
 

 
 

 

  غذایی امنیت مفهوم از روستاییان معنایی درک مطالعۀ
 

 سوختانلو یبمجت و  *مسلم سواری
 

03/21/5931: تاریخ پذیرش - 51/20/5931: تاریخ دریافت  

 :چکیده

بهبود امنیت غذایی  هدف کلی این تحقیق کیفی که به روش پدیدارشناسی انجام شد بررسی تعاریف و راهبردهای

برای این منظور جامعه موردِمطالعه را خانوارهای روستایی شهرستان دیواندره . در میان خانوارهای روستایی است

. افراد مطلع ازطریقِ روش گلوله برفی شناسایی شدند. که ناامنی غذایی زیادی را تجربه کردند، تشکیل دادند

آوری شد و در کنار این دو روش از تهیۀ عمیق و مشاهده مستقیم جمعهای این تحقیق با روش مصاحبه  داده

وتحلیل قرار  ها براساس الگوی کالیزی مورد تجزیهداده. ای نیز استفاده شدعکس و استفاده از اسناد کتابخانه

ها  یص دادهمتفاوتی از مفهوم امنیت غذایی داشتند که پس از تلخ بر پایه نتایج، خانوارهای روستایی درک. گرفت

آوری تعاریف و مفاهیم، مقوله راهبردهای حفظ امنیت غذایی توسط  پس از جمع. بندی شدند کد طبقه 05در 

بر اساس ماهیت راهبردهای . راهبرد شناسایی شد 03خانوارهای روستایی موردِبحث قرار گرفت که درنهایت 

و ( کد 55شامل )، بلندمدت (کد 3شامل )مدت  ، میان(کد 7شامل ) مدت استخراجی چهار خوشه راهبردهای کوتاه

 .تشکیل شد( کد 0شامل )عدم واکنش 
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Abstract 

The main objective of this qualitative research, which was done phenomenological, 

was to identify the definitions and strategies of food security among rural 

households. The study population was the rural households of Divandarreh city 

which experienced a high level of food insecurity. The key informant people were 

identified through snowball method. The data were gathered by deep interviews and 

direct observation. In addition, photos and documents were also used. The data were 

analyzed by Colaizzi method. Based on the results, rural households had a different 

perception about food security. After analyzing, the results were categorized in 21 

codes. At the next step, the strategies for maintaining food security were discussed 

by the rural households, which eventually, 29 strategies were identified. Finally, 

according to the nature of the extracted strategies, four clusters including short-term 

strategies (7 codes), medium-term strategies (9 codes), long-term strategies (11 

codes), and non-response strategies (2 codes) were formed. 
 

Keywords: Phenomenology, Food Security, Rural Households, Rural Livelihood, 

Divandarreh City. 
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 مقدمه و بیان مسئله

مثابۀ گرایش بشر به تغییر، دستیابی به سطح باالتر و کیفیت بهتر  توان از توسعه به به تعبیری می

در  .(597-57: 5911قلی پور و همکاران، )بر محیط یاد کرد  زندگی و افزایش قدرت کنترلی

های متعدد توسعه، توسعۀ روستایی یکی از مباحث اصلی توسعه در این  میان ابعاد و زمینه

های توسعه را به خود  ِتوجهی از تحقیقات، مطالعات و طرح مدت بوده است و بخش قابل

وری روستاها در تعادل زیستی و جمعیت اختصاص داده است که علت آن را باید در نقش مح

قلمداد شدن امنیت غذایی (. 597-57: 5911قلی پور و همکاران، )وجو کرد  جوامع جست

هاست که در  عنوان یکی از موضوعات کلیدی توسعۀ روستایی و توسعۀ کشاورزی سال به

یابی به امنیت افزایش دست(. 51: 5930سواری و همکاران، )پارادایم توسعۀ پایدار مطرح است 

نقش تغذیه در  (.959-925: 0252، 5باباتوندی و قایم)  های توسعه است غذایی از اولویت

رزایلو و )سالمت، یادگیری، کارایی و ارتباط آن با توسعۀ اقتصادی جهان ثابت شده است 

 ،1مکاران1؛ فنینگ و ه42-92: 0259، 4؛ کارلتو و همکاران0259، 9اسمیت: 3-5: 0252، 0مولر

اینکه جوامع روستایی بیشتر دچار  بهدر کشورهای جهان سوم باتوجه(. 925-9252: 0252

شوند، همواره دستیابی به امنیت غذایی پایدار از اهداف اولیه توسعه روستایی  ناامنی غذایی می

اینکه اکثر جمعیت کشورهای  بهلذا باتوجه(. 031-071: 0255،  هرتل)رود  به شمار می

کنند، بهبود و ارتقای سطح امنیت غذایی خانوارهای  ِتوسعه در نقاط روستایی زندگی می درحال

سرایلو و )شود  توسعه محسوب می روستایی یک هدف بسیار مهم در کشورهای درحالِ

افزایش تولید مواد غذایی و توزیع عادالنه آن، سنگ بنای (. 3 4-419: 0254، 7همکاران

بدیهی . ش ناامنی غذایی و دستیابی به امنیت غذایی در جهان استراهبرد تالش برای کاه

منظور ارتقاء سالمت و بهداشت جامعه، حق طبیعی افراد  است تأمین نیازهای غذایی جامعه به

 5341سال از تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر در سال  4 باوجود این، بااینکه . جامعه است

غذای کافی، سالم و مغذی با واقعیت فاصله دارد سپری شده، حق دسترسی همه مردم به 

لذا برای کاهش این فاصله سازمان خواروبار جهانی (. 57-7: 0257، 1میسلهورن و همکاران)

طور خاص باید کشاورزی  ِتوسعه به طور عام و در کشورهای درحال اعالم کرده که در جهان به
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: 0251، 0؛ سمیته و همکاران41-97: 0251، 5سی و همکاران)در سطح وسیعی افزایش یابد 

5 -09 .) 

دهد که روستاییان بخش اعظم مواد غذایی موردِنیاز خود را تولید  شواهد نشان می

رود خانوارهای روستایی دسترسی  و انتظار می ( 52-17: 0259سیدایی و همکاران، )کنند  می

معه شهری از ناامنی غذایی مراتب نسبت به جا کاملی به مواد غذایی داشته باشند، اما آنان به

ِحاضر قریب به یک میلیارد نفر  درحال(. 51: 5939سواری و همکاران، )برند  بیشتری رنج می

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، . هستند  در جهان با سوءتغذیه و ناامنی غذایی مواجه

ارد نفر خواهد میلی 1میلیارد نفری حاضر از مرز  7جمعیت  0201بینی شده است در سال  پیش

اند افزایش یابد  ی که با رشد جمعیت مواجهیگذشت، بدون اینکه تولید مواد غذایی در کشورها

هایی همچون افزایش گرسنگی در سطح جهان، عدم تعادل  لذا امروزه چالش(. 5919عبادی، )

باعث دست،  زیست و منابع طبیعی و مسائلی ازاین در رژیم غذایی روزانه افراد، نابودی محیط

مرتضوی، )ترین مسائل جوامع بشری تبدیل شود  شده که موضوع امنیت غذایی به یکی از مهم

که حتی ثروتمندترین کشورهای جهان نظیر آمریکا نیز نگران امنیت غذایی  ای گونه به( 7: 5939

دلیل نقش برجسته آن در  نقش امنیت غذایی کشورها در دهۀ کنونی به(. 5932ندیمی، )هستند 

بر اساس مطالعات . فایی و باروری سرمایه انسانی هر کشور حائز اهمیت استشکو

گرفته در نقشۀ جهانی امنیت غذایی، کشور ایران جزء مناطق پرخطر قرار گرفته است و  صورت

خانزادی و )شود  های کشور دیده می این موضوع در تفاوت سطح امنیت غذایی در استان

 (. 10-3 : 5937همکاران، 

 

 امنیت غذایی مفهوم

ها و ارتباط آن با توسعۀ اقتصادی در  نقش تغذیه در سالمت، افزایش کارایی، یادگیری انسان

غذا و تغذیه (. 491-45: 0227، 9دلنیننو و همکاران)های وسیعی به اثبات رسیده است  پژوهش

ای بر. تغذیه ازجمله نیازهای بنیادی بشری است و تأمین آن در مقولۀ امنیت غذایی نهفته است

میالدی ظهور پیدا کرده، تعاریف  5379واژه امنیت غذایی که بعد از بحران نفتی جهانی سال 

صورت زیر  امنیت غذایی را به 5374اجالس جهانی غذا در سال . متعددی ارائه شده است

ها برای تأمین تقاضای دائماً  عرضۀ مواد غذایی خوراکی کافی در تمام زمان: تعریف کرده است
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مفهوم حق (. 0229فائو، )فزایش مواد غذایی و مقابله با نوسانات تولید و قیمت در حال ا

در اعالمیه حقوق بشر سازمان ملل و در اولین کنفرانس  5341غذایی برای اولین بار در سال 

در آن سال امنیت غذایی بیشتر بر عرضۀ مواد غذایی با . جهانی غذا به رسمیت شناخته شد

فائو، )کرد  المللی تأکید می ی کافی و ثبات قیمت آن در سطح ملی و بیناطمینان از تأمین غذا

تأکید « عرضه یا موجودی مواد غذایی»بر  5319شده تا قبل از سال  گرچه تعاریف ارائه(.  022

