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 دهیچک
. است سالم ةیتغذ و ییغذا تیامن هاآن نیترمهم که دارد ییازهاین ،جامعه اقتصاد یاصل رکن عنوان به انسان

 و یکیزیف یدسترس یمغذ و سالم ،یکاف یغذا به امیا تمام در مردم همة که دارد وجود زمانی ییغذا تیامن

 کی یبرا را آنان حاتیترج با سازگار یاهیتغذ میرژ کی یازهاین دسترس، در یغذا و باشند داشته یاقتصاد

 کشاورز یخانوارها ییغذا تیامن تیوضع یبررس هدف با که حاضر پژوهش. کند فراهم سالم و فعال یزندگ

 انجام کردستان استان ،وهقر شهرستان در آن بر یجیترو یهاآموزش نقش ژهیوبه مختلف، عوامل نقش و

 قیتحق روش. است یشیآزما ریغ هاداده یگردآور نحوة نظر از و یکاربرد هدف نظر از است، گرفته

 کشاورز یخانوارها تمام از ستا عبارت یآمار جامعة. است یفیتوص -یشیمایپ پژوهش نیا در شده استفاده

 یبررس و انتخاب نمونه عنوان به هاآن از نفر 198 ،کوکران فرمول از استفاده با که قروه شهرستان یروستاها

استفاده  (HFIAS) خانواده در ییغذا یناامن به یدسترس اسیمق  از ییغذا تیسطح امن سنجش یبرا. اند شده

 یو روش است دهیمطالعات مختلف به اثبات رس درآن  ییایو پا ییو روا دارد پرسش هنُشاخص  نیشد. ا

 در ،مطالعه نیا در. است 95/0حاضر  قیآن در تحق ییایاست و پا ییغذا تیمنسنجش ا یو آسان برا عیسر

 ییغذا تیامن تیوضع یبررس جینتا. است شده استفاده ریمس لیتحل و ونیرگرس لیتحل از یفیتوص آمار کنار

سطح در  ییغذا یناامن یدارا درصد 5/42 .دارند ییکامل غذا تیدرصد خانوارها امن 15که تنها  دهدیمنشان 

نشان داد  ونیرگرس جی. نتاندا ییغذا دیشد یناامن دارایدرصد  11متوسط و  یناامن دارای درصد 5/31کم، 

 ریتأث تکفل تحت افراد تعداد و یاقتصاد توان ج،یترو یها کالس زنان، مشارکت ،یاهیتغذ یآگاه ریپنج متغ

 .دارند خانوار ییغذا تیامن نیتأم بر یشتریب

 

 .ییغذا تیامن ،یجیترو یهاآموزش آموزش، :یدیکل یهاواژه

 

 مقدمه
 يیروستا داريپا توسعة اهداف جزء يیغذا تیامن نیتأم امروزه

 قبول مورد فيتعر طبق . (Badri et al., 2012)شوندمی یتلق

 ،1996 سال در غذا یجهان اجالس در کنندگانشرکت یتمام
 اميا یتمام در دممر همة که دارد وجود گاهآن يیغذا تیامن
 یاقتصاد و یکيزیف یدسترس یمغذ و سالم ،یکاف یغذا به
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 یاهيتغذ ميرژ کي یازهاین دسترس، در یغذا و باشند داشته
 سالم و فعال یزندگ کي یبرا را آنان حاتیترج با سازگار
 .(Ebadi, 2004) کند فراهم

 ،1975 سال در غذا جهانی کنفرانس در ملل سازمان
 در و جهان در اساسی غذايی مواد کافی عرضة ار غذايی امنیت
 يا افزايش موجب که نحوی به است کرده تعريف هازمان تمام
 سال در .شود قیمت و تولید هاینوسان جبران و مصرف ثبات
 اين براساس. شد مطرح جهانی بانک طرف از یتعريف ،1986
 غذای :از عبارتست غذايی امنیت در اصلی مفاهیم ،تعريف
 امنیت ،(Access) دسترسی ،(Adequate food) کافی

(Security)، فعال و سالم زندگی (Healthy and active life) 
(Nasimi, 2000 .)فکری مبانی و غذايی امنیت ،ترتیب اين به 

 سپس و «عرضه» به «خودکفايی» از خود تکاملی سیر در آن
 دهاییتول قيطر از تواندیم آموزش. رسید «دسترسی» به

 یاساس نقش یاجتماع هایرییتغ قيطر از نیهمچن و یاداقتص
 پنج به یبستگ یانسان ةيسرما ،شولتز ةگفت به. کند فايا را خود
 هيتغذ جمله از ،سالمت .1: دارد انسان در یاصل یگذارهيسرما

 کار نیح آموزش .3 یشغل یهافرصت شيافزا مهاجرت، .2
 جمله از ،بزرگساالن ةمطالع یهابرنامه .5 یرسم آموزش .4

 (.Mukudi, 2003) یکشاورز جيترو خدمات
 

 ینظر چارچوب
 کرده ارائه غذايی امنیت از را زير تعريف ،2001 سال در فائو
 ناحیه ملی، خانوار، فرد، سطح در غذايی امنیت زمانی»: است

 غذای به هازمان همة در مردم همة که دارد وجود جهانی و
 اجتماعی و اقتصادی فیزيکی، ترسیدس مغذی و سالم کافی،
 ایتغذيه رژيم يک نیازهای دسترس، در غذای و باشند داشته
 سالم و فعال زندگی يک برای را آنان ترجیحات با سازگار
 نشان تعريف اين(. Brummett et al., 2011) «کند فراهم
 :است بعد چهار دارای حداقل غذايی امنیت اکنون دهدمی

 ريمقاد یمعن به موجودبودن: فیکا غذای موجودبودن 
 به اي داخل در که است مناسب تیفیک با يیغذا مواد از یکاف

 .  شودیم نیتأم واردات صورت
 کافی حقوق و منابع به بايد افراد: غذا به دسترسی 

 غذايی رژيم برای مناسب یغذاي بتوانند تا باشند داشته دسترسی
 باشند داشته دسترسی یغذاي به بايد هاآن ،واقع در. کنند فراهم
  . دارد یقبول قابل اجتماعی راه و دهندمی ترجیح که

 يیغذا مواد مصرف تیوضع: غذايی مواد از استفاده 
 جزء است، مطابق فرد یکيولوژيزیف طيشرا با که امن و  یکاف
 ,Ansari & Damad) دهدیم لیتشک را يیغذا تیامن سوم

 توزيع و آماده ذخیره، اب،انتخ را غذا بتوانند بايد افرد .(2007
 غذايی مواد جذب هااين که ایگونه به ،بخورند و کنند

 .  کند تضمین خانوار افراد برای را مناسب
 يیغذا تیامن: غذا به دسترسی و موجودی پايداری 
 همة در جمعیت يا خانوار شخص، که شودیم لیتکم گاه آن

 شتهدا مناسب غذايی مواد به پايداری دسترسی هازمان
 1 جدول. گذارندریتأث يیغذا تیامن بر یمختلف عوامل. باشند

 .دارد اشاره مطالعات اساس بر هانآ از یبرخ به

 

 نقش ترویج کشاورزی در امنیت غذایی
شرط الزم برای توسعة اجتماعی و بهبود ظرفیت انسانی پیش

شرط اساسی شکوفايی و (. Diouf, 2011اقتصادی است )
های انسانی آن نهفته سرمايه ةر توسعبالندگی هر جامعه د

مگر با  شوند نمیانسانی محقق  یهاسرمايه ةاست و توسع
منابع  ةتوسع(. Nazarzadaye Zarea et al., 2012) آموزش
انسان  يیتوانا ،است. آموزش يرپذ از راه آموزش امکان یانسان

اساس  یعامل انسان ید،در تول يراز ؛بردیباال م یدرا در امر تول
از جمله  یآموزش یهادوره یارزرود. برگ یمه شمار کار ب
افراد به شمار  یهاسطح دانش و مهارت يشافزا یعمل یها راه
ها متناسب با آن یکه محتوا یآموزش یهاورهرود. دیم
 یداتتول يشکنندگان باشد، موجب افزا شرکت یواقع یازهاین

 Pop zan et) شودیها مآن یزندگ یفیتبهبود ک يتو در نها

al., 2012.) 
های  های مختلف و در زمینه تواند به شیوه آموزش می

توان گفت آموزش  بندی، می متفاوت ارائه شود. در يک تقسیم
مدت ارائه شود و در  ممکن است به صورت بلندمدت يا کوتاه
شود. بسیاری از اين  مقاطع مختلف، با اهداف مختلف ارائه می

