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 چکیده

 هایوجود تلاش اباشد اما بترین حق هر انسانی میترین نیازهای زندگی بوده و دسترسی به آن ابتداییغذا از اساسی

. های زیادی در مورد امنیت غذایی در جوامع مختلف وجود داردی کاهش گرسنگی و فقر، هنوز هم نگرانیصورت گرفته برا

 نماید از اهمیت فراوانی مشخصتواند دسترسی خانوارهای روستایی را به غذای مطمئن و کافی بنابراین، انجام مطالعات که می

انجام شد.  روستایی خانوارهای غذایی امنیت بهبود بر موثر با هدف کلی عوامل حاضر پژوهشبرخوردار است. در این راستا 

 از استفاده با. بودند خانوار 1091به تعداد جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی خانوارهای روستایی شهرستان هندیجان 

 انتساب با تصادفی ایطبقه گیرینمونه روش به روستایی خانوارهای سرپرست از نفر 239 تعداد مورگان، و کرجسی جدول

 ناسبیمنشان داد که خانوارهای روستایی در وضعیت وضعیت امنیت غذایی  تحلیل نتایجمتناسب برای مطالعه انتخاب شدند. 

ت که امنیدرصد از آنان در قسمت ناامنی غذایی قرار گرفتند. نتایج ضریب همبستگی نشان داد  09د زیرا نزدیک به نقرار ندار

دسترسی به  توان سازگاری، سنگین، مقدار زمین کشاورزی، میزان درآمد،دام غذایی با متغیرهای تعداد دام سبک، تعداد 

داری دارد. علاوه بر این، نتایج رگرسیون گام های کشاورزی ارتباط معنیکیفیت زمین و اعتبارات، سرمایه اجتماعی، تحصیلات

درصد از تغییرات  0/11اجتماعی، توان سازگاری کشاورزان و سطح تحصیلات قادرند  ر سرمایهبه گام نشان داد که سه متغی

 گذاران وبه سیاستدر این راستا جهت بهبود امنیت غذایی  متغیر امنیت غذایی خانوارهای مورد مطالعه را تبیین نمایند.

ر میان الی دسی سازگاری کشاورزان در مقابله با خشکشود با توسعه راهبردهاپیشنهاد میریزی عالی توسعه روستایی برنامه

 ها کمک نمایند. خانوارهای روستایی به بهبود وضعیت امنیت غذایی آن

 معیشت پایدار. و ، کشاورزی پایدارتوسعه روستایی، شهرستان هندیجانامنیت غذایی،  کلید واژه:
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 مقدمه

 ,.Poulsen et al) را افزایش داده استافزایش پیوسته جمعیت جهان و روند رو به فزاینده شهری شدن، نیاز به مواد غذایی 

2015; Pakravan-Charvadeh et al., 2021 .)اصلی نیازهای غذایی، همواره در  کنندهنیعنوان تأمبخش کشاورزی به

(. ناامنی غذایی و دستیابی به Savari & Amghani, 2022) هایی برای برطرف کردن این مشكل بوده استراه یوجوجست

غذای سالم و مقوی مهمترین چالش قرن حاضر در تمامی کشورهای دنیا به طور عام و کشورهای در حال توسعه به طور خاص 

 به نسبت جهان سراسر در غذایی ناامنی تهدید معرض در راداف تعداد طوری کهبه(. Adeniyi & Dinbabo, 2019باشد )می

سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در  41 این در حالی است که (.Paslakis et al., 2021) است شده برابر دو گذشته

 ,.Misselhorn et alسپری شده، حق دسترسی همه مردم به غذای کافی، سالم و مغذی با واقعیت فاصله دارد ) 1111سال 

 میلیارد 1 مرز از حاضر نفری میلیارد 7 جمعیت 2022 سال در است شده بینیپیش متحد، ملل سازمان گزارش براساس(. 2017

 لذا(. Ebadi, 2004) یابد افزایش اندمواجه جمعیت رشد با که کشورهای در غذایی مواد تولید اینكه بدون گذشت خواهد نفر

 و زیست محیط نابودی افراد، روزانه غذایی رژیم در تعادل عدم جهان، سطح در گرسنگی افزایش همچون هاییچالش امروزه

 گردد لتبدی بشری جوامع مسایل مهمترین از یكی به غذایی امنیت موضوع که شده باعث دست، این از مسایلی و طبیعی منابع

(Mortazavi, 2014 )هستند غذایی امنیت نگران نیز آمریكا نظیر جهان کشورهای ثروتمندترین حتی که ایگونه به (Nadimi, 

2011.) 

