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AHFSIامنیتغذاییکشوربااستفادهازشاخصگیریاندازه


2زادهمیابراهدیحم،1مریمموسیزاده

 تبریز آزادکارشناس ارشد مدیریت کشاورزی از دانشگاه   3

ارشد  هران و کارشناسعلوم تحقیقات تاز  زیست محیط های آلودگیدانشگاه علوم تحقیقات تهران و کارشناس ارشد  الملل بیندانشجوی دکتری روابط  2

 تبریز آزادزبان انگلیسی از دانشگاه 



 چکیده

 92-3134های متوسط طی سال طور بهشد که  بهره گرفتهغذایی برای محاسبه امنیت   AHFSI  از شاخصدر مطالعه حاضر 

مقدار  است و 344 تا صفر از خانوار غذایی امنیت کل مقدار شاخص یدامنهباشد. با توجه به اینکه درصد می 99مقدار آن 

شرایط رو به  امنیت غذاییوضعیت  درنتیجه ،درصد است 39و باالتر از  باشد میدرصد  99شاخص امنیت غذایی محاسبه شده 

ج حاصل از نتای. دارد وجود غذایی از امنیت باالیی سطح ایران شهری جوامع در که گفت توانمیبهبودی دارد و 

با استفاده از آزمون دیکی فولر نشان داد متغیر در تفاضل مرتبه  ،شاخص امنیت غذایییعنی  موردنظر بررسی ایستایی متغیر

یت غذایی در عات مفیدی را در خصوص وضعیت امناطال توان میبا بررسی وضعیت امنیت غذایی در کشور . اول ایستا هست

سهم این قسمت را در  توان میزان امنیت غذایی بخش کشاورزی و می وری بهرهبا بررسی ارتباط بین  درنهایتایران ارائه نمود و 

امنیت  تأمینوری در ها و تنگناها امکاناتی برای افزایش سهم بهرهامنیت غذایی مشخص نموده و با شناسایی ضعف تأمین

متوسط طی  طور بهبرای محاسبه امنیت غذایی بهره گرفته شد که  AHFSIهمچنین از شاخص  ود.غذایی کشور فراهم نم

 تا صفر از خانوار غذایی امنیت کل مقدار شاخص ی دامنه. با توجه به اینکه باشد میدرصد  99مقدار آن  3134-92های سال

وضعیت امنیت  درنتیجه ،درصد است 39التر از و با باشد میدرصد  99مقدار شاخص امنیت غذایی محاسبه شده  است و 344

 وجود غذایی از امنیت باالیی سطح ایران شهری جوامع در که گفت توان میغذایی شرایط رو به بهبودی دارد و 

 .دارد

 .AHFSI  شاخص، امنیت غذاییهایکلیدی:واژه
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مقدمه-1

 و زیست محیط نابودی ،افراد روزانه غذایی رژیم در تعادل وجود عدم ،جهان سطح در گرسنگی زایشاف چون هایی چالش امروزه

شود.  تبدیل بشری جوامع مسایل مهمترین از یکی به غذایی امنیت موضوع که شده باعث ،دست این از مسایلی طبیعی و منابع

 (.3193 ،)مرتضوی .است اقتصادی توسعه ارکان از و ملی امنیت تحقق شروط از یکی ،غذایی امنیت تأمین اساس این بر

دسترسی شود. یی میافزایش رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه قبل از هر چیزی موجب افزایش تقاضا برای مواد غذا

سوب های آتی کشور محای از محورهای اساسی توسعه است و زیر بنای پرورش نسلر کافی مواد غذایی و سالمت تغذیهبه مقدا

طی تحقیقات گسترده در سطح جهانی به ویژه  ،افزایش کارایی و ارتباط آن با توسعه اقتصادی ،شود. نقش تغذیه در سالمتمی

با توجه به اینکه دسترسی  (.2441 ،یید است )سازمان ملل متحدمی و شواهد تجربی مورد تابا مبانی علدر طی دو دهه اخیر 

ای توده مردم به دولت ها موظفند اقداماتی جدی برای بهبود شرایط تغذیه ،ها است قوق انسانبه غذای کافی از ابتدایی ترین ح

