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ABSTRACT 

      

     Food security is one of the important factors that provides personal, family and social health of 

society and it is a fundamental need for the development of human kind. Although rural areas are a 

main source of food production, but they still suffer from greater food insecurity than urban 

society. Many factors affect food security, individual and familial characteristics are one of the 

most essential factors. Therefore, the main purpose of this study was to investigate the effect of 

these factors on food security. The study area was Shavoor district. A total of 300 rural households 

were included in the study. The samples were chosen using a stratified random sampling procedure, 

and the data was analyzed using logistic regression. Only approximately 62 percent of households 

have adequate food security, according to the findings. The variables of the head of the household's 

level of education, age, having a male child, having an active person in the family, having a person 

working in the non-agricultural sector, and also having a person with underlying disease on 

household food security have a statistically significant effect among the individual and family 

characteristics studied. Given that this set of variables can improve for roughly 30% of the ability 

to predict the household food security, therefore, managing and improving the situation of rural 

household food security requires consideration of them along with other variables. 

 
Keywords: Rural development, Food security, Access to food, Shavoor County. 

 

Extended abstract 

Introduction 

     In recent years, the prevalence of food insecurity in Iran has been estimated at 23.2 percent; a 

big portion of this insecurity is attributable to households and individuals' lack of physical access to 

the food distribution network, as well as a lack of financial resources (lack of economic access). 

The amount of this insecurity in rural areas of Iran is much higher than urban areas. For example, 

Najafianzadeh et al. (2014) found that the level of food insecurity in rural parts of West Azerbaijan 

is approximately 59.4 percent.  At present, although the ratio of rural population in Iran has reached 

about 26% (Statistics Center of Iran, 2021), rural communities provide more than two thirds of the 

food needed by society and play a significant role in food security. In such a situation, the main 

question is why rural communities still have less access to food than urban communities? What 

factors have led to the occurrence and persistence of this condition? Various studies have showed 

that lack of access to adequate food and the occurrence of food insecurity are affected by various 

factors including economic, social, cultural, political and environmental factors (Gemini et al., 

2017). Therefore, the main purpose of this study is to investigate the effect of individual and family 

characteristics on food security of rural households in Shavoor district. The reason for emphasizing 

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_11148_11577.html
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this group of factors is that they are more internal face, therefore, their control and management are 

easier than second ones. 

 

Methodology 

     The current study is survey research with a quantitative strategy. In terms of research purpose, 

the type of present study is applied research. From data collection view this study is field research. 

It also is a non-experimental research based on the degree of control of the variables. The statistical 

population was rural households of Shavoor district (2624 households). The sample size was 300 

households that were selected by proportional stratified random sampling method. The data used in 

this study were primary data that were collected by a questionnaire. In addition to descriptive 

statistics, the data was analyzed using the logistic regression method. A standard score (between 

zero and one) was generated based on the three components of physical access, economy, and 

continuity of access to food for each household to determine the level of food security. Then, based 

on a four-quarter distance (zero to 0.25, more than 0.25 to 0.5, more than 0.5 to 0.75, and more 

than 0.75), households' food security was classified as chronic food insecurity, moderately food 

insecure, moderately food security, and adequately food security. 

 

Research results 

     The results showed that 3% of the households are suffering from chronic food insecurity, 12.3% 

of the households are experiencing moderately food insecure, 22.7% of the households are 

moderately food secure, and 62% of the households are adequately food security. Moreover, age 

and education of the head of the household, number of male children in the family, number of 

people with underlying disease, number of adults (potential active members), number of family 

employees in the non-agricultural sector are variables that have a statistically significant effect on 

food security situation of the household. The effect of other variables such as head type of the 

household, head gender of the household, marital status of the head household, household size, 

number of people under education in the household, and number of family employees in agriculture 

were among the variables that had not a statistically significant effect on the household food 

security status.  It's worth noting that this study focused primarily on individual and familial 

variables. 

 

Conclusion 

     Food insecurity affects a huge proportion of people in developing countries today, particularly 

in rural regions. A range of variables influence food security, including political, cultural, social, 

environmental, and economic issues. The types of these factors and the level to which they have an 

impact differ from one group to the next. Individual and family characteristics, because of their 

endogenous origin, take a distinct place among these. As a result, we attempted to evaluate the 

impact of individual-family variables on food security in this study. Only 62 percent of the 

households questioned have adequate food security, according to the findings of this study. 

Ultimately, improving the food security situation in the research area requires that household heads' 

knowledge and awareness be enhanced, rural jobs be varied, and families with underlying illnesses 

be assisted, in addition to paying attention to the variables highlighted in this study's outcomes. 
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 چکيده

 
 کی و اجتماعی و یخانوادگ ،یشخص سالمت نیتأم یاتیح عوامل از یکی ییغذا تیامن

 ییغذا اصلی اقالم کنندهنیتأم ییروستا مناطق و است یبشر جامعه توسعه رایب نیادیبن ازین
 ییغذا امنیت ازتری همچنان از سطح پایین انییروستا وجود نیا با شوند.محسوب می جامعه

 از یکی دارند، اثر ییغذا تیامن بر یاریبس عوامل. ندبرخوردار یشهر یخانوارها در مقایسه با
 یریاثرپذ یبررس حاضر پژوهش هدف. است یخانوادگ و یفرد هایگیویژ هاآن نیترمهم
 یخانوارها شامل قیتحق نیا مطالعه مورد جامعه. بود هایژگیو گروه از نیا از ییغذا تیامن

بود که با  خانوار 300 حجم نمونه مورد مطالعه. بود خانوار( 2624) شاوور دهستان ییروستا
 از هاداده لیتحل و هیتجز یبراانتخاب شدند.  متناسب ی با انتسابتصادف استفاده از روش

 از درصد 62تنها حدود  که داد نشان پژوهش یهاافتهی. شد استفاده تکیلجس ونیگرسر
فردی و  هایویژگی میان از. مناسب برخوردارند ییغذا تیامن از مطالعه مورد یخانوارها

 خانوار، سرپرست سن خانوار، سرپرست التیتحص سطح یرهایمتغ مطالعه، موردخانوادگی 
 بخش در شاغل فرد بودن دارا خانواده، در فعال فرد بودن دارا ذکور، فرزند بودن دارا

