
 

713 

 

 ارزیابی اثر سطوح درآمدی بر امنیت غذایی خانوارها در استان تهران

 3، رضا اسفنجاری کناری2، ابراهیم جاودان1*خوشرودی زادهشعبان یمهد

 
 چكیده

 مغذی مواد کمبود توجهی از جمعیت استان باوضعیت ناامنی غذایی در استان تهران جدی است و بخش قابل وزارت بهداشت، بر اساس گزارش
 عروقـی، قلبی هاییماریب؛ این مسئله سبب شده تا ابتال به کوتاهی قد، اندمواجهدر سبد غذایی  معدنی مواد ها ویتامینو پروتئین، انرژی، شامل

میم در این راستا اگر چه با تص .در میان خانوارهای تهرانی افزایش یابد گوارشی هاییماریب و دندان پوسیدگی دیابـت، چـاقی، ،هاسرطان
ی مختلفی به هابرنامهی هشتاد و نود شمسی ی مختلف اجرایی به خصوص طی دهههادستگاهو مشارکت  غذایی امنیت و سالمت کارگروه

های مختلف در استان ممکن است در نتیجه ها و بیماریمنظور ارتقاء سطح امنیت غذایی استان تهران انجام گرفته است، اما شیوع نارسایی
باشد، در یم کشور بیست ساله اندازچشم سند راهبردی اهداف از غذایی امنیت و سالمت تأمین ب و ناامنی غذایی باشد. از آنجا کهالگوی نامطلو

یی در مصرف موادغذا یالگوای، تغذیه عملکرد ی گروه کاالیی مرکز آمار ایران و با استفاده از ماتریسبندبر اساس طبقه این مطالعه ابتدا
لف درآمدی استان تهران شناسایی و سپس با استفاده از الگوی الجیت اثر سطوح درآمدی بر امنیت غذایی خانوارها بررسی شده های مختدهک

تری دارند و مصرف های پائین جامعه سبد غذایی ارزشمندتر و متنوعهای میانی و باالی درآمدی نسبت به دهکاست. نتایج نشان داد که دهک
مرغ، خشکبار و نوشیدنی و ها کمتر و در مقابل حبوبات، قند، شکر و شیرینی، گوشت، میوه تازه، شیر، لبنیات و تخمآن غالت و چربی در میان

سن سرپرست خانوار،  ی،درآمد باالیدر سه دهک  یتعضوهای پژوهش، متغیرهای کنند. بر اساس یافتهغذاهای آماده بیشتری مصرف می
دار و متغیرهای سرپرست خانوار، درآمد خانوار و تنوع غذایی بر امنیت غذایی خانوارها اثر مثبت و معنی محل سکونت، زیربنای منزل، اشتغال

ی، جنسیت سرپرست خانوار، محل سکونت، بعد خانوار و ساعت کار سرپرست بر امنیت غذایی خانوارها اثر درآمد یندر سه دهک پائ یتعضو
 دار دارند.منفی و معنی

 

 غذایی، مدل الجیت، استان تهران. های درآمدی، امنیتدهکهای کلیدی: واژه

                                           
 (.ویسنده مسئولن) ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، تهران، ایرانهای برنامهموسسه پژوهشاقتصاد کشاورزی، استادیار  -1*

Email: shabanzadeh.mehdi@gmail.com 
 .تهران، ایران ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی،های برنامهموسسه پژوهشاقتصاد کشاورزی، استادیار  -2

Email: ebrahimjavdan@gmail.com 
 .، ایرانگیالن، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیالناقتصاد کشاورزی،  استادیار - 7

Email: rezasfk@ gmail.com 
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 مقدمه

 مختلت  سیاستی هتاییشگرا بتا گونتاگون کشتورهای و استت استراتژیک موضوعی کشورها همه در غذایی امنیت

ایت   ملی، منافع با غذایی امنیت خوردن گره به توجه با نیز ایران در یابند. دست غذایی امنیت از یادرجه به کوشندیم

 ایتران در ستوتتذذیه به مبتال افراد تعداد ،Fao (7113) دارد. بر اساس گزارش قرار گذارانیاستس توجه کانون در موضوع

را  کشتور جمعیتت درصتد 2 ایت  تعتداد وتدود که است شده برآورد نفر میلیون 3/5 بر بالغ 2112-2112 هایسال بی 

 2/1بودنتد  قتدیکوتاه مبتتال بته 2112 سال در ایران که طی سال 5 رزی کودکان تعداد گزارش ای  در. دهندتشکیل می

 5/7 از چتاقی مبتال بته سال( 11 از باالترسال )بزرگ افراد افزاید تعدادای  گزارش می. است شده تخمی  زده نفر میلیون

 ست  در زنتان عتدادت ضتم  آن کته. استت یافتتهافزایش 2112 سال در نفر میلیون 2/12 به 2115 سال در) نفر میلیون

 2112 ستال در نفتر میلیتون 2/7 به 2115 سال در نفر میلیون 2 از نیز هستند آنمی به مبتال سال( که 15-24) باروری

انجام گرفت، وجود ناامنی غذایی در ایران تائید شده است.  1341که در سال  کشتوری سمپات مطالعتته در .است رسیده

بر اساس نتتایج واصتل از  .قتترار دارنتد ناام  وضعیتت در ی کشورهااستانبسیاری از  دهد کهنتایج ای  مطالعه نشان می

 غذایتی هشتتتداری ناامت  بستیار تتا غذایتی ی کشور در طی  نسبتاً ناامت هااستاننص   یباتقر گرفت  قرار ای  مطالعه،

Statical Center of Iran (2112 )ار بتر استاس آمت .کشتور استت غذایی امنیتت وضعیت تالش در جهت بهبتتود بتترای

 دریافت کالریکاهش  های اخیر،ها در دههینههزچشمگیر است؛ افزایش  کشور میان خانوارهای در کالری دریافت ناترازی

یژه وبتهشتهری ) جامعته دریافتت کتالری را در شتدید و افتزایش درآمتدی( پتایی  یهادهک یژهوبه) روستایی جامعه در

 کل در چربی و نمک قند، مصرف به دنبال داشته است. در ای  سند اذعان شده است که میزان درآمدی( باالی یهادهک

 سبزی ماهی، گیر است و در مقابل مصرفچشم شهرهای بزرگ در یفور یغذا و کنسرو نوشابه، مصرف همچنی  و کشور

میتان در  یقتدو کوتاه ی، الغتریوزنتکمبتتال بته آمتار اکه  ی با اکمتر از ود استاندارد است؛  لبنیات و شیر تازه، میوه و

. ضم  آن مطلوب نیست هنوز در وداما  ،ذشته روند رو به بهبودی داشته استی گدر سه دههکشور سال  5کودکان زیر 

و در  Dکمبتود ویتتامی   ،Aکمبود ویتتامی   ،ردار کمبود رویان بازن و در استمطلوب نا هایزمذذیردریافت وضعیت که 

 استت شده سبب عوامل شود. ای یممشاهده  Dویتامی   شدید کمبود و A کمبود شدید ویتامی  ماهه 23تا  15ن کودکا

 دیابتت، فشتارخون، مذتزی، و قلبی یهاسکته چاقی، وزن، اضافه جمله یر ازواگ یرغ هاییماریب به مبتالیان امروزه آمار تا

 (.Narmaki et al., 7112د )یاب افزایش کشور در. .. و استخوان پوکی وها سرطان

خانوارها در داخل و خارج از کشور انجام شده است؛ از میان مطالعات  غذایی امنیت تاکنون مطالعات متعددی در مورد

 یهتابا استتفاده از داده ذوزنقه و یتبا تابع عضو یمنطق فاز استفاده از (، با2111) Pourkazemi and Sozandehداخلی 

تعیتی  نمودنتد.  ییو روستتا یشتهر یخانوارهتا یهادهک یبرا یی راسبد غذا یی،مواد غذا یباتترک مرکز آمار و جداول

در دهتک اول،  یشتهر یو خانوارهتا ایینهاول و دوم هز یهادر دهک ییروستا یکه خانوارها دادنشان نتایج ای  مطالعه 

 ووتدت و ستعدی نخواهنتد داشتت. یدسترس ییغذا یتاند. لذا به امنرا نداشته ییغذا یحتاجما یدجهت خر یمال ییتوانا



 

713 

بررسی امنیت غذایی زنان سرپرست ختانوار روستتایی  (، در پژوهش خود به Saadi and Vahdat Moadab, 2113) مودب

و از پرسشنامه استاندارد مقیتاس نتاامنی غتذایی  بودهپیمایشی ای  مطالعه  پرداختند.شهرستان رزن و عوامل مؤثر بر آن 

روش نفتر از زنتان سرپرستت ختانوار شهرستتان بتر استاس  42ایت  منوتور،  رایب. استفاده شد (ز بعد دسترسیخانوار )ا

امنیتت غتذایی بتا  دهتد کتهنشتان میپژوهش های ای  یافتهبررسی شد. ها رفتار آنانتخاب و یری تصادفی ساده گنمونه

