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Abstract 

Over the recent years, the corona virus has seriously jeopardized progress in reducing poverty, 

improving hunger, increasing health care, and improving the quality of education. The outbreak 

of the virus, according to international organizations, has increased the number of hungry, poor 

and malnourished people, and has left the world with a wave of food insecurity. In this regard, 

the role of urban resilience capacity at the household and community level in reducing the impacts 

of the crisis on the quality of life and restoring the original power and maintaining it during a 

pandemic is significant. Resilience capacity is a set of conditions, considered to make families 

resilient enough to deal with shocks. Resilience capacity in this study have absorption, 

adaptiveness and variability aspects as well as a wide range of specific capacities. This survey is 

descriptive-analytical. Also, considering the analysis of the relationship between independent 

variables (resilience capacity) and dependent is also a correlation research. The statistical 

population of the study included heads of households in Masal city. The sampling method was 

multi-stage cluster sampling and sample size were determined using Cochran's formula of 384 

people. The aim is to explain the capacity of urban resilience to maintain food security during the 

Corona pandemic in Masal. SPSS and LISREL 8.80 were used for this purpose. Structural 

equations show that the capacities have been effective in improving food security. The following 

capacities also reduced Corona's negative impacts on food security: social and human capital, 

information, assets, livelihood diversity, safety shelters, market access, women's empowerment, 

governance, and psychological capabilities like trust for adaptation. 
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 مقاله پژوهشی

 

در دوران پاندمی  شهریخانوارهای  امنیت غذایی بر شهری آوریظرفیت تاباثرگذاری  الگوی تبیین

 (ماسال: شهر موردی ۀ)مطالع کرونا
 

 دانشگاه زنجان، زنجان، ایرانیزی شهری، ردکترای جغرافیا و برنامه دانشجوی - 1پوریاسر قلی 

 

 11/17/1044: تصویب تاریخ         72/11/1044تاریخ بازنگری:         11/14/1044: دریافت تاریخ

 

 چکیده

 یفی ک و یبهداشاات یهامراقب افزایش  ،یگرساا گبهبود  فقر، کاهش  در شاارف یها پسااا ویروس کرونا 

المللی بر های بینساااازمان یهاگزارشطبق  کرونا شااایوی ویروسرو کرد. با خطر جدی روبهآموزش را 

رو شامار گرساا گان، فقرا و افراد دارای سااوه غفیه افزوده اساا  و جهان را با موجی از ناام ی وفایی روبه

 اثراتدر کاهش در سااطخ خانوار و اجتمای، آوری شااهری  ابظرفی  نقش  کرده اساا . در همین راسااتا

 یآور اب  یظرفاس .   وجهقابل پاندمیبحران بر کیفی  زندگی و بازیابی  وان اولیه و حفظ آن در طو  

 پفیری لازمانعطافها به در مواجهه با شااو  سااازدیها را قادر مکه خانوادهساا  ا طیاز شاارا یامجموعه

 فیط نیو همچ   غییرپفیری و  طبیقی ،جفبی ۀی در این مقاله شامل سه ج بآور اب  یظرف .اب دیدسا  

یاب( اس ؛  حلیلی، مبت ی بر پیمایش)زمی ه- حقیق حاضر  وصیفی .شودمیخاص  یها یاز ظرف یعیوسا

ام ی  ای هشاخص) ته( و وابسآوریظرفی   ابهمچ ین با  وجه به واکاوی ار باط بین متغیرهای مستقل)

ر دآماری  حقیق شااامل ساارپرسااتان خانوار  ۀجامعگیرد.  حقیقات همبسااتگی نیز قرار می ۀ( در زمروفایی

 483ای و حجم نمونه بر اساس فرمو  کوکران برابر ای چ دمرحلهگیری، خوشهشاهر ماساا ، روش نمونه
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 نحوه ارجاع به این مقاله:
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ای هشااهری در حفظ وضااعی  شاااخصآوری آن  بیین نقش ظرفی   ابهدف نفر  عیین گردیده اساا . 

در طو  پاندمی کرونا در م دی وفایی و پایداری( بهره، دسااترساای به وفا، موجود بودن وفاام ی  وفایی )

اسااتفاده شااده اساا . نتای    8.80LISREL و  SPSSافزارهای شااهر ماسااا  اساا . برای این کار از نرم

اند. بوده مؤثرام ی  وفایی هایو بهبود شاااخصحفظ گانه در های سااهدهد ظرفی معادلات ساااختاری می

 ،یاجتماع ۀی: ساارماه اساا خانوار کاهش داد ییوفا  یرا بر ام  کرونا یم ف ری أث ریز یها یظرفهمچ ین 

، به بازارها و خدمات یدسترس ،یم یا یهاشبکه ،یشتی  وی مع ها،ییاطلاعات، دارا کسب ،یانساان ۀیسارما

 .یاجتماع یها یقابل، یروان یها یو قابل حکمرواییزنان،  ی وانم دساز

 ، کرونا، ماسا آوری، ام ی  وفاییی   ابظرف واژگان کلیدی:

 مقدمه -1

  یام  دارد. ینقش اساس ییوفا  یبه ام  یابیدست یبرا یانسان ۀاس  و  وسع یاساسعاملی رفاه انساان  یوفا برا

و  نمیا ،یکاف یبه وفا یو اقتصاد یاجتماع ،یکیزیف یافراد در هر زمان، دساترس ۀاسا  که در آن هم یحالت ییوفا

. ک دیفعا  و ساااالم برآورده م یزندگ کی یرا برا هاآن ییوفا حاتیو هم  رج ییوفا یازهایدارند که هم ن یمغف

 نیچ د در طو  (.9314، 5فائو)اس  3ثبات و 4م دیبهره ،9ی، دساترسا1موجود بودن ام ی  وفایی شاامل چهار بعد

از  هیغف که م جر به  عداد افراد کم به وفا یاقتصاد یدسترس یقادر به حل مشاکل ساختار یجهان ییوفا  یدهه، ام 

ران بح. بزرگ در سر اسر جهان  بدیل شده اس  چالشو ناام ی وفایی به یک  ، نبوده اس شاده اسا  9313ساا  

شاااک  دگی و  ،9393و پاندمی  9339ساااا  و رکود متعااقاب آن، نااام ی وفایی و انر ی  9338اقتصاااادی ساااا  

 عدالتی وهای اقتصااادی و اجتماعی ما و اشااکا  متعددی از بیهای متعدد و جریانا ی را در ساایسااتمپفیریآساایب

روم علی. (6،9393یآماد) آشااکار کرده اساا را  ژادی، اجتماعی، اقتصااادی و ج ساایتیاکولو یکی، ن هاینابرابری

، شاامار افراد میلادی 9333 ا  1113 ۀالمللی برای رفع ناام ی وفایی و کاهش مسااتمر آن در دههای جوامع بین لاش

که  داده اس گزارش فائو  سازمان. (9393، 8و جائو 9اروخین)س ارشد داشته  9315دچار سوه غفیه دوباره از سا  

توسط م ییوفا ینفر دچار ناام  اردیلیکه حدود دو میدرحال، برندیرن  م یگرس گ از نفر در جهان ونیلیم 893از  شیب

 .(9311 ،فائو)میلیون نفر برسد 833به  9343 شود شمار افراد دارای سوه غفیه  ا سا بی ی میو پیش هست د دیشاد ای

م ی  شدن، اجهانی پیدایشبا های طبیعی بوده اس . در گفشاته عامل اصالی کمبود وفا، خشاکساالی و سایر بحران
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وفای  ۀاخیراً سیستم عرض. (1119فائو، )ای اقتصادی یافته اس وفایی بیشتر از آنکه موضوعی کشاورزی باشد، زمی ه

ری و سرع  انتقا  بیشت  ریقوکه از اسلاف خود  ویروسایرو شاده اسا . نادری به نام کرونا روبه ۀجها ی با پدید

