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بررسي تأثير شرايط اقتصادي بر امنيت غذايي در مناطق روستايي
(مطالعه موردي: دهستان پايين واليت از بخش رضويه شهرستان مشهد)

 دكتر كتايون عليزاده                                                                                           حجت حاتمي نژاد
          عضو هئيت علمي گروه جغرافيا، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد                               دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه فردوسي مشهد

چكيده
غذايي  امنيت  وضعيت  بر  اقتصادي  شرايط  تأثير  بررسي  به  حاضر  تحقيق 
در  واليت  پايين  دهستان  نمونه  روستاهاي  در  اجتماعي  مختلف  گروه هاي 
شهرستان مشهد از استان خراسان رضوي مي پردازد. روش تحقيق پيمايشي بوده 
و داده ها از طريق پرسشنامه استاندارد به دست آمده است. جامعه آماري 404 
خانوار و يا 1804 نفر بوده كه در اين ميان 40 خانوار در روستاهاي نمونه از 
طريق نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. نتايج نشان مي دهد عواملي نظير شرايط 
جغرافيايي روستا، نحوه مالكيت بر اراضي، نوع و محل كار سرپرست خانوار و 
تعداد فرزندان بر اوضاع اقتصادي خانوارها و دستيابي به معيشت پايدار تأثير 
مي گذارد. همچنين ارتباط معناداري ميان وضعيت اقتصادي سرپرست خانوار و 
امنيت غذايي افراد تحت تكفل وي وجود دارد. در اين ميان مادران و دختربچه ها 

كمترين امنيت غذايي و شكننده ترين وضعيت را تجربه مي كنند. 
پايدار،  معيشت  غذايي،  امنيت  اقتصادي،  وضعيت  كليدي:  واژه هاى 

دهستان پايين واليت.

مقدمه
امروزه امنيت غذايي از واژه هاي مهم و پركاربري است كه در اسناد توسعه اي 
به آن پرداخته شده و از سوي مقامات و برنامه ريزان توسعه به كار گرفته مي شود. 
بنابر تعريف سازمان ملل متحد در سال 1986، امنيت غذايي، «دسترسي همه مردم 
به غذاي كافي در تمام اوقات براي داشتن يك زندگي سالم و فعال» است. بر 
طبق تعريف فوق، موجود بودن غذا، دسترسي به غذا و پايداري در دريافت غذا 
سه عنصر اصلي مي باشند.1 عامل «موجود بودن غذا» تنها به ميزان موادغذايي در 
مرزهاي ملي كه در گذشته عنصر اصلي امنيت غذايي بود، تكيه ندارد و امروزه 
شامل توليد (عرضه داخلي) و واردات موادغذايي مي باشد. مفهوم «دسترسي به 
غذا» نيز دسترسي فيزيكي و اقتصادي به منابع جهت تأمين اقالم غذايي مورد نياز 
جامعه است و به معناي «پايداري در دريافت غذا»، ثبات و پايداري در دريافت 
ارزش هاي غذايي مورد نياز جامعه مي باشد. درآمد خانوار از عوامل مهم در تأمين 

امنيت غذايي در يك نظام اجتماعي مي باشد. 
عامل مهم ديگر در تأمين امنيت غذايي جامعه، دانش تغذيه اي خانواده ها 
در نحوه تخصيص بودجه براي تهيه بهترين نوع غذاي در دسترس و چگونگي 
تقسيم غذا در خانواده مي باشد. امنيت غذايي زماني تأمين مي شود كه سرانه سبد 
غذايي خانواده به صورت صحيح انتخاب و تهيه شود، براي تأمين امنيت غذايي 
در كشور بايد سازمان ها و نهادها با هم همكاري داشته باشند. بنا به اهميت 
متفاوت نوع و شيوه زندگي در مناطق شهري و روستايي  ميزان بهره مندي افراد 
از موادغذايي در اين مناطق يكسان نبوده و امنيت غذايي آنان متأثر از وضعيت 

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن جوامع است.