لتت سرپرستتی و وضتعیت تملتک منتزل مستکونی سال، ع 11عواملی چون بار تکفل، میزان تحصیالت، تعداد فرزند زیر 

 یهتادهک ییستبد مطلتوب غتذا یتی تعی خود به (، در مطالعه2112) Hojbar Kiani and Wardi .ارتباط معنادار دارد

فترد  یی یتکغتذا ینتهستبد به یتالیکه ارزش ر ای  مطالعه نشان داد یجنتایران پرداختند. در ا ییو روستا یمختل  شهر

انحراف سبد  یقابل توجه است. بررس یدرآمد یباال یهااختالف در دهک ی است که ا ییروستا فرد یکاز  یشترب یشهر

در منطقته  یدهتک اول درآمتد 5و  یدر منطقته شتهر یدهتک اول درآمتد 2کته  دهدیو مطلوب نشان م یفعل ییغذا

 بتر مؤثر (، عوامل2115) Mohammadi et al هستند. یدولت هاییتوما یازمندن ییغذا یتبه امن یابیدست یبرا تاییروس

 مناطق در خانوار 33743 روی و بر بوده مقطعی تحلیلی نوع از تهران بررسی نمودند. ای  مطالعه شهر را در غذایی ناامنی

واصتل از  نتتایج .شد آوریجمع خانوارها از USDA آیتمی2 پرسشنامه طریق از اطالعات .گردید اجرا تهران شهر گانه22

 سرپرستت وضتعیت تههتل شتذلی، فعالیتت وضتعیت تحصتیالت، متذیرهای و غذایی ناامنی بی  شان داد کهن ای  مطالعه

، Hashemitbar et al (7113)وجتود دارد.  دارارتباط معنی استخوانی پوکی و معتاد فرد وجود خانوار، دارایی عنصر خانوار،

 کلیته شامل پژوهش آماری مان بررسی نمودند. جامعهکر استان جنوب روستایی نواوی را در غذایی امنیت برمؤثر  عوامل

ی اخوشته یریگنمونته روشبتر استاس  ختانوار 211 کتوکران، فرمتول از استتفاده با که بوده جبالبارز منطقه خانوارهای

 پتژوهش نتتایج. گردیتد استتخراج پرسشتنامه تکمیل و مصاوبه طریق از نیاز مورد یهاشدند. داده انتخاب یاچندمروله

 استاس بتر. است بوده شده مطالعه خانوارهای غذایی یهاگروه و غذایی تنوع غذایی، امنیت نامناسب وضعیتدهنده نشان

 ختانوار، تذذیته مستئول ست  ختانوار، اعضتای تعداد خانوار، سرپرست تحصیالت و جنسیت متذیرهای الجیت مدل نتایج

از میان مطالعتات ختارجی نیتز  .است بودهمؤثر  ذاییغ امنیت سطح بر مسک  تملک وضعیت ثابت، ماهیانه درآمد داشت 

Quadir et al (7112)ترکیته بررستی نمودنتد. در ایت   1های فقیر استان موش، وضعیت امنیت غذایی را در میان خانواده

، از هتاداده یآورجمتع نفتر تعتی  شتد و بترای 325یری تصتادفی ستاده وجتم نمونته گنمونهمطالعه با استفاده از روش 

نتایج واصل از ای  مطالعه نشتان داد کته  .شد استفاده( HFIAS) خانوار غذایی امنیت عدم و دسترسی مقیاس شنامهپرس

دار یمعنتارتبتاط  بعد خانوارناامنی غذایی در میان زنان بیشتر از مردان است؛ همچنی  ناامنی غذایی با دو متذیر درآمد و 

در کشور پاکستان بررسی نمودنتد. ایت   را آن بر مؤثر و عوامل غذایی ی(، وضعیت ناامن2112) Cheema and Abbasدارد. 

آوری شتده در و مدل رگرسیون الجیتت بترای اطالعتات جمتع (FGT)2فوستر،گریر و توربک از شاخص استفاده مطالعه با

                                           
1 - Mus 

7 - Foster-Greer-Thorebecke (FGT) index 
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نتایج . ده استانجام ش (PSLM) 1پاکستان زندگی در استاندارد اجتماعی و گیریاز طرح موسوم به اندازه 2111-11سال 

 .دارنتد منفتی و جنسیت سرپرست خانوار بر ناامنی غتذایی تتهثیر متذیرهای تحصیالت که نشان داد واصل از ای  مطالعه

Morris et al (2112وضعیت ،) ایلینتوی آمریکتا بررستی نمودنتد.  دانشتجویان دانشتگاه غذایی را در میان تذذیه و امنیت

 واوتد عمتومی چهتار کارشناستی نفتر از دانشتجویان 1112 از طریق پرسشتنامه از و 2113 آوریل اطالعات موردنیاز در

وضتعیت  متذیرهایی چتون نتژاد، با غذایی نتایج واصل از ای  مطالعه نشان داد که امنیت ی شد.آورجمع ایلینوی دانشگاه

 در (، وضعیت امنیت غذایی را2111) Depa et al .دار داردیمعن رابطه سکونت دانشجویان محل و وام از استفاده تحصیلی،

 امنیتت غتذایی وضتعیت در ای  مطالعته. در کشور آلمان بررسی نمودند 2های غذایی دولتاز کمک کنندگاناستفاده بی 

. بدون درآمد یا با درآمد پائی  بودند، بررسی شتد بیکار، عموماًکننده کمک غذایی که یافتدرافراد بزرگسال  از نفر 1133

 از استتفاده متدت اعتیاد، ذهنی، سالمت وضعیت س ، ای  مطالعه امنیت غذایی با متذیرهایی چون جنسیت،بر پایه نتایج 

 از نور اجتمتاعی افرادی که میان در غذایی ناامنی دارد؛ ضم  آن که ارتباط خانواده، وضعیت و آموزش غذایی، هایکمک

 نتاامنی بی  مصترف و ضعیت امنیت غذایی و نیز ارتباط(، و2111) De Araújo et alاست.  شایع پذیر هستند بسیاریبآس

-2112های اطالعات مورد نیاز در ای  مطالعته از طریتق پرسشتنامه طتی ستال غذایی را در کشور برزیل بررسی نمودند.

ی شتد. بتر آورجمتعبرزیتل  3از خدمات بهداشتی درمانی در ایالتت بلوهوریزونتته کنندگاناستفادهنفر از  2117از  2113

 و تحصتیالت ستطح ،تههتل وضتعیت جنستیت، با متذیرهایی چون ست ، غذایی امنیت وضعیت ساس نتایج ای  پژوهشا

 دار دارد.ارتباط معنی اشتذال وضعیت

 ی بترتوجهقابتلتهثیر  هدفمند یرغ هایکه یارانه دهدهای گذشته کشور نشان میها و برنامهقوانی ، سیاست مروری بر

 و از نقدی در ایران ابتراز نگرانتی شتده هاییارانه پرداخت درباره نحوه در گزارش فائو. است شتهندا درکشور غذایی امنیت

 وجود در ای  گزارش با. چالشی مهم برای ایران یاد شده است به عنوان یارانه دریافت به نیازمند هایدهک شناسایی نوام

 کته استت شتده توصتیه دارد، وجتود بگیرانیارانته هتدف جامعته کردن محدود درمورد که هایینگرانی و مالووات همه

دهنتد  قرار یارانه پرداخت صدر در را نیازمند طبقه و کنند ایجاد تذییر نقدی یارانه پرداخت روش در دولتمردان ایران باید

(Fao, 2117.) استت برختوردار خاصتی اهمیتت از امنیت غذایی مسئله اقتصادی و سیاسی خاص در ایران به علت شرایط .

 کته استت خطراتتی دلیتل بته بلکه است توسعه مختل  ابعاد با غذایی تنگاتنگ امنیت ارتباط دلیل به تنها نه مسئله ای 

 کشتورها ملی امنیت وتی و دهد قرار الشعاعتحت را ویاتی هایارزش تواندمی غذایی ناامنی .دارد دنبال به غذایی ناامنی

 همچنتی  و مصرف و همچنی  بعد کیفی سرانه مصرف، کمی بعد از غذایی، تامنی مسئله ایران در. بکشد چالش را نیز به

در کنتار . نیستت برخوردار باالیی کیفیت از تذذیه و مصرف الگوی و مطلوب نبوده مختل  هایدهک در غذایی مواد توزیع

منتاطق شتهری  ها طی دو سال اخیر که وضعیت نتاامنی غتذایی را بته خصتوص درافزایش قابل توجه تورم و رشد قیمت

                                           
1 - Pakistan Social and Living Standard Measurement 

7 - Food bank users 

7 - Belo Horizonte 
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 ستایر بتا مقایسته در تهران استانکه دهد ( نیز نشان می2112)( WFP) غذا جهانی برنامه گزارش تر نموده است،پیچیده

دارد. بتر  نیتز را رفتاه نتابرابری میتزان بتاالتری  استان ای  اما دارد، مطلوبی وضعیت رفاهی یهاشاخص لحاظ ازها استان