به غذا را برای برآورده « دسترسی فیزیکی و اقتصادی»موضوع  5319داشتند، اما فائو در سال 

دو بُعد   533اجالس جهانی غذا در سال (. 5319فائو، )مطرح کرد  ای کردن نیازهای تغذیه

برای برآورده کردن « غذای سالم و مغذی»: دیگر را نیز به مفهوم امنیت غذایی اضافه کرد

بنابراین، (.  533فائو، )برای یک زندگی فعال و سالم « ترجیحات غذایی»ای و  نیازهای تغذیه

امنیت غذایی : بسیار جامعی از امنیت غذایی ارائه شد تعریف  533در اجالس غذا در سال 

ها، توانایی دسترسی فیزیکی و اقتصادی به  ن عبارت است از اینکه تمامی افراد، در همه زما

مقدار کافی از مواد غذایی سالم و مغذی که نیازها و ترجیحات غذایی برای زندگی سالم و 

؛ اوسیو و 4 5-510: 0254  ،5؛ باال و همکاران 533و، فائ)ها را تأمین کند، داشته باشند  فعال آن

ای در سرتاسر جهان پذیرفته شده  طور گسترده تعریف اخیر به(. 551-521: 0255، 0همکاران

این تعریف که هم به بُعد تقاضا برای مواد غذایی و هم بُعد عرضۀ مواد غذایی . است

بر اساس این تعریف دستیابی به امنیت . پردازد، از سطح جهانی تا سطح خانوار صادق است می

( الف: توان به موارد زیر اشاره کرد هایی است که ازجمله می غذایی نیازمند داشتن حداقل

اطمینان از توان دسترسی همه افراد ( عرضه یا موجودی مواد غذایی مغذی، سالم و کافی ب

رست که مورد قبول جامعه هایی د شده در جامعه به شیوه جامعه به غذاهای معمول و پذیرفته

 (. 3-5: 0252، 9رنزاهو و  میلر)هستند 

ِوجود امنیت غذایی بر وضعیت فیزیکی، اجتماعی و روانی جامعه تأثیرگذار است  عدم

کنندۀ سالمت  بنابراین، مقولۀ امنیت غذایی و تغذیه فراتر از تأمین غذا بوده و تأمین آن، تضمین

جامعه و بهبود سرمایه انسانی است و سرمایه انسانی به توسعۀ انسانی و درنهایت قرار گرفتن 

بر (. 10-3 : 5937خانزادی و همکاران، )در مسیر بلندمدت توسعه منجر خواهد بود جامعه 

. اساس اعالم سازمان خواروبار جهانی دو میلیارد نفر در جهان گرفتار گرسنگی پنهان هستند

منظور  های فائو حاکی از این است که دستیابی به اهداف توسعۀ هزاره به ِدیگر گزارش ازسوی
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؛ 0251؛  022؛  533، 5فائو)پذیر نخواهد بود  یوع سوءتغذیه در دنیا امکانبه نصف رساندن ش

اول، غذا باید در دسترس باشد و . برای تحقق امنیت غذایی معموالً شروطی نیاز است (.0257

ذخیره و )خوبی مورد استفاده قرار گیرد  دوم، باید به. صرفه باشد به این نوع دسترسی باید مقرون

و تمام این صفات باید در طول ( طریقی که برای تغذیه مفید و متناسب باشد آماده خوردن به

-532؛ 0259، 9؛ آنریکیوز و همکاران42-92: 0259، 0کارتلو و همکاران)زمان پایدار باشد 

سازمان  خواروبار (. 952-925: 0252، 4؛ فینگینگ و همکاران3-5: 0252؛ رزایلو و مولر، 020

فراهم بودن مواد غذایی، قابلیت : کند ر چهار رکن اساسی تعریف میجهانی امنیت غذایی را د

 (.4 -93: 5931مقدم،  رضوانی و سنایی)برداری و ثبات  دسترسی به مواد غذایی، بهره

شود که حجم کافی غذا  در دسترس بودن غذا زمانی حاصل می :در دسترس بودن غذا

تواند ازطریقِ تولید خانوار،  غذایی می چنین. دائماً برای همه افراد یک جامعه موجود باشد

این رکن (.  022، 1توسعه پایدار)های غذایی حاصل شود  تولیدات محلی، واردات و یا کمک

عوامل عرضه و فراهم بودن مواد غذایی ازطریقِ تولید، توزیع و مبادالت مواد غذایی بوده 

 (. 1-12: 0259،  سانه و همکاران)شود  را شامل می( های غذایی ازجمله کمک)

دسترسی به غذا، به مفهوم دسترسی فیزیکی و اقتصادی به : دسترسی به مواد غذایی

؛ رنزاهو و  101-101: 0252، 7باریت)منابع، برای تأمین اقالم غذایی موردِنیاز جامعه است 

شود که خانوارها و افراد، منابع کافی برای  این دسترسی زمانی میسر می(. 3-5: 0252میلر، 

 (. 020-532: 0259، 1آنریکیوز و همکاران)ژیم غذایی مناسب داشته باشند ر

منظور از استفاده مواد غذایی تأکید بر فرآوری مناسب مواد : استفاده از مواد غذایی

سازی مواد غذایی، دانش کافی برای آشنایی و مراقبت از  های ذخیره کارگیری روش غذایی، به

؛ 020-532: 0259آنریکیوز و همکاران، )مات بهداشتی است تغذیه کودکان و استفاده از خد

 (. 3-5-0252رنزاهو و  میلر، 
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ثبات . ثبات چهارمین مؤلفه امنیت غذایی است که برگرفته از سه بُعد دیگر است: ثبات

و توانایی دستیابی و ( 52-5: 0259، 5فوریستر)ها  اشاره به ثبات امنیت غذایی در همۀ زمان

 (. 0255فائو، )ز مقادیر مناسب مغذی و مقوی در طول سال را دارد استفاده دائم ا

عنوان متولیان امنیت غذایی از میزان ناامنی  توان گفت جوامع روستایی به بندی می در یک جمع

صورت کمّی بر روی امنیت غذایی انجام شده  برند و عمده مطالعات به غذایی باالیی رنج می

دیواندره نیز از این قاعده مستثنا نبوده و با کمبود انواع جامعه روستایی شهرستان . است

درصد  72که خانوارهای روستایی این شهرستان  طوری به. کند وپنجه نرم می ها دست ریزمغذی

را دریافت  A درصد از جمعیت کل جامعه روستایی آن نیاز روزانه ویتامین 4 آهن موردِنیاز و 

دهندۀ وضعیت نامطلوب مصرف مواد غذایی  زشکی نشانهای علوم پ همچنین گزارش. کنند نمی

که اکثریت غذاهای مصرفی جامعه روستایی این  طوری و درنهایت ناامنی غذایی است به

(. 51: 5930سواری و همکاران، )شهرستان بیشتر جنبه سیری شکمی دارد تا سیری سلولی 

زمان و مکان است، لذا به حساسیت موضوع یعنی امنیت غذایی که متأثر از فصل،  باتوجه

تواند به بهبود امنیت غذایی کمک شایانی کند و با شناسایی راهبردهای  مطالعات مکانی می

ریزی اصولی برای گسترش این راهبردها در جوامع روستایی  توان برنامه حفظ امنیت غذایی می

ی روستایی منظور بررسی عمیق این موضوع که خانوارها در راستای این مهم به. تدارک دید

نخست . دهند این مطالعه انجام شد عموماً چه راهبردهایی برای بهبود امنیت غذایی انجام می

برای بررسی غنی موضوع مطالعه شده تعاریف و مفاهیم مرتبط با امنیت غذایی از دیدگاه 

مدت و بلندمدت  مدت، میان ازآن راهبردهای کوتاه خانوارهای روستایی بررسی شد و پس

 . های روستایی در جهت بهبود امنیت غذایی شناسایی شدندخانوار

 

 روش تحقیق

پدیدارشناسی به توصیف . این تحقیق، از نوع کیفی و به شیوۀ پدیدارشناسی انجام شده است

ای از مردم و برحسب تجارب زیسته آنان در آن مورد معانی یک مفهوم یا پدیده از دیدگاه عده

، 0یانوا و سچوارتز شن)ای از مردم است فهم تجارب مشترک عدهبنابراین در پی . پردازدمی

دنبال درک مفهوم و راهبردهای حفظ امنیت غذایی در هدف تحقیق، که به به باتوجه(.  022

آمده طبیعی و  دست های بهمیان جوامع روستایی بود و از طرفی سعی بر این بود که نتیجه

                                                           
1 Forster 

2 Yanowa & Schwartz-shea 
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در این . رد کیفی و روش پدیدارشناسی استفاده شودآن شد که از رویکواقعی باشد، تصمیم بر

ساختارمند حول چند پرسش کلیدی زیر در خصوص برداشت  تحقیق از مصاحبه ژرفانگر نیمه

شما چه برداشتی از مفهوم امنیت غذایی دارید؟ یا ( 5: )از مفهوم امنیت غذایی استفاده شد

چه عواملی بر دستیابی به ( 0)ته است؟ دیگر، چه عناصری در مفهوم امنیت غذایی نهف عبارتِ به

شما چه فعالیتی درزمینۀ بهبود امنیت غذایی خانوار خود انجام ( 9)غذای سالم تأثیرگذارند؟ 

