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ABSTRACT
Food security is a challenge of the coming decades and the research necessity of today’s world. This study
aimed to identify the status and factors affecting the food security of rural households in Bahar County.
The statistical population of the study included all rural households’ heads in Bahar County (N = 1100) in
which the number of 388 ones was estimated as a statistical sample using the Morgan table and selected
through stratified sampling according to both criteria of population and geographical area. The standard
questionnaire of Cornell was used to assess food security. The results showed that 51.8% of the study
population were in secure conditions and 48.2% were in insecure food conditions. About 9.3% of rural
households experienced food insecurity with severe hunger, and most of them lived in the western villages of Bahar County. The results also showed that food security has a significant, positive correlation
with economic and personal factors such as education level, agricultural and non-agricultural income, and
agricultural and horticultural area under cultivation, while showing negative correlation with geographical and social factors such as distance from the village to city and household size. The results of multiple
regression also showed that income from agricultural activities was the strongest predictor of food security among rural households in Bahar County, followed by income from non-agricultural activities, the
number of employed people among a household and the number of dependents respectively. As a result,
income diversification can be a suitable mechanism for improving the food security of rural households.

Copyright © 2022, Journal of Rural Research. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

Extended Abstract

A

1. Introduction
chieving food security is one of the
priorities of any country's development

goals (Bakhshudeh & Jafari Thani, 2008). In Iran, attention
to food security has always been one of the main goals
of macro-policies and its traces can be seen from the constitution to the five-year development plan and even the
approaches and policies of the resistance economy (Shakoori, 2004). Food security is one of the criteria and tools
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of human development. Access to adequate and healthy
food is one of the main axes of development and community health and achieving it is one of the main goals
of every country (Mokhtari & Esmailian, 2014). The study
of food security in Iran shows that although our country
is at a relatively good level in terms of per capita food
energy consumption index, the inadequate distribution
of income and food in deprived provinces has made it
difficult for many poor groups to access food (Asgharian
Dastenaii et al., 2013). The results of previous studies illus-

trate that the rate of food insecurity in rural communities
is much higher than in urban areas (Savari et al., 2014). According to Bakhshudeh and Jafari Thani (2012), the severity
of food insecurity in rural areas is 0.92%. Studies have
also shown that rural households that depend on agriculture for livelihood are more exposed to food insecurity
(Asgharian Dastenaii et al., 2013). While most food security
studies are conducted in cities and the study gap is visible
at the village level. As a result, this study aimed to identify
the status and factors affecting the food security of rural
households in Bahar County.

2. Methodology
The present study follows the quantitative paradigm and
empirical research method in terms of purpose. Also, in
terms of data collection and analysis, it is a survey based
on descriptive-correlational analysis. The statistical population of the study included all rural households’ heads
in Bahar county (N = 1000) in which the number of 388
ones were estimated as a statistical sample using the Morgan table and selected through stratified sampling according to both criteria of population and geographical area.
The standard questionnaire of Cornell was used to assess
food security. Data were collected using a questionnaire
whose validity was confirmed by experts’ opinion and
its reliability was confirmed by calculating Cronbach's
alpha coefficient. To assess the food security of rural
households, according to the guide of the Radimer Cor-

nell Standard Questionnaire, the food security status of
households is classified into 4 categories:
• Food secure: Households in this category have not experienced food insecurity.
• Food insecurity without hunger: This category has
experienced mild food insecurity. They have sometimes
had concerns about food supply or reduced their meals
because of these concerns.
• Food insecurity with moderate hunger: This category
has experienced food insecurity. It has often happened
that they reduce the amount of their meals or use lower
quality foods.
• Food insecurity with severe hunger: This category has
experienced food insecurity as severely as possible and
has difficulty accessing food (Table 1).

3. Results
The results showed that 51.8% of the study population
were in secure conditions and 48.2% were in insecure
food conditions. About 9.3% of rural households experienced food insecurity with severe hunger, and most of
them lived in the western villages of Bahar County. The
results also showed that food security has a significant,
positive correlation with economic and personal factors
such as education level, agricultural and non-agricultural
income, and agricultural and horticultural area under cultivation, while showing negative correlation with geographical and social factors such as distance from the village to city and household size. The results of multiple
regression also showed that income from agricultural activities was the strongest predictor of food security among
rural households in Bahar County, followed by income
from non-agricultural activities, the number of employed
people among a household and the number of dependents
respectively.

Table 1. Food safety classification based on the Radimer Kernel Standard Questionnaire Guide (approved by the US Food and Drug organization)

Food Security Status

Code

The number of positive responses

Food Secure

1

0-2

Food insecurity without hunger

2

3-7

Food insecurity with moderate hunger

3

8-12

Food insecurity with severe hunger

4

13-18

Sources: Bickel et al., 2000
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4. Discussion
The food security status in the villages of Bahar County
indicates that about half of the rural population has a food
security situation and the other half is food insecure. Although they have only 9.3% severe food insecurity, the
same amount sounds the alarm in the future and shows
that the factors contributing to this severe food insecurity
must be identified. The results of this study showed two
geographical and economic factors are the most important factors affecting food insecurity. The geographical
location of villages and farmers’ incomes are strong predictors of food security which are also highly correlated
with each other. Geographical location is influential in determining rainfall, soil quality and production resources.
Therefore, farmers should be directed towards income
diversification in order to compensate for the decrease in
income from the agricultural sector in other sectors.

5. Conclusion
In general, income, both agricultural and non-agricultural, is the most important determinant of food security for
rural households and is a vital factor in food access among
households. So that higher-income households have more
choices to buy food. In fact, better income is associated
with more purchasing power, which allows rural households to pay more attention to both quality and quantity of
the food so that the vitamins needed by the body are well
absorbed. Therefore, it is suggested that programs be considered to increase the income or in other words, diversify
the income of the villagers.
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کلیدواژهها:

امنيت غذايي ،دسترسی به
غذا ،ناامن غذایی ،خانوار
روستايي ،شهرستان بهار

امنيت غذايي ،چالش دهههای آتی و ضرورت تحقیقاتی امروز دنیا است .پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعيت و عوامل مؤثر بر امنيت
غذايي خانوارهاي روستايي در شهرستان بهار در استان همدان انجام شد .جامعه آماري پژوهش شامل تمام سرپرستان خانوارهاي روستايي
شهرستان بهار ( )N=1000بودند که با استفاده از جدول مورگان  388سرپرست خانوار از طريق نمونهگیری طبقهای باتوجهبه دو مالک
جمعيت و منطقه جغرافيايي بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .براي سنجش امنيت غذايي نیز از پرسشنامه استاندارد کرنل استفاده
شد .نتايج تحقيق نشان داد که  51/8درصد جامعه موردمطالعه در وضعيت امن و  48/2درصد در وضعیت ناامن غذایی بودند .حدود
 9/3درصد از خانوارهای روستایی ناامنی غذايي همراه با گرسنگي شديد را تجربه مینمودند که اکثریت این خانوارها در روستاهای غربی
شهرستان بهار سکونت داشتند .نتایج همبستگی نشان داد که امنيت غذايي با عوامل اقتصادی و فردی مانند سطح تحصیالت ،میزان
درآمد کشاورزی و غیرکشاورزی ،سطح زیرکشت اراضی زراعی و باغی رابطه مثبت و معنیدار اما با عوامل جغرافیایی و اجتماعی مانند
فاصله روستا تا شهر و بعد خانوار ،رابطه منفي و معنيداري دارد .نتايج رگرسيون چندگانه نيز نشان داد که درآمد حاصل از فعاليتهاي
کشاورزي ،قدرتمندترین پیشبینیکننده امنیت غذایی در بین خانوارهای روستایی شهرستان بهار بود و پس از آن به ترتیب درآمد حاصل
از فعاليتهاي غير کشاورزي ،تعداد افراد شاغل در خانوار و تعداد افراد تحت تکفل ،مهمترین پیشبینیکنندههای امنیت غذایی شناخته
شدند .در نتیجه ،متنوعسازی درآمدها ،میتواند یک سازوکار پیشنهادی مناسب برای بهبود امنیت غذایی خانوارهای روستایی باشد.