راهم کردن امکان دسترسی تمام خانوارها به ویژه اقشار ف ش در جهتمستلزم تال ،امنیت غذایی تأمین ،عمل آورند. بنابراین

خش روستایی و کشاورزی ب ،نظران به عقیده بسیاری از صاحب ،آسیب پذیر و فقیر به مواد مغذی مورد نیاز است. از سوی دیگر

 تمام مستمر دسترسی واننع به غذاییامنیت  (.3982 ،بایرس و همکارانهای اقتصادی اهمیت راهبردی دارد )در بین بخش

 تأمین است است. بدیهی شده تعریف فعال و سالم زندگی یک منظور به غذایی کافی به اوقات تمام در جامعه یک مردم

 چهارمین سی و اساس است. بر جامعه افراد طبیعی حق ،جامعه بهداشت و سالمت ارتقای منظور به غذایی جامعه نیازهای

 ویژه به غذایی مواد های قیمت افزایش است. افزایش در حال جهان گرسنگان تعداد ،جهان در غذایی امنیت یکمیته گزارش

 و تولیدی فعالیت های مهم ترین از یکی دیرباز از کشاورزی .گردید جهان در غذایی تشدید ناامنی به منجر 2442 سال از بعد

 ،اقتصاد بخش های دیگر کنندههخیر و زیاد ایفت هپیشر وجود با ،امروز اقتصاد در است. بشری بوده جامعه در اقتصادی

 و رشد روند در کلیدی نقش بخش کشاورزی گفت توان می بنابراین و دارد جوامع اقتصاد در چشمگیری اثر همچنان کشاورزی

ذایی اشتغال و نیازهای غ ،کننده سهم مهمی از تولید ناخالص ملی تأمینبخش کشاورزی  (. 2448 ،)فائوکند می ایفا توسعه

های این بخش در عرصه تولید و تقویت نقش آن در امنیت غذایی جامعه الزم است به افزایش لذا جهت رفع نارسایی .باشد می

برداری اقتصادی از واحدهای تولیدی توجه شود زیرا ی بهرههای اصولی علمی در مدیریت و نحوهبردن روشوری و بکاربهره

 و های تولیدیریت واحدهای تولیدی سبب نا کارآیی واحد و زیان خواهد شد. بنابر تئوریعدم استفاده از اصول علمی در مد

ولی در  ،بیشتر شود. در روش نخست افزایش تولید با بکارگیری عوامل تولیدیوری تولید از دو راه حاصل میبهرهرشد و  ،عرضه

تر و های پیشرفتهدر افزایش تولید با بکارگیری روششود. در روش دوم سهم اصلی و عمده می تأمینآوری موجود چارچوب فن

وری گره (. در واقع روش دوم با مفهوم بهره3132 ،آید )سالمیکارآمدتر تولید و استفاده از عوامل تولیدی موثرتر بدست می

راه نخست را در  ان محدودیت آب به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید در بخش کشاورزی افزایش تولید ازخورده است. در ایر

وری عوامل تولید ضرورتی اجتناب ناپذیر برای افزایش سازد. لذا توجه به روش دوم یعنی باال بردن بهرهدراز مدت محدود می

ترین روش دستیابی به رشد اقتصادی با توجه ه عنوان بهترین و کارآمدوری بعرضه محصوالت است. بنابراین امروزه بهبود بهره

ن تا بتوا وری استگیری و تعیین بهرهاولین قدم اندازه ،ی عوامل تولیدورش بهرهبرای افزای مطرح است. ،بع تولیدبه کمیابی منا

توان واحد یا بخش تولیدی را در رقابت با سایر  ،وریی تولیدی قضاوت کرد. افزایش بهرههابراساس آن در مورد عملکرد واحد

های وری راهنمای خوبی برای مدیران واحدبهرهمعیارهای  ،دهد. به همین سببمیهای تولیدی رقیب افزایش و بخشها واحد

 (.3132 ،ریزان اقتصادی در ارزیابی جایگاه واحد یا بخش تولیدی خواهد بود )سالمیتولیدی و برنامه
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توجه خاص کرد  صادقتا مهای مهبخش کشاورزی به عنوان یکی از بخشوری در اقتصاد ایران باید به افزایش بهرهبه منظور  

رسیدن به امنیت غذایی های اقتصادی خصوصا د ما را در جهت دستیابی به هدفتوان میوری در این بخش زیرا افزایش بهره

. بسیاری در داخل و خارج کشور صورت گرفته است مطالعاتامنیت غذایی  سنجش وضعیت در رابطه با در این راستایاری کند. 

