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 مقدمه
و  ها انسان یریادگی و ییش کارایه در سالمت، افزاینقش تغذ

ده یاثبات رسبه یقات جهانیتحق در، یارتباط آن با توسعة اقتصاد
 ;Carletto et al., 2013 Renzaho & Mellor, 2010) است

Fengying et al., 2010;) یها هدف بندییتاولودر  ،نیبنابرا؛ 
دارد  ای یژهوت یاهم ییت غذایبه امن یابیتوسعة هر کشور، دست

(Babatunde & Qaim, 2010). یاتیح یها ارزش، ییغذا یناامن 
خطر  .اندازد یمک کشور را به خطر ی یت ملیجه امنیو درنت

و  ی، گرسنگینندة فقر، قحطکلیعامل و تسه ،ییغذا یناامن
از  ید، برخورداریترد یب .شود یمملت  یک ید جدیسبب تهد

هر شدن افراد از آن، بهاست و محروم یانسان یحق ،یافک یغذا
ة یرة سرمایذخ ،ییغذا یناامن .ت را داردیم جناک، حیلیدل

و  یانسان یها هنجارها و ارزش یز معناداریافراد و ن یاجتماع
ز یما ن یو مل ینید یها و آموزه دهد یمشدت کاهش را به ینید

 -یاسیاز آنجاکه نظام س .گذارند ین موضوع صحه میبر ا
 ،ییغذا یاستوار است، ناامن ییها ن شالودهیشور بر چنک یاجتماع

 .ن نظام استیادیبن یها ه ارزشیا بالقوه علیبالفعل  یدیتهد
نوع  ،که با استفاده از آند دارگسترده  یمفهوم ،ییغذا تیامن

و  ی، کشاورزی، اجتماعی، اقتصادیکیولوژیتعامل عوامل ب
از  ییغذا یتامن .(FAO, 1983شود ) ین مییتع یکیزیف

( یل، در دو بعد کالن )ملیمختلف و از نظر سطح تحل یها جنبه
 یتامن یکاربرد یفتعر .شود یمو مطرح  یو خرد )خانوار( بررس

 .ارائه شد یهتغذ یتوسط کنفرانس جهان 1996در سال  ییغذا
وجود  زمانی ییغذات یغذا، امن یف کنفرانس جهانیبراساس تعر

، ی، سالم و مغذیافک یدر هر زمان به غذا ة مردمه همکدارد 
دردسترس،  یداشته باشند و غذا یو اقتصاد یکیزیف یدسترس

 یک یا را براه حات آنیسازگار با ترج یا هیم تغذیرژ یک یازهاین
ف که در سطح ین تعریا .دکنفعال و سالم فراهم  یزندگ

اشاره دارد که  ی، به ابعاد گوناگونشده است فتهریپذ یا گسترده
 (Foodموجودبودن غذا مؤلفة چهار ها،آن ینتر مهم

(Availibility، به غذا یدسترس (Food Access)، یمند بهره 
 (Food افت غذایدر در یداریپاو  (Food Utilization) ییغذا

(Stability ( استCarletto et al., 2013 Anriquez et al., 

2013; Renzaho & Mellor, 2010; Fengying et al., 2010;). 
که  -یمل یدر مرزها ییبه مقدار مواد غذافقط بودن غذا موجود

ه ندارد و امروزه یتک -بود ییت غذایامن یدرگذشته موضوع اصل
 شود می یی( و واردات مواد غذاید )عرضة داخلیشامل تول

(Fengying et al., 2010). یدسترسمفهوم بهبه غذا،  یدسترس 
از یمورد ن یین اقالم غذایتأم یبرا به منابع، یو اقتصاد یکیزیف

 این .(;Renzaho & Mellor, 2010 Barrett, 2010)جامعه است 
 یشود که خانوارها و افراد، منابع کافیسر میم یزمان ،یدسترس

به  ی، دسترسرو ینااز  .داشته باشندمناسب  ییم غذایرژ یبرا
خانوار،  یان اعضایع درآمد در میغذا، به درآمد خانوارها، توز

 یاقتصاد یدسترس ای خانواده .دارد یبستگ ...و ییغذا موادمت یق
را  یکاف ید غذایه و خریته امکان ،شیاه هنیا هزیدرآمد  دارد که

 یابیدست. سازد میسروسته یپصورت  بهو  یبدون فشار مال
ر یتأثد یخر سطح درآمد و قدرتمانند  یعواملاز ز ین یاقتصاد

 معنایبه، ییغذا یمند بهره .(Anriquez et al., 2013) یردپذ یم
مناسب مواد  ید بر فراوریبا تأک ییمواد غذااز استفادة درست 

دانش  ،ییمواد غذا سازی یرهذخ یاه روش یریکارگ، بهییغذا
ة کودکان و استفاده از یو مراقبت از تغذ ییآشنا یبرا یکاف

، بر ییت غذاین بعد از امنیدر ا ،واقعدر .است یخدمات بهداشت
 ،غذا یساز دهآما ،پردازش یها روش ،سازی یرهذخ ،دانش خانوارها

 شود یم یادید زیفرزندان تأکاز ه و مراقبت یتغذ ای یهپااصول 
(Anriquez et al., 2013 Renzaho & Mellor, 2010;).  نکتة

 ؛است ییت غذایگانة امنابعاد سه ،یمراتبت سلسلهیدر ماه مهم
 یتوان اقتصاد یبودن غذا شرط الزم براموجود معنا کهبدین

، اند ییغذات ین امنیتأم یشرط الزم برا بعدیرد مودو است و 
ز ین ها زماندر همة  یداریستند. در هر سه مفهوم، پاین یکاف یول
 (.Deitchler et al., 2010د وجود داشته باشد )یبا

ت یدر حفظ امن ییت غذایگاه امنیت و جایبه اهمبا توجه 
عدالت  ی، برقراریانقالب اسالم یها آرماناز  یکیکشور،  یمل

 درآمد کمان افراد یژه در میو بهش سطح رفاه، یو افزا یاجتماع
دن فقر و کرکن یشهربر  یقانون اساس همچنین، .جامعه است

 ییت غذایامن یمنظور برقرارمردم، به یاساس یازهایبرآوردن ن
ن استقالل یو تأم یبا هدف آزادگ یان رشد اقتصادیدر جر
مسئلة ق یشناخت دق ،روینااز  .د داردیجامعه تأک یاقتصاد

عوامل  ییو شناسا یو شهر ییدر جوامع روستا ییت غذایامن
ن نکته یتوجه به ا ،نیهمچن .رسد یمنظر به یآن ضرور مؤثر بر

انداز مطرح در سند چشم یها هدفاز  یکیاست که  یورضر
از سالمت، رفاه،  یبرخوردار ،یرانیجامعة ا یکشور برا 1404

ع مناسب یبرابر، توز یها فرصت، ین اجتماعی، تأمییت غذایامن
ض و یدور از فقر، فساد، تبعنهاد مستحکم خانواده بهدر  درآمد

 ةمطالعدر  بنابراین؛ ست مطلوب استیزطیاز مح یمند بهره
و  یشهر یخانوارها ییغذا یتبر امن مؤثرحاضر، عوامل 

ن تاکنو .شوند یم یسهمقا یکدیگر حاسبه و بامکشور  ییروستا
 امنیتبر  مؤثرعوامل  شناسایی ةیندر زم یمطالعات مختلف

انجام از کشور در سطح خرد و کالن در داخل و خارج  ییغذا
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.Owusu et alمثال،  رایب ؛است شده
ن یارتباط ب (2011) 

 ین خانوارهایرا در ب ییت غذایو امن یرکشاورزیغ های یتفعال
منظور، دو مدل ینبد .دندکر یابیارزز در شمال غنا کشاور

با  کشاورزی،غیرمردان و زنان شاغل در بخش  برایمتفاوت 
برآورد شد  ییغذا یتامن یفیک ةوابست متغیرگرفتن نظردر

