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کاربزد استزاتژي مقابله غيزغذايي در سنجش عدم امنيت غذايي
در مناطق روستايي گزگان
1

1

سیذُ هحذثِ ضیبیی* ،1فشّبد ضیشاًی ثیذآثبدی ،1فشضیذ اضشالی  ،فلی وشاهت صادُ
تبسیخ پزیشش92/06/28 :
تبسیخ دسیبفت92/03/10 :

چکيده
ضبخع استشاتژی همبثلِ یىی اص ضبخعّبی اًذاصُگیشی اهٌیت غزایی هیثبضذ .ایي ضبخع یىی اص
سبدُتشیي ٍ دلیكتشیي ضبخعّبی سایح اًذاصُگیشی اهٌیت غزایی دس ّش خبهقِای هیثبضذ وِ ثِ
ساحتی ثب دیگش ضبخعّبی اهٌیت غزایی ّوجستگی پیذا هیوٌذ .استشاتژیّبی همبثلِ ثِ دٍ گشٍُ
استشاتژیّبی همبثلِی غزایی ٍ غیش غزایی تمسین هیضًَذ .دس ایي تحمیك ثب استفبدُ اص ضبخع
استشاتژیّبی همبثلِ غیش غزایی ٍضقیت اهٌیت غزایی خبًَاسّب دس هٌبعك سٍستبیی گشگبى ثشآٍسد
ضذُ استً .وًَِای ثب استفبدُ اص ًوًَِگیشی تػبدفی عجمِای اًتخبة ضذُ ٍ  267پشسطٌبهِ ثب
تخػیع هتٌبست ثِ حدن ،دس پٌح دّستبى ضْشستبى گشگبى تىویل گشدیذً .تبیح تحلیل
خَضِای  kهیبًگیي ًطبى داد وِ خبًَاسّبی هٌبعك سٍستبیی گشگبى دس سِ دستِی فذم اهٌیت
غزایی ضقیف ،هتَسظ ٍ ضذیذ لشاس هیگیشًذّ .وچٌیي ًتبیح هذل الخیت ًطبى هیدّذ وِ
هتغیشّبی دسآهذ سبالًٍِ ،ضقیت ضغلی سشپشست خبًَاسٍ ،ضقیت هبلىیت هٌضل ،ثیوبسی یىی اص
افضبی خبًَاس ،سغح تحػیالت ّوسش ،تقذاد افشاد خبًَاس ،سغح تحػیالت سشپشست خبًَاس ٍ
افتجبسات ثش سغح اهٌیت غزایی هَثش هیثبضٌذ.
طبقهبندي P25, P36, Q18:JEL
واصههاي كليدي :ضبخع استشاتژی همبثلِ ،اهٌیت غزایی ،گشگبى ،تحلیل خَضِای  kهیبًگیي،
هذل الخیت.

 -1ثِتشتیت داًطدَی وبسضٌبسی اسضذ ،استبدیبس ،استبدیبس ٍ استبد التػبد وطبٍسصی داًطگبُ وطبٍسصی ٍ هٌبثـ عجیقی
گشگبى.
*ًَیسٌذُ هسئَلmohadese_ziaei@yahoo.com :
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پيشگفتار
1

اهٌیت غزایی اص ًمغًِؾش تبسیخی ثِ فشضِی خْبًی ،هٌغمِای ،وطَسی ٍ ًبحیِای غزا اضبسُ داسد.
دس دِّّبی اًتْبیی لشى ثیستن ایي ًگشش تبسیخی ثِ اهٌیت غزایی تغییش یبفتِ ٍ اهٌیت غزایی
ثیطتش ثِ هفَْم دس دستشس ثَدى غزا ٍ لبثل دستیبثی 2ثَدى آى ّن دس سغح خبًَاس ٍ فشد دس ًؾش
گشفتِ ضذُ است .تبوٌَى تقبسیف صیبدی اص اهٌیت غزایی اسائِ گشدیذُ است .ثِ ضىلی وِ َّدیٌبت
دس سبل( )1999ثیص اص  2000تقشیف ٍ  450ضبخع ثشای اهٌیت غزایی اسائِ وشدُ است وِ اص آى
خولِ هیتَاى ثِ تقبسیف اسائِضذُ تَسظ وًَأًذسس ٍ ّوىبساى(ٍ ،)1978الذس( ،)1981تئَسی
استحمبق دستیبثی ثِ ثَش ٍالسی( ،)1984ووپجل ٍ ّوىبساى( ،)1988ثَستَى ٍ ضَّبم(،)1991
فشاًىشثشگش( ،)1991سشاجالذیي ٍ پشسلی( ،)2000تبیوش( ،)2000گَالتی( ،)2000خبى ٍ
ضیشاًی( ٍ )2003گبًبپتی ٍ ّوىبساى( )2005اضبسُ ًوَد .توبم تقشیفّبی اسائِ ضذُ ثشای اهٌیت
غزایی داسای دٍ خٌجِی اسبسی دستشسی فیضیىی ثِ غزا ٍ دستشسی التػبدی ثِ آى هیثبضٌذ.
ثِعَس ولی هفَْم دستشسی فیضیىی سا هیتَاى ثِ غَست هَخَد ثَدى غزا دس ثبصاس ٍ یب ثِ ضىل
ولیتش دس هحیظ تقشیف ًوَد .ایي دس حبلی است وِ دستشسی التػبدی ثِ ضىل هَخَد ثَدى
لذست خشیذ وبفی ثشای خشیذ غزای هَخَد دس ثبصاس ٍ یب دستشسی ثِ فَاهل تَلیذ خْت تَلیذ هَاد
غزایی ثب استفبدُ اص هحیظ عجیقی تقشیف ضذُ وِ ثِ ضىل خالغِ ثِ آى دستیبثی گفتِ هیضَد.
