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  چکیده

 افـراد  هـاي  ارزش و اعتقـادات  از بازتابی شود می انتخاب خوردن براي آنچه و اخالقی است امري خوردن،
اسـت؛ لـذا    نگرفتـه  انجـام  داخـل کشـور   در بومی، نگاه با غذایی امنیت بهبود چگونگی است، ولی تاکنون

امنیـت غـذایی منـاطق روسـتاهایی کشـور بامطالعـه در       ایرانـی  -تحقیق حاضر با هدف تعیین الگوي اسالمی
منظـور   با روش اسـنادي بـه   که است کاربردي-بنیادي نوع از این تحقیق. جنوب استان کرمان انجام گرفت

ویژه از منظر فرهنگ ایرانی و دین اسالم و همچنـین بـا یـک مطالعـه      تبیین مفاهیم کلیدي امنیت غذایی، به
 390آمـاري خانوارهـاي روسـتایی جنـوب اسـتان کرمـان؛        از جامعه .گرفت مانجا میدانی با روش پیمایش

تحقیق نشان داد، امنیت غذایی  نتایج. انتخاب شدنداي با انتساب متناسب  تصادفی طبقهگیري  خانوار با نمونه
 ایرانـی  -الگـوي اسـالمی  "هـا بـه    که بیانگر توجه کـم آن  قرار دارد »ضعیفی«افراد موردمطالعه در وضعیت 

. گـردد  است، که امنیت غذائی آنان بـا شناسـایی راهبردهـاي تحقـق آن میسـر مـی       "امنیت غذایی روستایی
شده در این تحقیـق، در   گانه مشخص راهبردهاي مبتنی بر نتایج این تحقیق نشان داد که  راهبردهاي دوازده

ي تأمین امنیـت غـذایی   برا "تمایل به مصرف مواد غذایی"و  "نگرش شناختی"، "فرهنگ تغذیه"سه دسته 
 ها آني متناسب با ها تیمأموراجراي این راهبردها، مستلزم تعریف . شناسایی است خانوارهاي روستایی قابل
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است که براي تغییر وضعیت موجود امنیت غذایی خانوارهاي روستایی به مطلوب ضروري است که در این 
  .شده است مقاله مشخص

  

  .کرمان، ایرانی،  روستا -لگوي اسالمیامنیت غذایی، ا: ها کلیدواژه
  

  مقدمه -1
 امـروز  جهـان  در متأسـفانه  کـه  اسـت  انسان حقوق ترین ابتدایی از 1غذایی امنیت از برخورداري

ت  تردیـد،  بـدون ). Razzaghi, 2009( انـد  بهـره  بی آن از بسیاري بـه  در یـک کشـور،   غـذایی  امنیـ 
 سالمت و کرد و حمایت شناسایی را پذیر آسیب قشارا بتوان ها آن طریق از که است وابسته تدابیري

 سیاسـی  اجتمـاعی،  اقتصادي، اوضاع از اطالع درگرو نیز غذایی امنیت. نمود تأمین را جامعه و آنان
  ).Jahangiri & Rajabi, 2002( است کشور فرهنگی و

 خورنـد،  می کافی غذاي که باکسانی مقایسه در اند مزمن گرسنگی دچار که مردمی طورکلی، به
امـراض،   مقابـل  در و ازنظر ایمنی دارند کمتري استعداد فکري ازلحاظ و تر ضعیف جسمی ازلحاظ
 شـوند،  مـی  یافـت  وفـور  بـه  فقیـر  کشورهاي در که ها انگل تهاجم در و تري دارند کم بسیار مقاومت
 اییغـذ  مـواد  از متشـکل  و یکنواخـت  مشـخص،  غـذایی  برنامـه  اگـر . دارنـد  بیشتري ابتالي استعداد
 معدنی مواد یا ویتامین پروتئین، کمبود از فرد تردید بدون نشود، خورده کافی قدر به و باشد معدود

از ). Bakhtiari et al., 2002(بـود   خواهـد  خطرنـاك  بسیار وي سالمت براي که برد خواهد رنج
 رفتارهـا،  فرهنـگ؛  بـه  بسـته  و شـود  نمـی  مصـرف  یکسان طرف دیگر، در جوامع مختلف، غذاهاي

 نیـز  شهري یا روستایی نوع به توجه با تغذیه نوع. است متفاوت غذاها آن، با مرتبط اعمال و الگوها
  . بگیرد خود به متفاوتی شکل تواند می

 نیسـت،  شناسـان  انسان موردتوجه باشد داشته مطالعه ارزش که موضوعی عنوان به تنها خوراك،
 ازآنجاکه). Ghaderpoor, 2007( گیرد برمی رد را فرهنگی مطالعات از وسیعی دامنه واسطۀ بلکه،

 ها آن از یک هر مؤثرند، فرهنگی و اجتماعی روانی، زیستی، عوامل غذایی؛ عادات گیري شکل در
 نوجوانـان،  ویـژه  بـه  سـن،  هـم  افـراد  مثـال،  بـراي . گذارد می اثر غذایی رفتارهاي بر مختلف طرق به
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 احسـاس  غـذا  طعـم  بـه  نسـبت  حتّی فرد تا شود یم موجب و تأثیرگذارند یکدیگر بر روانی ازلحاظ
 و غـذا  مـواد  دریافـت  مقـدار  و نـوع  بـر  سـاده  ظـاهر  موضوع به این کند؛ پیدا ناخوشایند یا خوشایند
 و شـهري  جوامـع  مقایسـه . )Navabakhsh & Mosana, 2012( گـذارد  مـی  تـأثیر  نیـز  او سـالمت 
 غـذایی،  فقـر  سـطح  انـرژي،  وتئین،پـر  میـزان  برحسـب  1379تـا   1364 هاي سال ایران طی روستایی

ت  کـه  دارد داللت آن بر غذا، عرضه پایداري و فقرا بین غذا توزیع شـهري  جوامـع  در غـذایی  امنیـ 
 لـزوم  گـر  بیـان  امـر،  ایـن . )Khodadkashi & Heidari, 2005( است بوده روستایی جوامع از بیش

ت  و بهبود تغذیه به ویژه توجه اسـت  ایرانـی  -اسـالمی  الگـوي  درویکـر  بـا  روسـتاییان  غـذایی  امنیـ .
 تـاریخی،  پیشـینه  نظیـر  شناسایی عواملی. است موردنیاز غذایی عادات مستلزم مطلوب تغذیه چراکه

 کـه  باشـد  مـی  مـذهب بسـیار حـائز    تـر،  مهـم  و اعتقـادات  اقتصـادي،  و اجتمـاعی  موقعیت فرهنگی،
 Khodadadi( گیـرد  مـی  شکل جامعه و خانواده در غذایی وعده از مطلوب شکلی ها، آن موجب به

et al., 2007(  
 باهدف غذایی مواد مصرف الگوهاي تدوین ایران، اسالمی جمهوري ملی توسعه هاي برنامه از

 اي تغذیه نیازهاي تأمین راستاي مواد خوراکی در  و مصرف عرضه تولید، الگوي هماهنگی ایجاد

 و غـذایی  نـاامنی  پیچیـده  تموضـوعا  ، لـذا شناسـایی  )Safavi, 2010(باشـد   مـی  جامعـه  سالمت و
 سـازد  مـی  الزامی را غذایی امنیت وضعیت تحقیقات انجام آن، کاهش مناسب هاي حل راه تشخیص

)Pothy, 2007( سازي آن براي کشوري مثل ایران مستلزم ارائه الگویی بـر مبنـاي تعـالیم     که بومی
در یـک نگـاه کلـی،    . اشـد اسالم و فرهنگ ایرانی است که ضمناً با شـرایط روز همخـوانی داشـته ب   

موردنیـاز بـه مـواد غـذایی مختلـف       "کـالري "و  "تغذیـه "مقاالت متعدد به امنیت غـذایی از منظـر   
هاي اقتصادي به امنیت غذایی به نگاهی تکراري  ها این است که نگاه اند ولی نتیجه کلی آن پرداخته

ایرانی در راستاي بهبود امنیت -بدل شده است، لذا؛ پرداختن به امنیت غذایی و ارائه الگوي اسالمی
 .غذایی روستاهاي جنوب استان کرمان، هدف این مقاله است

  
  ادبیات امنیت غذائی

  جهان و ایران  در
 در یـک  تغذیـه  و غـذائی  مشـکالت  رفع براي شده حساب روشی علمی، معناي به غذایی امنیت
 Zareei Bideskan & Mehrabi( اسـت  توسعه مدیریت و ریزي برنامه براي شده تعریف چارچوب
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Boshar Abadi, 2012( ،به شرح زیر است  و سیر تکاملی تعاریف آن:  
امنیت غـذایی را عرضـه مسـتمر کاالهـاي غـذایی اصـلی در سـطح جهـان         ) 1975(سازمان ملل 

بهبود مداوم مصرف غذا و خنثی کردن اثرات نامطلوب نوسانات تولید قیمت غذا تعریـف   منظور به
اطمینـان از  کسـب  ، آن را )FAO(سـازمان خواربـار و کشـاورزي ملـل متحـد       1984در سال . نمود

خویش دسترسی فیزیکـی و اقتصـادي    موردنیازهمه مردم و در همه اوقات به غذاهاي اصلی  که این
امنیت غذایی را دسترسی همه مـردم بـه غـذاي     1986بانک جهانی نیز در سال . تعریف نمود ،دارند

این تعاریف لزوم دسترسـی تمـام   . راي یک زندگی سالم و فعال تعریف کردکافی در تمام اوقات ب
: شود و ناظر بر چهار محور اصـلی  مردم به غذاي کافی براي یک زندگی سالم و فعال را متذکّر می

که هـر یـک بـراي ارزیـابی      داند میفراهم بودن غذا، دسترسی به غذا، مطلوبیت غذا و پایداري آن 
ن در نظر گرفتـه مـی  بود یا نبود امنیشـود   ت غذایی در یک ناحیه یا جامعه معی)Ghasimi, 1995( ،

تعریف بانک جهانی را یـک تعریـف کـاربردي     1993المللی تغذیه در سال  کنفرانس بین ازآن پس
ت  : دنمـو تـري از آن اعـالم    تعریف کامـل  1996دانست و سرانجام اجالس جهانی غذا در سال  امنیـ

