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ABSTRACT 
 

    Food literacy has significant potential for improving some aspects of food insecurity by 

increasing flexibility and maximizing the use of available resources. The aim of this study was to 

investigate the indicators and factors affecting food literacy among rural households by survey 

method among the statistical population of rural households in Dashti city of Bushehr province. 

The number of samples was selected based on Cochran's formula and 232 households by multi-

stage sampling method. The data collection tool was a questionnaire whose validity and reliability 

were confirmed by the pilot and the opinion of faculty of agricultural extension and education and 

data analysis was performed using SPSS25 software. The results showed that the average food 

literacy among rural households with different levels of education and income level was 

significantly different. The results of examining the causal relationship in the form of path analysis 

test showed that among the variables included in the model, the use of ecosystem services (effect of 

0.725), attitude towards conventional agriculture (effect of 0.577) and food security (effect of 

0.465) had the highest effect (sum of direct and indirect effects) on food literacy and the age 

variable (effect of 0.225) had the lowest. In order to improve the food literacy of rural 

communities, it is recommended to identify the scientific methods that can be offered in formal and 

informal education courses, and pay more attention to the empirical knowledge of villagers 

regarding food, as well as appropriate educational management. 

 

Keywords: Food Literacy, Food Security, Ecological Agriculture, Conventional Agriculture, 

Ecosystem Services 

 

EXTENDED ABSTRACT 

Objectives 

Having healthy and sufficient food is the need of every society and achieving this depends on 

human activities, including the correct way of agriculture that is in line with sustainable food 

security, and each person can somehow use the natural resources of water and soil. Step into this 

important arena. Despite the importance and value of all these factors, so far no one has examined 

it from the perspective of the person and his abilities and type of behavior with the environment. 

Food literacy is practical with awareness and a positive attitude towards environmental factors to 

meet individual needs in a way that simultaneously meets the needs of the person in a way that 

does not harm the environment. Therefore, this paper was examined all indicators and factors 

affecting food literacy with the mediating role of food security. 

 

Methods 
The present study is a survey in terms of the nature of quantitative types and in terms of how 

data is collected. The aim of this study was to investigate the factors affecting food literacy in 

Dashti city of Bushehr province using library and survey methods. In this study, a questionnaire 

was used and SPSS25 software was used to analyze the data. The statistical population of the study 

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_11148_11522.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_83857.html
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included rural households living in Dashti city of Bushehr province in the period 1397-1398, which 

was determined using multi-stage random sampling method and based on Cochran's formula, the 

number of statistical samples was equal to 232 people. To assess food literacy, six aspects were 

utilized based on standard food literacy questionnaires. Some of the items mentioned in the six 

dimensions of food literacy variable are mentioned 

Social dimension: children's education customs, indigenous knowledge of food literacy. 

Economic: Managing household food budgets, purchases from traditional neighborhoods and 

farms. Health: Use processed foods, use local food. Food skills: cooking simple and fast food, 

teaching food skills in the family. Environmental: Recycling of food waste, health of drinking 

water, use of organic plants. Farm animal welfare: Increased production and animal health, food 

consumption and animal life. 

 

Results 
Findings showed that there is a significant difference between men and women in terms of food 

literacy and women had a higher average food literacy than men.  Also, the average food literacy 

among rural households with different levels of education and income level was significantly 

different. The results of examining the causal relationship in the form of path analysis test showed 

that among the variables included in the model, the use of ecosystem services (with the effect of 

0.725), attitude towards agriculture (with the effect of 0.577) and food security (with the effect of 

0.465) had the highest effect (sum of direct and indirect effects) on the food literacy variable and 

the variable of age (with the effect of 0.225) showed the least effect.  

 

Discussion 
Overall, the results showed that food literacy was most affected by ecosystem services. 

Engaging with food issues has a significant impact on food literacy. Therefore, it is suggested to 

include food experiences in school subjects, and women's high food literacy, which is due to their 

extensive social responsibilities in relation to food supply and change, can be a good guide for 

these food experiences that help promote food literacy. In order to improve the food literacy of 

rural communities, it is recommended to identify the scientific methods that can be offered in 

formal and informal education courses, and pay more attention to the empirical knowledge of 

villagers regarding food, as well as appropriate educational management. 
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  ،ییروستا یخانوارها انیم در غذا سواد بر مؤثر عوامل و هاشاخص یبررس

 ییغذا تیامن یانجیم نقش بر دیتاک با
 

 2*راضیه نامدار،  1اره زارعی منشبه

 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران ،1

 دانشیار بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران ،2

(11/7/1011تاریخ تصویب:  -22/11/1922)تاریخ دریافت:   
 

 

  دهیچک

 
 تیقابل شیغذا، با افزا یناامن یهاجنبه از یبرخ به دنیبخش بهبود نهیغذا در زم سواد
برخوردار  یمهم یهالیپتانسو به حداکثر رساندن استفاده از منابع موجود، از  یریپذانعطاف
 یخانوارها انیها و عوامل مؤثر بر سواد غذا در مشاخص یبررس هدف با پژوهش نیااست. 
 انجام بوشهر استان یدشت شهرستان ییروستا یخانوارها انیم در شیمایروش پبا  ییروستا

 292 تعداد ،یامرحلهچند یریگنمونهروش  استفاده از و با کوکران فرمول اساس بر. شد
 ییایپاو  ییپرسشنامه بود که روا هاداده یآورجمعانتخاب شدند. ابزار به عنوان نمونه   خانوار

واقع شد و  دییمورد تأ یکشاورزو آموزش  جیبخش ترو دیو نظر اسات لوتیپا قیطر ازآن 
 نیگانینشان داد که م جینتاانجام شد.  25SPSSافزار نرمها با استفاده از داده لیو تحل هیتجز

و سطح درآمد مختلف، تفاوت  تالیبا سطح تحص ییروستا یخانوارها نیدر ب ییغذا سواد
نشان داد در  ریمس لیدر قالب آزمون تحل متغیرها یعلّارتباط  یبررس جینتادارد.  یداریمعن

 اثرضریب  با) ستمیاکوس خدمات از یریگبهره زانیم نشان داد مدل در شده وارد یرهایمتغ نیب
 نیشتریب یدارا (067/1) ییغذا تیامنو  (777/1) متعارف ی، نگرش نسبت به کشاورز(727/1

سن  ریو متغ ندبود انیستائرو ییبر سواد غذا( میمستق ریو غ می)مجموع اثرات مستق ریتاث
 ییشناسا ،ییروستا جوامع ییغذا سواد بهبود یراستا در. داشترا ( 227/1)اثر  نیکمتر

 یربتج دانشبه   توجه ،یرسم ریغ و یرسم آموزش یهادوره در ارائه قابل یعلم یهاوهیش
 گردد.یم شنهادیپ یآموزش مناسب تیریمد نیهمچن و ییغذا مواد با رابطه در انیروستائ

 