 آنان. کردند محاسبه را خانوار غذایی امنیت کلی شاخص و غذا تعادلی تراز اتیوپی درشمال ،(2442) 3و آسفا راماکریشنا

 لوجیت الگوی ها توسطآن است. گرفته درصد قرار 89 از باالتر باالیی سطح در غذایی امنیت نواحی این در که نتیجه گرفتند

ابراهیم و  .موثر دانستند غذایی امنیت بر را وآموزش کود ینهاده تقاضای ،خانوار اندازه ،تولید میزان چون هم عواملی

گاواگواالدای ابوجا در ( به بررسی امنیت غذایی با استفاده از شاخص استراتژی مقابله در منطقه شهری 2449) 2همکاران

ده و یا اینکه از استراتژی های مقابله استفاده ننمودرصد مردم منطقه یا از استراتژی 34نیجریه پرداخته و نتیجه گرفته اند که 

ی ها را از نظر وضعیت امنیت غذایی در وضعیتی بسیار امن ارزیابتوان آنمی درنتیجهنمایند. مقابله با شدت کمتر استفاده می

 از نظر امنیت غذایی در وضعیت مناسبی درنتیجهدرصد بقیه از استراتژی مقابله شدید استفاده نموده و  14نمود. در حالی که 

 پرداختند کشورنیجریه خانوارهای غذایی امنیت بر مؤثر عوامل شناسایی و بررسی به( 2434) 1باباتوندا و کوئیم برند.به سر نمی

 سن ،خانوار بعد داد نشان نتایج. گرفت قرار مدنظر غذایی امنیت از شاخصی عنوان به دریافتی انرژی مقدار ،نیز مطالعه این در .

 امنیت های( تفاوت2432) 0همکاران و بشیر. دارد خانوارها غذایی امنیت بر معناداری و اثرمنفی ،وارخان سرپرست تحصیالت و

را بررسی نمودند و نشان  خانوار و ملی سطح در غذایی امنیت پاکستان و سطح پنجاب در ایالت روستایی خانوارهای غذایی

 ،خانوار 3392 از درصد 22 خانوار در سطح اما است لیالملبین سطح  با هم تراز ملی سطح در غذایی امنیت سطح دادند که

  .ندارند را مناسب غذایی امنیت

های حمایتی بخش کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای اثر سیاست ،(3188بشرآبادی )موسوی محمدی و مهرابی در داخل 

 در کهدادند  ن و نشان ر داده اندبررسی قرا ردمو 9با استفاده از شاخص کلی امنیت غذایی خانوار 3122-89شهری را طی دوره 

 شهری خانوارهای غذایی امنیت بر اثرمنفی ،قیمتی حمایت بلندمدت در و کشاورزی بخش از حمایت نوع دو هر کوتاه مدت

 به ناداست با (3192)فر اسماعیلی است خانوارها غذایی این امنیت بر مثبت اثر دارای نهاده ای حمایت بلندمدت در ،گذارد می

 در دارد عقیده و کرده بررسی را ایران در خانوار غذایی ایران شهری مناطق در کشاورزی بار و خوار جهانی سازمان های بررسی

 در درصد 92 به 3120 سال در درصد 31 از شاخص عددی مقدار و داشته صعودی روند خانوار غذایی امنیت تأمین مجموع

 3130 از و روندی نزولی 3131 تا 3120 از روستایی مناطق برای غذایی امنیت تأمین نهمچنی. است یافته ارتقاء 3138 سال

 بررسی در( 3191) دیاوح و بشرآبادی مهرابی .است رسیده درصد 3/99 به 3138 در و است داشته صعودی روند 3138 تا

 سپس شاخص های و روستایی و شهری یخانوارها برای امنیت غذایی کلی شاخص ابتدا ،ایران در غذایی امنیت بر عوامل موثر

