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The concept of food security is broader than sustainable agriculture that requires a wide range of factors to achieving
its sustainability such as food availability, access, utilization and stability as the major pillars of food security. In this study
required food security indicators were calculated and Potato consumption in Khorasan Razavi province were determined using
questionnaires. Also premire farmers’ average yield was measured in two years. The results showed that there was a difference
of 198.5 percent between the production of potato (63 g per person per day) and demand (125 g per person per day) and per
capita production of potato was not equal to the demand. According to this, the need to import potatoes was equal to 155.5
thousands ton. However 2.4% of dietary energy, 2.8% protein, 11.9% of the vitamin C and between 1 to 10 percent of vitamins
of B group was provided by the province’s potato production. The results also showed the premire farmers produce 22 percent
higher than the estimates of the Ministry of Agriculture for the Province. This amount provided 80.8 g potato for daily per capita
consumption and gap between potato production of the premire farmers and the province’s potato production was obtained 50.8
thousands ton. Although the results indicated on food insecurity in the province in terms of potato production and its dietary
energy but emphasized on the regional potato production based on management practices implied by the premire farmers as an
ecological intensification method effective in achieving sustainable food security.

Keywords: Energy, Food insecurity, Import, Premire farmer
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ه
امنيت غذايی اساسا برای تشريح وضعيت كل جهان ،يک
كشور يا منطقه ،يک خانوار و يا يک فرد در رابطه با تأمين انرژی
غذايی بهكار میرود (پينستراپ اندرسون .)2009 ،در رابطه با
امنيت غذايی آنچه كه بيش از ديگر تعاريف در جامعه جهانی مورد
پذيرش واقع شده است ،تعريفی است كه در اجالس جهانی غذا در
سال  1996مطرح شد .بر اساس اين تعريف ،امنيت غذايی بيانگر
وضعيتی است كه تمام آحاد مردم در تمام زمانها يا ايام سال از
نظر فيزيکی و اقتصادی برای تأمين نيازهای يک زندگی سالم ،به
غذای كافی ،سالم و ّ
مغذی دسترسی داشته باشند (كوتز.)2013 ،
امنيت غذايی از مفهوم كشاورزی پايدار وسعت بيشتری دارد
و عالوه بر اهداف مورد توجه در كشاورزی پايدار ،امنيت غذايی
خانوار را نيز مورد توجه قرار میدهد .بر اين اساس برای تحقق
امنيت غذايی عالوه بر آنکه الزم است به منابع توليد غذا توجه
شود ،به درآمد و چگونگی توزيع اراضی زيركشت يا در واقع الگوی
كشت ،معيشت خانوار و نيازهای غذايی افراد آن ،چگونگی توزيع
غذا در سرزمين و نيز ميزان تلفات آن ،وضعيت زنان جمعيت و
فرصتهای در اختيار آنان از نظر باروری و مشکالت ساختاری
جمعيت و همچنين حفاظت و احيای منابع مورد نياز برای توليد
نيز الزم است توجه كافی مبذول گردد (ابوريساد و باخ.)2014 ،
دانشمندان امنيت غذايی را يک فرآيند مبنايی و مهم میدانند
كه بسته به شرايط گونانون جوامع مختلف ،عوامل متعددی در
تحقق آن میتواند نقش داشته باشد (كريشناراج2005 ،؛ ابوريساد
و باخ .)2014 ،بر اين اساس اگر اركان اصلی امنيت غذايی را
دسترسی يا موجود بودن مواد غذايی ،1توانايی تهيه و تأمين مواد
غذايی ،2بهرهبرداری از مواد غذايی ،3و ثبات مواد غذايی 4در نظر
بگيريم (كانان و همکاران2000 ،؛ وب و راجرز2003 ،؛ پينستراپ
اندرسون2009 ،؛ بارت2010 ،؛ كوتز )2013 ،عوامل ديگری نيز
وجود دارند كه بر امنيت غذايی پايدار تأثير گذارند .محققين با
شناسايی اين عوامل اضافی آنها را به عنوان عوامل فرعی كه با
هر يک از عوامل اصلی ذكر شده به نوعی ارتباط دارند دسته
بندی نمودهاند (ابوريساد و باخ .)2014 ،در اين ارتباط جمعيت،
تغيير اقليم ،شهرنشينی ،توليد سوختهای بيولوژيک يا زيستی،
و بيماریهای عفونی نظير ايدز از جمله عوامل فرعی هستند كه
در تحقق دسترسی يا موجود بودن مواد غذايی مؤثرند .همچنين
قيمت غذا ،درآمد ،مداخالت سياسی ،كمکهای غذايی ،جنسيت
و سن در تحقق توانايی تهيه و تأمين مواد غذايی نقش دارند.
