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  مقدمه

نياز اساسی برای سلامتی  غذای سالم،ميزان استفاده كافی از 

و زندگی سازنده است  غذا برای نگهاداری  باا  سياسای و باه 

كاه عادم باشاد  درحالیوجود آوردن صل  در بين مردم مفيد می

كااهش عملکارد ضاع  سالامتی و  سببتواند امنيت غذايی می

(  امنيت غذايی به معنای علمای، روشای 0110، 0هلن)شود  افراد

حسام شده برای رفع مشکلا  غذا و تغذيه و چاارچوم تعريا  

شده ای برای برنامه ريزی و مديريت توسعه است  تاريخ اه ی 

ی حقاوق سال پيش و اعلاميه 11بحث امنيت غذايی به بيش از 

 مگاردد  منشابرمای 0113در سازمان ملال متحاد در ساال  بشر

های غذايی به عنوان يکی از مهمترين مؤلفه فکری بحث امنيت

در جهاان  0111ی امنيت ملی، باه بحاران غاذا در اوايال دهاه

بار اسااس تعريا    (0919ساواری و همکااران، شود )می مربو،

، امنيت غذايی هنگاامی وجاود 0111اجلاس جهانی غذا در سال 

دارد كه همه مردم در تمامی ايام به غذای كافی، سالم و مغاذی 

دسترسی ملموس و مقرون به صارفه داشاته باشاند و غاذای در 

ای ساازگار باا دسترس نيازهاای مرباو، باه ياک رژيام تغذياه

ترجيحا  آنها را برای ياک زنادگی ساالم و فعاال فاراهم كناد 

امنيت غذايی در حقيقت سنگ بناای (  0911تنهايی و همکااران، )

يافته و عنصر اصلی سلامت فکری، روانای و ی توسعهيک جامعه

هاای ساازمان خوارباار جسمی اعضای آن است  براساس توصيه

های ملی امنيت غذايی توساط جهانی، بر ضرور  اتخاذ سياست

لامتی غذای قابل عرضه به ها به منظور تضمين كيفيت و سدولت

شهروندان از طريق برقراری معيارهای ملی ايمنای تمكياد شاده 

  امنيت غذايی را به طور گسترده دسترسای (0930)فتحی،  است

همه مردم در همه زمان باه غاذای كاافی بارای زنادگی فعاال 

                                                                                           
1 - Helen 

كاه درحالی  (0111، 0چهتاری-مهاراجان و خااتری) اندتعري  كرده

ناتوانايی خانوار ياا هار فارد بارای داشاتن ساط   يیناامنی غذا

مصري ماورد نيااز در مقابال نوساانا  تولياد، قيمات، و درآماد 

ست كه هماه حاكم اباشد  در سط  ملی، وقتی امنيت غذايی می

مردم در همه زمان دسترسی اقتصادی و فيزيکی به غذای ساالم 

شاان را غذايی و ترجيحاا  غذايی نياز وو مغذی را داشته باشند 

كاه در ساط  درحالی  ندنبرای يک زندگی سالم و فعال تممين ك

خانگی امنيت غذايی شامل دسترسی اقتصادی و فيزيکی به غاذا 

 ،دسترس بودن بارای هار شاخصاز نظر مقدار، سلامتی، و قابل

هار كشاوری  ( 0911محمادی و همکااران، ) باشادمورد نيااز می

تواند اظهار كند كه از امنيت غذايی برخوردار است وقتی مردم می

هااای آن تاارس از نداشااتن غااذای كااافی باارای خااانوار و گروه

ها در پذير را نداشته باشند  بادين معنای كاه زناان و ب اهآسيب

هاا ای دسترسی كافی به غاذای بااكيفيتی كاه آننواحی حاشيه

امنيت غذايی عامل اساسی بارای رشاد خواهند داشته باشند  می

جهانی  یموجب نگران ؛ فقدان آنباشداقتصادی و توسعه ملی می

و به بکار گرفتن استراتژی های كاربردی برای كاهش يا حاذي 

كردن موانعی كه در برابر تحقق كلی امنيت غذايی جهاانی قارار 

  ( 0101، 1لاوال-اموتشو و محمد؛  0111، 9اُنيدو) شوددارند، می

 یمتعادد یهاشااخص يیغذا تيسط  امن یريگاندازه یبرا

سارانه  تاوانیها را ماشاخص نيا نيتراز مهم یوجود دارد  برخ

اساتفاده  تيسرانه قابل ؛یاستفاده از كالر تيغذا؛ سرانه قابل ديتول

 تيااواردا  غااذا و جمعنساابت صااادرا  كاال بااه  ن؛ياز پااروتئ

استراتژی مقابله يکی از  (  شاحص0911سالم، ) دانست نيشهرنش

ها است كه به منظور برآورد وضعيت امنيت غاذايی انواع شاخص

چگونه ها دهد كه خانوارطراحی شده است  اين شاخص نشان می
                                                                                           
2 - Maharjan and Khatri-Chhetri 

3 - Onyido 

4 - Omotesho and Muhammad-Lawal 
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 دهند یخود را با تهديدا  ناشی از كمبود مواد غذايی وفق م