مقدمه
ت هاي اهداف توسعه هر کشور ،دستيابي به امنيت
در بين اولوي 
غذايي از اهميت ويژهاي برخوردار است
) .Thani, 2008در ايران نيز توجه به امنيت غذايي همواره يکي از
اهداف اصلي سياستهاي کالن بوده است و ردپاي آن از قانون
اساسي تا برنامه پنج ساله توسعه و حتي رويکردها و سیاستهای
اقتصاد مقاومتي ديده میشود ) .(Shakoori, 2004از ديدگاه توسعه
ملي ،عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي ،تأمین غذاي كافي ،كميت
و كيفيت الگوي غذاي مصرفي و سالمت تغذيهاي افراد جامعه،
محور اصلي و تعيينكننده در بستر حركت انسانمحوری است و
سوءتغذيه ،نيروي بازدارنده مؤثر بر فرايند توسعه ملي محسوب
ميشود و از سويي امنيت غذايي ارتباط كام ً
ال مستقيم با عدالت
محوري دارد ) .(Allameh, 2012امنيت غذايي يکي از معيارها و
(Bakhshudeh & Jafari

ابزارهاي توسعه انساني بوده و دستيابي به آن از اهداف اصلي
هر کشور است .در بحث توسعه انسانمحور ،امنيت غذايي و
تغذيه ،نقش اصلي و تعيينکننده دارد و در کنار درآمد سرانه،
توزيع عادالنه درآمد ،نرخ اشتغال ،حفظ محیطزیست و رعايت
حقوق بشر در مجامع بينالمللي بهعنوان شاخص توسعه شناخته
ميشود ) .(Mokhtari & Esmailian, 2014یک سیستم غذایی پایدار
و سالم باید بتواند این امنیت غذایی و تغذیه سالم را برای همه
آحاد جامعه چه از نظر اقتصادی ،اجتماعی و محیطی فراهم کند
).(Mabhaudhi et al., 2019
تأمین غذاي جمعيت رو به رشد جهان ،يکي از مهمترین و در

عين حال چالشبرانگیزترین اهداف توسعه هزاره است (Zamani

) ،& Javaherian, 2015که تحقق آن بر عهده بخش کشاورزي
و جامعه روستايي است .جالب آنکه ،جامعه روستايي که خود
تولیدکننده اصلي مواد غذايي در هر کشوري است از نظر وضعيت
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فصلنامهپژوهشهایروستایی

امنيت غذايي در جايگاه مطلوبي قرار ندارد .بررسي امنيت غذايي
در ايران نشاندهنده آن است که هرچند کشور ما از نظر شاخص
مصرف سرانه انرژي غذايي در سطح نسبتاً مطلوبي است اما توزيع
نامناسب درآمد و غذا در استانهای محروم ،دسترسي بسياري از
گروههای فقير به غذا را دشوار ساخته است (Asgharian Dastenaii
) .et al.,، 2013محدودیت تولیدات کشاورزی ،و بروز سوءتغذیه
و چاقی از جمله مسائلی هستند که در آینده میتواند امنیت
غذایی در ایران را تهدید کند ) .(Fallahi et al., 2017نتايج حاصل
از مطالعات انجامشده نشان ميدهد که ميزان ناامني غذايي در
جوامع روستايي به مراتب بيشتر از نقاط شهري است (Savari
) .et al., 2014در حالي که جامعه روستايي با دارا بودن بخش
کشاورزي بهعنوان پايه و اساس فعاليت در هر کشور ،محور اصلي
تأمین امنيت غذايي جامعه است.در واقع بيش از  78درصد منابع
تأمین امنيت غذايي در حوزه روستاها جاي دارند (Rostami et al،,
) .2015بررسيها نشان دادهاند خانوارهاي روستايي که براي تأمین
معيشت به کشاورزي وابستهاند به ميزان بيشتري در معرض
ناامني غذايي قرار دارند (Asgharian Dastenaii et al., 2013).
يافتههاي زاهدی مازندرانی ( )2005نشان داد که ناامني غذايي
در خانوارهاي روستايي بيشتر از مناطق شهري است.با عنايت به
اينکه بيشتر بررسیهای انجامشده در زمينه امنيت غذايي در
ايران بر مناطق شهري متمرکز شدهاند و تالشهای پژوهشي
اندکي به امر شناسايي سازههاي اثرگذار به امنيت غذايي در
مناطق روستايي اختصاص یافتهاند (Asgharian Dastenaii et al.,
)  .2013بنابراين در اين راستا تحقيق پيشنهادي حاضر به دنبال
آن است که مسئله بررسي وضعيت امنيت غذايي و عوامل مؤثر
بر آن را در مناطق روستايي همدان (شهرستان بهار) موردبررسی
قرار دهد.

مروری بر ادبیات موضوع
امنيت غذايي يک مفهوم چندبعدی است و تالشهای زیادی
برای تعریف این مفهوم انجام شده است ،بهطوری که بيش از چند
صد تعريف و  450شاخص براي امنيت غذايي وجود دارد (Clapp
 et al., 2021; Kazemi et al., 2016به نقل از فائو .)1992 ،نگاهی
دقیقتر به ادبیات امنیت غذایی نشان میدهد که درک ما از این
مفهوم در طول زمان تا چه حد پیشرفت کرده است؛ بهطوری
که امروزه تعاریف امنیت غذایی بهویژه در زمینههای سیاستی،
معموالً امنیت غذایی را بر پایه چهار ستون ( )1در دسترس بودن؛
( )2دسترسی داشتن به؛ ( )3استفاده از؛ و ( )4ثبات یا پایداری
تعریف میکنند ).(Upton et al., 2016
توجه به امنيت غذايي در ايران همواره يکي از اهداف
عمده برنامههاي توسعه روستايي و کشاورزي بوده (Mehrabi
) ،Basharabadi & Ohadi, 2014و ارتقای سطح امنيت غذايى
در قانون اساسى ،قوانين و سياستهاى کلى برنامههاى توسعه

