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شناسایی عوامل مؤثر بر امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی ایران
محمدرضا پاکروان ،1سید صفدر حسینی ،2حبیباهلل سالمی ،3سعید یزدانی
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 .1دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 .2استاد اقتصاد کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 .3استاد اقتصاد کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 .4استاد اقتصاد کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -93/10/24 :تاریخ تصویب)93/11/21 :

چکیده
امنیت غذایی ،نخستین اصل برای حفظ سالمت جامعه است تا افراد در زمینة توسعة سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی ایفای نقش کنند؛ بنابراین ،بررسی وضعیت امنیت غذایی جامعه و شناسایی عوامل مؤثر
بر آن اهمیت بسزایی دارد تا بتوان راهکارهای سیاستی و حمایتی مناسبی برای بهبود وضعیت تغذیة اقشار
ضعیف جامعه ارائه کرد .در پژوهش حاضر ،عوامل مؤثر بر امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی
کشور ،با استفاده از اطالعات هزینه -درآمد خانوار و کاربرد مدل لوجستیک ،شناسایی و ارزیابی شدند .نتایج
نشان داد در هر دو مدل شهری و روستایی ،متغیرهای تعداد اعضای خانوار و تعداد سرپرستهای باسواد و
مشغولبهتحصیل خانوار ،اثر منفی و معناداری بر امنیت غذایی دارند .همچنین ،در مدل روستایی ،تحصیالت
دانشگاهی به افزایش آگاهی سرپرست خانوار از کیفیت مواد غذایی و بهبود وضعیت امنیت غذایی منجر
میشود ،اما این متغیر در مدل شهری ،اثری منفی بر امنیت غذایی دارد .کشش متغیر درآمد خانوار در مدل
شهری ( )0/03کمتر از مدل روستایی ( )0/102است که اهمیت و جایگاه سیاستهای درآمدی در مناطق
روستایی را بهمنظور حمایت از خانوارهای کمدرآمد و بهبود امنیت غذایی نشان میدهد .در مناطق شهری نیز
کشش پایین درآمدی در احتمال بهبود امنیت غذایی خانوار نشان میدهد ارتقای دانش تغذیه و کاربرد صحیح
مواد غذایی ،در مقایسه با افزایش درآمد خانوار شهری ،اهمیت بیشتری دارد .همچنین ،بررسی سهم
درآمدهای کشاورزی نشان میدهد اهمیت این متغیر در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است و بخش
مهمی از تأمین امنیت غذایی خانوارهای روستایی را شامل میشود.
واژههای کلیدی :امنیت غذایی ،انرژی دریافتی ،ایران.
طبقهبندی .D12 ،C81 ،C11 ،I12 :JEL
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مقدمه
نقش تغذیه در سالمت ،افزایش کارایی و یادگیری انسانها و
ارتباط آن با توسعة اقتصادی ،در تحقیقات جهانی بهاثبات رسیده
است (Renzaho & Mellor, 2010; Carletto et al., 2013
;)Fengying et al., 2010؛ بنابراین ،در اولویتبندی هدفهای
توسعة هر کشور ،دستیابی به امنیت غذایی اهمیت ویژهای دارد
( .)Babatunde & Qaim, 2010ناامنی غذایی ،ارزشهای حیاتی
و درنتیجه امنیت ملی یک کشور را به خطر میاندازد .خطر
ناامنی غذایی ،عامل و تسهیلکنندة فقر ،قحطی ،گرسنگی و
سبب تهدید جدی یک ملت میشود .بیتردید ،برخورداری از
غذای کافی ،حقی انسانی است و محرومشدن افراد از آن ،بههر
دلیلی ،حکم جنایت را دارد .ناامنی غذایی ،ذخیرة سرمایة
اجتماعی افراد و نیز معناداری هنجارها و ارزشهای انسانی و
دینی را بهشدت کاهش میدهد و آموزههای دینی و ملی ما نیز
بر این موضوع صحه میگذارند .از آنجاکه نظام سیاسی-
اجتماعی کشور بر چنین شالودههایی استوار است ،ناامنی غذایی،
تهدیدی بالفعل یا بالقوه علیه ارزشهای بنیادین نظام است.
امنیت غذایی ،مفهومی گسترده دارد که با استفاده از آن ،نوع
تعامل عوامل بیولوژیکی ،اقتصادی ،اجتماعی ،کشاورزی و
فیزیکی تعیین میشود ( .)FAO, 1983امنیت غذایی از
جنبههای مختلف و از نظر سطح تحلیل ،در دو بعد کالن (ملی)
و خرد (خانوار) بررسی و مطرح میشود .تعریف کاربردی امنیت
غذایی در سال  1996توسط کنفرانس جهانی تغذیه ارائه شد.
براساس تعریف کنفرانس جهانی غذا ،امنیت غذایی زمانی وجود
دارد که همة مردم در هر زمان به غذای کافی ،سالم و مغذی،
دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند و غذای دردسترس،
نیازهای یک رژیم تغذیهای سازگار با ترجیحات آنها را برای یک
زندگی فعال و سالم فراهم کند .این تعریف که در سطح
گستردهای پذیرفته شده است ،به ابعاد گوناگونی اشاره دارد که
مهمترین آنها ،چهار مؤلفة موجودبودن غذا )Food
 ،(Availibilityدسترسی به غذا ) ،(Food Accessبهرهمندی
غذایی ) (Food Utilizationو پایداری در دریافت غذا )Food
 (Stabilityاست (Anriquez et al., Carletto et al., 2013
;.)Fengying et al., 2010; Renzaho & Mellor, 2010; 2013
موجودبودن غذا فقط به مقدار مواد غذایی در مرزهای ملی -که
درگذشته موضوع اصلی امنیت غذایی بود -تکیه ندارد و امروزه
شامل تولید (عرضة داخلی) و واردات مواد غذایی میشود
( .)Fengying et al., 2010دسترسی به غذا ،بهمفهوم دسترسی
فیزیکی و اقتصادی به منابع ،برای تأمین اقالم غذایی مورد نیاز

