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Introduction
Dietary diversity is a feature of healthy diets. This is because essential nutrients are not present in one type
of food at the same time, rather, they are found in a diet consisting of several nutrients. However, in recent years,
the food tastes of Iranian families have shifted to high-calorie and non-nutritional value foods, which has
increased the number of patients with non-communicable diseases in the country. The choice and acceptance of
different diets depends on environmental, economic, socio-cultural and psychological factors.

Materials and Methods
Since ensuring health and food security is one of the strategic goals of the country 20-year vision document,
the present study evaluates the dietary diversity of households and its effective factors in Tehran province. To
achieve this goal, the raw information of household expenditure-income in 2020 has been used. In the present
study, the Berry dietary diversity index (BI) was used to quantify the dietary diversity variable and the order
logit model was used to investigate and evaluate the effect of demographic, economic and social variables on it.

Results and Discussion
The results showed that only 23.2% of Tehran households have high dietary diversity and 76.8% of
households have low or medium dietary diversity. Based on the results, the variables of head household age,
place of residence, working hours of household head and household income level has a positive (direct)
association and in contrast, the variables of head of household literacy, household size and employment status of
head of household in a negative (inverse) direction affect the level of dietary diversity of households in Tehran
province.

Conclusion
The food diversity of households in Tehran province is very low. If the food price level is low and stable,
increasing incomes can lead consumers to diversify their food baskets and move from consuming low-value
cereals and root and tuber products to consuming high-nutrition foods such as meat, dairy, and fruits and
vegetables. In this regard, a review of the experience of many European, Latin American and Asian countries
shows that stability in food prices along with cash aid and targeted food packages can increase consumption and
food diversity of households and food security in poor households, especially women and children. Families
living in Tehran province, which have a larger population, have less food diversity. As the household dimension
increases, the minimum food needs increase; this reduces the volume and quality of food available to the
household and leads to food insecurity. In the current situation, the country is struggling with economic
problems caused by sanctions, inflation, unemployment. Continuation of this, along with lack of effective
support for families, can deprive families of the ability and facilities to have more children due to food
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insecurity. Accordingly, the correct and complete design and implementation of incentive policies and support
for large families is necessary. Finally, the role and importance of education and literacy of households in their
food diversity is very high. In this regard, responsible organizations can play an important role in obtaining,
processing and understanding nutrition information and how to access credible information sources through
culture and specialized and general training in food literacy.
Keywords: Demographic variables, Dietary diversity, Economic variables, Order logit, Social variables,
Tehran province
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چکیده
تنوع غذايي از خصوصيات رژيمهای غذايي سالم ميباشد .چرا که مواد مغذی ضروری همزمان در يك ماده غذايي وجود ندارند ،بلكه در يك رژيمم
غمذايي متشمكل از چندين ماده غذايي يافت ميشوند .با اين وجود در سالهای اخير سليقه غذايي خانوادههای ايراني به سوی ممواد غمذايي پرکمالری و
فاقد ارزش غذايي گرايش پيدا کرده که اين مسئله آمار مبتاليان به بيماری های غيرواگير را در کشور افزايش داده است .انتخما و پمذيرش رژيممهمای
غذايي مختلف به عوامل محيطي ،اقتصادی ،اجتماعي-فرهنگي و روانشناختي بستگي دارد .از آن جما کمه تمنمين سمالمت و امنيمت غمذايي از اهمدا
راهبردی سند چشمانداز بيست ساله کشور مي باشد ،مطالعه حاضر به ارزيابي وضعيت تنوع غذايي خانوارها و عوامل مؤثر بر آن در استان تهران پرداختمه
است .جهت دستيابي به اين هد از اطالعات خام هزينه درآمد خانوار در سال  9911استفاده شده است .در مطالعه حاضر برای کميسازی متغيمر تنموع
غذايي از شاخص تنوع غذايي بری ( )BIو به منظور بررسي و ارزيابي تنثير متغيرهای دموگرافيكي ،اقتصادی و اجتماعي بر آن از ممدل ججيمت ترتيبمي
استفاده شد .نتايج پژوهش نشان داد که تنها  29/2درصد از خانوارهای تهراني از تنوع غذايي زياد برخوردار هستند و  67/8درصمد خانوارهما دارای تنموع
غذايي کم يا متوسط ميباشند .ضمن آن که بر پايه نتايج ،متغيرهای سن سرپرست خانوار ،محل سكونت ،ساعت کار سرپرسمت خمانوار و سمطر درآممد
خانوار در جهت مثبت (مستقيم) و در نقطه مقابل متغيرهای سواد سرپرست خانوار ،بعد خانوار و وضعيت اشتغال سرپرست خانوار در جهت منفي (معكوس)
بر سطر تنوع غذايي خانوارها در سطر استان تهران تنثير ميگذارند.
واژههای کلیدی :استان تهران ،تنوع غذايي ،ججيت ترتيبي ،متغيرهای اجتماعي ،متغيرهای اقتصادی ،متغيرهای دموگرافيكي

مقدمه

32 1

بر اساس آمارهای جهاني ،جمعيت جهان از حمدود  8ميليمارد نفمر
کنوني به حدود  91ميليارد نفر در سال  2101افزايش مييابد؛ تمنمين
غذای سالم ،کافي و متنوع موردنياز اين جمعيت رو بمه رشمد يكمي از
بزرگ ترين چالش هايي اسمت کمه جهمان بما آن مواجمه خواهمد بمود
( .)United Nations, 2020تنوع غذايي يكي از مشخصههای رژيمم
غذايي سالم به شمار مي آيد .يمك رژيمم غمذايي متنموع شمامل هممه
گروه های غذايي (سبزيجات ،ميوه هما ،غمالت ،گوشمت و محصموجت
لبني) است تا امكان دستيابي به مواد مغمذی کمافي و رشمد و توسمعه
 2 ،9و  -9استادياران اقتصاد کشاورزی ،موسسه پژوهشهای برناممهريمزی ،اقتصماد
کشاورزی و توسعه روستايي ،تهران ،ايران
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مطلو برای فرد فراهم گردد .تنوع غذايي به عنوان "تعداد غذاها يما
گروه های غذايي مصر شده در يك دوره مرجع معين" تعريف ممي-
شود .کيفيت رژيم غذايي به طور معكوس با خطر بيماریهمای ممزمن
مرتبط است .يك رژيم غذايي متنوع با مواد مغمذی زيماد مميتوانمد از
شيوع بيماری های مزمن مانند بيماری های قلبي  -عروقي،)CVDs( 4
ديابت ،سندرم متابوليك و سرطانها جلوگيری نمايمد ( Nachvak et
 .)al., 2017امروزه سوءتغذيه ناشي از کمبود و يا دريافت بيش از حد
ريزمغذی ها و درشت مغذی ها يكي از بزرگ ترين چالشهمای توسمعه
جهاني است .لذا اطمينان از رژيم غذايي سالم ،مغذی و متنموع پايمه و
اساس استراتژیهای بلندمدت و پايدار برای غلبه بر سوء تغذيه جهاني
و کاهش ناامني غذايي به شمار ميآيد ( Cordero-Ahiman et al.,
.)2021
4- Cardiovascular Disease
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در سالهای اخير اگرچه استانداردهای زندگي در ايران بهبود يافته
و دسترسي به مواد غذايي و خدمات بهداشتي افزايش پيدا کرده است،
اما سليقه غذايي خانوارهای ايراني به جمای غمذاهای سمنتي و ميمان
وعده های غذايي سالم به سوی ممواد غمذايي پرکمالری و فاقمد ارزش
غذايي گرايش پيدا کرده است ( .)Baji et al., 2019پيامدهای منفمي
الگوی غمذايي نامناسم  ،کماهش فعاليمت بمدني و افمزايش مصمر
دخانيات را به دنبال داشته که در نهايت منجر به افزايش بيماری همای
مزمن مرتبط با تغذيه از جمله بيماری قلبي  -عروقي ،سرطان و چاقي
شده است ( .)Akbari and Azadbakht, 2014بر اساس گزارشهما
در ايران  76درصد زنمان و  99درصمد ممردان بماجی  21سمال چما
هسمتند ( .)Rahmani and Dorosti Motlagh, 2016دليمل اصملي
اين امر ،مصر باجی قند و شكر ،چربي و انواع کربوهيمدرات عنموان
شده است .بر اساس نتايج مطالعات مختلمف مصمر قنمد و شمكر در
ايران  21درصد بيشتر از ميانگين جهاني و  4برابر بيشتر از کشورهای
خاور دور است .مصر قند ،نمك و چربي و همچنين مصر نوشابه،
کنسرو و غذای فوری در شهرهای بزرگ چشمگيمر بموده و در مقابمل
مصر ماهي ،سبزی و ميوه تازه ،شير و لبنيات کمتر از حد اسمتاندارد
اسمت ( .)Abdi et al., 2016در مطالعمه سيسمتماتيك کمه در سمال
 9914در مناطق شهری و روستايي ايران انجام شمده ،مصمر پفمك
 21/9درصد ،چيپس  20/8درصد ،نوشابههمای گمازدار  29/0درصمد و
شكالت و شيريني  91/8درصد به عنوان ميمان وعمده گمزارش شمده
است ( .)Baji et al., 2019تنوع پائين و الگوی نامناس مصر مواد
غذايي در کشور سب شده است تا در زنان باردار کمبود روی ،ويتامين
 ،Aويتامين  Dو در کودکان  90تا  29ماهه کمبود شديد ويتامين  Aو
ويتامين  Dمشاهده شود .در نتيجه اين کمبودها امروزه آمار مبتاليمان
به بيماریهای غيرواگير از جمله اضافه وزن ،چاقي ،سكتههای قلبي و
مغزی ،فشار خون ،ديابت ،سرطانها ،پموکي اسمتخوان و  ...در کشمور
افزايش يافته است ( .)Narmaki et al., 2016طبق نظر متخصصين،
تنوع غذايي از خصوصيات رژيم های غذايي سالم است .چرا کمه ممواد
مغذی ضروری هم زمان در يك ماده غذايي وجود ندارند ،بلكه در يك
رژيم غذايي متشكل از چندين ماده غذايي يافت مي شوند .تصمميمات
مربوط به انتخا مواد غذايي تحت تنثير عوامل اجتماعي و فرهنگي و
بعضاً خارج از کنترل فرد است؛ به طموری کمه در اغلم مموارد افمراد
تحت تاثير هنجارهای موجود در جامعه قرار ميگيرند و لذا نمميتموان
آنها را متقاعد کرد که در انتخا مواد غذايي به شيوه ای منطقي تر و
علميتر عمل کنند .اگر چه رژيم های سنتي اغل موارد کمامالً سمالم
هستند امما تغييمرات اجتمماعي ،فرهنگمي و اقتصمادی در بسمياری از
مناطق منجر به انتخا رژيم غذايي نامناس و بي کيفيت شده است.
انتخا و پذيرش رژيمهای غذايي مختلف تحت تاثير عوامل محيطي،
اقتصادی ،اجتماعي-فرهنگي و روانشمناختي قمرار دارد ( Powell et
 .)al., 2017افزايش نرخ تورم و رشد قابل توجه قيمتها طي دو سال