در  ستال 5 زیتر کودکان تعداد ی ایران،هااستانغذایی در  امنیت وضعیت مورد ( در1311) وزارت بهداشت اساس گزارش

نتتایج واصتل از . است شده تخمی  زده درصد 73/2و  72/5هستند به ترتیب  قدیکوتاه تهران که مبتال به اضافه وزن و

 Rezazadeh et al (7113،) Esfarjani et al (7111)، Hojabrkiani & Wardi (7112) ،Lahouti et alمطالعات 

وضتعیت  کتهدهنتد اند، نشتان میکه در مورد امنیت غذایی استان تهران انجام شتده Narmaki et al  (7112)و (7112)

 انتريی، شتامل مذتذی متواد کمبتود توجهی از جمعیت استتان بتاناامنی غذایی در استان تهران جدی است و بخش قابل

 هتاییماریب؛ ای  مسئله سبب شده تا ابتتال بته کوتتاهی قتد، اندمواجهدر سبد غذایی  معدنی مواد ها ویتامی و پروتئی ،

در میتان  گوارشتی هتاییماریب بعضتی و دندان پوسیدگی صفراوی، یهاسنگ دیابتت، چتاقی، ،هاسرطان عروقتی، قلبی

نیتز بترای  روانتی و اجتمتاعی بعتاتت جستم، بتر تتهثیر بر عالوه اییهتذذ و نتاامنی غذایی .خانوارهای تهرانی افزایش یابد

 ختدمات نیازمنتد تهتران شتهر در نفتر میلیتون دو وتدود هاپژوهشبر پایه نتایج واصل از برخی . خانوارها به دنبال دارد

و مشتارکت  غتذایی امنیتت و ستالمت اگتر چته بتا تصتمیم کتارگروه .(Narmaki et al., 7112هستتند ) روان بهداشتت

ی مختلفی به منوور ارتقات سطح امنیتت هابرنامهی هشتاد و نود شمسی ه خصوص طی دههی مختل  اجرایی بهادستگاه

های مختل  در استان ممک  است در نتیجته الگتوی ها و بیماریغذایی استان تهران انجام گرفته است، اما شیوع نارسایی

 بیست ستاله اندازچشم سند راهبردی دافاه از غذایی امنیت و سالمت تهمی  نامطلوب و ناامنی غذایی باشد؛ از آن جا که

های مختل  درآمدی استان تهران بررسی و ستپ  یی در دهکمصرف موادغذا یالگوباشد، در ای  مطالعه ابتدا یم کشور

 اثر سطوح درآمدی بر امنیت غذایی خانوارهای ای  استان بررسی شده است.

 روش تحقیق
غذایی هستتند جتدا نمتود،  یناامنهایی که دچار ت غذایی هستند را از آنبتوان خانوارهایی که دارای امنی کهآنبرای 

برقتراری امنیتت غتذایی  منووربته باید کالری مصرفی فعلی خانوار محاسبه و تفاوت آن با مقدار کالری الزم بترای ختانوار

 ( استفاده شد:1محاسبه شود. برای ای  منوور در ای  مطالعه از رابطه )

(1)  

میزان کالری مورد نیاز برای تهمی  امنیت غتذایی استت.  ام و hمیزان کالری در دسترس خانوار (، 1در رابطه )

باشد خانوار دچار نتاامنی غتذایی  باشد اما اگر یمباشد خانوار موردنور دارای امنیت غذایی  چنان چه 

 ( در گام اول1(. برای محاسبه مقدار کالری مصرف شده توسط هر فرد در چارچوب رابطه )Hosseini et al ,.2112) 1است

                                           
 مطالعرا  براسرا  امنیر  ذریایی برقرراري برراي ایررا  در بالغ فرد هر نیاز مورد روزانه ( مقدار آستانه کالري Fao ,7002) فائو هايبررسی برپایه -1

 .اس  شده برآورد کالري 7000 حدود بهداش ، جهانی سازما  و فائو ایرا ، تغییه انستیتو



 

777 

 ( نتان،1در یازده گتروه شتامل ) خانوارها خوراکی هایهزینه در موجود مصرفی ی مرکز آمار ایران اقالمبندبر اساس طبقه

 شتامل) ( گوشتت5، )(ویتوانی و گیتاهی) ها( چربی2)ها، شیرینی و شکر ( قند،3( وبوبات، )2آن، ) هایفرآورده و غالت

 و چاشتنی ( ادویته،11) ( خشکبار،4ها، )( میوه1ها، )( سبزی7مرغ، )تخم و لبنیات ( شیر،2، )(میگو و ماهی سفید، قرمز،

ای ذذیتهت عملکرد ؛ در گام دوم ماتری 1بندی شدندها گروهنوشیدنی سایر و قهوه ( چای،11خوراکی و ) هایترکیب سایر

 ی مختل  محاستبه شتود. متاتری  عملکتردهاسالکاالیی برای  هایگروهتشکیل گردید تا با استفاده از آن میزان کالری 

 در مختلتت  یی کتاالییاهگروه مصرف شامل مقادیر اول ماتری . آمده است دست به ماتری  دوضرب واصل ای ازتذذیه

 ستطرهایاستت.  ختوراکی متاده کیلتوگرم یتک هتر از کتالری دریافتی میتزان شتامل دوم متاتری  و ستال یتک طتول

 تشتکیل کاالیی هایگروهخانوار استان تهران برای  درآمد – هزینه طرح در ایران مرکتز آمار غتذایی اقتالم را اول ماتری 

 همچنتی . تده استتش تشتکیل خانوارها توسط مختل  کاالیی هایگروهمصترف  مقادیر از ماتری  ای  یهاستون و داده

 آمتار مرکز کاالیی هایگروه از انريی میزان آن یهاستونو  شتده تشتکیل )انتريی( غتذایی ارزش از دوم متاتری  ستطر

 خانوارهتتای استتان تهتران، محتتوای ایتذذیه عملکترد متاتری  در گام سوم با محاسبه. دهندیمنشتان  کیلتوگرم در را

( ارائته 2رابطته ) صتورتبهتتوان شود. با فرض یک تابع خطی، معادله محتوای غذایی را میمیمحاسبه  هاگروهکل  کالری

 کرد: 

(2) 

 
ام jمقتدار کتاالی ختوراکی  ام استت و hستطح انتتريی جتذب شتده توستط اعضتای ختانوار (،2در رابطه )

ام است. با تقسیم ایت  متاتری  بتر میتانگی  تعتداد jذایی کاالی خوراکی محتوای غ ام و hتوسط خانوار  شدهمصرف

 بر ماتری  ای  هاییهدرا از هرکدام تقسیم شود. ضم  آن که بااعضای خانوار در استان، ماتری  نفر در سال محاسبه می

(. نکته مهم که در برآورد Hosseini et al., 2112آید )یم دست به روز طول در خوراکی مواد مختل  انريی از ، سرانه325

ای باید به آن توجه نمود س  اعضای خانوار است. چرا که س  اعضا مختل  متفاوت است و ایت  یهتذذ عملکترد متاتری 

تتوان از روش شود که مقدار مصرف هر فرد با توجه به س  او متفاوت باشد. بترای غلبته بتر ایت  مستئله میامر باعث می

( استفاده نمود. بدی  ترتیب که از معیار معادل فترد Dercon and Krishnan, 1441ن و کریشنان )پیشنهادی توسط درکو

که اطالعتات  طورهمان( ارائه شده است به عنوان بعد خانوار استفاده کرد. 1بالغ برای هر خانوار به صورتی که در جدول )

                                           
( ERS) اقتصادي تحقیقا  گروه متغیر اس ؛ به عنوا  مثال خدما  10تا  2بندي کاالها متفاو  و بعضاً بین هاي مختلف جهانی گروهگزارشدر  -1

دهد کره هرر  ره کند. با این حال بررسی ادبیا  موضوع نشا  میگروه کاالیی استفاده می 2هاي خود تنها از آمریکا در گزارش کشاورزي وزار 

تري از الگوي ذیایی خانوارها و نحوه تغییر آ  در طول زما  ارائره داد. توا  اطالعا  بیشتر و دقیقمی هاي کاالیی را افزایش داد،تعداد گرو ه بتوا 

 ر مصر هرد  اسرا  برر افرراد مصرر  مرکز آمار ایرا  که مبنراي آ  بندي ارائه شده توسطبر این اسا  در مطالعه حاضر کاالها بر اسا  تقسیم

(COICOP)  اند.گروه تقسیم شده 11اس ، به 
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ال قرار دارند، در صتورتی کته مترد باشتند بته انتدازه س 11-12مثال افرادی که در گروه  طوربهدهد می جدول نشانای  

شتوند. بتدی  ترتیتب افتراد یک فرد بالغ در نوتر گرفتته می 71/1یک فرد بالغ و در صورتی که زن باشند به اندازه  11/1

ت دریافت منووربتهی و اندازه دقیق بعد خانوار بتر استاس یتک فترد بتالغ بندگروهخانوار بر اساس گروه سنی جدول فوق، 

