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  یشهر سالمت یهاشاخص بر هاارانهی یهدفمند طرح یاجرا ریتأث لیتحل

 قم  شهر کالنچهارگانة  یها منطقه( در ییغذا تیامنو  هی)سالمت تغذ
 

 انتهر دانشگاه ،یشهر یزیربرنامه و ایجغراف استاد -پوراحمد احمد
 تهران دانشگاه ،یشهر یزیربرنامه و ایجغراف یدکتر یدانشجو -یمهد یعل

 تهران نور امیپ دانشگاه ،یشهر یزیربرنامه و ایجغراف گروه مدعو مدرس ،اصفهان دانشگاه یدکتر یدانشجو -یریبهنم انیمهد معصومه

 

 19/03/1393: یینها دییأت 06/07/1392: مقاله رشیپذ
 

 دهیچک
 طوربهاست که  آنمختلف  یهاشاخص سالمت و آرماناز  یمنددر گرو بهره جامعه توسعة

از  یبعض در ،اساسنیبرا. ردیپذیم ریتأث یمل و کالن یهااستیاز س ،میرمستقیغ و میمستق

 یاجتماع -یاقتصاد یداخل تیتوجه به وضع باآن  یو هدفمند ارانهی هب ،رانیجمله ا کشورها از

 نیبا ذکر ا زیتنگاتنگ دارد. پژوهش حاضر ن یکه با موضوع مذکور ارتباط است شده توجه

 مطالعة به ،یشهر ستیزبر سالمت  رگذاریمختلف تأث (یفاکتورها) ملواعبه  علمبا  مقدمه و

 و هیتغذ سالمت ان،شهروند یاجتماع و یاقتصاد تیضعو بر هاارانهی یطرح هدفمند ریتأث

 گانةچهار یها منطقه در یشهر سالمت یاصل یهاشاخص از یکی که پردازد یم ییغذا تیامن

 نةیزم در یواقع یمصداق به یابیدست و ینیع یبررس هدف با پژوهش نیا. است قم شهر کالن

 ،پژوهش نیا در ن،یهمچن .فتگر صورت یشهر سالمت بر هاارانهی یهدفمند طرح ریتأث

-همطالع بر آن اطالعات یآورجمع و شودیم انجام یعل و یاسهیمقا ،یفیتوص لیتحل و  هیتجز

 ،از شهروندان یاریبس که دهدینشان م جینتا .است استوار یدانیم پژوهش و یاکتابخانه یها

 چندوندان پس از گذشت از شهر یاریبس اما ،ندردا طرح ةخواهان عدالت اهدافبه  یمثبت نگرش

 ةیآسان به تغذ یدسترس ژهیو به یاقتصاداز ابعاد  یاریبس از ،طرح نیا یاجرا جةیاز نت سال

 ،یو در اظهارات ندرندا تیرضا -ستها آنو سالمت  یکه ضامن شاداب -ییغذا تیمناسب و امن

 تیامن فزونروزا فیتضع یاصل عامل را هاارانهی یهدفمند طرح یزانامناسب و تورم یاجرا

 . کنندیمخود اعالم  یاهیتغذ نامناسب تیفیک و ییغذا

 
 یهدفمند طرح سالمت، یهاشاخص ،یشهر سالمت ه،یتغذ سالمت ،ییغذا تیامن: ها واژهدیکل

 .قم شهر کالن ها،ارانهی
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 مقدمه
 تیوضع اتنگگتوجه به رابطة تنجامعه و با  درعلت فقر به ر،یفق یکشورها ژهیو هب جهان، یکشورها تمام در امروزه
 شودینم ارائه خدمات ،مختلف یازهاین به پاسخ یبرا، (47: 2009 ،یرابرتچاک) افراد درآمد ژهیو هب و یاقتصاد -یاجتماع

 کارشناسان از یاریبس که است خدمات نیا نیترمهم از ،آن مختلف ابعاد و سالمت مقولة. (321 :2006 رانا، لیسه)
 در یشهر سالمت یهاچالش و هارییتغ سرعت به توجه با ،حاضر حالدر کهیطور هب ؛کنند یم دییتأ را نآ یشهر مسائل
 ،گرانیدو  بی)حب است شده جادیا گذشته قرن در یشهر یعموم سالمت درمورد زین یعیوس یهارییتغ ،یجهان عرصة
 یبرا را یمیعظ یتقاضا ، ...و بزرگ یهاشهر به روزافزون مهاجرت جمعیت، دیشد رشد کنار در مسئله نیا. (174 :2009

 یبرا یشهر یهارساختیز از یاریبس .(815 :2010 متنگ، و اسکوتن) است آورده وجود هب هیپا و یاساس یهارساختیز
 توسعة مانند ؛مینیب یم حوزه نیا در را ییهامشکل ن،یبنابرا ؛ستین فراهم یشهر توسعة و رشد نیا به ییپاسخگو

 ،یطیمحستیز روزافزون یهامشکل ،(2 :2011 ،گرانید و اورتگا) انسانی رفاه سطح کاهش شهری، نواحی ریناپذ کنترل
 نیا رد. 1داریپا توسعة غالب میپارادا به یدسترس شتریب هرچه ضعف ،تیدرنها و یحیتفر امکانات به یدسترس تیمحدود

 تردید یب، (27: 2000 هارتون،) است ساخته فراهم هاانسان از یاریبس یبرا را ناسالم یجهان در یزندگ که تیوضع

یصنعت نامناسب، مسکن باال، تیجمع مانند یعوامل علتبه و ینیشهرنش یوسبه عیسر یشرویپ با یامروز جامعة سالمت
 درصورت و (58: 1998 آستانا،) است خطر معرض در شدتبه ،یبهداشت یناکاف یهامراقبت و مختلف یهایآلودگ شدن،
 از یکی ان،یمنیدرا. افتاد خواهد خطربه کشورها یمل تیامن و ستمیس کل سالمت تیدرنها ،نهیزم نیا در یانگارسهل
 عوامل از یکی عنوانبه مناسب ییغذا میرژ از استفاده تیوضع یبررس جامعه، یعموم سالمت میترس قیمصاد نیترمهم

درآمد،  ةعادالن توزیع درکنار که مسئله نیا(. 38: 1387 ه،زادسلطان) است جامعه ةاصلی ایجاد نسل سالم برای آیند
(، 1: 2010 ،گرانید)ژاهو و  است شدهشناخته  جامعه ةتوسع یبرا یشاخص ،زیست و رعایت حقوق بشر محیطاشتغال، 

 یها انحراف مفاسد، ها،یماریب به ابتال از یریشگیپ مردم، نیب سالم یاجتماع روابط جادیا اقتصاد، در یارزشمند گاهیجا
 تیامن و مناسب ةیتغذ کهآنجا از جه،یدرنت .جامعه دارد یسالمت عموم یارتقا ،تیدرنها و (19 :2002 هولژور،) یاخالق

 امروزه ،(53: 1392 ،گرانید و نژادیحاتم) است داریپا توسعة و یشکپز یایجغراف در مطرح مسائل نیتریاساس از ،ییغذا
. ددار... و یاجتماع روابط گسترش عمر، طول ،یشاداب ،یروان و یجسم سالمت در یمهم نقش ،یرشه یهاهمطالع در
 به توجه شهروندان، ةیتغذ تیوضع جمله از جامعه یعموم سالمت میترس و لیتحل قیمصاد نیترمهم از یکی ان،یمنیدرا

 و موجود مسائل برحسب مختلف یکشورها حاکمان دور، یهاگذشته از. هاستدولت یهااستیس و عملکرد نقش،
 آشکار مختلف یهانهیزم در زمان رمروبه آن بازتاب که دادند انجام ییهااقدام داشتند، کالن و خرد سطح در که یاهداف
 هدفمندکردن ،یاقتصاد یهایینارسا با توسعهدرحال یدرکشورها ژهیوهب ،آن قیمصاد نیترمهم از یکی که است شده

 تیاهم ریپذ بیآس اقشار ژهیوبهاست که به سالمت و رفاه جامعه و  یافراد ةهم یآرزو ها ارانهیدفمندکردن ه. هاستارانهی
 یاجرا یها نهیبودن زمو فراهم حیصح یدرصورت اجرا ،یبا اهداف متعال یمترق یعنوان طرحبهقانون  نیا .دهند یم

 ،سالمت ةحوزدر  ژهیوبه ،ها نهیهز یساز شفافدر  ،حالنیکند و درعیمکشور را دگرگون  یاقتصاد طیشرا ،آن کارآمد
 در ییها ینگران نشده، دهید قبل از قانون نیا ةدغدغ یبو  قیدق یاجرا یمؤثر است، اما از آنجاکه بستر الزم برا اریبس

 اعادالنةن عیتوز و سرانه درآمد بودننییپا به توجه با ،یرامونیپ یکشورها در. است شده جادیا مختلف یها عرصه
 مهم یکارکردها از یکی ،لیدلنیهمبه ؛ندارند را خود شتیمع حداقل نیتأم توان مردم از یادیز اقشار ،یمل یدرآمدها

 ،یکالنتر و یمیرح) است یعموم خدمات و حتاجیما حداقل نیتأم ،ینفت یدرآمدها به یمتک یکشورها در ژهیو به دولت
 ،یاسیس تیمقبول و تیمشروع کسب منظوربه و عامه رفاه سطح بهبود یبرا ،رانیا مانند ،کشورها نیا در(. 14: 1371
 و زانیم آنجاکه از (.15: همان) شودیم پرداخته ینفت یدرآمدها به اتکا با یخدمات و یمصرف ارانةی از یادیز رامقد همواره

 تبعات و آثار و کند یم تیتبع یا ژهیو ییایجغراف و یبخش عیتوز نظام از دارد، یاسیس رنگ شتریب هاارانهی صیتخص نحوة
 تیوضع) سالمت یهاشاخص بر آن آثار نظر از را مسئله نیا حاضر نوشتار .دارد یپ در را یا ژهیو ییفضا و ییایجغراف
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 نیا پژوهشگران به هیتوص ند،کیم ترپررنگ را حاضر پژوهش ضرورت آنچه. کند یم یبررس( ییغذا تیامن و هیتغذ
 یاکولوژ یبررس کهیطور هب ؛است یشهر یهایاستگذاریس در سالمت بلند آرمان به توجه و دادنتیاولو یبرا عرصه

 ت،یجمع تراکم ها،یآلودگ انواع با یجسم و یاجتماع ،یروان امراض نیب یقو یارتباط شهر، در یشناسبیآس یقیتطب
 و ناسالم و راستانداردیغ یمسکون یواحدها ،یسوادیب ،یکاریب فقر، ،یاقتصاد گاهیپا ،یمسکون یواحدها در افراد تراکم

 مسئلة مانند موارد، نیا تمام ،نیقی به .(19: 1390،یمهد) است افتهی یشهر ساکنان یستیز سالمت موجود طیشرا
 نکهیا به توجه با. دارد دولت یهایاستگذاریس با یانکاررقابلیغ و میرمستقیغ م،یمستق ارتباط هاارانهی یهدفمند

 غافل مسئله نیا از یاجامعه اگر است یهیبد ،ستایجغراف علم مهم یهارشاخهیز از یکی ،سالمت -یپزشک یایجغراف
 ،هاپژوهش که است درست بسیار ،نیبنابرا کند؛ یم جادیا خود جامعة یعموم سالمت در را یبزرگ خأل شود،

 بر رگذاریتأث مهم امور به شهروندان توجه و یشهر سالمت محوریت با ایگسترده یهاگذاریسرمایه و ها ریزی برنامه
 :است مطرح ریز یها پرسش راستا، نیا در .دریگ انجام هیتغذ مانند شهروندان سالمت

 است؟ گونهچ در قم شهروندان ییغذا تیامن و هیتغذ تیفیک .1
 شده قم شهر شهروندان ةیتغذ تیوضع بودبه و خانوارها یاقتصاد تیبهبود وضع موجبها ارانهی یهدفمند ایآ. 2

