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بررسي عوامل مؤثر بر امنیت غذایي خانوارهای روستایي
(مورد مطالعه :روستای کرناچي ،شهرستان کرمانشاه)
3

فرحناز رستمي* ،1مهنا شاهمرادی ،2سارا بقایي
 .1عضو هیئت علمی دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه رازی کرمانشاه
 .2دانشجوی دکتری توسعة کشاورزی ،دانشگاه رازی کرمانشاه
 .3کارشناس ارشد توسعة روستایی دانشکدة علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -91/5/24 :تاریخ تصویب)92/9/3 :

چكیده
دسترسی به غذای کافی و مطلوب و سالمت تغذیهای از محورهای اصلی توسعه و سالمت هر جامعه
است؛ بنابراین در بین اولویتهای اهداف توسعة هر کشور ،دستیابی به امنیت غذایی اهمیت ویژهای

دارد .

هدف اصلی مطالعة حاضر ،بررسی عوامل مؤثر بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی به روش مقطعی و
توصیفی-تحلیلی در روستای کرناچی ،شهرستان کرمانشاه در سال  1391بر  100خانوار بود که به روش
نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .برای جمعآوری دادههای مربوط به وضعیت اجتماعی -اقتصادی از
پرسشنامة اطالعات عمومی و بهمنظور بررسی وضعیت امنیت غذایی از پرسشنامة استاندارد

USDA

استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون کای اسکوئر و رگرسیون لجستیك انجام گرفت.
یافتههای پژوهش بیانگر رابطة مثبت و معناداری بین وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانوار با امنیت غذایی
خانوارهای مورد مطالعه بود ،بهنحوی که رابطة معناداری بین امنیت غذایی خانوار با میزان درآمد ماهیانة
خانوار ،جایگاه شغلی پدر ،وضعیت دارابودن تسهیالت زندگی ،سطح سواد مادر و بعد خانوار مشاهده شد.
همچنین ،براساس نتایج نهایی رگرسیون لجستیك ،از میان مجموع متغیرهای مورد مطالعه ،متغیر جایگاه
شغلی پدر خانوار ،میزان درآمد و وضعیت دارابودن اقالم زندگی بیشترین تأثیر را در پیشگویی امنیت
غذایی خانوارهای مورد مطالعه داشتند.
واژههای کلیدی :امنیت غذایی ،خانوارهای روستایی ،عوامل اقتصادی -اجتماعی.
مقدمه
غذا و تغذيه از نيازهاي اولية بشري است كه نقش آن در
سالمت ،افزايش كارايی و ارتباط آن با توسعة اقتصادي ،در
تحقيقات گستردة جهانی بهويژه در ده دهة اخير با مبانی
علمی و شواهد تجربی تأييد شده ( )Shakoori, 2004و تأمين
آن در مقولة امنيت غذايی نهفته است .امنيت غذايی به
معناي علمی ،روشی حسابشده براي رفع مشكالت غذا و
تغذيه و در چارچوب تعريفشدهاي براي برنامهريزي و
* نويسندة مسئول:

مديريت توسعه است .تاريخچة بحث امنيت غذايی به بيش از
پنجاه سال پيش و اعالمية حقوق بشر در سال 1948
برمیگردد ( .)Rahbar & Mobini Dehkordi, 2004بسياري
از متخصصان و دانشمندان ،وقوع قحطی در آفريقا در
سالهاي  ،1985-1984مشكالت تأمين حداقل معيشت در
بسياري از كشورهاي جهان در زمينة تعديل ساختاري و
درنهايت سير انديشه و تجربه در زمينة برنامهريزي
چندبخشی تغذيهاي را از عوامل افزايش توجه افكار عمومی

تلفن08318323732 :
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به امنيت غذايی در دهة 1980میدانند (
 .)1999در اين دهه ،امنيت غذايی و سوءتغذيه بهعنوان
مسئلهاي مهم و قابل بررسی توسط سازمانهاي بينالمللی
مطرح شد .در ادامة اين روند ،سازمانها و مراكز گوناگون
مانند سازمان ملل متحد ،سازمان خواربار كشاورزي و بانك
جهانی تالشهايی براي رفع اين مشكل آغاز كردند و سعی
كردند با تعاريف مشخصتر از موضوع و ارائة راهكارهاي
مناسب به كاهش اين مسئله مبادرت ورزند ( Goudarzi,
 .)2008در تعريفی پذيرفتهشده ،امنيت غذايی وضعيتی است
كه همة مردم در تمام ايام به غذاي كافی ،سالم و مغذي
دسترسی فيزيكی و اقتصادي داشته باشند ( (1FAO, 2008و
غذاي در دسترس ،نيازهاي رژيم تغذيهاي سازگار با ترجيحات
آنان را براي زندگی فعال و سالم فراهم كند ( Noori Naeini,
 .)1999درحقيقت ،امنيت غذايی بنيان جامعة توسعهيافته و
عنصر اصلی سالمت فكري ،روانی و جسمی اعضاي آن است و
همواره يكی از اهداف عمدة برنامههاي توسعة كشاورزي و
روستايی ايران در گذشته و حال است و جزء اهداف راهبردي
و اولويتهاي برنامههاي )بلندمدت آينده( چشمانداز
بيستساله نيز است )(Expediency Discernment 2003
 .Counci,تأمين امنيت غذايی در جامعه ،بهعنوان يكی از
شروط تحقق امنيت ملی ،از وظايف اساسی دولتها در هر
كشوري محسوب میشود .امنيت غذايی مفهومی چندبخشی
و چندرشتهاي است و مانند بسياري از مفاهيم نوين توسعة
پايدار ،اجتماعی و اقتصادي ابعاد مختلفی دارد؛ يعنی امنيت
غذايی از يكسو شاخص كلی براي سنجش توسعة پايدار
است و از سوي ديگر براي سنجش امنيت غذايی از دادهها و
شاخصهاي مختلفی در زمينة فقر ،تغذيه ،توليدات كشاورزي
و مواد غذايی ،درآمد ،خوداتكايی مصرف و ...استفاده میشود؛
بنابراين مجموعهاي از عوامل همچون سياست توليدات
كشاورزي ،نظام توزيع مواد غذايی ،منابع طبيعی كشور،
الگوي مصرف و تغذيه ،نظام يارانة كاالهاي اساسی ،وضعيت
اشتغال و توزيع درآمد ،سياست تجارت خارجی و باالخره
فرهنگ تغذيهاي بر آن اثر میگذارد ( Dini Torkamani,
 .)2000پيشينة مطالعات و مبانی نظري نشان میدهد امنيت
غذايی داراي چهار بعد عمدة زير است ):(FAO, 2006
 .1دردسترس و فراهمبودن غذا )كه بر اساس توليد داخلی،
ظرفيت واردات ،وجود ذخاير و كمكهاي غذايی سنجيده میشود).
Noori Naeini,