تنوع غذايی ،دسترسی بيولوژيکی ،ايدز و ساير بيماریهای عفونی،
چاقی و اضافه وزن و مهندسی ژنتيک در بهرهبرداری از مواد غذايی
اهميت دارند و نهايتا بازار جهانی ،فرهنگ و آموزش ،تنوع زيستی،
فشردهسازی اكولوژيک و خط مشی اقتصادی از جمله عوامل فرعی
به شمار میآيند كه در ثبات مواد غذايی تأثير و نقش اساسی
دارند (كنسيکائو و مندوزا2009 ،؛ گادفری و همکاران2010،؛ فير
و همکاران.)2011،
5
فشردهسازی بومشناختی يک راهبرد بومشناختی در مديريت
كشاورزی است كه بر پايه مديريت روابط درونی بوم نظام استوار

است .در فشردهسازی بومشناختی يا پايدار ،افزايش ميزان توليدات
كشاورزی همراه با بهبود خدمات بوم نظام ،از طريق افزايش كارايی
استفاده از منابع و نهادهها امکان پذير است (كاظمی و همکاران،
 .)1393اين راهبرد همراه با روشهای ديگر قابل استفاده در
كشاورزی میتواند توليد گياهان زراعی يا ساير محصوالت كشاورزی
را هماهنگ با افزايش تقاضا برای مواد غذايی ،از طريق كاهش
طی فرآيند توليد تا عرضه محصول و نيز با كوتاه نمودن
تلفات غذا ّ
زنجيرههای غذايی مديريت نمايد (ابوريساد و باخ .)2014 ،و بدين
ترتيب در تحقق امنيت غذايی نقش به سزايی دارد .كاهش ميزان
تلفات انرژی ناشی از ضايعات و هدر رفت محصول در واقع يک
روش پايدار در توليد مواد غذايی است .با اين روش نياز به توسعه
سطح اراضی كشاورزی كاهش میيابد و با كاهش مداخالت بشر
در طبيعت ،بديهی است تبعات زيست محيطی ناشی از استفاده
از نهادههای توليد نظيركودها و سموم شيميايی نيز كاهش خواهد
يافت و بدين ترتيب ،شرايط برای تحقق امنيت غذايی مناسب تر
خواهد بود (نيرنبرگ و هالويل.)2011 ،
انسان برای تأمين نياز خود به انرژی ناشی از تغذيه ،ناگزير
از مصرف مواد غذايی مختلف است تا بتواند مواد غذايی ضروری
برای بدن شامل كربوهيدراتها ،چربیها ،پروتئينها و ويتامينها
را تأمين نمايد .در اين ارتباط بديهی است با كاهش درصد انرژی
تأمين شده ازچربیها ،درصد انرژی كه توسط ساير مواد غذايی
تأمين میشود ،بايد افزايش يابد .اين اصالح رژيم غذايی از آنجا
كه طبق گزارشات موجود مصرف زياد چربیها اثرات نامطلوبی بر
سالمتی آحاد جامعه دارد ،میتواند يک گام مهم در تحقق سالمتی
و جلوگيری از ابتال به برخی بيماريها به شمار آيد (سازمان بهداشت
جهانی.)2003 ،
در بين گياهان زراعی كه به عنوان غذای انسانی مصرف
میشوند ،سيبزمينی از نظر ميزان مصرف در سطح جهان بعد
از برنج و گندم در جايگاه سوم و پس از آن ذرت قرار دارد .بر اين
اساس سازمان خوار و بار جهانی اين محصول زراعی را با توجه به
روند رو به رشد جمعيت و تبعات ناشی از آن نظير افزايش تعداد
گرسنگان و نياز به غذا ،به عنوان يک گياه امنيت غذايی 6معرفی و
توصيه نموده است (ديواكس و همکاران .)2014 ،سيبزمينی در
راهبردهای امنيت غذايی نقشی دوگانه بازی میكند بدين ترتيب
كه هم به عنوان غذا توسط كشاورزان فقير و كم درآمد مصرف
میشود و هم در مواردی كه بيش از نياز توليد شود به عنوان يک
ماده غذايی به فروش میرسد(ديواكس و همکاران.)2014 ،
يکی از داليلی كه موجب شده است تا سيبزمينی به عنوان
يک ماده غذايی مهم در سطح جهانی مورد توجه قرار گيرد ،ميزان
باالی توليد آن در واحد سطح و زمان درمقايسه با ساير محصوالت
زراعی است (فائو2009 ،؛ كميره و همکاران2009 ،؛ گيبسون و
كوريليچ2013 ،؛ ديواكس و همکاران .)2014 ،عالوه بر اين ميزان
واردات و صادرات اين محصول در قياس با غالت بسيار اندک است.