 شود.محتوای غذایی محاسبه می
 کالری جذب منظوربه بالغ فرد از یسهم عنوان به مختلف یهاسن با خانواده یاعضا یسازمعادل -(1) جدول

 زن مرد گروه سنی

1-1 33/1 33/1 

2-1 22/1 22/1 

3-2 52/1 52/1 

5-3 22/1 22/1 

7-5 72/1 71/1 

11-7 12/1 12/1 

12-11 11/1 71/1 

12-12 42/1 12/1 

12-12 12/1 12/1 

11-12 12/1 12/1 

31-11 12/1 1/1 

21-31 1 12/1 

 72/1 12/1 21باالتر از 

 .(Dercon and Krishnan, 1441) کریشنان و : درکونمهخذ
 

ی هتابخشغتذایی را از  میرختوراکی اقتالغ یهابخشامنیت غذایی باید  الزم به ذکر است که در محاسبات مربوط به

 کیلتوگرم بترای هتر بروستبی خوراکی، هابخشاقالم مختل  غذایی را برای  خوراکی آن جدا کرد و سپ  میزان انريی

 درصتد 111 شتکر یتا شتیر بترنج، مانند غذایی مواد از خانوار محاسبه کرد. ای  جداسازی از آن جا اهمیت دارد که برخی

پوستت  دارای گتردو و هلتو موز، هایی چونیوهمدارای استخوان و  گوشت مانند غذایی المبرخی از اق اما هستند، خوراکی

تتا  1بی   غذایی ماده تعدیل با توجه به نوع شود. ضریبیماستفاده  1از ضریب تعدیل معموالًهستند. برای ای  جداسازی 

ت؛ هر چه از درصتد ختوراکی بتودن اس 111 چنان چه کل ماده غذایی خوراکی باشد ای  ضریب درصد متذیر است. 111

درصتد  72 مثال برای گردویی که دارای پوسته است، ای  ضریب عنوانبهیابد؛ یمکاسته شود ای  ضریب کاهش  محصول

باقیمانتده  درصتد 22 و استت ختوراکی غتذایی از متاده درصد 72 که است معنی ای  به درصد 72 خوراکی است. ضریب

ی و ستازخالص( متواد غتذایی 3در مطالعه واضر بتا استتفاده از رابطته ) شدهارائهضیحات است. با توجه به تو غیرخوراکی

 :ی خوراکی آن وذف شده استهاقسمتاز  ی غیرخوراکی آنهاقسمت

                                           
1 - Refuse Factor  
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(3)  
 یا

 

گر کیلتوگرم از یتانب ام استت و hام مصترفی توستط ختانوار jکیلوگرم از ماده غذایی  (، 3در رابطه )

 بته ترتیتب درصتد و ام است. ضتم  آن کته hام مصرفی توسط خانوار  jقسمت خوراکی ماده غذایی 

(. در مطالعه واضر با اتخاذ ای  رویکرد و Moltedo et al., 2112) دهندیم نشان ام راj غذایی غیرخوراکی و  خوراکی ماده

ضرایب ضایعات محاسبه شده توسط انستیتو تذذیه ایران، محاسبات محتوای غذایی تعتدیل و ضتایعات متواد با استفاده از 

غذایی مصرفی در سطح خانوار که قابلیت مصرف ندارند، از مقدار کاالی مصرفی کسر و خالص محتوای غذایی مواد غذایی 

ای لحاظ شده است. بتا محاستبه کتالری مصترفی همصرفی خانوار استخراج و در محاسات مربوط به ماتری  عملکرد تذذی

بتر امنیتت غتذایی  متؤثرتتوان، عوامتل ی کیفتی میهامتدلخانوار و شناسایی خانوارهای ام  و ناام ، در ادامه با کاربرد 

 هامتدلدر ایت  . دارد والت گسستته وابسته متذیر رگرسیونی کیفی یهامدلخانوارها را در استان تهران بررسی کرد. در 

ام بتیش از میتزان iام دارای امنیت غذایی باشد و یا به عبارت دیگر مقتدار کتالری در دستترس ختانوار iنان چه خانوار چ

کالری مورد نیاز برای تهمی  امنیت غذایی باشد، خانوار دارای امنیت غذایی خواهتد بتود و بته متذیتر وابستته عتدد یتک 

ای  شترایط بته متذیتر  ی غذایی است و درناامندن ای  اتفاق خانوار دارای (. در صورت رخ ندایابد )یماختصاص 

توانند بر متذیر وابسته )وقوع یا عتدم (. متذیرهای کمی و کیفی متعددی مییابد )یموابسته عدد صفر اختصاص 

ک منطقه ختاص آن هتم بته صتورت یرگذار باشند؛ اما در مطالعاتی که به صورت موردی و برای یتهثوقوع امنیت غذایی( 

یر نیست. با توجه بته ادبیتات در پذامکانیری و لحاظ کردن همه ای  متذیرها در مدل گاندازه، شودمیمقطع زمانی انجام 

؛ بتر همتی  مبنتا در مطالعته واضتر نیتز از شتودمیچنی  مطالعاتی به طور معمول از اطالعات سطح خانوارهتا استتفاده 

دموگرافیکی هزینه درآمد خانوار همچون س  سرپرست خانوار، جنسیت سرپرست خانوار، تحصیالت، اطالعات اقتصادی و 

سرپرستت، تعتداد افتراد  بعد خانوار، محل سکونت، تعداد اتاق منزل، زیربنای منزل، اشتذال سرپرست خانوار، ستاعت کتار

بتر امنیتت  تهثیرگتذاروع غذایی برای بررستی عوامتل یارانه بگیر خانوار، کل یارانه دریافتی خانوار، سطح درآمد خانوار و تن

بتردار  ام و  iبتر وضتعیت امنیتت غتذایی فترد  متؤثربردار متذیرهتای  غذایی استفاده شده است. بر ای  اساس اگر 

توان به صورت غذایی را می بر اوتمال وقوع و عدم وقوع ناامنی مؤثرپارامترهای مربوط به هر یک از متذیرها باشد، عوامل 

 ( بیان نمود:  2)

(2)   
به ترتیب خانوارهای دارای امنیت غذایی و ناامنی غتذایی هستتند. ضتم  آن کته  و  ، (2)در رابطه 

نیز بردار پارامترهای برآوردی را نشتان  و بردار متذیرهای توضیحی اثرگذار بر وقوع یا عدم وقوع امنیت غذایی است  

بایست یتک تتابع توزیتع یم دهد. با توجه به آن که رابطه بیان شده والت اوتماالتی دارد، برای تبدیل شاخص می
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(. استفاده از توزیع Owino et al., 2112اوتمال مورد استفاده قرار گیرد. توزیع الجستیک توزیع رایج در ای  زمینه است )

شود. الگوی الجیت مقدار اوتمتاالت بترآورد شتده به استفاده از الگوی الجیت منجر می( 2)الجستیک برای برآورد رابطه 

 ( با عوامل مختلت وقوع یا عدم وقوع امنیت غذایی خانوار ) کند. ارتباطمحدود می 1تا  1برای متذیر وابسته را در دامنه 

 شود: ( بیان می5( در الگوی الجیت، به صورت رابطه رگرسیونی )Xاجتماعی )-اقتصادی

(5)         

متذیری پنهان است که دارای همان مشخصه موردنور )برخورداری و یا عتدم برختورداری ختانوار از  در رابطه باال، 

 iبردار پارامترهای برآوردی است. چنان چه مشخصه در خانوار  دار متذیرهای توضیحی و بر باشد. یمامنیت غذایی( 

توان به صورت روابط است. بنابرای  رابطه باال را می خواهد بود و در غیر ای  صورت  وجود داشته باشد 

 ( نشان داد:7( و )2)

(2) 

 
(7) 

 
به موارد بیان شده جهت بررسی ارتباط میان متذیر وابسته )وجود یا عدم وجود امنیت غتذایی( بتا متذیرهتای با توجه 

 معرفی کرد:  (1توان به صورت رابطه )اجتماعی( الگوی الجیت را می -مستقل )عوامل اقتصادی 

(1)   

تتابع توزیتع تجمعتی الجستتیک  و  بردار پارامترهای برآوردی بردار متذیرهای توضیحی، (، 1در رابطه )

است که دارای میانگی  صفر و واریان  یک است. در الگوی الجیت ضرایب بترآورد شتده دارای معنتی و مفهتوم خاصتی 

بتر اثتر  ر در اوتمتال نیستند و برای تفسیر نتایج واصل از ای  دو مدل باید اثرات نهایی را محاسبه نمود. تذییت

( 4( بته صتورت رابطته )شود. در الگوی الجیت اثر نهایی )تذییر یک واودی در متذیر مستقل اثر نهایی خوانده می

 (: Jebeli et al., 2115شود )محاسبه می

(4) 
 

تفاده از معیارهای نیکویی برازش مورد بررسی توان مناسب بودن الگوی برازش شده را با اسالجیت می با تخمی  مدل

متداول به عنوان معیار ختوبی بترازش  2Rتوان از ضریب تعیی  ها نمیقرار داد. نکته وائز اهمیت آن است که در ای  مدل

