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تحلیل پایداری رابطة میان نظام بهرهبرداری خانوادگی و امنیت غذایی در نواحی
روستایی دهستان غنیبیگلو ،زنجان
سیدحسن مطیعی لنگرودی* -استاد گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران
فرشاد سوری -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران
مهدی چراغی -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران

پذیرش مقاله1393/01/24 :

تأیید نهایی1394/06/21 :

چکیده
تحقق اهداف کشاورزی از جمله تأمین امنیت غذایی جامعه و ایفای نقش مؤثر آن در تقویت
استقالل ملی ،نیازمند گذر سریع و صحیح از مرحلة تولید معیشتی و سنتی به مرحلة تولید
صنعتی و تجاری است .از طرفی امروزه کشاورزی پایدار ،بهمثابة رویکردی است که نیل بخش
کشاورزی به مرحلة تولید صنعتی و تجاری و تأمین امنیت غذایی خانوارهای روستایی را
امکانپذیر میسازد .در پژوهش حاضر ،به تحلیل رابطة پایداری نظام بهرهبرداری خانوادگی و
امنیت غذایی در هشت روستای دهستان غنیبیگلو از توابع شهرستان زنجان پرداخته میشود.
جامعة آماری این پژوهش ،شامل کل بهرهبرداران خانوادگی در روستاهای مورد مطالعه است
( )N=1324و براساس فرمول کوکران 300 ،نفر برای تکمیل پرسشنامه محاسبه و بهروش
تصادفی سادة دردسترس انتخاب شدند .نوع پژوهش کاربردی و روش آن تحلیلی -همبستگی
است و بهصورت پیمایشی-میدانی انجام شده است .روش گردآوری اطالعات به دو صورت
کتابخانهای (اسنادی) و میدانی (پرسشنامه ،مصاحبه و مشاهدة عمیق) است .تجزیه و تحلیل
اطالعات گردآوریشده با نرمافزار  SPSS 21و آزمونهای آماری  Tتکنمونهای ،ضریب
همبستگی پیرسون ،تحلیل خوشهای و جدول توافقی کای دو انجام گرفته است .براساس
یافتهها ،روند کشاورزی در روستاهای مورد مطالعه ناپایدار است و امنیت غذایی خانوارهای
بهرهبرداران این روستاها وضعیت مطلوبی ندارد ( 52درصد) .همچنین براساس نتایج ،بین
امنیت غذایی با میانگین درآمد ،وسعت قطعات اراضی کشاورزی و تنوع شغلی بهرهبرداران،
رابطة معنادار مستقیمی وجود دارد.

کلیدواژهها :امنیت غذایی ،توسعة روستایی ،دهستان غنیبیگلو ،کشاورزی پایدار.

* نویسندة مسئول09127148704 :

