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 کیدهچ   

ی از پژوهش حاضر سنجش وضعیت امنیت غذایی و تبیین عوامل لهدف اص اهداف:

صوور  مووردی در ب وش مرکوزی     بر آن در بین کشاورزان کشور است که به مؤثّر

 شهرستان روانسر انجام شده است. 

کوه   پژوهش کاربردی حاضر با روش توصیفی و تحلیلی تدوین گردیده است  روش:

های استاندارد امنیت نامهترکیبی از پرسشها، ت گردآوری دادهر اصلی جهادر آن ابز

 . بوده است ساختهقمحقّنامة پرسشمریکا و آغذایی وزار  کشاورزی 

ه دارای درصود افوراد موردملا عو    0/90پوژوهش نشوان داد    هاییافته :/نتایجهایافته

ی)بودون  درجا  م تلو  نواامنی غذای  تجربة در حال درصد،  2/27امنیت غذایی و 

ط و بوا گرسوونیی شودیدت هسووتند. نتوایو رگرسوویون    گرسونیی، بووا گرسونیی متوس وو  

اثورا   واسلة به ،پژوهشوابستة  متغی ردرصد از واریانس  0/21ه نشان داد متغی رچند

اند عبار  اهم یت ترتیببهها متغی راین که تبیین شده است های مستقل پژوهش متغی ر

و ای، پاییاه اقتصوادی    منابع سرمایهارا ، ما کیت از: کیفیت زمین، دسترسی به اعتب

عود خوانوار و   بُ متغی ور دو  میوان درایون  .عد خانوار و پیشامدهای اقتضاییاجتماعی، بُ

دارای اثور منفوی بور     -091/1و  -009/1ترتیب بوا ضورایب   به ،پیشامدهای اقتضائی

 اند.بوده نیت غذایی کشاورزانام
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ن تو یدکننوودگان اصوولی مووواد غووذایی کشووور امنیووت غووذایی در میووا گیــری:نتیجــه

به  توج ه)کشاورزانت در وضعیت بحرانی قرار دارد و درراستای رفع این محدودیت، 

 باشد.شده در پژوهش حاضر، از ضروریا  میهای شناساییکنندهتعیین

 شهرستان روانسرمناطق روستایی، کشاورزان، امنیت غذایی،  :هاکلیدواژه

 مهمقدّ. 1

نیوز  وهووایی و  ع شرایط اقلیموی و آ             باوجود تنو جهان حاکی از آن است که علی شرایط ف

     و  توج ه  هوای قابول  تو ید و فرآوری محصووت  م تلو  و بواوجود پیشورفت     ،افزایش بازدهی

ویژه طی نیم قورن اخیور، بوه علول م تلفوی ازجملوه ت ریوب شودید         به ،اقتصادی و اجتماعی

رشود سوریع   ت، 1 ، ص.9100، 0آبی)مسوانیی ی و کمتغییرا  اقلیمی و خشکسا ، زیستیطمح

های پایودار در ارتبواب بوا امنیوت     وری پایین در ب ش کشاورزی، فقدان سیاستجمعیت، بهره

داخلوی،   هوای ها و خودما  پایوه و اساسوی، جنو     غذایی، محدودیت دسترسی به زیرساخت

                          را  نوسوان شودید قیموت    و اخیو  هاهای نامناسب دو تمحیط اقتصادی کالن و سیاست       ثباتی بی

مواجوه  موزمن   یهسووتتغذ نواامنی غوذایی و    بوا بسیاری از نقاب دنیا ، محصوت  و مواد غذایی

ت. 100 ، ص.9100، 9، رموانس، وود، دروسوا و دفورایس   آنودرمان  ؛1 ، ص.9109، 9    ُ )سای ماست

برنود.  یرنو م یهسوتتغذ، بیش از یک میلیارد نفر در دنیا از 9112رد فائو در سال وبراساس برآ

در  ،باشوند مواجوه موی   یهسووتتغذ درصد افرادی که در جهوان بوا نواامنی غوذایی و      27حدود 

 یهسووتتغذ دی کوه بوا   ابیشترین تعداد افور  کهیدرحا  .کنندزندگی می توسعهدرحالکشورهای 

در  یهسووتتغذ اما بیشوترین نسوبت و نور      ،کننددگی مینز، در آسیا و اقیانوسیه هستندمواجه 

ط فوائو،          و   شوده توس    . براساس یوک گوزارش ارائوه   وجود داردجنو  صحرای آفریقا  کشورهای

رنووو  یهسوووتتغذدرصوود از کوول جمعیووت کشووورهای جنووو  صووحرای افریقووا از  91حوودود 

در نقواب   توسوعه درحوال جمعیوت کشوورهای    بیشوتر به اینکوه        توج هت. با 9101، 0فائوبرند)می

خانوارهای روستایی یک هودف بسویار مهوم در     کنند، بهبود امنیت غذاییروستایی زندگی می

                                                           
1. Msangi 

2. Siyoum 

3. Anderman, Remans, Wood, DeRosa & DeFries 

4. FAO 
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ت. 002 ، ص.9100، 0و وال ،، موودهاراگردد)سووینیو ومحسووو  مووی توسووعهدرحووالکشووورهای 

 شوهری  نقواب  از بیشتر روستایی جوامع در غذایی ناامنی ها حاکی از آن است که شد بررسی

موواد   کننوده ینتومم  و نندهتو یدک       عمدتا  که روستایی خانوارهای رودیم انتظار کهیدرحا  است،

، باشند)سوواری  داشوته  غوذایی  مواد به کاملی دسترسی و میزان، نوع نظر از هستند، خود ییغذا

 ت.  909 ، ص.0929، عامری دانشورو  ،شعبانعلی فمی

، از نوواحی مسوتعد   روستاییت نفر جمعیت 90202)روستایی ةنقل 090شهرستان روانسر با 

ویوژه تو یودا    تو یدا  محصووت  کشواورزی)به   ةزمینیدی در های تو  حاظ قابلیتکشور به

هوای  . قرارگرفتن شهرستان روانسر در رتبهشودمحسو  میدامی و زراعیت در استان کرمانشاه 

و...)فرمانوداری   ، گوجوه ذر ، گنودم، ن وود   :ازجملوه  ، حاظ تو ید محصووتتی اول تا سوم به

ب روستایی این شهرستان در تو ید موواد مصورفی   نقا       اهم یتت، دال بر 0921شهرستان روانسر، 

 0910نفور در قا وب    01090از کل جمعیوت روسوتایی ایون شهرسوتان،     منلقه و استان است. 

ا یوت در             کنند که فع میر ب ش مرکزی شهرستان روانسر زندگی پارچه روستایی د 71خانوار و 

اییان است)مرکز آموار  این روستدرصد از  21شغل اصلی  ،های آنب ش کشاورزی و زیرب ش

 یودا  موواد   وموورد بحود در ت   ةمحودود  یت کشاورزان ا   فع        اهم یتبه       توج هبا  ت.0921ایران، 

کیفیوت زنودگی جواموع    مبحود امنیوت غوذایی در             اهم یوت منلقه و همچنوین،   ة ی   او غذایی و 

 کشواورزان ب وش مرکوزی   وضوعیت امنیوت غوذایی     سنجشروستایی، تحقیق حاضر با هدف 

 گرفته است.   انجام آنبر     ّ مؤث رشناسایی عوامل و  وانسرشهرستان ر

 تحقیقپیشینۀ . 6

ت در پژوهشی به بررسی وضعیت امنیت غذایی و ارتبواب آن بوا   0929صفرپور و همکاران)

اند. نتایو پژوهش نشان داد حودود  عوامل اجتماعی و اقتصادی در شهرستان بندرانز ی پرداخته

. همچنوین نتوایو نشوان داد    قورار دارنود  ضعیت ناامنی غذایی درصد افراد موردملا عه در و 10

ناامنی غذایی با سلح اقتصادی خانواده، تعداد افراد شاغل خوانواده، تعوداد فرزنودان خوانواده،     

نواامنی غوذایی    و داری داردمعنوی  ةرابلو سلح تحصیال  سرپرست خانوار و ما کیوت منوزل   

ییاه شغلی وا دین اسوت. نتوایو پوژوهش    تحت تمثیر سلح اقتصادی، تحصیال  و جا شد به

                                                           
1. Sinyolo, Mudhara & Wale 
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ت با هدف بررسی اثر حمایت از ب ش کشواورزی بور امنیوت    0929)اتقاییو  ،پاکروان، حسینی

های حمایتی دو وت بور شواخم امنیوت غوذایی      اثر مثبت سیاست ةدهندنشانغذایی در ایران 