( یکی از معیارهتای نیکتویی بترازش استت کته در LRآزمون ) ییراست نمانسبت ن موآزالگو استفاده نمود. در ای  رابطه 

)برخودار یا عدم برخوردار از امنیت غذایی( واقع شتود،  jدر گروه  iگیرد. چنان چه فرد دل الجیت مورد استفاده قرار میم

 ( بیان نمود:11توان به صورت رابطه )یی برای والت فوق را میراست نماتابع لگاریتم 
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(11) 

 
 دهندگانپاسخنیز تعداد  Nدار از امنیت غذایی( است و برخودار یا عدم برخور) یوالتیک متذیر دو  ijyدر ای  رابطه، 

توان به را می LRیی و یا به عبارت دیگر آزمون راست نمانسبت ن موآزدهد. با برآورد دو مدل مقید و نامقید را نشان می

 ( تعری  نمود:11صورت رابطه )

(11)   
دهنتد. آمتاره نمایی را در مدل غیرمقید و مقیتد نشتان متیه ترتیب ارزش تابع راستب و  در ای  رابطه، 

داری کلتی بترای بررستی معنتی LRها است. از آزمتون با درجه آزادی برابر با تعداد محدودیت 2χدارای توزیع  LRآزمون 

تتر جدول بزرگ 2χطه فوق از آماره شده از طریق راب محاسبه  2χگردد. چنان چه آماره رگرسیون برآورد شده استفاده می

 (. Agresti, 2113باشد، نشان دهنده عدم قبول فرض صفر و بر ای  اساس برازش صحیح و مناسب الگو است )

برای انجام مطالعات امنیت غذایی، الگوی مصرف خانوارها برای تعداد قابل توجهی از کاالها بررسی و محتوای دریافتت 

گردد. در چنی  شرایطی باید اطالعات مربوط به مصرف تعتداد زیتادی از کاالهتا یماستخراج ها یمذذیزمذذی و درشت ر

یر نیستتت؛ چتترا کتته پتتذامکانطراوتتی پرسشتتنامه  ی چنتتی  اطالعتتاتی از طریتتقآورجمتتعی گتتردد؛ در عمتتل آورجمتتع

یتات مصترف کاالهتا پتائی  جزئدر رابطته بتا  هاآنکنند و وافوه تاریخی یممصرف  تعداد اقالم زیادی را کنندگانمصرف

است؛ در ادبیات و مطالعات امنیت غذایی برای غلبه بر ای  مشکل از اطالعتاتی  است؛ لذا اوتمال اشتباه و خطا بسیار زیاد

؛ بتر ایت  استاس شودمیکنند، استفاده یمی و منتشر آورجمعدرآمد  -رسمی آماری کشورها تحت عنوان هزینه که منابع

گیری استفاده نشده بلکته از اطالعتات ختام هزینته درآمتد ای طراوی نشده و از روش نمونهرسشنامهدر ای  مطالعه نیز پ

خانوارهای مرکز آمار ایران استفاده شده است. الزم به ذکر است که در طرح هزینته درآمتد خانوارهتای استتان تهتران در 

قلتم کتاالی  211بترای بتیش از  خوراکی هایو هزینه اجتماعی - اقتصادی ، اطالعات در رابطه با خصوصیات1347سال 

ی شتده استت. شتایان ذکتر استت کته ستایر آورجمتعخانوار شهری و روستایی توسط مرکز آمار ایران  2121مصرفی از 

اطالعات مورد نیاز در مطالعه شامل محتوای انريی مواد غذایی مصرفی خانوارهتا از طریتق پیمتایش استنادی از انستتیتو 

 آوری گردید.( جمعWHO) 1و صنایع غذایی ایران و سازمان بهداشت جهانی اییهتذذتحقیقات 

 نتایج و بحث
ها در هتا و آشتامیدنی( سهم کالری یتازده گتروه کتاالیی تحتت بررستی را از کتالری مجمتوع گتروه خوراکی1شکل )

اد غتذایی دهتد. در ایت  شتکل الگتوی مصترف متونشتان می 1347های مختل  درآمدی استان تهران طتی ستال دهک

های چهارم تا هفتتم( و سته های میانی )دهکهای اول تا سوم(، دهکهای درآمدی در قالب سه دهک پائی  )دهکدهک

                                           
1 - World Health Organization  

https://www.who.int/
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گونه که از اطالعات ارائه شتده های هشتم تا دهم( نشان داده شده و نتایج با هم مقایسه شده است. هماندهک باال )دهک

های میانی و سه دهک باال تتا وتدودی متفتاوت از یکتدیگر ائی ، دهکمشخص است، الگوی مصرف سه دهک پ در شکل

هتا سته دهتک تری دارند. بتر پایته یافتتههای میانی و باالیی سبد غذایی ارزشمندتر و متنوعرسد دهکاست و به نور می

ری مصترف بیشتت های میانی و سه دهک بتاالیی غتالت و روغت  و چربتیپائی  درآمدی در استان تهران نسبت به دهک

مترغ، خشتکبار و نوشتیدنی و کنند، اما مصرف وبوبات، قند، شکر و شیرینی، گوشت، میوه تتازه، شتیر، لبنیتات و تخممی

درصد کتالری  2/52، 1347تر است. بر اساس نتایج در سال ها پایی ها در مقایسه با سایر دهکغذاهای آماده در میان آن

 1/5درصد کالری از وبوبتات،  5/1های آن، استان تهران از نان، غالت و فرآوردهیک فرد بالغ در سه دهک پائی  درآمدی 

درصتد کتالری از گوشتت  3/7ها )گیاهی و ویتوانی(، درصد کالری از چربی 4/12ها، درصد کالری از قند، شکر و شیرینی

درصتد  3هتا، کتالری از ستبزی درصد 4/5مرغ، درصد کالری از شیر، لبنیات و تخم 1)شامل قرمز، سفید، ماهی و میگو(، 

هتای ختوراکی و در درصد کتالری از ادویته، چاشتنی و ستایر ترکیب 5/1درصد کالری از خشکبار،  5/1ها، کالری از میوه

ها تهمی  شده است. در مقابل بترای سته دهتک بتاالی درآمتدی درصد کالری از چای، قهوه و سایر نوشیدنی 11/1نهایت 

هتا از نتان، درصد کالری یتک فترد بتالغ در ایت  دهک 4/21متفاوت بوده است؛ به طوری که نحوه تهمی  کالری تا ودی 

درصتد کتالری از  12ها، درصد کالری از قند، شکر و شتیرینی 7/5درصد کالری از وبوبات،  1/1های آن، غالت و فرآورده

درصتد کتالری از شتیر،  1/4درصد کالری از گوشت )شامل قرمز، سفید، ماهی و میگتو(،  2/1ها )گیاهی و ویوانی(، یچرب

درصتد  3/1درصد کتالری از خشتکبار،  1/1ها، درصد کالری از میوه 3/5ها، درصد کالری از سبزی 2/5مرغ، لبنیات و تخم

ها درصتد کتالری از چتای، قهتوه و ستایر نوشتیدنی 12/1در نهایت های خوراکی و کالری از ادویه، چاشنی و سایر ترکیب

های پتائی  جامعته ستبد های میانی و باالیی نسبت به دهکتهمی  شده است. با توجه به ای  نتایج باید اذعان نمود دهک

وبات، قند، شکر و تر است و در مقابل وبها پایی تری دارند و مصرف غالت و چربی در میان آنغذایی ارزشمندتر و متنوع

کنند؛ با ایت  مرغ، خشکبار و نوشیدنی و غذاهای آماده بیشتری مصرف میشیرینی، گوشت، میوه تازه، شیر، لبنیات و تخم

رستد صترفاً مستئله ستطح وجود ای  تفاوت به خصوص در زمینه مصرف غالت آن چنان چشمگیر نیست؛ لذا به نوتر می

تر نشده است و فرهنتگ و ستتواد تر و استفاده از غتذای مناسبجب مصرف مطلوبهای میانی و باالیی مودرآمد در دهک

سیری سلولی ای خانوارها از اهمیتت و نقش بسزایی برخوردار است؛ به عبارت دیگر تفاوت در سطح درآمد خانوارها تذذیه

های ها و ریزمذتذیر درشت مذذیتها با انتخاب سبد غذایی مطلوبخانوارها را تضمی  نکرده است و باعث نشده است آن

( کته محتتوای غتذایی اقتالم ختوراکی محاستبه و 3مورد نیاز خود را به اندازه کافی دریافت کنند. ای  موضوع در بخش )

 شود، به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت.بررسی می
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های ( ارائته شتده استت. مؤلفته3( و )2نتایج واصل از بترآورد متدل الجیتت و اثتر نهتایی متذیرهتا در جتدول )

بتا کننتد. وی برآوردی را تائید میاند اعتبار باالی الگ( گزارش شده2اعتبارسنجی الگوی الجیت که در انتهای جدول )

 45از مقدار بحرانتی جتدول در ستطح اطمینتان  LM( و JBبرا )-ی آزمون جارگوتوجه به آن که سطح اوتمال آماره

