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چكيده
زمينه :الگوی غذايي يک جمعيت منعكس کننده ترجيحات و عادات غذايي و وضعيت اقتصادی اجتماعي و جمعيتي نظير قوميت و محل سكونت
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روستاها در مقايسه به شهرها محدود است .هدف اين مطالعه ،تعيين الگوهای غذايي غالب و مقايسه امتياز اين الگوها در زنان شهری و روستايي
شهرستان دشتستان (استان بوشهر) بود.
مواد و روشها :در اين مطالعه مقطعي  302زن ( 168شهری و  134روستايي)  20تا  59ساله ساکن شهرستان دشتستان به روش نمونهگيری چند
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به کار برده شد.
يافتهها :سه الگوی غذايي غالب شناسايي شد" :الگوی غذايي سالم"" ،الگوی غذايي غربي" و "الگوی غذايي سنتي" .امتياز الگوی غذايي غربي در
زنان شهری بهطور معنيداری بيشتر از زنان روستايي بود ( .)P>0/05امتياز ساير الگوها تفاوت معنيداری بين مناطق شهری و روستايي نداشت.
نتيجهگيری :يافتههای مطالعه نشان داد که با وجود اينكه شهرستان دشتستان به عنوان يک کالنشهر نميباشد ميزان تبعيت از الگوی غذايي غربي
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الگوهای غذایی غالب در زنان شهری و روستایی شهرستان دشتستان

رضازاده و همكاران

مقدمه

الگوهای غذايي در زنان دشتستان (استان بوشهر) 130/

تعداد شهر و روستا در تقسیمات کشوری میباشد (.)12

مورد توجه قرار گرفته است .این روش قادر است اثرات

غذایی غالب در زنان شهر بوشهر انجام گرفته است ،با

متقابل و همافزایی مواد مغذی را در کل رژیم تخمین

این حال با توجه به اینکه اطالعات در زمینه الگوهای

بزند و در مقایسه با روشهای سنتی ،برپایه مواد مغذی

غذایی در ساکنین مناطق جنوب کشور و به خصوص

و یک یا چند ماده یا گروه غذایی ،پیشبینی کننده بهتر
بیماریها میباشد ( 1و  .)2الگوهای غذایی افراد نشان
دهنده عالیق و ترجیحات غذایی آنهاست که تحت تأثیر
عوامل فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و شیوه زندگی قرار

در روستاها محدود میباشد ،این مطالعه با هدف
شناسایی الگوهای غذایی غالب و مقایسه امتیاز الگوها
در زنان  20-59ساله شهری و روستایی در شهرستان
دشتستان استان بوشهر انجام شد.

میگیرد ( 3و  .)4مطالعات نشان دادهاند که الگوهای
غذایی با چاقی ،مقاومت به انسولین ،سندرم متابولیک و

مواد و روشها

سایر عوامل خطر بیماریهای قلبی -عروقی مرتبط

در این مطالعه مقطعی 302 ،زن شهری ( )n=169و

هستند ( .)5-7الگوهای غذایی حاوی مقادیر باالی نمک،

روستایی ( 20 )n=133تا  59ساله به روش خوشهای

چربیهای اشباع ،قندهای ساده و میزان کم میوه،

طبقهبندی شده انتخاب شدند .معیارهای ورود به مطالعه

سبزیجات و غالت کامل به عنوان عوامل خطر عمده

شامل قرار داشتن در محدوده سنی  20تا  59سال ،عدم

بیماریهای مزمن غیرواگیر در نظر گرفته میشوند (.)8

بارداری و شیردهی و تمایل به همکاری با طرح بود.

توسعه اجتماعی -اقتصادی و گسترش شهرنشینی اغلب

تعداد نمونه مورد نیاز برای این مطالعه با در نظر گرفتن

با گذر تغذیهای همراه است که طی آن رژیم غذایی سنتی

ضریب همبستگی بین دو متغیر مورد مطالعه معادل با

غنی از فیبر و غالت کامل به رژیم غنی از چربیها و

 ،)r=0/3( 0/3سطح اطمینان  95درصد ( )α=0/05و

قندهای ساده و فقیر از فیبر تغییر مییابد ( 9و  .)10این

توان  90درصد ( )β=0/10و با استفاده از فرمول ()14

تغییر احتما اال نخست در مناطق شهری (با دریافت باالتر

زیر  114نفر محاسبه شد.

کربوهیدراتهای تصفیه شده در مقایسه با غالت کامل،
چربیها ،محصوالت حیوانی ،قندهای ساده ،غذاهای
فراوری شده و مصرف غذاهای خارج از منزل) نسبت به
مناطق روستایی رخ میدهد (.)11
شهرستان دشتستان یکی از شهرستانهای استان بوشهر

Zα=1.96

Zβ=1.28

و مرکز آن شهر برازجان است .طبق سرشماری سال
 1395جمعیت شهرستان دشتستان  252047نفر

با توجه به اینکه در این مطالعه متغیرها برای  2گروه

میباشد .که از این جمعیت حدود  70درصد ساکن

زنان ساکنان شهر و روستا به تفکیک استخراج و در

شهرها و  30درصد ساکن روستاها میباشند .این

نهایت مقایسه میشوند ،در نتیجه حجم نمونه برای هر

شهرستان بزرگترین شهرستان استان بوشهر با بیشترین

گروه  114نفر (در مجموع  228نفر) در نظر گرفته شد.
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در سالهای اخیر استفاده از روش تحلیل الگوهای غذایی

پیش از این مطالعهای ( )13جهت شناسایی الگوهای

 /131طب جنوب

سال بيست و سوم /شماره  /2خرداد و تير 1399

به دلیل جمعآوری نمونهها به روش چندمرحلهای

همکاری شرکت کنندگان در پاسخگویی به سؤاالت

(خوشهای طبقهبندی شده) 20 ،درصد خطای برآورد به

مورد ارزیابی قرار گرفت.