دارد که همه مردم در تمامی ایام به غـذاي کـافی، سـالم و مغـذّي دسترسـی      غذایی هنگامی وجود 
ســازگار بــا  تغذیــهفیزیکــی و اقتصــادي داشــته باشــند و غــذاي در دســترس، نیازهــاي یــک رژیــم  

  .)Bakhtiari & Haghi, 2004(ترجیحات آنان را براي یک زندگی فعال و سالم فراهم سازد 
 و همزمـان  طـرح  اسـت،  پنهـان  ،»تغذیـه  سـالمت « ولـی  »آشـکار « غـذا  تأمین که این به توجه با 

 آشـکار  موضوع یک شکل به نیز »تغذیه سالمت« تا کند می کمک موضوع این به دو این یکپارچه
 امـري  »غذا« و »تغذیه« به همزمان توجه ضرورت پایدار توسعه به دستیابی براي بنابراین. شود مطرح

 اسـت  افراد جامعـه  و خانوار سالمت شاخص غذا امنیت ازآنجاکه و )Azar, 1998( است ضروري
 مـرتبط  عوامل تعیین باشد، اي تغذیه و سالمتی تکاملی، مشکالت ساز زمینه تواند می غذایی ناامنی و
 دوران سراسـر  در گرسنگی زیرا ،)Casey et al., 2006( است جامعه یک ضرورت هر در آن با

 بـه  فکري هاي جریان یا افراد تا است شده باعث ،اساسی معضل شکل یک به بشر اجتماعی زندگی
 نشـان  ایـران  در مختلف مطالعات مثال، براي. کنند را ارائه معضل این با مقابله هاي راه مختلف طرق

 غذایی مواد ناعادالنه توزیع اما دارد، خوبی نسبتاً وضعیت کالن، سطح در غذایی امنیت که دهد می
 بنـابراین  اسـت،  کـرده  دشـوار  غـذا  بـه  را فقیـر  هاي گروه از سیاريب دسترسی محروم، هاي استان در
 ,Dini Torkamani( دارد وجـود ) خـانوار  و فـرد ( خـرد  سـطح  در مخـاطراتی  کـه  گفت توان می
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2003; Ahmadpour Kakhk, 2003; Khezri, 2003; Shakuri, 2004 .( سـهم  رغـم  علـی 
 نبـود  غـذایی،  مـواد  توزیع و تولید نظام مشکالت کشور، واردات کل از غذایی مواد واردات باالي

 خـوراکی  مـواد  تغذیـه  صـحیح  فرهنگ نبود و غذایی، مواد مصرف و تولید الگوهاي بین هماهنگی
  دارد کشـور  در نـاامنی  از وجود گسـترده  نشان دارند، قرار پایینی رده در غذایی ارزش لحاظ به که

)Jafari Sani & Bakhshoodeh, 2009(. 
  

  در اسالم
 قـدرت  و توانمندي رفتار، و خُوي و خُلق روان، و اعصاب آرامش تندرستی، عمر، طول رشد، 

ت     تغذیه وامدار نوعی به و غیره تولیدمثل و نسل تکثیر در تغذیـه  سالم هستند؛ بـه همـین دلیـل اهمیـ 
 کـه  اسـت  مرسـوم  امـروزه،  بـراي مثـال،  . کننـد  می مطرح دیگران که است چیزي آن از بیش اسالم

 حـرام آن  و لقمۀ حالل آثار و غذا نوع تأثیر مورد شود، اما در تأکید زیادي می قش تغذیهن پیرامون
 حـالل  لقمـه  بـا  دعـا  اسـتجابت  حتی که تأکید بسیاري شده است اسالم در انسان، روحی صفات بر

 نکتـه . نـدارد  زمینـه  ایـن  در گفـتن  براي چیزي اندك، بسیار حد در جزء روز علوم اما .دارد ارتباط
 سـاعات  و زمـان  تـأثیر  اسـت   نتوانسته پراکنده مطالعه چند جزء به هنوز روز علوم که این دیگر ممه

 تحـت  دقیقاً سمی و دارویی غذایی، از اعم مواد تبدیل و دفع و برجذب را سال و ماه روز، مختلف
 کـرده  رحمطـ  را) زمـان  بعـد  بـر  تکیـه  با تغذیه( کرونوتریسیون اسالم پیش، ها قرن اما درآورد قاعده
، )Esfahani, 2005(نـدارد   وجـود  روشـن  صورت به روز تغذیه علم در بحثی چنین هنوز که است

 و جـوعٍ  من اَطعمهم اَلَّذي" ".امنیت" و »غذا«: نهد می منت چیز دو به مکّه اهل بر خداوند چنین هم
 ایمـن  نـاامنی  و تـرس  از و داد نجـات  گرسـنگی  از را هـا  آن کـه  کـس  همـان " ".خوف من آمنَهم

ه  و البـدن  صـالح  فــانَّ ": فرماینـد  هشـتم نیـز مـی    در همین راستا امـام  ."ساخت کـونُ  قوِامـبِالطَّعـامِ  ی 
 نوشـیدنی  و غـذا  بـه  آن بیمـاري  چنـین  هـم  و بدن پایداري و سالمتی" بهما یکونُ فَساده و والشَّرابِ

  .)Akhondi, 2008(است 
 حـالل  و طیب غذاهاي انواع مدبرانه و آگاهانه تولید": غذاییهرحال تعریف قرآنی امنیت  اما به

 افـراد  تمـام  که طوري است آن به عادالنه توزیع و غیرمسلمانان به بدون وابستگی اسالمی جامعه در
بدون اسـراف،   آن از و باشند مطمئن نیز آینده در آن تأمین از و داشته غذا به دائم جامعه، دسترسی

تغذیه در اسالم راه و روشی مسـتقل دارد کـه قاعـدة    . )Razzaghi, 2009(باشد  می "مصرف کنند
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عدالت اجتماعی از اهداف رسالت انبیاء است . سازد زندگیِ متکی بر عدالت اجتماعی را فراهم می
)Quran Karim; Hadid, 25 & Shura, 15(      که حـدأقل بایـد در محـدوده مفهـوم اقتصـادي آن ،

ها در راستاي رسـیدن بـه دیگـر ابعـاد عـدالت       ت اقتصادي، تالشتحقق گردد که بدون تحقق عدال
هـاي اصـولی    بهبود وضع تغذیـه در اجتمـاع از شـاخه   . )Ayatollahi, 1987(اجتماعی بیهوده است 

کشورهاي اسالمی عمدتاً . آید عدالت اقتصادي و از محورهاي اساسی عدالت اجتماعی به شمار می
کـه بخـش    رغـم ایـن   علـی . باشـند  ي در حـال گـذر مـی   توسـعه و کشـورها   شامل کشورهاي درحـال 

ت           ا، ماهیـت اقتصـادي ایـن کشـورها داراي امنیـ کشاورزي در این کشـورها نقـش بسـزایی دارد امـ
بررسی سوءتغذیه در این  1998تا  1996هاي  که طی سال طوري غذایی متوسط رو به پایین است، به

ــا  5/2هــا  درصــد آن 4/7غذیه، ســوءت% 5/2هــا داراي  آن%  14کشــورها نشــان داد کــه؛  درصــد  4ت
درصد بیش از  13درصد سوءتغذیه و تقریباً  19تا  5ها نیز داراي  درصد آن 5/33سوءتغذیه، حدود 

ایـن آمارهـا تنهـا بـراي کشـورهاي اسـالمی       . انـد  درصد سوءتغذیه در کل جمعیت خـود داشـته   35
 ).FAO, 2001(شده است  توسعه و در حال گذار ارائه درحال
  

  ضرورت الگوي امنیت غذایی 
 سیاسـی،  ابعـاد  از انسـانی  نیـروي  وري بهره ارتقاي و سالمت حفظ منظور به غذایی امنیت ایجاد 

 بسـیج  سـوءتغذیه،  و گرسـنگی  فقـر،  چنگال از رهایی است، زیرا اهمیت حائز اجتماعی و اقتصادي
 و هـا  اجـالس  یفـه وظ و اسـت،  جهـانی یـک ضـرورت    جامعـه  همگـانی  و دار هدف معنوي و مادي

 تبیـین  پایـدار و  توسـعه  محدودکننـده  عوامـل  شـناخت  به کمک تخصصی و المللی بین هاي سازمان
 و غـذایی  مـواد  کـافی  تولیـد  فنـی،  دانش زمینه در انحصارها شکستن اخالقی، و عملی، راهبردهاي

ت  تـا  اسـت  جهـان  سراسر در ها آن عادالنه توزیع گـردد  محقـق  بشـري  جامعـه  غـذایی پایـدار   امنیـ 
)Shaykh al-Islam, 2002.( ت غذایی پایدار میتوان به موارد  از راهبردهاي اصلی دستیابی به امنی

  :زیر اشاره کرد
  حفظ خودکفایی محصوالت غذایی -1
  توزیع غذا نظامافزایش کارایی و ثمربخشی  -2
  افزایش قدرت خرید مردم -3
  ، وغذا) عرضه(افزایش ظرفیت تأمین  -4
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 ,Rukn al-Din eftekhari & Sharafi( اسـت  انش مردم نسبت بـه غـذا و تغذیـه   افزایش د -5

2002(.  
 در دامـی  محصـوالت  و کشـاورزي  کاالهـاي  تولیـد  بـه  اتکا با تنها پایدار غذایی بنابراین امنیت

 شـرایط  لحـاظ  بـه  اساسی اقالم از برخی تولید در نسبی مزیت بسا چه و شود نمی تأمین کشور داخل
 مواد واردات رو ازاین. نگردد میسر جامعه نیاز کل تأمین یا باشد نداشته وجود غیره و محیطی زیست
 هزینـه  در جـویی  صـرفه  بسـا  چـه . اسـت  ضـروري  امري جامعه نیازهاي تأمین منظور به اساسی غذایی

 نوجوانـان منجـر   و کودکـان  ویژه به مردم در) انرژي و پروتئین(حاد  سوءتغذیه به اقالم این واردات
 و جسـمی  توانـایی  و قـدرت  بـر  بلکـه  دهـد،  افزایش را بهداشتی و درمانی هاي هزینه تنها نه و ددگر

. بگـذارد  تـأثیر سـوء   شـوند،  مـی  تلقـی  اقتصـادي  پایـدار  توسعه اصلی نیروي که جامعه افراد فکري
 ملّـی  وظیفـه  یـک  اساسـی،  نیازهـاي  تأمین و تغذیه صحیح الگوي از پیروي سازي، فرهنگ بنابراین

