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 مجله آمایش جغرافیایی فضا،
پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی  

1396 تابستان/ چهارم/ شماره مسلسل بیست و هفتمسال   
 

   .امنیت غذایی و پیامدهاي آن در مناطق روستایی
  1: شهرستان روانسريمطالعه مورد

  

  4، جعفر توکلی3، حامد قادرمرزي*2، عباس امینی1داود جمینی
 ریزي روستایی دانشگاه اصفهانراي جغرافیا و برنامهدانشجوي دکت1

  ریزي روستایی دانشگاه کردستاناستادیار جغرافیا و برنامه3، ریزي روستایی دانشگاه اصفهانار جغرافیا و برنامهیدانش2
  ریزي روستایی دانشگاه رازي استادیار جغرافیا و برنامه4

  19/11/94 ؛ تاریخ پذیرش: 10/5/94تاریخ دریافت: 
  دهیچک

و سـنجش   ییت غـذا یـ ت امنیوضـع  یانجام گرفته اسـت، بررسـ   یلیتحل - یفیکه با روش توص يپژوهش کاربرداین هدف از 
شهرسـتان روانسـر    ییروستا يه سرپرستان خانوارهایپژوهش را کل يآمارجامعۀ است.  ییبر جوامع روستا ییت غذایامن يامدهایپ

ابـزار   .انـد همورد مطالعه انتخاب شـد  نمونۀعنوان نفر از سرپرستان خانوار به 180کوکران، با استفاده از فرمول  کهدهد یل میتشک
ت یـ امن يامـدها یپ یبررسـ سـاخته  محقق نامۀپرسشو  کایآمر يوزارت کشاورز ییت غذایاستاندارد امن نامۀپرسشپژوهش  یاصل
ندارد بـودن آن، در مطالعـات متعـددي در داخـل و خـارج از      امنیت غذایی با توجه به استا نامۀپرسشبود.  روایی و پایایی  ییغذا

آزمـون  شیب با کسب نظرات کارشناسان مربوطه و انجام پیترتبهساخته محقق نامۀپرسش ییایو پا ییرواکشور تأیید شده است و 
ها، بـا توجـه بـه    نامهپرسش در ادامه. ه استد شدییخارج از محدوده مورد مطالعه تأ ياز روستاها یکیدر  نامۀپرسش 30با تعداد 

ر یـ متغاز  یبـ یترک که هال دادهیه و تحلیجهت تجزد. یع گردیمورد مطالعه توز ةدومحد يروستا 17ن ی، در بییایجغراف يهاانیبن
، اصـول  یاراضـ  ير کـاربر ییـ ، فشار بر منابع آب، تغیین بردن دارای، از بیت زندگیفیر وابسته کیو شش متغ ییت غذایمستقل امن

ت یوضـع  یج بررسینتاده شد. ااستف يمعادالت ساختار يسازمدلرویکرد از بود،  ات وحشیها و حب مراتع، جنگلیو تخر يداریپا
 یمختلـف نـاامن   گروههـاي درصد در  75و  ییت غذایامن يدرصد افراد دارا 25 ،مورد مطالعه نشان داد ةدر محدود ییت غذایامن
 یبـا گرسـنگ   ییغـذا  یدرصـد و نـاامن   9/23متوسط  یبا گرسنگ ییغذا یدرصد، ناامن 7/26 یبدون گرسنگ ییغذا ی(ناامن ییغذا
 ،شهرستان روانسر نشان داد ییبر ساکنان روستا ییت غذایامن يامدهایج مدل برازش شده پینتا. اندقرار گرفتهدرصد)  4/24د یشد
ات وحـش،  یـ هـا و ح ب مراتـع، جنگـل  ینابع آب و تخر، فشار بر میین بردن دارایر از بین اثرات را بر سه متغیشتریب ییت غذایامن
  داشته است. 262/0و  304/0، 402/0ب با اثرات کل یترت به
  

  ، روانسر.ییت غذایامن يامدهای، پییت غذای، امنییروستا توسعۀ: يدیکل هاي واژه
  

 12لهو طرح مسئ مقدمه
الزم  يهـا شـرط و از اصـل   نخسـتین  غذایی امنیت

 بتواننـد  افـراد  تـا  اسـت  امعۀج افراد سالمت حفظ براي
 توسـعۀ  عنصـر اصـلی   عنـوان  بـه  را خـود  کلیدي نقش

(نُرد و  کنند ایفا فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، سیاسی،
                                                             

  a.amini@geo.ui.ac.ir نویسنده مسئول:*
مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتري آقاي داود جميني با عنوان  -٢

 در عياجتما و اقتصادي محيطي، عوامل با آن ارتباط و غذايي امنيت
 شمال هايشهرستان اورامانات؛ منطقه: موردي مطالعه( روستايي جوامع
با راهنمايي دکتر عباس اميني و مشاوره دکتر  )کرمانشاه استان غربي

  باشد.حامد قادرمرزي و دکتر جعفر توکلي مي

 اکثر کشـورهاي  دلیل، همین به). 2: 2010، 3همکاران
 پایـداري  و حفـظ  ،ایجـاد  بـراي  ايویـژه  اهمیـت  جهان
ي جـد  تهدیدي را نبود آن و هستند قائل غذایی امنیت
 تلقـی  سیاسـی  و اجتمـاعی  اقتصـادي،  توسـعۀ  علیـه 

در  ).56 :1390نـژاد،   رخانلو و محمـدي کننـد (صـف   می
اطـالق   یتیبـه وضـع   ییت غـذا یـ ک جمله سـاده، امن ی
شـان احسـاس   ین زنـدگ یگـردد کـه مـردم در حـ     یم

نداشـته باشـند (بـاال و     یا ترس از گرسنگیو  یگرسنگ

                                                             
3. Nord et al. 
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از یکـــی ، امنیـــت غــذایی ). 153: 2014، 1همکــاران 
و فقـدان   بودهامنیت انسانی، سالمت و ن وجوه یتر مهم

هاسـت.  آن به معناي به خطرافتادن امنیت براي انسـان 
امروزه با گسترش مفهوم توسعۀ انسانی، مسئلۀ امنیـت  

اي بــه خــود گرفتــه و بــه یکــی از  غــذایی ابعــاد تــازه
ترین مباحث در کلیۀ کشورهاي جهان تبدیل شده  مهم

قدار کافی مواد غذایی و سـالمت  دسترسی به مو است 
ــه ــی   تغذی ــاي اساس ــعۀاي، از محوره ــاي  توس و زیربن

و  يشـود (سـوار  پرورش نسل آتی کشـور قلمـداد مـی   
ــاران،  ــ). 312: 1393همک ــنقــش تغذن، یهمچن ه در ی

ــزا  ــالمت، اف ــارایس ــا   ییش ک ــاط آن ب ــعۀو ارتب  توس
اخیـر بـا    دهـۀ در دو قات گسترده یتحق ی، طياقتصاد

مـورد   یدر سـطح جهـان  شواهد تجربـی  مبانی علمی و 
ـ قرار گرفته اسـت   دیتائ ، يو اوحـد  يبشـرآباد  ی(مهراب

دهـد در  یها نشان میبررسن وجود یبا ا). 112 :1393
ون نفـر وجـود   یلیحال حاضر در سراسر جهان، صدها م

 ندارنـد؛  ییت غـذا یـ از امن یدارند که سطح قابل قبـول 
ارد نفر یلیم 9ش از یه بیتغذ يبرا ين خطر جدیهمچن

ــال  ــرا  2050در س ــود دارد. ب ــخگو يوج بــه  ییپاس
ر کـل فـائو اعـالم کـرد     یـ موجود، معاون دب يها ینگران

د یـ ، بایینده مواد غـذا یفزا يبرطرف کردن تقاضا يبرا
ــتول ــان و  70 ،يدات کشــاورزی درصــد در سراســر جه

ش یافزا توسعۀدرحال  يدرصد در کشورها 100حدود 
ــم ی ــد (اسـ ــارانیابـ ــ؛ 16: 2015، 2ت و همکـ و  یسـ

 ینـاامن دهـد  یشواهد نشان مـ  ).37: 2015، 3همکاران
 يشـتر یشـدت ب  توسـعۀ درحـال   يدر کشورها ییغذا

ر قـرار  ین کشـورها را تحـت تـأث   یـ ج ایتـدر داشته و بـه 
بــر اســاس  ).153: 2014دهــد (بــاال و همکــاران،  یمــ

کـه در جهـان بـا     يدرصد افراد 98حدود ، برآورد فائو
ــاامن ــو ســوء تغذ ییغــذا ین ــی باشــند در یه مواجــه م

ن یشـتر یب و کنندیم یزندگ توسعۀدر حال  يکشورها
ا ی، در آسـ هستنده مواجه یکه با سوء تغذ يداتعداد افر

                                                             
1. Bala et al. 
2. Smyth et al. 
3. See et al. 

ن نسبت یشترین، بیساکن هستند و همچنه یانوسیو اق
قـا  یآفر يجنوب صحرا يه در کشورهایسوء تغذو نرخ 

اکثـر   کـه ایـن ). بـا توجـه بـه    2010، 4فائو(وجود دارد 
 ییدر نقـاط روسـتا   توسعۀدر حال  يت کشورهایجمع
 ییت غـذا یـ امنسـطح   يو ارتقاکنند، بهبود یم یزندگ

ــا ــتا يخانواره ــ ییروس ــدف بســ ی ــم در یک ه ار مه
لو و ینیگردد (سیمحسوب م توسعۀدر حال  يکشورها
از آن اسـت   یها حـاک یبررس). 447 :2014، 5همکاران
 از یشـتر ب روسـتایی  جوامـع  در غذایی ناامنی که شدت

 رود خانوارهايمی انتظارکه یدر حال است، شهري نقاط
د مـوا  کننـدة تـأمین  و تولیدکننـده  اغلـب  که روستایی

 دسترسـی  و میـزان،  نـوع  نظـر  از هسـتند،  خود ذاییغ
و همکاران،  يباشند (سوار داشته غذایی مواد به کاملی
در  ییت غـذا یـ ت امنیـ با توجـه بـه اهم  ). 312: 1393

ت یـ از امن ینیی، وجـود سـطح پـا   يرجوامع بشـ توسعۀ 
، ییغـذا  یواقع شدن جوامع در ناامن یعبارتو به ییغذا