گيری، ترين خصوصيا  اين شااخص ساادگی انادازهاز مهم

سرعت محاسبه، دقات مناساب و همبساتگی مناساب باا سااير 

بيدآبادی و شايرانی) دباشامایهای پي يده امنيت غاذايی شاخص

و  0رراديما ايان شااخص نخساتين باار توساط ( 0910همکاران، 

در ساال  0دوروكس مورد اشاره قرار گرفته است (  0130همکاران )

العمل در مقابال ياک استراتژی مقابله را به عنوان عکس، 0110

 اتفاق غيرمعمول يا شو  تعري  نموده است 

ی مقابلاه اساتراتژ(، 0110) 9اسانل و اساتارينگ بنا به تعري 

عبار  است از تمام اعمالی كه به شکلی استراتژيک توسط افراد 

و خانوارهايی كه در يک موقعيت از نظار اقتصاادی و اجتمااعی 

گيرند و به منظور كااهش مخاارج و ياا باه دسات فقير قرار می

شوند كه آنان را قادر كاربرده میآوردن درآمد اضافی به نحوی به

زندگی خود نظير غذا، لباس و مساکن سازد كه هزينه ضروريا  

را پرداخت نمايند و در ضمن به سطحی زير سط  رفااه راياج در 

تفاوتی  ،جامعه سقو، نکنند  در ادبيا  موضوعی استراتژی مقابله

های مقابلاه در بين مديريت ريسک )تغييار درآماد( و اساتراتژی

شرايط ريسک )تغيير مصري( در نظر گرفته شده است  باه ايان 

ل كه مديريت ريسک به معنی كاهش ا را  قبال از شاو  شک

باشاد و برای مثال از طريق تنوع بخشيدن به منابع درآمادی می

در مواقعی كه خانوارها باا شاو  ناشای از كااهش درآماد و ياا 

تواناد باه باشند، مديريت ريسک میافزايش قيمت غذا روبرو می

و يا دريافت غاذا از تر( شکل خريد غذا از ساير منابع )منابع ارزان

  اين (0119، 1ديويس) ساير منابع )منابع كمک دهنده( انجام شود

مقابله در شارايط ريساک باا نتاايج  در حالی است كه استراتژی

های نمايد  در اين مورد باا اساتراتژیشو  يا ريسک مقابله می

                                                                                           
1 - Radimer 

2 - Devereux 

3 - Snel and Staring 

4 - Davies 

غيررسمی به منظور های مانند پس انداز احتياطی و تشکيل گروه

  ( 0119ديويس، ) باشيمتقسيم ا را  ريسک مواجه می

بر امنيت غذايی عوامل مؤ ر   ،(0100) و همکاران 1خانیشري 

 11نتايج نشان داد كاه  كردند  سو بررسیدر منطقه قرهرا خانوار 

 01اين مناطق در سط  امنيت غذايی قوی، درصد از خانوارهای 

درصاد امنيات غاذايی خيلای  11درصد امنيت غذايی ضاعي  و 

هم نين نتايج رگرسيون لاجيت برآورد شده   اندضعي  قرارگرفته

نشان داد عوامل فاصله تا شهر، تعداد افاراد خاانوار، تعاداد افاراد 

ذايی در قيد حيا  بودن والدين بر امنيات غا و مسئول تهيه غذا

 باشند  مؤ ر  می

ای باا عناوان در مطالعاه ،(0910شيرانی بيدآبادی و همکاران )

كاربرد استراتژی مقابله در بارآورد وضاعيت امنيات غاذايی باين 

كاركنان خدماتی دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعی گرگاان 

ناان خادماتی دريافتند كه استراتژی های مختلفای توساط كارك

 دانشگاه مورد استفاده قرار گرفته است 

 ر بار ؤعوامال ماخاود  در مطالعه ،(0911ضيائی و همکاران )