 ،اند کرده یافتدر یکالر ،که باالتر از سطح آستانه ی)افراد
 یافتدر یسطح آستانه کالر یرکه ز یو افراد یکمعادل 

بعد نشان داد  یجنتا .(دنشو یمنظر گرفته درصفر  ،اند کرده
در  یتسرپرست و عضو یالتخانوار، سن سرپرست، تحص

توان دوم سن سرپرست و تعداد اثر مثبت و  ،ییروستا یها گروه
 & Babatunde .دارد ییذاغ یتبر امن یاثر منف ،نامهاجر

Qaim (2010) یتبر امن مؤثرعوامل  ییو شناسا یبه بررس 
 یز،مطالعه ن یندر ا .پرداختند یجریهکشور ن یخانوارها ییغذا

مدنظر  غذایی امنیتاز  شاخصیعنوان  به یافتیدر یمقدار انرژ
 یالتو تحص بعد خانوار، سننشان داد  یجنتا .قرار گرفت

خانوارها  ییغذا یتبر امن یمعنادارو  یاثر منف ،سرپرست خانوار
(، 1سرپرست )زن= یتجنس یرهایاثر متغ ،ینهمچن .دارد
 یتبر امن کشاورزییرو غ یکشاورز یمزرعه، درآمدها ةانداز
 شان همطالعدر  Abebaw et al. (2010) .استمثبت  ییغذا

بودن منزل، شخصینشان دادند که بعد خانوار، سن سرپرست، 
بر  معنادارمثبت و  یاثر ،مزرعه ةسرپرست و انداز تحصیالت

توان دوم خانوار، توان  یرهایمتغ ،ینهمچن .دندار ییغذا یتامن
 ییغذا یتبر امن( 1سرپرست خانوار )مرد= یتدوم سن و جنس

به  Akerele (2011) یگری،د ةمطالعدر  .گذارندمی یاثر منف
خوراک، سن سرپرست  هزینة یرهایکه متغ یدرس یجهنت ینا

 درآمدهای( و 1سرپرست خانوار )مرد= جنسیتخانوار، 
، بعد همچنین .دارندمثبت  یاثر ییغذا یتبر امن ،کشاورزی

 یمادر، اثر یالتسرپرست خانوار و تحص یالتخانوار، تحص
 Mishra & Ray (2009) .دندار ییغذا یتبر امن معنادارو  یمنف
صورت مقدار که به غذایی امنیتنشان دادند  شان همطالعدر 
 هزینة یرهایمتغ شده است، با یخانوار معرف یمصرف یکالر

( ارتباط معکوس 1سرپرست خانوار )زن= جنسیتخوراک و 
تعداد فرزندان نوجوان، فرزندان  یرهایمتغ ،ینهمچن .دارد

مثبت بر  یاثر ،ینیسرپرست و شهرنش یالتخردسال، تحص
 Shumiye (2007)گر، ید یدر پژوهش .خانوار دارد ییغذا یتامن

بودن بعد ادی، زیکشاورزریغ های یتفعالمشارکت در نشان داد 
د و یشتر از متوسط بعد خانوار نمونه(، سطح تولیخانوار )ب

از  تر کوچکرکشت اندک ساالنه و اندازة کوچک مزرعه )یز
و ثروت خانوار و  ییبودن مقدار داران مزارع نمونه(، اندکیانگیم

، یشخص یزراع های ینزمبر  گری یتصد بهنان یاطمنبود 
جنوب  ةساکنان منطق ییغذا یامنبر نا معنادارمثبت و  آثاری

با استفاده از مدل  Wilma et al. (2003) .گذارند می یوپیات
ن را یپیلیف یخانوارها ییغذا یت، عوامل مؤثر بر ناامنیلوج

 ةلیوس یکه خانوار دارایصورتج، دریبراساس نتا .دندکر یبررس
ن یاد اتاق خواب باشد و همچنیتعداد ز و یه، ابزارآالت برقینقل

باشد، احتمال  ییسطح سواد باال یمادر خانواده کارمند و دارا
Bashir et al. (2012 ،) ،نیهمچن .یابد میکاهش  ییغذا یناامن

در منطقة را  ییروستا یخانوارها ییت غذایعوامل مؤثر بر امن
منظور برآورد مدل مورد  به .دندکر یابیارزپاکستان پنجاب 

ة یبر پا .ت استفاده شدیکرد لوجین پژوهش، از رویاستفاده در ا
بزرگ و  یوانات اهلی)ح یاهل یها دامر تعداد یج، متغینتا
 .خانوار است ییت غذایبر امن معناداراثر مثبت و  ی( دارایریش

اثر مثبت و معنادار  یانة خانوار دارایسطح درآمد ماه ،نیهمچن
و معنادار بر  یاثر منف یخانوار، دارا یو سن سرپرست و بزرگ

ت یبر وضعز یت خانوار نالیسطح تحص .است ییت غذایامن
 .ستیمعنادار ن یگذارن اثریدارد، اما ااثر مثبت  ییت غذایامن

و  ییغذا یتامن ةزمین در گرفته انجام مطالعات بررسی
اکثر مطالعات،  در دهد یمبر آن نشان  مؤثرعوامل  ییشناسا

 یالت،)مانند تحص مؤثر هاییرمتغ از ویژه یبعد به فقط
 و استشده  کیدأت( خانوار دارایی یا یکشاورز یدرآمدها
مهم  متغیرهای همة دنکر منسجم با لحاظ ای مطالعه تاکنون

حاضر،  ةمطالع در همچنین. است نگرفتهدر سطح خانوار انجام 
 انرژی استخراج منظورهب ،یشینپ اتمطالع بیشتر خالفبر

 هاآن مصرف مقدار از خوراکی کاالهای ضایعات خانوار، دریافتی
 برای .شود میخانوار محاسبه  یافتیدر انرژی خالصکسر و 

 سطح در بالغ فرد یک توسط دریافتی انرژی مقدار تعیین
و سن  یتخانوار براساس جنس ةشد تعدیلبعد  یزن خانوار
 .شود می بررسی ییو روستا یخانوار در مناطق شهر یاعضا

 ییو روستا یشهر یها مدل در استذکر  شایان ،نهایتدر
و  ندشد یکو تفک ییکشور شناسا یها استانحاضر،  ةمطالع

 یچه در که درحالی ،شدندوارد مدل  مجازی متغیر رتصو به
بخش دوم مطالعه،  در .بودنشده  توجهموضوع  ینا به یا مطالعه

و در بخش آخر  گیری نتیجهدر بخش سوم  یق،روش تحق
 .شود یمارائه  یشنهادهاپ

 

 تحقیق روش

از  ییغذا تیامن شاخص محاسبة منظوربه ،پژوهش این در
انجمن  فیفائو و تعر ییغذا تیامن یها شاخص یبیروش ترک
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از  ن،یبنابرا ؛شود یماستفاده  2011در سال  هیتغذ متخصصان
 1391 -1384 یها سال دررآمد خانوار د ةنیهز یها داده

 یها پژوهش شتریب مانندو  منظورنیبد .شد استفاده
 (فاکتور) عاملاز  یه،و تغذ ییغذا تیامن نةیزم در گرفته انجام

 شدخانوار استفاده  ییغذا تیامن یبرا یشاخص عنوانبه یانرژ
Migotto et al., 2006; Babatunde & Qaim, 2010;) 

Aromolaran, 2004; Abebaw et al., 2010; Mishra & 

Ray; 2009; Feleke et al., 2005; Abdulai & Aubert, 

2004; Akerele, 2011; Owusu et al., 2011; Shapouri 

et al., 2013; Anriquez et al., 2013; Carletto et al., 

2013; Wilma & et al., 2003; Bashir et al., 2010; 

(Heiman & Lowengart, 2014. محاسبة شاخص  برای
از  ینظرسنج ةیپا بر که شود یمفرض  ،ییغذا تیامن

با مصرف  یالرک ینیمع حد تا روزانه فرد هر ،هیتغذ متخصصان
 دست بهمشخص  یکاالها یقرا از طر حداقل ییسبد غذا

