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 چکیده

کی از عنوان ی ماعی بهنقش محوری در تولید غذا، امروزه به دلیل تغییرات اقلیمی، اقتصادی و اجتروستاییان علی رغم 

رت و لیل قدمهمترین گروه های در معرض تهدید از لحاظ امنیت غذایی می باشند. تغییر در الگوی غذایی به د

ه ارمغان گاه ها بسکونت غذایی را در این دسترسی پایین روستاییان در تامین مایحتاج اولیه، سوء تغذیه و ناامنی شدید

جیرفت  هرستانشآورده است. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال که الگوهای غذایی در بین خانوارهای روستایی 

مدل تئوریک  چگونه است و چه عواملی بر آن تاثیر دارند، با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه انجام شده است.

ه یین کنندصلی تبایش سرزمین سه دسته عوامل محیطی، اجتماعی و اقتصادی را به عنوان عوامل پژوهش با رویکرد آما

های روستایی از خانوار الگوهای غذایی رایج در بین روستاییان ارایه کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد:

وعی مانند قند، شکر و (، مواد قندی مصندفعه 99/4وعده اصلی نهار و شام در هفته بیشتر؛ برنج)با میانگین  14مجموع 

دفعه( مصرف می  61/1دفعه( و ماهی و میگو) با میانگین 70/4دفعه( و لبنیات)با میانگین  71/4شیرینی)با میانگین 

ات، ج سبزی و میوه مصرف برنج در بین روستاییان با مصرف سایر مواد غذایی از جمله شیر و فرآورده های آن، کنند.

 ا برداشتبده ها دقندی مرغ رابطه معنی داری داشته است)با پذیرش اثر مثبت تقارن زمان گردآوری داحبوبات، موا

زی و دامی دسترسی به آب موردنیاز برای تولید محصوالت کشاور محصول بر میزان مصرف خانوارهای روستایی(.

 =R 47/0د)ارهای روستایی دارمهمترین عامل تبیین کننده چگونگی مصرف شیر و فرآورده های آن در بین خانو

,63/5, F= 03/ 0Sig=.) رین عامل در مجموع درآمد سالیانه در پیوند با قیمت فروش محصوالت کشاورزی مهمت

 =R 52/0) با تبیین کننده چگونگی مصرف مواد غذایی به ویژه مصرف انواع گوشت، غذاهای رژیمی، کنسروها و...

,61/11, F=0Sig=و چگونگی عالقه ب .)( 01/0ه مصرف موادغذایی با R= ,44/7, F=01/0Sig=می باشن ).با توجه  د

ا بایی باید جهت توسعه الگوهای غذایی سالم در جامعه روست به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود هر گونه برنامه

 ارایه برنامه جهت بهبود وضعیت اقتصادی ایشان ارایه شود.

 ، شهرستان جیرفت.آمایش سرزمین الگوی تغذیه، کلید واژگان: امنیت غذایی، روستا،

                                                           
 alishahdadi@gmail.com  ،   09173631135: مسئول استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه جیرفت، نویسنده -1

 استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه جیرفت -2

mailto:alishahdadi@gmail.com
mailto:alishahdadi@gmail.com


 المللی انجمن جغرافيايی ايران(جغرافيا )فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بين                                        129

 مقدمه

ژه در دم به ویی از مرترین حقوق انسانی است که متاسفانه در جهان امروز بسیاردستیابی به امنیت غذایی از ابتدایی

وضعیت ورد مدر  2013(. گزارش فائو در سال 171 :1388کشورهای در حال توسعه از آن بی بهره هستند)رزاقی، 

یـون نفـر( یـا از میل 842حدود ) جمعیـت جهـان % 5/12 ، 2013تا  2011اامنی غذایی بیـان کرده است که در سال ن

د کـه ویا نداشتنپنفـر در جهـان از گرسنگی مزمن رنج می بردند و غذای کافی برای زندگی سالم و  1 ،نفـر 8هـر 

ارش بر این (. این گزFAO ،2013: 35کردند)زندگی می حـدود شصـت و پـنج درصـد آنهـا در نـواحی مختلف آسیا

ض ه در معرعه یافتکند که امنیت غذایی در کشورهای در حال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای توسنکته تاکید می

ذیر پشار آسیبتوان اقبباشد. بدون تردید، امنیت غذایی در یک کشور، به تدابیر و راهبردهایی بستگی دارد که خطر می

 (. 76: 1380)جهانگیری و رجبی،  را مورد حمایت قرار داد و سالمت و رفاه جامعه را تامین نمود

کی از یه عنوان غذا ب امروزه به دلیل تغییرات اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی، روستاییان علی رغم نقش محوری در تولید

 ز یک طرفیران اند. در سکونتگاه های روستایی امهمترین گروه های در معرض تهدید از لحاظ امنیت غذایی می باش

دلیل  یگر بهبا کاهش کمیت، کیفیت و تنوع تولیدات غذایی توسط خانوارهای روستایی روبرو هستیم و از طرف د

ه نام ییرات سبک زندگی مردم، شاهد گسترش سبک زندگی جدیدی از روستانشینی باجتماعی و تغ-تغییرات فرهنگی

ی پایین دسترس ورا )به ویژه در بین جوانان روستایی( هستیم. این سبک زندگی به دلیل قدرت روستانشینی مصرف گ

ل بیکاری ه در فصوبه ویژروستاییان در تامین مایحتاج اولیه، سوء تغذیه و ناامنی شدید غذایی را در این سکونتگاه ها)

ناطق ر اکثر مقتصاد، داابل توجه در تکنولوژی و های قرغم پیشرفتروستاییان( به ارمغان آورده است. لذا امروزه علی

. ده استروستایی به دلیل تخریب شدید محیط زیست و رشد جمعیت، امنیت غذایی با مشکالت متعددی مواجه ش

 (. Msangi ،2014: 12) اندازدرا به خطر می باشد و استقالل کشورهااین امر تهدیدی بسیار مهم برای توسعه پایدار می

یز، بر ز هر چیگر در ضرورت انجام این موضوع به لحاظ تئوریک باید گفت؛ تحقیقات اخیر سالمت بیش ااز سوی د

ر بتاییدی  سالمتی کند. مرور مدل هایتغذیه و فعالیت فیزیکی به عنوان مهمترین عوامل موثر بر سالمت متمرکز می

 این مدعا می باشند: 

Barton ( 2009و همکاران ،)Barton (، 2006) و همکارانBranch ( 1984و همکاران ،)Broussard اران ) و همک

2011 ،)Hollander ( 2003و همکاران ،)Lawrence (2004 ،)Maggie ( 2010و همکاران ،)Millennium 

(2003 ،)Mocellin ( 2003و همکاران ،)Paton ( 2005و همکاران ،)Prochaska ( 2004و همکاران ،)Ruwaard  و