 ،متعارف یکشاورز ک،یاکولوژ یکشاورز ،ییغذا تیسواد غذا، امن :یدیکل هایواژه

  ستمیخدمات اکوس

 

 مقدمه 

، یعلم محور اکثر مباحث، کنون تاي هشتاد از دهه

ي هاي تولیدکنندهپیرامون کیفیت مواد غذايی و سیستم

و سالم را دارند در  دیمف يیغذامواد  دیتول ادعاکه  آن

 برنامهعوامل موثر بر  .(Korthals, 2004)گردش است 

 يفرد به شدت به آداب و رسوم، مذهب و باورها یيغذا

 ,Keats and Wiggins)مربوط به غذا وابسته است 

 در ملل و جوامع خانوارها، افراد، يیغذا تیامن (.2014

 ريمقاد در يیغذا مواد از استفاده و یدسترس عرضه، گرو

. برساند حداکثر به را سالمت که است یتیفیکبا  و یکاف
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است  يیها و رفتارهامهارت دانش، مورد در يیغذا سواد

 و تیحفظ کم يرا برا يیغذا يهاميرژ يکه سازگار

-یم جيترو ي موجودهاچالش و طيشرا وجود با تیفیک

  (.Vidgen and Gallegos, 2014)کند 

 عاملی عنوان به را يیغذا سواد دهيا گذاراناستیس

 استفاده ستيز طیمح و جامعه سالمت به یابیدست يبرا

ارتقاء سالمت به عنوان (. Truman, 2017)کنند یم

سالمت  افزايشو  بر زندگی کنترل مردم شيافزا نديفرآ"

 ,World Health Organization)شده است  فيتعر "آنها

 يهامهارت ،يیمحدود از سواد غذا یآگاه. (1986

 دیتول يیکه چگونه مواد غذا نيو دانش در مورد ا يآشپز

سالم  يیغذا ميرژ کيمانع از تواندیم شوندیو برداشت م

 يیتوانا يیسواد غذا (.Lang and Caraher, 2001)شود 

به سالمت  یابیاز دست تيحما يبرا يرگیمیتصم

 يبا توجه به اجزا داريپا يغذا ستمیس کيو  یشخص

است  یاسیو س یفرهنگ ،ياقتصاد ،یاجتماع ،یطیمح

به  "غذا حیصحدرک  يفرد برا يیتوانا" ا تعريفب که

 مهارتبا  یکه رابطه مثبت شده فیتوص یعنوان روش

 کي يیسواد غذا .(Cullen et al., 2015) کندیم جاديا

 یجامع يهامولفهاست که شامل  یمفهوم چندوجه

و  ستيزطیمح ،يو بهداشت؛ کشاورز هيچون غذا، تغذ

 ,Cleland)است  يو برابر یتوسعه اجتماع ،یشناسبوم

2013.)  
است که افراد، خانوارها، جوامع  یمفهوم يیسواد غذا

را  يیغذا  ميرژ تیفیتا ک سازدیو کشورها را توانمند م

ل را در طو يريپذحفظ کرده و انعطاف رییتغ قياز طر

ها و مجموعه شامل دانش، مهارت نيکند. ا تيزمان تقو

 انتخاب، آماده ت،يريمد ،يزيربرنامه يبرا ازیرفتار مورد ن

 نییو تع ازهایبرآورده کردن ن يو خوردن غذا برا يساز

 ,.Truman et al)است شده  لیمصرف تشک زانیم

به  توانمنديها و مهارت با يامجموعهاين  (.2017

به سالم، خوشمزه و مقرون  يحفظ غذا يمردم برا

خودشان و  يروزانه برادر برنامه غذايی صرفه 

را  فرد يی. سواد غذاکنندیکمک م آنها يهاخانواده

شامل  رايز سازد،یم ريپذانعطافدر استراتژي غذايی 

 يیدانش و توانا ها،کیغذا )تکن يهامهارت

حل  و خلق ايده غذايی(، اعتماد به يزيربرنامه

و به اشتراک گذاشتن  یابیدست يیمشکل، و توانا

 یخارج تيحما قياز طر يیاطالعات است. سواد غذا

 ،یزندگ طيسالم و شرا يیبه مواد غذا یبا دسترس

-یاجتماع يهاطیو مح عیوس يریادگي يهافرصت

 Lang and) است ريمثبت امکان پذ یفرهنگ

Caraher, 2001 .)سواد  و مصرف يسازآماده يهادامنه

 از بردن لذت و خوب يغذا کيشامل داشتن  يیغذا

 اصول از استفاده دسترس، در يغذا گونه هر صرف

 بر يیغذا مواد ریتاث درک نیهمچن و غذا، یمنيا یاساس

سرو  اقدام ت،ينها در. است يیغذا مواد مقدار و سالمت

 یاجتماع یتیفعال کي عنوان به بستر نيا در غذا

 Committee on World Food)شود یم محسوب

Security, 2012.)  
دو جنبه خرد و کالن است که  يسواد غذا دارا

 مواد یمنيا لیقب از يموارد ،يیخرد سواد غذا يهاجنبه

 يهامهارت نیبهداشت و همچن يهاوهیش و يیغذا

 يیکالن سواد غذا يهاباشد و جنبهیغذا م يسازآماده

 که است یطیمح يداريپا و واناتیدر بردارنده ي رفاه ح

 راتییتوان به تغیم غذا کالن سواد يايمزا نهیزم در

زباله  زانیم که سبب افزايش یزندگ وهیاز ش یناش

اشاره کرد  شودمی در طول زمان دهدر خانواي دیتول
(Parfitt et al., 2010; Ronto et al., 2016.)   

، است یچند وجه یمفهوم ياگرچه سواد غذا دارا

 سواد نهیو ابزارهاي سنجش موجود در زم هامدل یبررس

ها به آن یتمام در باًيدهد که تقریم نشان هيتغذ و غذا

: شامل که است شده اشاره داريپا يیغذا ميدو بعد از رژ

 تیاي، امنهيتغذ ازهايین( 2 سالمت و یتندرست( 1

چون  يگريباشد. ابعاد دیم غذا به یدسترس و يیغذا

و آب و هوا، برابري و تجارت  ستيزطیمح ،یستيتنوع ز

 ،یفصل و یمحل ستمیعادالنه و غذاهاي منطبق با اکوس

-مدل بیشتر که است غیره و یفرهنگ راثیم و مهارت

اند، تنها در گرفته دهيها را نادآن هيهاي سواد غذا و تغذ

،  2414در سال  یارائه شده توسط بلوت یمدل مفهوم

جز بعد مهارت و به  داريپا هيگانه تغذهمه ابعاد شش

 ,Bellotti)مورد توجه قرار گرفته است  یفرهنگ راثیم

2010; Cleland, 2013).  که در پژوهش حاضر سعی در

اي که ابعاد مورد تمامی ابعاد سواد غذا به گونه مطالعه 

بررسی در پژوهش هاي پیشین را در کنار يکديگر در 

 قالب يک مدل مفهومی ارائه دارد. 
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 يها( در مورد مؤلفه2410)1سگایگال و دگنيو

