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ABSTRACT 

 

     Nowadays, the issue of providing food security of vulnerable groups is one of the formidable 

challenges at the international level. Refugees as one of these vulnerable groups are always 

considered by governments and improving the situation of their food security is substantial in many 

developed and developing countries. In this study, the situation of food security of Afghan refugees 

was assessed in Southern areas in Tehran province, 2018-2019. The needed data was collected via 

filling out the HFIAS questionnaire and the questions related to socio-economic factors. The results 

showed that 88.7% of Afghan refugee households face food insecurity in the target areas and 

prevailing moderate food insecurity is more than mild and severe level (40.7%). The age of 

headed-household, heads' occupation (permanent or seasonal job), income groups (medium and 

high level of income), the number of employed members, and personal saving are inversely and 

significantly associated with food insecurity. On the other hand, having a child greater than 18 

years old, the number of male children, and head's smoking have a direct and significant 

association with food insecurity among Afghan refugee household. Therefore, attending to socio-

economic factors which were confirmed their significant association with food insecurity in this 

study is important. Developing employment opportunities, making easier access to banking 

facilities, the needed education in the line of reducing the consumption of cigarette and decreasing 

the limited access to the job market are suggestable. 
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Objectives 

      Afghan refugees are nationals of Afghanistan who left their country as a result of major wars or 

persecution. The 1979 Soviet invasion of Afghanistan marks the first wave of internal displacement 

and refugee flow from Afghanistan to neighboring Pakistan and Iran that began providing shelter to 

Afghan refugees. Consistent with the previous literature, we found that there is a gap in assessing 

and monitoring Afghan refugee food insecurity in Iran, as access to data and information is 

arduous. This study is in this sense pioneering the research investigating causally the factors that 

affect Afghan refugees’ food insecurity with clear policy implications. For this aim, we will pursue 

the following objectives: 

 Assessing the situation of food security of Afghan refugee households in Southern areas in 

Tehran province in Iran 

 Determining the associated factors with the food security of Afghan refugee households in 

the target areas 

 

Methods 

     A questionnaire including HFIAS and other questions was circulated to 154 prominent scholars 

of health economics and public health worldwide to verify the validity. We received almost 30 

substantive feedbacks and took these seriously into account as we reworked the questionnaire for 

actual field research. Interviews were in a two-month period between December 2018 and January 

2019. Then, associated socio-economic factors with their food security were determined by 

estimation of a logistic regression model. Before circulating questionnaire, 15 Afghan and Iranian 
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interviewers were recruited and trained to collect data scientifically. They learned why the purpose 

of the study and how to fill out the questionnaire correctly. An Afghan refugee who was familiar 

with the Afghan refugees’ culture and objective and subjective conditions and with formal 

education was chosen as the lead interviewer. Because of the similarity between Afghan and 

Iranian language (Persian), we did not have any linguistic obstacle to describe the questions and 

items which should be asked. 

 

Results 

     Our calculations showed that only 11.3% of Afghan refugees were food secure while 36% 

moderately food insecure and 40% were severely food insecure. Of the total sample, 88.7% of the 

interviewed refugees were food insecure in Tehran province. As the result shows, most of the 

refugees faced moderate food insecurity (129 households from 317 investigated households). The 

age of headed-household, heads' occupation (permanent or seasonal job), income groups (medium 

and high level of income), the number of employed members, and personal saving are inversely 

and significantly associated with food insecurity. On the other hand, having a child greater than 18 

years old, the number of male children, and head's smoking have a direct and significant 

association with food insecurity among Afghan refugee household. The result showed that Afghan 

households whose head was elder were more likely to be food secure compared to other 

households. Also, prevailing food insecurity among afghan households whose heads had a job 

(permanent or seasonal) was lower than households whose head were unemployed. The food 

security condition among Afghan refugees with the high level of income was better than 

households with the low level of income (we divided all households into three categories in terms 

of income). 

 

Discussion 

     An important objective of this study was the situation of food security among Afghan refugee 

households in Tehran province. Our calculation showed that 87% of Afghan households face food 

insecurity in the target areas. Also, the association between some socio-economic factors was 

confirmed through the estimation of a logit model. Income level was one of the most effective 

factors on refugees' food security as have been confirmed in many studies. This happening is 

directly and strongly related to the increase of the households' access to the needed food items as an 

important aspect of food security. Also, heads' employment will lead to an increase in the potential 

of households for improving access to different food and ameliorating the aspect of accessibility. 

The increase of the number of male children may lead to increase the prevailing of food insecurity 

as some studies reported because male children consume more food than female children and 

therefore, other members have to reduce their consumption in order to feed these male children. 

This status may lead to decrease the chance of providing Afghan households' food security. The 

chance of being food secure among households whose heads are smoker may be lower than 

households without this condition because the head has to pay less money to food in order to 

provide the cost of his/her smoking. According to these results, giving the supportive package to 

Afghan refugee household on behalf of the government, NGOs and also, international humanitarian 

institutes should be considered. The investment of governmental and private organizations in 

increasing job opportunities, decreasing the limited access of Afghan refugees to job markets, 

giving more banking facilities to this vulnerable population and all activities which may decrease 

their anxiety and stress can be suggestable for improving their food security.     
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 ارزيابي وضعيت امنيت غذايي خانوارهاي پناهندة افغان 
 در مناطق جنوب استان تهران

 
 محمدرضا پاکروان چروده

 ، لرستان، ايراناستاديار و عضو هيئت علمي گروه اقتصاد کشاورزي و توسعة روستايي، دانشگاه لرستان
 (3/3/99تاريخ تصويب:  -3/7/98)تاريخ دريافت:  

 

 چکيده

 
ها در ترين چالشپذير يکي از مهمهاي آسيبوع تامين امنيت غذايي گروهامروزه، موض

پذير، هاي آسيبعنوان يکي از اين گروهشود. پناهندگان، بهالمللي محسوب ميسطح بين
ها بوده و بهبود وضعيت امنيت غذايي آنان در بسياري از کشورهاي همواره مورد توجه دولت

رو، وضعيت امنيت غذايي اهميت بسزايي دارد. در مطالعة پيشدر حال توسعه و توسعه يافته 
بررسي شد.  1397-98پناهندگان افغان در مناطق جنوب تهران و عوامل موثر بر آن در سال 

هاي مرتبط با و پرسش HFIASهاي موردنياز از طريق تکميل پرسشنامة استاندارد داده
-ور بررسي ارتباط بين عوامل اقتصاديمنظآوري شد. بهاجتماعي جمع-متغيرهاي اقتصادي

درصد از  7/88اجتماعي از روش رگرسيون الجستيک استفاده شد. نتايج مطالعه نشان داد که 
پناهندگان افغان در منطقة هدف با ناامني غذايي مواجه هستند و شيوع ناامني غذايي متوسط 

ل رگرسيون الجستيک درصد( بيش از حالت خفيف و شديد است. همچنين، برآورد مد 7/40)
نشان داد که متغيرهاي سن سرپرست خانوار، اشتغال سرپرست خانوار )دائم يا فصلي(، گروه 

انداز شخصي ارتباط هاي درآمدي متوسط و زياد(، تعداد شاغلين و پسدرآمدي )گروه
ف معکوس و معناداري با شيوع ناامني غذايي در بين خانوارهاي پناهندة افغاني دارند. در طر

سال، تعداد فرزند پسر و مصرف دخانيات  18مقابل، متغيرهاي داراي بودن فرزند بزرگتر از 
ارتباط مستقيم و معناداري با شيوع ناامني غذايي دارند. در نتيجه، بر اساس مطالعه متغيرهاي 

 اقتصادي  بين اين متغيرها و سطح ناامني غذايي خانوارهاي پناهندة افغان و ارتباط -اجتماعي
هاي شغلي، تسهيل توان توسعة فرصتها، ميداري وجود دارد. همچنين، بر اساس يافتهمعني