 راهاای مقابلاه در منااطق روساتايی گرگاان انتخام اساتراتژی

با استفاده از مدل لاجيت باينری عوامل  كرد  اين محققينبررسی 

را هاای مقابلاه غاذايی و غيرغاذايی راتژی ر بر انتخاام اساتؤم

هااای مهاام نتااايج نشااان دادنااد كااه ويژگی كردنااد مشااخص 

اجتماعی مانند درآمد سالانه خاانوار، ساط  تحصايلا  -اقتصادی

تعداد افاراد خاانوار بار ساط  عادم  خانواده و همسر و سرپرست

 .امنيت غذايی مؤ ر  هستند

، وضعيت امنيت غذايی خانوارهای (0101کااران )و هم 1عبدالله

و نشان  نمودند بررسیرا كشاورز در مناطق خشک كشور سودان 

منطقه باا مشاکل اين درصد از خانوارهای كشاورز  30دادند كه 

  باشند امنيت غذايی روبرو می

نيز با الهاام از مطالعاا  گذشاته در ماورد  حاضر، در مطالعه
                                                                                           
5 - Sharifkhani 

6 - Abdalla 
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ای مقابله با ناامنی غذايی كه به معدودی امنيت غذايی و راهکاره

باا اساتفاده از شااخص ها در ساطور فاوق اشااره رفات و از آن

خانوارهاای منااطق در وضعيت امنيات غاذايی  ،استراتژی مقابله

شاده بررسی واقع در استان سيستان و بلوچستان روستايی زهک 

قابل ذكر است در دو دهه اخير به دليل بروز خشکسالی در  است 

سيستان و به تبع آن بيکاری و فقر، ساكنين اين منطقه باناامنی 

هاای مقابلاه از جملاه اساتراتژیغذايی دست به گريبان هستند  

 :از نددر اين مطالعه عبارت بررسی شده

قيمت، كام كاردن وعاده   و ارزانمصري غذای كمتر مرجّ

كام كاردن وعاده  نوار،اغذايی مردان، كم كردن وعده غذايی خ

نظر كردن از يک وعده غذايی در طی يک كودكان، صريغذايی 

 هفته و يک روز كامل در هفته بدون غذا

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه و جامعه آماری

محدوده مورد مطالعه اين پژوهش شهرستان زهاک )شاکل 

اسات  شهرساتان  و بلوچستان سيستان شمال استان( واقع در 0

بلوچستان قارار دارد  موقعيات زهک در شمال استان سيستان و 

درجاه شامالی و  3111/91جغرافيايی ايان شهرساتان در نقشاه 

درجه شرقی می باشد  شهرساتان زهاک باا مسااحت  1111/10

 1كيلااومتر مربااع دارای دو بخااش مركاازی و جزينااک و  111

دهستان زهک، خواجه احمد جزينک و خمک و هم ناين دارای 

 009ن تاا مركاز اساتان آبادی است  فاصله مركز شهرساتا 019

متار مای باشاد و طباق  139كيلومتر و ارتفاع آن از سط  درياا 

 جمعيات (0911و  0911 هاای)سال رسمی هایآخرين سرشمار

 %31حاادود   سااتتقلياال يافتااه ا 11311بااه  نفاار 11101 آن از

باشاد مایآن شاهری  %01روستايی و  جمعيت شهرستان زهک

موقعيات منطقاه ماورد (  0919ر، پودينه علی آباادی، حيدری مکر)

 ( نشان داده شده است 0مطالعه در شکل )

 

 
 وقعيت منطقه مورد مطالعه )شهرستان زهک(م. نقشه 6شکل 

 

روزه باعاث  001های گرم هماراه باا وزش بادهاای تابستان

های حرارتی و شده است كه محدوده مورد مطالعه بالاترين ميزان

 ا در سط  كشور داشته باشد  تبخير ر

های ماورد نيااز در ايان پاژوهش شاامل دو اطلاعا  و داده



 211      ییدر مناطق روستا ییغذا تیثر بر امنؤشناخت عوامل م 

 كاه از باشادبخش اطلاعا  مبانی نظری و اطلاعا  ميدانی مای

در  های اينترنتی و نيز تکميال پرسشانامهطريق كتابخانه، پايگاه

گيری به صور  كاملااً تصاادفی و بدست آمد  نمونه 0911سال 

باا اساتفاده از روساتاهای زهاک انجاام گردياد   یخانوارهابين 

خاانوار تعياين شاد  ساذس  001فرمول كاوكران حجام نموناه 

و  نظارانو صاحب اساتيدكمک  هب پرسشنامه تنظيم و روايی آن

پايايی آن به كمک آلفای كرونبااخ تميياد شاد  پاس از تکميال 

پرسشنامه ناقص كناار گذاشاته شاد و تجزياه و  9ها، پرسشنامه

 پرسشنامه صور  گرفت  011ل روی اطلاعا  تحلي

 

