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 چکيده
امنیت غذایی عالوه بر عه جوامع نقش به سزایی داشته است. امنیت غذایی همواره در توس

موجود بودن غذا، دسترسی به آن، پایداري در عرضه و دریافت غذا شامل بهره مندي از غذاي 

مده ن در مقاله آآسالم و با كیفیت و به عبارتی توجه به ایمنی غذایی نیز می شود كه شرح 

قاالت منابع نظیر ممنابع كتابخانه اي ، جستجوي اینترنتی، مرور سایر   از مطالعه این است. در

شد. امنیت غذایی داراي چهار بعد وجود داشتن غذا، دسترسی  گرفته بهره و ژورنالهاي مرتبط

به غذا، بهره مندي و پایداري در عرضه و دریافت غذا است. بعد بهره مندي به بررسی كیفیت 

م سال و تعادل و تنوع رژیم غذایی پرداخته و با كمك شاخص هاي بهداشت، دسترسی به آب

از این بررسی مشخص می  ، تغذیه سالم و با كیفیت و امنیت تغذیه اي سنجیده  می شود.

گردد الگوي هاي صحیح تغذیه اي و تغذیه مناسب، حركات منظم بدنی، ورزش و آموزش در 

راستاي پیشگیري از بسیاري از بیماري غیر واگیر و تامین سالمت جامعه موثرند، پس دولت 

 هت ارتقاي سطح سالمت و اصالح سبك زندگی اقداماتی را انجام دهند.ها موظفند در ج

 .زنان امنیت غذایی، امنیت تغذیه اي، سالمت اژگان کليدي:و
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 4 یخکشی نرگس ، 3 چوبچيان شهال ، 2 فرهادیان همایون،  1 مهدیه رحيمی نژاد

 .ترویج و آموزش كشاورزي دانشگاه تربیت مدرس دانشجوي كارشناسی ارشد 1
 .استادیار گروه ترویج و آموزش كشاورزي دانشگاه تربیت مدرس  2
 .مدرس تربیت دانشگاه كشاورزي آموزش و ترویج گروه استادیار 3
 .فارغ التحصیل كارشناسی ارشد ترویج و آموزش كشاورزي دانشگاه تربیت مدرس 4

 
  نام نویسنده مسئول:

 همایون فرهادیان

 امنيت غذایی و سالمت زنان
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 مقدمه
از ابتدایی ترین حقوق انسان ها است. نقش تغذیه در و دسترسی به مواد غذایی كافی و سالمت تغذیه اي از محورهاي  اساسی توسعه 

كارایی و ارتباط آن با توسعه اقتصادي، طی تحقیقات گسترده در سطح جهانی، با مبانی علمی و شواهد تجربی مورد تایید  سالمت، افزایش

 عرضه( 1:  شامل كه فعال و سالم زندگی یك براي  كافی غذاي به مردم همه دسترسی از است عبارت غذایی امنیت (.1333است. )شكوري، 

 محمدزاده) باشد می اجتماع در قبول قابل هاي راه طریق از كیفیت با و كافی غذاي آوردن دست به در خانوار توانایی(  2 سالم، و كافی غذاي

 (.1331 همكاران، و

 به خانوارها براي غذایی امنیت ": ساخت  مطرح غذایی امنیت براي را دیگري تعریف   1(USDA) آمریكا كشاورزي وزارت دپارتمان

 همچنین. "باشد داشته وجود سالم زندگی و هافعالیت انجام  براي كافی غذاي به ها،زمان همه در اعضا، همه دسترسی كه است معنی این

 تمام در كافی غذاي به مردم همه دسترسی از است عبارت غذایی امنیت ":كرد تعریف اینگونه را غذایی امنیت 1131 سال در جهانی بانك

بهره مندي از غذا به معنی استفاده مطلوب از غذا، داشتن رژیم (. 1311 نژاد، محمدي و صفرخانلو) "فعال و سالم زندگی یك منظور به اوقات

 مكاناتا و سالم آب به دسترسی و سالمت غذا و كیفیت تغذیه، و بهداشت غذایی كه انرژي و مواد مغذي ضروري را براي بدن فراهم كند كه به