Email: shmotiee@ut.ac.ir
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مقدمه
امروزه با رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای مواد غذایی روبهرو هستیم .در این راستا با افزایش سرمایهگذاری روی
کشاورزان ،نهادههای تولید ،مکانیزاسیون و بهکارگیری انواع ابزار و وسایل مکانیکی در فرایند تولید ،سبب افزایش
محصوالت کشاورزی شد (مطیعی لنگرودی .)200 -192 :1389 ،یکی از مفاهیم نوینی که امروزه در قالب کشاورزی
پایدار و همراه با آن مطرح است ،مفهوم امنیت غذایی است که با توجه به روند افزایشی نوسانات قیمت مواد غذایی در
دهة اول قرن بیستویکم ،بهدست اندیشمندان مختلف و از جنبههای گوناگون تجزیه و تحلیل شده است (جامعة
سلطنتی2009 ،؛ فائو2009 ،؛ الو2010 ،؛ دفتر دولت بریتانیا برای توسعة علم .)2011 ،1تنها بخش اندکی از
پیشبینیهای اقتصادی ،نشاندهندة کاهش مواد غذایی در سال  2014هستند (اوسیایدی -فائو .)2011 ،بسیاری دیگر
از پیشبینیها با توجه به روند افزایشی جمعیت جهان تا سال  2050به افزایش مواد غذایی معتقدند (ایوان،)14 :2009 ،
اما گزارشهایی که به افزایش مواد غذایی دنیا در دهههای آینده اشاره میکنند ،به این نکته توجه دارند که با توجه به
روند تخریب محیط زیست ،تغییرات آبوهوایی ،کاهش آبهای شیرین جهان ،کاهش تنوع زیستی و تخریب اراضی
کشاورزی ،بروز این فرایند در دنیا محتمل بهنظر میرسد .با توجه به وضعیت کنونی و نیز افزایش جمعیت جهان در
دهههای آینده و کاهش ظرفیتهای زیستمحیطی طبیعت برای تولید مواد غذایی ،امروزه دستیابی به امنیت غذایی،
بهمراتب بسیار دشوارتر از دهههای پیش است (فالکون و نیلور2005 ،؛ پینستروپ -آندرسن .)2009 ،درهمینحال،
دانشمندان ضمن تأکید بر بروز بحران غذایی در آینده ،به ارائة راهکارهای مختلفی برای رفع این بحران روی آوردهاند که
در اغلب این راهکارها ،به کشاورزی پایدار و حفظ رابطة میان شاخصهای آن از جمله محیط زیست ،بهرهبرداری
کشاورزی و امنیت غذایی توجه شده است.
نظامهای بهرهبرداری کشاورزی بهمثابة سلول اصلی فعالیتهای کشاورزی ،درعینحال که واقعیتی اقتصادی هستند،
واقعیتی اجتماعی نیز تلقی میشوند؛ زیرا غالباً چارچوب زندگی هر خانوادة دهقانی را تشکیل میدهند و بههمینعلت میتوان
آنها را از یک مؤسسة صنعتی یا تجاری متمایز کرد (وثوقی121 :1366 ،؛ ابراهیمپور .)22 :1391 ،این نظامها ،از دیرباز نقش
مهم و بسزایی در توسعة کشاورزی داشتهاند و همواره یکی از مسائل بنیادی کشاورزی درجهت بهکارگیری صحیح منابع آب،
خاک و ...بهشمار میآیند .مهمتر آنکه نوع نظام بهرهبرداری و سطح پایداری آن ،در میزان تولید ،تخصیص منابع ،استفادة بهینه
از فنون کشاورزی ،تجهیز امور زیربنایی ،بهکارگیری ماشینآالت و استفادة بهینه از منابع با بازدهی مناسب مؤثر است (کمالی،
377 :2005؛ مطیعی لنگرودی و دیگران .)324 :1389 ،از آنجاکه یکی از اولویتهای امنیت غذایی ،پایداری تولید است،
نظامهای بهرهبرداری باید در راستای راهبرد کشاورزی پایدار عمل کنند که هدف آن «ایجاد سیستمهای تولیدی کشاورزی
بادوام ،نظامیافته و انسانی است ،تضادی با منافع زیستمحیطی و اقتصادی -اجتماعی ندارد و بر ظرفیت حفظ باروری ،همراه با
استمرار بقای منابع پایه تأکید میکند» (براور)18 :2004 ،؛ بنابراین ،در چارچوب نظامهای بهرهبرداری پایدار ،الزم است
بهرهوری عوامل تولید حفظ شود و تداوم یابد و درنهایت ،توانایی نظام بهرهبرداری زراعی برای تداوم کارکرد در آیندة نامحدود
تضمین شود (نجفی .)36 :1393 ،در کشور ما ،بهرهبرداریهای خانوادگی ،حدود  80درصد از کل بهرهبرداریهای کشاورزی را
دربرمیگیرد و بههمیندلیل ،بررسی رابطة میان این بهرهبرداریها و امنیت غذایی ،در مناطق روستایی از اهمیت بسیاری
برخوردار است .پژوهش حاضر نیز در همین راستا ،به تحلیل این رابطه در روستاهای دهستان غنیبیگلو شهرستان زنجان
میپردازد .در این زمینه ،پرسشهای پژوهش عبارتاند از:
 .1آیا رابطة معناداری بین پایداری نظام بهرهبرداری خانوادگی و امنیت غذایی در محدودة مورد مطالعه وجود دارد؟
1. UK Government Office for Science
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 .2آیا رابطة معناداری بین ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی بهرهبرداران خانوادگی و امنیت غذایی در محدودة مورد
مطالعه وجود دارد؟

مبانی نظری
در گزارش سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد ( )1996آمده است« :امنیت غذایی زمانی وجود دارد که همة مردم ،در
تمامی زمانها برای رفع نیازهای غذایی خود و درجهت دستیابی به یک زندگی سالم و فعال ،به مواد غذایی دسترسی فیزیکی و
اقتصادی داشته باشند» (یو.ان .فائو .)1996 ،بهدنبال آن در ایاالت متحدة آمریکا ،دولت فدرال اصطالح «امنیت غذایی» را در
سال  1980تصویب و آن را بهصورت دسترسی به مواد غذایی مغذی و کافی از طریق کانالهای طبیعی (آلن)19 :2007 ،
تعریف کرد .با توجه به نشستهای مختلف کمیسیونهای توسعة پایدار ،اهدافی مطرح شدند که عبارتاند از:


حفاظت از تنوع زیستی؛



بهرهبرداری پایدار از منابع تنوع زیستی؛



تسهیم عادالنه و برابر منافع حاصل از بهرهبرداری از منابع ژنتیکی.