  .)Pishvaie & Fardin, 2002( شود می یتلق
 کشورهاي در امنیت غذایی نبود دالیل بررسی در) Smith et al., 1999( همکاران و اسمیت

 »خریـد  قـدرت « و »کـافی  غـذاي  عرضه« را غذایی امنیت بر اثرگذار اصلی عامل دو توسعه، درحال
ت  بـا  انـدکی  تعامـل  غـذا  عرضـه  دو،در مقایسه این  گیرند که می نتیجه و اند کرده معرفی افراد امنیـ 

ت  نبـود  عامـل  حـادترین  شدید فقر ولی قدرت خرید ضعیف مردم به دلیل غذایی دارد غـذایی  امنیـ 
   .دانند می مؤثر غذایی امنیت بهبود براي را مشخص سیاسی  اهداف صحیح اجراي ها آن. است

 یـک  بـراي  کـافی  غـذاي  بـه  اوقات تمام در مردم همه که امنیت غذایی دسترسی با توجه به این
درصد از جمعیـت ایـران    20حال حدود  ینباااست،  )Bickel et al., 2000(فعال  و سالم زندگی

رغم داشتن درآمد کافی، به سبب ناآگاهی و نداشتن سـواد   درصد دیگر علی 20دچار سوءتغذیه و 
  ).Jahangiri & Rajabi, 2002(اي، از تغذیه مطلوب برخوردار نیستند  تغذیه

 سـالمت و  وضع بهبود در تواند می امر تغذیه در ویژه به زمینه، هر در آگاهی بردن ازآنجاکه باال
را بـه دو دلیـل    تغذیـه  بردن صرف آگـاهی  باال نظران ولی برخی صاحب مؤثر باشد جامعه بهداشت

  دانند؛ زیر بافی نمی
 و انتخـاب  زیـرا  .دارد بسـیار  اوتتف تغذیه با متخصصین تغذیه نسبت به عادي افراد دیدگاه: اول
 فقـط  تا خورند غذا نمی مردم است لذا، روانی و اقتصادي اجتماعی، اي شخصی، پدیده غذا خوردن
 علـت  ولـی بـه   آگـاهی،  داشـتن  رغـم  علـی  درنتیجـه . برطـرف کننـد   را خـود  فیزیولوژیکی نیازهاي
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 عمل به آگـاهی  اجراي به فرد قادر است ممکن تأثیرگذارند، غذا انتخاب در که پیچیدگی عواملی
  .نباشد خود

  .)Azar, 1998( گذارد می اي تأثیر تغذیه نهایتاً رفتار و نگرش بینش، بر آگاهی، :دوم
سوادي و ناآگاهی  با بی دیگر، مبارزه عبارت اي جامعه یا به هاي تغذیه ولی امروزه، ارتقاء آگاهی

شـده   اي در جامعـه شـناخته   شکالت تغذیـه کارهاي مفید براي کاهش سوءتغذیه و م اي، از راه تغذیه
اي  اند که بـین عملکـرد تغذیـه    چنین مطالعات متعدد نشان داده هم. )Aldana et al., 2006(است 

؛ لـذا  )Galal, 2003(داري وجـود دارد   ها در این زمینه رابطـۀ معنـی   افراد و اطالعات و آگاهی آن
هــا  اي آن در بهبــود وضــعیت تغذیــه آمــوزش افــراد و ارتقــاي آگــاهی آنــان نقــش بســیار مــؤثري 

نیـز   1404ساله جمهوري اسالمی ایران  انداز بیست ، به همین دلیل در سند چشم)Zare, 2003(دارد
آید، برخورداري از امنیت غذایی یک ویژگـی جامعـه ایرانـی بـه      که از اسناد باالدستی به شمار می

ده بخش کشاورزي و منابع طبیعـی گـذارده   آید و وظیفه بسیار سنگین امنیت غذایی بر عه شمار می
  .)Hojati, 2014( شده است 

 غــذاهاي و فرهنــگ اســالمی تغذیــه جــایگزین ایــران ســنتی آگــاهی از غــذاهاي بنــابراین اگــر
 و سـالمت  هـم  شود، و فرهنگ تغذیه غربی) غیره و پیتزا و ها ساندویچ انواع و ماکارونی( مصنوعی

 خود غذایی غنی منابع با توان است؛ لذا می تر صرفه به اقتصادي ازنظر هم و گردد بهداشت تأمین می
 هـا  ایرانـی  امـروزه  متأسـفانه . کرد فراهم را ها خوراکی و غذاها بهترین) سبزیجات لبنیات، گوشت،(

 مغـرب  طور که فرهنگ همان. اند داده ازدست را خود هاي ملّی و مذهبی خوراکی و غذایی فرهنگ
 داده، تغییـر  کلـی  نیـز بـه   لباس را و داده، پوشش قرار تأثیر تحت را رانیای هاي گویش و زبان زمین،
 را هـا  خـوراك  و بـه طـرزي شـدید، غـذاها     ساخته است، دگرگون را نیاکان پسندیده ورسوم آداب

 هنـوز نتوانسـته   زمـین  ایـران  نقـاط  تمام در غرب غذایی فرهنگ اگرچه .کرده است عوض تدریج به
 ساخته است  دگرگون را ایران غذایی فرهنگ زمین مغرب غذایی هنگفر درصد 60 اما کند، نفوذ

)Albufatileh, 2011( . ت غـذایی بـراي      -گیـري الگـوي اسـالمی    به همین دلیل شـکل ایرانـی امنیـ
  .مناطق روستایی یک اولویت است
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  روش تحقیق
ی منطقـه  کاربردي است زیرا، با بررسی امنیت غـذای  -پژوهش حاضر ازنظر تعیین هدف، بنیادي

ت غـذایی خانوارهـاي روسـتایی، یـک تحقیـق         -و سپس به دلیل تعیین الگوي اسـالمی  ایرانـی امنیـ
تشریح راهبردهاي تحقق ایـن الگـو بـراي منطقـه موردمطالعـه یـک تحقیـق کـاربردي         . بنیادي است
ی، شود، در این راستا در مرحله اول تحقیق، با مرور اسناد، مفاهیم کلیدي امنیـت غـذای   محسوب می

در مرحلـه دوم، بـراي بررسـی میـدانی     . ویژه از منظر فرهنگ بومی ایران و دین اسالم تبیین شدند به
.  هـا اسـتفاده گردیـد    آوري داده منظـور جمـع   به 1این مفاهیم در مناطق موردمطالعه، از روش پیمایش

قیـق بـراي   وتحلیـل روابـط متغیرهـاي تح    بینی و تجزیـه  مرحله بر آن است تا راهنماي توصیف، پیش
جامعـه  . )Openham, 1991(ایرانی امنیت غذایی منطقه مـوردپژوهش باشـد   -تعیین الگوي اسالمی

جیرفـت،  : هاي جنوب استان کرمان شـامل  آماري این پژوهش، کلیه خانوارهاي روستایی شهرستان
. اشندب خانوار می 121,849فاریاب، منوجان، قلعه گنج، کهنوج، رودبار جنوب و عنبرآباد است که 

ها  بوده که بـا   اي با انتساب متناسب براي انتخاب نمونه گیري تصادفی طبقه گیري، نمونه روش نمونه
 390تعداد نمونه براي این جامعـه برابـر    )Kerjcie &  Morgan, 1970(توجه به جدول مورگان 

  . هاي موردمطالعه انتخاب شدند این نمونه از بین شهرستان. خانوار است
هـاي   ویژگـی "نامه محقق سـاخته بـود، کـه شـامل؛      هاي این تحقیق پرسش آوري داده ابزار جمع

سن، سطح تحصیالت، بعد خانوار، ثبات شغلی، درآمـد خـانوار، هزینـه خـوراك، فاصـله      ( "فردي
؛ امنیت غذایی از نیازهاي جامعه بشـري اسـت   "امنیت غذایی"، )ترین شهر محل سکونت تا نزدیک

ام بـه غـذاي کـافی و سـالم و مغـذي، دسترسـی           و هنگامی وجود دارد که همه مـردم در تمـامی ایـ
 ,Behroozeh(هـا نیـز تمایـل داشـته باشـند       فیزیکی، اقتصادي و فرهنگی داشته و بـه اسـتفاده از آن  

شـامل  (در این تحقیق نیز امنیت غذایی بـا پـنج مؤلفـه میـزان دسترسـی بـه مـواد خـوراکی         . )2014
هـاي   زمان پخت و تهیه غذا، دفعـات مصـرف وعـده    ، مدت)تصاديدسترسی فیزیکی، فرهنگی و اق

 & Behroozeh(هـاي غـذایی و میـزان دریافـت کـالري بررسـی شـد         غذایی، دفعات پخت وعـده 

Shahvali, 2016( سـالمت  "و تـأثیر آن بـر    "سالمت مواد غـذایی "، که در این راستا نیز وضعیت

________________________________________________________________ 

1 - Survey research 
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. در خانوارهـاي موردمطالعـه تشـریح گردیـد     "یتمایل به مصرف انواع مواد غذای"چنین  و هم "فرد
نامه با روش اعتبار محتـوایی توسـط اسـاتید متخصـص تأییـد و پایـایی آن بـا آزمـون          روایی پرسش

سؤاالت مربوطه از مـادران خـانواده کـه    . پیشاهنگ دریکی از روستاهاي شهرستان بم انجام گرفت
، پرسـیده شـد،   )Behroozeh, 2014(تند وظیفه اصلی تهیه غذاي اعضاي خانواده را بـر عهـده داشـ   

و  21نسـخه   spssافـزار   ایرانی امنیت غذایی از نرم-منظور ارائه الگوي اسالمی ها به براي تحلیل داده
 .از تکنیک آماري توصیفی استفاده شد

  
  ها یافته

 سال، 30تا  17درصد مادران خانوارهاي روستایی در رده سنی  9/16ي تحقیق، ها افتهبر اساس ی
درصـد در   7/8سـال و   58تا  45درصد در رده سنی  2/26سال،  44تا  31درصد در رده سنی  2/48

و  70بیشترین و کمترین سن پاسخگویان به ترتیب  که يطور بهسال قرار داشتند،  72تا  59رده سنی 
بیشـترین فراوانـی سـطح تحصـیالت      کـه  نیـ ا، ضـمن  باشـد  یمـ سال  67/41سال با میانگین سنّی  18
و کمتـرین فراوانـی در   ) درصـد  9/36(در گروه تحصیلی راهنمایی  موردمطالعهي ها خانوادهدران ما

