
 

 

Full Research Paper 
Vol. 36, No. 1, Spring 2022, p. 83-97 

 

 
Evaluation of Dietary Diversity of Households and its Effective Factors in 

Tehran Province 
 

M. Shabanzadeh-Khoshrody 1*- E. Javdan 2- M. Rafati 3 
 

Received: 12-11-2021 
Revised: 29-11-2021 
Accepted: 17-12-2021 
Available Online: 20-06-2022 

How to cite this article: 
Shabanzadeh-Khoshrody M., Javdan E., and Rafati M. 2022. Evaluation of 

Dietary Diversity of Households and its Effective Factors in Tehran Province. 

Journal of Agricultural Economics & Development 36(1): 83-97. (In Persian 

with English abstract) 
DOI: 10.22067/JEAD.2021.73240.1093 

 
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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 ارزیابی وضعیت تنوع غذایی خانوارها و عوامل مؤثر بر آن در استان تهران

 
 3یمحسن رفعت -2جاودان میابراه -*1یوشرودخ زادهشعبان یمهد

 12/80/2088تاریخ دریافت: 
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 چکیده

 رژيمم  يك در بلكه ندارند، وجود غذايي يك ماده درزمان هم ضروری مغذی چرا که مواد. باشدمي سالم های غذاييرژيم خصوصيات از غذايي تنوع
 و پرکمالری  غمذايي  ممواد  سوی های ايراني بهخانواده غذايي سليقه اخير هایسال درشوند. با اين وجود مي يافت غذايي ماده از چندين متشمكل غمذايي
 همای رژيمم  های غيرواگير را در کشور افزايش داده است. انتخما  و پمذيرش  آمار مبتاليان به بيماریکه اين مسئله  کرده پيدا گرايش غذايي ارزش فاقد
همدا   بستگي دارد. از آن جما کمه تمنمين سمالمت و امنيمت غمذايي از ا       شناختيروان و فرهنگي-اجتماعي مختلف به عوامل محيطي، اقتصادی، غذايي

باشد، مطالعه حاضر به ارزيابي وضعيت تنوع غذايي خانوارها و عوامل مؤثر بر آن در استان تهران پرداختمه  انداز بيست ساله کشور ميراهبردی سند چشم
سازی متغيمر تنموع   استفاده شده است. در مطالعه حاضر برای کمي 9911است. جهت دستيابي به اين هد  از اطالعات خام هزينه درآمد خانوار در سال 

اجتماعي بر آن از ممدل ججيمت ترتيبمي     و ( و به منظور بررسي و ارزيابي تنثير متغيرهای دموگرافيكي، اقتصادیBIغذايي از شاخص تنوع غذايي بری )
درصمد خانوارهما دارای تنموع     8/67درصد از خانوارهای تهراني از تنوع غذايي زياد برخوردار هستند و  2/29استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد که تنها 

سرپرسمت خمانوار و سمطر درآممد      باشند. ضمن آن که بر پايه نتايج، متغيرهای سن سرپرست خانوار، محل سكونت، ساعت کارغذايي کم يا متوسط مي
رپرست خانوار در جهت منفي )معكوس( خانوار در جهت مثبت )مستقيم( و در نقطه مقابل متغيرهای سواد سرپرست خانوار، بعد خانوار و وضعيت اشتغال س

 گذارند.بر سطر تنوع غذايي خانوارها در سطر استان تهران تنثير مي

 
 متغيرهای دموگرافيكي  متغيرهای اقتصادی،، متغيرهای اجتماعيتنوع غذايي، ججيت ترتيبي،  ،استان تهران: کلیدی هایواژه

 

   3 2  1 مقدمه

ميليمارد نفمر    8بر اساس آمارهای جهاني، جمعيت جهان از حمدود  
 تمنمين يابد؛ يمافزايش  2101ميليارد نفر در سال  91کنوني به حدود 

 از غذای سالم، کافي و متنوع موردنياز اين جمعيت رو بمه رشمد يكمي   
خواهمد بمود    مواجمه  آن بما  کمه جهمان   اسمت  ييهاترين چالشبزرگ
(United Nations, 2020تنوع .) رژيمم  هایمشخصه از يكي غذايي 

 هممه  شمامل  متنموع  غمذايي  رژيمم  يمك  آيد.به شمار مي سالم غذايي
 محصموجت  و گوشمت  غمالت،  هما، ميوه سبزيجات،) غذايي هایگروه
 توسمعه  و رشمد  و مغمذی کمافي   مواد به دستيابي است تا امكان( لبني
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 يما  غذاها تعداد" عنوان به غذايي تنوعبرای فرد فراهم گردد.  مطلو 
-ممي  تعريف "معين مرجع دوره يك در شده مصر  غذايي هایگروه

 ممزمن  همای بيماری خطر با معكوس طور به غذايي رژيم کيفيت شود.
از  توانمد ممي  زيماد  مغمذی  مواد با متنوع غذايي رژيم است. يك مرتبط

 ،(CVDs) 4عروقي -قلبي  هایبيماری مانند مزمن هایبيماری شيوع
 Nachvak et) جلوگيری نمايمد  هاسرطان و متابوليك سندرم ديابت،

al., 2017 .)و يا دريافت بيش از حد  کمبود امروزه سوءتغذيه ناشي از
 توسمعه  همای چالش ترينبزرگ از ها يكيو درشت مغذی هاريزمغذی
 و مغذی و متنموع پايمه   سالم، ذاييغ رژيم از لذا اطمينان .است جهاني
 جهاني سوء تغذيه بر غلبه برای پايدار و بلندمدت هایاستراتژی اساس
et alAhiman -Cordero,. ) آيدبه شمار مي غذايي ناامني کاهش و

2021  .) 
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 يافته زندگي در ايران بهبود استانداردهای اخير اگرچه هایسال در
است،  پيدا کرده افزايش بهداشتي خدمات و غذايي مواد به دسترسي و
ميمان   و سمنتي  غمذاهای  به جمای  ايراني خانوارهای غذايي سليقه اما
 ارزش فاقمد  و پرکمالری  ممواد غمذايي   سوی به سالم غذايي هایوعده
 منفمي  پيامدهای(. Baji et al., 2019است ) کرده پيدا گرايش غذايي
 مصمر   افمزايش  و بمدني  فعاليمت  کماهش  غمذايي نامناسم ،   الگوی
 همای بيماری افزايش به منجر نهايت در که داشته دنبال به را دخانيات
 چاقي و سرطان عروقي، - قلبي بيماری جمله از تغذيه با مرتبط مزمن
 هما بر اساس گزارش(. Akbari and Azadbakht, 2014) است شده
 چما   سمال  21 بماجی  ممردان  درصمد  99 و زنمان  درصد 76 ايران در

دليمل اصملي    (.Rahmani and Dorosti Motlagh, 2016هسمتند ) 
اين امر، مصر  باجی قند و شكر، چربي و انواع کربوهيمدرات عنموان   

 در شمكر  و قنمد  شده است. بر اساس نتايج مطالعات مختلمف مصمر   
 کشورهای از بيشتر برابر 4 و جهاني ميانگين از بيشتر درصد 21ايران 
مصر  قند، نمك و چربي و همچنين مصر  نوشابه، است.  دور خاور

گيمر بموده و در مقابمل    غذای فوری در شهرهای بزرگ چشمکنسرو و 
مصر  ماهي، سبزی و ميوه تازه، شير و لبنيات کمتر از حد اسمتاندارد  

 سمال  در کمه  سيسمتماتيك  مطالعمه  . در(Abdi et al., 2016) اسمت 
 پفمك  مصمر   شمده،  انجام ايران روستايي شهری و مناطق در 9914
 درصمد و  0/29 گمازدار  همای درصد، نوشابه 8/20چيپس  درصد، 9/21

 شمده  گمزارش  ميمان وعمده   درصد به عنوان 8/91 شيريني و شكالت
تنوع پائين و الگوی نامناس  مصر  مواد  (.Baji et al., 2019)است 

زنان باردار کمبود روی، ويتامين غذايي در کشور سب  شده است تا در 
A ويتامين ،D  ماهه کمبود شديد ويتامين  29تا  90و در کودکانA  و

مشاهده شود. در نتيجه اين کمبودها امروزه آمار مبتاليمان   Dويتامين 
های قلبي و های غيرواگير از جمله اضافه وزن، چاقي، سكتهبه بيماری

