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 فيق از ،يذهن فقر نييتع يبرا و خانوار یيغذا تيامن داساان ار روش از ،خانوارها یيغذا تيامن

 شر    اسراهاده  خرانوار  سررانه  مخرار   از ،ينسرب  فقرر  نييتع يبرا ههچنين، و کرتيل يانهیگحچن 

 رفقر  ترثثير  يبررسر  ،یينهرا  اثرر  لير تحل و چن گانره  تير الج مر ل  از گيرري بهرره  با این، بر افحون

 و يذهنر  فقرر  کره  داد نشران  جیناا  گرفت صورت یيروساا يخانوارها یيغذا تيامن بر يدرآم 

 يبررسر  اسرت   یيروسراا  يخانوارهرا  یيغرذا  ينراامن  برا  داريمعنر  و مثبت رابطه يدارا ينسب فقر

 دارد  یيغذا تيامن در را تثثير نیشاريب يذهن فقر که داد نشان یينها اثر ليتحل

 
 املرش  )اسراان(،  النيگر  ،ينسرب  فقرر  ،يذهنر  فقرر  ،يدرآمر   فقرر  ،یيروسراا  خانوار ،یيغذا تيامن ها:کليدواژه
   )شهرساان(

 
 مقدمه

 بره  ،آن از بعر   و 0۷۹1 دهه لیاوا در جهان در غذا بحران به یيغذا تيامن يفکر سرچشهه

 يرابر  خرانوار  یيغرذا  تير امن اما گردد يبرم 0۷81 سال در ماح  ملل سازمان بشر حقوق هيايالم

 و مر ون  و روشن مههوم کی صورتبه 0۷۷2 دسامبر در هیتغذ يالهللنيب کنهرانس رد بار نياول

 و 0۷۷1 دهره  در جهان، در يگرسنگ و هیسوءتغذ با برخورد در مهم يهاراهبرد از يکی ينوانبه

 تير امن ماحر   ملرل  سرازمان  ،0۷۹1 سرال  در گرفرت   قررار  بیتصرو  و  يتثک مورد 20 قرن آغاز

 یيغرذا  يکاالها مساهر يرضه از است يبارت یيغذا تيامن» کرد: فیتعر شرح  ینب ار یيغذا

 نرامطلو   اثررات  کرردن  يخنثر  و غرذا  مصرر   مر اوم  بهبرود  منظرور بره  يجهران  سطح در ياصل

 یيغرذا  تير امن ،0۷81 سال در يجهان بانک   (Ghasemi, 1994) «آن هتيق و  يتول هاينوسان

 ایر پو و سرالم  يزنر گ  از يمنر  بهرره  يبررا  يزمران  هرر  در يکراف  يغذا به مردم ههه يدسارس را

 در  ردير گمري دربر را يعيوسر  فير ق ،یيغذا يناامن ش ت  (World Bank, 1986) دکر فیتعر

 هنروز  ،مرحلره  نیر ا در ؛کنر  مي بروز آن يروان ع ب يعنی غذا هيته مورد در ينگران ه،ياول مراحل
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 ملهروس،  قوربه تيوضع نیا ،بع  مراحل در  است نش ه مواجه يگرسنگ يواقع تجربه با خانوار

   ده مي رخ کودکان يبرا ،سپس و بحرگساالن يبرا ابا ا

 فقرر  سروم  جهران  يکشرورها  در ژهیر وبره  یيروساا جامعههاي يژگیو از يکی گر،ید سوي از

 معلرول  و يلرت  تواننر  مي که بردمي رنج ماع د مشکالت از کشورها نیا در یيروساا جامعه ست ا

 در ،(Najafi, 1996) ينجهر  اسراس،  نیر ا بر  (Bani Asadi and Mehrjardi, 2009)  نباش فقر

 ،هیسروءتغذ  و یيغرذا  تير امن ن اشران  کره  اسرت  بر این باور فقر، و یيغذا تيامن نيب ابطهر زمينة

 يرضره  تيوضرع  نکره یا انير ب با يو  غذا يرضه و  يتول مشکالت جهينا تا است فقر حاصل شاريب

 مرواد  بره  یيروسراا  جامعره  ياقاصراد  و يماد يدسارس ،است خو  کشور در یيغذا محصوالت

 یيروسراا  جامعره  درصر   سري  بره  کینحد که رديگمي جهينا و دان يهن مناسب چن ان را یيغذا

 موضرو   توانر  مري  غرذا  به يدسارس بر يگذارتثثير اب فقر ب،يترت نیب   است یيغذا تيامن فاق 

 در ،(Smith et al., 1999) ههکاران و تياسه شود  قله اد یيغذا تيامن حوزه در تياهه حائح

 يامرل  نیترر مهرم  را  یش  فقر توسعه، درحال کشورهاي در يغذای امنيت ن اشان دالیل يبررس

 ينراامن  و يلرت  را فقرر  (Ebadi, 2009) ييبراد  ن،يههچنر  کننر   مي ينوان یياغذ تيامن ن اشان

 ت اوم موجب بلکه ،است فقر از يناش تنهانه يرسنگگکه  است معاق  و دان مي معلول را یيغذا

 در يناکرام  و مطلر   فقرر  نشرانه  نتریقبول غيرقابل و آخرین يگرسنگ راساا، نیا در شود مي آن

 فرراهم  راسرااي  در تالش مسالحم يغذای امنيت تثمين  آی مي شهاربه هاانسان اولية نيازهاي تثمين

 نيراز  مرورد  مغرذي  مرواد  بره  فقير و پذیرآسيب اقشار ویژههب خانوارها تهام يدسارس امکان کردن

   است  ودهت انجام آن بضرور ة حاضر ومطالع يبنا سنگ موضو  نیا  است

 شراخ   نظرر  از مرا  کشرور  ،هرچن  که است آن دهن هنشان ایران در يغذای امنيت يارزیاب

 غرذا  و درآمر   ناماناسب عتوزی اما دارد، قرار مطلو  نسبااً سطح در يغذای يانرژ سرانه مصر 

 اسررت سرراخاه دشرروار را غررذا برره فقيرررهرراي گررروه از بسررياري دسارسرري محرررومهرراي اسرراان در

(Asgharian Dastnaei et al., 2013)  ًيیروسراا  مناق  در گرسنه و فقير مردم چهارمسه تقریبا 

  (Ali-Hosseini, 2006) دشرو مري   ير تولدر آنجرا   يغرذای  مرواد  کره  ، جرایي کننر  مري  يزن گ
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 ،هسران   یيغرذا  مرواد   کننر ه يتول که کشور یيروساا مناق  يبرخ در حين یيغذا يناامن ،نیبنابرا

 از يکر ی حير ن النيگر  اسراان  اسرت   خرورده  گرره  يدرآمر   فقر با ،يقرف از و ستين اناظار از دور

 در امرا   دارد يمهه نقش یيغذا مواد  يتول در که است يعيقب منابع از برخوردار نسبااهاي اساان

 منراق   بره  نسربت  يکلر  و یيغذا فقر کشور، يهااساان اکثر برخال  ،اساان نیا یيروساا مناق 

