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امنيت غذايی به دسترسی همه افراد يک جامعه ،در
تمام ادوار عمر به غذاي کافی و سالم براي داشتن زندگی
سالم و فعال مطابق با ترجيحات غذائی گفته میشود و
درآمد خانوار از عوامل مهم در تامين امنيت غذايی در يک
نظام اجتماعی میباشد .عامل مهم ديگر در تامين امنيت
غذايی جامعه ،ذائقه و دانش تغذيه اي خانوادهها در نحوه
تخصيص بودجه براي تهيه بهترين نوع غذاي در دسترس و
چگونگی تقسيم غذا در خانواده می باشد .امنيت غذايی
زمانی تامين میشود که سرانه سبد غذايی خانواده به
صورت صحيح انتخاب و تهيه شود ،براي افراد خانواده
کافی و به صورت صحيح طبخ شود تا عناصر و مواد غذايی
سالم و صحيح به سلولها و اندام هاي بدن برسد .براي
تامين امنيت غذايی در يک کشور و نظام اجتماعی بايد
سازمانها و نهادها با هم همکاري داشته باشند و با
هماهنگی يک نهاد متولی امنيت غذايی ،بر توليد يا واردات
مواد و محصوالت غذايی ،آموزش و تبليغ و آگاهی دادن به
جامعه و سياست گذاريهاي کالن اقتصادي نقش ايفا
کنند .سازمان متولی امنيت غذايی بايد نسبت به نوع مواد
 78غذايی ،ميزان و قيمت آنها هميشه مطلع باشد و بررسی کند
که همه مردم از نظر فيزيکی به اين غذا دسترسی داشته
باشند و درآمدشان به قدري باشد که بتوانند اين غذا را
بخرند و اين سازمان در صورت بروز بحران بايد زنگ خطر
را به صدا در آورد و اندازه گيري اين امنيت را بر عهده
بگيرد .افزايش جمعيت و رشد اقتصادي کشورهاي در حال
پيشرفت به رشد تقاضا براي غذا چه از لحاظ کمی و چه از
لحاظ کيفی منجر خواهد شد .يعنی اينکه تقاضاي جهانی از
لحاظ مقدار و ماهيت دچار تغييرات عمده خواهد شد.
برنامه ريزي در زمينه غذا و تغذيه ،راه حل اصلی دستيابی
به امنيت غذايی ،اصالح و بهبود وضعيت تغذيه و رهايی از
گرسنگی و سوءتغذيه در سطح ملی (جامعه ،خانوار و فرد)
است .توجه به ابعاد گوناگون غذا و تغذيه ،تعيين وضعيت
دريافت غذا و ارزش تغذيهاي الگوهاي غذايی معمول و
1
ارزيابی روند تغييرات ،شناخت عوامل موثر در آسيب پذيري
تغذيه اي افراد جامعه ،اعمال سياستهاي متفاوت در بخش
کشاورزي ،صنايع ،بازرگانی و ساير نهادها و سازمانهاي