دهد که هم اکنون بیش از یک میلیارد نفر در جهان با مشكلات سوء تغذیه و ناامنی غذایی روبرو هستند که آمارها نشان می

در میان جوامع در حال . (McGuire, 2015کند )میلیون نفر آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می 710از این آمار 

ها حاکی از آن است که امنیت غذایی در جوامع روستایی به مراتب بیشتر از جوامع شهری است در حالی که بررسیتوسعه نیز 

رود خانوارهای روستایی که عمدتًا تولید کننده و تامین کننده مواد غذایی خود هستند، از نظر نوع و میزان، دسترسی انتظار می

 (. Savari & Zhoolideh, 2021) به مواد غذایی داشته باشندکاملی 

 است جامعه افراد طبیعی حق جامعه، بهداشت و سلامت ارتقای منظور به جامعه غذایی نیازهای تأمین است بدیهی

(Misselhorn et al., 2012; Sibelet et al., 2019). مراتب به وضع آتی هایسال در که دهدمی نشان هابررسی وجود، این با 

 کشورهای در آینده سال 20 طی در جمعیت مداوم افزایش(. See et al., 2015; Smyth et al., 2015) است ترکننده نگران

 داد خواهد افزایش تربیش را غذایی مواد برای جهانی تقاضای میزان تهدیدات، و فشارها دیگر همراه به توسعه، حال در

(Foresight, 2011)، به توجه با 2020سال در مناطق این در کشاورزی کل وریبهره که است شده بینیپیش این برعلاوه 

 ,.Ericksen et al., 2009; Ericksen et al., 2011; Foley et al) یابدمی کاهش درصد 21 تا 1 بین اقلیم تغییر از ایدرجه

 ای برای کنترل و کاهش ناامنی غذایی نداشته باشند امنیت ملی بنابراین، در صورتی که کشورهای در حال توسعه برنامه (.2011
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 (.Sinyolo et al., 2014ها در معرض تهدیدی جدی قرار خواهد گرفت )آن

 ,.Kalbar et alدهد )میهای توسعه پایدار است که وضعیت تغذیه جامعه را نشان امنیت غذایی یكی از مهمترین شاخص

 ستا جامعه آن اعضای جسمی روانی، فكری، سلامت اصلی عنصر و افتهی عهستو یجامعه بنیان غذایی امنیت حقیقت در(. 2018

 اولویت و راهبردی اهداف جز و است حال و گذشته در ایران روستایی و کشاورزی توسعه هایبرنامه عمده اهداف از یكی همواره و

به نحوی که دستیابی به امنیت غذایی پایدار در جامعه یكی از (. Rostami, 2019) باشدمی نیز( آینده بلندمدت) هایبرنامه

از اهداف سازمان ملل متحد پایان دادن به گرسنگی  و (Santangelo, 2018باشد )گذاران جامعه میمهمترین دغدغه سیاست

براساس کنفرانس جهانی غذا، امنیت غذایی زمانی (.  2022et alZhao ,.ی است )در سطح جهان و دستیابی به امنیت غذای

وجود دارد که تمامی مردم در هر زمان به غذای کافی، سالم و مغذی، دسترسی فیزیكی و اقتصادی داشته باشند و غذای در 

 et alVipham ,و سالم فراهم سازد )ای سازگار با ترجیحات آنان را برای یک زندگی فعال دسترس، نیازهای یک رژیم تغذیه

., 2019et alLancker ., 2019; et alSkaf 2020; .) ایی شامل چهار بعد موجود بودن غذا، دسترسی ذامنیت غ به طور کلی

 Diagne, 2013; ; ., 2018et al., 2017; Dameri et alWichernباشد )مصرف مواد غذایی و ثبات غذایی می ،به غذا

., 2017; FAO, 2018et alJamini  .) 

 پیشینه تحقیق

 (.Capon et al., 2014امنیت غذایی یک جامعه تحت تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی است )

 ,.Clement et al., 2019; Malapit et al., 2019; Sinclair et alدر مطالعات )ارتباط بین این عوامل با امنیت غذایی 

 اند ارایهدر ادامه تعدادی از مطالعات که زوایای مختلف این پژوهش را مورد بررسی قرار داده( مورد تایید قرار گرفته است. 2022

به این نتیجه رسیدند که استفاده از  با تحلیل رگرسیون های کشاورزی و امنیت غذایینهادهاثر ای در زمینه در مطالعه شود.می

 Nabuumaتواند سطح امنیت غذایی را بهبود ببخشد )بذور اصلاحی و مقاوم در شرایط تنش و ارقام پربازده در بخش کشاورزی می

., 2022et al .)در ختاریبا روش مدلسازی معادلات سا غذایی امنیت به دستیابی بر اجتماعی سرمایة ای با عنوان آثاردر مطالعه 

های سرمایة اجتماعی )اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مؤلفهدورود به این نتیجه رسیدند که  شهرستان روستایی هایسكونتگاه