 يزبـان برجـا  یرا بر جوامـع م  يامدها و اثرات متعددیپ
و  ییت غـذا یـ ت امنیوضـع  ی، بررسـ رو نیـ انهـد. از   یم

ــر  یپ یبررســ ــرات آن ب ــدها و اث ــتا ســاکنانام  ییروس
بـال  پـژوهش بـه دن  این است که محققان در  يا مسأله

ــه پاســخگویی جهــت محققــان،ن آن هســتند. یــیتب  ب
 شهرســتان روســتایی ســاکنان تحقیــق، هــايپرســش

 قـرار  کرمانشـاه  اسـتان  و کشـور  غرب در که را روانسر
ــاظ از و دارد ــایی لح ــرا يرااد جغرافی ــوعیش  یط متن

  اند.هستند، انتخاب کرده
  

 پیشینه تحقیق
با توجـه بـه اهمیـت روزافـزون امنیـت غـذایی در       

در  يقات متعددیو پیشرفت جوامع بشري، تحق عۀتوس
ج چنـد  ینه انجام گرفته است که در ادامه به نتاین زمیا

  ).1مهم اشاره خواهد شد (جدول مطالعۀ 

                                                             
4. FAO 
5. Sinyolo et al. 



 115                                                                                روانسر شهرستان: موردي مطالعه .روستایی مناطق در آن پیامدهاي و غذایی امنیت

  بر سوابق پژوهش يمرور - 1جدول 
  نتایج  هدف  محقق

صفرپور و همکاران 
)1392(  

بررسی وضعیت امنیت غذایی و 
آن در عوامل مرتبط با  ییشناسا

  رستان بندر انزلیشه

ناامنی غذایی با سطح اقتصادي  .هستندناامنی غذایی داراي درصد  51
، سطح تحصیالت راد شاغل خانواده، تعداد فرزندانخانواده، تعداد اف

  .دارد داريسرپرست خانوار و مالکیت منزل رابطه معنی

 و سعدي
  )1392( هاجرمودب

 و غذایی امنیت میزان سنجش
 زنانان یدر م آن بر مؤثر عوامل

  رزن شهرستان خانوار سرپرست

امنیت غذایی با بارتکفل، اند. قرار گرفته ییغذا ناامنیت یدر وضعدرصد  75
سال، علت سرپرستی و وضعیت  18میزان تحصیالت، تعداد فرزند زیر 

  تملک منزل ارتباط معناداري دارد.

اصغریان دستنایی و 
  )1392همکاران (

اي امنیت هشناسایی تعیین کننده
غذایی خانوارهاي روستایی 

  شهرستان کیار

، درآمد، اشتغالبرند. درصد از خانوارها در ناامنی غذایی به سر می 9/53
امنیت غذایی اصلی  يهاهاي کشاورزي از تعیین کنندهمالکیت ماشین

  هستند.

سعدي و همکاران 
)1393(  

و بررسی وضعیت امنیت غذایی 
رهاي خانواعوامل مؤثر بر آن در 

  کشاورز شهرستان قروه

 متغیر پنج .ییدرصد ناامن غذا 85و  غذایی داراي امنیت خانوارها درصد 15
 تعداد و اقتصادي توان ترویج، هايکالس زنان، مشارکت اي،تغذیه آگاهی

-داشته خانوارها غذایی امنیت تأمین تأثیر را بر تکفل، بیشترین تحت افراد
  .اند

سواري و همکاران 
)1393(  

بررسی امنیت غذایی و شناسایی 
بر آن در بین زنان  مؤثرعوامل 

  روستایی شهرستان دیواندره

 درآمد. یینامن غذادرصد  39/63درصد داراي امنیت غذایی و  61/36
 يهاکنندهنییتعن یترمهم مختلط نظام تولیدي و مادر تحصیالت خانوار،

  هستند. ییت غذایامن

نُرد و همکاران 
)2010(  

امنیت غذایی خانوارهاي سنجش 
  آمریکایی

درصد در شرایط ناامنی 15ها داراي امنیت غذایی و درصد آمریکایی 85
اند. دلیل اصلی ناامنی غذایی، عدم دسترسی به پول و غذایی قرار گرفته

  دیگر منابع براي خرید مواد غذایی است.

 1همکاران و بشیر
)2012(  

 غذایی امنیت بر مؤثر عوامل
  پنجاب ایالت در روستایی خانوارهاي

 درآمد. ندارند مناسبی غذایی خانوارهاي مورد مطالعه امنیت از درصد 26
هاي امنیت غذایی کنندهاز تعیین هاي دامی و بعد خانواردارایی ماهیانه،

  .هستند

تحلیل وضعیت امنیت غذایی و   )2012( 2سایم
  معیشت روستاییان در اتیوپی

براي بهبود وضعیت امنیت PSNP and OFSP( 3(با وجود اجراي دو برنامه 
ادامه دارد. دو عامل انسانی  ن کشوریا در غذایی ، ناامنیانغذایی روستایی

ها) و فیزیکی (خشکسالی، (مدیریت ضعیف محیط زیست و ضعف سیاست
تخریب محیط زیست، تضعیف حاصلخیزي خاك، از بین رفتن محصوالت، 

فقدان منابع و  ژي و امکانات اعتباريهجوم آفات، عدم دسترسی به تکنولو
 درتداوم ناامنی غذایی ترین عوامل مهمدرآمدي خارج از بخش کشاورزي) 

  هستند. یوپیات یروستاه

 4وانسلئونوفنا و ای
)2014(  

تأمین امنیت غذایی جزایر کوچک 
  مالوکو در اندوزي

لعه به با توجه به از بین رفتن تنوع ژنتیکی محصوالت در محدوده مورد مطا
علل متعددي از جمله تغییرات آب و هوایی، هجوم آفات، تقاضا براي 

تواند تأثیر بسزایی را محصوالت خاص و ...، فراهم آوردن تنوع ژنتیکی می
  امنیت غذایی در محدوده مورد مطالعه ایفا کند. يارتقادر 

سینیولو و همکاران 
)2014(  

بررسی امنیت آب و امنیت غذایی 
وستایی در بخش خانوارهاي ر

  مزینیاتی آفریقاي جنوبی
هاي آبیاري به صورت گذاري در طرحتأمین آب خانگی خانوارها، سرمایه

  .بوده است مؤثرفیزیکی و مشارکتی، در امنیت غذایی خانوارها 

 5ترفري و همکاران
)2014(  

بررسی ارتباط فرهنگ و امنیت 
رعیتی آفریقاي  مزارعغذایی در 

  جنوبی
تغییرات فرهنگی و نهادهاي  ،قدرت، جنسیت، هویت مانندی عوامل فرهنگ

  محلی تأثیر مستقیمی را در افزایش امنیت غذایی دارند.

 6درمان و همکاراننآ
)2014(  

بررسی اثرات کشت محصوالت براي 
فروش نقدي بر امنیت غذایی در 

  نواحی روستایی غنا
امنیت غذایی  بین کشت محصوالت (کاکائو و روغن نخل) و یمیمستقرابطه 

  خانوارها وجود دارد.

                                                             
1. Bashir et al.  
2. Siyoum 
3. Other Food Security Programmes - Productive Safety Net Programme 
4. Leunufna S and Evans 
5. Trefry et al. 
6 - Anderman et al. 
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مروري بر مطالعات و تحقیقـات صـورت گرفتـه در    
ها به دهد در اغلب آننشان می ،ارتباط با امنیت غذایی

بـر آن   مـؤثر امنیـت غـذایی و عوامـل    وضعیت بررسی 
 .شـده اسـت   پرداختههاي امنیت غذایی) کننده(تعیین

 يامـدها یو پدر ارتباط بـا اثـرات    یقیوجود تحقن یابا 
  است.   نگرفته انجام ییبر جوامع روستا ییت غذایامن
  

 ينظر یمبانها و یم، دیدگاههمفا
د محصـوالت در  یـ و تول یش بـازده یبا وجـود افـزا  

نـده  یر، به علت رشد فزایم قرن اخین یژه طیوجهان به
 يدیبه صـورت شـد   ییاز به مواد غذایت جهان، نیجمع
اغلـب  ر حـال حاضـر   دکه  ییجا تاافته است. یش یافزا

ت یـ و امن ییدات مـواد غـذا  ین تولیمحققان معتقدند ب
ــذا ــتق  ییغ ــه مس ــلتانا و    یمیرابط ــدارد (س ــود ن وج

ژه یـ وبـه  یجهـان  ییت غذایامن ).56: 2015، 1همکاران
-2007در سـال   ییمـت مـواد غـذا   یبعد از نوسـانات ق 

 يبـرا  يک چالش جـد یعنوان ش بهیش از پی، ب2008
 يتا حد ییت غذایت امنیاهممطرح شد.  يبشر جامعۀ

است کـه بـه سـرعت در حـال قـرار گـرفتن در بطـن        
ــوده و همچنــ یجهــان يهــايریــگمیتصــم ن، از آن یب

و  یملـ  يهـا اسـت یس يبرا یک چالش اساسیعنوان  به
 يمحققان بـرا  یکنند. نگرانیاد می یعموم یک نگرانی

 يهـا اسـت یس يسـاز  ادهیـ پک و یاسـتراتژ  يزیـ ربرنامه
دهـۀ   ییبه دنبال بحران مواد غذا ییغذات یمناسب امن

ش ی، افـزا توسـعۀ درحـال   يژه در کشـورها یوبه 1970
    ).153: 2014افت (باال و همکاران، ی

 از یکـ ی به عنـوان  ،ییغذا تیامن بحث يفکر منشأ
ـ اوا در غذا بحران به ،یمل تیامن يهامؤلفه نیتر مهم  لی
سـازمان ملـل در   گـردد.  یمـ  بـر  جهان در 1970 دهه
را  یت غـذای یـ ، امن1975غذا در سال  یرانس جهانکنف

تمـام   در جهـان و در  یاساسـ  یمواد غذای یکاف هعرض
که موجب افزایش یا  ينحو ها تعریف کرده است بهزمان

مـت شـود   ید و قیتول يهاثبات مصرف و جبران نوسان
ــعد ــاران،  ي(س ــال ). 484: 1393و همک ، 1983در س