 از نظر آماری خانوار ییغذا تیامن بر یانهیزم یماریب یدارا فرد بودن دارا زین و یرکشاورزیغ
توانند درصد می 30دود با توجه به اینکه این گروه از متغیرها تا ح. دارند یداریمعن اثر

 وضعیت بهبودمدیریت و  بینی وضعیت امنیت غذایی خانوار را بهبود بخشند، بنابراین،پیش
 . ها نیز هستها در کنار سایر ویژگیمستلزم توجه به این گروه از ویژگی غذایی امنیت

 

 .شاوور دهستان غذا، به دسترسی ،ییغذا تیامن روستایی، توسعه :یديکلی هاواژه

 

 مقدمه

يکی از نيازهاي بنيادين جامعه بشري  امنيت غذايی

 یارتباط تنگاتنگ که (Pourghasem et al., 2013)است 

و  يتوسعه اقتصاد يبرا ینيتضم و با رفاه مردم دارد

 Mukhopadhyay et)است کشور  کي یصلح و ثبات مل

al. 2018؛Merem et al. 2019؛ Furong et al, 2022). 
ف سازمان خواروبار کشاورزي )فائو(، امنيت براساس تعري

غذايی زمانی وجود دارد که همه مردم در همه اوقات به 

غذاي سالم، کافی و مغذي جهت تأمين نيازهاي تغذيه و 

ترجيحات غذايی خود دسترسی فيزيکی و اقتصادي 

داشته باشند و اين دسترسی براي طوالنی مدت پايدار و 

 ؛Kulikov & Minakov, 2019)بدون خدشه باشد 

FAO, 2008 ؛Christopher, 2020).  پيشرفت امروزه با

جوامع و تغيير سطح و نوع نيازهاي مردم از يک سو و 
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براي ، اقشار مختلف محدوديت منابع از سوي ديگر

روبرو  مشکل ااساسی زندگی خود ب يازهاينتأمين 

 Shukri) است يیغذا تيامن ازهاين نياز ا یک. يهستند

and Asari Arani, 2020). نيسازمان ملل متحد دوم 

و  یدادن به گرسنگ انيخواستار پارا  داريهدف توسعه پا

 2030همه مردم تا سال  يبرا يیغذا تيبه امن یابيدست

هدف اکنون با  نيبه ا یابي. دستتعيين کرده است

 رهيزنج، خانوار يهانهي، هزيدرآمد ديشد يهاشوک

به چالش و غيره کرونا  روسياز و یناش يارزش کشاورز

 تيمنا .(Adjognon et al, 2021) شده است دهيکش

 يموضوع همچنان برا نيا ستين يديجد سئلهم يیغذا

ها که اغلب مردم آندر حال توسعه  ياز کشورها یبرخ

مسئله مرگ و  کيبرند در مناطق روستايی به سر می

مسئله  .(Keskin and Demirbas, 2022) است یزندگ

 ،یدارد که از سطح جهان یابعاد مختلف ذايیامنيت غ

را شامل  يتا سطح فرد یو خانگ یمحل ،یمل ،يامنطقه

در سطوح  يیغذا تيکننده امننييشود. عوامل تعیم

تا خانواده و  یو مل ياتا منطقه یمختلف از جمله جهان

 دهيپد کي يیغذا تيامن رايمتفاوت است، ز يسطح فرد

 ،يیآب و هوا راتييشامل تغ هاست ک يچند بعد

و  یعيطب يايبال ،و خارجی یداخل يهايريدرگ

 (. Abdullah  et al, 2019) است یاجتماع يهنجارها

ميليون  821حاضر در سراسر جهان بيش از  حال در

برند و انسان در شرايط فقر و گرسنگی شديد به سر می

از طرفی ديگر دو ميليارد فرد بزرگسال دچار اضافه وزن 

هستند. همچنين سازمان خواروبار کشاورزي و چاقی 

)فائو(، برآورد کرده است که به منظور تغذيه جمعيت در 

درصد مواد  50حال افزايش جهان، نياز به توليد حدود 

. (Koohi, 2021) است 2050غذايی بيشتر تا سال 

چنانچه بشر نتواند اين مقدار از تقاضاي مازاد را تأمين 

 یمخرب ريثأت تواندیميی غذا یمنناا دهيپد کند، استمرار

 Golabifar et) بگذارد هاي مختلفکشور یمل تيبر امن

al., 2021). فقدان نشان داده است که مختلف  قاتيتحق

و  یجسم ،یاجتماع راتيتأثامنيت غذايی در يک جامعه 

 Long)گذارد میبر کودکان و بزرگساالن  يمتعدد یروان

et al, 2020). ی در کشورهاي در حال مسئله امنيت غذاي

 که افرادي درصد 98 توسعه جدي است، چرا که حدود

 هستند، مواجه تغذيه سوء و گرسنگی مشکل با جهان در

 تمامی البته،. کنندمی زندگی اين کشورها در همچنان

اين مشکل مواجه هستند،  با مختلف درجات به کشورها

 حال در کشورهاي در کافی غذا به دسترسی عدم اما

 مراتب به يافته توسعه کشورهاي با قياس در سعهتو

 شده باعث جهان در گرسنه تعداد اين وجود. است بيشتر

 سوم هزاره توسعه يکی از اهداف فائو و جهانی بانک که

چرا که  .(Koohi, 2014) نمايند معرفی غذايی امنيت را

انداز تأمين تقاضاي رو به رشد غذا براساس چشم

 جمعيت به نفر ميليون 83 نهساالبينی افزايش پيش

. ( ,.2018Khanzadi et al)چندان مطلوب نيست  ،جهان

 طی ايران در غذايی ناامنی گستردگیبه عنوان مثال، 

 بخش که است شده برآورد درصد 2/23 گذشته ساليان

 عدم دليل به طرف يک از ناامنی اين از عظيمی

 سیدسر) غذا توزيع شبکه به افراد و خانوارها دسترسی

 منابع به دسترسی عدم دليل به ديگر طرف از و( فيزيکی

 خود غذايی احتياجات تأمين جهت کافی پولی

مثال  عنوان به. هستند( اقتصادي دسترسی)

