
 

 خانوارهای روستایی های غیر زراعی در امنیت غذایی بررسی نقش فعالیت

 دهستان فضل، شهرستان نیشابور: مطالعه مورد
 

 *3سمانه سادات موسوی زارع و 2بهروز محمدی یگانه ،1چراغی مهدی
 

 991 دی  2 :تاریخ پذیرش   993 تیر  1 : تاریخ دریافت

 چکيده

توسعه، کشاورزی تنها منب  اشتغال و درآمد برای خانوارهای روستایی نیست بلکته    یافته و درحال در بسیاری از کشورهای توسعه
ها این امکان  به افراد و خانواد  یکشاورزریغی ها تیتوسعه فعال راستا همین در. نیز اهمیت باالیی دارند یکشاورزریهای غ فعالیت
 تتأثیر بررستی   هتدف  بتا تحایتق حاضتر   . خود را تأمین نمود  و استانداردهای زندگی خود را افزایش دهنتد  شتیدهد تا مع را می

بر اساس هدف، پهوهش حاضتر از نتوع    .است شد   انجام مطالعه مورددرآمدهای غیرزراعی در امنیت غذایی خانوارهای محدود  
روستتاهای دهستتان    تحایتق، خانوارهتای   آماری جامعه. باشد تحلیلی می –صورت توصیفی دی و از نظر ماهیت و روش بهکاربر

تعیین  خانوار 913 کوکران فرمول از استفاد  با پرسشنامه تکمیل جهت الزم نمونه تعداد .باشد فضل واق  در شهرستان نیشابور می
 ناامنی مایاس) روش از غذایی امنیت میزان محاسبه برای .شد گیری سیستماتیک تکمیلها با استفاد  از روش نمونهو پرسشنامه

 درصتد  9/21دهتد،   یمبندی وضعیت امنیت غذایی خانوارهای روستایی نشان  طباه .است شد  استفاد  ( غذایی و استاندارد کالری
 گرستنگی  بتا  غتذایی  درصتد دارای نتاامنی     /2، گرسنگی بدون غذایی ناامنی درصد دارای 9/91غذایی،  خانوارها دارای امنیت

ی امنیتت غتذایی ختانوار در    بنتد  طباهدر ادامه . باشند یمشدید  گرسنگی با غذایی درصد خانوارها نیز دارای ناامنی  /9متوسط و 
، دارای امنیتت غتذایی و   دهنتدگان  پاست  درصتد از   29/31که  دهد یمبر اساس سبد کاالی مصرفی نشان  موردمطالعهدهستان 

دهد  نشان می همبستگی پیرسون و آزمون تی جفت آزمون نتای  مربوط به نیچن هم. باشند یمدرصد دارای ناامنی غذایی  29/  
گرفتت کته تنتوع در    توان نتیجته کند، بنابراین می های غیرزراعی نیز امنیت غذایی خانوارها افزایش پیدا می که با افزایش فعالیت

ی به مناب  درآمدی غیر از بخش کشاورزی باعث افزایش دسترسی، دستیابی و ثبات در مصرف متواد غتذایی و در نهایتت    دستیاب
 .شودتحاق امنیت غذایی می
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 مقدمه

ها نیاز بته امنیتت غتذایی و تغذیته     ترین آنی است که مهمیهادارای نیازمندیعنوان رکن اصلی اقتصاد  انسان به
رهبتر و  )در سالمت، یادگیری و افزایش کتارایی داشتته استت     ای کنند  یینسالم است از طرفی امنیت غذایی ناش تع

امنیتت   (.999 عزیتزی و همکتاران،    ؛999  خدابخشتی و همکتاران   ؛  9 پورکاظمی و ستوزند ،   ؛3 9  دهکردی،
،  روهتر و همکتاران  )استت  توستعه   درحال یکشورها درخصوص  ها به چالش ینتر مهم از یکی آنغذایی و دستیابی به 

 کشورهای از بسیاری در(. 3 1 ،  گریف و همکاران؛   1 ،  ورمولن و همکاران؛   1 ،  مکیندر و همکاران؛ 112 
 بلکته  نیستت  روستتایی  خانوارهتای  بترای  درآمتد  و اشتتغال  منبت   تنهتا  دیگتر  کشاورزی توسعه، درحال و یافته توسعه
 (.  9  براتی،)دارند  باالیی اهمیت نیز غیرکشاورزی های فعالیت

،  المللی توسعه کشاورزیصندوق بین) باشند درصد از جمعیت فایر جهان ساکن نواحی روستایی می 21ی طورکل به
 توانتد  یدارد، مت  و آموزش کتم  نیروی کار ،ت و کارهای غیرکشاورزی نیاز به سرمایهلیمعموالً فعا که ییجا ازآن (.  1 

نیتز باعتث    شتود  یباالیی که از رشد کشاورزی ناشی م یمدهاآکاهش از فار بالاو  باشد، در یها برای فارا یکی از را 
در  یرمستتایم طتور غ  ، کار غیرکشاورزی، بهحال ینباا(.   1 ،  اوسو)شود  یباال رفتن تااضا برای این کاال و خدمات م

؛ ( 11 ،  چانتگ و میسترا  ؛ 113 ،  هولتدن و همکتاران  ؛  11 ،  لنجوو) است گذارتأثیرمد خانوار و امنیت غذایی آدر
و کشاورزی روستتا، باعتث رشتد و     یزراعتیرغ ین درامدهاآ در آید که یمطلوب به وجود مبنابراین مادمه یک چرخه 

 (.119 ،   استمولیز و همکاران) تداوم یکدیگر شوند

کته در   دهتد  یدیدگا  رایت  نشتان مت   . مد خانوار داردآدر امنیت غذایی و در داری یمببت و معن تأثیر یزراعیرکار غ
غذایی و کتاهش فاتر در منتاطق روستتایی،      توسعه، درامدهای حاصل از کار غیرکشاورزی، در امنیت کشورهای درحال

ی را جهتت  کشتاورز یرغهتای   یتت فعالهمین امر ضرورت توجته بته    ؛ و(  1 اوسو، ) .بسیار مهم و حائز اهمیت است
 (.993 چراغی، )سازد  یمضروری  غذایی و جذب نیروی کار بخش کشاورزی راافزایش رفا ، کاهش فار و ناامنی 