 ( اشاره کرد.2008) WHO( و 2001) UNICEF(، 2000و همکاران ) Tinker (،1998همکاران )

 روستایی وارهایالگوهای غذایی در بین خان "با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش در پی پاسخ به این سوال که:

 می باشد. "شهرستان جیرفت چه می باشند و چه عواملی بر این الگوها تاثیر دارند؟

 مرور ادبیات نظری

ای است که با عوامل باشد و علت آن تعامل گستردهبه لحاظ مفهومی امنیت غذایی، اصطالحی بسیار پیچیده می

و  Ahmad) پذیر نیستبیولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی دارد به همین دلیل ارایه تعریفی جامع از آن امکان

ت پذیرفته است که کاملترین تعریف در نشست جهانی (.  تعاریف متعددی از امنیت غذایی صور23: 2004همکاران، 

ها به غذای اینگونه بیان شد که دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی همه مردم در تمام زمان 1996غذا در سال 

ای سازگار با ترجیحات آنها را برای یک که غذای در دسترس، نیازهای رژیم تغذیهکافی، سالم و مغذی، به طوری

باشد که یکی ای میطبق این تعریف امنیت غذایی دارای ابعاد پیچیده .)FAO ،1996ال و سالم فراهم سازد )زندگی فع

 رژیـم غـذایی متعـادل و کـافی همـراه بـا فعالیت فیزیکی دربرگیرندهخوب از آنها الگوی غذایی است. الگوی غذایی 
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و از جمله نیازهای بنیادی بشر است که تـأمین آن  (WHO ،2014باشد )سنگ بنای سالمت افراد  توانداست که می

امروزه ارتباط الگوی تغذیه با سالمت افراد  ).234: 2006و همکاران،  Dastgiriت غذایی نهفته است)امنیـ ةدر مقولـ

انسانها  سالمتای که آشکارا بر  های مهم و برجستهیکی از زمینهباشد و به عنوان جامعه کامال مورد تایید و تاکید می

تنها از عوامل پیرامونی  ای، نهای متأثر از الگوهای تغذیه رفتارهای تغذیه ).Riyahi، 2005 :102)باشد مینشان میدهد، 

همچون عوامل مختلف بیولوژیکی، محیطی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تأثیر میپذیرد؛ بلکه عوامل فردی، مانند 

نبود آگاهی کافی از تغذیه . (265: 1391د )نمکین وهمکاران، ر آن نقش دارتحصیالت و جنسیت و شیوه زندگی نیز د

عنوان بخشی مهم در فرهنگ غذایی ناسالم مؤثر  سالم درکنار نبود مشاوری آگاه در این زمینه، بر اتخاذ الگوی تغذیه به

تدوین گردد که هدف آن برنامه الگوی مصرف غذایی  ضرورت دارددر این راستا (. 1391)رمضانی و همکاران،  است

و   Abdollahi)باشدمت جامعه میالای و سهماهنگی میان الگوی تولید و مصرف در راستای برآورد نیازهای تغذیه

: 1388)پورکاظمی و همکاران، با تعیین سبد غذایی و هزینه آن میتوان خط فقر را مشخص کرد (. 2011همکاران، 

های مفیدی برای آموزش افراد، ارتقاء سواد غذایی و سیاست گذاری تعیین الگوی مصرف غذایی راهنمای(. 32

ها را بهتر تا الگوهای موجود و ارتباط آنها با عوامل خطر بیماری .باشد و همچنین به محققان کمک میکندای میتغذیه

ای به مردم است. زیرا های عملی تغذیه، تحلیل الگوهای غذایی، راهنمای مفیدی برای تدوین توصیهعالوهبشناسند. به 

ها در قالب الگوی مصرف غذایی برای مردم قابل فهم تر از بیان آنها به صورت مواد مغذی  شرح توصیه

 (. Djazayery ،2008 :69)است

ه بوت است. ز متفاهای مختلف نینکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که الگوهای تغذیه ای در مکان

وت است. یگر متفادها، شیوه زندگی و یک سری عوامل ای در شهر و روستا به دلیل فرهنگلگوی تغذیهعنوان نمونه ا

ذایی در منیت غای و امرور پژوهش های پیشین بیانگر این است که مطالعات محدودی در ارتباط با الگوهای تغذیه

 د:روستاها انجام شده است، در ادامه برخی از این پژوهش ها ارایه شده ان

Abebaw ( 2010و همکاران ) مال غربی شدر مطالعة خود اثر برنامة امنیت غذایی را بر مصرف غذای خانوارهای

داری بر اثر معنی  IFSPنشان داد که متغیر ایشان کردند. نتایج مطالعه  اتیوپی با استفاده از رهیافت لوجیت بررسی

انوار، مالکیت ای به عواملی همچون بعد خه صورت گستردهب IFSPمقدار دریافت کالری مواد غذایی دارد؛ همچنین 

 .زمین، جنسیت سرپرست خانوار بستگی دارد

 2008سال  خانوارهای ترکیه در  به بررسی عوامل مؤثر بر فقرCaglayan and Dayioglu  (2011 )در مطالعه ای

ه ان داد کررسی نشباستفاده شد. نتایج پرداختند. برای این منظور از دو رهیافت لوجیت پارامتری و شبه پارامتری 

سطح فقر  کنندة متغیرهای شغل سرپرست خانواده، درآمد و سهم نیروی کار خانوادگی و منطقه عوامل مؤثر و تعیین

 .در این کشور هستند

Bashir ( 2012و همکاران ) ه منطقة استانای عوامل مؤثر بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی را در سمقاله در 

طالعه ماین یج د. نتاپنجاب پاکستان بررسی کردند. آنها در این مطالعه از مدل رگرسیون لوجیت دودویی استفاده کردن

ر ایجاد امنیت عنادار بفی و منشان داد؛ درآمد ماهیانه و تعداد دام خانوار در سه منطقه اثر مثبت و اندازة خانوار اثر من

 .اند داشته و الگوی غذایی غذایی

Malik ( نیز 2012و همکاران )یت امنو ثر بر فقرزدایی اجتما عی مؤ -اثر و کارایی متغیرهای جمعیتی و اقتصادی

اقتصادی -اعیمل اجتمنتایج مطالعه ایشان، نشان داد عوا بررسی کردند. را در روستاهای استان پنجاب پاکستان ییغذا

 .نددارروستاییان نقش مهمی در کاهش فقر و بهبود شرایط زندگی 

در بررسی عوامل مؤثر بر تغذیه روستاییان شهرستان کرمانشاه، به متغیرهای فرهنگ ( 2013)پورقاسم و همکاران 

