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 هچکید
طور بادوام ای این است که هر فرد غذای سالم، کافی و متناسب با ترجیحات خود را بههدف نظام تغذیه

در سطح فرد و جامعه  سالمتدریافت کند. برآورده نشدن این هدف مانعی جدی در راه تحقق اهداف 
ها غذا و تغذیه آن جا است که ارزیابی وضعیت غذایی خانوارها و شناسایی عوامل مؤثر بر امنیتاست. این

ی عوامل این کار در مورد خانوارهای شهری ایران با تأکید بر شناسای در مطالعه حاضر،کند. اهمیت پیدا می
خواهیم بدانیم که متغیرهای بعد خانوار، طور ویژه میبه. شده استها انجام آن فردی مؤثر بر امنیت تغذیه

بدین منظور ای خانوار دارد. قشی در امنیت تغذیهتأهل سرپرست خانوار و سطح تحصیالت او چه ن
ی عوامل فردی و از مدل الجیت برای شناسای شدبررسی  0311خانوار در سال  08811اطالعات مربوط به 
 گروه 7درصد خانوارها در بیش از  83دهد که . نتایج نشان میشد خانوارها بهره برده مؤثر بر امنیت تغذیه
گروه  00شدید( از  ایتغذیه)ناامنی  وهگر 01درصد خانوارها در بیش از  01متوسط( و  ای)ناامنی تغذیه

و بعد  بار تکفل در خانوارمصرفی هستند. متغیرهای درآمد سرانه ساالنه خانوار، نسبت غذایی، دچار کم
هل سرپرست اند. وضعیت تأخانوار شناسایی شده ثرترین عوامل مؤثر بر امنیت تغذیهموبه عنوان خانوار 

های بعدی اثرگذاری قرار دارند. اثر سن و تحصیالت بر امنیت خانوار و مالکیت منزل شخصی در مرتبه
تر است اما شود. اگرچه هزینه سرانه ساالنه غذا در خانوارهای با سرپرست متأهل کمنیز تأیید می ایتغذیه

ت و الگوی غذایی سفره خانوار اثر مثبت دارد. رسد تأهل بر کیفیتری قرار دارند. به نظر میدر وضعیت امن
دهند. این پژوهش یکی از را مخرب نشان می تغذیههای اندکی اثر افزایش تحصیالت بر امنیت پژوهش
 ها است.آن

 . تغذیه، عوامل فردی، سیری سلولی، امنیت امنیت غذا کلیدی: گانواژ
Keywords: Food Security, Nutrition Security, Individual Factors, Full Cell 
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 مقدمه -1

هذای مذورد نیذاز    ترین نیازهای بشر است. نقش غذا در تأمین انرژی و ریزمغذذی غذا یکی از اساسی

تغذیذه بذر سذالمت جسذمی و      مصرفی، پرمصرفی و سوءخوبی شناخته شده است. اثرات کم بدن به

های مختلف علوم مشذخ  شذده اسذت.    حوزههای علمی پژوهشگران روحی فرد نیز به مدد تالش

توجهی به وضذعیت تغذیذه در سذطوخ مختلذف یذع جامعذه       دهد که بیها به ما هشدار میهمه این

باشد )کیان و  باری بر فرآیند توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی داشتهتواند آثار زیانمی

  (.3101همکاران، 

المللذی  (، پیمذان بذین  0108لمللی مثل اعالمیه جهذانی حقذوب بشذر )   ابر این اساس اسناد و قوانین بین

)فذائو و همکذاران،    3131حقوب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه توسعه پایدار در افذق سذال   

 31انداز ، سند چشم(0308قانون اساسی ) 03مانند اصل  ایران ( و همچنین اسناد و قوانین ملی3107

  اند.( بر تأمین امنیت غذایی تأکید کرده0313) ستی اقتصاد مقاومتی( و بسته سیا0383ساله )

کننذدگان  آخرین تعریف امنیت غذایی مورد قبول تمامی شرکت 0110اجالس جهانی غذا در سال 

  شرخ زیر اعالم کرد: را به

گاه وجود دارد که همذه مذردم در تمذامی ایذام بذه غذذای کذافی، سذالم و مغذذی          امنیت غذایی آن»

ای سذازگار  ترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند و غذای در دسترس نیازهای یع رژیم تغذیهدس

 . «الم فراهم سازدبا ترجیحات آنان را برای یع زندگی فعال و س

دهذیم.   توانیم امنیت مصرفی غذذا را در دو سذطح فذردی و سذلولی تمیذز     با دقت در تعریف فوب می

هذا اسذت نذه سذیری     ه سیری سذلول ی در سطح خانوار دستیابی بکننده امنیت غذایحلقه اصلی تأمین

هذای سذلولی نباشذد منجذر بذه      چه سبد و سفره غذایی قادر به تأمین نیاز)سطح فردی(. چنان شکمی

)قاسذمی،   شذود ناشی از کمبود مواد غذذایی مذی  تغذیه  های سوءایجاد ناامنی غذایی و بروز بیماری

3110.) 

عنوان یع شاخ  ارزیابی امنیت غذایی از تواند بهوضعیت تغذیه افراد میبر این اساس آگاهی از 

ای افذراد اطذالا از   های آگذاهی از وضذعیت تغذیذه   منظر دسترسی به غذا نقش ایفا کند. یکی از راه

  محتوای سبد مصرفی خانوارها و مقایسه آن با وضعیت سیری سلولی است.

از منظر خانوارهای شهری ایران ر بر امنیت غذایی ، شناسایی عوامل فردی مؤثحاضر پژوهش هدف

 مصرف است. 

شذود. اول، در ایذن پذژوهش از    های پیشذین مذی  سه ویژگی این پژوهش، سبب تمایز آن از پژوهش
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چذه  کند کذه آن ها کمع میهای مربوط به خانوارها استفاده شده است. استفاده از ریزدادهریزداده

. به این ترتیب هم وضذعیت  گیرداست به دقت مورد واکاوی قرار در سطح فرد و خانوار در جریان 

نوبذه   شوند کذه ایذن بذه   شناختی خانوارها با دقت بیشتری شناسایی میهای مردممصرفی و هم مؤلفه

بخشذی بیشذتری بذه همذراه     هذا اطمینذان  ربر امنیت غذذایی خانوا  خود در شناسایی عوامل فردی موثر

خانوارهذا معرفذی    ت که برای سنجش وضعیت امنیت تغذیذه ی اسآورد. وجه تمایز دوم، شاخصمی

ها به ما این امکان را داد که سبد مصرفی خانوار را با جزییات ه. در واقع استفاده از ریزدادشده است

توانیم سیری سلولی را هدف بگیذریم.  ، بایتغذیهبیشتری ارزیابی کنیم و در تعریف شاخ  امنیت 

تذر اسذت.   های قبل از خود بسیار بزرگتر و متنذوا ژوهش نسبت به پژوهشسوم، جامعه آماری این پ

های کشور است. نفر( از مناطق شهری همه استان 00138) خانوار 08811جامعه مورد بررسی شامل 

  های پژوهش فراهم آورده است.هایی قابل اعتمادتر به پرسشاین گستردگی و تنوا، امکان پاسخ

خذانوار و  خواهیم بررسی کنیم که آیذا بعذد خذانوار، سذطح تحصذیالت سرپرسذت       در این مقاله می

 های پژوهش عبارتند از:فرضیه خانوار تأثیرگذار هستند یا خیر. تغذیه وضعیت تأهل او بر امنیت

  خانوار دارد. تغذیهتأهل سرپرست خانوار اثر مثبت بر امنیت  .0

 خانوار دارد. تغذیهار اثر مثبت بر امنیت افزایش سطح تحصیالت سرپرست خانو .3

 خانوار دارد. تغذیهافزایش بعد خانوار اثر منفی بر امنیت  .3

در سذطح خذانوار   بخش دوم مقاله به توضیح ابعاد مختلف امنیت غذا و تغذیه و بنیادهای نظری آن 

را خذانوار  شده در تعیین سطح امنیت غذا و تغذیذه   مؤثر شناختهفردی و مهمترین عوامل  پردازدمی

 ،های داخلی وخارجی اختصاص دارد. در بخش چهارمکند. بخش سوم به مرور پژوهشمعرفی می

ها و متغیرهذای مذورد   دادهسبد مطلوب غذایی برای خانوار ایرانی و همچنین پژوهش،  شناسیروش

هذا  های پذژوهش ارائذه و در مذورد آن   یز یافتههای پنجم و ششم ن. در بخششونداستفاده معرفی می

  شود.بحث می
 

 مبانی نظری -2

 ابعاد امنیت غذا و تغذیه -2-1

منذدی  بهره»، «دسترسی»، «موجود بودن»تعریف اجالس جهانی غذا از امنیت غذایی بر چهار مفهوم 

کنذد و بذا   مذی کند. وجود غذا به سمت عرضه امنیت غذذایی اشذاره   تأکید می« پایداری»و « مطلوب

(. دسترسی به غذذا بذه   3118)فائو،  شودذخایر و تجارت خال  مشخ  می سطح تولید غذا، میزان

