خانوار
كنند و  تعداد كساني كه در يك منزل باهم زندگي مي(
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براي . بود، كامل گرديد) دخل و خرجشان يكي است
اساس درآمد، مشاهده وضعيت امنيت غذايي بر

بعدخانوار، جايگاه شغلي و ميزان تحصيالت، توزيع دو 
گروه امن و گروه ( گروه از وضعيت امنيت غذايي

دار بودن اين  ها تعيين و معني در هر يك از گروه) ناامن
اي  وضعيت تغذيه. ارتباط با آزمون كاي ـ دو بررسي شد

 بسامد خوراك كه هافراد نيز با استفاده از پرسشنام
بزار ارزيابي مصرف غذايي است مورد بررسي قرار ا

مواد غذايي كه به / براي شناسايي و تعيين گروه. گرفت
عنوان معيار مقايسه در دو گروه امن و ناامن غذايي 
باشند، فهرست مواد غذايي در پرسشنامة بسامد 
خوراك خالصه شد، به اين صورت كه اقالمي كه بسامد 

در زيرمجموعة هر گروه ( مصرف آنها بسيار پايين بود
باهم ادغام شدند و بسامد مصرف مواد ) از مواد غذايي

  تك غذايي ادغام شده از مجموع بسامد مصرف تك
با توجه به اينكه عوامل . مواد غذايي بدست آمد

اقتصادي و درآمدي مهمترين عامل تعيين كننده امنيت 
هاي غذايي كه با درآمد  ، لذا گروه]8و 7[ غذايي است

 داري داشتند سرانه ساالنه ضريب همبستگي معني
 آنها با هها و مواد غذايي زير مجموع همبستگي گروه(

درآمد سرانه ساالنه با استفاده از ضريب همبستگي 
به عنوان معيار مقايسه در دو ) پيرسون بررسي شد

در موارديكه . گروه امن و ناامن انتخاب گرديدند
ماده غذايي موجود شد  همبستگي در گروه ديده نمي

در آن گروه كه اين همبستگي را داشت به عنوان معيار 
مقايسه انتخاب شده و سپس ميانگين بسامد مصرف 
مواد غذايي معيار در دو گروه امن و ناامن بررسي و 

مورد مقايسه قرار  1 آزمايش نمونه غير وابستهبا روش
  .گرفت

  
  ها يافته
 44رصد زن و  د56 نفر افراد مورد مطالعه، 300از 

 درصد 6/63از نظر امنيت غذايي، . درصد مرد بودند
فراواني .  ناامن بودند%3/36افراد مورد مطالعه امن و 

واالت مربوط به پرسشنامة به كاررفته ئپاسخ مثبت به س
                                                 
1 Independent- sample t test 

در غربالگري ناامني غذايي نشان داد كه اكثريت افراد 
 از توان مالي استفاده« والئبه س) %3/59( مورد مطالعه

 پاسخ مثبت دادند» هاي غذايي متعادل را ندارم وعده
هاي اين مطالعه حاكي از آن بود  يافته). 1جدول شماره (

كه با افزايش بعد خانوار ناامني غذايي در افراد مورد 
شود و بالعكس با  مطالعه بيشتر و امنيت غذايي كمتر مي

افزايش درآمد سرانه ساالنه خانوار، جايگاه شغلي و 
زان تحصيالت سرپرست خانوار، امنيت غذايي افزايش مي

). 2جدول شماره ( يابد و ناامني غذايي كاهش مي
 همبستگي درآمد سرانه ساالنه  با بسامد مصرف گروه

مواد غذايي نشان داد كه گروه گوشت، ميوه ولبنيات  بر
با درآمد ) >01/0p( داري معنيمستقيم و همبستگي 

همبستگي بسامد ). 3 شماره جدول(سرانه ساالنه دارند 
به ( زميني مصرف گروه سبزي و به طور جداگانه سيب

با ) علت مصرف زياد آن در طبقات با درآمد پايين
درآمد سرانه ساالنه بررسي شد و نتايج نشان داد كه 

و همبستگي مستقيم و معني دار گروه سبزي 
) >01/0p( داري معنيمعكوس و زميني همبستگي  سيب

گروه . )3جدول شماره (سرانه ساالنه داشتندبا درآمد 
داري با درآمد سرانه  غالت و حبوبات همبستگي معني

ساالنه نداشتند، ولي با توجه به اينكه در گروه غالت، نان 
مستقيم و و برنج همبستگي همبستگي معكوس 

با درآمد سرانه ساالنه داشتند به ) >05/0p( داري معني
در گروه گوشت نيز به . شدندعنوان اقالم معيار انتخاب 

