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 چکیده

ای تغذيه، مطالعه های مداخلهها و برنامهبا توجه به اهمیت تعیین الگوی مصرف مواد غذايی برای تدوين سیاست : مینه و هدف

 انجام شده است. 4931گوی مصرف مواد غذايی در خانوارهای روستايی منطقه فالرد شهرستان لردگان در سال حاضر با هدف تعیین ال

 خانوار از سه روستای منطقه فالرد شهرستان لردگان )شهريار، امیران و گنج( 022اين مطالعه از نوع توصیفی است که در روش کار:

 ای حاوی سواالت مربوط به مشخصات دموگرافی وها شامل پرسشنامهآوری دادهجمع در استان چهار محال و بختیاری انجام شد. ابزار

 توصیف شدند. SPSSها توسط نرم افزار داده غذايی مختلف بود. هایه گرومیزان مصرف 

زانه سبزيجات های مورد مطالعه، رونمونه %41فقط  باشد.غالت می نتايج نشان داد عمده غذای مصرفی روستائیان، نان و یافته ها:

ها روزانه از ماست نمونه %5/90موارد مصرف روزانه شیر گزارش شد.  %49نمونه ها مصرف روزانه میوه و در  %93مصرف می کردند. در 

         های بستنی، بسکويت،کردند. به ترتیب میان وعدهنمونه ها روزانه از گروه حبوبات استفاده می %43 کردند. تنهاو دوغ استفاده می

موارد، پدر مسئول  %31ها وجود داشت. در پفک در سبد غذايی نمونه چیپس و آبنبات، شیرينی و های صنعتی، شکالت وآب میوه 

   خريد مواد غذايی خانواده بود.

الگوی ای برای اصالح های مورد مطالعه، طراحی مداخالت تغذيهبا توجه به مصرف کم میوه، سبزی و شیر در نمونه گیری:نتیجه

 شود.مصرف اين مواد غذايی توصیه می

 

الگوی مصرف مواد غذايی، روستا، شهرستان لردگان  واژگان کلیدی:
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 مقدمه  

تغذيه سالم يکی از ارکان اساسی توسعه جمعیت سالم و   

بین تغذيه و انتخاب  شود. امروزه رابطهمولد محسوب می

شته (. در گذ4غذا با سالمت به خوبی شناخته شده است )

های ناشی از آن کمبود دريافت مواد غذايی و بیماری

        سالمت جوامع انسانی  مشکل اساسی بهداشت و

بوده است، ولی امروزه در بسیاری از کشورها مشکل اصلی، 

عدم توجه به تغذيه سالم واستفاده نادرست از مواد غذايی 

است که خود باعث ايجاد شیوع روزافزون بسیاری از 

(. 0سرطان شده است ) ها مانند ديابت، چاقی وبیماری

میر  و مرگ میالدی، 0202شود که تا سال بینی میپیش

       4332های غیرواگیر نسبت به سال ناشی از بیماری

 در وضعیت تغذيه هر فرد (.9) افزايش يابد %11به میزان 

 جامعه به عوامل متعددی از جمله عوامل فیزيکی،

 میزان درآمد، تعداد هنگی، تکنولوژی،فیزيولوژيکی، فر

اکولوژيکی و  عوامل مذهبی، سطح تحصیالت،افراد خانوار، 

غیره بستگی دارد. کشورهای صنعتی دارای الگوی مصرف 

شیر و  ماهی، تخم مرغ، زياد غذاهای حیوانی، گوشت و

های حیوانی هستند، در حالی که در کشورهای چربی

خانواده ها، غذاهای  درحال توسعه، عمده غذای مصرفی

 (.1گیاهی و غالت است)

کشور نشان  نتايج مطالعات پراکنده در شهرهای مختلف   

دهنده مصرف ناکافی برخی مواد غذايی در ايرانیان 

باشد به عنوان مثال پاسداران و همکاران گزارش دادند می

که در خانوارهای شهرستان کرمانشاه، میزان مصرف 

 موارد، گوشت و %11د، لبنیات در موار %13 سبزيجات در

 موارد، کمتر از %9/09موارد و میوه در  %1/91حبوبات در 

مطابق  (.5مقادير توصیه شده در هرم غذايی بود )

