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چکیده
شتاب ببالی تورم در یك دهه گذشتاه هزینهی زندگی را در کالنشتر تر ان بب افزایش مواجه ستبتاه اس .گزار ب نبمه جربنی غذا ()WFP
نشتبن میدهد استابن تر ان در مقبیسته بب ستبی اسابنهبی ای ان ببالت ین میزان نبب اب ی رفبه را دارد و بخش قببلتوجری از جمعی .اسابن تنرب سی ی
شکمی دارند این مسئله سبب شده تب اباال به کوتبهی قد بیمبریهبی قلبی ع وقتی س طبنهب چتبقی دیببت .پوسیدگی دندان و بیمبریهبی گوارشی
در میبن تبنوارهبی تر انی افزایش یببد در این راستاب اگ چه بب تمتمیک کبرگ وه سالم .و امنی .غذایی و مشبرک .دساگبههبی مخالف ب نبمههبیی به
منظور ارتقبء سطح سالم .و تغذیه سبکنبن اسابن انجبم گ فاه اس .امب شیوع نبرسبییهب و بیمبریهبی مخالف ممکن اس .در نایجه کمبود مواد مغذی
در ستبد غذایی و در نایجه نبامنی غذایی ببشتد از ن جب که تأمین سالم .و امنی .غذایی از اهداف راهب دی سند چشکانداز بیس .سبله کشور اس .در
این مطبلعه ابادا ب استتبط طبقهبندی گ وه کبالیی م کز مبر ای ان و بب استتادبده از مبت ی عملک د تغذیهای ستتطح دریبف .مواد مغذی در دهك هبی
مخالف در مدی استابن تر ان در سب  7931ب رسی شده اس .سپ بب اسادبده از رو جورسبزی مم ف مواد مغذی تنوع و امنی .غذایی دهكهبی
در مدی استابن تحلیل شتده اس .نابی نشبن داد که وضعی .دریبف .کلسیک هن و ویابمین  Cدر میبن تبنوارهبی دهك پبئین در مدی اسابن تر ان
بستیبر نبگوار اس .و یك ف د ببل در سه دهك پبئین در مدی روزانه تنرب ددود  181 71و  17میلیگ م از این سه مبده مغذی را دریبف .نموده اس .در
مورد سبی مواد مغذی نیز یك ف د ببل در سه دهك پبئین در مدی پ وتئین و ویابمین  Aرا به ت تیب معبد  17میلیگ م و  777میک وگ م دریبف .نموده
که در ستتطح دداقل مورد نیبز روزانه استت .و تنرب ک بوهیدرا و ویابمین  B1به ت تیب به میزان  993گ م و  7/7میلیگ م دریبف .شتتده که ببالت از
دداقل نیبز روزانه میببشتد شبیبن کک اس .که در همه دهكهبی در مدی سطح دریبف .ک بوهیدرا بیش از سه ب ای سابنه مورد نیبز روزانه ف د ببل
اس 791( .گ م) نربی .ن که ب اسبط نابی تبنوارهب در سه دهك پبئین در مدی نسب .به سبی دهكهب تنوع و امنی .غذایی پبیینت ی دارند
واژههای کلیدی :امنی .غذایی تنوع غذایی دهكهبی در مدی رو
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نخساین اصل ب ای ددظ سالم .اف اد جبمعه امنی .غذایی اس.
امنی .غذایی و تغذیه از یكستو ب سالم .عمومی جبمعه و از سوی
دیگ ب بر هوری نی وی کبر و کبرایی کل اقامتتتبد اث می گذارد
ام وزه علیرغک همتته تال هتتبی مشتتتا ن جرتتبنی ب ای مبتتبرزه و
ریشتتهکنی فق و گ ستتنگی تعداد اف اد مباال به گ ستتنگی در جربن
افزایشیبفاه استت .هنگبمی که ب ای پبیبن گ ستتنگی و اطمینبن از
دستا سی به مواد غذایی کبفی به ویژه ب ای جمعی.هبی سیبپذی
اهداف توستعه پبیدار  )SDG 2( 17تب سب  7191تعیین شدند نبامنی
غذایی به عنوان یك اولوی .جربنی ظبه شد ( )97نبامنی غذایی از
 7 7و  -9استابدیبران اقامتبد کشتبورزی مهسسه پژوهشهبی ب نبمهریزی اقامبد
کشبورزی و توسعه روسابیی تر ان ای ان
)Email: mrafaati@gmail.com
(* -نویسنده مسئو :

جورسبزی مم ف مواد مغذی

توانمندی کشتورهب کبساه و اسادبده برینه از منببع کمیب و کبرب دهبی
این منببع را دشوار میکند؛ این ام در نربی .سبب فقی ت شدن جوامع
میگ دد ( )1ب این اسبط در کشورهبی جربن ایجبد ددظ و پبیداری
امنی .غذایی اهمی .ویژهای دارد و عدم وجود امنی .غذایی تردیدی
جدی علیه توستعه اقامتبدی اجامبعی و سیبسی به شمبر می ید ()8
وضعی .امنی .غذایی تب دد زیبدی به قیم .مواد غذایی و سطح در مد
تبنوار وابستاه است .چنبن چه ستطح قیم .کک نوسبن و پبیدار ببشد
افزایش در مد ستتبب میشتتود تب ممت فکنندگبن ستتبد غذایی تود را
مانوع کنند و از مم ت ف غال و محمتتوال ریشتتهای و غدهای که
ارز غذایی پبئینی دارند به سم .مم ف مواد غذایی بب ارز غذایی
DOI: 10.22067/JEAD.2021.69156.1019
4- Sustainable Development Goal 2
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ببال مبنند گوشتت .لبنیب و میوههب و ستتبزیهب ب وند گزار مناش ت
شتتده توستت ستتبزمبن تدمب تحقیقب اقامتتبدی )ERS( 7وزار
کشتبورزی م یکب ( )71بب تبئید این موضتوع نشبن میدهد تبنوارهبی
سبکن در کشورهبی واقع در م یکبی التین و دوزه کبرائیب)LAC( 7
که جزو کشتتورهبی بب در مد ماوس ت و ببال به شتتمبر می یند از تنوع
غذایی بیشتا ی ب توردار هستاند و سترک گوش .لبنیب و میوههب و
ستبزیهب در ستبد غذایی نهب بیشا اس .نابی بسیبری از مطبلعب
نشتتبن میدهد که ممتت ف مواد غذایی بب ارز غذایی پبئین در میبن
تبنوادههبی کک در مد در دب افزایش استتت )71( .این مستتتبله به
تموص در کشورهبی در دب توسعه که تبثی پذی ی در مد تبنوارهب از
شونهب و بیثببتیهبی اقامبد کالن ببال اس .بیشا به چشک می ید
( )77امنی .غذایی نه تنرب به سطح در مد تبنوارهب بساگی دارد بلکه
نحوه توزیع در مد در کشتتورهب نیز مرک استت .نگبه دقیق به مم ت ف
پ وتئین و میوههب و ستتبزیهب در منبطق مخالف جربن نشتتبن میدهد
گ وههبی ککدر مد در کلیه نقبط جربن دسا سی به دد سابنه مم ف
ندارند گزار مناش شده از سوی سبزمبن تدمب تحقیقب اقامبدی
وزار کشبورزی م یکب ( )71نشبن میدهد که اتاالف سطح مم ف
پ وتئین و میوه و سبزیهب بین گ وههبی ککدر مد و پ در مد در منبطق
مخالف جربن قببل توجه است .ب اسبط این گزار میزان مم ف
پ وتئین در گ وههبی پبئین در مدی کشورهبی واقع در م یکبی التین
و دوزه کبرائیب سیب و ف یقب  71تب  91درصد پبیینت از دد سابنهای
اس .که توس سبزمبن جربنی برداش )WHO( 9.توصیه شده اس.؛
این در دتبلی استتت .که گ وههبی ببالی در مدی در این منبطق 71
درصد ببالت از سطح سابنه پ وتئین مم ف میکنند
ب اسبط گزار فبئو ( )77تعداد اف اد مباال به سوءتغذیه در ای ان
طی ستب هبی  7171-7172ببل ب  7/9میلیون ند ب ورد شده اس.
که این تعداد ددود  2درصتد جمعی .کشور را تشکیل میدهد در این
گزار تعداد کودکبن زی  7ستتتب که طی ستتتب  7172مباال به
کوتبهقدی بودند  1/1میلیون ند تخمین زده شتتده استت .این گزار
میافزاید تعداد اف اد بزرگستتب مباال به چبقی از  1/7میلیون ند در
ستتب  7117به  77/2میلیون ند در ستتب  7171افزایشیبفاه استت.
ضتمن ن که تعداد زنبن در سن ببروری که مباال به نمی هساند نیز
از  2میلیون ند در ستتب  7117به  1/7میلیون ند در ستتب 7172
رستیده است .ب استبط ستند ملی تغذیه و امنی .غذایی کشور ()77
نبت ازی دریبف .کبل ی در میبن تبنوارهبی کشتتور چشتتمگی استت.
افزایش هزینتتههتتب در دهتتههتتبی اتی کتتبهش دریتتبفتت .کتتبل ی در
دهتك هتبی پتبیین در مدی و افزایش شتتتدید دریبف .کبل ی را در
دهكهبی ببالی در مدی به دنبب داشتاه است .ب اسبط بسیبری از
1- Economic Research Service
2- Latin America and the Caribbean

