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There are different types of flows between urban and rural areas that have a lot of potentials. There have 
been many rural-urban linkages for many years, but their potential remains diminished and ignored. 
This article reveals the relationship between improving rural-urban linkages to empower local farmers in 
sustainable food security in southeastern Tehran's rural areas. To explain this issue, four hundred ques-
tionnaires were completed by agricultural operators using a simple random sampling method. The find-
ings of this descriptive-analytical study indicate the positive impact of rural-urban linkages on farmers' 
participation in investment, access to resources, product marketing, and diversification of activities. The 
results revealed improved spatial flow indices for empowerment and food security. In other words, the 
improvement of spatial flow indices facilitates the participation of agricultural operators in production 
in various fields and various agricultural and non-agricultural activities, resulting in the improvement of 
the average dimension of sustainable food security. In this regard, it is suggested to adopt appropriate 
policies and revise the policy-making system to pay more attention to rural-urban linkages potential to 
improve sustainable food security.
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Extended Abstract

1. Introduction

he relationship between rural-urban 
linkages and farmers' empowerment is 
essential in different countries (Akinyemi 

et al., 2005; Akkoyunlu, 2015; UN, 2017; 

Sharma, 2018). Stakeholders with higher 

incomes and higher education can support their village, 
but they are less likely to participate in a vulnerable situ-
ation. Rural-urban linkage and its capacities have been 
considered a significant factor in enhancing stakeholder 
empowerment in different countries' studies. Spatial 
flows can empower local stakeholders in various dimen-
sions as long as they are steered in the right direction 
(Akinyemi et al., 2005). The potential of rural-urban linkage T
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is to achieve sustainable livelihoods and food security in 
developing countries (Fenton, 2013).

2. Methodology

The present research is an applied study in terms of 
purpose, a descriptive survey in terms of data collection 
method, and quantitative in terms of nature. Indeed, a 
descriptive-analytic method was used to accurately deal 
with the research question and hypothesis to provide a 
meaningful framework of rural-urban linkage status in 
promoting sustainable food security indices. A field sur-
vey method was also used to collect field data on the sig-
nificant indices in promoting empowerment indicators for 
sustainable food security. The statistical population of the 
study consisted of the villages around Tehran metropolis.

3. Results 

Based on the findings of the research, the average of all 
spatial flows is 2.40. The average of the farmers' empow-
erment dimensions is 2.52, which is the highest average 
in the education and awareness index. Also, the overall 
average dimension of sustainable food security is 2.53. 
Stepwise multivariate linear regression was used to ex-
amine the impact of rural-urban linkages on farmers' 
empowerment and food security. The variables of capital 
flow (0.549) and information (0.096) had the highest and 
lowest impact on the empowerment variable. Participa-
tion (0.602) and access to resources (0.103) had the high-
est and lowest impact on the sustainable food security 
variable. Therefore, empowering farmers has an impact 
on improving sustainable food security.

4. Discussion 

This survey was conducted to examine the role of rural-
urban linkages in spatial flows through the empower-
ment of farmers on sustainable food security. Improving 
rural-urban linkage indicators provide a sustainable basis 
for sustainable food security by empowering farmers. 
Sharma, 2018, Akkyunlu, 2015, and Akinyemi et al., 2005 
believe that spatial flows can empower farmers and pro-
vide sustainable food security. The findings of the present 
study emphasize that the empowerment of farmers has an 
impact on food security. Research findings are consistent 
with the findings of Fenton, 2013 in the western territories 
of Guatemala and Thanh et al., 2013 in Vietnam.

5. Conclusion 

Finally, the findings confirm that improving food safety 
indices can effectively improve spatial flows for the study 
area. Increasing rural and urban interaction's capacity to 
empower farmers increased perceived effects on envi-
ronmental-ecological, political-cultural, social-economic, 
and infrastructural dimensions. As a result, the process 
of sustainable food security is improved. In the present 
study, it became apparent that space flows' capacity to be 
considered an infrastructure for food security could re-
duce the negative impacts of this issue. In this regard, it is 
suggested to adopt appropriate policies and revise the pol-
icy-making system to pay more attention to rural-urban 
linkages potential to improve sustainable food security.
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بین کانون های شهری و روستایی انواع گوناگون جریان ها و تعامالت فضایی وجود دارد. قوت و کم توانی، نوع و کیفیت تعامل روستایی - 
شهری همواره دچار تحول بوده و از پتانسیل های پنهان و آشکار فراوانی برخوردار است. سال های طوالنی است که آگاهی بسیار از مسئله 
پیوندهای روستایی - شهری به گونه ای فراگیر وجود داشته است؛ اما پتانسیل های نهفته در جریان ها و تعامل فضایی آن ها بیشتر ناشناخته، 
رهاشده و نادیده انگاشته شده است. بر این شالوده، این مقاله رابطه بین بهبود پیوندهای روستایی - شهری برای توانمندسازی بهره برداران 
کشاورزی در امنیت غذایی پایدار روستاهای جنوب شرق استان تهران را آشکار می سازد. برای تبیین این موضوع، 400 پرسشنامه در بین 
بهره برداران کشاورزی به روش نمونه گیری تصادفی ساده تکمیل شد. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی است، بیانگر 
تأثیر مثبت این پیوندها بر مشارکت بهره برداران کشاورزی در سرمایه گذاری، دسترسی به منابع، بازاررسانی محصوالت است. یافته ها بهبود 
شاخص های جریان فضایی برای توانمندسازی و امنیت غذایی را آشکار ساخت. به سخن دیگر، بهبود شاخص های جریان های فضایی، 
مشارکت بهره برداران کشاورزی را برای تولید در زمینه های گوناگون و فعالیت های متنوع کشاورزی و غیر کشاورزی تسهیل می کند که 
پی آیند آن بهبود میانگین ابعاد امنیت غذایی پایدار است. در این ارتباط اتخاذ سیاست های مناسب و بازنگری در نظام سیاست گذاری در 

راستای توجه بیشتر به پتانسیل پیوندهای روستایی - شهری برای بهبود امنیت غذایی پایدار پیشنهاد می شود.

کلیدواژه ها: 
جریان های فضایی، 
دسترسی به منابع، 

آموزش، سکونتگاه های 
روستایی جنوب شرق 

استان تهران

تاریخ دریافت: 01 فروردین 1399
تاریخ پذیرش: 30 شهریور 1399

مقدمه

با  انسانی  سکونتگاه  دو  به مثابه  روستاها  و  شهرها  دیرباز  از 
یکدیگر در تعامل بوده اند (Adelman, 2001; Von Braun, 2007). اما، 
در سه دهه اخیر، این »تعامل دوسویه1« در ادبیات و متون توسعه 
مورد تأکید  ویژه برنامه ریزان قرارگرفته است. نوع، شدت و ضعف 
و کیفیت تعامل روستایی - شهری همواره دچار تغییر و تحول 
بوده؛ و از ظرفیت ها و پتانسیل های پنهان و آشکار فراوانی برای 
تولید متعادل، امنیت غذایی در راستای توسعه پایدار برخوردار 
است (Tacoli, 2004). اگرچه این تعامل و پیوندها از گذشته به 
شکل های گوناگون موردمطالعه اندیشمندان پیشرویی همچون 

1. Reciprocal interaction

فریدمن5،  جان  پرو4،  فرانسوا  لوش3،  اگوست  کریستالر2،  والتر 
دنیس راندینلی6، مایک داگالس7 و غیره قرارگرفته؛ و همچنین 
انجام شده  آن ها  نظریه ای  اساس حوزه  بر  زیادی  پژوهـش های 
است؛ اما این گونه به نظر می رسد که بنیان نظری این پژوهـش ها 
در سرشت جهان نیز دچار تحول گشته اند؛ که نیازمند بازبینی 
و بازسازی با وقایع نوین عصر حاضر دارد تا توان پاسخگویی به 
چالش های امروزی را بازیابد. به ویژه در کشورهای درحال توسعه 
-همچون ایران- با این همه پیشینه کهن پژوهـش های توسعه 
و برنامه ریزی روستایی و پرداختن به مسئله پیوند های روستایی 

2. Walter Christaller,1933
3. August Lösch,1940
4. François Perroux,1950
5. John Friedmann, 1966
6. Dennis A. Rondinelli, 1976
7. Mike Douglass, 1998
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3- دانشیار، گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، ایران.

واکاوی جایگاه پیوندهای روستایی ـ شهری در توانمندسازی بهره برداران کشاورزی در راستای 
امنیت غذایی پایدار )موردمطالعه: سکونتگاه های روستایی جنوب شرق استان تهران(
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ـ شهری، چالش هایی مانند چیرگی »رویکرد حکومت محور8« با 
نگرش از »باال به پایین9« و »بخشی نگری« در چهارچوب نظام 
برنامه ریزی مجزای شهری و روستایی و بهره گیری از نظریه های 
صرفاً »مکان محور«10 (Shafieisabet & Mirvahedi, 2019)، موجب 
شده پتانسیل  پیوندهای یکپارچه روستایی - شهری در ارتباط با 
توانمندسازی و امنیت غذایی در یک بستر تعاملی همواره نادیده 

انگاشته شود.