در همین زمینه ،پیدایش کشاورزی پایدار را میتوان نخستین گام انسان در ایجاد ارتباط میان بشر و طبیعت دانست
که با کشف قواعد حاکم بر رویش گیاهان همراه بود (مطیعی لنگرودی و شمسایی .)1389 ،انقالب سبز که به افزایش
تولید محصوالت کشاورزی در سراسر جهان ،بهویژه در کشورهای درحالتوسعه اشاره دارد (هازل ،)2009 ،هرچند در آغاز
به توسعة ارقام پرمحصول و افزایش تولیدات منجر شد ،در بلندمدت به وابستگی هرچه بیشتر این کشاورزی علمی جدید
به ورودی انرژیهای فسیلی انجامید (ایفاد2011 ،؛ فوگالی2012 ،؛ یو و نینپارت .)2011 ،درنهایت ،توسعة انقالب سبز
با انتقادهایی مانند نابرابریهای جغرافیایی ،نابرابریهای اجتماعی -اقتصادی ،نابرابری در اشتغال و دستمزدها ،تضادها و
اختالف ،برهمخوردن امنیت غذایی و بهخطرافتادن سالمتی انسانها و محیط زیست روبهرو شد و بستری را برای معرفی
مفهوم پایداری در کشاورزی فراهم آورد (رسول2003 ،؛ آقاباجی و دیگران2001 ،؛ لیووایز.)2004 ،
از بینبردن گرسنگی ،از جمله اهداف بنیانگذاران انقالب سبز است که در زمینة امنیت غذایی مطرح شد ،اما از آنجاکه به
حفاظت از منابع طبیعی در این راهبرد توجه نشد (الو )2010 ،و صرفاً افزایش تولید در کوتاهمدت ،جای خود را به تخریب منابع،
آلودگی محیط زیست ،افزایش مصرف سموم در خاک و آب ،کاهش باروری خاک و امثال آن داد ،نیازهای نسلهای کنونی را
برطرف نمیکرد؛ بهگونهایکه برای نسلهای آینده نیز منابع کافی به جای گذارد (فائو2006 ،؛ سامولون .)2006 ،بهدنبال بحران
کشاورزی فنگرای دهة  ،50در دهة  80به کشاورزی پایدار بهعنوان الگوی رایج کشاورزی توجه شد (آمیکاوا .)2010 ،با توجه
به اهمیت کشاورزی پایدار در پیوند با طبیعت ،مفهوم آن بهصورت «کشاورزیای که در راستای تأمین نیازهای غذایی
درحالتغییر جوامع انسانی با حفظ منابع پایه ،مدیریت موفقی داشته باشد» (رائو ،)2010 ،به حفظ ظرفیت سیستم کشاورزی و
حفظ بهرهوری خاک (آرون )2006 ،و جلوگیری از تخریب محیط زیست (داهاما )2007 ،منجر میشود و به افزایش درآمد و
بهبود رفاه کشاورزان میانجامد .بهعبارت دیگر ،امروزه در تعریف کشاورزی پایدار ،به سه عامل انسان ،منابع و امنیت غذایی
مبتنیبر شرایط محلی (ویلر و کیلچر )2009 ،و نیز ابعاد و شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی توجه میشود
(پیترز2009 ،؛ فدراسیون ملی کشاورزان .)2008 ،1در میان مهمترین اهداف کشاورزی پایدار ،شاخصهای ایجاد اشتغال ،افزایش
درآمد ،بهبود کمی و کیفی زندگی روستاییان ،نحوة بهرهبرداری از زمین و ایجاد امنیت غذایی ،از اهمیت بسیاری زیادی
برخوردارند که ضرورت توجه به نظامهای بهرهبرداری و امنیت غذایی در قالب کشاورزی پایدار را مطرح میسازند (بدرقه و
دیگران1389 ،؛ پیشرو و عزیزی.)1388 ،
1. National Farmers’ Federation
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اهمیت سیاست امنیت غذایی در دو دهة اخیر بهخاطر افزایش بروز بالیای طبیعی ،افزایش قیمت مواد غذایی ،کمبود
مواد غذایی و ناآرامیهای مربوط به آن ،در بخشهای مختلف جهان افزایش یافته است (لورنس و دیگران.)112 :2010 ،
امنیت غذایی به این معناست که «همة مردم در تمام اوقات ،به مقداری کافی از مواد مغذی ،سالم و مناسب از مواد
غذایی ،دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند که در یک روش سازگار با محیط زیست و اجتماع پایدار تولید شده
است و افراد نیز قادر به تصمیمگیری آگاهانه درمورد انتخاب غذاها باشند» (اف.اس.ان2 :2012 ،؛ سی.تی.ای:2005 ،
 .)14مفهوم امنیت غذایی نشان میدهد دستیابی به امنیت غذایی ،نیازمند تغییر در گفتمان اقتصاد سیاسی جهانی ،ملی و
جنبشهای اجتماعی است (مکسول .)1996 ،درحال حاضر ،تأکید اساسی برای دستیابی به امنیت غذایی ،بر نظریة
نئولیبرال و نقش بازار بهعنوان راهحل نهایی متمرکز است (هولت -گیمنز و شاتوک2011 ،؛ مکمیالن و داولرز)2012 ،؛
بنابراین ،امنیت غذایی نهتنها مستلزم عرضة کافی مواد غذایی در سطح کالن ،بلکه ناظر بر توزیع عادالنة غذا بهمنظور
دستیابی همگان به آن نیز است .مفهوم امنیت غذایی ،از طریق تعامل دامنهای از عوامل زیستشناختی ،اقتصادی،
اجتماعی ،کشاورزی و فیزیکی تعیین میشود.
در زمینة ارتباط میان کشاورزی پایدار و نظامهای بهرهبرداری خانوادگی ،پژوهش ایروانی و دربان آستانه ( )2004نشان داد
که حدود  47درصد از این بهرهبرداریها از نوع ناپایدارند .همچنین مطالعة نیکدخت و دیگران ( )2007نشان داد که استفادة
بیرویه از منابع ،فقر و تنگدستی ،دانش کم و امثال آن ،از متغیرهای مؤثر بر پایداری واحدهای بهرهبرداری خانوادگی هستند که
درنهایت ،به پایداری امنیت غذایی نیز منجر میشوند .نتایج پژوهش تفصیلی زاهدی ( )2007نشان داد که الگوی کشت و تولید
در کشور پایدار نیست و ادامة روند فعلی ،به ناپایداری منجر میشود .مطیعی لنگرودی و دیگران ( )1389در تحلیل پایدار
نظامهای بهرهبرداری خانوادگی و تعاونی به این نتیجه رسیدند که  53درصد از بهرهبرداریهای کشاورزی در شهرستان آققال
ناپایدارند که در این میان ،میزان پایداری بهرهبرداریهای خانوادگی در ابعاد سهگانة اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی ،از
بهرهبرداریهای تعاونی کمتر است .نتایج این پژوهشها و بسیاری دیگر از پژوهشها نشان میدهد که کشاورزی در ایران -که
اغلب آن را نظامهای بهرهبرداری خانوادگی تشکیل میدهند -بهدلیل پایدارنبودن ،چندان به امنیت غذایی منجر نخواهد شد .از
اینرو ،این پژوهش به بررسی رابطة میان بهرهبرداری خانوادگی و امنیت غذایی در دهستان غنیبیگلو شهرستان زنجان
میپردازد تا عالوهبر پاسخ به شبهات در این زمینه و سنجش میزان پایداری کشاورزی و امنیت غذایی در منطقه ،رابطة
بهرهبرداریهای خانوادگی و امنیت غذایی را نیز بیازماید.

