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شهری و  هایطقهدر من غذایی مکانی ناامنی پراکنش

  روستایی ایران
 1فر، صادق خلیلیان، حامد نجفی علمدارلومریم رضائی

    20/00/0022 تاریخ پذیرش:                                                                            02/20/0022 تاریخ دریافت:

 

 چكیده
دود براي حاي يا توانايي مکافي و سالم از نظر تغذيه به مفهوم دسترسي محدود يا نامطمئن به غذاي ناامني غذايي

هاي ديدن وضعيت سالمت جسمي و ذهني و ابتال به بيماريآسيب  ست.هاي مقبول اجتماعي ادستيابي به غذا از راه
زينه گيري هاستفاده از اطالعات خام طرح نمونهبا  ،اين پژوهشلذا در مزمن از پيامدهاي بالقوه ناامني غذايي است. 

 8931در سال هاي ايران استان و روستايي شهري هايطقهدر من به بررسي وضعيت ناامني غذايي، و درآمد خانوار
ها با توجه به مختلف استان هايطقهمحاسبه و من FGT براي بررسي وضعيت ناامني غذايي، شاخص. پرداخته شد
 به دسترسي به مربوط غذايي ناامني هايشاخصنتايج  تهيه گرديد. غذاييناامني بندي و نقشه تبهها راين شاخص

 هايقهطشهري باالتر از من هايطقهدر من ناامني غذاييشيوع  نشان داد که بدن نياز مورد پروتئين کالري و ميزان
به  ز بدنمورد نياو پروتئين  کالريبه  دسترسي از نظر ،شهري هاينطقهدر مروستايي است. شيوع ناامني غذايي 

درصد  60/99و  39/93به ترتيب معادل  روستايي هايطقهبراي منها رقماين درصد است.  92/91و  81/24ترتيب 
 دريافت روزانه نياز مورد ميزان از کمتر را پروتئين که خانوارهايي درصد ،دهدمي نشان نتايج  همچنينباشند. مي

 نتايج به توجه بنابراين باندارند.  دسترسي بدن نياز مورد کالري کمترين به که است خانوارهايي از کمتر ،کنندمي

هاي کالن کشور در راستاي کاهش ناامني تدوين و اجراي سياستوکد اين است م پيشنهاد ،هاي انجام شدهبررسي
ضعيت . همچنين پايش وشودتوجه پيش  بيش ازتري قرار دارند، هايي که در وضعيت نامطلوبويژه استانبه غذايي،

اي، تثبيت قيمت مواد غذايي، بررسي روند تغييرات ناامني غذايي در آوري اطالعات دورهگردتغذيه جامعه از راه 
ريزي براي ارتقا سالمت تواند آنان را در برنامهها و گزارش به مسئوالن مربوطه ميسطح کالن و در سطح استان

 .اري رساندي قشرهاي مختلف جامعه
   JEL: I3, Q18بندی طبقه

 ، کالري، پروتئين، ايرانFGTناامني غذايي، شاخص کلیدی:  واژگان
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  مقدمه

 Kashif et) بودهر از زندگی افراد ناپذیجداییبخش  بشری و جامعه بنیادی نیازهای جمله غذا از

al., 2015)  که تامین آن در مقوله امنیت غذایی نهفته است(Salarkia et al, 2014).  مفهوم

  سازمان خواربار وکشاورزیالملی از جمله با کوشش نهادهای بین ،امنیت غذایی در سطح خانوارها

 ابعادی غذایی امنیت امروزه مسئله (FAO, 2001).گرفت  مورد توجه قرار 0891در دهه )فائو( 

است  شده تبدیل جهان کشورهای همه در هابحث ترینمهم از یکی به و گرفته خود به تازه

(Kimiagar & Bajan, 2005). وجود زمانی غذایی امنیت غذا، جهانی کنفرانس تعریف مبنای بر 

 هداشت مغذی، و سالم کافی، غذای به اقتصادی و فیزیکی دسترسی زمان هر در همگان که دارد

 زندگی یک رایب را آنان هایترجیح با سازگار ایتغذیه رژیم یک نیازهای دسترس، در غذای و

به امنیت غذایی در سطح توجه  رغمبه .(Stephens et al., 2018) سازد فراهم سالم و فعال

از آن با عنوان فقر غذایی یاد هایی از خانوارها به غذای کافی دسترسی ندارند که خانوارها، گروه

 )آژانس( بنگاه و هالتدو سوی از دالر هامیلیوناعطای  وجود بنابراین با.  (Koohi, 2014) شودمی

 یناامن سئله و چالشم بر نظارت برای توسعه حال در کشورهای به المللیبین دهندهکمکهای 

 Abebaw).ست کشورهااین دسته  هاینگرانی از یکی غذایی ناامنیهنوز هم  ،گرسنگی و غذایی

et al., 2010) نیاست، ناام شده تهیه آمریکا تغذیه موسسه توسط که هاییکاردستور مبنای بر 

د یا محدو توانایی یا غذای مغذی سالم و کافی،به  نامطمئن یا محدود صورت دسترسی به غذایی

 قبول تعریف شده است قابل اجتماعی هایراه از مطلوب غذاهای آوردن دست به برای نامطمئن

.(Cook & Frank, 2008)  
در حال توسعه  یآن در کشورها هایریگذااست، اما اثر یجهان سئله و چالشم یک ییغذا یناامن

 ی،جهان ییغذا یکاهش ناامن یبرا هابا وجود تالش .(Smith & Meade, 2019) آشکارتر است

در  .)Erinle et al.2021 ,( در حال توسعه محدود بوده است یاز کشورها یاریدر بس یتموفق

)حدود  از جمعیت جهان د نفراست که بیش از دو میلیار تغذیه یک نگرانی جدیسوء ،همین راستا

در  سئله و چالشاین م .(Unicef, 2020)دهد یک چهارم جمعیت جهان( را تحت تأثیر قرار می

نمودار  در .(Endris et al., 2017)کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای پیشرفته است 

ارائه شده  0109تا  0111 دوره ایران و جهان طی در شیوع سوءتغذیه هایپذیریتغییر روند (0)

 است.

 



 

 

 

 

 

 

 010بررسی پراکنش ناامنی...

