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  چكيده
اي از محورهاي اصلي توسعه و زيربناي پرورش نسل آيندة  دسترسي به غذاي كافي و مطلوب و سالمت تغذيه

اي به خود  شدن مفهوم توسعة انساني موضوع تغذيه ابعاد تازه هاي اخير با برجسته در دهه .شود مي قلمدادكشور 
 جامعة روستايي در آن بر مؤثر عوامل و غذايي امنيت وضعيت پژوهش حاضر با هدف كلي تحليل .گرفته است
 بود ديواندره شهرستان روستايي متأهل كلية زنان شامل پژوهش جامعة آماري. ديواندره انجام شد شهرستان

)15421N=( .شدند انتخاب مطالعه براي تصادفي بندي طبقه روش به نفر 213 تعداد كوكران، فرمول از استفاده با. 
 گروه علمي هيئت اعضاي و غذايي امنيت متخصصان از جمعي را آن روايي كه بود اي پرسشنامه پژوهش اصلي ابزار

 نتايج. كرد تأييد تركيبي پايايي و كرونباخ آلفاي ضريب را آن پايايي و تهران، دانشگاه توسعة كشاورزي و مديريت
. شده بود مطالعه روستايي خانوارهاي در غذايي هاي گروه و غذايي امنيت نامناسب دهندة وضعيت نشان پژوهش

بين درآمد خانوار، تعداد شاغالن خانوار، فاصلة محل سكونت تا شهر، بعد  كه داد نشان همبستگي تحليل نتايج
با امنيت غذايي خانوار ) مسئول تغذيه(خانوار، مقدار زمين زراعي و باغي درتملك خانواده و تحصيالت مادر خانواده 

نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه سه متغير درآمد خانوار، تحصيالت مادر و نظام . جود داردداري و رابطة معنا
  . خانوار را تبيين كنند) امنيت غذايي(درصد از واريانس متغير وابستة تحقيق  1/62توانند تا  توليدي مختلط مي
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  مقدمه
هاي توسعه ازسوي سازمان ملل متحد از اوايل دهة شصت ميالدي، موضوع  دنبال اعالم دهه به

المللي  هاي بين توسعه در صدر مسائل نهادي ملل متحد و مؤسسه توسعه در كشورهاي درحال
اريف تعاريف متعددي از توسعه در ابتداي دهه ارائه شد كه با تالش صاحبنظران تع. قرار گرفت

مشخصاتي نظير كاهش فقر و نابرابري در . تدريج در آن جاي گرفت تري به و مشخصات وسيع
عنوان اصلي مهم در توسعه مطرح  مفهوم توسعه گنجانده شد و بهبود زندگي اجتماعي به

رو بود، مقابله با سوءتغذيه و  هايي كه توسعه در دهة هفتاد با آن روبه ترين چالش از مهم. گرديد
مقدار كافي مواد  دسترسي به ).148، 1390سجادپور و همكاران، (گي در سطح جهان بود گرسن

اي، از محورهاي اساسي توسعه و زيربناي پرورش نسل آتي كشور قلمداد  غذايي و سالمت تغذيه
شده بر نقش تغذيه در سالمت، افزايش كارايي و ارتباط آن با توسعة  مطالعات انجام. شود مي

 غذايي امنيت انساني، امنيت وجوه از يكي). 134، 1383شكوري، ( ورزند تأكيد مياقتصادي 
 مفهوم گسترش با امروزه. هاست انسان براي امنيت خطرافتادن به معناي به آن فقدان و است

 در مباحث ترين از مهم يكي به و گرفته خود به اي تازه ابعاد غذايي مسئلة امنيت توسعة انساني،
  ). 94، 1384كيمياگر و همكاران، ( است شده تبديل جهان كلية كشورهاي

 2025 سال در كه است شده بيني پيش متحد ملل سازمان گزارش سو براساس از يك
 توليد اينكه بدون گذشت، خواهد نفر ميليارد هشت مرز از حاضر نفري ميليارد هفت جمعيت

 .)17، 1383عبادي، ( يابد افزايش اند مواجه جمعيت رشد با كه كشورهايي در موادغذايي
 ناامني تشديد به منجر ـ 2006 سال از بعد ويژه بهـ  موادغذايي هاي قيمت ازسوي ديگر، افزايش

 جهان گرسنگان تعداد بر نفر ميليون 75 ، نزديك به2007 سال در. گرديد جهان در غذايي
 .)Sarlio-Latheenkorva et al., 2008, 187(رسيد  نفر ميليون 923 به تعدادشان و شد افزوده
 زندگي داشتن براي كافي غذاي به اوقات تمامي در همة مردم دسترسي معناي به غذايي امنيت
 غذا دريافت در پايداري و غذا به دسترسي غذا، موجودبودن مؤلفة سه بر تعريف اين. است سالم

   ).FAO, 2008( است استوار
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 كشور را غذايي ناامني خانوار ايراني انجام شد، شيوع 7158كه روي اي  در ايران نيز مطالعه
 مراتب به روستايي جوامع در غذايي ناامني ميزان كرد، با اين تركيب كه گزارش درصد 2/23

 روستايي رغم آنكه در جامعة به). 32، 1383كالنتري و همكاران، ( است شهري نقاط از بيشتر
 دامداري، و هاي فعاليت درصد 63 كشاورزي، هاي فعاليت درصد 60 مستقيم طور به زنان ايران،

 همچنان آنان از بيشماري تودة اما دارند، برعهده دستي را باغداري و صنايع هاي عمدة فعاليت
 ).Binam, 2003, 14( هستند دردسترس موادغذايي كمبود و سوءتغذيه مزمن، گرفتار فقر

ه در مناطق مختلف ايران انجام شد، كمبود آهن، انواع طور پراكند براساس مطالعات باليني كه به
شيوع . ژه در روستاهاست وي اي كشور به تغذيهـ  ها، يد و كلسيم از معضالت بهداشتي ويتامين

اين . خوني و سوءتغذيه در كودكان روستايي دوبرابر كودكان شهري گزارش شده است كم
هاي روستاييان به امنيت غذايي ياري  اليتعنوان پايه و اساس فع درحالي است كه كشاورزي به

بناي سالمت فكري،  عنوان سنگ بنابراين، بررسي اين موضوع در جامعة روستايي به. رساند مي
توان گامي  اي داراي اهميت است و با بررسي زواياي مختلف آن مي رواني و جسمي هر جامعه

   ).13، 1387گودرزي و همكاران، (مثبت در مسير توسعة روستايي برداشت 
 رود مي انتظار اما است، شهري نقاط از بيشتر جامعة روستايي در غذايي ناامني شدت بااينكه
 و نوع ازنظر خود هستند، كنندة موادغذايي تأمين و توليدكننده كه عمدتاً روستايي خانوارهاي