ن یــبـا ا  ،ییذات غــیـ از امن يتـر فـائو مفهـوم گســترده  
شـه) بـه   یها (همزمانهمۀ تمام افراد در «مضمون که 

                                                             
1. Sultana et al. 

 يو اقتصـاد  یکـ یزیف یدسترسـ  يضـرور  ییمواد غـذا 
ـ اارائـه نمـود.   » داشته باشند ف متضـمن سـه   یـ ن تعری

 يداریـ ، ثبـات و پا ییت مواد غذایموجود یاساس مؤلفه
 يبـرا  ییبه مواد غـذا  یو دسترس ییدر عرضه مواد غذا

ف یـ ک تعری 1996است. در سال  ییت غذایمفهوم امن
ارائـه   غـذا  یاجالس جهانتوسط  ییت غذایجامع از امن

شـه،  یکه همه مـردم، هم  یزمان«ن مفهوم که ی. با اشد
بـه   یو اجتمـاع  یکـ یزیف یدسترسـ  يبه لحاظ اقتصاد

 يازهایبرآورده کردن ن يبرا ي، سالم و مغذیکاف يغذا
فعـال و   یک زنـدگ یـ  يبـرا  ییحـات غـذا  یترج ییغذا
ـ  » لمسا ت یکـا بـا مسـئول   یتریمیک یالمللـ نی(شـرکت ب

ف عنصـر اسـتفاده   یـ ن تعریدر ا ).11: 2009، 2محدود،
اضافه شده  1983فائو در سال  ییت غذایف امنیبه تعر

ت یـ امن یاست. در واقع در حال حاضر چهار عنصر اصل
و  5، استفاده4ی، دسترس3تیاند از: موجودعبارت ییغذا

در طــول زمــان)  یقبلــ ســه بعــد يداریــ(پا 6يداریــپا
    ).18-19، 2013، 7اگنی(د

بـه   ییت مـواد غـذا  یـ موجود: ییت مواد غذایموجود
از جملـه رشـد مـواد     ین معنا است که غـذا بـه عللـ   یا

 یی، وارد شدن مواد غـذا یید شدن مواد غذای، تولییغذا
در  یکـ یزی، بـه لحـاظ ف  ییا حمل شـدن مـواد غـذا   یو 

و در دسـترس  موجود کشور، منطقه و یا جوامع محلی 
را یـ موجـود اسـت ز   ییعنوان مثـال مـواد غـذا    باشد. به

کـه در مـزارع    ل آنیـ دل افت بـه یتوان آن را در بازار  یم
عنـوان   ا بهیشوند و ید میتول 8ا خانه باغین ی، زمیمحل
شـوند.   ی...، وارد منطقه مـ و ییغذا يهااز کمک یبخش

و  ینیصورت ع به یین حالت، مواد غذایدر مجموع در ا
: 2013اگن، یـ شـوند (د یدر منطقه مشاهده م يدارید
و  یشـتر در سـطوح ملـ   یب ییت مـواد غـذا  یموجود ).5

 يگـذار اسـت یشتر جنبـه س یمطرح است و ب يامنطقه
هـا  ل هستند و دولتیافراد کمتر در آن دخ یعنی ،دارد

شـرکت  (دارند  يترشینقش ب ییت مواد غذایدر موجود

                                                             
2. Kimetrica International Limited 
3. Food Availability 
4. Food Access 
5. Food Utilization 
6. Food Stability 
7. Diagne 
8. land or home gardens 
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: 2009محـدود،   تیکـا بـا مسـئول   یتریمیک یالمللـ نیب
10.(  

، ییبه مواد غـذا  یدسترس: ییبه مواد غذا یدسترس
 ییتواند به مواد غذایاست که مردم م یمختلف ياراهه

از  یبـ یق ترکیـ دا کنـد. معمـوالً مـا از طر   یپ یدسترس
ه، یـ د، دادوسـتد کـاال، هد  یـ ، سهام، خریدات خانگیتول

، بـه  ییغـذا  يهـا ا کمـک یقرض کردن (وام گرفتن) و 
بـه غـذا    یم. دسترسیکنیدا میپ یدسترس ییامواد غذ

هـا و  ، خـانواده جامعـۀ کـه  تضمین شـده اسـت    یزمان
 يبـرا  پـول،  مانند را یافراد امکانات (منابع) کاف یتمام
م یـ ک رژیـ  يمناسـب بـرا   ییدست آوردن مواد غذابه 
به  ییبه مواد غذا یداشته باشند. دسترس يمغذ ییغذا

مـت  یرون خانواده و قع درآمد در دیدرآمد خانواده، توز
بـه مـواد    ین، دسترسیوابسته است. همچن ییمواد غذا

افـراد   يو نهـاد  یبه بازار، حق و حقوق اجتمـاع  ییغذا
له یوستواند بهیم ییبه مواد غذا یوابسته است. دسترس

 يهـا نـه یمانند جنگ، از دست دادن گز یکیزیف یناامن
از  يریجلـوگ  يمقابله ماننـد بسـته شـدن مرزهـا بـرا     

ـ یو  یکار فصل يرویهاجرت نم ن رفـتن  یا سقوط و از ب
کــه از افــراد کــم درآمــد محافظــت  یتــیامن ينهادهــا

ون یاسـ ررنـد (فد یقـرار گ  یکنند، تحـت تـأثر منفـ    یم
: 2006، 1ب سرخ و جوامع هـالل احمـر  یصل یالملل نیب

شـتر  یب ییبه مواد غـذا  یدسترس). 5: 2013اگن، ید؛ 7
شـتر جنبـه   یو ب و خانوار مطرح است جامعۀدر سطوح 

شت و درآمـد  یبه سطح مع یعنیدارد  يو اقتصاد یمال
کـا بـا   یتریمیک یالمللـ نیشرکت ب(خانوار مربوط است 

  ).10: 2009ت محدود، یمسئول
 یراه ییاستفاده از مواد غذا: ییاستفاده از مواد غذا

کننـد و بـه   یاسـتفاده مـ   ییاست که مردم از مواد غذا
، دانـش  ییمواد غـذا  يزسارهیه و ذخیت، روش تهیفیک

ت سـالمت فـرد اسـتفاده    ین، وضـع یو همچنـ  ياهیتغذ
 یخاصـ  يهايماریوابسته است. ب ییکننده از مواد غذا

نـه  یدهنـد و زم یرا نمـ  يبه ما اجازه جذب مواد مغـذ 
را فـراهم   یخاصـ  ياز بـه مصـرف مـواد مغـذ    یـ رشد ن

  لهیاغلـب بـه وسـ    ییآورنـد. اسـتفاده از مـواد غـذا     یمـ 

                                                             
1. International Federation of Red Cross and 
Red Crescent Societies 

، فقدان یط نامناسب بهداشتیر، شرایگهمه يهايماریب
کـاهش   یخرافـ  یه مناسب و عوامل فرهنگیدانش تغذ

ب سـرخ و جوامـع   یصـل  یالمللنیون بیاسرابد (فدییم
شـتر  یب ی). استفاده از مواد غـذای 7: 2006هالل احمر، 

ژه خانوار و فرد مصـرف کننـده   یوو به جامعۀدر سطوح 
دارد.  یجتمـاع و ا یفرهنگـ جنبـۀ  شتر یب مطرح است و

است  مؤثر یلینه خین زمیدر ا غاتیتبلو  يسازفرهنگ
  ).5: 2013اگن، ی(د
، ییت غـذا یـ داشـتن امن  يبـرا  :ییمواد غذا يداریپا

د تمـام وقـت بـه    یه اشخاص، بایها و کل، خانوادهجامعۀ
ــذا ــاف يغ ــ یک ــند  یدسترس ــته باش ــعد داش و  ي(س

 د بـه علـت اتفاقـات   ینبا ها آن ).484: 1393همکاران، 
ا حوادث یو  یمی، اقلياقتصاد يهامانند بحران یناگهان
، خطر از دست دادن یفصل ییغذا یمانند ناامن يادوره

ن یرا احسـاس کننـد. بنـابرا    ییبه مـواد غـذا   یدسترس
جه دو عامل یتواند در نتیم ییمواد غذا يداریمفهوم پا

. ابـد یتحقـق   ییبـه مـواد غـذا    یت و دسترسـ یموجود
ـ یبه شـرا  ییمواد غذا يداریپا ت و یـ (کم یالمللـ نیط ب
هـا)،  میهـا مـثالً تحـر   دولـت  یالمللـ نیت روابط بیفیک

، يکشاورز يهااستی(س یها)، مل(مثل تعرفه يا منطقه
و...) و خـانواده (بـروز    یمثـل خشکسـال   یمیط اقلیشرا

ا یـ خـانوار   ياز اعضـا  یکـ ی يماریحوادث ناگوار مثل ب
ا مـرگ  یـ ر و خـانوا  ياز اعضـا  یکـ ی يه برایزیه جهیته
شـرکت  (دارد  یا تصـادف و...) بسـتگ  یـ ها و از آن یکی
: 2009ت محـدود،  یکـا بـا مسـئول   یتریمیک یالمللـ نیب

10.(    
ک ی ییت غذایامن کهاینل یبه دل در مجموع

ــوم پ ــچیمفه ــدی ــدازه يده و چندبع ــگاســت ان و  يری
محققـان و  همـۀ   يک چالش مـداوم بـرا  یسنجش آن 

ت یــســنجش امن قیــپژوهشــگران اســت. امــا روش دق
 یدسترسـ  يهـا  مؤلفـه از  ییهـا شـاخص شـامل   ییغذا

، 2شود (کـواتس و همکـاران  یم ییغذا یخانوار به ناامن
ــرا1 :2007 ــنجش و  ي). ب ــدازهس ــگ ان ــع يری ت یوض

ــه امن یدسترســ ــب ــذای ــک روش مســتقیم و  ییت غ ی
اي گویـه  18 نامـۀ پرسـش استفاده از  ،یاستاندارد جهان

ســت کــه مجموعــه ا )USDAامنیــت غــذایی خــانوار (
                                                             
2. Coates et al 
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گوهـاي رفتـاري را   هـا، تجربیـات و ال  خاصی از ویژگـی 
بـزار  ن ایـ ). ا54: 1388سنجد (رامـش و همکـاران،    می

 يبـرا  یعنوان منبعـ به کایآمر يتوسط سازمان کشاورز
گروههــاي محــور و  جامعــۀ یرانتفــاعیغ يهــاســازمان