ذایی زنوان  ت با هدف سنجش میزان امنیت غو 0929)   د ؤم. نتایو پژوهش سعدی و باشدکشور 

درصود   21نشوان داد   ،بر آن در شهرستان رزن اسوتان همودان      ّ مؤث رسرپرست خانوار و عوامل 

همچنین امنیت غذایی بوا   مواجه هستند.درجا  م تلفی از ناامنی غذایی  با زنان این شهرستان

فوو  یکوی   های م تل ، بارتکفل، میزان تحصیال ، حمایت سازمان :ازجمله ،عوامل متعددی

ارتباب معنواداری   ،ک منزل مسکونی               ّسال و وضعیت تمل  07تعداد فرزند زیر ضای خانوار، از اع

دارد و بین سن سرپرست خانوار و امنیت غذایی رابله وجود ندارد. نتوایو پوژوهش اصوغریان    

امنیت غذایی خانوارهوای   هایکنندهیینتعت با هدف شناسایی 0929)و کشاورز ،، کرمیدستنایی

درصود   2/19 دهدمینشان  ،ه استموردی در شهرستان کیار انجام گرفت ور صبهروستایی که 

هوای درآمود         متغی رنتایو ملابق برند. سر میناامنی غذایی بهوضعیت از خانوارهای روستایی در 

اراضی زیر کشت، میوزان عملکورد گنودم آبوی، میوزان       ةسراندرآمد کل خانوار،  ةسرانزراعی، 

آت  کشاورزی، ما کیت منابع ا یت اقتصادی آنان، ما کیت ماشین                         تحصیال ، اشتغال زنان و فع 

هوای متعوارف و   تکنیوک  یریکوارگ بهای، میزان آ  مصرفی بیشتر در ب ش کشاورزی، سرمایه

بر امنیت غذایی ، دارای تمثیر مثبت های ما یکمک جدید کشاورزی، جمعیت روستا و دریافت

نواامنی غوذایی بیشوتر شوده اسوت.       ،خانوار ةاندازو  با افزایش سن سرپرست خانواراند و بوده

ت بوا هودف بررسوی وضوعیت     0929)عوامری  دانشورو  ،شعبانعلی فمی ، نتایو پژوهش سواری

شرایط  ةدهندنشان ،بر آن در بین زنان روستایی شهرستان دیواندره    ّ مؤث رامنیت غذایی و عوامل 

 ةمحوودودزنوان  درصود نواامنت    0/19درصود امنیوت غوذایی و     1/91)نامسواعد امنیوت غوذایی   

م وتلط،   هوای نظوام تو یودی         متغی ر دهدمیپژوهش نشان این . همچنین نتایو استموردملا عه 

 زموین  مقودار  عود خوانوار،   ُب  شهر، تا سکونت محل ةفاصل خانوار، شاغالن تعداد خانوار، درآمد

ترین عوامول  مهمتغذیهت از  خانواده)مسئول مادر تحصیال  و خانواده ک   ّتمل  در باغی و زراعی

 زنان روستایی شهرستان دیواندره هستند.  غذایی بر امنیت    ّ مؤث ر

ت در سنجش امنیت غوذایی  9101)0، کلمن جنسن، آندروز و کا رسون          پژوهش ن ردهای یافته

، امنیوت غوذایی کامول    9112هوا در سوال   درصد آمریکوایی  71خانوارهای آمریکایی نشان داد 

                                                           
1. Nord, Coleman-Jensen, Andrews & Carlson 
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انود. د یول اصولی نواامنی غوذایی در بوین       در ناامنی غوذایی بووده   درصد افراد 2/00اند و داشته

، بشویر خانوارها، عدم دسترسی به پول و دییر منوابع بورای خریود موواد غوذایی بووده اسوت.        

 غوذایی  امنیوت  بور     ّ   موؤث ر  عوامول » عنووان  بوا  خوود  ةملا عو  ت در9109)0و پاندیت ،اسکایلیزی

خانوارهوای   از درصود  91 کوه  انود رسویده  یجوه نت این به «پنجا  ایا ت در خانوارهای روستایی

هوای داموی و   دارایوی  ماهیانوه،  مانند درآمد ،ندارند و عواملی مناسبی غذایی امنیت ،موردملا عه

ت، بوا  9109)9اند. نتایو پژوهش بود  روستائیان داشته غذایی امنیت بر مثبتی را یرتمثعد خانوار  ُب 

در شرق اتیوپی نشوان داد   9ی در ب ش کرسابر وضعیت امنیت غذای    ّ مؤث رامل وهدف بررسی ع

منفوی   ةرابلدارای  ،بودنت با امنیت غذایی عد خانوار، جنسیت سرپرست خانوار)زن     ُهای ب       متغی ر

اثرا  مثبتی را بر امنیت غوذایی افوراد    ،پو ی ةحوا های کل محصول زراعی و دریافت       متغی رو 

دخا ت در  ةشدهای شکستهوعده»عنوان  ت با9109)0نتایو پژوهش سایوماند. موردملا عه داشته

حموایتی در کشوور اتیووپی بورای      ةبرنامو اجرای دو  نشان داد باوجود «امنیت غذایی در اتیوپی

بررسوی  . ادامه دارد همچنان موردملا عه ةمنلق در غذایی بهبود امنیت غذایی روستاییان، ناامنی

و  زیسوت یطمحو )مدیریت ضوعی   انینشان داد دو عامل انساین ملا عه علل ناامنی غذایی در 

، تضوعی  حاصول یزی خوا ،    زیستیطمح)خشکسا ی، ت ریب و فیزیکیهات ضع  سیاست

رفتن محصوت ، هجوم آفا ، عدم دسترسی به تکنو وویی و امکانوا  اعتبواری، فقودان     ازبین

در توداوم  نقوش اساسوی را   منابع درآمدی خارج از ب ش کشاورزی و افزایش فشار جمعیتت 

، مو موا، بنوارد،   )گا یوه ت و 9109، 1)آموانکواه های پژوهش. همچنین یافتهاندشتهنی غذایی داناام

 ،ت حاکی از تمثیر پرورش و نیهداری دام در امنیوت غوذایی خوانوار   9101، 1و کلورسون ،اونزر

های  بنی و همچنوین، توممین منوابع موا ی     تو ید گوشت، شیر، ماست و دییر فراورده ةواسلبه

دهد وضوعیت امنیوت   نشان می فوقملا عا  بر کلی  مرور مایحتاج زندگی است. جهت خرید

به تمثیرپذیری امنیت غوذایی از عوامول م تلو  اقتصوادی،           توج هغذایی در مناطق م تل ، با 

امعوة  جانکار ب وش کشواورزی و   غیرقابل       اهم یترغم علی و اجتماعی و... متفاو  بوده است

                                                           
1. Bashir, Schilizzi & Pandit  

2. Bedeke 

3. Kersa 

4. Siyoum 

5. Amankwah 

6. Galiè, Mulema, Benard, Onzere & Colverson 
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هدف آن کشاورزان باشد و بوه بررسوی    ةجامعتاکنون تحقیقی که  ،کشاورز در تممین مواد او یه

موردملا عوه  محودودة  ویژه در بهبر امنیت غذایی در بین کشاورزان     ّ مؤث رای از عوامل مجموعه

قان در پژوهش حاضور بوا آگواهی از ملا عوا         ّمحق ابراین نپرداخته باشد، انجام نیرفته است. ب

موردملا عوه،   ةمحودود محیلوی   و یط اقتصوادی، اجتمواعی  به شرا      توج هبا نیز و گرفته صور 

ب وش  کشواورزان  بین در بر آن     ّ مؤث راسایی عوامل نشدنبال سنجش وضعیت امنیت غذایی و به

   .هستند شهرستان روانسرمرکزی 

 شناسی تحقیق. روش3

 تحقیقروش . 1. 3

صویفی و    و تو ی   و کم   از نووع تحقیقوا     یوب ترتبه ، حاظ ماهیت و هدفبه حاضر پژوهش

 ترتیوب از نووع تحقیقوا    بوه  هوا داده آوریجمعة یوشو  متغیرها کنترل امکان نظر تحلیلی و از

سونجش وضوعیت امنیوت غوذایی و     با هودف نهوایی    درمجموعو غیرآزمایشی و میدانی است 

انجوام گرفتوه   شهرسوتان روانسور   کشاورزان ب ش مرکوزی  در بین  بر آن    ّ مؤث رشناسایی عوامل 

 پواییز در فصول  موردنیاز  و اطالعا  هاداده و بوده مقلعیتک  حاظ زمانی،به این تحقیقاست. 