حجم نمونه اضافه شد (در مجموع  273نفر) .جهت
مطالعه از دقت باالتری برخوردار باشد ،در نهایت این

دریافتهای غذایی برای افراد در طی یک سال

تحقیق بر روی  302نفر انجام شد .نمونهگیری به روش

گذشته با استفاده از یک پرسشنامه بسامد خوراک

خوشهای طبقهبندی شده در سه مرحله انجام گرفت.

نیمه کمی معتبر و قابل اطمینان که شامل  168قلم

مرحله اول انتخاب  10مرکز (خوشه) از  22مراکز

ماده غذایی بود ،از طریق مصاحبه حضوری توسط دو

بهداشت شهری ،شهری -روستایی و روستایی

نفر از کارشناسان تغذیه مجرب و آموزش دیده که

شهرستان دشتستان ،تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی

بومی منطقه مورد بررسی بودند و از پرسنل مرکز

بوشهر ،که به صورت نمونهگیری تصادفی انتخاب

سالمت جامع شهرستان دشتستان بودند ،ارزیابی شد.

گردید .مرحله دوم شامل انتخاب تصادفی خانههای

از افراد خواسته شد تا بسامد (بار) مصرف هر یک از

بهداشت روستاها و بلوکها در مراکز شهری از مراکز

مواد غذایی را با توجه به واحد اندازه استاندارد

بهداشتی انتخاب شده و در مرحله سوم انتخاب زنان

( ) Standard serving sizeآن در پرسشنامه ،که

خانوار بر اساس پروندههای بهداشتی خانوار توسط

طبق روش ویلت ( )15( )Willetطراحی شده ،در

نمونهگیری تصادفی انجام شد .کل نمونه مورد نیاز نیز

سال گذشته گزارش کنند .در این پرسشنامه بر حسب

با توجه به وزن جمعیتی بین مراکز تقسیم شد .مطالعه

نوع ماده غذایی ،بسامد مصرف آن در روز ،هفته ،ماه

حاضر توسط کمیته اخالق دانشکده علوم تغذیه و

یا سال پرسیده و گزارش شد.

صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

با توجه به اینکه پرسشنامه بسامد خوراک  168آیتمی

تصویب شده است (کد اخالق.1398 .052 :

برای افراد تهرانی طراحی شده است ،و ممکن بود

 IR.SBMU.NNFTRI.RECو از تمامی شرکت

تکرر مصرف برخی آیتم های بومی که مصرف رایجی

کنندگان در مطالعه رضایتنامه اخذ شده است.

در جامعه مورد بررسی داشتند را منعکس نکند ،لذا
ارزیابی روایی صوری ( )face validityپرسشنامه در

مطالعه آزمايشي

شهرستان دشتستان ،با نظرخواهی از  5نفر از صاحب

قبل از اجرای مطالعه اصلی ،یک مطالعه آزمایشی به

نظران و متخصصان تغذیه محلی و استادان گروه

منظور کاهش احتمال خطا و اشتباهات در گردآوری و

تغذیه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بررسی شد .در

تکمیل پرسشنامهها و اندازهگیریهای آنتروپومتریک

نتیجه  10قلم غذای رایج در منطقه (شامل نان تیری،

روی  30نفر که نمونه مطالعه نبودند ،انجام شد .در این

نان گرده ،بوقلمون ،میگو ،خارک ،انبه ،تمرهندی،

مرحله ،نواقص و مشکالت موجود در نحوه پرسشگری

ارده ،شربت های صنعتی نظیر ویمتو ،آبمیوههای

و ایرادات موجود در پرسشنامهها تصحیح شد و

صنعتی) وارد فهرست مواد غذایی پرسشنامه شد .پس

همچنین قابلیت انجام مطالعه و میزان پذیرش و

از اجرای مطالعه آزمایشی ،طبق نظر متخصصان
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پیشبینی عدم پاسخدهی احتمالی نمونهها و برای آنکه

ارزيابي الگوی غذايي دريافتي

رضازاده و همكاران

الگوهای غذايي در زنان دشتستان (استان بوشهر) 132/

تافتون ،مارگارین و زغال اخته از پرسشنامه حذف

 SPSSویرایش  21شده و در نهایت از بانک داده

شدند و بعضی اقالم مشابه به منظور راحتتر شدن

های نرمافزار  Nutritionist 4و جدول ترکیبات

پرسشگری با هم ادغام شدند ،به عنوان مثال به جای

غذایی (USDA, Release 11, ( USDA

دو قلم مجزا هویج خام و پخته یک قلم در نظر گرفته

1994تطبیق داده شده برای غذاهای ایرانی برای

شد و نوع خام و پخته به صورت یک گزینه قابل

محاسبه مقدار انرژی دریافت روزانه استفاده شد

انتخاب در ستون مالحظات  FFQقرار داده شد.

( .)16در مورد ماده غذایی "خارک" که اطالعات

همین روند در مورد ا سفناج خام و پخته ،شیر و

مقدار انرژی و ترکیبات مغذی در هیچکدام از پایگاه

ماست کم چرب ،معمولی و پرچرب ،بستنی سنتی و

های داده نبود ،از یافتههای یک مطالعه عربی ()17

غیرسنتی ،ترشی و شور نیز اتفاق افتاد .در نهایت

که مقدار انرژی و مواد مغذی انواع خرماها را تعیین

اقالم پرسشنامه به  166قلم کاهش پیدا کرد.