 است عبارت غذایی امنیت":  است كرده تعریف چنین را غذایی امنیت( 1191) متحد ملل سازمان (.FAO, 2003) دارد بستگی بهداشتی

 یمتق تولید نوسانات نامطلوب اثرات كردن خنثی و غذا مصرف مداوم بهبود منظور به جهانی سطح در اصلی غذایی كاالهاي مستقیم عرضه از

 (.1332 حقی، و بختیاري) "غذا

 و كشاورزي اجتماعی، اقتصادي، شناختی، زیست عوامل از اي دامنه تعامل ي وسیلهبه و است گسترده بسیار غذایی امنیت مفهوم

 باشدمی آن به همه دستیابی منظور به عادالنه توزیع و كالن سطح در غذایی مواد كافی ي عرضه مستلزم غذایی امنیت .میشود تعیین فیزیكی

 حقیقت در غذایی امنیت .باشدمی غذایی مواد از استفاده و غذایی مواد به دسترسی غذایی، مواد موجودي از عبارت آن مشخص هايمؤلفه و

 خواربار سازمان هاي توصیه براساس .است آن اعضاي جسمی و روانی فكري، سالمت اصلی عنصر و یافته توسعه يجامعه یك بناي سنگ

 از شهروندان به عرضه قابل غذاي سالمتی و كیفیت تضمین منظورب هادولت توسط غذایی امنیت ملی سیاستهاي اتخاذ ضرورت بر جهانی،

 (.1332 ،فتحی ( است شده تأكید ایمنی ملی معیارهاي برقراري طریق

 شرح به میداد، قرار نظر مد را آن از متفاوتی ابعاد كه غذایی امنیت از جامعی تعریف بسیار ، 2113 سال در  ، غذا جهانی اجالس در

 و نیازها كه مغذي و سالم غذایی مواد از مقدار كافی به اقتصادي و فیزیكی دسترسی توانایی زمانها، همه در افراد، تمامی :گردید زیر مطرح

 . (FAO , 2003)باشند داشته نماید، تأمین را فعال آنها و سالم زندگی براي غذایی ترجیحات

 و فیزیكی دسترسی مغذي و سالم كافی، غذاي به ایام تمام در مردم همة كه است وضعیتی غذایی امنیت شده، پذیرفته تعریفی در

 سالم و فعال زندگی براي را آنان ترجیحات با سازگار اي تغذیه رژیم نیازهاي دسترس، در غذاي و (FAO, 2008) . باشند داشته اقتصادي

 آن اعضاي جسمی و روانی فكري، سالمت اصلی عنصر و یافته توسعه جامعة بنیان غذایی امنیت (Noori Naeini, 1999) . كند فراهم

 هاياولویت و راهبردي اهداف جزء و است حال و گذشته در ایران روستایی و كشاورزي توسعة هايبرنامه عمدة اهداف از یكی همواره و است

 . (Expediency Discernment Counci, 2003)است نیز ساله بیست انداز چشم (آینده مدت بلند) هاي برنامه

 مواد دریافت در پایداري و سالمت تأمین «شاخص زیر سه پایه بر غذایی امنیت تعریف این : غذایی مواد به دسترسی و بودن موجود

 كه غذایی « هستند هاییمؤلفه بر مشتمل شده، ذكر شاخصهاي زیر از كدام هر .است استوار  »غذایی مواد انتخاب و خرید اقتصادي توان و

 تولید بر مشتمل غذایی مواد به دسترسی و تأمین بودن، موجود شاخص زیر .است غذایی امنیت وضعیت نتیجه در و شاخص زیر آن بیانگر

 ايگونه به تغذیه و غذا سیستم كه طوري به .است جامعه نیاز مورد غذایی اقالم تأمین جهت منابع به اقتصادي دسترسی و داخلی عرضه و

 با بلكه حیات ادامه منظور به نه صرفاً غذایی مواد از استفاده و دسترسی .باشد نداشته وجود كافی غذاي نبود از بیم و ترس كه كند عمل

