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نقش پیوندهای روستایی -شهری در امنیت غذایی خانوارهای روستایی
مورد :دهستان دهدشت شرقی ،شهرستان دهدشت
محمدرضا رضوانی؛ استاد جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
سروش سناییمقدم ؛ دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه شهیدبهشتی ،تهران ،ایران.
دریافت مقاله1396/07/18 :

پذیرش نهایی1397/10/14 :

چکیده
امنیت غذایی یکی از مؤلفههای اصلی کیفیت زندگی ساکنین مناطق روستایی است .امنیت غذایی در مناطق
روستایی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که یکی از این عوامل ،کم و کیف پیوندهای روستایی -شهری
است .در تحقیق حاضر نقش پیوندهای روستایی -شهری در امنیت غذایی خانوارهای روستایی بررسی شده
است .پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی -تحلیلی است .جامعه آماری ،خانوارهای
دهستان دهدشت شرقی در شهرستان دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد است .بر اساس نتایج
سرشماری سال  ،1395این دهستان دارای  46آبادی دارای سکنه و  12277نفر جمعیت در قالب  3159خانوار
است .روش گردآوری دادهها بهصورت کتابخانهای و میدانی بوده و حجم نمونه مورد نیاز برای تکمیل پرسشنامه
با استفاده از فرمول کوکران  325خانوار محاسبه شده است .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی
نشان داد میانگین هزینه خانوارهای روستایی در محدوده موردمطالعه برابر با  825هزار تومان بوده است.
همچنین  32/5درصد از خانوارهای موردمطالعه در شرایط ناامنی غذایی قرار دارند .همچنین ،بعد اقتصادی
پیوندهای روستایی -شهری با تأثیر کلی ( )0/621بیشترین تأثیر و بعد اطالعاتی با ( )0/137کمترین تأثیر را بر
امنیت غذایی خانوارهای روستایی منطقه مورد مطالعه داشته است.
واژگان کلیدی :امنیت غذایی ،پیوندهای روستایی -شهری ،فقر روستایی ،توسعه روستایی ،شهرستان دهدشت.
rrezvani@ut.ac.ir
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 )1مقدمه

جریانهای فضایی و تعامالت بخشی بین شهر و روستا به شکل پیوندهای روستایی شهری ،نقش
بسیار مهمی در توازن شهر و روستا و توسعه یکپارچه ناحیهای دارد (رضوانی و شاهچراغ.)1390:107،
روابط روستایی -شهری را میتوان بهصورت جریان فضایی و بخشی که بین مناطق شهری و روستایی رخ
میدهد ،موردبررسی قرارداد .جریان فضایی شامل جریان مردم ،کاالها ،پول ،فناوری ،دانش ،اطالعات و
مواد زائد است .در مقابل ،جریان بخشی ،شامل جریان محصوالت کشاورزی که در مناطق شهری جریان
دارند و یا فعالیتهای شهری که در مناطق روستایی جریان دارد (Von braun,2007, tacoli,1998,

.)Kihonge,2014
پیوندهای روستایی -شهری نقش بسیار مهمی در تولید درآمد ،اشتغال و ثروت ایفا میکند .بااینحال،
به دالیل مختلف اهمیت چنین ارتباطی به رسمیت شناختهشده نیست و درنتیجه در سیاستهای
اقتصادی و تجاری ملی نادیده گرفتهشده است ( .)Akkoyunlu;2015:20همانطور که توسط بانک
جهانی ( )2006استدالل شده است ،نادیده گرفتن ارتباط روستایی-شهری منجر به ناکارآیی و باعث
نابرابری بازدارنده رشد میشود ()World Bank,2006؛ بنابراین تجزیهوتحلیل ارتباط بین مناطق شهری و
روستایی به دلیل معیشت روستایی و شهری بههمپیوسته مهم است ( .)UN-Habitat,2012بهطوریکه
هرگونه اختالل در چنین پیوندهایی ممکن است تهدیدی جدی برای هر دو خانواده شهری و روستایی
باشد (.)Akkoyunlu,24:2015
روابط روستایی -شهری در کشورهای درحالتوسعه ازنظر کیفی متفاوت با روابط شهر و نواحی
روستایی در کشورهای توسعهیافته است .بهگونهای که در اغلب کشورهای درحالتوسعه ،روابط شهر و
روستا منجر به شکل گیری نابرابری در توزیع فرصتهای شغلی ،خدمات و تأمین مواد غذایی بین شهر و
روستا شده است ( )Global Monitoring Report,2013و همچنین در کشورهای فقیر جهان ،وابستگی
بیشتری به فعالیتهای روستایی برای مثال در زمینة کشاورزی ،معدن و ماهیگیری برای ثروت و شغل
 .)49:13۸6،چگونگی روابط میان شهر و روستا بر جنبههای مختلف زندگی روستائیان اثرگذار است که
یکی از این جنبهها ،اثرگذاری این روابط بر روی امنیت غذایی است (قدیری معصوم و همکاران،
 .)70:1394امروزه تغییرات الگوی مصرف مواد غذایی به علت رشد شهرنشینی ،افزایش مصرف سرانه،
رشد اقتصادی و تغییرات بازار مصرف از شکل محلی به تجارت جهانی اهمیت روزافزون دستیابی به
امنیت غذایی را برای کشورهای مختلف و بهویژه کشورهای درحالتوسعه را ضرورت میبخشد
(.)Gerbens-Leenest et all,2010 ,Caballero and popkin,2002,
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پیوندهای روستایی -شهری در مناطق مختلف میتواند از طریق اثرگذاری بر دارایی ( Maxwell,
 )2006:1۸دسترسی به بازارهای محلی ،سیاست قیمتگذاری و دسترسی به بازار( Mengistu, 2009,

 )Bedeke,2010دسترسی به مواد غذایی و تنوع مصرف مواد غذایی ( )Babatunde andQaim,2010بر
امنیت غذایی خانوار مؤثر باشد (قدیری معصوم و همکاران.)71:1394،
یکی از تبعات فقر گرسنگی است و در میان همه حقوقی که در قالب نیازهای پایهای خانوار به افراد
یک اجتماع داده میشود ،امنیت غذایی از مهمترین نیازهای فردی است ،با توجه به امنیت غذایی و
نقشی که در توسعه دارد ،بررسی و بهبود آن ضروری است و باوجوداینکه امنیت غذایی در بین گروههای
کمدرآمد و آسیبپذیر جامعه ،ازجمله سرپرستان خانوارهای روستایی ،توجه بیشتری را میطلبد ،بنابراین
ضرورت دارد به امنیت غذایی خانوارهای روستایی در ارتباط با پیوندهای روستایی شهری بیشتر توجه
شود.
در ایران بر اساس اعالم مرکز آمار در بازه زمانی بین سالهای  13۸0تا  ،1393متوسط سهم
خوراکیها در هزینه خانوار روستایی بهطور متوسط 39/5درصد بوده است که نشان از یک ناامنی غذایی
پایدار در مناطق روستایی کشور دارد .این شاخص بعد از سال  13۸۸بهشدت رشد کرد تا جایی که از 37
درصد در سال  13۸۸به بیش از  42درصد در سال  1393افزایش یافت که نشاندهنده افزایش ناامنی
غذایی در مناطق روستایی کشور است .این در حالی است که خانوادههای مناطق شهری در تمام این
موارد در محدوده امن غذایی ازنظر اقتصادی به غذا قرارگرفتهاند (رضوانی.)15-16 :1396 ،

