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 چکیده
امنیت غذایی . باشدیمدستیابی به امنیت غذایی  حاضر، حال در روستایی نقاط زیستی و تولیدی یکارآمد و رونق در اصلی از عوامل یکی

نقش  به حاضر تحقیق در. باشدیمرد که یکی از این عوامل پیوندهای شهر و روستا یر عوامل مختلفی قرار داتأثدر نواحی روستایی تحت 
و ازنظر ماهیت حاضر ازنظر نوع کاربردی  پژوهش. استشده پرداخته شهری در امنیت غذایی خانوارهای روستایی -پیوندهای روستایی

با  باشدیم بویراحمد و هیلویدر شهرستان دهدشت در استان کهگ ییالیدهستان پشته زخانوارهای ، ی. جامعه آمارباشدمیتحلیلی  -توصیفی
. تعداد نمونه باشدیمخانوار  690نفر جمعیت، مشتمل بر  3450روستا دارای سکنه و  7ارای د دهستان این، 1395سال  یتوجه به سرشمار

صورت حقیق حاضر، روش گردآوری اطالعات بهدر تآمد.  به دستخانوار  220الزم جهت تکمیل پرسشنامه با استفاده از فرمول کوکران 
)تحلیل مسیر و  اطالعات از آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی وتحلیلیهو میدانی )پرسشنامه(، جهت تجز یاکتابخانه

و  شاخص 43محیطی از یستزو شهر و روستا از سه بعد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی  رگرسیون خطی(، جهت تعریف عملیاتی پیوندهای
 مخارج دهد، میانگینیمهای تحقیق نشان یافته شده است.استفاده درصد 50 میانگین بررسی امنیت غذایی خانوارهای روستایی روش یبرا

 ناامنی شرایط درلعه موردمطا خانوارهای از درصد 65.5. همچنین باشدیم تومان هزار 747 با برابرموردمطالعه  محدوده در روستایی خانوارهای
 غذایی امنیت روی بر را تأثیر بیشترین 230/0 کلی اثرات با اقتصادی دهد، بعدیمهای استنباطی نشان همچنین یافته .برندیم سر به غذایی

 .است داشته موردمطالعه منطقه روستایی خانوارهای
 

 کلیدی کلمات
 و روستا شهر روابط فقر روستایی، توسعه روستایی، اقتصاد فضا، 

 

 

 مقدمه-1
 دوسویه شهری حاصل تعامل  –پیوندهای روستایی 

ی امنطقهی شهری در عرضه هاکانونهای روستایی و سکونتگاه
جریان افراد، کاالها،  ازجملههای مختلف هستند و از طریق جریان

شوند شناسایی می –ی و مانند آن نوآوری، آورفن
ها در گونه جریانیناق نظری، تحق ازلحاظ(. 36:1383)سعیدی،

یژه وبههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جاری، بستر دگرگونی
های یطمح، با تنوع و تقویت اشتغال در توسعهدرحالدر کشورهای 

رو پیوندهای روستایی شهری در تنظیم ینازاروستایی همراه است. 
کاهش فقر و حمایت از نقش  باهدفهای توسعه یاستسو بیان 
ید تأکمراکز شهری در توسعه نواحی روستایی پیرامونی مورد مثبت 

 Rabinovitc, 2001:38, Van) دارد کارشناسان توسعه قرار 

Veenhuize,2002:43.)  روابط سنتی  برخالفاین پیوندها
 واسطهبهگویای نوعی روابط سلطه بود،  عمدتاًشهر و روستا که 

گردند ین مینبل های مکمیانجری از امجموعهیه و دوسوتعامل 
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ید مؤشهری –سان، پیوندهای روستایی ینبد( 37:1383سعیدی،)
این واقعیت است که توسعه شهری و روستایی به نحوی متقابل 

 (.Satterthwai,2000:31و یکپارچه به یکدیگر وابسته است )
 ایپیوندهعالوه بر این، گزارش نظارت جهان، به نقش مهم 

 Globalکند )یم یدقر تأکشهری برای کاهش ف -روستایی 

Monitoring Report,2013:198 .)اثرات  کهیطوربه
از  تواندیر اقتصاد نواحی روستایی مب شهری -پیوندهای روستایی

کننده، وجوه ارسالی، طریق کاهش فقر از طریق ارتباطات مصرف
شاورزی کو اشتغال غیر  تغییر نسبت زمین به نیروی کار روستایی

(Cail and Menon,2013:184.) پیوندهای روستایی- 
و  معیشت مردم هاییچیدگیابزار مهمی برای درک پشهری، 

ها است که شامل تحرک، مهاجرت و تنوع منابع آن هاییاستراتژ
ارسالی که خانوارهای  یها. پولباشدیم متنوع درآمد و مشاغل

رت روستایی به آن وابسته هستند درنتیجه این تحرک و مهاج
 ای اقتصادی(ه)تنوع فعالیت . سطوح باالی از چند فعالیتدباشیم

 یهانیز نتیجه درآمد و تنوع شغلی است که افراد و خانواده
عمل  یکشاورز یرروستایی در هنگام ترکیب کشاورزی با غ

وب است خارج از چارچ هاییتو همچنین با فعال کنندیم
(Tacoli,2006:69.) 

از مردم،  هایییانکه جر هریش -پیوندهای فضایی روستایی 
یی کاالها، پول و اطالعات بین مراکز شهری و مناطق روستا

باشند یاقتصادی م هاییتاندازان مهم فعالهستند، راه
(Copus,2013:23پیوندهای روستایی .)- یداً تحت شدهری ش

شدن، تعدیل ساختاری و یجهانروند  ازجملهیر تحوالت کالن، تأث
هم بر جوامع شهری و هم روستایی اصالحات اقتصادی که 

باط، (. در همین ارتTacoli,1998:36است، قرار دارد ) اثرگذار
ها در نواحی شهری، ناامنی شغلی و افزایش عمومی قیمت

حاشیه  ی تجارت و رشد کشاورزی مبتنی بر صادرات در بهآزادساز
غیر کشاورزی و  باید به اشتغال اجباربهکشاندن دهقانان خرد که 

میشه و کند. البته ه، نقش مهمی ایفا میدردهندمهاجرت تن  یا
 -هم جا عوامل اقتصادی نیستند که نوع پیوندهای روستایی

حال، تابع یندرعسازند، بلکه این پیوندها، شهری را مشخص می
ولوژیکی فرهنگی و اک -عوامل تاریخی، سیاسی، اجتماعی