جستجوهای محققین مطالعه حاضر، تنها در چند مطالعه 

ای افراد ساکن در روستاها به بررسی وضعیت تغذيه

 ی نعمتی ومطالعه پرداخته شده است. به عنوان مثال

غذای  یستاهای اردبیل نشان داد که عمدههمکاران در رو

مصرفی روستائیان نان لواش، سیب زمینی، تخم مرغ، 

ت، ماست، سیر، پیاز، کره، روغن نباتی و یسکويیشیر، ب

(. نتايج مطالعه پورقاسم 1باشد )فرنگی میگوجه

وهمکارانش در روستاهای کرمانشاه نشان داد که 

وارهای روستايی از انواع نان وقند، روغن، لبنیات، خان

غالت، حبوبات و چای بیشترين استفاده را در طول هفته 

  میوه  که مصرف سبزيجات، گوشت و داشتند. در حالی

ترين میزان مصرف را در طول هفته به خود اختصاص  کم

 (.3) بودند داده

بررسی الگوی مصرف مواد غذايی، سبب  از آنجا که

چگونگی  شناخت و ارزيابی وضعیت تغذيه جامعه شده و

 دسترسی به مواد غذايی را مصرف منابع حیاتی وتوزيع و

( و با توجه به اينکه در مطالعات اندکی به 1دهد )نشان می

       ای روستائیان پرداخته شدهبررسی وضعیت تغذيه

(، اين مطالعه با هدف تعیین الگوی مصرف 3و  1) است

ايی در خانوارهای روستايی منطقه فالرد در مواد غذ

انجام شده است. نتايج  4931شهرستان لردگان در سال 

تواند سبب نیازسنجی در زمینه الگوی اين مطالعه می

ای اين جامعه و در نهايت طراحی برنامه مداخله تغذيه

 تغذيه گردد. 

 راکروش 

 022اين بررسی يک مطالعه توصیفی است که در      

وار سه روستای )شهريار، امیران و گنج( منطقه فالرد از خان

بختیاری در سال  استان چهارمحال و شهرستان لردگان در

 انجام شد. 4931

    p =45/2ابتدا حجم نمونه محاسبه شد. حجم نمونه با 

    )بر اساس مطالعه پايلوت انجام شده توسط محقق بر

، 25/2(، دقت های مورد مطالعهروستايی جدا از نمونه 92
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و  n=Z2pq/d2و با استفاده از فرمول زير  % 35اطمینان 

ها ريزش احتمالی و برنگرداندن پرسشنامه %42احتمال 

ها را به محقق تحويل نفر پرسشنامه 0محاسبه شد.  020

پرسشنامه توصیف  022های ندادند و در نهايت داده

 شدند. 