کرده بود ،استفاده شد .برای محاسبه انرژی نانهای

با توجه به اینکه به پرسشنامه  FFQچندین قلم غذای

سنتی مقدار مواد اولیهای که برای پخت یک نان

محلی و سنتی نیز به پرسشنامه اضافه شده بود،

استفاده می شود به گرم محاسبه شد و با احتساب

احتمال بیش گزارش دهی اقالم تشکیل دهنده این

ضریب تبدیل خام به پخته ،کالری آنها به ازای هر

غذاها وجود داشت .بنابراین ،در هنگام پرسش در

گرم از جدول ترکیبات غذایی استخراج شد و مجموع

مورد اقالم تشکیل دهنده این غذاها از افراد خواسته

کالری همه ترکیبات به کار رفته در پخت یک نان

می شد که بار مصرف این اقالم را بدون در نظر گرفتن

محاسبه شد.

مصرف آن در غ ذاهای حاوی آن ماده غذایی گزارش

افرادی که متوسط انرژی دریافتی روزانه گزارش شده

دهند .به عنوان مثال ،در مورد آرد گندم ،از افراد

آنها خارج از دامنه  3±انحراف معیار بود ( )n=4و

خواسته می شد که بار مصرف آرد را بدون در

یا کمتر از  60درصد از اقالم موجود در پرسشنامه را

نظرگرفتن مصرف آن برای تهیه نان های محلی(گرده،

در سال گذشته مصرف کرده بودند ( ،)n=2از مطالعه

نان تیری) درخانه گزارش دهند .سپس مقادیر ذکر

کنار گذاشته شده و تجزیه و تحلیل نهایی بر روی

شده برای هر ماده غذایی یا غذا با استفاده از راهنمای

باقی افراد ( )n=296انجام شد  .برای تعیین الگوهای

مقیاس های خانگی به گرم تبدیل شد .در مواردی که

غذایی ابتدا  166قلم ماده غذایی به  33گروه غذایی

وزن یک ماده غذایی در فهرست راهنمای مقیاسهای

از پیش تعریف شده بر اساس تشابه مواد مغذی گروه

خانگی نبود ،وزن هریک این اقالم با در نظر گرفتن

بندی شدند (جدول  .)1طبقه بندی اقالم غذایی به

اندازه استاندارد واحد مصرف پیشنهادی در ( FFQبه

گروه های غذایی بر مبنای تشابه مواد مغذی آنها و

عنوان مثال یک کف دست و یک عدد نان تیری) ،با

با توجه به نظر محققین و بر اساس مطالعات قبل (18

استفاده از ترازوی استا ندارد مخصوص اندازهگیری

و  )19صورت گرفت.
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محلی ،بعضی اقالم که مصرفشان رایج نبود مانند نان

غذا بهدست آمد .در نهایت اطالعات وارد نرمافزار

سال بيست و سوم /شماره  /2خرداد و تير 1399

 /133طب جنوب

جدول  )1گروههای غذايي بهکار رفته در تحليل الگوهای غذايي
گروه غذايي
اسفناج خام و پخته ،کاهو
طالبی ،گرمک ،هندوانه ،خربزه ،گوجه سبز ،سیب ،زردآلو ،آلو زرد ،الو قرمز،گیالس ،آلبالو ،شلیل ،هلو،گالبی ،انجیر ،پرتقال،
میوهها و ّابمیوههای طبیعی

نارنگی ،لیموترش ،انگور ،کیوی ،انار ،توت فرنگی ،موز ،لیمو شیرین ،لیمو ترش ،گریپ فروت ،خرمالو ،توت تازه ،آناناس
تازه ،ذغال اخته ،انجیر تازه ،خارک ،انبه ،آب گریپ فروت ،آب پرتقال ،آب سیب ،آّب طالبی ،آب هویج ،آّبلیمو ،آبغوره ،کمپوت
میوهها ،تمر هندی ،انجیرخشک ،توت خشک ،برگه هلو و زردآلو و سایر

سایر سبزیجات
سبزیجات کلمی شکل
سیر

خیار ،بادمجان ،پیاز خام ،پیاز سرخ شده ،سبزی خوردن ،سبزی خورشتی ،سبزی آش ،لوبیا سبز ،نخودفرنگی ،باقال ،کدو حلوایی،
کدو خورشتی ،قارچ ،فلفل سبز ،فلفل دلمه ،شلغم ،کرفس ،قارچ ،بالل ،ذرت
هر نوع کلم
سیر

سبزیجات زرد

هویج پخته و خام

لبنیات کمچرب

شیرکم چرب ،ماست کم چرب ،ماست معمولی ،پنیر سفید ،کشک

گوجه فرنگی
زیتون
حبوبات
ماهی و میگو
مغزها
انواع ماکیان
شیرینیها و دسرها

گوجه فرنگی
زیتون سبز ،روغن زیتون
لوبیا ،نخود ،لپه ،ماش ،سویا ،عدس وسایر
ماهی ،تن ماهی ،میگو
بادام زمینی ،بادام ،گردو ،پسته ،فندق ،تخمه ،ارده
مرغ ،بوقلمون
پیراشکی ،کیک یزدی ،کیک خانگی ،کیک تولد ،سایر کیک ها ،کرم کارامل ،شیرینی خشک ،شیرینی تر ،شکر ،قند ،نبات ،نقل،
حلوا شکری ،شکالت ،عسل ،مربا