کمبود ویاتبمین A

گزار هتب در زنتبن بتبردار کمبود روی ککتونی
کمبود ویابمین  Dو در کودکبن  77تب  79مبهه کمبود شتتدید ویابمین
 Aو کمبود شدید ویابمین  Dمشبهده میشود در ای ان شی و لبنیب
تخکم غ و سبزی و میوه به ت تیب  71 77و  77درصدکما از مقبدی
توصیه شده در سبد غذایی تبنوار جبی دارند و بهطور کلی اف اد جبمعه
 71درصتتد هن مورد نیبز و  97درصتتد از کلستتیک مورد نیبز تود را از
رژیک غذایی دریبف .نمیکنند همچنین ممت ف قند و شک که ص فبً
موادی ان ژیزا هساند ببال اس .مم ف شی و ف وردههبی ن بسیبر
کما از مقبدی ماعبرف توصیه شده ب ای گ وههبی سنی مخالف اس.
و سترک انواع گوشت .از کل ان ژی به رغک افزایش ممت ف ست انه از
ماوست جربن و دای کشتتورهبی در دب توستتعه کما استت )7( .ب
استبط گزار ب نبمه جربنی غذا )92( )WFP( 1کمبود مواد مغذی در
رژیک غذایی تبنوارهبی ای انی و به تمتتتوص ب ای زنبن ببردار و
کودکبن قببل توجه اس.
تتبکنون مطتبلعب ماعددی در مورد ممت ت ف مواد مغذی تنوع و
امنی .غذایی در میبن دهكهبی در مدی در داتل و تبرج از کشتتتور
انجبم شتده اس.؛ از میبن مطبلعب داتلی بنداریبنزاده و همکبران ()1
ماوستتت ان ژی پ وتئین کلستتتیک و هن دریبفای دهكهبی پبئین
میتبنی و ببالی در مدی استتتابن تر ان را ب رستتتی نمودند نابی این
مطبلعه نشبن داد که دهكهبی ببالی در مدی در اسابن تر ان دداقل
ان ژی و پ وتئین مورد نیبز روزانه تود را دریبف .میکنند امب سه دهك
پبئین در مدی در وضتعی .بح انی و زی ت فق ق ار دارند ضمن ن
که همه دهكهبی در مدی کلسیک و هن را کما از دداقل نیبز روزانه
دریتتبفتت .می کننتتد تنرتتبیی و همکتتبران ( )91ماوستتت پ وتئین و
ک بوهیدرا دریبفای در دهكهبی مخالف در مدی استتتابن فبرط را
ب رسی نمودند در این مطبلعه ماوس پ وتئین دریبفای روزانه یك ف د
ببل در دهك او و دوم در مدی پبیینت از دداقل ستابنه امب در سبی
دهكهب ببالت از دداقل سطح سابنه محبسبه شده اس .ضمن ن که
همته دهتك هتبی در مدی ک بوهیدرا را ببالت از دداقل نیبز روزانه
دریبف .میکنند موستوینسب و ردمبنی ( )72وضعی .امنی .غذایی
را در گ وههبی مخالف در مدی شتر ستابن بوی ادمد ب رسی نمودند
نابی مطبلعه نشبن داد که تنوع و امنی .غذایی در شر سابن بوی ادمد
در سطح ماوس اس .ضمن ن که ب اسبط نابی به موازا افزایش
سطح در مد ف اوانی تبنوارهبی دارای تنوع و امنی .غذایی و نیز مقدار
درشتت .مغذیهبی دریبفای به طور صتتعودی افزایش مییببد اصتتالن
نمتتب ( )9به تحلیل و ب رستتی تأثی نبب اب ی توزیع در مد ب امنی.
غذایی در کشتور پ دات .نابی نشبن دادکه دهكهبی پبئین در مدی
امنی .غذایی پبیینت ی دارند ضتتتمن ن که ماغی هبی تورم و توزیع
3- World Health Organization
4- World Food Programme
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در مد ب شتتبتا امنی .غذایی تبنوارهبی شتتر ی تأثی مندی داشتتاه
اس .وای .و همکبران ( )91ارتببط میبن سطح در مد تبنوارهب و نبامنی
غذایی را در کشتور م یکب ب رستی نمودند نابی این مطبلعه نشبن داد
که تبنوارهبی فقی و کک در مد نستتب .به ستتبی گ وههبی در مدی از
تنوع و امنی .غذایی پبئینت ی ب توردار هستتاند لیک و همکبران ()79
وضعی .دریبف .کلسیک را در منبطق مخالف کشور ک ه ب رسی نمودند
نابی این مطبلعه نشتتبن داد منبطقی که به لحبا اقامتتبدی ضتتعیفت
هستتتانتد و ستتتطح در متد کما ی دارنتد از امنی .غذایی پبیینت ی
ب توردار هستتتانتد جووانووی ( )73به ب رستتتی ارتببط میبن الگوی
مم ف مواد غذایی و سطح در مد تبنوار در کشور موناهنگ و پ دات.
نابی نشتبن داد که بب افزایش سطح در مد تبنوار مم ف مواد غذایی
ست شتبر از کلستیک از جمله ستبزیجب شی پنی و تخکم غ افزایش
یبفاه استت .کولن و همکبران ( )3کشتتش در مدی غذا کبل ی و مواد
مغذی را در  18کشتور قبره ف یقب ب رستی نمودند نابی نشبن داد که
اگ چه افزایش سطح در مد تبنوار در قبره ف یقب ببعث افزایش مم ف
مواد غذایی و ایجبد رژیکهبی غذایی مانوعت میشتتتود امب ممتتت ف
چ بی و ک بوهیتدرا را نیز در میتبن تتبنوارهب افزایش میدهد رن و
همکبران ( )73ارتببط میبن ستتالم .تغذیه تبنوار و ستتطح در مد را در
کشتور چین ب رسی نمودند نابی نشبن داد دهكهبی ببالی در مدی
اگ چه تنوع و امنی .غذایی ببالت ی دارند امب ممتت ف ک بوهیدرا و
لذا شیوع اضبفه وزن در این طبقه نیز شدیدت اس .رند و همکبران
( )7وضتتتعیت .امنی .غذایی تبنوارهب را در ف یقبی جنوبی ب رستتتی
نمودنتد ناتبی نشتتتبن داد که تبنوادههبی فقی و کک در مد از امنی.
غذایی پبئینت ی ب توردار هستاند؛ ضمن ن که ب پبیه نابی بب شیوع
ک ونتب و کبهش ستتتطح در مد تبنوارهب میزان نبامنی غذایی در میبن
تبنوارهبی واقع در دهكهبی پبئین در مدی تشدید شده اس.
استتتاتتبن تر ان بتتب ت اکک جمعیتت 323 .ند در کیلوما م بع
پ جمعی.ت ین اسابن کشور اس .و از نظ مسبد .شر نشینی نه تنرب
در ای ان بلکه در دنیب جزو بزرگت ین شر هب به شمبر می ید ب اسبط
اطالعب س شمبری عمومی ندتوط و مستکن سب  7937این اسابن
بب جمعیای ببل ب  79/9میلیون ند ددود  71درصتتتد از جمعی .کل
کشور را در تود جبی داده اس .ب اسبط مبرهب درصد قببلتوجری از
جمعی .استابن تر ان جوان هستاند؛ رشتد ستبالنه جمعی .در اسابن
 7/17درصتتد استت .امب ب استتبط مبر م کز مبر ای ان طی ستتب هبی
 7931-37ددود  711هزار ند نیز از سبی اسابنهبی کشور به تر ان
مربج نمودهاند که دلیل اصلی ن تجمع ث و و ف ص.هبی شغلی
و نیز گستا دگی امکبنب و تدمب است.؛ ام وزه زندگی در شر هبی
بزرگ بب مشکال ف اوانی هم اه اس .شاب ببالی ن خ تورم در یك
دهه گذشتاه هزینههبی زندگی را در منبطق شر ی از جمله تر ان بب
1- Matching Methods
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افزایش قببل توجری مواجه ستتبتاه استت .در کنبر افزایش قببل توجه
تورم و رشد قیم.هب طی دو سب اتی که وضعی .نبامنی غذایی را به
تمتتوص در منبطق شتتر ی پیچیدهت نموده استت .گزار ب نبمه
جربنی غذا در مورد وضتتعی .امنی .غذایی و تغذیه در ای ان ( )92نیز
نشتبن میدهد که اگ چه استابن تر ان در مقبیسه بب سبی اسابنهب از
لحبا شتتبتاهبی رفبهی وضتتعی .مطلوبی دارد امب این استتابن
ببالت ین میزان نبب اب ی رفبه را نیز دارد ب استتتبط گزار وزار
برداشتت )77( .در مورد وضتتعی .امنی .غذایی در استتابنهبی ای ان
تعتداد کودکتبن زی  7ستتتب در تر ان که مباال به اضتتتبفه وزن و
کوتبهقدی هستتاند به ت تیب  7/11و  7/19درصتتد تخمین زده شتتده
است .نابی دبصل از مطبلعب رضبزاده و همکبران ( )91اسد جبنی و
همکبران ( )71هژب کیبنی و واردی ( )72الهوتی و همکبران ( )77و
نبرمکی و همکبران ( )71که در مورد امنی .غذایی اسابن تر ان انجبم
ش تدهاند نشتتبن میدهند که وضتتعی .نبامنی غذایی در استتابن تر ان
جدی اس .و بخش قببلتوجری از جمعی .اسابن بب کمبود مواد مغذی
شتتتبمتل ان ژی پ وتئین ویابمینهب و مواد معدنی در ستتتبد غذایی
مواجهاند؛ این مستتئله ستتبب شتتده تب اباال به کوتبهی قد بیمبریهبی
قلبی ع وقتی س طبنهب چبقی دیبب .سنگهبی صد اوی پوسیدگی
دندان و بعضتتتی بیمبری هبی گوارشتتتی در میبن تبنوارهبی تر انی
افزایش یببد در این راستاب اگ چه بب تممیک کبرگ وه سالم .و امنی.
غذایی و مشتتبرک .دستتاگبههبی مخالف ب نبمههبیی به منظور ارتقبء
ستطح ستالم .و تغذیه ستبکنبن استابن انجبم گ فاه اس .امب شیوع
نبرستتبییهب و بیمبریهبی مخالف ممکن استت .در نایجه کمبود مواد
مغذی در سبد غذایی و در نایجه نبامنی غذایی ببشد
الزم به کک استت .که تعداد مطبلعب پیشتتین داتلی که وضتتعی.
ممت ف مواد مغذی را در دهكهبی در مدی اسابنهبی کشور ب رسی
نموده ببشتند محدود است .و همین مطبلعب محدود نیز تنرب وضعی.
ممت ف تعدادی از مواد مغذی را ب رستی و بیشتا ب شنبسبیی میزان
نتتبامنی غتتذایی و عوامتتل مهث ب ن مام کز بودهانتتد؛ لتتذا تتتبکنون
مطبلعهای جبمع که به ب رستتی ممتت ف همه ریزمغذیهب و درشتت.
مغتذیهتبی مرک و نیز تنوع و امنی .غذایی در دهكهبی در مدی به
تمتتوص در استتابن تر ان پ داتاه ببشتتد انجبم نشتتده استت .بب این
رویک د از ن جب که تأمین ستالم .از اهداف راهب دی سند چشکانداز
بیس .سبله کشور اس .مطبلعه دبض در صدد اس .تب بب بر هگی ی از
یك مادولوژی مادبو وضتتعی .ممتت ف مواد مغذی تنوع و امنی.
غذایی را در دهكهبی در مدی اسابن تر ان ب رسی نمبید در مطبلعه
دبض جر .دسایببی به این هدف بب اسادبده از اطالعب هزینه-در مد
تبنوارهبی استتابن تر ان تبنوارهب به ستته دهك پبئین میبنی و ببالی
در مدی تقستیک و ستپ بب استادبده از رو جورسبزی 7مم ف مواد
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مغذی تنوع و امنی .غذایی در دهكهبی در مدی مقبیسه شده اس.

