
 

 

 

 

 1401، بهار 117، شمارة 30كشاورزي و توسعه، سال  اقتصاد

DOI: 10.30490/AEAD.2022.355051.1357 

 

155 

 مقاله پژوهشی

  3کناری اسفنجاری رضا ،2جاودان ابراهیم ،1خوشرودی زاده شعبان مهدی

 23/6/1400 پذیرش: تاریخ   7/4/1400 دریافت: تاریخ

 چکیده

 است جدی تهران استان در غذایی ناامنی وضعیت ،ایران بهداشت وزارت هایگزارش اساس بر

 مسوله   ایو   نود  ا مواجو   خوود  غذایی سبد در مغذی مواد کمبود با استان جمعیت از توجهی قابل بخش و

 بوا  چو  اگر ،راسوتا  ایو   در یابود   افوزایش  تهرانی خانوارهای میان در ها بیماری انواع ب  ابتال تا شده سبب

 یهوا ده  طی ویژه ب  ،اجرایی مختهف های دستگاه مشارکت و غذایی امنیت و سالمت کارگروه تصمیم

 تهوران  استان در خانوارها غذایی امنیت سطح ارتقای برای گوناگون های برنام  خورشیدی، نود و هشتاد

 نواامنی  و نوامطهو   الگوی از ناشی است ممک  مختهف هایبیماری و هانارسایی شیوع اما ،گرفت  انجام

                                                                                                                                   
روسوتایی،   توسوعة  و کشواورزی  ریوزی، اقتصواد  برنامو   هوای پژوهش مؤسسةاقتصاد کشاورزی، استادیار  نویسنده مسلول و -1

 (m.shabanzadeh@agri-peri.ac.ir)   تهران، ایران

 روستایی، تهران، ایران  توسعة و کشاورزی ریزی، اقتصادبرنام  هایپژوهش مؤسسةاقتصاد کشاورزی، استادیار  -2

 ، رشت، ایران النیدانشگاه گ ی،عهوم کشاورز ةدانشکداستادیار  -3
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 ةسوال  بیسوت  انوداز  چشوم  سند راهبردی افاهد از غذایی امنیت و سالمت تأمی  ک  آنجا از باشد  غذایی

 از اسوتفاده  بوا  و ایوران  آمار مرکز کاالیی گروه بندی طبق  اساس بر ابتدا حاضر، ةمطالع در ،است کشور

 تهوران  اسوتان  درآمودی  مختهوف  هوای  دهک در غذایی مواد مصرف الگوی ای،تغذی  عمهکرد ماتریس

 بور  درآمودی  سطوح اثر بررسی ،هادهک ای  برای غذایی امنیت شاخص محاسبة از پس و شد شناسایی

 غوذایی  سوبد  کو   داد نشوان  نتایج ت گرف صورت الجیت الگوی از گیری بهره با خانوارها غذایی امنیت

 مصرف و بوده تر متنوع و ارزشمندتر جامع  پایی  های دهک ب  نسبت درآمدی باالی و میانی های دهک

 گوشت، شیرینی، و شکر قند، حبوبات، ها دهک ای  ،مقابل در است  کمتر آنها میان در چربی و غالت

 بور  کننود   موی  مصورف  بیشوتری  آماده غذاهای و نوشیدنی و خشکبار مرغ، تخم و لبنیات شیر، تازه، میوه

 محول  خانوار، سرپرست س  درآمدی، باالی دهک س  در عضویت متغیرهای پژوهش، های یافت  اساس

 غوذایی  امنیوت  بور  غوذایی  تنووع  و خوانوار  درآمود  خوانوار،  سرپرسوت  اشوتغال  منوزل،  زیربنای سکونت،

 سرپرسوت  جنسویت  درآمودی،  پوایی   دهوک  سو   در عضویت متغیرهای و دار معنی و مثبت اثر خانوارها

 و منفوی  اثور  خانوارها غذایی امنیت بر خانوار سرپرست کار ساعت و خانوار بعد سکونت، محل خانوار،

 دارند  دار معنی

  (استان) تهران ت،یالج مدل ،ییغذا تیامن ،یدرآمد هایدهک :هاواژهکلید

 JEL: Q18, C02, H24, H75 بنديطبقه

 مقدمه

 بوا  گونواگون  کشوورهای  و اسوت  راهبوردی  موضووعی  کشوورها  همو   در غوذایی  امنیت

 بوا  نیوز  ایوران  در یابند  دست غذایی امنیت از ای درج  ب  کوشند می مختهف سیاسی های گرایش

 گوذاران  سیاسوت  توجو   کوانون  در موضووع  ای  مهی، منافع با غذایی امنیت خوردن گره ب  توج 

 تعوداد  (،FAO et al., 2017; FAO, 2019) ها سازمان دیگر و فائو گزارش اساس بر دارد  قرار

 شوده  بورآورد  نفر میهیون 3/5 از بیش 2014-2016 های سال بی  ایران در سوءتغذی  ب  مبتال افراد

 تعوداد  ،گوزارش  ایو   در د دهو موی  تشوکیل  را کشوور  جمعیت درصد شش ب  نزدیک ک  ،است

 تخموی   نفور  میهیوون  4/0 ،بودنود  قدی کوتاه ب  مبتال ،2016 سال طی ک  سال پنج زیر کودکان
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 6/12 بو   2005 سوال  در نفور  میهیوون  5/7 از نیز چاقی ب  مبتال سالبزرگ افراد تعداد و شده زده

 مبوتال  کو   بواروری  س  در زنان تعداد ای ، بر افزون  است یافت  افزایش 2014 سال در نفر میهیون

 است  رسیده 2016 سال در نفر میهیون 2/7 ب  2005 سال در نفر میهیون شش از اند، بوده آنمی ب 

 غوذایی  نواامنی  مسوتعد  روسوتایی  و شوهری  خانوارهای درصد نیز مطالعات از برخی نتایج پای  بر

 افزایش درصد 2/29 و 2/11 ب  درصد 17/25 و 84/8 از ،ترتیب ب  ،2019 تا 2017 های سال طی

 (SCI, 2016مرکز آموار ایوران )   گزارش ( Hejazi and Emamgholipour, 2020) است یافت 

 هایده  در بوده و چشمگیر کشور خانوارهای میان در کالری دریافت ناترازی ک  دهدمی نشان

 پوایی   هوای  دهوک  ویوژه  )بو   روسوتایی  جامعو   در کوالری  دریافت کاهش ها افزایش هزین  اخیر،

 درآمودی(  باالی های دهک ویژه )ب  شهری جامع  در کالری دریافت شدید افزایش و درآمدی(

 در چربی و نمک قند، مصرف میزان ک  است شده اذعان گزارش ای  در است  داشت  دنبال ب  را

 بووده  گیرچشم بزرگ شهرهای در فوری غذای و کنسرو نوشاب ، مصرف ،همچنی  و کشور کل

  افوزون بور   ستا استاندارد حد از کمتر لبنیات و شیر تازه، میوه و سبزی ماهی، مصرف ،مقابل در و

 کمبوود  ،ماهو   23 توا  15 کودکوان  در و D ویتوامی   و A ویتامی  روی، کمبود ،باردار زنان در ای ،

 آموار  ،اموروزه  توا  اسوت  شوده  سوبب  عوامول  ایو   شوود   موی  مشاهده D ویتامی  و A ویتامی  شدید

 فشوارخون،  مغوزی،  و قهبوی  هوای  سکت  چاقی، وزن، اضاف  جمه  از غیرواگیر های بیماری ب  مبتالیان

 افزایش ( Narmaki et al., 2016) یابد افزایش کشور در استخوان پوکی و ها آنسرط ت،دیا 

 منواط   در ویوژه  بو   را غوذایی  تامنیو  وضوعیت  اخیر سال دو طی هاقیمت رشد و تورم توج  قابل

 نظور  از تهوران  و اسوت  کشوور  اسوتان  توری   پرجمعیوت  تهران استان است  کرده ترپیچیده شهری

 همچنوی ،   آیود موی  شمار ب  شهرها تری  بزرگ از دنیا در بهک  ایران در تنها ن  شهرنشینی مساحت

 درصود  ،آمارهوا  اساس بر  داراست را هااستان سایر از مهاجران پذیرش نخست رتب  تهران استان

 اسوتان  در کشور کار کودکان از درصد 41 از بیش و هستند جوان استان جمعیت از توجهی قابل

 ساکنان اجتماعی و غذایی امنیت و سالمت تأمی  دهی، سامان ،اساس ای  بر دارند  حضور تهران

   است مهم بسیار ایمسله  استان
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 کشوور  از خوار   و داخول  در خانوارها غذایی امنیت مورد در متعددی مطالعات ،تاکنون

 ها در پی تشریح شده است  ای از پژوهش ک  از آن میان، پاره شده انجام

 (Saadi and Vahdat-Moadab, 2013) مؤد  وحدت، سعدی و داخهی مطالعات میان از

 آن بور  موؤثر  عوامول  و رزن شهرسوتان  روسوتایی  خوانوار  سرپرسوت  زنوان  غوذایی  امنیوت  بررسی ب 

 و شود  استفاده خانوار غذایی ناامنی مقیاس استاندارد پرسشنام  از ،پیمایشی ةمطالع ای  در پرداختند 

 سواده  تصوادفی  گیوری  نمون  روش اساس بر شهرستان خانوار سرپرست زنان از نفر 92 منظور، ی دب

 عووامهی  بوا  غذایی امنیت ک  داد نشان پژوهش ای  های یافت  شد  بررسی آنها رفتار و شدند انتخا 

 تمهوک  وضوعیت  و سرپرسوتی  عهت سال، هجده زیر انفرزند تعداد تحصیالت، میزان تکفل، بار چون

 ب  (Hojabr Kiani and Wardi, 2014کیانی و وردی )  هژبر دارد دار معنی ارتباط مسکونی منزل

 ایو   نتوایج  پرداختنود   ایوران  در روستایی و شهری مختهف های دهک غذایی مطهو  سبد تعیی 

 روسوتایی  فورد  یوک  از بیشوتر  شهری فرد یک غذایی بهین  سبد ریالی ارزش ک  داد نشان مطالع 

