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 چکیده:

از آنجایی که امنیت غذایی یکی از موضوعات کلیدی توسعه روستایی و توسعه کشاورزی است. پژوهش حاضر با استفاده از 

شود، اقدام به شناسایی عوامل موثر بر ناامنی غذایی در نتایج اطالعات درآمد مخارج خانوار که توسط مرکز آمار ایران انجام می

کرده است. ابتدا خط فقر مطلق غذایی برآورد سپس با استفاده از مدل  0931خانوارهای روستایی استان خوزستان  درسال

توبیت به بررسی عوامل موثربرناامنی غذایی پرداخته شد. نتایج نشان داد که در خانوارهای نمونه با افزایش درآمد )اعم از 

 یابد.کاهش می غذاییناامنی  کشاورزی وغیر کشاورزی ( احتمال

 ناامنی غذایی، خانوارهای روستایی، فقرمطلق غذایی، الگوی توبیت واژه های کلیدی :
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 مقدمه:-1

اخیراً در گزارشی با عنوان وضعیت ناامنی غذایی در جهان توسط فائو منتشر شده است حاکی از این است که در بازه 

 0انددرصد از کل جمعیت جهان( از سوء تغذیه شدید رنج برده 5/00جهان)میلیون نفر در سراسر  071( 0100تا  0101زمانی)

ها جزء معضالت بهداشتی ـ تغذیه ای کشور به ویژه براساس مطالعات بالینی انجام شده در کشورنیز، کمبود انواع ریز مغذی.

با مشکالت ناامنی غذایی به خصوص  روستاها به شمار می آیند. با توجه به مطالب فوق می توان گفت که جامعه روستایی کشور

در میان زنان و کودکان روبروست. جامعه ای که بدون تردید نقش و جایگاه ویژه ای در فرآیندهای توسعة اقتصادی، اجتماعی و 

سیاسی در مقیاس محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی دارد و پیامدهای توسعه نیافتگی آن را می توان در فقر گسترده، 

(، 0330) 0ابری فزاینده، رشد سریع جمعیت، بیکاری، مهاجرت و حاشیه نشینی شهری مشاهده کرد. از نظر مارتین راولیوننابر

خط فقر عبارت است از میزان مخارجی که یک فرد در یک زمان و مکان معین برای دسترسی به یک سطح حداقل رفاه 

ارند فقیر و کسانی که به این سطح رفاه حداقل و باالتر از آن متحمل می شود . افرادی که به این سطح رفاه دسترسی ند

دسترسی دارند غیر فقیر تلقی می شوند. فقر نسبی نیز عبارت است از ناتوانی در کسب یک سطح معین از استانداردهای زندگی 

د در رابطه و نسبت به که در جامعه فعلی الزم یا مطلوب تشخیص داده شده است. در واقع در فقر نسبی ارضای نیازهای فر

دیگر افراد جامعه سنجیده می شود. فقر مطلق وضعیتی است که در آن خانوارها از دسترسی به حداقل نیازهای اساسی مانند 

غذا ، مسکن و لباس محروم باشند. این تعریف در اصل با توجه به نیازهای غذایی افراد، با معیار کالری مورد نیاز بیان می شود . 

تعریف، فقر مطلق عدم توانایی فرد یا خانواده در تأمین حداقل نیاز توصیه شده انرژی سرانه در روز و تأمین پوشاک، بنا به 

 01سرپناه و بهداشت و درمان مورد نیاز معیار می باشد. در شرایط فقر مطلق شدید نیز افراد و خانوارها قادر به تأمین بیش از 

(. تعریف امنیت غذایی یک مفهوم گسترده است که 0900باشند )خداداد کاشی و همکاران، درصد از کالری مورد نیاز خود نمی 

بوسیله تعامل مجموعه ای از عوامل بیولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی و فیزیکی تعیین می شود. با این حال، می توان 

ودی غذا، دسترسی به مواد غذایی و استفاده از مواد این پیچیدگی را با تمرکز بر روی سه مؤلفه اصلی امنیت غذایی یعنی موج

غذایی خالصه نمود. امنیت غذایی از جنبه های مختلف قابل طرح و بررسی است و از نظر سطح تحلیل، در دو بعد کالن )ملی، 

قیمت کاالها، بین المللی( و خرد )خانوار( مطرح می شود. امنیت غذایی خانوارها تابع متغیرهایی چون سطح درآمد خانوار، 

(. از آنجا که 0900سیاستهای حمایتی و یا پرداختهای انتقالی دولت و همچنین نظام کاالرسانی است )رکن الدین افتخاری، 

تأمین امنیت غذایی خانوارها از ابعاد بهداشتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حائز اهمیت می باشد و از جمله هدفهای 

یدار کشور است، لذا برآورد سطح امنیت غذایی خانوارها اهمیت خاصی دارد. امنیت غذایی نخستین اصل برنامه های توسعه پا

برای حفظ سالمت افراد جامعه می باشد تا افراد بتوانند نقش کلیدی خود را به عنوان عنصر اصلی توسعه سیاسی، اقتصادی، 

های جهان اهمیت ویژه ای برای ایجاد و حفظ پایداری امنیت اجتماعی  و فرهنگی ایفا کنند و به همین دلیل هم اکثر کشور

غذایی قائل هستند و نبود آن را تهدید جدی علیه توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تلقی می کند. بنابرین امنیت غذایی 

طرح بوده است و یکی از موضوعات کلیدی توسعه روستایی و توسعه کشاورزی است و از دیرباز در پارادایم توسعه پایدار م

                                                            
1- Food and Agriculture Organization. 2012. "The State of Food Insecurity in the World    

2012"http://www.fao.org/docrep/016/i3027e/i3027e00.htm   
2 -Ravallion 
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های کارآتر جهت نیل به اهداف توسعه ای تواند به سیاستمداران کشور در تدوین برنامهشناخت عوامل موثر بر نامنی غذایی می

 کمک کند. 