مواد و روشها
در مطبلعه دبضت تبنوارهبی ستبکن اسابن تر ان ابادا بب توجه به
اطالعتب تتبم هزینته در متد م کز مبر ای ان به ستتته دهك پبئین
در مدی چربر دهك میبنی و سه دهك ببالی در مدی تقسیک شدهاند
ستتپ ممتت ف مواد مغذی تنوع و امنی .غذایی در این دهكهبی
در مدی مقبیسته شتده اس .در ادامه به نحوه این ب رسی اشبره شده
اس.

سط هبی مبت ی او را اقتالم غتذایی تشکیل داده و ساونهبی این
مبت ی از مقبدی ممتتتتتت ف اقالم مخالف غذایی توستت تبنوارهب
تشتتتکیل شتتتده اس .همچنین ستتتط متتتبت ی دوم از ارز هبی
غتذایی (ان ژِی هن کلسیک و ) تشتکیل شتده و ساونهبی ن نیز
میزان مبده دریبفای از اقالم توراکی در هت گ م را نشتبن میدهند از
ض دو مبت ی فتتتو متتتبت ی عملکتتت د تغذیهای تبنوارهتتتب
محبستتتبه میگ دد بب ف ض یك تببع تطی معبدله محاوای غذایی را
میتوان بهصور رابطه ( )7ارائه ک د:
𝑘=𝑛

()7

= ∑ 𝛽𝑗 𝑋ℎ𝑗 + 𝜀ℎ

∗𝑦ℎ

𝑗=1

مصرف مواد مغذی

در محبستتبب م بوط به ممتت ف مواد مغذی ابادا ببید بخشهبی
غی توراکی اقالم غذایی را از بخشهبی توراکی ن جدا و سپ مواد
مغذی ب ای بخشهبی توراکی محبستبه شود این جداسبزی از ن جب
اهمی .دارد که ب تی از مواد غذایی مبنند ب ن شتتی یب شتتک 711
درصتد توراکی هستاند امب ب تی از اقالم غذایی مبنند گوش .دارای
اساخوان و میوههبیی چون موز هلو و گ دو دارای پوس .هساند ب ای
این جداسبزی معموالً از ض یب تعدیل 7اسادبده میشود ض یب تعدیل
بب توجه به نوع مبده غذایی بین  1تب  711درصد ماغی اس .چنبن چه
کل مبده غذایی توراکی ببشتد این ض یب  711اس.؛ ه چه از درصد
توراکی بودن محمتتو کبستتاه شتتود این ضتت یب کبهش مییببد؛
بهعنوان مثب ب ای گ دوی دارای پوساه این ض یب  12درصد اس.
بب توجه به توضتتیحب ارائهشتتده میتوان بب استتادبده از رابطه ( )7مواد
غذایی را تبلاستتبزی و قستتم.هبی غی توراکی را از قستتم.هبی
توراکی ن جدا نمود:
𝑗𝐹𝐸𝑅
)
100
× = 𝐹𝑄𝑗ℎ
) 𝑗𝐹𝐸𝑂𝐶𝐸(یب

𝐸𝐹𝑄𝑗ℎ = 𝐹𝑄𝑗ℎ × (1 −

()7

𝐸𝐹𝑄𝑗ℎ

در رابطه ( 𝐹𝑄𝑗ℎ )7کیلوگ م از مبده غذایی jام ممتت فی توستت
تبنوار hام استت .و  𝐸𝐹𝑄𝑗ℎبیبنگ کیلوگ م از قستتم .توراکی مبده
غذایی  jام ممتت فی توستت تبنوار hام استت .ضتتمن ن که 𝑗𝐹𝐸𝑅
و 𝑗𝐹𝐸𝑂𝐶𝐸 به ت تیب درصد غی توراکی و توراکی مبده غذایی jام را
نشبن میدهند ()77
در ادامه ب ای استتاخ اج محاوای ریزمغذیهب و درشتت .مغذیهب
الزم است .مبت ی عملک د تغذیهای محبستبه شود مبت ی عملک د
تغذیهای از دبصتتلض ت دو مبت ی به دستت .می ید مبت ی او
شبمل مقبدی مم ف اقالم تتوراکی مخالتف و متبت ی دوم شتبمل
میتتتتزان مبده مغذی دریبفای از ه یك کیلوگ م مبده توراکی استت.
1- Refuse Factor

در رابطه ( 𝑦ℎ∗ )7ستتتطح مبده مغذی (ان ژی هن کلستتتیک و )
جذ شده توس اعضبی تبنوارhام اس .و 𝑗 𝑋ℎمقدار کبالی توراکی
jام مم ف شده توس تبنوار hام و 𝑗𝛽 محاوای غذایی کبالی توراکی
 jام است .بب تقستیک این مبت ی ب تعداد اعضبی تبنوار مبت ی ند
در ستب محبسبه میشود ضمن ن که بب تقسیک ه کدام از درایههبی
این مبت ی ب  927س انه محاوای غذایی دریتبفای از متواد مخالف
توراکی در طو روز به دس .می ید ( )78نکاهی مرمی که در ب ورد
مبت ی عملک د تغذیهای ببید به ن توجه نمود ستتن اعضتتبی تبنوار
است .ستن اعضتب مخالف مادبو است .و این ام ببعث میشود که
مقدار ممت ف ه ف د بب توجه به ستتن او مادبو ببشتتد ب ای غلبه ب
این مستتتئله میتوان از رو پیشتتتنربدی درکون و ک یشتتتنبن ()77
استتادبده نمود بدین ت تیب که از معیبر معبد ف د ببل ب ای ه تبنوار
به صورتی که در جدو  7ارائه شده اس .به عنوان بعد تبنوار اسادبده
ک د همبنطور که اطالعب جدو نشتتبن میدهد بهطور مثب اف ادی
که در گ وه  71-77سب ق ار دارند در صورتی که م د ببشند به اندازه
 1/88یك ف د ببل و در صورتی که زن ببشند به اندازه  1/18یك ف د
ببل در نظ گ فاه میشتتوند بدین ت تیب اف اد تبنوار ب استتبط گ وه
ستتتنی گ وهبنتدی و اندازه دقیق بعد تبنوار ب استتتبط یك ف د ببل
بهمنظور دریبف .محاوای غذایی محبسبه میشود
امنیت غذایی

ب ای نکه باوان تبنوارهبیی که دارای امنی .غذایی هستتاند را از
نهبیی که دچبر نبامنی غذایی هستاند جدا نمود ببید کبل ی مم فی
فعلی تتبنوار محتبستتتبه و تدبو ن بب مقدار کبل ی الزم ب ای تبنوار
بهمنظور ب ق اری امنی .غذایی محبسبه شود ب ای این منظور از نابی
رابطه ( )7به صور رابطه ( )9اسادبده میشود:
∗
()9
𝜃ℎ = 𝑦ℎ − 𝛾ℎ
∗
در رابطه ( yℎ )9میزان کبل ی در دسا ط تبنوارhام و  γhمیزان
کبل ی مورد نیبز ب ای تأمین امنی .غذایی استتت .چنبن چه 𝜃ℎ > 0

رفعتی و همکاران ،مصرف مواد مغذی ،تنوع و امنیت غذایی در دهکهای درآمدی استان تهران

ببشتتد تبنوار موردنظ دارای امنی .غذایی میببشتتتد امب اگ
ببشد تبنوار دچبر نبامنی غذایی اس)78( 7.

