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نشریه پایش
تاریخ پذیرش مقاله1396/8/20 :
سال شانزدهم ،شماره ششم ،آذر ـ دی  1396صص 726-733
[نشر الکترونیك پیش از انتشار 27 -آبان ]96

چكیده
مقدمه :امنیت غذایی عبارت ا ست از دسترسی همیشگی همه مردم به غذای کافی ،سالم و مغذی بهمنظور داشتن زنـدیی سـالم و فلـال.
برای دستیابی پایدار به امنیت غذایی ،اندازهییری امنیت غذایی در سطح خانوار ضرورت دارد .هدف از این پژوهش بررسی کمّـی وضـلیت
امنیت غذایی و تأثیر مصرف شیر ،میوه و سبزیجات بر آن در خانوارهای شهرستان مرودشت بود.
مواد و روش کار :برای تبیین وضلیت امنیت غذایی از روش توصیفی -پیمایشی اسـتفاده یردیـد .بـدین منظـور  500خـانوار شـهری و
روستایی بهصورت تصادفی در این شهرستان انتخاب شدند .وضلیت امنیت غذایی با پرسشنامه  18یویهای امنیت غذایی خانوار که توسط
وزارت کشاورزی ایاالت متحده ارائه شده است ،سنجیده شد و همبستگی بین متغیرها با آزمون اسپیرمن مشخص یردید.
یافته ها :ناامنی غذایی در این مطالله  % 73/8بوده و همچنین مصرف شیر ،میوه و سبزیجات پایین یزارش شده است.
بحث و نتیجه گیری :با سیاستیذاریها و برنامهریزیهای مناسب در زمینه ارتقای وضـلیت اجتمـاعی ،اتتصـادی و فرهنـغ تغذیـهای
صحیح خانوارها و در نظر یرفتن تسهیالتی مانند اعطای یارانه غذایی و غنی کردن مواد غذایی میتوان شیوع ناامنی غذایی را تقلیل داد.
کلیدواژه :الگوی مصرف ،امنیت غذایی ،مرودشت
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نقش الگوی مصرف شیر ،میوه و سبزیجات بر امنیت غذایی

عبدالمجید مهدوی دامغانی و

نقش الگوی مصرف شیر ...