در چهـار   موردمطالعـه جمعیـت خانوارهـاي   . قـرار دارد ) درصـد  17(بـاالتر   و گروه تحصیلی دیپلم
وانـی در  نشـان داد کـه بیشـترین فرا    هـا  افتـه نفر، ی 8نفر و بیشتر از  7تا  6نفر،  5تا 4نفر،  3تا  2گروه 

ــرار دارد) 6-7(دســته ســوم  ــه ترتیــب،   . ق ــه ب ــزان درآمــد ماهان ــرین می و  200،000بیشــترین و کمت
 هـا  خـانواده بیشترین و کمترین میزان هزینه ماهانه غذا در  که يطور بهتومان بوده است،  1،200،000

ارهـاي  میـانگین فاصـله محـل سـکونت خانو    . باشـد  یمـ تومـان   700،000و  100،000نیز به ترتیـب،  
کیلـومتر و کمتـرین    50کیلومتر بوده است، که بیشترین فاصله  18/17شهر  نیتر کینزدروستایی تا 

  .شهر قرار داشت نیتر کینزدکیلومتر تا  5فاصله نیز 
میـزان  "، "ي غـذایی هـا  وعدهرعایت دفعات مصرف "بررسی امنیت غذایی با متغیرهایی، نظیر؛ 

زمـان صـرف شـده بـراي     "، "ي غذاییها وعده وپز پختیه دفعات ته"، "دسترسی به مواد خوراکی
صورت گرفـت؛ کـه توزیـع فراوانـی      "بدن ازیموردن کالري دریافت وضعیت"و  "تهیه و پخت غذا

ي هـا  مؤلفـه ي این جدول نشانگر وضـعیت  ها افتهی. آورده شده است 1این متغیرها در جدول شماره 
هـر چهـار    "ندرت به"، موردمطالعهخانوارهاي  از) درصد 9/55(مورد  218امنیت غذایی است؛ که 
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رعایـت دفعـات    نیچنـ  هـم . کننـد  یمـ را صـرف  ) صبحانه، ناهـار، شـام و میـان وعـده    (وعده غذایی 
میـزان  . اسـت  "برخی مواقـع "در حد  موردمطالعهدرصد خانوارهاي  65ي غذایی ها وعده وپز پخت

کمتــر از حــد  موردمطالعـه رهــاي دسترسـی بــه مراکــز تهیـه مــواد خــوراکی بـیش از نیمــی از خانوا   
 شـود  یمی که به تهیه و پخت غذا در این خانوارها اختصاص داده زمان مدتضمناً . است "متوسط"

دریافـت   ازلحـاظ خانوارهـا   چهـارپنجم وضـعیت   تیـ درنها. است "بسیار کم"در نیمی از خانوارها 
نشـان   1آمارهـاي جـدول   طور کـل،   به. باشد یم "ضعیف"و  "بسیار ضعیف"بدن،  ازیموردنکالري 

 دفعـات (هـاي موردبررسـی    ها با توجـه بـه مؤلفـه    دهد که میانگین وضعیت امنیت غذایی خانواده می
هاي  وعده وپز پخت خوراکی، دفعات مواد تهیه مراکز به دسترسی غذایی، میزان هاي وعده مصرف

درصـد خانوارهـاي    70در ) بـدن  موردنیـاز  کالري دریافت غذا، وضعیت تهیه و پخت غذایی، زمان
 . باشد می "متوسط"تر از حد  موردمطالعه پایین
از مـواد   "خیلـی کـم  "و  "نـدرت  بـه "، بـیش از نیمـی از خانوارهـاي موردمطالعـه     2طبق جدول 

درصـد آنـان از پخـت و نـان محلـی اسـتفاده        90، ضـمناً،  کننـد  یمـ منجمد براي پخت غذا اسـتفاده  
نیـز در خانوارهـاي موردمطالعـه     "روغـن جامـد  "ا بـا  از سوي دیگـر، میـانگین پخـت غـذ    . کنند یم

درصـد خانوارهـا در سـطح     78که مصرف این نـوع روغـن در    طوري ، بهباشد یمازحد متوسط  بیش
متوسـط بـه   "درصـد خانوارهـا در سـطح     75در  "روغن مایع"است، اما ؛ مصرف  "متوسط به باال"

از روغن حیوانی  "ندرت به"رهاي موردمطالعه که بیش از نیمی از خانوا ضمن این. قرار دارد "پایین
که خانوارهـاي موردمطالعـه همگـی روسـتایی بودنـد و بـا روغـن         با توجه به این. کردند یماستفاده 

، کـه ایـن   کردنـد  ینماصالً از این روغن استفاده  ها آندرصد  20حیوانی آشنایی داشتند، اما حدود 
 .باشد ی و ناتوانایی خانوارها در خرید آن مییافته حاکی از گران بودن قیمت روغن حیوان

که ابتـدا  است  ییبر سالمت، متشکل از هشت نوع مواد غذا یمصرف يغذاها ریتأث ،3در جدول 
اسـتفاده از   نیانگیـ امـا م  باشـد،  یمـ ) 65/2 نیانگیـ م(و سپس حبوب  نیشتریب) 68/2 نیانگیم(غالت 

 افتـه ی نیـ ا. آخـر قـرار دارد   هـاي  اولویتدر ) 14/2 نیانگیم( گویو م یو ماه) 36/2 نیانگیم( اتیلبن
کـم بـه    "یدسترسـ " چنـین  همو  یخانوارها از مواد خوراک نییپا "شناخت" یدو نکته اساس انگریب

 .باشد می گویو م یمثل ماه یمواد خوراک
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  .هموردمطالعي ها خانوادهي امنیت غذایی در ها مؤلفهتوزیع فراوانی  ):1(جدول 
 میانگین  درصد  فراوانی ها فیط ها مؤلفه

 1میزان دسترسی به مواد خوراکی

  41 160 بسیار کم

31/8  
  7/29 116 کم

  4/15 60 متوسط
  2/8 32 زیاد

  6/5 22 بسیار زیاد

 2زمان براي پخت و تهیه غذا مدت

  6/55 217 بسیار کم

64/6  
  29 113 کم

  7/9 38 متوسط
  6/4 18 زیاد

  1 4 بسیار زیاد

 3هاي غذایی رعایت دفعات مصرف وعده

  4/5 21  هرگز

56/8  
  9/55 218 ندرت به

  3/33 130 برخی مواقع
  4/5 21 اغلب مواقع

  0 0 همیشه

 4ییغذا هاي وپز وعده پختدفعات 

  

  . 0  هرگز

14/10  
 2/14 55 ندرت به

 7/65 256 برخی مواقع
 1/19 75 اغلب مواقع

 1 4 همیشه

 5بدن ي موردنیازکالر افتیدر تیعوض

  7/59 233 بسیار ضعیف

62/6  
 3/20 79 ضعیف
 2/16 63 متوسط
 6/2 10 خوب

 3/1 5 بسیار خوب

 مجموع

  3/43  169 کم بسیار

  
26/42  

  2/27  106  کم
  5/9  37 متوسط

  6/15  61 زیاد
 4/4 17 زیاد بسیار

  .باشد یم 60تا  12از  SPSSوجه به هم دامنه کردن با با ت 5و  2، 1شماره ي ها مؤلفهطیف 
  .باشد یم 32تا  0از  SPSSبا توجه به هم دامنه کردن با  4 و 3شماره ي ها مؤلفهطیف 

 .باشد یم 100تا  20 ها آنطیف مجموع امنیت غذایی با امتیازدهی پنج مؤلفه آن و با توجه به دامنه 
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  المت غذایی در خانوارهاي موردمطالعهتوزیع فراوانی گویه هاي س): 2(جدول 
 میانگین  درصد  فراوانی طیف گویه ها

 مواد منجمد براي غذا

 3/12 48 هرگز

46/2 
 1/43 168 ندرت به

 1/32 125 برخی مواقع
 5/11 45 اغلب مواقع

 1 4 همیشه

 پخت و استفاده از نان محلی

  8/1 7 هرگز

86/2  
  9/7 31 ندرت به

  6/23 92 قعبرخی موا
  6/35 139 اغلب مواقع

  31 121 همیشه

 پخت غذا با روغن مایع

  6/4 18 هرگز

82/1 
  2/48 188 ندرت به

  8/22 89 برخی مواقع
  2/9 36 اغلب مواقع

  1/15 59 همیشه

 پخت غذا با روغن جامد

 1/14 55 هرگز

28/3 
 2/7 28 ندرت به

 5/20 80 برخی مواقع
 1/53 207 مواقع اغلب

 1/5 20 همیشه

  پخت غذا با روغن حیوانی

 7/19 77 هرگز

20/2 
 3/52 204 ندرت به

 7/19 77 برخی مواقع
 9/4 19 اغلب مواقع

 3/3 13 همیشه
  )4:همیشه    3:اغلب مواقع    2:برخی مواقع    1:ندرت به    0:هرگز(طیف لیکرت 

 

، تمایل به دهد یم، نشان 4هاي موردمطالعه در جدول  رفی خانوادهبندي مواد غذایی مص اولویت
با تأثیرپـذیري  ) 64/2میانگین (و لبنیات ) 68/2میانگین (، حبوب )71/2میانگین (سبزیجات  فمصر

کـه تمایـل آنـان بـه مـواد       بیشتر از سایر مـواد غـذایی اسـت، درحـالی     "دسترسی به مواد غذایی"از 
کمتـر از سـایر مـواد غـذایی     ) 88/1میانگین (و گوشت قرمز ) 53/1انگین می(پروتئینی ماهی و میگو 

 .است
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تأثیر مواد غذایی مصرفی بر "توزیع فراوانی شناخت خانوارها از مواد غذایی بر اساس  ):3(جدول
   "سالمت