، یمحلــ يهـا )، مقامـات دولــت يکسـب و کـار (تجــار  
شـده اسـت و    یطراحـ  جوامعزان یرشهروندان و برنامه

بهبود  يکا برایآمر يسازمان کشاورز يهان تالشیآخر
اسـت   ییغذا یو ناامن یت گرسنگیدانش ما درباره ماه

 ن ویمحققــ از نظــرن، ی). همچنــ6: 2002(کــوهن، 
 بـه  توجـه  بـدون  ییغـذا  تیـ امن ی، بررسنظرانصاحب
 تقاضـا  و عرضـه  قتیحق در و ستین یخانوار عمل سطح

ـ  و ينظـر  يمبنا خانوار سطح در  تیـ امن نیتـأم  یعمل
 :1393و همکـاران،   يبشـرآباد  ياست (مهرآباد ییغذا

بـه   خانوارهـا  غـذایی  امنیـت  تـأمین ، یطورکلبه ).112
 و اجتمـاعی، اقتصـادي   سیاسـی،  بهداشـتی،  ابعاد لحاظ

 اهدافن یترمهم از و بوده ياژهیاهمیت و حائز فرهنگی
ها (صفرخانلو و محمدي کشور پایدار توسعۀ هايبرنامه
است  ییدار روستایپا توسعۀ)، از جمله 56 :1390نژاد، 

  ).447: 2014ولو و همکاران، ینی(س
نشـان   ییت غذایمبحث امن ينظر یبر مبان يمرور

جوامـع از جملـه    هتوسـع در  ییت غـذا یـ دهـد، امن یم
 يکنـد و بـرا  یمـ فـا  یرا ا ینقش مهمـ  ییروستا جامعۀ

 ،انیـ ن میجود دارد که در او يسنجش آن ابعاد متعدد
ن ابزار سـنجش  یتراز مهم ییبه مواد غذا یبعد دسترس

دهـد  یها نشان میبررس ن،یهمچناست.  ییت غذایامن
بر جوامـع   ییت غذایامن يامدهایدر ارتباط با اثرات و پ

نـه  ین زمیـ انجام نگرفته اسـت و در ا  یقیتحق ییروستا
ـ   یـ اوجـود دارد.   یخـأل علمـ   ر آن ن مهـم محققـان را ب

ت یـ حـث مربـوط بـه امن   امب يغنـا  يداشت در راسـتا 
 سـاکنان ن یدر بـ  یدانیـ ک مطالعـه م ی، با انجام ییغذا

رات یتـأث  یشهرستان روانسر، به دنبـال بررسـ   ییروستا
محدوده مورد مطالعه باشـند.   ساکنانبر  ییت غذایامن

دارند با انتخاب  یسعپژوهش این محققان در ن، یبنابرا
را بــر  ییت غــذایــامن ثــراتا ،يمتعــدد يهــاشــاخص

را در قالب یـک مـدل تجربـی     مرتبط با آن يرهایمتغ
  ).1مورد سنجش قرار دهند (شکل 

  

  
  مدل مفهومی پژوهش - 1شکل 

  
  روش تحقیق

 است که بـا  کاربردي تحقیقات نوع از پژوهش، این
 هـدف  بـا  انجام گرفته است و تحلیلی و توصیفی روش

 ی ازـربـ ـدل تجـم ی و ارائه یکـت غذایـیـسنجش امن
پیامدهاي امنیت غذایی بر ساکنان روستایی شهرستان 

آمـاري پـژوهش را    جامعـۀ روانسر انجام گرفتـه اسـت.   
کلیه سرپرسـتان خـانوار روسـتایی شهرسـتان روانسـر      

دهد که بر اساس نتایج آخـرین سرشـماري   تشکیل می
  .  استخانوار  5668 شامل ،1390ملی در سال 
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  رد استفاده براي سنجش امنیت غذاییسواالت مو :2جدول 
  سوال  سوال

  بزرگساالن در روز یک مدت به غذا نخوردن دفعات تعداد -10  غذایی مواد شدن تمام مورد در نگرانی - 1
  )سال 18 زیر فرزندان( قیمت ارزان غذاهاي به بودن متکی -11  دوباره تأمین براي مالی استطاعت عدم و آذوقه شدن تمام - 2

   متعادل غذاي تأمین براي مالی استطاعت عدم -12  متعادل غذاي تأمین جهت مالی استطاعت عدم - 3
  )سال 18 زیر فرزندان(

  )سال 18 زیر فرزندان( کافی غذاي تأمین عدم -13  بزرگساالن در وعده حذف یا غذایی وعده حجم کاهش - 4
   حذف یا غذایی وعده حجم کاهش دفعات تعداد - 5

  )سال 18 زیر فرزندان( غذا حجم کاهش -14  بزرگساالن در وعده

  )سال 18 زیر فرزندان( غذا وعده حذف -15  خوردن کم احساس -6
  )سال 18 زیر فرزندان( غذا وعده حذف دفعات تعداد - 16  بودن گرسنه احساس - 7

  )سال 18 زیر فرزندان( ماندن گرسنه -17  وزن دادن دست از - 8
  )سال 18 زیر فرزندان( روز یک مدت به غذا نخوردن -18  بزرگساالن در روز یک مدت به غذا نخوردن - 9

  
  وضعیت امنیت غذایی خانوار -3جدول 

  مثبت پاسخ تعداد  کد  امنیت غذایی وضعیت
: کل امتیاز(سال  18 فرزند زیر فاقد خانوار  )18: کل امتیاز(سال  18 فرزند زیر داراي خانوار    

10(  
  0-2  0-2  0  غذایی امن

  3-5  3-7  1  بدون گرسنگی ذاییغ ناامنی
  6-8  8-12  2  متوسط با گرسنگی غذایی ناامنی
  9-10  13-18  3  شدید با گرسنگی غذایی ناامنی

  )54: 1388؛ رامش و همکاران، 37، 2000(بایکل و همکاران، 
  

به لحاظ زمانی این پژوهش به صورت تک مقطعـی  
 و در 1393و در بازه زمانی فصل پاییز و زمستان سال 

محدوده جغرافیایی شهرستان روانسر انجام شده اسـت.  
ــی از پرســش   ــژوهش ترکیب ــزار اصــلی پ ــۀاب ــاي نام ه

استاندارد و محقق ساخته است. به این صورت که براي 
ســنجش وضــعیت امنیــت غــذایی در محــدوده مــورد  

نامۀ استاندارد و جهانی امنیت غذایی مطالعه، از پرسش
ستفاده شد (جـدول  ) اUSDAوزارت کشاورزي امریکا (

گویه بـوده و توانـایی    18نامۀ مذکور داراي ). پرسش2
گیري شدت ناامنی غـذایی و گرسـنگی خـانوار را    اندازه

داشته و جامعۀ مورد بررسـی را در چهـار گـروه داراي    
، 2، داراي ناامنی غذایی بـدون گرسـنگی  1امنیت غذایی

                                                             
خانوارهايي که شواهد بسيار کمي از نـاامني غـذايي را نشـان     -١

  اند.دهدهند و يا در طول سال، ناامني غذايي را تجربه ننمومي
خانوارهايي که دلواپس ناکافي بودن غـذاي خـانوار بـوده و از     -٢

طريق پايين آوردن کيفيت غـذا و يـا کـم کـردن ميـزان غـذاي       
  نمايند. مصرفي، نسبت به مديريت وضعيت موجود اقدام مي

ــا گرســنگی متوســط  ــاامنی غــذایی ب و داراي  3داراي ن
نمایـد  بندي مـی گروه 4ی غذایی با گرسنگی شدیدناامن

). الزم به ذکر است در جدول مذکور، هرچـه  3(جدول 
دهنده این مطلـب  مقادیر (امتیازات) افزایش یابد، نشان

است که خـانوار گـرایش بـه نـاامنی غـذایی داشـته و       
برعکس، هرچه مقادیر امتیازات کاهش یابد، خانوار بـه  

امنیـت   نامـۀ ارد. پرسـش سمت امنیت غذایی گرایش د
 بخـش  2 غذایی مورد استفاده در ایـن پـژوهش، داراي  

 بـه  دوم بخـش  و خانوارهـا  براي همـه  اول بخش. است
. اختصـاص دارد  سـال  18 فرزند زیـر  داراي خانوارهاي
صورت اسـت کـه    این نامۀ بهپرسش این به امتیازدهی

اوقـات   بعضـی " ،"درسـت  اوقـات  اغلب" هايگزینه به
                                                             

ن غــذاي اعضـاي بزرگســال را کــاهش  خانوارهـايي کــه ميـزا   -٣
  کنند.را بارها تجربه ميکه بزرگساالن گرسنگي طوري دهند. به مي
بر کاهش ميزان غذاي اعضـاي بزرگسـال،   خانوارهايي که عاله -٤

که کودکان طوريدهند، بهجيره غذايي کودکان را نيز کاهش مي
هـاي دردنــاک و فراوانـي از گرســنگي دارنـد (نــرد و    نيـز تجربــه 
  ).۳ :۲۰۱۰همکاران، 



 96تابستان / بیست و چهارم/شماره مسلسل  هفتممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                            120

 "بلـه " و "هـا مـاه  برخـی " ،"مـاه  هر ریباًتق" ،"درست
 ،"نیست درست" هايپاسخ به و) 1 نمره( امتیاز مثبت

) صـفر  نمـره ( منفـی  امتیاز "خیر" و "ماه 2 یا 1 تنها"
  .گیردتعلق می

ایـن  محقق سـاخته در   نامۀپرسشبخش مربوط به 
شـود. بخـش   ، به دو قسمت اصلی تقسـیم مـی  پژوهش

گویان، مســکن و هــاي شخصــی پاســخاول بــه ویژگــی
 -جتمـاعی ها (سن، بعـد خـانوار، پایگـاه ا   سکونتگاه آن

ــه نزدیــک  ــرین مغــازه و اقتصــادي، فاصــله نســبت ب ت
شـود.  فروشگاه، بازار، جاده اصلی و شـهر) مربـوط مـی   

محقق ساخته متغیرهاي وابسته  نامۀپرسشبخش دوم 
ها پژوهش (متغیرهایی که اثر امنیت غذایی بر روي آن