شته عامل اصلی  هدیدات علیه گف هایسا در  کهیطوربهدارد. در این میان حدسیات فائو نیز درس  از آب درنیامد؛ 

خود  أکید کرد که  9393وهوایی معرفی کرده بود، در گزارش هاای نااامی و  غییرات آبدرگیریام یا  وافایی را 

س . رو کرده ادادن به گرس گی را با مشکل روبهبرای پایان اقدامات عملیرکود و کاهش اقتصاادی ناشی از پاندمی، 

به افراد دچار سااوه غفیه در سااا   ونیلیم 149  ا ونیلیم 89کرونا  یریگه اساا  که همهزد نیفائو  خم نیعلاوه بر ا

ه یه غفبه سو انی عداد مبتلا شیافزا  یدر  ماه ،ییوفا یناام  در ریرشد چشمگ نیکاهش ا یبرا اس .افزوده  9393

  (.9391، 9و جمبور 1اسیال)اس  یضرور یریگطو  همه در

و  روسیخود و کهع وان کرد  طورنیا وان را می لشیدلکرونا اثرات زیادی بر سیستم وفایی جهانی داشته اس ؛  

 ۀزنجیر عمده در اختلالات رکود بزرگ و باعثی اجتماع ۀفاصاال الزامات و هاقرنطی ه ویژهبه، ی ساایاساایهاواک ش

افراد زیادی شده اس .  ۀ رکیب این دو در سر اسر جهان موجب ناام ی وفایی و سوه غفی .شاده اس یی ارزش وفا

و  دل ی ا ن،یاوکرا ،یشمال ۀیمقدون زستان،یقرق ،یریگکه از زمان شروی همه داده اس گزارش  یساازمان  جارت جهان

و مخصااوصاااً این  ردندمختلف اعلام کی محصااولات کشاااورز مواد وفایی وصااادرات را در موارد   یمصاار مم وع

علاوه بر این قیم  مواد وفایی افزایش (. 9393، 4سازمان  جارت جهانی) انداقدامات را به شایوی ویروس نسب  داده

 ،گیری ویروسهمه وجود آمد که ناام ی وفایی و شاامار فقرا افزایش خواهد یاف  و همزمان بایاف  و این نگرانی به

جهانی  ۀ، برنام9393وریل آدر . (9393و همکاران،  3لابورده) ر خواهد شدپفیر، وخیمهای آسیبگروه ۀ غفیوضعی  

جهانی  ۀبرنام)خواهد شد دو برابروفا اعلام کرد که شامار افراد در معر  ناام ی وفایی بدون انجام اقدامات مشتر  

ا ب یکشورهارا در سطخ  ییوفا یممکن اسا  ناام کرونا  یماریب وییوجود دارد که شا یمختلف دلایل (.9393، 5وفا

 اند. ثیرات را بر ناام ی وفایی داشتهأوآمد بیشترین  های رف . محدودی دهد شیافزا نییپایا  درآمد متوسط

های وفایی هم از لحاظ  ولید ) ولید و فرآوری( و هم از ک  د که اختلا  در سااایساااتممی بیانو همکاران  6دورو

بازارهای ن در این میا قابلی  اثرگفاری بر ام ی  وفایی را دارند.جه   قاضاا )دساترسی اقتصادی و فیزیکی به وفا( 

های خرید وفا در بین گروه باعث کاهش قدرتدرآمد پایین پفیرند و های رساامی آساایبویررساامی بیشااتر از بازار

های اقتصاادی و اجتماعی در برابر اختلالات سیستم وفایی، نسب  به در واقع جوامع با کاساتی گردد.پفیر میآسایب
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آوری به عبارت بهتر جوامع با ظرفی   اب (.9،9313ها سون؛ 1،9319کا ر) در معر  خطرندسایر اجتماعات، بیشتر 

وسااعه   گفتمان ر،یاخ هایسااا در درواقع های مختلف دارند.  ری در برابر بحرانکمتر، پایداری و اسااتقام  پایین

مک به ک دیکل ،اندگسترشها، که در سراسر جهان در حا  شاو  مقابله با یبرا ها یظرف نیا جادیاسا  که ا افتهیدر

در  یا دهیفزا طوربهدرآمد و رفاه خانوارها  شیافزا یمداخلات برا ن،یعلاوه بر ا خروج از فقر اساا . یبراها خانواده

ی، محیطی، نهادماعی، اقتصادی، زیس ها در ابعاد اجتاین ظرفی  (.9318، 4اسامی )شاودیم فیها  ضاعشاو  اثر

ی از این ناش یرفاه یها هیهزدر همین راستا اس .  یابیردقابلای و محلی زیرساختی در ابعاد ملی، م طقهمدیریتی و 

دوسااتانه را به خود جلب و انسااان ساایاساای اتاساا  و  وجه  وجهقابلاولب  آوری کمتر،و ظرفی   اب اختلالات

 . ک دیم

 ی وسعه برا ک شگراناز  یاریمفهوم  وساط بسا نیا ،یآوردر مورد  اب (1194) 3 گیهول رگفاریثأ  ۀپس از مقال

 5ی گالیپ)اس  شده رفتهیپف های بیرونیشو  یانطباق در پ یبرا هاآن ییو  وانا ییوفا یهاستمیس پایداریدر  بهتر 

 ۀمثابرا به آوری اب (1194)  گیهول .(9316و همکاران،  ک ستاس؛ 9313و همکاران،  6ک ساتاس؛ 9335و همکاران، 

آن به کلمۀ  نیلا  شۀیر. ک دیم فی عر ها،یبا آشفتگ ییارویدر رو یاسااسا یحفظ عملکردها یبرا ساتمیسا  وانایی

Resi-lire یر جاعا هاییژگیو صی شخ یبرا یکیزیابتدا در علوم ف آوری.  ابگرددیبرم« جهش به عقب» مع ایبه 

 ر فکّ شافزای با 1163 دهۀ در. اس  رفته کاربه یخارج هایشو  در برابر هاآنمواد و مقاوم   یداریپا فیو  وصا

 هایدگاهیمفهوم ظهور کرد که هرکدام از د نیاز ا یمختلف یشااد و معان یوارد رشااتۀ اکولو  آوری اب ،یسااتمیساا

،   11لیویو ن 13رویم؛ 9313،   1و او.هار 8 یوا ؛9319، 9یداوودگرفته شاااده بودند ) یمختلف یو رساااوم علم یجهان

9316).   

 ریی غ ایو انطباق  یابیباز ،یسازآماده یخانوار برا کی  یظرف ع وانبه یخانوار شهر یآور اب حاضار قیدر  حق

کرونا  روسیو وییاز ش یناش یهاها و اساترسه گام مواجهه با شاو  ازیخود در صاورت ن شا یمع ایم بع درآمد 

  یداه یبرا یبررس ازم دین یخانوارها در م اطق شهر یآور اب ک  دهنییراستا، عوامل  ع نی. در همشاودیم فی عر
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 ممکنخانوار  ییوفا یهاستمیدر س یآور اب کاربرد مفهوم بعلاوه، (.9313 ،9و جوهولا1 دیبو)اقدامات م اسب اس 

م جر  بحرانمساااتعد  و  وساااعهدر م اطق درحا  ییوفا یهاساااتمیسااااقدامات عملی بهتر  یزیراسااا  به برنامه

 (.9319، 3ملل متحد ۀ وسع ۀبرنام؛ 9314، 4اقتصادی ۀساازمان همکاری و  وساع؛ 9331، اساکونو   امپساون)شاود

 ییوفا یهاسااتمیساا در یآورکه  اب حکای  از آن دارد های ساایاساایبرنامهها و رسااانه در ریاخ گفتمان ،همچ ین

و با وجود ادبیات  (9319، 5اروپا ۀا حادی)  وسااعه باشا ددرحا  یکشااورها ییوفا  یام  یبرا یینوشادارو  وان دیم

خ های سیستم وفایی در سطآوری کشاورزی و برخی ادبیات در رابطه با خطرات زیرساخ پژوهشی در رابطه با  اب

