
 

  FSI شاخص بر کیدأت با غذایی در استان کرمانشاه امنیت برآورد

 
 *3نعیم شکری -2محمد شریف کریمی -1یآزاد خانزاد

 17/10/1396تاریخ دریافت: 

 08/02/1397تاریخ پذیرش: 

 

 چكيده

 و اسات  رسايه   اثباا   جهااني باه   وسيع يهاپژوهش در اقتصادي توسعه با آن باطو ارت هاانسان يادگيري کارايي، افزايش سالمت، در تغذيه نقش
 باشاه  امنيت غذايي کشورها در دهه کنوني به دليل نقش برجسته آن در شکوفايي و باروري سرمايه انساني هر کشوري حائز اهميت مي بررسي وضعيت

و اين موضوع در تفاو  ساط  امنيات    مناطق پرخطر قرار گرفته است وايران جز رکشو ،امنيت غذايي در نقشه جهانيبر اساس مطالعا  صور  گرفته، 
 يتوساعه و سانه م ا    يهاا برنامه يکشور ط ييغذا تيامن نيتأم يهااستيبه س يابيدست يرو در راستا نياز اشود  هاي کشور ديه  ميغذايي در استان

صاور  گرفتاه   در استان کرمانشاا    ييغذا تيامن همين دليل، مطالعه حاضر با ههف برآورد به  باشهيم تيحائز اهم اهاستان تيوضع نييلزوم تع ه،يتغذ
بارآورد شاه     1383-94 يهاا سال يبرا ي پيشنهاد شه  استتوسعه کشاورز الم  يينتوسط صنهوق بکه  FSIشاخص  وسي ه به ييغذا يتامنو  است
 کشااورزي کاه   يهاا ساالنامه  همچنين و آمار مرکز توسط شه  خانوار تهيه هزينه و درآمه هايپرسشنامه ي مورد استفاد  در اين مطالعه ازهاداد   است

محصوال  عماه    توليه در کرمانشا  استاندهه که مي نشان محاسبا  يجنتا .شه  است ، استخراجگرددمي تهوين و تهيه کشاورزي جهاد وزار  توسط
امنيت غذايي طي دور  مورد مطالعه، بر اساس ساناريوي اول   ارقام شاخص و ميانگين دار بود  استاز خودکفايي برخور در طي دور  مورد مطالعه غذايي

واحه کالري( ايان موضاوع نقا      2300که بر اساس سناريوي دوم )واحه کالري( حاکي از وجود امنيت غذايي در استان کرمانشا  است؛ در حالي 2100)
گردد که با توسعه کشاورزي مهرن و مکانيز  و سوق دادن اين بخش به سمت صانايع تباهي ي، زميناه    اد ميبر اساس نتايج اين مطالعه؛ پيشنه  گردديم

 به ارتقاي امنيت غذايي منجر خواهه شه   تاًينهارشه بخش کشاورزي با ارزش افزود  باال را در استان کرمانشا  ايجاد نمود که 
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  3 2 1 مقدمه

هاا و  نقش تغذيه در سالمت، افازايش کاارايي، ياادگيري انساان    
وسيع جهاني باه اثباا     يهاارتباط آن با توسعه اقتصادي در پژوهش

اهاهاف توساعه هار کشاور      يهاا تيرسيه  است؛ بنابراين در بين اولو
 عاهم وجاود امنيات   (  4دارد ) وياژ   يدستيابي به امنيت غذايي اهميت

 ؛اسات  بر وضعيت فيزيکي، اجتماعي و رواناي جامعاه اثرگاذار   ، غذايي
غاذا باود  و    فراتار از تاأمين   ،و تغذياه  ييامنيت غذا يمقوله بنابراين

و بهباود کيفيات سارمايه     مت جامعاه الکنناه  سا  ن تأمين آن، تضمي
و بهبود کيفيت سرمايه انساني منجر به توسعه انسااني و   استانساني 

ر نهايت قرار گرفتن جامعه در مساير ب نهماه  توساعه خواهاه شاه       د
 يزنهگ"گذاران در دستيابي به عالو  بر اين، با توجه به اههاف سياست

                                                           
گرو   به ترتيب استاديار، استاديار و دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشه –3و  2،  1

 اقتصاد، دانشگا  رازي
 ( :Naeimshokri@gmail.comEmailايميل نويسنه  مسئول:  -*)

DOI: 10.22067/jead2.v32i1.68939 
 

 ،يتوساعه انساان   يهاا از مؤلفاه  يکا يعنوان  به و "در سالمت و رفا 
از  يکا ي هيا و تغذ ييغذا تياز سالمت و امن يحصول به سط  مناسب

  شاود يشناخته م ايمنطقهو  يم  يهايگذارتاسيدر س يمقاصه جه
از  ياهيا و مط وب و سالمت تغذ يکاف يبه غذا يدسترس بيترت نيبه

 ناه  يآ يهاا نسل رساختيتوسعه، سالمت جامعه و ز ياص  يمحورها
  کشور است 

 ،يمط وب و کاف يغذا نيو تأم هياز سط  تغذ ههفطور ک ي،  به
 يازهاا ين نيب که تأم ؛ستيني شکم يريس اي انيع يتنها رفع گرسنگ

  از دارد در بار  زيا پنهان را ن يگرسنگ رفع يعني ي،به مواد مغذ يس ول
، 4مخت ف همانناه ساازمان م ال متحاه     يالم  نيبهاي اين رو سازمان

تاالش   6)فائو( و بانک جهاني 5م ل متحه سازمان خواربار و کشاورزي
به مسئ ه سوءتغذيه و هاي مخت ف ها و شاخصارائه تعريفکردنه تا با 

                                                           
4- United Nations 

5- Food and Agriculture Organization of the United 

Nations 

6- World Bank 
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در روز را  يکاالر  1800ر از تا کم افات يدرفاائو    امنيت غذايي بپردازنه
 کيا اسات کاه    يحجما  نيکمتر زانيم ني  اکنهيم فيتعر يگرسنگ

داشاته باشاه     يساال  و مولاه   يزناهگ  کنه تا افتيغذا در هيانسان با
از کمباود   يپنهاان ناشا   يگرسانگ  ،ياز گرسنگ يگرينوع د نيهمچن

الشعاع خاود  نفر از مردم جهان را تحت اردي ياست که دو م هايذزمغير
دهاه کاه   يفائو نشان ما  هاي اخيرگزارش از سوي ديگر  دههيقرار م
 وعيبه اهاهاف توساعه هازار  جهات باه نصاف رساانهن شا         يابيدست

  (10 و 9، 8، 7) نخواهه شه ريامکانپذ ايدر دن هيسوءتغذ
آغااز شاه     1948در ساال  نخستين بحث پيرامون امنيت غذايي  
 در و م ال  ساازمان  بشر حقوق اعالميه در اين سال در بار اولين براي

 رساميت  به "ييحق غذا" هماننه يميمفاه غذا جهاني اجالس اولين

 مواد عرضه بر غذايي امنيت بيشتر تأکيه زمان آن در  (12)شه  شناخته

 م ي سط  در آن قيمت ثبا  و کافي غذاي تأمين از اطمينان با غذايي،

، تولياه ماواد   1970در آغااز دهاه   شاه  همچناين    معرفي الم  يبين و
غذايي در کشورهاي در حال توسعه کاهش يافت و روز به روز بر عهم 

منظاور ج اوگيري از    بين جمعيت و غذا در جهان افزود  شه  به تعادل
به ابتکاار ساازمان م ال     جهاني غذا اجالسعواقب وخي  اين بحران، 

تشکيل شه که در آن بر امنيت غذايي در ساط    1975 سال رمتحه د
در متحاه   سازمان م ل سط  کشورها تأکيه شه  جهان و به تبع آن در

 موادي عرضه کاف»را  ييغذا تي، امن1975غذا در سال  يجهان اجالس
کاه موجاب    يهاا باه نحاو   در جهان و در تماام زماان   ياساس ييغذا
 «شاود  مات يو ق هيا تول يهاا انجبران نوسا  و ثبا  مصرف اي شيافزا
 ساال  در جهااني  يف نمود  پس از گذشت حهود يک دهاه، باناک  تعر

 صاور   باهين  را غاذايي  منيات اي بهبود تعريف قبل اراستدر  1986

 کاافي  غاذاي  باه  ها،زمان تمام در مردم همه دسترسي»نمود:  تعريف
 « فعال و سال  زنهگي تأمين براي
در تماام   ييمواد غاذا  وجود صرف، پردازانهياز نظر يبه نظر برخ 
 آنچاه ب کاه   .کناه ينم نيرا تأم ييغذا تيتمام افراد، امن يها برازمان
 اواخر تعاريف به توجه با ( 27) است ي افرادشتيمع طيدارد، شرا تياهم