دستبه ای یهتغذعملکرد  سیدر آغاز از ماتر ،نیبنابرا ؛آورد می
 ییمصرف مواد غذا یطرح جامع الگو یها گزارشاز  آمده

و  ای یهتغذ قاتیتحق یتویانست ای یهتغذ تیخانوار و وضع
 مقدارر انگیس بین ماتریا .شدکشور استفاده  ییغذا عیصنا
 یها داده ةرندیبرگسال و در در ییغذا یها ارزشافت یدر
 نیهمچنمصرف خانوارها و  یاز الگو یسودمندار یبس

ا کمتر از حد استاندارد یشتر یکه ب است ییغذا یها ارزش
 دو ضربحاصل از ،یاهیتغذ عملکرد سیماتر .شوندیمصرف م

 لیتشک مصرف ریمقاد سیماتر و ییغذا یها ارزش سیترما
 :که صورتنیابه ،شود یم

 سیماتر کی و ییغذا یهاارزش سیماتر اول، سیماتر
 ارزش نوع شانزده شامل آن یها ستون که است 168×16
 م،یپتاس ن،یپروتئ ،یانرژ شامل بیترتبه مختلف، ییغذا
 نیتامیو ،B1 نیتامیو ،A نیتامیو آهن، فسفر، م،یزیمن م،یکلس
B2، نیتامیو B6، نیتامیو B12، نیتامیو C، و دراتیکربوه ،یرو 

 فقطحاضر  ةاست که در مطالع ذکر شایانالبته  .است نیاسین
 نیا یسطرها .گیرد یمر مد نظر قرا یمصرف یکالر مقدار
 از لوگرمیک کی در موجود ییغذا یها ارزش شامل زین سیماتر
 دوم، سیماتر .است یبررس مورد یکاال قلم 168
 مختلف اقالم شامل آن یها ستونو  است 217220×168

 یخانوارها شامل زین آن یسطرها و( کاال قلم 168) یخوراک
به .است 1391 -1384 یها سال در ییو روستا یمناطق شهر

 یخوراک اقالم تمام ابتدا ،یخوراک اقالم سیماتر لیتشک منظور
به که -آمار مرکز خانوار درآمد و نهیهز طرح در موجود یمصرف

 گروه 168 در -ندبود مناطق این در مصرف مقدار صورت
 نشان یزن را یخوراک اقالم ،سیماتر سطر که شدند یبند طبقه

 یا هیتغذ عملکرد سیماتر ،باال حاتیتوض به توجه با .دده می
 مقدار سیماتر دو ضربحاصل از است، 217220×16 که

 سیماتر و( 217220×168) یخوراک مختلف ماقال مصارف
 تابع کیفرض  با .شد محاسبه( 168×16) ییغذا یهاارزش

ارائه  1رابطة  صورتبه توان یمرا  ییغذا تیامن معادلة ،یخط
 (:Akerele, 2011; Smed et al., 2007; Feleke, 2005)کرد 

(1) 





kn

j

iijji Xy
1

  

 یاعضا از کیهر توسط شده جذب یسطح کالر iyدر آن،  که
 شدهمصرف ام j یخوراک یمقدار کاال ijX ،روز کی درخانوار 

 یخوراک یکاال یانرژ یمحتوا jروز و  کی در ام iتوسط فرد 

j خانوار یاعضا تعداد نیانگیم بر سیماتر نیا میتقس با .است ام 
 به توجه با .شود یم محاسبه سال در نفر سیماتر ،منطقه هر در

مقدار مصرف  وموضوع که در هر خانوار، سن اعضا مختلف  نیا
 نیجانش نییتع منظوربه ،استفاوت هر فرد با توجه به سن او مت

 جهانی بهداشت سازمان یشنهادیبعد خانوار، از روش پ یبرا
هر خانوار به در بالغ فرد معادل ازروش،  نیادر  .شد استفاده 

 .شود یماستفاده  خانواربعد  عنوان

 
عنوان مختلف به یها سنخانواده با  یضااع یساز معادل .1جدول 

 یمنظور جذب کالربه از فرد بالغ یسهم

 زن مرد یگروه سن

1-0 33/0 33/0 
2-1 47/0 47/0 
3-2 54/0 54/0 
5-3 72/0 72/0 
6-5 64/0 6/0 
10-6 84/0 62/0 
12-10 88/0 68/0 
14-12 97/0 84/0 
17-14 07/1 87/0 
18-17 14/1 87/0 
30-18 04/1 8/0 
70-30 1 82/0 

 64/0 84/0 70باالتر از 
 Gebre, 2012: مأخذ
 

که در  یمثال افراد ایرب دهد یمنشان  1جدول  اطالعات
مرد باشند به  کهیصورتسال قرار دارند، در 12 -10 گروه

به اندازة  ،باشند زن کهیصورتدر و بالغ فرد کی 88/0اندازة 
 منظوربه و ادامهدر. شوند یمگرفته  نظردر بالغ فرد کی 78/0
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 نیب تفاوت دیبا ،خانوارها ییغذا تیعوامل مؤثر بر امن یبررس
 منظورافراد به یالزم برا یخانوار و مقدار کالر یمصرف یکالر

 :داریم اساسنیابر .محاسبه شود ییغذا تیامن یبرقرار
(2) 

iii yy * 

 یکالر زانیم iو  دسترسدر یکالر زانیم iyدر آن،  که
 Faridi & Vadoud)است  ییغذا تیوجود امن یبرا ازیمورد ن

*0ه، اگر رابط نیا ةیبر پا .(2010
iy  باشد، خانوادة مورد

*0اگر  و ییغذا تیامن ینظر دارا
iy  ،یناامن دچارباشد 

 مورد یکالرFAO (2007 ،) های یبررس اساسبر .است ییغذا
 تیامن وجود منظوربه انریا درفرد بالغ  هر یبرا روزانه ازین

معادل آن،  یانرژ و نفر -روز یلوکالریک 3040معادل  ،ییغذا
 یکالر ةالبته مقدار آستان .است نفر -روز لوژولیک 12720

 2400 حدود ،رانیا ةیتغذ یتویانست دگاهید از بدن ازیمورد ن
 یانرژ ةحاضر، حد آستان ةمطالع در .برآورد شده است یکالر

گرفته  نظردر یکالر 2400هر فرد بالغ در کشور  یالزم برا
 یرکه ز افرادی. (FAO/WHO/UNU, 2001; 1985) شود یم

افراد دچار  عنوان به ،کنند یم یافتدر یسطح آستانه انرژ
در  انرژی آستانة یزانم ین. اشوند یم ییشناسا ییغذا یناامن
 برایBabatunde & Qaim (2010 )مانند  یعات مختلفمطال

 از استفاده با محاسبه شده است. کالری 2500 نیجریه کشور
 یها دادهدر قالب  یفیک یها مدلو کاربرد  جهینت نیا

 یخانوارها بررس ییغذا تیامن بر مؤثر عوامل ،ترکیبی
ام با  iفرد  یبرا ژهیو حالت رخداد الگوها، نیادر  .شود یم

 دسترسدر یکالر مقدار عنوان به 1رابطة  در که) iy ریمتغ
 ندادرخ صورتکه در شود یمشد( نشان داده  فیتعر خانوار

 صورتدر و( ییغذا تیامن یدارا)خانوار  نظر مورد دادیرو
 یمختلف ابعاد( ییغذا یاامنن یدارا)خانوار  آن ندادن رخ

 .(Jadge, 1988) داشتخواهد 
 که دهد می نشان را ییرهایمتغ بردار iX میکن فرض اگر

 بردار نیز  و مؤثرند ام i فرد ییغذا تیامن تیوضع بر
 مؤثر عوامل باشد، رهایمتغ نیا از کیره به مربوط یپارامترها