تبوٌَى سٍشّبی هتفبٍتی ثِهٌؾَس ثشآٍسد اهٌیت غزایی هَسد ثْشُثشداسی لشاس گشفتِ
است(ضیشاًی .)1391،یىی اص ایي سٍشّب ثِوبسگیشی ضبخع استشاتژی همبثلِ هیثبضذ .ضبخع
استشاتژی همبثلِ 3یىی اص اًَاؿ ضبخعّبی اهٌیت غزایی است وِ اًذاصُگیشی آى ثِ ًسجت سبدُ
ثَدُ ٍ آى سا هیتَاى سشیـ ثِوبس ثشد ،ثِ سبدگی لبثلدسن ثَدُ ٍ ثِ خَثی ثب سبیش ضبخعّبی
اهٌیت غزایی وِ ثسیبس پیچیذُ هیثبضٌذّ ،وجستگی داسد(ضیشاًی ٍ ّوىبساى .)1391 ،ایي ضبخع
ثشای ًخستیي ثبس تَسظ سادیوش ٍ ّوىبساى( )1989هَسد اضبسُ لشاس گشفتِ است .استشاتژی همبثلِ
ثشآٍسدی آگبّبًِ اص ثشًبهِّبی فولیبتی خبیگضیي هیثبضذ ٍ ضشٍستب ثِ هقٌی هَفمیتآهیض ثَدى
استشاتژی اًتخبة ضذُ ٍ سسیذى ثِ ّذف هَسد ًؾش اص وبسثشد استشاتژی همبثلِ ًیست ٍ دس ٍالـ
استشاتژی همبثلِ دس اوثش هَاسد داسای اثشات ًبخَاستِ هٌفی هیثبضذ(هدًََ ٍ ّوىبساى.)2009 ،
دسٍوث( )2001استشاتژی همبثلِ سا ثِفٌَاى پبسخ ثِ یه اتفبق غیش هقوَل یب ضَن تقشیف ًوَد.
سٌل ٍ ستبسیٌگ( )2001تقشیفی سا اسائِ وشدًذ وِ دس ثشگیشًذُی هفَْم گستشدُای ثشای تقشیف
1. Food security.
2. Access.
3. Coping strategy index
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استشاتژی همبثلِ هیثبضذ .ثش عجك ًؾش سٌل ٍ ستبسیٌگ( ،)2001استشاتژی همبثلِ فجبست اص توبم
افوبلی است وِ ثِ ضىلی استشاتژیه تَسظ افشاد ٍ خبًَاسّبیی وِ دس یه هَلقیت اص ًؾش التػبدی
ٍ اختوبفی فمیش لشاس هیگیشًذ ،ثِهٌؾَس وبّص هخبسج ٍ یب ثِدست آٍسدى دسآهذ اضبفی ثِ ًحَی
ثِوبس ثشدُ هیضًَذ وِ آًْب سا لبدس سبصد وِ ّضیٌِی ضشٍسیبت صًذگی خَد ًؾیش غزا ،لجبس ٍ
هسىي سا پشداخت ًوبیٌذ ٍ دس ضوي ثِ سغحی صیش سغح سفبُ سایح دس خبهقِ سمَط ًىٌٌذ.
الیس( )2000استشاتژیّبی همبثلِ ثِفٌَاى سٍشّبیی وِ تَسظ خبًَاس دس همبثلِ ثب فذم
هَفمیتّبی پیصثیٌی دس تأهیي هقیطت ثِ وبس هیسًٍذ سا تقشیف ًوَدُاًذ .ثِ ضىل خبظ هیتَاى
گفت وِ ثشداضت فوَهی ایي است وِ ّش چِ همذاس داسایی خبًَاس ووتش ثبضذ ،احتوبل ایٌىِ خبًَاس
دسگیش وبسثشد استشاتژیّبی فشسبیٌذُ هبًٌذ فشٍش داساییّبی هثوش ًؾیش ٍسبیل هضسفِ ضَد ،ثیطتش
خَاّذ ضذ(َّدیٌبت.)2004 ،
ثِ ایي هٌؾَس ضیشاًی ٍ ّوىبساى( )1391ثِ هغبلقِی وبسثشد ضبخع استشاتژی همبثلِ( )CSIدس
ثشآٍسد ٍضقیت اهٌیت غزایی ثیي وبسوٌبى خذهبتی داًطگبُ فلَم وطبٍسصی ٍ هٌبثـ عجیقی گشگبى
پشداختِ ٍ ًتیدِ گشفتٌذ وِ فلیسغن داسا ثَدى ضغلی ًسجتب ثبثت ثشخی اص افشاد خبهقِ(وبسوٌبى
خذهبتی داًطگبُ فلَم وطبٍسصی ٍ هٌبثـ عجیقی) اص هطىل فذم اهٌیت غزایی سًح ثشدُ ٍ ًیبصهٌذ
ثِوبسگیشی استشاتژیّبی همبثلِ ثب ضذت هختلف هیثبضٌذ وِ دس ایي تحمیك  %65اص وبسوٌبى
حذالل اص یىی اص اًَاؿ استشاتژیّبی همبثلِ سا استفبدُ وشدُاًذ .احوذی( )1390ثِ هغبلقِی وبسثشد
استشاتژی همبثلِ( )CSIدس ثشآٍسد ٍضقیت اهٌیت غزایی ضْشستبى فلیآثبد وتَل پشداخت ٍ ًتیدِ
گشفت وِ دس دٍ ثخص ضْشی ٍ سٍستبیی ضْشستبى فلیآثبد وتَل ،ساثغِی هستمیوی ثیي تقذاد
