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ABSTRACT 

 
     Poverty and hunger in all of human social life is considered as a fundamental problem. 
Necessary and adequate nutrition is a key factor of physical and mental health and a source of 
personal welfare, food security of humans. The Food poverty has become now one of the indicators 
of sustainable development and urban health. The aim of this study is an analysis of economic 
factors and the role of it in the food poverty of Zanjan urban households. Method of the study is 
analytical, for the analysis of economic factors and their role in food poverty, population was 
selected by Cochran formula and through cluster sampling information has been collected. 
Information derived from the questionnaires was analyzed by using statistical software and its 
results by using geographic information system schematically are shown. Results showed a 
significant relationship between income, housing, employment, households and food poverty. In 
the present study the most vulnerable are households female-headed Women (285/67 with a mean 
difference) that have been lacking property. The results revealed a significant relationship between 
education levels and nutrient-poor urban households there. Finally, it could be in dire need of a 
comprehensive plan to tackle food poverty in the city of Zanjan there. 
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  ارزيابي نقش عوامل اقتصادي مؤثر در بهبود امنيت غذايي خانوارهاي شهري 
 با تأكيد بر درآمد(مورد مطالعه: شهر زنجان)

  
  3اكبرحسين زاده، *2، سميرا مرادي مفرد1ناهيد سجاديان

  ايراناهواز، ريزي شهري، دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشيار، گروه جغرافيا و برنامه، 1
  ريزي شهري، دانشگاه شهيد چمران اهواز، ايراندكتري جغرافيا و برنامه دانشجوي، 2

  ريزي روستايي، دانشگاه تبريز، ايراندانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه، 3
  )1/2/97 تاريخ تصويب: - 23/2/95(تاريخ دريافت: 

  

 چكيده

  
 داشته وجود اساسي معضلي عنوان به بشر اجتماعي زندگي دوران تمام در گرسنگي و فقر

 است. كافي و مناسب يكي از عوامل مهم سالمت جسم و روان افراد ،الزم ةتغذي .است
هاي توسعه رفاه فردي، امنيت غذايي فرد است. فقر غذايي امروزه به يكي از شاخصء سرمنشا

عوامل اقتصادي و نقش آن در  پايدار و سالمت شهري تبديل شده است. هدف پژوهش تحليل
براي  است.روش مطالعه توصيفي تحليلي  است.ذايي خانوارهاي شهري زنجان كاهش فقر غ

جامعه آماري با فرمول كوكران انتخاب و از  ،تحليل عوامل اقتصادي و نقش آن در فقر غذايي
است.اطالعات مستخرج از  ايي اقدام به برداشت اطالعات شدهگيري خوشهطريق نمونه

افزارهاي آماري مورد تحليل قرار گرفته و نتايج آن با استفاده از ها با استفاده از نرمنامهپرسش
ها نشان داد كه يافته سيستم اطالعات جغرافيايي به صورت شماتيك نمايش داده شده است.

 رابطه معناداري بين درآمد، مسكن، اشتغال، سرپرست خانوار و فقر غذايي وجود دارد

) 67/285ند (با تفاوت ميانگيني خانوار سرپرست زنان ،پذيرترين قشر در مطالعه حاضرآسيب
نتايج نشان داد كه رابطه معناداري بين سطح تحصيالت و در آمد  هستند.كه فاقد مسكن ملكي 

نياز مبرمي به يك برنامه  گفت توانو فقر غذايي خانوارهاي شهري وجود ندارد. در نهايت مي
 ر زنجان وجود دارد.ريزي جامع براي مقابله با فقر غذايي در سطح شه

  
  ايي، زنجانعوامل اقتصادي، فقر غذايي، امنيت غذايي، وضعيت تغذيهكليدي:  هايواژه

  
  مقدمه

يابي به عرضه امنيت غذايي پيوسته و باثبات به دست
هاي توسعه و دسترسي به عنوان هدف اصلي سياست

همواره به  ،ايمقدار كافي مواد غذايي و سالمت تغذيه
از محورهاي اصلي توسعه و زيرساخت مهم  عنوان يكي

 نقشكيد بوده است. أهاي آينده مورد تپرورش نسل

 و هاانسان يادگيري و ييكارآ افزايش سالمت، در تغذيه
به  جهاني تحقيقات در اقتصادي، توسعة با آن ارتباط
 ;Renzaho & Mellor, 2010است( رسيده اثبات

Carletto et al., 2013; Fengying et al, 2010امروزه .( 

 روروبه ذاييغمواد براي تقاضا افزايش و جمعيت رشد با

روي بر  گذارييهسرما افزايش تا،راس اين در هستيم.
 ارگيريكبه و مكانيزاسيون توليد، هايدهنها كشاورزان،

 سبب توليد، فرايند در مكانيكي وسايل و ابزار انواع

 Motiee(ه استشد كشاورزي افزايش محصوالت

Langroodi, 2010 نيازهاي فيزيولوژيك يعني .(
نيازهاي انسان  ترينيگرسنگي و تشنگي يكي از بنياد

شود كه با برطرف شدن اين نياز، ساير نيازها ميتلقي 
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توان گفت كه ضامن كند. بنابراين ميمفهوم پيدا مي
تشكيل و بقاي جامعه انساني و پيشرفت آن در گرو رفع 

رفع اين نياز،  ةاست و در ساي نيازهاي فيزيولوژيك
كاهش فقر به يكي  راً شود. اخيامنيت غذايي حاصل مي

از مباحث مهم در متون توسعه تبديل شده است. 
اقتصاد توسعه مثل اموانو و  پژوهشگرانتعدادي از 

)، بر اين عقيده هستند Emwanu et al, 1995همكاران(
است. كه مبارزه با فقر شرط الزم براي رشد و توسعه 