بيان مسأله
وجود انسانهاى سالم و توانمند، ركن اصلي دستيابي به پايداري در توسعه 
است. تأمين موادغذايي مورد نياز در اين ميان نقشي اساسي ايفا مي كند. امنيت 
غذايي در جوامع روستايي كه خود عمده ترين بخش توليد كننده موادغذايي 
در جامعه هستند (70 درصد توليد كشاورزي كشور در عرصه روستاها انجام 
مي شود.) 2 امري ضروري است. گرچه تصور مي شود بدليل توليد بسياري از 
موادغذايي در روستاها، روستائيان به موادغذايي بهتر و بيشتري دسترسي دارند 
اما آمار نشان مي دهد وضعيت تغذيه مردم ساكن در شهرها در موارد چندي از 
روستاها بهتر است. در طول دو دهه اخير دو نوع تحول اساسي در سبد غذايي 
خانوارهاي شهري و روستايي كشور ايجاد شده كه يكي كاهش كميت و وزن 
سبد و ديگري جابجايي ميان كاالهاي سبد است، به طوري كه وزن گوشت، 
نشاسته اي،  كاالهاي  به  را  خود  جاي  و  يافته  كاهش  ميوه  و  سبزي  لبنيات، 
چربي و قند داده است. پايه الگوي غذايي مصرفي خانوارهاي ايراني براساس 
موادغذايي گياهي است و گروه نان و غالت بويژه نان، يك سوم وزن سبد 
غذايي را تشكيل مي دهد. بررسي ها نشان مي دهد كه متوسط مصرف نان در 
مناطق روستايي يك و نيم برابر بيشتر از مناطق شهري است. همچنين مصرف 
گوشت و تخم مرغ در شهرها باالتر گزارش شده است.3 از آنجا كه امنيت غذايي 
تا حد زيادي در گرو شرايط اقتصادي و آگاهي هاي فرهنگي-  اجتماعي است 
در نتيجه در ميان جمعيت مناطق كم برخوردار روستايي سيري شكمي جاي 
سيري سلولي را گرفته و به جاي تأمين واقعى نيازهاي غذايي و فيزيولوژيك 
بدن و تأمين سالمت تغذيه اي تنها حالت گرسنگي فرد مرتفع مي شود. بنا به 
گزارش ها 20 درصد روستاييان دچار كمبود انرژي و حدود 40 تا 50 درصد 
يادگيري و  قدرت  مغز،  طبيعي  عملكرد  آهن (كه در  كلسيم و  كمبود  دچار 
توان انجام كار جسمي و مصونيت در مقابل بيماري ها نقش عمده اي دارد) 
هستند. ادامه اين وضعيت در دراز مدت مي تواند جمعيت روستايي را هم از 
نظر جسمي و هم بهره هوشي در معرض خطر قرار دهد.4 از سوي ديگر در 
ميان جوامع روستايي در مناطق مختلف نيز تفاوت قابل توجهي وجود دارد. 
وضعيت تغذيه و رشد كودكان بويژه دختر بچه ها در روستاهاي دهستان پايين 

واليت، دليلي براي انجام مطالعه در اين منطقه و يافتن علت هاي تفاوت بود.

قلمرو پژوهش
دهستان پايين واليت از بخش رضويه شهرستان مشهد در 35 درجه و 
48 دقيقه تا 36 درجه و 17 دقيقه عرض شمالي و 60 درجه و 11 دقيقه تا 
60 درجه و 30 دقيقه طول شرقي واقع شده است. اين دهستان با مساحت 
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1617,65 كيلومترمربع از غرب و جنوب غربي با دهستان آبروان و از غرب 
و شمال غربي با دهستان ميامي بخش رضويه مجاورت دارد.

نقشه 1: موقعيت 
جغرافيايى دهستان پايين 
واليت از بخش رضويه در 

شهرستان مشهد

نقشه 2: وضعيت جغرافيايي 
روستاهاي منتخب

ملكي،  (شورك  روستاي  سه  دهستان  اين  در  واقع  روستاهاي  ميان  از 
و  داشته  قرار  متفاوت  توپوگرافي  شرايط  در  كه  موري)  برج  و  منار  كالته 
و  جمعيتي  شرايط  و  خدمات  و  امكانات  به  آنها  دسترسي  ميزان  نتيجه  در 
اقتصادي آنها با يكديگر تفاوت داشته انتخاب شدند. روستاي شورك ملكي 
كه يك روستاي دشتي است در ارتفاع 750 متري و كنار جاده آسفالته اصلي 
كه از اين دهستان مي گذرد قرار دارد. دومين روستا كالته منار نام دارد كه در 
ارتفاع 990 متري و در شرايط پايكوهي مستقر شده است و سومين روستا 
كه برج موري ناميده مي شود روستايي كوهستاني بوده و در ارتفاع 1450 
متري قرار گرفته است. نقشه شماره 2 وضعيت استقرار و شرايط فيزيكي 

روستاهاي منتخب را در اين دهستان نشان مي دهد.