چنر ان   تراکنون  کره  از آنجرا  .(Karam-Soltani et al., 2007) اسرت  مشرهودتر  و شاريب يشهر

 النيگر  اسراان  یيروسراا  منراق   برر  تهرکرح  برا  یيغرذا  تيامن سطح و فقر ابعاد زمينة در يپژوهش

 نیر ا در يبررسر  بره  ،يشر یهايپ صرورت بره  کره  است بر آن حاضر يمورد ةمطالع ،نگرفاه صورت

 و یيغرذا  تير امن رابطره  يبررس ة حاضرمطالعه    گهاه،مطالب پيش به تیينا با بپردازد  زمينه

 است  النيگ اساان در املش شهرساان یيروساا مناق  در يدرآم  فقر

 

 پژوهش نهيشيپ

اي که در پي، پراره  ان پرداخاه یيغذا يناامن تيوضع يبررس به گوناگون خارجي مطالعات

 یيغذا تيامن يبررس با ،(Furness et al., 2004)ههکاران  و فورنس شون  از آنها یادآوري مي

 دچرار  درآمر  کرم  يخانوارهرا  درصر   1/21 کره  دادن  نشان ،آنجلسلس درآم کم يخانوارها

 خرانوار  0۷۷ يبررسر  برا ، (Piaseu and Mitchell, 2004) لشر يم و اسرو يپ  ان هسر  يغرذای  نراامني 

 درصر   11 حر ود  وبرخروردار   يغرذای  امنيرت  از آنهرا  درصر   2/11 تنهرا  که دادن  نشان ،يتایلن 

 يغرذای  ينراامن  برا  درصر   2/1۷ ،غرذایي  يناامن يدارا يخانوارها نيب از بودن   یيغذا يناامن يدارا

 بودنر    روروبره  شر ی   يگرسرنگ  با درص  سه و ماوسط يگرسنگ با درص  1/01 ،يگرسنگ ب ون

 پرنج  ریز کودك يدارا خانوار 010 بررسي در ،(Hadley et al., 2007) ههکاران و يهادل مطالعه

 شريو   کره  نر  داد نشران  ،آمریکرا  ماحر ه  ایراالت  يشرق شهال در ساکن يآفریقای نامهاجر از سال

 (Vahabi et al., 2011) ههکراران  و يوهراب   ه اسرت بود درص  11 خانوارها این در غذایي ناامني

 درصر   11 را تورنارو  شرهر  در نيالتر  يکرا یآمر مهراجران  انير م در یيغرذا  يناامن حانيم حين

 ان  کرده برآورد
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 و ميحکر  نيرح اشراره کررد     رانیا در ش هانجام مطالعات ازتوان به برخي در ههين زمينه، مي

 در آن برا  مررتبط  يوامرل  و یيغرذا  ينراامن  و يشر  يسر برر بره  (Hakim et al., 2010) ههکراران 

 ييروامل  و هبرود  درص  1/1۹ یيغذا يناامن و يش که داد نشان جیناا و پرداخان  دزفول شهرساان

 هج ه ریز فرزن  داشان و خانوار بع  ن،یوال  شغل ن،یوال  التيتحص مادر، سن پ ر، سن مانن 

 مطالعرات  جینارا  چنرين، هه  شراه اسرت  دا داريمعن تثثير یيغذا يناامن تيوضع بر خانواده در سال

 در یيغرذا  ينراامن  و يشر  حانير م که ن داد نشان (Safarpour et al., 2014) ههکاران و صهرپور

 و يچراغر  يلر يتحل مطالعره نارایج   ،تیر نها در است  درص  10 در بن ر انحلي مطالعه مورد جامعه

 کره  داد نشران  زنجران  شهرسراان  یيروساا يخانوارها يرو (Cheraghi et al., 2016) انههکار

 درص  12/01 ،يگرسنگ ب ون یيغذا يناامن درص  0/11 ،یيغذا تيامن خانوارها درص  ۹1/10

  ن  دار  یش  يسنگگر با یيغذا يناامن درص  11/۷ و ماوسط يگرسنگ با یيغذا يناامن

 ي چنر  اشراره کررد    مطالعرات  بره  تروان مري  فقرر  نره يزم در هراي پيشرين  پرژوهش  ازههچنين، 

 در يامنطقره  فقرر  ةکننر  نيري تع نة يوامليزم رد (،Okurut et al., 2002) ههکاران و تواوکور

 شراخ   از گيرري بهرره  برا  و 0۷۷2 سرال  خرانوار  درآمر   -نره یهحهاي داده از اساهاده با ،اوگان ا

پرداخانر  و   اوگانر ا  مخالرف  منراق   يبررا  فقرر  خرط  حانير مبه مقایسة  ،0توربک -گریر -فوسار

 يبررا  ،نيههچنر  کشرور اسرت؛   منطقره  نیرتريفق ،يه  فقر بيشارین ، بااوگان ا شهال دریافان  که

 آمروزش،  سرطح  که داد نشان جیناا و کردن  هاساهاد کيلجسا م ل از فقر، بر مؤثر يوامل نييتع

 و  اير گ رونر   مري  شرهار بره  خرانوار  فقرر  ةکنن نييتع يوامل از مهاجرت تيوضع و رخانوا ان ازه

 اير کن هراي خانوار سرطح  در فقرر  ةکننر  نييتعيوامل  یيشناسا به (Geda et al., 2005) ههکاران

 نیر ا   کردنر  اسراهاده  تير الج م ل و 0۷۷1 سال در خانوارهاي داده از ،منظور نیب  پرداخان  و

 ارتبرا   در خرانوار  بعر   و آمروزش  سرطح  برا  فقرر  تيوضع ،يشهر مناق  در که ددا نشان مطالعه

 و زمران  افرحود   يوامل نی ب توانمي را يکشاورز بخش در شاغالا حين یيروساا  مناق در ؛است

                                                                                                                                               

0. Foster-Greere-Thorbeke (FGT) 
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 بنگالدش يخانوارها درآم  و نهیهحهاي داده از اساهاده با ،(Zaman and Aktia, 2012) ايآکا

 برا  رداخانر   پ درآمر   ينرابرابر  و فقرر  يبررس به ،FGT شاخ  زا گيريبهره با و 2111 سال در

 منراق   در دسراهحد  و آموزش سطح  یبا ،ينابرابر کاهش منظوربه ه،طالعم نیاهاي هافای به توجه

  اب  ی شیافحا یيروساا و يشهر مناق  در يکشاورز بخش يوربهره ،نيهچنه و يشهر

 شر   آغاز فقر خط محاسبة با 0111 سال در يهييظ توسط جامع صورتبه فقر بررسي ،ایران در

(Azimi, 1995)  تروان مري  حير ن شر ه  انجرام  رير اخهراي  سرال  در ،ي که در ههين زمينهمطالعاتدیگر  از 

 (Bani-Asadi and Mehrjardi, 2009) يمهرجررد  و ياسر  يبنر  ي چنر  را یرادآور شر     مطالعرات 