 
Source: World Bank (2021) 

 در ایران و جهان6شیوع سوء تغذیه هایپذیریروند تغییر (6) نمودار

Figure (1) The trend of changes in the prevalence of malnutrition in Iran and 

the world 

 باجهان  سراسر در نفر میلیون 981درصد معادل 3/03، 0110اعالم بانک جهانی، در سال بنابر 

، 0100در سال  جهان در تغذیه و غذایی امنیت وضعیتگزارش جدید  .بودند روروبهگرسنگی 

 و 8غذا جهانی برنامه ،4یونیسف ،3کشاورزی توسعه المللیبین صندوق ،0فائو توسط )تدوین شده

 ،لیون نفر یا به عبارتیمی 681 حدود ،0109سال  در که دهدمی نشان( 6بهداشت جهانی سازمان

 در جهان گرسنگان شمار گزارش، این مبنای بر .دچار گرسنگی بودنددرصد جمعیت جهان  8/9

میلیون نفر و نسبت به پنج سال پیش از  01نزدیک به نسبت به سال پیش از آن  0108 سال

ی شمار افرادی که از ناامن همچنین. میلیون نفر افزایش داشته است 61آن نزدیک به 

 سال در. است داشته مشابهی افزایشی روند اخیر سال پنج طی نیز ،برندمی رنج حاد غذایی

های حسط معرض ، دردرصد جمعیت جهان 01 به نزدیک یا ،میلیون نفر ۰81، حدود 0108

                                           
 (شوندمی شناخته نیز سوءتغذیه شیوع عنوان به) مربوط به رژیم غذایی انرژی مصرف میزان کمترین زیر جمعیت1 

2 The Food and Agriculture Organization (FAO) 
3 The International Fund for Agricultural Development (IFAD) 
4 UNICEF 
5 World Food Programme (WFP) 
6 World  Health Organization (WHO) 
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دهد که آمارهای مندرج در این گزارش همچنین نشان می .داشتند قرار غذایی ناامنی از شدیدی

میلیارد نفر از ساکنان کره زمین دسترسی منظمی به مواد غذایی سالم  0دود ح ،0108در سال 

مسیر به صفر رساندن  جهان در(، 0101) فائوبر مبنای نظر . اندو ایمن، مغذی و کافی نداشته

شمار ، 0131تا سال دهد که در صورت تداوم روند کنونی، هشدار می نداشته و گرسنگی قرار

 رفت. خواهد میلیون نفر فراتر 941 مرز ازخواهند گرفت، گرسنگی قرار مردمانی که تحت تأثیر 

شود که ، برآورد می081 کووید )پاندمی( گیریهمهگسترده های اثرگذاریبا توجه به همچنین 

میلیون نفر در سال  030تا  93 بین تغذیه کمبود دچار افراد شمار افزایش باعثگیری این همه

ی های جمعیتپذیرترین گروهرود که وضعیت تغذیه آسیبحتمال میهمچنین ا ده باشد.ش 0101

 اخیر هایسال طی ایران اعالم بانک جهانی، مبنایبر  .(FAO, 2021) بیش از پیش وخیم شود

 راستا، این در. است بوده خود جمعیت کل در تغذیه کمبود شیوع درصد نسبی کاهش شاهد

 درصد در 9۰/8به  0391های لسا در درصد 9/4 از ایران در تغذیه سوء دچار جمعیت درصد

 .کاهش یافته است 038۰ سال درصد در ۰/4و پس از آن طی یک روند کاهشی به  0396سال 

 با رویارویی برای جهان کشورهایدیگر  با همراه ایران تعهد از پس ویژه به و اخیر دهه دو طی

 طوفمع آن سنجش و غذایی امنیت به ایویژه توجه سران، هزاره نشست در تغذیهگرسنگی و سوء

 غذیهت کمبود از که افرادی خالص شمار ،تغذیهشیوع سوء رغم بهبود وضعیتبهبا این حال،  .شد

 .است یافته افزایش نفر میلیون 8/3 به نفر میلیون 6/3 از زمانی دوره این طی ،برندمی رنج

 انقالب هایآرمان از یکی کشور، ملی امنیت حفظ در غذایی امنیت جایگاه و اهمیت به توجه با

 جامعه درآمدکم افراد میان در ویژه به رفاه، سطح و افزایش اجتماعی عدالت برقراری اسالمی،

)جدول  بوده پایدار توسعه هایهدف از مهمی بخش ،همچنین دستیابی به امنیت غذایی است.

اساسی  قانون (000اصل سوم )بند در  تغذیه هایدر زمینه محرومیت هر نوع کردن رطرف( و ب0

 و غذایی امنیت اهمیت به توجه بابنابراین است. قرار گرفته تاکید  موردجمهوری اسالمی ایران 

 بررسی ،هازمینههمه  در توسعه و فعال و سالم ایجامعه به دستیابی منظور آن به به توجه لزوم

 اطالع همچنین رسد.می نظر به یروستایی ضرور و شهریهای امعهج در ناامنی غذایی وضعیت

 رد گیرانتصمیم و گذارانتواند راهنمایی برای سیاستمی جامعه در غذایی ناامنی وضعیت از

 باشد.  درست هایگیریتصمیم راستای

                                           
1 Covid-19 

 وعهر ن ختنسا و برطرف تنگدستیو رفع  ایجاد رفاه برای ضوابط اسالمی طبقبر  و عادالنه درست اقتصادی ریزیپی0 

 .بیمه و تعمیم و کار و بهداشت مسکن و تغذیه هایدر زمینه محرومیت



 

 

 

 

 

 

 011بررسی پراکنش ناامنی...