افشاد ،دسآهذ سشپشست خبًَاس ٍ افتیبد ثب همذاس فذدی ضبخع استشاتژی ٍخَد داسد .سبهبس فجذاال ٍ
ّوىبساى( )2009ثِ ثشسسی ٍضقیت اهٌیت غزایی خبًَاسّبی وطبٍسص دس هٌبعك خطه وطَس
سَداى پشداختِ ٍ ًتیدِ گشفتٌذ وِ  %82اص خبًَاسّبی وطبٍسص هٌغمِ ثب هطىل اهٌیت غزایی سٍثشٍ
هیثبضٌذ .ایي خبًَاسّب سْلتشیي استشاتژی همبثلِ سا هػشف غزاّبی ووتش هشخح ٍ اسصاىلیوت
داًستِ ٍ سختتشیي استشاتژی همبثلِ سا تمبضبی ووه غزایی ٍ فشستبدى افضبی خبًَاس ثشای
خَسدى غزا ثِ هىبىّبی دیگش داًستِاًذ .وطتي دامّب ثِهٌؾَس استفبدُ اص گَضت آًْب ثِفٌَاى غزا
یه استشاتژی همبثلِ ثسیبس سخت داًستِ ضذُ است .صیشا دامّب دس ایي هٌغمِ یىی اص هٌبثـ اغلی
دسآهذ ثِ ضوبس هیسًٍذ .ایي هغبلقِ ًطبى هیدّذ وِ دس عی فػَل خطه ،ضذت ٍ فشاٍاًی
ثِوبسگیشی استشاتژیّبی همبثلِ ضذیذا وبّص هییبثذ .اثشاّین ٍ ّوىبساى( ،)2009ثِ ثشسسی
ٍضقیت اهٌیت غزایی ثب استفبدُ اص ضبخع استشاتژی همبثلِ دس هٌغمِی ضْشی گبٍاگَاالدای اثَخب
دس ًیدشیِ پشداختِ ٍ ًتیدِ گشفتٌذ وِ  %70هشدم ایي هٌغمِ یب اص استشاتژیّبی همبثلِ استفبدُ
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ًٌوَدُ ٍ یب ایٌىِ اص استشاتژی همبثلِ ثب ضذت ثسیبس ووتش استفبدُ هیًوبیٌذ .دس ًتیدِ هیتَاى آًْب
سا اص ًؾش ٍضقیت اهٌیت غزایی دس ٍضقیتی ثسیبس اهي اسصیبثی ًوَد .دسحبلیوِ  %30ثمیِ اص
استشاتژیّبی همبثلِی ضذیذ استفبدُ ًوَدُ ٍ دس ًتیدِ اص ًؾش ٍضقیت اهٌیت غزایی دس ٍضقیت
هٌبسجی ثِ سش ًویثشًذ.
ثِعَسولی دس همبثل هطىل فذم اهٌیت غزایی ،خبًَاسّب اص دٍ ًَؿ استشاتژی همبثلِ استفبدُ
هیًوبیٌذ وِ فجبست اص استشاتژیّبی همبثلِ غزایی ٍ استشاتژیّبی همبثلِ غیش غزایی هیثبضذّ .ذف
اص وبسثشد استشاتژیّبی همبثلِی غزایی وبّص هػشف غزا تَسظ خبًَاس ٍ یب افضایص هٌبثـ غزایی دس
دستشس خبًَاس ثَدُ ٍ ّذف اص ثِوبسگیشی استشاتژیّبی همبثلِی غیش غزایی افضایص دسآهذ خبًَاس ٍ
یب وبّص هخبسج غیش غزایی خبًَاس هیثبضذّ .ذف اص هغبلقِی حبضش هحبسجِی ضبخع استشاتژی
همبثلِ غیش غزایی ٍ عجمِثٌذی وشدى خبًَاسّب ثش اسبس همذاس ضبخع استشاتژی همبثلِی غیش غزایی
ٍ هطخع وشدى فَاهل هَثش ثش سغح فذم اهٌیت غزایی خبًَاسّب دس هٌبعك سٍستبیی گشگبى
هیثبضذ .ثب تَخِ ثِ ًتبیح هغبلقبت لجلی دس ایي صهیٌِ(ضیشاًی ٍ ّوىبساى  ،1391ضیبئی.)1392 ،
ثًِؾش هیسسیذ وِ ایي هٌبعك دچبس فذم اهٌیت غزایی هیثبضٌذ .ثٌبثشایي دس ایي تحمیك ثِ ثشسسی
فذم اهٌیت غزایی دس ایي هٌبعك پشداختِ ضذُ است .ثِ فلت آًىِ فذم اهٌیت غزایی هوىي است
دس ّش دّستبى ٍخَد داضتِ ثبضذ ٍ عجك آداة ٍ سسَم ٍ ضشایظ التػبدی ،اختوبفی ّش دّستبى
ًتبیح ّش دّستبى اص لحبػ تقذاد ٍ ضذت استفبدُ اص استشاتژیّب ثب ّوذیگش هتفبٍت هیثبضٌذ.
دسًتیدِ ًویتَاى ًتبیح یه دّستبى سا ثشای ول هٌبعك سٍستبیی گشگبى ثِوبس ثشد .ثِ ایي هٌؾَس
دس ایي هغبلقِ ّوِی پٌح دّستبى هَسد هغبلقِ لشاس گشفتٌذ.
