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پژوهشینوع مقاله: 

هاي بررسی وضعیت امنیت غذایی روستاییان و تعیین رابطه آن با مشخصه
(مورد مطالعه: شهرستان زنجان)آنانیشناختتیجمع

2و اکرم جوزي*1لیال صفا

)30/06/99؛ پذیرش: 01/03/99(دریافت: 
چکیده

شناختی هاي جمعیترابطه آن با مشخصههدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت امنیت غذایی روستاییان شهرستان زنجان و تعیین 
بود. جامعه آماري پژوهش حاضر، تمامی سرپرستان خانوار در مناطق روستایی شهرستان زنجان بود که بر اساس آمار سرشماري آنان

)، حجم نمونه 2001خانوار گزارش شده است. با توجه به فرمول بارتلت و همکاران (25864هاآن)، تعداد 1395عمومی نفوس و مسکن (
ها در این پژوهش اي استفاده شد. ابزار گردآوري دادهگیري چندمرحلهها از روش نمونهدستیابی به نمونهنفر برآورد گردید که براي379

براي با نظر پانلی از کارشناسان و متخصصان در زمینه موضوع مورد پژوهش مورد تأیید قرار گرفت.آنروایی محتوایی پرسشنامه بود که 
هاي مختلف پرسشنامه در آزمون از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار آن براي بخشیشتعیین پایایی ابزار تحقیق، در مرحله پ

گانه هاینه) بود. بر اساس نتایج تحقیق در خصوص وضعیت امنیت غذایی خانوارهاي روستایی بر مبناي شاخص7/0حد مناسب (باالي 
درصد) مربوط به پاسخگویانی بود که در وضعیت ناامنی 4/67انی (مقیاس دسترسی ناامنی غذایی خانوار مشخص شد که بیشترین فراو

بردند. نتایج تحلیل همبستگی حاکی از آن بود که متغیر وضعیت امنیت غذایی با متغیرهاي سابقه کار کشاورزي، فاصله شدید به سر می
دار و با سه متغیر مساحت اراضی آبی، میزان نفی و معنیترین بازار و مرکز خرید رابطه مترین شهر و فاصله روستا با نزدیکروستا با نزدیک

دار داشت. با توجه نتایج آزمون و سطح مشارکت و ارتباطات اجتماعی رابطه مثبت و معنیيکشاورزیرغدرآمد ماهانه از فعالیت 
دار وجود داشت.متغیر شغل اصلی تفاوت معنیبرحسباي مشخص شد که بین وضعیت امنیت غذایی پاسخگویان مطالعه شده مقایسه

شناختی.هاي جمعیتناامنی غذایی، روستاییان، مشخصهشهرستان زنجان، هاي کلیدي: واژه

استادیار، دانشکده کشاورزي، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.١
، زنجان، ایران.آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزي، دانشگاه زنجاندانش٢

safa@znu.ac.irمسئول، پست الکترونیک:نویسنده *
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مقدمه
رود (نوروزي و همکاران، امنیت غذایی یکی از موضوعات کلیدي در حوزه توسعه روستایی و توسعه کشاورزي به شمار می

اینکه بخش کشاورزي و روستایی پایگاه اصلی تولید محصوالت کشاورزي و مواد غذایی است، بر اساس ). علیرغم 1392
ویژه روستاها به شمار اي کشور بهتغذیه-ها جزء معضالت اصلی بهداشتیمطالعات بالینی انجام شده، کمبود انواع ریزمغذي

خصوص در میان زنان و کودکان روبرو است (نوروزي و غذایی بهنحوي که جامعه روستایی کشور با مشکالت ناامنی آیند، بهمی
). در واقع، با توجه به اینکه خانوارهاي روستایی براي تأمین معیشت به 1395مهدیی و جلیلیان، ؛ نادري1392همکاران، 

یابی سازمان خواربار و اند، به میزان بیشتري در معرض ناامنی غذایی قرار دارند؛ براي نمونه، بنا بر ارزکشاورزي وابسته
). همچنین، 1392درصد از گرسنگان مزمن در مناطق روستایی سکونت دارند (اصغریان دستنایی و همکاران، 75کشاورزي، 

دهد که خانوارهاي روستایی در مقایسه با خانوارهاي شهري ) نیز نشان می1395نتایج تحقیق احمدي فیروزجانی و همکاران (
ی بیشتر است. در این خصوص، نسبت به ناامنی غذایهاآنپذیري تري برخوردارند و آسیبپاییناز سطح امنیت غذایی 