مرتبط با غذا و تقاضا و الگوي مصرف ،نقطه شروع تدوين،
تحليل و ارزيابی سياستهاي غذايی در سطح کالن است.
در اين راستا ،دسترسی به اطالعات جامع و به روز در ابعاد
گوناگون غذا و تغذيه داراي اهميت است.
سازمان خوار و بار و کشاورزي وابسته به سازمان ملل
متحد 1طی گزارشی اعالم کرد که براي تامين غذاي
جمعيت  9ميليارد نفري جهان در سال  ،2050بايد ميزان
توليدات کشاورزي به دو برابر وضع موجود افزايش يابد و
براي رسيدن به اين هدف بايد موانعی مانند محدوديت
زمينهاي کشاورزي ،کمبود آب ،قيمت باالي انرژي ،افت
سرمايه گذاري در زمينه تحقيقات کشاورزي و افزايش
ضايعات غذايی را در نظر داشت .سازمان فائو با توجه به
چشم انداز امنيت غذايی قرن  21جهان مربوط به کمبود
مواد غذايی ،توليد مواد غذايی را در قرن حاضر با مشکالتی
پيشبينی نموده است .از اين رو رقابت بر سر زمينهاي
کشاورزي و منابع آب ،قيمت باالي انرژي و تغييرات آب و
هوايی همگی نشان میدهد که بايد با منابع کمتر ،غذاي
بيشتري براي مردم سرتاسر جهان توليد شود .رشد پايدار در
بخش کشاورزي ،عاملی حياتی براي تغذيه جهان در
دهههاي آتی است.
در گزارش وضعيت ناامنی غذايی در سال  ، 2013فائو
بيان کرده است که در سال 2011تا  2013حدود 842
ميليون نفر يا از هر  8نفر  1نفر در جهان از گرسنگی مزمن
رنج می بردند و غذاي کافی براي زندگی سالم و پويا
نداشتند که حدود شصت و پنج درصد آنها در نواحی مختلف
آسيا زندگی میکردند .تقاضا براي غذا عموماً رشد
سريعتري نسبت به عرضه کل داشته است .بنا به اعالم
سازمان خوار و بار و کشاورزي ( ، )2012حدود  12/5درصد
از جمعيت جهان ،دچار سوء تغذيه می باشند
آنچه بر امنيت غذايی خانوار اثر می گذارد ،نه تنها وجود
غذا و قيمت مناسب ،بلکه ميزان درآمد و بخشی از آن که
صرف خريدن غذا میشود ،سليقه و ذايقه ،ميزان اطالعات
تغذيه اي فردي که مسوول خريد غذا در خانواده است را نيز
در برمی گيرد .اينکه آيا آنها بودجه را به بهترين نوع غذاي
در دسترس تخصيص میدهند و نيز عالوه بر آن ،چگونگی
تقسيم غذا در داخل خانواده ،از اهميت ويژه اي برخوردار
است.
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اگر سبدي که هر روز براي خانواده تهيه می شود،
درست انتخاب شود و براي تامين نياز هاي افراد آن خانواده
کافی شده باشد و از اين سبد در جريان پخت و تهيه غذا،
مواد غذايی سالم و به طرز صحيح استفاده شود ،به گونهاي
که موجب سيري سلولی افرادي که دور سفره مینشينند
شود ،آنگاه امنيت غذايی تامين شده است .البته اين امر
مشروط به آن است که پايداري اين روند براي خانواده
تضمين باشد .با اين آگاهی میتوان دريافت که براي تامين
امنيت غذايی در يک کشور چه سازمانهايی بايد هماهنگ
و در کنار هم کار کنند؛ آنکه توليد می کند ،آنکه وارد می
کند ،آنکه آموزش میدهد ،آنکه تبليغ میکند و آنهايی که
در سياست گذاري هاي کالن اقتصادي نقش دارند (شيخ
االسالم ربابه.)1389 ،
تاکنون مطالعات مختلفی در زمينة شناسايی عوامل
مؤثر بر امنيت غذايی در سطح خرد و کالن در داخل و
خارج از کشور انجام شده است.
 Babatunde & Qaimدر سال  2010به بررسی و
شناسايی عوامل مؤثر بر امنيت غذايی خانوارهاي کشور
نيجريه پرداختند .در اين مطالعه نيز ،مقدار انرژي دريافتی
به عنوان شاخصی از امنيت غذايی مدنظر قرار گرفت .نتايج
نشان داد بعد خانوار ،سن و تحصيالت سرپرست خانوار ،اثر
منفی و معناداري بر امنيت غذايی خانوارها دارد .همچنين،
اثر متغيرهاي جنسيت سرپرست ،اندازة مزرعه ،درآمدهاي
کشاورزي وغيرکشاورزي بر امنيت غذايی مثبت است.
 Bashirو همکاران ( )2012عوامل مؤثر بر امنيت
غذايی خانوارهاي روستايی را در منطقة پنجاب پاکستان
ارزيابی کردند براي برآورد مدل از رويکرد لوجيت استفاده
شد .سطح درآمد ماهيانة خانوار داراي اثر مثبت و معنادار و
سن سرپرست و بزرگی خانوار ،داراي اثر منفی و معنادار بر
امنيت غذايی است .سطح تحصيالت خانوار نيز بر وضعيت
امنيت غذايی اثر مثبت دارد ،اما اين اثرگذاري معنادار
نيست.
 Ramakrishna and Assefدر سال  2002شاخص
کلی امنيت غذايی خانوار در شمال اتيوپی را محاسبه کردند
و نتيجه گرفتند که در اين نواحی ،امنيت غذايی در سطح
باال (بيش از  85درصد) قرار گرفته است؛ و با بهره گيري از
مدل  ،لوجيت ،ميزان توليد را بر امنيت غذايی مؤثر دانستند.
خداداد کاشی و حيدري ( )1383در پژوهشی که تحت