ذا ونقذل و سیسذتم توزیذع غذ    های بازار و حملها و وجود زیرساختسطح فقر، قدرت خرید، قیمت
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امذل  مجمذوا عو هذا، بالیذای طبیعذی و    آب و هذوا، تغییذرات قیمذت    وابسته است. پایذداری متذأثر از  

ای مندی مطلوب معموالً به معنای شذیوه (. بهره3100)رستمی و همکاران،  اقتصادی و سیاسی است

کند. انرژی کافی و جذب مواد مغذذی  است که بدن از اکثر مواد مغذی موجود در غذا استفاده می

و  سذازی غذذا، تنذوا رژیذم غذذایی     ای و مراقبتی مناسذب، آمذاده  توسط افراد حاصل اقدامات تغذیه

مندی مطلوب در این تعریف به مذا کمذع   (. مفهوم بهره3118)فائو،  توزیع غذا درون خانوار است

کند که ای تمایز قائل شویم. این مفهوم تأکید میکند تا بین مفهوم امنیت غذایی و امنیت تغذیهمی

(. امنیذت غذذایی بذه    3111و همکاران،  0ای چیزی فراتر از امنیت غذایی است )گروسامنیت تغذیه

ای منذوط بذه   کذه امنیذت تغذیذه    حذالی  معنای فراهم بودن غذا و دسترسی همه افراد به آن اسذت در 

جذب گستره وسذیعی از غذذاها اسذت کذه برآورنذده مذواد مغذذی اساسذی مذورد نیذاز بذدن باشذند             

 فردی وعوامل دغذیه تمرکز داربر حلقه آخر زنجیره غذا یعنی ت حاضرمقاله  (.0111، 3)وینوگوپال

  .شودکه الجرم امنیت غذایی را هم شامل می نمایدای خانوارها را شناسایی میمؤثر بر امنیت تغذیه
 

 ای در سطح خانوارچارچوب مفهومی وضعیت تغذیه -2-2

شناختی مرتبط ای را به عوامل بومدهد که وضعیت تغذیهای ارائه میمدل علّی ساده شده 0نمودار 

ای نتیجه جذب غذایی و وضعیت بهداشت سازد. در این چارچوب مفهومی، وضعیت تغذیهمی

)یعنی عوامل محیطی و خدمات بهداشت( به تصویر  است. همچنین علل زیربنایی بهداشت

های بهداشتی، کن است وضعیت بهداشت تا حدی به دسترسی ضعیف به مراقبتاند. ممدرآمده

تغذیه بدتر شود چرا  سوء واسطه تواند بهتأمین مسکن فقرا و شرایط محیطی مربوط باشد و این می

کند. تمایز بین خدمات بهداشت و محیط برای اتخاذ راهبردهای که افراد را مستعد بیماری می

 وری است. مداخالتی مناسب ضر

در تعریف امنیت غذا و تغذیه تأکید شده است که غذای در دسترس باید نیازهای یع رژیم 

غذایی  (. این شرط اشاره به عوامل غیر3110فائو، ) غذایی را برای زندگی سالم و فعال فراهم آورد

 در تأمین امنیت غذایی دارد. 

ز کمبود، مازاد یا عدم تعادل در جذب شود که وضعیتی برآمده اتغذیه گفته می ءدر تعریف سو

ها مشخصاً به ناامنی غذایی کمبود ریزمغذی (.3118فائو، ) ها استها یا ریزمغذیدرشت مغذی

دهد. میزان انجامد. زیرا کمبود مواد مغذی امکان زندگی سالم و فعال را تحت تأثیر قرار میمی

دهنده گذرا یا مزمن بودن دت زمان آن نشانمای و تغذیهدهنده شدت ناامنی غذایی و کمبود نشان
 

1. Gross (2000) 
2. Venugopal (1999) 
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توان همین استدالل را داشت که چون سالمت فرد و ناامنی است. در مورد مازاد مواد مغذی نیز می

تغذیه یکی  سوء نتیجه . دراست مؤثر د پس بر ناامنی غذا و تغذیهکنمتأثر میکیفیت فعالیت او را 

شود تحلیل را دینامیع نمود و نشان داد که البته میشود. از عوامل ناامنی غذایی محسوب می

تغذیه شود. ناامنی غذایی اگر ناشی از کمبود دسترسی به  تواند منجر به سوءناامنی غذایی نیز می

حال اگر دسترسی به مواد غذایی فراهم باشد  عین شود. درتغذیه می مواد مغذی باشد منجر به سوء

  (.3111)گروس،  شویمدچار ناامنی غذایی می هم باز ،دای درست نباشاما الگوی تغذیه

پذیرند. برای مثال وجود غذا متاثر از هر یع از چهار عامل زیربنایی نیز از عوامل دیگری تأثیر می

  تولید، قیمت و اعانات غذایی است.

 
 3111گروس و همکاران، مأخذ:                           

 وضعیت تغذیه در سطح خانوار: چارچوب مفهومی 1نمودار 
 

 خانوارها تغذیهعوامل فردی مؤثر بر امنیت  -2-3

های امنیت تغذیه دارد. با درآمد خانوار ارتباطی بسیار قوی با همه شاخ  درآمد خانوار:

یابد و از شیوا کمبود انرژی مصرف سرانه انرژی غذایی در هر روز افزایش می ،افزایش درآمد

پذیری اقتصادی کم کند، آسیب. تنوا و کیفیت رژیم غذایی بهبود پیدا میشودغذایی کاسته می

یابد. لذا افزایش درآمد باید یع های مربوط به غذا کاهش میشود و درصد متوسط هزینهمی

)اسمیت و  حساب آیدمؤلفه کلیدی در هر راهبرد اتخاذی برای کاهش ناامنی تغذیه به

3117.)  

های گر منبع سرمایه انسانی خانوار در فعالیتنیروی کار خانوار نشان خانوار:نیروی کار 

یابد و تأمین غذا اقتصادی است. با افزایش نیروی کار خانوار، میزان درآمد کل خانوار افزایش می

 

1. Smith & Subandoro (2007) 
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کند. اگر افزایش نیروی کار همراه با تنوا منابع درآمدی نیز باشد با کاهش ریسع بهبود پیدا می

رود هرچه سرمایه یابد. انتظار میپذیری خانوار در برابر ناامنی تغذیه نیز کاهش میدی، آسیبدرآم

گیرد تر شود با افزایش ارتباطات اجتماعی که در فضای کار شکل میانسانی خانوار در کار بیش

 تر رودتر شود و ضریب امنیت تغذیه خانوار باالهای سالمت و تغذیه بیشها نسبت به مؤلفهآگاهی

 (.3100، 0)منگو و همکاران

ها غذای کافی برای این امکان وجود دارد که در میان جوامعی که در آن سطح تحصیالت:

برآوردن نیازهای انرژی وجود ندارد آموزش بتواند کمیت و کیفیت رژیم غذایی را بهبود بخشد 

مؤثر منابع خانوار را  ای، تأمین مصرف غذای مناسب و مدیریتزیرا آگاهی از نیازهای تغذیه

که مصرف غذا فراتر از نیازهای غذایی باشد خانوارها مصرفشان را  صورتی دهد. درافزایش می

دهند. های مزمن ناشی از مصرف بیش از حد، کاهش میگیری از چاقی و خطر بیماریجهت پیش

تر آگاهی و توانایی بیشرود آموزش اثر مثبتی بر کیفیت رژیم غذایی داشته باشد چرا که انتظار می

جا که خانوارهای ای و عمل به آن را به همراه دارد. با این وجود، از آنجهت درک دانش تغذیه

های آشکار در امنیت تغذیه تر هستند، شاید پیشرفتکردهدارای درآمدهای باالتر معموال تحصیل

)اسمیت و سوباندورو،  اشدکه با افزایش آموزش همگام است در حقیقت قابل اسناد به درآمد ب

3117.)  

توان انتظار داشت که با درباره این عامل نتایج متعارضی وجود دارد. می :سن سرپرست خانوار

تواند به دلیل افزایش تجربه کاری افزایش سن سرپرست خانوار، امنیت تغذیه باالتر رود. این می

های سالمت و تغذیه و یا به دلیل به بار نشستن سرپرست خانوار، افزایش آگاهی وی از مؤلفه

دهد و از این بلندمدت باشد که بعداً اثر خود را در ثروت و درآمد نشان می هایگذاریسرمایه

گریزی فرد فزونی تر شود ریسعشود. همچنین هر چه سن بیشطریق بر امنیت تغذیه مؤثر واقع می

توان تری برای خود تدارک ببیند. از طرف دیگر میکند منابع درآمدی بیشگیرد و سعی میمی

های مالی وری و وابستگی به کمعبا افزایش سن و به دنبال آن کاهش بهرهانتظار داشت که 

)منگو و  خورده استهای با افراد سالتر مخت  گروهتر شود. البته این امر بیشامنیت تغذیه کم

 (.3100همکاران، 

رسد خانوارهای تحت سرپرستی مردان نسبت به به نظر می جنسیت سرپرست خانوار:

سرپرستی زنان، به لحاظ کمیت رژیم غذایی تا حدی از مزیت برخوردار باشند.  خانوارهای تحت

 

1. Mango (2014) 
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تر است. کیفیت رژیم غذایی از وضعیت مصرف سرانه انرژی غذایی روزانه در این خانوارها بیش

