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چكيده
سرمايه انساني يكي از مهم ترين عناصر در فرايند توسعه شناخته مي شود .پرورش انسان هاي خالق ،مستعد در گرو داشتن
جامعه اي با تضمين سالمت جسمي ،بهداشتي و برخوردار از امنيت است .امنيت يكي از بارزترين وجوه بالندگي يک جامعه و
زمينهساز رشد ،توسعه و ثبات آن محسوب ميگردد .برنامهريزي براي توسعه ،پيشرفت و هر گونه فعاليتي که ميتواند عاملي
مؤثر براي بهبود اوضاع اقتصادي ،اجتماعي و ساير ابعاد جامعه باشد ،در سايه استقرار امنيت ميباشند ،که يكي از وجه اصلي
امنيت ،امنيت غذايي است .در اين ميان شناخت عوامل موثر در امنيت غذايي پيش نيازي ضروري جهت تحقق امنيت غذايي در
جامعه مي باشد .در تحقيق حاضر به تحليل عوامل جغرافيايي موثر در امنيت غذايي خانوارهاي روستايي پرداخته شده است.
پژوهش حاضر از نوع کاربردي ،از نظر ماهيت و روش به صورت توصيفي -تحليلي ميباشد .جامعه آماري تحقيق حاضر خانوارهاي
روستاهاي شهرستان زنجان ميباشد .شهرستان زنجان در سال  ،7331داراي  31883نفرجمعيت روستانشين 82983 ،خانوار،
 73دهستان و  892روستاي داراي سكنه ميباشد 39 .روستا 831 ،خانوار بااستفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه
تحقيق انتخاب شدند .روش گردآوري اطالعات به صورت کتابخانهاي و ميداني (پرسشنامه) ،جهت تجزيه و تحليل اطالعات از
آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي ،براي محاسبه ميزان امنيت غذايي از روش مقياس ناامني غذايي استفاده
شده است .نتايج تحقيق نشان مي دهد 3333 ،درصد خانوارها داراي امنيت غذايي بوده و عوامل جغرافيايي فاصله از مراکز خريد،
محل استقرار روستا و کيفيت راه ارتباطي موثر مي باشد.
واژهگان کليدي :فقر روستایی ،ناامنی غذایی ،توسعه روستایی ،عوامل جغرافیایی ،شهرستان زنجان.
 نویسنده مسئول:

Email: z_ eskandari69@yahoo.com

92

مهندسي جغرافيايي سرزمين ،دوره دوم ،شماره  ،3بهار و تابستان 7331

مقدمه
بررسیهای مربوط به آمار فقر نشان میدهد ،با وجود پیشرفتهایی که در رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال
توسعه رخ داده است ،همچنان 4.1میلیارد نفر از جمعیت جهان با درآمد کمتر از  4.00دالر در روز زندگی می کنند و یک
میلیارد نفر از جمعیت جهان هم از گرسنگی رنج می برند ،در این میان حداقل  95درصد از جمعیت کل فقیر جهان ساکن
نواحی روستایی می باشند ( .)UN, 2011, 12نشست جهانی غذا که در سال  4669در رم ایتالیا و با حضور نمایندگان
 4۸9کشور جهان برگزار شد ،کاهش  05درصدی تعداد افراد گرسنه جهان تا سال  0540به عنوان هدف این اجالس
انتخاب شد .این درحالی است که تا امروز به جای کاهش در برخی مناطق جهان شاهد افزایش ناامنی غذایی و فقر
هستیم ،بررسی های مربوط به آمار ناامنی غذایی نشان می دهد ،با وجود پیشرفت هایی که در رشد اقتصادی بسیاری از
کشورهای در حال توسعه رخ داده است ،همچنان  4.1میلیارد نفر از جمعیت جهان با درآمد کمتر از  4.00دالر در روز
زندگی می کنند و یک میلیارد نفر از جمعیت جهان هم از گرسنگی رنج میبرند ،در این میان حداقل  95درصد از جمعیت
کل فقیر جهان ساکن نواحی روستایی می باشند ( .)IFAD, 2011, 4و از آن جایی که در کشورهای در حال توسعه
شمار زیادی از جمعیت جهت ادامه زندگی به کشاورزی متکی هستند و تعدا آن ها روبه افزایش است و گذشته از این
فرصت های شغلی کمی در خارج از بخش کشاورزی وجود دارد( .موالئی هشجین و همکاران )415 :4960،و این آمارها
در حالی اعالم می شود که بررسی روند تحوالت تولید محصوالت کشاورزی با روند تحوالت رشد جمعیت جهان طی 05
سال اخیر نشان می دهد ،به علت افزایش سطح زیر کشت محصوالت ) (Royal Society,2009و وقوع انقالب
سبز ) (Green et al, 2005; Ramankutty et al, 2008تولید محصوالت کشاورزی متناسب با جمعیت افزایش
پیدا کرده است .اما دسترسی عموم مردم کشورهای مختلف دنیا به مواد غذایی تولید شده کاهش پیدا کرده و همین امر
باعث ایجاد گرسنگی پنهان و ناامنی غذایی در ابعاد وسیعی شده است(Graham et al, 2007; Keatinge et al,
) .2011; FAO 2011a; Khush et al, 2012از سویی دیگر ،امروزه تغییرات الگوی مصرف مواد غذایی به علت
رشد شهرنشینی ،افزایش مصرف سرانه ،رشد اقتصادی و تغییرات بازار مصرف از شکل محلی به تجارت جهانی اهمیت
روز افزون دستیابی به امنیت غذایی رابرای کشورهای در حال توسعه ضرورت می بخشد(Caballero and Popkin
) .,2002; Gerbens-Leenes et all,2010در طی دو دهه اخیر اهمیت توجه محافل علمی به امنیت غذایی به
خاطر افزایش بروز بالیای طبیعی ،افزایش قیمت مواد غذایی ،کمبود مواد غذایی و ناآرامیهای مرتبط با آن در بخشهای
مختلف جهان افزایش یافته است ( .)Lawrence et al, 2010:112در حال حاضر تاکید اساسی جهت دستیابی به
امنیت غذایی بر روی عوامل اقتصادی متمرکز شده است (Patel et all, 2011, MacMillan and Dowler’s
 .),2012بررسی ها نشان می دهد در جوامع روستایی ،عدم تأمین نیازهای اساسی از جمله ناامنی غذایی در بخشی از
جمعیت روستایی ،از مهمترین مشکالت نواحی روستایی به شمار میرود .از آنجا که در فرآیند توسعهی روستایی،
فقرزدایی ،تأمین نیازهای اساسی و توانمندسازی فقرا در زمینههای مختلف جایگاه اساسی دارد و حتی توسعهی روستایی
نیز به عنوان راهبردی برای فقرزدایی در نواحی روستایی تعریف گردیده است ،ضرورت فقرزدایی در نواحی روستایی
مشخص میشود(رضوانی .)41 :4965 ،در کنار مطرح شدن امنیت غذایی به عنوان یکی از رویکردهای مهم جهت
دستیابی به توسعه روستایی ،شناخت عوامل موثر در امنیت غذایی خانوارهای روستایی ضروری می باشد .در همین راستا
در تحقیق حاضر با هدف پاسخ به این سوال که مهمترین عوامل جغرافیایی موثر در امنیت غذایی خانوارهای روستایی
کدامند؟ تدوین می گردد.
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مباني نظري تحقيق