302

اقتصادى ،اجتماعى و فرهنگى و سند چشمانداز جمهورى اسالمى
ايران در افق سال  1404هجرى شمسى ،موردتوجه خاص و
ويژه قرار گرفته است ) .(Esmailifar, 2014شواهد نشان میدهد در
ايران ،روستائيان با فعاليت خود در بخشهاي مختلف اقتصادي
بهویژه در بخش کشاورزي ،بيش از  87درصد منابع موردنياز
براي تأمین امنيت غذايي کشور را تهيه میکنند (Seydaei et
) .al., 2013امنيت غذايي نخستين اصل و از شرطهاي الزم براي
حفظ سالمت افراد جامعه است تا افراد بتوانند نقش کليدي
خود را بهعنوان عنصر اصلي توسعه سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي
و فرهنگي ايفا کنند ) .(Nord et al., 2010به همين دليل ،اکثر
کشورهاي جهان اهميت ویژهای براي ايجاد ،حفظ و پايداري
امنيت غذايي قائل هستند و نبود آن را تهديدي جدي عليه
توسعه اقتصادي ،اجتماعي و سياسي تلقي میکنند (Safarkhanlu
).& Mohammadinejad, 2011
ي توان به دو نوع موقت و مزمن طبق ه بندي
ناامني غذايي را م 
ف ترين نوع ناامني غذايي
کرد .ناامني غذايي موقت يا گذرا خفي 
است که بر اثر يك شوک ناشي از يك حادثه غیرمترقبه تأثيرگذار
ي آيد و معموالً با
بر درآمد؛ مانند از دست دادن شغل به وجود م 
فروختن وسايل ،قرض گرفتن پول ،کاهش حجم و تعداد وعده و
به درازا کشاندن مصرف ذخاير غذايي موجود ،با آن مقابله میشود.
ناامني غذايي مزمن که ريشه در فقر دارد ،بهطور مستمر،گريبان
گير خانوارهاي کمدرآمد ،بهویژه خانوارهاي زن سرپرست داراي
فرزند و زنان تنها میشود و تجربه حس گرسنگي را در پي دارد
).(Naderi & Jalilian, 2016
موقعیت مکانی و الگوهای فضایی از فاکتورهای مهم در توزیع
امنیت غذایی در بین مناطق و کشورها هستند و برخی مطالعات
تأثیر این موقعیت مکانی را در مطالعات امنیت غذایی موردمطالعه
قرار دادند ) .(Leonard et al., 2018بهویژه زمانی که موقعیت مکانی
با متغیرهایی دیگری مانند جنسیت یا تغییر اقلیمی همراه شود.
بهطور مثال دزانکو )2019( 1در مطالعه خود به این نتیجه رسید
که موقعیت جغرافیایی به همراه جنسیت ساکنین در توزیع امنیت
غذایی بسیار تأثیرگذار هستند .مطالعات بهطورکلی نشان میدهد
که خصوصیات هر مکان در میزان و شدت امنیت غذایی تأثیر
بسزایی داشته و میتوان باعث شود که افراد در مکانهای مختلف
با درجات متفاوتی از امنیت غذایی روبهرو باشند (Leonard et al.,
).2018
باتوجهبه اهمیت موضوع مطالعات بسیاری در رابطه با امنیت
2
غذایی در ایران و جهان صورت گرفته است .نتایج مطالعه ژو
و همکاران ( ،)2019در کشور پاکستان نشان داد که سن،
جنسیت ،سطح تحصیالت ،انتقال پول ،بیکاری ،تورم ،داراییهای
خانوار و بیماری از عوامل مهم تعیینکننده ناامنی غذایی خانوار
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روستایی هستند .همچنین ،جنسیت نقش غالبی در ناامنی
غذایی ایفا کرد ،بهطوری که زنان سرپرست خانوار در طبقه ناامن
غذایی قرار گرفتند در حالی که مردان سرپرست خانوار از امنیت
غذایی برخوردار بودند .انکوموکی 3و همکاران ( ،)2019نیز با
سنجش وضعیت امنیت غذایی و تعیین عوامل تأثیرگذار بر آن
در کشور زامبیا نشان دادند که سطح تحصیالت باالتر سرپرست
خانوار ،افزایش درآمد حاصل از پرورش دام ،اجاره مطمئن زمین،
افزایش سطح اراضی و عضویت در گروه ،احتمال امنیت غذایی
و تغذیه خانوار را افزایش میدهد .چراغی و کاظمی (،)2018
با بررسی امنيت غذايي و عوامل اقتصادي مرتبط با آن در زنان
سالمند روستايي به اين نتيجه رسيدند که زنان سالمند در
محدوده موردمطالعه داراي ناامني غذايي بااليي بوده و عوامل
اقتصادي متراژ مسکن ،کيفيت مسکن ،ميزان اراضي باغي ،ميزان
اراضي آبي ،ميزان اراضي ديم ،ميزان پسانداز ،کمکهاي مالي
فرزندان ،تعداد دام کوچک ،تعداد دام بزرگ ،بار تکفل ،برخورداري
از تسهيالت بانکي ،تعداد مراجعه به شهر و فاصله از مرکز خريد
مواد غذايي با امنيت غذايي سالمندان روستايي همبستگی دارد.
فالحی و همکاران ( ،)2017به اين نتيجه رسيدند که در حال
حاضر ناامني غذايي در کشور ایران باال و تهديدکننده است.
جامین 4و همکاران ( ،)2017به اين نتيجه رسيدند که امنيت
غذايي در مناطق روستايي در شرايط نامساعدي قرار دارد به اين
صورت که  6/3درصد افراد موردمطالعه داراي امنيت غذايي9/7 ،
درصد در شرايط ناامني غذايي بدون گرسنگي 25/1 ،درصد
در شرايط ناامني غذايي با گرسنگي متوسط و  58/9درصد در
شرايط ناامني غذايي با گرسنگي شديد بودند و بين روستاهاي
موردمطالعه به لحاظ امنيت غذايي تفاوت معنيداري وجود
نداشت .دزانکو ( )2019در پژوهشی به بررسی امنیت غذایی
در روستاهای آفریقا و رابطه آن با جنسیت پرداخته است و در
ی کند که امنیت غذایی در خانوارهایی که
نتایج خود عنوان م 
سرپرست آنان زن هستند نسبت به سایر خانوارها دارای ناامنی
بیشتر هستند .سواری و همکاران ( )2020در پژوهشی به نقش
مشارکت زنان کشاورز در امنیت غذایی پرداختهاند و در نتایج خود
عنوان میکنند که شرکت در دو.ره های آموزشی ،اندازه خانواده،
فاصله بین محل سکونت با شهر و سطح تحصیالت جز عوامل
تأثیرگذار بر امنیت غذایی هستند .اموتویا و آمو )2020( 5در
نتایج خود عنوان کردند که  40/6درصد از روستائیان در شرایط
ی برند و عالوه بر آن سن ،جنسیت ،میزان
ناامنی غذایی به سر م 
تحصیالت ،اندازه خانوار از جمله عوامل تأثیرگذار بر امنیت غذایی
در نواحی روستایی بودند .گلی 6و همکاران ( ،)2021در پژوهشی
به بررسی رابطه کشاورزان که زمین دارند با کسانی که در روستاها
حاشیهنشین هستند در ایالت پرادش و اوتار هند پرداختند و در
3. Nkomoki
4. Jamin
5. Omotayo & Aremu
6. Goli