شکل  .1رابطة میان کشاورزی پایدار و امنیت غذایی در مناطق روستایی
منبع :اف.اس.ان2 :2012 ،
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منطقة مورد مطالعه
دهستان غنیبیگلو ،از دهستانهای تابع بخش زنجانرود پایین است که در غرب استان زنجان واقع شده است .این
دهستان بهلحاظ جغرافیایی ،در پهنای 47° 66′تا  48° 11′طول شرقی و 36° 65 ′و 36° 75 ′عرض شمالی قرار دارد.
مطابق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  ،1390این دهستان  33روستای دارای سکنه 2330 ،خانوار و 9843
نفر جمعیت دارد که از این میان 4329 ،زن و  4101نفر مرد هستند (مرکز آمار ایران .)1390 ،با توجه به وضعیت منطقه،
اغلب روستاییان به فعالیتهای کشاورزی میپردازند و با توجه به یافتههای پژوهش ،حدود  84درصد بهرهبرداریهای
کشاورزی از نوع خانوادگی است (جهاد کشاورزی شهرستان زنجان)1392 ،؛ از اینرو ،آن تعداد از روستاییان که بهصورت
خانوادگی به بهرهبرداریهای کشاورزی اشتغال دارند ،بهعنوان جامعة مورد مطالعة پژوهش مدنظر قرار میگیرند.