دانش فنی کشاورزان ارائه شده ها با اهداف ارتقای  آموزش
 شوند. تا طور مستقیم به امنیت غذايی منتهی می است و به

 غذايی امنیت در آموزش جايگاه و نقش خصوص در کنون
 اين فراوانی گرچه است، گرفته صورت فراوانی مطالعات
  .است کمتر کشاورزی بخش در ها پژوهش
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 نظرانصاحب دگاهیاز د ییغذا تیعوامل مؤثر بر امن .1 جدول

 منبع ییغذا تیامن بر مؤثر عوامل
 دیتول ،درآمد در جامعه، پایداری قیمت مواد غذایی مناسبرشد اقتصادی، توزیع 

 آن متیق و غالت
Ansari & Damad, 2007 

)آموزش(  خانوادهدسترسی اقتصادی، وجود بازارهای مناسب و دانش و آگاهی 
 درآمد ،یبهداشت خدمات به یدسترس خانواده، مادر ژهیوبه

Bagheri et al., 2011; Pourkazemi & 
Sozandeh, 2010; Browne et al., 2009 

 ه،یمصرف و تغذ یالگو ،ییمواد غذا عینظام توز ،یکشاورز دهاییتول استیس 
 هیو فرهنگ تغذ یتجارت خارج استیدرآمدها، س عیاشتغال و توز تیوضع

Ghanbari &  Barghi, 2009 

 &  Ecker & Breisinger, 2012; Pandy (یکشاورز تی)وضعتنوع تولید در بخش کشاورزی  میزان و
Sharma, 1996; Asgharian & Karami, 2012 

 ةیسرما آموزش، به یابیبه غذا(، درآمد، دست یدسترس ی)برا سکونت محل
 یاجتماع

Dean & Sharkey, 2011 

 ل،یس ،ی)خشکسال یعیطب علل فقر،: از عبارتند ییغذا یناامن بر ؤثر م عوامل
از برنامة  نداشتن یآگاه(، یروان و یجسم یهایماری)ب یشخص علل( آفات
 یهاگروه مانند یاهیتغذ میمفاه از یکاف دانش نداشتن موجود، ییغذا یهاکمک

  ییغذا میاز رژ یخطرهای ناش ،ییغذا

Gareau, 2004 

 ,Ghelich, 2012; Shahidi & Sadegi Mahoonak یکشاورز محصوالت عاتیضا کاهش
2009; Paknejhad, 2005 

 Paknejhad, 2005; Mohammadi & Adavy کشاورزی بخش تکمیلی و تبدیلی صنایع
2013; Hatami fard, 2011 

 .Sohrab jaydry et al., 2012; Hanjra Munir et مصرف آب  ییکارا شیافزا
al., 2009 

 Moradi, 2002; Derakhshande, 2012 ارتباطات و اطالعات یفناور نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی،

 
 

 قیتحق شنةیپ
Rama krishna & Assefa (2002 )نيا به خود مطالعة در 

 و خانوار اندازة د،یتول زانیم دمانن یعوامل که دندیرس جهینت
 مطالعة درMukudi  (2003 ).مؤثرند يیغذا تیامن بر آموزش
کم هاآن مادر و پدر که یکودکان که رسدیم جهینت نيا به خود
 جينتا. دارند یکمتر يیغذا تیامن ،هستند سواد یب اي سواد

 یهاپروژه که دهدیم نشان walingo (2006) مطالعة
. شود می منجر يیغذا تیامن بهبود و فقر هشکا به یکشاورز
 یهاپروژه و دارد یتخصص یهاآموزش به ازین فقر کاهش البته

 .نیستند ريپذامکان یعموم یهاآموزش با فقط یکشاورز
 و مثبت ارتباط داد نشانowotoki(2005 )  مطالعات

 غذايی امنیت و خانوار سرپرست سواد متغیر بین داری معنی
 که دندیرس جهینت نيا به یبررس نيا در ،نیهمچن. دارد وجود

 ترويجی هایآموزش و خدمات و اطالعاتی منابع به دسترسی
 غذايی امنیت نهايت در و محصول عملکرد افزايش به تواندمی

Babatunde et al.  (2007 )ةمطالع نتیجة. شود منجر خانوار
 یترويج هایسرويس و اطالعاتی منابع به دسترسی داد نشان
 غذايی امنیت نهايت در و محصول عملکرد افزايش به تواندمی

 که دهدیم نشانshaikh (2007 ) مطالعات. شود منجر خانوار

 و خانوار سرپرست سواد متغیر بین داریمعنی و مثبت ارتباط
 داریمعنی و منفی ارتباط ،نیهمچن .دارد وجود غذايی امنیت
 جيتان .است شده مشاهده وارخان غذايی امنیت و خانوار اندازة بین
 ،هیاول آموزش که دهدیم نشانBadri et al.  (2007 ) قیتحق

 يیروستا مناطق در يیغذا یناامن کاهش یبرا یاساس یعنصر
 حال در یکشورها از یاریبس در که جاآن از ت،ينها در. است
 در و کنندیم یزندگ يیروستا مناطق در مردم تياکثر ،توسعه

 توانیم ،دارد وجود یجهان یگرسنگ و فقر نيشتریب ناطقم نيا
 یبرا یمربوط ابزار انيیروستا یبرا آموزش که گرفت جهینت
 khani et al.  Sharafمطالعات جينتا. است يیغذا تیامن شيافزا
 خانوار يیغذا یناامن بر مؤثر عوامل و وعیش یبررس در( 2009)

 تیامن بر یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد عوامل ریتأث نشانگر
 یهاآموزش ریتأث انگریب مختلف مطالعات. است خانوار يیغذا
 شيافزا و است کشاورزان دیتول نیانگیم افزايش در یجيترو
 يیغذا تیامن تيريمد در یاساس یعنصر یکشاورز دهاییتول
 تیامن در را یجيترو یهاموزشآ نقش 1 نمودار .است جامعه در
 .دهدیم نشان يیغذا

 آموزشو  جيترو برجستةاز نقش  ،مطالعات مختلف نتايج
 یکشاورز بردارانبهره جامعة يیغذا تیدر امن یکشاورز
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 تیامن ةچهارگان مراحل در یجيترو یهاآموزش. دارد تيحکا
. کنندیمنقش  یفايا میمستق ریو غ میبه صورت مستق يیغذا

 نيا در کهکند  می اشارهاز مطالعات  یاپارهبه  2جدول 
 .است گرفته صورت خصوص
 

 قیتحق یهاهیفرض
 سطح و مطالعه مورد کشاورزان یفرد یهایژگيو نیب .1
 .دارد وجود یداریمعن رابطة هاآن یخانوارها يیغذا تیامن

 مورد کشاورزان یاجتماع ،یفرهنگ یهایژگيو نیب .2
 رابطة هاآن یخانوارها يیغذا تیامن سطح و مطالعه

 .دارد وجود یدار یمعن

 و مطالعه مورد کشاورزان یاهيتغذ یهایآگاه نیب .3
 وجود یداریمعن رابطة هاآن یخانوارها يیغذا تیامن سطح
 .دارد
 و مطالعه مورد کشاورزان یاقتصاد یهایژگيو نیب .4
 وجود یداریمعن رابطة هاآن یخانوارها يیغذا تیامن سطح
 .دارد
 سطح و کشاورزان یجيترو یهاسازه از استفاده نیب .5
  .دارد وجود یداریمعن رابطة هاآن یخانوارها يیاغذ تیامن

 یخانوارها يیغذا تیامن سطح و زنان مشارکت نیب .6
 .دارد وجود یداریمعن رابطة هاآن

 
 ییغذا تیامن بر یجیترو یهاآموزش نقش بارةدر گرفته انجام قاتیتحق جینتا از یاخالصه. 2 جدول

 منبع تحقیق با مرتبط موضوع

 کشاورزی تیوضع با روستایی خانوارهای تغذیةمیان سطح قوی  ارتباط
  هاآن)تولید( 

Dini Trkmany, 2003; Bakhtiari & Haghi, 2003; Tao 
Yang, 1997 

 شیافزا ومیانگین تولید کشاورزان  افزایشهای ترویجی در تأثیر آموزش
 یوربهره

Moosavi & Khalilian, 2004; Sabouri & Amani 
2009; Bizhani et al., 2009 

سرپرست  التیو سطح تحص دانشدار بین متغیر ارتباط مثبت و معنی
 خانوار و امنیت غذایی 

Duut, 2005; Burchi, 2006 

امنیت  وترویجی  خدماتدسترسی به منابع اطالعاتی و  نیب یقو ارتباط
  دارد وجودغذایی 

Chizari & Balali, 2005 

 سوادبی زنان برای ویژهبه ایتغذیه نشدا سطح افزایش وآموزش  تأثیر
 خانوار غذایی ناامنی کاهش و وادس  کم و