 را شان موادغذايي غالباً خانوارهاي روستايي. باشند داشته موادغذايي به كاملي دسترسي ميزان،
 تلقي خوداتكا خانوارهايي و كنند مي تأمين و توليد طيور و دام و پرورش زرع، و كشت ازطريق

 روست روبه غذايي ناامني مشكل با شده ارائه اطالعات به استناد با روستايي خانوار چرا. شوند مي
 ايمن خانواري را روستايي خانوار توان مي آيا كند؟ مي نرم وپنجه دسته ها ريزمغذي كمبود با و

دانست؟ ازطرف ديگر، با توجه به كمبود مطالعات در اين زمينه و لزوم كاهش  تغذيه ازنظر
اي فعال، توليدكننده و سالم، نتايج اين تحقيق  اي روستاييان براي داشتن جامعه مشكالت تغذيه

بيشتر به اين مناطق و گذاران توسعة روستايي براي توجه  ريزان و سياست تواند به برنامه مي
اين تحقيق با هدف كلي  .مشكالتي كه گريبانگير جوامع روستايي است كمك شاياني كند
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تحليل وضعيت امنيت غذايي و عوامل مؤثر بر آن در جامعة روستايي شهرستان ديواندره انجام 
  :شد و اهداف اختصاصي زير را دنبال كرد

  .شده اجتماعي و اقتصادي زنان روستايي مطالعهاي،  هاي شخصي، حرفه بررسي ويژگي. 1
  .شده بررسي وضعيت امنيت غذايي در جامعة روستايي شهرستان مطالعه. 2
  .شده هاي غذايي در جامعة روستايي شهرستان مطالعه بررسي وضعيت گروه. 3
بررسي روابط بين متغيرهاي پژوهش با امنيت غذايي خانوارهاي روستايي مورد . 4
  .شده مطالعه
  .شده شده بر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي مطالعه تأثير متغيرهاي بررسي. 5

  
  مباني نظري 

دهد كه انرژي عمدتاً  گرفته در زمينة وضعيت تغذيه در كشور نشان مي هاي صورت بررسي
هاي  شود و سهم فرآورده ها تأمين مي ها، و سبزيجات و ميوه ها و چربي ازطريق غالت، روغن

كه مصرف آن،  طوري طور كلي گوشت قرمز و لبنيات در اين ميان كمترست، به و بهحيواني 
، 1383كيمياگر و همكاران، (ويژه در مناطق روستايي، در سطح حداقل و نامطلوب قرار دارد  به

اي مشخص مانند شهر  هاي غذايي روستاييان، ازنظر زمان و نوع خوراك، برنامه وعده). 145
نوع خوراك را نيز فصل و توليدات دامي و . بيشتر تابع گرسنگي است ندارد و تغذية آنان

دهد كه  اين امر نشان مي). 13، 1383تقوي شيرازي و اقتصادي، (كند  كشاورزي تعيين مي
اي و كيفيت غذاها توجهي ندارند  روستاييان به نوع غذا، ايجاد تنوع غذايي، و ارزش تغذيه

فرنگي، كره،  مصرفي روستاييان از گوجه  بيشتر ويتامين). 79، 1389ساالركيا و همكاران، (
روستاها مكان توليد انواع ). 44، 1373نوروزي، (شود  مرغ و روغن حيواني تأمين مي تخم

ترين توليدكنندگان اين موادند نبايد تغذية  گوشت، ميوه و سبزي هستند و روستاييان كه مهم
رسد  نظر مي به. دهند كس اين مطلب را نشان ميها ع كه بررسي نامناسب داشته باشند، درحالي

هاي نادرست غذايي باعث شده است كه وضعيت  نبودن غذاي كافي، ناآگاهي، و عادت دردسترس
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). 79، 1389ساالركيا و همكاران، (امنيت غذايي در جامعة روستايي بدتر از مناطق شهري باشد 
رف انواع گوشت و ميوه كه حاوي مواد بودن وضع مالي خانوارهاي روستايي، مص دليل ضعيف به

مصرف هرچه بيشتر نان،  اند، در روستاها كمتر از شهرهاست و روستاييان به پروتئيني و ويتامين
  ). 14، 1386قاسمي اردهايي، (اند  روغن، چربي و مواد لبني روي آورده

قيمت  تحقيقي در زمينة عوامل مؤثر بر تغذية روستاييان نشان داد كه عواملي مانند
اي خانوار، تحصيالت پدر خانواده، تحصيالت مادر  موادغذايي، سطح دانش و اطالعات تغذيه

ترين عوامل تأثيرگذار بر تغذيه  خانواده، تعداد اعضاي خانوار و دسترسي به موادغذايي از مهم
اجتماعي  جمعيتي و عوامل تأثير زمينة در پژوهشي). 351، 1392پورقاسم و همكاران، (است 

 وضعيت تحصيالت، سن، جنسيت، همچون بر امنيت غذايي به اين نتيجه رسيد كه عواملي
شبكة  خانواده، در بيمار فرد وجود اشتغال، وضعيت بعد خانوار، خانوار، سرپرست اشتغال
غذايي تأثيرگذار است  امنيت شدت بر  به مسكن براي هزينه پرداخت و خانوادگي هاي حمايت

   ).13، 1385علي حسيني، (
گودرزي و همكارانش در پژوهشي در زمينة عوامل مؤثر بر امنيت غذايي در جامعة روستايي 
به اين نتيجه رسيدند كه بين امنيت غذايي و متغيرهاي نظام توليدي خانوار، مقدار زمين زراعي 

ايي و باغي خانوار، اندازة واحدهاي دامي، تعداد افراد شاغل، درآمد خانوار، تحصيالت زنان روست
، 1387گودرزي و همكاران، (داري وجود دارد  گيري مادر خانوار رابطة معنا و توانايي تصميم

 نتيجه اين به غذايي امنيت هاي شاخص وضعيت بررسي در همكارانش و صفرخانلو). 14
 شدت به روستايي مناطق با درمقايسه شهري مناطق در غذايي امنيت شاخص كه رسيدند
 و شهري مناطق در غذايي امنيت شاخص درنهايت و داشته افزايش سرعت به فقر خط و كاهش

زيادي را  هاي نشيب و فراز و نداشته مشخصي شده روند مطالعه هاي سال طي ايران روستايي
همكارانش  و شرفخاني ،مطالعة ديگري در). 53، 1389صفرخانلو و همكاران، ( طي كرده است

 تحت زنان، زمين ميان در غذايي ناامني بر مؤثر عوامل ترين به اين نتيجه رسيدند كه مهم
 شخصي، و انداز پس تغذية خانوار، مسئول سن خانواده، افراد تعداد خانوار، تملك، درآمد
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 غذايي با رابطة ناامني كه تحقيقي در). 128، 1390شرفخاني و همكاران، (است  سرپرستي تك
 تحصيالت كه دست آمد به نتيجه شده، ايندر آن بررسي  اقتصادي – اجتماعي عوامل برخي
 و امكانات باالتر امتياز و مسكوني واحد مالكيت خانوار، سرپرست باالتر شغلي جايگاه مادر، باالتر