 است؟
 دارد؟ هاارانهی یبا موضوع هدفمند یشهروندان قم، ارتباط ییغذا تیامن تیفیو ک هیتغذ یکنون تیوضع ایآ .3

 ییهاشاخص و یشهر سالمت حوزة در موجود تیوضع به توجه با هاارانهی یهدفمند طرح یاجرا ایآ ،درمجموع. 4
 ند؟کیم میترس را یمناسب و روشن اندازچشم د،شو یم العهمط پژوهش نیا در که

 هاارانهی یطرح هدفمند ریتأث نةیزم در یواقع یبه مصداق یابیو دست ینیع یبررس پژوهش، نیا یاصل هدف رو،نیا از
 د،یآ انیمبه ینسخ نآ مشابه یهانهیزم ای پژوهش موضوع درمورد هرگاه یعنی ؛است شهروندان یشهر سالمت بر
 یبررس یبرا ریمس یابتدا در نگارندگان، دةیعقبه البته. کرد استفاده زین پژوهش نیا ینیع و یدانیم جینتا از توان یم

 مورد جامعة در هاارانهی یهدفمند طرح از متأثر یاقتصاد تیوضع به دیبا شهروندان، ییغذا تیامن و هیتغذ تیوضع
 از یمناسب لیتحل به توانیم مذکور، طرح یاجرا طول در مهم اریبس ملعا نیا سنجش با کهیطور به ؛شود توجه مطالعه

 .افتی دست ییغذا تیامن و سالم ةیتغذ گاهیجا

 

  ینظر یمبان
 باًیتقر یاصطالح سالمت، و شهر حوزة زانیربرنامه ن،یشهرنش جوامع انیم در سالمت مقولة تیاهم به توجه با امروزه

 رفاه ،یشهر ستیز سالمت مانند یاساس مسائل یارتقا ،آن در که نندکیم مطرح 1متسال یزیربرنامه عنوان با را دیجد

 سالمت تدارک با گونهچ نکهیا فهم و درک ،نهیزم نیا در. کنند یم دنبال را یانسان یزندگ تیفیک بهبود و یاجتماع
 ؛(694 :2010 ،گرانید و یرییو) است مهم اریبس هادولت یبرا ،میکن تیتقو و نیتأم را یشهر تیجمع ،یعموم

 ؛(82 :2010 ،یکورو) اندداشته یشهر سالمت موضوع به یاسابقهیب توجه هادولت ،گذشته سال پانزده در کهیطور هب
 افراد سالمت هب طومرب مسائل به پاسخ یبرا یاردهتگس یهایاستگذاریس قا،یآفر در گذشته دهة طول در ،مثال یارب

 عنوان  به آن گستردة ابعاد و ستیز سالمت موارد، نیا تمام در که (949 :2009 نگ،گوسو) است شده گرفته درنظر
 میمستق یارتباط ،یفرهنگ و ییایجغراف گوناگون طیشرا با جوامع روشدن روبه یچگونگ و یآگاه زانیم با ا،یپو یمفهوم

 عملکرد با یدرمان -یبهداشت امور و دشویم یتلق هیسرما ،انسان سالمت بهداشت، اقتصاد در(. 135 :1388 آرام،سام) دارد
 و یشهر تیجمع روزافزون شیافزا کنار در ،رونیا از .(28 :1385 ،ینیام) کندیم کمک هاانسان سالمت شیافزا به خود

 یمتعدد یهاپژوهش ههرسال ،(10 :1389 ،گرانید و یوسفی) سالمت خدمات یهانهیهز و ازهاین پرشتاب رشد به توجه با
 به معموالً را سالمت واژة کارشناسان، نه،یزم نیا در. ردیگیم انجام سالمت نةیزم در اریبس یهانهیهز صرف با

 (4: 2006) گرانید و تمرمن سخنبه .(27 -24 :2010 ،گرانید و سو) دانندیم وابسته یکیولوژیزیف ةژیو یاستانداردها
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 نظر از ،یشهر سالمت ،. درمجموعددار یمناسب کامالً یماعاجت و یروح ،یکیزیف طیشرا فرد که است یحالت سالمت، زین
 ،یاجتماع ،یاقتصاد متنوع یهاشاخص مانند است؛ فیتعرقابل ،تیفیباک و سالم یا یزندگ جادیا بر رگذاریتأث ابعاد تمام

 و دانشهرون یزندگ تیفیک بر رگذاریتأث ینهادها و یشهر تیریمد عملکرد ،یتیامن یهاموضوع ،یکالبد ،یفرهنگ
 از یکی یبررس به حاضر پژوهش ابعاد، نیا یگستردگ به توجه با .(165 :1390 ،یمهد) افراد یجسم و یروح سالمت
 نةیزم در. پردازد یم مطالعه مورد محدودة شهروندان ییغذا تیامن و هیتغذ تیوضع یعنی ،سنجش قابل و ینیع مسائل

 را ملت دیخواهیم اگر»: دیگویم ،ییاروپا سمیکالیراد شگامانیپ از ،(1804 -1872) 1باخ فوئر مناسب، ةیتغذ تیاهم
 «خوردیم که است یزیچ آن یآدم. دیبده هاآن به یبهتر یغذا گناه، ضد بر پرشور سخنان عوضبه د،یکن اصالح

 داشتن یبرافی کا غذایدر تمام اوقات به  مردم همةدسترسی  مفهوم به غذایی، امنیت فیتعر در(. 182: 1382 ،یشکوئ)
 تحقق در یدیکل و مهم ینقش ،ییغذا تیامن(. 68: 1386 ،گرانیدو  سلطانی)کرم زندگی سالم و فعال اشاره شده است

 یهاتیاولو نیترمهم جمله از ما، کشور در و است داریپا توسعة یاصل یهاشاخص از یکی که دارد یانسان توسعة
 کمک با ،ییغذا تیامن و رفاه سالمت، داشتن ساله،ستیب اندازچشم سند در کهیرطو هب ؛ودریم شماربه توسعه کیاستراتژ

 ةهم نداشتن ناامنی غذایی نیز دسترسی (.148: 1387 ،گرانید و یمیکر) است شده مطرح دولت یتیحما یهااستیس
 در که( 263 :1389 ،انگرید و کلده محمدپور) است سالم زندگی یک داشتن برای کافی غذایبه ها زمان تمام در مردم
زندگی سالم و  یبرادستیابی به غذای الزم  در سازمان ملل، ناامنی غذایی را ریسک بیش از حد ةتغذی کمیتة ،نهیزم این

: 1382 حقی، و)بختیاری  است غذایی مواد به کافی دسترسی نداشتن ،ناامنی غذایی ،درحقیقت. است کردهفعال عنوان 
 ایوسیله عنوانبه چه و توسعه اهداف از یکی عنوانبه چه سالم، و یکاف ةیتغذ پرتو در مت،سال موضوع ،درمجموع(. 26

 در هاانسان پیشرفت در ضروری کامالً و اساسی هایروش از یکی انسان، تکاملی اهداف به دستیابی برای ضروری
از اهداف اصلی  ،نآ هدستیابی ب که( 4: 1386 ،گرانید و یوسفی) شودمی محسوب اجتماعی و خانوادگی فردی، هایحوزه
 وشورکی  زادهاعظم ؛101: 1381 ،گرانید و بختیاری) است جامعه سالمت نةیزم در کنندهتعیین عوامل از و هادولت

 تمام با باال یهاپروژه ،کرد انیب (1992) استفان که گونههمان اگرچه (.10: 2010 ورگان، ؛177: 1389 خلیلیان،
 ،حاضر درحال که هاپروژه نیا از یکی. (812 :1992 فنس،یاست) باشند موفق کامالً نهیزم نیا در نتوانستند شانیها تالش

 هاستارانهی یهدفمند طرح ،است بوده اثرگذار یرانیا( یشهر سالمت موضوع جمله از) شهروندان یزندگ مختلف ابعاد رب
 کاهش از یریجلوگ و یاجتماع رفاه نیتأم یبرا گر،ید یسو از استمدارانیس و وسکی از پردازانهینظر و شمندانیاند که

 دولت، خزانة محل از یانتقال پرداخت هرگونه به ،2یارانه(. 1: 1388 نژاد،یخسرو) اندکرده توجه آن به شهروندان، رفاه
 ای ینقد صورتبه ای است خزانه به زیوار قابل که شود یم گفته درآمد عیتوز بهبود و درآمدکم اقشار از تیحما یبرا

یا   ژهیوهاى زمانى در دوره ارانهی. (2005 توسعه، و یاقتصاد یهمکار سازمان) ردیگیم تعلق خانوارها به ییکاال
 ارائه ییا معادل آن خدمت پرداخت ، امداد، کمک مالىهاهزینهرفاه اجتماعى از طریق کاهش مین أتمنظور اضطرارى، به

 یها هاى مالى دولت به دستگاهکمک. رفاه عمومى الزم است نظراز  ،ندارداقتصادى سود  ،این خدمت ندهرچ .شود یم
هاى کمک مالى، اعانه یا کمک سوبسید، یدر معنا ارانهی. دارد نام ارانهیعمومى نیز  یکمک به خدمتمنظور بهتابع خود 

عنوان شده است  ،است. همچنین رفته کاربه خدمات نیزى از کاالها و عضکنندگان ببالعوض به تولیدکنندگان و مصرف
طریق افزایش قدرت خرید  از داشتن سطح قیمت نگه مانند پایین ؛دردا)یارانه( دالیل مختلفى  که پرداخت کمک مالى

 هاىپرداخت یارانه از طریق تحریف قیمت است ممکنهرحال هواقعى خریداران یا حفظ روند تولید یک کاالى معین. ب
جبران  قابلاز طریق آثار خارجى  هااختالل نیا یگاه البته. شودمنجر تولید، به تخصیص نامطلوب منابع  ةبازار و هزین

 نیترمهم دهدیم نشان گوناگون یکشورها تجربة .دشویم یبررس یاجمال صورتبه آن یخیتار روند ،ریز در که 3است
 بار،) است یکاالبرگ نظام و یمتیق هماهنگ نظام ،ییکاال نظام ،یدنق نظام مصرف، بخش در ارانهی پرداخت یهاروش
 که گرددیبرم 1350 دهة به ،رانیا در ارانهی پرداخت یاجرا آغاز روند .(335 -218: 1990 گر،یزنف ؛260 و 233: 2004

                                                                                                                                                                              
1. Fooaer Baakh 
2. Subsidy 
3. http://banki.ir/danestaniha/214-general/2270-subsid  
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 مقابله یبرا دولت ،1353 سال در یاقتصاد تورم دنبالبه ،دوران آن در. گرفت یم انجام گندم و گوشت یبرا زمان آن در
 از تیحما سازمان زین یاسالم انقالب از پس. دکر سیتأس را کنندهمصرف از تیحما قودصن ها،متیق شیافزا با

 ،یاقتصاد میتحر و جنگ از یناش یهامشکل دیتشد دنبالبه سازمان نیا. شد لیتشک دکنندگانیتول و کنندگان مصرف
 عیوس واردات امکان شدنفراهم با 1364 تا 1360 یهاسال در و کرد بیتعق یاگسترده صورتبه را کاالها یگذارمتیق

 کرد اجرا را کاالها عیتوز بر نظارت و ارانهی پرداخت کاالها، یگذارمتیق ،(کوپن) یاساس یکاالها یبندهیسهم طرح ،کاال
 طور هب پرداخت،یم( یاسالم انقالب از شیپ) 1357 تا 1353 یزمان فاصلة در دولت که یاارانهی(. 34: 1378 ،یریپ)

 نیباالتر به مبلغ نیا ،1358 سال در. شدیم شامل را دولت انةیسال مخارج کل از درصد 7/3 ای الیر اردیلیم 7/73 متوسط
 انقالب از پس یهاسال در. افتی شیافزا دولت مخارج کل از درصد 9 ای الیر اردیلیم 1896 به و دیرس خود رقم