هاي الزم در جهت کاهش مصرف دخانيات و دسترسي به امکانات بانکي کشور، آموزش
 هاي شغلي را پيشنهاد نمود. کاهش محدوديت

 

 اجتماعي، تهران، ايران-امنيت غذايي، پناهندة افغان، متغيرهاي اقتصادي: يکليدهاي واژه

 

 مقدمه

هاي ترين چالشناامني غذايي همواره يکي از مهم

-قرن حاضر و بخصوص در کشورهاي در حال توسعه به

. امنيت (Adeniyi & Dinbabo, 2019)رود شمار مي

به غذاي  در هر زمان همگانوجود دارد که  وقتي غذايي

دسترسي فيزيکي و اقتصادي  ،کافي، سالم و مغذي

داشته باشند و غذاي در دسترس، نيازهاي يک رژيم 

اي سازگار با ترجيحات آنان را براي يک زندگي تغذيه

. (Hosseini et al., 2017) فعال و سالم فراهم سازد

يک ميليارد نزديک به  دهد هم اکنونآمارها نشان مي
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 امني غذايي مواجهندنا تغذيه ونفر در جهان با سوء

(Smith et al., 2017) . در اين بين، تامين امنيت غذايي

پذير مانند پناهندگان هاي جمعيتي آسيببرخي از گروه

 Tarasuk)از اهميت و جايگاه بخصوصي برخوردار است 

et al., 2019) .مربوط به ونيکنوانس يةپناهنده برپا 

 ايفرار  ياست که برا يشهروند، پناهندگان تيوضع

 او ي يتيو ملّ يقوم ،يمذهب ،ينژاد تياذ و ترس از آزار

داشتن  ايخاص  يگروِه اجتماع کيدر  تيعضو يبرا

 يدست آوردن پناهگاهبه يياناتو ،يتياقل ياسيس ديعقا

-شته و به ساير کشورها پناه مياامن در کشور خود را ند

برد و تمايلي به بازگذشت به کشور خود را ندارد 

(Liamputtong & Kurban, 2018)مطالعات نشان مي .-

ر کشورهاي دهد که بخش اعظمي از اين پناهندگان د

مختلف جهان با شيوع سوء تغذيه و ناامني غذايي 

. (Nunnery & Dharod, 2017)گسترده مواجه هستند 

همچنين، شيوع چاقي و اضافه وزني، فشار خون باال، 

ديابت و همچنين مشکالت روحي و رواني از عواقب 

-مواجهه با ناامني غذايي در بين پناهندگان محسوب مي

دهد . مطالعات نشان مي(Peterman et al., 2013)شود 

که اضطراب و نگراني و همچنين تغيير شيوة زندگي در 

پي مهاجرت به کشور ميزبان از مهمترين داليل شيوع 

هاي مزمن و غيرواگير در بين پناهندگان است بيماري

(Vuong et al., 2015)هاي اجتماعي و .. همچنين، شوک

فرهنگي ناشي از ساکنين کشور ميزبان و عوامل محيطي 

موثر بر رژيم غذايي آنان، از ديگر مشکالت پناهندگان 

ها بررسی . (Akinyemi et al., 2016)شود محسوب مي
العات در داخل و دهد که تعداد محدودي از مطنشان می

خارج از کشور به ارزيابي سطح امنيت غذايي مهاجران 
 Omidvar etاند.افغان در مناطق مختلف ايران پرداخته

al (2013) اي، به ارزيابي ناامني غذايي و در مطالعه

اجتماعي موثر بر آن در بين مهاجران -عوامل اقتصادي

 23ه افغان در شهر مشهد پرداختند. نتايج نشان داد ک

درصد از خانوارهاي نمونة مورد بررسي داراي امنيت 

درصد آنان با ناامني غذايي متوسط تا  60غذايي بوده و 

شديد مواجه بودند. سطح پايين تحصيالت سرپرست 

خانوار، مذهب تسنن، سرپرستي زن در خانوار و اقامت 

غيرقانوني به شيوع ناامني غذايي در بين خانوارهاي 

 Morshedi & Maarefvandشود. افغان منجر مي

 در افغان مهاجر زنان غذايي به ارزيابي امنيت (2016)

 84پرداختند. نتايج نشان داد که بيش از  منطقة فرحزاد

درصد خانوارهاي مهاجر افغان با ناامني غذايي مواجه 

زنان سرپرست خانوار،  انيدر م ييغذا يناامنهستند. 

 رانيدر ا يرقانونيغ تکه به صور افراديسواد و  يزنان ب

 تر بود.عيشا يطور معناداره حضور داشتند، ب

اي نشان در مطالعه Nunnery et al. (2015)همچنين

درصد از خانوارهاي پناهنده لبناني در  63دادند که 

کشور آمريکا با ناامني غذايي مواجه هستند. همچنين 

سن، جنسيت، تحصيالت و اشتغال سرپرست خانوار 

داري با امنيت غذايي دارند. در بت و معنيارتباط مث

با ارزيابي  Maharaj et al. (2017)اي ديگر، مطالعه

امنيت غذايي خانوارهاي پناهنده با استفاده از رويکرد 

HFSSM  در کشور آفريقاي جنوبي نشان دادند که مدت

اقامت، وضعيت منزل مسکوني، جنسيت و سن سرپرست 

امنيت غذايي خانوار دارد.  داري باخانوار ارتباط معني

با ارزيابي سطح  Nunnery & Dharod (2017)همچنين 

امنيت غذايي پناهندگان آسيايي و آفريقايي در کشور 

 46نشان دادند که  HFSSMآمريکا با استفاده از روش 

درصد از پناهندگان با ناامني غذايي مواجه بوده و اين 

جنسيت و سن داري با سطح درآمد، متغير ارتباط معني

 در  Henjum et al. (2019)سرپرست خانوار دارد.

پژوهشي با هدف ارزيابي امنيت غذايي پناهندگان ساکن 

درصد اين  35در کشور نروژ نشان دادند که بيش از 

خانوارها دچارناامني غذايي بوده و برخي عوامل 

اجتماعي با سطح امنيت غذايي انان ارتباط -اقتصادي

 داري دارد.معني
اما آنچه از مروري بر مطالعات پيداست، ارزيابي 

سطح امنيت غذايي پناهندگان افغان در ايران و حتي 

جهان، مغفول واقع شده و تعداد معدودي از مطالعات، 

اين نژاد از پناهندگان را در تيررس اهداف خود قرار 

رو، وضعيت امنيت رو، در مطالعه پيشاند. از اينداده

پناهندة افغاني در مناطق جنوب  غذايي خانوارهاي

تر شود. جامعة آماري گستردهاستان تهران ارزيابي مي

شامل تمامي مناطق مسکوني پناهندگان افغان در 

جنوب استان تهران به عنوان بزرگترين منطقة ميزبان 

هاي ارزيابي سطح امنيت غذايي اين پناهندگان، داده

ارائه شده در خانوار با استفاده از جديدترين رويکرد 
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-المللي و همچنين، شناسايي عوامل اقتصاديسطح بين

رو هاي مطالعة پيشتر از جمله برترياجتماعي گسترده

شود. با توجه به شکاف مطالعاتي در ادبيات محسوب مي

موضوع مرتبط با امنيت غذايي پناهندگان افغان و 

همچنين اهميت ارزيابي وضعيت امنيت غذايي اين گروه 

رو المللي، در مطالعة پيشپذير در سطح ملي و بينآسيب

 شود:هاي زير پاسخ داده ميبه پرسش

وضعيت امنيت غذايي پناهندگان افغان در ايران 

چگونه است و چند درصد از پناهندگان در شرايط 

 هشدار ناامني غذايي قرار دارند؟

چه عوامل اعم از اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و 

نيت غذايي خانوارهاي پناهندة افغان زيرساختي بر ام

 اثرگذار است؟

 