 هایسوبد  انحوراف  بررسوی  اسوت   توجو   قابل درآمدی باالی های دهک در اختالف ای  بوده و

 دهک پنج و شهری منطق  در درآمدی اول دهک چهار ک  دهد می نشان مطهو  و فعهی غذایی

 نود  دار دولتی های حمایت ب  نیاز غذایی امنیت ب  دستیابی برای روستایی منطق  در درآمدی اول

 تهوران  شهر در غذایی ناامنی بر مؤثر عوامل (Mohammadi et al., 2015محمدی و همکاران )

 منواط   در خوانوار  33793 روی و بووده  مقطعوی  تحهیهوی  نووع  از مطالعو   ایو   دنود  کر بررسی را

ای برگرفتو  از   گویو   شوش  نام پرسشو  طریو   از اطالعوات   ه اسوت دشو  اجورا  تهوران  شهر گان 22

 نشوان  نتوایج  شد  آوریجمع خانوارها از «1وزارت کشاورزی ایاالت متحده»پرسشنامة استاندارد 

 تأهوول وضووعیت شووغهی، فعالیووت وضووعیت تحصوویالت، متغیرهووای و غووذایی نوواامنی بووی  کوو  داد

سوجادیان و همکواران    دارد  وجوود  دارمعنوی  ارتبواط  خوانوار  دارایوی  عنصر و خانوار، سرپرست

(Sajjadian et al., 2019) غوذایی  امنیوت  بهبوود  در اقتصوادی  عوامل نقش ب  بررسی و ارزیابی 

 مسک  و درآمد، متغیرهای ک  داد نشان مطالع  ای  هاییافت  ند پرداهت زنجان شهری خانوارهای

                                                                                                                                   
1. United States Department of Agriculture (USDA) 
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تبار و همکاران  هاشمی  دارند دار معنی اثر خانوار غذایی ناامنی و فقر بر خانوار سرپرست اشتغال

(Hashemitabar et al., 2018) اسوتان  جنوو   روستایی نواحی در غذایی امنیت بر مؤثر عوامل 

 بوا  کو   بوود  جبالبوارز  منطقو   خانوارهوای  شوامل  پوژوهش  آماری جامع  دند کر بررسیرا  کرمان

 ای چندمرحهو   ای خوشو   گیری نمون  روش اساس بر خانوار چهارصد کوکران، رتبطة از استفاده

 نتووایج شودند   اسوتخرا   پرسشوونام  تکمیول  و مصواحب   طریو   از نیوواز موورد  هوای  دادهو  انتخوا  

 خانوارهوا  غوذایی  هوای  گروه و غذایی تنوع غذایی، امنیت نامناسب وضعیت دهنده نشان پژوهش

 تعوداد  خوانوار،  سرپرسوت  تحصویالت  و جنسویت  متغیرهوای  ،الجیت مدل نتایج اساس برو  بوده

 مسوک   تمهوک  وضوعیت  ثابوت و  ان ماه درآمد داشت  خانوار، تغذی  مسلول س  خانوار، اعضای

   است  بوده مؤثر غذایی امنیت سطح بر

بو    (Quadir et al., 2014کووادر و همکواران )   ،خوارجی  مطالعوات  میوان  ازهمچنوی ،  

 ایو   در نود  پرداخت ترکیو   1مووش  اسوتان  فقیر هایخانواده میان در غذایی امنیت وضعیت بررسی

 بورای  و شود  تعوی   نفور  345 نمونو   حجوم  ،سواده  تصادفی گیری نمون  روش از استفاده با ،مطالع 

 نتوایج  شد  استفاده 2خانوار غذایی امنیت عدم و دسترسی مقیاس پرسشنام  از ها، داده آوری جمع

 متغیور  دو با غذایی ناامنی ،همچنی  است  مردان از بیشتر زنان میان در غذایی ناامنی ک  داد نشان

 (Cheema and Abbas, 2016چیموا و عبواس )   دارد  دار معنوی  ارتبواط  خوانوار  بعود  و درآمود 

 بوا  مطالعو   ایو   دنود  کر بررسوی  پاکسوتان  کشوور  در را آن بر مؤثر عوامل و غذایی ناامنی وضعیت

 اطالعوووات بووورای الجیوووت رگرسووویون مووودل و 3توربوووک و فوسوووتر،گریر شووواخص از اسوووتفاده

 اجتماعی هایاستاندارد سنجش ب  موسوم پیمایشی طرح از 2010-11 های سال در شده آوری جمع

 جنسویت  و تحصویالت  متغیرهوای  کو   داد نشوان  نتوایج  اسوت   شوده  انجام 4پاکستان در زندگی و

بو    (Depa et al., 2018دپوا و همکواران )    دارنود  منفوی  توأثیر  غذایی ناامنی بر خانوار سرپرست

                                                                                                                                   
1. Mus 

2. Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS) 

3. Foster-Greer-Thorebecke (FGT) 

4. Pakistan Social and Living Standards Measurement (PSLM) 
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 کشوور  دردولوت   1غوذایی  هوای  کمک از کنندگان استفاده بی  در غذایی امنیت وضعیت بررسی

 بزرگسووال افووراد از نفوور 1033 غووذایی امنیووت وضووعیت ،مطالعوو  ایوو  در نوود پرداخت آلمووان

 شود   بررسی بودند، پایی  درآمد با یا درآمد بدون بیکار، عموماً ک  غذایی کمک کننده دریافت

 سوالمت  وضوعیت  سو ،  جنسویت،  چوون  متغیرهوایی  بوا  غوذایی  امنیت آمده، دست ب  نتایج پای  بر

 دارد  ارتبواط  خوانواده  وضوعیت  و آمووزش  غوذایی،  هوای  کموک  از استفاده مدت اعتیاد، ذهنی،

خوو و  ئودِ آرا اسوت   تور شوایع  اجتمواعی  نظور  از پذیر آسیب افراد میان در غذایی ناامنی همچنی ،

 نواامنی  و مصورف  بی  ارتباط نیز و غذایی امنیت وضعیت (De Araújo et al., 2018همکاران )

 پرسشونام   طری  از نیاز مورد اطالعات در ای  مطالع ، دند کر بررسی برزیل کشور در را غذایی

 در درموانی  بهداشوتی  خودمات  از کننودگان  اسوتفاده  از نفور  2817 از 2013-2014 هوای  سال طی

 بوا  غوذایی  امنیت وضعیت ،پژوهش نتایج اساس بر و شد آوری جمع برزیل 2هوریزونت  بهو ایالت

 ارتبواط  اشوتغال  وضوعیت  و تحصویالت  سوطح  تأهول،  وضوعیت  جنسویت،  سو ،  چوون  متغیرهایی

 امنیوت  بور  موؤثر  عوامل ب  بررسی (Abdullah et al., 2019) عبدالهه  و همکاران دارد  دار معنی

 از ،هوا داده آوریجمع برای ،مطالع  ای  در  ندپرداخت پاکستان شمالی مناط  در خانوارها غذایی

 اسوتفاده  لجسوتیک  رگرسویون  روش از ،اطالعات تحهیل برای و ساده تصادفی گیرینمون  روش

 ابوتال  و هوا دارایی تورم، اشتغال، تحصیالت، ،یتجنس س ، درآمد، سطح ک  داد نشان نتایج  شد

 و آکبوای  احمودزای   نود روموی  شومار  بو   خوانوار  غوذایی  امنیوت  بور  اثرگوذار  عوامول  بیمواری  ب 

(Ahmadzai and Akbay, 2020) شورقی  منواط   در را خانوارهوا  غوذایی  امنیت بر مؤثر عوامل 

 منطقو   49 در ساک  خانوار 9774 از نیاز مورد اطالعات ،مطالع  ای  در دند کر بررسی افغانستان

 هوای فرصوت  کمبود ناپایدار، معیشت فقر، ک  داد نشان نتایجو  شد آوریجمع کشور ای  شرقی

 متغیرهوای  داخهوی  آوارگان و پناهندگان ،مهاجران عظیم هجوم و پایی  درآمد و دستمزد شغهی،

 ند شومی محسو  مناط ای   در خانوارها غذایی امنیت بر تأثیرگذار

                                                                                                                                   
1. food bank users 

2. Belo Horizonte 
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 مهووی امنیوت  حتووی و دتأثیرگوذار باشو   حیوواتی هوای  ارزش روی توانود  مووی غوذایی  نواامنی 

چو    و مصورف  سوران   و کمی بعد از چ  غذایی، امنیت ،ایران در بکشد  چالش ب  نیز را هاکشور

 و مصورف  الگووی  و یسوت ن مطهوو   مختهوف  هوای  دهک در ،غذایی مواد توزیع و کیفی بعد از

 کو   کشوور  اسوتان  تری پرجمعیت عنوان ب  نیز تهران استان نیست  برخوردار باال کیفیت از تغذی 

 ،تهوران  اسوتان   نیست مستثنی ه مسل ای  از است، کشور سراسر از زیادی مهاجران پذیرای ساالن 

 دارای اموا  دارد، مطهوبی وضعیت رفاهی های شاخص لحاظ از ها آناست سایر با مقایس  در اگرچ 

 بهداشت وزارت گزارش اساس بر  (Ebrahimi et al, 2016) است رفاه نابرابری میزان باالتری 

 مبوتال  سوال  پنج زیر کودکان تعداد ایران، یها آناست در غذایی امنیت وضعیت مورد در (1388)

بور   اسوت   شوده  زده تخموی   درصد 73/2 و 74/5 ،ترتیب ب  در تهران، قدی کوتاه و وزن اضاف  ب 

اسوفرجانی و همکواران    (،Rezazadeh et al., 2009رضازاده و همکاران ) مطالعات نتایج اساس

(Esfarjani et al., 2011،) ( هژبرکیانی و وردیHojabr-Kiani and Wardi, 2014،)  الهوتی

 در زمینوة  (Narmaki et al., 2016و نرمکی و همکواران )  (Lahouti et al., 2015و همکاران )

 بخووش و اسووت جوودی اسووتان ایوو  در غووذایی نوواامنی وضووعیت ،تهووران اسووتان در غووذایی امنیووت