در (. Savari et al., 2021) داری بر بهبود امنیت غذایی داردمشارکت و اقدام جمعی، عضویت در گروه( اثر مثبت و معنا

ه ابعاد به این نتیجه دست یافتند کبا روش تحلیل تشخیصی ای دیگر در زمینه اثر توان سازگاری بر بهبود امنیت غذایی مطالعه

 & ZhoolidehSavari ,داری بر بهبود امنیت غذایی دارد )توان سازگاری )اقتصادی، اجتماعی، مالی، فیزیكی و طبیعی( اثر معنی

ا بر با عنوان بررسی نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت ناامنی غذایی در زنان مسن در ایالات متحده ای دیگدر مطالعه(. 2021

 Leddy etدارد ) ایکه سرمایه اجتماعی در محافظت در برابر ناامنی غذایی نقش تعیین کنندهروش رگرسیون نشان داده شد

al., 2020 .)ای دیگر در زمینه بررسی رابطه امنیت غذایی و فقر درآمدی در مناطق روستایی گیلان نشان داد که فقر در مطالعه
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باشد و تحلیل اثر نهایی نشان داد که فقر ذهنی تاثیر بیشتری داری با ناامنی غذایی مینسبی و ذهنی دارای رابطه مثبت و معنی

 با روشهای معیشتی در بهبود امنیت غذایی ای در زمینه نقش سرمایهدر مطالعهنیلز  چریست و (. 2019et alBagheri ,.دارد )

داری در بهبود امنیت غذایی های معیشتی سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنینتایج نشان داد که در میان سرمایهرگرسیون 

در پژوهشی در زمینه (. riest & Niles, 2018Ch) های فیزیكی و طبیعی بوده استدارد و اثر آن به مراتب بیشتر سرمایه

نشان داد که متغیرهای درآمد  رگرسیون با بكارگیری روش راهكارهای مقابله با عدم امنیت غذایی در مناطق روستایی گرگان

 et Zieaie)سالیانه، وضعیت شغلی و سن سرپرست خانوار تاثیر منفی و متغیر تعداد فرزندان اثری مثبت بر ناامنی غذایی دارند 

17., 20al.) در زمینه امنیت غذایی در استان کهگیلویه و بویر احمد نشان داد که درآمد سرپرست  رگرسیون نتایج تحلیلی

 Zeratkish& خانوار، اندازه مزرعه تاثیری مثبت و جنسیت، وضعیت سواد و اندازه خانوار رابطه منفی با امنیت غذایی دارد )

Kamali, 2017 .)در میان خانوارهای روستایی شهرستان کرمانشاه نشان داد که بین امنیت با روش رگرسیون  تحقیقیهای یافته

غذایی و میزان درآمد ماهیانه، جایگاه شغلی پدر، وضعیت دارا بودن تسهیلات زندگی، سطح سواد مادر و بعد خانوار رابطه 

های ترویجی و امنیت غذایی خانوارهای کشاورز نتایجی پژوهشی در زمینه اثر آموزش(. Rostami, 2016داری وجود دارد )معنی

وان های ترویج، تای، مشارکت زنان، کلاسنشان داد که پنج متغیر آگاهی تغذیهبا روش رگرسیون )مورد مطالعه شهرستان قروه( 

در زمینه مروری در پژوهشی  (. 2014et alSadi ,.رد )اقتصادی و تعداد افراد تحت تكفل تاثیر بیشتری بر تامین امنیت غذایی دا

عوامل موثر بر امنیت غذایی در کشور اتیوپی به این نتیجه دست یافتند که امنیت غذایی خانوار با متغیرهای اندازه خانوار، 

توان عوامل بندی کلی میدستهبنابراین، در یک  (. 2012et alMisselhorn ,.داری دارد )جنسبت سرپرست خانوار ارتباط معنی

زان برداری، می)تعداد دام سبک، تعداد سنگین، مقدار زمین کشاورزی، نوع نظام بهره موثر بر امنیت غذایی را در عوامل اقتصادی

)عضویت در  آموزشی – اجتماعی عوامل ،درآمد خانوار )زراعی، غیرزراعی و انتقالی(، بیمه محصولات، دسترسی به اعتبارات(

های ترویجی، جنسیت سرپرست خانوار، وضعیت تاهل، ها، سن، بعد خانوار، سرمایه اجتماعی،  تحصیلات، شرکت در دورهشكلت

)دسترسی به ارقام مقاوم، دسترسی به ارقام پربازده، کیفیت  زراعی عوامل و سال( 12سال، تعداد افراد زیر  40تعداد افراد بالای 

 . بندی کردطبقه (زمین، توان سازگاری با خشكسالی

 هامواد و روش

همبستگی است و با استفاده از فن پیمایش انجام شده است.  –پژوهش حاضر از نوع پژوهش کمی و از نظر ماهیت، توصیفی 

که  1باشد شكل خانوارهای روستایی شهرستان هندیجان واقع در استان خوزستان می تمامیجامعه آماری این پژوهش شامل 

خانوار است و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، تعداد  1104شامل  1312ها براساس آخرین سرشماری سال تعداد کل آن

دا شهرستان ابتای تصادفی با انتساب متناسب )به این صورت گیری طبقهنفر از سرپرست خانوارهای روستایی به روش نمونه 230

 مرحله بعد از هر بخش دو دهستان و از هر دهستان دو روستا( در ، شودتقسیم میهار بخش چ بهمرکز آمار بندی بخشبراساس 
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 برای مطالعه انتخاب شدند. 