عنوان براورد سطح امنيت غذايی خانوارهاي ايرانی بر
اساس شاخص AHFSIانجام دادند به اين نتيجه رسيدند
که در جامعه شهري طی سالهاي  1379-1364امنيت
غذايی خانوار روند صعودي داشته و مقدار عددي شاخص
امنيت غذايی از  87.8درصد در سال  1364به  96.4درصد
در سال  1379ارتقا يافته است .براي جامعه روستايی نيز از
سال  1365تا  1379روند تامين امنيت غذايی صعودي بوده
به طوري که از حدود  72درصد در سال  1365به 94.9
درصد در سال  1379افزايش يافته است.
مهرابی بشرآبادي و اوحدي ( )1393در بررسی عوامل
موثر بر امنيت غذايی در ايران ،ابتدا شاخص کلی امنيت
غذايی براي خانوارهاي شهري و روستايی و سپس
شاخصهاي قيمت غذا ،تنوع زراعی در الگوي کشت و
حمايت دولتی از بخش کشاورزي محاسبه گرديده است.
سپس با استفاده با از رويکرد جوهانسون  -جوسليوس به
اين نتيجه رسيدند که متغييرهاي تنوع زراعی ،درآمد سرانه
و واردات محصوالت کشاورزي تأثير مثبت و معنی دار
ومتغييرهاي ضريب جينی و سياست هاي حمايتی دولت از
بخش کشاورزي اثر منفی و معنی دار بر امنيت غذايی
خانوارهاي شهري و روستايی داشته اند .قيمت محصوالت
کشاورزي در مناطق روستايی اثر مثبت و در مناطق شهري
اثر منفی بر امنيت غذايی داشته است.
پاکروان و همکاران ( )1393در شناسايی عوامل موثر بر
امنيت غذايی خانوارهاي شهري و روستايی ابتدا عوامل
موثر بر امنيت غذايی را شناسايی سپس از طريق مدل
لوجستيک برآورد کردند و به اين نتيجه رسيدند که
متغيرهاي تعداد اعضاي خانوار و تعداد سرپرستهاي باسواد
و مشغول به تحصيل خانوار ،اثر منفی و معناداري بر امنيت
غذايی دارند.
دست اندرکاران تامين کننده امنيت غذايی بايد بدانند
که چه مواد غذايی ،به چه ميزان و به چه قيمتی در
دسترس مردم است؟ آيا همه مردم از نظر فيزيکی به اين
غذا دسترسی دارند؟ آيا درآمدشان به قدري است که بتوانند
اين غذا را بخرند؟ در چه مناطقی ناامنی غذايی وجود دارد و
چه کسی مسوول است که با اين ناامنی غذايی مقابله کند؟
اگر مردم يک منطقه به داليلی از جمله بی آبی ،دچار
خشکسالی شدند يا دسترسی به غذاي کافی ندارند ،کدام
بخش از وزارتخانه هاي موجود بايد زنگ خطر را به صدا
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درآورد؟ چه ارگانی اين امنيت را اندازه میگيرد؟ چگونه
ناامنی غذايی را در مناطق مختلف میتوان شناسايی و رصد
کرد؟
قيمت غذا و تورم ،درآمدها و بخشی از بودجه خانوار که
به غذا تخصيص داده می شود ،بايد با نگاهی علمی مورد
توجه قرار گيرد و نارسايی در اين زمينه به سرعت به
دست اندرکاران اصلی منعکس شود.
مسئله بحران غذايی محدود به کشور خاصی نبوده و از
آنجا که بيش از  800ميليون نفر در کشورهاي در حال
توسعه و بيش از  40ميليون نفر در کشورهاي توسعه يافته،
غذاي کافی براي برآوردن نيازهاي اساسی خود در اختيار
نداشته و ميليون ها انسان ديگر نيز از گرسنگی ،سوء تغذيه،
اختالالت رشد و گاهاً مرگ به دليل فقر و قحطی رنج
میبرند ،لذا اين مسئله مورد توجه روز افزون جهانيان واقع
شده است (ايداچابا.)2004 ،
به همين دليل ،تحقيق جاري بر روي بررسی عوامل
تأثيرگذار بر امنيت غذايی در مناطق روستايی استان
کهگيلويه و بويراحمد تمرکز کرده است .اهداف مشخص
اين پژوهش عبارتند از:
 .1بررسی ويژگیهاي اجتماعی و اقتصادي خانوارهاي
80
زراعی در حيطه قلمرو تحقيق جاري؛
 .2برآورد وضعيت امنيت غذايی خانوارها در حيطه
قلمرو تحقيق جاري؛
 .3ارزيابی عوامل تعيين کننده امنيت غذايی در حيطه
قلمرو تحقيق جاري؛
 .4شناسايی موانع مؤثر در دستيابی به امنيت غذايی در
حيطه قلمرو تحقيق جاري؛
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مواد و روش ها
دادههاي جمع آوري شده براي اين تحقيق با استفاده از
آمار توصيفی ،شاخص امنيت غذايی ،شکاف کاستی  -مازاد
امنيت غذايی ،تحليل عاملی و مدل پروبيت ،مورد تجزيه و
تحليل قرار گرفت.
 شاخص امنيت غذاييدر اين مطالعه از شاخص امنيت غذايی ( )Ziاستفاده
Surplus Index

3

گرديد و وضعيت امنيت غذايی هر يک از خانوارها بر اساس
آستانه امنيت غذايی با استفاده از مقدار پيشنهادي براي
مصرف کالري از ديدگاه انستيتوي تغذيه ايران (حدود 2400
کالري) تعيين گرديد .سپس آن خانوارهايی که شاخص
امنيت غذايی در آنها کمتر از مقدار پيشنهادي است ،به
عنوان خانوارهاي مبتال به ناامنی غذايی شناخته می شوند.
شاخص امنيت غذايی به صورت زير تعريف می شود:

که در آن  Ziشاخص امنيت غذايی خانوار Yi ،ميزان
واقعی مصرف کالري خانوار  ،iو  Rمقدار پيشنهادي مصرف
کالري براي خانوار  iاست .براي يافتن سرانه مصرف کالري
روزانه ،رقم مربوط به مصرف روزانه هر خانوار بر اندازه آن
تقسيم گرديد .در اين تحقيق بر اساس شاخص امنيت
غذايی ،شاخصهاي ديگري نيز موسوم به شکاف کاستی -
مازاد امنيت غذايی ( ، 1)FIGنسبت سرانه فقر ( 2)HCRو
شاخص مازاد ( 3 )SIنيز اندازه گيري شدند.
2

 شکاف کاستي  -مازاد امنيت غذايياز اين ابزار براي اندازهگيري اينکه يک خانوار تا چه حد
از امنيت غذايی يا نا امنی غذايی برخوردار است ،استفاده
میشود .شاخص شکاف کاستی  -مازاد امنيت غذايی با
رابطه زير تعريف می شود:

که در آن  mتعداد خانوارهاي مبتال به نا امنی غذايی و
 Giميزان کمبود کالري مربوط به خانوار  iرا نمايش
میدهد.
 Giدر مرحله بعد به صورت رابطه  3بسط داده میشود.

نرخ سرشمار يا نسبت سرانه فقر ( )HCRنيز به شکل
زير تعريف میشود:

Head Count Ratio

2

Food Insecurity Gap

1

 فرايند اندازهگيري و برآورد امنيت غذاييدر اين مطالعه از روش به يادآوري مصرف مواد غذايی
در کل خانوار استفاده شده و ميزان محتويات کالري در
هرکدام از انواع مواد غذايی مورد بررسی قرار گرفت .آستانه
امنيت غذايی عبارت بود از مصرف سرانه  2400کيلوکالري
در روز .مصرف سرانه کالري با استفاده از تقسيم رقم کلی
مصرف کالري خانوار بر اندازه خانوار محاسبه میشود .سرانه
کالري روزانه با استفاده از تقسيم سرانه مصرف کالري
روزانه بر عدد سی به دست می آيد .آن دسته از خانوارهايی
که سرانه مصرف کالري روزانه شان بيشتر از  2400کيلو
کالري بوده به عنوان خانوارهاي برخوردار از امنيت غذايی
قلمداد شده و آنهايی که از اين مقدار کمتر بوده اند ،به
عنوان خانوارهاي مبتال به ناامنی غذايی شناخته می شوند.
محاسبه اين شااخص هاا باراي تعياين مقاادير متغيار
وابسته در مدل پروبيت تحقيق بکار برده می شود.

1

 مدل پروبيتاز اين مدل براي ارزيابی عوامل مؤثر بر دستيابی به
وضعيت امنيت غذايی در قلمرو تحقيق استفاده شده است.
شکل ضمنی مدل پروبيت عبارت است از:
Y = ∑βx + εi

که در آن:
 =Yوضعيت امنيت غذايی (که براي خانوارهاي
برخوردار از امنيت غذايی ،برابر با يک و در غير اينصورت
برابر است با صفر)
 =Xiبردار متغيرهاي توضيحی (عوامل پيشگو)
 =iβضرايب متغييرها
 = 0βعرض از مبدا (عدد ثابت)
 = iεجمله خطا
اما شکل صريح مدل پروبيت به قرار زير است:
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5
+ β6X6 + β7X7 + εi
food consumption recall

1

 سن سرپرست خانوارانتظار می رود که سن سرپرست خانوار بر عرضه نيروي
کار از جانب وي براي توليد مواد غذايی ،تأثيرگذار باشد .به
طوري که احتماالَ آن دسته از سرپرستان خانوار که جوان و
پر انرژي هستند ،زمينهاي بيشتري را در مقايسه با
سرپرستان مسن و ضعيف ،کشت خواهند کرد .همچنين
سن خانوار بيانگر توانايی جستجو و يافتن مشاغل و درآمد
غير زراعی است که سرپرستان خانوار جوان ،بهتر از عهده
آن بر می آيند ،لذا اثرات مورد انتظار سن سرپرست خانوار
بر امنيت غذايی می تواند مثبت يا منفی باشد.
 جنسيت سرپرست خانوارجنسيت سرپرست خانوار به نقش افراد در تأمين
مايحتاج خانوارها (مثل تأمين غذا) اشاره دارد .خانوارهايی
که سرپرست شان زن است ،داراي نسبت هاي وابستگی
باالتري هستند که بر قابليت خانوار در تخصيص نيروي کار
به فعاليتهاي درآمدزاي کشاورزي يا غير کشاورزي داللت
دارد .همچنين ،اين دسته از خانوارها معموالَ مسن تر بوده و
سطح تحصيالت پايين تري دارند (.)FAO, 2012
2