 رویکرد از با استفاده با سپس .کردند محاسبه کشاورزی بخش از دولتی و حمایت کشت الگوی در زراعی تنوع ،غذا قیمت

 مثبت تأثیر کشاورزی محصوالت واردات سرانه و درآمد ،زراعی تنوع یرهایمتغ که رسیدند نتیجه این به جوسلیوس جوهانسون

غذایی  امنیت بر یدار معنی و منفی اثر کشاورزی از بخش دولت حمایتی های سیاست و جینی ضریب تغییرهایوم دار معنی و

 کشاورز خانوارهای در غذایی امنیت بر موثر ( عوامل3199کیش و کمالی) زراعت اند. داشته روستایی و شهری خانوارهای

                                                           
1 Ramakrishna and Assefa 
2 Ibrahim et al 
3 Babatunde & Qaim 
4 Bashir 
5 AHFSI  
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 خانوارهای از درصد 02 که نشان دادکالری بررسی کردند و  مصرف شرو از استفاده را با بویراحمد و کهکیلویه روستایی استان

 حد از درصد 01 حدود غذایی امنیت از برخوردار روستایی خانوارهای. بوده اند برخوردار غذایی امنیت از روستایی

 ،غذایی امنی نا هب مبتال خانوارهای که است حالی این در و کردند دریافت بیشتری کالری )روز در کالری ( 2044یپیشنهاد

به برآورد سطح  نیز (3192) آذر و همکاران باقرزاده .داشتند پیشنهادی حد به نسبت کمتری کالری مصرف درصد 29د حدو

امنیت غذایی کشور با شاخص نوین امنیت غذایی پرداختند و نتایج نشان داد وضعیت امنیت غذایی کشور در آخرین سال 

 باشد می "وضعیت خوب"نشان دهنده  2432در سال  EUIه طبق رتبه بندی بوده است کدرصد  29/4 ،(3192مطالعه )سال 

 ه دارد.این شاخص فاصل "بهترین وضعیت"که از 

 ریزی برنامه برای ای شده چارچوب تعریف و تغذیه و غذا مشکالت رفع برای شده حساب روشی ،علمی معنای به غذایی امنیت

 در متحد ملل سازمان در بشر حقوق اعالمیه و پیش سال 94 از بیش به غذایی نیتما بحث است. تاریخچه توسعه مدیریت و

 بر بی روز به روز و یافت کاهش توسعه حال در کشورهای در غذایی مواد تولید 3934 دهه آغاز در .گردد برمی 3908 سال

 غذا جهانی کنفرانس ،بحران وخیم این بعواق از جلوگیری دلیل شد. به افزوده جهان در غذا و جمعیت بین تعادل عدم و ثباتی

 سطح در آن تبع به و جهان سطح در غذایی امنیت آن بر در که شد تشکیل 3930 سال در متحد ملل سازمان ابتکار به

 امنیت امروزه که یطور به گرفت قرار توجه مورد نیز فرد و خانوار سطح در امنیت غذایی 3984 دهه شد. در تأکید کشورها

 طی در آفریقا قحطی وقوع ،امر متخصصان و دانشمندان از بسیاری .است مطرح هم با مرتبط صورت به کلیه سطوح در غذایی

 تعدیل سالهای درباره طی آفریقا - جهان کشورهای از بسیاری در معیشت حداقل تأمین مشکالت  ،3980-3989سالهای 

 به عمومی افکار توجه افزایش عامل ،را ای تغذیه چندبخشی یبرنامه ریز زمینه در تجربه و اندیشه سیر نهایتاً و ساختاری

در مطالعه حاضر امنیت غذایی  ، ،در راستای مطالب یادشده .( 3138 ،نائینی )نوری دانند می 3984دهه در غذایی امنیت

 می گردد. گیری اندازه AHFSIکشور با استفاده از شاخص 

 

موادوروشها

 کلی شاخص ،هاترین آنپرکاربرد ترین واز معروف گرفت. کمک توانمی متفاوتی هایخصاش از امنیت غذایی برآورد برای

در مطالعه حاضر  که باشدمی ،داده ( توسعه3991بیگمن ) و (3932) سن کار برمبنای را آن  FAO که اروخان غذایی امنیت

 ،بشر آبادی مهرابیموسوی و ) است 3 یرابطه صورت می شود. شکل ریاضی این شاخص به بهره گرفتهنیز از این شاخص 

3188) . 