و  های وفاییآوری ساایستمبگیران و محققان در ابتدای یافتن راهکارهایی برای بهبود  االمللی،  صامیممحلی و بین

  د. درنتیجه بهبود ام ی  وفایی شهری هست

 ا در مواجهه  سازدیاس  که خانوارها را قادر م ییهامهارت ای هایژگیو ط،یاز شرا یامجموعه یآور اب  یظرف

اخص شاا کی وان با اسااتفاده از یرا نم میمفاه نی، اهاآن یدگیچی. با  وجه به پاب دیدساا   یآورها به  اببا شااو 

قیق در این  ح اس . یکل یریگاندازه کیدر  هاشاخصانوای  بیمستلزم  رک هاآن یریگکرد. اندازه یریگاندازهواحد 

اطلاعات وفایی اسااتفاده شده  ۀنار شاابک زیرآوری گیری  ابآوری کارگروه ف ی اندازه اب ۀگاناز مد  ظرفی  ساه

 طور مفصل بررسی خواهد شد.به ادامهاس  که در 

یی با  وجه به روند  کامل وفا  یآن از م ار ام  یساااازو مفهوم فیاسااا  که  عر یاگونهبه یآور اب  یماه 

 م اوربهکه  ندکرد جادیا ی( چارچوب مفهوم9313، 9338و همکاران ) ی ویآلبوده اس .  ریناپفکاملاً اجت اب  اریخی

 8ببی گتونو  (1119) 9و کانوی 6چمبرز داریپا شاا یمع کردیرو با در سااطخ خانوار ییوفا  یو ام  یآور اب وندیپ

 فائو 1یآورشاخص  اب لیو  حل یریگاندازه چارچوب ع وانبهبعداً  هاآن یمفهوم یهامد  .بود سهیمقاقابل (1111)

 شودیم یها ناشو فرص  هاهیسارما ها،ییخانوار از دارا کی یآور اب ،یاز نار مفهوم (.9316فائو، )اف ی  یرسام

 یشده اس  که عبار  د از درآمد و دسترس لی شک یاز چهار رکن اصال یآور اب .(9338،9313آلی وی و همکاران، )
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  یو ظرف 5یداریپا گر،یدو بعد د .3یبه خدمات عموم یو دسااترساا  4یاجتماع یم یا یها، شاابکه9هایی، دارا1به وفا

 ها،ییبود که دارا نیا یاساس ۀیفرضا (.9311و همکاران،  9آنسااارکان  دوین شاده اسا  ) نیا  قطیع یبرا  6یقی طب

 یموجود برا یها هیو گز هاییکه دارا یادرجه یع یثبات ) زانیهساات د که م آوری ابها ابعاد و فرصاا  هاهیساارما

و  1لوکوساااانگ ؛9319و همکاران،  8آمبلو) ک  دیرا م عکس م ی( و ساااازگارک  دینم رییخانوارها در طو  زمان  غ

دارند،  یبهتر یها هیم ابع و گز ایدارند  یشاااتریب یهاییکه دارا ییهاااسااااس، خاانواده نیبر ا (.9313همکااران، 

 آور ابکه  یاخانوادههمچ ین  .شوند کرده و با شارایط ساازگار مقابله هابحرانبا   وان دیمبهتر هسات د و  آور ر اب

، 13فرانک برگراساامی  و ) رفاه خود را حفظ ک د زیزا نها و عوامل اسااترسدر مواجهه با شااو  ی واند حتیاساا  م

،  وجه ییوفا  یام -یآورچارچوب  اب نیاشااااره کردند، چالش ا (9319) ب ه و همکارانشکه  طورهمان(. 9318

ها خانواده د.شویم ریی غدرحا  طیبا شرا شانیهاستمیو انطباق سا یریادگی یخانوارها برا عاملی اسا  که به  اندکی

د که در وجود دار ازآنپسو  یمقابله با شااو  قبل یهاساامیکه مکان یمع  نیبه ا ساات د،ین م فعل هابحراننسااب  به 

  وانیرا نم یآوراس  که  اب نیچارچوب ا نیا گرید  یدو محدود گ جانده نشاده اس . هیاول یچارچوب مفهوم

طور مجزا به  وان دیها نمشاااو   کاهیاناد و اشاااده بیاباا هم  رک ریدو متغ نیا رایجادا کرد، ز ییوافا  یااز ام 

 یمفهوم یهاکه مد  اندهاستدلا  کرد (9319ب ه و همکاران ) .هست د مد از  یبخشا هاآن رایشاوند، ز لیو حلهی جز

  ،یحدودم نیپرداختن به ا یبرا گرفت د.یم دهیناد یریگمی صم یواحدها ع وانبهو قدرت خانوارها را   یعامل یقبل

 یدیکل یژگیبا سه و ، یظرف ع وانبه یآورکه در آن  اب ک  دیم ش هادیرا پ یبعدسه آوری اب ی برایچارچوب هاآن

آن را سرمشق  دیبا بحراندر معر   ستمیهر سای از اقدامات ضروری اس  که شامل مجموعهکه  شاودیم شا اخته

اسااا ،  یابیباز ای  یریمد ییخود  وانا یآور ااب کاهیدرحاالدر واقع  (.9319ب اه و همکااران، خود قرار دهاد )

 ا در مواجهه با  ساازدیها را قادر مخانواده شاودیهسات د که  صاور م طیاز شارا یامجموعه یآور اب یها یظرف

 .(9314و همکاران،  فرانک برگر؛ 9316ب ه و همکاران، ؛ 9318، فرانک برگراسمی  . ) اب دیدس   یآورها به  ابشو 

کمک ک د  ا شو  را در ه گام وقوی آن جفب ک د. چه  ساتمیانجام شاود  ا به سا دیاقدامات عبار  د از: آنچه با این

چه  و ردیسااازگار شااود که کمتر در معر  شااو  قرار گ یاگونهبهکمک ک د  سااتمیانجام شااود  ا به ساا دیبا یکار
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 یژگیو اساس، سه نیمشابه نباشد. بر ا یهامساتعد شو  گریمتحو  شاود  ا د ساتمیانجام شاود  ا سا دیبا ییکارها

  مطابق  دارند. پفیری غییر  ظرفی و سازگاری  یجفب، ظرف  یمشتق شده با ظرف

داشااتن  نیها و همچ در معر  ضااربهگیری به حداقل رساااندن قرار یرا برا سااتمیساا ییجفب  وانا  یظرف

 نیرا  ضم ستمی داوم عملکرد س ، یظرف نیا .ک دیها مشخص مه گام وقوی شو  عیسر یابیباز یبرا ییهاسمیمکان

ردن ب رونیب ل،یاز ساا یریجلوگ یمان د برداشاا  زوده گام محصااولات برا یامقابله یهایک د و عمد اً اسااترا ژیم

  (.9313اقتصادی،  ۀسازمان همکاری و  وسع) دهدیم لیرا  شک یدر بازپرداخ  بده ری أخ یحت ایکودکان از مدرسه 

 دهدیم اننشرا  ریمتغ طیبر اساس شرا نیگزیجا یهایانتخاب آگاهانه در مورد استرا ژ  وانایی سازگاری  یظرف

 یرخب ازجمله ،یمقاوم به خشک یاهیگ یهااستفاده از گونه ،یشتیمع یها یفعال یسازمت وی (.9319ب ه و همکاران، )

  (.9331، 9و لوند 1هلتبرگ) ک  دیها کمک ممقابله با شو  یکه به خانوارها برااند یدکلی سازگاری یهایاز استرا ژ

 جادیا یبرا ستمیس یاسااسا یکرب دیپ ریی غ یاشااره دارد که برا ساتمیساطخ سا طیبه شارا پفیری غییر  یظرف

ا م ابع مقابله ب یبرا یسازگارو  پفیری غییر یها یکه ظرف معتقدندمحققان  اسا . یمدت ضاروریطولان آوری اب