 
منطقه مورد مطالعه -1شکل   

 

پرست ای سرهای فردی و حرفههای: ویژگیای استاندارد و از پیش آزمون شده بود که شامل بخشابزار اصلی تحقیق پرسشنامه

پرسشنامه  یی خانوار که ازغذا تیوضعیت امن یجهت بررس هیگو 11( بود. بخش دوم 1خانوار روستایی براساس چارچوب شكل )

ی بندمنظور گروهبه(. US Department of Agriculture (USDA), 2008) شده استگرفته  كایآمر یکشاورز وزارتاستاندارد 

استفاده آمده است،  1که در جدول  كایآمر یاستاندارد وزارت کشاورز یبنداز گروه ،خانوارهای مورد مطالعه ییغذا تیامن تیوضع

کسب نماید، دارای  32/2تر از کم امتیازی توان گفت که اگر خانوارجدول می نیا ریدر تفس(. Bickel et al., 2008) شد

ود خ ییغذا یقسمت ناامندهد. امنیت غذایی بوده و کسب امتیاز بالاتر از این مقدار، وی را در گروه دارای ناامنی غذایی قرار می

 ازی)امت یبا گرسنگ ییغذا یناامن -( 24/1تا  32/2 نیبخانوار  ازی)امت یبدون گرسنگ ییغذا یناامن -1 شودیم میتقس بخش به دو

تا  24/1خانوار  ازیمتوسط )امت یبا گرسنگ ییغذا یخود به دو زیربخش الف: ناامن بخش اخیر نی( البته ا24/1از  شتریخانوار ب

 .شود( تقسیم می23/4از  شتریخانوار ب ازی)امت دیشد یبا گرسنگ ییغذا ی( و ب: نااامن23/4
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 ییروستا یخانوارها انیدر م ییغذا تیامن تیوضع لیتحل :1 جدول
 وضعیت امنیت غذایی امتیاز خانوار

   امنیت غذایی 32/2کمتر از 

24/1 -32/2  

 ناامنی غذایی

 ناامنی  بدون گرسنگی

23/4 -24/1  

 ناامنی  همراه با گرسنگی

 

 ناامنی با گرسنگی متوسط

  23/4بیشتر از 

 شدیدناامنی با گرسنگی 

 (Bickel et al., 2008)مأخذ: 

 

در ه کاست  یذکر این نكته نیز ضرور .وزن داده شود هاهیبه گوبایستی  یطبق استاندارد جهان ،فوق ریمقادمحاسبه  یبرا

 خانوارهای دارای فرزند و خانوارهای بدون فرزند از هم تفكیک گردد. ستی ها بایموقع اعمال وزن به گویه

 

 نحوه تعیین امتیاز خانوار برای بررسی وضعیت امنیت غذایی :2جدول 
 طبقه امنیت غذایی های امنیت غذاییارزش مقیاس های مثبتتعداد پاسخ

0 0 0  
 

 امن غذایی
1  1 

 1 2/1 
2  1/1 

 2 2/2 
3  1/2  

 
 

ناامن غذایی بدون 
 گرسنگی

1  3 
 3 3 
2  1/3 

 1 7/3 
4  1/3 
7  3/1 

 2 1/1 
1  7/1  

 
ناامن غذایی با 

 گرسنگی

 4 2 
1  1/2 
10  2/2 
 7 7/2 
11  1/2 
12  3/4 
 1 1/4 
13  4/4  

 
 

ناامن غذایی با 
 گرسنگی شدید

11  7 
 1 2/7 
12  1/7 
 10 1/7 
14  1 
17  7/1 
11  3/1 

 (Bickel et al., 2008)مأخذ: 

، ابتدا باید خانوارهای مورد مطالعه به دو طبقه دارای فرزند و بدون فرزند تقسیم گردد. در 1برای محاسبه امتیازات جدول 

 2ای مطابق با جدول گویه 10ای و برای خانوارهای بدون فرزند، از مقیاس گویه 11خانوارهای دارای فرزند، معمولاْ از مقیاس 

 کنندههای سنجش امنیت غذایی، تعیینهای مثبت به گویهتوان گفت که تعداد پاسخ، می2ول شود. بر اساس جداستفاده می