دريافت  وضعيت  بررسي  مورد  روستاهاي  جغرافيايي  شرايط  تبع  به 
بارندگي و نحوه تأمين منابع آبي در اين روستاها متفاوت بوده و در نتيجه 
فعاليت هاي  از  حاصل  درآمد  ميزان  و  آبي)  (ديمي،  كشت  نحوه  و  نوع  بر 
كشاورزي تأثير مستقيمي بر جاي مي گذارد. همچنين نحوه برقراري ارتباط با 
سكونتگاه هاي شهري و روستايي پيرامون و ميزان دسترسي مردم به خدمات 
و امكانات و وضعيت مهاجرت در اين روستاها نيز متأثر از اين شرايط است. 

خصوصيات جمعيتي
دهستان پايين واليت داراي 6399 نفر جمعيت در قالب 1454 خانوار 
در سال 1385 بوده كه نسبت به سرشماري پيش از آن (1375)، 678 نفر 
برجمعيت آن افزوده شده است. از ميان جمعيت مورد اشاره 3156 نفر مرد 

و 3243 نفر زن مي باشند. 
استان  روستايي  نقاط  در  خانوار  بعد  كه  حاكيست  فوق  جدول  ارقام 
خراسان در دو دهه مورد بررسي كاهش يافته و 4/8 درسال 1375 به 4/04 
در سال 1385 رسيده است و در همين حال مشاهده مي شود كه ميزان كاهش 
در دهستان پايين واليت كمتر از مقدار مشابه در سطح استان است. وضعيت 
جمعيت روستاهاي نمونه در جدول شماره2 قابل مشاهده است. وجود تعداد 
بيشتري از افراد در سن فعاليت و كاهش شمار كودكان و كهنساالن به كاهش 
گروه هاي  در  جمعيت  تقسيم  كه  است  ضروري  پس  مي انجامد.  تكفل  بار 
مختلف سني و جنسي مورد بررسي قرار گيرد. جدول شماره 3 تعداد افراد 

در گروه هاي سني مختلف را نشان مي دهد.
ميزان  بيشترين  مي شود،  مالحظه   3 شماره  جدول  در  كه  طور  همان 
افراد جوان يعني گروه سني 15-34 سال در روستاي شورك ملكي زندگي 
مي كنند. همچنين جداول شماره 2 و4 نشان مي دهند كه از بعد خانوار در 
خانوار  بعد  از  اخير،  سرشماري  دو  طي  در  بررسي  مورد  روستاي  سه  هر 
كاسته شده است و همين امر خود مي تواند حاكي از كاهش بار تكفل در 

اين روستاها باشد. 

جدول 1: تحوالت جمعيت و خانوار نقاط روستايي استان خراسان رضوي طي سالهاي 1375-1385
سرشماري سال 1385سرشماري سال 1375عنوان

تعداد خانوارتعداد جمعيتتعداد خانوارتعداد جمعيت
5721130063991422دهستان پايين واليت

60087136566709315603بخش رضويه
18383663798261779980439752نقاط روستايي استان خراسان رضوي

منبع: سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385-1375 شهرستان مشهد
جدول 2: تحوالت جمعيت و خانوار در روستاهاي منتخب طي سالهاي 1345-1385

سال
برج موريشورك ملكيكالته منار

بعدخانوارخانوارجمعيتبعدخانوارخانوارجمعيتبعد خانوارخانوارجمعيت
13454151004/24661134/1152403/8
13557501754/34571104/2179414/4
13659942024/96001165/2112244/7
13757091375/27301345/478184/3
13857191644/49552194/479213/8