 یها یظرف ،دیگرعبارتبه (.9313فولک و همکاران، ؛ 9335کارپ تر و همکاران، ) هست د یضرور یریپفبیآس ۀیاول

 ا  ک دیم کمک ریپفبیآس یهاستمی ا بل دمدت اس  که به س مدتانیم یهاسمیشاامل مکان ساازگارو   غییرپفیری

  ک  د. جادیها استحکام ااز شو  یدر برابر انوای خاص
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 تغییرپذیریو  تطبیقیجذب،  یهاتیظرف جهینت عنوانبه یآورتاب -1شکل 

 9319ب ه و همکاران:برگرفته از م بع: 

 

را از  ییهایژگیکرد که و شاا هادیپ یآور اب لی حل یبرا یچارچوب مفهوم کی (9319همکاران )فرانک برگر و 

 یآورچارچوب،  اب نیا .ک دیادوام م ییوهواآب راتییبا  غ یسازگار اتیو ادب ایکاهش خطر بلا ش ،یمع کردیرو

و  یریپفانعطاف  ،یحساااساا ،یسااازگار  یسااطخ  جمع، اختلا ، قرارگرفتن در معر ، ظرف  ه،یرا متشااکل از زم

آوری اب  یرهایچارچوب مس نیا .ک دیم یساز( مفهومییوفا  ی)مثلاً ام  یشتیمع  یو نتا ،یریپفبیآس یرهایمسا

 یابیازواک ش و ب یهاسمیمکان نیاز قبل و همچ  یریشاگیو پ یآمادگ قیاز طر نیمع ۀ یزم کیدر  ییوفا  یا به ام ر

 ی، خانوارها در ه گام وقوی شو  کمتر در معر  خطر ناام ی م اسبقبل یبا  وجه به آمادگ .دهدیم وندیپس از آن پ

بر اساااس  ییوفا  یام  ۀ یرا در زم یآور اب یمد  مفهوم نیهمچ  (9319و همکاران ) 1تلایوا .گیرندمیقرار  ییوفا

 مختلف را به درآمد یهایها و استرا ژ یخانوار و فعال یهاییچارچوب دارا نیا  وسعه داد. ش یمع رییچارچوب  غ

 بیخود  رک یها یرا با فعال هاآنو  رندیخود را به کار گ یهاییک د که خانوارها دارایم شااا هادیپ و ک ادیمر بط م
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انداز و آن بر مصاارف، پس عیمد  در   وز نی، هدف اآمدهدساا بهبا  وجه به درآمد  .شااود جادیک  د  ا درآمد ا

 جادیا یشتریو درآمد ب هاییدارا  واندیم ک د،یانداز مو پس ک دیم یگفارهیکه سرما یاسا . خانوار یگفارهیسارما

رعکس، ب ( نداشته باشد.یکاف ی)مصارف وفا ییوفا  یبر ام  یمخرب ریها  أثشاو  ک دیم نی ضام این امر که ک د

قابله با م یبرا ییو انباشاا  دارا شااتریک د و م جر به درآمد بیم نیکار را  ضاام ییوفا ساالام  و  وانا یمصاارف کاف

بط و درآمد مر  ییاز دارا یرا به داشتن سطوح کاف یآورچارچوب  اب نیا م،یرمستقیو طوربهشود. یم هاناسازگاری

ک د که یم یرفرا مع پویایی و فرمو  اس  ستمیاثرات بازخورد در س قیچارچوب،  طب نیا ۀک  دنیی ع یژگیو ک د.یم

 یآور اب یریگاندازه ی، کارگروه ف 9313در سا   ک د.یم زیمتما ستایو ا یخط ش یمع ریی غ یهاآن را کاملاً از مد 

  یداف ام بر اه یمبت  یآورچارچوب  اب ،یمطالعات قبل یهابر درس هیبا  ک ،ییوفا  یاطلاعات ام  ۀشبک نار ریز

در  یجهان ۀمتشااکل از کارشا اساان برجساات این کارگروه که (.9313و همکاران،  1ک ساتاس) کرد شا هادیرا پ ییوفا

ب چارچو کیو ی ریگاصو  اندازه ،یآور اب فیدر  مشتر  در مورد  عر  یاس ، به  قو یآور اب یریگاندازه

 اندرکاراندسااا کار به  نیانجام ا  (.9319و همکاران،  فرانک برگر) کمک کردا هیریگاندازه یمشاااتر  برا یلی حل

 یابیک  د  ا بتوان از آن در ناارت و ارز یبررس یو کم یرسم صورتبهرا  یآور اب  یمفهوم ظرف که دهدیامکان م

که در معر  شاااو  هسااات د،  ییکمک به خانوارها یدر مورد چگونگ قی حق یو برا اقدامات یزیرپرو ه، برنامه

با  یتیظرف یآورکه  اب کرد دییرا  أ (9319) و همکاران ب هآوری  اب یساااازمفهوم هاآن این نار اساااتفاده کرد.

 ییوفا  یو ام  یآورکه  اب ریاز مطالعات اخ یبرخ یچارچوب برا نیا شده اس . فیکاملاً  عر نیشیپ یهایژگیو

 یریگاندازه یکارگروه ف  (.9318، 4و پیترلی  9دی.اریکو) ک دیارائه م ی جرب ییراه ماا ک  اد،یم یابیاخاانوار را ارز

طلوب نام یهازا و شو ک د عوامل استرسیم نیکه  ضام یتیظرف»ک د: یم فی عر گونهنیارا  یآور اب ی،آور اب

ود که بهب دهدیمارائه شده در بالا نشان  یخی ار اندازچشام مدت نداشاته باشا د.یطولان ینامطلوب رشاد یامدهایپ

  یبه عامل یادی وجه ز هیمطالعات اول وجود دارد. ییوفا  یدر رابطه با ام  یآور اب یسازمفهومدر نحوه  یمستمر

که خانوارها  ک  دیاذعان م ای رندیگیرا در نار م عاملی  ای یفعل یهایسااازخانوارها نداشاات د، اما مفهوم یو آزاد

و  درنیگیم میپس از شااو   صاام یااقدامات مقابله ای یقبل سااکیر  یریمد قیهساات د که از طر یعوامل م طق

 (9338،9313) و همکارانآلی وی  هیچارچوب اول ن،یبر ا. علاوه ک  دیبهتر انتخاب م شااا یعم یرا برا ییهاا اهیگز

ا مد  دارند ب لیاز مطالعات  ما یاریبساا جه،یدر نت ها( داشاات د.یژگی)و آوری اب ارکان ۀبه انتخاب خودسااران لی ما

  یو ظرف سااازگاری  یجفب، ظرف  یکه ظرف موافق باشاا د (9319)و همکاران ب هشااده  وسااط  شاا هادیپ یمفهوم

 (.9318،فرانک برگراسمی  و  ؛9316فائو، ) هست د آوری اب یهایژگیاز و یم اسب شینما  غییرپفیری
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وآمد های رف بر وضعی  وفایی خانوارهای شهری داشته اس . محدودی  ی وجهقابلکرونا در ایران نیز اثرات 

 -اقتصادی ۀطبقات پایین جامعه را با مشکلات عدید یطورکلبهوکار های طولانی،  عطیلی مراکز کسبو اعما  قرنطی ه

رزی و مداری و کشاومحور مبت ی بر دارو کرده بود. در همین راساتا شهر ماسا  نیز با اقتصادی معیش اجتماعی روبه

اخیر( خدمات گردشگری استوار اس . شیوی کرونا گردشگری و خدمات مر بط با آن را  هایسا ای)البته در  ا اندازه

های بین راهی و ... های مخصااوص اجاره به گردشااگر، کلبهها، خانهرو کرد. هتلدر این شااهر با مشااکل جدی روبه

نوار خا ۀنوپای گردشاگرپفیر را با چالشی اساسی مواجه ساخ . درآمد سران ۀکامل  عطیل شاد. این امر جامع طوربه