شکل  .2موقعیت جغرافیایی منطقة مورد مطالعه

روش پژوهش
با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر شناسایی رابطة میان بهرهبرداریهای خانوادگی و امنیت غذایی در دهستان
غنیبیگلو است ،از رویکرد کاربردی تبعیت میکند .این مطالعه بهلحاظ روش ،توصیفی -تحلیلی و همبستگی است که با
استفاده از شیوة پیمایشی انجام گرفته و دارای دو بخش اسنادی و کمی است .در بخش اسنادی ،از طریق مطالعة
کتابخانهای ،پیشینه و مبانی نظری پژوهش جمعآوری شد و در بخش کمی ،دادههای حاصل از پیمایش میدانی تحلیل
شدند .ابزار گردآوری دادههای اولیه درمورد وضعیت امنیت غذایی و پایداری نظام بهرهبرداری خانوادگی در دهستان
غنیبیگلو پرسشنامة محققساخته است .پرسشنامه شامل سه قسمت پرسشهای توصیفی شامل سن ،جنس ،سطح سواد
و وضعیت امنیت غذایی ،پرسشهای دستة دوم مربوط به پایداری نظام بهرهبرداری خانوادگی در قالب کشاورزی پایدار و
قسمت سوم پرسشها مربوط به امنیت غذایی خانوارهای بهرهبردار در قالب سبد کاالیی استاندارد وزارت بهداشت هستند.
براساس مطالعههای چندگانة نگارندگان ،ده شاخص اجتماعی ،نه شاخص اقتصادی و نه شاخص زیستمحیطی ،برای
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شناسایی مؤلفههای تأثیرگذار بر ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی امنیت غذایی در زندگی بهرهبرداران در
شهرستان زنجان گزینش شدند .همچنین از بین  33روستای این دهستان ،هشت روستا (مهرآباد ،رضاآباد ،اندآباد سفلی،
اندآباد علیا ،نصیرآباد ،علیآباد ،میرجان و زنگین )1با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهبندی انتخاب شدند .از
آنجاکه جامعة آماری پژوهش ،بهرهبرداران کشاورزی خانوادگی هستند ،کل جامعة آماری پژوهش (بهرهبرداران خانوادگی)
شامل  1324بهرهبردار خانوادگی در هشت روستای منتخب است .از آن میان ،با استفاده از فرمول کوکران و جدول حجم
نمونة مورگان 300 ،بهرهبردار برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند و دادههای مورد نیاز در جریان پیمایش ،از هشت
روستای مورد نظر بهصورت تصادفی سادة دردسترس انتخاب و بهطور دقیق گردآوری شد .ابزار گردآوری دادههای این
پژوهش ،به دو صورت اسنادی و میدانی بود .پس از جمعآوری ادبیات پژوهش و دادهها و آمارهای خام اولیه ،از
سازمانهای ذیربط بهروش مطالعة کتابخانهای ،با استفاده از پرسشنامة محققساخته ،اطالعات تکمیلی ،بهروش پیمایش
میدانی گردآوری شدند .برای تشخیص روایی ،از روش محتوایی درونی (صوری) استفاده شد و پرسشنامة اولیه پس از چند
مرحله بازنگری و اصالح (بعد از نتایج پیشآزمون) از سوی استادان دانشگاه تهران تأیید شد .برای تعیین پایایی پرسشنامه
نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .مقدار محاسبهشده برای این پرسشنامه  0/793است که پایایی ابزار پژوهش را
نشان میدهد .برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از نرمافزار  spss 21و آزمونهای  t-testتکنمونهای ،برای بررسی و تحلیل
پایداری نظام بهرهبرداری خانوادگی ،از آزمون توکی و جدول توافقی کای دو پیرسون ،برای بررسی رابطة نظام
بهرهبرداری خانوادگی و شاخص کل پایداری و بررسی رابطة میان ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی بهرهبرداران خانوادگی
و امنیت غذایی از آزمون همبستگی استفاده شد .شایان ذکر است که برای سنجش میزان امنیت غذایی خانوارهای
روستاهای مورد مطالعه ،از شاخصهای مطرح در امنیت غذایی استفاده شده است (جدول .)1
برای سنجش میزان پایداری نظامهای بهرهبرداری خانوادگی در دهستان غنیبیگلو ،ده شاخص برای بعد اجتماعی ،نه
شاخص برای بعد اقتصادی و نه شاخص برای بعد زیستمحیطی گزینش شدهاند که در جدول  2به آنها اشاره شده است.
جدول  .1شاخصهای مورد استفاده برای سنجش امنیت غذایی خانوارهای روستایی
مواد غذایی

استاندارد مصرف
2
(گرم)

طبقهبندی

نان
برنج
حبوبات
قند و شکر
روغن
گوشت قرمز
گوشت مرغ
گوشت ماهی
تخممرغ
شیر
ماست
پنیر
سبزی
میوه
جمع

