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 استان کردستانهای شهرستانوضعیت امنیت غذایی در  ۀمقایس
 

 3دکتر محمود حاجی رحیمی ،2حامد قادرزادهدکتر  ،1*فریناز پروهان

 
 چکیده

و درآمد  استفعال  سالم و یداشتن زندگ یو سالم برا یکاف یبه غذا جامعه، در تمام ادوار عمر کیهمه افراد  یدسترس یعنی ییغذا تیامن
هدف از تحقیق حاضر، بررسی عوامل اقتصادی موثر بر امنیت  .باشدیم ینظام اجتماع کیدر  ییغذا تیامن نیعوامل مهم در تام خانوار از

باشد. در این پژوهش از های استان کردستان میهای امنیت غذایی برای خانوارهای شهرستانغذایی استان کردستان و برآورد شاخص
آوری شده است.  نتایج این پژوهش آمار ایران و سایر ادارات مربوطه استان کردستان اطالعات مورد نیاز جمعای، مرکز های کتابخانهداده

های استان کردستان باالتر بوده است. همچنین توصیه نشان داد، میانگین شاخص امنیت غذایی شهرستان سنندج از سایر شهرستان
 های کمتر توسعه یافته اقدام گیرد تا میزان ناامنی غذایی در آنها کاهش یابد.ی شهرستانشود اقداماتی در جهت رشد و توسعهمی
 

 استان کردستان.شاخص توسعۀ انسانی، امنیت غذایی،  کلمات کلیدی: 
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 مقدمه

ی اقتصادی ناقص و میعوبی داشته باشد توزیع درآمد طبق اصول و قوانین، عادالنه نیست و در ای که چرخهدر جامعه

ی اقتصادی احتیاج است. ریزی و راهکارهای برای از بین بردن نقایص و مشکالت چرخهی به برنامهچنین جامعه

تواند فرد می ای به دلیل توزیع درآمد به صورت اصولی و عادالنهبنابراین با به پایان رسیدن فقر در چنین جامعه

عاری از فقر امنیت غذایی برقرار  نابراین در این جامعهمایحتاج زندگی خود از جمله مواد غذایی را تامین کند ب

سه  ترین جزء زندگی هر انسانی از تولد تا آخرین لحظه عمر است که خود دارایامنیت غذایی یکی از مهمشود. می

شامل: در دسترس بودن مواد غذایی، توان اقتصادی فرد برای تامین مواد غذایی سالم و کافی برای که اصل مهم 

ی از اهمیت به سزایی در تامین امنیت غذایی برخوردار ااشتن یک زندگی سالم و فعال است. همچنین سواد تغذیهد

ای درست و به ترین مواد غذایی را دارد ولی سواد تغذیهاست چه بسا فرد توان اقتصادی برای تامین بهترین و سالم

تواند در اوج توان اقتصادی باال فرد را دچار یجه این امر میجا در استفاده کردن از مواد غذایی را نداشته و در نت

 سوءتغذیه نماید.

امنیت غذایی به معنای دسترسی همه افراد یک جامعه، در تمام ادوار عمر به غذای کافی و سالم برای داشتن 

باشد. اجتماعی می باشد و درآمد خانوار از عوامل مهم در تامین امنیت غذایی در یک نظامزندگی سالم و فعال می

ها در نحوه تخصیص بودجه برای تهیه ای خانوادهجامعه، ذائقه و دانش تغذیه عامل مهم دیگر در تامین امنیت غذایی

 باشد. بهترین نوع غذا در دسترس و چگونگی تقسیم غذا در خانواده می

ر متوسط دوازدهمین استان به طو 1332-1331( استان کردستان در دوره زمانی 1331باقرزاده و همکاران )

، سطح امنیت 1333-1332ی زمانی استان کشور بوده است. همچنین در بازه 33ناامن از نظر امنیت غذایی در میان 

غذایی استان کردستان در وضعیت با امنیت غذایی کم و بحرانی قرار داشته است. میراحمدی و حاجی رحیمی 

 باشد. از مشکالت اساسی استان کردستان می( به عبارت دیگر امنیت غذایی یکی 1331)