 مخارج کل درصد 3/5 که افتی صاصتخا ارانهی پرداخت به الیر اردیلیم 9/158 متوسط طوربه ساالنه ،(1363 -1358)
 محاسبه 1354 سال ثابت متیق به 1368 تا 1363 یهاسال نیب را یپرداخت ارانةی مبلغ چنانچه. دادیم لیتشک را دولت

 بوده شتریب مراتببه( 1354) هیپا سال در آن مبلغ ها،ارانهی یهرظا شیافزا برخالف که میرس یم جهینت نیا به م،یکن
 الیر 5096 به 1358 سال در و بود الیر 2283 هاارانهی سرانة ،1354 سال در دهد یم نشان هاارانهی سرانة مطالعة. است
 و افتی کاهش رقم نیا ت،یجمع حد از شیب شیافزا لیدلبه ،آن از پس یهاسال در(. 256: 1379 ،یائیض) افتی شیافزا
 که دارد تیاهم منظر نیا از ،دولت توسط یپرداخت یهاارانهی بافت و بیترک ةمطالع. دیرس الیر 3373 به 1363 سال در
 است شده یابیجهت مولد یهاتیفعال در یگذارهیسرما یبرا یاارانهی نظام ایآ میبدان و میباش داشته یابیارز یبرا یاریمع
انقالب، همواره مباحث مربوط به  از پس یهاسال در. است جامعه رفاه سطح کاذب شیافزا و مصرف فقط آن هدف ای

مسئله بارها در مراحل مختلف تا مرز  نیبوده است. ا هیمهم و پرحاش یهااز موضوع یانرژ یهاحامل متیق شیافزا
مجلس  ،1380در سال است.  شدهاقص اجرا صورت نبه ای هشد متوقف یلیدلهربار به اما ،هرفت شیپ یینها یریگمیتصم

دولت مکلف  ،کرد که براساس آن بیرا تصو یطرح ،هاها و هدفمندکردن آنارانهیمنظور اصالح ساختار نظام پرداخت به
 نیاما ا ،ها انجام دهدارانهیمنظور هدفمندکردن پرداخت به را یقانون یهاو اقدام یکارشناس یهایشد مطالعات و بررس

در  او. شد یاتینژاد عملیاحمدمحمود  یجمهور استیدر دوران رطرح  نیاسرانجام  1.نشد ییاجراعمل  در هیحاصال
انقالب  یروزیاز پ پس موضوع اشاره کرد که نیبه ا شدر سخنان ،1386 سال در یاسالم انقالب یروزیمراسم سالروز پ

 بهو  ستیکشور بر عدالت استوار ن یمندنظام و یزیراساس برنامه ،هانهیزم ةهمدر  ییهاشرفتیبا وجود پ یاسالم
 2.دش آغاز رانیا ها درارانهی ینظام هدفمند ،بیترتنیابه .هاستارانهیاصالح نظام  ها آناز  یکیکه  دارد ازین ییهااصالح

مورد مطالعه  یانوارهااقتصاد خ قانون بر نیا یاجرا آثار افتنیوهلة اول  در ،موضوع نیا یمقدمه، هدف ما از بررس نیبا ا
 ییغذا تیامن و هیتغذ تیطرح بر وضع نیا آثار لیو تحل یاول است، بررس مرحلة مطالعة از متأثرو در وهلة دوم که کامالَ 

 .استشهر از دو بعد مذکور  نیا یسالمت شهر لیتحل ،تیقم( و درنها شهر کالن) هدف جامعة
 

 (الیر ونیلیم) نوع کیتفکبه یپرداخت یهاارانهی درصد و زانیم. 1 جدول

 سال
 یخدمات ارانةی یدیتول ارانةی یمصرف ارانةی

 ارانهی کل
 درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ

 63،302 0 0 7/11 7419 3/88 55،889 انقالب از قبل متوسط
 103،819 2/5 57،486 25 25،332 8/69 70،583 انقالب از بعد متوسط

 89،519 8/3 3381 6/21 19،010 5/74 65،397 دوره هر نیانگیم

  89: 1371 ،یکالنتر و یمیرح: منبع

 

 پژوهش روش
 با زین اطالعات یآورجمع و است یلیتحل -یفیتوص پژوهش، نیا .شد انجام قم در 1391 زمستان در حاضر پژوهش
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 ،یمطالعات حوزة یگستردبا توجه به گ ،ریمس نیا در. است گرفته صورت یدانیم یهاپژوهش و یاکتابخانه یهاهمطالع
 ،ریمس نیشد. در ا تیچهارگانة شهر مشغول فعال مناطقدر  هیاول یهاپرسشنامه و اخذ داده عیتوز یبرا نفرهشانزده یگروه

 براساس منطقه هر در -مطالعه لیتحل سطح عنوانبه خانوار سرپرست -نفر 380مورد مطالعه،  طقامن تیبا توجه به جمع
 نیا. شد عیتوز هطقمن نیا یهاخانوار انیم در ساده یتصادف صورتبه پرسشنامه و ندشد نییتع کرانکو یریگنمونه مدل

 یمنف ای مثبت ریتأث و تیرضا...( و فرزندان تعداد درآمد، شغل، سواد، ت،یقوم) یعموم مشخصات بخش سه در هپرسشنام
 مصرف مانند ییغذا تیامن و هیتغذ سالمت) اه نآ یشهر ستیز سالمت بر طرح نیا ریتأث زین و هاارانهی یهدفمند طرح

 ؛شد استفاده 1یصور اعتبار از آن، ییروا و اعتبار یبررس یبرا آن از پس و شد میتنظ( اتیلبن و جاتیسبز ،وهیم گوشت،
 و مشکالت رفع از پس و شد ارائه کارشناسان و نظرانصاحب و انادتاس به یابیارز یبرا پرسشنامه که صورتنیابه
 نیا قیتحق ابزار طرح پژوهش، نیا مراحل نیترمهم از. دش عیتوز مطالعه مورد جامعة انیم در ،یینها ةپرسشنام لیمتک

 یمهم اریبس یهاشاخص مختلف، یهاهمطالع ،نهیزم نیا در. است یشهر سالمت سنجش یهاهیگو انتخاب و مطالعه
 و میمستق طوربه را... و مناسب ییغذا مواد مصرف ل،اشتغا ،یکاریب ،یاجتماع منزلت درآمد، مسکن، تیوضع مانند

 موارد از کیهر ،نیقی به که دانستند رانیا مانند یمتمرکز یهانظام در ژهیو به یدولت یهااستیس از تأثرم ،میرمستقیغ
 و العهمط حاضر، پژوهش در. دندار جامعه کل سالمت تیدرنها و یجمع ،یفرد سالمت بر یانکاررقابلیغ ریتأث مذکور،

 مقولة ،رونیا از. دارد ازین اریبس نةیهز و وقت به و ستین ریپذامکان اد،یز اریبس یگستردگ به توجه با موارد نیا سنجش
 یهاسال از. شد یبررس یمورد ةمطالع انونعبه( قم) رانیا یهاشهر کالن از یکی ساکنان ییغذا تیامن و هیتغذ تیوضع

 مردم یاقتصاد و یاجتماع تیوضع نةیزم در مهم مسائل جمله از کشور، در هارانهای یهدفمند موضوع تاکنون، گذشته
 بر طرح نیا یاجرا میمستق ریتأث به توجه با زین پژوهش نیا ن،یبنابرا ؛هاستارانهی نیا عیتوز یمتول دولت و است

 نیا ةمطالع به ،یشهر سالمت یهاشاخص بر هاانیجر نیا ریتأث نیهمچن و افراد یاقتصاد -یاجتماع یها انیجر
 .پردازد یم قم در موضوع

 
 پژوهش ةمحدود

 علتبهشهر  یارتباط تی. موقعاست گرفتهدربررا  ایران مساحت کلاز  درصد 68/0 مربع، کیلومتر 11،238 مساحت با قم
 رانیا یایکز ثقل جغرافمر عنوانبه شهر نیا تا استموجب شده  رانیا یفالت مرکز ةمحدود در و مرکز در یریقرارگ

 ،نهیزم نی(. در ا220: 1389 قم، یشهرساز و مسکن)سازمان  شود شناخته رانیا ریمهاجرپذ شهر نیچهارم و شودمطرح 
 از کهیطور به ؛افتی یاریبس شدت یانقالب اسالم یروزیپس از پ ژهیو به ،قم در ینیشهرنش شیافزا و تیجمع رشد

)منطقة  بزرگ منطقةشهر چهار  نیا ،حاضر درحال. دیرس 1390 سال در نفر 1،090،000 ، به1358نفر در سال  546،138
 مهم یهاشهر کالنو از  دارد( تیجمع نفر 160،000 :4منطقة  و 268،000 :3منطقة  ،390،000 :2منطقة  ،282،000 :1

  .(1390 ،شهر قم ی)شهردار رودیم شماربه یستیتور -یمذهب

 

 هاافتهیو  بحث
 خانوار یهاسرپرست یعموم یهایژگیو

 . ندا ساکن 2 ةمنطق در ،شهر نیا رد مهاجر افراد نیشتریب دهدیم نشان 2 جدول
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
1. Face Validity 



 513...هایشاخص بر هاارانهی یهدفمند طرح یاجرا ریتأث لیتحل

 

 نمونه جامعة یقوم یهایژگیو. 2 جدول
 1 منطقة

 بلوچ عرب لر کرد (یربومیغ) فارس فارس( یبوم) یقم یآذر تیقوم
 یها قوم
 گرید

 23 - 24 4 11 33 232 53 تعداد

 05/6  31/6 05/1 90/2 69/8 05/61 95/13 درصد

 2 منطقة

 23 - - 4 4 13 49 287 تعداد

 05/6   05/1 05/1 42/3 9/12 53/75 درصد

 3 منطقة

 11 - - 12 9 20 220 108 تعداد

 9/2   15/3 37/2 26/5 9/57 42/28 درصد

 4 منطقة

 4 - 6 11 20 85 193 61 تعداد

 05/1  58/1 9/2 26/5 37/22 79/50 05/16 درصد

 (1391 ،هاپرسشنامه لیتحل و هیتجز جینتا) نگارندگان :منبع

 
 یآمار جامعة التیتحص

 تعداد نیشتریب شامل و دارد را مهاجر خانوار سرپرست نیشتریب قم 2 منطقة است، شده مشخص زین 3 جدول در چنانکه
 نیکمتر 1 منطقة درمقابل،. است سوادیب نفر کی ،خانوار سرپرست پنج هر از کهیاگونهبه ؛شود یم زین سوادیب افراد

 است بدیهی. دارند یدانشگاه تالیتحص ها،آن از درصد 10 حدود کهیطوربه دارد؛ را سوادیب خانوار یهاسرپرست زانیم
 نیا آنجاکه از و است هخانواد یاعضا و فرد سالمت سطح بر گذار ثیرأت دالیل از یکی تنها خانوار، سرپرست تحصیالت

 توجه زین پژوهش نیا در دهد،یم شیافزا را سالمتی خدمات و اطالعات درک و تفسیر کسب، برای فرد ظرفیت ،موضوع
 .شود یم نآ هب یاژهیو

 نمونه جامعة التیتحص زانیم. 3 جدول
 1 منطقة

 باالتر و سانسیلفوق سسانیل پلمیدفوق پلمید کلیس ییابتدا نوشتن و خواندن سوادیب سرپرست التیتحص زانیم

