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Food has become one of the most prominent features of the transformation of food consumption against the 

background of rapid urbanization in the world. With this approach, the present article tries to highlight the 

safety of food production in the garden house system in Iranian cities, which the quality of supply and 

demand can threaten or guarantee the life of the society in the direction of sustainability. The current research 

is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. The current research was cross-

sectional in terms of time domain (July 2022). The statistical population included the beneficiaries (owners) 

of Khanebagh. According to the purpose, the sample size was 35 households (according to the conditions of 

cooperation). In this research, the research indicators have been evaluated using spss and smart pls software. 

The results of the path analysis show that the less efficient marketing and sale of agricultural products are one 

of the limitations facing the beneficiaries of the garden houses. Considering the leverage of the household's 

financial power, promoting production-oriented production along with entertainment by changing the 

individual management of the parts to the joint management in order to increase production, single-crop 

cultivation for a more economical use of the garden (for example, only apples or only grapes); Using the 

capabilities of agriculture graduates by using the knowledge and skills of agricultural specialists to make these 

gardens profitable, using water engineers to properly implement pressurized irrigation systems in order to 

reduce water wastage are some of the proposed research solutions for the food security of gardens. Also, 

behavioral strategies, especially due to the traditional structure of Iran's agriculture, can create grounds for 

more participation of farmers in the emergence of cooperative behaviors such as water and soil protection 

behavior. 
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 چکیده
 در سریع شهرنشینی زمینهپس در غذا مصرف دگرگونی هایویژگی ترینبرجسته از یکی به ذاغ

 ایرانی شهر در باغی خانه منظا در غذا تولید امنیت کوشدمی حاضر نوشتار رویکرد این با. است شدهتبدیل دنیا

 تهدید پایداری جهت رد را هجامع حیات تواندمی آن تقاضای و عرضه کیفیت که امری دهد، قرار مداقه مورد را

 پژوهش است یتحلیل- توصیفی نوع از روش لحاظ به و کاربردی هدف، ازلحاظ حاضر تحقیق. نماید تضمین یا

 باغخانه( مالکین) نفعانذی شامل آماری جامعه. است بوده( 1401 تیر) مقطعی زمانی قلمرو لحاظ به حاضر

 تحقیق این در. تاس بوده( همکاری شرایط بنابر) خانوار 35 از هدف به توجه با نیز نمونه حجم. اندبوده

 تحلیل نتایج. اندرارگرفتهق ارزیابی مورد Smart pls و spss افزارهاینرم از استفاده با تحقیق هایشاخصه

 نفعانذی فراروی هایمحدودیت از کشاورزی محصوالت کارآمد کمتر فروش و بازاریابی دهدمی نشان مسیر

 تغییر طریق از تفریح کنار در تولیدمحوری ترویج خانوار مالی توان اهرم به توجه با. باشندمی هاباغ خانه

 جهت در محصولیتک تکش تولید، افزایش منظوربه مشاع صورتبه و واحد مدیریت به قطعات منفرد مدیریت

 التحصیالنفارغ هایمندیتوان زا استفاده ؛(انگور فقط یا سیب فقط مثال) باغخانه از تراقتصادی یاستفاده

 ،اتباغ این نمودن سودآور جهت در کشاورزی متخصصین مهارت و دانش از استفاده طریق از کشاورزی

 رفت هدر کاهش جهت در فشارتحت آبیاری هایسیستم صحیح اجرای جهت در آب مهندسین از گیریبهره

 راهبردهــای همچنین. باشندمی هاباغ خانه غذایی امنیت جهت در تحقیق پیشنهادی راهکارهای برخی آب

 ـتربیشـ مشــارکت هایزمینه تواندمی ایــران، کشــاورزی ســنتی ســاخت دلیــل بــه ویژهبه رفتــاری،

 .آورد وجود وخاکآب از حفاظـــت رفتـار نظیـر جویانهمشارکت رفتارهای بروز در را کشاورزان

 ، شهر زنجان.باغخانه ، پایداری،نفعانیذ، امنیت غذایی: واژگان کلیدی

 مقدمه
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 تولید کسی چه توسط و چگونه غذایی، نوع چه و که چقدر سؤالخ به این سدر پا جهانی وسواس یک به غذا مساله

 دانشگاهی هایحوزه در ایفزاینده طوربه شهری غذای تأمین و پدیده( Garnett., 2014) دهشتبدیل شودمی

 ؛قرن بیست و یکم است کلیدواژهو پایداری آن  غذا (.Zerbian & romero.2021 ,) است تهقرارگرف موردتوجه

 مورد در بحث با همراه غذایی، تنوع بهبود و غذایی امنیت افزایش برای هاخانه باغ در 1ی شهریغذا تولید پتانسیل

 عنوانبه و دهند کاهش را غذایی ناامنی توانندمی شهری جامعه هایباغ .برانگیخت را مطالعه این آن، اثربخشی

 برای ویژهبه است ممکن مشترک منافع افزاییهم چنین. کنند عمل شدید دمای کاهش برای سبز فضاهای

 به دادن پایان غذایی، امنیت به دستیابی ،حالبااین(. ,.Zhang et al 2022) باشد مهم خشک زمین شهرهای

 آن به "3صفر گرسنگی" ، 22SDGدر که طورهمان کشاورزی، ایدارپ تولید امکان ایجاد و سوءتغذیه و گرسنگی

 ترویج در " قوی نهادهای و عدالت صلح،" ،SDG 16 در شدهحاصل پیشرفت به زیادی حد تا است شدهاشاره

 غذایی امنیت تأمین در کلیدی نقش محیطی شرایط ازآنجاکه .(Kemmerling et al., 2022) دارد بستگی

 این بر. نیست منطقی کشور محیطی هایویژگی و هاتفاوت به توجه بدون دیگر کشورهای از الگوبرداری دارد،

 امنیت ملی سند تدوین در باید «عمل کردن ایمنطقه و اندیشیدن جهانی» نگرش از گیری ه بهر با و اساس

 و بومی دانش و گاهن» به ایویژه توجه موجود، دانشی پیکره و جهانی تجارب از گیری ه بهر ضمن ایران غذایی

 از بسیاری و شودمی افزوده شهری کشاورزی اهمیت بر روزروزبه ،المللیبین سطح در زیرا ؛داشت «سازیبومی

 جلب حال در رسانیاطالع و آموزشی مختلف هایشیوه همچنین و ابتکاری و نوآورانه هایبرنامهاجرای  با کشورها

 و غذایی امنیت نظرازنقطه (.42: 1398جلوانی، ) باشندمی شهری یکشاورز کردن نهادینه و مشارکت شهروندان

 بیش چون رسدمی نظر به مناسب کشور غذایی( شرایط امنیت اول )جز غذا تولید لحاظ به اول نگاه در آن، اجزای

 کشاورزی تولید از توجهیقابل بخش اما ؛گرددمی تولید در داخل موردتقاضا کشاورزی محصوالت درصد 80 از

 از سویی در .(5: 1400،کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات سازمان) است و ناپایدار بوده آب برداشت اضافه حاصل

 قانون و توسعه سالهپنج هایبرنامه ایران، کشور کلی هایسیاست بخش در ساله 20 سند اندازچشم در ایران،

 است کشور هایاستان ازجمله نیز زنجان. (همان) است برخوردار خاصی جایگاه از غذایی سالمت و اساسی، امنیت

 صرفاًبه کارکرد غیرتولیدی و  کشاورزی( به تفکیک این اراضی) تولیدیتبدیل اراضی دارای کارکرد  موضوع که

 زراعی اراضی زنجان تغییر شهر پیرامون در اراضی کاربری تغییر اشکال یکی از اخیراً .نمایدمهم می آن درمصرفی 

 لیکن شوندمی واگذار شهروندان به عنوان باغ با ابتدا در هرچند که باشدمی باغخانه تحت عنوان اییهمجموعه به

 به باغی کاربری از و رفته ساز و به زیرساخت صاحبانشان توسط باغات این از توجهیقابل مدتی بخش از پس

 و باغی زراعی اراضی است ممکن روندی نچنی تداوم .دارد همراه به خود با را متعددی آثار که آینددرمی مسکونی

 اغلب یحومهکشاورزی  اراضی دهدمی نشان مطالعات نتایج عالوه براین دهد، قرار نابودی درخطر را شهر یحومه

 جهت در ایویژه اقدامات حفاظتی مستلزم و دارند قرار بحرانی شرایط در منابع آبی لحاظ به زنجان ازجمله شهرها

 باغخانه زنجان، شهر در شهر باغ اولین (.1395یعقوبی و حمیدی، ) باشندمیکاربری اراضی  تغییر از جلوگیری

                                                           
1 - Urban Food Production (UFP) 

2 - Sustainable Development Goals 

3 - Zero Hunger 



 با 1384 سال از زنجان شهر در شهرها باغ ایجاد. گردید ایجاد 1381 سال در که باشدمی پزشکی علوم دانشگاه

 بررسی اساس بر کهطوریبه. رسید خود اوج به 1391 تا 1389 هایسال بین در و شد گرفتهپیش رشد به رو روند