 ریز صورتبه ییغذا یناامن ندادن رخ یا دادن رخ احتمال بر
 :شود می انیب

(3) )XF()( i1iyprob 
(4) )XF()( i 10iyprob 

 0iy ،ییغذا تیامن یدارا خانوار گربیان 1iy آن، در که
 بردار  و یحیتوض یرهایمتغ بردار iX ،ییغذا تیامن نبود

iX شاخص لیتبد یبرا .است یبرآورد یپارامترها  به 
 اگر .شود استفاده احتمال عیتوز توابع از یکی از دبای  احتمال،

 نشان y*ریمتغ با خانوار ییغذا تیامن ندادن رخ ای دادن رخ
 یالگوها در -است( x) یمختلف عوامل از رتأثم که -شود داده
 انیب ریز صورتبه یونیرگرس رابطة ت،یپروب و تیلوج
 :شود می

(5                      )ttxPy  '* 

 یدارا که است 1پنهان یریمتغ اصطالح به y* آن، در که
 .است( ییغذا تیامن یبرقرار) نظر مورد مشخصة همان

 ریغ در و 0*y باشد، داشته ودوج مشخصه نیا چنانچه

 ،مشخصه نیا ،رو پیش پژوهش در .است 0*y صورتنیا
 نیا وقوع احتمال .است ییغذا تیامن ندادن ای دادن رخ

 به توجه با ،است 1iy وقوع احتمال همان که مشخصه

 1iy احتمال اگر ،نیبنابرا ؛شود می مشخص y* ساختار

 شود می انیب ریز صورت به آن مقدار شود، داده نشان iP با
(Jadge, 1988): 

(6)* '
i i tP Pr(y ) Pr (y ) Pr( x )        1 0 0  

 iX ،ییغذا تیامن لحاظ از خانوار تیوضع y* آن، در که
 یبرآورد یپارامترها بردار  و یحیتوض یرهایمتغ بردار
به کیلوجست یتجمع عیتوز از استفاده با تیلوج یالگو .است

 (:Jadge, 1988) شود می یمعرف ریز صورت

(7)      
'

'

x
'

x

e
Prob(y ) ( x)
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 یرهایمتغ بردار iX ،یعیطب تمیلگار ةیپا e آن، در که
 عیتوز تابع Λ(0) و یبرآورد یپارامترها بردار ،یحیتوض

 شدهبرآورد بیضرا ریتفس .دهد یم نشان را کیلوجست یتجمع
 1iy احتمال در رییتغ .است مهم اریبس تیلوج یالگو در
 یینها اثر نام به مستقل ریمتغ در یواحدکی رییتغ اثر بر

(Marginal Effect) نیا ،تیلوج یالگو در .شود می خوانده 
 (:Jadge, 1988) شود می محاسبه ریز بیترتبه اثر

(8     )
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 وقوع احتمال iP ،تیلوج مدل یینها اثر MEl آن، در که
 بردار و یحیتوض یرهایمتغ بردار iX ،نظرمورد حادثة

 ،8 رابطة از استفاده با ن،یهمچن .است یبرآورد یپارامترها
 ةرابط از تیلوج یالگو در ام k یحیتوض ریمتغ پذیری کشش

 :آید می دستبه ریز

                                                                                           
1. Latent Variable 
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l آن، در که
kEیحیتوض ریمتغ یپذیر کشش k مدل در ام 

 یپارامترها بردار  ،یحیتوض یرهایمتغ بردار kX ،تیلوج
 کشش .است کیلوجست یتجمع عیتوز تابع Λ(0) و یبرآورد
 مقدار در رییتغ درصد کی کند می انیب ریمتغ هر به مربوط

 جادیا 1iy احتمال در رییتغ درصد چند مستقل، ریمتغ
 odds (Odds شاخص ةمحاسب منظوربه ،همچنین .کند می

Ratio) شود یماستفاده  یرز ةرابط از: 

(10) 
i

i

p

p
Odds




1 
 و دادن رخ احتمال Pi آن، در که iP1 ندادن رخ احتمال 

 رییتغ مقدار گرانبی نسبت، این واقعدر .است نظر مورد ةحادث
 احتمال به موردنظر ةحادث دادن رخ احتمال نسبت در
 واحد کی یازابه احتمال کی وقوع شانس ای حادثه، ندادن رخ
 .است یحیتوض ریمتغ در رییتغ

 اختالف بررسی منظوربه توصیفی، آمار بخش در ،همچنین
 دارای های گروه اساسبر پیوسته متغیرهای بین یمعنادار
 استفاده مستقل t آزمون از ،غذایی امنیت بدون و غذایی امنیت

 در خانوار درآمد -هزینه اطالعات از مدل، برآورد منظور به. شد

 217،220 شامل که شد استفاده 1391-1384 زمانی  ةدور
 مواد انرژی محتوای استخراج منظور به ،همچنین. است خانوار

 یتویانست ةنشدمنتشر های گزارش از مصرفی، خوراکی
 یکاال 167 یکشور برا ییغذا عیو صنا ای یهتغذ قاتیتحق

حاضر با استفاده از  ةمطالع یها مدل استفاده شد. ی،مصرف
 برآورد شدند. Stata 12 افزار نرم

 

 گیری نتیجه
 یفرد بالغ در مناطق شهر یک یافتیدر یانرژ ةمحاسب نتایج

نمودار، تا  ینا اساسبر. شود میارائه  1 نموداردر  ییو روستا
 یت)معادل با امن یافتیدر ی، سطح انرژ1387از سال  یشپ

 ،بود ییروستا یاز خانوارها یشب شهری خانوارهای در( ییغذا
 یخانوارها ییغذا یتامن سطحتا به امروز  واما پس از آن 

سطح  بودنیشتر)ب است شهری خانوارهایاز  یشترب ییروستا
 یخانوارها با مقایسه در ییروستا یخانوارها ییغذا یتامن

 ;Hoddinott & Yohannes, 2002ةمطالعدر  یشهر

Skoufias, 2001; Migotto et al., 2005  که رسید اثباتبه 
 منطقةدر هر دو  همچنین،. یستن تظاراناز  دور چندان
خانوار از سال  ییغذا یتسطح شاخص امن یی،و روستا شهری
 دهد یمموضوع نشان  ین. اداشت ینزول روند 1391تا  1384

 وضعیت ییو روستا یدر مناطق شهر تغذیهزمان،  رگذ با
آن در  ةکنندیدمل تشدعوا ییو شناسا است نداشته یمناسب

 .رسد یم نظربه یسطح خانوار، ضرور

 

 
 کشور روستایی و شهری مناطق در بالغ فرد یک دریافتی کالری متوسط. 1 نمودار
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 شهری مناطق خانوارهای غذایی منیتا بر مؤثر عوامل بررسی برای لوجیت مدل برآورد نتایج. 2 جدول

 EXP(B) کشش یینها اثر یمعنادار سطح z آمارة اریمع انحراف بیضر ریمتغ

        درآمد عیتوز یرهایمتغ

 1/43 0/005 0/073 0/000 7/53 0/048 0/359 دوم دهک
 1/69 0/007 0/102 0/000 11/03 0/047 0/522 سوم دهک
 2/21 0/015 0/148 0/000 17/65 0/045 0/795 چهارم دهک
 2/71 0/020 0/177 0/000 22/43 0/045 0/999 پنجم دهک
 3/33 0/059 0/215 0/000 29/93 0/040 1/202 ششم دهک
 4/22 0/064 0/244 0/000 34/96 0/041 1/441 هفتم دهک
 5/06 0/061 0/261 0/000 38/08 0/043 1/621 هشتم دهک

 5/80 0/051 0/268 0/000 39/36 0/045 1/758 نهم دهک
 8/48 0/175 0/360 0/000 48/74 0/044 2/138 دهم دهک

        خانوار یژگیو یرهایمتغ

 0/76 0/306- 0/059- 0/000 27/61- 0/010 0/270- خانوار یاعضا تعداد
 0/91 0/094- 0/020- 0/000 10/04- 0/009 0/091- در خانوار انباسواد تعداد
 0/82 0/059- 0/043- 0/000 5/36- 0/038 0/204- انوارسرپرست خ تیجنس