 پیشینه تحقیق: تئوري و-2

جغرافیایی وسیعی بوده به طور کلی تحقیق هایی که در زمینه فقر و ناامنی غذایی صورت گرفته است، بسیار زیاد و در حوزه 

(، در مقاله ای با عنوان عدم امنیت غذایی و 0117) 0است . در اینجا تنها به مرور مواردی از آن مطالعات می پردازیم. فنتا وسید

با استفاده از برآورد مدل توبیت به تأثیر  0111-0333عوامل مؤثر بر خانوارهای روستایی در منطقه آمهارا طی دوره زمانی 

لی همچون )بعد خانوار، سن و جنسیت و سطح تحصیالت سرپرست خانوار و درآمد کشاورزی و غیر کشاورزی و ...( بر عوام

احتمال عدم امنیت غذایی خانوارهای مورد بررسی می پردازد و نتیجه می گیرد که این عوامل اثر معنی داری بر عدم امنیت 

( در تعیین عوامل تعیین کننده ی فقر روستایی در پنجاب پاکستان از 0011)  9و سیال 0غذایی منطقه آمهارا دارد. هاشمی

تخمین زده شده  0110تا   0301روش لُجستیک در معیار سرشمار استفاده نموده اند . در این تحقیق خط فقر طی سال های 

رها با افزایش بعد خانواری و و عوامل مؤثر برآن مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان می دهد احتمال فقیر شدن خانوا

نسبت وابستگی افزایش یافته و با افزایش سطح آموزش ، تعداد احشام خانوار و مزرعه دار بودن کاهش می یابد . عالوه بر این 

اجتماعی که در غالب دسترسی به زیر ساختی منطقه مسکونی بررسی شده ، نقش مهمی در کاهش  -فرصت های اقتصادی 

( درپژوهشی به شناسایی عوامل مؤثر بر فقر خانوارهای مناطق روستایی در 0909ارد . عرب مازار و حسینی نژاد )فقر خانوارها د

پرداخته اند . مطالعه مذکور رویکردی غیر مستقیم بر نحوه شناسایی فقر دارد وبرای این منظور از یک مدل ساده  0973سال 

از آن است که در میان کشاورزان، افزایش بار تکفل و نیز کاهش دارایی های  لوجیت استفاده می کند . نتایج این مطالعه حاکی

خانوار نقش زیادی در افزایش شانس فقیر شدن خانوار نسبت به سایر متغیرها جمعیتی و جغرافیایی ایفا می کند و در گروه 

اثری است. پورکاظمی و سوزنده  شاغالن استخدامی ، بی سواد بودن سرپرست خانوار و کاهش دارایی های آن دارای چنین

( با تعیین سبد غذایی و هزینه آن برای گروه های درآمدی مختلف با استفاده از منطق فازی به برآورد خط فقر پرداخته 0900)

اند. در این مقاله ضمن استفاده از نظرات متخصصان تغذیه و بهداشت، برای اولین بار به کمک منطق فازی با تابع عضویت 

ه و با استفاده از داده های مرکز آمار و جداول ترکیبات مواد غذایی، یک سبد غذایی برای دهک های خانوارهای شهری و ذوزنق

روستایی تعیین شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که خانوارهای روستایی در دهک های اول و دوم هزینه ای و 

( در مطالعه ای به 0900خرید مایحتاج غذایی نداشته اند. عمرانی و دیگران )خانوارهای شهری در دهک اول، توانایی مالی برای 

 0909-0971بررسی عوامل تعیین کننده ی فقر و همچنین تغییرات رفاهی خانوارهای روستایی شهرستان زابل طی دوره ی 

ر بعد خانوار از مهمترین عوامل پرداخته اند. در این تحقیق سن سرپرست خانوار، ترکیب سنی فرزندان خانوار و همچنین مجذو

 تعیین کننده ی فقر در مناطق روستایی شهرستان زابل تشخیص داده شده است.

 مواد وروش ها:-3

                                                            
1-  Fanta, F. and Seid 
2 - Hashemi 
3 - Seyal  
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های مورد استفاده در این پژوهش از نتایج طرح جمع آوری اطالعات درآمد مخارج خانوار که توسط مرکز آمار ایران انجام داده

خانوار روستایی استان خوزستان اطالعات گردآوری شده است.  110در این طرح از 0931ال شود به دست آمده است. در سمی

-های خام مورد استفاده قرار گرفت. در حین بررسی دادهخانوار به عنوان داده 110های مربوط به این در این پژوهش ابتدا داده

ها هستند فتند تا خانوارهایی که دارای ناسازگاری در دادهها کشف شد. بنابراین محققین تصمیم گرها، تناقضات زیادی در داده

 خانوار در نمونه باقی ماند. 993را حذف نمایند که با انجام این عمل تنها 

که برای یک خانوار خاص به صورت زیر  ،از خط فقر استگیری ناامنی غذایی شکاف درآمدی پرکاربردترین شاخص برای اندازه 

 شود: تعریف می

𝐹𝐼𝑖 = {
𝑍−𝑌𝑖

𝑍
            𝑖𝑓         𝑍 − 𝑌𝑖 > 0    

0                 𝑖𝑓         𝑍 − 𝑌𝑖 < 0     
(1)رابطه شماره                                  

( درآمد خانوار است واضح است که خط فقر مفهوم منحصر به فردی ندارد. بنابراین در 𝑌𝑖( خط فقر و )𝑍ی فوق )که در رابطه