سرپرسوتان خانوارهوای کشواورزی     ةکلیو آماری پوژوهش را   ةجامع .شده است گردآوریسال 

بووه      و  توج ه  بوا  انود.  نفور بوووده  9997دهود کوه   ب وش مرکوزی شهرسوتان روانسور تشووکیل موی     

بوا اسوتفاده از    ،موردملا عوه  ةجامعه کل اعضای های زمانی، ما ی و عدم دسترسی بودیتدمح

صوور   ایون به. شدآماری برآورد  ةنمونعنوان نفر از سرپرستان خانوار به 071 فرمول کوکران،

اصولی تحقیوق مراجعوه شوده اسوت. بورای ایون               متغی رکه برای تعیین حجم نمونه به واریانس 

اصولی پوژوهشت         و  متغی ر  عنووان  )بهییت غذاینآزمون و بررسی وضعیت امبه انجام پیش ،روظنم

بوه اینکوه براسواس         و  توج ه  استاندارد مربوطه اقدام گردید. بوا   ةنامپرسشس دستورا عمل ابراس

در فرموول   pاند، بنوابراین مقودار   گویان دارای امنیت غذایی بودهدرصد از پاسخ 01 یه ونتایو ا

معوادل   ،ترتیوب حجوم نمونوه   اینهمحاسبه گردید و ب 71/1برابر  qو مقدار  01/1کوکران برابر 

نامه موورد  پرسش 071نامه، اطالعا  پرسش 1بودن علت م دوشنفر برآورد گردید و به 071

هوای  اموه نپرسوش ترکیبوی از  پوژوهش   هوای گوردآوری داده ر اابوز وتحلیل قرار گرفوت.  تجزیه

ذایی در صوور  کوه بورای بررسوی وضوعیت امنیوت غو       اینساخته است. بهق               ّاستاندارد و محق 
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کلمون   ،نرد)مریکاآدارد وزار  کشاورزی ناستاای گویه 07 ةنامپرسشموردملا عه، از  ةمحدود

ناموه توانوایی   ه اسوت. ایون پرسوش   اسوتفاده شود   ت9 ص. ،9101، و کا رسوون  ،جنسن، آندروز

موردبررسی را در چهوار   ةجامعگیری شد  ناامنی غذایی و گرسنیی خانوار را داشته و اندازه

، دارای نواامنی غوذایی بوا    9، دارای نواامنی غوذایی بودون گرسونیی    0دارای امنیت غوذایی گروه 

ت. 0جودول  نماید)بنودی موی  گوروه  0و دارای ناامنی غذایی با گرسنیی شدید 9ط            گرسنیی متوس 

 بورای  دوم ب وش  و خانوارهوا  ةهمو بورای   اول ب وش  :اسوت  ب وش  9 دارای نامهپرسش این

 شرح این نامه بهپرسش این به امتیازدهی. شودمی تکمیل سال 07 فرزند زیر دارای خانوارهای

 برخوی » ،«مواه  هور           تقریبوا  » ،«اوقا  درست بعضی» ،«درست اوقا  اغلب» هایگزینه به :است

 «خیور » و «مواه  9 یا 0 تنها» ،«نیست درست» هایپاسخ به وت 0 ةنمر)امتیاز مثبت «بله» و «هاماه

هوای        متغی رمربووب بوه    ،پژوهش ةساختق   ّمحق  ةنامپرسش .یردگتعلق میت صفر ةنمر)منفی امتیاز

-بنودی شوده  گروه اصلی محیلی، اقتصادی و اجتماعی و نهادی دسوته  مستقلی است که در سه

 ت.9اند)جدول 
 

 وضعیت امنیت غذایی خانوار ـ1جدول 

 10، ص. 0977ی، ؛ رامش، درستی مللق، و عبدا له0، ص. 9111، 1خذ: بایکل، نرد، پرایس، همیلتن و کو آم

 کد امنیت غذایی وضعیت

 مثبت پاسخ تعداد

سال  11 فرزند زیر دارای خانوار

 (11: کل امتیاز)

سال  11 فرزند زیر فاقد خانوار

 (11: کل امتیاز)

 1-9 1-9 1 غذایی یتامن

 9-1 9-2 0 بدون گرسنیی غذایی ناامنی

 1-7 7-09 9 ط     متوس  با گرسنیی غذایی ناامنی

 2-01 09-07 9 شدید با گرسنیی ذاییغ ناامنی

                                                           
 . اندنکردهدهند و یا در طول سال، ناامنی غذایی را تجربه هایی که شواهد بسیار کمی از ناامنی غذایی را نشان میخانوار .0

کردن میزان غذای آوردن کیفیت غذا و یا کمبودن غذای خانوار بوده و از طریق پایینخانوارهایی که د واپس ناکافی .9

 نمایند. میمصرفی، نسبت به مدیریت وضعیت موجود اقدام 

ساتن گرسنیی را بارها تجربه که بزرگطوریبه ،دهندسال را کاهش میخانوارهایی که میزان غذای اعضای بزرگ. 9

 کنند.می

که طوریدهند، بهغذایی کودکان را نیز کاهش می ةسال، جیربر کاهش میزان غذای اعضای بزرگ خانوارهایی که عاله. 0

 نا  و فراوانی از گرسنیی دارند.های دردکودکان نیز تجربه

5. Bickel, Nord, Price, Hamilton & Cook 
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علموی   تئو هییت غذایی و اعضوای  منصان ا    ت ص مل نط پ                     وری ابزار پژوهش، توس صروایی 

پوس  و  بررسی شود و رازی کرمانشاه اصفهان  هایدانشیاه ةتغذیریزی روستایی و گروه برنامه

ة ملا عو از طریوق یوک   از اعمال اصالحا  تزم، موردتمیید قرار گرفت. پایایی ابزار تحقیق نیز 

 دموردملا عوهت موور   ةمحودود ناموه در روسوتای بیاشووش)خارج از    پرسش 91راهنما با تعداد 

بواتتر  نامه، شده برای ب ش م تل  پرسشجش قرار گرفت. ضریب آ فای کرونبا  محاسبهنس

ع جهوت توزیو  پایابودن ابزار مورداستفاده بوود. همچنوین    ةدهندنشانمحاسبه گردید که  2/1از 

صوور   ایون ای با انتسا  متناسب استفاده شد. بهگیری چندمرحلهها از روش نمونهنامهپرسش

بوه       و  توج ه  های ب ش مرکزی شهرستان روانسر، طبقا  اصلی را تشوکیل داده و بوا   که دهستان

امه به هر دهستان اختصاص یافت. در نپرسش یتعداد سرپرستان خانوار در هر دهستان، تعداد

ا یوت، فاصوله                               هوای جغرافیایی)جمعیوت، فع   به بنیوان       توج هبین روستاهای هر طبقه، با ادامه در 

تصوادفی در   صوور  بوه ها نامهانت ا  و در هر روستا پرسشروستات  02)و...ت، تعدادی روستا

جهوت   ،تزم به ذکر است در پوژوهش حاضور   ت.9بین سرپرستان خانوار توزیع گردید)جدول 

 استفاده شد.   SPSSافزار نرمز ها اوتحلیل دادهتجزیه
 

 های مستقل تحقیق    ّ متغی رها و فی شاخص   ّمعر  ـ6 جدول

 ؛090. ص ،0929  ،    مؤد  و سعدی ؛100. ص ،0929 اتقایی، و پاکروان، حسینی، ؛021. ص ،0929 همکاران، و صفرپورمآخذ: 

 کووهن،  ؛992. ص ،0929 دانشوور عوامری،   و فمی، شعبانعلی  سواری، ؛011.  ص ،0929 کشاورز، و کرمی، دستنایی، اصغریان

 بود ،  ؛09. ص ،9109 پانودیت،  و اسوکایلیزی،  بشویر،  ؛01.  ص ،9101 کا رسون، و آندروز، جنسن، کلمن      ن رد، ؛9. ص ،9119

و  00. ص ،9101 کلورسوون،  و اونوزر،  بنوارد،  مو موا،  گا یه،  ؛07. ص ،9109 آمانکواه، ؛90. ص ،9109 سایوم، ؛91. ص ،9109