 توسعه پایدار هایهدف (6) جدول

Table (1) Sustainable Development Goals 

 تیابی به امنیت غذایی و تغذیه بهتر و ترویج کشاورزی پایدارپایان دادن به گرسنگی، دس:  0 النهدف ک

پایان دادن به گرسنگی و ایجاد دسترسی همگانی، به ویژه برای : 0-0

، کودکان های آسیب پذیر، از جملهو افراد ساکن در موقعیتتنگدستان 

 0131به مواد غذایی ایمن، مغذی و کافی در تمامی طول سال تا 

 تغذیه: شیوع سوء0-0-0

شدید یا  ناامنی غذایی: شیوع 0-0-0

شاخص  مبنایمتوسط در میان جمعیت، بر

 (FIES)تجربه ناامنی غذایی

(0388منبع: اهداف توسعه پایدار )   

Source: Sustainable Development Goals (2016)  

 اهمیت دارایدر کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته بررسی ناامنی غذایی خانوارها 

 در این زمینه در سطح جهان انجام شده است. هاییبررسی و ارزیابی ،رو. از ایناستفراوانی 

شیوع ناامنی غذایی نشان داد  FGTشاخص  یجنتا ،هاو ارزیابی بررسیاین دسته از  بر نتایج بنا

 ،(Feleke & Bogale, 2009)  درصد 03با شکاف ناامنی غذایی  درصد 43 0دیر داوه شهر در

 4/8و  01، 89 به ترتیب 0شهر آدیس آبابا، شکاف و شدت ناامنی غذایی در ناامنی غذایی  شیوع

& Uddine,  (Mannafدرصد  33/33 3بوگرا ناحیهناامنی غذایی در ، (Gebre, 2012) درصد

 09 به ترتیب ناامنی غذایی و شدت شکاف، ددرص 49 4اتیوپیشیوع ناامنی غذایی در  ،(2012

)Álvares  &درصد  8/60 8پرتغال ناامنی غذایی در ،  (Welderufael, 2014)درصد 9درصد و 

Amaral, 2014)،  به ترتیب  6پاکستان در ، شکاف و شدت ناامنی غذاییناامنی غذاییشیوع

 ۰/30 ۰مونته ویدئو، ناامنی غذایی در  (Cheema & Abbas, 2016) درصد 46/0و  09/8، 63/09

 0/66 9خانوارهای روستایی منطقه ووالیتاشیوع ناامنی غذایی در ، Rossi et al).20 ,(17درصد 

 و )Gazuma & Astatike, 2019( درصد 6/4درصد و  08، شکاف و شدت ناامنی غذایی درصد

 ییغذا یناامن ، شکاف و شدتدرصد 4/8و  4/۰ 01و وکرو 8آدیگرات هایطقهمندر ناامنی غذایی 

گزارش  (Nuru & Gereziher, 2020)  درصد 8/1و  8/0کرو در وو  درصد 0/1و  0/0یگرات در آد

                                           
1 Dire Dawa 
2 Addis Abeba 
3 Bogra district 
4 Ethiopia 
5 Portugal 
6 Pakistan 
7 Montevideo, Uruguay 
8 Wolaita Zone 
9 Adigrat 
10 Wukro 
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 در ایران، شیوع ناامنی غذایی در خانوارهای های انجام شدهو ارزیابی بنابر نتایج بررسیشده است. 

 Ramesh)درصد  44شیراز ،  (Najafi & Shushtarian, 2004) افراد درصد 6/3۰ ارسنجان شهر

et al., 2009)  ،روستایی  خانوارهای درصد 89قم  اناست خلجستان بخش(Purtaheri et al., 

خانوارها  درصد 9/۰3مرودشت ناامنی غذایی در ، (Kian et al., 2016)درصد  6/38البرز ، (2011

(Akbarpour et al., 2017) ، درصد  ۰3/0۰خوزستان  استان دهستان بستان(Azami et al., 

بوده است. همچنین نتایج  (Akbari et al., 2020) درصد 04و خانوارهای روستایی ایران  (2017

نشان   Jafari Thani & Bakhshudeh (2008) و  Welderufa el al (2014)هایبررسی و ارزیابی

بررسی و و نتایج بوده  شهری خانوارهای از بیش روستایی خانوارهای در دهد ناامنی غذاییمی

و   Skoufias (2001)، (2002) Hoddinott & Yohannes ،(2005) Migotto et al هایارزیابی

Pakravan et al (2015)   خانوارهای نسبت شهری خانوارهای در ناامنی غذاییبیانگر باالتر بودن 

مهم ای سئلهدهد که ناامنی غذایی مشده نشان می انجام هاینتایج ارزیابیبررسی است.  روستایی

نه پیشین در زمی هایبررسی و ارزیابیمرور نتایج  ،است. بدین ترتیب ها بودهبیشتر جامعهدر 

 . بنابراین هدف اینای و ملی استناامنی غذایی بیانگر اهمیت باالی آن در زمینه محلی، منطقه

 . های ایران استروستایی استان مکانی ناامنی غذایی خانوارهای شهری و پراکنشبررسی پژوهش 

 روش تحقیق

 ،0389ها در سال های مورد نیاز استانآماری و محاسبه شاخصدر این پژوهش، برای استنباط 

مرکز آمار ایران خانوارهای شهری و روستایی  هزینه و درآمد آمارگیری طرح خام هایداده از

 69048شهری ) هایطقهخانوار در من 08906های مربوطه برای شاخصمحاسبه استفاده شد. 

اطالعات هزینه  بنابر نفر( انجام شد. 64086یی کشور )روستا هایخانوار در منطقه 093۰1نفر( و 

ری شه هایهای مختلف به تفکیک منطقهدر استان و درآمد مرکز آمار ایران، حجم نمونه انتخابی

  ( ارائه شده است.0و روستایی در جدول )
 حجم نمونه 2جدول )

Table (2) Sample Size 
خانوارهای شهری شمار   یخانوارهای روستایشمار  
 Number of Urban Households Number of Rural Households 

 836 589 مرکزی

 401 845 گیالن

 526 404 مازندران

 676 588 آذربایجان شرقی

 624 552 آذربایجان غربی
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 حجم نمونه 2جدول )ادامه 
Table (2) Sample Size 

 شمار خانوارهای روستایی شمار خانوارهای شهری 
 Number of Urban Households Number of Rural Households 

 696 632 کرمانشاه

 736 658 خوزستان

 781 668 فارس

 609 549 کرمان

 816 743 خراسان رضوی

 655 685 اصفهان

 673 755 سیستان و بلوچستان

 316 480 کردستان

 587 784 همدان

 474 648 چهارمحال و بختیاری

 572 463 لرستان

 533 474 ایالم

 584 540 کهگیلویه و بویر احمد

 517 566 بوشهر

 506 612 زنجان

 482 470 سمنان

 652 602 یزد

 647 856 هرمزگان

 485 1463 تهران

 431 470 اردبیل

 390 528 قم

 572 420 قزوین

 683 1035 گلستان

 685 694 خراسان شمالی

 701 644 خراسان جنوبی

 524 409 البرز

 18370 19826 ایران

 ایرانخانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار  هزینه و درآمد آمارگیری طرح خام هایداده: منبع