 توان امنیت غذایی را بهبود بخشید؟ آیا می( 4)اید؟  داده

( ای ارجاع زنجیره)گیری گلوله برفی های موردِمطالعه، از نمونهبرای انتخاب نمونه 

کنندگان پژوهش آن بود که افراد برای حفظ امنیت غذایی  معیار انتخاب شرکت. تفاده شداس

. باشند و بتوانند تجربیات خود را توصیف و بیان کنند  هایی را انجام داده خانوار خود، فعالیت

نفر  09کنندگان در تحقیق به  در آخر، شمار شرکت. ها ادامه یافتگیری تا اشباع دادهنمونه

ها داده. سال بود 3 تا  01زن در محدودۀ سنی   مرد و  57کنندگان شامل  شرکت. درسی

آوری  جمع 37/ /7تا  03/4/37ساختارمند و در محدودۀ زمانی  ازطریقِ مصاحبه انفرادی نیمه

کلیۀ اطالعات با رضایت . دقیقه متغیر بود 42تا  02ها از مدت زمان انجام مصاحبه. شدند

برداری  سازی و نسخهطور کامل بر روی کاغذ پیاده ی نوار کاست ضبط، سپس بهها بر رو نمونه

ترتیب که پس از برگزاری این تعداد مصاحبه تیم تحقیق به این نتیجه رسید که ضمن  این به. شد

پس از . توان اطالعات بیشتری را از این طریق پیدا کرد دستیابی به شناخت موردِنظر، نمی

پس از انجام . بازخوانی و کدگذاری ازطریقِ یک تیم سه نفره اقدام شد سازی متن، به پیاده

 .ها، از تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شد مصاحبه

در مرحلۀ . وتحلیل شدند اطالعات با استفاده از روش کالیزی، با انجام مراحل زیر تجزیه

کنندگان  شدۀ شرکت ضبطهای عرصه، ابتدا به بیانات اول، پس از هر مصاحبه و ثبت یادداشت

شده  کلمه بر روی کاغذ نوشته و مصاحبۀ نوشته به چندین بار گوش داده شد و اظهارات، کلمه

در مرحلۀ دوم، پس از . کنندگان چند بار مطالعه شد منظور درک راهبردها و اقدامات شرکت به

حلۀ سوم، در مر. دار مشخص شدند کنندگان، اطالعات معنی های شرکتمطالعۀ همه توصیف

در مرحلۀ . سعی شد تا از هر عبارت یک مفهوم که بیانگر معنی اصلی آن بود استخراج شود

ها را به  بر اساس تشابه آن دقت مطالعه کرد و شده را به چهارم، پژوهشگر، مفاهیم تدوین

در مرحلۀ پنجم، برای توصیف جامع از . بندی کرد های موضوعی یا مفاهیم اصلی دسته دسته

های موضوعی مختلف که معانی مشابهی داشتند، را در موردِمطالعه، پژوهشگر، دسته پدیدۀ

در مرحلۀ ششم، . تری قرار داد تا به مفاهیم اصلی دست پیدا کند های موضوعی بزرگ دسته
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. سعی شد تا توصیف جامعی از پدیدۀ موردِمطالعه با بیانی آشکار و بدون ابهام ارائه  شود

غالمی و )ها بود اربخشی با ارجاع به هر نمونه و پرسیدن درباره یافتهمرحلۀ پایانی، اعتب

ها از رویکردهای چندگانه قابلیت اعتبار  برای تأمین روایی و پایایی داده(.  5939همکاران، 

ها به پذیری یافتهمیزان تعمیم)، قابلیت انتقال (میزان بازنمایی مناسب ساختار و معنی پدیده)

کنندگان یا  ها از منظر پژوهشگر، مشارکتدقیق بودن یافته)قابلیت اعتماد  ،(های دیگرمحیط

پذیری پدیده مشابه برای دیگر  میزان درک)و قابلیت تأیید ( خوانندگان گزارش پژوهش

براین، برای تأمین روایی و پایایی  عالوه(. 0227کرسول و کالرک، )استفاده شد ( پژوهشگران

 .بازآزمایی استفاده شد های روشنی و پژوهش از آیتم

فهم بوده و   اند قابل های تحقیق را شکل داده اکثر مفاهیم و متغیرهایی که مدل :روشنی -

تعاریف صورت گرفته برای هر یک از متغیرهای اصلی . در مورد موضوع امنیت غذایی هستند

وایی خوبی رعایت شود تا ر صورت شفاف تعریف شد و سعی شد روشنی متغیرها نیز به به

اضافه کردن جزئیات بیشتر، توضیحات )گیری هدفمند  استفاده از نمونه. ها تضمین شود آن

زنان )روایی همگرایی مد را افزایش داده و نیز شناسایی متغیرها در قالب افراد مختلف ( بیشتر

 . روایی تشخیصی را افزایش داده است( کرده سواد و تحصیل و مردان روستایی بی

ازآنجاکه نتایج تحقیقات کیفی، مبتنی بر واقعیت هستند، پس از بررسی  :بندی مثلث -

پذیری آن،  ها بار دیگر برای اطمینان بیشتر نتایج تحقیق و تعمیم کامل موضوع و تحلیل داده

و مطلعین روستایی قرار گرفت و پس ( ها دهیاری)آمده در اختیار نهادهای محلی  دست نتایج به

 . نتایج ارائه شد از اطمینان ازنظر آنان

 

 تحقیق های یافته

 تعاریف کشاورزان از امنیت غذایی
ازآنکه راهبردهای بهبود امنیت غذایی از دیدگاه خانوارهای روستایی بررسی شود،  در ابتدا قبل

سازی این موضوع به تعاریف و مفاهیم این واژه از  برای عمیق شدن بحث امنیت غذایی و ساده

طورکه از تعاریف مشخص است بیشتر تعاریف  همان. دیدگاه خانوارهای روستایی پرداخته شد

غذای خوب و مناسب که هم سیری سلولی و هم )رسی به غذایی مناسب و متعادل به دست

خوبی این موضوع را  بنابراین، کشاورزان به. کند اشاره می( سیری شکمی در پی داشته باشد

 5در جدول شماره . اند اند و از زوایای مختلف به تعریف این مفهوم پرداخته درک کرده

 . ه استهای استخراجی ارائه شد عبارت
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 شده از درک مفهوم کشاورزان از امنیت غذایی های استخراجعبارت. 1جدول 

 جوهره یا عبارت استخراجی های منتخب خانوارهای روستایی جمله فراوانی
 دسترسی به غذای موردعالقه .ام را بخورم امنیت غذایی یعنی اینکه هر وقت بخواهم غذای موردعالقه 1
 توانایی خرید مواد غذایی .اینکه بتوانم غذاهای خوب و مناسب بخرمامنیت غذایی یعنی  7

1 
زمینی  مثل سیب)دار  امنیت غذایی اشاره به این دارد که مجبور نشی شکم را با غذاهای نشاسته

 .پر کنی( آب پز
 غذای متعادل

  
یی را های غذا امنیت غذایی یعنی اینکه در طول هفته بر اساس یک برنامه غذایی خاص وعده

 .تنظیم کنی
 داشتن برنامه غذایی

 ای آگاهی تغذیه .خوری چقدر برای بدن انسان مفید است امنیت غذایی یعنی اینکه آگاه باشی غذایی که می 3
 دسترسی به غذای مقوی .های غذایی را غذای سبک بخوری امنیت غذایی یعنی که مجبور نباشی بعضی از وعده 1

3 
مثالً نباید در شام ماست )غذایی را بر اساس همان وعده بخوری امنیت غذایی یعنی مواد 

 (.بخوری
های  چینش غذا بر اساس وعده

 غذایی

55 
های غذایی ماهی و گوشت قرمز حتماً باشه نه مثل ما اصالً ماهی  امنیت غذایی یعنی در وعده

 .خوریم نمی
گنجاندن غذایی مقوی در 

 های غذایی وعده

1 
( ازلحاظ کمّی و کیفی)اینکه همه اعضای خانواده بتوانند غذای خوب امنیت غذایی یعنی 

 .بخورند
دسترسی اعضای خانواده به 

 غذای مناسب
 سازی غذا توانایی آماده .سازی هر نوع غذایی را بلد باشی های پخت و آماده امنیت غذایی یعنی در خانواده روش 7
 تأمین مواد غذایی .غذایی موردِنیاز را در خانواده خود تأمین کردامنیت غذایی یعنی اینکه بتوان بخش اعظم مواد  7
 دسترسی به غذایی ارگانیک .امنیت غذایی یعنی که بتوان یک غذای سالم بخوری 3

55 
مثل )امنیت غذایی یعنی اینکه در مزرعه شخصی بتوان چندین محصول سالم کشت کرد 

 (.زمینی و غیره سبزیجات، سیب
 کشت محصول سالم

50 
مثالً همه )شی  خوری مریض نمی امنیت غذایی یعنی اینکه مطمئن باشی در اثر غذایی که می

 (.میگن مرغ زیاد بخوری به امراض سخت دچار میشی
 غذای مطمئن

1 
اندازه کافی وجود  امنیت غذایی یعنی مطمئن شوم هر وقت بخواهم مواد غذایی موردِنیازم به

 .دارد
م مواد نبود نگرانی در مورد اتما

 غذایی

3 
ترش را  امنیت غذایی یعنی اینکه مجبور نشوم مواد غذایی را به خاطر قیمت آن کیفیت پایین