1. Food and Agriculture Organization.

 .2دسترسی به غذا كه به سطح فقر ،قدرت خريد
خانوادهها ،قيمتها و وجود زيرساختهاي بازار و حملونقل و
سيستم توزيع غذا وابسته است.
 .3پايداري عرضه و دسترسی كه متأْثر از آب و هوا،
تغييرات قيمتها ،بالياي طبيعی و مجموع عوامل اقتصادي و
سياسی است.
 .4استفادة مطلوب از غذاي سالم و بهداشتی كه به
بهداشت و تغذيه ،كيفيت و سالمت غذا و دسترسی به آب
سالم و امكانات بهداشتی بستگی دارد.
نتايج ترازيابی جايگاه ايران در منطقة آسياي جنوب غربی
براساس شاخصهاي تبيينگر آسيبپذيري و امنيت غذايی
توسط  )2008( Bakhshi et al.نشان میدهد ايران از نظر
مصرف سرانة انرژي غذايی در رتبة ششم ،از نظر شاخص
تركيبی تغذيه و امنيت غذايی در رتبة دوازدهم ،از نظر شاخص
دسترسی اقتصادي در رتبة چهاردهم ،از نظر شاخص كالن
كشاورزي در رتبة پنجم ،از نظر شاخص موجودبودن غذا در
رتبة پانزدهم ،از نظر شاخص فرهنگی -بهداشتی در رتبة دهم
و از نظر شاخص كل آسيبپذيري در رتبة نهم قرار دارد و
رتبة يك را در بين كمآسيبپذيرترين كشورها در ميان بيست
كشور منطقه به خود اختصاص داده است .مطالعات
انجامگرفته در زمينة امنيت غذايی بيانگر آن است كه ناامنی
غذايی بهعنوان مشكلی مهم در اكثر جوامع مطرح میشود و با
ميزان غذاي دريافتی و وضعيت تغذيهاي ،اقتصادي ،اجتماعی و
فرهنگی ارتباط دارد ) .(Alaimo et al., 1998بهطور كلی
سياستهاي كالن اقتصادي -اجتماعی بر تغيير قيمتها،
دستمزدها ،اشتغال و ارائة خدمات اثر میگذارند كه هركدام از
اين عوامل میتواند بر منابع خانوار براي تأمين امنيت غذايی
مؤثر باشد (.)Derrickson et al., 2001
 (2001) Lahelma & Lahteenkorvaمعتقدند ،هرچند
عوامل اقتصادي و درآمدي نقش اساسی و تعيينكنندهاي در
امنيت غذايی و توان بالقوة خانوار در برآوردهكردن نيازها دارد،
عوامل فرهنگی و اجتماعی نيز نقش شايان توجهی در مديريت
مؤثر بودجة خانوار و انتخاب غذاي مناسب با قيمت بهتر دارد.
نتايج مطالعات Zerafati Shoa ،(2001) Studder et al.
) (2004نيز مؤيد تأثير عوامل اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی بر
امنيت غذايی است؛ بهعبارت سادهتر ،گروه شايان توجهی از
جامعه هرچند دسترسی اقتصادي و فيزيكی به مواد غذايی
دارند ،اما رفتارها و انتخابهاي غذايی نامناسبی را نشان می
دهند كه در تحليل ريشهيابی اينگونه رفتارهاي غذايی در
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جامعه ،عالوهبر سهم غذا و درآمد خانوار توجه به عوامل
اجتماعی -فرهنگی از قبيل سطح سواد سرپرست خانوار،
وضعيت شغلی و اجتماعی سرپرست و بهطور كلی جايگاه
اجتماعی -فرهنگی ضروري است ( .)Ghassemi, 1997نتايج
مطالعة مقطعی كه ) )Dastgiri et al., 2006بهمنظور بررسی
عوامل مؤثر بر ناامنی غذايی در شهر تبريز در سالهاي 1383
تا  1384صورت گرفت ،مؤيد تأثير عوامل اقتصادي ،اجتماعی
و فرهنگی بر امنيت غذايی است ،بهنحوي كه با افزايش بعد
خانوار ناامنی غذايی در افراد مورد مطالعه بيشتر و امنيت
غذايی كمتر میشود و بالعكس با افزايش درآمد سرانة ساالنة
خانوار ،جايگاه شغلی و ميزان تحصيالت سرپرست خانوار،
امنيت غذايی افزايش و ناامنی غذايی كاهش میيابد.
همچنين ،اين مطالعه ميزان شيوع ناامنی غذايی در جامعة
مورد مطالعه را  36درصد نشان داد )2011( Payap et al. .در
بررسی ناامنی غذايی با برخی عوامل اجتماعی -اقتصادي و
تغذيهاي مادران داراي كودك دبستانی در شهر ري ،دريافتند
ميزان شيوع ناامنی غذايی در بين جمعيت مورد مطالعه 50/2
درصد است .همچنين ،در اين مطالعه تحصيالت باالتر مادر و
همچنين سرپرست خانواده ،جايگاه شغلی باالتر سرپرست
خانواده ،مالكيت واحد مسكونی و امتياز باالتر امكانات و
تسهيالت زندگی با ناامنی غذايی ارتباط معكوس داشت و با
افزايش بعد خانوار ،ناامنی غذايی در افراد مورد مطالعه بيشتر
شد .نتايج مطالعة  (1996) Ghassemi et al.نشان داد 20
درصد خانوارهاي ايرانی امنيت غذايی نداشتند و  50درصد آن
ها از كمبود ريزمغذيها رنج میبرند .همچنين ،نتايج مطالعة
(2007) Karam Soltani et al.بر خانوارهاي يزدي نشان داد
 30/5درصد خانوارها از كمبود ريزمغذيها رنج میبرند و در
تأمين نيازهاي تغذيهاي خود با مشكل روبهرو هستند.
 )2008( Mohammadi Nasrabadi et al.در مطالعة تحليلی،
بهمنظور بررسی رابطة امنيت غذايی با وزن اعضاي باالي
بيست سال خانوارهاي ايرانی ( 34/9درصد خانوارهاي
روستايی و  65/1درصد خانوارهاي شهري) شركتكننده در
طرح جامع مطالعات الگوي مصرف مواد غذايی خانوار و
وضعيت تغذيهاي كشور در سالهاي  ،1381-1379ميزان
ناامنی غذايی  5/2درصد خانوادهها را شديد 5/6 ،درصد
خانوارها را متوسط10/4 ،درصد خانوارها را خفيف و 76/8
درصد را امن طبقهبندي كردهاند .نتايج بيانگر شيوع ناامنی
غذايی بيشتر در خانوارهاي روستايی بود)2007( Hosseini .
معتقد است تقريباً سهچهارم مردم فقير و گرسنه در مناطق