        ان درگیری به صورت آسدر اين مطالعه روش نمونه

مطالعه حاضر موافقت  روستا انجام شد. معیار ورود به 9

ئم در روستاهای افراد برای ورود به مطالعه و سکونت دا

 . مورد مطالعه بود

          پرسشنامه مورد استفاده در اين مطالعه شامل    

اطالعات دموگرافی نمونه ها سه قسمت بود. قسمت اول، 

خانوار، سن پدر و مادر، تحصیالت تعداد اعضای  از جمله

قسمت  را شامل می شد.شغل پدر و مادر  و پدر و مادر

     دوم شامل سواالت مربوط به میزان مصرف هفتگی 

    انواع آجیل،  میوه و سبزی، شیر، روغن، ماست، برنج،

شیر کم چرب، حبوبات، گوشت قرمز، گوشت مرغ، 

کالباس بود ماکارونی، غذاهای فراوری شده، سوسیس و 

شد. قسمتی از همیشه تا هرگز تعیین می 1که با مقیاس 

انه بررسی یپاچه به صورت ماه در ضمن مصرف کله

سوال باز در خصوص نوع  9گرديد. قسمت سوم شامل 

های صبحانه، ناهار و شام غذاهای مورد استفاده در وعده

های موجود در سبد غذايی بود. در ضمن نوع میان وعده

قسمتی )از همیشه تا  5ه با يک سوال با مقیاس خانواد

شد. جهت تعیین روايی پرسشنامه از هرگز( سنجیده می

روش سنجش اعتبار محتوا توسط پانل متخصصان استفاده 

متخصص تغذيه  42شد و طی آن پرسشنامه در اختیار 

ها در پرسشنامه اعمال  قرار گرفت و پیشنهادات آن

شنامه از روش آزمون گرديد. جهت سنجش پايايی پرس

     نمونه  02مجدد استفاده شد و طی آن پرسشنامه به 

هفته( داده شد. ضريب همبستگی پیرسون به  0)با فاصله 

( به دست p<،10/2=r 224/2نامه )شدست آمده برای پرس

 آمد. 

در  ها برای تکمیل ها، پرسشنامهپس از تهیه پرسشنامه    

ضمن  اده شد. دراختیار سرپرست خانوارها قرار د

ها در مورد محرمانه ها بدون نام بودند و به نمونهپرسشنامه

       ها پس از بودن اطالعات اطمینان داده شد. داده

و در قالب آمارهای  SPSSافزار آماری جمع آوری با نرم

  توصیفی )فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، میانگین و 

 انحراف معیار( توصیف شدند. 

 ایافته ه

سال            93سن نمونه های مورد مطالعه میانگین 

درصد نمونه ها مرد و بقیه  55( بود. 3/3)با انحراف معیار 

زن بودند. میانگین بعد خانوارها در خانوارهای مورد 

بود. میانگین سنی پدران ( 4نفر )با انحراف معیار 1مطالعه 

( و 33/3)با انحراف معیار  93/10 به ترتیب و مادران

( سال بود. شغل بیشتر 54/3)با انحراف معیار  35/93

دار ( و شغل اکثر مادران، خانه%5/30پدران خانوارها آزاد )

در ملک  %42مستقل، خانه خانوارها در %5/34( بود. 33%)

کردند. در خانه استیجاری زندگی می %5/3پدری و 

تر در دارای کامپیو %32خانوارها دارای اتومبیل و  5/31%

       خانوارها پدران، %31 بودند. مسئول خريد درمنزل 

    پخت غذا یتفرزندان بودند. مسئول %3 مادران و %41در 

ديگر پدر و  %9و در بود خانوارها به عهده مادر  %31در 

خانوارها  % 31 دادند. نوع نان مصرفی درفرزندان انجام می

     کردند. فاده میاز نان تافتون است %49نان محلی و

خانوارها چای را با قند  %39خانوارها از نمک يددار و  33%

 کردند. استفاده می

خانوارها برای شام از غذاهای  %33نتايج نشان داد که     

برنج با گوشت  %5/43سبک مانند نان و پنیر و سبزی، 

کردند. برای برنج با گوشت مرغ استفاده می %5/41قرمز و 
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از  %5/94نمونه ها از برنج با گوشت مرغ،  %31ده ناهار، وع

از غذاهای حاضری استفاده  %5/1برنج با گوشت قرمز و 

از نان و  %50کردند. در بین خانوارهای مورد بررسی، می

از  %5/49از شیر و  %49از تخم مرغ، %5/04پنیر و گردو، 

کردند. ساير ی صبحانه استفاده میيمربا به عنوان ماده غذا

   نشان  4ها در جدول شماره اطالعات دموگرافی خانوار

 داده شده است.

 های مورد مطالعهاطالعات دموگرافی خانواده -4جدول

 متغیر تعداد درصد   متغیر   تعداد درصد

 تحصیالت پدر تحصیالت مادر

 بی  سواد 42 5 بی سواد 99 5/43

 ابتدايی 91 5/43 ابتدايی 33 99

 راهنمايی 95 5/41 راهنمايی 93 43

 دبیرستان 19 5/04 دبیرستان 99 5/43

43 

2 

90 

2 

 دانشگاهی

 فوت شده

 دانشگاهی 19 5/93

 فوت شده  0 4

 شغل پدر شغل مادر

 آزاد 405 5/30 دارخانه 413 33

 کارمند 39 5/94 کارمند 04 5/42

5/2 

0 

4 

2 

 شغل آزاد

 فوت شده

 بازنشسته 42 5

 فوت شده  0 4

  بلی خیر

 ابتال به بیماری تعداد درصد   تعداد درصد

 تیروئید 02 42 432  32

 فشار خون 95 5/41 435  5/30

 چربی خون 99 5/43 431  5/39

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مورد مطالعههای غذای در خانوادهمیزان مصرف گروه: 2جدول 