جامعه است ( .)Barrett, 2010; Renzaho & Mellor, 2010این
دسترسی ،زمانی میسر میشود که خانوارها و افراد ،منابع کافی
برای رژیم غذایی مناسب داشته باشند .از اینرو ،دسترسی به
غذا ،به درآمد خانوارها ،توزیع درآمد در میان اعضای خانوار،
قیمت مواد غذایی و ...بستگی دارد .خانوادهای دسترسی اقتصادی
دارد که درآمد یا هزینههایش ،امکان تهیه و خرید غذای کافی را
بدون فشار مالی و بهصورت پیوسته میسر سازد .دستیابی
اقتصادی نیز از عواملی مانند سطح درآمد و قدرت خرید تأثیر
میپذیرد ( .)Anriquez et al., 2013بهرهمندی غذایی ،بهمعنای
استفادة درست از مواد غذایی با تأکید بر فراوری مناسب مواد
غذایی ،بهکارگیری روشهای ذخیرهسازی مواد غذایی ،دانش
کافی برای آشنایی و مراقبت از تغذیة کودکان و استفاده از
خدمات بهداشتی است .درواقع ،در این بعد از امنیت غذایی ،بر
دانش خانوارها ،ذخیرهسازی ،روشهای پردازش ،آمادهسازی غذا،
اصول پایهای تغذیه و مراقبت از فرزندان تأکید زیادی میشود
( .)Renzaho & Mellor, 2010; Anriquez et al., 2013نکتة
مهم در ماهیت سلسلهمراتبی ،ابعاد سهگانة امنیت غذایی است؛
بدینمعنا که موجودبودن غذا شرط الزم برای توان اقتصادی
است و دو مورد بعدی شرط الزم برای تأمین امنیت غذاییاند،
ولی کافی نیستند .در هر سه مفهوم ،پایداری در همة زمانها نیز
باید وجود داشته باشد (.)Deitchler et al., 2010
با توجه به اهمیت و جایگاه امنیت غذایی در حفظ امنیت
ملی کشور ،یکی از آرمانهای انقالب اسالمی ،برقراری عدالت
اجتماعی و افزایش سطح رفاه ،بهویژه در میان افراد کمدرآمد
جامعه است .همچنین ،قانون اساسی بر ریشهکنکردن فقر و
برآوردن نیازهای اساسی مردم ،بهمنظور برقراری امنیت غذایی
در جریان رشد اقتصادی با هدف آزادگی و تأمین استقالل
اقتصادی جامعه تأکید دارد .از اینرو ،شناخت دقیق مسئلة
امنیت غذایی در جوامع روستایی و شهری و شناسایی عوامل
مؤثر بر آن ضروری بهنظر میرسد .همچنین ،توجه به این نکته
ضروری است که یکی از هدفهای مطرح در سند چشمانداز
 1404کشور برای جامعة ایرانی ،برخورداری از سالمت ،رفاه،
امنیت غذایی ،تأمین اجتماعی ،فرصتهای برابر ،توزیع مناسب
درآمد در نهاد مستحکم خانواده بهدور از فقر ،فساد ،تبعیض و
بهرهمندی از محیطزیست مطلوب است؛ بنابراین در مطالعة
حاضر ،عوامل مؤثر بر امنیت غذایی خانوارهای شهری و
روستایی کشور محاسبه و با یکدیگر مقایسه میشوند .تاکنون
مطالعات مختلفی در زمینة شناسایی عوامل مؤثر بر امنیت
غذایی در سطح خرد و کالن در داخل و خارج از کشور انجام
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شده است؛ برای مثال )2011( Owusu et al. ،ارتباط بین
فعالیتهای غیرکشاورزی و امنیت غذایی را در بین خانوارهای
کشاورز در شمال غنا ارزیابی کردند .بدینمنظور ،دو مدل
متفاوت برای مردان و زنان شاغل در بخش غیرکشاورزی ،با
درنظرگرفتن متغیر وابستة کیفی امنیت غذایی برآورد شد
(افرادی که باالتر از سطح آستانه ،کالری دریافت کردهاند،
معادل یک و افرادی که زیر سطح آستانه کالری دریافت
کردهاند ،صفر درنظر گرفته میشوند) .نتایج نشان داد بعد
خانوار ،سن سرپرست ،تحصیالت سرپرست و عضویت در
گروههای روستایی ،اثر مثبت و توان دوم سن سرپرست و تعداد
مهاجران ،اثر منفی بر امنیت غذایی داردBabatunde & .
 )2010( Qaimبه بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر امنیت
غذایی خانوارهای کشور نیجریه پرداختند .در این مطالعه نیز،
مقدار انرژی دریافتی بهعنوان شاخصی از امنیت غذایی مدنظر
قرار گرفت .نتایج نشان داد بعد خانوار ،سن و تحصیالت
سرپرست خانوار ،اثر منفی و معناداری بر امنیت غذایی خانوارها
دارد .همچنین ،اثر متغیرهای جنسیت سرپرست (زن=،)1
اندازة مزرعه ،درآمدهای کشاورزی و غیرکشاورزی بر امنیت
غذایی مثبت است )2010( Abebaw et al. .در مطالعهشان
نشان دادند که بعد خانوار ،سن سرپرست ،شخصیبودن منزل،
تحصیالت سرپرست و اندازة مزرعه ،اثری مثبت و معنادار بر
امنیت غذایی دارند .همچنین ،متغیرهای توان دوم خانوار ،توان
دوم سن و جنسیت سرپرست خانوار (مرد= )1بر امنیت غذایی
اثر منفی میگذارند .در مطالعة دیگری )2011( Akerele ،به
این نتیجه رسید که متغیرهای هزینة خوراک ،سن سرپرست
خانوار ،جنسیت سرپرست خانوار (مرد= )1و درآمدهای
کشاورزی ،بر امنیت غذایی اثری مثبت دارند .همچنین ،بعد
خانوار ،تحصیالت سرپرست خانوار و تحصیالت مادر ،اثری
منفی و معنادار بر امنیت غذایی دارند)2009( Mishra & Ray .
در مطالعهشان نشان دادند امنیت غذایی که بهصورت مقدار
کالری مصرفی خانوار معرفی شده است ،با متغیرهای هزینة
خوراک و جنسیت سرپرست خانوار (زن= )1ارتباط معکوس
دارد .همچنین ،متغیرهای تعداد فرزندان نوجوان ،فرزندان
خردسال ،تحصیالت سرپرست و شهرنشینی ،اثری مثبت بر
امنیت غذایی خانوار دارد .در پژوهشی دیگر)2007( Shumiye ،
نشان داد مشارکت در فعالیتهای غیرکشاورزی ،زیادبودن بعد
خانوار (بیشتر از متوسط بعد خانوار نمونه) ،سطح تولید و
زیرکشت اندک ساالنه و اندازة کوچک مزرعه (کوچکتر از
میانگین مزارع نمونه) ،اندکبودن مقدار دارایی و ثروت خانوار و
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نبود اطمینان به تصدیگری بر زمینهای زراعی شخصی،
آثاری مثبت و معنادار بر ناامنی غذایی ساکنان منطقة جنوب
اتیوپی میگذارند )2003( Wilma et al. .با استفاده از مدل
لوجیت ،عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی خانوارهای فیلیپین را
بررسی کردند .براساس نتایج ،درصورتیکه خانوار دارای وسیلة
نقلیه ،ابزارآالت برقی و تعداد زیاد اتاق خواب باشد و همچنین
مادر خانواده کارمند و دارای سطح سواد باالیی باشد ،احتمال
ناامنی غذایی کاهش مییابد .همچنین،)2012( Bashir et al. ،
عوامل مؤثر بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی را در منطقة
پنجاب پاکستان ارزیابی کردند .بهمنظور برآورد مدل مورد
استفاده در این پژوهش ،از رویکرد لوجیت استفاده شد .بر پایة
نتایج ،متغیر تعداد دامهای اهلی (حیوانات اهلی بزرگ و
شیری) دارای اثر مثبت و معنادار بر امنیت غذایی خانوار است.
همچنین ،سطح درآمد ماهیانة خانوار دارای اثر مثبت و معنادار
و سن سرپرست و بزرگی خانوار ،دارای اثر منفی و معنادار بر
امنیت غذایی است .سطح تحصیالت خانوار نیز بر وضعیت
امنیت غذایی اثر مثبت دارد ،اما این اثرگذاری معنادار نیست.
بررسی مطالعات انجامگرفته در زمینة امنیت غذایی و
شناسایی عوامل مؤثر بر آن نشان میدهد در اکثر مطالعات،
فقط به بعدی ویژه از متغیرهای مؤثر (مانند تحصیالت،
درآمدهای کشاورزی یا دارایی خانوار) تأکید شده است و
تاکنون مطالعهای منسجم با لحاظکردن همة متغیرهای مهم
در سطح خانوار انجام نگرفته است .همچنین در مطالعة حاضر،
برخالف بیشتر مطالعات پیشین ،بهمنظور استخراج انرژی
دریافتی خانوار ،ضایعات کاالهای خوراکی از مقدار مصرف آنها
کسر و خالص انرژی دریافتی خانوار محاسبه میشود .برای
تعیین مقدار انرژی دریافتی توسط یک فرد بالغ در سطح
خانوار نیز بعد تعدیلشدة خانوار براساس جنسیت و سن
اعضای خانوار در مناطق شهری و روستایی بررسی میشود.
درنهایت ،شایان ذکر است در مدلهای شهری و روستایی
مطالعة حاضر ،استانهای کشور شناسایی و تفکیک شدند و
بهصورت متغیر مجازی وارد مدل شدند ،درحالیکه در هیچ
مطالعهای به این موضوع توجه نشده بود .در بخش دوم مطالعه،
روش تحقیق ،در بخش سوم نتیجهگیری و در بخش آخر
پیشنهادها ارائه میشود.
روش تحقیق
در این پژوهش ،بهمنظور محاسبة شاخص امنیت غذایی از
روش ترکیبی شاخصهای امنیت غذایی فائو و تعریف انجمن
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متخصصان تغذیه در سال  2011استفاده میشود؛ بنابراین ،از
دادههای هزینة درآمد خانوار در سالهای 1391 -1384
استفاده شد .بدینمنظور و مانند بیشتر پژوهشهای
انجامگرفته در زمینة امنیت غذایی و تغذیه ،از عامل (فاکتور)
انرژی بهعنوان شاخصی برای امنیت غذایی خانوار استفاده شد
);Migotto et al., 2006; Babatunde & Qaim, 2010
& Aromolaran, 2004; Abebaw et al., 2010; Mishra
Ray; 2009; Feleke et al., 2005; Abdulai & Aubert,

میدهد .با توجه به توضیحات باال ،ماتریس عملکرد تغذیهای
که  217220×16است ،از حاصلضرب دو ماتریس مقدار
مصارف اقالم مختلف خوراکی ( )217220×168و ماتریس
ارزشهای غذایی ( )168×16محاسبه شد .با فرض یک تابع
خطی ،معادلة امنیت غذایی را میتوان بهصورت رابطة  1ارائه
کرد (:)Akerele, 2011; Smed et al., 2007; Feleke, 2005
X ij   i