 يهامؤلفه چهار راًیاند و اخبحث کرده يیسواد غذا یاصل

 انتخاب، ت،يريمد و يزيرشامل برنامه يیسواد غذا یاصل

                                                                                  
1. Vidgen and Gallegos 

اند. کرده مطرح و يیشناسا را غذا مصرف و يسازآماده

 ارائه شده 1 که در نگاره یعالوه بر هفت مؤلفه کمک

سواد غذا  یار مؤلفه اصلبا چه زین گرياست، محققان د

که تصوير (. Vidgen & Gallegos, 2014)موافق هستند 

کنید.مشاهده می 1مدل مورد بررسی آنان را در نگاره 
 

 

 (Vidgen & Gallegos, 2014 :)منبع يیسواد غذا یاصل يها. مؤلفه1نگاره 

 

-هاي تولید غذا که شامل انواع کشاورزي میشیوه

و  کیفیت و کمیت غذايی دارند شوند تاثیر بسیاري بر

گذارند بسیاري از همچنین با تاثیري که بر محیط می

. گذارندابعاد سالمت و سواد غذا را تحت تاثیر می

رفتن  نیاز ب یاصل لیدل يمرتبط با کشاورز يهاتیفعال

 که عمدتاً  (Maxwell et al., 2017)است  نیزم کيولوژیب

باشد یآن م ديشدت جهیو در نت يپس از توسعه کشاورز

(Kehoe et al., 2017 .)با همراه اهانیگ يفشرده کشت 

 يکشاورز باال عملکرد بر دیتاک و نهاده پر ستمیس

استفاده از  آنکه در  (Pacini et al., 2003) است متعارف

مجاز  يیایمیش يهاکشآفت کودها، ،ختهيترار یاهانیگ

 حد از شیب یبه خاطر وابستگ وهیش نيا ،همچنیناست. 

سوء  اثرات ،يیایمیش مواد يهيبا پا يهانهاده ،يفناور به

مورد  یدولت يهاارانهي به بودن وابسته و یستيز طیمح

 در که يمواد از ياریانتقاد قرار گرفته است. بس

 ریعوارض غ يشود دارایم استفاده متعارف يکشاورز

 ،یاهیگ ستيزطیمحبر  ياناشناخته بعضاً  و جبران قابل

و سالمت انسان  ینیزم ريو ز یسطح يهاآب ،يورجان

 راتیتأث نيدتريدو مورد از شد. (Elsen, 2000) است

و  يیایمیوژئوشی، اثر بر چرخه بمتعارف يکشاورز

آب و  راتییاست، که باعث تغ نیزم یکيدرولوژیه

و مشکالت  یآب يهاستمیاکوسدما کاهش  ،يیهوا

 ;Galloway et al., 2008) انسان شده است یسالمت

Gordon et al., 2008; Bouwman et al., 2013) .یحت 

توانند یم منابع نيمناسب ا يیدر صورت وجود مواد غذا

کاهش درآمد  لیبه دل يیبه مواد غذا یبا کاهش دسترس
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با کاهش در دسترس بودن آب  يیو استفاده از مواد غذا

بگذارند  يیغذا تیبر امن یمنف ریتأث ،یدنیآشام
(Bommarco et al., 2018; Challinor et al., 2014; 

Lobell and Tebaldi, 2014.) متعارف  يکشاورز

 یمنف ریتأث زین محصول دیتواند بر تولیم نیهمچن

 لیاز آن به دل یکه بخش (Ray et al., 2012) بگذارد

و  (Bennett et al., 2012)کم  یکشت چند محصول

 يرورمربوط به با ستمیخدمات اکوس فیضع تيريمد

 ,.Settle et al)است  يمشکل جد اهیخاک و حفاظت گ

1996; Pimentel et al., 1995). 
 يغذا ستمیس کيگذار به در حال  یالمللنیب یآگاه

 ستيزطیمحتر از نظر منصفانهو  ريپذانعطاف دار،يپا

 ;Alkon and Agyeman, 2011; Hoy, 2015)است 

Reganold et al., 2011; Shannon et al., 2015; West 

et al., 2014.) کیتواند با استفاده از تکنیم مزرعه دیتول

ادغام  شيافزا جمله از ،یکياکولوژ يکشاورز يها

 ديبه خاک، تشد یمواد آل بیمحصوالت حبوبات و ترک

 ;Gliessman, 2014; Kremen and Miles, 2012)شود 

Nelson and Coe, 2015; Pretty and Bharucha, 

 در و ستین بستر تولیدمستقل از  يیواد غذاس  (.2014

 تیفیک بهبود به قادر غذا سواد ان،يز و تیمحروم طيشرا

 يبرا يالهیوس صرفا غذا رايز بود، خواهد غذا تیکم اي

 ستیفرد ن يبه دست آوردن غذا برا ايرشد و 

(Gallegos, 2016).  سو کي از يکشاورز ياکولوژ 

 يکشاورز يهاظامن در کياکولوژ يندهايفرآ مطالعه

 رییتغ عامل کي يکشاورز ياکولوژ گريد ياست. از سو

است که  یکيو اکولوژ یاجتماع دهیچیپ يهایدگرگون در

 يبه سو يتا کشاورز ردیصورت بگ ندهيالزم است در آ

(. Ismaili Mianroudi, 2014)شود  تيهدا داريپا يیمبنا

 اصول و میاز کاربرد مفاه است عبارت ياگرواکولوژ

 يکشاورز يهاستمیس تيريمد و یطراح يبرا ياکولوژ

اتکاء  نيشتریروش ب نيدر ا (.Gliessman, 1992) داريپا

بر اصول  یهاي مبتنتيريشونده، مدديتجدبه منابع 

 به منجر که است یکيولوژیب ندهاييو فرا یشناسبوم

 دام و انسان براي يیغذا مواد از ینانیاطم قابل دیتول

 یتيريمد ستمیس کي یکيزي اکولوژگردد. کشاوریم

 تیو فعال یستيهاي زها، چرخهگونه تنوع که است

موجودات زنده خاک را مدنظر دارد. اگر چه  یکيولوژیب

 یکيهاي به کار گرفته شده در کشاورزي اکولوژوهیش

در همه  یهاي مشابهنگرش و اهداف اما است متفاوت

 کشت وهیش نيا الزامات وجود نيا با. هستند لیآنها دخ

  (.Taheri, 2007)متفاوت است  یهاي سنتروش با

 که است سودي ستمیاکوس خدمات گر،ياز طرف د

 و ساختار از میمستق ریغ و میمستق طور به بشري جوامع

 به بسته ستمیخدمات اکوسبرند، یم ستمیاکوس عملکرد

 یهاي متفاوت داراي معناهاي متفاوتجنبه و اسیمق

خدمات  مفهوم .(Brauman et al., 2007)است 

 دهدیم ارتباط هم به را عتیطب و بشر ستمیاکوس

(Daily, 1997). مدل مهم  کي ستمیمفهوم خدمات اکوس

با رفاه بشري  ستمیعملکرد اکوس نیبراي ارتباط دادن ب

 عنوان به یهنگام ستمیهاي اکوساست. عملکرد

-یم قرار توجه مورد «ستمیاکوس کاالهاي و خدمات»

ها داراي ارزش هستند. به عبارت انسان نظر از که رندیگ

 مسئوالن عنوان به که است انسان حضور نيا گر،يد

 را یکياکولوژ ندهاييفرآ و ساختارها لي، تبدگذاريارزش

 سازدیم ريهاي ارزشمند امکان پذدهيپد به
(Millennium Ecosystem Assessment, 2005.) 