 (.3131، 0و همکاران )نواکا تر استپذیری اقتصادی نیز کمبهتری برخوردار است و آسیب

دهنده سطح نیازهای خانوار است. با افزایش بعد خانوار زحمت نشان بعد خانوار بعد خانوار:

شود. لذا این عامل اثر منفی بر امنیت می ترای بیشتأمین نیازها از جمله نیازهای غذایی و تغذیه

 (.3100)منگو و همکاران،  گذاردتغذیه می

ست. برخی های نظری مختلفی مطرخ ادر مورد این عامل بحث تأهل سرپرست خانوار:

کنند که چون خانوارهای با سرپرست متأهل معموال بعد بزرگتری هم دارند، افزایش استدالل می

ای خانوار را در معرض خطر قرار دهد. برخی دیگر با اشاره تواند امنیت تغذیههای خانوار میهزینه

هبود وضعیت مالی را افزایی ناشی از این همکاری در ببه مشارکت همسر در تأمین مالی خانوار، هم

 (.3108، 3)اوموتایو و همکاران داننددر بهبود امنیت تغذیه مؤثر می

برند و ناامنی تغذیه در خانوارهایی که در منزل شخصی به سر می تملک منزل شخصی:

توانند این کنندکمتر شایع است زیرا این خانوارها میای برای اجاره و یا رهن پرداخت نمیهزینه

گر سطح دارا بودن منزل مسکونی شاید بیان .زاد را در تهیه اقالم غذایی به کار برندهزینه ما

  (.3100)صفرپور و همکاران،  تر به غذا باشدمطلوب درآمد و در نهایت دسترسی بیش
 

  3پیشینه پژوهش -3

 پیشینه پژوهش در ایران -3-1

خانوارهای  تغذیهاجتماعی مرتبط با امنیت -( عوامل اقتصادی3131) و همکاران پاکروان چروده

خانوار  0870ای و از نامهها به روش پرسشاند. دادهشهری و روستایی خوزستان را بررسی کرده

وری شده است. مشخ  شد که متغیرهای آگرد 0317خانوار روستایی در سال  0011شهری و 

و همچنین خودروی شخصی در بهبود سطح  درآمد، اشتغال سرپرست، مالکیت منزل شخصی

ن( در بهبود امنیت )عرب بود همچنین مشاهده شد که شباهت نژادیمؤثر هستند.  تغذیهامنیت 

تحصیالت دانشگاهی سرپرست خانوار  دارد. نقش بامعنایی )نه روستایی( خانوارهای شهری تغذیه

 

1. Nwaka (2020) 
2. Omotayo (2018)  

ایم، اما در نگارش مطالعذات پیشذین معمذوال ایذن     در این مقاله بین دو مفهوم امنیت غذا و امنیت تغذیه تمایز قائل شده .3

شذده در ایذن بخذش همگذی بذه امنیذت تغذیذه        که مطالعات مروری انتخاب جاتمایز در واژگان دخیل نشده است. از آن

تر امنیت تغذیه تغییر دهیم تا با بقیه ها را به واژه دقیقاند به خود این اجازه را دادیم که واژه امنیت غذایی در آنپرداخته

 مقاله هماهنگ باشد.  
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دیپلم هستند در  هایی که زیربت به آنهایی که دیپلم دارند نسبامعنا نیست اما خانوارهای سرپرست

 معنا است.دارند؛ در روستا این متغیر هم بی کمتری ایتغذیهشهرها امنیت 

خانوارهای روستایی  تغذیه( برای شناسایی راهکارهای مقابله با ناامنی 3101) ضیائی و همکاران

خانوار را در بر دارد نشان  307اند. این مطالعه که گرگان به شناسایی عوامل مؤثر بر آن پرداخته

طور معناداری امنیت  هد که متغیرهای درآمد ساالنه، وضعیت شغلی و سن سرپرست خانوار بهمی

ر گرفتن خانوار در وضعیت ناامنی دهند ولی با افزایش تعداد فرزندان احتمال قرارا ارتقا می تغذیه

  شود.بیشتر می تغذیه

در ایران طی  تغذیهها بر امنیت ( به بررسی تأثیر سیاست هدفمندی یارانه3100)و همکاران  حسینی

اند که بعد خانوار، تعداد افراد باسواد خانوار، ها نشان دادهاند. آنپرداخته 0310تا  0380های سال

خورداری سرپرست از تحصیالت دانشگاهی و نیز متأهل بودن وی سبب مرد بودن سرپرست، بر

 تغذیهشود، اما تملع منزل شخصی و افزایش تعداد شاغالن از خطر ناامنی می تغذیهتشدید ناامنی 

 کاهد.خانوار می

های بودجه و هزینه خانوارهای استان ( نیز با استفاده از داده3100) احمدی جاوید و همکاران

الگوی مصرفی کاالهای خوراکی خانوارهای شهری این استان  0311و بلوچستان در سال سیستان 

تر بودن های پایین درآمدی با توجه به بزرگاند. در دهعمطالعه کرده تغذیهرا با رویکرد امنیت 

تر هزینه این خانوارها در تر بوده و نیز با توجه به سهم بیشابعاد خانوارها مصرف مواد غذایی کم

وجود دارد. مصرف انواا گوشت و میوه و خشکبار که منابع اصلی  تغذیهنان و غالت ناامنی 

و کربوهیدرات هستند با افزایش درآمد و مخارج خانوار افزایش یافته و پروتئین، ویتامین 

درآمد قدرت خرید پایینی برای این کاالها دارند. الگوی نادرست مصرف خانوارهای شهری کم

 شمرده شده است. تغذیهدر استان نیز دلیل دیگری برای ناامنی 

های خانواده تغذیهظور بررسی امنیت من ( که به3100) نتایج مطالعه مقطعی صفرپور و همکاران

دهد سطح انجام گرفته نشان می 0311آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان بندرانزلی در سال دانش

اقتصادی خانواده، تعداد افراد شاغل خانواده، تعداد فرزندان، سطح تحصیالت پدر و مادر و 

مادر، بیکاری پدر، نداشتن منزل شخصی، دار بودن اند. خانهمالکیت منزل مؤثر تشخی  داده شده

دانشگاهی پدر و وجود بیش از دو فرزند در خانواده عامل خطر مستقل بر ایجاد  تحصیالت غیر

برابر سایر پدران در داشتن  1دانشگاهی  اند. مثال شانس پدران با تحصیالت غیربوده تغذیهناامنی 

داری و بعد خانوار ارتباط معنا تغذیهبین ناامنی است. در این مطالعه  تغذیهای با ناامنی خانواده
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 مشاهده نشده است.

 تغذیهمنظور بررسی شیوا و عوامل مؤثر بر ناامنی  ( به3103) مطالعه شرفخانی و همکاران

سو شهرستان خوی نشان داد که با افزایش تعداد مراکز ارائه مواد غذایی در خانوارهای دهستان قره

خانوار کاهش و با افزایش فاصله روستا از شهر  تغذیهی و تعداد اتاب ناامنی روستا، زیربنای مسکون

والد یا دو )تع یابد. وضعیت مسکن، وضعیت خودرو، وضعیت والدینافزایش می تغذیهناامنی 

خانوار است. البته  تغذیهوالد بودن( و وضعیت درآمد ماهانه خانوار از دیگر عوامل مؤثر بر امنیت 

بوده است که وجود رابطه  تغذیهین پژوهش نقش ترکیب سنی خانوار در ناامنی موضوا اصلی ا

کند. در این مورد مطالعاتی با را تأیید می تغذیهدار بین ترکیب سنی خانوار و وضعیت امنیت معنا

 یابد.کاهش می تغذیهافزایش بعد خانوار شانس ناامنی 

خانوار از روستای  011 تغذیه( نیز هنگام شناسایی عوامل مؤثر بر ناامنی 3100) رستمی و همکاران

متوجه تأثیر معنادار عواملی چون درآمد ماهانه خانوار،  0310کرناچی استان کرمانشاه در سال 

شوند جایگاه شغلی پدر، وضعیت دارا بودن تسهیالت زندگی، سطح سواد مادر و بعد خانوار می

رترین عوامل عبارتند از جایگاه شغلی پدر، میزان درآمد و وضعیت دارا بودن ها موثکه از بین آن

  اقالم زندگی.
 