 معودنی  موواد  و ها تأمی وی پروتلی ، انرژی، شامل مغذی مواد کمبود با استان جمعیت از توجهی قابل

 ی،عروقو  قهبوی  هوای  بیمواری  قود،  کوتواهی  بو   ابوتال  رو، و از ایو   انود   مواجو   خوود  غوذایی  سبد در

 در گوارشوی  هوای  بیماری بعضی و دندان پوسیدگی صفراوی، های سنگ دیابت، چاقی، ،ها ناسرط

 جسوم،  بور  توأثیر  گذشوت  از  ،ای تغذی  و غذایی ناامنی  یافت  است افزایش تهرانی خانوارهای میان

 حودود  ،هوا  پوژوهش  برخی نتایج پای  بر دارد  دنبال ب  خانوارها برای نیز روانی و اجتماعی تبعات

 ( Narmaki et al., 2016) نود دار روان بهداشوت  خودمات  نیواز بو    تهران شهر در نفر میهیون دو

 ،اجرایوی  مختهوف  هوای  دسوتگاه  مشوارکت  و غذایی امنیت و سالمت کارگروه تصمیم با اگرچ 

 امنیوت  سوطح  ارتقوای  گونواگون بورای   هوای  برنامو   خورشیدی، نود و هشتاد های  ده طی ویژه ب 

 در مختهف هایبیماری و هانارسایی شیوع ک  رسدمی نظر ب  اما ،گرفت  انجام تهران استان غذایی

 از غوذایی  امنیت و سالمت تأمی  ک  آنجا از باشد غذایی ناامنی و نامطهو  الگوی ةنتیج در استان

 مصورف  الگووی  ابتدا ة حاضر،مطالع در ،است کشور سال  بیست انداز چشم سند راهبردی اهداف
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 امنیوت  بر درآمدی سطوح اثر ،سپس و تهران استان درآمدی مختهف هایدهک در غذایی مواد

 بور  تنها ،پیشی  مطالعات در ک  است یادآوری شایان است  شده بررسی استان خانوارهای غذایی

 ناامنی وقوع بر مؤثر عوامل ب  و شده تأکید تهران استان در غذایی ناامنی میزان و اندازه شناسایی

 مصورف  کنوونی  الگووی  همچنی ، است  نشده توج  هادهک درآمدی سطوح اثر ویژه ب  غذایی

 مانده مغفول ،درآمدی مختهف هایدهک در واقع خانوارهای خصوص ب  ،خانوارها غذایی مواد

 اسوت   ای پیشی  مطالعات با حاضر مطالع  اصهی تمایز ، وج رویکرد ای  با است  نشده بررسی و

 درآمودی  مختهف های دهک در غذایی مواد مصرف الگوی بررسی ضم  ة حاضر،مطالع در ک 

 درآمودی  سوطوح  نقش و غذایی امنیت وقوع عدم یا و وقوع بر مؤثر عوامل و عهل تهران، استان

  شده است بررسی هادهک غذایی امنیت در

 هاروش و مواد

 بایود  ،غوذایی  ینواامن  دچوار  از خانوارهای غذایی امنیت دارای خانوارهای تشخیص برای

 غوذایی  امنیوت  برقوراری  منظوور  ب  الزم کالری مقدار با آن تفاوت و خانوار فعهی مصرفی کالری

 :است هشد استفاده (1) رابط  از ، در مطالعة حاضر،منظور ی دب ،شود محاسب 

(1) θh = yh
∗ − γh 

yh ،ک  در آن
 توأمی   بورای  نیواز  موورد  کوالری  میوزان  γh و امh خانوار دسترس در کالری میزان ∗

θh چنانچ  است  غذایی امنیت >  اگور  اموا   است غذایی امنیت دارای نظر مورد خانوار ،باشد 0

θh ≤  مقدار محاسب  برای ( Hosseini et al., 2016) 1است غذایی ناامنی دچار خانوار ،باشد 0

 یبنود  طبقو   اسواس  بور  ،اول گوام  در ،(1) رابطو   چارچو  در فرد هر توسط شده مصرف کالری

 گووروه یوازده  در خانوارهووا خووراکی  هووای هزینو   در موجوود  مصوورفی اقوالم  ،ایووران آموار  مرکوز 

                                                                                                                                   
 بوال   فورد  هور  نیاز مورد روزان  مقدار آستان  کالری بهداشت، جهانی سازمان و فائو ایران، تغذی  انستیتو مطالعات اساس بر -1

  است شده برآورد کالری 2400 حدود امنیت غذایی برقراری برای ایران در
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 و شوکر  قند، (3 حبوبات، (2 آن، های فرآورده و غالت نان، (1اند از:  ک  عبارت شدند، بندی دست 

 شویر،  (6 ،(میگو و ماهی سفید، قرمز، شامل) گوشت (5 ،(حیوانی و گیاهی) ها چربی (4 ها، شیرینی

 هوای  ترکیوب  سوایر  و چاشنی ادوی ، (10 خشکبار، (9 ها، میوه (8 ها،سبزی (7 مرغ، تخم و لبنیات

 تشوکیل  ایتغذی  عمهکرد ماتریس ،دوم گام در  ها نوشیدنی سایر و قهوه چای، (11 و ،خوراکی

 شوود   محاسوب   مختهوف  یهوا  سوال  بورای  کاالیی های گروه کالری میزان ،آن از استفاده با تا شد

 شوامل  اول مواتریس  ، کو  آموده  دسوت  ب  ماتریس دو ضر  حاصل از ایتغذی  عمهکرد ماتریس

 میووزان  شووامل  دوم موواتریس  و سوال یوک طوول در مختهوف کاالیی ییاهگروه مصرف مقادیر

 غووذایی  اقووالم  را اول مواتریس  سوطرهای  اسوت   خوراکی ماده کیهوگرم هر از دریافتی کوالری

 تشوکیل  کواالیی  هوای  گوروه  بورای  تهران استان خانوار درآمد -هزین  طرح در ایران آمار مرکوز

 خانوارهوا  توسوط  مختهوف  کواالیی  هوای  گوروه  مصورف مقادیر از ماتریس ای  یها ستون و داده

 شووده  تشوکیل )انورژی( غوذایی  ارزش از دوم مواتریس هایسوطر ،همچنی   است شوده تشوکیل

 ( راکیهوووگرم  ازای هور  )بو   ایوران  آموار  مرکز کاالیی های گروه از انرژی میزان آن یها ستون و

 تهوران،  اسوتان  خانوارهوای  ای تغذیو   عمهکورد  مواتریس  محاسوب   با ،سوم گام در  دهند یم نشوان

 را غوذایی  محتوای معادل  خطی، تابع یک فرض با شود می محاسب  ها گروه کل کالری محتوای

  کرد: ارائ  (2) رابط  صورت ب  توان می

(2) yh
∗ = ∑ βj

n=k

j=1

Xhj + εh 

yhک  در آن، 
 خووراکی  کواالی  مقدار Xhj و امhخانوار اعضای توسط شده جذ  انورژی سطح ∗

jخانوار توسط شده مصرف ام hو ،ام βj خوراکی کاالی غذایی محتوای jایو   یمسو تق با است  ام 

 بوا  افزون بر ایو ،  شود  می محاسب  سال در نفر ماتریس ،خانوار اعضای تعداد میانگی  رب ماتریس

 طوول  در خوراکی مختهف مواد از انرژی سران  ،365 بر ماتریس ای  های ی درا از هرکدام تقسیم

 مواتریس  بورآورد  در و درخوور توجو    مهم نکتة ( Hosseini et al., 2016) آید یم دست ب  روز
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از  و بووده  متفواوت  مختهوف  یاعضوا  سو   چراکو   ،اسوت  خوانوار  اعضای س  ای ی تغذ عمهکرد

 از توان می ،مسله  ای  بر غهب  برای  است متفاوت او س  ب  توج  با فرد هر مصرف مقدار رو، ای 

 بودی   کورد،  اسوتفاده  (Dercon and Krishnan, 1998) کریشونان  و درکوون  پیشونهادی  روش

 اسوتفاده  خوانوار  بعود  عنووان  بو   (1جودول ) خوانوار  هور  بورای  بوال   فورد  معادل معیار از ک  ترتیب

 10-12 گروه در واقع افراد ، برای نمون ،دهد می نشان 1 جدول اطالعات ک  گون  همان د شو می

 یوک  78/0 انودازه  بو   ،باشوند  زن  چنانچ و بال  فرد یک 88/0 اندازه ب  ،باشند مرد  چنانچ سال،

 ،(1 جودول ) سونی  گوروه  اسواس  بور  خوانوار  افوراد  ،ترتیب بدی  شوند  می گرفت  نظر در بال  فرد

 غوذایی  محتووای  دریافوت  منظوور  بو   بوال   فرد یک اساس بر خانوار بعد دقی  اندازه و یبند گروه

 است  شده محاسب 

 منظور به بالغ فرد از یسهم عنوان به مختلف ر در سنینخانوا ياعضا يساز معادل -1 جدول

 کالري جذب

 زن مرد سنی گروه

1-0 33/0 33/0 

2-1 46/0 46/0 

3-2 54/0 54/0 

5-3 62/0 62/0 

7-5 74/0 70/0 

10-7 84/0 82/0 

12-10 88/0 78/0 

14-12 96/0 84/0 

16-14 06/1 86/0 

18-16 14/1 86/0 

30-18 04/1 8/0 

60-30 1 82/0 

 74/0 84/0 60 از باالتر

 (Dercon and Krishnan, 1998) کریشنان و درکون :مأخذ
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 یهووا بخووش بایوود ،غووذایی امنیووت بوو  مربوووط محاسووبات در کوو  اسووت شووایان یووادآوری

 اقوالم  انورژی  میوزان  ،سوپس  و کورد  جودا  آن خوراکی یها بخش از را غذایی اقالم یرخوراکیغ

 کورد   محاسوب   خانوار هر برای (کیهوگرم حسب بر) خوراکی یها بخش برای را غذایی مختهف

 درصود  صد شکر یا شیر برنج، مانند غذایی مواد از برخی ک  دارد اهمیت آنجا از جداسازی ای 