 بعد يا تعداد افراد خانواراندازه خانوار ،حاکی از وضعيت امنيت غذايی خانوارها
است .طبق يافتههاي تحقيقات انجام شده هر چه اندازه
خانوار بزرگتر شود ،احتمال امنيت غذايی کاهش میيابد.
اين می تواند بدان معنا باشد با افزايش بعد خانوار ،تعداد
بيشتري از افراد ،تحت پوشش يک منبع درآمدي قرار
خواهند گرفت .در نتيجه اثر اين متغير ،منفی است.
Food Consumption Recall

1
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که در آن  Nتعداد کل خانوارهاي موجود در نمونه
آماري تحقيق است .شاخص مازاد ( )SIنيز عبارت است از:

 =X1جنسيت سرپرست خانوار (مذکر= ،1مؤنث=صفر)
 =X2سن سرپرست خانوار (بر حسب سال)
 =X3اندازه خانوار (بر حسب تعداد افراد)
 =X4وضعيت سواد
 =X5مساحت زمين (بر حسب هکتار)
 =X6درآمد سرپرست خانوار
 - X7مخارج مواد خوراکی خانوار
انتظار پيشين از احتمال رسيدن يک خانوار به وضعيت
امنيت غذايی بيان شده است.
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 درآمد خانواراين عامل نيز بر جمع کل درآمد خانوار از منابع درآمدي
کشاورزي و غير کشاورزي داللت دارد .هر چه سرپرست
خانوار به مشاغل پر منفعت تري اشتغال داشته باشد ،درآمد
بيشتري نصيب وي شده و از شانس بيشتري براي رسيدن
به امنيت غذايی برخوردار خواهد بود .انتظار میرود که
درآمد منجر به باال رفتن توليد مواد غذايی خانوار و افزايش
کمی و کيفی آن گردد .لذا اثر مورد انتظار اين متغير بر
امنيت غذايی ،مثبت است.
 سطح تحصيالت سرپرست خانوارانتظار می رود که سطح تحصيالت ،تأثير مثبتی بر
امنيت غذايی خانوار داشته باشد .هر چه سطح تحصيالت
باالتر رود ،درصد امنيت غذايی خانوار نيز افزايش بيشتر
خواهد شد .وجود چنين انتظاري به اين دليل است که با
افزايش سطح تحصيالت ،افراد قادر خواهند بود فناوريهاي
زراعی مدرن تري را در مزارع خود بکار گرفته و در نتيجه با
بهبود بخشيدن سطح بهره وري خود ،مجدداَ به فرصتهاي
شغلی بهتري در بازار نيروي کار دست يابند.
 اندازه زمين کشاورزياندازه مزرعه ،عبارت است از کل مساحت زير کشت
مواد غذايی و محصوالت درآمدزا توسط خانوارها است که
بر حسب هکتار اندازه گيري میشود .هر چه اندازه مزرعه
خانوار بزرگتر باشد ،سطح مورد انتظار توليد مواد غذايی نيز
بيشتر شده و لذا از يک خانوار برخوردار از مزرعه بزرگتر،
انتظار می رود که امنيت غذايی بيشتري داشته باشد.
يافته ها
 ويژگيهاي اجتماعي  -اقتصادي پاسخدهندگاندادههاي مربوط به خصوصيات اجتماعی  -اقتصادي
پاسخ دهندگان ،در جدول  1ارائه شده است .ويژگیهاي
اجتماعی  -اقتصادي اصلی عبارتند از سن ،جنسيت ،سطح
تحصيالت ،اندازه خانوار ،اندازه مزرعه ،درآمد خانوار .
نتايج تجزيه و تحليل بر روي سن پاسخ دهندگان در
قلمرو مورد مطالعه ،نشان داد که اکثر سرپرستان خانوار
روستايی برخوردار از امنيت غذايی ( 46/1درصد) بين سنين
 41و  60سال قرار دارند که اين مسئله نشان میدهد اکثر

