
 

 بررسی سنجش وضعيت ناامنی غذایی خانوارهای شهرستان باوی

 
 2و اميد مهراب قوچانی2، منا درانی*9بهمن خسروی پور

 0351تير  05: تاري  پذيرش    0350مرداد  07: تاري  دريافت

 چکيده

امنی غذايی و گرسانگی، تبعاات   نا .گذاردجای میههايی است كه تأثير جدی بر وضعيت تغذيه افراد جامعه باز مقولهغذايی ناامنی
هاای   ريازی غذايی جامعه ينی از اهاداف كاالن برناماه   تأمين امنيت .جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی بسياری به همراه دارد

ی غذايی در شهرستان باوی از توابع استان ناامنهدف اصلی مطالعه حاضر سنجش ميزان سطوح . توسعه اقتصادی اجتماعی است
خانوارهاای روساتايی     جامعه مورد مطالعه كليه. باشد مطالعه حاضر پژوهشی پيمايشی و از نوع توصيفی مقطعی می. خوزستان بود

عنوان حجم نمونه در  نفر به 058گيری در دسترس تعداد  باشند كه با استفاده از روش نمونه میدر بخش مركزی شهرستان باوی 
مطالعه حاضر نشان  نتايج. بهره گرفته شد( 0558)پرسشنامه استاندارد راديمركرنل  ها از منظور گردآوری داده به. نظر گرفته شدند

گوياان اناواع   درصد پاسا   87مطالعه در وضعيت امنيت غذايی و حدود گويان اين درصد از پاس  00داد كه درمجموع تنها حدود 
-چنين نتايج نشان داد كاه بايش  هم. ناامنی غذايی بدون گرسنگی، با گرسنگی متوسط و با گرسنگی شديد را تجربه كرده بودند

تر غذايی نسبت به مردان  ت ناامننتايج نشان داد كه زنان در وضعي. ترين فراوانی مربوط به دسته ناامن غذايی بدون گرسنگی بود
عالوه بار ايان،   . چنين سطح تحصيالت سرپرست خانوار منجر به ايجاد تفاوت در وضعيت ناامنی غذايی خانوار شدهم. قرار دارند

ياان   درصاد از تغييارات وار   05نتايج نشان داد كه درآمد، وارد معادله رگرسيونی عوامل تأثيرگذار بر ناامنی غذايی خانوار شاد و  
 . متغير وابسته را تبيين نمود
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 مقدمه

( 0100و همنااران،  0كشيف )بخش جدايی ناپذير از زندگی افراد است  بشری و جامعه بنيادی نيازهای غذا ازجمله
 كاالن  اهاداف  از ينای  جامعاه  بارای  غاذايی  امنيات  تاأمين  و اسات  نهفتاه  غاذايی  امنيات  مقولاه  در آن تأمين كه

 نقااط  از بساياری  در غاذايی  امنيات  موضوع .(0100، 0سايركيا و همناران)است  اجتماعی-اقتصادی های ريزی برنامه
به  0101تا سال  ها بينی باشد و بنابر پيشجمعيت جهان رو به افزايش می(. 0100، 3رامونيای) است حياتی بسيار جهان

 كشند كه يک ميليارد نفر آن در فقر به سر خواهند برد و از گرسنگی رنج می( 0100، 0شارما) ميليارد نفر خواهد رسيد 5
و يا ناتوانی در دسترسی به غذای باكيفيت برای بارآوردن حاداقل نيازهاای    ناامنی غذايی (. 0115، 0و همناران گيگر)

های بهداشتی و داشاتن   وپرورش و مراقبت ترين شنل از محروميت انسان است و انسان قبل از آموزش غذايی، اساسی
بدون ترديد، برخورداری از (. 0100، 1آسيا بانک توسعه)سرپناه نياز دارد كه گرسنگی و نياز به غذای خود را تأمين كند 

؛ 0380 خضری،) باشد ها از آن، به هر دليلی غيرقابل قبول می غذای كافی يک حق انسانی است و محروم شدن انسان
 (.0103، 7آندرسون

، اقتصاادی،   ای از عوامال بيولاوژينی   تعامال دامناه   وسايله  غذايی بسيار گسترده است و باه رو مفهوم امنيت از اين
غاذايی در ساطح كاالن و توزياع عاديناه      كاافی ماواد    شود و مستلزم عرضه اجتماعی، كشاورزی و فيزينی تعيين می

يافته و  جامعه توسعهو امنيت غذايی درواقع بنيان يک  (0101، 8عباسی و همناران) هاست به آن  منظور دستيابی همه به
هاای ساازمان    باشد و اين در حالی است كه طبق توصيه عنصر اساسی سالمت فنری، روانی و جسمی اعضای آن می

هاا بارای تضامين كيفيات و ساالمت       های ملی امنيت غذايی توسط دولت بر ضرورت اتخاذ سياست 5خواروبار جهانی
(. 0380رهبار و مبينای،   )يارهای ملی ايمنای تأكياد شاده اسات     عرضه به شهروندان از طريق برقراری مع غذايی قابل

ديدن بسياری از مردم  محيطی بسياری منجر به ناامنی غذايی شده كه باعث آسيب عوامل اجتماعی، اقتصادی و زيست
ای  رای سالمت، كيفيت زندگی و وضاعيت تغذياه  اين مهم تهديدی ب(. 0101، 01هنت و همناران) شود سراسر دنيا می

ترين شانل آن زماانی    تواند رخ دهد، خفيف متفاوتی می  و با دامنه( 0103، 00سيسمک و همناران)افراد محسوب شده 
رين حالات آن  ت دست آورد و سختپذيرش است، به ای كه برای جامعه قابل شود كه نتوان غذايی را به شيوه تجربه می

، 00توتونچی و همنااران )شان ندارند زمانی است كه افراد توانايی دستيابی به غذای كافی را به علت ناكافی بودن منابع
 شاود  های فيزينی و روانی است كه باه افاراد وارد مای    ينی از نتايج اين نوع ناامنی غذايی گرسنگی و آسيب. (0103
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 ارتباط و ها انسان كارايی، يادگيری افزايش سالمت، در تغذيه شک نقش بی. (0103، 0نناكو وانيمابی)، (0558، 0اييمو)

 هار  توسعه اهداف های اولويت بين در رسيده است، بنابراين اثبات به جهانی وسيع تحقيقات طی اقتصادی توسعه با آن