 هکتار 2907 هاآن تقریبی وسعت که دارد وجود زنجان در باغخانهمجموعه  80 به نزدیک حاضر حال در میدانی

 رشد به رو فرایند رغمعلی. است واگذارشده و بندیتقسیم قطعه 23605 در مختلف متراژهای در که باشدمی

 زمینه این در چندانی استناد قابل و مشخص مطالعه زنجان شهر همچنین و ایران سراسر درها باغخانه ایجاد

از کارکرد تولیدی زمین ) باغیبا توجه به تغییر اراضی زراعی به اراضی خانه  بنابراین ؛(همان) است نگرفته صورت

 یتامن که مساله این به پاسخ در است راهی آغاز پیشین، مباحث اساس هدف پژوهش بر به کارکرد مصرفی(

نگرشی بر موضوع  هایانگارهبرخی از  ؟شودمیچگونه تفسیر  خانه باغی نظام در 1ذینفعان منظر از غذایی

 بوده است: 1جدول پژوهش به شرح  موردمطالعه
 پیشینه پژوهش .1جدول 

 پژوهشگران

 سال

 نتایج عنوان پژوهش

Turnšek et al   

(2022) 

 غذایی امنیت هاینگرانی و باغ خانه

 19 کووید پاندمی طول در

 هاینگرانی زا ناشی امر این و است باغ خانه سمت به مهم روانی فشار یک گیریهمه

 در  باغ انهخ در را درصدی 10 تقریباً فعالیتی افزایش مطالعه این. است غذایی امنیت

 متس به که نمونه جامعه در امر این و داد نشان 19-کووید اول موج طول

 .بود غالب متوسط طبقه هایاروپایی  و زنان تحصیلکردگان

Song & Shanlim 

(2022) 

 در غذا تهیه خدمات از استفاده

 فعلی، وضعیت: شهری جامعه هایباغ

 اجتماعی پذیرش و کنندگانمشارکت

 سنگاپور در هاآن

 غذا؛ تهیه اتخدم از استفاده شاخص سه با را همبستگی ترینقوی باغداران پروفایل

 و باغبانان یرغ با محصول گذاریاشتراک به باغداران تمایل ی،ایغذ والتمحص نسبت

 در موجود هایگونه از درصد 75 اگرچه داد نشان. هاآن شده درک خودکفایی سطح

CG که نبودند مطمئن هاباغبان از درصد 60 بودند، خوراکی( اجتماعی هایباغ) ها 

CG باشد یغذای منبع تواندیم نسانیا نیروی و فضا محدودیت دلیل به هاآن های .

 ادراکات تر،مسن های CG با هاییمحله در باغبان غیر ساکنان این، بر عالوه

 مفید هریش ریزان برنامه برای ما نتایج. داشتند مربوطه CG محصول از تریمثبت

 خودکفایی پایدار، هایشیوه از استفاده با ها CG در غذا تولید تشویق با تا بود خواهد

 .دهند افزایش را غذایی

Zhang et al 

(2022) 

 بیابان مشترک مزایای سازیبهینه

 از شهری گرمای کاهش و غذایی

 اجتماعی باغ ریزیبرنامه طریق

 و تعداد که یابدمی باغ، بالقوه سبز فضاهای برای خالی قطعه 5000 از بیش بررسی با

 طوربه تواندمی شکاه فمختل افاهد برای موردنیاز اجتماعی هایباغ بهینه هایمکان

 موجود جتماعیا باغ 76 که دریافتیم ما این، بر عالوه. باشد متفاوت توجهیقابل

 تحت را مترو منطقه دوسوم و اندشده جمع شهری هایهسته اطراف در عمدتاً

 منافع ود،ش طراحی فضایی ازنظر شدهبهینه روشی به اگر. دهندمی قرار پوشش

 پوشش را بیشتری پرنیاز هایمحله و شود برابر دو تواندمی باغ 76 از حاصل مشترک

 با سبز هایانمک خوب، مقیاس در خالی هایبسته هایداده ادغام با ما مدل. دهد

 مرسوم ریزیبرنامه هایروش در که دقتی با داراولویت هایمحله در را باال پتانسیل

 ریزیبرنامه که دهدمی ننشا ما هاییافته. کرد شناسایی نیست، استفادهقابل

 از اطمینان و اجتماعی هایباغ بندیخوشه از جلوگیری برای فضایی شدهبهینه

 ایویژه تاهمی از باز فضای سازیخنک مزایای و محلی غذای به برابرتر دسترسی

 .است برخوردار

                                                           
امنیت غذایی می  تولید محصول و از این طریق به نوعی در موفقیت یا شکست هایا گروهافراد و  هدف از ذی نفعان در این تحقیق مالکین هستند که فعالیت این  - 1

 تواند موثر افتد.
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Tsuchiya et al 

(2021) 
 تمرکززدایی و غذای محلی: ردپای

 پنژا ایهمنطق شناختیبوم

 پایداری هایاستراتژی دهندهنشان

 است محلی

 که است متفاوت توجهیقابل طوربه هااستان میان در محیطیزیست ردپای سرانه

 هکتار 4.06) 1در یماناشی کمترین و( جهانی هکتار 5.24) توکیو در آن باالترین

 ،داشتند سالمند و شهری جمعیت از بیشتری نسبت که هاییاستان. است( جهانی

 سرانه درآمد که هاییاستان. داشتند باالیی غذایی و کل اکولوژیکی ردپای سرانه

 ردپای. داشتند باالتری غذایی و کل اکولوژیکی ردپای سرانه داشتند، باالتری

 ارائه اقتصادی تمرکززدایی برای استداللی شهری، کمتر هایاستان ترپایین اکولوژیکی

 با محلی غذایی هایفعالیت از حمایت باید پیر مناطق در گذارانسیاست. کندمی

 از ایعمده بخش بر شده فرآوری غذای زیرا بگیرند، نظر در را سالخورده جمعیت

 .دارد تسلط غذا اکولوژیکی ردپای

 

پیوند تولید  خصـوص رد تـوجهی درخور اقـدام تاکنون نمود اظهار توانمی ادبیات نتایج بر مروری به با عنایت

 را موضوع نای بررسی اهمیت است. لذا نگرفته صورت ها در نظام شهری ایران و امنیت غذایینه باغفضای خا

 پیشرفت به مکک مطالعه این نظری ویژگی. عملی ارزش و نظری ارزش: نمود خالصه عمده محور دو در توانمی

 تاکنون زیرا باشد،می ییت غذایخانه باغی و امن ریزیبرنامه و موضوع علمی ادبیات بر افزودن و تخصصی

 چندان تاکنون موضوع این نیز ما کشور در آن تبعبه و است نپذیرفته صورت بنیادین هایبررسی فوق ٔ  درزمینه

 تغییر، در خود نوبهبه نیز پژوهش عملی ارزش. است نداشته قرار ریزان برنامه و پژوهشگران توجه و موردبررسی

 .بود دخواه تولید چنین فضاهایی در نظام شهری ایران با ههاجمو وهایالگ و هاروش اصالح و بهبود

 تأمین را ودمندس اقالم و حیوانی و گیاهی مصرفی اقالم که است کوچک مقیاس در تولیدی سیستم یک باغخانه»

 تا ایحاشیه یهازمین هاآن. دارند رارق خانه نزدیکی در ویژه مراقبت و راحتی امنیت، برای خانگی هایکند. باغمی

 که خانگی هایباغ. کنندمی اشغال را خانوار اقتصادی عمده هایفعالیت برای ایحاشیه کار نیروی و مزرعه تولید

 شوندمی خصمش ساده فناوری و کم سرمایه با هستند، مکمل و زیستمحیط با سازگار هایگونه دارای

(Seneviratne et al., 2010). در( 1: کنندمی فهرست را خانگی هایباغ تیذا یژگیوپنج  ،هانستاد و میشل 

 مصرف اصلی منبع ات است مکمل تولید( 3. باشد گیاهان از باالیی تنوع دارای( 2. دارند قرار سکونت محل نزدیکی

 در توانندمی راحتیبه فقرا که است تولیدی سیستم یک( 5 و ;کند اشغال را کوچکی مساحت( 4. خانواده درآمد و

 امعهج مشارکت مزایای و غذا مختلف مراحل بین روابط (. Mitchell & Hanstad., 2004) ندشو وارد سطحی

 76 ارزیابی با ایمطالعه .(Andre, 2020: 6) است نظام باغی  بافت در غذا اقتصاد درک برای حیاتی عنصر دو

 و مصرف و آمددر در برینابرا نهمچنی و غذایی مواد داخلی تولید که داد نشان متوسط و کم درآمد با کشور

 واقعیت این ؛ با (Thome et al., 2019: 6) کندمی ایفا کشورها این غذایی امنیت در مهمی نقش بازار، شرایط

 ن،بنابرای .(United Nations [UN], 2019) هستند ساکن شهری مناطق در حاضر حال در مردم اکثریت که

 تشویق و پیگیری دهد، زایشاف را معیشت بالقوه طوربه و دهد هشکا را یغذای امنیت مسائل تواندمی که رویکردی