اخير وضعيت تنوع و امنيت غذايي را در کشور و به خصمو منماطق
پر جمعيت پيچيده نموده است .استان تهمران پرجمعيمتتمرين اسمتان
ايران است و از نظر مساحت شهرنشيني نه تنها در ايران بلكه در دنيما
جزو بزرگ ترين شهرها به شمار ميآيد .ضمن آن که اين استان رتبمه
نخست را در پذيرش مهاجر از ساير استانهما دارد .بمر اسماس آمارهما
درصد قابل توجهي از جمعيت تهران جوان هستند و بيش از  49درصد
از کودکان کار کشور در اين استان حضور دارند .بنمابراين سماماندهي،
تنمين سالمت و امنيمت غمذايي و اجتمماعي سماکنان در ايمن اسمتان
مسئلهای بسيار مهم است .با اين رويكرد در اين مطالعمه بمه ارزيمابي
وضعيت تنوع غذايي خانوارها و عوامل مؤثر بمر آن در اسمتان تهمران
پرداخته شده است.
تاکنون مطالعات متعددی در مورد وضمعيت و عواممل اثرگمذار بمر
تنوع غذايي خانوارها در داخل و خارج از کشور انجمام شمده اسمت؛ از
ميان مطالعات داخلمي مجاوريمان و همكماران (Mojavarian et al.,
 ،)2018تنثير منطقه جغرافيمايي محمل سمكونت را بمر تنموع غمذايي
خانوارهای شهری ايران بررسي نمودند .مطالعه به صمورت مقطعمي و
تحليلي بر روی  98726خانوار انجام گرفت .دادهها از اطالعمات خمام
درآمد و هزينه خانوار شهری  9910مرکز آمار ايران جمعآوری شد .در
اين تحقيق ،برای اندازه گيری تنوع غذايي از نمايه بری )BI( 9استفاده
شد .نتايج نشان داد که رفتار تنوع غذايي در خانوارهای ايراني بيش از
همه وابسته به منطقه سكونت آنها ميباشد .ضمن آن کمه بمر پايمه
نتايج افزايش سطر سواد و درآمد خانوار در صدکهای پمايين موجم
افزايش تنوع غمذايي خمانوار مميگمردد .پماکروان چمروده و محممدی
نصممممرآبادی (Pakravan-Charvadeh and Mohammadi-
 ،)Nasrabadi, 2020به ارزيابي سطر امنيت غمذايي و تنموع غمذايي
خانوارهای مهاجر افغان در مناطق جنو استان تهران و ارتباط آن بما
متغيرهای اقتصادی اجتمماعي و همچنمين رفماه اجتمماعي پرداختنمد.
نمونه مورد نياز از طريق نمونه گيری تصادفي ساده انتخما و امنيمت
غذايي از طريق شاخص مقياس ناامني غذايي خانوار محاسبه و ارتباط
بين متغيرهای اقتصادی-اجتماعي با استفاده از مدل لجستيك ارزيابي
شد .نتايج نشان داد که حدود  88درصد خانوارهما دارای تنموع غمذايي
باجيي هستند و تنها  9/4درصد با تنوع غذايي پايين مواجه ميباشمند.
متغيرهای اشتغال سرپرست خانوار ،درآمد خانوار و تعداد فرزندان پسمر
از مهمترين عواممل ممؤثر بمر سمطر امنيمت غمذايي و تنموع غمذايي
خانوارهای پناهنده افغمان محسمو ممي شموند .شميباني و همكماران
( ،)Sheibani et al., 2020عوامل مؤثر بر تنموع غمذايي خانوارهمای
روستايي استان خراسان رضوی را ارزيابي کردند .برای ايمن منظمور از
شاخص فراواني تنوع غذايي اسمتفاده شمد و سمپس عواممل ممؤثر بما
بهرهگيری از شاخص ذکر شده و مدل ججيت ترتيبي تعيين شمدند .در
1- Berry Index
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( )DDSاز تجزيه و تحليل مؤلفمه همای اصملي )PCA( 9و رگرسميون