تاا جاايی كاه كشاورهای عضاو       (0387ثانی و بخشوده،  جعفری)دارد  ای اهميت ويژه غذايی امنيت به دستيابی كشور،
كنفران  اسالمی نيز كه غالباً سطح توسعه انسانی پايين و متوسط دارند، با ارائه راهنارهای متعدد سعی در باي باردن  

 (.0380بختياری و حقی، )عضو دارند  امنيت غذايی خود در بين كشورهای

ويژه پ  از تعهد ايران همراه با ساير كشورهای جهان برای مقابله با گرسنگی،  در ايران نيز، طی دو دهه اخير و به
ش آن يابی به امنيت غذايی پايدار در نشست هزاره سران، توجه خاصای باه امنيات غاذايی و سانج      سوءتغذيه و دست

گياران را در راساتای    گذاران و تصميم تواند سياست رو اطالع از وضعيت ناامنی غذايی در جامعه می ازاين. معطوف شد
شهرستان باوی در استان خوزستان، شهرستانی تازه  (.0101عباسی و همناران، ). اتخاذ تصميمات درست هدايت نمايد

وبسايت )شد  ، در تقسيمات سياسی كشور، با عنوان بخش قلمداد می0353تا قبل از سال اين شهرستان . تأسي  است
پر واضح است كه پ  از تغيير در تقسيمات سياسی كشور و تبديل اين بخش به شهرساتان،  (. 0351مركز آمار ايران، 

تاوان باا اطاالع از     در اين راستا می. متفاوتی روبرو خواهند بودای در اين منطقه با شرايط  های توسعه ريزی برنامه  كليه
وضعيت ناامنی غذايی در اين شهرستان انتظار داشت كه با اتخاذ تصميمات درست، از ابتادا در راساتای ايجااد امنيات     

وسيله  د تا بهدر اين راستا مطالعه حاضر سعی بر آن دار. غذايی در ميان خانوارهای روستايی اين شهرستان گام برداشت
ای استاندارد و جهانی در راستای سنجش ناامنی غذايی خانوار است و  كه پرسشنامه ای راديمر كرنل گويه 08  پرسشنامه

در ايران نيز در مطالعاتی مورد سنجش قرارگرفتاه اسات، وضاعيت نااامنی غاذايی خاانوار روساتايی بخاش مركازی          
 .شهرستان باوی را تبيين نمايد

 در كاه  (0387) همنااران  و راماش  شاده اسات ازجملاه    ع پژوهش حاضر مطالعات مختلفی انجاام پيرامون موضو

 – اجتمااعی  عوامال  به تبيين تاأثير برخای   "شيراز شهر خانوارهای در غذايی ناامنی شيوع تعيين" عنوان با ای مطالعه
 امنيات  هایگويه 08 نامه استفاده از پرسش در اين مطالعه با غذايی امنيت وضعيت. پرداختند آن با جمعيتی و اقتصادی
 وجود موردمطالعه جامعه در غذايی ناامنی كه ها به اين نتيجه دست يافتند آن  در اين مطالعه. شد سنجيده خانوار غذايی
 گرسنگی با غذايی ناامنی درصد 0/00 گرسنگی، بدون غذايی ناامنی درصد 8/07 كه بود، درصد 00 آن شيوع و داشت
 فرزناد  تعاداد  باا  خانوارهاای  در غاذايی  نااامنی  چنين هم. داشتند شديد گرسنگی با غذايی ناامنی درصد 8/0 و متوسط
 غاذايی  نااامنی  هاا  دهناده  پاسا   سااير  باه  نسبت زنان نيز. بود بيشتر سرپرست زن و سال 08 زير فرزند دارای بيشتر،

بررسی ارتباط ناامنی غذايی و برخی عوامال  "ای با عنوان  ، مطالعه(0387)درستی و افشاريان  حنيم ،. داشتند بيشتری

های اطالعات عماومی و   نامه پرسش. انجام دادند "اجتماعی خانوارها با وضعيت نمايه توده بدن زنان دزفول-اقتصادی
شيوع نااامنی غاذايی در خانوارهاای ماورد     . ناامنی غذايی طی مصاحبه حضوری با مادر تنميل گرديده و تحليل شدند

نتايج نشان داد كاه  . درصد آنان مبتالبه چاقی بودند 00وزن و  درصد دارای اضافه 8/00. درصد بود 1/37بررسی برابر 
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دار و باا وضاعيت    وده بدنی در بين زنان با ناامنی غذايی خانوار، سن زنان و بعد خانوار رابطاه مثبات و معنای   شاخص ت

مطالعاه وجاود داشات و    د در جامعه ماور  وزن و اضافه ناامنی غذايی. دار دارد اقتصادی و قوميت رابطه معنوس و معنی

تاوده بادنی    عنوان عوامال مارتبط باا وضاعيت     به  انوارخ بعد  غذايی، سن و قوميت زنان، وضعيت اقتصادی و  یناامن
 .نشاان ندادناد   یدار یخانوار ارتباط آماری معنا  نهيساير عوامل مانند سطح تحصيالت و شغل مادر و هز .شناخته شدند

ذايی خاانوار در دهساتان   تعيين شيوع و عوامل مؤثر بر نااامنی غا  "ای با عنوان  ، مطالعه(0388)شرفخانی و همناران 

اطالعات يزم جهت تعيين وضعيت امنيت غذايی خانوارها در اين پاژوهش باا   . انجام دادند "سوی شهرستان خوی قره
برای بررسی عوامل مؤثر بر ناامنی غاذايی  . آمده است دست به( ایشش گويه)نامه كوتاه شش سؤالی  استفاده از پرسش

درصد  0/05مطالعه را  های اين گروه شيوع ناامنی غذايی در منطقه مورد يافته. ه شدنامه محقق ساخته استفاد از پرسش
دهد كه با افزايش تعداد مراكز ارائاه ماواد غاذايی در روساتا، زيربناای       ها نشان می چنين نتايج آن هم. دهد گزارش می

تا از شاهر نااامنی غاذايی خاانوار     مسنونی و تعداد اتا ، ناامنی غذايی خانوار كاهش و برعن  با افزايش فاصله روسا 
و وضاعيت درآماد   ( تک والد بودن يا دو والاد باودن  )وضعيت مسنن، وضعيت خودرو، وضعيت والدين . يابد افزايش می