این پژوهش خط فقر مطلق غذایی مورد استفاده قرار گرفت همچنین به منظور بررسی عوامل موثر بر ناامنی غذایی خانوار از 

دهد که برای تأمین یک سطح حداقلی از (: درآمدی را نشان میZمدل توبیت استفاده شده است . خط فقر مطلق غذایی)

کند. این میزان کالری در کشورهای مختلف، متفاوت است. الزم به ذکر است کالری مورد نیاز بدن هر شخص در ماه کفایت می

های انجام شده توسط محققین گردد. در ایران در پژوهشکه این میزان کالری با توجه به نظر متخصصین تغذیه برآورد می

شود. برای ز افراد تعریف میای کالری روزانه مورد نیاکالری به عنوان سطح آستانه 0911کالری و  0073داخلی دو سطح 

بایست به آمار و کند میی سطحی از درآمد که خانوار را در یک سال خاص قادر به تأمین حداقل کالری الزم میمحاسبه

اطالعات مربوط به خرید خانوارها از هر نوع ماده غذایی در سال مورد بررسی دسترسی داشت. از آنجا که برای محققین پژوهش 

شود. در این ای دیگر اتخاذ شد که در ادامه توضیح داده میدسترسی به این آمار و اطالعات بوجود نیامد رویه حاضر امکان

ای در مناطق روستایی که توسط مراجع رسمی کشور محاسبه شده است استفاده پژوهش سعی شد تا از خط فقر مطلق تغذیه

ایران در مورد نرخ فقر و برآورد تعاریف مختلف خط فقر، پژوهشی  شود. از معدود مطالعات منتشر شده توسط منابع رسمی در

های اقتصادی بانک مرکزی است که در سال ها و سیاستاست که توسط اداره بررسی "ابعاد گوناگون فقر در ایران"با عنوان 

کالری در مناطق  0073منتشر گردیده است. در این پژوهش خط فقر با تعاریف متفاوت)از جمله خط فقر برای تأمین  0901

ی زمانی با توجه به فاصله .0در مناطق شهری و روستایی ایران محاسبه گردیده است 0900تا  0919روستایی( برای بازه زمانی 

ای محاسبه شده برای سال بایست روشی برای تبدیل خط فقر مطلق تغذیهبین پژوهش بانک مرکزی و پژوهش حاضر می

برای  0900ای سال ارائه گردد. یک روش منطقی این است که خط فقر تغذیه 0931ای سال هبه خط فقر مطلق تغذی0900

ها و دخانیات در مناطق روستایی کشور که هر ساله توسط مرکز آمار ها، آشامیدنیمناطق روستایی را با شاخص قیمت خوراکی

ن رویه سعی شد تا خط فقر محاسبه شده توسط تبدیل نماییم. برای آزمون ای 0931شود به خط فقر سال ایران منتشر می

محاسبه گردد و سپس دو سری زمانی خط  0900را با توجه به شاخص قیمتی مذکور تا سال  0919بانک مرکزی برای سال 

ها و ها، آشامیدنیفقر)خط فقر منتشر شده توسط بانک مرکزی و خط فقر تولید شده با استفاده از شاخص قیمت خوراکی

                                                            
 ( همخوانی دارد.1831. اعدادی که در این پژوهش گزارش شده است دقیقاً با اعداد گزارش شده در پژوهش خدادادکاشی و همکاران ) 1
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دهند که ضریب همبستگی بین این دو سری زمانی حدود ر مناطق روستایی( با هم مقایسه شوند. نتایج نشان میدخانیات د

های قابل اعتمادی برای خط فقر تواند به یافتهی ذکر شده در باال میتوان نتیجه گرفت که رویهباشد. بنابراین میمی 33/1

نجر شود. در قسمت دوم مطالعه به بررسی ناامنی غذایی و عوامل مؤثر بر در مناطق روستایی کشور م 0931ای در سال تغذیه

الگوهای اقتصاد سنجی مناسب جهت این نوع برآوردها شامل الگوی احتمال  آن در خانوارهای روستایی پرداخته شده است.

ی چون بروز واریانس خطی ،الگوی الجیت ،الگوی پروپیت والگوی توبیت می باشد .الگوی احتمال خطی به دلیل مشکالت

ناهمسانی درجمله خطا،نرمال نبودن توزیع جمله خطا دراین الگوو احتمال خارج شدن مقدار پیش بینی الگو از محدوده صفرو 

(.در مقابل دوالگوی الجیت وپروبیت که از توابع توزیع تجمعی الجستیک  0901یک ،کمتر استفاده می شود )سالمی وخالدی ،

تقال مقادیز پیش بینی شده توسط الگوی رگرسیون خطی به درصد احتمال استفاده می کنند ،نتایج بسیار ونرمال به منظور ان

در اقتصاد سنجی توابع و معادالتی وجود دارند که در آنها متغیر وابسته از باال یا پایین بریده  مشابهی در اختیار قرار می گذارند.