 داد نشران  جینارا  کردنر    محاسربه  بافرت  شهرساان هیارزو بخش يخانوارها يبرا را FGT فقر شاخ 

 اسراهاده  برا  انیيروسراا  از درص  1/02 که یياگونهبه ،است مؤثر فقر کاهش بر کشت نهيبه يالگو که

 (Yousefi et al., 2013) ههکراران  و يوسره ی رن  يگمي قرار فقر خط يباال ،کشت نهيبه يالگو از

 فوسرار  و الکرایر  روش از اسراهاده  برا  کشور يشایرهاي ایل در چن بع ي فقر همقایس و سنجش به

 و انر  محرروم  معيارهرا از  درصر   سي کمدست در هاایل درص  12 که داد نشان ناایج پرداخان  

 ابعراد  و معيارهرا  در هرا ایرل  محروميت ههچنين، است؛ درص  11 آنها فقر ش ت ،ميانگين قوربه

 زنران  و دخارران  ویرژه بره  يشرایر  به اشرت  و آمروزش  وضعيت يارتقا یي،سو از و بوده ماهاوت

 (Mirzaei and Sohrabi, 2016) يسهراب و یيرزايم  شاه استدا فقر درکاهش را تثثير بيشارین

 با ایپو يخط ر مخا منظا روش از يريگبهره با را يشرق جانیباآذر اساان يشهر مناق  فقر خط

 يقر  يتکررار  نرامرتبط  ظراهر بره هراي  ونيرگرسر  روش از اساهاده با و يادات يريگ شکل فرض

 در فقرر  ،يبررسر  مرورد  دوره قرول  در کره  داد نشران  جینارا  کردن   برآورد 01۷1 تا 0181 دوره

 يخانوارهرا  درصر   و رددا يصرعود  کرامالً  يرون  درص  21 ماوسط رش  نرخ با يشهر مناق 

 شر ت  و فقرر  شرکا  هاي شاخ  و بوده درص  پنجاه ماوسط قوربه اساان فقر خط ریز يشهر

 ،نیبنابرا ست؛ا افاهی کاهش دوره ياناها در درص  21 و درص  12 ماوسط مق ار با بيترتبه فقر

هراي  اسرت يس اگرچره  کره  گهرت  تروان مري  فقر،هاي خ شا يبرا آم هدستبه جیناا به توجه با

 افرراد  نيبر  در يرفراه  تيوضرع  بهبرود  باير   يح ود تا مطالعه مورد سالههد دوره يق یيفقرزدا
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 شیافرحا  انر ، رفاره  فقرر  خرط  ریر ز به که يافراد تع اد ،دوره نيهه يق حال، نیا با اما ،ش ه ريفق

 هرا هتيق حرکت يشیافحا رون  توانمي را شیافحا نیا يه ه لیدال از يکی است  افاهی چشهگير

  است  دولت توسط تورم مهار آن با لهمقاب حل راه که دانست،

 از درصر   0/01 که ددا ننشا (Rose, 1999) زرُ لعهمطا در يفعل تيجهع يبررس ناایج

 از درصر   پنجراه  کره  يحرال  در بودنر ،  يگرسرنگ  و يغرذای  ينراامن  دچار فقر خط زیر افراد

 نيلر  و فیشرر  مطالعرات  داشران    قرار فقر خط يباال بودن ، يغذای يناامن دچار که افرادي

(Shariff and Lin, 2004) خانوارها از درص  که پنجاه داد نشان يمالح در يروساای زن دویست يرو 

 ، در(Jafari Sani and Bakhshoodeh, 2008) بخشروده  و يثران  يجعهر بودن   يغذای يناامن دچار

سربه  محا برا  خراسران،  اسراان  يروسراای  و يشرهر  يخانوارها يغذای يناامن و فقر وضعيت يبررس

 ينراامن  و فقرر  نقشرة  ،نهایرت  در و پرداخان  اساان این مخالف مناق  بن ي، به رتبهFGT شاخ 

 درص  01/21 ماوسط قوربه ،يروساای مناق  در که داد نشان ناایج   اساان را تهيه کردن يغذای

 لحرا   از درصر   1۷/10 و بر ن  نيراز  مرورد  يکرالر  لحرا   از درصر   10/01 ن  و ههچنرين، ريفق

 دلمعرا  ترتيرب بره  يشرهر  منراق   يبررا  ارقرام  ایرن  ؛ دارنر  کهبرود  نياز مورد پروتئين به يسدسار

  ه استآم  دستبه درص  11/0۹ و 11/01 ،۷1/2۷

 کره  بررد  يپر  تروان مري  ،یيغرذا  تيامن و فقر نهيزم در گهاهشيپ مطالعات اساس بر ،نیبنابرا

 ،يزیسرا  امرل وازي يامجهويره  لتعامر  قریر   از و رددا پيچير ه  و گسارده يمههوم يغذای امنيت

 و فقرر  ماننر   يهرای سرازه  ميران،  این در .شودمي تعيين يکشاورز و يکالب  ،ياجاهاي ،ياقاصاد

 تيوضرع  خرانوار،  سرپرسرت  سرن  خرانوار،  بع  خانوار، سرپرست تحصيالت ميحان ،يدرآم کم

   شون  يم يتلق وارخان غذایي امنيت ةکنن تعيين املوي جهله از خانوار سرپرست اشاغال و هلثت
 

 قيتحق روش

 نهرا آ يبن قبقه و مطالعره  مرورد  یيروساا يخانوارها یيغذا تيامن تيوضع يبررس يبرا

 خانوار یيغذا تيامن اساان ارد هیگو هج ه بر يمبان پرسشنامه از ،یياغذ منيتا انميح سساابر
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 شر ه  يايابارسنج ،0۷11 سال در که 0ة وزارت کشاورزي ایاالت ماح هپرسشنام ش   اساهاده

 هپرسشرنام  این .است  هش يمعرف 2گيرشناخايههه مطالعات يبرا معابر ياپرسشنامه ينوانبه و

 در پرسشرنامه  ههرين   کنر  مري  يبررسر  گذشاه ماه دوازده در را خانوار يغذای امنيت وضعيت

 ،(Karam-Soltani et al., 2007) ههکرراران و يسررلطانکرررم مطالعررات دراز جهلرره  ،ایررران

 ههکرراران و يشرررفخان و (Mohammadzadeh et al., 2010) ههکرراران و محهرر زاده

(Sharafkhani et al., 2011) يدارا پرسشرنامه  ایرن  است  ش ه  یيثت آن ايابار و گرفاه کاربه 

 زیرر  فرزنر   يدارا يخانوارهرا  يبررا  دوم بخش و خانوارها ههه يبرا اول بخش است؛ بخش دو

« مراه  دو تا کی»، «هرگح» پاسخ سه به که است شرح نی ب پرسشنامه يامايازده  است سال هج ه

 نهرره  «بلره »و « ماه هر»، «هاماه يبعض»، «اغلب»، «اوقات يگاه»هاي پاسخ به و صهر نهره «ريخ»و 