چنين نتايج اين مطالعه نشانگر تأثير عوامال اقتصاادی،   هم. باشد خانوار از ديگر عوامل مؤثر بر ناامنی غذايی خانوار می
 (0350)پيااب و همنااران    .بر امنيت غذايی خانوار و شيوع بايی ناامنی غذايی در منطقاه اسات   اجتماعی و فرهنگی

اطالعاات موردنيااز بارای    . انجاام دادناد   "بررسی عوامل مؤثر بر ناامنی غذايی در شهرستان ری"ای با عنوان  مطالعه
شده و اطالعات مرباوط باه وضاعيت     آوری های امنيت غذايی خانوار جمع نامه بررسی ناامنی غذايی با استفاده از پرسش

نتيجه حاصال از مطالعاه   . نامه اطالعات عمومی بررسی شد اقتصادی و خصوصيات اجتماعی و فرهنگی توسط پرسش
تحصيالت بايتر، جايگاه شاغلی باايتر سرپرسات    . درصد است 0/01ان شيوع ناامنی غذايی حاكی از آن است كه ميز

-هام . خانواده، مالنيت واحد مسنونی و امتياز بايتر امنانات و تسهيالت زندگی با ناامنی غذايی ارتباط معناوس دارد 

، در (0350)دانشی مسنونی و همنااران   .شود چنين با افزايش بعد خانوار، ناامنی غذايی در افراد موردمطالعه بيشتر می

اقتصاادی ماؤثر در بيمااران مبتالباه      -بررسی وضعيت ناامنی غذايی و برخای عوامال اجتمااعی   "ای با عنوان  مطالعه

 مشخصاات عماومی و  . در انستيتو كانسر ايران پرداختند "های مری و معده های گوارش فوقانی شامل سرطان سرطان
اقتصاادی  -های عمومی عوامل اجتماعی نامه اقتصادی و وضعيت ناامنی غذايی به ترتيب با استفاده از پرسش-اجتماعی

ها نشان داد كه درصد ناامنی غاذايی در   نتايج مطالعه آن. نامه وضعيت امنيت غذايی خانوار بررسی شدند بيمار و پرسش
ساطح اقتصاادی پاايين باا نااامنی غاذايی ارتبااط آمااری          مياان متغيرهاای  . درصد است 07/15جمعيت موردمطالعه 

تحقيقی باهدف بررسی رابطه برخای عوامال جمعيتای و     (0351)قاضی طباطبايی و همناران . داری مشاهده شد معنی
شاهر تهاران    01اجتماعی بر شدت ناامنی غذايی در ميان خانوارهای تحت پوشش كميته امداد امام خمينی در منطقه 

های گوناگون  های اين مطالعه ناامنی غذايی را با شدت درصد نمونه 1/58آمده  دست های به بر اساس يافته. انجام دادند
نااامنی غاذايی در ساطح    . ها در حد شديد ارزياابی شاد   درصد آن 3/37كه ناامنی غذايی در  درحالی. اند آن تجربه كرده

در اين تحقيق متغيرهای جنسيت سرپرست، بيمار باودن ينای از   . ر از سطح كودک بودت شايع( مادر)خانوار و بزرگسال 
كنناده   ترين متغيرهای تبياين  عنوان مهم اعضاء خانواده، بعد خانوار، سطح تحصيالت و وضع فعاليت سرپرست خانوار به

بررسای  "ای باا عناوان    ، مطالعاه (0350)همنااران  تنهايی و . شدت ناامنی غذايی در خانوارهای شهری شناخته شدند
مطالعه موردی مناطق روستايی شهرساتان مرودشات، اساتان    : وضعيت امنيت غذايی با استفاده از شاخص تنوع غذايی
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در اين مطالعه به اين نتيجه دسات يافتناد   . های تنوع غذايی استفاده شد در اين مطالعه از شاخص. انجام دادند "فارس
های درآمدی از  شود و در كليه گروه يان خانوارهای ساكن در مناطق روستايی، تنوع غذايی خاصی مشاهده نمیكه در م

ای باا   مطالعاه  (0350)چنين ستوده و همناران، هم. شود نظر دسترسی و تنوع غذايی، امنيت غذايی نسبی مشاهده می

وزن شاهر    قد دچار اضاافه  اجتماعی در كودكان كوتاه –وضعيت ناامنی غذايی خانوار و برخی عوامل اقتصادی "عنوان 

قد  نتايج اين مطالعه نشان داد كه ناامنی غذايی با گرسنگی شديد در كودكان كوتاه. انجام دادند 0353در سال  "زاهدان
ل اساتيجاری، شاغل سرپرسات خاانوار و ساطح ساواد       دارای اضافه وزن با وضعيت اقتصادی ضعيف، زنادگی در مناز  

 . داری داشت سرپرست خانوار ارتباط آماری معنی

بررسی وضعيت ناامنی غذايی و برخی عوامل اجتماعی اقتصاادی  "ای با عنوان  مطالعه (0100)نجيبی و همناران  

امنی غاذايی   مشخصات عمومی و اجتماعی اقتصادی و وضعيت نا. ددر شيراز انجام دادن "0در افراد مبتالبه ديابت نوع 
ميازان شايوع نااامنی    . ای بررسای شاد  گويه 08های عمومی و امنيت غذايی خانوار  نامه به ترتيب با استفاده از پرسش
فرزند  ناامنی غذايی با سطح اقتصادی، تحصيالت، ميزان درآمد، داشتن. درصد بود 7/11غذايی در جمعيت موردمطالعه 

داری داشت، اما با متغيرهای ديگر شامل وضاعيت شاغلی،    سال، بعد خانوار و تعداد فرزندان ارتباط آماری معنی 08زير 
با عنايات باه ماوارد    . داری نداشت وضعيت تأهل، سابقه فاميلی بيماری، سن، جن  و فعاليت بدنی ارتباط آماری معنی

ست تا به سنجش وضعيت ناامنی غذايی در بين خانوارهای شهرستان مطروحه در نهايت در پژوهش حاضر قصد برآن ا
 .باوی پرداخته شود

 ها مواد و روش

خانوارهای روستايی   كليه. باشد پيمايشی می -حاضر، كمّی و روش تحقيق از نوع توصيفی  روينرد حاكم بر مطالعه
در بخاش مركازی   ( آن مشاخص نيسات   خانوار، اما به علت تغييرات در تقسيمات سياسای آماار دقياق    7508حدود )

گيری در مطالعه حاضار روش در   روش نمونه. حاضر در نظر گرفته شدند  عنوان جامعه آماری مطالعه شهرستان باوی به
با . گيری انجام پذيرد توان از تمامی مناطق جامعه آماری و در تمامی ساعات روز نمونههاما تالش شد تا ب. دسترس بود