تري اجتماعی پایین-) نیز بر این باورند که افراد روستایی که عموماً از سطح اقتصادي1395مهدیی و جلیلیان (نادري
و شانس کمتري براي خرید غذاهاي پیشنهاد شده سالم کنند برخوردارند، نسبت به دیگران کمبود غذایی بیشتري را تجربه می

جات و سبزیجات را مصرف ز میوهقند و نمک کم و فیبر باال دارند و در مجموع، انواع کمتري او مغذي، حاوي چربی کم
ادند که ) در بررسی وضعیت امنیت غذایی خانوارهاي روستایی ایران نشان د1393مشابه، سواري و همکاران (طوربهکنند. می
با توجه به مطالب اشاره ها، ید و کلسیم مواجه هستند. درصد از روستاییان با کمبود آهن و کلسیم و نیز انواع ویتامین50

) 1395عمده تبدیل شده (کیان و همکاران، مناطق روستایی به یک چالش یژهوبهشده، در حال حاضر امنیت غذایی در کشور 
شود. در این زمینه، شواهد حاکی از نواحی روستایی کشور از جمله شهرستان زنجان مشاهده میکم و بیش در تمامی طوربهو 

درصد داراي 5/15، داراي ناامنی غذایی بدون گرسنگیاز خانوارهاي روستایی در شهرستان زنجان درصد 1/43آن است که 
که در صورت باشندامنی غذایی با گرسنگی شدید میخانوارها نیز داراي نانیز درصد 65/9ناامنی غذایی با گرسنگی متوسط و 

، آنچه مسلم است هرحالبه). 1394معصوم و همکاران، ریزي صحیح در ادامه این روند تشدید خواهد شد (قدیريعدم برنامه
کشاورزي اثر منفی برداران بهرهییکاراتواند بر سالمت و نارسایی کمی و کیفی در مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی می

رو، آگاهی از وضعیت امنیت غذایی در مناطق گذاشته و در نهایت، تهدیدي براي امنیت غذایی در کل جامعه باشد. از این
). با در نظر 1394شود (تنهایی و همکاران، روستایی و تالش براي بهبود آن سیاستی راهبردي در اقتصاد کالن محسوب می

و رابطه آن اصلی این پژوهش بررسی وضعیت امنیت غذایی در میان روستاییان شهرستان زنجان گرفتن اهمیت موضوع، هدف 
با توجه به هدف و محدوده موضوعی پژوهش در ادامه به بررسی نتایج برخی از بود. شناختی آنان هاي جمعیتبا مشخصه

هاي مرتبط داخلی و خارجی پرداخته شده است.ترین پژوهشمهم
) در بررسی میزان شیوع ناامنی غذایی و عوامل همراه آن در روستاي قهی از توابع استان اصفهان 1395همکاران (طاهري و 

اقتصادي رابطه داشت. بر اساس نتایج -مشخص کردند که ناامنی غذایی در جامعه مورد بررسی شایع بود و با عوامل اجتماعی
ر و مادر و وضعیت اقتصادي بهتر، موجب کاهش ناامنی غذایی در این تحقیق، عواملی مانند سطح باالتر تحصیالت پد
تري داشته و مواد مغذي کمتري هاي ناامن بودند، بهره هوشی پایینخانوارهاي مورد بررسی شد و کودکانی که در خانواده

و روستایی ایران ) در شناسایی عوامل مؤثر بر امنیت غذایی خانوارهاي شهري1394کردند.پاکروان و همکاران (مصرف می
مشخص کردند که در هر دو مدل شهري و روستایی، متغیرهاي تعداد اعضاي خانوار و سطح تحصیالت سرپرست خانوار، اثر 

دار بر امنیت غذایی داشتند. همچنین در مدل روستایی، تحصیالت دانشگاهی به افزایش آگاهی سرپرست خانوار از معنی
شد، اما این متغیر در مدل شهري، اثر منفی بر امنیت غذایی امنیت غذایی منجر میکیفیت مواد غذایی و بهبود وضعیت

امنیت غذایی سالمندان و عوامل مرتبط با آن در شهر اراك بررسی) در 1394تفتی و همکاران (فالحدر مطالعه دیگري، داشت.
هاي مختلف و بعد خانوار با امنیت غذایی ه بیمارينشان دادند که بین سطح سواد، شغل، وضعیت تأهل، نمایه توده بدن، ابتال ب