مأخذ :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی (22 : 13۸5،به نقل از رضوانی.)1396،
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بررسی سهم هزینههای خوراکی در دهکهای مختلف هزینهای در مناطق شهری و روستایی نشان
میدهد که خانوارهای شهری مربوط به دهکهای اول تا چهارم در محدوده ناامنی غذایی از منظر
دسترسی اقتصادی قرار دارند ،اما وضعیت خانوارهای روستایی کامالً متفاوت است .در مناطق روستایی
فقط خانوارهای مربوط به دهک دهم در محدوده نسبتاً امن غذایی قرارگرفتهاند و دهکهای اول تا نهم
تماماً در معرض ناامنی اقتصادی و غذایی قرار دارد .بررسی سهم هزینههای خوراکی از کل هزینههای
خانوار در سه دهک کمدرآمد جامعه روستایی نشان میدهد که بعد از سال  13۸۸این خانوارها بهشدت
به سمت ناامنی شدید غذایی ازلحاظ دسترسی اقتصادی به غذا حرکت کردهاند و در سال  1393این
شاخص به بدترین شرایط خود در  14سال اخیر رسیده است .متوسط سهم هزینه مواد غذایی در هزینه
کل خانوارهای شهری و روستایی در دهکهای مختلف هزینهای از سال  1374تا  1393نشان میدهد که
تمام دهکهای روستایی در این دوره زمانی بیش از  30درصد از هزینههای سالیانه خود را به خرید غذا
اختصاص دادهاند ،ولی در بین خانوادههای شهری فقط چهار دهک هفت تا ده از امنیت غذایی از لحاظ
اقتصادی برخوردارند (رضوانی.)17-16 :1396 ،
دهستان دهدشت شرقی ،از دهستانهای بخش مرکزی شهرستان دهدشت در استان کهگیلویه و
بویراحمد است .این دهستان دارای روابط مختلف با شهر دهدشت است که بر جنبههای مختلف زندگی
خانوارهای روستایی و ازجمله امنیت غذایی تأثیرگذار بوده است .در این راستا دو سوال اساسی مورد
بررسی قرار گرفته است :وضعیت امنیت غذایی خانوارهای روستاهای مورد مطالعه در چه سطحی قرار
دارد؟ و چه رابطهای بین پیوندهای روستایی -شهری و امنیت غذایی خانوارهای روستاهای مورد مطالعه
وجود دارد؟
 )2مبانی نظری

منشأ فکری بحث امنیت غذایی ،بهعنوان یکی از مهمترین مؤلفههای امنیت ملی ،به بحران غذا در
امنیت غذایی ارائهشده است که میتوان جدیدترین تعریف از امنیت غذایی را به شرح زیر ارائه کرد:
امنیت غذایی به این معنی است که «همه مردم در تمام اوقات دسترسی فیزیکی و اقتصادی به مقدار
کافی از مواد مغذی ،سالم و مناسب از مواد غذایی داشته باشند و تنها در یک روش سازگار با
محیطزیست و اجتماع پایدار تولیدشده و مردم قادر به تصمیمگیری آگاهانه در مورد انتخاب غذاها
باشند( .)Smith,2013:18همچنین در ماده  25اعالمیه سازمان ملل ،بحث در مورد امنیت غذایی اعالم
شده است که :هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبولی برای تأمین سالمتی و رفاه خود و

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

اوایل دهه  1970در جهان برمیگردد (رهبر و مبینی دهکردی .)4:13۸3،تاکنون تعاریف مختلفی از

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال هشتم ،شماره اول (پیاپی )27

43

یپی

خانوادهاش ،ازجمله تأمین خوراک ،پوشاک ،مسکن ،مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است
و همچنین حق دارد که در زمانهای بیکاری ،بیماری ،نقص عضو ،بیوگی ،سالمندی و فقدان منابع تأمین
معاش ،تحت هر شرایطی که از حدود اختیارات وی خارج است ،از تأمین اجتماعی بهرهمند گردد»
( ،UN,1984:2به نقل از قدیری معصوم و همکاران.)71:1394،
اجالس جهانی غذا در سال  1996آخرین تعریف امنیت غذایی را به شرح زیر اعالم نمود :امنیت غذایی
هنگامی وجود دارد که همه مردم در تمامی ایام به غذای کافی ،سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و
اقتصادی داشته باشند و غذای در دسترس نیازهای یک رژیم تغذیهای سازگار با ترجیحات آنان را برای
یک زندگی فعل و سالم فراهم سازد .بانک جهانی امنیت غذایی را «دسترسی همه مردم در تمام اوقات ،به
غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم» تعریف میکند که این تعریف در کنفرانس رم مورد نیز مورد
تأکید همگان قرارگرفته شده است( ،)FAO,2012همچنین سازمان خواربار کشاورزی()FAO؛ امنیت
غذایی را در چهار رکن اساسی تعریف میکند ،فراهم بودن مواد غذایی ،قابلیت دسترسی به مواد غذایی،
بهرهبرداری و ثبات.
در دسترس بودن غذا 1:در دسترس بودن غذا زمانی حاصل میشود که حجم کافی غذا دائماً برای
همه افراد یک جامعه موجود باشد .چنین غذایی میتواند از طریق تولید خانوار ،تولیدات محلی ،واردات و
یا کمکهای غذایی حاصل شود ( .(Sustainable Development,2006این رکن مربوط به عوامل عرضه و
فراهم بودن مواد غذایی از طریق تولید ،توزیع و مبادالت مواد غذایی بوده (ازجمله کمکهای غذایی)
()Thanh et all,2013؛ و توسط عوامل مختلفی ازجمله مالکیت زمین ،مدیریت خاک و محصول ،پرورش
دام و مدیریت برداشت محصوالت تعیین میشود .در این رکن نحوه استفاده از زمین ،آب و انرژی
تعیینکننده رشد و تولیدات مواد غذایی است (.)Godfray et al,2010:815
دسترسی به مواد غذایی 2:دسترسی به غذا ،به مفهوم دسترسی فیزیکی و اقتصادی به منابع ،برای
تامین اقالم غذایی مورد نیاز جامعه است ( .)Barrett,2010;Renzaho& Mellor,2010این دسترسی،
دسترسی به غذا به درآمد خانوارها ،توزیع درآمد در میان اعضای خانوار ،قیمت مواد غذایی و غیره بستگی
دارد .خانوادهای دسترسی اقتصادی دارد که درآمد یا هزینههایش ،امکان تهیه و خرید غذای کافی را
بدون فشار مالی و به صورت پیوسته میسر سازد .دستیابی اقتصادی نیز عواملی مانند سطح درآمد و
قدرت خرید تأثیر میپذیرد (.)Anriquez et al,2013

1

Food Availability
Access

2
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استفاده از مواد غذایی 1:منظور از استفاده مواد غذایی تأکید بر فراوری مناسب مواد غذایی ،به کار
گیری روشهای ذخیره سازی مواد غذایی ،دانش کافی برای آشنایی و مراقبت از تغذیه کودکان و استفاده
از خدمات بهداشتی است .در واقع ،در این بعد از امنیت غذایی ،بر دانش خانوارها ،ذخیره سازی ،روش-
های پردازش ،آماده سازی غذا ،اصول پایهای تغذیه و مراقبت از فرزندان تأکید زیادی میشود
(.)Renzaho&Mellor;2010; Anriquez et al,2013
ثبات 2:ثبات غذا چهارمین مؤلفه امنیت غذاست که برگرفته از سه بعد دیگر است .ثبات اشاره دارد
به ثیات امنیت غذایی در همه زمانها ( .)Forster,2013توانایی دستیابی و استفاده دائم از مقادیر
مناسب مغذی و مقوی در طول سال .این رکن اشاره به دست آوردن مواد غذایی موردنیاز بدن در طول
زمان و فاقد از حوادث اشاره دارد .در طول زمان ممکن است براثر بروز مخاطرات محیطی و یا عوامل
انسانی مانند جنگ و بیثباتی بازار رخ دهد ،این عوامل نباید بر مصرف مواد غذایی اثرگذاری زیادی داشته
باشد (.)FAO,2011