()1

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

 .(Heiman & Lowengart, 2014برای محاسبة شاخص
امنیت غذایی ،فرض میشود که بر پایة نظرسنجی از
متخصصان تغذیه ،هر فرد روزانه تا حد معینی کالری با مصرف
سبد غذایی حداقل را از طریق کاالهای مشخص بهدست
میآورد؛ بنابراین ،در آغاز از ماتریس عملکرد تغذیهای بهدست
آمده از گزارشهای طرح جامع الگوی مصرف مواد غذایی
خانوار و وضعیت تغذیهای انستیتوی تحقیقات تغذیهای و
صنایع غذایی کشور استفاده شد .این ماتریس بیانگر مقدار
دریافت ارزشهای غذایی در سال و دربرگیرندة دادههای
بسیار سودمندی از الگوی مصرف خانوارها و همچنین
ارزشهای غذایی است که بیشتر یا کمتر از حد استاندارد
مصرف میشوند .ماتریس عملکرد تغذیهای ،از حاصلضرب دو
ماتریس ارزشهای غذایی و ماتریس مقادیر مصرف تشکیل
میشود ،بهاینصورت که:
ماتریس اول ،ماتریس ارزشهای غذایی و یک ماتریس
 168×16است که ستونهای آن شامل شانزده نوع ارزش
غذایی مختلف ،بهترتیب شامل انرژی ،پروتئین ،پتاسیم،
کلسیم ،منیزیم ،فسفر ،آهن ،ویتامین  ،Aویتامین  ،B1ویتامین
 ،B2ویتامین  ،B6ویتامین  ،B12ویتامین  ،Cروی ،کربوهیدرات و
نیاسین است .البته شایان ذکر است که در مطالعة حاضر فقط
مقدار کالری مصرفی مد نظر قرار میگیرد .سطرهای این
ماتریس نیز شامل ارزشهای غذایی موجود در یک کیلوگرم از
 168قلم کاالی مورد بررسی است .ماتریس دوم،
 217220×168است و ستونهای آن شامل اقالم مختلف
خوراکی ( 168قلم کاال) و سطرهای آن نیز شامل خانوارهای
مناطق شهری و روستایی در سالهای  1391 -1384است .به
منظور تشکیل ماتریس اقالم خوراکی ،ابتدا تمام اقالم خوراکی
مصرفی موجود در طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار -که به
صورت مقدار مصرف در این مناطق بودند -در  168گروه
طبقهبندی شدند که سطر ماتریس ،اقالم خوراکی را نیز نشان

j



yi 

j 1

2004; Akerele, 2011; Owusu et al., 2011; Shapouri
et al., 2013; Anriquez et al., 2013; Carletto et al.,

nk

که در آن y i ،سطح کالری جذبشده توسط هریک از اعضای
خانوار در یک روز X ij ،مقدار کاالی خوراکی  jام مصرفشده
توسط فرد  iام در یک روز و   jمحتوای انرژی کاالی خوراکی

 jام است .با تقسیم این ماتریس بر میانگین تعداد اعضای خانوار
در هر منطقه ،ماتریس نفر در سال محاسبه میشود .با توجه به
این موضوع که در هر خانوار ،سن اعضا مختلف و مقدار مصرف
هر فرد با توجه به سن او متفاوت است ،بهمنظور تعیین جانشین
برای بعد خانوار ،از روش پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی
استفاده شد .در این روش ،از معادل فرد بالغ در هر خانوار به
عنوان بعد خانوار استفاده میشود.
جدول  .1معادلسازی اعضای خانواده با سنهای مختلف بهعنوان
سهمی از فرد بالغ بهمنظور جذب کالری
گروه سنی

مرد

زن

0-1
1-2
2-3
3-5
5-6
6-10
10-12
12-14
14-17
17-18
18-30
30-70
باالتر از 70

0/33
0/47
0/54
0/72
0/64
0/84
0/88
0/97
1/07
1/14
1/04
1
0/84

0/33
0/47
0/54
0/72
0/6
0/62
0/68
0/84
0/87
0/87
0/8
0/82
0/64

مأخذGebre, 2012 :

اطالعات جدول  1نشان میدهد برای مثال افرادی که در
گروه  12 -10سال قرار دارند ،درصورتیکه مرد باشند به
اندازة  0/88یک فرد بالغ و درصورتیکه زن باشند ،به اندازة
 0/78یک فرد بالغ درنظر گرفته میشوند .درادامه و بهمنظور
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بررسی عوامل مؤثر بر امنیت غذایی خانوارها ،باید تفاوت بین
کالری مصرفی خانوار و مقدار کالری الزم برای افراد بهمنظور
برقراری امنیت غذایی محاسبه شود .برایناساس داریم:
()2
yi*  yi   i
که در آن y i ،میزان کالری دردسترس و   iمیزان کالری
مورد نیاز برای وجود امنیت غذایی است ( Faridi & Vadoud
 .)2010بر پایة این رابطه ،اگر  yi*  0باشد ،خانوادة مورد
نظر دارای امنیت غذایی و اگر  yi*  0باشد ،دچار ناامنی
غذایی است .براساس بررسیهای  ،)2007( FAOکالری مورد
نیاز روزانه برای هر فرد بالغ در ایران بهمنظور وجود امنیت
غذایی ،معادل  3040کیلوکالری روز -نفر و انرژی معادل آن،
 12720کیلوژول روز -نفر است .البته مقدار آستانة کالری
مورد نیاز بدن از دیدگاه انستیتوی تغذیة ایران ،حدود 2400
کالری برآورد شده است .در مطالعة حاضر ،حد آستانة انرژی
الزم برای هر فرد بالغ در کشور  2400کالری درنظر گرفته
میشود ( .)FAO/WHO/UNU, 2001; 1985افرادی که زیر
سطح آستانه انرژی دریافت میکنند ،بهعنوان افراد دچار
ناامنی غذایی شناسایی میشوند .این میزان آستانة انرژی در
مطالعات مختلفی مانند  )2010( Babatunde & Qaimبرای
کشور نیجریه  2500کالری محاسبه شده است .با استفاده از
این نتیجه و کاربرد مدلهای کیفی در قالب دادههای
ترکیبی ،عوامل مؤثر بر امنیت غذایی خانوارها بررسی
میشود .در این الگوها ،رخداد حالت ویژه برای فرد  iام با
متغیر ( y iکه در رابطة  1بهعنوان مقدار کالری دردسترس
خانوار تعریف شد) نشان داده میشود که درصورت رخدادن
رویداد مورد نظر (خانوار دارای امنیت غذایی) و درصورت
رخندادن آن (خانوار دارای ناامنی غذایی) ابعاد مختلفی
خواهد داشت (.)Jadge, 1988
اگر فرض کنیم  X iبردار متغیرهایی را نشان میدهد که
بر وضعیت امنیت غذایی فرد  iام مؤثرند و  نیز بردار
پارامترهای مربوط به هریک از این متغیرها باشد ،عوامل مؤثر
بر احتمال رخدادن یا رخندادن ناامنی غذایی بهصورت زیر
بیان میشود:
()3
) prob( yi  1)  F( X i
) prob( yi  0)  1  F( X i
()4
که در آن yi  1 ،بیانگر خانوار دارای امنیت غذاییyi  0 ،
نبود امنیت غذایی X i ،بردار متغیرهای توضیحی و  بردار
پارامترهای برآوردی است .برای تبدیل شاخص   X iبه
احتمال ،باید از یکی از توابع توزیع احتمال استفاده شود .اگر
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رخدادن یا رخندادن امنیت غذایی خانوار با متغیر *  yنشان
داده شود -که متأثر از عوامل مختلفی ( )xاست -در الگوهای
لوجیت و پروبیت ،رابطة رگرسیونی بهصورت زیر بیان
میشود:
y *  P ' xt   t

() 5

1

*

که در آن y ،بهاصطالح متغیری پنهان است که دارای
همان مشخصة مورد نظر (برقراری امنیت غذایی) است.
چنانچه این مشخصه وجود داشته باشد y *  0 ،و در غیر
اینصورت  y *  0است .در پژوهش پیشرو ،این مشخصه،
رخدادن یا ندادن امنیت غذایی است .احتمال وقوع این
مشخصه که همان احتمال وقوع  yi  1است ،با توجه به

ساختار *  yمشخص میشود؛ بنابراین ،اگر احتمال yi  1
با  Piنشان داده شود ،مقدار آن بهصورت زیر بیان میشود
(:)Jadge, 1988
(Pi  Pr(yi  1)  Pr (y*  0)  Pr(' x t    0) )6
*

که در آن y ،وضعیت خانوار از لحاظ امنیت غذاییX i ،

بردار متغیرهای توضیحی و  بردار پارامترهای برآوردی
است .الگوی لوجیت با استفاده از توزیع تجمعی لوجستیک به
صورت زیر معرفی میشود (:)Jadge, 1988
'

()7

) (' x

e x
'

1  e x

Pr ob(y  1) 

که در آن e ،پایة لگاریتم طبیعی X i ،بردار متغیرهای
توضیحی  ،بردار پارامترهای برآوردی و ( Λ)0تابع توزیع
تجمعی لوجستیک را نشان میدهد .تفسیر ضرایب برآوردشده
در الگوی لوجیت بسیار مهم است .تغییر در احتمال yi  1
بر اثر تغییر یکواحدی در متغیر مستقل به نام اثر نهایی
) (Marginal Effectخوانده میشود .در الگوی لوجیت ،این
اثر بهترتیب زیر محاسبه میشود (:)Jadge, 1988
'

P
)e( x
ME  i 
()8
x k (1  e('x) )2
که در آن MEl ،اثر نهایی مدل لوجیت Pi ،احتمال وقوع
حادثة موردنظر X i ،بردار متغیرهای توضیحی و  بردار
پارامترهای برآوردی است .همچنین ،با استفاده از رابطة ،8
کششپذیری متغیر توضیحی  kام در الگوی لوجیت از رابطة
زیر بهدست میآید:
l

1. Latent Variable
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()9
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(' x) x k
.
)x k (' x
xk
)(' x

.k .