ین مبنا به محیطی( حاکم در سطح منطقه هستند و بر ایستز)
 (.38:1383گیرند )سعیدی،نحو متفاوت شکل می

های مختلف چگونگی روابط میان شهر و روستا بر جنبه
ها، اثرگذاری که یکی از این جنبه زندگی روستائیان اثرگذار است

این روابط بر روی امنیت غذایی است )قدیری معصوم و 
غذایی  (. امروزه تغییرات الگوی مصرف مواد70:1394همکاران،

به علت رشد شهرنشینی، افزایش مصرف سرانه، رشد اقتصادی و 

تغییرات بازار مصرف از شکل محلی به تجارت جهانی اهمیت 
و  روزافزون دستیابی به امنیت غذایی را برای کشورهای مختلف

بخشد را ضرورت می توسعهدرحالیژه کشورهای وبه
(Caballero and popkin,2002:36, Gerbens-

Leenest et all,2010:27 .)که نقش تغذیه در یطوربه
ها و ارتباط آن با توسعه سالمت، افزایش کارایی و یادگیری انسان

 Carlettoاست )اقتصادی، در تحقیقات جهانی به اثبات رسیده 

et al,2013:90 ی توسعه هر هاهدفبندی یتاولو(. بنابراین، در
دارد ای یژهوکشور، دستیابی به امنیت غذایی اهمیت 

(Babatunde& Qaim,2010:19.) 
تواند از طق مختلف میشهری در منا -پیوندهای روستایی 

( Maxwell,2006:18) طریق اثرگذاری بر روی دارایی،
گذاری و دسترسی به سیاست قیمت دسترسی به بازارهای محلی،

 Mengistu,2009:30, Yusufe andبازار )

Regassa,2009:34, Bedeke,2010:60 دسترسی به )
 Babatunde andتنوع مصرف مواد غذایی ) مواد غذایی،

Qaim,2010 است )قدیری  مؤثر( در امنیت غذایی خانوار
 (.71:1394معصوم و همکاران،

ه کیکی از تبعات فقر گرسنگی است و در میان همه حقوقی 
شود، اده میدای خانوار به افراد یک اجتماع نیازهای پایه در قالب

ه به امنیت ین نیازهای فردی است، با توجترمهمغذایی از  امنیت
ری غذایی و نقشی که در توسعه دارد بررسی و بهبود آن ضرو

 و درآمدکمهای ینکه امنیت غذایی در بین گروهباوجودااست و 
رهای روستایی، توجه سرپرستان خانوا ازجملهپذیر جامعه، یبآس

 اییارد به امنیت غذطلبد، بنابراین ضرورت دبیشتری را می
ری بیشتر خانوارهای روستایی در ارتباط با پیوندهای روستایی شه

های توجه شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی پیوند
 باشد.وستایی مییت غذایی خانوارهای ردر امنشهری  -روستایی 

های شهرستان دهستان پشته زیالیی، یکی از دهستان
باشد. این دهستان بویراحمد می دهدشت در استان کهگیلویه و

باشد که بر یمدارای روابط مختلف با شهر پیرامون خود دهدشت 
منیت ای مختلف زندگی خانوارهای روستایی و ازجمله هاجنبه

اضر به یرگذار بوده است. در همین راستا در تحقیق حتأثغذایی 
امنیت غذایی  شهری در–روستایی  بررسی نقش پیوندهای

 شود:یمزیر پرداخته  سؤاالت در قالبروستایی و ی خانوارها
در چه  موردمطالعهمنیت غذایی خانوارهای روستاهای ا -1

 سطحی هست؟
شهری و امنیت  -ای بین پیوندهای روستاییچه رابطه -2

وجود دارد؟ موردمطالعهغذایی خانوارهای روستایی 

 مبانی نظری
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رای رفع ب شدهحسابامنیت غذایی به معنای علمی، روش  
ای برای شدهیفتعرمشکالت غذا و تغذیه و در چارچوب 

یزی و مدیریت توسعه است. تاریخچه بحث امنیت غذایی ربرنامه
 1948یه حقوق بشر در سال اعالمسال پیش و  50به بیش از 

 (.4:1383رهبر و مبینی دهکردی،گردد )یبرم
 توانیم هک استشده ارائه غذایی امنیت از مختلفی تعاریف تاکنون

 امنیت: کرد ارائه زیر شرح به را غذایی امنیت از تعریف جدیدترین
 دسترسی اوقات تمام در مردم همه» که است معنی این به غذایی

 مناسب و سالم مغذی، مواد از کافی مقدار به اقتصادی و فیزیکی
 روش یک در تنها و باشند داشته غذایی مواد از

 به قادر مردم و تولیدشده ایدارپ اجتماع و زیستیطسازگاربامح
 باشند غذاها انتخاب مورد در آگاهانه گیریتصمیم

(FSN,2012:2 .)اعالمیه سازمان ملل،  25در ماده  همچنین
انسانی  هر« است که: شدهاعالمبحث در مورد امنیت غذایی 

سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبولی برای تأمین 
 اش، ازجمله تأمین خوراک، پوشاک،انوادهسالمتی و رفاه خود و خ

های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و مراقبت مسکن،
 های بیکاری، بیماری، نقص عضو،ین حق دارد که در زمانچنهم

بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی 
ند مکه از حدود اختیارات وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره

، به نقل از قدیری معصوم و UN,1984:2) «گردد
(. همچنین امنیت غذایی، مفهومی گسترده 71:1394همکاران،

دارد که با استفاده از آن، نوع تعامل عوامل بیولوژیکی، اقتصادی، 
شود ی و فیزیکی تعین میکشاورزاجتماعی، 

(FAO,2002:187 امنیت غذایی از ،)ازنظری مختلف و هاجنبه 
حلیل، در دو بعد کالن )ملی( و خرد )خانوار( بررسی و سطح ت

 1996شود. تعریف کاربردی امنیت غذایی در سال مطرح می
توسط کنفرانس جهانی غذا، امنیت غذایی زمانی وجود دارد که 

و مغذی، دسترسی  همه مردم در هر زمان به غذای کافی، سالم
نیازهای فیزیکی و اقتصادی داشته باشند و غذای در دسترس، 

ها را برای یک زندگی ای سازگار با ترجیحات آنیک رژیم تغذیه
ی اگستردهفعال و سالم فراهم کند. این تعریف که در سطح 

، هاآنین ترمهمشده است، به ابعاد گوناگونی اشاره دارد که یرفتهپذ
، «2دسترسی به غذا» ،«1موجود بودن غذا» مؤلفهچهار 

است  «4یداری در دریافت غذاپا»و  «3ی غذاییمندبهره»
(Anriquez,Daidone and Mane,2013:192, 

Carletto et al,2013:33, Renzaho and 

Mellor ,2010:8) موجود بودن غذا فقط به مقدار مواد غذایی .
موضوع اصلی امنیت غذایی بود  درگذشتهدر مرزهای ملی که 

 شودمی تکیه ندارد و امروز شامل تولید و واردات مواد غذایی
دسترسی به غذا، به مفهوم دسترسی فیزیکی و اقتصادی به منابع، 

است یاز جامعه موردنین اقالم غذایی تأمبرای 
(Barrett,2010:36, Renzaho and Mellor ,2010:7.) 

