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 چکیده

ده آن بویژه در مناطق روستایی، اهمیت بسزائی دارد. تحقیق حاضرر برا هرد     بررسی وضعیت امنیت غذایی جامعه و شناسائی متغیرهای تعیین کنن
های غذایی برای شمارش گروه رضوی انجام گرفت. برای این منظور از دو شاخص بری وتحلیل وضعیت تنوع غذایی خانوارهای روستایی استان خراسان

باشرد کره برا اسرتفاده از     مری  8931رضوی در سال وارهای روستایی استان خراسانجامعه آماری تحقیق شامل کلیه خان .بررسی تنوع غذایی استفاده شد
های موردنیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه ای انتخاب و دادهای چندمرحلهگیری تصادفی خوشهخانوار براساس روش نمونه 044فرمول کوکران 

 19/4و  41/6های غذایی و بری در منطقه به ترتیب برابر برا  ی تنوع غذایی شمارش گروههااستخراج گردید. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین شاخص
های غذایی در سطح متوسط رو بره پرائین   های غذایی در سطح متوسط تنوع غذایی و از نظر سهم مصر  گروهبود و خانوارها از نظر مصر  تعداد گروه

گیری از شاخص بری و مدل الجیت ترتیبی تعیین شرد. همننرین نترایج    های غذایی با بهرهبر گروهباشند. سپس عوامل مؤثر بر سهم براغذایی می تنوع
متغیرهای جنسیت، تحصیالت، وضعیت مسکن، هزینه ماهیانه غذا، شاخص قدرت خرید خانوار، شراخص آگراهی،   حاصل از الجیت ترتیبی نشان داد که 

تغیرهای سن، فاصله تا مراکز خرید و شاخص تورم موادغذایی در جهت منفری برر سرطح تنروع     های غذایی در جهت مثبت و مدسترسی به بازار و کمک
 باشند.های غذایی( خانوار تأثیرگذار میغذایی )سهم برابر گروه

 

 های غذایی، الجیت ترتیبی  رضوی، شاخص بری، شمارش گروهخراسانهای کلیدی: واژه

 

   2  1   مقدمه
غذایی اسرت بلکره   زم عرضه کافی موادامنیت غذایی نه تنها مستل

ناظر بر توزیع عادالنه غذا و درآمد به منظور دستیابی همگران بره آن   
درصد افررادی کره در    31براساس برآورد فائو، حدود (. 5باشد )نیز می

باشرند در کشرورهای در   جهان با ناامنی غذایی و سوء تغذیه مواجه می
تعداد افرادی که با سوء تغذیه ترین بیش کنند وحال توسعه زندگی می

باشرند و همننرین،   مواجه هسرتند، در آسریا و اقیانوسریه سراکن مری     
ترین نسبت و نرخ سوء تغذیه در کشورهای جنوب صحرای آفریقا بیش

کره بخرش قابرل تروجهی از جمعیرت      (. با توجه به این84وجود دارد )
هبرود و  کننرد، ب کشورهای در حال توسعه در نقاط روستایی زندگی می

ارتقای سطح امنیت غذایی خانوارهای روستایی یک هد  بسیار مهرم  
(. براسرراس 72) .گررردددر کشررورهای در حررال توسررعه محسرروب مرری

(، روند شدت سوء تغذیه در ایران بعرد از یرک   87) فائو 7483گزارش 

                                                           
حیدریه و دانشرجوی دکترری   دانش آموخته گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت -8

 دانشگاه فردوسی مشهد ،اقتصاد کشاورزی
 حیدریهدانشگاه تربت ،گروه اقتصاد کشاورزی اناستادیار -9و  7
 (Email: f.rastegaripour@torbath.ac.ir         :نویسنده مسئول -)*

DOI: 10.22067/jead2.vi0.86160 

، رونرد نزویری را   7441درصدی به کل جمعیت در سرال   5/6افزایش 
 3/0ار سه سایه در حال حاضر ایرن عردد   طی کرده است و براساس آم

قابل مشراهده   8درصد نسبت به کل جمعیت ایران است؛ که در شکل 
 باشد.می

با توجه به نمودار ارائه شده، بررسری وضرعیت امنیرت غرذایی در     
ها الزم است. در نتیجه های کشور و همننین همه بخشتمامی استان

ای متعردد اقتصرادی و   هر انجام مطایعات مختلف برا اسرتفاده از روش  
ترری  آماری از سوی پژوهشگران باید صورت گیرد تا به شناخت دقیق

هرا رسرید و از ایرن    ها و شهرسرتان از وضعیت امنیت غذایی در استان
هرای مناسرب بررای رفرع نراامنی غرذایی و       طریق به تدوین سیاسرت 
 گرسنگی پرداخته شود. 