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روستايی ،جايی زندگی میكنند كه مواد غذايی پرورش داده
میشوند .اين افراد عبارتند از افرادي كه زمين ندارند يا در
مناطقی زندگی میكنند كه پتانسيلهاي كشاورزي در آن
ناچيز يا از نظر محيطی ضعيف است .در مطالعة Jafari sani
 )2008( & bakhshodeبراي بررسی وضعيت فقر و ناامنی
غذايی خانوارهاي شهري و روستايی استان خراسان ،شاخص
 1FGTمحاسبه و مناطق مختلف استان خراسان رتبهبندي و
درنهايت نقشة فقر و ناامنی غذايی تهيه شد .نتايج نشان داد در
مناطق روستايی بهطور متوسط  25/14درصد فقير و 13/31
درصد از لحاظ كالري مورد نياز بدن و  31/39درصد از لحاظ
دسترسی به پروتئين مورد نياز كمبود دارند .اين ارقام براي
مناطق شهري بهترتيب معادل 10/63 ،29/90و  17/33درصد
است .مطالعة  )2011( Sharafkhani et al.بهمنظور بررسی
شيوع و عوامل مؤثر بر ناامنی غذايی خانوارهاي دهستان
قرهسو شهرستان خوي نشان داد ،شيوع ناامنی غذايی در
منطقة مورد مطالعه  59/4درصد است كه با افزايش تعداد
مراكز ارائة مواد غذايی در روستا ،زيربناي مسكونی و تعداد
اتاق ناامنی غذايی خانوار كاهش و برعكس با افزايش فاصلة
روستا از شهر ناامنی غذايی خانوار افزايش میيابد .وضعيت
مسكن ،وضعيت خودرو ،وضعيت والدين )تكوالدبودن يا دو
والدبودن( و وضعيت درآمد ماهانة خانوار از ديگر عوامل مؤثر
بر امنيت غذايی خانوار است .نتايج اين مطالعه نيز بيانگر تأثير
عوامل اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی بر امنيت غذايی خانوار و
شيوع باالي ناامنی غذايی در منطقة روستايی مورد مطالعه
است .با توجه به نتايج پژوهش & Mehrabi Bshrabady
 ،)2010( Mousavi Mohammadiدر بررسی سياستهاي
حمايتی كشاورزي بر امنيت غذايی خانوارهاي روستايی ايران،
امنيت غذايی خانوارهاي روستايی در سالهاي 1385-1362
روند تقريباً صعودي به خود گرفته است ،بهطوريكه در سال
هاي  1370-1362كشور بهدليل درگيربودن در جنگ و
كاهش توليد با نظام سهميهبندي كاالهاي اساسی و درنتيجه
كاهش امنيت غذايی روبهرو بوده است ،اما در سالهاي بعدي
با بهبود امور و اتخاذ سياستهاي مناسب وضعيت بهتر شد.
نتايج پژوهش  ،)2008( Goudarziدر بررسی عوامل مؤثر بر
امنيت غذايی در دهستان دهپير شهرستان خرمآباد نشان می
دهد  67/3درصد خانوارهاي مورد مطالعه امنيت غذايی
ندارند و سرانة مصرف روزانة هريك از اعضاي اين خانوارها
)1. Foster, Greere & Thorbeke (1984
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كمتر از الگوي پيشنهادي بهكارگرفتهشده است .بهطور كلی،
از ميان مجموع عواملی كه در اين تحقيق به عنوان عوامل
مؤثر بر امنيت غذايی در ميان اعضاي خانوارهاي مورد مطالعه
مطرح شدهاند ،ويژگیهاي مادران اين خانوارها ،آگاهی تغذيه
اي ،استقالل مالی و توانايی تصميمگيري بيشترين تأثير را در
امنيت غذايی خانوار داشتهاند .مطالعات Shariff & Lin,
 2004روي دويست زن روستايی در اندونزي نشان داد 50
درصد از خانوادهها دچار ناامنی غذايی بودند .نتايج مطالعة
 1CPSنشان داد  13/1از افراد زير خط فقر دچار ناامنی
غذايی و گرسنگی بودند ،درحالیكه  50درصد از افرادي كه
دچار ناامنی غذايی بودند ،باالي خط فقر قرار داشتند ( Rose,
 )1996( Najafi .)1999معتقد است نداشتن امنيت غذايی و
سوءتغذيه ،بيشتر حاصل فقر است تا مشكل توليد و عرضة
غذا و با اينكه در عرضة محصوالت غذايی وضعيت كشور
خوب است ،دسترسی فيزيكی و اقتصادي جامعة روستايی به
مواد غذايی چندان مناسب نيست و نزديك به  30درصد
جامعة روستايی امنيت غذايی ندارند .اين امر بر سالمت
جسمی و روحی روستاييان اثر منفی دارد و بر توسعة
كشاورزي اثر منفی میگذارد كه نيازمند فعاليتهاي جسمی
بيشتر و كاركرد مطلوب ذهنی و سالمت روستاييان بهويژه در
روزهاي ويژه و بحرانی كشاورزي استSmith & et al. .
( )1999بهمنظور بررسی داليل نداشتن امنيت غذايی در
كشورهاي درحال توسعه ،دو فاكتور اصلی مؤثر بر امنيت
غذايی را عرضة غذاي كافی و قدرت خريد افراد معرفی كردند
و فقر شديد را مهمترين عامل در نداشتن امنيت غذايی
دانستند )2005( Ebadi .فقر را علت و ناامنی غذايی را معلول
میداند و معتقد است گرسنگی نه تنها ناشی از فقر است ،بلكه
موجب تداوم آن نيز میشود و آخرين و غير قابل قبولترين
نشانة فقر مطلق و ناكامی در تأمين نيازهاي اولية انسانها
بهشمار میآيد .مبتاليان به گرسنگی بهطور عمده از فقيرترين
اقشار اجتماعی در كشورهاي درحال توسعهاند .دسترسی به
غذاي كافی و مطلوب و سالمت تغذيهاي از محورهاي اصلی
توسعه و سالمت جامعه است؛ بنابراين میتوان گفت تأمين
پايدار و مطمئن امنيت غذايی زمانی اتفاق میافتد كه
شاخصهاي تغذيهاي و شاخصهاي اقتصادي ،اجتماعی،
فرهنگی و بهداشتی هماهنگ و در كنار هم به حد مطلوب
پايداري رسيده باشند؛ بهعبارت ديگر ،امنيت غذايی با
1. Current Population Surve