اين مطالعمه از روش نمونمهگيمری تصمادفي خوشمهای چندمرحلمهای
اسممتفاده شممد .دادههممای موردنيمماز نيممز از طريممق مصمماحبه و تكميممل
پرسشنامه جمعآوری و در قال ممدل ججيمت ترتيبمي تحليمل انجمام
گرفت .نتايج تحقيق نشان داد کمه ميمانگين شماخص فراوانمي تنموع
غذايي در منطقه برابر  07/90بوده و خانوارها از نظر فراوانمي مصمر
گروه های غذايي در سطر پايين تنوع غذايي قرار دارند .همچنين نتايج
نشان داد که با افزايش متغيرهای تحصيالت ،وضعيت مسكن ،هزينمه
ماهيانه غذا ،شاخص قدرت خريد خانوار و دسترسي به بمازار ،احتممال
اين که خانوارهای با فراواني تنوع غذايي پايين در گروه خانوارهای بما
فراواني تنوع غذايي باج قرار گيرند ،افزايش مييابد .افزايش متغيرهای
فاصله تا مراکز خريد و تورم مواد غذايي احتمال اين که خانوارهای بما
فراواني تنوع غذايي پايين در گروه خانوارهای با فراواني تنموع غمذايي
باج قرار گيرند را کاهش ميدهد .از ميان مطالعات خارجي نيز پماول و
همكاران ( ،)Powell et al., 2017عوامل تعيمينکننمده تنموع رژيمم
غذايي و تغذيه را در مناطق شمرقي اسمتان اوزامبمارا تانزانيما بررسمي
نمودند .اطالعات مورد نياز در اين مطالعه بما طراحمي پرسشمنامه و از
طريق مصاحبه جمعآوری شده است .نتايج نشان داد که اندازه خانوار و
جنسيت بر تنوع رژيم غذايي خانوار اثر معنيدار دارد .همو و همكماران
( ،)Hou et al., 2021ارتباط ميان درآمد ،دانش غذايي و تنوع غذايي
خانوار را در مناطق روستايي سه استان مرکزی چين ارزيابي کردند .در
اين مطالعه ،اطالعات مورد نياز از  9167خانوار روستايي جممعآوری و
برای تجزيه و تحليل اطالعات از رگرسيون خطي چند متغيره استفاده
شد .بر اساس نتايج ،با افزايش درآمد و دانش رژيمم غمذايي ،سماکنان
مناطق روستايي غذاهای متنوعتری مصر ميکنند .کوردرو-آهيممان
و همكاران ( ،)Cordero-Ahiman et al., 2021به تجزيه و تحليمل
عوامل تعيين کننده ميزان تنموع غمذايي در منماطق روسمتايي حوضمه
رودخانه پائوت استان آزوآی اکوادور پرداختنمد .در ايمن مطالعمه بمرای
تعيين حجم نمونه از روش نمونه گيری تصادفي طبقه ای استفاده شمد.
9
ضمممن آن کممه تنمموع غممذايي از طريممق نمممره تنمموع غممذايي خممانوار
( )HDDSو با توجه به  92گروه غذايي تعيين گرديمد .در نهايمت نيمز
برای تعيين رابطه بين تنوع و متغيرهای جمعيت شناختي-اجتمماعي از
رگرسيون پوآسن استفاده شد .نتايج نشان داد که انمدازه مسمكن ،بعمد
خانوار ،هزينه سرانه غذا ،سطر زمين های زير کشت ،سطر تحصيالت
و وضعيت تنهل متغيرهايي هسمتند کمه بمر تنموع غمذايي خمانوار اثمر
معنيدار ميگذارند .مينجا و همكاران ( ،)Minja et al., 2021ارتبماط
بين وضعيت اجتماعي-اقتصادی و تنوع غذايي خانوارهما را در منماطق
جنو شرقي تانزانيا بررسي کردند .در اين مطالعه بمه منظمور بررسمي
2
ارتباط وضعيت اقتصادی و اجتمماعي و شماخص نممره تنموع غمذايي

لجستيك چندگانه 4استفاده شد .نتايج حاصل از اين مطالعه نشمان داد
که داشتن تنوع غذايي باج با تحصيالت و سطر درآمد خمانوار ارتبماط
مستقيم دارد.
تنوع پائين مواد غمذايي و بمه تبمع آن نماامني غمذايي مميتوانمد
ارزشهای حياتي را تحتالشعاع قرار دهد و حتي امنيت ملي کشمورها
را نيز به چالش بكشد .در ايران امنيت غذايي ،از بعمد کممي مصمر ،
سرانه مصر و همچنين بعد کيفمي و همچنمين توزيمع ممواد غمذايي
مطلو نبوده و الگوی مصمر و تغذيمه از کيفيمت بماجيي برخموردار
نيست .استان تهران به عنوان پرجمعيتترين استان کشور که سماجنه
پذيرای مهاجران زيادی از سراسر کشور ميباشد از اين مسئله مستثني
نيست .استان تهران اگرچه در مقايسمه بما سماير اسمتانهما از لحما
شاخص های رفاهي وضعيت مطلوبي دارد ،اما باجترين ميزان نابرابری
رفماه را دارد ( .)Ebrahimi et al., 2017بمر اسماس گمزارش وزارت
بهداشت در مورد وضعيت امنيت غذايي در اسمتانهمای ايمران ،تعمداد
کودکان زير پنج سال در تهران که مبتال به اضافه وزن و کوتماهقمدی
هستند به ترتي  0/64و  2/69درصد تخمين زده شمده اسمت .نتمايج
حاصل از مطالعات رضازاده و همكاران (،)Rezazadeh et al., 2009
اسفرجاني و همكاران ( ،)Esfarjani et al., 2011هژبرکياني و واردی
( ،)Hojabr Kiani and Wardi, 2013جهمموتي و همكمماران
( ،)Lahouti et al., 2015نمارمكي و همكماران ( Narmaki et al.,
 )2016و پاکروان چمروده و همكماران ( Pakravan-Charvadeh et
 )al., 2021که در مورد امنيت غذايي استان تهمران انجمام شمدهانمد،
نشان مي دهند که وضعيت ناامني غذايي در استان تهران جدی اسمت
و بخش قابلتوجهي از جمعيت استان بما کمبمود ممواد مغمذی شمامل
انرژی ،پروتئين ،ويتامينها و مواد معدني در سبد غذايي مواجهاند؛ اين
مسئله سب شده تا ابتال به کوتاهي قد ،بيماریهمای قلبمي عروقمي،
سرطانها ،چاقي ،ديابت ،سمن همای صمفراوی ،پوسميدگي دنمدان و
بعضي بيماری های گوارشي در ميان خانوارهای تهراني افمزايش يابمد.
ناامني غذايي و تغذيه ای عالوه بر تنثير بر جسمم ،تبعمات اجتمماعي و
رواني نيز برای خانوارها به دنبال دارد .بر پايه نتايج برخي پژوهشهما
حدود دو ميليون نفر در شهر تهمران نيازمنمد خمدمات بهداشمت روان
هستند ( .)Narmaki et al., 2016اگر چه با تصميم کارگروه سالمت
و امنيت غذايي و مشارکت دستگاههای مختلف اجرايمي بمه خصمو
طي دههی هشتاد و نود شمسي برنامههای مختلفي به منظمور ارتقماء
تنوع و سطر امنيت غذايي استان تهران انجام گرفته است ،اما به نظر
ميرسد که شيوع نارساييها و بيماریهای مختلف در استان در نتيجه
الگوی نامطلو و ناامني غذايي است؛ از آن جا که تنمين غذای سالم

1- Household Dietary Diversity Score
2- Dietary Diversity Score

3- Principal Component Analysis
4- Multinomial Logistic Regression
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و ايمن و در نتيجه آن تامين امنيت غذايي از اهدا راهبردی اقتصماد
مقاومتي و سند چشمانداز بيست ساله کشور ميباشد ،در ايمن مطالعمه
به ارزيابي وضعيت تنوع غذايي خانوارها و عوامل مؤثر بر آن در استان
تهران پرداخته شده است .شايان ذکر است که در مطالعات پيشين تنها
بر شناسايي اندازه و ميزان ناامني غذايي و همچنين عوامل مؤثر بر آن
در استان تهران تاکيد شده و به عوامل ممؤثر بمر تنموع غمذايي توجمه
نشده است؛ با اين رويكرد تممايز اصملي مطالعمه حاضمر بما مطالعمات
پيشين در آن است که در اين مطالعمه ضممن بررسمي وضمعيت تنموع
مصر مواد موادغذايي در استان تهران ،علل و عوامل مؤثر بمر تنموع
غذايي خانوارها نيز بررسي خواهد شد.

مواد و روشها
الگوی الجیت ترتیبی

متغير وابسته مطالعه حاضر به صورت کيفي و ترتيبي شامل ميزان
تنوع غذايي خانوارها (کم ،متوسط و زياد) است .از آن جا که جوا هما
حالت ترتيبي دارند ،بنابراين از مدلهای انتخما گسسمته و مشخصما
الگوی ججيت ترتيبي استفاده خواهد شد .الگوی ججيت ترتيبي مبتني
بر يك متغير گسسته اسمت کمه بمه منظمور تعيمين تمنثير متغيرهمای
توضيحي (سن سرپرسمت خمانوار ،جنسميت سرپرسمت خمانوار ،سمواد
سرپرست خانوار ،بعد خانوار ،محل سكونت ،وضعيت اشتغال سرپرست
خانوار ،ساعت کار سرپرست خانوار و سمطر درآممد خمانوار) بمر تنموع
غذايي خانوارها و همچنين نحوه تنثير هر متغير بر احتمال قرارگمرفتن
هر خانوار در سه گروه تنوع کم ،متوسمط و زيماد ممورد اسمتفاده قمرار
ميگيرد .لمذا اگمر فمرو شمود  yمتغيمر پيوسمته باشمد و متغيرهمای
توضيحي  xiباشند برای خانوار iام تابع تمايل بمه صمورت رابطمه ()9
تعريف ميشود:
تنوع کم
()9

𝑦 = 0,

 ,تنوع متوسط

𝑦 = 1,

}تنوع زياد

{𝑦 = 2,

𝑖𝜀 𝑦 = 𝛽 ′ 𝑥𝑖 +
𝑛 𝑖 = 1, … ,

با توجه به تابع احتمال تجمعي  ،Fاحتمال قرار گرفتن خانوارها در
سه گروه عنوان شده را ميتوان به صورت رابطه ( )2بيان نمود:
()2

