Quarterly Journal of Economic Growth and Development
Research
Vol. 8, No. 30, March 2018 (55-66)

 پژوهشهاي رشد و توسعه اقتصادي،فصلنامه علميپژوهشي

)55-66( 9317  بهار، شماره سی ام،سال هشتم

3133-3131 بررسی اثر جنگ بر امنیت غذایی در كشورهای منتخب منطقه منا
)(رویكرد پانل دیتای نامتوازن
1

2

 معصومه یاوری،  راضیه صحرایی،3*محمدحسن فطرس

 ایران، همدان، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، استاد.1
 ایران، همدان، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، دانشجوی دکتری اقتصاد.2
 ایران، همدان، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، کارشناس ارشد اقتصاد.3
)3133/1/31 :پذیرش

3134/31/31 :(دریافت

The Effect of War on Food Security in MENA Countries, 1990-2014
(An Unbalanced Panel Data Approach)
*

Mohammad Hassan Fotros1, Razie Sahraee2, Masume Yavari3
1. Professor of Economics, Bu Ali-Sina University, Hamedan, Iran
2. Ph.D. Student in Economics, Bu Ali-Sina University, Hamedan, Iran
3. M.A. in Economics, Bu Ali-Sina University, Hamedan, Iran
(Received: 29/Feb/2016
Accepted: 3/June/2017)

Abstract:
Food security is a main component of physical, mental
and psychological health of any society and is a criterion
for human development. Food security and access to
safe and adequate food is of the main pillars of
economic growth and development; so it is of the main
goals of every country. War and insecurity damage food
security. War is the increased major cause of poverty,
unemployment and food insecurity. The aim of this
study is to investigate the effects of war on food security
in the Middle East and North Africa (MENA) countries
in the period 1990-2014. In order to estimate the model
for investigating the issue, the unbalanced panel data
method was used. Results showed that war has the
negative and significant impact on food security. Gross
domestic product per capita, the size of the rural
population, the ratio of arable land surface to total land
surface and the use of agricultural machinery per hectare
variables had positive and significant impact, and the
size of the total population had negative and significant
impact on food security. Thus, any attempt to reduce
conflict means to improve food security and growth and
development.
Keywords: Food Security, War, Unbalanced Panel
Data, Mena Countries.
JEL: C61, Q18, Q51.

:چكیده
 فكري و روانی جامعه استت و ا،امنيت غذايی عامل اصلی سالمت جسمی
 تأمين امنيت غتذايی و سسترستی بته غتذاي.معيارهاي توسعه انسانی است
کافی و سالم ا محورهاي رشد و توستعه اتتاتاسي و ا اهتداص اصتلی هتر
. جنگ و ناامنی به امنيتت غتذايی صتدمه متی نتد.کشور محسوب میشوند
 هتدص تحقيت. بيكاري و ناامنی غذايی است،جنگ عامل عمده تشديد فقر
 کشور منتخب خاورميانه و96 حاضر بررسی اثرات جنگ بر امنيت غذايی سر
 به منظور برآورس متدل. است9111-4192 شمال آفريقا (منا) سر سوره مانی
 ا روش اتتااسسنجی پانل سيتتاي نتامتوا ا استتهاسه،براي بررسی موضوع
. نتايج نشاا ساسند که جنگ اثر منهی و معناساري بر امنيتت غتذايی سارس.شد
 نست ت، ستهم جمعيتت روستتايی،اثر متغيرهاي توليد ناخالص ساخلی سرانه
سطح مينهاي راعی به سطح کل مينها و ميزاا استهاسه ا ماشتينآالت
کشاور ي سر هر هكتار تأثير مث ت و معنتیسار و انتدا ه جمعيتت کتل تتأثير
 هتر کوششتی سر جهتت، ا اينروي.منهی و معناسار بر امنيت غذايی ساشتند
.کاهش جنگ به معناي به وس امنيت غذايی و رشد و توسعه خواهد بوس
 کشورهاي، پانل سيتاي نامتوا ا، جنگ، امنيت غذايی:واژههای كلیدی
.منا
.Q51 ،Q18 ،C61 :JELطبقهبندی
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 -3مقدمه
منشأ فكري بحث امنيت غذايی به عنتواا يكتی ا مهتمتترين
مؤلهههاي امنيت ملی ،به بحراا غذا سر اوايل سهه  9171جهاا
با میگرسس .بر اساس گزارش نهايی اجتالس جهتانی غتذا 9سر
سال  ،9116امنيت غذايی مانی وجوس سارس که مترسم ،سر طتی
ماا ،سسترسی فيزيكی و اتتااسي بته غتذاي کتافی ،ستالم و
مغذي براي رفع نيا هاي غذايی و ترجيحات غذايی خوس ،بتراي
يک ندگی فعال و سالم سارند ( FAO4و همكاراا.)2 :4192 ،
بر اساس نظر سا ماا بهداشت جهانی )WHO( 3سه رکن
اساسی سر تعيين امنيت غذايی وجتوس سارس :سسترستی بته متواس
غذايی ،سستتيابی بته متواس غتذايی و استتهاسه ا متواس غتذايی.
سا ماا خواروبار جهانی ( )FAOرکتن چهتارمی هتم بته ايتن
ارکاا می افزايتد :ث تات ابعتاس سته گانته فتو سر طتول متاا
( .)4 ،4116 ،FAOا اين روي ،اجالس جهانی امنيتت غتذايی
چهار ستوا امنيت غذايی را "سسترسی به مواس غذايی ،سستيابی
به مواس غذايی ،استهاسه ا مواس غذايی و پايداري سر سريافت مواس
غذايی" برشمرسه است .سر سسترس بوسا مواس غذايی به عرضه
مواس غذايی ا طري توليد ،تو يع و م اسله مربوط است (،FAO
 .)3 ،4111مههوم «سستيابی به غذا» نيتز سستتيابی فيزيكتی و
اتتااسي به منابع ،جهت تأمين اتالم غذايی متورس نيتا جامعته
است .برخالص سسترسی غذايی کته طترص عرضته را متنعك
میکند ،سستيابی غذايی روي طرص تقاضا تأکيد میکند (بارت و
لنتز .)3 :4111 ،2کميته حقو اتتااسي ،اجتمتاعی و فرهنگتی
سا ماا ملل متحد 5تأکيد میکند که علل گرسنگی و سوءتغذيه
اغلب کم وس مواس غذايی نيست بلكه ناتوانی سر سستيابی به مواس
غذايی به سليل فقر است ( .)3 :4111 ،FAOرکن بعدي امنيت
غذايی استهاسه ا مواس غذايی است که اشاره به ستوخت و ستا
مواس غذايی توسط افراس سارس (توييتن .)8 :9111 ،6هنگتامی کته
مواس غذايی توسط يک خانواسه به سست میآيد ،عوامل مختلهی،
کمّيت و کيهيت مواس غذايی را تحت تأثير تترار متی سهنتد .بته
منظور سستيابی به امنيت غذايی ،مواس غذايی استهاسه شده ،بايتد
ا لحاظ بهداشتی ايمن باشند .همچنين ،متواس غتذايی بايتد بته
اندا ه کافی براي پاسخگويی به نيا هاي فيزيولوژيكی هتر فترس
1.World Food Summit
)2. FAO et al. (2009
3. World Health Organization
)4. Barrett & Lentz (2009
5. United Nations Committee on Economic, Social, and
Cultural Rights
)6. Tweeten (1999