ای مختلف غذایی هعنوان یکی از عوامل مؤثر بر الگوی مصرف و مقدار مصرف گروهای، بهغذایی و دانش تغذیه
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ای، فقر و پایین ِ بودن ایی خاص منطقه، کمبود دانش تغذیهفرهنگ غذ :کنند که عواملی چون اشاره کردند. آنها بیان می

بودن میزان مصرف موادغذایی، مانند  بودن قیمت موادغذایی، بر پایین ه موادغذایی و گرانبدسترسی دائم  درآمد، نبود

 .در خانوارهای روستایی شهرستان کرمانشاه مؤثر استها گوشت و سبزیجات و میوه 

ی بر گرایش روستاییان به کشاورز فرهنگی موثر -عوامل اجتماعی( در پژوهشی به بررسی 1395صالحی و همکاران )

 رایش کمیگی پایدار روستائیان نسبت به کشاورزپرداختند. نتایج نشان داد که  روستاهای شهرستان بابلسردر پایدار 

 محیطی نیز مطلوب بود.های زیستداشتند. بررسی وضعیت نگرش زیست محیطی و پایبندی روستاییان به ارزش

امل مورد ر بین عودبود.  سطح اعتماد اجتماعی روستاییان و نیز میزان بهره گیری از منابع اطالعاتی متوسط رو به پایین

محیطی و سن بر گرایش به کشاورزی پایدار، بیشترین تاثیر را محیطی، ارزش های زیستبررسی، نگرش زیست

  داشتند.

های معیشتی در مناطق روستایی شهرستان سنجش سطح داراییپژوهشی به بررسی و  ( در1395سجاسی قیداری )

ر عه از نظورد مطالم یروستاها نیدهد که ب یبه دست آمده نشان م جینتاپرداختند.  با رویکرد معیشت پایدار  تایباد

م هد که سهد ین منشا دمنیآزمون فر جینتا ن،یوجود دارد. همچن یتفاوت معنادار یشتیمع یهاییاز دارا یبرخوردار

شان است که ن شتریب لعهامورد مط یروستاها نیدر ب هاییدارا ریبا سا سهیدر مقا 3,59 ةرتب نیانگیبا م یاجتماع ییدارا

 مورد مطالعه است. یروستاها نیدر ب یو انسجام اجتماع یهمبستگ ،یپارچگکیاز 

تایی استان امنیت غذایی در خانوارهای کشاورز روس عوامل موثر بر( به بررسی 1396زراعت کیش و همکاران ) 

ج کل به مخار نسبت مخارج خوراکی که درآمد سرپرست خانوارپرداختند. نتایج نشان داد   کهکیلویه و بویراحمد

ضع و، انوار خرپرست سخانوار و اندازه مزرعه تأثیر مثبتی بر امنیت غذایی خانوار داشته است. از طرف دیگر، جنسیت 

 .ای منفی با امنیت غذایی خانوار داشته اندو اندازه خانوار رابطه سرپرست خانوار  سواد

طق شاورزی در مناکتأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار ( در پژوهشی به بررسی 1397حیدری ساربان و همکاران )

ورزی را یدار کشاوسعة پاتاز تغییرات  های سرمایة اجتماعیتایج نشان داد، مؤلّفهپرداختند. ن روستایی استان کرمانشاه

 . اراستستایی دوجود سرمایة اجتماعی در مناطق روستایی، نقش کلیدی و مهمّی را در توسعة رو و کنندتبیین می

کی به کولوژیادر این پژوهش با الهام از تحقیقات پیشین سه دسته شاخص شامل؛ شاخص های اجتماعی، اقتصادی و 

 (:1کننده الگوهای تغذیه ای ارایه شده اند)شکل  عنوان شاخص های تبیین

 
 گان(ای )ماخذ: نگارنده: مدل تئوريک تببین کننده الگوهای تغذيه1شکل 
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 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه:

 طول 58ˆ 31́ ات  56ˆ 45́  کیلومتر مربع در جنوب استان کرمان در مختصات 9127شهرستان جیرفت با وسعتی معادل 

ان، از شمال غرب و عرض جغرافیایی قرار گرفته است و از شمال به شهرستان کرم 29 ˆ20 ́ تا 28 ˆ10́ یایی وجغراف

نبرآباد عو بم  یهاشرقی به شهرستان جنوبغرب به شهرستان بافت و رابر، از جنوب به شهرستان کهنوج و از شرق و 

 1390ری عمومی نفوس و مسکن سال شود. بر اساس آخرین تقسیمات کشوری و نتایج سرشما محدود می

ساکن  نفر 154000درصد از این جمعیت  58باشد که  هزار نفر می 265000آبادی با جمعیتی برابر با  514دارای

جبال بارز،  باشند و مشتمل بر چهار بخش مرکزی،ساکن مناطق روستایی می نفر 111000درصد  42مناطق شهری و 

این  سیاسی یرفت، جبال بارز و درب بهشت است. شهر جیرفت مرکزیت اداری وساردوئیه و اسماعیلی و سه شهر ج

موقعیت  2شکل (. 1396)بی باك و همکاران،  کیلومتری مرکز استان قرار دارد 250شهرستان را دارا است؛ و در فاصله 

وب و جن منطقه جیرفت به دلیل وسعت زیاد در جلگه های مرکزی و. نشان میدهد رافضایی شهرستان جیرفت 

رجه د 50ز نزدیکی به سواحل خلیج فارس و عوامل دیگر، دارای آب و هوای گرم است که در تابستان به بیش ا

 .د میباشدل و سرسانتیگراد میرسد و با آب و هوای بندرعباس تفاوت چندانی ندارد. در نواحی کوهستانی هوا معتد

کشت  نوع درند بسیار کوتاه است و همین امر موجب تفواصلی که مناطق گرمسیری و سردسیری را از هم جدا میک

، ن کرمانبر اساس اطالعات به دست آمده از سازمان هواشناسی استا. محصوالت گرمسیری و سردسیری شده است

یینترین دمای ثبت رسد، پا متر در ارتفاعات ساردوئیه می 3859 و متر در شهر جیرفت 512ارتفاع شهرستان از حداقل 

یگراد در جیرفت است. طی آمار یک +درجه سانت 50جه در منطقه سربیژن و باالترین دمای ثبت شده در- 30شده 

یشترین میزان بمیلیمتر و  182دوره بلند مدت کمترین میزان بارندگی در سطح شهرستان به دشت جیرفت به میزان 

 (.42: 1396)برخوری،  داردبهشت اختصاص  میلیمتر به مناطق جبالبارز شمالی، دلفارد و درب 400تا  350



 المللی انجمن جغرافيايی ايران(جغرافيا )فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بين                                        133

 
 : منطقه مورد مطالعه2 شکل 

 شناسیروش

ات در ی اطالعتحلیلی انجام شده است. گردآور –تحقیق حاضر با توجه به ماهیت اهداف آن بر مبنای روش توصیفی