 ملرل  کشراورزی  سازمان خوار و برار  ساالنه هایارزیابی براساس

 شود،می منتشر جهان در غذایی امنیت وضعیت عنوان تحت که متحد

 هرای سرال  در غرذایی  امنیرت  هرای شاخص پایش شد، با موفق ایران

برنرد،  رنج مری  گرسنگی از که را افرادی شمار میالدی 7480 تا 7487
ترررین (. بنررابراین یکرری از مهررم88درصررد کرراهش دهررد ) 5برره زیررر 

گیری وضعیت ه مطایعه امنیت غذایی، موضوع اندازهموضوعات در زمین
 باشد.امنیت غذایی می

 ورزی نشریه اقتصاد و توسعه کشا
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 1111-2112روند تغییر سه ساله شیوع سوء تغذیه در ایران در دوره زمانی  -1شکل 

Figure 1- The three-year trend of malnutrition prevalence in Iran over a period of 1999-2018 

 

ای، جامعره  هرر  در غرذایی  امنیرت  وضرعیت  گیرری اندازه منظور به
 پیشرنهاد  را غرذا، چهرار روش اسرتاندارد    تحقیقات ایمللیبین مؤسسه

توسرط   دریرافتی  کرایری  مقردار  گیریاز: اندازه عبارتند که است نموده
 گیرری انردازه  خرانوار،  توسرط  دریرافتی  کایری مقدار گیریافراد، اندازه

(. مطایعاتی نیز 86،85)8مقابله و شاخص استراتژی غذایی تنوع شاخص
گیرری آن صرورت گرفتره    در خصوص وضعیت امنیت غذایی و انردازه 

های مختلف گیری امنیت غذایی شاخصها جهت اندازهاست که در آن
( در مطایعره  70مورد توجه بوده است. از آن جمله، سرواری و غنیران )  

 میزان از هدیواندر شهرستان روستاهای خانوارهای که دادند خود نشان
 معیشرتی  هرای ریسرک  برا  براالیی  مواجهه میزان و زیاد غذایی ناامنی

 داد نشران ( 437/8) مقدار با اسکویر کای آزمون نتایج. برخوردار بودند
 خانوارهرا  بین غذایی ناامنی و ریسک توزیع بین داریمعنی تفاوت که
 کره  داد نشان ترتیبی یجستیک رگرسیون همننین نتایج. داشت وجود
( 420/4) مقردار  با زراعی توییدات ریسک معیشتی، هایریسک بین زا

                                                           
1- Conflict Strategy Indicator 

دهد که خانوارها چگونه خود را با تهدیدات ناشری از کمبرود   این شاخص نشان می) 
اسرتراتژی مقابلره عبرارت    دهند و بنا به تعریف سنل و ستارینگ موادغذایی وفق می

توسرط افرراد و    ز تمام اعمال به کار گرفتره شرده بره شرکل اسرتراتژیک کره      است ا
باشرند، آنران را   خانوارهایی که در یک موقعیت از نظر اجتماعی و اقتصادی فقیر مری 

قادر سازد هزینه ضروریات زندگی خود نظیر غذا، پوشاک و مسکن را پرداخت نمایند 
(، اسرنل و  6سقوط نکنند بارت )و در ضمن به سطحی زیر سطح رفاه رایج در جامعه 

 ((.   71استارینگ )

باقرزاده و همکاران  .گذاشت خانوارها غذایی ناامنی بر را تأثیر بیشترین
جهانی  غذایی امنیت نوین شاخص با کشور را غذایی امنیت ( سطح0)

برآورد نمودند. نتایج نشان داد وضرعیت   8937تا  8964های طی سال
ی طی دوره مورد بررسی، از یک روند افزایشری همرراه برا    امنیت غذای

 6/28برا   8913ترین نوسان آن در سال نوساناتی برخوردار بود و بیش
و  غرذایی  تنروع ( به بررسری  77و بهاوانی ) ایتیندرصد گزارش گردید. 