با افزایش مداوم جملیت دنیا ،نیـاز بـه مـواد غـذایی روز بـه روز بـا
سرعتی شگرف افزایش مییابد .تأمین مواد غذایی مـورد نیـاز ایـن
جملیت و بررسی مسائل مربوطـه در مقولـه امنیـت غـذایی نهفتـه
است .بنا به تلریف نشست جهانی غذا در سال  1996امنیت غـذایی
هنگامی وجود دارد که همه مردم همواره بـه غـذای کـافی ،سـالم و
مغــذی دسترســی فیزیکــی و اتتصــادی داشــته باشــند و غــذای در
دسترس ،نیازهای رژیم تغذیهای سازیار با ترجیحـات آنـان را بـرای
یك زندیی فلال و سالم فراهم سازد ] .[1امنیت غذایی یکی از مهم-
ترین مولفه های اجتماعی سالمت است .پاسخ به سواالتی مانند آیـا
خانوار میزان غذای کافی دریافت خواهد کرد و چگونه ایـن غـذا در
درون خانوار توزیع خواهد شد و اینکه آیا این مواد غذایی نیازهـای
تغذیهای افراد خانوار را برطرف خواهد کرد بهوضـو ارتبـا میـان
امنیت غذایی و سالمت را آشـکار مـیسـازد .شـواهد فراوانـی بـرای
ارتبا بین امنیت غذایی و سـالمت فیزیکـی و روانـی افـراد جاملـه
موجود است][2؛ تغذیه خوب در حقیقت سرمایهیذاری در سـرمایه
انسانی و همچنین بازیشت سرمایه در آموزش و پرورش و مراتبـت-
های بهداشتی است .براساس آمار ارائه شده توسط سازمان خواروبـار
و کشــاورزی ملــل متحــد ) 870 ،(FAOمیلیــون انســان در سراســر
جهان در سالهـای  2010 -2012دچـار سـو تغذیـه بـودهانـد ].[3
مسأله سو تغذیه بـه هـیر روی از مسـأله فقـر جـدا نیسـت ] ، [4و
ایرچه عادات سنتی غذایی ،عدم آموزش تغذیه و فشارهـای محـیط
زیست به پیدایش سو تغذیه کمك میکنند ،اما خـود اینهـا درواتـع
چهرههایی از فقر هستند .بستگی بین فقر و سـو تغذیـه در منـاط
فقیر به هیر روی تابل انکار نیست ][5؛ هرجا که درآمد پایین اسـت
غذاهای انرژیدار ارزان از تبیل سیبزمینی و غالت مواد اصلی رژیم
را تشکیل میدهند و کمبودهای پروتئینی فـراوان دیـده مـیشـود.
درحالیکه میدانیم مقدار کالری مورد نیاز روزانه برای هـر فـرد بـه
طور متوسط از  2300کالری در خاور دور تا  2700کالری در کانـادا
است ] .[6مفهوم ناامنی غذایی فقط شامل در دسترس نبودن ،غیـر-
تابل تهیه و یا غیرتابل بهرهبرداری بودن مواد غذایی نمیشـود بلکـه
درک این موضوع که مواد غذایی ناکافی ،ناپسند (غیرتابـل تبـول از
نظر عرف) ،مشکوک (مبهم) و ناپایدار باشند را نیز شـامل مـیشـود
][7؛ بهعنوان مثال در ایاالتمتحده ناامنی غذایی ایـن یونـه تلریـف
شده است" :ناتوانی در کسب یا مصرف میزان کافی و باکیفیـت غـذا
به روشی مورد پسند از لحاظ اجتماعی" .بنابرایـن بـرای ریشـهکـن

مطالله مروری فاطمه عبدی بیان میدارد که مصـرف شـیر ،میـوه و
سبزیجات در ایران  % 25کمتر از مقادیر توصیهشـده سـبد مطلـوب
غذایی است ] .[17همچنین مطالله روند تغییرات الگـوی غـذایی در
ایران از سال  1961تا  2005نشاندهنده کاهش مصرف شیر اسـت
] .[18در مطالله استان کهکیلویه و بویراحمـد خـانوارهـای کشـاورز
دچار ناامنی غذایی % 69 ،کمتر از حد توصـیهشـده کـالری مصـرف
کردند ] .[19همچنین سو تغذیه ساکنان روستاهای بخـش مرکـزی
همدان حاکی از عدم تلادل در مصرف مواد غذایی بوده اسـت ].[20
در مطاللــات ســایر نقــا جهــان ،در منطقــه مــیســیســیپــی
دلتــا ) (Mississippi Deltaدر کشــور آمریکــا نــاامنی غــذایی در
بزریساالن با کیفیت پایین رژیم غذایی ارتبـا مسـتقیم دارد ].[21
در هندوستان نیز ناامنی غذایی خانوارها با مصرف پایین شیر ،میـوه
و سبزیجات مرتبط است ] .[22بنابراین از آنجا که اطالع از شیوع و
پایش ناامنی غذایی میتواند برای نهادهای متولی سالمت جامله در
طراحی برنامههایشان کمك ارزندهای باشد ،تحقی حاضر به بررسی
کمّی وضلیت امنیت غذایی در شهرستان مرودشت و همچنین تأثیر
الگوی مصرف مواد غذایی بر آن پرداخته است.

