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فر کای 1394/12/20 :
پذ رش 1395/09/06 :
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ایران ،شیراز ،دانشگاه شیراز،
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استنهاقی استفاده شد.
کاایههیک :کمالری دریمافتی روزانمه بمیش از نیممی از خانوارهمای موردم العمه «بیمیار ضمعی » اسمت،
بهقوریکه میاان کالری دریافتی آنها با درآمد ماهانه ،بُعد خانوار ،فرهنگ تغذیه و نگمرش شمناختی و
رفتاری خانوارها نیهت به مواد غذایی راب ه معنیداری در س ح  1درصد داشت.
نارجهگرر  :چون مقدار کالری دریافتی بیش از نیممی از خانوارهما در سم ح «بیمیار ضمعی » اسمت،
توجه به ارتقای س ح فرهنگ تغذیه خانوارهای من قه ،شناساندن نقش انواع مواد غذایی بر سالمت بدن
در راستای استفاده آنها در تغذیه و همچنین حمایت از خانوارهمای روسمتایی بمرای دسترسمی بمه ممواد
غذایی ،میتواند نقش بیاایی در بههود امنیت غذایی خانوارهای روستایی داشته باشد..

ولرد ع ژههک  :تغذیه ،کالری ،امنیت غذایی ،خانوارهای روستایی ،کرمان

و آموزش کشاورزی.

تلفن09138446180 :
پسی خکارعنرک:
s.behroozeh@ymail.com

Downloaded from journal.jmu.ac.ir at 6:45 +0430 on Saturday September 18th 2021

رتبط بک آن فر کن رهک

ع بر ییو

ی

قکخه پژعهشو

سمیرا بهروزه و همکاران

Journal of Jiroft University of Medical Sciences

Downloaded from journal.jmu.ac.ir at 6:45 +0430 on Saturday September 18th 2021

Vol. 2, No. 2, November 2016, P.163-173

Original Article

Study of the Status of Calorie Intake and Some of its
Related Factors in Rural Households of South of
Kerman Province
Samira Behroozeh1*,Mansoor Shahvali2, Jalal Jamalian3
1M.Sc.

of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, University of Shiraz, Shiraz, Iran
of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, University of Shiraz, Shiraz, Iran
3Professor of Food Science and Technology, College of Agriculture, University of Shiraz, Shiraz, Iran
2Professor

Article Info

Abstract
Introduction: Although food access is a social and cultural right, a large number
of Iranian households are at risk of nutritional vulnerability; therefore, the present
study was carried out to evaluate their nutritional status and Calorie Intake
requisites.

Methods: this study was done using Applied Research Methodology and Survey
method. In the summer of 2014 with a cross sectional research method, the energy
consumption of 390 households in south of Kerman province were studied by
random stratified sampling. The data were collected by questionnaire and SPSS
(version 21) was used. Descriptive and inferential statistical techniques were used
to analyze the data.

Results: Daily calories received by more than half of the households are way
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below the requirements. Their calorie intake was related to households’ monthly
income, family size, nutrition culture and cognitive and behavioral attitude
significantly at 1% level.

Conclusion: More than half of the households receive highly insufficient calories,
so it is very important to improve households’ food culture, as well as to introduce
the role of different foods in body health. To improve households’ food security, it
is also recommended to prepare some supportive policies to improve their nutrition
and food access.
Keywords: Nutrition, calorie, food security, rural households, Kerman
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بررسی وضعیت دریافت کالری و برخی عوام مرتهط با آن در ...

مجله دانشگاه علوم پاشکی جیرفت

قد ه
انرژی ،پروتئین و دیگر مواد غذایی است و عالئم آن شام

با توجه به اینکه غذا از نیازهای اولیه انیان از ماقه
غذای سالم و کافی ابتداییترین حقوق هر انیان است ولی