(Najafianzadeh et al., 2014) مناطق مطالعه با 

 سطح که دادند نشان غربی، آذربايجان سويقره روستايی

 .است درصد 4/59 حدود مناطق اين در غذايی ناامنی

 به دسترسی بدتر وضعيت از حاکی مطالعات قبيل اين

. است شهري با مقايسه در روستايی جوامع ميان در غذا

 عمدتا   خود روستايی خانوارهاي که است حالی در اين

 نتيجه در و بوده غذايی مواد کنندهتأمين و توليدکننده

 تدسترسی به غذا، از وضعي ميزان و نوع نظر از بايد

 حال در .(Savari et al., 2014) باشند مطلوبی برخوردار

 در شهري به روستايی جمعيت نسبت چه اگر حاضر،

 Statistics) است دهيرس درصد 26 حدود به ايران

Center of Iran, 2021)، دو از بيش روستايی جوامع 

 نقش و کرده تأمين را جامعه نياز مورد غذايی مواد سوم

. کنندمی ايفا کشور غذايی امنيت ينتأم در توجهی قابل

 به دسترسی عدم که اندداده نشان مختلف مطالعات

 مختلفی عوامل از متأثر غذايی ناامنی بروز و کافی يغذا

 و سياسی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، جمله از

 .است (Gemini et al., 2017) زيستیمحيط

امنيت غذايی همچنين نه تنها مستلزم عرضه مواد 

غذايی در سطح کالن بلکه ناظر به توزيع عادالنه غذا 

نتيجه تأمين  براي دستيابی همگان به غذا نيز هست. در
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ها و نهادهاي امنيت غذايی مستلزم همکاري سازمان

متولی توليد يا واردات مواد و محصوالت غذايی، آموزش 

رسانی به جامعه و بهبود و تبليغ و آگاهی

. بر استکالن اقتصاد نيز در سطح  هاگذاريسياست

مبناي گزارش سند ملی امنيت غذايی، که يک سند 

هاي بهداشت و صنعت کامال  بين بخشی است، وزارتخانه

و نيز سازمان ملی استاندارد، سازمان حمايت از 

کننده، صنوف سازمان دامپزشکی و همه نهادهاي مصرف

درگير در تأمين غذا در اين زمينه مسئول شناخته 

هاي متولی امنيت غذايی بايد رو، سازمانوند. از اينشمی

ها هميشه نسبت به نوع مواد غذايی، ميزان و قيمت آن

مطلع باشند و بررسی کنند که همه مردم از نظر مادي 

به غذا دسترسی داشته باشند و درآمدشان به قدري 

تهيه کنند و اين  ي مورد نياز خود راباشد که بتوانند غذا

در صورت بروز بحران، بايد هوشيار بوده، ها سازمان

 Arayesh) گيري امنيت غذايی را بر عهده بگيرنداندازه

& Fathullahi., 2020).  بدون شک اطالع از عوامل

هاي اين اثرگذار بر امنيت غذايی يکی از ارکان و الزمه

 و هماهنگی است. يهوشيار

 مورد منطقه در امنيت غذايی مسئله به پرداختن

 کندمی پيدا ضرورت و اهميت جهت اين از نيز عهمطال

 در غذايی امنيت وضعيت شده، گزارش آمار براساس که

 نيست مطلوب چندان شوش شهرستان روستايی مناطق

 شهرستان روستايی خانوارهاي از درصد 59 تقريبا  و

 از درصد 26 ميان اين از. هستند غذايی ناامنی دچار

 و دست شديد غذايی یناامن با روستايی، خانوارهاي

(. Pakravan Cherodeh et al., 2020) کنندمی نرم پنجه

 انجام در نتيجه به منظور بهبود وضعيت امنيت غذايی

 کاهش به کمک برعالوه زمينه اين در مطالعه هرگونه

 در را کشور تواندمی روستاييان، ايتغذيه مشکالت

 کمک لمسا و توليدکننده فعال، ايجامعه از برخورداري

، بنابراين .کند تسهيل را ملی توسعه به دستيابی و نموده

د، بررسی کنهدف اصلی که پژوهش حاضر دنبال می

 يیغذا تيبر امن خانوادگی و يفرد يهایژگيتأثير و

. علت تأکيد بر است خانوارهاي روستايی دهستان شاوور

تر هاي بيشاين گروه از عوامل آن است که اين ويژگی

نتيجه کنترل  عوامل درونی است تا بيرونی و در متأثر از

تر است و و مديريت آنها نسبت به ساير عوامل راحت

هاي خانوارهاي دچار شناخت مناسبی را نسبت به ويژگی

ناامنی غذايی به همراه دارد که خود به مديريت و بهبود 

 . کردوضعيت امنيت غذايی کمک خواهد 

از ابعاد وضعيت امنيت غذايی در حال حاضر 

گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته است. برخی از اين 

مطالعات تمرکز خود را بر سنجش وضعيت امنيت يا 

ه علل و اثرات وجود يا بناامنی غذا قرار داده و برخی نيز 

اند. به عنوان مثال، عدم وجود امنيت غذايی پرداخته

 Pakravan Cherodeh et) توسط که ايمطالعه براساس

al., 2020) از درصد 37 شده، انجام خوزستان در 

 امنيت داراي خوزستان استان شهري مناطق خانوارهاي

 مختلفی درجات دچار خانوارها اين از درصد 63 و غذايی

در خصوص نواحی روستايی نيز  .اندبوده غذايی ناامنی از

 روستايی خانوارهاي از درصد 32 بر اساس اين مطالعه،

 اين از درصد 68 و غذايی نيتام داراي استان اين

. اندبوده غذايی ناامنی از مختلفی درجات دچار خانوارها

 در غذايی که ناامنی ،اين مطالعه نشان داد هاييافته

 اغلب مانند به شهرستان اين روستايی مناطق

 از سطح اين(. درصد 59)است  باال استان، هايشهرستان

 از شوش نشهرستا روستايی مناطق در غذايی ناامنی

 به خانوارها دسترسی عدم از ناشی بيشتر طرف يک

 ديگر طرفی از و( فيزيکی دسترسی) غذا توزيع شبکه

( اقتصادي دسترسی) کافی مالی منابع بهعدم دسترسی 

 Gholabifar) است خود غذايی احتياجات تأمين جهت

et al., 2022 .) 