رابطه بین پیوندهای روستایی - شهری و یکی از بنیادی ترین 
پتانسیل های آن همچون توانمندسازی بهره برداران کشاورزی در 
 (Sharma, باالیی برخوردار است از اهمیت  کشورهای گوناگون 
(2018. بهره برداران با درآمد باالتر و تحصیالت بیشتر، در موارد 

بیشتری قادر به حمایت از روستای خود هستند؛ اما در وضعیت 
بی قدرتی، احتمال مشارکت آن ها در فعالیت ها کمتر است. عامل 
اصلی در بهبود توانمندی بهره برداران در پژوهـش های کـشـورهای 
گـونـاگـون، پیوندهای روستایی - شهری و ظرفیت های آن در 
نـظـر گرفته شده است. جریان های فضایی هر یک به نحوی قادر 
به توانمندسازی بـهره برداران کـشـاورزی در ابـعـاد گـوناگون 
 (Akinyemi هستند به شرطی که در مسیر درست هدایت شوند
(et al., 2005. کلید دستیابی به معیشت و امنیت غذایی پایدار 

پیوند  پتانسیل های  از  بهره گیری  درحال توسعه  کشورهای  در 
.(Fenton, 2013) روستایی - شهری است

و  دانش  از  استفاده  بهره برداران،  به  آگاهی بخشی  و  آموزش 
مهارت بومی آن ها، ارائه مهارت های جدید در کشاورزی، صنعت 
و خدمات برای بهبود امنیت غذایی پایدار و تولید محصوالت 
جدیدتر در چهارچوب جریان ها و تعامالت فضایی مابین شهر 
و روســتا و بهره گیری از ظــرفیــت ها در ایــن زمـینـه دارای 
به سخن   .(Echebiri et al., 2017) بسیـاری است نکات کلیدی 
دیگر، توانمندسازی مولد به واسطه کارهای توانمندساز شهری 
دسترسی  مهارت،  و  دانش  آگاهی بخشی،  و  آموزش  زمینه  در 
قادر  را  آن ها  کشاورزی،  بهره برداران  به  قدرت  دادن  منابع،  به 
نهادهای  و  تشکل ها  ایجاد  طریق  از  تشریک مساعی  ایجاد  به 
به  موردمطالعه  ناحیه  نزدیکی  راستا،  این  در  مردمی می سازد. 
کالن شهر تهران و دیگر شهرهای پرجمعیت در این گستره و 
در دسترس بودن بازار مناسب برای فروش محصوالت تولیدی 
و همچنین اراضی قابل کشت فراوان با خاک حاصلخیز موجب 
برقراری جریان های فضایی بین کانون های روستایی و شهری 
شود؛ اما چالش اساسی کم توجهی به بهره گیری از ظرفیت های 
این تعامالت در راستای بهبود توانمندی بهره برداران کشاورزی 
است.  کشاورزی  غیر  و  کشاورزی  بخش  در  بهینه  تولیدات  و 
در  محلی  بهره برداران  فعال،  و  جوان  کار  نیروی  از  بهره گیری 

8. State – led approach
9. Up- down
10. Place – based theory

چهارچوب هدایت پیوندهای روستایی - شهری در این زمینه 
با کارهای توانمندساز شهری می تواند در گسترش فعالیت های 
کشاورزی، زمینه های امنیت غذایی پایدار را در شاخص های اصلی 
آن همچون دسترسی )موجود بودن(11، دستیابی12، مصرف13 و 
 - اجتماعی  اکولوژیک،   - محیطی  ابعاد  در چهارچوب  ثبات14 
اقتصادی، سیاسی - فرهنگی و زیرساختی فراهم سازد. کم توجهی 
به کارهای توانمندساز و هدایت نشدن جریان های فضایی به این 
به  در سرمایه گذاری، دسترسی  را  بهره برداران  در عمل  سمت 
منابع، بازاررسانی محصوالت کشاورزی در فضای کارپذیر در تولید 
متعادل قرار داده است. از این  رو این پژوهش به دنبال پاسخگویی 

به سؤال زیر است:

بهبود شاخص های  پیوندهای روستایی - شهری چگونه در 
امنیت غذایی پایدار همچون دسترسی، دستیابی، مصرف و ثبات 
اکولوژیک، سیاسی - فرهنگی،  ابعاد محیطی -  در چهارچوب 

اجتماعی - اقتصادی و زیرساختی اثرگذار است؟

مروری بر ادبیات موضوع

پیوندهای روستاییـ  شهری و توانمندسازی بهره برداران

و  نهادی  تنگناهای  زیرساخت ها،  زمینه  در  دشواری  اگرچه 
و  مناطق شهری  بین  ارتباط  ناتوان شدن  باعث  تجاری  موانع 
روستایی شده و از فراگرد توانمندسازی بهره برداران کشاورزی و 
توسعه اقتصادی جلوگیری می کند (Akkoyunlu, 2015)؛ اما اتخاذ 
راهبردهای مؤثر در پیوندهای روستایی - شهری که با رویکرد 
مشارکتی همه بهره برداران کشاورزی را هم در برگیرد، می تواند 
نگرانی های بنیادین در زمینه امنیت غذایی و کشاورزی پایدار، 
را  زیرساخت ها  و  اقتصادی  رشد  زنان،  و  جوانان  توانمندسازی 

 .(UN, 2017) برطرف سازد

پیوندهای  ارتباط  اهمیت  به  است  ضروری  سیاست گذاران 
روستایی - شهری، توانمندسازی و مشارکت آن ها آگاه و حساس 
باشند و سیاست ها و راهبردهایی متناسب با نیاز همه ساکنان 
منطقه تدوین نمایند (Khan, 2016). خوشه بندی مناطق روستایی 
و شهری در برنامه ریزی منطقه ای ممکن است محیط الزم برای 
شبکه گسترده تجاری و تبادل دانش بین شهر و پیرامون ایجاد 

.(Akkoyunlu, 2015) کند

در  اهداف خود  تحقق  برای  تجارت  یک  به عنوان  کشاورزی 
کشورهای درحال توسعه به پیوندهای مؤثر در سطح محلی، ملی 
و جهانی در راستای توانمندسازی بهره برداران نیاز دارد. اگر از 
جریان نوآوری به حد کافی بهره گرفته شود، می توان به راحتی 
را  کشاورزی  و  گرفت  کار  به  را  کشاورزی  نوآورانه  شیوه های 

11. Availability
12. Accessibility
13. Utilization
14. Sustainability

»نگین سادات میرواحدی و همکاران. واکاوی جایگاه پیوندهای روستایی ـ شهری در توانمندسازی بهره برداران کشاورزی در راستای امنیت غذایی پایدار«
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به عنوان یک تجارت و منبع تأمین معاش قرار داد و از پتانسیل 
 (Egeru et al., بهره برداران برای مشارکت در این زمینه بهره گرفت
(2016. افزون بر این با افزایش دسترسی به بازارها و پیوندهای 

روستایی - شهری، دسترسی به منابع مادی و غیرمادی ازجمله 
برای  آموزش  و  خدمات  نوآوری،  جدید،  گونه های  زمین،  آب، 

.(Hussein & Suttie, 2016) بهره برداران کشاورزی فراهم می شود

قادرسازی بهره برداران کشاورزی برای تقویت تحرک نیروی 
کار، دسترسی به خدمات برای حل چالش ها در مناطق روستایی 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از سوی دیگر، پیوندهای محکم 
ازنظر  را  بهره برداران  توانمندسازی  روستایی - شهری می تواند 
دسترسی به مشاغل و خدمات تقویت کند. تقویت تشکل های 
کشاورزان و سایر سازمان های روستایی از سوی شهر در دستیابی 
بتوانند  به طوری که   (Hussein & Suttie, 2016) توانمندسازی  به 
به فرصت ها و پتانسیل های توسعه اقتصادی - اجتماعی ناشی 
از پیوندها دسترسی پیدا کنند، در نظام سیاست گذاری لحاظ 
گردد (Momen, 2006). همچنین افزایش دسترسی به اشتغال غیر 
کشاورزی از طریق پیوندهای روستایی - شهری می تواند قدرت 
و توان بهره برداران کشاورزی را باال ببرد و آن ها را به فعالیت هایی 

.(Tacoli, 2002) فراتر از چهارچوب های خانوادگی تشویق کند

توانمندسازی بهره برداران محلی و امنیت غذایی پایدار

در یک بستر تعاملی، شهر خدماتی به روستا ارائه می کند و 
متقاباًل روستا نیز دارای شرایطی است که می تواند امکاناتی در 
اختیار شهر بگذارد. آنچه در این  بین حائز اهمیت است باال بردن 
قدرت و توانایی ذی نفعان محلی است تا با تکیه بر توانایی خود 
بتوانند محصوالت متنوع و با کیفیت باال ارائه دهند. شهری ها 
با اقدامات توانمندساز خود ازجمله ارائه آموزش های تخصصی و 
مهارتی، آگاهی بخشیدن و ارتقای دانش و مهارت بهره برداران 
کشاورزی و توانایی آن ها در دسترسی به منابع و استفاده بهینه 
از آن ها بهبود می بخشند. به سخن دیگر، یکی از موارد مهم در 

پیوندهای روستایی - شهری، اقدامات توانمندساز شهری است.