های موجود در زمینه مصرف مواد غذایی خانوارها، اطالعات مورد نیاز اولیه برای با استفاده از داده

 ،آمار مرکز پرسشنامهتهیه شد. متناسب با مختلف  هایناامنی غذایی در استانبررسی وضعیت 

. 3. برنج، 0. نان، 0.اندشده داده جای زیر شرح )طبقه( به گروه 09 در خانوار خوراکی مواد کل
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. گوشت سفید، 8. گوشت قرمز، 9ها، . سبزی۰ها، . میوه6زمینی، . سیب8. حبوبات، 4ی، ماکارون

. 08. عسل و مربا، 04. قند و شکر، 03ها، . روغن و چربی00. لبنیات، 00. تخم مرغ، 01

 ها.. چاشنی09و  . مغزها0۰. خشکبار، 06، هاشیرینی

مواد اولیه خانوار، خانوار، برای محاسبه میزان مصرف مواد مغذی  خوراکی مواد بندیطبقه از پس

 از مصرفی، خوراکی مواد کالری استخراج منظوربه .مغذی تبدیل شدبه مواد  شدهمصرف

 کاالهای برای کشور غذایی صنایع و ایتغذیه تحقیقات انستیتوی یمنتشر نشده هایگزارش

 هایگروه برای مصرفی غذایی مواد و پروتئین کالری به مربوط هایولجد همچنین و مصرفی

 بر، با تقسیم آن میزان کالری و پروتئین هر خانوارپس از محاسبه  .شد استفاده غذایی مختلف

مترین ک ،بررسی و ارزیابیدر این به دست آمد. خانوار  ن سرانهار، میزان کالری و پروتئیبعد خانو

در ادامه با توجه به کد هر  شد. گرفته نظر در استاندارد عنوان به انرژی و پروتئین به روزانه نیاز

ها استان حسب خانوار و هر استان در پرسشنامه هزینه و درآمد مرکز آمار ایران، خانوارها بر

 مغذی مواد یا ماده استاندارد حد از کمتر که ییشدن خانوارها مشخص از پسشدند.  جداسازی

این و شدت ناامنی غذایی محاسبه شد. در  شکاف ناامنی غذایی، نسبت سرشمار اند،کرده مصرف

پروتئین مورد  کمترینکیلوکالری و  0011 ،کالری مورد نیاز روزانه کمترین ،بررسی و ارزیابی

های ناامنی غذایی به تفکیک گرفته شد. پس از محاسبه شاخصر گرم در نظ 61 ،نیاز روزانه

 .شدها، اقدام به تهیه نقشه ناامنی غذایی استان

کاربرد زیادی پیدا کرده و بوده اما  تنگدستیگیری اندازه برایشاخصی در اصل   ،0FGTشاخص 

 ،FGT شاخص . درکار گرفته شدهب 0888گیری ناامنی غذایی در سال توسط هادینات برای اندازه

 شوداستفاده می غذایی ناامنی شدت و شکاف سرشمار، نسبت متداول شاخص سهاز 

(Hoddinott, 2001) .ناامنی غذایی تابعی از نسبت  ( آمده است،0شاخص که در رابطه ) این در

اخص از این ش ،بررسی و ارزیابیرسانده شده است. در این  αاست که به توان  تنگدستیشکاف 

  ها استفاده شده است.استان یگیری ناامنی غذایی در خانوارهااندازهبرای 
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1 Foster, Greer and Thorbeecke (FGT) Index 
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 کالری )پروتئین( اندازه iYکل افراد مورد بررسی،  شمار Nشاخص ناامنی غذایی،  Pبه طوری که 

 امنیت در غذایی نظر از را فرد که است نیازی مورد کالری )پروتئین( Z ام، i فرد  دسترس در

 ناامنی شدت به که است وزنی αو  نیستند ایمن غذایی نظر از که افرادی شمار qدهد، می قرار

 . شودبه صورت زیر محاسبه میسه شاخص ، α یزانبه م شود. با توجهمی داده غذایی

 سرانه که را اینمونه هایخانوارشمار  سرشمار ناامنی غذایی )شیوع ناامنی غذایی(: نسبت. 0

 .کندمی است، توصیف( کیلوکالری 0011) شدهتعیین پیش از انرژی سطح از کمتر ،آنها درآمد

 افراد درصد تنها (0) نشود، رابطه داده وزنی غذایی ناامنی یا به عبارتی بهباشد،  صفر برابر α  اگر

 گیرد.می اندازه را غذایی جامعه ناامن

(0) 𝑃0 = (
𝑞

N
) 

 

 شود داده یکسانی وزن (0) رابطه در خانوارهاهمه  ناامنی شدت به . شکاف ناامنی غذایی: اگر0

 ،نندکمی دریافت کالری الزم حد از کمتر که خانوارهایی تمام که شود فرض دیگر عبارت به یا و

 .بود خواهد واحد برابر α برند،می رنج غذایی ناامنی از اندازه یک به
 

(3) 
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 رد غذایی ناامنی شکاف به که صورتی . مربع شکاف ناامنی غذایی )شدت ناامنی غذایی(: در3

 ربزرگت α شود، داده بیشتری وزن دارند، قرار بدتری وضع در غذایی نظر از که خانوارهایی میان

 مورد)پارامتر(  فراسنجه که است آن تنگدستی ادبیات در معمول ترهیاف. بود خواهد واحد از

 زیادی با یکدیگر دارند ارتباطو شکاف ناامنی غذایی  گیریاندازه دهند. اینمی قرار 0 برابر را نظر

(Mitiku et al., 2012). 
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کالری  میزان به دسترسی به مربوط غذایی ناامنی هایشاخص ،شدههای بیانفرمول از استفاده با

 عیتوض به مربوط اطالعات از استفاده با است. در نهایت شده محاسبه بدن نیاز مورد پروتئین و

 مشخص شد. پذیرآسیب هایاستان مکانی پراکنش مختلف، هایاستان خانوارهای
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 نتایج و بحث

استفاده  FGT، شکاف و شدت ناامنی غذایی از شاخص سرشمار ناامنی غذایی نسبتبرای محاسبه 