'x

e

'x 2

) (1  e

E lk 


که در آن E kl ،کششپذیری متغیر توضیحی  kام در مدل
لوجیت X k ،بردار متغیرهای توضیحی  ،بردار پارامترهای
برآوردی و ( Λ)0تابع توزیع تجمعی لوجستیک است .کشش
مربوط به هر متغیر بیان میکند یک درصد تغییر در مقدار
متغیر مستقل ،چند درصد تغییر در احتمال  yi  1ایجاد
میکند .همچنین ،بهمنظور محاسبة شاخص (Odds odds
) Ratioاز رابطة زیر استفاده میشود:
pi
Odds 
()10
1  pi
که در آن Pi ،احتمال رخدادن و  1  Pi احتمال رخندادن
حادثة مورد نظر است .درواقع این نسبت ،بیانگر مقدار تغییر
در نسبت احتمال رخدادن حادثة موردنظر به احتمال
رخندادن حادثه ،یا شانس وقوع یک احتمال بهازای یک واحد
تغییر در متغیر توضیحی است.
همچنین ،در بخش آمار توصیفی ،بهمنظور بررسی اختالف
معناداری بین متغیرهای پیوسته براساس گروههای دارای
امنیت غذایی و بدون امنیت غذایی ،از آزمون  tمستقل استفاده
شد .بهمنظور برآورد مدل ،از اطالعات هزینه -درآمد خانوار در

دورة زمانی  1391-1384استفاده شد که شامل 220،217
خانوار است .همچنین ،بهمنظور استخراج محتوای انرژی مواد
خوراکی مصرفی ،از گزارشهای منتشرنشدة انستیتوی
تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی کشور برای  167کاالی
مصرفی ،استفاده شد .مدلهای مطالعة حاضر با استفاده از
نرمافزار  Stata 12برآورد شدند.
نتیجهگیری
نتایج محاسبة انرژی دریافتی یک فرد بالغ در مناطق شهری
و روستایی در نمودار  1ارائه میشود .براساس این نمودار ،تا
پیش از سال  ،1387سطح انرژی دریافتی (معادل با امنیت
غذایی) در خانوارهای شهری بیش از خانوارهای روستایی بود،
اما پس از آن و تا به امروز سطح امنیت غذایی خانوارهای
روستایی بیشتر از خانوارهای شهری است (بیشتربودن سطح
امنیت غذایی خانوارهای روستایی در مقایسه با خانوارهای
شهری در مطالعة ;Hoddinott & Yohannes, 2002
 Skoufias, 2001; Migotto et al., 2005بهاثبات رسید که
چندان دور از انتظار نیست .همچنین ،در هر دو منطقة
شهری و روستایی ،سطح شاخص امنیت غذایی خانوار از سال
 1384تا  1391روند نزولی داشت .این موضوع نشان میدهد
با گذر زمان ،تغذیه در مناطق شهری و روستایی وضعیت
مناسبی نداشته است و شناسایی عوامل تشدیدکنندة آن در
سطح خانوار ،ضروری بهنظر میرسد.

نمودار  .1متوسط کالری دریافتی یک فرد بالغ در مناطق شهری و روستایی کشور
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جدول  .2نتایج برآورد مدل لوجیت برای بررسی عوامل مؤثر بر امنیت غذایی خانوارهای مناطق شهری
متغیر
متغیرهای توزیع درآمد
دهک دوم
دهک سوم
دهک چهارم
دهک پنجم
دهک ششم
دهک هفتم
دهک هشتم
دهک نهم
دهک دهم
متغیرهای ویژگی خانوار
تعداد اعضای خانوار
تعداد باسوادان در خانوار
جنسیت سرپرست خانوار
سن سرپرست خانوار
تحصیالت دانشگاهی سرپرست
وضعیت فعلی تحصیالت سرپرست
وضعیت اشتغال سرپرست
وضعیت تأهل سرپرست
متغیرهای ثروت و دارایی خانوار
وضعیت منزل مسکونی
زیربنای منزل
وضعیت مالکیت خودرو
متغیرهای وضعیت معیشتی خانوار
سهم خوراک خانوار
سهم درآمدهای کشاورزی از کل درآمد
درآمد
متغیرهای وضعیت جغرافیایی خانوار
متغیر مجازی استان آذربایجان شرقی
متغیر مجازی استان اردبیل
متغیر مجازی استان ایالم
متغیر مجازی استان بوشهر
متغیر مجازی استان تهران
متغیر مجازی استان خوزستان
متغیر مجازی استان قزوین
متغیر مجازی استان قم
متغیر مجازی استان کردستان
متغیر مجازی استان کرمانشاه
متغیر مجازی استان گلستان
متغیر مجازی استان گیالن
متغیر مجازی استان مازندران
متغیر مجازی استان همدان
عرض از مبدأ

مأخذ :نتایج تحقیق

ضریب

انحراف معیار

آمارة z

سطح معناداری

اثر نهایی

کشش

)EXP(B

0/359
0/522
0/795
0/999
1/202
1/441
1/621
1/758
2/138

0/048
0/047
0/045
0/045
0/040
0/041
0/043
0/045
0/044

7/53
11/03
17/65
22/43
29/93
34/96
38/08
39/36
48/74

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

0/073
0/102
0/148
0/177
0/215
0/244
0/261
0/268
0/360

0/005
0/007
0/015
0/020
0/059
0/064
0/061
0/051
0/175

1/43
1/69
2/21
2/71
3/33
4/22
5/06
5/80
8/48

-0/270
-0/091
-0/204
0/003
-0/058
-0/140
0/118
-0/122

0/010
0/009
0/038
0/001
0/020
0/049
0/033
0/036

-27/61
-10/04
-5/36
4/55
-2/90
-2/85
3/61
-3/43

0/000
0/000
0/000
0/000
0/004
0/004
0/000
0/001

-0/059
-0/020
-0/043
0/001
-0/013
-0/031
0/026
-0/026

-0/306
-0/094
-0/059
0/038
-0/003
-0/001
0/036
-0/035

0/76
0/91
0/82
1/00
0/94
0/87
1/12
0/89

0/035
0/001
0/060-

0/016
0/000
0/016

2/16
3/14
3/72-

0/031
0/002
0/000

0/008
0/0001
0/013-

0/008
0/016
0/005-

1/04
1/00
0/94

0/064
0/003

0/001
0/001

85/81
4/80
8/84

0/000
0/000
0/000

0/014
0/001

0/552
0/002
0/030

1/07
1/00
1/00

1 109

0/ 11109

0/039
0/284
0/054
1/123
0/066
1/307
0/035
-0/732
0/023
-0/504
0/048
0/688
0/048
0/567
0/038
-0/790
0/047
0/448
0/062
1/817
0/032
-0/356
0/036
-0/764
0/036
-0/282
0/042
0/730
0/060
-1/294
Log likelihood= -75383
Number of Obs= 115274

7/27
20/85
19/82
-20/62
-22/15
14/39
11/73
-21/00
9/57
29/26
-11/02
-21/51
-7/82
17/45
-21/44