دهستتان   امنیت غذایی در را  سر بر را موانعی موارد زیر، ازجملهمسائلی  که دهد یم نشان اولیه شواهد و ها یبررس
 بعد باالبودن بیکاری، نسبت سوادی، باالبودن بی نسبت باالبودن بودن درآمد،پایین دالیلی چون اندآورد  وجود به فضل

در ایجتاد اشتتغال و تولیتد     دهستان فضل محدودیت بخش کشاورزی. باشد یم غیر  اشتغال و نر  پائین بودن ،خانوار
 بته عدم ثبات و ریسک باالی درآمتد کشتاورزان    درنتیجهدرآمد و تأثیرپذیری بخش کشاورزی از اقلیم ناپایدار ایران و 

شهری در جذب نیروی کار مازاد  جامعهو عدم توانایی  طرف از یکهای حمایتی کارا و مناسب  عدم وجود سیستم دلیل
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 همتین  بتر  ستازد،  را در نواحی روستایی مسلم می غیرکشاورزیدیگر، ضرورت توجه به توسعه بخش طرف روستایی از
صتورت گرفتته    دهستان فضل در یکشاورزیرغی ها یتفعالجهت گسترش و تنوع  اقداماتی اخیر یها سال طی اساس
 رنتگ  کتم  حتداقل  یا افزایش امنیت غذایی جهت مناسب ارائه راهکارهای و مسائل این وتحلیل تجزیه و شناخت. است

 بهینته  استفاد  های غیرزراعی، بخشی کشاورزی، گسترش فعالیت رونق از جمله؛ آثاری ها اثرات ناامنی غذایی آن کردن

 دنبتال مربوطه را به در دهستان امنیت غذایی و توسعه روستایی نهایتاً و نواحی این در روستایی، نواحی های از پتانسیل

بر همین اساس در  .توان گامی مببت در مسیر توسعه روستایی برداشت و با بررسی زوایای مختلف این مسئله می دارد؛
در  مطالعته  متورد   محتدود  ذایی خانوارهای روستاییهای غیرزراعی در امنیت غ فعالیتتحایق حاضر به بررسی اثرات 

 :است شد   پرداختهزیر  سؤالقالب دو 

 داری وجود داردنی غیرکشاورزی و امنیت غذایی رابطه معنیدرآمدهاآیا بین  - 

 باشدن یمی امنیت غذایی ها شاخصیک از  کدامی غیرکشاورزی بر روی درآمدهابیشترین اثرات  - 

رویکرد امنیت غذایی مبتنی بر درآمد، از دیدگا  این رویکرد تغییر : از اند عبارتیکردهای نظری به امنیت غذایی رو
گذار در امنیتت  تأثیرین عامل تر مهم عنوان بهیافته و درآمد  کاهشاساسی در نگا  کالن به امنیت غذایی به سطی خرد 

 .غذایی شناخته شود

دارند زمانی توسعه محاق خواهد شد که همه مردم از  طرفداران این رویکرد اعتاادیازهای اساسی، نین تأمرویکرد 
در همین راستا بسیاری  دستیابی به نیازهای اولیه مادی و غیرمادی خود برای تحاق یک زندگی اطمینان داشته باشند

معیشت پایدار اما  و (2 9 ،  استورات) اند از محااان رأس نیازهای اساسی را برای انسان دسترسی به غذا تعریف کرد 
ن بار توسط رابرت چمبرز بررسی و بعدها توسط محااان دیگتری جهتت   یو اول 1 9 رویکردی است که از اوایل دهه 

 (.119 ، 3اسکونز؛ 111 ، 9الیس؛ 992 ،  چمبرز) قرار گرفت یدکاهش فار و دستیابی به امنیت غذایی مورد تأک

بر تفکر دربار  فار و . ها است برای توسعه فعالیت ها و اولویت راهبرد معیشت پایدار را  تفکر در مورد اهداف، قلمرو
بر روی امنیتت غتذایی را   اثرات معیشت پایدار . ها و مؤسسات مبتنی است گذاری پذیری زندگی و اهمیت سیاست آسیب

 :در موارد زیر خالصه کرد توان یم

تتر بتود  و همتین عتاملی جهتت       خانوارهای دارای معیشت پایدار در برابر نوسانات اقتصادی و اجتماعی ماتاوم  -
 .باشد یها م پایداری امنیت غذایی آن

یگر دارای تنوع بیشتتری بتود  و در   ماابله خانوارهای دارای معیشت پایدار نسبت به خانوارهای د های یاستراته -
بدیهی است، توسعه کشاورزی جهت کاهش  .شود یمواق  بحران غذایی امنیت غذایی این خانوارها کمتر دچار نوسان م

                                                                                                                                                         
1- Stewart 
2- Chambers 
3- Ellis 
4- Scoones 



 1317 بهار، 1، شماره 5، جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی      54

 

دیتائو و  )باشتد  توانتد مهتم   متی  بختش غیرکشتاورزی نیتز    ولتی گرسنگی و فار در مناطق روستایی بسیار مهم است، 
مناب  درآمتد، اهتداف سیاستی     یسازمتنوع یجهو خارج از مزرعه و درنت یکشاورزیرتوسعه بخش غ .(112 ،  همکاران

خود را تأمین نمود  و استانداردهای زنتدگی   یشتدهد تا مع ها این امکان را می افراد و خانواد  یرا بهباشد، ز مطلوبی می
بر اساس  .اغلب استراتهی مشخصی برای ارتاای بخش غیرزراعتی وجود ندارد اما؛ (  9 براتی، )د خود را افزایش دهن

 یبتاً مد روستتاییان، تار آاکبر جوام  روستایی در افریاا سهم باالیی از در ،( 11 )  هاگ گبالد و همکاران یها پهوهش
از نیتروی   1/1 که تنها ، با توجه به اینشود یم ینغیرزراعتی تأم های یتها از طریق فعال مدهای آنآاز در 1/ 3حدود 

 .غیرکشاورزی مشغول هستند های یتکار در مناطق روستایی به فعال

ین تتأم دریافتت کتالری و    نظتر  ازی مببت و خالص در امنیتت غتذایی و تغذیته بهتتر     تأثیری غیرزراعتی مدهاآدر
های سترمایه   یتمحدودشود و درامد مزرعه باالتر، منجربه کاهش االتر میها دارد و باعث تولید مواد غذایی ب یزمغذیر
ها نیز آگاهی کامل نستبت بته    خانواد که گردد و نکته دیگر این یمیجه به طرق مختلف باعث بهبود رفا  خانوار درنتو 

رافائل و همکاران، ) غذایی خود ندارند یها و مصرف ای یهتغذ یامدهایو پ ها یزمغذیغذایی، مصرف ر های یمکیفیت رژ
 1  .) 