له تلف مساخبعاد مامبانی نظری و پیشینه تحقیق بر مبنای روش کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارك و تحقیقات در 

 غذایی و امنیت اصلی پژوهش و عوامل تبیین کننده آن انجام شده است. برای تهیه داده های مورد نیاز شاخص های

و  کنیک آمارت"و  "همصاحبه و پیمایش با ابزار پرسشنام"عوامل تاثیر گذار بر آن از تکنیک های گردآوری داده ها: 

 ه شده است. به طور مکمل استفاد "تحلیل ثانویه داده ها

این پژوهش به لحاظ رویکرد تبیینی متاثر از جغرافیای ساختاری، اکولوژیک و سیستمی می باشد. در جغرافیای 

ساختاری، دوگانگی روابط متقابل میان ساختار و عاملیت)انسان( و پیوستگی میان این دو در زمان و فضا تبیین می 

و هم نتیجه عملکردهای اجتماعی است. این تفکر گیدنز، در همه  شود. در اندیشه دوگانگی، ساختارها، هم میانجی

گذارد. بازتولید نظام های مکان ها، بازتولید نظام های اجتماعی در زمان و فضا را بر عهده بازیگران آگاه)انسان( می

ی غالبا با اجتماعی، همواره از شرایط مکانی و تاریخی برخوردار است. بدینسان که آگاهی بازیگران صحنه زندگ

محدودیت عوامل ناآگاه روبرو می باشد. جغرافیای ساختاری بر این باور است که علل و گسترش جغرافیایی امراض، 

بیش از شیوه زندگی افراد، به نظام های سیاسی و اقتصادی کشورها وابسته است. جغرافیای ساختاری منشا امراض و 
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ز فقری می داند که در سرمایه داری جهان سومی کمتر به ریشه های آن به خطر افتادن سالمتی عمومی را بیشتر ناشی ا

 توجه می شود.

الل نها استدیرد. آبه نظر محققان جغرافیای اکولوژیک اساس زندگی انسانی تحت تاثیر شرایط محیط طبیعی قرار می گ

جوی  دیده هایپیرات ا حدودی تغیمی کنند که، در کشورهای توسعه نیافته، سالمتی، رفتار و فعالیت های انسانی را، ت

افیا، نتایج حاصل از در عصر ما و در علم جغر .نظیر: سیالب ها، یخبندان ها، خشکسالی ها و طوفان ها تعیین می کند

 عاقتصادی جوام-اعیروابط انسان و محیط و تغییرات ناشی از این روابط، با توجه به شرایط تکنولوژیک و توان اجتم

 ای طبیعی، از موارد مهم در ارزیابی روابط انسان و محیط شناخته می شود. در تسلط بر نیروه

م فضای ر سیستهدر تحلیل سیستمی از مسایل جغرافیایی، تاکید بر نظام و الگوی فضای زندگی است. شرط الزم در 

 جغرافیایی، موضوع نیازهاست. وحدت فضای جغرافیایی، یک وحدت کارکردی است.

 ی: سنجش و عملیاتی ساز

ر دو غذایی د لگوهایدر این پژوهش طی یک فرایند پژوهشی نظام مند با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه ا

ی در قسمت چگونگی عالیق غذایی و چگونگی مصرف هفتگی سنجش شد. همچنین عوامل موثر بر الگوهای غذای

 ه سنجش شدند. بین خانوارهای روستایی با تکینک های مشابه و ابزار پرسشنام

 خانوار تعیین شد.  290حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 

 فرمول نمونه گیری:

 
nاندازه حجم نمونه = 

Zراج می ر استخ= متغیر در توزیع نرمال مربوط به منحنی گاوس است که از جدول مربوط در سطح احتمال مورد نظ

 شود.

Pنظر دمیزان شیوع انتظار و یا نسبت ابتال به بیماری یا شرایط مورا = درصد توزیع صفت در جامعه ی 

qاحتمال عدم وجود صفت در جامعه = 

dدقت احتمالی مطلوب = 

 در نظر گرفته شد.  96/1و 05/0،   75/0،  25/0به ترتیب  Zو  p ، q ،dمقادیر 

ه های کونتگاسخوشه ای برای انتخاب  با توجه به گستردگی سکونتگاه های روستایی شهرستان از روش نمونه گیری

 د. شروستایی و از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک برای انتخاب خانوارها در هر روستا استفاده 

در  یق غذاییی، عالبرای تحلیل داده های گردآوری شده با توجه به تعدد الگوهای غذایی با استفاده از تحلیل عامل

 اد غذایی نیز در سه عامل با روش واریماکس استخراج شدند.چهار عامل و الگوهای مصرف مو

 روایی و پایایی:

فت. در ادامه قرار گر رزیابیابرای تامین روایی ابزارهای استفاده شده ابتدا با استفاده از روایی محتوایی پرسشنامه مورد 

گاه کنید به ر گرفت)نید قراتفاده مورد تایبعد از گردآوری داده ها، با استفاده از روایی سازه ای اعتبار ابزار مورد اس

ی ماره آلفاآهای هم واریانس در هر عامل(. برای تامین پایایی مقیاس عالیق و الگوهای تغذیه ای، از همگنی شاخص

ل اس را در حد قاب(. یافته های حاصل از آزمون پایایی پایایی مقی1( استفاده شد )جدول Cronbach's Alphaکرانباخ)

 .رزیابی کردقبولی ا
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 : پايای مقیاس های عاليق غذايی و الگوهای مصر 1جدول 

 مقیاس تعداد  شاخص آلفای کرونباخ

 عالیق غذایی 11 86/0

 الگوهای مصرف 11 75/0

 د:س دارنیافته های حاصل از تحلیل عاملی عالیق تغذیه ای نشان داد این شاخص ها روی چهار عامل واریان

 نیات، حبوبات، غالت، میوه و سبزیجات و مرغعامل اول: عالقه به لب

 عامل دوم: عالقه به گوشت قرمز و ماهی و میگو

 عامل سوم: عالقه به مصرف روغن جامد، مواد قندی و شیرین و سوسیس، کالباس، کنسرو و ...