 9 32 43 112 97 52 12 23 تعداد

 37/2 42/8 31/11 47/29 53/25 69/13 16/3 05/6 درصد

 2 منطقة

 - 7 21 19 47 93 124 69 تعداد

 - 84/1 52/5 5 37/12 48/24 63/32 16/18 درصد

 3 منطقة

 - 16 14 34 54 198 41 23 تعداد

 - 21/4 69/3 95/8 21/14 1/52 79/10 05/6 درصد

 4 منطقة

 10 19 43 86 104 64 45 9 تعداد

 63/2 5 32/11 63/22 37/27 84/16 84/11 37/2 درصد

 (1391 ،هاپرسشنامه لیتحل و هیتجز جینتا) نگارندگان :منبع

 
 مطالعه مورد جامعة یاقتصاد تیوضع و درآمد ،شغل

 ،گرانید و زوالس) است برقرار یمحکم ةرابط ،افراد المتس مختلف ابعاد و یاقتصاد -یاجتماع تیموقع نیب زهورام
 میرژ از استفاده موجب که است یمهم عوامل جمله از درآمد، و شغل الت،یتحص مانند یموارد کهیطور هب ؛(168 :2007

 یها نطقهم در پژوهش جینتا نه،یزم نیا در. شودیم افراد جسم و روح سالمت ،تیدرنها و ییغذا تیامن مناسب، ییغذا
 ،یلیتحص تیوضع سکونت، منطقة نةیزم در یدارامعن تفاوت ،قم مختلف یها منطقه انیم دهدیم نشان قم چهارگانة

 2 منطقة خانوار یهاسرپرست .دارد وجود ساکنان ییغذا تیامن و هیتغذ تیفیک با ها آن ارتباط ،تیدرنها و یدرآمد ،یشغل
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 ،یدی مشاغل اغلب منطقه، نیا در یعموم فقر تیوضع به توجه با ،ندهست نیمهاجرنش شهروندان هعمد طور به که
 درصد 27/31 کار،یب منطقه نیا در خانوار یهاسرپرست از درصد 31/16 ،بیترتنیبد. دارند ترنییپا درآمد و التیتحص
 و یبوم افراد نیرشتیب ،طقامن ریسا با سهیمقا در 1 ةقمنط ساکنان. هستند یدولت کارمندان زین درصد 58/6 و کارگر
 ؛است طقامن ریسا در خانوار یهاسرپرست از بهتر زین شان یشغل تیوضع و دارند یترمناسب یلیتحص تیوضع

 زین درصد 37/27 و کارافتاده از درصد 05/3 کارگر، درصد 21/9 کار،یب خانوار یهاسرپرست از درصد 26/5 که یطور به
 و کارگران را درصد 05/16 کار،یب افراد را 3 منطقة در خانوار سرپرست درصد 05/6 نیهمچن. دانرتبه یعال ای یعاد کارمند

 کارگر درصد 84/6 کار،یب خانوار یهاسرپرست از درصد 37/2 زین 4 منطقة در. دهندیم لیتشک کارمندان را درصد 63/12
ترین دارد و مهم یشغل تیبا وضع یمیارتباط مستق ،ددرآم میزان کهآنجا از. اندرتبهیعال ای یعاد کارمند درصد 42/22 و

 طقامنخانوار در  یهاسرپرست یدرآمد تیوضع یبه بررس ،است افراداقتصادی  -شاخص برای بیان موقعیت اجتماعی
 .میپردازیچهارگانة قم م

 

  مطالعه مورد جامعة یاقتصاد تیوضع بر هاارانهی یهدفمند طرح آثار یبررس

 مطالعه مورد جامعة یاقتصاد تیوضع بر هاارانهی یهدفمند آثار یعنی ها،بخش نیترمهم از یکی پژوهش، از مرحله نیا در
 مشخص خانوار اقتصاد بر آن یمنف ای مثبت یرهایتأث و طرح نیا یاجرا از شهروندان تیرضا زانیم و شودیم یبررس

 .شود یم
 

  مطالعه مورد افراد ةانیماه درآمد زانیم .4 دولج
 1 طقةمن

 سرپرست درآمد زانیم
 (تومان هزار براساس)

 500 از شیب 400-500 300-400 200-300 100-200 100 از کمتر
 تا 500

 ونیلیم 1
 1 از شیب

 ونیلیم
 18 19 92 70 87 14 42 38 تعداد

 73/4 5 21/24 42/18 9/22 69/3 05/11 10 درصد

 2 منطقة

 - 4 12 38 95 183 46 2 تعداد

 - 05/1 16/3 10 25 16/48 1/12 53/0 درصد

 3 منطقة

 11 20 27 99 96 42 46 39 تعداد

 9/2 26/5 1/7 05/26 27/25 05/11 1/12 27/10 درصد

 4 منطقة

 8 8 71 194 61 20 12 6 تعداد

 1/2 1/2 69/18 05/51 05/16 27/5 16/3 58/1 درصد

 ( 1391 ،هاپرسشنامه لیتحل و هیتجز جینتا) نگارندگان :منبع
 

 ها و تأثیرهای اقتصادی آن . نگرش شهروندان به اجرای طرح هدفمندی یارانه5جدول 
 .موافقم هاارانهی یهدفمند طرح یاجرا اهداف و فلسفه با

 مطالعه مورد طقامن
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 مخالفم کامالً مخالفم ندارم ینظر موافقم موافقم کامالً
 05/1 4 57/1 6 9/12 49 94/8 34 52/75 287 1 منطقة
 6/2 10 15/8 31 26/20 77 52/10 40 42/58 222 2 منطقة
 47/4 17 26/10 39 63/17 67 52/15 59 1/52 198 3 منطقة
 52/5 21 8/10 41 57/21 82 1/7 27 55 209 4 منطقة

 07/4 7/7 09/18 52/10 26/60 طقامن کل نیانگیم
 .است شده بهتر مانیآشنا و من یشغل طیشرا ها،ارانهی یهدفمند طرح یاجرا از پس

 84/31 121 9/47 182 10 38 10/7 27 15/3 12 1 منطقة
 94/33 129 15/38 145 52/10 40 36/12 47 6/7 29 2 منطقة
 2/34 130 6/36 139 5/14 55 4/2 9 4/12 47 3 منطقة
 25 95 63/47 181 68/8 33 52/10 40 15/8 31 4 منطقة

 9/31 56/42 92/10 09/8 82/7 طقامن کل نیانگیم
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 ها و تأثیرهای اقتصادی آن . نگرش شهروندان به اجرای طرح هدفمندی یارانه5جدول 
 .است شده بهتر مانیآشنا و من یدرآمد تیوضع ها،ارانهی یهدفمند طرح یاجرا با

 26/30 115 3/41 157 52/10 40 78/10 41 1/7 27 1 منطقة
 73/29 113 73/44 170 9/7 30 63/7 29 10 38 2 منطقة
 84/31 121 35 133 8/10 41 10 38 63/12 47 3 منطقة
 1/37 141 47/29 112 10 38 15/13 50 26/10 39 4 منطقة

 23/32 63/37 8/9 4/10 9/9 طقامن کل نیانگیم
 .دوش یم( تر) مناسب ما یاقتصاد تیوضع معتقدم و موافقم یهدفمند طرح روند امةاد با اکنونهم

 36/27 104 2/49 187 1/7 27 7/2 22 52/10 40 1 منطقة
 47/34 131 47/44 169 68/8 33 9/7 30 47/4 17 2 منطقة
 47/24 207 57/26 101 68/8 33 36/7 28 9/2 11 3 منطقة
 52/30 116 57/46 177 78/10 41 5 19 1/7 27 4 منطقة

 7/36 7/41 8/8 5/6 25/6 طقامن کل نیانگیم
 .دارد یترمناسب تیوضع خانواده یشتیمع تیوضع ها،ارانهی یهدفمند طرح یاجرا با ،درمجموع

 7/48 185 36/27 104 11 42 47/4 17 42/8 32 1 منطقة
 94/53 205 78/25 98 10 38 78/5 22 47/4 17 2 منطقة
 26/60 229 26/20 77 5/10 40 5 19 9/3 15 3 منطقة
 05/26 213 3/21 81 68/8 33 57/6 25 36/7 28 4 منطقة

 73/54 68/23 06/10 46/5 05/6 طقامن کل نیانگیم

  1(1391 ،هاپرسشنامه لیتحل و هیتجز جینتا) نگارندگان :منبع

 
 و فلسفه درمورد شهروندان نظر ،نهیزم نیا در بعد نیاول. کرد لیتحل و مطالعه بعد چند از توانیم را 5 جدول جینتا
 با قم شهروندان درصد 70 از شیب ،شد مشخص 5 جدول در که گونههمان. هاستارانهی یهدفمند طرح یاجرا اهداف
 یوصورت مساالمال بهتیب میتقس یمعنابه ،یاجتماع عدالت نظام استقرار و جادیا رایز ؛اندموافق طرح نیا یاجرا فلسفة

 ،باالتوجه به مندرجات جدول  با. است کشور اقتصاد ساختار اصالح و دیاصالح ساختار تول ،جامعه تمام اقشار یبرا
 نیا یاجرا ریتأث شود،یم قلمداد مهم شناسانجامعه و اقتصاددانان از یاریبس نیهمچننگارندگان و  دیاز د که یا مسئله
 در هایمندعالقه و هاتیحما تمام برخالف دهدینشان م جینتا ،نهیزم نیا. در است شهروندان یشغل تیوضع برطرح 

طرح  یپس از اجرا معتقدند شهر کالن نیاز شهروندان ا درصد 74 از شیب طرح، نیا یاجرا فاهداو  هففلس نةیزم
 از یبخش که -موجود یتورم وندر به توجه با و است بوده زللتزروبه شانانیآشنا و هاآن یشغل طیشرا ها،ارانهی یهدفمند

 یجد یمال یضررها و هابیآس با اوقات یاریبس ها آن ،است مردم به ینقد کمک یبرا فراوان پول قیتزر لیدلبه آن
 نیا یاجرا ریتأث مقولة -دارد یقبل بخش با محکم یکه ارتباط -ینظرسنج نیا از یگرید بخش جینتا .اندشده مواجه
 علتبه ،هاارانهی یهدفمند طرح معتقدند شهروندان از یاریبس ،نهیزم نیا در. است روندانشه یدرآمد تیوضع بر طرح

 ؛است کرده متزلزل را شانانیآشنا و هاآن یشغل طیشرا ،یانرژ و صنعت بخش از تیحما ضعف و یتورم طیشرا جادیا
به -داشتند یادیز کارگران که -...(و هیشکوه شهرک) قم اطراف یصنعت یهاکارگاه و هاکارخانه از یبعض کهیطور هب

 اخراج را شانکارگران از یاریبس ای هستند یلیتعط درحال ،اند شده لیتعط خام مواد و هیاول یهانهیهز شیافزا علت
 ستیز سالمت و یزندگ تیفیک کاهش ،تیدرنها و شهروندان یدرآمد منابع افت به تیوضع نیا است واضح. اند کرده

 و درآمد زانیم با آن یهارییتغ و افراد یشغل تیوضع انیم یقو یارتباط گفت توانیم ،رونیا از. دوش یم منجر ها آن
 بر را طرح یاجرا یاهریتأث ،مطالعه مورد جامعة از درصد 70 دودح ،نهیزم نیا در. دارد وجود افراد یزندگ تیفیک ،تیدرنها
 مسکن، خودرو، یدکی لوازم مانند ییهابخش در شاغالن دهدیم نشان اه همصاحب. دندکر یابیارز یمنف ،درآمد روند

 مانند یموارد یحت کولر، خچال،ی خودرو، یهارگاهیتعم ان،ینانوا مسکن، ساخت به مربوط یهاکوره ،یفروشمصالح
 نیا از یگرید بخش در .اند دهید را انیز نیشتریب( ...و یپزشک ةیاول مواد یهانهیهز اریبس شیافزا علتبه) یپزشکدندان

 که -مطالعه مورد جامعة پاسخ ر؟یخ ای دیا موافق یهدفمند طرح روند ادامة با اکنون ایآ شد دهیپرس مردم از ،مطالعه
 با قم شهروندان از درصد 75 از شیب دهدیم نشان -بود ینیبشیپ قابل نیشیپ یهاپاسخ و هاپرسش به توجه با درواقع