امنیت واژه ای با ابعاد و شاخصه های ذهنی ویژه است که به آرامش و سکینه درون و احساس رضایت از آرامش و
آسایش موجود در ساخت محیط اشاره دارد(موالئی هشجین و همکاران )99 :4961،و یکی از وجه اصلی امنیت ،امنیت
غذایی است .تاریخچه بحث در ارتباط با امنیت غذایی به بیش از  90سال قبل و در اعالمیه حقوق بشر سازمان ملل در
سال  461۸برمی کردد ،در ماده  00این اعالمیه اعالم شده است که:
"هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سالمتی و رفاه خود و خانواده اش ،از جمله تأمین
خوراک ،پوشاک ،مسکن ،مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های
بیکاری ،بیماری ،نقص عضو ،بیوگی ،سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش ،تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی
خارج است ،از تأمین اجتماعی بهره مند گردد".
اولین تالش جدی برای دستیابی به امنیت غذایی به تشکیل کنفرانس جهانی غذا در سال  4691برمیگردد .درگذشته
امنیت غذایی مترادف با رشد تولید غذا خصوصاً در کشورهای کمدرآمد و کمغذا تعبیر میشد اما رشد جمعیت از یکسو و
افزایش تعداد گرسنگان از سوی دیگر نشان داد که این دیدگاه درست نیست.به همین دلیل در هشتمین نشست کمیته
امنیت غذایی جهان که در سال  46۸9تشکیل شد مفهوم امنیت غذایی تغییر کرد و هدف نهایی امنیت غذایی در جهان
تأمین غذا برای همه مردم در تمام اوقات ذکر شد (رحیمی فیضآباد و همکاران .)4 :4969 ،سپس در کنفرانس بینالمللی
تغذیه در سال  4660برای اولین بار ،امنیت غذایی و مسائل آن بهصورت یک نظریه مطرح شدو بهعنوان یکی از
راهبردهای مهم در برخورد با سوءتغذیه و گرسنگی ،امنیت غذایی خانوار نیز مورد تأکید و تصویب قرار گرفت.
از امنیت غذایی ،مانند سایر مفاهیم علوم اجتماعی ،طی گذر زمان تعاریف برداشت های متفاوتی ارائه شده است .از علل
این تنوع در تعاریف تغییر سطح تحلیل در این حوزه است .سایمون ماکسول در مقاله ای با عنوان"امنیت غذایی :یک
برداشت فرامدرن" معتقد است که تا به امروز سه تغییر در سطح تحلیل درباره این موضوع به وجود آمده است:
 -4تغییر از سطح جهانی به ملی و سطح خانوار،
 -0تغییر از تأکید بر سطح غذا به وضعیت معیشتی،
 -9تغییر از سطح شاخص های عینی به سطح شاخص های ذهنی.
مباحث مربوط به مفهوم علمی امنیت غذایی میان اندیشمندان در اواسط دهه  4695میالدی و در پی ایجاد بحث بین
المللی در مورد بحران جهانی غذا شکل گرفته است .در طی بیش از چهل سال گذشته مفهوم امنیت غذایی در سطوح
بین المللی ،منطقه ای ،ملی ،ایالتی ،خانوار و فردی مورد بررسی قرار گرفته است.در سال های اولیه ،امنیت غذایی به
معنی تهیه و عرضه حداقل مورد نیاز غالت برای جمعیت کشورهای در حال توسعه در سال های با محصول عادی
وکمبود بوده است .در آن سال ها نوسان در عرضه غذا و عدم ثبات در قیمت مواد غذایی ریشه های اصلی مشکل امنیت
غذایی مزمن به شمار می روند و حل این مشکل نیازمند به بکارگیری راه حل های ملی و بین المللی نظیر ایجاد ذخایر
غذایی منطقه ای ،تضمین تأمین غالت و روش های مشابه دیگری بود .در مباحث علمی اولیه مربوط به امنیت غذایی
تمرکز اولیه در درجه اول مربوط به مشکالت عرضه مواد غذایی و اطمینان از دسترس بودن و ثبات قیمت مواد غذایی
اصلی در سطح ملی و بین المللی متمرکز بود ) .(Clay, 2002 and FAO, 2005در همین ارتباط در دهه 4695
میالدی موضوع امن یت غذایی به ظرفیت عرضه مواد غذایی جهت تامین نیازهای مردم اشاره دارد .بنابراین در این دهه
مفهوم امنیت غذایی خانوار از طرف کارگزاران توسعه اشاره دارد به در دسترس بودن مواد غذایی در بازارها و در سیستم
تولید مواد غذایی جهت تامین نیازهای غذایی خانوارها ).(FANTA, 2003 and Bedeke, 2012
تا وقوع بحران غذا در اوایل دهه ،4695مفهوم امنیت غذایی برای هر کشور با توجه به ذخایر کافی غالت و تثبیت قیمت
آن شکل گرفت.بنابراین در راهبرد معرفی شده کنفرانس جهانی غذا در  ،4691بر پایداری عرضه غذا به منظور دستیابی