 تيامن نهيزم در یگوناگون مطالعات تاکنون

 به. است شده انجام کشور از خارج و اخلد در يیغذا

با  يامطالعه (Abdullah et al, 2017) نمونه؛ عنوان

در مناطق  يیغذا تيعنوان عوامل مؤثر بر امن

شمال کشور پاکستان انجام دادند.  يیروستا

سن،  ت،يمطالعه آنان نشان داد که جنس يهاافتهي

ميزان تورم و  ،يکاريدرآمد، ب الت،يتحص ،يماريب

خانوار  يیغذا تيامن يبر رو ي خانوارهايیدارا

 ،نشان دادند Akpalu et .al, 2018 اثرگذار هستند.

به  ،کنندینم افتيدر یتيحما چيکه ه يیخانوارها

به درآمد و  نتيجه شته، درندا یدسترس یکاف يغذا

دارند تا به همان سطح از  ازين يشتريپول ب
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 ودخ نايکه همتا يیمواد غذا تيفيو ک یدسترس

 بر مؤثر عوامل بررسی با Angino, 2016 .برسنددارند، 

 24 که داد نشان نيجريه، بنوي ايالت غذايی در امنيت

 خانوارهاي از درصد 26 و روستايی خانوارهاياز  درصد

بر اساس . نيستند برخوردار غذايی امنيت از شهري

 مثبت رابطه مزرعه اندازه و خانوار مطالعه ايشان، درآمد

 سرپرست سن و دارند غذايی امنيت به سترسید با

 غذايی امنيت با منفی رابطه نيز خانوار بعد و خانوار

جامعه  با مطالعه ،Saadi and Moadeb, 2013دارند. 

 نشان رزن شهرستان در روستايی خانوار سرپرست زنان

 امنيت از مطالعه مورد زنان درصد 25 تنها که ،دادند

 اب هاآن از درصد 75 و دهستن برخوردار غذايی کامل

دست و پنجه نرم  غذايی ناامنی از مختلفی درجات

 بار همچون عواملی با غذايی امنيت همچنين،. کنندمی

 انفرزند تعداد خانوار، سرپرست تحصيالت ميزان تکفل،

، افراد ايسال، وجود فرد داراي بيماري زمينه 18 زير

 وضعيتو نيز فرد معلول در خانواده و  مسن خانوار

 Savari et .دارد دارمعنی ارتباط مسکونی، منزل تملک

al., 2014 شهرستان روستايی جامعه با مطالعه نيز 

 و غذايی امنيت که رسيدند نتيجه اين به ديواندره

 مورد خانوارهاي بين در غذايی هايدسترسی به گروه

 از استفاده با هاآن. ندارد قرار مطلوبی وضعيت در مطالعه

 خانوار، درآمد بين که دادند نشان همبستگی تحليل

خانوار )در بخش کشاورزي و يا  شاغالن تعداد

 مراکز و شهر تا سکونت محل فاصله غيرکشاورزي(،

 تملک در یباغ و زراعی زمين مقدار خانوار، بعد خريد،

 يیغذا تيامن با خانوار سرپرست التيتحص و خانواده

 سنجشبا  Gemini et al., 2017. دارد وجود رابطه

 مناطق در آن يهاکنندهنييتع و يیغذا تيامن تيوضع

 درصد 1/21 که دادند نشان روانسر، شهرستان يیروستا

 مابقی و بوده غذايی امنيت داراي مطالعه مورد افراد

 غذايی ناامنی از مختلف درجات( درصد 9/78) هاآن

 گرسنگی با و متوسط گرسنگی با گرسنگی، بدون)

 بردن از تحليلآنها با بهره. اندکرده بهتجر را( شديد

 از درصد 4/75 که دادند نشان متغيره چند رگرسيون

 متغيرهاي اثرات واسطه به امنيت غذايی متغير واريانس

 پايگاه اي،سرمايه منابع مالکيت اعتبارات، به دسترسی

در  .است تبيين قابل خانوار بعد اجتماعی و-اقتصادي

 عوامل تحليل با Hashemi Tabar et al., 2018نهايت، 

 کرمان جنوب روستايی نواحی در غذايی امنيت بر مؤثر

 و غذايی تنوع غذايی، امنيت وضعيت که دادند نشان

 مطالعه مورد خانوارهاي بين در غذايی هايگروه

 کيفيت لحاظ به خانوار مصرفی الگوي است و نامطلوب

 بايد ات،لبني مثل هايیگروه در ويژه به تنوع، و تغذيه

الجيت نشان دادند  مدل آنها با استفاده از. نمايد تغيير

 بعد خانوار، سرپرست تحصيالت و جنسيت متغيرهاي که

ثابت  ماهيانه درآمد داشتن خانوار، سرپرست سن خانوار،

 مؤثر غذايی امنيت سطح بر مسکن تملک وضعيت و

هاي بر اساس مرور ادبيات فوق عوامل يا ويژگی .است

توان به خانوادگی مؤثر بر امنيت غذايی را می فردي و

 (  خالصه نمود.1شرح جدول )

 
 قيه شده در تحقبه کار برد  يرهايمتغ -1جدول 

گروه 

 متغير
 منبع ها(متغيرها )ويژگی

 فردي

 شغلسن، جنسيت، تحصيالت، 

ی و فرعی و نوع سرپرست اصل

 خانوار

Abdullah et 

al, 2017; 

Angino, 

2016; Saadi 

and Moadeb, 

2013; Savari 

et al., 2014; 

Hashemi 

Tabar et al., 

2018 

 خانوادگی

و  يکشاورز بخش نيشاغلتعداد 

 در افرادغيرکشاورزي، تعداد 

 ،سال 18 ريز، ليتحص حال

 65تا  15)گروه سنی  فعال

و غيرذکور،  ذکور، مسنسال(، 

 يماريب يدارا افرادتعداد 

 ي و معلول در خانوادهانهيزم

Abdullah et 

al, 2017; 

Akpalu et al, 

2018; Saadi 

and Moadeb, 

2013; Savari 

et al., 2014 

 