𝜃ℎ ≤ 0

جدول  -1معادلسازی اعضای خانواده با سنهای مختلف به عنوان
سهمی از فرد بالغ بهمنظور جذب محتوای غذایی
Table 1- Equating family members with different ages as a
share of an adult in order to food content absorb

زن

مرد

گروه سنی

Woman
0.33
0.46
0.54
0.62
0.70
0.82
0.78
0.84
0.86
0.86
0.80
0.82
0.74

Man
0.33
0.46
0.54
0.62
0.74
0.84
0.88
0.96
1.06
1.14
1.04
1
0.84

Age group
0-1
1-2
2-3
3-5
5-7
7-10
10-13
13-14
14-16
16-18
18-30
30-60
+60

مآتذ :درکون و ک یشنبن ()71
مآتذDercon & Krishnan (10) :

تنوع غذایی

در مطبلعه دبضت ت ب ای کمیستتتبزی ماغی تنوع غذایی از رو
طبقهبندی مواد غذایی مم فی اسادبده شده اس .بدین منظور ابادا ب
اسبط طبقهبندی م کز مبر ای ان اقالم مم فی موجود در هزینههبی
توراکی تبنوارهب به یبزده گ وه شتتبمل ( )7نبن غال و ف وردههبی
ن ( )7دبوبب ( )9قند شتتک و شتتی ینیهب ( )1چ بیهب (گیبهی و
دیوانی) ( )7گوشتت( .شتتبمل ق مز ستتدید مبهی و میگو) ( )2شتتی
لبنیب و تخکم غ ( )1سبزیهب ( )8میوههب ( )3تشکببر ( )71ادویه
چبشتتنی و ستتبی ت کیبهبی توراکی و ( )77چبی قروه و ستتتبی
نوشتیدنیهب گ وهبندی شده اس7.؛ در ادامه ب اسبط ن که تبنوار از
چه تعداد از گ وههبی کبالیی اسادبده ک ده اس .شبتا تنوع غذایی
استاخ اج شتده اس )91( .بدین ت تیب عدد شبتا تنوع غذایی بین
 -7ب استتبط مطبلعب انستتایاو تغذیه ای ان فبئو و ستتبزمبن جربنی برداشتت .مقدار
سابنه کبل ی روزانه مورد نیبز ه ف د ببل در ای ان ب ای ب ق اری امنی .غذایی ددود
 7111کبل ی محبسبه شده اس.
 -7در گزار هتبی مخالف جربنی گ وهبندی کبالهب مادبو و بعضتتتبً بین  1تب 71
گ وه ماغی استتت.؛ بته عنوان مثتب تتدمب تحقیقب اقامتتتبدی ( )ERSوزار
کشتبورزی م یکب در گزار هبی تود تنرب از  1گ وه کبالیی اسادبده میکند بب این
دب ب رستی ادبیب موضوع نشبن میدهد که ه چه باوان تعداد گ و ههبی کبالیی
را افزایش داد میتوان اطالعب بیشا و دقیقت ی ارائه داد ب این اسبط در مطبلعه
دبضت کبالهب ب استبط تقسیکبندی ارائه شده توس م کز مبر ای ان که مبنبی ن
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محدوده  1تب  77میببشتتد؛ عدد  1بدین معنی استت .که تبنوار از هی
گ وه کبالیی در رژیک غذایی تود استتادبده نک ده و عدد  77نیز بدین
معنی استت .که تبنوار از ه  77گ وه کبالیی در رژیک غذایی تود
اسادبده نموده اس.
روش جورسازی

ام وزه اسادبده از رو جورسبزی در کبرهبی تج بی از ن جب که
این رو اسادبده جبلبی از اسانببط علی را ارائه میدهد بسیبر ماداو
شتده است .همچنین به تبط ن که انجبم رو جورستبزی سبن و
نابی ن نیز به ستبنی قببل تدستی میببشتد این رو مورد اساقبب
ف اوان ق ار گ فاه است )7( .ب این استبط در مطبلعه دبض ب ای ن
که باوان وضعی .دریبف .مواد مغذی تنوع غذایی و امنی .غذایی سه
دهتك پتبئین در متدی را بتب ستتتبی دهكهب مقبیستتته نمود از رو
جورستتبزی استتادبده شتتده استت .رو جورستتبزی ف ض میکند که
ماغی هبی غی قببل مشتتبهده اث ی ب نابی ندارند به عببر دیگ بین
ماغی هبی غی قببل مشتتبهده و نابی همبستتاگی وجود ندارد؛ بنبب این
این مد هب ب روی اطالعب ماغی هبی قببل مشبهده بنب شدهاند ()71
جورستتتبزی دارای انواع مخالدی میببشتتتد که از ن جمله میتوان به
جورستبزی ب استبط نم ه تمبیل )PS(9جورستتبزی ب استتبط فبصله
متبهتبالنوبی  )MDM(1جورستتتبزی کبمل )EM(7جورستتتبزی زی
طبقهبندی )SCM(2جورستبزی ب اسبط نزدیکا ین همسبیه)NM(1
جورستتبزی برینه )OM( 8و جورستتبزی ژنایکی )GM( 3اشتتبره نمود
( )77ماغی هبی قببل مشتبهده در رو جورسبزی از ط یق ماغی هبی
کمکی تع یف میگ دد؛ به عببر دیگ در ش ایطی که تدبو هبی دو
گ وه را باوان بتب کمتك ماغی هتبی کمکی دتذف نمود و به دو گ وه
همگن دستت .یبف .از رو جوستتبزی استتادبده میشتتود در واقع
جورستتبزی در پی جد .ک دن و مقبیستته واددهبی گ وه تیمبر (ستته
دهك پبئین در مدی) بب وادد هبی گ وه شتتتبهد (ستتتبی دهكهب) ب
دسب ویژگی هبی قببل مشبهده (ماغی هبی کمکی) اس .ب ای ن که
نابی دبصتتل از جورستتبزی از اعاببر الزم ب توردار ببشتتند الزم استت.
توازن ماغی هبی کمکی قبل و بعد از جورسبزی مورد ب رسی ق ار گی د
مم ت ف اف اد ب استتبط هدف مم ت ف ( )COICOPاستت .به  77گ وه تقستتیک
شدهاند
3- Propensity Score
4- Mahalanobis Distance Matching
5- Exact Matching
6- Sub classification Matching
7- Nearest Neighbor Matching
8- Optimal Matching
9- Genetic Matching
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در دقیق .انجبم عمل جورستتبزی به کمك ماغی هبی کمکی دو گ وه
تیمتبر و شتتتبهتد همگن ایجبد میکند که میزان همگنی ن م تب بب
توازن ماغی هتبی کمکی می ببشتتتد در واقع هدف از ب رستتتی توازن
ماغی هبی کمکی دستایببی به دو گ وه اس .که تب دد امکبن مشببه و
یب به عببرتی دو گ وه بب ماغی هبی کمکی کبمالً یکستتتبن ببشتتتند در
صورتی که توازن ماغی هبی کمکی از اعاببر الزم ب توردار نببشد نابی
دبصتتل از ب ورد قببل اطمینبن و قببل استتانببط نخواهند بود بنبب این
نابی دبصل از توازن ماغی هبی کمکی ببید به دق .مورد ب رسی ق ار
گی د شتتتبیبن کک استتت .که بب دذف تدبو هبی دو گ وه بب کمك
ماغی هبی کمکی اگ چه نبهمگنی ببلقوه در نمونه دذف نمیشتتود امب
تب دد امکبن کبهش تواهد یبف )7( .نکاه مرمی که در رابطه بب رو
جورستبزی وجود دارد ن است .که استادبده از این رو در مقبیسه بب
ستتتبی رو هبی اقامتتتبد ستتتنجی هک در نمونههبی بزرگ و هک در
نمونههبی کوچك نابی منبسبت و دقیقت ی را به دنبب داشاه اس.
( )8ماغی هبی کمکی در مطبلعه دبض شبمل جنسی .سواد س پ س.
و بعد تبنوار میببشند در این مطبلعه بب توجه به ویژگیهبی منحم به
ف د الگوریاک ژنایتتك از این رو جرتت .پیتتدا نمودن توازن برینتته
ماغی هبی کمکی و مقبیسه وضعی .دریبف .مواد مغذی تنوع غذایی و
امنی .غذایی دهكهبی پبئین در مدی بب ستبی دهكهب استادبده شده
اس .اگ چه در همه رو هبی جورسبزی مشکل کبهش تعداد نمونه
وجود دارد امب سکون و گ یو ( )97دونزه و همکبران ( )79و اوینوبی و
ویانب گ ( )78در مطبلعب تود نشتتبن دادند که رو جورستتبزی ب
مبنبی الگوریاک ژنایك نستتتب .به ستتتبی رو هب از جمله رو نم ه
تمبیل ب ت ی دارد و بب ایجبد توازن منبستتبت ماغی هبی کمکی ستتبب
ایجبد نابی دقیقت میگ دد در الگوریاک ژنایك ب تالف نم ه تمبیل
نیبز نیستت .که توزیع ماغی هبی کمکی بیضتتوی ببشتتد ضتتمن ن که
رو الگوریاک ژنایك به مشتخمب مد دسبط نیس .و در صور
عدم ب ق اری توازن کبمل ماغی هبی کمکی اریب و تور هبی موجود
را کبهش میدهد جورستتتبزی ژنایکی توازن برینه را بب استتتادبده از
جورسبزی چند ماغی ه تعیین و به طور تودکبر مجموعهای از جورهب بب
دتداقتل اتاالف بین توزیع بتبلقوه عوامل اتاالط کننده (ب هک زننده
توازن) در گ وه تیمبر و شبهد را جساجو میکند در نایجه در طو این
ف یند توازن ماغی هبی کمکی دداکث تواهد شتتتد ( )97ب ای محقق
شتدن این هدف میتوان یك فبصتله ما یك تع یف نمود این فبصله
ما یك اجبزه تواهد داد تب نزدیكت ین واددهبی شبهد ب ای جورشدن
بب وادد تیمبر ا ناخب شوند ب ای جورسبزی ب اسبط الگوریاک ژنایك
میتوان از فبصله ما یك سبده زی اسادبده نمود:
()1
𝑑(𝑖, 𝐽) = |𝑃(𝑋𝑖 ) −
|) 𝑗𝑋(𝑃 𝐽∈𝑗∑