 همکااري  باا  تغذياه  ع ا   کارشناسان ،1980دهه  اوايل و 1970 دهه

 ماواد  مصارف  يهاا يائنارسا  و سوءتغذيه که دادنه نشان اقتصاددانان

 عرضاه  و توليه کمبود تا و کمبود درآمه است فقر از ناشي بيشتر مغذي
تعرياف پيراماون امنيات غاذايي را      نيتار کاملمغذي  از اين رو  مواد
 شرح دانست که به 1996در سال  1غذا جهاني توان تعريف اجالسمي

 ساي دستر هاا، زماان  همه در مردم، همه که زماني»گرديه:  زير مطرح
 کاه  دارنه مغذي و سال  کافي، غذاي به اقتصادي و اجتماعي فيزيکي،
 و فعاال  زناهگي  ياک  براي را شانغذايي ترجيحا  و غذايي نيازهاي

 جاناب  از گساترد   طاور باه   که باال (  تعريف7« )هکنمي فراه  سال 
 غاذايي  امنيت بعه چنهين به شه  است، پذيرفته حوز  اين انهيشمنهان

                                                           
1- World Food Summit 

 :دارد اشار 
موجاود باودن مقاهار     :2يکاف يفراه  بودن غذا و وجود غذا -1

واردا   ،يداخ ا  هيتول قيمناسب که از طر تيفيبا ک ييمواد غذا يکاف
 ييعرضه مواد غذا هگا يبعه، از د نيگردد  ا نيتأم ييغذا يهاکمک اي

  هينمايتوجه م ييغذا تيبه مسئ ه امن

در ساط    ييد غذاموا يعرضه کاف :3ييبه مواد غذا يدسترس -2
 نيا   از اکناه ينم نيخانوار را تضم ييغذا تيسط  امن ييبه تنها يم 

مناساب در   يکساب غاذا   يبارا  يو يمال ييفرد و توانا يرو، دسترس
يما  يت ق ييغذا تيوجود امن يبه معنا ،يبه مواد مغذ يابيجهت دست

  شود

  يا رژ قياز طر يياستفاد  از مواد غذا :4يياستفاد  از مواد غذا -3
باه   يابيدسات  يبارا  يبههاشات  يهامناسب، آب سال  و مراقبت ييغذا
 نيفارد تاأم   يکيولاوژ يزيف يازهاا ين يکه تمام ياهيحالت تغذ نيبهتر

 تيرا در امن ييغذا ريالزاما  غ تيمورد اهم ني  اشوديم سريگردد، م
  سازديم تربرجسته ييغذا

: 5عرضاه آن  در يهاريا و پا ييبه مواد غاذا  يثبا  در دسترس -4
هاا باه   زمان يدر تمام هيافراد و خانوارها با ،ييغذا تيامن نيجهت تأم
وقاوع   ليا باه دل  هيا ها نباداشته باشنه  آن يدسترس يکاف ييمواد غذا

 ييو مخاطرا  آب و هوا يمال يهااز بحران يناش يناگهان يهاشوک
طر با خ گردد،يم يفص  هيکه منجر به سوءتغذ يواروقوع حوادث اد اي

 ( 8مواجه گردنه ) يعهم دسترس
اريف تع يسير تکام گردد که با بررسي اين اطالعا  مشخص مي

از خودکفايي به عرضه غذا و سپس به دسترسي رسيه   امنيت غذايي،
بيشاتر در قالاب    1970غاذايي در دهاه    است  به عبار  ديگر، امنيت

نيات  ام يهاا هگا يا د 1970  در اواخر دهاه  شهيخودکفايي خالصه م
تناساب آن باا    پيها کرد و مسئ ه عرضه غاذا و  يترعيغذايي پهنه وس

امنيت غذايي  1980نيازهاي غذايي مردم مطرح شه و در انتهاي دهه 
 ياهيا عرضه غذا و کفايت آن، باه نيازهااي تغذ   عالو  بر خودکفايي و

   جامعه نيز توجه نمود  و مسئ ه دسترسي نيز بيان گرديه افراد
جم ه عوام ي است که بر امنيات غاذايي اثرگاذار     رشه جمعيت از

نار  کناوني رشاه     است  بر اساس گزارش ساازمان م ال بار اسااس    
در . شاود جمعيت افزود  مي رمي يون نفر ب 83هر سال  ،جمعيت جهان

 529/88حهود  ،2030سال  را درجمعيت ايران سازمان  اين عين حال
کناه  ماي  بيناي پيش رنف مي يون 219/92 ،2050 سال و در مي يون نفر

جهاان باه اياران     هايکشور ترينپرجمعيت 21که بر اين اساس رتبه 
ساازمان م ال درباار     اخيار  زارش از سوي ديگر گ(  31) هخواهه رسي

                                                           
2- Availability 

3- Access to Food 

4- Utilization 

5- Stability 
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است کاه نار  گرسانگي     آنامنيت غذايي و تغذيه در جهان حاکي از 
طاي کارد  و در   را صاعودي   يپس از يک دهه کاهش بار ديگر رونه

درصاه جمعيات    11مي ياون نفار، معاادل     815ر حاهود  د 2016سال 
 520 ،کاه از ايان تعاهاد    اناه جهان، دچار گرسنگي و ساوءتغذيه باود   

در حال  يکشورها اکنونه  .(12) کننهمي يون نفر در آسيا زنهگي مي
و  تاونس  ر،يمصر، الجزا ا،يزامب ،يوپيتوسعه از جم ه هنه، بنگالدش، ات

 تيا امن شيجهت افازا  ،دارنه يمتفاوت ياقتصاد يکه ساختارها ران،يا
  ( 24 و 9، 6انه )نمود  اقهام ارانهي ساکنان خود به پرداخت ييغذا

باه ابعااد امنيات     با اشار ، در اسناد باالدستي کشور بر اين اساس
يانه  از جم ه اين اسناد مگرفته در نظر هاتيغذايي آن را يکي از اولو

 اسي در برطارف نماودن هار ناوع    قانون اس 12بنه  به اصل سه توان
 ( جهاات1404) انااهازمحرومياات در زمينااه تغذيااه و نيااز ساانه چشاا 

 يهاا در برنامه(  از اين رو 29) نمود برخورداري از امنيت غذايي اشار 
 ياساالم  يجمهاور  يو فرهنگا  ياجتمااع  ،يپنج ساله توسعه اقتصاد

 هياا(، تأک1391-1399) ييغااذا تيااو امن هيااتغذ يو ساانه م اا رانيااا
 يهاا برنامهبررسي (  29) شه  است ييغذا تيامن جاديار ب ياگسترد 

 تيوضاع  دهاه کاه بررساي   کشور نشان ماي  هيتغذ يتوسعه و سنه م 
گامي بزرگ در جهت دستيابي و ارتقاي امنيات  ها استانامنيت غذايي 

در مطالعه کشوري سمپا  توسط کالههوز و کنه  غذايي کشور ايفا مي
ان در وضعيت ناامن )خوزستان، کرمان، ايالم و (، هفت است19) ينجف

بوشهر( تا بسيار ناامن )هرمزگان، کهگي وياه و بويراحماه، سيساتان و    
کشاور در   يهااز استان يميب وچستان( قرار دارنه  قرار گرفتن تقريباً ن

ناامن غذايي هشاهاري باراي بهباود     سيارطيف نسبتاً ناامن غذايي تا ب
آن ه  با رعايات عاهالت در دسترساي و     وضعيت امنيت غذايي کشور

لاذا اهميات پاژوهش حاضار کاه بررساي        منهي خانوارها اسات  بهر 
 گردد  وضعيت امنيت غذايي استان کرمانشا  است آشکار مي

 گاردد  يما  اي اهميت هستنه ذکرراکه د ادامه مطالعا  داخ ي در
ر د ياه غاذا و تغذ  يات امن يشپا ي( در سامانه م 19) يکالههوز و نجف

 يو نااامن  پاذيري يبنقشه آس يناول ينبه تهو (پژوهش سمپا يران )ا
 يج ايان   نتاا نهپرداخت 1390ها در سال استان يککشور به تفک ييغذا

و  يساتان استان س يهغذا و تغذ يتامن يهکه نما دههيپژوهش نشان م
را دارا  يتوضع ينو استان اصفهان بهتر يتوضع ترينيينب وچستان پا

و  يشمال يهااستان يبه طور ک  اساس نتايج اين پژوهش بر  باشهيم
و جناوب   يجناوب  يهاا نسبت به استان يبهتر يتکشور وضع يمرکز
باا بررساي مطالعاا     ( 20ي و اوحاهي ) آبااد  بشار  کشور دارنه  يغرب