گویه امنیت غذایی پاسخ مثبت  11های غذایی خواهد بود. بدین معنی که اگر خانوار دارای فرزند به دو گویه از وضعیت گروه

آیتم پاسخ مثبت دهد، دارای ناامنی غذایی بدون گرسنگی،  7 )گاهی اوقات یا اغلب( دهد، آن خانوار دارای امنیت غذایی، اگر به

آیتم پاسخ مثبت دهد، دارای ناامنی غذایی  12آیتم دارای ناامنی غذایی با گرسنگی متوسط و اگر به بیش از  12پاسخ مثبت به 

خ مثبت دهند، دارای امنیت گویه پاس 2گویه به  10با گرسنگی شدید خواهد بود. اما خانوارهای بدون فرزند در صورتی که از 
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گویه، ناامنی غذایی با گرسنگی  1غذایی، اگر به پنج گویه پاسخ مثبت دهند، ناامنی غذایی بدون گرسنگی، پاسخ مثبت به 

 آیتم پاسخ مثبت دهد، دارای ناامنی غذایی با گرسنگی شدید خواهد بود. 1متوسط و اگر به بیش از 

از مقیاس وزنی خانوارهای دارای  ،دارای فرزند بودند وارهابا توجه به این که اکثریت خاندر این مطالعه لازم به ذکر است که 

 فرزند استفاده شد.

در بخش آمار توصیفی از میانگین، درصد، انحراف معیار، انجام گرفت.   Win18SPSS افزارنرم از استفاده با هاداده تحلیل

ها امنیت غذایی، از ضریب همبستگی، مقایسه میانگین بر عوامل مؤثر تعیین منظور بهضریب تغییرات و در بخش آمار استنباطی، 

 . شد و تحلیل رگرسیون استفاده

 ها و بحثیافته

 ای خانوارهای روستایی مورد مطالعههای فردی و حرفهبررسی ویژگی -

سال بود و دامنه سنی  12/1با انحراف معیار  17/11نتایج بررسی سن افراد مورد مطالعه نشان داد که میانگین سن آنان 

 41/11زن و  32/11سال متغیر بود. نتایج جنسیت افراد مطالعه شده نشان داد  41تا  23سرپرست خانوارهای روستایی بین 

نفر  11/2با انحراف معیار  22/1نوارهای مطالعه شده نشان داد که میانگین بعد خانوار درصد نیز مرد بودند. نتایج میانگین بعد خا

میلیون تومان بود. سطح تحصیلات اکثریت  22/1با انحراف معیار  11/1بود. میانگین درآمد سالیانه خانوارهای روستایی برابر با 

 های روستایی نبودند. افراد ابتدایی و عضو تعاونی

 امنیت غذایی در خانوارهای روستایی مورد مطالعه بررسی وضعیت

. با توجه به اینكه اطلاعات دریافتی (3)جدول  بندی وضعیت امنیت غذایی از آماره ضریب تغییرات استفاده شدمنظور اولویتبه

و  «انی در خرید غذاشده و ناتوکافی نبودن مواد غذایی خریداری»توان گفت که موارد براساس دوازده ماه گذشته بوده است می

 بیش از سایر موارد برای خانوارهای روستایی اتفاق افتاده است. « نگرانی در مورد تمام شدن غذا»

شده توسط وزارت کشاورزی آمریكا استفاده بندی وضعیت امنیت غذایی خانوارهای مورد بررسی، از مقیاس طراحیجهت گروه

توان گفت درصد از خانوارهای مورد مطالعه دارای امنیت غذایی بودند. لذا می 27/33، تنها 2شد. بر اساس نتایج ارایه در شكل 

درصد از آنان در قسمت ناامنی غذایی قرار  70عیت مطلوبی قرار ندارد زیرا نزدیک به که مناطق روستایی مطالعه شده در وض

 دارند. 

 بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل و امنیت غذایی خانوار -

منظور بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق با امنیت غذایی خانوارهای روستایی مورد مطالعه از ضرایب همبستگی استفاده به

 آمده است. 1تایج حاصل از این قسمت در جدول شماره شد. ن
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 خانوار ییغذا تیامن یدهندهلیتشک یهاهیگو یبندتیاولو :3 جدول