شـاخص   6گیـرد کـه   ست) را در بـر مـی  بررسی شده ا

تغییر کاربري اراضی، کیفیت زندگی، اصـول پایـداري،   
فشار بر منابع  ها و حیات وحش وتخریب مراتع، جنگل

). جهت بررسـی روایـی   4گیرد (جدول  آب را در بر می
(صــوري) ابــزار مــورد اســتفاده از نظــرات کارشناســان 

ــ   س از مربوطـه و اســاتید دانشــگاهی اسـتفاده شــد و پ
اعمال اصالحات الزم، روایی ابزار مورد اسـتفاده تأییـد   

ک مطالعـه راهنمـا   یـ گردید. براي سنجش پایایی ابزار، 
در یکــی از  نامــۀپرســش 30) بــا تعــداد آزمــونپـیش (

روستاهاي خارج از محدوده مورد مطالعـه انجـام شـد.    
هـاي  ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده بـراي بخـش  

پایایی ابزار مورد استفاده  ن داد،نشا نامۀپرسشمختلف 
  ).8(جدول الزم را دارند اعتبار و 

  
  معرفی متغیرهاي وابسته پژوهش : 4جدول 

  شرح متغیر و شاخص  متغیرهاي مستقل

  هاهاي زراعی، مراتع، باغات و ... به سایر کاربريمتشکل از متغیرهاي تبدیل اراضی عمومی، زمین  تغییر کاربري اراضی

  متشکل از متغیرهاي رضایت از خدمات آموزشی، بهداشتی، خدماتی، اقتصادي، روانی، جسمانی، اجتماعی، محیطی و ...  دگیکیفیت زن

کودهاي  وزنی، نظام آیش، تناوب زراعی، استفاده محدوده از سموم تشکیل شده از متغیرهاي رعایت اصول شخم  اصول پایداري
  ن بقایایی محصوالت زراعی و ...شیمیایی، استفاده از کود حیوانی، سوزاند

ها و تخریب مراتع، جنگل
  حیات وحش

  ها، شکار پرندگان و حیوانات وحشی، عدم رعایت تناسب بین متشکل از متغیرهاي سوزاندن مراتع، جنگل
  ها و ...تعداد دام و مرتع، استفاده از چوب درختان جنگلی براي ساخت مسکن و سایر کاربري

  هاي دستی و عمیق، ها، چاهها، رودخانهمتشکل از متغیرهاي کم آب شدن و یا خشک شدن چشمه  فشار بر منابع آب
  ها و ...میزان حفر انواع چاه

  فروش کردن متشکل از متغیرهاي فروش اراضی کشاورزي، باغات، طال و جواهرات، مسکن، دام، پیش  هااز بین بردن دارایی
  گرفتن و ...ها، قرض محصوالت، اجاره دادن زمین

  
ــم بــاالي      ــا توجــه بــه حج آمــاري و  جامعــۀب

رو، محققان بـا اسـتفاده از فرمـول    هاي پیش یتمحدود
عنــوان نفــر از سرپرســتان خـانوار را بــه  180کـوکران،  

ها نامۀپرسشاند. جهت توزیع آماري برآورد کرده نمونۀ
اي با انتساب متناسـب  مرحله گیري چندهنموناز روش 

به این صورت که ابتدا با توجه به شـرایط  استفاده شد. 
جغرافیایی شهرستان روانسر، روستاهاي این شهرستان 
در سه گروه اصلی روسـتاهاي کوهسـتانی، پـایکوهی و    

بـه   ،اند و با توجه بـه جمعیـت  بندي شدهدشتی تقسیم

. در ادامـه در  تعلق گرفت نامۀپرسشهر طبقه تعدادي 
هــاي بنیــان بـین روســتاهاي هــر طبقــه بــا توجــه بــه 

روسـتا   17...)، رافیایی (جمعیت، فعالیـت، فاصـله و  جغ
ها به صورت تصادفی نامۀپرسشانتخاب و در هر روستا 

). 5در بین سرپرستان خـانوار توزیـع گردیـد (جـدول     
ها و دستیابی به اهـداف پـژوهش،   منظور تحلیل داده به

ی و معــادالت ســاختاري در قالــب   از آمــار توصــیف 
  استفاده شد.  Amos22و  SPSS22افزارهاي  نرم
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  در محدوده مورد مطالعه ها نامۀپرسشنحوه توزیع  :5جدول 

  نمونۀروستاي   اختصاص یافته نامۀ¬پرسشتعداد   تعداد خانوار  تعداد روستا  طبقه
  3  33  1035  12  کوهستانی
  5  58  1841  24  پایکوهی
  9  89  2792  95  دشتی
  17  180  5668  131  مجموع

  
  محدوده مطالعاتی معرفی

شهرستان روانسر به لحاظ موقعیـت جغرافیـایی در   
دقیقـه طـول    53درجه و  46دقیقه تا  20درجه و  46

درجـه عـرض    35دقیقـه تـا    32درجـه و   34شرقی و 
ـ ا. )2(شـکل   شمالی واقع شده است بـه  شهرسـتان  ن ی

شــش دهســتان   شــامل   یلحــاظ تقســمات درونــ   

ـ     يها دهستان( اد، زالـوآب،  بدر، حسـن آبـاد، دولـت آب
روسـتایی   طـه قن 131 وبوده قلعه و منصورآقایی) قوري

را شـامل  نفر جمعیـت   46395خانوار،  5668در قالب 
درصـد، معـادل    47که از ایـن تعـداد، حـدود     شودیم

  کنند. نفر، در نقاط روستایی زندگی می 21719

  

  
  شورموقعیت جغرافیایی شهرستان روانسر در استان کرمانشاه و ک -2شکل 

  
  هاافتهیبحث و 

ــ ــع یبررس ــنیوض ــخگو یت س ــان داد یپاس ان نش
سال بوده است  5/47افراد مورد مطالعه،  ین سنیانگیم

ب یـ ترتن فرد بـه یترن و مسنیتران جوانین میکه در ا
ت بعد یوضع یاند. بررسسال سن داشته 81سال و  25

ن افـراد  یانگیـ نشـان داد م  یخانوار افـراد مـورد بررسـ   
نفـر در هـر    78/4مـورد مطالعـه    يانوارهاساکن در خ

نفـر   1ن یخانوار بوده و دامنه افراد ساکن در خانوارها ب

ت یوضـع  یج بررسـ یاست. نتا هنفر در نوسان بود 12و 
ن مغــازه و یتــرکیــان نســبت بــه نزدییفاصــله روســتا

شـهر، نشـان   ن یترکینزدو  یفروشگاه، بازار، جاده اصل
 1082لـومتر،  یک 5/6 متـر،  226ب یترتن بهیانگیداد م

ت یـ ت مالکیوضع یلومتر بوده است. بررسیک 7/9متر و 
ان شهرسـتان روانسـر   یین روستایدر ب ياهیمنابع سرما

 72ت مسـکن،  یـ مالک يدرصد دارا 94نشان داد حدود 
 يدرصـد دارا  13، ین زراعـ یت زمـ یـ مالک يدرصد دارا
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 6/36ت دام، یـ مالک يدرصـد دارا  4/59ت باغات، یمالک
درصـد   6/50و  يت ادوات کشـاورز یـ مالک يرادرصد دا

 يرهــایمتغ یانــد. بررســبــوده ین شخصــیماشــ يدارا
 25نشــان داد  ياقتصــاد - یگــاه اجتمــاعیشــاخص پا

ـ    ن درآمـد  یانگیـ سـواد، م یدرصد افراد مـورد مطالعـه ب
درصـد   8و بـوده  هـزار تومـان    580انه خانوارهـا  یماه

 يدرصد در بخش کشـاورز  61کار، یسرپرستان خانوار ب
گـر مشـاغل (بخـش    یه در دیـ آن و بق يهـا ربخشیو ز
 اند.ت بودهی...)، مشغول به فعالو ی، خدماتیدولت

ــتا ییت غــذایــت امنیوضــع یبررســ ان ییروس
ت یـ منات یوضـع  یج بررسـ یانتـ : شهرستان روانسر

 دهـد یان شهرسـتان روانسـر نشـان مـ    ییروستا ییغذا
ت یـ امن يد مورد مطالعه دارادرصد افرا 25 )،6(جدول 

را  ییغذا یاز ناامن یدرصد درجات مختلف 75و  ییغذا

درصـد در   7/26ن صـورت کـه   یـ کنند. بـه ا یتجربه م
درصـد در   9/23، یبدون گرسـنگ  ییغذا یط ناامنیشرا

 4/24متوســط و  یبــا گرســنگ ییغــذا یط نــاامنیشــرا
ــاامنیدرصــد در شــرا ــا گرســنگ ییغــذا یط ن قــرار  یب

تـوان  ی، مـ آمـده  دسـت  بـه ج یبا استناد به نتا اند. گرفته
ن عنوان کرد که در منطقه مورد مطالعه اصـطالح  یچن
بـر   ییغـذا  یت نداشـته و نـاامن  یـ موجود ییت غذایامن

وجـود   یان منطقه حـاکم اسـت. از علـل اصـل    ییروستا
تـوان بـه   یدر محدوده مـورد مطالعـه مـ    ییغذا یناامن

ت محـدود  یـ زان مالکیـ ن، مییانـه پـا  یسطح درآمد ماه
ن، ییالت پـا یو پرورش محدود دام، سطح تحصـ  یاراض

زان یـ جـه بـاال رفـتن م   یباال بـودن بعـد خـانوار و در نت   
  بارتکفل و ... اشاره کرد.