ای   گوياه  08پرسشانامه  . نفار سرپرسات خاانوار تعياين شاد      058آمااری باه تعاداد      كوكران، نمونه استفاده از فرمول
عناوان ابازار تحقياق     دهاد باه   ماه گذشته را مورد سنجش قرار می 00راديمركرنل كه وضعيت ناامنی غذايی خانوار در 

و  (0387)رامش و همناران ، (0100)نجيبی و همناران پرسشنامه مذكور در مطالعات . مطالعه حاضر در نظر گرفته شد
ساؤايت  . هاا نشاان از پاياايی و روايای پرسشانامه دارد      مورد آزمون قرارگرفته و نتايج آن (0101)عباسی و همناران 

هاای   ای از جنبه شود و اين سؤايت دامنه امنيت غذايی مرتبط میپرسشنامه سعی در تبيين شرايط و وقايعی دارد كه با 
. اناد  شاده  نشاان داده  0سؤايت پرسشانامه در جادول    . دهد كمّی و كيفی فراهم آوری غذای خانوار را مدنظر قرار می

 ت،شناختی از قبيل سن سرپرست خانوار، سطح تحصايال  عالوه بر سؤايت پرسشنامه راديمر كرنل، اطالعات جمعيت
چنين سؤايتی در خصوص توجاه باه تااري  انقضاای     هم. سابقه سنونت، جنسيت و درآمد نيز به پرسشنامه اضافه شد

 .محصويت نيز به پرسشنامه اضافه شد

 



 9316 تابستان، 2، شماره 4، جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی      231

 

 راديمركرنل پرسشنامه سؤاالت -  جدول

 سؤايت

 بخريد؟ دوباره كه باشيد نداشته كافی پول و شود تمام تان غذايی مواد كه ايد داشته را نگرانی اين حال تابه

 بخرم؟ بيشتری غذای توانستم می و داشتم بيشتری پول كاش ای  كه ايد كرده فنر اين به حال تابه

 بخرم؟ كافی اندازه به كه ندارم پول زيرا شوند می تمام زود خرم می كه غذايی مواد

 ندارم؟ ها آن خريد برای كافی پول و شده تمام دارم يزم آن تهيه برای كه غذايی مواد كنم درست غذا وعده يک خواهم می وقتی

 بخريم؟ مختلف غذايی مواد كه نداريم كافی پول زيرا خوريم می غذا نوع يک هم سر پشت روز سه دو ما

 بخرم؟ كافی غذايی مواد نتوانم پول نداشتن خاطر به كه ام داشته را نگرانی اين حال تابه

 بخرم؟ را ها آن دوباره كه ندارم پول و است شده تمام دارم يزم آن تهيه برای كه را غذايی مواد چون كنم درست توانم نمی را غذايی هر

 ندارم؟ كافی پول چون كنم درست متنوع غذاهای توانم نمی و كنم می درست هستند ارزان كه را غذا نوع چند فقط من

 كنم؟ تهيه كافی اندازه به كه ندارم پول چون بخورم مغذی و خوب غذای توانم نمی خودم من

 خرم؟ می غذا كمتر خودم خاطر همين به كنم درست كافی غذای توانم نمی پول نداشتن خاطر به

 خورم؟ نمی چيزی و مانم می گرسنه خودم كافی غذای و پول نداشتن خاطر به

 خرم؟ می خالی نان فقط خودم كافی غذای و پول نداشتن خاطر به

 ندارم؟ كافی پول چون بدهم مغذی و خوب غذايی مواد هايم بچه/ام بچه به توانم نمی

 ندارم؟ بيشتر غذايی مواد خريد برای پولی اما هستند گرسنه اوقات گاهی هايم بچه دانممی

 حذف را غذايی های وعده از برخی يا و كرده كم خود مصرفی غذای از كافی پول نداشتن علت به كه است افتاده اتفا  جاری سال طول در آيا
 كنيد؟

 كنيد؟ مصرف است يزم كنيد می احساس كه را غذايی مقدار از كمتر كافی پول نداشتن علت به كه است افتاده اتفا  جاری سال طول در آيا

 بخوريد؟ غذا نتوانيد غذا تهيه توانايی عدم دليل به اما باشيد گرسنه كه است افتاده اتفا  جاری سال طول در آيا

 ندارم؟ را متعادل غذايی های وعده از استفاده مالی توان

 (درست نيست، گاهی اوقات درست است، اكثر اوقات درست است: طيف پاس  دهی)

 

 صاورت  بهشد تا فراوانی وقوع آن مورد را  مذكور در فو ، از پاسخگويان خواسته می سؤايتدر پاس  به هريک از 
غلط است، در خصوص غذايی كه برای مصارف خاانوار تهياه     كامالًاغلب درست است، گاهی اوقات درست است و يا 

های اغلب درسات اسات و    به پاس . يازدهی شدندامتها بر اساس دستورالعمل زير  سپ  پاس . را تشريح كنند كنند می
مجموع تمامی امتيازات . گرفت تعلق می( صفر)تياز های هرگز درست نيست، ام و به پاس ( 0)گاهی درست است، امتياز 

آورده شاده   0سپ  بر اساس دستورالعملی كه در جادول   . كرد ، وضعيت ناامنی غذايی آن خانوار را تعيين میها سؤال
-هام . بندی شادند  دسته به شرح زير طبقه 0وسيله خانوارها در  ينبد. است، وضعيت ناامنی غذايی خانوار مشخص شد

 .پذيرفت انجام 01 نسخه SPSS آماری افزار نرم از استفاده با ها داده تحليل و پردازش ايندچنين فر

 .اند خانوارهايی كه در اين دسته قرار دارند، ناامنی غذايی را تجربه ننرده. غذايی امن: اول دسته

گاهی در  ها آن. اند ی غذايی را به شنل خفيف تجربه كردهناامناين دسته . گرسنگی بدون غذايیناامن : دوم دسته
 .اند ها كم كرده اند و يا ميزان وعده غذايی خود را به خاطر اين نگرانی هايی داشته ين غذا نگرانیتأمخصوص 

  اتفاا  بارهاا هاا   آن. اند كرده تجربه را غذايی یناامن دسته اين. متوسط گرسنگی با همراه غذايیناامن : سوم دسته
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 .كنند استفاده تر يينپا يفيتباك غذايی مواد از يا و دهند كاهش را خود غذايی وعده ميزان كه است افتاده