 نوجوانران و بزرگسراالن در هندوسرتان    یاهیتغذ تیارتباط آن با وضع
 نسربت  میرانگین  و غرذایی کفایت مواد ه نسبتدر این مطایعپرداختند. 
هرا برا وضرعیت تغذیره     غرذایی و ارتبراط آن   سه شاخص تنوعکفایت 

مورد بررسری   9و کوراپوت 7در دو منطقه واردها نوجوانان و بزرگساالن
در هرر   یی غایبغذا یهامیرژ. نتایج نشان داد که، غالت، قرار گرفت
دخترران  درصرد   72ان و از پسرران نوجرو  درصرد   58و  بود دو منطقه
هرای تنروع   میرانگین شراخص   بودنرد.  یضعف و خستگ ینوجوان دارا

 ترتیرب های غذایی، بری و فراوانی موادغذایی بهغذایی شمارش گروه
و  رویکراف  منطقه به دست آمد.در دو  66-60 و 34-13 ،هشت برابر با
منی هرای نراا  داده کشور با اسرتفاده از  859 غذاییامنیت، (2) همکاران
 یسرازگار از  هانتایج نشان داد که داده. گیری نمودنداندازه غذایی فائو

 ییغرذا  یناامن وعیش گیریاندازه یبرا 0راش مدل هایفرضیهبا  یکاف
مواد  دیمتوسط و شد یناامن وعیش زانیم برخوردار بودند و در هر کشور

                                                           
2- Wardha 

3- Koraput 

4- Rasch 



 092     آن کننده تعیین متغیرهای و رضویخراسان استان روستایی مناطق در غذایی تنوع

رد شیوع سوتغذیه و چندین شاخص پرکارببا  فائوتوسط سازمان  ییغذا
( در 75) و همکراران  ندیریش درآمد ملی، بهداشت و رفاه ارتباط داشت.

روش براسرراس  کیرر بررسرری امنیررت غررذایی در روسررتاهای تانزانیررا

معیارهرای  که  نتایج نشان داد. کردندرائه ا 8یمشارکت یابیچارچوب ارز
( را یطر یو مح یاقتصراد  ،ی)اجتمراع  یداریر سه بعرد پا  ،امنیت غذایی

مرواد   تیر امن اریهمزمان چهار مع کهحاییدر  ،ادندقرار دپوشش تحت 
 مصر  و ثبرات موادغرذایی(   -دسترسی به غذا -یی )موجود بودنغذا

 تیر و ابعراد مربروط بره امن    اریمع چندین ییکه جوامع روستا دادنشان 
 .گرفتندرا در نظر  ییغذا

گذارد، نره تنهرا وجرود غرذا و     آننه بر امنیت غذایی خانوار اثر می
سب، بلکه میزان درآمد و بخشی از آن که صر  خریدن غذا قیمت منا

ای فرردی کره مسرئول    شود، سلیقه و ذائقه، میزان اطالعات تغذیهمی
توانند (. عواملی که می90گیرد )خرید غذا در خانواده است را در بر می

بر امنیت غذایی تأثیرگذار باشند در مطایعات مختلفی انجام شده است، 
( به تحلیل عوامل مؤثر بر امنیت غذایی در 80مکاران )تبار و ههاشمی

نواحی روستایی جنوب استان کرمان پرداختنرد، نترایج نشران داد کره     
هرای غرذایی در سرطح    وضعیت امنیت غذایی، تنروع غرذایی و گرروه   

نامناسبی از امنیت غذایی قرار دارد و ایگوی مصرفی خانوارها به یحاظ 
هایی مثل یبنیات براساس علروم  در گروهکیفیت تنوع و تغذیه، به ویژه 

( 82بایستی تغییر نماید. نتایج پژوهش کرباسی و محمدزاده )تغذیه می
نشان داد که متغیرهای درآمد سرانه، تنوع زراعی، واردات محصروالت  

دار و کشرراورزی و شرراخص کشرراورزی پایرردار تررأثیر مثبررت و معنرری 
ت از بخرش  هرای حمرایتی دویر   متغیرهای ضرریب جینری و سیاسرت   

دار بر امنیت غرذایی خانوارهرای شرهری و    کشاورزی اثر منفی و معنی
( 90کریش و کمرایی )  مدت دارند. زراعتمدت و بلندروستایی در کوتاه