 0921، دگاننیارن

ابعاد 

 تأثیرگذاری
 شرح شاخص مربوطه هایشاخص

محیلی و 

 کا بدی

 یآبکمخشکسا ی و 

ها، ها و چاهها، رودخانهشدن چشمههای میزان کاهش یا خشک      متغی رترکیبی از 

و خشکسا ی، میزان کاهش دسترسی به آ   یآبکمعلت کاهش محصوت  به

 آبیعلت کمتغییر محصول به ،مصرفی نسبت به گذشته

 کیفیت زمین
های رضایت از کیفیت خا ، بافت، حاصل یزی، رضایت،       متغی رترکیبی از 

 های زراعی دسترسی به زمین

 امکانا  و تسهیال 

پمپ بنزین، اینترنت، ، بانکپستهای دسترسی به بانک، تلفن،       متغی رمتشکل از 

، کوچه و معابر، بهداشتخانة کشی، رضایت از کیفیت مدارس، گاز و آ   و ه

 جاده
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 6جدول  ۀادام
 شرح شاخص های مربوطهشاخص ابعاد تأثیرگذاری

 ها                                                                   ترکیبی از متغی رهای فاصله تا جادة اصلی، شهر، مغازه، بازار و فروشیاه فاصله 

 اقتصادی و
 اجتماعی

 تکنو ویی کشاورزی
ودپاش، های نوین آبیاری، استفاده از ک                             ل از متغی رهای استفاده از روش    ّمتشک 

 بذرپاش، دیسک، کمباین

 دسترسی به اعتبارا 
های بانکی و های بانکی، میزان رضایت از بهره                                  ترکیبی از متغی رهای استفاده از وام

های شرایط بازپرداخت، وثیقه و ضامن بانکی، موجودیت و استفاده از صندوق
 ا حسنهقرض

 یت تحصیلی، درآمد و وضعیت شغلی                  ل از متغی رهای وضع    ّمتشک  پاییاه اقتصادی و اجتماعی

 ایما کیت منابع سرمایه
آت  و ادوا  کشاورزی، ماشین ش صی،                                 ترکیبی از ما کیت متغی رهای ماشین

 مسکن، دام و زمین زراعی

 پیشامدهای اقتضائی
                                                                     ترکیبی از متغی رهای فو  همسر سرپرست خانوار، فو  یکی از اعضای خانوار، 

 ز اعضای خانوار، ازدواج و طالقبیماری سرپرست یا یکی ا

 سرمایة اجتماعی
                                                                           ترکیبی از متغی رهای اعتماد، انسجام، مشارکت، آگاهی در سلوح خانواده، اقوام و 

 بستیان
                                    ترکیبی از متغی رهای سن و بعد خانوار عوامل دموگرافیک

 عوامل نهادی

 های کشاورزیسیاست
های مروجان کشاورزی، ه از توصیه                                          ترکیبی از متغی رهای در دسترس بودن و استفاد

های ا یت           شده جهت فع بندیهای زمانهای آموزشی، ارائة برنامهبرگزاری دوره
 زراعی

 های حمایتیسیاست
بودن محصوت  زراعی و دامی، تضمین قیمت                         ترکیبی از متغی رهای بیمه

یزان برای تو یدا ، م مناسبکردن بازار فروش محصوت  زراعی و دامی، فراهم
 دادن یارانه در مراحل م تل  تو یدا  کشاورزی

 عوامل مدیریتی
                                                               ل از متغی رهای رضایت از عملکرد مدیران روستایی )شورا و دهیارت و     ّمتشک 

های جهاد کشاورزی، ب شداری، بنیاد مسکن،     ّ                          متو  یان امور روستایی در سازمان
 منابع طبیعی

 نهاد حمایتی
خمینی)رهت، بنیاد تی، ازجمله کمیتة امداد امامل از حمایت نهادهای حمی    ّمتشک 

 ی و بهزیستیاجتماعشهید و امور ایثارگران، طرح شهید رجایی، سازمان تممین 
 

 موردمطالعه ۀمحدوددر  هانامهتوزیع پرسش ۀنحو ـ3جدول 

 0921، نیارندگانممخذ: 

 ی نمونهروستا یافتهاختصاصنامۀ پرسشتعداد  تعداد خانوار تعداد روستا طبقه

 1 02 700 90 بدر

 1 12 0102 91 آبادحسن

 0 91 110 90 آباددو ت

 0 01 291 07 زا وآ 

 02 071 9997 71 مجموع
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 موردمطالعه ۀمنطق .6. 3

از ساکنان ب وش مرکوزی    خانوار 9997، نفوس و مسکن براساس نتایو آخرین سرشماری

ا یوت هسوتند. از                   مشوغول بوه فع   هوای آن  شهرستان روانسر، در ب ش کشواورزی و زیورب ش  

جا ، توان به تو ید ذر ، گندم، ن ود، صیفیترین محصوت  کشاورزی ب ش مذکور میمهم

 711های گوشتی و  بنی و... اشاره کرد. مسواحت ب وش مرکوزی شهرسوتان روانسور،      فراورده

اختیوار   را در کشوت قابلهکتار اراضی  07111یلومترمربع بوده و کشاورزان این ب ش حدود ک

رو توراکم نسوبی و زیسوتی بورای روسوتاییان      ینازات. 0921دارند)ب شداری شهرستان روانسر، 

نفور   91/1یلومترمربع و حدود کنفر در هر  00یب حدود ترتبه ،ب ش مرکزی شهرستان روانسر

 باشد.در هکتار می

 تحقیق . مبانی نظری4

 بحوران  به ملی، امنیت هایمؤ فه ینترمهم از یکی عنوانبه غذایی، امنیت بحد فکری منشم

 امنیت از شده. چند سال بعد از آن تعریفی پذیرفتهگرددیبرم جهان در 0221 ةده اوایل در غذا

 کافی غذای به مردم ةهم دسترسی: »از که عبار  است شد ملرح جهانی بانک طرف از غذایی

از امنیوت   یترائو مفهوم گستردهف ،0279در سال . «فعال و سا م زندگی منظوربه اوقا  تمام در

ها)همیشوهت بوه موواد غوذایی     زموان  ةهمو تموام افوراد در   » :کوه  کردارائه با این مضمون غذایی 

 0اساسوی  ة    ّو مؤ ف   سوه  ن      متضم این تعری  «. دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند ،ضروری

ط         و ایی توس   یوک تعریو  جوامع از امنیوت غوذ     ، 0221در سال است.  امنیت غذاییبرای مفهوم 

 حواظ  موردم همیشوه بوه    ةهمو زمانی که »: که . با این مفهوماجالس جهانی غذا ارائه شده است

کوردن  ی بورای بورآورده                                                  ّ      دسترسی فیزیکی و اجتماعی به غذای کوافی، سوا م و مغوذ     ،اقتصادی

ا مللوی کیمیتریکوا بوا    )شرکت بین«داشته باشند زندگی فعال و سا م یک جهت ،نیازهای غذایی

عنصر استفاده به تعریو  امنیوت غوذایی     ،در این تعری  ت.00 ، ص.9112 9یت محدود،مسئو 

حاضر چهار عنصور اصولی امنیوت غوذایی     اضافه شده است. درواقع درحال 0279فائو در سال 

عود قبلوی در طوول                                                           ُ             اند از: موجودیوت، دسترسوی، اسوتفاده و پایوداری )پایوداری سوه ب       عبار 

                                                           
 اد غذایی و دسترسی به مواد غذاییمو ةموجودیت مواد غذایی، ثبا  و پایداری در عرض .0

2. Kimetrica International Limited 
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د یل اینکه امنیت غذایی یوک مفهووم پیچیوده و    به، وجودایناب ت.07 ، ص.9109زمانت)دیاگن، 

قان و پژوهشویران     ّمحق  ةهمسنجش آن یک چا ش مداوم برای و گیری اندازه ،عدی است    ُچندب 

دسترسوی خوانوار بوه     یهوا فوه            ّهایی از مؤ  است. اما روش دقیق سنجش امنیت غذایی شاخم

ت. دسترسوی بوه   0 ، ص.9112، 0بیلنسوکی و  ،، اسویندالکواتسشود)ناامنی غذایی را شامل می

شوود. افوراد   مربوب می ،مواد غذایی به راهی که افراد م تل  به مواد غذایی دسترسی پیدا کنند

کنند. ایون  میهای م تل  به مواد غذایی موردنیاز دسترسی پیدا                         معموت  از طریق ترکیب روش

، هدیه از طرف 9گرفتنت، شراکتمگرفتن)وا، خرید، مباد ه، قرض9موارد شامل تو یدا  خانیی

. اسوت  هوای غوذایی  هوای رفواهی و یوا کموک    سیستم ةیلوسبه، و یا مقررا )احکامت 0بستیان

افراد جامعه توان ما ی کافی یا دییور   ةهمدسترسی به مواد غذایی زمانی تضمین شده است که 

بوه   و اشوته باشوند  آوردن نیازهای غذایی برای یک رییم غذایی مغوذی د دستمنابع را برای به