 پیشینه پژوهش در سایر کشورها -3-2

در سال خانوارهای شهری سریالنکا  تغذیهکننده امنیت عوامل تعیین (3131) 0و همکاران کلنسوریا

خانوار مشاهده  3031 مطالعهها با اند. آنرا با تأکید بر بررسی نقش زنان شناسایی کرده 3100

 تغذیهامنیت  و همچنین مشارکت زنان در کسب درآمد کردند که سن سرپرست و درآمد خانوار

، عبارت دیگر مشارکت زنان نقصی در تدبیر امور منزل، الاقل در امر تغذیه به بخشد.را بهبود می

 دهدباالتر بودن سطح تحصیالت زنان تنوا رژیم غذایی خانوار را بهبود می کند.اد نمیایج

همچنین مشخ  شد که نقش متغیر جنسیت سرپرست خانوار در تعیین  خصوص میوه و شیر(.)به

 است. اثرای خانوار بیوضعیت تغذیه

خانوارهای روستایی در  ایتغذیه( ضمن بررسی رابطه میان فقر و ناامنی 3108) اوموتایو و همکاران

را نیز مطالعه نمودند. این مطالعه  تغذیهکننده سطح ناامنی بخش جنوب غربی نیجریه عوامل تعیین

به تأیید رسید،  تغذیهکه نقش فقر در ایجاد ناامنی روستا است. ضمن این 08خانوار از  031شامل 

تری دارند. تأهل سرپرست خانوار نیز اثر مشاهده شد که خانوارهای با سرپرست مرد وضعیت ناامن
 

1. Kalansooriya (2020) 
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بخشد. در نهایت، سن را بهبود می تغذیهدارد. افزایش سطح تحصیالت امنیت  تغذیهمنفی بر امنیت 

 در این مطالعه، نسبت مشارکت دارند. تغذیهسرپرست و بعد خانوار رابطه مثبت معنادار با ناامنی 

 ت.اثر شناخته شده اس)عکس نسبت بار تکفل( بی
خانوار از روستای  013ای روی مطالعه 3103های سال اساس داده ( بر3101) و همکاران 0فرهادیان

اند. هرچه خانوار اند انجام دادهساله داشته 1تا  0پیتاس کشور مالزی که حداقل یع فرزند 

تر باشد احتمال ناامنی تر شود و سطح تحصیالت پدر خانواده پایینتر و تعداد فرزندان بیشبزرگ

تر باشد و مادران شاغل باشند خانوار در عکس هرچه درآمد بیششود و برتر میبیش تغذیه

اثر اما بر برد. تنوا رژیم غذایی بر وقوا ناامنی غذایی بیبه سر می تغذیهتری به لحاظ وضعیت ایمن

 شدت آن تأثیرگذار است.

به سراغ کشاورزان خرده مالع از بخش مودزی  3100( نیز در سال 3100) منگو و همکاران

اند. مشخ  شد که اشتغال خانوار، نفر از آنان مصاحبه کرده 031اند و با زیمبابوه رفتهکشور 

های مالی، مالکیت بر احشام و دسترسی به اطالعات بازار به تحصیالت سرپرست خانوار، کمع

تر بیش تغذیهتر شود ناامنی که هر چه بعد خانوار بیش حالی کنند درکمع می تغذیهبهبود امنیت 

تأثیر شناخته خانوار بی تغذیهکند. سن سرپرست خانوار و جنسیت وی بر ناامنی نوار را تهدید میخا

  شده است.

 خانوارهای پاکستانی از متغیرهای توضیحی نسبتاً تغذیه( برای بررسی امنیت 3100) 3ایرام و بات

جذب کالری در سطح  دهد که با افزایش سن مادر،اند. این پژوهش نشان میمتفاوتی استفاده کرده

تر تر نسبت به مادران جوانتواند بدان دلیل باشد که مادران مسنیابد این میخانوار بهبود می

شناخت بهتری از کیفیت غذا و نیازهای خانواده دارند. عوامل محیطی مثل دسترسی به آب سالم و 

د. بنابراین گذارنلری اثر میبر ظرفیت جذب کا مستقیم طور غیر امکانات بهداشتی بهتر در منزل به

توانند فارغ از وضعیت درآمدی نیز از طریق جذب انرژی نقش مهمی در امنیت عوامل محیطی می

دار است. با افزایش ایفا کنند. تأثیر نسبت وابستگی بر جذب سرانه انرژی غذایی نیز معنا تغذیه

سهیم شوند و این امر سهم افراد از تری از خانوار باید در غذا نسبت وابستگی، تعداد افراد بیش

 دهد.را افزایش می تغذیهجذب کالری را کاهش و ناامنی 

 033اساس مصاحبه با  شود. این پژوهش که بر( دیده می3103) 3نتایج مشابهی در پژوهش گبره

 

1. Farhadian (2015) 
2. Iram & Butt (2014) 
3. Gebre (2012) 
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دهد که انجام شده است، نشان می 3117و  3110های )اتیوپی( در سال آباباخانوار از شهر آدیس

که نسبت وابستگی، کند. جالب اینخانوار از جنسیت سرپرست آن تبعیت نمی تغذیهامنیت 

این در حالی  .ندارند تغذیههای غذایی نیز اثری بر امنیت دسترسی به خدمات گوناگون و کمع

توان نتیجه است. بنابراین می تغذیهله عوامل مؤثر بر امنیت است که دسترسی به اعتبارات از جم

خانوارها نقش  تغذیههای غذایی در تأمین امنیت های اعتباری نسبت به کمعگرفت که کمع

شده در این پژوهش عبارتند از بعد خانوار، سن  کنند. سایر عوامل مؤثر شناساییتری ایفا میبیش

 های خانوار و دسترسی به شغل.خانوار، دارایی سرپرست خانوار، تحصیالت سرپرست

خانوارهای شهری در نسوکای نیجریه را  تغذیه( عوامل مؤثر بر امنیت 3101) 0جیانیاآرن و 

ها حاکی از اهمیت دو متغیر درآمد سرپرست خانوار و سن او اند. نتایج کار آنشناسایی کرده

تر خانوار کم تغذیهاست. با افزایش سن سرپرست خانوار و همچنین با افزایش درآمد او ناامنی 

  شود.می
 

 شناسی پژوهشروش -4

 هامعرفی داده -4-1

است. جامعه آماری انجام شده  0311مربوط به سال های مقطعی مطالعه پیش رو با استفاده از داده

اطالعات  های شهری سراسر کشور ایران تشکیل شده است. نمونه آماری شاملپژوهش از خانوار

 طرخ های خامداده»این اطالعات از است. ( نفر 00138)شامل  خانوار شهری 08811مربوط به 

 (3107)مرکز آمار ایران،  انداستخراج شده« 0311هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی سال 

 که شامل دو دسته است:

های مربوط به سبد مصرفی خانوار است که بر اساس سبد غذایی مطلوب برای جامعه دسته اول داده

سنجش وضعیت امنیت غذایی ها در گروه غذایی است. این داده 00اند و شامل ایرانی گزینش شده

 شوند.خانوار به کار گرفته می

های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر خانوار گر ویژگیهایی است که بیاندوم شامل داده دسته

عنوان متغیرهای احتمالی مؤثر بر وضعیت امنیت غذایی خانوار استفاده  است. از این دسته به

خانوار، بعد خانوار، تعداد شاغلین خانوار، جنسیت سرپرست  توان به مخارج. برای مثال میشودمی

 . ... از این دسته اشاره کرد خانوار، ترکیب سنی خانوار و

فرد در مباحث اقتصاد خرد،  به درآمد خانوار یکی از منابع اطالعاتی مهم و منحصر و طرخ هزینه
 

1. Arene & Anyaeji (2010) 
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صورت میدانی،  اطالعات ساالنه بهاجتماعی است. این -اقتصاد رفاه و همچنین مطالعات اقتصادی

در  نمونه خانوارهایبه  مراجعه از طریق ای،نمونه آمارگیری روش های مفصل بهدر قالب پرسشنامه

  تا(.)مرکز آمار ایران، بی شودآوری میجمع و روستایی نقاط شهری
 

 سبد غذایی مطلوب برای جامعه ایرانی -4-2

چیز به معرفی سبد مطلوب غذایی خانوار  باید پیش از هر تغذیهجهت ارزیابی وضعیت امنیت 

را تعریف نموده و سپس عوامل فردی مؤثر بر  تغذیهبپردازیم تا بر اساس آن بتوانیم شاخ  امنیت 

های مورد نیاز آن سبد غذایی مطلوب است که هم دربردارنده تمام ریزمغذی آن را شناسایی کنیم.

ها و انرژی غذا متناسب با ذائقه و ترجیحات افراد باشد تا پایبندی به بدن باشد و هم میزان ریزمغذی

آن ساده و دلخواهانه باشد. لذا سبد مطلوب خانوار ایرانی باید متناسب با الگوی مصرف خانوار 

  ایرانی تعریف شود.