 روش محاسبه شاخص استراتژی مقابله

های متنوعی برای محاسبه شااخص اساتراتژی مقابلاه روش

ضيائی ) توان به موارد زير اشاره كردوجود دارد كه از آن جمله می

 :(0911و همکاران، 

 رفته توسط خانواركارهای مقابله بهشمارش استراتژی

باشاد كاه ای میهاای مقابلاهمنظور استراتژی ،در اين مورد

باه »و ياا  «برخای از مواقاع»، «اغلب مواقع»ها در خانوار از آن

هاا استفاده از اين اساتراتژیكند  هرچه مقدار استفاده می «ندر 

نظر امنياات غااذايی در وضااعيت خااانوار از نقطااه ؛بيشااتر باشااد

تباار هاشمی؛ 0911ضيائی و همکاران، ) بردمی نامساعدتری به سر

  (0911و همکاران، 

كاررفته توسط های مقابله بهمحاسبه مجموع وزنی استراتژی

 خانوار

شود كاه فراوانای در اين روش به هر استراتژی وزن داده می

وش باشاد  ياک راستفاده از استراتژی مقابله توسط خاانوار مای

گذاری باه ترتياب های مقابله شمارهساده وزن دهی به استراتژی

برخی از »، به 1عدد  «اغلب مواقع»باشد  برای مثال به ها میآن

 0و باه هرگاز عادد  0عادد  «باه نادر »، باه 9عادد  «مواقع

يابد  هرچه مقدار اين مجموع بيشتر باشد خاانوار از اختصاص می

بارد  نامساعدتری به سار مای نظر امنيت غذايی در وضعيتنقطه

كاررفتااه كااه وزن به محاسابه مجمااوع وزنای اسااتراتژی مقابلاه

دهنده فراواناای كاااربرد اسااتراتژی مقابلااه و شااد  اياان نشااان

باشد  يک روش ساده انجام اين عمال ايان استراتژی مقابله می

اولياه كاه شاد  آن كمتار  هاای مقابلاهاست كه به اساتراتژی

هاا باه ترتياب سؤالا  ديگر كاه شاد  آنو به  0باشد وزن می

  ( 0111، 0هدينو ) شودداده می 9و  0های شود وزنبيشتر می

گفتااه شااده باارای محاساابه  در اياان مطالعااه از دو روش

های مقابلاه غاذايی و غيرغاذايی اساتفاده شاده و باه استراتژی

شاده اررفتاه وزن داده كهای مقابلاه غاذايی بهسؤالا  استراتژی

نموناه  ،برای محاسبه شااخص اساتراتژی مقابلاه غاذايی است 

المللای تحقيقاا  غاذا در كشاور سؤالا  استاندارد مؤسسا  بين

كاه  شاامل شاش ساؤال اولياه  ، مورد استفاده قرار گرفتمالی

 باشد استراتژی های مقابله غذايی می

 روش رگرسيون لجستيک

هاای كااربردی جهات نيکرگرسيون لجستيک يکای از تک

بندی شده است  اين تکنيک باا توجاه باه های طبقهتحليل داده

باه ساه دساته بااينری،  ،های متغير پاسخبندینوع و تعداد طبقه

 شود  اسمی و ترتيبی تقسيم می

با توجه به نوع متغير پاسخ در برآورد شااخص  هدر اين مطالع

 ری استفاده شده است وزنی استراتژی مقابله از الگوی لاجيت باين

 0مدل لاجيت باينری از استفاده 

شود كه متغيار وابساته الگوی لاجيت در مواردی استفاده می

ی نباشد  متغير وابسته در اين موارد به صور  انتخام دوگانه كمّ

شود  در رگرسيون لجستيک مانند چند متغيره، ضارايب ظاهر می

ونگی عملکارد آن شود، لايکن چگاهای مستقل برآورد میمتغير

كاملاااً متفاااو  اساات  در رگرساايون چنااد متغيااره از روش 

شاود  در ايان روش، ترين مجموع مجذورا  استفاده میكوچک

مجمااوع مجااذورا  اختلاااي بااين مقااادير واقعاای و مقااادير 
                                                                                           
1- Hoddinot 

2 - Binary Logit Model 
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گردد  الگوی لجساتيک از شده متغير وابسته حداقل میبينیپيش

ايان منحنای بار  كند، بدين ترتيابمنحنی لجستيک پيروی می

های واقعی مربو، به شود  دادههای واقعی برازش میاساس داده

ی مورد نظر اتفاق افتاده ياا متغير وابسته، بر اساس اين كه پديده

 پايين نمودار د، لذا در بالا وكننمیر ايه، دو مقدار صفر و يک اختن

وجه به ت ی مذبور باوقوع پديده گيرند  وقوع يا عدمقرار می مذبور

هااای مساتقل تعيااين ساطوح مختلا  از تركيبااا  خطای متغير

شود  برتری رگرسيون لجستيک در اين است كه برای تعياين می

ی مورد نظار كاافی مقادير صفر و يک تنها اطلاع از وقوع پديده

 است 

 