 شرود  مري  محاسربه  خرانوار  هرر  يبررا  االتؤس کل يازهاياما جهع ادامه، در .رديگمي تعل  کی

 جر ول  قالب در را خانوارها یيغذا تيامن تيوضع ازهاياما مجهو  اساس بر خانوارها يبن قبقه

 ده  يم نشان 0
 ازيمتا اساس بر خانوارها ييغذا تيامن تيوضع يبند طبقه .1 جدول

 کد خانوارها ييغذا تيامن تيوضع
 مثبتهاي پاسخ تعداد

 سال 11 فرزند فاقد يخانوارها سال 11 فرزند يدارا يخانوارها

 یيغذا يتامن

 يگرسنگ ب ون یيغذا يناامن

 ماوسط يگرسنگ با یيغذا يناامن

  یش  يگرسنگ با یيغذا يناامن

1 

0 

2 

1 

1-2 

1-۹ 

8-02 

01-08 

1-2 

1-1 

1-8 

۷-01 

  (Ramesh, 2009)رامش  :مثخذ

 خانوارهرا  يدرآمر   اقاليات از ،مطالعه مورد یيروساا يخانوارها ينسب فقر تيوضع يبررس رايب

 دو ،(Shirvanian and Soufi, 2015) يصروف  و انيروانيشر  از يروير پ بره  منظرور،  نیبر   ش   اساهاده

                                                                                                                                               

0. United States Department of Agriculture (USAD) 

2. Epidemiological studies 
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 ادامره،  در و گرفاره  نظرر  در ياقاصراد  ينسرب  فقرر  خرط  ينوانبه خانوارها سرانه درآم  نيانگيم سوم

 مراه  کیر  در آنهرا  سرانه درآم  حانيم که یيخانوارها ش   سهیمقا خط نیا با خانوارها سرانه درآم 

 يخانوارهرا  گرروه  در ،صرورت  نیر ا ريغ در و ريفق يخانوارها زمره در بود، ينسب فقر خط از کهار

 و مطالعرره مررورد یيروسرراا يخانوارهررا يذهنرر قرررف تيوضررع يبررسرر يبرررا گرفانرر   قرررار ريرررفقيغ

 قالرب  در را خرود  يزنر گ  در فقرر  احسراس  کره  ش  خواساه خانوارها انسرپرسا از آنها، يبن قبقه

  کنن  انيب ادیز يليخ و ادیز ماوسط، کم، چ،يه حوسط شامل کرتيل يانهیگحپنج فيق

 

 نهچندگا تيالج يالگو توسط ييغذا تيامن بر مؤثر عوامل يبررس

 یيغرذا  ينراامن  سرطوح  آن قبقرات  و اسرت  هر  يک از نرو   وابسراه  رير ماغ حاضر،  يتحق در

 باشر ،  1 و 2 ،0 صرهر،  يمسراو  (y) وابسراه  رير ماغ کره  يصرورت  در  دهر  مي ليتشک را خانوارها

 ماوسرط  يگرسرنگ  با یيغذا يناامن ،يگرسنگ ب ون یيغذا يناامن ،یيغذا تيامن انگريب ،بيترتبه

 تير الج الگرو   زا ،حاضرر  پرژوهش  در اسراس،  نیا بر  است  یش  يگرسنگ با یيغذا يناامن و

 (y) وابسراه  رير ماغ کره  رودمر   کرار بره  زمران   چن گانره  تير الج الگرو    شر   اسراهاده  چن گانه

 نيتخهر  در کره  اسرت  شرایان یرادآوري    باشر   قبقره  دو از شيبر  دارا  و بروده  اسره   صورتبه

 پژوهش در شود م  گرفاه نظر در مبنا قبقه ينوانبه قهقب کی ،چن گانه تيالج م ل افحار نرم

 تير الج يالگو ه وش  گرفاه نظر در مرجع ای مبنا قبقه ينوانبه (یيغذا يت)امن اول قبقه حاضر،

   :(Mohammadi et al., 2016) است (0) رابطه صورتبه چن گانه

(0)   

 

 از ،چن گانره  تيالج برا  احاهال الگو  ساخان منظورهب  است m ام يپ رو  اثر دهن ةنشان که

 د شومي اساهاده (2) رابطه

(2)   
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 مسراقل  رها يماغ از بردار  شر  به y وابساه ريماغ آنکه احاهال که کن م  انيب (2) رابطه

x مانن  يمق ار m پارامارهرا  در ضرر   مسراقل   رهايماغ  ینها تابع با است برابر رد،يگ خود به 

 نر  یآفر در نر ، اگسسراه  الگوهرا   نرو   از تير الج الگوهرا   کره  آنجا از آنها  مجهو  بر ميتقس

 شر ه  داده نشران  (1) رابطره  در کره  شرود مر   اسراهاده   ینهرا درست تابع امیلگار از ،آنها برآورد

  است

(1)  

 خواهر   دسرت هبر  x يرهرا ياغم يبررا  پارامارها ریمقاد ،(1) رابطه ح اکثرسازي صورت در

 خرانوار  یيغرذا  تير امن برر  مسراقل  رهرا  يماغ از کر ام  هرر  در ريير تغ اثررات  اب یر ارز بررا   آم  

  شودگرفاه مي جحئ  مشا  يبررس مورد يهاريماغ به نسبت (2) رابطه از ،یيروساا

(1)   

 زا کرر ام هررر گررذار تثثير حانيررم انگريررب کرره را جحئرر  مشرراقات ترروانمرر  ،بيررترت نیبرر 

 د کر محاسبه ست،رهايماغ

 و یيغرذا  تير امن انگريب Y وابساه ريماغ ،چن گانه تيالج تابع درتر گهاه ش ، گونه که پيشههان

 سرپرسرت  شرغل   خرانوار،  بعر    ،ينسرب  فقرر   ،يذهنر  فقرر   شرامل  مسراقل  يرهايماغ

 سررواد سررطح  خررانوار، سرپرسررت سررن  خررانوار، سرپرسررت هررلثت تيعوضرر  خررانوار،

 است  خانوار سرپرست کار سابقه  و سال هج ه ریز فرزن ان داشان  خانوار، سرپرست

 نينوابه 01۷1 سال در النيگ اساان در املش شهرساان یيروساا مناق  حاضر، پژوهش در

 گرفاره  نظرر  در يآمرار  جامعره  ينروان به شهرساان نیا یيروساا يخانوارها و مطالعه مورد منطقه

 در  اسرت  انجام شر ه  يتصادف يادومرحله ياخوشه يريگنهونه روش به يريگنهونه ست ا ش ه

 کرامالً  صرورت بره ده روسراا   املرش،  شهرسراان  يروسرااها  هير کل ستفهر هيته ضهن ،اول مرحله
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 بيسرت  روسراا  هرر  از ،دوم مرحله در ؛ و اناخا  ش ن شهرساان نیا يروساا 011 نيب از يتصادف

 شر ه  اساهاده مصاحبه روش از ،اقاليات آور جهع برا   ن ش  اناخا  يتصادف قوربه خانوار