خارجي و داخ ي انجام شه  در زمينه امنيت غذايي، عاوام ي همچاون   
 ارزشرآمه سارانه، قيمات غاذا،    تنوع در الگوي زراعي، توزيع درآمه، د

هااي حماايتي دولات از بخاش     بخاش کشااورزي و سياسات    افزود 
باار امنياات غااذايي در کشااور  مااؤثرکشاااورزي را بااه عنااوان عواماال 

نتايج اين مطالعه متغيرهاي تنوع زراعاي، درآماه    بر اساسبرشمردنه  
و  داريمعنااير مثباات و تااأثساارانه و واردا  محصااوال  کشاااورزي 

هااي حماايتي دولات از بخاش     ي ضاريب جيناي و سياسات   متغيرها
دار بر امنيت غاذايي خانوارهااي شاهري و    يمعنکشاورزي اثر منفي و 

 يتوضاع  ( باه بارآورد  1آذر و همکااران )  زاد  بااقر   انهداشتهروستايي 
 تناي مب ياضاابطه  و چنه يبخش فرا صيها با شاخاستان ييغذا يتامن

ه با  يج  نتاا ناه پرداخت 1385 -1392 دور  يط ي،توسعه انسان يهبر نما
و ب وچساتان،   يساتان س يهاا کاه اساتان   دهاه ماي دست آمه  نشاان  

و  ييغاذا  يات امن يتوضاع  تارين ييناز پاا  يهرمزگان و خراسان جنوب
 ينو فاارس از بااالتر   يخراساان رضاو   ي،شرق يجانآذربا يهااستان
بار   ياقتصاد يرهايمتغ يربرخوردارنه  سپس، تأث ييغذا يتامن يتوضع
 يجشه  نتا يبررس ياپو ييتاب و يهابا روش داد  يي،غذا يتامن يتوضع

ها استان يرشه اقتصاد يرنظ يرهايياز آن بود که متغ يبخش حاک ينا
 ييماواد غاذا   يمات و شااخص ق  ينيمثبت و شااخص شهرنشا   يعام 

( 26) سال  است  ييغذا يتامن يتدر بهبود وضع يمنف يها عام استان
و  ينشهرنشا  يات باا جمع  ييغذا يتارتباط امن بررسي به يادر مطالعه

 يات امن يمقالاه بررسا   ينههف ا يران پرداخت ادر توسعه  يهابرنامه
 يهاا سال يو عوامل مؤثر بر آن ط يراندر ا يشهر يخانوارها ييغذا

 يزماان  يسار  ياز الگوجهت رسيهن به اين ههف بود   1390-1362
 يهاا ساال  ينشان داد ط يجنتاعوامل مؤثر استفاد  شه   يابيارز يبرا

بود  است  اما  يصعود ي،شهر يخانوارها ييغذا يتامن ي،مورد بررس
 1/5، 1390در ساط  شاهرها، در ساال     ييغذا يتبهبود امن رغ يع 

 د کر يافتدر ياستانهارد انرژ يزانکمتر از م ي،شهر يتدرصه از جمع
ثارا  جنا    بررسي ا ي بهامطالعه( در 11فطرس و همکاران ) بودنه 

کشور منتخب خاورميانه و شمال آفريقاا )مناا(    16بر امنيت غذايي در 
نشان دادناه کاه   نتايج پژوهش   پرداختنه 1990-2014 در دور  زماني

جن  اثر منفي و معناداري بر امنيت غذايي دارد  اثر متغيرهااي تولياه   
هااي  ناخالص داخ ي سرانه، سه  جمعيت روستايي، نسبت سط  زمين

آال  کشاورزي ها و ميزان استفاد  از ماشيني به سط  کل زمينزراع
تأثير منفاي و   ،دار و انهاز  جمعيت کلاتأثير مثبت و معن ،در هر هکتار

هار   نتاايج ايان پاژوهش،    معنادار بر امنيت غذايي داشتنه  بار اسااس  
در جهت کاهش جن  به معناي بهبود امنيت غذايي و رشاه   يکوشش

 و توسعه خواهه بود 
همچنين مطالعا  متعاهدي در ماورد امنيات غاذايي در خاارج از      

باه بررساي ساط      (2ن )و همکاارا  بشاير کشور صور  گرفته است  
امنيت غذايي در سط  م ي و خاانوار خانوارهااي روساتايي در ايالات     

پاکستان پرداختنه و در گام نخست به اين نتيجه رسايهنه کاه    پنجاب
در  ييتراز با ساط  امنيات غاذا   سط  امنيت غذايي در سط  م ي ه 

خاانوار   1152درصاه از   26است اما در سط  خانوار،  الم  يينسط  ب
باه   هاا آنمورد پرسش، امنيت غذايي مناساب را نهارناه  در گاام دوم    

کاه درآماه    يافتناه بررسي عوامل مؤثر بر امنيت غذايي پرداختناه و در 
مثبت بر امنيت  يرار تأثخانو يدامي خانوار و انهاز  هايييماهيانه، دارا

باه   (3) و اساکر  يساينگر بر گذاشات  خانوارهاي روساتايي ماي   يغذاي



 1397بهار ، 1، شماره 32، جلد نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی     72

 يمان در  ييغاذا  يات بار غاذا و امن   يرشاه اقتصااد   يرتاأث  سازيشبيه
باا   ياا قابل محاسابه پو  يمهل تعادل عموم يقتحق ينانه  در اپرداخته

ه شه  و باه مطالعا   يبدر سط  فرد و خانوار با ه  ترک يونمهل رگرس
 يجپرداخته شه  است  نتا 2012و  2011ي هادر سال يمنرکود کشور 

 يات بازگشت سط  امن يبرا يعسر يکه رشه اقتصاد کننهيم يشنهادپ
 و همکااران  ينيحسا  اسات   يضرور يمنقبل از بحران در  يي بهغذا

بار   هايارانه يههفمنهساز ياستس ا اثربه بررسي  يامطالعهدر  (14)
 نشاان  يج  نتاا پرداختنه يرانا يشهر يرها در نواحخانوا ييغذا يتامن

 افازايش  دليال  باه  و هايارانه ههفمنهي سياست اجراي از پس که داد

 خانوارهااي  غذايي امنيت خانوار، واقعي درآمه کاهش و هامتيق سط 

باا   .اسات  داشته کاهش سياست اجراي از پيش دور  به نسبت شهري
 مشااهه  کشاور،   يهاا استانصور  گرفته در  يمطالعا  داخ  يبررس

اناه  پرداختاه  اساتان  کيا  تيکه به مطالعه وضع ييهاپژوهش شوديم
( و ياا در ياک   17) ساال مشاخص   کيا  يرا صرفاً برا ييغذا تيامن

 ريباا ساا   يصاور  گروها  ه با  ايو  (13) منطقه از استان انهاز  گرفته
باه  کاه   يو مطالعاه جاامع   (1) اناه نمود  يريگکشور انهاز  يهااستان
 يطوالن يزمان استان مشخص در دور  کي ييغذا تيرونه امن يبررس

کاه در   ماوردي  مطالعاا   در گاردد  همچناين  مشااهه  نماي  بپردازد، 
 از هاا استان غذايي امنيت وضعيت برآورد جهت گرفته، ها انجاماستان

هايي را به دليل امکاان  است که نارسايي شه  استفاد  هاييپرسشنامه
روناه   ي  لذا بررس(22 و 17،13صحي  به همرا  دارد ) پاسخگويي غير

 کياستفاد  از  نيسال و همچن چنه ياستان کرمانشا  ط ييغذا تيامن
آن به اساتان،   اسيمق رييو تغ ييغذا تيجهت برآورد امن يشاخص م 

به  ليجهت ن ليدل ني  به همسازديم انيپژوهش حاضر را نما ينوآور
مطالعاه از   نيا در ا ييغذا تيامن تيوضع انهيسال ياههاف فوق و بررس

1شاخص 
FSI شودياستفاد  م  

 

 هامواد و روش

 و م ي سط  در غذايي امنيت سنجش جهت متفاوتي يهاشاخص
 روش ،2AHFSI شااخص  توانمي هاآن جم ه از که دارد وجود خانوار

 شااخص  و 4GFSI شااخص  ،(3HDI) انسااني  توسعه نمايه بر مبتني

FSI هاي مخت ف امنيت غذايي در ذيل رونه توسعه شاخص .برد نام را
شاود  شااخص ک اي امنيات غاذايي خاانوار       توضي  داد  مي مختصراً

(AHFSI )بار مبنااي تحقياق     اين شااخص  ارائه داد  فائو بار نيرا اول

باا لحااک کاردن ساه     ( توسعه يافته و 1993) 6( و بيگمن1976) 5سن

                                                           
1- Food Security Index 

2- Aggregate Household Food Security Index 

3- Human Development Index 

4- Global Food Security Index 

5- Sen 

6- Bigman 

عرضاه   در غذا، پاياهاري عنصر اص ي امنيت غذايي يعني موجود بودن 
يمگيري جامعه انهاز  دسترسي به غذا سط  امنيت غذايي را در غذا و
اخصي تجزيه پاذير باراي تعياين رتباه     ش  AHFSI(  شاخص18) کنه