استشاتژیّبی همبثلِ غیش غزایی وِ دس ایي هغبلقِ هَسد ثشسسی لشاس گشفتِ ٍ ضبخع استشاتژی
همبثلِی غیش غزایی ثب استفبدُ اص آًْب هَسد هحبسجِ لشاس هیگیشد ،فجبستٌذ اص  -1تشن تحػیل
فشصًذاى -2 ،لشؼ وشدى پَل اص آضٌبیبى ثِ هٌؾَس تْیِ غزا -3 ،اضبفِ وبسی ثِ غیش اص وطبٍسصی،
 -4فشٍش دام ثِ هٌؾَس تْیِ غزا -5 ،فشٍش داساییّبی خَد ثِ هٌؾَس تْیِ غزا -6 ،فشٍش لَاصم
هٌضل ثِ هٌؾَس تْیِ غزا -7 ،هجبدلِ وشدى لَاصم هٌضل ثِ اصای گشفتي غزا ٍ  -8گشفتي غزا ثِ اصای
وبس.
مواد و روشها
جامعهي آماري نمونه :خبهقِی آهبسی ایي تحمیك ضبهل هٌبعك سٍستبیی ضْشستبى گشگبى
هیثبضذ .ضْشستبى گشگبى داسای پٌح دّستبى ثٌبمّبی استشآثبد ضوبلی ،استشآثبد خٌَثی ،سٍضي
آثبد ،اًدیشاة ٍ لشق ثَدُ ٍ ول خوقیت دّستبىّب ً 113372فش هیثبضذ .دس ایي پژٍّص حدن
ًوًَِ ثب استفبدُ اص ساثغِی صیش ثِدست آهذ:
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دس ایي ساثغِ  Z0.95= 1096 ٍ q =0/05 ،p =0/ 05 ،D =0/06هیثبضذ وِ همذاس  Dضشیت
خغب ثب استفبدُ اص اعالفبت ثِدست آهذُ اص  30پشسطٌبهِی همذهبتی هحبسجِ گشدیذُ است .ثب
خبیگزاسی ایي اسلبم تقذاد ًوًَِ ( 267 )nثِدست هیآیذ .دس ایي هٌغمِ ّش دّستبى داسای
سٍستبّبی هتقذدی هیثبضذ .ثب تَخِ ثِ ٍلت ٍ حدن ًوًَِ ثبال ٍ ّضیٌِ ّبی ثبال ثشای خوـ آٍسی
دادُّب اص ّش دّستبى یه سٍستب ثِغَست تػبدفی اًتخبة ٍ هتٌبست ثب حدن آى سٍستب تقذادی
پشسطٌبهِی هَسد ًؾش ثِ آى اختػبظ دادُ ضذ .سپس پشسطٌبهِّب تَسظ صًبى خبًَاسّبی ایي
هٌبعك وِ دس خشیبى اهَس هبلی ٍ تخػیع دسآهذ ثِ ًیبصّبی خبًَادُاش هیثبضٌذ ،تىویل گشدیذ.
روش محاسبهي استزاتضي مقابله
سٍشّبی هتٌَفی ثشای هحبسجِی ضبخع استشاتژی همبثلِ ٍخَد داسد وِ اص آى خولِ هیتَاى ثِ
هَاسد صیش اضبسُ وشد(ضیشاًی ٍ ّوىبساى.)1391،
الف) شمارش استزاتضيهاي مقابله بهكاررفته توسط خانوار
دس ایي هَسد هٌؾَس استشاتژیّبی همبثلِای هیثبضذ وِ خبًَاس اص آىّب دس اغلت هَالـ ،ثشخی اص
هَالـ ٍ یب ثِ ًذست استفبدُ هیوٌذّ .شچِ همذاس ایي هدوَؿ ثیطتش ثبضذ ،خبًَاس اص ًمغًِؾش اهٌیت
غزایی دس ٍضقیت ًبهسبفذتشی ثِ سش هیثشد(َّدیٌبت.)1999،
ب) محاسبهي مجموع وسني استزاتضيهاي مقابلهي بهكاررفته توسط خانوار
دس ایي سٍش ثِ ّش استشاتژی ٍصى دادُ هیضَد وِ فشاٍاًی استفبدُ اص استشاتژی همبثلِ تَسظ خبًَاس
هیثبضذ .یه سٍش سبدُ ٍصىدّی ثِ استشاتژیّبی همبثلِی ضوبسُگزاسی ثِ تشتیت آًْب هیثبضذ.