به همين دليل در شرايطی كه بازار جهانی فروش مواد غذايی و به
ويژه غالت دستخوش تصميمات سياسی است ،سيب زمينی در
تحقق امنيت غذايی به مراتب قابل اطمينانتر است (ديواكس و
همکاران .)2014 ،اين گياه زراعی در مقايسه با غالت و بسياری
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ديگر از گياهان زراعی عمده ،ماده خشک و پروتئين بيشتری در
واحد سطح توليد مینمايد و عالوه بر آن حاوی بسياری از تركيبات
و عناصر مورد نياز برای تغذيه انسان است .به همين دليل امروزه
در سطح جهانی برای ترغيب و تشويق مردم به مصرف سيبزمينی
و فرآوردههای آن به عنوان جايگزين غالت ،تالشهای زيادی
انجام میشود (بامبرگ و دلريو2005 ،؛ كميره و همکاران2009 ،؛
سازمان بهداشت جهانی.)2003 ،
آمار ارائه شده توسط سازمان خوار و بار جهانی نشان میدهد،
در سال  2014در جهان مجموعا  385ميليون تن سيبزمينی از
سطحی معادل  19/205ميليون هکتار توليد شده است و متوسط
عملکرد اين محصول  20/04تن در هکتار بوده است (فائواستت،
 .)2016متوسط عملکرد اين محصول در آمريکای شمالی  ،40/6در
آسيا  15/7و در ايران  29/64تن در هکتار گزارش شده است (فائو
استت2016 ،؛ كميره و همکاران .)2009 ،با اين حال شواهدی
وجود دارد كه در صورت تأمين شرايط مناسب توليد ،تا بيش از
يکصد تن سيبزمينی در هکتار قابل برداشت است (كاظمی و
همکاران .)1390 ،بررسی آمار بلند مدت سطح برداشت و ميزان
توليد محصوالت زراعی در ايران نشان میدهد ،سطح برداشت
سيبزمينی از سال  1357لغايت  1393به طور متوسط ساالنه
بيش از 3درصد رشد داشته است و از  57هزار هکتار در سال 1357
به  159هزار هکتار در سال  1393افزايش يافته است .اين آمار
همچنين نشان میدهد مجموع توليد سيبزمينی در كشور نيز به
طور متوسط ساالنه بيش از  5/5درصد رشد داشته است و از 735
هزار تن در سال  1357به 4/99ميليون تن درسال  1393رسيده
است .بر اين اساس متوسط عملکرد سيبزمينی در هکتار از 12/8
تن در هکتار در سال  1357به بيش از  31/37تن در سال 1393
افزايش يافته است (وزارت جهاد كشاورزی.)1394 b ،
با اين حال علیرغم اهميت موضوع امنيت غذايی و نيز نقشی
كه محصوالت زراعی در تحقق آن بر عهده دارند ،تا كنون تحقيقی
در رابطه با جايگاه سيب زمينی در تحقق امنيت غذايی در استان
خراسان رضوی انجام نشده است .بنابراين با توجه به كمبود
اطالعات و به جهت كمک به مديران و برنامه ريزان كشاورزی برای
اطالع از وضعيت امنيت غذايی آحاد مردم استان و نقشی كه سيب
طراحی و به مرحله اجرا درآمد.
زمينی در آن دارد ،اين تحقيق ّ

ا

ر

ا

مراحل اجرای اين پژوهش به مدت  3سال از  1392لغايت
 1394به طول انجاميد و مجموع اطالعات مورد نياز ازچهار طريق
بدست آمد.
 )1اطالعات پايه مورد نياز از آمارنامهها و گزارشات منتشر
شده توسط مراجع مسئول استخراج شد.
 )2با استفاده از اطالعات پايه و تعاريف امنيت غذايی،
شاخصهای مورد نياز برای استان ،كشور و جهان محاسبه شد.
 )3با طراحی پرسشنامه و تکميل آن توسط تعدادی از
خانوارهای استان ،اطالعات تکميلی برای ارزيابی امنيت غذايی در
رابطه با سيبزمينی جمعآوری و محاسبه شد.
 )4در مناطق عمده توليد سيبزمينی در استان خراسان
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رضوی ،ميانگين عملکرد توليدكنندگان خبره و پيشرو سيبزمينی
طی سالهای  1392و  1393به صورت ميدانی در مزرعه
اندازهگيری شد.
ا عا پایه
اطالعات پايه شامل سطح زير كشت ،ميزان توليد و عملکرد
سيبزمينی در مناطق مختلف توليد از سطح شهرستان تا سطوح
جهانی با استفاده از آمارنامههای منتشر شده توسط سازمان جهاد
كشاورزی خراسان رضوی ،وزارت جهاد كشاورزی ،سازمان خواروبار
جهانی (جدول  ،)1و مراكز تحقيقات بين المللی سيبزمينی و
اطالعات جمعيتی از گزارشات مركز آمار ايران استخراج شد.
همچنين اطالعات مربوط به ميزان انرژی و تركيبات غذايی
سيب زمينی از استانداردهای غذايی وزارت كشاورزی امريکا بدست
آمد (جدول .)2
ا ا یت ای
شا
برای انجام محاسبات امنيت غذايی و تعيين مقادير هر يک از
شاخصهای مربوط به آن در سطح استان ،ايران ،جهان و در مقام
مقايسه با يک كشور اروپايی از معادالت ذيل استفاده شد.
 -1ميزان مصرف تغذيهای سيبزمينی 7برای هر يک از سطوح ذكر
شده طبق معادله  1محاسبه شد (فيويمس.)2003 ،
معادله 1
كه در آن  :FCons.Cميزان مصرف تغذيهای سيبزمينی:TP8 ،
كل جمعيت : Cons.C9 ،ميزان مصرف به ازای هر نفر در روز از
سيبزمينی میباشد.