دهد که عوامل مؤثر بر مرور پيشنه فوق نشان می

ها در نواحی مختلف متفاوت امنيت غذايی و اولويت آن

است. به همين دليل مطالعه حاضر در پی پاسخ به اين 

در  يیغذا تيامن یفعل تيوضعسواالت کليدي است که 

هاي کدام ويژگیمنطقه مورد مطالعه چگونه است؟ 

خانوارهاي  يیغذا امنيتسطح فردي و خانوادگی بر 

ها از ميان اين ويژگی؟ اثر دارند روستايی در اين منطقه

 و در ؟استترشيب هااثرگذاري کدام ويژگی يا ويژگی



 951 ...وادگی بر امنيت غذايیخان –هاي فردي أثير ويژگیتو همکاران:  گالبی فر 

خانوارهار  يیغذا تيبهبود امن يکارهاراه نهايت،

  اند؟ کدام يی در اين منطقهتاروس

 

 تحقيق روش
 اساس بر و شناسیگونه منظر از حاضر پژوهش

 راهبرد. است پيمايشی تحقيق نوعی آن، بر حاکم رويکرد
 در هدف، لحاظ از. است کمی حاضر پژوهش بر حاکم
 هاداده آوريجمع شيوه نظر از کاربردي، تحقيقات گروه
 کنترل درجه نبهج از و ميدانی تحقيقات گروه در

 جامعه . است غيرآزمايشی تحقيقات گروه در نيز متغيرها
 خانوارهاي کليهدر اين تحقيق  مطالعه مورد آماري

 که( خانوار 2624) بودند شاوور دهستان روستايی
 مسکن و نفوس عمومی رسمی سرشماري نتايج براساس

 بر در را نفر 11644 معادل جمعيتی (1395) کشور در
علت انتخاب اين شهرستان و محدود شدن  .گيردمی

بر مطالعه به يک دهستان براي انجام اين مطالعه، عالوه
عدم برآورد وضعيت امنيت غذايی و عوامل مؤثر بر آن در 

تر محروميت ساکنين اين اين منطقه، گستردگی بيش
هاي دسترسی به غذا، منطقه و دهستان از زيرساخت

ر ناشی از گسترش براساس مشاهدات ميدانی، و خط
ويروس کرونا در هنگام انجام اين مطالعه در اين منطقه 

مطلوب بر اساس دستيابی به سطح  نمونه حجمبود. 
درصد و بر اساس دستيابی به سطح توان  95اطمينان 
 انتخاب براي. شد برآورد مورد 300 درصد، 80آماري 
 متناسب انتساب با ايطبقه گيرينمونه روش از هانمونه

 نيمورد استفاده در ا يهادادهشده است.  استفاده
ابزار  لهيکه به وسي اوليه بود هاپژوهش از نوع داده

شد. روش  يآوراز منطقه مورد مطالعه جمع پرسشنامه
آوي ها و جمعپرسشنامه يلمورد استفاده براي تکم

ها پس از بود. داده يصاحبه حضورمهاي مورد نياز، داده
 هيمورد تجز SPSS V26افزار تفاده از نرمبا اس يآورجمع
از  هاداده ليو تحل هيجهت تجز .قرار گرفتند ليو تحل
و  ارينحراف معا ن،يانگيم رينظ) یفيتوص يهاآماره

( استفاده کيلوجست ونيرگرسی )ستنباطفراوانی( و ا
يی غذا تيامنوضعيت وابسته،  ريمتغ قيتحق ني. در اشد

دسترسی فيزيکی و اقتصادي خانوار بود که شامل تداوم 
خانوار به غذاي کافی براي تمامی اعضاي خود در طول 

براي سنجش سطح امنيت  (.FAO, 2008) بوديکسال 
غذايی به اين شيوه عمل شده که ابتدا ميانگين امتياز 
استاندارد کسب شده مربوط به سه مؤلفه دسترسی 

فيزيکی، اقتصادي و تداوم دسترسی به غذا براي هر 
نوار محاسبه شد )اين مقدار عددي بين صفر و يک خا

بود(. سپس بر اساس چهارک، خانوارها در چهار دسته 
بندي شدند. خانوارهاي درگير ناامنی غذايی مزمن طبقه

(، خانوارهاي درگير ناامنی غذايی خفيف 25/0)کمتر از 
(، خانوارهاي برخوردار از امنيت غذايی 5/0تا  25/0)از 

( و خانوارهاي برخوردار از 75/0تا  5/0 متوسط )بيش از
( 2(. جدول )75/0امنيت  غذايی مناسب ) بيشتر از 

بندي خانوارها از نحوه کدگذاري متغير وابسته و طبقه
 .دهدلحاظ سطح برخورداري از امنيت غذايی را نشان می

 

ز ا يسطح برخوردار براساس خانوارها يبندکد -2 جدول
 يیغذا تيامن

 امنيت غذايی يیناامنی غذا

 مناسب متوسط خفيف      مزمن

 1تا  75/0از  75/0تا  5/0از  5/0تا  0/ 25از  25/0تا  0

 قيتحق يهاافتهي: منبع
 

 های تحقيقیافته
هاي حاصل از تحقيق، سرپرست اغلب بر اساس يافته

مورد  242خانوارهاي مورد مطالعه پدر خانواده بوده )
ن سنی سرپرست خانوار درصد(، ميانگي 7/80معادل 
 40( و افراد 11/12سال )با انحراف معيار  47بيش از 

 90اند. جنسيت ترين فراوانی برخوردار بودهساله از بيش
 10درصد از سرپرستان خانوارهاي مورد مطالعه مرد و 

اند. بررسی وضعيت درصد از سرپرستان خانوارها زن بوده
درصد از  7/85تأهل سرپرستان خانوارها نشان داد که 

درصد از سرپرستان  3/14سرپرستان متأهل و تنها 
مجرد بودند. همچنين نتايج نشان داد که سرپرستان 

درصد( را داشته و  7/28ترين فراوانی )فاقد سواد بيش
 5/4متوسط بار تکفل در بين خانوارهاي مورد مطالعه 
( 86/5نفر و ميانگين بعد خانوار نيز حدود شش نفر )

 ت. بوده اس
بررسی وضعيت امنيت غذايی خانوارها در منطقه 

مورد  يدرصد از خانوارها مورد مطالعه نشان داد که  سه
مزمن دست و پنجه نرم  يیغذا یمطالعه با ناامن

 ريمورد مطالعه درگ يدرصد از خانوارها 3/12 کنند،یم
 يدرصد از خانوارها 7/22 ،هستند فيخف يیغذا یناامن