شاخصهاي اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی و بهداشتی جامعه
در ارتباط است و تعامل دوسويه قرار دارد و اگر كشوري بتواند
از نظر شاخصهاي امنيت غذايی به سطح مطلوب پايداري
برسد ،بهيقين از نظر ساير شاخصها در سطوح باالتري از
توسعه قرار میگيرد .با توجه به اينكه دسترسی به غذاي كافی
از ابتدايیترين حقوق انسانهاست ،دولتها موظفاند
اقداماتی جدي براي بهبود شرايط تغذيهاي تودة مردم بهعمل
آورند؛ بنابراين تأمين امنيت غذايی ،مستلزم تالش در راستاي
فراهمكردن امكان دسترسی تمام خانوارها بهويژه اقشار
آسيبپذير و فقير به مواد مغذي مورد نياز است .به عقيدة
بسياري از صاحبنظران ،با توجه به نقش و جايگاه ويژة
جامعة روستايی در فرايندهاي توسعة اقتصادي ،اجتماعی و
سياسی در سطح محلی ،منطقهاي ،ملی و بينالمللی و اهميت
راهبردي بخش روستايی و كشاورزي در بين بخشهاي
اقتصادي و داليل مهم راهبرديبودن آن قبل از همه ،به
كاركرد آن در تأمين غذاي هر كشور مربوط میشود .بهعالوه
اين بخش ،ارتباطات پسين و پيشين را با ساير بخشهاي
اقتصادي برقرار میكند و فراهمكنندة نهادههاي آنهاست.
همچنين ،توسعة انسانی تا حد زيادي در گرو توانايی جامعه
در ايجاد امنيت غذايی مطمئن و پايدار است كه در ساية
كشاورزان توسعهيافته ميسر میشود؛ يعنی هرچه اين بخش
توسعهيافتهتر باشد ،امكان توسعة ساير حوزهها و بهرهمندي
ديگر بخشها به سهولت انجام میگيرد (،)Shakoori, 2004
بهطوريكه پيامدهاي توسعهنيافتگی آن را میتوان در فقر
گسترده ،نابرابري فزاينده ،بيكاري ،مهاجرت و حاشيهنشينی
شهرها مشاهده كرد .براساس مطالعات بالينی كه بهطور
پراكنده در مناطق مختلف ايران انجام گرفت ،كمبود آهن،
انواع ويتامينها ،يد و كلسيم جزء معضالت بهداشتی ـ تغذيه
اي كشور بهويژه روستاها بهشمار میآيند .همچنين ،شيوع كم
وزنی و كوتاهقدي تغذيهاي در كودكان روستايی بيش از
دوبرابر كودكان شهري گزارش شد (،)Goudarzi ،2008
درحالیكه جامعة روستايی با بخش كشاورزي بهعنوان پايه و
اساس فعاليت در جامعة روستايی ،محور اصلی تأمين امنيت
غذايی جامعه است .درواقع ،بيش از  78درصد منابع تأمين
امنيت غذايی در حوزة روستاها جاي دارند (Rukn ، 2004
)Eftekhari؛ بنابراين از يكطرف بررسی اين موضوع در
جامعة روستايی بهعنوان سنگ بناي سالمت فكري ،روانی و
جسمی و تخفيف گرسنگی و محو فقر روستاييان حائز اهميت
است و از طرف ديگر بهمنظور نوسازي اجتماعی و فرهنگی

رستمي و همكاران :بررسي عوامل موثر بر امنیت غذایي خانوارهای روستایي...