 در سطح کالن بهیی غذا تیامنی الزمه ییمواد غذا یکاف یعرضهو  توزیع عادالنه( 1332) و همکاران یزارع

توسعه  یجامعه کی یو عنصر اصلپایه و اساس  قتیو در حق باشدیم مواد غذاییبه  ی افراد همه رسیمنظور دست

( در 1331مقدم و همکاران ) یمی.رحرودیشمار م به جامعه آن یاعضا یفکرروانی و جسمی، سالمت  افتهی

 نشان داد که جینتا بنابراین پرداختند. ییغذا تیامن تیضعو بر موثر واملع یساز یکم به بررسی شهرستان پلدختر

 بیشتر خانوار بعد شیافزا با ییغذای ناامنهمچنین  ی مستقیم ورابطه درآمد خانوار شیبا افزاکاهش ناامنی غذایی 

 نهیمناسب در زم یهایزیربرنامهشهرستان پلدختر با را در  ییغذا یناامنتوان گسترش می بنابرایناست.  شده

  کاهش داد.، خانوارها یاقتصاد -یاجتماع تیوضع یارتقا

Kassie et al. (2312) یهااز روش استفادهبا که پرداختند.  یبر امنیت غذای موثرعوامل  یبه بررس در کنیا 
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بیشتر در  سرپرست خانوار زن باشد یخانوارهایکه در  به این نتیجه رسیدندپارامتریک و ناپارامتریک  یاقتصادسنج

 یی که زنان سرپرست آن هستندخانوارها یامنیت غذایبین افزایش  ارتباط معناداری  قرار دارند. یغذای یمعرض ناامن

در  یامنیت غذای یبه بررسدر کشور چین  Zhai (2313)وجود دارد.رعه و کیفیت زمین با بهبود کیفیت کار، اندازه مز

اجرا  چینکشور که در که نشان داد سیستم  ی. با استفاده از روش تئوره استساختار، سیستم و منابع پرداخت قالب

 .صورت گیرد یاختارس یسازبهینه منابع و بهینه اختصاص، یشرایط خاص مل یپایه باید بر یامنیت غذای شدن

Cletus Usman (2311) و شاخص تیتوب یونیبا استفاده از مدل رگرس هیجرین یکوک یمنطقه یخانوارهادر FGT 

(Foster -Greer-Thorbek) سن  چون یعواملبین که نتایج داد و رفاه پرداخته است.  فقر تیوضع یبه بررس

ارتباط درصد  1در سطح  وضعیت فقر خانوارهای مورد مطالعهبا  و تعداد ساعت کار خانوار تیسرپرست خانوار، جنس

 بر درآمد یمنف ریخانواده تاث التیمکان و تعداد افراد بدون تحص یرهایمتغداشته است و همچنین  ی وجودمعنادار

 از شاخص ییغذا تیشاخص چند بعد از امن یگیراندازه جهت زامبیا ییروستادر  Wineman (2311).دارند خانوار

(FSI) شاخص  یکه بر رو داد نپانل جهت انجام پژوهش استفاده شد. نتایج نشا یها. از دادهاستفاده شده است

مطالعه حاظر در صدد است  بنابراین داشته است. یقابل توجه اثراتو درجه حرارت  یخانوار بارش فصل یامنیت غذای

، عوامل موثر بر آن را مورد بررسی کردستاناستان های شهرستانوضعیت امنیت غذایی در  ۀبرآورد و مقایسضمن 

 قرار دهد.  

 روش تحقیق
ها پیمایشی است. جامعه آماری این آوری دادهایی و از نظر جمعتوسعه -تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی

ها از باشند. دادهمطالعه، شامل تمامی خانوارهای ساکن در دو بخش شهری و روستایی استان کردستان می

گیری در این آمدند. نمونهشود به دست گیری طرح هزینه و درآمد خانوار، که توسط مرکز آمار ایران انجام میهنمون

و واحد  گیری مرحله دوم، خوشهی اول، حوزه، واحد نمونهگیری مرحلهی بوده که درآن واحد نمونهطرح سه مرحله