منبع: سرشماري عمومي نفوس و مسكن سالهاي 1345 تا 1385
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جدول 3: مقايسه تركيب سني جمعيت روستاهاي نمونه دهستان پايين واليت (1385)
درصدجمع+6465-3435-1415-0درصدگروه هاي سني
4/73421167784/7برج موري
66/036443425143109266/0شورك ملكي
29/31321981094648529/3كالته منار
100/0530653376961655100/0جمع
-32/039/522/75/8100-درصد

منبع: محاسبه و استخراج مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن، شهرستان مشهد 1385
جدول4: بارتكفل در روستاهاي نمونه دهستان پايين واليت در سال 1385

جمعيت كل روستابارتكفلروستاها
مردزنجمع

2/6794039برج موري
3/2955494461شورك ملكي
3/6719384335كالته منار
3/31753918835جمع كل

منبع: محاسبه و استخراج مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1385، شهرستان مشهد
جدول5: شاخص هاي اشتغال در روستاهاي مورد بررسي در سال 1385

جمعيت ده ساله و بيشترجمعيت شاغلنرخ اشتغالنام روستا
مردزنجمعمردزنجمع

40/422022542529برج موري
31/124216226779372407شورك ملكي
34/218527158541293248كالته منار
32/7449434061374690684جمع كل

___32/76/259/4نرخ اشتغال
منبع: محاسبه و استخراج مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن، شهرستان مشهد، 1385.

جدول 6: ميزان درآمد ساالنه خالص هر خانوار روستايي در روستاهاي نمونه از بخش هاي سه گانه اقتصادي در سال 1389
كالته منارشورك ملكيبرج موريروستاهاي نمونه

530000060000005400000ميزان درآمد ساالنه به تومان
             منبع: مطالعات ميداني نگارندگان 1389

جدول 7: سهم هر گروه از موادغذايي در سبد غذايي خانوارهاي ايراني به تفكيك شهر و روستا و كل كشور
درصدروستا (گرم/نفر/روز)درصدشهر (گرم/نفر/روز)درصدكشور (گرم/نفر/روز)مواد غذايي

450334133051838غالت
488355283840930ميوه و سبزي
139101421013410شير و لبنيات

124912991118گوشت و  تخم مرغ و حبوبات
184131891417113ساير (قندها و چربي ها)

140310013841001348100كل
جدول 8: درصد مصرف هر گروه از موادغذايي در سبد خانوارهاي روستايي در روستاهاي نمونه

برج موريكالته منارشورك ملكيموادغذايي
394043غالت

282930ميوه و سبزي
11109شير و لبنيات

988گوشت و تخم مرغ و حبوبات
131310ساير(قندها و چربي ها)

100100100كل
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نمودار 1: تركيب گروه هاي سني 
روستاهاي نمونه دهستان پايين 

واليت (1389)

ايران،  آمار  مركز  واستخراج  محاسبه  منبع: 
شهرستان  مسكن،  و  نفوس  عمومى  سرشمارى 

مشهد، 1385

از آنجا از وضعيت بار تكفل در ميزان تحقق امنيت غذايي خانوارها مؤثر 
است وضعيت بار تكفل در روستاهاي نمونه در جدول شماره 4 نشان داده شده 
است. عالوه بر وضعيت بار تكفل در روستاهاي مورد بررسي، وضعيت اشتغال 
در اين روستاها نيز مورد بررسي قرار گرفت تا شرايط اقتصادي خانوارها بهتر 
روستاهاي  در  بيشتر  و  ساله  ده  افراد  تعداد  شماره 5  جدول  شود.  مشخص 
نمونه و وضعيت اشتغال آنان را در سال 1385 نشان مي دهد. بررسي وضعيت 
درآمدي گروه هاي شاغل از بخش هاي سه گانه اقتصادي و با توجه به شرايط 
متفاوت طبيعي در روستاهاي مورد بررسي حاكي است كه ميزان درآمد هر 
توليدات  است.  ديگر  روستاي  دو  از  بهتر  ملكي  شورك  روستاي  در  خانوار 
مردم در اين روستا به طور عمده شامل جو و گندم آبي و ديم، نخود و هندوانه 
ديم و زيره مي باشد. توليدات در روستاهاي كوهستاني بيشتر به سمت پرورش 
درختان مثمر و توليد محصوالت باغي گرايش دارد. آمارها حاكيست ميزان 
اشتغال در فعاليت هاي صنعتي بسيار محدود بوده و تنها در روستاي شورك 
ملكي سه آسياي آرد و يك جوشكاري وجود داشته است. همچنين 15 دار 
قالي نيز در اين روستا بخش صنايع دستي آن را تشكيل مي داده است. براساس 
بررسي هاي به عمل آمده و پس از كسر هزينه ها ميزان درآمد هر خانوار در 

روستاهاي مورد مطالعه در سال به شرح جدول شماره 6 مي باشد.