ثشای هثبل ثِ اغلت هَالـ( 5ثبس یب ثیطتش) فذد  ،4ثِ ثشخی اص هَالـ( 2یب  3ثبس) فذد  ٍ 3ثِ ثِ ًذست
(یىجبس) فذد  1اختػبظ هییبثذّ .شچِ همذاس ایي هدوَؿ ثیطتش ثبضذ ،خبًَاس اص ًمغًِؾش اهٌیت
غزایی دس ٍضقیت ًبهسبفذتشی ثِ سش هیثشد(َّدیٌبت.)1999،
ج) محاسبهي مجموع وسني استزاتضي مقابله
ایي سٍش ًسجت ثِ دٍ سٍش الف ٍ ة وبهلتش هیثبضذ .دس ایي سٍش ٍصى ثِوبس سفتِ ًطبىدٌّذُی
فشاٍاًی وبسثشد استشاتژی همبثلِ ٍ ضذت آى هیثبضذ .یه سٍش سبدُی اًدبم ایي فول ایي است وِ
ثِ استشاتژیّبی همبثلِی اٍلیِ وِ ضذت آى ووتش هیثبضذٍ ،صى ( ٍ )1ثِ سَاالت دیگش وِ ضذت
آًْب ثِ تشتیت ثیطتش هیضَدٍ ،صىّبی  3 ٍ 2دادُ هیضَد(َّیٌبت.)1999،
دس ایي هغبلقِ اص سٍشّبی ة ٍ ج ثشای هحبسجِی استشاتژیّبی همبثلِی غیش غزایی استفبدُ دادُ
ضذُ ٍ عجك سٍش (ج) ثِ سَاالت استشاتژیّبی همبثلِی غیش غزایی ثِوبس سفتِ دس ایي هغبلقِ ٍصى
دادُ هیضَد(خذٍل  .)1پبسخ ثِ سَاالت استشاتژیّبی همبثلِی غیشغزایی دس چْبس گضیٌِ ثِ ایي
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غَست هیثبضذ وِ گضیٌِی اٍل "ّشگض" ٍصى ( )1سا گشفتِ ٍ ًطبى هیدّذ وِ خبًَاس اص ّیچ
استشاتژی همبثلِای استفبدُ ًىشدُ است ،گضیٌِی دٍم "ثِ ًذست" ٍصى ( )2سا گشفتِ ٍ ًطبى هیدّذ
وِ خبًَاس دس یه ّفتِ تٌْب یه ثبس استشاتژیّبی همبثلِ سا ثِوبس گشفتِ است ،گضیٌِی سَم "دس
ثشخی هَاسد" ٍصى ( )3سا گشفتِ ٍ ًطبى هیدّذ وِ خبًَاس دس یه ّفتِ  2الی  3ثبس استشاتژیّبی
همبثلِ سا ثِوبس گشفتِ است ،گضیٌِی چْبسم "دس اغلت هَاسد" ٍصى ( )4سا گشفتِ ٍ ًطبى هیدّذ وِ
خبًَاس دس یه ّفتِ ثیص اص چْبس ثبس اص استشاتژیّبی همبثلِ استفبدُ وشدُ است(َّدیٌبت.)1999 ،
ثٌبثشایي حذ ثبالی اهٌیت غزایی دس هغبلقِی هَسد ًؾش دس هَسد خبًَاسی هیثبضذ وِ اص ّوِی
استشاتژیّب دس اغلت هَاسد استفبدُ وٌذ.
روش تحليل خوشهاي  kميانگين
الگَسیتن  kهیبًگیي یىی اص پشوبسثشدتشیي الگَسیتنّبی خَضِثٌذی هیثبضذّ .ذف ایي الگَسیتن
پیذا وشدى تقذاد ثبثتی اص خَضِّب ثشاسبس ًضدیىی ًمبط دادُّب ثِ ّن هیثبضذ .ثب استفبدُ اص ایي
سٍش هیتَاى دادُّبی ًوًَِ سا ثِ چٌذ خَضِ یب چٌذ عجمِ سدُثٌذی وشد .ثِعَسیوِ دادُّبی
لشاس دادُ ضذُ دس ّش خَضِّ ،وگَى ٍ یىسبى ثبضٌذ ٍ ثیي خَضِّب ثیطتشیي تفبٍت ٍ ًبّوگًَی
ٍخَد داضتِ ثبضذ(هَهٌی .)1390،ثش اسبس خذٍل آًبلیض ٍاسیبًس وِ ثشای همبیسِی ثیي خَضِّب
هیثبضذ ،سغح هقٌیداسی ایي آصهَى هطخع هیضَد .دس ایي هغبلقِ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ دستِی
اهٌیت غزایی هطخع هیثبضذ ،ثشای ثِدست آٍسدى ضذت هتفبٍت فذم اهٌیت غزایی تقذاد
دستِّب سا  3دس ًؾش هیگیشین وِ فجبست اص دستِّبی فذم اهٌیت غزایی ضقیف ،هتَسظ ٍ ضذیذ
هیثبضذ .پس اص هحبسجِی همذاس فذدی استشاتژی همبثلِی غیشغزایی ثب استفبدُ اص تحلیل خَضِای
 Kهیبًگیي ٍ ثِوبسگیشی ًشمافضاس ) SPSS (v.19خبًَاسّب اص لحبػ ٍضقیت فذم اهٌیت غزایی دس
دستِّبی هختلفی عجمِثٌذی گشدیذًذ.