 روش تحقيق
 منطقة مورد مطالعه

هزار نفر از  500دهد که حدود ها نشان ميبررسي

درصد کل پناهندگان افغان  25مهاجران افغان )معادل 

در ايران( در استان تهران سکونت دارند و اين استان در 

 Statistical)رتبة اول مهاجرپذيري کشور قرار دارد 

Center of Iran, 2017) .شر شده توسط منت طبق آمار

کنندگان افغانستان در و عودت نيوزارت امور مهاجر

 رانيافغان در ا نمهاجري از نفر 839٬912 ،1396سال 

سند  يدارا نفرهزار  30 ش،يآما يکارت پناهندگ يدارا

مدت و گذرنامه کوتاه يدارا نفرهزار  450مدت،  يطوالن

. کنديم يزندگ راناي در مدرک فاقد تن 734٬622

درصد از پناهندگان افغان در قارة  46ايران ميزبان کشور 

درصد از پناهجويان افغان در سراسر جهان )در  38آسيا، 

درصد از پناهندگان غيرقانوني  56کشور( و  56بين 

استان  15اقامت مهاجران افغان در افغان در جهان است. 

-هايران ممنوع است و بجز سه استان قم، البرز، تهران )ب

ها ، در ساير استان(13 ةخُجير در منطق جز منطقه

محدوديت اقامت دارند. به دليل سکونت تعداد زيادي از 

پناهندگان در استان تهران و سهولت دسترسي به آنان، 

گيري، مناطق و زمان نمونه و همچنين، کاهش هزينه

عنوان جامعة هدف انتخاب شدند. جنوب استان تهران به

هاي شهرري، شهريار، رباط اين مناطق شامل شهرستان

 کريم، اسالمشهر و ورامين است.

 جامعة هدف

ة آوري نمونة مورد استفاده در مطالعمنظور جمعبه

ست. گيري تصادفي ساده استفاده شده ارو، از نمونهپيش

 خانوار پناهنده 317گيري، تعداد براساس روش نمونه

 هايهرو تعيين و نمونعنوان نمونة نهايي مطالعة پيشبه

آوري شد. مورد نظر از طريق روش انتساب متناسب جمع

پس از انتخاب نمونه، پرسشنامة طراحي شده از طريق 

ز امصاحبة چهره به چهره با سرپرست خانوار و يا عضوي 

خانوار که از وضعيت معيشت اعضاي خانوار اطالعات 

ر آوري شد. به منظوها جمعکافي دارد، تکميل و داده

طور برداري، خانوارهايي که بهنمونهافزاش دقت 

 داوطلبانه و يا براي ادامة تحصيل به ايران مهاجرت

اند، از جامعة هدف حذف شدند )اين دسته از کرده

 ند(.شوعنوان پناهنده شناخته نميخانوارها يا افراد به

همچنين، با توجه به اصول اخالقي و انساني، تکميل 

-خنجام شده و براي پاسنام اها به صورت بيپرسشنامه

دهندگان، تعهد به محرمانه بودن اطالعات تشريح و 

 بازگويي شد.

 هاآوري دادهجمع

رو داراي چند پرسشنامة موردنظر در مطالعة پيش

بخش است. بخش اول، شامل پرسشنامة استاندارد 

هاي ارزيابي امنيت غذايي و بخش دوم، شامل پرسش

ي و فرهنگي خانوار اجتماع-مرتبط با عوامل اقتصادي

 Carter)اند آوري شدهاست که از مطالعات پيشين جمع

et al., 2010; Tamiru et al., 2016; Baumhofer et 

al., 2017; Harris-Fry et al., 2017; Abdullah, 2018; 

Wilcox et al., 2018; Bulawayo, Ndulo and 

Sichone, 2019)منظور ارزيابي امنيت غذايي از . به

پرسشنامة مقياس ناامني دسترسي غذايي خانوار 

(HFIAS1 دپارتمان کشاورزي آمريکا و در ( که توسط 

شود که معرفي شد، استفاده مي 2007سال 

 Salarkia)اعتبارسنجي آن در ايران نيز تاييد شده است 

et al., 2011)منظور تاييد ساير متغيرهاي مندرج در . به

پرسشنامه، فرمت نهايي آن به منظور تاييد محتوا و 

نفر از متخصصان تغذيه و سالمت،  154روايي براي 

ج و آموزش کشاورزي، اقتصاد اقتصاد کشاورزي، تروي

                                                                                  
1. Household Food Insecurity Access Scale 
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ارسال  1397-98سالمت و بهداشت عمومي در سال 

نفر از  30شد. پس از دريافت نظرها و پيشنهادهاي 

متخصصان مربوط، فرم نهايي پرسشنامة مورد استفاده 

 منظور تکميل نهايي شد. اصالح، تاييد و به

 تکميل پرسشنامه

ورة پيش از آغاز فرآيند تکميل پرسشنامه، يک د

پرسشگر تعيين شده از  12آموزشي دو ساعت براي 

هاي مرتبط با اقتصادي کشاورزي و بهداشت رشته

عمومي برگزار، و فرآيند تکميل، مشکالت و موانع 

 احتمالي براي آنان تشريح شد. به منظور افزايش دقت

تکميل پرسشنامه، يک پرسشگر افغان به دليل زبان و 

ه عنوان مسئول فرهنگ مشترک با جامعة هدف ب

ام هاي الزم با ايشان انجپرسشگران انتخاب و هماهنگي

ن کناشد. با توجه به زبان مشترک پناهندگان افغان با سا

 ها به زبان دوم،بومي منطقه، نيازي به ترجمه پرسش

 نبود.

 روش ارزيابي امنيت غذايي

-( بهHFIASشاخص دسترسي ناامني غذايي خانوار )

غذايي در سطح خانوار و ملي، از  منظور برآورد ناامني

روش کنوني مورد استفاده در آمريکا اقتباس شده است 

توان سطح نگراني خانوار در که با استفاده از آن مي

 ,.Deitchler et al)دسترسي به غذا را محاسبه کرد 

-اي از واکنشبر پاية مجموعه HFIAS. مقياس (2010

بيني براي شناسايي ناامني غذايي و با هاي قابل پيش

هاي هزينه و درآمد خانوار معرفي شده استفاده از داده

. (Coates, Swindale and Bilinsky, 2007)است 

به  HFIASآوري شده در پرسشنامة اطالعات جمع

منظور ارزيابي شيوع ناامني غذايي خانوار )تاکيد بر بعد 

دسترسي( و همچنين، رصد تغيير در وضعيت ناامني 

غذايي خانوارهاي هدف طي يک دورة زماني مشخص 

 .(Coates, Swindale and Bilinsky, 2007)کاربرد دارد 

-اي از نه پرسش مطرحبندي، از مجموعهاين نظام طبقه

کند ها در سراسر جهان استفاده ميشده در نظرسنجي

که عملکرد آن در جداسازي امنيت غذايي از ناامني 

 Depa et)غذايي در سطح خانوار به اثبات رسيده است 

al., 2018)ها مربوط به يک دورة زماني يک . پرسش

دهنده خواسته اي( است و در ابتدا از پاسخهفته 4ماهه )

يا  "بله"هاي ها با گزينهشود که به هر يک از پرسشمي

 ,.Jomaa et al., 2017; Bhalla et al)پاسخ دهد  "خير"

مورد  . در صورت مثبت بودن پاسخ، از ايشان در(2018

هاي به ندرت، گاهي اوقات دفعات تکرار که شامل گزينه

 Pérez-Escamilla)شود و بيشتر اوقات است، پرسش مي

et al., 2017; Depa et al., 2018)هاي پرسشنامة . گويه

است. با استفاده از اين  1فوق به صورت جدول 

پرسشنامه، سه بعد مختلف ناامني دسترسي غذايي 

شود؛ پرسش اول نااطميناني و نگراني خانوار سنجيده مي

خانوار در تامين غذاي مورد نياز خانوار؛ پرسش دوم تا 

چهارم کيفيت ناکافي غذاي خانوار شامل تنوع و 

هاي پنجم تا نهم دريافت حات غذايي و پرسشترجي

کنند غذاي ناکافي و عواقب فيزيکي آن را ترسيم مي

(Coates, Swindale and Bilinsky, 2007) توجه به .