شود فقر از ديدگاه هاي متعدد طور كه مشاهده مينهما
ترين آنان سنجش و ارزيابي شده است كه يكي از مهم

فقر غذايي يا ميزان مصرف كالري روزانه است. فقر 
هاي مهمي از فقر را هتواند جنبكالري يا غذايي مي

فقر از نظر كالري به معناي آن است كه ميزان  دربرگيرد.
يافتي افراد از حد استاندارد پايين تر كالري در

تواند ). اين نوع فقر ميFinan et al, 2005باشد(
زيرا مقدار كالري  ؛مالي فقر را نيز پوشش دهدهاي هجنب

دريافتي وابستگي زيادي به وضعيت مالي افراد 
 خانوارهاي ميان ). فقر غذايي درBonfiglioli, 2007دارد(

 و گسترده شده انجام العاتمط به استناد با ايران شهري
 هايشاخص برخي اساس بر حاضر، حال باشد. درمي باال

 قرار فقر خط زير در ايران جمعيت از نيمي بيش از فقر

اقشار  فقيرترين از عمدتاً گرسنگي به دارند. مبتاليان
 دسترسي هستند. توسعه درحال كشورهاي در اجتماعي

محورهاي  از يا تغذيه سالمت و مطلوب و كافي غذاي به
 جمله از تغذيه و است. غذا جامعه سالمت و توسعه اصلي

 مقوله در آن مينأت است و بشري جامعه بنيادي نيازهاي

امنيت  .)Hakim et al, 2012(گيردقرارمي غذايي امنيت
غذايي عبارت است از دسترسي همه مردم در تمام 
اوقات به غذاي كافي به منظور زندگي سالم و 

 نفر ها ). ميليونNord & Coleman-Jensen, 2010فعال(

 كه ناامني ندبرمي رنج سوءتغذيه و گرسنگي از جهان در

 .است مشكالت اين ايجاد در مؤثر عوامل از يكي غذايي
 برخاسته از غذايي فقر ت،پيشرف حال در كشورهاي در

 ، عدمزيست محيط تخريب ،هاي دولتيتسياس جنگ،

 جوامع اين پايين هنگفر و كشاورزي بخش در پيشرفت

اندام هاست. شهر زنجان به عنوان يكي از شهرهاي ميان
كشور از نظر ناامني غذايي حائز اهميت است. براي 

سالم، كه از نيازهاي توسعه  انداشتن شهر و شهروند

- پرداختن به امنيت غذايي يكي از اولويت ،پايدار است

يز، شهرهايي چون تبر مانندهاي مهم است. شهر زنجان 
اهواز طبقات مختلفي را از نظر درآمدي و  و تهران

شود كه هر كدام به نوعي از وضعيت اقتصادي شامل مي
با  ارتباط در كه االتيؤبرند. سرنج مي ناامني غذايي

  از: عبارتند كرد، توان عنوان مي حاضر پژوهش
ميزان فقر غذايي در خانوارهاي شهر زنجان  - 1

  چقدر است؟
هاي اقتصادي و عناداري بين ويژگيآيا رابطه م - 2

  فقر غذايي خانوارهاي شهري وجود دارد؟
فقر غذايي بر ابعاد مختلف سالمتي(جسمي، رواني و 

گذار است. بنابراين تأمين امنيت غذايي اثراجتماعي) 
جامعه يكي از اهداف كالن برنامه ريزي هاي توسعه 

). Shrfkhany et al, 2011اجتماعي است(-اقتصادي
اجتماعي پايين نسبت به ديگران - م با سطح اقتصاديمرد

 & Carterكنند(كمبود غذايي بيشتري را تجربه مي

Taylor, 2007 و شانس كمتري براي خريد غذاهاي (
قند و نمك  ،سالم و مغذي حاوي چربي ةپيشنهاد شد
تري از انواع كم ،) و در مجموعTurrell,1996كم را دارند(

 Turrell etمصرف مي كنند( جات راجات و سبزيميوه

al, 2002 .( مطالعه تاريخ سياسي معاصر جهان و
هاي موجود در اقتصاد جهاني گوياي اين است مناسبت

امنيت و رفاه آينده جوامع كنندة تهديد خطراتكه 
المللي و تجاوز نه خطراتي چون برخوردهاي بين بشري

، هاي اقتصاديثباتييبوسيله يك قدرت خارجي، بلكه ب
 .غذايي است فقراكولوژيك و اجتماعي بخصوص پديده 

تيجه امنيت ياتي و در نهاي حتواند ارزشمي اين مسئله
 نه غذايي ناامني ملي يك كشور را به مخاطره بياندازد.

 نظير ادراكي بلكه غذاست، به دسترسي عدم تنها شامل

 بودن قبول قابل غير كيفيت، و كميت نظر از بودن ناكافي

 كه است زنجيروار تجربه يك و دارد بر در نيز ا ر نينگرا و

 مي آغاز خانوار سطح در غذا درباره اضطراب و نگراني از

 پيشرفت كودكان بين در گرسنگي شدن پديدار تا و شود

براساس  .)Mohammad Zadeh et al, 2009كند(مي
آخرين گزارش دپارتمان كشاورزي ايالت متحده 

خانوارهاي آمريكايي در  درصد USDA ،(6/14آمريكا(
درصد  7/5دچار ناامني غذايي بودند و  2008سال 

 ,Nasri( خانوارها امنيت غذايي خيلي پايين داشتند
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). اين در حالي است كه ناامني غذايي و امنيت 2001
و  1/11به ترتيب  2007غذايي خيلي پايين در سال 

م ) باالترين ارقا2008ها (درصد بود، كه اين ميزان 1/4
 & Nordباشد(مي 1995از سال  GPSاز مطالعه 

Coleman-Jensen, 2010  به طور كلي سياست هاي .(
اقتصادي و اجتماعي بر تغيير قيمت ها، دستمزدها، 

 ,Studdert et al(گذارد اشتغال و ارايه خدمات اثر مي

تواند بر منابع )، كه هر كدام از اين عوامل مي2001
ت غذايي موثر باشد. اگر چه خانوار براي تامين امني

عوامل اقتصادي و درآمدي مهمترين عامل تعيين كننده 
 ,Lahteenkorva & Lahelmaامنيت غذايي است(

). اما منابع فرهنگي و اجتماعي نيز در تخصيص 2001
منابع در خانوار، تعيين بودجه غذا و الگوي غذا خوردن 

 تحصيالت و سن قوميت، اقتصادي، وضعيت نقش دارد.