 

 غذايی های مقابلهمحاسبه مجموع وزنی استراتژی  .6 جدول

 وزن سؤال یاستراتژ شماره سؤال

 0 كمتر مرج  یاستفاده از غذا 6

 0 مردان خانوار یكاهش دادن غذا 2

 0 خودتان یكاهش دادن غذا 0

 0 كودكان یكاهش دادن غذا 4

 0 روز کي در يیغذا وعده کينظر كردن از صري 9

 9 بودن غذا بدون كامل روز کي 1

 (  0111 نو ،يهد: )ممخذ        

 

منظاور تخماين  توان بهبدين ترتيب از اين متغير وابسته می

وقوع يا عدم وقوع اتفاق مورد نظر بهره جست  چنان اه احتماال 

ی بينی شود، در اين صور  وقوع پديادهپيش 1/1وقوع بيش از 

وقاوع عادم شود و در غير اين صور  مورد نظر، حتمی تلقی می

 پديده، حتمی تلقی خواهد شد آن 

ن مطالعه، متغير وابسته، مقدار شاخص وزنی اساتراتژی در اي

باشد  از آنجايی كه مقدار اين متغير برای خانوارها برابر مقابله می

گونه متغيرها باه باشد، در فرموله كردن اينمی« صفر»و « يک»

دليل آنکه جمله خطای حاصل دارای ناهمسانی وارياانس اسات، 

  ( 0139، 0مادالا) شودنمیاستفاده از رگرسيون كلاسيک توصيه 

نشاان داده فر  كنيد شاخص استراتژی مقابله، با متغير 

 ای از متغيرهای اقتصادی، اجتماعیشود كه تحت تم ير  مجموعه

های مساتقل و باشد  در الگوی لاجيت رابطه متغيرفرهنگی می و

 شود:نشان داده می، 0 متغير وابسته از طريق رابطه

                                                                                           
1 - Maddala 

 
(0) 

متغير مساتقل  ijxو  متغير پنهان و غيرقابل مشاهده كه در آن 

j مربو، به خانوار i باشد می 

دهااد، بااه منظااور محاساابه چنان ااه رابطااه فااوق نشااان می

بايست ابتدا الگوی رگرسيونی زيار بارازش و فارم تاابعی می

  مناسب گزينش شود:

 
(0) 

عملاً آن اه قابال مشااهده اسات، متغيار مجاازی شااخص 

استراتژی مقابله غذايی و غيرغذايی اسات كاه باه صاور  زيار 

 دهد:مقادير يک و صفر را به خود اختصاص می

 
(9) 

 
(1) 

مدل لاجيت بر اساس احتمال تجمعای لاجيساتيک بناا شاده 

زيار  احتمال وقاوع عادم امنيات غاذايی از رابطاه و در آناست 

 شود:محاسبه می
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(1) 

ام، iوقوع عادم امنيات غاذايی خاانوار  احتمال كه در آن 

f(yi)   ،پارامترهاای الگاو  جاز   ابات و بيانگر رابطه تابعی

مجموعه متغيرهای شامل خصوصيا   باشند  ضمن آنکه می

 jخانوار، شمارهi ام است  iام خانوار  j فردی، اجتماعی و اقتصادی

تعداد متغير مستقل  mتعداد كل نمونه، ، n، شماره متغير مستقل  

باشاد  ايان شاخص استراتژی مقابله غذايی و غيرغذايی می iYو 

شاخص، متغير تصادفی بوده كه چنان ه اندازه آن از حاد خاصای 

 عدم امنيت غاذايی و درتجاوز كند، مشتر  جز  گروه  مثلاً 

 گيرد صور  جز  گروه امنيت غذايی قرار می اين غير

    (1) 

احتمال عدم امنيت غذايی را به امنيت غذايی نشان  ،1رابطه 

توان ا ر نهايی به صور  زير به دهد با توجه به اين رابطه میمی

احادی در تغيير در احتمال اينکه بر ا ر تغييار ياک و دست آورد 

متغير مستقل، يک خانوار در گروه خانوارهای فاقد امنيت غاذايی 

(1iyقرار بگيرد )( به ا ر نهاايی ،MEموساوم اسات )  كاه باه

 ( Green, 2003) شودصور  زير محاسبه می

(1)                             