يدترين شنل ممنان تجرباه كارده    شدی غذايی را به ناامناين دسته . شديد گرسنگی با غذايیناامن : چهارم دسته
 .است و در دسترسی به مواد غذايی دارای مشنل است

 امتيازات اساس بر غذايی ناامنی بندی طبقه -  جدول

 مثبت های پاسخ تعداد كد غذايی ناامنی وضعيت

 1-0 0 غذايی امن
 3-7 0 گرسنگی بدون غذايی ناامن
 8-00 3 متوسط گرسنگی با غذايی ناامن
 03-08 0 شديد گرسنگی با غذايی ناامن

 

 نتايج 

 شناختی های جمعيت ويژگی

 نشاان  جادول  نتاايج  كاه  گوناه  همان. باشد می مشاهده قابل 0 جدول در پاسخگويان شناختی جمعيت های ويژگی
ازنظر ساطح  . بودند زن( درصد 5/00) نفر 83 تعداد و مرد( درصد 0/08) نفر 000 تعداد پاسخگويان، مجموع از دهد می

چناين بار   هم. باشد می (درصد 3/30)نفر  10ترين فراوانی مربوط به سطح تحصيالت ديپلم با فراوانی تحصيالت بيش
. نفر دارای تحصيالت در سطح راهنماايی بودناد   01و  گويان دارای تحصيالت دانشگاهینفر از پاس  07اساس نتايج، 

نتاايج جادول گوياای آن اسات كاه بايش از نيمای از        . ساواد بودناد   گويان مطالعه حاضر بیدرصد از پاس  7/00تنها 
از سااير  . گوياان دارای شاغل دوم بودناد   درصاد از پاسا    8/33ند و تنهاا  پاسخگويان مطالعه حاضر شاغل دوم نداشات  

گويان، سابقه سنونت در منطقاه،  توان به سن پاس  لحاظ نشده است، می 3شناختی كه در جدول  های جمعيت ويژگی
 كميناه  با و سال 00/01 گويانپاس  سنی نتايج نشان داد كه ميانگين. تعداد فرزندان و تعداد فرزندان شاغل اشاره كرد

نفر و ميانگين تعاداد فرزنادان    03/0مطالعه  ميانگين تعداد فرزندان در نمونه مورد .باشد می سال 51 بيشينه و سال 01
ساال   51و بيشاينه   0ساال، باا كميناه     03/00ميانگين سابقه سنونت در منطقه مورد مطالعاه  . باشد می 81/1شاغل 
تومان و بيشاينه   511111تومان با كمينه  701/0380801ونه مورد مطالعه برابر با ميانگين درامد خانوار در نم. باشد می

 . باشد تومان می 1011111

 خانوار درآمد از غذايی مواد سهم

 طور ماهياناه صارف خرياد ماواد     گويان مطالعه درخواست شد تا اعالم كنند چه ميزان از درآمد خانوار را بهاز پاس 
 .مشاهده است  قابل 0جدول نتايج در . كنند غذايی می

درصد از درآمد  01تا  00دهد، حدود نيمی از خانوارهای موردمطالعه حدود  نشان می 0گونه كه نتايج جدول   همان
گويان مطالعاه  نفر از پاس  8چنين گويای آن است كه تنها نتايج هم. كنند ماهيانه خانوار را صرف خريد مواد غذايی می

 .كنند درصد از درآمد خانوار را صرف خريد مواد غذايی می 00كمتر از  حاضر اعالم داشتند كه
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 گويانشناختی پاسخ های جمعيت ويژگی - جدول 

 فراوانی طبقه شناختی ويژگی جمعيت
درصد 

 معتبر

 جنسيت
 0/08 000 مرد
 5/00 83 زن

 تحصيالت

 7/00 30 سواد بی
 0/03 01 راهنمايی
 3/30 10 ديپلم
 8/08 07 دانشگاهیتحصيالت 

 داشتن شغل دوم
 8/33 17 بلی
 0/11 030 خير

 بيشينه كمينه ميانگين 

 51 01 00/01 گويانسن پاس 
 51 0 03/00 سابقه سنونت در منطقه

 8 1 03/0 تعداد فرزندان
 5 1 81/1 تعداد فرزندان شاغل

 1011111 511111 701/0380801 (تومان)درآمد 

 

 خانوار درآمد از غذايی مواد سهم -4 جدول

 درصد فراوانی سهم مواد غذايی از درآمد خانوار

 0 8 درصد 00كمتر از 
 0/07 50 درصد 01تا  00
 3/08 01 درصد 70تا  01

 0/01 01 درصد 70بيشتر از 
 011 058 مجموع

 

 انداز پس توانايی

دهاد ياا    هاا مای   انداز را به آن امنان انجام پ ها  گويان در بخشی از پرسشنامه سؤال شد كه آيا درآمد آناز پاس 
گويان پاس  اين سؤال را باا  دهد، اغلب پاس  گونه كه نتايج نشان می همان. مشاهده است قابل 0نتايج در جدول  . خير
فعلی  انداز را با درآمد گويان امنان پ درصد از پاس  3/31تنها . اند داده( درصد 0/5)و يا نه هميشه ( درصد 1/11)خير 

 .دانستند خود ممنن می

 انداز پس توانايی فراوانی توزيع -5 جدول

 درصد فراوانی اندازكردن داريد؟ آيا امکان پس

 3/31 11 بلی
 1/11 001 خير

 0/5 08 نه هميشه
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 غذايی مواد مصرف تاريخ به توجه

غذايی به تااري  انقضاای آن توجاه    گويان پرسيده شد كه آيا هنگام خريد مواد در بخشی از مطالعه حاضر از پاس 
گوياان  درصاد از پاسا    8/80كنيد،  گونه كه مشاهده می همان. شده است نشان داده 1نتايج در جدول  . كنيد يا خير می

 .پاسخی منفی به اين سؤال دادند

 غذايی مواد مصرف تاريخ به گويانپاسخ توجه فراوانی توزيع -6 جدول

 درصد فراوانی كنيد؟ می به تاريخ انقضای محصوالت توجه
 0/07 30 بلی
 8/80 010 خير

 

 خانوار غذايی ناامنی وضعيت

راهنمای پرسشانامه، وضاعيت     وسيله ها و كدگذاری، به گونه كه در فو  اشاره شد، پ  از دريافت پرسشنامه همان
غاذايی، نااامن   گوياان در چهاار دساته امان     پاس  0سپ  بر اساس جدول . امنيت غذايی هر شخص مشخص گرديد