 ...و پز آب مرغ تخم روغن، کم خورش: مانند نمک وکم چرب کمعامل چهارم: عالقه به غذای 

اریانس زیر و فته های حاصل از تحلیل عاملی الگوهای تغذیه ای نشان داد این شاخص ها روی سه عاملهمچنین یا

 دارند:

 سبزیجات؛ ؛ میوه وپنیرو  کشک، ماستیر، شعامل اول: مصرف روغن حیوانی و روغن جامد؛ قند، شکر، شیرینی؛ 

 برنج؛ حبوبات

 و مرغ ؛ ماهی و میگو...و پز آب مرغ تخم روغن، کم خورش: مانند نمک وکم چرب کمعامل دوم: مصرف غذای 

 عامل سوم: مصرف گوشت قرمز)گوسفند و گوساله(؛ مصرف سوسیس، کالباس و غذای کنسرو شده

 تجزیه و تحلیل داده ها:

 ند:یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و تحلیلی در ادامه ارایه شده ا

 یافته های توصیفی: 

ین )با میانگی خانوارهای روستایی: کمترین عالقه غذایی خانوارهای نمونه به مصرف ماهی و میگو. عالیق غذای-الف

 قسمتی بوده است. 4در طیف  3,63( و بیشترین عالقه به مصرف برنج با میانگین 1,84

وستایی (: خانوارهای رمواد غذایی خانوارهای روستایی: خانوارهای نمونه)چند بار در هفته چگونگی مصرف .-ب

ن ر و شیرینی)با میانگیبار در هفته(، مواد قندی مصنوعی مانند قند، شک 4,99نمونه در هفته بیشتر؛ برنج)با میانگین 

بار درهفته( مصرف می  1.61بار درهفته( و کمتر ماهی و میگو) با میانگین  4,7بار در هفته( و لبنیات)با میانگین  4,71

 کنند.

 ی: اخص های اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی خانوارهای روستای. وضعیت ش-ج

 ده ترین منبع درآمد سرپرستان خانوارهای روستایی نمونه این پژوهش از مشاغلاقتصادی: عم -اعی. وضعیت اجتم-1

 درصد6,5سته، درصد کارمند و بازنش8,6درصد کارگری،  21,6درصد از کشاورزی و دامداری،  42,5زیر بوده است: 

رصد از مشاغل د 0,4درصد کشاورزی و کارمندی و  0,7درصد از یارانه و کمک فرزندان، 19,8مشاغل آزاد معمولی، 

 آزاد پردرآمد.

ز: بارتند ااند ع همچنین عمده ترین مسایل اجتماعی اقتصادی که خانوارهای روستایی در حد زیاد نگران آنها بوده

عروسی  درصد(، هزینه ازدواج و 47,1، هزینه تحصیل فرزندان)درصد( 64,7هزینه ها و خرج روزانه زندگی)

گرانی از کاهش درصد( و ن 36,1درصد(، هزینه باالی کشت و نگهداری محصول، خرید دام و مایحتاج آن)43فرزندان)

 درصد(. 34,6قیمت فروش محصوالت)

کاری، ال، بیر ساخت های اشتغمهمترین مشکالت اقتصادی عام روستاهای مورد بررسی: فقدان و نامناسب بودن زی

 فقر، کمبود آب و زمین کشاورزی، خشک سالی، قیمت پایین محصوالت کشاورزی می باشد.
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 يافته های تحلیلی

لگوهای وریک ابا توجه به خروجی مدل تحلیل عاملی و ناهمگونی الگوهای مصرف مواد غذایی، برای آزمون مدل تئ

 تخم روغن، کم خورش: مانند نمک وکم چرب مک. مصرف غذای -)الفغذایی، مصرف هفتگی خانوار در سه دسته؛ 

 ،ماستیر، شیوانی و روغن جامد؛ قند، شکر، شیرینی؛ مصرف روغن ح .-؛ ماهی و میگو و مرغ ب...و پز آب مرغ

رمز)گوسفند و گوساله(؛ مصرف سوسیس، ق. مصرف گوشت -؛ میوه و سبزیجات؛ برنج؛ حبوبات جپنیرو  کشک

ارد مدل وابسته ی کنسرو شده( در نظر گرفته شد. سپس هر کدام از الگوهای مصرف به عنوان متغیر وکالباس و غذا

خص رین شارگرسیونی شد. یافته های حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیری نشان داد شاخص های اقتصادی مهمت

 (.3، 2های تاثیر گذار بر الگوی های غذایی روستاییان می باشند)جداول 

 ؛ ماهی و میگو و مرغزپ آب مرغ تخم روغن، کم خورش: مانند نمک وکم چرب کممدل تبیینی مصرف غذای . -الف

 نمک وکم چرب کم: تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و اکولوژيکی بر مصر  غذای  2 جدول

 تغییرات آماری
خطای استاندارد 

 تحمینی

ضریب تعیین 

 تعدیل شده

ضریب 

 تعیین

ضریب 

 Sig. F همبستگی

Change df2 df1 F 

Change 
تغییر ضریب 

 تعیین

0,0 32 1 61/11 26/0 92/0 24/0 26/0 a 51/0 

 درآمد ماهیانه خانوار متغیر مستقل: 

 مرغ ماهی و میگو و ؛...و پز آب مرغ تخم روغن، کم خورش: مانند نمک وکم چرب کممصرف غذای  متغیر وابسته:

 نمک وکم چرب کمدر مدل تبیینی اثرات درآمد خانوار بر مصر  غذای  : آنالیز واريانس رگرسیونی3جدول 

 میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل
F سطح معنی داری 

 b0 61/11 92/9 1 92/9 رگرسیون

   85/0 32 35/27 ماندهباقی

    33 28/37 کل

 درآمد ماهیانه خانوار متغیر مستقل:

 میگو و مرغ ؛ ماهی و...و پز آب مرغ تخم روغن، کم خورش: مانند نمک وکم چرب مکمصرف غذای  متغیر وابسته:

 وکم ربچ کمذای نمودار باقیمانده های رگرسیونی در مدل تبیینی  اثرات درآمد خانوار بر مصرف غ 3همچنین شکل 

 دهد.را نشان می نمک

 نمکوکم چربکمدرآمد خانوار بر مصر  غذای  های رگرسیونی در مدل تبیینی اثرات: نمودار باقیمانده3شکل 
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 صرف حبوبات، برنج، میوه و سبزیجات، لبنیات و شیرینی:ممدل تبیینی  .-ب

ت محصوال هیچکدام از عوامل وارد شده در مدل؛) شامل درآمد ماهیانه، قیمت فروش محصوالت کشاورزی، دزدی

وبات، صرف حبتایی از سرمازدگی یا خشک سالی( بر مکشاورزی خانواده، آسیب دیدن مزارع و باغات خانواده روس

 برنج، میوه و سبزیجات، لبنیات و شیرینی تاثیر معنی داری نشان ندادند. 