 1/00 0/038 0/001 0/000 4/55 0/001 0/003 خانوار سرپرست سن
 0/94 0/003- 0/013- 0/004 2/90- 0/020 0/058- سرپرست یدانشگاه التیتحص

 0/87 0/001- 0/031- 0/004 2/85- 0/049 0/140- سرپرست التیتحص یفعل تیوضع
 1/12 0/036 0/026 0/000 3/61 0/033 0/118 سرپرست شتغالا تیوضع

 0/89 0/035- 0/026- 0/001 3/43- 0/036 0/122- سرپرست تأهل تیوضع
        خانوار ییداراثروت و  یرهایمتغ

 1/04 0/008 0/008 0/031 2/16 0/016 0/035 یمسکون منزل تیوضع
 1/00 0/016 0/0001 0/002 3/14 0/000 0/001 منزل یربنایز

 94/0 0/005- 0/013- 0/000 3/72- 0/016 0/060- خودرو تیمالک تیوضع
        خانوار یشتیمع تیوضع یرهایمتغ

 1/07 0/552 0/014 0/000 85/81 0/001 0/064 خانوار خوراک سهم
 1/00 0/002 0/001 0/000 4/80 0/001 0/003 درآمد کل از یکشاورز یدرآمدها سهم

9101 درآمد  910110 / 8/84 0/000 91020 / 0/030 1/00 
        خانوار ییایجغراف تیوضع یرهایمتغ
 1/33 0/003 0/058 0/000 7/27 0/039 0/284 یشرق جانیآذربا استان یمجاز ریمتغ

 3/08 0/009 0/190 0/000 20/85 0/054 1/123 لیاردب استان یمجاز ریمتغ
 3/69 0/008 0/209 0/000 19/82 0/066 1/307 المیا استان یمجاز ریمتغ
 0/48 0/008- 0/173- 0/000 20/62- 0/035 0/732- بوشهر استان یمجاز ریمتغ
 0/60 0/016- 0/116- 0/000 22/15- 0/023 0/504- تهران استان یمجاز ریمتغ

 1/99 0/006 0/129 0/000 14/39 0/048 0/688 خوزستان استان یمجاز ریمتغ
 1/76 0/004 0/110 0/000 11/73 0/048 0/567 نیقزو استان یمجاز ریمتغ

 0/45 0/008- 0/188- 0/000 21/00- 0/038 0/790- قم استان یمجاز ریمتغ
 1/56 0/004 0/089 0/000 9/57 0/047 0/448 کردستان استان یمجاز ریمتغ
 6/15 0/016 0/256 0/000 29/26 0/062 1/817 کرمانشاه ستانا یمجاز ریمتغ
 0/70 0/005- 0/081- 0/000 11/02- 0/032 0/356- گلستان استان یمجاز ریمتغ
 0/47 0/008- 0/181- 0/000 21/51- 0/036 0/764- النیگ استان یمجاز ریمتغ
 0/75 0/003- 0/064- 0/000 7/82- 0/036 0/282- مازندراناستان  یمجاز ریمتغ

 2/07 0/008 0/136 0/000 17/45 0/042 0/730 همداناستان  یمجاز ریمتغ
 0/27 - - 0/000 21/44- 0/060 1/294- مبدأاز  عرض

Log likelihood= 75383-  Pseudo R2= 15/0  LR chi2=  18067  (000/0)  

Number of Obs= 115274 Percentage of Right prediction= 60 

 تحقیق نتایج: مأخذ
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 بالغ فرد هر دریافتی انرژی محاسبة از پس و بعد مرحلة در
 خانوارهای غذایی، امنیت از شاخصی عنوان به خانوار سطح در

 خانوارهای بررسی نتایج. شدند مشخص غذایی ناامن و امن
 و شهری مناطق در غذایی امنیت بدون و غذایی امنیت دارای

 نشان نتایج. شود می مشاهده 3 و 2 های جدول در روستایی،
 درصد 65 شهری، مناطق در نمونه 115،264 از دهد می

 امنیت بدون خانوارها درصد 35 و غذایی امنیت دارای خانوارها
 مناطق در نمونه 111،801 از همچنین،. هستند غذایی

 درصد 33 و غذایی امنیت دارای خانوارها درصد 67 روستایی،
 .تندهس غذایی ناامنی دچار

 بر مؤثر عوامل بررسی منظور به لوجیت مدل برآورد نتایج
 بررسی نتایج و 2 جدول در شهری خانوارهای غذایی امنیت

. شود می ارائه 3 جدول در روستایی خانوارهای در موضوع این
 ،(LRT: Likelihood Ratio Test) نماییراست نسبت آزمون

 مقایسه قید دونب حالت با مقید حالت در را نماییراست تابع
 شهری، مدل در آزمون این برای آمده دست به آمارة. کند می

 دهد می نشان که است 14060 روستایی مدل در و 18076
 از کمتر سطح در مدل دو این توسط شده داده توضیح تغییرات

 صحت درصد که برازش خوبی معیار. است معنادار درصد یک
 و شهری مدل دو ره در دهد می نشان است، الگو بینی پیش

 به توجه با وابسته متغیر تغییرات از درصد 70 روستایی
 .است بینی پیش قابل توضیحی، متغیرهای
 دهم تا دوم درآمدی های گروه انتظار قابل و مثبت ضریب

 دهد می نشان روستایی و شهری غذایی امنیت مدل در
 سهمقای در دارند، قرار درآمدی هایگروه این در که خانوارهایی

 امنیت برقراری برای بیشتری احتمال درآمدی، اول گروه با
 متغیر برای شده محاسبه احتماالتی آمارة. دارند غذایی
 سطح در حاصل ضرایب دهد می نشان نیز درآمدی های گروه
 افزایش با همچنین،. هستند معنادار درصد یک از کمتر
 یابد می افزایش غذایی امنیت وجود احتمال درآمدی، های گروه

 روستایی و شهری مدل دو هر در احتمال سطح بیشترین و
 ترتیب به 6/7 و 4/8 ضرایب. است درآمدی دهم گروه به مربوط

 درآمدی دهم گروه متغیر  برای روستایی و شهری های مدل در
 در که خانواری برای غذایی امنیت وجود احتمال دهد می نشان

 است خانوارهایی برابر 6/7 و 4/8 دارد، قرار درآمدی گروه این
 .دارند قرار درآمدی های گروه سایر در که

 و -6/0 شهری مدل در خانوار اعضای تعداد متغیر نهایی اثر
 بر معناداری و منفی اثر دارای و است -07/0 روستایی مدل در

 در معکوس ارتباط این. است غذایی امنیت برقراری احتمال

 .Price et al ماداگاسکار، برای Migotto et al. (2005) مطالعات

 و  Babatunde & Qaim (2010) آمریکا، برای  (1987)
Akerele (2011)  نیجریه، در Abdulai & Aubert (2004)  در 

 Feleke et al. (2005) آمریکا، در Akin et al. (1983) تانزانیا،

. است رسیده اثبات به هند در Gaiha et al. (2013) و اتیوپی در
 Owusu et مانند مطالعات، از بعضی در اثرگذاری ینا هرچند

al. (2011)  غنا، در Scearce & Jensen (1979)  جنوب در 
 .Migotto et al اتیوپی، در  Abebaw et al. (2010) آمریکا،

 در همچنین،. است شده گزارش مثبت آلبانی، در  (2006)
 دو این بین مثبت ارتباط Anriquez et al. (2013) مطالعة
 و ماالوی کنیا، گواتماال، کشورهای شهری مناطق در متغیر

 اثبات ماالوی و کنیا کشورهای روستایی مناطق و تاجیکستان
 و خانوار بعد مثبت ارتباط مطالعه، این در اگرچه. است شده

 کامبوج، بنگالدش، کشورهای شهری مناطق در غذایی امنیت
 تأیید ماالوی و اکنی کشورهای روستایی مناطق و ویتنام نپال،
 مصرف از افراد سهم خانوار، اعضای تعداد افزایش با. است شده
 در پرجمعیت، خانوارهای در افراد و یابد می کاهش غذایی مواد