                                                                                                                                                                              
پرسشگر برنگرداندند.  مینفر پرسشنامه را به ت 37و  28، 17، 32، تعداد 4و  3، 2، 1در مناطق  بیترتبه اول، مرحلة رد شدهعیتوز یهاپرسشنامه مجموع از است ذکر انیشا. 1

 پرسشنامه برطرف شد.  عیدر مرحلة دوم توز ،یخأل آمار نیا

 ادامة
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 (ی)هدفمند ةعادالن عیتوز گفت توانیم خالصه طور هب جه،یدرنت .ستندین موافق آن یتورم دیشد موج و یفعل روند ادامة
مردم،  یزندگ بر تیکه درنها دارد ییزاتورم لحاظبه ژهیو به یآشکار یهاضعف ،مقدس و یمتعال فاهدابا وجود  ،ها ارانهی

 ،پژوهش یبا توجه به هدف اصل ،درادامه. است وردهآاز گذشته فشار  شیجامعه ب ریپذبیو آس فیاقشار ضع ژهیو به
 طقامن در یشهر سالمت یهاشاخص از یکی عنوانبه ،ییغذا تیامن و هیتغذ سالمتطرح بر  نیا یاجرا یهاریتأث

 .شودیم یبررس قم گانةچهار
 

 قم گانةچهار طقاشهروندان من نیبمصرف گوشت، شیر، میوه و سبزی  میزان تیوضع یبررس
 

 4 و 2 طقامنشهروندان  انیدر م سبزی و میوه شیر، گوشت، مصرف میزان .6 جدول

 )کیلوگرم( خانوار هفتگی گوشت مصرف میزان

 4 منطقة ساکنان 2منطقة  ساکنان

 تراکمی درصد درصد فراوانی تراکمی درصد درصد فراوانی وضعیت

0 70 4/27 4/27 42 02/11 02/11 

 5/35 47/24 143 8/45 4/18 104 کیلوگرم 5/0

 47 5/11 54 6/86 1/39 150 کیلوگرم 1 تا 5/0

 77 30 114 4/97 5/12 46 کیلوگرم 2 تا 1

 5/93 31/16 12 7/98 5/1 6 کیلوگرم 3 تا 2

 100 57/6 15 100/0 2/1 4 کیلوگرم 3 از بیش

 - - 380 - 100/0 380 مجموع

 (لیوان)به  شیرخانوار روزانه مصرف سرانة

  4منطقة  ساکنان 2منطقة  ساکنان

 تراکمی درصد درصد فراوانی تراکمی درصد درصد فراوانی وضعیت

 42/9 42/9 36 7/24 7/24 94 وانیل 0

 8/32 42/23 89 5/77 8/52 201 وانیل 1

 5/64 57/31 120 9/88 3/11 41 وانیل 2

 6/87 15/23 88 100/0 1/11 43 وانیل 3

 100 5/12 47 - -  - لیوان 3 از بیش

 - - 380 - 100/0 380 موعمج

 )کیلوگرم( خانوار سبزیجات و میوه روزانةمصرف  میزان

  4منطقة  ساکنان  2منطقة  ساکنان

 تراکمی درصد درصد فراوانی تراکمی درصد درصد فراوانی وضعیت

 15 15 57 4/18 4/18 51 کیلوگرم 5/0

 84/21 84/6 26 1/32 7/12 68 کیلوگرم 1 تا 5/0

 7/52 78/30 117 5/95 4/64 244 وگرمکیل 2 تا 1

 9/85 94/33 129 8/96 3/1 5 کیلوگرم 3 تا 2

 100 42/13 51 100/0 2/3 12 کیلوگرم 3 از بیشتر

 - - 380 - 100/0 380 مجموع

 (1391 ،هاپرسشنامه لیتحل) نگارندگان: منبع
 

 در دهدیم نشان حاضر پژوهش و( 10: 1385 ،یزیعز) است انسان بدن ازین مورد نیپروتئ نیتأم یاصل منبع گوشت
 دارد یخوراک یهانهیهز نیب در را سهم نیشتریب گوشت نةیهز مختلف، یهاسال در یشهر یخانوارها انیم



 517...هایشاخص بر هاارانهی یهدفمند طرح یاجرا ریتأث لیتحل

 

 نیا در مطالعه جةینت. است نهیزم نیا در شتریب یهاپژوهش انجام ضرورت یایگو امر نیا که( 23: 1371 ،یراحمدیام)
 برنامة ،یفرهنگ -یاقتصاد مناسب تیوضع به توجه با 4 منطقة شهروندان از درصد 69 دهدیم نشان( 6 جدول) حوزه
 در را مناسب ییغذا مواد مصرف همواره کنندیم یسع و دارند شان هخانواد و خود یسالمت حفظ یبرا یمناسب ییغذا

 نهیزم نیا در (مهاجر شهروندان عمده طور به) 4 منطقة انیم در خانوار یهاسرپرست پاسخ. دهند قرار خود ییغذا برنامة
 یلیتحص مناسب تیوضع به توجه با ،گروه نیا انیم در خانوار یهاسرپرست از درصد 50 از شیب رایز ؛است زیبرانگتأمل

 مانع عنوانبه ،شان یاقتصاد یهامشکل و هاضعف به اما ،بودند آگاه یسالمت ضامن و مناسب ییغذا برنامة از ،یشغل و
 بروز هنگام ،افراد نیا از درصد 5/74 ب،یترتنیبد .کردندیم اشاره شانخانواده و خود یاهیتغذ اهداف تحقق رد یاصل

 نیا در. کنند مراجعه یدرمان و یپزشک مراکز به توانندیمن یاقتصاد یهامشکل علتبه و کنندیم یخوددرمان یماریب
 ،4 منطقة ساکنان از درصد 11 و 2 منطقة ساکنان از درصد 27 از بیش که است مسئله این گویای 6 جدول نه،یزم

 جادیا رب میمستق یریتأث ،خانوار یاقتصاد تیوضع. ندارند( گوشت) پروتئین تأمین منبع ترینمهم به یا دسترسی گونه هیچ
 ببا توجه به درآمد نامناس افراد است و یاهیسالمت تغذ زانیبرای بیان م هاترین شاخصمهم از ،درآمد. دارد طیشرا نیا
 یبرا ،درادامه. دارند ینامناسب اریبس تیوضعاستفاده از گوشت  نةیدر زم ،2 منطقة در ژهیو به ،مهاجر شهر ساکنان غلبا

 گرم 18 گوشت، گرم 100 هر میدانیم امروزه. است رفته کاربه ریز روش ،یمصرف گوشت مقدار از نیپروتئ زانیم افتیدر
 سرانة وضعیت به توانیم بهتر (92 :1381 ،دیفر) دشومی انجام ادامه در که ییها همحاسب با ،اساسنیبرا .دارد پروتئین

 مورد پروتئین به شهر چهارگانة یها منطقه اهالی دسترسی وضعیتو  برد پی محله در پروتئین و گوشت مصرف استاندارد
 شکلبه ای،تغذیه بعد از سالم زندگی یک داشتن برای نیاز وردم گوشت مقدار ر،یز فرمول در البته. سنجید را بدن نیاز

 6 عدد رب گوشتی منابع مصرف مقدار نةیزم در خانوار هایسرپرست پاسخ تقسیم با توانمی که شد بررسی روزانه
 گوشت رفمص مقدار( 4 منطقة در خانوار تراکم زانیم نیباالتر) 4 عدد و (2 منطقة در خانوار تراکم زانیم نیباالتر)

 . کرد محاسبه را ساکنان روزانة
 (ساکنان)متوسط وزن  کیلوگرم 70 (1)

 
 (است یضرور پروتئین گرم یک روزانه مصرفهر یک کیلو وزن فرد،  ازای)به گرم 70 نیاز مورد پروتئین

 گوشت گرم 100 هر = پروتئین گرم 18

70 = X  

شد برای هر فرد که  مشخص باال فرمولتوجه به  با زین و شهروندان انیم درمصرف گوشت  تیوضع ةمحاسب در
 است تا به الزمگرم گوشت  388 روزانه مصرفخانوار( دارد،  یهاسرپرست یبیتقر)وزن  وزن کیلوگرم 70 میانگین طور به

 6جدول  از که گونههمان اما یابد، دست -است یبهتر زندگ تیفیسالم و ک ةتغذی یبرا که شاخصی -پروتئین گرم 70
دسترسی  شرایط دهد یمکه نشان  کنندگرم گوشت مصرف می 565/0روزانه  ،متوسط طوربه 2منطقة  ساکنان ،داستیپ

در  تیوضع نی. ااست بحرانی ،پروتئین به دسترسی بعد از ویژه هب ،سالم ةتغذی به -مهاجرند اغلب که -همنطق نیا ساکنان
. دده یم نشان را 4منطقة  ساکنان مناسب باًیتقر تیوضع که است روز رد گرم 110 از شیب ،4 منطقةشهروندان  انیم

 عملکرد یارتقاو  یسالمت برکه  -جاتیو سبز وهیم ر،یمصرف ش تیوضع ،دهد یم نشان 6جدول  کهطورهمان ،نیهمچن
قسمت  در .دارد را رانیسطح استاندارد ا یحت و است 2 منطقة از ترمناسب 4 منطقة در -است گذارثرا اریبسافراد  یزندگ

 یدسترسبه گوشت  ،3و  1 طقامن ساکنان از درصد 2/17و  2/19 ،بیترتبه دشپرسشنامه مشخص  جیاز نتا یگرید
به ،3 و 1 طقامن ساکنانکه  شودیم مشخص گریدو منطقة د یبرا باالمراحل فرمول  نبا درنظرداشت نیهمچن .ندارند
از جدول  طورکههمان ،نهیزم نیا در .دارند یبدتر تیوضع ،نیپروتئ منبع نیتریاساس عنوانبه گوشت به یدسترس لحاظ

نامناسب  واقعاً شرایط که کنندمی مصرف گوشت گرم 489/0 متوسط طوربه روزانه 1شهروندان منطقة  داست،یپ زین 7
 یاستاندارد سازمان جهان بقاطم که یحالدر ؛دده یم نشان (پروتئین به سترسید) سالم ةتغذی بعد از رامنطقه  نیا ساکنان

 ،3از منطقة  هایبررس جیاتن نیهمچن. باشد سالم تا کند مصرف یوانیح نیگرم پروتئ 21 دیهر فرد روزانه با ،)فائو( ارباروخ
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 زین رقم نیکه ا کنندمی مصرف گوشت گرم 517/0 متوسط طوربه روزانه زیمنطقه ن نیا ساکنان .ندارد یمطلوب جینتا
 .است گوشت به یدسترس ژهیو به سالم ةیتغذ لحاظبه منطقه امناسبن تیوضع انگریب

 