 روش ها، ازشهرستان تفکیک به کشور غذایی امنیت وضعیت برآورد گیری مرحله سوم خانوار است. جهتنمونه

  HDIانسانی یا شاخص توسعه بر نمایه مبتنی
مدل، مبنای  این در .(1332باقر زاده و همکاران (شده استفاده  1

 هایشاخص زیر از هایبر مجموعه غذا، مشتمل جهانی اجالس در آن تعریف از برگرفته غذایی امنیت شاخص

 تأمین و غذایی مواد انتخاب و خرید اقتصادی تواندسترسی  و بودن موجود حیطه سه در غذایی امنیت مختلف

 باشد:می غذایی مواد در دریافت پایداری و سالمت

(2-1) FSit=FSuit+Afit 

 

 شاخص زیر Afit مواد غذایی؛ به دسترسی و بودن موجود شاخص زیر FSuit ؛غذایی امنیت FSit که در آن

                                           
1 Human Develpmant Index  
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باشند. می ها و سالشهرستان بیانگر ترتیب به t و i هایاندیس .باشدغذایی می مواد انتخاب و خرید اقتصادی توان

امنیت غذایی رو بخواهیم در شهرستان سنندج اولین  FSitبرای مثال در متغیر  tو  iهای که  هر کدام اندیس

 نشان دهیم به این صورت که:  1331شهرستان در سال 

(2-2) 1،31+Af1،31=FSu1،31FS 

 

 شود:( استفاده می3-2به منظور بررسی عوامل مؤثر بر امنیت غذایی نیز از الگوی )

(2-3) 𝐹𝑆it=f(GDP+Cp+UI+U) 

 

 باشند و عبارتند از:می لگاریتمی به صورت رفته به کار متغیرهای (، تمامی2مدل ) در

FSاستان سطح در غذایی : امنیت 

GDPاستان داخلی ناخالص : تولید 

امر  این زمانی باشد. داشته غذایی امنیت بر مثبت تأثیر تواندمی اقتصادی رشد و ناخالص داخلی تولید شافزای

 شود فقیر افراد اقتصادی شرایط بهبود به منجر اقتصادی رشد شودکهمحقق می

Cpاستانی آشامیدنی و خوراکی مواد قیمت :  شاخص 

 با اعمال منفی تأثیر این کاهش امکان است، که غذایی منیتا بازدارنده و منفی عامل مواد غذایی قیمت افزایش

 از غذایی امنیت تبعیت وجود دارد. روستایی اقشار درآمد افزایش و کشاورزی زیرساختی مناسب هایسیاست

 وقفه یک با وابسته متغیر ارتباط این مواقع اکثر و در پیونددنمی وقوع به فوری به صورت معموالً قیمت شاخص

 .گیردمی مستقل صورت متغیر به نسبت ساله کی زمانی

UIشهرنشینی. : شاخص 

 Uاخالل : جزء.  

  های استان کردستانشهرستان شاخص امنیت غذایی به تفکیک -1

، باید شاخصی مورد کاربرد قرار گیرد که لزوم و کردستان برای محاسبه وضعیت امنیت غذایی در سطح استان

استان ای به آن را فراهم نماید. در این راستا، جهت برآورد وضعیت امنیت غذایی لهضرورت نگاه فرا بخشی و چند مقو

استفاده ( 1)ذکر شده در مدل ( HDI) 1، از روش مبتنی بر نمایه توسعه انسانیهاشهرستان به تفکیک کردستان

، مشتمل بر (1331)شود. در این مدل، مبنای شاخص امنیت غذایی برگرفته از تعریف آن در اجالس جهانی غذامی

های مختلف امنیت غذایی در سه حیطه موجود بودن و دسترسی  به مواد غذایی، توان ای از زیر شاخصمجموعه

 باشد: اقتصادی خرید و انتخاب مواد غذایی و تأمین سالمت و پایداری در دریافت مواد غذایی می

(2-1) it+ Afit = FSuit FS 

: زیر شاخص itAf: زیر شاخص موجود بودن و دسترسی به مواد غذایی؛ itFSuیی؛ : امنیت غذاitFS (1-2) در مدل
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 استان کردستان و سالشهر و روستا به ترتیب بیانگر  tو  iهای توان اقتصادی خرید و انتخاب مواد غذایی.اندیس