توانمندسازی ذی نفعان محلی با افزایش بهره وری کشاورزی، 
کاهش فقر، گرسنگی و رشد اقتصادی به میزان زیادی به سود 
توانمندسازی  نتایج مطالعات نشان داد که  بود.  جامعه خواهد 
در  کشاورزی  تولید محصوالت  در  قابل توجهی  منافع  می تواند 
سال 2050 داشته و افزون  بر این امنیت غذایی به طور مثبت 
شواهد  و  مطالعات   .(Delano, 2017) می گیرد  قرار  تأثیر  تحت 
نشان می دهد که بهره برداران کشاورزی نقش مهمی در تأمین 
مواد غذایی و تولید غذا برای امنیت غذایی خانوار دارند. در این 
 .(Olumakaiye & Ajayi, 2006) زمینه آموزش اهمیت بسزایی دارد
بهره برداران کشاورزی عامل اصلی در سیستم کشاورزی و غذایی 
در  که  همان طور  هستند.  بنگالدش  ازجمله  کشورها  اکثر  در 
سیاست ملی کشاورزی در سال 2013 به رسمیت شناخته  شده 

است، توانمندسازی و تشویق بهره برداران در تولید و بازاریابی برای 
بهبود درآمد و تضمین اطمینان از وضعیت تغذیه در راستای 
بهبود امنیت غذایی در کشور حیاتی است (Moa, 2013). برای 
دستیابی به امنیت غذایی خانوارهای روستایی در ابعاد اقتصادی، 
اجتماعی، مدنی و کشاورزی، توانمندسازی در مـناطق روستایی 
است.  گرفته  قرار  موردتوجه  جـنـوبی  آفــریقای  در  کوزولـو 
افزون  بر این، دیـگر عـوامل اقتصادی اجتماعی در بهره برداران 
 (Sharaunga می کنند  تعیین  را  غــذایی  امنیت  وضعیت  نیز 
بهره برداران  توانمندسازی  کنیا  غرب  در   .& Mudhra, 2016)

ذرت  بهره وری  افزایش  باعث  قابل توجهی  به طور  کشاورزی 
می شود (Diiro et al., 2018). در نیکاراگوئه نتایج حاکی از آن است 
که برنامه توانمندسازی و مشارکت، امنیت غذایی خانوارها را با 
افزایش درآمد حاصل از فروش دام و مصارف خانگی از تولیدات 
 (Salazar خود در شاخص دسترسی و دستیابی بهـبود می بخشد

.et al., 2018)

دسترسی،  از  عبارت اند  غذایی  امنیت  اصلی  شاخص های 
دست یابی، مصرف و ثبات که هریک در چهارچوب ابعاد توسعه 
پایدار قابل تبیین است. بر این مبنا، تنوع ابعاد پایداری محیط 
طبیعی - اکولوژیک، اجتماعی - اقتصادی، سیاسی - فرهنگی و 

زیرساختی در شاخص های امنیت غذایی به شرح زیر است:

اکولوژیک: در شاخص دسترسی،  پایداری محیط طبیعی - 
کشت،  مناسب  اراضی  خاک،  وضعیت  بهبود  مانند  عواملی  با 
منابع آب و زیرساخت های انتقال و بهره برداری مناسب از آن، 
کاشت گونه های گیاهی، بذرهای بومی و محصوالت منطبق با 
منطقه همچنین حفظ و حراست از منابع در مقابل آلودگی های 
زیست محیطی تعیین کننده این شاخص در این بعد است. در 
شاخص دستیابی، دستیابی به مواد غذایی طبیعی، تازه، سالم 
)ارگانیک( و سطوح قابل اطمینان از بهداشت همچنین تهیه مواد 
غذایی اشاره شده است. در شاخص مصرف، مصرف بذر و نهال 
زمین های  کیفیت  و  و کمیت  برای کشت محصوالت  مناسب 
کشاورزی، باغ ها و مزارع قابل تبیین است. در شاخص ثبات نیز 
ثبات در استفاده ی مناسب از منابع آب وخاک، ایمنی منابع و 
مواد غذایی و کاهش آلودگی های تهدیدکننده محیط و ثبات 
در برداشت محصول در زمان مناسب موردتوجه قرار می گیرد 
 (Echebiri et al., 2017; Olumakaiye & Ajayi, 2006; Fenton, 2013;

.Lerner & Eakin, 2011; Tawodzera, 2013)

پایداری اجتماعی - اقتصادی: این بعد نیز در شاخص دسترسی، 
خانوار،  موردنیاز  غذایی  مواد  بودن  موجود  و  تولید  راندمان  با 
تأمین تسهیالت، بذر، کود و مناسب بودن کمیت و کیفیت مواد 
غذایی، ارائه خدمات و تسهیالت برای تولیدکنندگان و نظام های 
بهره برداری در راستای توسعه تولید محصوالت کشاورزی همراه 
است. در شاخص دستیابی، دستیابی به مواد غذایی، بازارها برای 
فروش محصوالت و قیمت عادالنه در توزیع محصوالت است. در 
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شاخص مصرف، پس انداز خانوار جهت خرید مواد غذایی در مواقع 
ضروری، آسیب پذیری مصرف مواد غذایی موردنیاز در نوسانات 
اقتصادی موردتوجه است و در شاخص ثبات، ثبات در پایین بودن 
نوسانات قیمت مواد غذایی مورد مصرف و تأمین تسهیالت، بذر، 
 (Moa, 2013; Sharaunga & Mudhra, کود و ارائه انواع بیمه است

.2016; Diiro et al., 2018; Salazar et al., 2018)

پایداری سیاسی - فرهنگی: این بعد در شاخص دسترسی، 
سیاست های تشویقی برای ارتقای فناوری کاشت، داشت، برداشت 
محصوالت، استفاده از روش های نوین و تکنولوژی مناسب مدیریت 
دام و طیور، سیاست گذاری و برنامه ریزی در راستای قیمت گذاری 
محصوالت کشاورزی و الگوی کشت محصول مناسب هر منطقه 
سواد  سطح  افزایش  به  دستیابی  دستیابی،  شاخص  در  است. 
تغذیه ای، دستیابی به بسته بندی محصوالت و شیوه های مناسب 
نگهداری طوالنی و خوداتکایی در تولید کاالهای اساسی و حفظ و 
اصالح خاک موردتوجه است. در شاخص مصرف، افزایش تولیدات 
محلی باکیفیت و پایین بودن دورریز محصوالت غذایی و رژیم 
مناسب غذایی اعضای خانوار و داشتن برنامه غذایی مناسب است. 
در شاخص ثبات، ثبات در مصرف مواد غذایی متنوع موردنیاز 
خانوار در طول سال و ثبات در پایین بودن نوسانات قیمت مواد 
 (Echebiri et al., 2017; Olumakaiye & Ajayi, 2006; غذایی است

.Fenton, 2013)

به  دسترسی  دسترسی،  شاخص  در  زیرساختی:  پایداری 
زمین های کشاورزی در اراضی خرد و تجهیز و نوسازی مزارع 
و باغ ها و ایجاد و توان افزایی مراکز نگهداری، بسته بندی و انتقال 
محصوالت است. در شاخص دستیابی، راندمان تولید از طریق 
یکپارچه سازی، دستیابی به نهاده های کشت گلخانه ای و دستیابی 
به کاربرد ماشین آالت مناسب است. در شاخص مصرف، وضعیت 
کیفیت  از  آگاهی  حمل ونقل،  و  توزیع  فرآوری،  ذخیره سازی، 
مواد غذایی مصرفی است. در شاخص ثبات نیز ثبات در مراکز 
و  طبیعی  منابع  مدیریت  در  ثبات  و  غذایی  مواد  عرضه کننده 
تجهیز و نوسازی مزارع و باغ ها است؛ بنابراین ابعاد پایداری با 
حفظ ظرفیت سیستم های طبیعی، انسانی و زیرساختی تأثیر 
 (Thanh et بسزایی در تحقق ارکان امنیت غذایی خواهد داشت
 al., 2013; Felicity et al., 2016; Adem et al., 2018; Kandagor &

.Nyandoro, 2018)

ادبیات و پیشینه موضوع آشکار شد که  به واکاوی  با توجه 
در پژوهش حاضر در مقایسه با پژوهـش های پیشین افزون بر 
وارسی متغیر مستقل یعنی مجموع پنج جریان فضایی و ابعاد 
آن؛ و امنیت غذایی پایدار به عنوان متغیر وابسته، توانمندسازی 
بهره برداران کشاورزی هم به مثابه متغیر میانجی موردسنجش قرار 
گرفته است که از نوآوری پژوهش حاضر بوده و می تواند جنبه های 
نوینی را برای تبیین پتانسیل پیوندهای روستایی - شهری در 

امنیت غذایی پایدار جلوه گر سازد.

چهارچوب مفهومی و فرضیه های پژوهش

تصویر شماره 1 به عنوان چهارچوبی کلی برای شناخت روابط 
میان متغیرهای تحقیق مدل سازی شد. در راستای سؤال ها و 

اهداف پژوهش فرضیه  زیر مورد آزمون و تحلیل قرار می گیرند:

پیوندهای روستایی - شهری از طریق توانمندسازی بهره برداران 
پایدار همچون  امنیت غذایی  بهبود شاخص های  کشاورزی در 
دسترسی، دستیابی، مصرف و ثبات در چهارچوب ابعاد محیطی - 
اکولوژیک، سیاسی - فرهنگی، اجتماعی - اقتصادی و زیرساختی 

اثرگذار است.

روش شناسی تحقیق

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از جنبه روش کمی 
اثرپذیر  اثرگذار و  و پیمایشی است که مؤلفه ها و شاخص های 
مفهومی  چهارچوب  و  فرضیه ها  سؤال ها،  اساس  بر  پژوهش 
پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی واکاوی نمود. روش 
جمع آوری داده ها و اطالعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی 
است. به سخن دیگر، برای تدوین مبانی نظری و پیشینه پژوهش 
و ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای و براي جمع آوري داده هاي 
مؤلفه  سنجه هاي  و  گویه ها  شاخص ها،  با  ارتباط  در  میداني 
اثرگذار )پیوندهای روستایی - شهری( و مؤلفه اثرپذیر )ابعاد و 
شاخص هاي امنیت غذایی پایدار( از روش پیمایش میداني بهره 
گرفته شد. پس از گرفتن نظرات مسئولین محلی، متخصصان و 
کارشناسان کشاورزی، بر اساس دیدگاه آن ها گویه ها و سنجه های 
پرسشنامه  کمی در سطح تحلیل روستا و بهره برداران روستایی 

تنظیم شد.