ب پذیرتر
نتایج خود عنوان کردند که روستائیان بدون زمین آسی 
هستند و از امنیت غذایی پایینتری نسبت به روستائیان دارای
زمین دارند .همچنين ،نتايج بخش کيفي پژوهش در ارتباط
با چالشهای امنيت غذايي در محدوده موردمطالعه نشان داد
پنج چالش اساسي امنيت غذايي در محدوده موردمطالعه که
بهصورت زنجیرهواری با همديگر در ارتباط هستند ،عبارتاند
از :ضعف سیاستگذاریها ،ضعف شرايط اقتصادي ،نارساييها
و مخاطرههاي محيطي ،موانع فرهنگي و تغييرات اجتماعي و
ناپايداري کشاورزي .همچنین ،امنيت غذايي بيشترين آثار را
بر سه متغير از بين بردن دارايي ،فشار بر منابع آب و تخريب
7
مراتع ،جنگلها و حیاتوحش ،داشته است .سیدحمزه و دماری
( ،)2017با بررسی مدل مفهومي امنيت غذا و تغذيه در ايران
به اين نتيجه رسيدند که سفره خانوار تحت تأثير عوامل کالن
(فرهنگي) و عوامل خرد (عادات غذايي و شيوه زندگي) بوده و
سفره خانوار باتوجهبه محیط و افراد درون خانوار تعیین میشود.
خالصه مرور تحقیق نشان داد که متغیرهای فردی ،اجتماعی،
اقتصادی و عوامل جغرافیایی عوامل تأثیرگذار بر امنیت غذایی در
سطح خانوارها هستند.
بهمنظور تبیین و تشریح بهتر موضوع پژوهش ،با استفاده از
متغیرهای استخراجشده از تحقیقات پیشین چهارچوب مفهومی
پژوهش تدوین گردید (تصویر شماره .)1

روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردي و از لحاظ ميزان و
درجه کنترل ،ميداني و از لحاظ نحوه جمعآوري اطالعات نيز از
نوع تحقيقات توصيفي (غيرآزمايشي) است .همچنین بر اساس
شيوه گردآوري داده ها ،تحقيق توصيفي (غیرآزمایشی) از نوع
همبستگي است .در اين پژوهش از جدول مورگان براي انتخاب
حجم نمونه بر اساس دو مالک (جهت جغرافيايي و جمعيت)
استفاده شد ،که باتوجهبه اينکه جامعه آماري پژوهش شامل
حدود  1000خانوار بود ،حجم نمونه بهدستآمده با استفاده از
جدول مورگان  388خانوار تعیین و نمونهگیری بهصورت تصادفی
در بین طبقات انجام شد (جدول شماره .)1
در تحقيقات پيمايشي عمدهترين روش براي جمعآوري
اطالعات پرسشنامه است .در اين پژوهش نيز ابزار تحقيق
شامل پرسشنامه محققساخت برای متغيرهاي مستقل تحقيق
و پرسشنامه استاندارد سنجش وضعيت امنيت غذايي کرنل برای
متغیر وابسته تحقیق یعنی امنیت غذایی بود .روایی پرسشنامه
توسط کارشناسان تأیید و برای سنجش پايايي پرسشنامه
از ضریب آلفای کرونباخ در مرحله پیش آزمون با 30عدد
پرسشنامه استفاده شد که مقدار  0/94به دست آمد و نشان
از پايايي مناسب پرسشنامه بود .تحليل دادهها نیز در محیط
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نرمافزار  IBMSPSS21انجام شد .جهت سنجش متغیر امنيت
غذايي خانوارهاي روستايي ،باتوجهبه راهنمای پرسشنامه
استاندارد راديمر کرنل ،وضعيت امنيت غذايي خانوارها در 4
دسته طبق ه بندي میشوند:
امن غذايي :خانوارهايي كه در اين دسته قرار دارند ،ناامني
غذايي را تجربه نکردهاند.
ناامن غذايي بدون گرسنگی :اين دسته ناامني غذايي را به
شکل خفيف تجربه کردهاند .آنها گاهي در خصوص تأمین غذا
نگرانيهايي داشتهاند و يا ميزان وعده غذايي خود را به خاطر اين

نگرانيها كم کردهاند.
ناامن غذايي همراه با گرسنگي متوسط :اين دسته ناامني غذايي
را تجربه کردهاند .آنها بارها اتفاق افتاده است كه ميزان وعده
غذايي خود را كاهش دهند و يا از مواد غذايي باكيفيت پایینتر
استفاده كنند.
ناامن غذايي با گرسنگي شديد :اين دسته ناامني غذايي را به
شديدترين شکل ممکن تجربه کرده است و در دسترسي به مواد
غذايي داراي مشکل است (جدول شماره .)2

تصویر  .1مدل مفهومی پژوهش .منبع :نگارندگان مقاله1400 ،
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جدول  .1حجم نمونه موردبررسی.
جهت جغرافيايي

تعداد نمونه (خانوار)

شمال شهرستان (روستاهاي حسن قشالق ،خوشاب عليا و قره آغاج)

90

جنوب شهرستان (روستاهاي رسول آباد سفلي و آبرومند)

59

شرق شهرستان (روستاهاي آقبالق و حسام آباد)

48

غرب شهرستان (روستاهاي همه کسي ،گنده جين و اختاچي)

70

مرکز شهرستان (هارون آباد ،آق کهريز ،کریمآباد و گنج تپه)

121

مجموع
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جدول  .2طبقهبندی امنيت غذايي بر اساس راهنمای پرسشنامه استاندارد راديمر کرنل (تأییدشده توسط سازمان غذا و داروی آمریکا).
وضعيت امنيت غذايي

کد

تعداد پاسخهاي مثبت

امن غذايي

1

2-0

ناامن غذايي بدون گرسنگي

2

7-3

ناامن غذايي همراه با گرسنگي متوسط

3

12-8

ناامن غذايي با گرسنگي شديد

4

18-13
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبعBickel et al., 2000 :

منطقه موردمطالعه

استان همدان با مساحت  19491کیلومترمربع در غرب کشور
واقع شده ،که مرکز آن شهر همدان است و ازلحاظ موقعیت
بین مدار  33درجه و  52دقیقه تا  35درجه و  44دقیقه عرض
شمالی و  47درجه و  47دقیقه تا  42درجه و  35دقیقه طول
شرقی از نصفالنهار گرینویچ قرار دارد .وسعت استان  1/7درصد
از مساحت کل کشور و تراکم جمعیت در آن 287 ،نفر به ازای هر
کیلومترمربع است که از این لحاظ چهارمین استان متراکم کشور
محسوب میشود .این استان از شهرستانهای همدان ،مالیر،
تویسرکان ،نهاوند ،کبودرآهنگ ،اسدآباد ،بهار ،فامنین و رزن
تشکیل شده است ) .(Heydari et al., 2020اين استان صرفنظر از
قدمت و پيشينه تاريخي ،با بهرهمندی از اقليم مناسب ،موقعيت
جغرافيايي شاخص ،ذخایر ژنتيکي مهم و کشاورزان سختکوش
از دیرباز بهعنوان يکي از قطبهاي کشاورزي در سطح کشور
مطرح است .تعداد آبادیهای داراي سکنه  1073و جمعيت
ساکن در این آبادیها  639005نفر است .شهرستان بهار داراي
 6دهستان 71 ،روستا با جمعيت روستايي  60251نفر است
که 10درصد از جمعيت روستايي استان را به خود اختصاص داده
است ).(National Statistics Center of Iran, 2016