باشند (اکر و بريسينگر .)9 :4194 ،7پايتداري سر سريافتت متواس
غذايی به توانايی به سست آورسا غذا سر طول ماا اشاره سارس.
ا اين منظر ،ناامنی غذايی می تواند گذرا ،فالی ،يا مزمن باشد.
سر اثر ناامنی غذايی وسگذر ،مواس غذايی سر طول سوره معينی ا
ماا سر سسترس نيستند .سر بختش توليتد متواس غتذايی ،بترو
بالياي ط يعی و خشكسالی ،سر شكست محاول و کتاهش سر
سسترس بوسا متواس غتذايی متؤثر استت .جنتگ هتاي ساخلتی
می توانند سسترسی به مواس غذايی را کاهش سهد (هماا:4194 ،
.)4
به وس امنيت غذايی پيش نيا ي براي توسعه منابع انستانی،
و سر نتيجه سستاورسي سر مينه بهرهوري و رشد اتتااسي است
( FAOو همكتتاراا 5 :4192 ،و فتتتاحی بيتتات و همكتتاراا،
 )933 :9315امنيت غذايی نه تنها ا امكانات توليتدي بلكته ا
محتتيط سياستتی ،اتتاتتاسي ،اجتمتتاعی و فرهنگتتی جامعتته اثتتر
میپذيرس .عواملی که میتوانند امنيت غتذايی را سچتار مختاطره
کند شامل محيط هتاي سياستی و اجتمتاعی ناپايتدار ،جنتگ و
سرگيري ،عدم تعاسل کتالا اتتاتاسي سر تجتارت ،محتدوسيت
منابع ط يعی ،منابع انسانی ضعيف ،نابرابري جنسيتی ،نتابرابري
آمو شی ،بهداشت ضعيف و بالياي ط يعی مانند سيل میباشند.
همه اين عوامل يكتديگر را تقويتت متیکننتد تتا سسترستی و
سستيابی ناکافی به مواس غذايی سر يک کشور به وجتوس آيتد .سر
طی چندين سهه به منظور کاهش تعداس افراس گرسنه سر جهاا و
بهويژه سر کشورهاي سر حال توسعه ،منابع بسياري بسيج شدند.
سا ماا خوار و بار جهانی ( )FAOتخمتين متی نتد کته طتی
سالهاي  4199-4193حدوس  824ميليتوا نهتر سر جهتاا (94
سرصد ا کل جمعيت جهاا ،يا يک نهر ا هر هشت نهر) تاسر به
پاسخگويی به انرژي رو انه مورس نيا خوس نيستند و ا گرسنگی
رنج می برند ( FAOو همكاراا .)4 :4193 ،ستا ماا بهداشتت
جهانی ( )WHOتخمين می ند که ساالنه نزسيک به  7ميليوا
کوسک ت ل ا رسيدا به سن  5سالگی میميرند و نزسيتک بته
ناف اين مرگ و ميرها با سوءتغذيه سر ارت اط استت ( FAOو
همكاراا .)2 :4192 ،عوامل مختلهی میتوانند امنيت غتذايی را
تحت تأثير ترار سهند .به منظور شناسايی اين عوامل ،سر اسامته،
به مطالعاتی سر مينه امنيت غذايی اشاره شده است.
ويلنر و هيتزوسن به بررسی اثرات جنگ ساخلی و سرگيتري
بر امنيت غذايی کشورهاي سر حال توستعه بتراي سوره -4114