آنان ،جوانان فعالی هستند که قادرند حداکثر توان و مهارت
فيزيکی مورد نياز براي کسب و کار زراعی و همچنين توان
انجام مشاغل غير زراعی به منظور باال بردن درآمد براي
تهيه مواد غذايی بيشتر را به کار گيرند .به اعتقاد اينوسا
( )1999اين محدوده سنی مشتمل بر افراد مبتکر و سازگار
است.
تجزيه و تحليل جنسيت نيز نشان داد که نسبت
خانوارهاي برخوردار از امنيت غذايی با سرپرست مذکر،
بيشتر از آنهايی است که سرپرست مؤنث دارند .اين بررسی
نشان داد که مناطق روستايی ،نسبت بسيار باالتري از
خانوارهاي برخوردار از سرپرست مرد را در اختيار داشته
( 94/1درصد) و تنها  5/9درصد سرپرستان خانوار ،زن
بودند .اين می تواند بدان معنا باشد که مردان در مناطق
روستايی ،توانايی بيشتري براي مقابله با ماهيت کسل
کننده کارهاي زراعی دارند .بنا به نظر آکرال و همکاران
( ،)2011خانوارهايی که سرپرست مرد دارند ،پتانسيل
بيشتري براي برخورداري از امنيت غذايی دارند .اين مسئله
از آنجا ناشی میشود که اکثر زنان مورد مطالعه در قلمرو
تحقيق حاضر ،به سبب عرف و سنت موجود ،مالکيت
زمينهاي زراعی را در اختيار ندارند.
در خصوص اندازه خانوار نيز تحقيق جاري نشان داد که
خانوارهاي با  4الی  6نفر جمعيت ،با سهم  52/9درصدي
در مناطق روستايی ،اکثريت خانوارها را تشکيل میدادند.
اين نتيجه بيانگر اين واقعيت است که خانوادههايی که
اندازه خانوار در آنها کوچک است ،از امنيت غذايی باالتري
برخوردارند ،چرا که افزايش تعداد اعضاي خانوار ،مسئوليت
سنگينتري را بر دوش سرپرست وارد می کند مخصوصاَ
وقتی که اکثر اعضاي خانواده ،کامالَ وابسته به سرپرست
باشند .همچنين زمانی که اندازه خانوار افرايش پيدا میکند،
درآمد هر نفر به همان نسبت کاهش يافته و امنيت غذايی
خانوار کاهش میيابد.
دادههاي مربوط به سطح تحصيالت پاسخ دهندگان
نشان داد که سرپرستان خانوار روستايی برخوردار از امنيت
غذايی ( 38/2درصد) از تحصيالت رسمی برخوردار بوده و
 61/8درصد از آنان بی سواد بودند .اين واقعيت به منزله آن
است که برخالف انتظار و نتايج بدست آمده از تحقيقات
پيشين که آموزش رسمی تأثير مثبتی بر امنيت غذايی دارد
و علت آن اين است که تحصيالت منجر به افزايش سطح

ادراک و پذيرش فناوري پيشرفتهتر میشود که اين نيز به
نوبه خود ،توليد مواد غذايی را سرعت بخشيده و امنيت
غذايی را افزايش میدهد ،اکثر خانوارهاي داراي امنيت
غذايی دراين استان بیسواد بودند البته افراد تحت تکفل
آنها همگی با سواد بودند.
يافتههاي حاصل از بررسی مساحت مزرعه نشان داد که
اکثر سرپرستان خانوار روستايی ( 67/7درصد) در مزارع
کوچک با مساحتی حدود  1تا  3هکتار فعاليت دارند .اين
يافته نشان داد که اکثر پاسخ دهندگان در قلمرو تحقيق،
کشاورزانی هستند که در مقياس محدود فعاليت میکنند و

جدول  -1ويژگي هاي اجتماعي و اقتصادي پاسخ دهندگان
درصد در کل

تعداد خانوار داراي امنيت

درصد در خانوارهاي

نمونه

غذايي

داراي امنيت غذايي

102

100
24
57
19

متغيير

تعداد

کل
سن (سال)
40-21
60-41
 61ساله و باالتر
جنس
مرد
زن
سطح سواد
با سواد
بی سواد
بعد خانوار
≥3
4-6
 7و باالتر
مساحت مزرعه (هکتار)
≥1
1>= 3
3>= 4
باالتر از 4
درآمد خانوار (تومان)
≥ 500000
500000>=900000
900000>=1500000
باالتر از 1500000