 .(1392نجفی، و كالهدوز) است برخوردار سزایی به اهمیت از جامعه در پویا و فعال مشاركتی بستر ایجاد هدف

ت، شرایط بهداشتی كه شده اسشدن یا سرخ پزكه شامل آب ده و آماده می شودبهره مندي از غذا شامل روشی است كه غذا ذخیره ش

شدن از غذا باید به آن توجه كرد، الگو هاي تغذیه اي، مخصوصا براي افرادي كه نیازهاي تغذیه اي خاصی دارند مثل بچه ها، در بهره مند

اندازه غذایی كه به هر نفر می رسد مطابق نیازهاي غذایی او نوجوانان، افراد مسن، بیمار، زنان باردار و شیرده، تقسیم مساوي غذا در خانوار و 

 و المس آب به دسترسی و غذا سالمت و كیفیت تغذیه، و بهداشت بعد بهره مندي مستلزم وجود .و وضعیت سالمتی هر عضو در خانوار باشد

 ,FAOد )كن می اشاره كمبود و نقصان بدون لسا تمام در كافی میزان به غذا پیوسته عرضه می باشد. بعد پایداري به بهداشتی امكانات

 اقتصادي، شاخصهاي و ايتغذیه شاخصهاي كه میافتد اتفاق زمانی غذایی امنیت مطمئن و پایدار تأمین گفت میتوان بنابراین . (2006

                                                           
1-United States Department of Agriculture 
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 هايبا شاخص غذایی امنیت دیگر، عبارت به باشند؛ رسیده پایداري مطلوب حد به هم كنار در و هماهنگ بهداشتی و فرهنگی اجتماعی،

 غذایی امنیت هايشاخص نظر از بتواند كشوري اگر و دارد قرار دوسویه یتعامل و ارتباط در جامعه بهداشتی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي،

 برادران ، بخشی، صمدي) گیرد می قرار توسعه از باالتري سطوح در هاشاخص سایر نظر از یقین به برسد، پایداري مطلوب سطح به

 .(1339.نصیري

 

 ناامنی غذایی
ودن نظر كمیت و كیفیت، غیر قابل قبول ب شامل عدم دسترسی به غذاست، بلكه ادراكی نظیر ناكافی بـودن از نـاامنی غـذایی نـه تنهـا

شود و تا پدیدار شـدن آغاز میدر سطح خانوار  و نگرانـی را نیـز در بـردارد و یك تجربه زنجیروار است كه از نگرانی و اضطراب درباره غذا

 (.1331كند)محمدزاده و همكاران، كودكان پیشرفت می گرسـنگی در بـین

 دنبال هب غذایی امنی نا پیامدهاي آثار بررسی در سنتی تفكر. است چاقی یا حد از بیش تغذیه و سوتغذیه با ارتباط در غذایی ناامنی

 همكاران، و سلطانی كرم) باشد می بیشتر غذایی امنی نا به مبتال افراد در چاقی بروز احتمال  امروزه اما است، بوده وزن كمبود و الغري

 میالدي 2111 سال در WHO)) جهانی بهداشت سازمان گزارشات طبق بر. است چاقی شیوع تصاعدي روند بیانگر جهانی آمارهاي .(1331

 حال در كشورهاي در چاقی شیوع داشتند وزن اضافه نفر میلیون 111 و میلیارد یك و بودند چاقی به مبتال بالغ فرد میلیون 411 حدود

 سال لهفاص در چاقی شیوع. است یافته افزایش بدنی، فعالیت كاهش و غذایی عادات در تغییر با نیز یافته، توسعه كشورهاي همچون توسعه

 در. است یافته افزایش درصد 3/11 به درصد 3/11 از آمریكایی ساله یازده تا شش كودكان در میالدي1111 – 2111 و 1133 -1114 هاي

  (.1311 همكاران، و بصیرت) است یافته افزایش درصد 11 تهرانی، ساله ده تا هشت دختران در چاقی شیوع نیز ایران

 كه اند نشان داده مطالعات. دارد سالمتی روي عمیقی تأثیرات اما اندازد؛نمی خطر به را فرد زندگی غذایی ناامنی تغذیه، سوء برخالف