)7. Ecker & Breisinger (2012
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 9171پرساخته اند .عوامل سيگر مؤثر بر امنيت غذايی عالوه بتر
جنگ و سرگيري ،توليد ناختالص ساخلتی سترانه ،نست ت ستطح
مين هاي راعی به سطح کل مينهتا سر هتر کشتور ،ميتزاا
استهاسه ا ماشينآالت کشاور ي سر هر هكتتار ،ستهم جمعيتت
روستايی و اندا ه جمعيت کل سر نظر گرفته شده است .سر ايتن
مطالعه لگاريتم عرضه کالري سرانه به عنتواا نماينتده امنيتت
غذايی مورس استهاسه ترار گرفته استت .شتاخص جنتگ ساخلتی
ميزاا مرگ سر هر هزار نهر سر اثر جنتگهتاي ساخلتی سر نظتر
گرفته شده است .متغيرها به صورت لگاريتمی وارس مدل شتدند.
سر اين مطالعه به طور کلی نتيجه گرفتته شتد کته جنتگهتاي
ساخلی مخل امنيت غذايی هستتند و بتر سسترستی شتهرونداا
براي سريافتت حتداتل انترژي ال م اثتر منهتی سارنتد (ويلنتر و
هيتزوسن.)91 :4116 ،9
تئوسوسجويک 4به بررسی اثر سرگيريهتاي مستلحانه روي
امنيت غذايی سر يک نمونه  38کشوري براي سالهاي -4111
 9169که تجربه جنتگ ساشتتند ،متیپترسا س .سر ايتن تحقيت ،
کشورهاي منتخب ،ا نظر توليدات کشاور ي سر متاا  5ستال
ت ل ا سرگيري ،سر طی سرگيري 5 ،سال پ ا سرگيتري و سر
طی ماا صلح بررسی شدند .نتايج نشتاا ساسه استت توليتدات
کشاور ي و توليد مواس غذايی به طور معناساري سر ماا جنتگ
سر مقايسه با سوره ت ل ا سرگيري ،کاهش يافته است .ميتانگين
سطح سرانه توليدات سر طی سوره به وس بعد ا جنگ پايينتر ا
مقدار ت ل ا جنگ است .همچنين ،ط يافتههاي اين تحقي
توليد ناخالص ساخلی سرانه سر طول جنگ حدوس  % 4/4کاهش
يافته استت .توليتد سترانه کشتاور ي سر حتدوس  9/5سرصتد سر
سورههاي سرگيري کاهش يافت (تئوسوسجويک.)5 :4113 ،
مِسر و کوهن 3رابطه بتين سرگيتريهتا و نتاامنی غتذايی و
جهانی شدا را بررسی میکنند .سر اين مقاله ذکر شده است سر
يک کشور مينههاي تاريخی و صاسرات محاوالتی مانند تهوه
و کتاا سر تحريک و تداوم سرگيريها نقش سارند .نتايج تحقي
نشاا میسهد که صاسرات محاوالت فینهسه باعث تحريک و
تداوم سرگيريها نمیشوس اما توليد ،يرستاختهتاي تجتاري و
مواس غذايی و سياستهاي مالی مينتههتايی استت کته نتتايج
صلح آميز و جنگ طل انته را تعيتين متیکنتد .همچنتين کشتت
محاوالت صاسراتی ،مانی منجتر بته سرگيتري متیشتوس کته
)1. Wilner & Hitzhusen (2006
)2. Teodosijevic (2003
)3. Messer & Cohen (2006
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نوساا تيمتها سرآمد ملتی را بتیث تات کنتد (مِستر و کتوهن،
.)9 :4116
2
باسلو و کيندا رموآلد به بررسی اثر تغييرات آب و هوايی بتر
امنيت غذايی براي  79کشور سر حتال توستعه طتی ستالهتاي
 9161-4118با استهاسه ا ساسه هاي پانل سيتا میپرسا نتد .ايتن
تحقي به بررسی اثر سرآمد سترانه ،تغييترات بارنتدگی ،جنتگ
ساخلی ،نس ت سطح مينهاي راعی به سطح کل متينهتا و
سموکراسی روي امنيت غذايی میپرسا س .شاخص مورس استتهاسه
براي متغير امنيت غذايی شاخص عرضه مواس غذايی است .اثتر
منهی تغييرات آب و هوايی روي امنيتت غتذايی سر کشتورهاي
سرگير جنگ شديدتر است .نتايج نشاا میسهد که جنتگهتاي
ساخلی اثر منهی روي عرضه غذا سارس .تأثير تغييرات بارندگی سر
عرضه مواس غذايی براي کشور سرحال جنگ ،ا اهميت بيشتري
برخورسار است .متغيرهاي سرآمد سرانه و نس ت سطح مينهاي
راعی به سطح کل مينها اثتر مث تت روي عرضته غتذا سارس.
اثتترات ستتوء تغييتترات آب و هتتوايی روي عرضتته غتتذا بتتراي
کشورهاي جنوب صحراي آفريقا بيشتتر ا کشتورهاي سر حتال
توسعه سيگر است (باسلو و کيندا رموآلد.)91 :4192 ،
با توجه به پيشينه مطالعات عوامل مؤثر روي امنيت غذايی
را می تواا اندا ه جمعيت کل ،توليد ناختالص ساخلتی ،جنتگ و
سرگيري ،سهم جمعيت روستايی ،ميزاا استهاسه ا ماشتينآالت
کشاور ي سر هر هكتار و نس ت ستطح متينهتاي راعتی بته
سطح کل مين ها سر هر کشور سر نظر گرفتت .بته طتور کلتی
کشورهاي سر حال توسعه به علت يرساختهاي ضعيف ،شاهد
کاهش سستيابی به مواس غتذايی ستالم و تغذيته ناستالم بختش
عمده اي ا افراس هستند .منطقه منا شامل ختاور ميانته و شتمال
آفريقا ،با جمعيت  355ميليونی ،شامل کشورهاي سر حال توستعه
میباشد .سر منطقه منا اکثريت مترسم بتا سرآمتد متوستط نتدگی
میکنند (سايت بانک جهانی .)4196/11/31 ،5کشورهاي سر حال
توسعه سر مجموع کشورهايی هستند که به سرجه تابل تتوجهی ا
صنعتی شدا متناسب بتا جمعيتشتاا سستت نيافتتهانتد ،و ساراي
استاندارس پايينی ا ندگی هستند .هم ستگی شديدي بتين سرآمتد
پايين و رشد باالي جمعيت ،سر بين اين کشتورها وجتوس سارس .بته
طور کلی افزايش جمعيت سر کشورهاي سر حال توستعه ،افتزايش
فقر ،چالشهاي تغذيهاي و آلوسگی بيشتتر يستت محيطتی را سر
برسارس .يكی ا حقتاي مهتم ايتن استت کته اکنتوا جمعيتت سر
)4. Badolo & Kinda Romuald (2014
5. www.worldbank.org
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کشورهاي فقيرتر با سرعت بيشتري نس ت به کشورهاي غنتی سر
حال افزايش است.
منطقه منا ساراي منابع انسانی و ط يعی بسياري است .ايتن
منطقه سطحی بتيش ا  95ميليتوا کيلتومتر مربتع را پوشتش
میسهد و حدوس  6سرصد ا جمعيتت جهتاا را سر بتر متیگيترس
(مير ايی و همكاراا .)917 :9315 ،اکثر کشورهاي اين منطقته
سر حال تجربه رشتد ستريع جمعيتت هستتند .کشتورهاي ايتن
منطقتته ساراي نتترد رشتتد جمعيتتت و نتترد بتتاروري بتتاالتري ا
کشورهايی بتا سرآمتد سترانه شت يه بته ختوس هستتند (همتاا،
 .)4196/11/31منطقتته منتتا سر بعزتتی ا سورههتتاي متتانی،
پارامترهاي رو به وخامت توليد و مارص مواس غتذايی را تجربته
کرسه است .توليدات کشاور ي به سليل محتدوسيت منتابع آبتی،
کاهش مينهاي راعی و سياستهاي عمومی ضعيف کتاهش
يافته است .مارص مواس غذايی نيتز تحتت تتأثير رشتد بتاالي
جمعيت و رشد شهرنشينی ترار گرفته است .حتدوس يتک پتنجم
مرسم اين منطقه با رو ي  4سالر ندگی متیگذراننتد (هالنتد و
سوربو )91 :4192 ،9ناامنی غذايی سر مار ا  92سرصد سر سال
 4111به  97/4سرصد ( 93/7ميلوا نهر) سر سال  4199افزايش
يافت )3 :4193 ،WFP4( .سر کشورهاي سر حال توسعه ا هتر
سه کوسک ير  5سال ،يک کوسک ( 961ميليتوا کتوسک) بته
سليل سوءتغذيه مزمن ا رشد ط يعی با ماندند ،سر حالی کته 11
ميليتتوا کتتوسک سيگتتر سچتتار کم تتوس و ا هستتتند ( FAOو
همكاراا.)2 :4192 ،
هنگام بحث سرمورس ارت تاط جنتگ و عتدم امنيتت غتذايی
توجه به مناطقی ا جهاا که بيش ا ستاير منتاط نست ت بته
ناامنی غذايی آسيب پذير هستند ،مهيد خواهد بوس .ايتن منتاط
ع ارت است ا خاورميانه و شمال آفريقا (منطقه منتا) .سر ستال
 4199چندين کشور منطقته منتا بته طتور جتدي تحتت تتأثير
سرگيري ترار گرفتند و اکثر اين مناط جنگ سه سچتار نتاامنی
غذايی بوسند .هتم اکنتوا نيتز بستياري ا ايتن کشتورها سچتار
سرگيريهاي مسلحانه ،سوءتغذيه و ناامنی غذايی هستند (هالند
و سوربو )91 :4192 ،سر حال حاضر خاورميانه و شمال آفريقا سر
آشهتگی به سر می برس .ستوريه ،عترا  ،لي تی و يمتن سر حتال
جنگ ساخلی هستند ،که باعث آسيب بی حد و حار به نتدگی
بشر و يرساختهاي فيزيكتی شتده استت .ميليتواهتا نهتر ا
خانههاي خوس فرار کرسند و به کشورهاي سيگر پناهنده شدهانتد.
)1. Helland & Sorbo (2014
2. World Food Program

