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 هاترین یافتهمهم

 ی نسبت به مناطق روستایی برخوردارند.مناطق شهری از مطلوبیت و تنوع غذایی بهتر

در نتیجه وضعیت امنیت غذایی در این  های جنوبی از تنوع غذایی کمتری برخوردارند وروستاهای استان

 رسد.نظر نمیروستاها زیاد مناسب به

 باشند.های پایین درآمدی در مناطق شهری و روستایی از شاخص تنوع غذایی مناسبی برخوردار نمیدهک

 

 ایران تغذیه، غذایی، تنوع شاخص غذایی، امنیت کلیدي: هايواژه

 19-603-27 طرح تحقیقاتی  منبع یافته:

 کلیجیسینا احمدیو بیدآبادی فرهاد شیرانی نویسنده)گان(:

 

 DDIیی با استفاده از شاخص تنوع غذا رانیا ییاو روست یمناطق شهر ییغذا تیامن تیوضع یبررس عنوان:

 19-603-27 شماره:

 72/9/9616  تاریخ:

 های کوتاهیافته

 علمی
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلشتمل باطالعات تکمیلی )م

 

 .ی مناطق روستایی کشوردرآمد یهادهک هریک از در ییغذا تنوع هایشاخص

 هایشاخص

 تنوع غذایی

 های درآمدیدهک

 دهم نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول

686/0 بری  653/0  506/0  563/0  587/0  392/0  366/0  385/0  279/0  238/0  

603/0 یندالهرف  627/0  596/0  556/0  583/0  398/0  366/0  386/0  270/0  227/0  

 .قیتحق یهاافتهی: مأخذ

 
 .ی مناطق شهری کشوردرآمد یهادهک هریک از در ییغذا تنوع هایشاخص

 هایشاخص

 تنوع غذایی

 های درآمدیدهک

 دهم نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول

676/0 بری  628/0  566/0  586/0  301/0  361/0  326/0  290/0  253/0  891/0  

663/0 هرفیندال  619/0  556/0  510/0  395/0  356/0  321/0  296/0  239/0  866/0  

 .قیتحق یهاافتهی: مأخذ

 

 اهمیت موضوع

د. شنباای است که امروزه مردم تمام مناطق جهان به درجات مختلف از آن در رنج میلهأعدم امنیت غذایی مس

گیری مناسب امکان باشد و بدون ایجاد سیستم اندازهمنظور حل هر مشکلی مهمترین اقدام شناسایی وجود مشکل میبه

گیری وضعیت امنیت غذایی له موضوع اندازهأوجود نخواهد داشت با توجه به این مس و در نتیجه حل آن شناسایی معضل

 دهد.اهمیت خود را نشان می

 

 مقدمه )شرح مساله(

امنیت غذایی به مفهوم وضعیتی است که در آن تمام افراد جامعه از دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذا برخوردار 

تنوع  شاخصتوان به وضعیت امنیت غذایی در یک جامعه پی هایی که با استفاده از آن میباشند. یکی از شاخصمی

گیری های تنوع مختلف به اندازهبنابراین در این تحقیق سعی شده است که با استفاده از شاخصباشد. غذایی می

 وضعیت امنیت غذایی در مناطق شهری و روستایی ایران پرداخته شود.

 