 مواد دریافت در باالتری ریسک تر، کوچک خانوارهای با مقایسه
 برای الزم انرژی حداقل دریافت احتمال درادامه، و دارند مغذی
 امنیت برقراری احتمال آن، دنبال به و روزانه یتفعال انجام

 به توجه با که است ذکر شایان البته. یابد می کاهش غذایی
 شهری مناطق به نسبت روستایی مناطق درآمد تر پایین سطح

 در روستایی پرجمعیت خانوارهای سرپرست تر پایین توان و
 احتمال بر متغیر این اثر روستایی مناطق در غذایی، مواد تأمین
 .است بیشتر غذایی امنیت کاهش

 خانوارهای در باسواد افراد تعداد متغیر نهایی اثر همچنین،
 این. است -001/0 و -020/0 ترتیب به روستایی و شهری
 سطح در محصل نفر یک هر افزایش با دهد می نشان موضوع

 درصد 001/0 و 02/0 غذایی امنیت برقراری احتمال خانوارها،
 تحصیل باالی های هزینه به توجه با بنابراین، د؛یاب می کاهش

 تعداد افزایش روستایی، مناطق با مقایسه در شهری مناطق در
 امنیت بر بیشتری منفی اثر شهری خانوارهای در محصل
 .گذارد می خانوار غذایی

 خانوار سرپرست جنسیت متغیر EXP)( ضریب بررسی
 برقراری احتمال مرد، سرپرست با خانوارهای در دهد می نشان

 بر آن سرپرستی که است خانوارهایی برابر 82/0 غذایی امنیت
 و غذایی مواد ترکیب دهد می نشان موضوع این. است زن عهدة

 مورد بیشتر زن، سرپرست با خانوارهای در ها آن صحیح انتخاب
 تغذیة در اساسی نقشی زن خانوارها، اکثر در و است توجه
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 ,Johansson & Andersen) دارد خانوار اعضای و کودکان

1998; Heiman & Lowengart; 2014 .)منفی تأثیر البته 
 مانند مطالعاتی در غذایی امنیت بر خانوارها در مرد سرپرستی

Babatunde & Qaim (2010)، Migotto et al. (2006)، 
Abebaw et al. (2010) و (Ruben & Van Den Berg (2001 

 در غذایی امنیت بر زن سرپرستی مثبت تأثیر همچنین و
 کشورهای در Anriquez et al. (2013) مطالعة در خانوارها
 .است شده اثبات نپال و تاجیکستان، ماالوی، کنیا، کامبوج،

 دهد می نشان خانوار سرپرست سن متغیر نهایی اثر بررسی
 در سال یک هر افزایش با روستایی و شهری مدل دو هر در

 افزایش غذایی امنیت برقراری احتمال خانوار، پرستسر سن
 از بیش( 001/0) شهری مناطق در تأثیر این مقدار و یابد می

 سرپرست، سن افزایش با. است( 0005/0) روستایی مناطق
 کاالهای کیفیت و غذایی مواد ترکیب از آگاهی سطح و تجربه

 از نشدا و اطالع این و یابد می افزایش خانوار سطح در مصرفی
 به توجه با تغذیه، نیاز مورد مواد صحیح انتخاب و کیفیت
 از بیش ارتباطات، در گستردگی وجود و شهرنشینی شرایط
 در که موضوع این به توجه با همچنین،. است روستایی مناطق
 در خانوار نیاز مورد نیازهای از اعظمی بخش باالتر، سنین
 باالتر، سنین در ادافر تمرکز و شود می تأمین تر پیش های سال

 ذهن از دور نتیجه این است، تر سالم زندگی و تغذیه بر بیشتر
 افزایش و خانوار سرپرست سن بین مثبت ارتباط البته. نیست

 ،Akerele (2011) مطالعة در غذایی امنیت برقراری احتمال
Owusu et al. (2011)، Abebaw et al. (2010)، Abdulai & 

Aubert (2004)، Aromolaran (2004)، Rmezani (1995) و 
Migotto et al. (2006) و آلبانی در (Anriquez et al. (2013 

 .شد تأیید ماالوی و کنیا کامبوج، بنگالدش، کشورهای در
 سرپرست دانشگاهی تحصیالت متغیر بررسی همچنین،

 احتمال بر شهری مناطق در متغیر این اثر دهد می نشان خانوار
 روستایی مناطق در و منفی خانوار، ذاییغ امنیت برقراری

 شهری مناطق در متغیر این نهایی اثر اساس، براین. است مثبت
 ضریب بررسی. است 008/0 و -013/0 ترتیب به روستایی و

 مناطق خانوارهای در دهد می نشان دانشگاهی تحصیالت متغیر
 احتمال دانشگاهی، تحصیالت دارای سرپرست با روستایی
 که است خانوارهایی برابر 04/1 غذایی نیتام برقراری

 احتمال همچنین،. ندارد دانشگاهی تحصیالت سرپرست،
 دارای سرپرست با شهری خانوارهای در غذایی امنیت برقراری

 سرپرست دارای خانوارهای برابر 94/0 دانشگاهی، تحصیالت
 در دهد می نشان مهم این. است دانشگاهی تحصیالت بدون

 در خانوار سرپرست تحصیالت سطح افزایش روستایی، مناطق
 و تغذیه صحیح اصول در وی بینش و دانش افزایش به دانشگاه،

 مواد مختلف ترکیبات با آشنایی به تحصیلی، عالی سطوح در
 کیفیت و وضعیت بهبود سبب درنهایت و شود می منجر غذایی

 دسترسی منابع بهبود و افزایش موجب همچنین و معیشت
 در. شود می غذایی امنیت سطح ارتقای و غذایی وادم به خانوار
 گستردگی درمورد تر پیش آنچه به توجه با شهری، مناطق

 ذکر مناطق این در تغذیه دانش تر مناسب وضعیت و ارتباطات
 و شود نمی منجر وضعیت بهبود به دانشگاهی، تحصیالت شد،

 مقاطع به دستیابی در فرصت باالی هزینة دلیل به است ممکن
 و خانوار تغذیة بر تمرکز برای الزم فرصت دانشگاهی، باالی
 امنیت درنهایت، و باشد نداشته وجود غذایی مواد صحیح تأمین
 بر سرپرست تحصیالت معکوس اثر. یابد کاهش خانوار غذایی
 Gaiha et مطالعات در شهری مناطق خانوارهای غذایی امنیت

al. (2013)، Ramezani (1995)، Scearce & Jensen (1979)، 
Akerele (2011) مطالعة در همچنین و Anriquez et al. 

. شد اثبات ویتنام و تاجیکستان کشورهای برای 2013))
 .Owusu et al مطالعة به توان می روستایی مناطق در همچنین،

(2011)، (Migotto et al. (2005 مطالعة و Anriquez et al. 