250
100
30
45
25
30
25
20
25
100
100
20
320
350
1440

کمتر از  100گرم (فقر مطلق)( 200 -100،فقر نسبی) 250 ،گرم و باالتر استاندارد
کمتر از  50گرم (فقر مطلق)( 200 -100 ،فقر نسبی) 100 ،گرم و باالتر استاندارد
کمتر از  15گرم (فقر مطلق)( 200 -100 ،فقر نسبی) 30 ،گرم و باالتر استاندارد
کمتر از  20گرم (فقر مطلق)( 200 -100 ،فقر نسبی) 45 ،گرم و باالتر استاندارد
کمتر از ( 15فقر مطلق)( 200-100 ،فقر نسبی) 25 ،گرم و باالتر استاندارد
کمتر از  15گرم (فقر مطلق)( 200 -100 ،فقر نسبی) 30 ،گرم و باالتر استاندارد
کمتر از  15گرم (فقر مطلق)( 200 -100 ،فقر نسبی) 25 ،گرم و باالتر استاندارد
کمتر از  10گرم (فقر مطلق)( 200 -100 ،فقر نسبی) 20 ،گرم و باالتر استاندارد
کمتر از  15گرم (فقر مطلق)( 200 -100 ،فقر نسبی) 25 ،گرم و باالتر استاندارد
کمتر از  50گرم (فقر مطلق)( 200 -100 ،فقر نسبی) 100 ،گرم و باالتر استاندارد
کمتر از  50گرم (فقر مطلق)( 200 -100 ،فقر نسبی) 100 ،گرم و باالتر استاندارد
کمتر از  10گرم (فقر مطلق)( 200 -100 ،فقر نسبی) 20 ،گرم و باالتر استاندارد
کمتر از  150گرم (فقر مطلق)( 200 -100 ،فقر نسبی) 320 ،گرم و باالتر استاندارد
کمتر از  150گرم (فقر مطلق)( 200 -100 ،فقر نسبی) 320 ،گرم و باالتر استاندارد
کمتر از  1220گرم (فقر مطلق)( 200 -100 ،فقر نسبی) 1440 ،گرم و باالتر استاندارد

منبع :نگارندگان ،1392 ،براساس طرح جامع انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی کشور1390 ،
 .1کل جمعیت ساکن در روستاهای مورد مطالعه  4957نفر است که در  1614خانوار توزیع شدهاند.
 .2مصرف مواد غذایی ،مطابق استاندارد 2300 ،کالری است.
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جدول  .2شاخصهای مورد استفاده در تحلیل پایداری نظام بهرهبرداری کشاورزی خانوادگی
بعد

متغیرها

اجتماعی

رضایت از شغل کشاورزی ،سواد بهرهبردار ،تعلق مکانی به روستا ،امید به آینده ،دسترسی به کالسهای آموزشی،
آگاهی بهرهبردار از اصول کشاورزی پایدار ،مشارکت در تصمیمگیریهای محلی ،عالقة جوانان به کشاورزی ،احساس
امنیت اجتماعی ،رضایت از زندگی؛
رضایت از درآمد ،میزان اراضی آبی ،دسترسی به اعتبارات رسمی ،رضایت از پسانداز ،تنوع منابع درآمدی ،دسترسی به
بازار برای فروش محصول ،آگاهی از فنون بازاریابی ،پایینبودن هزینههای تولید محصول ،دسترسی به نیروی کار؛
جلوگیری از کاهش کیفیت آب ،اجرای تناوب زراعی ،اجتناب از سوزاندن کاه و کلش بهجاماندة محصولها ،آبیاری
هنگام صبح و عصر ،شخم اطراف درختان برای نفوذ آب ،هرسکردن شاخههای درختان ،از بینبردن علفهای هرز
داخل نهرها ،مشارکت در ترمیم نهرهای آب ،استفادة اندک از کود شیمیایی.

اقتصادی
زیستمحیطی

منبع :مطیعی لنگرودی و شمسایی1388 ،؛ مطیعی لنگرودی و دیگران1389 ،

بحث و یافتهها
بررسی یافتههای توصیفی و ویژگیهای فردی بهرهبرداران نشان میدهد که میانگین سنی این افراد  44/6سال است و از
این میان 94/8 ،درصد آنها مرد و  5/2درصد آنها زن هستند .متوسط بعد خانوار در خانوادههای بهرهبردار  4/3نفر است.
از نظر سطح تحصیالت 19/6 ،درصد افراد بیسوادند 29/9 ،درصد تحصیالت دورة ابتدایی 17/5 ،درصد راهنمایی11/5 ،
درصد دبیرستان 12/8 ،درصد دیپلم و  8/7درصد تحصیالت لیسانس و باالتر از لیسانس دارند.
همچنین با توجه به استاندارد تعیینشده برای مصرف مواد غذایی برحسب کیلوکالری ،حدود  20درصد روستاییان در
وضعیت فقر مطلق و  42درصد آنها در وضعیت فقر نسبی بهسر میبرند که این شاخصها نشاندهندة پایداری بسیار
پایین کشاورزی در منطقه و بهبودنیافتن وضعیت بهرهبرداریهای خانوادگی در روستاهای دهستان غنیبیگلو است
(جدول  .)3یافتهها در زمینة وضعیت امنیت غذایی خانوارهای روستاهای مورد مطالعه نشان میدهد از بین اقالم سبد
کاالیی استاندارد وزارت بهداشت ،تنها درمورد مصرف نان ،فرد فقیری وجود ندارد و بیشترین میزان فقر مطلق در بین
اقالم غذایی گوشت ،ماهی و سبزیجات است .همچنین یافتهها نشان میدهد که  20/13درصد جامعة آماری پژوهش در
فقر مطلق و  41/91درصد در فقر نسبی زندگی میکنند.
جدول  .3وضعیت امنیت غذایی خانوارهای روستاهای مورد مطالعه
مواد غذایی