مدل الجيت
الگَی الخیت دس هَاسدی استفبدُ هیضَد وِ هتغیش ٍاثستِ ووی ًجبضذ .هتغیش ٍاثستِ دس ایي هَاسد
ثِ غَست اًتخبة دٍگبًِ ؽبّش هیضَد .دس ایي هغبلقِ هتغیش ٍاثستِ وِ ضبخع استشاتژی همبثلِ
غیش غزایی هیثبضذ ،دٍ حبلت غفش ٍ یه سا هیگیشد .غفش ًطبىدٌّذُی ایي است وِ خبًَاس اص ّیچ
استشاتژی همبثلِ استفبدُ ًىشدُ ٍ دس ٍضقیت اهٌیت غزایی لشاس گشفتِ است ٍ یه ًطبىدٌّذُی
ایي است وِ خبًَاس اص حذالل یىی اص استشاتژیّبی همبثلِ استفبدُ وشدُ است .اص آًدبیی وِ همذاس
ایي هتغیش ثشاثش «یه» ٍ «غفش» هیثبضذ ،دس فشهَلِ وشدى ایي گًَِ هتغیشّب ثِدلیل آًىِ خولِ
خغبی حبغل داسای ًبّوسبًی ٍاسیبًس است؛ استفبدُ اص سگشسیَى والسیه تَغیِ ًویضَد
(هبداال.)1983 ،
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()1
وِ دس آى

احتوبل ٍلَؿ فذم اهٌیت غزایی خبًَاس iام f(yi) ،ثیبًگش ساثغِ تبثقی،

خضء ثبثت

هدوَفِ هتغیشّبی ضبهل خػَغیبت فشدی،
ٍ پبساهتشّبی الگَ هیثبضٌذ .ضوي آًىِ
اختوبفی ٍ التػبدی  jام خبًَاسiام است I .ضوبسُ خبًَاس j ،ضوبسُ هتغیش هستمل n ،تقذاد ول
ًوًَِ m ،تقذاد هتغیش هستمل ٍ  Yiضبخع استشاتژی همبثلِ غیش غزایی هیثبضذ .ایي ضبخع،
هتغیش تػبدفی ثَدُ وِ چٌبًچِ اًذاصُ آى اص حذ خبغی هثالً تدبٍص وٌذ ،خبًَاس خضء گشٍُ فذم
اهٌیت غزایی ٍ دس غیش ایي غَست خضء گشٍُ اهٌیت غزایی لشاس هیگیشد.
ایي ساثغِ احتوبل فذم اهٌیت غزایی سا ثِ اهٌیت غزایی ًطبى هیدّذ .ثب تَخِ ثِ ایي ساثغِ
هیتَاى اثش ًْبیی سا ثِ غَست صیش ثِدست آٍسد.
تغییش دس احتوبل ایٌىِ ثش اثش تغییش یه ٍاحذی دس هتغیش هستمل یه خبًَاس دس گشٍُ فذم اهٌیت
غزایی

لشاس گیشد ،ثِ اثش ًْبیی هقشٍف است وِ ثِ غَست صیش هحبسجِ هیضَد.

()2
وِ دس آى  1MEاثش ًْبیی است.
ایي هذل ثب استفبدُ اص ًشمافضاس  EVEIWS v.7ثشآٍسد ضذ .فشم الگَی سگشسیًَی ثِوبس سفتِ ثِ
ایي غَست هیثبضذ.
()3
)Y=f (x1,x2,ú úú x8
نتايج و بحث
دس ایي هغبلقِ ًتبیح ثِدست آهذُ دس دٍ دستِی تحلیلّبی آهبس تَغیفی ٍ سگشسیًَی تمسین
هیضَدً .تبیح ثِدست آهذُ دس ایي لسوت ًطبى دادُ ضذُ است.
تحليلهاي آمار توصيفي
خذٍل ( )3هیضاى استفبدُی خبًَاسّبی هٌبعك سٍستبیی گشگبى اص استشاتژیّبی همبثلِ غیش غزایی
ّوچٌیي دسغذ ٍ تقذاد خبًَاسّبی استفبدُوٌٌذُ اص ّش یه اص استشاتژیّبی همبثلِی غیش غزایی سا
ًطبى هیدّذ .ثیطتشیي تقذاد ( 129خبًَاس) هقبدل  ،%48/31اص استشاتژی لشؼ وشدى پَل اص
آضٌبیبى استفبدُ وشدُاًذ ٍ پس اص آى ثِتشتیت غیش اص وطبٍسصی وبس ثیطتشی اًدبم دادى(،)%39/70

)1. Marginal effect (ME
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تشن تحػیل فشصًذاى ثِ فلت ًبتَاًی هبلی( ،)%29/96گشفتي غزا ثِ اصای وبس وشدى(،)%16/48
فشٍش داسایی ثِهٌؾَس تْیِ غزا( ،)%11/61فشٍختي لَاصم هٌضل ثِهٌؾَس تْیِی غزا(،)%4/87
فشٍش دام ثِهٌؾَس تْیِی غزا( ٍ )%3/75استشاتژی هجبدلِ ًوَدى ٍسبیل ثب غزا( )%0/75هَسد
استفبدُ لشاسگشفتِاًذّ .وچٌیي ًتبیح ًطبى هیدّذ وِ استشاتژی همبثلِی هجبدلِ ًوَدى ٍسبیل ثب
غزا وِ ثیطتشیي ٍصى سا گشفتِ ٍ خضء سختتشیي استشاتژیّب هیثبضذ ،ثِ هیضاى ووتشی هَسد
استفبدُ لشاس گشفتِ استً .طبى هیدّذ وِ ایي خبًَاسّب دس ضشایظ فذم اهٌیت غزایی ثب استفبدُ اص
استشاتژیّبی ثب ضذت ووتش ًتَاًستٌذ ٍضقیت خَد سا حفؼ وٌٌذ ٍ ثِ سغحی پبییيتش سمَط
هیوٌٌذ وِ دس آى ضشایظ هدجَس ّستٌذ اص استشاتژیّبیی ثب ضذت ثیطتش استفبدُ وٌٌذ.