 میانگین  درصد  فراوانی طیف مواد غذایی

 غالت

 4/6 25 بسیار کم

68/2 
 10 39 کم

 5/19 76 متوسط
 9/34 136 زیاد

 2/29 114 بسیار زیاد

 حبوب

 4/6 25 بسیار کم

65/2 
 3/13 52 کم

 5/20 80 متوسط
 2/28 110 زیاد

 5/31 123 بسیار زیاد

  ها میوه

 9/6 27 بسیار کم

50/2 
  2/9  36  کم

  5/39  154  متوسط
  2/16  63  زیاد

  2/28  110  بسیار زیاد

  گوشت قرمز

 4/6 25 بسیار کم

40/2 
 9/17 70 کم

 29 113 متوسط
 2/17 67 زیاد

 5/29 115 بسیار زیاد

  گوشت سفید

 4/6 25 بسیار کم

39/2 
 2/19 75 کم

 7/29 116 متوسط
 2/18 71 زیاد

 4/26 103 بسیار زیاد

  سبزیجات

 4/6 25 بسیار کم

38/2 
 1/22 86 کم

 9/27 109 متوسط
 4/14 56 زیاد

 2/29 114 بسیار زیاد

  لبنیات

 4/6 25 بسیار کم

36/2 
  8/22  89  کم

  30  117  متوسط
  6/13  53  زیاد

  2/27  106  بسیار زیاد

 ماهی و میگو

 9/6 27 بسیار کم

14/2 
 3/50 196 کم

 3/11 44 متوسط
 10 39 زیاد

 5/21 84 بسیار زیاد
  )5:بسیار زیاد    4:زیاد    3:متوسط    2:مک    1:بسیارکم(طیف لیکرت 
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در خانوارهاي "ها آنمصرف انواع مواد غذایی متأثر از دسترسی به "توزیع فراوانی تمایل به  ):4(جدول 
  موردمطالعه

 میانگین  درصد  فراوانی طیف مواد غذایی

  سبزیجات

 9/15 62  بسیار کم

71/2 
  4/5  21  کم

  2/9  36  متوسط
  5/30  119  زیاد

  39  152  بسیار زیاد

 حبوب

 1/12 47 بسیار کم

68/2 
 3/3 13 کم

 8/11 46 متوسط
 7/49 194 زیاد

 1/23 90 بسیار زیاد

 لبنیات

 8/13 54 بسیار کم

64/2 
 2/6 24 کم

 6/14 57 متوسط
 1/33 129 زیاد

 3/32 126 بسیار زیاد

  ها میوه

 2/17 67 بسیار کم

11/2 
 2/7 28 مک

 3/31 122 متوسط
 3/33 130 زیاد

 11 43 بسیار زیاد

  گوشت سفید

 1/13 51 بسیار کم

04/2 
 20 78 کم

 7/28 112 متوسط
 2/26 102 زیاد

 1/12 47 بسیار زیاد

  غالت

 6/23 92 بسیار کم

94/1 
 7/19 77 کم

 5/11 45 متوسط
 5/29 115 زیاد

 6/15 61 بسیار زیاد

  گوشت قرمز

 6/15 61 بسیار کم

88/1 
 4/16 64 کم

 41 160 متوسط
 2/18 71 زیاد

 7/8 34 بسیار زیاد

  ماهی و میگو

 5/21 84 بسیار کم

53/1 
 9/24 97 کم

 9/37 148 متوسط
 3/10 40 زیاد

 4/5 21 بسیار زیاد
  )5:بسیار زیاد    4:زیاد    3:متوسط    2:کم    1:بسیارکم(طیف لیکرت 
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، بیانگر توزیع فراوانی تمایل خانوارهاي موردمطالعه به مواد خـوراکی اسـت؛ مجمـوع    5جدول 
ــر اســاس مؤلفــه   80تمایــل  هــاي  درصــد خانوارهــاي موردمطالعــه بــه اســتفاده از مــواد خــوراکی ب

درصـد   20دیگـر، فقـط حـدود     عبـارت  بـه . موردبررسی، در سطح  متوسط، کم، و بسیار کم اسـت 
، در این راستا مصرف مواد غـذایی  کنند یم، بر اساس تمایل به استفاده از مواد خوراکی رفتار ها آن
در سـطح متوسـط بـه بـاال      "قیمت مواد غذایی"درصد از خانوارهاي موردمطالعه بر اساس تأثیر  85

در "تحـت تـأثیر   درصد از خانوارها در سطح متوسط به باال  70چنین مصرف بیش از  هم. قرار دارد
در  هـا  آندرصد خانوارها نیز مصرف مواد غـذایی   70حدود . قرار دارد "دسترس بودن مواد غذایی

  .قرار دارد "عادت و رفتار اعضاي خانواده "سطح متوسط به باال تحت تأثیر 
  

 هاي تمایل به مصرف مواد غذایی در خانوارهاي موردمطالعه توزیع فراوانی مؤلفه ):5(جدول

 میانگین  درصد  فراوانی ها دسته *ها مؤلفه

  قیمت مواد غذایی

 9/4 19 بسیار کم

3/17 
 8/10 42 کم

 3/33 130 متوسط
 8/43 171 زیاد

 2/7 28 بسیار زیاد

  در دسترس بودن مواد غذایی

 7/17 69 بسیار کم

53/17 
 7/9 38 کم

 4/27 107 متوسط
 6/32 127 زیاد

 6/12 49 بسیار زیاد

  عادت و رفتار اعضاي خانواده به مواد غذایی

 8/10 42 بسیار کم

55/22 
 5/20 80 کم

 8/23 93 متوسط
 4/36 142 زیاد

 5/8 33 بسیار زیاد

  **مجموع

 1/12  47 بسیار کم

38/57 
 9/44  175 کم

 4/24  95 متوسط
 11  43 زیاد

 7/7 30 بسیار زیاد
    40 -8 :ها مؤلفهطیف *   

 120-24: طیف مجموع**   
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  گیري بحث و نتیجه
 نـوعی  درواقـع  ایرانی امنیت غذایی روسـتاییان بـراي منطقـه موردمطالعـه؛    -تبیین الگوي اسالمی

  داشـته باشـند   ویـژه  توجـه  ایـران  اجتمـاعی  و فرهنگـی  هـاي  ویژگـی  بـه  بایـد  کـه  است سازي بومی
)Kohpaie et al., 2012( .طـرف بـا تعـالیم اسـالم و      الگویی است کـه ازیـک   دیگر ارائه عبارت به

  . خوانی داشته باشد قرآن و فرهنگ ایرانی هماهنگ باشد و از طرف دیگر با شرایط روز نیز هم
و  اسـت  هـا  سـبزي و هـا   ، میـوه گوشـت  مواد خوراکی مثـل  انواع دیمکان تول روستاهاازآنجاکه 

 هـا  بررسـی امـا  . مناسب داشـته باشـند   تغذیۀ ایدبموادند،  نیا دکنندگانیتول ترین مهمکه  ان،ییروستا
 تیوضع لیاست که دال نیا شود میمطرح  باره دراینکه  پرسشی. است يگرید تیواقع دهندة نشان

 ،یکـاف  يدر دسـترس نبـودن غـذا    لیـ بـه دل رسـد   مـی سـت؟ بـه نظـر    یدر روستاها چ نامناسب تغذیۀ
 اسـت  ي بـدتر از منـاطق شـهر   ها آن هیتغذ تیوضع ،یی در روستاهاو عادات نادرست غذا ناآگاهی

)Salarkya et al., 2000(. بـه دلیـل ضـعیف بـودن وضـع مـالی خانوارهـاي روسـتایی،          ،چنین هم
ویتـامینی و سـایر مـواد مغـذي      ،پروتئینـی ، که حاوي مواد ها میوهو ها  سبزي ،مصرف انواع گوشت

نان، روغـن،  غالت مثل  شتریب ، در روستاها کمتر از شهر است و روستاییان به مصرف هر چه هستند
  )Ghasemiardhaie et al., 2008( اند آورده يرو یو مواد لبن یچرب

حرکت از  يبرنامه راهبردي و کالن برا کی شرفت،یپ یرانیا -یاسالم الگويکه  با توجه به این
 ,Hanafizadeh & Mehrabion Mohammadi(وضـع موجـود بـه سـمت وضـع مطلـوب اسـت        

اسـت کـه در    ییو راهبردهـا  نیمند از اصول، قواعد، قوان نظام اي مجموعه درواقعالگو  نی، ا)2014
ایــن اســاس، الگــوي  بــر. )Navabinezhad, 2014( گرنــدیکدیمطلــوب در تعامــل بــر  يســاختار
تبیـین وضـعیت مطلـوب؛ و     تحلیل وضعیت موجود؛: باشد میباید مشتمل بر سه امر  ایرانی -اسالمی
   .موجود به مطلوب حرکت از وضعیت هايراهبرد

نتـایج   با در نظر گرفتن ؛گیرد می انجام یدانیم هاي یافتهو  جینتا بر اساسموجود  تیوضع لیتحل
 شـود؛ سـرانجام طبـق    مـی  نیـی تب ،ییامنیت غـذا  مطلوب طیو شرا ییامنیت غذاهاي بند اخیر،  تحلیل

ه مطلـوب، پیشـنهاد   ي رفـتن از وضـعیت موجـود بـ    راهبردهـا  موردمطالعـه،  حاکم بر جامعـه  طیشرا
  .گردد می

ت فکـري بـراي     ) کالري(وجود غذا، گویاي تأمین انرژي  ؛ل وضعیت موجودتحلی و ایجـاد امنیـ
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 جدول(باشد  می "متوسط به پایین"درصد خانوارها در سطح  70ها است، ولی براي  افراد و خانواده
اسـت،   "مـواد خـوراکی   میزان دسترسی بـه مراکـز تهیـه   "طرف متأثر از  ، که این وضعیت ازیک)1
جمعیت موردمطالعه، میزان دسترسی به مراکز تهیه مواد خوراکی  "سوم یک"که تنها براي  طوري به

در سطح متوسط به باال است، به همین دلیل است که خانوارهاي روستایی حتی با بسـیاري از انـواع   
از طرف دیگر، دسترسیِ . رندخب ها بر سالمت جسم و جان بی ها و به دنبال آن از اثرات آن خوراکی

کم به مواد خوراکی براي قشر روستایی دو پیامد را در پی دارد؛ اول، افزایش قیمت مواد خوراکی 
گردد؛ و  ها اضافه می ونقل به آن که در روستاها به نسبت شهر باالتر است، زیرا هزینه حمل) گرانی(

از ) پوشـی  چشـم (شود؛ دوم، امتناع کـردن   یتر نسبت به شهرها منجر م براي روستاییان باقیمت گران
هـا در   لذا این افراد از خرید و تهیه بسـیاري از مـواد خـوراکی، و قـرار دادن آن    : تهیه مواد خوراکی