کشورهای درحالتوسعه به مرگ تعداد زیادی از کودکان

متأسفانه در جهان امروز بییاری از آن محروماند .به همین

میانجامد .کمهود ریامغذیها مانند ویتامینها و مواد معدنی نیا

منظور بر دامنه این بحران در دهههای پیش رو ،افاوده میشود

سالمت ذهنی و فیایکی را تحت تأثیر قرار میدهد .برای مثال،

( ،)1بهقوریکه تعداد افراد دچار ناامنی غذایی در  70کشور

کمهود آهن خون ی

مشک عمومی است که میتواند بر

فقیر جهان در سالهای  2006الی  2007از  849میلیون به 982

سالمت ،متوسط عمر ،بهرهوری نیروی کار و اقتااد اثرات

میلیون نفر افاایش یافت ()2؛ لذا پی گیری نیازهای تغذیهای

منفی بگذارد ( .)6در حال حاضر  842میلیون نفر در جهان با

مواد غذایی افراد

کمهود غذا روبرو هیتند که  %96آنها از کمهود دریافت

گروههای مختل

و نیا تغییرات مار

کالری (فقر م لق) رنج میبرند (.)7

جامعه چه ازلحاظ کمّی و چه کیفی ،سهم زیادی در برقر

با توجه به اینکه غذا موجب ترمیم بدن نیا میشود (،)8

کردن نیازهای تغذیهای آنان دارد ،زیرا که انیان بهعنوان ی
موجود زنده ،برای ادامه حیات خود به غذا نیاز دارد .بااینحال

بهقور متوسط انیان در قول عمر مفید خود ،به  50تن غذا نیاز

نمیشود و

دارد ( .)9همچنین غذا بخشی جداناشدنی از شیوهای است که

در هر جامعه بیته به فرهنگ؛ رفتارها ،الگوها و اَعمال مرتهط با

بر اساس آن هر جامعه خود را سازماندهی میکند و پنجرهای

آن ،متفاوت است .حتی نوع تغذیه با توجه به نوع جامعه

است که از درون آن به جهان گرداگرد خویش مینگرد (،)10

روستایی یا شهری نیا میتواند شک متفاوتی به خود بگیرد.

لذا دستیابی به غذا از حقوق اجتماعی و فرهنگی افراد است

نیا با توجه به شرایط محی ی ،فرهنگی و زمینه

میئله حاد اجتماعی،

در تمام جوامع ،غذاهای یکیان و ی

اقوام مختل

نوع مار

و دستیابی ناکافی به غذا ،بهعنوان ی

اجتماعی که در آن زندگی میکنند وضعیت تغذیه متفاوتی

قرنهاست که جریان دارد ( ،)11بنابراین توجه به این موضوع

دارند؛ ضمن اینکه غذا نیا درواقع ،واس های است که دامنه

در تمامی دورههای حیات انیان امری ضروری است.

وسیعی از م العات فرهنگی انیانشناسان را در برمیگیرد (،)3

شمار زیادی از خانوادههای ایرانی نیا دچار و یا در

و از

معرض آسیبپذیری تغذیهای میباشند ( ،)12این امر در مناقق

دیدگاههای متفاوت موردم العه قرار میگیرد متفاوت بودن

روستایی شیوع بیشتری دارد ،زیرا افراد روستایی بیش از سایر

الگوهای تغذیه معلوم میشود (.)4

اقشار جامعه ممکن است کالری کافی دریافت نکنند .برای

به همین دلی هنگامیکه تغذیه انیان در جوامع مختل

از سوی دیگر سوءتغذیه باعث زمینههای نامیاعد سالمت

مثال ،در کشور هندوستان کالری حاص از پروتئین فقط برای

جیم و روان میگردد و مهارزه با عوارضی ناشی از آنها

 %60جمعیت روستایی کافی است و  %40این جمعیت از

میتلام صر

سوءتغذیه رنج میبرند (.)13

وقت و هاینه فراوان است که گاه به علت

غیرقاب برگشت بودن این عوارض ،درمان آنها کامالً بیهوده

فقر کالری یا غذایی میتواند جنهههای مهمی از فقر را در

است ( ،)5بهقوریکه در قرن حاضر سوءتغذیه در بیشتر جوامع

برگیرد ( )14و این در شرای ی است که میاان کالری دریافتی

بهویژه در کشورهای جهان سوم ی

افراد از حد استاندارد پایینتر باشد ()15؛ بنابراین ،هنگامی ی

بحران جدی محیوت

خانوار دارای امنیت غذایی است که همه اعضای آن در همه

میشود .سوءتغذیه به دلی کمهود یا نهود تعادل در جذت
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تاریخ تا به امروز بوده است ،برخورداری از امنیت غذایی،
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زمان ها برای داشتن ی