محاسبهي شاخص استزاتضي مقابله
هحبسجِی ضبخع استشاتژی همبثلِی غیش غزایی ثب تَخِ ثِ ایٌىِ گضیٌِی ّشگض اسصش یه گشفتِ
استً ،تبیح ًطبى هیدّذ وِ فذد  15وَچهتشیي همذاس هدوَؿ ٍصًی استشاتژی همبثلِای ثشای
خبًَاسّبیی هیثبضذ وِ اص ّیچ استشاتژی همبثلِی غیش غزایی استفبدُ ًىشدُاًذ ٍ دس ٍضقیت اهٌیت
غزایی ثِسش هیثشًذ ٍ ثیطتشیي همذاس هدوَؿ ٍصًی استشاتژی همبثلِی غیش غزایی  42هیثبضذ .ایي
خبًَاسّب دس ٍضقیت فذم اهٌیت غزایی لشاسگشفتِ ٍ ضذت هتفبٍتی اص فذم اهٌیت غزایی سا تدشثِ
هیوٌٌذ.
همذاس فذدی ضبخع استشاتژی همبثلِی غیش غزایی هحبسجِضذُ ثب هیبًگیي  ،19/58هیبًِ  ٍ 18هذ
 15دس فبغلِی فذدی  15 -42لشاس گشفتِ است .هیتَاى ًتیدِ گشفت وِ تقذاد  81خبًَاس
( )%30/34داسای اهٌیت غزایی ّستٌذ ٍ خبًَاسّبی دیگش سغح هتفبٍتی اص فذم اهٌیت غزایی سا
تدشثِ هیوٌٌذ وِ هیتَاى ثب استفبدُ اص تحلیل خَضِای  kهیبًگیي آًْب سا دستِثٌذی وشدً .تبیح
ًطبى داد وِ خبًَاسّب ثب استفبدُ اص ضبخع استشاتژی همبثلِی غیش غزایی دس سِ دستِ لشاسگشفتِ ٍ
دس سغح  %1هقٌیداس ضذُاًذ(خذٍل.)4
خذٍل (ً )5طبى هیدّذ وِ  129خبًَاس( )%48/31فذم اهٌیت غزایی ضقیف 43 ،خبًَاس()%16/11
فذم اهٌیت غزایی هتَسظ ٍ  14خبًَاس( )%5/24فذم اهٌیت غزایی ضذیذ داسًذ .تحلیل خَضِای k
هیبًگیي دس ثیي خبًَاسّب ًطبى داد وِ دستِثٌذی خبًَاسّب دس سِ دستِ دس سغح  %1هقٌیداس ضذُ
است.
تحليل رگزسيوني
خذٍل (ً )6تبیح هذل الخیت ٍ فَاهل هَثش ثش سغح فذم اهٌیت غزایی سا ًطبى هیدّذ وِ
هتغیشّبی دسآهذ سبالًٍِ ،ضقیت ضغلی سشپشست خبًَاسٍ ،ضقیت هبلىیت هٌضل ٍ ثیوبسی یىی اص
افضبی خبًَاس دس سغح  ٍ %5هتغیشّبی سغح تحػیالت ّوسش ٍ تقذاد افشاد خبًَاس دس سغح %1
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هقٌیداس ضذُاًذ .فالهت ضشایت هشثَعِ ًطبى هیدّذ وِ هتغیشّبی دسآهذ سبالًِ ،سغح تحػیالت
ّوسشٍ ،ضقیت ضغلی سشپشست خبًَاسٍ ،ضقیت هبلىیت هٌضل تأثیش هٌفی ثش سغح فذم اهٌیت غیش
غزایی ٍ هتغیشّبی تقذاد افشاد خبًَاس ٍ ثیوبسی یىی اص افضبی خبًَاس تأثیش هثجت ثش سغح فذم
اهٌیت غیش غزایی داسًذّ .وچٌیي هتغیشّبی سغح تحػیالت سشپشست خبًَاس ٍ افتجبسات دس سغح
پبییٌی هقٌیداس ًطذُاًذ؛ ٍلی تأثیش هٌفی ثش سغح فذم اهٌیت غیش غزایی سا ًطبى هیدٌّذ .ثب تَخِ
ثِ ایٌىِ فالهت ضشایت هتغیشّب ثب اًتؾبسات سبصگبس هیثبضذً ،ویتَاى اثش ایي دٍ هتغیش سا ًبدیذُ
گشفت.
ًتبیح آهبسُی ً LRیض وِ دس سغح  %1وبهال هقٌیداس استً ،طبى هیدّذ وِ احتوبل غفش ثَدى
ّوضهبى ضشایت ولیِی هتغیشّبی هستمل هٌتفی است ٍ ایي هسبلِ تبییذی دٍثبسُ ثش هقٌیداس ثَدى
ول هذل استّ .وچٌیي ّوجستگی دٍ ثِ دٍی هتغیشّبی هستمل اص لحبػ ثشسسی هطىل ّن خغی
هحبسجِ گشدیذً .تبیح ًطبى داد وِ ّوجستگی ثیي هتغیشّب دس سغح پبییٌی هیثبضذ ٍ اص ایي لحبػ
هطىلی ٍخَد ًذاسد.
ّوچٌیي ًتبیح دٍ آصهَى خَثی ثشاصش  Andrews Statisticٍ H-L Statisticدس خذٍل ()6
ًطبى هیدّذ وِ هذل ثِ خَثی ثشاصش ضذُ است .هقیبس  Count R2هیضاى دسستی پیصثیٌی هذل
سا ًطبى هیدّذ ٍ ثشاثش  %80/41هیثبضذ وِ ًطبى هیدّذ هذل ثشآٍسد ضذُ دس هدوَؿ هقبدل
 %80/41پیصثیٌی دسستی اص هتغیش ٍاثستِ داضتِ است.