 نيز غذايي ناامني خانوار، بعد افزايش با و مستقيم دارد ارتباط غذايي ناامني با زندگي تسهيالت
   ).75، 1390همكاران، پياب و ( كند مي پيدا فزاينده روند

  
  شده معرفي منطقة مطالعه

كيلومترمربع و با  4203كيلومتري شمال سنندج با وسعت  98شهرستان ديواندره در فاصلة 
 35النهار گرينويچ و  درجه و يك دقيقة شرقي نصف 47متر ارتفاع از سطح دريا، در  1850

اين شهرستان از شمال با تكاب، از شرق با بيجار، . دقيقة عرض جغرافيايي قرار دارد 54درجه و 
شهرستان ديواندره . بي با سقز، از غرب با مريوان و از جنوب با سنندج همسايه استغر از شمال

درصد از وسعت كل استان كردستان را شامل  15كيلومترمربع حدود  4203با مساحتي معادل 
نفر جمعيت دارد، كه از اين تعداد  65659شود كه داراي سه بخش و نه دهستان است و  مي

گفتة سازمان علوم پزشكي شهرستان  به. دهند ل روستايي تشكيل مينفر را زنان متأه 15421
هاي غذايي ناصحيح  وزن و عادت درصد از جمعيت اين شهرستان داراي اضافه 68ديواندره 

درصد نيز اصالً ميوه و  28درصد از جمعيت اين شهرستان ماهي و  88كه  طوري هستند، به
ها نيز از ميانگين كشوري باالتر  چربي و روغنميانگين مصرف سرانة . كنند سبزي مصرف نمي

سال مبتال به فشار  65تا  45درصد مردان اين منطقه در گروه سني  59درصد زنان و  36. است
درصد مردان نيز در همين گروه سني مبتال به ديابت  33درصد از زنان و  40خون باال و 

عده مستثنا نيست و با كمبود انواع جامعة روستايي شهرستان ديواندره نيز از اين قا. هستند
گفتة سازمان علوم پزشكي، خانوارهاي روستايي اين  به. كند وپنجه نرم مي ها دست ريزمغذي

درصد از جمعيت كل جامعة روستايي آن نياز  64درصد آهن الزم براي بدن و  70شهرستان 
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نامطلوب مصرف  هاي علوم پزشكي وضعيت گزارش. كنند را دريافت نمي A روزانة ويتامين
هاي مصرفي جامعة روستايي  بيشتر غذاي. دهند موادغذايي و درنهايت ناامني غذايي را نشان مي

رو، بررسي وضعيت امنيت  ازين. ها اين شهرستان براي سيركردن شكم است تا تغذية سلول
ذار در غذايي و عوامل مؤثر بر آن در اين جامعة روستايي ضروري است و با بررسي عوامل تأثيرگ

  . توان كمك شاياني به بهبود وضعيت امنيت غذايي كرد اين زمينه مي
  

  شناسي تحقيق روش
 غيرآزمايشي است و متغيرها كنترل امكان ازنظر هدف كاربردي است، ازنظر پژوهش حاضر

 و ها داده و است مقطعي تك تحقيق اين زماني محدودة . ميداني ها داده آوري شيوة جمع ازنظر
 شامل تحقيق جامعة آماري. شدند گردآوري) 1392 ارديبهشت( زماني مقطع يك در اطالعات

 فرمول از استفاده با). =1524N( است ديواندره شهرستان متأهل روستايي زنان كلية
 اعتبار افزايش براي اما شدند، انتخاب نمونه عنوان به آنها از نفر 161 تعداد كوكران گيري نمونه
 213 تعداد درنهايت و شد توزيع اي تصادفي طبقه گيري نمونه روش با پرسشنامه 230 ها يافته

 ساخته محقق اي پرسشنامه تحقيق، اصلي ابزار. شد دريافت و تكميل كامل صورت به پرسشنامه
 هاي ويژگي به مربوط گويه 13) الف: (بود شرح بدين اصلي قسمت سه شامل پرسشنامه اين. بود

امنيت غذايي  وضعيت بررسي براي گويه 18) ب( اقتصادي زنان روستايي؛ و اجتماعي فردي،
 US Department of(منظور سنجش آن از پرسشنامة استاندارد وزارت كشاورزي امريكا  كه به

Agriculture (USDA), 2008, 37 – 44( و ؛استفاده شد )وضعيت  سنجش براي شاخص 8) ج
كشور  غذايي صنايع و اي تغذيه استانداردهاي تحقيقاتها و  هاي غذايي كه از شاخص گروه

 روايي تعيين منظور به. استفاده شد) 1374اي و صنايع غذايي كشور،  انستيتو تحقيقات تغذيه(
 پانل محتوايي شامل و روايي از روايي سازه با محاسبة ميانگين واريانس استخراجي، پرسشنامه
 تهران دانشگاه توسعة كشاورزي و گروه مديريت امنيت غذايي و اعضاي هيئت علمي متخصصان
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. انجام شد پرسشنامه در الزم اصالحات آنان پيشنهادهاي و نظرها براساس .شد استفاده
و پايايي تركيبي استفاده شد  كرونباخ آلفاي ضريب آزمون از پرسشنامه پايايي برآورد منظور به
توان گفت كه ابزارهاي پژوهش حاضر دقت الزم و  مي 1با توجه به مقادير جدول ). 1جدول (

                . كافي را دارند
  

  بررسي روايي و پايايي ابزارهاي پژوهش. 1جدول 
  شده مقدار گزارش  مقدار استاندارد  موارد
  89/0 5/0باالتر از )AVE(روايي سازه

  95/0 6/0باالتر از )CR(پايايي تركيبي
  80/0 7/0باالتر از )α(آلفاي كرونباخ

  
بندي استاندارد  شده از گروه ي وضعيت امنيت غذايي خانوارهاي بررسيبند منظور گروه به

 2بندي در جدول  اين گروه). Bickel et al., 2008, 48(وزارت كشاورزي امريكا استفاده شد 
باشد در  32/2توان گفت كه اگر امتياز خانوار كمتر از  ميآورده شده است و در تفسير آن 

ناامني غذايي خود به . گيرد قسمت امنيت غذايي، و بيش از آن در قسمت ناامني غذايي قرار مي
، و )56/4تا  32/2بين امتياز خانوار (ناامني غذايي بدون گرسنگي : شود دو قسمت تقسيم مي

كه اين قسمت نيز خود به دو زيربخش ) 56/4امتياز خانوار بيشتر از (ناامني غذايي با گرسنگي 
، و ناامني غذايي )53/6تا  56/4امتياز خانوار (ناامني غذايي با گرسنگي متوسط : شود تقسيم مي

  ). 53/6امتياز خانوار بيش از (با گرسنگي شديد 
. ها وزن داده شود بايد طبق استاندارد جهاني به گويه 2ن مقادير جدول آورد دست براي به