اي عوامل مؤثر بر امنیت غذایی خانوارهاي روستایی ) در مطالعه1393داري وجود داشت.رستمی و همکاران (رابطه معنی
ها دچار ناامنی خانواراز درصد 68اند. نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که روستاي کرناچی کرمانشاه را مورد بررسی قرار داده
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داري وجود داشت. غذایی بودند و بین وضعیت اجتماعی و اقتصادي خانوار با امنیت غذایی خانوارهاي مورد مطالعه رابطه معنی
همچنین، بین امنیت غذایی خانوار با میزان درآمد ماهیانه خانوار، جایگاه شغلی پدر، وضعیت دارا بودن تسهیالت زندگی، 

) در مطالعه امنیت غذایی و 1393سواري و همکاران (دار وجود داشت.د خانوار رابطه مثبت و معنیسطح سواد مادر و بع
عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستایی شهرستان دیواندره به این نتیجه رسیدند که بین درآمد خانوار، تعداد شاغالن خانوار، 

باغی در تملک خانواده و سطح تحصیالت مادر خانواده، رابطه فاصله محل سکونت تا شهر، بعد خانوار، مقدار زمین زراعی و
داري با امنیت غذایی وجود داشت. دار و بعد خانوار و فاصله محل سکونت تا شهر نیز رابطه منفی و معنیمثبت و معنی

اراك و ارتباط ) در تحقیقی پیرامون شیوع ناامنی غذایی در خانوارهاي روستایی شهرستان1393زاده و همکاران (نجفیان
همچنین، اجتماعی و جمعیتی با آن دریافتند که شیوع ناامنی غذایی درمناطق مورد بررسی باال بود. - برخی عوامل اقتصادي

متغیرهاي جنس سرپرست، سن سرپرست، تحصیالت والدین، تعداد فرزندان، درآمد و وضعیت اقتصادي خانوارها رابطه
) در تحقیقی با عنوان شیوع ناامنی غذایی و عوامل مرتبط با آن 1391د.حکیم و همکاران (داري با ناامنی غذایی داشتنمعنی

سال، 18به این نتیجه رسیدند که سن پدر و مادر، سطح تحصیالت والدین، شغل والدین، بعد خانوار، داشتن کودك زیر 
Abdullahعبداله و همکاران (.ندوضعیت نمایه توده بدن و قومیت بر وضعیت ناامنی غذایی تأثیر داشت et al., ) در 2017

مطالعه عوامل مؤثر بر امنیت غذایی خانوار در مناطق روستایی شمال کشور پاکستان نشان دادند که ناامنی غذایی خانوارها 
جنس متغیر، قرار داشت. عالوه بر اینها و بیماريتحت تأثیر عواملی مانند سن، جنس، آموزش، پول، بیکاري، تورم، دارایی

مراتببهکرد و در خانوارهایی که زنان سرپرست خانوار بودند، امنیت غذایی نقش مهمی در امنیت غذایی خانوارها ایفا می
,Ali & Erensteinعلی و ارنشتین (تر از خانوارهایی بود که مردان سرپرست خانوار بودند.پایین ) در ارزیابی استفاده 2017

سازگاري با تغییرات اقلیمی وتأثیر آن بر امنیت غذایی و فقر در پاکستان، به این نتیجه رسیدند که هايکشاورزان از شیوه
هاي سازگاري در بین کشاورزان جوان، تحصیل کرده و همچنین کشاورزان ثروتمند و بزرگ مالک احتمال استفاده از شیوه

فاده شده با آموزش سرپرست خانوارها، اندازه زمین، تعداد هاي سازگاري استبیشتر بود. افزون بر این، بین برخی از شیوه
,Sekhampuسیخامپو (در نهایت، داري وجود داشت.اعضاي خانوار و دسترسی به اعتبارات رابطه مثبت و معنی ) در 2013

درصد از 38حدوددر وضعیت ایمنی غذایی خانوارها در آفریقاي جنوبی به این نتیجه رسید که کنندهیینتعمطالعه عوامل 
بردند و عواملی همچون درآمد خانوار، اندازه خانوار، وضعیت اشتغال و تأهل خانوارهاي نمونه در امنیت غذایی به سر می