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 -1مجموع ميزان انواع مصارف سيبزمينی طبق معادله 2
محاسبه شد (فيويمس.)2003 ،
معادله 2

كه در آن  :TCons.Cمجموع ميزان انواع مصارف سيبزمينی،
 :TFCons.C11مجموع مصارف تغذيهای سيبزمينی:OUC12 ،
مجموع ساير موارد استفاده از سيبزمينی شامل مقادير استفاده
شده به عنوان بذر ،تلفات و ضايعات محصول به عنوان درصدی
از كل مصارف سيبزمينی میباشد .در اين پژوهش با توجه به
برآورد فائو(فائو استت ،)2016 ،مجموع ساير مصارف غير تغذيهای
سيبزمينی يعنی ميزان بذر مصرفی و تلفات و ضايعات محصول،
برابر با بيست درصد ميزان توليد منظورگرديد و بر مبنای آن
مجموع ميزان سيبزمينی در دسترس برای تغديه افراد جمعيت
محاسبه شد.
 -1نسبت سرانه كل انرژی مجموع سيبزمينی توليدی يا ميزان
انرژی تأمين شده به ازای هر نفر توسط مجموع توليد سيبزمينی
(13)EFQطبق معادله  3محاسبه شد (فيويمس.)2003 ،
معادله 3

كه در آن :13 FQكل مقدار توليد سيبزمينی برای مصرف
انسان :EV14،ميزان انرژی واحد وزن سيبزمينی :TP15،كل جمعيت
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میباشد .كل مقدار توليد سيبزمينی كه برای مصرف انسان مورد
استفاده قرار گرفت شامل كل توليد سيبزمينی بود كه از آن بذر
مصرفی و تلفات و ضايعات احتمالی كسر شد.
در معادله  3با قرار دادن ميزان ميانگين هر يک از عناصر غذايی
يا ويتامينهای موجود در واحد وزنی سيبزمينی به جای ميزان
انرژی ،ميزان هر يک از عناصر غذايی و يا ويتامينهای موجود به
صورت سرانه از كل يا مجموع سيبزمينی توليدی بدست آمد.
متوسط ميزان انرژی تأمين شده توسط سيبزمينی
116
( )DESطبق معادله  4محاسبه شد (فيويمس.)2003 ،
سازمان خوار و بار جهانی در سال  2003در برنامه خود با
عنوان سيستم نقشه برداری و ارزيابی آسيبپذيری و ناامنی
غذايی ،17شاخص  DESرا به عنوان يکی از شاخصهای ارزيابی
وضعيت امنيت غذايی معرفی كرد .بر اين اساس ،شاخص مزبور
ميزان دسترسی به انرژی غذايی يک ماده غذايی را برای مصرف
مردم بر مبنای كيلوكالری بر نفر در روز بيان میكند (فيويمس،
 .)2003فائو از اين شاخص در مجموعه گزارشاتی كه همه ساله در
ارتباط با بررسی وضعيت امنيت غذايی در جهان گزارش میكند
استفاده نموده است (فائو.)2015 ،
معادله 4

كه در آن  :DESمتوسط ميزان انرژی تأمين شده توسط
سيبزمينی به ازای هر نفر در روز :EFQ ،نسبت سرانه كل انرژی
مجموع سيبزمينی توليدی يا ميزان انرژی تأمين شده به ازای هر
نفر توسط سيبزمينی میباشد .الزم به ذكر است در اين بررسی
محاسبه ميزان  DESتنها برای آن مقدار سيبزمينی كه در استان
توليد میشود انجام شد و مقادير واردات سيبزمينی از ديگر
مناطق درآن منظور نشد.
می پر ش ا ه
را
برای ارزيابی ميزان مصرف سيبزمينی و اطالع از وضعيت تهيه
و تأمين آن توسط خانوارهای استان خراسان رضوی ،پرسشنامهای
با تعداد محدودی سوال طراحی و در هر پرسشنامه ميزان
سيبزمينی مصرف شده توسط خانوار در يک دوره زمانی 10روزه
بررسی شد .پرسشنامهها در مناطق مختلف روستايی و شهری
استان طبق روش نمونهگيری تصادفی دو مرحلهای (معادله  )5به
صورت چهره به چهره با مراجعه حضوری به درب منزل خانوارهای
مختلف يا محل كار سرپرست خانوار طی سالهای ( 1392پس از
برداشت سيبزمينی) و ( 1393بعد از كاشت سيبزمينی) به طور
جداگانه تکميل شد .در مرحله اول ،در يک آزمايش مقدماتی در
سطح كوچکتر ،تعداد  20عدد پرسشنامه به طور تصادفی توسط
تعدادی از خانوارهای استان تکميل شد .بر اساس معادله  ،5تعداد
نمونه (نفر) الزم جهت تکميل پرسشنامه  325/14بدست آمد كه
جهت انجام محاسبات دقيق به  400نفر يا معادل  100خانوار
(هر خانوار به طور متوسط  4نفر) افزايش يافت .نتايج اين روش
نمونهگيری با رعايت اصول نمونهگيری قابل اعتماد و تعميم به
كل جامعه است .اطالعات جمع آوری شده شامل مصرف يا عدم
مصرف سيبزمينی در برنامه غذايی خانوار ،ميزان خريد محصوالت

فرآوری شده سيبزمينی (چيپس ،فرنچ فرايز و غيره) و ميزان خريد
مستقيم سيبزمينی به منظور استفاده افراد بود كه تنها بخش از
آن در اين پژوهش گزارش شد .مقدار ّ
كل مصرف سيبزمينی در
هر خانوار از مجموع ميزان خريد محصوالت فرآوری شده و ميزان
خريد مستقيم سيبزمينی در دوره زمانی ذكر شده بدست آمد و
پس از مشخص شدن ميزان مصرف در دوره ارزيابی ،مقادير مصرف
روزانه و ساالنه سيبزمينی نيز محاسبه شد .با تقسيم ميزان كل
مصرف سيبزمينی هر خانوار بر تعداد افراد آن ،ميزان مصرف سرانه
بدست آمد.