  
  شهرستان روانسر ییروستا يهاخانوار ییت غذایت امنیوضع :6جدول 

  ییغذا یامن نا  
   ییغذا یناامن  یبا گرسنگ ییغذا یامن نا  ییت غذایامن

  متوسط یگرسنگ  دیشد یگرسنگ  ین گرسنگوبد
  45  48  43  44  یفراوان

  25  7/26  9/23  4/24  درصد
  

شهرستان روانسر  يان روستاهایتفاوت م یبررس
ن یتفـاوت بـ   یجهـت بررسـ  : ییت غذایبه لحاظ امن

ل یـ از تحل ییت غـذا یشهرستان به لحاظ امن يروستاها
دهـد  یمـ ج نشان ی). نتا7انس استفاده شد (جدول یوار

کـه در سـه گـروه     ،شهرسـتان روانسـر   ين روستاهایب

بـه  اند، بندي شدهکوهستانی، پایکوهی و دشتی تقسیم
وجـود نـدارد. بـه     يتفاوت معنادار ییت غذایلحاظ امن

ت یـ ن عنوان کرد که به لحـاظ امن یتوان چنیم یعبارت
کوهستانی، پایکوهی  ين سه گروه از روستاهایب ییغذا

  ود ندارد. وج یو دشتی تفاوت
  

   ییت غذایبه لحاظ امن شهرستان روانسر ين روستاهایتفاوت ب یبررس: 7جدول 
 F sig  میانگین مربعات df  مجموع مربعات  واریانس  هاشاخص

  ییت غذایامن
  535/1 2  070/3  بین گروهی

  894/0 177  175/158  یگروه درون  182/0  718/1
  - 179  244/161  مجموع

  
 قبل: ها)(معرف 1مشاهده شده يارهیف متغیتوص

 يهـا شاخصابتدا  ،يریگاندازه يهااز پرداختن به مدل
ف شـده اسـت.   یتوص ییت غذایامن يامدهایگانه پشش

 يرهـا یمتغ یفیتوص يهااز آماره يا)، خالصه8جدول (
                                                             
1 - Observed Variables 

ت یامن يامدهایپگانه شش يهامربوط به شاخصه یاول
هـا بـر   ه آنیـ لاو یج اعتبارسـنج یمراه نتاهرا به  ییغذا

ج نشان ینتادهد. یکرونباخ نشان م ياساس آزمون آلفا
ت یـ فیدو شـاخص ک  يبـه اسـتثنا  )، 8(جدول دهد یم

ــدگ ــو اصــول پا یزن ــ، کــه ميداری ــن کلیانگی ــه زی ر ی
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هـا کمتـر از مقـدار متوسـط     آن يرهایها و متغشاخص
ن چهـار  یانگی) بوده است، م3(عدد  یف مورد بررسیط

هـا، فشـار بـر منـابع آب،     یـی ران بـردن دا یشاخص از ب
ات یها و حب مراتع، جنگلیو تخر یاراض ير کاربرییتغ

 3شـتر از عـدد   یهـا ب آن يهـا رشاخصیه زیوحش و کل
) نشـان  8ج جـدول ( یگـر نتـا  ید یعبـارت بوده است. بـه 

در  یت زنـدگ یـ فین بودن سطح کییرغم پایدهد عل یم

ن، یچنـ مانسـر و ه ور شهرسـتان  ییروستا ساکنانن یب
ت یان آنـان، وضـع  یـ در م يداریـ ف بودن اصول پایضع

ها، فشار بر منـابع آب،  یین بردن دارایاز ب يها شاخص
ات یها و حب مراتع، جنگلیو تخر یاراض ير کاربرییتغ

بوده و  ییوحش، در محدوده مورد مطالعه در سطح باال
 قرار ندارد. یت مناسبیدر وضع

  
  ییت غذایامن يامدهایمشاهده شده) پ يها(معرف یینها يرهایها و متغهیف گویتوص -8جدول 

مربوط به  يهاشاخص
  ییت غذایامن يامدهایپ

  مشاهده شده) يهاسنجش شده (معرف يهارها و شاخصیمتغ
  کرونباخ يآلفا  اریانحراف مع  نیانگیم  ب)یها (نام و ترکهیگو

  یت زندگیفیک

X1 713/0  89/1  هیگو 6ب ی؛ ترکياقتصاد  

863/0  
X2 700/0  17/2  هیگو 5ب ی؛ ترکیاعاجتم  
X3  710/0  06/2  هیگو 8از  یبی؛ ترکيکالبد  
X4  642/0  19/2  هیگو 5از  یبی؛ ترکیطیمحستیز  
X5  654/0  22/2  هیگو 6از  یبی؛ ترکیجسمان  

ن بردن یاز ب
  هاییدارا

X6  811/0  88/3  هیگو 2از  یبین؛ ترکیفروش زم  

933/0  
X7 810/0  80/3  هیگو 3از  یبیفروش کردن؛  ترکشیپ  
X8 883/0  62/3  هیگو 3از  یبیاجاره دادن؛ ترک  
X9  894/0  54/3  هیگو 3از  یبیوازم منزل؛ ترکلفروش  
X10 849/0  89/3  هیگو 2از  یبیفروش دام و طال و جواهرات؛ ترک  

  فشار بر منابع آب

X11 965/0  77/3  هیگو 2از  یبیها؛ ترکچشمه  

962/0  X12 945/0  70/3  هیگو 2از  یبیها؛ ترکدخانهرو  
X13 06/1  91/3  هیگو 2از  یبی؛ ترکیدست يهاچاه  
X14 957/0  94/3  هیگو 2از  یبیق؛ ترکیعم يهاچاه  

 ير کاربرییتغ
  یاراض

X15 702/0  18/3  به مسکن یزراع يهانیل زمیتبد  

829/0  
X16 813/0  69/3  به کارگاه  یزراع يهانیل زمیتبد  
X17 698/0  27/3  يبه مرغدار یزراع يهانیل زمیتبد  
X18 704/0  53/3  یبه شهرك صنعت یزراع يهانیل زمیتبد  
X19 673/0  51/3  هیگو 3از  یبی؛ ترکها يکاربرر یل باغات به سایتبد  

  يداریاصول پا

X20 862/0  47/2  یزنت اصول شخمیرعا  

923/0  
X21 872/0  33/2  شیت نظام آیرعا  
X22 885/0  31/2  هیگو 3از  یبیمناسب؛ ترک ياستفاده از کودها  
X23 855/0  52/2  هیگو 3از  یبی؛ ترکیمحصوالت زراع يایسوزاندن بقا  
X24 867/0  09/2  هیگو 3از  یبی؛ ترکییایمیاستفاده از سموم ش  

ب مراتع، یتخر
ات یها و حجنگل

  وحش

X25 651/0  58/3  سوزاندن مراتع  

889/0  

X26 769/0  63/3  هاسوزاندن جنگل  
X27 666/0  93/3  هیگو 4از  یبیترک؛ یوانات وحشیشکار پرندگان و ح  
X28 661/0  13/4  ن تعداد دام و مرتعیت تناسب بیعدم رعا  

X29 
ساخت مسکن و  يبرا یاستفاده از چوب درختان جنگل

  هیگو 3از  یبیترک ها؛ير کاربریسا
17/4  676/0  
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  گیري شاخص کیفیت زندگی گیري شاخص از بین بردن دارایی         ب) مدل اندازه) مدل اندازهالف

  

  
  گیري شاخص فشار بر منابع آبگیري شاخص تغییر کاربري اراضی          د) مدل اندازهج) مدل اندازه

  

  
 ها و حیات وحشب مراتع، جنگلگیري تخریگیري شاخص اصول پایداري         و) مدل اندازهه) مدل اندازه

  
  گانه پژوهشهاي ششبارعاملی مربوط به متغیرهاي مشاهده شده هریک از شاخص - 3شکل 

  
  يمعادالت ساختار يسازل مدلیتحل

مربوط بـه هـر شـاخص،     يرهایف متغیپس از توص
 ینــاامن يامــدهایاز پ یک مــدل تجربــیــجهــت ارائــه 

ســر بــا شهرســتان روان ییروســتا ســاکنانبــر  1ییغــذا
ل یـ شـش مـدل تحل  ، ابتـدا  Amosافـزار  استفاده از نرم

 يرهـا یمربوط به متغمرتبه اول ) CFA( يدییتأ یعامل
مــذکور  يهـا شــده و در ادامـه مــدل  میپـژوهش ترسـ  

طـور  همـان . )9و جدول  3اند (شکل شده یاعتبارسنج
مربـوط   یاملعـ  ي)، بارها3شود (شکل یکه مالحظه م

                                                             
با توجه به وضعیت نامساعد روسـتاییان  الزم به یادآوري است  -1

شهرستان روانسر به لحاظ امنیت غذایی، در واقع ناامنی غذایی بر 
روستاییان این شهرستان حاکم بـوده، لـذا، در ادامـه پیامـدهاي     

  ناامنی غذایی بر روستاییان این شهرستان بررسی شده است.

ت یوضـع گانه در شش ياهمدل يرهایک از متغیبه هر
    دارند. قرار یمطلوب

گیـري  هاي انـدازه براي بررسی برازش کلیت مدل
تـرین  مربوط بـه شـش متغیـر وابسـته پـژوهش، مهـم      

هـاي ارزیـابی بـرازش مـدل از منـابع مسـتند       شـاخص 
استخراج شده و مقـادیر محاسـبه شـده بـا معیارهـاي      

طـور کـه مشـاهده    پیشنهادي تطبیق داده شد. همـان 
)، وضـعیت کلیـه معیارهـاي بـرآورد     9شود (جدول می

ــنهادي)     ــاي پیش ــوب (معیاره ــادیر مطل ــا مق ــده ب ش
تـوان چنـین   همخوانی باالیی داشته و در مجمـوع مـی  

گیـري ترسـیم شـده    عنوان کرد که شش مـدل انـدازه  
ــایی   ــدل نه ــراي طراحــی م ــار الزم را ب شــرایط و اعتب
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  روانسر را دارند.تان پیامدهاي ناامنی غذایی بر ساکنان روستایی شهرس
مدل معادالت ساختاري پیامدهاي ناامنی غذایی 

پـس از  : بر ساکنان روستایی شهرسـتان روانسـر  
برازش کلیت متغیرهاي وابسته پژوهش در قالب شـش  

، مـدل  Amos Graphicsگیري، در محـیط  مدل اندازه
پیامدهاي ناامنی غذایی بر جامعۀ مورد مطالعه ترسـیم  

شود در مـدل  طور که مشاهده مین). هما4شد (شکل 
مــذکور شــاخص نــاامنی غــذایی بــه صــورت آشــکار و 

انـد.  متغیرهاي وابسته به صورت پنهـان اسـتفاده شـده   
بررسی وضعیت برازش مدل نهـایی پیامـدهاي نـاامنی    
ــا   غــذایی بــر ســاکنان روســتایی شهرســتان روانســر ب

)، مـدل  10دهد (جدول معیارهاي پیشنهادي نشان می
ه، داراي اعتبار و دقت الزم بـوده و توانسـته   برازش شد

اســت اثــرات نــاامنی غــذایی را بــر ســاکنان روســتایی 
  شهرستان مذکور، تبیین نماید.