 45تر است، لذا فرض نرمال بودن و عدم وجود ناهمسانی واریتان  متدل رگرستیون در ستطح اطمینتان درصد بزرگ

تتوان از ضتریب تعیتی  معمتولی بته ی رگرسیونی با متذیر وابسته صفر و یک نمیهاشود. در مدلدرصد پذیرفته می

عنوان معیار خوبی برازش استفاده نمود؛ در ای  الگوها برای بررسی خوبی برازش به طتور معمتول از آزمتون هاستمر 

رگرستیون از طریتق ها معناداری کلی ضترایب شود. در ای  آزمونلمشو، آزمون آندریوز و آزمون دویان  استفاده می

گیترد. اگتر هتای مختلت  متورد بررستی قترار متیبینی شده و مقدار واقعی متذیر وابسته در گروهمقایسه مقدار پیش

گونه کته بینی شده متذیر وابسته زیاد نباشد نشانگر برازش مناسب مدل است. هماناختالف بی  مقادیر واقعی و پیش

داری آمتاره آزمتون آنتدریوز در دار نبودن آماره آزمون هاسمر لمشو و معنینیشود با توجه به معاز نتایج مشاهده می

توان نتیجه گرفت که مدل مطالعه واضر از برازش مناسبی برخوردار است. ضم  آن که درصد می 45سطح اطمینان 

توستط الگتوی هتا ی صفر مبنی بر برازش مناستب دادهگر پذیرش فرضیهداری آماره آزمون دویان  بیانسطح معنی

دهتد ( نیز آماره ای  آزمتون نشتان میLRدرصد است و برای آزمون نسبت راستنمایی ) 45واضر در سطح اطمینان 

 دار است.   درصد معنی 45که تذییرات توضیح داده شده توسط ای  مدل در سطح اطمینان 

بر امنیتت غتذایی خانوارهتای  درآمدی پائی  دهک سه در دهد که عضویتنتایج واصل از مطالعه واضر نشان می

درآمدی عضتویت داشتته  باالی دهک سه دار دارد. در مقابل چنان چه خانوار درساک  استان تهران اثر منفی و معنی

 دهتک سته در دار خواهد داشت. بررسی اثر نهایی متذیتر عضتویتبر امنیت غذایی اثر مثبت و معنی مسئلهباشد ای  

ت است که با قرار گرفت  فترد در ایت  سته دهتک، اوتمتال برقتراری امنیتت غتذایی درآمدی گویای ای  واقعی پائی 

باالی درآمدی، اوتمتال برقتراری امنیتت  یابد؛ با ای  وجود با قرار گرفت  خانوار در سه دهکواود کاهش می 122/1

ای اقتصتادی، هتواود افزایش خواهد یافت. در ای  رابطه بایتد اذعتان نمتود کته بته علتت محتدودیت 142/1غذایی 

تتری ستطح مصترف پتائی  معمتوالًهای باالی درآمدی های پائی  درآمدی نسبت به دهکاجتماعی و فرهنگی، دهک

 و غتالتعمومتاً هتای پتائی  درآمتدی چنتدانی برختوردار نیستت؛ دهتک تنتوع ها نیز ازغذایی آن یاً سبدثاندارند و 

کنند و در مقابل مصترف ش غذایی پائینی دارند را مصرف میکه ارز( زمینییبس مانند) ایغده و ایمحصوالت ریشه

 شتده منتشر گزارش. در ای  طبقه کم است هایسبز و هامیوه و لبنیات گوشت، با ارزش غذایی باال مانند غذایی مواد

اختتالف ستطح  کهدهد نشان می 2117 سال در آمریکا کشاورزی وزارت اقتصادی تحقیقات سازمان خدمات از سوی

بتر  .استت قابتل توجته مختل  جهان در مناطق پردرآمد و درآمدکم هایگروه بی  هایسبزف پروتئی  و میوه و مصر

آمریکتای التتی  و  های پائی  درآمدی کشورهای واقتع دراساس گزارش ای  سازمان، میزان مصرف پروتئی  در گروه

ای است که توسط سازمان جهانی بهداشت توصیه انهتر از ود آستدرصد پائی  31تا  21ووزه کارائیب، آسیا و آفریقا 

ها و نوسانات فصلی که در نتیجه آن سطح درآمد خانوار کاهش و یتا قیمتت شده است. شایان ذکر است با بروز سیکل

های پائی  درآمتدی یابد، کاهش سطح مصرف مواد غذایی با ارزش غذایی پائی  نیز برای دهکمواد غذایی افزایش می

 نتوار نخواهد بود. دور از ا
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دهد که محل سکونت خانوارها )شهر یا روستا( بر امنیت غذایی خانوارهای ساک  استان تهران اثتر نتایج نشان می

دار دارد. در ای  رابطه بررسی اثر نهایی متذیر محل سکونت خانوارها گویای ای  واقعیت است که چنتان منفی و معنی

ری واقع شده باشد، نسبت به مناطق روستایی اوتمال برقراری امنیتت غتذایی چه محل سکونت خانوار در مناطق شه

یابد. در ای  رابطه باید اذعان نمود که خانوارها اگر چه در مناطق روستایی نسبت بته منتاطق واود کاهش می 121/1

-ها تهیه متیخانواده تری دارند، اما بسیاری از اقالم مورد نیاز در ای  مناطق توسط خودشهری سطوح درآمدی پائی 

آوری شود. ای  امر سبب شده است تا خانوارهای روستایی در مقابل نوسانات اقتصادی و افزایش تتورم از قتدرت تتاب

هتا نستبت بته ها کمتر دستخوش تذییر شود و در نتیجه امنیتت غتذایی آنباالتری برخوردار باشند، الگوی غذایی آن

 مناطق شهری باالتر باشد.

دهد که متذیر س  سرپرست خانوار بر امنیت غذایی خانوارهای ساک  استتان تهتران اثتر مثبتت و ن مینتایج نشا

دار دارد. در ای  رابطه بررسی اثر نهایی متذیر س  سرپرست خانوار گویای ای  واقعیت استت کته بتا یتک ستال معنی

یابد. در ای  رابطه باید اذعان فزایش میواود ا 112/1افزایش در س  سرپرست خانوار، اوتمال برقراری امنیت غذایی 

رود که به طور نسبی اندوخته مالی و رفاه او افزایش یابد، ضم  آن کته نمود که با باال رفت  س  سرپرست، انتوار می

تر، تجربه و سطح آگتاهی سرپرستت ختانوار از ترکیتب با توجه به تمرکز افراد در سنی  باالتر به تذذیه و زندگی سالم

غذایی و کیفیت کاالهای مصرفی در سطح خانوار افزایش یابد؛ ای  افزایش سطح رفتاه و نیتز آگتاهی و دانتش از مواد 

ای کمتک فتراوان کیفیت و انتخاب درست مواد مورد نیاز تذذیه، به انتخاب و چینش درستت ترکیبتات ستبد تذذیته

 دهد.نماید و در نتیجه امنیت غذایی خانوار را افزایش میمی

دار دارد. بررسی اثر نهایی دهد که متذیر جنسیت سرپرست خانوار بر امنیت غذایی خانوار اثر معنینشان مینتایج 

هتا متذیر جنسیت سرپرست خانوارهای ساک  استان تهران گویای ای  واقعیت است که خانوارهایی که سرپرستت آن

است، امنیت غذایی پائی  تتری دارنتد. در ایت   ها به عهده مردانزن است در مقایسه با خانوارهایی که سرپرستی آن

دار رابطه باید اذعان نمود که برمبنتای تعریت  ستازمان بهزیستتی، زنتان سرپرست خانوار زنتانی هستتند کته عهتده

پذیر جامعه هستتند های آسیبباشند؛ ای  افراد از جمله گروهتهمی  معتاش متادی و معنوی خود و اعضای خانوار می

مباالت، عتواملی چتون طتالق، فتوت، اعتیتاد همستتر، ازکارافتادگی او، رهاشدن توسط مردان مهاجر و یا بی که گتاه

شود. از آن جا کته زنتان سرپرستت ختانوار در مقایسته بتا پذیرترشتدن ایت  طی  وستیع از جامعه میموجب آسیب

هتا بیشتتر نسبی فقر و ناامنی غذایی در میتان آن کنند، لذا به طورمردان سرپرست ختانوار درآمد کمتری دریافت می

 است.