   نوع ماده غذایی همیشه اغلب گاهی هرگز

   تعداد درصد تعداد درصد درصد       تعداد   درصد   تعداد 

   میوه )روزانه( 13 93 429 5/54 04 5/42 2 2

   سبزی)روزانه( 91 41 420 54 31 90 2 2

   غذاهای سرخ کردنی )هفتگی( 00 44 31 10 33 11 3 9

   روغن حیوانی )هفتگی( 3 1 93 43 422 52 51 01

   روغن جامد )هفتگی( 35 5/90 52 05 91 5/43 13 01

   روغن مايع )هفتگی( 39 94 30 94 59 5/03 09 5/44

   روغن زيتن و سويا )هفتگی( 3 9 43 5/3 31 10 34 5/15
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   شیر کم چرب )هفتگی( 93 43 35 5/11 13 5/01 43 3

   انواع اجیل )هفتگی( 42 5 53 03 444 5/55 09 5/44

   سوسیس وکالباس )هفتگی( 5 5/0 1 5/9 34 5/92 401 5/39

   گذاشتن نمکدان در سفره )هفتگی( 43 5/3 02 42 34 5/94 422 52

   نوشابه )هفتگی( 5 5/0 99 5/43 421 5/59 55 5/01

   شیر )روزانه( 01 49 34 5/12 31 10 3 1

   برنج )هفتگی( 403 93 33 99 3 1 2 2

   ماکارونی )هفتگی( 2 2 43 3 412 35 40 3

   غذاهای فراوری شده )هفتگی( 2 2 41 5/3 429 5/54 32 12

   گوشت قرمز )هفتگی( 5 5/0 13 01 411 10 9 5/4

   گوشت مرغ )هفتگی( 00 44 419 5/14 95 5/41 2 2

   ماهی و میگو )هفتگی( 2 2 43 5/3 413 5/11 90 43

   حبوبات )هفتگی( 93 43 31 5/19 11 91 9 5/9

   ماست و دوغ )هفتگی( 35 5/90 449 5/53 00 44 2 2

    بار در ماه 4-9 بار درماه 3-9 بار 3بیش از  هرگز

  تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 کله پاچه )درماه(

  

53 441 0 1 5/01 03 5/01 55   

 

 

 های مورد مطالعههای موجود در سبد غذایی خانوادهاقالم میان وعده: 9جدول 

 هرگز به ندرت گاهی اغلب همیشه 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 43 93 01 51 03 53 03 53 3 43 آب میوه صنعتی

 01 51 5/03 53 01 13 5/40 05 1 41 چیپس و پفک

 5/3 49 04 10 03 53 5/01 55 43 90 بیسکويت

 3 43 5/03 53 5/90 35 00 11 3 43 شیرينی

 5/9 1 43 93 5/91 33 5/01 13 5/43 93 بستنی

 40 01 5/05 54 03 53 5/04 19 40 01 شکالت و آبنبات

 

 

 

 بحث 

ی غذای مصرفی نتايج اين مطالعه نشان داد عمده   

 نان و غالت صبحانه، ناهار و شام، خانوارها در سه وعده

ه يک تحقیق صورت گرفته در ايران مشخص کرد .باشدمی

ايران دارای باالترين  ،سال گذشته 15است که طی 

همکاران با  شیمبو و .(3)است مصرف گروه غالت بوده 

مرد  زن و 52 برساعته  01مد خوراک آاستفاده از ياد

ذرت  و ارزن که گندم، ندی در چین نشان داديروستا
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ترين غالت مصرفی برای اين دو گروه بوده است بیش

غالت  ،همکاران قاسمی و طی بررسیچنین هم (.42)