شده است. در این حالت متغیر وابسته به شرطی قابل مشاهده است که مقادیر آن از حد خاصی باالتر یا پایین تر باشد. این 

در این گونه متغیرهای آستانه سانسور به  .0ور شده می نامنداً متغیرهای سانسگونه متغیرها را در اقتصادی سنجی اصطالح

منزله عدم تمایل به انجام فعالیتی علیرغم داشتن شرایط آن است. البته باید به این نکته توجه داشت که در الگوهای رگرسیونی 

ر وابسته تنها در یک دامنه سانسور شده ، متغیرهای مستقل برای کلیه افراد نمونه معلوم است در حالی که داده های متغی

محدوده قابل مشاهده است . نمونه ای که چنین خصوصیتی داشته باشد، در اصطالح نمونه سانسور شده نامیده می 

الگویی را برای رگرس کردن این گونه متغیرها ارائه کرد. این الگو  0350توبین در سال  .(0111، 0شود.)قربانی و همکاران

( 0350توسعه یافت و در موارد مختلفی مورد استفاده قرار گرفت.)توبین ، 9الگوی توبیت یا پروبیت توبینتوسط گلدبرگر به نام 

 به صورت زیر است:  که می باشد نیز توبیتمدل مورد استفاده در پژوهش حاضر 

𝐹𝐼𝑖(2)رابطه شماره  = 𝛼 + 𝛽1𝐷𝐼𝑀𝑖 + 𝛽2𝐺𝐸𝑁𝑖 + 𝛽3𝐸𝐷𝑈𝑖 + 𝛽4𝐴𝐺𝐸𝑖 + 𝛽5𝐴𝐼𝑖 + 𝛽6𝑁𝐴𝐼𝑖 + 𝛽7𝑅𝑖 + 𝑢𝑖 

 برآورد الگوی توبیت به روش حداکثر راستنمایی می باشد که در آنباشند: که در مدل فوق متغیرها به شرح زیر می

(𝐹𝐼𝑖) ، متغیر نماینده وضعیت ناامنی غذایی خانوارβشامل بردار ضرایب یا ارزش های پارامتری، بردار متغیرهای توضیحی 
(𝐷𝐼𝑀𝑖)  بعد( ،خانوار𝐺𝐸𝑁𝑖( ،جنسیت سرپرست خانوار )𝐸𝐷𝑈𝑖( ،وضعیت سواد سرپرست خانوار )𝐴𝐺𝐸𝑖 سن سرپرست )

( 𝑅𝑖های غیر کشاورزی ، )( مجموع درآمد حاصل از فعالیت𝑁𝐴𝐼𝑖( مجموع درآمد حاصل از کشاورزی خانوار، )𝐴𝐼𝑖خانوار ، )

( جزء تصادفی 𝑢𝑖( عرض از مبدأ و )𝛼به ذکر است که در مدل فوق ) نسبت مخارج خوراکی به کل مخارج خانوار،الزم

( در یک نمونه سانسور شده با متغیر وابسته محدود، OLSاستفاده از روش برآورد حداقل مربعات معمولی )باشد. رگرسیون می

( است. در حالتی که متغیر OLS)  به برآوردهای اریب و ناسازگار منجر می شود، که این امر ناشی از فروض اساسی روش برآورد

نقض می شود. زیرا تنها مشاهداتی مورد تجزیه و iFبه خاطر بریدگی )𝑢𝑖E= ( 0وابسته از باال یا پایین بریده شده باشد فرض

                                                            
( 1در برخی موارد پیش از نمونه برداری ، تابع توزیع مورد نظر در نقطه ای برش داده می شود ، چنانچه از چنین توزیعی نمونه ای ) - 1

  آن را نمونه بریده شده و الگوی مورد استفاده برای توزیع این گونه مشاهدات را الگوی رگرسیونی بریده شده می نامند .  استخراج شود ، 

2 - Ghorbani et al,  
3 - Tobit model or Tobin’s probit 
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( معتقد است ، مشاهدات پایین تر از آستانه سانسور 0309) 0تحلیل قرار می گیرند که در آمد کمتری از خط فقر دارند.مادال

 ،در نظر بگیریم بردار متغیرهای توضیحی ixاگرمی تواند به صورت زیر بیان شود: 

E(Fi)                                       (3)رابطه شماره  = E(F|y < 𝑧) = βxi + E(𝑢𝑖|𝑢𝑖 < −𝛽xi + z)  

E(F|y                                                                       (4)رابطه شماره  < 𝑧) = βxi + δ
∅(βxi/δ)

Φ(βxi/δ)
 

به ترتیب تابع چگالی نرمال استاندارد و تابع چگالی تجمعی نرمال استاندارد در مقدار  Φ(βxi/δ)و  (βxi/δ)∅به گونه ای که 

 (βxi + δ  ، هستند. سمت چپ عبارت )E(F|y<z)   عبارت است از ارزش مورد انتظارiF زمانی کهβxi  کوچکتر از صفر باشد

E(𝑢𝑖|𝑢𝑖وسمت راست عبارت ،  < −𝛽xi + z)   امید ریاضی جز اخالل است زمانی که از−βxi + z  کوچکتر باشد . عبارت

−βxi + z  از حل معادله برای𝑢𝑖 هدف اصلی الگوی توبیت مشخص کردن عواملی است که اختالف در مقادیر نا  0بدست آمد .

 امنی غذایی را توضیح می دهد. تفسیر پارامترهای الگوی توبیت مستلزم دقت زیادی است . 

𝐸(𝐹𝑖)∂                                                    (5)رابطه شماره 

∂xi
= βi 

 βi .در ادامه  مروری مختصر بر  نشان دهنده اثر نهایی متغیرها بر روی خانوارهایی است که درآمد کمتری از خط فقر دارند

 ری هر کدام از متغیرها خواهد شد.گیجزئیات مربوط به اندازه

 (:𝑫𝑰𝑴𝒊بعد خانوار)

های توصیفی مربوط به ( آماره0شماره و نمودار )  0 جدول شمارهباشد. در بعد خانوار در این پژوهش تعداد اعضای هر خانوار می

 خانواری از خانوارهای روستایی استان خوزستان ارائه شده است.  993نمونه 

 های توصیفی متغیر بعد خانوارآماره : 1جدول شماره 

 انحراف معیار حداقل حداکثر میانه میانگین

15/1 1 01 0 00/0 

 

 مأخذ: محاسبات محققین

است و بیشترین  15/1دهد که میانگین بعد خانوار در نمونه مورد استفاده های مربوط به متغیر بعد خانوار نشان میدادهبررسی 

 فراوانی را خانوارهای چهار نفره دارند. وجود یک خانوار چهارده نفره یکی از نکات جالب بررسی آماری متغیر بعد خانوار است.