 .بخرم
 توان خرید غذای با کیفیت

 .های روستا وجود داشته باشه امنیت غذایی یعنی اینکه هر وقت خواستم چیزی بخرم در مغازه 7
وجود مواد غذایی در منطقه محل 

 سکونت

4 
مناسبی خرید   ساالن مواد غذایی با کیفیت ها و بزرگ امنیت غذایی یعنی اینکه بتوان برای بچه
 (.به نیاز بدن باتوجه)کرد 

تفکیک خرید اقالم غذایی برای 
 اعضای خانواده

 سیری شکمی .امنیت غذایی یعنی اینکه حداقل چیزی برای خوردن باشه و گرسنه نباشی 1
 عدم سوءتغذیه .ی مریض شدی دکتر بهت نگه سعی کن از غذاهای بهتری بخوریامنیت غذایی یعنی وقت 1

 .امنیت غذایی یعنی مجبور نشی چند وعده پشت سرهم غذای تکراری بخوری 59
های  نبود غذایی تکراری در وعده

 غذایی

 

در ابعاد  را ها توان آن بندی مفاهیم امنیت غذایی از دیدگاه جوامع روستایی می در طبقه

تر  که در قسمت مفهوم امنیت غذایی در پیش گونه اما همان(. 0جدول ) نمودبندی  طبقهمختلف 

بیان شد، امنیت غذایی دارای ابعاد در دسترس بودن غذا، دسترسی به مواد غذایی، استفاده از 

طورکه از نتایج تحقیق پیداست جوامع روستایی همانند  بنابراین، همان. مواد غذایی و ثبات بود

اند که گویای آگاهی و اهمیت موضوع در  المللی ابعاد امنیت غذایی را بیان کرده مجامع بین

 .میان جامعه روستایی موردِمطالعه است
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 بندی ابعاد امنیت غذایی از دیدگاه جوامع روستایی موردِمطالعه طبقه .9جدول 

 ثبات ای تغذیهسواد  سالمت غذایی ترجیحات غذایی دسترسی اقتصادی دسترسی فیزیکی
دسترسی به غذای 

 مقوی
توانایی خرید 
 مواد غذایی

دسترسی به غذای 
 موردعالقه

نبود نگرانی در مورد  داشتن برنامه غذایی غذای متعادل
 اتمام مواد غذایی

دسترسی اعضای 
 خانواده به غذای مناسب

گنجاندن غذایی مقوی  تأمین مواد غذایی
 های غذایی در وعده

دسترسی به 
 ارگانیک غذای

نبود غذایی تکراری  ای آگاهی تغذیه
 های غذایی در وعده

وجود مواد غذایی در 
 منطقه محل سکونت

توان خرید غذای 
 با کیفیت

تفکیک خرید اقالم غذایی 
 برای اعضای خانواده

کشت محصول 
 سالم

چینش غذا بر اساس 
 های غذایی وعده

 غذای مطمئن

-  سازی غذا آمادهتوانایی  سیری شکمی عدم سوءتغذیه- - 
 

 راهبردهای خانوارهای روستایی برای حفظ امنیت غذایی 

پس از تعاریف و مفاهیم درک شده خانوارهای روستایی به استخراج راهبردهای حفظ معیشت 

راهبرد استخراج  03پس از مصاحبه عمیق با سرپرست خانوارهای روستایی . آنان پرداخته شد

 .ارائه شده است 9شماره نتایج این بخش در جدول . شد

 شده از رفتارهای خانوارهای روستایی برای حفظ امنیت غذایی های استخراجعبارت. 9جدول 
 جوهره یا عبارت استخراجی های منتخب کشاورزان جمله فراوانی

 کشت سبزیجات  .کنم می  چون توان خرید سبزیجات ندارم در داخل حیات خونه یک باغچه کوچک کشت  1
زمینی، پیاز و غیره را در مزرعه شخصی  کنم مواد غذایی اولیه مثل لوبیا، نخود، سیب سعی می 54

 .کشت کنم
 کشت اقالم غذایی

 پرورش ماکیان .مرغ و گوشت اقدام کنم کنم همیشه در خانواده به پرورش مرغ و بوقلمون برای تهیه تخم سعی می 53
 فرآوری محصوالت لبنی .دارم خانه انجام دهم و برای سایر فصول هم نگه میکنم فرآوری محصوالت لبنی را در  سعی می 53
 فرآوری محصوالت باغی .کنم در خانه محصوالت باغی رب، قیصی، آلو و غیره موردنیاز خانواده را تأمین کنم سعی می 55
آموزیم و برای فصول سرد هم نگه  روش صحیح خشک و سرخ کردن مواد غذایی را می 3

 .داریم می
 کردن خشک

بر شغل کشاورزی شغل دیگری در روستا داشته  کنم برای حفظ توان اقتصادیم عالوه سعی می  5
 .باشم

 تنوع شغلی

 سالمت غذایی .کنیم درست ضدعفونی کنیم و تمیز بشوریم خریم سعی می وقتی از جایی سبزی می 51
 خرید محصوالت دارای نگهدارنده .دارند برای کل سال بخرم کنم محصوالتی که توانایی ماندگاری باالیی سعی می 59
کنم از گندم معموالً آرد موردِنیاز یک سال را تأمین کنم چون در روستای ما نانوایی  سعی می 50

 .وجود ندارد
 فرآوری محصوالت زراعی

 آگاهی تغذیه .سازی غذا را درست یاد بگیرم کنم نحوه تهیه و آماده سعی می 54
اندازی کردیم و برای توان اقتصادی  با دیگر زنان روستایی یک صندوق اعتبارات خرد راهمن  1

 .ما مناسب است
 ها توسعه تشکل

 حفاظت از منابع پایه تولید .کنم تناوب زراعی را در محصوالت کشتم رعایت کنم سعی می 3
 تقدیرگرایی .کنم خدا روزی رسانه و نگرانی ندارم فکر می 4
کنم محصوالت تولیدی خانوار را شخصاً به شهر ببرم و سود بیشتری به دست آورم  میسعی  55

 .تا توان اقتصادی باالتری برای خرید اقالم غذایی داشته باشم
 حذف دالالن اقتصادی

کنم بر اساس برنامه غذایی که شامل حبوبات، گوشت و  برای اینکه سوءتغذیه نگیرم سعی می 3
 .لبنیات باشه بخورم

 هیه برنامه غذاییت

 ای تغییر فرهنگ تغذیه .ها به غذاهای محلی روی بیاورم کنم با تغییر فصل سعی می 1
 پروری توسعه دام .کنم دامداری را توسعه دهم در کنار کشاورزی سعی می 59
 های آموزشی در دورهشرکت  .کار بگیرم ترویجی مربوطه شرکت کنم و آن را در خانه به-های آموزشی کنم در دوره سعی می 7
 مهاجرت فصلی .رویم تنهایی از عهده مخارج زندگی برنمیام و معموالً خودم یا پسرم به تهران برای کار می من به 59
 ذخیره احتیاطی .اندازی برای خرید مواد غذایی کنار بگذارم کنم همیشه پس سعی می 57
کنم و آن را با مواد  نظر  خرید آن صرفِکنم از  شود سعی می زمانی که مواد غذایی گران می 51

 .کنم غذایی دیگر جایگزین می
 تغییر ترجیحات غذایی
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بافی و غیره  های تولیدی غیرکشاورزی مانند قالی کنم اعضای خانواده را در فعالیت سعی می 3

 .مشارکت دهم
 های غیرزراعی توسعه فعالیت

 ها ذخیره یارانه .ن را برای خرید مواد غذایی در آینده ذخیره کنمها کمتر استفاده کنم و آ کنم از یارانه سعی می 7
  کنم الگوی مناسب و تعدادی از محصوالت با درآمدی باال در مزرعه من همواره سعی می 54

 .شخصی را کشت کنم
 تنوع و الگوی کشت مناسب

 استفاده کودهای سبز .کنم کنم در مزارعم برای بهبود کیفیت آن از کودهای دامی و سبز استفاده سعی می 3
کنم که مشکلی در این زمینه داشته  دهم و فکر نمی صورت گذشته انجام می ها را به فعالیت 7

 .باشم و برنامه خاصی ندارم
 فاقد برنامه

 سالی سازگاری با خشک .کنم از ارقام اصالحی برای بهبود عملکرد استفاده کنم سعی می  سالی در زمان خشک 53
آالت سالم  جلوگیری از هدر رفت محصول در زمان کاشت، داشت و برداشت از ماشینبرای  7

 .و جدید استفاده کنم
 توسعه مکانیزاسیون

 

در این مرحله راهبردهای خانوارهای روستایی برای حفظ امنیت غذایی بر اساس ماهیت 

کنش تقسیم مدت، بلندمدت و بدون وا مدت، میان کوتاه کدهای استخراجی به چهار راهبرد

 .شود شدند که در ادامه به تشریح این رفتارها پرداخته می

 

 مدت راهبردهای کوتاه

مدت در این پژوهش واکنشی است که خانوارهای روستایی برای  منظور از راهبردهای کوتاه

 7ماه دوام دارد که شامل   ها حداکثر  دهند و این اقدام آن بهبود امنیت غذایی خود انجام می