سرپرست خانوار و وضعیت اشتغال همسر از عوامل مؤثر بر امنیت غذایی در این منطقه بودند.
روش پژوهش
ها، میزان کنترل متغیرها، غیرآزمایشی و توصیفی، از نظر روش گردآوري دادهشناختی، این تحقیق از نظر به لحاظ روش

آید. جامعه آماري تحقیق حاضر، سرپرستان ها، از نوع پیمایشی به شمار میمیدانی و در نهایت به لحاظ قابلیت تعمیم یافته
خانوار 25864هاآن)، تعداد 1395خانوار در مناطق روستایی شهرستان زنجان بود که بر اساس آخرین سرشماري (سال 

Bartlettبرآورد حجم نمونه نیز از فرمول بارتلت و همکاران (منظوربهگزارش شده است.  et al., ) استفاده گردید که بر 2001
بدیناي استفاده شد؛ گیري چندمرحلهها از روش نمونهبراي دستیابی به نمونهنفر به دست آمد. 379اساس آن، حجم نمونه 

ها از تمامی ترتیب که در مرحله نخست با توجه به پراکندگی پاسخگویان در سطح شهرستان زنجان و دشواري گردآوري داده
رود باال، معجزات رود)، زنجانبیگلو (در بخش زنجانغنیچهار دهستان شامل شهرستان زنجان دهستان 13از بین ، هادهستان

روستاي 105. در مرحله بعد، از میان ندانتخاب شدساده تصادفی طوربهپشتلو) (در بخش مرکزي) و سهرین (در بخش قره
روستا براي انجام مطالعه مد نظر 35، هاو با در نظر گرفتن تعداد روستاها در هر یک از این دهستانچهار دهستان اشاره شده

تعیین ها روستایک ازدر هر یک از روستاهاي انتخاب شده، تعداد نمونه در هرخانوارهاتعداد متناسب با قرار گرفت و سپس، 
هاي مورد نیاز از طریق در هر روستا انتخاب و دادهسرپرستان خانواراز بین ساده تصادفی طوربهها در نهایت، این نمونه.گردید

پرسشنامه به دلیل 26پرسشنامه توزیع شده، 379از ها،است که پس از گردآوري دادهذکریانشاالبته، .دگردآوري شهاآن
پرسشنامه وارد تحلیل نهایی شد. ابزار 353ناقص بودن و داشتن اطالعات گمشده از فرایند تحلیل حذف و در نهایت، تعداد 

ش سطح و سنجشناختی پاسخگویان جمعیتهاي بخش اصلی مشخصهدوها در این تحقیق پرسشنامه بود که از گردآوري داده
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Household Foodامنیت غذایی خانوارهاي مورد مطالعه شامل نه پرسش بر مبناي مقیاس دسترسی ناامنی غذایی خانوار (

Insecurity Access Scale: HFIASتشکیل )4=بیشتر اوقات،3=گاهی اوقات،2=ندرتبه،1=خیرسطحی چهارطیف ) در قالب
جهت تعیین شد.تأییدبا نظرسنجی از اساتید دانشگاه زنجان و پس از انجام اصالحات ضروري پرسشنامه شده بود. روایی محتوایی 

آزمون انجام گرفت که مقدار آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي مقیاس اصلی پرسشنامه یعنی قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار تحقیق پیش
هاي تکمیل شده پس از بازبینی و کدگذاري در ) بود. پرسشنامه82/0در حد مناسب (یعنی امنیت غذایی خانوارهاي مورد مطالعه 

هایی همچون فراوانی، درصد، درصد تجمعی، انحراف ، آماده تجزیه و تحلیل گردید. در بخش آمار توصیفی از آمارهSPSSwin22افزارنرم
استفاده شد.اي معیار ومیانگین و در بخش آمار استنباطی نیز از تحلیل همبستگی و مقایسه

هاو بحثیافته
نشان داده شده است. 1هاي مرتبط با مؤلفه وضعیت امنیت غذایی خانوارهاي روستایی مورد مطالعه در جدول بندي گویهرتبه

دلیل بهخانوادهاعضايازیکییاشماکهآمده استپیشآیاگذشته،ماهیکدر"شود، دو گویه که از نتایج مشخص میطورهمان
دادهدستشمابهنگرانیاینگذشته،ماهیکدرآیا"و "بخورید؟روزهاي متوالیدرراتکراريغذاينوعچندکافی،پولنداشتن