امنيت غذايي در يک کشور بر پاياه شاه  فقار غاذايي، ناابرابري در      
)ياک  توزيع غذا بين خانوارها و ناپايهاري در دستيابي ساالنه باه غاذا   

شناسه خام جايگزين براي ريسک کمبود غاذا در ساط  کال کشاور(     
است و اين شاخص تنها  100مقهار اين شاخص از صفر تا  دامنه است 

در سط  کشورها قابل محاسبه است  ايان شااخص نخساتين باار در     
 ( مورد محاسبه قرار گرفت 18ايران توسط خهاداد کاشي و حيهري )

 در( است  HDIايه توسعه انساني )روش ديگر، روش مبتني بر نم

 در آن تعرياف  از برگرفتاه  غاذايي  امنيات  شااخص  مبنااي  مهل، اين

 هايشاخص زير از ايمجموعه بر مشتمل ،(1996) غذا جهاني اجالس

باه ماواد   دسترساي   و بودن موجود حيطه سه در غذايي امنيت مخت ف
المت و سا  نيو تأم ييو انتخاب مواد غذا هيخر يتوان اقتصاد ،ييغذا
  اين شاخص توساط بااقرزاد    باشهيم ييمواد غذا افتيدر در يهاريپا

 ( براي کشور محاسبه گرديه 1آذر و همکاران )

(، توساط واحاه اطالعاا     GFSI) يجهاان  ييغذا تيشاخص امن
 نيشه  ا يبار معرف نينخست يبرا 2012( در سال 7EIU) ستياکونوم

مؤثر بر  يد  و عوامل اص نگا  کر يفراتر از گرسنگ يشاخص به مسائ 
در دسترس بودن  ،يرياستطاعت پذ يرا از سه جنبه اص  ييغذا يناامن
کاه   کناه يما  يکشور جهان بررسا  109 نيدر ب ييمواد غذا تيفيو ک

مهل  کيشاخص  نيکشورها قرار نهارد  ا نيدر فهرست ا رانيکشور ا
 باه  نماگر منحصر 82است که از  يزنمحک يبرا يفيو ک يکمّ يايپو

 يرا در ساط  کشاورها   ييغذا تيامن يهاشه  و محرک ليفرد تشک
شااخص آن   نيا عماه  ا  رادي  اسنجهيو در حال توسعه م افتهيتوسعه 

محاسابه   تياست که تنها در سط  کشورها قابل محاسبه است و قاب 
محاسابه   ليدل به( 25رنج پور و همکاران ) تر را نهارد نييدر سطوح پا

راي اياران، اقاهام باه محاسابه آن باراي کشاور       نشهن اين شاخص ب
 نمودنه 
 و فارد  ساط   در غاذايي  امنيات  شه  است سعي مطالعه اين در 

 نيل جهت لذا بررسي گردد  خانوار به صور  ساليانه سط  در همچنين
توسط صنهوق توسعه که  FSIدر اين پژوهش از شاخص  ههف اين به

(  15گاردد ) ه، استفاد  ميارائه ش 1994در سال  8الم  ي کشاورزيبين
برآورد امنيت غذايي در ساط  م اي    جهتدر حالت ک ي اين شاخص 

 با تغيير مقيااس که  است در اين مطالعه سعي شه  اماشود استفاد  مي
ساط    هاي استاني، بتوان اين شااخص را در شاخص و استفاد  از داد 

 اساتان  هااي کشااورزي  آمارناماه د  بر همين اساس نمو برآورد ياستان
خاانوار  و درآمه  هزينه هاي طرحو داد توليه  هايجهت داد  کرمانشا 

                                                           
7- Economist Intelligence Unit 

8- IFAD 
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استفاد  قرار گرفته است   مورد هاي مصرفکرمانشا  جهت داد  استان
 باشه:( مي1به صور  رابطه ) FSIرابطه شاخص 

(1)   
  

نسابت باه کاالري     : عرضاه سارانه کاالري در روز     که در آن
: شااخص  : ميزان رشه ساالنه کاالري سارانه در روز،   ياز، موردن

: تغييارا  در  : شااخص خودکفاايي،   توليه محصوال  غاذايي،  
-طور که مالحظه ميباشنه  همان: تغييرا  در مصرف ميتوليه و 

هااي  داد  عناوان  بهاطالعا  توليه و مصرف اقالم غذايي شود آمار و 
اولين گاام جهات   انه  لحاک شه  FSIاص ي و اوليه در برآورد شاخص 

آوري شاه  فاوق باه    هااي جماع  محاسبه متغيرهاي فوق تباهيل داد  
هاا بتاوان مقاادير    وساي ه آن هاي همگن و قابل استناد است تا بهداد 

 طريق زير محاسبه نمود  را به  FSIاجزاي اص ي شاخص 
روز  365: اين متغير از تقساي  کاالري مصارفي سااالنه بار       

 گردد محاسبه مي

آياه باياه رشاه سااالنه     طور که از نام اين متغير برميهمان:  

 گردد  برآورد محاسبهجهت متغير اول 
ي ساال پاياه   : شاخص تولياه محصاوال  غاذايي بار مبناا      

 ساال  کگردد  بهين ترتيب که در دور  زماني مورد نظر يمحاسبه مي
-آوري شه  در ساال هاي جمععنوان سال پايه لحاک کرد  و داد را به

 شود  هاي بعه بر آن تقسي  مي
: شاخص خودکفايي از تقسي  توليه بر مصارف ماواد غاذايي     

 شود  محاسبه مي
ياب تغييارا  تولياه و    به ترت) و  يرهاي جهت محاسبه متغ
از روناه   و مصارف  عنوان انحراف معياار تولياه  تغييرا  مصرف( که به

( 2از طرياق رابطاه )  شونه، ابتها معادله رونه توليه و مصرف تعريف مي
 شود:برآورد مي

(2)                                                   

 زماان  :Tو  t زمااني  دور  در( مصرف) توليه ميزان :Xکه در آن 
                 مي باشه 

( برآورد شه  و سپس با استفاد  از bپس از آن ضريب اين معادله )
 شونه:  ( متغيرهاي مذکور محاسبه مي4( و رابطه )3رابطه )

(3)         
                          

(4)  
                                                    

دهنه  توليها  و مصارف محصاوال   نشان و نمادهاي 

افازار  غذايي هستنه  جهت محاسبه اين دو متغير ابتاها در محايط نارم   
مصرف اقالم خوراکي  هاي مربوط به توليه وبا وارد کردن داد  1ايويوز

                                                           
1- Eviews  

بايه تخمين زد  شود  نحو  مقايساه و   هاي جهاگانه ضريب در فايل
ارزيابي بر اساس اين شاخص بهين صور  است که اگر مقهار عاهدي  

کمتر از يک باشه حااکي از فقاهان امنيات غاذايي و در      FSIشاخص 
ايان   اشه بصور  بيشتر از يک بودن حاکي از وجود امنيت غذايي مي

هاي منفرد مورد استفاد  در مطالعا  ديگار  شاخص ترکيبي از شاخص
با توجاه باه اينکاه در ادبياا       است، لذا شاخصي جامع و کامل است 

شه  است ميانگين وزني  يجهيه امنيت غذايي به فرد توجه به خصوص
دو عبار  سمت راست معادله، يعني امنيت مصرف غذايي باا ضاريب   

را  FSIشااخص   قاهار م 23/0وليه غذايي باا ضاريب   و امنيت ت 77/0
 هعرضا  تنهاا  باشه، صفر با برابر دوم رابطه ضريب اگردهه  مي جهينت

 تاوان  اثار  و گيارد )مصرف( سرانه کالري در محاسبه مهنظر قارار ماي  
 ميازان  حالت اين در شود؛فته ميگر ناديه  آن در اقتصاد داخ ي تأمين

 يتاز وضع يمنظور برآورد صحيح به بنابراين  يابهمي افزايش شاخص
 داخ اي  توليه سه  ب که غذايي، مواد عرضه کل تنها نه ،امنيت غذايي

وه اه   گيرد؛ و البته از آنجا که آنچه درنيز مهنظر قرار مي آن در استان
اول اهمياات دارد تااأمين عرضااه حتااي از طريااق واردا  اساات، وزن 

اول شاخص امنيات غاذايي    رابطه  شودبيشتري به رابطه اول داد  مي
در طرف عرضه و مصارف )تولياه و واردا ( و رابطاه دوم امنيات در     