ها، پموکي اسمتخوان و ... در کشمور    مغزی، فشار خون، ديابت، سرطان
 متخصصين، نظر طبق(. Narmaki et al., 2016يافته است )افزايش 
 چرا کمه ممواد  . است سالم های غذاييرژيم خصوصيات از غذايي تنوع
 يك در بلكه ندارند، وجود غذايي يك ماده در زمانهم ضروری مغذی
 شوند. تصمميمات مي يافت غذايي ماده از چندين متشكل غذايي رژيم
 و فرهنگي و عوامل اجتماعي تنثير تحت انتخا  مواد غذايي به مربوط

به طموری کمه در اغلم  مموارد افمراد       است؛ فرد کنترل از بعضاً خارج
 تموان گيرند و لذا نممي تحت تاثير هنجارهای موجود در جامعه قرار مي

و  ترمنطقي ایشيوه کرد که در انتخا  مواد غذايي به متقاعد را هاآن
 سمالم  موارد کمامالً  اغل  سنتي هایاگر چه رژيم .کنند تر عملعلمي
 از بسمياری  در اقتصمادی  و فرهنگمي  اجتمماعي،  تغييمرات  امما  هستند
است.  نامناس  و بي کيفيت شده غذايي رژيم انتخا  به منجر مناطق

مختلف تحت تاثير عوامل محيطي،  غذايي هایرژيم انتخا  و پذيرش
 Powell et)قمرار دارد   شمناختي روان و فرهنگي-اجتماعي اقتصادی،

al., 2017 .)ها طي دو سال افزايش نرخ تورم و رشد قابل توجه قيمت

اخير وضعيت تنوع و امنيت غذايي را در کشور و به خصمو  منماطق   
 اسمتان  تمرين پرجمعيمت  تهمران  نموده است. استان پر جمعيت پيچيده

 دنيما  در بلكه ايران در تنها نه شهرنشيني مساحت نظر از و است ايران
ضمن آن که اين استان رتبمه  . آيدمي شمار به شهرها ترينبزرگ جزو

هما دارد. بمر اسماس آمارهما     نخست را در پذيرش مهاجر از ساير استان
 درصد 49 از بيش توجهي از جمعيت تهران جوان هستند ودرصد قابل
دارند. بنمابراين سماماندهي،    حضور استاناين  در کشور کار از کودکان

تنمين سالمت و امنيمت غمذايي و اجتمماعي سماکنان در ايمن اسمتان       
 با اين رويكرد در اين مطالعمه بمه ارزيمابي    .ای بسيار مهم استمسئله
تهمران   اسمتان  در آن بمر  مؤثر عوامل و خانوارها غذايي تنوع وضعيت

 پرداخته شده است. 

در مورد وضمعيت و عواممل اثرگمذار بمر     تاکنون مطالعات متعددی 
تنوع غذايي خانوارها در داخل و خارج از کشور انجمام شمده اسمت؛ از    

  l.,a etMojavarianمجاوريمان و همكماران )   ميان مطالعات داخلمي 

 غمذايي  تنموع  را بمر  محمل سمكونت   جغرافيمايي  منطقه تنثير ،(2018
طالعه به صمورت مقطعمي و   ايران بررسي نمودند. م شهری خانوارهای

 اطالعمات خمام  ها از خانوار انجام گرفت. داده 98726تحليلي بر روی 
آوری شد. در مرکز آمار ايران جمع 9910درآمد و هزينه خانوار شهری 

استفاده ( BI) 9گيری تنوع غذايي از نمايه بریاين تحقيق، برای اندازه
رفتار تنوع غذايي در خانوارهای ايراني بيش از  نتايج نشان داد کهشد. 

ضمن آن کمه بمر پايمه    باشد. ها ميهمه وابسته به منطقه سكونت آن
های پمايين موجم    درآمد خانوار در صدک نتايج افزايش سطر سواد و
 محممدی  و چمروده  پماکروان . گمردد يمم خمانوار  افزايش تنوع غمذايي  

-Pakravan-Charvadeh and Mohammadi) نصممممرآبادی

Nasrabadi, 2020غمذايي  تنموع  و غمذايي  امنيت سطر (، به ارزيابي 
 بما  آن ارتباط تهران و استان جنو  مناطق در افغان مهاجر خانوارهای
پرداختنمد.   اجتمماعي  رفماه  همچنمين  و اجتمماعي  اقتصادی متغيرهای

گيری تصادفي ساده انتخما  و امنيمت   نمونه مورد نياز از طريق نمونه
ارتباط و شاخص مقياس ناامني غذايي خانوار محاسبه طريق غذايي از 

اجتماعي با استفاده از مدل لجستيك ارزيابي -بين متغيرهای اقتصادی
دارای تنموع غمذايي    خانوارهما درصد  88شد. نتايج نشان داد که حدود 

. باشمند يدرصد با تنوع غذايي پايين مواجه م 4/9ند و تنها باجيي هست
متغيرهای اشتغال سرپرست خانوار، درآمد خانوار و تعداد فرزندان پسمر  

عواممل ممؤثر بمر سمطر امنيمت غمذايي و تنموع غمذايي          ينتراز مهم
شموند. شميباني و همكماران    يخانوارهای پناهنده افغمان محسمو  مم   

(Sheibani et al., 2020عوامل ،) خانوارهمای  غمذايي  تنموع  بر مؤثر 
 از منظمور  ايمن  رضوی را ارزيابي کردند. برای خراسان استان روستايي
 بما  ممؤثر  عواممل  سمپس  و شمد  اسمتفاده  غذايي تنوع فراواني شاخص
در . شمدند  تعيين ترتيبي ججيت مدل و شده ذکر شاخص از يریگبهره

                                                           
1- Berry Index 
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 ایچندمرحلمه  یاخوشمه  تصمادفي  گيمری نمونمه  اين مطالعمه از روش 
 تكميممل و مصمماحبه طريممق نيممز از موردنيمماز هممایداده اسممتفاده شممد.
آوری و در قال  ممدل ججيمت ترتيبمي تحليمل انجمام      جمع پرسشنامه
 تنموع  فراوانمي  شماخص  ميمانگين  کمه  داد نشان تحقيق نتايج. گرفت
 مصمر   فراوانمي  نظر از خانوارها ه وبود 90/07 برابر منطقه در غذايي
 نتايج همچنين. دارند قرار غذايي تنوع پايين سطر در غذايي هایگروه
 هزينمه  مسكن، وضعيت تحصيالت، متغيرهای با افزايش که داد نشان
 احتممال  بمازار،  به دسترسي و خانوار خريد قدرت شاخص غذا، ماهيانه
 بما  خانوارهای گروه در پايين غذايي تنوع فراواني با خانوارهای که اين

 متغيرهای افزايش يابد.يم گيرند، افزايش قرار باج غذايي تنوع فراواني
 بما  خانوارهای که اين احتمال غذايي مواد تورم و يدمراکز خر تا فاصله
 غمذايي  تنموع  فراواني با خانوارهای گروه در پايين غذايي تنوع فراواني
پماول و  از ميان مطالعات خارجي نيز  .دهديم را کاهش گيرند قرار باج

 رژيمم  تنموع  کننمده يمين تع (، عواملPowell et al., 2017همكاران )
تانزانيما بررسمي    اوزامبمارا  تغذيه را در مناطق شمرقي اسمتان   و غذايي

 طراحمي پرسشمنامه و از   نمودند. اطالعات مورد نياز در اين مطالعه بما 
 و خانوار است. نتايج نشان داد که اندازه شده آوریجمع طريق مصاحبه

و و همكماران  دار دارد. هم بر تنوع رژيم غذايي خانوار اثر معني جنسيت
(., 2021et alHou ارتباط ،) غذايي تنوع و غذايي دانش درآمد، ميان 

کردند. در چين ارزيابي  مرکزی استان سه روستايي خانوار را در مناطق
و  آوریروستايي جممع  خانوار 9167 مورد نياز از اين مطالعه، اطالعات

استفاده  متغيره چند خطي برای تجزيه و تحليل اطالعات از رگرسيون
 سماکنان  غمذايي،  رژيمم  دانش و درآمد افزايش شد. بر اساس نتايج، با

آهيممان  -کنند. کوردرويم مصر  یترمتنوع غذاهای مناطق روستايي
 تحليمل  و تجزيه ، به(Cordero-Ahiman et al., 2021)همكاران  و