دليل اينكه گوشت قرمز همبستگي بااليي داشت 
)0005/0p< (به جاي گروه گوشت انتخاب شد ) جدول

مواد غذايي مالك مقايسه  بربنابراين گروه ). 3شماره 
در دو گروه امن و ناامن عبارت از نان، برنج، گروه 

زميني، گروه لبنيات و گوشت  ميوه، گروه سبزي، سيب
ها حاكي از آن بود كه ميانگين بسامد  يافته. قرمز بودند

زميني در گروه ناامن به  مصرف نان و سيب
داري بيشتر از گروه امن و بالعكس ميانگين  طورمعني

بسامد مصرف گوشت قرمز، برنج، ميوه، سبزي و 
داري كمتر از گروه  لبنيات در گروه ناامن به طور معني

  ).4جدول شماره ( امن بود
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  لعه مورد مطا-ي در افرادسئوالت مربوط به پرسشنامه شش سئواالفراواني پاسخ هاي مثبت ارائه شده به هريك از . 1جدول       
 فراواني

  يسئوالپرسشنامه شش 
  درصد  تعداد 

 آيا در طول سال جاري اتفاق افتاده است كه به علت نداشتن پول كافي از ميزان غذاي مصرفي خود كم كرده -1
  كنيد؟ هاي غذايي را حذف ويا برخي ازوعده

67 3/22 

 6/19 59 ا رخ داده است؟          باال مثبت باشد، چنين اتفاقي چندبار براي شمسئوال اگر پاسخ به -2
 آيا در طول سال جاري اتفاق افتاده است كه شما به علت نداشتن پول كافي كمتر از مقدار غذايي را كه -3

 كنيد الزم است مصرف كنيد؟ احساس مي
62 6/20 

غذا نتوانيد غذا  آيا در طول سال جاري اتفاق افتاده است كه گرسنه باشيد اما به دليل عدم توانايي تهيه -4
 بخوريد؟

51 17 

 آيا در طول سال جاري اتفاق افتاده است كه غذايتان تمام شده باشد ولي پول كافي براي تهيه دوباره غذا -5
 .نداشته باشيد

56 6/18 

در ارتباط با شما تا چه حد صحيح » هاي غذايي متعادل را ندارم توان مالي استفاده از وعده« : اين جمله كه-6
 3/59 178 ت؟اس

       
  

  ي با مالك هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در افراد مورد مطالعهسئوالرابطه وضعيت امنيت غذايي برآورد شده توسط پرسشنامه شش . 2جدول         
 متغير ناامن غذايي  امن غذايي

  درصد  تعداد 
 

  درصد  تعداد

     )سال/ نفر/ ريال ( درآمد سرانه خانوار
 64/92   63           35/7 5  3000000 از كمتر

5401200-3000000 30 47/43         39 52/56 
7600000-5401201 68 77/95         3 22/4 
 98/2 2         01/97 65  7600000بيشتر از

 0005/0p<  81/96=x2 

     جايگاه شغلي سرپرست خانوار

 56/1 2          43/98 126 متوسط
 96/51 53           03/48 49  پايين

 12/95 39          87/4 2 بسيار پايين
 0005/0p<     14/83=x2 

     )نفر( بعد خانوار
3-2  32  11/71           13 88/28 
5-4 53 73/69         23 26/30 
7-6 82 56/63         47 43/36 

 52 26        48 24 7بيشتر از
 001/0=p  51/62=x2 

     سطح تحصيل سرپرست خانوار
 27/53 65         72/46 57   يا كمترابتدايي

 03/31 36        96/68 80 راهنمايي و دبيرستان
 90/12 8         07/87 54 دانشگاه 

  001/0=p      23/79=x2  
   

   مطالعه مواد غذايي در افرد موردبر مقايسه ميانگين بسامد مصرف گروه هاي. 4جدول         
  ماده غذايي/ مصرف گروه

 )بار در هفته(
 P-Value ناامن غذايي امن غذايي

  >001/0 17/20±3/4  61/16±25/6 نان
 >001/0 3/4±9/1 91/8±9/4 برنج

 >001/0 4/3±1/2 1/7±3/4 گوشت قرمز
 >001/0 82/13±21/6 45/19±63/9 لبنيات

 >001/0 11/17±39/8 19/24±21/14 سبزيجات
 >001/0 1/7±52/4 8/4±91/3 زميني سيب
 >001/0 43/8±92/7 81/22±65/18 ميوه
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  د مطالعهمواد غذايي در افراد مور/ همبستگي درآمد سرانه ساالنه با بسامد مصرف هفتگي گروه ها . 3جدول      
 p-value  ضريب همبستگي پيرسون ماده غذايي/ گروه 