روستاها بسيار مهم است كه از توجه به مسائل انسانی و
ضرورتهاي سياسی ريشه میگيرد .درنتيجه ،با اطالع از
وضعيت امنيت غذايی جامعة روستايی و عوامل مؤثر بر آن
میتوان به سياستگذاران ،طراحان برنامههاي توسعة روستايی
و ساير نهادهاي متولی سالمت جامعه ،كمك ارزندهاي كرد و
گامی مثبت در مسير توسعة روستايی برداشت؛ بنابراين با
توجه به ضرورت مسئله ،اين مطالعه به تعيين عوامل مؤثر بر
امنيت غذايی خانوارهاي روستايی كرناچی در شهرستان
كرمانشاه پرداخت .در اين راستا ،اهداف اختصاصی زير مطرح
اند:
 بررسی و توصيف مشخصات اجتماعی و اقتصاديخانوارهاي روستايی مورد مطالعه.
 بررسی وضعيت امنيت غذايی خانوارهاي روستايی موردمطالعه.
 تعيين ارتباط بين وضعيت امنيت غذايی خانوارهايروستايی با عوامل اجتماعی ،اقتصادي.
روش تحقیق
پژوهش حاضر به روش مقطعی و توصيفی -تحليلی در
روستاي كرناچی دهستان ميان دربند ،شهرستان كرمانشاه در
بهار  1391انجام گرفت .اين منطقه در فاصلة پنج كيلومتري
از شهر كرمانشاه واقع است و براساس سرشماري سال 1385
جمعيت  4836نفر و  1119خانوار دارد كه از اين ميان صد
خانوار با موافقت وارد پژوهش شدند .مشخصات اجتماعی و
اقتصادي از طريق پرسشنامة اطالعات عمومی و با مصاحبة
حضوري گردآوري شد .اين پرسشنامه دربرگيرندة پرسشهايی
در زمينة سن و جنس فرد پاسخدهنده ،سن ،سطح تحصيالت
و جايگاه شغلی مسئول تغذية خانوار ،تعداد افراد خانواده،
فاصلة روستا از شهر ،وضعيت منزل مسكونی از نظر سطح
زيربنا ،نحوة تملك منزل مسكونی و تعداد اتاق آن ،دارابودن
تسهيالت زندگی ،تحت پوشش سازمان حمايتكننده و
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وضعيت درآمد ثابت ماهانه بود .درمورد تسهيالت زندگی،
تعداد اقالم مورد دسترس پرسيده شد .داشتن كمتر يا مساوي
 3عدد از اين اقالم بهعنوان وضعيت اقتصادي ضعيف ،وجود 4
تا  6عدد از اين اقالم بهعنوان وضيعت اقتصادي متوسط و
داشتن  7تا  9عدد بهعنوان وضعيت اقتصادي خوب درنظر
گرفته شد ( .)Payap et al., 2011درمورد وضعيت تملك
منزل مسكونی خواسته شد يكی از گزينههاي ملك شخصی،
اجاره يا رهن داده شود و منزل بستگان را انتخاب كنند.
همچنين ،در اين مطالعه براي تعيين وضعيت امنيت غذايی از
پرسشنامة استاندارد  1USDAاستفاده شد .پرسشنامة مذكور
يكی از پرسشنامههاي طرحشده توسط وزارت كشاورزي اياالت
متحدة آمريكاست كه در سال  1995سنجيده شد و بهعنوان
پرسشنامهاي معتبر براي مطالعات اپيدميولوژيكی معرفی شد.
اين پرسشنامه وضعيت امنيت غذايی خانوار را در دوازده ماه
گذشته بررسی میكند .همچنين ،پرسشنامة مذكور در ايران
در مطالعاتی مانند(2010) ،(2011) Sharafkhani et al.
(2008) Karam Soltani et al.،Mohammad-Zadeh et al.
بهكار گرفته و اعتبار آن تأييد شد .امتيازدهی به پرسشنامه به
اين صورت است كه به گزينههاي هرگز و بهندرت (يك يا دو
بار در سال گذشته) امتياز صفر و به گزينههاي گاهیاوقات
(سه تا دهبار در سال گذشته) و اغلب (بيش از دهبار در سال
گذشته) يك امتياز تعلق میگيرد ) .(Bickel et al., 2000داده
ها پس از جمعآوري بهمنظور تجزيه و تحليل وارد نرمافزار
آماري  SPSS16شدند .طبقات وضعيت امنيت غذايی خانوارها
بر اساس امتيازي تعيين شد كه از پرسشنامه كسب كرده
بودند .بهمنظور بررسی ارتباط متغيرهاي كيفی با وضعيت
امنيت غذايی از آزمون كاي اسكوئر استفاده شد و رابطة
متغيرهاي كمی با وضعيت امنيت غذايی خانوارها با آزمون
تحليل واريانس يكطرفه محاسبه شد و براي شناسايی عوامل
پيشگويیكننده از رگرسيون لجستيك استفاده شد.

جدول  .1طبقهبندی خانوارها براساس امتیاز برگرفته از Guide to Measuring Household Food Security: Bickel, et al., 2000
وضعيت امنيت غذايي

تعداد پاسخهاي مثبت

امن غذایی
ناامن بدون گرسنگی

0-2
3-7

ناامن با گرسنگی متوسط

8-12

ناامن با گرسنگی شدید

13-18
1. United States Department of Agriculture
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جدول  .2مشخصات خانوارهای روستایي مورد مطالعه بر حسب سطوح امنیت غذایي
متغير

تعداد افراد خانواده

سطح سواد پدر

شغل پدر

سطح سواد مادر

سرپرستی خانوار

مسئول تغذیة خانوار

سن مسئول تغذیه

وضعیت داشتن اقالم
زندگی
وضعیت تملك مسکن

زیربنای مسکونی
(متر مربع)

تعداد اتاق

تعداد افراد شاغل
داشتن درآمد ثابت
ماهیانه

فراواني

گروه امن غذايي

1-4
5-7
بیشتر از  7نفر
بیسواد
ابتدایی
سیکل
دیپلم
لیسانس و باالتر
بیکار
کارگر
کشاورز
راننده
کارمند
مغازهدار
بازنشسته
سایر
بیسواد
ابتدایی
سیکل
دیپلم
لیسانس و باالتر
پدر
مادر
سایر
پدر
مادر
سایر
کمتر از 20
20-30
30-40
باالتر از  40سال
ضعیف
متوسط
خوب
شخصی
اجارهای
اقوام و بستگان
کمتر از 100
100-200
200-300
بیشتر از 300
1
2
3
4
 1نفر
 2نفر
بیش از  2نفر
بله

32
42
16
47
16
19
16
2
15
22
17
16
6
10
7
7
38
20
30
10
2
85
13
2
4
94
2
3
20
17
60
54
45
1
89
5
6
5
56
17
22
6
51
36
7
56
32
12
38

7
16
9
14
7
9
2
0
1
3
7
2
2
8
4
5
16
4
11
0
1
31
1
0
1
31
0
1
2
4
25
11
20
1
27
0
1
0
14
10
8
2
12
16
2
13
15
4
17

خیر

62

15

ناامن غذايي بدون
گرسنگي
25
14
3
19
4
5
13
1
11
8
9
8
4
2
0
0
14
6
15
7
0
33
9
0
2
41
0
2
13
5
22
23
19
0
41
4
1
3
28
4
7
4
19
17
2
26
10
6
14

ناامن با گرسنگي
متوسط
7
6
3
14
5
5
1
1
3
11
1
6
0
0
3
2
8
10
4
3
2
21
3
2
1
23
2
0
5
8
13
20
6
0
21
1
4
2
14
3
7
0
20
3
3
17
7
2
7

28

19

سطح
معنيداري
*0/002

*0/041

*0/000

*0/031

*0/02

0/2

*0/039

*0/018

*0/02

0/098

*0/02

0/2
0/08
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ادامة جدول  . 2مشخصات خانوارهای روستایي مورد مطالعه بر حسب سطوح امنیت غذایي
متغير

فراواني

گروه امن غذايي

ناامن غذايي بدون
گرسنگي

ناامن با گرسنگي متوسط

کمتر از 250

17

0

9

8

250-350

20

5

11

4

450-350

23

8

8

7

450-550

23

5

11

7

بیشتر از 550

17

14

3

0

تحت پوشش

بله

11

0

7

4

(کمیتة امداد و)...