 حوضمه  روسمتايي  منماطق  در غمذايي  تنموع  ميزان کنندهيينتع عوامل
در ايمن مطالعمه بمرای    . پرداختنمد  اکوادور آزوآی پائوت استان رودخانه
. شمد  استفاده یاطبقه تصادفي گيرینمونه از روش نمونه حجمتعيين 

 9طريممق نمممره تنمموع غممذايي خممانوار از غممذايي ضمممن آن کممه تنمموع
(HDDS و با توجه به )تعيين گرديمد. در نهايمت نيمز     غذايي گروه 92

 از اجتمماعي -شناختي جمعيت متغيرهای و تنوع بين رابطه تعيين برای
 بعمد  مسمكن،  داد که انمدازه  نشان نتايج. شد استفاده پوآسن رگرسيون
 تحصيالت سطر زير کشت، هایينزم سطر غذا، سرانه هزينه خانوار،
متغيرهايي هسمتند کمه بمر تنموع غمذايي خمانوار اثمر         تنهل وضعيت و
 (، ارتبماط Minja et al., 2021مينجا و همكاران ) گذارند.يمدار يمعن
 منماطق  در را خانوارهما  غذايي تنوع و اقتصادی-اجتماعي وضعيت بين
در اين مطالعه بمه منظمور بررسمي     .بررسي کردند تانزانيا شرقي جنو 

 2غمذايي  تنموع  و شماخص نممره   اجتمماعي  و اقتصادی ارتباط وضعيت

                                                           
1- Household Dietary Diversity Score 

2- Dietary Diversity Score 

(DDS )9اصملي  یهما مؤلفمه  تحليل و تجزيه از (PCA )  و رگرسميون

نتايج حاصل از اين مطالعه نشمان داد   .شد استفاده 4يك چندگانهلجست
سطر درآمد خمانوار ارتبماط    و تحصيالت با باج غذايي تنوع که داشتن

 مستقيم دارد. 
توانمد  پائين مواد غمذايي و بمه تبمع آن نماامني غمذايي ممي       تنوع
الشعاع قرار دهد و حتي امنيت ملي کشمورها  های حياتي را تحتارزش

را نيز به چالش بكشد. در ايران امنيت غذايي، از بعمد کممي مصمر ،    
سرانه مصر  و همچنين بعد کيفمي و همچنمين توزيمع ممواد غمذايي      

غذيمه از کيفيمت بماجيي برخموردار     مطلو  نبوده و الگوی مصمر  و ت 
ترين استان کشور که سماجنه  نيست. استان تهران به عنوان پرجمعيت

ي مستثنباشد از اين مسئله پذيرای مهاجران زيادی از سراسر کشور مي
هما از لحما    در مقايسمه بما سماير اسمتان     اگرچهنيست. استان تهران 

رين ميزان نابرابری های رفاهي وضعيت مطلوبي دارد، اما باجتشاخص
(. بمر اسماس گمزارش وزارت    Ebrahimi et al., 2017رفماه را دارد ) 
همای ايمران، تعمداد    در مورد وضعيت امنيت غذايي در اسمتان  بهداشت

قمدی  کودکان زير پنج سال در تهران که مبتال به اضافه وزن و کوتماه 
د تخمين زده شمده اسمت. نتمايج    درص 69/2و  64/0هستند به ترتي  

(، Rezazadeh et al., 2009حاصل از مطالعات رضازاده و همكاران )
(، هژبرکياني و واردی Esfarjani et al., 2011اسفرجاني و همكاران )

(Hojabr Kiani and Wardi, 2013  جهمموتي و همكمماران ،)
(Lahouti et al., 2015  ( نمارمكي و همكماران ،)Narmaki et al., 

 Pakravan-Charvadeh et( و پاکروان چمروده و همكماران )  2016

al., 2021انمد،  مورد امنيت غذايي استان تهمران انجمام شمده    ( که در
دهند که وضعيت ناامني غذايي در استان تهران جدی اسمت  نشان مي

توجهي از جمعيت استان بما کمبمود ممواد مغمذی شمامل      و بخش قابل
اند؛ اين ها و مواد معدني در سبد غذايي مواجهانرژی، پروتئين، ويتامين

همای قلبمي عروقمي،    اهي قد، بيماریمسئله سب  شده تا ابتال به کوت
همای صمفراوی، پوسميدگي دنمدان و     ها، چاقي، ديابت، سمن  سرطان

های گوارشي در ميان خانوارهای تهراني افمزايش يابمد.   بعضي بيماری
ای عالوه بر تنثير بر جسمم، تبعمات اجتمماعي و    ناامني غذايي و تغذيه

هما  نتايج برخي پژوهش رواني نيز برای خانوارها به دنبال دارد. بر پايه
حدود دو ميليون نفر در شهر تهمران نيازمنمد خمدمات بهداشمت روان     

(. اگر چه با تصميم کارگروه سالمت Narmaki et al., 2016هستند )
های مختلف اجرايمي بمه خصمو     و امنيت غذايي و مشارکت دستگاه

ی مختلفي به منظمور ارتقماء   های هشتاد و نود شمسي برنامهطي دهه
تنوع و سطر امنيت غذايي استان تهران انجام گرفته است، اما به نظر 

های مختلف در استان در نتيجه ها و بيماریرسد که شيوع نارساييمي
الگوی نامطلو  و ناامني غذايي است؛ از آن جا که تنمين غذای سالم 

                                                           
3- Principal Component Analysis 

4- Multinomial Logistic Regression 
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هدا  راهبردی اقتصماد  و ايمن و در نتيجه آن تامين امنيت غذايي از ا
باشد، در ايمن مطالعمه   انداز بيست ساله کشور ميمقاومتي و سند چشم

 استان در آن بر مؤثر عوامل و خانوارها غذايي تنوع وضعيت به ارزيابي
در مطالعات پيشين تنها شايان ذکر است که  تهران پرداخته شده است.

عوامل مؤثر بر آن  بر شناسايي اندازه و ميزان ناامني غذايي و همچنين
تنموع غمذايي توجمه     بمر  ممؤثر  در استان تهران تاکيد شده و به عوامل

نشده است؛ با اين رويكرد تممايز اصملي مطالعمه حاضمر بما مطالعمات       
وضمعيت تنموع   پيشين در آن است که در اين مطالعمه ضممن بررسمي    

علل و عوامل مؤثر بمر تنموع   مصر  مواد موادغذايي در استان تهران، 
 خانوارها نيز بررسي خواهد شد. غذايي
 

 هامواد و روش
 الگوی الجیت ترتیبی

به صورت کيفي و ترتيبي شامل ميزان حاضر متغير وابسته مطالعه 
هما  از آن جا که جوا  تنوع غذايي خانوارها )کم، متوسط و زياد( است.

و مشخصما  ته سسم های انتخما  گ بنابراين از مدل دارند،ي حالت ترتيب
ججيت ترتيبي استفاده خواهد شد. الگوی ججيت ترتيبي مبتني الگوی 

بر يك متغير گسسته اسمت کمه بمه منظمور تعيمين تمنثير متغيرهمای        
 خمانوار، سمواد   سرپرسمت  خمانوار، جنسميت   سرپرسمت  توضيحي )سن
 سرپرست اشتغال سكونت، وضعيت خانوار، محل خانوار، بعد سرپرست

خمانوار( بمر تنموع     درآممد  سمطر خانوار و  سرپرست کار خانوار، ساعت
غذايي خانوارها و همچنين نحوه تنثير هر متغير بر احتمال قرارگمرفتن  
هر خانوار در سه گروه تنوع کم، متوسمط و زيماد ممورد اسمتفاده قمرار      

متغيمر پيوسمته باشمد و متغيرهمای      yگيرد. لمذا اگمر فمرو شمود     مي

( 9ورت رابطمه ) ام تابع تمايل بمه صم  iباشند برای خانوار  ixتوضيحي 

 شود:تعريف مي

(9) 𝑦 = 𝛽′𝑥𝑖 + 𝜀𝑖               

{
 
 

 
 𝑦 = تنوع کم                ,0

𝑦 =  تنوع متوسط         ,1

𝑦 = {تنوع زياد               ,2
 
 

 
 

,        

 𝑖 = 1, … , 𝑛 
، احتمال قرار گرفتن خانوارها در Fبا توجه به تابع احتمال تجمعي 

 ( بيان نمود:2به صورت رابطه ) توانسه گروه عنوان شده را مي
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، احتمال قرار گرفتن همر  و  β ( و با تخمين 2با توجه به رابطه )
همای تنموع کمم، متوسمط و يما زيماد محاسمبه        خانوار در يكي از گروه