این مطالله در شهرستان مرودشت ،یکـی از شهرسـتانهـای اسـتان
فارس واتع در جنوب غرب ایران انجام یردید .شهرسـتان مرودشـت
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کردن ناامنی غذایی ،یام اول اندازهییـری امنیـت غـذایی در سـطح
خانوار است .مطاللاتی در زمینه بررسی امنیت غذایی درون کشور و
نیز در سطح جهان صورت یرفته است .براساس مطاللات انجام شده
در ایران ،شیوع ناامنی غذایی در کل کشور  ،[8] % 23/2تهران % 20
] ،[9البرز  ،[10] % 35/6یزد  [11] % 30/5و شیراز  [12] % 44بـوده
است .در خارج از کشور % 85/1 ،از خانوارهـای آمریکـایی در سـال
 2011دارای امنیت غذایی بودند ] .[13یافتههای مطالله خانوارهـای
کمدرآمد لسآنجلس نشان داد که  % 24/4از جاملـه مـورد بررسـی
ناامنی غذایی داشتند ] .[14اموتشو و همکاران نیز در بررسی وضلیت
امنیت غذایی خانوارهای کشاورز روستایی در نیجریه دریافتند که در
حدود یك سوم از خانوارهای مورد مطالله دچار ناامنی غـذایی بودنـد
] .[15همچنین شیوع ناامنی غذایی در بین یروهی از زنان روستایی
در مالزی  % 50بوده است ].[16
در زمینه الگوی مصرف مواد غذایی بهویژه شـیر ،میـوه و سـبزیجات
نیز پژوهشهایی در ایران و سایر نقا جهان صـورت یرفتـه اسـت.

غذایی است که توسـط متغیـرهـای مسـتقل مصـرف شـیر ،میـوه و
سبزیجات تحت تأثیر ترار میییرد .حجم نمونه ) (nبراساس ملادلـه
ارائه شده توسط کوکران ] [27با سطح خطای  % 5محاسبه شد:

 -1بررسی وضعیت امنیت غذایی هر خانوار در منااق هاهری و
روستایی ههرستان با توجه باه هااخا ارا اه هاده در ال اوی
USDA

نتایج تجزیه واریانس با استفاده از آزمون غیـرپـارامتری کروسـکال-
والیس ) (Kruskal-Wallisنشان داد که بـین منـاط شـهری و
روستایی به لحاظ شاخص ناامنی غـذایی خـانوار اخـتالف ملنـیدار
وجود دارد ( .)P<0/01با توجه به اندازهییـری شـاخص مربوطـه در
این مطالله ،ناامنی غـذایی در کـل خـانوارهـا  % 73/8بـود (نـاامنی
غذایی بدون یرسنگی  ،% 35ناامنی غذایی بـا یرسـنگی متوسـط و
شدید بـه ترتیـب  % 23و ( )% 15/8جـدول  ،)3کـه در مقایسـه بـا
مطالله رامش و همکاران بیشتر است .رامش و همکاران در مطاللـه-
ای تحت عنوان شیوع ناامنی غذایی در سطح خانوارهای شهر شـیراز
به این نتیجه رسیدند که شیوع ناامنی غذایی در بین خـانوارهـا % 44
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در این فرمول  Pپارامتر نسبت صفت موجـود در جاملـه N ،حجـم
جامله d ،خطای مطل برآورد پارامتر و آلفا خطـای نـوع اول اسـت
که در این تحقی  dبرابر  d=0/05و مقـدار  Pبرابـر بـا  P=0/5در
نظر یرفته شد .با جایگذاری موارد فوق ،حجم نمونه  383به دسـت
آمد که به منظور دتـت بیشـتر ،ایـن مطاللـه بـر روی  500خـانوار
صورت یرفت .از این تلداد خانوار 255 ،خانوار در مناط شـهری از
چهار بخش شامل شـهر مرودشـت (بخـش مرکـزی) ،شـهر سـیدان
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تقریباً در مرکز استان فارس واتع شده است .این شهرستان با 4649
کیلومترمربع مسـاحت % 3/8 ،از کـل مسـاحت اسـتان را بـه خـود
اختصــاد داده اســت و در طــول جغرافیــایی ´ 83° 52و عــر
جغرافیایی´  80° 29واتع شده است ] .[23جملیت ایـن شهرسـتان
بر طب سرشماری عمـومی نفـوس و مسـکن سـال  1390برابـر بـا
 83663خانوار بوده است ] .[24در این تحقی برای تبیین وضلیت
امنیت غذایی در شهرستان مرودشـت ،از روش توصـیفی -پیمایشـی
استفاده یردید .برای اندازهییری امنیت غـذایی از میـان روشهـای
غیرمستقیم مانند استفاده از سطح درآمـد ،بررسـی وضـع تغذیـه بـه
روشهای مختلف و همچنین روشهـای مسـتقیم مثـل اسـتفاده از
مقیاسهایی ماننـد شـاخص یرسـنگی ،پـروژه شناسـایی یرسـنگی
کودکـان در سـطح جاملـه ،مقیـاس نـاامنی غـذایی رادمیـر کرنـل
)(Radimer/Cornellو پرسـشنامـهی امنیـت غـذایی وزارت
کشاورزی آمریکا ،در این مطالله از ایـن پرسـشنامـه بـرای ارزیـابی
وضلیت امنیت غذایی استفاده شد ][25؛ پرسشنامه مذکور که یکی
از پرسشنامههای طر شده توسط وزارت کشاورزی آمریکا است ،در
سال  1995توسط این وزارت مورد سنجش ترار یرفته و بـه عنـوان
یك پرسشنامه ملتبر برای چنین مطاللاتی ملرفی شده است .ایـن
پرسشنامه توسط رفیلی و همکاران در مطاللهای در بین خانوارهای
شهر اصفهان مورد سنجش ترار یرفته و اعتبار آن بـرای اسـتفاده در
ایران تأیید شده است ] .[26این پرسشنامه  18یویهای که وضلیت
امنیت غذایی خانوار را در  12ماه یذشته بررسی میکند ،حاوی 15
یویه اصلی است )جدول  .)1در این مطاللـه متغیـر وابسـته امنیـت