متوسط میزان درآمد ماهانه

مساحت زمین (هکتار)

تعداد دام

تعداد طیور

خیر

89

32

35

22

بدون زمین

77

17

37

23

1-5

9

7

0

2

5-10

6

2

4

0

بیشتر از 10

8

6

1

1

بدون دام

85

29

34

22

کمتر از  5رأس

8

0

4

4

5-10

6

2

4

0

بیشتر از10راس

1

1

0

0

بدون طیور

77

23

36

18

کمتر از  5عدد

5

4

0

1

5-10

12

4

4

4

بیش از  10عدد

6

1

2

3

نتایج
 68درصد پاسخگويان را زنان خانوار تشكيل دادند .از نظر
گروه سنی ،متوسط سن پاسخگويان  30/85سال است.
گروهبندي وضعيت امنيت غذايی خانوارهاي مورد مطالعه
براساس امتيازات كسبشده از پرسشنامة امنيت غذايی
(جدول  )1نشان داد  32درصد خانوادهها در وضعيت امن
غذايی قرار داشتند 42 ،درصد خانوادهها در گروه ناامن غذايی
بدون گرسنگی و  26درصد داراي ناامنی غذايی با گرسنگی
متوسط بودند و خانوار ناامن غذايی با گرسنگی شديد در
نمونة مورد مطالعه مشاهده نشد (جدول  .)2يافتههاي اين
مطالعه بيانگر وجود رابطة معنیداري بين امنيت غذايی
خانوارهاي روستايی مورد مطالعه با بعد خانوار ،ميزان درآمد

سطح معني
داري

*0/000

0/054

*0/002

0/16

0/183

ماهيانة خانوار ،جايگاه شغلی پدر ،سطح سواد پدر ،وضعيت
تملك مسكن ،تعداد اتاق ،مسئول سرپرستی خانوار،
تحصيالت مادر ،سن مسئول تغذية خانوار و داشتن اقالم
زندگی بود .بهنحوي كه با افزايش بعد خانوار ،خانوارهايی كه
مادر سرپرست بود ،ناامنی غذايی در افراد مورد مطالعه بيشتر
میشود و بالعكس با افزايش درآمد خانوار و جايگاه شغلی پدر
امنيت غذايی افزايش میيابد .همچنين ،نتايج بيانگر وجود
رابطة معكوس بين امنيت غذايی و خانوارهاي زن سرپرست
بود ( ،)P=0/02اما نتايج مطالعه رابطة معنیداري را بين
امنيت غذايی خانوار با ساير متغيرها مانند جنس مسئول
تغذية خانوار ،تعداد افراد شاغل و داشتن يا نداشتن درآمد
ثابت ماهيانه نشان نداد (.)P>0/05
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جدول  .3معیارهای معناداری مدل در مراحل مختلف
گام

گام اول

گام دوم

گام سوم

Chi-square

درجة آزادي

سطح معنيداري

24/366

1

0/000

24/366

1

0/000

24/366

1

0/000

11/596

1

0/001

35/961

2

0/000

35/961

2

0/000

5/830

1

0/016

41/790

3

0/000

41/790

3

0/000

براي بررسی اثر عوامل مختلف بر امنيت غذايی خانوارهاي
روستايی مورد مطالعه ،از رگرسيون لوجيت استفاده شد .به
اين منظور ،از روش پيشرو گامبهگام 1استفاده شد .از مجموع
متغيرهاي مستقل مورد مطالعه ،در گام اول متغير جايگاه
شغلی پدر خانوار ،در گام دوم متغير ميزان درآمد و در گام
سوم متغير وضعيت داشتن اقالم زندگی وارد معادلة رگرسيون
شدند .بر اين اساس ،نتايج مطالعه (جدول  )4نشان میدهد
متغير جايگاه شغلی پدر خانوار با بهبود كاي اسكوئر برابر با
 24/366و سطح معنیداري  ، p=0/000متغير ميزان درآمد
ماهيانه درگام دوم با بهبود كاي اسكوئر برابر با  11/595و
سطح معنیداري  p=0/001و در گام بعدي متغير وضعيت
داشتن اقالم زندگی با بهبود كاي اسكوئر برابر با 5/830و
سطح معنیداري  p=0/016وارد معادله شدند .براساس الگوي
رگرسيون مطرحشده احتمال امنيت غذايی در نمونة مورد
مطالعه 0/471برآورد شد (جدول .)3
با توجه به جدول  ،4در نتايج مطالعه-2Log likelihood ،
كه براي برازش مدل استفاده میشود ،در سه مرحله ظاهر

شد .اولی مربوط به گام اول است كه در آن فقط متغير
مستقل جايگاه شغلی پدر وارد معادله شد (برابر با
 .)101/008دومين مقدار نيز نشان میدهد با ورود متغير
مستقل ميزان درآمد در مدل ،مقدار -2Log likelihood
(برابر با  ) 89/413و سومين مقدار مربوط به وضعيت داشتن
اقالم زندگی با ) -2Log likelihoodبرابر با )83/584است كه
نسبت به مقدار اول آن ،بهبودي را نشان میدهد ،بهطوريكه
مقدار آن از  101/008به  83/584كاهش يافت.
نتايج جدول  5نشان میدهد حساسيت مدل در تعيين
خانوارهاي ناامن غذايی براساس متغير جايگاه شغلی پدر
خانوار  91/2درصد و حساسيت آن در تعيين خانوارهاي امن
غذايی  53/1درصد است .بهطور كلی در اين مدل زمانیكه
فقط جايگاه شغلی پدر خانوار وارد معادله شود 79 ،درصد كل
است .با ورود متغير درآمد ،حساسيت مدل در تفكيك
خانوارهاي ناامن غذايی به  94/1درصد افزايش يافت و با ورود
متغير وضعيت داشتن اقالم زندگی بهطور كلی  80درصد
خانوارها بهدرستی تفكيك میشوند.