درمجموع تعداد 31 کارشناس و مسئول محلی در این مقاله 
از کارشناسان و متخصصان  با ما همکاری داشتند که همگی 
در  کشاورزی  خدمات  مراکز  و  کشاورزی  جهاد  سازمان  خبره 
و  زن  درصد   25/8 میزان  بوده اند.  موردمطالعه  شهرستان های 
معادل 74/2 درصد مرد بوده اند. بر اساس اطالعات به دست آمده، 
حدود 16/1 درصد مجرد و میزان 83/9 درصد متأهل بوده اند. 
افزون بر این پاسخگویان 19/36 درصد دیپلم و فوق دیپلم، 58/06 
درصد لیسانس و 22/58 درصد فوق لیسانس و باالتر بوده اند. بر 
اساس اطالعات به دست آمده از بین سه گروه سنی، 16/1 درصد 
زیر 35 سال، 74/2 درصد در گروه سنی 35 تا 55 سال و 9/7 

درصد باالی 55 سال بوده اند )جدول شماره 1(.

افزون بر این، از آزمون های آماری مختلف برای تجزیه وتحلیل 
کمی در محیط نرم افزاری SPSS24 استفاده شد.

دارای  روستای   163 مجموع  حاضر  پژوهش  آماری  جامعه 
کشاورزی فعال در ناحیه موردمطالعه است که بر اساس قضیه 
 (Kothari, حد مرکزی، تعداد نمونه بزرگ تر و مساوی عدد 30 بوده
(34 :2009؛ بر این مبنا، تعداد نمونه تصادفی در این پژوهش تعداد 

»نگین سادات میرواحدی و همکاران. واکاوی جایگاه پیوندهای روستایی ـ شهری در توانمندسازی بهره برداران کشاورزی در راستای امنیت غذایی پایدار«
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37 روستا تعیین شد. بدین ترتیب 37 روستای نمونه تصادفی 
انتخاب شدند که  با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای 
بهره بردار   3127 دارای   1397 و   1395 سال  آمار  اساس  بر 
کشاورزی زراعی، باغی و دامی بودند. به سخن دیگر، گستردگی 
ناحیه موردمطالعه برای انتخاب روستاهای نمونه، دلیل انتخاب 
روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای بوده است. بدین منظور 
جامعه آماری به چندین الیه مرتبط دسته بندی شد. به گونه ای 
هر  برمی گیرد.  در  را  کوچک تر  الیه های  بزرگ تر  الیه های  که 
شهرستان در یک خوشه جای گرفت و در الیه بعدی بخش های 
از هر  به تصادف  قرار گرفت که  هر شهرستان در یک خوشه 
شهرستان یک بخش انتخاب شد. در مرحله بعد دهستان های 
بخش در خوشه قرار گرفتند و به صورت تصادفی از هر بخش 
یک دهستان انتخاب شد. سرانجام دهستان ها در یک خوشه قرار 
گرفتند و از هر دهستان به طور تصادفی حدود 10 روستا که دارای 
سطح زیرکشت بودند انتخاب شد. با توجه به بررسی های میدانی و 
آمار سطح زیرکشت آبی و دیم در روستاهای موردمطالعه، بعضی 
از روستاها در گذر زمان خالی از سکنه شده اند و سطح زیرکشت 
ندارند و یا در اثر گذر زمان سطح زیرکشت آن ها به شدت کاهش 
یافته است. بنابراین، این روستاها از دایره انتخاب روستاهای نمونه 

خارج شدند و دیگر روستاها که دارای سطح زیرکشت بودند، 
مدنظر قرار گرفتند. در گام پسین، پس از اینکه روستاهای نمونه 
انتخاب شدند، با استفاده از روش »احتمال نسبت به اندازه15« بر 
بنیاد تعداد بهره برداران کشاورزی تعداد نمونه  موردنظر در هر 
روستا به دست آمد. در گام پایانی با توجه به تعداد بهره برداران 
برای  موردنظر  نمونه  تعداد  بهره بردار(   3127( روستا   37 در 
آماری مشخص  با جامعه  فرمول کوکران  از طریق  پرسشگری 
این که در تمامی 37  342 نمونه تصادفی به دست آمد. برای 
روستای موردمطالعه پرسشنامه های کافی به نسبت بهره برداران 
تکمیل شود، تعداد نمونه های تصادفی به 400 نمونه افزایش یافت 

تا پوشش بهتری در نمونه گیری انجام شد.

حجم نمـونه برابر )n =342( از طریق فرمول کوکران با سطح 
است؛  تعیین شده  احتمالي 0/05  دقت  و  درصد  اطمینان 95 

بنابراین:
2

2 2 2
N.t.Sn= N.d +t .S

15. Probability Proportional to size 
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جدول 2. شاخص های پیوندهای روستایی ـ شهری )جریان های فضایی( و توانمندسازی بهره برداران کشاورزی.

پژوهشگرانمتغیرهای آشکارمتغیرهای مکنون

جریان مردم
Hussein & Suttie, 2016نیروی کار متخصص شهری و روستایی

Akinyemi et al, 2005; Sharma, 2018; Hussein & Suttie, 2016نهادسازی هدفمند

جریان کاالها و 
خدمات

Egeru et al., 2016خدمات کشاورزی و پشتیبان تولید

Felicity et al., 2016حمل ونقل محصوالت

جریان نوآوری
Felicity et al., 2016; Hussein & Suttie, 2016; Thanh et al., 2013; Egeru et al., 2016نوآوری در تولید محصوالت

Felicity et al., 2016; Olumakaiye & Ajayi, 2006; Moa, 2013برند سازی و بازاریابی

Felicity et al., 2016; Hussein & Suttie, 2016; Egeru et al., 2016نوآوری در عرضه محصوالت

جریان اطالعات
Echebiri et al., 2017کارگاه های آموزشی

ICTHussein & Suttie, 2016

جریان سرمایه
Felicity et al., 2016; Hussein & Suttie, 2016سرمایه گذاری از منابع رسمی و غیررسمی

Felicity et al., 2016سرمایه گذاری تولیدی و خدماتی

Hussein & Suttie, 2016تشکل ها و بنگاه های اقتصادی و اعتبارات خرد
فصلنامه پژوهـش های روستایی منبع: واکاوی بر اساس ادبیات و پیشینه پژوهش در ارتباط با موضوع موردمطالعه، 1398                                                                                                  

جدول 1. ویژگی های عمومی متخصصان و کارشناسان کشاورزی.

درصدمتغیردرصدمتغیر

جنس

74/2مرد

تحصیالت

19/36دیپلم و فوق دیپلم
58/06لیسانس25/8زن

100جمع
22/58فوق لیسانس و باالتر

100جمع

وضعیت تأهل
16/1مجرد

سن

16/1زیر 35 سال
3574/2 تا 55 سال

559/7 و بیشتر83/9متأهل
100جمع100جمع

فصلنامه پژوهـش های روستایی منبع: یافته های پژوهش، 1398                                                                                                  

به سخن دیگر، نمونه گیری در تحقیق حاضر احتمالی16 استفاده 
شد تا شانس برابر برای انتخاب افراد جامعه جهت عضویت در نمونه 
رعایت شود و نتایج نمونه ها قابلیت تعمیم به کل جامعه موردنظر 
روش  احتمالی،  نمونه گیری  روش های  بین  از  باشد.  داشته  را 
نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای برای انتخاب روستاهای نمونه 
و تصادفی ساده برای بهره برداران کشاورزی انتخاب شد. جامعه 
هدف مشخص شدند و لیست به روز شده خانوارهای بهره بردار برای 
انجام نمونه گیری تهیه شد. به روز کردن اطالعات بهره برداران با 
همکاری مراکز خدمات جهادکشاورزی شهرستان های موردمطالعه 
انجام شد. به تمام جامعه هدف یک شماره داده شد و با نمونه گیری 
تصادفی ساده نمونه ها انتخاب شدند. به طوری که شماره ها داخل 

16. Probability Sampling

ظرفی قرار گرفت و از بین آن ها انتخاب ها صورت گرفت.

در پاره ای از روستاها تعداد بهره برداران برای تعمیم به کل جامعه 
آماری کمتر از 4 بهره بردار بود به همین دلیل تعداد بهره برداران نمونه 
به 5 بهره بردار و بیشتر افزایش داده شد. روایی صوری پرسشنامه 
تحقیق توسط خبرگان و متخصصان صاحب نظر در دانشگاه شهید 
بهشتی و سازمان جهاد کشاورزی استان و شهرستان ها و مؤسسه 
پژوهـش های اقتصادی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی در 
ارتباط با موضوع پژوهش و با اجرای نظرخواهی از آن ها انجام  شد. 
پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ در همه ابعاد متغیرهای 
پژوهش باالتر از 0/550 است. متغیرهای مکنون و آشکار مقوله های 
اثرپذیر  و  )توانمندسازی(  میانجی  فضایی(،  )جریان های  اثرگذار 
)امنیت غذایی پایدار( در جداول شماره 2، 3 و 4 ارائه  شده است.
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جدول 3. متغیرهای میانجی توانمندسازی بهره برداران کشاورزی.

پژوهشگرانمتغیرهای آشکارمتغیرهای مکنون

توانمندسازی

آموزش و آگاهی بخشی

Akinyemi et al, 2005; Akkoyunlu, 2015; UN, 2017; Sharma, 2018; Momen, 2006; 
Salazar et al., 2018; Diiro et al., 2018

دانش و مهارت

تشکل سازی

دسترسی به منابع

بازار رسانی محصوالت
فصلنامه پژوهـش های روستایی منبع: واکاوی بر اساس ادبیات و پیشینه پژوهش در ارتباط با موضوع موردمطالعه، 1398                                                                                                  

جدول 4. ابعاد و شاخص های امنیت غذایی پایدار سکونتگاه های روستایی )مؤلفه اثرپذیر(.