 -1کالری دریافتی روزانه :مقیاس اندازهگیری میاان

زندگی سالم و فعّال به غذای کافی

کالری ،مواد غذایی مارفی افراد در ی

دسترسی داشته باشند (.)16 ،17 ،18

است که در این تحقیق ی

از مجموع م العات پیشین میتوان نتیجه گرفت که

بازه زمانی مشخص

هفته ( 7روز) است ،بر این اساس،

و با س ح زندگی متفاوت،

زمانی مشخص اندازهگیری گردید .سؤاالت مربوقه از مادران

است ،ازاینرو ،پژوهش حاضر به دنهال بررسی

خانواده 1که وظیفه اصلی تهیه غذای اعضای خانواده را بر

وضعیت دریافت کالری موردنیاز بدن اعضای خانوارهای

عهده داشتند ،پرسیده شد ،در این راستا نیا بهمنظور

کلی میتلام

اندازهگیری کالری غذاهای مارفی خانوارهای موردم العه به

موردنیاز بدن در مناقق مختل
دارای اختال

روستایی است؛ لذا دستیابی بدین هد

هرکدام از آنها در صورت نداشتن ترازوی آشپاخانه ،ی

پاسخگویی به سؤالهای زیر است:

ترازوی آشپاخانه (ساخت کشور ایران) به مدت ی

 -1راب ه درآمد خانوارهای روستایی با وضعیت کالری
دریافتی روزانه چگونه است؟

هفته

داده شد تا مقدار مواد غذای مارفی خانوار را اندازه بگیرند و
یادداشت نمایند و بعد از ی

 -2راب ه فرهنگ تغذیه خانوارهای روستایی با وضعیت
کالری دریافتی روزانه چگونه است؟

هفته به خانوادهها مراجعه کرده و

اقالعات ثهتشده از آنها دریافت گردید ،سپس با کم

 -3راب ه نگرشهای شناختی و رفتاری خانوارهای

جدول ترکیهات مواد غذایی ( ،)20غذاهای ثهتشده ،آنالیا

روستایی نیهت به مواد غذایی و وضعیت کالری دریافتی

گردید و از قریق برآورد میاان کالری غذاهای مارفی

روزانه چگونه است؟

روزانه ،میاان کالری دریافتی روزانه خانوارها به دست آمد،
درنهایت س ح «کالری دریافتی خانوارها» با استفاده از شاخص

 -4راب ه بُعد خانوار با وضعیت کالری دریافتی روزانه

(میاان کالری دریافت شده ÷ میاان کالری توصیهشده) ×،100

خانوارها چگونه است؟
 -5آیا وضعیت کالری دریافتی روزانه خانوارهای

سنجیده شد ( .)21مقادیر کمتر از « 80درصد»80-90« ،

مادران

درصد» 90-110« ،درصد» 110 -120« ،درصد» و «بیشتر از

روستایی در خانوادههای با س ح تحایالت مختل

 120درصد» ،به ترتیب «خیلی ضعی »« ،ضعی »« ،مناسب

متفاوت است؟

(متعادل)»« ،زیاد» و «بییار زیاد» در نظر گرفته شد.

رعشوکر
تحقیق حاضر ازنظر هد

 -2نگرش شناختی :باورهایی که شخص درباره

کاربردی ،ازنظر گردآوری

موضوعی خاص دارد (.)22

دادهها پیمایشی و ازلحاظ روش تحلی دادهها توصیفی است

 -3نگرش رفتاری :آمادگیهای رفتاری که با نگرش

که در تابیتان  1393انجامگرفته است .با توجه به جامعه

همراهاند ،بهقوریکه اگر فردی نیهت به موضوعی خاص ی

 121،849خانواری روستاییان جنوت استان کرمان ،تعداد 390

کند،

خانوار با استفاده از روش نمونهگیری تاادفی قهقهای با

نگرش مثهت داشته باشد آمادگی دارد تا به آن کم

انتیات متناسب با توجه به تعداد ساکنین هر من قه قهق جدول

پاداش دهد یا از آن پشتیهانی به عم آورد ،یا برعکس (.)22

کرجیی و مورگان ( )19انتخاتشده است (جدول  .)1اباار

دو نگرش شناختی و رفتاری ،میاان شناخت و استفاده

جمعآوری دادهها در این تحقیق پرسشنامهای محقق ساخته

فرد از انواع مواد غذایی را میسنجند .برای بررسی آنها،

بود که شام پنج قیمت اصلی بدین شرح بود:

 .1در تمامی خانوارهای مورد م العه ،تهیه و آمادهسازی غذا و خوراک خانواده توسط مادر خانواده صورت
میگرفت (بر اساس یافتههای تحقیق).
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میاان کالری دریافتی روزانه خانوارهای موردم العه در بازهی
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مجله دانشگاه علوم پاشکی جیرفت

شد و میاان آلفای کرونهاخ برای قیمتهای پرسشنامه در

روشهای متعدد وجود دارد که در این پژوهش از قریق
متوسط ،زیاد و بییار زیاد) بهمنظور مشخص شدن وضعیت

مناسب پرسشنامه قراحیشده داشت .پس از تکمی

تغذیه خانوارها با در نظر گرفتن «شناخت» آنها نیهت به

پرسشنامهها ،اقالعات آنها کدگذاری و با نرمافاار SPSS

ترکیهات غذایی و تأثیر آنها بر سالمت و لذت بردن از غذاها

 21تجایهوتحلی شدند؛ و بدین منظور ،از روشهای آماری

و «گرایش» به نوع غذاهای مارفی بر اساس؛ در دسترس بودن

توصیفی و استنهاقی مانند فراوانی ،درصد ،میانگین و همهیتگی

مواد خوراکی ،قیمت مواد خوراکی و همچنین عادت و رفتار

بهره گرفته شد.

گویههای مختل

با قی

همچنین جامعه آماری تحقیق شام تمامی خانوارهای

اعضای خانواده موردبررسی قرار گرفت (.)23
 -4فرهنگ تغذیه :از مهمترین عوام شک دهنده الگوی

روستایی شهرستانهای جیرفت ،کهنوج ،قلعه گنج ،منوجان،

غذایی جامعه ،مجموعه «عادات و فرهنگ غذا» و «تغذیهای»

عنهرآباد ،رودبار جنوت و فاریات در جنوت استان کرمان است

افراد آن جامعه است .این عادات از بدو تولد در خانواده شک

(جدول .)1
ندعل  :1جامعهی آماری و حجم نمونه موردم العه

میگیرد که خود وابیته به بیتری است که جامعه فراهم
میآورد .امّا مجموعه عواملی که این بیتر را میسازد از

شهرساکنهک

فرهنگ ،آدات و سنن جامعه برگرفته که خود تحت تأثیر
وضعیت جغرافیایی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتاادی و
آگاهیهای تغذیهای افراد جامعه است ( ،)24در این تحقیق
فرهنگ تغذیه با شش مؤلفه «پخت سالم»« ،مواد غذایی سالم»،
«باورهای غذایی»« ،کمیت مواد غذایی» و «کیفیت مواد غذایی»
موردبررسی قرار گرفت (.)23
که سنجش و بررسی هرکدام از این مؤلفهها با تعدادی
گویه در قالب قی

لیکرت صورت گرفت.

 -5ویژگیهای دموگرافی

 :در این تحقیق بررسی

جمعیتی خانوارها با در نظر گرفتن «سن مادران خانواده»،
«س ح تحایالت مادران»« ،بُعد خانوار (تعداد افراد خانواده)»

تدد ف کن رهک

رعساک و

حجم
نم نه

جیرفت

40401

129

کهنوج

10471

31

قلعه گنج

15559

51

منوجان

11655

34

عنهرآباد

14864

48

رودبار جنوت

21707

67

فاریات

7192

30

جمع

121849

390

و «درآمد ماهانه خانوارهای روستایی» صورت گرفت.

کااههک

روایی ظاهری پرسشنامه با حضور سه تن از اساتید
مشخاات دموگرافی

متخاص بخشهای «ترویج و آموزش کشاورزی»« ،اقتااد

پاسخ گویان (مادران خانواده هما)

در جدول  2ارائهشده است.