 

[3] 

-111=AHFSI 

 

G =  H= CV=  

 

 کل تعداد ، PT، کرده اند انرژی دریافت استاندارد از تر کم که است افرادی تعداد و درصد ترتیب به PUو Hدر این معادله

 ،I ،استاندارد از کمتر دریافتی میانگین انرژی ،CAU ،انرژی استاندارد CS و غذایی فقر شدت ،G ،مطالعه مورد تعیجم
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میانگین  Xو  زمان طی انرژی معیارعرضه نحراف ، S، زمان طی انرژی ی عرضه ضریب تغییرات ،CV ،انرژی توزیع ضریب

  .باشد می زمان طی انرژی ی عرضه

 جینی ضریب جای به توان می خانوارها تک تک دریافتی و پروتئین انرژی ارقام نبودن دسترس در دلیل به

است  آن نیز این امر علت شود. استفاده فقیر خانوارهای مخارج جینی توزیع ضریب از پروتئین و انرژی توزیع

 و پروتئین ژیانر و مصرفی مخارج یی بینباال همبستگی و نیاز خانوارهاست تریناساسی غذا به نیاز که

 تا صفر غذایی از امنیت کل شاخص مقدار یدامنه. (3998 تامسون و متز(دارد وجود درآمد کم گروه های دریافتی

 ،باشد درصد39تا  29 بین اگر ،غذایی امنیت بحرانی سطح در کشور باشد درصد 29 از کمتر شاخص مقدار است. اگر 344

 (.3999  ،است )راجول واندرسن باال غذایی دارای امنیت کشور باشد درصد 39 از بیشتر اگر و کم غذایی امنیت دارای کشور

به شکل ذیل محاسبه  موردنظرپارامترها و متغیرهای  ،کلی امنیت غذایی شاخص محاسبه برای ،شده بیان همعادل به توجه با

 شده است: 

 مورد جمعیت کل تعداد کرده اند و دریافتانرژی  استاندارد از تر کم که است افرادی تعداد(: حاصل تقسیم Hسطح فقر ) -

 .مطالعه

 (: جمعیت خانوارهای شهری.PT)مطالعه مورد جمعیت کل تعداد -

 خانوارها تک تک دریافتی انرژی نبودن ارقام دسترس در دلیل به ،انرژی توزیع ضریب یمحاسبه برای(: IPضریب جینی ) -

 است. شده استفاده جینی ضریب از

 کالری 2144(: CS)ستاندارداانرژی  -

)مهرابی  انرژی یمیانگین عرضهو  انرژی معیارعرضه نحرافاحاصل تقسیم  ،1/4به صورت عدد ثابت  (:CVضریب تغییرات ) -

 (.3188 ،بشرآبادی

 (. PU) کرده اند انرژی دریافت استاندارد از تر کم که است افرادی تعداد -

تقسیم بر  کرده اند انرژی دریافت استاندارد از تر کم که است افرادی تعداداندارد و (: تفاضل انرژی است Gشدت فقر غذایی) -

 حاصل ضرب سطح فقر و انرژی استاندارد.

ضریب  ،انرژی، و متغیرهای شدت فقر غذایی آمار نامه کشاورزی ،از وزارت جهاد کشاورزی مورد نیاز اطالعات این پژوهشدر 

خراج گردیده است 3134-92های ساالنه طی سال صورت به مرکز آمار ایران و بانک مرکزی تآمار و اطالعا ازسطح فقر  و جینی

 است.