دهه  بهين صور  که رابطه اول در واقع نشان طرف توليه را نشان مي
دهه هر فرد نوعي تا چه ميزان توانسته است باه نيازهااي روزاناه    مي

به مواد نوعي دسترسي اقتصادي هر فرد  به خود دست يابه  اين رابطه
کنه که جامعه تا چاه  کنه  رابطه دوم بيان ميگيري ميغذايي را انهاز 

ميزان در تأمين مواد غذايي باراي سااکنين موفاق باود  اسات و باه       
دهاه   عبارتي دسترسي فيزيکي به مواد غذايي را مورد تح يل قرار مي

شاخص مصرف سرانه موزون شه  با ميزان تغييرا   رابطه 

مصرف، حول ميانگين مصارف را در دور  زمااني موردمطالعاه نشاان     
آن با ميزان شاخص رشاه مصارف، امنيات در     ضربحاصلدهه و مي

هاي باين  تفاو  رابطه  گيرد طرف مصرف را انهاز  مي
( در ماورد عرضاه انارژي نشاان     nسالي را طاي دور  ماورد مطالعاه )   

شااخص تولياه ماوزون شاه  باا ميازان        و رابطه دهه مي

تغييرا  توليه از حاول مياانگين تولياه در دور  ماورد مطالعاه اسات        
(، تاوان جامعاه در   اين رابطه در نسابت خودکفاايي )   ضربحاصل

 دهه تأمين نيازهاي غذايي را نشان مي

 

 های مصرفداده

از ي مصارف،  هاا داد در اين پاژوهش، جهات تجزياه و تح يال     
هااي مخت اف   درآمه خانوارهاي نموناه در اساتان   -آمارگيري هزينه"

باشه، استفاد  ، که در پايگا  اينترنتي مرکز آمار ايران موجود مي"کشور
بخاش کاه شاامل     14هاا را در  (  اين آمارگيري هزينه16شه  است )

بناهي  هااي طبقاه  هاي نوشايهني هاي خوراکي و دخاني، هزينههزينه
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باشه به تفکيک شهر و روستا ارائه مي غير اي پوشاک و هشه ، هزينه
که محور اين تحقيق ارزيابي امنيت غذايي اسات   آن يلبه دلدهه  مي

 باه دسات   منظور خانوار، به دخاني و خوراکي هايبخش هزينهاز تنها 
ساختار اطالعاتي اين پايگا  باه    شودمي استفاد  مصرف ميزان آوردن
که  شودهاي خوراکي در قالب کههايي وارد مياي است که هزينهگونه

شامل آدرس خانوار، که کاال، طريق تهيه، مقاهار گارم، مقاهار کي او،     
باشه  همچنين در اين آمارگيري قيمت واحه )ريال( و ارزش )ريال( مي

آمار و اطالعا  مربوط باه منااطق شاهري در ياک فايال و منااطق       
کاه     هر استان با ياک 1تروستايي در فايل ديگري گردآوري شه  اس

ديگر مجزا شه  است کاه رقا  اول شاهري و    هاي مشخص از استان
دهه و رق  دوم و سوم خود استان را نشاان  يمروستايي بودن را نشان 

باود  و   105دهه  براي مناطق شهري استان کرمانشاا  ايان رقا     يم
 205هاا  و در برخاي از ساال   005ايان رقا     باراي ناواحي روساتايي   

هاي مربوط به روستاهاي کرمانشا  شامل شه  به عنوان مثال داد بايم
باود  و   1384خانوار نموناه در ساال    620رکورد و مربوط به  18328

رکورد و مرباوط   16953هاي مربوط به شهرهاي کرمانشا  شامل داد 
خانوار نمونه بود  است  اين پروساه باراي منااطق شاهري و      580به 

سال به تفکيک طي شاه  و در مجماوع    12ه روستايي استان در فاص 
مورد بررسي قرار گرفته  2استاتا افزارنرمهزار داد  به وسي ه  500حهود 
 است  

 

 های تولیدداده

زميني، قنه و شکر، گنهم، برنج، سيب"در اين پژوهش محصوال  
جاا ، گوشات قرماز، گوشات     ي، سبزيجا ، مياو  روغن نباتحبوبا ، 

عنوان محصوال  عمه  تأمين کننه  به "و عسل مرغتخ سفيه، شير، 
  آماار و  (28سبه غاذايي سااکنين اساتان کرمانشاا  انتخااب شاهنه )      

اطالعا  استفاد  شه  جهات تح يال وضاعيت تولياها  محصاوال       
هاي کشاورزي وزار  جهاد کشااورزي اساتخراج   کشاورزي از آمارنامه

شاود   منتشار ماي  ها در سه ج ه براي هر ساال  گردد  اين آمارنامهمي
زميناي، قناه و   هاي توليهي مربوط به گنهم، برنج، حبوبا ، سايب داد 

از ج اه اول و  جاا  )محصاوال  جااليزي(    ياو  مي و روغن نباتشکر، 
مرغ و عسل از هاي توليهي گوشت قرمز، گوشت سفيه، شير، تخ داد 

جا  )محصوال  باغي( از ج ه ساوم  ي توليهي ميو هاداد ج ه دوم و 
 ( 21هاي کشاورزي استخراج شه  است )ارنامهآم

 
 

                                                           
کنناه  آماار   منعکسU84P3S01.DBF ، فايل 84عنوان مثال براي سال به -1

مانعکس کنناه     R84P3S01.DBFدرآمه ک يه مناطق شهري و فايال  -هزينه
 درآمه ک يه مناطق روستايي در ايران است  -آمار هزينه

2- Stata 

 نتایج و بحث

جهت برآورد وضعيت امنيات غاذايي اساتان کرمانشاا ، شااخص      
باهين  برآورد شه  اسات    1383-94هاي امنيت غذايي در فاص ه سال

کالري )باه   واحه 2100منظور ميزان کالري استانهارد جهت تهاوم بقاء 
واحه  2300اشتن زنهگي سال  و فعال منظور دعنوان سناريو اول( و به

در ادامه بحث به (  5کالري )به عنوان سناريو دوم( در نظر گرفته شه )
  شودياستخراج شه  پرداخته م يرهايمتغ يل برخي ازو تح  يبررس

 

 روند کالری دريافتي استان کرمانشاه

جاهول  جهت رسيهن به کالري دريافتي روزانه، در ابتها به وساي ه  
( با ضرب کردن گرم مصرفي هار مااد  خاوراکي در ميازان کاالري      1

  گردد موجود در آن، ميزان کالري ک ي آن ماد  غذايي حاصل مي

 
 گرم اقالم غذایی 100 کالری موجود در -1جدول 

Table 1- Calories per 100 grams of food items 

 کالری
Calorie 

 اقالم غذایی
Food items 

  گنهم 321
Wheat 

 برنج 314
Rice 

 گوشت قرمز 217
Red Meat 

 قنه و شکر 355
Sugar 

 روغن نباتي 880
Vegetable Oil 

 حبوبا  353
Beans 

 گوشت مرغ 133
White Meat 

 مرغتخ  141
Egg 

 شير 56
Milk 

 هاسبزي 19
Vegetables 

 هاميو  52
Fruits 

 چربي حيواني 714
Animal Fat 

 ينيزمبيس 75
Potato 

 ايران غذايي تراز هايداد  مبناي بر محاسبه: منبع
Source: Calculation based on Iran's food balance data 

 
 سال، مقهار هر در استان جمعيت مصرفي کل بر کالري تقسي  با
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عهد  تقسي  با نهايت در  هيآيم دست به فرد هر ساالنه کالري مصرفي
باه   فارد هار   روزاناه  مصارفي  کالري مقهار روز، 365 بر به دست آمه 

(  -2 جاهول ميزان کالري دريافتي اساتان کرمانشاا  در    آيه دست مي
 است: قابل مشاهه 

 

 کالری سرانه دریافتی استان کرمانشاه -2 جدول
Table 2- Per capita calorie intake in Kermanshah province 

 سال
Year 

 جمعيت
Population 

ماهانه سرانه کالری  
Monthly calorie per 

capita 

روزانه سرانه کالری  
Daily calorie per capita 

1383 1858780 102340.1 3411.337 

1384 1869054 95166.98 3172.233 

1385 1879385 90529.45 3017.648 

1386 1885248 99240.19 3308.006 

1387 1891612 99599.68 3319.989 

1388 1917745 102466.2 3415.54 

1389 1931293 106994.5 3566.485 

1390 1945227 102963.9 3432.13 

1391 1954000 107970.4 3599.014 

1392 1962000 108772.5 3625.751 

1393 1973000 102459.7 3415.324 

1394 1981233 100518.9 3350.628 

 ميانگين
(Mean) 

 101585.2 3386.17 

 هاي تحقيقمنبع: يافته
Source: Resreach findings 

 