پژوهشگرانگویهشاخصابعاد اصلی

محیطیـ  
اکولوژیک

دسترسی

خاک مناسب و اراضی مناسب کشت محصوالت
منابع آب و زیرساخت های انتقال و بهره برداری مناسب و پایدار از آب

اقلیم مناسب کشت محصوالت کشاورزی
گونه های گیاهی، بذرهای بومی و محصوالت منطبق با منطقه

حراست از منابع آب وخاک
بهره برداری به اندازه و معقول همراه با حفظ کیفیت منابع

کشت ارقام مناسب با محیط اکولوژیک منطقه
آگاهی بهره برداران از اصول پایداری

حفظ و حراست از منابع در مقابل آلودگی های زیست محیطی

Echebiri et 
al., 2017; 

Olumakaiye 
& Ajayi, 

2006; Fen-
ton, 2013; 
Lerner & 

Eakin, 2011; 
Tawodzera, 

2013

دستیابی

دستیابی به مواد غذایی طبیعی و سالم )ارگانیک(
دستیابی به مواد غذایی تازه

دستیابی به سطوح قابل اطمینان از بهداشت تهیه مواد غذایی
دستیابی به مواد غذایی بومی سازگار با ذائقه مردم

دستیابی به محصوالت منطبق با اصول پایداری منطقه

مصرف

مصرف مواد غذایی ارگانیک و سالم
مصرف بذر و نهال مناسب برای کشت محصوالت

بهبود کمیت و کیفیت زمین های کشاورزی
بهبود کمیت و کیفیت باغ ها و مزارع

کنترل و مدیریت حفظ کاربری اراضی
استفاده بهینه از کود و سموم شیمیایی

ثبات

ثبات در استفاده ی مناسب از منابع
ثبات در کاهش آلودگی های تهدیدکننده محیط

ثبات در ایمنی منابع و مواد غذایی
ثبات در افزایش سطح بهداشت محیط

ثبات در برداشت محصول در زمان مناسب
ثبات در استفاده بهینه از کود و سموم شیمیایی
ثبات در کنترل و مدیریت حفظ کاربری اراضی

سیاسیـ  
دسترسیفرهنگی

سیاست گذاری و برنامه ریزی در راستای افزایش حمایت  از طرف مراکز شهری
اجرای سیاست ها و برنامه های حمایتی بیمه، بازاریابی، تبلیغات، برندسازی، تسهیالت مالی و غیره

سیاست های تشویقی برای ارتقای فناوری های، کاشت، داشت و برداشت محصول
اجرای برنامه های حمل و نقل محصوالت کشاورزی به سطوح، ملی و جهانی

برنامه ریزی در زمینه افزایش تعداد و ارتقای کارایی مراکز عرضه کننده مواد غذایی
تنوع غذایی و ابتکارات نوآورانه در زراعت، باغداری، دامداری و آبزی پروری

استفاده از تکنولوژی های مناسب جهت تولید محصوالت غذایی
مدیریت دام و طیور با استفاده از روش های نوین

آموزش و ارتقای آگاهی جامعه محلی و ذینفع در راستای پایداری محیطی
حفظ و ارتقای دانش بومی

ارتقای سیاست های کارآفرینی و اشتغال پایدار در زمینه های کشاورزی و مرتبط با کشاورزی
اجرای سیاست های افزایش عدالت سرزمینی در راستای دستیابی به محصوالت غذایی

سیاست گذاری و برنامه ریزی در راستای قیمت گذاری محصوالت کشاورزی با در نظر گرفتن منافع گروه های تولیدکننده و مصرف کننده(
اجرای سیاست های حذف واسطه ها و دالل ها از روند به بازاررسانی محصوالت

ارائه الگوی کشت محصول مناسب هر منطقه و منطبق با نیازهای بازار

Echebiri et 
al., 2017; 

Olumakaiye 
& Ajayi, 

2006; Fen-
ton, 2013
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ادامه جدول 4. ابعاد و شاخص های امنیت غذایی پایدار سکونتگاه های روستایی )مؤلفه اثرپذیر(.

پژوهشگرانگویهشاخصابعاد اصلی

سیاسیـ  فرهنگی

دستیابی

دستیابی به خدمات تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی به کشاورزان
دستیابی به افزایش سطح سواد تغذیه ای
دستیابی به بهبود بسته بندی محصوالت
دستیابی به بهبود برند سازی محصوالت

دستیابی به خوداتکایی در تولید کاالهای اساسی
حفظ و اصالح خاک بعد از تولید

دستیابی به مواد غذایی بدون تحمل آسیب روحی و جسمی
احساس عدالت اجتماعی در دستیابی به مواد غذایی بین اقشار مردم
دستیابی به شیوه های مناسب نگهداری طوالنی مدت محصوالت

Echebiri et al., 2017; 
Olumakaiye & Ajayi, 
2006; Fenton, 2013

مصرف 

ارتقای فرهنگ غذایی و محصوالت بومی منطقه؛
افزایش تولیدات محلی

آگاهی از کیفیت مواد غذایی مصرفی
پایین بودن دورریز محصوالت غذایی مصرفی
آگاهی از رژیم مناسب غذایی اعضای خانوار

آگاهی از فواید مختلف مواد غذایی
داشتن برنامه غذایی مناسب برای اعضای خانواده در طول هفته جهت مصرف

ثبات

ثبات در مصرف مواد غذایی متنوع موردنیاز خانوار در طول سال
ثبات در سیاست های تشویقی برای ارتقای فناوری ماشین آالت و ادوات

ثبات در مدیریت دام با استفاده از روش های نوین
ثبات در حفظ و اصالح خاک بعد از تولید

ثبات در پایین بودن نوسانات قیمت مواد غذایی مورد مصرف

اقتصادیـ  اجتماعی

دسترسی

مناسب بودن کمیت و کیفیت مواد غذایی موجود
موجود بودن مواد غذایی موردنیاز خانوار

بهبود راندمان تولید
تأمین تسهیالت، بذر و کود

ارائه انواع بیمه و جبران خسارت
ارائه خدمات و تسهیالت برای تولیدکنندگان در راستای ایجاد، ارتقا و توان افزایی تولید

ارتقای اعتماد تولیدکنندگان برای داشتن بازار مصرف مناسب
بهبود نظام بهره برداری در راستای توسعه تولید محصوالت برای بازارهای داخلی و خارجی

Moa, 2013; Sharaunga 
& Mudhra, 2016; Diiro 
et al., 2018; Salazar et 

al., 2018

دستیابی

پایین بودن هزینه دسترس به مواد غذایی
کافی بودن درآمد خانوار برای خرید مواد غذایی موردنیاز

کاهش هزینه های تولید
بهبود دسترسی به بازارها برای فروش محصوالت

افزایش میزان تولید محلی
دستیابی به صنایع تبدیلی

دستیابی به قیمت عادالنه در توزیع محصوالت
دستیابی به حذف مواردی همچون احتکار مواد غذایی

مشارکت اجتماعی برای تغییر نظام های بهره برداری از سنتی به نظام های جدید )کشت و صنعت، 
سهامی زراعی و...

مصرف

پایین بودن نوسانات قیمت مواد غذایی مورد مصرف
مناسب بودن پس انداز خانوار جهت خرید مواد غذایی در مواقع ضروری

توسعه کمی و کیفی تولیدات باغی، زراعی و دامی
پایین بودن آسیب پذیری مصرف مواد غذایی موردنیاز در نوسانات اقتصادی در طول سال

ثبات

ثبات در پایین بودن نوسانات قیمت مواد غذایی مورد مصرف
ثبات در افزایش راندمان تولید

ثبات در موجود بودن مواد غذایی موردنیاز خانوار
ثبات در تأمین تسهیالت، بذر و کود
ثبات در ارائه انواع بیمه و تسهیالت

ثبات در افزایش تولیدات محلی
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ادامه جدول 4. ابعاد و شاخص های امنیت غذایی پایدار سکونتگاه های روستایی )مؤلفه اثرپذیر(.

پژوهشگرانگویهشاخصابعاد اصلی

زیرساختی

دسترسی

کافی بودن مراکز عرضه کننده مواد غذایی
تجهیز و نوسازی مزارع و باغ ها

بهبود وضعیت زمین های کشاورزی در اراضی خرد
بهبود مدیریت منابع )آب، خاک و ...(

بهبود زیرساخت های تولیدی
بهبود کمیت و کیفیت زمین های زراعی و غیر زراعی

بهبود مراکز نگهداری محصوالت
ایجاد و توان افزایی مراکز بسته بندی
ارتقای توان مراکز انتقال محصوالت

Thanh et al., 2013; 
Felicity et al., 2016; 
Adem et al., 2018; 
Kandagor & Nyan-

doro, 2018 
دستیابی

دستیابی به نهاده های زراعی، باغی، دامی و آبزی پروری
کمک به بهبود راندمان تولید از طریق یکپارچه سازی

دستیابی به نهاده های کشت گلخانه ای
دستیابی به الگوهای کشت متناسب با منابع آب در دسترس، ظرفیت های تولید و شرایط اقلیمی

دستیابی به کاربرد ماشین آالت مناسب
بهبود دسترسی به مواد غذایی

بهبود وضعیت ذخیره سازی، فرآوری، توزیع و حمل ونقلمصرف
آگاهی از کیفیت مواد غذایی مصرفی

ثبات

ثبات در کافی بودن مراکز عرضه کننده مواد غذایی
ثبات در تجهیز و نوسازی مزارع و باغ ها

ثبات در بهبود مدیریت منابع طبیعی
ثبات در دسترسی به نهاده های تولید
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و  توصیفی  آمار  روش های  از  داده ها،  تجزیه وتحلیل  برای 
استنباطی استفاده شد. در بخش آمار توصیفی درصد فراوانی، 
آمار  بخش  در  و  مشخص شده  استاندارد  انحراف  و  میانگین 
از نسخه  استفاده  با  آزمون رگرسیون چند متغیره  استنباطی، 

SPSS24 صورت گرفت.