کاهش یاف  و از همان رهیاف  ام ی  وفایی آن به خطر افتاد. در واقع دسااترساای اقتصااادی و پایداری در این نوی 

های یلی بازار عط های جدی مواجه گردید.م دی از وفای باکیفی  در بین خانوارهای شهری با چالشدساترسی، بهره

 شد، بر مشکلات درآمدی کاسبان محلیمی برپاهفتگی در دو شهر ماسا  و شاندرمن که در روزهای ش به و پ جش به 

ها، این محدودی  ۀ ا حدود زیادی کاهش داد. در ادام را صرفهبهافزود و دساترسی به مواد وفایی مورد نیاز و مقرون

دیگر هم در بخش کساااب درآمد و هم در  ۀهای عمدمحلی نیز از چالش  عطیلی باازار خریاد و فروش دام و طیور

ستان ماسا   رین اثرات کرونا در شهر وان گف  اصلیمی یطورکلبهبوده اس . بخش دسترسی به مواد پرو ئی ی لازم 

بوده اس  که ار باط مستقیمی با قدرت خرید خانوار و دسترسی اقتصادی به مواد وفایی  خانوار درآمد کسبمتوجه 

 شیا حر ، افز  یمحدود لیبه دل در بخش کشااورزی نیز وضاعی  دساترسای به نیروی انسانی)مورد نیاز اسا . 

ها ی و نهاده(، دساترسای به خدمات کشاورزروسی رس از قرار گرفتن در معر  و ای یونقل عمومحمل یها هیهز

د محصولات آن با کاهش  ولی  بعبهرو کرد و مشکلا ی بود که  ولید محصولات باوی و برن  را با مشکل روبه ازجمله

 ۀبعدی افزایش هزی  ۀلایم. مسأمواجه بوده هاآنو افزایش قیم   )در سطخ واحد(کشاورزی در برخی از مزاری محلی

برداش  و فرآوری برن  بوده های مربوط به نیروی انساانی در دسااترس و هزی ههای  ولید محصاولات اعم از هزی ه

 وجه به  با ب ابراین سااازایی در سااابد وفایی خانوار دارد.وفای اصااالی مردم م طقه نقش به ع وانباهبرن   اسااا .

ه در امعها بر پایداری ام ی  وفایی، کمک شااایانی به جنقش این ظرفی  آوری و بررساایهای ظرفی   ابشاااخص

     ک د. راستای بهبود عملکرد خود می

آوری شهری بر ام ی  وفایی خانوارهای شهری ماسا  در همین راستا،  حقیق حاضر به بررسی نقش ظرفی   اب

 آوری شهری در هدف اصلی آن در ابتدا بررسی ظرفی   اب دیگرعبارتبهپردازد. در طو  پاندمی کرونا می
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های ام ی  وفایی شهری اس . در همین راستا  حقیق در بین شهروندان ماسالی و سپس اثرگفاری آن بر شاخص

های شهری بر ام ی  وفایی پایدار آوری در محیطهای  ابظرفی  یاثرگفاراس  که الگوی  سؤا پی پاسا  به این 

طراحی گردید  ا اساااس فرآی د مدلیابی  9شااکل   مفهومی  حقیق به شاارح مد  یدرنهاچگونه الگویی اساا    

  قرار گیرد.  موردمطالعه ۀمعادلات ساختاری در محدود

 
 

 

 

 ( 7413؛ فائو، 7411،رفرانکنبرگ)اسمیت و برگرفته از  مدل مفهومی تحقیق -7شکل 
 

 روش پژوهش -7

 -یمایشی)پ مبت ی بر  وزیع پرساش امه حلیلی - وصایفیپژوهش حاضار، از لحاظ هدف، کاربردی و نوی روش 

آماری  حقیق شاامل سارپرساتان خانوار در شهر ماسا  بوده اس . در این  حقیق از روش  ۀ. جامعاسا  یاب(زمی ه

نفر  عیین  483ای اساتفاده شااده اساا . حجم نمونه بر اساس فرمو  کوکران برابر ای چ دمرحلهگیری خوشاهنمونه

بین شااهروندان  وزیع گردید. روایی ابزار پرسااشاا امه از طریق روایی محتوایی  1333 گردید و طی یک ماه در آبان

؛ 998/3آلفای کرونباخ محاساابه شااد. مقدار آلفا برای ظرفی   غییرپفیری برابر  ۀ)صااوری( و پایایی آن از طریق آمار
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(v5)فاجعه
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(v1)سرمایه اجتماعی متصل کننده

(v2)سرمایه اجتماعی ارتباطی

(v3)خواستها و اعتماد به سازگاری

(v4)تنوع سبک زندگی

(v5)مالکیت دارایی

(v6)سرمایه انسانی

(v7)اشتراک گذاری اطالعات
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 امنیت غذایی
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مصااااحبه  618/3رابر های ام ی  وفایی بو برای شااااخص 986/3؛ ظرفی   طبیقی برابر 815/3ظرفی  جفب برابر 

 و پایداری مورد ارزیابی قرار گرفته اس . م دیبهرهگردید. ام ی  وفایی با چهار شاخص موجودبودن، دسترسی، 

های اند: ابتدا با  وجه بر اساااس ادبیات پژوهش و به روش اساا ادی شاااخصها در چ د مرحله  حلیل شاادهداده

طراحی گردید. پس از آن برای  عیین روایی، پرسش امه  هاآنجش های مر بط برای س  حقیق شا اساایی شده و گویه

، الاتسؤدر اختیار کارشا اساان خبره قرار گرفته و عملیات روایی صااوری انجام شااد. سااپس برای ساا جش پایایی 

 بین نهایی ۀویرمر بط پرسش ام سؤالاتنفره از سرپرستان خانوار اجرا شده و پس از حفف  35پرسش امه با یک نمونه 

عدد با اطلاعات درس  ارزیابی و وارد  495ها  عداد آوری پرسش امهآماری  وزیع گردید. در ادامه پس از جمع ۀنمون

افزار لیزر  شاااده و عملیات مد  ها وارد نرمشااا اختی، دادههای جمعی شاااد، پس از  حلیال داده SPSSافزار نرم

گیری اجرا شد. نتای  این مد  بیانگر کفای  متغیرهای مشاهده شده برای س جش متغیرهای مک ون  حقیق بوده اندازه

آمده اس . پس از آن مد  ساختاری  حقیق  به دس  3/3ها بیشتر از مقادیر بارهای عاملی گویه دیگرعبارتبهاسا . 

 های ام ی  وفایی( اجرا گردید.آوری( و وابسته )شاخصهای  ابمتشکل از متغیرهای مستقل)ظرفی 

 نتایج و بحث -3

 های توصیفییافته -3-1

بیشاااترین ظ  حصااایلات، نفر زن هسااات د. از لحا 139نفر مرد و  968نفر پاساااخگوی  حقیق،  495از مجموی 

 986)نمونه دهد بیشتر افرادنتای  مربوط به درآمد نشان می اند.بودهلیسانس  مربوط به گروه  حصایلی نفر( 993)د عدا

 وان حدس زد که این امر اند. با  وجه به  ورم موجود در جامعه، میمیلیون  ومان درآمد داشته 3، ماهیانه کمتر از نفر(

زنان،  اشااتغا  بیشااتر افراد نیز در بخشکیفی  مواد وفایی خانوار  أثیر م فی داشااته باشااد.  قدرت خرید خانوار و بر

      ع وان شده اس . نفر( 991)شغل آزاد و در بخش مردان نفر( 89)دارخانه

 کاهش اثرات کرونا بر امنیت غذایی درآوری نقش ظرفیت تاب -3-7

و  شوند ریپفبیآس  وان دیم یجهان ییوفا یهاستمینشان داده اس  که چگونه س روسیکروناو دیجد یریگهمه

 (.9393 ،1یبانک جهان) شوند نینشهیحاشا یهاگروه انیدر م ژهیوو فقر به هیساوه غف ،ییوفا یناام  شیم جر به افزا