 یارتباط يهاروشکامالً با  ستمیاکوس یخدمات فرهنگ

 ديآیم دست به خود نیسرزم يايمردم و استفاده از مزا

(De Groot et al., 2002; Chan et al., 2011) یحت و 

 Zanten et)است  یشناسيیبايزخدمات  يدر بردارنده

al., 2016). 

 يبرا يدیکل يهاستمیاکوس يمزارع کشاورز

 ارکردک بر عالوه. است انسان رفاه و شتیمع یبانیپشت

 اگر ور،یط و دام خوراک ،يیغذا مواد دیتول در آنها یاصل

 آب و خاک از حفاظت در شوند اداره یخوب به

(Forouzangohar et al., 2014)آب و هوا  می، تنظ
(Anderson-Teixeira et al., 2012; Burel and 

Baudry, 2005; Opdam et al., 2015) نیو تأم 

 Burel and)نقش دارند  هاگونه از ياریبس يبرا ستگاهيز

Baudry, 2005; Opdam et al., 2015) نیو همچن 

 مواد نینقش خود در تأم يبرا يکشاورز يهانیزم

 ياقتصاد و یاجتماع تیاز اهم يیزااشتغال و يیغذا

 ,.Smukler et al., 2012; Chen et al) هستند رداربرخو

2017.) 
 دیتول ،يیغذا مواد بودن دسترس در از تيحما يبرا

گذشته با کنار گذاشتن  يهادهه یط یزراع محصوالت

ها آن ینيگزيجا و ستمیاکوس خدمات ،یسنت يهاوهیش
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 Tilman et) است افتهي شيافزا یخارج يهايبا ورود

al., 2001). يتاکنون در برآورده کردن تقاضا کرديرو نيا 

 يهابيموفق بوده است، اما تخر يیمواد غذا يبرا یجهان

 مثال عنوان به است، کرده جاديا را زيستیمحیط

 قرار خطر معرض در را سالممانند آب  یعموم يکاالها

  (.Bommarco et al., 2018) اندداده

ا را مفهوم سواد غذ  Kimura (2011) ،یبررس کي در

هاي مدل از اريیبس که است معتقد و دهیبه چالش کش

حاضر فقط دانش و مهارت فردي را به عنوان تنها عامل 

-وهیاي و شهيهاي تغذرفتار ،يیهاي غذامؤثر بر انتخاب

 و رندیگیم نظر در غذا سازيآماده و هیهاي ته

 میتصم غذا، سواد یلیو تحل یهاي تعاملتوانمندي

 تجارت و برابري ه،ينه غذا و تغذهاي مسئوالريیگ

 سالمت و ستيز طیمح دارييپا راستاي در عادالنه

  رندیگیم قرار بحث مورد کمتر یاجتماع و فردي

Vaitkeviciute et al.,      (2015)یمشابه استدالل زین 

 غذا، سواد عیوس فيتعر رغمیعل که معتقدند و دارند

 یبررس کامل ربطو را مفهوم نيهاي اجنبه همه مطالعات

 يهاتوان به پژوهشیم راستا نيدر ا. اندنکرده

Colatruglio & Slater(2016) نیو همچن Ronto et al., 

جامع است  یمفهوم سواد غذا مفهوم .اشاره کرد (2016) 

، مهارت و ارتباط دانش يبرا یبه عنوان چارچوب و 

  .است آمده ديپد غذا به مربوط تیظرف

که سواد دارند و در  يها، افرادتیقابل دگاهياز د

 اديکنند، به احتمال زیم یزندگ يیغذا ناامن طيشرا

 یطيدرازمدت از آن با شرابردن انتخاب غذا و لذت  يبرا

روند با مشکل روبرو هستند. یم نیب از یعیطب منابع که

 از یبرخ به دنیبخش بهبود نهیزم در غذا سواد رو نياز ا

و  يريپذانعطاف تیقابل شيافزا غذا، با یناامن يهاجنبه

به حداکثر رساندن استفاده از منابع موجود، بالقوه است 

(Gallegos, 2016) .غذا تحت  دیبا توجه به بستر مهم تول

و  کيمتعارف و اکولوژ يکشاورز يهاستمیسعنوان 

که وابسته به شیوه  يیداشتن سواد غذا تیارزش و اهم

به  دنیرس يجامعه برا افراد  هاي تولید و فراوري است،

خود و  يیغذا ازیکه در آن بتوانند ن يیايپو طيشرا

به عبارتی دانش و مهارت  ،کنند نیخانواده خود را تام

گونه اي توانمند داشته ه استفاده از مواد غذايی را ب

اي که تمامی ابعاد سواد غذايی فرد را به گونه باشند

ها( و پوشش دهند از جمله محیط طبیعی )اکوسیستم

افراد  يیسواد غذا يپژوهش به واکاو نيدر ا اجتماعی 

استان بوشهر به عنوان  یشهرستان دشت روستاهاي در

پرداخته شده است و  ياز بستر جامعه کشاورز يانمونه

مطالعه شده  نهیشیمهم بر اساس پ نيعوامل موثر بر ا

 . (1)نگاره اند گرفتهقرار  یشده و مورد بررسنییتع

 

 پژوهش ی. چارچوب مفهوم1گاره ن
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 روش پژوهش

 بر و یکم انواع از تیماه حسب بر حاضر قیتحق

شود. یم محسوب یشيمایها پداده يگردآور نحوه حسب

 در غذا سواد بر موثر عوامل يواکاو هدف با پژوهش نيا

 يها روش از استفاده با بوشهر استان یدشت شهرستان

 از پژوهش نيا در. گرفت صورت یشيمایو پ ياکتابخانه

ها از داده لیوتحل هيتجز يبرا و استفاده نامهپرسش ابزار

 ياستفاده شده است. جامعه آمار 25SPSSنرم افزار 

ساکن شهرستان  يیروستا يپژوهش شامل خانوارها

بوده  1538-1538  یاستان بوشهر در بازه زمان یدشت

 ياچند مرحله يریاست، که با استفاده از روش نمونه گ

برابر با  يو بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونه آمار

 . ديگرد نیینفر تع 252

 

          

 

 