ي روزاناه هار   مصارف ميزان کالري شود يمکه مالحظه  طورهمان
واحه کالري در نوساان اسات کاه     751/3625تا  648/3017فرد بين 

و  1385واحاه در ساال    648/3017 تيکمترين ميازان کاالري دريااف   
 1392واحااه در سااال  751/3625دريااافتي  باااالترين مياازان کااالري

 1394تا  1383هاي باشه  ميانگين کالري دريافتي روزانه طي سالمي
که با اختالفي بااال باا ميازان     باشهواحه کالري مي 17/3386برابر با 

غاذايي در اساتان را    کالري مورد نياز در هر دو سناريو، وجاود امنيات  
 همکااران  و حسايني  کنه  همچنين اين نتيجه، نتايج پژوهشمي هيتائ
 بين در مصرفي کالري باالترين کنه  پژوهش نامبرد ( را تأييه مي14)

 اساتان  باه  متع اق  را 2014تاا   2007هاي کشور طي سال هاياستان
الزم باه    دانهواحه مي 3575با ميزان کالري مصرفي روزانه  کرمانشا 

ذکر است که اختالف اناهک در ميازان کاالري مشااهه  شاه  در دو      
هاي مورد بررساي ايجااد شاه  اسات      مطالعه به دليل تفاو  در سال

جهت به دست آوردن وضعيت خودکفايي در توليه محصاوال  عماه    
هاي توليه و مصارف محصاوال  کشااورزي    استان مورد بررسي، داد 

لذا در اين قسمت ابتاها وضاعيت تولياه و     گيرد مبناي تح يل قرار مي
شه  و در نهايات تح يال شااخص     ارائهمصرف محصوال  کشاورزي 

 گردد خودکفايي ارائه مي
 

تحلیل وضعیت تولید محصووت  مدوده اويايي در اسوتان     

 کرمانشاه

 در 

تولياها  اساتان   ( سه  هر يک از اقالم خوراکي در کال  2جهول 
 کرمانشا  بررسي شه  است 

هااي کشااورزي ساه     هااي ارائاه شاه  توساط آمارناماه     در داد 
ضايعا  لحاک نشه  است، بنابراين جهت برآورد درسات ارقاام تولياه،    
اين ارقام پس از کسر ضايعا  و مصارف بذر و دامي باه دسات آماه     

صارف خاالص  التفاو  ماست  درصههاي کسر شه  که با محاسبه مابه
غذايي و عرضاه کال غاذا شناساايي شاه  اسات، باراي هرکاهام از         

 20درصاه، بارنج    25محصوال  کشاورزي بهين شارح اسات: گناهم    
نبااتي   درصه، روغان  20درصه، حبوبا  درصه  15زميني درصه، سيب

مارغ  درصه، شير و تخ  10جا  درصه، ميو  20درصه، سبزيجا   10
در اساتان   ( 5باشانه ) صفر درصه ماي  درصه و ساير موارد 30هرکهام 

درصه،  99/36کرمانشا  در زمينه توليه مواد غذايي، به ترتيب گنهم با 
تارين تولياها    درصه اص ي 89/15جا  با و ميو  21/18قنه با چغنهر

رونه  با بررسي رونه توليه محصاوال  اساساي در   استاني به شمار مي
گناهم در طاي دور  ماورد     شود که توليهاستان کرمانشا  مشخص مي

بررسي کاهش يافته در حالي که توليه قنه و شکر افزايش يافته است  
ي اخيار  هاا ساال سه  بسيار پايين توليه برنج در استان کرمانشاا  در  

به دليل تقاضاي زياد آب در کشات بارنج، وزار     بهان دليل است که
يار از  هاايي غ ي باه اساتان  حمايت گونه تسهيال جهاد کشاورزي هيچ

از ساوي ديگار    .(21کناه ) ماي گيالن و مازنهران در کشور پرداخات ن 
وارد دور  خشکسالي شه  و باا مشاکل    1378از سال استان کرمانشا  

  بار اسات  ي مواجه است لذا توليه برنج در اين استان بسيار هزينهآبک 
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در اساتان  گنهم  هيخر ينيبرنامه تضم چونهم هااستيس ياعمال برخ
خود منحصراً اقهام به  يزراع نيکه کشاورز در زم ه  استگردي وجبم

محصوال   ريسا هيکه تول شودموجب ميامر  نيا و هيکاشت گنهم نما
 جاًيتاهر  رياخ هايدر سال مثالعنوان به   گرفته شود ه يناد يکشاورز

 قيا و حبوبا  عماهتاً از طر  افتهيحبوبا  در استان کاهش  هيسه  تول
که در گذشته استان کرمانشا  عاالو    يدر حال ،ددگريم نيواردا  تأم
در  زيا حبوبا ، صادرکننه  عمه  حبوبا  ن هيتول نهيزم در ييبر خودکفا

  (21) شهيمحسوب م کشور
 

 درصد توليد هر محصول به کل توليدات -2جدول 
Table 3- Percentage of each product's production to total production 

 جاتميوه
Fruits 

 سبزیجات 
Vegetable 

 نباتیروغن
Vegetable oil 

 حبوبات
Beans 

 كرقندوش
Sugar 

 زمينیسيب
Potato 

 برنج
Rice 

 
 گندم

Wheat 

 سال
Year 

12.08  5.99 0.39 5.40 11.42 1.74 0.27  51.90 1383 

18.42  7.03 0.43 4.53 10.24 1.83 0.09  46.83 1384 

13.98  5.70 0.50 6.74 9.42 1.01 0.33  51.14 1385 

15.86  4.79 0.52 6.55 10.10 0.63 0.07  47.36 1386 

22.34  17.97 1.13 2.66 13.33 1.71 0.02  23.87 1387 

20.73  15.86 0.75 2.31 9.93 0.48 0.01  37.49 1388 

18.07  5.87 0.30 2.51 23.38 0.26 0.01  37.28 1389 

18.32  9.78 1.29 1.55 25.25 0.27 0.01  27.92 1390 

14.66  8.25 0.78 2.45 28.24 0.30 0.01  30.18 1391 

11.70  9.55 0.95 2.73 24.92 0.30 0.01  33.01 1392 

12.20  19.36 0.21 2.77 21.41 0.18 0.05  33.57 1393 

12.31  21.08 0.18 1.56 30.87 0.21 0.02  23.37 1394 

15.89 
 

10.94 0.62 3.48 18.21 0.74 0.07  36.99 
نميانگي  

(Mean) 
 

 درصد توليد هر محصول به کل توليدات -3ادامه جدول 
Continue of table 3- Percentage of each product's production to total production 

 عسل
Honey 

 مرغتخم
Egg 

 شير
Milk 

 يدفسگوشت
White meat 

  قرمزگوشت
Red Meat 

 سال  
Year 

0.05 0.31 7.48 1.32 1.66 1383 

0.05 0.30 7.65 1.07 1.53 1384 

0.05 0.27 8.01 1.40 1.44 1385 

0.08 0.30 9.62 2.48 1.64 1386 

0.10 0.40 11.22 3.28 1.97 1387 

0.08 0.31 8.55 2.01 1.49 1388 

0.09 0.35 8.35 2.04 1.49 1389 

0.10 0.40 10.46 2.83 1.82 1390 

0.13 0.53 9.94 2.84 1.69 1391  
0.16 0.47 11.13 3.23 1.84 1392  
0.13 0.36 6.57 2.05 1.14 1393  
0.11 0.35 6.75 2.06 1.14 1394  

 

0.10 

 

0.36 

 

8.81 

 

2.22 

 

1.57 
ميانگين

(Mean) 

 

 هاي تحقيق: يافتهمنبع
Source: Research findings 

 

 وراکي در استان کرمانشاهتحلیل روند مصرف اقالم خ

( سه  هر يک از اقالم خوراکي در مصرف کل استان 3جهول در 
 کرمانشا  نشان داد  شه  است 

، 1دهه که گنهم( نشان مي4رونه مصرف اقالم خوراکي در جهول )
اساتان  در  تارين اقاالم مصارفي   عماه   بيا به ترتقنه و شکر و برنج 

                                                           
 در اين مقاله منظور گنهم و فرآورد  هاي آن )از جم ه نان( است -1

باشنه  در طي دور  مورد مطالعه روناه رو باه کااهش در    مي کرمانشا 
مصرف گوشت قرمز با رونه رو به رشه در مصرف گوشت سفيه همرا  

به ع ت باال رفتن قيمات گوشات    توانهيمشه  است که دليل اين امر 
 هاي اخير و جايگزين کردن آن با گوشت سفيه باشه قرمز در سال