قیمت موواد غوذایی   و بازارها ، درآمد خانواده و چیونیی توزیع درآمد در بین اعضای خانواده

بیکواری، نواامنی فیزیکوی)در زموان      ةیلوسو بوه توانود  بستیی دارد. دسترسی به مواد غذایی می

شودن  بسوته  عنووان مثوال  )بوه هامقابله با دشوواری های دادن گزینههات، ازدستها و نزاعدرگیری

مرزها برای جلوگیری از کارهای فصلیت و همچنین فروپاشی نهادهوای حموایتی کوه از افوراد     

ا مللی کیمیتریکا با مسئو یت )شرکت بینتحت تمثیر منفی قرار گیرد ،دنکندرآمد حمایت میکم

خانوار ملرح است و بیشوتر   این شاخم بیشتر در سلوح جامعه و ت.09 ، ص.9112محدود، 

یعنی به سلح معیشت و درآمد خانوار مربوب است. برای سونجش   ؛ما ی و اقتصادی دارد ةجنب

جهوانی   دیوک روش مسوتقیم و اسوتاندار    ،وضعیت دسترسی بوه امنیوت غوذایی    یریگو اندازه

ها، خاصی از ویژگی ةمجموعاست که  1ای امنیت غذایی خانوارگویه 07 ةنامپرسشاستفاده از 

ت. 10 ، ص.0977، و عبودا لهی  ،، درستی مللقسنجد)رامشری را میتجربیا  و ا یوهای رفتا

وضعیت اجتماعی و اقتصوادی، جنسویت    :ازجمله ،دسترسی به امنیت غذایی به عوامل متعددی

نظران، توممین  صاحب قین و   ّمحق  ، از نظروجوداینو ظرفیت نهادهای محلی و... وابسته است. با

 سولح  در تقاضوا  و عرضه درحقیقت و نیست عملی خانوار سلح به      توج ه بدون یغذای امنیت

                                                           
1. Coates, Swindale & Bilinsky 

2. home production 

3. sharing 

4. gifts from relatives 

5. United States Department of Agriculture)USDA( 
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، اوحودی )مهرآبادی بشورآبادی و  باشود موی  غوذایی  امنیوت  ینتمم عملی و نظری مبنای ،خانوار

آوردن موواد غوذایی در خوانواده    دسوت ت. امنیت غذایی خانوار به توانوایی بوه  009 ، ص.0929

ازمانیت درون جامعوه کوه   شود و به عوامل اساسی اجتمواعی، اقتصوادی و نهادی)سو   مربوب می

یت و کیفیت دسترسی به مواد غذایی، توانایی خرید و قیمت مواد غذایی را تحت تمثیر قرار    کم 

امنیوت   ةکننود یوین تعترین خانوار، مهم سلحدر  ت.9 ، ص.9119، 0دهند، وابسته است)کوهنمی

غوذایی،   ةیارانو هوای  میان برنامهغذایی، توانایی خانوار در تممین کاتهای ضروری است. دراین

ثوانی و   کنود)جعفری هوداف خوود دنبوال موی    اعنوان یکوی از  بهبود امنیت غذایی خانوار را به

 سیاسوی،  بهداشوتی،  ابعواد   حواظ بوه  خانوارها غذایی امنیت ت. تممین011 ، ص.0972ب شوده، 

 ةتوسوع  هوای برناموه  هوای هدف ازجمله و باشدیم اهمیت حائز فرهنیی و اجتماعی، اقتصادی

 دارد. امنیوت  خاصوی  اهمیوت  خانوارها غذایی امنیت سلح برآورد . بنابراینکشور است پایدار

 خوود  کلیدی نقش بتوانند افراد تا باشدمی جامعه افراد سالمت حفظ اصل برای ن ستین غذایی

 هموین  بوه  و کننود  ایفوا  فرهنیی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، ةتوسع عنصر اصلی عنوانبه را

 قائول  غذایی امنیت پایداری و حفظ و ایجاد برای ایویژه اهمیت جهان کشورهای تربیش د یل،

-موی  تلقوی  سیاسوی  و اجتمواعی  اقتصوادی،  ةتوسوع  علیوه  جودی  تهدیدی را نبود آن و هستند

 ت.  11 ، ص.0921نژاد، دی                    کنند)صفرخانلو و محم 

 تحقیقهای یافته. 2

 های مستقل پژوهش    متغیّرتوصیف وضعیت . 1.2

میوان  سال بووده کوه درایون    7/07میانیین سنی گویان نشان داد پاسخی وضعیت سنی بررس

اند. بررسوی وضوعیت   سال سن داشته 70سال و  99ترتیب به ،گوترین پاسخو مسن ینترجوان

بوده و کمتورین و بیشوترین تعوداد افوراد      01/0عد خانوار                                   ُافراد ساکن در هر خانوار نشان داد ب 

هوای فاصله)فاصوله         متغی ربررسی وضعیت نفر بوده است.  2نفر و  0ترتیب به ،ساکن در خانوار

ت، اراضی تحت ما کیت و درآمد ماهیانه نشوان داد  مغازه و فروشیاهجاده اصلی، بازار، شهر، تا 

بررسوی وضوعیت    هزار تومان بووده اسوت.   112هکتار و  17/1کیلومتر،  1/0ترتیب میانیین به

درصد  07سواد، درصد بی 91ی شهرستان روانسر نشان داد حدود سواد کشاورزان ب ش مرکز

                                                           
1. Cohen 
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درصود دارای تحصویال     02درصود ابتودایی توا سویکل،      90دارای سواد خواندن و نوشوتن،  

 11اند. همچنین نتوایو نشوان داد حودود    درصد دارای تحصیال  دانشیاهی بوده 7له و      متوس 

رصد تحت پوشش نهادهای حموایتی،  د 91درصد دارای ماشین ش صی،  11درصد دارای دام، 

انود. در ارتبواب   درصد دارای ادوا  کشاورزی بوده 92درصد دارای دسترسی به اینترنت و  97

اند و یا یکوی  بیمار بوده ددرصد افراد یا خو 99نتایو نشان داد  شاخم پیشامدهای اقتضائیبا 

رشوان فوو    ااعضوای خانو  اند یکی ازدرصد اعالم کرده 07از اعضای خانوارشان بیمار است، 

 ،هوا ناند که در بوین اعضوای خوانوار آ   درصد اعالم کرده 11درصد همسر فو  شده و  2، هشد

هوای        متغی رظ دییر ا حگویان بههمچنین وضعیت پاسخصور  گرفته است. و یا طالق ازدواج 

ی هوا       متغی ردهود در بوین   نتایو نشوان موی   ت، نشان داده شده است.0مستقل پژوهش در جدول)

، کیفیوت زموین و پاییواه اقتصوادی و اجتمواعی        یآبو کوم خشکسا ی و        متغی رسه موردبررسی، 

هوای  هوای سیاسوت        متغی ر، دارای بیشوترین میوانیین و   29/9و  17/9، 91/9ترتیب با میانیین به

، 00/9و  7/0، 27/0ترتیوب بوا میوانیین    کشاورزی، عوامل مدیریتی و امکانا  و تسهیال  بوه 

 اند.میانیین را داشتهکمترین میزان 
 

 های مستقل پژوهش    ّ متغی رتوصیف  ـ4جدول 

 0921، نیارندگانممخذ: 

 انحراف معیار میانگین     ّ متغی ر
ضریب 

 تغییرات
 انحراف معیار میانگین     ّ متغی ر

ضریب 

 تغییرات

 919/1 127/1 21/9 تکنو ویی کشاورزی 919/1 101/1 11/9 اجتماعیسرمایة 

امکانا  و 

 تسهیال 
 929/1 199/1 27/0 های کشاورزیسیاست 902/1 211/1 00/9

دسترسی به 

 اعتبارا 
 912/1 799/1 17/9 کیفیت زمین 972/1 210/1 02/9

 909/1 219/1 72/9 های حمایتیسیاست 990/1 127/1 7/0 عوامل مدیریتی

 920/1 200/1 91/9 یآبکمخشکسا ی و 
و پاییاه اقتصادی 

 اجتماعی
29/9 790/1 979/1 

 

 شهرستان روانسررزان بخش مرکزی وکشابررسی وضعیت امنیت غذایی در بین . 6 .2

نشوان  بررسی وضعیت امنیت غوذایی کشواورزان ب وش مرکوزی شهرسوتان روانسور       نتایو 

درصود در   0/90در وضوعیت امنیوت غوذایی،    کشواورزان  درصود   0/90 ت،1)جودول   دهود می
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عیت نواامنی غوذایی بوا گرسونیی     درصد در وضو  9/99وضعیت ناامنی غذایی بدون گرسنیی، 