) Pr(y i  J )  Pr(y i   J 1 )  Pr( i   n 1   ' xi
)  F (  ' xi   J 1

با توجه به رابطه ( )2و با تخمين  βو  ،احتمال قرار گرفتن همر
خانوار در يكي از گروههمای تنموع کمم ،متوسمط و يما زيماد محاسمبه
ميگردد .شايان ذکر است که  ها آستانههايي هستند که پاسم همای
مشاهده شده گسسته را تعريف ميکنند ،لذا جزم است بمرآورد شموند.
در ادامه و با محاسبه احتمال قرار گرفتن افراد در گروههمای مختلمف،

مي توان الگوی ججيت ترتيبي اين مطالعمه را بمه صمورت رابطمه ()9
تصرير نمود:
j  1,..., J ; i  1,..., n

  j ( xi ) 
log
   j  1 x1i   2 x2i  ...   k xki ,
1   j ( xi ) 

()9
در رابطممممه (  j ،)9احتمممممال تجمعممممي و بممممه صممممورت

  j ( xi )    j   ' xi   Pyi  j xi مي باشد  .بمردار
ستوني پارامترها  1 ,  2 ,...,  k و  xiبمردار سمتوني متغيرهمای
توضيحي را شامل ميشود .جزم به ذکر است که   jتنها به احتممال
طبقه پيشبيني وابسته است و با متغيرهای توضيحي ارتباطي ندارد .با
تصرير الگوی فو  ،پارامترهای الگوی ججيت ترتيبي از طريمق روش
حداکثر درستنمايي (که احتمال طبقهبندی صحير را حداکثر مميکنمد)
به دست ميآيند .در ادامه ميتوان با استفاده از آزمون رگرسيونهمای
موازی ،منطقي بودن فرضيه برابری پارامترها را برای همر سمه گمروه
ارزيابي کرد ( .)Williams, 2018در انواع مدلهای انتخا گسسمته،
ضراي تخميني تفسير اقتصادی معيني ندارنمد .بمه عبمارت ديگمر در
مدلهای فو مقدار پارامترهای برآورد شده هميشمه تفسمير مسمتقيم
راحتي ندارند و نميتوانند بهصورت مستقيم برای متغيرهای توضميحي
متناظر روی احتمال انتخا تصميم jام تفسير شموند .بنمابراين ،بمرای
ارزيابي اثرات متغيرها بايد از کشش و اثرات نهايي مربوط به متغيرهما
استفاده شود .در اين رابطه از آن جا که کششهما توابمع غيرخطمي از
مقادير مشاهدات هستند ،تضميني مبني بر عبور تابع ججيمت از نقماط
تعريف شده به وسيله ميانگين نمونه وجود ندارد .برای حل اين مشكل
محاسبه اثر نهايي به جای محاسبه کششها پيشنهاد شمده اسمت .در
اين روش ،ابتدا کششها برای هر يك از مشاهدات محاسبه و سمپس
از آن ها ميانگين وزني گرفته ميشود .به گونهای که وزنها احتماجت
پيشبيني شده هسمتند .سمپس اثمر نهمايي از طريمق مقيماسگمذاری
پارامترهای برآورد شده محاسبه ميگردد .اين مقياس برای هر يك از
مشاهدات متغير مسمتقل ،متفماوت اسمت؛ بنمابراين بمرای تسمهيل در
گزارش نتايج ،اين مقياس در ميانگين متغير مستقل محاسبه ميشمود
( .)Williams, 2016اگرچممه محاسممبه اثممر نهممايي در مممدلهممای
رگرسيوني با پاس چندگانه ترتيبي تا حدودی متفاوت است ،اما همگي
بيانگر اين مفهوم هستند که با يك واحد افزايش در متغير مستقل ،x
چه مقدار بر احتمال واقع شدن در گروه  jافزايش مييابد .اثر نهايي در
الگوی ججيت ترتيبي با توجه به رابطه ( )4محاسبه ميشود:
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) 𝑖𝑥 𝛽 𝜕𝛾 (𝜇𝑗 −
) 𝑖𝑥⃓𝑗 = 𝑖𝑦(𝑃𝜕
[=
𝑘𝑥𝜕
𝑘𝑥𝜕
َ

()4

]

) 𝑖𝑥 𝛽 𝜕𝛾 (𝜇𝑗−1 −
𝑘𝑥𝜕

−

َ

َ

= ) 𝑖𝑥(  𝜇0 = −∞ ، λjو ∞𝜇𝑗 = +

در رابطمممه (،)4
مي باشد .با توجمه بمه آن کمه اثمر نهمايي بمه ارزش کليمه متغيرهمای
توضيحي وابسته است ،تصميمگيمری بمرای بمهکمارگيری ارزشهمای
متغيرها در برآورد بسيار حائز اهميت مميباشمد .بنمابراين معمموجً اثمر
نهايي در ارزشهای ميانگين متغيرها محاسبه ميشمود .همچنمين بما
توجه به اين که مجموع احتماجت ،همواره برابر يمك اسمت ،مجمموع
اثرات نهايي برای هر متغير برابر صفر خواهد بود ( Abrudan et al.,
 .)2020شايان ذکر است که در مدلهای انتخا گسسته نميتوان از
ضري تعيين ( )R2متداول به عنوان معيار خوبي برازش الگو اسمتفاده
کرد .جهت رفع اين مشكل ،تاکنون ضراي تعيمين گونماگوني توسمط
محققان مختلف معرفي شده است ( .)Maddala, 1983ضري تعيين
آلدريچ نلسون ( )ANدر سال  9184توسط آلدريچ و نلسون ،بر اساس
تابع راستنمايي و به صورت رابطه ( )0ارائه شده است:
] 𝑅𝐿𝐿 2[𝐿𝐿𝑈𝑅 −
()0
𝑁 2[𝐿𝐿𝑈𝑅 − 𝐿𝐿𝑅 ] +
در رابطه ( 𝐿𝐿𝑈𝑅 ،)0و 𝑅𝐿𝐿 به ترتي

= Aldrich − Nelson R2

ارزش تمابع راسمتنمايي در
دو مدل غيرمقيد و مقيد ميباشند .همچنين  Nدر رابطمه فمو تعمداد
مشاهدات را نشان ميدهد .هر چه معيار فو به يك نزديكتمر باشمد
بيانگر برازش باجی الگو و يا به عبارت ديگر بيانگر بهتر بودن نتايج
تخمين ميباشد .ضري تعيين  Pseudoمعيار ديگمری اسمت کمه بمه
منظور بررسي خوبي برازش مورد استفاده قرار ميگيمرد .ايمن ضمري
تعيين بر اساس تابع راستنمايي بوده و بمه صمورت رابطمه ( )7تعريمف
ميشود:
()7

2⁄
𝑁

) 𝑅𝑈𝐿𝐿( −
2

ميگردد .در دو معيار پيرسون و دويانس با استفاده از جداول احتممال
تعداد سلولهمای مشماهده شمده و ممورد انتظمار ممورد مقايسمه قمرار
ميگيرد .با فرو  iمتغير پيشبيني کننده با 𝑗𝑖𝑛  𝑛𝑖 = ∑𝑐𝑗=1مشاهده
چندجملهای ،2فراواني مورد انتظار از طريق رابطه ( )6برآورد ميگردد:
با توجه به رابطه فمو آمماره دو آزممون پيرسمون و دويمانس بمه
صورت رابطه ( )8و ( )1تعريف ميگردند:

𝑘𝛽 ]) 𝑖𝑥 𝛽 −

𝑘𝑥𝜕

9

()6

= [𝜆 (𝜇𝑗 − 𝛽 𝑥𝑖 ) − 𝜆(𝜇𝑗−1

) 𝑖𝑥( 𝑗𝛾𝜕
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2⁄
𝑁

) 𝑅𝐿𝐿(

2

= 𝑅 Pseudo

𝑁1 − (𝐿𝐿𝑈𝑅 ) ⁄
 LLURو  LLRبممه ترتيم بيممانگممر ارزش تممابع

در رابطممه فممو ،
راستنمايي در دو مدل غيرمقيد و مقيد هستند و  Nنيز تعداد مشاهدات
را نشان ميدهد (.)Agresti, 2013
2
دو معيار پيرسون (  )χ2و دويانس (  )Gاز جمله معيارهای ديگری
هستند که از آنها به طور معممول جهمت بررسمي خموبي بمرازش در
الگوهای انتخا گسسته و از جمله الگموی ججيمت ترتيبمي اسمتفاده