عوامل مؤثر بر امنیت غذایی در خانوارهای کشراورز روسرتایی اسرتان    
احمد را با استفاده از مدل پروبیرت بررسری نمودنرد و    کهکیلویه و بویر

تایج  نشان داد که درآمد سرپرست خانوار، نسبت مخارج خوراکی بره  ن
مخارج کل و اندازه مزرعه تأثیر مثبرت و جنسریت سرپرسرت خرانوار،     
وضع سواد سرپرست خانوار و اندازه خانوار تأثیر منفی بر امنیت غذایی 

( به بررسی وضرعیت امنیرت غرذایی و    79و همکاران ) دارند. پریمرس
ن در آفریقای جنوبی با استفاده از رگرسریون الجیرت   عوامل مؤثر بر آ

پرداختند. نتایج نشان داد که آمروزش، دریافرت پشرتیبانی زیرسراختی     
غذایی بر وضعیت امنیت غذایی خانوارها  )آبیاری( و مشارکت در برنامه

همبسرتگی   و دسترسری بره اعتبرار    تأثیر مثبت دارد، اما درآمد خانواده
( عوامل مؤثر بر امنیرت غرذایی   8و همکاران ) عبداهلل .منفی نشان داد

خانوار در مناطق شمایی پاکستان را با استفاده از مدل الجیت بررسری  
نمودند. نتایج مطایعه نشان داد که سن، جنسیت، تحصیالت، درآمدها، 

ها عوامل مهمی هستند که بر ناامنی ها و بیماریبیکاری، تورم، دارایی

                                                           
1- FOPIA 

عوامرل  ( به بررسری  7و همکاران ) ت. احمدغذایی خانوار تأثیرگذار اس
نترایج   ی پرداختنرد. پاکسرتان  خانوارهرای  یغرذای  تعیین کننرده امنیرت  

رگرسیون یجستیک نشان داد که اندازه خانوار، درآمد ماهیانره، قیمرت   
های بهداشتی و بدهی عوامرل اصرلی تأثیرگرذار برر     غذایی، هزینهمواد

ست و امنیت غذایی محلی وضعیت امنیت غذایی خانوارهای روستایی ا
های شغلی خارج از مزرعه، بهبرود امکانرات   توان با ایجاد فرصترا می

نترایج اکثرر مطایعرات     های جاده افزایش داد.حمل و نقل و زیرساخت
های درآمرد و ثرروت، امکران    دهد که به علت وجود نابرابرینشان می

وجرود نردارد و   دسترسی پایدار به امنیت غذایی برای تمام افراد جامعه 
هرچه سطح فقر روستایی افزایش یابد به تردریج سرهم غرذا در سربد     

درآمرد نسربت   های کمیابد. همننین گروهمصرفی خانوارها کاهش می
ترری در مصرر  اقرالم خروراکی     درآمرد از تنروع کرم   های پربه گروه

 برخوردارند. 
نسربت بره    8932رضوی در تابسرتان  خط فقر روستاهای خراسان

توانرد  درصد رشد داشته است که این موضروع مری   0/71، 8932بهار 
 8932تری در زیر خط فقر در سال نشان دهنده قرار گرفتن افراد بیش

های قبل باشد. همننین در مقایسه خط فقر روستایی و نسبت به سال
خط فقر روستایی نسربت   8932رضوی، در تابستان شهری در خراسان

تری را نسبت به خط فقر شرهری  بیش به مدت مشابه سال قبل، رشد
تواند نشان دهنده افزایش شدت فقرر در  داشته است و این موضوع می

تروان در رشرد   این مناطق باشد. علت افزایش رشرد خرط فقرر را مری    
هرا در  های خوراکی نسبت به سرایر گرروه  تر شاخص قیمت گروهبیش
نراطق  (. با توجه به افرزایش شردت فقرر در م   83دانست ) 8932سال 

رضوی، در نظر گرفتن ایرن مسرئله کره فقررا     روستایی استان خراسان
هرای خرود را بره    تری از هزینره نسبت به سایر افراد جامعه سهم بیش

دهند و رشد قابرل توجره شراخص قیمرت     گروه خوراکی تخصیص می
هرای گذشرته، مطایعره    نسربت بره سرال    8932گروه خوراکی در سال 
امنیت غذایی خانوارهرای روسرتایی اسرتان    گیری حاضر، ابتدا به اندازه