1
|𝐽|

در معبدله ببال  iبه عنوان یك وادد تیمبر و  jبه عنوان مجموعهای

از واددهبی شتتبهد که ب ای جورستتبزی وادد تیمبر  iاز نهب استتادبده
میشتتتود تع یف میگ دنتد بنبب این هدف از این فبصتتتله ما یك را
میتوان به صور زی تع یف نمود:
1
()7
))𝑖(𝑚 𝑚𝑖𝑛𝐷 = ∑𝑛 𝑑(𝑖,
𝑖=1

𝑛

در معبدله فو )𝑖(𝑚 مجموعهای از واددهبی شتتبهد که بب وادد
تیمتبر  iجور شتتتدهانتد را نشتتتبن میدهد از ن جب که در این معبدله
وضتتتعیت .دریبف .مواد مغذی تنوع غذایی و امنی .غذایی ب ای کل
واددهبی گ وه تیمبر محبستبه میشتود الزم است .روی  nوادد تیمبر
این جمع انجتبم شتتتود اگ واددهبی تیمبر به طور کبمل بب واددهبی
شتبهد جور شتوند در این صور  Dصد تواهد بود امب اگ جورهبی
کبمل در دسا ط نببشند موضوع مقداری پیچیده تواهد شد ()99
جمعآوری اطالعات

در مطتبلعتب امنی .غذایی الگوی ممت ت ف تبنوارهب ب ای تعداد
قببل توجری از کبالهب ب رستتی و محاوای دریبف .ریزمغذی و درشتت.
مغذیهب اساخ اج میگ دد در چنین ش ایطی ببید اطالعب م بوط به
ممتتت ف تعتداد زیتبدی از کبالهب جمع وری گ دد؛ در عمل جمع وری
چنین اطالعبتی از ط یق ط ادی پ سشنبمه امکبنپذی نیس.؛ چ ا که
مم فکنندگبن تعداد اقالم زیبدی را مم ف میکنند و دبفظه تبریخی
نهب در رابطه بب جزئیب مم ف کبالهب پبئین اس.؛ لذا ادامب اشاببه
و تطب بستیبر زیبد اس.؛ در ادبیب و مطبلعب امنی .غذایی ب ای غلبه
ب این مشتتکل از اطالعبتی که منببع رستتمی مبری کشتتورهب تح.
عنوان هزینه -در مد جمع وری و مناش میکنند اسادبده میشود؛ این
اطالعب بستیبر جبمع هستاند و کلیه اقالم مم فی را در ب میگی ند
ب این اسبط در این مطبلعه نیز پ سشنبمه ای ط ادی نشده و از رو
نمونتهگی ی استتتادتبده نشتتتده بلکته از اطالعب تبم هزینه -در مد
تبنوارهبی م کز مبر ای ان استادبده شتده اس .الزم به کک اس .که
در ط ح هزینه در مد تبنوارهبی اسابن تر ان در سب  7931اطالعب
در رابطه بب تمتتوصتتیب اقامتتبدی  -اجامبعی و هزینههبی توراکی
ب ای بیش از  711قلک کتبالی ممت ت فی از  7171تبنوار شتتتر ی و
روسابیی توس م کز مبر ای ان جمع وری شده اس .شبیبن کک اس.
که از این تعداد نمونه  111نمونه در ستتته دهك پبئین در مدی 811
نمونه در چربر دهك میبنی و  771نمونه در ستته دهك ببالی در مدی
ق ار گ فاهاند ستتتبی اطالعب مورد نیبز در مطبلعه شتتتبمل محاوای
ان ژی مواد غتذایی ممت ت فی تبنوارهب از ط یق پیمبیش استتتنبدی از
انستایاو تحقیقب تغذیهای و صتنبیع غذایی ای ان و ستبزمبن برداش.
جرتبنی جمع وری گ دیتتد جتتدو  7تالصتتته اطالعتتب م بوط بتته
ماغی هبی مطبلعه دبضت ت را نشتتتبن میدهد در نربی .نیز ببید اکعبن
نمود کته کلیته ب وردهتبی مطتبلعته دبضت ت بب استتتادبده از ن مافزار
 R 4.0.2و بساه  Matchingاین ن مافزار انجبم شده اس.
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 خالصه اطالعات مربوط به متغیرهای مطالعه-2 جدول
Table 2- Summary of information related to the study variables

متغیرها

توضیحات

Variables

Description

)هن (میلیگ م
Iron (mg)

)کلسیک (میلیگ م
Calcium (mg)

)پ وتئین (گ م
Protein (g)
A ویابمین

)(میک وگ م
Vitamin A
(mcg)
C ویابمین

)(میلیگ م
Vitamin C
(mg)
B1 ویابمین

 تبنوار شر ی و روسابیی تشکیل متبت ی عملکت د تغذیهای تبنوارهتب محبسبه معبدله7171  قلک کبالی مم فی از711 اسادبده از اطالعب
) و ب ورد سطح مبده مغذی7( محاوای غذایی از ط یق رابطه
Using the information of 200 items of consumer goods from 2020 urban and rural households, forming the
nutritional performance matrix of households, calculating the equation of food content through equation (2) and
estimating the level of nutrient

)(میلیگ م
Vitamin B1
(mg)

)ک بوهیدرا (گ م
Carbohydrates
(g)

)چ بی (گ م
Fat (g)

.جنسی

1= تبنوار زن. و س پ س7= تبنوار م د.س پ س

Gender

Male head of household = 1 and female head of household = 0

سواد

1= تبنوار بیسواد. و س پ س7= تبنوار ببسواد.س پ س

Literacy

Head of literate household = 1 and head of illiterate household = 0

بعد تبنوار

تعداد اعضبی تبنوار

Family size

Number of household members

تنوع غذایی

 نیز77  که تبنوار از هی گ وه کبالیی در رژیک غذایی تود اسادبده نک ده و عدد. بدین معنی اس1  دارد؛ عدد77  تب1 تنوع غذایی عددی بین محدوده
. گ وه کبالیی در رژیک غذایی تود اسادبده نموده اس77  که تبنوار از ه.بدین معنی اس

Dietary
diversity

 غذایی.امنی
Food security

Dietary divercity has ranges from 0 to 11; The number 0 means that the household has not used any product
group in its diet and the number 11 means that the household has used all 11 product groups in its diet.