معه جا سوی از مختلفی هایشکل به غذایی امنیت مفهوم (Orsini et al., 2013) است شهری کشاورزی

 (.Agidew & singh., 2018) است یافتهتکامل توجهیقابل طوربه زمان باگذشت و شدهتعریف المللیبین

 است: شدهدادهزیر شرح  صورتبهبر آن  مؤثرعوامل  غذایی وامنیت  چهارستون

                                                           
1 - Yamanashi 



بر در دسترس بودن مواد غذایی در یک کشور تولیدات داخلی،  مؤثردر دسترس بودن مواد غذایی: عوامل  -1

 .هستغذایی  هایکمکات، سهام غذایی و دظرفیت وار

ذایی غبه مواد  کنندگانمصرف دسترسی بر تأثیرگذاردسترسی فیزیکی و اقتصادی به مواد غذایی: عوامل  -2

 است. شدهعنوانسب بازار و زیرساخت منا ونقلحمل، کنندگانمصرف، درآمد هاآنقدرت خرید 

ه آن بترسی ثبات در عرضه و دسترسی به مواد غذایی: عواملی که بر پایداری عرضه مواد غذایی و دس -3

 .شودمیدی عوامل اقتصا سیاسی وعوامل  ، نوسانات قیمت،وهواآباست شامل تغییرات  تأثیرگذار

در  شدهاستفادهیدی ی بهداشتی و تولهاروشمواد غذایی،  ایمنی ازجملهاستفاده از مواد غذایی: مسائلی  -4

 ونقلحمل، ییمواد غذا فراوریمحصوالت،  سازیذخیرهاستخراج اولیه محصوالت کشاورزی، برداشت و 

 و، مواد مغذی نیازهای غذایی تأمینتای در راس د غذاییو در آخر کیفیت و تنوع موا فروشیخرده

ان ملل متحد سازم نهایت در (.23: 1397 کیانی،) هستدر استفاده از مواد غذایی مطرح  هاریزمغذی

م و سال به غذای کافی، هازمانامنیت غذایی را در دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی مردم در همه 

یانی، ک) استتعریف کرده غذایی برای زندگی فعال و سالم  تترجیحا مغذی مطابق نیازهای خود و

 .دهدنشان می را غذایی امنیت به مربوط نظریات 2جدول  (.23: 1397

 (17: 1398 بیاناتي،) غذایي امنیت به مربوط نظریات. 2 جدول

 شرح نظریه نظریه

 عرضه نه ،باشدمی غذا ناکافی برای تقاضای حاصل غذایی امنیان که ستا این نشانگر استحقاق، مفهوم از سن گیریبهره سن غذایي استحقاق

 اصلی عامل لی،م سطح در غذا نامناسب عرضه مقاطع تاریخی، برخی در و کشورها برخی در هرچند بنابراین .آن ناکافی

 نیناتوا و فقر غذایی، منیناا تهییج کننده عامل توسعهدرحال کشورهای از در بسیاری اما بوده، سوءتغذیه و غذایی فقر

 باورند این بر Chatri (2006،) همچون نظرانیصاحب(. 1391کشاورز، و کرمی) باشدمی غذا تأمین منظوربه اقتصادی

 غذا ضهعر میزان کاهش حاصل بزرگ، هایقحطی و مزمن هایگرسنگیاینکه  بر مبنی دیگران و سن دیدگاه که

 .باشدمی برخوردار آن کردن پذیردسترسی با برابر ارزشی آب نیز غذا تولید و است کنندهگمراه زیادی حد تا باشدمین

 توسعهدرحالشورهای ک آب بسیاری گذارانسیاست و دولتمردان جانب آب سن ینظریه رسدمی نظر به دیگر سویآن

، بیاناتی) باشندمی دتولی افزایش از طریق غذایی ناامنی مساله حل دنبال به همچنان آنان و نگرفته قرار جدی موردتوجه

1398 :18.) 

 تأمین هاییتاجرای سیاس و تدوین طریق آب غذایی امنیت و هاقیمت نظام ار،دباب کارآمد نظری چارچوب این در نئوکالسیک رویکرد

 مجری سهم ایشافز با بلندمدت در این رویکرد، اساس بر .شودمی منتهی کشاورزی و صنعت بخش رشد به که شودمی

 سطح اشتغال، ایجاد و مایهسر انباشت بهبود با و کندمی پیدا بهبود درآمدکم خانوارهای درآمدی سهم د،لیتو واملع

 (.Gladwin, 2003) شودمی ممکن غذا به هاآن دسترسی امکان درنتیجه و خانوارها بیشتر این اولیه درآمدهای

 که کندمی عمل ایگونهبه آن غذایی نظام که است غذایی امنیت یرادا مانیز کشور یک مدرنپست رویکرد دیدگاه از مدرنپست رویکرد

 خصوصاً فقیر و پذیربآسی افراد که آیدمی دست به وقتی غذایی امنیت. برود بین از کافی غذای نبود آب وحشت و هراس

 تحلیل سطح به ربوطم تغییرات دیدگاه این در. باشند داشته را دلخواهشان مورد غذای به دسترسی امکان کودکان و زنان

 :باشدمی ذیل شرح به غذایی امنیت

 خانوار سطح به ملی و جهانی سطح آب تغییر -

 معیشتی زیست بعد به بیشتر تأکید ولی غذا به دسترسی به بر کمتر تأکید -

 .(Edward, 2006) ذهنی هایشاخص به عینی هایشاخص به از تغییر -

 یا بافرینگ نظریه

 حایل

 سرایت آب غذایی هایوعده حذف یا حجم کردن کم نظیر راهکارهایی با مادر غذایی، ناامن خانوار در نظریه این ساسبر ا

 (.Hadley et al., 2008) کندمی جلوگیری کودک به گرسنگی
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 مدل، این اساس بر .ندکمی مطرح مفهومی چارچوب یک در ریسک عوامل عنوان با را غذایی ناامنی در زاتنش عوامل (2010) گیل نظریه

 عوامل بنابراین. کندمی محدود را سالمتی و اطالعات ،زمان پول، قبیل از خانوار منابع که است چیزی هر با تنش عوامل

 در تحلیل این .ازدس محدود را اجتماعی هایکمک و مزایا ،دستمزد اشتغال، هایفرصت که است مواردی شامل ریسک

 رسدمی سالمت و دگیزن کیفیت به نهایت در شودمی شروع کالن سطح عوامل آب یایغذ امنینا بر اثرگذار عوامل تبیین

 مفهومي چارچوب

 یونیسف

 مادر توانایی شوند، موثرواقع تواندمی کودک غذایی ناامنی کنترل یا ایجاد در که عاملی مفهومی چارچوب این اساس بر

 ایگاهج جسمی، سالمت ،دانش آموزشی، ازلحاظ مادر هایویژگی مشخص طوربه. باشدمی فرزند از مراقبت چگونگی در

 ؤثرم کودکان غذایی ناامنی وزبر از جلوگیری در منابع کنترل توانایی و استقالل ،نفساعتمادبه و روانی سالمت ،ایتغذیه

 شاخصی نوانعبه ییغذا امنیت که نمود اظهار توانمی فوق هاینظریه به توجه با(. Engle et al., 1993) بود خواهد

 باشدمی ایتغذیه و تکاملی مشکالت ساززمینه ناکافی غذای و است مطرح فرد و خانوار سطح دو در سالمت تعیین برای

 منطقه یک از آن فهومم و تعاریف و هستند اقتضایی غذایی ناامنی و غذایی امنیت که گرفت نتیجه توانمی درمجموع و

 .است متفاوت دیگر منطقه به

در بین افراد  را هانگرانی از باالیی سطوح غذایی امنیت به عمومی واکنش مورد در مطالعه شده حقیقاتنتایج ت

ناسایی ش غذایی مواد یدنمودن تول پایدارتر کارایی و ؛سازیذخیره غذایی، مواد تهیه چارچوب مالک خانه باغی در

 مزیت یک عنوانبه ایو غیرحرفه ایحرفه شهری انیباغب و خانگی باغبانی بازتولید با هم پیوندیاین امر در  و کرد

مدل  1شکل  است. قرارگرفتهاجتماعی  ارتباطات یا رفاه و عمومی فرد؛ سالمت وضعیت در جهت بهبود اجتماعی

 مفهومی تحقیق را نمایش می دهد.