223

100

50
116
57

22
52
26

24
59
19

212
11

95
5

96
6

94/1
5/9

97
126

43
57

39
63

38/2
61/8

64
127
30

29
57
14

42
54
6

41/2
52/9
5/9

53
151
16
3

23/8
67/7
7/2
1/3

28
71
3
0

27/5
69/6
2/9
0

55
73
80
15

25
33
36
7

12
27
52
11

12
26
51
11

مأخذ :يافته هاي تحقيق
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عمده توليد آنها به مصرف خانوار رسيده و معموالَ مازادي
براي عرضه به بازار باقی نمی ماند.
جدول  1نشان داد سرپرستان خانواري که هر ماه
حداقل بين  900.000تا  1.500.000تومان درآمد دارند( 36
درصد) از خانوارهاي روستايی را تشکيل می دهد .حدود 25
درصد از سرپرستان خانوار روستايی درآمدي کمتر
 500.000تومان دارند .باور ما اين است که هر چه درآمد
خانوار باالتر رود ،احتمال برخورداري آن از امنيت غذايی نيز
بيشتر خواهد شد.
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 وضعيت امنيت غذايي پاسخ دهندگانخالصهاي از وضعيت امنيت غذايی خانوارهاي زراعی
در جدول  2ارائه شده است .با در نظر گرفتن اين واقعيت
که خانوارهاي روستايی ( 46درصد) سرانه مصرف کالري
( 2400کيلو کالري در روز) را برآورده می سازند ،نمی توان
قلمرو تحقيق جاري را برخوردار از امنيت غذايی قلمداد کرد.
 54درصد از خانوارهاي روستايی با فقدان امنيت غذايی
مواجه بوده و در تأمين سرانه مصرف کالري مذکور ،با
مشکل مواجه هستند .ميانگين شاخصهاي امنيت غذايی
براي خانوارهاي روستايی برخوردار از امنيت غذايی1/43 ،
است ،در حالی که اين رقم براي خانوارهاي روستايی مبتال
به نا امنی غذايی 0/69 ،است.
جدول  -2نتايج وضعيت امنيت غذايي خانوارهاي کشاورز
روستايي
متغيرها
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تعداد خانوار
درصد
متوسط شاخص امنيت غذايی
متوسط مقدار کالري در دسترس
شکاف کاستی – مازاد امنيت غذايی()FIG
نرخ سرشمار ()HCR

داراي امنيت

داراي ناامني

غذايي
120
46
1/43
3424
41/2
45/74

غذايي
121
54
0/69
1653
31/1
54/26
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نتايج مربوط به شاخص مازاد ( )pنشان داد که
خانوارهاي روستايی برخوردار از امنيت غذايی به اندازه
 41/2درصد از ميزان کالري مورد نياز ،تجاوز کرده اند ،در
حالی که يافتههاي مربوط به شاخص شکاف کاستی امنيت
غذايی حاکی از اين واقعيت است که خانوارهاي روستايی
مبتال به نا امنی غذايی ،به ميزان  31/1درصد از ميزان
کالري پيشنهادي ،کمتر دريافت کردند .همچنين يافتهها
نشان داد که شاخص نسبت سرشمار ( )HCRبراي
خانوارهاي روستايی برخوردار از امنيت غذايی45/74 ،
درصد است.
 عوامل مؤثر بر وضعيت امنيت غذايي خانوارهاجدول  3نتايج حاصل از تحليل مدل پروبيت در زمينه
عوامل مؤثر بر وضعيت امنيت غذايی خانوارهاي روستايی
استان را نمايش می دهد .نتايج اين بررسی نشان داد که
احتمال برخورداري خانوارها از امنيت غذايی يا ابتال به نا

امنی غذايی در مناطق روستايی با سه عامل اندازه خانوار،
وضع سواد ،مساحت مزرعه و درآمد خانوار و مخارج مواد
غذايی تعيين می شود.
ضريب مربوط به عامل سن ،منفی و معنادار نبوده است
که اين يافته نشان میدهد که افزايش سن تاثيري در
امنيت غذايی خانوارهاي اين استان ندارد .ضريب مربوط به
عامل اندازه خانوار در سطح  1درصد ،منفی و معنادار بوده
است که اين مسئله بيانگر اين واقعيت است که در مناطق
روستايی ،اندازه خانوار متناسب با وضعيت ناامنی غذايی
افزايش پيدا میکند .اين يافته حاکی است که هر چه اندازه
خانوار افزايش پيدا میکند ،احتمال دسترسی به امنيت
غذايی کاهش میيابد.
ضريب مربوط به درآمد ساالنه خانوار ،در سطح 1
درصد ،مثبت و معنادار است که اين يافته با انتظارات پيشين
مبنی بر باال رفتن احتمال امنيت غذايی در صورت افزايش
درآمد سرپرست خانوار ،همخوانی دارد .داشتن چنين انتظار
منطقی به نظر میرسد چرا که افزايش درآمد به منزله
دسترسی بهتر به مواد غذايی است.
ضريب مربوط به عامل اندازه مزرعه نيز در سطح 1
درصد ،مثبت و معنادار است و اين يافته با انتظار پيشين
مبنی بر افزايش امنيت غذايی خانوار در صورت افزايش
اندازه مزرعه ،همخوانی دارد .اين انتظار وجود دارد چرا که
هر چه اندازه مزرعه افزايش يابد ،کشاورزان تمايل بيشتري
به انجام کسب و کار زراعی نشان داده و اطالعات مورد نياز
براي بهبود بازدهی محصول خود را جستجو خواهند کرد.