()8
()1
چنان چه آماره مربوط به دو آزمون پيرسمون و دويمانس بماجتر از
مقادير بحراني آن باشد بيانگر پذيرش فرضيهی صفر مبني بر برازش
مناس دادهها توسط الگوست .چنان چمه دادههما و اطالعمات تحمت
بررسي دارای پراکندگي زيماد باشمند اسمتفاده از دو معيمار پيرسمون و
دويانس جهت بررسي خوبي برازش مميتوانمد بسميار سمودمند باشمد
(.)Agresti, 2013
شاخص تنوع غذایی

در مطالعه حاضر جهت کميسازی متغير تنوع غمذايي از شماخص
تنوع غذايي بری ( )BIاستفاده شده است .شاخص تنوع غمذايي  BIاز
طريق رابطه ( )91به دست ميآيد:
()91
در رابطه ( 𝑆𝑖 ،)91سهم کالری گروه کاجيي  iاز مقدار کل کالری
غذای مصر شده است .مقدار اين شاخص بين صفر و يك قرار دارد.
چنان چه  BIبرابر با صفر باشد نشان دهنده آن است که فرد تنها يك
ماده غذايي را مصر کرده و عدد يك نشان دهنده وضعيتي است که
فرد سهم برابری از همه مواد غذايي را مصمر مميکنمد .اگمر انمدازه
شاخص  BIکمتر از  1/66باشد ،تنوع غذايي در سطر نامطلو  ،بمين
 1/66تا  1/8تنوع غذايي در سطر متوسط و اگر باجتر از  1/81باشمد،
تنوع غمذايي در سمطر مطلمو قمرار دارد ( Mousavi Nasab and
 .)Rahmani, 2016شايان ذکمر اسمت کمه در مطالعمه حاضمر بمرای
محاسبه مقدار کالری دريافتي از گروههای کاجيي و کالری کل غذای
مصر شده خانوار ،در گام اول بر اساس طبقهبندی مرکز آمار ايمران
اقالم مصرفي موجود در هزينه های خوراکي خانوارهما در يمازده گمروه
شامل ( )9نان ،غالت و فرآوردههای آن )2( ،حبوبات )9( ،قند ،شكر و
1- Contingency Tables
2- Multinomial Observations
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شيريني ها )4( ،چربيها (گياهي و حيواني) )0( ،گوشت (شمامل قرممز،
سفيد ،ماهي و ميگو) )7( ،شير ،لبنيات و تخممرغ )6( ،سمبزیهما)8( ،
ميوه ها )1( ،خشكبار )91( ،ادويه ،چاشني و ساير ترکي های خموراکي
و ( )99چای ،قهوه و ساير نوشيدنيها گروهبنمدی شمدند .در گمام دوم
ماتريس عملكرد تغذيهای تشكيل گرديد تما بما اسمتفاده از آن ميمزان
کالری گروههای کماجيي بمرای سمالهمای مختلمف محاسمبه شمود.
ماتريس عملكرد تغذيهای از حاصل ضر دو ماتريس به دسمت آممده
است .ماتريس اول شامل مقادير مصر گروههای کاجيي مختلمف در
طمول يمك سمال و مماتريس دوم شمامل ميمزان کمالری دريمافتي از
هر يك کيلوگرم ماده خوراکي است .سطرهای مماتريس اول را اقمالم
غذايي مرکز آمار ايران در طرح هزينه-درآمد خانوار استان تهران برای
گروه های کاجيي تشكيل داده و ستونهمای ايمن مماتريس از مقمادير
مصر گروههای کاجيي مختلف توسط خانوارها تشكيل شمده اسمت.
همچنين سمطرهای مماتريس دوم از ارزش غمذايي (کالری) تشمكيل
شمده و ستونهای آن ميزان انرژی دريافتي از گروههای کاجيي مرکز
آمار را در هر کيلموگرم نشمان ممي دهنمد .در گمام سموم بما محاسمبه
ماتريس عملكرد تغذيه ای خانوارهای استان تهمران ،محتموای کمالری
کل گروهها محاسبه ميشود .با فرو يك تابع خطي ،معادله محتوای
غذايي را ميتوان بهصورت رابطه ( )99ارائه کرد:
n=k

()99

= ∑ βj Xhj + εh

∗yh

j=1

در رابطه ( yh∗ ،)99سطر انمرژی جذ
hام است و  Xhjمقدار کاجی خوراکي jام مصر شمده توسمط خمانوار
hام و  βjمحتوای غذايي کاجی خموراکي jام اسمت .بما تقسميم ايمن
ماتريس بر ميانگين تعداد اعضای خانوار ،ماتريس نفر در سال محاسبه
مي شود .ضمن آن که با تقسيم هرکدام از درايههای اين مماتريس بمر
 ،970سرانه انرژی از مواد مختلمف خموراکي در طمول روز بمه دسمت
ميآيد (.)Hosseini et al., 2016
در نهايت بايد اذعان نمود که در ايمن مطالعمه از اطالعمات خمام
هزينه درآمد خانوارهای مرکز آمار ايران استفاده شمده اسمت .جزم بمه
ذکر است که در طرح هزينه درآمد خانوارهای استان تهمران در سمال
 ،9911اطالعممات مربمموط بممه خصوصمميات دممموگرافيكي ،اقتصممادی،
اجتماعي و هزينه های خوراکي برای بيش از  211قلم کاجی مصرفي
از خانوارهای شهری و روستايي جممعآوری شمده اسمت .شمايان ذکمر
است که ساير اطالعات مورد نياز در مطالعمه شمامل محتموای انمرژی
مواد غذايي مصرفي خانوارهما از طريمق پيممايش اسمنادی از انسمتيتو
تحقيقات تغذيهای و صنايع غذايي ايران جمعآوری گرديد.
شده توسط اعضای خانوار-

نتایج و بحث
جدول  9برخي از ويژگيهای توصيفي خانوارهای مورد مطالعمه را

در سه گروه بما تنموع غمذايي کمم ،متوسمط و زيماد نشمان مميدهمد.
همانگونه که از اطالعات جدول زير مشاهده ميشود به عنوان مثمال
ميانگين سن سرپرسمتان خمانوار بما تنموع غمذايي پمايين 01 ،سمال و
کمترين و بيشترين سن به ترتي مربوط به خانوارها با سن سرپرست
خانوار  91و  10است .ضمن آن که متوسط بعد خانوار برای خانوارهای
با تنوع غذايي پايين  9/49نفر است و کمترين و بيشترين بعمد خمانوار
مربوط به خانوارها با ابعاد  9و  91نفر مميباشمد .همچنمين ،جنسميت
سرپرستان خانوار با تنوع غذايي پايين بيشتر شامل مردان است و اکثر
آن ها نيز باسواد هستند .اطالعات مشمابه بمرای خانوارهمای بما تنموع
غذايي متوسط و زياد نيز در جدول ارائه شده است.
شكل  9وضعيت تنوع غذايي را ميان خانوارهای ممورد مطالعمه در
استان تهران نشان ميدهد .همانگونه که از اطالعات شكل مشخص
است  02/9درصد از خانوارهای تحت بررسي در سال  9911بما تنموع
غذايي کم روبرو بودهاند و تنها  29/2درصد از خانوارهما تنموع غمذايي
زياد داشتهاند.
در ادامه به منظور بررسي عوامل مؤثر بر تنموع غمذايي خانوارهما،
الگوی ججيت ترتيبي برآورد گرديد که نتايج حاصل از آن در جدول 2
ارائه شده است .مؤلفههای اعتبارسنجي الگوی ججيت ترتيبمي کمه در
انتهای جدول  2گزارش شدهاند ،اعتبار باجی نتايج را تائيد مميکننمد.
همان گونه که از نتايج جدول مشاهده ميشود ضري تعيين Pseudo
و آلدريچ نلسون ) (ANبيانگر قدرت توضير دهنمدگي بماجی الگمو
ميباشند .به طوری که به عنوان مثال ضري تعيين  Pseudoگويمای
آن است که  69درصد از تغييمرات متغيمر وابسمته ،توسمط متغيرهمای
مستقل منظور شده در مدل توضير داده ميشود .دقت طبقهبندی کمه
درصد پيش بيني صحير الگو را نشان ميدهد ،بيمانگمر دقمت بماجی
طبقهبندی در الگوی ارائه شده مي باشد .بر اين اساس الگوی ججيمت
ترتيبي برآورد شده ،نزديك به  71/7درصد تغييمرات سمطوح مختلمف
تنوع غذايي خانوارها را در استان تهران به درستي پيشبيني ميکنمد.
همچنين دو آزمون پيرسون و دويانس بيانگر پذيرش فرضيهی صمفر
مبني بر برازش مناس دادههما توسمط الگموی بمرآوردی هسمتند .در
نهايت ،نتايج حاصل از رگرسيونهمای مموازی نيمز حماکي از منطقمي
بودن فرضيهی برابری پارامترها برای تمامي گروهها در الگوی بمرآورد
شده ميباشد .بما در نظمر گمرفتن سمطر معنميداری آممارهی آزممون
رگرسيونهای موازی ،مميتموان ايمن گونمه فمرو نممود کمه ارزش
پارامترهای وضعيت برای تمامي گمروههمای پاسم  ،ثابمت و يكسمان
مي باشد و از اين لحا نيز بمرآورد الگموی ججيمت ترتيبمي از مبماني
محكم برخوردار است .بنابراين با توجه به آزمونها و موارد گفته شده،
الگوی برآورد شده در مطالعه حاضر به اندازه کافي قابل اعتماد بوده و
ميتوان به نتايج به دست آمده از اين الگو تا حد بسيار زيادی اطمينان
داشت.
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جدول  -1ویژگیهای خانوارهای مورد مطالعه در استان تهران
Table 1- Characteristics of the studied households in Tehran province