31

مهندسي جغرافيايي سرزمين ،دوره دوم ،شماره  ،3بهار و تابستان 7331

فیزیکی به غذا تأکید ویژه ای شد (قاسمی .)۸ ،4999،به عبارت دیگر تصور می شد که امنیت غذایی مترادف با رشد تولید
غذا خصوصا در کشورهای کم درآمد و کم غذا بوده است .اما رشد جمعیت از یک سو و افزایش تعداد گرسنگان از سوی
دیگر نشان داد که این دیدگاه صحیح نیست .در این باره در هشتمین نشست کمیته امنیت غذایی جهان در  46۸9مفهوم
فوق از امنیت غذایی تغییر کرد و گسترش یافت .مطابق با مفهوم جدید ،هدف نهایی امنیت غذایی در جهان می بایست
تأمین غذا برای همه مردم در تمام اوقات باشد تا هم دسترسی فیزیکی و هم دسترسی اقتصادی به غذای مورد نیاز مردم
وجود داشته باشد(  .)FAO; 1996برای دستیابی به این هدف سه اقدام ضروری است:
 -4تأمین غذای کافی( دستیابی به عرضه غذا) -0 ،ایجاد پایداری در عرضه غذا و -9دسترس پذیر کردن غذا در
سطح خانوار خصوصا فقرا.
می توان شاخص های امنیت غذایی را از دهه  4605تا اواخر دهه  4695را شامل موارد زیر دانست:
 میزان تولیدات بخش کشاورزی میزان واردات محصوالت غذایی خودکفایی در کاالهای اساسی ثبات عرضه بدون وجود نوسان یا کمبود فصلی توسعه یافتگی بخش کشاورزیدر دهه  46۸5میالدی تغییراتی در پارادایم رایج امنیت غذایی رخ داد ،محدودیت های تمرکز بر تئوری عرضه غذا در
سطوح ملی و بین المللی در جریان بحران های غذایی که در سال های نیمه دهه  46۸5شناسایی شدند .در آن زمان این
مطلب مشخص گردید که دسترسی به غذای کافی در سطح ملی به طور خودکار به معنی امنیت غذایی در سطح فرد و
خانوار نمی باشد.
در این دوره محققان و فعاالن عرصه توسعه دریافتند که عدم امنیت غذایی در وضعیتی به وقوع پیوسته است که غذا در
دسترس است ولی به علت حذف شدن استحقاق دستیابی به غذا ،قابل دستیابی نمی باشد ،بنابراین در این دهه عوامل
مرتبط با تقاضا به عنوان تعیین کننده های امنیت غذایی شناخته شدند ).(Feleke et al, 2005
در همین رابطه سن اعتقاد دارد که امنیت غذایی بیشتر شامل نگرانی از عوامل تقاضا می باشد ،این عوامل شامل
دسترسی فقرا به مواد غذایی و وابسته به توان خانواده برای دسترسی به مواد غذایی مختلف می باشد).(Sen, 1981
بنابراین مهم ترین شاخص های امنیت غذایی در دهه  46۸5میالدی را می توان شامل موارد زیر نامید:
 قدرت خرید خانوارها وضعیت درآمدی جهت خرید مواد غذایی ثبات قیمت های مواد غذاییدر اوایل دهه  4665میالدی و بعد از بررسی های مختلفی که در سراسر جهان توسط محققان انجام شد ،نگرانی ها از
دسترسی های مختلف به مواد غذایی از سطح ملی به سطح خانوار منتقل گردید ).(Hart, 2009
تکامل مفاهیم و موضوعات مرتبط با امنیت غذایی موجب بوجود آمدن و گسترش مفهوم امنیت زیست گذاران خانوار
گردید .مدل امنیت زیست گذاران خانوار این اجازه را به ما می دهد که به درکی گسترده تر و مشروح تر از روابط بین
اقتصاد سیاسی فقر ،سوء تغذیه واستراتژی های پویا و پیچیده ای که افراد فقیر به منظور مبارزه یا بقاء بکار می برند
برسیم .در این مدل افراد جامعه به شکل دامنه دارینیازمند این هستند که بین خرید غذا و برآورده نمودن سایر نیازهای
مادی و غیرمادی خود تعادل برقرار نمایند ).(Maxwell,1992,36
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به طور کلی می توان گفت که توسعه فرایند کمی و کیفی است که در یک جامعه در همه ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی آن اثر می گذارد و سطوح مختلف زندگی را در بر میگیرد (عبداله زاده فرد )409 :4960 ،از این رو در ابتدای دهه
 4665ابعاد انسانی با تاسی از اهداف توسعه هزاره سوم وارد مباحث امنیت غذایی شد .سران کشورها و دولتهای سراسر
دنیا در اجالس جهانی غذا در سال  4669میالدی برای کاهش به نصف تعداد گرسنگان جهان تا سال  ،0540سرمایه
گذاری بخش دولتی و خصوصی در کشاورزی به اتفاق نظر رسیدند تا هدف اول توسعه هزاره نیز بر کاهش گرسنگی و
فقر به نصف تا سال  0540پایه ریزی شود و رهبران کشورها در اجالس جهانی سال  0550در مقر سازمان ملل متحد در
نیویورک ،این تعهد را تکرار نمودند .هفتاد درصد گرسنگان جهان در مناطق روستایی زندگی میکنند؛ مناطقی که
کشاورزی در آنجا یا به طور مستقیم شکم گرسنگان را سیر میکند و یا از طریق اشتغال در این بخش به طور غیرمستقیم
به عنوان منبع درآمد جهت خرید مواد غذایی عمل میکند.
در حال حاضر تحقیقات امنیت غذایی از سطح خانوار به سطح فردی منتقل شده است .در سال  ،4669سازمان غذا و
کشاورزی سازمان ملل متحد امنیت غذایی را این چنین تعریف کرد :امنیت غذایی زمانی وجود دارد که تمامی مردم ،در
تمامی زمان ها جهت رفع نیازهای غذایی خود جهت دستیابی به یک زندگی سالم و فعال به مواد غذایی دسترسی
فیزیکی و اقتصادی داشته باشند)(FAO, 1996,18
در ایالت متحده آمریکا ،دولت فدرال اصطالح امنیت غذایی را در سال  46۸5تصویب و از آن تعریفی به صورت زیر ارائه
داد :دسترسی به مواد غذایی مغذی و کافی از طریق کانال های طبیعی ) .(Allen, 2007, 21اجالس جهانی غذا نیز
در سال  4669آخرین تعریف امنیت غذایی را به شرح زیر اعالم نمود :امنیت غذایی هنگامی وجود دارد که همه مردم در
تمامی ایام به غذای کافی .سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند و غذای در دسترس نیازهای یک
رژیم تغذیه ای سازگار با ترجیحات انان را برای یک زندگی فعل و سالم فراهم ساز.
بانک جهانی امنیت غذایی را «دسترسی همه مردم در تمام اوقات ،به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم» تعریف
میکند که این تعریف در کنفرانس رم مورد نیز مورد تاکید همگان قرار گرفته شدهاست .سه عنصر «موجود بودن غذا»،
«دسترسی به غذا» و «پایداری در دریافت غذا» محورهای اصلی این تعریف میباشند که «موجود بودن غذا» شامل
میزان مواد غذایی در مرزهای ملی از طریق تولید داخلی و واردات مواد غذایی میباشد و مفهوم «دسترسی به غذا» نیز
دسترسی فیزیکی و اقتصادی به منابع ،جهت تامین اقالم غذایی مورد نیاز جامعه و «پایداری در دریافت غذا» ،ثبات و
پایداری دریافت ارزشهای غذایی مورد نیاز جامعه میباشد .افزایش جمعیت و رشد اقتصادی کشورهای در حال پیشرفت
به رشد تقاضای برای غذا چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی منجر خواهد شد .یعنی اینکه تقاضای جهانی از لحاظ
مقدار و ماهیت دچار تغییرات عمده خواهد شد.
در متون علمی تعاریف بسیار زیادی از امنیت غذایی شده است ،مانند تعاریف کنفرانس جهانی غذا ،)4691( 4کوآندرس و
همکاران ،)469۸( 0سن  ،)46۸4( 9والدس ،)46۸4( 1بوش و والسی ،)46۸1( 0آمارتیاسن ،)46۸9( 9بورتون و شوهام9