 صرف گوشت گوسفند و گوساله، سوسیس و کالباس و غذاهای کنسرو شده:ممدل تبیینی  .-ج

و  رزی، دزدی محصوالت کشاورزی(جتماعی)قیمت فروش محصوالت کشاوا-تاثیر عوامل اقتصادی)درآمد ماهیانه(

ند و ت گوسفاکولوژیکی)آسیب دیدن مزارع و باغات خانواده روستایی از سرمازدگی یا خشک سالی( بر مصرف گوش

 (.4دهد)جدول گوساله، سوسیس و کالباس و غذاهای کنسرو شده را نشان می

 مز و غذاهای کنسرو شده: تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و اکولوژيکی بر مصر  گوشت قر4جدول 

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

ضریب 

تعیین 

 تعدیل شده

خطای 

استاندارد 

 برآورد

Change Statistics 

 

 F Change df1 df2 Sig. F Change تغییر ضریب تعیین

b 52/0 27/0 22/0 94/0 11/0 56/4 1 31 04/0 

 ماهیانه خانوار درآمد ی، قیمت فروش محصوالت کشاورزمتغیرهای مستقل: 

 متغیر وابسته: مصرف گوشت گوسفند و گوساله، سوسیس و کالباس و غذاهای کنسرو شده

رو های کنسنتایج حاصل از تحلیل واریانس یک طرفه بین مصرف گوشت گوسفند و گوساله، سوسیس و کالباس و غذا 5جدول 

 دهد.نشان میشده با درآمد ماهیانه و قیمت فروش محصوالت کشاورزی خانوار را 

 : تحلیل واريانس يک طرفه بین درآمد ماهیانه و قیمت فروش محصوالت کشاورزی و متغیرهای وابسته5جدول 

 مجموع مربعات مدل

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
F 

 سطح معنی داری

 c 01/0 64/5 95/4 2 91/9 رگرسیون

   88/0 31 25/27 باقی مانده

    33 16/37 مجموع

 درآمد ماهیانه خانوار ,قیمت فروش محصوالت کشاورزی مستقل: متغیرهای 

 مصرف گوشت گوسفند و گوساله، سوسیس و کالباس و غذاهای کنسرو شده متغیر وابسته: 

ل تبیین ین عامهمانطور که در مدل های رگرسیونی مشاهده شد، عوامل اقتصادی و به ویژه درآمد و اشتغال مهمتر

اقع ورآمد در دیم که بین روستاییان است. اما چنانکه عمیق تر به موضوع نگاه کنیم می بین کننده الگوهای غذایی در

ی این اسطه انوك پیکان مجموعه عوامل اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی است و خود به عنوان معلول و متغیر و

محصول  مازدگیسر"چهار عامل؛معادله نقش ایفاء می کند. یافته های حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد 

 "یقیمت محصوالت کشاورز"و  "دزدیده شدن محصوالت کشاورزی"، "خسارت ناشی از خشکسالی"، "کشاورزی

 (.6کند)جدولاز واریانس درآمد خانوارهای روستایی را تبیین می =R2 94/0در تعامل با یکدیگر 

 درامدهای خانوار روستايی و متغیرهای مستقلآماره های مربوط به برازش مدل تاثیر ارتباط بین  :6جدول 

 ضریب تعیین ضریب همبستگی

ضریب همبستگی تعدیل 

 آماره دوربین واتسون خطای استاندارد برآورد شده

97/0d 94/0 94/0 24/0 27/1 
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شی نا خسارت ,دزدیده شدن محصوالت کشاورزی ,قیمت محصوالت کشاورزی ,سرمازدگی محصول کشاورزی ,بینی شوندهپیش

 از خشکسالی

e. درآمد خانوار روستایی :متغیر وابسته 

ی تغیرها، تحلیل واریانس یک طرفه بین درآمد ماهیانه و قیمت فروش محصوالت کشاورزی خانوار و م7جدول 

 دهد.وابسته را نشان می

 : تجزيه  واريانس رگرسیون  بین درامدهای خانوار روستايی و متغیرهای مستقل7جدول 

 میانگین مربعات درجه آزادی ع مربعاتمجمو مدل
F 

 داریمعنی

 0e 29/741 03/44 4 13/176 رگرسیون

   06/0 183 87/10 باقی مانده

    187 187 مجموع

a. درآمد خانوار روستایی :متغیر وابسته 

e.یت کشاورزدزدیده شدن محصوال ,قیمت محصوالت کشاورزی ,سرمازدگی محصول کشاورزی ,بینی شونده )ثابت(پیش, 

 خسارت ناشی از خشکسالی

 کشاورزی، ، ضرایب رابطه رگرسیون بین درآمدهای خانوارهای روستایی با سرمازدگی محصوالت8بر اساس جدول 

 .قیمت محصوالت کشاورزی، دزدیده شدن محصوالت کشاورزی و خسارت ناشی از خشکسالی آورده شده است

 های خانوار روستايی و متغیرهای مستقل: ضرايب رابطه رگرسیون  بین درامد8جدول 

 مدل

 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

t 

معنی 

 داری
B Std. Error Beta 

 0 -24/47  03/0 -77/1 ثابت

 0 25/9 39/0 03/0 29/0 سرمازدگی محصول کشاورزی

 0 54/6 24/0 03/0 18/0 قیمت محصوالت کشاورزی

 0 57/6 20/0 02/0 16/0 رزیدزدیده شدن محصوالت کشاو

 0 39/5 19/0 02/0 15/0 خسارت ناشی از خشکسالی

a. درآمد خانوار روستایی :متغیر وابسته 

 دهد.نیز متغیرهای کنار گذاشته شده از مدل رگرسیونی را نشان می 9در جدول 

 : متغیرهای حذ  شده از رابطه رگرسیونی9جدول 

 مدل
Beta In t 

 یجزئ یهمبستگ معنی داری

 همبستگی آماری

 تلورانس

 28/0b 08/6 0 40/0 25/0 خسارت ناشی از خشکسالی 1

 40/0b 30/10 0 60/0 29/0 قیمت محصوالت کشاورزی

 31/0b 06/9 0 55/0 39/0 دزدیده شدن محصوالت کشاورزی

 19/0c 76/4 0 33/0 23/0 خسارت ناشی از خشکسالی 2

 20/0c 03/6 0 40/0 32/0 یدزدیده شدن محصوالت کشاورز

 19/0d 39/0 0 37/0 23/0 خسارت ناشی از خشکسالی 3

a. درآمد خانوار روستایی :متغیر وابسته 

b. سرمازدگی محصول کشاورزی :بینی کننده در مدلمتغیرهای پیش 
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c. قیمت محصوالت کشاورزی ,سرمازدگی محصول کشاورزی  :بینی کننده در مدلمتغیرهای پیش 

d. والت دزدیده شدن محص ,قیمت محصوالت کشاورزی ,سرمازدگی محصول کشاورزی :بینی کننده در مدلمتغیرهای پیش

 کشاورزی

 دهد.نمودار باقیمانده های رگرسیونی مدل تبیین کننده درآمد خانوارهای روستايی را نشان می :4شکل 

  

 ه درآمد خانوارهای روستايی: نمودار باقیمانده های رگرسیونی مدل تبیین کنند4شکل 

 صرف حبوبات، برنج، میوه و سبزیجات، لبنیات و شیرینی:ممدل تبیینی  .-ب

ت محصوال هیچکدام از عوامل وارد شده در مدل؛) شامل درآمد ماهیانه، قیمت فروش محصوالت کشاورزی، دزدی

وبات، صرف حبیا خشک سالی( بر م کشاورزی خانواده، آسیب دیدن مزارع و باغات خانواده روستایی از سرمازدگی

 برنج، میوه و سبزیجات، لبنیات و شیرینی تاثیر معنی داری نشان ندادند. 