Shakeri Nejad et al., 2008; Burchi, 2006; Benson, 
2007 

 
 Omotesho et al., 2006; Smith et al., 1999 خانوار و امنیت غذایی خانوار  ةاندازدار بین ارتباط منفی و معنی

 ;Nvabkhsh & Muthanna, 2012; Bakhshi et al., 2009 درآمد زانیم و اقتصادی سطح با غذایی ناامنی نیب یمنف ارتباط
Azizi, 2001 

 Alizadeh & Hataminezhad, 2011; Mohammad ناامنی غذایی با تعداد فرزندان  ارتباط
Zadeh et al., 2011 

 Bakhshi et al., 2009; Azizi, 2001 ی  عوامل مختلف اجتماعی  و فرهنگی بر امنیت غذای تأثیر

در افزایش آگاهی و مهارت کشاورزان  یجیمختلف ترو یهابرنامه نقش
 منابع آب  تیریو مد داریپااستفادة  نةیزمدر 

Nvabkhsh &  Muthanna, 2012; Bakhshi et al., 
2009; Azizi, 2001 

 
 جودو متعددی هایروش غذايی، ناامنی گیریاندازه برای

 درآمد گیری اندازه مانند مستقیم غیر هایروش که دارد
 هایروش همچنین و انرژی کفايت و ایتغذيه ارزيابی خانوار،
 هایپرسشنامه مانند هايی مقیاس از استفاده مانند مستقیم
امنیت غذايی وزارت کشاورزی  ةپرسشنام وکرنل -راديمر
 از .(Payab et al., 2012) شود یشامل م را (USDA) آمريکا
 به غذايی امنیت سنجش برای که ایعمده های شاخصديگر 
ضريب خودکفايی محصوالت زراعی و میزان و  ،رودمی کار

. هرچند خودکفايی در است غذايی مواد به دسترسی گسترة
میزان مواد غذايی در سنجش امنیت غذايی امری ضروری 

 به مردم مختلف هایاست، ولی بدون دستیابی گروه
   (. Shakoor, 2004) شودنمی ايجاد امنیتی حصوالت،م

 شده یبررس یخانوارها يیغذا تیسطح امن ،پژوهش نيدر ا
 (Household Food Insecurity Accessبا استفاده از شاخص 

(Scale HFIAS و  دارد پرسش نهشاخص  نيشد. ا یابيارز
. است دهیمطالعات مختلف به اثبات رس درآن  يیايو پا يیروا
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 تیمربوط به شاخص سنجش امن یآلفا ،حاضر قیتحق در
از  هاداده فیبه منظور توص و درصد به دست آمد 95 يیغذا

 ار،یاز مع انحراف ن،یانگیم ،یفراوان عيتوز رینظ یآمار یهاروش
از  هاداده لیتحل منظور به و اریمع انحراف انس،يوار انه،ینما، م
 ،کار نيا در. شدده ضرايب همبستگی استفا رینظ يیهاروش
. است شدهاستفاده  spss افزارنرم ازها  پردازش داده یبرا

 يیغذا تیعوامل مؤثر بر امن یبه منظور بررس ،نیهمچن
 یها نقش آموزش نییکشاورز شهرستان قروه و تع یخانوارها

 Regression) ونیرگرس لیراستا، از تحل نيدر ا یجيترو

Analysis )ریمس لیتحل و (Path Analysis)  .استفاده شد 

 

 هاروشو  مواد
 یگردآور نحوةو از نظر  یحاضر از نظر هدف کاربرد قیتحق
 پژوهش نيا در قیتحق روش و است یشيآزما ریغ هاداده

 تیامن تیوضع یاست که با هدف بررس یفیتوص –یشيمایپ
 نقش ژهيوبهکشاورز و نقش عوامل مختلف،  یخانوارها يیغذا

 نيا یآمار جامعةبر آن انجام گرفته است.  یجيترو یهاآموزش
شهرستان قروه در  یکشاورز روستاها یخانوارها تمام ق،یتحق

مستقل  یرهایمتغ .استخانوار  12845 یعنياستان کردستان 
 .است آمده 3 جدول در يیغذا تیامن بر گذارریتأث

. است يیغذا تیوابسته سطح امن ریمتغ ،حاضر مطالعةدر 
کوکران  فرمول مونه در مطالعه حاضر ازحجم ن نییتع یبرا

 استفاده شد. 

(1)    
Nt s

n
Nd t s




4 4

2 2 2 

                   :است ريز شرح به نمادها فرمول نيا در
 n := 198  حجم نمونه قابل قبول

N :جامعه کامل حجم  
t :نانیاطم بيضر ( 96/1t= ) 
s :مرحلةدر  شدهلیتکم ةپرسشنام 30 اریمع انحراف 

 آزمونشیپ
d :(مطلوب یاحتمال)دقت  اعتماد حدود فاصله نصف 
(2) 

/ /
n

/ / /

 
 

  

2 2

2 2 2

12845 1 96 0 36
198

12845 0 05 1 96 0 36
 

پرسشنامه در  30 آزمونشیپ مرحلةمنظور در  نیهم به
شد. سپس با  لیکشاورز قرار گرفت و تکم یخانوارها اریاخت

 198 برابر مطالعه مورد جامعةاستفاده از فرمول کوکران حجم 
 .شد محاسبه خانوار سرپرست 200 تينها در که شد برآورد نمونه

 
 قیتحق مستقل یهاریمتغ. 3 ولجد

 یفرد یرهایمتغ
 افراد تعداد دارند، باالتر و پلمید سواد سطح که یافراد تعداد تکفل، تحت افراد تعداد فرزند، تعداد سن،

 یکشاورز بر عالوه یگرید شغل شتندا ت،یجنس همسر، التیتحص الت،یتحص خانوار، در شاغل

 یاقتصاد یرهایمتغ
 داتیتول کل ارزش دام، تعداد ،یزراع داتیتول زانیم ،یآب و مید یاراض مقدار ،یعزرا نیزم تیمالک نوع
 یاقتصاد توان و یزراع

 -یفرهنگ یرهایمتغ
 یاجتماع

 ییغذا مواد مصرف و هیته به نسبت یآگاه زانیم ،یاجتماع ینهادها با مشارکت زانیم زنان، مشارکت زانیم

 -یآموزش یهاریمتغ
 یجیترو

 یهابرنامه از استفاده ،یویدیوی و یآموزش یهافیلم از استفاده ،یترویج های نشریه و ها لهمج مطالعة
 از دیبازد ،یآموزش یهاکالس در شرکت دفعات و،یراد یکشاورز یهابرنامه از استفاده تلویزیون، یکشاورز

 به مراجعه ،یکشاورز مروجان با ارتباط ،یجیترو -یآموزش یهاکارگاه در شرکت ،یآموزش مزارع
 مشاورزان به مراجعه دفعات روز، طول در نترنتیا از استفاده خدمات، مراکز به مراجعه ترویج، کارشناسان

 یآموزش یهادوره ریتأث ،یمحل رهبران به مراجعه ،یمحل یهاشگاهینما و نارهایسم در شرکت دفعات ه،یتغذ
 یاهیتغذ مختلف یهانهیزم در زنان مشارکت و

 

. است شدهاستفاده  یاطبقه روش از هانمونهخاب برای انت
کل  ،یکشاورز جهاد آمار به توجه با ابتدا که یطوربه

سپس از هر بخش با  و شد میشهرستان به سه بخش تقس
انتخاب  یتصادف طوربهروستا  یتوجه به تعداد روستاها تعداد

خانوار کشاورز  15تا  10 ت،یتوجه به جمع با ،تيدر نها .شد
 جدول. شدند انتخاب یتصادف صورت به یانتخاب یوستاهار از
 یهر بخش را برا یبخش مورد نظر و تعداد روستاها سه ،4

 .دهدیمنشان  یریگنمونه
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 آن یروستاها تعداد و شهرستان یهابخش. 4 جدول