هاي مرتبط با کيفيت اين نکته ضروري است که پرسش

اي ندارد غذايي خانوار ارتباط مستقيمي با کيفيت تغذيه

(Coates, Swindale and Bilinsky, 2007). 
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 نامة مقياس دسترسي ناامني غذايي خانوار پرسش -1جدول 

ف
دي

ر
 

 خير گويه
  بله 

 بيشتر اوقات اغلب اوقات به ندرت

1 
آيا در طول يک ماه گذشته، بابت اين موضوع که خانواده شما غذاي کافي ندارند، نگران 

 بوده ايد؟

    

2 
ر يک از اعضاي خانواده به دليل آيا در يک ماه گذشته اتفاق افتاده است که شما و يا ه

 ايد را مصرف نکنند؟کمبود منابع غذايي، غذايي که شما ترجيح ميداده

    

3 
آيا در يک ماه گذشته اتفاق افتاده است که شما و يا هر يک از اعضاي خانواده به دليل 

 کمبود منابع، انواع محدودي از مواد غذايي را مصرف کنيد؟

    

4 

گذشته اتفاق افتاده است که به دليل کمبود منابع در تامين مواد غذايي،  آيا در طول ماه

شما و يا هر يک از اعضاي خانواده مجبور به خوردن غذاهايي باشيد که واقعا دوست 

 ايد.نداشته

    

5 
آيا در طول ماه گذشته اتفاق افتاده است که به دليل وجود نداشتن غذاي کافي، مجبور 

 متري غذاي مورد نياز خود شويد؟به خوردن مقدار ک

    

6 
هاي روزانة غذاي خود را کاهش آيا در طول ماه گذشته اتفاق افتاده است که تعداد وعده

 دهيد؟

    

7 
آيا در طول ماه گذشته اتفاق افتاده است که به دليل نبودن منابع، هيچ غذايي در منزل 

 براي خوردن نداشته باشيد؟

    

8 
گذشته اتفاق افتاده است که شما و يا اعضاي خانواده به خاطر نبودن  آيا در طول ماه

 غذاي کافي، شب را گرسنه بخوابيد؟

    

9 
آيا در طول ماه گذشته اتفاق اقتاده است که اعضاي خانواده به دليل نبودن غذا، تمام 

 روز و شب را بدون خوردن هيچ چيزي سپري کنند؟

    

 (Coates, Swindale and Bilinsky, 2007)منبع: 

 

عنوان يک مقياس به HFIASبراي محاسبة شاخص 

هاي داده شده به سواالت براي هر کمي، مجموع پاسخ

گيرد. بدين ترتيب، حداکثر امتياز خانوار مد نظر قرار مي

ها( و به تمامي پرسش "بيشتر اوقات  ")پاسخ  27

ها و يا به تمامي پرسش "خير  "حداقل آن صفر )پاسخ 

مطرح شده( خواهد بود.  هايعدم پاسخ به پرسش

دهندة ناامني براساس اين کدبندي، امتياز بيشتر نشان

غذايي بيشر و امتياز کمتر معادل ناامني غذايي کمتر 

از تقسيم  HFIASاست. همچنين، متوسط شاخص 

مجموع امتيازهاي محاسبه شده در نمونة مورد بررسي 

شود. شاخص بر تعداد خانوارهاي نمونه محاسبه مي

بندي شاخص ناامني غذايي که به واسطة طبقه شيوع

HFIAS شود، امکان ارزيابي وضعيت ناامني محاسبه مي

غذايي جامعة هدف پس از اجراي يک سياست خاص را 

ز سوي ديگر، . ا(Gerlak et al., 2018)سازد فراهم مي

يک متغير کمي و پيوسته  HFIASمتوسط شاخص 

است، و به همين دليل به کوچکترين تغييرات در طول 

 ,Cafiero, Viviani and Nord)زمان حساس خواهد بود 

رو، محاسبة شاخص شيوع ناامني غذايي . از اين(2018

بندي وضعيت ناامني غذايي، خانوار به واسطة طبقه

هاي داده بنابراين، با توجه به پاسخکاربرد بيشتري دارد. 

بندي ، طبقهHFIASسوال پرسشنامة  9شده به 

غذايي و همچنين، سه گروه خانوارهاي در گروه امن 

-Pérez)خواهد بود  2ناامني غذايي به صورت جدول 

Escamilla et al., 2017; Depa et al., 2018): 
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 بندي امنيت غذايي خانوارها بر اساس مقياس دسترسي ناامني غذايي خانوارطبقه -2جدول 

 هاپاسخ به گويه بندي خانوارهاطبقه 

قه
طب

وار
خان

ي 
ند

ب
ي

ذاي
 غ

ت
ني

 ام
طح

 س
س

سا
ر ا

ا ب
ه

 

 پاسخ خير يا به ندرت به پرسش اول و پاسخ خير به سواالت دوم تا نهم گروه امن غذايي

 گروه ناامني غذايي خفيف

پاسخ اغلب اوقات يا بيشتر اوقات به پرسش اول و يا پاسخ به ندرت، اغلب اوقات و بيشتر اوقات به پرسش 

هاي سوم و يا پاسخ به ندرت به پرسش چهارم و پاسخ خير به پرسشدوم و يا پاسخ به ندرت به پرسش 

 پنجم تا نهم

 گروه ناامني غذايي متوسط

پاسخ اغلب اوقات يا بيشتر اوقات به پرسش سوم و يا پاسخ اغلب اوقات يا بيشتر اوقات به پرسش چهارم و 

غلب اوقات به پرسش ششم و پاسخ يا پاسخ به ندرت يا اغلب اوقات به پرسش پنجم و يا پاسخ به ندرت و ا

 هاخير به ساير پرسش

 گروه ناامني غذايي شديد

پاسخ بيشتر اوقات به پرسش پنجم يا پاسخ بيشتر اوقات به پرسش ششم يا پاسخ به ندرت، اغلب اوقات و 

ش بيشتر اوقات به پرسش هفتم و يا پاسخ به ندرت، اغلب اوقات و بيشتر اوقات به پرسش هشتم و يا پرس

 به ندرت، اغلب اوقات و بيشتر اوقات به پرسش نهم

 