یافتهها
نیمرخ جامعه موردمطالعه

نتايج پژوهش نشان داد که ميانگين سنی افراد موردمطالعه 46
سال و اکثریت باالی  50سال داشتند .از نظر سطح تحصيالت،
 15/7درصد از سرپرستان خانوار بیسواد و حدود  60درصد
نیز تحصیالت سیکل و ابتدایی داشتند .تنها حدود  23درصد
تحصیالت دیپلم و باالتر داشتند که بیانگر سطح تحصیالت نسبتاً
پایین در بین سرپرستان خانوارهای روستایی است .ميانگين بعد
خانوار در جمعیت موردمطالعه  3نفر و اکثریت سرپرستان تکفل

 3تا  5نفر را بر عهده داشتند .همچنین اکثریت خانوارها (حدود
 55درصد) تعداد  1یا  2فرزند زیر  18سال در خانواده داشتند که
بار مصرفی خانوار را افزایش میدهد.
میانگین سابقه کار کشاورزي سرپرستان خانوار حدود  18سال
و اکثريت باالی  20سال سابقه کار کشاورزي داشتند .حدود
نیمی از آنها ( 50درصد) بهجز کشاورزی ،شغل دیگری نداشتند
و نیمی دیگر در کنار شغل کشاورزی ،به شغل کارگری مشغول
بودند .مساحت اراضی اکثریت خانوارهای روستایی کمتر از 5
هکتار بوده که حاکی از غالب بودن کشاورزی خردهمالکی است.
از نظر مالکيت اراضی آبي نيز  50درصد خانوارها داراي مالکيت
شخصي 19/5 ،درصد داراي مالکيت اجارهاي و  30/5درصد
داراي مالکيت شراکتي بودند .همچنین بیشترین میزان محصول
کشتشده در منطقه موردمطالعه شامل  5محصول سیبزمینی،
خيار ،گندم ،سير و نباتات علوفهای بود .همچنین درآمد کشاورزی
و غیرکشاورزی اکثریت خانوارهای روستایی شهرستان بهار کمتر
از  2میلیون تومان در ماه بود (جدول شماره .)3
توزيع فراواني نمونهها بر حسب سهم هزينه غذا و مواد غذايي از
کل درآمد خانوار نیز نشان داد که اکثریت سرپرستان خانوارهای
روستایی موردمطالعه بین  40تا 60درصد از درآمد خود را صرف
تأمین مایحتاج غذایی خانوار میکنند که درصد قابل تأملی است
(جدول شماره .)4
وضعيت امنيت غذايي خانوارهای روستایی شهرستان بهار

نتایج نشان داد که  51/8درصد از خانوارهای روستایی
شهرستان بهار در وضعيت امنيت غذايي و  48/2درصد دارای
وضعیت ناامنی غذایی هستند .از بین خانوارهایی که دارای
ناامنی غذایی بودند 29/1 ،درصد در وضعيت ناامن غذايي بدون
گرسنگي 9/8 ،درصد در وضعيت ناامن غذايي همراه با گرسنگي
متوسط و  9/3درصد نيز در شرايط ناامن غذايي با گرسنگي
شديد بودند (جدول شماره .)5
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جدول  .3آمارههای توصیفی جامعه موردمطالعه.
مشخصات فردی

میانگین

طبقه اکثریت (درصد)

سن

 46سال

باالی  50سال ()33/5

سطح تحصیالت

-

ابتدائی و سیکل ()59/8

بعد خانوار (افراد تحت تکفل)

 3نفر

 3-5نفر ()53/6

تعداد افراد شاغل خانوار

 1نفر

کمتر از  2نفر ()76/5

تعداد افراد زیر  18سال

 1نفر

 1-2نفر () 55/1

تعداد قطعات زمین آبی

 1قطعه

کمتر از  5هکتار ()45/2

تعداد قطعات زمین دیم

 2قطعه

کمتر از  10هکتار ()85/2

سابقه کشاورزی

 18سال

بیشتر از 21سال ()37/4

درآمد متوسط ماهیانه کشاورزی

 3/2میلیون تومان

زیر  2میلیون تومان ()46/4

درآمد متوسط ماهیانه غیرکشاورزی

 3/8میلیون تومان

زیر  2میلیون تومان ()43/3
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای پژوهش1400 ،
جدول  .4توزيع فراواني نمونهها بر حسب سهم هزينه غذا از کل درآمد خانوار.
سهم هزينه غذا از درآمد

فراواني

درصد

درصد تجمعي

کمتر از  20درصد

62

16

16

 21تا  40درصد

76

19/6

35/7

 41تا  60درصد

158

40/8

76/2

 61تا  80درصد

48

12/4

88/6

بيش از  80درصد

44

11/3

100

مجموع

388

100
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای پژوهش1400 ،
جدول  .5وضعيت امنيت غذايي خانوار در شهرستان بهار.
وضعيت امنيت غذايي خانوار

فراواني

درصد

درصد تجمعي

امن غذايي

201

51/8

51/8

ناامن غذايي بدون گرسنگي

113

29/1

80/9

ناامن غذايي همراه با گرسنگي متوسط

38

9/8

90/7

ناامن غذايي با گرسنگي شديد

36

9/3

100

مجموع

388

100
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای پژوهش1400 ،

سنجش امنيت غذايي خانوارهاي روستايي شهرستان بهار
بر اساس مناطق  5گانه جغرافيايي (شمال ،جنوب ،مرکز ،غرب
و شرق شهرستان) نیز نشان داد که وضعيت امنيت غذايي در
مناطق جغرافيايي مختلف شهرستان بهار بسيار متفاوت است به
شکلی که در بخش مرکزي وضعيت امنيت غذايي باالتر (70/2
درصد) اما در غرب شهرستان بهار ،پایینتر است ( 15/7درصد).
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غرب شهرستان بیشترین مقدار ( 25/8درصد) و در مناطق
مرکزی کمترین مقدار خود ( )2/6را داراست که تفاوت محسوس
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را نشان میدهد (جدول شماره .)6
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جدول  .6وضعيت امنيت غذايي خانوار روستایی شهرستان بهار بهتفکیک مناطق جغرافیایی.
وضعيت امنيت غذايي خانوار

منطقهبندي روستاهاي شهرستان بهار (بر اساس فراواني)
روستاهاي مرکزي روستاهاي شمالي روستاهاي جنوبي روستاهاي شرقي روستاهاي غربي

مجموع

امن غذايي

85
()70/2

53
()58/8

27
()45/7

25
()52/1

11
()15/7

201
()100

ناامن غذايي بدون گرسنگي

25
()20/6

25
()27/7

18
()30/5

17
()35/4

28
()40

113
()100

ناامن غذايي همراه با گرسنگي متوسط

8
()6/6

5
()5/5

10
()16/9

2
()4/1

13
()18/5

38
()100

ناامن غذايي با گرسنگي شديد

3
()2/6

7
()8

4
()6/9

4
()8/4

18
()25/8

36
()100

مجموع

121
()100

90
()100

59
()100

48
()100

70
()100

388
()100

نکته :اعداد داخل پرانتز درصد را نشان میدهد.
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای پژوهش1400 ،