 مووز،  چوون  هایی یوهم و استخوان دارای گوشت مانند غذایی اقالم از برخی اما هستند، خوراکی

 اسوتفاده  1تعودیل  ضوریب  از معمووالً  ،جداسوازی  ایو   بورای  هسوتند   پوسوت  دارای گردو و ههو

 مواده  کول  چنانچ  است  متغیر درصد «صد»و « صفر»، بی  غذایی ماده نوع ب  توج  با ک  شود یم

 کاسوت   محصوول  بوودن  خوراکی درصد از چ  هر است  صد ضریب ای  ،باشد خوراکی غذایی

 اسوت   درصود  76 ضریب ای  ،دارد پوست  ک  گردو برای مثالً یابد  یم کاهش ضریب ای  ،شود

 درصود  24 و خووراکی  غوذایی  ماده از درصد 76 ک  است معنی ی دب درصد 76 خوراکی ضریب

 ،(3) رابطو   از استفاده با ،حاضر مطالع  در ،شده ارائ  توضیحات ب  توج  با است  غیرخوراکی دیگر

 شوده  حوذف  آن خووراکی  یهوا  قسومت  از غیرخووراکی  یهوا  قسومت  و یساز خالص غذایی مواد

 :است

(3)  EFQjh = FQjh × (ECOEFj) 

 و )برحسوب کیهووگرم(   امh خوانوار  توسوط  مصورفی  امj غذایی ماده FQjh (،3) رابط  در

EFQjh غذایی ماده خوراکی قسمت j خانوار توسط مصرفی ام hاسوت  )بر حسب کیهوگرم( ام  

 ( Moltedo et al., 2014) ددهو  یم نشان را امj غذایی ماده خوراکی درصد ECOEFj همچنی ،

 توسوط  شوده  محاسوب   ضوایعات  ضورایب  از اسوتفاده  بوا  و رویکورد  ای  اتخاذ با ،حاضر مطالع  در

 سوطح  در مصورفی  غوذایی  مواد ضایعات و تعدیل غذایی محتوای محاسبات ایران، تغذی  انستیتو

 غوذایی  محتووای  خوالص  و شده کسر مصرفی کاالی مقدار از ندارند، مصرف قابهیت ک  خانوار

                                                                                                                                   
1. Refuse factor 
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 لحواظ  ایتغذیو   عمهکرد ماتریس ب  مربوط محاسات در و استخرا  خانوار مصرفی غذایی مواد

دارای امنیوت غوذایی و    خانوارهوای  شناسوایی  و خوانوار  مصورفی  کوالری  محاسوب   بوا  است  شده

 درآمدی سطوح اثر توان می ،کیفی یها مدل کاربرد با ،ادام  در ،خانوارهای دچار ناامنی غذایی

 متغیور  ،کیفوی  رگرسویونی  یها مدل در کرد  بررسی تهران استان در را خانوارها غذایی امنیت بر

 بو   و باشود  غوذایی  امنیوت  دارای امi خوانوار  چنانچو   ،هوا  مدل ای  در  دارد گسست  حالت وابست 

 توأمی   بورای  نیواز  موورد  کوالری  میوزان  از بیش امi خانوار دسترس در کالری مقدار سخ ، دیگر

 اختصاص یک عدد وابست  متغیر ب  و بود خواهد غذایی امنیت دارای خانوار باشد، غذایی امنیت

yi) یابد یم =  بو   ،شورایط  ایو   در و اسوت  غوذایی  یناامن چارد خانوار   در غیر ای  صورت،(1

yi) یابد یم اختصاص صفر عدد وابست  متغیر =  ،حاضور  مطالع  در ک  است یادآوری شایان ( 0

 سو   در عضوویت  ،منظوور  بودی   اسوت   شده بررسی دامی متغیر دو قالب در درآمدی سطوح اثر

 زجو  بو   انود  شوده  لحواظ  مودل  در درآمدی باالی دهک س  در عضویت و درآمدی پایی  دهک

 وقوع عدم یا )وقوع وابست  متغیر بر توانند می متعددی کیفی و کمی متغیرهای شده،یاد متغیرهای

 خواص  منطقو   یک برای و موردی صورت ب  ک  مطالعاتی در اما باشند  یرگذارتأث غذایی( امنیت

 مدل در متغیرها ای  هم  کردن لحاظ و یریگ اندازه ،شود می انجام زمانی مقطع صورت ب  هم آن

 اطالعوات  از ،معموول  طوور  بو   ،مطالعواتی  چنی  در موضوع، ادبیات ب  توج  با نیست  یرپذ امکان

بورای بررسوی عوامول     نیوز  حاضور  مطالعو   در ،مبنوا  هموی   بور   شوود  موی  اسوتفاده  خانوارها سطح

 خوانوار  درآمود  -هزینو   یشوناخت  جمعیوت  و اقتصوادی  اطالعوات  از بر امنیوت غوذایی،   تأثیرگذار

 محوول خووانوار، بعوود تحصوویالت، خووانوار، سرپرسووت جنسوویت خووانوار، سرپرسووت سوو  همچووون

 سرپرسوت  کوار  سواعت  خوانوار،  سرپرسوت  اشوتغال  منوزل،  زیربنوای  منوزل،  اتاق تعداد سکونت،

 تنووع  و خوانوار  درآمود  سوطح  خوانوار،  دریافتی یاران  کل خانوار، بگیر یاران  افراد تعداد ،خانوار

 غوذایی  امنیوت  وضوعیت  بر مؤثر متغیرهای بردار Xi اگر ،اساس ای  بر است  شده استفاده غذایی

 و وقووع  احتمال بر مؤثر عوامل باشد، متغیرها از کدام هر ب  مربوط پارامترهای بردار β و امi فرد

  د:کر بیان (4) رابط  صورت ب  توان می را غذایی ناامنی وقوع عدم
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(4)  prob(yi = 0) = 1 − F(β́Xi) 

yi ،ک  در آن = yi و 1 =  غوذایی  نواامنی  دچوار  و غذایی امنیت دارای خانوارهای ،ترتیب ب  ،0

 اسوت  غذایی امنیت وقوع عدم یا وقوع بر اثرگذار توضیحی متغیرهای بردار Xi   همچنی ،هستند

 احتمواالتی  حالت شده بیان رابط  ک  از آنجا دهد  می نشان را برآوردی پارامترهای بردار نیز β و

 ،الجسوتیک  توزیوع  رد ک استفاده احتمال توزیع تابع یک، باید از β́Xi شاخص تبدیل برای دارد،

 بورای  الجسوتیک  توزیوع  از اسوتفاده  ( Owino et al., 2014) اسوت  زمینو   ایو   در رایوج  توزیوع 

 احتمواالت  مقودار  الجیوت  الگووی  شوود   می منجر الجیت الگوی از استفاده ب  (4) رابط  برآورد

 عودم  یوا  وقووع  ارتبواط  کنود   می محدود «صفر تا صد» دامنة در را وابست  متغیر برای برآوردشده

 الجیوت  الگووی  در (X) اجتمواعی  -اقتصوادی  مختهوف  عوامل با (y) خانوار غذایی امنیت وقوع

   شود: می بیان (5) رگرسیونی رابط  صورت ب 

(5) yi = B́Xi + εi  

 عودم  یوا  و )برخوورداری  نظور  موورد  مشخصو   همان دارای ک  است پنهان تغیریم yi ،ک  در آن

 پارامترهوای  بوردار  β و توضویحی  متغیرهای بردار Xi  است غذایی( امنیت از خانوار برخورداری

yi ،باشود  داشت  وجود i خانوار در مشخص  چنانچ  است  برآوردی =  غیور  در و بوود  خواهود  1

yi ،صورت ای  =  داد: نشان (7) و (6) روابط صورت ب  توان می را باال رابط  ،بنابرای  است  0

(6) {
yi = عدم وقوع                    0

yi =       وقوع                     1
 

(7) Pi = Pr(yi = 1) = Pr (β́Xi + ε = 1) 
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 وجوود  عودم  یوا  )وجوود  وابست  متغیر میان ارتباط بررسیآنچ  گفت  شد، برای  ب  توج  با

 الگووی الجیوت را   تووان  موی  ،اجتمواعی(  -اقتصوادی  )عوامول  مسوتقل  متغیرهای با غذایی( امنیت

  کرد: معرفی (8) رابط  صورت ب 

(8) Pr(y = 1) =
eβX́

1+eβX́
= ψ(βX́)  

 توزیوع  توابع  ψ(0) و بورآوردی  پارامترهوای  بوردار  β توضویحی،  متغیرهوای  بردار Xi ،ک  در آن

 ضوورایب ،الجیووت الگوووی در اسووت  یووک واریووانس و صووفر میووانگی  بووا الجسووتیک تجمعووی

 اثورات  بایود  ،مدل دو ای  از حاصل نتایج تفسیر برای و ددارنن خاصی مفهوم و معنی برآوردشده

yi احتمال در تغییر د کر محاسب  را نهایی =  اثور » مسوتقل  متغیور  در واحودی  یوک  تغییر اثر بر 1

 محاسوب   (9) رابطو   صوورت  بو   (MEL) نهوایی  اثور  ،الجیوت  الگووی  در شوود   می خوانده «نهایی

  (:Hosseini Jebeli et al., 2015) شود می

(9) MEL =
∂Pi

∂Xi
=

eβX́

(1 + eβX́)2
βi 

 از اسوتفاده  بوا  را شوده  بورازش  الگووی  بوودن  مناسوب  تووان موی  ،الجیوت   مودل  تخموی   با

 نرموال  شوامل  کالسویک  فوروض  بررسوی  بورای  داد  قرار بررسی مورد برازش نیکویی معیارهای

 (JB) بورا  -جوارگو  هایآزمون از توانمی ،رگرسیون مدل اخالل جزء واریانس همسانی و بودن

 ضوریب  از تووان  نموی  ،الجیوت   مودل  در کو   اسوت  آن اهمیت حائز نکت  اما  کرد استفاده LM و

 نسبت نموآز ،رابطو   ایو   در د کور  استفاده الگو برازش خوبی معیار عنوان ب  متداول (2R) تعیی 