 آمده است. 3های مربوط به دسترسی میزان کالری در جدول شد. نتایج محاسبه شاخص
 )درصد( 6391 سال در کالری میزان به دسترسی به مربوط غذایی ناامنی هایشاخص (3)جدول 

Table (3) Indicators of food insecurity related to access to calories in 2019 

(percent) 

 روستایی شهری نام استان
Province Name Urban Rural 

 *0P **1P ***2P *0P **1P ***2P 

 2.13 6.15 25.95 3.49 9.50 36.67 مرکزی

 6.15 15.15 57.35 4.06 11.35 48.04 گیالن

 3.25 10.69 48.66 3.80 11.00 49.75 مازندران

 5.36 12.12 38.01 6.76 15.13 47.27 آذربایجان شرقی

 7.06 17.15 58.81 7.54 17.78 56.52 آذربایجان غربی

 0.33 1.37 9.48 0.68 2.52 17.24 کرمانشاه

 1.49 4.77 27.71 1.25 4.12 24.46 خوزستان

 3.92 10.01 39.18 4.64 12.44 48.95 فارس

 1.73 7.37 45.64 2.30 8.96 50.45 کرمان

 1.23 4.53 26.22 2.46 7.52 34.58 خراسان رضوی

 4.95 12.51 45.80 3.65 10.88 49.48 اصفهان

 7.90 15.51 46.50 4.25 10.26 38.14 سیستان و بلوچستان

 2.88 7.03 27.21 2.00 5.52 27.70 کردستان

 6.44 14.18 45.14 6.89 15.82 50.76 همدان

 4.14 9.90 34.38 4.22 11.17 44.44 چهارمحال و بختیاری

 0.66 2.35 16.43 1.02 3.77 24.83 لرستان

 0.75 2.22 13.69 0.68 2.98 18.77 ایالم

 6.13 15.59 56.50 6.03 15.89 58.33 احمدکهگیلویه و بویر

 0.97 4.08 27.07 1.07 3.92 25.97 بوشهر

 6.86 16.15 52.37 5.26 13.16 46.40 زنجان

 1.25 3.77 15.97 1.67 4.72 21.06 سمنان

 4.82 11.42 40.33 10.01 21.32 61.62 یزد

 3.18 8.97 39.10 9.39 20.33 61.09 هرمزگان

 5.14 15.20 62.88 6.91 17.45 60.76 تهران

 2.13 5.29 22.27 1.60 4.76 23.19 اردبیل

 3.79 11.67 48.97 5.05 13.42 52.65 قم
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 )درصد( 6391 سال در کالری میزان به دسترسی به مربوط غذایی ناامنی هایشاخص (3)جدول ادامه 

Table (3) Indicators of food insecurity related to access to calories in 2019 

(percent) 

 روستایی شهری نام استان
Province Name Urban Rural 

 *0P **1P ***2P *0P **1P ***2P 

 1.35 4.86 26.74 1.76 6.49 33.80 قزوین

 3.92 10.70 45.68 3.46 9.86 42.99 گلستان

 0.48 2.33 18.97 0.72 3.25 2406 خراسان شمالی

 3.44 8.06 31.66 2.64 7.02 29.03 خراسان جنوبی

 2.20 6.76 33.39 4.35 12.44 51.58 البرز

 3.38 8.83 35.93 4.13 10.75 42.17 ایران

 (شدت ناامنی غذایی  ***شکاف ناامنی غذایی، ** شیوع ناامنی غذایی،*) پژوهشهای : یافتهمنبع

نتیجه چنین توان می ،0389 سال شهری و روستایی کشور در هایطقهاز مقایسه شاخص در من

  شهری و روستایی کشور به ترتیب،های طقهندسترسی به میزان کالری، در م از لحاظ که گرفت

های طقهشکاف و شدت ناامنی غذایی در من ناامنی غذایی هستند.دارای درصد  83/38و  0۰/40

 میزان درصد است. بنابراین 39/3و  93/9روستایی  هایدرصد و در منطقه 03/4، ۰8/01شهری 

 نیز آن شدت و شکاف و بوده وستاییر هایطقهمن از باالتر شهری هایطقهمن در ناامنی غذایی

 است.  بیشتر

شهری ایران، بیشترین میزان ناامنی  هایطقهشود در منمیمشاهده  ،(3باتوجه به نتایج جدول )

 18/60درصد( و هرمزگان ) 60/60های یزد )مربوط به استان ،غذایی در دسترسی به کالری

درصد(  ۰۰/09درصد( و ایالم ) 04/0۰)های کرمانشاه استان شهری هایطقهو منبوده درصد( 

به  کالری، به دسترسینظر  از ،شهری ایران هایرا دارند. در منطقهکمترین میزان ناامنی غذایی 

، آذربایجان کهگیلویه و بویراحمدیزد، هرمزگان، تهران،  هایاستان شهری هایطقهترتیب من

های استان شهری هایمنطقهو  ی غذاییدارای باالترین ناامنغربی، قم، البرز، همدان و کرمان 

ایران، بیشترین میزان  روستایی هایطقهدر من رین ناامنی غذایی را دارند.کمت کرمانشاه و ایالم

ناامنی غذایی در این های تهران و آذربایجان غربی است. شکاف ناامنی غذایی مربوط به استان

درصد  16/۰و  04/8 هاطقهدر این منناامنی غذایی درصد و شدت  08/0۰و  01/08ها منطقه

درصد( و ایالم  49/8های کرمانشاه )است. همچنین کمترین میزان ناامنی غذایی مربوط به استان

 ها،آن تنگدستیدرصد و شدت  00/0و  3۰/0 هاطقهدرصد( است. شکاف غذایی این من 68/03)
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 ان، آذربایجان غربی، گیالن،های تهراستان روستایی، هایطقهدرصد است. در من ۰8/1و  33/1

روستایی  هایطقهمندارای باالترین ناامنی غذایی و  ترتیب به بویراحمد و زنجان و کهگیلویه

ترین ناامنی غذایی از دارای کمایالم، سمنان، لرستان و خراسان شمالی  های کرمانشاه،استان

 لحاظ مصرف کالری مورد نیاز بدن هستند.