انحراف معیار
Standard
deviation

حداکثر

حداقل

میانگین

Maximum

Minimum

Average

14.6

95

19

50

1.31

10

1

3.41

0.32

2

1

-

0.35

2

1

-

15.70

93

20

51

1.10

6

1

3.23

0.31

2

1

-

0.25

2

1

-

15.01

88

23

52

1.13

5

1

2.89

0.33

2

1

-

0.21

2

1

-

تعداد خانوارها
Number of
households

متغیر
Variable

تنوع غذایی
Dietary
diversity

سن سرپرست خانوار
Age of household head

بعد خانوار
Family size
1073

جنسيت سرپرست خانوار (زن= 9و مرد=)2

تنوع پائين

Gender of household head (female
)= 1 and male = 2

Low diversity

سواد سرپرست خانوار (بيسواد= 9و باسواد=)2
Literacy of household Head
)(illiterate = 1 and literate = 2

سن سرپرست خانوار
Age of household head

بعد خانوار
Family size

جنسيت سرپرست خانوار (زن= 9و مرد=)2

510

Gender of household head (female
)= 1 and male = 2

تنوع متوسط
Medium
diversity

سواد سرپرست خانوار (بيسواد= 9و باسواد=)2
literacy of household Head
)(illiterate = 1 and literate = 2

سن سرپرست خانوار
Age of household head

بعد خانوار
Family size

جنسيت سرپرست خانوار (زن= 9و مرد=)2

477

Gender of household head (female
)= 1 and male = 2

تنوع باج
High
diversity

سواد سرپرست خانوار (بيسواد= 9و باسواد=)2
Literacy of household Head
)(illiterate = 1 and literate = 2

مآخذ :يافتههای تحقيق
Source: Research findings

شايان ذکر است که نتايج حاصل از معنيداری و عالمت ضراي ،
حاکي از آن است که متغيرهای سن سرپرست خانوار ،محل سمكونت،
ساعت کار سرپرست خمانوار و سمطر درآممد خمانوار در جهمت مثبمت
(مستقيم) بر سطر تنوع غذايي خانوارها در سطر استان تهمران تمنثير
ميگذارند .به عبارت ديگر ،افزايش در سطر متغيرهای مسمتقل فمو
اين احتمال را که خانوارهای تهراني در سطوح باجتری از تنوع غذايي
قرار بگيرند ،افزايش ميدهد .از سوی ديگر ،متغيرهای سواد سرپرست
خانوار ،بعد خانوار و وضعيت اشتغال سرپرست خانوار در جهمت منفمي
(معكوس) بر سطر تنوع غذايي خانوارها در سطر استان تهمران ممؤثر
هستند .لذا افزايش در سطر متغيرهای مستقل فو  ،اين احتمال را که
خانوارهای تهراني در سطوح بماجتری از تنموع غمذايي قمرار بگيرنمد،

کاهش ميدهد.
در انواع ممدلهمای انتخما گسسمته ،ضمراي تخمينمي تفسمير
اقتصادی معيني ندارند و تنها ميتوانند در ايمن ممورد کمه خانوارهمای
تحت بررسي در گروه تنوع کم ،متوسط و يا زياد قمرار گيرنمد ،تفسمير
شوند .بنابراين جزم است به منظور استنتاج بيشتر نتايج الگوی برآورد
شده ،اثرات نهايي برای هر يك از گروهها با توجه به سطوح مختلمف
تنوع محاسبه شود .به اين منظور اثرات نهايي برای هر يك از گروهها
با سطوح مختلف تنوع غذايي مورد محاسمبه قمرار گرفمت کمه نتمايج
حاصل از آن در جدول  9گزارش شده اسمت .در اداممه اثمرات نهمايي
متغيرهايي که در جدول  2ضراي آنها معنيدار بوده ممورد تجزيمه و
تحليل قرار گرفته است.
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23.2

52.1

24.8

تنوع زیاد High diversity

تنوع کم Low diversity

تنوع متوسط Medium diversity

شکل  -1وضعیت تنوع غذایی میان خانوارهای مورد مطالعه در استان تهران
Figure 1- Status of food diversity among the studied households in Tehran province

جدول  -2نتایج حاصل از برآورد الگوی الجیت ترتیبی
Table 2- Results of order logit model estimation

سطح معنیداری

آمارهی z
Z-Test

Coefficient

0.020

2.32

0.006

0.174

-1.36

-0.143

0.000

-7.22

-0.955

0.000

-10.61

-0.304

0.046

1.99

0.135

0.000

-5.15

-0.273

0.000

3.96

0.032

0.000

9.40

0.00001

دويانس

0.46

p-value

(43)0.64
(87)0.85
(18.2 )0.47

Deviance

پيرسون
Pearson

ضریب

متغیر
Variable

سن سرپرست خانوار
Age of household head

جنسيت سرپرست خانوار (زن= 9و مرد=)2
)Gender of household head (female = 1 and male = 2

سواد سرپرست خانوار (بيسواد= 9و باسواد=)2
)Literacy of household Head (illiterate = 1 and literate = 2

بعد خانوار
Family size

محل سكونت (مناطق روستايي= 9و مناطق شهری=)2
)Residence (rural areas = 1 and urban areas = 2

وضعيت اشتغال سرپرست خانوار (بيكار= 9و شاغل=)2
)Employment status of household head (unemployed = 1 and employed = 2

ساعت کار سرپرست خانوار
Working hours of household head

سطر درآمد خانوار
Household income level
ضري تعيين Pseudo
Pseudo R-Squared
ضري تعيين آلدريچ نلسون )(AN
Aldrich Nelson R-Squared

0.73

درصد پيشبيني صحير

69.6%

Percentage of correct predictions

مآخذ :يافتههای تحقيق
Source: Research findings

بر اساس نتايج جدول  9ميتموان گفمت ،خانوارهمايي کمه دارای
سرپرست با سن باجتر هستند ،با سطر احتممال بماجتری دارای سمبد

غذايي متنوعتری خواهند بود .از طر ديگر احتمال قرار گمرفتن ايمن
خانوارها در زمره واحدهای با تنوع غذايي پائين کاهش مييابد .در اين

شعبان زاده خوشرودی و همکاران ،ارزیابی وضعیت تنوع غذایی خانوارها و عوامل مؤثر بر آن در استان تهران