 تاجیکستان نپال، کنیا، ،گوآتماال کامبوج، کشورهای در 2013)
 و سرپرست تحصیالت بین مثبت ارتباط که کرد اشاره ویتنام و

 در که است ذکر شایان البته. کردند تأیید را غذایی امنیت
 .Anriquez et al و هند برای Gaiha et al. (2013) مطالعة

 معکوس ارتباط ماالوی، و بنگالدش کشورهای برای( 2013)
 دیده روستایی مناطق در غذایی امنیت و سرپرست تحصیالت

 & Abdulai مانند مطالعات از بعضی همچنین،. شود می

Aubert (2004) و (Babatunde & Qaim (2013 همچنین و 
Anriquez et al. (2013) و گواتماال کشورهای برای 

 روستایی، و شهری های داده ترکیب از استفاده با تاجیکستان
 خانوار غذایی امنیت و سرپرست تتحصیال بین معکوس ارتباط

 سرپرست تحصیل به اشتغال وضعیت بررسی. دادند نشان را
 روستایی و شهری مدل در متغیر این نهایی اثر دهد می نشان

 که درصورتی بنابراین، است؛ -117/0 و -031/0 ترتیب به
 به بیشتر توجه امکان باشد، تحصیل به مشغول خانوار سرپرست

 این و ندارد وجود خانوار اعضای یشتیمع وضعیت و تغذیه
 خانوار غذایی امنیت بنابراین، یابد؛ می کاهش حدودی تا امکان

 اثرگذاری این. گیرد می قرار کاهش معرض در شرایط، این در
 سطح بودن پایین و معیشت سختی دلیل به روستایی، مناطق در

 بین معکوس ارتباط. است شهری مناطق از بیشتر درآمد،
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 & Scearce مطالعة در غذایی امنیت و تحصیل به اشتغال

Jensen (1979) و (Adrian & Daniel (1976 متغیر. شد اثبات 
 و شهری مدل دو هر در انتظار، مطابق خانوار، سرپرست اشتغال

 .دارد غذایی امنیت بر معنادار و مثبت اثری روستایی،
ست خانوار اشتغال سرپر یرمتغ EXP)( یبضر بررسی

با  روستایی و شهری مناطق خانوارهای در دهد یمنشان 
به ییغذا یتامن یاشتغال، احتمال برقرار یسرپرست دارا

 شغلاست که سرپرست،  ییبرابر خانوارها 05/1و  12/1 ترتیب
 یتاهم ی،در مناطق شهر یباالتر زندگ های ینههز. ندارد

 ،دلیلینهمو به دهد می یشخانوار را افزا اشتغال سرپرست
 یتامن یبر احتمال برقرار بیشتریاثر  ،اشتغال سرپرست یرمتغ
 یرهایمتغ ،یندارد. همچن ییمناطق روستا با مقایسهدر  ییغذا

عنوان به مسکونیبودن منزل یمنزل و شخص یربنایز
کاهش  یلدل به - بق انتظاراطموت خانوار، ثر گرانبی یرهایمتغ
 غذایی امنیتاثر مثبت بر  دارای -اجاره و رهن های ینههز

Abebaw et al. (2010 ) ةمطالعموضوع در  ینست که اخانوارها
 یبضر ررسیب. ه استشد ییدتأ Migotto et al. (2006)و 

)(EXP در دهد یمنشان  یزخودرو ن یتمالک یرمتغ 
احتمال  ،دارند یشخص یخودروکه  یشهر مناطق خانوارهای

است که  ییبرابر خانوارها 94/0 ،غذایی امنیت برقراری
 یباال های ینههز دلیلموضوع به این. ندارند شخصی خودروی

در مناطق  یتجمالت صرفاً یکاال ینا یو نگهدار یرسوخت، تعم
منجر  یخوراک یکاالها ةینهزبه کاهش سهم  کهاست  یشهر
 یکیبار تراف یلدالبه روستایی،در مناطق  همچنین. دشومی

 ینمصرف سوخت کمتر در ا ،ییجا جابهو سهولت در  تر سبک
در  یو کمک یارتباط ةیلوسعنوان استفاده از خودرو به ،مناطق
کسب  برای ابزاریو  غذاییمواد  تهیةو  یدتول بازاریابی فرایند

موضوع  ین. ابرآورد شد 19/1 ضریب ایندرآمد باالتر، مقدار 
 یدر خانوارها ییغذا یتامن یاحتمال برقرار دهد یمنشان 
 بدون خودرو یبرابر خانوارها 19/1خودرو،  یدارا ییروستا
 خانوارهای در خوراک ای هزینه سهم متغیر بررسی. است

 ترتیب به متغیر این کشش دهد می نشان روستایی و شهری
 ةهزین درصدییک افزایش صورتدر عنیی ؛است 46/0 و 55/0

 55/0 غذایی امنیت برقراری احتمال شهری، مناطق در خوراک
 .یابد می افزایش درصد 46/0 روستایی مناطق در و درصد

 در را خانوار غذایی امنیت بر تأثیر بیشترین متغیر، این
 سهم به توجه با. دارد مدل در استفاده وردم متغیرهای بین

 در( درصد 42) روستایی مناطق در خوراک هزینة باالتر
 بودنبیشتر همچنین و (درصد 27) شهری مناطق با مقایسه

 سهم در افزایش روستایی، مناطق در دریافتی انرژی سطح
 عیتوض بهبود دلیلبه شهری خانوارهای برای خوراک

 امنیت بهبود به و ددار باالتری اهمیت تغذیه و معیشتی
 درآمدهای سهم متغیر ،همچنین. شود می منجر هاآن غذایی

 امنیت بر بیشتری اثرگذاری ،روستایی مناطق در کشاورزی
 در درصدییک افزایش با ،اساسبراین. دارد خانوارها غذایی
 شهری، و روستایی مناطق در کشاورزی آمدهایدر سهم

 002/0 و 022/0 ترتیببه غذایی امنیت برقراری احتمال
 .یابد می افزایش درصد

 

 روستایی مناطق خانوارهای غذایی امنیت بر مؤثر عوامل بررسی برای لوجیت مدل برآورد نتایج. 3 جدول
 EXP(B) کشش یینها اثر یمعنادار سطح z آمارة اریمع انحراف بیضر ریمتغ 

        درآمد عیتوز یرهایمتغ

 1/39 0/004 0/066 0/000 6/92 0/048 0/332 دوم دهک
 1/49 0/007 0/078 0/000 9/23 0/043 0/398 سوم دهک
 1/84 0/017 0/115 0/000 14/79 0/041 0/611 چهارم دهک
 2/30 0/021 0/150 0/000 19/45 0/043 0/834 پنجم دهک
 3/03 0/034 0/189 0/000 26/16 0/042 1/109 ششم دهک
 3/25 0/044 0/201 0/000 28/00 0/042 1/178 هفتم دهک
 3/79 0/068 0/227 0/000 32/38 0/041 1/331 هشتم دهک

 5/17 0/052 0/250 0/000 37/01 0/044 1/642 نهم دهک
 7/63 0/121 0/315 0/000 43/72 0/046 2/032 دهم دهک

        خانوار یژگیو یرهایمتغ
 0/72 0/386- 0/070- 0/000 40/74- 0/008 0/332- خانوار یاعضا تعداد

 1/00 0/004- 0/001- 0/549 0/60- 0/008 0/005- در خانوار انباسواد تعداد
 0/91 0/025- 0/019- 0/011 2/53- 0/036 0/090- خانوار سرپرست تیجنس
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 روستایی مناطق خانوارهای غذایی امنیت بر مؤثر عوامل بررسی برای لوجیت مدل برآورد نتایج. 3 جدول
 EXP(B) کشش یینها اثر یمعنادار سطح z آمارة اریمع انحراف بیضر ریمتغ 

 1/00 0/033 0/0005 0/000 4/36 0/001 0/002 خانوار سرپرست سن
 1/04 0/001 0/008 0/278 1/09 0/033 0/036 سرپرست یدانشگاه التیتحص

 0/60 0/011- 0/117- 0/000 18/83- 0/027 0/513- سرپرست التیتحص یفعل تیوضع
 1/05 0/013 0/010 0/170 1/37 0/033 0/046 سرپرست اشتغال تیوضع

 0/91 0/027- 0/021- 0/004 2/88- 0/034 0/099- سرپرست تأهل تیوضع
        خانوار ییداراثروت و  یرهایمتغ

 00/1 0/002 0/002 0/664 0/43 0/020 0/009 یمسکون منزل تیوضع
 1/00 0/019 0/0002 0/000 4/19 0/000 0/001 منزل یربنایز

 1/19 0/009 0/038 0/000 8/98 0/019 0/174 خودرو تیمالک تیوضع
        خانوار یشتیمع تیوضع یرهایمتغ

 1/04 0/459 0/008 0/000 67/66 0/001 0/038 خانوار خوراک سهم
 1/00 0/022 0/001 0/000 15/34 0/000 0/004 درآمد کل از یکشاورز یدرآمدها سهم

91055 درآمد / 91020 / 28/18 0/000 91011 / 0/102 1/00 
        خانوار ییایجغراف تیوضع یرهایمتغ