 62متوسط و  يیغذا تيار از امنمورد مطالعه برخورد
 يیغذا تياز امن نيز مورد مطالعه يخانوارهادرصد از 

( توزيع فراوانی 3جدول ) اند.بوده برخوردار یمناسب
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ميزان برخورداري خانوارهاي مورد مطالعه از امنيت 
 دهد.غذايی را نشان می

 

 تيامن از خانوارها يبرخوردار زانيم یفراوان عيتوز -3 جدول
 درصد(مقادير به ) يیغذا
 امنيت غذايی ناامنی غذايی

 باال متوسط خفيف مزمن

3 3/12 7/22 62 

 قيتحق يهاافتهي: منبع
 

طور که اشاره شد جهت تجزيه و تحليل ميزان همان
اثرپذيري امنيت غذايی از متغيرهاي مستقل از 

( 4رگرسيون لجستيک استفاده شده است. جدول )
داري آماره والد و ميزان تأثير نیهاي مربوط به معيافته

هر کدام از متغيرهاي مستقل تحقيق بر متغير وابسته 
دهد. مطابق اين تحقيق )امنيت غذايی( را نشان می

جدول ضرايب متغيرهاي مربوط به سن سرپرست خانوار، 
تحصيالت سرپرست خانوار، تعداد فرزندان ذکور سطح 

اي خانوار، تعداد خانواده، تعداد افراد داراي بيماري زمينه
افراد فعال خانواده، تعداد شاغالن خانواده در بخش 

درصد از نظر آماري  05/0غيرکشاورزي با سطح خطاي 
دار هستند. از اين بين، متغير مربوط به تعداد معنی

 در بخش غيرکشاورزي نسبت به ساير  شاغالن خانواده

. به عبارت ديگر با بوده است ترين اثرمتغيرها داراي بيش
افزايش تعداد شاغالن خانواده در بخش غيرکشاورزي به 
ميزان يک واحد احتمال برخورداري يک خانوار از امنيت 

يابد. سطح تحصيالت افزايش می 639/2غذايی به ميزان 
ستقل ديگري است که بر سرپرست خانوار متغير م

دار دارد. به نحوي که به امنيت غذايی خانوار اثر معنی
ازاي افزايش يک واحد در سطح تحصيالت سرپرست 
خانوار، احتمال برخورداري يک خانوار از امنيت غذايی به 

يابد. متغير دارا بودن فرزند افزايش می 680/1ميزان 
که بر امنيت  ذکور خانواده نيز از ديگر متغيرهايی است

اي که به داري دارد. به گونهغذايی خانوار تأثير معنی
ازاي افزايش هر فرزند ذکور، احتمال امنيت غذايی 

يابد. متغير تعداد افزايش می 703/1خانوار به ميزان 
تا  15افراد فعال در خانواده )افراد واقع در گروه سنی 

اي نيز دو سال( و دارا بودن فرد داراي بيماري زمينه 65
دار و متغير ديگر هستند که بر امنيت غذايی اثر معنی

اند. اثر ساير متغيرها مانند نوع سرپرست منفی داشته
خانوار، جنسيت سرپرست خانوار، وضعيت تأهل 
سرپرست خانوار، بعد خانوار و تعداد افراد در حال 
تحصيل در خانوار و نيز تعداد شاغالن خانواده در بخش 

ز جمله متغيرهايی بودند که از نظر آماري بر کشاورزي ا
احتمال قرار گرفتن خانوار در گروه خانوارهاي برخوردار 

 اند.داري نداشتهاز امنيت غذايی تأثير معنی
 

 ه ميزان اثرپذيري امنيت غذايی از متغيرهاي فردي )رگرسيون لجستيک(بنتايج مربوط  -4جدول 
 B S.E Wald df P-Value Exp (B) ريمتغ

 124/1 697/0 1 152/0 299/0 117/0 نوع سرپرست خانوار 
 068/0 006/0 1 682/7 024/0 065/0 خانوار سرپرست سن
 191/1 787/0 1 073/0 645/0 175/0 خانوار سرپرست تيجنس
 304/2 148/0 1 089/2 578/0 835/0 خانوار سرپرست تأهل تيوضع
 680/1 000/0 1 958/17 122/0 519/0 خانوار سرپرست التيتحص سطح
 885/0 567/0 1 328/0 213/0 -122/0 خانوار بعد
 963/0 852/0 1 035/0 205/0 -038/0 ليتحص حال در افراد
 885/0 524/0 1 406/0 192/0 -122/0 سال 18 ريز افراد
 115/1 627/0 1 237/0 224/0 109/0 مسن افراد
 703/1 038/0 1 289/4 257/0 532/0 ذکور  فرزتد
 412/1 150/0 1 069/2 240/0 345/0 ذکور ريغ فرزند
 007/1 955/0 1 003/0 126/0 007/0 تکفل بار

 681/0 050/0 1 840/3 196/0 -384/0 سال( 65تا  15)گروه سنی  خانواده فعال افراد
 589/0 088/0 1 918/2 310/0 -529/0 يانهيزم يماريب يدارا افراد
 926/0 857/0 1 032/0 427/0 -077/0 معلول افراد
 903/0 255/0 1 294/1 089/0 -102/0 خانوار سرپرست یاصل شغل
 027/1 688/0 1 161/0 066/0 027/0 خانوار سرپرست یفرع شغل

 622/1 105/0 1 633/2 298/0 484/0 يکشاورز بخش در خانواده شاغالن
 639/2 003/0 1 095/9 322/0 970/0 يکشاورز ريغ بخش در خانواده شاغالن
 010/0 001/0 1 282/11 358/1 -560/4 مبدأ از عرض

 قيتحق يهاافتهي: منبع



 953 ...وادگی بر امنيت غذايیخان –هاي فردي أثير ويژگیتو همکاران:  گالبی فر 

 

 

 

 

 

 