رابطه بايد اذعان داشت که با باج رفتن سن سرپرست ،انتظار مميرود
به طور نسبي اندوخته مالي و رفاه او افزايش يابمد .ضممن آن کمه بما
توجه به تمرکز افراد در سنين باجتر بر تغذيه و زندگي سالمتر ،تجربمه
و سطر آگماهي سرپرسمت خمانوار از ترکيم ممواد غمذايي و کيفيمت
کاجهای مصرفي خانوار نيز افزايش مييابد .اين افزايش سطر رفماه و
نيز آگاهي و دانش از کيفيت و انتخا درست مواد مورد نياز تغذيه ،به
انتخا و چينش درست ترکيبات سبد تغذيهای کمك فراوان مينمايد
و در نتيجه تنوع غذايي خانوار را افزايش ميدهد.
همچنين نتايج نشان ميدهمد خانوارهمايي کمه سرپرسمت آن هما
بي سواد است ،احتمال اينكه در گروه واحدهای با تنموع غمذايي پمائين
قرار بگيرند ،باج است .از سوی ديگر احتمال قرار گرفتن اين خانوارهما
در زمره واحدهای با تنوع غذايي متوسط و باج کمتر ميباشد .در ايمن
خصو بايد اذعان نمود که داشتن سواد کافي و تحصيالت با ايجماد
فرصت های شغلي مناس و افزايش توانايي کسم درآممد ،دسترسمي
افراد خانواده به مواد غذايي با کيفيت را افزايش ميدهد .ضمن آن که
با تنثيرگذاری بر سواد تغذيه ای ،موجم افمزايش دانمش و آگماهي در
مورد وضعيت تغذيه اعضای خانواده و بهبود و تنوع کيفيت مواد غذايي
مصرفي ميگردد.
يافتههای پژوهش مؤيد اين است که برای خانوارهای پرجمعيت-
تر ،احتمال قرار گرفتن در گروه واحدهای با تنوع غذايي پايين ،بيشمتر
است .از طمر ديگمر احتممال قمرار گمرفتن ايمن خانوارهما در زممره
واحدهای با تنوع غذايي متوسط و باج ،کمتر ميباشد .در تفسير ارتباط
بين وضعيت تنوع غذايي و بعد خانوار بايد توجه داشت که بما افمزايش
بعد خانوار ،نيازهای حداقلي به مواد غذايي افزايش مييابمد .ايمن اممر
سب مي شود تا حجم و کيفيت مواد غذايي در دسترس خانوار کاهش
يابد .ضمن آن که ممكن است تحت شرايط ويژهای همچون نوسانات
فصلي ،قيمت مواد غذايي افزايش يابد و يما بمه علمت از دسمت دادن
موقت شغل ،امكان دسترسي خانوار به مواد اوليمه تهيمه غمذا کماهش
يابد؛ در اين شرايط نيز هرچه تعداد افراد خانواده بيشتر باشد ،کيفيت و
کميت غذای در دسترس افراد کمتر ميشود.
طبق نتايج ،برای خانوارهای روسمتايي ،احتممال قمرار گمرفتن در
گروه واحدهای با تنوع غذايي کم باج اسمت؛ از طمر ديگمر احتممال
قرار گرفتن اين خانوارها در زمره واحدهای با تنموع غمذايي متوسمط و
باج ،کمتر ميباشد .استان تهمران دارای  69دهسمتان و  9147آبمادی
است که روستاهای استان به علت محدوديتهمای اقليممي و رشمد و
تمرکز ناموزون و غولآسای فعاليتهای صمنعتي ،تجماری و ممالي ،از
کشاورزی گسترده ای برخوردار نيستند .اين موضوع سب شده است تا
اکثر روستاهای استان تهران به خصو در دهه  11به سكونتگاههما
و خوابگاههای کالنشهر تهران تبديل شوند .ضممن اينكمه مهماجرت
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بخممش قابمملتمموجهي از نيممروی انسمماني از روسممتا بممه شممهر و وقمموع
خشكسالي در کشور ،شكا بين شهرها و روستاهای استان تهمران را
افمزايش داده اسمت؛ در نتيجممه مموارد ذکمر شممده جمعيمت سمماکن در
روستاهای استان تهمران عمومماً افمراد دارای سمطوح پمائين درآممدی
هستند که هرگونه نوسان در شرايط اقتصادی به شدت آنها را تحمت
تنثير قرار ميدهد و الگوی تغذيه آنها را متنثر ميسازد.
نتايج مطالعه حاکي از اين است که برای خانوارهايي که سرپرست
آن ها بيكار است ،احتمال قرار گمرفتن در گمروه خانوارهمای بما تنموع
غذايي کم افزايش مييابد .از طر ديگمر احتممال قمرار گمرفتن ايمن
خانوارها در زمره واحدهای با تنوع غذايي متوسط و باج ،کمتمر اسمت.
به عبارت ديگر ،شاغل بودن سرپرست خانوار باعث مميشمود کمه بما
تنمين منابع پولي جزم ،کميت و کيفيت تغذيه خانوار افزايش يابد.
نتايج نشان ميدهد برای خانوارهايي کمه سرپرسمت آنهما زممان
زيادی از وقت خود را صر کارکردن مينمايد ،احتمال قرار گرفتن در
گروه خانوارهای با تنوع غذايي کم کاهش مييابد و احتمال قرارگيری
اين خانوارها در زمره واحدهای با تنوع غمذايي متوسمط و بماج بيشمتر
ميشود .انتظار بر اين است که کارکردن زياد با ايجاد درآممد و قمدرت
خريد بيشتر ،متغيری مهم برای بهبمود وضمعيت تنموع غمذايي خمانوار
باشد .همچنمين نتمايج بيمانگمر آن اسمت کمه احتممال قمرار گمرفتن
خانوارهای دارای درآمد باجتر ،در زمره خانوارهای با تنوع غذايي بماج
زيمماد اسممت .احتمممال قممرار گممرفتن خانوارهممای اشمماره شممده در زمممره
خانوارهای با تنوع غذايي پائين نيز کم است .طبيعي است کمه قمدرت
خريد و توانايي در تنمين نيازهای غذايي با سطر درآمد خمانوار ارتبماط
مستقيم دارد .لذا هر چه سطر درآمد خانوار بيشتر باشمد سمبد غمذايي
متنوعتر و با کيفيتتری نيز برای آن خانوار فراهم خواهد شد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
در سالهای اخير سليقه غذايي خانوارهای ايراني بمه سموی ممواد
غذايي پرکالری و فاقد ارزش غذايي واقعي گرايش پيدا کرده که ايمن
مسئله آمار مبتاليان به بيماریهای غير واگير را در کشور افزايش داده
است .انتخا و پذيرش رژيم های غذايي مختلف به عوامل محيطمي،
اقتصادی ،اجتماعي-فرهنگي و روان شناختي مختلفي بسمتگي دارد .از
آن جا که تنمين سالمت و امنيمت غمذايي از اهمدا راهبمردی سمند
چشمانداز بيست ساله کشور ميباشد ،مطالعه حاضر به ارزيابي وضعيت
تنوع غذايي خانوارها و عوامل مؤثر بمر آن در اسمتان تهمران پرداختمه
است .جهت دستيابي به اين هد از اطالعات خام هزينه درآمد خانوار
در سال  9911استفاده شد.
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جدول  -3اثرات نهایی محاسبه شده برای گروههای مختلف خانوارها از نظر سطح تنوع غذایی
Table 3- Marginal effects for different groups of households in terms of level of dietary diversity

اثر نهایی گروه 3

اثر نهایی گروه 2

اثر نهایی گروه 1

(گروه با تنوع غذایی متوسط)

(گروه با تنوع غذایی کم)

The marginal effect of
group 2
(Group with medium
)dietary diversity

The marginal effect of
group 1
(Group with low
)dietary diversity

0.001

0.001

-0.001

-0.011

-0.011

0.021

-0.072

-0.070

0.142

-0.022

-0.022

0.045

0.010

0.009

-0.020

-0.025

-0.020

0.041

0.002

0.002

-0.005

0.000001

0.000001

-0.000002

(گروه با تنوع غذایی زیاد)
The marginal effect of
group 3
(Group with high
)dietary diversity

متغیر
Variable

سن سرپرست خانوار
Age of household head

جنسيت سرپرست خانوار (زن= 9و مرد=)2
Gender of household head (female = 1 and
)male = 2

سواد سرپرست خانوار (بيسواد= 9و باسواد=)2
Literacy of household Head (illiterate = 1 and
)literate = 2

بعد خانوار
Family size

محل سكونت (مناطق روستايي= 9و مناطق شهری=)2
= Residence (rural areas = 1 and urban areas
)2

وضعيت اشتغال سرپرست خانوار (بيكار= 9و شاغل=)2
Employment status of household head
)(unemployed = 1 and employed = 2

ساعت کار سرپرست خانوار
Working hours of household head

سطر درآمد خانوار
Household income level

مآخذ :يافتههای تحقيق
Source: Research findings

در مطالعه حاضر جهت کميسازی متغير تنوع غمذايي از شماخص
تنوع غذايي بری ( )BIاستفاده شد و با استفاده از مدل ججيت ترتيبي
تنثير متغيرهای دموگرافيكي ،اقتصادی و اجتماعي بر اين متغير بررسي
و ارزيابي شد .نتايج نشان داد که  29/2درصد از خانوارهای تهراني بما
تنوع غذايي زياد روبرو بودهاند و  67/8درصد خانوارها تنوع غذايي کم
يا متوسط داشتهانمد .ضممن آن کمه بمر پايمه نتمايج متغيرهمای سمن
سرپرست خانوار ،محل سكونت ،ساعت کار سرپرست خمانوار و سمطر
درآمد خانوار در جهت مثبت (مستقيم) بر سطر تنوع غمذايي خانوارهما
در سطر استان تهران اثر ميگذارند .در نقطه مقابل ،متغيرهای سمواد
سرپرست خانوار ،بعد خمانوار و وضمعيت اشمتغال سرپرسمت خمانوار در
جهت منفي (معكوس) بر سطر تنوع غذايي خانوارها در سطر اسمتان
مؤثر هستند .بر اساس يافتههای حاصل از مطالعمه پيشمنهادهای زيمر
ارائه ميشود:
تنوع غذايي خانوارها در استان تهران بسيار پائين اسمت .چنانچمه
سطر قيمت مواد غذايي کمم نوسمان و پايمدار باشمد ،افمزايش درآممد
مي تواند سب شود تما مصمر کننمدگان سمبد غمذايي خمود را تنموع