 طبقه بخش نام روستا تعداد خانوار تعداد

5854 
3798 
3193 

45 
37 
45 

 یمرکز بخش
 یچهاردول بخش
 اسفندآباد بخش

1 
2 
3 

 1390 سال یکشاورز یسرشمار: مأخذ

 
 ابزار از اطالعات یآورجمع یبرا پژوهش، نيا در

 دو شامل پرسشنامه های پرسش. شد استفاده پرسشنامه
 تیامن سنجش به مربوط های پرسش اول بخش: است بخش
 -یفیتوص روش از استفاده با ،راستا نيا در .است يیغذا
 یبرا پرسش نه یدارا ةپرسشنام ابزار کمک به و یلیتحل

 يیغذا یناامن به یدسترس اسیمق ،يیغذا تیامن سنجش
 اوقات، شتریب شامل) وقوع تکرار در یفراوان چهار و خانوار
 مورد در را يیهاداده که است( ریخ و ندرتبه اوقات، یبعض
 ارائه خانوار سطح در غذا به یدسترس بعد از يیغذا یناامن
 و اضطراب با پرسشنامه های پرسش که یطوربه .دهد یم

 و تیفیک کاهش با و شد  شروع یکاف یغذا ننبود از ینگران
 وعده هر در یمصرف یغذا مقدار کاهش سپس و يیغذا تنوع
 و يیغذا یهاوعده حذف با ،تينها در و شدیم دنبال

 انيپا یگرسنگ حالت در روز اوقات شتریب اي تمام گذراندن
 .شد ديیتأ مختلف مطالعات در آن يیروا و اعتبار. افتيیم
 و سنجش یبرا و است عيسر و آسان مناسب، روش نيا

 ،دوم بخش در .است دیمف يیغذا یناامن تیوضع یبندطبقه
 ،یاقتصاد ،یفرد عوامل نقش نییتع رایب يیهاپرسش
 يیغذا تیامن در یجيترو یهاسازه و یاجتماع -یفرهنگ
 یبرا بسته یهاپرسش ةیته در. است شده یطراح
 کرتیل یریگاندازه اسیمق از انيپاسخگو هاینظر یریگ اندازه

 خود موافقت زانیم دهندهپاسخ پرسش، نيا در. شد استفاده

 نشان شدهیبنددرجه اسیمق کي در عبارات از کيهر با را
 پاسخ سپس. است درجه پنج قیتحق نيا در که دهدیم

 یگذارارزش یعدد نظر از ها پرسش از کيهر به یآزمودن
 .  دگیر یم انجام لیتحل و هيتجز مراحل ريسا و شود می

 اداناست با مشورت ضمن پرسشنامه يیروا نییتع برای
 فن نظرانصاحب و انادتاس و کارشناسان از مشاور، و راهنما
 کنار در قیتحق یریگاندازه ابزار. است شده گرفته کمک
 يیايپا سنجش یبرا. باشد زین الزم يیايپا یاراد ديبا يیروا

 اریاخت در آزمونشیپ عنوان به پرسشنامه یتعداد پرسشنامه
 لیتکم نیح در آن های نقص و گرفت قرار کشاورزان
 .شد برطرف و يیشناسا کشاورز یخانوارها سوی از پرسشنامه

 .شدند اصالح یبرخ و حذف پرسشنامه یاه پرسش از یبرخ
. است يیغذا تیامن سطح وابسته ریمتغ ،اضرح ةمطالع در
 کوکران فرمول از ،حاضر ةمطالع در نمونه حجم نییتع یابر

 سی آزمونشیپ ةمرحل در منظور نیهم به. شد استفاده
 لیتکم و گرفت قرار کشاورز یخانوارها اریاخت در پرسشنامه

 مورد ةجامع حجم کوکران فرمول از استفاده با سپس. شد
 افزايش یبرا تينها در که شد برآورد نمونه 198 برابر مطالعه
 گرفته نظر در خانوار  200 ،198 یجا هب ،اطمینان ضريب

 ها،داده بندىدسته و یآورجمع از پس ،تحقیق اين در. شد
 ةبرنام در کرونباخ یآلفا آزمون اب قیتحق ابزار يیايپا

 .شود یم مشاهده 5 جدول در که شد یبررس spss یافزار نرم
 

 پرسشنامه مختلف یهابخشکرونباخ  یآلفا .5 جدول

 کرونباخ یآلفا مقدار رهایمتغ فیرد

 70/0 یاجتماع یمشارکت با نهادها زانیم 1
 85/0 یاهیتغذ یهایآگاه زانیم 2
 75/0 زنان مشارکت زانیم 3

 

 هاافتهی
 ها داده فیتوص

ن زن بودند. س یدرصد مرد و مابق 93 ،انيپاسخگو مجموع از
بوده است  ریمتغ سال 83 تا 25 نیب یبررس مورد جامعة

 در یفراوان نيشتری/(. ب14 اریانحراف مع با 38/51 نیانگی)م
است که دو  يیدرصد( مربوط به خانوارها 21)تعداد فرزند 

فرزند و با  4تعداد فرزند حدود  نیانگیم ،داشتندفرزند 
اد افراد تحت تعد ،جي. با توجه به نتااست 2//36 اریانحراف مع
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افراد  نیانگیو م است ریمتغ 8 تا 1 نیتکفل سرپرست خانوار ب
درصد( مربوط  34) درصد نيباالترو  است 78/3تحت تکفل 

 5/22 ،مورد نظر ةجامع. در استتحت تکفل  نفر چهاربه 
سطح  یدرصد افراد دارا 5/66و  استسواد یبدرصد افراد 
درصد  11 طفق ،و کمتر از آن هستند يیسواد راهنما

 نيا نگرنشا جي. نتادارندو باالتر  پلميدر سطح د التیتحص
زنان نسبت به مردان سطح سواد  ،يیروستا ةجامعاست که در 

 مورد مطالعه یها خانواده از یمین به کي. نزددارند یکمتر
و باالتر  پلميکه سواد او دندارند  یفرزند ،درصدد( 5/48)

ها درصد از آن 5/45که  یالح کند، در یها زندگآنباشد و با 
 خانه در پلميفرزند با سواد باالتر از د دو یحداکثر دارا

 پلميد از باالتر و پلميد سواد با فرزند تعداد نیانگیم. هستند
 یشغل اصل ،مطالعه مورد نمونة. در است نفر يکحدود 

درصد افراد  49که  یدر حال ،بود یسرپرست خانوار کشاورز
ها عالوه بر آندرصد  51و  ندبود یورزشغل کشا یفقط دارا
درصد از  5/74 حدودهم دارند.  یگريشغل د یکشاورز
و  ندارند ،کندیم یها زندگکه با آن ،ها فرزند شاغلخانواده

 ميد نیمقدار زم .ندا فرزند شاغل کي یدرصد دارا 5/21
 نیانگیم است که بوده ریمتغ هکتار 70تا  0 نیکشاورزان ب

 نیزم چیها هدرصد آن 19است. حدود  هکتار 57/8 آن
 نیهکتار زم 20 تا 1 نیبدرصد  73ندارند و حدود  یميد

 هکتار 36تا  0 نیکشاورزان ب یآب نیدارند. مقدار زم ميد
درصد  5/52. حدود استهکتار  96/2 نیانگیو م است ریمتغ

 یآب نیزم که یکشاورزان نیب در و ندارند یآب نیکشاورزان زم
 نیهکتار زم 10تا  1 نی( بخانوار 42) یفراوان نيشتریب دارند

( مربوط 5/80) یفراوان نيشتریب تینظر نوع مالک ازدارند.  یآب
هم از  تیدرصد مالک 5/11. حدود است یشخص تیبه مالک
 کشاورزان( درصد 96) یفراوان نيشتریب. است یااجارهنوع 
 بیدرصد(، س 95) جو .اندکردهگندم کشت  ،مطالعه مورد

 یدرصد( از جمله محصوالت 42) ونجهيدرصد ( و  44) ینیمز
 اقدام هانآاست که کشاورزان مورد مطالعه به کاشت 

 تیبه وضع توانیاطالعات م نيبا ا ،در واقع .کنند یم
 و یاهيتغذ یهایآگاهخانواده،  یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد

 تیامن بر ؤثرم عوامل جمله از که برد یپ زنان مشارکت زانیم
 .ندخانوار يیغذا

 
با  مطالعه مورد یخانوارها ییغذا تیامن یابیارز محاسبة

 HFIAS استفاده از شاخص 

 يیغذا تیپژوهش سطح امن نيکه گفته شد، در ا گونههمان
 HFIAS با استفاده از شاخص  یبررس مورد یخانوارها