(بخش سـیدان) ،شـهر رامجـرد (بخـش درودزن) و شـهر کـامفیروز
(بخش کامفیروز) و  245خـانوار از منـاط روسـتایی (در برییرنـده
هفت روستا) بهصورت تصادفی انتخاب شدند .تکمیل پرسشنامههـا
به روش مصاحبهی حضوری با اعضای خانوار صورت یرفت .اطالعات
پرسشنامهها ابتدا در نرمافزار  EXCELوارد یردید ،بدینیونه که
برای پاسخها کدی در نظر یرفته ،به عنوان مثال برای پاسخ بلـه کـد
یك و برای پاسخ خیر کد دو در نظـر یرفتـه شـد .بـرای بـه دسـت
آوردن فراوانی پاسخها ،تجزیـه واریـانس و تلیـین هـمبسـتگی بـین
متغیرها از نرمافزارهای آماری  Rو  SASاستفاده یردید.
وضلیت امنیت غذایی در هر خانوار شهرستان با توجـه بـه شـاخص
ارائه شده در الگـوی انـدازهییـری امنیـت غـذایی خـانوار USDA
مشخص شد ][25؛ با توجه به پرسشنامه  18یویهای  ،USDAبه
یزینههای اغلب اوتات درست ،یاهی اوتات درست ،تقریباً هـر مـاه،
بلضی ماهها اما نه هر ماه و بله امتیاز مثبت (نمره یك) و به پاسـخ-
های درست نیست ،تنها یك یا دو ماه و خیـر امتیـاز منفـی (نمـره
صفر) تلل میییرد .پس از امتیازدهـی و جمـع تلـداد پاسـخهـای
مثبت ،هر خانوار در یك وضلیت امنیت غـذایی خـاد کـه بـا کـد
مشخص میشود ،تـرار مـیییـرد (جـدول  .)2پـس از تلیـین ایـن
شاخص ،ارتبا بین مصرف شیر ،میوه و سبزیجات با وضلیت ناامنی
غذایی خانوار از طری آزمون همبسـتگی اسـپیرمن )(Spearman
مشخص یردید (جدول .)6
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)ناامنی غذایی بدون یرسنگی  % 27/8و ناامنی غذایی با شدت یرسنگی
مالیم و شدید به ترتیب  % 14/4و  )% 1/8بوده است ].[12
 -2بررسی مصرف هیر ،میوه و سبزیجات در ههرستان و ارتباقش
با ناامنی غذایی