وزارت بهداشت، دانشکده دفتر بهبود تغذیه جامعه ( طی همکاری 3103) صالحی و همکاران

شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران و انستیتو تحقیقات بهداشت، دانشکده علوم تغذیه و رژیم

نمودند. « سبد غذایی مطلوب برای جامعه ایرانی»ای و صنایع غذایی کشور اقدام به معرفی تغذیه

رد نیاز بدن را که توسط ها از یع طرف استانداردهای مربوط به میزان انرژی و مواد مغذی موآن

 اندروبار و کشاورزی تعیین شدهالمللی مانند سازمان بهداشت جهانی و سازمان خواهای بینسازمان

مبنا قرار دادند و از طرف دیگر پس از بررسی سبد غذایی خانوارهای ایرانی و شناسایی چهارده 

های مورد نیاز افراد هم ریزمغذیای شدند که مصرف، موفق به پیشنهاد سبد غذایی گروه غذایی پر

  (.0جدول ) ای خانوارهای ایرانی باشدرا تأمین کند و هم متناسب با الگوی تغذیه
 

 ساالنه هر فرد یازبر اساس حداقل ن یرانیجامعه ا یمطلوب برا یی: سبد غذا1جدول 
 )کیلوگرم/نفر/سال(مقدار مورد نیاز  گروه غذايی مقدار مورد نیاز )کیلوگرم/نفر/سال( گروه غذايی

 71/01 لبنیات 1/003 نان

 771/03 تخم مرغ 0/30 برنج

 771/03 روغن نباتی 3/7 ماکارونی

 3/013 هامیوه 1/03 گوشت قرمز

 1/011 هاسبزی 0/1 گوشت مرغ

گوشت حیوانات 
 دریا

 01/1 حبوبات 3/7

 0/00 قند و شکر 1/30 شیر

 3103صالحی و همکاران، مأخذ: 
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 شاخص امنیت غذایی -4-3

گانه با مقدار  00های غذایی مقدار متوسط مصرف سرانه در هر خانوار به ازای هر یع از گروه

از هفت گروه  . اگر مصرف متوسط خانواری در بیششده استمقایسه  0 استاندارد آن در جدول

 01غذایی کمتر از حد استاندارد باشد، آن خانوار در گروه ناامن غذایی متوسط و اگر در بیش از 

شاخ  گیرد. مصرفی باشد در گروه ناامن غذایی شدید قرار میگروه غذایی دچار کم

foodinsec7   معیاری برای ناامنی غذایی متوسط و شاخfoodinsec10  معیاری برای ناامنی

به منزله ناامنی  0. در مورد هر دو شاخ  مذکور، عدد شده است غذایی شدید در نظر گرفته

  .(3)جدول  غذایی و عدد صفر به منزله امنیت غذایی است
 

 ای متوسط و شدیدهای ناامنی تغذیه: معرفی شاخص2جدول 

 ایوضعیت ناامنی تغذيه ایشاخص ناامنی تغذيه شرط

 ای متوسط است.خانوار دچار ناامنی تغذیه foodinsec7=1 گروه غذایی 7مصرفی در بیش از کم

 ای متوسط نیست.خانوار دچار ناامنی تغذیه foodinsec7=0 گروه غذایی و کمتر 7مصرفی در کم

 ای شدید است.خانوار دچار ناامنی تغذیه foodinsec10=1 گروه غذایی 01مصرفی در بیش از کم

 ای شدید نیست.خانوار دچار ناامنی تغذیه- foodinsec10=0 غذایی و کمتر گروه 01مصرفی در کم

 پیشنهاد نویسندگان پژوهشمنبع:        

 

ای، در پاسخ به این پرسش که برای تعریف شاخ  ناامنی تغذیه تعریف شاخ : منطق

توان معادل ناامنی تغذیه دانست به این گانه را می 00های غذایی تعداد از گروه مصرفی در چهکم

سند سبد غذایی مطلوب خانوار ایرانی با محوریت تأمین پنج ریزمغذی اساسی  که شدنکته توجه 

 .(3103)صالحی و همکاران،  تدوین شده است: ریبوفالوین، پروتئین، کلسیم، آهن، ویتامین آ
 ها حداقل چهار و در نهایت هشت گروهداد که برای هر یع از این ریزمغزی نشانها بررسی

گروه  0گانه غذایی وجود دارد. برای مثال ویتامین آ در  00های ارز در میان گروهغذایی هم

، یا پروتئین شودیافت میمیزان نسبتا خوبی بهمرغ ها، گوشت حیوانات دریایی و تخمها، سبزیمیوه

ه تخم مرغ، گوشت مرغ، گوشت حیوانات دریا، گوشت قرمز، شیر، لبنیات، حبوبات از هشت گرو

مصرفی باشد امکان و سبزیجات قابل تأمین است. لذا اگر کسی در هشت گروه غذایی دچار کم

مصرفی )در این مثال، پروتئین( از طریق بیش ندارد که کمبود ریزمغذی مربوط به آن هشت گروه

مانده جبران شود. اما کسانی که در کمتر از هشت گروه غذایی قیدر هیچ گروه دیگر با

های مصرفی در بعضی گروهطور کلی در دو وضعیت قرار دارند: برخی کم مصرفی دارند بهکم

اند جبران نشده و برخی دیگر موفق به اندهای دیگر جبران کردهمصرفی در گروهغذایی را با بیش
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مصرفی هستند. لذا در بین خانوارهایی که در کمتر از هشت گروه متغذیه از جنس ک و دچار سوء

اند و برخی از امنیت تغذیه مصرفی دارند برخی به وضعیت ناامنی تغذیه رسیدهغذایی کم

دلیل حضور مصرفی باشند(. بهتغذیه از جنس بیش )گرچه ممکن است دچار سوء برخوردارند

یت تغذیه را در این وضعیت با اطمینان مشخ  کرد اما توان وضعیت امنهمزمان این دو گروه نمی

توان گفت خانوارهایی که در بیش از سه گروه غذایی و کمتر از لحاظ متوسط اجتماعی می به

ای و )برخی در وضعیت ناامنی تغذیه طور متوسط مصرفی هستند، بههشت گروه غذایی دچار کم

مورد  ای خفیف هستند. اما دراامنی تغذیهای( دچار نبرخی در وضعیت امنیت کامل تغذیه

توان از وجود مصرفی هستند بااطمینان میخانوارهایی که در بیش از هفت گروه غذایی دچار کم

ای قرار اامن متوسط تغذیهگروه قبل در دسته ن به. این گروه که نسبت نمودای صحبت ناامنی تغذیه

خود جلب کند و هم  است که هم نگرانی ما را بهقدر زیاد مصرفی در آن آند و شدت کمگیرمی

)یعنی از دو دسته امن و ناامن تشکیل نشده باشد( هست که بتوان در مورد آن  قدر قابل تفکیعآن

عنوان گروه دچار  یافته نمود را بههای سازمانگذاری و ارائه کمعاقدام به مداخله یا سیاست

  شناسیم.ای متوسط میناامنی تغذیه

گروه غذایی مصرف کافی نداشته باشد. ناامنی  00ای کامل یعنی فرد در هیچ یع از امنی تغذیهنا

، یعنی شده استای کامل تعریف ای متوسط و ناامنی تغذیهای شدید در میانه ناامنی تغذیهتغذیه

  ست.ای شدید امصرفی باشد، دچار ناامنی تغذیهگروه غذایی دچار کم 01اگر خانواری در بیش از 
 

 متغیرهای توضیحی -4-4

در نهایت  شودهایی که در ادامه معرفی میبر اساس نظریات موجود و نیز با آزمون و خطا در مدل

 بارتند از: وضعیت تملع منزل شخصیکه ع شدا تعریف انتخاب ی هفت متغیر توضیحی

ی ده میلیون مبنا )بر 0(، سن سرپرست خانوار، درآمد سرانه ساالنه خانوار1مالع= /غیر0لع=)ما

نوار(، وضعیت تأهل )نسبت تعداد افراد شاغل به بعد خا بار تکفل در خانوارتومان(، نسبت 

های تحصیل( اد سال)تعد (، سطح تحصیالت سرپرست خانوار1د=/مجر0)متأهل= سرپرست خانوار

 .)تعداد اعضای خانوار( و بعد خانوار
 

 
 

 

 

اظهاری خانوارها قابل الزم به ذکر است که بخش درآمد خانوار از طرخ هزینه و درآمد خانوار معموال به دلیل کم .0

  .است شدهاطمینان نیست؛ لذا مخارج سرانه ساالنه خانوار به عنوان بدل برای درآمد سرانه ساالنه خانوار استفاده 
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 تصریح مدل -4-5

متغیرهای وابسته از نوا دوتایی هستند، یعنی تنها دو مقدار صفر یا یع را به  ه شدچنان که دید

دهد. برای رفع این گیرند. در چنین شرایطی نقض برخی از فروض کالسیع رخ میخود می

شود . در این مدل از تابع لجستیع استفاده میشودمشکل از مدل رگرسیونی الجیت استفاده می

  به صورت زیر است: Zکه برای متغیر تصادفی 
 

𝐺(𝑍) =
1

1+𝑒−𝑍
        (0)  

 

  و تابع چگالی آن به صورت زیر است:
 

𝑔(𝑍) = 𝐺(𝑍)(1 − 𝐺(𝑍))      (3)  
 

  باشد برابر است با: 1ifoodinsec=که احتمال این
 

𝑃( 𝑓𝑜𝑜𝑑𝑖𝑛𝑠𝑒𝑐𝑖 = 1 ∣∣ 𝑋𝑖 ) = 𝐺(𝑋𝑖
′𝐵) =

𝑒𝑋𝑖
′
𝐵

1+𝑒𝑋𝑖
′
𝐵

    (3)  
 

 بردار ضرایب تخمینی متغیرهای مذکور است.  Bبردار متغیرهای توضیحی و  iXکه در آن، 

  : توان نشان دادمی
 

dP(foodinseci=1)

dXi
= g(Xi

′B̂)B̂      (0)  
 

)با  باشد تغذیهام در وضعیت ناامن -iکه خانوار یعنی اثر نهایی متغیرهای مستقل بر احتمال این

𝑔(𝑋𝑖برابر با  فرض ثبات سایر عوامل(
′�̂�)�̂� .این مقدار برای یع خانوار فرضی که همه  است