                                                            
1- Maddala 
2  - 𝐸(𝐹|𝑦 < 𝑧) = 𝛽𝑥𝑖 + 𝐸(𝑢𝑖|𝑦 < 𝑧) = 𝛽𝑥𝑖 + 𝐸(𝑢𝑖|𝛽𝑥𝑖 + 𝑢𝑖 < 𝑧) = 𝛽𝑥𝑖 + 𝐸(𝑢𝑖|𝑢𝑖 < −𝛽𝑥𝑖 + 𝑧) 
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 د خانوارهای نمونه : توزیع بع1ر شماره نمودا

 (: 𝑮𝑬𝑵𝒊جنسیت سرپرست خانوار )

گیری اثر جنسیت سرپرست خانوار بر ناامنی غذایی، از یک متغیر مجازی استفاده شده است که برای خانوارهایی که برای اندازه

گیرد. نتایج بررسی میسرپرست خانوار مرد است مقدار یک و برای خانوارهایی که سرپرست خانوار زن است مقدار صفر به خود 

خانوار دارای  19خانوار دارای سرپرست مرد و  031خانوار مورد بررسی  993دهد که از مجموع های نمونه، نشان میداده

 ( نیز استنباط نمود.0شماره نمودار ) توان ازاند. این موضوع را میسرپرست زن بوده
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 سرپرست خانوار : نمودار توزیع نمونه بر حسب جنسیت2شماره نمودار

دهد که از چهل و سه خانواری که دارای سرپرست زن هستند با معیارفقر مطلق غذایی تنها یک نتایج همچنین نشان می

( دارای شاخص ناامنی غذایی مثبت دارد. این بدان معنی است که خانوارهایی که دارای سرپرست زن هستند فقر %0خانوار)

 کمتری نسبت به متوسط فقر در نمونه دارند. 

 (:𝑬𝑫𝑼𝒊)وضعیت سواد سرپرست خانوار 

ای در این پژوهش از یک متغیر مجازی برای تعیین اثر سواد سرپرست بر فقر غذایی استفاده شده است. این متغیر به گونه

گیرد و برای حالتی که سرپرست تعریف شده است که برای حالتی که سرپرست خانوار باسواد باشد مقدار یک را به خود می

 ارائه شده است.   9شماره های توصیفی این متغیر در نمودار را به خود گرفته است. آماره سواد است مقدار صفرخانوار بی

 

 نمونه بر حسب وضعیت سواد سرپرست : توزیع خانوارهای3شماره  نمودار
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( دارای سرپرست بی سواد %5/13خانوار ) 010خانوار  993شود، از مجموع همانطور که از بررسی نمودار فوق مشاهده می

 070دهد که باشد. نتایج همچنین نشان میهستند. این موضوع نشاندهنده نرخ باالی بیسوادی در روستاهای خوزستان می

ها بی سواد است با معیار فقرمطلق خانواری که سرپرست آن 010باشند. از مجموع ( دارای سرپرست باسواد می%5/51خانوار )

نی غذایی مثبت هستند. به عبارت دیگر نرخ ابتال به ناامنی غذایی در خانوارهایی ( دارای شاخص ناام%5/00خانوار ) 00غذایی 

 که دارای سرپرست بی سواد هستند اندکی باالتر ناامنی غذایی در کل نمونه است.

 (𝑨𝑮𝑬𝒊سن سرپرست خانوار )

 ( ارائه شده است.1دار )و( و نم0مشخصات آماری نحوه توزیع سن سرپرستان خانوار در نمونه مورد بررسی در جدول )

 های توصیفی متغیر سن سرپرست خانوار(: آماره2شمارهجدول )

 انحراف معیار حداقل حداکثر میانه میانگین

0/50 50 00 01 10/05 

 مأخذ: محاسبات محققین

 

 

 توزیع سنی سرپرستان خانوارهای نمونه :4شماره نمودار

دهد که توزیع سنی سرپرستان خانوار توزیعی که تقریباً به صورت اخیر نشان میبررسی نتایج ارائه شده در جدول و نمودار 

ها نشان سال است. بررسی داده 11تا  51ی سال گسترده شده است و بیشترین فراوانی متعلق به دسته 00تا  01نرمال بین 
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 01وجه به معیار خط فقرمطلق سال سن دارد، با ت 51خانواری که سرپرست خانوار آنها کمتر از  050دهد که از می

های رسد که خانوارهایی که سرپرست( دارای شاخص فقر غذایی مثبت هستند. با استناد به معیار فقر به نظر می%0/09خانوار)

 یی درگیر باشند اندکی بیشتر است.جوانتر دارند احتمال اینکه با ناامنی غذا

 (𝑨𝑰𝒊مجموع درآمد حاصل از کشاورزي خانوار )

درآمد افرادی از خانوار که  "شود: ق تعریف مرکز آمار ایران این بخش از درآمد خانوارهای روستایی به این صورت تعریف میطب

خالص از  های شغلی، درآمدکنند، پس از کسر هزینهدر بخش کشاورزی به صورت کارفرما و یا کارکن مستقل کار می