(Household Food Insecurity Access Scale )شد.  یابيارز
 آمده است.  6در جدول  هانهيگز یفراوان وشاخص  نيا یهاهيگو

 

 )درصد( تعیین سطح امنیت غذایی HFIASگانة سنجش امنیت غذایی با  نه شاخص. 6 جدول

 اوقات شتریب اوقات یگاه ندرتبه ریخ گویه

 یشما غذا ةخانوادکه  استآیا در یک ماه گذشته، این نگرانی به شما دست داده 
 خوردن نداشته باشند؟ یبرا یکاف

49 5/23 19 5/8 

 یکه شما یا یکی از اعضاشده است  موجبنداشتن پول کافی در یک ماه گذشته، آیا 
 را بخورید؟تان  عالقه موردمواد غذایی  نتوانیدخانواده 

25 5/20 39 5/15 

خانواده به دلیل  یکه شما یا یکی از اعضا استدر یک ماه گذشته، آیا پیش آمده 
 ؟ بخورید متوالی هایروز درنداشتن پول کافی، چند نوع غذای تکراری را 

5/16 5/26 37 20 

خانواده به دلیل نداشتن  یکه شما یا یکی از اعضا استدر یک ماه گذشته، آیا پیش آمده 
 اید؟  نداشتهکه دوست  بخوریدناچار غذایی را به رید انواع غذاها،پول کافی برای خ

20 28 37 15 

خانواده به دلیل  یکه شما یا یکی از اعضا استدر یک ماه گذشته، آیا پیش آمده 
و  بخوریدغذایی  ةوعددر یک نیازتان  موردکمتر از مقدار  ،یکاف ینداشتن غذا

 گرسنه از سر سفره بلند شده باشید؟

5/51 26 5/19 3 

خانواده به دلیل  یکه شما یا یکی از اعضا استدر یک ماه گذشته، آیا پیش آمده 
شام، صبحانه( را حذف  غذایی اصلی )ناهار،  ةوعدیکی از سه  ،یکاف ینداشتن غذا
 کرده باشید؟

72 5/20 5/6 1 

د غذا، خری یکه به دلیل نداشتن پول کافی برا استدر یک ماه گذشته، آیا پیش آمده 
 هیچ چیزی برای خوردن در خانه شما نباشد؟

80 5/11 5/7 1 
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 )درصد( تعیین سطح امنیت غذایی HFIASگانة سنجش امنیت غذایی با  نه شاخص. 6 جدول

 اوقات شتریب اوقات یگاه ندرتبه ریخ گویه

خانواده به دلیل  یکه شما یا یکی از اعضا استدر یک ماه گذشته، آیا پیش آمده 
 باشید؟ خوابیده گرسنه شب ،یکاف ینداشتن غذا

5/88 7 4 5/0 

به دلیل خانواده  یکه شما یا یکی از اعضا استدر یک ماه گذشته، آیا پیش آمده 
 نخورده باشید؟    ای روز هیچ خوراکیشبانهیک  ،یکاف ینداشتن غذا

91 6 5/2 5/0 

 
 گرنشان 6 در جدول يیغذا تیامن تیوضع یبررس جينتا

 يیکامل غذا تیدرصد خانوارها از امن 15است که تنها  نيا
 5/31 کم، سطح در يیغذا یناامن درصد 5/42 و ندبرخوردار
 .دارند يیغذا ديشد یدرصد ناامن 11و متوسط  یناامن درصد

 

 
 قروه شهرستان کشاورز یخانوارها در ییغذا تیامن تیوضع به مربوط نمودار. 1 شکل

 

 
 یاهیتغذ یهایآگاه حسب بر نمونه جامعة فراوانی توزیع. 7 جدول

 ایرتبه میانگین زیادخیلی زیاد متوسط کم کمخیلی گویه
  درصد رصدد درصد درصد درصد یاهیتغذ یآگاه یهاهیگو

 08/3 5/4 28 5/42 21 4 ییغذا مواد خواص
 95/2 5/1 5/31 5/34 5/25 7 هیسوءتغذ از یناش یهایماریب

 05/4 27 5/57 10 5 5/0 ییغذا مواد سالمت
 95/2 5/4 5/24 5/40 23 5/7 یاهیتغذ اصول

 49/3 25 33 17 16 9 بهداشت وزارت عالمت
 16/4 5/41 5/39 15 2 2 انقضا و دیتول خیتار

 58/3 5/17 5/38 31 11 2 استاندارد عالمت
 32/3 13 30 5/35 19 5/2 نگهدارنده مواد

 51/3 5/12 5/43 5/29 5/11 3 یاصل ییغذا یهاگروه از دهااستف
 96/2 10 5/20 33 5/28 8 یزراع تنوع

 04/2 12 26 27 24 11 یکشاورز حوزة در دیجد یشغل یهافرصت
 78/2 8 5/21 5/25 31 14 ییغذا مواد یفراور

 5= زیادخیلی           4= زیاد            3= متوسط              2= کم                 1= کمخیلی

0
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40
60
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 491      ...کشاورز یخانوارها ییغذا تیامن و یجیترو یآموزشها: همکاران و یسعد 

 

 آگاهی از تهیه و مصرف مواد غذایی

های  ای میزان آگاهی ، میانگین رتبه7 با توجه به جدول
تاريخ  متغیر است که توجه به 16/4و  04/2ای بین  تغذيه

، توجه به سالمت مواد 16/4ای  تولید و انقضا با میانگین رتبه
و توجه به عالمت استاندارد  05/4ای  غذايی با میانگین رتبه

به ترتیب بیشترين مقدار و توجه به  58/3ای  با میانگین رتبه
، آگاهی از 04/2های شغلی جديد در حوزة کشاورزی  فرصت
و  95/2ای  با میانگین رتبههای ناشی از سوءتغذيه  بیماری

کمترين  95/2ای  ای با میانگین رتبه آگاهی از اصول تغذيه
 اند. مقدار را به خود اختصاص داده
از  ،افراد یاهيتغذ یهایآگاهبه منظور توصیف میزان 

. شد استفاده نیانگیم از اریمع انحراف نصف فاصلة روش
 5/37 یاهيتغذ یهایآگاه زانیم ،8 جدول جينتا براساس
 متوسط درصد 5/30 کم، سطح در مطالعه مورد افراد از درصد

   .است اديز سطح در درصد 32 و
 

 یاهیتغذ یهایآگاه زانینمونه بر حسب م ةجامع تیوضع .8جدول 

 درصد یفراوان ییو مصرف مواد غذا هیته از یآگاه زانیم

5/37 75 کم  

5/30 61 متوسط  

 32 64 ادیز

 

 
 

  یجیترو خدمات از استفادهنمونه بر حسب  ةجامع یفراوان عیتوز .9جدول 

 ممیماکز ممینیم اریمع انحراف  نیانگیم واحد یجیترو یهاسازه

58/1 59/1 گذشته سال چند در دفعات تعداد یآموزش کالس  0 8   
25/1 81/0 گذشته سال چند در دفعات تعداد یآموزش مزارع از دیبازد  0 6 

02/1 83/0 هفته طول در ساعت چند ونیزیتلو برنامة  0 10 
77/0 40/0 هفته طول در ساعت چند ویراد برنامة  0 5 

28/1 79/0 گذشته سال چند در دفعات تعداد یجیترو -یآموزش یهاکارگاه  0 10 
23/1 73/0 هفته کی در دفعات تعداد کارشناسان و مروجان  0 6 

98/0 34/0 هفته طول در ساعت چند یجیترو اتینشر و مجله  0 10 

68/2 96/0 گذشته سال چند در دفعات تعداد یآموزش یهالمیف  0 20 

45/4 76/3 یجار سال در مراجعه دفعات تعداد یکشاورز های اداره و خدمات مراکز  0 40 
48/0 07/0 هفته طول در ساعت چند نترنتیا از استفاده  0 6 

66/0 19/0 گذشته الس چند در دفعات تعداد یمحل ینارهایسم و هاشگاهینما  0 5 

 

 های ترویجی سازهاستفاده از 
های ترويجی را در جامعة  ، میزان استفاده از سازه9جدول 

دهد. بر اين اساس، میانگین دفعات  مورد مطالعه نشان می
، تعداد 76/3های کشاورزی با  مراجعه به مراکز خدمات و اداره

میانگین ترويجی با  -های آموزشی دفعات شرکت در کالس
به ترتیب باالترين  96/0و فیلم آموزشی با میانگین  59/1