کشاورزی» و «علوم و صنایع غذایی» دانشگاه شیراز به تأیید
رسید و پایایی آن از قریق آزمون پیشاهنگ دریکی از
روستاهای شهرستان بم ،از قریق مااحهه با  30خانوار ،انجام

ندعل  :2توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافی
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پنج س حی لیکرت (خیلی کم ،کم،

محدوده  0/86 – 0/69به دست آمد که نشاندهنده پایایی

سمیرا بهروزه و همکاران
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اغرر

س ح تحایالت مادران

تعداد افراد خانواده

یافته های تحلیم واریمانس یم

 17تا 30

66

16/9

 31تا 44

188

48/2

 45تا 58

102

26/2

 59تا 72

34

8/7

مدرسه نرفته

91

23/3

ابتدایی

101

25/9

راهنمایی

144

36/9

دیپلم و باالتر

54

13/8

3 -2

48

12/3

5 -4

56

14/3

7 -6

145

37/2

بیشتر و میاوی  8نفر

141

36/2

خانوارهای با مادرانی با تحایالت دیپلم به باال متفاوت با سایر

قرفمه (جمدول  )3نشمان

گروهها به دست آمد ( ،)p >0/05این اختال

میدهد که کالری دریافتی روزانه خانوارهای با س وح مختل

ازنظر آماری معنیدار نشد (.)all p <0/05

معنمیداری دارد ( .)P=0/001نتمایج

تحایلی مادران اخمتال

در سایر گروها

آزمون شفه نشان میدهد که میمانگین کمالری دریمافتی روزانمه
ندعل  :3مقاییه میانگین ( )One-way Anovaکالری دریافتی روزانه خانوارها با س ح مختل

تحایالت مادران خانواده/آزمون شفه

اغرر ع بساه

گرعه تحصرلو

ار ع نو

رکنگرن*

نحر ف درکر

F

Sig

مدرسه نرفته

کالری دریافتی

راهنمایی

144

25751/1a

5485/5

54

36115/8b

2149/2

دیپلم به باال

*میممانگینهمما بمما حممرو

یکیممان ،در سم ح  0/05در آزمممون شممفه اخممتال

68/6

ابتدایی

101

25334/9a

5324/3

0/001

91

24773/1a

5592/9

خانوارهای روسمتایی پیراممون ممواد غمذایی (جمدول  )4نشمان

معنیداری ندارند.

میدهمد بمین میماان درآممد ماهانمه و کمالری دریمافتی روزانمه

از سوی دیگر همهیتگی متغیرهمای فمردی درآممد و بُعمد

راب هی مثهت و معنیداری ( )r=0/23وجود دارد ،بمه ایمن معنما

خممانوار ،فرهنممگ تغذیممه ،نگممرش شممناختی و نگممرش رفتمماری

که هر چه میاان درآمد بیشتر باشد خانوارهای روستایی به دلی
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سن مادران

طرف

ار ع نو

فرصد

بررسی وضعیت دریافت کالری و برخی عوام مرتهط با آن در ...

مجله دانشگاه علوم پاشکی جیرفت

محاسممهه میمماان همهیممتگی پیرسممون نشممان مممیدهممد کممه

توانایی بیشمتر خریمد ممواد خموراکی ،کمالری روزانمه بماالتر و

فرهنگ تغذیه با میاان کالری دریافتی روزانه راب مهی مثهمت و

متعادلی دریافت میکنند.
معنیدار ( )r= -0/27دارد .به این معنا که هرچه تعداد اعضمای

خانوارهمما بمماالتر باشممد ،میمماان کممالری دریممافتی روزانممه نیمما در

خمانوادههمما کمتممر باشممد ،خانوارهمما از دریافممت کممالری روزانممه

خانوارها زیادتر میگردد.