را  هاینگرانو  ابدییمهمچ ان در سراسر جهان گسترش  های مختلف،که شیوی ویروس به سویه اسا  یحالاین در 

 یهااساا یاز کشااورها ساا یاریدر ساار اساار جهان، بساا. داده اساا  شیافزا یجهان ییوفا  یدر مورد خطرات ام 

 یاهچالش اند که این امررا اعما  کرده مشاول یلیو  عط  هیقرنط شاامل روسیو وییمهار شا یرا برا یارانهیساختگ

 ماه و  درپ یالمللنیص دوق ب یانداز اقتصادبر اساس چشم .کرده اسا  جادیاکشاورها اقتصااد  یرا برا یاساابقهیب

                                                            
1 World Bank 
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 یبد ر از بحران مال اریکه بس ابدیدرصد کاهش  1/3 زانیبه م 9393در ساا   یکه اقتصااد جهان شاد ی یبشی وئن، پ

رکود اقتصادی آن و  ک تر اقدامات کرونا،  یبی رک اثرات (.9393، 1المللی پو بینصا دوق ) اسا بوده  9331-9338

 ری عداد افراد گرساا ه و فق جهیرا مختل ک د و در نت ییوفا یهاسااتمیواند عملکرد ساا یم، در مقیاس جهانی یبعد

همین راسااتا در شااهر  در (.9393فائو، ) نماید جادیا هیو  غف ییوفا  یام  یبرا یو خطرات قابل  وجه ابدی شیافزا

آوری ظرفی   ابماسا  برای جلوگیری از اثرات مخرب ابربحران کرونا بر ام ی  وفایی خانوارهای شهری، به نقش 

استفاده شده اس . در این  (9318)فرانک برگراسمی  و آوری از مد  گیری ظرفی   اببرای اندازه وجه شده اس . 

 انداز،اجتماعی پیوندی، مالکی  دارایی، پس ۀساارمایهای فرعی مان د ( ظرفی  جفب شااامل ظرفی 1مد  )شااکل 

اساا . در گام او  اثر این نوی های ایمن ویررساامی و  وانایی کاهش یا آمادگی در برابر فاجعه دسااترساای به شاابکه

دهد که فایی خانوارهای شاهر ماسا  ارزیابی شده اس . نتای  مدلیابی معادلات ساختاری نشان میظرفی  بر ام ی  و

بر اساااس مد   (.4و  9شااکل آوری اثر مسااتقیم و مع اداری بر ام ی  وفایی داشااته اساا  )این نوی از ظرفی   اب

ه، ک  داجتماعی متصاال ۀهای فرعی ساارمایسااازگاری) طبیقی( شااامل ظرفی ظرفی   (9318)فرانک برگراساامی  و 

و  انسااانی ۀاجتماعی ار باطی، خواساا  و اعتماد به سااازگاری،   وی ساابک زندگی، مالکی  دارایی، ساارمای ۀساارمای

ی های ام ی  وفاید ظرفی  سازگاری بر شاخصدهنتای  معادلات ساختاری نشان می اشترا  گفاری اطلاعات اس .

( این 13/3)و ضریب استاندارد ( 46/11)  یکه مقادیر طوریدر شاهر ماساا   أثیر مثب  و مع اداری داشاته اس ؛ به

 یاجتماع هیاسرمی، ار باط یاجتماع هیسارماهای فرعی ک د. ظرفی   غییرپفیری هم شاامل ظرفی ار باط را  أیید می

 ی  یی اس . این متغیر مستقل با مقدارحکمرواو  اشتغا  زنان، به خدمات یدسترس، به بازار یدساترسا، ک  دهمتصال

( بر ام ی  وفایی خانوارهای شاهری ماسااا   أثیر مثب  و مستقیمی داشته 98/3( و مقدار ضاریب اساتاندارد )41/8)

ب دی عامل مک ون و مهم دسااته ع وان هف های فرعی را  ح  این ظرفی  (9318) فرانک برگراساامی  و اساا . 

 یسترسد ؛یآور اب  یظرف یاقتصاد م ابع ؛یسازگاره ب و اعتماد هاخواس  ؛یاجتماع هیسرمااند که عبار  د از: کرده

 یم یا یهاشبکه و ؛9در سطخ روستا یحکمران زنان؛ یبه اطلاعات و  وانم دساز یدسترس ،یانسان ۀیسرما به خدمات؛

ی ها در کاهش اثرات بحران کرونا بر ام ی  وفای. در این  حقیق نیز برای  بیین نقش این ظرفی ایو کااهش خطر بلاا

 هک اجتماعی اس  ۀب دی با اندکی  غییرات اساتفاده خواهد شاد. اولین عامل سرمایشاهروندان ماساالی، از این دساته

 هاییدهیا یاجتماع ۀیاس . سرما یاجتماع هایشبکه یکه ذا  اس روابط متقابل  یشامل اطلاعات، اعتماد و ه جارها

 ۀی. سااارماده دیرا شاااکل م داریجوامع پا انیب  یاجتماع هایو ه جار یاعاجتم روابط هاآنکه در  ردگیمی بررا در 

 ۀبا ارائ یرسمریو و یدر ابعاد رسام یاجتماع هایشابکه و هابا نهاد یاجتماع هایک ش های دیفرآ یدر ط یاجتماع

                                                            
1 IMF 

 .باشدحکمروایی شهری مورد نار می در  حقیق حاضر ناریه  9
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 -1ده اس :ش میاجتماعی به سه نوی  قس ۀیبطور کلی سارما. ابدییم شیشاده، افزا جادیا یو اجتماع یم افع اقتصااد

ل گروه مث کیاعضای  انیقوی م وندهاییاجتماعی، وجود پ ۀینوی سرما نیا ۀمشاخص ده ده؛وندیاجتماعی پ ۀیسارما

در  ک  ده؛اجتماعی متصل ۀسرمای -9 دانس ؛ گروهیاجتماعی درون ۀسرمای  وانرا می هینوی سرما نیخانواده اس . ا

 را آن  وانرو می نیرسااد، از ایاجتماعی قوی اساا ، اما به قوت گروه خانواده نم مقولات نیب وندهایینوی، پ نیا

 هایگروه ار باطی پل ع وانبه را گروهیاجتماعی برون ۀی لقی کرد. پو  ام سااارما یگروهاجتماعی برون ۀسااارمای

 ند؛زمی وندپی را ج سهم هایگروه   ها گروهیاجتماعی درون ۀیسرما هکک د؛ درحالیمی ف عری گوناگون اجتماعی

 .(9336، 1وودهاز)ردولتییساااازمان و کیخانواده و جامعه، گروه و  نیب ۀمثل رابط ؛یار باط یاجتماع ۀسااارماایا -4

اجتماعی نقش مهمی در بهبود یا حفظ  ۀیسرما ۀگاندهد ابعاد ساههای مد  سااختاری نشاان میطوری که یافتههمان

 یاجتماع یهاشبکه دهدمرور ادبیات پیشااین نیز نشااان میاند. های ام ی  وفایی در شاهر ماساا  ایفا کردهشااخص

امدادرسان در مواقع شو   یروهاین نیاول ع وانبه( و دول  sNGO) یردولتیو یهامتشاکل از اقوام، دوستان، سازمان

 یاجتماع یها(. چرا که شااابکه9316،  3پ زی ؛ 9319،  4 اوودزرا؛ 9313،  ریو ماا 9چیآلادر) ک  ادیو بحران عمال م

مهم هست د، کمک ک  د  یاور اب شیافزا یکه برا هیاول یو هشدارها یعاطف  یحما ا،یوام، هدا ۀاز نار ارائ  وان دیم

دوسااتان و اقوام در  یهاگزارش داد که نقش شاابکه (9319 اوودزرا ) شااتر،یب خی وضاا ی(. برا9313 ر،یو ما چیآلدر)