 % 45از خانوارهای مورد مطالله در شهرستان مرودشت بیان کردند
که مصرف شیر در آنها نیم تا یك لیتر در هفتـه و  % 17/6بـیش از
سه لیتر در هفته است (جدول  % 32/2 .)4از خانوارهای مورد
مطالله در شهرستان مرودشت بیان کردند که مصرف میـوه در آنهـا

جدول :1گویههای پرسشنامه USDA
نگرانی در مورد تمام شدن مواد غذایی
عدم استطاعت مالی برای تأمین غذای متلادل
متکی بودن به غذاهای ارزانتیمت (فرزندان)
تمام شدن آذوته و عدم استطاعت مالی برای تأمین دوباره
عدم استطاعت مالی برای تأمین غذای متلادل (فرزندان)
عدم تأمین غذای کافی (فرزندان)
احساس کم خوردن
کاهش حجم وعده غذایی یا حذف وعده در بزریساالن
احساس یرسنه بودن
یرسنه ماندن (فرزندان)
تلداد دفلات کاهش حجم وعده غذایی یا حذف وعده در بزریساالن
از دست دادن وزن
کاهش حجم غذا (فرزندان)
تلداد دفلات حذف وعده غذا (فرزندان)
نخوردن غذا به مدت یك روز در بزریساالن
کاهش غذای فرزند به علت صرف آن توسط والد (فرزندان)
نخوردن غذا به مدت یك روز (فرزندان)
تلداد دفلات نخوردن غذا به مدت یك روز در بزریساالن

جدول :2راهنمای قبقهبندی وضعیت امنیت غذایی خانوار براساس امتیاز پاسخ به گویههای پرسشنامه USDA
تلداد پاسخ مثبت

وضلیت امنیت غذایی
طبقهبندی
امن غذایی
ناامنی غذایی بدون یرسنگی
ناامنی غذایی با یرسنگی متوسط

کد
0
1
2

خانوار دارای فرزند (امتیاز کل)18 :
0-2
3-7
8-12

خانوار فاتد فرزند (امتیاز کل)10 :
0-2
3-5
6-8

ناامنی غذایی با یرسنگی شدید

3

13-18

9-10

)(Bickel et al., 2000
جدول :3درصد فراوانی وضعیت امنیت غذایی خانوارهای ههرستان با استفاده از هاخا تعیین ناامنی خانوار
منطقه

کد

کل شهرستان

3
15/8

2
23

1
35

0
26/2

شهری

12/54

20

34/5

32/94

روستایی

19/18

26/12

35/51

19/18
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یك مرتبه در هفته و  % 38/8از خانوارها بیش از سه مرتبه در هفته
است % 29/4 .از خانوارهای مورد مطاللـه در شهرسـتان مرودشـت
بیان کردند که مصرف سبزیجات در آنها یك مرتبه در هفته و 49/2
 %از خانوارها بیش از سه مرتبه در هفته است (جـدول  .)5میـانگین
مصرف شیر ،میوه و سبزیجات در خانوارهای روستایی و شهری نیـز
تفاوت ملنادار با هم نداشت (جداول  4و .)5بررسی همبسـتگی بـین
متغیرها نیز نشان داد که با افزایش مصرف شیر ،میـوه و سـبزیجات،
ناامنی غذایی خانوار کاهش مییابد (جدول .)6

جدول :4به چه میزان در هفته از هیر استفاده میکنید؟
منطقه /پاسخ ()%

37/4
33/33
41/63

45
49/41
40/41

17/6
17/25
17/96

میانگین شهرستان مرودشت
میانگین شهری
میانگین روستایی

جدول :5چند مرتبه در هفته از میوه و سبزیجات استفاده میکنید؟
منطقه /پاسخ ()%

به ندرت استفاده میکنیم (میوه /سبزی)