محاصره و چرخه هايی ا خشونت ،حمالت تروريستی و جريتاا
پناهندگاا منجر به نرد بيكاري باال ،توليتد ناختالص ساخلتی و
نرد رشد اتتااسي پايين سر اين منطقه شده است (سايت بانک
جهانی.)4196/11/31 ،
با توجه به اهميت برو جنگ و سرگيري سر منطقه منا ،اين
مطالعه به بررسی اين عامل بر امنيتت غتذايی سر ايتن منطقته
می پرسا س .با توجه به پيشتينه تحقيت  ،متغيرهتاي اثرگتذار بتر
امنيت غذايی رشتد جمعيتت ،توليتد ناختالص ساخلتی ،جنتگ و
سرگيري ،سهم جمعيت روستايی ،ميزاا استهاسه ا ماشتينآالت
کشاور ي و نس ت سطح مينهاي راعی به سطح کل مينها
سر نظر گرفته شده است.
سا ماندهی مقاله به اين ترتيتب استت کته سر بختش سوم
م انی نظري ،سر بخش ستوم روش انجتام تحقيت  ،سر بختش
چهارم نتايج و سر بخش پنجم نتيجهگيري ارائه شده است.
 -1مبانی نظری عوامل مؤثر بر امنیت غذایی
هماا گونه که مالحظه شد مهمترين عوامتل متؤثر بتر امنيتت
غذايی را می تواا اندا ه جمعيتت کتل ،توليتد ناختالص ساخلتی
سرانه ،نس ت سطح مينهاي راعی به ستطح کتل متينهتا،
سهم جمعيت روستايی ،ميزاا استهاسه ا ماشينآالت کشاور ي
سر هر هكتار و جنگ و سرگيري سر نظر گرفت.
رشد جمعيت ا عوامل مؤثر بتر امنيتت غتذايی استت .بتا
افزايش پيوسته جمعيت سنيا ،نيا بته متواس غتذايی بتا سترعت
افزايش میيابد .طی سالهاي  4199-4193حدوس  824ميليوا
نهر سر جهاا (حدوس يک نهتر ا هتر هشتت نهتر) ا گرستنگی
مزمن رنج میبرند و به طتور متنظم غتذاي کتافی بتراي يتک
ندگی فعال سريافت نمیکننتد ( FAOو همكتاراا.)4 :4193 ،
بر اساس آخرين پيش بينی جمعيت ا طرص سا ماا ملل متحد،
جمعيت جهاا با نرد رشد  3/2سرصدي ا  6/8ميليتارس نهتر سر
امرو به  1/9ميليارس نهر سر سال  4151افزايش خواهتد يافتت.
تقري اً تمام اين افزايش جمعيت سر کشتورهاي سر حتال توستعه
اتها خواهد افتاس (هماا .)5 :رشد جمعيت باال همراه با افزايش
سرآمد و تدرت خريد ،به تقاضاي بيشتر براي غذا منجر میشوس.
اين مسئله به نوبه ختوس بته سيستتم تتأمين کشتاور ي ،فشتار
میآورس .افزايش جمعيت ،تغيير کاربري متينهتاي راعتی بته
مسكونی و تجاري را سر پی سارس .همين امر امنيت غذايی را بته
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خطر خواهد انداخت (گتزارش توستعه جهتانی بانتک جهتانی،9
 .)4 :4191اکثر کشورهاي منطقه خاورميانه و شتمال آفريقتا سر
حال تجربه رشد سريع جمعيتت هستتند .نترد بتاروري سر ايتن
کشورها به طور تابل مالحظهاي باالتر ا کشورهايی بتا سرآمتد
سرانه واتعی ش يه به آنهاست (ارياا 4و همكاراا.)3 :9116 ،
سطح پايين ندگی ا خاوصيات کشورهاي سر حال توسعه
است .سطح پايين ندگی عموماً به شكل سطح پتايين سرآمتد و
فقر گسترسه خوس را نشاا میسهد .به طور متوسط بيش ا يتک
سوم مرسم اين کشورها ير خط فقر مطل تترار سارنتد و فاتتد
سرآمد ال م براي ساشتن حداتل ندگی هستند .گستترسگی فقتر
سر اين جوامع تنها به سليل پايين بوسا سطح سرآمد سترانه آنهتا
نيست ،بلكه تو يع نامناسب سرآمد نيز عامل متؤثري سر تشتديد
اين پديده است (هماا.)2 :
ويسمن 3نشاا می سهد که سرآمد ملی روي امنيتت غتذايی
مؤثر است .امنيت غذايی ،سانش ،ظرفيت مرات ت و نيتز محتيط
يست سالم نيا مند طيف وسيعی ا کاالها و خدماتی است کته
به وسيله اتتااس ملی توليد يا ا با ارهاي بينالمللتی خريتداري
می شوس .اثرات فقر روي گرسنگی و سوءتغذيه فراگيتر هستتند.
خانوارهاي فقير تاسر به تأمين امنيت غذايی و استهاسه کترسا ا
منابع بتراي ستالمتی بته طتور پايتدار نيستتند .بنتابراين رشتد
اتتااسي پايدار تأثير مستقيم و مث ت روي امنيتت غتذايی ،بته
وسيله حمايت ا توليتدات کشتاور ي و سر نتيجته تتأمين متواس
غذايی ،سارس (ويسمن .)4 :4116 ،راوالين 2نشتاا ساس کته رشتد
اتتااسي يک شرط ال م براي کاهش فقر است .باکاهش فقر و
افزايش رشتد اتتاتاسي محتدوسيت سسترستی بته غتذا بتراي
خانوارها کاهش میيابد (راوالين.)91 :4118 ،
بحث امنيت غذايی به طور مستقيم با توليدات کشاور ي و
صنايع غتذايی سر ارت تاط استت .بتا توجته بته اهميتت بختش
کشاور ي سر ايجاس امنيت غذايی و با توجه به پيشتينه تحقيت ،
نس ت سطح مينهاي راعی به ستطح کتل متينهتا سر هتر
کشور ،يكی ا عوامل تأثيرگذار روي توليد بختش کشتاور ي و
سر نتيجه امنيت غذايی است .توسعه بخش کشتاور ي يكتی ا
تدرتمندترين ابزارها براي پاياا ساسا به فقر شديد ،افزايش رفاه
و تأمين امنيت غذايی سر کشورهاي سر حال توسعه است .رشتد
بخش کشاور ي حدوس  4تا  2برابر بيشتر ا ساير بختشهتا سر
1. World Bank (2010) World Development Report
)2. El-Erian et al. (1996
)3. Wiesmann (2006
)4. Ravallion (2008
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افزايش سرآمد اتشار فقير ،مؤثر است 78 .سرصد ا فقراي جهاا،
سر مناط روستايی ندگی میکنند و ندگی اين مترسم تتا حتد
ياسي وابسته به کشاور ي است .بيشترين مرسم فقير سر منطقه
منتتا ،سر روستتتاها نتتدگی متتیکننتتد (ستتايت بانتتک جهتتانی،
.)4196/11/31
سهم جمعيت روستتايی يكتی ا عوامتل متؤثر بتر بختش
کشتتاور ي و امنيتتت غتتذايی استتت .روستتتاها بتته سليتتل وجتتوس
مين هاي راعی و کشاور ي گسترسه ا اهميت بااليی سر حهظ
امنيت غذايی کشورها برخورسارند .روستايياا يكی ا کنشتگراا
اصلی سر مديريت فرايند توسعه و ايجاس شرايط براي باال بترسا
ضريب امنيت غذايی ،با بهرهگيري ا روشهاي نوين کشاور ي
و افزايش سانايی خويش ،هستند.
استهاسه ا ماشتينآالت کشتاور ي شترط اساستی گتذر ا
مرحله کشاور ي سنتی به کشاور ي مدرا است .بديهی استت
که تأمين غذاي مورس نيا جمعيت رو به رشد فعلی با روشهاي
سنتی امكاا پذير نيست .افزايش توليتد کشتاور ي منتوط بته
تكنولوژي و سطح مكانيزاسيوا است .کشاور ي سر کشتورهاي
سر حال توسعه ،براي تحق امنيت غذايی جامعه ،نيا مند گذري
سريع ا مرحله توليد معيشتی و سنتی به مرحله توليد صنعتی و
تجاري است (سپهوند و همكاراا.)996 :9313 ،
جنگ و سرگيري نيز ا عوامل مؤثر بر امنيت غذايی استت.
سرگيري ،مين ،آب و منابع انسانی و اجتمتاعی را بتراي توليتد
مواس غذايی ا بين متیبترس .سرگيتري بتا افتزايش هزينتههتاي
نظامی ،ناامنی غذايی ايجاس میکند .جنگ توانايی توليد ،تجارت
و سسترسی بته متواس غتذايی را سر کشتورها تحتت تتأثير تترار
می سهد .جنگ منجر به مرگ ،بيماري ،مهاجرت ،ا بتين رفتتن
سرمايه هاي فيزيكی و اجتمتاعی ،خستارت بته محتيط يستت
می شوس .جمعيت سرگير جنگ ا فعاليتهاي ط يعی اتتااسي ا
جمله توليد مواس غذايی خارج می شوند .نيروهاي نظامی با ايجاس
ناامنی غذايی و کاهش سسترسی مرسم به مواس غذايی ا آا بته
عنواا يک ابزار سياسی بهره میبرند (برينكمن و هنتدريك ،5
 .)94 :4199بیث اتی سياسی و فشار جنگ تيمت مواس غذايی را
سر با ارهاي ساخلتی کشتورهاي سرگيتر جنتگ و نيتز با ارهتاي
بينالمللی باال میبرس (هماا.)93 :
يكی ا اثرات مستقيم جنگ بر امنيت غذايی ،آوارگی مرسم
است .آوارگاا و پناهندگاا اغلب ناامنی غتذايی حتاس را تجربته