میان وعدههای شور

کراکر ،پفک ،چیپس ،ذرت بوداده

انواع سس ها (کچاپ و مایونز)

سس مایونز ،سس گوجه فرنگی

نوشابه
ترشیجات و شوری و نمک
فست فود
لبنیات پرچرب
گوشت قرمز و امعا و احشا
آبمیوه های صنعتی
غالت کامل

نوشابه و دلستر
ترشی ،خیارشور ،شور ،نمک
پیتزا ،گوشتهای فراوری شده (سوسیس ،کالباس) ،سیبزمینی سرخ شده
شیر پرچرب ،ماست پرچرب ،ماست چکیده ،ماست خامهای ،پنیر خامهای ،شیرکاکاِئو ،خامه و سرشیر ،بستنی سنتی و غیرسنتی
گوشت گاو و گوساله ،گوشت گوسفند ،گوشت چرخ کرده ،همبرگر ،دل و جگر و قلوه ،زبان ،مغز ،کله و پاچه ،سیرابی و شیردان
آبمیوههای صنعتی ،شربتهای صنعتی
نان بربری ،سنگک ،تست سبوس دار ،جو پخته ،رشته پلویی

قهوه

قهوه و نسکافه

خرما

خرما

بلغور

بلغور گندم

سیب زمینی

سیب زمینی

تخم مرغ
نانهای سنتی
روغنهای هیدروژنه و حیوانی
غالت تصفیه شده
چای
روغنهای مایع

http://bpums.ac.ir

تخم مرغ
گرده ،نان تیری
کره ،روغن جامد ،روغن حیوانی ،پیه
نان لواش ،باگت ،برنج ،ماکارونی ،ورمیشل ،آردگندم ،حلوا خانگی ،بیسکوییت
چای
هر نوع روغن مایع (بجز روغن زیتون)
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سبزیجات برگدار سبز تیره

اقالم غذايي تشكيل دهنده گروه

الگوهای غذايي در زنان دشتستان (استان بوشهر) 134/

رضازاده و همكاران

در این مطالعه ،تجزیه وتحلیل دادهها توسط نرمافزار

مجذور کای برای مقایسه متغیرهای کیفی استفاده شد.

 SPSSویرایش  21صورت گرفت .الگوهای غذایی

همچنین برای مقایسه امتیاز الگوهای غذایی بین زنان

اصلی

شهری و روستایی از آزمون تی مستقل و مقایسه تعداد و

( )Principal Component Analysis: PCAتعیین

درصد افراد در سهکهای مختلف الگوی غذایی بین زنان

شدند .به منظور ایجاد یک ماتریکس ساده و تمایزگذار

شهری و روستایی از آزمون مجذور کای استفاده شد.

روی گروه غذایی از چرخش  Varimaxبهره برده شد.

 p-valueکمتر از  0/05معنیدار در نظر گرفته شد.

برای تعیین تعداد عاملها (الگوهای غذایی) از نمودار

در این مطالعه از تمامی شرکت کنندگان در صورت تمایل

سنگریزهای ( )Scree testو قابلیت تفسیرپذیری

به ورود به مطالعه رضایتنامه کتبی اخذ شد .با توجه به

الگوهای استخراج شده استفاده شد .با توجه به مطالعات

اینکه دادههای تحقیق با استفاده از پرسشنامهها و مصاحبه

پیشین و به دلیل طبیعت دادهها و همبستگیها ،مقادیر

جمعآوری شد و همچنین اندازهگیریهای تنسنجی به

بار عاملی بیشتر یا مساوی  0/2برای تعیین اقالم غذایی

روشهای غیرتهاجمی صورت گرفت ،لذا انجام این

هر الگوی غذایی در نظر گرفته شد ( .)20نامگذاری

پژوهش از نظر اخالقی با مشکلی مواجه نمیباشد.

اصلی

با

روش

مؤلفههای

تحلیل

عاملها بر مبنای تفسیر اقالم غذایی در هر عامل انجام
شد؛ سپس به هر فرد بر حسب میزان دریافت گروههای

يافتهها

غذایی مختلف برای هر الگوی تغذیهای یک امتیاز

 -مشخصات جمعيتي و اجتماعي افراد مورد مطالعه به

( )Factor scoreداده شد .بهطوریکه هر فرد برای هر
یک از الگوهای غذایی یک امتیاز داشته باشد .این نمره
توسط فرمول زیر تعیین میشود:

تفكيک زنان شهری و روستايي
دادههای توصیفی مشخصات جمعیتی و اجتماعی در
جدول  1به تفکیک شهری و روستایی ارائه شده است.
میانگین و انحراف معیار بعد خانوار و تعداد فرزند در زنان
روستا باالتر از زنان شهری بود .در گروه شهری ،درصد

که در این فرمول  bijبار فاکتور ( )factor loadingماده
غذایی  jدر الگوی تغذیهای  iو  iدر حقیقت همان
 eigenvalueالگوی تغذیهای  ،i Xjنیز بار مصرف ماده
غذایی  jمیباشند ( .)21سپس افراد بر مبنای سهکهای
الگوهای غذایی طبقهبندی شدند.
ابتدا

از

آزمون

بیشتری از زنان و همسرانشان تحصیالت دیپلم و
دانشگاهی داشتند در حالیکه درصد بیشتری از گروه
روستایی ،بیسواد و ابتدایی و راهنمایی تا کمتر از دیپلم
بودند .فارس ،قومیت غالب در شهرها و روستاهای
منطقه بود.
با استفاده از روش تحلیل عاملی ،سه الگوی غذایی غالب