تحلیل همبستگی امنیت غذایی با متغیرهای فردی ،اقتصادی،
اجتماعی و جغرافیایی

نتایج نشان داد ،بين امنیت غذایی خانوارهاي روستايي و عوامل
فردي از جمله سطح تحصيالت سرپرست خانوار ،رابطه مثبت و
معنيداری در سطح  5درصد و با تعداد اعضاي خانوار رابطه منفی
و معنيداري در سطح  1درصد مشاهده شد .بنابراين میتوان
گفت هرچه سطح تحصيالت خانوار باالتر رود ،خانواده از سطح
امنيت غذايي بیشتری برخوردار خواهد بود .همچنين هرچه بعد
خانوار بيشتر باشد ،سطح امنيت غذايي خانوار کاهش مییابد .اما
بين امنيت غذايي خانوارهاي روستايي با دو متغیر سن و تعداد
افراد زير  18سال رابطه معنيداري مشاهده نشد (جدول شماره
.)7
همبستگی بين امنیت غذايي خانوارهاي روستايي و عوامل
اقتصادي نیز نشان داد که بین تعداد شاغلين در خانوار ،ميزان
درآمدهاي کشاورزي و غیرکشاورزی ،قدرت پسانداز خانوار،

مساحت زمين زراعي آبي و دیم ،مساحت باغ ،مالکيت زمين
زراعي ديم ،مالکيت باغ و منزل با امنيت غذايي خانوار روستایی
رابطه مثبت و معنیداری در سطح یک درصد وجود دارد .به
عبارتی با افزایش هریک از این متغیرها ،میزان امنیت غذایی
خانوار روستایی نیز افزایش مییابد (جدول شماره .)8
همچنين نتايج نشان داد که بين امنیت غذايي خانوارهاي
روستايي و عوامل جغرافيايي از جمله فاصله تا شهر زمين رابطه
منفي و معنيداري در سطح  1درصد وجود دارد .به عبارتی هرچه
فاصله روستاها تا شهر بیشتر باشد امنیت غذایی خانوار نیز کمتر
خواهد بود .در بین عوامل اجتماعی نیز رابطه مثبت و معنیداری
بین دریافت خدمات ترویجی و امنیت غذایی خانوار در سطح
 5درصد مشاهده شد و نشان داد که هرچه میزان دریافت این
خدمات بیشتر باشد ،امنیت غذایی آنها نیز بیشتر است .بین
متغیرهای فاصله تا بازار ،حمایت نهادهای دولتی و آگاهی از
میزان مصرف مواد غذایی با امنیت غذایی خانوار رابطه معنیداری
مشاهده نشد (جدول شماره .)9

جدول  .7بررسي رابطه بين عوامل فردي و امنيت غذايي در شهرستان بهار.

عوامل فردي

** معنیداری در سطح  1درصد

متغيرهای فردی

مقدار r

سطح معنیداری

سن

0/076

0/135

سطح تحصيالت

0/103

018/0

تعداد اعضا خانوار

**-0/143

0/005

تعداد افراد زير  18سال در خانوار

0/028

0/582

*

* معنیداری در سطح  5درصد
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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جدول  .8بررسي رابطه بين عوامل اقتصادي و امنيت غذايي در شهرستان بهار.
عوامل اقتصادي

** معنیداری در سطح  1درصد

متغير مستقل

مقدار r

سطح معنیداری

تعداد شاغلين

**0/295

0/000

درآمد کشاورزي

**0/385

0/000

درآمد غيرکشاورزي

0/139

0/006

قدرت پسانداز

0/439

0/000

مالکيت زمين زراعي آبي

0/072

0/119

مالکيت زمين زراعي ديم

0/128

0/006

مساحت باغ

0/205

0/000

مساحت زمين زراعي آبي

**0/145

0/004

مساحت زمين زراعي ديم

0/204

0/000

مالکيت شخصی باغ

0/187

0/000

مالکيت شخصی منزل

**0/179

0/000

**
**

**
**

**
**

* معنیداری در سطح  5درصد
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای پژوهش1400 ،
جدول  .9بررسي رابطه بين عوامل جغرافيايي و اجتماعي و امنيت غذايي در شهرستان بهار.

عوامل جغرافیایی

عوامل اجتماعی

** معنیداری در سطح  1درصد

متغير مستقل

مقدار r

سطح معنیداری

فاصله تا بازار

0/0877

0/521

فاصله تا شهر

**-0/221

0/000

خدمات ترویجی

*0/170

0/013

حمایت نهادهای دولتی

0/091

0/413

آگاهی از میزان مصرف مواد غذایی

0/101

0/215

* معنیداری در سطح  5درصد
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای پژوهش1400 ،

بررسي عوامل مؤثر بر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي

برای بررسي عوامل مؤثر بر امنيت غذايي است ،از رگرسيون
خطي چندگانه به روش گام به گام استفاده شده است .آزمون
دوربين واتسون نيز بيانگر اين بود که خطاها از يکديگر مستقل
هستند و میتوان از آزمون رگرسيون استفاده کرد .يافتههاي
تحقيق نشان داد که تحليل رگرسيون تا  4گام پيش رفته است.
در گام اول ،متغير ميزان درآمد حاصل از فعاليتهاي کشاورزي
وارد معادله شد .در اين گام ضريب همبستگي چندگانه برابر با
 0/328و ضريب تعيين برابر  0/108به دست آمد ،بنابراين در
گام اول اين متغير ،مؤثرترین متغير بوده و به تنهايي  10/8درصد
از متغير امنيت غذايي خانوارهاي روستايي را تبيين کرد .در
گام دوم ،متغير ميزان درآمد از فعاليتهاي غيرکشاورزي وارد
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معادله شد .با ورود اين متغير ضريب همبستگي چندگانه به
 0/405و ضريب تعيين به  0/164رسيد که نشان میدهد اين
متغير توانسته است  5/6درصد از واريانس متغير امنيت غذايي
روستائيان را تبيين و به درصد واريانس تبيين شده متغير قبلي
اضافه کند .در گام سوم نيز متغير تعداد افراد شاغل در خانوار وارد
معادله شد .با ورود اين متغير ميزان ضريب همبستگي چندگانه
به  0/434و ضريب تعيين به  0/188رسيد که نشان میدهد اين
متغير توانسته است  2/4درصد از واريانس متغير امنيت غذايي
روستائيان را تبيين و به درصد واريانس تبيين شده متغير قبلي
اضافه کند .در گام چهارم متغير تعداد افراد تحت تکفل وارد
معادله شد .با ورود اين متغير ميزان ضريب همبستگي چندگانه
 0/446و ضريب تعيين به  0/199رسيد که نشان میدهد اين
متغير توانسته است  1/1درصد از واريانس متغير امنيت غذايي
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روستائيان را تبيين کند .همانگونه که جدول شماره  10نشان
ميدهد ،متغيرهايي که در تحليل رگرسيون در چهار گام وارد
معادله شدند ،در مجموع  19/9درصد از واريانس متغير وابسته
يعني امنيت غذايي روستائيان را تبيين کردند (جداول شماره
 10و .)11
نتايج معناداري متغيرهايي که وارد معادله شدند نيز نشان
داد هر چهار متغير از نظر آماري بر متغير وابسته امنيت غذايي
خانوارهاي روستايي تأثیر معناداري داشتند (جدول شماره .)11
باتوجهبه نتايج جدول شماره  ،11معادله خطي حاصل از
تحليل رگرسيون را میتوان بهصورت معادله زیر نشان داد:
Y= 978/19 + 839/2X1 + 091/2X2 + 614/3X3
-275/1X4