  

 وابسته پژوهش يرهایمتغ يریگت مدل اندازهیکل یابیارز يهاشاخص - 9جدول 
 CMIN1 DF2 CMIN/DF3 CFI4 RMSEA5 HOELTER6 RMR7 GFI8 NFI9 PRATIO10 شاخص

  400/0  989/0  990/0 008/0 380 026/0 999/0 118/1 4 473/4  یت زندگیفیک
  400/0  988/0  981/0 010/0 188 036/0 993/0 259/2 4 036/9  یین بردن دارایاز ب

  167/0  1  1 001/0 4047 01/0 1 169/0 1 169/0  فشار بر منابع آب
  500/0  979/0  986/0 012/0 297 043/0 994/0 338/1 5 690/6  یاراض ير کاربرییتغ

  300/0  993/0  987/0 016/0 234 045/0 997/0 999/1 3 998/5  يداریاصول پا
ها  ب مراتع، جنگلیتخر
  400/0  992/0  991/0 006/0 398 020/0 999/0 069/1 4 276/4  ات وحشیو ح

  0-1  <9/0  <9/0   0  < 75  >05/0  <9/0  > 5  -  -  *يشنهادیر پیمقاد
 Lai & Lin, 2008 ؛187: 1393، ینیو جم ینیام؛ 1389، یقاسم*
  

  
  شهرستان روانسر ییروستا ساکنانبر  ییغذا یناامن يامدهایپ يمعادله ساختار ییمدل نها -4شکل 

 
  هاي ارزیابی کلیت مدل پیامدهاي امنیت غذایی بر روستاییان شهرستان روانسرشاخص - 10جدول 

 CMIN DF CMIN/DF CFI RMSEA HOELTER RMR GFI NFI PRATIO شاخص
  899/0  941/0  919/0 08/0 109 045/0 919/0 843/1 391 511/720 مقادیر
  0-1  <9/0  <9/0   0  < 75  >05/0  <9/0  -  -  -  پیشنهاديرمقادی

                                                             
  شاخص هلتر؛ -۶ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد؛  -۵برازش تطبيقي؛  - ۴کاي اسکوئر نسبي؛  -۳درجه آزادي؛  -۲کاي اسکوئر؛  -١
  جويينسبت صرفه -۱۰شاخص نرمان شده بنتلرـ بونت؛  - ۹شاخص نيکويي برازش؛  -۸ريشه دوم مربع باقيمانده؛  - ۷
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 ییت غذایامن يامدهایبرازش مدل پ یپس از بررس
 یمحدوده مورد مطالعه، بـه بررسـ   ییروستا ساکنانبر 

ـ اثرات  وابسـته پـژوهش    يرهـا یبـر متغ  ییغـذا  یاامنن
که در مـدل ارائـه    ییاز آنجا. )11(جدول  پرداخته شد

وابسـته   يرهایبر متغ ییغذا یناامنم یشده اثرات مستق
اثـرات   یبررسـ  جِیم شـده اسـت، در نتـا   یپژوهش ترس

ر وابسته پـژوهش، بـه ذکـر    یبر شش متغ ییغذا یناامن
وابسـته، اکتفـا    يرهـا یبـر متغ  ییغذا یناامناثرات کل 

شـود (جـدول   یمـ طور کـه مشـاهده   همانشده است. 
ر یـ دو متغ ين اثرات را بر رویشتریب ییغذا ی)، ناامن11
ب بـا  یـ ترتو فشار بر منـابع آب بـه   یین بردن دارایاز ب
ن امـر  یل ای، داشته است. دل304/0و  402/0ات کل اثر

 يروسـتا  95شـت  ین معیمنبع غالب تأمتوان به یرا م
و  يکه اکثراً در بخش کشاورزشهرستان روانسر  یدشت

ت یـ فعالژه در بخـش زراعـت   یـ وآن بـه  يهـا ربخشیز
ک طـرف بـا   یاز که ن صورت ی، نسبت داد. به اکنند یم

از  یو دامـ  ید محصـوالت زراعـ  یتول يهانهیش هزیافزا
مـت محصـوالت   یش قیبا روند کُنـد افـزا  و  گریطرف د
 یچنـدان صـرفه   يت در بخـش کشـاورز  یـ فعالمذکور، 

الزم  ین منـابع مـال  یبه دنبال تـأم ان ییروستانداشته و 
، بـه دنبـال   یید مواد غـذا یامرار معاش خود و خر يبرا
ــد. در نتین مــیگزیجــا يهــاراه ــا فــروش جــه یگردن ب
، یو بـاغ  یزراعـ  يهـا نیخود از جملـه زمـ   يها ییدارا
فـروش  شین، طال و جواهرات، پیسبک و سنگ يها دام

الزم را  یمنـابع مـال   دارنـد  ی، سع...کردن محصوالت و
نـد.  یفـراهم نما  ازیـ مـورد ن  یین مـواد غـذا  یتـأم  يبرا

ـ   د یاز شـد ین، با توجه به نیهمچن  يبـرا  یبـه منـابع آب
بــه دنبــال ان یی، روســتايت در بخــش کشــاورزیــفعال
د کسـب  یـ جـه بـه ام  یش حجم محصوالت و در نتیافزا

ـ   شـتر،  یسود ب ـ   یبـا برداشـت ب  یش از حـد از منـابع آب
ن منـابع کـه   یـ ه ایـ رویو مصرف ب ینیرزمیو ز یسطح

دارد، سبب فشار بر منابع  ینییار پایبس ياریآب راندمان

ن وجـود  یـ بـا ا انـد.  شـده در محدوده مورد مطالعه  یآب
 يرهـا یبـر متغ  ییغـذا  ینـاامن دهد اثـر  یج نشان مینتا

ن صـورت کـه   یوابسته پژوهش متفاوت بوده است. به ا
و اصـول   یت زنـدگ یفیر کیغبر دو مت ییغذا یناامناثر 

ش یبـا افـزا  گـر،  ید یبوده است. به عبارت یمنف يداریپا
ت دو یدر محـدوده مـورد مطالعـه، وضـع     ییغذا یناامن
ف شـده  یر کیفیت زندگی و اصول پایـداري تضـع  یمتغ

در محــدوده مــورد  ییغــذا یکــاهش نـاامن و بــا اسـت  
بـر  ابـد.  ییر مذکور بهبـود مـ  یت دو متغیمطالعه، وضع

 ینـاامن دهد اثر یج نشان میر مذکور، نتایمتغ خالف دو
ـ یتغمبر چهار  ییغذا ، فشـار بـر   یـی ن بـردن دارا یر از ب

ــمنــابع آب، تغ ــع، یــو تخر یاراضــ ير کــاربریی ب مرات
ن یـ بـه ا ات وحـش، مثبـت بـوده اسـت.     یها و حجنگل

ـ  ییغـذا  یش نـاامن یبا افـزا مفهوم که   سـاکنان ن یدر ب
، فشـار  یـی دن داران بریشهرستان روانسر، از ب ییروستا

ب مراتـع،  یـ و تخر یاراضـ  ير کـاربر ییبر منابع آب، تغ
افتـه و بـا کـاهش    یش یات وحـش افـزا  یـ ها و حجنگل
مــذکور بهبــود  يهــات شـاخص یوضــع ییغــذا ینـاامن 

ق و تنگاتنـگ  یوند عمیدر مجموع با توجه به پ ابد.ی یم
ط اطراف خود و بـا توجـه   یبا مح ییان جوامع روستایم

شهرستان روانسر،  انییغالب روستا شتیت معیبه وضع
 يم در بخش کشاورزیمستق طور بهها درصد آن 61که 
ــفعال ــادن  ی ــر افت ــه خط ــا ب ــد، ب ــأمت دارن ــابع ت ن یمن
ا یـ دارنـد راه   یسـع  یشـان، بـه طـرق مختلفـ     شتیمع
جـه  یدا کنند. در نتین پرفع مشکالتشا يرا برا ییها راه

ک طـرف سـطح کیفیـت زنـدگی و     یـ ت، از ین وضـع یا
ـ  ییان روستایت اصول پایداري در میرعا  یان رونـد نزول

ت از بـین بـردن   یگـر، وضـع  یکند و از طـرف د یدا میپ
ها، فشار بر منـابع آب، تغییـر کـاربري اراضـی و     دارایی

ان یــهــا و حیــات وحــش در متخریــب مراتــع، جنگــل
  شتر خواهد شد.   یان بییروستا
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   وابسته پژوهش يرهایبر متغ ییت غذایامنرات کل ر استاندارد و اثیبرآورد استاندارد، غ: 11جدول 
ر یمتغ

نسبت   برآورد  ر وابستهیمتغ  مستقل
 یبحران

سطح   اثر کل
  استاندارد  راستانداردیغ  يمعنادار

ت یامن
  ییغذا

  005/0  - 227/0  - 781/2 - 227/0  - 038/0  یت زندگیفیک
 000/0  402/0  409/5 402/0  104/0  یین بردن دارایاز ب

 000/0  304/0  165/4 304/0  103/0  ر منابع آبفشار ب
  018/0  191/0  357/2 191/0  039/0  یاراض ير کاربرییتغ

 009/0  -126/0  -673/1 -126/0  - 032/0  يداریاصول پا
 000/0  262/0  452/3 262/0  060/0  ات وحشیها و حب مراتع، جنگلیتخر

  
  يریگجهینت

از  یکـ یعنـوان  ، بـه ییت غـذا یـ ت امنیوضع یبررس
 يهـا ، از جنبـه ییدار روستایپا توسعۀن اهداف یترمهم

 یک طـرف، بررسـ  یـ ت اسـت. از  یـ حائز اهم یگوناگون
 یفعلـ  تیدهنـده وضـع  نشـان  ییغـذا  تیـ ت امنیوضع

و  یدسترسـ ، يمنـد  بـه لحـاظ بهـره    ییروسـتا  جامعۀ
است. در صورت نامناسب بـودن   ییمواد غذا استفاده از

ت یـ و حاکم ییت غـذا یـ بـه لحـاظ امن   جامعـۀ ط یشـرا 
که  ییروستا جامعۀ ی، سالمت و سرزندگییغذا یناامن