نشان داد  (9316) پ زی مشابه،  طوربهدر هراره  قابل  وجه بوده اس .  ییوفا یخانوار در برابر ناام  یآور اب شیافزا

 شیافزا یتردولیو یهابا سازمان ییهاشبکه جادیبا ا  یروبیدر نا یدر برابر استرس روان یهرپ اه دگان ش یآورکه  اب

 مامفرحک یرانیو ا یجهان ۀبر جامع روسیو وییش ۀکه در دور یکیاز جو  ار یاز کرونا و دور یاس . فشار ناش افتهی

ماسااا  و  یشااهر یزندگ ۀمسااائل گوناگون در عرصاا یراهگشااا  واندیم یقو یروابط اجتماع وندیبود، در اثر پ

 در ریاخ قاتی حقی اس . سازگار برایو اعتماد  هاعامل دوم خواسا  باشاد. ییوفا یمساائل ناام  الخصاوصیعل

رده اس  فقرا اشاره ک انیساز در مسارنوش  دگاهیو د کم یآرزوها ن،یی( به اعتماد به نفس پایوپی)ا  یشارق یقایآفر

و  آرزوها ویژهبه  (.9319، و همکاران 5برناردمر بط اس  ) یبهبود رفاه ماد یبرا یدر انجام اقداما  هاآن یکه با نا وان

(، 9316 و همکاران: ب هنگر ) دهیو رفتار آ  دهیمربوط به آ یها یو ظرف حات،یکه عبار  د از باورها،  رجها خواساا 

 و  دهیدر آ یگفارهیسااارماو همچ ین بر  ها اقدامات لازم را انجام خواه د دادخانواده ایاآ  کاهیبر ا یرگافاریدر  اأث

ر ای که یک جامعه  ا چه اندازه به آی ده امیدوا .اثرگفار هست دها با شو  زیآم یمقابله موفق م اوربه عیسر یساازگار

داند، قطعاً در نوی رفتار آن جامعه در برابر می مؤثرساااازی اندازه خود و نقش خود را در این آی دهاسااا  و  اا چه 

                                                            
1 Woodhouse 

2 Aldrich 

3 Tawodzera 

4 Tippens 

5 Bernard 
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ها اثرگفار اساا . همچ ین  وجه به روابط ج ساایتی،  بعیس ج ساایتی، آزادی زنان برای حضااور در جامعه و بحران

زگش  به باآوری، نقش موثری بر بهبود  اب اردشهیر قاً یعم یعبور از باورها یاانطباق  یخانواده برا یاعضاا وانایی 

 یع اقتصادم ابی اس . آور اب  یظرف یاقتصاد م ابععامل سوم شرایط قبل از بحران و عبور از شرایط بحرانی دارد. 

به  یسانداز و دسترپس ،سابک زندگی  وی  ها،ییدارا  یمالک شاامل مورد اساتفاده در این  حقیق آوری اب  یظرف

انداز مردم مورد مطالعه را از البته عدم دساااترسااای به خدمات مالی از جمله میزان اعتبارات و پس اسااا . باازارهاا

آنچه از نتای  رود. شمار میگیری عامل ساوم از موارد اسااسای بههای  حقیق دانسا ؛ با آنکه برای اندازهمحدودی 

اند، از وکارهای خود بوده، مغازه و محل کسبدهد خانوارهایی که مالک خانهدسا  آمده اسا ، نشاان می حقیق به

اند. از نار ساارپرسااتان پاسااخگوی  حقیق، مالکی  اعتماد به نفس بیشااتری در رفع مشااکلات کرونا برخوردار بوده

در صورت لزوم و  هاآن ۀ وان د از فروش یا اجارآید که در مواقع ضروری میانداز به حساب میمستغلات نوعی پس

ل های زندگی مت وی و مشاوآمده برای مقابله با کرونا استفاده ک  د. همچ ین خانوارهایی که از سبکدسا از درآمد به

  طور مثا  خانوارهایی که ساارپرساااند. بهآوری بیشااتری در برابر اثرات کرونا داشااتهاند،  ابم د بودهمختلفی بهره

ی  داشته، از وضعی  بهتری در زمان پاندمی کرونا های مختلف دامداری، کشااورزی و خدمات فعالخانوار در بخش

آوری متفاو ی نسب  های زندگی مختلف،  ابسبکمعتقد بودند که  (9316و همکاران) 1نلسونبرخوردار بوده اس . 

اثر زمانی مختلف،  ا حدودی بیهای بی ی بودن اثرات بحران را در بازهبه خطرات بحران دارند و این امر ویرقابل پیش

دسترسی به خدمات چهارمین عامل مک ون در این  حقیق اس . دسترسی به خدمات، خانوارهای شهری را در ک د.می

گیری زهک د. برای انداآ  کمک میپاساخگویی ساریع به بحرانها، بازیابی سریع از اثرات بحران و حفظ وضعی  ایده

درمانی، خدمات آموزشی، مراکز  ۀمان د خدمات بهداشااتی، درمانی، خدمات دولتی، بیم این عامل از میانگین خدما ی

دهد خرید روزانه و هفتگی، بهداشاا  محیط و ... اسااتفاده شااده اساا . نتای  مدلیابی معادلات ساااختاری نشااان می

به  یدسترس وان گف  در همین راستا می بوده اس . مؤثردساترسای به خدمات در بهبود شااخصهای ام ی  وفایی 

مان د خدمات  گرید یازهایاز ن یخود را حفظ کرده و  عداد یانسااان ۀیسااازد  ا ساارمایخدمات خانوارها را قادر م

انسااانی،  ۀساارمای (.9314، و همکاران فرانک برگر) ها را برآورده سااازندرساااخ یبه ز یکاهش  عار  و دسااترساا

بررسی  آوریرسای به اطلاعات و  وانم دساازی زنان عامل دیگری اسا  که در فرآی د  بیین نقش ظرفی   ابدسات

ان انسانی امک ۀساارمایخواهد شاد. نتای   حقیق نشاان از اثرگفاری مساتقیم این عوامل بر ام ی  وفایی خانوار دارد. 

دهد و این امر قدرت پاسخگویی سریع را به خانوار های در دساترس را به شاهروندان میاساتفاده از اطلاعات و داده

 ۀبارزی از نقش سرمای ۀنوی دساترسای به وفا و خرید آنلاین، بدون حضاور فیزیکی در اجتمای شهری نموندهد. می

ها، در اسری وق  امکان واک ش سریع انسانی در بهبود شرایط بحران کروناس . همچ ین دسترسی به اطلاعات و داده

                                                            
1 Nelson 
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ایرانی دارند.  ۀبخش مهمی از جامعه،  أثیرگفاری زیادی در خانواد ع وانباهزناان  دهاد.معر  بحران می را فرد در

 ع وانبهدهد که قدرت  صامیم گیری، آزادی حضاور در جامعه و دوری از ناام مردسالارانه به زنان این امکان را می

ت بهداشاااتی و ناارت م ام بر رفتار اعضاااای رهبر خانواده عمل ک  د، بخصاااوص در پاندمی کرونا که رعای  نکا

 یحکمروایدهد. بدیل زنان را در کاهش اثرات کرونا نشان میخانواده و شاساتشوی وسایل خریداری شده، نقش بی

عاملی اثرگفار بوده اس . حکوم   ع وانبهشهری و از آن رهیاف  حکمروایی خوب شهری در مواقع بحران همیشه 

، های ضروریرسانی به موقع، وضع قوانین و دستورالعمل، مشارک  جو و کارا در اطلایپاساخگو، شافاف، قانونم د

این عامل نیز از نار شااهروندان بر ام ی  وفایی  أثیر داشااته  واند نقش یک م جی را در شاارایط بحرانی ایفا ک د. می

بر قیم   ناارتردم از مراجع بالا ر، پیگیری مطالبات مرسانی شرایط قرنطی ه، مراکز درمانی و بهداشتی، اطلایاسا . 