، از نظر پاسخگویان مورد مطالعه بیشترین میزان رتبه را کسب "باشند؟نداشتهخوردنبرايغذاي کافیشماخانوادهاعضاي کهاست
بود.59/1هاي بررسی شده ست، میانگین کل گویهکه از نتایج پیداطورهماناند. همچنین، نموده

هاي مرتبط با وضعیت امنیت غذایی خانوارهاي روستاییبندي گویهرتبه-1جدول 
انحراف معیار *میانگین هاگویه رتبه

09/1 11/2 کافی،پولدلیل نداشتنبهخانوادهاعضايازیکییاشماکهاستآمدهپیشآیاگذشته،ماهیکدر
بخورید؟متوالیروزهايدرراتکراريغذاينوعچند 1

99/0 69/1 برايغذاي کافیشماخانوادهاعضاي کهاستدادهدستشمابهنگرانیاینگذشته،ماهیکدرآیا
باشند؟نداشتهخوردن 2

89/0 68/1 کافی،غذايدلیل نداشتنبهخانوادهاعضايازیکییاشماکهاستآمدهپیشآیاگذشته،ماهیکدر
باشید؟اصلی (ناهار،شام و صبحانه) راحذف کردهغذاییيهوعدسهازیکی 3

98/0 65/1 نتوانیداعضاي خانوادهازیکییاشماکهاستشدهموجبکافیپولنداشتنآیاگذشته،ماهیکدر
بخورید؟راتانموردعالقهغذاییمواد 4

81/0 51/1 کافی،غذايدلیل نداشتنبهخانوادهاعضايازیکییاشماکهاستآمدهپیشآیاگذشته،ماهیکدر
باشید؟شدهبلندسرسفرهازو گرسنهبخوریدغذاییوعدهیکدرنیازتانموردمقدارازکمتر 5

86/0 58/1 کافینداشتن پولدلیلبهخانوادهاعضايازیکییاشماکهاستآمدهپیشآیاگذشته،ماهیکدر
اید؟نداشتهدوستکهبخوریدراغذاییناچاربهغذاها،انواعخریدبراي 6

80/0 42/1 برايغذا، هیچ چیزيخریدبرايکافیپولنداشتندلیلبهکهاستآمدهپیشآیاگذشته،ماهیکدر
نباشد؟شماخانهدرخوردن 7

75/0 36/1 کافی،غذايدلیل نداشتنبهخانوادهاعضايازیکییاشماکهاستآمدهپیشآیاگذشته،ماهیکدر
باشید؟خوابیدهگرسنهشب 8

68/0 28/1 کافی،غذايدلیل نداشتنبهخانوادهاعضايازیکییاشماکهاستآمدهپیشآیاگذشته،ماهیکدر
باشید؟نخوردهايخوراکیهیچروزشبانهیک 9

87/0 59/1 مجموع
)3؛ بیشتر اوقات=2؛ گاهی اوقات=1ندرت=؛ به0طیف چهار سطحی (خیر=برحسب*

، به HFIASگانه سنجشامنیتغذاییباهاینهتبیین بهتر وضعیت خانوارهاي روستایی بر اساس شاخصمنظوربهدر این بخش 
درصد) مربوط 4/67که از نتایج کسب شده پیداست، بیشترین فراوانی (طورهمانتعیین سطح امنیت غذایی آنان پرداخته شد. 

بردند. نکته قابل توجه آن است که تنها در حدود چهار درصد از به پاسخگویانی بود که در وضعیت ناامنی شدید به سر می
).2پاسخگویان بررسی شده در وضعیت امنیت غذایی قرار داشتند (جدول 
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حسب سطح امنیت غذایی آنانفراوانی خانوارهاي روستایی بریع توز-2جدول 
درصد تجمعیدرصدفراوانیطبقه

2384/674/67ناامنی شدید
765/2189ناامنی کم

251/796ناامنی متوسط

144100امنیت غذایی

سطح امنیت غذایی آنان در قالب برحسبنیز نتایج کسب شده در خصوص توزیع درصدي خانوارهاي روستایی 1در نمودار 
نمودار نشان داده شده است.