 مورد نیاز بدن میزان کالری به دسترسی لحاظ از غذایی ناامنی هایقشهن (،3جدول ) به توجه با

غذایی از لحاظ مصرف  دارای بیشترین ناامنی که هاییاستان ،مبنا این بر شد. تهیه 0389 سال در

رین ناامنی غذایی از لحاظ دارای کمت که هاییاستان و رنگ قرمز با، کالری مورد نیاز بدن هستند

 (.0اند )شکل شده داده نشان با رنگ سبز د نیاز بدن هستندمصرف کالری مور

  
 ب الف

میزان کالری مورد نیاز بدن در الف(  کمترینناامنی غذایی از لحاظ دسترسی به  (6)شکل 

 0P شاخص مبنایبر 6391روستایی ایران در سال  هایهای شهری ایران ب( منطقهطقهمن
Figure (1) Food insecurity in terms of access to the minimum amount of 

calories needed by the body in a) Urban areas of Iran b) Rural areas of Iran 

0in 1398 based on the index P 

نمونه  خانوارهای مصرفی پروتئین میزان وضعیت بررسی برای همانندی هایهدر ادامه محاسب

 غذایی رژیم وضعیت بررسی منظور . در این راستا، بهفتگر صورت ایران مختلف هایاستان

مورد  پروتئین کمبود به مربوط هایشاخص روزانه، غذایی مصرف مواد وضعیت پایه بر خانوارها

 روزانه یانگینم طور به نیاز مورد پروتئین کمترین میزان اینکه به با توجه. محاسبه شد نیاز بدن
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گزارش شده ( 4) جدول در و محاسبه پروتئین کمبود ایبر مورد نظر هایشاخص ،است گرم 61

 است.

 ()درصد 6391سال  در پروتئین میزان به دسترسی به مربوط غذایی ناامنی هایشاخص (4)جدول 

Table (4) Indicators of food insecurity related to access to protein in 2019 

(percentage) 
 روستایی شهری نام استان

Province Name Urban Rural 

 *0P **1P ***2P *0P **1P ***2P 

 2.26 6.27 26.07 3.12 8.49 34.46 مرکزی

 4.19 10.33 43.89 2.66 7.45 36.21 گیالن

 1.68 6.09 34.79 2.25 6.67 31.93 مازندران

 5.54 12.77 39.79 6.17 14.30 45.23 آذربایجان شرقی

 6.30 16.66 59.45 6.52 16.76 57.42 آذربایجان غربی

 0.25 1.13 8.04 0.45 1.84 12.81 کرمانشاه

 1.28 3.70 20.10 1.20 3.79 20.36 خوزستان

 3.10 8.75 38.02 3.25 9.83 44.61 فارس

 3.32 11.26 52.54 4.39 13.35 55.73 کرمان

 1.67 5.84 31.74 2.39 7.53 34.72 خراسان رضوی

 4.55 11.67 42.44 2.63 8.30 41.89 اصفهان

 7.16 13.71 39.97 3.56 8.81 33.37 سیستان و بلوچستان

 2.26 6.20 27.84 1.57 4.40 19.58 کردستان

 6.16 13.86 44.29 6.27 14.53 46.93 همدان

 2.70 7.13 28.27 2.68 7.73 35.64 چهارمحال و بختیاری

 0.66 2.23 14.86 0.80 2.76 17.92 لرستان

 0.76 2.16 14.07 0.64 2.78 17.29 ایالم

 5.34 14.49 55.13 4.59 13.49 55.37 احمدکهگیلویه و بویر

 0.82 3.22 20.50 0.99 3.11 19.96 بوشهر

 4.53 12.05 47.23 3.84 10.72 44.11 زنجان

 1.89 5.32 20.95 1.95 5.61 23.40 سمنان

 4.48 10.81 38.19 8.92 19.97 59.63 یزد

 2.55 7.60 34.93 8.06 17.85 57.24 هرمزگان

 3.36 10.71 50.51 4.98 13.36 51.46 تهران

 1.34 3.61 17.40 0.93 3.02 15.53 اردبیل

 2.54 8.86 42.05 3.83 10.80 44.31 قم

 1.08 3.84 22.02 1.23 5.05 28.33 قزوین



 

 

 

 

 

 

 

 

 0/0010/شماره 01اقتصاد کشاورزی/جلد  001

 6391سال  در پروتئین میزان به دسترسی به مربوط غذایی ناامنی هایشاخص (4)جدول ادامه 

 ()درصد

Table (4) Indicators of food insecurity related to access to protein in 2019 

(percentage) 
 روستایی شهری نام استان

Province Name Urban Rural 

 *0P **1P ***2P *0P **1P ***2P 

 3.06 8.48 38.06 2.46 7.25 35.45 گلستان

 0.67 3.06 22.77 0.85 3.70 27.37 خراسان شمالی

 2.65 6.39 26.96 1.91 5.58 25.62 خراسان جنوبی

 1.58 4.95 24.80 3.25 9.58 41.07 البرز

 2.92 7.87 33.06 3.37 9.09 37.34 ایران

 (شدت ناامنی غذایی  ***شکاف ناامنی غذایی، ** شیوع ناامنی غذایی،*) پژوهشهای : یافتهمنبع

ناامنی غذایی در  شیوع 0389 سال در که توان نتیجه گرفت( می4متناسب با نتایج جدول )

 16/33) روستاییهای طقهمن از باالتر درصد و 34/3۰شهری  هایطقهمن در دسترسی به پروتئین

 هایطقهشهری بیشتر از من هایطقهشدت ناامنی غذایی در من و است. همچنین شکاف درصد(

 شهری هایطقهمن از بهتر روستایی هایطقهمن وضعیت گفت توانمی است. بنابراین روستایی

 هایطقهمندرصد در  16/33و  شهری کشور هایطقهنم در درصد 34/3۰است. با توجه به نتایج، 

، در ناامنی غذایی به سر مورد نیاز بدن از لحاظ دسترسی به میزان پروتئینروستایی کشور 

های طقهدرصد و در من 3۰/3،  18/8شهری  هایطقهبرند. شکاف و شدت ناامنی غذایی در منمی

شدت ناامنی غذایی در دسترسی به پروتئین درصد است. بنابراین شکاف و  80/0و  9۰/۰روستایی 

 روستایی است. هایطقهشهری باالتر از من هایطقهدر من

اردبیل،  های کرمانشاه،استانشهری  هایطقهمنکه شود میمشاهده  ،(4باتوجه به نتایج جدول )

تئین وترین ناامنی غذایی از لحاظ مصرف پردارای کمایالم، لرستان، کردستان و بوشهر به ترتیب 

یزد، آذربایجان غربی، هرمزگان، کرمان،  هایاستان شهری هایطقهو من مورد نیاز بدن هستند

ز بدن مورد نیا پروتئینباالترین ناامنی غذایی از لحاظ مصرف در و تهران  کهگیلویه و بویراحمد

ان و هرمزگهای یزد، آذربایجان غربی غذایی مربوط به استان بیشترین میزان ناامنی قرار دارند.