 

 نتایجوبحث

آمده است. مطابق این جدول  3مطابق روش تحقیق محاسبه گردیده و نتایج حاصله در جدول  AHFSIشاخص امنیت غذایی 

روند نزولی داشته های مورد مطالعه طی سال ،(Hیافت کرده اند)انرژی در ،درصد افرادی که کمتر از استاندارد ،مالحظه گردید

های ( با توجه به جدول سیر نزولی داشته که در سالGسال آخر این روند ثابت بوده است. همچنین شدت فقر) 0که در طی 

 ،منیت غذاییشدت فقر در بین خانوارهای شهری به بیشترین میزان خود رسیده است. مقدار متوسط شاخص ا 3180و 3132

 -3134برای سه دوره زمانی  انرژی دریافت کرده اند ،درصد افرادی که کم تر از استانداردشدت فقر و 
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مقدار متوسط امنیت  3180-92ی زمانی دوره  ،بیان شده است. با توجه به این نتایج 3در جدول  3180-92و  3132-81 ،39

قبلی وضعیت آن بهتر بوده و بیشترین مقدار متوسط را دارد. با مقایسه  درصد است که در مقایسه با دو دوره 38/99غذایی 

مقدار آن بیشتر از  3132-81ی در دوره شود ولهای مورد بررسی تفاوت چشم گیری مشاهده نمیمتوسط شدت فقر در دوره

 31/31 نرژی دریافت کرده اند()درصد افرادی که کم تر از استاندارد ا Hمقدار  ،3180-92ی . در دورهباشد میدو دوره دیگر 

 تا صفر از خانوار غذایی امنیت کل مقدار شاخص یدامنهباشد که کمترین مقدار را داشته است. با توجه به اینکه درصد می

 ،باشد درصد39تا  29 بین اگر ،غذایی امنیت بحرانی سطح در کشور باشد درصد 29 از کمتر شاخص مقدار است. اگر 344

. با توجه به نتایج بدست است باال غذایی دارای امنیت کشور باشد درصد 39 از بیشتر اگر و کم غذایی نیتام دارای کشور

وضعیت امنیت غذایی شرایط رو به بهبودی  درنتیجه باشد میدرصد  39درصد و باالتر از  99مقدار شاخص امنیت غذایی  ،آمده

 .دارد وجود غذایی از امنیت ییباال سطح ایران شهری جوامع در که گفت توان میدارد و 

سال اول تغییرات  34با توجه به نمودارمشاهده می شود در  ،نشان می دهدامنیت غذایی را  روند تغییرات شاخص 3نمودار

نوسانات  3134-39های امنیت غذایی در کشور بطور نامنظم هم روند کاهشی و هم روند افزایشی را طی کرده است. طی سال

عیت شاخص امنیت غذایی وض 3184-92های باشد. طی سالدر شرایط ریسکی است که نشانگر وضعیت خوبی نمیزیاد بوده و 

 تأمیناین مساله بر امنیت ملی و سیاسی کشور نیز تاثیر بسزایی دارد و شرایط خوبی از نظر رو به بهبود و دارای ثبات بوده که

 ود دارد.امنیت غذا در کشور حاصل شده و یک روند افزایشی وج
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1731-22هایطیسالنتایجمحاسبهشاخصکلامنیتغذاییخانوارهایشهریکشور-1جدول
 % H% G CV I AHFSI سال

3134 1/12 4298/4 1/4 39/4 92/83 

3133 9/21 4042/4 1/4 33/4 43/80 

3132 3/31 4342/4 1/4 33/4 30/94 

3131 1/22 4013/4 1/4 32/4 32/89 

3130 3/39 4940/4 1/4 32/4 23/83 

3139 0/21 4033/4 1/4 32/4 93/80 

 2/82 - - 409/4 09/22 31-37متوسط

3132 1/20 4192/4 1/4 02/4 29/94 

3133 9/39 4249/4 1/4 03/4 32/91 

3138 8/32 4933/4 1/4 03/4 02/91 

3139 

 

1/21 4031/4 1/4 03/4 22/93 

3184 3/23 4199/4 1/4 02/4 32/89 

3183 2/24 4032/4 1/4 02/4 39/92 

3182 0/38 4921/4 1/4 02/4 32/92 

3181 9/39 4081/4 1/4 02/4 13/92 

 43/92 - - 403/4 31/24 37-37متوسط

3180 3/39 4233/4 1/4 0/4 92/91 

3189 2/39 4233/4 1/4 0/4 43/90 

3182 1/32 412/4 1/4 0/4 00/99 

3183 39/33 413/4 1/4 189/4 8/99 

3188 1/31 413/4 1/4 191/4 38/99 

3189 83/32 419/4 1/4 183/4 00/99 

3194 00/32 40/4 1/4 18/4 22/99 

3193 33/32 401/4 1/4 181/4 29/99 

3192 39/32 40/4 1/4 19/4 92/99 

 38/99 - - 401/4 31/31 38-22متوسط

 80/93 - - 409/4 24/38 متوسطکلدوره

 تحقیقی ماخذ:یافته ها
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1731-22هایطیسالروندتغییراتشاخصامنیتغذایی-1نمودار