بیشتری برخوردار میشوند.
ندعل  :4ضریب همهیتگی مؤلفههای درآمد ماهانه ،بُعد خانوار ،فرهنگ تغذیه ،نگرش شناختی و نگرش رفتاری با کالری دریافتی خانوار روستایی
موردم العه جنوت استان کرمان
اغرر

قد ر *r

درآمد ماهانه

0/23

0/001

بُعد خانوار

-0/27

0/001

فرهنگ تغذیه

0/57

0/001

نگرش شناختی

0/65

0/001

نگرش رفتاری

0/42

0/001

سطح دووف ر

P

*آزمون همهیتگی پیرسون

نگرش شناختی نیهت به مواد غذایی و تغذیه بما میماان کمالری

خاص با میاان کالری دریافتی روزانه آنمان نیما راب مه مثهمت و

دریافتی روزانه نیا راب ه مثهت و معنیداری ( )r=0/65دارد ،به

معنیداری ( )r=0/42دارد .بااینحال ،وضعیت کالری دریمافتی

این معنی که هر چه شناخت افراد نیهت به مواد غذایی و تغذیه

روزانه در بمیش از نیممی خانوارهمای موردم العمه در وضمعیت

بیشتر باشد ،میاان کالری دریافتی در خانوارها زیادتر است .بین

«بییار ضعی » قرار دارد (جدول .)5

نگرش رفتاری یا تمای به استفاده از نوع مواد غمذایی و تغذیمه
ندعل  :5توزیع فراوانی وضعیت کالری دریافتی روزانه در خانوادههای موردم العه در سال 93
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ولی بُعد خانوار با کالری دریمافتی روزانمه راب مه منفمی و

معنیداری ( )r=0/57دارد ،بدین معنا که هر چه فرهنگ تغذیه

طرف

فرصد

ار ع نو

عیدری فر کای وکخر
رفنرکز بدن

ضعی

79

20/3

مناسب (متعادل)

63

16/1

زیاد

10

2/6

بییار زیاد

5

1/3

بحث

کالری دریافتی روزانه آنان زیادتر میشود؛ لذا وضعیت درآمد
ماهانه خانوار از عوامم تأثیرگمذار در ایمن زمینمه اسمت ( 30و

با توجه به ترکیب سنی ،سنت و عادات غذایی جامعهی ایرانمی

.)31

و با در نظر گرفتن قابلیت جذت ترکیمب ممواد غمذایی ،میماان

نهود شناخت از ممواد خموراکی و چگمونگی مامر

آنهما از

متفماوت اسمت

موانع تغذیه سالم به شمار میآید ( )32کمه ایمن اممر زمینمهسماز

( .)25ولی در جمعیت موردم العه ،مقدار کالری مارفی بیش

سموءتغذیهی ناشمی از دریافمت ناکمافی کمالری و ممواد مغممذی

از نیمی از خانوارها «بییار ضعی » است که ایمن عامم باعمث

موردنیاز بدن در خانوارهمای روسمتایی ممیگمردد؛ بنمابراین در

و سیممتی در بممدن

جمعیت موردم العه با ارتقای نگرش شناختی و رفتماری آنهما

کالری موردنیاز روزانه بمدن در افمراد مختلم

کمماهش وزن ،بممیحممالی و احیمماس ضممع
می گردد ( ،)7ضعی

بودن کالری دریمافتی در تحقیقماتی کمه

نیهت به مواد غذایی ،امنیت غذایی آنها بیشتر میشود.

نارجهگرر

در آمریکا بر روی تغذیه خانوادهها و فرزندان آنها انجامشمده
بود نیا مشاهده گردیده است ( 26و .)27