شود که خانوارها و افراد، منابع کافی دسترسی زمانی حاصل می
دسترسی به غذا،  رو،ینازابرای رژیم غذایی مناسب داشته باشند. 

یمت مواد قبه درآمد خانوارها، توزیع درآمد در میان اعضای خانوار، 
ای دسترسی اقتصادی دارد که غذایی و ... بستگی دارد. خانواده

هایش، امکان تهیه و خرید غذای کافی را بدون ینههزدرآمد یا 
پیوسته میسر سازد، دستیابی اقتصادی نیز  صورتبهفشار مالی و 

پذیرد یر میتأثواملی مانند سطح درآمد و قدرت خرید از ع
(Anriquez,Daidone and Mane,2013:195 .)

ید تأکی غذایی، به معنای استفاده درست از مواد غذایی با مندبهره
سازی یرهذخهای یری روشکارگبهبر فراوری مناسب مواد غذایی، 

یه کودکان مواد غذایی، دانش کافی برای آشنایی و مراقبت از تغذ
، در این بعد از امنیت درواقعو استفاده از خدمات بهداشتی است. 

های پرداز، سازی، روشیرهذخغذایی، بر دانش خانوارها، 
ید تأکای تغذیه و مراقبت از فرزندان ی غذا، اصول پایهسازآماده

 ,Renzaho and Mellor,2010:7شود )زیادی می

Anriquez,Daidone and Mane,2013:195 نکته مهم .)
در ماهیت سلسله مراتبی، ابعاد امنیت غذایی است؛ بدین معنا که 
موجود بودن غذا شرط الزم برای توان اقتصادی است و سه مورد 

نیستند اند ولی کافی ین امنیت غذاییتأمبعدی شرط الزم برای 
(Deitchler et all,2010:75 پایداری غذا چهارمین .)مؤلفه 

نطبق بر سه مورد دیگر است. پایداری اشاره امنیت غذاست که م
ها زماندارد به بعد زمانی یا چارچوب زمانی امنیت غذا در همه 

(Forster,2013:124) 
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 ارکان اصلی امنیت غذایی -1شکل 

 شهری –های علمی مربوط به پیوندهای روستایی سرآغاز بحث
گردد. یکی یبازمیالدی م 1940به دهه  عمدتاًتوسط جغرافیدانان، 

جغرافیدان اتریشی است که  5از پیشتازان این مبحث، هانس بوبک
کوشید  1948در سال  «...های تکاملی روند» نخستین بار در قالب

مطرح سازد  «داری بهره برییهسرما»تا این مقوله را در چارچوب 
 (.77:1382)سعیدی،

 پیوندهای عنوانبهتواند یم شهری –پیوندهای روستایی 
تماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ساختاری بین افراد و اج

زیست شهری و کسانی که در مناطق روستایی یطمحدر  هاگروه
 (Lesetedi,2003:14شود )هستند تعریف 

تواند به جریان فضایی و یمنیز  شهری -پیوندهای روستایی
دهد مربوط باشد. یمبخشی که بین مناطق شهری و روستایی رخ 

ی، دانش، آورفنایی شامل جریان مردم، کاالها، پول، جریان فض
باشد در مقابل، جریان بخشی شامل جریان  و مواد زائد اطالعات

محصوالت کشاورزی به مناطق شهری، کاال و از مناطق تولید 
 ,Tacoli,1198باشد )شهری به مناطق روستایی 

Braun,2007, Kihonge,2014پیوندهای روستایی .)- 
که تکیه بسیار یطوربهمل ارتباطات بخشی هستند نیز شا شهری

ی شهری هاشرکتروستایی برای  کنندگانمصرفمهم، تقاضا از 
 Okpalaاست )یدکنندگان کشاورزی در بازارهای شهری تولو 

don,2013:143.) ها و جریان یدهاتواند، جریان ین میچنهم
ید بیفزا شهری -انتشار نوآوری را برای پیوندهای روستایی

(Xijia et all,2014:87 .)پیوندهای روستاییطورمعمولبه ،- 
شهری اغلب در طبیعت و اشکال مهاجرت، تولید، مصرف، مالی 

گذاری که در همزیستی روستا به شهر یهسرماو برخی ارتباطات 
 ازجملهشوند. تبادل پول، کاال، بازدید یمدهد، ایجاد یمرخ 
تواند یمستگان و دوستان همه و ارتباط با ب های اجتماعییتفعال

شود شهری استفاده  -شاخص پیوندهای روستایی عنوانبه
(Action Against Hunger,2012 پیوند بین مناطق .)

فزاینده در سراسر جهان در حال تغییر  طوربهشهری و روستایی 
ی به رسمیت اگسترده طوربه، در حال حاضر طورمعمولبهاست. 
محیطی یستزاقتصادی، اجتماعی و طور بهاست که  شدهشناخته

دارد وابستگی بین مناطق شهری و روستایی وجود 
(Okpala,2003:68.) 
شهری بر روی امنیت غذایی  -تحلیل اثرات پیوندهای روستایی 

از چندین جهت مورد ارزیابی قرار  تواندخانوارهای روستایی می
ر مایه تنوع معیشتی خانوارهای روستایی و یاس از جهتگیر: 

روستایی گذاری خانوارهای شهری جهت تولیدات در نواحی 
(Andersson,2002:27 یا انتقال تولیدات غذایی صورت .)