ی هما پاسم  يي هستند که هاآستانهها گردد. شايان ذکر است کهمي
شموند.   کنند، لذا  جزم است بمرآورد يم گسسته را تعريف شده مشاهده

همای مختلمف،   در ادامه و با محاسبه احتمال قرار گرفتن افراد در گروه

( 9توان الگوی ججيت ترتيبي اين مطالعمه را بمه صمورت رابطمه )    مي
 تصرير نمود:
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(9) 
 

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

   iiijij xjyPxx  ')(  باشدمي .  بمردار

ستوني پارامترها  k ,...,, بمردار سمتوني متغيرهمای     ixو  21
تنها به احتممال  jشود. جزم به ذکر است که توضيحي را شامل مي

بيني وابسته است و با متغيرهای توضيحي ارتباطي ندارد. با طبقه پيش
تصرير الگوی فو ، پارامترهای الگوی ججيت ترتيبي از طريمق روش  

کنمد(  ی صحير را حداکثر ممي بندطبقهاحتمال  کهحداکثر درستنمايي )
همای  يونرگرستوان با استفاده از آزمون در ادامه ميآيند. مي به دست

موازی، منطقي بودن فرضيه برابری پارامترها را برای همر سمه گمروه    
 ،های انتخا  گسسمته انواع مدل در (.Williams, 2018)کرد  ارزيابي
بمه عبمارت ديگمر در     .ندارنمد  معيني اقتصادی تفسير تخميني ضراي 
هميشمه تفسمير مسمتقيم     برآورد شدهی مقدار پارامترهاهای فو  مدل

مستقيم برای متغيرهای توضميحي   صورتبهتوانند راحتي ندارند و نمي
 بمرای ، بنمابراين  ام تفسير شموند.  jمتناظر روی احتمال انتخا  تصميم

و اثرات نهايي مربوط به متغيرهما   کشش از بايد متغيرها اثرات ارزيابي
 از غيرخطمي  توابمع  هما کشش که جا آن زاستفاده شود. در اين رابطه ا

 نقماط  از جيمت ج تابع عبور بر مبني تضمينيهستند،  مشاهدات مقادير
 مشكل اين حل برای. ندارد وجود نمونه ميانگين وسيله به شده تعريف

 در .شمده اسمت   پيشنهاد هاکشش محاسبه جای به نهايي اثر محاسبه
 سمپس  و محاسبه مشاهدات از يك هر برای هاکشش ابتدا، روش اين
 احتماجت هاوزن که ایگونه به. شودمي گرفته وزني ميانگين هاآن از
 گمذاری مقيماس  طريمق  از نهمايي  اثمر د. سمپس  هسمتن  شده بينييشپ

 از يك هر برای مقياس ايند. گردمي محاسبه برآورد شده پارامترهای
 در تسمهيل  بمرای  ؛ بنمابراين تاسم  متفماوت  مسمتقل،  متغير مشاهدات
 شمود مي محاسبه مستقل متغير ميانگين در مقياس اين نتايج، گزارش

(Williams, 2016  اگرچممه محاسممبه اثممر نهممايي در مممدل .) هممای
اما همگي  رگرسيوني با پاس  چندگانه ترتيبي تا حدودی متفاوت است،

، xگر اين مفهوم هستند که با يك واحد افزايش در متغير مستقل بيان
يابد. اثر نهايي در افزايش مي jدار بر احتمال واقع شدن در گروه چه مق

 شود: ( محاسبه مي4الگوی ججيت ترتيبي با توجه به رابطه )
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(4) 

𝜕𝑃(𝑦𝑖 = 𝑗⃓𝑥𝑖)

𝜕𝑥𝑘
= [
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λj(𝑥𝑖)(،  4در رابطمممه ) =
𝜕𝛾𝑗(𝑥𝑖)

𝜕𝑥𝑘
  ،𝜇0 = 𝜇𝑗و  ∞− = +∞ 

باشد. با توجمه بمه آن کمه اثمر نهمايي بمه ارزش کليمه متغيرهمای         مي
همای  يری ارزشکمارگ بمه گيمری بمرای   توضيحي وابسته است، تصميم

اثمر   معمموجً باشمد. بنمابراين   متغيرها در برآورد بسيار حائز اهميت ممي 
شمود. همچنمين بما    ميهای ميانگين متغيرها محاسبه نهايي در ارزش

توجه به اين که مجموع احتماجت، همواره برابر يمك اسمت، مجمموع    
 ,.Abrudan et alاثرات نهايي برای هر متغير برابر صفر خواهد بود )

توان از های انتخا  گسسته نمي(. شايان ذکر است که در مدل2020
عنوان معيار خوبي برازش الگو اسمتفاده  ( متداول به 2Rضري  تعيين )

کرد. جهت رفع اين مشكل، تاکنون ضراي  تعيمين گونماگوني توسمط    
(. ضري  تعيين Maddala, 1983شده است ) محققان مختلف معرفي

 بر اساستوسط آلدريچ و نلسون،  9184( در سال ANآلدريچ نلسون )
 ( ارائه شده است: 0ت رابطه )تابع راستنمايي و به صور

(0) Aldrich − Nelson R2 =
2[𝐿𝐿𝑈𝑅 − 𝐿𝐿𝑅]

2[𝐿𝐿𝑈𝑅 − 𝐿𝐿𝑅] + 𝑁
 

در  راسمتنمايي به ترتي  ارزش تمابع   𝐿𝐿𝑅و  𝐿𝐿𝑈𝑅(، 0در رابطه )
در رابطمه فمو  تعمداد     Nباشند. همچنين دو مدل غيرمقيد و مقيد مي
تمر باشمد   نزديك دهد. هر چه معيار فو  به يكمشاهدات را نشان مي

نتايج  بودن بهترگر و يا به عبارت ديگر بيان الگو باجی برازشگر بيان
معيار ديگمری اسمت کمه بمه      Pseudo. ضري  تعيين باشدمي تخمين

گيمرد. ايمن ضمري     منظور بررسي خوبي برازش مورد استفاده قرار مي
 ( تعريمف 7تابع راستنمايي بوده و بمه صمورت رابطمه )    بر اساستعيين 
 شود:مي

(7) 𝑅2Pseudo =
(𝐿𝐿𝑅)

2
𝑁⁄ − (𝐿𝐿𝑈𝑅)

2
𝑁⁄

1 − (𝐿𝐿𝑈𝑅)
2
𝑁⁄

 

گممر ارزش تممابع بممه ترتيمم  بيممان LLRو  LLURدر رابطممه فممو ، 
نيز تعداد مشاهدات  Nراستنمايي در دو مدل غيرمقيد و مقيد هستند و 

 (.Agresti, 2013دهد )را نشان مي
( از جمله معيارهای ديگری 2G) يانسدو( و χ2) يرسونپدو معيار 
ها به طور معممول جهمت بررسمي خموبي بمرازش در      هستند که از آن

الگوهای انتخا  گسسته و از جمله الگموی ججيمت ترتيبمي اسمتفاده     

 9گردد. در دو معيار پيرسون و دويانس با استفاده از جداول احتممال مي
انتظمار ممورد مقايسمه قمرار     همای مشماهده شمده و ممورد     تعداد سلول

𝑛𝑖بيني کننده با متغير پيش iگيرد. با فرو مي = ∑ 𝑛𝑖𝑗
𝑐
𝑗=1  مشاهده

 گردد:( برآورد مي6، فراواني مورد انتظار از طريق رابطه )2ایچندجمله

(6                                   ) 
با توجه به رابطه فمو  آمماره دو آزممون پيرسمون و دويمانس بمه       

 گردند:( تعريف مي1( و )8رابطه )ت صور

(8                                            ) 

(1                                           )  
چنان چه آماره مربوط به دو آزمون پيرسمون و دويمانس بماجتر از    

ی صفر مبني بر برازش گر پذيرش فرضيهمقادير بحراني آن باشد بيان
هما و اطالعمات تحمت    چنان چمه داده ها توسط الگوست. مناس  داده

بررسي دارای پراکندگي زيماد باشمند اسمتفاده از دو معيمار پيرسمون و      
باشمد  توانمد بسميار سمودمند    دويانس جهت بررسي خوبي برازش ممي 

(Agresti, 2013.) 
 