. البته برای تفسیر شودها باشد محاسبه میمتغیرهای توضیحی مربوط به آن برابر با مقدار میانگین آن

 :شوداستفاده می( 1)نهایی متغیرهای توضیحی مجازی از رابطه  اثر
 

∆foodinsec

∆Xk
= P( foodinsec = 1 ∣∣ Xk = 1, Xother ) −

P( foodinsec = 1 ∣∣ Xk = 0, Xother )  (1     )  
 

را نیز محاسبه  تغذیهتوان بیشترین میزان تأثیر تغییر در هر یع از متغیرهای توضیحی بر ناامنی می

. این مقدار وابسته به تابع چگالی لجستیع است. تابع چگالی لجستیع در نقطه صفر به بیشینه نمود
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بیشترین میزان تأثیر هر متغیر برابر است است. به این ترتیب  31/1رسد و مقدار آن برابر با خود می

 :(0077-0018 :3103 )سوری، با

(
𝑑𝑃(𝑓𝑜𝑜𝑑𝑖𝑛𝑠𝑒𝑐𝑖)

𝑑𝑋𝑘𝑖
)max = g(0)B̂k = 0.25B̂k     (0)  

 

. شوداستفاده می 0بینی صحیحجهت بررسی خوبی برازش مدل الجیت از شاخ  درصد پیش

. اگر این شودمحاسبه می 1ifoodinsec=احتمال تخمینی برای  iبدین منظور برای هر مشاهده 

است و اگر کوچکتر از یا  1ifoodinsec=شود که بینی میباشد پیش 1/1احتمال بزرگتر از 

 ifoodinsecاست. درصد مواردی که  0ifoodinsec=شود که بینی میباشد پیش 1/1مساوی با 

  بینی صحیح است.پیش واقعی مطابقت دارد معروف به درصد ifoodinsecشده با بینیپیش
 

 خطی متغیرهای توضیحیهم -6-4

. نمود، استفاده Fخطی، مثال آزمون های تشخی  همتوان از همه آزمونهای الجیت نمیدر مدل

بستگی جزیی و عامل خطی بین متغیرهای توضیحی به دو آزمون ضریب همجا، بررسی همدر این

تر شود درصد بیش 81زیی از اگر ضریب همبستگی ج شود.تورم واریانس محدود می

در مورد عامل تورم واریانس نیز گفته . (نه مؤید وجود آنالبته، ) خطی استدهنده وجود همهشدار

-303 :3110)گجراتی،  خطی شدید وجود داردباشد، هم 01شود که اگر مقدار آن بزرگتر از می

311).  
 

 2های پژوهشیافته -5

 تغذیهوضعیت امنیت  -5-1

 7خانوار برابر با یع است. یعنی این تعداد خانوار در بیش از  01030رای بfoodinsec7  متغیر

درصد از خانوارها دچار  83کنند. به عبارت دیگر، تر از حد استاندارد مصرف میگروه غذایی کم

 متوسط هستند. ایتغذیهناامنی 

تر از حد گروه غذایی کم 01خانوار در بیش از  8113دهد که نشان می foodinsec10متغیر 

  شدید قرار دارند. ایتغذیهدرصد خانوارها در وضعیت ناامنی  01کنند. لذا استاندارد مصرف می
 

 

 

 

1. Percent Correctly Predicted 
  استفاده شده است. 8نسخه  Eviewsافزار ها از نرمدر تخمین تجربی مدل .3



 

 07  یرانا یمناطق شهر یخانوارها یهتغذ یتمؤثر بر امن یعوامل فرد

 

 تغذیه خانوارها عوامل فردی مؤثر بر امنیت -5-2

ای متوسط و شدید تحت تأثیر تملع منزل، افزایش سن سرپرست های ناامنی تغذیهشاخ 

خانوار، افزایش درآمد سرانه ساالنه خانوار، افزایش نسبت بار تکفل و متأهل بودن سرپرست 

یابند که به معنی بهبود وضعیت غذایی خانوار است. افزایش بعد خانوار احتمال خانوار کاهش می

طور مشابه هرچه دهد. به ای را افزایش میآن خانوار در وضعیت ناامنی تغذیه قرار گرفتن

های زنشود. تخمینتر میای هم بیشرود خطر ناامنی تغذیهتحصیالت سرپرست خانوار باالتر می

های تحصیل سرپرست زن تعداد سالدرصد معنادار هستند، به جز تخمین 0مذکور همگی در سطح 

 (. 0و  3هایدرصد معنا دارد )جدول 01ناامنی غذایی متوسط که در سطح  خانوار در مورد
 

 ای متوسط: مدل احتماالتی الجیت برای ناامنی تغذیه3جدول 

 سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد ضريب متغیر

 1111/1 -100001/0 110873/1 -303117/1 وضعیت تملع منزل شخصی

 1111/1 -811170/0 110711/1 -118703/1 سن سرپرست خانوار

 1111/1 -03117/31 137811/1 -100117/1 درآمد سرانه ساالنه خانوار

 1111/1 -831383/0 113018/1 -001181/1 نسبت بار تکفل

 1111/1 -107181/0 103710/1 -380808/1 وضعیت تأهل سرپرست خانوار

 0103/1 031018/0 110113/1 118080/1 سطح تحصیالت سرپرست خانوار

 1111/1 38303/30 130113/1 130300/1 بعد خانوار

 1111/1 87000/03 030107/1 717170/0 عرض از مبدأ

 های پژوهشیافتهمأخذ:                    

 

 ای شدید: مدل احتماالتی الجیت برای ناامنی تغذیه4جدول 

 سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد ضريب متغیر

 1111/1 -780103/0 137007/1 -081080/1 منزل شخصی وضعیت تملع

 1113/1 -717018/3 110011/1 -113130/1 سن سرپرست خانوار

 1111/1 -30303/31 101111/1 -007771/0 درآمد سرانه ساالنه خانوار

 1111/1 -110170/0 180108/1 -117001/1 نسبت بار تکفل

 1111/1 -303703/0 110070/1 -331010/1 وضعیت تأهل سرپرست خانوار

 1111/1 111131/7 113130/1 130113/1 سطح تحصیالت سرپرست خانوار

 1111/1 37037/30 100170/1 303110/1 بعد خانوار

 7310/1 300103/1 010011/1 130711/1 عرض از مبدأ

  های پژوهشیافتهمأخذ:                    

 

ای توان احتمال دچار شدن هر خانوار با مقادیر مشخصی از متغیرهای فوب به ناامنی تغذیهمی

. اگر خانواری را فرض گیریم که مشخصات آن برابر با متوسط نمودمتوسط یا شدید را محاسبه 
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درصد در  80جا باشد، چنین خانوار فرضی به احتمال مشخصات نمونه مورد بررسی در این

  درصد در وضعیت ناامنی غذایی شدید قرار دارد. 30نی غذایی متوسط و به احتمال وضعیت ناام
 

 اثر نهایی متغیرها بر احتمال وقوع ناامنی تغذیه در خانوار -5-3

را با اثر  ایتغذیهبیشترین اثر نهایی هر متغیر توضیحی بر احتمال دچار شدن به ناامنی  1جدول 

که افزایش ده میلیون  شودمشاهده میکند. برای مثال نهایی متوسط هر متغیر توضیحی مقایسه می

درصد احتمال  00.00تومانی درآمد سرانه ساالنه خانواری با درآمد متوسط نمونه مورد بررسی، 

 میزان افزایشدهد؛ همین متوسط را کاهش می ایتغذیهقرار گرفتن آن خانوار در وضعیت ناامنی 

 ایتغذیهبه ناامنی  هاخانواربرخی درصد از احتمال دچار شدن  30.13تواند حتی تا درآمد می

  متوسط بکاهد.
 

 ای متوسط و شدید: مقایسه اثر نهایی متوسط و بیشینه متغیرهای توضیحی بر ناامنی تغذیه5جدول 

 

وضعیت 

تملک 
منزل 
 شخصی

سن 
سرپرست 

 خانوار

درآمد 

سرانه 
ساالنه 
 خانوار

بار نسبت 
 تکفل

وضعیت 

تأهل 
سرپرست 

 خانوار

سطح 

تحصیالت 
سرپرست 

 خانوار

بعد 
 خانوار

ناامنی 
 متوسط

بیشترین 
 اثر

%80/7- %33/1- %13/30- %01/00- %07/1- %31/1 %00/03 

اثر 
 متوسط

%01/3- %00/1- %00/00- %31/1- %33/0- %01/1 %33/0 

ناامنی 
 شدید

بیشترین 
 اثر

%11/0- %01/1- %01/30- %10/03- %70/1- %78/1 %18/8 

اثر 
 متوسط

%03/0- %01/1- %30/31- %00/03- %13/1- %70/1 %38/8 

 های پژوهشیافتهمأخذ: 

 

 خوبی برازش -5-4

درصد  83مشهود است، مدل الجیت موفق شده است در خصوص  0طور که در جدول همان

بینی کند که برازش خوبی محسوب ای متوسط را به درستی پیشخانوارهای نمونه ناامنی تغذیه