و یا  (Djurfeldt,2011:8روستاها )گرفته از نواحی شهری به 
روستا های اقتصادی از شهر به یتفعالانتقال وجوه نقد حاصل از 

(Haggblade,2007:54)زانه جهت انجام یا مهاجرت رو ؛ و
یر مستقیم بر روی تأثهای اقتصادی در شهر، دارای یتفعال

 Collinson etاست )وضعیت تغذیه خانوارهای روستایی 

all,2007:76.) 
های غذایی و افراد یستمسفضاهای شهری و روستایی از طریق 

ی که سیستم غذای ناحیه شهری اگونهبهبه هم مرتبط هستند. 
یدکنندگان روستایی تولوندهای بحرانی بین کند که پییمتالش 

کند ی شغلی را فراهم میهافرصتو  بازارهاو خدمات شهری 
(Forster et all,2015:98 رشد و تغییر نیازهای غذایی .)

های مراکز شهری وابسته به توسعه و پیشرفت و رونق بازمانده
 -روستایی ین پیوندهای؛ بنابراکشاورزی و نواحی روستایی دارد

 توجهقابلشهری یک فرصت است برای ایجاد یک همکاری 
های غذایی که غذای ایمن، مغذی و کافی یستمستوسعه  منظوربه
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 Hussein andکنند )را برای همه فراهم می

suttee,2016:11.) 
پیوند شهر و روستا را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی،  6پوتر و آنوین

های وجود هریک از جریانسیاسی و ایدئولوژیک مطرح کردند و 
 مؤثریری روابط میان شهرها و روستاها گشکلفضایی را در 

(. راندینلی، انواع Potter&Unwin,1982:24دانند )یم

پیوندهای میان شهرها و روستاها را در هفت گروه پیوندهای 
فیزیکی، اقتصادی، جمعیتی، تکنولوژیکی، اجتماعی، خدماتی، 

ی کرد. وی معتقد است نوع بندطبقهسیاسی  –ی وادارخدماتی، 
 -های فضایی، بر استحکام پیوندهای روستایییانجرشدتو 

 (.Rondinelli,1985:143است ) مؤثرشهری 

 

 
 مدل مفهومی تحقیق -2شکل 

 پیشینه پژوهش
 شدهانجام، برخی از نتایج تحقیقات است شدهانجامیرات آن بر روی امنیت غذایی تأثتاکنون تحقیقاتی در مورد اثرات روابط شهر و روستا و 

 است. شدهارائه 1در جدول شماره 
 روی امنیت غذایی بر شهری -ییروستا در ارتباط با اثرات پیوندهای شدهانجامتحقیقات  -1جدول 

 نتایج نویسنده عنوان و سال

در  پاخردهپیوندهای شهرنشینی برای کشاورزی 
برای  پیامدها :کشورهای جنوب صحرای آفریقا

 (2015)امنیت غذایی 
 7اگنس اندرسون

در مناطق روستایی پیرامون شهری رشد شهرنشینی همراه با گسترش 
اما از طرفی دیگر رشد شهرنشینی  ی تولید بوده است؛جابهمصرف 

تواند از طریق ایجاد بازارهای جدید مصرف امکان رشد اقتصاد می
 روستایی را فراهم کند

 اگروپلیتین توسعه در مالی هایسیاست بررسی
 (2014پایدار ) غذایی امنیت افزایش برای

 8ذاکری سیدو
 مالی هاییاستس اجرای همراه به اقتصادی توسعه یهابرنامه گسترش

 نقش کشاورزی بخش پایداری و اشتغال افزایش با تواندیم اگروپلیتین
 .باشد داشته مناطق این پایدار غذایی امنیت در یمؤثر

رسی مواد غذایی در نواحی روستایی قابلیت دست
(2014) 

 9چارلز ییگر و جی کاترل
دسترسی به فروشگاه مواد غذایی نواحی شهری در شدت مختلف بر امنیت 

توان یمی فردی هاآدرسیرگذار بوده و با استفاده از تأثغذایی روستائیان 
 سطح دسترسی افراد به مواد غذایی را در نواحی روستایی افزایش داد.

بر روی  آن یرتأثنقل و انتقاالت از روستا به شهر و 
 (2014امنیت غذایی خانوارها در بحران حراره )

 10گادفری تودزری
نقل و انتقاالت مالی و نیروی کاری صورت گرفته میان شهر رو روستا 

در بحران حراره را  دادهرختوانسته است، در مواقع بحرانی شدت ناامنی 
 کاهش دهد.

یر تأثی در روابط شهر و روستا و وهواآبتغییرات 
 (2013) یتناموآن بر امنیت غذایی 

تان و  ژوان هوانگ
 11همکاران

درصد خانوارهای شهری خریداران برنج  92درصد خانوارها روستایی و  55
یمت مواد غذایی و قیمت نهادهای کشاورزی قدر ویتنام بودن، افزایش 

و همچنین وجود  یر قرار داده استتأثناامنی غذایی را در ویتنام تحت 
یی تشدید و روستای غذایی را در هردو جمعیت شهری ناامنبالهای طبیعی 

 کرده است.
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های غذایی در پیوندهای روستایی یستمسیرات تأث
 (2016شهری در جنوب صحرای آفریقا )–

کریم حسین و دیوید 
 12ساتی

ای ایجاد یک اهرم اتصال یا ارتباط روستا و شهر یک فرصت است بر
های غذایی که غذای ایمن، یستمستوسعه  منظوربه توجهقابلهمکاری 

 کنند.یممغذی و کافی را برای همه فراهم 

اثرات روابط اقتصادی شهر و روستا بر امنیت 
زنجان غذایی خانوارهای روستایی مورد شهرستان 

(1394) 

قدیری معصوم، چراغی و 
 رضوانی

، موردمطالعهین روستا و شهر در محدوده روابط اقتصادی ب ،همچنین
اثرات مثبتی بر روی امنیت غذایی خانوارهای روستایی نداشته  درمجموع

 است.