نان
برنج
حبوبات
قند و شکر
روغن
گوشت قرمز
گوشت مرغ
گوشت ماهی
تخممرغ
شیر
ماست
پنیر
سبزی
میوه
جمع
منبع :نگارندگان1392 ،

فقر مطلق

طبقهبندی امنیت غذایی
فقر نسبی

استاندارد

0
2/40
5/42
1/80
3/61
27/10
39/15
28.72
24/09
9/036
9/03
5/42
45/18
37/34
20/13

24/024096
34/33735
45/78313
33/13253
36/14458
55/42169
42/77108
27/71084
60/24096
60/24096
57/83133
52/40964
62/16867
32/53012
41/91

93/97
6/25
48/79
65/06
60/24
17/46
18/07
0
15/66
30/72
33/13
42/16
12/65
30/12
37/95
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درادامه ،به بررسی و تحلیل پایداری نظام بهرهبرداری خانوادگی در محدودة مورد مطالعه و براساس ابعاد اجتماعی،
اقتصادی و زیستمحیطی پرداخته میشود .یافتهها با استفاده از آزمون  t-testتکنمونهای تحلیل شدند و مشخص شد
پایداری نظام بهرهبرداری خانوادگی ،در وضعیت قابلقبولی قرار ندارد .همچنین احتساب دامنة طیفی مورد بررسی -که
بین  1تا  5و براساس طیف لیکرت در نوسان است -نشان میدهد میانگین ابعاد پایداری ،از مطلوبیت عددی مورد آزمون
به شکل منفی ارزیابی میشود (جدول .)4
جدول  .4بررسی و تحلیل پایداری نظام بهرهبرداری خانوادگی در محدودة مورد مطالعه
مطلوبیت عددی مورد آزمون = 3
مؤلفهها

آمارة آزمون
t

درجة
آزادی

معناداری

تفاوت
میانگین

بعد زیستمحیطی
اجتماعی
اقتصادی

1/201
-1/823
-3/459

269
269
269

0/232
0/071
0/000

0/1185
-0/2074
-0/3333

فاصلة اطمینان  95درصد
حد باال
حد پایین

-0/0766
0/4324
-0/5239

0/3137
0/0176
-0/1427

منبع :نگارندگان1392 ،

شکل  .3وضعیت کشاورزی پایدار در روستاهای دهستان غنیبیگلو

تحلیل روابط آماری میان میزان امنیت غذایی خانوار روستاهای مورد مطالعه و شاخص کل پایداری کشاورزی،
بهتفکیک هشت روستای مورد مطالعه که از طریق تحلیل خوشهای در سه طبقة ضعیف ،متوسط و باال قرار دارند،
براساس آزمون همگونی کای دو مبتنیبر جداول توافقی ،نشاندهندة وجود تفاوت معنادار آماری میان متغیر وابستة میزان
امنیت غذایی خانوارهای روستاهای دهستان غنیبیگلو و متغیر مستقل ،یعنی نظامهای بهرهبرداران خانوادگی پایدار
(کشاورزی پایدار) است .بررسیها نشان میدهد براساس میزان پایداری فعالیتهای کشاورزی بهرهبرداران خانوادگی،
تفاوت معناداری در امنیت غذایی خانوارهای روستاهای مورد مطالعه وجود دارد .همچنین شایان ذکر است که جهت این
رابطه نیز مثبت برآورد شده است که خود وجود رابطة مستقیم بین این شاخصها را نشان میدهد .بنابر وجود این رابطة
مثبت و مستقیم میتوان گفت که با افزایش میزان پایداری فعالیتهای کشاورزی بهرهبرداران خانوادگی در روستاهای
مورد مطالعه ،امنیت غذایی خانوارهای این بهرهبرداران افزایش مییابد.
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جدول  .5روابط آماری میان امنیت غذایی خانوارهای روستاهای مورد مطالعه و شاخص
کل پایداری کشاورزی موجود ،آزمون همگونی کای دو
شاخص کل کشاورزی پایدار
متوسط
کم

مؤلفه

امنیت غذایی خانوارهای روستاهای مورد مطالعه
کل
آمارة آزمون کای دو پیرسون

کم
متوسط
باال

6
13
10
29
ارزش
25/47

ضریب همبستگی

8
10
9
27
درجة آزادی
4
0/249

باال

کل

3
18
35
12
99
80
166
110
سطح معناداری
0/000

منبع :نگارندگان1392 ،

شکل  .4وضعیت امنیت غذایی پایدار در بین روستاهای دهستان غنیبیگلو

درادامه ،برای پاسخگویی به پرسش دوم پژوهش و بررسی رابطة میان ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی بهرهبرداران
خانوادگی و امنیت غذایی در محدوده ،از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .برهمیناساس ،نتایج آزمون نشان
میدهد میزان درآمد ،تعداد مراجعههای بهرهبرداران به شهر در طول هفته ،وسعت قطعات اراضی کشاورزی ،تعداد دام و
تنوع شغلی ،با امنیت غذایی رابطة مستقیم و معنادار دارند .بهعبارت دیگر ،با افزایش هریک از این شاخصها ،امنیت
غذایی خانوارهای روستایی افزایش مییابد.
جدول  .6رابطة میان ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی بهرهبرداران خانوادگی و امنیت غذایی
شاخص