 درصد است. 08ای شدید شود. همچنین این مقدار برای وضعیت ناامنی تغذیهمی
 

 ای متوسط و شدیدناامنی تغذیه هایبینی صحیح مدل الجیت برای وضعیت: درصد پیش6جدول 

 ای شديدناامنی تغذيه ای متوسطناامنی تغذيه 

 %83 %38 بینی صحیحدرصد پیش

 های پژوهشیافته مأخذ:                 
 



 

 01  یرانا یمناطق شهر یخانوارها یهتغذ یتمؤثر بر امن یعوامل فرد

 

 خطی متغیرهای توضیحیهم -5-5

جز ضریب همبستگی جزئی متغیرهای وضعیت مالکیت منزل شخصی و نسبت به  7مطابق جدول 

بار تکفل، سایر ضرایب همبستگی جزئی تفاوت معناداری از صفر دارند. اگر ضریب همبستگی 

خطی است اما بزرگترین ضریب همبستگی درصد بیشتر شود هشداردهنده وجود هم 81جزئی از 

دوی متغیرهای توضیحی، ت. بنابراین ضرایب همبستگی جزیی دو به درصد اس 01جزیی حدود 

خطی نیست بلکه صرفاً وجود معنای عدم وجود همها ندارد. البته این بهخطی بین آننشانی از هم

 کند. خطی بین دو متغیر را تأیید نمیهم
 

 دوی متغیرهای توضیحی: ضرایب همبستگی جزئی دوبه7جدول 

 

وضعیت 
تملک 
منزل 
 شخصی

سن 
سرپرست 

 خانوار

درآمد 
سرانه 
ساالنه 
 خانوار

نسبت بار 
 تکفل

وضعیت 
تأهل 

سرپرست 
 خانوار

سطح 
تحصیالت 
سرپرست 

 خانوار

بعد 
 خانوار

وضعیت 
تملع 
منزل 
 شخصی

0 
-- 
-- 

     

 ضریب
 tآماره 
 )احتمال(

سن 
سرپرست 
 خانوار

301117/1 
17100/01 
(1111/1) 

0 
-- 
-- 

     

درآمد 
 سرانه
ساالنه 
 خانوار

131713/1 
818730/0 
(1111/1) 

010100/1 
08130/37 
(1111/1) 

0 
-- 
-- 

    

نسبت بار 
 تکفل

113313/1- 
0010/01- 
(0100/1) 

337381/1-
11873/33- 
(1111/1) 

031800/1 
81187/08 
(1111/1) 

0 
-- 
-- 

   

وضعیت 
تأهل 
سرپرست 
 خانوار

133111/1 
070180/0 
(1111/1) 

107773/1- 
300131/1- 
(1111/1) 

170818/1- 
38010/01- 
(1111/1) 

113370/1 
80183/03 
(1111/1) 

0 
-- 
-- 

  

سطح 
تحصیالت 
سرپرست 
 خانوار

101037/1 
030107/3 
(1187/1) 

010000/1- 
31118/01- 
(1111/1) 

371310/1 
07108/10 
(1111/1) 

100713/1- 
731017/1- 
(1111/1) 

331111/1 
17000/30 
(1111/1) 

0 
-- 
-- 

 

 بعد خانوار

017110/1 
88133/00 
(1111/1) 

018313/1- 
13831/00- 
(1111/1) 

311383/1- 
00010/31- 
(1111/1) 

101001/1- 
333711/8- 
(1111/1) 

301113/1 
00100/10 
(1111/1) 

101013/1 
000131/3 
(1308/1) 

0 
-- 
-- 

 های پژوهشیافتهمأخذ:        
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است، لذا این  01برای تمام متغیرهای توضیحی کمتر از  (8)جدول  شاخ  عامل تورم واریانس

  خطی بین متغیرهای توضیحی ندارد.آزمون نیز نشانی از وجود هم
 

 : آزمون عامل تورم واریانس برای متغیرهای توضیحی8جدول 

 

وضعیت 

تملک 

منزل 

 شخصی

سن 

سرپرست 

 خانوار

درآمد 

سرانه 

ساالنه 

 خانوار

نسبت بار 

 تکفل

وضعیت 

تأهل 

سرپرست 

 خانوار

سطح 

تحصیالت 

سرپرست 

 خانوار

بعد 

 خانوار

 330708/0 113101/0 301117/0 001081/0 310181/0 707030/0 080081/0 عامل تورم واریانس

 های پژوهشیافته مأخذ:
 

 هابحث در یافته -6

 وضعیت تأهل سرپرست خانوار -6-1

 خورد. در یع نمونه کهتر به چشم میها کمپرست خانوار در سایر پژوهشمتغیر وضعیت تأهل سر

کننده وضعیت امنیت عنوان یع عامل بالقوه تعیین ( این متغیر را به3101) و همکاران فرهادیان

داری مشاهده اند رابطه معناکارگرفتهخانوارهای روستایی در مالزی به تغذیه و یا شدت ناامنی تغذیه

 در بودند. تغذیه( شاهد اثر منفی تأهل بر سطح امنیت 3108) اوموتایو و همکاران است. نشده

کننده اثرگذاری معنادار خانوارها در کانادا تأیید تغذیه( از ناامنی 3110) 0چنو  کهگزارش مقابل، 

ها حاکی از این است که وقتی های آنیافته است. بوده تغذیهاین متغیر بر بهبود وضعیت امنیت 

 های مالییکی از زوجین فوت کند یا زوجین از هم طالب بگیرند روبرو شدن خانوار با محدودیت

و شاید همین عاملی برای ناامنی  تر استسرپرست( محتمل -)به خصوص در مورد خانوارهای زن

 باشد. تغذیه

ساالنه غذا در خانوارهای با سرپرست مجرد نسبت به  مورد بررسی، هزینه سرانه نمونهدر اما 

است. به بیان دیگر، اگرچه هزینه سرانه خانوارهای با  تر بودهخانوارهای با سرپرست متأهل بیش

 تغذیهاما خطر ناامنی  تر بودهبه خانوارهای با سرپرست متأهل بیش سرپرست مجرد برای غذا نسبت

گوی غذایی در خانوارهای با سرپرست متأهل نسبت به ؛ یعنی الها بوده استر در کمین آنتبیش

است. به این  گرفته ای غذا پیشیتر بوده و اثر آن از اثر هزینهخانوارهای با سرپرست مجرد مناسب

)تأیید فرضیه  اندبیشتری برخوردار شده تغذیهترتیب خانوارهای با سرپرست متأهل از امنیت 

  .پژوهش(
 

 
 

1. Che & Chen (2001) 



 

 10  یرانا یمناطق شهر یخانوارها یهتغذ یتمؤثر بر امن یعوامل فرد

 

 تحصیالت سرپرست خانوارسطح  -6-2

در این مورد، فرضیه پژوهش رد شده است. برخالف انتظار، افزایش سطح تحصیالت سرپرست 

خانوار با کاهش امنیت تغذیه خانوار همراه شده است. جهت اثرگذاری متغیر تحصیالت سرپرست 

 استرار گرفتهها قخانوار بر وضعیت امنیت تغذیه در این پژوهش در تضاد با نتایج اکثر پژوهش

(، 3110) (، دستگیری و همکاران3101) (، محمدزاده و همکاران3100) )صفرپور و همکاران

( 3101) جیانیا(. اما آرن و (3108) اوموتایو و همکاران (،3100) (، منگو و همکاران3103) گبره

را تشدید مشاهده کردند که باالتر بودن سطح تحصیالت سرپرست خانوارهای شهری ناامنی تغذیه 

 و همکاران پاکروان چروده کند و در عین حال یادآور شدند که این اثر چندان بزرگ نیست.می

( نیز دریافتند که سطح تحصیالت دانشگاهی در امنیت تغذیه خانوارهای شهری و روستایی 3131)

ا که هها مدرک دیپلم دارند نسبت به آنهای روستایی که سرپرست آناثر است اما خانواربی

 تر هستند.لحاظ تغذیه ناامن زیردیپلم هستند به

کنند. طورکلی به دو فرآیند اثرگذاری سطح تحصیالت بر امنیت تغذیه اشاره میپژوهشگران به

ای و اصالخ سفره غذایی خانوار است. اما مسیر فرآیند اول از طریق باال رفتن سطح سواد تغذیه

تواند دیگر ارتقای شغلی و افزایش سطح درآمد به دلیل تحصیالت باالتر است که در نهایت می

ها بر نقش بسیار مؤثر که اکثر پژوهش حالی درنجر به ارتقای سطح امنیت تغذیه خانوار شود. م

نقش نیز در کنار درآمد اند که الگوی مصرف درآمد خانوار تأکید دارند، برخی دیگر نشان داده

 (. 3100ایرام و بات، ) بسیار موثری در امنیت غذا و تغذیه خانوار دارد

دوی متغیرها نشان داد که رابطه همبستگی منفی معنادار بین سطح  به ی دوبررسی همبستگی جزی

های بیشتری را تر سالتحصیالت سرپرست خانوار و سن او وجود دارد. به عبارت دیگر، نسل جوان

گذراند. بررسی درآمد سرانه و هزینه سرانه غذای خانوار نیز حاکی از این است که به تحصیل می

تر است. در خانوارهایی که سطح تر بیشکردهخانوارهای با سرپرست تحصیل این مقادیر برای

تر است. به نظر تحصیالت سرپرست بیشتر است بعد خانوار بزرگتر و نسبت بار تکفل کوچع

تر به ادامه هایی که سطح تحصیالت باالتری دارند فرزندان خود را نیز بیشرسد سرپرستمی

 د شدن به بازار کار.کنند تا وارتحصیل تشویق می

بندی نمود که اثر مثبت تحصیالت سرپرست بر درآمد و نهایتا شود چنین جمعمطالب فوب را می

شود اما این به معنای بهبود الگوی تغذیه خانوار نیست. زیرا از کرد غذا در خانوار تأیید میهزینه

)آروند و  تغذیه افراد نداردای برای اصالخ الگوی یافتهیع طرف نظام آموزشی نقش سازمان



 

 0011پاییز و زمستان  ،ششمبیست و  شماره ،سیزدهم سال گذاری اقتصادی،سیاست نشریه   13

(( از طرف دیگر فرزندان 3113) ( و معتمدی3103) (، عابدینی بلترک و همکاران3101) همکاران

شوند از نقش بالقوه ارتباطات اجتماعی در اصالخ الگوی تغذیه خانوار که دیرتر وارد بازار کار می

  نیز محروم هستند.
 