 ، رنگ سبز نمايانگر طبقة(1)بدين ترتيب در جدول 

نگ رامن غذايي، رنگ زرد نمايانگر ناامني غذايي خفيف، 

صورتي نمايانگر ناامني غذايي متوسط و رنگ قرمز 

ع نمايانگر ناامني غذايي شديد است. براي محاسبة شيو

داد هاي اشاره شده، تعر هر يک از گروهناامني غذايي د

ر د، بها قرار دارنخانوارهايي که در هر يک از اين طبقه

 .شودتعداد کل خانوارهاي نمونة مورد بررسي تقسيم مي

 مدل اقتصاد سنجي

منظور شناسايي عوامل موثر بر سطح امنيت به 

غذايي خانوارهاي پناهندة افغان از مدل رگرسيون 

1الجستيک  iXشود. اگر فرض کنيم که اده مياستف 

دهد که بر وضعيت بردار متغيرهايي را نشان مي

بردار پارامترهاي  ام مؤثرند و iامنيت غذايي فرد 

مربوط به هر يک از اين متغيرها باشد، عوامل مؤثر 

 بر احتمال وقوع و عدم وقوع ناامني غذايي به صورت

 Chang, Kim and)شود زير بيان مي

Chatterjee, 2017): 
(1)  )X′F(=)1=( iiyprob 

(2) )X′F(-1=)0=( iiyprob  

نشان دهندة خانوار فاقد امنيت  iy=1که در آن، 

بردار متغيرهاي  iXامنيت غذايي؛  iy=0غذايي؛

بردار پارامترهاي برآوردي است. براي  توضيحي و 

iXتبديل شاخص  بايست يکي از به احتمال، مي ′

توابع توزيع احتمال مورد استفاده قرار گيرد. توزيع 

                                                                                  
1. Logistic Regression Model 

اند پروبيت و لوجستيک دو توزيع رايج در اين زمينه

(Abdullah, 2018) . اگر وقوع يا عدم وقوع امنيت غذايي

نشان داده شود که تحت تأثير عوامل  y*خانوار با متغير 

( قرار دارد، آنگاه در الگوهاي لوجيت و xمختلفي )

 شود:صورت زير بيان ميپروبيت، رابطة رگرسيوني به

(3) 
ttxPy += '*  

2به اصطالح متغيري پنهان y*که در آن،  است که  

ي همان مشخصة مورد نظر )شيوع ناامني امنيت دارا

باشد. چنانچه اين مشخصه وجود داشته غذايي( مي

 y*≥0خواهد بود و در غير اين صورت  0*yباشد، 

رو با توجه به تعداد بيشتري از است. در مطالعة پيش

وارها و خانوارهاي ناامن غذايي، مقدار يک به اين خان

-مقدار صفر به خانوارهاي امن غذايي تخصيص داده مي

شود. براي تفسير ضرايب مدل برآورد شده، از ضريب 

Odd شود. نسبت استفاده مي
i

i

P

P

-1
براي هر يک از  

دهنده مقدار تغيير در عوامل مؤثر بر ناامني غذايي، نشان

ي امنيت نسبت شيوع ناامني غذايي به احتمال برقرار

رو، شيوع ناامني غذايي به ازاي يک غذايي است. از اين

odds3واحد تغيير در متغير توضيحي نسبت  -ناميده مي 

 -شود.

(4) 
i

i

p

p
Odds

-1
=  

                                                                                  
2. Latent Variable 

3. Odds Ratio 
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)احتمال شيوع ناامني غذايي و  iPکه در آن،  )
iP1 

احتمال عدم وقوع حادثه مورد نظر است. در برآورد 

نمايي استفاده الجستيک از تابع حداکثر راستالگوي 

شود. پيش از برآورد مدل اقتصاد سنجي، ابتدا وجود مي

هم خطي بين متغيرهاي مستقل مدل با استفاده از 

-شود. در واقع، اين آماره نشان ميبررسي مي VIFروش 

دهد که چه مقدار از تغييرات مربوط به ضرايب برآورد 

 يافته است. اگر آماره آزمونبابت همخطي افزايش  شده

VIF به يک نزديک باشد، نشان دهنده عدم وجود

 قاعده تجربي، اگر مقدار همخطي است. به عنوان يک

VIF  چندگانه بين برخي از  باشد، همخطي  5بزرگتر از

منظور به. (Xiong et al., 2018)متغيرها برقرار است 

بررسي وجود  همخطي بين متغيرهاي مستقل و 

همچنين برآورد مدل رگرسيون الجستيک در مطالعه 

 شود.استفاده مي Stataافزار رو از نرمپيش

 متغيرهاي مدل

رو، پس از ارزيابي امنيت غذايي با در مطالعة پيش

و شناسايي وضعيت امنيت  HFIASاستفاده از شاخص 

ر وابسته با عنوان خانوارهاي امن غذايي خانوار، متغي

( کدگذاري شدند. 1( و خانوارهاي ناامن غذايي )=0)=

متغير اشتغال سرپرست خانوار در سه حالت شاغل، بيکار 

 ,.Nunnery et al)شود و اشتغال فصلي وارد مدل مي

. همچنين متغير درآمد خانوار در سه گروه کمتر (2015

ميليون و بيش  50تا  20ميليون ريال در ماه، بين  20از 

ميليون ريال وارد مدل شد. متغير مالکيت خانوار  50از 

نيز به سه حالت استيجاري، شخصي و سرايداري در 

شود. ساير متغيرهاي مدل اقتصاد سنجي استفاده مي

وت )مانند جنسيت زن و مرد داراي دو وضعيت متفا

سرپرست خانوار( در مدل به صورت صفر و يک تعريف 

سال و کمتر از  40شدند. متغير سرپرست خانوار بيش از 

آن به ترتيب به صورت يک و صقر تعريف شد 

(Nunnery et al., 2015) همچنين، سن مادر خانوار در .

صورت متغير يک و و کمتر از آن به 30صورت بيشتر از 

 .  (Nunnery et al., 2015)صفر تعريف شد 

 

 نتايج و بحث
هاي مطرح نتايج حاصل از درصد پاسخ به پرسش

گزارش شده است.  3در جدول  HFIASشده در روش 

درصد از خانوارهاي پناهندة نمونة  2/38به طور مثال، 

هاي غذايي آيندة خود مورد بررسي هرگز در مورد وعده

دچار نگراني نبوده و از کافي بودن مواد غذايي اطمينان 

درصد از آنان در بيشتر مواقع  7/10که حالي داشتند، در

با نگراني در مورد کافي نبودن مواد غذايي در خانوار 

درصد از خانوارهاي  11مواجه هستند. همچنين، 

پناهندة افغان در منطقة مورد مطالعه به ندرت يک روز 

که اند، در حاليکامل را بدون مصرف غذا سپري کرده

شتر اوقات چنين وضعيتي را درصد از آنان بي 6/0تنها 

 4اند. بررسي نتايج ارايه شده در جدول تجربه کرده

درصد از خانوارهاي پناهنده،  17دهد که نشان مي

اند که در محدوديت مصرف مواد غذايي را تجربه کرده

 مقايسه با ساير شرايط، داراي بيشترين مقدار است.

 
 جامعة هدفبندي ناامني غذايي خانوارهاي طبقه –3جدول 

 بيشتر اوقات اغلب اوقات به ندرت هرگز شماره 

 7/10 7/22 4/28 2/38 نگراني در مورد کافي نبودن غذا اضطراب و عدم اطمينان 

 کيفيت ناکافي

 3/14 7/21 35 29 عدم توانايي در مصرف انواع مواد غذايي مورد نظر

 17 9/24 2/32 9/25 مصرف انواع محدودي از مواد غذايي

 3/13 1/27 1/32 4/28 مصرف مواد غذايي در شرايط عدم تمايل به مصرف

 جذب ناکافي رژيم غذايي

 6/6 7/16 6/37 1/39 مصرف غذاي کمتر از مقدار مورد نياز

 7/4 1/10 5/32 7/52 هاي غذاييکاهش وعده

 6/1 1/9 9/19 4/69 عدم وجود غذاي در هر شکلي در بين اعضاي خانوار

 6/1 8/3 8/14 8/79 بيدن در شبگرسنه خوا

 6/0 0 11 3/88 سپري کردن روز و شب بدون مصرف غذا

 منبع: نتايج تحقيق
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هاي ارايه شده توسط خانوارهاي با توجه به پاسخ