اثرپذیر  و  واسط  اثرگذار،  مقوله  ابعاد  کرونباخ  آلفای  ضریب 
پژوهش در جداول شماره 5، 6 و 7 ارائه شده است. 

جدول 5. ضریب آلفای کرونباخ ابعاد مقوله اثرگذار.

آلفای کرونباخابعاد اصلیمتغیر

جریان مردم
0/754نیروی کار متخصص شهری و روستایی

0/656نهادسازی هدفمند

جریان کاالها و خدمات
0/679خدمات کشاورزی و پشتیبان تولید

0/664حمل ونقل محصوالت

جریان نوآوری
0/733نوآوری در تولید محصوالت

0/672برند سازی و بازاریابی
0/580نوآوری در عرضه محصوالت

جریان اطالعات
0/775کارگاه های آموزشی

ICT0/701

جریان سرمایه
0/631سرمایه گذاری از منابع رسمی و غیررسمی

0/631سرمایه گذاری تولیدی و خدماتی
0/634تشکل ها و بنگاه های اقتصادی و اعتبارات خرد
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جدول 6. ضریب آلفای کرونباخ ابعاد مقوله واسط )میانجی(.

آلفای کرونباخابعاد اصلیمتغیر

توانمندسازی

0/550آموزش و آگاهی بخشی
0/688دانش و مهارت

0/689دسترسی به منابع
0/673تشکل سازی

0/778مشارکت
0/677بازار رسانی محصوالت
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جدول 7. ضریب آلفای کرونباخ ابعاد مقوله اثرپذیر.

آلفای کرونباخابعاد اصلیمتغیر

امنیت غذایی پایدار

0/881محیطیـ  اکولوژیک
0/833سیاسیـ  فرهنگی

0/925اقتصادیـ  اجتماعی
0/929زیرساختی
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محدوده موردمطالعه

سکونتگاه های روستایی محدوده موردمطالعه در شهرستان های 
پاکدشت، قرچک، پیشوا و ورامین در حوزه جنوب شرق استان 
 2509 معادل  ناحیه  این  مساحت  یافته اند.  استقرار  تهران 
کیلومترمربع است (Statistical Center of Iran, 2017). این ناحیه از 

لحاظ موقعیت ریاضی در طول 51 درجه و 40 دقیقه و 35 درجه 
و 28 دقیقه عرض جغرافیایی قرار دارد. بر اساس نتایج سرشماری 
عمومی نفوس و مسکن در سال 1393 در ناحیه موردمطالعه 
تعداد 7 بخش، 7 شهر و 16 دهستان وجود دارد )تصویر شماره 

 .)2

فصلنامه پژوهـش های روستاییتصویر 2. موقعیت سیاسی منطقه موردمطالعه. )ترسیم بر اساس داده های سرشماری سال 1395 مرکز آمار ایران(
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سکونتگاه های روستایی در حوزه جنوب شرق استان تهران 
پیشوا،  ورامین،  ورامین )شامل شهرستان های  ناحیه دشت  در 
پاکدشت و قرچک( در ایران انتخاب شد. انتخاب روستاهای این 
ناحیه به دالیل مختلف انجام شد: نخست، دشت ورامین به دلیل 
اقوام گوناگون  از روزگاران کهن موردتوجه  خاک حاصلخیزش 
بوده با تولید محصوالت مطلوب و فراوان کشاورزی و دامی قطب 
استقرار  دوم،  است.  بوده  تهران  استان  دامپروری  و  کشاورزی 
آبادي ها در گستره مخروطه افکنهای رودخانه جاجرود و در نتیجه 
پتانسیل های دیگر  از  اراضي مرغوب و آب کافي موجود  وجود 
آن برای تولید است. آب و زمین مناسب برای زراعت و استقرار 
روستاها در زمین های هموار ازجمله عوامل مهم برای پررونق شدن 
تولید محصوالت کشاورزی این ناحیه به شمار می رود. در نتیجه 
ناحیه موردمطالعه اهمیت خاصی در امنیت غذایی استان تهران و 
کشور ایران به عهده دارد. سوم، هم جواری ناحیه با کالن شهرهای 
ویژگی  آن  مجاور  پرشمار  بزرگ  شهرهای  و  قم  کرج،  تهران، 
منحصربه فردی از لحاظ اقتصادی در زمینه فروش محصوالت 
کشاورزی برای بازار مصرف گسترده به وجود آورده است. این 
هم جواری موجب شده تا جریان ها و تعامالت گسترده فضایی بین 
شهرها و روستاهای ناحیه ایجاد شود که این جریان ها و پیوندهای 
روستایی - شهری در قالب مجموعه جریان های فضایی دارای 
روستایی  کانون های  برای  توانمندسازی  ازجمله  ظرفیت هایی 
ذکر شد چالش  نیز  مقاله  در  که  همان طور  است.  بوده  ناحیه 
اساسی کم توجهی به بهره گیری از ظرفیت های این تعامالت در 
راستای بهبود توانمندی بهره برداران کشاورزی و تولیدات بهینه 
در بخش کشاورزی و غیرکشاورزی است. بهره برداران محلی در 
چهارچوب هدایت پیوندهای روستایی - شهری در این زمینه 
با کارهای توانمندساز شهری می تواند در گسترش فعالیت های 

کشاورزی، زمینه های امنیت غذایی پایدار را در شاخص های اصلی 
آن همچون دسترسی )موجود بودن(17، دستیابی18، مصرف19 و 
 - اجتماعی  اکولوژیک،   - محیطی  ابعاد  در چهارچوب  ثبات20 
اقتصادی، سیاسی - فرهنگی و زیرساختی فراهم سازد. کم توجهی 
به کارهای توانمندساز و هدایت نشدن جریان های فضایی به این 
به  در سرمایه گذاری، دسترسی  را  بهره برداران  در عمل  سمت 
منابع، بازاررسانی محصوالت کشاورزی در فضای کارپذیر در تولید 
متعادل قرار داده است. نام روستاهای نمونه تحقیق در جدول 

شماره 8 ارائه شده است.

یافته ها

توزیع پاسخگویان بر حسب ویژگی های فردی

از مجموع 400 پرسشنامه ای که توسط ذی نفعان محلی در 
بخش بهره برداران زراعی و باغی تکمیل شد، میزان 61/3 درصد 
از پاسخگویان، مرد و در حدود 38/8 درصد آن ها زن بوده اند. بر 
اساس اطالعات به دست آمده، 37/8 درصد مجرد و 62/3 درصد 
روستایی  پاسخگویان  مجموع  از  این  بر  افزون  بوده اند.  متأهل 
14/8 درصد بی سواد، 28 درصد دارای تحصیالت ابتدایی، 24/5 
درصد راهنمایی، 14 درصد دبیرستان، 15/3 درصد دیپلم، 3 
درصد فوق دیپلم و 5 درصد لیسانس بوده اند. بر اساس اطالعات 
به دست آمده از بین سه گروه سنی، 19/8 درصد زیر 35 سال، 
71/8 درصد در گروه سنی 35 تا 55 سال و 8/4 درصد باالی 55 

سال بوده اند )جدول شماره 9(.

17. Availability
18. Accessibility
19. Utilization
20. Sustainability

جدول 8. روستاهای نمونه تحقیق.

بخش شهرستان
انتخاب شده

دهستان 
سطح زیر کشت نام روستاهای نمونهانتخاب شده

)هکتار(
تعداد بهره برداران 
زراعت و دامداری

تعداد نمونه در 
هر روستا

بهنام وسط جنوبیجوادآبادورامین

76305تقی آباد شهرستان
50165قشالق شمس آباد

28813515ابباریک
103315ایجدان
251597اجربست

160365خواجه ولی علیا
224456موسی آباد بختیاری

120698خالدآباد
41224830محمدآباد عرب

31635039دمزآباد
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ادامه جدول 8. روستاهای نمونه تحقیق.

بخش شهرستان
انتخاب شده

دهستان 
سطح زیر کشت نام روستاهای نمونهانتخاب شده

)هکتار(
تعداد بهره برداران 
زراعت و دامداری

تعداد نمونه در 
هر روستا

عسگریهمرکزیپیشوا

44617119قشالق یوسف رضا
65395پلنگ دره
84355رودبارک
54275ده ماسین
253688سعیدآباد

26511412گل عباس
2067710معین آباد
16611114حبیب آباد
182517قاسم آباد
44023327سرگل

ولی آبادقرچکقرچک

55205قشالق مشهدی محمد
69215قشالق مشهدی ابوالحسن

4278811داوود آباد
319335امین آباد

220456محمدآباد اعال
142415رستم آباد
99175رضی آباد
12739باغ خواص

فیلستانمرکزیپاکدشت

104514118فیلستان
36024231گلزار
2897810جیتو
1457610آلوئک
2057910ارمبویه

3528511محمودآباد
23145حسین آباد
78375عباس آباد
2559212جمال آباد

82563127400
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جدول 9. ویژگی های عمومی پاسخگویان.