معادله 5

در اين معادله n ،تعداد نمونه مورد نياز و  Nتعداد كل افراد
جمعيت استان است كه بر اساس گزارش مركز آمار ايران برای
خراسان رضوی برابر با  6245346نفردر نظر گرفته شد s2.برآورد
واريانس ويژگی مورد مطالعه در جامعه است كه اين ويژگی در اين
پژوهش ميزان مصرف سيبزمينی است .جهت تعيين واريانس،
از انحراف معيار دادههای آزمايش مقدماتی كه معادل  0/46بود
استفاده شد .همچنين مقدار  tبا فرض نرمال بودن ويژگی مورد
نظر از جدول  tاستيودنت در سطح اطمينان  95درصد  1/96به
دست میآيد و  dخطای قابل پذيرش است كه مقدار آن در سطح
اطمينان  95درصد ،برابر با  5درصد میباشد (كزيالسالن.)2009 ،
ت ا عا زار
ان ازه یر
در اين پژوهش ميزان عملکرد واقعی مزارع سيبزمينی
كشاورزان خبره به مدت  2سال برای سالهای  1392و 1393
به شرح ذيل اندازه گيری و ثبت شد .بدين منظور ابتدا نسبت
به شناسايی كشاورزان پيشرو و توليد كنندگان بزرگ سيبزمينی
استان اقدام شد .انتخاب اين گروه از كشاورزان با همکاری كارشناسان
مراكز خدمات جهاد كشاورزی مناطق مختلف سيبزمينی كاری
استان صورت گرفت .هدف از اين كار اندازهگيری ميزان توليد
واقعی مزراعی بود كه در آنها مجموع عمليات مديريت زراعی و
تأمين نهادهها با دقت نظر و رعايت اصول فنی صورت میگرفت
و تنها عوامل محدود كننده طبيعی نظير اقليم و خاک بر ميزان
توليد تأثيرگذار بود .در اين مزارع ،ميزان كود مصرفی بر اساس
آزمون خاک و مقابله با آفات و بيماریها و علفهای هرز طبق نظر
كارشناسان با تجربه انجام شد و مزرعه سيبزمينی با هيچ تنش
يا كمبود مشهودی مواجه نبود .بديهی است ميزان عملکرد اين
مزارع نسبت به ميانگين عملکرد استان باالتر و از عملکرد پتانسيل
كه در آن تنها انرژی خورشيد و درجه حرارت عامل محدود كننده
محسوب میشود ،كمتر است.
مهمترين مناطق توليد سيبزمينی در استان خراسان رضوی
در شهرستانهای تربت حيدريه (منطقه جلگه رخ) ،فريمان ،قوچان
و نيشابور(منطقه سرواليت) پراكندهاند .اين مناطق به تنهايی
حدود  83درصد از سطح زير كشت سيبزمينی استان را به خود
اختصاص داده اند (وزارت جهاد كشاورزی .)1394 a،با توجه به
خصوصيات مطلوب خاک و اقليم مناسب برای توليد سيبزمينی،
اكثر كشاورزان خبره در اين مناطق به توليد اين محصول اشتغال
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دارند .برای اندازه گيری ميزان عملکرد واقعی مزارع سيبزمينی در
مرحله برداشت محصول ،تعداد  44مزرعه (در هر شهرستان 11
مزرعه) از مزارع كشاورزان خبره كه از وضعيت مديريتی مناسبی
برخوارد بود به صورت تصادفی انتخاب و مشخصات هر مزرعه به
طور دقيق و با استفاده از دستگاه جیپیاس ( )GPSثبت شد.
سپس هر مزرعه به صورت شبکه ،تقسيمبندی و يک هکتار از آن
معرف وضعيت كل مزرعه بود انتخاب گرديد .پس از آن يک
كه ّ
هکتار زمين(يک نمونه) مورد بحث به چهار قسمت تقسيم شد به
نحوی كه ميزان يکنواختی محصول در هر يک از تقسيمات مورد
نظر در حداكثر ممکن بود .در داخل هر يک از قطعات چهارگانه،
يک خط كاشت به صورت تصادفی انتخاب و سپس هشت متر از
خط مذكور به صورت تصادفی مشخص و پس از شمارش تمامی
بوتههای موجود در اين  8متر ،بوتههای هشتم ،نهم و دهم روی
خط كاشت ،با بيل برداشت شد .در مرحله بعد پس از جدا كردن
غدههای با قطر كمتر از  25ميليمتر و پوسيده كه بازارپسندی
ندارند ،متوسط عملکرد قابل فروش تعداد سه بوته محاسبه شد.