 ثابت شغل شغل، نداشتن دادن دست از سرپرست خانوار،

 از و اجاره كردن خانوار، بعد به شدن اضافه پس انداز، و

 با عوامل مرتبط جمله از غذايي كمك هاي دادن دست

  ).1جدول(غذايي هستند  فقر
امنيت  ،1986 سال در ملل سازمان تعريف بنابر
 تمام در كافي غذاي به مردم همه دسترسي را 1غذايي
 اين طبق. دانندمي سالم جسم يك داشتن براي اوقات
 در پايداري و غذا به دسترسي غذا، بودن موجود تعريف
 & Jafari Saniباشند(مي اصلي عنصر سه غذا دريافت

Bakhshodeh, 2007 ( موجود «اين تعريف به سه عنصر
                                                                                   
1. Food Security 

پايداري در دريافت «و » دسترسي به غذا«، »بودن غذا
از  .) Nowruzi & Samimi, 2002(ستاستوار ا» غذا

ديدگاه توسعه ملي، عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي، 
تأمين غذاي كافي، كميت و كيفيت الگوي غذاي مصرفي 
و سالمت تغذيه اي افراد جامعه محور اصلي و تعيين 

) در بستر حركت انسان Ismaili Far, 2013كننده (
موثر بر محوري است و سوء تغذيه نيروي بازدارنده 

 & Ahmadiفرآيند توسعه ملي محسوب مي شود(

Vafaii, 20081)(شكل .(  
  

  عوامل اقتصادي و اجتماعي ايجاد فقر - 1جدول 
  عوامل اجتماعي  عوامل اقتصادي

  سطح درآمد: نتيجه بيكاري
پنهان، درآمد كم است كه باعث 
كاهش سرمايه گذاري و تقاضاي 

  شود.واقعي مي

  حوادث احتمالي و رسوم
جتماعي: خانوارهاي فقير در ا

مقابل حوادث احتمالي توان 
  مقاومت كمتري دارند.

  قدرت چانه زني براي كسب
  منابع كمياب و با ارزش 

  سطح آموزش: بي سوادي و
نبود امكانات آموزشي مناسب 

  شود.باعث ادامه فقر مي
 اثر برنامه ريزي شهري    عدم آشنايي و آگاهي با

  قوانين و مقررات
 پنهان و كم كاري:  بيكاري

به دليل تغيير فصل كه تنها 
منبع درآمد عرضه برخي از 
نيروي انساني است كه همه آنها 

  شوند.دچار بيكاري فصلي مي

  تطابق و سازگاري با فقر  
  عوامل فرهنگي: وجود

بعضي از موانع و اجتماعي، 
باعث طوالني شدن و گاه 
متوقف شدن تغييرات اقتصادي  

  شود.مي
  Pourtaheri, 2011مĤخذ: 

 
  ها)دسترسي اقتصادي (درآمد و قيمت                                        

  
  تأمين امنيت غذا و تغذيه                    

  
  هايسالمت غذا و مراقبت

  بهداشتي 
                                                                                                              

  

  Allameh, 2011مأخذ:  هاي اصلي در تأمين امنيت غذا و تغذيه مولفه - 1شكل
  

  
  
  
  
  
  

 امنيت زيستي توليدي منابع توليد غذا

 يكي (غذا در محل زندگي)دسترسي فيز

 فرهنگ و سواد تغذيه

 توليد و بازاريابي (عرضه و توزيع) در ابعاد كمّي و كيفي
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)، در پژوهشي به بررسي و 2018( 1هايسوم و تاودزرا

ارزيابي مشكالت امنيت غذايي در مقياس شهري 
پرداختند. نتايج نشان داد كه نياز به يك ابزار مناسب 

پاسخگويي براي ناامني غذايي شهري در زمينه براي 
اطالع رساني و آگاه كردن سياست گذران شهري جهت 
اولويت دهي به سياست هاي تامين امنيت غذايي مي 

) در مقاله ايي به 2017(2شامه لوويا و همكاران باشد.
بررسي چگونگي بهبود مديريت امنيت غذايي در مكزيك 

ك در حال حاضر فاقد پرداختند. نتاج نشان داد مكزي
استراتژي غذايي و تغذيه ملي جهت اطمينان از امنيت 
غذايي براي مردم مي باشد. ضمن اينكه استراتژي هاي 
دائمي يا بلند مدت در زمينه مديريت مواد غذايي و 

 تغذيه مي تواند بهترين راهكار در اين زمينه باشد.