ها بايد خانوارهاي داراي فرزند و خانوارهاي بدون فرزند ازهم تفكيك  هنگام اعمال وزن به گويه
در اين مطالعه نيز با توجه به اينكه اكثر خانوارها داراي فرزند بودند، از مقياس وزني . شوند

  .ي فرزند استفاده شدخانوارهاي دارا
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  تحليل وضعيت امنيت غذايي در خانوارهاي روستايي. 2جدول 
 امتياز خانوار

53/6بيشتر از    53/6-56/4   56/4–32/2   32/2كمتر از   
 ناامني غذايي

  امنيت غذايي
 ناامني غذايي با گرسنگي   ناامني غذايي بدون گرسنگي

ناامني غذايي با گرسنگي 
 شديد

با گرسنگي  ناامني غذايي
 متوسط

  

  
هاي غذايي از الگوي پيشنهادي انستيتو  كردن وضعيت گروه در پژوهش حاضر براي عملياتي

هاي  براساس شاخص. استفاده شد) 1374(تحقيقات علوم تغذيه و صنايع غذايي كشور 
وسيلة اين الگو، وضعيت تغذية روزانة هريك از اعضاي خانوار روستايي مشخص  شده به تعيين

در اين الگو كوشش شد با استفاده از جانشين خوراكي، از سهم هزينة خانوار كاسته شود تا . شد
كردن اين  در جامعة روستايي براي عملياتي. مواد مغذي با هزينة تأمين كمتري به بدن برسد

زماني كه وضعيت  يعني تعيين مدت: متغير دو مشكل اساسي وجود داشت؛ نخست مشكل زمان
. شود و ديگر تعيين مقدار و وزن موادغذايي براساس الگوي پيشنهادي ار بررسي ميتغذية خانو

) يك هفته تا يك ماه(شود كه در يك دورة مشخص  گونه تعيين مي وضعيت تغذية خانوارها اين
سپس براساس فرمول . شود دقت يادداشت مي مواد مصرفي و مقدار مصرف روزانة هركدام به

اي  گردد؛ كه مستلزم مطالعه اي خانوار تعيين مي اي وضعيت تغذيه هتغذيـ  پيشرفتة بهداشتي
  . گيرد اين پژوهش قرار مية بر است و خارج از حوز  دقيق و هزينه

دقيق موادغذايي مصرفي، استفاده از اين  ناتواني زنان روستايي در شرح دليل ازسويي، به
يير عمده در پرسشنامة پژوهش حاضر بنابراين، دو تغ. پذير نبود روش براي تحقيق حاضر امكان

علت تغيير . زمان مصرف موادغذايي از مصرف روزانه به هفتگي تغيير يافت ايجاد شد؛ ابتدا مدت
داليلي تمام مواد ذكرشده در الگوي تغذية  مذكور اين بود كه احتمال داشت اعضاي خانواده به
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شده در طول  ود خانوارهاي بررسيحال ممكن ب درعين. پيشنهادي را در روز مصرف نكرده باشند
ديگر . اي مصرف كرده باشند كه كمبود مصرف را پر كرده باشد گونه روزهاي هفته اين مواد را به

اينكه چون جامعة آماري پژوهش خانوارهاي روستايي بودند، شاخص مذكور از فرد به خانوار 
هشت گروه غذايي در تعداد  براي اعمال اين تغيير هريك از مقادير استاندارد. تغيير يافت

شدة خانوار  شدة خانوار مقايسه شد؛ اگر مقدار گزارش اعضاي خانوار ضرب و با مقدار گزارش
منظور برآورد  به. گرفت و برعكس كمتر از مقدار استاندارد بود در قسمت ناامن غذايي قرار مي

نها مشكل داشتند، صحيح هريك از هشت گروه موادغذايي كه زنان روستايي در بيان دقيق آ
. صورت گرفت SPSSWin18 افزار نرم از استفاده با ها داده تحليل. هاي مناسبي طراحي شد پيمانه

در بخش آمار توصيفي از ميانگين، درصد، و ضريب تغييرات، و در بخش آمار استنباطي از 
  . ها و رگرسيون استفاده شد تحليل همبستگي، مقايسة ميانگين

  
  نتايج و بحث

  شده اي، اجتماعي و اقتصادي زنان روستايي مطالعه هاي شخصي، حرفه ويژگي
معيار  با انحراف 69/43شده  نتايج پژوهش نشان دادند كه ميانگين سن زنان روستايي مطالعه

  ميانگين سابقة فعاليت . سال قرار داشتند 71تا  24سال بود و در دامنة سني  31/11
براين، نتايج حاكي از  افزون. سال بود 11/10معيار  با انحراف 23/16زنان روستايي در كشاورزي 

  معيار  با انحراف 89/5شده  آن است كه ميانگين بعد خانوار در ميان زنان روستايي مطالعه
 با 35/9 ديواندره شهرستان روستايي زنان ساليانة خانوار درآمد نفر بود و ميانگين 34/2

  شده در  هاي فردي زنان بررسي نتايج ساير ويژگي. ودب تومان ميليون 23/4 معيار انحراف
  .آمده است 3جدول 
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  اي، اجتماعي و اقتصادي هاي شخصي، حرفه توزيع فراواني پاسخگويان براساس ويژگي. 3جدول 
  نما  درصد معتبر  فراواني  سطوح متغير  متغير

  تعداد شاغالن خانوار
  *  7/66  142 نفر2كمتر از

    1/21  45 نفر4تا2
    2/12  26  نفر 4بيشتر از 

  فاصلة محل سكونت تا شهر
    1/21  45 كيلومتر20كمتر از

    8/25  55 كيلومتر40تا20
  *  1/53  113 كيلومتر40بيشتر از

  نظام توليدي خانوار
    21/35  75 معيشتي
  *  58/52  112 مختلط
    21/12  26  تجاري

  مقدار زمين خانوار
  *  6/67  144 هكتار20كمتر از

    4/24  52  هكتار 40تا  20
    0/8  17 هكتار40بيشتر از

  *  2/74  158 بله  بودن همسر درقيد حيات
    8/25  55 خير

  *  2/50  107 بله  ترويجي - شركت در دورة آموزشي
    8/49  106 خير

    3/41  88 بله  دريافت اطالعات در زمينة تغذية خانوار
  *  7/58  125 خير

  تحصيالتسطح 

  *  9/39  85 سوادبي
    1/29  62 ابتدايي
    8/10  23 راهنمايي

    2/20  43 ديپلم و باالتر

  شغل

  *  8/49  106  دار خانه
    2/11  24 خياط
    4/9  20 دامدار

    1/14  30 بافقالي
    5/15  33 آزاد
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  شده وضعيت امنيت غذايي در جامعة روستايي شهرستان مطالعه
هاي سنجش امنيت غذايي از ديدگاه زنان روستايي نمونة  بندي گويه اولويتمنظور  به