)9( ) و ب ورد سطح کبل ی ب اسبط رابطه7( بعد از تشکیل متبت ی عملکت د تغذیهای تبنوارهتب محبسبه معبدله محاوای غذایی از ط یق رابطه
) ببالت ببشد و یب به عببر دیگ چنبن چهγh (  غذایی.) از میزان کبل ی مورد نیبز ب ای تأمین امنیyℎ∗ ( امhچنبن چه میزان کبل ی در دسا ط تبنوار
.𝜃 ببشد تبنوار دچبر نبامنی غذایی اسℎ ≤ 0  غذایی میببشد امب اگ.𝜃 ببشد تبنوار موردنظ دارای امنیℎ > 0
After forming the nutritional performance matrix of the households, calculating the equation of food content
through Equation (2) and estimating the calorie level, based on Equation (3), if the amount of calories available
to the household (yℎ∗ ) of the amount of calories needed to provide security Food (γh )) is higher, or in other
words, if 𝜃ℎ > 0, the household in question has food security, but if 𝜃ℎ ≤ 0, the household is food insecure

توستت یك ف د ببل را در استتابن تر ان نشتتبن میدهد ب استتبط
 همه مواد مغذی طی.اطالعب ارائه شده در این جدو سطح دریبف
 بوده و نوستتتبن قببل توجری. تق یبب یکنوات7937-31 ستتتب هتبی

نتایج و بحث
 شتتده. دداقل مورد نیبز و ماوستت مبده مغذی دریبف9 جدو

854

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی ،جلد  ،35شماره  ،2تابستان 1400

نداشاه اس .ماوس هن و کلسیک دریبفای در اسابن تر ان از دداقل
مورد نیتبز روزانه یك ف د ببل کما استتت .ضتتتمن ن که تبنوارهب
پ وتئین ک بوهیدرا و انواع ویابمینهب شبمل  C Aو  B1را بیش از
دداقل مورد نیبز روزانه دریبف .مینمبیند ن چه که در جدو  9قببل
توجه است .ستطح بسیبر پبئین دریبف .کلسیک و میزان ببالی دریبف.
ک بوهیتدرا در میبن تبنوارهبی تر انی میببشتتتد در این رابطه ببید
اکعبن نمود که کلستیک عنمت ی اس .که در تنظیک فشبرتون تنظیک
استیدیاه معده انقببضهبی عضتالنی سوزاندن چ بیهبی دور کم و
شتتکک موث استت .و از ب تی عوارض شتتبمل ن می استتاخوان پوکی
استتاخوان ت ابی و فستتبد دندانهب گ فاگی عضتتال افزایش فشتتبر
تون تستاگی ککاشتاربیی نبرادایهبی پوسای تولد نوزاد ککوزن
اتاالال عمبی کبهش مقبوم .بدن در مقببل بیمبریهبی عدونی و
جلوگی ی میکند شتتاب ببالی تورم در ستتب هبی اتی هزینههبی
زنتدگی را در کل کشتتتور و به تمتتتوص کالنشتتتر هب بب افزایش
قببلتوجری مواجه سبتاه اس.؛ در کنبر این افزایش میزان دسامزدهب
و در مدهب بب نستتب .بستتیبر کما ی رشتتد ک ده و شتتکبف عمیق میبن
در مد و هزینه موجب کبهش قدر ت ید به تموص در طبقه ماوس

و پبیین جبمعه شتده اس .اطالعب م کز مبر ای ان نشبن میدهد که
در ستب هبی اتی شبتا قیم .لبنیب سبزی هب و دبوبب و میوه و
تشتکببر که س شبر از کلسیک هساند به طور قببل مالدظهای افزایش
یبفاه استت .این مستتئله ببعث شتتده استت .تب تبنوارهب ضتتمن کبهش
ممت ف منببع ارزشمند غذایی س شبر از کلسیک مجبور به ص ف سرک
بیشتتا ی از در مد تود ب ای این کبالهب نیز شتتوند در رابطه بب ستتطح
دریبف .ک بوهیدرا که نزدیك به سته ب اب سطح سابنهای مورد نیبز
بتدن استتت .نیز بتبید عنوان نمود که ک بوهیدرا هبیی که وارد بدن
میشوند بب س ع .ببال شکساه و به ان ژی تبدیل میگ دند؛ چنبن چه
بدن به ان ژی نیبز نداشاه ببشد این کبل ی در کبد زاد و به چ بی و در
نایجه چبقی منج میشود سطح ببالی دریبف .ک بوهیدرا در اسابن
تر ان میتواند از یکستتو از ستتواد تغذیهای پبئین تبنوارهب و تمبیل به
ممت ف غذاهبی مبده نشتب گ فاه ببشتد و از سوی دیگ از افزایش
هزینههبی زندگی در ستتتب هبی اتی و به تبع ن گ ایش تبنوارهب به
جبیگزینی منببع به نسب .ارزانت تأمین ان ژی به جبی منببع بب ارز
که ک بوهیدرا ببالیی دارند از جمله قند شتک و شی ینیهب و غال
نبشی شده ببشد

جدول  -3حداقل مورد نیاز و متوسط دریافت مواد مغذی برای یک فرد بالغ در استان تهران (نفر/روز).
)Table 3- Minimum required and average nutrient intake for an adult in Tehran province (person/day

متوسط دریافت در استان

حداقل مورد نیاز

ماده مغذی

Minimum requirements

Nutrient

15.8

15.9

15.7

16

هن (میلیگ م)

591.6

599

598

1000

81.9

83

82

70

603.8

615

626

550

98.5

99

97

80

1.6

1.6

1.6

1.2

368.4

374

354

130

71

74

71

70

The average received in province
2016
2017
2018

)Iron (mg

کلسیک (میلیگ م)
)Calcium (mg

پ وتئین (گ م)
)Protein (g
ویابمین ( Aمیک وگ م)
)Vitamin A (mcg
ویابمین ( Cمیلیگ م)
)Vitamin C (mg
ویابمین ( B1میلیگ م)
)Vitamin B1 (mg

ک بوهیدرا (گ م)
)Carbohydrates (g

چ بی (گ م)
)Fat (g

مآتذ :یبفاههبی تحقیق
Source: Research findings

در ادامه بب اسادبده از رو جورسبزی وضعی .دریبف .مواد مغذی
سته دهك پبئین در مدی بب ستبی دهكهب مقبیسه میگ دد در رو
جورستتتبزی قبل از ب ورد مد نربیی ب ای ن که نابی از اعاببر الزم
ب توردار ببشتند الزم است .توازن ماغی هبی کمکی مورد ب رسی ق ار

گی د جداو  1و  7به ت تیب نابی دبصتل از ب رسی توازن ماغی هبی
کمکی ب ای مقبیسته وضعی .دریبف .مواد مغذی در سه دهك پبئین
در مدی را بب دهكهبی میبنی و ببالی در مدی نشبن می دهند در این
جداو ب ای ه ماغی دو ستتتاون وجود دارد ستتتاون او وضتتتعی.

رفعتی و همکاران ،مصرف مواد مغذی ،تنوع و امنیت غذایی در دهکهای درآمدی استان تهران

ماغی هبی کمکی را قبل از عمل جورستبزی و ستاون دوم ش ای این
ماغی هب را بعد از عمل جورستبزی نشبن می دهد به عنوان مثب همبن
گونه که از نابی جداو  1و  7مشتخا اس .قبل از عمل جورسبزی
اتاالف ماغی میتبنگین بعد تبنوار ستتته دهك پبئین در مدی بب چربر
دهك میبنی و سه ببالی در مدی به ت تیب معبد  1/77و  1/21اس.
امب بب عمل جورستتبزی این اتاالف به  1/17کبهش یبفاه استت .این
کبهش توس اتاالف انح اف از میبنگین این ماغی تبئید شده و ب ای
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دو ماغی ستواد و جنستی .نیز صتبد است .ب این اسبط بب توجه به
نابی ارائه شتتده در جداو  1و  7مشتتخا استت .که بب انجبم عمل
جورستتتبزی تدبو هبی بین گ وههب کبهش یبفاه و یب به عببر دیگ
گ وههب ب اسبط سه مهلده جنسی .سواد و بعد تبنوار همگن شدهاند
این ام بدین معنی استت .که در ادامه مقبیستته وضتتعی .دریبف .مواد
مغتذی در دهتكهتبی پتبئین بتب اف ادی از دهكهبی میبنی و ببالی
در مدی انجبم میشود که جنسی .سواد و بعد تبنوار یکسبن دارند

جدول  -4بررسی توازن متغیرهای کمکی جهت مقایسه وضعیت دریافت مواد مغذی دهکهای پائین و میانی درآمدی
Table 4- Assessing the balance of covariates to compare the nutrient intake status of the lower and middle income deciles

قبل از جورسازی

یعد از جورسازی

Before Matching

After Matching

اختالف انحراف

چهار دهک میانی

سه دهک پائین

اختالف انحراف

چهار دهک میانی

سه دهک پائین

std mean diff

Four middle
deciles

Three lower
deciles

از میانگین
std mean diff

Four middle
deciles

Three lower
deciles

0.73

1.18

1.19

30.65

1.08

1.19

0

1.23

1.23

36.51

1.08

1.23

0.84

2.96

2.97

-37.39

3.48

2.97

از میانگین

متغیرها
Variables

جنسی.
Gender

سواد
Literacy

بعد تبنوار
Family size

مآتذ :یبفاههبی تحقیق
Source: Research findings

جدول  -5بررسی توازن متغیرهای کمکی جهت مقایسه وضعیت دریافت مواد مغذی دهکهای پائین و باالی درآمدی
Table 5- Assessing the balance of covariates to compare the nutrient intake status of lower and upper income deciles