 

 ی تحقیقشناسروش -2
تحلیلی  -ماهیت توصیفی ازنظرو نوع پژوهش حاضر کاربردی 

دهستان پشته خانوارهای موردمطالعه،  ی. جامعه آمارباشدمی
 بویراحمد و هیلویشت در استان کهگدر شهرستان دهد ییالیز
 7ارای د دهستان این، 1395سال  یبا توجه به سرشمار باشدیم

خانوار  690نفر جمعیت، مشتمل بر  3450روستا دارای سکنه و 
. تعداد نمونه الزم جهت تکمیل پرسشنامه با استفاده از باشدیم

یری گهنمونبا استفاده از  آمد. به دستخانوار  220فرمول کوکران 
در تحقیق حاضر، روش است.  شدهاستفادهای تصادفی طبقه

و میدانی )پرسشنامه(،  یاصورت کتابخانهگردآوری اطالعات به
 از انجامروایی ابزار تحقیق با کسب نظر اساتید دانشگاهی و پس 

نامه یید شد. سطح پایایی پرسشتأاصالحات الزم در چند مرحله 
آمده؛ که دستبه 85/0لفای کرونباخ تحقیق با استفاده از روش آ

اطالعات  وتحلیلیهجهت تجز باشدیمبیانگر ضریب اعتماد باال 
آزمون ) از آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی

همبستگی، آزمون یو من ویتنی و رگرسیون لجستیک(، جهت 

عی، شهری از سه بعد اجتما -تعریف عملیاتی پیوندهای روستایی
محاسبه میزان امنیت  یو برا شاخص 32اقتصادی و کالبدی از 

است. جهت  شدهاستفادهدرصد  50غذایی از روش میانگین 
محاسبه امنیت غذایی، ابتدا از جدول هزینه کرد مربوط به مرکز 

 مصرفی استخراج های میزان کاال و خدماتآمار ایران، شاخص
ن فقر نسبی از روش ( و سپس جهت محاسبه میزا5)جدول شماره 

خانوارها  مخارج میانگین درصد 50 بر اساس فقر خط یریگاندازه
 استوار نسبی فقر مفهوم پایه بر که روش این است. در شدهاستفاده

ی در مرحله سپس شود،می محاسبه مخارج میانگین ابتدا است،
خط فقر نسبی در  عنوانبهمخارج  میانگین درصد 66 یا 50 بعد،

درصد مخارج مصرفی  50شود. در تحقیق حاضر یمفته نظر گر
است. در آمار  شدهگرفتهخط امنیت غذایی در نظر  عنوانبه

یون رگرساستنباطی از آزمون همبستگی، آزمون یو من ویتنی و 
شهری در  -لجستیک جهت برآورد اثرات پیوندهای روستایی

 است. شدهاستفادهامنیت غذایی خانوارهای روستایی 
 

 میزان کاال و خدمات هزینه کرد هایشاخص -2ول جد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1392ملی آمار ایران  مرکز منبع:

 ها و روش کارداده

 های میزان کاال و خدماتشاخص ردیف

 آب و گاز و برق و تلفن 16 نان )تعداد روزانه( 1

 ماهانه نبود ساالنه(مسکن )هزینه  17 گوشت قرمز )کیلو به ماهانه( 2

 اجاره مسکن یا زمین 18 گوشت سفید )کیلو به ماهانه( 3

 بنزین )لیتر( 19 ه ماهانه(کیلو بماهی ) 4

 بهداشت و درمان ساالنه 20 )تعداد به هفته( مرغتخم 5

 یدکیلوازمآالت و ینماشهزینه تعمیر  21 کیلو به هفته(شیر ) 6

 هزینه تفریح 22 کیلو به هفته(پنیر ) 7

 هزینه آموزش 23 روغن حیوانی )کیلو به ماهانه( 8

 برنج )کیلو در هفته( 24 کیلو به ماهانه(صنعتی )روغن  9

 گازوئیل )لیتر( 25 کیلو به هفته(میوه ) 10

 دخانیات )روانه( 26 سبزیجات )کیلو به ماهانه( 11

 مسافرت به شهر )تعداد در هفته( 27 کیلو به هفته(عسل )قند و شکر و  12

 ی )ساالنه(خانگلوازمخرید  28 تعداد بسته در ماه(چای ) 13

 کفش )تعداد در سال( 29 (ر ماهنوشابه )تعداد د 14

 آب و گاز و برق و تلفن 30 ماهانه نبود ساالنه()پوشاک  15
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 یاصورت کتابخانهدر تحقیق حاضر، روش گردآوری اطالعات به
اساتید  روایی ابزار تحقیق با کسب نظرو میدانی )پرسشنامه(، 

یید شد. تأاصالحات الزم در چند مرحله  از انجامدانشگاهی و پس 
نامه تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ سطح پایایی پرسش

جهت  باشدیمآمده؛ که بیانگر ضریب اعتماد باال دستبه 85/0
اطالعات از آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار(  وتحلیلیهتجز

تحلیل مسیر و رگرسیون خطی(، جهت تعریف ) اطیو آمار استنب
شهری از سه بعد اجتماعی،  -عملیاتی پیوندهای روستایی

 یو برا شاخص 43محیطی از یستزاقتصادی و کالبدی و 
درصد  50محاسبه میزان امنیت غذایی از روش میانگین 

است. جهت محاسبه امنیت غذایی، ابتدا از جدول  شدهاستفاده

های میزان کاال و وط به مرکز آمار ایران، شاخصهزینه کرد مرب
( و سپس جهت 5)جدول شماره  مصرفی استخراج خدمات

 بر اساس فقر خط یریگاندازهمحاسبه میزان فقر نسبی از روش 

 این است. در شدهاستفادهخانوارها  مخارج میانگین درصد 50

 میانگین ابتدا است، استوار نسبی فقر مفهوم پایه بر که روش

 درصد 66 یا 50 ی بعد،در مرحله سپس شود،می محاسبه مخارج

شود. در یمخط فقر نسبی در نظر گرفته  عنوانبهمخارج  میانگین
خط امنیت  عنوانبهدرصد مخارج مصرفی  50تحقیق حاضر 
است. در آمار استنباطی از رگرسیون  شدهگرفتهغذایی در نظر 

 -یوندهای روستاییخطی و تحلیل مسیر جهت برآورد اثرات پ
 است. شدهاستفادهشهری در امنیت غذایی خانوارهای روستایی 

 میزان کاال و خدمات هزینه کرد هایشاخص -2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 1392منبع: مرکز ملی آمار ایران، 

 موردمطالعهمعرفی محدوده 

 یلویهکهگی شهرستان هادهستاناز  یکی یالییزدهستان پشته 
و  37ین مابمختصات جغرافیایی  ازنظرباشد که دهدشت( می)

 30°و  18′تا  30˚و  9'و طول جغرافیایی  31˚ و 47' تا °30
 (. این دهستان در پای کوه نیل )نورهستجغرافیایی واقع  عرض

این دهستان طبق سرشماری است.  شدهواقعمتر  3415به ارتفاع 
روستای دارای  7، دارای 1390ی نفوس و مسکن در سال عموم

، )سالنامه نفر جمعیت بوده است 3450خانوار و  690سکنه و 
 (.1395یراحمد، بوآماری استان کهگیلویه و 

 