)5. Brinkman & Hendrix (2011
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می کنند .جنگ ساخلی سر سوساا جنوبی 9تا ستال  4111حتدوس
 4/6ميليوا نهر که نيا فوري به کمکهاي غذايی ساشتند را بر
جاي گذاشت .ا متانی کته جنتگ سر سارفتور سر ستال 4113
شروع شد ،حدوس  4ميليوا نهر آواره شدند (هماا .)93 :با کمک
به رفع نيا هاي غذايی پناهندگاا ،امنيت غذايی جوامع سيگر که
پناهندگاا به اين جوامع پناه برسهاند ،به خطر میافتد .همچنين
هزينه هاي نظامی منجر به سرمايه گتذاري کمتتر سر بهداشتت،
آمو ش ،کشاور ي و حهاظت ا محيط يستت خواهتد شتد .سر
اواخر سهه  9111و اوايل سهه  4111کشورهاي کم سرآمد و بتا
سرآمد متوستط نزسيتک بته  93سرصتد ا بوسجته سولتت را بته
هزينه هاي سفاعی اختااص ساسه اند (مسر و کوهن .)4 :4116 ،
ا طرفی سرگيري ،امنيت غذايی را با کم وس مواس غذايی ناشی ا
مختل شدا سيستم با ار تحت تأثير ترار میسهد .جنگ باعتث
مختل شدا با ارها می شوس و محاوالت کشاور ي و سامتی را
ا بين میبرس .سر نتيجه سرگيريها ،ا توليد مواس غذايی ،تجاري
سا ي و مديريت سهام سر با ارها جلتوگيري متیکننتد (بتاسلو و
کيندا رموآلد .)46 :4192 ،
سطح توليدات کشاور ي به خاوص سر مناط جنگتی بته
طور چشتمگيري کتاهش متیيابتد .سر شترايط جنتگ ،نتواحی
توليدکننده مواس غذايی ،خسارات ج رااناپتذيري ا جملته تطتع
عرضته غتذا بته صتتورت بتا اري ،نتابوسي متواس غتتذايی ،سام و
سارايیهاي سيگر را تجربه میکنند .ايتن خستارات نته تنهتا سر
نواحی توليدکننده متواس غتذايی بلكته سر نتواحی همستايه نيتز
مشاهده میشوس (ويلنر و هيتزوسن .)41 :4116 ،
جنگ معموالً هر چهار رکن امنيت غذايی يعنتی سسترستی
به مواس غذايی ،سستيابی به مواس غذايی ،استهاسه ا مواس غذايی و
پايداري سر سريافت متواس غتذايی را تهديتد متیکنتد .سرگيتري
همچنين به فقر ،مرگ و مير باالي نو اساا ،نابرابري و کتاهش
سرآمد سرانه می انجامد (گزارش توسعه جهتانی بانتک جهتانی،
.)7 :4191
فعاليت هاي غارتگرانه هنگام جنگ ،امنيت غتذايی را ا سو
طري کتاهش سسترستی غتذايی و کتاهش سستتيابی غتذايی،
کاهش می سهد .مواس غذايی که ش ه نظاميتاا و ارتتش نظتامی
نتوانند بالفاصله سر مناط متورس سرگيتري استتهاسه کننتد ،بته
منظور جلوگيري ا سسترسی سشمناا ،نابوس میشوند .سر چنتين
وضعيتی ،کشاور اا تمايل به فرار سارنتد ،سر نتيجته کشتاور ي