 دو یتصادف صورت به ابتدا يریگنمونهروش  نيدر ا

 و يمرکز بخش شامل مطالعه مورد شهرستان از بخش

 دوم لهمرح در. ديگرد انتخاب طسوج و شُنبه بخش

 و شُنبه بخش و يمرکز بخش يروستاها از يتعداد

 يآورجمع نديفرآ و انتخاب یتصادف بصورت طسوج

 يها انجام گرفت. براآن در يبردارنمونه و پرسشنامه

 نيانجام پژوهش حاضر از ابزار پرسشنامه استفاده شد. ا

استاندارد سواد  يهاپرسشنامه مطالعه از استفاده با ابزار

 a cass for food litracy) يیغذا تینغذا، ام

coordination , Food Literacy 

Questionnaire(UCCS, university of 

Colorado Colorado SpringsS) )عهمطال و 

 پرشسنامه پژوهش مورد يهانهیزم در متعدد مقاالت

 ،يفرد يرهایمتغ شامل پرسشنامه نيا. ديگرد یطراح

 متعارف، يکشاورز غذا، اخالق ،يیغذا تیامن غذا، سواد

که با  بود ستمیاکوس خدمات ک،ياکولوژ يکشاورز

طیف پنج سطحی بسته پاسخ توسط  یهايپرسش

نگرش افراد  "کامال مخالفم"تا  "کامال موافقم"از  لیکرت،

 هياز گو یعنوان مثال به برخ بهقرار گرفت.  بررسیورد م

سواد غذا  ریمتغ گانه شش ابعادمطرح شده در  يها

 : گردد یاره ماش

: آداب و رسوم آموزش و پرورش یاجتماع بعد

 تيريمد :ياقتصادسواد غذا.  یدانش بوم ،کودکان

و مزارع.  یسنت يهااز محل ديخر، خانوار يیبودجه غذا

استفاده از  ،شده يفراور ياستفاده از غذاهاسالمت : 

ساده و  يطبخ غذاها :يی. مهارت غذایمحل يغذا

در خانواده.  يیغذا يها، آموزش مهارتعيسر

سالمت  ،يیمواد غذا عاتيضا افتيباز : یطيمحستيز

 واناتيرفاه ح. کیارگان اهانیاستفاده از گ یدنیوشآب ن

مصرف مواد  ،واناتیو سالمت ح شتریب دیتول مزرعه:

 .واناتیح اتیو ح يیغذا

طرح به  يپرسشنامه مذکور اجرا یپس از طراح

 یمشابه طيونه بوده و شرادر خارج از نم لوتيصورت پا

پژوهش  نديپرسشنامه انجام گرفت تا فرا 54 لیبا تکم

 زانیسنجش م يتر با دقت رصد شود. برادر ابعاد کوچک

کرونباخ با استفاده از  يآلفا ضريبپرسشنامه، از  يیايپا

آن  يصور يیاستفاده شد. روا 23نسخه  SPSSنرم افزار 

 يکشاورز زشآمو و جيبخش ترو دیاسات ديیمورد تا

 و موانع با يیآشنا از پس. گرفت قرار رازیش دانشگاه

موارد مختلف  لیموجود به اصالح و تکم يهايینارسا

پژوهش در  نديفرا يپرسشنامه اقدام شد و سپس به اجرا

 یتمام يپرداخته شد. اعتبار بدست آمده برا عیابعاد وس

 سواالت قابل قبول بود. 

و سواالت مربوط  هيگو ابعاد و تعداد شتریب اتیجزئ

 يرهایابعاد متغ يیايمربوط به پا جينتا ریبه هر متغ

 است.  دهيارائه گرد 1مختلف پرسشنامه، در جدول 
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 ری. تعداد سواالت مربوط هر متغ1جدول 

 يالفا بيضر تعداد کل سواالت تعداد سواالت ابعاد ریمتغ

 رونباخک

رونباخ ک يالفا بيضر

 کل

 - - 13 13  کیدموگراف

 83/4 83/4 8 8  اخالق غذا

از  يریبهره گ زانیم

 ستمیخدمات اکوس

 88/4 80/4 13 0 يدیخدمات تول

  88/4  5 یمیخدمات تنظ 

  84/4  0 یخدمات فرهنگ 

  83/4  5 یبانیخدمات پشت 

 از يریبهره گ يسواالت فرد 

 خدمات

3    

 ينگرش به کشاورز

 کياکولوژ

 8 8 81/4 81/4 

 يشاورزنگرش به ک

 متعارف

 3 3 83/4 83/4 

 88/4 88/4 25 0 یاجتماع سواد غذا

  82/4  0 ياقتصاد 

  88/4  0 یسالمت 

  80/4  0 یمهارت 

  80/4  0 یطیمح ستيز 

  88/4  5 مزرعه واناتیرفاه ح 

 85/4 80/4 18 0 يیدر دسترس بودن مواد غذا يیغذا تیامن

  88/4  0 يیموجود بودن مواد غذا 

  88/4  0 يیمصرف مواد غذا 

  85/4  0 يیغذا مواد يداريپا 

 

 پژوهش یها افتهی

مورد  یشناختتیجمعها یژگيو جينتا بخش، نيدر ا

 مسکن تملک تیقرار گرفته است. از لحاظ وضع یبررس

( درصد 2/85) نفر 135 یشخص مسکن با افراد نمونه، در

-یم لیتشک را مطالعه مورد نمونه از زانیم نيشتریب

 184عدد درمورد  نيشتریخانوار ب هيدهند. مسئول تغذ

نفر  23آن  زانیم نيدرصد( پدر و کمتر 4/83نفر )

اعضا خانوار است. اطالعات مربوط  ريدرصد( سا 8/14)

 یفعل شغل خانوار، هيبه تملک مسکن، مسئول تغذ

 نظرم از .است دهيگرد ارائه 2 درجدول خانوار سرپرست

 به مربوط یفراوان نيشتریب نمونه، در التیتحص زانیم

 و( درصد 0/58) نفر 83 باال به متوسطه یلیتحص مقطع

 8/4) نفر 10 يیراهنما یلیتحص مقطع یفراوان نيکمتر

از لحاظ درآمد ماهانه خانوار در جامعه نمونه . بود( درصد

 ونیلیتا سه م کيمربوط به گروه  یفراوان نيشتریب

باشد. از نظر یرصد( مد 8/33) 123 یتومان با فراوان

باشند. یم مرد درصد 4/38 و زن درصد 4/00 تیجنس

درآمد ماهانه خانوار و  الت،یاطالعات مربوط به تحص

 است.  دهيارائه گرد 2درجدول  انيپاسخگو تیجنس
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 خانوار سرپرست یفعل شغل خانوار، هيتملک مسکن، مسئول تغذ یفراوان. 2جدول 