 صرف گوشت گوسفند و گوساله، سوسیس و کالباس و غذاهای کنسرو شده:ممدل تبیینی  .-ج

 وت کشاورزی( جتماعی)قیمت فروش محصوالت کشاورزی، دزدی محصوالا-تاثیر عوامل اقتصادی)درآمد ماهیانه(

ند و ت گوسفاکولوژیکی)آسیب دیدن مزارع و باغات خانواده روستایی از سرمازدگی یا خشک سالی( بر مصرف گوش

 (.4دهد)جدول گوساله، سوسیس و کالباس و غذاهای کنسرو شده را نشان می

 و شده: تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و اکولوژيکی بر مصر  گوشت قرمز و غذاهای کنسر4جدول 

 

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

ضریب همبستگی تعدیل 

 شده

خطای استاندارد 

 برآورد

Change Statistics 

 

تغییر ضریب 

 تعیین
F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

.516S .267 .219 .937 .108 4.558 1 31 .041 

 نواردرآمد ماهیانه خا ی، قیمت فروش محصوالت کشاورزمتغیرهای مستقل: 

 متغیر وابسته: مصرف گوشت گوسفند و گوساله، سوسیس و کالباس و غذاهای کنسرو شده

اس و نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک طرفه بین مصرف گوشت گوسفند و گوساله، سوسیس و کالب 5جدول 

 .دهدغذاهای کنسرو شده با درآمد ماهیانه و قیمت فروش محصوالت کشاورزی خانوار را نشان می

 : تحلیل واريانس يک طرفه بین درآمد ماهیانه و قیمت فروش محصوالت کشاورزی و متغیرهای وابسته5جدول 

 میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل
F 

 داریسطح معنی

 008S. 5.638 4.956 2 9.911 رگرسیونی 2
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   879. 31 27.249 باقیمانده ها

    33 37.161 کل

 درآمد ماهیانه خانوار ,قیمت فروش محصوالت کشاورزی قل: متغیرهای مست

 مصرف گوشت گوسفند و گوساله، سوسیس و کالباس و غذاهای کنسرو شده متغیر وابسته: 

ل تبیین ین عامهمانطور که در مدل های رگرسیونی مشاهده شد، عوامل اقتصادی و به ویژه درآمد و اشتغال مهمتر

اقع ورآمد در دیم که ن روستاییان است. اما چنانکه عمیق تر به موضوع نگاه کنیم می بینکننده الگوهای غذایی در بی

ی این اسطه انوك پیکان مجموعه عوامل اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی است و خود به عنوان معلول و متغیر و

ی محصول مازدگسر"ر عامل؛معادله نقش ایفاء می کند. یافته های حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد چها

 "یقیمت محصوالت کشاورز"و  "دزدیده شدن محصوالت کشاورزی"، "خسارت ناشی از خشکسالی"، "کشاورزی

 (.6از واریانس درآمد خانوارهای روستایی را تبیین می کند)جدول =R2 94/0در تعامل با یکدیگر 

 مدهای خانوار روستايی و متغیرهای مستقلآماره های مربوط به برازش مدل تاثیر ارتباط بین درا :6جدول 

 آماره دوربین واتسون خطای استاندارد برآورد ضریب همبستگی تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

4 .971 .942 .941 .24371975 1.267 

 درآمد خانوار روستایی متغییر وابسته:

رت خسا ,دزدیده شدن محصوالت کشاورزی ,ت کشاورزیقیمت محصوال ,کشاورزی سرمازدگی محصوال متغییرهای مستقل:

 ناشی از خشکسالی

ی تغیرها، تحلیل واریانس یک طرفه بین درآمد ماهیانه و قیمت فروش محصوالت کشاورزی خانوار و م7جدول 

 دهد.وابسته را نشان می

 : تجزيه  واريانس رگرسیون  بین درآمد خانوار روستايی و متغیرهای مستقل7جدول 

 میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل
F 

 داریسطح معنی

 e0 29/741 03/44 4 13/176 رگرسیونی 

   06/0 183 87/10 باقیمانده ها

    187 187 کل

 درآمد خانوار روستایی متغیر وابسته:

رت خسا، الت کشاورزیدزدیده شدن محصو ,قیمت محصوالت کشاورزی، کشاورزی تسرمازدگی محصوال متغیرهای مستقل:

 ناشی از خشکسالی

اشی از مشاهده می شود به ترتیب متغیرهای: سرمازدگی، قیمت، دزدیده شدن و خسارت ن 8چنانکه در جدول 

 خشکسالی محصوالت کشاورزی بیشترین تاثیرات را بر درآمد خانوارهای روستایی داشته اند.

 روستايی و متغیرهای مستقل: ضرايب رابطه رگرسیون  بین درآمد خانوار 8جدول 

 مدل
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

t Sig. B Std. Error Beta 

 0 -24/47  03/0 -77/1 مقدار ثابت 4

 0 25/9 39/0 03/0 29/0 سرمازدگی محصول کشاورزی

 0 54/6 24/0 02/0 18/0 قیمت محصوالت کشاورزی

 0 57/6 20/0 02/0 16/0 دزدیده شدن محصوالت کشاورزی
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 0 39/5 19/0 02/0 14/0 خسارت ناشی از خشکسالی

 درآمد خانوار روستایی متغیر وابسته: 

 

 دهد.ی، نمودار باقیمانده های رگرسیونی مدل تبیین کننده درآمد خانوارهای روستایی را نشان م5شکل 

 
 آمد خانوارهای روستايی: نمودار باقیمانده های رگرسیونی مدل تبیین کننده در5شکل 

  مشاهده می شود باقیمانده های معادله رگرسیونی توزیع نرمالی دارند. 6همچنین چنانکه در شکل 

 
 : نمودار باقیمانده های رگرسیونی مدل تبیین کننده درآمد خانوارهای روستايی6شکل 
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 گیریبحث و نتیجه

 راهکارهای زا و ملی توسعه اهداف از عنوان یکی به ذاییغ امنیت و است گرسنگی و فقر کاهش اهداف توسعه از یکی

 امکان و ذاییغمواد  عرضه و تولید نیز ایران (. درBarosh ،2014شود )می گرفته نظر در گرسنگی  با مبارزه مهم

، Abdollahiمی باشد ) کشور ملی توسعه هایبرنامه از و مطلوب سالم کافی، غذای به جامعه آحاد تمام دسترسی

 قرار خطر کم و متوسط خطر با پرخطر، بسیار پرخطر، طیف در کشورها غذایی، امنیت جهانی نقشه (. براساس2011

 الگوی از یرانیا خانوارهای (. Islami ،2009) دارد قرار پرخطر وضعیت در ایران بندی تقسیم این برمبنای گرفتند.