 شاخص تنوع غذایی

سازی متغير تنوع غمذايي از شماخص   يدر مطالعه حاضر جهت کم
از  BI( استفاده شده است. شاخص تنوع غمذايي  BIتنوع غذايي بری )
 آيد:( به دست مي91طريق رابطه )

(91                                                  ) 
از مقدار کل کالری  iسهم کالری گروه کاجيي  𝑆𝑖(، 91در رابطه )

غذای مصر  شده است. مقدار اين شاخص بين صفر و يك قرار دارد. 
برابر با صفر باشد نشان دهنده آن است که فرد تنها يك  BIچنان چه 

ماده غذايي را مصر  کرده و عدد يك نشان دهنده وضعيتي است که 
 . اگمر انمدازه  کنمد يمم فرد سهم برابری از همه مواد غذايي را مصمر   

باشد، تنوع غذايي در سطر نامطلو ، بمين   66/1کمتر از  BIشاخص 
باشمد،   81/1تنوع غذايي در سطر متوسط و اگر باجتر از  8/1تا  66/1

 Mousavi Nasab and) تنوع غمذايي در سمطر مطلمو  قمرار دارد    

Rahmani, 2016 .)    حاضمر بمرای    شايان ذکمر اسمت کمه در مطالعمه
های کاجيي و کالری کل غذای محاسبه مقدار کالری دريافتي از گروه
ی مرکز آمار ايمران  بندبر اساس طبقه مصر  شده خانوار، در گام اول

در يمازده گمروه    خانوارهما  خوراکي هایهزينه در موجود مصرفي اقالم
 و رشك ( قند،9( حبوبات، )2آن، ) هایفرآورده و غالت ( نان،9شامل )

                                                           
1- Contingency Tables 

2- Multinomial Observations 
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 قرممز،  شمامل ) ( گوشت0، )(حيواني و گياهي) ها( چربي4ها، )شيريني
( 8هما، ) ( سمبزی 6مرغ، )تخم و لبنيات ( شير،7، )(ميگو و ماهي سفيد،
خموراکي   هایترکي  ساير و چاشني ( ادويه،91) ( خشكبار،1ها، )ميوه
بنمدی شمدند. در گمام دوم    ها گروهنوشيدني ساير و قهوه ( چای،99و )

ای تشكيل گرديد تما بما اسمتفاده از آن ميمزان     تغذيه عملكرد ماتريس
مختلمف محاسمبه شمود.     همای سمال کماجيي بمرای    هایگروهکالری 

آممده   دسمت  به ماتريس دوضر  حاصل ای ازتغذيه ماتريس عملكرد
 در مختلمف ی کاجيياهگروه مصر  شامل مقادير اول ماتريس. است
 از کمالری دريمافتي  ميمزان شمامل دوم مماتريس و سمال يمك طمول
 اقمالم  را اول مماتريس  سطرهایاست.  خوراکي ماده کيلوگرم يك هر

خانوار استان تهران برای  درآمد-هزينه طرح در ايران مرکز آمار غذايي
 مقمادير  از مماتريس  ايمن  یهما ستون و داده تشكيل کاجيي هایگروه

. شمده اسمت  تشكيل اخانواره توسط مختلف کاجيي هایگروهمصر  
 تشمكيل )کالری( غمذايي ارزش از دوم مماتريس سمطرهای همچنين
 مرکز کاجيي هایگروه دريافتي از انرژی ميزان آن یهاستونو  شمده
 در گمام سموم بما محاسمبه    . دهنمد يمم نشمان   کيلموگرم در هر را آمار

 کمالری  خانوارهای استان تهمران، محتموای   ایتغذيه عملكرد ماتريس
شود. با فرو يك تابع خطي، معادله محتوای محاسبه مي هاگروهکل 

 ( ارائه کرد: 99رابطه ) صورتبهتوان غذايي را مي

(99) yh
∗ =∑βj

n=k

j=1

Xhj + εh 

yh(، 99در رابطه )
-سطر انمرژی جذ  شده توسط اعضای خانوار ∗

h ام است وXhj  مقدار کاجی خوراکيj توسمط خمانوار    شمده مصر ام
h ام وβj   محتوای غذايي کاجی خموراکيj     ام اسمت. بما تقسميم ايمن

ماتريس بر ميانگين تعداد اعضای خانوار، ماتريس نفر در سال محاسبه 
 بمر  مماتريس  اين هایيهدرا از هرکدام تقسيم شود. ضمن آن که بامي
 دسمت  بمه  روز طمول  در خموراکي  مواد مختلمف  انرژی از ، سرانه970
 (.Hosseini et al., 2016) آيدمي

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   

 اقتصممادی،دممموگرافيكي،  ، اطالعممات مربمموط بممه خصوصمميات9911
قلم کاجی مصرفي  211برای بيش از  خوراکي هایو هزينه اجتماعي

ی شمده اسمت. شمايان ذکمر     آورجممع از خانوارهای شهری و روستايي 
است که ساير اطالعات مورد نياز در مطالعمه شمامل محتموای انمرژی     
مواد غذايي مصرفي خانوارهما از طريمق پيممايش اسمنادی از انسمتيتو      

 آوری گرديد.ی و صنايع غذايي ايران جمعايهتغذتحقيقات 
 

 نتایج و بحث

های توصيفي خانوارهای مورد مطالعمه را  برخي از ويژگي 9جدول 

دهمد.  زيماد نشمان ممي    و متوسمط  گروه بما تنموع غمذايي کمم،     در سه
شود به عنوان مثمال  که از اطالعات جدول زير مشاهده مي گونههمان

سمال و   01ميانگين سن سرپرسمتان خمانوار بما تنموع غمذايي پمايين،       
کمترين و بيشترين سن به ترتي  مربوط به خانوارها با سن سرپرست 

است. ضمن آن که متوسط بعد خانوار برای خانوارهای  10و  91خانوار 
وار نفر است و کمترين و بيشترين بعمد خمان   49/9با تنوع غذايي پايين 

باشمد. همچنمين، جنسميت    نفر ممي  91و  9مربوط به خانوارها با ابعاد 
سرپرستان خانوار با تنوع غذايي پايين بيشتر شامل مردان است و اکثر 

ها نيز باسواد هستند. اطالعات مشمابه بمرای خانوارهمای بما تنموع      آن
 غذايي متوسط و زياد نيز در جدول ارائه شده است. 

وضعيت تنوع غذايي را ميان خانوارهای ممورد مطالعمه در    9 شكل
که از اطالعات شكل مشخص  گونههماندهد. استان تهران نشان مي

بما تنموع    9911درصد از خانوارهای تحت بررسي در سال  9/02است 
درصد از خانوارهما تنموع غمذايي     2/29و تنها  اندبودهغذايي کم روبرو 

 د. انزياد داشته

در ادامه به منظور بررسي عوامل مؤثر بر تنموع غمذايي خانوارهما،    
 2جدول يج حاصل از آن در نتاالگوی ججيت ترتيبي برآورد گرديد که 

کمه در   ججيت ترتيبمي ی اعتبارسنجي الگوی هامؤلفه ارائه شده است.
کننمد.  را تائيد ممي نتايج اند، اعتبار باجی گزارش شده 2جدول انتهای 
 Pseudoضري  تعيين شود که از نتايج جدول مشاهده مي گونههمان
گر قدرت توضير دهنمدگي بماجی الگمو    بيان (AN) نلسون  و آلدريچ
گويمای   Pseudoضري  تعيين باشند. به طوری که به عنوان مثال مي

ت متغيمر وابسمته، توسمط متغيرهمای     درصد از تغييمرا  69آن است که 
ی کمه  بندطبقهدقت شود. مستقل منظور شده در مدل توضير داده مي

گمر دقمت بماجی    دهد، بيمان بيني صحير الگو را نشان مييشپدرصد 
باشد. بر اين اساس الگوی ججيمت  بندی در الگوی ارائه شده ميطبقه

سمطوح مختلمف   درصد تغييمرات   7/71ترتيبي برآورد شده، نزديك به 
کنمد.  بيني مييشپتنوع غذايي خانوارها را در استان تهران به درستي 

ی صمفر  گر پذيرش فرضيهين دو آزمون پيرسون و دويانس بيانهمچن
در  هما توسمط الگموی بمرآوردی هسمتند.     مبني بر برازش مناس  داده

نيمز حماکي از منطقمي     همای مموازی  نهايت، نتايج حاصل از رگرسيون
ها در الگوی بمرآورد  ی برابری پارامترها برای تمامي گروههبودن فرضي
آزممون   یداری آمماره باشد. بما در نظمر گمرفتن سمطر معنمي     شده مي
تموان ايمن گونمه فمرو نممود کمه ارزش       های موازی، ممي رگرسيون

همای پاسم ، ثابمت و يكسمان     پارامترهای وضعيت برای تمامي گمروه 
لگموی ججيمت ترتيبمي از مبماني     باشد و از اين لحا  نيز بمرآورد ا مي

ها و موارد گفته شده، بنابراين با توجه به آزمون محكم برخوردار است.
الگوی برآورد شده در مطالعه حاضر به اندازه کافي قابل اعتماد بوده و 

توان به نتايج به دست آمده از اين الگو تا حد بسيار زيادی اطمينان مي
 داشت.
 