 های میزان کاال و خدماتشاخص ردیف

 آب و گاز و برق و تلفن 16 نان )تعداد روزانه( 1

 ساالنه(ماهانه نبود مسکن )هزینه  17 گوشت قرمز )کیلو به ماهانه( 2

 اجاره مسکن یا زمین 18 گوشت سفید )کیلو به ماهانه( 3

 بنزین )لیتر( 19 کیلو به ماهانه() یماه 4

 بهداشت و درمان ساالنه 20 )تعداد به هفته( مرغتخم 5

 یدکیلوازمآالت و ینماشهزینه تعمیر  21 کیلو به هفته() یرش 6

 هزینه تفریح 22 کیلو به هفته() یرپن 7

 هزینه آموزش 23 وغن حیوانی )کیلو به ماهانه(ر 8

 برنج )کیلو در هفته( 24 کیلو به ماهانه() یصنعتروغن  9

 گازوئیل )لیتر( 25 کیلو به هفته() یوهم 10

 دخانیات )روانه( 26 سبزیجات )کیلو به ماهانه( 11

 مسافرت به شهر )تعداد در هفته( 27 کیلو به هفته(عسل )قند و شکر و  12

 ی )ساالنه(خانگلوازمخرید  28 تعداد بسته در ماه() یچا 13

 کفش )تعداد در سال( 29 (نوشابه )تعداد در ماه 14

 آب و گاز و برق و تلفن 16 ماهانه نبود ساالنه()پوشاک  15
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 موردمطالعهمعرفی محدوده  -3شکل 

 نتایج -3
های فردی خانوارهای روستایی یژگیونتایج حاصل از توصیف 

، میانگین سنی سال 47/47نگین سنی برابر با دهد، میانشان می
مرد و  دهندگانپاسخدرصد  87.3سال  43.38خانوار سرپرست 

وضعیت  ازنظرنفر است.  4.7و متوسط بعد خانوار  درصد زن 12.7
درصد دارای  40.5سواد، یبدرصد سرپرست خانوارها  23.6سواد 

 5.0،دارای تحصیالت راهنمایی درصد 15.0تحصیالت ابتدایی، 
درصد دارای مدرک  5.9دارای دیپلم، درصد 10.0دبیرستان، درصد

اند. بررسی وضعیت نوع شغل در روستاهای دانشگاهی بوده
درصد  67.7دهد، بیشترین فراوانی اشتغال می موردمطالعه نشان

درصد شغل  8.2درصد دارای شغل دولتی،  12.7کشاورز و دامدار،
 اند.یکار بودهدرصد ب 4.5درصد کارگر، 6.8آزاد، 

بر اساس  فقر خط یریگاندازه روش از استفاده با و تحقیق ادامه در
 درآمدی بندی دهک به خانوارها مخارج میانگین درصد 50

 محدوده در غذایی امنیت درصد تعیین و روستایی خانوارهای
 دهد،یم نشان نتایج اساس این بر است،شده موردمطالعه پرداخته

 محدوده در روستایی یی خانوارهایغذا مخارج میانگین
.باشدیم تومان هزار 747 با برابرموردمطالعه 

 
 موردمطالعه محدوده در روستایی خانوارهای غذایی مخارج -3جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هزینه شرح

 747344 میانگین

 381872 اول دهک

 487761.6 دوم دهک

 565041.6 سوم دهک

 638064 چهارم دهک

 710932.8 پنجم دهک

 733520 شمش دهک

 806808 هفتم دهک

 889142.4 هشتم دهک

 1031136 نهم دهک

 1229168 دهک دهم

 1397های تحقیق، منبع: یافته
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 خانوارهای از درصد 65.5 دهد،یم نشان تحقیق هاییافته
 34.5برند و تنها یم سر به غذایی ناامنی شرایط درموردمطالعه 

 باشند.یمنوارها دارای امنیت غذایی درصد خا

 
 

 

 

 موردمطالعهوضعیت امنیت غذایی خانوارهای  -4جدول 

 درصد فراوانی وضعیت

 65.5 142 ناامنی غذایی

 34.5 78 امنیت غذایی

 100 220 کل

 
 1397 تحقیق، هاییافته: منبع

 های استنباطییافته
روستا ای در ادامه تحقیق به بررسی میزان همبستگی پیونده

 موردمطالعهای در بین خانوارهای ینههزی هادهکی و شهر
دهد، یمنشان  آمدهدستبهاست. بر همین مبنا نتایج  شدهپرداخته

 موردمطالعهشهری خانوارهای  -با افزایش میزان پیوندهای روستا
یداکرده و امنیت پخانوارها هم از دهک ششم افزایش  مخارج

 یابدیمافزایش  غذایی خانوارهای روستایی
 

 ایینههزی هادهکضریب همبستگی بین امنیت غذایی و  -5جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی شرح

 647/0 009/0 اول دهک

 602/0 012/0 دوم دهک

 417/0 014/0 سوم دهک

 401/0 097/0 چهارم دهک

 098/0 124/0 پنجم دهک

 006/0 247/0 ششم دهک

 000/0 347/0 هفتم دهک

 000/0 487/0 هشتم دهک

 000/0 547/0 نهم دهک

 000/0 611/0 دهک دهم

 1397 تحقیق، هاییافته: منبع

یش بینی پذیری پبهمدل رگرسیون لجستیک  بر اساسدر ادامه و 
دهد، در یمین اساس نتایج نشان بر ااست.  شدهپرداختهمدل 

 دهواردشمرحله اول که فقط بعد اقتصادی روابط شهر و روستا 
ی خانوارها به دو گروه دارای امنیت غذایی و بندطبقهاست، دقت 

باشد، در مرحله یمدرصد  71ناامنی غذایی توسط مدل برابر با 
دوم با ورود بعد اجتماعی پیوند شهر و روستا قدرت تفکیک مدل 

یافته، در مرحله سوم با ورود بعد کالبدی یشافزادرصد  79به 
درصد افزایش  82به  مدل تفکیک قدرت روستا و شهر پیوند

 شهر توان گفت بعد اقتصادی و اجتماعی روابطیمیافت، بنابراین 
یر را تأثو بیشترین  ین بعد جهت تفکیک مدلتراشتباهکم روستا و

 در امنیت غذایی خانوارهای روستایی دارند.