نشاا سهنده يک برسار ا متغيرهاي بتروا اي متؤثر روي

1. Southern Sudan

2. The Log of Per Capita Calorie Supply
3. www.fao.org

کاهش میيابد يا متوتف می شوس .کشتاور انی کته بتراي نتده
ماندا و امرار معاش ،موف به ماندا میشوند ،توليدات ختوس را
کاهش میسهند ،يرا هيچ انگيتزهاي بتراي سترمايهگتذاري سر
توليد وجتوس نتدارس (ويلنتر و هيتزوستن  .)4 :4116 ،استتهاسه ا
گرسنگی به عنواا يک سالح (جنگ غذايی) ،که شامل تو يتع
انتخابی مواس غذايی به نهع جمعيتت سر نتواحی طرفتدار سولتت
استتت ،سر تحط تی سهتته  9181و  9111آفريقتتا نقتتش ساشتتت
(گزارش توسعه جهانی بانک جهتانی )8 :4191 ،سر کشتورهاي
سرگير جنگ خانوارها ا اختالل سر معيشتت ،تغذيته و ستالمت
جسمی رنج می برند .جنگجوياا به طور مكترر ا گرستنگی بته
عنتتواا ستتالح بتته وستتيله تطتتع عرضتته غتتذا و ا بتتين بتترسا
ظرفيتهاي توليدي ،استهاسه میکنند و ا اين طريت جمعيتت
گرسنه مخالف را ،واسار به تسليم میکنند و کمکهتاي غتذايی
سر نظر گرفته براي غيرنظامياا را میربايند (ويلنر و هيتزوسن ،
.)91 :4116
بنابراين و با توجه به بحث باال ،متغيرهاي اثرگذار بر امنيت
غذايی را میتواا ميزاا جنگ و سرگيري ،رشد جمعيتت ،توليتد
ناخالص ساخلتی ،ستهم جمعيتت روستتايی ،ميتزاا استتهاسه ا
ماشينآالت کشاور ي و نس ت سطح مينهاي راعی بته کتل
سطح مينها سر نظر گرفت.
 -1روش انجام تحقیق
جهت تخمتين عوامتل متؤثر بتر امنيتت غتذايی سر  96کشتور
منتختتب منطقتته منتتا طتتی ستتالهتتاي  9111-4192ا متتدل
اتتااسسنجی ير که ا مطالعات ويلنتر و هيتزوستن ( )4116و
باسلو و کيندا رموآلد ( )4192اتت اس شده است استهاسه میشوس:
متغير وابسته و نماينده شاخص امنيت غذايی براي کشتور
 iو سر سال  tاستت .لگتاريتم ميتزاا کتالري سترانه 4سر رژيتم
غذايی هر کشور به عنواا نماينده امنيت غذايی متورس استتهاسه
ترار گرفته است .ساسههاي شاخص مورس نظتر ا طريت ستايت
سا ماا خواروبار جهانی )FAO( 3جمع آوري شتده استت .بته
منظور بررسی اثرات سرگيري روي متغير امنيت غتذايی ،متغيتر
شاخص سرگيري و بيانگر تعداس افراس کشتته شتده سر اثتر
جنگ سر هر  9111نهر سر سال سر نظتر گرفتته شتده استت.
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امنيت غذايی است .اين متغيرهاي بروا ا شامل سهم جمعيتت
روستتتايی ،توليتتد ناختتالص ساخلتتی ستترانه ،ميتتزاا استتتهاسه ا
ماشتينآالت کشتاور ي ،انتدا ه جمعيتت کتل و نست ت ستطح
مينهاي راعی به سطح کل مينها است .جتزء خطتا بتا
ميانگين صهر است .جمعيت روستايی به کسانی کته سر منتاط
روستايی ندگی میکنند ،اطال می شوس .شاخص مورس استهاسه
براي متغير ميزاا استهاسه ا ماشين آالت کشاور ي ،استتهاسه ا
ماشين آالت کشاور ي سر هر هكتار و سر پاياا هر ستال استت.
متغير نس ت سطح مينهاي راعی به سطح کل مينهتا ،بته
مساحت مينهاي تابل کشت نس ت به سطح کل متينهتا سر
هر کشور اشاره سارس .شاخص اندا هگيري متغيتر جمعيتت کتل،
جمعيت ساالنه سر هر کشور استت .همته متغيرهتا بته صتورت
لگاريتمی وارس مدل شدند .آمارها ا سايت بانتک جهتانی جمتع
آوري شدهاند و با استهاسه ا نرمافزار  Eviewsبرآورسها صورت
گرفتند.
برآورس مدل مورس نظر بايد ا نوع برآورس با ساسههاي ترکي ی
انجام شوس .به طور کلی سر پانل سيتاي متوا ا مشاهدات بتراي
تمام مقاطع و براي کل سوره مانی سر سسترس هستتند ،امتا سر
پانل سيتاي نامتوا ا برخی ا مشاهدات سر سسترس نيستند و ا
سست رفته اند .سر مجموعه بزرگی ا ساسهها معمتوالً احتمتال ا
سست رفتن برخی ا ساسهها وجوس سارس ،بنابراين استهاسه ا پانتل
سيتاي نامتوا ا بسيار معمول است .سر متورس بترآورس متیتتواا
گهت که بيشتتر سستتورات استتتا و ايويتو بتراي پانتل سيتتاي
نامتوا ا تخمتين ننتده هتاي بتدوا تتورش ايجتاس متیکننتد
(بالتاجی 3 :4191 ،9و .)97
 -4نتایج
ت ل ا تخمين مدل ،براي جلوگيري ا به وجوس آمدا رگرسيوا
ساختگی ،ا آ مواهاي ايستايی استهاسه میشوس .سر اين تحقي
براي بررسی ايستايی متغيرهتا ا آ متوا ايتم ،پستراا و شتين
( )IPSاستهاسه شده است .نتايج اين آ متوا بتراي هتر يتک ا
متغيرها سر جدول ( )9بياا شده است.
همااطور که سر جدول ( )9مشاهده میشوس تمامی متغيرها
با يک مرت ه تهاضل مانا شدند .با توجه بته نتتايج آ متوا ايتم،
پسراا و شين ( )IPSانجام آ موا همجمعی براي جلوگيري ا
برآورس رگرسيوا کاذب الزامی است .براي بررسی وجتوس رابطته
)1. Baltaji (2010
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همجمعتتی ميتتاا متغيرهتتاي متتدل ا آ متتوا يوهانستتن –
جوسيليوس استهاسه میشوس .نتتايج ايتن آ متوا سر جتدول ()4
آمده است.
نتايج آ موا يوهانسن – جوسيليوس سر جتدول ( )4نشتاا
می سهد که هم بر اساس آماره traceو هم بتر استاس آمتاره
 maxسو رابطه هم جمعی مياا متغيرهاي مدل وجوس سارس.
به منظور برآورس متدل بته روش ساسههتاي ترکي تی ابتتدا بايتد
مشخص شوس که تهاوت فرسي يا بته اصتطالح نتاهمگنی بتين
مقاطع وجوس سارس يا اينكه مقاطع همگن هستند .بتدين منظتور
میبايست ا آماره  Fليمر استهاسه کرس .فرضيه صتهر آمتاره
م نی بر همگن بوسا مقاطع (وجتوس ساسههتاي تلهيقتی) استت.
فرضيه مقابل آا م نی بر وجوس ناهمگنی سر بين مقاطع (وجتوس
سر تالب جدول

ساسه هاي تابلويی يا پانل) است .نتايج آ موا
( )3ارائه شده است.
سر بسياري ا مطالعات م تنی بتر ساسههتاي پتانلی مشتكل
ناهمسانی واريان برو میکند .براي آ موا برابتري واريتان
سر مورس ساسه هاي پانلی ،آ موا نس ت سرستنمايی ( )LRانجتام
شده است .آماره اين آ موا تو يع کاي سو با سرجته آ اسي n-1
( nبيانگر تعداس مقاطع) است .نتايج آ متوا  LRسر جتدول ()3
نشاا ساسه شده است.
با توجه به سطح احتمال آماره  ،Fفرضتيه صتهر م نتی بتر
ناهمگنی مقاطع و عتدم وجتوس اثترات گروهتی سر هتر يتک ا
مقاطع (کشورها) پذيرفته خواهد شد .همچنتين بررستی مقتاسير
آماره کاي  -سو نشاا می سهد ،فرضيه صهر که بيانگر برابتري
واريان است رس میشوس .پ  ،مشكل ناهمستانی واريتان سر
مدل مشهوس است .بنابراين ،میبايد ا روش پانل سيتتاي و نتی
( )EGLSاستهاسه شوس .با انجام آ متوا  Fليمتر ،عتدم وجتوس
اثرات گروهی تأييد شد .ا آ موا هاسمن بتراي بررستی وجتوس
اثرات ثابت يا تااسفی استهاسه شتد .نتتايج آ متوا هاستمن سر
جدول ( )2نشاا ساسه شده است.
نتايج آ موا هاسمن سر جدول ( ، )2وجوس اثرات ثابت را نشتاا
میسهد .وجوس اثرات ثابتت بته معنتی پتذيرش عترم ا م تد
جداگانه براي هر مقطتع استت .بنتابراين ،هتر يتک ا مقتاطع
(کشورها) يک عرم ا م د جداگانه سارند.
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جدول .1بررسی وضعيت مانايی متغيرها
متغير

آماره

تعريف متغيرها و فرايند آزمون

وضعيت

احتمال

آزمون

پايايي

لگاریتم شاخص امنیت غذایی (در سطح)

-1/33

9/90

نامانا

لگاریتم شاخص امنیت غذایی (با یک مرتبه تفاضل)

-3/33

9/99

مانا

لگاریتم جنگ و درگیری (در سطح)

-7/03

9/21

نامانا

لگاریتم جنگ و درگیری (با یک مرتبه تفاضل)