 Grisaruدهد  می قرار تحت تأثیر را ها خانواده و افراد اجتماعی و روحی فیزیكی، اندازه سالمت همان به و روزانه عملكردهاي غذایی ناامنی

 .(1314 همكاران، و زیناب عینی نصرآبادي، محمدي اهري، میرزاده و همكاران )به نقل از:

 به پیامدهاي آن از كه در بردارد اجتماع براي را اقتصادي هايهزینه و عمومی سالمت براي را پیامدهایی گرسنگی و غذایی امنی نا

 ،پزشكی هايهزینه افزایش همچنین، و كرد اشاره توان می غذا پایین جذب و بزرگساالن در كار ضعیف عملكرد ها،بچه در یادگیري كاهش

 .((Cohen, 2002 دارد پی در را مرگ نهایت در و هابیماري ناتوانی،

 342. حدود رودیشمار م ها بهانسان اتیح يبرا يدیو در موارد حاد تهد يوردر بخش سالمت، بهره بیآس جادیباعث ا ییغذا یناامن

 از هر هشت گریجهان. به عبارت د تیدرصد از جمع12 یعنی. بردندیرنج م هیاز سوءتغذ 2111-2113 يهاسال نیب ایدر كل دن نفرونیلیم

)به نقل از كنندیم یدر حال توسعه زندگ ي( در كشورهانفرونیلیم321افراد گرسنه ) نیاست و اكثر ا هیدچار سوءتغذ نفر كی اینفر در دن

 .(1313روزنامه شرق، 

 تامین رواین از. باشد داشته همراه به نیز روانی و اجتماعی تبعات جسمی، سالمت بر تاثیر بر عالوه تواند می گرسنگی و غذایی ناامنی

 یافته هاي تحقیقی كه ناامنی غذایی .است اجتماعی و اقتصادي توسعه ریزیهاي برنامه كالن اهداف از یكی عنوان به جامعه براي غذایی امنیت

درصد نیز از گرسنگی پنهان رنج  1/41درصد گرسنگی عیان،  21را از لحاظ ابعاد عیان و پنهان آن بررسی نمود، مشخص گردید كه عالوه بر 

درصد این  3/32د و فقط كلسیم مشكل دارن و ، ریبوفالوینAویتامین  پروتئین، ماده مغذي یعنی انرژي، 1برند بطوري كه در دریافت می

 در غذایی امنیت یا و پذیري آسیب (.1331منطقه از دریافت هر پنج ماده مغذي برخوردارند )استادرحیمی، محبوب، توتونچی و همكاران، 

. است ادافر تندرستی و سالمت تغذیه، وضعیت فرآیند این برونداد كه است جامعه بهداشتی و فرهنگی اقتصادي، اجتماعی، عوامل با ارتباط

 ها انوادهخ فرهنگی و بهداشتی و اي تغذیه ابعاد و است غذایی امنیت بر گذار تاثیر اي ریشه عوامل از اقتصاد ساختار و تولید با مرتبط عوامل

 شیوع اي، تغذیه قدي كوتاه و وزنی كم غذایی امنی نا تبعات از(. 1339 همكاران، و بخشی) است غذایی امنیت بر گذار تاثیر سطحی عوامل از

 ريكس داراي جمعیت در غذایی كمبود میزان از حاكی گرسنگی عمق و باشد می( غذایی محرومیت) افراد گرسنگی عمق جامعه، در سوتغذیه

 مبودك شدت شاخص اگر. سنجد می را گرسنه افراد غذایی انرژي متوسط با نیاز مورد انرژي حداقل بین تفاوت شاخص این. است غذایی انرژي

 قدارم این اگر و است مواجه غذایی انرژي شدید كسري با جامعه كه است آن نمایانگر باشد روز در نفر هر براي كالري كیلو 311 از بیشتر غذا

   (.فائو از نقل به 1311 همكاران، و بخشی) است متوسط سطح در غذایی انرژي كسري باشد روز در نفر هر براي كالري كیلو 211 از كمتر
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میالدي فقر را نتیجه محرومیت از نیازهاي اساسی، كه منجر به كاهش امید  1119در سال  2  (UNDP) سازمان مللبرنامه توسعه 

به زندگی، سالمت، مشاركت در اجتماع، امنیت شخصی و فرسایش زیست محیطی و نبود فرصت هایی كه منجر به یك زندگی ارزشمند شود 

 تعریف می كند.