بخشيده و از مصر غالت و محصوجت ريشهای و غدهای که ارزش
غذايي پائيني دارند به سمت مصر مواد غذايي با ارزش غمذايي بماج
مانند گوشت ،لبنيات و ميوهها و سمبزیهما برونمد .در ايمن خصمو ،
بررسي تجربه بسياری از کشورهای اروپايي ،آمريكای جتين و آسيايي
نشان مي دهد ثبات در قيمت مواد غذايي در کنار اعطای کممك همای
نقدی و بستههای غذايي هدفمند مي توانمد سمب افمزايش مصمر و
تنوع غذايي خانوارها شده و امنيت غذايي را در خانوارهای فقيمر و بمه
خصو زنان و کوکان به طور قابل توجهي افزايش دهد .لمذا کنتمرل
تممورم و بممه دنبممال آن افممزايش درآمممد واقعممي و قممدرت خريممد
مصر کنندگان بمه خصمو در دهمكهمای پمايين درآممدی باعمث
مي شود تا تنوع غذايي و امنيت غذايي خانوارهما بهبمود يابمد .در ايمن
راستا با توجه به آن که بخش قابل توجهي از منابع کشور سماجنه بمه
صورت يارانه پنهان و غيرهدفمند هدر مي رود و از اين منظر ايمران در
رتبه نخست پرداخت يارانه های غيرهدفمند غذا و سوخت جهمان قمرار
گرفته است .از اين رو ،هدفمندسازی يارانهها و پرداخت يارانمه نقمدی
وغيرنقدی با شناسايي مناس جامعه هد  ،مسئله مهممي اسمت کمه

شعبان زاده خوشرودی و همکاران ،ارزیابی وضعیت تنوع غذایی خانوارها و عوامل مؤثر بر آن در استان تهران

بايد مدنظر سياستگذاران قرار گيرد.
بر پايه نتايج ،متغير بعد خانوار بر تنوع غذايي خانوارها اثر منفمي و
معني دار دارد .به عبارت ديگر خانوادههای ساکن استان تهمران کمه از
لحا جمعيتي دارای بعد بزرگتری هستند ،تنوع غذايي کمتری دارند.
با افزايش بعد خانوار ،نيازهای حداقلي به مواد غذايي افزايش مييابمد؛
اين امر سب مي شود تا حجم و کيفيت مواد غذايي در دسترس خانوار
کاهش و ناامني غذايي پديدار شود .ضمن آن که ممكن اسمت تحمت
شرايط ويژه ای همچون نوسانات فصلي ،قيمت ممواد غمذايي افمزايش
يابد و يا به علت از دست دادن موقت شغل ،امكان دسترسي خانوار به
مواد اوليه تهيه غذا کاهش يابد؛ در اين شمرايط همر چمه تعمداد افمراد
خانواده بيشتر باشد ،مقدار غذای در دسترس افراد کمتمر مميشمود .در
شرايط کنوني ،کشور با مشكالت اقتصادی ناشي از تحريم هما ،تمورم،
بيكاری و ...دست به گريبان است؛ تداوم اين امر در کنار عدم حمايمت
مؤثر از خانوادهها مي تواند توانايي و امكانات داشتن فرزند بيشتر را بمه
علت ناامني غذايي ،از خانوادههما سمل کنمد .در ايمن رابطمه بررسمي
برنامه های حمايتي دولت نشان مي دهد که با افزايش بعمد خانوارهما و
بيشتر شدن تعداد فرزندان ،بستههای حمايتي جامع ،مدون و عمليماتي
برای خانوارها وجود ندارد .بر اين اساس ،به دليمل رشمد بسميار پمائين
جمعيممت و افممزايش جمعيممت سممالمندان در کشممور و نظممر بممه ابممالغ
سياستهای کلي جمعيت از سوی رهبر معظم انقال به دستگاهها به
منظور افزايش جمعيت کشور ،ضرورت دارد نهادهای ذيربط بر طراحي
و اجرای درست و کامل سياستهای تشويقي و حمايت از خانوادههای
پرجمعيت اهتمام ويژه داشته باشند.
سطر درآمد با تنوع غذايي خانوارها ارتباط معنميدار دارد .در ايمن
راستا برای ارتقای تنوع غذايي و رفع نماامني غمذايي بمه خصمو در
دهكهای پايين درآمدی تشمكيل بانمك غمذا ،تمنمين غمذای ارزان و
توزيع مجدد غذای ممازاد ،هدفمنمدی يارانمههما و همچنمين برقمراری
تعامل بين امنيت غذايي و سياستهمای اجتمماعي ممرتبط بما حقمو
انساني در دستيابي به غذا ،از جمله سياستها و برناممههمای اجرايمي
است که ميتواند در راستای ارتقای سطر امنيت غمذايي ممورد توجمه
دولت قرار گيرد.
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طبق نتايج ،نقش و اهميمت آمموزش و سمواد خانوارهما در تنموع
غذايي آن ها بسيار زيماد اسمت .در ايمن رابطمه سمازمانهمای متمولي
مي توانند با فرهن سازی و آموزش تخصصي و عمومي سمواد غمذا و
تغذيه نقش مهمي در کس  ،پردازش و درک اطالعات تغذيمه ،نحموه
دسترسي به منابع اطالعات تغذيهای معتبر و قابل اعتمماد ،محاسمبه و
اندازهگيری واحدهای غذايي ،درک و ارزيابي محتموای برچسم همای
غذايي و آشنايي با اطالعات پايهای تغذيه ايفا نمايند .اين سمازمان هما
ميتوانند با همكاری سمازمانهمای ديگمر ،برناممههما و کارگماههمای
تخصصي جهت آموزش ترکي صحير مواد غذايي و تنمين درشمت و
ريزمغذی های مورد نياز فرد بالغ از منابع با کيفيت و همچنين آشمنايي
خانوارها با هرم غمذايي ،تمدوين و اجمرا نماينمد .همچنمين اصمالح و
بازنگری سياست های جاری در امر تبليغات غذا و تغذيه و نظمارت بمر
هر نوع تبليغ کاجهمای خموراکي از تممامي رسمانه همای موجمود ،بمه
کارگيری کارشناس تغذيه در نظمام ارائمه خمدمات بهداشمتي درمماني
متناس با سطر بندی آن ،تمدوين و ارسمال مطالم آموزشمي غمذا و
تغذيه (پمفلت ،پوسمتر و  )...و ارسمال آن بمه خانوارهما ،تمدوين و بمه
کارگيری برنامه تغذيه رايگان مدارس از نظر نوع و مقمدار بمر اسماس
آخرين يافته های علمي و پژوهش همای کماربردی ملمي و منطقمه ای،
همكاری در اجرای الگوی استاني برای جيره ميان وعده غذايي دانش
آموزان با توجه به نيازهای تغذيه آنان ،تقويت درس بهداشت و لحما
نمودن بحث غذا و تغذيه در آن ،تدوين کتما همای آموزشمي حماوی
مطال غمذا و تغذيمه بمرای نوسموادان مقماطع مختلمف و در نهايمت
به کارگيری کارشناس تغذيه در کليه واحمدها و مراکمزی کمه خمدمات
غذايي همگاني دارند از جمله دانشگاهها ،مهمدکودکهما ،کارخانمههما،
بيمارستانها ،مراکز نگهداری سالمندان از ديگر پيشنهادهايي است که
برای ارتقای فرهنم و سمواد تغذيهای بايد بر آنها تنکيد نمود تما از
اين طريق خانوارها با مديريت صحير مصر مواد غذايي با تنکيد بمر
اجرای سياست های کلي اصالح الگموی مصمر بمه عنموان يكمي از
اهدا سياست های کلي اقتصاد مقاومتي ،از بروز بيماریهای احتمالي
به دليل رژيم غذايي نامناس در امان بمانند.
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