درصد و شدت ناامنی  98/0۰و  ۰6/06، 8۰/08 ،هاطقهاست. شکاف ناامنی غذایی در این من

درصد است. همچنین کمترین میزان ناامنی غذایی مربوط به  16/9و  80/6،  80/9ها، آنغذایی 

درصد است. در  48/1و شدت ناامنی غذایی درصد  94/0کرمانشاه با شکاف غذایی  استان
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 ترتیب به احمد، کرمان و تهرانبویر و های آذربایجان غربی، کهگیلویهاستان روستایی، هایطقهمن

ایالم، لرستان و اردبیل  های کرمانشاه،روستایی استان هایطقهمن وناامنی غذایی  بیشتریندارای 

 بررسی همچنینناامنی غذایی از لحاظ مصرف پروتئین مورد نیاز بدن هستند.  ترینکمدارای 

 نیاز مورد میزان از کمتر را پروتئین که خانوارهایی درصد دهدمی نشان خانوارها مصرفی وتئینپر

 دسترسی بدن نیاز مورد کالریکمترین  به که است از خانوارهایی کمتر ،کنندمی دریافت روزانه

 وتئینمیزان پر به دسترسی لحاظ از غذایی ناامنی هاینقشه (،4جدول ) به نتایج توجه با .ندارند

 میزان به دسترسی بیشترین که هاییاستان ،مبنا بر این شد.  تهیه 0389 سال در مورد نیاز بدن

میزان کمترین دسترسی به   که هاییاستان و سبزرنگ  با دارندرا  مورد نیاز بدن مشخص پروتئین

 (.0اند )شکل شده داده شاننقرمز با رنگ  دارند بدن را مورد نیاز پروتئین

  
 ب لفا

مورد نیاز بدن در الف(  پروتئینمیزان کمترین ناامنی غذایی از لحاظ دسترسی به ( 2شکل )

 0P  شاخص مبنایبر 6391روستایی ایران در سال  هایطقهشهری ایران ب( من هایمنطقه

Figure 2: Food insecurity in terms of access to the minimum amount of 

protein required by the body in a) Urban areas of Iran b) Rural areas of 

0based on the index PIran in 1398  
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 گیری و پیشنهادهانتیجه
 توسعه اقتصادی، هایبرنامه مهم هایهدف از ،خانوارها غذایی امنیت تأمین و تنگدستی کاهش

اهمیت  دارایخانوارها  یغذای ناامنی وضعیت بررسی ،بنابراین است. کشور فرهنگی و اجتماعی

 FGTاز شاخص  کشور،  هایاستان در غذایی ناامنی بررسی برای این پژوهش، در است. ایویژه

مورد نیاز  کالری و پروتئین ناامنی غذایی برای به مربوط هایشاخص مقایسه گردید. از استفاده

 0۰/40زان کالری، دسترسی به می برایشیوع ناامنی غذایی  0389سال  در گفت توانمی بدن

این اعداد برای روستایی است.  هایطقهدرصد در من 83/38شهری و  هایطقهمن در درصد

 هایطقهدرصد در من 16/33و  شهری هایطقهمن در درصد 34/3۰ دسترسی به میزان پروتئین،

 هایقهطمن از کمتر ایران روستایی هایطقهمن در باشد. بنابراین شیوع ناامنی غذاییمیروستایی 

 Skoufias (2001)، (2002) هایبررسی و ارزیابیبا نتایج است که این نتیجه همسو  شهری

Hoddinott & Yohannes ،(2005) Migotto et al ، وPakravan et al (2015)   است و مغایر با

نتیجه  است. Jafari  Thani & Bakhshudeh (2008)و    Welderufa el al (2014)نتایج مطالعات

انرژی  سطح ،039۰سال از تا پیشدهد نشان می  Pakravan et al (2015) بررسی و ارزیابی

 بود، اما روستایی خانوارهای از بیش شهری ایران درخانوارهای )امنیت غذایی با دریافتی )معادل

است  شهری خانوارهای از بیشتر خانوارهای روستایی غذایی امنیت سطح ،امروز به تا و آن از پس

 ررسی و ارزیابیببا  این بررسی و ارزیابیدلیلی بر مغایر بودن نتایج  بررسی و ارزیابینتیجه این  که

Jafari Thani & Bakhshudeh (2008)  .دهدمی شده نشانهای محاسبهشاخص مقایسهاست 

دست ه. بنابراین نتایج باست کوچکتر کالریشکاف کمبود  به نسبت پروتئین شکاف کمبود که

 & Jafari Thani بررسی و ارزیابیو مقایسه آن با نتایج  بررسی و ارزیابیر این آمده د

Bakhshudeh (2008) شکاف کمبود پروتئین  0389تا  0390های دهد در فاصله سالنشان می

ی پروتئین خانوارها به سمت مصرف مواد غذایی حاو گرایشهای ایران کاهش یافته و در استان

درصد افراد دچار کمبود کالری، شکاف و شدت کمبود  ،هاطی این سال اافزایش یافته است. ام

یجاد اهایی تغییر ،ها در ناامنی غذاییبندی استانافزایش یافته است. همچنین در رتبه ،کالری

در که دهد شهری و روستایی ایران نشان می هایطقهدر منشده شده است. سه شاخص محاسبه

 از لحاظ مصرف کالری دارای ناامنی غذایی کمتر رمانشاه و ایالمهای کاستان شهری هایطقهمن

، آذربایجان غربی، قم، احمدکهگیلویه و بویریزد، هرمزگان، تهران،  هایاستان شهریهای طقهمن و

 مورد نیازدارای باالترین ناامنی غذایی از لحاظ مصرف کالری البرز، همدان و کرمان به ترتیب 
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 و کهگیلویه های تهران، آذربایجان غربی، گیالن،استان ،روستایی ایهطقهدر من هستند.بدن 