هـا در بـین اعضـاي     ساز کمبود بسیاري از ریزمغـذي  کنند که زمینه نظر می سبد غذایی خانوار صرف
کند، در این راستا نیز شرفخانی و همکـاران و هـم    ار میخانواده بوده و آنان را به ناامنی غذایی دچ

چنین اسمیت و همکاران دسترسی خانوارها به مراکز فروش مـواد غـذایی را از عوامـل مهـم ایجـاد      
دانند، و معتقدند شرایط دسترسی به هرگونه مواد غـذایی بایـد بـراي افـراد جامعـه       امنیت غذایی می

  یکسان باشد
 )Shrfkhany et al., 2009 ؛Smith et al., 1999( . کـه تغذیـه در اسـالم راه و     طـوري  بـه

دانـد، چراکـه    روشی مستقل دارد که قانونی را در زندگی انسان، متکی بر عدالت اجتماعی الزم می
عدالت اجتماعی از اهداف رسالت انبیا است و حدأقل باید در محدوده اقتصادي آن محقـق گـردد   

هـا در راسـتاي رسـیدن بـه عـدالت اجتمـاعی بیهـوده اسـت          الشکه بدون تحقق عدالت اقتصادي ت
)Ayatollahi, 1987( اشـاره   "عـدالت اجتمـاعی  "کـه خداونـد در قـرآن نیـز در مـورد       طـوري  ، بـه

الحدیـد   لَقَد أَرسلنا رسلَنا بِالبینات وأَنزَلنا معهم الکتاب والمیزانَ لیقوم النّاس بِالقسط و أَنزَلنَـا کند؛  می
ما رسوالن خود : 1فیه بأس شَدید ومنافع للنّاسِ ولیعلَم اللَّه من ینصرُه ورسلَه بِالغَیبِ إِنَّ اللَّه قَوِي عزیزٌ

کنند؛ و  "عدالت"ها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم قیام به  را با دالیل روشن فرستادیم، و با آن
دیم که در آن نیروي شدید و منافعی براي مردم است، تا خداوند بدانـد چـه کسـی    آهن را نازل کر
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 نیچنـ  همناپذیر است و  آنکه او را ببینند؛ خداوند قوي و شکست کند بی او و رسوالنش را یاري می
فَلذلک فَادع و استَقم کَما أُمرْت و ال تَتَّبِع أَهواءهم و قُلْ آمنْـت بِمـا أَنْـزَلَ    : دیفرما یمدر جاي دیگر 

نَ اللَّه منْ کتابٍ و أُمرْت لأَعدلَ بینَکُم اللَّه ربنا و ربکُم لَنا أَعمالُنا و لَکُم أَعمالُکُم ال  یـب نَنا ویۀَ بجح کُم
ي این آیین واحد الهی سو بهنیز آنان را ) پیامبر(پس به همین خاطر تو  :1راللَّه یجمع بینَنا و إِلَیه الْمصی

ي آنـان پیـروي مکـن، و    ها هوسي استقامت نما، و از هوي و ا شدهمأمور  که چنان آندعوت کن و 
مأمورم در میان شما عـدالت کـنم، خداونـد     و ام آوردهبه هر کتابی که خدا نازل کرده ایمان ": بگو

پروردگار ما و شماست، نتیجه اعمال ما از آن ما است و نتیجـه اعمـال شـما از آن شـما، خصـومت      
ي سـو  بـه ، و بازگشـت همـه   کنـد  یمـ جمع  کجادر ی شماراشخصی در میان ما نیست و خداوند ما و 

رسی به انواع مواد خوراکی رادارند، بر اساس این آیات، خانوارهاي روستایی نیز حق دست. "اوست
خانوارهـاي موردمطالعـه بـه مراکـز فـروش مـواد غـذایی بـدون شـک           "دسترسی بسیار کـم "چون 

کـه نیمـی از    طـوري  دهـد، بـه   هـا را تحـت تـأثیر قـرار مـی      هـاي غـذایی آن   چگونگی مصرف وعـده 
انه، ناهـار، شـام و   هاي غذایی صـبح  ندرت به مصرف کلیه وعده خانوارهاي روستایی موردمطالعه به

ویـژه در   ورزند؛ لذا چنین وضعیتی اثراتی نظیر کـاهش وزن، بـه   طور کامل مبادرت می میان وعده به
  . هاي ذهنی و تمرکز را به دنبال دارد افراد الغر، کاهش فعالیت

طور کامل تأثیر زمـان و سـاعات    اند به جز چند مطالعه پراکنده نتوانسته که علوم روز به ضمن این
ختلف روز، ماه و سال را برجذب و دفع و تبدیل مواد اعم از غذایی، دارویی و سمی دقیقاً تحـت  م

را مطـرح  ) بر بعد زمـان  تغذیه با تکیه( "کرونوتریسیون"، اما اسالم )Esfahani, 2005(قاعده آورد 
در کـه   .صورت روشن وجود نـدارد  هنوز چنین بحثی در علم تغذیه روز به که یدرحالکرده است، 

خانوارهاي موردمطالعه نیز نقش اساسی دارد، ولی  "هاي غذایی وپز وعده پخت"این راستا وضعیت 
اغلـب مواقـع صـورت     "شـام "و  "ناهار"هاي غذایی، پخت  در خانوارهاي موردمطالعه از بین وعده

ت، موقع این دو وعده غذایی اسـ  گیرد، که این وضعیت بیانگر توجه زیاد خانوارها بر مصرف به می
موردنیـاز خـود را از    "کـالري "و  "مـواد مغـذي  "توانند قسمت اعظـم   و در این حالت خانوارها می

اي باالیی برخـوردار باشـند و    ها از فرهنگ تغذیه طریق ناهار و شام تأمین کنند، اما به شرطی که آن

________________________________________________________________ 
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 "نـدرت  بـه "ا هـ  هـا داشـته باشـند، امـا آن     منظور اسـتفاده از آن  نیز شناخت کافی از مواد خوراکی به
، لـذا ایـن امـر    )1جـدول  (شـان دارنـد    وپز صبحانه و میـان وعـده را در برنامـه غـذایی روزانـه      پخت
تـوجهی در   دهنده توجه خوب خانوارها به تهیه و پخت ناهار و شام است ولی برخالف آن بی نشان

نویـد  وپز صبحانه است، با توجه به آنکـه صـبحانه خـوب، شـروع یـک روز خـوب را        تهیه و پخت
شود و انگیزه و تالش  دهد و این احساس بهتر بودن ازنظر روانی موجب احساس بهتر جسمی می می

هـاي   تـرین وعـده   صـبحانه از مهـم  . دهـد  را براي کسب شرایط بهتر و جلب روزي بیشتر افزایش می
ر    برد و ذخایر تخلیه است که سطح انرژي بدن را ابتداي روز باال می  غذایی کنـد  مـی شده بـدن را پـ .

چون نماز صبح را خواندي پاره نانی بخـور تـا   «: فرمایند می) ع(که در این زمینه امام صادق  طوري به
ات  هایت را استوار سازي، لثه با آن دهان خویش را خوشبو کنی، حرارت خود را فروبنشانی، دندان

  .»را استقرار بخشی، روزي خویش را به چنگ آوري و خوي خود را نکو کنی
بـراي   "زمـان الزم "هـاي غـذایی باکیفیـت همـراه اسـت کـه        سوي دیگر، مصرف آن وعـده از 

کــه بـیش از نیمــی از خانوارهــاي   هـا رعایــت شــده باشـد؛ درصــورتی   رعایـت اصــول پخــت در آن 
حـد  "تـر از   هـا بسـیار کـم و پـایین     هـاي غـذایی آن   در وعده "زمان تهیه و پخت غذا"موردمطالعه، 

گـردد، چراکـه بـه     این امر به تهیه غذاهایی باکیفیت پایین منجـر مـی  ، که )1جدول (است  "متوسط
بر بودن تهیه برخی از غذاها، ممکن است برخی از مواد خوراکی از رژیم غذایی حـذف   دلیل زمان

در ایـن زمینـه   . که مراحل کامل پخت مواد خوراکی در فرآیند تهیه غذا انجام نگیـرد  شوند و یا این
رف وقـت بـراي تهیـه و پخـت مـواد غـذایی تـأثیر           صادي دریافتهنیز تقوي شیرازي و اقت اند کـه، صـ

ــه   ــذا و ب ــت غ ــر کیفی ــی   بســزایی ب ــذایی را دارا م ــت غ ــانواده از امنی ــورداري خ ــع آن برخ ــد  تب باش
)Taghavishirazi & Eghtesadi 2004( روزانـه   "انـرژي دریـافتی  "تواننـد   ، زیرا که خانوارها مـی

دست آورند، که این امر با توجه به ترکیب سنی، سنت و عادات غذایی  طور کافی به خود را نیز به
جامعۀ ایرانی و با در نظر گرفتن قابلیت جذب ترکیبات مواد غذایی، میزان کالري موردنیـاز روزانـه   

ولی در جمعیت موردمطالعـه،  . )Mirfkhrayy et al., 2007(بدن در افراد مختلف متفاوت هست 
 "متوسـط بـه بـاال   "سـوم باقیمانـده    و براي یـک  "بسیار کم"م خانوارها مقدار کالري مصرفی دوسو

حالی و احساس ضعف و سسـتی در بـدن    ، که این عامل باعث کاهش وزن، بی)1جدول (باشند  می
پرداختـه   "بررسی تغذیه افراد در کشـورهاي مختلـف  "قلیچ لی نیز در تحقیق خود که به . گردد می

هـا از   آن% 96ون نفر در جهان بـا کمبـود غـذا روبـرو هسـتند کـه       میلی 842بود، دریافت که، حدود 
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  ).Ghelichli, 2007(برند  رنج می) فقر مطلق( "انرژي"کمبود دریافت 
 به تواند می غیربهداشتی و ناسالم غذاي اما باشد، می غذا زنده، موجود هر حیات عوامل از یکی

شـود    منجـر  هـا  انسـان  در تغذیهسـوء  و حساسـیت  بیمـاري،  مسـمومیت،  ماننـد  گونـاگون  مشکالت
)Avarand & Abedi-Sarvestani, 2016(کـه تمایـل افـراد در بـروز واکنشـی خـاص        ، ضمن این