 یتجمع یدرصد فراوان یصد فراواندر یفراوان ها نهيگز ریمتغ

 2/85 2/85 135 یشخص مسکن تملک

 0/38 2/10 55 يااجاره 

 144 2/8 8 ريسا 

 4/83 4/83 184 پدر مسئول تغذيه خانوار

 4/83 5/24 08 مادر 

 144 8/14 23 خانوار اعضاء ريسا 

 2/10 2/10 55 سوادیب التیتحص

 0/28 2/10 55 دبستان 

 3/50 4/8 10 يیراهنما 
 

 8/81 2/28 85 متوسطه 

 144 0/58 83 متوسطه به باال 

 8/28 8/28 82 ونیلیم 1> درآمد ماهانه خانوار

 8/82 8/33 123 ونیلیم 1-5 

 8/33 3/12 54 ونیلیم 0-8 

 144 5/0 14 >ونیلیم 8 

 00 4/00 142 زن تیجنس

 144 4/38 154 مرد 

 

-t)   نیانگیم سهيمقا يآمار آزمون جينتا به توجه با

test) در  يداریمعنتفاوت  تیو جنس سواد غذا نیب

شد اما  دهيدو گروه زن و مرد د انیدر م درصد 3سطح 

 يداریمعن تفاوت گروه دو نيا نیب يیغذا تیاز نظر امن

 سواد سطح زنان که صورت نيا به(. 5)جدول  نشد دهيد

 .داشتند مردان به نسبت يباالتر
 

 مرد و زن نمونه از گروه دو نیب نیانگیم سهيقا. م5جدول  

 ریمتغ

 مورد

 سهيمقا

 نیانگیم تیجنس
انحراف 

 اریمع
t 

سطح 

-یمعن

 يدار

(sig) 

سواد 

 يیغذا
 421/4 52/2 08/3 82/31 زن

   38/3 80/88 مرد 

 تیامن

 يیغذا
   35/8 83/05 زن

 433/4 -88/1 84/8 83/03 مرد 

 

 انسيوار لیلتح يآمار آزمون جيبر اساس نتا

(ANOVAم )يخانوارها نیدر ب يیغذا سواد نیانگی 

  نیانگیم نیهمچن و یلیتحص گروه پنج در يیروستا

 چهار در يیروستا يخانوارها نیدر ب الذکرمتغیر فوق

 يداریمعن تفاوت يدارا خانوار ماهانه درآمد نظر از گروه

 نیسواد غذا در ب نیانگیم. بوددرصد  3سطح  در

در سه گروه متفاوت از نظر مسئول  يیروستا يخانوارها

 خانوار افراد ريخانوار که شامل پدر، مادر و سا هيتغذ

 3 سطح در يداریمعن تفاوت يدارا يیغذا سواد است

 0توان در جدول یم را آزمون نيا جيباشد. نتاینم درصد

 که گرفت جهیتوان نتیم اساس نيمشاهده نمود و بر ا

 در تفاوت يدارا نمونه در اوتمتف یلیتحص يهاگروه

 موجود تفاوت نییتع جهت. هستند يیغذا سواد زانیم

 جيستفاده شد و نتاا LSDیبیها از آزمون تعقگروه در

گرفت  جهینت توانیم ارائه شده است. جدول در شتریب

متفاوت در جوامع  یاجتماع طيعلت شرا بهکه زنان 

 باشندیم مردان از شتریب يیغذا سواد يدارا يیروستا

   است.  یکيهر دو گروه با هم  يیغذا تیچنانچه امن
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 غذا سواد نظر از انهیماه درآمد و التیتحص گروه پنج نیب نیانگیم سهي. مقا0جدول 

 F Sig اریانحراف مع نیانگیم گروه سهيمقا مورد ریمتغ

 03/35b 08/8 80/2 423/4 سواد یب التیتحص

   81/34abc 48/14 دبستان 

   18/33bc 28/8 يیراهنما 

   84/88a 28/3 متوسطه 

   55/88a 32/3 متوسطه به باال 

 انهیدرآمد ماه

 )تومان(
 38/35b 88/3 38/0 442/4  ونیلیم 1>

   48/83a 12/3 ونیلیم 5-1 

   38/83a 34/3 ونیلیم 8-0 

   83/34ab 83/11 ونیلیم  >8 

 088/4 88/4 51/3 32/83 پدر خانوار هيمسئول تغذ

   50/11 08/34 مادر 

   18/8 82/31 ريسا 

 باشد.یمتفاوت م يدار یمعن يدهندهنشان ستون هر در متفاوت نیحروف الت* 

 

 يرهایمتغ نیب یهمبستگ بيضرا یاز بررس پس

بر سواد غذا  قیتحق يرهایمتغ ریتأث نییتب يبراپژوهش، 

 ریمس لیجامعه مورد مطالعه، از روش تحل انیدر م

 ونیاز رگرس یمیتعم ر،یمس لیاستفاده شد. روش تحل

و اثر کل  میآثار مستق انیاست که قادر است عالوه بر ب

وابسته  يرهایمستقل را بر متغ يرهایاز متغ کيهر 

مشاهده  یروابط و همبستگ ،یمنطق انینشان دهد و با ب

 2در نگاره (. Azar, 2002)کند  ریها را تفسآن نیشده ب

 3. جدول شودیم مشاهده پژوهش يرهایمتغ یمدل علّ

 هر اثر نیهمچن و میمستق ریغ و میمستق اثرات زانیم

 را انیروستائ يیپژوهش بر سواد غذا يهاریمتغ از کي

 دهد.یم نشان

 وابسته ریمستقل بر متغ يرهایمتغ میرمسقیو غ میمستق راتی. مجموع تأث3جدول 
 میمستق راتیمجموع تأث میمستق ریاثرات غ میاثرات مسق مستقل ریمتغ

 ریمتغ هر میرمسقیو غ

 083/4 ندارد 083/4 ( 2X)يیغذا تیامن

 خدمات از يریگ بهره زانیم

 ( 3X) ستمیاکوس

030/4 251/4 823/4 

 185/4 488/4 231/4 ( 4Xاخالق غذا )

 متعارف  ينگرش نسبت به کشاورز

(5X ) 

508/4 254/4 388/4 

 کياکولوژ ينگرش نسبت به کشاورز

(6X ) 

233/4 480/4 585/4 

 223/4 ندارد 223/4 ( 7Xسن )

 184/4 488/4 208/4 ( 8X) التیتحص
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وارد شده در  يرهایمتغ نینشان داد در ب جينتا

( در 823/4 بي)با ضر ستمیخدمات اکوس ر،یمس لیتحل

کل بر سواد  ریتاث نيشتریاز لحاظ ب تیدرجه اول اهم

 م،یمستق ریعالوه بر تاث ستمیکوسغذا قرار دارد، خدمات ا

 میمستق ریبه صورت غ رین يیغذا تیبر امن ریبا تاث

پس از خدمات  بیبرسواد غذا اثر دارد و به ترت

 يرهایو متغ تیدر درجه دوم و سوم اهم ستمیاکوس

متعارف  يتوان به کشاورزیم يیگذار بر سواد غذا ریتاث

( که 083/4 بي)با ضر يیغذا تی( و امن388/4 بي)با ضر

 ريسا با رابطه در. کرد اشاره دارد را یانجیم رینقش متغ

 يشود که کشاوزیم مشاهده یبررس مورد يرهایمتغ

 يرو یاثر قابل قبول ي( دارا 585/4 بي)با ضر کياکولوژ

توان در یاثر بر سواد غذا را م نيسواد غذا است و کمتر

( مشاهده نمود 223/4 بيسن )با ضر ریکل متغ ریتاث

 (.  2نگاره )