درصدمتغیردرصدمتغیر

جنس

61/3مرد

تحصیالت

14/8بی سواد
28ابتدایی38/8زن

100جمع

24/5راهنمایی
14دبیرستان

15/3دیپلم
3فوق دیپلم
5لیسانس
100جمع

وضعیت تأهل
37/8مجرد

سن

19/8زیر 35 سال
3571/8 تا 55 سال

558/4 و بیشتر62/3متأهل
100جمع100جمع
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بر اساس یافته های پژوهش، میانگین کل جریان های فضایی 
2/40 است، نسبت میانگین در میان ابعاد مختلف تشکیل دهنده 
متغیرها به هم نزدیک است. درحالی که جریان نوآوری باالترین 
شدت پاسخ ها را به خود اختصاص داده است، جریان کاالها و 
خدمات کمترین شدت پاسخ ها را در میان پاسخ گویان دارا است. 
همچنین، میانگین کل ابعاد توانمندسازی بهره برداران کشاورزی 
2/52 است که بیشترین میانگین در شاخص آموزش و آگاهی 
بخشی است و میانگین شاخص ها به هم نزدیک است. افزون بر 
این، میانگین کل ابعاد امنیت غذایی پایدار معادل 2/53 است. 
باالترین  میانگین 2/87  با  زیرساختی  بعد  در  شاخص مصرف 
شدت پاسخ ها را به خود اختصاص داده و شاخص مصرف در بعد 
اجتماعی _ اقتصادی با میانگین 2/19 کمترین شدت پاسخ ها را 

در میان پاسخ گویان دارا است )جدول شماره 10(.

وضعیت نرمال بودن داده ها

از  یکی  داده ها  نبودن  یا  بودن  نرمال  وضعیت  بررسی  برای 
که  است  اسمیرنوف   - کلموگروف  آزمون  آزمون ها،  مهم ترین 
پیش زمینه تمام آزمون ها در این تحقیق به حساب می آید. این 
آزمون نرمال بودن توزیع داده ها را نشان می دهد. نتیجه آزمون، 
یک ستاده )جدول شماره 11( است که به ترتیب تعداد داده ها، 
پارامترهای موردنظر در بررسی وجود توزیع )مانند میانگین و 
انحراف معیار در توزیع نرمال(، قدر مطلق مقدار بیشترین انحراف، 
بیشترین انحراف مثبت، بیشترین انحراف منفی، مقدار آماره z و 
مقدار sig را ارائه می کند. چون در اینجا sig کمتر از 5 درصد 
است H0 رد شده و ادعای نرمال بودن توزیع داده ها پذیرفته 

نمی شود در نتیجه داده ها از توزیع نرمالی برخوردار نیستند.

تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره برای تبیین تأثیر پیوندهای 
روستایی ـ  شهری بر توانمندسازی بهره برداران

برای بررسی تأثیر پیوندهای روستایی - شهری بر توانمندسازی 
بهره برداران، از رگرسیون خطی چند متغیره به شیوه گام به گام 
در  شد.  ارائه   5 شماره  جدول  در  آن  نتایج  که  شد  استفاده 
تبیین  برای  که  مستقل  متغیرهای  گام به گام  رگرسیونی  مدل 
به دست آمده  نتایج  گرفته،  صورت  بهره برداران  توانمندسازی 
نشان می دهد که در مدل شماره 1 پس از ورود متغیر جریان 
سرمایه، این مدل به تنهایی توانسته میزان 30/2 درصد از تغییرات 
توانمندسازی بهره برداران در ناحیه را پیش بینی کند. مدل های 
جریان  متغیرهای  شدن  اضافه  از  پس  می دهد  نشان   4 تا   2
نوآوری، کاال و خدمات و اطالعات این مقدار به ترتیب به حدود 
38/1، 39/5 و 40/4 درصد افزایش یافته است )جدول شماره 
12(. جدول شماره 13 نشان دهنده ضرایب تأثیر مدل نهایی 
مدل  در  است.  توانمندسازی  تبیین کننده  مستقل  متغیرهای 
نهایی متغیر جریان سرمایه )0/549( و متغیر جریان اطالعات 
)0/096( به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر متغیر وابسته 
مذکور دارد. باید اضافه نمود که از بین پنج متغیر واردشده به 
معادله رگرسیونی، به جز متغیر جریان مردم، بقیه متغیرها در 
معادله باقی مانده است. الزم به ذکر است که تأثیر تمام متغیرها 
بر متغیر وابسته توانمندسازی بهره برداران مثبت است. رابطه ی 
خطی بین دو متغیر مستقل پیوندهای روستایی - شهری و متغیر 
وابسته توانمندسازی بهره برداران در تصویر شماره 3 نشان داده 

شده است.
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جدول 10. میانگین و انحراف معیار استاندارد شاخص های موردمطالعه.

انحراف استانداردمیانگینشاخص فرعی ابعاد و شاخص اصلی

پیوندهای روستاییـ  شهری

2/480/950جریان مردم
2/471/117جریان کاالها و خدمات

2/480/949جریان اطالعات
2/531/064جریان نوآوری
2/511/101جریان سرمایه

2/400/760مجموع

توانمندسازی

2/681/207آموزش و آگاهی بخشی
2/671/191دانش و مهارت

2/361/168دسترسی به منابع
2/321/089مشارکت

2/631/286نهاد و تشکل
2/641/252بازاررسانی
2/520/898مجموع

امنیت غذایی پایدار

محیطیـ  اکولوژیک

2/700/692دسترسی
2/640/754دستیابی
2/510/724مصرف
2/610/760ثبات

اجتماعیـ  اقتصادی

2/800/792دسترسی
2/640/797دستیابی
2/190/980مصرف
2/720/772ثبات

سیاسیـ  فرهنگی

2/510/851دسترسی
2/800/749دستیابی
2/610/803مصرف
2/580/885ثبات

زیرساختی

2/350/709دسترسی
2/700/692دستیابی
2/870/991مصرف
2/670/908ثبات

2/530/886-مجموع
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جدول 12. مدل رگرسیونی برای تبیین تأثیر جریان های فضایی بر توانمندسازی بهره برداران کشاورزی.

ضریب همبستگی متغیرهامدل
(R) چندگانه(R2) ضریب تعیین ضریب تعیین

سطح معناداری (.Sig)آنوا (F)تعدیل شده

0/5490/3020/300172/1200/000جریان سرمایه1
0/6180/3810/387122/4190/000جریان نوآوری2
0/6280/3950/39086/0550/000جریان کاالها و خدمات3
0/6350/4040/39866/8730/000جریان اطالعات4
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جدول 13. ضرایب تأثیر مدل نهایی متغیرهای مستقل بر توانمندسازی بهره برداران کشاورزی.

متغیرها
ضریب استانداردضریب غیراستاندارد

tسطح معناداری
BstdBeta

مدل نهایی

0/4420/0340/54913/1190/000جریان سرمایه
0/2470/0350/2967/1470/000جریان نوآوری

0/1230/0420/1552/9370/000جریان کاالها و خدمات
0/0900/0360/0962/4580/014جریان اطالعات
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جدول 11. آزمون کلموگروف - اسمیرنوف.

400تعداد

پارامترها
2/46میانگین

0/655انحراف معیار

قدر مطلق
0/187بیشترین انحراف

0/163بیشترین انحراف مثبت

بیشترین انحراف منفی
-0/187

z 0/187مقداره آماره
0/000سطح معناداری
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تصویر 3. نمودار نمایش رابطه خطی بین دو متغیر مستقل پیوندهای روستایی ـ شهری و متغیر وابسته توانمندسازی بهره برداران. 
فصلنامه پژوهـش های روستاییمنبع: یافته های تحقیق، 1398
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جدول 14. مدل رگرسیونی برای تبیین تأثیر توانمندسازی بهره برداران کشاورزی بر امنیت غذایی پایدار.

ضریب همبستگی متغیرهامدل
(R) چندگانه(R2) ضریب تعیین ضریب تعیین

سطح معناداری (.Sig)آنوا (F)تعدیل شده

0/6020/3620/361226/0520/000مشارکت1
0/6960/4850/482186/6670/000آموزش و آگاهی بخشی2
0/7380/5450/541157/8030/000بازاررسانی3
0/7560/5720/567131/8670/000دانش و مهارت4
0/7590/5760/571107/2100/000دسترسی به منابع5
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جدول 15. ضرایب تأثیر مدل نهایی متغیرهای مستقل بر امنیت غذایی پایدار.

متغیرها
ضریب استانداردضریب غیراستاندارد

tسطح معناداری
BstdBeta

مدل نهایی

0/4900/0330/60215/0350/000مشارکت
0/2730/0280/3729/7100/000آموزش و آگاهی بخشی

0/2310/0290/3007/2150/000بازاررسانی
0/1620/0320/2185/0170/000دانش و مهارت

0/0780/0380/1032/0610/040دسترسی به منابع
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فصلنامه پژوهـش های روستایی
تصویر 4. نمودار نمایش رابطه خطی بین دو متغیر مستقل توانمندسازی بهره برداران و متغیر وابسته امنیت غذایی پایدار. 