 موورد  الجیوت  مودل  در کو   اسوت  بورازش  نیکویی معیارهای از یکی (LR آزمون) یینما راست

 واقع غذایی( امنیت از برخوردار عدم یا )برخودار j گروه در i فرد چنانچ  گیرد می قرار استفاده

 د:کر بیان (10) رابط  صورت ب  توان می را باال حالت برای یینما راست لگاریتم تابع شود،
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(10) ln L = ∑ ∑ (yijln [
exp (Vij)

∑ exp (Vij)j∈sm

])

m

j=1

N

i=1

 

 نیوز  N و اسوت  غوذایی(  امنیوت  از برخوردار عدم یا برخودار) یحالتدو متغیر یک yij ،ک  در آن

 یینما راست نسبت نموآز نامقید و مقید مدل دو برآورد با دهد  می نشان را دهندگان پاسخ تعداد

 د:کر تعریف (11) رابط  صورت ب  توان می را LR آزمون یا همان

(11) LR = 2[LLUR − LLR]  

 نشوان  مقیود  و غیرمقیود  مودل  در را نموایی راست تابع ارزش ،ترتیب ب  ،LLR و LLUR ،ک  در آن

 از هاسوت   محودودیت  تعداد با برابر آزادی درج  با χ2 توزیع دارای LR آزمون آماره دهند  می

 آمواره  چنانچو   د شو می استفاده برآوردشده رگرسیون کهی داریمعنی بررسی برای LR آزمون

χ2  آماره از باال رابط  طری  از شده محاسب χ2  قبوول  عودم  دهنوده  نشوان  باشود،  تور  بزرگ جدول 

  ( Agresti, 2003) الگوست مناسب و صحیح برازش ،اساس ای  بر و صفر فرض

 از تووجهی  قابول  تعوداد  بورای  خانوارهوا  مصرف الگوی غذایی، امنیت مطالعات انجام برای

 اطالعوات  بایود  ،شورایطی  چنی  در  شود می استخرا   یمغذ مواد دریافت محتوای و بررسی کاالها

 از اطالعواتی  چنی  یآور جمع ،عمل در  شود یآور جمع کاالها از زیادی تعداد مصرف ب  مربوط

 مصورف  را زیوادی  اقوالم  تعداد کنندگان مصرف چراک  نیست  یرپذ امکان پرسشنام  طراحی طری 

 رو، از ایو   برخوردارنود و  کاالهوا  مصورف  یوات یجز بوارة در ضوعیف  تاریخی حافظ از  و کنند یم

 ایو   بور  غهبو   بورای  ،غوذایی  امنیوت  مطالعوات  و ادبیات در است  زیاد بسیار خطا و اشتباه احتمال

 و یآور جموع  درآمود  -هزینو   در قالوب  کشوورها  آمواری  رسومی  منوابع  ک  اطالعاتی از ،مشکل

 و نشوده  طراحی ایپرسشنام  نیز ة حاضرمطالع در ،اساس ای  بر  شود می استفاده کنند، یم منتشر

در زمینة هزین  درآمد  ایران آمار مرکز خام اطالعات از بهک  ،نشده استفاده گیرینمون  روش از

 اسوتان  خانوارهوای  درآمود  هزینو   طرح در ک  است ذکر ب  الزم است  شده گیری خانوارها بهره
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 هووای هزینوو  و اجتموواعی -اقتصووادی خصوصوویات بووا ارتبوواط در اطالعووات ،1397 سووال در تهووران

 یآور جموع  روسوتایی  و شهری خانوار 2020 از مصرفی کاالی قهم دویست از بیش برای خوراکی

 پوایی   دهوک  س  برای نمون  تعداد ها،دهک بندیطبق  برای شده تعریف معیارهای اساس بر و شده

 بواال  دهوک  سو   و (هفوتم  توا  چهوارم  هوای  دهوک ) میوانی  هوای  دهوک  ،(سووم  توا  اول هوای  دهک)

 سوایر  کو   اسوت  ذکور  شوایان  است  بوده 520 و 800 ،700 ،ترتیب ب  ،(دهم تا هشتم های دهک)

 طریو   از خانوارهوا  مصورفی  غوذایی  موواد  انورژی  محتووای  شوامل  مطالع  در نیاز مورد اطالعات

 1جهوانی  بهداشوت  سوازمان  و ایران غذایی صنایع و ای ی تغذ تحقیقات انستیتو از اسنادی پیمایش

 است  شده استفاده R و EViews10 افزارهاینرم از ،هامدل کهی  برآورد برای و آوریجمع

 بحث و نتایج

 ،پوایی   دهوک  س  در را مطالع  مورد خانوارهای توصیفی هایویژگی از برخی 2 جدول

 جودول ایو    اطالعوات  از کو   گونو   هموان  دهود  موی  نشوان  بواال  دهوک  سو   و میانی چهار دهک

 کمتری  و بوده سال 49 پایی  دهک س  در خانوار سرپرستان س  میانگی  رای نمون ،ب آید، میبر

سوال   95 و 20 در سونی   خوانوار  سرپرست ی دارایخانوارها ب  مربوط ،ترتیب ب  ،س  بیشتری  و

 بعود  بیشوتری   و کمتری  وبوده  نفر 64/3 پایی  دهک س  در خانوار بعد متوسط   همچنی ،است

 سرپرسوتان  جنسویت  کو     سورانجام، بایود گفوت   اسوت  نفور  یوک و نهو   خانوارها بو   مربوط خانوار

 است  مردان شامل بیشتر پایی  دهک س  در خانوارها
  

                                                                                                                                   
1. World Health Organization (WHO) 

https://www.who.int/
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 تهران استان در مطالعه مورد خانوارهاي هايویژگی -2 جدول

 واریانس حداکثر حداقل میانگین نمونه تعداد متغیر 

 پایی  دهک س 

 8/16 95 20 49 700 خانوار سرپرست س 

 36/1 9 1 64/3 700 خانوار بعد

 39/0 2 1 18/1 700 خانوار سرپرست جنسیت

 37/1 11 3 7 700 1غذایی تنوع

 میانی دهک چهار

 66/13 93 19 48 800 خانوار سرپرست س 

 15/1 9 1 48/3 800 خانوار بعد

 25/0 2 1 08/1 800 خانوار سرپرست جنسیت

 30/1 11 3 14/9 800 غذایی تنوع

 باال دهک س 

 47/12 90 23 54 520 خانوار سرپرست س 

 25/1 10 1 97/2 520 خانوار بعد

 28/0 2 1 08/1 520 خانوار سرپرست جنسیت

 34/1 11 4 8/9 520 غذایی تنوع

 پژوهش هاییافت  :مأخذ

 گووروه کووالری مجموووع از بررسووی مووورد کوواالیی گووروه یووازده کووالری سووهم 1 شووکل

 نشوان را  1397 سوال  طی تهران استان درآمدی مختهف های دهک در ها آشامیدنی و ها خوراکی

 دهوک  سو   قالوب  در درآمودی  هوای  دهوک  غوذایی  مواد مصرف الگوی ،شکل ای  در دهد  می

 بواال  دهوک  سو   و هفوتم(  تا چهارم های )دهک میانی های دهک سوم(، تا اول های )دهک پایی 

 شوکل  در شوده  ارائو   اطالعات از ک  گون  همان است  شده داده نشان دهم( تا هشتم های )دهک

 کو   رسود  موی  نظور  بو   و اسوت  یکودیگر  از متفواوت  هوا دهوک  مصورف  الگووی  اسوت،  مشخص

                                                                                                                                   
 ایو   عودد  ،بیو ترت  یبود  اسوت  های کاالیی مصرفی خانوارها استخرا  شوده  بر اساس تعداد گروه« تنوع غذایی»  شاخص 1

 ییغوذا  میو رژ در ییکواال  گوروه  چیهو  از خوانوار  ک  است یمعن  یبد صفر عدد است « یازده»تا « صفر»ة محدود  یب شاخص

 دهکر استفاده خود ییغذا میرژ در ییکاال گروه یازده هر از خانوار ک  است یمعن  یبد زین یازده عدد و نکرده استفاده خود

  است



 117، شمارة 30سال اقتصاد كشاورزي و توسعه، 

172 

 س  ،هایافت  پای  بر رند برخوردار تر متنوع و ارزشمندتر غذایی هایسبداز  باال و میانی های دهک

 بیشتری چربی و روغ  و غالت باال دهک س  و میانی های دهک ب  نسبت درآمدی پایی  دهک

 و لبنیوات  شویر،  توازه،  میووه  گوشت، شیرینی، و شکر قند، حبوبات، مصرف اما کنند، می مصرف

 تور  پوایی   ها دهک سایر با مقایس  در آنها میان در آماده غذاهای و نوشیدنی و خشکبار مرغ، تخم

 دهوک  سو   در بوال   فورد  یوک  کالری درصد 2/52 ،1397 سال در مطالع ، نتایج اساس بر است 

 حبوبوات،  از کوالری  درصود  5/1 آن، هوای  فورآورده  و غالت نان، از تهران استان درآمدی پایی 

 حیوانی(، و )گیاهی ها چربی از کالری درصد 9/14 ها، شیرینی و شکر قند، از کالری درصد 1/5

 لبنیات شیر، از کالری درصد 8 میگو(، و ماهی سفید، قرمز، )شامل گوشت از کالری درصد 3/7

 از کوالری  درصود  5/0 هوا،  میووه  از کوالری  درصود  3 ها،سبزی از کالری درصد 9/5 مرغ، تخم و

 01/0 ،نهایوت  در و خووراکی  هوای  ترکیب سایر و چاشنی ادوی ، از کالری درصد 5/1 خشکبار،

 دهوک  سو   بورای  ،مقابول  در اسوت   شوده  توأمی   ها نوشیدنی سایر و قهوه چای، از کالری درصد

 یوک  کوالری  درصود  9/48 ک  یا گون  ، ب است بوده متفاوت کالری تأمی  نحوه درآمدی باالی

 7/5 حبوبوات،  از کوالری  درصود  8/1 آن، های فرآورده و غالت نان، از ها دهک ای  در بال  فرد

 6/8 حیووانی(،  و )گیواهی  هوا  چربی از کالری درصد 12 ها، شیرینی و شکر قند، از کالری درصد