0 / 2  109

1/33
0/003
0/058
0/000
3/08
0/009
0/190
0/000
3/69
0/008
0/209
0/000
0/48
-0/008
-0/173
0/000
0/60
-0/016
-0/116
0/000
1/99
0/006
0/129
0/000
1/76
0/004
0/110
0/000
0/45
-0/008
-0/188
0/000
1/56
0/004
0/089
0/000
6/15
0/016
0/256
0/000
0/70
-0/005
-0/081
0/000
0/47
-0/008
-0/181
0/000
0/75
-0/003
-0/064
0/000
2/07
0/008
0/136
0/000
0/27
0/000
(LR chi2=18067 )0/000
Pseudo R2= 0/15
Percentage of Right prediction= 60
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در مرحلة بعد و پس از محاسبة انرژی دریافتی هر فرد بالغ
در سطح خانوار بهعنوان شاخصی از امنیت غذایی ،خانوارهای
امن و ناامن غذایی مشخص شدند .نتایج بررسی خانوارهای
دارای امنیت غذایی و بدون امنیت غذایی در مناطق شهری و
روستایی ،در جدولهای  2و  3مشاهده میشود .نتایج نشان
میدهد از  264،115نمونه در مناطق شهری 65 ،درصد
خانوارها دارای امنیت غذایی و  35درصد خانوارها بدون امنیت
غذایی هستند .همچنین ،از  801،111نمونه در مناطق
روستایی 67 ،درصد خانوارها دارای امنیت غذایی و  33درصد
دچار ناامنی غذایی هستند.
نتایج برآورد مدل لوجیت بهمنظور بررسی عوامل مؤثر بر
امنیت غذایی خانوارهای شهری در جدول  2و نتایج بررسی
این موضوع در خانوارهای روستایی در جدول  3ارائه میشود.
آزمون نسبت راست نمایی )، (LRT: Likelihood Ratio Test
تابع راست نمایی را در حالت مقید با حالت بدون قید مقایسه
میکند .آمارة بهدستآمده برای این آزمون در مدل شهری،
 18076و در مدل روستایی  14060است که نشان میدهد
تغییرات توضیح دادهشده توسط این دو مدل در سطح کمتر از
یک درصد معنادار است .معیار خوبی برازش که درصد صحت
پیشبینی الگو است ،نشان میدهد در هر دو مدل شهری و
روستایی  70درصد از تغییرات متغیر وابسته با توجه به
متغیرهای توضیحی ،قابلپیشبینی است.
ضریب مثبت و قابلانتظار گروههای درآمدی دوم تا دهم
در مدل امنیت غذایی شهری و روستایی نشان میدهد
گروههای درآمدی قرار دارند ،در مقایسه
خانوارهایی که در این 
با گروه اول درآمدی ،احتمال بیشتری برای برقراری امنیت
غذایی دارند .آمارة احتماالتی محاسبهشده برای متغیر
گروههای درآمدی نیز نشان میدهد ضرایب حاصل در سطح
کمتر از یک درصد معنادار هستند .همچنین ،با افزایش
گروههای درآمدی ،احتمال وجود امنیت غذایی افزایش مییابد
و بیشترین سطح احتمال در هر دو مدل شهری و روستایی
مربوط به گروه دهم درآمدی است .ضرایب  8/4و  7/6بهترتیب
در مدلهای شهری و روستایی برای متغیر گروه دهم درآمدی
نشان میدهد احتمال وجود امنیت غذایی برای خانواری که در
این گروه درآمدی قرار دارد 8/4 ،و  7/6برابر خانوارهایی است
که در سایر گروههای درآمدی قرار دارند.
اثر نهایی متغیر تعداد اعضای خانوار در مدل شهری  -0/6و
در مدل روستایی  -0/07است و دارای اثر منفی و معناداری بر
احتمال برقراری امنیت غذایی است .این ارتباط معکوس در

مطالعات ) Migotto et al. (2005برای ماداگاسکارPrice et al. ،

) (1987برای آمریکا Babatunde & Qaim (2010) ،و
) Akerele (2011در نیجریه Abdulai & Aubert (2004) ،در
تانزانیاAkin et al. (1983) ،در آمریکاFeleke et al. (2005) ،
در اتیوپی و ) Gaiha et al. (2013در هند به اثبات رسیده است.
هرچند این اثرگذاری در بعضی از مطالعات ،مانند Owusu et
) al. (2011در غنا Scearce & Jensen (1979) ،در جنوب
آمریکا Abebaw et al. (2010) ،در اتیوپیMigotto et al. ،
) (2006در آلبانی ،مثبت گزارش شده است .همچنین ،در
مطالعة ) Anriquez et al. (2013ارتباط مثبت بین این دو
متغیر در مناطق شهری کشورهای گواتماال ،کنیا ،ماالوی و
تاجیکستان و مناطق روستایی کشورهای کنیا و ماالوی اثبات
شده است .اگرچه در این مطالعه ،ارتباط مثبت بعد خانوار و
امنیت غذایی در مناطق شهری کشورهای بنگالدش ،کامبوج،
نپال ،ویتنام و مناطق روستایی کشورهای کنیا و ماالوی تأیید
شده است .با افزایش تعداد اعضای خانوار ،سهم افراد از مصرف
مواد غذایی کاهش مییابد و افراد در خانوارهای پرجمعیت ،در
مقایسه با خانوارهای کوچکتر ،ریسک باالتری در دریافت مواد
مغذی دارند و درادامه ،احتمال دریافت حداقل انرژی الزم برای
انجام فعالیت روزانه و بهدنبال آن ،احتمال برقراری امنیت
غذایی کاهش مییابد .البته شایان ذکر است که با توجه به
سطح پایینتر درآمد مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری
و توان پایینتر سرپرست خانوارهای پرجمعیت روستایی در
تأمین مواد غذایی ،در مناطق روستایی اثر این متغیر بر احتمال
کاهش امنیت غذایی بیشتر است.
همچنین ،اثر نهایی متغیر تعداد افراد باسواد در خانوارهای
شهری و روستایی بهترتیب  -0/020و  -0/001است .این
موضوع نشان میدهد با افزایش هر یک نفر محصل در سطح
خانوارها ،احتمال برقراری امنیت غذایی  0/02و  0/001درصد
کاهش مییابد؛ بنابراین ،با توجه به هزینههای باالی تحصیل
در مناطق شهری در مقایسه با مناطق روستایی ،افزایش تعداد
محصل در خانوارهای شهری اثر منفی بیشتری بر امنیت
غذایی خانوار میگذارد.
بررسی ضریب )  EXP(متغیر جنسیت سرپرست خانوار
نشان میدهد در خانوارهای با سرپرست مرد ،احتمال برقراری
امنیت غذایی  0/82برابر خانوارهایی است که سرپرستی آن بر
عهدة زن است .این موضوع نشان میدهد ترکیب مواد غذایی و
انتخاب صحیح آنها در خانوارهای با سرپرست زن ،بیشتر مورد
توجه است و در اکثر خانوارها ،زن نقشی اساسی در تغذیة

پاکروان و همکاران :شناسایی عوامل مؤثر بر امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی ایران
کودکان و اعضای خانوار دارد ( Johansson & Andersen,