کولموگراف-اسمیرنوف

در افراد مورد مطالعه شناسایی و به صورت الگوی غذایی

( )Kolmograph-Smirnoffبرای تعیین نرمال بودن

سالم ،غربی و الگوی غذایی سنتی نامگذاری شد .جدول

توزیع متغیرها استفاده شد .برای مقایسه متغیرهای جمعیت

 2بار عاملی گروههای غذایی موجود در هر یک از

شناختی و اقتصادی اجتماعی بین زنان شهری و روستایی
http://bpums.ac.ir

الگوهای غذایی را نشان میدهد.
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تجزيه و تحليل آماری

از آزمون من ویتنی برای مقایسه متغیرهای کمی و از آزمون

سال بيست و سوم /شماره  /2خرداد و تير 1399

 /135طب جنوب

جدول  )2بار عاملي گروههای غذايي در الگوهای غذايي معين در زنان شهری و
روستايي ساکن شهرستان دشتستان
الگوهای غذايي
گروههای غذايي

سالم

غربي

سنتي

سبزیجات برگدار سبز تیره

0/71

-

-

میوهها و ّابمیوههای طبیعی

0/7

0/25

-

سایر سبزیجات

0/7

-

0/24

سبزیجات کلمی شکل

0/62

-

-

سیر

0/58

-

-

سبزیجات زرد

0/58

-

-

لبنیات کم چرب

0/55

-

0/25

گوجه فرنگی

0/52

-

-

زیتون

0/49

-

-0/47

حبوبات

0/47

-

0/26

ماهی و میگو

0/46

0/21

-

مغزها

0/40

0/3

-

انواع ماکیان

0/34

0/26

-0/32

شیرینیها و دسرها

-

0/66

-

میان وعدههای شور

-

0/56

0/26

انواع سسها (کچاپ و مایونز)

-

0/55

-

نوشابه

-

0/54

-

0/26

0/51

-

فست فود

-

0/51

-0/20

لبنیات پرچرب

-

0/44

-

0/28

0/43

-

-

0/41

-

غالت کامل

0/25

0/34

-

قهوه

0/2

-

-0/53

خرما

0/23

-

0/50

-

-0/21

0/43

0/29

-

0/41

تخممرغ

-

-

0/39

نانهای سنتی

-

-

0/36

روغنهای هیدروژنه و حیوانی

-

-

0/34

غالت تصفیه شده

-

-

0/27

چای

-

-

0/21

روغنهای مایع

-

-

-

ترشیجات و شوری و نمک

گوشت قرمز و امعا و احشا
آبمیوههای صنعتی

بلغور
سیب زمینی

http://bpums.ac.ir
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الگوی غذايي

الگوی غذايي

الگوی غذايي

الگوهای غذايي در زنان دشتستان (استان بوشهر) 136/

رضازاده و همكاران

گروههای غذایی سبزیجات برگ دار سبز تیره ،میوهها

درصد) را تبیین میکنند .در جدول  ،3مقایسه امتیاز

و آبمیوهای طبیعی ،سایر سبزیجات ،سبزیجات کلمی

الگوهای غذایی و میانگین انرژی دریافتی زنان شهری

شکل ،سیر ،سبزیجات زرد ،لبنیات کمچرب ،گوجه

و روستایی مورد مطالعه نشان داده شده است.

فرنگی ،زیتون ،حبوبات ،ماهی و میگو ،مغزها ،انواع

میانگین انرژی دریافتی بین مناطق شهری و روستایی

ماکیان ،قهوه)" ،الگوی غذایی غربی" (دارای

تفاوت معنی داری نداشت .میانگین  ±انحراف معیار

بارعاملی باال برای گروه های غذایی شیرینیها و

امتیاز الگوی غربی در زنان شهری بیشتر از زنان

دسرها ،میان وعده های شور ،سس ها (کچاپ و

روستایی بود  .امتیاز الگوی غذایی سالم در زنان

مایونز) ،نوشابه ،ترشیجات و شوری و نمک ،فست

شهری بیشتر از زنان روستایی و امتیاز الگوی غذایی

فود ،لبنیات پرچرب ،گوشت قرمز و امعا احشا،

سنتی در زنان روستایی بیشتر از زنان شهری بود (هر

آبمیوه های صنعتی ،غالت کامل)" ،الگوی غذایی

چند این اختالف معنی دار نبود) .همچنین ،طبقهبندی

سنتی" (دارای بارعاملی باال برای گروههای غذایی

الگوهای غذایی بر اساس سهک نشان داد که درصد

خرما ،بلغور ،سیبزمینی ،تخممرغ ،نانهای سنتی،

بیشتری از زنان شهری و درصد کمتری از زنان

روغن های هیدروژنه و حیوانی ،غالت تصفیه شده،

روستایی در باالترین سهک الگوی غذایی غربی

چای) .در کل ،این سه الگوی غذایی غالب 30/14

قرار داشتند.

