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نااَمنی غذایی بعنوان فراهمی محدود یا نامطمئن غذاي کافی در همه اوقات براي یک زندگی  :زمینه و هدف
و مرگ و  عوارض با، از شایعترین بیماري هاي متابولیک است که  ملیتوس دیابت .تعریف میشودسالم و فعال 

افسردگی نیز که یکی . اخیرا بعنوان یک اولویت بهداشتی در ایران مطرح شده است همراه بوده و توجه قابل میر
ی هایالعات دیده شده است که با بیماریاز بیماري هاي شایع جهان، بویژه جهان امروز به شمار می آید، در مط

و نیز افسردگی در  2مطالعات اخیر بیانگر شیوع گسترده ناامنی غذایی و دیابت نوع .مانند دیابت در ارتباط است
در ایران انجام  2تاکنون مطالعه اي براي بررسی رابطه ناامنی غذایی و دیابت نوع. مناطق مختلف ایران می باشند

در بیماران تازه تشخیص  2ذایی و افسردگی با دیابت نوعنشده بود لذا هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه ناامنی غ
  .داده شده بود

) سال 83/46مرد، میانگین سنی  36زن و  99(بیمار  135شاهدي روي -مطالعه به صورت مورد :مواد و روش ها
 )سال 93/45، میانگین سنی مرد 46و  زن 89( فرد غیر مبتال 135به عنوان مورد و  2بتال به دیابت نوعم

با روش نمونه گیري تصادفی ساده مراجعه کننده به درمانگاه هاي دانشگاه علوم پزشکی شیراز بعنوان شاهد، 
مشخصات عمومی و اجتماعی اقتصادي، وضعیت ناامنی غذایی، افسردگی، دریافت هاي غذایی و  .انجام پذیرفت

 موگرافیک و عوامل اجتماعیفعالیت فیزیکی به ترتیب با استفاده از پرسش نامه هاي عمومی مشخصات د
، پرسشنامه افسردگی بک، پرسش نامه USDAگویه اي وضعیت امنیت غذایی خانوارِ  18اقتصادي، پرسش نامه 

تجزیه و تحلیل آماري با استفاده از . بررسی شدند METبسامد خوراك کیفی و پرسش نامه فعالیت فیزیکی 
آماري ستیک چند متغیره و نرم افزار و رگرسیون لج) t- test(آزمون هاي کاي دو، آنالیز واریانس یک طرفه 

19.0SPSS انجام شد.  

بعد از آنالیز هاي . برآورد شد% 5/41و در گروه شاهد % 7/66 میزان شیوع ناامنی غذایی در گروه مورد :یافته ها
فرزند ، تعداد 25نمایه توده بدنی بیشتر مساوي  ،رگرسیون لجستیک چند متغیره، ناامنی غذایی، افسردگی

تر  پایین سال، دفعات مصرف باالتر نان و برنج و دفعات مصرف 18ن فرزند زیر نفر، داشت 4بیشتر مساوي 
  ).>05/0P(نشان دادند  2سبزیجات، تخم مرغ و شیر بیشترین ارتباط آماري معنی دار را با دیابت نوع

در  2مبتالیان به دیابت نوع  درو نیز افسردگی به شیوع باالتر نااَمنی غذایی  توجهبا  :بحث و نتیجه گیري
مقایسه با افراد سالم غیر مبتال به دیابت، می توان گفت که احتماال بروز دیابت در افراد نا من غذایی و مبتال به 

یی عوامل مرتبط می تواند به اندازه گیري و پایش ناامنی غذایی و افسردگی و شناسا افسردگی باالتر است و لذا 
  .کند داخالت الزم و ارزیابی کمکسیاستگزاران و مسئوالن تا حد زیادي در جهت طراحی برنامه ها، م

 2ناامنی غذایی، دیابت نوع افسردگی،  :واژگان کلیدي  