 (. 5 مدل)فعالیت بود نوع 
 

 مدت خانوارهای روستایی برای حفظ امنیت غذایی راهبردهای کوتاه. 1 مدل

 
 

 خشک کردن

خانوارهای روستایی همواره سعی دارند از امکانات موجود حداکثر استفاده الزم را ببرند و 

خود دادند که حداقل شش ماه برای بعضی از غذاها مواد اولیه آن را  هایی را انجام می فعالیت

م خوب هایی که در مزرعه داری من هرساله سبزی» :ِنمونه یکی از پاسخگویان گفت انعنو به. کنندفراهم 
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سبزی، سوپ، دلمه و  سازی غذاهایی مانند قورمه گذارم و در سایر فصول برای آماده کنم و در یخچال می سرخ می

 (.، منزل01/1/5937مصاحبه عمیق و مشاهده، )« کنم غیره استفاده می

 کشت سبزیجات

انسان بسیاری از خانوارهای روستایی بر این باور بودند که برای جبران نیازهای روزمرۀ 

در . کردند درزمینۀ خوردن سبزیجات اقدام به کشت انواع سبزیجات برای مصارف شخصی می

برای اینکه سوءتغذیه  هاست در فصل بهار و تابستان سال من» :کنندگان گفت زمینه یکی از شرکت این

ن کارم لذت از ای. کنم متر کشت می 022نگیرم انواع مختلفی از سبزیجات در داخل حیات خونه به مساحت 

گونه سم و کودی  خورم، سالمه و هیچ نوعی برایم سرگرمی است و هم اینکه مطمئنم سبزی سالم می هم به. برم می

 (.، مزرعه03/4/37مصاحبه عمیق و مشاهده، )« نداره

 سالمت غذایی

ه نوعی ب دهند به بسیاری از خانوارهای روستایی بر این باور بودند اقداماتی که آنان انجام می

کند و بسیاری از آنان بر اساس آگاهی مناسب به  خورند کمک می سالم بودن غذایی که می

خرید محصوالت ارگانیک و ضدعفونی کردن سبزیجات توجه   عالمت استاندارد، تاریخ انقضا،

من موقع خرید مواد غذایی دقت زیادی به خرج » :کنندگان گفت زمینه یکی از شرکت در این. کردند می

کنم و اگرم سبزیجات از بیرون  دهم به عالمت استاندارد مواد غذایی دقت می اولین کاری که انجام می. مده می

 (.، روستا37/ /5مصاحبه عمیق و مشاهده، )« دهم بخرم معموالً چندین بار شستشو می

 تغییر فرهنگ تغذیه

م توانایی خانوار خانوارهای موردِمطالعه در بعضی موارد کمبودهای مواد غذایی به دالیل عد

برای خرید مواد غذایی، با دانش بومی غنی که در این زمینه داشتند توانسته بودند خود را با 

من همواره نگران تمام شدن مواد » :ها گفت شونده ینه یکی از مصاحبهدر این زم. شرایط سازگار کنند

نخورم در بعضی از فصول سال به غذاهای لذا برای اینکه به مشکل . غذایی هستم که برای چند ماه ذخیره کردم

 (.، روستا57/1/37مصاحبه عمیق، )« کنم آورم که اکثراً مواد اولیه آن را در مزرعه خودمون تهیه می محلی روی می

 مهاجرت فصلی

رو هستند،  سالی که در چند سال اخیر با آن روبه به وضعیت خشک خانوارهای روستایی باتوجه

های  لذا باید به دنبال رهیافت. ه تنها تکیه بر کشاورزی کافی نیستبه این نتیجه رسیدند ک

صورت موقت مانند مهاجرت فصلی جبران  جایگزین بود که بعضی از آنان این جایگزینی را به

مقدار کشاورزی که دارم برای مایحتاج زندگیم کافی »: ِمثال یکی از پاسخگویان گفت انعنو به. کردند

ترم که توان کار کردن داره به تهران میریم و درآمدی جانبی برای خرید مواد  یا پسر بزرگنیست و معموالً خودم 

 (.، روستا00/1/37مصاحبه عمیق، )« کنم غذایی فراهم می
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 ها ذخیره یارانه

اند تا مواقعی که به آن نیاز  مدت دیگری که کشاورزان به کار بسته ازجمله راهبردهای کوتاه

زمینه یکی از  در این. ها بود ند ذخیره درآمدهای خانوار ازجمله یارانهمبرم دارند استفاده کن

آید  حساب می ها به بسیاری از مردم اقالم ضروری و مصرفی خانوار، زمانی که یارانه» :کنندگان گفت شرکت

نیاز است از آن کنم استفاده نکنم تا در مواقعی که  آید سعی می ها که به حسابم می اما من معموالً یارانه. خرند می

 (.، روستا1/1/370مصاحبه عمیق، )« برای خرید مواد غذایی استفاده کنم

 تغییر ترجیحات

گران شدن اقالم غذایی همواره به ضرر جامعه روستایی است که از توان و قدرت خرید باالیی 

قداماتی ناچار ا خانوارهای روستایی همواره گاهی برای سازگاری با شرایط به. برخوردار نیستند

قیمت در سبد خرید خانوارهای  مثال جایگزین کردن مواد غذایی ارزان عنوانِ دهند به را انجام می

این در . زیادی در پی دارد( تغییر از سیری شکمی به سیری سلولی)روستایی پیامدهای ناامنی 

نوعی این غذا در سفره  بهشود  در خانواده ما وقتی مواد غذایی گران می» :زمینه یکی از پاسخگویان گفت

« خریم هرچند که کیفیت آن پایین باشد تری می قیمت جای آن غذاهای ارزان شود و به غذایی ما حذف می

 (.، روستا04/1/37مصاحبه عمیق، )

 

 مدت راهبردهای میان

مدت در این پژوهش اقداماتی است که خانوارهای روستایی برای  منظور از راهبردهای میان

 51تا   ها امنیت غذایی خانوارها را از  دهند و این اقدام آن امنیت غذایی خود انجام میبهبود 

عنوان یک برنامه بلندمدت برای بهبود  توان به کند که در صورت توسعۀ آن می ماه تضمین می

 (. 0 مدل)امنیت غذایی استفاده شود 
 

 امنیت غذاییای روستایی برای حفظ مدت خانواره اقدامات میان. 9 مدل
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 کشت اقالم غذایی

کنند و درصدد  بینی می چندان دور پیش نوعی برای آینده نه معموالً خانوارهای روستایی به

هستند در مزارع شخصی اقدام به کشت محصوالتی کنند که در دورۀ یک سال زراعی و بیشتر 

کنیم بسیاری  مواره سعی میما ه» :این زمینه یکی از پاسخگویان گفتدهند در  مورد مصرف قرار می

لذا بسیاری از این محصوالت را . از اقالم ضروری و پرمصرف موردِنیاز خونه را در مزارع شخصی کشت کنیم

 (.، مزرعه51/1/37مصاحبه عمیق و مشاهده، )« کنم زمینی، پیاز و غیره را کشت می مانند لوبیا، نخود، عدس، سیب

 پرورش ماکیان

دلیل استفاده  به)ازحد مرغ  تنها مصرف بیش خانوارهای روستایی معموالً به این نتیجه رسیدند نه

. برای آنان ضرر دارد، بعضی اوقات سال نیز توان خرید آن را ندارند( های مختلف از هرمون

هرروزه  ما» :ها گفت شونده از مصاحبهکنند در این زمینه یکی  لذا به پرورش انواع ماکیان اقدام می

. ها برای سالمتی انسان ضرر دارد ازحد این مرغ ها خوردن بیش تازه طبق شنیده. شاهد افزایش قیمت مرغ هستیم

دهیم و طول سال و حتی  پرورش می( عدد 72نزدیک به )بنابراین، ما در خونه انواع مختلفی از ماکیان با تعداد باال 

، 50/1/37مصاحبه عمیق و مشاهده، )« ه گوشت آن لذت بیشتری داردتاز. کنیم بیشتر از یک سال از آن استفاده می

 (.روستا

 فرآوری محصوالت لبنی

معموالً خانوارهای روستایی بر اساس دانش بومی که درزمینۀ فرآوری محصوالت لبنی دارند 

در این زمینه یکی از . کنند برای مصرف خود در طول سال زراعی و حتی بیشتر تولید می

های خود به فرآوری آن مانند تهیه ماست محلی برای فصل زمستان،  ما معموالً از شیر دام» :گفتپاسخگویان 

کنیم که بخشی از آن برای فروش و بخشی از آن برای مصارف خانگی  تهیه کشک، روغن حیوانی اقدام می

 (.، منزل92/4/37مصاحبه عمیق و مشاهده، )« شود استفاده می

 فرآوری محصوالت باغی

مدت، بر اساس دانش خود  ین خانوارهای روستایی برای بهبود امنیت غذایی خود در میانهمچن

کنند و بخش اعظمی از نیازهای خود را در  و نیاز به محصوالت باغی به فرآوری آن اقدام می

ما عموماً کارهای باغداری زیادی » :این زمینه یکی از پاسخگویان گفتدر . کنند این زمینه تأمین می

کنیم و محصوالتی مانند تهیه رب،  ها را فرآوری می دهیم اما برای مصارف خود در طول سال زراعی آن ام میانج

های خونه کم شود و درآمد خونه را در  کنیم تا بخشی از هزینه لیمو و غیره را برای خود تأمین می قیصی، آلو، آب