که در آن:
 =Yامنيت غذايي خانوارهاي روستايي =X1 ،درآمد حاصل
از فعاليتهاي کشاورزي =X2 ،درآمد حاصل از فعاليتهاي
غيرکشاورزي =X3 ،تعداد افراد شاغل در خانوار و  =X4تعداد افراد
تحت تکفل است.
باتوجهبه معادله رگرسيون بهدستآمده ،میتوان گفت به ازاي
هر واحد افزایش در انحراف معيار درآمد حاصل از فعاليتهاي

کشاورزي ،درآمد حاصل از فعاليتهاي غير کشاورزي ،تعداد افراد
شاغل در خانوار به ترتيب به اندازه  2/091 ،2/839و 3/614
واحد افزایش در انحراف معيار سطح امنيت غذايي خانوارهاي
روستايي ايجاد میشود و به ازاي هر واحد افزایش در انحراف
معيار تعداد افراد تحت تکفل به ميزان  1/275واحد از امنیت
غذايي خانوارهاي روستايي کاسته ميشود.

بحث و نتیجهگیری
از مهمترین نیازهای اساسی و حق هر انسانی داشتن امنیت
غذایی است ) (Dzanku, 2019و یکی از اهداف کلیدی در تکامل
انسان است و باید در اولویت همه برنام ه ها و سیاستگذاریها
قرار بگیرد .امنیت غذایی ابعاد مختلفی دارد که از سطح جهانی،
منطقهای ،ملی ،محلی و خانوار تا سطح فردی را شامل میشود.
عوامل تعیینکننده امنیت غذایی در سطوح مختلف از جمله از
جهانی تا منطقهای و ملی تا سطح خانوار و فردی متفاوت است
زیرا امنیت غذایی یک پدیده چندبعدی تلقی شده که شامل
تغییرات آب و هوایی ،درگیریهای داخلی ،بالیای طبیعی و
هنجارهای اجتماعی است ) .(Zhou et al., 2019در این مطالعه،
نیز هدف بررسی وضعیت و عوامل تعیینکننده امنیت غذایی در
سطح خانوار روستایی بودند و لذا متغیرهای موردمطالعه در سطح
خانوار گردآوری شد.

جدول  .10خالصه مدل رگرسيون پیشبینی امنيت غذايي خانوارهاي روستايي.
مدل

همبستگي ()R

ضريب تعيين ()R2

مقدار F

سطح معناداري

1

328/0

0/108

45/935

0/000

2

0/405

0/164

**

207/37

0/000

3

0/434

0/188

**29/173

0/000

4

0/446

0/199

23/462

0/000

**

**

دوربين  -واتسون

1/157

**معناداري در سطح يک درصد
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جدول  .11نتايج تحليل رگرسيون گام به گام متغيرهاي مؤثر بر سطح امنيت غذايي.
گام