)، در مقاله اي به بررسي 2017(3شووتن و همكاران
ويكردها، روشها و پيامدهاي امنيت غذايي آفريقا ر

پرداختند. نتايج حاكي از اين است كه اوال، براي تشويق 
به روشي  پيشرفت هاي امنيت غذايي در آفريقا، نياز

جهت شناخت منابع محلي وجود دارد، كه بتواند تصميم 
گيرندگان را به طراحي و  مداخله مناسب در زمينه 

مردم رهنمون سازد. ثانيا، تشخيص تامين امنيت غذايي 
نهادهاي سازنده در راستاي پايداري امنيت غذايي نياز به 

ناامني غذايي و تنظيم نهادهاي موثر بر شناخت علل 
ايي )، در مقاله1395امنيت غذايي دارد.كيان و همكاران(

به بررسي امنيت غذايي خانوارهاي شهري استان البرز 
بين دسترسي غذا در داد كه  پرداختند. نتايج آنها نشان

داري در سطح اخانوارهاي شهري استان البرز تفاوت معن
وجود دارد بنابراين، دسترسي خانوارهاي نظرآباد  01/0

كيش و زراعتباالتر از خانوارهاي ساوجبالغ و كرج بود.
غذايي  بررسي عوامل موثر بر امنيت)، به 1396كمائي(

ن كهكيلويه و در خانوارهاي كشاورز روستايي استا
  درآمد پرداختند. نتايج مشخص كرد كه بويراحمد

  
  
  

                                                                                   
1 . Haysom and Tawodzera 
2 . Shamah-Levy et al 
3 . Schouten et al 

 بر مثبتي زمين زراعتي تأثير اندازه و خانوار سرپرست
 جنسيت ديگر، طرف از. است داشته خانوار غذايي امنيت

 اندازه و خانوار سرپرست سواد وضع خانوار، سرپرست
  د.انداشته خانوار غذايي امنيت با منفي ايرابطه خانوار

  
  ها مواد و روش

پژوهش حاضر به لحاظ نوع كاربردي و از نظر 
باشد. به دليل اينكه زمان تحليلي مي –ماهيت توصيفي 

و هزينه كافي جهت تمام شماري مقدور نبوده است از 
نمونه گيري تصادفي براي مطالعه سريعتر، ارزانتر و 
دقيقتر استفاده شده است. بدين منظور ابتدا جامعه 

هدف تحقيق كه تعداد خانوار كل شهر مي باشد  آماري
با استفاده از فرمول كوكران مورد ارزيابي قرار گرفت و از 

خانوار به صورت تصادفي و 382اين جامعه آماري تعداد 
با روش نمونه گيري خوشه ايي كه روشي مناسب براي 
انتخاب نمونه از بلوك هاي شهري با خصوصيات 

باشد و ميمتفاوت هستند،  اقتصادي و اجتماعي نسبتا
 همچنين با توجه به اينكه دسترسي به فهرست

باشد نمي شهري امكان پذير خانوارهاي درآمدهاي تمام
نمي توان از نمونه گيري تصادفي ساده استفاده كرد و 
 .بجاي آن از نمونه گيري خوشه اي استفاده شده است

ها در خوشه هاي مورد نظر در گام بعدي پرسشنامه
وزيع(نقشه) و اطالعات آن جمع آوري و در نرم افزار ت

آماري مورد تحليل و نتايج تفصيلي آن در نقشه 
ها(سيستم اطالعات جغرافيايي)، اشكال و جداول آورده 

 يك كه واليس - كروسكال آزمون شده است. همچنين از
 آناليز هاي آزمون سري از و پارامتري غير آزمون

 و سه هاي مقايسه يبرا شود، مي محسوب واريانس
و از همبستگي اسپيرمن براي  گروه سه از بيشتر

 متغير دو ميان يرابطه همبستگي ميزان محاسبه
توزيع فضايي برداشت هاي . شده است ترتيبي استفاده

  ارائه گرديده است. )2(ميداني در شكل شماره 
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  1396زنجان مأخذ: يافته هاي نويسندگان، توزيع فضايي برداشت هاي ميداني در سطح محالت شهر  - 2شكل
  

  منطقة مورد مطالعه
شهر گردد ) مشاهده مي3همان گونه كه در شكل(
ي شهري استان ترين نقطهزنجان به عنوان اولين و بزرگ

 250ي جمعيتي يكي از شهرهاي مياني كشور در ردهو 
اداري استان ، هزار نفري و مركز سياسي 500تا 

ر اساس آخرين سرشماري در سال شود. بمحسوب مي
نفر رسيده و  302/721شهر به اين ، جمعيت 1395

درصد  14/94نسبت جمعيت شهر به جمعيت استان نيز 
بررسي آمار و نتايج تفصيلي از سرشماري . بوده است

 از نظر اقتصادي 1394عمومي نفوس و مسكن در سال 
دهد كه در شهر زنجان نيز همچون ساير نشان مي

ي ايران بخش خدماتي داراي بيشترين ميزان شهرها
و در نهايت باشد و پس از آن بخش صنعت شاغلين مي

نيز بخش كوچكي از افراد جذب بخش كشاورزي 
از نظر شاخص ساالنه بهاي كاال و خدمات  اند.شده

متوسط كل هزينه خالص يك  1394مصرفي در سال 
هزار ريال بوده كه شامل 192767خانوار شهري 

درصد غير خوراكي و  42/73هزار ريال 141547
درصد هزينه خوراكي و  57/26 هزار ريال 51220

(متوسط هزينه با توجه به خانوار و  باشد.دخاني مي
برگرفته از سالنامه آماري استان زنجان مي باشد). در 

هزار ريال هزينه خالص خوراكي و  192767اين سال از 
هزار  8482رتيب دخاني ساالنه يك خانوار شهري به ت

هزار ريال  7730درصد هزينه گوشت و  40/4ريال 
هزار  14178درصد هزينه ميوه ها و سبزي ها 01/4
درصد هزينه آرد و رشته و غالت و نان و  35/7 ريال

درصد هزينه  52/0هزارريال  1012فرآوردهاي آن 
غذاي  درصد هزينه96/0هزارريال  1865 نوشابه ها،

درصد هزينه قند  95/1هزار ريال  3769آماده و تنقالت، 
 هزارريال 3618شكر، شيريني، چايي، قهوه و كاكائو  