هرای تنروع غرذایی در منراطق     رضوی با اسرتفاده از شراخص  خراسان
پرردازد و سرپس   مری  8931روستایی استان خراسان رضوی در سرال  

غذایی با استفاده از شاخص بری مرورد   سهم عوامل اقتصادی بر تنوع
وع غرذایی  های امنیت غذایی، تنر در بین شاخص گیرد.بررسی قرار می
گیری و به عنوان جایگزینی بررای  های اندازهترین روشیکی از سریع

های ارزیابی امنیت غذایی مبتنی بر تنوع دسترسی به غذاست. شاخص
غذایی به ویژه در کشورهای در حال توسعه اهمیت دارد. با توجره بره   

گیرری  هرای انردازه  اینکه شاخص تنوع غذایی نسبت به سایر شراخص 
، به همرین  (1)ایی، از دقت و سرعت باالتری برخوردار است امنیت غذ

هرای  های تنوع غذایی )شمارش گروهمنظور در این مطایعه از شاخص
 گردد.غذایی و بری( استفاده می
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 مبانی نظری و روش تحقیق

جامعرره آمرراری ایررن تحقیررق، خانوارهررای روسررتایی اسررتان      
ن آمرار سرشرماری   ها طبق آخرری باشد که تعداد آنرضوی میخراسان
(. برای انتخاب 74خانوار برآورد شده است ) 083هزار و  586، 35سال 

( اسرتفاده شرد   8اورکات ) -حجم نمونه، از فرمول تعدیل شده کوکران
گرویی بره   خرانوار بررای پاسر     044( و مشخص گردید که تعداد 76)

 باشند.های طرح شده الزم میپرسش

(8) 

 

n  ،حجم نمونهN خرانوار،   083هزار و  586اری )هد (: جامعه آم
z        ،درصد خطای معیرار ضرریب اطمینران قابرل قبرول P  از نسربتی 

 صفت فاقد جمعیت از نسبتی  q، 5/4معین برابر با  صفت فاقد جمعیت
   باشد.مطلوب می احتمایی دقت یا اطمینان درجه d و 5/4معین برابر با 

باشرد و ارزیرابی   مری ابزار اصلی گردآوری اطالعرات، پرسشرنامه   
چهار بخشی صورت  پرسشنامهوضعیت تنوع غذایی خانوارها به وسیله 

 -گرفته است. بخش اول شامل اطالعات شخصی و وضعیت اقتصادی
باشد، بخش دوم پرسشنامه دربرگیرنده سرواالت  اجتماعی پاسخگو می

یی خانوار است، بخش سوم آگراهی خانوارهرا را   غذا تیامندرخصوص 
کند و بخش چهارم شامل مقردار  گیری میوع غذایی اندازهدر زمینه تن

باشرد.  های غرذایی خانوارهرا مری   مصر ، هزینه و نحوه مصر  گروه
گیرری  هرا از روش نمونره  و انتخراب نمونره   آوری اطالعاتبرای جمع
بنردی  و خوشره  spssافرزار  گیری از نرمای با بهرهای پنج مرحلهخوشه
روستا از سرطح اسرتان    04ست. در نهایت مراتبی استفاده شده اسلسله

برا توجره بره زیراد     پرسشنامه تکمیل گردید.  84که از هر روستا تعداد 
غذایی مصرفی و به منظور تسهیل در انجام محاسربات،  بودن نوع مواد

ای انسران، مرواد غرذایی    بنردی فرائو و هررم تغذیره    با استفاده از طبقه
انرد از: نران،   هرا عبرارت  گروه تجمیع شرد. ایرن گرروه    80مصرفی در 

هرا و کرره،   ها، گوشت، ماهی و غذاهای دریایی، روغنسبزیجات، میوه
مرغ، شیر ها، تخمجات و ترشی، حبوبات، آجیل و دانهها، ادویهشیرینی
 ها و برنج. زمینی، نوشیدنیهای شیری، سیبو فرآورده

 

 های تنوع غذاییشاخص

اند غذایی معرفی شده وعگیری تناندازه مختلفی برای هایشاخص
  توان به موارد ذیل اشاره نمود:که از آن جمله می

 

 شاخص بری

در قایب روشی ارائه شد  8328این شاخص از سوی بری در سال 
- که با استفاده از آن، تنوع هم براساس تعداد و هرم براسراس توزیرع   