 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین هاگویه

 1 117/0 347/0 11/2 شده و ناتوانی در خرید غذاکافی نبودن مواد غذایی خریداری

 2 122/0 327/0 21/2 شدن غذانگرانی در مورد تمام 

 3 177/0 122/0 22/2 هاهای غذایی متعادل برای بچهناتوانی در تهیه وعده

 4 114/0 311/0 11/2 هاتهیه و تدارک مواد غذایی ارزان قیمت برای بچه

 1 212/0 411/0 44/2 متناسب و متعادل غذایی هایوعده تهیه در ناتوانی

 1 117/0 211/0 32/1 اندازه کافیها به تغذیه نشدن بچه

 0 211/0 411/0 72/2 ها گرسنه بودندبه علت عدم توانایی خرید مواد غذایی چند بار بچه

احساس گرسنگی نمودن اما چیزی برای خوردن نداشتن ) به علت عدم توانایی 

 خرید(
43/2 443/0 222/0 8 

 0 227/0 431/0 11/2 اعضای خانوار( خوردن غذا در هر وعده غذایی کمتر از حد معمول )توسط

ها ) به علت عدم توانایی قدرت های غذایی بچهکاهش تعداد یا میزان وعده

 خرید(
43/2 412/0 221/0 19 

 11 242/0 722/0 17/2 های غذایی بزرگسالانحذف نمودن تعدادی از وعده

 12 212/0 772/0 71/2 اندها در تمام طول یک روز غذا نخوردهبچه

 13 211/0 721/0 21/2 نداشتن مواد غذایی برای خوردن در تمام طول روز

 14 213/0 712/0 23/2 هاهای غذایی بچهحذف نمودن بعضی از وعده

 11 301/0 711/0 22/2 های غذایی توسط بزرگسالانتعدادی از وعده حذف شدن 

 11 311/0 722/0 37/2 کاهش وزن به علت نخوردن غذای کافی

 10 130/0 122/0 11/1 اندهای غذایی را حذف کردهها به مدت سه ماه یا بیشتر بعضی از وعدهبچه

 18 141/0 227/0 11/1 بزرگسالان به مدت سه ماه یا بیشتر در تمام طول روز غذا نخوردند

 . هرگز3. گاهی 2. اغلب 1مقیاس: 

 

 
 روستایی مورد مطالعهبررسی وضعیت امنیت غذایی در خانوارهای  -2شکل 
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همبستگی بین متغیرهای تحقیق با امنیت غذایی خانوار :4جدول   

 

 متغیرهای مستقل

 امنیت غذایی خانوار 

 r Sig نوع ضریب همبستگی
001/0 **0/271 پیرسون تعداد دام سبک -  

031/0 *0/120 پیرسون تعداد دام سنگین -  

003/0 **0/301 پیرسون مقدار زمین کشاورزی -  

001/0 **0/177 پیرسون میزان درآمد -  

021/0 پیرسون میزان بیمه یا غرامت دریافتی -  102/0  

003/0 **0/277 اسپیرمن دسترسی به اعتبارات -  

022/0 پیرسون سن -  321/0  

012/0 *0/211- پیرسون بعد خانوار -  

001/0 **0/127 پیرسون سرمایه اجتماعی -  

001/0 **0/331 اسپیرمن تحصیلات -  

011/0 پیرسون سال 40تعداد افراد بالای  -  121/0  

037/0 پیرسون سال 12تعداد افراد زیر  -  211/0  

022/0 اسپیرمن استفاده از ارقام مقاوم -  322/0  

022/0 اسپیرمن استفاده از ارقام پربازده -  211/0  

011/0 *0/112 پیرسون های کشاورزیکیفیت زمین -  

000/0 **0/220 پیرسون سازگاری با خشكسالیتوان  -  

 **معنیداری در سطح 1 درصد  و * معنیداری در سطح 2 درصد

سددنگین، مقدار دام امنیت غذایی با متغیرهای تعداد دام سددبک، تعداد حاکی از آن اسددت که  1نتایج ارائه شددده در جدول 

های کشدداورزی ارتباط زمین کشدداورزی، میزان درآمد، دسددترسددی به اعتبارات، سددرمایه اجتماعی، تحصددیلات، کیفیت زمین

 داری دارد. معنی

( ایبرحسب متغیرهای مستقل )دو مقوله امنیت غذایی خانوارهای روستایی مورد مطالعه منظور مقایسده میزانهمچنین به 

 است. ارایه شده 2مستقل استفاده شد. نتایج حاصل از این بخش در جدول شماره  tایسه میانگین تحقیق از آزمون مق

ایدو مقولهبر اساس متغیرهای  امنیت غذاییمقایسه  :1جدول   
 t Sig انحراف معیار میانگین طببقات متغیر مستقل

ترویجی -های آموزشیشرکت در کلاس -  
31/77 بله  22/7  

1/11** 001/0  
11/22 خیر  11/1  

جنسیت سرپرست خانوار -  
12/43 مرد  12/7  

1/22** 001/0  
11/21 زن  44/1  

وضعیت در تاهل -  
22/11 مجرد  22/1  

11/4  221/0  
43/31 متاهل  14/7  

 هاعضویت در تشكل -
22/71 بله  12/1  

22/7  012/0  
12/73 خیر  12/10  

 