هزارريال  251درصد هزينه خشكبار و حبوبات  87/1
هزار ريال  2012ها و چربي ها درصد هزينه روغن 13/0
درصد هزينه ادويه ها و چاشني ها و ساير  04/1

 Zanjan Province(تركيبات خوراكي شده است

Statistical Yearbook:2015) 2). در جدول شماره (
توليد محصوالت دامي شهرستان زنجان مشاهده مي 

  گردد.
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  توليد محصوالت دامي شهرستان زنجان - 2جدول
  1392سال   1391سال   1390سال   واحد  نوع محصول

  43995  183734  42330  تن  شير
  4440  18907  4435  تن  گوشت قرمز

  4/12784  29180  16725  تن  گوشت مرغ صنعتي
  6/857  8041  676  تن  تخم مرغ صنعتي

  58/210  939  235  تن  عسل
               1392ي كل جهاد كشاورزي استان زنجان، مأخذ: اداره
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  1396موقعيت جغرافيايي شهر زنجان در تقسيمات سياسي مأخذ: نگارندگان،  - 3شكل
  
 

  نتايج و بحث
 رب خانوار بعد و با توجه به يافته هاي پژوهش تركيب

 رب خانوار بعد گذارد. با افزايش مي اثر غذايي ناامني

 وجود شود. مي غذايي افزوده مواد مقدار به نياز حداقل

 رفت آموزش، هايي مانند هزينه با اده، خانو در كودك

 سالمتي و يهاي بهداشت مراقبت و پوشاك مدرسه، وآمد

 افزايش با درآمد محدود، با خانوارهاي است. در همراه

 مي كاهش هاي خوراك هزينه خوراك، غير هاي هزينه

 كاهش و تعداد خانوار، حجم بعد افزايش با بنابراين، يابد.

ج نتاي .)3شود(جدول مي غذايي پديدار ناامني و يابد مي
ه مشابتحقيق به مانند نتايج به دست آمده در تحقيقات 

افزايش قيمت حاكي از اين است كه عوامل اقتصادي و 
ي خانوارهاي شهر رفاه ي دراثرات نامطلوب مواد غذايي

  دارد.
از آنجايي كه نظريه پردازاني چون مالتوس و جان 
استون معتقدند كه رابطه مستقيمي بين جمعيت و 

ي معكوسي بين افزايش فقر وجود دارد و همچنين رابطه
بع غذايي وجود دارد. كه اين تفكرات در جمعيت و منا

دوران اخير توسط نئومالتوسي ها در كشورهاي آمريكا و 
 Mahmudi andانگلستان دوباره مطرح شده است(

Ahrari, 2013: 3 و با توجه به اهميت تعداد خانوار و .(

جمعيت در عوامل اقتصادي و امنيت غذايي، در ابتدا 
رد مطالعه قرار داده ويژگي هاي جمعيتي شهر زنجان مو

) آورده شده است. همان 4ايم. نتايج مطالعات در شكل(
دهد محالتي كه با رنگ گونه كه اين نقشه نشان مي

قهوه اي پر رنگ نشان داده شده اند(اسالم آباد) از 
باشد. در مقابل اين محالت پر جمعيت شهر زنجان مي

و محالت، محالتي با تراكم كم جمعيت مانند كوي نصر 
فجر با پهنه هاي صورتي رنگ قرار دارند. الزم به ذكر 
است در اين گروه پهنه هاي اداري و فضاي سبز و پارك 

  هاي منطقه اي نيز قرار دارند.
  

  

گانه شهر جمعيت و بعد خانوار مناطق سه - 3جدول
  مناطقزنجان

تعداد   جمعيت  
  خانوار

  درصد  فراواني

  15/31  119  45178  165840  1منطقه 
  83/12  49  18826  65146  2قه منط

  02/56  214  46150  157810  3منطقه 
  100  382  110154  388796  مجموع

  1396ماخذ: محاسبات پيمايشي نگارندگان، 
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1396توزيع فضايي جمعيت شهري به تفكيك محالت در شهر زنجان مأخذ: يافته هاي نويسندگان،  - 4شكل  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  متوسط مصرف كالري روزانه خانوارهاي شهري به تفكيك محالت در شهر زنجان - 5شكل
  

با استفاده از ميزان مصرف كالري روزانه خانوارهاي 
شهري نمونه به عنوان شاخص فقر از راه تحليل خوشه 
ايي اقدام به طبقه بندي خانوارهاي نمونه در سه طبقه 

نتايج  شاخص فقر در سطوح پايين، متوسط و باال شد كه

) نشان داده شده است. همان 4) و جدول(5آن در شكل(
درصد جمعيت  95/60شود طور كه مشاهده مي

خانوارهاي نمونه در سطح متوسط ميزان مصرف كالري 
  .اندارزيابي شده
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  مصرف كالري به تفكيك جمعيت و مساحت طبقه بندي ميزان - 4جدول 
ساحت تحت درصد م  مساحت شهري به متر مربع  جمعيت  طبقات

  پوشش
درصد جمعيت 
  تحت پوشش

  ميزان مصرف كالري
به نسبت جمعيت و 
  مساحت تحت پوشش

  - 100تا - 228  83/9  33/3  1429614  40148  پايين
  +100تا  - 100  95/60  53/69  29765046  249076  متوسط
  +100  21/29  12/27  11611781  119389  باال

 Pourtaheri et al, 2011: 72 و1396مĤخذ: محاسبات پيمايشي نگارندگان،

  
 در ادامه مبحث يافته هاي ميداني پژوهش در رابطه
 با ميزان مصرف لبنيات وگوشت را به تفكيك مورد بحث

 وقي و بررسي قرار داده ايم. در اين راستا مطالعه تطبي
هر مقايسه ايي از ميزان مصرف و اقالم مذكور در سطح ش

 تهيي انجام گرفو استان زنجان، ايران و كشورهاي اروپا
است كه مباحث مبسوط آن در ادامه آورده شده است. 