به عبارت ديگر هر هکتار زمين زيركشت سيبزمينی ،چهار واحد
نمونهگيری را شامل میشد كه در هر واحد نمونهگيری ،از يک خط
كاشت آن ،بوتههای هشتم ،نهم و دهم (سه بوته در هر واحد) با
بيل برداشت و توزين شد .در انتها با در نظر گرفتن تراكم كاشت
هر مزرعه ،ميزان توليد و عملکرد هر واحد يک هکتاری برآورد
شد .بر اين اساس ميزان توليد و ميانگين عملکرد سيبزمينی هر
شهرستان با توجه به سطح زير كشت مورد محاسبه قرار گرفت.
ميانگين عملکرد و ميزان توليد استان نيز به ترتيب از ميانگين وزنی
عملکرد شهرستانها بر مبنای سطح زيركشت ،و مجموع توليد
تمامی شهرستانهای استان بدست آمد .در پايان ميانگين عملکرد
و ميزان توليد سيبزمينی در هر شهرستان و كل استان بر اساس
دادههای حاصل از  2سال اجرای آزمايش در سالهای  1392و
 1393بدست آمد.

ن ای
در سال  1393در خراسان رضوی ميزان توليد سيبزمينی بر
مبنای برآورد وزارت جهاد كشاورزی 179/426هزار تن بوده است
كه با توجه به نتايج حاصل از اجرای اين پژوهش ،پس از كسر20
درصد ميزان بذر مصرفی و ضايعات احتمالی مطابق با برآورد فائو
( فائو استت ،)2016 ،تنها  143 /540هزار تن سيبزمينی برای
مصارف تغذيهای جمعيت استان باقیماند .بر اين اساس با توجه
به جمعيت استان ،ميزان توليد سرانه سيبزمينی به ازای هر نفر
در سال 28/79كيلوگرم و ميزان سرانه برای مصارف تغذيهای تنها
 22/9كيلوگرم بدست آمد .اين مقدار توليد ،تنها  62/97گرم
سيبزمينی را به ازای هر نفر در روز در اختيار مصرف كنندگان اين
ماده غذايی قرارداد  ،ا ّما نتايج حاصل از پرسشنامه ميزان مصرف
يا تقاضا برای سيبزمينی را  45/63كيلوگرم در سال يا  125گرم
در روز به ازای هر نفر برآورد كرد.تفاوت بين ميزان سيبزمينی
توليدی 62/97( 18گرم به ازای هر نفر در روز) با ميزان تقاضا برای
اين محصول 125( 19گرم به ازای هر نفر در روز) حاكی است توليد
سرانه سيبزمينی استان پاسخگوی تقاضای جمعيتی برای تهيه و
تأمين سيبزمينی نبود (جدول .)3
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بنابراين برای تحقق امنيت غذايی در استان از نظر مصرف
سيبزمينی در حال حاضر الزم است مابقی نياز از طريق واردات
سيبزمينی از خارج استان تأمين شود .بر اساس نتايج اين پژوهش
ميزان نياز به واردات سيبزمينی برابر با  155/543هزار تن بدست
آمد كه اين ميزان واردات  86/9درصد از مجموع توليدات فعلی
سيبزمينی استان بيشتر است (جدول .)4
در ايران در سال  2013ميزان حداقل انرژی غذايی مورد نياز
برای هر نفر در روز 20و ميزان متوسط آن 21و همچنين ميزان
انرژی عرضه شده يا در دسترس 22به ترتيب 2360 ،2080 ،و
 3046كيلوكالری برای هر نفر در روز اعالم شده است (مکس،
 ،2016فائو استت .)2016 ،با اين وجود در اين پژوهش ميزان
انرژی تأمين شده توسط سيبزمينی به ازای هر نفر در روز()DES
بر مبنای توليدات فعلی استان  56/67كيلوكالری به ازای هر نفر
در روز (جدول  )3يا حدود  2/40درصد از انرژی غذايی مورد نياز
روزانه به ازای هر فرد (جدول  )5بدست آمد .مقايسه اين مقدار
انرژی بدست آمده با عدد  112/509كيلوكالری به ازای هر نفر در
روز يا  41062/5كيلوكالری به ازای هر نفر در سال ( )EFQكه بر
مبنای پرسشنامه بدست آمد ،حاكی از عدم وجود امنيت غذايی از
نظر ميزان توليد انرژی غذايی توسط سيبزمينی بود ( جدول .)4
بهعالوه در اين بررسی ميزان انرژی غذايی مورد نياز روزانه به
ازای هر فرد برای خراسان رضوی ،ايران ،جهان و در مقام مقايسه
برای يک كشور صنعتی اروپايی محاسبه شد .بر اساس نتايج
بدست آمده ،سيبزمينی توليدی استان به ميزان  2/40درصد
( 56/67كيلوكالری) از انرژی غذايی مورد نياز روزانه به ازای هر
فرد از جمعيت استان را تأمين كرد كه از ميانگين انرژی تأمين
شده توسط سيبزمينی در سطح ايران ( 126/72كيلوكالری)
حدود 2/97درصد و از ميانگين جهانی ( 104/52كيلوكالری) 2/03
درصد كمتر بود (جدول  5و شکل  .)1در اين ارتباط نتايج نشان