طور مستتایم از زراعتت، باغتداری و یتا دامتداری       گردد که به اطالق می هایی یتبه فعال یشاورزیرکغ های یتفعال
نیتز   راوو. نامنتد  متی  یکشتاورز یررا درآمتدهای غ  هتا  یتت گیرند؛ و درآمدهای حاصتل از ایتن قبیتل فعال    سرچشمه نمی

دوم و  یها داند که در روستا و در بخش خارج از کشاورزی می های یترا فعال یکشاورزیرمرتبط با بخش غ های یتفعال
مد خانوار و امنیتت غتذایی   آدر در یرمستایمطور غ کار غیرکشاورزی، به. (   9 براتی، ) گیرد سوم اقتصادی صورت می

 (. 11 چانگ و میسرا، ) است گذارتأثیر

مد خانوار یتک همبستتگی وجتود دارد    آاند که بین کار غیرکشاورزی و در نشان داد  یاریبر این، مطالعات بسعالو 
 تتأثیر غیرکشتاورزی   یمتدها آزیستی اقتصادی، نشان داد که دستمزد پایین ناشی از در یساز هولدن، با استفاد  از مدل

زراعتتی و کشتاورزی،    یمتدها آکه وجود دارد این است کته در  یتر یک مفهوم گسترد . مد خانوار داردآمستایمی بر در
و دلیل این امر ایتن استت کته گترایش      گذارد یدر تغذیه خانوار م یتر مطلوب اتتأثیرغیرزراعتی  یمدهاآنسبت به در

عبارتی کتاهش خودکفتایی    به یات کشاورزی خودشان غیرزراعتی باعث کاهش در محصوال های یتروستاییان در فعال
غتذاهای ماتوی ماننتد     یته  و این امر باعث کاهش دسترسی به مواد غتذایی، بته   یجهو درنت شود یغذایی روستاییان م

غیرزراعتی منجربه تغذیه بهتتر و امنیتت غتذایی بیشتتر      یمدهاآ؛ بنابراین اگر درگردد یو محصوالت دامی م ها یسبز
. (1 1 رافائتل و همکتاران،   ) مزرعته و کشتاورزی دارد   یمتدها آاست کته در  یتأثیرآن کمتر از  تأثیرازهم گردد اما ب
و باعتث   گذارنتد  یمببتتی در تغذیته مت    اتتتأثیر زمانی که منجر به افزایش درامد خانوار گتردد،   یزراعت یرغ یدرآمدها

فشار و کنترلی بر درآمد خانوار وجود داشته باشد و  که ی؛ اما هنگامشود یدسترسی بهتر خانوار روستایی به مواد غذایی م
غیرزراعتی وجتود دارد،   های یتزراعتی و کشاورزی با فعال های یتبرای نیرو کار خانواد  بین فعالرقابتی که با توجه به 
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گفتت کته    تتوان  یجا مو بالطب  در این شود یرعه باعث کاهش دسترسی به مواد غذایی مطور بالاو  کارکردن در مز به
 (.119 ،  هوانگ و همکاران ؛119 ،  فایفر و همکاران)است منفی داشته  اتیتأثیرتغذیه 

در منتاطق روستتایی    یته  و بته  یزراعتت یرغ هتای  یتت در تروی  و تشتویق بته فعال   گزاران یاستعالقه روزافزون س
امنیت غذایی فراتر از تولید مواد غذایی است و شتامل   های یاستس. پیماید یتوسعه، مسیر درستی را م کشورهای درحال

خصوص در مناطق  به. باشد یمد و توسعه اقتصادی مآرشد در های یاستکردن تااضا از طریق س ورد آفر: اقداماتی چون
، یک استراتهی منطای برای بهبتود امنیتت غتذایی در    یزراعتیردار به کار غ مزرعه یها ی، افزایش توان خانواد روستای

روستتایی بته    یهتا  غیرزراعتی، باعث افزایش دسترسی ختانواد   های یتاستراتهی افزایش فعال. مناطق روستایی هست
اوستو،  ). گتردد  یمت  هتا  یرستاخت وپترورش و ز  آموزش چنین دسترسی بهتر بهمالی و هم های یهمانند سرما هایی ییدارا

، 9راکوئتل )بخشتد   یغیرزراعتی و غیرکشاورزی، مصترف کتالری را بهبتود مت     یها در بخش یبخش ایجاد تنوع .(  1 
 مصرف همرا  است های ینهغیرکشاورزی با افزایش هز یها در بخش یبخش درآمدهای ناشی از تنوعچنین هم .(113 

 (119 ، 3ارسادو)

 :از اند عبارت شوند عنوان پیشینه تحایق حاضر محسوب می توانند به لحاظ موضوعی میترین منابعی که به مهم

 یهتا  عوامتل و اثترات تنتوع درآمتد در میتان ختانواد       " ، طی پهوهشی تحت عنوان( 99 ) 2ریاردون و همکاران
 تجزیته  روش میتدانی،  و یا کتابخانته  گتردآوری  روش تحلیلتی، –با روش تحایق توصیفی  "ینافاسودر بورک یا مزرعه
 کته  گرفت صورت غذایی امنیت بر آن تأثیر و غیرزراعتی یمدهاآدر با رابطه در تجربی مطالعات کیفی، و کمی تحلیل
تحایاتات نشتان دادنتد کته ایجتاد      . انواد  اشتار  دارد خ کالری دسترسی میزان و غذایی مواد محدودیت بهها  آن  همه
 .بخشد یغیرزراعتی و غیرکشاورزی، مصرف کالری را بهبود م یها در بخش یبخش تنوع

درآمد متوسط مزرعه بر امنیتت غتذایی و تغذیته در     تأثیر"، طی پهوهشی تحت عنوان (1 1 ) 1رافائل و همکاران
 و کیفی و کمی تحلیل تجزیه روش میدانی، و یا کتابخانه گردآوری روش تحلیلی، –با روش تحایق توصیفی "نیجریه

 و مببتت  یتتأثیر  غیرزراعتتی  درآمتدهای  کته  دادنشان اقتصادی، های تحلیل تجزیه و ساختاری مدل یک از استفاد  با
 ها دارد و باعث تولید مواد غتذایی بتاالتر   یزمغذیر تأمین و کالری دریافت از نظر بهتر تغذیه و غذایی امنیت در خالص