ز االزم به ذكر است ميزان مصرف لبنيات در شهر زنجان 
 بيشترين اقبال برخوردار بوده است تا جايي كه احمد

اخوي عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پزوهش هاي 
رف استان پرمص 5دارد كه زنجان جز بازرگاني عنوان مي

  باشد.ر در ايران ميشي
 زنجانسرانه مصرف لبنيات شهر 

 300اروپايي   سرانه مصرف لبنيات در كشورهاي
سرانه مصرف  اين در حالي است كهد باشكيلوگرم مي

- كيلوگرم مي 93لبنيات در تهران 

). Mohammadzadeh Asl et al., 2010: 101(باشد
هاي پيمايشي پژوهش مصرف سرانه براساس يافته

  سال كيلوگرم در  2/62لبنيات در جامعه آماري زنجان 

 ,Zanjan Province Statistical Yearbookباشد(مي

دهد با ) نشان مي6). همان گونه كه شكل شماره(2016
به  85در سال  18/3اينكه شاخص قيمت شير از رقم 

دوره صعود كرده كه طي اين  94در سال  86/4رقم 
درصد افزايش يافته است، شير سهم بيشتري در  68/1

باشد. اما سبد غذايي خانوار شهري زنجان را دارا  مي
) كه از نتايج تفصيلي سرشماري سال 5براساس جدول(

ع شير استان زنجان استنباط شده است هزينه انوا 1394
خانوارهاي شهري استان كمتر از هزينه گوشت و نان 

ه ذكر است كه گوشت سفيد(مرغ و باشد الزم بمي
ماهي) در اين سرشماري در گروه گوشت قرار گرفته 
است. در حالي كه در اين پژوهش اين گروه به دو 
قسمت گوشت سفيد و گوشت قرمز تقسيم شده است. 

سير صعودي  94تا  85درباره هزينه مصرف شير از سال 
- را در سبد غذايي خانوار شاهد هستيم كه اين امر مي

تواند معلولي از نوسان قيمت شير در طي اين سالها 
هاي پرداختي بيشترين افزايش را هزينه 94باشد. سال 

  خانوار براي گوشت را داشته است.
  

  متوسط هزينه هاي خالص ساالنه خانوارهاي شهري استان زنجان - 5جدول
درصد هزينه 

  *نان
  سال  هزينه خوراكي  هزينه گوشت  هزينه شير  هزينه نان  درصدگوشت  درصد شير

80/4  18/3  20/22  704  467  3256  14663  85  
87/15  73/4  98/20  5605  1671  7408  35302  90  
63/12  95/4  33/19  7045  2761  10780  55750  91  
63/12  95/4  33/19  7045  2761  10780  55750  92  
51/12  75/4  12/19  6985  2652  10674  55812  93  
90/13  86/4  55/16  7124  2494  8482  51220  1394  

  1395و سالنامه آماري استان زنجان،  1396مĤخذ: محاسبات پيمايشي نگارندگان، 
  *از كل اقالم خوراكي گوشت و شير و نان به دليل اهميتشان در سفره خانوارانتخاب شده است.
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 هاي يافته: مأخذ )7جدول (زنجان با توجه به  شهر در محالت تفكيك به كالري حاوي اصلي غذايي مواد مصرف سرانه - 6شكل
  1396نويسندگان،

  
  و سفيد  سرانه مصرف گوشت قرمز

كيلوگرم  12سرانه مصرف گوشت در تهران برابر 
باشد. سرانه مصرف گوشت رمز در دنيا با احتساب مي

باشد. كيلوگرم مي 5/17فرآورده هاي گوشتي آن حدود 
 شاخص. باشدكيلوگرم مي 28اين ميزان در اروپا حدود 

كيلوگرم  29براي شهر تهران برابر مصرف گوشت سفيد 
است. سرانه مصرف گوشت ابزيان در تهران نصف 

 2007ايران در سال . باشداستانداردهاي بين المللي مي
مصرف گوشت مرغ قرار داشته است. كشور  50در رتبه 
با مصرف سرانه ساالنه  2007همچنين در سال امارات 

 58رتبه اول و آمريكا با كيلوگرم گوشت مرغ در  64
 Mohammadzadeh Asl(كيلوگرم در رتبه دوم قرار دارد

et al., 2010: 102 .() براساس يافته هاي  .)7و6جدول
ميداني پژوهش ميانگين مصرف گوشت قرمز و سفيد در 

- كيلو گرم مي 5/18كيلوگرم و 7شهر زنجان به ترتيب

سانات باشد. آمارهاي استاني در اين زمينه نشانگر نو
تا  75قرمز) طي سال هاي -باالي مصرف گوشت(سفيد

باشد. اين شاخص نيز مانند مولفه لبنيات طي مي 91
اين سالها داراي روندي صعودي در استان بوده است كه 

اين امر تاثير بسزايي در كاهش مصرف اين قلم خوراكي 
  در سبد غذايي خانوارهاي شهري استان بوده است.

