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غذایی ثِ عٌَاى فزاّوی ًبهحذٍد یب ًبهطوئي غذای کبفی در ّوِ اٍقبت ثزای یک سًذگی  اهٌی ًب :زمینه و هدف

سزطبى ثِ عٌَاى ثیوبری ًبتَاى کٌٌذُ ٍ کبٌّذُ طَل عوز، هَجت لطوِ ّبی . تعزیف هی ضَد فعبل ٍ سبلن

غذایی در هٌبطق هختلف ایزاى  اهٌی ًبهطبلعبت اخیز ثیبًگز ضیَع گستزدُ . فزدی ٍ اجتوبعی ثسیبر هی گزدد

ّذف بم ًطذُ ثَد ٍ لذا اهٌی غذایی ٍ سزطبى در ایزاى اًج تبکٌَى هطبلعِ ای ثزای ثزرسی راثطِ ًب. هی ثبضذ

هزی، )غذایی ٍ ثزخی عَاهل هؤثز ثب سزطبى ّبی دستگبُ گَارش فَقبًی  اهٌی ًبهطبلعِ حبضز ثزرسی راثطِ 

 .در ثیوبراى تبسُ تطخیص دادُ ضذُ ثَد( هعذُ

 23/60سى، هیبًگیي سٌی  48هزد ٍ  72)ثیوبر  120ضبّذی رٍی -هطبلعِ ثِ صَرت هَرد :روش های مطالعه

 72)ثیوبر  120جتال ثِ سزطبى ّبی گَارش فَقبًی ثستزی ضذُ در اًستیتَ کبًسز ایزاى ثِ عٌَاى هَرد ٍ ه( سبل

ثستزی در ثخص ّبی ارتَپذی، اعصبة داخلی ٍ گَش، حلق ٍ ثیٌی ( سبل 42/60سى، هیبًگیي سٌی  48هزد ٍ 

ثب ّن هچ ضذُ ثَدًذ، در سبل  ثیوبرستبى اهبم خویٌی تْزاى ثِ عٌَاى ضبّذ کِ اس ًظز سي، جٌس ٍ هحل سًذگی

غذایی ثِ تزتیت ثب استفبدُ اس پزسص  ًباهٌیهطخصبت عوَهی ٍ اجتوبعی اقتصبدی ٍ ٍضعیت . اًجبم ضذ 1390

آیتوی ٍضعیت  18اقتصبدی ثیوبر ٍ پزسص ًبهِ  ًبهِ ّبی عوَهی هطخصبت دهَگزافیک ٍ عَاهل اجتوبعی

ٍ رگزسیَى ثب استفبدُ اس آسهَى ّبی کبی دٍ تحلیل آهبری  تجشیِ ٍ. ًذثزرسی ضذ USDAاهٌیت غذایی خبًَارِ 

 .اًجبم ضذ 16.0SPSS  ٍStata11SEلجستیک ضزطی تک هتغیزُ ٍ چٌذ هتغیزُ ٍ ًزم افشار ّبی آهبری 

 اهٌی ًبهتغیز ّبی . ثَد% 3/43ٍ در گزٍُ ضبّذ % 2/69غذایی در گزٍُ هَرد  اهٌی ًبهیشاى ضیَع  :یافته ها

دی، ًژاد، سطح تحصیالت، تحت پَضص سبسهبى حوبیتی، ثیوِ درهبًی، دریبفت کوک غذایی، سطح اقتصب

ثب سزطبى فزسًذاى  ٍ تعذاد ثعذ خبًَار، تَدُ ثذىغذایی، سبثقِ سخن هجزای گَارضی، سبثقِ فبهیلی سزطبى، ًوبیِ 

در  بى دادًذًطدستگبُ گَارش فَقبًی در هذل رگزسیَى لجستیک ضزطی تک هتغیزُ ارتجبط آهبری هعٌی داری 



ثعذ اس هذل رگزسیَى لجستیک ضزطی چٌذ هتغیزُ تٌْب ًب اَهي غذایی ثَدى، سطح اقتصبدی پبییي ٍ  حبلی کِ

 داضتٌذثب سزطبى دستگبُ گَارش فَقبًی ارتجبط آهبری هعٌی داری  ثِ طَر هستقل داضتي سبثقِ فبهیلی سزطبى

(05/0P<.) 

تعذدی هبًٌذ سطح اقتصبدی پبییي، داضتي سبثقِ فبهیلی ه خطز در ایي ثزرسی عَاهل :بحث و نتیجه گیری

ثب . سزطبى ٍ ًب اهي غذایی ثَدى ثب ثیص تزیي ارتجبط ثب سزطبى دستگبُ گَارش فَقبًی هَرد تَجِ قزار گزفتٌذ

غذایی یکی اس عَاهل خطز هْن ثزای سزطبى دستگبُ گَارش فَقبًی است ثزًبهِ ریشاى  ًباهٌیتَجِ ثِ ایي کِ 

غذایی ٍ ضٌبسبیی عَاهل هزتجط  ًباهٌیاًذاسُ گیزی ٍ پبیص . یي هْن در جبهعِ تَجِ ٍیژُ داضتِ ثبضٌذثبیذ ثِ ا

هی تَاًذ ثِ سیبست گذاراى، هسئَالى ٍ سبیز اًستیتَ ّب تب حذ سیبدی در جْت طزاحی ثزًبهِ ّب، هذاخالت السم 

 .ٍ ارسیبثی کوک ضبیبًی کٌذ

 