 

 

 (2222ماخذ: )اسميت و همکاران، . مفهومی غذا و امنيت تغذیه ايچهارچوب 

 را نهاآ سالمتی تامین براي الزم كیفیت فقرا غذایی رژیم زیرا دارد، وجود پارادوكس حد از بیش تغذیه و غذایی امنی نا فقر، تعریف در

 وجود د،ندارن كافی غذاي كه فقرایی زندگی در آنها هردوي كه است حد از بیش تغذیه و ناكافی تغذیه مقوله دو شامل سوتغذیه واقع، در. ندارد

مركزي آمار فلسطین و اداره  (FAO(، سازمان خوار و بار جهانی )WFP)برنامه جهانی غذا   . (Tanumihardjot et al., 2007)دارد 

(PCBS )(2010)  براي كه به این نتایج رسیدند "غذاییبررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادي و امنیت  "در مطالعه شان تحت عنوان ،

اشد. ب وجود داشته نشستگیمتی، آموزش و حقوق و مزایاي بازشامل ایجاد اشتغال، داشتن سال ،باید معیشت پایدار ،برقراري امنیت غذایی

 كاهش به آن پیامدهاي از كه بردارد در اجتماع براي را اقتصادي هايهزینه و عمومی سالمت براي را پیامدهایی گرسنگی و غذایی ناامنی

 وانی،نات پزشكی، هايهزینه افزایش همچنین، و كرد اشاره توان می غذا پایین جذب و بزرگساالن در كار ضعیف عملكرد ها،بچه در یادگیري

 .((Cohen, 2002 دارد پی در را مرگ نهایت در و هابیماري

اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و بهداشتی جامعه است كه برونداد این فرآیند وضعیت آسیب ناپذیري و امنیت غذایی در ارتباط با عوامل 

غذیه ت تغذیه، سالمت و تندرستی افراد است. عوامل مرتبط با تولید و ساختار اقتصاد از عوامل ریشه اي تاثیر گذار بر امنیت غذایی است و ابعاد

از تبعات نا امنی غذایی  (.1339ر گذار بر امنیت غذایی است )بخشی و همكاران، اي و بهداشتی و فرهنگی خانواده ها از عوامل سطحی تاثی

كم وزنی و كوتاه قدي تغذیه اي، شیوع سوتغذیه در جامعه، عمق گرسنگی افراد )محرومیت غذایی( می باشد و عمق گرسنگی حاكی از میزان 

 كمبود غذایی در جمعیت داراي كسري انرژي غذایی است.

در كشورهاي در حال توسعه، زن نقش مهمی را در تامین امنیت تغذیه اي و غذاي خانوار بازي می كند. آن ها در تولید غذاي خانوار، 

مشاركت در فعالیت هاي اقتصادي به عنوان نقش مكمل در درآمد خانوار و مسئولیت مراقبت از اعضاي خانوار نقش عمده اي دارند. یونیسف 

ي را ارائه داد كه تاثیر وضعیت زنان در بقاي بچه ها كه شامل سوادآموزي بهتر، مراقبت از سالمت، خود مختاري بیشتر فرضیه ا 2112در 

 زنان ، قدرت مذاكره بیشتر و دسترسی و كنترل بیشتر روي منابع بود.  