 .)1998; Heiman & Lowengart; 2014البته تأثیر منفی
سرپرستی مرد در خانوارها بر امنیت غذایی در مطالعاتی مانند
)،Migotto et al. (2006) ،Babatunde & Qaim (2010
) Abebaw et al. (2010و (Ruben & Van Den Berg (2001
و همچنین تأثیر مثبت سرپرستی زن بر امنیت غذایی در
خانوارها در مطالعة ( Anriquez et al. (2013در کشورهای
کامبوج ،کنیا ،ماالوی ،تاجیکستان ،و نپال اثبات شده است.
بررسی اثر نهایی متغیر سن سرپرست خانوار نشان میدهد
در هر دو مدل شهری و روستایی با افزایش هر یک سال در
سن سرپرست خانوار ،احتمال برقراری امنیت غذایی افزایش
مییابد و مقدار این تأثیر در مناطق شهری ( )0/001بیش از
مناطق روستایی ( )0/0005است .با افزایش سن سرپرست،
تجربه و سطح آگاهی از ترکیب مواد غذایی و کیفیت کاالهای
مصرفی در سطح خانوار افزایش مییابد و این اطالع و دانش از
کیفیت و انتخاب صحیح مواد مورد نیاز تغذیه ،با توجه به
شرایط شهرنشینی و وجود گستردگی در ارتباطات ،بیش از
مناطق روستایی است .همچنین ،با توجه به این موضوع که در
سنین باالتر ،بخش اعظمی از نیازهای مورد نیاز خانوار در
سالهای پیشتر تأمین میشود و تمرکز افراد در سنین باالتر،
بیشتر بر تغذیه و زندگی سالمتر است ،این نتیجه دور از ذهن
نیست .البته ارتباط مثبت بین سن سرپرست خانوار و افزایش
احتمال برقراری امنیت غذایی در مطالعة )،Akerele (2011
)Abdulai & ،Abebaw et al. (2010) ،Owusu et al. (2011
) Rmezani (1995) ،Aromolaran (2004) ،Aubert (2004و
) Migotto et al. (2006در آلبانی و (Anriquez et al. (2013
در کشورهای بنگالدش ،کامبوج ،کنیا و ماالوی تأیید شد.
همچنین ،بررسی متغیر تحصیالت دانشگاهی سرپرست
خانوار نشان میدهد اثر این متغیر در مناطق شهری بر احتمال
برقراری امنیت غذایی خانوار ،منفی و در مناطق روستایی
مثبت است .برایناساس ،اثر نهایی این متغیر در مناطق شهری
و روستایی بهترتیب  -0/013و  0/008است .بررسی ضریب
متغیر تحصیالت دانشگاهی نشان میدهد در خانوارهای مناطق
روستایی با سرپرست دارای تحصیالت دانشگاهی ،احتمال
برقراری امنیت غذایی  1/04برابر خانوارهایی است که
سرپرست ،تحصیالت دانشگاهی ندارد .همچنین ،احتمال
برقراری امنیت غذایی در خانوارهای شهری با سرپرست دارای
تحصیالت دانشگاهی 0/94 ،برابر خانوارهای دارای سرپرست
بدون تحصیالت دانشگاهی است .این مهم نشان میدهد در
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مناطق روستایی ،افزایش سطح تحصیالت سرپرست خانوار در
دانشگاه ،به افزایش دانش و بینش وی در اصول صحیح تغذیه و
در سطوح عالی تحصیلی ،به آشنایی با ترکیبات مختلف مواد
غذایی منجر میشود و درنهایت سبب بهبود وضعیت و کیفیت
معیشت و همچنین موجب افزایش و بهبود منابع دسترسی
خانوار به مواد غذایی و ارتقای سطح امنیت غذایی میشود .در
مناطق شهری ،با توجه به آنچه پیشتر درمورد گستردگی
ارتباطات و وضعیت مناسبتر دانش تغذیه در این مناطق ذکر
شد ،تحصیالت دانشگاهی ،به بهبود وضعیت منجر نمیشود و
ممکن است بهدلیل هزینة باالی فرصت در دستیابی به مقاطع
باالی دانشگاهی ،فرصت الزم برای تمرکز بر تغذیة خانوار و
تأمین صحیح مواد غذایی وجود نداشته باشد و درنهایت ،امنیت
غذایی خانوار کاهش یابد .اثر معکوس تحصیالت سرپرست بر
امنیت غذایی خانوارهای مناطق شهری در مطالعات Gaiha et
)،Scearce & Jensen (1979) ،Ramezani (1995) ،al. (2013
) Akerele (2011و همچنین در مطالعة Anriquez et al.
( (2013برای کشورهای تاجیکستان و ویتنام اثبات شد.
همچنین ،در مناطق روستایی میتوان به مطالعة Owusu et al.
) Migotto et al. (2005( ،(2011و مطالعة Anriquez et al.
 (2013در کشورهای کامبوج ،گوآتماال ،کنیا ،نپال ،تاجیکستان
و ویتنام اشاره کرد که ارتباط مثبت بین تحصیالت سرپرست و
امنیت غذایی را تأیید کردند .البته شایان ذکر است که در
مطالعة ( Gaiha et al. (2013برای هند و Anriquez et al.
 )(2013برای کشورهای بنگالدش و ماالوی ،ارتباط معکوس
تحصیالت سرپرست و امنیت غذایی در مناطق روستایی دیده
میشود .همچنین ،بعضی از مطالعات مانند & Abdulai
) Aubert (2004و ( Babatunde & Qaim (2013و همچنین
) Anriquez et al. (2013برای کشورهای گواتماال و
تاجیکستان با استفاده از ترکیب دادههای شهری و روستایی،
ارتباط معکوس بین تحصیالت سرپرست و امنیت غذایی خانوار
را نشان دادند .بررسی وضعیت اشتغال به تحصیل سرپرست
نشان میدهد اثر نهایی این متغیر در مدل شهری و روستایی
بهترتیب  -0/031و  -0/117است؛ بنابراین ،درصورتیکه
سرپرست خانوار مشغول به تحصیل باشد ،امکان توجه بیشتر به
تغذیه و وضعیت معیشتی اعضای خانوار وجود ندارد و این
امکان تا حدودی کاهش مییابد؛ بنابراین ،امنیت غذایی خانوار
در این شرایط ،در معرض کاهش قرار میگیرد .این اثرگذاری
در مناطق روستایی ،بهدلیل سختی معیشت و پایینبودن سطح
درآمد ،بیشتر از مناطق شهری است .ارتباط معکوس بین
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اشتغال به تحصیل و امنیت غذایی در مطالعة & Scearce

) Jensen (1979و ( Adrian & Daniel (1976اثبات شد .متغیر
اشتغال سرپرست خانوار ،مطابق انتظار ،در هر دو مدل شهری و
روستایی ،اثری مثبت و معنادار بر امنیت غذایی دارد.
بررسی ضریب )  EXP(متغیر اشتغال سرپرست خانوار
نشان میدهد در خانوارهای مناطق شهری و روستایی با
سرپرست دارای اشتغال ،احتمال برقراری امنیت غذایی به
ترتیب  1/12و  1/05برابر خانوارهایی است که سرپرست ،شغل
ندارد .هزینههای باالتر زندگی در مناطق شهری ،اهمیت
اشتغال سرپرست خانوار را افزایش میدهد و بههمیندلیل،
متغیر اشتغال سرپرست ،اثر بیشتری بر احتمال برقراری امنیت
غذایی در مقایسه با مناطق روستایی دارد .همچنین ،متغیرهای
زیربنای منزل و شخصیبودن منزل مسکونی بهعنوان
متغیرهای بیانگر ثروت خانوار ،مطابق انتظار  -بهدلیل کاهش
هزینههای اجاره و رهن -دارای اثر مثبت بر امنیت غذایی
خانوارهاست که این موضوع در مطالعة )2010( Abebaw et al.
و  )2006( Migotto et al.تأیید شده است .بررسی ضریب
)  EXP(متغیر مالکیت خودرو نیز نشان میدهد در
خانوارهای مناطق شهری که خودروی شخصی دارند ،احتمال
برقراری امنیت غذایی 0/94 ،برابر خانوارهایی است که
خودروی شخصی ندارند .این موضوع بهدلیل هزینههای باالی
سوخت ،تعمیر و نگهداری این کاالی صرفاً تجمالتی در مناطق
شهری است که به کاهش سهم هزینة کاالهای خوراکی منجر
میشود .همچنین در مناطق روستایی ،بهدالیل بار ترافیکی

سبکتر و سهولت در جابهجایی ،مصرف سوخت کمتر در این
مناطق ،استفاده از خودرو بهعنوان وسیلة ارتباطی و کمکی در
فرایند بازاریابی تولید و تهیة مواد غذایی و ابزاری برای کسب
درآمد باالتر ،مقدار این ضریب  1/19برآورد شد .این موضوع
نشان میدهد احتمال برقراری امنیت غذایی در خانوارهای
روستایی دارای خودرو 1/19 ،برابر خانوارهای بدون خودرو
است .بررسی متغیر سهم هزینهای خوراک در خانوارهای
شهری و روستایی نشان میدهد کشش این متغیر بهترتیب
 0/55و  0/46است؛ یعنی درصورت افزایش یکدرصدی هزینة
خوراک در مناطق شهری ،احتمال برقراری امنیت غذایی 0/55
درصد و در مناطق روستایی  0/46درصد افزایش مییابد.
این متغیر ،بیشترین تأثیر بر امنیت غذایی خانوار را در
بین متغیرهای مورد استفاده در مدل دارد .با توجه به سهم
باالتر هزینة خوراک در مناطق روستایی ( 42درصد) در
مقایسه با مناطق شهری ( 27درصد) و همچنین بیشتربودن
سطح انرژی دریافتی در مناطق روستایی ،افزایش در سهم
خوراک برای خانوارهای شهری بهدلیل بهبود وضعیت
معیشتی و تغذیه اهمیت باالتری دارد و به بهبود امنیت
غذایی آنها منجر میشود .همچنین ،متغیر سهم درآمدهای
کشاورزی در مناطق روستایی ،اثرگذاری بیشتری بر امنیت
غذایی خانوارها دارد .برایناساس ،با افزایش یکدرصدی در
سهم درآمدهای کشاورزی در مناطق روستایی و شهری،
احتمال برقراری امنیت غذایی بهترتیب  0/022و 0/002
درصد افزایش مییابد.