-7/65

9/99

مانا

لگاریتم نسبت سطح زمینهای زراعی به سطح کل زمینها (در سطح)

-3/32

9/00

نامانا

لگاریتم نسبت سطح زمینهای زراعی به سطح کل زمینها (با یک مرتبه تفاضل)

-19/22

9/99

مانا

لگاریتم ماشینآالت کشاورزی (در سطح)

2/36

9/00

نامانا

لگاریتم ماشینآالت کشاورزی (با یک مرتبه تفاضل)

-3/12

9/99

مانا

لگاریتم تولید ناخالص داخلی (در سطح)

6/13

1/99

نامانا

)D(L GDP

لگاریتم تولید ناخالص داخلی (با یک مرتبه تفاضل)

-5/32

9/99

مانا

L Rural pop

لگاریتم سهم جمعیت روستایی (در سطح)

-1/36

9/92

نامانا

لگاریتم سهم جمعیت روستایی (با یک مرتبه تفاضل)

-3/65

9/99

مانا

لگاریتم سهم جمعیت کل (در سطح)

5/79

1/99

نامانا

-16/77

9/99

مانا

L Calorie Supply
)D (L Calorie Supply
L War
)D(L War
L Arable Land
)D(L Arable Land
L Machinery
)D(L Machinery
L GDP

)D(L Rural pop
L POP

لگاریتم سهم جمعیت کل (با یک مرتبه تفاضل)

)D(L POP

مأخذ :يافتههاي تحقي
جدول  .2نتايج آ موا يوهانسن–جوسيليوس
آزمون اثر
تعداد بردارهای

مقدار آماره

همجمعي

آزمون حداکثر مقدار ويژه
احتمال

تعداد بردارهای
همجمعي

احتمال

مقدار آماره

بدون بردار

563/1

9/99

بدون بردار

363/2

9/99

حداکثر  1بردار

336/3

9/99

حداکثر  1بردار

250/3

9/99

حداکثر  2بردار

265/2

9/99

حداکثر  2بردار

171/3

9/99

حداکثر  3بردار

151/6

9/99

حداکثر  3بردار

26/66

9/99

حداکثر  3بردار

112/3

9/99

حداکثر  3بردار

55/36

9/99

حداکثر  6بردار

76/67

9/99

حداکثر  6بردار

71/66

9/99

مأخذ :يافتههاي تحقي
جدول  .3نتايج آ موا معنیساري اثرات گروهی و آ موا واريان

ناهمسانی

نوع آزمون

آماره آزمون

احتمال

نتیجه

لیمرF

F= 129/72

9/99

پانل دیتا

نسبت درستنمایی

χ2 =313/29

9/99

پانل دیتای وزنی

مأخذ :يافتههاي تحقي
جدول .4نتايج آ موا هاسمن
نوع آزمون

آماره آزمون

احتمال

نتیجه

هاسمن

χ2= 62/997

9/99

اثرات ثابت

مأخذ :يافتههاي تحقي
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 -5تخمین مدل و يافتههاي تحقیق
پ ا انجام آ مواهاي پيش ا تخمين ،سر اين بختش ،متدل
با روش پانل سيتاي و نی ( )EGLSبترآورس شتد کته نتتايج سر
جدول ير خالصه شده است.
)

(

نشاا ا تدرت توضيح سهندگی باالي مدل سارس ،که
آماره
مدل به خوبی توانستته اثتر متغيرهتاي مستتقل بتر متغيرهتاي
وابسته را نشاا سهد ،احتمال آماره نشاا ا معنیساري متدل
سارس.
با توجه به جدول شماره  ،5ضريب متغيتر لگتاريتم ميتزاا
کشتهها سر اثر جنگ و سرگيري ،منهی و معنیسار است .ضتريب
اين متغير برابر با  -1/99و سر سطح بااليی معنیسار است .ايتن
بداا معنا است که سر کشورهاي منطقته منتا ،سر صتورتی کته
جنگ و سرگيري يک سرصد افزايش يايد ،متغير امنيت غذايی به
ميزاا  9سرصد به خطتر متیافتتد .معنتیساري متغيتر جنتگ و
سرگيري نشاا متی سهتد کته ايتن متغيتر روي امنيتت غتذايی
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کشورهاي منطقه منا تأثيرگذار است.
متغير لگاريتم توليد ناخالص ساخلی سرانه ،ساراي اثر مث تت
و معناسار بر امنيت غذايی است .ضريب اين متغير برابر با 1/23
و سر سطع بااليی معنی سار است .اين بتداا معنتا استت کته سر
کشورهاي منطقه منا ،سر صورتی کته لگتاريتم توليتد ناختالص
ساخلی يک سرصد تغيير کند ،متغير امنيت غذايی  2سرصد تغييتر
میکند.
ضريب متغير لگاريتم اندا ه جمعيت کل منهتی و معنتیسار
است .ضريب اين متغير برابر با  -1/42است .اين بداا معناست
که يک سرصد افزايش سر نرد رشد جمعيت کشتورهاي منطقته
منا ،امنيت غذايی اين کشورها را 4سرصد کاهش میسهد.
ضريب متغيتر لگتاريتم ستهم جمعيتت روستتايی مث تت و
معنیسار است .ضريب اين متغير برابر با  1/15است .بنابراين بتا
يک سرصد تغيير لگاريتم سهم جمعيت روستتايی سر کشتورهاي
منطقه منا ،امنيت غذايی اين کشورها 1/5سرصتد تغييتر خواهتد
کرس.

جدول  .5نتايج تخمين
متغيرها

تعريف متغيرها

ضرايب

آماره t

احتمال

C

عرض از مبدأ

3/97

17/32

9/99

L War

لگاریتم میزان کشتهها در اثر جنگ و درگیری

-9/11

-5/56

9/99

L GDP

لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه

9/33

3/36

9/99

L POP

لگاریتم اندازه جمعیت کل

-9/23

-5/72

9/99

L Rural pop

لگاریتم سهم جمعیت روستایی

9/96

0/19

9/99

L Arable Land

لگاریتم نسبت سطح زمینهای زراعی به سطح کل زمینها

9/93

19/53

9/99

L Machinery

لگاریتم میزان استفاده از ماشینآالت کشاورزی

9/917

6/90

9/9996

مأخذ :يافتههاي تحقي

ضريب متغير لگاريتم نس ت سطح متين هتاي راعتی بته
سطح کل مينها ،مث ت و معنتیسار استت .متين راعتی بته
مينی اطال می شوس که توانايی رويش محاتوالت راعتی را
ساشته باشد .ضريب اين متغير برابر با  1/12میباشد .بنابراين با
يتتک سرصتتد کتتاهش متتينهتتاي راعتتی ا کتتل متتينهتتا سر
کشورهاي منطقه منا ،امنيت غذايی به ميزاا  1/2سرصد کاهش
میيابد.
ضريب متغير لگاريتم ميزاا استهاسه ا ماشتينآالت کشتاور ي
مث ت و معنیسار است .شتاخص ايتن متغيتر ميتزاا استتهاسه ا