دار دارد؛ در ایت  رابطته یالت سرپرست خانوار بر امنیت غذایی خانوارها اثر مثبت و معنیتحصبر پایه نتایج متذیر 

یالت گویای ای  واقعیت است که با اضافه شدن به ستطح تحصتیالت سرپرستت ختانوار، تحصبررسی اثر نهایی متذیر 

یابد. در رابطه با نتیجه به دست آمتده بایتد اذعتان نمتود کته واود افزایش می 124/1ال برقراری امنیت غذایی اوتم

های شذلی مناسب و افتزایش توانتایی کستب درآمتد، دسترستی افتراد داشت  سواد کافی و تحصیالت با ایجاد فرصت

ای، موجتب افتزایش تهثیرگذاری بتر ستواد تذذیته دهد؛ ضم  آن که باخانواده به مواد غذایی با کیفیت را افزایش می

 گردد.آگاهی در مورد وضعیت تذذیه اعضای خانواده و بهبود کیفیت مواد غذایی مصرفی می
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هتای دار دارد؛ بته عبتارت دیگتر خانوادهبر پایه نتایج متذیر بعد خانوار بر امنیت غذایی خانوارها اثر منفی و معنی

تری هستند، ناامنی غتذایی بیشتتری دارنتد. در ایت  رابطته جمعیتی دارای بعد بزرگ ساک  استان تهران که از لحاظ

بررسی اثر نهایی متذیر بعد خانوار گویای ای  واقعیت است که با اضافه شدن یک نفتر بته اعضتای ختانواده، اوتمتال 

یی و بعتد ختانوار بایتد یابد. در تفسیر ارتباط بی  وضعیت امنیتت غتذاواود کاهش می 175/1برقراری امنیت غذایی 

شتود تتا وجتم و یابد؛ ای  امتر ستبب میاذعان نمود با افزایش بعد خانوار نیازهای وداقلی به مواد غذایی افزایش می

یابد و ناامنی غذایی پدیدار شود. ضم  آن کته ممکت  استت تحتت کیفیت مواد غذایی در دسترس خانوار کاهش می

قیمت مواد غذایی افزایش یابد و یا به علت از دست دادن موقت شذل، امکتان ای همچون نوسانات فصلی، شرایط ویژه

دسترسی خانوار به مواد اولیه تهیه غذا کاهش یابد؛ در ای  شرایط نیز هرچه تعداد افراد خانواده بیشتتر باشتد، مقتدار 

 شود.غذای در دسترس افراد کمتر می

هد که ثروت خانوارها تهثیر قابل توجهی بتر امنیتت غتذایی داز سوی دیگر نتایج واصل از مطالعه واضر نشان می

هتا و زیربنتای هتا دارای اتاقهای آندهد خانوارهتای تهرانتی کته خانتهها نشان میخانوارها دارد. بر ای  اساس یافته

ی اثتر نهتایی بیشتری است، در مقایسه با سایر خانوارها امنیت غذایی باالتری دارند. در ای  رابطه به عنوان مثال بررس

منزل خانوارگویای ای  واقعیت است که ملکی بودن محل سکونت خانواده، اوتمال برقتراری امنیتت  اتاق متذیر تعداد

 دهد.واود افزایش می 135/1غذایی خانوار را 

 داری نتدارد، بتادهد که اگر چه وضعیت اشتذال سرپرست خانوار بر امنیت غذایی خانوار اثر معنتینتایج نشان می

کنتد، نتاامنی ها زمان زیادی از وقت روزانه خود را صرف کتار کتردن میای  وجود خانوارهای تهرانی که سرپرست آن

باالتری دارند. در ای  رابطه بررسی اثر نهایی متذیر ساعت کار سرپرست خانوار گویای ای  واقعیت است که با افتزایش 

یابتد. در ایت  رابطته واود کاهش می 112/1ی امنیت غذایی یک ساعت به ساعات کارکردن سرپرست، اوتمال برقرار

باید اذعان نمود که صرف نمودن بخش قابل توجهی از زمان روزانه اگر چه ممک  است سبب افتزایش ستطح درآمتد 

 دارد. خانوار شود، با ای  وال سرپرست خانوار را از رسیدگی مناسب به کمیت و کیفیت تذذیه خانوار باز می

دهد که دو متذیر متذیر یارانه و درآمد خانوار بر امنیت غذایی خانوارها اثتر ل از مطالعه واضر نشان مینتایج واص

کننتد و یتا دارای درآمتد بیشتتری های تهرانی که یارانه دریافتت متیدار دارند؛ به عبارت دیگر خانوادهمثبت و معنی

ر نهایی متذیر یارانه و درآمد گویای ای  واقعیت است کته هستند، ناامنی غذایی کمتری دارند. در ای  رابطه بررسی اث

با اضافه شدن یک ریال به یارانه و یا درآمد خانوارها در شهرستان تهران، اوتمال برقراری امنیتت غتذایی بته ترتیتب 

ایی در یابد. با توجه به ای  نتیجه باید اذعان نمود که اگر چته قتدرت خریتد و توانتواود افزایش می 111/1و  111/1

تهمی  نیازهای غذایی با سطح درآمد خانوار ارتباط مستقیم دارد، اما با توجه به اندازه ضریب ای  متذیر مشخص است 

آینتد. لتذا پافشتاری بتر تری  عامل در تعیی  و برقراری امنیتت غتذایی ختانوار بته شتمار نمیکه یارانه و درآمد مهم

ایی خانوارها، به عنوان راهکاری همیشگی و باثبات پذیرفتنی نیستت های درآمدی به منوور تهمی  امنیت غذسیاست

 و نیازمند بازنگری و تمرکز بر دیگر عوامل اثرگذار بر امنیت غذایی است. 

دهد تنوع غذایی خانوارها بر امنیت غذایی خانوارها اثر مثبتت در نهایت نیز نتایج واصل از مطالعه واضر نشان می

تیجه گویای ای  واقعیت است خانوارهای ساک  استان تهران کته دارای تنتوع غتذایی بیشتتری دار دارد. ای  نو معنی
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گر آن است که بتا اضتافه شتدن یتک تری دارند. بررسی اثر نهایی متذیر تنوع غذایی بیانهستند، ناامنی غذایی پائی 

واوتد  112/1راری امنیتت غتذایی های غذایی مصرفی فعلی خانوارها، اوتمال برقتگروه کاالیی جدید به سبد و گروه

های متفاوتی دارند که تنهتا بتا های بدن انسان گوناگون و نیازیابد. در ای  رابطه باید اذعان نمود که سلولافزایش می

های مختل  را برطرف کرد. یتک ريیتم غتذایی متنتوع ضتم  توان ای  نیازتنوع دادن به نوع مواد غذایی مصرفی می

ها را بترای بتدن مذذیها و درشتیاز بدن، کیفیت غذایی را افزایش داده و دریافت تمام ریزمذذیتهمی  انريی مورد ن

 به همراه دارد.

 .تی ج مدل برآوردحاصل از  جینتا -(2) جدول

 داریسطح معنی zآماره  ضریب متذیر

 111/1 217/2 152/2 عرض از مبدأ

 133/1 -121/2 -211/1 عضویت در سه دهک پائی  درآمدی

 122/1 211/2 214/1 عضویت در سه دهک باالی درآمدی

 121/1 -243/2 -247/1 محل سکونت 

 117/1 221/2 111/1 س  سرپرست خانوار

 124/1 -113/1 -312/1 جنسیت سرپرست خانوار

 112/1 215/1 244/1 تحصیالت

 111/1 -224/11 -722/1 بعد خانوار

 142/1 252/1 152/1 تعداد اتاق منزل

 117/1 771/1 113/1 زیربنای منزل

 212/1 212/1 112/1 اشتذال سرپرست خانوار

 122/1 -413/1 -114/1 سرپرست ساعت کار

 111/1 212/3 111/1 کل یارانه دریافتی خانوار

 111/1 171/3 111/1 درآمد خانوار

 111/1 737/11 222/1 تنوع غذایی

 772/2(132/1) وزیآندرآزمون  252/1 ضریب تعیی  مک فادن

 423/1(122/1) آزمون جارگوبرا 121/2(722/1) لمشو هاسمرآزمون 

 LM (352/1)222/1آزمون  LR (111/1)522/523آزمون 

 های تحقیقماخذ: یافته

 
 .تی ج مدل اثر نهایی متغیرها در -(9) جدول

 داریسطح معنی zآماره  ضریب متذیر

 131/1 -171/2 -122/1 عضویت در سه دهک پائی  درآمدی

 117/1 342/2 142/1 عضویت در سه دهک باالی درآمدی

 122/1 -222/2 -121/1 محل سکونت 

 111/1 572/2 112/1 س  سرپرست خانوار

 112/1 -735/1 -172/1 جنسیت سرپرست خانوار

 111/1 251/1 124/1 تحصیالت

 111/1 -231/12 -175/1 بعد خانوار
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 144/1 255/1 135/1 تعداد اتاق منزل

 111/1 731/1 111/1 زیربنای منزل

 271/1 235/1 122/1 اشتذال سرپرست خانوار

 141/1 -721/1 -112/1 سرپرست ساعت کار

 111/1 711/3 111/1 کل یارانه دریافتی خانوار

 111/1 252/3 111/1 درآمد خانوار

 111/1 211/11 112/1 تنوع غذایی

 های تحقیقماخذ: یافته

 و  یشنهادها گیرینتیجه
 استتان ای  اما دارد، مطلوبی وضعیت رفاهی یهاشاخص لحاظ ازها استان سایر با مقایسه در تهران اگر چه استان

در تهتران کته  ستال 5 زیتر کودکتان تعداد وزارت بهداشت، دارد. بر اساس گزارش نیز را رفاه نابرابری میزان باالتری 