رسی تركيبا  متغيرهای مستقل و با در اين مطالعه پس از بر

استفاده از معيارهايی هم ون عدم وجاود هام خطای، وارياانس 

دار بودن ضرايب و نيز سازگاری علائم باا بالا، معنی 2Rهمسانی، 

انتظارا  در نهايت دو مدل لاجيت باينری انتخام و تخماين زده 

 شد  

نه ی رگرسيونی متغيرهای مستقل درآمد ساالاودر اين دو الگ

سرپرست خانوار،  تعداد فرزندان خانوار پيوسته و كمی هساتند و 

متغيرهای مستقل سن سرپرست خانوار، وضعيت شغلی سرپرست 

 باشند خانوار و سط  تحصيلا  همسر كيفی و گسسته می

 

 

 

 

 نتايج و بحث

 نتایج آمار توصیفی
 اعتیاد 

 با بررسی اطلاعا  به دست آمده از خانوارهای مورد مطالعاه

هاا گرفتاار معضال آن 0درصد 39/01 سرپرست مشخص شد كه

 اعتياد هستند  

 سط  تحصيلا  سرپرست خانوار

روساتاهای  در خاانوار انسرپرسات، بيشتر 0با توجه به جدول

درصد(  با توجه به  11)دارند تحصيلا  ابتدايی سواد يا بی ،زهک

در  هاااخانواركماای از سرپرساات تعااداد  ،اطلاعااا  بدساات آمااده

دارای سط  تحصيلا  دياذلم و ياا  درصد( 03) تاهای زهکروس

 .بالاتر از آن می باشند

سوادی شاغلان بخش های انسانی اين منطقه به بیاز ويژگی

گياری توان اشاره نمود  در باين خانوارهاای نموناهكشاورزی می

 سواد يا دارای سواد پايين هستند  درصد آنها بی 11شده بيش از 

منطقه مورد مطالعاه، گساترده اجتماعی ای هاز ديگر ويژگی

  ( استنفر 1)افراد تحت تکفل خانوارها  و زيادیعد خانوار بودن بُ

 سرپرساتباه جاز  –هم نين در خصوص افراد شااغل خاانوار 

بايد گفت كه بيشاتر خانوارهاا عضاو شااغل ندارناد  در  -خانوار

، منطقه كشاورزیآم  نامطمئن بودنآمارهای رسمی نيز به دليل 

درصاد در ساال  91باه  0911درصد در ساال  1نرخ بيکاری از 

 افزايش يافته است  0911

 وضعيت شغلی سرپرست خانوار

                                                                                           
سرشکسااتگی در ن اار  سااب ضاال اعتياااد را معخانوارهااا باا توجااه بااه اینکااه  -1

 خاودداري کارده تاز بياان حقيقا گویان، ممکن است برخی از پاسخگيرندمی

 ند.شاب
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درصاد  11، در شرايط خشکساالی حادود 9بر اساس جدول 

هاا كشااورزی باوده اسات، سرپرست خانوارها كه اغلب شغل آن

 بيکار هستند 

 

 ميزان تحصيلات سرپرست خانوار. 2 جدول

 یبالاتر از كارشناس یكارشناس پلميد رستانيدب يیراهنما يیابتدا سوادیب لاتيتحص زانيم

 0 1 00 1 00 11 90 مطلق یفراوان

 0 1 00 1 00 91 91 ینسب یدرصد فراوان

 های تحقيق: يافتهممخذ
 

 وضعيت شغلی سرپرست خانوار. 0 جدول

 شاغل کاريب خانوار سرپرست یشغل تيوضع

 00 31 مطلق یفراوان

 00/1 11/1 ینسب یفراوان

 های تحقيق: يافتهممخذ
 

 محاسبه شاخص استراتژی مقابله غذایی

دهد امتيااز نتايج محاسبه شاخص استراتژی مقابله نشان می

 و 19/00قرارگرفتاه و دارای مياانگين  1-09خانوارها در فاصله 

ترين مقدار مجموع وزنی استراتژی مقابله باشد  بيشمی 00ميانه 

باشاد، ايان امتيااز می 09كاررفته توسط خانوارها امتياز ذايی بهغ

امنی غذايی قارار نادهنده اين است كه خانوارها در وضعيت نشان

ها برای مقابلاه باا ايان وضاعيت ترين استراتژیدارند و از سخت

كنند  كمترين مقدار مجموع وزنای اساتراتژی مقابلاه استفاده می

دهاد خانوارهاا از هايچ ه نشاان میباشاد كامی 1غذايی امتيااز 

اناد و در وضاعيت امنيات استراتژی مقابله غذايی اساتفاده نکرده

 13دهد كاه نتايج نشان می ،برند  بر اين اساسغذايی به سر می

امنی غااذايی نااا( در وضااعيت خانوارهااا %31حاادود ) خااانوار

 %01كنند و های مختل  استفاده میاند، و از استراتژیقرارگرفته

ای اساتفاده ز خانوارهای مورد مطالعه از هايچ اساتراتژی مقابلاها

 .انداند و در وضعيت امنيت غذايی قرار گرفتهنکرده

 