بنوابراین  انود.  درصد در وضعیت ناامنی غذایی با گرسنیی شودید قورار گرفتوه    9/09ط و      متوس 

در وضوعیت   ییغوذا  حواظ امنیوت   موردملا عوه، بوه   ةمحدودتوان اذعان کرد که کشاورزان می

 .هستندنامساعدی 
 

 تان روانسرررسی وضعیت امنیت غذایی در بین روستاییان شهرسب ـ2 جدول

 0921، نیارندگانممخذ: 

 درصد تجمعی درصد فراوانی طبقات امنیت غذایی

 0/90 0/90 97 امنیت غذایی

 1/11 0/90 19 ناامنی غذایی بدون گرسنیی

 7/72 9/99 17 ط                            ناامنی غذایی با گرسنیی متوس 

 011 9/09 99 ناامنی غذایی با گرسنیی شدید

 - 011 071 مجموع
 

 لحاظ امنیت غذاییبه مطالعاتی ۀمحدودهای بین دهستان تفاوتبررسی . 3. 2

شدن وضعیت امنیت غوذایی کشواورزان ب وش مرکوزی شهرسوتان روانسور،       پس از روشن

 حاظ امنیت غوذایی، از  موردبررسی به ةمحدودقان جهت بررسی تفاو  مکانی روستاهای    ّمحق 

هوای  داری تفواو  بوین دهسوتان   لح معنیبه اینکه س      توج هبا اند. کردهتحلیل واریانس استفاده 

 آن، بوه      و  توج ه   بااست. بنابراین ت1بوده )جدول  11/1از  کمتر حاظ امنیت غذایی موردملا عه به

های ب ش مرکزی شهرسوتان  ناامنیت غذایی در بین دهست ت اختالف میانیین1H)   ّ محق ق ةفرضی

هوای ب وش   بوین دهسوتان  عدم تفواو    ةدهندنشانکه  ت0H)م ا   ةفرضیروانسر رد شده و 

  شود.می پذیرفته حاظ امنیت غذایی است، مرکزی شهرستان روانسر به
 

 امنیت غذایی     ّ متغی ربا استفاده از تحلیل واریانس برای  شدهمحاسبهمقادیر  ـ2 جدول

 0921، نیارندگانممخذ: 

 F  sig میانگین مربعات df مجموع مربعات واریانس هاشاخص

 امنیت غذایی

 912/99 9 127/12 وهیبین گر

 122/02 021 099/9112 گروهیدرون 921/1 917/0

 - 022 911/9121 مجموع
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 های مستقل پژوهشمتغیّرامنیت غذایی با  ۀرابطبررسی  .4. 2

 حواظ امنیوت غوذایی،    بوه  شدهبررسیهای مکانی دهستان تفاو شدن عدم م         ّپس از مش  

ترین کار شناسایی عوامل مورتبط  ، مهمموردبررسی رزاناوجهت ارتقای سلح امنیت غذایی کش

هوای        متغی ر ةرابلو نتوایو بررسوی   موردملا عه است.  ةمحدودبا امنیت غذایی در بین کشاورزان 

      و  متغی ر   07در بوین   ،ت2جودول  دهد)پژوهش)امنیت غوذاییت نشوان موی    ةوابست       متغی رمستقل با 

حموایتی، سون، عوامول     ینترنوت، بیموه، نهواد   هوای دسترسوی بوه ا         متغی رغیر از  موردبررسی، به

 00انود،  معناداری را با امنیت غذایی نداشته ةرابلهای کشاورزی و فاصله که ، سیاستمدیریتی

اند. بررسی ضوریب همبسوتیی   پژوهش بوده ةوابست       متغی رمعناداری با  ةرابلدییر دارای        متغی ر

نشوان   ،ش مرکوزی شهرسوتان روانسور   های دارای رابله با امنیت غوذایی کشواورزان ب و         متغی ر

اجتماعی، دسترسی بوه امکانوا ، دسترسوی بوه اعتبوارا ، تکنو وویی        ةسرمای       متغی ر 2دهد می

 ةرابلو دارای  ،ایما کیت منوابع سورمایه  کشاورزی، کیفیت زمین، پاییاه اقتصادی و اجتماعی و  

عود خوانوار،        ُ  هوای ب        متغی رانود و  با امنیت غذایی کشاورزان موردملا عه بووده  داریمعنیمثبت و 

دار و منفی معنی ةرابلدارای  پیشامدهای اقتضاییهای حمایتی و ، سیاستآبیکمخشکسا ی و 

امنیوت غوذایی در    ،موذکور       و  متغی ر   0صور  که با افزایش میوزان  ایناند. بهبا امنیت غذایی بوده

مقلعی و با کیفیت های حمایتی اعمال سیاستیابد و برعکس. ردملا عه کاهش میمو ةمحدود

نکوردن  ماننود عودم خریود تضومینی محصووت ، بیموه       ،یصور  عینی در مووارد پایین که به

شودن  توانند از علل اصولی منفوی  به بازار فروش تو یدا  کشاورزان، می      توج هکشاورزان، عدم 

 ملا عاتی باشند. ةمحدودهای حمایتی با امنیت غذایی در میزان همبستیی سیاست
 

 مطالعاتی ۀمحدودامنیت غذایی در  بررسی همبستگی بین متغیرهای مستقل با ـ7 جدول

 0921، نیارندگانممخذ: 

 درصد 21داری سلح معنی *درصد،  22داری سلح معنی **

 داریسطح معنی پیرسونضریب همبستگی  اسپیرمنضریب همبستگی  هامؤلفه

 701/1 - 107/1 دسترسی به اینترنت

 929/1 - 179/1 بیمه

 721/1 - 109/1 نهاد حمایتی

 011/1 011/1 - سن

 111/1 -021/1** - عد خانوار ُب 

 191/1 927/1* - اجتماعیسرمایة 
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 2جدول  ةادام

 داریسطح معنی ضریب همبستگی پیرسون ضریب همبستگی اسپیرمن هافه   ّمؤل 

 111/1 021/1** - دسترسی به امکانا 

 111/1 110/1** - دسترسی به اعتبارا 

 991/1 129/1 - عوامل مدیریتی

 111/1 -911/1* - آبیخشکسا ی و کم

 111/1 017/1** - تکنو ویی کشاورزی

 021/1 110/1 - های کشاورزیسیاست

 111/1 129/1** - کیفیت زمین

 119/1 -090/1* - های حمایتیسیاست

 111/1 172/1** - پاییاه اقتصادی و اجتماعی

 111/1 119/1** - یاما کیت منابع سرمایه

 111/1 -027/1** - پیشامدهای اقتضایی

 011/1 112/1 - فاصله
 

 مطالعاتی ۀمحدودکشاورزان  غذاییبررسی میزان تبیین امنیت  .2. 2

 ةمحودود هوای مسوتقل پوژوهش بوا امنیوت غوذایی کشواورزان              متغی ر ةرابلپس از بررسی 

ت، اقدام بوه  0ه)با استفاده از روش همزمان    غی رمتقان با استفاده از رگرسیون چند               ّموردملا عه، محق 

بورای ایون   انود.  ش مرکزی شهرستان روانسر کردهبینی و تبیین امنیت غذایی کشاورزان ب پیش

انود. میوزان ضوریب    وارد مودل شوده   ،دار با امنیوت غوذایی  معنی ةرابلدارای        متغی ر 00 ،منظور

همبسوتیی قووی بوین     ةدهنود شوان نبووده و   717/1ت مدل برآوردشوده  R) چندگانههمبستیی 

 9شدهبه ضریب تعیین حاصل      توج ههمچنین نتایو با  است.پژوهش  ةوابستهای مستقل و       متغی ر

اریوانس امنیوت غوذایی کشواورزان     ودرصود از   0/21 توانسته اسوت  دهد مدل مذکورنشان می

، از نتوایو  کند. برای بررسی معناداری مدل برآوردشدهب ش مرکزی شهرستان روانسر را تبیین 

ت در سلح خلای 210/01شده )حاصل Fمقدار  دادتحلیل واریانس استفاده گردید. نتایو نشان 

هوای مسوتقل         متغی رنتایو مربوب به ضرایب تمثیر رگرسویونی  دار است. معنی 10/1از  ترکوچک

ت 7دهد)جودول  پژوهش بر امنیت غذایی کشاورزان ب ش مرکزی شهرستان روانسر نشوان موی  

      و  متغی ر   1کوه   معنوی به ایون   ؛دار بوده استمعنی       متغی ر 1واردشده در مدل، اثر        متغی ر 00 در بین

                                                           
1. Enter Method 

2. R - Square 
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پیشوامدهای  ای، عد خانوار، پاییاه اقتصادی و اجتماعی، کیفیت زمین، ما کیوت منوابع سورمایه     ُب 

 ةمحوودودو دسترسووی بووه اعتبووارا  در تبیووین واریووانس امنیووت غووذایی کشوواورزان  اقتضووایی

 رگرسیون تحلیل از حاصل ی  ّخل  ةمعاد  ت01)جدول نتایو به      توج ه بااند. بوده ر   ّمؤث موردملا عه 

 :باشدمی زیر صور به

X6992/1  +X5091/1 - X4071/1  +X3991/1  +X2019/1  +X1009/1 - 290/1  =Y 

=  3x پاییواه اقتصوادی و اجتمواعی،     =  2x، عد خانوار ُب =  1x، امنیت غذایی= Yترتیب: به

= دسترسوی بوه    6x، پیشوامدهای اقتضوایی  =  5xای، = ما کیت منابع سورمایه  4x کیفیت زمین،

 اعتبارا .