یك مرتبه (میوه /سبزی)

سه مرتبه یا بیشتر (میوه /سبزی)

21/4 ،29
24/31 ،26/67
18/37 ،31/43

29/4 ،32/2
25/89 ،27/84
33/06 ،36/73

49/2 ،38/8
49/8 ،45/49
48/57 ،31/84

میانگین شهرستان مرودشت
میانگین شهری
میانگین روستایی

جدول  :6ضرایب همبست ی بین متغیرهای مورد بررسی و ناامنی غذایی (بر حسب هاخا مربوقه)
مصرف شیر

مصرف شیر

مصرف میوه

مصرف سبزیجات

ناامنی غذایی

1

**·/3

**·/23

**-·/28

1

**·/57

**-·/40

1

**-·/28

مصرف میوه
مصرف سبزیجات

1

ناامنی غذایی
*و ** :به ترتیب ملنیدار در سطح احتمال  0/05و.0/01

نیز همسو با نتایج پژوهش حاضر بوده است .بهطور مثـال در آمریکـا
ناامنی غذایی در بزریساالن با کیفیـت پـایین رژیـم غـذایی ارتبـا
مستقیم دارد ] .[21در هندوستان نیز نـاامنی غـذایی خـانوارهـا بـا
مصرف پایین شیر ،میوه و سبزیجات مرتبط است ] .[22در مطاللـه
یولیفورد و همکارانش یافتههای مربو به بسامد مصرف مواد غذایی
نشان داد که ناامنی غذایی با کاهش مصـرف میـوه و سـبزی ارتبـا
مستقیم دارد و مصرف زیاد سبزی و میوه نقش پیشگیریکنندهای در
ناامنی غذایی دارد ] .[35تاراسوک نیز در مطالله خود یزارش نمود
که مصرف میوه و سبزی در زنانی که درخانوارهای ناامن زنـدیی مـی
کردند ،در مقایسه با زنان در خانوارهای امن کمتر بوده است ].[36
همچنین یافتهها در مطالله کندال و همکـارانش نشـان داد کـه بـا
کاهش مصرف میوه و سبزی ،شدت ناامنی غذایی بـهطـور ملنـیدار
افزایش مییابد ].[37
بهطور کلی الگوی تغذیهای یك جامله تحت تأثیر عوامل مختلـف
اجتماعی مانند فرهنغ (باورها و ارزشهای درونی افـراد) ،وضـلیت
اتتصادی ،اهرمهای سیاسی و پیشینه تاریخی تـرار مـیییـرد؛ ایـن
عوامل در این پژوهش نیز ردپای خود را بـر امنیـت غـذایی بـه جـا
یذاشتهاند .با توجه به اینکه تأمین امنیت غذایی برای جامله یکـی از
اهداف کالن برنامهریـزیهـای توسـله اتتصـادی -اجتمـاعی اسـت،
حمایت نهادها و اریانهای دولتی نقش مهمی در بهبود پژوهشها در