 (.، منزل1/1/37هده، مصاحبه عمیق و مشا)« جاهای دیگری که نیاز داریم مصرف کنیم

 فرآوری محصوالت زراعی

زنند  بسیاری خانوارهای روستایی معموالً برای آینده امنیت غذایی خود دست به اقداماتی می

در . تا با فرآوری محصوالت زراعی خود بتوانند برای خانواده خود یک حاشیه امنی ایجاد کنند
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بسیاری از مردم میرن روستاهای . نانوایی وجود ندارددر روستای ما » :اسخگویان گفتاین زمینه یکی از پ

براین،  عالوه. کنیم کنیم و در خونه نون تهیه می خرن اما ما معموالً برای کل سال آرد تهیه می اطراف یا شهر نون می

 مصاحبه عمیق و مشاهده،)« کنیم ما در خونه محصوالت دیگری مانند شلغم، لپه و غیره برای مصرف خود تهیه می

 (.، منزل01/1/37

 ذخیرۀ احتیاطی

به . بسیاری از خانوارهای روستایی همواره نگران تمام شدن مواد غذایی موردِنیازشان بودند

ای برای خرید مواد غذایی  کردند یک اندوخته همین دلیل آنان برای جبران این قضیه سعی می

زمینه یکی از  در این. کنندکنار بگذارند تا در مواقعی که به آن نیاز دارند، استفاده 

کار کنیم؟ لذا برای اینکه  ترسیم که اگر مواد غذایی ما تمام شد چه ما همیشه از این می» :کنندگان گفت شرکت

مصاحبه عمیق، )« اندازی همیشه برای خرید مواد غذایی کنار بگذارم کنم پس با این مشکل مواجه نشویم سعی می

 (.، روستا51/1/37

 تصادیحذف دالالن اق

خانوارهای روستایی همیشه از این قضیه نگران بودند زمانی که محصوالت آنان به فصل 

قیمت تضمینی به . کند دلیل عرضۀ زیاد، افت می رسد قیمت اکثریت محصوالت به برداشت می

براین، دالالن اقتصادی از این قضیه نهایت  عالوه. جز گندم برای محصوالت آنان وجود ندارد

( های خانوارهای روستایی دلیل بدهکاری به)خرید کردن محصول  برند و با پیش ا میاستفاده ر

اما بسیاری از کشاورزان از این وضعیت . خرند تری می محصوالت کشاورزان با قیمت پایین

هستند و با حذف آنان و با فروش مستقیم محصوالت خود به خریداران توان اقتصادی را   آگاه

ها  شونده نه یکی از مصاحبهدر این زمی. کنند ر خرید مواد غذایی استفاده میبخشند و د بهبود می

فروش و یا در همان روستا با قیمت  های پیش که یک مقدار بدهکاری داشتم محصوالتم پیش در سال» :گفت

ی دولتی جز گندم که به تعاون به)اما در این چند سال تمامی محصوالتی که در خانه و مزرعه . فروختم کمتری می

مصاحبه عمیق و مشاهده، )« فروشم و پول بیشتری عایدم میشه برم و با قیمت بهتری می به شهر می( فروشم می

 (.، روستا55/1/37

 خرید محصوالت دارای نگهدارنده

سواد، تقدیرگرا و مقاوم به تغییر و  برخالف تصورات رایج که جامعه روستایی را افرادی بی

، باید گفت بسیاری جوامع روستایی آگاهی کنندور باها را  آننیستند که حاضر دانند و  غیره می

ثال م عنوانِ به. کنند ای مناسبی دارند و آنان به عالئم برچسب روی محصوالت دقت می تغذیه

خرم  من موقع خرید به مواد نگهدارنده و تاریخ مصرف محصوالتی که می» :ها گفت شونده یکی از مصاحبه

چون من . خرم اگر این محصوالت تاریخ انقضای آن حداقل یک سال دیگر باشد آن را می کنم که نگاه می
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، 37/ /7مصاحبه عمیق و مشاهده، )« ساله داشته باشم خواهم درزمینۀ مواد غذایی یک حاشیه امنیت حداقل یک می

 (.منزل

 های آموزشی  شرکت در دوره

ها مطرح است، جوامع روستایی نیز از  سانعنوان اصل تغییر در رفتار ان طورکه آموزش به همان

که آموزش مناسبی در جوانب مختلف  اند درصورتی آنان نیز پذیرفته. این قاعده مستثنا نیستند

توانند به بهبود وضعیت خانوار خود ازجمله وضعیت تغذیه اقدام  زندگی دریافت کنند می

های مختلفی که در  من همیشه دوره» :ها گفت شونده ثال یکی از مصاحبهم عنوانِ به. مناسبی انجام دهند

های آموزشی ترویجی، زنبورداری، پرورش قارچ،  بافی، دوره های قالی روستا یا سازمان جهاد کشاورزی مانند دوره

کنم تا تغییر و بهبودی اساسی در زندگی من  شود شرکت می های جدید کشاورزی و غیره برگزار می معرفی نهاده

 (.، روستا1/1/37ه عمیق، مصاحب)« حاصل شود

 راهبردهای بلندمدت

منظور از اقدامات بلندمدت در این پژوهش اقداماتی است که خانوارهای روستایی برای بهبود 

ها، امنیت غذایی خانوارها را بیشتر از  دهند و در صورت تداوم آن امنیت غذایی خود انجام می

های زیادی را برای بهبود  مطالعه فعالیتکند که در جوامع روستایی موردِ ماه تضمین می 51

فعالیت  55در خانوارهای روستایی  9مطابق شکل شماره . گرفتند امنیت غذایی خود به کار می

ریزان  که برنامه درصورتی. گرفتند کار می صورت خودجوش برای بهبود امنیت غذایی خود به به

به عمل آورند شاهد بهبود امنیت های خودجوش  های الزم را از این فعالیت روستایی حمایت

عنوان متولیان امنیت غذایی در  غذایی در جوامع روستایی خواهیم بود، جوامعی که خود به

 (. 9 مدل)جامعه مطرح هستند 
 مدت خانوارهای روستایی برای حفظ امنیت غذایی راهبردهای بلند. 9 مدل
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 های غیرزراعی توسعه فعالیت

همواره در جوامع روستایی این اصل پذیرفتنی است که تمام اعضای خانواده به همدیگر کمک 

لذا در بسیاری از خانوارهای روستایی برای جبران توان اقتصادی خود، . بخشند و یاری می

تواند درآمدی برای خانوار  سایر اعضای خانواده را در بسیاری از مشاغل غیرزراعی که می

 : ها گفت شونده در این زمینه یکی از مصاحبه. دهند صورت داوطلبانه مشارکت می داشته باشد به
دستی  بافی و صنایع های اقتصادی مانند قالی صورت داوطلبانه در فعالیت به( همسرم و دخترم)خانواده من »

آمد برای خرید کنند که بخش اعظمی از این در کنند و در سال درآمد زیادی برای خانواده فراهم می مشارکت می

 (.، روستا04/1/37مصاحبه عمیق و مشاهده، )« شود مواد غذایی استفاده می

 تنوع شغلی

در جوامع روستایی موردِمطالعه اکثر خانوارهای روستایی به این نتیجه رسیدند که همراه با 

فعالیت در بخش کشاورزی، باید شغل دیگری در روستا داشته باشند تا بتوانند در جامعه 

من برای »: در این زمینه یکی از پاسخگویان گفت. روستایی بمانند و از این بخش خارج نشوند

هایی دیگری مانند بنایی،  کشاورزی را بتوانم ادامه دهم و به شهرهای بزرگ نروم کارگری کنم فعالیت اینکه شغل

شود که راحت بتوانم مواد غذایی موردِنیاز خانواده  قطعاً این کار باعث می. دهم داری و غیره انجام می رانندگی، دام

 (.، روستا95/4/37مصاحبه عمیق و مشاهده، )« را تهیه کنم

 ای گاهی تغذیهآ

نحوی باشد که  سازی غذا باید به بسیاری از روستاییان بر این باورند که زمان تهیه و آماده

خواص مواد غذایی از بین نرود و همچنین باید بر اساس شناخت کافی از مواد غذایی، 

همیشه به من » :در این زمینه یکی از پاسخگویان گفت. های غذایی در برنامه غذایی قرار داد گروه

. نحوی پخت شود که خواص اصلی غذا برای بدن حفظ شود سازی غذا به کنم موقع آماده همسرم توصیه می

کنه غالت، گوشت، لبنیات، حبوبات و غیره  کنم در غذاهایی که برامون درست می همچنین بهش تأکید می

مصاحبه )« آوری کنم لفی براش جمعکنم اطالعات مخت لذا همیشه سعی می. بگنجاند تا نیازهای بدن تأمین شود

 (.، روستا0/1/37عمیق، 
 ها توسعه تشکل

جوامع روستایی بر این باور هستند برای اینکه امنیت غذایی آنان بهبود یابد، نیاز است 

یکی از اقدامات مهمی که در این زمینه انجام دادند توسعۀ . توانمندی اقتصادی آنان ارتقا یابد

ما بر این باور هستیم برای » :ها گفت شونده یکی از مصاحبه. دی بوده استهای مختلف اقتصا تشکل

. اینکه همیشه امنیت غذایی داشته باشیم و غذاهای خوب و با کیفیت بخوریم باید توان خرید داشته باشیم