تان کرمانشاا  دوماين اساتان داراي بيشاترين     از طرف ديگار اسا  
اين ميزان  است  ي کشورهااستاننسبت افراد مبتال به ديابت در همه 
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مصارف بااالي شايريني در ايان اساتان       ديابت باال نشاأ  گرفتاه از  
درصاه از   5/12(  بر اساس نتايج پژوهش حاضر معادل با 23) باشهمي
اقاالم شايريني تاأمين     ها در اساتان کرمانشاا  از مصارف   کالري کل
هاي اخيار وضاع   از طرف ديگر الگوي تغذيه غذايي در سال  گرددمي

نامط وبي يافته که ناشي از جانشيني کاالهاي ارزان قيمات باه جااي    

مواد پروتئيني در سبه کاالهاي غذايي خانوارهاست  همچنين در طاي  
ه شود، کا يمجا  و سبزيجا  مشاهه  دور  نوساناتي در مصرف ميو 

خشکساالي و کمباود    ليا دل بهتوانه ناشي از کاهش توليه دليل آن مي
 بارنهگي باشه 

 
 سهم مصرف اقالم خوراکی به مصرف کل -3جدول 

Table 4- Consumption share of food items to total consumption 

 جاتميوه
Fruits 

 سبزیجات
Vegetable 

 نباتیروغن
Vegetable 

oil 

 حبوبات
Beans 

 شكرقندو
Sugar 

 زمينیسيب
Potato 

 برنج
Rice 

 گندم
Wheat 

 سال
Year 

10.22 5.18 0.30 4.67 9.29 1.41 9.42 49.20 1383 

10.34 6.52 0.36 4.20 10.18 1.60 10.09 46.51 1384 

12.26 4.65 0.36 5.49 10.13 0.77 12.27 43.40 1385 

14.86 4.24 0.41 5.79 12.47 0.52 12.09 38.66 1386 

6.83 10.00 1.09 2.88 10.48 1.75 13.43 36.58 1387 

8.05 8.07 0.68 2.34 15.68 0.46 11.03 37.42 1388 

10 6.09 0.28 2.61 16.69 0.25 11.24 41.11 1389 

9.99 10.27 1.20 1.63 17.11 0.27 11.23 33.44 1390 
11.42 8.67 0.73 2.58 13.69 0.30 11.35 36.85 1391 

9 9.91 0.87 2.83 10.79 0.29 12.01 38.33 1392 

12.28 9.98 0.20 2.86 11.20 0.18 15.43 38.18 1393 

10.18 10.03 0.17 1.65 11.60 0.21 18.34 37.90 1394 

 ميانگين 39.79   12.31 0.67 12.42 3.29 0.55 7.80 10.43
Mean)) 
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Continue of Table 4- Consumption share of food items to total consumption 

 عسل
Honey 

 تخم مرغ
Egg 

 شير
Milk 

 سفيدگوشت
White meat 

 گوشت قرمز
Red Meat 

 سال
Year 

0.05 0.31 7.48 1.32 1.15 1383 

0.05 0.30 7.65 1.07 1.13 1384 

0.05 0.27 8.01 1.40 0.94 1385 

0.08 0.30 9.62 1.76 1.16 1386 

0.10 0.40 11.22 2.84 1.71 1387 

0.08 0.31 8.55 1.63 1.21 1388 

0.09 0.35 8.35 1.70 1.24 1389 

0.10 0.40 10.46 2.37 1.53 1390 

0.13 0.53 9.94 2.39 1.42 1391 

0.16 0.47 11.13 2.68 1.53 1392 

0.13 0.36 6.57 1.69 0.94 1393 

0.11 0.35 6.75 1.74 0.97 1394 

0.10 0.36 8.81 1.79 1.24 
 ميانگين
Mean 

 هاي تحقيقمنبع: يافته
Source: Research findings 

 

 تحلیل شاخص خودکفايي استان کرمانشاه

از نسبت ميازان تولياه باه ميازان مصارف، شااخص خودکفاايي        
تار اگار ميازان    يه  به بياان سااد   آمحصوال  کشاورزي به دست مي

بيشتر باشه استان مورد بررساي در تولياه    1شاخص خودکفايي از عهد 

از خودکفاايي   صاور   نيا امحصوال  غذايي خودکفا بود  و در غيار  
 1 شاکل جهت تح يل بهتر، رونه شاخص خودکفايي در بهر  است  يب

 ست شه  ا ارائه
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 روند شاخص خودکفایی -1 شكل

Figure 1- The trend of self-sufficiency index 

 هاي تحقيقيافته منبع:
Source: Resreach findings 

 

دهه که کمترين ميزان خودکفاايي  محاسبا  انجام شه  نشان مي
ميزان خودکفايي واحه و باالترين  10/1با مقهار  1387مربوط به سال 
واحاه اسات  متوساط ميازان      81/1باا مقاهار    1394مربوط به ساال  

-خودکفايي استان کرمانشا  در توليه محصوال  غذايي در فاص ه سال

واحه به دست آمه  است که نشان  29/1برابر با  1394تا  1383هاي 
دهه توليه محصوال  غذايي در استان کرمانشا  در سط  مط اوبي  مي

تاوان باه   د که عالو  بر تاأمين نيازهااي داخ اي اساتان ماي     قرار دار
ها و کشورهاي همساايه  صادرا  محصوال  کشاورزي به ساير استان

 نيز توجه داشت 
 

متغیرهوا و روررورد شواخص ام یوت اويايي اسوتان        نتايج

 کرمانشاه

مقاادير متغيرهاا و    و ساناريو دوم  با در نظار گارفتن ساناريو اول   
  ارائه شه  است  6و  5در جهاول ب به ترتيشاخص امنيت غذايي 

 
 

 مقادیر متغيرها و شاخص امنيت غذایی بر اساس سناریو اول -5 جدول
Table 5- Variable values and food security index based on the first scenario 

 شاخص

FSI 
X6 X5 X4 X3 X2 X1 

 سال
Year 

1/044 0.517122 0.563051 1.127062 1 0.065908 1.624446 1383 

0/908 0.482904 0.53209 1.263963 0.945971 -0.07009 1.510587 1384 

0/983 0.441349 0.72715 1.479856 1.28636 -0.04873 1.436975 1385 

1/101 0.472648 0.591951 1.309101 1.050432 0.09622 1.575241 1386 

0/933 0.446714 0.238578 1.109069 0.43378 0.003622 1.580947 1387 

1/011 0.46557 0.40241 1.122769 0.719674 0.028781 1.626448 1388 

1/102 0.460911 0.487937 1.247502 0.868924 0.044193 1.698326 1389 

0/971 0.42863 0.36576 1.121011 0.655719 -0.03767 1.634348 1390 

1/108 0.438981 0.419559 1.206775 0.749601 0.048624 1.713816 1391 

1/069 0.423897 0.39184 1.109853 0.70123 0.007429 1.726548 1392 

1/087 0.38688 0.556563 1.61998 0.988679 -0.05804 1.626345 1393 

1/138 0.367453 0.532298 1.812438 0.946336 -0.01894 1.595537 1394 

 
1.03 
 

0.43 0.48 1.28 0.85 0.004 1.6 
ينميانگ  

Mean 

 هاي تحقيقمنبع: يافته
Source: Resreach findings 
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 مقادیر متغيرها و شاخص امنيت غذایی بر اساس سناریو دوم -6جدول 
Table 6- Variable values and food security index based on the second scenario 

 شاخص

FSI 
X6 X5 X4 X3 X2 X1 

 سال
Year 

0.968 0.517122 0.563051 1.127062 1 0.065908 1.48319 1383 

0.845 0.482904 0.53209 1.263963 0.945971 -0.07009 1.379232 1384 

0.920 0.441349 0.72715 1.479856 1.28636 -0.04873 1.312021 1385 

1.023 0.472648 0.591951 1.309101 1.050432 0.09622 1.438264 1386 

0.860 0.446714 0.238578 1.109069 0.43378 0.003622 1.443474 1387 

0.935 0.46557 0.40241 1.122769 0.719674 0.028781 1.485018 1388 

1.020 0.460911 0.487937 1.247502 0.868924 0.044193 1.550646 1389 

0.897 0.42863 0.36576 1.121011 0.655719 -0.03767 1.492231 1390 

1.024 0.438981 0.419559 1.206775 0.749601 0.048624 1.564789 1391 

0.987 0.423897 0.39184 1.109853 0.70123 0.007429 1.576413 1392 

1.013 0.38688 0.556563 1.61998 0.988679 -0.05804 1.484923 1393 

1.062 0.367453 0.532298 1.812438 0.946336 -0.01894 1.456795 1394 

 
0.96 

0.43 0.47 1.28 0.85 0.004 1.46 
ينميانگ  

Mean 

 هاي تحقيقمنبع: يافته
Source: Resreach findings 

 
 کاه باه   شودمي مشخص امنيت غذايي شاخص بررسي ساليانه با
اول در  ويسانار  بار اسااس   بودن عهد شاخص، يک از ترکوچک دليل
 تيا تان کرمانشا  فاقاه امن اس 1390و  1387، 1385 ،1384 يهاسال
 امنيات  فقاهان  يهاا دوم تعاهاد ساال   ويبود  و بر اساس سانار  ييغذا