ميزان مصرف موادغذايي مورد نياز
انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي در سطح كشور و با توجه به اختصاصات 
هر يك از گروههاي سني به تفكيك جنس، سبد غذايي مطلوبي به طور جداگانه 
تعريف كرده است. بدليل اجتناب از طوالني شدن بحث در اين جا تنها سبد غذايي 
بزرگساالن به عنوان معيار ميانگين معرفي مي شود. براساس اين سبدغذايي، هر فرد 
ايراني بايد روزانه 320 گرم نان، 100 گرم برنج، 20 گرم ماكاروني، 26 گرم حبوبات، 
70 گرم سيب زميني، 280 گرم سبزي، 260 گرم ميوه، 48 گرم گوشت قرمز، 50 گرم 
گوشت سفيد، 24 گرم تخم مرغ، بين 225 تا 240 گرم شير يا لبنيات، 35 تا 40 گرم 
روغن و 40 تا 50 گرم قند و شكر مصرف كند. اين مقادير براي ساكنان نقاط شهري و 
روستايي متفاوت است كه شرح آن در جدول شماره 7 آمده است.5 ارقام اين جدول 
حاكيست كه اتكا در سبدغذايي خانوارهاي روستايي بيشتر به غالت بوده و عليرغم 
آن كه خود توليد كننده ميوه و سبزي و گوشت و تخم مرغ هستند اين مواد سهم 
كمتري را در سبد غذايي خانوار آنها نسبت به خانوارهاي شهري به خود اختصاص 
مي دهد. براي بررسي نحوه مصرف موادغذايي و وضعيت امنيت غذايي در ميان 
مردم روستاهاي نمونه نخست از آنها خواسته شد تا با تكميل پرسشنامه و با استفاده 
از مقياس ها و اوزان محلي ميزان مصرف موادغذايي خود را در طي روز اعالم كنند. 

جدول شماره 8 نتيجه اين بررسي را نشان مي دهد.

نتيجه گيري
ارقام ارائه شده در جداول 8 و 6 بخوبي فرضيه اصلي اين تحقيق را تأييد 
مي كند. بنابراين فرضيه دسترسي به امنيت غذايي كه ركني بر توسعه پايدار 
است  چندي  داليل  از  متأثر  است،  روستايي  جوامع  بخصوص  جوامع  همه 
كه ميزان درآمد خانوارها مهمترين آن مي  باشد. مردم روستاي شورك ملكي 
با داشتن سطح درآمد باالتر مواد غذايي بهتري نسبت به مردم دو روستاي 
ديگر مصرف مي كنند. جدول شماره 8  نشان مي دهد كه اتكاي مردم روستاي 
شورك ملكي به غالت اندكي كمتر از ديگران بوده و به جاي آن بيشتر از 
شير و لبنيات استفاده مي كنند. اما از سوي ديگر مردم در روستاهاي كوهستاني 
به دليل وجود فعاليت هاي باغداري اندكي بيشتر ميوه و سبزي مصرف مي كنند. 
عامل ديگري كه در فرضيه دوم مطرح بوده همانا باورهاي فرهنگي و ميزان 
آموزش هاي دريافتي مردم و تأثير آن بر مصرف موادغذايي است. در هر سه 
روستاي مورد بررسي مادران كمترين سهم از مواد با ارزش غذايي در سفره 
را دريافت مي كردند. ترتيب تخصيص گوشت و ساير مواد مغذي در سفره 
خانواده هاي منطقه، نخست مردان و پسربچه ها و سپس دختربچه ها و مادران 
بوده است كه با توجه به نياز مبرم گروه دوم به ريزمغذي ها نظير آهن، بر ارائه 

آموزشهاي اصولي به مادران روستايي تأكيد مي گردد.
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