ضریب همبستگی پیرسون

معناداری

درآمد
تعداد مراجعه به شهر در هفته
میزان اراضی
تعداد دام
تنوع شغلی
سواد

0/539
0/483
0/667
0/253
0/259
0/147

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/075

منبع :نگارندگان1392 ،
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نتیجهگیری
در این پژوهش ،برای بررسی رابطة میان فعالیتهای کشاورزی بهرهبرداران خانوادگی و امنیت غذایی در هشت روستای
برگزیدة دهستان غنیبیگلو استان زنجان ،از روش توصیفی -تحلیلی و همبستگی استفاده شد .ابتدا از طریق مطالعة
اسنادی ،بنیان نظری و ادبیات پژوهش تهیه شد و در جریان آن ،شاخصهای اصلی امنیت غذایی و نظامهای بهرهبرداری
خانوادگی گزینش شدند .در مرحلة بعد و در جریان مشاهدات و مصاحبة اولیه با  15تن از بهرهبرداران جامعة مورد مطالعه،
طی مطالعهای اکتشافی به رفع نواقص مربوط به شاخصها و متغیرهای مورد نیاز پرداخته شد.
نتایج نشان میدهد پایداری نظام بهرهبرداری خانوادگی وضعیت قابلقبولی ندارد و میانگین ابعاد پایداری در هرسه
بعد اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی ،از مطلوبیت عددی به شکل منفی ارزیابی میشود .در تحلیل پرسش دوم ،نتایج
نشاندهندة وجود تفاوت معنادار آماری میان متغیر وابستة میزان امنیت غذایی خانوارهای بهرهبرداران کشاورزی در
روستاهای مورد مطالعه و متغیر مستقل ،یعنی کشاورزی پایدار است .همچنین نتایج نشان میدهد براساس میزان پایداری
فعالیتهای کشاورزی ،تفاوت معناداری در امنیت غذایی خانوارهای بهرهبرداران روستاهای مورد مطالعه وجود دارد و
جهت این رابطه نیز مثبت است که نشانگر وجود رابطة مستقیم است؛ بنابراین ،میتوان گفت با افزایش میزان پایداری
فعالیتهای کشاورزی نظامهای بهرهبرداری خانوادگی در روستاهای دهستان غنیبیگلو ،امنیت غذایی در این خانوارها به
همان نسبت افزایش مییابد.
پژوهش مطیعی لنگرودی و دیگران ( )1389نشان داد که میزان پایداری بهرهبرداریهای خانوادگی در ابعاد سهگانة
اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی ،از بهرهبرداریهای تعاونی کمتر است .در پژوهش حاضر نیز که سنجش پایداری در
ابعاد سهگانه برای بهرهبرداران خانوادگی انجام شد ،مشخص شد که میانگین ابعاد پایداری در هرسه بعد اقتصادی،
اجتماعی و زیستمحیطی ،از مطلوبیت عددی پایینتر و منفی است .یافتههای مطیعی لنگرودی و سوری ( )1392درمورد
بیتوجهی بهرهبرداران خانوادگی در تولید برنج به ویژگیهای کشاورزی پایدار و ادامة روند ناپایداری ،در پژوهشهای
ایروانی و دربان آستانه ( )2004و نیکدخت و دیگران ( )2007نیز تکرار شده است که با یافتههای پژوهش حاضر درمورد
ادامة روند ناپایداری بهرهبرداریهای خانوادگی همراستاست .در مطالعة ایروانی و دربان آستانه ( )2004حدود  47درصد و
در مطالعة مطیعی لنگرودی و دیگران ( )1389حدود  53درصد از بهرهبرداران خانوادگی ناپایدار تشخیص داده شدند که
در پژوهش حاضر نیز حدود  52درصد ناپایداری برآورد شده است.
نتایج پژوهش حاضر در روستاهای دهستان غنیبیگلو ،قابلتعمیم به سایر مناطق روستایی در استان زنجان و
همچنین روستاهای دیگر استانهای کشور است که وضعیت تقریباً مشابهی دارند .درپایان ،شایان ذکر است که مبحث
امنیت غذایی ،یکی از مهمترین معیارها برای سنجش رفاه ،امنیت و شکوفایی اقتصادی کشورها محسوب میشود و توجه
به آن ،بهویژه در مناطق روستایی -که از شهرها آسیبپذیرترند -باید هدف اصلی تقویت و استحکام زیرساخت توسعة
ملی شود.
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