 
 مدل مفهومي تحقیق. 1 شکل

 هاروشمواد و 

 محدوده مورد مطالعه



ر مت 1640ط باشد که در ارتفاع متوسز از شهرهای بخش شرقی استان زنجان میتبری -ناه تهراشهر زنجان بر سر ر

: 1399ئی یگانه، مال) است خوانده «شهین» و ساخته بابکان اردشیر را زنجان از سطح دریا واقع گردیده است. شهر

 اواخر از یاییجغراف نمتو و عمناب در منطقه به کلمه این اطالق. هست «خمسه» زنجان شهرستان دیگر اسم. (34

 وانتقالنقل لحاظ به جریه دهم قرن اوایل در که گفت توانمی آن تسمیهوجه مورد در و ظاهرشده قاجار دوران

 هایسیاست از یکی خوانین، محلی هایشورش از جلوگیری و امنیت ایجاد منظوربه که مناطق ناآرام ایالت

 به ایل پنج از فیطوای و شده متأثر سیاسی پدیده این از زنجان تانشهرس ت؛اس بوده قاجاریه و صفویه زمامداران

 2شکل  (.67: 1399ی، بیگدل) است دادهجای خود در را خدابنده لو و بیات مقدم، اوصانلو، شاهسون، هاینام

 دهد.جایگاه شهر زنجان را در استان نمایش می

 

 ن و کشور موقعیت شهر زنجان در استان زنجا. 2شکل

 در شودبینی میشپی امروزه است، بوده شرق و شمال سمت در های اخیرکی شهری زنجان طی دههفیزی گسترش

 اراضی یو واگذار تفکیک با زمین سوداگران شهر، یحومه در زراعی وسیع اراضی وجود دلیل به شهر این

 ورزیکشا اراضی بندیقطعه .داد خواهند تغییر آینده در را شهر فیزیکی یروند توسعه باغخانه عنوانبه کشاورزی

 عوامل از لیکن کندمی فراهم را نان شهریساک فراغت اوقات گذران امکان بااینکه باغعنوان خانهبه هاآن فروش و

پیرامون آن و  عینی شهر وو همچنین تحرکات جم بوده زمین بازیبورس و فیزیکی یتوسعه ی روندتشدیدکننده

 (.1395بی و حمیدی، یعقو) شودروستاهای اطراف آن موجب می پذیری و جمعیت فرستیجمعیت
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 روش مطالعه
 قلمرو لحاظ به حاضر پژوهشاست تحلیلی -توصیفی از نوع  هدف، کاربردی و به لحاظ روش ازلحاظتحقیق حاضر 

 ایکتابخانه دقیق مطالعات طریق از پژوهش ازموردنی اطالعات گردآوری. است بوده (1398 تیر) مقطعی زمانی

 پیمایش تکنیک بر کمی روش چارچوب در و تئوریکی مبانی ساختن فراهم منظوربه( مدارک و اسناد از استفاده)

جامعه  .است بوده استوار( ساختاریافته پرسشنامه طریق از مصاحبه و مشاهده کارت ابزار با مستقیم مشاهده)

پژوهش که باید مالکان باغ  بنابر ماهیت موضوع اغبخانه مالک خانوارهای) باغخانه نفعانیذ آماری تحقیق شامل

 مناسبهمکاری )بنابر شرایط  خانوار 35. حجم نمونه نیز بنا بر هدف تحقیق از اندبودهپرسشگری می شدند( 

 هیچ محققان هاییافته بر بنا رمحو خبره نمونه برای است ذکر به الزمانتخاب شد،  (خانه باغی در مجموعهمالکین 

 Melillo) است نشده تعیین آن برای نیز خاصی مطلوب حد و فرمول و (Baby, 2013) ندارد وجود محدودیتی

& Pecchia, 2016) از جامعه آماری خبرگان در قالب تحلیل   های تحقیقدر جهت تدقیق شاخصه همچنین

 لهیوسبهها، و استخراج وزن نهایی شاخص نامهپرسشدوین ساختار مدل دلفی، ت بر اساسدلفی استفاده شد. 

اولیه تدوین شد و در اختیار جامعه آماری  سؤاالتجامعه آماری، در سه مرحله صورت گرفت. در مرحله نخست 

خود را نیز اضافه نمودند. در مرحله دوم  موردنظر هایشاخصی کردند و بندرتبهرا  هاشاخصقرار گرفت. این گروه 

جهت وزن دهی بین جامعه  نامهپرسشمال گردید و بار دیگر حذف و نظرات خبرگان نیز اع ارزشکم هایصشاخ

بود. بعد از اصالح و  تیاهمکممرتبط و  غیر سؤاالتاین مرحله، حذف  وزن دهیآماری توزیع گردید. حاصل 

در مرحله چهارم برای توزیع بین جامعه آماری توزیع گردید.  نامهپرسشدر مرحله سوم،  نامهپرسشتدوین 

نوشته شد تا جامعه آماری  سؤالشده بود، جلوی هر در مرحله سوم گردآوری سؤال کهایی هر ن نه، وزنامهپرسش

 نی. ااستخراج شد هادادهرا امتیازبندی نمایند. در این مرحله خروجی نهایی  سؤاالتبا آگاهی از نظرات یکدیگر، 

 اساتید از نفر 10 نظر از پرسشنامه روایی تعیین منظور به ورده شده است.آ (ودجدول )شماره در قالب  یخروج

 تحقیق هایشاخصه. شد اصالح اساتید این نظر طبق ها شاخص گردید و استفاده شهری ریزی برنامه و شهرسازی

 امنیت خوانش بالبه دنتحقیق حاضر  .اندقرارگرفته ارزیابی مورد Smart pls و spss افزارهاینرم از استفاده با

 نظام در ذینفعان منظر از غذایی امنیت هایشاخص 3 جدولاست.  خانه باغی نظام رد ذینفعان منظر از غذایی

 .دهدیرا نشان م یدلف کیبا تکن خانه باغی

 با تکنیک دلفي خانه باغي نظام در ذینفعان منظر از غذایي امنیت هایشاخص .3جدول 

سازه یا متغیر 

 پنهان

درصد  ا متغیر آشکارگویه ی

 موافقت

میانگین 

 نظرات
 وضعیت شاخص

تعهد 

 اجتماعي

 هایآوریفن سازیپیاده برای مردم الزم مشارکت

 آن اجرای گیری تاتصمیم مرحله از نوین
 انتخاب 80/3 87/9

 در تولید عملی هایمهارت یادگیری به گرایش

 کشاورزی
 انتخاب 47/3 71/7

 زیکشاور نظام هایارزش و هنجارها به نهادن ارج

 کشور
 تخابنا 00/4 89/3

 انتخاب 10/3 73/1 دتولی عوامل از مناسب و بهینه برداریبهره

 انتخاب 87/3 87/9 غیردولتی هایانجمن و هاسازمانگیری از بهره



 ها در مشاورهآن هایتوانائی و آبیار امر در دخیل

در دسترس 

بودن مواد 

 غذایي

 انتخاب 83/3 93/4 غذایی عرضه کافی مواد

 انتخاب 3.93 89/3 حقیق و توسعهمخارج عمومی ت

 انتخاب 13/4 96/1 های کشاورزیگیری از زیرساختخالقیت در بهره

 جغرافیایی هایمزیت از استفاده و وریبهره رشد

 مناطق
 انتخاب 37/3 73/1

 انتخاب 20/3 73/1 تقویت فرهنگ جهادی

 عدم انتخاب 35/2 41/9 فساد مالی

 انتخاب 13/3 75/8 غذاییجلوگیری از اتالف مواد 

 عدم انتخاب 73/2 46/3 سهم مخارج مصرفی مواد غذایی توان مالي

 انتخاب 27/3 75/8 تعرفه واردات محصوالت کشاورزی

 انتخاب 87/3 79/8 های تأمین امنیت غذاییوجود برنامه

 انتخاب 07/4 96/1 اندسترسی به منابع مالی برای کشاورز

و ارائه جمعیت زیرخط فقر  در نظر گرفتن نسبت

 قیمتتسهیالت ارزان
 انتخاب 50/3 73/1

کیفیت و 

سالم بودن 

 مواد غذایي

 انتخاب 80/3 85/2 تنوع رژیم غذایی

 هادر دسترس بودن ریزمغذی
 انتخاب 23/3 75/8

 انتخاب 90/3 90/6 کیفیت پروتئین

 انتخاب 23/4 97/4 ییایمنی مواد غذا

زایي درون

امنیت 

 ایيغذ

 انتخاب 53/3 81/2 کود و بذرها و سموم تولید در تحقیق

 انتخاب 83/3 85/2 رنظارت بر مبادی تولید غذا در داخل کشو

 انتخاب 17/3 73/1 راهبردی اقالم کشاورزی از حمایت

 نتخابا 23/3 73/1 التحصیالن کشاورزیو استفاده از فارغ حمایت

اهش وابستگی صرف، کموری در الگوی ایجاد بهره

 به غذاهای وارداتی
 انتخاب 03/4 83/9

 توسعه کشاورزی و صنایع تبدیلی و ترویج کشاورزی

 بنیاندانش
 انتخاب 03/3 70/4

تعدیل 

رفتارهای 

 مصرفي

 انتخاب 97/3 79/8 جوییاصالح الگوی مصرفی و صرفه

در شرایط اضطراری  ویج روحیه کمک به همنوعتر

 و تحریم
 تخابان عدم 40/2 49/5

 انتخاب 83/3 82/5 اساسی محصوالتمبارزه با احتکار 

 انتخاب 40/3 79/8 توسعه کارآفرینی و مشارکت عمومی

سبب بود که  بدین 3 . انتخاب معیار ازنمره بود 5از  3 باالتر از در این مرحله میانگین هاار انتخاب شاخصیمع

عوامل  تیشناخت بهتر از وضع منظوربه .ز بودندیناچ یرگذاریتأث اتأثیر یا ببی جامعه آماریهایی که ازنظر شاخص