جدول  .4آمارههای برازندگي مدل رگرسیوني
گامها

-2 Log likelihood

Cox & Snell R Square

Nagelkerke R Square

گام اول
گام دوم

101/008
89/413

0/216
0/302

0/303
0/423

گام سوم

83/584

0/342

0/478

1. Forward Stepwise
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جدول  .5دستهبندی خانوارهای مورد مطالعه از نظر وضعیت امنیت غذایي
وضعيت خانوارها از نظر وضعيت امنيت غذايي
تعداد مورد انتظار
تعداد مشاهدهشده

گامها

گام اول

وضعیت امنیت غذایی

وضعيت امنيت غذايي
ناامن

امن

ناامن

62

6

91/2

امن

15

17

53/1

-

-

79

ناامن

64

4

94/1

امن

18

14

43/8

-

-

78

ناامن

58

10

85/3

امن

10

22

68/8

-

-

80

درصد کل
وضعیت امنیت غذایی
گام دوم
درصد کل
وضعیت امنیت غذایی
گام سوم

درصد صحت تفکيک

درصد کل

جدول  6مقدار ثابت ،ضريب  ،Bنسبت برتري ()،)Exp (B
آمار والد ( )Waldو ...را براي متغيرهاي جايگاه شغلی پدر
خانوار ،ميزان درآمد و وضعيت داشتن اقالم زندگی نشان می
دهد .نتايج بيانگر تأثير مثبت و معنیدار هر سه متغير است.
با افزايش هركدام از متغيرهاي جايگاه شغلی پدر خانوار،
ميزان درآمد و داشتن اقالم زندگی ،احتمال بهبود امنيت

غذايی خانوارهاي روستايی مورد مطالعه افزايش میيابد .بر
مبناي مقدار ثابت و ضريب  ،Bمعادلة بهينة رگرسيون
متغيرهاي واردشده در معادله را بهشرح زير میتوان نوشت:
( +1/294ميزان درآمد ماهيانة خانوار) = -6/945 +0/466برتري لگاريتمی
(جايگاه شغلی پدر خانوار)) +0/524وضعيت داشتن اقالم زندگی(

جدول  .6ضرایب ،سطح معنيداری و نسبت برتری متغیرهای واردشده در مدل
گامها

متغيرها

B

S.E.

Wald

df

Sig.

)Exp(B

گام اول

شغل پدر
عدد ثابت

0/537
-2/830

0/123
0/557

19/170
25/830

1
1

0/000
0/000

1/711
0/059

شغل پدر

0/494

0/137

12/997

1

0/000

1/639

درآمد

0/477

0/155

9/490

1

0/002

1/611

عدد ثابت

-4/805

1/030

22/699

1

0/000

0/007

شغل پدر

0/524

0/149

12/344

1

0/000

1/688

وضعیت داشتن اقالم زندگی

1/294

0/557

5/393

1

0/020

3/648

درآمد

0/466

0/157

8/811

1

0/003

1/593

عدد ثابت

-6/945

1/481

12/999

1

0/000

0/001

گام دوم

گام سوم

نتیجهگیری ،بحث و پیشنهادها
يافتههاي بررسی حاضر نشان میدهد كه از مجموع 100
خانوار روستايی مورد مطالعه 68 ،درصد خانوارها دچار ناامنی
غذايی ( 42درصد ناامن بدون گرسنگی و  26درصد ناامن با

گرسنگی متوسط) هستند .تحقيقات
در بررسی شيوع ناامنی غذايی در خانوارهاي شيراز و ارتباط آن
با عوامل اقتصادي -اجتماعی و جمعيتی نشان داد شيوع ناامنی
غذايی در خانوارهاي مورد مطالعه  44درصد ( 27/18درصد
et al., 2010) (Ramesh
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ناامن بدون گرسنگی14/4 ،درصد ناامن با گرسنگی متوسط و
1/8درصد ناامن با گرسنگی شديد) استDastgiri et al. .
)(2006در مطالعة ديگري ،شيوع ناامنی غذايی را در خانواده
هاي تبريزي  36/3درصد برآورد كردهاند .همچنينet al. ،
 (2011) Sharafkhaniشيوع ناامنی غذايی در دهستان قرهسو
واقع در شهرستان خوي را  59/4درصد نشان دادند .اين نتايج
در درجة اول ،شيوع ناامنی غذايی را در درجات مختلف در
مناطق مختلف كشور نشان میدهد و در درجة بعد اختالف
موجود در شدت ناامنی میتواند ناشی از تفاوت شرايط
جغرافيايی ،اقتصادي -اجتماعی ،فرهنگی و عادتهاي غذايی
جوامع مورد مطالعه باشد .در ادامة روند پژوهش ،بهمنظور
بررسی اثر متغيرهاي مستقل (تعداد افراد خانواده ،شغل پدر،
سطح سواد پدر و مادر ،درآمد ،سرپرستی خانوار و )...بر امنيت
غذايی خانوارهاي روستايی مورد مطالعه ،از رگرسيون لوجيت
استفاده شد .بر اين اساس ،از مجموع متغيرهاي مستقل مورد
مطالعه ،متغير جايگاه شغلی پدر خانوار با بهبود كاي اسكوئر
برابر با  24/366و سطح معنیداري  ،p0/000متغير ميزان
درآمد ماهيانه درگام دوم با بهبود كاي اسكوئر برابر با 11/595
و سطح معنیداري  p=0/001و در گام بعدي متغير وضعيت
داشتن اقالم زندگی با بهبود كاي اسكوئر برابر با 5/830و سطح
معنیداري  p=0/016وارد معادله شدند .اين نتايج بيانگر تأثير
مهم و معنیدار سه متغير (جايگاه شغلی پدر خانوار ،ميزان
درآمد ماهيانه و وضعيت داشتن اقالم زندگی) بر بهبود امنيت
غذايی خانوارهاي روستايی مورد مطالعه است ،بهگونهاي كه با
بهبود وضعيت هركدام از اين سه متغير ،وضعيت امنيت غذايی
خانوارها به شكل معنیداري افزايش يافته است .نتايج مطالعات
(2011) ،(2010) Ramesh et al. ،(2006) Dastgiri et al.
 Sharafkhani et al.و  (2011) Payap et al.نيز مؤيد تأثير
مثبت اين عوامل در بهبود امنيت غذايی خانوارهاست .هرچند
عوامل اقتصادي بهويژه درآمد به علت افزايش قدرت خريد و
دسترسی بيشتر به مواد غذايی ،در امنيت غذايی خانوار نقش
تعيينكننده دارند ،اما نبايد از نقش ساير متغيرهاي اجتماعی و
فرهنگی در مديريت بودجة خانوار و تعيين نوع مواد غذايی
سبد خانوار غافل شد .نتايج مطالعات (2001) Studdert et al.
و  (2004) Zerafati Shoaنيز بر تأثير عوامل اقتصادي ،اجتماعی
و فرهنگی بر امنيت غذايی تأكيد كردهاند؛ بهعبارت سادهتر،
گروه شايان توجهی از جامعه هرچند دسترسی اقتصادي و
فيزيكی به مواد غذايی دارند ،اما رفتارها و انتخابهاي غذايی
نامناسبی را نشان میدهند .در تحليل ريشهيابی اينگونه