در  اًشرود. ایرن شراخص اساسر    گیرری مری  غرذایی، انردازه  مصر  مواد
 و 98، 97، 81غرذایی کراربرد دارد )   عات اقتصادی مربوط به تنوعمطای
 آید:دست میهب (7)با استفاده از رابطه  8(. شاخص بری94

(7)                                                 2

1

1
n

i

i

BI S


  

 nو از مقدار کل غذای مصرر  شرده    iسهم کاالی  iSکه در آن 
باشد. مقدار شاخص بین صرفر و یرک قررار    میهای غذایی تعداد گروه

دهنده این مطلب است کره فررد تنهرا یرک     برابر صفر نشان  BIدارد.
دهنرده وضرعیتی   برابر با یک نشران  BIغذایی را مصر  نموده و ماده

غذایی تحت بررسی را مصرر   است که فرد سهم برابری از همه مواد
ایی خانوارهرای روسرتایی، اگرر    برای تعیین سطح تنوع غرذ نماید.  می

( باشد، بردان معنری   35/4شاخص بری نزدیک به یک )یعنی باالتر از 
ها بسیار متنوع است و اگرر مقرادیر شراخص    است که رژیم غذایی آن

ها بسیار (، تنوع مصر  مواد غذایی آن25/4تر از )یعنی کم پائین باشد
یر شراخص  سطوح تنوع غذایی بر اسراس مقراد   8در جدول  .کم است

 (.9بری نشان داده شده است )

 
 های غذاییشاخص شمارش گروه

غرذایی   برای محاسبه تنروع با توجه به توصیه فائو در این مطایعه 
سراعته   70آوری رژیم غذایی ، نمرات غذا با استفاده از روش یادخانوار
شرمارش سراده    شرد.  بندیگروه دسته 80غذایی به گیری و مواداندازه
که از شد انجام  خانوارهای غذایی به منظور دستیابی به نمرههای گروه
شرود  امتیازدهی مری  ترین امتیاز(عنوان کمبه یک)شروع با  80تا  یک
دهنرده سرطوح تنروع غرذایی براسراس شراخص       نشان 7(. جدول 78)

 (.76باشد )های غذایی میشمارش گروه
 

 الگوی الجیت ترتیبی

ک متغیر پنهان پیوسته است که ایگوی الجیت ترتیبی مبتنی بر ی
به منظور تعیین متغیرهای توضیحی بر میزان تنوع غذایی و همننرین  
نحوه تأثیر هر متغیر بر احتمال قرار گرفتن در پنج گروه تنروع غرذایی   
بسیار پائین، تنوع غذایی پائین، تنوع غذایی متوسط رو به پائین، تنروع  

 گیرد.ال مورد استفاده قرار میغذایی متوسط رو به باال و تنوع غذایی با

 
 
 
 
 
 

                                                           
1- Berry Index 
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 بندی سطوح تنوع غذایی براساس شاخص بریطبقه -1جدول 

Table 1- Classification of Dietary Diversity Levels by Berry Index 
 سطوح تنوع غذایی

Dietary diversity levels 

 دامنه شاخص بری
Berry index range 

 تنوع غذایی بسیار پائین
Very low dietary diversity 

[0,0.75] 

 تنوع غذایی پائین
low dietary diversity 

(0.75,0.8] 

 تنوع غذایی متوسط رو به پائین
Moderate downward dietary diversity 

(0.8,0.85] 

 تنوع غذایی متوسط رو به باال
Moderate upward dietary diversity 

(0.85,0.9] 

 تنوع غذایی باال
High dietary diversity 

(0.9,0.95] 

 تنوع غذایی بسیار باال
Very high dietary diversity 

(0.95,1] 

 
 های غذاییبندی سطوح تنوع غذایی براساس شاخص شمارش گروهطبقه -2جدول 

Table 2- Classification of Dietary Diversity Levels based on food group count index 

 یسطح تنوع غذای

Dietary diversity levels 
 های غذاییدامنه گروه

Range of food groups 
 تنوع غذایی پائین

Low dietary diversity 
[1,4] 

 تنوع غذایی متوسط

Moderate dietary diversity 
[5,9] 

 تنوع غذایی باال

High dietary diversity 
[10,14] 

 
 (:89است ) ( نشان داده شده9فرم کلی ایگو در رابطه )

(9) i= 1, 
2, …, n 

 

iy  iii xy  
 

که در آن 


iy    )معر  متغیر وابسته پیوسته )میزان تنروع غرذایی

اسرت.       بررردار پارمترهرایی اسررت کرره بایرد برررآورد شرروند وix 

نیز بیانگر جزء خطاسرت.  iوضیحی مشاهده شده است. متغیرهای ت
نمونه مورد بررسی است. یرذا فررم کلری ایگروی الجیرت       nهمننین 

 (:89( است )0ترتیبی به صورت رابطه )

(0) 

1 

iy  1iy  

21   

iy  2iy  

32   

iy  3iy  
... ... 