شااهری ماسااا ، ناارت بر کیفی  مواد  ۀمواد وفایی در سااطخ ملی و محلی، فراهم کردن اقلام وفایی موردنیاز جامع

از کارهایی اساا  که یک حکوم  محلی با رویکرد حکمروایی خوب  ییهانمونهوفایی فاساادشاادنی و سااایر اقلام 

 کار خورد قرار دهد. ۀباید سرلوحمی

آخرین عامل در این بخش بررسی  ع وانبههای ظرفی  جفب های ایم ی و کاهش خطر بلایا از زیرشاخصشبکه

 قیاز طرکه  شوندیش اخته م یآور اب جادیا یبرا یالهیوس ع وانبه ی رسمیاجتماع یم یا یهاشابکهخواهد شاد. 

به زا درآمد یها یو فعال یانسااان ۀیساارما ۀها و با  وسااعکمک به خانواده یم ابع برا ریو سااا مهیپو  نقد، وفا، ب ۀارائ

 ریبر سا ا کامان د  یرسامریو یم یاهای علاوه بر آن شابکه (. 9316 ،یبانک جهان)ک  دآوری خانوارها کمک می اب

 ترایدر برابر  أث یمهم یهاحائل  وان دیم ،ینقد یهاوام ایوفا  اف یدر یبرا یمحل یتیحما یهاگروه ایخاانوارهاا 

معیشتی -های کمک وزیع بساته  (.9335 ،9 گیزومبیو کو اسیاساکوف؛ 9334 ،1اسیاساکوفها باشا د )شاو  یم ف

شیوی   أثیر نبوده اس . هرچ د به دلیلدولتی در دوران کرونا در بهبود ام ی  وفایی بی وسط سازمانهای دولتی و ویر 

رساانی  احدود زیادی مشکل بوده اس ؛  أمین م ابع از م ابع های مختلف، خدماتبی ی ساویهساریع و ویرقابل پیش

 بسی  و سایر سازمانهای خیریه نقش نیروهای هلا  احمر، سپاه ورسامی و ویررسمی نیز باید مورد  وجه قرار گیرد. 

های ایم ی وفایی در برابر ویروس کرونا در شااهر ماسااا  بوده اساا  که البته با  وجه به ای از این نوی شاابکهنمونه

  .4های ام ی  وفایی  أثیرگفار بوده اس های  حقیق، بر بهبود عملکرد شاخصیافته

  

                                                            
1 Skoufias 

2 Quisumbing 

ی متغیرهای مشاهده شده در مد  مفهومی  حقیق )شکل ده ده( به  ر یب نشان…,V1, V2های ساختاری  حقیق هر یک از کدها)در مد   4 

 ( اس .9شماره 
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ساختاری)ارتباط ظرفیت سازگاری و نتایج مدلیابی معادلات  -1شکل

 امنیت غذایی( در حالت تخمین استاندارد

 

نتایج مدلیابی معادلات ساختاری)ارتباط ظرفیت سازگاری و  -6شکل 

 امنیت غذایی( در حالت اعداد معناداری

نتایج مدلیابی معادلات ساختاری)ارتباط ظرفیت جذب و  -3شکل

استانداردامنیت غذایی( در حالت تخمین   

 

نتایج مدلیابی معادلات ساختاری)ارتباط ظرفیت جذب و  -0شکل

 امنیت غذایی( در حالت اعداد معناداری



 سوم ۀشمار                                                                 محیطی مخاطرات و جغرافیا                                                                   498

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج مدلیابی معادلات ساختاری)ارتباط ظرفیت تغییرپذیری و امنیت غذایی( در حالت  -2شکل

 تخمین استاندارد

اعداد و امنیت غذایی( در حالت  سازگارینتایج مدلیابی معادلات ساختاری)ارتباط ظرفیت  -1شکل

 معناداری
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 بندیجمع-0

 ،رو شده اس .  این ویروسبههای اساسی روهای وفایی با چالشاز زمان شایوی ویروس کرونا در جهان سیستم

رها کشورها، شه ۀک د که هم جادیرا در سراسر جهان ا یقابل  وجه راتیی واند  غیم ر،یگهمه یهایماریب ریمان د سا

و  گردد ییوفا هایگزی شو  یدر سبک زندگ رییممکن اس  م جر به  غ همچ ین قرار دهد، ری أثو روستاها را  ح  

های جوامع با ناامدر این میان جامعه با مشکل مواجه ک د.  مختلف یهاگروه یبرارا به وفا  یو دسترس ییوفا  یام 

مختلف،  آوریدرواقع اجتماعات با ظرفی   ابشوند. گیری متحمل میاثرات متفاو ی از این همه مختلفریزی برنامه

آوری بر در این  حقیق به  بیین الگوی اثرگفاری ظرفی   ابپفیری و اثرپفیری متفاو ی خواه د داش . آسایب ۀدام 

 باط نشان از ار پرداخته شده اس . نتای  مدلیابی معادلات ساختاری در شهر ماسا های ام ی  وفایی  أمین شااخص

آوری در ساااه بعد ظرفی  جفب، ظرفی  ظرفی   ابآوری و میزان ام یا  وفایی خانوار دارد. ظرفیا   ااب مؤثر

جفب با    واند اثر مهمی بر ام ی  وفایی داشااته باشااد. در  حقیق حاضاار ظرفی طبیقی و ظرفی  سااازگاری می

و  یمررسیو منیا یهابه شاابکه یانداز، دسااترسااپس ،ییدارا  یمالک ،یوندیپ یاجتماع ۀیسارمافرعی   یها یظرف

خانوار  ها بر ام ی  وفاییاثرات این ظرفی  مورد ارزیابی قرار گرفته اسااا . در برابر فاجعه یآمادگ ایکاهش  یی وانا

ی، ار باط یماعاجت ۀیسرماظرفی   طبیقی شامل  ۀفرعی زیرمجموع هاییمثب  و مساتقیم بوده اس . همچ ین ظرفی 

ی  وفایی یی بر میزان ام حکمرواو  اشتغا  زنان، به خدمات یدسترس، به بازار یدسترس، ک  دهمتصل یاجتماع ۀیسرما

داده  ر أثیر قراهای ام ی  وفایی را  ح های خود شااااخصبوده اسااا . ظرفی   غییرپفیری نیز با یرمجموعه مؤثر

و همکاران،  آناش؛ 9319و همکاران،  فرانک برگرهای محققانی چون )نتای   حقیق با درجات مختلف با یافتهاسااا . 

( همسااو بوده و ... 9318،فرانک برگراساامی  و ؛ 9391الیاس و جمبور،؛ 9393دورو و همکاران،؛ 9391پار لو،؛ 9311

طخ فره گ، هوی  س های  حقیق حاضر با  حقیقات پیشین بیشتر در مقیاس و مکان مورد مطالعه بایافته  فاوتاس . 

اسلامی و وجود نهادهای مفهبی و وجود فره گ  -ایرانی با فره گ ایرانی ۀجامعو ساطخ دموکراسی مختلف اس . 

 حقیق هم  ۀمورد مطالع ۀجامعکمک و اهدای هدیه،  ا حدود زیادی بر میزان رفع مشاکلات در بحران اثرگفار اس . 

شاهر کوچک ماساا  در استان گیلان اس . شهری با فره گ س تی همسایگی که شهروندان  ا حدود زیادی با اصو  

های اجتماعی را اجتماعی و سایر ظرفی  ۀ رازوی سرمای ۀداری و کمک به هم وی آشا ایی دارند. این امر کفهمساایه

یرانی ا ۀ وان گف  ابربحران کرونا به جهان و جامعای  آنچه میدر نه ر خواهد کرد. در  أمین ام ی  وفایی، سااا گین

یک عامل مهم در مدیری  بحران  ع وانبهآوری و مدیری  سرمایه و دارایی  وجه کرده و نشان داد باید بر اصو   اب

     زندگی قرار داد.  ۀشهری سرلوح
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