متغیرهای شرکت  راساسمیزان امنیت غذایی خانوار بکه بین  نشان داد 2های به دست آمده در جدول شماره براساس یافته

هایی آموزشی خانوارهایی که در دوره بدین معنی .داردوجود داری های ترویجی و جنسیت سرپرست خانوار تفاوت معنیدر دوره

 باشد امنیت غذایی بالاتری داشتند. ها مرد میاند و یا سرپرست خانوار آنشرکت کرده
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 امنیت غذایی خانوارهای روستایی مورد مطالعهتعیین اثر متغیرهای مورد مطالعه بر  -

ل رگرسیون چندگانه به روش مورد مطالعه، از تحلیامنیت غذایی خانوارهای منظور تعیین اثر متغیرهای مورد مطالعه بر به

شوند و ی رگرسیون میترین متغیرها به ترتیب وارد معادلهگام به گام استفاده شد. روش گام به گام، روشی است که در آن قوی

که  یدرصد برسد. در این تحقیق پس از وارد کردن متغیرهای 2داری به یابد که خطای آزمون معنیاین کار تا زمانی ادامه می

گام پیش رفت. نتایج این بخش در جدول  3( داشتند، معادله تا امنیت غذاییی تحقیق )داری با متغیر وابستهستگی معنیهمب

 آمده است.  4

وارد معادله گردیده است. مقدار ضریب  سرمایه اجتماعیدهد که در اولین گام؛ متغیر نشان می 4نتایج ارائه شده در جدول 

درصد از تغییرات  1/30است. به عبارت دیگر،  301/0آن برابر با ( 2R)و ضریب تعیین  217/0برابر با  (R)همبستگی چندگانه 

غیر وارد معادله گردید. این مت توان سازگاریگردد. در گام دوم؛ متغیر ( توسط این متغیر تبیین میامنیت غذایی) متغیر وابسته

درصد از  4/13افزایش داد، به عبارت دیگر،  137/0را به  (2R)و ضریب تعیین  417/0را به  (R) ضریب همبستگی چندگانه

ردید. این وارد معادله گ متغیر تحصیلاتگردد. در گام سوم، ( توسط این متغیر تبیین میامنیت غذاییتغییرات متغیر وابسته )

درصد از  0/1افزایش داد، بنابراین،  217/0تا  را (2Rو مقدار ضریب تعیین ) 712/0( را به Rمتغیر ضریب همبستگی چندگانه )

2R =درصد ) 7/21گردد. براساس نتایج، این سه متغیر قادرند ( توسط این متغیر تبیین می)امنیت غذایی تغییرات متغیر وابسته

مانده مربوط به عوامل درصد باقی 3/11مورد مطالعه را تبیین نمایند و  امنیت غذایی خانوارهایاز تغییرات متغیر وابسته ( 0.517

 اند. شود که در این تحقیق شناسایی نشدهدیگری می

 
رگرسیون چندگانه برای بررسی اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته: 1جدول   

 ضریب همبستگی متغیر مستقل گام
R 

 ضریب تعیین
2R 

 ضریب تعدیل شده

Ad
2  R 

 

Sig 
 000/0 217/0 301/0 217/0 سرمایه اجتماعی - 1

 000/0 112/0 137/0 417/0 توان سازگاری - 2

 000/0 117/0 217/0 712/0 تحصیلات - 3

 
 

مقدار تاثیر متغیرهای مستقل تاثیرگذار بر متغیر وابسته تحقیق :0جدول   
 B Beta t Sig متغیرهای مستقل

 001/0 120/7 - 021/11 ضریب ثابت -

 221/3 432/0 422/1 001/0 (1Xاجتماعی ) سرمایه -

 117/2 221/0 111/3 002/0 (2Xسازگاری ) توان -

  127/1 210/0 322/3 001/0 (3Xتحصیلات ) -
 

 باشد:، معادله خطی حاصل از رگرسیون به شكل زیر می7با توجه به توضیحات بالا و نتایج جدول 

3X 1.127+ 2X2.417+ 1X 19.021 + 3.521Y=  
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رگرسیون چیزی در مورد  یمعادله ،باشد. امارگرسیون میمعادله دار بودن حاکی از معنی tو   Fهایدار بودن آزمونمعنی

یرهای کند. برای تعیین اهمیت نسبی متغن نمیابی بینی تغییرات متغیر وابستهدر مورد پیش اهمیت نسبی متغیرهای مستقل

ثیر سایر أکرد. این آماره تاثیر هر متغیر مستقل را جدا از ت( توجه Betaباید به مقدار بتا ) بینی متغیر وابستهدر پیش مستقل

امنیت ) رگذارترین متغیر مستقل بر متغیر وابستهیدهد. بر این اساس، تاثمتغیرهای مستقل تحقیق بر متغیر وابسته نشان می