درک است که درآمد بیشتر سبب خواهد شد تا احتمال ابتال به ناامنی غذایی  . به راحتی قابل"شودکشاورزی تلقی می مشاغل

ارائه شده است. الزم به ذکر  5شماره و نمودار  9شماره  های مربوط به این متغیر در جدولکمتر شود. نتایج بررسی آماری داده

خانوار( مقدار  010تعداد زیادی از خانوارها )های این متغیر به میلیون ریال وارد رگرسیون شده است و برای است که داده

 باشد.درآمد کشاورزی برابر صفر می

 های توصیفی متغیر درآمد کشاورزی)میلیون ریال(: آماره3شماره جدول 

 انحراف معیار حداقل حداکثر میانه میانگین

09/03 1 131 1 01/50 

 مأخذ: محاسبات محققین

 

 

خانوار( کمتر از  071درصد از خانوارهای نمونه) 01دهد که بیش از نشان می 5شماره و نمودار  9شماره بررسی نتایج جدول 

خانوار،  بر مبنای شاخص  071ی قابل توجه این که از مجموع این اند. نکتهمیلیون ریال در سال از کشاورزی درآمد داشته 01

تواند  این باشد که منبع اصلی اند. مفهوم ضمنی این یافته میبوده( به ناامنی غذایی مبتال %1/01خانوار ) 11فقرحداقل کالری 

 درآمد خانوارهای روستایی کشاورزی است. 
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 : توزیع خانوارهای نمونه بر حسب درآمد کشاورزی5شماره نمودار

 

 (𝑵𝑨𝑰𝒊هاي غیر کشاورزي )مجموع درآمد حاصل از فعالیت

های آماری این تواند خالی از بحث باشد. مشخصهی آن با ناامنی غذایی میرابطهاین متغیر نیز متغیری درآمدی است و نوع 

 ارائه گردیده است.  1شماره و نمودار 1شماره متغیر در جدول 

 های توصیفی متغیر درآمدهای غیر کشاورزی)میلیون ریال(: آماره4شماره جدول 

 انحراف معیار حداقل حداکثر میانه میانگین

00/57 90/10 19/079 11/1 71/10 

 مأخذ: محاسبات محققین

دهد که درآمد غیر کشاورزی در خانوارهای روستایی نمونه دارای مقایسه درآمد کشاورزی و درآمد غیر کشاورزی نشان می

 دهد که نابرابری درآمد، در تری در بین خانوارهای نمونه دارد. این یافته نشان میدامنه تغییرات کمتری است و توزیع متقارن

درآمدهای کشاورزی بیش از درآمدهای غیر کشاورزی است. تفاوت زیاد بین میانه این دو نوع درآمد نیز تأییدی مجدد بر این 

 لیون ریال وارد رگرسیون شده است.های این متغیر نیز به میباشد. توجه شود که دادهیافته می
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 غیر کشاورزی بین خانوارهای نمونه : توزیع درآمدهای6شماره نمودار

 

 (𝑹𝒊نسبت مخارج خوراکی به کل مخارج خانوار)

آخرین متغیر توضیحی در این مطالعه نسبت مخارج خوراکی به کل مخارج خانوار است. انتظار بر این است که هر چه نسبت 

و  5شماره های خانوار بیشتر باشد، خطر ناامنی غذایی بیشتر خانوار را تهدید کند. در جدول مخارج خوراکی به کل هزینه

های توصیفی و شکل توزیع این متغیر برای خانوارهای نمونه ارائه شده است. نتایج ارائه شده در جدول و آماره 7شماره نمودار 

-درصد از مخارج خود را صرف مخارج خوراکی می 51ها بیش از ( از خانوار%51خانوار ) 000دهند که نمودار مذکور نشان می

باشند. مالحظه ( بر طبق شاخص فقرحداقل کالری  به ناامنی غذایی دچار می%7/09خانوار) 05کنند که از این تعداد خانوار، 

منی غذایی بیشتری کنند نرخ ناادرصد مخارج خود را صرف مواد خوراکی می 51شود که گروهی از خانوارها که بیش از می

ها حاکی از این است که هرچه نسبت مخارج غذایی به کل مخارج خانوار بیشتر باشد نسبت به کل نمونه دارند. این یافته

 احتمال ابتالی خانوار به ناامنی غذایی بیشتر است.

 های توصیفی متغیر نسبت مخارج خوراکی به کل مخارج: آماره5شماره جدول 

 انحراف معیار حداقل حداکثر میانه میانگین

51/1 50/1 05/1 05/1 09/1 

 مأخذ: محاسبات محققین
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 : توزیع متغیر نسبت مخارج خوراکی به کل مخارج خانوار7شماره نمودار

 نتايج وبحث:-4

در ماه در  ریال به ازای هر نفر 573111برابر با  0931( برای سال Zای)دهد که خط فقر تغذیهنتیجه این محاسبات نشان می

برای تأمین حداقل نیازهای خوراکی  0931باشد. این یافته بدین معنی است که یک فرد روستایی در سال مناطق روستایی می

ی ( در رابطهZریال درآمد نیاز داشته است. با توجه مباحث فوق، خط فقر ) 573111کالری در روز(، ماهیانه به  0073خود)

د شد. ذکر این نکته نیز ضروریست که از آنجا که خط فقر در این روش به صورت سرانه و لحاظ خواه 573111( برابر 0)

به  00 شود  و سپس با تقسیم بر( نیز با تقسیم درآمد سالیانه خانوار بر بعد خانوار سرانه می𝑌𝑖شود، )ماهیانه محاسبه می

دهد ( با توجه به خط فقر حداقل کالری نشان می𝐹𝐼𝑖متغیر )ها در مورد شود. بررسی یافتهصورت ماهیانه و سرانه محاسبه می