 به نهادن هایی نظیر این امر ارج، حذف شد. طبق خروجی تحلیل دلفی شاخصادیز یلیمتوسط تا خ یرگذاریبا تأث

 کشاورزی هایزیرساخت از گیریبهره در قیت( و خال00/4 نیانگیمکشور ) کشاورزی نظام هایارزش و هنجارها

(؛ و 23/4غذایی )میانگین  مواد (؛ ایمنی07/4کشاورزان )میانگین  برای مالی منابع به ؛ دسترسی(13/4ین )میانگ
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( بیشترین امتیاز را کسب 03/4وارداتی )میانگین  غذاهای به وابستگی کاهش مصرف، الگوی در وریبهره ایجاد

غذایی؛  مواد مصرفی مخارج ایی عواملی چون سهمنفعان در جهت تقویت امنیت غذاز منظر ذی همچنیناند؛ کرده

چندانی نداشته  تأثیرتحریم ازنظر جامعه آماری  و اضطراری شرایط در همنوع به کمک روحیه فساد مالی و ترویج

 .اندشدهو از فرایند انتخاب حذف

 نتایج
ش مرد بوده وهژاین پر د یعنی مالکین باغ موردمطالعههمه افراد  جنسیت 4جدول در  طبق بررسی صورت گرفته

بوده  60تا  30ن سنی درصد افراد در میانگی 82 تقریباًبیان داشت که  توانمی چهارشماره و طبق نتایج جدول 

دارای  درصد 55 به لحاظ شغلیزیر ده سال بوده است.  درصد 88شده مطالعه  هاینمونهسابقه کاری در است. 

ارای شغل دنمونه  درصد 11ه ه است و تنها از این تعداد نموندرصد دارای شغل کارمند بود 31و  شغل آزاد

 بوده است. زیر دیپلماز افراد نمونه دارای تحصیالت دیپلم و  درصد 65. اندبودهکشاورزی 
 متغیرهای پژوهش توصیفي هایویژگي. 4 جدول

 درصد تعداد گویه متغیر

 8/2 1 سال 30زیر  سن

 5/48 17 45تا  30

 2/34 12 60تا  45

 2/14 5 سال 60باالی 

 40 14 سال 5زیر  اشتغالسابقه 

 5/48 17 تا ده سال 5

 7/5 2 ده تا بیست سال

 7/5 2 باالی بیست سال

 2/54 19 آزاد شغل

 4/31 11 کارمند

 4/11 4 کشاورز

 8/2 1 بیکار

 4/51 18 زیر دیپلم تحصیالت

 2/14 5 دیپلم

 8/22 8 لیسانس

 4/11 4 انسلیسفوق

 0 0 دکتری

 40 14 1متر 1000تا  میزان اراضی تحت مالکیت

 4/31 11 متر 2000تا  1000

 20 7 متر 5000تا  2000

 5/8 3 متر 5000باالتر از 

 7/25 9 خانواده معیشت انگیزه

                                                           
 شده است.متر در نظر گرفته 1000این پژوهش متر، حداقل مساحت در  1000ها با متراژ باغخانه کیکیتفبه دلیل حداقل اندازه نظام - 1



 8/62 22 تفریح

 4/11 4 سود زمین

 

 یعامل لیمدل، از تحل ییاعتبار همگرا یجهت بررس قیقبخش از تح نیر امعیارها: د 1همگراییتبار بررسی اع

کرونباخ هر سازه با مقدار  یآلفا بیمنظور مقدار ضر نیا ی(. براپنجاست )جدول شماره  شدهاستفاده تأییدی

طبق  قبولقابلحداقل مقدار آستانه با  هیهر گو یمقدار بار عامل نیشد. همچن تائیدو  یبررس 7/0 یآستانه حداقل

امنیت غذایی ابعاد سازه  یتمام یمورد برا 3در  جزبهشاخص  نیشد. ا یبررس (31)5/0ن برابر نر و همکارانظر مگ

درصد  50 یاند باالپنهان توانسته یرهایمتغ لذا مابقی، )سه مورد از مدل تحلیل حذف شدند( بود 5/0 یباال

شاخص  از طرفیاست.  تائیدحاضر مورد  دلم یهمگرا ییروا درنتیجهو  ندینما نییا تبر رهایپذمشاهده انسیوار

برای تبیین شاخص پژوهش حاضر،  (CR) تیکامپوز نانیاطم تیقابلو  (AVE) شدهاستخراج انسیوار نیانگیم

 همبستگی ینیبشیمدل در پ ییتوانا درواقعشاخص  نیاست. ا شدهاستفادهاشتراک و روایی همگرایی معیارها 

 شدهاستخراج انسیوار نیانگیم 5/0و باالی  مثبت ریمقاد کهموضوع  نودایباوج. است خود هایشاخصسازه با 

(AVE) میریبپذنیز را 4/0 میتوانیاما م(؛ 32)دارد  گیریاندازهمناسب مدل  تیفی، نشان از کهابرای سازه .

باشد، اما  5/0 کمتر از (،AVA) شدهاستخراجنگین واریانس میاکه اگر  اندکردهبیان فورنل و الرکر  کهازآنجایی

لذا با توجه به  .(33)است  یسازه همچنان کاف یباشد، اعتبار همگرا 6/0باالتر از  (CR) تیکامپوز نانیاطم تیقابل

، CRیر اند ولی با توجه به مقاددست نیاوردهرا به 5/0آستانه حداقلی  AVEمقادیر  عمدتاً، اگرچه ذکرشدهمطالب 

 هاگویه عاملی تحلیل اجزاء و نتایج 5جدول  .است تائیدمورد  یریگمدل اندازه تیفیو لذا، کاست  قبولقابلنتایج 

 دهد.معیارها را نشان می سازهای اعتبار ضرایب و
 ای معیارهاسازه ها و ضرایب اعتبارو اجزاء تحلیل عاملي گویه نتایج .5جدول

 ایسازه 

 پنهان ریمتغ
 بار عاملي یا متغیر آشکارگویه 

 لفایآ ضریب

 خنباکرو

 واریانس میانگین

 (AVE) شدهاستخراج

 اطمینان قابلیت

 (CR) کامپوزیت

تعهد 

 اجتماعي

 هایآوریفن سازیپیاده برای مردم الزم مشارکت

 آن اجرای گیری تاتصمیم مرحله از نوین
511/0  

716/0  403/0  764/0  

 در تولید عملی هایمهارت یادگیری به گرایش

 کشاورزی
876/0  

 یکشاورز نظام هایارزش و هنجارها به نادنه ارج

 کشور
541/0  

557/0 تولید عوامل از مناسب و بهینه برداریبهره  

 لدخی غیردولتی هایانجمن و هاگیری از سازمانبهره

 ها در مشاورهآن هایتوانائی و آبیار امر در
621/0  

 در دسترس

بودن مواد 

86/0 عرضه کافی مواد غذایی  

855/0  426/0  812/0 649/0 مخارج عمومی تحقیق و توسعه   

874/0 های کشاورزیگیری از زیرساختخالقیت در بهره  

                                                           
1 Convergent validity 
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 جغرافیایی هایمزیت از استفاده و وریبهره رشد غذایي

 مناطق
53/0  

538/0 تقویت فرهنگ جهادی  

581/0 تالف مواد غذاییجلوگیری از ا  

581/0 واردات محصوالت کشاورزیفه تعر مالي توان  

842/0  431/0  750/0  

745/0 نیت غذاییهای تأمین اموجود برنامه  

614/0 دسترسی به منابع مالی برای کشاورزان  

در نظر گرفتن نسبت جمعیت زیرخط فقر و ارائه 

 قیمتتسهیالت ارزان
674/0  

یت و کیف

سالم بودن 

 مواد غذایي

671/0 ییتنوع رژیم غذا  

794/0  468/0  777/0  
779/0 هادر دسترس بودن ریزمغذی  

624/0 کیفیت پروتئین  

652/0 ایمنی مواد غذایی  

زایي و درون

 امنیت غذایي

722/0 کود و بذرها و سموم تولید در تحقیق  

904/0  401/0  795/0  

507/0 رولید غذا در داخل کشونظارت بر مبادی ت  

612/0 راهبردی اقالم کشاورزی از حمایت  

502/0 التحصیالن کشاورزیو استفاده از فارغ حمایت  

وری در الگوی مصرف، کاهش وابستگی به ایجاد بهره

 غذاهای وارداتی
844/0  

توسعه کشاورزی و صنایع تبدیلی و ترویج کشاورزی 

 بنیاندانش
54/0  

تعدیل 

رفتارهای 

 مصرفي

 79/8 جوییو صرفهوی مصرفی اصالح الگ

97/3 771/0 انتخاب  657/0 اساسی محصوالتمبارزه با احتکار    

562/0 عمومی مشارکت و کارآفرینی توسعه  

 کنندگي:بینيیشپو  یینتب یزانم یینتع

اقدام به  ،SmartPLS 3.0 افزارنرم، با استفاده از مؤثر بر آنگانه پژوهش و عوامل شش یهابر ابعاد و شاخصهتوجه  با

