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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

نهمین کنگره سراسری تغذیه ایران
فرهنگ نگهداري مواد غذائي مردم شهر بوشهر-يك مطالعه اتنوگرافي

* -1مريم رواني پور-مربي ،عضو هیئت علمي دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  و دانشجوي دكتري پرستاري
-2دكتر حیدر علي عابدي -دانشیار،عضو هیئت علمي دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشکی

اصفهان
-3معصومه رواني پور-كارشناس مسئول بهداشت مواد غذائی ، معاونت امور بهداشتي دانشگاه علوم

پزشكي بوشهر.
مقدمه:غذا در تعیین هويت فرهنگي حائز اهمیت بوده  و داراي مفاهیم سمبولیك بسیاري در ارتباط با

سنتهاي خانوادگي و احساس امنیت و اعتقادات مذهبي و ...مي باشد.بیشتر جوامع در طول سالها،عقايد
سنتي يا سنتهايي در ارتباط با خوراك و استفاده نمادين از غذا پیدا  كرده اند.اين اطالعات از نسلي به نسل

ديگر  منتقل شده و بعنوان فرهنگ غذائي شناخته مي شود.نگهداري مواد غذائي و تامین ما يحتاج غذا از دير
زمان مورد توجه بشر بوده است.غذا پس ا ز تولید بايد  به طريق مناسب براي زمان كمبود نگهداري شود،در
غیر اين صورت دچار فساد و ضايعات خواهد شد. رده هاي مختلف بهداشتي  بايد نسبت به فرهنگ غذائي

مردم هشیار باشند-هم به عقائد خودشان و هم به عقائد بیماران يا مراجعین توجه داشته باشند.بديهي
است از آنجايیكه پزشكي جديد و فن آوري بهداشتي به تنهايي نمي تواند موثر باشد،فرهنگ غذائي وارد

عمل مي شود.
روش تحقیق:

روش انجام اين مطالعه فرهنگ شناسي بومي (اتنوگرافي) از دسته تحقیقات كیفي مي باشد كه در آن
سعي شده از طريق مشاهده از منازل  و مصاحبه و رفتار تعاملي با افراد جامعه به شناخت ويژگیهاي

فرهنگي مردم از قبیل روش نگهداري مواد گوشتي،لبني، سبزيجات ،حبوبات و ...شناخت بیشتر حاصل گردد،
بعالوه داده ها به روش تجزيه و تحلیل مستمر مقايسه اي  (   ( constant comparativeويژه تحقیقات كیفي

كد بندي وتجزيه تحلیل گرديد.
يافته ها:

 يافته ها شامل عقائد،باورها،آداب ،رسوم ،عادات تهیه مواد غذائي ،طرز تلقي ،ابتكارات ،تقلید سنتها
وتمايالت بصورت تم اصلي (theme) استخراج شده و در 9 دسته بعنوان مفاهیم ساختاري فرهنگ غذايي

مردم بوشهر شكل داده شدند.
نتیجه گیري:

با توجه به شرايط اقلیمي شهر بوشهر مشخص گرديد مردم در جهت تطابق با شرايط محیطي و اكثراً به روش
سنتي از شیوه هايي به منظور نگهداري مواد غذائي استفاده مي كنند كه آگاهي از اين شیوه ها بويژه براي

دست اندر كاران امور بهداشتي و برنامه ريزان بهداشت در جهت بهبود شیوه هاي زندگي  life style بسیار
حائز اهمیت و مثمر ثمر بوده و اطالعات پايه اي براي ساير تحقیقات آتي بويژه به شیوه كمي فراهم مي آورد

.
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