 

 سالمت
 قانعی، و پیلتن) دارد وي بلنداي هستی به قدمتی كه است انسان پیچیده دنیاي مورد بحث همواره و ضروري مفاهیم از یكی سالمت

 Vosooghشود )و نیازي است كه حق همه افراد جامعه است كه هدف مشتركی در بخشهاي مختلف جامعه تلقی می (1311

moghadam, Damari, Alikhani et al. 2013 ). ترین منابع زندگی بشر است و در كیفیت زندگی فرد و سالمت یكی از مهم

داف جامعه تاثیر بسزایی دارد. سالمت مفهومی نسبی است و ممكن است منحصرا به عنوان عدم بیماري و ناتوانی در نظر گرفته پیشبرد اه

                                                           
2-United Nations Development Programme 
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داند و تنها صرف بیمار سازمان جهانی بهداشت، سالمتی را رفاه كامل جسمی، روانی، اجتماعی می .(Dessoco & Hotman, 2004)شود

است  انسان حیات مسائل ابعاد مهمترین از بی تردید جمعی،  چه و فردي صورت به چه داند. سالمتسالمتی نمینبودن  یا عدم معلولیت را 

 سالم را خود هم كه باشند كامل داشته فعالیت توانندمی صورتی در هاانسان همة است. اجتماعی هاينقش ایفاي براي ضروري و شرطی

آید باید در به كار بردن این مفهوم دقت بدانند، اما هنگامی كه بحث جنسیت و سالمت به میان می سالم را آنها جامعه هم و كنند احساس

(. سالمت زنان به تعامالت پیچیده بیولوژي فردي، رفتار بهداشتی، و زمینه تاریخی، اجتماعی، اقتصادي و 1391كنیم )محسنی تبریزي ،

هاي كوچك، مستقیما تحت تاثیر سالمت زنان آن ان، كشور، شهر و حتی اجتماعسیاسی زندگی آنان بستگی دارد و بهداشت و سالمت جه

خانه داري، بچه  -به گفته برخی ناظران، نقش هاي چندگانه اي كه زنان معموال برعهده دارند(. 1313)نصیري و همكاران، باشدمنطقه می

دهد و موجب باالرفتن میزان بیماري در میان آنان شود. بر طبق نظر میتواند فشار عصبی وارد بر آنها را افزایش   -داري، مسئولیتهاي شغلی

 ندویال انباشته شدن آثار و عواقب وظایف متعدد زنان، اصلی ترین تعیین كننده سالمت  زنان است. از ین رو هر تحلیلی درباره تندرستی زنا

 (.1313دهد )بنی فاطمه و همكاران  روانی و زیستی را مدنظر قرار باید تعامل میان عوامل اقتصادي، اجتماعی،

 Tinker(2000 ،معتقد است كه عوامل اصلی تعیین كننده سالمت زنان عوامل بیولوژیكی، عوامل روانشناختی، رفتارهاي فردي )

باید  شند،عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادي، عوامل فرهنگی و دسترسی به خدمات بهداشتی و تغذیه اي میباشد. براي آنكه زنان تندرست با

، تنیازهاي اساسی آنان را برآورد. این نیازها مشتمل بر:درآمد تضمین شده، شرایط كار سالم و زیست، خوراک و آب كافی و پاک، تعلیم و تربی

 باشند.و مراقبت هاي بهداشتی می

 

 مواد و روش تحقيق

روستایی)امنیت غذایی و  خانوارهاي شهري و تحلیلی است كه با هدف امنیت غذایی  و سالمت –این مطالعه یك مطالعه مروري 

  سالمت زنان( با استفاده از  منابع كتابخانه اي ، جستجوي اینترنتی، مرور سایر  منابع نظیر مقاالت و ژورنالهاي مرتبط صورت پذیرفت.
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 نتيجه گيري و پيشنهادات 
 شودمی محسوب جامعه پیشرفت و توسعه ضامن و است اجتماعی و فردي سالمت كنندهتأمین اصلی فاكتورهاي از یكی غذایی امنیت

با توجه  .(1313)كوهی، است نموده معرفی غذایی امنیت را سوم هزاره توسعه هدف فائو و جهانی بانك كه است برخوردار اهمیتی چنان از و

به مطالب ارائه شده مشخص گردید، تمامی كشورها براي رسیدن به توسعه همه جانبه باید امنیت غذایی را برقرار كنند. امنیت غذایی داراي 

چهار بعد وجود داشتن غذا، دسترسی، بهره مندي و پایداري در عرضه و مصرف غذا  می باشد.كه در بعد بهره مندي به بررسی تغذیه صحیح 