 0/66 0/004- 0/093- 0/000 11/00- 0/037 0/411- بوشهر استان یمجاز ریمتغ
 2/14 0/007 0/136 0/000 16/60 0/046 0/762 یجنوب خراسان تاناس یمجاز ریمتغ
 1/70 0/006 0/101 0/000 14/13 0/038 0/532 یرضو خراسان استان یمجاز ریمتغ

 2/13 0/008 0/135 0/000 17/56 0/043 0/755 خوزستان استان یمجاز ریمتغ
 1/62 0/004 0/092 0/000 10/99 0/044 0/481 زنجان استان یمجاز ریمتغ

 1/45 0/004 0/073 0/000 9/65 0/039 0/375 وبلوچستان ستانیس استان یمجاز ریمتغ
 4/12 0/012 0/213 0/000 25/19 0/056 1/416 کرمانشاه استان یمجاز ریمتغ
 97/0 0/0005- 0/008- 0/246 1/16- 0/032 0/037- گلستان استان یمجاز ریمتغ
 0/72 0/004- 0/074- 0/000 9/25- 0/036 0/332- النیگ استان یمجاز ریمتغ
 0/80 0/003- 0/050- 0/000 6/58- 0/035 0/228- مازندراناستان  یمجاز ریمتغ

 2/85 0/010 0/174 0/000 22/24 0/047 1/048 همداناستان  یمجاز ریمتغ
 0/32 - - 0/000 18/63- 0/061 1/128- مبدأاز  عرض

Log likelihood= 73619-  Pseudo R2= 12/0  LR chi2=  14070  (000/0)  

Number of Obs= 111801 Percentage of Right prediction= 60 

 تحقیق نتایج: مأخذ

 
 کشاورزی روستایی، مناطق خانوارهای اصلی حرفة و شغل

 این خانوارهای معیشتی درآمدهای از اعظمی بخش و است
 بیشتر اهمیت بنابراین، ؛آید می دستبه طریق این از مناطق
 امنیت وضعیت بهبود در کشاورزی درآمدهای سهم متغیر
 مطابق شهری، مناطق با مقایسه در روستایی مناطق غذایی
 وضعیت بهبود بر کشاورزی درآمدهای مثبت اثر. ستا انتظار
 Babatunde & Qaim مانند مطالعاتی رد غذایی امنیت

(2010)، Feleke et al. (2005)، Abdulai & Aubert (2004)، 
Ruben & Van Den Berg (2001 )و Akerele (2011 )تأیید 

 .شد

 این اثر دهد می نشان خانوار درآمد متغیر بررسی ،نهایتدر
 ،روستایی و شهری مناطق در رخانوا غذایی امنیت بر متغیر

 صورتدر ،اساسبراین. است معنادار و مثبت انتظار بقاطم
 برقراری احتمال خانوار، درآمد سطح در درصدییک افزایش
 و 03/0 ترتیببه روستایی و شهری خانوارهای در غذایی امنیت
 با که موضوع این به توجه با. یابد می افزایش درصد 102/0

 آن از اعظمی بخش شهری، مناطق در درآمد سطح افزایش
 و شود می لوکس و تجمالتی کاالهای از استفاده و خرید صرف

 تر پایین کیفیت و درآمد پایین سطح به توجه با ،همچنین
 مناطق این در درآمد افزایش روستایی، مناطق در تغذیه سطح

 ادامة
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 وضعیت بهبود به و است خوراکی کاالهای خرید همتوج بیشتر
 از ،همچنین .دشو می منجر خانوار غذایی امنیت و معیشت

 سهم درآمد، سطح افزایش با انگل، قانون براساس کهآنجا
 در درآمدی اثر و بدیا می کاهش درآمد از غذایی مواد مصرف

 درآمدی کشش ةمحاسب است، بیشتر پایین درآمد با خانوارهای
 درآمد شهری مناطق به نسبت که روستایی مناطق در باالتر
 .است انتظار مطابق ،دارند تری نپایی

 دهد می نشان کشور های استان مجازی متغیرهای بررسی
 کرمانشاه، های استان در فعالیت و دگیزن شهری، مناطق در

 با مقایسه در را غذایی امنیت وجود احتمال اردبیل، و ایالم
 ،همچنین. دهد می افزایش بیشتر کشور، های استان سایر

 ناامنی احتمال سطح باالترین تهران، و بوشهر قم، های استان
 های استان نیز روستایی مناطق در .نددار کشور در را غذایی

 هستند EXP)( ضریب باالترین دارای همدان و کرمانشاه
 این در غذایی امنیت یربرقرا احتمال ،شرایط این در که

 .است کشور های استان سایر از باالتر ،ها استان

 

 پیشنهادها
 آن به توجه لزوم و غذایی امنیت جایگاه و اهمیت به توجه با
 همة در توسعه و فعال و سالم ای جامعه به دستیابی منظور به

 روستایی و شهری جوامع در غذایی امنیت وضعیت بررسی ابعاد،
. رسد می نظر به ضروری آن، بر مؤثر املعو شناسایی همچنین و

 در اصلی عامل که -درآمد متغیر برعالوه داد نشان مطالعه نتایج
 در و رود می شماربه خانوار سطح در غذایی مواد مصرف و خرید

 اهداف شود می پیشنهاد -است ابزار ترین کلیدی موارد، بسیاری
 آموزشی های برنامه ،حمایتی های برنامه مانند دولت های سیاست

 رفتار بر اثرگذاری منظوربه جبرانی های پرداخت و تغذیه
 و فتارر زندگی، محل در تفاوت براساس ،کنندگان مصرف

 خانوار دارایی و ثروت وضعیت و خانوار بعد ،خانوارها های ویژگی
 تحصیالت معنادار و مثبت اثر به توجه با ،همچنین. باشد

 های برنامه ةارائ روستایی، خانوارهای غذایی امنیت بر سرپرست
 مواد صحیح ترکیب و سالم ةتغذی از مندی بهره ورمنظبه آموزشی

 اجرایی های سیاست کار دستور در باید مناطق، این برای غذایی
 منظوربه امیدبخش های سیاست اجرای ،واقعدر .گیرد قرار دولت

 طریق از ،غذایی مواد به خانوار دسترسی سطح افزایش
 اشتغال و آموزش مانند غیرقیمتی عوامل و غیرمالی های سرمایه

 درصد یک دهد می نشان نتایج همچنین،. است اهمیت حائز
 این در فعال خانوارهای در کشاورزی درآمدهای در افزایش
 روستایی خانوارهای در را غذایی امنیت برقراری احتمال ،بخش
 این به توجه با. دهد می ایشافز شهری خانوارهای از بیش

 از روستایی خانوارهای درآمد از اعظمی بخش که موضوع
 غذایی امنیت بر متغیر این مثبت اثر ،شود می تأمین کشاورزی
 به توجه باید بنابراین، ؛ستا انتظار مطابق روستایی، خانوارهای

 ةارائ ،بخش نای تولیدکنندگان از حمایت کشاورزی، بخش
 اجرای ،کشاورزی امر در فعال خانوارهای هب حمایتی های بسته

 و بخش این در تولید وری بهره سطح یارتقا برای هایی سیاست
. گیرد قرار مدنظر روستایی خانوارهای درآمد افزایش یجهنتدر

 داد نشان حاضر ةمطالع در درآمدی های گروه بررسی ،همچنین
 دیگر های گروه با مقایسه در ،درآمدی دهم تا هشتم های گروه

 ؛دارند غذایی امنیت برقراری در یتر مناسب و تر مطلوب شرایط
 غذایی امنیت و معیشت وضعیت به توجه ضرورت بنابراین،

 تدریجی حذف و درآمدی هفتم تا اول های گروه خانوارهای
 از تر مطلوب و مؤثرتر حمایت منظوربه پردرآمد خانوارهای

 های برنامه از یکی عنوان به که -جامعه ضعیف انوارهایخ
 مشهود -شده تدوین ها یارانه هدفمندی سیاست در مشخص

 .است
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