مأخذ :قدیری معصوم و همکاران.1394:73،

امروزه تعامل فزاینده مناطق روستایی و شهری اهمیت تمایز و تفکیک بین شهر و روستا را کاهش
داده است(مطیعی و همکاران)23:1393،؛ همچنین فضاهای شهری و روستایی از طریق سیستمهای
غذایی و افراد به هم مرتبط هستند .بهگونهای که سیستم غذای ناحیه شهری تالش میکند که پیوندهایی
1

Utilization
Stability

2
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بین تولیدکنندگان روستایی و خدمات بازارهای نواحی شهری را فراهم میکند ( Forster, Hussein and

 .)Mattheisen, 2015رشد و تغییر نیازهای غذایی باز مراکز شهری وابسته به توسعه و پیشرفت و رونق
کشاورزی در نواحی روستایی دارد؛ بنابراین پیوندهای روستایی -شهری یک فرصت است برای ایجاد یک
همکاری بهمنظور توسعه سیستمهای غذایی که غذای ایمن ،مغذی و کافی را برای همه فراهم میکنند
(.)Hussein and suttee,2016:10-11
روابط بین مناطق روستایی و شهری در حال تغییر است .درواقع در بسیاری از کشورها یکروند رو به
رشد بین مناطق روستایی و سکونتگاههای شهری مشاهده میشود .مناطق روستایی برای دسترسی به
خدمات ،فرصتهای شغلی و بازارها ،به مناطق شهری وابستهاند ( .)Losch et al,2014الگوی مصرف
غذایی در حال تغییر است که تقاضا برای غذا در مناطق روستایی و نواحی شهری را شکل میدهد.
یافتههای جدید نشان میدهد که افراد فقیر روستایی و سایر خانوارها در حال تغییر رژیمهایشان هستند
( .)Dolislager, Tschirley and Reardon,2015برای رشد مثبت توسعه روابط شهر و روستا بررسیهای
روزافزون در آموزش ،بهداشت ،زیرساختها و خدمات انرژی نوین در نواحی روستایی موردنیاز است
( .)Hussein and suttee,2016:10-11در این رابطه بهبود پیوندهای روستایی -شهری میتواند در امنیت
و سیستمهای غذایی مؤثر باشد (  .)Suttie and Hussein, 2016از جنبههای مهم برنامهریزی و
طرحریزی برای امنیت غذایی نیاز سیاستمداران و مدیران به درک جداییناپذیر بودن روابط شهر و
روستاست .از این رو نیاز است تقسیمبندی بین شهر و روستا و نواحی اطراف آن را متوقف نموده و
پیوستگی روابط شهر و روستا در نظر گرفته شود و دید کلیتری درباره روابط شهر و روستا رواج یابد؛
امکانات بازارهای شهری در دسترس تولیدکنندگان محلی و منطقهای قرار گیرد تا ارتباط مناسبی بین
شهر و روستا برقرار شود؛ این ارتباط میتواند مهاجرت روستا به شهر را کاهش دهد ،توسعه اقتصاد محلی
را شبیهسازی کند و امنیت غذایی را انسجام و افزایش دهد.
بدینسان ،بایستی پیوندهای روستایی – شهری را بهمنظور ارتقاء کیفیت زندگی و امنیت غذایی
کردن فقر و گرسنگی و رسیدن به امنیت غذایی داشته باشد ( .)Getz Escudero ,2009به عقیده
داگالس ،عملکردها و نقشهایی که شهرها در بیشتر نواحی روستایی بر عهده دارد ،نتیجه وابستگیهای
منبعث از رابطه دو سویه بین شهر و روستا است .وی همچنان مناسبات شهر و روستا را در قالب نقشها و
عملکردهای روستا و شهر ارائه کرد و خاطر نشان ساخت که برای هرنقشی که شهر دارد ،نقشی ضروری
بر عهده نقاط روستایی حوزه پیرامونی است (.)Douglass,1998
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جدول  .1پیوندها و وابستگی های متقابل روستایی-شهری
شهر >  < --------------------روستا

نقشها و عملکردها



مرکز حملونقل  /تجارت (کشاورزی) > -----



خدمات پشتیبان کشاورزی > -------

-

نهادههای تولید  -زیربنای روستایی

-

خدمات تعمیراتی  -تقویت  /افزایش تولید

-

اطالعات روشهای تولید (نوآوریها)  -آموزش و ظرفیتسازی پذیرش و انطباق نوآوری



بازارهای مصرف غیر کشاورزی> -----

-

فرآوری تولیدات کشاورزی

-

خدماترسانی خصوصی

-

خدماترسانی عمومی (بهداشت ،آموزش واداری)



صنایع تبدیلی کشاورزی > -----



اشتغال غیر کشاورزی> ------

●< ---تولید کشاورزی●< -----بسط و گسترش کشاورزی

●< -----تقاضای روستایی برای کاالهاوخدمات غیر کشاورزی

●< ---تولید محصول و تحول کشاورزی●< ---تمام مواردباال

مآخذDouglass, 1998:

همانطور که جدول  1نشان میدهد ،مناطق شهری و روستایی به هم وابسته هستند .درحالیکه
مراکز شهری بازارهایی برای کاالهای کشاورزی و روستایی برای توزیع منطقهای ،ملی و بینالمللی فراهم
میکند ،مناطق روستایی مازاد کشاورزی را فراهم میسازد؛ بنابراین ،از یکسو تشدید کشاورزی نیاز به
نهادههای کشاورزی و امکانات تعمیر برای تولید محصوالت کشاورزی از کسبوکار شهری دارد؛ از سوی
دیگر ،پایداری رشد مراکز شهری بستگی به رفاه روستایی و نیاز به افزایش درآمد اکثر خانوادههای
روستایی دارد .محصوالت کشاورزی در مراکز کوچک شهری عالوه بر صادر شدن به بازارهای ملی و
بینالمللی نیز مصرف میشود .در دسترس بودن زیرساختهای فیزیکی و قیمت حملونقل برای اتصال
بینالمللی بسیار مهم است (.)Douglass,1998
بنابراین ،مفهوم پیوند شهر و روستا در پرتو اندیشه تعامل و تحت موضوع روابط شهر و روستا شکل
میگیرد .منابع موجود نشان میدهد که میتوان تحول اندیشهای در روابط شهر و روستا را در چارچوب
قالب فکری اندیشه زایا ،اندیشه تقابل ،اندیشه تمایز و اندیشه تعامل پیگیری کرد .در قالب اندیشه زایا،
زایش شهر از مازاد تولیدات روستایی و تأثیر مثبت و مفید شهر در حوزه نفوذ است؛ در اندیشه تقابل،
رقابت شهر و روستا ،روابط سلطهجویانه شهر در مقابل روستا و همچنین رابطه انگلی شهر با روستا می-
توان اشاره کرد ،در اندیشه تمایز ،بر موضوع جدایی شهر و روستا از یکدیگر و در اندیشه تعامل بر
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وابستگی ،روابط متقابل ،تعامل و پیوند شهر و روستا تأکید شده است (آزاد هدایت و همکاران،1394،
افتخاری ،13۸2،جمعه پور ،13۸5 ،سعیدی.)144:13۸1 ،
پوتر و آنوین پیوند شهر و روستا را در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و ایدئولوژیک مطرح کردند و
وجود هریک از جریانهای فضایی را در شکلگیری روابط میان شهرها و روستاها مؤثر میدانند( & Potter