حبه عمیق و مصا)« بنابراین، یکی از اقداماتی که در این زمینه انجام دادیم توسعه صندوق اعتبارات خرد بوده است

 (.، مزرعه4/1/37مشاهده، 
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 حفاظت از منابع پایه

در خانوارهای روستایی همواره این دیدگاه وجود دارد برای اینکه بتوانند در بخش کشاورزی 

برداری و عملکرد مناسبی داشته  های کشاورزی بهره فعالیت مناسب انجام دهند و از زمین

در . گیرند کار می اند را به س دانش بومی یاد گرفتهباشند، اصول پایداری که از گذشته بر اسا

های کشاورزیم قوت سبز کردن محصوالت را  من برای اینکه زمین» :این زمینه یکی از پاسخگویان گفت

های آتی داشته باشم، تناوب زراعی را  داشته باشد و زمین از بین نرود و همچنین امیدی به عملکرد بهتر برای سال

کنم، بخشی از آن را نخود و بخشی را گندم کشت  هام رو به دو بخش تقسیم می لذا همواره زمین. کنم رعایت می

 (.، مزرعه01/1/37مصاحبه عمیق و مشاهده، )« کنم می

 تهیه برنامه غذایی

اند، به این  جوامع روستایی بر اساس اطالعاتی که درزمینۀ تغذیه سالم برای انسان دریافت کرده

ها ممکن  های غذایی در برنامه تغذیه آن که غذاهای تکراری و نبود سایر گروهاند  نتیجه رسیده

من » :در این زمینه یکی از پاسخگویان گفت. است در بلندمدت آنان را دچار سوءتغذیه کند

کند سعی کند گوشت،  که دچار سوءتغذیه نشیم مواقعی که غذا درست می همیشه به همسرم میگم برای این

 (.، روستا54/1/37مصاحبه عمیق و مشاهده، )« ت و غیره را در طول هفته در برنامه غذایی قرار دهدحبوبات، لبنبا
 پروری توسعه دام

منظور بهبود امنیت غذایی در جوامع روستایی توسعۀ  یکی از فعالیت اقتصادی چندمنظوره به

در منطقه این های زیاد  سالی دلیل وقوع خشک هرچند در چند سال اخیر به. پروری است دام

ها و ذخیرۀ علوفه  فعالیت افت اساسی داشته است، اما خانوارهای روستایی با تغییر در نوع دام

پروری از چند بخش اساسی به بهبود تغذیه خانوار ما  توسعه دام». اند به توسعۀ این بخش بپردازند توانسته

های آن، تهیه گوشت  ته تهیه لبنیات و فرآوردهازجمله اثراتی که در بهبود وضعیت خانوار ما گذاش. کنه کمک می

« های آن بوده است تر بهبود توان اقتصادی ما در جهت فروش دام و فرآورده قرمز و با کیفیت و از همه مهم

 (.، روستا53/1/37مصاحبه عمیق و مشاهده، )
 استفاده از کود سبز

اند تا حدودی  کردهکشاورزان بر اساس اطالعاتی که از کارشناسان کشاورزی دریافت 

رویه از مواد شیمیایی در  اند بخشی از اطالعات را درزمینۀ ساختمان خاک و استفاده بی توانسته

ام  من همواره از کارشناسان کشاورزی شنیده» :در این زمینه یکی از افراد پاسخگو گفت. مزرعه بیابند

کنه و بافت خاک  ین به این نوع کودها عادت میکه از کودهای شیمیایی زیاد در مزرعه استفاده کنم زم درصورتی

به . های زیرزمینی خطرناک است همچنین استفاده از سموم شیمیایی برای سالمت جامعه و آب. برد را از بین می

 (.، مزرعه1/1/37مصاحبه عمیق، )« کنم هام از کود دامی و مرغی استفاده می همین دلیل هرساله در بخشی از زمین
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 سالی شکسازگاری با خ

 SPIبر اساس شاخص )سالی  هاست که در شرایط خشک خانوارهای روستایی موردِمطالعه سال

اند برای اینکه بتوانند در شرایط  برند و به این باور رسیده به سر می( سالی در استان خشک

خود را ادامه دهند و به امنیت غذایی آنان خللی وارد نشود، باید   سالی فعالیت خشک

کنندگان  در این  زمینه یکی از شرکت. کار بگیرند سالی را به ای سازگاری با خشکراهبرده

شود و بر اساس  سال کمتر می به سالی هستیم و مقدار بارندگی سال دانیم که در شرایط خشک ما همه می» :گفت

والت های خدمات مشاوره دریافت کردیم از رقوم اصالحی و مقاوم در کشت محص اطالعاتی که از شرکت

آبی که با آن  کنیم و در این چند سال که استفاده کردیم، خداروشکر عملکرد محصوالت به نسبت کم استفاده می

 (.، مزرعه7/1/37مصاحبه عمیق، )« مواجه هستیم خوب بوده است
 مکانیزاسیون 

کنند مقدار ضایعات محصوالت کشاورزی خود  خانوارهای روستایی کشاورز همواره سعی می

نوعی افزایش عملکرد است و  به این دلیل کاهش ضایعات خود به. حداقل ممکن برسانندرا به 

در این زمینه یکی از . تواند در بهبود امنیت غذایی خانوارها نقش اساسی داشته باشد می

کار عمیق و  کنیم از ردیف ما همیشه سعی داریم در مواقعی که محصول کشت می» :کنندگان گفت شرکت

گونه ریزشی نداشته باشد و محصول  کنیم، که هیچ های سالم و نو استفاده  زمان برداشت هم از کمباینسالم و در 

 (.، روستا53/1/37مصاحبه عمیق و مشاهده، )« را خرد نکند
 تنوع و الگوی کشت مناسب 

تنوع و الگوی کشت مناسب بر اساس اصول فنی آمایش سرزمین راهبردی اساسی درزمینۀ 

ی و بهبود امنیت غذایی و یک سازگاری مثبت در مقابل مخاطرات طبیعی توسعۀ کشاورز

در این زمینه یکی از پاسخگویان . کند نوعی درآمد کشاورز را تضمین و بیمه می است، که به

کنم محصوالت مختلف و مناسبی بر اساس کیفیت و توان زمینم کشت کنم و این  من همواره سعی می» :گفت

مصاحبه عمیق و )« واند به بهبود وضعیت خانوار و تهیه مواد غذایی به من کمک کندت کار در درازمدت می

 (.، مزرعه01/1/37مشاهده، 
  

 راهبردهای بدون اقدام

گونه فعالیتی در  شده، خانوارهای معدودی بودند که هیچ در میان خانوارهای روستایی مطالعه

دادند، که به دو  و مانند گذشته انجام میهای خود را بدون تغییر  این زمینه نداشتند و فعالیت

 .کردند ذشته رفتار میهای گ صورت تقدیرگرایی و تداوم فعالیت
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 مدت خانوارهای روستایی برای حفظ امنیت غذایی اقدامات بلند. 4 مدل

 
 

 تقدیرگرایی

انجام توانند کار مفیدی  بعضی از جوامع روستایی معتقد بودند برای بهبود امنیت غذایی نمی

هاست و از قبل این میزان تعیین شده  دهند به این دلیل که خداوند صاحب رزق و روزی انسان

خدا خود صاحب رزق و روزی است و آن را برای هر » :در این زمینه یکی از پاسخگویان گفت. است

دهم  را انجام می های روزمره همین فعالیت. انسانی مقدر کرده است، پس نیازی نیست من خودم کاری انجام دهم

« کس که دندان دهد نان دهد ن  که سعدی میگه به هر آ گونه همان. رسونه و خدا روزی رسانه و برای همه می

 (.، روستا4/1/37مصاحبه عمیق و مشاهده، )

 فاقد برنامه

و راهبردهایی برای   شد که چه نوع فعالیت کنندگان وقتی از آنان پرسیده می تعدادی از شرکت

شد و  اید؟ پاسخ مشخصی در این زمینه دریافت نمی امنیت غذایی خانواده خود انجام دادهبهبود 

های خود را مانند گذشته انجام  معموالً برنامه مشخصی در این زمینه نداشتند و فعالیت

این طبقه از خانوارهای روستایی معموالً افرادی مقاوم به تغییر هستند زیرا بر اساس . دادند می

نگارنده و تحقیقات محلی حتی ازنظر وضعیت امنیت غذایی در شرایط مساعدی  مشاهدات

من معموالً برنامۀ خاصی برای بهبود امنیت » :فراد پاسخگو گفتدر این زمینه یکی از ا. قرار نداشتند

« دادم می هایی هستند که در گذشته هم انجام دهم همان هایی که انجام می غذایی خانوادم در آینده ندارم و فعالیت

 (.، روستا7/1/37مصاحبه عمیق و مشاهده، )
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 گیری  نتیجه

هدف کلی این تحقیق کیفی که به روش پدیدارشناسی انجام شد بررسی تعاریف و راهبردهای 

نتایج نشان داد که خانوارهای روستایی . بهبود امنیت غذایی در میان خانوارهای روستایی بود

که براساس تعاریف  به طوری. نحوی درک درستی از امنیت غذایی دارند مطالعه شده هرکدام به

توان گفت جوامع روستایی تعاریف  می از سوی خانوارهای روستاییان (مورد 05) ارائه شده

ای برخوردار است و  مختلفی از امنیت غذایی دارند، این موضوع برای آنان از اهمیت ویژه