1- World Food Conference
2- Konanreus
3- Sen
4-Valdes
5- Bush and lacy
6- Amartyasen
7- Borton and Shoham

38

مهندسي جغرافيايي سرزمين ،دوره دوم ،شماره  ،3بهار و تابستان 7331

( ،)4664فرانکربرگر ،)4664(4فائو ،)4669( 0بانک جهانی ،)0555( 9اسمیت و هدان 1تایمر ،)0555 ( 0گوالتی ،)0555(9
کالی ،)0550( 9خان و شیرانی ،)0559( ۸گاناپتی و همکاران ،)0550( 6اسوامیناتن ،)0559( 45هارت ،)0556( 44ژیروقلند
و اریکسن ،) 0545( 40محور تعاریف انجام شده از امنیت غذایی با توجه به دوره های زمانی محور تعاریف شامل موارد زیر
می شود:
 عرضه مستمر محصوالت غذایی دسترسی کافی به مواد غذایی خودکفایی در محصوالت اساسی عدالت در توزیع مواد غذایی پایداری تولیدات در تمامی زمان ها داشتن درآمد جهت خرید مواد غذایی دسترسی در تمامی مکان ها تامین مواد الزم بدن جهت رشد موجود بودن لوازم دسترسی به مواد غذایی دسترسی به مواد غذایی در بحران های اجتماعی ،سیاسی و جغرافیایی کیفیت و سالمت مواد غذایی پائین بودن ریسک های دسترسی به مواد غذایی دسترسی به مواد غذایی از طریق راه های قانونی آگاهی مصرف کننده نسبت به ارزش محصوالت عذایی دسترسی به مواد غذایی بدون چالش های روحی و روانی حفظ سبد کاالیی استاندارد خانوار در مواقع بحرانی دسترسی به مواد غذایی بدون چالش های فرهنگی و مذهبی پایداری تولید محصوالت غذایی خرید مواد غذایی با توجه به قیمت واقعی محصول -دسترسی به محصوالت غذایی ارگانیگ

1- Franenberger
2- Fao
3- Word bank
4- Smith and Haddad
5- Timmer
6 -Gullati
7 -Clay
8 -Khan and Shirani
9 -Ganapathy
10 -Swaminathan
11- Hart
12- Ziervogel and Ericksen
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بنابراین امنیت غذایی نه تنها مستلزم عرضة کافی مواد غذایی در سطح کالن میباشد ،بلکه ناظر بر توزیع عادالنه غذا به
منظور دستیابی همگان به آن نیز میباشد .می توان گفت مفهوم امنیت غذایی بوسیله تعامل دامنهای از عوامل زیست
شناختی ،اقتصادی ،اجتماعی ،کشاورزی و فیزیکی تعیین میشود ).(Carter ,2006,24
جدول .7نتايج تحقيقات انجام شده توسط محققان داخلي و خارجي در ارتباط با عوامل اقتصادي موثر در امنيت غذايي
خانوارهاي روستايي
محقق و سال
هابتامو ترفی ()0541
سیدان ذاکری و
همکاران ()0541
سواری و همکاران
()4969
قالیباف و همکاران
()4969
ضیایی و همکاران
()4969
علیزاده و حاتمی نژاد
()4964