داد در انگلستان به عنوان يک كشور اروپايی با سرانه مصرف ساليانه
سيبزمينی به ميزان  100/84كيلوگرم (فائو استت ،)2016 ،حدود
 7/67درصد از انرژی غذايی مورد نياز روزانه هر فرد از سيبزمينی
تأمين شد (شکل  )1كه حاكی از تفاوت نقش اين محصول در
امنيت غذايی مناطق مختلف است .بر اين اساس با توجه به روند رو
به افزايش ميزان مصرف اين محصول در كشورهای در حال توسعه
و روند نزولی مصرف اين ماده غذايی در كشورهای توسعه يافته ،به
نظر میرسد اين ميزان تفاوت در تأمين انرژی غذايی در سالهای
آينده كاهش يابد (كاظمی.)1390 ،
نتايج اين پژوهش همچنين نشان داد ،سيبزمينی توليدی
استان تنها بخشی از پروتئين ( 2/75درصد) ،كربوهيدرات (4/33
درصد) ،ويتامين  11/86( Cدرصد) ،ويتامينهای گروه ( Bكمتر از
 10درصد) وعناصر ريز مغذی ( 8-1درصد) مورد نياز جيره غذايی
جمعيت استان را تأمين كرده است كه در مقايسه با ميانگين كشور
و جهان به مراتب كمتر است .بر اين اساس سيبزمينی در ايران به
ترتيب  6/15درصد از پروتئين 9/69 ،درصد كربوهيدرات26/52 ،
درصد ويتامين  ،Cتا حدود  21/47ويتامينهای گروه  ،Bو تا حدود
 18/38درصد از عناصر ريز مغذی را در جيره غذايی مردم ايران
تأمين نموده است (جدول  .)5بررسی نتايج ارائه شده همچنين
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اين حقيقت را آشکار میكند كه در قياس با ميانگين جهانی در
ايران ،سيبزمينی نقش مهمتری در تأمين امنيت غذايی بر عهده
داشته است ا ّما هنوز تا رسيدن به آنچه در كشورهای اروپايی نظير
انگلستان اتفاق افتاده است فاصله فراوانی موجود است.
در بررسی انجام شده در انگلستان نيز كه طی سه سال از
 2008تا  2011انجام شد ،حدود  7درصد انرژی 15 ،درصد
ويتامين  14 ،B6درصد ويتامين  13 ،Cدرصد فيبر 9 ،درصد
منيزيم 6 ،درصد آهن و  2درصد از كل سديم مورد نياز بدن افراد
از مصرف سيبزمينی تأمين شد .همچنين ميزان متوسط مصرف
سيبزمينی  85گرم بدست آمد ( گيبسون و كوريليچ)2013 ،
كه در اغلب موارد از مقادير بدست آمده در اين پژوهش باالتر
است (جدول  .)5اين مطلب حاكی از اهميت بيشتر سيبزمينی در
جيره غذايی مردم انگلستان است و نشان میدهد كه اين محصول
توانسته است عالوه بر تأمين سهم بيشتری از انرژی غذايی ،مقادير
باالتری از عناصر غذايی و نيز ويتامينهای مختلف مورد نياز مردم
اين كشور را در مقايسه با خراسان رضوی و حتی ايران تأمين
نمايد (شکل  .)1به همين دليل است كه در برخی منابع بين
ميزان مصرف سيبزمينی و توسعه آن كشور ارتباط مثبتی مطرح
شده است (كميره وهمکاران ،2009 ،كاظمی و همکاران،1390 ،
فائواستت.)2016 ،
نتايج اين پژوهش نيز نشان میدهد در انگلستان ،سيبزمينی
 8/79درصد از متوسط نياز روزانه افراد به پروتئين را تأمين نموده
است حال آنکه اين مقدار در خراسان رضوی از  2/75و در ايران از
 6/15درصد بيشتر نيست((جدول .)5در اين ارتباط با آنکه ميزان
پروتئين در سيبزمينی زياد نيست ا ّما گزارشات ارائه شده حاكی
از باال بودن ارزش بيولوژيکی پروتئين آن است و لذا در حدود
ارزش بيولوژيکی پروتئين تخم مرغ قرار میگيرد(كميره وهمکاران،
.)2009
طی دو سال اندازهگيری همچنين نشان
پژوهش
اين
نتايج
ّ
داد بر مبنای مديريت كشاورزان خبره و پيشرو ،مجموع توليد
سيبزمينی استان حدود  230هزار تن بود .اين مقدار 80/78
گرم سيبزمينی را برای مصارف روزانه هر نفر از جمعيت استان
تأمين نمود كه  22درصد باالتر از برآورد وزارت جهاد كشاورزی
بود (جدول  .)6به عبارت ديگر خأل عملکرد بين كشاورزان خبره و
ميانگين توليد كشاورزان استان برابر با  50/758هزار تن بدست آمد
كه به نظر میرسد اين ميزان تفاوت عملکرد ناشی از اعمال مديريت
درست بر منابع توليد و استفاده از روشها و فناوریهای مناسب
كشاورزی است .بنابراين در صورتی كه ميزان عرضه سيبزمينی
بر مبنای مجموع توليدات كشاورزان خبره و پيشرو محاسبه شود،
امنيت غذايی از شرايط بهتری برخوردار خواهد بود.