 بعد خانوار -6-3

ی مربوط به اثرگذاری بعد خانوار بر امنیت تغذیه گاه با تعارضاتی مواجه هانتایج سایر پژوهش

زنند. رستمی و کننده آن و برخی بر اثر سازنده آن مهر تأیید میاست. برخی بر اثر تخریب

 جی(، آرن و انیا3101) (، ضیائی و همکاران3110) (، دستگیری و همکاران3100) همکاران

( از جمله پژوهشگرانی 3100) ( و منگو و همکاران3100) و بات (، ایرام3103) (، گبره3101)

هستند که افزایش بعد خانوار را عاملی مؤثر در بدتر کردن وضعیت امنیت تغذیه خانوارهای 

( بر نقش مثبت آن بر 3103) اند. در مقابل، شرفخانی و همکارانروستایی یا شهری قلمداد کرده

 د.انبهبود امنیت تغذیه تأکید کرده

تواند اثر های مصرفی خانوار است که میافزایش بعد خانوار از یع طرف به منزله افزایش هزینه

توان با اطمینان حال نمی عین خود را در کاهش کیفیت و کمیت سفره غذایی به ظهور رساند. در

 گفت که بعد خانوار در همه حال مخرب امنیت تغذیه است بلکه ترکیب جمعیتی اعضای خانوار

)و منابع درآمدی بیشتر( باشد،  تر شاغلیننیز مهم است. اگر بعد بزرگتر خانوار به معنای تعداد بیش

یابد، ممکن است اثر درآمدی این ترکیب جمعیتی اگرچه هزینه کل خانوار همچنان افزایش می

ایش تعداد ها را جبران کند. در مقابل اگر افزایش بعد خانوار همراه با افزبتواند افزایش هزینه

خردساالن یا کهنساالنی باشد که آورده مالی برای خانواده ندارند و نیازهای خاصی به تناسب این 

رود. همچنین باید در تحلیل اثر بعد های سنی دارند، وضعیت امنیت تغذیه رو به افول میدوره

در خانوارهای گسترده ای است یا گسترده. که آیا خانوار هستهشود خانوار به نوا خانوار نیز توجه 

تر است تا )این نوا خانوار در مناطق روستایی متداول گیردای شکل میکه از چند خانوار هسته

تواند های خانوار نیز محتمل است و این حتی میهای مقیاس در هزینهمناطق شهری( وقوا صرفه

ب است به یع رابطه رابطه متداول بعد خانوار و امنیت تغذیه را که یع رابطه معکوس و مخر

این مالحظات در  شدسازنده تبدیل کند. در این پژوهش با تعریف متغیر نسبت بار تکفل سعی 

، در مشاهده شدو چنان که  شودتا نتایج معتبرتری حاصل  رده شودکنار بعد خانوار در نظر آو

  فرضیه پژوهش(.)تأیید  شودجامعه مورد بررسی، افزایش بعد خانوار یع عامل خطر محسوب می
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سه عامل بعد خانوار، وضعیت تأهل سرپرست و سطح  این بود که آیا حاضر پرسش پژوهش

. خانوارهای شهری ایران هستند یا خیر تغذیهکننده امنیت در زمره عوامل تعیینتحصیالت او 

 یهغذتکند و تأهل سرپرست از خطر ناامنی را تشدید می تغذیهکه دیدیم بعد خانوار ناامنی چنان

که هرچه باالتر باشد  کاهد. نکته جالب توجه در مورد سطح تحصیالت سرپرست خانوار استمی

دهد. تحلیل فرآیند اثرگذاری این متغیر نشان تر در مخاطره قرار میخانوار را بیش امنیت تغذیه

ای در بهبود فرهنگ تغذیه و موزشی کشور نقش سازندهدهد که احتماال تحصیالت و نظام آمی

این مطلب نیاز  ارزیابی و آزموناست. البته  اصالخ الگوی آن در خانوارهای مورد مطالعه نداشته

  به پژوهش مستقلی دارد.
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Introduction: The goal of a food and nutrition (FN) system is to provide 

continuously everybody with adequate healthy food consistent with their 

preferences. Failure to achieve this goal is a major obstacle to attain 

individual and social development goals. Then, it is a matter of importance 

to examine the FN status of households and identify the factors affecting 

their FN status. This research is conducted to identify the individual factors 

(especially size of the household, household head education and his marital 

status) affecting the nutrition security of households in urban areas of Iran. 

Food security is defined as the availability and the access of food to all 

people, whereas nutrition security demands the intake of a wide range of 

foods which provides the essential needed nutrients. 

Methodology: We analyzed the data from a sample of 18809 households 

living in all the provinces in Iran in 2016. The data were collected by the 

Statistical Center of Iran through Household Expenditure and Income 

project. A nutrition insecurity index was defined based on the “suitable and 

preferable food basket for Iranian households”. There are 14 food groups 

required to meet essential micronutrient needs for human body. For each 

group a minimum standard level is determined. The household is moderately 

insecure if it is undernourished in more than seven food groups and severely 

insecure if it is undernourished in more than 10 food groups. The insecure 

status of a household is denoted by 1 and its secure status is marked by 0. As 

the regressor takes two values (0 or 1), the Logit model is employed to run 

the empirical model. 

Regressors are a variety of socio-economic variables. Through trial and 

error, we found seven factors determining the nutrition security of the 

households including annual per capita income of the household, house 

ownership status, age of household head, contribution ratio (ratio of the 

number of employed members to household size), marital status of the 

household head, the household head’s education, and household size (the 
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number of members). Multicollinearity was also examined. In a logit model, 

F-statistic test is not suitable to identify multicollinearity. Therefore, we used 

partial correlation coefficients and VIF tests.   

Results and Discussion: The results showed that 82 percent of the 

households in more than seven groups (moderate nutrition insecurity) and 45 

percent of the households in more than 10 groups (severe nutrition 

insecurity) out of 14 food groups were undernourished. 

In case of moderate nutrition insecurity, all of the explanatory variables were 

significant at the level of 1 percent p-value, but, for household head 

education, it was significant at 10 percent. Also, all the variables explained 

the severe nutrition insecurity at the level of 1 percent. 

The marginal effects of the determining factors were also calculated. The 

annual per capita income, the contribution rate and the size of the household 

were known as the most effective determinants of nutrition security of the 

household. The marital status of the household head and house ownership 

came next. Household age and education were slightly effective as well. The 

households with married heads were more nutrition secure although their 

annual per capita expenditure on food was less than those with single heads. 

Marriage seems to have a positive effect on the household food standards 

and quality. 

Few researches have met the fact that education has negative effect on 

nutrition security. This research is one of them. The households in which the 

heads are of higher education level, in our sample, had higher annual per 

capita incomes, higher annual per capita food expenditures, bigger sizes and 

smaller contribution ratios. It seems that although higher education level 

increases the quantity of food consumption, it fails to make the quality of it 

better.. 

All the partial correlation coefficients of the explanatory variables were 

significant at 5 percent (except for contribution ratio and house ownership, 

which was insignificant). But the biggest coefficient was 45 percent, so 

small that we could say there was no sign of multicollinearity. Of course, it 

does not confirm the lack of multicollinearity. VIF also did not show any 

clue of multicollinearity. All the variable VIFs were between 1 and 2, much 

smaller than 10, which is alarming.  

Conclusion: In search of the factors affecting the nutrition security of urban 

households in Iran, we raised questions about three variables including 

household size, household head’s marital status and his education level. Our 

data from 18809 households in all the provinces suggested the following: 

 As the household size grows bigger, the family becomes more 

nutrition insecure. 

 As the household head’s education level is higher, the family 

becomes more nutrition insecure. 

 Households with married heads are more nutrition secure. It seems 
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that the nutrition standard and quality is better in these families 

although they spend less per capita food than households with single 

heads. 

The other factors identified were the annual per capita income of household, 

house ownership status, age of household head, and contribution ratio. 

Keywords: Food security, Nutrition security, Individual factors, Full cell 

nourishment. 

JEL Classification: D19, D91, I12. 