عنوان
راهبردهای مقابله گذرای خانوارروستایی با
ناامنی غذایی دراتیوپی
عوامل مؤثر برامنیت غذایی خانوارها در
غرب آفریقا
امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در جامعة
روستایی شهرستان دیواندره
واکاوی و تبیین نقش غذا در رقابت های
ژئوپلیتیکی با تاکید بر ژئوپلیتیک غذا
عوامل موثر بر انتخاب راهبرد مقابلهای
استفاده از غذاهای کمترمرجح و ارزان قیمت
در شرایط عدم امنیت غذایی
بررسی تاثیر شرایط اقتصادی بر امنیت
غذایی در مناطق روستایی

نتایج
اندازه خانوار ،مالکیت دام و دسترسی به بازار تعیین کننده امنیت غذایی خانوارهای
روستایی می باشند.
قیمتباالی مواد غذایی ،فاصله از مراکز خرید ،فقر ،ناباروریخاک وآفات عوامل موثر
در امنیت غذایی خانوارهای روستایی می باشد.
بین فاصلة محل سکونت تا شهر با امنیت غذایی خانوار رابطة معناداری وجود دارد.
مولفه های طبیعی نظیر تغییرات آب و هوایی ،کمبود منابع آب و کمبود زمین با
امنیت غذایی دارای رابطه می باشد.
بین فاصله روستا تا بازار امنیت غذایی خانوار رابطة معناداری وجود دارد.
بین شرایط جغرافیایی روستا و امنیت غذایی خانوار رابطة معناداری وجود دارد.

منبع :یافته های تحقیق

روش پژوهش
براساس هدف پژوهش حاضر کاربردی و از نظر ماهیت صورت توصیفی -تحلیلی می باشد .جامعه آماری تحقیق حاضر
خانوارهای روستاهای شهرستان زنجان میباشد .شهرستان زنجان در سال  ،4965دارای  69000نفر جمعیت روستانشین،
 09106خانوار 49 ،دهستان و  01۸روستای دارای سکنه می باشد 01 .روستا با استفاده از فرمول اصالح شده کوکران به
عنوان روستاهای نمونه انتخاب شدند .جهت انتخاب  01روستای مورد مطالعه از کل روستاهای شهرستان 01۸ ،روستای
شهرستان از نظر تعداد جمعیت به  0طبقه جمعیتی تقسیم و با استفاده از نمونه گیری احتمالی ساده (روش قرعه کشی) و
با توجه به فراوانی هر طبقه جمعیتی  01روستا به صورت تصادفی انتخاب شدند 01 .روستای انتخاب شده دارای 44990
خانوار و  0۸6019نفر جمعیت می باشند .با توجه به این که واحد تحلیل تحقیق خانوار می باشد ،تعداد نمونه الزم جهت
تکمیل پرسشنامه با استفاده از فرمول کوکران  065خانوار تعیین شد ،در ادامه با توجه به تعداد خانوار هر روستا تعداد
نمونه هر روستا مشخص شده است.
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جدول  .8جمعيت دهستان هاي شهرستان زنجان
نام بخش