بـاره   باشد، لـذا؛ درایـن   دهنده نگرش رفتاري وي می نسبت به یک ماده خوراکی یا نوعی غذا، نشان
خانوارهـاي موردبررسـی    گـر آن اسـت کـه، تمایـل بـیش از نیمـی از       هاي این تحقیـق بیـان   نیز یافته

، ایـن  )5جـدول  (باشـد   مـی  "بسیار کم"و  "کم"پیرامون مصرف مواد خوراکی متنوع، ) درصد57(
بازتـاب  (ها در استفاده و یا عدم استفاده از نوعی مواد خـوراکی اسـت    آن  گیري امر نشان از تصمیم

یی و سوءتغذیه را به دنبال ، که در چنین وضعیتی پیامدهایی از قبیل ناامنی غذا)جزء رفتاري نگرش
سطح سواد از باشد، زیرا  "میزان تحصیالت مادران خانواده"تواند ناشی از  این موضوع نیز می. دارد

سـالمت اعضـاي    تواند در شناخت، باورهـا، انگیـزه و تعهـد والـدین نسـبت بـه       عواملی است که می
 روغن ترکیب، براي مثال، )Montazerifard et al., 2004( خانواده و توجهات خاص مؤثر باشد

 اسـت؛  نداشـته  بهبـودي  تـرین  کوچـک  گذشـته  سـال  20 در و نیسـت  مناسـب  جامعـه  مصرفی در

 بـا  هماهنـگ  روغـن،   مصـرف  و هـاي تولیـد   سیاسـت  اجراي و تدوین داریم، نیاز آنچه باره دراین

، )Kimiagar et al., 2005(اسـت   متابولیـک  هـاي  بیماري گسترش از پیشگیري و جامعه سالمت
ازحـد متوسـط    که در تحقیق حاضر مصرف روغن جامد در خانوارهـاي موردمطالعـه بـیش    طوري به

 در که است غذائی هاي سیاست تحقیقات مستلزم غذائی هاي سیاست ؛ لذا تدوین)2جدول (است 

 تعـادل  بـا  غـذا  عرضـه  تولید و هاي چراکه سیاست است، کمرنگ شدت به کشور در فعلی شرایط

 ,.Kimiagar et al(اسـت   نخـورده  گـره  جامعه سالمت و سلولی سیري نیازهاي تأمین و مصرف

بیشـتر و اجتنـاب از    مردم به مصرف غذاهاي حاوي قنـد و چربـیِ  و تمایل گرایش ، چراکه )2005
 ,Valipoor(شـود   منجـر مـی   غیـره مصرف مواد غـذایی تـازه بـه افسـردگی و مشـکالت حافظـه و       

خانوارهاي روستایی بـه مصـرف مـواد غـذایی هـم چـون؛ مـاهی،        ، در این تحقیق نیز تمایل )2017
، کـه ایـن امـر در درازمـدت     )4جـدول  (باشـد   ها و گوشت زیر حد متوسط مـی  میگو، غالت، میوه

غـذایی،   هـاي  گـروه از تمام  بایدیک رژیم غذایی مناسب  اثرات سوء بر بدن انسان دارد چراکه در
توانـد   نمـی  تنهـایی  بـه ماده غذایی  هیچ، زیرا شودفاده است غیرهحبوب، گوشت و لبنیات و ها،  سبزي

در تمام سنین و عمر خود نیاز دارد غیره  و ها پروتئینانسان به انرژي و کند زیرا  مینأنیازهاي ما را ت
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  ).Valipoor, 2017( ولی مقدار و مصرف آن متفاوت است
آیـد   یه سـالم بـه شـمار مـی    از سوي دیگر، ناآگاهی و شناخت از مواد غذایی از موانع مهم تغذ 

)Pawlak &  Colby, 2009 ( در "تـأثیر انـواع مـواد غـذایی بـر سـالمت      "و شناخت ناکافی از  ،
خانوارهاي موردمطالعه این تحقیق نشان داد که، مصرف ماهی، میگو، لبنیات و سبزیجات، زیر حد 

پـایین و یـا عـدم    توانـد در درازمـدت بـه علـت مصـرف       ، این امـر مـی  )3جدول (متوسط قرار دارد 
مصرف بسیاري از مواد خوراکی مهم براي تأمین سالمت بـدن، سـوءتغذیه را در پـی داشـته باشـد،      
زیرا تغذیه هر فرد با وضعیت سالمت جسم و روح او ارتباط تنگاتنگ دارد و مصرف مقادیر کافی 

 ,Koch &  Pokorn(گـردد   از مواد مغـذي سـبب حفـظ سـالمت وي و افـزایش کـارایی او مـی       

، بانک جهانی، امنیت غذایی را دسترسی همه مـردم  )1986(در این زمینه نیز در قرن بیستم  ).1999
در تمام اوقات به غذاي کافی براي زندگی سالم و فعال تعریف کرد، ولـی در منطقـه موردمطالعـه،    

شـد  با ازحد متوسط تحت تأثیر دسترسی به غذا مـی  بیش "نیمی از خانوارها"مصرف مواد خوراکی 
  :باشد صورت زیر می که، این امر متأثر از سه جنبه دسترسی به)5جدول (

 "امکان تهیه و خریـد "طور کل  نزدیکی به مراکز تهیه مواد خوراکی و به: دسترسی فیزیکی -1
انواع مواد خوراکی از طریق فروشگاه و یا از کشاورزان منطقه، دسترسی فیزیکی افراد را براي تهیه 

اما نتایج این تحقیق بیانگر دسترسی فیزیکـی پـایین خانوارهـا بـه مـواد      . کند ان میمواد خوراکی آس
هـاي   نبود و یـا کمبـود اکثـر مـواد خـوراکی در فروشـگاه      "، "فاصله زیاد تا شهر"خوراکی به دلیل 

  .باشد ویژه در مناطق گرم و خشک می به "نبود تنوع محصوالت کشاورزي"، "روستا
چنـین میـزان هزینـه اختصـاص      درآمد خانوارهاي روسـتایی و هـم   میزان: دسترسی اقتصادي -2
شده براي خرید مواد خوراکی در مـاه، مبـین وضـعیت دسترسـی اقتصـادي بـه مـواد خـوراکی          داده

هاي روستایی است که، در جمعیـت موردمطالعـه هـر چـه میـزان درآمـد خانوارهـا و هزینـه          خانوار
ت غـذایی خانوارهـا نیـز بـه      هـا بیشـتر با   اختصاصی خوراك در ماه براي آن مراتـب بیشـتر    شـد، امنیـ

  .شود می
طـور کـل    ها کدام مواد خوراکی را خریداري کنند؟ و بـه  که خانواده این: دسترسی فرهنگی -3

سبد غذایی خود را با چه مواد خوراکی پر کنند؟ نشان از جنبه فرهنگی، دسترسی به مواد خوراکی 
بودن فرهنگ تغذیـه خانوارهـاي موردمطالعـه، ایـن جنبـه از      هاست و با توجه به ضعیف  در خانواده

دسترسی در سطح پایینی قرار دارد، به همین دلیـل اسـت کـه مصـرف مـواد خـوراکی در خـانواده        
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  .گیرد گانه فوق قرار می موردمطالعه سطح زیادي تحت تأثیر دسترسی سه
 هـا  سـازمان و  ها نظاموامع، مذاهب، مکاتب، ج ان،ی، ادها انسانهمه  طبعاً ؛تبیین وضعیت مطلوب

/ وضـع موجـود  ( سـتند ین یراضـ  کمبودهـا و  بیـ ، معاهـا  نقصان، ها کاستی ویژه بهاز وضع موجود و 
 ی، بدون هـدف درواقع. برسند) ها آرمان/ وضع مطلوب(به وضع بهتر و برتر  خواهند میو ) ها واقعیت

آن را دنبـال   ایـ و  انـد  شـده  رییـ کـه سـبب تغ   ییروهـا ین یطالـب آن باشـند، تمـام    واقعـاً  هـا  انسانکه 
سازد  میرا قابل حصول  دوردستاست که اهداف  آن آرمان. روند می انیاز م سادگی به ،نمایند می

)Babadiakasheh, 2011 .( ت  "در این راستا با در نظر گرفتن تحلیل وضعیت موجود پیرامون امنیـ
  :صورت زیر است ، تبیین وضعیت مطلوب آن براي خانوارهاي روستایی به"غذایی

اي بـدن   گـردد کـه، نیازهـاي تغذیـه     امنیت غذایی مطلوب خانوارهاي روستایی زمانی محقق می
باشد و این  "تأمین مواد مغذي موردنیاز بدن"و  "سیري سلولی"آنان تأمین شود و هدف از تغذیه، 

ی و در راسـتاي  گانه اقتصادي، فیزیکی و فرهنگی بـه مـواد خـوراک    کامل سه "دسترسی"امر باید با 
براي رعایت اصـول پخـت    "صرف وقت"با  "هاي غذایی تمامی وعده"براي  "تهیه غذاي مناسب"

از سوي دیگر، براي رسیدن به چنین . موردنیاز روزانه افراد خانواده باشد "کالري"منظور تأمین  و به
ر سطح باالیی باشد، باید فرهنگ تغذیه خانوارها د) امنیت غذایی مطلوب براي خانوارها(جایگاهی 

تناسـب آن داشـتن پخـت سـالم مـواد       ساز این مسئله، ارتقاي باورها و ترجیحات افراد و بـه  که زمینه
  .باشد خوراکی در خانوارها براي تهیه غذاهاي باکیفیت می

ها در سالمت بدن نیز باید در سطح باالیی باشـد،   شناخت خانوارها از مواد خوراکی و نقش آن
هـا اسـت کـه تمایـل افـراد در       شناخت باال از مواد خـوراکی و میـزان خاصـیت آن    زیرا در صورت

از عواملی که در این زمینه نقش اساسی دارد، تحصـیالت مـادر   . رود مصرف مواد خوراکی باال می
خانواده نقش دارند؛ لذا باال بـودن   "برنامۀ غذایی"که مادران در رأس  خانواده است؛ با توجه به این

  .ها در این خصوص نقش بسزایی دارد اي آن هسواد تغذی
ها نیز گـامی مـؤثر بـراي     ها بر اساس میزان درآمد آن خانواده "تناسب جمعیت"از سوي دیگر، 

شـده بـراي تهیـه مـواد      داشتن امنیت غذایی مطلوب در خانوارها است، ضمناً هزینـه اختصـاص داده  
  .اي اعضاي خانواده باشد غذیهخوراکی نیز باید به حدي باشد که پاسخگوي نیازهاي ت