ماشينآالت کشاور ي سر هر هكتار میباشد .ضريب اين متغيتر
برابر با  1/197است .بنابراين با يتک سرصتد تغييتر سر لگتاريتم
ميتتزاا استتتهاسه ا ماشتتينآالت کشتتاور ي سر هتتر هكتتتار سر
کشورهاي منطقه منا ،امنيت غتذايی ايتن کشتورها  1/9سرصتد
تغيير خواهد کرس.
 -3بحث و نتیجهگیری
با توجه به يافتههاي تحقي  ،متغيرهاي توليد ناختالص ساخلتی،
اندا ه جمعيت روستايی ،نس ت سطح مينهاي راعی به سطح
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کل مينها و ميزاا استهاسه ا ماشينآالت کشاور ي ،اثر مث ت
و معناسار و نيز متغيرهاي جنگ و سرگيري و نرد رشد جمعيتت،
اثر منهی و معنیسار روي متغيتر امنيتت غتذايی ،سر  96کشتور
منتخب منطقه منا طی سالهاي  9111-4192ساشته ااند .نتايج
تحقي با مطالعات پيشين ا جمله ويلنر و هيتزوستن ( )4116و
باسلو و کيندا رموآلد ( )4192و م انی نظري تحقي تطاب سارس.
بر اساس مطالعه ويلنر و هيتزوسن ( )4116که روي کشتورهاي
سر حال توسعه انجام شده است ،متغيرهاي توليد ناخالص ساخلی
و اندا ه جمعيت کل نست ت بته ستاير متغيرهتا تتأثير بيشتتري
ساشتند .متغير جنگ و سرگيري نيتز تتأثير منهتی و معنتاسار بتر
امنيت غتذايی سارس .بتر استاس مطالعته بتاسلو و کينتدا رموآلتد
( )4192که روي  79کشور سر حال توستعه انجتام شتده استت،
متغيرهاي سرآمد سرانه و نس ت ستطح متينهتاي راعتی بته
سطح کل مينها تأثير مث ت و معناسار و نيز متغير رشد جمعيت
تأثير منهی و معنی سار بر امنيت غذايی سارند .همچنين اثر منهی
تغييرات آب و هوايی روي امنيت غذايی کشورهاي سرگير جنگ
شديدتر است.
با توجه به نتايج تخمين مدل ،جنگهتاي ساخلتی و بتروا
کشوري سر منطقه منا ،امنيت غتذايی را تحتت تتأثير تترار ساسه
است .نتايج همچنين نشاا میسهند که مقدار ضريب متغيرهاي
توليد ناخالص ساخلی و جمعيت کل بتزرگتتر ا ستاير متغيرهتا
است .پ  ،افزايش توليد ناخالص ساخلی سر منطقه منا ،میتواند
امنيت غذايی را به وس بخشد .بنابراين وفتور منتابع اتتاتاسي و
افزايش توليد ناخالص ساخلی ،ظرفيت کشورهاي منطقته بتراي
تأمين نيا هاي غذايی را افزايش میسهد.
اکثر کشتورهاي منطقته منتا سر حتال تجربته رشتد ستريع
جمعيت هستند .کشورهاي اين منطقه ساراي نرد رشد جمعيتت
و نرد باروري باالتري ا کشورهايی با سرآمتد سترانه شت يه بته
خوس هستند .رشد جمعيت علت اصلی افزايش نيتا بتراي متواس
غذايی است .ا آنجايی که نرد رشد جمعيتت سر کشتورهاي سر
حال توستعه بيشتتر ا کشتورهاي توستعه يافتته استت ،متين
بيشتري براي جاي ساسا به جمعيت سر حتال رشتد نيتا استت.
بنابراين رتابت براي مين مياا بخشهتاي کشتاور ي ،بختش
مسكن ،بخش صنعت و سيگر استهاسهکننتدگاا وجتوس سارس .بته
منظور همگام شدا توليد غذا با رشتد جمعيتت ،پيشترفتهتاي
فنّاوري و تكنولوژيكی نيا است (ويلنر و هيتزوسن 93 :4116 ،
و  .)92ا آنجايی که اين تغييرات براي اکثر کشورهاي سر حتال
توسعه وجوس ندارس رابطه منهی بين امنيت غذايی و رشد جمعيت
انتظار می روس .نتايج تخمين مدل نشاا سهنتده رابطته مث تت و

معنتتیسار بتتين ستتهم جمعيتتت روستتتايی و امنيتتت غتتذايی سر
کشورهاي منطقه منا است.
بر اساس يافتههاي تحقي  ،نس ت سطح مينهاي راعتی
به سطح کل مينها ،روي امنيت غذايی کشورهاي منطقه منتا
مؤثر است .هر چه ميزاا مينهاي راعی ا کل مينهتاي سر
سسترس ،سر يک کشتور ،بيشتتر باشتد ،محاتوالت کشتاور ي
بيشتري توليد میشوس .افتزايش محاتوالت راعتی بته به توس
امنيت غذايی کشورها میانجامد.
بر اساس يافتههاي تحقيت  ،توستعه مكانيزاستيوا بختش
کشاور ي سر به وس امنيت غذايی کشورهاي منتا ساراي ضتريب
مث ت و معنیسار است .توسعه مكانيزاسيوا سر بخش کشاور ي
منجر به رشد تكنولوژي توليد ،ارتقاء کيهيت توليدات و کاهش
هزينههاي توليد با نتوآوري جديتد ،افتزايش کتارايی سر توليتد
محاوالت کشاور ي ،افزايش سطح ير کشت و افزايش تراکم
کشت ،افزايش بهرهوري بخش کشاور ي و سر نتيجته عرضته
بيشتر محاوالت کشاور ي خواهد شد
سر کشورهاي منطقه منا راههاي بسياري وجتوس سارس کته ا
اين طري سولتها می توانند ،امنيت غتذايی را به توس بخشتند.
سولتها می بايست ،سسترسی مرسم به مواس غتذايی مقتروا بته
صرفه را افزايش سهند .سر جتوامعی کته امنيتت غتذايی تتأمين
گرسس ،افراس جامعه مولد ،سا نده و سالم خواهند بوس .مرسم مولد و
سالم بيشتر به پيشرفت و توسعه کشور کمک خواهند کرس .ايتن
امر به ويژه سر مناط روستايی ،جايی که بيشترين مترسم فقيتر
سر منطقه منا سر آنجا ندگی میکنند ،صحيح است .خطر تابتل
توجهی ا تمرکز تنها بتر بختش کشتاور ي بته جتاي توستعه
يكپارچتته روستتتايی ،وجتتوس سارس .سر صتتورت تمرکتتز منطقتته
روستايی ،تنها بر بخش کشتاور ي ،سر اثتر بترو خشكستالی و
مسائلی ا اين سست ،شغل و معيشتت مترسم روستتا بته خطتر
خواهد افتاس .با اين وضتعيت روستتايياا ا تترس خشكستالی و
کساسي شتغل کشتاور ي ،روستتاها را تترک متیکننتد ستهم
جمعيت روستايی کاهش و جمعيت شهري رو به افزايش خواهد
گذاشت .سر نتيجه امنيت غذايی کل کشور به خطر خواهد افتاس.
توسعه يكپارچه مناط روستايی ،مرسم را تاسر بته حهتظ شتغل
ختتوس سر بختتش کشتتاور ي و همچنتتين ايجتتاس مشتتاغل سر
بخشهاي سيگر میکند.
گرچه توسعه بخش کشاور ي و سر نتيجه افزايش عرضته
مواس غذايی ،لزوماً بته منزلته امنيتت غتذايی پايتدار (ا منظتر
سسترسی به مواس غتذايی) نمتیباشتد ،ولتی تقويتت و توستعه
مكانيزاسيوا سر بخش کشاور ي و سر نتيجته افتزايش عرضته
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