  
مصرف كالري روزانه  در كشورهاي در  استاندارد -6جدول

  حال توسعه (ايران) به تفكيك جنسيت و سن
  مقدار كيلو كالري در روز  سن  جنس

  1300  3-1  دختر و پسر
3-6  1600  
6-9  2100  

  2400  12-9  پسران
12-15  3000  
15-18  3300  

  2200  12-9  دختران
15-12  2500  
15-18  2400  

  Pourtaheri et al, 2011: 70مĤخذ: 
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شاخص هاي مورد استفاده براي سنجش امنيت  - 7جدول
  غذايي خانوارهاي شهري

  )2(استاندارد مصرف گرم  موادغذايي
  250  نان
  100  برنج

  30  حبوبات
  45  قند و شكر

  25  روغن
  30  گوشت قرمز
  25  گوشت مرغ
  20  گوشت ماهي
  25  تخم مرغ
  100  شير
  100  ماست
  20  پنير
  320  سبزي
  350  ميوه
  1440  جمع

 Motei Langharodi, 2017: 202& Based on theمĤخذ: 

comprehensive plan of the Institute of Nutrition 
Research and Food Industry of the country, 13 

  
  خصوصيات كلي پرسش شوندگان 

اطالعات استخراج شده از جامعه آماري به صورت 
شه ايي به دست آمده كه در ادامه نمونه گيري خو

مبحث به صورت مبسوط اطالعات گردآوري شده آورده 
درصد از پرسش شوندگان را مردان و  4/63شود. مي
اند. باالترين درصد درصد را متاهلين تشكيل داده 2/78

درصد از  5/31) و 4/37(40- 35گروه سني مربوط به 
د اختصاص پرسش شوندگان را شاغاالن گروه آزاد به خو

) ارائه گرديده است كمترين درصد 8اند. در جدول(داده
سال و در بين مشاغل گروه  35- 30گروه سني در رده 

شود. بيكاران كمترين درصد پاسخ دهندگان را شامل مي
درصد از پاسخ  4/48در زمينه پارامترهاي اقتصادي 

 8/51دهندگان داراي مسكن استيجاري بوده و حدود 
يت جامعه آماري را افرادي با تحصيالت درصد از جمع

اند. با توجه به اهميت نقش كارداني و كارشناسي بوده
زنان در ميزان فقر غذايي در اين پژوهش پارامتر 
سرپرست خانوار مورد بحث و بررسي قرار گرفته است 

درصد از خانوارهاي مورد مطالعه را  3/34كه حدود 
  شود.شامل مي

  

 

  

  صيفي جامعه آماري پژوهشاطالعات تو - 8جدول
  درصد  رده سني  

روه
گ

ني
ي س

ها
  

15-20  7/8  
20-25  6/11  
25-30  5/19  
30-35  8  
35-40  4/37  
40-45  2/9  
45-50  6/5  

روه
گ

لي
شغ

ي 
ها

  

  درصد  مشاغل
  4/20  بازنشسته
  1/12  خانه دار
  24/8  كارمند

  

  5/31  آزاد
  2/11  بيكار

  1396ارندگان، مأخذ: محاسبات پيمايشي نگ
  

در اين بخش از پژوهش به مطالعه آماري مولفه هاي 
ناپارامتريك جامعه آماري خواهيم پرداخت بدين منظور 
از چندين آزمون استفاده شده و در نهايت آزمون 
كروسكال والس به عنوان آزموني كه باالترين سطح 
معناداري را دارا بود انتخاب گرديد. در گام بعدي رابطه 

مسكن و شغل و تاثير آن در فقر غذايي مورد آزمون بين 
قرار گرفت نتايج حاصله نشانگر آن است كه كمترين 

باشد كه داراي ) در گروهي مي3/89تفاوت ميانگيني(
شغل آزاد و خانه ملكي بوده است. پس از اين گروه، 
گروه كارمندان با خانه هاي ملكي با تفاوت ميانگيني 

هاي مختلف شود در بين گروهي) را شامل م6/93حدود( 
مورد مطالعه با اين دو ويژگي افراد بيكار كه فاقد خانه 

) 7/216باشند با تفاوت ميانگيني (هاي ملكي مي
اند. اين امر نشانگر آن است بيشترين تفاوت را دارا بوده

هاي شغلي، نوع تملك كه رابطه معناداريبين گروه
ن گروه مورد بررسي مسكن و فقر غذايي  وجود دارد. دوي

با آزمون كروسكال درصدد شناسايي ارتباط بين 
باشد از آنجايي سرپرست خانوار، مسكن و فقر غذايي مي

كه امروزه صحبت از فقر جنسيتي و افزايش درصد زنان 
باشد مولفين درصدد بررسي فقير در جوامع شهري مي

اين فاكتور در شهر زنجان برآمدند. نتايج حاصله نشانگر 
) بسيار باال در گروه زنان 67/285تفاوت ميانگيني(
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سرپرست خانوار كه در مسكن استيجاري سكونت دارند 
با گروه مردان سرپرست خانوار كه داراي مسكن ملكي 

باشند است. سومين مولفه مورد بررسي )مي34/96(
رابطه شغل و سرپرست خانوار و كمبود ميزان مصرف 

االترين تفاوت باشد در اين گروه بكالري مي
) مربوط به خانوارهاي است كه 44/243ميانگيني(

) گرچه 9باشد(جدولسرپرستي آن با زنان بيكار مي
حمايت هاي دولتي از طريق دو نهاد كميته امداد امام 

گيرد ولي اين كمك ها خميني و بهزيستي صورت مي
نتوانسته است اين قشر آسيب پذير را از فقر اقتصادي 

 به غذايي را به دنبال دارد، برهاند. ناامني كه فقر عذايي

 ارتباط اين اما دارد؛ فقر، ارتباط و درآمد با واضح طور

درآمد  توان گفت كهنيست. در نهايت مي دقيق و ،كامل
دسترسي  حياتي عامل و غذايي امنيت مهم كننده تعيين

حق  باالتر درآمد با خانوارهاي . است جامعه در غذا به
 خانوارها مي اين دارند. غذا زمينه در يبيشتر انتخاب

هزينه  صرف را خود درآمد از بيشتري درصد توانند
  كنند. خوراك
  

  والس - تفاوت ميانگيني شغلي آزمون كروسكال -9جدول 
  
  
  

شغل و 
  مسكن

  تفاوت ميانگيني  طبقه بندي مولفه ها
  35/152  بازنشسته
  39/151  خانه دار
  6/93  كارمند
  3/89  آزاد
  7/216  بيكار