جدول  .3نتایج برآورد مدل لوجیت برای بررسی عوامل مؤثر بر امنیت غذایی خانوارهای مناطق روستایی
متغیر

متغیرهای توزیع درآمد
دهک دوم
دهک سوم
دهک چهارم
دهک پنجم
دهک ششم
دهک هفتم
دهک هشتم
دهک نهم
دهک دهم
متغیرهای ویژگی خانوار
تعداد اعضای خانوار
تعداد باسوادان در خانوار
جنسیت سرپرست خانوار

ضریب

انحراف معیار

آمارة z

سطح معناداری

اثر نهایی

کشش

)EXP(B

0/332
0/398
0/611
0/834
1/109
1/178
1/331
1/642
2/032

0/048
0/043
0/041
0/043
0/042
0/042
0/041
0/044
0/046

6/92
9/23
14/79
19/45
26/16
28/00
32/38
37/01
43/72

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

0/066
0/078
0/115
0/150
0/189
0/201
0/227
0/250
0/315

0/004
0/007
0/017
0/021
0/034
0/044
0/068
0/052
0/121

1/39
1/49
1/84
2/30
3/03
3/25
3/79
5/17
7/63

-0/332
-0/005
-0/090

0/008
0/008
0/036

-40/74
-0/60
-2/53

0/000
0/549
0/011

-0/070
-0/001
-0/019

-0/386
-0/004
-0/025

0/72
1/00
0/91
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ادامة جدول  .3نتایج برآورد مدل لوجیت برای بررسی عوامل مؤثر بر امنیت غذایی خانوارهای مناطق روستایی
متغیر

ضریب

انحراف معیار

آمارة z

سطح معناداری

اثر نهایی

کشش

)EXP(B

سن سرپرست خانوار
تحصیالت دانشگاهی سرپرست
وضعیت فعلی تحصیالت سرپرست
وضعیت اشتغال سرپرست
وضعیت تأهل سرپرست

0/002
0/036
-0/513
0/046
-0/099

0/001
0/033
0/027
0/033
0/034

4/36
1/09
-18/83
1/37
-2/88

0/000
0/278
0/000
0/170
0/004

0/0005
0/008
-0/117
0/010
-0/021

0/033
0/001
-0/011
0/013
-0/027

1/00
1/04
0/60
1/05
0/91

0/009
0/001
0/174

0/020
0/000
0/019

0/43
4/19
8/98

0/664
0/000
0/000

0/002
0/0002
0/038

0/002
0/019
0/009

1/00
1/00
19/1

0/038
0/004

0/001
0/000

5 / 5 109

0 / 2  109

67/66
15/34
28/18

0/000
0/000
0/000

0/008
0/001
1/ 1 109

0/459
0/022
0/102

1/04
1/00
1/00

-0/411
0/762
0/532
0/755
0/481
0/375
1/416
0/037-0/332
-0/228
1/048
-1/128

0/037
0/046
0/038
0/043
0/044
0/039
0/056
0/032
0/036
0/035
0/047
0/061

-11/00
16/60
14/13
17/56
10/99
9/65
25/19
1/16-9/25
-6/58
22/24
-18/63

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/246
0/000
0/000
0/000
0/000

-0/093
0/136
0/101
0/135
0/092
0/073
0/213
0/008-0/074
-0/050
0/174
-

-0/004
0/007
0/006
0/008
0/004
0/004
0/012
0/0005-0/004
-0/003
0/010
-

0/66
2/14
1/70
2/13
1/62
1/45
4/12
0/97
0/72
0/80
2/85
0/32

متغیرهای ثروت و دارایی خانوار
وضعیت منزل مسکونی
زیربنای منزل
وضعیت مالکیت خودرو
متغیرهای وضعیت معیشتی خانوار
سهم خوراک خانوار
سهم درآمدهای کشاورزی از کل درآمد
درآمد
متغیرهای وضعیت جغرافیایی خانوار
متغیر مجازی استان بوشهر
متغیر مجازی استان خراسان جنوبی
متغیر مجازی استان خراسان رضوی
متغیر مجازی استان خوزستان
متغیر مجازی استان زنجان
متغیر مجازی استان سیستان وبلوچستان
متغیر مجازی استان کرمانشاه
متغیر مجازی استان گلستان
متغیر مجازی استان گیالن
متغیر مجازی استان مازندران
متغیر مجازی استان همدان
عرض از مبدأ

Log likelihood= -73619
Number of Obs= 111801

(LR chi2=14070 )0/000
Pseudo R2= 0/12
Percentage of Right prediction= 60

مأخذ :نتایج تحقیق

شغل و حرفة اصلی خانوارهای مناطق روستایی ،کشاورزی
است و بخش اعظمی از درآمدهای معیشتی خانوارهای این
مناطق از این طریق بهدست میآید؛ بنابراین ،اهمیت بیشتر
متغیر سهم درآمدهای کشاورزی در بهبود وضعیت امنیت
غذایی مناطق روستایی در مقایسه با مناطق شهری ،مطابق
انتظار است .اثر مثبت درآمدهای کشاورزی بر بهبود وضعیت
امنیت غذایی در مطالعاتی مانند Babatunde & Qaim
(،)2004( Abdulai & Aubert ،)2005( Feleke et al. ،)2010
 )2001( Ruben & Van Den Bergو  )2011( Akereleتأیید
شد.

درنهایت ،بررسی متغیر درآمد خانوار نشان میدهد اثر این
متغیر بر امنیت غذایی خانوار در مناطق شهری و روستایی،
مطابق انتظار مثبت و معنادار است .برایناساس ،درصورت
افزایش یکدرصدی در سطح درآمد خانوار ،احتمال برقراری
امنیت غذایی در خانوارهای شهری و روستایی بهترتیب  0/03و
 0/102درصد افزایش مییابد .با توجه به این موضوع که با
افزایش سطح درآمد در مناطق شهری ،بخش اعظمی از آن
صرف خرید و استفاده از کاالهای تجمالتی و لوکس میشود و
همچنین ،با توجه به سطح پایین درآمد و کیفیت پایینتر
سطح تغذیه در مناطق روستایی ،افزایش درآمد در این مناطق
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بیشتر متوجه خرید کاالهای خوراکی است و به بهبود وضعیت
معیشت و امنیت غذایی خانوار منجر میشود .همچنین ،از
آنجاکه براساس قانون انگل ،با افزایش سطح درآمد ،سهم
مصرف مواد غذایی از درآمد کاهش مییابد و اثر درآمدی در
خانوارهای با درآمد پایین بیشتر است ،محاسبة کشش درآمدی
باالتر در مناطق روستایی که نسبت به مناطق شهری درآمد
پایینتری دارند ،مطابق انتظار است.
بررسی متغیرهای مجازی استانهای کشور نشان میدهد
در مناطق شهری ،زندگی و فعالیت در استانهای کرمانشاه،
ایالم و اردبیل ،احتمال وجود امنیت غذایی را در مقایسه با
سایر استانهای کشور ،بیشتر افزایش میدهد .همچنین،
استانهای قم ،بوشهر و تهران ،باالترین سطح احتمال ناامنی
غذایی را در کشور دارند .در مناطق روستایی نیز استانهای
کرمانشاه و همدان دارای باالترین ضریب )  EXP(هستند
که در این شرایط ،احتمال برقراری امنیت غذایی در این
استانها ،باالتر از سایر استانهای کشور است.
پیشنهادها
با توجه به اهمیت و جایگاه امنیت غذایی و لزوم توجه به آن
بهمنظور دستیابی به جامعهای سالم و فعال و توسعه در همة
ابعاد ،بررسی وضعیت امنیت غذایی در جوامع شهری و روستایی
و همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر آن ،ضروری بهنظر میرسد.
نتایج مطالعه نشان داد عالوهبر متغیر درآمد -که عامل اصلی در
خرید و مصرف مواد غذایی در سطح خانوار بهشمار میرود و در
بسیاری موارد ،کلیدیترین ابزار است -پیشنهاد میشود اهداف
سیاستهای دولت مانند برنامههای حمایتی ،برنامههای آموزشی
تغذیه و پرداختهای جبرانی بهمنظور اثرگذاری بر رفتار
مصرفکنندگان ،براساس تفاوت در محل زندگی ،رفتار و

ویژگیهای خانوارها ،بعد خانوار و وضعیت ثروت و دارایی خانوار
باشد .همچنین ،با توجه به اثر مثبت و معنادار تحصیالت
سرپرست بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی ،ارائة برنامههای
آموزشی بهمنظور بهرهمندی از تغذیة سالم و ترکیب صحیح مواد
غذایی برای این مناطق ،باید در دستور کار سیاستهای اجرایی
دولت قرار گیرد .درواقع ،اجرای سیاستهای امیدبخش بهمنظور
افزایش سطح دسترسی خانوار به مواد غذایی ،از طریق
سرمایههای غیرمالی و عوامل غیرقیمتی مانند آموزش و اشتغال
حائز اهمیت است .همچنین ،نتایج نشان میدهد یک درصد
افزایش در درآمدهای کشاورزی در خانوارهای فعال در این
بخش ،احتمال برقراری امنیت غذایی را در خانوارهای روستایی
بیش از خانوارهای شهری افزایش میدهد .با توجه به این
موضوع که بخش اعظمی از درآمد خانوارهای روستایی از
کشاورزی تأمین میشود ،اثر مثبت این متغیر بر امنیت غذایی
خانوارهای روستایی ،مطابق انتظار است؛ بنابراین ،باید توجه به
بخش کشاورزی ،حمایت از تولیدکنندگان این بخش ،ارائة
بستههای حمایتی به خانوارهای فعال در امر کشاورزی ،اجرای
سیاستهایی برای ارتقای سطح بهرهوری تولید در این بخش و
درنتیجه افزایش درآمد خانوارهای روستایی مدنظر قرار گیرد.
همچنین ،بررسی گروههای درآمدی در مطالعة حاضر نشان داد
گروههای هشتم تا دهم درآمدی ،در مقایسه با گروههای دیگر
شرایط مطلوبتر و مناسبتری در برقراری امنیت غذایی دارند؛
بنابراین ،ضرورت توجه به وضعیت معیشت و امنیت غذایی
خانوارهای گروههای اول تا هفتم درآمدی و حذف تدریجی
خانوارهای پردرآمد بهمنظور حمایت مؤثرتر و مطلوبتر از
خانوارهای ضعیف جامعه -که بهعنوان یکی از برنامههای
مشخص در سیاست هدفمندی یارانهها تدوین شده -مشهود
است.
REFERENCES