، 07/0میانگین را داشتند. استفاده از اينترنت با میانگین 
و برنامة  19/0ها و سمینارهای محلی با میانگین  نمايشگاه

 اند. کمترين مقدار استفاده را داشته 40/0راديويی با میانگین 
 

 آمار استنباطی 
 در شدهارائهو اطالعات  هاداده لیبه منظور تحل ،بخش نيا در

 من آزمون ،tآزمون ،یهمبستگ بيضرا از ،یفیتوص آمار بخش
 .شد استفاده ریمس لیتحل و ونیرگرس لیتحل یتنيو

 آزمون فرضیات 
 نيا دراستفاده شد.  یهمبستگ بياز ضرا اتیآزمون فرض برای
 یهایژگيو) مستقل یهاریمتغ یهمبستگ نییتع یبرا ق،یتحق
 جياستفاده شد. نتا رسونیپ یهمبستگ بي( و وابسته از ضرایفرد

با توجه  که است آمده 10 جدول در خالصه طوربه یهمبستگ
 یداریمعنو سطح  رسونیو پ رمنیاسپ یهمبستگ بيبه ضرا

 یفرد یهایژگيو و يیغذا تیامن سطح نیب گفت توانیم هاآن
 فرزند و باالتر و پلميد سواد اب ندانزفر تکفل، تحت افراد)تعداد 
 که یحال در. دارد وجود داریمعن یهمبستگ( کشاورز ریغ شاغل

 (فرزند تعداد و)سن  یفرد یهایژگيو و يیغذا تیامن سطح نیب
 وجود ندارد. یداریمعن یهمبستگ
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 یفرد یهایژگیوو  ییغذا یسطح ناامن نیب. رابطة 10جدول 

 یداریمعن مقدار (r)یهمبستگ بیضر یگهمبست بیضر نوع رهایمتغ ریمتغ

 595/0 -038/0 رسونیپ سن 

 896/0 009/0 رسونیپ فرزند تعداد 

*020/0 164/0 رسونیپ تکفل تحت افراد تعداد 
 

 **003/0 -209/0 رسونیپ باالتر و پلمید سواد با فرزند تعداد 
 **001/0 -239/0 رسونیپ کشاورز ریغ شاغل افراد تعداد 
*020/0 -164/0 رمنیاسپ التیتحص زانیم 

 

 **008/0 -186/0 اسپرمن همسر التیتحص زانیم 
 595/0 -038/0 رسونیپ یاجتماع ینهادها با مشارکت زانیم 

**000/0 -507/0 رسونیپ یاهیتغذ یهایآگاه زانیم 
 

**000/0 -450/0 رسونیپ زنان مشارکت زانیم 
 

*039/0 -146/0 رسونیپ دام تعداد 
 

 **000/0 -304/0 رسونیپ یآب نیزم مقدار 
**000/0 -314/0 رسونیپ محصول دیتول مقدار 

 

 **000/0 -331/0 رسونیپ یزراع داتیتول کل ارزش 
 **000/0 -408/0 رسونیپ برداربهره ایکشاورز  یاقتصاد توان 
 **000/0 -445/0 رسونیپ یجیترو -یآموزش کالس 
 197/0 -092/0 رسونیپ یآموزش مزارع زا دیبازد 
 401/0 -060/0 رسونیپ ویراد و ونیزیتلو برنامة 
 **000/0 -361/0 رسونیپ یجیترو -یآموزش یهاکارگاه 
 **000/0 -266/0 رسونیپ کارشناسان و مروجان با ارتباط 
 *047/0 -141/0 رسونیپ یجیترو های هینشر و مجله 
 341/0 -068/0 رسونیپ یآموزش یهالمیف 
 **000/0 -334/0 رسونیپ یکشاورز های اداره و خدمات مراکز 
 103/0 -116/0 رسونیپ نترنتیا از استفاده 
 722/0 -025/0 رسونیپ یمحل ینارهایسم و هاشگاهینما 
 **000/0 -274/0 رسونیپ یجیترو یهاسازه جمع 

    درصد         1در سطح  یداریعنم **            درصد 5داری در سطح  معنی *

 
 ییغذا تیمؤثر بر امن یرهایمتغ ةشدلیتعد نییتع بیضر و نییتع بیضر چندگانه، یهمبستگ بیضر. 11 جدول

 نییتع بیضر چندگانه یهمبستگ بیضر رهایمتغ گام
لیتعد نییتع بیضر

 شده
F Sig 

 **000/0 443/68 253/0 257/0 507/0 یاهیتغذ یهایآگاه 1
 **000/0 581/32 356/0 362/0 602/0 زنان مشارکت زانیم 2
 **000/0 612/14 397/0 407/0 638/0 یاقتصاد توان 3
 **003/0 182/9 422/0 433/0 658/0 یجیترو -یآموزش کالس 4
 **038/0 384/4 431/0 446/0 668/0 تکفل تحت افراد تعداد 5
 درصد 1 سطح در یداریمعن  **
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 ییتحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر امنیت غذا
 از يیغذا تیامن بر مؤثر عوامل یبررس برای ق،یتحق نيا در
 جينتا به توجه با. شد استفاده گامبهگام ونیرگرس لیتحل
 .است رفته شیپ گام 5 تا ونیرگرس لیتحل

 است شده معادله وارد یاهيتغذ یهایآگاه ،اول گام در
 به 507/0 وابسته ریمتغ با آن چندگانة یهمبستگ زانیم که

 با برابر نییتع بيضر زانیم ،مرحله نيا در. است آمده دست
 شده برآورد 253/0 با برابر شدهليتعد نییتع بيضر و 257/0
 سطح به مربوط معادله راتییتغ درصد 3/25 یعبارت به ؛است

 نيا در. شودیم نییتب یاهيتغذ یهایآگاه با يیغذا تیامن
 است =000/0Pیداریمعن سطح و 443/68 برابر Fمقدار ،گام
 گفت توانیم درصد 99 نانیاطم با بنابراين .(12 جدول)
 حدود. دارد ریتأث يیغذا تیامن بر یاهيتغذ یهایآگاه زانیم

 یاهيتغذ یهایآگاه ریمتغ اب وابسته ریمتغ راتییتغ درصد 25
 در یاهيتغذ یهایآگاه ریمتغ نییتع بيضرا. شودیم نییتب

 .است آمده 12 جدول در اول گام
 

 

 پنجم چهارم و ،سوم ،دوم ،اول گام در ییغذا تیامن سطح بر مؤثر یرهایمتغ ونیرگرس لیتحل جینتا. 12 جدول

 B Beta t Sig رهایمتغ گام

 **000/0 -334/5 -314/0 -215/0 یاهیتغذ یهایآگاه 1

 **000/0 -369/4 -254/0 -347/0 زنان مشارکت 2

 **007/0 -705/2 - 161/0 -330/0 یاقتصاد توان 3

 **001/0 -236/3 - 197/0 -646/0 یجیترو -یآموزش یهاکالس 4

 *038/0 094/2 114/0 486/0 تکفل تحت افراد تعداد 5

 - 456/10 - 259/22 ثابت عدد 

 درصد        1در سطح  یداریمعن **درصد        5داری در سطح  معنی* 

 
در گام دوم، با واردشدن دومین متغیر يعنی مشارکت 

به ، ضريب تعیین 602/0زنان، ضريب همبستگی چندگانه به 
افزايش يافته  356/0شده به  و ضريب تعیین تعديل 362/0

داری  و سطح معنی F ،581/32است. در اين گام، مقدار 
000/0P=  درصد  99(؛ بنابراين با اطمینان 12است )جدول
توان گفت مشارکت زنان در امنیت غذايی مؤثر است. با  می

درصد تغییرات متغیر  36توجه به نتايج رگرسیون، حدود 
ای و مشارکت زنان  های تغذيه وابسته با دو متغیر آگاهی

 شود. تبیین می
مقدار ثابت،  و 12 جدول در موجود بيضرا به توجه با
در گام پنجم به صورت  ونیخط رگرس ةاستانداردشد معادلة

 :است ريز

   

     

Y / / x / x

/ x / x   / x

  

  

1 2

3 4 5

259 22 215 0 347 0

330 0 646 0 486 0
 

 معادلةمستقل که وارد  یرهایاز متغ کيسهم هر رامونیپ
 نیچن توانیموابسته  ریمتغ نییدر تب اند،شده ونیرگرس خط