( مبتال به %0/00خانوار ) 11اند و تنها( به ناامنی غذایی دچار نبوده%0/00خانوار) 033خانوار مورد بررسی  993که از مجموع 

ی مقدار ن است که نحوه محاسبهی ناامنی غذایی ایهای متغیر نمایندهی دیگر در مورد دادهاند. نکتهناامنی غذایی بوده

ی فقر غذایی)ناامنی غذایی( خانوار ای است که مقادیر مثبت این متغیر برای یک خانوار خاص نشاندهنده(، به گونه𝐹𝐼𝑖متغیر)

باشد ( بیشتر 𝐹𝐼𝑖ی عدم ابتالی خانوار مورد نظر به ناامنی است. هرچه کمیت متغیر )مورد نظر و مقادیر صفر آن نشاندهنده

ی این است که شدت فقر غذایی بیشتر است. قبل از برآورد مدل ابتدا جهت اجتناب از همخطی بین متغیرها ضرایب نشاندهنده

شماره  ارائه شده است. بررسی نتایج ارائه شده در جدول 1شماره  همبستگی دو به دو متغیرها بررسی شد که نتایج در جدول

-است که این مقدار نشان می 57/1یب همبستگی بین متغیرها )به لحاظ قدر مطلق( برابر دهد که حداکثر مقدار ضرنشان می1

 دهد که متغیرهای مورد بررسی همخطی جدی با هم ندارند

 ضرایب همبستگی بین متغیرهای توضیحی :6شماره  جدول

 𝐷𝐼𝑀𝑖 𝐺𝐸𝑁𝑖 𝐸𝐷𝑈𝑖 𝐴𝐺𝐸𝑖 𝐴𝐼𝑖 𝑁𝐴𝐼𝑖 𝑅𝑖 نام متغیر

𝐷𝐼𝑀𝑖 0 97/1 13/1 01/1- 90/1 90/1 15/1- 

𝐺𝐸𝑁𝑖 97/1 0 99/1 00/1- 00/1 01/1 01/1- 

𝐸𝐷𝑈𝑖 13/1 99/1 0 57/1- 19/1 00/1 99/1- 

𝐴𝐺𝐸𝑖 01/1- 00/1- 57/1- 0 10/1 17/1- 07/1 

8
18

41

90 92

64

25

1
0

20

40

60

80

100

[0.1, 0.2) [0.2, 0.3) [0.3, 0.4) [0.4, 0.5) [0.5, 0.6) [0.6, 0.7) [0.7, 0.8) [0.8, 0.9)

ی
وان

فرا

نسبت مخارج خوراکی به کل مخارج خانوار



 

14 
 

𝐴𝐼𝑖 90/1 00/1 19/1 10/1 0 01/1- 01/1- 

𝑁𝐴𝐼𝑖 90/1 01/1 00/1 17/1- 01/1- 0 03/1- 

𝑅𝑖 15/1- 01/1- 99/1- 07/1 01/1- 03/1- 0 

 مأخذ: محاسبات محققین

 

با توجه به مطالب عنوان شده ، در این پژوهش از روش توبیت برای برآورد اثر متغیرهای معرفی شده بر ناامنی غذایی استفاده 

ارائه شده است. مقدار ضرائب بدست آمده از مدل نشاندهنده اثر نهایی  7شماره خواهد شد. نتایج برآورد مدل توبیت در جدول 

(. بررسی نتایج ارائه شده 19(، ص 0117باشد)فنتاو سید )هر کدام از متغیرهای توضیحی بر احتمال ابتالء به ناامنی غذایی می

(، رگرسیون در سطح اعتماد بسیار LRدهد که با توجه به مقدار آماره آزمون نسبت الیکلیهود)نشان می  7شماره در جدول 

های کمکی که توسط کامرون و همچنین این رگرسیون با استفاده از آزمون ضریب الگرانژ با رگرسیون  باالیی معنی دار هستند.

دهد که ( معرفی شده است مورد آزمون واریانس ناهمسانی قرار گرفته است که نتایج این آزمون نشان می0113)0تریودی

دهد که اثرگذارترین بررسی نتایج برآورد رگرسیون نشان می ون اصلی پژوهش فاقد مشکل واریانس ناهمسانی است.رگرسی

متغیر بر احتمال ابتالء به فقر غذایی بعد خانوار است. اثر این متغیر بر احتمال ابتالء به ناامنی غذایی در رگرسیون مثبت و در 

دهند که هرچه تعداد افراد خانوار بیشتر باشد احتمال ابتالی ارت دیگر نتایج نشان میسطح بسیار باالیی معنی دار است. به عب

رفت ضرایب دو متغیر درآمد کشاورزی و درآمد غیر کشاورزی در خانوار به ناامنی غذایی بیشتر است. همانطور که انتظار می

ای خانوارهای روستایی سبب کاهش معنی دار رگرسیون منفی و به شدت معنی دار هستند. به عبارت دیگر افزایش درآمده

دهد که مقدار احتمال ابتال به ناامنی غذایی شده است. بررسی نتایج در مورد ضریب متغیر جنسیت سرپرست خانوار نشان می

دهد که خانوارهایی که در رگرسیون مثبت و معنی دار است . این نتیجه نشان می %03ضریب این متغیر در سطح اطمینان 

 بوده استاند احتمال ابتالی آنها به ناامنی غذایی بیشتر ارای سرپرست مرد بودهد

 

 : نتایج برآورد مدل توبیت با استفاده از شاخص فقرغذایی 7شماره  جدول

 نام متغیر مقدار ضریب انحراف معیار Zآماره  (probاحتمال )