 شکم بیشتر هااست و آن مصرف نیازهای جوابگوی کمی نظر از کشور در غذا نیستند و عرضة برخوردار معقولی تغذیه

 .(1396همکاران،  هستند )سید حمزه و غافل اساسی غذایی مواد و ریزمغذی عناصر مصرف از و کنندمی سیر را خود

اط با ر ارتبددر صورتی که تعریف دقیق الگوی مصرف غذایی دربرگیرنده دامنه وسیعی از رفتارهای مصرف کننده 

ضمن تامین  ای،یهی است و الگوی غذایی مطلوب الگویی است که برپایه سه اصل تعادل، تنوع و کفایت تغذمواد غذای

سواد  وی، دانش های غذایها، ارجحیتای و حفظ سالمت مردم ، دربرگیرنده تفاوت های فردی، عادتنیازهای تغذیه

اشد بسطح ملی  دسترسی اقتصادی و فیزیکی دری امکانات تولید، توزیع و ای اقشار مختلف و منعکس کنندهتغذیه

(Hzhbarkyany ،2011 .) 

ژیکی اکولو وبراساس نتایج حاصل از این پژوهش، عوامل موثر بر الگوی تغذیه به سه عامل اقتصادی، اجتماعی 

ار دهد. خود قر رتحت تاثی تواند الگوی تغذیه را نیزکه تغییر در هر کدام از این عوامل میبندی گردید، به طوریتقسیم

ت ذایی اسغای یک رویداد جهانی به معنی تغییـر در کیفیـت و کمیت الگوی رژیم  تغذیه از سوی دیگر، گذار

(Drewnowski  ،1997و همکاران)  ایگزین شدن ج. این تغییرات شامل تغییـر در ساختار الگوی غذایی، به معنای

ـصوصاً ـباع )خبـا افـزایش مـصرف غـذاهای حـاوی چربـی اش های سـنتی همـراهپرکالری به جای رژیم رژیـمهـای

 ویـوههـا مـذایی، ، قندهای افزوده شده و نمک، و کاهش مصرف کربوهیدراتهای پیچیده، فیبر غ(از منـابع حیـوانی

 اوزیـع غـذتروند جهانی شدن از طریق تغییر در تولید، تهیه و  (.2008و همکاران،  Madanat)سـبزیجات اسـت 

وامل به همراه عهمچنین این (. Atinmo ،2009)را بر روی دسترسی به سیستمهای غذایی دنیـا دارد  تاثیربزرگترین 

اط دگی ارتبیوه زنشغـذایی و  الگویافزایش صنعتی و مکانیزه شـدن که در بیشتر کشورها رخ داده است، با تغییر در 

 (.Bermudez ،2003)دارند 

ار آیند گـذدر فر گذشته حاکی از آن است که ایـران، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مطالعات اخیر در دو دهه

عروقـی،  -قلبـی  ای قرار دارند و افزایش هشدار دهنده چـاقی و اضـافه وزن کـه بـا افزایش خطر بیماری تغذیـه

د یشواطق دیده مارد، در این من، بیمـاری ایسکمی قلبی، پرفشاری خون و سرطانهای خاص ارتباط د 2دیابـت نـوع 

(Atinmo ،2009یافته .)صل از ته های حاکه یافکند به طوریهای حاصل از این پژوهش نیز این موضوع را تایید می

نیز  ین عالقهاساس اباشد و برپژوهش نشان داد که بیشترین عالقه خانوارهای روستایی مربوط به استفاده از برنج می

نمونه  انوارهایخباشد. همچنین طبق نتایج پژوهش کمترین عالقه غذایی در طول هفته برنج میبیشترین مصرف مواد 

دارد.  ول هفتهطباشد و از این رو کمترین میزان را در بین مواد غذایی مصرف شده در به مصرف ماهی و میگو می

ده گوشت ش ها جایگزین مصرفنتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که  مصرف ناشی از برنج و کربوهیدرات 

 شت الگویبه گو است. که این نشان دهنده این تکته است که با توجه به هزینه کمتر برنج و کربوهیدرات ها نسبت

مین کننده ه تایید غذایی روستاییان بیشتر به این سمت رفته است و نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیری نیز

 ی باشند.اییان مدی به عنوان مهمترین شاخص  تاثیر گذار بر الگوی های غذایی روستباشد که عامل اقتصانکته می

-ندگی میزوزانه همچنین عمده ترین نگرانی خانوارهای روستایی از بعد مسائل اقتصادی و اجتماعی هزینه و خرج ر

 باشد.های اشتغال میباشد و مهمترین مشکالت اقتصادی روستاییان نبود زیرساخت
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تماعی ژیکی، اجاکولو انکه عمیق تر به موضوع نگاه کنیم می بینیم که درآمد در واقع نوك پیکان مجموعه عواملاما چن

زمون اصل از آهای ح و اقتصادی است و خود به عنوان معلول و متغیر واسطه ای این معادله نقش ایفاء می کند. یافته

دزدیده "، "خسارت ناشی از خشکسالی"، "کشاورزیسرمازدگی محصول "رگرسیون چندگانه نشان داد چهار عامل؛

آمد از واریانس در =R2 94/0در تعامل با یکدیگر  "قیمت محصوالت کشاورزی"و  "شدن محصوالت کشاورزی

 شاورزی وی از کخانوارهای روستایی را تبیین می کند. همچنین مهمترین منبع درآمد سرپرستان خانوارهای روستای

بع صد از منبا بیست درباشد که تقریرسد کمک یارانه و فرزندان میای که جالب به نظر میکتهباشد اما ندامداری می

-یوستایی مرر جوامع ددهنده یک سری تغییرات اجتماعی تواند نشاندرامد روستاییان را در برمیگیرد که این نکته می

 باشد.

ر د ییوستار یخانوارها هیتغذ یالگو تیوضع یارتقا یتوان گفت: هرگونه برنامه برا یم یکل یجمع بند کیدر 

هش و در پژو یها هافتیه همراه باشد. با توجه ب شانیسطح درآمد ا یارتقا یبرا یاتیبرنامه عمل هیبا ارا دیشهرستان با

رت خسا ییهااهکارر هیبا ارا دیدست اندرکار با یدولت و نهادها ان،ییبر درآمد روستا رگذارینظر گرفتن عوامل تاث

   را کاهش دهند.  یمحصوالت کشاورز نییپا متیشدن و ق دهیدزد ،یخشک سال ،یاز سرمازدگ یناش یها
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