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

 
 های خانوارهای مورد مطالعه در استان تهرانویژگی -1 جدول

Table 1- Characteristics of the studied households in Tehran province 

 تنوع غذایی
Dietary 

diversity 

 متغیر
Variable 

 تعداد خانوارها
Number of 

households 

 میانگین
Average 

 حداقل

Minimum 
 حداکثر

Maximum 

 انحراف معیار
Standard  
deviation 

 تنوع پائين
Low diversity 

 سن سرپرست خانوار
Age of household head 

1073 

50 19 95 14.6 

 بعد خانوار
Family size 

3.41 1 10 1.31 

( 2و مرد= 9جنسيت سرپرست خانوار )زن=  

Gender of household head (female 

= 1 and male = 2) 
- 1 2 0.32 

(2و باسواد= 9سواد=سرپرست خانوار )بيسواد   

Literacy of household Head 

(illiterate = 1 and literate = 2) 
- 1 2 0.35 

 تنوع متوسط
Medium 

diversity 

 سن سرپرست خانوار
Age of household head 

510 

51 20 93 15.70 

 بعد خانوار
Family size 

3.23 1 6 1.10 

( 2و مرد= 9جنسيت سرپرست خانوار )زن=  

Gender of household head (female 

= 1 and male = 2) 
- 1 2 0.31 

(2و باسواد= 9سواد=سرپرست خانوار )بيسواد   

literacy  of household Head 

(illiterate = 1 and literate = 2) 
- 1 2 0.25 

 تنوع باج
High 

diversity 

 سن سرپرست خانوار
Age of household head 

477 

52 23 88 15.01 

 بعد خانوار
Family size 

2.89 1 5 1.13 

( 2و مرد= 9جنسيت سرپرست خانوار )زن=  

Gender of household head (female 

= 1 and male = 2) 
- 1 2 0.33 

(2باسواد=و  9سواد=سرپرست خانوار )بيسواد   

Literacy  of household Head 

(illiterate = 1 and literate = 2) 
- 1 2 0.21 

 های تحقيقمآخذ: يافته
Source: Research findings 

 
داری و عالمت ضراي ، شايان ذکر است که نتايج حاصل از معني

سرپرست خانوار، محل سمكونت،  حاکي از آن است که متغيرهای سن 
در جهمت مثبمت   سرپرست خمانوار و سمطر درآممد خمانوار      ساعت کار

تمنثير   )مستقيم( بر سطر تنوع غذايي خانوارها در سطر استان تهمران 
به عبارت ديگر، افزايش در سطر متغيرهای مسمتقل فمو     گذارند.مي

ع غذايي اين احتمال را که خانوارهای تهراني در سطوح باجتری از تنو
سرپرست سواد دهد. از سوی ديگر، متغيرهای قرار بگيرند، افزايش مي

در جهمت منفمي    خانوار، بعد خانوار و وضعيت اشتغال سرپرست خانوار
ممؤثر   )معكوس( بر سطر تنوع غذايي خانوارها در سطر استان تهمران 

هستند. لذا افزايش در سطر متغيرهای مستقل فو ، اين احتمال را که 
رهای تهراني در سطوح بماجتری از تنموع غمذايي قمرار بگيرنمد،      خانوا

 دهد.کاهش مي
 تفسمير  تخمينمي  ضمراي   ،همای انتخما  گسسمته   ممدل  در انواع
توانند در ايمن ممورد کمه خانوارهمای     ميو تنها  ندارند معيني اقتصادی

تحت بررسي در گروه تنوع کم، متوسط و يا زياد قمرار گيرنمد، تفسمير    
تر نتايج الگوی برآورد بنابراين جزم است به منظور استنتاج بيش شوند.
ها با توجه به سطوح مختلمف  وهگر، اثرات نهايي برای هر يك از شده

ها وهگرتنوع محاسبه شود. به اين منظور اثرات نهايي برای هر يك از 
با سطوح مختلف تنوع غذايي مورد محاسمبه قمرار گرفمت کمه نتمايج      

اثمرات نهمايي    گزارش شده اسمت. در اداممه   9جدول  حاصل از آن در
دار بوده ممورد تجزيمه و   ها معنيضراي  آن 2جدول متغيرهايي که در 

 تحليل قرار گرفته است.
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 تهران         استان در مطالعه مورد خانوارهای میان غذایی تنوع وضعیت -1 شکل

Figure 1- Status of food diversity among the studied households in Tehran province 
 

 نتایج حاصل از برآورد الگوی الجیت ترتیبی -2جدول 

Table 2- Results of order logit model estimation 

 متغیر

Variable 

 ضریب

Coefficient 

 z یآماره

Z-Test 

 داریسطح معنی

p-value 

 سن سرپرست خانوار
Age of household head 

0.006 2.32 0.020 

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

-0.143 -1.36 0.174 

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

-0.955 -7.22 0.000 

 بعد خانوار
Family size 

-0.304 -10.61 0.000 

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

0.135 1.99 0.046 

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

-0.273 -5.15 0.000 

سرپرست خانوار ساعت کار  
Working hours of household head 

0.032 3.96 0.000 

 سطر درآمد خانوار
Household income level 

0.00001 9.40 0.000 

 Pseudoضري  تعيين 
Pseudo R-Squared 

0.46 
 دويانس

Deviance 
(0.64)43 

 (AN) نلسون  ضري  تعيين آلدريچ
Aldrich Nelson R-Squared 

0.73 
 پيرسون

Pearson 
(0.85)87 

 بيني صحيريشپدرصد 
Percentage of correct predictions 

69.6%  (0.47 )18.2 

 های تحقيقمآخذ: يافته
Source: Research findings 

 

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

تری خواهند بود. از طر  ديگر احتمال قرار گمرفتن ايمن   غذايي متنوع
يابد. در اين زمره واحدهای با تنوع غذايي پائين کاهش ميخانوارها در 

52.1

24.8

23.2

Low diversityتنوع کم  Medium diversityتنوع متوسط  High diversityتنوع زیاد 
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رود رابطه بايد اذعان داشت که با باج رفتن سن سرپرست، انتظار ممي 
به طور نسبي اندوخته مالي و رفاه او افزايش يابمد. ضممن آن کمه بما     

تر، تجربمه  توجه به تمرکز افراد در سنين باجتر بر تغذيه و زندگي سالم
سرپرسمت خمانوار از ترکيم  ممواد غمذايي و کيفيمت        و سطر آگماهي 

يابد. اين افزايش سطر رفماه و  کاجهای مصرفي خانوار نيز افزايش مي
نيز آگاهي و دانش از کيفيت و انتخا  درست مواد مورد نياز تغذيه، به 

نمايد ای کمك فراوان ميانتخا  و چينش درست ترکيبات سبد تغذيه
 دهد.وار را افزايش ميو در نتيجه تنوع غذايي خان
هما  دهمد خانوارهمايي کمه سرپرسمت آن    همچنين نتايج نشان مي

سواد است، احتمال اينكه در گروه واحدهای با تنموع غمذايي پمائين    بي
قرار بگيرند، باج است. از سوی ديگر احتمال قرار گرفتن اين خانوارهما  

د. در ايمن  باشدر زمره واحدهای با تنوع غذايي متوسط و باج کمتر مي
خصو  بايد اذعان نمود که داشتن سواد کافي و تحصيالت با ايجماد  

های شغلي مناس  و افزايش توانايي کسم  درآممد، دسترسمي    فرصت
دهد. ضمن آن که افراد خانواده به مواد غذايي با کيفيت را افزايش مي