زنجان رود

بخش قره پشتلو

بخش مرکزی

مجموع

نام دهستان

تعداد روستا
دارای سکنه

تعداد جمعیت

تعداد خانوار

سهم از نمونه

چایپاره باال

9

1490

4045

0

چایپاره پائین

40

149۸

4590

9

زنجان رود پائین

9۸

6۸0۸

0999

6

غنی بیگلو

90

۸149

090۸

9

سهرین

45

9195

4۸99

0

قره پشتلو باال

04

0945

4199

0

قره پشتلو پائین

49

0901

996

1

بناب

95

49990

9۸19

9

بوغداکندی

41

49۸0

1۸9

9

تهم

۸

9960

۸99

0

زنجان رود باال

00

49090

9496

0

قلتوق

45

1990

4999

0

معجزات

01

40019

9191

1

01۸

6509۸

01009

01

منبع :معاونت برنامه ریزی استانداری زنجان ،واحد آمار و اطالعات4964 ،

در تحقیق حاضر ،روش گردآوری اطالعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) ،جهت تجزیه و تحلیل اطالعات
از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی ( آزمون جانکهیر و تی دو گروهی) و برای محاسبه میزان
امنیت غذایی از روش مقیاس ناامنی غذایی استفاده شده است .در مقیاس ناامنی غذایی خانوار پرسش ها به طور مستقیم
به کیفیت تغذیه ای اشاره نمی کند ،بلکه درک خانوار را از تغییرات ایجاد شده در کیفیت غذایی ،صرف نظر از ترکیب
واقعی غذایی پوشش می دهد .در این مدل ،امنیت غذایی خانوار از طریق نمره امنیت غذایی مورد سنجش قرار می گیرد.
بدین ترتیب که سواالتی در  6مقیاس که شامل مجموعه خاصی از تجربه ها ،ویژگی ها و الگوهای رفتاری که ممکن
است در خانوار دارای ناامنی غذایی پدیدار شود از خانوار مورد سنجش قرار می گیرد ( .)Nord and Parker,2010در
این مدل نمره امنیت غذایی خانوارها ،به چهار بخش دلواپسی در مورد ناکافی بودن غذا ،کیفیت غذای مصرفی ،میزان
غذای بزرگساالن ،و میزان غذای کودکان تقسیم می شود(  .)Usfar,2007مقیاس مقیاس ناامنی غذایی خانوار خانوارها
را به چهار گروه دارای امنیت غذایی ،دارای ناامنی غذایی بدون گرسنگی ،دارای ناامنی غذایی با گرسنگی متوسط و
ناامنی غذایی با گرسنگی شدید تقسیم می شود (.)Ganapathy et al,2005
جدول  . 3شاخص سازي متغيرهاي جغرافيايي مرتبط با امنيت غذايي
مولفه

شاخص

جغرافیایی

فاصله از مرکز خرید مواد غذایی ،نوع محل استقرار روستا ،منابع آب روستا ،کیفیت راه ارتباطی ،طبقات ارتفاعی ،شیب

منبع :یافته های مربوط به مبانی نظری
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يافته ها و بحث
نتایج حاصل از توصیف ویژگیهای فردی خانوارهای روستایی نشان میدهد ،میانگین سنی سرپرست خانوار برابر با 10/09
سال 61/9 ،درصد پاسخ دهندگان مرد و  0.1درصد زن و متوسط بعد خانوار برابر با  9/6نفر میباشد .از نظر وضعیت سواد
 95.1درصد از سرپرست خانوارها بیسواد 09.۸ ،درصد دارای سواد ابتدایی 04 ،درصد راهنمایی و دبیرستان 41.0 ،درصد،
دیپلم و  45باالتر از دیپلم تحصیالت داشته اند .بررسی وضعیت نوع شغل در روستاهای مورد مطالعه نشان میدهد،
بیشترین فراوانی اشتغال مربوط به زراعت با  99.9و کارگری با  09.9درصد می باشد .همچنین نتایج نشان می دهد،
 14درصد از سرپرست های خانوارها دارای شغل فرعی میباشند .در ادامه تحقیق نتایج توصیفی بدست آمده در ارتباط با
وضعیت امنیت غذایی خانوارهای روستاهای مورد مطالعه در  6شاخص نشان می دهد ،بیشترین ناامنی غذایی مربوط به
سوال نداشتن منابع کافی جهت خرید مواد غذایی مورد نظر با  64.9درصد و کمترین مربوط به گویه خوابیدن گرسنه به
علت نخوردن غذای کافی با  ۸5.6درصد می باشد.
جدول .9وضعيت امنيت غذايي خانوارهاي روستاهاي موردمطالعه
شاخص
آیا در یک ماه گذشته ،این نگرانی به شما دست داده که خانواده تان غذای کافی برای خوردن نداشته باشند؟
در یک ماه گذشته ،آیا پیش آمده که شما یا یکی از اعضای خانواده به دلیل نداشتن منابع کافی نتوانسته باشید مواد غذایی را که
دوست دارید ،بخورید؟
در یک ماه گذشته ،آیا پیش آمده که شما یا یکی از اعضای خانواده به دلیل نداشتن منابع کافی ،فقط چند نوع غذای تکراری را
چند روز پشت سر هم خورده باشید؟
در یک ماه گذشته ،آیا پیش آمده که شما یا یکی از اعضای خانواده به دلیل نداشتن پول کافی برای خرید انواع غذاها،به ناچار
غذایی را که دوست نداشته اید ،خورده باشید؟
در یک ماه گذشته ،آیا پیش آمده که شما یا یکی از اعضای خانواده به دلیل نداشتن غذای کافی ،کمتر از مقداری که احساس
می کردید نیاز دارید ،در یک وعده غذایی خورده باشید و گرسنه از سر سفره بلند شده باشید؟
در یک ماه گذشته ،آیا پیش آمده که شما یا یکی از اعضای خانواده به دلیل نداشتن غذای کافی ،یکی از سه وعده غذایی اصلی
(ناهار ،شام ،صبحانه) را حذف کرده باشید؟
در یک ماه گذشته ،آیا پیش آمده که به دلیل نداشتن پول کافی برای خرید غذا ،هیچ چیزی برای خوردن در خانه شما نباشد؟
در یک ماه گذشته ،آیا پیش آمده که شما یا یکی از اعضای خانواده به دلیل نداشتن غذای کافی ،شب گرسنه خوابیده باشید؟
در یک ماه گذشته ،آیا پیش آمده که شما یا یکی از اعضای خانواده به دلیل نداشتن غذای کافی ،یک شبانه روز تمام هیچ
خوراکی نخورده باشید؟
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منبع :یافته های تحقیق