کننده در اين پژوهش، وضعيت امنيت غذايي به شرکت

دة خانوار پناهن 36شود. تعداد ارائه مي 4صورت جدول 

( 3/11آوري شده )معادل ونة جمعنم 317افغان از 

از  درصد 3/36و  7/40، 7/11داراي امنيت غذايي بوده و 

ف، کل خانوارهاي نمونه به ترتيب با ناامني غذايي خفي

متوسط و شديد مواجه هستند. بيشترين ميزان ناامني 

غذايي، مربوط به گروه ناامني غذايي خفيف و شامل 

ست. در صورت خانوار ا 317خانوار از مجموع  129

وه تجميع خانوارهاي دچار ناامني غذايي در قالب يک گر

ا درصد از خانواره 3/11با عنوان گروه ناامن غذايي، 

درصد از خانوارها دچار  7/88داراي امنيت غذايي و 

دة ناامني غذايي هستند. براين اساس، خانوارهاي پناهن

افغان در منطقة مورد مطالعه در شرايط مناسبي از 

 نيت غذايي قرار ندارند. ام
 

ذايي خانوارهاي پناهندة منطقة بندي ناامني غطبقه -4جدول 

 مورد مطالعه
-طبقه

 بندي
 امن غذايي

ناامني غذايي 

 خفيف

ناامني غذايي 

 متوسط

ناامني غذايي 

 شديد

 115 129 37 36 تعداد

 3/36 7/40 7/11 3/11 درصد

 7/88 3/11 تجميع

 
 

 

 

 

اسايي سطح ناامني در مرحلة دوم و پس از شن

هاي توصيفي غذايي خانوارهاي پناهندة افغان، آماره

ارايه  5متغيرهاي موثر بر شيوع ناامني غذايي در جدول 

شود. به دليل استفاده از مدل رگرسيون الجستيک به مي

منظور شناسايي عوامل موثر بر شيوع ناامني غذايي 

مبناي  هاي توصيفي برخانوارهاي پناهندة افغان، آماره

شوند. خانوارهاي دو سطح امن و ناامن غذايي ارائه مي

پناهندة افغان با سرپرست مرد احتماال بيش از 

خانوارهاي با سرپرست زن در معرض ناامني غذايي قرار 

دارند. همچنين، ميانگين سني سرپرست خانوار در 

خانوارهاي دچار ناامني غذايي بيش از خانوارهاي داراي 

از کل  3/62است. سرپرست خانوار در امنيت غذايي 

خانوارهاي دچار ناامني غذايي، بيکار هستند، درحاليکه 

از کل خانوارهاي دچار ناامني غذايي داراي  3/15

درصد از کل  47سرپرست شاغل هستند. همچنين، 

 20خانوارهاي دچار ناامني غذايي داراي درآمد کمتر از 

هاي ررسي آمارهميليون ريال در ماه هستند. همچنين، ب

دهد که مالکيت منزل نشان مي 6توصيفي در جدول 

شخصي احتمال شيوع ناامني غذايي خانوار را در مقايسه 

داري کاهش با خانوارهاي با منزل استيجاري و سرايه

دهد. همچنين، درصد بيشتري از خانوارهاي دچار مي

سال  18تا  5درصد( داراي فرزند  43ناامني غذايي )

ميانگين فرزندان پسر در خانوارهاي دچار ناامني  هستند.

غذايي بيش از خانوارهاي داراي امنيت غذايي است، در 

حاليکه خانوراهاي امن غذايي داراي فرزند دختر 

بيشتري در مقايسه با خانوارهاي دچار ناامني غذايي 

 هستند.
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 سنجيهاي توصيفي متغيرهاي مورد استفاده درمدل اقتصادآماره -5جدول 
 داريمعني ناامن غذايي امن غذايي مقياس بنديگروه متغير

 جنسيت سرپرست
 1مرد=

 درصد )تعداد(
(36)100 (260 )5/92 

090/0 
 5/7( 21) 0( 0) 0زن=

 029/0 9/41 5/37 سال - سن سرپرست خانوار

 وضعيت اشتغال سرپرست خانوار

 1بيکار=

 درصد )تعداد(

(31 )1/86 (175 )3/62 

 3/15( 45) 0( 0) 2دائمي= 009/0

 4/22( 61) 9/13( 5) 3فصلي=

 گروه درآمدي

 گروه اول درآمدي

 درصد )تعداد(

(7 )21 (133 )47 

 48( 135) 62( 21) گروه دوم درآمدي 000/0

 4( 13) 17( 6) گروه سوم درآمدي

 مالکيت منزل

 1استيجاري=

 درصد )تعداد(

(26 )2/72 (192 )3/63 

 2/14( 40) 1/11( 4) 2شخصي= 858/0

 5/17( 49) 7/16( 6) 3داري=سرايه

 داشتن فرزند

 1زيرپنج سال=

 درصد )تعداد(

(18 )40 (94 )24 

 43( 171) 48( 22) 2سال= 18تا  5بين  051/0

 33( 128) 12( 5) 3سال= 18بيش از 

 000/0 43/1 66/0 نفر - تعداد فرزند پسر

 173/0 08/1 33/1 نفر - دخترتعداد فرزند 

 904/0 04/1 08/1 نفر - آموزتعداد دانش

 000/0 64/0 22/0 نفر - تعداد شاغل

 مصرف سيگار توسط سرپرست
 0غير سيگاري=

 درصد )تعداد(
(22 )61 (212 )75 

005/0 
 25( 69) 39( 14) 1سيگاري=

 018/0 5/35 9/31 سال - سن مادر

 شغل مادر
 0بيکار=

 )تعداد(درصد 
(35 )2/97 (258 )8/91 

015/0 
 2/8( 23) 8/2( 1) 1شاغل=

 فعاليت در صنايع دستي
 0غير فعال=

 درصد )تعداد(
(32 )9/88 (237 )3/84 

049/0 
 7/15( 44) 1/11( 4) 1فعال=

 پس انداز شخصي
 0خير=

 درصد )تعداد(
(17 )2/47 (222 )79 

000/0 
 21( 59) 8/52( 19) 1بله=

 

تعداد افراد شاغل در خانوارهاي داراي امنيت غذايي 

بيش از خانوارهاي ناامن غذايي است. سن مادر خانوار در 

خانوارهاي دچار ناامني غذايي بيش از خانوارهاي داراي 

امنيت غذايي است. از بين خانوارهاي دچارناامني غذايي، 

درصد داراي پس  21انداز شخصي و درصد فاقد پس 79

 خصي هستند. انداز ش

منظور شناسايي عوامل موثر بر شيوع در ادامه و به

ناامني غذايي خانوارهاي پناهندة افغان در مناطق جنوب 

هاي آماري پيش از برآورد مدل رگرسيون تهران، آزمون

الجستيک برآورد و بررسي شدند. متغيرهايي که روابط 

ي دار نشده است، از مدل نهايمعني 6بين آنان در جدول 

شوند. پيش از برآورد مدل، هم خطي بين حذف مي

1مانده با استفاده از ضريب متغيرهاي باقي
VIF  بررسي

براي تمامي متغيرها به جز عرض  VIFشد. مقدار ضريب 

از مبدا و متغير جنسيت سرپرست خانوار، کمتر از پنج 

محاسبه شد. بنابراين، پس از حذف اين دو متغير و 

خطي بين ، مشکل همVIFمحاسبة مجدد ضريب 

متغيرها برطرف شد. همچنين، بررسي ضريب صحت 

2بينيپيش  58/98دهد که مدل برآورد شده نشان مي 

                                                                                  
1. Variance Inflation Factor (VIF) 

2. Predictive value 
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طور صحيح و با دقت باال بيني مشاهدات بهدرصد از پيش