   است  بوده پرسشنامه آن اصل  ابحار و

 

 بحث و جينتا

 ييروستا يخانوارهاهاي يژگيو يبررس

 ياجاهراي  -ياقاصراد  و يشرناخا تيجهعهاي يژگیو يهيتوص ليتحل از آم هدستبه جیناا

 خانوارهرا  انسرپرسا درص  ۷1 که ده مي نشان 1و  2 ج اول در مطالعه مورد نهونه يخانوارها

 انسرپرسرا  درصر   11/8۷ ن،يههچنر  ؛دهنر  مري  ليتشرک  زنان را هاآن درص  پنج فقط و مردان را

 هرا خانوار انسرپرسرا  يسرن  نيانگير م  (2 )جر ول  نر  بود وادباس هاآن درص  ۹8 و هلثما خانوارها

 درآمر   نيانگير م  ن داشا قرار سال ۹1 تا 22 يسن دامنه در که بود 11/00 اريمع انحرا  با 11/18

 و الیر ر ونير ليم یک تا شصت نيب 11/8 اريمع انحرا  با الیر ونيليم ۹1/01 خانوار ماهانه سرانه

 دو ترا شصرت   نيبر  11/1 ارير مع انحررا   برا  الیر ونيليم ۷1/۷ ارخانو ماهانه سرانه نهیهح نيانگيم

 ( 1 )ج ول دبو الیر ونيليم
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 ييروستا يخانوارها يشناختتيجمعهاي يژگيو -2 جدول

 ريمتغ  مشاهدات يفراوان درصد

1 

۷1 

01 

0۷1 

 زن

 مرد
 خانوار سرپرست تيجنس

11/1۹ 

11/12 

1۹۹ 

10۷ 

 زن

 مرد
 خانوار کل تيجنس

11/01 

11/8۷ 

20 

0۹۷ 

 مجرد

 مااهل
 خانوار سرپرست هلتث تيوضع

22 

11 

11/21 

8 

11/۷ 

11 

18 

11 

01 

0۷ 

 سواد يب

 کليس

 پلمید

 پلمید فوق

 باالتر و سانسيل

 خانوار سرپرست سواد تيوضع

22 

۹8 

11 

011 

 سواد يب

 باسواد
 خانوار کل سواد تيوضع

11/۹ 

22 

11/۹1 

01 

11 

010 

 کاريب

 بازنشساه و يدولا

 آزاد

 خانوار رپرستس شغل

11/۹0 

11/21 

2 

011 

11 

1 

1-0 

۹-1 

 ۹ از شاريب

 خانوار بع 

8۷ 

00 

0۹8 

22 

 دارد

 ن ارد
 سال هج ه ریز فرزن ان داشان

  يتحقهاي افاهیثخذ: م
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 ييروستا يخانوارها ياجتماع -ياقتصادهاي يژگيو -3 جدول

 ريمتغ نيانگيم حداکثر حداقل اريمع انحراف

 )سال( خانوار سرپرست سن 11/18 ۹1 22 11/00

 خانوار باسواد يايضا تع اد 2۷/1 00 1 1۹/0

 )سال( خانوار سرپرست کار سابقه 18/01 11 1 81/02

 ال(یر ونيلي)م خانوار سرانه درآم  ۹1/01 11 0 11/8

 ال(یر ونيلي)م خانوار سرانه نهیهح ۷1/۷ 11 2 11/1

 هاي تحقي یافاهثخذ: م

 

 ييروستا يخانوارها نيب در ييغذا تيامن تيوضع

  هآمر دسرت به امايازات اساس بر مطالعه مورد خانوارهاي يغذای امنيت وضعيت يبن گروه

 1/11 ،یيغرذا  يرت امن تيوضرع  در خانوارها درص  1/11 که داد نشان يغذای امنيت پرسشنامه از

 برا  یيغرذا  ينراامن  ر وضرعيت د درصر   نُره  و يگرسرنگ  بر ون  یيغرذا  ينراامن  تيوضع در درص 

 در شر ی   يگرسرنگ  برا  يغرذای  نراامن  ي در وضعيتخانوارهيچ  و ،دارن قرار  ماوسط يگرسنگ

 ( 1 )ج ول نش  مشاه ه مطالعه مورد نهونه
 ييروستا يهاخانوار در ييغذا تيامن تيوضع -4جدول

 ييغذا تيامن طبقه يفراوان درصد

1/11 

1/11 

۷ 

1 

۷1 

8۷ 

08 

1 

 یيغذا يتامن

 يگگرسن ب ون یيغذا يناامن

 ماوسط يگرسنگ با یيغذا يناامن

  یش  يگرسنگ با یيغذا يناامن

 کل جهع 211 111

 هاي تحقي یافاهثخذ: م
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 ييروستا يخانوارها نيب در ينسب فقر تيوضع

 فقرر  يدارا يدرآمر   نظر از مطالعه مورد یيروساا يخانوارها درص  11 که داد نشان جیناا

 رير فق يخانوارهرا  تعر اد  کره  شرود مري  مالحظره  ن  رومي شهاربه ريرفقيغ آنها درص  11 و ينسب

 در ينسرب  فقرر  حانير م کره  گهرت  تروان مي ،اساس نیا بر  است ريرفقيغ يخانوارها برابر دو باًیتقر

 از درصر   ، بيسرت دهر  مي نشان 1 ج ول جیناا که گونهههان باالست  يبررس مورد جامعه انيم

 رير فق ضهن آنها درص  1۹ اما ،ن دار یيغذا تيامن ،نبود ريفق رغمييل ،مطالعه موردهاي خانوار

 يگرسرنگ  برا  یيغرذا  ينراامن  با بودن ريفق ضهن درص  نُه و يگرسنگ ب ون یيغذا يناامن با بودن

 هسان   روروبه ماوسط

 تير امن برودن  رير رفقيغ برر  يرالوه  مطالعره  مورد ياهخانوار کل درص  1/21 ،گرید يسو از

 ب ون یيغذا يناامن بودن ريرفقيغ ضهن خانوارها کل درص  1/۹ نهات ،انيم نیا در ن  دار یيغذا

 ،نیبنرابرا    کنر ينه تجربه را يگرسنگ با یيغذا يناامن يريرفقيغ خانوار هيچ و ،ن دار يگرسنگ

 ينسب فقر رو،و از این رن يفق يخانوارها ،یيغذا يناامن يدارا يخانوارها اکثر که گهت توانمي

  دانست مطالعه مورد یيروساا يخانوارها انيم در یيغذا يناامن بروز لیدال از يکی توانمي را
 ييروستا يهاخانوار در ينسب فقر تيوضع -5 جدول

 درصد

  ييغذا يناامن

 يگرسنگ با

 متوسط

 درصد

  ييذاغ يناامن

 بدون

 يگرسنگ

 درصد
  امن

 ييغذا
 ريمتغ يفراوان درصد

 ريفق 012 11 11 21 ۹1 1۹ 08 ۷

1 1 1/۹ 01 1/21 11 11 18 
رفقيغ

 ری

 هاي تحقي یافاهثخذ: م

 