 توسـعۀ ند یان در فراییمشارکت روستا يشرط الزم برا
 يجـد  يهـا است، بـا چـالش   ییروستا داریپا توسعۀو 

ــا یشــود. از طــرف دیمواجــه مــ  کــهایــن توجــهگــر، ب
ت یـ از امن یاز سطح قابل قبـول  جامعۀافراد  يمند بهره
 يهـا استیها و سيزیرارکان برنامه نیتراز مهم ییغذا

در جوامـع   ییغـذا  یاست، وجود ناامن ییروستا توسعۀ
هـــا و يزیـــرگـــر ضـــعف برنامـــه، نشـــانییروســـتا

و  اسـت  یجوامـع محلـ   توسـعۀ هـا در  يگـذار  استیس
ن، یطلبد. همچنـ یها را ميگذاراستیدر س دنظریتجد

توانــد یمــ ییدر جوامــع روســتا ییغــذا یوجـود نــاامن 
و  ییبر جوامع روسـتا  يامدها و اثرات متعددیمسبب پ

 یاصـل  اهـداف ن جوامـع را از  یـ گردد که اها ط آنیمح
  .دینماخود، دور 

ت یـ ت امنیوضـع  یپژوهش حاضر بـا هـدف بررسـ   
بـر   ییت غـذا یامن يامدهایپ ین، بررسیو همچن ییغذا

شهرستان روانسر انجام گرفتـه اسـت.    ییجوامع روستا
 ییت غـذا یـ ت امنیوضـع ج پـژوهش در ارتبـاط بـا    ینتا

ان یینشان داد، روسـتا مطالعه ان محدوده مورد ییروستا
ط یدر شـرا  ییت غـذا یـ شهرستان روانسر به لحـاظ امن 

، یه افـراد مـورد بررسـ   یرا از کلیقرار دارند. ز ینامناسب

ــد دارا 25 ــامن يدرص ــذای ــوده و  ییت غ ــد  75ب درص
را تجربـه   ییغـذا  ینـاامن ان، درجـات مختلـف   ییروستا

صـفرپور و   يهـا افتـه یجه حاصل شده بـا  ی. نتکنندیم
 )،1392و هــاجرمودب ( يســعد )،1392همکــاران (

ــغر ــتنایاص ــاران ( ییان دس ــعد )،1392و همک و  يس
سـایم   و )1393و همکاران ( يسوار)، 1393همکاران (

اکثر افراد مـورد مطالعـه در    اندنشان دادهکه )، 2012(
اشـته و بـا   قرار دارنـد، مطابقـت د   ییغذا یط ناامنیشرا

ن همکـارا  و ریبشـ ) و 2010نُرد و همکـاران (  يهاافتهی
ــذایــت امنیدهنــده وضــعکــه نشــان )،2012(  ییت غ

مورد مطالعـه هسـتند، در    جامعۀمناسب در اکثر افراد 
ت یـ ط نامساعد امنین، با توجه به شرایتضاد است. بنابرا

ــدر محــدوده مــورد مطالعــه و  ییغــذا ــارتی ــه عب  یا ب
ان شهرسـتان  ییبر اکثـر روسـتا   ییذاغ یت ناامنیحاکم

د مورد یبا ساکنان ییت غذایت امنیروانسر، بهبود وضع
 ییروسـتا  توسـعۀ گـذاران،  استیزان و سیرتوجه برنامه

ــرار گ   ــاه ق ــتان کرمانش ــر و اس ــتان روانس ــشهرس رد. ی
ــ ــان، یهمچن ــ ج ینت ــدل بررس ــژوهش نشــان داد م  یپ

ن یز ب، ایت زندگیفیکبر  ییغذا یناامنامدها و اثرات یپ
، یاراضـ  ير کاربریی، فشار بر منابع آب، تغییبردن دارا
ات یـ هـا و ح ب مراتـع، جنگـل  یـ و تخر يداریـ اصول پا

شهرستان روانسر با اسـتفاده  ان ییان روستایوحش در م
. در داشـت  یبرازش مناسـب  ياز مدل معادالت ساختار

بـه   ییغـذا  ی، نـاامن ین شش شـاخص مـورد بررسـ   یب
(با اثـر   یین بردن دارایبر از بن اثرات را یشتریب بیترت

)، 304/0)، فشار بر منـابع آب (بـا اثـر کـل     402/0کل 
ات وحـش (بـا اثـر کـل     یـ ها و حب مراتع، جنگلیتخر
ر ییـ )، تغ-2227/0(با اثر کـل   یت زندگیفی)، ک262/0
(بـا   يداری) و اصول پا191/0(با اثر کل  یاراض يکاربر
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هـا  افتـه ی ن وجـود، ی)، داشته است. با ا-126/0اثر کل 
وابسته  يرهایبر متغ ییغذا یناامندر نوع اثر نشان داد 

ن صـورت کـه اثـر    یـ پژوهش، تفاوت وجـود دارد. بـه ا  
و اصـول   یت زنـدگ یـ فیر کیـ دو متغ بـر  ییغـذا  یناامن

 شیافـزا ن مفهوم که بـا  یبوده است. به ا یمنف يداریپا
ت یـ فیکسـطح  در محدوده مورد مطالعه،  ییغذا یناامن
گر با یافته و از طرف دیکاهش  يداریپا و اصول یزندگ

ت یـ فیت دو شـاخص ک ی، وضـع ییغـذا  یکـاهش نـاامن  
افت. یان بهبود خواهد ییروستا يداریو اصول پا یزندگ

بـر   ییغذا یج پژوهش نشان داد اثر ناامنین، نتایهمچن
، فشار بـر منـابع آب،   هایین بردن دارایر از بیچهار متغ

ات یها و حتع، جنگلب مرایو تخر یاراض ير کاربرییتغ
ش ین مفهوم کـه بـا افـزا   یوحش، مثبت بوده است. به ا

، یزراعـ  يهـا نیفروش دام، مسکن، زمـ ، ییغذا یناامن
هـا، حفـر   نیاجـاره دادن زمـ  باغات، طـال و جـواهرات،   

ق، رقابت بر سـر مصـرف هرچـه    یو عم یدست يها چاه
ــد یب ــتر آب، تب ــیش ــانیل زم ــ يه ــا  یزراع ــه س ر یب

شـتر بـر مراتـع،    ی، فشار هرچه بیاعزر ریغ يها يکاربر
ط، یب محـ یوانات و در مجموع تخریها و شکار حجنگل

ن، بـا توجـه بـه    یرا خواهد داشت. بنـابرا  يروند صعود
ــ ــاامنیش ــذا یوع ن ــ ییغ ــاکنانن یدر ب ــتا س  ییروس

و  ییغـذا  یف نـاامن یتضع يشهرستان روانسر، در راستا
مـورد  محـدوده   ییروسـتا  جامعۀ ییت غذایت امنیتقو

از جمله  ییت غذایامن يهاکنندهنییحث، توجه به تعب
ق فراهم کردن یخانوارها از طر يت اقتصادیبهبود وضع

ــهیزم ــان ــتغال يه ــیزااش ــارآفر ی ــ، حماینیو ک ت از ی
ان، ییروسـتا  یو صـنعت  ی، دامـ یدات مختلف زراعـ یتول

ق گسترش و یان از طرییروستا یلیت تحصیبهبود وضع
ــعۀ ــ  توس ــدمات آموزش ــ یخ ــالس يرازو برگ ــا و ک ه

کنتـرل و کـاهش    يهااستی، سمؤثر یجیترو يها دوره
ان، توجه به کشـت  ییش مشارکت روستایافزات، یجمع
هـا  تیـ از بازار، متنـوع سـاختن فعال  یصوالت مورد نمح
 يم نهادهـا یقتت مسـ یـ حمانـه زراعـت،   یژه در زمیو به

الت مناسب یاعتبارات و تسه يدر خصوص اعطا یمتول
ــجهــــت خر ــیــ ــوع  ياورزد ادوات کشــ و در مجمــ

 توسـعۀ ، يکشـاورز  يهـا تیو فعال یون اراضیزاسیمکان
و ...، کـه در مطالعـات    در روستاها یکیخدمات الکترون

ــدد ــاران ( ( يمتع ــفرپور و همک ــعدي)1392ص  و ، س
، اصــغریان دســتنایی و همکــاران )1392( هــاجرمودب

ــاران ( 1392( ــعدي و همکـ ــواري و 1393)، سـ )، سـ
 و بشـیر )، 2010همکـاران (  )، نُـرد و 1393همکـاران ( 
)، 2014، ســینیولو و همکـــاران ( )2012( همکــاران 

) 2014ترفري و همکـاران ( )، 2014لئونوفنا و ایوانس (
د شـده  یـ هـا تأک بـر آن  ))2014و آدرمان و همکـاران ( 

بهبـود   يبران وجود یبا ارسد. یبه نظر م ياست، ضرور
در محـدوده مـورد مطالعـه، در     ییت غـذا یت امنیوضع

 ییت غـذا یـ ها بر بهبـود امن ان عوامل فوق که اثر آنیم
را انتخاب کرد  یرها و عواملید متغید شده است، باییتأ

ط محدوده مـورد مطالعـه   ین تطابق را با شرایشتریکه ب
ان ییروستا ییت غذایداشته باشند. لذا، جهت بهبود امن

ــذارهیســرماشهرســتان روانســر  بخــش  توســعۀو  يگ
ـ یـ از طر يکشاورز  يالت اعتبـار یهـا و تسـه  ه وامق ارائ

 ینید تضـم یـ ان، خرییبالعوض و با بهره کم بـه روسـتا  
ع یصـنا  توسـعۀ ، ینیکـارآفر ج فرهنگ یمحصوالت، ترو

مـه  یت از بیـ ، حمايبخـش کشـاورز   یلیو تکم یلیتبد
ز یــان، تجهییروســتا يهــایــیکــردن محصــوالت و دارا

، یو بـاران  ياقطـره  ياریآب يهاستمیبه س یزراع یاراض
ــرایصــاص دادن اخت ــه ب  يهــات در بخــشیــفعال ياران

ان ییروسـتا  يهانهیجهت کاهش هز يمختلف کشاورز
در راستاي تقویت وضعیت اقتصـادي و دسترسـی   و ...، 
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