1انجام شده است. درجة حساسيت مدل برآورد شده  

)معادل تعداد مشاهدات دچار ناامني غذايي که به 

اند( و همچنين، درجة تشخيص بيني شدهدرستي پيش

)معادل تعداد مشاهدات داراي امنيت غذايي که به 

 12/91و  58/98اند( به ترتيب بيني شدهدرستي پيش

-دهندة دقت باالي مدل در پيشمحاسبه شد که نشان

بيني مقادير صفر و يک متغير وابسته است. مقدار ضريب 

2لمشو-خوبي برازش )هاسمر درصد  10( در سطح 

 879/0داري آماره معادل دار نبوده )سطح معنيمعني

فرض صفر مبني بر توضيح قابل محاسبه شد( و لذا، 

ها توسط مدل تائيد و نتايج حاصل از آن قبول داده

متغيرهاي ت. به بيان بهتر، معتبر و قابل استناد اس

ناامني غذايي دهندگي  مستقل مدل قدرت توضيح

همچنين، مقدار آمارة  .دارندرا  انخانوارهاي پناهندة افغ
2Pseudo R  برآورد شده است که حاکي از 32/0معادل 

 .است مدل خوب دهندگي بسيار قدرت توضيح

نتايج حاصل از برآورد مدل رگرسيون الجستيک به 

منظور شناسايي عوامل موثر بر سطح ناامني غذايي 

ل خانوارهاي پناهندة مناطق جنوب استان تهران در جدو

گزارش شده است. متغيرهاي سن سرپرست خانوار،  6

ي اشتغال سرپرست خانوار )دائم يا فصلي(، گروه درآمد

 زير هاي درآمدي متوسط و زياد(، دارا بودن فرزند)گروه

 انداز شخصيپنج سال، تعداد شاغلين و داراي بودن پس

 ارتباط معکوس و معناداري با شيوع ناامني غذايي در

ل، ناهندة افغاني دارند. در طرف مقاببين خانوارهاي پ

ر و سال، تعداد فرزند پس 18متغيرهاي فرزند بزرگتر از 

مصرف دخانيات ارتباط مستقيم و معناداري با شيوع 

 ناامني غذايي دارند. 

احتمال برقراري ناامني غذايي در خانوارهاي با 

سال کمتر از خانوارهاي با  40سرپرست بيش از 

سال است. اگرچه نتيجة حاصل با  40سرپرست کمتر از 

نتايج برخي مطالعات در مورد پناهندگان تطابق دارد 
(McKay & Dunn, 2015; Nunnery & Dharod, 

، ساير مطالعات نتايج متفاوتي ارايه داده و ارتباط (2017

                                                                                  
1. Sensitivity 

2. Hosmer and Lemeshow 

مثبت بين شيوع ناامني غذايي خانوار و افزايش سن 

 ,.Nawrotzki et al)اند سرپرست خانوار را تاييد کرده

2014; Nunnery et al., 2015; Vilar-Compte et al., 

. با افزايش سن سرپرست، تجربه و سطح آگاهي (2017

از ترکيب مواد غذايي و کيفيت کاالهاي مصرفي در 

سطح خانوار افزايش يافته، و اين آگاهي و دانش از 

کيفيت و انتخاب درست مواد مورد نياز تغذيه حائز 

اهميت است. همچنين، با توجه به اين موضوع که در 

اي موردنياز خانوار در سنين باالتر، بخش اعظمي از نيازه

تر تأمين شده و تمرکز افراد در سنين هاي پيشسال

تر است، اين نتيجه باالتر، بيشتر بر تغذيه و زندگي سالم

 . ارتباط(Pakravan et al., 2015)دور از ذهن نيست 

مثبت بين سن سرپرست خانوار و افزايش احتمال 

برقراري امنيت غذايي در جوامع غير پناهنده نيز در 

 ,.Abebaw et al)مطالعات زيادي تاييد شده است 

2010; Akerele, 2011; Owusu et al., 2011) . اشتغال

دائم و يا فصلي سرپرست خانوار احتمال شيوع ناامني 

غذايي در بين خانوارهاي پناهندة افغان را نسبت به 

دهد. شاغل بودن خانوارهاي با سرپرست بيکار کاهش مي

سرپرست خانوار، احتمال دسترسي خانوارهاي پناهندة 

افغان به مواد غذايي به عنوان يکي از مهمترين ابعاد 

دهد. همچنين، با توجه به ذايي را افزايش ميامنيت غ

مشکالت درآمدي در خانوارهايي که سرپرست آنان 

شغلي ندارد، کاهش شيوع ناامني غذايي در خانوارهاي با 

سرپرست شاغل دور از واقعيت نيست. ارتباط مثبت بين 

اشتغال سرپرست خانوار پناهنده و امنيت غذايي در بين 

شور آمريکا اثبات شده است پناهندگان ليبيايي در ک
(Nunnery et al., 2015) 

همچنين، با افزايش سطح درآمد، احتمال شيوع 

يابد. ناامني غذايي بين خانوارهاي افغان کاهش مي

هاي براساس نتايج، احتمال شيوع ناامني غذايي در گروه

دوم و سوم درآمدي نسبت به گروه اول درآمدي کمتر 

است. ارتباط مثبت بين درآمد خانوارهاي پناهنده و 

عات زيادي تاييد شده است امنيت غذايي آنان در مطال
(Maharaj et al., 2017; Nunnery & Dharod, 2017; 

Bhalla et al., 2018) . افزايش سطح درآمد، امکان فراهم

سازي مواد غذايي مورد نياز و همچنين تنوع غذايي 

خانوارهاي پناهنده را افزايش و در نتيجه، به بهبود 

 & Nunnery)شود کيفيت رژيم غذايي خانوار منجر مي
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Dharod, 2017) در طرف مقابل، خانوارهاي پناهندة کم .

درآمد، تمايل بيشتري به مصرف مواد غذايي با انرژي باال 

کيفيت دارند که در نتيجه، به شيوع برخي اما بي

وزني منجر هاي غيرواگير مانند چاقي و اضافهبيماري

شود که به نوبة خود، احتمال شيوع ناامني غذايي را مي

. (Darmon & Drewnowski, 2015)دهد افزايش مي

همچنين، کمبود درآمد، اضطراب خانوار به منظور تامين 

دهد که اين مواد غذايي مورد نياز را افزايش مي

ترين داليل شيوع ناامني عنوان يکي از مهماضطراب، به

 ,.Peterman et al)ايي در جوامع شناخته شده است غذ

2013). 

احتمال شيوع ناامني غذايي در خانوارهاي پناهندة 

سال نسبت به ساير خانوارها  18افغان با فرزند بزرگتر از 

بيشتر است. فرزندان در سنين باالتر مقدار مواد غذايي 

کنند بيشتري در مقايسه با فرزندان کم سن مصرف مي

که به نوبة خود، به کاهش ذخاير خوراک و همچنين 

منظور تامين سبد غذايي رآمدي بههاي دمحدوديت

شود. همچنين، به دليل سوخت و ساز خانوار منجر مي

باالي بدن در سنين جواني و فعاليت بيشتر، نياز غذايي 

در اين گروه سني بيش از ساير سنين است و وجود افراد 

سال در خانوارهاي پناهنده، احتمال دسترسي  18باالي 

را کاهش و در مجموع، ساير اعضا به مواد مغذي کافي 

دهد احتمال شيوع نااميني غذايي خانوار را افزايش مي
(Nunnery et al., 2015; Alloush et al., 2017; Jomaa 

et al., 2019) 

 
 نتايج مدل رگرسيون الجستيک در بين خانوارهاي پناهندة افغان در مناطق جنوب استان تهران -6جدول 

 کران باال کران پايين سطح معناداري Zآمارة  Oddنسبت  متغير

 508/0 185/0 001/0 -59/4 30/0 سن سرپرست

71011 اشتغال دائم 91064 001/0 -64/9 /×- 610033 /×-  /×-
71022 اشتغال فصلي 910084 001/0 -55/7 /×- 710711 /×-  /×-