 ييروستا يخانوارها نيب در يذهن فقر تيوضع

 11 و بودنر   يذهنر  فقرر  يدارا درص  1/82 ای خانوار 011 که ده مي نشان 1 ج ول جیناا

 فقرر  حانير م کره  اسرت  آن ةدهنر  نشران  جینارا  ن  ردکمي فقر ي م احساس درص  1/0۹ ای خانوار
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 و ادیر ز ماوسرط،  کرم،  حانير م به که يیخانوارها باالست  اريبس مطالعه مورد يرهاخانوا در يذهن

 تير امن از درصر   صرهر  و چهرار  ،1/02 ،1/01 برا  ،بير ترتبره  ،نر  ردکمري  فقر احساس ادیز يليخ

 ،ادیر ز يلر يخ به کم از فقر احساس شیافحا با که است آن ةدهن نشان ناایج نیا  ن امواجه یيغذا

 حانير م بره  کره  يیخانوارهرا  ،يکسربر  ؛ وکن مي  ايپ کاهش يتوجه قابل حانيم به یيغذا تيامن

 از درص  1/1 و سه ،دو ،1/1 با ،بيترتبه ،ن ردکمي فقر احساس ادیز يليخ و ادیز ماوسط، کم،

 از فقرر  درجره  شیافحا با که ده مي نشان جیناا هسان   روروبه ماوسط يگرسنگ با یيغذا يناامن

 نیر ا برر    یابمي شیافحا ريفق يخانوارها يبرا يگرسنگ با یيغذا يناامن حانيم ،ادیز يليخ به کم

 دارد  خانوار یيغذا تيامن با ميمساق ايرابطه يذهن فقر که گهت توانمي اساس،

 ب ون یيغذا يناامن درص  1/11 ،یيغذا تيامن درص  سي ،يذهن فقر يدارا خانوار 011 از

 کره  است آن ةدهن نشان جیناا نیا دارن   ماوسط يگرسنگ با یيغذا يناامن درص  نُه و يگرسنگ

 يذهنر  فقرر  يدارا یيروسراا  يخانوارهرا  انير م در یيغرذا  تير امن از شرار يب مراتببه یيغذا يناامن

 کیر  تنهرا  و رن دا یيغذا تيامن درص 1/01 ر،يرفقيغ خانوار 11 تع اد از ،نيههچن است  برقرار

 يگرسرنگ  برا  یيغذا يناامن ،آن بر يالوه  کنن مي تجربه را يگرسنگ ب ون یيغذا يناامن درص 

 شود ينه مشاه ه اصالً ،دارن  يذهن فقر ي م که یيخانوارها رد ماوسط
 ييغذا تيامن سطوح حسب بر ييروستا هايخانوار در يذهن فقر تيوضع -6 جدول

 درصد

  يناامن

 ييغذا

  يگرسنگ با

 متوسط

 درصد

  يناامن

 ييغذا

  بدون

 يگرسنگ

 ددرص
 يتامن

 ييغذا
 ريمتغ  يفراوان درصد

  کم 1۷ 1/0۷ 2۹ 1/01 00 1/1 0 1/1

  ماوسط 18 11 21 1/02 1۷ 1/0۷ 1 2

 ريفق ادیز 12 20 8 1 28 01 1 1

  ادیزيليخ 01 8 1 1 ۷ 1/1 ۹ 1/1

  کل جهع 011 1/82 11 11 8۹ 1/11 08 ۷

 ريقفريغ  11 1/0۹ 11 1/01 2 0 1 1

 قي هاي تحیافاهثخذ: م
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 ييروستا يخانوارها ييغذا تيامن بر موثر عوامل

 برر  کره  اسرت  شایان یرادآوري  است   هآم ۹ج ول  در چن گانه تيالج م ل برآورد جیناا

 مرورد  يخانوارهرا  در یيغرذا  ينراامن  چهرارم  سطح وجود ي م ليدلبه ،1 ج ول اقاليات اساس

 ایرن ماغيرر   يهرالً  و حذ  م ل از تيجال م ل وابساه ريماغ از یيغذا يناامن از سطح نیا مطالعه،

 چن گانره،  تير الج مر ل  در کره  دهر  مري  نشران  ۹ جر ول  جینارا  اسرت   شر ه  انير ب سطح سه در

 اسرت،  يگرسنگ ب ون یيغذا يناامن مبين که y=0 سطح در سواد تيوضع و يذهن فقر يرهايماغ

 در انر   شر ه  داريمعن درص  نود نانياقه سطح در ينسب فقر ريماغ و درص  ۷۷ نانياقه سطح در

 شرغل  و خرانوار  بعر   يرهرا يماغ ،(y=2) ماوسرط  يگرسرنگ  برا  یيغرذا  ينراامن  سطح در ،م ل نیا

 يرهرا يماغ کره  اسرت  نیا توجه قابل نکاه  ن اش ه داريمعن درص  ۷1 سطح در خانوار سرپرست

 سرپرسرت  هرل ثت تيوضرع  سرپرسرت،  تيجنسر  خرانوار،  باسرواد  يايضرا  تعر اد  سرپرسرت،  سن

 یيغرذا  تير امن قبقرات  از کر ام چيهر  در سرال  هجر ه  ریر ز فرزنر ان  داشران  و کار بقهسا ،خانوار

 ،اسرت  رخطر  يغ چن گانره  تير الج الگو  در برآوردش ه معادالت که آنجا از نبودن   اثرگذار

از  کررد   ريتهس وابساه ريماغ بر ح يتوض ريماغ  ینها اتتثثير در قالب را بیضرا ریمقاد تواننه 

 در ،جر ول ایرن   قب  است  ش ه هئارا 8 ج ول در ح يتوض رها يماغ برا   یانه اثرات رو،این

 هرل ثت تيوضرع  و خرانوار  سرپرست سواد سطح ،يذهن فقر يرهايماغ ،(y=1) یيغذا يتامن سطح

 خرانوار  سرپرست التيتحص سطح و تثثير مق ار نیشاريب يذهن فقر رابطه، نیا در است  داريمعن

 بر هلتث و يذهن فقر تثثير که است شایان یادآوري   ندار یيغذا يتامن سطح بر را تثثير نیکهار

 و يذهنر  فقرر  اساس، نیا بر  است مثبت التيتحص سطح تثثير اما ،بوده يمنه یيغذا يتامن سطح

 یيغذا يتامن سطح به يابيدسا ريمس در بازدارن ه يامل دو ينوانبه خانوار سرپرست بودن هلماث

 يرت امن سرطح  بره  يابيدسرا  کره  اسرت  ييرامل  سرواد  سطح اما کنن  مي يهل یيروساا يخانوارها

 التيتحصر  سرطح  بره  يليتحصر  سرطح  کیر  يارتقا با که بيترت نیب  ،کن مي ليتسه را یيغذا

 شیافحا درص  هه ه ماوسط قوربه هاخانوار یيغذا تيامن ،یيروساا يخانوارها سرپرساان يفعل