 3و  1 طقامنشهروندان  انیمصرف گوشت، شیر، میوه و سبزی در م میزان. 7 جدول

 )کیلوگرم( خانوارگوشت در  هفتگی مصرف میزان

 3منطقة  ساکنان 1منطقة  ساکنان

 راکمیت درصد درصد فراوانی تراکمی درصد درصد فراوانی وضعیت

0 73 2/19 2/19 68 9/17 9/17 

 9/52 35 133 2/50 05/31 118 کیلوگرم 5/0

 3/85 36/32 123 1/94 9/43 166 کیلوگرم 1 تا 5/0

 95 7/9 37 5/97 4/3 13 کیلوگرم 2 تا 1

 1/98 1/3 12 3/99 85/1 7 کیلوگرم 3 تا 2

 100 84/1 7 100 07/0 3 کیلوگرم 3 از بیش

 - 100 380 - 100 380 مجموع

 (لیوان)به  خانواردر  شیر روزانة مصرف سرانة

 3منطقة  ساکنان 1منطقة  ساکنان

 تراکمی درصد درصد فراوانی تراکمی درصد درصد فراوانی وضعیت

 7/29 7/29 113 1/32 1/32 122 وانیل 0

 6/83 9/52 201 8/70 7/38 147 وانیل 1

 3/97 7/13 52 2/94 4/23 89 وانیل 2

 100 6/3 14 100 8/5 22 وانیل 3

 - - - - -  - لیوان 3 از بیش

 - 100 380 - 100 380 مجموع

 )کیلوگرم( خانواردر  سبزیجاتو  میوه روزانةمصرف  میزان

 3منطقة  ساکنان 1منطقة  ساکنان

 تراکمی درصد درصد فراوانی تراکمی درصد درصد فراوانی وضعیت

 6/32 6/32 124 6/47 6/47 181 کیلوگرم 5/0

 7/79 1/47 179 1/77 5/29 112 کیلوگرم 1 تا 5/0

 1/91 3/11 43 4/92 3/15 58 کیلوگرم 2 تا 1

 4/98 4/7 28 7/98 3/6 24 کیلوگرم 3 تا 2

 100 6/1 6 100 3/1 5 کیلوگرم 3 از بیشتر

 - 100 380 - 100 380 مجموع

 ( 1391 ،هاپرسشنامه لیتحل) نگارندگان: منبع

 
 چهارگانة قم یها منطقهدر  ریمصرف ش تیعوض یبررس

 آن یانسان یروین سالمت انگریب و یاجتماع اوضاع گرنشان کشور، کی در یلبن یهافرآورده و ریش روزانة مصرف زانیم
 نیا یفیک و یکم توسعة آن، یجانب یهاوردهآفر ریسا و ریش ییغذا ارزش به توجه با .(26: 1384 پرمه،) است جامعه
 انیب 2در منطقة  تنها ،ریش ةمصرف ساالن زانیم ندینمونه فرا یبرا ،بخش نیا در. است یضرور رایبس عتصن از بخش

 نیدر ا ریمصرف ساالنة ش ةمحاسب جیبه نتا 8در جدول  ،همنطق نیادر  هاهمحاسب روند به توجه با سپسو  شودیم
 نشان خانوار یهاسرپرست یهاپاسخ ةمطالع .دشویاشاره م گرید طقامن یبعضجهان و  با آن سةیو مقا شهر کالن
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 شیر لیوان 412 متوسط طوربه روزانه ،(2 منطقة ،قسمت نیا در و منطقه هر در خانوار 380) آماری ةجامع مجموع دهد می
 یرش لیوان 08/1 متوسط روزانه طوربه فرد هر دهدیم نشان خانوار افراد تعداد بر عدد این تقسیم .کنندمی مصرف

 طوربه ساالنه فرد هر ،2 منطقة در یعنی ؛آیدمی دستبه 7/395 عدد سال، روزهای تعداد در عدد این ضرب با. نوشد می
 خود در شیر گرم 223 لیوان هر دهدیم نشان نهیزم نیا در ساده یها محاسبه. کندمی مصرف شیر لیوان 7/365 متوسط

 ؛آمد دستبه 91876 عدد ،(محل در نفر هر ازایبه شیر مصرفی لیوان تعداد) 412 رد عدد این ضرب با که دهدیم یجا
 در حال. کندمی مصرف شیر کیلوگرم 876/91 عبارتیبه یا گرم 91876 متوسط طوربه ساالنه فرد هر ،2 منطقة در یعنی

 .شودیم پرداخته نقاط یبعض با آن سةیمقا و طقامن ریسا محاسبة جینتا به 8 جدول
 

 جهان نقاط از بعضی در شیر مصرف سرانة متوسط مقایسة. 8 لجدو
 مورد مطالعه )کیلوگرم( طقامنبا  اسیمختلف جهان در ق طقامندر  شیر ساالنة مصرف سرانة متوسط فیرد

 190 جهان 1
 400 اروپا 2
 300 آمریکا 3
 90 ایران 4
 75/83 قم 1 منطقة 5
 87/91 قم 2 منطقة 6
 32/74 قم 3 منطقة 7
 22/157 قم 4 منطقة 8

 (1391 ها،پرسشنامه لی)تحل نگارندگان ؛ www.pezeshk.us:منبع
 

 1383-1377 یهاسال در خام ریش متیق روند .9 جدول

 کارخانه در دیخر متیق شرح
 شاخص

 ریش متیق
 یبازار متیق

 (منزل در)
 یاارانهی متیق

 واحد هر یافتیدر ارانةی درصد
 کنندگانمصرف توسط ریش

1377 940 100 580 600 56 
1378 1130 2/120 580 600 3/88 
1379 1300 3/138 940 1000 30 
1380 1490 5/158 1034 1100 5/35 
1381 1680 7/178 1130 1200 7/48 
1382 898 9/201 270 1350 4/49 
1383 2200 334 1390 1500 7/46 

 1383 ،آمار نةییآ در یسازندگ جهاد مجلس امور و یزیر برنامه نتاومع اطالعات و آمار دفتر: منبع

 

 زانیم کهاست  شده شنهادیلیوان در روز پ 3تا  5/2 رامیزان استاندارد مصرف شیر  ،مختلف یهاپژوهش براساس
آن در  متوسط مصرف کهیدرحال ؛(155: 1390،یاست )مهد لوگرمیک 228 ای وانیل 1022 باًیتقر سال، در آناستاندارد 

 اریبس زیقم ن شهر کالنچهارگانة  مناطقرقم در سه منطقه از  نی( است. اسال در لوگرمیک 90)تنها  نییپا اریبس رانیا
 22/157 یعنی یمناسب باًیتقر تیدر وضع ،4ورد مطالعه در منطقة صحت گفتار جامعة م درصورت فقطاست و  نییپا
 در دیبا و دارد فاصله یجهان یاستانداردها متوسط با هنوز زین رقم نیاهرچند  است؛فرد  هر یازابه سال در لوگرمیک

 نشان 1383 تا 1377 یهاسال در را خام ریش متیق روند 9 جدول رفع آن اقدام شود. یبرا ،یآت یهابرنامه و هاسال
 دیخر متیق رشد زانیم دهدیم نشان امر نیا. است افتهی شیافزا الیر 2200 به تریل هر یازابه الیر 940 از که دهد یم
 .است بوده درصد 23/15 متوسط طوربه ر،یش
 

 یمارآ جامعة انیم در جاتیسبز و وهیم مصرف تیوضع یبررس

 ،قم ةچهارگان طقامن ساکنانیزان مصرف میوه و سبزیجات در میان م شودمی مشاهده بخش این از قسمت سومین در
 سالمت بر گذارتأثیر غذایی مواد هایگروه ترینمهمیکی از  ،یجاتسبز و میوه اینکه به وجهشرایط مناسبی ندارد. با ت

 ،انیپاسخگو نیشتریب کهیطور هب ؛دارندن مناسبی رایطش نیز نظراز این  شهر ساکنان اغلب دهدنشان می جینتا است، افراد

 



 1394 پاییز، 3 شمارة، 47 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش   520

. ندکردیکمتر از آن عنوان م یحت ای در روز کیلوگرم 5/0 یعنی اول گروه در را جاتیسبز و وهیم انواع مصرف زانیم
 که بود یتیواقع ند،کردیم اشارهآن  بهگوشت و...  جات،یسبز وه،ینامناسب مصرف م تیوضع نةیکه افراد در زم یامسئله

 -درآمداقشار کم یبرا ژهیو هب ،یزندگ سخت طیشرا و تورم یعنی -کشور ریاخ چندسالة یتماعاج–یاقتصاد تیوضع با
و  یمتخصصان امور اقتصاد ،انپژوهشگر ،یعاد مردم جملهاز  کسچیبر ه امروزه که یموضوع ؛داردتنگاتنگ  یارتباط

 و ساختار کنندةتیتقو تنهانه را هاارانهی یطرح هدفمند افراد، نیا از یاریبس. ستین دهیو... پوش استمدارانیس ،یاجتماع
 یمسائل کنار در) خود خانوادةخود و  یاهیتغذ نابهنجار تیوضع علل نیترمهماز  یکیبلکه  دانند،ینم خود یزندگ تیفیک

نادرست  ی( را اجرا...و نامناسب درآمد ،یکاریب ،جوانان سن ازدواج شیزاپوشاک، اف و مسکن ادیز اریبس یهانهیهز مانند
از  شیپ دوران یشتیمع و یاقتصاد تیوضع به بازگشت خواستار زین ها آناز  یاریبس یو حت دانندیم طرح نیا یزاتورمو 

 طرح بودند. نیا یاجرا

 

 ساکنان میان در غذایی امنیت احساس میزان بررسی

 توانایی مالی بضاعت علتبه کهسانیک. 1 :ندارند غذایی امنیت به یکامل دسترسی که هستند گروه دو انایر جامعة در
 در که کنندینم مصرف درست را غذایی مواد مالی، توانایی برخالف کهیافراد. 2 ،ندارند مقوی و سالم غذایی مواد تهیة
 با یپرسش ،پرسشنامه یپایان مراحل در(. 68 -67 :1392 ،گرانید و نژادیحاتم) کنندیم یزندگ گروه هردو هنطقم این
 نیز و درآمدی ،اقتصادی وضعیت ،هاارانهی یهدفمند طرح و یاقتصاد یهااستیس به توجه با که شد مطرح مونمض این

 در هاپاسخ .کنیدمی ارزیابی چگونه خود خانوادة و خود غذایی امنیت میزان سالم، تغذیة اصول نةیزم در را خود دانش
 .است آمده 10 جدول

 قم شهر کالن ةچهارگان مناطق ساکنان نمیا در غذایی امنیت احساس. 10 جدول

 قم شهر کالن چهارگانة مناطق ساکنان میان در غذایی امنیت احساس زانیم

 2 منطقة 1 منطقة

 مجموع پایین بسیار پایین متوسط باال باال بسیار مجموع پایین بسیار پایین متوسط باال باال بسیار وضعیت

 380 152 99 44 52 33 380 101 127 64 41 47 فراوانی

 100/0 40 26 6/11 7/13 7/8 100/0 6/26 4/33 8/16 7/10 4/12 درصد

 - 100 60 34 4/22 7/8 - 100 3/73 9/39 1/23 4/12 تراکمی درصد

 4 منطقة 3 منطقة

 مجموع پایین بسیار پایین متوسط باال باال بسیار مجموع پایین بسیار پایین متوسط باال باال بسیار وضعیت

 380 98 79 44 81 78 380 124 98 55 63 40 انیفراو

 100/0 8/25 8/20 6/11 3/21 5/20 100/0 6/32 9/25 5/14 3/16 5/10 درصد

 - 100 1/74 2/53 8/41 5/20 - 100 1/67 3/41 8/26 5/10 تراکمی درصد

 1391 ،پرسشنامه: منبع

 
 زانیم ،موجود یهاداده به توجه با که شود داده شانن 1سیوال کروسکال آزمون از استفاده با تا شد یسع بخش نیا در

 chi-squre آزمون مقدار ،11 جدول بقاطم. ریخ ای است متفاوت گانهچهار مناطق انیم در ییغذا تیامن احساس

 مناطق ییغذا تیامن زانیم در یآمار لحاظبه ،نیبنابرا ؛است داریمعن 01/0 از ترکوچک یخطا سطح در( 975/38)
 مناطق انیم در ییغذا تیامن احساس زانیم در تفاوت وجود بر یمبن نظر مورد ةیفرض و دارد وجود فاوتت مختلف،

 .دشویم دییتأ گانهچهار
 
 

                                                                                                                                                                              
1. Kruskal-Wallis H 
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 چهارگانه مناطق انیم در ییغذا تیامن احساس تفاوت یمعنادار سنجش ،سیوال کروسکال آزمون جینتا. 11 جدول
 در ییغذا تیامن احساس تفاوت
 گانهچهار مناطق انیم

 chi-squre یآزاد درجة  آمارة (df)  یدارامعن سطح (sig) 