 های تحقیق: یافتهمأخذ                                 

 

یگیرنتیجه

 92-3134های متوسط طی سال طور بهشد که  بهره گرفتهغذایی برای محاسبه امنیت   AHFSI  از شاخصدر مطالعه حاضر 

مقدار  است و 344 تا صفر از خانوار غذایی امنیت کل مقدار شاخص یدامنهباشد. با توجه به اینکه درصد می 99مقدار آن 

شرایط رو به  امنیت غذاییوضعیت  درنتیجه ،درصد است 39و باالتر از  باشد میدرصد  99شاخص امنیت غذایی محاسبه شده 

ج حاصل از نتای .دارد وجود غذایی از امنیت باالیی سطح ایران شهری جوامع در که گفت توانمیبهبودی دارد و 

با استفاده از آزمون دیکی فولر نشان داد متغیر در تفاضل مرتبه  ،شاخص امنیت غذایییعنی  موردنظر بررسی ایستایی متغیر

یت غذایی در عات مفیدی را در خصوص وضعیت امناطال انتو میبا بررسی وضعیت امنیت غذایی در کشور . اول ایستا هست

سهم این قسمت را در  توان میزان امنیت غذایی بخش کشاورزی و می وری بهرهبا بررسی ارتباط بین  درنهایتایران ارائه نمود و 

امنیت  تأمینوری در ها و تنگناها امکاناتی برای افزایش سهم بهرهامنیت غذایی مشخص نموده و با شناسایی ضعف تأمین

متوسط طی  طور بهبرای محاسبه امنیت غذایی بهره گرفته شد که  AHFSIهمچنین از شاخص  ود.غذایی کشور فراهم نم

 تا صفر از خانوار غذایی امنیت کل مقدار شاخص ی دامنه. با توجه به اینکه باشد میدرصد  99مقدار آن  3134-92های سال

وضعیت امنیت  درنتیجه ،درصد است 39التر از و با باشد میدرصد  99مقدار شاخص امنیت غذایی محاسبه شده  است و 344

 وجود غذایی از امنیت باالیی سطح ایران شهری جوامع در که گفت توان میغذایی شرایط رو به بهبودی دارد و 

 .دارد

 کمک به افزایش امنیت غذایی کشور و درنتیجه افزایش به کشاورزی منجر بخش در انباشت سرمایه که آنجا از

شرایط  ،ریزان کشورتوصیه می شود سیاست گذاران و برنامه لذا غذایی می کند نیازهای حداقل به هاخانوار دسترسی

تولید وری عوامل نتایج نشان داد که بهبود بهره خصوصی و دولتی در بخش کشاورزی رافراهم نمایند. افزایش سرمایه گذاری

وری بخش های رشد و ارتقاء بهرهشود دولت زمینهیه میرد لذا توصامنیت غذایی کشور دا تأمینکشاورزی نقش اساسی در 

در راستای  شود تأمینامنیت غذایی کشور نیز  ،تا ضمن رشد و شکوفایی بخش کشاورزی نمایدکشاورزی بیش از پیش فراهم 

ه کارگیری ب ،های جدید در تولیدکارگیری روشتوان به بهبود تکنولوژی در بخش کشاورزی از جمله به وری میبهبود بهره

A
H

FS
I 
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امنیت غذایی  افزایش به رزی منجرکشاو بخش در انباشت سرمایه که آنجا از های نوین در آبیاری اشاره نمود.روش

-شود سیاستتوصیه می لذا کندغذایی می نیازهای حداقل به خانوارها دسترسی کمک به افزایش درنتیجهکشور و 

 خصوصی و دولتی در بخش کشاورزی رافراهم نمایند. گذاریایهیط افزایش سرمشرا ،ریزان کشورگذاران و برنامه
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