 نتایج مدل لاجیت باینری

دهد  متغيار وابساته نتايج مدل لاجيت را نشان می، 1جدول 

باشاد  متغيرهاای )كيفی( شااخص وزنای اساتراتژی مقابلاه می

اند  شادهی در اين مدل به كار گرفتاه توضيحی يا مستقل متنوع

ضرايب مثبت رابطه مستقيم باا عادم امنيات غاذايی و ضارايب 

دهاد  منفی رابطه عکس باا عادم امنيات غاذايی را نشاان مای

دهد متغيرهای وضعيت طور كه نتايج مدل لاجيت نشان میهمان

، اعتياد سرپرست خاانوار، )بيکار يا شاغل( شغلی سرپرست خانوار

)كشااورزی به تلفن همراه و نوع شغل سرپرست خانوار  دسترسی

اند و متغيرهاای دار شدهدرصد معنی 1در سط  يا غيركشاورزی( 

دار درآمد سالانه، تعداد افراد خانوار، فاصله روساتا تاا شاهر معنای

 بر عادم امنيات غاذايیتوان از تم يرگذاری آنها اما نمی ؛اندنشده

ارامترهاای مرباو، نشاان پوشی كارد  هم ناين علامات پچشم

وع شااغل ناادهااد كااه متغيرهااای اعتياااد سرپرساات خااانوار، می

و  تعداد افراد خانوار )كشاورزی يا غيركشاورزی(، سرپرست خانوار

و  شاودسبب افزايش عدم امنيت غذايی میفاصله روستا تا شهر 

، درآمد )بيکار يا شاغل( سرپرست خانوار متغيرهای وضعيت شغلی

تم ير منفی بر سط  عدم امنيات  به تلفن همراه ، دسترسیسالانه

دار كاملااً معنای %1كاه در ساط    LR غذايی دارند  نتايج آماره

 مسملهدهد  الگوی رگرسيونی اين نشان می است نيز اين نتايج را

 به نحو زير قابل نمايش است 

(3                                  )),,,( 721 iiii xxxfy 
 

در  0انادريوزو  L-H ايج دو آزمون خاوبی بارازشهم نين نت

دهد كه مدل به خاوبی بارازش شاده اسات  نشان می ،1جدول 

دهاد باشد كه نشاان میدرصد می 30/10برابر  2Count R معيار

بينی درساتی درصد پيش 19مدل برآورد شده در مجموع حداقل 

                                                                                           
1 -Andrews   
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  از متغير وابسته داشته است

 

 

 مدل لاجيت باينریرد حاصل از برآونتايج  .4جدول 

 يینها اثرات نيانگيم اريانحراف مع بيضر ريمتغ

 -0/00 11/0 -01/1** خانوار سرپرست یشغل تيوضع
 -9/0 01/0 -10/0 درآمد سرپرست خانوار

 1 01/0 01/0** خانوار سرپرست ادياعت
 -11/1 11/0 -91/1** به تلفن همراه یدسترس

 9/1 01/1 01/1 تعداد افراد خانوار
 01 11/1 91/0** (یركشاورزيغ اي ینوع شغل سرپرست خانوار )كشاورز

 1/1 10/1 101/1 فاصله روستا تا شهر
LR Statistic        0.01              Count R2               72.82 