منبع: یافته های تحقیق، 1398

تأثیر  تبیین  برای  متغیره  چند  خطی  رگرسیون  تحلیل 
توانمندسازی بهره برداران بر امنیت غذایی پایدار

برای بررسی رابطه اثرات شاخص های توانمندسازی بهره برداران 
بر امنیت غذایی پایدار نیز از رگرسیون خطی چند متغیره به شیوه 
گام به گام استفاده شد که نتایج آن در جداول شماره 14 و 15 
ارائه شد. در مدل رگرسیونی گام به گام متغیرهای مستقل که برای 
تبیین توانمندسازی بهره برداران در امنیت غذایی پایدار صورت 
گرفته، نتایج به دست آمده نشان می دهد که در مدل شماره 2 
پس از ورود متغیر مشارکت، این مدل به تنهایی توانسته میزان 
60/2 درصد از تغییرات امنیت غذایی پایدار را پیش بینی کند. 
مدل های 2 تا 5 نشان می دهد پس از اضافه شدن متغیر آموزش 
و آگاهی بخشی، بازاررسانی محصوالت و دانش و مهارت این مقدار 

به ترتیب به حدود 48/5، 54/5، 57/2 درصد افزایش یافته است. 
به  با اضافه شدن متغیر دسترسی  سرانجام در مدل شماره 5 
منابع، این رقم به 57/6 درصد افزایش داشته است )جدول شماره 
14(. جدول شماره 15 نشان دهنده ضرایب تأثیر مدل نهایی 
متغیر مشارکت )0/602( و متغیر دسترسی به منابع )0/103( 
به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر متغیر وابسته مذکور 
دارد. باید اضافه نمود که از بین شش متغیر واردشده به معادله 
رگرسیونی، به جز متغیر نهادسازی و تشکل گرایی بقیه متغیرها در 
معادله باقی مانده است. بدین ترتیب، توانمندسازی بهره برداران در 
بهبود امنیت غذایی پایدار تأثیر دارد. رابطه خطی بین دو متغیر 
مستقل توانمندسازی بهره برداران و متغیر وابسته امنیت غذایی 

پایدار در تصویر شماره 4 نشان داده شده است. 
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بحث و نتیجه گیری

بهبود شاخص های پیوند روستایی - شهری می تواند از طریق 
توانمندسازی بهره برداران کشاورزی زمینه مناسب برای امنیت 
غذایی پایدار را فراهم سازد. بر این شالوده، این تحقیق، باهدف 
غالب مجموعه  پیوندهای روستایی - شهری در  نقش  بررسی 
جریان های فضایی از طریق توانمندسازی بهره برداران در امنیت 
غذایی پایدار انجام شد که این مقوله زمینه را برای مشارکت 
در سرمایه گذاری، دسترسی به منابع، بازاررسانی محصوالت و 
همچنین بهبود شاخص های امنیت غذایی پایدار در روستاهای 

جنوب شرق استان تهران فراهم می کنند.

و  آکینیمی23  و   )2015( اکویونلو22   ،)2018( شارما21 
همکاران )2005( بر این باورند که جریان های فضایی هر یک 
دارای پتانسیل هایی است که موجب توانمندسازی بهره برداران 
فراهم  پایدار  غذایی  امنیت  موجبات  آن  از طریق  و  کشاورزی 
که  نکته  این  حیث  از  حاضر  پژوهش  یافته های  می شود. 
توانمندسازی بهره برداران در امنیت غذایی پایدار تأکید دارد و 
 - روستایی  پیوندهای  از  عبارت  که  پژوهش  فرضیه  همچنین 
شهری از طریق توانمندسازی بهره برداران کشاورزی در بهبود 
شاخص های امنیت غذایی پایدار در ابعاد محیطی - اکولوژیک، 
سیاسی - فرهنگی، اقتصادی - اجتماعی و زیرساختی در ناحیه 
در   )2013( فِنتون24  یافته های  با  است،  اثرگذار  موردمطالعه 
سرزمین های غربی گواتماال، ثان25 و همکاران )2013( در ویتنام 

در آفریقا مطابقت دارد.

در نهایت یافته ها مؤید این نکته است که بهبود شاخص های 
در  نهفته  ظرفیت های  بهبود  طریق  از  می تواند  غذایی  امنیت 
پایدار  فرآیندی  در  فرعی  و  اصلی  ابعاد  بر  فضایی  جریان های 
این دو مقوله  تأثیر  باشد. جهت  ناحیه موردمطالعه مؤثر  برای 
مثبت است. به این معنا که هر چه میزان توجه و به کارگیری 
زمینه  در  شهر  و  روستا  تعامالت  در  موجود  ظرفیت های 
اثرات  میزان  یابد  افزایش  کشاورزی  بهره برداران  توانمندسازی 
ادراک شده در ابعاد محیطی - اکولوژیکی، سیاسی - فرهنگی، 
اقتصادی - اجتماعی و زیرساختی افزایش یافته و در نتیجه فرآیند 
امنیت غذایی پایدار افزایش می یابد. در تحقیق حاضر، آشکار شد؛ 
درصورتی که ظرفیت جریان های فضایی به عنوان زیرساختی برای 
امنیت غذایی در نظر گرفته شود، می تواند تأثیرات منفی مرتبط با 
این مقوله را کاهش دهد. به سخن دیگر همان طور که یافته های 
رگرسیون خطی به شیوه گام به گام نشان داده است، متغیرهای 
جریان سرمایه، جریان نوآوری، جریان کاالها و خدمات و جریان 

21. Sharma
22. Akkoyunlu
23. Akinyemi
24. Fenton
25. Thanh

دارند.  بهره برداران  توانمندسازی  بر  را  تأثیر  بیشترین  اطالعات 
بازار  همچنین شاخص های مشارکت، آموزش و آگاهی بخشی، 
رسانی، دانش و مهارت و دسترسی به منابع نیز بیشترین تأثیر را 
امنیت غذایی پایدار دارند. برای تأثیر پیوندهای روستایی - شهری 
بر توانمندسازی بهره برداران و توانمندسازی بر امنیت غذایی پایدار 
مثبت است. به این معنا که هر چه میزان به کارگیری از ظرفیت 
جریان های فضایی در راستای توانمندسازی و ارتقای شاخص های 
آن بیشتر شود، توان و قدرت چانه زنی بهره برداران برای تولید 
محصوالت با کیفیت بهتر بیشتر می شود و در نتیجه زمینه ای 
برای امنیت غذایی پایدار فراهم می شود. روستاهای موردمطالعه 
مناسب  دامی  و  کشاورزی  محصوالت  تولید  شرایط  دلیل  به 
تعامالت گسترده ای را شهرهای پیرامون به ویژه کالن شهر تهران و 
حتی دورتر در نواحی دیگر از کشور دارند. اگر از ظرفیت های این 
تعامالت و جریان های فضایی در راستای ارتقای توان و دانش و 
مهارت بهره برداران کشاورزی استفاده شود، چالش های مرتبط با 
امنیت غذایی را تا حدود زیادی مرتفع می کند. در تحقیق حاضر 
آشکار شد؛ درصورتی که توانمندسازی زیرساختی برای امنیت 
غذایی پایدار در نظر گرفته شود، می تواند تأثیرات منفی مرتبط 
با این مقوله را کاهش دهد. همچنین با برنامه ریزی های الزم و 
اجرایی برای افزایش میزان توانمندسازی در بهره برداران می توان 
به فرآیند امنیت غذایی پایدار کمک کرد. به سخن دیگر، زمانی 
تولید  ارتقای  زمینه  در  تخصصی  آموزش های  بهره برداران  که 
محصوالت جدید و با کیفیت بیشتر را دریافت کنند، همچنین 
دانش و اطالعات و مهارت های مرتبط با تولید کشاورزی و غیر 
کشاورزی و فعالیت های تولیدی و خدماتی کسب کنند. افزون بر 
این به منابع مادی و محیطی ازجمله آب، خاک مستعد و زمین 
مناسب دسترسی داشته باشند، می توان انتظار داشت که امنیت 
غذایی در مسیر پایدار قرار گرفته و نگرانی های آینده در این زمینه 
کاهش می یابد. متغیر مشارکت بیشترین تأثیر را بر امنیت غذایی 
پایدار در ناحیه نشان داد. این مهم بدان معناست که مشارکت که 
یکی از شاخص های اصلی توانمندسازی قلمداد می شود از اولین 
و اساسی ترین الزامات امنیت غذایی پایدار است؛ بنابراین توجه 
بیش ازپیش به هدایت جریان های فضایی به سمت بهبود وضعیت 
مشارکت بهره برداران در برای سرمایه گذاری در راستای تولیدات 
متنوع کشاورزی، ارتقای زیرساخت های تولید کشاورزی و غیر 
کشاورزی و فرآوری محصوالت در امنیت غذایی پایدار مورد تأکید 
است. افزون بر این با توجه به تأثیر کمتر شاخص دسترسی به 
منابع در امنیت غذایی ناحیه، از این  رو، الزم است تا بهره برداران 
غیررسمی،  و  مالی رسمی  منابع  منابع محیطی،  به  کشاورزی 
عرضه  برای  اجتماعی  شبکه های  محلی،  نهادهای  و  تشکل ها 
حمل و نقل  شبکه های  همچنین  اطالعات،  تبادل  و  محصوالت 
محصوالت دسترسی مناسب داشته باشند تا مشکالت موجود در 
این زمینه برای امنیت غذایی پایدار نیز به حداقل برسد. افزون  بر 
این، در این ارتباط اتخاذ سیاست های مناسب و بازنگری در نظام 
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سیاست گذاری در راستای توجه بیشتر به پتانسیل پیوندهای 
راستای  در  بهره برداران  توانمندسازی  برای  - شهری  روستایی 

امنیت غذایی پایدار پیشنهاد می شود.

تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از رساله دکتری نگین سادات میرواحدی با 
عنوان »پیوندهای روستایی - شهری و ارتقاء امنیت غذایی پایدار 
)موردمطالعه: ناحیه روستایی - شهری جنوب شرق کالن شهر 
تهران(« به راهنمایی دکتر ناصر شفیعی ثابت و مشاوره دکتر بیژن 

رحمانی در دانشگاه شهید بهشتی تهران است.
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