  .آمده است 4نتايج اين قسمت در جدول . شده از آمارة ضريب تغييرات استفاده شد بررسي
  

  دهندة امنيت غذايي خانوار  هاي تشكيل بندي گويه اولويت. 4جدول 
  شده از ديدگاه زنان روستايي مطالعه

  رتبه  ضريب تغييرات  انحراف معيار  ميانگين  ها گويه
  1  7/53  454/0 845/0 هاي غذايي متعادل و متناسبناتواني در تهية وعده

شده و ناتواني درنبودن موادغذايي خريداري كافي
  2  7/59  477/0  798/0  خريد غذا

  3  5/61  757/0 23/1 نداشتن موادغذايي براي خوردن در تمام طول روز
  4  5/62  719/0 15/1 هاقيمت براي بچهتدارك موادغذايي ارزانتهيه و 

  5  3/65  719/0 10/1 هاي غذايي ازسوي بزرگساالنشدن تعدادي از وعده حذف
  6  2/66  749/0 13/1 هاهاي غذايي متعادل براي بچهناتواني در تهية وعده

  7  7/67  711/0 05/1 شدن غذانگراني درمورد تمام
  8  5/81  628/0 770/0 اندازة كافيها بهبچهنشدنتغذيه

  9  0/88  562/0 638/0 اندها گرسنه ماندهعلت ناتواني خريد، چند بار بچه به
  10 9/102  637/0 619/0 داشتن احساس گرسنگي اما نبودن چيزي براي خوردن
  11 2/104  645/0 619/0 خوردن غذا در هر وعدة غذايي كمتر از حد معمول

هايمدت سه ماه يا بيشتر بعضي از وعده بهها  بچه
  12  8/134  379/0  281/0  اند غذايي را حذف كرده

  13 8/135  /.625 460/0 هاهاي غذايي بچهحذف بعضي از وعده
  14 1/138  337/0 244/0 اندها در طول يك روز غذا نخورده بچه

مدت سه ماه يا بيشتر در طول تمامبزرگساالن به
  15  7/153  332/0  216/0  اند نخوردهروز غذا 

  16 1/164  655/0 399/0 هاي غذايي بزرگساالنحذف بعضي از وعده
  17 1/169  675/0 544/0 هاهاي غذايي بچهكاهش تعداد يا ميزان وعده

  18 1/175  669/0 399/0 علت نخوردن غذاي كافيكاهش وزن به
  هرگز. 3اغلب،  . 2گاهي ،  . 1 :مقياس
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ناتواني «توان گفت كه  ماه گذشته بود، مي 12با توجه به اينكه اطالعات پرسشنامه براساس 
شده و ناتواني  نبودن موادغذايي خريداري كافي«و » هاي غذايي متعادل و متناسب در تهية وعده
رد موا. ماه گذشته براي خانوارها بيشتر اتفاق افتاده بود 12از مواردي بود كه در » در خريد غذا

» ها هاي غذايي بچه كاهش تعداد يا ميزان وعده«و » علت نخوردن غذاي كافي كاهش وزن به«
  . درمقايسه با ساير موارد براي خانوارهاي روستايي كمتر اتفاق افتاده است

طوركه در روش تحقيق بيان شد،  بندي تحليل وضعيت امنيت غذايي خانوار همان براي گروه
 5براساس نتايج جدول ). 5جدول (شدة وزارت كشاورزي امريكا استفاده شد  از مقياس طراحي

درصد داراي  61/36توان گفت كه از ميان خانوارهاي روستايي شهرستان ديواندره فقط  مي
درصد ناامني غذايي  84/17درصد ناامني غذايي بدون گرسنگي،  96/38، امنيت غذايي بودند

بنابراين، . درصد نيز ناامني غذايي با گرسنگي شديد داشتند 59/6با گرسنگي متوسط و 
توان اظهار كرد كه خانوارهاي روستايي شهرستان ديواندره داراي وضعيت مطلوبي از نظر  مي

  . در قسمت ناامني غذايي قرار دارند) درصد 39/63(وار خان 135امنيت غذايي نيستند، چراكه 
  

  وضعيت امنيت غذايي خانوار براساس ديدگاه پاسخگويان. 5جدول 
  جمع  درصد تجمعي  درصد  فراواني  سطح

  61/36  61/36 61/36 78 امنيت غذايي

  ناامني غذايي
  57/75 96/38 83 بدون گرسنگي

  41/93 84/17 38 با گرسنگي متوسط  39/63
  100 59/6 14 با گرسنگي شديد

  -  100 213 جمع

  
  شده هاي غذايي در جامعة روستايي شهرستان مطالعه وضعيت گروه

 شهرستان جامعة روستايي در غذايي هاي گروه منظور بررسي وضعيت در اين پژوهش به
استفاده  كشور غذايي صنايع و اي تغذيه علوم تحقيقات انستيتو پيشنهادي الگوي از شده بررسي

شود، بيشترين امنيت غذايي بين  مشاهده مي 6طوركه در جدول  همان). 6جدول (شد 
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  خانوار،  213شده مربوط به گروه لبنيات است كه از  خانوارهاي روستايي شهرستان بررسي
در قسمت ناامن ) درصد 38/40(خانوار  86در قسمت امن غذايي و ) درصد 62/59(خانوار  127

خانوار  139بيشترين ناامني غذايي مربوط به گروه غذايي سبزيجات است، كه . ندغذايي قرار دار
  در قسمت امن غذايي ) درصد 75/34(خانوار  74در قسمت ناامن غذايي و ) درصد 25/65(

  .قرار دارند
  

  شده هاي غذايي در خانوارهاي مطالعه وضعيت گروه. 6جدول 

  تفكيك هاي غذايي به گروه

مقدار 
  استاندارد

  ناامن غذايي  امن غذايي

  براي هر فرد
تعداد 

  )خانوار(
  درصد

تعداد 
  )خانوار(

  درصد

نان، برنج، ماكاروني و(غالت 
  )سيب زميني

  26/42  90  74/57  123  گرم 350

لوبيا، عدس، ماش، (حبوبات 
  )لپه و باقال

  54/45  97  46/54  116  گرم 30

  00/54  115  00/46 98 گرم45 )خرما و عسل(قند و شكر
  32/41  88  68/58 125 گرم25 )مايع، جامد، كره(روغن 
  1/60  128  90/39 85 گرم350 )هاهمة ميوه(جات ميوه

  25/65  139  75/34 74 گرم330 )تمامي سبزيجات(سبزيجات 
  89/47  102  11/52 111 گرم100 )قرمز و سفيد(گوشت