بحث
اين مطالعه به بررسی عوامل مؤثر در وضعيت امنيت
غذايی خانوار در ميان خانوارهاي روستايی استان کهگيلويه
و بويراحمد پرداخته است .از نتايج فوق می توان اين طور
نتيجهگيري کرد که نسبت خانوارهاي برخوردار از امنيت
غذايی کمتر از خانوارهاي مبتال به نا امنی غذايی است .اين
يافتهها همچنين نشان داد که مساحت مزرعه و درآمد
خانوار و مخارج موادغذايی  ،تأثير مثبتی بر امنيت غذايی
خانوار داشته است در حالی که سن سرپرست خانوار و اندازه
خانوار ،رابطه منفی با امنيت غذايی خانوار داشته است .عدم
دسترسی به تسهيالت اعتباري ،باير بودن خاک ،شرايط
نامساعد اقليمی و آب و هوايی ،فقر ،مشکالت ذخيره سازي

جدول  - 3نتايج برآورد مدل پروبيت بررسي عوامل موثر بر امنيت غذايي خانوارهاي کشاورز شهري و روستايي استان
کهگيلويه و بويراحمد

Log likelihood= -100.63
Number of obs= 223

-2/59
-1/11
-6/25
-2/29
-2/49
4/21
4/26

LR chi2 =106.24
Prob (LR) = 223
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و فرآوري ،بحران يا جنگ و فقدان فعاليتهاي درآمدزايی
غير زراعی ،موانع اصلی بر سر راه امنيت غذايی در قلمرو
تحقيق جاري به شمار می روند.
بنا بر يافتههاي تحقيق جاري ،براي ارتقاء وضعيت
امنيت غذايی خانوارها ،پيشنهادات زير مطرح شده است:
الف) با توجه به اثر مثبت ميزان درآمد خانوار بر امنيت
غذايی دولت بايد اعتباراتی با حداقل نرخ بهره ممکن را به
منظور توليد و مصرف خانوارهاي زراعی تخصيص دهد تا
بدينوسيله محدوديت عدم دسترسی به اعتبارات توسط
خانوارهاي مورد مطالعه ،بر طرف گردد.
ب) بر اساس يافته هاي تحقيق مبنی بر تاثير منفی
اندازه خانوار بر امنيت غذايی بايستی برنامههاي تنظيم
خانواده به نحوي اجرا گردند که با کنترل رشد سريع
جمعيت ،منجر به کاهش تعداد فرزندان شود تا به موجب
آن سرپرست خانوار بتواند براي همه اعضاي خانواده
تدارکات الزم را فراهم کند.
ج) بايد از طريق ارائه خدمات ترويجی در خصوص
آگاهی تغذيه اي و فرصتهاي درآمدزايی غير زراعی،
امکان گذراندن تحصيالت غير رسمی براي کشاورزان
فراهم گردد.
د) اتخاذ سياستهايی که دسترسی کشاورزان را به
زمين و ساير نهاده هاي زراعی به منظور افزايش بهره وري
و درآمد خانوار زراعی ،تسهيل نمايد .اين امر مستلزم اجراي
اثربخش سياست فعلی در خصوص کاربري زمين است که
با هدف تسهيل در دسترسی کشاورز به زمين در هر نقطه از
کشور براي مقاصد کشاورزي تدوين شده است.
ه) برنامه هاي فقرزدايای بايساتی بار چگاونگی ارتقااء

درآمد غير زراعی کشاورزان از طريق ارائه آموزش باه آناان
در زمينه کسب و کار غير زراعی تمرکز کنند تاا منجار باه
افزايش درآمد آنان و نهايتاَ بهباود وضاعيت امنيات غاذايی
گردد.

نتيجهگيري
با استفاده از روش مصرف کالري ،نشاان داد کاه  46از
خانوارهاااي روسااتايی از امنياات غااذايی غااذايی برخااوردار
بودهاند .خانوارهاي روستايی برخوردار از امنيات غاذايی باه
ميزان  43درصد از حاد پيشانهادي باراي مصارف کاالري
تجاوز کردند و اين در حالی است که خانوارهاي مبتال به ناا
امنی غذايی ،به ميزان  69درصاد مصارف کاالري کمتاري
نسبت به حد پيشانهادي داشاتند.درآماد سرپرسات خاانوار،
نسبت مخارج خوراکی به مخارج کل خانوار و اندازه مزرعاه
تأثير مثبتی بر امنيت غذايی خانوار داشاته اسات .از طارف
ديگر ،جنسيت سرپرست خانوار ،وضع سواد سرپرست خانوار
و اندازه خاانوار رابطاهاي منفای باا امنيات غاذايی خاانوار
داشتهاند.
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متغير
جنسيت
سن
اندازه خانوار
وضع سواد
مساحت مزرعه
درامد خانوار
مخارج مواد خوراکی

ضريب
-1/22
-0/01
-0/56
-0/58
0/35
1/2
2/6

انحراف معيار
0/47
0/0
0/08
0/25
0/14
2/85
6/13

آماره Z

سطح معناداري
0/01
0/26
0/00
0/02
0/01
0/00
0/00
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