 NS  -021/0  گروه غالت
 >05/0 -341/0  نان

 >05/0 297/0 برنج
 NSُ -027/0 ماكاروني

  NS  -069/0  گروه حبوبات
 NS -049/0 عدس

 NS -031/0 لپه
 NS -081/0 نخود
 NS 031/0 )بلبلي، سفيد لوبياي قرمز، چيتي، چشم(لوبيا
 NS -174/0 )ماش، باقالي خشك، سويا(ايرس

  >01/0  357/0  گروه گوشت
 >0005/0 402/0 )كرده، آبگوشتي خورشتي، چرخ( گوشت قرمز

 NS -048/0 مرغ تخم
 >01/0 281/0 مرغ

 NS 141/0 )بال، گردن، پاي مرغ، سنگدان، جگر( اجزاي متفرقه مرغ
 >01/0 299/0 ماهي

 >05/0 161/0 تن ماهي
 >01/0 288/0 )جگر سفيد و سياه، دل، قلوه، زبان، مغز، كله، پاچه( گوسفند/  احشاء گاوامعا و

 >01/0 201/0  گروه لبنيات
 NS 089/0 پنير

 >01/0 201/0 ماست
 >01/0 283/0 شير

 NS 087/0 كشك
 >05/0 141/0 دوغ

  >01/0  286/0  )زميني به استثناي سيب( گروه سبزي

 >01/0 301/0  )فرنگي اي، خيار، گوجه دلمه كلم، فلفلكادو، ( سبزيهاي ساالدي
 NS 018/0  )لبو/ هويج، پياز خام، شلغم، چغندر( اي سبزيهاي غده
 >05/0 191/0  )كرفس، سبزي خوردن، خورشتي، آش، پلو، كوكو واسفناج( سبزيهاي برگي
 NS 072/0  بادمجان، كدو

 >01/0 241/0  )قارچ، نخود سبز، لوبياي سبز(ساير
 >01/0 -381/0  زميني يبس

 >01/0 521/0  گروه ميوه
 >01/0 301/0  سيب
 >01/0 405/0  پرتقال
  >01/0  387/0  نارنگي

  >01/0  335/0  ليموشيرين
 >01/0 354/0  انار
 >01/0 571/0  موز

 >01/0 492/0  كيوي
 >01/0 338/0  سبز، گيالس، آلبالو زردآلو، گوجه

  >01/0  309/0  انگور
  >01/0  401/0  هلو، شليل

  >01/0  297/0  طالبي، خربزه، هندوانه
NS= NoT Significant 
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  بحث
در مطالعة حاضر ميزان شيوع ناامني غذايي با 

 درصد بود كه 3/36ي سئوالاستفاده از پرسشنامة شش 
 در ]11[  و همكارانش Gullifordدر مقايسه با مطالعة 

آمريكاي جنوبي كه ميزان شيوع ناامني غذايي را با 
 درصد گزارش 2/25استفاده از پرسشنامة مزبور 

ز طرف ديگر در پژوهش حاضر ا. نمودند، بيشتر بود
توان مالي « سئوالبه )  درصد3/59(اكثريت افراد

، پاسخ »هاي غذايي متعادل را ندارم استفاده از وعده
 و Blumbergاند كه در مقايسه با مطالعة  مثبت داده
 كه ]11[  و همكارانش Gulliford و]10[ همكارانش

 %31 و %5/11ميزان پاسخ مثبت داده شده به ترتيب 
 در سئوالبود، فراواني پاسخ مثبت ارائه شده به اين 

علت اختالف در نتايج را .  حاضر بيشتر بودهمطالع
هاي متفاوت فرهنگي، اقتصادي و  توان به دليل زمينه مي

اجتماعي جوامع و همچنين تفاوت در عادات غذايي و 
اي افراد در جوامع مختلف  فرهنگ و سواد تغذيه

اضر نشانگر نامطلوب بودن  پژوهش حهيافت. دانست
و نمايانگر مورد مطالعه  هتركيب رژيم غذايي در جامع

عادات غذايي نادرست و انتخابهاي غذايي نامناسب در 
اي را در كشور  جامعه بوده و شيوع باالي مشكالت تغذيه

  . دهد ما در مقايسه با جوامع توسعه يافته نشان مي
 با افزايش درآمد، اند كه مطالعات انجام يافته نشان داده

سواد سرپرست و جايگاه شغلي سرپرست خانوار الگوي 
يابد، به عبارت ديگر افزايش  مصرف خانوار افزايش مي