جدول  )3مقايسه امتياز الگوهای غذايي زنان شهری و روستايي مورد مطالعه
شهری

روستايي

ميانگين ±انحراف معيار

ميانگين ±انحراف معيار

*P.value

امتیاز الگوی غذایی سالم

0/04±0/95

-0/05±1/05

0/13

امتیاز الگوی غذایی غربی

0/12±0/92

-0/15±1/07

001/0

متغيرها

سهکهای الگوی غذایی سالم

سهکهای الگوی غذایی غربی

سهکهای الگوی سنتی

امتیاز الگوی غذایی سنتی

-0/07±1/08

0/09±0/87

0/22

انرژی دریافتی ()Kcal/day

2113/87±598/89

2019/42±699/32

0/07

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

سهک اول

(51)31/1

(48)36/4

سهک دوم

(51)31/1

(48)36/4

سهک سوم

(62)37/8

(36)27/3

سهک اول

(39)23/8

(60)45/5

سهک دوم

(63)38/4

(35)26/5

سهک سوم

(62)37/8

(37)28/0

سهک اول

(59)36/0

(40)30/3

سهک دوم

(49)29/9

(50)37/9

سهک سوم

(56)34/1

(42)31/8

0/16

0/0001

0/32

*  P-valueبا استفاده از روش های آماری آزمون من ویتنی برای متغیرهای کمی و آزمون کای دو برای متغیرهای کیفی به دست آمده است.
http://bpums.ac.ir
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"الگوی غذایی سالم" (دارای باالترین بار عاملی برای

درصد کل واریانس (به ترتیب  7/32 ،16/12و 6/7

سال بيست و سوم /شماره  /2خرداد و تير 1399

 /137طب جنوب

در مطالعه حاضر سه الگوی غذایی سالم ،غربی و سنتی

این تفاوت قابل توجیه است .همچنین الگوی سالم به

در میان زنان مورد مطالعه شهری و روستایی شهرستان

دست آمده در مطالعه انجام شده توسط شانشین و

دشتستان شناسایی شد .طبق دانش ما این مطالعه

همکاران در شهر بوشهر ( ،)13از نظر گروههای

نخستین مطالعه در ایران است که به بررسی و مقایسه

حبوبات ،طیور و ماکیان ،ماهی ،سبزیجات ،سیر ،میوه

الگوهای غذایی در شهرها و روستاها در سطح یک

ها ،آب میوهها ،دوغ ،مغزها ،لبنیات کمچرب مشابه

شهرستان میپردازد .این  3الگو  30/14از کل واریانس

الگوی سالم مطالعه ما بود .علت این تشابه را میتوان

را شامل میشدند که به مجموع واریانسهای به دست

به دلیل انجام مطالعه روی زنان ساکن استان بوشهر تا

آمده در دو مطالعه انجام شده توسط رضازاده و

حدودی توجیه کرد .الگوی غذایی سالم استخراج شده

همکاران در زنان تهرانی ( )19و زنان و مردان شهر

در مطالعه جعفرابادی و همکاران در  5شهر بزرگ ایران

ارومیه ( ،)18و مطالعه سبحانی و همکاران روی کودکان

( ،)23از نظر سبزیجات زرد ،آبمیوهها ،میوه ،سایر

روستایی بیجار کردستان ( )22نزدیک بود .در این

سبزیجات ،زیتون ،گوجه فرنگی و لبنیات کمچرب به

مطالعه اولین عامل استخراج شده که بیشترین درصد

مطالعه حاضر شباهت داشت .در مطالعه آقاجانی-دالور

واریانس را تبیین میکرد به علت دارا بودن باالترین بار

و همکاران در زنان میانسال شهر بابل ( ، )24الگوی

عاملی برای گروههای غذایی سبزیجات برگدار سبز

غذایی سالم از نظر گروههای ماهی ،سبزیجات ،حبوبات

تیره ،میوهها و آبمیوهای طبیعی ،سایر سبزیجات،
سبزیجات کلمی شکل ،سیر ،سبزیجات زرد ،لبنیات کم

و میوه به مطالعه حاضر شبیه بود .الگوی غذایی "سنتی
با وضعیت اقتصادی_ اجتماعی باال" در مطالعه قومیت

چرب ،گوجه فرنگی ،زیتون ،حبوبات ،ماهی و میگو،

های کرد و آذری شهر ارومیه ( )18نیز از نظر گروههای

مغزها ،انواع ماکیان ،قهوه الگوی غذایی سالم نامگذاری

میوهها ،سبزیجات ،زیتون و مغزها با الگوی سالم مطالعه

شد .تبعیت از این الگوی غذایی در زنان شهری بیشتر

حاضر مشابه بود .اغلب مطالعات در سایر نقاط جهان

از زنان روستایی بود (هرچند این اختالف معنیدار

الگوهای غذایی سالم مشابه مطالعه حاضر به دست

نبود) .با توجه به اینکه دسترسی به برخی اقالم غذایی

آورده بودند ( .)25-27تنها تفاوت در گروه غالت کامل

این الگو از قبیل ماهی و میگو ،انواع میوهها ،مغزها و

بود که در الگوی غذایی سالم مطالعه ما وجود نداشت.