های سرمایه و درنتیجه به طرق مختلتف باعتث بهبتود رفتا       به کاهش محدودیت شود و درامد مزرعه باالتر، منجرمی
ها و  های غذایی، مصرف ریزمغذی مل نسبت به کیفیت رژیمها نیز آگاهی کا گردد و نکته دیگر اینکه خانواد  خانوار می

 .های غذایی خود ندارند ای و مصرف پیامدهای تغذیه

مزرعته در شتمال    یهتا  کار غیرزراعتی و امنیت غذایی در میان ختانواد   "تحت عنوان  یا در مااله ،(  1 )اوسو 
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وش ر میتدانی،  و شتد   ین تتدو  متدارک  و استناد  مرور و یا کتابخانه روش به تحلیلی، –با روش تحایق توصیفی "غنا
چنین امنیتت غتذایی   مد خانوار و همآکار غیرکشاورزی یا غیرزراعتی در در تأثیرتجزیه تحلیل کمی و کیفی، به بررسی 

ه در کشتورهای  نشتان داد کت   هتا  ینتتای  بررست  . که به کار کشاورزی مشغول هستتند پرداختت   ییها خانوار در خانواد 
متد  آدر در داری یمببتت و معنت   تتأثیر  یزراعت یرغ های یتناشی از کار کشاورزی یا همان فعال یتوسعه، درامدها درحال

 .کاهش فار در مناطق روستایی دارد ینچنخانواد  و بالطب  امنیت غذایی و هم

امنیت غذایی روستایی و حاوق زمین در آفریاتای   تجارت کردن"تحت عنوان  یا ، در مااله(3 1 )  کپی و تسارو
 کیفتی  و کمتی  تحلیل تجزیه روش میدانی، و یا کتابخانه گردآوری روش تحلیلی، –با روش تحایق توصیفی "جنوبی

 دهتد،  یمت  نشتان  تحایتق  های یافته. است پرداخته روستایی خانوارهای غذایی امنیت در زمین مالکیت ناش بررسی به
 هتای  ینبودن حاصلخیزی زم بودن و پائین چککو علت به غذایی امنیت وضعیت بهبود جهت دولت اقدامات رغم یعل

باعتث بهبتود    توانتد  یم سازی یکپارچهچنین، هم. زیر کشت وضعیت امنیت غذایی خانوارها در وضعیت خوبی قرار ندارد
 .مطالعه شود امنیت غذایی در محدود  مورد

 ها روشمواد و 

 تحایتق  آماری جامعه. باشد میتحلیلی  -ماهیت صورت توصیفی از نظرو اساس هدف پهوهش حاضر کاربردی  بر
دارای  ،991  ستال  در دهستان فضتل  .باشد واق  در شهرستان نیشابور می روستاهای دهستان فضل خانوارهای حاضر

 تحلیتل  واحتد  کته  ایتن  بته  توجه با. باشد می سکنه دارای روستای 33و  خانوار 9  2 روستانشین، جمعیت نفر 9  2 
 در شد، تعیین خانوار 913 کوکران فرمول از استفاد  با پرسشنامه تکمیل جهت الزم نمونه تعداد باشد، می خانوار تحایق
ها در سطی روستا جهت انتخاب نمونه .است مشخص شد  روستا هر نمونه تعداد روستا هر خانوار تعداد به توجه با ادامه

 .گیری سیستماتیک استفاد  شد  استاز روش نمونه

ای، طیفتی،   ینته چندگز) نامهشت پرسمیتدانی،   و ای صتورت کتابخانته   به اطالعات گردآوری روش حاضر، تحایق در
 آمتار  از اطالعات وتحلیل تجزیه یک و جهتشماتیری گ نمونهروش  ،(دارعلنی، فردی، کارت)و مشاهد  ( بسته سؤاالت
 امنیتت  میتزان  محاستبه  بترای  و (جفتت  Tهمبستگی پیرستون و  ) استنباطی آمار و( معیارانحراف و میانگین) توصیفی
 غتذایی  ناامنی مایاس در(.  و   جدول )است  شد  و استاندارد کالری استفاد   غذایی ناامنی مایاس دو روش از غذایی
 کیفیت در ایجاد شد  تغییرات از را خانوار درک بلکه د،کن نمی اشار  ای تغذیه کیفیت به مستایم طور به ها پرسش خانوار
 امنیتت  نمتر   طریتق  از ختانوار  غتذایی  امنیت مدل، این در .دهد می پوشش غذایی واقعی ترکیب از نظر صرف غذایی،
 هتا،  تجربته  از خاصتی  مجموعته  شتامل  که قسمت    در سؤاالتی که ترتیب بدین. گیرد می قرار مورد سنجش غذایی
 قترار  متورد ستنجش   ختانوار  از شود پدیدار غذایی ناامنی دارای خانوار در است ممکن که رفتاری الگوهای و ها ویهگی

 غتذا،  بتودن  ناکافی مورد در دلواپسی بخش چهار به خانوارها، غذایی امنیت نمر  مدل این در .(112 ،  نورد) گیرد می
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 مایتاس  .(112 ،  یواستفار ) شتود  متی  تاسیم کودکان غذای میزان و ساالن بزرگ غذای میزان مصرفی، غذای کیفیت
 غتذایی  ناامنی دارای گرسنگی، بدون غذایی ناامنی دارای غذایی، امنیت دارای گرو  چهار به را غذایی، خانوارها ناامنی

بندی  این گرو  در. (112 ،  گاناپاتی و همکاران) شود می تاسیم شدید گرسنگی با غذایی ناامنی و متوسط گرسنگی با
 باشد در قسمت ناامنی 21/3تا   / 9باشد در قسمت امنیت غذایی، اگر امتیاز خانوار بین   /9از  کمتر خانوار امتیاز اگر

متوستط و اگتر    گرستنگی  بتا  غذایی نیباشد در قسمت ناام 29/1تا  21/3گرسنگی، اگر امتیاز خانوار بین  بدون غذایی

جتدول  ) ( 11 ،  بیکتل و همکتاران  ) باشد غذایی با گرسنگی شدید می باشد دارای ناامنی 29/1امتیاز خانوار بیشتر از 

 .) 