یعد از جورسازی

قبل از جورسازی

After Matching

Before Matching

اختالف انحراف

سه دهک باال

سه دهک پائین

اختالف انحراف

سه دهک باال

سه دهک پائین

از میانگین
std mean diff

High three
deciles

Three lower
deciles

از میانگین
std mean diff

High three
deciles

Three lower
deciles

-4.03

1.20

1.19

26.27

1.08

1.19

-0.33

1.24

1.23

37.26

1.08

1.23

-0.10

2.98

2.97

-48.84

3.48

2.97

متغیرها
Variables

جنسی.
Gender

سواد
Literacy

بعد تبنوار
Family size

مآتذ :یبفاههبی تحقیق
Source: Research findings

در جدو  2وضتعی .دریبف .مواد مغذی سه دهك پبئین در مدی
بب ستتبی دهكهب مقبیستته شتتده استت .همبنگونه که از اطالعب این
جدو مشتتخا استت .در رابطه بب همه مواد مغذی ستته دهك پبئین
در مدی نستب .به ستبی دهكهب سطح دریبف .پبیینت ی دارد و این
کبهش ستتطح دریبف .از لحبا مبری معنیدار استت .به عنوان مثب
ضت یب ماغی هن ب ای سته دهك پبئین نستب .به سبی دهكهب به
ت تیب  -7/17و  -1به دس .مده اس .این ض یب گویبی این مطلب
استت .که یك ف د ببل در ستته دهك پبئین در مدی نستتب .به چربر

دهتك میبنی روزانه  7/17میلی گ م و نستتتب .به ستتته دهك ببالی
در متدی روزانته  1میلیگ م هن کما ی دریتبفت .مینمتبید در این
رابطه ببید عنوان نمود بب افزایش هزینههبی زندگی ممتت ف گوشتت.
ق مز غذاهبی دریبیی و انواع جیل که منبعی غنی از هن هستتاند در
ستطح استابن تر ان کبهش یبفاه که نایجه ن کبهش سطح دریبف.
این مبده مغذی به تمتوص در میبن دهك هبی پبئین در مدی اسابن
میببشتد ضت ایب ستبی مواد مغذی نیز به همین شتکل قببل تدستتی
استت .ن چه که از مقبیستته نابی جدو  2بب نابی به دستت .مده از
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دریبف .ک ده اس .این نابی بب نابی مطبلعب بنداریبنزاده و همکبران
( )1تنربیی و همکبران ( )91لیک و همکبران ( )79جووانووی ( )73و
کولن و همکبران ( )3مشتتببر .ف اوانی دارد بب توجه به این نابی ببید
اکعتبن نمود بته نظ میرستتتد بتب توجه به غذاهبی تأمین کننده مواد
مغتذی دهكهبی میبنی و ببالیی نستتتب .به دهكهبی پبئین جبمعه
ستبد غذایی ارزشتمندت ی دارند؛ به طوری که مم ف غال در میبن
نهب پبیینت است .و در مقببل دبوبب گوشت .میوه شی لبنیب و
تخکم غ و تشتتکببر بیشتتا ی ممتت ف میکنند در مقببل دهكهبی
پتبئین در متدی مجبور بته ممت ت ف غال و غذاهبی ستتت شتتتبر از
ک بوهیدرا هساند که تنرب سی ی شکمی را ب ای نهب به دنبب دارد
و سی ی سلولی نهب تأمین نمیشود

جدو  9قببل اسانابج اس .ن اس .که وضعی .دریبف .کلسیک هن
و ویابمین  Cدر میبن تبنوارهبی سه دهك پبئین در مدی اسابن تر ان
بستیبر نبگوار میببشد چ ا که دداقل مورد نیبز روزانه یك ف د ببل به
این ستتته مبده مغذی به ت تیب  7111 72و  81میلیگ م و ماوست ت
دریبف .روزانه در استابن تر ان  737/2 77/8و  38/7میلیگ م اس.؛
دب ن که بب مبنب ق ار دادن چربر دهك میبنی یك ف د ببل در ستتته
دهك پبئین در مدی روزانه تنرب ددود  181 71و  17میلیگ م از این
سته مبده مغذی را دریبف .مینمبید در مورد سبی مواد مغذی نیز ببید
اکعبن نمود که یك ف د ببل در ستتته دهك پبئین در مدی پ وتئین و
ویاتتبمین  Aرا در ستتتطح تتتأمین دتتداقتتل مورد نیتتبز روزانتته و تنرتتب
ک بوهیتدرا و ویابمین  B1را در ستتتطح ببالت از دداقل نیبز روزانه

جدول  -6وضعیت دریافت مواد مغذی سه دهک پائین درآمدی نسبت به سایر دهکها
Table 6- The status of nutrient received in the three lower income decile compared to other deciles
نسبت به چهار دهک میانی
نسبت به سه دهک باال
Compared to the High three deciles

سطح
معنیداری

آماره t
t-test

Coefficients

سطح معنی-

آماره t
t-test

Coefficients

0.00

-9.11

-4

0.00

-3.81

-1.75

0.00

-12.56

-199.23

0.00

-6.27

-104.67

0.00

-11.11

-25

0.00

-4.70

-10.02

0.00

-9.37

-100.14

0.02

-2.20

-52.69

0.00

-14.14

-52.03

0.00

-3.22

-23.54

0.00

-7.48

-0.34

0.01

-2.48

-0.10

0.00

-6.91

-70.32

0.00

-3.37

-29.9

0.00

-11.59

-23.34

0.00

-3.21

-6.74

sig

ضرایب

Compared to the four middle deciles

داری
sig

ضرایب

ماده مغذی
Nutrient

هن (میلیگ م)
)Iron (mg

کلسیک (میلیگ م)
)Calcium (mg

پ وتئین (گ م)
)Protein (g
ویابمین ( Aمیک وگ م)
)Vitamin A (mcg
ویابمین ( Cمیلیگ م)
)Vitamin C (mg
ویابمین ( B1میلیگ م)
)Vitamin B1 (mg

ک بوهیدرا (گ م)
)Carbohydrates (g

چ بی (گ م)
)Fat (g

مآتذ :یبفاههبی تحقیق
Source: Research findings

در جدو  1تنوع و امنی .غذایی سه دهك پبئین در مدی بب سبی
دهكهب مقبیسه شده اس .همبنگونه که از اطالعب جدو مشخا
استت .ضتت یب ماغی تنوع و امنی .غذایی ستته دهك پبئین در مدی
نستتب .به دهك میبنی به ت تیب  -1/7و  -1/13و نستتتب .به دهك
ببالی در مدی  -1/77و  -1/77به دس .مده اس .از ن جب که این
ض ایب از لحبا مبری معنیدار هساند لذا میتوان گد .که سه دهك
پبئین در مدی نستب .به سبی دهكهب تنوع و امنی .غذایی پبیینت ی
دارد این نابی بب نابی مطبلعب موسوینسب و ردمبنی ( )72اصالن
نمتتتب ( )9وایتت .و همکتبران ( )91لیک و همکتتبران ( )79کولن و
همکتبران ( )3و رن و همکتبران ( )73مشتتتببر .ف اوانی دارد در این
رابطه ببید اکعبن نمود که سلو هبی بدن انسبن نیبزهبی مادبوتی دارند

که بب تنوع دادن به مواد غذایی ممت فی میتوان این نیبزهب را ب ط ف
ک د یك رژیک غذایی مانوع ضمن تأمین ان ژی مورد نیبز بدن کیدی.
غذایی را افزایش داده و دریبف .تمبم ریزمغذیهب و درشتت.مغذیهب را
ب ای بتدن بته هم اه دارد در این رابطه بب توجه به ن که دهكهبی
پبئین در مدی نستب .به ستبی دهكهبی جبمعه سطح در مد و تمکن
متبلی پبیینت ی دارند لذا این اف اد قدر ت ید پبئینی دارند و توانبیی
ت یدهبی مانوع ب ای تأمین نیبزهبی روزانه تود را ندارند این مستتبله
ستبب میشود تب از توانبیی نهب در تأمین نیبزهبی روزم ه کبساه شود
و ادامتب وقوع نتبامنی غذایی در میبن تبنوارهبی این دهك افزایش
یببد

رفعتی و همکاران ،مصرف مواد مغذی ،تنوع و امنیت غذایی در دهکهای درآمدی استان تهران
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جدول  -7تنوع و امنیت غذایی سه دهک پائین درآمدی نسبت به سایر دهکها
Table 7- Diversity and food security of the three lower income deciles compared to other deciles