ت  "نیز راهی براي بهبود  "شناخت خانوارها از تأثیر انواع مواد غذایی بر سالمت"باال بودن  امنیـ
اسـت کـه بـراي رسـیدن بـه ایـن مرحلـه بایـد مـواد خـوراکی مصـرفی خانوارهـا              "غذایی خـانواده 
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ند و تغذیه خود را بـر اسـاس   نیز آگاه باش "سالمت بدن"ها براي  باشد، و از نقش آن "بخش لذت"
اعضـاي خـانواده بـه     "تمایـل "محـدود نکننـد بلکـه     "ها دسترسی به آن"و  "قیمت مواد خوراکی"

  .مصرف انواع مواد خوراکی مدنظر باشد
بـه اهـداف را نشـان     یابینحـوه دسـت   راهبردهـا  راهبردهاي تغییر وضعیت موجـود بـه مطلـوب؛   

در قالـب  . است ییامنیت غذا یرانیا -یاسالم يه الگوب دنیرس ،قیتحق نیا یهدف کل و دهند؛ می
و اهـداف   يراسـتا بـر اسـاس چـارچوب نظـر      نیـ ، در اباشد می ندیفرآ نیا یمؤثر در ط يراهبردها

 ریـ ز شـرح بـه   ییراهبردهـا ، "مطلـوب  تیوضـع "و  "موجـود  تیوضع"با مد نظر قرار دادن  قیتحق
  :شوند یمپیشنهاد 

  براي سیري سلولی نه صرف سیري شکمی گروهی يها از رسانهآموزش تغذیه  يها ارائه برنامه
آشـنا کـردن مـادران بـراي رعایـت اصـول        منظـور  بههاي آشپزي در روستاها  برگزاري کالس -1

 صحیح پخت مواد خوراکی 
ي روستایی براي دسترسی و آشـنایی بیشـتر و بهتـر بـه انـواع مـواد       ها فروشگاهتشویق به ایجاد  -2

 خوراکی 
 ي غذایی روزانه ها وعدهمت بدن، از مصرف هر یک از آموزش تأمین سال -3
هـا بـا مزیـت     ترغیب خانوارها به پخت کافی و ضروري هر وعده غـذایی، ضـمن آشـنایی آن    -4

 ي قبلی و فریز شده ها وعدهمصرف غذاي تازه نسبت به غذاهاي 
 لزوم توجه به فرهنگ غذایی خاص هر منطقه و آموزش بهبود آن -5
بـراي ارتقـاي آگـاهی خانوارهـا پیرامـون تغذیـه و        میرمستقیغقیم و ارائه خدمات مشاوره مست -6

 امنیت غذایی 
 منظـور  بـه اجراي مداخالت مبتنی بر شواهد و بر اساس مبانی آموزش تغذیه، منطبق با شرایط،  -7

 نیچنـ  هـم کاهش فاصله شناخت و عملکرد، از طریق تبلیغات در رادیو، تلویزیون، مـدارس و  
  .نصب پوستر در روستاها

هاي جمعیتی، فرهنگ تغذیه، نگرش شـناختی و تمایـل بـه مصـرف      یژگیوراهبردهاي مبتنی بر 
مواد غذایی براي تأمین امنیت غذایی در خانوارهاي روستایی جنـوب اسـتان کرمـان بـه شـرح زیـر       

  :است
تبـع آن بـاال بـردن     هاي سوادآموزي و تشویق مـادران بـراي سـوادآموزي و بـه     برگزاري کالس .1
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  ها اي آن و سواد تغذیهسطح دانش 
تنوع بخشیدن به الگوي زراعـی منطقـه از طریـق تـرویج کشـت محصـوالت کشـاورزي متنـوع          .2

منظور مـدیریت تـأثیرات تغییـرات آب و هـوایی، و در راسـتاي دسترسـی بیشـتر خانوارهـاي          به
چنین شـناخت بیشـتر انـواع محصـوالت کشـاورزي بـراي        روستایی به انواع مواد خوراکی و هم

 د سطح اقتصادي خانواده بهبو
منظـور تـأمین    اي مناسب ازلحاظ بازنشستگی و باال بردن سطح درآمد روسـتاییان بـه   پوشش بیمه .3

ویژه هزینه ماهانه خوراك در راستاي تهیه انواع مواد خوراکی موردنیاز بـدن   مایحتاج خانوار به
هـا بـراي افـراد     آن فقط مـواد غـذایی کـه مصـرف     و نه) مثل ماهی، میگو، گوشت قرمز و غیره(
 کننده کالري موردنیاز روزانه بدن آنان نیست  را در پی دارد ولی تأمین "سیري شکمی"

منظـور افـزایش    هاي تولیدي براي ترغیب ایجاد اشتغال روستاییان بـه  ها و کارخانه ایجاد کارگاه .4
  درآمدها

منظور  پایین و فقیر، به هاي ویژه خرید مواد غذایی، در مناطق روستایی با درآمد تخصیص یارانه .5
چنین ارائه سبد کاالهاي خوراکی بـه افـراد روسـتایی در     اي آنان، و هم کاهش مشکالت تغذیه
 قالب سبد غذایی خانوار

منظـور اطمینـان از امنیـت     هاي تنظیم خانواده متناسـب بـا سـطح درآمـد خـانوار بـه       اجراي برنامه .6
 غذایی

تناســب  هــاي مختلــف ســنی جامعــه بــه گــروه هــاي تغذیــه صــحیح تهیــه و تــدوین دســتورالعمل .7
 هاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی هر منطقه  ویژگی

سـازي مـواد    اي جامعـه ازجملـه فراینـد غنـی     هاي نوین در حوزه سـالمت تغذیـه   تدوین سیاست .8
 غذایی 

اي، مطالعـه رونـد تغییـرات     پایش وضـعیت تغذیـه جامعـه از طریـق گـردآوري اطالعـات دوره       .9
 ربط براي اطمینان از امنیت غذایی ح استان و گزارش به مسئولین ذياي در سط تغذیه

چنـین آشـنا    ها باشد و هـم  آموزش خانوارها نسبت به مصرف مواد خوراکی که مناسب طبع آن .10
 بر سالمت بدن ها به طبع انواع مواد خوراکی و تأثیر هر یک کردن آن

ها  هاي غذایی و نقش آن نایی با گروههاي جامع و جذاب آموزشی در زمینه آش استفاده از برنامه .11
آموزشی سـطوح مختلـف تحصـیلی،     عنوان بخشی از کتب درسی و یا کمک در سالمت بدن به
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 اي  عنوان یک عامل تأثیرگذار بر سطح آگاهی تغذیه به
 هاي محلی براي دسترسی بیشتر روستاییان به مواد خوراکی  ایجاد بازارچه .12

 

  ر وضعیت موجود به مطلوب امنیت غذائی در روستاهابراي تغیی ها تیمأمور ):6(جدول
  ها تیمأمور وضعیت مطلوب وضعیت موجود  

ذیه
گ تغ

رهن
ف

  

  باورهاي غذایی نادرست
  کیفیت پایین غذا

  توجه به سیري شکمی
  مواد غذایی ناسالم

  پخت ناسالم مواد خوراکی
وتفریط در مصرف مواد غذایی  افراط

 با طبع سرد یا گرم

  حیحباورهاي غذایی ص
رعایت کیفیت باالي مواد 

  خوراکی
  توجه به سیري سلولی

  استفاده از مواد غذایی سالم
  پخت صحیح مواد خوراکی
تعادل در انتخاب مواد 

 غذایی با طبع سرد یا گرم

  اي اندیشه محور ترویج فرهنگ تغذیه
  هاي ارزشی تغذیه اصالح سوء گیري

  آموزش رسمی و غیررسمی
  هاي آموزشی برگزاري کالس

وزیع بروشورهاي آموزشی براي آشنایی با ت
  مواد غذایی

  برگزاري کالس
آموزش رسمی و غیررسمی پیرامون طبع 

 انواع غذاها

 
تی

ناخ
ش ش

گر
ن

  

  شناخت ناقص مواد غذایی
  صرف قصد لذت مصرف غذا به

انتخاب مواد غذایی بدون توجه به 
 تأثیر آن بر سالمت

  شناخت کامل مواد غذایی
ا به تلقی صحیح از لذت غذ

  يا هیتغذهمراه رعایت مواد 
انتخاب مواد غذایی با 

 محوریت سالمت

ي مستقیم و غیرمستقیم ا مشاورهخدمات 
  لذت غذایی و مواد مغذي دربارة

ي در سنین ا هیتغذافزایش سطح آگاهی 
 ي همگانیها آموزشمختلف از طریق 

ري
فتا

ش ر
گر

ن
  

بودن قیمت در مصرف  کننده نییتع
 مواد خوراکی

اساس صرف  خوراکی بر ادمصرف مو
 دسترسی و انباشتگی در منزل

تمایل به مصرف تعداد معدود غذا  
اساس عادت و رفتار اعضاي  بر

 خانواده

رفع محدودیت مصرف مواد 
 غذایی بر اساس قیمت

رفع محدودیت مصرف مواد 
 غذایی بر اساس دسترسی

تغییر عادت و رفتار اعضاي 
 خانواده به مصرف انواع غذا

ترغیبی در  -ي ارشاديها يزیر برنامه
راستاي نمایاندن اثرات مطلوب مواد 

 خوراکی بر بدن
  کاهش قیمت مواد خوراکی

  ي محلیها بازارچهایجاد 
ي گروهی براي ها رسانهتبلیغات از طریق 

 معرفی انواع غذاها
 

  گیري  نتیجه

است، که بـا   "ورایرانی امنیت غذایی روستاییان کش -الگوي اسالمی"هدف کلی تحقیق، تبیین 
راهبردهاي مبتنی بر نتایج ایـن تحقیـق نشـان داد ایـن     . گردد یممیسر آن شناسایی راهبردهاي تحقق 

تمایل به مصرف مواد "و  "نگرش شناختی"، "فرهنگ تغذیه"، در سه دسته گانه دوازدهراهبردهاي 
اجـراي ایـن راهبردهـا،    . یی اسـت شناسـا  قابلبراي تأمین امنیت غذایی خانوارهاي روستایی  "غذایی

 :آمده است 6است که در جدول  ها آني متناسب با ها تیمأمورمستلزم تعریف 
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