H-L Statistic      0.44              Andrews  Statistic   0.15  

 می باشد  % 1*  معنی داری در سط  *  های تحقيق: يافتهممخذ
 

، شااغل باودن 1بر طباق نتاايج مانعکس شاده در جادول 

سرپرست خانوار، افزايش درآمد سرپرست خانواده و دسترسی باه 

تلفن همراه )باه عناوان شاخصای از رفااه و  دارايای سرپرسات 

 شود خانوار( باعث كاهش عدم امنيت غذايی می

ا ر نهايی هر كدام از متغيرها  در مرحله بعد با به دست آوردن

مشخص گرديد كه هر متغير به چه ميزانی بر روی ساط  عادم 

 ،1 جادولستون آخار   اين نتايج در گذاردامنيت غذايی تم ير می

 .ارائه گرديده است

اگار درآماد ساالانه  ،دهادنشان می، 1 همان طور كه جدول

ال عادم ( افزايش ياباد احتماريالخانوار يک واحد )يک ميليون 

امنيت غذايی خانوارهای مناطق روستايی زهک به طور متوساط 

ياباد  در ماورد وضاعيت شاغلی درصد كااهش می 9/0به اندازه 

سرپرست خانوار، شاغل باودن سرپرسات خاانوار احتماال عادم 

درصاد كااهش  0/00امنيت غذايی را به طور متوسط باه انادازه 

ه انادازه ياک نفار دهد  هم نين اگر تعداد فرزندان خانوار بامی

افزايش يابد احتمال عدم امنيت غذايی به طور متوسط به انادازه 

يابد  متغير اعتياد سرپرست خاانوار نشاان درصد افزايش می 9/1

می دهد كه اگر سرپرست خانوار معتاد باشد احتمال عدم امنيات 

يابد  اگر خانوار مورد مطالعه به تلفان درصد افزايش می 1غذايی 

رسی نداشته باشند و از امکانا  رفاهی لازم برخاوردار همراه دست

ياباد  اگار افازايش مای 11/1نباشند احتمال عدم امنيت غاذايی 

خانوارهااای مناااطق روسااتايی زهااک بااه مااروجين كشاااورزی 

 9 دسترسی نداشته باشند احتمال عادم امنيات غاذايی خانوارهاا

ان يابد  متغير نوع شغل سرپرسات خاانوار نشادرصد افزايش می

شغل غيركشاورزی داشته باشاد، دهد كه اگر سرپرست خانوار می

 01احتماال عادم امنيات غاذايی در مقايسه با شغل كشاورزی، 

 ،يابد  هر چه فاصله روستا تا شهر بيشاتر باشادمی كاهشدرصد 

اگر فاصله روستا تا شهر ياک  وشود هزينه رفت و آمد بيشتر می

درصد افزايش  1/1ت غذايی كيلومتر بيشتر شود احتمال عدم امني

 . يابدمی

 

 و پيشنهادهاگيری نتيجه 

نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه خانوارهای ساكن در مناطق 

های مقابلاه را در ح متفااوتی از اساتراتژیوروستايی زهک ساط

  به اندهدادبرخورد با مشکل عدم امنيت غذايی مورد استفاده قرار 

ارهااای مااورد مطالعااه از درصااد از خانو 31اياان صااور  كااه 

و در شرايط نامناساب غاذايی  های مقابله استفاده كردهاستراتژی

سرپرسات  ،اند  هم نين نتايج آمار توصيفی نشان دادقرار گرفته
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سواد و ياا دارای ساط  تحصايلا  اكثر خانوارها مورد مطالعه بی

بيکار هستند   (درصد 11/11حدود ها )آنباشند و اكثر ابتدايی می

شغل  و دهد كه از لحاظ تحصيلا اين عوامل نشان می ،بنابراين

توان انتظار داشت كاه برند و نمیدر شرايط نامساعدی به سر می

از امنيت غذايی مناسبی برخوردار باشند  با توجه به نتاايج مادل 

لاجيت باينری عوامل مؤ ر  بر عدم امنيت غذايی مشخص شد و 

الانه، وضاعيت شاغلی سرپرسات نشان داد كه متغيرهای درآمد س

خانوار،  بُعدخانوار، نوع شغل سرپرست خانور، فاصله روستا تاشهر، 

دسترسی باه تلفان هماراه، دسترسای باه ماروجين كشااورزی، 

وضعيت اعتياد سرپرست خانوار، از عوامل ماؤ ر بار ساط  عادم 

تاوان باا جباران ايان كمبودهاا در باشد كه میامنيت غذايی می

به سط  امنيت غاذايی مطلاوم قادم برداشات  راستای رسيدن 

شود كه وزار  آموزش و پرورش در حمايت بنابراين پيشنهاد می

هاای آموزشای رايگاان بارای از خانوارهای روستای زهک طرح

ها اجرا كناد  دولات زميناه مناساب بارای ارتقای سط  سواد آن

و احداث راه دسترسای خانوارهای روستای سرپرست شغل ايجاد 

و  اداره جهااد كشااورزیشاود توصيه مای كند را فراهم  ربه شه

هاای ربط، باه منظاور ايجااد شاغل، دورههای ذیديگر سازمان

  برگزار نمايد آموزشی در زمينه توانمندسازی روستائيان
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Abstract 

Establishing food security of households is one of the goals of economic, social and cultural 

development programs of the country and therefore it is important to estimate the level of household 

food security. In the present study, food security of rural areas of Zahak city was assessed using 

Coping Strategy Index in 2015 and 2016. The results showed that about 80% of the studied 

households are in poor nutrition and have used strategies to cope with food insecurity. In addition, 

the variables of annual income, household head occupation, type of household head occupant, rural 

to urban distance, number of households, access to mobile phones and household head addiction 

status are among the factors affecting food security level. Accordingly, effective steps can be taken 

to achieve the desired level of food security by trying to empower the villagers, improve the job 

situation and income of the head of the household and raise the level of awareness of the people by 

agricultural promoters. 
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