  38/40  86  62/59 127 گرم400 لبنيات

  
  شده  روابط بين متغيرهاي پژوهش با امنيت غذايي خانوارهاي مطالعه

هاي سنجش متغيرها از ضريب  براي بررسي روابط بين متغيرهاي پژوهش، با توجه به مقياس
توان گفت كه بين درآمد خانوار،  مي 7براساس نتايج جدول . همبستگي اسپيرمن استفاده شد
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مسئول (تعداد شاغالن خانوار، مقدار زمين زراعي و باغي تحت تملك خانوار و تحصيالت مادر 
بعد خانوار و فاصلة محل . داري وجود دارد با امنيت غذايي خانوار رابطة مثبت و معنا) تغذيه

توان گفت با  كه مي طوري داري با امنيت غذايي دارد، به سكونت تا شهر نيز رابطة منفي و معنا
  . يابد بهبود موارد ذكرشده امنيت غذايي خانوارها بهبود مي

  
  روابط بين متغيرهاي مستقل با امنيت غذايي خانوار. 7جدول 

  امنيت غذايي  متغيرهاي مستقل
r Sig  

  324/0 642/0 سن
  396/0 452/0 سابقة كار در كشاورزي

  001/0 428/0** درآمد خانوار
  000/0 -578/0* * بعد خانوار

  000/0 128/0** تعداد شاغالن
  001/0 -286/0* فاصلة محل سكونت تا شهر
  000/0 311/0** مقدار زمين زراعي خانوار

  003/0 647/0-** تحصيالت
  درصد 5داري در سطح  معنا* درصد، و  1داري در سطح  معنا **

  
بودن  درقيد حيات(اي  منظور مقايسة بين امنيت غذايي خانوار با متغيرهاي دومقوله به

از ) ترويجي و دريافت اطالعات در زمينة تغذية خانوارـ  هاي آموزشي همسر، شركت در دوره
توان گفت  شود، مي مشاهده مي 8طوركه در نتايج جدول  همان. ويتني استفاده شد آزمون من

هاي  بودن همسر، شركت در دوره ذايي خانوارها براساس متغيرهاي درقيد حياتكه بين امنيت غ
. داري وجود دارد ترويجي و دريافت اطالعات در زمينة تغذية خانوار تفاوت معناـ  آموزشي

است،  هايي كه همسر در قيد حيات  دهد كه در خانواده ها نشان مي اي اين مقوله ميانگين رتبه
اند و در زمينة تغذية خانوار نيز اطالعات مناسب  ترويجي شركت كردههاي آموزشي  در دوره

  . اند، امنيت غذايي باالتر است دريافت كرده
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  اي مقايسة امنيت غذايي خانوارها براساس متغيرهاي دومقوله. 8جدول 
متغير 
ميانگين  تعداد  طبقات  متغير مستقل  وابسته

  U Z  Sig ايرتبه

امنيت 
  غذايي

بودنحياتدرقيد
 همسر

 001/0-152/4** 3/252 16/14 158 بله
    06/12 55 خير

امنيت 
  غذايي

شركت در
 هاي دوره
 ترويجيـآموزشي

 451/5 001/0** 4/285 36/13 107 بله

     23/11  106  خير

امنيت 
  غذايي

دريافت اطالعات
در زمينة تغذية 

 خانوار

 012/0 -421/3* 1/187  01/14  88  بله

     23/11  125  خير

  درصد 5داري در سطح  معنا* درصد و  1داري در سطح  معنا **
  

نظام توليدي (اي و بيشتر  مقوله منظور مقايسة بين امنيت غذايي خانوارها با متغيرهاي سه به
 9براساس اطالعات جدول . واليس استفاده شد از آزمون كروسكال) خانوار و شغل زنان روستايي

و شغل ) براساس متغيرهاي نظام توليدي خانوار(كه بين امنيت غذايي خانوار توان گفت  مي
توان گفت در  اي مي با توجه به ميانگين رتبه. داري وجود دارد زنان روستايي تفاوت معنا

اي كه داراي شغل آزاد هستند،  مختلط دارند و زنان روستايي  خانوارهايي كه نظام توليدي
  .امنيت غذايي باالتر است

  
  مقايسة امنيت غذايي خانوارها براساس متغيرهاي نظام توليدي خانوار و شغل زنان روستايي . 9جدول 

متغير  متغير وابسته
ميانگين  فراواني  طبقات مستقل

سطح   واليس كروسكال ايرتبه
  داري معنا

هاي  نظام  امنيت غذايي
  توليدي

     14/75 75 معيشتي
  001/0  014/7** 12/114 112 مختلط
     52/85 26 تجاري

  شغل  امنيت غذايي

     34/118 106 دارخانه
     50/92 24 خياط
  004/0  601/15** 88/89 20 دامدار

     97/77 30 بافقالي
     88/121 33 آزاد

  درصد  1داري در سطح  معنا** 



  1393، تابستان 2، شمارة 5دورة    هاي روستايي فصلنامة پژوهش

٣٢٧ 

  شده بر امنيت غذايي خانوارها اثر متغيرهاي مطالعه
خانوارها، از تحليل رگرسيون  غذايي امنيت بر شده مطالعه متغيرهاي اثر منظور تعيين به

ترتيب وارد  ترين متغيرها به گام، قوي به در روش گام. گام استفاده شد به روش گام چندگانه به
  داري به  يابد كه خطاي آزمون معنا شوند و اين كار تا زماني ادامه مي معادلة رگرسيون مي

در تحقيق حاضر، تمام متغيرهايي كه رابطة  ).181-183، 1389كالنتري، ( درصد برسد 5
) 1صورت كدهاي مجازي صفر و  به(داري با امنيت غذايي داشتند و متغيرهاي اسمي  معنا
عنوان متغير مالك وارد رگرسيون شدند و معادله تا  بين و امنيت غذايي به عنوان متغير پيش به
  ). 10جدول (گام پيش رفت  3

. وارد معادله شددرآمد خانوار دهند كه در نخستين گام، متغير  نشان مي 10نتايج جدول 
 284/0آن برابر با ) R2(و ضريب تعيين  465/0برابر با  )R(مقدار ضريب همبستگي چندگانه 

وسيلة اين  به) امنيت غذايي خانوار(درصد از تغييرات متغير وابسته  4/28عبارت ديگر،  به. است
اين متغير . وارد معادله شد تحصيالت زنان روستاييدر گام دوم، متغير . شود تبيين ميمتغير 

. افزايش داد 492/0را به  )R2(و ضريب تعيين  652/0را به  )R( ضريب همبستگي چندگانه
وسيلة اين متغير  به) امنيت غذايي خانوار(درصد از تغييرات متغير وابسته  8/20عبارت ديگر،  به

اين متغير . در گام سوم، ميزان استفاده از نظام توليدي خانوار وارد معادله شد. شود تبيين مي
افزايش  621/0را تا ) R2(و مقدار ضريب تعيين  725/0را به ) R(ضريب همبستگي چندگانه 

وسيلة اين متغير تبيين  به) امنيت غذايي(درصد از تغييرات متغير وابسته  9/12بنابراين، . داد
از تغييرات متغير ) R2=621/0(درصد  1/62براساس نتايج، اين سه متغير قادرند . شود مي