دار بوور امنیووت غووذایی رهووای دارای اثوور معنووی       ، متغی  0ضوورایب رگرسوویونی استانداردشووده

، دارای پیشوامدهای اقتضوایی  عود خوانوار و    ُب        متغی ردهد اثر دو کشاورزان موردملا عه نشان می

قضواو  درموورد سوهم هریوک از     ، طورکلیبهاند. گویان بودهیت غذایی پاسختمثیر منفی بر امن

های پژوهش در تبیین تغییرا  امنیت غذایی ب ش مرکزی شهرستان روانسور را بایود بوه          متغی ر

بیشوتر        و  متغی ر  زیرا هرچه مقدار ضریب بتای یک  ؛ضرایب رگرسیونی استانداردشده واگذار کرد

هوای اثرگوذار بور          متغی ربنابراین  .وابسته بیشتر است       متغی رییرا  بینی تغباشد، نقش آن در پیش

اند عبار  ،ترتیب میزان ضرایب رگرسیونی استاندارشدهامنیت غذایی کشاورزان موردملا عه به

ت، 071/1ای)ت، ما کیوت منوابع سورمایه   992/1ت، دسترسی بوه اعتبوارا )  991/1از: کیفیت زمین)

 ت.-091/1)پیشوامدهای اقتضوایی  ت و -009/1عد خوانوار)     ُت، ب 019/1پاییاه اقتصادی و اجتماعی) 

      و  متغی ر  شده براساس ضرایب رگرسیونی استانداردشده برای اثرگذارترین در تفسیر نتایو حاصل

توان چنین عنوان کرد که تغییور  کیفیت زمینت می       متغی ربر امنیت غذایی کشاورزان موردملا عه)

انحراف اسوتاندارد در امنیوت    991/1ت زمین، باعد تغییر کیفی       متغی ردر  استانداردیک انحراف 

 شود. می کشاورزان ب ش مرکزی شهرستان روانسرغذایی 

                                                           
1. Beta 
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  مطالعهموردبر امنیت غذایی کشاورزان     ّ مؤث ردر ارتباط با عوامل  رگرسیون تحلیل نتایج ـ1جدول 

 0921، نیارندگانممخذ: 

 

ضرایب تأثیر رگرسیونی 

  1استانداردنشده

تأثیر رگرسیونی ضرایب 

 t  6استانداردشده
درصد 

 معناداری
B استانداردخطای Beta 

 211/1 927/1 - 109/9 229/1 )عدد ثابتت

 119/1 -991/9 -009/1 002/1 -922/1 عد خانوار ُب 

 111/1 170/9 019/1 911/1 222/1 پاییاه اقتصادی و اجتماعی

 911/1 -212/1 -101/1 919/1 -920/1 تکنو ویی کشاورزی

 111/1 109/1 991/1 911/1 119/0 کیفیت زمین

 921/1 772/1 102/1 921/1 901/1 اجتماعیسرمایة 

 111/1 121/9 071/1 021/1 117/1 ایما کیت منابع سرمایه

 111/1 -220/9 -091/1 011/1 -010/1 پیشامدهای اقتضایی

 790/1 -912/1 -100/1 929/1 -110/1 دسترسی به امکانا 

 111/1 100/1 992/1 911/1 010/0 ترسی به اعتبارا دس

 290/1 121/1 111/1 922/1 192/1 آبیخشکسا ی و کم

 179/1 -210/0 -122/1 919/1 -910/1 های حمایتیسیاست

 و پیشنهادها گیرییجهتن .2

وضعیت نامللو  کشاورزان ب وش مرکوزی شهرسوتان روانسور      ةدهندنشاننتایو پژوهش 

درصود افوراد موردملا عوه در شورایط      90صور  که حودود  اینت غذایی است. بهمنیا حاظ به

کوردن درجوا    درصود کشواورزان، در حوال تجربوه     22اند و حودود  امنیت غذایی قرار گرفته

ت، 0929)   د ؤمو سعدی و های با نتایو پژوهش آمدهدستبه ةنتیجم تل  ناامنی غذایی هستند. 

 ت،0929و همکواران) صفرپور ت، 9109سایوم)ت، 0929)امریو دانشورع ،فمی ، شعبانعلیسواری

وضوعیت نامسواعد جواموع     ةدهنود نشوان کوه   ت،0929)کشواورز و  ،، کرموی اصغریان دسوتنایی 

 ییغوذا  حاظ امنیت غذایی هستند، همسو است. با این تفاو  که شد  نواامنی  موردبررسی به

شوده بوا نتوایو    ین نتوایو حاصول  موارد فوق است. همچن ةکلی عه بیشتر از اموردمل ةمحدوددر 

و  ،، اسووکایلیزیبشوویر و ت9101)کا رسووون ، و، کلموون جنسوون، آنوودروز   وو  ن رد  هووای پووژوهش

                                                           
1  . Unstandardized Coefficients 

2  . Standardized Coefficients 
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انود،  وضعیت مناسب امنیت غذایی در جوامع موردبررسی بووده  ةدهندنشانکه ت 9109)پاندیت

رمجمووع  پایین و د ةماهیانویژه درآمد در تضاد قرار دارد. ضع  شرایط اقتصادی کشاورزان به

عود خوانوار در                                            ُ      عد خانوار در محدوده مورد ملا عوه نسوبت بوه ب             ُتر بودن ب شرایط ما ی و بزرگ

، 71/9ترتیوب  عد خانوار در شهرستان روانسر، اسوتان کرمانشواه و کشوور بوه                ُسلوح م تل )ب 

توان از علل اصلی وضعیت دهد را میتکفل را افزایش می نفر بوده استت که بار 92/9و  77/9

بررسی تفاو  مکانی امنیوت  همچنین موردملا عه ذکر کرد.  ةمحدودساعد امنیت غذایی در نام

موردملا عوه   ةمحودود کشواورزان  کوه  موردملا عه نشوان داد   ةمنلقهای غذایی در بین دهستان

 صور  یکدست در شرایط نامساعدی قرار دارند. حاظ امنیت غذایی، بهبه

 ةسورمای هوای        متغی رهای مستقل پژوهش نشان داد       متغی ربا غذایی امنیت  ةرابلنتایو بررسی 

اجتماعی، دسترسی به امکانا ، دسترسی به اعتبارا ، عوامل مدیریتی، تکنو وویی کشواورزی،   

عد خوانوار، خشکسوا ی و        ُای، ب کیفیت زمین، پاییاه اقتصادی و اجتماعی، ما کیت منابع سرمایه 

 ةوابسوت       و  متغی ر  بوا  داری را یی، رابلوه معنوی  های حمایتی و پیشوامدهای اقتضوا  ، سیاستیآبکم

سوعدی و   ت،0929)همکواران صوفرپور و  هوای  با نتایو پوژوهش ها این یافتهاند. پژوهش داشته

و  ،فموی  ، شوعبانعلی سوواری  ت،0929)و کشواورزی  ،، کرموی اصغریان دستنایی ت،0929)د ؤم

و  ،، اسوکایلیزی بشویر  ت،9101)و کا رسوون  ،، کلمن جنسن، آنودروز     ن رد ت،0929)دانشورعامری

ت و 9101) و کلورسون ،، مو ما، بنارد، اونزرت، گا یه9109سایوم) ت،9109بد ) ت،9109)پاندیت

عنوان عوامول مورتبط   های فوق به      متغی رنوعی به که هریک در تحقیقا  خود به ت9109آمانکواه)