 ت غذاییامنیداخته و با كمك شاخص هاي بهداشت، دسترسی به آب سالم ، تغذیه سالم و با كیفیت و امنیت تغذیه اي سنجیده  می شود. پر

در اجتماع زمانی وجود دارد كه براي همه اقشار جامعه یك رژیم غذایی قابل قبول و سالم از طریق سیستم غذایی پایدار فراهم شود و موجب 

اعتماد به اجتماع و دسترسی برابر همه به غذا گردد. امنیت غذایی اجتماع به اقشار كم درآمد جامعه از طریق سیاست هاي  تامین سالمت،

 چقدر هركمك می كند. كوتاه مدت،  همچون اقداماتی نظیر آشپزخانه هاي خیریه، برنامه هاي غذایی اضطراري، صدقات و نذورات غذا 

 بیشتر زندگی انتظار سالهاي متوسط یا تولد بدو در زندگی به امید و خانوار بهداشتی هاي هزینه متوسط سالم، آشامیدنی آب به دسترسی

 فوت بیشتري كودک تعداد چقدر هر مقابل، در .مییابد بهبود غذایی امنیت وضعیت و است حكمران استان آن در بیشتري سالمت باشد،

 غذایی امنیت. نداشتن  میشود  تضعیف غذایی امنیت وضعیت و است خطر در ناحیه سالمت بیایند، دنیا به بیشتري وزن كم نوزادان و نموده

 دسترسی است، خوب كشور وضعیت غذایی محصوالت عرضة در اینكه با و غذا عرضة و تولید مشكل تا است فقر حاصل بیشتر سوءتغذیه، و

 این .ندارند غذایی امنیت روستایی جامعة درصد 31 به نزدیك و نیست مناسب چندان غذایی مواد به روستایی جامعة اقتصادي و فیزیكی

سالمت به عنوان یكی از پیش شرط هاي  گذارد می منفی اثر كشاورزي توسعة بر و دارد منفی اثر روستاییان روحی و جسمی سالمت بر امر

برابر هزینه هاي بیماري را به عنوان یكی از اصلی نظام هاي رفاه اجتماعی شناخته شده است. سازمان جهانی بهداشت، حفاظت مردم در 

 ون،خ مانند پرفشاري نظام سالمت تعیین كرده است. با رعایت تغذیه صحیح و متعادل از بسیاري از بیماري هاي غیر واگیردار اهداف اصلی

بدنی منظم و ورزش و اصالح سبك پیشگیري می شود. عالوه بر تغذیه مناسب، تحرک  سرطان ها انواع سكته و عروقی، و قلبی هاي بیماري

زندگی و باالرفتن كیفیت زندگی نقش بسزایی دارند. برنامه هاي آموزشی دولت و سازمان هاي محلی موجب ارتقاي سطح سالمتی، اصالح 

 الگوي تغذیه اي و تحرک و فعالیت هاي بدنی منظم خانوارها و افراد می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Olson, 1999)(، DIRECTINDICATORS OF NUTRITONAL STATE) تغذیه حالت مستقیم هاي شاخص

پیشنهاد می شود امنیت غذایی خانوار و توسعه كشورها، نتایج امنیت تغذیه اي بر  اهمیت امنیت غذایی و سالمت افرادبه  با توجه

ایی ي دولت بر امنیت غذسالمت افراد، بررسی عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي بر امنیت غذایی خانوارها، میزان اثربخشی برنامه ها

است  ضروريجوامع، تاثیر كیفیت و كمیت رژیم غذایی در پیشگیري از بیماري ها و ...... در تحقیقات آتی مورد بررسی قرار گیرد همچنین  

ع جم شهري بررسی شود و اطالعاتی دقیق و جزئی از مناطق شهري فقیر كه سالمت و وضعیت تغذیه اي كودكان و بزرگساالن در مناطق

 .این داده ها و اطالعات سیاستگزاران و برنامه ریزان را از وضعیت تغذیه اي مردم آگاه می سازد تاآوري شود 
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