 .)Unwin,1982:24راندینلی ،انواع پیوندهای میان شهرها و روستاها را در هفت گروه پیوندهای فیزیکی،
اقتصادی ،جمعیتی ،تکنولوژیکی ،اجتماعی ،خدماتی ،خدماتی ،واداری – سیاسی طبقهبندی کرد .وی
معتقد است نوع و شدتجریانهای فضایی ،بر استحکام پیوندهای روستایی -شهری مؤثر است
(.)Rondinelli, 1985:143

شکل  .2مدل مفهومی تحقیق

تاکنون تحقیقاتی در مورد اثرات روابط شهر و روستا و تأثیرات آن بر روی امنیت غذایی انجامشده
است ،برخی از نتایج تحقیقات انجامشده در جدول شماره  2ارائهشده است.
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جدول  .2تحقیقات انجامشده در ارتباط با اثرات پیوندهای روستایی -شهری بر روی امنیت غذایی.
نویسنده

سال تحقیق

قدیری معصوم و
همکاران
هاشمی تبار و

()1397

همکاران

روابط اقتصادی بین روستا و شهر در محدوده موردمطالعه ،درمجموع اثرات
مثبتی بر روی امنیت غذایی خانوارهای روستایی نداشته است.
نتایج پژوهش نتشان دهنده وضعیت نامناسب امنیت غذای ،تنوع غذایی و
گروههای غذایی خانوارهای مطالعه شده است.
اهرم اتصال یا ارتباط روستا و شهر یک فرصت است برای ایجاد یک همکاری

کریم حسین و
دیوید ساتی

()1394

نتیجه تحقیق

()2016

1

قابلتوجه بهمنظور توسعه سیستمهای غذایی که غذای ایمن ،مغذی و کافی را
برای همه فراهم میکنند.
در مناطق روستایی پیرامون شهری رشد شهرنشینی همراه با گسترش مصرف

اگنس اندرسون

2

()2015

3

()2014

بهجای تولید بوده است؛ اما از طرفی دیگر رشد شهرنشینی میتواند از طریق
ایجاد بازارهای جدید مصرف امکان رشد اقتصاد روستایی را فراهم کند

گادفری تودزری

کاترل

است ،در مواقع بحرانی شدت ناامنی رخداده در بحران حراره را کاهش دهد.
دسترسی به فروشگاه مواد غذایی نواحی شهری در شدت مختلف بر امنیت

چارلز ییگر و جی
4

نقل و انتقاالت مالی و نیروی کاری صورت گرفته میان شهر رو روستا توانسته

()2014

غذایی روستائیان تأثیرگذار بوده و با استفاده از آدرسهای فردی میتوان سطح
دسترسی افراد به مواد غذایی را در نواحی روستایی افزایش داد.
گسترش برنامههای توسعه اقتصادی به همراه اجرای سیاستهای مالی

سیدو ذاکری

5

()2014

اگروپلیتین میتواند با افزایش اشتغال و پایداری بخش کشاورزی نقش مؤثری
در امنیت غذایی پایدار این مناطق داشته باشد.
 55درصد خانوارها روستایی و  92درصد خانوارهای شهری خریداران برنج در

هوانگ ژوان تان
و همکاران

6

()2013

ویتنام بودن ،افزایش قیمت مواد غذایی و قیمت نهادهای کشاورزی ناامنی
غذایی را در ویتنام تحت تأثیر قرار داده است و همچنین وجود بالهای طبیعی
ناامنی غذایی را در هردو جمعیت شهری و روستایی تشدید کرده است.

 )3روش تحقیق

روش گردآوری اطالعات بهصورت کتابخانهای و میدانی (پرسشنامه) ،روایی ابزار تحقیق با کسب نظر
اساتید دانشگاهی و پس از انجام اصالحات الزم در چند مرحله تأیید شده است .سطح پایایی پرسشنامه
تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/۸1بهدستآمد که بیانگر ضریب اعتماد باال بوده است .تجزیه
1

Karim Hussein and David Suttie
2Agnes Andersson
3Godfrey Tawodzera
4Charles Yeager and Jay Gatrell
5zakeri
6Hoang Xuan Thanh
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و تحلیل اطالعات با نرم افزار  Spssورژن  24و بعد از بررسی و نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف ،از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی،
آزمون یو من ویتنی و رگرسیون لجستیک) ،همچنین جهت محاسبه دهکهای هزینهای از نرم اقزار
 Excelاستفاده گردید .به منظور تعریف عملیاتی پیوندهای روستایی -شهری از چهار بعد اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و اطالعاتی از  32شاخص و جهت بررسی امنیت غذایی در روش استاندارد کالری
استفاده شده است ،به این طریق که ابتدا هزینه غذای مورد استفاده خانوارها به صورت ماهانه از رابطه زیر
محاسبه می شود:
=1

در این فرمول  ،ارزش غذای مصرف شده توسط خانوار  jام
خانوار jام و

مقدار غذای  iام مصرف شده توسط

ارزش ریالی غذای  iام است که توسط خانوار خریداری شده است .در مرحله بعدی

معادل افراد بالغ برای هر خانوار طبق جدول پیشنهادی دکرون و کریشنان1به عنوان جایگزینی برای بعد
خانوار محاسبه می گردد.
جدول  . 3معادل نیاز افراد بالغ
گروه سنی

معادل

0-1

0/33

0/33

1-2

0/46

0/46

2-3

0/54

0/54

3-5

0/62

0/62

5-7

0/74

0/70

7-10

0/۸4

0/72

10-12

0/۸۸

0/7۸

12-14

0/96

0/۸4

14-16

1/06

0/۸6

16-1۸

1/14

0/۸6

1۸-30

1/04

0/۸0

30-60

1

0/۸2

0/۸4

0/74

باالی  60سال

ماخذ :دکرون و کریشنان199۸،

1

Dercon and Krishnan
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اطالعات جدول  3نشان می دهد برای مثال افرادی که در گروه سنی  10-12سال قرار دارد ،در
صورتی که مرد باشند به اندازه  %۸۸یک فرد بالغ و درصورتی که زن باشند ،به اندازه  7۸%یک فرد بالغ
در نظر گرفته میشود .در ادامه ،به منظور بررسی عوامل مؤثر بر امنیت غذایی خانوارها ،غذای مصرف
شده توسط هر فرد بالغ در خانوار با استفاده از رابطه زیر به دست می آید:
=
در این فرمول

ارزش کالری غذای مصرف شده توسط خانوار jام،

معادل افراد بالغ همان خانوار و

غذای مصرف شده هر فرد بالغ در خانوار jام است .در ادامه ،معادل کالری استفاده شده برای انواع
مختلف غذاهای مورد استفاده هر یک از افراد بالغ خانوار محاسبه می گردد .در این روش کلیه غذاهای
مورد استفاده توسط خانوارها به گروه های مختلف تقسیم بندی شده و با استفاده از کالری های گزارش
شده توسط مرکز ارزش غذایی هر فرد بالغ براساس کالری محاسبه میگردد .در آخر براساس میزان کالری
استاندارد برای یک زندگی سالم که برابر با  2400کیلوکالری ( )Duclos&Araar,2005برای یک فرد بالغ
است و مقایسه آن با میزان کالری دریافت شده توسط اعضای خانوار خط غذایی فقر مشخص می شود.
جدول  . 4ارزش تغذیه ای هر صد گرم گروههای غذایی مختلف بر حسب واحد کالری
آرد ،نشاسته ،رشته و ماکارونی