975/38 3 000/0 

 1391 پرسشنامه،: منبع

 
. کرد استفاده 10 جدول از توانیم موضوع بهتر میتفه یبرا ،است جهت بدون آزمون نیا در هیفرض نکهیا به توجه با
 ینقص هرگونه بروز و( 124: 1387 ل،یه) اندوستهیپ گریکدی به یریناپذییجدا طوربه غذا و فقر سالمت، که است واضح

 جانسوز آالم از یاریبس مولد که یحوادث ؛کندیم رو هروب یناگوار حوادث با را افراد نه،یزم نیا در دولت و افراد جانب از
 میان در را غذایی امنیت احساس شدید ضعف 10 جدول ،نهیزم این در (.616 :1380 ،یمحالت) است یاقتصاد -یاجتماع

 جدا توانینم را 10 جدول جینتا نیقی به. است بهتر 4 منطقة در تیوضع نیا البته که دده یم نشان قم شهر کالن ساکنان
 از یاریبس حاضر درحال یعنی ؛کرد لیتحل نیشیپ یها جدول جینتا نیهمچن و یاجتماع –یاقتصاد موجود تیوضع از

 یاستانداردها نةیزم در ژهیو به ،تیفیباک یزندگ خلق یبرا یمناسب یاجتماع و یقتصادا تیوضع قم در مطالعه مورد افراد
 یبرا زندگی از رضایت و شادابی متضمن که -غذایی سالمت و تنوع به دسترسی نةیزم در وضعیت این. دارند یاهیتغذ

 و هاارانهی یهدفمند طرح ریتأث یچگونگ که دارد 9 و 8 ،7 ،6 ،5 یها جدول یمحتوا با یقیدق ارتباط -است ساکنان
 و 3 یها جدول یهاداده ریتأث توانینم ها جدول نیا کنار در اگرچه. شد مشخص هاآن در آن از شهروندان تیرضا زانیم
 شد، مشخص که طورهمان نه،یزم این در. گرفت دهیناد را( خانوار یهاسرپرست یلیتحص و یدرآمد تیوضع به مربوط) 4
 مشاغل یبعض وجود نیز و طقامن یبعض در خانوار سرپرست تحصیالت پایین سطح فرهنگی، هاییانبن ضعف علتبه

 و میوه شیر، گوشت،) مناسب غذایی تنوع به دسترسی و یتنام احساس میزان ،دندار نیز پایینی درآمد سطح که نامناسب
 ر،یفق یکشورها ژهیو بهجهان،  یمام کشورهات در امروزه متأسفانه. است ایینپ نیز یآمار جامعة انیم در( سبزیجات

 ،گرانیدو  یچاکرابرت) یاهیتغذ طیشرا با افراد یاقتصاد -یاجتماع تیوضع اتنگگتن رابطة فقر جامعه و با توجه بهعلت  به
و  کنندمصرف  ینیئتزا و پرویمواد انرژ یکاف ةاندازبه توانند ینم ،ندمددرآکم اقشارجامعه که  نییپا یهادهک ،(47 :2009

 خسارت نیز و بعد هاینسل و افراد این برای روانی -جسمی ضعف سبب خود نوبةبه مسئله نیا. اندشده هیتغذگرفتار سوء
 بر هاارانهی یهدفمند طرح ریتأث نةیزم در. شد خواهد شهری بهداشت و سالمت به طومرب نهادهای و مجموعه کل به

 مورد اقالم ژهیو به ییغذا مواد متیق یصعود ریس ،ساکنان از یاریبس زین شهروندان ییذاغ تیامن و هیتغذ یکنون روند
 در .دانندیم ییغذا یاصل و مهم منابع به آسان یدسترس و ییغذا تیامن ضعف یاصل عوامل از را پژوهش نیا در مطالعه

 یبررس 1389تا  1384سال  از انشهروند ستیز سالمت رب آن ریتأث و ییغذا مواد متیق یصعود روند قسمت، نیا
 .است هکردارائه  1389در سال  یبانک مرکز متیق یها جدول گزارش به استناد با ،صنعت جهان روزنامة که شود یم

 

 1389 تا1384 سال از( یاصل) ییغذا مواد متیق یصعود روند .12 جدول

 شیافز مطلق درصد 1389 متیق  1384 تیقم (شانه تر،یل لو،یک: واحد) کاال/ گروه فیرد
 66 10،000 6000 ریش 1
 150 34،810 13،920 مرغتخم 2
 111 29،490 13،940 برنج 3
 145 25،680 10،440 حبوبات 4
 95 3220 1650 تازه یهاوهیم 5
 182 - - (متوسط طوربه جاتیسبز انواع) یسبز 6
 199 - - (متوسط طور به گوشت انواع) گوشت 7

 یبانک مرکز متیق یها جدول گزارش به استناد با ،1390 ،صنعت جهان زنامةرو: منبع
 

 م اقال یدرصد 125 شیافزا شاهد متوسط طوربه ،ها خانواده یمصرف م اقال از گروه نیا در ددهیم نشان هاگزارش نیا
 یحت و خودرو پوشاک، مسکن، مانند یمهم اریبس موارد جامعه، موجود تیوضع به توجه با نیقی به که میهست یمصرف
 و ینیع یهاپژوهش ،نهیزم نیا در بحث .ددار ییباال اریبس یمتیق شیافزا روند زین... و هیزیجه نةیهز مانند یمسائل
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 10 یها جدول در ژهیو به جینتا به توجه با ،درمجموع. است پژوهش نیا موضوع از خارج و طلبدیم را یاگسترده یدانیم
 ریزجدول  شرحبه کرتیل فیط قالبدر  یپرسش دارد، ارتباط نیشیتمام مراحل پ بارسشنامه که پ یانیپابخش  در ،11 و

 (.13)جدول  است آمده هاپاسخ با همراه کهشد  مطرح
 و هیتغذ تیوضـع بر هاارانهی یهدفمند طرح» ةیفرضاسکوئر استفاده شد تا  یاز آزمون کا بخش، نیا لیتکم در

 سـطح با برابر( X2=368/1011) اسکوئر یکا مـقدار 14 جدول مطابق. شود دهیسنج «تاس داشته نقش ییغـذا تیامن
 نیانگیاما م شود،یم دییتأ نانیاطم درصد 99 با نظر مورد ةیفرض آمار، نیا به توجه با. است( sig: 000/0) یمـعنادار

از حد متوسط  ر،یتأث زانیم نیا دهدیم نشان( 5 از 94/1) ییغذا تیامن و هیتغذ تیوضع بر هاارانهی یهدفمند ریتأث زانیم
 شتریب کهیطور هب ؛شهروندان نداشته است یزندگ تیبر وضع یطرح اثر مثبت نیا گر،ید عبارتبه است؛ ترنییپا( 5 از 3)

 .کردند انیب کم  یلیخ و کم حد در را آن ریتأث زانیم شهروندان
 

 ییغذا تیامن و هیتغذ تیوضع بر هاارانهی یهدفمند طرح ریتأث درمورد یقم شهروندان نظر. 13 جدول

 .است داشته ریتأث( جاتیو سبز وهیم ر،ی)گوشت، ش یاصل ییاقالم غذا نةیدر زم ژهیو به امخانواده ةیتغذ تیوضع بر ها،ارانهی یهدفمند طرح یاجرا

 درصد مک  یلیخ درصد کم درصد متوسط درصد ادیز درصد ادیز یلیخ
56 7/3 44 9/2 228 15 628 2/41 564 2/37 

 1391 پرسشنامه،: منبع
 

 ئراسکو یبا استفاده از آزمون کا ییغذا تیو امن هیتغذ تیبر وضع هاارانهی یطرح هدفمند یرگذاریتأث زانیسنجش م .14 جدول

 داشته است. ریتأث( جاتیو سبز وهیم ر،ی)گوشت، ش یاصل ییاقالم غذا نةیدر زم ژهیو به امخانواده ةیتغذ تیوضع بر ها،ارانهی یهدفمند طرح یاجرا

 نیانگیم جهینت یمعنادار سطح یآزاد درجة chi-squre آمارة
 94/1 دییتأ 000/0 4 368/1011

 1391 پرسشنامه،: منبع

 

 یریگجهینت
 ها،تالش دیبا بنابراین ؛رودمی شماربه پایدار ةتوسع مسلم اصل و هاپیشرفت تمام محور و زیربنا انسان، المتس

 به بیشتر و بهتر هرچه دسترسی و افراد زیست سالمت یابر و باشد راستا این در... و هاگذاریسرمایه ،هاریزی برنامه
 نةیزم در یاکنندهنییتع یهاریثتأ ،خود کالن و خرد یهابرنامه با هادولت ،انیم نیدرا .شود تالش سالمت هایشاخص
 ابعاد در ریاخ سال چند نیا در که است ییهابرنامه از یکی ،هاارانهی یهدفمند طرح. ندردا آن اشاعة و یشهر سالمت

المال بهتیب میتقس و یاجتماع عدالت امنظ استقرار و جادیا هدف با دولت .است هردگذا ریتأث مردم یزندگ بر یاریبس
جامعه  یاقتصاد یاتیح یهاانیو شر یاقالم ضرور ،دگاهید نیبا ا .کرد توجهآن  به ،اقشار یتمام یبرا یصورت مساو

 .گذاشت ریمردم تأث یزندگ یها عرصه تمام بر جیتدربه مسئله نیا. شد گرفته درنظر ارانهیها آن یو برا شدند ییشناسا
 نه،یزم نیا در. هاستارانهی یهدفمند طرح ازمتأثر  ،نانیشهرنش ةیتغذ تیمهم وضع اریموارد، موضوع بس نیز اا یکی

 کنندهنگران البته و زیگبرانتأمل اریبس -رانیا یمذهب و مهم یهاشهر کالناز  یکی عنوانبه -قم در حاضر پژوهش جینتا
 تیوضع شدقم مشخص  چهارگانة مناطقدر  نفرهشانزده میت یها مصاحبهپرسشنامه و  عیتوزبا  ،اساسنیبرا. است

 .ستین مناسب -ندانینشمهاجر، 2 منطقة در اغلبکه  -3 و 2 مانند یطقامندر  ییغذا تینام و سالم ةیتغذبه  یدسترس
به سطح  ،تیکه درنها ردیپذیم ریتأثخانوار  یهاسرپرست یدرآمد و یلیتحص تیوضع مانند یاملوعاز  کامالً تیوضع نیا

موارد البته در  نی. اشودیم منجر ییغذا تیسالم و امن ةیتغذ مانندسالمت  یهابه شاخص یو دسترس یزندگ تیفینازل ک
 تیاثرگذار مانند وضع املوع یبررس جز به نیهمچن. ددار یترمناسب باًیتقر طیشرا (4 منطقة در هژیو هب) 4و  1 مناطق
 بر هاارانهی یهدفمند طرح ریتأث ینیع یبررس ،پژوهش نیا یهدف اصل ر،خانوا یهاسرپرست یو درآمد یلیتحص

 .است ییغذا یاصل یهاگروه در ییغذا تیامن و سالم ةیتغذبه  یابیاز بعد دست ،قم شهروندان یشهر سالمت یها شاخص



 523...هایشاخص بر هاارانهی یهدفمند طرح یاجرا ریتأث لیتحل

 

کم اقشار از تیحما آن هدف که اندموافق کامالًطرح بزرگ  نیا یاز شهروندان با فلسفة اجرا یاریبس نه،یزم  نیا در
 تیکشور و درنها یاقتصاد و یدیاصالح ساختار تول ،یافراد از منافع مل یمندبهره ها،آن دیخر قدرت شیافزا و درآمد
 ریتأث لیدلبه طرح، نیا آغاز از سال چند گذشت به توجه با امروزه اما ،است بوده محرومان نفعبه یعدالت اجتماع یبرقرار
 ییغذا تیامن ،یاهیتغذ تیوضع ،پژوهش نیا .شودیم انتقاد آن یاجرا از مردم، یخصوص و یعاد یزندگ بر میمستق
 از شیب نه،یزم نیا در .دهد یم نشان لیتفص به را و سالمت شهروندان یزندگ تیفیطرح بر ک نیا یاجرا ریتأث زیو ن مردم