 

 

 پژوهش ی. مدل عل2ّنگاره 

 

  يريگ جهينت

 از مردان و زنان نیپژوهش نشان داد که ب يهاافتهي

 زنان و دارد وجو يداریمعن اختالف يیغذا سواد نظر

 مردان به نسبت يباالتر يیغذا سواد نیانگیم يدارا

 یتواند متأثر از ساخت اجتماعیم امر نيا. بودند

 مردان و زنان نیب فيوظا میتقس نحوه و انريا يیروستا

زنان و  یاجتماع يهاتیمسئول و گاهيجا ینوع به و

زنان نسبت به  يیمردان باشد که باعث ارتقاء سوادغذا

شامل  کهمردان شده است، زنان عالوه بر کار منزل 

در است  یدست عيو صنا يآشپزو  يدامدار يها تیفعال

 يکشاورز ياهیحاش يهاتیفعال انجام به زیمزارع ن

 با همسو جهینت نياپردازند. یم...  و نیهمچون وج

 تیفیک نهیزم در  ,.Mohammadi et al (2019) پژوهش

 زنان دارندیم انیب که باشدیم يیروستا زنان یزندگ

 ليتماخرد در منزل  يکشاورز يهااشتغال جاديا يبرا

 که است یپژوهش با همسو جهینت نيا چنانچه. اندداشته

(2016) Ronto et al.,   نوجوانان در  يهادگاهيدبا عنوان

 يیغذا ميرژ يرفتارها بر آن ریو تاث يیمورد سواد غذا

 يریانجام داده است و در آن مشابه کار ما به اندازگها آن

 يیارتقاء سواد غذا يپرداخته است. در راستا يیسواد غذا

 يوزمهارت آم يهاکالس يبه برگزار شنهادیمردان پ

نشان داد که  2003در سال  زین Riahiشود. یم يیغذا

 انياز پسران و دانشجو شیهم رفته، دختران ب يرو

سالم و  يیعادات غذا یرانيا انياز دانشجو شیب يهند
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مزمن و  يهايماریها را در برابر بسودمند دارند که آن