تواند براي تأمين امنيت  هر كدام از اين عوامل مي
اگر چه عوامل اقتصادي . ]14 و 2[ غذايي مؤثر باشد

 نقش اساسي و تعيين كننده در امنيت ،بويژه درآمد
يي خانوار و توان بالقوه خانوار در برآورده كردن غذا

، با اين وجود عوامل فرهنگي و ]7 و 6[ نيازهايش دارد
اجتماعي نيز نقش قابل توجهي در مديريت مؤثر در 
 بودجه خانوار و انتخاب غذاي مناسب با قيمت بهتر دارد

هاي مطالعة حاضر نشان داد كه با افزايش   يافته. ]5و2[
 امنيت غذايي در افراد مورد مطالعه كمتر و بعد خانوار،

شود و بالعكس با افزايش درآمد  ناامني غذايي بيشتر مي
سرانه ساالنه، جايگاه شغلي سرپرست و تحصيالت 

سرپرست خانوار، امنيت غذايي بيشتر و ناامني غذايي 
ها با نتايج مطالعات انجام  شود كه اين يافته كمتر مي

 مؤيد تأثير عوامل  همسو بوده و]14و2[ شده
  .اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برامنيت غذايي است

هاي  ، يافته]11[  و همكارانش Gullifordدر مطالعة 
مربوط به بسامد مصرف مواد غذايي نشان داد كه 
ناامني غذايي با كاهش مصرف ميوه و سبزي ارتباط 
مستقيم دارد و مصرف زياد سبزي و ميوه نقش 

  ).>05/0p(ناامني غذايي داردپيشگيري كننده در 
Tarasukگزارش نمود كه ]15[  در مطالعه خود 

مصرف ميوه، سبزي و گوشت در زناني كه در 
كردند در مقايسه با زنان  خانوارهاي ناامن زندگي مي

 و kendallدر مطالعه . در خانوارهاي امن كمتر بود
ها نشان داد كه با افزايش شدت   يافته]2[ همكارانش

 غذايي مصرف ميوه و سبزي به طور ناامني
ظرافتي شعاع در . يابد كاهش مي) >001/0p(داري معني

 گزارش نمود كه با افزايش شدت ]14[ مطالعة خود
زميني به طور  ناامني غذايي مصرف نان و سيب

داري افزايش يافته و مصرف گوشت قرمز، برنج،  معني
 داري دارد ميوه، سبزي و لبنيات كاهش معني

)001/0p<.(  
دهد كه  ها نشان مي در مطالعة حاضر نيز يافته

زميني در گروه ناامن  بسامد مصرف نان و سيبميانگين 
داري بيشتر از گروه امن و بالعكس ميانگين  به طور معني

بسامد مصرف گوشت قرمز، برنج، ميوه، سبزي و 
داري كمتر از گروه  لبنيات در گروه ناامن به طور معني

باشد كه با نتايج مطالعات انجام يافته همخواني  امن مي
  .دارد

ايج حاصل از اين مطالعه مؤيد تأثير به طور كلي نت
امنيت غذايي  عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر

اي و نامناسب بودن  بوده و شيوع باالي مشكالت تغذيه
با توجه . دهد مصرف مواد غذايي را در جامعه نشان مي

به اينكه تامين امنيت غذايي براي جامعه يكي از اهداف 
 اجتماعي است، - اقتصاديكالن برنامه ريزي هاي توسعه

  : ه مي گردديپيشنهادات زير ارا
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پخش برنامه هاي ويژه براي باال بردن سطح ) الف
آموزش ه يو نيز اراآگاهي خانواده ها در مورد تغذيه 

مربوط به تغذيه در مدارس و دانشگاه ها توسط هاي 
  متخصصين تغذيه 

اضافه كردن برخي ويتامين ها نظير اسيد فوليك به ) ب
آرد و نيز مخلوط كردن مقدار كمي پودر شير و يا 
آرد سويا با آرد معمولي جهت باال بردن ارزش زيستي 

   پروتئين هاي نان
دار بصورت كاالي خوراكي  نه هاي هدفرادادن يا) ج
به فواصل زماني معين به خانواده هاي ) مانند گوشت(

  كم درآمد 

ني سياست هاي كالن كشور در راستاي كاهش ناام) د
  . غذايي تدوين و به مورد اجرا گذاشته شود 

 
  تشكر و قدرداني

از دبيرخانه امنيت غذا و تغذيه استان آذربايجان 
شرقي به خاطر تصويب و تأمين منابع مالي اين مطالعه 
و از كاركنان بهداشتي منطقه اسدآبادي به خاطر 

  .گردد شان تشكر و قدرداني مي  همكاري
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