سطح امنیت غذایی آنانبرحسبتوزیع درصدي پاسخگویان -1نمودار 

حاکی از آن بود که متغیر وضعیت امنیت غذایی با متغیرهاي سابقه کار کشاورزي، فاصله روستا با نتایج تحلیل همبستگی
متغیر مساحت اراضی آبی و دودار و با ترین بازار و مرکز خرید رابطه منفی و معنیبا نزدیکترین شهر و فاصله روستا نزدیک

.)3(جدول دار داشترابطه مثبت و معنیيکشاورزیرغمیزان درآمد ماهانه از فعالیت 

اجتماعی-ايحرفه- هاي فرديرابطه بین سطح امنیت غذایی با متغیرهاي مربوط به مشخصه-3جدول 
سطح

داريمعنی
مقدار ضریب 

همبستگی نوع آزمون متغیر تصادفی دوم متغیر تصادفی اول

430/0 042/0 اسپیرمن سطح تحصیالت (پاسخگو)

سطح امنیت غذایی

197/0 069/0- سطح تحصیالت همسر
268/0 059/0 -

پیرسون

سن
966/0 002/0 - تعداد افراد تحت تکفل
077/0 095/0 - باسواد در خانوادهتعداد افراد 
278/0 058/0 سال18تعداد فرزندان زیر 
150/0 077/0 - تعداد افراد شاغل در خانواده
004/0 **154/0- سابقه کار کشاورزي
829/0 023/0 - تعداد دام

ناامنی شدید

ناامنی کم

ناامنی متوسط

امنیت غذایی
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3ادامه جدول 
سطح

داريمعنی
مقدار ضریب 

همبستگی نوع آزمون متغیر تصادفی دوم متغیر تصادفی اول

003/0 **225/0

پیرسون

مساحت اراضی آبی

سطح امنیت غذایی

165/0 103/0 مساحت اراضی دیم
518/0 048/0 - میزان درآمد ماهانه از فعالیت کشاورزي
021/0 *123/0 يکشاورزیرغمیزان درآمد ماهانه از فعالیت 
001/0 **183/0- ترین شهرفاصله روستا با نزدیک
001/0 **185/0- ترین بازار و مرکز خریدفاصله روستا با نزدیک

01/0داري در سطح معنی**05/0داري در سطح معنی*

سطح امنیت غذایی با سطح مشارکت و همچنین نتایج حاصل از همبستگی نشان داد که مقدار ضریب همبستگی بین 
، پاسخگویان با سطح مشارکت یگردعبارتبهدار بود. معنی01/0بود که در سطح 142/0برابر با ارتباطات اجتماعی پاسخگویان 

.)4(جدول و ارتباطات اجتماعی باالتر، از سطح امنیت غذایی بهتري برخوردار بودند

رابطه بین سطح امنیت غذایی با سطح مشارکت و ارتباطات اجتماعی پاسخگویان-4جدول 
داريسطحمعنی مقدار ضریب همبستگی نوع آزمون متغیر تصادفی دوم متغیر تصادفی اول

008/0 **142/0 پیرسون سطح مشارکت و ارتباطات اجتماعی سطح امنیت غذایی
01/0داري در سطح معنی**

ویتنی نشان داد که بینآزمون منبا استفاده از جنس پاسخگویان برحسبمقایسه میانگین سطح امنیت غذایی نتایج حاصل از 
.)5جدول داري وجود نداشت (سطح امنیت غذایی پاسخگویان مرد و زن تفاوت معنی

جنس پاسخگویانبرحسبمقایسه سطح امنیت غذایی -5جدول 

داريسطح معنی Zمقدار 
آماره متغیر 

بنديگروه ايمیانگین رتبهمتغیر وابسته تعداد

181/0 336/1- 02/175 328 مرد سطح امنیت 
98/202غذایی 25 زن

شغل برحسبسطح امنیت غذایی پاسخگویان نشان داد که بین6والیس مندرج در جدول نتایج حاصل از آزمون کروسکال
وجود داشت.01/0داري در سطح معنیتفاوتهاآناصلی 

شغل اصلی پاسخگویانبرحسبمقایسه سطح امنیت غذایی -6جدول 

بنديمتغیر گروهمتغیر وابسته
آماره

داريسطح معنیZمقدار 
ايمیانگین رتبهتعداد

سطح امنیت غذایی

14203/160کشاورز

**602/23001/0
1597/195دامدار
10453/166کارگر

1663/115دارمغازه
6842/218سایر

01/0داري در سطح معنی**
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مستقل tاستفاده از وام و تسهیالت اعتباري طی یک سال گذشته از آزمون برحسببراي مقایسه میانگین سطح امنیت غذایی 
استفاده/ عدم استفاده از برحسبمیانگین سطح امنیت غذایی مشخص شده است بین7طور که در جدول همان. استفاده شد