نسبت به سه دهک باال

نسبت به چهار دهک میانی

Compared to the High three deciles

Compared to the four middle deciles

سطح

سطح معنی-

معنیداری

آماره t

ضرایب

t-test

Coefficients

0.00

-6.92

-0.55

0.00

0.00

-9.67

-0.21

0.00

sig

داری

آماره t

ضرایب

t-test

Coefficients

-2.84

-0.2

-3.91

-0.09

sig

ماده مغذی
Nutrient

تنوع غذایی
Dietary diversity

امنی .غذایی
Food security

مآتذ :یبفاههبی تحقیق
Source: Research findings

نتیجهگیری و پیشنهادها
شتتیوع نبرستتبییهب و بیمبریهبی مخالف ممکن استت .در نایجه
کمبود مواد مغذی در ستتبد غذایی و نبامنی غذایی ببشتتد از نجب که
تأمین سالم .و امنی .غذایی از اهداف راهب دی سند چشکانداز بیس.
سبله کشور اس .در این مطبلعه ابادا ب اسبط طبقهبندی گ وه کبالیی
م کز متبر ای ان و بب استتتادبده از مبت ی عملک د تغذیهای ستتتطح
دریتبفت .مواد مغتذی در دهك هبی مخالف در مدی استتتابن تر ان
شتنبسبیی شده اس.؛ سپ بب اسادبده از رو جورسبزی مم ف مواد
مغذی تنوع و امنی .غذایی در دهكهبی در مدی اسابن تحلیل شده
اس.
ب پبیه یبفاههبی مطبلعه ه ستتته دهك پبئینی میبنی و ببالی
در مدی اسابن تر ان نزدیك به سه ب اب دداقل مورد نیبز روزانه تود
ک بوهیدرا دریبف .مینمبیند؛ و یب در مورد کلستتتیک ه ستتته دهك
پبئینی میبنی و ببالی در مدی استتابن بستتیبر کما از دداقل مورد نیبز
روزانه تود کلستتیک دریبف .میکنند لذا در همه دهكهب همزمبن هک
مشکل سوءتغذیه و هک مشکل پ توری وجود دارد .این شواهد گویبی
این دقیق .استت .که ص ت فبً تدبو در ستتطح در مد تبنوارهب ستتی ی
ستتتلولی تبنوارهب را تضتتتمین نمیکند و ببعث نمیشتتتود که نهب بب
اناخب ستتبد غذایی مطلو ت درشتت .مغذیهب و ریزمغذیهبی مورد
نیتبز تود را بته اندازه کبفی دریبف .کنند و ماغی هبی دیگ ی از جمله
ف هنتگ و ستواد تغذیهای تبنوارهب از اهمی .و نقش بسزایی ب توردار
استتت .در این رابطته پیشتتتنرتبد میشتتتود ستتتبزمبنهبی ماولی بب
ف هنگستبزی و موز تخمتمی و عمومی سواد غذا و تغذیه نقش
مرمی در کستب پ داز و درن اطالعب تغذیه نحوه دستا سی به
منببع اطالعب تغذیهای معاب و قببل اعامبد محبستتبه و اندازهگی ی
وادتدهبی غذایی درن و ارزیببی محاوای ب چستتتبهبی غذایی و
شتتتنبیی بب اطالعب پبیهای تغذیه ایدب نمبیند همچنین اصتتتالح و

ببزنگ ی س تیبستت.هبی جبری در ام تبلیغب غذا و تغذیه و نظبر ب
ه نوع تبلی کتبالهتبی توراکی از تمبمی رستتتبنه هبی موجود به
کبرگی ی کبرشتتنبط تغذیه در نظبم ارائه تدمب برداشتتای درمبنی
مانبسب بب سطحبندی ن تدوین و ارسب مطبلب موزشی غذا و تغذیه
(پمدل .پوستتا و ) و ارستتب ن به تبنوارهب تدوین و به کبرگی ی
ب نبمه تغذیه رایگبن مدارط از نظ نوع و مقدار ب استتتبط ت ین
یبفاههبی علمی و پژوهشهبی کبرب دی ملی و منطقهای همکبری در
اج ای الگوی استتابنی ب ای جی ه میبن وعده غذایی دانش موزان بب
توجه به نیبزهبی تغذیه نبن تقوی .درط برداشتت .و لحبا نمودن
بحث غذا و تغذیه در ن و در نربی .بهکبرگی ی کبرشتتنبط تغذیه در
کلیته وادتدهب و م اکزی که تدمب غذایی همگبنی دارند از جمله
دانشتتگبههب مردکودنهب کبرتبنههب بیمبرستتابنهب م اکز نگرداری
ستبلمندان از دیگ پیشتنربدهبیی است .که ب ای ارتقبی ف هنتتتتگ و
ستواد تغذیهای ببید ب نهب تأکید نمود
ب استبط نابی سته دهك پبیین در مدی نسب .به سبی دهكهب
تنوع و امنی .غذایی پبئینت ی دارند در این رابطه و در ستتتطح کالن
ب رسی تج به بسیبری از کشورهبی اروپبیی م یکبی التین و سیبیی
نشتتتبن میدهد ثبب در قیم .مواد غذایی در کنبر اعطبی کمكهبی
نقدی و بستتاههبی غذایی هدفمند میتواند ستتبب افزایش ممتت ف و
تنوع غذایی تبنوارهب شتتتده و امنی .غذایی را در تبنوارهبی فقی و به
تمتتتوص زنتبن و کوکبن بهطور قببلتوجری افزایش دهد لذا کنا
تورم و به دنبب ن افزایش در مد واقعی و قدر ت ید مم فکنندگبن
به تموص دهكهبی پبئین در مدی ببعث می شود تب بب افزایش تنوع
غذایی وضتتعی .معیشتتای و امنی .غذایی تبنوارهب بربود یببد در این
راست اب بب توجه به ن که بخش قببل توجری از منببع کشتتور سبالنه به
صتتور یبرانه پنربن و غی هدفمند هدر میرود و از این منظ ای ان در
رتبه نخست .پ دات .یبرانههبی غی هدفمند غذا و سوت .جربن ق ار
گ فاته استتت .لتذا هدفمندستتتبزی یبرانههب و پ دات .یبرانه نقدی
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 دستا سی.میبدین تأثی زیبدی ب ستبتابر اقامتبدی شتر و سترول
 شر وندان به محموال و همچنین ببزاریببی و ببزاررسبنی.ارزانقیم
بستیبری از محموال اسبسی شر وندان میشود؛ این ام به توجه به
محدود بودن بودجه تبنوارهب به بزرگت شتدن و مانوعت شتدن ستتبد
 غتذایی تتبنوارهتب کمتك قببل توجری.ن هتب و نرتبیاتب بربود امنیت
مینمبید
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وغی نقدی بب شتنبستبیی منبسب جبمعه هدف مانبسب بب ش ای کشور
 گذاران ق ار گی د ضمن ن. که ببید مدنظ سیبس.مسئله مرمی اس
که بب توجه به ن که میبدین م کزی و یب میبدین محلی و منطقه ای
 ببزار میوه و ت هببر و محمتتوال لبنی و.نقش مرمی در کنا قیم
پ وتئینی و همچنین توزیع و پخش این محمتوال در ستطح شر و
منبطق مخالف و دذف دداقل چند م دله واسطهگ ی از تولیدکننده تب
 و افزایش راندمبن این.ممتتت فکننده دارند کنا و نظبر تقوی
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Introduction: The rapid acceleration of inflation over the past decade has increased the cost of living in the
metropolitan area of Tehran. The World Food Program (WFP) report shows that Tehran province has the highest
rate of welfare inequality compared to other provinces in Iran, and a significant portion of the province's population
has only abdominal satiety. This has led to an increase in short stature, cardiovascular disease, cancer, obesity,
diabetes, tooth decay and gastrointestinal diseases among Tehran families. In this regard, although with the
decision of the Working Group on Health and Food Security and the participation of various agencies, programs
have been carried out to improve the level of health and nutrition of the residents of the province, but the prevalence
of various deficiencies and diseases may be due to lack of nutrients in the food basket and as a result of food
insecurity.
Materials and Methods: Since ensuring health and food security is one of the strategic goals of the 20-year
vision document of the country, in the present study, households living in Tehran province were first divided into
three lower income deciles, four middle deciles and three upper income deciles according to the raw data of the
income expenditure of the Statistics Center of Iran. Then based on the classification of the commodity group of
the Statistics Center of Iran and using the nutritional performance matrix, the level of nutrient intake in different
income deciles of Tehran province in 2018 has been investigated. Then, using the Matching method, nutrient
consumption, the diversity and food security of the province's income deciles have been analyzed.
Results and Discussion: The results showed that the level of calcium, iron and vitamin C intake among
households in the lower three deciles of Tehran province is very low and an adult received only about 14, 487 and
75 mg of these three nutrients per day. As for other nutrients, an adult in the lower three deciles of income received
protein and vitamin A 72 mg and 551 micrograms, respectively which is at the minimum daily requirement and
only carbohydrates and vitamin B1 has been received 339 g and 1.5 mg, respectively which is above the minimum
daily requirement. It should be noted that in all income deciles, the level of carbohydrate intake is more than triple
the daily threshold required by an adult (130 g). Finally, according to the results, the lower three deciles of income
have lower diversity and food security than the other deciles.
Conclusion: Considering the current situation of receiving micronutrients in Tehran province, the culture and
nutritional literacy of households has a great importance and role that responsible organizations can play an
important role in promoting it through culture as well as specialized and general education. At the same time, the
stability of food prices along with the provision of cash grants and targeted food packages can increase the
consumption and food diversity of households and significantly increase food security in poor households,
especially women and children. In this regard, considering that a significant part of the country's resources is
wasted annually in the form of hidden and non-targeted subsidies, Iran ranks first in the world in the payment of
non-targeted food and fuel subsidies, therefore, targeting subsidies and paying cash and non-cash subsidies with
proper identification of the target community, in accordance with the conditions of the country is an important
issue that should be considered by policy makers.
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