،  1387، 1385، 1384، 1383 هااي ساال  در و يافتاه  افازايش  غذايي
محاروم   غذايي از وجود امنيت کرمانشا  استان 1392و  1390، 1388

بار اسااس    و 2 شاکل اين نتايج بر اساس ساناريو اول در    است بود 
شاکل   کاه  است ذکر به انه  الزم( ترسي  شه 3سناريو دوم در شکل )

 زيارا  دارناه  تفااو   يکاهيگر  با مبهأ از عرض در تنها (3) شکل ( و2)
 بار  و است اثرگذار x1 متغير بر تنها استانهارد کالري سط  در افزايش

  نهارد اثري متغيرها ساير

 

 
 سناریو اول بر اساسروند شاخص امنيت غذایی  -2 شكل

Figure 2- The Food Security Index Trend based on the first scenario 

 هاي تحقيقمنبع:يافته
Source: Resreach findings 
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 مسناریو دو اساسر بروند شاخص امنيت غذایی  -3 شكل

Figure 3- The Food Security Index Trend based on the second scenario 

 هاي تحقيقمنبع:يافته
Source: Resreach findings 

 
از طرف ديگر با بررسي ميانگين ارقام شاخص امنيات غاذايي در   
دور  مورد نظر، بر اساس سناريو اول مياانگين ارقاام شااخص امنيات     

باشه که حاکي از وجود امنيت غذايي اسات و  مي 03/1غذايي برابر با 
بر اساس سناريو دوم ميانگين ارقام شااخص امنيات غاذايي برابار باا      

باشه و بر عهم وجود امنيت غذايي در استان کرمانشا  داللت مي 96/0
گاردد کاه در   دارد  با مشاهه  ارقام شاخص امنيت غذايي مشاهه  مي

دريافتي باه سارانه اساتانهارد     سناريو دوم، کاهش نسبت کالري روزانه
سبب شه  است که دسترسي اقتصادي هار فارد باه ماواد غاذايي در      

ي نسبت به سناريو اول قارار بگيارد و باه هماين     ترنامناسبوضعيت 
ديگاري   افزايش يافته است  نتيجه هاي ناامني غذاييدليل تعهاد سال

بال  هااي اخيار قا  با مشاهه  ارقام شاخص امنيت غاذايي در ساال   که
هااي  ساال  طاي  در غاذايي  استنباط است آن است که شاخص امنيت

سناريو رونه رو باه رشاهي را تجرباه     دو اساس هر بر 1394تا  1390
ي ههفمنهسااز برناماه   خاوردن  توانه ناشي از ک ياه مي که کرد  است

در  درآماه کا   اقشاار  باراي  هاا يارانه زيرا باشه  1389سال  از هاارانهي
 ايان  غاذايي  امنيات  است و تأثيرگذار بود  حهودي کرمانشا  تااستان 
ها تا ساال  يرگذاري يارانهتأثيافته است و اين  افزايش ع ت بهين گرو 

 ه  ادامه يافته است   1394

 

 گيری و پيشنهادهانتيجه

، وضاعيت امنيات   FSIخص شاا  باا اساتفاد  از  در مطالعه حاضار،  
نتاايج محاسابا     مورد بررسي قرار گرفات  غذايي در استان کرمانشا  

استان کرمانشا  در تماامي  که  دههمي نشان 1383-94هاي سال طي
ي دور  مورد مطالعه از خودکفايي در توليه محصاوال  غاذايي   هاسال

امنيات غاذايي باا در     شاخص ميانگينبرخوردار بود  است  همچنين، 
کالري بر وجود امنيات غاذايي در اساتان     2100نظر گرفتن استانهارد 

 2300گارفتن اساتانهارد    نشا  داللت دارد، در حالي که با در نظار کرما
   گردد غذايي در استان کرمانشا  رد مي کالري وجود امنيت

جهت ارزيابي بهتر باه مقايساه نتاايج پاژوهش حاضار باا سااير        
مطالعاتي کاه امنيات غاذايي را در ساط  اساتان کرمانشاا  بررساي        

اساتان   (19کالههوز و نجفاي )  در پژوهش شود پرداخته ميانه، نمود 
ناامن غاذايي طبقاه    نسبتاًو جزو دسته  50-6/66کرمانشا  در صهک 

(، مياانگين  1آذر و همکاران ) باقر زاد بنهي شه  همچنين در پژوهش 
حاصل شه که بر  100از  8/45شاخص امنيت غذايي استان کرمانشا  

پاژوهش    ناامن غذايي بودن استان کرمانشا  داللت داشت  محاسابا 
در خاتماه، باا بررساي     کناه  اين دو مطالعاه را تأيياه ماي    نتايج حاضر

کرمانشاا ، جهات بهباود     تفصي ي شااخص امنيات غاذايي در اساتان    
 گردد: يمي زير ارائه هاشنهاديپوضعيت امنيت غذايي اين استان 

با توجه به آمارگيري صور  گرفتاه در کشاور، نار  بيکااري      -1
، 1396اس گزارش مرکاز آماار اياران در پااييز     استان کرمانشا  بر اس

را در کشاور باه خاود     بيکااري  نر  باشه که باالتريندرصه مي 6/25
اختصاص داد  است  با توجه باه بررساي باه عمال آماه  از شااخص       

ها اين استان از خودکفايي در خودکفايي استان کرمانشا ، در ک يه سال
ک کشااورزي و تولياها  آن   توليها  کشاورزي برخوردار بود  و به لحا

رسه وضعيت امنيت غاذايي در  با مشک ي مواجه نيست؛ لذا به نظر مي
باشاه و  ينما اين استان از سمت عرضه محصوال  با مشاکل مواجاه   

باشه  به عباارتي، معضال بيکااري و    مشکل اص ي از سمت تقاضا مي
پايين بودن سط  درآمه شهرونهان در ايان اساتان، منجار باه      جتاًينت
ايين بودن قهر  خريه شهرونهان شه  اسات کاه نتيجاه نهاايي آن     پ
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هايي که منجر به توسعه کاهش امنيت غذايي است  لذا اجراي سياست
توانه در کنار رفع ساير معضال  اقتصاادي  يماشتغال در استان گردد، 

 و اجتماعي در اين استان، به بهبود امنيت غذايي ه  کمک نمايه 

استان کرمانشا  به لحاک شاخص خودکفاايي   با توجه به اينکه -2
در توليه محصوال  کشاورزي نسبت باه متوساط کشاور در وضاعيت     

توان با توساعه کشااورزي مکاانيز  و    مط وبي قرار گرفته است؛ لذا مي
مهرن در اين استان، به توسعه تولياه و اشاتغال و همچناين صاادرا      

کشورهاي منطقه، ها و حتي ساير محصوال  کشاورزي به ساير استان
 اقهام نمود  

در حوز  توليها  اقالم کشاورزي در استان کرمانشا  ضرور   -3
گردد  در ايان اساتان عماهتاً    اضافه نمودن صنايع تبهي ي احساس مي

شونه و باه  خام استفاد  مي صور  بهمحصوال  کشاورزي توليه شه  
سو، ارزش  کياز  شونه  صنايع تبهي يبرداري نميصور  صنعتي بهر 

 يمحصاوالت  گار يد يه و از سوندهيرا ارتقا م هيافزود  محصوال  اول
و  مهرن به دست آمه  يکه با استفاد  از تکنولوژ کننهميبه بازار ارائه 

   در نهايت به بهبود امنيت غذايي منجر خواهنه شه
با توجه به اينکه استان کرمانشا  در بحث تولياه محصاوال     -4

ط خودکفايي قرار دارد و در حال حاضر از باال بودن نر  غذايي در شراي
توان با توسعه کشاورزي مهرن و مکانيز  و برد، لذا ميبيکاري رنج مي

سوق دادن اين بخش به سمت صانايع تباهي ي، زميناه رشاه بخاش      
کشاورزي با ارزش افزود  باال را در اين استان ايجاد نمود  عاالو  بار   

توانه به رشه اين استان با کشور عراق، مي اين موضوع، ه  مرز بودن
صنايع تبهي ي در استان و توساعه صاادرا  محصاوال  کشااورزي و     
فرآوري شه  کشاورزي به کشور عراق کمک شااياني نماياه و مناابع    
ارزي با ارزشي را نصيب کشور و اقتصاد استان نمايه؛ باه نحاوي کاه    

 ن نمود  بتوان اين منابع را صرف توسعه اشتغال در استا
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