ای، موجم  افمزايش دانمش و آگماهي در     با تنثيرگذاری بر سواد تغذيه
عيت تغذيه اعضای خانواده و بهبود و تنوع کيفيت مواد غذايي مورد وض
 گردد.مصرفي مي
-های پژوهش مؤيد اين است که برای خانوارهای پرجمعيتيافته

تر، احتمال قرار گرفتن در گروه واحدهای با تنوع غذايي پايين، بيشمتر  
است. از طمر  ديگمر احتممال قمرار گمرفتن ايمن خانوارهما در زممره         

باشد. در تفسير ارتباط ا تنوع غذايي متوسط و باج، کمتر ميواحدهای ب
بين وضعيت تنوع غذايي و بعد خانوار بايد توجه داشت که بما افمزايش   

يابمد. ايمن اممر    بعد خانوار، نيازهای حداقلي به مواد غذايي افزايش مي
شود تا حجم و کيفيت مواد غذايي در دسترس خانوار کاهش سب  مي

ای همچون نوسانات که ممكن است تحت شرايط ويژهيابد. ضمن آن 
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 

 شود.  ر ميکميت غذای در دسترس افراد کمت
طبق نتايج، برای خانوارهای روسمتايي، احتممال قمرار گمرفتن در     

باج اسمت؛ از طمر  ديگمر احتممال      گروه واحدهای با تنوع غذايي کم
قرار گرفتن اين خانوارها در زمره واحدهای با تنموع غمذايي متوسمط و    

آبمادی   9147 دهسمتان و  69باشد. استان تهمران دارای  باج، کمتر مي
همای اقليممي و رشمد و    محدوديت ه روستاهای استان به علتاست ک

های صمنعتي، تجماری و ممالي، از    يتفعالی آساغولتمرکز ناموزون و 
ی برخوردار نيستند. اين موضوع سب  شده است تا اگستردهکشاورزی 

هما  گاهسكونت به 11اکثر روستاهای استان تهران به خصو  در دهه 
تبديل شوند. ضممن اينكمه مهماجرت     رانتهشهر کالنهای خوابگاه و

شممهر و وقمموع  بممه روسممتا از انسمماني تمموجهي از نيممرویبخممش قابممل
استان تهمران را   روستاهای و شهرها بين شكا  خشكسالي در کشور،

افمزايش داده اسمت؛ در نتيجممه مموارد ذکمر شممده جمعيمت سمماکن در      
 افمراد دارای سمطوح پمائين درآممدی     عمومماً روستاهای استان تهمران  

ها را تحمت  نوسان در شرايط اقتصادی به شدت آن هرگونه هستند که
 سازد.يم متنثررا  هاآندهد و الگوی تغذيه يمقرار تنثير 

نتايج مطالعه حاکي از اين است که برای خانوارهايي که سرپرست 
ها بيكار است، احتمال قرار گمرفتن در گمروه خانوارهمای بما تنموع      آن

يابد. از طر  ديگمر احتممال قمرار گمرفتن ايمن      افزايش مي غذايي کم
خانوارها در زمره واحدهای با تنوع غذايي متوسط و باج، کمتمر اسمت.   

شمود کمه بما    به عبارت ديگر، شاغل بودن سرپرست خانوار باعث ممي 
 تنمين منابع پولي جزم، کميت و کيفيت تغذيه خانوار افزايش يابد. 

هما زممان   کمه سرپرسمت آن   دهد برای خانوارهايينتايج نشان مي
نمايد، احتمال قرار گرفتن در زيادی از وقت خود را صر  کارکردن مي

يابد و احتمال قرارگيری کاهش مي گروه خانوارهای با تنوع غذايي کم
اين خانوارها در زمره واحدهای با تنوع غمذايي متوسمط و بماج بيشمتر     

 قمدرت  و ايجاد درآممد شود. انتظار بر اين است که کارکردن زياد با مي
خمانوار   غمذايي  تنموع  برای بهبمود وضمعيت   مهم بيشتر، متغيری خريد
گمر آن اسمت کمه احتممال قمرار گمرفتن       همچنمين نتمايج بيمان    .باشد

تر، در زمره خانوارهای با تنوع غذايي بماج  خانوارهای دارای درآمد باج
ی اشمماره شممده در زمممره خانوارهممازيمماد اسممت. احتمممال قممرار گممرفتن 

 خانوارهای با تنوع غذايي پائين نيز کم است. طبيعي است کمه قمدرت  
با سطر درآمد خمانوار ارتبماط    غذايي نيازهای تنمين توانايي در و خريد

مستقيم دارد. لذا هر چه سطر درآمد خانوار بيشتر باشمد سمبد غمذايي    
 تری نيز برای آن خانوار فراهم خواهد شد.تر و با کيفيتمتنوع

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

 ممواد  سموی  های ايراني بمه خانوار غذايي سليقه اخير هایسال در
که ايمن   کرده پيدا گرايش واقعي غذايي ارزش فاقد و پرکالری غذايي
های غير واگير را در کشور افزايش داده آمار مبتاليان به بيماریمسئله 
مختلف به عوامل محيطمي،   غذايي هایرژيم انتخا  و پذيرش است.

از مختلفي بسمتگي دارد.   شناختيروان و فرهنگي-اجتماعي اقتصادی،
آن جا که تنمين سالمت و امنيمت غمذايي از اهمدا  راهبمردی سمند      

باشد، مطالعه حاضر به ارزيابي وضعيت انداز بيست ساله کشور ميچشم
تنوع غذايي خانوارها و عوامل مؤثر بمر آن در اسمتان تهمران پرداختمه     

ي به اين هد  از اطالعات خام هزينه درآمد خانوار است. جهت دستياب
 استفاده شد. 9911در سال 
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 های مختلف خانوارها از نظر سطح تنوع غذاییاثرات نهایی محاسبه شده برای گروه -3جدول 

Table 3- Marginal effects for different groups of households in terms of level of dietary diversity 

 متغیر

Variable 

 1اثر نهایی گروه 

 )گروه با تنوع غذایی کم(

The marginal effect of 

group 1 
 (Group with low 

dietary diversity) 

 2اثر نهایی گروه 

 )گروه با تنوع غذایی متوسط(

The marginal effect of 

group 2 
(Group with medium 

dietary diversity)  

 3اثر نهایی گروه 

 )گروه با تنوع غذایی زیاد(

The marginal effect of 

group 3 
(Group with high 

dietary diversity) 

 

 سن سرپرست خانوار
Age of household head 

-0.001 0.001 0.001 

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

male = 2) 
0.021 -0.011 -0.011 

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

literate = 2) 
0.142 -0.070 -0.072 

 بعد خانوار
Family size 

0.045 -0.022 -0.022 

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

2) 
-0.020 0.009 0.010 

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

(unemployed = 1 and employed = 2) 
0.041 -0.020 -0.025 

سرپرست خانوار ساعت کار  
Working hours of household head 

-0.005 0.002 0.002 

 سطر درآمد خانوار
Household income level 

-0.000002 0.000001 0.000001 

 های تحقيقمآخذ: يافته
Source: Research findings 

 
سازی متغير تنوع غمذايي از شماخص   در مطالعه حاضر جهت کمي

( استفاده شد و با استفاده از مدل ججيت ترتيبي BIبری ) تنوع غذايي
اجتماعي بر اين متغير بررسي  و اقتصادیتنثير متغيرهای دموگرافيكي، 

درصد از خانوارهای تهراني بما   2/29و ارزيابي شد. نتايج نشان داد که 
درصد خانوارها تنوع غذايي کم  8/67و  اندبودهتنوع غذايي زياد روبرو 

متغيرهمای سمن   انمد. ضممن آن کمه بمر پايمه نتمايج       ط داشتهيا متوس
سرپرست خمانوار و سمطر    سرپرست خانوار، محل سكونت، ساعت کار

در جهت مثبت )مستقيم( بر سطر تنوع غمذايي خانوارهما   درآمد خانوار 
سمواد  گذارند. در نقطه مقابل، متغيرهای اثر مي در سطر استان تهران

در  وضمعيت اشمتغال سرپرسمت خمانوار    سرپرست خانوار، بعد خمانوار و  
جهت منفي )معكوس( بر سطر تنوع غذايي خانوارها در سطر اسمتان  

حاصل از مطالعمه پيشمنهادهای زيمر     هایيافته اساس . برمؤثر هستند
 شود:ارائه مي
 چنانچمه  خانوارها در استان تهران بسيار پائين اسمت.  غذايي تنوع
 درآممد  افمزايش  باشمد،  پايمدار  و نوسمان  کمم  غذايي مواد قيمت سطر
تنموع   را خمود  غمذايي  سمبد  کننمدگان مصمر   تما  شود سب  تواندمي