د تغییر در انحراف معیار متغیر است. یعنی یک واح 432/0است که مقدار بتا در این مورد  سرمایه اجتماعیمیزان متغیر  (،غذایی

شود. سایر متغیرها به ترتیب اهمیت ایجاد می (امنیت غذایی)واحد تغییر در انحراف معیار متغیر وابسته  432/0 سرمایه اجتماعی

 210/0با مقدار بتا   سطح تحصیلاتو  221/0با مقدار بتا  توان سازگاری :شامل (امنیت غذایی) تاثیرگذاری بر متغیر وابسته

 باشندمی

 گیری و پیشنهادهانتیجه

این پژوهش با هدف کلی عوامل موثر بر امنیت غذایی درخانوارهای روستایی شهرستان هندیجان انجام شد. نتایج نشان داد 

 et alJamini ,.این نتیجه با مطالعات ) برو هستندودرصد از خانوارهای روستایی مطالعه با ناامنی غذایی ر 70که نزدیک به 

خانوارهای توان گفت یافته میدر تحلیل این  .استهمسو در شهرستان روانسر ( مبنی بر وضعیت نامساعد امنیت غذایی 2016

های روستایی در گذشته با توجه به استقلال کاملی که داشتند خود تولید کننده و تامین کننده مواد غذایی خود بودند اما در سال

ها کاسته شده است. علاوه بر این، وارهای روستایی کاسته شده است در نتیجه سطح امنیت غذایی آناخیر از میزان استقلال خان

آموزشی  هایدر دوره داری بین امنیت غذایی خانوارها براساس دو متغیر شرکتها نشان داد که تفاوت معنینتایج مقایسه میانگین

ها مرد بود امنیت یجی و آموزشی شرکت داشتند و یا سرپرست خانوار آنهای ترووجود دارد بدین معنی خانوارهایی که در دوره

. علاوه بر کنداز این یافته حمایت می (2014et alSadi Kamali 2017;  & Zeratkish ,.) مطالعات نتایجغذایی بالاتر داشتند 

 کشاورزی، زمین مقدار سنگین، تعداد سبک، دام تعداد متغیرهای با غذایی امنیت ریب همبستگی نشان داد که بیناین، نتایج ض

افته این ی .دارد داریمعنی ارتباط کشاورزی هایزمین کیفیت تحصیلات، اجتماعی، سرمایه اعتبارات، به دسترسی درآمد، میزان

های کشاورزی، درآمد و سرمایه اجتماعی خانوارهای روستایی بیشتر باشد و یا بیانگر این است که هر چه تعداد دام، سطح زمین

ین یافته ابیشتر خواهد شد تر باشد امنیت غذایی خانوار های کشاورزی مناسباینكه سطح تحصیلات خانوار بالاتر و کیفیت زمین

نتایج تحلیل در نهایت ( همسو بود. 2022et alNabuuma ., 2020; et alLeddy est & Niles, 2018; Chri ,.با مطالعات )

که سه متغیر سرمایه اجتماعی، توان سازگاری و تحصیلات مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر بهبود امنیت رگرسیون نشان داد 

باشد. در تحلیل این، ( همسو می 2021ZhoolidehSavari & ., 2020; et alLeddy ,غذایی است این یافته با مطالعات )

توان گفت که در چند سال اخیر خشكسالی اثرات منفی زیادی بر تولیدات کشاورزان وارد نموده است و سطح درآمد آنان می

ود یطی بهبدر چنین شراهای روستایی بسیار بالا رفته است، پذیری خانوارو سطح آسیب کاهش چشمگیری پیدا کرده است
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سرمایه اجتماعی و افزایش توان سازگاری کشاورزان در مقابله خشكسالی از مهمترین اقدامات لازم در این زمینه است.  در نهایت 

 گردد.براساس نتایج پژوهش پیشنهاداتی به صورت زیرا ارایه می

ی توسعه راهبردهای سازگاری مقابله با خشكسال باشود دار اثر توان سازگاری بر امنیت غذایی پیشنهاد میبا توجه به اثر معنی-

 به بهبود امنیت غذایی خانوارها کمک نمایند.  در بین کشاورزان

شود تا با برگزاری بر امنیت غذایی پیشنهاد می های آموزشیها و کارگاهبرگزاری دورههای دار دورهبا توجه به اثر معنی -

 امنیت غذایی را ارتقا دهند.  تغذیه برای سرپرست خانوارهای روستایی زمینه افزایش آگاهی های آموزشی دردوره

های اعتباری های توانمندساز مانند صندوقشود با توسعه تشكلبا توجه به اثر سرمایه اجتماعی بر امنیت غذایی پیشنهاد می -

 خرد در بین کشاورزان منطقه به امنیت خانوارها کمک نمایند. 
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