 
 مدل رگرسیون لجستیک بر اساسبینی پذیری امنیت غذایی یشپجدول  -6جدول 

 هاگام متغیرهای مستقل هر گام وضعیت

 گام اول اقتصادی درصد 71

 گام دوم اجتماعی درصد 79

 گام سوم کالبدی درصد 82

 کل

 1397 تحقیق، هاییافته: منبع
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 شهری -رابطه میان پیوندهای روستایی تحلیل در ادامه و جهت
ی بندطبقهامنیت غذایی خانوارهای روستایی ابتدا پس از  و

وارها به دو گروه دارای امنیت غذایی و فاقد امنیت غذایی، از خان
 این ازآمده دستبه است. نتایج شدهاستفادهآزمون یومن ویتنی 

 باهدفی مراجعه به شهر هاشاخصدهد، در یم نشان آزمون
اشتغال دائم، مراجعه به بازارهای هفتگی شهر، میزان مراجعه 

، فروش محصوالت هفتگی جهت خرید مواد غذایی از شهر

تولیدی مستقیم در بازارهای شهر، استفاده از خدمات بانکی شهر، 
ی در شهر خانگلوازماستفاده از خدمات فنی کشاورزی و خرید 

تفاوت معناداری میان دو گروه از خانوارهای دارای امنیت غذایی 
و فاقد امنیت غذایی وجود دارد. به این معنا که خانوارهای دارای 

ی یادشده دارای امنیت غذایی هاشاخصقتصادی باال در روابط ا
 باشند.یمبهتری نسبت به خانوارهای دچار ناامنی غذایی 

 
 امنیت غذایی خانوارهای روستایی شهری و -رابطه میان پیوندهای روستایی تحلیل -7جدول 

 معناداری Z شاخص معناداری Z شاخص

 112/0 -0.417 استفاده از خدمات فنی و تخصصی 000/0 -3.47 اشتغال دائم باهدفمراجعه به شهر 

 432/0 -0.346 استفاده از خدمات بیمه 006/0 -1.157 مراجعه به بازارهای هفتگی شهر

 302/0 -090/1 اقتصادی -استفاده از خدمات اداری 201/0 -070/1 ی شهریهابه واسطهفروش محصول 

مراجعه به شهر جهت تفریح و  438/0 -656/0 های روزمزدییتفعالمراجعه به شهر جهت انجام 
 گردش

876/0- 573/0 

 174/0 -1.573 یررسمیغین مالی از منابع تأم 164/0 -1.441 انتقال منابع درآمدی از شهر به روستا

 001/0 -1.329 استفاده از خدمات فنی کشاورزی 102/0 -1.327 استفاده از خدمات اداری شهر

 287/0 -1.306 ین مالی از منابع رسمیتأم 189/0 -1.105 در روستاگذاری افراد شهری یهسرما

 453/0 -0.897 دسترسی به خدمات نظامی 164/0 -0.247 ین مالی از منابع رسمیتأم

 417/0 -2.765 دستی در شهریعصنافروش  001/0 -2.797 فروش محصوالت تولیدی مستقیم به شهر

 512/0 -3.321 استفاده از ایده و افکار اقتصادی 000/0 -4.425 هرمراجعه هفتگی جهت خرید مواد غذایی از ش

دسترسی به خدمات بهداشتی  000/0 -2.726 گذاری در شهریهسرما
 بلندمدت

2.984- 610/0 

 084/0 -1.432 ی از مساکن شهریالگوبردار 054/0 -1.657 ین مصالح ساختمانیتأممراجعه جهت 

 148/0 -1.765 خرید مصالح ساختمانی در شهر 137/0 -1.219 استفاده از خدمات آموزشی شهر

 000/0 -1.931 ی در شهرخانگلوازمخرید  134/0 -1.147 استفاده از خدمات رفاهی

ین نیرو متخصص جهت ساخت تأم 089/0 -0.987 استفاده از خدمات بانکی شهر
 مسکن

0.764- 100/0 

جهیزات و امکانات مسکن نظیر ت 264/0 -1.134 یررسمی شهرغین مالی از منابع تأم
 یی به سبک شهردستشوحمام و 

1.231- 254/0 

 1397 تحقیق، هاییافته: منبع

 
 امنیت میان دارای تفاوت معناداری بررسی در ادامه تحقیق برای

 -ابعاد پیوندهای روستایی ازنظر غذایی امنیت فاقد و غذایی
آماره  این قدارم است. شدهاستفاده ویلکز الندای آماره از شهری،

 هم از که وضعیت امنیت غذایی خانوارها است آن از حاکی

 نوع خانوار و دو جداسازی برای را تابعی توانیم و متفاوت است
شده  استاندارد داد، ضرایب ارائه یموردبررس متغیرهای به توجه با

 دهندیم ساختار نشان ماتریس ضرایب تشخیصی کانونی و تابع
 ترینیشب بعد کالبدی و بعد اجتماعی اقتصادی،بعد  ترتیب که به
خانوارهای دارای امنیت غذایی و فاقد امنیت  تمییز در را نقش

 .کنندیم ایفا غذایی
 

  
 غذایی امنیت فاقد و غذایی امنیت میان خانوارهای دارای تفاوت معناداری بررسی -8جدول 

 متغیرها
ضرایب ماتریس 

 ساختار

ضرایب 

 استانداردشده
 'Wilks اسکورکای 

Lambda 
 معناداری

  402/0 634/0 اجتماعی
833/32 

 
657/0 

 
 633/0 702/0 اقتصادی 000/0
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 169/0 211/0 کالبدی

 1397 تحقیق، هاییافته: منبع

 

توان مدل رگرسیون لجستیک را یمنتایج تحلیل،  بر اساس
 رابطه زیر بیان کرد: صورتبه

 
 
(1) 

L𝑛 (
𝑛

1 − 𝑛
) = a + B1X1 + B2 X2 + ⋯ BKXK 

L𝑛 (
𝑛

1−𝑛
)=748/1(constant) 

+0/402𝑋1+633𝑋2+0/169𝑋3 
 

شهری دارای  -بعد اقتصادی پیوندهای روستایی( 1رابطه )طبق 
باشد. یمیر تأثیر و بعد کالبدی دارای کمترین میزان تأثبیشترین 
 موردمطالعهتوان گفت در محدوده یمیجه نهایی درنتبنابراین 
شهری که از  -اقتصادی پیوندهای روستاییی بعد هاشاخص

های اقتصادی، میزان یتفعالتوان به تنوع یم هاآنین ترمهم
درآمد، دسترسی به اعتبارات مالی و ... در دستیابی به امنیت غذایی 

 اشد.بیم مؤثرخانوارهای روستایی 

 نتیجه گیری-4
 درک مسائل شهر منظوربه شهری -های روستایینقش پیوند

های مناسب برای برقراری روند توسعه حلیی و پیدایش راهگرا
متعادل شهری و روستایی، متناسب با امکانات مالی و دیگر 