360

میوه های درختی به جز مرکبات

50

انواع برنج ،گندم و ذرت

360

مرکبات

40

انواع نان

2۸0

میوه های جالیزی

25

بیسکویت و کیک

330

سبزی های برگی

20

گوشت دام

330

سبزی های بوته ای

30

گوشت پرندگان

200

سبزی های ریشه ای

100

گوشت ماهی

100

میوه ها و سبزی های آماده ( کنسرو)

200

انواع شیر

44

خشکبار و آجیل

650

فراورده های شیر

200

حبوبات

300

تخم پرندگان

۸0

قند و شکر

400

روغن ها و چربی های حیوانی

900

روغن های نباتی

900

شیرینی ها و مرباها

450

منبع :زیبایی و شوشتریان13۸6 ،

جامعه آماری موردمطالعه ،خانوارهای دهستان دهدشت شرقی در شهرستان دهدشت در استان
کهگیلویه و بویراحمد بوده است .با توجه به سرشماری سال  ،1395این دهستان دارای  46آبادی دارای
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کالری موجود
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سکنه و  12277نفر جمعیت ،مشتمل بر 3159خانوار است .جهت مطالعه دقیق  12روستای دهستان به
عنوان نمونه انتخاب شده است .جهت انتخاب  12روستای دهستان از بین  46روستا به صورت تصادفی
طبقه بندی شده انتخاب گردید .بر این اساس روستاهای مورد مطالعه از نظر وضعیت جمعیت در طبقه
بندی و با توجه به تعداد روستای واقع در هر طبقه جمعیتی روستاهای مورد مطالعه انتخاب شدند.
روستاهای مورد مطالعه دارای  2124خانوار است که با استفاده از فرمول کوکران  325خانوار به عنوان
نمونه در سطح خانوار جهت تکمیل پرسشنامه تعیین شد .جدول شماره ( )5مشخصات روستاهای نمونه
پژوهش در محدوده مورد مطالعه را بیان میکند.
جدول  .5مشخصات روستاهای مورد مطالعه در دهستان دهدشت شرقی شهرستان دهدشت
ردیف

نام روستا

تعداد خانوار

حجم نمونه

1

کالیه سفلی

360

55

2

طولیان

33۸

52

3

شهرک اکبر آباد

290

44

4

ضرغام آباد

215

33

5

دهنو تل مرغ

15۸

24

6

لیرترحک

157

24

7

دستگرد

142

22

۸

تل زری

132

20

9

کالیه علیا

۸6

13

10

ادرکان

۸5

13

11

خیارکار

۸6

13

12

ده بردل

75

11

2124

325

جمع

منبع  :مرکز آمار ایران .1395

 °50 ′17تا  50° 10′طول شرقی  30° 2۸′تا  31° 22′عرض شمالی ،با ارتفاع  ۸50متری از سطح دریا
قرار دارد وطبق تقسیمات کشوری سال 1395دارای  32457خانوار و  131351نفر جمعیت است .این
شهرستان شامل چهار بخش ،پنج شهر ،دوازده دهستان و  647روستا است و بیش از  3349کیلومتر
مربع وسعت دارد .دهستان دهدشت شرقی یکی از دهستانهای بخش مرکزی شهرستان کهگیلویه که
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دارای  46روستای دارای سکنه و 10روستا خالی از سکنه است که دارای 3159خانوار و  12277نفر
جمعیت است (استانداری کهگیلویه و بویراحمد.)1395 ،

شکل  .4معرفی محدوده مورد مطالعه

 )4یافتههای تحقیق

نتایج حاصل از توصیف ویژگیهای فردی خانوارهای روستایی نشان میدهد ،میانگین سنی برابر با
 43/57سال ،میانگین سنی سرپرست خانوار  42/2۸سال  94/6درصد پاسخدهندگان مرد و 5/4درصد زن
و متوسط بعد خانوار  ۸/3نفر بوده است .از نظر وضعیت سواد  26,6درصد سرپرست خانوارها بیسواد،
 36,5درصد دارای تحصیالت ابتدایی 22/۸ ،درصد دارای تحصیالت راهنمایی 9/0،درصد متوسطه و
دهد ،بیشترین فراوانی اشتغال  69/6درصد کشاورز و دامدار ۸/4،درصد دارای شغل دولتی10/9 ،درصد
شغل آزاد 7/1 ،درصد کارگر 4،درصد بیکار بودهاند .بر این اساس نتایج میانگین مخارج غذایی خانوارهای
روستایی در محدوده موردمطالعه برابر با  ۸25هزار تومان بوده است.
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جدول  .6وضعیت شاخص های پیوندهای روستایی -شهری مؤثر درامنیت غذایی و فاقد امنیت غذایی
ابعاد