           برنج غذای غالب ايرانیان عنوان  تصفیه شده و

بنابراين با توجه به نتايج به دست آمده از  (.44است ) شده

نان و غالت در اين مطالعه که نشان دهنده مصرف باالی 

غالت  ه مصرف باالی نان وباشد، در حالی کخانوارها می

ود مسبب بسیاری از باعث ابتالی به چاقی که خ

گردد. لذا ، میاستهای متابولیک از جمله ديابت بیماری

         شود در مصرف اين گروه از مواد غذای توصیه می

االمکان نان و غالت حد تعادل رعايت شود يا حتی

دار جايگزين نان و غالت تصفیه شده در سبد سبوس

 غذايی خانوارها گردد. طراحی مداخالت مناسب جهت

 تعديل مصرف اين ماده غذايی پیشنهاد می شود.

نشان داد  درمورد نوع روغن مصرفینتايج اين تحقیق    

مصرف را به خود  درصدروغن جامد بیشترين  که

سويا در  روغن زيتون و ،روغن مايع و اختصاص داده

ی مجدی بیش از در مطالعه .مرحله بعد قرار گرفته بودند

بعد از آن روغن  باتی جامد وروغن ن ،روغن مصرفی % 32

کلیشادی نیز بیشتر  تحقیقدر  (.49) است مايع بوده

کردند که شايد دلیل خانوارها از روغن جامد استفاده می

     (.41باشد )به اين روغن ها ر ت آن دسترسی راحت

 ( و45) خسروی يافته های اين مطالعه با مطالعات

ه اين نتايج الزم باتوجه ب د.نخوانی دارهم( 43) کیمیاگر

         است مداخالتی در جهت افزايش آگاهی خانوارها 

استفاده بیشتر از  در خصوص مضرات روغن جامد و

. ضمنا الزم است سیاست هايی های مايع انجام شودروغن

)مانند کاهش قیمت( جهت تشويق خانوارها به مصرف 

 روغن مايع در جامعه طراحی و اجرا شود.  

 خانوارها %41ن مطالعه نشان داده فقط نتايج اي   

جات را به صورت روزانه مصرف میوه %93 سبزيجات و

انجام شد، نتايج  در نیجريهکه ی ادر مطالعه کنند.می

ها به طور منظم از  تنها يک چهارم نمونه نشان داد که

در صورتی که بقیه افراد  ،کردندسبزيجات استفاده می

کردند ينکه بسیار کم استفاده میاعالم کردند هرگز يا ا

کمتر از  سبزی را وهشی در اسپانیا میزان میوه وژپ. (41)

 آبادی وی نجممطالعهدر (. 43)است اعالم نموده  % 05

عدم کفايت مصرف ، همکاران در خانوارهای غرب تهران

  %3/05 مصرف میوه در خانوارها و % 1/19سبزيجات در 

( که با نتايج  اين مطالعه 43)گرديد خانوارها مشاهده 

توان از طريق با توجه به اين نتايج می .همخوانی دارد

 جات وی لزوم مصرف میوههای مناسب در زمینهآموزش

، فرهنگ استفاده از هافوايد آن از طريق رسانه سبزيجات و

 میوه و سبزی در سفره غذايی خانوار را ايجاد نمود.

دوغ  ، ماست و%49زانه شیر مصرف رو ،در مطالعه حاضر   

         ی اسفرجانی و همکاران بود که با مطالعه 5/90%

بسیار کمی  درصدخوانی دارد. آنها گزارش کردند که  هم

 (.02کنند )شیر مصرف می، نوجوانان دختر شهر تهران از

مصرف شیر  مشخص شد کهدر مطالعه جعفری در ساری 

 در نوجوانان در سطح کمی قرار داردفرآوردهای آن  و

های متعددی در کشورهای مختلف (. همچنین بررسی04)