 باشند. می

هایی هستند، که در ؤلفههای ذکر شده امنیت غذایی بنا به مبانی نظری، مشتمل بر مهر کدام از زیر شاخص

 آورده شده است:  (1-2) ات (1-2) مدلهای

(2-1) FS𝑢it = AgLit + Uwit t + Pit + URit + APit + Init 

+PDit 
: تولید itP، : میانگین ارتفاع بارشitUw ، نسبت اراضی کشاورزی به مساحت استان : iAgL(2که در مدل )

، : تولید محصوالت غذایی کشاورزیitAP، : نسبت جمعیت شهری به روستاییitUR ، گوشت، شیر، مرغ و تخم مرغ

itInتولید محصوالت صنعتی کشاورزی : ،itPD :باشد. تراکم نسبی جمعیت می 

(2-1) Afit=EPit+Lrit+Fcit+SUhit+Smpit+Pmpit+STrit+Efit 
 

های خوراکی و دخانی ساالنه یک ه: هزینitFc، : نرخ باسوادیitLr، : نرخ مشارکت اقتصادیitEP )3(در مدل 

قیمت : itPmp، قیمت گوشت گوسفند: itSmpحمایت از خانوارهای نیازمند شهری؛: itSUhشهری و روستایی،  خانوار

 : ضریب محرومیت است. itEf و، : نسبت دانش آموز به معلمitSTr، گوشت مرغ

 

 نتایج

 شاخص امنیت غذایی  

ها های امنیت غذایی به بررسی شاخص امنیت غذایی به تفکیک شهرستانها و مولفهپس از معرفی زیر شاخص

 پردازیم.می
 68تا  68های ها طی سال: برآورد شاخص امنیت غذایی به تفکیک شهرستان-1جدول 

 سال

 31 31 31 33 32 31 33 33 33 38 31 هاشهرستان

 11 18 11 13 13 13 18 13 18 11 13 بانه

 11 11 11 11 11 11 12 11 13 13 18 بیجار

 11 11 13 13 13 11 11 11 13 11 33 دیواندره

 11 11 18 11 11 13 12 13 13 13 11 دهگالن

 13 11 13 12 13 13 11 12 13 18 11 سرو آباد

 13 12 11 11 11 11 13 13 11 11 13 سقز

 12 13 11 11 11 11 11 13 13 11 13 سنندج



 

864 

 13 13 13 13 13 13 11 11 13 11 13 قروه

 13 13 13 13 13 18 11 12 13 33 38 کامیاران

 13 11 11 11 11 11 13 12 13 18 11 مریوان

 دهد.های استان کردستان نشان میشاخص امنیت غذایی را به تفکیک شهرستان -1جدول 

طی  ی تغیرات امنیت غذاییسال تحت بررسی برآورد شده تا مقایسه 11ها به صورت ساالنه طی این شاخص 

 ها به صورت جدا از هم امکان پذیر باشد.این سال

این  31تا  31روندی افزایشی داشته ولی از سال  31روند شاخص امنیت غذایی در شهرستان بانه تا سال 

های قبل به آن پرداخت شده عواملی که در قسمت 31روندکاهش داشته است بر اساس اطالعات بدست آمده تا سال 

 اند.ذایی این شهرستان افزودهبه میزان امنیت غ

به میزان امنیت غذایی  1331نشان داد که تا سال  1ی جدول ها نیز روندی مشابه نتیجهدر سایر شهرستان

یا مقدار امنیت غذایی ثابت بوده یا کاهش یافته است که دلیل  31و  31های ها افزوده شده ولی در سالشهرستان

 جستجو شود. های بررسی شدهآن باید در مولفه

گیری از های آماری کمک گرفته شده و با میانگینها از ویژگیی بهتر امنیت غذایی شهرستانبرای مقایسه

ی این شاخص و تفاوت آن بین مقدار امنیت غذایی هر شهرستان طی مدت مشابه تحت مطالعه به بررسی و مقایسه