دس هشحلِی ثقذ ثب ثِ دست آٍسدى اثش ًْبیی ّش وذام اص هتغیشّب هطخع گشدیذ وِ ّش هتغیش ثِ چِ
هیضاًی ثش سٍی سغح فذم اهٌیت غیش غزایی تأثیش هیگزاسًذ .ایي ًتبیح دس خذٍل ( )7اسائِ گشدیذُ
است .الصم ثِ روش است وِ چَى ثِ اصای ّش همذاس اص هتغیشّبی هستمل همذاس هتفبٍتی اثش ًْبیی
ثِدست هیآیذ .ثشای ًتیدِگیشی ولی دس ایي هَسد ،پس اص هحبسجِی ایي اثشات ًْبیی ،هیبًگیي
آًْب هحبسجِ ٍ ًتبیح دس خذٍل ( )7اسائِ گشدیذُ است.
ّوبى عَس وِ خذٍل (ً )7طبى هیدّذ وِ اگش دسآهذ سبالًِ خبًَاس یه ٍاحذ(یه هیلیَى تَهبى)
افضایص یبثذ ،احتوبل فذم اهٌیت غزایی خبًَاسّبی هٌبعك سٍستبیی گشگبى ثِعَس هتَسظ %1/96
وبّص هییبثذ .اگش سغح تحػیالت ّوسش اص همغـ دثیشستبى ثیطتش ضَد ،احتوبل فذم اهٌیت
غزایی ثِعَس هتَسظ  %23/84وبّص هییبثذ .دس هَسد تقذاد افشاد خبًَاس اگش یه ًفش ثِ افضبی
خبًَاس اضبفِ ضَد ،احتوبل فذم اهٌیت غزایی ثِعَس هتَسظ  5/15افضایص هییبثذ .دس هَسد ٍضقیت
ضغلی سشپشست خبًَاس ،ضبغل ثَدى سشپشست خبًَاس احتوبل فذم اهٌیت غزایی سا ثِعَس هتَسظ
 %12/56وبّص هیدّذٍ .ضقیت هبلىیت هٌضل ًطبى هیدّذ وِ اگش فشد هبله هٌضل ثبضذ ،احتوبل
فذم اهٌیت غزایی ثِعَس هتَسظ  %15/42وبّص هییبثذّ .وچٌیي اگش یه ًفش ثیطتش دس خبًَاس
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ثیوبس ضَد ،احتوبل فذم اهٌیت غزایی  %10/33افضایص هییبثذ .اگش سغح تحػیالت سشپشست
خبًَاس اص همغـ دیپلن ثیطتش ثبضذ ،احتوبل فذم اهٌیت غزایی ثِعَس هتَسظ  %17/10وبّص
خَاّذ یبفت ٍ اگش خبًَاسی ثِ افتجبسات دستشسی داضتِ ثبضذ ٍ اص آى استفبدُ وٌذ ،احتوبل فذم
اهٌیت غزایی ثِعَس هتَسظ  %7/61وبّص هییبثذ.
نتيجهگيزي
تحمیك حبضش ًطبى داد وِ خبًَاسّبی سبوي دس هٌبعك سٍستبیی گشگبى سغح هتفبٍتی اص
استشاتژیّبی همبثلِ غیش غزایی سا دس همبثلِ ثب هطىل فذم اهٌیت غزایی هَسد استفبدُ لشاس
هیدٌّذ .دسغذ ثیطتشی( )%48/31اص خبًَاسّب اص استشاتژی همبثلِ غیش غزایی لشؼ گشفتي پَل اص
آضٌبیبى استفبدُ هیوٌٌذ ٍ دسغذ ووتشی( )%0/75اص خبًَاسّب اص استشاتژی همبثلِی غیش غزایی
هجبدلِ وشدى غزای دس اصای ٍسبیل هیثبضذّ .وچٌیي ًتبیح ثب استفبدُ اص تحلیل خَضِای k
هیبًگیي ًطبى داد وِ تقذاد ثیطتشی( 129خبًَاس) اص خبًَاسّبی هٌبعك سٍستبیی گشگبى ثب استفبدُ
اص استشاتژی همبثلِ غیش غزایی دس ٍضقیت فذم اهٌیت غزایی ضقیفی لشاس گشفتِاًذ ٍ تقذاد ووتشی
( 14خبًَاس) اص خبًَاسّب دس عجمِی فذم اهٌیت غزایی ضذیذ لشاس گشفتِاًذ.
ًتبیح هذل الخیت ًطبى داد وِ فَاهلی هبًٌذ دسآهذ سبالًِ ،سي سشپشست خبًَاس ،سي ّوسش ،تقذاد
افشاد خبًَاسٍ ،ضقیت ضغلی سشپشست خبًَاس ،ثیوبسی یىی اص افضبی خبًَاسٍ ،ضقیت هبلىیت هٌضل ٍ
استفبدُ اص افتجبسات ثش سغح اهٌیت غزایی هَثش ّستٌذ .فَاهل ثیوبسی یىی اص افضبی خبًَاس ٍ
تقذاد افشاد خبًَاس ثب سغح فذم اهٌیت غزایی ساثغِی هستمین داسًذ ٍ فَاهل دسآهذ سبالًِ ،سي
سشپشست خبًَاس ،سي ّوسشٍ ،ضقیت ضغلی سشپشست خبًَاسٍ ،ضقیت هبلىیت هٌضل ٍ استفبدُ اص
افتجبسات ثب سغح فذم اهٌیت غزایی ساثغِی فىس داسًذ .ضٌبسبیی ایي فَاهل ٍ هیضاى تأثیشگزاسی
آًْب ثِ سیبستگزاساى ثشای وبّص فذم اهٌیت غزایی دس هٌغمِ ووه هیًوبیذ.
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