داري وجود نداشت.وام و تسهیالت اعتباري تفاوت معنی

استفاده از وام و تسهیالت اعتباري طی یک سالبرحسبمقایسه سطح امنیت غذایی -7جدول 
سطح 

داريمعنی tمقدار 
آماره بنديمتغیر گروه انحراف معیارمتغیر وابسته میانگین تعداد

427/0 794/0 - 216/6 923/13 104 استفاده از وام 191/6سطح امنیت غذایی 498/14 249 از وامعدم استفاده 

قرار داشتن/ نداشتن روستاي محل سکونت پاسخگویان در برحسبمقایسه سطح امنیت غذایی برايtنتایج حاصل از آزمون
داري وجود نداشت این متغیر تفاوت معنیبرحسبمیانگین امنیت غذایی پاسخگویان کنار جاده اصلی نشان داد که بین

).8(جدول

قرار داشتن در کنار جاده اصلیبرحسبمقایسه سطح امنیت غذایی - 8جدول 
سطح

داريمعنی tمقدار 
آماره بنديمتغیر گروه انحراف معیارمتغیر وابسته میانگین تعداد

145/0 460/1 234/6 825/14 171 قرار داشتن 138/6سطح امنیت غذایی 863/13 182 قرار نداشتن

و پیشنهادهاگیرينتیجه
آید و هاي توسعه و از محورهاي اصلی تأمین سالمت افراد جامعه به شمار میهدف اصلی سیاستعنوانبهامروزه، امنیت غذایی 

، توسعه انسانی در یک کشور را در گروه امنیت غذایی پایدار نظرانصاحباهمیت آن تا حدي است که حتی برخی محققان و 
امنیت غذایی در جوامع مختلف و شناسایی مسئلهرو، درك و شناخت دقیق ). از این1395و همکاران، اند (کیان در نظر گرفته

پذیري بیشتر افراد در مناطق روستایی، رسد. در این باره، با در نظر گرفتن آسیبنظر میعوامل مؤثر بر آن، موضوعی حیاتی به
شود. با توجه به منسجم در این زمینه بیش از پیش نمایان میریزياهمیت این موضوع در جوامع روستایی و لزوم برنامه

اهمیت موضوع، این پژوهش با هدف اصلی بررسی وضعیت امنیت غذایی در میان روستاییان شهرستان زنجان و رابطه آن با 
که بیشتر توان نتیجه گرفت شناختی افراد انجام گرفت. در مجموع، بر اساس نتایج این پژوهش میهاي جمعیتمشخصه

در هاآنخانوارهاي روستایی مطالعه شده در شهرستان زنجان در وضعیت ناامنی شدید به سر برده و تنها شمار اندکی از 
شناختی هاي جمیتهمچنین بر اساس نتایج این پژوهش مشخص شد که مشخصهوضعیت امنیت غذایی قرار داشتند. 

ترین شهر و فاصله روستا با ابقه کار کشاورزي، فاصله روستا با نزدیکمتغیرهایی همچون متغیرهاي سیژهوبهروستاییان 
و سطح مشارکت و ارتباطات با يکشاورزیرغترین بازار، مرکز خرید، مساحت اراضی آبی، میزان درآمد ماهانه از فعالیت نزدیک

برحسبافزون بر این، بین وضعیت امنیت غذایی پاسخگویان مطالعه شده داري داشتند. سطح امنیت غذایی آنان رابطه معنی
مختلفی همچون طاهري و همکاران با نتایج مطالعات هااین یافتهداري وجود داشت. متغیر شغل اصلی نیز تفاوت معنی

داله و همکاران )، عب1393زاده و همکاران ()، نجفیان1393)، سواري و همکاران (1393)، رستمی و همکاران (1395(
)Abdullah et al., ,Sekhampu) و سیخامپو (2017 .ندهمخوانی داشت) 2013