 ی غذاییناامنمایاس  درروشی امنیت غذایی خانوار بند طباه .1جدول 

 چگونگی برآورد وضعیت

  /9نمر  خانوار کمتر از  امنیت غذاییدارای 
 21/3تا   / 9نمر  خانوار بین  ی غذایی بدون گرسنگیناامندارای 

 29/1تا  21/3خانوار بین  ناامنی غذایی با گرسنگی متوسط
 29/1امتیاز خانوار بیشتر از  ناامنی غذایی با گرسنگی شدید

 3552بیکل و همکاران، : منب 

 

کشتور   غذایی صنای  و تغذیه علوم انستیتو تحایاات پیشنهادی در روش دوم تعیین امنیت غذایی، از جدول الگوی
الزم بته ذکتر   . شود مشخص می روستایی خانوار اعضای از هر یک روزانه تغذیه بر این مبنا وضعیت. شد  است استفاد  

زمتان   صورت روزانه وجتود داشتت متدت    های غذایی به رو است که به علت مشکالتی که در یادآوری میزان مصرف گ
جدول )از سرپرست خانوار پرسید  خواهد شد  نامه پرسشاین . تغییر یافت های غذایی از روزانه به هفتگی مصرف گرو 

 .) 

ی به مناب  بخش تنوعشاخص  های اقتصادی روستاهای مورد مطالعه از یتفعالچنین جهت بررسی وضعیت تنوع هم
 (.9جدول )شد  است  درآمدی کشاورزی و ایجاد اشتغال روستایی و هشت گویه استفاد  

نفر از اعضای هیئتت علمتی و بترای بررستی وضتعیت پایتایی از روش آلفتای         2 جهت بررسی روایی از نظرات 
تنتوع   هتای و بترای شتاخص   1/ 2هتای امنیتت غتذایی برابتر بتا      کرونبا  استفاد  شد که میزان پایایی برای شاخص

 .دست آمدبه 21/1های اقتصادی برابر با  یتفعال
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 سبد غذایی استاندارد روزانه یک فرد خانوار .2جدول 

استاندارد مصرف  غذایی مواد

 (گرم)

 کیلوکالری

 9 1 21  نان
 911 11  برن 

 11  91 حبوبات
 1   32 قند و شکر
 2   2  روغن

 2  91 گوشت قرمز
 29 2  گوشت مرغ

 2  1  ماهیگوشت 
 2  2  مرغ تخم

 11  11  شیر
 11  11  ماست
 1  1  پنیر
 1 9 1 9 سبزی
 921 921 میو 

 111  331  جم 

 923 کشور،  غذایی صنای  و تغذیه علوم انستیتو تحایاات :منب 

 

 های اقتصادی روستاهای موردمطالعه یتفعالهای تنوع  شاخص. 3جدول 

 هاگویه ها شاخص

 

 

 

 ی کشاورزیدرآمدی به مناب  بخش تنوع

 روستایی اشتغال جادیاو 
 

 غیرکشاورزی اشتغال های فرصت افزایش - 
 در شهر و یا روستاهای پیرامون غیرزراعی اشتغال ایجاد- 
 های صنای  دستی فعالیت از حاصل درآمدهای افزایش-9
 خدمات های از فعالیت حاصل مستایم درآمد افزایش-3

 خدمات و صنعت های فعالیت در خانواد  اعضای سایر همکاری-2
 مالی دلیل نیاز به محصول زودهنگام فروش عدم-1
 ایجاد تسهیالت انبارداری و فرآوری مواد غذایی-2

 اشتغال در بخش های دولتی- 
 کاهش وابستگی به مناب  درآمدی کشاورزی-9

 

 نتايج و بحث

دهد، میانگین سنی سرپرست خانوار برابتر   یمهای فردی خانوارهای روستایی نشان  نتای  حاصل از توصیف ویهگی
ازنظتر  . باشتد  نفر متی  9/ درصد زن و متوسط بعد خانوار برابر با  9/3و دهندگان مرد  درصد پاس  2/92سال،  11/ با 

درصتد راهنمتایی و    9 /2درصد دارای ستواد ابتتدایی،     3/ سواد،  یبدرصد از سرپرست خانوارها    / وضعیت سواد 
بررسی وضعیت نوع شغل در روستاهای متورد  . اند باالتر از دیپلم تحصیالت داشته  /1 درصد دیپلم و   /2دبیرستان، 
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 2 /  دهتد،  چنین نتای  نشان متی هم. باشد می 3 /9دهد، بیشترین فراوانی اشتغال مربوط به زراعت  یممطالعه نشان 
آمد  در ارتباط بتا    دست نتای  توصیفی بهدر ادامه تحایق . باشند یمهای خانوارها دارای شغل فرعی  رصد از سرپرستد

، بیشترین ناامنی غتذایی مربتوط   دهد یشاخص نشان م نُهمطالعه در  وضعیت امنیت غذایی خانوارهای روستاهای مورد
و خوردن غذای تکراری به دلیل نداشتن درصد  12/ نظر با  موردبه سؤال نداشتن مناب  کافی جهت خرید مواد غذایی 

درصتد و   2/1روز گرسنه خوابیدن به علت نداشتتن غتذای کتافی بتا      و کمترین مربوط به گویه یک شبانهمناب  کافی 
 (.3جدول ) باشد یدرصد م  /1خوابیدن گرسنه به علت نخوردن غذای کافی با 

 مطالعه مورد روستاهای خانوارهای ییغذا امنیت یها شاخصوضعیت  .4جدول 

 جم  خیر بله شاخص

 11  9/23 2 /2 باشندن نداشته خوردن برای کافی غذای تان خانواد  که داد  دست شما به نگرانی این گذشته، ما  یک در آیا
 مواد باشید نتوانسته کافی مناب  نداشتن دلیل به خانواد  اعضای از یکی یا شما که آمد  پیش آیا گذشته، ما  یک در

 بخوریدن دارید، دوست که را غذایی
 /12  /9   11 

 نوع چند فاط کافی، مناب  نداشتن دلیل به خانواد  اعضای از یکی یا شما که آمد  پیش آیا گذشته، ما  یک در
 باشیدن خورد  هم سر پشت روز چند را تکراری غذای

3/12 1/9   11 

 انواع خرید برای کافی پول نداشتن دلیل به خانواد  اعضای از یکی یا شما که آمد  پیش آیا گذشته، ما  یک در
 باشیدن خورد  اید، نداشته دوست که را غذایی ناچار به غذاها،