 است بوده تزلزلبهرو انشانیآشنا و خود یشغل طیشرا ها،انهاری یطرح هدفمند یپس از اجرا معتقدنددرصد شهروندان  70
 یهاسرپرست که قم 2 منطقة در ژهیو به مسئله نیا. است داشته هاآن یزندگ بر ینامناسب ریتأث ،تیدرنها موضوع نیا و

 70 حدود نیهمچن .شودیم احساس طقامن ریسا از شیب ،دارند یدی و یکارگر شغل و ندمهاجر هعمد طور به خانوار
 شده ترفیضع شانانیآشنا و خود یدرآمد تیوضع ها،ارانهی یهدفمند طرح یاجرا با معتقدند زین یآمار عةمجا از درصد
 و اندناتوان ،یپول رةیذخ یبرا موارد از یاریبس در ،شود یم دهید هاسال نیا در که یعیسر یتورم روند به توجه با ؛است

 یزندگ تیوضع بر طرح نیا یهاریتأث به توجه با و اساسنیبرا. نندک یم یزندگ یجار امور صرف را خود درآمد معموالً
 درمجموع و ستندین موافق یهدفمند طرح یفعل روند ادامة با ،شهروندان نیا از درصد 70 از شیب مردم، ةیتغذ ژهیو به

 میزان مطالعة نیهمچن .است شده دشوارتر شانخانواده یشتیمع تیوضع ها،ارانهی یهدفمند طرح یاجرا با معتقدند
که  استپژوهش  نیا مراحل نیترمهماز  شهر، چهارگانة مناطقشهروندان  انیسبزی در م ومصرف گوشت، شیر، میوه 

 طوربه روزانه 2منطقة  ساکنان کهیطور هب ؛دارند قرار ینامناسب اریبس تیدر وضع طقامن همة ،4منطقة  جز دهدینشان م
 که است روز در گرم 110 از شیب ،4شهروندان منطقة  انیدر م تیوضع نی. اکنندمی مصرف گوشت گرم 565/0 متوسط

گرم  517/0 و 489/0 بیترتبه زین 3 و 1 مناطقشهروندان  ،نیهمچن. است مناسب باًیتقر ،انیپاسخگو داقتص درصورت
 به مناسب یدسترس هژیو هب ،سالم ةیغذت لحاظبه منطقه نامناسب تیوضع انگریب زیرقم ن نیاکه  کنند یمگوشت مصرف 

 .شدمطالعه  ریمصرف ش زانیشهروندان، م ةیتغذ تیاز سنجش وضع یگرید بخش در .استانداردهاست با متناسب گوشت،
 ساالنه که 4شهروندان منطقة  برخالف کهیطور هب ؛قرار دارند ینامناسب تیدر وضع طقامن اغلب زیبخش ن نیدر ا
 اریبس تیوضع در نظر نیا از طقامن ریسا کنند،یم مصرف ریش( رانیا استاندارد از باالتر رایبس) لوگرمیک 22/157

 یصعود روند 1383 تا 1377 یهاسال در خام ریش متیق که است یضرور نکته نیا ذکر نه،یزم نیا در .هستند ینامناسب
 دهدیم نشان امر نیا که است افتهی شیافزا لایر 2200 به ،تریل هر یازابه الیر 940 از کهیطور هب ؛است داشته یعیسر

میزان مصرف میوه  دهدیم نشان مطالعه از یگرید بخش .است بوده درصد 23/15 متوسط طوربه آن، متیق رشد زانیم
 شهر ساکنان اغلب به مربوط مشکل نیا البته که ندارد مناسبی تیوضعقم  ةچهارگان مناطق ساکنانو سبزیجات در میان 

 یحت ایدر روز  کیلوگرم 5/0 اول گروه در را جاتیسبز و وهیم انواع مصرف زانیم ،انیپاسخگو شتریب کهیطور هب است؛
 شده موجبدرمجموع  ،یجامعة آمار تیاکثر یاقتصاد نامناسب تیوضع به توجه با روند نیا. ندکردکمتر از آن عنوان 

 ،مسئله نیکه ا باشند نداشته یمناسب ییغذا تینام(، 4 قةمنط در کمتر شدت با)البته  خانوار یهاسرپرست اغلب تااست 
 و یداورشیهرگونه پ بدون .ستا زین هاهارانی یهدفمند طرح مانند یدولت کالن و خرد یهااستیس اتخاذ متأثر از قطعاً

 سالمت رب ریتأث و ییغذا مواد متیق دیشد اریبس یصعود روند انگریب ،یبانک مرکز در هژیو هب مختلف مطالعات تعصب،
 مورد طرح(. 11 جدول) کنندیم مطالعه هاارانهی یهدفمند طرح الشعاعتحت را آن نگارندگان که است شهروندان ستیز

 و استمدارانیس اقتصاددانان، پژوهشگران، از یاریبس انتقاد مورد ،دارد که ییهاینیب  روشن و هاآرمان تمام برخالف مطالعه
 کنار در و است گذاشته ریتأث مردم یزندگ بر تورم، روند و کالن نقد پول قیتزر روند به توجه با رایز ؛است یعاد مردم
 یهامشکل اب را ییغذا تیامن و مناسب یغذا از استفاده یعنی سالم، و شاداب یزندگ اصل نیترمهم مثبت، یهاجنبه

 یحت و جامعه کل سالمت ،(کیستماتیس) مند ظامن و کالن نگاه در و درازمدت در مسئله، نیا. است هکرد رو روبه یاریبس
 ن،یجن سقط یصعود روند پژوهش، جینتا کنار در نهیزم نیا در ینیع یهامثال از یکی. افکند خواهد خطربه را یمل تیامن

 در. ازداند یم خطربه را هاهخانواد زین و تیجمع سالمت ،تیدرنها که است یورربا یهامشکل ای ناقص ای مرده نوزاد تولد
 اریبس یهانهیهز به توجه با که دارد خانوار ةیسوءتغذ و هیتغذ در شهیر ،یبارور نةیزم در موجود یهامشکل موارد، یاریبس
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 ،نیبنابرا ؛بود میخواه آن از پس یزااسترس و یروح یفشارها و یاقتصاد یهاانیبن روزافزون ضعف شاهد درمان، ادیز
 مانند یمهم اریبس مسئلة کنار از دینبا ، ...و هامیتحر جوانان، یکاریب تورم، مانند ییاهمشکل و مسائل وجود با امروزه

  .است شهروندان یاصل مسئلة حاضر درحال که کرد عبور یسادگبه شهروندان ییغذا تیامن و هیتغذ سالمت

 

 یسپاسگزار
 میسپاسگزار قم دانشگاه انیدانشجو ،یتراب یمهد و یکمال میابراه فرحناک، بهروز ،یقانچهره الهینب انیآقا از ،انیپا در
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  منابع
 رفاه یپژوهش -یعلم فصلنامة ،کشور یهااستان سالمت یبندرتبه ،1385 نانلو،یا قهیصد و نیحس ،یداللهی نجات، ،ینیام .1

 . 48 -27 صص ،20 شمارة پنجم، سال ،یاجتماع

 و اقتصاد ةنشری ،رانیا در غذا متیق بر یپول یهااستیس اثر یبررس ،1389 ان،یلیخل صادق و یمهد ،یشورک زادهاعظم .2

 .184-177 صص ،2 ةشمار ،24 جلد ،کشاورزی( صنایع و علوم) کشاورزی ةتوسع

 علوم یوتریکامپ قاتیتحق مرکز انتشارات ،(ندهیآ حال، ه،گذشت) رانیا در گوشت مصرف یبررس ،1371 بهرام، ،یراحمدیام .3

 . تهران ،31شماره ،یاسالم

 تیامن و یعمران اول ةبرنام در اجراشده لیتعد یهااستیس ،1381 عمادزاده، یمصطف و جهیخد ،ینصرالله صادق، ،یاریبخت .4

 .134 -99 ص ،19 شمارة ،،یبازرگان ةپژوهشنام ،اصفهان استان در ییغذا

 و یکشاورز اقتصاد ،یاسالم یکشورها در یانسان ةتوسع و ییغذا تیامن یبررس ،1382 ،یحق زهرا و صادق ،یاریبخت .5

 .52 -22 صص ،43 و 44 ةشمار ازدهم،ی سال توسعه،

 یمرکز بخش در یشهر یاندازهاچشم بر آن راتیتأث و ییروستا یهامهاجرت یبررس ،1378 حسن،یعل ،یریپ .6

 .تهران ،تهران دانشگاه ا،یجغراف دانشکدة ارشد، یکارشناس ةنامانیاپ ،ارانیکام شهرستان

 مجلة ،آن ةارانی هدفمندنمودن و کشورها ریسا و رانیا در ریش مصرف و دیتول وضع یبررس ،1384 زورار، پرمه، .7

 .36 -25 صص زدهم،یس شمارة ،یبازرگان یها یبررس

 از نشینحاشیه محالت نیساکن زیست سالمت بررسی ،1392 ،یریبهنم انیمهد همعصوم و یعل ،یمهد ن،یحس نژاد،یحاتم .8

سال  ،یانسان یاینو در جغراف یهانگرش ،(قم شهر خانشادقلی محلة :پژوهش مورد) تغذیه سالمت و غذایی امنیت ابعاد

 .72 -53 صص ،2پنجم، شمارة 

 ،رانیا یشهر یخانوارها بر یاساس یکاالها ارانةی فحذ یرفاه اثرات یریگاندازه ،1388 اکبر،یعل نژاد،یخسرو .9

 .33 -1 ص ،50 شمارة ،یبازرگان یهاپژوهش فصلنامة

 . 1383 ،آمار نةییآ در یسازندگ جهاد مجلس امور و یزیربرنامه ونتامع اطالعات و آمار دفتر .10

 .1391 ،قم یراشهرد GIS دفتر .11

 ،یبازرگان یهاپژوهش و مطالعات مؤسسة شاراتتان ،دیسوبس اقتصاد یسبرر و لیتحل ،1371 ،یکالنتر عباس و عباس ،یمیرح .12

 .تهران

 در ینینشهیحاش و مهاجرت  ت،یجمع مسکن، یهاشاخص ةمطالع، 1389 ،قم استان یشهرساز و مسکن سازمان .13

 .قم شهرستان

 سازمان پوشش تحت ارخانو سرپرست زنان سالمت تیوضع یبررس ،1388 ،یخدانی ینیام میمر و اهللعزت آرام،سام .14

 .134 -160 صص ،21 ةشمار ششم، سال عه،یش بانوان یجیترو -یعلم ةفصلنام ،قم یستیبهز

 .19-24ص ،45 ةشمار ،کودک رسانیاطالع آموزش، ةماهنام ،سالم ةتغذی ،1387 محمدحسین، زاده،سلطان .15

 .تهران گیتاشناسی، انتشارات دوم، لدج اول، چاپ ،جغرافیایی هایمکتب و محیطی هایفلسفه ،1382 حسین، شکوئی، .16
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 ا،یجغراف دانشکدة ،یدکتر رسالة ،رانیا در ینیشهرنش و شهر توسعة در دولت گاهیجا و نقش ،1379 محمود، ،ییایض .17

 .تهران تهران، دانشگاه

 و پژوهش تانتشارا ،چندگانه بازار مدل از ستفاده با رانیا در گوشت انواع عرضة تابع لیتحل ،1386 جعفر، ،یزیعز .18

 .تهران ان،یآبز و دام امور ،یسازندگ

 .زیتبر ز،یتبر دانشگاه انتشارات ،هیتغذ یایجغراف ،1381 داله،ی د،یفر .19

دانشگاه  یپزشک ةدانشکد ةمجل ،زدی شهر یدبستان کودکان در ییغذا تیامن و یچاق، 1386 ،گرانیو د زهرا ،یسلطانکرم .20
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