 ،ایو پوژوهش حاضور  بوه اینکوه در نتو         توج هاند، همسو است. اما با با امنیت غذایی اشاره کرده

هوای  ترنوت، عوامول مودیریتی، سیاسوت    نهای سن، نهاد حموایتی، بیموه، دسترسوی بوه ای          متغی ر

شوده  نتوایو حاصول   بنوابراین انود،  داری نداشوته معنی ةرابلکشاورزی و فاصله با امنیت غذایی 

و در حمایت نهادهوا در تضواد          متغی ردر ارتباب با  ت0929)د ؤمسعدی و های نوعی با یافتهبه

، حسوینی های پوژوهش  پژوهش حاضر با یافته ةنتیجسن همسو است. همچنین        متغی رارتباب با 

های حمایتی دو ت بر امنیت غوذایی  استیاثر مثبت س ةدهندنشانکه  ت0929)و اتقایی ،پاکروان

دار بوا  دارای ارتبواب معنوی        و  متغی ر   00بوده است، در تضاد قرار دارد. تزم به ذکر است در بین 

عود خوانوار،    ُب       و  متغی ر   0 بورخالف ب وش مرکوزی شهرسوتان روانسور،      کشاورزانامنیت غذایی 

       متغی رفی با نم ةرابلهای حمایتی و پیشامدهای اقتضایی که دارای ، سیاستیآبکمخشکسا ی و 
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انود. بنوابراین   مثبتوی را بوا امنیوت غوذایی داشوته      ةرابلو ها       متغی راند، دییر پژوهش بوده ةوابست

 ةسورمای  یهوا فوه    ّمؤ  و تقویوت        توج هموردملا عه،  ةمحدودتقویت امنیت غذایی در  درراستای

اجتماعی، دسترسی به امکانا ، دسترسی به اعتبارا ، عوامل مدیریتی، تکنو وویی کشواورزی،   

ای از ا زاماتی است که به طورق  کیفیت زمین، پاییاه اقتصادی و اجتماعی، ما کیت منابع سرمایه 

تقویت حس انسجام، همکاری و مشارکت در بین کشاورزان، ایجاد، بهبود و  :ازجمله ،م تل 

بهداشت، گازرسوانی،   ةخانجاده، مدارس،  :ازجمله ،های موردنیاز روستاییانزیرساخت ةتوسع

هوای پوایین و تسوهیل شورایط اخوذ اعتبوارا  و همچنوین،        ت صیم اعتبارا  بانکی با بهوره 

شورایط   یلتسوه یان امور روستایی با روسوتاییان،           ّعامل متو  ت ةنحوبازپرداخت آنها، بازنیری در 

ط جهاد کشاورزی، تشویق کشاورزان به استفاده          ویژه توس به ،استفاده از ادوا  نوین کشاورزی

ترغیب آنها به رعایوت اصوول پایوداری کشواورزی از طریوق نظوام       نیز از کودهای ارگانیک و 

به  یآموزشهای ها و دورهن، برگزاری کارگاه، تضمین خرید محصوت  کشاورزا   ّ مؤث رترویجی 

عد خانوار،  ُب  یهافه   ّمؤ  به اینکه       توج هشود. همچنین با کشاورزان و... حاصل می    ّ مؤث رمشارکت 

منفی بوا امنیوت    ةرابلهای حمایتی و پیشامدهای اقتضایی دارای ، سیاستیآبکمخشکسا ی و 

، آشونایی بیشوتر روسوتاییان بوا اصوول تنظویم       اندموردملا عه بوده ةمحدودغذایی با کشاورزان 

ای، تجدیودنظر در  ویوژه آبیواری بوارانی و قلوره    به ،آبیاری نینوهای خانواده، استفاده از روش

ویوژه در  خرید محصووت  کشواورزی بوه    ةزمینویژه در به ،های حمایتی از کشاورزانسیاست

و فرهن  بیمه در بوین روسوتاییان   جا  و تو یدا  دامی، ترویاقالم گندم، ذر ، ن ود، صیفی

ن واهود   تومثیر یبو منفی با امنیت غذایی کشاورزان  ةرابلهای دارای       متغی رو... در کاهش اثرا  

 بود. 

امنیت غذایی در بوین کشواورزان    ةکنندیینتبه در ارتباب با عوامل       متغی رنتایو رگرسیون چند

کیفیت زموین، دسترسوی بوه            متغی ر 1اثرا   ةواسلبهب ش مرکزی شهرستان روانسر نشان داد 

عود خوانوار و پیشوامدهای                                   ُ      ای، پاییاه اقتصوادی و اجتمواعی، ب     اعتبارا ، ما کیت منابع سرمایه

درصد از واریانس امنیت غذایی کشاورزان ب وش مرکوزی شهرسوتان روانسور      0/21اقتضایی، 

 ،یشوامدهای اقتضوائی  عود خوانوار و پ   ُب       و  متغی ر  هوای موذکور، دو         متغی رتبیین شده است. از میان 

انود.  دارای اثر منفی بر امنیت غوذایی کشواورزان بووده     -091/1و  -009/1ترتیب با ضرایب به

کیفیوت   یهوا فوه    ّمؤ  بهبود وضعیت  ،موردملا عه ةمحدودجهت بهبود امنیت غذایی در  بنابراین
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عی، بایود در  قتصوادی و اجتموا    ای، پاییواه ا زمین، دسترسی به اعتبارا ، ما کیت منابع سرمایه

عد خانوار و  ُب        متغی ربه تمثیر منفی دو       توج هد. همچنین با نقرار گیرآتی  هایریزیبرنامه او ویت

کواهش جمعیوت و   کنتورل و  هوای  سیاسوت با ، خانوارها پیشامدهای اقتضائی در امنیت غذایی

جمله بیمواری  از ،بر و پیشامدهای اقتضاییتقویت توان روستاییان در رویارویی با عوامل هزینه

 به حداقل ممکن کاهش داد. را  باید اثرا  منفی این دو عامل ،و طالق

 کتابنامه

هوای امنیوت غوذایی خانوارهوای     کنندهتعیین ت.0929. )رز، موکشا ع.؛ وکرمی،  ؛.اصغریان دستنایی، ا .0

 .012و 72ت، 0) 2، اقتصاد کشاورزی .روستایی

وارهای شهری و نزیع مکانی فقر و ناامنی غذایی خاوتبررسی  ت.0972. )ب شوده، م م؛جعفری ثانی،  .9

 .099و 019 ت،10)01، رزی و توسعهواقتصاد کشا .روستایی به تفکیک استانی در ایران

اثر حمایت از ب وش کشواورزی بور امنیوت      ت.0929. )اتقایی، مو  ؛ر. .پاکروان، م ؛.ص .حسینی، س .9

 .100و 199 ت،0)00، ایرانتحقیقا  اقتصاد و توسعه کشاورزی  .غذایی در ایران

شویوع نواامنی غوذایی در خانوارهوای شوهر       ت.0977. )عبودا لهی، م و  ؛ر.درستی مللق، ا ؛.رامش، ب .0

علووم   ة   ّو مجل    .0972اجتمواعی و جمعیتوی بوا آن در سوال      و  شیراز و ارتباب برخی عوامل اقتصادی
 .10و 19 ت،0)0، تغذیه و صنایع غذایی ایران

    ّ   موؤث ر سنجش میزان امنیت غذایی زنان سرپرست خانوار و عوامول   ت.0929. )د ، هؤم ؛.ا.سعدی، ح .1

 .091و 000ت، 9)00، زن در توسعه و سیاست ةنشری .شهرستان رزنت :موردی ةبر آن)ملا ع

بور آن در      ّ مؤث رامنیت غذایی و عوامل  ت.0929. )عامری، ی و دانشور ؛.شعبانعلی فمی، ح ؛م.سواری،  .1

 .999و 909 ت،9)1، روستایی هایپژوهش .اندرهجامعة روستایی شهرستان دیو

. کاشوانی، آ  و ؛.س ،عزیوزی  ؛.دانشی، م ؛.رنجبر، ف ؛.م.س ،حسینی ؛.ر.مللق، ا درستی ؛.صفرپور، م .2

    ّو  مجل ة   .اقتصوادی  وشیوع و پیامدهای ناامنی غذایی و ارتباب آن با برخی عوامل اجتماعی    ت.0929)

 .027و 029 ت،0)7، دانش و تندرستی

بررسی اثر ضایعا  نان بر خط فقر و شاخم امنیت غوذایی   ت.0921. )نژاد، امحمدی ؛.نلو، اصفرخا .7

 ،کشواورزی و توسوعه   اقتصواد  .0971وو  0971هوای  شهری و روستایی ایران طوی سوال   خانوارهای
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