 و لبنیات شیر، از کالری درصد 1/9 میگو(، و ماهی سفید، قرمز، )شامل گوشت از کالری درصد

 از کوالری  درصود  8/1 هوا،  میووه  از کوالری  درصد 3/5 ها،سبزی از کالری درصد 4/5 مرغ، تخم

 02/0 ،نهایوت  در و خووراکی  هوای  ترکیب سایر و چاشنی ادوی ، از کالری درصد 3/1 خشکبار،

 اذعوان  باید ،نتایج ی دب توج  با است  شده تأمی  ها نوشیدنی سایر و قهوه چای، از کالری درصد

 ارزشمندتر غذایی هایسبداز  جامع  پایی  های دهک ب  نسبت باال و میانی های دهک داشت ک 

 ،مقابول  در و  اسوت  تور  پوایی   آنهوا  میوان  در چربوی  و غوالت  مصورف  و نود برخوردار تر متنوع و

 و نوشویدنی  و خشوکبار  مورغ،  تخم و لبنیات شیر، تازه، میوه گوشت، شیرینی، و شکر قند، حبوبات،

 انچنود  غوالت  مصورف  زمینو   در ویوژه  بو   تفاوت ای  البت  کنند  می مصرف بیشتری آماده غذاهای

 بواال  و میوانی  هوای  دهک در درآمد سطح مسله  صرفاً ک  رسد می نظر ب رو،    از ای نیست چشمگیر
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 خانوارهوا  ای تغذیو   سواد و فرهنگ و نشده تر مناسب غذای از استفاده و تر مطهو  مصرف موجب

 خانوارهوا  درآمود  سوطح  در تفواوت  سوخ ،  دیگور  بو   است  برخوردار سزایی  ب نقش و اهمیوت از

 غوذایی  سوبد  انتخوا   بوا  آنهوا  کو   اسوت  نشوده  باعو   و نکورده  تضومی   را خانوارها سهولی سیری

 کنند  دریافت کافی اندازه ب  را خود نیاز مورد های ریزمغذی و ها مغذی درشت ،تر مطهو 

 
 در هاآشامیدنی و هاخوراکی گروهکالري  مجموع از کاالیی هاي گروه کالري سهم -1 شکل

 1397 سال در تهران استان درآمدي مختلف هاي دهک

 هوای  مؤلفو   اسوت   دهآمو  4و  3 ولاجد در متغیرها نهایی اثر و الجیت مدل برآورد نتایج

 کننود   موی  تأییود  را برآوردی الگوی باالی اعتبار 3 جدول انتهای در الجیت الگوی اعتبارسنجی

 در جودول  بحرانوی  مقودار  از LM و (JB) بورا  -جوارگو  آزموون  ةآمار احتمال سطح ک  از آنجا 

 واریوانس  ناهمسوانی  وجوود  عودم  و بوودن  نرموال  فرض است، تر بزرگ درصد 95 اطمینان سطح

 دار معنوی  بو   توجو   با افزون بر ای ، شود  می پذیرفت  درصد 95 اطمینان سطح در رگرسیون مدل

 95 اطمینوان  سوطح  در آنودریوز  آزموون  آمواره  داری معنوی  و لمشوو  هاسومر  آزمون آماره نبودن

 سوطح  ،دیگور  سووی  از است  برخوردار مناسب برازش از مدل ک  گرفت نتیج  توان می ،درصد
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 در الگوو  مناسوب  بورازش  بور  مبنوی  صوفر  ةفرضی پذیرش گربیان دویانس آزمون آماره داری معنی

 آزموون  ایو   آمواره  نیوز  (LR) نموایی  راسوت  نسبت آزمون برای و است درصد 95 اطمینان سطح

 دار معنوی  درصود  95 اطمینوان  سوطح  در مودل  ایو   شده از طریو   تبیی  تغییرات ک  دهد می نشان

   است 

 غوذایی  امنیوت  بور  درآمودی  پوایی   دهوک  سو   در عضویت آمده، دست ب  نتایج اساس بر

 دهوک  س  در خانوار چنانچ  ،مقابل در دارد  دار معنی و منفی اثر تهران استان ساک  خانوارهای

 خواهود  دار معنوی  و مثبت اثر آن غذایی امنیت بر مسله  ای  ،باشد داشت  عضویت درآمدی باالی

 اسوت  واقعیوت  ایو   گویای درآمدی پایی  دهک س  در عضویت متغیر نهایی اثر بررسی داشت 

 کواهش  واحود  064/0 او غوذایی  امنیت برقراری احتمال دهک، س  ای  در فرد گرفت  قرار با ک 

 امنیوت  برقوراری  احتمال درآمدی، باالی دهک س  در خانوار گرفت  قرار با هم ، ای  با یابد  می

 عهوت  بو   کو   داشوت  اذعوان  بایود  ارتبواط،  ای  در یافت  خواهد افزایش واحد 094/0 آن غذایی

 نسوبت  درآمودی  پایی  هایدهکسطح مصرف  فرهنگی، و اجتماعی اقتصادی، هایمحدودیت

 تنووع نودارد    چنودان  نیوز  هوا آن غوذایی  سبد است و ترپایی  معموالً درآمدی باالی هایدهک ب 

 ماننود ) ایغوده  و ایریشو   محصووالت  و غوالت بو  مصورف    عمومواً  درآمودی  پایی  هایدهک

 ارزش بوا  غوذایی  مواد مصرف ،مقابل در و دارند پایی  غذایی ارزش ک  پردازند می (زمینی یبس

 منتشرشوده  گوزارش   اسوت  کم طبق  ای  در ها یسبز و ها میوه و لبنیات گوشت، مانند باال غذایی

 نشوان  2017 سوال  در آمریکوا  کشواورزی  وزارت اقتصوادی  تحقیقوات  خودمات  سازمان سوی از

 و درآمود  کوم  هوای  گوروه  بوی   هوا  یسوبز  و میووه  و پوروتلی   مصورف  سوطح  اختالف ک  دهد می

 مصورف  میوزان  سازمان، ای  گزارش ساسا بر  است توج  قابل جهان مختهف مناط  در پردرآمد

 و آسویا  کارائیب، حوزه و التی  آمریکای در واقع کشورهای درآمدی پایی  هایگروه در پروتلی 

 توصوی   بهداشت جهانی سازمان توسط ک  است ای آستان  حد از ترپایی  درصد ، بیس تا سیآفریقا

 سوطح  منجور بو  کواهش    فصوهی  های نوسان و هاچرخ  بروز با ک  است یادآوری شایان است  شده
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 غوذایی  ارزش بوا  غوذایی  مواد مصرف سطح کاهش ،غذایی مواد قیمتافزایش  یا و خانوار درآمد

  بود  نخواهد انتظار از دور درآمدی پایی  هایدهک برای نیز پایی 

 غوذایی  امنیوت  بور  روسوتا(  یوا  )شوهر  خانوارهوا  سوکونت  محول  کو   دهود  موی  نشوان  نتایج

 متغیور  نهوایی  اثور  بررسوی  زمین ، ای  در دارد  دار معنی و منفی اثر تهران استان ساک  خانوارهای

 منواط   در خوانوار  سوکونت  محول  چنانچو   ک  است واقعیت ای  گویای خانوارها سکونت محل

 واحود  068/0 غوذایی  امنیوت  برقوراری  احتمال ،روستایی مناط  ب  نسبت باشد، شده واقع شهری

 منواط   بو   نسبت روستایی مناط  در اگرچ  ،خانوارها ک  یابد  البت  باید اذعان داشت می کاهش

 توسوط  منواط   ای  در شاننیاز مورد اقالم از بسیاری اما دارند، تریپایی  درآمدی سطوح شهری

 افوزایش  و اقتصادی های نوسان مقابل در روستایی خانوارهای رو، شود و از ای می تهی  هاآن خود

 تغییور  دسوتخوش  کمتور  هوا آن غوذایی  الگووی  نود و برخوردار بواالتری  آوریتا  قدرت از تورم

 بواالتر  شوهری  منواط  خانوارهوای سواک     بو   نسوبت  هوا آن غذایی امنیت ، سطحنتیج  در  شود می

  است

 خانوارهوای  غوذایی  امنیت بر خانوار سرپرست س  متغیر ک  دهد می نشان نتایجهمچنی ، 

 خوانوار  سرپرسوت  سو   متغیور  نهوایی  اثور  بررسوی  دارد  دار معنوی  و مثبوت  اثر تهران استان ساک 

 برقوراری  احتموال  خوانوار،  سرپرسوت  سو   در افوزایش  سال یک با ک  است واقعیت ای  گویای

 س  رفت  باال با ک  دکر اذعان باید زمین ، ای  در یابد  می افزایش واحد 002/0 آن غذایی امنیت

 توجو   بوا  و یابد افزایش او رفاه و مالی اندوخت  ،نسبی طور ب  ک  رود می انتظار ،خانوار سرپرست

 سرپرسوت  آگواهی  سوطح  و تجربو   تور،  سوالم  زنودگی  و تغذیو   بر باالتر سنی  در افراد تمرکز ب 

 ایو   یابود   افوزایش  خوانوار  سوطح  در مصورفی  کاالهوای  کیفیت و غذایی مواد ترکیب از خانوار

 بورای تغذیو    نیاز مورد مواد درست انتخا  و کیفیت از دانش و آگاهی نیز و رفاه سطح افزایش

 امنیوت  ،نتیجو   در و دکنو  موی  فوراوان  کموک  ای تغذیو   سبد ترکیبات درست چینش و انتخا  ب 

 دهد  می افزایش را خانوار غذایی
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 غوذایی  امنیت بر خانوار سرپرست جنسیت متغیرآمده،  دست ب  نتایجافزون بر ای ، بر پایة 

 اسوتان  سواک   خانوارهوای  سرپرسوت  جنسویت  متغیور  نهوایی  اثر بررسی دارد  دار معنی اثر خانوار

 خانوارهوایی  بوا  مقایسو   در زن، سرپرسوت  دارای خانوارهای ک  است واقعیت ای  گویای تهران