نتايج در جدول  . غذايی بدون گرسنگی، ناامن غذايی با گرسنگی متوسط و ناامن غذايی با گرسنگی شديد تقسيم شدند
 .مشاهده است قابل 7

 خانوار غذايی ناامنی وضعيت -7 جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی وضعيت ناامنی غذايی

 0/00 0/00 00 امن غذايی
 3/71 0/10 007 گرسنگیناامن غذايی بدون 

 0/55 0/03 01 ناامن غذايی با گرسنگی متوسط
 011 0/1 0 ناامن غذايی با گرسنگی شديد

 

گويان مطالعه حاضار در وضاعيت امان    درصد از پاس  0/00مشاهده است، تنها  گونه كه در جدول فو  قابل همان
 0/10)نفار   007ناامن غاذايی بادون گرسانگی باا فراوانای      ترين فراوانی مربوط به دسته بيش. اند شده غذايی ارزيابی 

گويان مطالعه حاضر در وضعيت ناامن غذايی با گرسنگی چنين بر اساس نتايج تنها يک نفر از پاس هم. باشد می( درصد
 . شده است شديد ارزيابی 

 جنسيت برحسب غذايی ناامنی وضعيت مقايسه

Tگويان در وضعيت امنيت غذايی، از آزماون  سيت پاس منظور تعيين تفاوت احتمالی حاصل از جن به
. اساتفاده شاد   

 .باشد مشاهده می قابل 8نتايج اين آزمون در جدول  

ها  گويان برحسب جنسيت آنداری در وضعيت ناامنی غذايی پاس  نشان داد كه تفاوت آماری معنی 8نتايج جدول  
تاری نسابت باه ماردان نموناه       است كه زنان در وضعيت ناامن دهنده آننتايج نشان. درصد وجود دارد 50با اطمينان 

 .موردمطالعه قرار دارند



 9316 تابستان، 2، شماره 4، جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی      241

 

 گويانمقايسه ميانگين وضعيت امنيت غذايی برحسب جنسيت پاسخ -8جدول 

 متغير

 جنسيت

 T آماره
 داری معنی سطح

 دوطرفه
 مرد زن

(83) (000) 

 100/1* 00/0 03/0 00/1 غذايی ناامنی وضعيت

 درصد 50داری با اطمينان  معنی -*
 

 تحصيالت سطح برحسب غذايی ناامنی وضعيت مقايسه

و  Fگويان در وضاعيت امنيات غاذايی، از آزماون     منظور تعيين تفاوت احتمالی حاصل از سطح تحصيالت پاس  به
 .باشد مشاهده می قابل 5نتايج اين آزمون در جدول . استفاده شد دانننای  آزمون دنباله

 گويانمقايسه ميانگين وضعيت امنيت غذايی برحسب سطح تحصيالت پاسخ -3جدول 

 سطح تحصيالت 

 Fآماره 

سطح 

داری  معنی

 سواد  بی دوطرفه

(  ) 

 راهنمايی

(46) 

 ديپلم

(64) 

تحصيالت 

 دانشگاهی

(57) 

 a30/0 ab00/0 c00/1 bc58/0 17/0 **110/1 وضعيت ناامنی غذايی

 درصد 55 اطمينان با داری معنی -** 
 

وضعيت ناامنی غذايی خانوارهای موردمطالعه برحسب سطح تحصيالت  تفاوت وجود گويای های جدول فو يافته
گوياان باا ساطح تحصايالت     دهد، پاس  گونه كه نتايج نشان می همان. باشد درصد می 55سرپرست خانوار با اطمينان 

-نتايج نشاان . باشند ترين وضعيت غذايی می دانشگاهی دارای ناامنگويان دارای تحصيالت ها پاس  ديپلم و پ  از آن

شغل مردم . باشند گويان میپاس  ترين وضعيت غذايی نسبت به ساير سواد دارای امن گويان بیدهنده آن است كه پاس 
اين افاراد  . ر هستندت سواد در منطقه موردمطالعه، معمويً افراد مسن افراد بی. كشاورزی بوده است  اين منطقه از گذشته

. دنبال آن سرمايه بيشتری در اختيار دارنداند و لذا سابقه درآمدی بيشتر و به از گذشته مشغول به فعاليت كشاورزی بوده
 .  تری از منظر امنيت غذايی قرار گيرند لذا طبيعی است كه اين افراد، در وضعيت امن

 خانوار غذايی ناامنی وضعيت با شناختی جمعيت متغيرهای ارتباط تبيين

شناختی و وضعيت ناامنی غذايی خانوار در محدوده موردمطالعه از  های جمعيت ويژگی ميان ارتباط تبيين منظور به 
 .مشاهده است قابل 01نتايج در جدول  . بستگی پيرسون استفاده شدضريب هم

خانوار در محدوده مورد مطالعه باا سان   وضعيت ناامنی غذايی  ميان شود، می مشاهده 01  جدول در كه گونه همان
اما نتايج جادول  . داری وجود ندارد سنونت در منطقه و تعداد فرزندان شاغل ارتباط آماری معنی  سرپرست خانوار، سابقه

دهد كه ميان تعداد فرزندان و وضعيت ناامنی غذايی خانوار در محدوده موردمطالعه، رابطه آماری منفی و  فو  نشان می
چنين نتايج گويای آن است كه ميان درآماد خاانوار و وضاعيت نااامنی     هم. درصد وجود دارد 50اری با اطمينان د معنی
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 . درصد وجود دارد 55دار و منفی با اطمينان  غذايی خانوار، رابطه آماری معنی

 خانوار غذايی ناامنی وضعيت و شناختی جمعيت متغيرهای ميان ارتباط تبيين -3  جدول

 سن  عامل
سابقه سکونت در 

 منطقه

تعداد 

 فرزندان

تعداد فرزندان 

 شاغل
 درآمد

وضعيت ناامنی 
 غذايی

 -00/1** -01/1 -07/1* -00/1 -03/1 ضريب پيرسون

داری  سطح معنی
 دوطرفه

11/1 15/1 100/1 00/1 1110/1 

 50/1 اطمينان با داری معنی -*
 55/1 اطمينان با داری معنی -**

 