 يهاآماره به مربوط نتايج( 5) جدولهمچنين 

 نييتع بي(، ضرLog likelihood 2-) يیدرستنما تميلگار

 نيجل تعيين ضريب و( Cox & Snell) نل و کاکس

دو آماره  دهد. مقاديررا نشان می (Nagelkerke) کرک

به  314/0و  206/0کاکس و نل و نيجل کرک به ترتيب 

برازش مدل دست آمده است و اين بدين معنی است که 

هاي )ويژگی جديد متغيرهاي مستقلدرنتيجه ورود 

تا  20)بين  314/0تا  206/0خانوادگی( بين  –فردي 

 توانمی ترتيب اين به .درصد( بهبود يافته است 31

 روي خانوادگی و فردي متغيرهاي نکه لحاظ کرد گفت

 امنيت بينی وضعيتتواند به بهبود پيشمی رفته هم

توجه به  کمک کند. درنتيجه روستايی خانوارهاي غذايی

اين گروه از متغيرها در کنار ساير متغيرهايی که در اين 

  .است اهميت حايز بسيار اند،تحقيق لحاظ نشده

 
 مدل شبراز به مربوط هاييافته -5 جدول

Step 2-Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 
1 249،542 206/0 314/0 

 تحقيق هاييافته: منبع

 

 شنهادهايپ و يريگجهينت

و  داري، پای مطمئندسترس ی، به معنامنيت غذايی 

و  تيفيکه هم از نظر ک يی استبه غذا تيبدون محدود

 یفرهنگ طيابق با شرامناسب و مط تيهم از نظر کم

. در واقع امنيت غذايی کننده باشدجامعه و فرد مصرف

 يربنايتوسعه و ز یاصل يو مطلوب از محورها یکاف

. به نحوي که امروزه شودیم ادقلمد ندهيپرورش نسل آ

بسياري از نخبگان سياسی در سراسر جهان تأکيد 

هم اي بر امنيت غذايی دارند، چرا که يکی از وجوه مويژه

آيد. در اين ميان کننده امنيت ملی به شمار میو تعيين

امنيت غذايی مثأثر از عوامل گوناگونی از جمله عوامل 

محيطی و اقتصادي سياسی، فرهنگی، اجتماعی، زيست

اي ها از جامعهاست. نوع اين عوامل و ميزان اثرگذاري آن

به جامعه ديگر متفاوت است. عوامل فردي و خانوادگی 

يک گروه از اين عوامل هستند که در اين پژوهش نيز 

يی غذا تيبر امنها آنتأثير سعی شد تا به بررسی ميزان 

پرداخته شود. اين کار از اين لحاظ مهم است که 

هاي فردي و تواند درک روشنی نسبت به ويژگیمی

خانوادگی خانوارهاي دچار درجات مختلف امنيت و 

ريزان گزاران و برنامهناامنی غذايی در اختيار سياست

حوزه غذا قرار دهد تا بتوانند هدفمندتر نسبت به 

هاي مديريت مسئله امنيت غذايی اقدام نمايند. يافته

درصد از خانوارها  62تحقيق حاضر نشان داد که حدود 

در جامعه مورد مطالعه از سطح مطلوبی از امنيت غذايی 

تلفی از درصد نيز دچار درجات مخ 38برخوردار بوده و 

ناامنی غذايی هستند. اين ميزان ناامنی غذايی در منطقه 

دهد که با وجود پيشرفت نسبی مورد مطالعه نشان می

بخش کشاورزي و بهبود امنيت غذايی در منطقه مورد 

مطالعه، بخشی از خانوارها از سطح کافی امنيت غذايی 

برخوردار نيستند و توجه بيشتر مسئولين براي کاهش 

ان ناامنی غذايی در منطقه مورد مطالعه را اين ميز

 طلبد.می

هاي حاصل از تحقيق نشان داد که متوسط سن يافته

سال بوده  47سرپرست خانوار در اين منطقه بيش از 

است و اين مسئله حاکی از گرايش جامعه روستايی در 

 ،مهاجرت قشر جوان ،منطقه مورد مطالعه به سمت پيري

در آن  تيروستا و ادامه فعال به ماندن در ليعدم تما

که جوامع  یمسئله با توجه به نقش نياست. بدون شک ا

 زيحا اريدارند بس يهر کشور يغذا نيدر تأم يیروستا

گزاران را در ريزان و سياستتوجه برنامهبوده و  تياهم

هاي تحقيق يافته .طلبداين زمينه بيش از پيش می

مورد  ينوارهاسرپرستان خااغلب  تيجنسنشان داد که 

از سرپرستان  (درصد 10) مرد و (درصد 90)مطالعه 

اين مسئله حاکی از آن است که  اند.خانوارها زن بوده

بخشی از خانوارها به دليل از دست دادن سرپرست مرد 

و يا معلول بودن آن و غيره، شرايط سخت معيشتی 

خانوار بر عهده زن به عنوان سرپرست خانواده قرار 

. بنابراين، ضروري است به اين دست گرفته است

ها را زن بر خانوارها به ويژه خانوارهايی که سرپرستی آن

توان با اي شود به عنوان مثال میعهده دارد توجه ويژه

هاي غذايی ها، اعطاي بستهافزايش يارانه پرداختی به آن

مکفی و تحت پوشش قرار دادن آنها توسط هر کدام از 
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مانند کميته امداد، بهزيستی و  هاي حمايتیسازمان

ها نسبت به روبرو شدن با ناامنی غذايی غيره، نگرانی آن

 سرپرستاناغلب نشان داد که  تحقيق جينتابرطرف شود. 

سواد  تياهمبودند.  درصد( 7/28)فاقد سواد  خانوارها

از آن جهت است که سطح سواد  ژهيسرپرست خانوار به و

 ياهيهنگ تغذدر فر ینقش مهم يو التيو تحص

 کيدر  التيبودن سطح تحص نييپاه دارد. دخانوا

 را به دنبال خواهد داشت. يیغذا یفقر و ناامن جامعه،

 گريد يهاافتهيخصوص با  نيدر ا قيتحق نيا يهاافتهي

 Savari؛ Saadi and Moadeb, 2013) از جمله محققان

et al., 2014 ؛Abdullah et al, 2017 ؛Hashemi Tabar 

et al., 2018) شودیم شنهاديپ جهيهمسو است. در نت 

مورد توجه  یيدر جوامع روستا که موضوع سوادآموزي

 ياين جوامع، الگو یآگاه شيويژه قرار گيرد تا ضمن افزا

غذايی خانوارها نيز بهبود يابد و از اين طريق وضعيت 

بر  امنيت غذايی در سطح جامعه روستايی ارتقاء يابد.