زیتون در شهر بیشتر از اکثر روستاهای منطقه مورد
مطالعه است این تفاوت قابل توجیه است .این الگوی
غذایی تقریباا مشابه الگوهای غذایی سالم استخراج شده
در زنان تهرانی ( )19که با مصرف باالی انواع
سبزیجات ،میوهها ،ماکیان ،لبنیات کمچرب ،زیتون،
قهوه ،خشکبار و حبوبات همراه است تنها تفاوت وجود
ماهی و میگو در الگوی سالم مطالعه ما بود .که به علت
جغرافیای منطقه (نزدیکی به دریا) ،در دسترس بودن و
http://bpums.ac.ir

در مطالعه اولینتو و همکاران ( )Olinto & et alروی
بزرگساالن برزیلی ( ،)28الگوی غذایی" میوه/
سبزیجات" از نظر مصرف باالی میوه و سبزی  ،در
مطالعه

ناجا

و

همکاران

( )Naja & et alروی بزرگساالن لبنانی باالی  50سال
( )29الگوی غذایی "لبنانی" از نظر مصرف میوه،
سبزیجات ،حبوبات ،مغزها ،در مطالعه مارکوسن و
همکاران ( )Markussen & et alروی زنان  50تا 69
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بحث

ارزانتر بودن غذاهای دریایی در منطقه مورد مطالعه ما

رضازاده و همكاران

الگوهای غذايي در زنان دشتستان (استان بوشهر) 138/

مصرف باالی سبزیجات ،میوه ،ماهی ،حبوبات ،ماکیان

الگوی غذایی "فست فود" از نظر مصرف باالی پیتزا،

و مغزها ،در مطالعه مارکوس -ویدال و همکاران

همبرگر ،چیپس ،نوشیدنیهای شیرین و شیرینیها و

( )Marques-Vidal Pروی افراد سوئیسی فرانسوی

الگوی غذایی "گوشت و سرخ کردنیها" از نظر مصرف

زبان ( )31الگوی غذایی "میوه و سبزیجات" از نظر

باالی گوشت قرمز ،گوشت فرآوری شده ،سیبزمینی

مصرف باالی میوه و سبزی مشابه الگوی غذایی "سالم"

سرخ کرده مشابه الگوی غذایی غربی در مطالعه حاضر

در مطالعه حاضر بودند .دومین فاکتور استخراج شده به

بودند .امتیاز این الگوی غذایی در زنان شهری مورد

علت دارا بودن باالترین بار عاملی برای گروههای غذایی

مطالعه بهطور معنیداری بیشتر از زنان روستایی بود.

شیرینیها و دسرها ،میان وعدههای شور ،سسها

احتماالا به این دلیل که دسترسی و تهیه اقالم غذایی

(کچاپ و مایونز) ،نوشابه ،ترشیجات و شوری و نمک،

موجود در این الگو در روستاها محدودتر از شهرهاست

فست فود ،لبنیات پرچرب ،گوشت قرمز و امعا احشا،

و همچنین به علت گرانتر بودن اقالم غذایی این الگو

آبمیوههای صنعتی ،غالت کامل الگوی غذایی غربی

با توجه به تفاوت وضعیت اقتصادی در شهر و روستا

نامیده شد و بسیار شبیه الگوهای غربی و ناسالم در

قابل توجیه میباشد .در واقع نشان دهنده گذار تغذیهای

مطالعات انجام شده در ایران ( 13 ،5و  )19و سایر

میباشد که در سطح شهرستان نخست در شهرها آغاز

کشورها ( 32 ،30و  )33بود .الگوی غذایی غربی مطالعه

شده است .آخرین فاکتور استخراج شده به علت دارا

 5شهر بزرگ ایران ( )23از نظر مصرف باالی شکر،

بودن باالترین بار عاملی برای غذاهای شامل خرما،

پیتزا ،لبنیات پرچرب ،شیرینیها و دسرها به الگوی

بلغور ،سیبزمینی ،تخممرغ ،نانهای سنتی ،روغنهای

غربی مطالعه ما شباهت داشت .الگوی غذایی در حال

هیدروژنه و حیوانی ،غالت تصفیه شده ،چای الگوی

گذار مطالعه ارومیه ( )18از نظر گروههای گوشت قرمز

غذایی سنتی نامگذاری شد .میانگین امتیاز این الگو در

و احشا ،فست فودها ،میان وعدههای شور ،سسها و

زنان روستایی بیشتر بود ولی تفاوت معنیداری نداشت.

شیرینیها مشابه الگوی غذایی غربی مطالعه حاضر بود.

در مطالعهای که توسط جوی و همکاران

در مطالعه میشرا و همکاران ( )Mishra & et alدر

( )Joy & et alدر کشور هند انجام شد ( )7الگوی

زنان میانسال استرالیایی( ،)34الگوی غذایی "گوشت و

غذایی بر پایه برنج با تنوع کم در افراد فقیرتر و

گوشت فرآوری شده" از نظر مصرف باالی گوشت

بزرگساالن روستایی ،در حالیکه الگوی غذایی بر پایه

قرمز و سوسیس ،در مطالعه بزرگساالن برزیلی (،)28

برنج و میوهها در افراد تحصیلکرده شهری بیشتر

الگوی غذایی "پرچرب و شیرین" از نظر مصرف باالی

رعایت میشد .الگوی "سنتی" استخراج شده در مطالعه

شیرینیها و دسرها ،در مطالعه نودسن و همکاران

کاظم زاده و همکاران در زنان و مردان ساکن شهر تهران

( )Knudsen & et alدر بزرگساالن دانمارکی ()35

( )36از نظر گروههای چربیهای اشباع و هیدروژنه،

الگوی "غذاهای فرآوری شده" از نظر مصرف باالی

تخممرغ ،کربوهیدرات تصفیه شده مشابه مطالعه ما بود.