طبق نظر ديواكس و همکاران ( )2014درمناطقی كه توليد مواد
غذايی پاسخگوی نيازهای جمعيتی نيست ،دسترسی يا موجود بودن
مواد غذايی به عنوان مشکل اصلی در تحقق امنيت غذايی مطرح
است .اين محققين برای اين مناطق ،افزايش توليدات كشاورزی
از طريق بهبود ژنتيکی و اصالح نباتات ،بکارگيری روشهای بهتر
كنترل آفات و بيماریهای گياهی ،بهبود سيستمهای زراعی و
كاهش تلفات و ضايعات را از جمله روشهای مهم برای خروج از

شرايط عدم امنيت غذايی مطرح نموده اند .بنابراين واردات مواد
غذايی به تنهايی يک روش پايدار برای تأمين امنيت غذايی به
شمار نمیرود.
بر اين اساس از آنجا كه توليد هر محصول زراعی در نزديکی
محل مصرف به طور معمول موجب كاهش هزينهها و تبعات
نامطلوب زيست محيطی ناشی از حمل و نقل محصول و نهادههای
طی
توليد میشود ،بکار گيری اين روش عالوه برآنکه تلفات غذا ّ
فرآيند توليد تا عرضه محصول را كاهش میدهد ،تا حدودی موجب
كوتاهتر شدن زنجيرههای غذايی نيز میشود .در نتيجه اين سيستم
توليد را به عنوان يکی از روشهای فشردهسازی بومشناختی
میتوان محسوب نمود (كاظمی و همکاران1393 ،؛ بنتون،)2011 ،
كه طبق نظر دانشمندان(گادفری و همکاران2010 ،؛ ابوريساد و
باخ ،)2014 ،به عنوان يکی از عوامل فرعی در تحقق امنيت غذايی
نيز مؤثر است .در اين ارتباط كشاورزان خبره هر منطقه كه با
بکارگيری روشهای مديريت مبتنی بر اصول نوين كشاورزی مطابق
با نظر ديواكس و همکاران( )2014در نزديکی محل مصرف نسبت
به توليد محصوالت اقدام مینمايند ،با جهت گيری در راستای
فشردهسازی اكولوژيک ،در واقع در راستای تحقق امنيت غذايی
نيز گام برمیدارند .عالوه بر اين توليد منطقهای سيبزمينی در
صورتی كه از لحاظ شرايط اقليمی و خاک امکان پذير باشد ،با ايجاد
شغل برای ساكنين منطقه در بهبود درآمد خانوارهای روستايی و
افرادی كه در فرآيند بازاررسانی ،فروش و انبارداری دخالت دارند
نيز مؤثر خواهد بود و بدين ترتيب موجب بهبود شرايط امنيت
غذايی میشود (پينگالی و همکاران2008 ،؛ ابوريساد و باخ2014 ،؛
ديواكس و همکاران.)2014 ،

ن ی ه یر
اين پژوهش اطالعات مناسبی از ميزان توليد ،عرضه و مصرف
سيبزمينی همراه با تحليل وضعيت امنيت غذايی مردم استان
خراسان رضوی ارائه نمود .با اين پژوهش ميزان نياز به واردات
سيبزمينی از ساير مناطق مشخص شد .همچنين با استفاده از
روش ارائه شده در اين تحقيق ،در رابطه با هر يک از محصوالت
غذايی میتوان نسبت به ارزيابی و تحليل نقش آن در امنيت غذايی
اقدام نمود.
بر اساس نتايج اين پژوهش در حال حاضر ميزان تقاضا در
استان خراسان رضوی برای سيبزمينی به عنوان يک ماده غذايی
بيش از ميزان توليد استان است .بنابراين الزم است مابقی نياز
استان از طريق واردات سيب زمينی از مناطق ديگر تأمين شود .ا ّما
بديهی است كه واردات حدود  155هزار تن سيبزمينی به استان
مستلزم هزينههای فراوان برای حمل و نقل ،مصرف سوختهای
فسيلی و تبعات نامطلوب زيست محيطی است كه با اصول
كشاورزی پايدار و همچنين امنيت غذايی پايدار هماهنگ نيست.
بنابراين با توجه به آنکه توليد هر محصول زراعی در نزديکی محل
مصرف ،موجب كاهش هزينهها و تبعات نامطلوب زيست محيطی
طی فرآيند توليد
و همچنين كاهش تلفات و ضايعات مواد غذايی ّ
تا عرضه محصول میشود ،اين سيستم توليد به عنوان يکی از
روشهای فشردهسازی بومشناختی (كاظمی و همکاران1393 ،؛
بنتون )2011 ،قابل توصيه است و طبق نظر دانشمندان ( ابوريساد
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