3/32 1/23  11 

 ماداری از کمتر کافی، غذای نداشتن دلیل به خانواد  اعضای از یکی یا شما که آمد  پیش آیا گذشته، ما  یک در
 باشیدن شد  بلند سفر  سر از گرسنه و باشید خورد  غذایی وعد  یک در دارید، نیاز کردید می احساس که

2/ 1 2/ 9  11 

 وعد  سه از یکی کافی، غذای نداشتن دلیل به خانواد  اعضای از یکی یا شما که آمد  پیش آیا گذشته، ما  یک در
 باشیدن کرد  حذف را( صبحانه شام،  ناهار،) اصلی غذایی

2/ 9 9/ 1  11 

 خانه در خوردن برای چیزی هیچ غذا، خرید برای کافی پول نداشتن دلیل به که آمد  پیش آیا گذشته، ما  یک در
 نباشدن شما

1/  1/9   11 

 گرسنه شب کافی، غذای نداشتن دلیل به خانواد  اعضای از یکی یا شما که آمد  پیش آیا گذشته، ما  یک در
 باشیدن خوابید 

1/  3/9   11 

 روز شبانه یک کافی، غذای نداشتن دلیل به خانواد  اعضای از یکی یا شما که آمد  پیش آیا گذشته، ما  یک در
 باشیدن نخورد  خوراکی هیچ تمام

2/1 9/99  11 

 993 تحایق،  های یافته: منب 

 

درصد خانوارهتا دارای امنیتت    9/21دهد،  یمی وضعیت امنیت غذایی خانوارهای روستایی نشان بند طباهدر ادامه 
  /9درصد دارای ناامنی غذایی با گرستنگی متوستط و      /2درصد دارای ناامنی غذایی بدون گرسنگی،  9/91غذایی،

 (..2 جدول) باشند یمشدید  گرسنگی با غذایی درصد خانوارها نیز دارای ناامنی

شتاخص   9 در  مطالعته  متورد مصرفی خانوارهای روستتاهای   در ارتباط با سبد کاالی آمد  دست بهنتای  توصیفی 
 کتالری   2 /32کتالری روزانته، روغتن     1/921 دهد، بیشترین ماد  غذایی مصرفی خانوارها نان با میانگین  یم نشان

 9 / 9پنیتر بتا میتانگین     استتفاد   موردکالری روزانه و کمترین ماد  مصرفی روزانه  22 / 9روزانه و گوشت قرمز با 
 (.1جدول )باشد  یم کالری 2 / 2کالری و گوشت ماهی با میانگین  2 /1 ، مرغ تخم، کالری
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 ی امنیت غذایی خانوارهای مورد مطالعهبند طباه. 5جدول 

 درصد فراوانی وضعیت

 9/21 29  دارای امنیت غذایی
 9/91  9 گرسنگی بدون غذایی ناامنی دارای

   /2 92 متوسط گرسنگی با غذایی ناامنی
  /9 3 شدید گرسنگی با غذایی ناامنی

 11  913 جم 

 993  یقتحاهای  یافته: منب 
 

 مطالعه موردسبد کاالی خانوارهای روستاهای  .6جدول 

 شاخص میانگین کالری

 نان 1/921 

 برن  9  /1 

 حبوبات 3/22 

 قند 33/92

 روغن  2 /32

 گوشت قرمز 22 / 9

 گوشت مرغ  2/ 1

 گوشت ماهی 2 / 2

 مرغ تخم 2 /1 

 شیر  23/3

 ماست  3/ 3

 پنیر 9 / 9

 سبزی 32/39

 میو  11 /  

 جم  2 3 /99

 های تحایق یافته: منب 

 

دهد کته   یمبر اساس سبد کاالی مصرفی نشان  مطالعه موردی امنیت غذایی خانوار در دهستان بند طباهدر ادامه 
 (.2جدول )باشند  یمدرصد دارای ناامنی غذایی  29/  ، دارای امنیت غذایی و دهندگان پاس درصد از  29/31

 مطالعه موردی خانوارهای روستاهای کاالبر اساس سبد امنیت غذایی  یبند طباه .7جدول 

 درصد فراوانی فراوانی یتوضع

 29/31 3   امنیت غذایی
 29/   1   ناامنی غذایی

 11  913 جم 

 تحایقهای  یافته: منب 
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هتای اقتصتادی بتر روی امنیتت     های تنوع فعالیتت در این مرحله از تحایق برای بررسی میزان اثرگذاری شاخص
ی بتا استتفاد  از رگرستیون    بخشت  تنتوع ی ها شاخصی امنیت غذایی و ها داد ، مطالعه موردغذایی خانوارهای محدود  

 اشتتغال  هتای ایجتاد  دهتد، شتاخص   یمت نتای  نشان (.  جدول )مورد آزمون قرار گرفت  spssافزار چندمتغیر  و با نرم
 و انبتارداری  تستهیالت  غیرکشتاورزی، ایجتاد   اشتتغال  های فرصت افزایش پیرامون، روستاهای یا و شهر در غیرزراعی
امنیت غذایی خانوارهای کشاورزی دارای اثرات مببت بر روی  درآمدی مناب  به وابستگی غذایی و کاهش مواد فرآوری

 .روستاهای مورد مطالعه می باشد

 رگرسیون چند متغیر  با کشاورزی بخشی تنوع با غذایی امنیت میان رابطه .8 جدول

 متغیرها

ضریب 

 استاندارد
 یراستانداردغضریب 

t 
سطح 

 معناداری
 بتا

خطای 

 استاندارد
B 

 111/1 99/3   /2   1929  مبدأعرض از 
 9/1 2 131/1 191/1 131/1 391/1 دستی صنای  های فعالیت از حاصل درآمدهای افزایش

 191/1  /2   19/1  132/1 31/1  کشاورزی درآمدی مناب  به وابستگی کاهش
 111/1 131/2 1/ 92 112/1 932/1 غیرکشاورزی اشتغال های فرصت افزایش

 1/1    /229 12/1  112/1 19/1  خدمات های فعالیت از حاصل مستایم درآمد افزایش
 212/1 929/1 2/1 1 121/1 1/ 19 دولتی هایبخش در اشتغال

 خدمات های فعالیت در خانواد  اعضای سایر همکاری
 صنعت و

121/1 129/1 121/1 911/1 99 /1 

 روستاهای یا و شهر در غیرزراعی اشتغال ایجاد
 پیرامون

  1/1 111/1  91/1 312/  11 /1 

 119/1  /932 1/1   122/1 -92/1  مالی نیاز دلیل به محصول زودهنگام فروش عدم
 132/1  / 99 91/1  112/1 3/1   غذایی مواد فرآوری و انبارداری تسهیالت ایجاد