 گفوت  باید زمین ، ای  در دارند  تری پایی  غذایی امنیت است، مردان عهده ب  آنها سرپرستی ک 

 معوواش  توأمی   کو   هستند زنانی خانوار سرپرست زنوان بهزیسوتی، سوازمان تعریوف مبنوای بر ک 

 هوای  گوروه  جمهو   از افوراد  ایو   نود  شوان را بور عهوده دار   خانوار اعضای و خود معنوی و موادی

 همسووور و یوا   اعتیواد فووت یا طوالق، چوون عووامهی گواه ک  ندرو شمار می ب  جامع  پذیر آسیب

ی بیشوتر در  پذیر آسیب موجب مباالت،بی یا و مهاجر مردان توسط رهاشدن یا او، ازکارافتادگی

 موردان  بوا  مقایس  در ،خانوار سرپرست زنان ک  آنجا از شود  می جامع  از وسویع طیف ایو  میان

طوور   بو   آنهوا  میوان  در غوذایی  نواامنی  و فقر کنند، می دریافت کمتری درآمد ،خوانوار سرپرست

 است  بیشتر نسبی

 غوذایی  امنیوت  بر خانوار سرپرست یالتتحص متغیر مطالعة حاضر، نتایج پای  برهمچنی ، 

 اسوت  واقعیوت  ای  گویای یالتتحص متغیر نهایی اثر بررسی  دارد دار معنی و مثبت اثر خانوارها

 آن غوذایی  امنیوت  برقوراری  احتموال  خوانوار،  سرپرسوت  تحصویالت  سوطح  بو   شدن اضاف  با ک 

 تحصویالت  و کوافی  سوواد  داشوت   کو   گفوت  بایود  ای  ارتباط، در یابد  می افزایش واحد 069/0

 غوذایی  موواد  بو   خوانواده  افراد دسترسی و نیز درآمد کسب توانایی و مناسب شغهی های فرصت

 افوزایش  موجوب  ای، تغذیو   سوواد  بر تأثیرگذاری با و افزون بر ای ، دهد  می افزایش را باکیفیت

  شود می مصرفی غذایی مواد کیفیت بهبود و خانواده اعضای تغذی  وضعیت مورد در آگاهی

 دار معنی و منفی اثر خانوارها غذایی امنیت بر خانوار بعد متغیر آمده، دست ب  نتایج پای  بر

 غوذایی  نواامنی  تور  بوزرگ  جمعیتوی  بوا بعود   تهوران  استان ساک  هایرخانوا سخ ، دیگر ب  دارد 

 بوا  کو   اسوت  واقعیوت  ای  گویای خانوار بعد متغیر نهایی اثر بررسی زمین ، ای  در دارند  بیشتری

 کواهش  واحد 175/0 آن غذایی امنیت برقراری احتمال خانواده، اعضای ب  نفر یک شدن اضاف 

 بوا  داشوت کو    اذعوان  بایود  ،خوانوار  بعود  و غوذایی  امنیوت  وضعیت بی  ارتباط تفسیر در یابد  می
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 و حجوم  ، کو  بو  کواهش   یابود  موی  افوزایش  غوذایی  مواد ب  حداقهی نیازهای ،خانوار بعد افزایش

 همچنوی ،  شوود   موی  پدیودار  غوذایی  نواامنی  و دانجامو  می خانوار دسترس در غذایی مواد کیفیت

 یوا  و یابود  افوزایش  غوذایی  موواد  قیموت  فصوهی،  های نوسان همچون ویژه شرایط در است ممک 

 در یابود   کاهش غذا تهی  اولی  مواد ب  خانوار دسترسی امکان شغل، موقت دادن دست از عهت ب 

   شود  می کمتر افراد دسترس در غذای مقدار باشد، بیشتر خانوار افراد تعداد هرچ  نیز شرایط ای 

 غوذایی  امنیوت  بور  تووجهی  قابل تأثیر خانوارها ثروت ک  دهد می نشان نتایج ،دیگر سوی از

 زیربنوای  و  اتواق  دارای هوا آن های خان  ک  تهرانی خانوارهای ی پژوهش،ها یافت پایة  بر دارد  هاآن

زمینو ،   ایو   در دارنود  برخور بواالتری  غوذایی  امنیوت  ، ازخانوارها سایر با مقایس  در است، بیشتری

بوا افوزایش    ک  است واقعیت ای  گویای خانوار منزل اتاق تعداد متغیر نهایی اثر بررسی برای نمون ،

   د یاب می افزایش واحد 035/0 خانوارها غذایی امنیت برقراری احتمالها تعداد اتاق

 امنیوت  بور  خوانوار  سرپرسوت  اشوتغال  وضوعیت  اگرچو   کو   دهد می نشان نتایجهمچنی ، 

 وقوت  از زیوادی  زموان  آنهوا  سرپرسوت  کو   تهرانوی  خانوارهای اما ندارد، دار معنی اثر آن غذایی

 بررسوی  ارتبواط،  ایو   در دارنود   باالتری غذایی ناامنی کند، می کردن کار صرف را خود روزان 

 سواعت  یک افزایش با ک  است واقعیت ای  گویای خانوار سرپرست کار ساعت متغیر نهایی اثر

 کواهش  واحود  002/0 آن غوذایی  امنیت برقراری احتمال ،خانوار سرپرست کارکردن ساعات ب 

وقوت سرپرسوت    از تووجهی  قابول  بخوش  اختصواص  ک  داشت اذعان باید زمین ، ای  در یابد  می

 از را وی اموا  شوود،  خانوار درآمد سطح افزایش سبب است ممک  اگرچ  ،خانوار ب  کار روزان 

   دارد  بازمی خانوار تغذی  کیفیت و کمیت ب  مناسب رسیدگی

 غوذایی  امنیوت  بور  خوانوار  درآمود  و یارانو   متغیر دو ک  دهد می نشان حاضر مطالع  نتایج

 یوا  و کنندة یارانو   دریافت تهرانی هایرخانوا سخ ، دیگر ب  دارند  دار معنی و مثبت اثر خانوارها

 گویوای  درآمود  و یارانو   متغیر نهایی اثر بررسی دارند  کمتری غذایی ناامنی بیشتر درآمد دارای

 تهوران،  شهرسوتان  در خانوارهوا  درآمود  و یارانو   ب  ریال یک شدن اضاف  با ک  است واقعیت ای 

  از یابود  موی  افوزایش  واحود  000001/0 و 000001/0 ،ترتیوب  بو   ،غذایی امنیت برقراری احتمال
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 دریوافتی  سوطح  بوا  غوذایی  نیازهای تأمی  در توانایی و خرید قدرت اگرچ  ک  باید گفترو  ای 

 درآمود  و یارانو   کو   اسوت  مشوخص  ،ضوریب  انودازه  بو   توج  با اما دارد، مستقیم ارتباط خانوار

 بور  پافشواری  بنابرای ، آیند  نمی شمار ب  خانوار غذایی امنیت برقراری و تعیی  در عامل تری  مهم

 و همیشوگی  راهکواری  عنووان  بو   خانوارهوا،  غوذایی  امنیوت  تأمی  منظور ب  درآمدی های سیاست

نیز  غذایی امنیت بر اثرگذار عوامل دیگر بر تمرکز و بازنگری همزمان و نیست پذیرفتنی ،باثبات

   استضروری 

 غوذایی  امنیوت  بور  خانوارهوا  غوذایی  تنوعک   دهد می نشان حاضر ةمطالع نتایج سرانجام،

 غوذایی  تنووع  کو   تهوران  استان ساک  خانوارهای  ب  دیگر سخ ، دارد دار معنی و مثبت اثر هاآن

 گربیان غذایی تنوع متغیر نهایی اثر بررسی دارند برخور تریپایی  غذایی ناامنی از ند،دار بیشتری

 فعهوی  مصورفی  غوذایی  هوای  گروه و سبد ب  جدید کاالیی گروه یک شدن اضاف  با ک  است آن

ارتبواط، بایود    ای  در یابد  می افزایش واحد 106/0 آنها غذایی امنیت برقراری احتمال خانوارها،

 بوا  تنهوا  رو، اسوت  و از ایو    متفواوت  هوای  نیاز با گوناگون های دارای سهول انسان بدن ک  گفت

 رژیوم  یک کرد  برطرف را مختهف های نیاز ای  توانمی ،مصرفی غذایی مواد نوع ب  دادن تنوع

 دریافوت  و دهود  موی  افوزایش  را غوذایی  کیفیت بدن، نیاز مورد انرژی تأمی  ضم  ،متنوع غذایی

 دارد  همراه ب  بدن برای را هامغذیدرشت و ها ریزمغذی تمام
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 تیالج مدل رآوردب جینتا -3 جدول

 داريمعنی سطح z آماره ضریب متغیر

 008/0 617/2 856/2 مبدأ از عرض

 033/0 -128/2 -280/0 درآمدی پایی  دهک س  در عضویت

 022/0 288/2 409/0 درآمدی باالی دهک س  در عضویت

 021/0 -293/2 -297/0 سکونت محل

 007/0 661/2 011/0 خانوار سرپرست س 

 069/0 -813/1 -314/0 خانوار سرپرست جنسیت

 106/0 615/1 299/0 تحصیالت

 000/0 -229/10 -764/0 خانوار بعد

 096/0 652/1 154/0 منزل اتاق تعداد

 087/0 771/1 003/0 منزل زیربنای

 684/0 406/0 184/0 خانوار سرپرست اشتغال

 046/0 -913/1 -009/0 سرپرست کار ساعت

 001/0 282/3 000001/0 خانوار دریافتی یاران  کل

 001/0 178/3 000001/0 خانوار درآمد

 000/0 737/10 462/0 غذایی تنوع

 774/2(836/0) وزیآندر آزمون 256/0 فادن مک تعیی  ضریب

 923/0(164/0) جارگوبرا آزمون 048/2(726/0) لمشو هاسمر آزمون

 LM (354/0)462/1 آزمون LR (000/0)562/523 آزمون

 پژوهش هاییافت  :مأخذ
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 تیالج مدل در متغیرها نهایی اثر -4 جدول