نوجوانان بنگالدش از ی يبسیار باال درصددهد که نشان می

که که در کشورهای  در حالی (.00کنند )شیر مصرف نمی

اقالم پر مصرف  وشیر و فرآوردهای آن جز ،فرانسه و کانادا

ای آن است که در يها گواين يافته .(01و09ی بودند )يغذا

لبنیات  شیر و ،های افراد مورد بررسیخانواده یسبد غذاي

توجه به سهم لبنیات در تامین . با ندرسهم کمتری دا

 ارائه  نیاز به تاکید و، هابسیاری از ريز مغذی پروتئین و

های مناسب جهت افزايش سهم اين کارها و توصیه راه

های متعدد آموزشی از طريق برنامه یيگروه از مواد غذا

 وسیله متخصصین تغذيه وبه برای افزايش آگاهی خانوارها 

ی که جهت ارتقاء سالمتی مردم فعالیت يهاساير حرفه

 .ضروری شمرده می شوددارند 
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در فراوانی مصرف گوشت مرغ  دادنشان  حاضرمطالعه    

 ماهی از گوشت قرمز و تربیشهای مورد مطالعه، نمونه

کاران در سه استان هم با مطالعه فريور و. اين يافته است

مطابقت دارد. آنها گلستان و  بوشهر بلوچستان، سیستان و

از  تربیشاستان،  9در اين مصرف ماکیان  نشان دادند که

در رابطه با الگوی  (.05)ماهی است  گوشت قرمز ومصرف 

از  %5/11مصرف ماهی در اين مطالعه مشاهده شد که 

بار در هفته پیروی  0-4 از الگوی مصرف ،نوارهاخا

 ارزش ودلیل دارا بودن مواد پروتئینی پرماهی به  .کنندمی

      9های خاص امگا چربی ها ونیز مواد مغذی، ويتامین

 .بها مطرح است داروی گران به عنوان غذای ارزشمند و

  مصرف ماهی حداقل به میزان  ،سازمان جهانی بهداشت

در هفته را يکی از عوامل موثر در پیشگیری از بار  دو

. سکته مغزی ذکر کرده است عروقی و قلبی و هایبیماری

 ی که توسط پاسدار واکه در مطالعه است در حالیاين 

 %3/00که  ه شدنشان داد انجام شد، همکاران در کرمانشاه

باقیانی مقدم در شهر يزد  همچنین مطالعه ( و5خانوارها )

ماهی  مصرفبار  خانوارها از الگوی دو %3/45د که نشان دا

 (.03کنند )پیروی میدر هفته 

از  % 5/59 يافته های مطالعه حاضر نشان داد که   

. کنندبار در هفته از نوشابه استفاده می 0-4خانوارها 

 % 4/59 نشان داد کههمکاران  ی دهداری ومطالعه نتايج

که کنند وشابه مصرف میبار در هفته ن 0-4دانش آموزان 

. همچنین، (01مطابقت داشت )با نتايج اين تحقیق 

های مورد مطالعه به صورت گاهی تا ازخانواده 5/93%

طول هفته داشتند کالباس در  سوسیس وهمیشه، مصرف 

 درصد هرگز مصرف نمی کردند. در حالی که در  32و 

بر روی دختران که همکاران  ی که جعفری راد ومطالعه

در سطح  یمصرف اين گروه غذاي ند،مازندرانی انجام داد

. با توجه به وجود نیترات در گوشت های (04بود ) پايینی

شده )مانند سوسیس و کالباس( و تاثیرات مخرب  فرآوری

آن بر معده، لزوم آگاه سازی جامعه مورد مطالعه در مورد 

 مضرات مصرف اين ماده غذايی ضرورت دارد. 