هایی مهم و کاربردی است که امروزه در اسناد  اینکه امنیت غذایی و ایمنی غذا از واژه به باتوجه

شود، نیاز است به بخش  کار گرفته می است و از سوی مسئوالن به پرداخته شده  ای به آن توسعه

این نتیجه با مطالعات  عنوان متولیان و ستون فقرات امنیت غذایی توجه ویژه شود روستایی به

عالوه . باشد که ابعاد امنیت غذایی را مطرح نمودند همسو می( 5931) مقدم ییو سنا یرضوان

راهبردها و اقداماتی که جوامع روستایی برای بهبود امنیت به بررسی  ژوهشبر این، در این پ

شده  های شناخته ، که پس از شناسایی واکنشانجام داده بودند پرداخته شدغذایی خود 

مدت، بلندمدت و  مدت، میان به ماهیت کدها به چهار خوشه راهبردهای کوتاه درنهایت باتوجه

کردن، کشت   مدت شامل رفتارهای خشک های کوتاه واکنش. بندی شدند عدم واکنش تقسیم

ها و تغییر  سبزیجات، سالمت غذایی، تغییر فرهنگ تغذیه، مهاجرت فصلی، ذخیره یارانه

البته الزم به ذکر است تعدادی از اعضای خانوارهای روستایی در کنار . ترجیحات بود

نوعی یک  کردند و به استفاده میمدت و بلندمدت  مدت از راهبردهای میان راهبردهای کوتاه

گرفتند، اما بخش اعظم خانوارهایی روستایی که راهبردهای  کار می راهبرد ترکیبی را به

. آوردند کردند معموالً از سایر راهبردها استفاده چندانی به عمل نمی مدت را استفاده می کوتاه

های  واره نیاز دارند آموزشتوان گفت که خانوارهای روستایی هم ها می در تفسیر این یافته

دلیل اینکه خانوارهایی که همواره  به. مناسبی درزمینۀ بهبود وضعیت امنیت غذایی دریافت کنند

گیرند، بعد از مدتی منابع آنان جوابگوی نیازهای آنان نیست  کار می  مدت را به راهبردهای کوتاه

ای که  کنند و جامعه شوند و به بخش شهری مهاجرت می و از بخش کشاورزی خارج می

لذا . شوند عنوان متولیان امنیت غذایی در کشور مطرح هستند گریبانگیر ناامنی غذایی می به

دهد نیازمند توجه و حمایت بیشتری  مدت را انجام می اقشاری که همواره راهبردهای کوتاه

توانایی  مدت مربوط به خانوارهای روستایی که راهبردهای آنان حداکثر بخش میان. هستند

آوری اطالعات  کرد که پس از جمع ماه تضمین می 51حفظ امنیت غذایی خانوار را در 

استخراجی از خانوارهای روستایی شامل کدهای کشت اقالم غذایی، پرورش ماکیان، فرآوری 
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محصوالت لبنی، فرآوری محصوالت باغی، فرآوری محصوالت زراعی، ذخیره احتیاطی، حذف 

. های آموزشی بود رید محصوالت دارای نگهدارنده و شرکت در دورهدالالن اقتصادی، خ

بر راهبردهای  دهد خانوارهای روستایی عالوه ها نشان می براین مجموع مصاحبه عالوه

در تحلیل این . کردند نیز استفاده می( مدت و بلندمدت کوتاه)مدت، از دیگر راهبردها  میان

انوارهای روستایی در حاشیۀ امنیت بیشتری نسبت به توان گفت که این بخش از خ ها می یافته

ریزان روستایی  برنامه. گیرند، قرار دارند کار می مدت را به خانوارهای که راهبردهای کوتاه

کارگیری راهبردهای بلندمدت در  منظور به ریزی مناسب به مراتب وقت بیشتری برای برنامه به

است در بلندمدت به این قشر نشود ممکن که توجه جدی  لذا درصورتی. این قشر دارند

اند از  کار گرفته به ماهیت راهبردهایی که آنان به های جدی ببینند و این گروه باتوجه آسیب

کنند و قابلیت تغییر ماهیت راهبردهای آنان به راهبردهای  حداکثر توان تولیدی خود استفاده می

بود که راهبردهای بلندمدتی برای  بخش سوم مربوط به خانوارهایی. بلندمدت وجود دارد

های  ها این مقوالت به اسم گرفتند که پس از بازبینی داده کار می بهبود امنیت غذایی خود به

ها، حفاظت از منابع  ای، توسعۀ تشکل های غیرزراعی، تنوع شغلی، آگاهی تغذیه توسعۀ فعالیت

سالی، توسعۀ  ود سبز، سازگاری با خشکپروری، استفاده از ک پایه، تهیه برنامه غذایی، توسعۀ دام

توان گفت که  ها می  در تحلیل این یافته. مکانیزاسیون و تنوع و الگوی کشت مناسب بود

تنهایی برای امنیت غذایی کافی نیست، بلکه در کنار آن باید  کارگیری راهبردهای بلندمدت به به

کن است نیاز باشد که مدت توجه اساسی شود و مم مدت و میان به راهبردهای کوتاه

زیرا یک . کار بگیرند مدت و بلندمدت را به زمان چندین راهبرد کوتاه خانوارهای روستایی هم

پذیرترین قشر مطالعه  اما آسیب. تنهایی جوابگوی نیاز آنان نخواهد بود راهبرد بلندمدت به

هبود وضعیت امنیت ریزی برای ب گونه برنامه مربوط به خانوارهایی بود که در این زمینه هیچ

این قشر از جوامع . دادند صورت گذشته انجام می ها را به غذایی در آینده نداشتند و فعالیت

های جامع و کافی توسط مأموران  روستایی از اقشار مقاوم به تغییر است و نیازمند آموزش

اطرات طبیعی به شرایط جوامع روستایی و مخ به این دلیل، باتوجه. تغییر و رهبران افکار است

پذیری آنان بیشتر از  مراتب شدت آسیب پذیرند و به شدت آسیب این قشر از جوامع روستایی به

 . سایر افراد جامعه روستایی است

 پیشنهادها

منظور بهبود امنیت غذایی بر اساس نتایج تحقیق و مشاهدات محقق،  در این راستا به

 .شود صورت زیر ارائه می به ییپیشنهادها
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های الزم و انتقال دانش و آگاهی به کشاورزان بر این اساس که های آموزشی و ارائه آموزشزاری کالسبرگ -

 .آنان توانایی حفظ امنیت غذایی را در بلندمدت دارند

های اقتصادی بهتری انجام  گردد که فعالیت اینکه راهبردهای بلندمدت معموالً به خانوارهایی بر می به باتوجه -

های  اندازی فعالیت شود که با حمایت و بسترسازی مناسب ازطرفِ دولت برای راه بنابراین پیشنهاد میدادند،  می

با چنین اقدامی زیرا . های جوامع روستایی اقدام کنند کارآفرینانه و اشتغال مناسب، به توسعۀ ظرفیت و توانایی

 .شود کمک شایانی به بهبود امنیت غذایی خانوارهای روستایی می

شود با  ها بود، پیشنهاد می اینکه یکی از راهبردهای بلندمدت حفظ امنیت غذایی توسعۀ تشکل به باتوجه -

های  های خودجوش محلی و حمایت های مناسب ازطریقِ گروه ها و آموزش کارگیری مشوق بسترسازی مناسب، به

صنفی متشکل از روستاییانی که  های مناسب دولتی، زمینۀ توسعۀ صندوق تعاونی، صندوق اعتبارات خرد، انجمن

 .گیرند، فراهم شود کار می مدت و بلندمدت را به راهبردهای عدم واکنش، کوتاه

مراتب وضعیت بهتری ازنظر  گیرند به کار می اینکه معموالً خانوارهایی که راهبردهای بلندمدت را به به باتوجه -

منظور توسعۀ راهبردهای  عنوان مددکاران ترویجی به هشود از این کشاورزان ب امنیت غذایی دارند، پیشنهاد می

 . بلندمدت در میان سایر کشاورزان کمک گرفته شود

ریزان توسعۀ روستایی  ای است، بنابراین به مدیران و برنامه یکی دیگر از راهبردهای مهم بلندمدت آگاهی تغذیه -

های آموزشی و ترویجی  داری و برگزاری دوره خانههای نهضت سوادآموزی، ترویج  شود که دوره پیشنهاد می

سواد و فاقد آگاهی در این زمینه در روستاها برگزار شود تا آنان نحوۀ  ای برای زنان بی های مناسب تغذیه آگاهی

 .سازی غذا را یاد بگیرند های صحیح پخت و آماده های غذایی و روش تهیه برنامه غذایی بر اساس گروه

و ( درونی و بیرونی)ها  ای به کشاورزان برای تهیۀ نهاده ی تولید در سطح مزرعه، پرداخت یارانهها کاهش هزینه -

های تولید با قیمت مناسب، دو  ها و تعاونی ها و اقالم موردِنیاز توسط تشکل عوامل تولید و تهیه و توزیع نهاده

ات درآمدی در بخش محصوالت برای کاهش ریسک تغییر. های تولید هستند روش اساسی برای کاهش هزینه

 .تواند باشد کشاورزی، خرید تضمینی محصوالت کشاورزی راهکار بسیار مناسبی می
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