 شناختی بر وضعيت ناامنی غذايی خانوار جمعيتتأثير متغيرهای 

نااامنی غاذايی خاانوار از آزماون       های بررسی شده در مطالعه بر مؤلفه وابسته منظور تعيين تأثير هريک از متغيربه
منظور تعيين معادله رگرسيون ناامنی غذايی خانوار از رگرسيون خطی گاام باه گاام اساتفاده     به. رگرسيون استفاده شد

( نااامنی غاذايی خاانوار   )داری با مؤلفه وابسته  بستگی معنیبدين ترتيب دو متغير درآمد و تعداد فرزندان كه هم. گرديد
در مياان   خطای وجاود هام   ،0خطای هام  آزماون  از اساتفاده  باا  رگرسيون انجام برای. داشتند مورد آزمون قرار گرفتند

، 0هاای تاولران    بادين منظاور از آمااره    .شد بررسی رگرسيون در معادله كردن وارد برای نظر مورد متغيرهای مستقل
مقدار تولران  تمامی متغيرهای وارد شده در مدل رگرسيونی . استفاده گرديد 0و شاخص وضعيت 3عامل تورم واريان 

ر از ها از قبيل عامل تورم واريان  با مقادير كمتا  چنين ديگر آمارههم. نزديک به يک و در وضعيت مناسبی قرار داشت
 .  لذا انجام تحليل رگرسيون مورد قبول واقع شد. و قابل قبول بودند 00و شاخص وضعيت با مقدار كمتر از  0

 رگرسيون چند متغيره -  جدول 

 F Sig آماره T Sig آماره R R2 B Beta متغيرها

 50/8 - 70/07 1110/1 - - (Constant)مقدار ثابت 
08/00 1110/1 

 1110/1 00/7 -00/1 -111110/1 05/1 00/1 درآمد

 

بساتگی چندگاناه   ضريب هم. مشخص است كه تنها متغير وارد معادله رگرسيون شده است 00با توجه به جدول  

(R ) 05اين مطلب بدان معنی است كه درآمد خانوار به تنهايی، . دست آمدبه 05/1و ضريب تبيين آن برابر  00/1برابر 
در واقع باقی تغييرات منوط به عاواملی اسات   . كند را تبيين می( ناامنی غذايی)متغير وابسته  درصد از تغييرات واريان 

، معادلاه رگرسايون حاصال از    00چنين جدول  باتوجه به مطالب مذكور در فو  و هم. اند كه در اين مطالعه وارد نشده

 :به صورت زير است B تحليل رگرسيون بر اساس ضرايب

                                                                                                                                                         
1- Collinearity  
2 -Tolerance 
3 -VIF (variance Inflation Factor) 
4 -Condition Index 
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(0) Y= 111110/1-50/8 (X1) 
Y=  (ناامنی غذايی)متغير وابسته  

10/30( =عرض از مبدا)عدد ثابت    
X1= درآمد 

 گيری و بحث نتيجه

هدف اصلی مطالعه حاضر سنجش وضعيت ناامنی غذايی خانوار روستايی در محدوده شهرستان تازه تأسي  باوی 
ای و ياا   اامنی غاذايی از منظار تغذياه   اغلب مطالعات در اين زمينه در نقاط مختلف كشور، به سنجش وضاعيت نا  . بود

. های اجتماعی و اقتصادی پرداخته اسات  ای به سنجش ناامنی غذايی بر اساس ويژگی پزشنی پرداخته و كمتر مطالعه
گری ايجاد امنيت غذايی در  های مداخله تواند آغازی مستند برای حمايت دولت از برنامه نتايج حاصل از اين مطالعه می

 .تواند منجر به اتخاذ تصميمات درست و آگاهانه در اين خصوص باشد د و میسطح منطقه باش

صورت انفرادی مورد  پرسشنامه سنجش ناامنی غذايی خانوار، شرايط اعضای خانوار را به شنل گروه كامل و نه به
عضاای خاانوار   ديدن كل ا گونه مفروض است كه ناامنی غذايی منجر به آسيب در حالت كلی اين. دهد بررسی قرار می

وضاعيت نااامنی غاذايی در سراسار نقااط      . تک افراد خانوار ينسان نيست وجود ميزان و اثر آن بر تک اين  با. شود می
اما در حالت كلی، معمويً ساكنان شهر و يا مناطق  جغرافيايی جهان حتی در مناطق مختلف يک كشور ينسان نيست؛

 تری نسبت به شهرهای كوچک و حومه و روستاهای آن دارناد  مناسبشهرهای بزرگ، از وضعيت امنيت غذايی   حومه
طور كه در مطالعه ذكر شد، در شهرهای كوچک و حومه و روساتاهای آن وضاعيت   لذا همان(. 0،0100شاركی و ديان)

زيارا شهرساتان بااوی،     خاوانی دارد، تر غذايی مشهود است كه اين موضوع كامالً باا نتاايج مطالعاه حاضار هام      ناامن
نتايج مطالعه نشان داد كاه  . شهرستانی كوچک و تازه تأسي  است و از ساير شهرهای بزرگ اطراف خود، فاصله دارد

گوياان  درصاد پاسا    87گويان اين مطالعه در وضعيت امنيت غذايی و حادود  درصد از پاس  00در مجموع تنها حدود 
در  (0101)عباسای و همنااران   ای كاه   راستا با مطالعه چنين هماين يافته هم. ندانواع ناامنی غذايی را تجربه كرده بود

 .  ميان خانوارهای حومه شهر و روستاهای استان البرز انجام دادند قرار دارد

فااوت آمااری   های مطالعه نشان از آن دارد كه وضعيت ناامنی غذايی خانوار برحساب جنسايت افاراد دارای ت    يافته
در تنااق    (0100شااركی و دياان،  ) چنينو هم( 0100نجيبی و همناران،)اين يافته با نتايج مطالعه . داری است معنی
تر غاذايی نسابت باه     وضعيت ناامن كه گزارش نمودند زنان در (0،0103سيمسک و همناران)  اما با يافته مطالعه است؛

پاذيرتری نسابت باه     لذا بايستی به اين ننته توجه كرد كه زنان در وضعيت آسيب. باشد راستا می مردان قرار دارند، هم
كه احساس مبنی بر ناامنی غذايی در خانواده وجود داشته باشد، معمويً اولين اشخاصی  مردان جامعه هستند و هنگامی

نتايج مطالعه نشان داد كه وضعيت ناامنی غاذايی  . باشند غذايی خود خواهند داشت، زنان می  وعده كه سعی در كاهش
احسااس مسائوليت   تواند ناشای از افازايش    اين موضوع می. دار و منفی دارد آماری معنی تعداد فرزندان رابطه خانوار با