سر سفره غذا از  ،خانوارها %52 داد نشان رحاضمطالعه    

همکاران  ی نقیبی وکردند که با مطالعهنمک استفاده می

. به طوری که در شهر درشهر ساری همخوانی داشت

خانوارها سر سفره غذا از نمک استفاده  %3/52 ساری،

 %5/3    ،همچنین در مطالعه حاضر (.03کردند )می

سر    اغلب روزهای هفته  %42خانوارها هر روز هفته و

مطالعه در در حالی که  .کردندسفره به غذا نمک اضافه می

روز هفت    افراد مورد مطالعه  %5/49همکاران  مطلق و

به غذا نمک    سر سفره ،بیشتر روزهای هفته %1/1 هفته و

. از آنجا که مصرف زياد نمک، (03کردند )اضافه می

فشار خون، های مزمن مانند ساز ابتال به بیماریزمینه

ريزی و انجام باشد، برنامههای قلبی و عروقی میبیماری

مداخالت آموزشی برای اصالح الگوی مصرف نمک )به 

گرم در روز( به منظور ارتقای سالمت و  5-3کمتر از 

های قلبی و عروقی در خانوارها، يک پیشگیری ازبیماری

 باشد.امر ضروری می

ترين نوع میان وعده مصرفی در بیش، در اين مطالعه   

آب و  بسکويت بستنی،به ترتیب خانوارهای مورد مطالعه 

سهیلی آزاد وهمکاران مطالعه های صنعتی بود که با همیو

بیشتر  همسو بود.ی شهر تهران يآموزان ابتدابرروی دانش

 مورد مطالعه، شامل آموزاندانشمصرفی های میان وعده

همچنین  .(92صنعتی بود )آب میوه  سکويت ویب

شهر شاهین هایهمکاران در شهرستان و ی غیاثوندلعهامط

 سکويت ویب کیک، ،بین تنقالت ازنشان داد که میمه نیز  و

شربت )آب میوه صنعتی( بیشترين تعداد دفعات مصرف 

ی که با مطالعه ندبه خود اختصاص داده بودرا هفتگی 

به اينکه میان وعده . با توجه (94)شت خوانی داهم حاضر

تواند يک عامل کمک کننده جهت بهبود دريافت می

باشد، وعده اصلی غذايی  9غذاهای سالم در فاصله بین 
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های آموزشی برای افزايش آگاهی بنابراين طراحی برنامه

      و تر های سالمجهت مصرف میان وعده خانوارها

 شود.د میها، شیر و لبنیات پیشنها مانند میوه تر مغذی

اين مطالعه از اندک مطالعات انجام شده راجع به الگوی    

         مصرف غذا در روستاهای کشور می باشد. نکته 

حائز اهمیت آن است که در مطالعه حاضر فقط به توصیف 

الگوی غذايی پرداخته شده و رابطه بین الگوهای غذايی و 

نهاد متغیرهای دموگرافی تحلیل نشده است. لذا، پیش

های آينده مطالعات تحلیلی با حجم شود در پژوهشمی

نمونه بیشتر در همه روستاهای کشور انجام شود تا بتوان 

یمای کلی در وضعیت تغذيه روستاها دست به يک س

يافت. ضمنا طراحی مداخالت جهت بهبود وضعیت تغذيه 

 پیشنهاد می شود. روستاها

 

 نتیجه گیری

های ه، سبزی و شیر در نمونهبا توجه به مصرف کم میو   

ای برای اصالح مورد مطالعه، طراحی مداخالت تغذيه

 شود.الگوی مصرف اين مواد غذايی توصیه می

 تقدیر و تشکر  

 

  

 تقدیر و تشکر 

   از همکاری مردم روستاهای شهريار، امیران و گنج      

    از توابع شهرستان لردگان که در جمع آوری اطالعات

 تشکر می شود. ،وهش سهم به سزايی داشتنداين پژ
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 Abstract 

Background and objectives: Given the importance of determining food consumption 

patterns for developing policies and interventionist nutrition programs, the current study 

aimed to determine the food consumption patterns of rural households in villages of Felard 

district in Lordegan in 1394. 

Materials and Methods: This descriptive study was conducted on 200 households from 

three villages in Falard district of Lordegan (including Shahriar, Amiran, and Ganj villages). 

The data collection instruments included demographic characteristics and food consumption 

pattern questionnaires. The data were described using SPSS software package. 

Results: The results showed that the main food consumption of rural households was bread 

and grain. Only 17% of the subjects enjoyed a daily intake of vegetables. There were also 

reports of 38% fruits and 13% milk consumption in the daily intake. 32/5% of participants 

consumed yogurt and buttermilk on a daily basis. Only 18% of participants used daily whole 

grains. The main snacksin the family food basket were ice-cream, biscuits, industrial fruit-

juices, chocolate and candies, cookies and chips, respectively. In 87% of cases, father was the 

bread-winner. 

Conclusion: Given the low intake of fruits, vegetables, and milk in participants of the present 

study, conducting nutrition interventions to improve the consumption patterns of these foods 

is recommended. 

Key words: Food consumption patterns, village, Lordegan city 
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