روستایی  هایطقهمن و دارند قرار غذایی ناامنیدر باالترین  از ترتیب به احمد و زنجانبویر

لحاظ مصرف کالری دارای  ایالم، سمنان، لرستان و خراسان شمالی از های کرمانشاه،استان

پروتئین نشان  در رابطه با شدههمچنین سه شاخص محاسبه رین ناامنی غذایی هستند.کمت

اردبیل، ایالم، لرستان، کردستان و بوشهر  های کرمانشاه،استانشهری، های طقهمندر که دهد می

یزد، آذربایجان غربی،  هایاستان شهری، هایطقهو در منترین ناامنی غذایی در پایینبه ترتیب 

 در باالترین ناامنی غذایی از لحاظ مصرف پروتئینو تهران  احمدیرکهگیلویه و بوهرمزگان، کرمان، 

 و های آذربایجان غربی، کهگیلویهاستان روستایی، هایطقهدر من قرار دارند. مورد نیاز بدن

های روستایی استان هایمنطقه دارای باالترین ناامنی غذایی و ترتیب به احمد، کرمان و تهرانبویر

رین ناامنی غذایی از لحاظ مصرف پروتئین مورد نیاز دارای کمتستان و اردبیل ایالم، لر کرمانشاه،

 خانوارهایی درصد دهدمی نشان خانوارها مصرفی انرژی و پروتئین بررسی همچنینبدن هستند. 

 به که است از خانوارهایی کنند کمترمی دریافت روزانه نیاز مورد میزان از کمتر را پروتئین که

  .ندارند دسترسی بدن نیاز مورد کالری کمترین

زیر  شرح به پیشنهادهایی ها،شاخص مقایسه و محاسبه از دست آمدههب نتایج به توجه بنابراین با

 شود:می ارائه

 هایطقهمن در شیوع ناامنی غذایینشان داد  0389برای سال کشور بررسی ناامنی غذایی در 

 ها نشاناستان یهمهنتایج ناامنی غذایی در ن . همچنیروستایی است هایطقهمن از بیشتر شهری

های آذربایجان و استانرین ناامنی غذایی دارای کمتهای کرمانشاه، لرستان و ایالم داد استان

مصرف  و دارای باالترین ناامنی غذایی از لحاظ مصرف کالریغربی، تهران و کهگیلویه و بویراحمد 

غذایی برای کشور به  ناامنی کاهش هایبرنامه اجرای بنابراینهستند.  پروتئین مورد نیاز بدن

 گیرد.  قرار بیشتری مورد توجهبایستی میدارند،  را باالترین ناامنی غذاییهایی که ویژه استان

با توجه به اینکه درصد افراد دچار ناامنی غذایی کالری مورد نیاز بدن، شکاف و شدت کمبود 

تثبیت قیمت مواد غذایی، ایش پیدا کرده است، افز 0389تا  0390های کالری طی سال

 منفی هایاثرگذاری و تعدیلمصرف موادغذایی از  ها در راستای حمایتگیری یارانهجهت

گرفته و راهکارهای مناسبی برای آن گیران قرار ذاران و تصمیمگمورد توجه سیاست تغذیه،ءسو

 کنند.اعمال 
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ها در تر در راستای وضعیت ناامنی غذایی استانردههای گستشود که پژوهشمی تأکیدهمچنین 

ها، بررسی روند ناامنی های مختلف صورت پذیرد تا با استفاده از نتایج این گونه پژوهشسال

 رهنگام و مؤثو اجرای به ها و گزارش به مسئوالن مربوطه، بتوان نسبت به تدوینغذایی استان

 اامنی غذایی اقدام کرد. ای برای کاهش نهای ملی و منطقهبرنامه
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Extended Abstract 

Introduction 

Given the importance and place of food security in maintaining the national 

security of the country, one of the abjective of the Islamic Revolution is to 

establish social justice and increase the level of welfare, especially among 

low-income people. Achieving food security is also an important part of the 

goals of sustainable development, and the elimination of any kind of 

deprivation in the field of nutrition has emphasized in the third principle of 

the Constitution of the Islamic Republic of Iran. Therefore, considering the 

importance of food security and the need to pay attention to it in order to 

achieve a healthy and active society and development in all dimensions, it 

seems necessary to study the situation of food insecurity in urban and rural 

communities. Therefore, the purpose of this study is to investigate the spatial 

distribution of food insecurity in urban and rural households in Iranian 

provinces. 

Materials and Methodes 

In this study, for statistical inference and calculation of indicators required by 

the provinces in 2019, the raw data of the cost and income statistics of urban 

and rural households were used. This information was provided by the 

Statistics Center of Iran. Relevant indicators were calculated for 19826 

households in urban areas of Iran (68245 people) and 18370 households in 

rural areas of the country (64296 people). The FGT is essentially a measure 

of poverty .After identifying households that consumed less than the standard 

substance or nutrients, Prevalence of food insecurity, gap, and severity of 

food insecurity were calculated. After calculating the food insecurity indices 

by provinces, a food insecurity map was prepared. 
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Results and discussion 

The results showed that according to the three calculated indicators for calorie 

and protein deficiency required by the body, the prevalence of food insecurity 

in urban areas is higher than rural areas. The prevalence of food insecurity in 

urban areas is 42.17% in terms of access to calories required by the body and 

37.34% in terms of access to protein. These figures for rural areas are 35.93 

and 33.06 percent, respectively. The results also show that the percentage of 

households that receive less protein than their daily requirement is lower than 

households that do not have access to the minimum calories needed by the 

body. 

Suggestion 

Therefore, according to the results of the present study, it is suggested that 

the implementation of programs to reduce food insecurity for the country, 

especially the provinces that are in an unfavorable situation compared to other 

provinces, should be considered. 

Considering that the percentage of people with food insecurity, calories 

required by the body, the gap and severity of calorie deficiency has increased 

during the years 2003 to 2019, Food price stabilization, subsidy orientation 

to support food consumption and mitigation of the negative effects of 

malnutrition should be considered by policy makers and decision makers. 

It is also suggested that more extensive research be conducted on the food 

insecurity status of the provinces in different years in order to use the results 

of such surveys, review the trend of food insecurity in the provinces and 

report to the relevant authorities, to develop national and regional programs 

to reduce food insecurity. 
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