مسكن و  
سرپرست 
  خانوار

  67/285  استيجاري

  34/96  ملكي

سرپرست 
  خانوار و شغل

  23/101  مرد
  44/243  زن

  1396مĤخذ: محاسبات پيمايشي نگارندگان، 
  

) سطح معناداري عوامل 10در جدول شماره (
اقتصادي به تفكيك نوع آزمون آورده شده است. براي 

ادي كمي از آزمون آزمون زير شاخص هاي اقتص
هاي كيفي از آزمون پارامتريك اسپيرمن و براي مولفه

والس استفاده شده است. طبق  –ناپارامتريك كروسكال 
نتايج به دست آمده از روش اسپيرمن درآمد و فقر 

و  261/0غذايي همبستگي مثبت و معناداري با ضريب 

وجود دارد. همچنين بين پارامتر  95/0با سطح اطمينان 
اي مسكن، شغل، سرپرست خانوار و فقر غذايي ارتباط ه

معناداري با سطوح ذكر شده وجود دارد. عالوه بر اين 
بين شاخص تحصيالت و فقر غذايي با توجه به ميزان 

  باشد. سطح معناداري فاقد رابطه معنادار مي
  
- مقادير ضريب همبستگي اسپيرمن براي شاخص - 10جدول

  جانزنر هاي مورد مطالعه در شه
سطح 
 معناداري

ميزان 
 همبستگي

عوامل  نوع آزمون
 اقتصادي

 درآمد اسپيرمن  **261/0  007/0

 مسكن  كروسكال  *  048/0

عدم معني 
داري در سطح 

  قابل قبول

 تحصيالت  كروسكال  *

 شغل  كروسكال  *  025/0

سرپرست   كروسكال  *  045/0
 خانوار

ت ،    مĤخذ: محاسبا05/0دار در سطح **همبستگي معني
  1396پيمايشي نگارندگان، 

  
  گيري و پيشنهادها نتيجه

در موجودات زنده، منظور از فقر غذايي كاهش شديد 
در مصرف ويتامين، مواد مغذي و انرژي است. فقر 
غذايي، نوع شديدي از سوء تغذيه است. در انسان فقر 
غذايي طوالني مدت به مدت يك تا دو سال سبب آسيب 

بدن شده و در نهايت منجر به  ديدگي دائمي اندام هاي
 شناسايي و آن شدت فقر، شود. بررسيمرگ مي

 وسيله بدين كه چرا دارد، خاصي اهميت فقير خانوارهاي

 و مالي منابع تخصيص با را فقير اقشار توانددولت مي
شناسايي  مستلزم امر اين كه نمايد ياري درآمد انتقال
 نشان حاضر لعهمطا نتايج .باشد مي فقير خانوارهاي دقيق

 عوامل اقتصادي و غذايي بين ناامني ارتباط وجود دهنده

است. نتايج تحقيقات نشان داد كه هزينه مصرف لبنيات 
سير صعودي را در سبد غذايي خانوار  91تا  75از سال 

تواند معلولي از نوسان قيمت داشته است كه اين امر مي
ن بيشتري 91لبنيات در طي اين سالها باشد. سال 

هاي پرداختي خانوار براي لبنيات را افزايش را هزينه
داشته است. براساس يافته هاي ميداني پژوهش ميانگين 
مصرف گوشت قرمز و سفيد در شهر زنجان به 
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باشد. آمارهاي كيلو گرم مي 5/18كيلوگرم و 7ترتيب
استاني در اين زمينه نشانگر نوسانات باالي مصرف 

باشد. مي 91تا  75هاي قرمز) طي سال  - گوشت(سفيد
اين شاخص نيز مانند مولفه لبنيات طي اين سالها داراي 
روندي صعودي در استان بوده است كه اين امر تاثير 
بسزايي در كاهش مصرف اين قلم خوراكي در سبد 
غذايي خانوارهاي شهري استان بوده است. همچنين 
طبق نتايج به دست آمده از روش اسپيرمن درآمد و فقر 

و  261/0ذايي همبستگي مثبت و معناداري با ضريب غ
و وجود دارد. همچنين بين د 95/0با سطح اطمينان 

پارامتر هاي مسكن، شغل، سرپرست خانوار و فقر غذايي 
ارتباط معناداري با سطوح ذكر شده وجود دارد. عالوه بر 
اين بين شاخص تحصيالت و فقر غذايي با توجه به 

باشد. قد رابطه معنادار ميميزان سطح معناداري فا
  گردد:پيشنهادات زير ارائه مي

  ودر نظر گرفتن فاكتور امنيت غذايي براي ارگانها 

نهادهاي مرتبط در زمينه جمع آوري داد هاي 
اي آماري در ايران در برداشت اطالعات در سطح خانواره
نه شهري به عنوان فراهم آوردن يكي از اساسي ترين زمي

  خصوص امنيت غذاييهاي مطالعه در 
هاي موثر بر امنيت غذايي براي شناسايي مولفه

 سنجش رفاه، امنيت و شكوفايي اقتصادي شهر

لي حمايت قانوني و اجرايي و مالي از ارگان هاي متو
 امر در زمينه امنيت غذايي بخصوص در مورد كاهش فقر
 و مبارزه با افزايش تورم به وسيله افزايش درآمد و

 ر سطح خانوارهاي شهريكاهش بيكاري د

ه آموزش و ترويج مولفه هاي مقابله با فقر غذايي ب
خانوارهاي شهري از قبيل روش هاي افزايش رفاه و 

 درآمد با هدف تقويت و استحكام امنيت غذايي 

پذير ايجاد بسته هاي حمايتي كافي از اقشار آسيب
جامعه و حمايت از ارگان هاي متولي امر از افرادي كه با 

  كل فقر و كمبود درآمد و بخصوص فقر غذايي مش
 د.نمواجه
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