نتتایج واصتل از . استت شتده تخمتی  زده درصتد 73/2و  72/5بته ترتیتب  هستند قدیکوتاه مبتال به اضافه وزن و

 Rezazadeh et al (2114،) Esfarjani et al (2111)، Hojabrkiani & Wardi (2112) ،Lahouti et alمطالعات 

عیت وضت کتهدهنتد اند، نشان میکه در مورد امنیت غذایی استان تهران انجام شده Narmaki et al  (2112)و (2115)

 انتريی، شتامل مذتذی مواد کمبود توجهی از جمعیت استان باناامنی غذایی در استان تهران جدی است و بخش قابل

 هتاییماریب؛ ای  مسئله سبب شده تا ابتال به کوتاهی قد، اندمواجهدر سبد غذایی  معدنی مواد ها ویتامی و پروتئی ،

در میان  گوارشی هاییماریب بعضی و دندان پوسیدگی صفراوی، یهاسنگ دیابتت، چتاقی، ،هاسرطان عروقتی، قلبی

نیتز بترای  روانتی و اجتماعی تبعات جسم، بر تهثیر بر عالوه اییهتذذ و نتاامنی غذایی .خانوارهای تهرانی افزایش یابد

 ختدمات نیازمنتد نتهرا شهر در نفر میلیون دو ودود هاپژوهشبر پایه نتایج واصل از برخی . خانوارها به دنبال دارد

ی هادستتگاهو مشتارکت  غتذایی امنیتت و ستالمت در ای  رابطه اگر چه بتا تصتمیم کتارگروه .هستند روان بهداشت

ی مختلفی برای ارتقات امنیت غذایی استان تهتران انجتام هابرنامهی هشتاد و نود مختل  اجرایی به خصوص طی دهه

تان ممک  است در نتیجه الگوی نامطلوب و نتاامنی غتذایی باشتد؛ از های مختل  در اسگرفته است، اما شیوع بیماری

باشتد، در ایت  یم کشتور بیستت ستاله اندازچشتم ستند راهبردی اهداف از غذایی امنیت و سالمت تهمی  آن جا که

های مختل  درآمدی استان تهران بررسی و سپ  اثر سطوح درآمدی یی در دهکمصرف موادغذا یالگومطالعه ابتدا 

 ر امنیت غذایی خانوارها بررسی شده است. ب

های پائی  جامعه ستبد غتذایی های میانی و باالی درآمدی نسبت به دهکنتایج مطالعه واضر نشان داد که دهک

تر است و در مقابل وبوبتات، قنتد، شتکر و ها پایی تری دارند و مصرف غالت و چربی در میان آنارزشمندتر و متنوع

کننتد؛ مرغ، خشکبار و نوشیدنی و غذاهای آماده بیشتتری مصترف میوه تازه، شیر، لبنیات و تخمشیرینی، گوشت، می

ست  سرپرستت ختانوار، محتل ستکونت،  ی،درآمتد یدر سه دهک باال یتعضو یرهاینتایج متذ یهضم  آن که بر پا

و  دارینوارها اثر مثبتت و معنتخا ییغذا یتبر امن ییمنزل، اشتذال سرپرست خانوار، درآمد خانوار و تنوع غذا یربنایز

محل سکونت، بعتد ختانوار و ستاعت کتار  وار،سرپرست خان یتجنس ی،درآمد ی در سه دهک پائ یتعضو یرهایمتذ
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های ساک  استان تهران که از لحتاظ جمعیتتی خانواده دارند. داریو معن یخانوارها اثر منف ییغذا یتسرپرست بر امن

منی غذایی بیشتری دارند. در تفسیر ارتباط بی  وضعیت امنیت غذایی و بعتد ختانوار تری هستند، ناادارای بعد بزرگ

شود تا وجم و یابد؛ ای  امر سبب میباید اذعان نمود با افزایش بعد خانوار نیازهای وداقلی به مواد غذایی افزایش می

. ضم  آن کته ممکت  استت تحتت یابد و ناامنی غذایی پدیدار شودکیفیت مواد غذایی در دسترس خانوار کاهش می

ای همچون نوسانات فصلی، قیمت مواد غذایی افزایش یابد و یا به علت از دست دادن موقت شذل، امکتان شرایط ویژه

دسترسی خانوار به مواد اولیه تهیه غذا کاهش یابد؛ در ای  شرایط نیز هرچه تعداد افراد خانواده بیشتتر باشتد، مقتدار 

هتا، تتورم، گرانتی، شود. در شرایط کنونی کشور با مشکالت اقتصادی ناشی از تحریممتر میغذای در دسترس افراد ک

توانتد توانتایی و امکانتات هتا میبیکاری و... دست به گریبان است؛ تداوم ای  امر در کنار عدم ومایت مؤثر از خانواده

های ومتایتی دولتت در ای  رابطه بررسی برنامته .ها سلب کندداشت  فرزند بیشتر را به علت ناامنی غذایی از خانواده

های ومایتی جتامع، متدون و عملیتاتی تر شدن تعداد فرزندان، بستهدهد که با افزایش بعد خانوارها و بیشنشان می

برای خانوارها وجود ندارد. بر ای  اساس با توجه به ای  که در وال واضر رشد جمعیت بسیار پائی  استت و جمعیتت 

های کلی جمعیت از سوی رهبر معوم انقالب به منوور افزایش یر شدن است و نیز با توجه به ابالغ سیاستدر وال پ

های تشتویقی و ها، مقتضی است نهادهای ذیربط بر طراوی و اجرای درست و کامل سیاستجمعیت کشور به دستگاه

 های پرجمعیت اهتمام ویژه داشته باشند.ومایتی برای خانواده

دار دارد. نتتایج تنتوع غتذایی ختانوار بتر نتاامنی غتذایی ستاکنان استتان تهتران اثتری منفتی و معنتیبر استاس 

دیگر خانوارهای تهرانی که تنوع غذایی بیشتری دارند ناامنی غذایی کمتری خواهنتد داشتت. در ایت  رابطته عبارتبه

توانتد ستبب شتود تتا افزایش درآمتد می باید اذعان نمود چنان چه سطح قیمت مواد غذایی کم نوسان و پایدار باشد،

زمینی( ای )مانند ستیبای و غدهکنندگان سبد غذایی خود را متنوع کنند و از مصرف غالت و محصوالت ریشهمصرف

هتا و که ارزش غذایی پائینی دارند به سمت مصرف مواد غذایی بتا ارزش غتذایی بتاال ماننتد گوشتت، لبنیتات و میوه

رابطه و در سطح کالن بررسی تجربه بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکای التتی  و آستیایی  ها بروند. در ای سبزی

توانتد ستبب های غذایی هدفمند میهای نقدی و بستهدهد ثبات در قیمت مواد غذایی در کنار اعطای کمکنشان می

طور و به خصوص زنان و کوکتان بتهافزایش مصرف و تنوع غذایی خانوارها شده و امنیت غذایی را در خانوارهای فقیر 

کنندگان بته توجهی افزایش دهد. لذا کنترل تورم و به دنبال آن افتزایش درآمتد واقعتی و قتدرت خریتد مصترفقابل

شود تا با افزایش تنوع غذایی وضعیت معیشتی و امنیت غتذایی خانوارهتا های پائی  درآمدی باعث میخصوص دهک

وجه به آن که بختش قابتل تتوجهی از منتابع کشتور ستاالنه بته صتورت یارانته پنهتان و بهبود یابد. در ای  راستا با ت

های غیر هدفمند غذا و سوخت جهان قرار رود و از ای  منور ایران در رتبه نخست پرداخت یارانهغیرهدفمند هدر می

سب جامعه هدف، متناسب بتا ها و پرداخت یارانه نقدی وغیرنقدی با شناسایی مناگرفته است، لذا هدفمندسازی یارانه

گذاران قرار گیرد. ضم  آن که با توجته بته آن کته میتادی  شرایط کشور مسئله مهمی است که باید مدنور سیاست

بار و محصوالت لبنی و پروتئینتی ای نقش مهمی در کنترل قیمت بازار میوه و ترهمرکزی و یا میادی  محلی و منطقه

فروشتان و فروشتان، خردهو منتاطق مختلت  )در بتی  عمده ت در سطح شتهرو همچنی  توزیع و پخش ای  محصوال

کننده دارند، کنتترل و نوتارت، تقویتت و گری از تولیدکننده تا مصرفشهروندان( و وذف وداقل چند مروله واسطه
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ن بته قیمتت شتهرونداافزایش راندمان ای  میادی  تهثیر زیادی بر ساختار اقتصتادی شتهر و ستهولت دسترستی ارزان

شود؛ ایت  امتر بته توجته بته محصوالت و همچنی  بازاریابی و بازاررسانی بسیاری از محصوالت اساسی شهروندان می

ها و نهایتا بهبود امنیت غذایی خانوارها کمک تر شدن سبد آنتر شدن و متنوعمحدود بودن بودجه خانوارها به بزرگ

 نماید.قابل توجهی می
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