همبرگر ،گوشت قرمز ،گوشتهای فرآوری شده،

الگوی "سنتی با وضعیت اقتصادی -اجتماعی پایین" در

مایونز ،پیتزا ،سیبزمینی سرخ کرده ،ترشیجات ،گوشت

مطالعه رضازاده و همکاران در زنان و مردان ساکن شهر

http://bpums.ac.ir
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ساله نروژی ( )30الگوی غذایی "محتاطانه" از نظر

امعا و احشا ،در مطالعه بزرگساالن سوسیسی ()31
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سیب زمینی ،تخممرغ ،روغنهای هیدروژنه ،چربیهای

خوراک ،خطاهایی نظیر خطای اندازهگیری شامل کم

حیوانی ،چای و غالت تصفیه شده مشابه بود .احتما اال

گزارشدهی یا بیش گزارشدهی در مورد تعدادی از

تشابه نسبی را به علت طبقهبندی مشابه برخی از گروه

اقالم غذایی یا کل آنها وجود دارد .و دقت این

های غذایی در این دو مطالعه و همچنین انجام مطالعات

پرسشنامه

روشهای

در جامعه ایرانی تا حدودی قابل توجیه باشد .با توجه

 gold standardنظیر یادامد  24ساعته غذایی پایینتر

به اقلیم متفاوت در مقایسه با سایر مطالعات انجام شده

است .محدودیت دیگر در رابطه با روش تحلیل عاملی

در ایران تفاوتهایی در الگوی غذایی سنتی در مطالعه

است زیرا در این روش تعیین الگوهای غذایی غالب و

حاضر ،دیده میشود .خرما در یک گروه مجزا قرار داده

گروهبندی اقالم غذایی بر مبنای مطالعات پیشین بوده و

شد زیرا محصول عمده کشاورزی منطقه مورد مطالعه

تصمیم نهایی برای تعیین تعداد عاملها بر عهده خود

است و دسترسی زیاد به این محصول در شهرها و

محقق است.

در

مقایسه

با

روستاها وجود دارد همچنین نانهای سنتی در مطالعه
حاضر مختص منطقه مورد مطالعه بود به همین دلیل با

نتيجهگيری

سایر مطالعات متفاوت بود .بلغور نیز در تهیه یکی از

یافتههای این مطالعه نشان داد که  3الگوی غذایی عمده

غذاهای سنتی منطقه مورد مطالعه به نام للک (گمنه)

توسط زنان شهری و روستایی ساکن شهرستان دشتستان

استفاده میشود به همین دلیل قرارگیری آن در الگوی

تبعیت میشود که شامل سه نوع متفاوت سالم ،غربی و

سنتی منطقه قابل توجیه است .الگوی "سنتی" استخراج

سنتی است .با اینکه امتیاز الگوی غذای غربی در زنان

شده در مطالعه کنها و همکاران ( )Cunha & et alدر

ساکن شهرها بیشتر از روستاهاست که نشان دهنده گذر

برزیل ( )33شامل برنج ،لوبیاها ،نان ،شکر ،چربیها و

تغذیهای در سطح شهرستان میباشد که ابتدا در شهرها

سسهای ساالد بود .در مطالعه نیجو و همکاران

آغاز شده است با این وجود ،تفاوتی در گرایش زنان

( )Niu & et alدر ژاپن ( )37الگوی غذایی "سنتی

روستایی به الگوی سنتی و سالم با زنان شهری وجود

ژاپنی" شامل مصرف باالی سبزیجات ،جلبک دریایی،

ندارد که نشان دهنده نیاز به اتخاذ مداخالت مناسب

محصوالت سویا ،ماهی ،میوهها ،سوپ میسو و چای

برای افزایش آگاهی و سواد تغذیهای در هر دو گروه

سبز بود .با این حال الگوهای غذایی سنتی همیشه

احساس میشود.

الگوهای غذایی سالمی نیستند و گاهی اوقات با کمی

این تحقیق تحت حمایت مالی از هیچ مؤسسه و

اصالحات و تغییرات در آنها میتوان آنها را به سمت

سازمانی قرار نگرفته است.

سالمتر شدن سوق داد.
یکی از محدودیتهای مطالعه حاضر ،ماهیت مقطعی

تضاد منافع

آن است که نتیجهگیریهای علت و معلولی در آن امکان

هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان

پذیر نیست .جمعیت مورد مطالعه فقط زنان شهرستان

نشده است.

میباشند و مردان در مطالعه وارد نشدهاند .از سوی دیگر
http://bpums.ac.ir
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ارومیه ( )18با الگوی سنتی مطالعه حاضر در گروههای

در ارزیابی دریافت غذایی با استفاده از پرسشنامه بسامد
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Abstract
Background: The pattern of dietary intake reflects the preferences and dietary habits of individuals and
their socio-economic and demographic status such as ethnicity and place of residence. So far, various studies
have examined the dietary patterns of different populations in Iran, but the information on eating patterns of
rural areas is limited in comparison with urban regions. The aim of this study was to identify major dietary
patterns and to compare the scores of these patterns in women living in urban and rural areas of Dashtestan
County, (Bushehr province), 2017.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, 302 women (168 urban and 134 rural) aged 20_59
years old living in Dashtestan county were sampled with multistage sampling method (stratified cluster
sampling). Dietary intake was assessed by filling the standard semi-quantitative food frequency
questionnaire in face-to-face interviews. Factor analysis method was used for identifying major dietary
patterns. The Mann-Whitney analysis was used to compare the extracted pattern scores in urban and rural
women.
Results: Three major dietary patterns were extracted: Healthy, western and traditional. The score of western
pattern was significantly higher in urban women (p<0.05). The score of other patterns was not significantly
different between urban and rural areas.
Conclusion: The findings of this study showed that although Dashtestan county is not a metropolitan area,
the rate of compliance with the western food pattern is notable in urban women. Educational programs
should be adopted for promoting nutritional status of the study population.
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