مانده  درصد باقي 9/37امنيت غذايي خانوارهاي روستايي شهرستان ديواندره را تبيين كنند و 
  .مربوط به عوامل ديگري است كه در اين تحقيق شناسايي نشدند
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  متغيرهاي مستقل بر متغير وابستهرگرسيون چندگانه براي بررسي اثر . 10جدول 

ضريب   متغير مستقل  گام
 )R( همبستگي

ضريب تعيين 
)R2(  

شده  ضريب تعديل
)R2 

Ad( 
Sig  

  000/0  235/0 284/0 465/0 درآمد خانوار  1
  000/0  395/0 492/0 652/0 تحصيالت مادر  2

نظام توليدي خانوار  3
  000/0  582/0  621/0  725/0  )مختلط(

  
 مقدار تأثير متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته. 11جدول 

  Beta( t  Sig(استانداردشده  ضريب  )B(استانداردنشده  ضريب   متغير مستقل
  000/0  752/7 - 524/15 ضريب ثابت
درآمد خانوار

)X1(  524/1  772/0  258/4  001/0  

تحصيالت
)X2(  365/0  658/0  534/3  001/0  

نظام توليدي
) مختلط(

)X3(  
253/1  624/0  582/1  000/0  

  
، معادلة خطي حاصل از رگرسيون 11شده و نتايج جدول  با توجه به توضيحات گفته

  :گونه است اين
Y= 524/15  + 524/1 X1+  365/0 X2+ 253/1  X3 

Y:  امنيت غذايي؛X1:  درآمد خانوار؛X2:  تحصيالت زنان روستايي؛ وX3 : نظام توليدي خانوار
  ). مختلط(

 ةاما معادل است؛رگرسيون معادلة داربودن  احاكي از معن tو   Fهاي آزمونداربودن  امعن
چيزي  بيني تغييرات متغير وابسته در پيش رگرسيون درمورد اهميت نسبي متغيرهاي مستقل

بايد  بيني متغير وابسته در پيش براي تعيين اهميت نسبي متغيرهاي مستقل. كند ن نميابي
ثير ساير متغيرهاي أثير هر متغير مستقل را جدا از تأاين آماره ت. كردتوجه ) Beta(مقدار بتا  به
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رگذارترين متغير مستقل بر يثأبر اين اساس، ت. دهد مستقل تحقيق بر متغير وابسته نشان مي
يعني . است 772/0 ي آناست كه مقدار بتا درآمد خانوار ،)امنيت غذايي خانوار( متغير وابسته

معيار متغير  واحد تغيير در انحراف 772/0درآمد خانوار، معيار متغير  فيك واحد تغيير در انحرا
بر  شان ثيرگذاريأاهميت ت ترتيبِ ساير متغيرها به. دكن ايجاد مي )امنيت غذايي خانوار(وابسته 

نظام توليدي خانوار و  658/0 يبتاتحصيالت با  شامل )امنيت غذايي خانوار( متغير وابسته
خانوار تأثير ) مختلط(بنابراين، تحصيالت مادر و نظام توليدي  .هستند 624/0 يبا بتا )مختلط(

زيادي بر امنيت غذايي خانواده دارند و هرچه سطح تحصيل مادران باالتر و نظام توليدي 
  . مختلط باشد، امنيت غذايي باالتر است

  
  گيري و پيشنهاد نتيجه
 جامعة روستايي در آن بر مؤثر عوامل و غذايي امنيت وضعيت تحليل هدف با حاضر پژوهش

ناتواني در تهية «شده،  در بررسي امنيت غذايي خانوارهاي مطالعه. ديواندره انجام شد شهرستان
شده و ناتواني در خريد  نبودن موادغذايي خريداري كافي«و » هاي غذايي متعادل و متناسب وعده
بندي  در گروه. ي خانوارها اتفاق افتاده بودماه گذشته بيشتر برا 12از مواردي بودند كه در » غذا

شده براساس وضعيت امنيت غذايي، نتايج پژوهش نشان دادند كه اكثريت  خانوارهاي مطالعه
نتايج تحقيق . خانوارهاي روستايي شهرستان ديواندره در قسمت ناامني غذايي قرار دارند

بيشترين ه نشان دادند كه شد هاي غذايي در جامعة روستايي مطالعه درخصوص وضعيت گروه
نتايج تحليل . امن غذايي گروه لبنيات و بيشترين ناامن غذايي گروه غذايي سبزيجات است

همبستگي نشان دادند كه بين درآمد خانوار، تعداد شاغالن خانوار، مقدار زمين زراعي و باغي 
خانوار رابطة مثبت با امنيت غذايي ) مسئول تغذيه(تحت تملك خانوار و تحصيالت مادر خانوار 

داري وجود دارد و با متغير بعد خانوار و فاصلة محل سكونت تا شهر رابطة منفي و  و معنا
  اين درحالي است كه بين امنيت غذايي خانوار با متغيرهاي سابقة فعاليت. داري برقرار است معنا

نتايج اين . ندارد داري از نظر آماري وجود زنان روستايي در كشاورزي و سن آنان رابطة معنا
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، آدامز و )1390(، پياب و همكاران )1387(هاي گودرزي و همكاران  بخش از مطالعه با يافته
ها نشان دادند كه  نتايج مقايسة ميانگين. سوست هم) 2011(و لي و همكاران ) 2005(همكاران 

هاي  رهبودن همسر، شركت در دو بين امنيت غذايي خانوار براساس متغيرهاي درقيد حيات
ترويجي، دريافت اطالعات در زمينة تغذية خانوار، شغل زنان روستايي و نظام توليدي  -آموزشي

هاي  زناني كه همسرشان درقيد حيات است، در دوره. داري وجود دارد خانوار تفاوت معنا
 آموزشي شركت داشتند، در زمينة تغذية خانوار اطالعات دريافت كردند، شغل آزاد دارند و نظام

نتايج اين بخش از مطالعه با . توليدي خانوار آنان مختلط است، امنيت غذايي باالتري دارند
نتايج تحليل . خواني دارد هم) 2013(و پريچارد ) 1390(شرفخاني و همكاران هاي  يافته

رگرسيون نشان داد كه سه متغير درآمد خانوار، تحصيالت مادر و نظام توليدي مختلط تأثير 
  .داري بر بهبود امنيت غذايي خانوار دارند امثبت و معن

  
  منابع

طرح جامع مطالعات مصرف موادغذايي  ،1370- 1374اي و صنايع غذايي كشور  انستيتو تحقيقات تغذيه
   .و تغذية انستيتو

بررسي عوامل مؤثر بر تغذية  ،1392بيگي، اميرحسين،  پورقاسم، فاطمه، پورجاويد، سهيال، علي
  .347- 364. ، صص2، دورة 4هاي روستايي، دورة  پژوهش كرمانشاه، روستاييان شهرستان