 خانوارهرا  یيغرذا  يرت امن سرطح  خانوارهرا،  نسرپرسراا  يذهنر  فقرر  سطح شیافحا با افت ی خواه 
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 يرت امن سرطح  خرانوار،  سرپرست ش ن هلثام با ،نيههچن ده  مي نشان کاهش درص  18 ح ود

 ،(y=0) يگرسرنگ  بر ون  یيغذا يناامن سطح در  اب یمي تنحل درص  2۷ ح ود خانوارها یيغذا

 نکاره  نیر ا ،رير ماغ نیا یينها ثرا يالمت و مق ار به تیينا با  است داريمعن سواد سطح ريماغ تنها

 برروز  ريمسر  در بازدارنر ه  يامرل  خانوارهرا  سرپرسراان  سرواد  سطح يارتقا که است اسانبا  قابل

 سرطح  بره  يليتحصر  سرطح  کیر  يارتقرا  برا  راسراا،  نیر ا در اسرت؛  يگرسنگ ب ون یيغذا يناامن

 خانوارهرا  یرن ا در يگرسنگ ب ون یيغذا يناامن ،ي روساایيخانوارها سرپرساان يفعل التيتحص

اثرر   (،y=2) ماوسط يگرسنگ با یيغذا يناامن سطح در  ده مي نشان کاهش درص  هه ه ح ود

 یيروساا يخانوارها نيب يههگن انگريب موضو  نیا ان  نش ه داريمعن رهايماغ از ک امچيهنهایي 

 یيروسراا  يخانوارهرا  از گروه نیا ،سخن گرید است؛ به ماوسط يگرسنگ با یيغذا يناامن دچار

 یيغذا يناامن سطح تیریم  به توانيم ،آن بر تهرکح با که ن برخوردار مشارك يژگیو از یک

 دو نیر ا اقاليات اساس بر است  ش ه نييتب يخوببه 1و  1 ج اول در موضو  نیا پرداخت  آنها

 يخانوارهرا  آنهرا،  نيبر  در و بروده  فقرر  دچرار  يههگر  ،یيروساا يخانوارها از گروه نیا ج ول،

 تيوضرع  انگرير ب يرهرا يماغ نش ن داريمعن ليدل ،ياقاصادسنج دی گاه ازن ارد؛ و  وجود ريرفقيغ

 خانوارهرا  از دساه نیا در ماوسط يگرسنگ با یيغذا يناامن سطح بر ثرؤم يوامل یيشناسا در فقر

   (ن فقر دچار ي)ههگ است ريماغ دو نیا در خانوارها نیا بودن ههگن
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 چندگانه تيالج الگوى برآورد جينتا -7 جدول

 z Pة آمار استاندارد يخطا بيضر وابسته ريمتغ مستقل يرهايمتغ

 

 تثثير تيجنس

0=y ۹0/0 18/0 18/0 001/1 

2= y 21/2 ۹0/0 10/0 08۷/1 

 

 تثثير سن

0=y 111/1- 121/1 11/1- ۹11/1 

2= y 112/1 11۹/1 1۹/1 1۷1/1 

 

 تثثير سواد تيوضع

0=y 181/1- 22۷/1 ۷۹/2- 111/1 

2= y 811/1- 82۷/1 11/0 2۷1/1 

 

 سرپرست هلثت تيوضع

0=y 0۹/0 111/1 ۷1/0 112/1 

2= y 11/2 21/0 11/0 011/1 

 سرپرست شغل
0=y 1۹1/1- 11۹/1 10/0- 011/1 

2= y 11/0- 1۷0/1 12/2- 101/1 

 

 خانوار بع 

0=y 10۷/1 111/1 8۹/1 181/1 

2= y 11/0 ۹88/1 18/2 118/1 

 

 سرپرست کار ابقهس

0=y 101/1- 101/1 01/0- 2۹1/1 

2= y 12۷/1- 118/1 ۹8/1- ۷۷1/1 

 

 خانوار باسواد ايضاي تع اد

0=y 20۷/1- 12۷/1 1۹/1- 111/1 

2= y 11۷/1- ۹18/1 81/1- 1۷1/1 

 

 سال هج ه ریز فرزن ان داشان

0=y 110/1 11۹/1 ۷1/1 111/1 

2= y ۹1/0۹ 1۹/0۷1۹ 10/1 ۷۷1/1 

 

 يذهن فقر

0=y 18/2 ۹۷۹/1 00/1 112/1 

2= y 01/01 80/0811 10/1 ۷۷1/1 

 

 ينسب فقر

0=y 828/1 1۹۹/1 ۹1/0 181/1 

2= y 18/2 ۷1/0 10/0 011/1 

 هاي تحقي یافاهثخذ: م

 



   .....درآمدي فقر و غذايي امنيت رابطة بررسي 

715 

 ىينها اثر محاسبة جينتا -1 جدول
 z P ةآمار dy/dx وابسته ريمتغ مستقل يرهايمتغ

 
 تثثير تيجنس

 

1=y 12۹/1- 1۹/0- 001/1 
0=y 12۹/1 11/0 011/1 
2=y 1111/1 11/1 ۷۷8/1 

 
 تثثير سن

1=y 110/1 28/1 ۹۹۷/1 
0=y 110/1- 2۷/1 ۹۹1/1 
2=y 80/8 11/1 ۷۷8/1 

 
 تثثير سواد سطح

1=y 0۹1/1 2۷/2 111/1 
0=y 01۷/1- 1۷/2- 10۹/1 
2=y 1110/1- 11/1- ۷۷8/1 

 
 سرپرست هلثت تيوضع

 

1=y 2۷1/1- 8۹/0- 110/1 
0=y 2۷2/1 11/0 012/1 
2=y 1111/1 11/1 ۷۷8/1 

 
 سرپرست شغل

 

1=y 011/1 11/0 0۷1/1 
0=y 011/1- 01/0- 211/1 
2=y 1112/1- 11/1 ۷۷8/1 

 
 خانوار بع 

 

1=y 1۹۷/1 ۹0/1- 1۹۷/1 
0=y 1۹۷/1 11/1 101/1 
2=y 1111/1 11/1 ۷۷8/1 

 
 سرپرست کار سابقه

1=y 111/1 18/0 2۹8/1 
0=y 111/1 11/0- 111/1 
2=y 11/1- 11/1- ۷۷8/1 

 
 خانوار باسواد يايضا تع اد

1=y 111/1 11/1 10۹/1 
0=y 111/1- 11/1- 110/1 
2=y 1111/1 11/1 ۷۷8/1 

 
 سال هج ه ریز فرزن ان داشان

1=y 010/1- 1۷/1- ۹1/1 
0=y 02۷/1 1۹/1 ۹01/1 
2=y 112/1 11/1 ۷۷۹/1 

 
 يذهن فقر

1=y 181/1- 88/0- 111/1 
0=y 181/1 12/0 081/1 
2=y 112/1 11/1 ۷۷۹/1 

 
 ينسب فقر

1=y 212/1- 011/1 011/1 
0=y 212/1 0۷8/1 0۷8/1 
2=y 1111/1 11/1 ۷۷8/1 

 هاي تحقي یافاهثخذ: م
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 اهشنهاديپ و يريگجهينت