 داري معنی سطح z آماره ضریب متغیر

 038/0 -071/2 -064/0 درآمدی پایی  دهک س  در عضویت

 017/0 392/2 094/0 درآمدی باالی دهک س  در عضویت

 024/0 -264/2 -068/0 سکونت محل

 010/0 572/2 002/0 خانوار سرپرست س 

 084/0 -735/1 -072/0 خانوار سرپرست جنسیت

 100/0 651/1 069/0 تحصیالت

 000/0 -630/12 -175/0 خانوار بعد

 099/0 655/1 035/0 منزل اتاق تعداد

 088/0 731/1 000001/0 منزل زیربنای

 671/0 435/0 042/0 خانوار سرپرست اشتغال

 091/0 -720/1 -002/0 سرپرست کار ساعت

 000/0 701/3 000001/0 خانوار دریافتی یاران  کل

 000/0 654/3 000001/0 خانوار درآمد

 000/0 400/10 106/0 غذایی تنوع

 پژوهش هاییافت  :مأخذ

 پیشنهادها و بنديجمع

 هوا  اسوتآن  سوایر  بوا  مقایسو   در رفواهی  یها شاخص لحاظ از تهران استان وضعیت اگرچ 

 وزارت گوزارش  اسواس  بور  دارد  نیوز  را رفاه نابرابری میزان باالتری  استان ای  اما ،مطهو  است

 74/5 ،ترتیب ب  در تهران، قدی کوتاه و وزن اضاف  ب  مبتال سال پنج زیر کودکان تعداد بهداشت،

 نواامنی  وضوعیت  کو   ددهو  موی  نشوان  مختهوف  مطالعوات  نتایج  است شده برآورد درصد 73/2 و

 مغوذی  موواد  کمبوود  با استان جمعیت از توجهی قابل بخش و است جدی تهران استان در غذایی

 ابوتال  رو، و از ایو   نود ا مواج  خود غذایی سبد در معدنی مواد و ها تأمی یو پروتلی ، انرژی، شامل

 صوفراوی،  یهوا  سونگ  دیابووت،  چوواقی،  ،هوا  آنسورط  عروقوی، قهبی های یماریب قد، کوتاهی ب 

  یافتو  اسوت  ی افزایش تهرانی خانوارهای میان در گوارشی های یماریب بعضی و دندان پوسیدگی
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 خانوارهوا  بورای  نیوز  روانوی  و اجتماعی تبعات جسم، بر تأثیر بر عالوه ،ای ی تغذ و غذایی نواامنی

 (،Khosravipour et al., 2016پوور و همکواران )   ة خسوروی مطالعو  نتوایج  پایو   بر  دارد دنبال ب 

 بوا  اگرچو   ارتبواط،  ایو   در  نود نیواز دار  روان بهداشوت  خدمات ب  تهران شهر در نفر میهیون دو حدود

 طوی  ویوژه  بو   ،اجرایوی  مختهوف  یهوا  دسوتگاه  مشوارکت  و غوذایی  امنیت و سالمت کارگروه تصمیم

 اموا  ،گرفتو   انجوام  تهوران  اسوتان  غذایی امنیت ارتقای برای گوناگون یها برنام  ،نود و هشتاد یها ده 

 از باشود   غوذایی  نواامنی  و نوامطهو   الگوی نتیج  در است ممک  استان در مختهف هایبیماری شیوع

 ،اسوت  کشوور  سوال   بیسوت  انوداز  چشم سند راهبردی اهداف از غذایی امنیت و سالمت تأمی  ک  آنجا

 اثور  ،سوپس  و درآمودی  مختهف هایدهک در ییغذا مواد مصرف یالگو نخست، ة حاضر،مطالع در

 هوای  دهوک  کو   داد نشان نتایج  شد بررسیی استان تهران خانوارها غذایی امنیت بر درآمدی سطوح

 و دارنود  توری  متنوع و ارزشمندتر غذایی سبد جامع  پایی  های دهک ب  نسبت درآمدی باالی و میانی

 شویرینی،  و شوکر  قنود،  حبوبوات،  ،مقابول  در و اسوت  تور  پوایی   آنهوا  میوان  در چربوی  و غالت مصرف

 مصورف  بیشوتری  آمواده  غوذاهای  و نوشویدنی  و خشوکبار  مرغ، تخم و لبنیات شیر، تازه، میوه گوشت،

 سو   ی،درآمود  یبواال  دهک س  در یتعضو یرهایمتغ آمده، دست ب  نتایج ی پا بر همچنی ، کنند  می

 تنووع  و خوانوار  درآمود  خوانوار،  سرپرسوت  اشوتغال  منوزل،  یربنایز سکونت، محل خانوار، سرپرست

 پوایی   دهوک  سو   در یتعضوو  یرهوای متغ و دار یمعنو  و مثبوت  اثور  خانوارهوا  ییغوذا  یتامن بر ییغذا

 بور  خوانوار  سرپرسوت  کوار  سواعت  و خانوار بعد سکونت، محل وار،خان سرپرست یتجنس ی،درآمد

 از آموده  دسوت  بو   نتوایج  کو   اسوت  یادآوری شایان دارند  دار یمعن و یمنف اثر خانوارها ییغذا یتامن

محمودی و همکواران    (،Quadir et al., 2014کووادر و همکواران )   مطالعوات  بوا  حاضور  مطالع 

(Mohammadi et al., 2015،)   ( دپوا و همکوارانDepa et al., 2018،)    سوجادیان و همکواران

(Sajjadian et al., 2019،) هاشمی  ( تبار و همکوارانHashemitabar et al., 2018،)   عبودا  و

 (Ahmadzai and Akbay, 2020احمودزای و آکبوای )   و (Abdullah et al., 2019همکاران )

  دارد  فراوان مشابهت
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 ینواامن  رفع یبرا ،رو از ای  دارد  داریمعن ارتباط خانوارها ییغذا تیامن با درآمد حوسط

 مجودد  توزیوع  و ارزان یغوذا  توأمی   ،غوذا  بانوک  تشوکیل  ،یدرآمد  ییپا یهادهک در ییغذا

 یهوا  اسوت یس و غوذایی  امنیوت  بوی   تعامول  برقوراری  ،همچنی  و هااران ی یدفمنده مازاد، غذای

 اسوت  اجرایی یها برنام  و ها استیس جمه  از غذا ب  دستیابی در انسانی حقوق با مرتبط اجتماعی

  ردیگ قرار دولت توج  مورد تواندیم غذایی امنیت سطح ارتقای راستای در ک 

 لحواظ  از کو   تهرانوی  هوای رخانوابا توج  بو  نواامنی غوذایی بیشوتر در میوان آن دسوت  از       

 موواد  بو   حوداقهی  نیازهوای  ،خانوار بعد افزایش با باید گفت ک  ند،دار تری بزرگ بعد ،جمعیتی

 کواهش  خوانوار  دسوترس  در غوذایی  موواد  کیفیوت  و حجوم  رو، و از ای  یابد  می افزایش غذایی

 ویوژه  شرایط تر گفت  شد، در ک  پیش افزون بر ای ، چنان شود  می پدیدار غذایی ناامنی و یابد می

 موقوت  رفوت   دسوت  از عهت ب  یا و یابد می افزایش غذایی مواد قیمت فصهی، های نوسان همچون

 ایو   در یابد  کاهش غذا تهی  اولی  مواد ب  خانوار دسترسی امکان یسا چ  ،سرپرست خانوار شغل

 در  شوود  می کمتر افراد دسترس در غذای مقدار باشد، بیشتر خانوار افراد تعداد هرچ  نیز شرایط

 کنوار  در وضوع  ایو   تداوم است، گریبان ب  دست اقتصادی مشکالت با کشور ک  کنونی شرایط

 را فرزنود  داشت  امکانات و توانایی عهت ناامنی غذایی، ب  تواند  می هارخانوا از مؤثر حمایت عدم

 و پوایی   بسویار  جمعیوت  رشود  ،حاضر حال در ک  ، از آنجااساس ای  بر .کند سهب ها  خانواده از

 رهبور  سووی  از جمعیوت  کهوی  های سیاست ابالغ ب  توج  با نیز و است شدن پیر حال در جمعیت

 و طراحوی  بور  ربوط  ذی نهادهوای  اسوت  مقتضوی  ،کشوور  جمعیوت  افزایش منظور ب  انقال  معظم

 ویوژه  اهتمام پرجمعیت های خانواده برای حمایتی و تشویقی های سیاست کامل و درست اجرای

 باشند  داشت 

 غوذایی  نواامنی  بیشتر غذایی تنوع دارای تهرانی خانوارهای مطالعة حاضر، نتایج اساس بر

 باشود،  پایودار  و نوسوان  کوم  غوذایی  مواد قیمت سطح چنانچ  رو، از ای  داشت  خواهند کمتری

 از و کننود  متنووع  را خوود  غوذایی  سوبد  کننودگان  مصورف  تا شود سبب تواند می درآمد افزایش

 بواال  غوذایی  ارزش بوا  غوذایی  موواد  مصورف  سمت ب  پایی  غذایی ارزش با غذایی مواد مصرف
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 اروپوایی،  کشوورهای  از بسویاری  تجربو   بررسوی  ،کوالن  سطح در و ارتباط ای  در  یابند گرایش

 اعطوای  کنوار  در ،غوذایی  موواد  قیموت  در ثبوات  کو   دهود  موی  نشوان  آسویایی  و التی  آمریکای

 غوذایی  تنووع  و مصورف  افوزایش  سوبب  توانود  موی  ،هدفمند غذایی های بست  و نقدی های کمک

ای  گونو   بو   کوکان و زنان ویژه در میان ب  و فقیر خانوارهای در را غذایی امنیت و شود خانوارها

 سواالن   کشوور  منوابع  از تووجهی  قابول  بخوش  کو   از آنجوا  ،راسوتا  ای  در دهد  افزایش چشمگیر

 و هوا  یارانو   هدفمندسوازی  شایسوت  اسوت کو     رود، موی  هودر  غیرهدفمند و پنهان یاران  صورت ب 

 مود  ،کشوور  شورایط  با متناسب هدف، جامع  مناسب شناسایی با وغیرنقدی نقدی یاران  پرداخت

  گیرد  قرار گذاران سیاست نظر
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