روابط  تأثیرتحت  نفعانذی منظر ازبر امنیت غذایی  مؤثرهای شاخصه کنندگیبینییشپو  یینتب یزانم یینتع

 اثراتوابسته و  یرتغم« نوین امنیت غذایی هایشاخص» یقتحق ین. در اشده است گانهششی هامؤلفهعلی بین 

 متغیرهچند  یچیدهپ یها. وجود مدلشودمیمستقل در نظر گرفته  یرغعنوان متبه خانه باغینظام تغیرها را در م

تا  گرددمیموجب  وابسته است، یرمتغ nمستقل و  یرمتغ k زمانهم وتحلیلیهکه شامل تجز ییدر مطالعات فضا

 یارختالت سامعاد کاربرد مدل یگر،د یده و از سوبرآورد ش یرمس یلبا تحل تأییدی یعامل یلتحل یبه همزمان یازن

ا بابعاد مختلف  نیابودن رابطه م داریمعن ررسیب یبرا ین. همچنگرددمی یقمدل تحق یکپارچگیموجب حفظ 

گانه با ششاز ابعاد  یکمربوط به هر  یهاسازه ینرابطه ب یگر،د ییو از سو سویکاز  امنیت غذایی ایمؤلفه یرمتغ

 .(6و جدول  3)شکل ید گرداستفاده  ردنظرموخود بعد 



 
 SmartPLS 3.0روابط علي بین متغیرهای پنهان و آشکار در مدل معادالت ساختاری با . 3شکل

 ی تحقیق با مدل معادالت ساختاریهاسازهکلي  تأثیربارهای عاملي و ضرایب مسیر  .6جدول 

 رضیهبررسی ف  tآماره استاندارد خطای )ueval-p(ضرایب مسیر  

 تائید 618/2 069/0 (000/0)429/0 اییت غذامنی <--- غذایی امنیت و زاییدرون

 تائید 002/2 062/0 (000/0)328/0 امنیت غذایی <--- غذایی مواد بودن دسترس در

 تائید 173/3 074/0 (000/0)321/0 امنیت غذایی <---تعهد اجتماعی

 تائید 060/4 072/0 (000/0)471/0 امنیت غذایی <--- تعدیل رفتارهای مصرفی

 تائید 046/5 078/0 (000/0)565/0 امنیت غذایی <---توان مالی

 تائید 078/2 079/0 (000/0)272/0 امنیت غذایی <--- غذایی مواد بودن سالم و کیفیت

ین ا رد. دار هستندیروابط معن یکه تمام دهدینشان م ریمس لیتحل جی، نتاصورت گرفتهبه محاسبات  با توجه

ل تعدیسازه و  000/0داری و سطح معنی 565/0 تأثیربا ضریب  توان مالیه مربوط به ساز تأثیررابطه، بیشترین 

و  429/0ریب ض با غذایی امنیت و زاییدرونو  000/0داری و سطح معنی 471/0با ضریب  مصرفی رفتارهای

ت. اس 000/0داری و سطح معنی 328/0با ضریب  غذایی مواد بودن دسترس در، 000/0داری سطح معنی

روابط علی بین  خوبیبهذکور دهد که مدل میماست. این عامل نشان  999/0 یزان ضریب واریانسم درنهایت

 ی متغیر و پنهان را نشان داده است.هاسازه

 بحث
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شماره در این پژوهش مرد بوده و طبق نتایج جدول  موردمطالعهطبق بررسی صورت گرفته جنسیت همه افراد 

طبق نتایج  ازآنجاکهبوده است.  60تا  30درصد افراد در میانگین سنی  82 تقریباًبیان داشت که  توانمیچهار 

 احتمال کشاورزان، سن در افزایش سال یک با که دهدمی نشان سن متغیر نهایی صورت گرفته اثر هایپژوهش

 ارث به پدرانشان از که هاییزمین بیشتر ترجوان افراد چراکه یافت خواهد کاهش درصد 10 اراضی کاربری تغییر

 ؛خوددارند باغی و زراعی هایزمین به نسبت زیادی تعصب ترمسن افراد ولی دهند،می کاربری تغییر را رسیده

حاضر داشته باشد.  پژوهشسنی  باردههمبستگی مستقیمی  تواندمی خانه باغیتغییر و تحوالت در نظام  بنابراین

ایجاد طرح  با پیدایش تواندمیسال بوده است و این امر  زیر ده درصد 88مطالعه شده  هاینمونهدر  سابقه کاری

پاسخ به نیاز  منظوربه شهریمترمربعی زمین در نواحی پیرامونی  1000در قالب واگذاری قطعات  هاخانه باغ

منطبق باشد. به عبارتی  راحی شد،سرریز جمعیتی یا تفریحی ساکنان این شهرها، طرحی بود که در دولت دهم ط

 درصد 55. به لحاظ شغلی اندنداشتهسابقه کاری  اندشده باغخانهاز افراد پس از طرح دولت دهم صاحب درصد  88

نمونه دارای شغل  درصد 11درصد دارای شغل کارمند بوده است و تنها از این تعداد نمونه  31و  دارای شغل آزاد

دانش و  باید ازآنجاکهبوده است.  زیر دیپلمو از افراد نمونه دارای تحصیالت دیپلم  رصدد 65. اندبودهکشاورزی 

 پایینسواد  دارای از کشاورزان، درصد آمار اینمتصل با آن همراه کنیم، بر اساس  باهمتجربه کشاورزی را 

 آموزیمهارت هایظرفیتکه باید از  دهدمیو این امر نقش مهم مهندسین کشاورزی را نشان  اندکشاورزی

خالصه در ارتقاء دانش فرهنگی،  طوربه توانمیرا  یزکشاوردر توسعه  تحصیالتنقش است  کرد بدیهیاستفاده 

 سطح توسعهدرحال کشورهای اکثر در ازآنجاکه .تدانس مؤثر هامهارتاجتماعی، تخصصی و افزایش 

 شافزای و کشاورزی برای آموزشی و فنی هایهبرنام اجرای به دولت اقدام است، کم کشاورزان وپرورشآموزش

میزان اراضی تحت مالکیت  .به نظر می رسد ضروری ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده با کشاورزان ظرفیت

در ساخت انگیزه تفریحی بوده است،  درصد 62با فراوانی  عمدتاًو  متر 2000زیر  عمدتاً درصد 71این افراد نیز با 

و پس از اندکی تغییرات  شدهخریداریی اندکی از کشاورزان سوداگران اراضی کشاورزی به بها متأسفانه هاخانه باغ

و به دلیل آنکه  اندفروخته هاخانه باغبه خریداران  ها برابردههای کوچک، اندازهبهپس از تفکیک هر هکتار را 

و تنها  اندنخریدهتولید محصول و کار اقتصادی  باهدف، باغدار و کشاورز نیستند و این قطعات را باغخانهخریداران 

کشاورزی  هایزمین غذا مانند تولید منبع مالکیت در . باید در نظر داشت انحصارکنندمیبه جنبه تفریحی آن نگاه 

 مالی توان که داد نشان تحقیق همچنین نتایج .است دیگران غذای حق بردن بین از ساززمینه بدون انگیزه تولید

 گرفته صورت تحقیقات طبق ؛هست غذایی امنیت بر مؤثر هاینپیشرا ترینمهم از یکی خانه باغی نفعانیذ

 اعتبارات عمدتاً ،هست مواجهه آن با مالی حوزه در شهری کشاورزی نظام که اقتصادی هاییمحدودیت و مشکالت

 کارآمد کمتر فروش و زاریابیبا ؛(Mougeot, 1994: 62) نیست شهری کشاورزان دست در تقریباً کشاورزی

 رقابت زمین، هایمحدودیت ارتباطی، وسائط نامناسب وضعیت نظیر هاییمحدودیت با که رزیکشاو محصوالت

 کشورهای از وارداتی محصوالت با هامحدودیت این و روبروست نامناسب درآمد و متعدد هایمالیات و آب برای

هزینه ده روند صعودی نظر می رسد از نظر افراد مصاحبه شون به .(Cisse et al,2005) است همراه بوده دیگر

و عدم تعیین قیمت واقعی برای تولیدات کشاورزی از مهمترین معیارهای موثر بر توان مالی خانوارها بوده تولیدات 



مالی  است. هم چنین تاثیر خسارات پرداختی از طریق بیمه محصوالت کشاورزی به پایداری درامدی و تقویت توان

 درصد هزینه تولید محصوالت بوده است.  10آن کمتر از  کشاورزان کمک نموده و هر چند میزان

 ینچنرند. وامل و سوانح طبیعی داعنیز آسیب پذیری زیادی نسبت به  محصوالترخی از باید در نظر داشت ب

وده و بکمتر  د، خطر تولیدبیشتر باش چه تنوع محصوالت کاشته شدهاز خطر زیادی برخوردارند. هر  محصوالتی

منظر  از. گرددجبران  محصوالتدر تولید سایر  تدی با موفقیحیک محصول ممکن است تا شکست در تولید 

های حمایتی یاستسدر آمد مثبت به دلیل اعمال پایداری برای تولید برخی از محصوالت در خانه باغ ها  کشاوزان

راخت نکی، پدیالت بابذرمصرفی، آب مصرفی، یارانه تسهسم،  کود،) کشاورزیو پرداخت یارانه  به نهاده های 

ای ن رفتارهمچنیه بالعوض خشکسالی .و...( بوده است که می تواند در امنیت غذایی پایدار کشاورزی موثر باشد.