111/1 0517/00 1171/1 0570/1 𝐷𝐼𝑀𝑖 
000/1 5309/0 1071/1 1191/1 𝐺𝐸𝑁𝑖 

1993/1 7001/1 1097/1 1017/1 𝐸𝐷𝑈𝑖 
131/1 9317/1 1111/1 1110/1 𝐴𝐺𝐸𝑖 
111/1 0015/01- 1103/1 1009/1- 𝐴𝐼𝑖 
111/1 9000/03- 1109/1 1011/1- 𝑁𝐴𝐼𝑖 
171/1 7005/1 1110/1 1901/1 𝑅𝑖 

                                                            
1 Cameron and Trivedi (2009) 
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031/1 1171/0 1130/1 1501/1 𝛼 
 993تعداد کل مشاهدات:                                              033سانسور شده در چپ:    تعداد مشاهدات 

 1تعداد مشاهدات سانسور شده در راست:                           11تعداد مشاهدات سانسور نشده:              

 ی ضرائب مدل با صفر برابری همزمان همهفرضیه صفر:  ( برای LRمقدار آماره آزمون نسبت الیکلیهود )

𝐿𝑅 𝑐ℎ𝑖2(7) = 319.606                    𝑝𝑟𝑜𝑏 = 0.000 
 

 مأخذ: نتایج تحقیق

دهد که در رگرسیون اینکه سرپرست خانوار باسواد نتایج بدست آمده در مورد متغیر وضعیت سواد سرپرست خانوار نشان می

احتمال ابتالی خانوار به ناامنی غذایی ندارد. به عبارت دیگر باسواد بودن سرپرست خانوار در سواد، اثر معنی داری بر باشد یا بی

نمونه مورد بررسی نتوانسته است احتمال ابتال به ناامنی غذایی را به طور معنی داری بکاهد. نتایج برآورد مدل توبیت نشان 

معنی است. این یافته بدان است ولی در رگرسیون بی دهد که ضریب متغیر نسبت مخارج خوراکی به کل مخارج مثبتمی

 معناست که هر چه نسبت مخارج خوراکی خانوار به کل مخارج بیشتر باشد، احتمال ابتالی خانوار به ناامنی غذایی تغییر 

حالیست  های رگرسیون تناقضی در ضریب متغیر سن سرپرست خانوار وجود دارد. این درمحسوسی نخواهد بود. در بین یافته

 معنی است.که ضریب این متغیر در رگرسیون بسیار کوچک و بی

 

 نتیجه گیري وپیشنهادات:-5

توان گفت که در خانوارهای روستایی استان خوزستان های پژوهش میپس از بررسی انطباق نتایج بدست آمده با فرضیه

ی قوی احتمال ابتالی خانوارها به ناامنی غذایی هستند. هادرآمد)اعم از کشاورزی و غیر کشاورزی( و بعد خانوار تعیین کننده

ی بایست زمینهشود که برای کاهش احتمال ابتالی خانوارها به ناامنی غذایی میبنابراین به سیاستگذاران کشور پیشنهاد می

ه در این زمینه به های انجام شدافزایش درآمد و کاهش بعد خانوار را فراهم آورند. همچنین با توجه به کم بودن پژوهش

 شود تا تحقیقاتی مشابه برای سایر نقاط کشور و همچنین برای کل کشور انجام شود.پژوهشگران پیشنهاد می

 

 منابع ومأخذ:-6

اداره بررسی ها  07مجموعه پژوهش های اقتصادی، شماره «ابعاد گوناگون فقر در ایران»0901ارضروم چیلر، نسرین  -0

 مرکزی جمهوری اسالمی ایرانوسیاست های اقتصادی، بانک 
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تعیین سبد غذایی برای گروه های درآمدی مختلف بااستفاده از (»0900پور کاظمی،محمد حسین وسوزنده،محمد) -0

  71-50،صفحه 0900،تابستان  07مجله تحقیقات اقتصادی ،شماره«منطق فازی 

کاربرد انواع خط فقر ، شکاف فقر ، ،اندازه گیری شاخص های فقر در ایران :  0900خداداد کاشی ،ف . وهمکاران  -9

 شاخص فقر ، پژوهشکده آمار ، تهران . 

-0910(،بررسی وتحلیل سیاست های جاری مرتبط با امنیت غذایی دردوره0900رکن الدین افتخاری،عبدالرضا) -1

 ،ناشر موسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی . 0975

دی فقرروستایی باتاکید بر تعاونی های روستایی زنان در بررسی تعیین کننده های نها(»0901شوشتریان ،آشان ) -5

 03 فحهص ، 0901، 9فصلنامه اقتصاد کشاورزی، سال اول، شماره  ،«استان فارس

ثربرفقر خانوارهای شاغل روستایی در ایران  عوامل مو(» 0909عرب مازار ،عباس وحسینی نژاد،سید مرتضی ) -1

 31-17،صفحه 0909،بهار 0فصلنامه جستارهای اقتصادی ،سال اول  ،شماره «

عامل های تعیین کننده فقر وتغییرات رفاهی خانوارهای »(،0900عمرانی ،محمد ومحمدزاده ،ذکریاو دهمرده،مجید ) -7

 10-00،صفحه  0،شماره  0ی ،جلد مجله تحقیقات اقتصاد کشاورز«روستایی منطقه سیستان 

برآورد خط فقر ،اندازه فقروبررسی تعیین کننده های آن در خانوارهای (»0901نجفی ،بهاالدین و شوشتریان ،آشان ) -0

 0 فحهص ، 0901، پائیز 53کشاورزی و توسعه، شماره فصلنامه اقتصاد  ،«روستایی وشهری ایران
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