در ادامه طبقه بندی وضعیت امنیت غذایی خانوارهای روستایی نشان میدهد 94.99 ،درصد خانوارها دارای امنیت غذایی،
 19.4درصد دارای ناامنی غذایی بدون گرسنگی 40.00 ،درصد دارای ناامنی غذایی با گرسنگی متوسط و  6.90درصد
خانوارها نیز دارای ناامنی غذایی با گرسنگی شدید می باشند.
جدول  .3طبقه بندي امنيت غذايي خانوارهاي مورد مطالعه
وضعیت
دارای امنیت غذایی
دارای ناامنی غذایی بدون گرسنگی
ناامنی غذایی با گرسنگی متوسط
ناامنی غذایی با گرسنگی شدید
جمع
منبع :یافته های تحقیق
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در ادامه تحقیق و جهت شناسایی عوامل جغرافیایی موثر در امنیت غذایی خانوارهای روستایی به بررسی رابطه میان
وضعیت امنیت غذایی خانوارهای روستایی با متغیرهای مورد بررسی شده است .بر همین مبنا نتایج تحقیق نشان می
دهد ،رابطه معناداری بین متغیرهای با امنیت غذایی وجود دارد ( جدول .)9
جدول  .2عوامل جغرافيايي موثر در امنيت غذايي خانوارهاي روستايي
متغیر مورد بررسی

نام آزمون

آماره آزمون

سطح
معناداری

تأیید یا رد
ارتباط

فاصله از مراکز خرید
مواد غذایی

ضریب همبستگی
پیرسون

-5/9۸9

5/555

تأیید

محل استقرار روستا

کروسکال والیس

46.009

5/555

تأیید

طبقات ارتفاعی
منابع آب روستا

جانکهیر
کروسکال والیس

1.04
4.041

5/5۸6
5/559

رد
رد

کیفیت راه ارتباطی

کروسکال والیس

۸/059

5/555

تأیید

شیب

ضریب همبستگی
پیرسون

-5/044

5/561

رد

توضیحات
با افزایش فاصله از مراکز خرید مواد غذایی امنیت
غذایی کاهش می یابد.
روستاهای دشتی دارای بیشترین میزان امنیت غذایی
و روستاهای دره ای و کوهستانی کمترین میزان
امنیت غذایی را دار می باشند.
رابطه ای وجود ندارد.
رابطه ای وجود ندارد.
روستاهای نزدیک به راه های اصلی دارای امنیت
غذایی بیشتری می باشند.
رابطه ای وجود ندارد.

منبع یافته های تحقیق

پيشنهادات
با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادات زیر جهت ارتقای امنیت غذایی خانوارهای روستایی ارائه می شود:
 بهبود کیفیت راه های روستاهای مورد مطالعه گسترش تسهیالت مالی جهت توسعه اشتغال و افزایش درآمد خانوارهای روستایی افزایش تعداد تعاونی های فروش محصوالت غذایی در روستاهای دور از مراکز خرید -ارائه سبد کاالیی غذا برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای اجتماعی

منابع
.4
.0
.9
.1
.0
.9

بیدسکان ،مصطفی و حسین مهرآبی ،)4960( ،تاثیر توسعه مالی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی ایران ،مجله تحقیقات
اقتصاد کشاورزی ،سال پنجم ،شماره  ،4صص .90-۸5
دستنایی  ،اعظم و همکاران ،)4960( ،تعیین کننده های امنیت غذایی خانوارهای روستایی ،فصلنامه اقتصاد کشاورزی ،سال
هفتم ،شماره  ،4صص .۸9-45
رضوانی ،محمدرضا ،)4965( ،برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران ،انتشارات قومس ،تهران.
سعدی ،حشمت اهلل و هاجر مودب ،)4960( ،سنجش میزان امنیت غذایی زنان سرپرست خانوار و عوامل موثر بر آن (مطالعه
موردی شهرستان رزن) ،فصلنامه زن در توسعه و سیاست ،شماره  ،10صص .144-109
سواری ،مسلم ،حسین شعبانعلی فمی ،ژیال دانشور عامری ،)4969( ،امنیت غذایی و عوامل موثر بر آن در جامعه روستایی
شهرستان دیواندره ،فصلنامه پژوهش های روستایی ،سال پنجم ،صص .944-990
صفرپور ،محبوبه و همکارن ،)4960( ،شیوع و پیامد های ناامنی غذایی و ارتباط آن با برخی عوامل اجتماعی-اقتصادی،
فصلنامه دانش و تندرستی ،سال هشتم ،شماره  ،1صص .469-059
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