Selected Food Nutrients in the United
States, American Journal of Agricultural
Economics, Vol. 58, No. 1 (Feb., 1976),
pp. 31-38.
Akerele, D., (2011), Intra-household food
distribution
patterns
and
calorie
inadequacy in South-Western Nigeria,
journal of Consumer Studies 35: 545-551.
Akin, J. S., Guilkey, D. K., and Popkin, B. M.,
(1983), The School Lunch Program and
Nutrient Intake: A Switching Regression
Analysis, American Journal of Agricultural

Abdulai, A., & Aubert, D., (2004), Nonparametric
and parametric analysis of calorie
consumption in Tanzania, Food Policy 29
(2004) 113–129.
Abebaw, D., Yibeltal, F., and Belay, K., (2010),
The impact of a food security program on
household
food
consumption
in
Northwestern Ethiopia: A matching
)estimator approach, Food Policy 35 (2010
286–293.
Adrian, J., and Daniel, R., (1976), Impact of
Socioeconomic Factors on Consumption of

407

 شناسایی عوامل مؤثر بر امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی ایران:پاکروان و همکاران

Economics, Vol. 65, No. 3 (Aug., 1983),
pp. 477-485.
Anriquez, G., Daidone, S., & Mane, E,. (2013),
Rising food prices and undernourishment:
A cross-country inquiry, Food Policy 38,
pp 190–202.
Aromolaran, A, B. (2004). Household income,
women_s income share and food calorie
intake in South Western Nigeria, Food
Policy 29 (2004) 507–530.
Aromolaran, A. B., (2004), Household income,
women_s income share and food calorie
intake in South Western Nigeria, Food
Policy 29 (2004) 507–530.
Babatunde, R, O., & Qaim, M., (2010), Impact of
off-farm income on food security and
nutrition in Nigeria, Food Policy 35 (2010)
303–311.
Barrett, C.B., (2010). Measuring food insecurity.
Science 327 (5967), 825–828.
Bashir, M. Kh, Schilizzi, S. and Pandit, R.
(2012). Food security and its determinants
at the cross roads in Punjab Pakistan.
Working Paper 1206, School of
Agricultural and Resource Economics,
http://www.are.uwa.edu.au.
Carletto Calogero, Alberto Zezza and Raka
Banerjee
(2013),
towards
better
measurement of household food security:
Harmonizing indicators and the role of hou
sehold surveys, Global Food Security 2
(2013) 30 –40.
Deitchler, M., Ballard, T., Swindale, A., and
Coates, J., (2010). Validation of a Measure
of household hunger for cross-cultural use.
Food and Nutrition Technical Assistance II
Project (FANTA-2), AED, Washington,
DC.
FAO/WHO/UNU, 1985. Protein and Energy
Requirements. Food and Agriculture
Organization, World Health Organization,
United Nations University, Rome.
FAO/WHO/UNU, (2001), Human energy
requirements, Food and Agriculture
Organization, World Health Organization,
United Nations University, Report of a
Joint
FAO/WHO/UNU
Expert
Consultation Rome, 17–24 October 2001.
Feleke, Sh., Kilmer, R. L., and Gladwin, Ch. H.,
(2005). Determinants of food security in
Southern Ethiopia at the household level,
Agricultural Economics 33 (2005) 351–
363.
Fengying, N., Jieying, B., Xuebiao, Zh., (2010),
Study on China’s Food Security Status,

Agriculture and Agricultural Science
Procedia 1 (2010) 301–310.
Food and Agriculture Organization (FAO),
(1983), World food security: a reappraisal
of the concepts and approaches. Director
Gen- eral’s Report. Rome: Food and
Agriculture Organization; 1983.
Gaiha, R., Jha, R., and Kulkarni, V., (2013),
Demand for Nutrients in India: 1993 to
2004, Applied economics, 45: 14, 18691886.
Heiman, Amir., and Lowengart, Oded., (2014),
Calorie information effects on consumers'
food choices: Sources of observed gender
heterogeneity, Journal of Business
Research 67 (2014) 964–973.
Hoddinott, J., and Y. Yohannes, 2002. “Dietary
diversity as a food security indicator”.
Food and Nutrition Technical Assistance,
Academy for Educational Development.
Washington, D.C.
Judge, G. 1988. The Theory and Practice of
Econometrics. 2nd Edition. NewYork:
Wiley and Sons.
Johansson, L., & Andersen, L. F. (1998).Who
eats 5 a day? Intake of fruits and
vegetables among Norwegians in relation
to gender and lifestyle. Journal of the
American Dietetic Association, 98(6),
689–691.
Migotto, M., Davis, B., Carletto, G., and Beegle,
K., (2005), Measuring Food Security
Using Respondents’ Perception of Food
Consumption Adequacy, ESA Working
Paper No. 05-10, September 2005.
Mishra, V., and Ray, R. (2009), Dietary
Diversity,
Food
Security
and
Undernourishment:
The
Vietnamese
Evidence, Asian Economic Journal 2009,
Vol. 23 No. 2, 225–247.
Nie Fengying,, Bi Jieying and Zhang Xuebiao
(2010), Study on China’s Food Security
Status, Agriculture and Agricultural
Science Procedia 1 (2010) 301–310.
Owusu, Victor & Awudu Abdulai and Seini
Abdul-Rahman (2011), Non-farm work
and food security among farm households
in Northern Ghana, Food Policy 36 (2011)
108–118.
Price, D. W., West, D. A., Scheier, G. E., and
Price, D. Z., (1978), Food Delivery
Programs and Other Factors Affecting
Nutrient Intake of Children, American
Journal of Agricultural Economics, Vol.
60, No. 4 (Nov., 1978), pp. 609-618.

1394  پاییز،3  شمارة،46  دورة،تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

Renzaho, Andre M.N., and David Mellor (2010),
Food security measurement in cultural
pluralism: Missing the point or conceptual
misunderstanding? Nutrition. 2010 Jan;
26(1): pp 1-9.
Rmezani, C. A., (1995), Determinations of
Nutrient Demand: A Nonparametric
Analysis, Journal of Agricultural and
Resource Economics, 20 (1): pp. 165-177.
Ruben, R., and Van Den Berg, M., (2001),
Nonfarm Employment and Poverty
Alleviation of Rural Farm Households in
Honduras, World Development, Vol, 29,
No 3, pp. 547-560.
Scearce, W. K., and Jensen, R. B., (1979), Food
Stamp Program Effets on Availability of
food nutrients for low income families in
the Southern Region of the United States,
Southern
Journal
of
Agricultural
Economics, December 1979, pp. 113-120.
Shapouri, S., Rosen, S., Peters, M., Tandon, S.,
Gale, F., Mancino, L., Bai, J., (2011).
International Food Security Assessment,
2011-21. Economic Research Service,
United States Department of Agriculture,
GFA-22, July 2011.
Shumiye, A., (2007). Determinants of Food
Insecurity in Rural Households in
Tehuludere Woreda, South Wello Zone of
the Amhara Region, Master's Thesis of

408

Addis Ababa University School of
Graduate Studies, August 2007, Addis
Ababa, Ethiopia.
Skoufias, E. (2001), Changes in regional
inequality and social welfare in Indonesia
from 1996 to 1999, In Journal of
International Development Volume 13,
Issue 1, Pages 73 – 91.
Smith, L.C., Alderman, H., Aduayom, D., (2006).
Food Insecurity in Sub-Saharan Africa:
New
Estimates
from
Household
Expenditure Surveys. International Food
Policy Research Institute, Washington,
DC, USA.
Smith, P. (2013), Delivering food security
without increasing pressure on land,
Global Food Security 2 (2013) 18 –23.
Wilma, L., et al (2003): Socio-economic
Determinants
of
Household
Food
Insecurity, Philippines.
Zezza Alberto & Luca Tasciotti (2010), Urban
agriculture, poverty, and food security:
Empirical evidence from a sample of
developing countries, Food Policy 35
(2010) 265–273.
Zezza Alberto & Luca Tasciotti (2010), Urban
agriculture, poverty, and food security:
Empirical evidence from a sample of
developing countries, Food Policy 35
(2010) 265–273.