 ایم.ها پرداختهشهرستان

 

 
 دهد.را نشان می 68تا  68های ها طی سال: میانگین امنیت غذایی شهرستان1نمودار 
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تر ی راحتدهد؛ البته به منظور مقایسهمیانگین امنیت غذایی در هر شهرستان را نشان می 21-3نمودار 

تر توسعه تری دارد تا کمترین شهرستان که امنیت غذایی باالیافتهها را به ترتیب از میزان توسعهها آنشهرستان

 ایم.بندی کردهترین شهرستان که امنیت غذایی در آن جا کمتر است، ردهیافته

های تحت بررسی شهرستان سنندج از لحاظ امنیت غذایی رتبه اول را نسبت به سایر از میان شهرستان

نه رتبه سوم، قروه رتبه چهارم، سروآباد ها نیز به ترتیب سقز رتبه دوم، باهای استان داشته. سایر شهرستانشهرستان

رو از  11رتبه پنجم، بیجار رتبه ششم، مریوان رتبه هفتم، دهگالن رتبه هشتم، دیواندره رتبه دهم و کامیاران رتبه 

یافتگی و امنیت غذایی کمتری برخوردار ها بیشتر باشد از توسعهی شهرستانیافتگی دارند و هر چه رتبهلحاظ توسعه

 ند.ابوده

 گیرینتیجه
 ییغذا یعامل ناامن نیاست. که بر اساس ا ییغذا یناامن یاز عوامل اصل یکیبودن سطح درآمد  نییفقر و پا

 نیخرآاز تولد تا  یهر انسان یجز زندگ نیتراز مهم یکی ییغذا تیامن .است ییمواد غذا نیدر تام یاز ناتوان یناش

 یتوان اقتصاد، ییه اصل مهم که شامل: در دسترس بودن مواد غذاس یخود دارا ییغذا تیلحظه عمر است که امن

 .است یسالم و فعال حق هر انسان یزندگ کیداشتن  یبرا ییسالم بودن مواد غذا، ییمواد غذا نیتام یفرد برا

های استان کردستان است. برای هدف از تحقیق حاضر، مقایسه امنیت غذایی برای خانوارهای شهری شهرستان

های دولتی از جمله جهاد کشاورزی های ارگانای و مرکز آمار ایران و دادههای کتابخانهبه این اهداف از دادهرسیدن 

 و کمیته امداد استان استفاده شده است.

ها نشان داد که میانگین این شاخص برای شهرستان نتایج برآورد شاخص امنیت غذایی به تفکیک شهرستان

های دیگر این استان است و از لحاظ االترین مقدار شاخص از بین سایر شهرستاندرصد است که ب 3/12سنندج 

دهگالن، وان، یمرجار، یسقز، بانه، قروه، سروآباد، بها به ترتیب باشد و سایر شهرستانامنیت غذایی دارای رتبه اول می

 قرار دارند. یبعد یهاهستند که در رده ارانیو کام واندرهید

برآورد شاخص امنیت غذایی نشان داد که شهرهای بزرگ و پرجمعیت از لحاظ امنیت غذایی  همانطور که نتایج

ای در وضعیت بهتری قرار دارند این موضوع بیانگر آن است که وجود امکانات رفاهی بیشتر و باال بودن سواد تغذیه

های کم وسعه بیشتر شهرستانشود در راستای تها را باال برده است لذا توصیه میاین جوامع امنیت غذایی آن

ها برای تولید مواد غذایی برخوردار از جمله کامیاران و دیواندره اقداماتی از جمله استفاده بهینه از منابع شهرستان

بیشتر و همچنین ایجاد مشاغل و ایجاد زیر ساختی مناسب برای استفاده از نیروی کار جوان صورت گیرد.به 

تر هستند ای و مقطعی که دقیقهای پرسشنامههای آتی بیشتر از دادهه در پژوهششود کگران توصیه میپژوهش

های سری زمانی در مراکز انحصاری دولتی بسیار سخت و در بعضی استفاده شود زیرا بدست آوردن بعضی از داده

  اوقات غیر ممکن است.
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