رفتارهاي غذايی در جامعه ،عالوهبر سهم غذا و درآمد خانوار،
توجه به عواملی بهويژه عوامل اجتماعی -فرهنگی از قبيل سطح
سواد سرپرست خانوار ،وضعيت شغلی و اجتماعی سرپرست و
بهطور كلی جايگاه اجتماعی فرهنگی ضروري است
( .)Ghassemi،1997در زمينة ارتباط سطح سواد مادر با امنيت
غذايی خانوار ،نتايج بيانگر رابطة معنیدار معكوسی بين سطح
سواد مادران با امنيت غذايی خانوار بود ،بهصورتیكه بيشترين
خانوادههاي داراي امنيت غذايی ،مادران بیسواد داشتند .اين
در حالی است كه ساير مطالعات انجامگرفته ،افزايش سطح
سواد مادران را در افزايش آگاهیهاي تغذيهاي مؤثر میداند و
مؤيد نقش مثبت آن در افزايش امنيت غذايی خانوار است
( ،)Payap et al., 2011اما نتايج مطالعة حاضر عكس اين قضيه
را نشان داد .خانوارهاي داراي مادر بیسواد بيشترين گروه
خانوادههاي امن غذايی را تشكيل میدادند كه شايد بتوان تأثير
آن را در كاهش مشغلههاي زندگی و اختصاصدادن فرصت
بيشتر براي خانواده و همچنين داشتن دانش بومی در زمينة
تغذيه در زنان بیسواد دانست .همچنين ،نتايج بيانگر وجود
رابطة معنیدار بين بعد خانوار و جنس سرپرست خانوار با
ناامنی غذايی بود ،به گونهاي كه ناامنی غذايی در خانوارهاي
پرجمعيتتر و زن سرپرست بيشتر مشاهد شد .اين نتايج نيز با
نتايج مطالعاتی همچون،(2010) Mohammad Zadehm
 (2011) Payap et al.همسو است .يافتههاي مطالعة & Rose
 (2002) Charltonدر آفريقاي جنوبی و Shariff & Khor
) (2005در مالزي نيز بيانگر آن است كه با افزايش بعد خانوار،
فقر و ناامنی غذايی افزايش میيابدEsmaillzadeh et al. .
( )2011در تفسير ارتباط بين وضعيت امنيت غذايی و بعد
خانوار معتقدند اگر در شرايط ويژهاي مانند نوسانات فصلی
قيمت مواد غذايی يا ازدستدادن موقت شغل ،امكان دسترسی
خانوار به مواد اولية تهية غذا كاهش يابد ،هرچه تعداد افراد
خانواده بيشتر باشد ،مقدار غذاي هر فرد كمتر میشود .تركيب
و بعد خانوار بر امنيت غذايی اثر میگذارد ،بهگونهاي كه با
افزايش بعد خانوار بر نيازهاي حداقلی به مواد غذايی افزوده می
شود؛ بنابراين با افزايش بعد خانوار ،حجم و كيفيت مواد غذايی
كاهش میيابد و ناامنی غذايی پديدار میشود .يافتههاي ديگر
اين مطالعه نشان میدهد با افزايش زير بناي مسكونی ،تعداد
اتاق ،مساحت زمين زراعی ،ميزان ناامنی غذايی كاهش میيابد.
همچنين ،نتايج بيانگر رابطة معنیدار بين امنيت غذايی و سن
مسئول تغذية خانوار (مادران) بود .نتايج مطالعات
 (2010) Mohammad Zadehو  (2010) Ramesh et al.رابطة
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مطالعه و ارتقاي فرهنگ و سواد تغذيهاي براي افزايش سطح
آگاهیهاي تغذيهاي خانوار میتواند در ارتقاي امنيت غذايی
 بايد توجه داشت مقولة تأمين امنيت.خانوار مؤثر واقع شود
 بلكه براي،غذايی تنها بر عهدة نهاد و ارگان ويژهاي نيست
بهبود وضع تغذية جامعه بايد در زمينة چهار عامل اساسی
، دسترسی به غذا،شامل اشتغالزايی پايدار و ايجاد درآمد
،فرهنگ و سواد تغذيهاي و دسترسی به خدمات بهداشتی
 پرداختن به.راهكارهاي مختلف بهطور هماهنگ اجرا شود
همة اين مسائل نيازمند همكاري و هماهنگی نهادها و ارگان
 آموزش و،هاي مختلف دولتی و خصوصی (معاونت بهداشتی
) در... كميتة امداد و، جهاد كشاورزي، ترويج و آموزش،پرورش
برنامهريزي و سياستگذاريهاي مختلف در سطوح مختلف ملی
.و محلی است

آماري معنیداري را بين سن مادران و وضعيت امنيت غذايی
) در2011( Payap et al.  اما نتايج مطالعة،گزارش ندادهاند
 اقتصادي و-بررسی رابطة ناامنی غذايی با برخی عوامل اجتماعی
تغذيهاي در مادران داراي كودك دبستانی شهرستان ري نشان
داد بين ناامنی غذايی خانوار با ميانگين سن مادران مورد بررسی
رابطة آماري معنیداري وجود دارد و مادرانی كه سن آنها از
 در معرض احتمال، سال بيشتر بود34/7 ميانگين سنی آنان از
 با وجود ميزان، درنتيجه.ناامنی غذايی بيشتري قرار داشتند
باالي ناامنی غذايی در خانوارهاي روستايی مورد مطالعه و تأثير
، اجتماعی و فرهنگی بر امنيت غذايی خانوارها،عوامل اقتصادي
ايجاد فرصتهاي اشتغالزايی براي افزايش درآمد خانوارهاي
 اجراي برنامههاي ويژة اصالح شيوة زندگی و،روستايی
عادتهاي نامناسب غذايی در الگوي تغذيهاي جامعة مورد
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