شاخص

میانگین

شاخص

ابعاد

میانگین

دریافت وام از منابع(بانک ) شهری

3/42

دریافت سود سهام عدالت

2/21

تولید محصوالت زراعی و باغی برای عرضه به بازارهای
شهری

3/91

سکونت فرزندان در شهر

4/43

تولید محصوالت دامی برای عرضه به بازارهای شهری

3/65

سکونت اقوام و بستگان در شهر

4/6۸

تولید صنایع دستی برای عرضه به بازارهای شهر

2/26

دسترسی به حمل و نقل عمومی در روستا

3/47

دریافت سود سرمایه گذاری در شهر

4/14

پیوندهای اجتماعی

مراجعه به بازارهای هفتگی شهری برای فروش
محصوالت

3/14

دریافت مستمری و حقوق بازنشستگی

2/11

پیوندهای اقتصادی

درآمد از طریق ارائه خدمات به گردشگران در روستا

2/47

استفاده از سبد غذایی دولتی

3/4

فروش محصوالت کشاورزی و دامی در روستا

2/1۸

عضویت و ارتباط با شرکت تعاونی روستایی

2/27

درآمد از فروش صنایع دستی به گردشگران در روستا

2/27

استفاده از اینترنت جهت اطالعات مربوط به
تغذیه

2/1

درآمد از فروش زمین به گردشگران در روستا

2/14

استفاده از فضای مجازی جهت اطالعات مربوط
به تغذیه

1/92

درآمد اجاره اتاق به گردشگران در روستا

2/21

استفاده از رادیو جهت اطالعات مربوط به
تغذیه

1/6

دریافت وجوه ارسالی از شهر

2/91

استفاده از مطبوعات جهت اطالعات مربوط به
تغذیه

1/21

خرید مواد غذایی از شهر

4/34

ارتباط با اقوام ساکن در شهر برای کسب
اطالعات تغذیه

1/39

خرید مواد غذایی از دستفروش ها و دوره گردها در
روستا

2/20

برگزاری بازارهای دوره ای در مناطق روستایی

2/73

مراجعه به شهر برای اشتغال دائم

2/54

تأثیر پذیری از فرهنگ شهری در جهت بهبود
رژیم تغذیه

2/۸6

مراجعه به شهر برای اشتغال فصلی

3/14

شرکت در بازارهای هفتگی در شهر

2/91

مراجعه به شهر جهت انجام کار روزمزدی

3/25

توزیع تغذیه رایگان در مدارس

2/45

برخورداری از وسیله حمل و نقل برای مصارف
شخصی

3/14

شرکت در کارگاههای آموزشی مربوط به تغذیه

1/02

استفاده از کمکهای نقدی و غیر نقدی نهادهای غیر
دولتی

2/01

شرکت در کارگاههای اموزشی ترویج تغذیه با
شیر مادر

1/04

پیوندهای فرهنگی

اجتماعی

رهن و اجاره دادن واحد مسکونی ملکی در شهر

2/۸2

دریافت مواد غذایی از اقوام و بستگان ساکن در
شهر

2/۸

پیوندهای اطالعاتی

دریافت سود سپرده های بانکی از شهر

4/23

برخورداری از وسیله حمل و نقل بار بین شهر
و روستا

3/21

منبع :یافتههای تحقیق.1396 ،

برخورداری از
جابجایی مسافر
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طبقه بندی و ضعیت امنیت غذایی خانوارهای روستایی با استفاده از روش مقیانس ناامنی غذایی
نشان داد  67/7درصد خانوارها دارای امنیت غذایی 13/۸6 ،درصد خانوارها دارای نا امنی غذایی بدون
گرسنگی10/46 ،درصد خانوارها دارای ناامنی غذایی با گرسنگی متوسط و  ۸/61درصد خانوارهای
روستایی نیز دارای نامنی غذایی با گرسنگی شدید هستند (جدول .)7
جدول  .7وضعیت امنیت غذایی و فاقد امنیت غذایی خانوارهای روستایی
وضعیت

فراوانی خانوار

درصد

امنیت غذایی

21۸

67/07

ناامنی غذایی بدون گرسنگی

45

13/۸6

ناامنی غذایی با گرسنگی متوسط

34

10/46

ناامنی غذایی با گرسنگی شدید

2۸

۸/61

کل

325

100

منبع :یافتههای تحقیق.1396 ،

با تو جه به شکل شماره ( :)5روستاهای کالیه سفلی ،تلیان ،ضرغام آباد و کوشک به ترتیب به دارای
امنیت غذایی و روستاهای تل مرغ و دستگرد دارای نا امنی غذایی بدون گرسنگی و روستاهای کالیه علیا
و لیر ترحک دارای نا امنی غذایی با گرسنگی متوسط و همچنین روستاهای ده بردل ،خیار کار ،تل زری و
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ادرکان به ترتیب دارای نا امنی غذایی با گرسنگی شدید میباشند .نتایج بررسی میزان همبستگی
پیوندهای روستایی -شهری و دهکهای هزینهای نشان داد با افزایش میزان پیوندهای روستایی -شهری
خانوارهای موردمطالعه مخارج خانوارها هم از دهک ششم افزایش پیداکرده و امنیت غذایی خانوارهای
روستایی افزایش یافته است ( جدول شماره .)۸
جدول  .8ضریب همبستگی بین امنیت غذایی و دهکهای هزینهای
شرح

ضریب همبستگی

سطح معناداری

دهک اول

0/012

0/643

دهک دوم

0/015

0/605

دهک سوم

0/017

0/419

دهک چهارم

0/100

0/400

دهک پنجم

0/127

0/096

دهک ششم

0/250

0/005

دهک هفتم

0/367

0/000

دهک هشتم

0/49۸

0/000

دهک نهم

0/5۸7

0/000

دهک دهم

0/634

0/000

منبع :یافتههای تحقیق.1396 ،

بر اساس مدل رگرسیون لجستیک بهپیش بینی پذیری مدل پرداختهشده است .بر این اساس نتایج
نشان میدهد ،در مرحله اول که فقط بعد اقتصادی روابط شهر و روستا واردشده است ،دقت طبقهبندی
خانوارها به دو گروه دارای امنیت غذایی و ناامنی غذایی توسط مدل برابر با  73درصد است ،در مرحله
دوم با ورود بعد اجتماعی پیوند شهر و روستا قدرت تفکیک مدل به  79درصد افزایشیافته ،در مرحله
درصد افزایش یافت؛ بنابراین میتوان گفت بعد اقتصادی و اجتماعی روابط شهر و روستا کماشتباهترین
بعد جهت تفکیک مدل و بیشترین تأثیر را در امنیت غذایی خانوارهای روستایی دارد.
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جدول  .9پیشبینی پذیری امنیت غذایی بر اساس مدل رگرسیون لجستیک
وضعیت

متغیرهای مستقل هر گام

گامها

 73درصد

اقتصادی

گام اول

 79درصد

اجتماعی

گام دوم

 ۸1درصد

فرهنگی

گام سوم

 ۸2درصد

اطالعات

گام چهارم

کل
منبع :یافتههای تحقیق.1396،

عالوه بر این جهت تحلیل رابطه میان پیوندهای روستایی -شهری و امنیت غذایی خانوارهای روستایی
ابتدا پس از طبقه بندی خانوارها به دو گروه دارای امنیت غذایی و فاقد امنیت غذایی ،از آزمون یومن
ویتنی استفاده شده است .نتایج به دست آمده از این آزمون نشان میدهد ،در شاخصهای مراجعه به
بازارهای هفتگی شهر برای فروش محصوالت کشاورزی و دامی و صنایع دستی ،دریافت وام از بانک
شهری ،دریافت سود سرمایه گذاری در شهر ،شرکت در بازار های هفتگی در شهر ،خرید مواد غذایی از
شهر و دریافت مواد غذایی از اقوام و بستگان ساکن در شهر تفاوت معناداری میان دو گروه از خانوارهای
دارای امنیت غذایی و فاقد امنیت غذایی وجود دارد .به این معنا که خانوارهای دارای روابط اقتصادی باال
در شاخص های یاد شده دارای امنیت غذایی بهتری نسبت به خانوارهای دچار ناامنی غذایی هستند.
جدول  . 10تحلیل رابطه بین پیوندهای روستایی -شهری دارای امنیت غذایی و فاقد امنیت غذایی
شاخص