 و از جوییرفهصاصالح الگوی مصرفی و مولفه مهم و تاثیرگذار بر امنیت غذایی بوده است در این میان مصرفی 

 هب توجه ااشت بدتواند در دستیازی به آن موثر باشد. باید در نظر سعه کارآفرینی و مشارکت عمومی میسویی تو

 حجم فزایشدنبــال ا بـه روسـتاییان کشــاورزی، بخـش در بـرای فعالیـت آبـی منـابع بـه ید شـد نیاز

 زیرزمینی و حیآبی سط منـابع از حـد از یشب برداشـت بـا بیشـتر، کسـب سود امید بـه نتیجـه در و محصوالت

 ی شده است. فقدانآب منابع بر فشار سبب دارد، پایینی بسیار آبیاری کـه راندمان منـابع ایـن بیرویـه مصرف و

ترغیب  و عمومی های آگاهی داشتن نگه هنگام به و رسانی اطالع منظور به آموزشی و ترویجی هایبرنامه

 تغییر نظیر جدید های روش از استفاده برای مالزا ایجاد و فنی های کمک عدم ارائه آب، جویی صرفه به کشاورزان

 تنش مبنای بر دتولی و آبیاری کم های روش از عدم استفاده آب، مصرف کم ارقام از استفاده عدم الگوی زراعی،

 اصالح نو فقدا یی،و روستا شهری بخش در آب مصرف کاهنده قطعات از عدم استفاده بخش کشاورزی، در آبی

رفتار آن  و تولید مصرف الگوی هایالشچ مهمترین از صنعتی و کشاورزی شهری، بخش در گذاری آبقیمت نظام

 باشد. می

 

  گیرینتیجه
 کشور هر راهبردی اولویتهای جمله از جامعه غذایی امنیت مناسب تأمین و غذایی مواد باثبات عرضه به دستیابی

غذایی پایدار نداشته و اهمیت چندانی از  ها گروهی نگاه مطلوبی به کشاورزی و امنیتبر اساس مصاحبه .است

طریق این سبک برای تولیدکنندگان نبوده اند. به عبارتی، این مطلب دیدگاه منفیو ذهنیت غیرکاربردی بودن 

دیدگاه مساعدی به  نسبت به نظام خانه باغی را از نقطه نظر این گروه می رساند. طبق نطر گروه دوم، مالکین

های شهری شهری داشته و ادامه روند گسترش این نوع کشاورزی و پایداری خانه باغ کشاورزی و تولید آن در

امری است که باید از  نفعانذیرفتارهای تنسیق  بررسیطبق  کشت شهری را روندی مهم و مطلوب قلمداد کردند.

 ایران کشاورزی بخش کهنای یواسطهبه مبنـا، این بر قرار بگیرد.افراد  موردتوجهدر امنیت غذایی  نفعانذیمنظر 

 طریق از محصـول خود رساندن حداکثر به دنبال به معموالً کشاورزان در آن، بنـابراین، است؛ معیشتی عمدتاً

ارهـای رفت یدرزمینه پـژوهش و واکـاوی کـه رسدمی بـه نظر هستند؛ وخاکآب مانند منابعی از بیشتر یاستفاده

در غیراینصورت با اعطای  .گـردد فعلـی آبیکم در وضعیت بهبـود ساززمینه ،تواندمی صـرفه جویانـه کشـاورزان

مجوزساخت باغشهر به مالکین باغات به تدریج به خاطر پیشی گرفتن اهمیت مسائل اقتصادی و مالی بر مسائل 
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ل مین خواران خواهد شد. به نظر می رسد عوامزیست محیطی در عضر جدید شهرها شاهد دستخوش سدوجویی ز

اجرای  و تدوین است، مسلم آنیه سیاستی مقرراتی بیشترین تاثیر را بر امنیت غذایی خانوارها خواهند داشت.

خانوارها و از این رو تقویت  غذایی امنیت تبع به و افزایش درآمد راستای در دولت حمایتی مقررات و سیاستها

 جانبی عوارض با کشاورزی بخش حمایتی در های سیاست اجرای که آنجا از ا ضروری است.توان مالی خانواره

 کننده تأمین فقط که کرد را معرفی مشخصی سیاست قطع طور به توان نمی است، رو متضادی روبه و فراوان

 نوع و شرایط به توجه با اهداف این بندی اما اولویت باشد؛ تأثیر بی دیگر موارد بر و خانوارها بوده غذایی امنیت

 بـه همـین توجـه بـا دیگـر، طـرف ازدهد.  ها یاری آن به رسیدن در را ذیربط مسئوالن تواند می نیاز کشور

ی  ٔ  درزمینه منطقــی رویکــرد هایپایه و مبــانی ایـن موضــوع، بـه اشـاره بـا 1آیـزن کـه اسـت مشـکل

با توجه به اهرم توان مالی از سویی  .کرد مستحکم را آب از جـوییرفهص رفتار نظیر گرایانهزیستمحیط رفتارهای

 و واحد مدیریت به قطعات منفرد تغییر مدیریت طریق از تفریح کنار در تولیدمحوری ترویج رسدمیبه نظر خانوار 

 فقط مثال) باغخانه از تراقتصادی یاستفاده در جهت محصولیتک کشت تولید، افزایش منظوربه مشاع صورتبه

و  ترویج ،باغخانه نمودن سودآور منظوربه شهرها در باغ تولید هایخوشه یتوسعه و جتروی ،...(و انگور یا فقط سیب

 جهاد کشاورزی، سوی سازمان از شدهتعریف محصوالت کشت منظوربه باغخانه در خانگی هایگلخانه اندازیراه

 و ترویج بومی، حفظ ارقام جهت در نهالستان توسعه و ترویج باغات، یندر ا تولیدشده محصوالت فروش بازار تأمین

 ضایعات از جلوگیری منظوربه محصوالت فرآوری واحدهای استقرار زودبازده، کوچک و وکارهایکسب یتوسعه

 و انشد از استفاده طریق کشاورزی از التحصیالنفارغ هایتوانمندی از استفاده مصرف خانوار؛ بر مازاد محصوالت

 نظارت تحت و هدفمند یهاباغخانه ایجاد باغات، این نمودن ورسودآ جهت در متخصصین کشاورزی مهارت

 اجرای جهت در آب مهندسین از گیریبهرهدرآمدزایی،  و زاییاشتغال جهت در کشاورزی بیکار التحصیالنفارغ

هکارهای پیشنهادی تحقیق در جهت برخی را آب هدر رفتکاهش  جهت در فشارتحت آبیاری هایصحیح سیستم

به نظر می رسد کشاورزی در نظام خانه باغی می تواند یک گزینه مناسب  .باشندمی هاخانه باغیی امنیت غذا

گان به مواد غذایی حجهت تامین امنیت غذایی افراد جامعه باشد، زیرا سبب دسترسی مناسب و آسان مصرف کنند

یش از پیش ملموس است. لذا می افزایش جمعیت نیاز به محصوالت کشاورزی ب . از سویی امروزه باسالم می شوند

توان با امکان سنجی استانداردها و با اعطای اعتباراتی سبب توسعه کشاورزی شهری و تامین مواد غذایی افراد 

 جامعه شد.

 منابع
 مؤثروامل ع و بهار تانشهرس روستاهای خانوار سطح در غذایی امنیت وضعیت (. سنجش1398) نسرینبیاناتی،  .1

 دانشگاه بوعلی سینا. کشاورزی، کارشناسی ارشد نامهپایان .برآن
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 مقدمه

 پایداری بحث در کلیدی موضوعی به محیطی اثرات رساندن حداقل با به رشد حال در جمعیت برای غذا تأمین

 اثرات زایشاف و کمیاب یعیطب منابع با که و خاورمیانه  مدیترانه منطقه در ویژهبه امر این. است شده تبدیل فعلی

 کشاورزی اهمیت بر روزروزبه ،المللیبین سطح در. در این راستا است صادق ،شودمی شخصم وهواآب با مرتبط

 مختلف هایشیوه مچنینه و ابتکاری و نوآورانه هایبرنامهاجرای  با کشورها از بسیاری و شودمی افزوده شهری

کشور  در .باشندمی یشهر کشاورزی کردن نهادینه و انمشارکت شهروند جلب حال در رسانیاطالع و آموزشی

 قانون و توسعه سالهپنج هایبرنامه ایران، کشور کلی هایسیاست بخش در ساله 20 سند اندازچشم در ایران نیز،

 پیشین، باحثم اساس بر پژوهش هدف بنابراین.  است برخوردار خاصی جایگاه از غذایی سالمت و امنیت اساسی،

 غذا بر حق ویکردر با باغشهری نظام در ذینفعان منظر از غذایی امنیت هک مسئله این به پاسخ در است هیرا آغاز