غذاییهايو انتخاباما رفتارهادارند،غذاییموادبهفیزیکیواقتصاديکه دسترسیحالیدرجامعهازقابل توجهیگروه
ه توجخانوار،درآمدوغذاسهمبرعالوهدر جامعهغذاییرفتارهايگونهینایابیریشهتحلیلدردهند کهمیشانرا نامناسبی
براي نمونه، در تفسیر ارتباط میزان درآمد با رسد.مینظربهضروريوالزمهاخانوارشناختیمتغیرهاي جمعیتبه نقش 
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دهد، بهمیخانوادهبهغذا راتهیهدر زمینهبیشتريانتخابامکانباالترتوان چنین استنباط کرد که درآمدامنیت غذایی می
تأمین منظوربهدرآمد،کمخانوارهاياز طرفی.کندغذاصرف تهیهراخوددرآمدازمناسبیتواند بخشخانوار میکهطوري
ازابتداخانوار،درکاهش درآمدباآورند؛ یعنیمیرويکمباارزش غذاییباال اماانرژيباغذاهايبهخودموردنیازکالري

) 1396خانی و همکاران (صالحنجاتیدر این زمینه، ). 1394مطلق، شود (رستمیانکاسته میآناز کمیتسپسوغذاکیفیت
و با افزایش قدرت غذا دارنددر زمینه تهیهبهتر حق انتخاب بیشتريبا وضع اقتصاديخانوارهايکنند کهچنین بحث می

د. به همین منوال، کننخوراكهزینهفصرخود رااز درآمدتوانند درصد بیشتريایی میغذموادهخرید و دسترسی بیشتر ب
در خانواردرآمدباکه جایگاه شغلیاستدالل کرد توان ارتباط وضعیت شغلی سرپرست خانوار با امنیت غذایی میدر خصوص

شود. در واقع، میرا منجرمواد غذاییبهخانواربیشترو دسترسیباالتر اقتصاديبا درآمد باالتر، سطوحو مشاغلاستارتباط
).1394مطلق، رستمیانشود (خانوار میقدرت خریدافزایشسببوکنددرآمد میشغل مناسب، ایجادوجود یک

خانوارهایی که رابطه بیشتري ، بیان داشتتوان با امنیت غذایی میروستادر تفسیر ارتباط موقعیت ارتباطی/ مکانی در نهایت، 
کنندهعرضهکافی بودن مراکز خانوار،نیازموردغذاییموادی به هاي دسترسدر شاخص،دارندمرکز دهستان و شهرستانبا 

تري داشته و در نهایت از امنیت غذایی بهتري بوضعیت مطلوغذاییموادبهدسترسیهزینهپایین بودنوغذاییمواد
ها و به مرکز دهستان و شهرستان و برخورداري روستا از جادهروستابرخوردار هستند. یکی دیگر از اثرات مثبت نزدیکی 

و هاي دسترسی مناسب به دیگر مناطق، تنوع منابع درآمدي خانوارهاي روستاهاي هدف از طریق دارا بودن اشتغال دائمراه
فروش مستقیم محصوالت به این مناطق است؛ این خانوارها در مقایسه با دیگر خانوارها در شش ماه دوم سال داراي شغل و 

و در نهایت امنیت غذایی بیشتري شوندرا متحمل میيپذیري کمتردرآمد پایدار بوده و در مقابل نوسانات درآمدي آسیب
دسترسی به مراکز خرید بیشتر و زمان طی شده به بازار هرچقدربه همین منوال، ). 1394معصوم و همکاران، دارند (قدیري
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Abstract
The main purpose of this study was to investigate the villagers’ food security situation in Zanjan County and to
identify its relationship with their demographic characteristics. The statistics population of this research was all
heads of households in rural areas of Zanjan County. The population was 25864 cases based on the general
census in 2016. According to formula developed by Bartlett and his colleagues in 2001, a sample of 379
household heads was selected using a multistage sampling approach. A questionnaire was employed to collect
the data. A panel of experts at University of Zanjan confirmed the face validity of the questionnaire. A pilot
study was conducted to establish the reliability of the instrument. Cronbach alpha coefficients for the main
scales of questionnaire were at appropriate level (higher than 0.70). The software of SPSS and AMOS20 were
used to analyze the data, and the results were presented in two sections of descriptive and inferential statistics.
The results of villagers’ food security based on Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS) showed that
the majority of respondents (67.4 percent) suffering from severe food insecurity. The results of the correlation
analysis revealed that there were significant negative relationships between food security and the variables
agricultural experience, village distance to the nearest city, and village distance to the nearest market and
shopping center. Whereas, there were significant positive relationships between food security and variables
irrigated lands, monthly income from non-agricultural activities, and level of social interactions and
participation. Findings of the comparison test indicated that there was a significant difference among villagers’
food security in terms of main occupation.
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