 یاهيتغذ یهایآگاه ریبتا، متغ ريکرد که با توجه به مقاد انیب
 ریمتغ نییسهم را در تب نيشتریب رهایمتغ رينسبت به سا

 رییواحد تغ کي ازایبه  رايز ؛داشت يیغذا تیامن سطح وابستة
در  رییواحد تغ -314/0 اندازةبه  ر،یمتغ نيا اریانحراف مع در

 ،نیهمچن. شودیم جاديا يیغذا تیسطح امن اریاف معانحر
 یآموزش کالس(، β= -254/0) مشارکت زنان یرهایمتغ
 تعداد و( β= -161/0) یاقتصاد توان(، β= -197/0) یجيترو
را در  ریتأث نيشتریب بی( به ترتβ= 114/0) تکفل تحت افراد

 یآگاه یرهایمتغ ،انیم نيا در. اندداشته يیغذا تیسطح امن
و توان  یجيترو -یآموزش یهاکالسمشارکت زنان،  ،یاهيتغذ

تعداد افراد تحت  و دارد يیغذا یبا ناامن یمنف رابطة یاقتصاد
 .دارند يیغذا یناامن با مثبت رابطةتکفل 

 

 یریگجهینتو  بحث
 یهمبستگ جینتا( الف

 فرضیه پنج که اندشده آزمون هیفرض شش ،قیتحق نيا در
 : از عبارتند و است نبوده داریمعن هاآن از یکي و بوده داریمعن

 کشاورزان یفرد یهایژگيو نیب یهمبستگ: اولفرضیة 

  هاآن یخانوارها يیغذا تیامن سطح و مطالعه مورد

 تکفل تحت افراد تعداد نیب که است نيا گرنشان جينتا
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 رابطةآنان  يیغذا تیسطح امن و)اندازة خانوار(  خانوار
که  یطوربه. دارد وجود درصد 5 حسط در یدار یمعن

 يیغذا تیامن ،شتریب تکفل تحت افراد تعداد با یخانوارها
از  یاریبس قاتیتحق جيبا نتا جهینت نيدارند. ا یکمتر

 Ostad Rahimi) دارد یهمخوان یو خارج یپژوهشگران داخل

et al., 2005; Dastgiri & et al., 2006; Alizadeh & 

Hataminezhad, 2011; Mohammad Zadeh et al., 2011; 

Najibi et al., 2013; Rama Krishna & Assefa, 2002; 

Benson, 2007; Shaikh, 2007). نشان داد  جينتا ،نیهمچن
و  پلميو تعداد فرزندان با سواد د يیغذا یسطح ناامن نیب

 یکشاورز ریتعداد فرزندان شاغل در مشاغل غ زیباالتر و ن
 ج،ينتادرصد وجود دارد.  1در سطح  ردایمعنو  یمنف رابطة

 التیسطح تحص نیبدرصد را  5در سطح  داریمعن یهمبستگ
 نيا دهدیمخانواده نشان  يیغذا تیسرپرست خانوار و امن

 قیتطب یخارج و یداخل محققان از یاریبس جينتا با جينتا
 ;Ostad Rahimi et al., 2005; Dastgiri et al., 2006) دارد

Alizadeh & Hataminezhad, 2011; Mohammad Zadeh 

et al., 2011; Najibi et al., 2013, Rama Krishna & 

Assefa, 2002; Benson, 2007; Shaikh, 2007    .) 
 ،یفرهنگ یهایژگيو نیب یهمبستگ :دوم ةیفرض

 يیغذا تیامن سطح و مطالعه مورد کشاورزان یاجتماع
  هانآ یخانوارها

 یمشارکت با نهادها زانیم نیبنشان داد که  جينتا
 یداریمعن رابطةخانوارها  يیغذا تیو سطح امن یاجتماع

 و Bakhshi et al. (2009) قاتیتحق جيوجود ندارد. نتا
(2006) Dastgiri et al. ندارد یهمخوان حاضر مطالعة جينتا با . 

 یاهيتغذ یهایآگاه نیب یهمبستگ :سوم ةیفرض

 .ها آن یخانوارها يیغذا تیح امنکشاورزان مورد مطالعه و سط

 داریمعن یهمبستگ یاهيتغذ یهایآگاه بهمربوط  جيتان
 تیامن سطح و یاهيتغذ یهایآگاه زانیم نیب را 1 سطح در
 شيگفت با افزا توانیم یعبارت به ؛دهدیم نشان يیغذا
 دایخانوارها کاهش پ يیغذا یسطح ناامن ،یاهيتغذ یهایآگاه

 .ندک   یم

 یاقتصاد یهایژگيو نیب یهمبستگ :چهارم ةیفرض

 هاآن یخانوارها يیغذا تیامن سطح و مطالعه مورد کشاورزان

 درصد 1 سطح در یداریمعننشان داد که ارتباط  جينتا
 .دارد وجود خانوارها يیغذا تیامن سطح و یاقتصاد توان نیب
 ,.Najibi et al., 2013; Smith et al)مطالعات  جيبا نتا جهینت

1999; Alizadeh & Hataminezhad, 2011; Mohammad 

Zadeh et al., 2011; Dastgiri & et al., 2006; Bakhshi et 

al., 2009; Ostad Rahimi et al., 2005; Omotesho et al., 

2006; Andersen & Rajul,1995) .همخوانی دارد 

و سطح  یجيترو یهاسازه نیب یهمبستگ :پنجم ةیفرض

  ها آن یخانوارها يیاغذ تیامن

 تیامن سطح و جيترو یهاسازه نیارتباط ب یبررس در
در  یداریمعن یآن است که همبستگ انگریب جينتا ،يیغذا

 سطح و یجيترو یهاسازهاستفاده از  نیدرصد ب 1سطح 
 گفت توانیم ،واقع در. دارد وجود خانواها يیغذا تیامن

 قرار یجيترو یاه   تیفعال معرض در شتریب که يیخانوارها
 Duut چون یپژوهشگران. دارند یشتریب يیغذا تیامن دارند،

,(2006) Walingo ,(2005) Owotoki, G. ,(2007) 

Babatunde et al.  (2005)نيدر مطالعات خود به ا     قبال  زین 
 .انددهیرس هجینت

مشارکت زنان و سطح  نیب یهمبستگ :ششم ةیفرض

  ها آن یخانوارها يیغذا تیامن

مشارکت زنان و  زانیم نیاست که ب نيا انگریب جينتا
 1در سطح  یداریمعنخانوار ارتباط  يیغذا تیسطح امن

 زنان که يیخانوارها در که یطوربهدرصد وجود دارد. 
 ،غذا دارند ةیته و یسازآماده د،یتول در یشتریب مشارکت
 (2008)مطالعات جينتااست.  شتریخانوار ب يیغذا تیسطح امن

Shakeri-Nejad et al. ,(2009) Fallahi et al. ,(2005) 

Chizari, & Balali  ,(2002) Rama Krishna & Assefa با 
 دارد. یمطالعه حاضر همخوان ةنتیج

 
 ونیرگرس لیتحل جینتا( ب

 ریمستقل بر متغ یرهایاز متغ یتعداد ریتأث یبررس یبرا
. شدده استفا ونیرگرس لیتحل از( يیغذا تی)سطح امن وابسته

 شیپ گام پنجتا  ونیرگرس لینشان داد تحل قیتحق یهاافتهي
 شد معادله وارد یاهيتغذ یهایآگاه ،اول گام دررفته است. 