بحث و نتيجهگيري

بهطور کلی نتایج پژوهش حاضر بیان داشـت کـه نـاامنی غـذایی در
جامله مورد مطاللـه وجـود داشـته و میـزان مصـرف شـیر ،میـوه و
سبزیجات پایین بوده و با افزایش مصرف شـیر ،میـوه و سـبزیجات،
ناامنی غذایی خانوار کاهش مییابد؛ نتیجهای که در مطاللات مشابه
سایر استانهای کشور یزارش شده است .بـهطـور مثـال در اسـتان
زنجان تلداد تابلتوجهی از نوجوانان کمتر از حد توصیهشـده شـیر،
میوه و سبزیجات اسـتفاده مـیکننـد ] .[28در اسـتان کرمـان نیـز
دریافت سبزیجات و شیر در دانشجویان دانشکده بهداشـت دانشـگاه
کرمان بهطور ملنیدار کمتر از میزان توصیهشـده بـود ] .[29هـم-
چنین در استان بوشهر وضلیت مصرف شیر و سبزیجات در کودکان
پیشدبستانی نامطلوب و مصرف میوه مطلوب یزارش شد ] .[30در
استان کردستان بین مصرف پایین لبنیات و سو تغذیه دانشآمـوزان
ابتدایی ارتبا مستقیمی وجود دارد ] .[31در مطاللهای بر دانـش-
آموزان دبیرستانی شهر اصفهان نیز ناامنی غـذایی ارتبـا ملکـوس
ملنیدار با مصـرف شـیر ،میـوه و سـبزیجات دارد ] .[32در اسـتان
سیستان و بلوچستان یزارش شده است که با افزایش مصرف میـوه،
امنیت غذایی افزایش مییابد ] .[33همچنین امنیـت غـذایی افـراد
بــاالی  40ســال در منطقــه  13تهــران بــا افــزایش مصــرف میــوه و
سبزیجات افزایش یافته است ] .[34نتایج مطاللات سایر نقا جهان
730
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استفاده نمیکنیم

نیم تا یك لیتر در هفته

بیش از سه لیتر در هفته
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عبدالمجید مهدوی دامغانی و

... نقش الگوی مصرف شیر

، ارتقای سطح آیاهی خانوارهـا از طریـ آمـوزشهـای رسـانهای بریزاری کالسهای عمومی رایگـان و توسـله،انتشار کتب آموزشی
مدارس غذا براسـاس آمـوزش غـذای سـالم روشـی عملیـاتی بـرای
.پیشگیری از سو تغذیه به شمار میرود
. اعطای یارانه بهصورت مواد غذایی و غنی نمودن مواد غذایی-

 همچنین توجه به پیشنهادهـای.زمینه امنیت غذایی ایفا خواهد کرد
:زیر برای حرکت در این راستا یاریرسان خواهد بود
 اتتصادی خانوار از مهمتـرین- با توجه به اینکه وضلیت اجتماعی سیاستهای دولت بایـد،عوامل مؤثر بر وضلیت امنیت غذایی است
.در جهت اشتغالزایی و ثبات تیمتها باشد
 در برنامههای مبارزه با فقـر و نـاامنی غـذایی جهـتییـریهـای باید منـاط روسـتایی در.منطقهای و جغرافیایی مدنظر ترار ییرد
-مقایسه با مناط شهری و استانهای کمدرآمد در مقایسه با استان
.های با درآمد باالتر مورد حمایت بیشتری ترار یرفته شوند
 برنامههای مواد غذایی بایـد، با توجه به محدود بودن منابع موجود مـادران شـیرده و،مستقیماً بر آسیبپذیرترین یروهها (زنـان بـاردار
.کودکان شیرخوار) متمرکز یردد
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ABSTRACT
Milk, fruit and vegetables consumption and household food security
Maryam Akbarpoor 1, Abdolmajid Mahdavi Damghani 1, Reza Deihimfard 1, Hadi Veisi 1
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[EPub a head of print-18 November 2017]

Objective (s): Food security is defined as the permanent access to sufficient, safe and nutritious food for all people in order to
have an active and healthy life. To achieve sustainable food supply, quantification of food security at the household level is
necessary. The main aim of this study were (i) quantitative analysis of food security in Marvdasht, Iran and (ii) Estimate the
effect of milk, fruits and vegetables consumption on food security.
Methods: We carried out a descriptive-survey to analyze food security status. In all 500 rural and urban households were
randomly selected. The household food security was assessed by an 18-item Household Food Security questionnaire as
recommended by USDA, and the correlation between variables was determined by Spearman test.
Results: The results of this study showed that food insecurity in Marvdasht was 73.8 %. The findings also showed that the
consumption of milk, fruit and vegetables were low.
Conclusion: The study results suggest that food insecurity could be reduced with consumption of milk, fruits and vegetables.
Key Words: consumption pattern, Food Security, Marvdasht
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