Z

معناداری

مراجعه به بازارهای هفتگی شهری برای فروش

-4/41

0/000

محصوالت کشاورزی و دام
دریافت وام از منابع(بانک ) شهری

شاخص

Z

خرید مواد غذایی از دستفروش ها و دوره -0/417

معناداری
0/112

گردها در روستا

تولید محصوالت زراعی و باغی برای عرضه به -1/070

0/201

مراجعه به شهر برای اشتغال فصلی

-1/090

0/302

بازارهای شهری
تولید محصوالت دامی برای عرضه به بازارهای

-0/656

0/43۸

مراجعه به شهر جهت انجام کار روزمزدی

-0/۸76

0/573

شهری
تولید صنایع دستی برای عرضه به بازارهای -1/441

0/164

دریافت مستمری و حقوق بازنشستگی

-1,573

0/174

شهر
دریافت سود سرمایه گذاری در شهر

-1/627

0/003

دریافت سود سهام عدالت

-0/329

0/301

دریافت سود سپرده های بانکی از شهر

-1/405

0/009

سکونت فرزندان در شهر

-1/306

0/2۸7

رهن و اجاره دادن واحد مسکونی ملکی در شهر

-1/324

0/194

سکونت اقوام و بستگان در شهر

-0/۸97

0/253
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0/005

مراجعه به شهر برای اشتغال دائم

-0/346

0/432
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شاخص

Z

درآمد از طریق ارائه خدمات به گردشگران در -0/797

معناداری
0/131

روستا

شاخص

Z

استفاده از کمکهای نقدی و غیر نقدی -1/765

معناداری
0/217

نهادهای غیر دولتی

درآمد از فروش محصوالت کشاورزی و دامی -0/425

0/109

دسترسی به حمل و نقل عمومی در روستا

-1/321

0/112

در روستا به
درآمد از فروش صنایع دستی به گردشگران در

0/726

0/093

روستا

برخورداری از وسیله حمل و نقل برای -1/1۸4

0/210

مصارف شخصی

درآمد از فروش زمین به گردشگران در روستا

-0/657

0/079

درآمد اجاره اتاق به گردشگران در روستا

-0/219

0/237

شرکت در بازارهای هفتگی در شهر

-1/947

0/003

برخورداری از

وسیله حمل و نقل برای -1/432

0/0۸4

جابجایی مسافر
برخورداری از وسیله حمل و نقل بار بین -1/765

0/14۸

شهر و روستا
دریافت مواد غذایی از اقوام و بستگان ساکن -2/231

0/000

در شهر
خرید مواد غذایی از شهر

-5/9۸7

0/000

دریافت وجوه ارسالی از شهر

-0/764

0/100

برگزاری بازارهای دوره ای در مناطق روستایی

-0/134

0/264

استفاده از سبد غذایی دولتی

-1/231

0/254

عضویت و ارتباط با شرکت تعاونی روستایی

0/347

0/267

استفاده از رادیو جهت دسترسی به اطالعات

0/319

0/171

استفاده از اینترنت جهت اطالعات مربوط به

0/113

0/674

مربوط به
تغذیه

استفاده از مطبوعات جهت اطالعات مربوط

0/297

0/137

به تغذیه

استفاده از فضای مجازی جهت اطالعات مربوط

0/134

0/621

به تغذیه

ارتباط با اقوام ساکن در شهر برای کسب

0/107

0/609

اطالعات تغذیه

تأثیر پذیری از فرهنگی شهری در جهت بهبود

0/397

0/437

رژیم تغذیه

شرکت در کارگاههای آموزشی مربوط به

0/214

0/497

تغذیه

 -توزیع تغذیه رایگان در مدارس

0/167

0/5۸6

شرکت در کارگاههای اموزشی ترویج تغذیه با

0/167

0/567

شیر مادر

منبع  :یافته های تحقیق.1396 ،

آزمون تی دو نمونه ای استفاده شده است ،برهمین اساس نتایج این آزمون (جدول  ،)11نشان می دهد،
تفاوت معناداری در بعد اقتصادی پیوند و امنیت غذایی خانوارهای روستایی وجود دارد.
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جدول  . 11تحلیل رابطه میان ابعاد پیوندهای روستایی -شهری و امنیت غذایی خانوارهای روستایی
آزمون لونس
برای برابری
ابعاد پیوندهای

آزمون تی برای برابری

واریانس

روستایی -شهری

اقتصادی

اجتماعی

فرهنگی

اطالعتی

فرض
برابری
واریانس

F

Sig.

t

df

معنا
داری دو
دامنه

تفاوت
میانگین

5/۸72

0/016

-1/937

607

0/053

0/95۸

فرض
واریانس
نا برابر

-2/9۸5

فرض
برابری
واریانس

-1/3۸1

2/137

0/141

فرض
واریانس
نا برابر
فرض
برابری
واریانس

0/6۸6

0/403

0/494

-1/930

-0/013

0/321

0/342

-1/5۸9

-1/143

-0/327

-0/199

-2/27۸

724/41

0/023

0/472

0/207

-0/192

752

0/۸9۸

-0/052

0/416

-0/6۸0

-0/521

فرض
برابری
واریانس
فرض
واریانس
نا برابر

پایین

باال

-0/۸79

0/239

0/726

752

0/16۸

0/472

خطای
تفاوت
میانگین

-0/065

فرض
واریانس
نا برابر
0/395

495

0/003

0/95۸

فاصله اطمینان 95
درصد

4۸2/7۸

0/۸51

-0/040

0/323

-0/634

-0/514

-0/1۸6

752

0/۸53

-0/06۸

0/3۸6

-0/792

-0/655

-0/233

4۸2/7۸

0/۸16

-0/06۸

0/293

-0/645

-0/50۸

منبع  :یافته های تحقیق.1396 ،

پیوندهای روستایی -شهری ،از آماره الندای ویلکز استفاده شده است .مقدار این آماره حاکی از آن است که
وضعیت امنیت غذایی خانوارها از هم متفاوت است و میتوان تابعی را برای جداسازی دو نوع خانوار و با
توجه به متغیرهای موردبررسی ارائه داد ،ضرایب استانداردشده تابع تشخیصی کانونی و ضرایب ماتریس
ساختار نشان میدهد که به ترتیب بعد اقتصادی ،بعد اجتماعی بیشترین نقش را در تمییز خانوارهای
دارای امنیت غذایی و فاقد امنیت غذایی ایفا میکند.
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جدول  .12بررسی معناداری تفاوت میان خانوارهای دارای امنیت غذایی و فاقد امنیت غذایی
متغیرها

ضرایب ماتریس ساختار ضرایب استانداردشده کای اسکور  Wilks' Lambdaمعناداری

پیوندهای اجتماعی

0/334

0/207

پیوندهای اقتصادی

0/621

0/504

پیوندهای فرهنگی

0/203

0/110

پیوندهای اطالعات

0/137

0/079

24/347

0/431

0/000

منبع :یافتههای تحقیق.1396،

بر اساس نتایج تحلیل ،میتوان مدل رگرسیون لجستیک را بهصورت رابطه زیر بیان کرد:

=+0/0791/347

+0/110

+504

(constant) +0/207

طبق این رابطه بعد اقتصادی پیوندهای روستایی -شهری دارای بیشترین تأثیر و بعد اطالعات دارای
کمترین میزان تأثیر است .بنابراین درنتیجه نهایی میتوان گفت در محدوده موردمطالعه شاخصهای بعد
اقتصادی پیوندهای روستایی -شهری که از مهمترین آنها میتوان به تنوع فعالیتهای اقتصادی ،میزان
درآمد ،دسترسی به اعتبارات مالی در دستیابی به امنیت غذایی خانوارهای روستایی مؤثر است.
 )5نتیجهگیری