 ریآن با متغ ةچندگان یهمبستگ زانیم ،جينتا به توجه با که
 زانیم ،مرحله نيا در. است آمده دست به 507/0وابسته، 

 برابر دهش  ليتعد نییتع بيو ضر 257/0برابر با  نییتع بيضر
 راتییدرصد تغ 3/25 یعبارت به ؛است شده برآورد 253/0 با

 یاهيتغذ یهایآگاه با ،يیغذا تیامن سطح به مربوط معادلة
 یعني ریمتغ نیبا واردشدن دوم ،دوم گام در. شودیم نییتب

 بيضر ،602/0چندگانه به  یهمبستگ بيضر ،مشارکت زنان
 356/0 به دهش   ليتعد نییتع بيو ضر 362/0به  نییتع
 که دشوارد معادله  یتوان اقتصاد ،سوم گام در. افتي شيافزا
 برابر ونیرگرس لیتحل از گام نيا در شدهليتعد نییتع بيضر
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 یآموزش یها کالس ،چهارم گام در .شدبرآورد 397/0 با
ليتعد نییتع بيضر گام نيا در که شد معادله وارد یجيترو
 تعداد ریمتغ تيکرد و در نها دایپ شيزااف 422/0به  شده
 وارد 431/0 ةشدليتعد نییتع بيضر با تکفل تحت افراد

 1/43مذکور در مجموع  ریپنج متغ ،بیترت نيا هب. شد معادله
 را( يیغذا تیامن)سطح  وابسته ریمتغ راتییدرصد از تغ

 وارد که رهایمتغ از کيهر سهم رامونیپ. کنندیم ینیب شیپ
یآگاه ریبتا، متغ ريبا توجه به مقاد ،اندشده ونیسرگر ةمعادل
 در را سهم نيشتریب رهایمتغ ريسا به نسبت یاهيتغذ یها
به  رايز ؛داشته است يیغذا تیسطح امن ةوابست ریمتغ نییتب
 به اندازة ر،یمتغ نيا اریدر انحراف مع رییواحد تغ کي یازا

 يیذاغ تیسطح امن اریدر انحراف مع رییواحد تغ -314/0
 -254/0) مشارکت زنان یرهایمتغ ،نیهمچن. شود  یم جاديا
=β ،)یجيترو یآموزش کالس (197/0- =β ،)یاقتصاد توان 
(161/0- =β )تکفل تحت افراد تعداد و (114/0 =β به )

 در. اندداشته يیغذا تیرا در سطح امن ریتأث نيشتریب بیترت
ان، مشارکت زن ،یاهيتغذ یآگاه یرهایمتغ ،انیم نيا

با  یمنف رابطة یو توان اقتصاد یجيترو -یآموزش یها کالس
 یبا ناامن مثبت رابطةو تعداد افراد تحت تکفل  يیغذا یناامن
 دارند.  يیغذا

 براساس که کرد که کرد انیب نیچن توانیم ،مجموع در
 ةرابط يیغذا یناامن با یاهيتغذ یآگاه ،ونیرگرس بيضرا

 یاهيتغذ یهایآگاه شيا افزاب یعني ؛دارد داریمعکوس معن
. با توجه به سهم کندیم دایپ کاهش يیغذا یناامن خانوار

 ،يیغذا یناامن انسيوار نییدر تب ریمتغ نيتوجه ا انيشا
 یبرا منطقه در یاهيتغذ آموزش یهابرنامه ضرورت دارد

 امور در زنان مشارکت ریمتغ نیدوم. ديآ در اجرا به انيیروستا
 زین غذا یسازآماده و هیته و محصول یروافر و یکشاورز

 جهینت نيدارد. ا يیغذا یبا ناامن داریمعکوس معن ةرابط
غذا  دیتول ةریزنان در زنج شتریآن است که مشارکت ب انگریب

 يیغذا تیبهتر بتوانند به امن هاآن شودیم موجبتا مصرف 
به  ازین ریتأث ریمتغ نيا ریتأث یچگونگخانوار کمک کنند. 

 رةیزنجبه هر حال حضور زنان در  یدارد. ول شتریب یسبرر
به  هاآن یو دسترس یآگاه شيغذا تا مصرف موجب افزا دیتول

 یاز غذا ترموقعبهو  بهتر استفادة نیو همچن يیمواد غذا
با  داریمعن معکوس رابطةهم  ی. توان اقتصادشودیمسالم 
 يیرهاآن است که  انگریبرابطه  نيدارد. ا يیغذا یناامن

از  هاآنو بهبود درآمد  یاز فقر اقتصاد يیروستا یخانوارها
 تیامن تواندیم یکشاورز ریغ و یکشاورز یهاتیفعالمحل 

 یهاکالسخانوارها را بهبود بخشد. شرکت در  يیغذا
 داریمعن معکوس رابطة يیغذا یهم با ناامن یجيترو -یآموزش
 -یآموزش یهاسکالشرکت در  ریتأث انگریبرابطه  نيدارد. ا

 جينتا افتهي نيخانوار است. ا يیغذا تیبهبود امن بر یجيترو
اگر  یکه آموزش حت یمعن نيبه ا ؛کندیم ديیرا تأ یقبل

 خانوار يیغذا تیامن بر تواندیم ،غذا باشد دیمرتبط با تول
 ،یسازآمادهمرتبط با  يیهادوره یربرگزا. بگذارد ریتأث

 ریتأث زین يیمصرف مواد غذاانتخاب و  ،یفراور ،ینگهدار
 ی. تعداد افراد تحت تکفل با ناامنکندیم دوبرابرآموزش را 

 دهدیمنشان  افتهي نيدارد. ا داریمعن میمستق رابطة يیغذا
که  يیروستا یبعد خانوارها شيافزا ،یاقتصاد یفعل طيشرا در

 يیغذا یناامن است ممکن ،برندیمفقر به سر  طيدر شرا
 را به مخاطره اندازد.  هاآن یخانوارها

 

 اپشنهاده
 یه ا س ازه اس تفاده از   نیب   ،قی  تحق جينتا به توجه با .1
 وجود یداریمثبت و معن ةرابط يیغذا تیامن سطح و یجيترو
مناس  ب در  یگ  ذارهيس  رماگف  ت  ت  وانیم   نيبن  ابرا ؛دارد
 یه ا دوره لیو تشک یانسان منابع توسعةو  یآموزش یها بخش
 ني  . اش ود یم   ش نهاد یپ يیغ ذا  یاامنن کاهش یبرا یآموزش
و  یعم وم  یه ا آم وزش . 1 یه ا  نهیزم در تواندیم هاآموزش

 .باشد یکشاورز به مربوط یهاآموزش. 2 یاهيتغذ
 یبا ناامن یارتباط منف یاقتصاد تیوضع ،جينتا براساس .2
ف راهم  یب را  یکه اقدامات شودیم هیتوص نيبنابرا ؛دارد يیغذا

 التیتس ه  ک ردن ف راهم  و دی  تول یهانهاده بهتر هرچه کردن
از  تي  حما یاب ر  ت ر موق ع ب ه  و بهت ر  شتر،یب دیتول یبرا الزم

 .ردیکشاورزان انجام گ

دان ش و   نیارتب اط ب    قی  تحق جينت ا  نک ه يتوج ه ب ه ا   با .3
 ،کن د یم   ديی  تأ را يیغ ذا  تی  امن س طح  و یاهيتغذ یها یگاهآ

 یاس تا ر در یج  يترو م دت کوت اه  یهایآموزش یهادوره لیتشک
رفت ار   ریی  تغ راي  ز ؛ش ود یم   هیتوص افراد یاهيتغذ دانش شيافزا
 ب ه  دادنیآگاه ازمندیدر نگرش ن رییدر نگرش و تغ رییتغ ازمندین

 .است افراد

 دی  تول ةنیمشارکت زنان در زم ،قیتحق یهاافتهي طبق .4
 در یری  گمیتصم و غذا یسازآماده محصول، یورامحصول، فر

 س بب  آن ان  س واد  س طح  و یمص رف  يیغذا مواد نوع انتخاب
 ش ود یم   هیتوص نيبنابرا ؛شودیم خانوار يیغذا ینناام کاهش
 ني  ا یو توانمندس از  آم وزش ب ه   يیتوسعة روستا یها  برنامه

 . کنندقشر توجه 
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 در یج  يترو یه ا برنام ه  توج ه  انيشاتوجه به نقش  با .5
 س طح  در ه ا برنامه نيا شودیم شنهادیپ ،يیغذا تیامن بهبود
 ةتوس ع  ب ا  مرتبط اطالعات و اجرا متنوع صورت به و ردهگست

 .ردیقرار گ يیروستا یخانوارها اریدر اخت یاجتماع -یاقتصاد

و  يیغ ذا  تی  دام در بهبود امن تیتوجه به نقش مالک با .6
 ش نهاد یپ ،يیغذا تیامن در یدام داتیتول از یبرخمهم  نقش

نظ ر   رد يیروستا یهایدامدار توسعة یبرا یالتیتسه شودیم

 روستاها در کوچک اسیمق در دام پرورش موانعگرفته شود و 
 .شود برطرف

 بهب ود  موج ب  یکش اورز  ری  غ ش اغالن  تعداد شيافزا .7
 ریغ یهاتیفعال توسعة ،اساس نيبر ا و شودیم يیغذا تیامن
و  یگردش گر  ،يیخدمات روستا ،يیروستا عيمانند صنا یزراع
 .شودیم هیآن توص رينظا
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