ضرايب استاندارد نشده

مدل

ضرايب استانداردشده

آماره t

سطح معناداري
0/000

()B

خطاي معيار

مقدار بتا

 :Cضريب ثابت

19/978

1/546

-

12/192

1

 :X1درآمد حاصل از کشاورزي

2/839

0/000

0/334

6/984

0/000

2

 :X2درآمد حاصل از غير کشاورزي

2/091

0/000

0/240

4/726

0/000

3

 :X3تعداد افراد شاغل در خانوار

3/614

0/888

0/222

4/069

0/000

4

 :X4تعداد افراد تحت تکفل

-1/275

0/552

-0/137

-2/308

0/022

فصلنامه پژوهشهای روستایی
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یکی از مهمترین نتایجی که این مطالعه به دست آورد ،تأثیر
الگوی فضایی و موقعیت جغرافیایی در پراکنش و توزیع امنیت
غذایی در استان همدان بود .بهطوریکه خانوارهای روستایی
مستقر در بخش مرکزي شهرستان بهار از وضعيت امنيت
غذايي باالتری برخوردار بوده درحالیکه در غرب شهرستان،
ناامنی غذایی بسیار باالتر بود .برخی از دالیل این امر به وضعیت
توپوگرافی و تغییرات اقلیمی در این شهرستان برمیگردد که در
غرب شهرستان به دلیل کاهش میزان بارندگیها در سالهای
اخیر و وابستگی خانوارهای روستایی این بخش به کشاورزی دیم
که رابطه شدیدی با میزان بارش دارد ،میزان تولیدات و به تبع
درآمد کشاورزان کاسته شده و ناامنی غذایی را افزایش داده است.
مطالعات مختلفی نیز تأثیر این موقعیت مکانی و الگوی فضایی را
در شدت امنیت غذایی را تأیید میکنند ;(Leonard et al., 2018
).Dzanku, 2019
در کنار موقعیت جغرافیایی ،ویژگیهای خانوار روستایی نیز در
سطح امنیت غذایی آنها تأثیرگذار بود .خانوارهايي با تعداد افراد
تحت تکفل بيشتر ،امنيت غذايي کمتري را تجربه کرده بودند.
معموالً خانوارهاي پرجمعيتتر ،سرانه مصرف غذايي بيشتري
داشته و تعداد افراد زير  18سال نيز در اين خانوارها بيشتر است.
داشتن افراد تحت تکفل زیر  18سال به معنای آن است که این
ش آموز و بچه کوچک هستند که این خود
خانوارها دارای دان 
نیازمند تأمین هزینه است بخصوص در مناطق روستایی برخی
روستاها فقط دارای مدرسه ابتدایی هستند و برای ادامه تحصیل
باید به سایر روستاها و یا شهر بروند که این نیز نیازمند هزینه
است و هر چقدر هزینه خانوار افزایش پیدا کند هزینه کمتری می
تواند برای غذا در نظر بگیرید و یا از غذاهای ارزانتر که کیفیت
کمتری دارند استفاده کنند .بنابراين قابليت کار کردن را نداشته
و بيشتر مصرفکننده هستند .بنابراين سطح تقاضا براي مصرف
غذا باالتر رفته و سطح امنيت غذايي کاهش مییابد .اموتویا و آمو
( ،)2020دزانکو ( ،)2019راماکرشنا و دمکه ( ،)2002عليزاده
و حاتمينژاد ( )2012نيز در مطالعات خود به اين نتيجه دست
يافتند و نشان دادند که بعد خانوار با امنیت غذایی رابطه معکوسی
دارد .از سوی دیگر ،سطح تحصيالت با امنيت غذايي رابطه مثبتی
نشان داد و میتوان گفت سرپرستان خانوارهايي که سطح سواد
باالتري داشتند ،منبع درآمد تضمینشده و شغل بهتري داشتند.
در نتیجه ،از امنيت غذايي بيشتري برخوردار بودند .همچنين با
افزايش سطح تحصیالت ،ميزان مطالعات و استفاده از دورههاي
آموزشي در زمينههاي موردنیاز و بهرهگيري از فرصتهاي جديد
شغلي افزايش مییابد و اين به نوبه خود سبب افزايش امنيت
غذايي خانواده میگردد .چراکه افرادی که دارای سطح تحصیالت
باالتری هستند نسبت به منابع و اهمیت غذای بیشتر آگاهی
داشته در نتیجه سعی میکنند که سبد غذایی بهتری برای
خانواده خود تهیه کنند .نتایج مطالعات عليزاده و حاتمي نژاد
( ،)2012سعدي و همکاران ( ،)2014اموتویا و آمو (،)2020
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ژو و همکاران ( )2019نیز مؤید این نتیجه است.
از سوی دیگر عوامل اقتصادی رابطه مستقیمی با امنیت
غذایی خانوار روستایی نشان داد .بهطوری که هرچه تعداد
شاغلين در خانوار ،ميزان درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي
کشاورزي و غیرکشاورزی ،مساحت اراضی زراعي آبي و دیم و
باغات ،مالکيت اراضی زراعی و باغی افزایش یابد ،امنیت غذایی
خانوار نیز باالتر میرود .در واقع اين عوامل باعث افزايش درآمد
و ايجاد يک پشتوانه قوي و يک برنامه تضمینشده براي تهيه
و مصرف مواد غذايي گرديده و در نتيجه باعث افزايش سطح
امنيت غذايي ميگردند .بر اساس اين يافته ميتوان گفت درآمد
و توانایی مالی عاملي تعيينکننده در بحث امنيت غذايي و عامل
حياتي دسترسي به غذا در بين خانوارها است زيرا خانوار با درآمد
باالتر حق انتخاب بيشتري در زمينه خريد مواد غذايي داشته و
درصد بيشتري از درآمد خود را صرف هزينه خوراک مینمایند.
نتايج اين بخش با نتايج تحقيقات اموتویا و آمو ( ،)2020جامین
و همکاران ( ،)2017سعدي و همکاران ( ،)2014بشير و
همکاران ( )2012مطابقت دارد و در تحقيقات اين محققين نيز
نتايجي مشابه به دست آمده است.
عالوه بر عوامل اقتصادی ،عوامل جغرافیایی نیز نقش
تعیینکننده در امنیت غذایی خانوار داشتند .هرچقدر فاصله
روستاها از شهر بیشتر باشد امنیت غذایی کاهش مییابد و به
عبارتی موقعیت مکانی روستاها در وضعیت امنیت غذایی آنها
دخیل است .میتوان اینچنین نتیجه گرفت که روستائيان به
دليل دوري از مراکز اداري ،درماني ،خدماتي ،آموزشي ،خريد
و حتي مراکز کار موقت ،مجبور هستند بخشي از درآمد خود را
صرف هزينه اياب و ذهاب نمايند و این امر باعث میشود بخشي
از درآمدي که میتوانست صرف خريد و مصرف مواد غذايي شود،
صرف هزينههاي مربوط به رفت و آمد و حملونقل گردد .دوري
و انزواي مکاني و حاشيهنشيني باعث انزواي سياسي  -اجتماعي
و فرهنگي خانوار روستايي میگردد و اين امر باعث کاهش آگاهي
روستائيان در زمينه نيازهاي تغذيهاي مطابق با نيازهاي الزم
خويش و همچنين کاهش سطح امنيت غذايي نیز ميگردد.
همچنین روستائیانی که در مناطق خود دارای آب و زمین
ی توانند تنوع کشت بیشتری داشته باشند و از
بیشتری هستند م 
این رو سبد غذایی خود را تکمیلتر کنند.
از میان عوامل اجتماعی نیز بهرهمندي از خدمات ترويجي
موجب بهبود امنیت غذایی خانوار روستایی شده است .علت
میتوان این باشد که بهرهمندي از دورههاي آموزشی  -ترویجی
میتواند موجبات عملکرد بهتر محصوالت کشاورزی را فراهم
کند که در ادامه موجب بهبود درآمد خانوار و قدرت خرید باالتر
آنها میشود .همچنین این آموزشها باعث افزايش آگاهيهاي
تغذیهای در سطح خانوار شده بنابراين سطح امنيت غذايي در
اینگونه خانوارها افزايش مییابد .چرا که زمانی آگاهی افزایش
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پیدا خانوارها در تهیه سبد غذایی دقت بیشتری به خرج میدهند
و سالمت غذایی خود را بیشتر موردتوجه قرار میدهند .نتايج
تحقيقات انجامشده توسط بوگال ،)2012( 8گلی و همکاران
( ،)2021سواری و همکاران ( )2020با نتايج مطالعه حاضر
همخواني دارد .بوگال ( )2012در مطالعه خود نشان داد که
ارتباط با مروجان کشاورزی میتواند در بهبود امنیت غذایی
خانوارهای روستایی تأثیرگذار باشد.
بهطور کلی ،درآمد اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی ،مهمترین
عامل تعيينکننده در امنيت غذايي خانوار روستایی بوده و عامل
حياتي دسترسي به غذا در بين خانوارها است .بهطوری که خانوار
با درآمد باالتر حق انتخاب بيشتري در زمينه خريد مواد غذایی
داشته و درصد بيشتري از درآمد خود را صرف هزينه خوراک
میکنند .در واقع درآمد بهتر با قدرت خرید بیشتر همراه بوده
که به خانوار روستایی این اجازه را میدهد تا عالوه بر کمیت
به کیفیت مواد غذایی مصرفی خود نیز توجه بیشتری نمایند تا
ویتامینهای موردنیاز بدن بهخوبی جذب شوند .نتيجه آن میشود
که امنيت غذايي بيشتري در اين خانوارها پديدار میگردد .نتايج
اين تحقيق با مطالعات گلی و همکاران ( ،)2021سواری و
همکاران ( )2020که نشان دادند امنيت غذايي در خانوار با
درآمد باال بيشتراست ،مطابقت دارد .باتوجهبه سهم قابلتوجه اين
متغير در تبيين واريانس امنيت غذايي ضرورت دارد برنامههايي
براي افزايش درآمد یا به عبارتی متنوعسازی درآمد روستائيان
در نظر گرفته شود .رشد و توسعه صنعت گردشگری روستایی،
احیای صنایعدستی و گسترش مشاغل خانگی برای زنان روستایی
میتواند از گزینههای مناسب برای بهبود درآمد روستائیان در کنار
درآمد حاصل از کشاورزی باشد .همچنین پيشنهاد میگردد در
راستاي بهبود امنيت غذايي و افزايش درآمد روستائيان کمدرآمد،
سازمان هدفمندسازي يارانهها طبق قوانين مصوب ،برنامهريزي
الزم در خصوص حذف يارانهي دهکهاي باالي درآمدي جامعه
و تبديل يارانهي نقدي به غير نقدي در قالب سبد غذايي خانوار
و اعطاي آن به روستائيان کمدرآمد اقدام نمايد .از سوی دیگر
باتوجهبه رابطه معنیدار بين دريافت و استفاده از خدمات ترويجي
و امنيت غذايي پيشنهاد میشود که جهاد کشاورزي با هماهنگي
معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي در اين راستا اقدامات
مؤثری همچون دوران سازندگي برداشته و آموزشهای الزم در
خصوص کشاورزي،آموزشهاي عمومي و تغذیهای را در راستاي
بهبود امنيت غذايي در نظر گيرند.
تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،مقاله حامی مالی نداشته است.

8. Bogale
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