نقش پیوندهای روستایی -شهری بهمنظور درک مسائل شهر گرایی و پیدایش راهحلهای مناسب
برای برقراری روند توسعه متعادل شهری و روستایی ،متناسب با امکانات مالی و دیگر امکانات موجود
ناحیهای و کشوری و حل مسئله امنیت غذایی روستائیان ،ضروری به نظر میرسد .در این پژوهش به
بررسی نقش پیوندهای روستایی -شهری بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی دهستان دهدشت شرقی در
پیوندهای روستایی -شهری در ناحیه مورد مطالعه از تنوع و گوناگونی زیادی برخوردار است؛ به
طوری که این روابط در بخشهای مختلف اقتصادی در جریان است .با توجه به این که اکثر روستایئان
ساکن در منطقه مورد مطالعه در بخش اول اقتصاد یعنی کشاورزی مشغول به کار میباشند ،جریانات
عمده اقتصادی بین روستاها و شهر دهدشت ،مربوط به فعالیتهای زراعی ،باغی و دامی است .با گسترش
صنعت در این محدوده به ویژه احداث شهرک صنعتی و افزایش واحدهای صنعتی پراکنده در محدوده
دهستان ،پیوند اقتصادی جدیدی بین روستاهای مورد مطالعه و شهر دهدشت به وجود آمده است ،ضمن
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اینکه تنوع شغلی را در محدوده مورد مطالعه به وجود آورده است بخش خدمات را پیش از پیش در ناحیه
مورد مطالعه فعال نموده است؛ به طوری که تعداد زیادی از روستاییان در این بخش فعالیت میکنند و به
این ترتیب در هم تنیدگی فضایی زندگی و امنیت غذایی خانوارهای روستایی با شهر یه طور فزایندهای در
حال افزایش است .در این زمینه نقش روابط اقتصادی شهر و روستا بسیار مهم و تأثیر گذار است .این
روابط رو به رشد باعث شده تا در مواردی حالت سلطه اقتصادی شهر بر نواحی روستایی کم رنگ تر شود
و به نوعی تعامل و پیوندهایی ،بیشتری بر امنیت غذایی در منطقه مورد مطالعه به وجود آورد.
بنابراین درنتیجه نهایی میتوان گفت در محدوده موردمطالعه شاخصهای بعد اقتصادی روابط شهر و
روستا که از مهمترین آنها میتوان به توان مراجعه به بازارهای هفتگی شهر برای فروش محصوالت
کشاورزی و دامی و صنایع دستی ،دریافت وام از بانک شهری ،دریافت سود سرمایه گذاری در شهر،
شرکت در بازار های هفتگی در شهر ،خرید مواد غذایی از شهر و غیره در دستیابی به امنیت غذایی
خانوارهای روستایی مؤثر است .بنابراین در راستای امنیت غذایی خانوارهای روستایی در ارتباط با شهر،
توجه به تعیین کنندههای امنیت غذایی از جمله بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها از طریق فراهم کردن
زمینههای اشتغال زایی و کارآفرینی ،حمایت از تولیدات مختلف زراعی ،دامی و صنعتی روستاییان ،بهبود
وضعیت آموزشی روستاییان از طریق گسترش و توسعه خدمات آموزشی ،و برگزاری کالسها و دورههای
ترویجی مؤثر ،افزایش مشارکت روستاییان ،توجه به کشت محصوالت مورد نیاز بازار ،متنوع ساختن
فعالیتها به ویژه در زمینه زراعت ،حمایت مستقیم نهادهای متولی در خصوص اعطای اعتبارات و
تسهیالت مناسب جهت خرید ادوات کشاورزی و در واقع مکانیزاسیون اراضی و فعالیتهای کشاورزی،
توسعه خدمات الکترونیکی در روستاها ،اطالع رسانی و بازاریابی مناسب برای محصوالت روستاها و...
ضروری به نظر میرسد .با توجه به یافته های پژوهش حاضر ،سایر پژوهش های انجام شده به وسیله
محققان داخلی و خارجی آن چنان که در بخش بررسی پیشینه به آنها پرداخته شد؛ نشان می دهد که
نتایج پژوهش حاضر تأییدی است بر یافتههای اگنس اندرسون ( ،)2015سید و ذاکری ( ،)2014چارلز
قدیری معصوم و همکاران ( )1394که به نوعی بر روابط شهر و روستا و تأثیر آن بر امنیت غذایی
خانوارهای روستایی پرداختهاند ،همسو است .با توجه به نتایج حاصل از محاسبه و مقایسه شاخصها
پیشنهادهایی به شرح ذیل قابلارائه است:
 افزایش سطح آگاهی ،دانش و مهارت اعضای خانوارهای روستائیان در زمینه تولید محصوالتکشاورزی در محدوده مورد مطالعه ،بهبود امنیت غذایی را میسر سازد؛
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 تهیه و آماده سازی مواد غذایی و روش تغذیه سالم و صحیح از طریق بر گزاری کالسهایآموزشی و ترویجی و یا از طریق رسانههای ارتباط جمعی مانند رادیو و تلویزیون میتواند به
بهبود امنیت غذایی آنها کمک شایانی کند؛
 گسترش فعالیتهای گردشگری در روستاهای مستعد میتواند زمینه شکل گیری پیوندهایروستایی -شهری را فراهم کند؛ و موجبات امنیت غذایی خانوارهای دارای پتانسیل گردشگر
مانند (روستای تل زری ،ده بردل و خیارکار) گردد؛
 بر گزاری کالسهای آموزشی و ترویجی در زمینه اقتصاد خانواده و مدیریت مصرف درآمد درسطح خانوارها میتواند در جهت بهبود امنیت غذایی خانوارها مثمر ثمر باشد؛
 اهمیت به نقش زنان در اقتصاد خانوارهای روستایی ،که به فعالیتهای مثل قالی بافی ،کار درمزرعه ،خیاطی ،صنایع دستی و ...میپردازند ،درآمد حاصل از این حوزه ها میتواند به اقتصاد
خانوارها ،به خصوص در فصولی که امنیت غذایی آنها با ریسک مواجه است کمک قابل توجهی
کند؛
 اعطای یارانه به صورت مواد غذایی و غنی نمودن مواد غذایی .و همچنین ،ارائه سبد غذایی بهخانوارهای روستایی و به ویژه اقشار آسیب پذیر مانند سالمندان).؛ میتواند به امنیت غذایی
خانوارهای روستایی کمک نماید.
 )6منابع
آزاد هدایت ،حسن ،مهدی پور طاهری ،عبدالرضا رکن الدین افتخاری و محمد رضا رضوانی ،)1394( ،شناسایی و
تحلیل نقش تعامالت روستایی -شهری در توسعه روستایی ،مورد :استان کرکوک عراق ،پژوهش های
روستایی ،سال  ،6شماره  ،3صص .635-654

-

رضوانی ،محمد رضا ،)1396( ،تحلیلی بر نابرابریهای شهر و روستا در ایران و پیامدهای آسیب شناختی آن،
دومین گزارش اجتماعی کشور ،موسسه رحمان ،تهران.

-

رضوانی ،محمدرضا و سیده محبوبه شاهچراغ ،)1390( ،پیوندهای روستایی -شهری ،شبکههای مهاجرت و
توسعه روستایی (مطالعه موردی :ناحیه دهمال ،استان همدان)  ،مجله توسعه روستایی ،سال  ،3شماره  ،1صص
.130-107

 رکن الدین افتخاری ،عبدالرضا ،)13۸2( ،توسعه کشاورزی ،مفاهیم ،روش تحقیق ،برنامه ریزی در یکپارچهسازی اراضی کشاورزی ،سمت ،تهران.
-

رهبر ،فرهاد و علی مبینی دهکردی .)13۸3( ،رویکرد نو به راهبرد امنیت غذایی (از منظر عرضه با ثبات مواد
غذایی) ،فصلنامه پژوهش های اقتصادی ،سال  ،۸شماره  ،14صص .1-1۸
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. انتشارات سمت، مبانی جغرافیای روستایی،)13۸1( ، عباس،سعیدی

-

 اثرات روابط اقتصادی شهر و روستا بر،)1394( ، مهدی چراغی و محمدرضا رضوانی، مجتبی،قدیری معصوم
،4  سال، فصلنامه اقتصاد و فضا و توسعه روستایی،شهرستان زنجان:امنیت غذایی خانوارهای روستایی مورد
.69-۸5  صص،4شماره

-

 روابط متقابل شهر و روستا در کشورهای در حال توسعه؛ ترجمه محمد رضا رضوانی و داود،)13۸6( ، کنت،لینچ
.شیخی؛ انتشارات پیام

-

 اثرات روابط اقتصادی شهر و روستا،)1393( ، حمیده خسروی مهر و علی طورانی، سید حسن،مطیعی لنگرودی
 دهستان چهل چای در شهرستان:بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی سکونتگاههای روستایی مورد مطالعه
.19-42  صص،10  شماره،3  سال، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی،مینو دشت

-

 تحلیل عوامل مؤثر بر امنیت غذایی در نواحی،)1397( ، احمد اکبری و مهسا درینی، محمود،هاشمی تبار
.2123-2322 صص،2 شماره،7  سال، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی،روستایی جنوب استان کرمان

-

-

Akkoyunlu,s,.(2015), The potentlal of rural–urban linkages for ,Sustainable development
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