 466/0 345/0 001/0 -90/11 40/0 گروه دوم درآمدي

 080/0 037/0 001/0 -71/14 05/0 گروه سوم درآمدي

 05/1 130/0 063/0 -86/1 37/0 ايمنزل اجاره

 26/1 389/0 235/0 -19/1 70/0 داريمنزل سرايه

 638/0 342/0 000/0 -78/4 46/0 سال 5فرزند کمتر از 

 56/2 200/0 607/0 -51/0 71/0 سال 18تا  5فرزند بين 

 04/8 18/7 000/0 64/7 6/7 سال 18فرزند بزرگتر از 

 04/3 71/2 000/0 61/3 8/2 تعداد فرزندان پسر

 734/0 524/0 000/0 -56/5 62/0 تعداد شاغلين

 597/1 309/1 000/0 03/5 43/1 مصرف دخانيات

 15/1 722/0 435/0 -78/0 91/0 سن مادر خانوار

 78/4 739/0 185/0 33/1 8/1 اشتغال مادر خانوار

 39/1 799/0 699/0 39/0 05/1 فعاليت صنايع دستي

 666/0 259/0 000/0 -65/3 41/0 انداز شخصيپس

 نتايج تحقيقمنبع: 

 

احتمال شيوع ناامني غذايي در بين خانوارهاي 

پناهندة افغان با فرزاندان مذکر بيشتر نسبت به ساير 

تر است. فرزندان پسر در مقايسه برابر بيش 8/2خانوارها 

کنند که اين با دختران، مواد غذايي بيشتري مصرف مي

مصرف بيشتر، احتمال دستيابي ساير اعضا به مواد 

دهد. اين موضوع يي مورد نياز و ضروري را کاهش ميغذا

در نهايت به کاهش موجود بودن و دستيابي غذا در 

سطح خانوارهاي پناهندة افغان و افزايش احتمال شيوع 

 Speirs, Fiese & STRONG)شود ناامني غذايي مي

Kids Research Team, 2016; Jansen et al., 2017) 
افزايش تعداد شاغلين در خانوار احتمال شيوع 

دهد. ناامني غذايي در بين پناهندگان افغان را کاهش مي
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پر واضح است که افزايش تعداد شاغلين به بهبود سطح 

درآمد و معيشت خانوار، افزايش دسترسي خانوار به مواد 

غذايي، تنوع غذايي و افزايش احتمال برقراري امنيت 

. در شرايطي (Pakravan et al., 2015)شود غذايي مي

که تعداد بيشتري از اعضاي خانوار داراي درآمد باشند، 

سرپرست خانوار موقعيت مساعدتري براي بهبود وضعيت 

 Ruben)امنيت غذايي ساير اعضاي غيرشاغل خانوار دارد 

& Van den berg, 2001; Chu, 2005) . 

متغير مصرف دخانيات سرپرست خانوار در سطح 

دهد که است و نشان مي دارکمتر از يک درصد معني

احتمال شيوع ناامني غذايي در بين خانوارهاي با 

سرپرست سيگاري نسبت به خانوارهاي بدون چنين 

شرايطي بيشتر است. رابطة مثبت بين سيگاري بودن 

سرپرست خانوار و افزايش احتمال شيوع ناامني غذايي 

 ,.Sugimoto et al)در مطالعات پيشين تاييد شده است 

2016; Farrelly & Shafer, 2017; Depa et al., 2018) .

سرپرست خانوار با افزايش مخارج سيگار، بخشي از 

درآمد قابل تخصيص به تهية خوراک و مواد غذايي 

دهد. همچنين، مطالعات موردنياز خانوار را از دست مي

زيادي کاهش توانايي افراد در فعاليت و اشتغال و در 

نهايت، احتمال کاهش درآمد بخصوص در بين 

مصرف سيگار را تاييد  خانوارهاي کم درآمد با افزايش

 ,.Kidane et al., 2015; Sugimoto et al)اند کرده

. در نهايت، احتمال شيوع ناامني غذايي در بين (2016

انداز شخصي در مقايسه با خانوارهاي افغان با پس

انداز شخصي کمتر است. افزايش خانوارهاي فاقد پس

داز به عنوان يک حاشية امنيتي براي درآمد خانوار، انپس

به کاهش استرس و اضطراب خانوار و در نتيجه، کاهش 

شود. احتمال شيوع ناامني غذايي خانوار منجر مي

بسياري از مطالعات، ارتباط مستقيم بين اضطراب و 

ها را تاييد استرس با شيوع ناامني غذايي و انواع بيماري

 & Mollica et al., 1993; Fazel, Wheeler)اند کرده

Danesh, 2005; Gundersen et al., 2008; Kirmayer 

et al., 2011; Koh et al., 2018). 

 گيري و پيشنهادهانتيجه

رو، وضعيت امنيت غذايي خانوارهاي در مطالعة پيش

پناهنده در مناطق جنوب استان تهران ارزيابي و سپس، 

ثر بر آن شناسايي شدند. اجتماعي مو-عوامل اقتصادي

رو، درصد زيادي از براساس نتايج مطالعة پيش

خانوارهاي پناهندة افغان در مناطق جنوب استان تهران 

در وضعيت ناامني غذايي متوسط و شديد قرار دارند. از 

-هاي حمايتي از سوي دولت، سازمانرو، اراية بستهاين

هاي نهاد داخلي و همچنين سازمانهاي مردم

پذير است. در المللي ضرورتي اجتناب ناشردوستانة بينب

صورت عدم بهبود سريع شرايط نامناسب زندگي و 

معيشت خانوارهاي افغان در مناطق جنوبي استان تهران 

-و شايد در ساير مناطق کشور، افزايش فشارهاي بين

هاي بشردوستانه محتمل خصوص سازمانالمللي و به

ا و تامين امنيت غذايي از مندي از غذاست. حق بهره

ترين اصول مطرح شده در قانون اساسي کشور اساسي

بوده و در اين بين، ساکنين بومي و غيربومي تفاوتي با 

هاي غذاي يکديگر ندارند. لذا، ارايه و تدوين سياست

ارزان براي پناهندگان افغان در منطقة مورد مطالعه، 

يي مناسب و بهبود دسترسي اين خانوارها به مواد غذا

سالم، افزايش آشنايي خانوارهاي پناهنده با ترکيب 

هايي صحيح و بهينة مواد غذايي، و در نهايت، اراية برنامه

انداز بلندمدت به منظور بهبود سطح امنيت با چشم

زدايي در اين مناطق، از راهکارهاي غذايي و محروميت

پيشنهادي است. در اين بين، توجه به متغيرهاي 

عي، اقتصادي و فرهنگي که در اين مطالعه، ارتباط اجتما

معنادارشان با سطح ناامني غذايي خانوارهاي پناهندة 

طور مثال، با افغان تاييد شد، اهميت فراواني دارد. به

توجه به رابطة مثبت بين اشتغال و کاهش احتمال شيوع 

هاي شغلي در منطقة مورد ناامني غذايي، افزايش فرصت

هاي هاي دولتي و بخشگذاريريق سرمايهمطالعه از ط

هاي هاي مختلف و کاهش محدوديتخصوصي در زمينه

به کارگيري پناهندگان افغان در مشاغل گوناگون، 

شود. همچنين، با توجه به ارتباط مثبت و پيشنهاد مي

انداز شخصي و امنيت غذايي، تسهيل دار پسمعني

تم بانکي دسترسي پناهندگان افغان به امکانات سيس

-کشور به منظور افزايش تمايل پناهندگان به ذخيره

سازي منابع مالي و کاهش اضطراب احتمالي ناشي از 

 اتمام منابع پولي، قابل پيشنهاد است.
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