 ؟شودمی تفسیر چگونه

هاو روشمواد   

 لحاظ به حاضر حلیلی است پژوهشت-تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی 

 بر کمی روش ارچوبچ در و تئوریکی مبانی ساختن فراهم منظوربه.ستا بوده(  1398 تیر) مقطعی زمانی قلمرو

 بوده استوار( تهساختاریاف پرسشنامه طریق از مصاحبه و مشاهده کارت ابزار با مستقیم مشاهده)) پیمایش تکنیک

 بنا نیز نمونه حجم. اندبوده باغشهر مالک خانوارهای شامل و باغشهر نفعانذی شامل تحقیق آماری جامعه.  است

 روشد. ش انتخاب باغشهری مجموعه در مناسب همکاری شرایط با و  دسترس در نوارخا 35 از تحقیق هدف بر

 هایشاخصه تحقیق ینا در .است بوده ساده تصادفی و احتمالی گیرینمونه برحسب پژوهش این در گیرینمونه

 .اندقرارگرفته ارزیابی مورد lisrel و spss افزارهاینرم از استفاده با تحقیق

 نتایج و بحث

 طبق ازآنجاکه. است بوده 60 تا 30 سنی میانگین در افراد درصد 82 یباًتقر که داشت بیان توانیم نتایج بقط

 کشاورزان، سن در افزایش سال یک با که دهدمی نشان سن متغیر نهایی اثر گرفته صورت یهاپژوهش نتایج

 پدرانشان از که هاییزمین بیشتر تروانج افراد چراکه یافت خواهد کاهش درصد 10 اراضی کاربری تغییر احتمال

 باغی و زراعی هایزمین به نسبت زیادی تعصب ترمسن افراد ولی دهند،می کاربری تغییر را رسیده ارث به

 اضرح پژوهش سنی رده با مستقیمی همبستگی تواندیم باغشهری نظام در تحوالت و تغییر ینبنابرا. خوددارند

 کشاورزی نظام یهاارزش و هنجارها به نهادن هایی نظیر این امر ارجوجی شاخصطبق خر. همچنین باشد داشته

 منابع به (؛ دسترسی 4.13کشاورزی )میانگین  هایزیرساخت از یریگبهره در ( و خالقیت00/4 نیانگیمکشور )

 مصرف، الگوی در یوربهره ( ؛ و ایجاد23/4گین غذایی )میان مواد (؛ ایمنی07/4کشاورزان )میانگین  برای مالی

نفعان همچنین از منظر ذیاند؛ کرده( بیشترین امتیاز را کسب 03/4وارداتی )میانگین  غذاهای به وابستگی کاهش



 به کمک روحیه غذایی؛ فساد مالی و ترویج مواد مصرفی مخارج در جهت تقویت امنیت غذایی عواملی چون سهم

 .اندشدهحذفچندانی نداشته و از فرایند انتخاب  ریتأثماری جامعه آ ازنظر یمتحر و اضطراری شرایط در همنوع

یر مربوط به سازه تأثین رابطه، بیشترین ا در. دار هستندیروابط معن یکه تمام دادنشان نیز  ریمس لیتحل جینتا

و  471/0با ضریب  مصرفی تارهایتعدیل رفسازه و  000/0داری و سطح معنی 565/0یر تأثتوان مالی با ضریب 

 دسترس ، در000/0داری و سطح معنی 429/0ضریب  با غذایی امنیت و زاییدرونو  000/0داری سطح معنی

 است. 000/0داری و سطح معنی 328/0با ضریب  غذایی مواد بودن

 گیریهنتیج

ی ایبر امنیت غذ مؤثر هایپیشران ترینمهمباغشهری یکی از  نفعانذینتایج تحقیق نشان داد که توان مالی 

ی شهری در حوزه اقتصادی که نظام کشاورز هاییمحدودیتطبق تحقیقات صورت گرفته مشکالت و ؛ باشدمی

 فروش و بازاریابی.یستندر دست کشاورزان شهری  تقریباًاعتبارات کشاورزی  عمدتاً، باشدمیمالی با آن مواجهه 

 هاییتمحدود ارتباطی، یطوسا ناسبنام وضعیت نظیر هاییمحدودیت اب که کشاورزی محصوالت کارآمد کمتر

 از وارداتی محصوالت با هامحدودیت این و روبروست نامناسب درآمد و متعدد هاییاتمال و آب برای رقابت زمین،

 پایین یمتق و دولت توسط کشاورزان تولید از یتحماعدم و تولید باالی هزینه است شده دیگر شورهایک

 منظر از باید که است امری مصرفی رفتارهای بعدی وهله در. است کشاورزی هایفعالیت توسعه برای حصوالتم

 ســاخت دلیــل بــه یژهوبه رفتــاری، راهبردهــای. بگیرد قرار افراد موردتوجه غذایی امنیت در نفعانیذ

 رفتارهای روزب در را کشاورزان بیشــتر مشــارکت هایینهزم تواندیم ایــران، کشــاورزی ســنتی

 .آورد ودوج به آب معضل حل در غیره و آب از ییجوصرفه آب از حفاظـــت رفتـار نظیـر جویانهمشارکت

 

 ، باغشهر، شهر زنجان.نفعانذیامنیت غذایی،  واژگان کلیدی:
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A passage on the reading of food security from the perspective of stakeholders in the 

Gardenhousesystem with the right to food approach (Case study: Gardenhousein Zanjan city) 

Introduction 

Providing food for a growing population while minimizing environmental impacts has become a 

key issue in the current sustainability debate. This is especially true in the Mediterranean and 

Middle East regions, which are characterized by scarce natural resources and increased climate-

related impacts. In this regard, at the international level, the importance of urban agriculture is 

increasing day by day, and many countries are attracting the participation of citizens and 

institutionalizing urban agriculture by implementing innovative and innovative programs as well as 

various educational and information methods. In the country of Iran, in the perspective of the 20-

year document in the general policies of Iran, the five-year development plans and the constitution, 

food safety and health have a special place. Therefore, the purpose of the research, based on the 

previous discussions, is the beginning of a way to answer the question of how food security is 

interpreted from the perspective of stakeholders in the Gardenhouse system with the right to food 

approach. 

Materials and Methods 

The present research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. 

The present research was cross-sectional in terms of time domain (July 2018). The tool of 

observation card and interview through a structured questionnaire) has been established. The 

statistical population of the research included the beneficiaries of Gardenhouse and included the 

households of the owner of Gardencity. According to the purpose of the research, the sample size 

was 35 available households and with suitable cooperation conditions in the collection. 

Gardenhouse was selected. The sampling method in this research was based on simple probability 

and random sampling. In this research, the research indicators were evaluated using spss and lisrel 

software. 

 

Results and Discussion 

According to the results, it can be said that almost 82% of the people were between the ages of 30 

and 60. Because according to the results of the researches, the final effect of the age variable shows 

that with one year increase in the age of the farmers, the possibility of changing land use will 

decrease by 10%, because younger people change the use of most of the land inherited from their 

fathers. But older people have a lot of bias towards their agricultural and garden lands. Therefore, 

the changes and developments in the Gardenhouse system can have a direct correlation with the age 

group of the present Pezohesh. Also, according to the output of indicators such as respecting the 

norms and values of the country's agricultural system (average 4.00) and creativity in using 

agricultural infrastructure (average 4.13); access to financial resources for farmers (average 4/07); 

food safety (average 4.23); and creating efficiency in the consumption pattern, reducing dependence 

on imported foods (average 4.03) have scored the highest points; Also, from the point of view of 

stakeholders, in order to strengthen food security, factors such as the share of food consumption 

expenses; Financial corruption and promotion of the spirit of helping one's fellow man in 

emergency situations and sanctions did not have much effect from the point of view of the statistical 

community and were excluded from the selection process. The results of path analysis also showed 



that all relationships are significant. In this regard, the greatest impact is related to the structure of 

financial power with an influence coefficient of 0.565 and a significance level of 0.000, and the 

structure of adjusting consumption behaviors with a coefficient of 0.471 and a significance level of 

0.000, and endogeneity and food security with a coefficient of 0.429. And the significance level is 

0.000, the availability of food with a coefficient of 0.328 and a significance level of 0.000. 

Conclusion 

The results of the research showed that the financial capacity of the beneficiaries of Gardenhouse is 

one of the most important drivers affecting food security; According to the researches, the 

economic problems and limitations that the urban agricultural system faces in the financial field, 

mostly the agricultural credits are almost not in the hands of the urban farmers. The less efficient 

marketing and sale of agricultural products, which is limited by limitations such as the poor 

condition of communication media, land limitations. , competition for water and numerous taxes 

and inappropriate income are faced and these restrictions are the products imported from other 

countries, the high cost of production and the lack of support for farmers' production by the 

government and the low price of products for the development of agricultural activities. In the next 

place, consumption behavior is something that should be taken into consideration from the point of 

view of stakeholders in food security. Behavioral strategies, especially due to the traditional 

construction of Iran's agriculture, can create grounds for greater participation of farmers in the 

emergence of cooperative behaviors such as water conservation, water saving, etc., in solving the 

water problem. 
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