 ارزش که ایغده و ایريشه محصوجت و غالت مصر  از و بخشيده
 بماج  غمذايي  ارزش با غذايي مواد مصر  سمت به دارند پائيني غذايي
 خصمو ،  ايمن  در. برونمد  هما سمبزی  و هاميوه و لبنيات گوشت، مانند
 آسيايي و جتين آمريكای اروپايي، کشورهای از بسياری تجربه بررسي
 همای کممك  اعطای کنار در غذايي مواد قيمت در ثبات دهدمي نشان
 و مصمر   افمزايش  سمب   توانمد مي هدفمند غذايي هایبسته و نقدی
 بمه  و فقيمر  خانوارهای در را غذايي امنيت و شده خانوارها غذايي تنوع

 کنتمرل  لمذا . دهد افزايش توجهيقابل طور به کوکان و زنان خصو 
 خريممد قممدرت و واقعممي درآمممد افممزايش آن دنبممال بممه و تممورم
 باعمث  درآممدی  پمايين  همای در دهمك  خصمو   بمه  کنندگانمصر 
 ايمن  در. يابمد  بهبمود  خانوارهما  غذايي امنيت غذايي و تنوع تا شودمي
 بمه  سماجنه  کشور منابع از توجهي قابل بخش که آن به توجه با راستا
 در ايمران  منظر اين از و رودمي هدر غيرهدفمند و پنهان يارانه صورت
 قمرار  جهمان  سوخت و غذا غيرهدفمند هایيارانه پرداخت نخست رتبه
 نقمدی  يارانمه  پرداخت و هايارانه هدفمندسازی است. از اين رو، گرفته

 کمه  اسمت  مهممي  مسئله هد ، جامعه مناس  شناسايي با وغيرنقدی
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 .گيرد قرار گذارانسياست مدنظر بايد
بر پايه نتايج، متغير بعد خانوار بر تنوع غذايي خانوارها اثر منفمي و  

های ساکن استان تهمران کمه از   دار دارد. به عبارت ديگر خانوادهمعني
تری هستند، تنوع غذايي کمتری دارند. لحا  جمعيتي دارای بعد بزرگ

يابمد؛  نيازهای حداقلي به مواد غذايي افزايش ميبا افزايش بعد خانوار، 
شود تا حجم و کيفيت مواد غذايي در دسترس خانوار اين امر سب  مي

کاهش و ناامني غذايي پديدار شود. ضمن آن که ممكن اسمت تحمت   
ای همچون نوسانات فصلي، قيمت ممواد غمذايي افمزايش    شرايط ويژه

امكان دسترسي خانوار به  يابد و يا به علت از دست دادن موقت شغل،
مواد اوليه تهيه غذا کاهش يابد؛ در اين شمرايط همر چمه تعمداد افمراد      

در شمود.  خانواده بيشتر باشد، مقدار غذای در دسترس افراد کمتمر ممي  
 ،تمورم ، هما تحريم ناشي از کشور با مشكالت اقتصادی ،شرايط کنوني

کنار عدم حمايمت   ؛ تداوم اين امر دربيكاری و... دست به گريبان است
بمه  تواند توانايي و امكانات داشتن فرزند بيشتر را مي هاخانوادهاز  مؤثر

 در ايمن رابطمه بررسمي    .هما سمل  کنمد   از خانوادهعلت ناامني غذايي، 
 و خانوارهما  بعمد  افزايش با دهد کهمي نشان دولت حمايتي یهابرنامه
، مدون و عمليماتي  ی حمايتي جامعهابسته فرزندان، تعداد شدن بيشتر

برای خانوارها وجود ندارد. بر اين اساس، به دليمل رشمد بسميار پمائين     
ابممالغ  جمعيممت و افممزايش جمعيممت سممالمندان در کشممور و نظممر بممه 

 به هادستگاه به جمعيت از سوی رهبر معظم انقال  کلي هایياستس
کشور، ضرورت دارد نهادهای ذيربط بر طراحي  جمعيت افزايش منظور

 هایخانوادههای تشويقي و حمايت از ياستسو اجرای درست و کامل 
 پرجمعيت اهتمام ويژه داشته باشند. 

 نيم دار دارد. در ايخانوارها ارتباط معنم  ييغذا تنوعسطر درآمد با 
بمه خصمو  در    ييغمذا  يرفع نماامن ارتقای تنوع غذايي و  یبرا راستا
و  ارزان یتمنمين غمذا  ، تشمكيل بانمك غمذا    یدرآمد نييپا یهاهكد

هما و همچنمين برقمراری    ارانمه ي یدفمنمد توزيع مجدد غذای ممازاد، ه 
اجتمماعي ممرتبط بما حقمو       یهما استيتعامل بين امنيت غذايي و س
اجرايمي   یهما و برناممه  هااستي، از جمله سانساني در دستيابي به غذا

راستای ارتقای سطر امنيت غمذايي ممورد توجمه    تواند در يم است که
  .رديدولت قرار گ

طبق نتايج، نقش و اهميمت آمموزش و سمواد خانوارهما در تنموع      
همای متمولي   ايمن رابطمه سمازمان    ها بسيار زيماد اسمت. در  غذايي آن

 و غمذا  سمواد  تخصصي و عمومي ی و آموزشسازفرهن  توانند بايم
 تغذيمه، نحموه   اطالعات درک و نقش مهمي در کس ، پردازش يهتغذ

 و محاسمبه  اعتمماد،  قابل و معتبر ایاطالعات تغذيه منابع به دسترسي
همای  برچسم   محتموای  ارزيابي و درک غذايي، گيری واحدهایاندازه
 هما سمازمان تغذيه ايفا نمايند. اين  ایپايه اطالعات با آشنايي و غذايي
ی هما کارگماه و  هما برناممه ی ديگمر،  هما سمازمان توانند با همكاری يم

 و درشمت  تنمين و غذايي مواد صحير ترکي  آموزش تخصصي جهت
 آشمنايي  همچنين و با کيفيت منابع از بالغ فرد نياز مورد هایيزمغذیر

 و همچنمين اصمالح   .نماينمد  اجمرا  و تمدوين  غمذايي،  هرم با خانوارها
 بمر  نظمارت تغذيه و  و غذا تبليغات امر در جاری هایياستس بازنگری
موجمود، بمه    یهما رسمانه  تممامي  از خموراکي  کاجهمای  تبليغ نوع هر

 درمماني  بهداشمتي  خمدمات  ارائمه  نظمام  در تغذيه کارشناس کارگيری
 و غمذا  آموزشمي  مطالم   ارسمال  و آن، تمدوين  یبندسطر با متناس 
خانوارهما، تمدوين و بمه     بمه  آن ارسمال  و...(  و پوسمتر  پمفلت،) تغذيه

بمر اسماس    مقمدار  و نوع نظر از مدارس رايگان تغذيه برنامه کارگيری
ی، امنطقمه  و ملمي  کماربردی  یهما پژوهش و علمي هایيافته آخرين
 دانش غذايي وعده ميان جيره برای استاني الگوی اجرای در همكاری
 لحما   و بهداشت درس آنان، تقويت تغذيه نيازهای به توجه با آموزان
 حماوی  آموزشمي  یهما کتما   تدوينآن،  در تغذيه و غذا بحث نمودن
مختلمف و در نهايمت    مقماطع  نوسموادان  بمرای  تغذيمه  و غمذا  مطال 
 خمدمات  کمه  مراکمزی  و واحمدها  کليه در تغذيه کارشناس يریکارگبه

 ،هما کارخانمه  ،هما مهمدکودک  ،هادانشگاه جمله از همگاني دارند غذايي
هايي است که يشنهادپسالمندان از ديگر  نگهداری مراکز ها،يمارستانب

 از يد نمود تما تنک هاآنای بايد بر فرهنم  و سمواد تغذيهبرای ارتقای 
 بمر  تنکيد با غذايي مواد مصر  مديريت صحير با خانوارها طريق اين
از  يكمي  عنموان  بمه  مصمر   الگموی  اصالح کلي هایياستس اجرای
 احتماليهای بيماری بروز از مقاومتي، اقتصاد کلي هایياستس اهدا 
 بمانند. در امان نامناس  غذايي رژيم دليل به
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