 سازد.  یم مقاوم گرفته انجام مزمن ریغ

 است خانوار هيتغذ مسئول یکس چه که مسئله نيا

. ندارد يریتأث خانوار افراد يیغذا سواد نیانگیم زانیم بر

 خانوار يیغذا یناامن وعیش یبررس يبرا که یپژوهش در

 صورت آن با مرتبط عوامل یبرخ و رازیش شهر يها

 وعیش که بود نيا قیتحق نيا از حاصل جهینت گرفت،

. بود ترشیب سرپرست زن يخانوارها در يیغذا یناامن

 يیغذا یناامن دهندگانپاسخ ريسا به نسبت زین مادران

 تیوضع با يیغذا یناامن. کردند گزارش را يشتریب

 يداریمعن مثبت رابطه ن،يیپا یاجتماع و ياقتصاد

  .(Ramesh et al., 2005) داد نشان

 از یلیتحص يیهاگروه نیب است آن از یحاک جينتا

 جينتا نید دارد. همچنوجو يداریمعن اختالف غذا سواد

 یلیمختلف تحص يهاگروه نیب نیانگیم سهيمقا آزمون

 نيباالتر يدارا يیراهنما التیتحص با افراد که داد نشان

 افراد و هستند 18/33 نیانگیم با يیغذا سواد زانیم

 55/88 نیانگیم با باالتر و متوسطه التیتحص يدارا

 افراد ريسا نسبت به يترنيیپا يیغذا سواد زانیم يدارا

 سواد باالتر یلیتحص مقاطع در یکل طور به. هستند

تواند یم امر نيا. است شده مشاهده نيیپا يیغذا

 نقش یتجرب و یطیمح عوامل که باشد نيدهنده انشان

 در یطرف از و اندداشته افراد سواد ارتقاء در را يمؤثرتر

 مدارس جمله از جامعه در شده ارائه یرسم يهاآموزش

ارتقاء دهنده  يهاها  توجه به فاکتورانشگاهد و

مرتبط با سواد غذا با ضعف روبرو بوده است.  يهامهارت

 بر داللت زین  ,.Ronto et al (2016) پژوهش جهینت

 یلیتحص مقاطعافراد داراي  در داریمعن اختالفوجود 

-یم جامعه يیغذا سواد بهبود يراستا در. دارد متفاوت

 قابل دیمف يهاتجربه یعلم يهاوهیز شتوان با استفاده ا

کرده و آن را  يآورجمع و يیشناسا را مدارس در ارائه

 استفاده گريد یاز سر فصل دروس قرار داد. از طرف یجزئ

 و یخوراک مواد با رابطه در انیروستائ یتجرب دانش از

 با رابطه در یآموزش مناسب، تيريمد نیهمچن غیره و

 پژوهش از جهینت ني. اگرددیم هیتوص يیغذا يسوادآموز

در   Shoae et al Zerafati,.  (2007) پژوهش با همسو

 یها نشان داد، ناامنآن جينتا نبود، يیغذا یباب ناامن

 .داشت التیتحص با معکوس رابطه هيو سوء تغذ يیغذا

با درآمد  يافراد در خانوارها يیسواد غذا یبررس

سواد  زانینه بر مدرآمد ماها زانیمتفاوت نشان داد که م

 نيبا کمتر يگذار است و خانوارهاریافراد تأث يیغذا

 يیغذا سواد زانیم نيشتریب يدارا انهیماه درامد زانیم

-8) متوسط انهیماه درآمد با يیخانوارها نیهمچن. بودند

 دارا را يیغذا سواد زانیم نيکمتر( تومان ونیلیم 0

 افراد شتریتواند نشان دهنده تالش بیم امر نيا. بودند

 يیغذا نیتأم يتر در راستانيیبا درآمد پا يهاخانواده در

 يهاازین کردن برآورده يبرا بودجه شتریب تيريمد و

خود و خانواده است که سبب باال رفتن سواد  یاساس

 نياهمسو با  جهینت نيدر هر فرد شده است. ا يیغذا

 از شتریب نيیپا درآمد با يخانوارها که است جهینت

 ,.McLachlan et al)کنند یم استفاده یخانگ ياهاغذ

2013; Smith et al., 2014.) دهد عموماً یشواهد نشان م 

قرار دادن  يرا برا يیباال يیها مهارت سواد غذاخانوار نيا

شامل  يیهايدارند و از استراتژ يیغذا در سبد غذا

 ارزان يیغذا مواد نیظروف پخت و پز ارزان و همچن

خوب همراه با کاهش  ياهيشود. تغذیم ادهاستف متیق

 رهیذخ زده، خي يیغذا، استفاده از غذاها یارزش اجتماع

 تعداد يبرا غذا میتقس غذا، مانده یباق از استفاده و

 زدهآفت ايخراب  يهاقسمت بردن نیب از افراد، از ياديز

تر مواد یطوالن ينگهدار آن، از استفاده و يیغذا مواد از

سواد غذا  يدر راستا يهاياستراتژ نيا همه يیغذا

 ;Crotty et al.,1992; Kempson et al., 2003)باالست 

Nielsen et al., 2015; Warin et al., 2015)  عاملو از 

 توانیم است يیغذا سوادارتقا  يکه در راستا ياقتصاد

که نشان  Zandinasab et al., (2020)با استناد به مقاله 

فروشگاه محصوالت پذيرش بر  ياداقتص عواملداد 

 يیارتقاء سواد غذا شيافزا يگذار است برا ریتاث کیارگان

 استفاده نمود. 

 هاشاخص و غذا سواد نیب رابطه شدن ترروشن يبرا

 بهره ریمس لیتحل تکنیک از نظر مورد يراهبردها و

وارد  يرهایمتغ انیاز منشان داد  جينتا که شد، گرفته

از خدمات  يریگبهره زانیم ،ریمس لیشده در تحل

 ریتاث نيشتریاز لحاظ ب تیدر درجه اول اهم ستمیاکوس

خدمات  ریمثبت متغ بيبر سواد غذا قرار دارد. ضر

است که  یمعن نيدر مدل ارائه شده به ا ستمیاکوس

برند از یبهره م شتریب ستمیکه از خدمات اکوس يافراد
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 مثبت شيافزا و برخوردارند زین يشتریب يیسواد غذا

 انیم در غذا سواد شيافزا موجب ستمیاکوس خدمات

 خدمات از يریگ بهره زانیم. شد خواهد انیروستائ

 را انیروستائ يیغذا سواد مایمستق تنها نه ستمیاکوس

 تیامن شيافزا قيدهد، بلکه از طریم قرار ریتاث تحت

 را انیروستائ يیغذا سواد میمستق ریغ طور به يیغذا

به  زین Tilman et al (2001) دهد کهیم قرار ریتاث تحت

مانند  يکشاورز يها يورود یزنیامر در باب جاگ نيا

 يیغذا تیبه امن دنیرس يبرا يیایشم يکودها و سم ها

بر  رگذاریتاث يرهایمتغ نيتراشاره دارد. از جمله مهم

 يیغذا تیتوان به امنیم تیسواد در درجه دوم اهم

 عنوان به قیتحق نيا در يیغذا تیامن ریمتغ. کرد اشاره

 سواد بر میمستق و مثبت ریتاث يدارا یانجیم ریمتغ

 Vidgen (2016) مطالعه در نیباشد، همچنیم يیغذا

and Gallegos يدنتوانم يبرا يیبه چارچوب سواد غذا 

 يیغذا مواد غذا تیفیحفظ ک يافراد خانوار و جوامع برا

 جهینت نيابه  Gallegos( 2016) نیهمچن ،است پرداخته

 عکس رابطه هم با غذا سواد و يیغذا یناامن که دندیرس

 به نسبت نگرش غذا سواد بر رگذاریتاث ریمتغ گري. ددارند

 اثر با میمستق ریتاث بر عالوه که بود  کياکولوژ يکشاورز

گذار ریتاث انیروستائ يیغذا بر سواد يیغذا تیامن بر

بر  میبه صورت مستق  سن تنها ریمتغ ،نیاست. همچن

اثر  يدارد. اخالق غذا دارا ریتاث انیروستائ يیسواد غذا

اخالق غذا با  .بر سواد غذا است میمستق ریو غ میمستق

 نيبرسواد غذا اثرگذار است ا  يیغذا تیاثر مثبت بر امن

 ياست که اگر فرد دارا یمعن نيمثبت به ا بيضر

باال و  يیغذا تیامن يباشد دارا یمناسب یاخالق يرفتار

 طور کهاست. همان يیباال يیسواد غذا نیمچنه

Létourneau (2015) با  ياخالق کشاورزدارد یم انیب

 به مربوط میرمستقیغ اي میبه طور مستق یمسائل اخالق

شود، اخالق یم مربوط واناتیح پرورش و اهانیگ کشت

مربوط به  یعالوه بر آن شامل مسائل اخالق يیغذا

عالوه بر  زین التی. تحصشودیم زین يیمصرف مواد غذا

بر  يیغذا تیبر سواد غذا با اثر مثبت امن میاثر مستق

از پژوهش حاضر  جهینت نيا. بودسواد غذا اثر گذار 

 Zerafati ( 2007)است که توسط  یهمسو با پژوهش

Shoae et al.,  در شهر تهران  يیغذا یدر باب ناامن

و سوء  يیغذا یها نشان داد، ناامنآن جيصورت گرفت نتا

 نیهمچن و داشت التیتحص با معکوس رابطه هيتغذ

 نییعنوان تب با Khedri et al., (2020)پژوهش  اب همسو

 است يیزنان روستا يمؤثر بر توانمند یعوامل روانشناخت

 با معکوس رابطه هيو سوء تغذ يیغذا یناامن که

 یم هیتوص ريفوق موارد ز جينتا اساس بر .بود التیتحص

 : گردد

 حیصح يیغذا يرفتارها يهاوهیش یو معرف يیاشناس

 يهانهاده از نهیاستفاده به مانند يیجوامع روستا

 بحث وهیآموزش به ش قيآن از طر تيو تقو يکشاورز

مربوط به  یفصل يها شگاهيو نما یو مشارکت یگروه

 يیمواد غذا

گسترش  يمختلف برا يهارسانه يریکارگه ب

  يیروستاسواد غذا در جوامع  يهاراهبرد

آموزش  يهادرسبه  يیغذا يهاوارد ساختن آموزش

  .غذا وادس یآموزش حیصح تيريو اعمال مد یرسم

شده  دیتول عاتياستفاده از ضا نينو يهاوهیش جيترو

 سالمو آموزش کشت محصول  جيترو ،يیاز مواد غذا

 اهانیپرورش گ يهاوهیش آموزشجهت مصرف خانوار و  

  .منطقه مناسب

که منحصرا به  یآموزش يهااز کالس استفاده

 . پردازندیم يدیتول محصوالت تیفیک سهيمقا

گذار مانند ریتأث يهاگروه نیجلسات بحث ب يگزاربر

 .شرویو کشاورزان پ یرهبران محل

و  تیفیسنجش ک يبرا يیراهکارها نيتدو

 يها وهیش و یمحلشده  دیمحصوالت تول يگذارمتیق

 .آن عرضه
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