R2:0/741 
 

 متغیّرهتای عنتوان   به امنیت غذایی یها شاخص و مستال متغیّرعنوان  به یبخش تنوعی ها شاخص تحایق، ادامه در
 بتا  غیرکشتاورزی  و کشتاورزی  درآمتدی  منتاب   (.9جتدول  )گرفت  قرار وتحلیل یهتجز مورد تی جفت آزمون در وابسته
 کشتاورزی  بختش  در خصوص به درآمدی مناب  به بخشی تنوع که معنی بدین. دارد وجود معناداری رابطه غذایی امنیت

 تنتوع  کته  استت  فرضیه این دهند  نشان درآمدی تنوع شاخص. باشد داشته غذایی امنیت بر مببتی تأثیر است، توانسته
 فعالیت. شود می روستایی نواحی بین در خانوارها غذایی ناامنی و فار کاهش درنتیجه و باالتر اقتصادی ثبات باعث باال

 بهتتر  را ختانواد   اقتصتادی  پایتداری  بنتابراین  گشتته،  ها خانواد  موجود درآمد کل وضعیت بهبود موجب غیرکشاورزی
 بستیار  هستند زمینبی یا زمینکم که روستایی های خانواد  از دسته آن برای غیرکشاورزی های فعالیت توسعه کند، می
 منبت   تنهتا  حتی موارد از ای پار  در و ترین اصلی غیرکشاورزی بخش در اشتغال ها آن از بسیاری برای زیرا است، مهم

 .باشد می زیادتر ها گرو  این بین در ها فعالیت این به تمایل درنتیجه و شود می محسوب درآمد و اشتغال
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بخشی به مناب  درآمدی کشاورزی و غیرکشاورزی  خانوارها و تنوع غذایی امنیت های بین شاخص تفاوت معناداری رابطه تحلیل .9جدول 

 (آزمون تی جفت)روستایی 

 میانگین شاخص
انحراف از 

 استاندارد

انحراف از 

 میانگین

 از سطحفاصله اطمینان 

95% t 
درجه 

 آزادی

سطح 

 معنادارای
 پایین باال

 -یبخش تنوع
 امنیت غذایی

91221/1- 21229/1 399 /1  291 /1- 32 9 /1- 9  / - 919 111/1 

 993 های تحایق،  یافته: منب 

 

 ها يشنهادپگيری و  يجهنت

مببتی در امنیت  تأثیرهای غیرزراعتی  یتفعالدهد که  یمنشان  مطالعه موردهای صورت گرفته در دهستان  یبررس
 تتأثیر های غیرزراعتی   فعالیت که دهد می نشان یافته  انجام مطالعات فوق، نظری مبانی اساس بر. غذایی خانوارها دارد

 غتذایی  امنیتت  وضتعیت  بنتدی  طباته  :که توان نتیجه گرفتت  می .مببتی در امنیت غذایی خانوارهای مورد مطالعه دارد
 بتدون  غتذایی  ناامنی دارای درصد 9/91 غذایی، امنیت دارای خانوارها درصد 9/21 دهد، می نشان روستایی خانوارهای
 بتا  غتذایی  نتاامنی  دارای نیتز  خانوارهتا  درصتد   /9 و متوستط  گرسنگی با غذایی ناامنی دارای درصد   /2 گرسنگی،
توان نتیجه گرفت که در محدود  مورد مطالعه امنیتت غتذایی    بندی می با توجه به این طباه .باشند می شدید گرسنگی
(   1 ) 9، مینگیست(111 )  ، وب و همکاران(  1 )  بدیکینتای  تحایق حاضر منطبق با نتای  تحایق . وجود دارد

 .مطابات دارد( 119 ) 3و ایدن و همکاران

 طور یندر مناطق روستایی شد  و همغیرکشاورزی  ی شغلیها فرصتهبود ی موجب ببخش تنوعدر اقتصاد روستایی 
متد ختانوار و امنیتت غتذایی     آطور غیرمستایم در در کار غیرکشاورزی، به. مهمی در رفا  خانوارهای روستایی دارد تأثیر
نوبه ختود باعتث    هرفتن درآمد و ب های غیرکشاورزی باعث باال بخشی در بخش درآمدهای ناشی از تنوع. گذار استتأثیر

. متد ختانوار دارد  آداری در امنیت غذایی و در مببت و معنی تأثیرکار غیرکشاورزی . گردد یباالرفتن قدرت خرید خانوار م
مدهای حاصل از کار غیرکشاورزی، در امنیت غذایی و کاهش فار در مناطق روستایی، بسیار مهتم و  آدر یگرد  عبارت به

بخشتی   تنوعگردد،  یمهای غیرکشاورزی  یتفعالکه امنیت غذایی باعث افزایش انگیز  در  طور همان. حائز اهمیت است
مد آدرآمدهای غیرزراعتی زمانی که منجر به افزایش در. بخشد های غیرکشاورزی، مصرف کالری را بهبود می در بخش

امنیت  و .شود ایی به مواد غذایی میگذارند و باعث دسترسی بهتر خانوار روست ات مببتی در تغذیه میتأثیرخانوار گردد، 
فتروش   یشپت ین بین امنیت غتذایی و  چن هم. داشته است اشتغال یجادای و بخش تنوعمببت را در  تأثیرغذایی بیشترین 

فروش کتردن  یشپ  بهباشد یعنی هر چه امنیت غذایی افزایش یابد میل  یمکردن محصوالت نیز دارای رابطه معکوس 
دهند  این فرضیه استت کته تنتوع      شاخص تنوع مناب  درآمدی نشان. گردد یممی نیز کمتر محصوالت کشاورزی و دا

                                                                                                                                                         
1- Bedeke 
2- Webb et al 
3- Mengistu 
4- Eden et al 
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 .کاهش فار و ناامنی غذایی خانوارها در بین نواحی روستایی منجر شود یجهبه ثبات اقتصادی باالتر و درنت تواند یباال م
کشتاورزی از اقلتیم ناپایتدار ایتران و     پتذیری بختش   تأثیرمحدودیت بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال و تولید درآمد و 