متوسط بار تکفل در منطقه  ق،يتحق نيا جياساس نتا

ميزان از  نيکه ا بدست آمدنفر  5/4مورد مطالعه 

 تيبار تکفل بر امن رياست. تأث شتريمتوسط کشور ب

 Saadi and Vahdate) ي مانندگريدر مطالعات د يیغذا

Moadeb, 2013) جهيبوده است. در نت ديمورد تأک زين 

از  تيحما يهااستيها و سدر برنامه دشویم شنهاديپ

که از بار تکفل  يیخانوارها، خانوارها يیغذا تيامن

قرار  يشتريبرخوردار هستند، مورد توجه ب يباالتر

زمينه بهبود وضعيت امنيت  قيطر نيتا از ا رنديبگ

همچنين نتايج بدست  د.شوغذايی اين خانوارها فراهم 

ميانگين بعد خانوار نيز آمده از تحقيق نشان داد که 

است  یمعن نيبد ني( بوده است. ا86/5ش نفر )حدود ش

در دهستان شاوور از دسته  يیروستا يکه خانوارها

. بدون شک باال نديآیبه شمار م تيپر جمع يخانوارها

هاي صرف شده نهيهز ميزانبودن تعداد افراد خانوار، 

 جهينت در دهدبابت خريد مواد غذايی را افزايش می

از بعد  ژهيه به غذا را به وخانواد ياعضا یدسترس تيوضع

موضوع  نيا .کردبه غذا، بدتر خواهد  ياقتصاد یدسترس

؛ Bashir et al., 2012)مانند  یدر مطالعات محققان

Angino 2016 ؛Savari et al., 2014 ؛Gemini et al., 

نيز اثبات شده  (Hashemi Tabar et al., 2018؛ 2017

بين خانوارهاي در  يیاغذ تي، بهبود امنبنابرايناست. 

 .ي دارندپرجمعيت مستلزم حمايت و توجه بيشتر

نتايج مربوط به آزمون رگرسيون لجستيک نشان داد 

داري بر امنيت غذايی که سن سرپرست خانوار اثر معنی

؛ Angino 2016)هاي  ها با يافتهدارد. اين يافته

Abdullah et al, 2017 ؛Hashemi Tabar et al., 2018 )

نشان داد که  نيهمچناين آزمون  يهاافتهي .استهمسو 

 05/0 يسرپرست خانوار با سطح خطا التيسطح تحص

در  هاافتهي نيبود. ا داریدرصد از نظر آماري معن

 ,Saadi and Moadebمحققان از جمله؛  گريمطالعات د

؛ Abdullah et al, 2017؛  Savari et al., 2014؛(2013

Hashemi Tabar et al., 2018) جيشده است. نتا دييتأ 

نشان داد که وجود فرزندان  کيلجست ونيآزمون رگرس

دارند.  يیغذا تيبر امن ياثر معنادار يذکور خانواده دارا

 ,Saadi and Moadeb)در  مطالعه  یموضوع نيوجود چن

 يماريب يتعداد افراد دارا یشده است. بررس دييأت (2013

 يافراد دارا نشان داد که وجود زيخانوار ن يانهيزم

از  یبخش نکهيا ليدر خانواده به دل يانهيزم يماريب

 یاساس يازهاين ديصرف خر نکهيا يدرآمد خانوار به جا

 يهانهيشود، صرف هز ازيمورد ن يیمانند اقالم غذا

خانوار  يیغذا تيامن در نتيجه شودیم افراد نيدرمان ا

لعه در مطا هاافتهي ني. ارديگیقرار م ريتحت تأث زين

(Saadi and Moadeb, 2013) تيکه نشان دادند امن 

 التيتحص زانيهمچون بار تکفل، م یبا عوامل يیغذا

سال، وجود فرد  18 ريز انسرپرست خانوار، تعداد فرزند

فرد  زيافراد مسن خانوار و ن ،يانهيزم يماريب يدارا

 ،یتملک منزل مسکون تيمعلول در خانواده و وضع

 شنهاديپ جهيدر نت .تأييد شده است رددا داریارتباط معن

 يانهيزم ماريفرد ب يکه دارا يیدولت، خانوارها دشویم

معلول هستند را به روشی مناسب، مانند گسترش  اي

 نيمورد حمايت قرار دهد. بدون شک ا ،یدرمان يهامهيب

از خانوارها گروه  نيبه بهبود امنيت غذايی ا تواندیکار م

نتايج آزمون رگرسون لجستيک کمک شايانی بنمايد. 

بر امنيت  خانوادهدر افراد فعال نشان داد که وجود 

غذايی خانواده اثر معناداري دارد. اين موضوع در مطالعه 

(Savari et al., 2014)  نيبکه به اين نتيجه رسيدند 

 يدرآمد خانوار، تعداد شاغالن خانوار )در بخش کشاورز

ونت تا شهر و مراکز (، فاصله محل سکيرکشاورزيغ ايو 

در تملک  یو باغ یزراع نيبعد خانوار، مقدار زم د،يخر

 يیغذا تيسرپرست خانوار با امن التيخانواده و تحص

آزمون  نيا جينتا نيهمچن ، همسو است.رابطه وجود دارد
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افراد شاغل خانواده در بخش  متغير تعداد نشان داد که

آماري درصد از نظر  05/0 يبا سطح خطا يرکشاورزيغ

 Kassie et يهاافتهيبا  هاافتهي ني. ابوده است داریمعن

al., 2012) ؛ Savari et al., 2014 ) در است. همسو

 قياز طر يتنوع منابع درآمد رسدیبه نظر م جه،ينت

 تيمنجر به بهبود امن تواندیم يدرآمد سکيکاهش ر

دولت از توسعه  شودیم شنهادي، پبنابرايند. شو يیغذا

 يفرآور يهااز جمله کارگاه يرکشاورزيل غمشاغ

در  رهيو غ یدست عيصنا ،یو دام يمحصوالت کشاورز

تنوع درآمد  در یکه نقش مهم يیمناطق روستا

 زيو ن يها به بخش کشاورزآن یعدم وابستگ ان،ييروستا

حمايت  ژهيآنها دارد، به طور و يباال بردن قدرت اقتصاد

 بيضر تواندیمشاغل م گونه نيتوجه به ا ديتردید. بکن

 را باال ببرد. يیدر مناطق روستا يیغذا تيامن
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