باشد و وی تاالش بيشاتری در ايان راساتا انجاام      سرپرست خانوار برای تأمين غذای خانوار با افزايش تعداد فرزندان 

                                                                                                                                                         
1 -Dean and Sharkey 
2 -Simsek 
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تر، تعداد فرزنادان بيشاتری دارناد و ايان      چنين مشاهدات محققان در منطقه گويای آن بود كه افراد مسنهم. دهد می
 لذا اين. تری در اختيار دارند گونه كه پيشتر نيز بيان شد، دارای سرمايه بيشتری بوده و منابع درآمدی مناسب افراد همان
 . تر غذايی قرار دارند ها در منطقه مورد مطالعه در وضعيت امن قبيل خانواده

دار ميان وضعيت ناامنی غذايی خانوار و سطح تحصيالت سرپرست  نتايج مطالعه نشان از وجود تفاوت آماری معنی
تحصايالت دياپلم دارای   های آزمون تعقيبی داننن نشان از آن داشت كه سرپرستان خانوار با ساطح   يافته. خانوار دارد

ايان  . ترين وضاعيت غاذايی هساتند    سواد دارای امن ترين وضعيت و سرپرستان خانوار دارای سطح تحصيالت بی ناامن
دهناد اماا ايان افاراد      سواد را تشنيل مای  جا ناشی شود كه افراد مسن در منطقه معمويً قشر بیتواند ازآن موضوع می

تر بيان شد، دارای اراضی كشاورزی بيشتری باوده و مناابع درآمادی     ه تأثير آن پيشعالوه برداشتن تعداد زياد فرزند ك
راساتا   هام ( 0100ديان و شاركی،)اين يافته با نتايج مطالعه . اند تری دارند، لذا در وضعيت امن غذايی قرارگرفته مطمئن
گونه ارتباطی ميان وضعيت ناامنی غذايی  كه اعالم داشتند هيچ (0103)سيمسک و همناران اما با نتايج مطالعه  است؛

چنين نشان از آن داشت كه درآمد خاانوار  نتايج مطالعه هم. ها وجود ندارد در تناق  است خانوار و سطح تحصيالت آن
تاری از منظار امنيات     افراد در وضعيت امنتأثيری مستقيم بر وضعيت ناامنی غذايی خانوار داشته كه با افزايش درآمد 

باشاد كاه اعاالم داشاتند كاه       می( 0350)راستا با نتايج مطالعه ستوده و همناران  اين يافته هم. گرفتند غذايی قرار می
داری در ميان كودكاان كوتااه قاد دچاار اضاافه وزن شهرساتان        ناامنی غذايی با وضعيت اقتصادی خانوار ارتباط معنی

نيز در اين راستا بيان داشتند كه وضعيت اقتصاادی خاانوار از   ( 0388)چنين رامش و همناران هم. ه استزاهدان داشت
تعيين شايوع نااامنی غاذايی خاانوار باه روش مساتقيم در ساطح        . گويی كننده ناامنی غذايی است عوامل اصلی پيش

ستيابی به ديدگاهی كامل در سطح كشور، منظور دشهرستان باوی برای اولين بار از نقاط قوت اين پژوهش است كه به
اقتصادی متفاوت در سطح كشور  –ها و طبقات اجتماعی  هايی مشابه توسط خانوارها با قوميت طراحی و انجام پژوهش

عنوان يک زنگ هشادار بارای مسائولين    شيوع بايی ناامنی غذايی خانوارها در جامعه موردمطالعه به. شود پيشنهاد می
ها و امنيت غذايی مردم از  تواند ناشی از فقر باشد، به همين دليل كمک به بهبود كيفيت زندگی خانواده باشد كه می می

. عنوان يک راهنار پيشنهادی اسات ای به طريق ارتقاء سطح دسترسی فيزينی، اقتصادی، افزايش سطح فرهنگ تغذيه
ه ناامنی غاذايی باود و افازايش ناگهاانی قيمات      ترين عامل تعيين كنند با توجه به ايننه وضعيت اقتصادی خانوار مهم

وياژه در خانوارهاای باا درآماد پاايين شاود، بناابراين        تواند باعث تجربه ناامنی غاذايی باه   برخی كايهای اساسی می
كاه  چناين باا توجاه باه ايان     هام . ها در سطح منطقه باشد زايی و ثبات قيمت های دولت بايد در جهت اشتغال سياست
درآمد در سطح منطقه كشاورزی است، بايستی تمهياداتی انديشايده شاود تاا بتاوان باا توانمندساازی        ترين منبع  مهم

در اين . های ايجاد مشاغل غير كشاورزی را در سطح منطقه فراهم نمود ويژه زنان سرپرست خانوار، زمينهساكنين و به
هاای درآمادزايی غيار     چناين فرصات  هام ای و  راستا بايستی از طريق ارائه خدمات ترويجی در خصوص آگاهی تغذيه

زماان دو  چنين با توجه به تأثير درآمد بر كاهش ناامنی غذايی خانوار، بايستی همهم. كشاورزی برای افراد فراهم گردد
راهبرد اول، توانمندسازی زنان سرپرست خاانوار در ياک   . های مسئول، پيش گرفته شود راهبرد توسط دولت و سازمان

و راهبردهای حمايت اضطراری در كوتاه مدت به صورت ارائاه تساهيالت و امناناات يزم از جملاه      برنامه ميان مدت
 . های اعتباری خرد و مشاغل خرد اقدامات يزم صورت گيرد دايركردن صندو 
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Abstract 
The main purpose of the present study is to measure the food insecurity status 

of the Bawi Township in the Khuzestan province. This is a cross sectional 

descriptive study. The population used in this study included all of the rural 

families in the central part of the Bawi district. Among them, 198 people were 

selected using the convenience sampling method. Data was collected by using the 

Radimer-Cornel questionnaire. The results revealed that in total only 12 percent of 

the respondents were food secure and 87 percent experienced on of the forms of 

food insecurity such as food insecurity without hunger, with medium hunger and 

with serious hunger. The results also showed that the highest frequency was related 

to food insecure without hunger. The results showed that women are in a more 

food insecure situation than men. Also, the educational level of the heads of 

households led to a difference in the household's food insecurity. In addition, the 

results showed that income entered the regression equation of factors affecting 

household food insecurity and determined 29% of the variation of the variance of 

the dependent variable. 
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