ای و کشوری و حل مسئله امنیت غذایی امکانات موجود ناحیه
رسد. بر همین مبنا در این پژوهش ضروری به نظر می روستائیان،

 امنیت غذایی رشهری ب -روستایی به بررسی نقش پیوندهای
 یم.اپرداختهدر شهرستان دهدشت  خانوارهای روستایی

شهری در امنیت  -نتایج مربوط به بررسی نقش پیوندهای روستایی
 فقر خط یریگاندازه روش از استفاده غذایی خانوارهای روستایی، با

 بندی دهک به خانوارها مخارج میانگین درصد 50بر اساس 
 در غذایی امنیت درصد تعیین و روستایی خانوارهای درآمدی
 نشان نتایج اساس این بر است،شده موردمطالعه پرداخته محدوده

 محدوده در روستایی غذایی خانوارهای مخارج میانگین دهد،یم
 هاییافته همچنین .باشدیم تومان هزار 747 با برابرموردمطالعه 

 در موردمطالعه خانوارهای از درصد 65.5 دهد،یم نشان تحقیق
درصد خانوارها  34.5برند و تنها یم سر به غذایی ناامنی شرایط

شهری –بررسی پیوندهای روستایی ؛ باشندیمدارای امنیت غذایی 
های ی این روابط در تعداد محدودی از شاخصاثرگذارنیز مبین 

 –است. یکی از اثرات مثبت پیوندهای روستایی  موردمطالعه
، با توجه با آزمون یو من ویتنی، موردمطالعهشهری در روستاهای 

از طریق دارا  موردمطالعهتنوع منابع درآمدی خانوارهای روستاهای 
بودن اشتغال دائم و فروش محصوالت مستقیم به شهر دهدشت 
است، این خانوارها در مقایسه با سایر خانوارهای دیگر دارای شغل 

پذیری یبآسو درآمد پایدار بوده و در مقابل نوسانات درآمدی 
مدل رگرسیون  بر اساسدر ادامه  ؛ وشوندکمتری را متحمل می

دهد، در مرحله اول بعد اقتصادی یملجستیک، نتایج نشان 
ی خانوارها بندطبقهاست، دقت  واردشدهپیوندهای شهر و روستا 

به دو گروه دارای امنیت غذایی و ناامنی غذایی توسط مدل برابر 
له دوم با ورود بعد اجتماعی روابط باشد، در مرحیمدرصد  71با 

یافته، در یشافزادرصد  79شهر و روستا قدرت تفکیک مدل به 
 تفکیک قدرت روستا و شهر مرحله سوم با ورود بعد کالبدی روابط

توان گفت بعد یمدرصد افزایش یافت، بنابراین  82به  مدل
ت ین بعد جهتراشتباهکم روستا و شهر اقتصادی و اجتماعی روابط

یر را در امنیت غذایی خانوارهای تأثو بیشترین  تفکیک مدل
 روستایی دارند.

 امنیت میان دارای تفاوت معناداری بررسی در ادامه تحقیق برای
 ابعاد پیوندهای شهر و روستا، از ازنظر غذایی امنیت فاقد و غذایی

 از آماره حاکی این مقدار است. شدهاستفاده ویلکز الندای آماره

 متفاوت است هم از که وضعیت امنیت غذایی خانوارها تاس آن

 به توجه با نوع خانوار و دو جداسازی برای را تابعی توانیم و

 تابعاستانداردشده  داد، ضرایب ارائه یموردبررس متغیرهای
 که به دهندیم ساختار نشان ماتریس ضرایب تشخیصی کانونی و

با  بعد اجتماعی (،633/0بعد اقتصادی با ضریب استاندارد ) ترتیب
 نقش ترینیشب (169/0بعد کالبدی با ضریب ) ( و402/0ضریب )

 خانوارهای دارای امنیت غذایی و فاقد امنیت غذایی تمییز در را

نتایج تحلیل مدل رگرسیون لجستیک بعد  بر اساس .کنندیم ایفا
یر و بعد کالبدی تأثروستا دارای بیشترین  و شهر اقتصادی روابط

یجه نهایی درنتباشد. بنابراین یمیر تأثکمترین میزان  دارای
ی بعد اقتصادی هاشاخص موردمطالعهتوان گفت در محدوده یم

توان به تنوع یم هاآنین ترمهمروستا که از  و شهر روابط
های اقتصادی، میزان درآمد، دسترسی به اعتبارات مالی و ... یتفعال

باشد. با یم مؤثرهای روستایی در دستیابی به امنیت غذایی خانوار
 شدهانجامی هاپژوهشهای پژوهش حاضر، سایر توجه به یافته

در بخش بررسی  کهچنانآنیله محققان داخلی و خارجی وسبه
دهد که نتایج پژوهش حاضر یمپرداخته شد؛ نشان  هاآنپیشینه به 

(، سید و ذاکری 2015های اگنس اندرسون )تأییدی است بر یافته
(، هوانگ ژوان تاوان و 2014(، چارلز ییگر و جی کاترل )2014)

( و قدیری 2016(، کریم حسین و دوید ساتی )2013همکاران )
ی بر روابط شهر و روستا و نوعبه( که 1394معصوم و همکاران )

اند، همسو یر آن بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی پرداختهتأث
 باشد.می
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ها از محاسبه و مقایسه شاخص با توجه به نتایج حاصل
 باشد:می ارائهقابلپیشنهادهای به شرح ذیل 

های مبارزه ای یا جغرافیایی در اجرای برنامهیری منطقهگجهت -1
 با فقر و ناامنی غذایی )با توجه به توزیع مکانی فقر و ناامنی غذایی(؛

ها مربوط به بخش کشاورزی در محدوده تقویت زیر ساخته -2
 ؛طالعهموردم

تواند حمایت دولت در خرید محصوالت تولیدی روستاها، می -3
 در افزایش درآمد و بهبود امنیت غذایی را مسیر سازد؛

های های بین روستایی و گسترش و تقویت فروشگاهبهبود راه -4
تواند روند دسترسی خانوارهای روستایی را به مواد مصرف می

 غذایی افزایش دهد،
 ای از طریق آموزش،طح سواد تغذیهباال بردن س -5
ها برای از ی از سیاستامجموعهین اجتماعی )تأمایجاد شبکه  -6

ها، بیمه بیکاری، حقوق بین بردن فقر و ناامنی غذایی شامل یارانه
 بازنشستگی و سایر موارد(
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