نتایج این م العه ،نشانگر آن است که مقمدار کمالری مامرفی

قهق یافتههای این م العه حدود  13/85درصد خانوارها هیمتند

بممیش از نیمممی از خانوارهممای روسممتایی موردم العممه «بیممیار

که دارای مادران با س ح تحایالت دیپلم به بماال ممیباشمند و

ضعی » است و ازآنجاکه نوع تغذیمه بما توجمه بمه نموع جامعمه

تغذیه مناسب و صحیح در راسمتای

روستایی یا شهری نیا می تواند شک متفاوتی به خمود بگیمرد و

تأمین کالری موردنیاز بدن باید شمناخت الزم نیمهت بمه انمواع

اقوام مختلم

بما توجمه بمه شمرایط محی می ،فرهنگمی و زمینمه

مواد خوراکی و همچنین قرز تهیه و پخت صحیح آنها وجود

اجتماعی که در آن زندگی میکننمد وضمعیت تغذیمه متفماوتی

داشته باشد؛ لذا مادرانی که سم ح تحامیالت پمایینی دارنمد از

دارند؛ لذا توجه بمه ارتقمای سم ح فرهنمگ تغذیمه خانوارهمای

دست یابی به اقالعات الزم پیرامون زنمدگی روزممره ،بمهویمژه

روستایی من قه ،شناساندن انواع مواد غذایی و نقمش آنهما بمر

تغذیه و سالمت محروم میمانند که این امر در بلند ممدّت فقمر

سالمت بدن در راستای استفاده آنها در تغذیه ضروری اسمت،

کالری موردنیاز بدن را در اعضمای خمانواده بمه دنهمال خواهمد

زیرا ضع

تغذیهای روستاییان با موقعیت اجتماعی -اقتامادی

داشت ( 28و .)29

مناقق آنان ارتهاقی نادی

همممچنممین م العممه حاضممر نشممان داد کممه وضممعیت خانوارهمما،

اینکه س ح رفاه خانوارهای روستایی هر اسمتان در مقاییمه بما

به گونه ای است که هرچه درآمد خانوارها بیشمتر باشمد؛ میماان

مناقق شهری همان استان پمایینتمر اسمت ()34؛ بنمابراین بمرای

ازآنجاکه برای داشتن ی

دارد ( .)33هممچنمین بما توجمه بمه
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مجله دانشگاه علوم پاشکی جیرفت

تأمین کالری روزانه موردنیاز خانوارهای روسمتایی در راسمتای

کاالهای خوراکی به افمراد روسمتایی در قالمب سمهد

داشممتن «سممیری سمملولی» ،نممه «سممیری شممکمی» کممه از قریممق

غذایی خانوار،
-

«دستیابی» و «شناخت» به انواع مواد غذایی برای تمأمین کمالری

پوشش بیممهای مناسمب ازلحماظ بازنشیمتگی و بماال

پیشنهادات زیر در نظر گرفتهشده است:

خانوار بهویژه هاینه ماهانه خوراک در راستای تهیمه

-

-

برگااری کالس های سوادآموزی و تشمویق ممادران

انواع مواد خوراکی موردنیاز بدن (مث ماهی ،میگو،

بممرای سمموادآموزی و همممچن مین تهلیغممات از قریممق

گوشممت قرممما و غیممره) و نممهفقممط مممواد غممذایی کممه

رسانههای گروهی بهمنظور باال بردن سم ح دانمش و

مار

آن ها برای افراد «سمیری شمکمی» را در پمی

سواد تغذیهای آنها؛

دارد ولی تأمینکننده کمالری موردنیماز روزانمه بمدن

لاوم توجه بمه فرهنمگ غمذایی خماص همر من قمه و

آنان نییت.

بههود آن با برگااری کالسهای ترویجی؛
-

این م العه نشان داد که نیمی از دانشجویان قادر به کنترل

استفاده از برناممههمای جمامع و جمذات آموزشمی در

و مممدیریت خشممم خممود نییممتند و نممیم دیگممر دارای خشممم

زمینه آشنایی با گروههای غمذایی و نقمش آنهما در

فروخورده میباشند .با توجه به اینکه دانشجویان علوم پاشکی

سالمت بدن بمهعنموان بخشمی از کتمب درسمی و یما
کم
ی
-

آموزشی س وح مختل

در آینده در حوزههای مختل

تحامیلی ،بمهعنموان

خممدمت خواهنممد شممد و برخممورداری آنممان از سممالمت روان می

عام تأثیرگذار بر س ح آگاهی تغذیهای؛

م لوت بر نحوه تعامم آنمان بما بیمماران ،گیرنمدگان خمدمات

ایجمماد بازارچممههممای محلممی بممرای دسترسممی بیشممتر

بهداشمممتی و همکممماران تأثیرگمممذار خواهمممد بمممود ،آمممموزش

روستاییان به مواد خوراکی؛
-

سالمت و درمان مشمغول ارائمه

مهارتهمای ممدیریت و کنتمرل خشمم در قمی دوره تحامیلی

تخایص یارانمههمای ویمژه خریمد ممواد غمذایی ،در

ضروری به نظر میرسد.

مناقق روسمتایی بما درآممد پمایین و فقیمر ،بمهمنظمور
کاهش مشکالت تغذیهای آنان و همچنین ارائه سهد
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