 پرژوهش  جینارا  ،یيغرذا  تير امن تيعوضر  اسراس  بر مطالعه مورد يخانوارها يبن گروه در

 انگرير ب جره ينا نیر ا ن ارنر    را الزم یيغرذا  تيامن یيروساا يخانوارها درص  1/11 که داد نشان

 مطالعره  جره ينا با است، که املش شهرساان یيروساا يخانوارها در یيغذا تيامن نرخ بودن نیيپا

؛ برر پایرة نارایج    دارد يههخروان  يانحلر  بنر ر  در (Safarpour et al., 2014) ههکاران و صهرپور

 ،گرر ید يسرو  از اسرت   درص  10 مطالعه مورد جامعه در یيغذا يناامن و يش حانيم مطالعة آنها،

 نُره  و يگرسرنگ  ب ون یيغذا يناامن يرادا یيروساا يخانوارها درص  1/11 که داد نشان هاافاهی

 ينراامن  شريو   از تیر حکا افاره ی نیر ا هسران    ماوسرط  يگرسنگ با یيغذا يناامن يدارا حين درص 

 يليتحل مطالعه جیناا راساا، نیا در است  یيروساا يخانوارها نيب در مخالف درجات در يغذای

 نشران  زنجان شهرساان یيروساا يخانوارها يرو (Cheraghi et al., 2016) ههکاران و يچراغ

 برا  یيغرذا  يناامن يدارا درص  12/01 ،ينگگرس ب ون یيغذا يناامن يدارا درص  0/11 که داد

   باشن  مي  یش  يگرسنگ با یيغذا يناامن يدارا خانوارها درص  11/۷ و ماوسط يگرسنگ

 11 و بروده  براال  مطالعره  مرورد  نهونه در ينسب فقر نرخ که ش  مشاه ه ،ينسب فقر يبررس در

 اکثررر ،مطالعرره مررورد نررهنهو در ،نيههچنرر نرر  دار ينسررب فقررر يدرآمرر  نظررر از خانوارهررا درصرر 

 لیدال از يکی توانمي را ينسب فقر رو،از این رن ،يفق يخانوارها یيغذا يناامن يدارا يخانوارها

 شراخ   کره  آنجرا  از  دکر قله اد مطالعه مورد یيروساا يخانوارها انيم در یيغذا يناامن بروز

 برا   یر با دولرت  رسر  کره  مري  رنظر  به است، جامعه در درآم  توزیع ينابرابر ي ازبازتاب ينسب فقر

 ينراامن  کراهش  يبررا  مناسرب  بسرار  ،درآمر   يادالنره  عیتوز حوزه در مناسبهاي استيس اتخاذ

 کن   فراهم را یيغذا

 از براالتر  مطالعره  مرورد  نهونره  در يذهنر  فقر که است آن ةدهن نشان هاافاهی گر،ید يسو از

 اسراس  برر  ،آن برر  يرالوه  نر   دار ينر ذه فقرر  یيروساا هايخانوار درص  1/82 و است ينسب فقر

 حير ن یيغرذا  يناامن ،يذهن فقر شیافحا با و دارد یيغذا تيامن در را تثثير نیشاريب يذهن فقر ج،یناا

 مخالرف  ابعراد  در تيمحروم از يناش يذهن فقر که آنجا از اب  یمي شیافحا يتوجه قابل حانيم به
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 يذهنرر فقررر کرراهش در راسررااي ،سررتا ریانکارناپررذ آن بررروز در طيمحرر نقررش و برروده يزنرر گ

 شیافرحا  منظرور بره  یيروسراا  منراق   در ياجاهراي  امکانرات  و التيتسه سطح يارتقا ان،یيروساا

 یيسحاهب تياهه از خانوار هر تهلک تحت امکانات از اساهاده در یيروساا يخانوارها يوربهره

 جراد یا ليقب از یيروساا ييهوم امکانات و هارساختیز تیتقو راساا، نيهه در است  برخوردار

 سرطح  در يآموزشر  مراکرح  شیافرحا  ،ييهروم  يدرمان خ مات و يبه اشا مراکح سطح يارتقا ای

 اسرت  ياق امات ضرور جهله از نارنتیا و يارتباق خ مات به يدسارس سطح يارتقا و روسااها

  کن   کهک انیيروساا يذهن فقر سطح کاهش به توان يم که

 بره  يابيدسرا  ريمسر  در بازدارن ه يامل نیترمهم يذهن فقر که داد ننشا جیناا گر،ید يسو از

 يذهنر  فقرر  سرطح  شیافرحا  برا  کره  ياگونره اسرت، بره   یيروسراا  يخانوارهرا  یيغرذا  يتامن سطح

 دهر   مري  نشران  کراهش  درصر   18 حر ود  خانوارهرا  یيغرذا  يرت امن سطح خانوارها، سرپرساان

 ماوسرط  يگرسرنگ  با یيغذا يناامن دچار یيااروس يخانوارها که است آن انگريب جیناا ،نيههچن

 اتير ادب ،راسراا  نیر ا در نر ارد   وجرود  رير رفقيغ يخانوارهرا  ها،آن نيب در و بوده فقر دچار يههگ

شرهار  هبر  جامعره  اقشرار  نیرترر يفق از یيغرذا  فقرر  به انیمباال که دارد  يکثت مسئله نیا بر موضو 

 از  (Araei, 2006) نر  کنيم تجربه را یيغذا و ناامني (Ebadi, 2009; Salehi, 2007)رون  مي

 کره  داشرت  اناظرار  تروان يم ،خانوارها از دساه نیا فقر در صورت رفع که رس يم نظر به رو،نیا

  دشو لیتع  آنها یيغذا يناامن سطح

 ييرامل  سرو  کیر  از خرانوار  سرپرسرت  التيتحص سطح که است آن انگريب جیناا ،نيههچن

 در بازدارنر ه  يامرل  گرر، ید يسو از و کن مي ليتسه را یيغذا يتامن سطح به يابيدسا که است

 تير امن سرطح  يارتقرا  يراسراا  در اسراس،  نیا بر است  يگرسنگ ب ون یيغذا يناامن بروز ريمس

 سرپرسراان  سواد سطح شیافحا بر تهرکح ،یيروساا يخانوارها در یيغذا يناامن کاهش و یيغذا

 د شويم هيتوض خانوارها نیا

 در یيغذا يناامن با مقابله يبراکه  رس يم نظر به مطالعه، جیناا اساس بر يبن جهع کی در

 قررار  تیر اولو در جامعره  نیر ا در فقرر  کراهش  بر تهرکح ،یيروساا جامعه در آن مخالف سطوح
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 کررد یرو در قالرب  سرواد  سرطح  شیافرحا  ن،يههچن  باش  ياثربخش سطح نیباالتر يدارا و داشاه

  است  يکثت مورد یيغذا يناامن کاهش و یيغذا تيامن سطح يارتقا در يليتکه
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