 طترف  یکهای حمایتی کارا و مناسب از عدم وجود سیستم یلعدم ثبات و ریسک باالی درآمد کشاورزان به دل یجهدرنت
و عدم توانایی جامعه شهری در جذب نیروی کار مازاد روستتایی از طترف دیگتر، ضترورت توجته بته توستعه بختش         

تتوان بته    ها می سازد، توسعه این بخش دارای اثراتی است که ازجمله آن یی مسلم میرا در نواحی روستا یکشاورزیرغ
 هتای  یتت پایین روستتایی، افتزایش درآمتد، مشتارکت زنتان در فعال      یها زایی برای گرو  این موارد اشار  نمود، اشتغال

بتا   هتا  یتچنین این فعالهم. ها، جلوگیری از مهاجرت و توسعه متاابل بخش کشاورزی اقتصادی، افزایش سطی مهارت
دسترسی به درآمدهای حاصل از . شود ها موجب پایداری اقتصادی جامعه روستایی می افزایش میزان کل درآمد خانواد 

کنتد،   روستتایی عمتل متی    هتای  یتجمع  دارند  و حتی سازند عنوان یک نیروی نگا  اغلب به یکشاورزیرغ های یتفعال
بخشد، ایتن مستئله بته پایتداری اجتمتاعی       و ادامه حیات را در جوام  روستایی بهبود می یریپذیستبنابراین قابلیت ز
را کاهش دهد،  ها ینشدت استفاد  از زم ها یتفعال گونه ین، احتمال دارد که اشتغال در ایتدرنها. نماید جامعه کمک می

را کم کرد  و بته   محیطی یستاطرات زمخ یجهها را پایین آورد و درنت کنند یزمصرف کودهای شیمیایی و دیگر حاصلخ
هتا گشتته،    موجب بهبود وضعیت کل درآمتد موجتود ختانواد     یکشاورزیردرآمدهای غ. بینجامد محیطی یستپایداری ز

. دستت آورد کند، ولی این امر ضامن آن نیست که خانواد  پول کتافی بته   بنابراین پایداری اقتصادی خانواد  را بهتر می
 .گردند نمودن مناب  درآمدی خانواد  موجب کاهش ریسک اقتصادی زارعین می متنوع این درآمدها اغلب با

ی در امنیت غذایی کشاورزیرغهای  یتفعالهای تحایق پیشنهادات زیر جهت افزایش اثربخشی بیشتر  با توجه یافته
 های یتشتری به سمت فعالروستایی گرایش بی کرد  یلبا توجه به این مسئله که جوانان و افراد تحص :شود یمپیشنهاد 

توان با انجام مطالعاتی مشاغل مورد خواست و عالقه جوانان روستایی را شناستایی نمتود و در    دارند، می یکشاورزیرغ
برای ایتن گترو  از افتراد، بتا      ییزا بر اشتغالاست این امر عالو  یهیبد. جهت ایجاد و توسعه این مشاغل گام برداشت

 بتا  .کاهتد  ا به نواحی شهری از مشکالت ناشی از این مهاجرت بترای ایتن نتواحی نیتز متی     ه جلوگیری از مهاجرت آن
 ستاالنه  دارد کته  زیبتایی  و بکتر  طبیعتت  به توجه با بوژان روستای در ساختارها زیر بررسی و صورت گرفته مشاهدات

 پیگیتری  با و که گیرد قرار مورد توجه گردشگری محور عنوان به تواند می شود، می منطاه این به گردشگر جذب باعث
 منطاته  ایتن  در اشتتغال  ایجاد باعث آن کنار در که کرد فراهم گردشگر جذب برای را بهتری شرایط مسئله این بیشتر
 چنتین  هم و اند ارتباط در گردشگران با مستایم طور به اکبراً هستند باغدار اکبراً روستا این مردم که جاییاز آن و شود می
 از .کننتد  متی  کستب  دستتی  صنای  و غیر  و میو  جاتترش انواع لواشک مانند محصوالتی فروش برای درآمدی منب 
 از مختلتف  هتای بختش  بته  خدمات ارائه در خصوصی های تشکل و ها تعاونی گسترش مهم ناش فوق ذکر شد  موارد
 .گیرد می قرار تأکید مورد کشاورزی محصوالت فروش تا تولید مرحله

 منابع

 شتهید  درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگا  .923 کشور،  غذایی صنای  و تغذیه علوم انستیتو تحایاات
 .992 اسفند  1 : ، آخرین دستیابی/http://nnftri.ac.irبهشتی، قابل دستیابی در 

http://nnftri.ac.ir/
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نخستین کنگر  توستعه روستتایی،   . های توسعه روستایی در برنامه یکشاورزریغ یها تیاهمیت فعال .  9 . ا. راتی، عب
 . ، تهران، ص اندازها ها و چشم چالش

درآمدی مختلف با استتفاد  از منطتق فتازی،     یها تعیین سبد غذایی برای گرو  .  9 . سوزند ، م و . .، میپورکاظم
 .29-23 :2 مجله تحایاات اقتصادی، 

ناتش درآمتدهای غیرکشتاورزی در امنیتت غتذایی خانوارهتای       . 993 . ر.و رضوانی، م. ، قدیری معصوم، م.چراغی، م
 .  آزاد تهران، صشهرستان زنجان مجله علوم تغذیه، دانشگا  : موردیروستایی، مطالعه

تروی  کشاورزی، راهبردی مؤثر در راستای بهبود امنیت غتذایی در جوامت    . 999 . و کرمی دارابخانی، ر .خدابخشی، آ
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Abstract 

In many developed countries and developing countries, agriculture is not the only source of 

employment and income for rural households. Income from non-agricultural activities is also 

very important. The present study is conducted with   the aim to investigate the effect of non-

farm income on household food security. The aim of the present study based on its objective is 

applied research and method of application is descriptive – analytical while the research 

population is the rural villages of the Fazl township. The number of samples to complete the 

questionnaire was determined using a sample of 304 households. The questionnaires were filled 

in a systematic sampling method for calculating the level of food security and the food 

insecurity scale and standardization calories is used. Classification of food security in rural 

households shows that 56.9 percent of households suffer from with food insecurity, food 

insecurity without hunger is 30.3 percent, 11.5 percent and 1.3 percent of households with 

moderate food insecurity with hunger and food insecurity with hunger are severe. The 

following classification is based on a basket of commodities for household food security in the 

rural study and it shows that 40.79 percent of the respondents have food security and 59.21 

percent suffer from food insecurity. 
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