رابطة  ،1389پياب، مولود، درستي مطلق احمدرضا، اشراقيان محمدرضا، سياسي، فريدون، كريمي، تينا، 
اي در مادران داراي كودك دبستاني  اقتصادي و تغذيه -ناامني غذايي با برخي عوامل اجتماعي

  .75-84. ، صص1تغذيه و صنايع غذايي ايران، سال هفتم، شمارة مجلة علوم  شهرستان ري،
، سازمان ميراث 2مجلة ميمند و سالمت، جلد  تغذيه، ،1383تقوي شيرازي، مريم، اقتصادي، كيارش، 

  . 13. صص. فرهنگي كشور

نقش عوامل اقتصادي، ، 1389ساالركيا، ناهيد، اميني، مريم، عبدالهي، مرتضي، عشرتي، بابك، 
عي و فرهنگي در تغذية كودك زير دو سال از ديدگاه مادران، مراقبين كودك و كاركنان اجتما



  1393، تابستان 2، شمارة 5دورة    هاي روستايي فصلنامة پژوهش

٣٣١ 

مجلة علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران، سال  يك مطالعة كيفي در شهرستان دماوند،: بهداشت
 .75-86. ، صص4پنجم، شمارة 

المللي  هاي رژيم بين تحول مفهومي و مؤلفه ،1390سجادپور، سيدمحمد كاظم، احمدي خوي، اميررضا، 
  .145- 177. پژوهشنامة علوم سياسي، سال ششم، شمارة چهارم، صص امنيت غذايي،

شيوع و عوامل  ،1390زاده، سعيد،  آغاچي اصل، رسول و قوام شرفخاني، رحيم، دستگيري سعيد، قره
 مجلة ،)سو، شهرستان خوي دهستان قره(يك مطالعة مقطعي : مؤثر بر ناامني غذايي خانوار
  . 133- 128. ودوم، شمارة دوم، صص پژوهشي اروميه، دورة بيست

، 24شمارة  اجتماعي، فصلنامة علوم ،ايران در آن به دسترسي و غذايي امنيت ،1383علي،  شكوري،
  .133- 168. صص

بررسي اثر ضايعات نان بر خط فقر و شاخص امنيت غذايي ، 1389نژاد امير،  صفر خانلو، الهام و محمدي
فصلنامة اقتصاد كشاورزي و توسعه،  ،1380- 86هاي  خانوارهاي شهري و روستايي ايران طي سال

  .53-78. ، صص75سال نوزدهم، شمارة 

 هاي بودجة مؤسسة پژوهش و ريزي برنامه معاونت درآمد، توزيع و غذايي امنيت، 1383فرزانه،  عبادي،
  .كشاورزي اقتصاد و ريزي برنامه

خانوارهاي : بررسي عوامل جمعيتي و اجتماعي موثر بر ناامني غذايي، 1385علي حسيني، جميله، 
نامة كارشناسي ارشد دانشكدة علوم اجتماعي  پايان تهران، 20تحت پوشش كميتة امداد در منطقة 

  .10- 15. صص. 1385دانشگاه تهران، ارديبهشت 

فصلنامة  رفاه در خانوارهاي شهري و روستايي، بررسي تطبيقي وضعيت، 1386قاسمي اردهايي، علي، 
 . 1-20. ، صص2روستا و توسعه، سال يازدهم، شمارة 

 و خانوار موادغذايي مصرف الگوي جامعة مطالعات طرح ،1381معصومه،  غفارپور، و ناصر كالنتري،
  .كشور غذايي صنايع و اي تغذيه تحقيقات انستيتو كشور، اي تغذيه وضعيت

 رفاه پژوهشي فصلنامة علمي ايران، در تغذيه سوء و فقر ،1384مرجان،  باژن، و مسعود كيمياگر،
  . 112- 91. ، صص18شمارة  پنجم، سال اجتماعي،

بررسي وضعيت عرضة محصوالت كشاورزي و ، 1383كيمياگر، مسعود، باژن، مرجان، صميمي، بيتا، 
اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال دوازدهم، شمارة  تأثير آن در الگوي مصرف موادغذايي در ايران،

  .141-158. ، صص48



  امنيت غذايي و عوامل مؤثر بر آن در جامعة روستايي شهرستان ديواندره                           مسلم سواري و همكاران 

٣٣٢ 

انتشارات  ،Spssافزار  هاي اقتصادي و اجتماعي با نرم پردازش تحليل داده، 1389كالنتري، خليل، 
  . 181- 183. مهندسين مشاور طرح منظر، چاپ چهارم، صص

مؤثر بر امنيت غذايي در جامعة عوامل ، 1387طلب، ژاله، طالب، مهدي،  گودرزي، فريدون، شادي
نامة كارشناسي ارشد توسعة  پايان ،)آباد مطالعة موردي دهستان پير شهرستان خرم(روستايي 

  . 101-135. روستايي، دانشكدة علوم اجتماعي، دانشگاه تهران، ايران، صص

  سال دوم، فصلنامة اقتصاد كشاورزي و توسعه،  ،توليد و عرضة غذا در ايران، 1373، .نوروزي، ف
  .37-72. صص

Bickel, G. Margaret, A., Bruce, K., 2008, Measuring Food Security in the United 
States: A Supplement to the CPS, in Nutrition and Food Security in the Food 
Stamp Program, Editors, D. Hall and M. Stavrianos, Mathematica Policy 
Research, Inc., Washington, DC, PP: 48.  

Binam, L., 2003, The Role of Women's Participation in Combating 
Desertification and Desertification Factors Affecting their Participation in 
Watersheds River Hableh in Semnan Province, Master Thesis, Tarbiat 
Moddares University, PP. 12- 18.  

Food and Agriculture Organization, 2008, High Food Prices to Blame – economic 
Crisis Couldcompond Woes, Cited in: http://www. Fao. Org/ 
news/story/8836/icode/. 

Li, X., Gan, C., Hu, B., 2011, Accessibility to Microcredit by Chinese Rural 
Households, Journal of asian economics, No. 22, PP. 235-246. 

Sanchez, P.A., Leakey, R.B., 1997, Land Use Transformation in Africa: three 
determinants for balancing food security with natural resource utilization, 
International center for research in agroforsty, P.O. Box 30677, Nairobi, 
Kenya, journal of agronomy, No. 7, PP. 15-23. 

Sarlio-Lahteenkorva, S., Lahelma, E., 2001, Food Insecurity is Associated with 
Past and Present Economic Disadvantage and Body Mass Index, Journal of 
Nutr food, 131, PP. 288-4. 

USDA Food Security Module, 2008, Guide to Measuring Household Food 
Security. Availableat:http://www.sciencedirect.com/science?_ 0b= Redirct 
URLmetod= externObjLink&_locaor=url&_cd= 3021&_plsSign= 2B&_target 
URL= http%253A%252F%252F www.ers.usda.gov%252FBriefing %252 
FFoodSecurity %252F (Accessed June 15, 2008, PP. 37–44.  