 

 ij y1  jyi   

های مشاهده شده هایی است که پاس بیانگر آستانهjکه درآن، 

ها همواره یکری کمترر از تعرداد    کند. تعداد آستانهگسسته را تعریف می

ای تعیین شده در پرژوهش اسرت. روش بررآورد ایگرو حرداکثر      هگروه

jyiراست نمایی است و احتمال اینکه    ( 5باشد، توسط رابطره )
 شود:محاسبه می

(5) 
)()Pr()Pr()Pr( 111   jiinijii xFxyjy 
 

در بیان احتمال تجمعی، ایگوی الجیرت ترتیبری، احتمرال اینکره     
کند. خود اختصاص دهد، برآورد می تر را بهام یا پائینjام سطح iگروه 
های پاس  در ایگوی الجیت ترتیبی بیانگر سطوحی ترتیب گونره  گروه

 ( است:6میان خود هستند. تصریح این ایگو به صورت رابطه )

(6)   nijjxxx
x

x
Log kikiij

ii

ii ,...,3,2,1;,...,3,2,1;...
)(1

)(
2211 














 

معر  احتمال تجمعی است که به صرورت رابطره    iکه درآن، 
 شود:می( محاسبه 2)
(2) )()()( iiijii jxyPxx    

ixبره صرورت برردار سرتونی پارامترهرا و      که درآن، 
برردار   
هرای  ستونی متغیرهای توضیحی است. با توجه به ترتیبی بودن گرروه 

ای از خطوط موازی است. یکی از فروض اساسی مجموعه پاس ، نتایج
جیت ترتیبی ایرن اسرت کره ارتبراط میران هرر جفرت از        رگرسیون ال
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های نتیجه، یکسان باشد. به عبارت دیگر، ایگوی الجیت ترتیبی گروه
ترین طبقه نسبت بره  هایی که ارتباط میان پائینکند ضریبفرض می
دهند، یکسان هستند. های باالتر متغیر وابسته را توضیح میهمه طبقه

هرای مروازی   سب یا فرض رگرسریون این فرض، فرض احتماالت متنا
هرا یکسران   شود. از آنجایی که ارتباط میان همه جفت گروهنامیده می

ها )تنها یک ایگو( وجرود دارد. اگرر   است، تنها یک مجموعه از ضریب
چنین نباشد، نیازمند ایگوهای متفاوتی همانند ایگوی الجیرت ترتیبری   

اط میران هرر جفرت از    یافته یا ایگوهای دیگر برای توضیح ارتبر تعمیم
 ها خواهد بود.گروه

شرود.  در این ایگو تفسیر ضرایب به صورت مسرتقیم انجرام نمری   
 افزونیابد، تغییر در احتمال، یمافزایش توضیحی که یک متغیر زمانی

است، به سایر متغیرها نیرز   متغیر توضیحیبر اینکه وابسته بره ارزش 
تمال، ثابت نیست، یرذا تفسریر   از آنجا که این تغییر در اح .بستگی دارد

شود، بنابراین در اینجا تنها جهت ضرایب به صورت مستقیم انجام نمی
ابتدایی و نهایی قابل های برای گروه (عالمرت ضرریب)تغییر احتمال 

های میانی قابل مشراهده  مشاهده است و جهت و میزان تغییر در گروه

میرزان تغییررات در   توانرد جهرت و   نیست. یذا محاسبه اثر نهرایی مری  
های میانی را نشان دهد. اثر نهرایی یرک واحرد تغییرر در متغیرر      گروه

( محاسربه  1بره صرورت رابطره )     jتوضیحی بر روی احتمرال طبقره   
 شود:می

(1)   kijij

k

ii
xx

x

xjyP
 )()(

)(
1







 

kijiiکه درآن  xxyx  )(    است. به طور معمرول اثرر

شود. با توجه به این کره  سبه مینهایی در مقادیر میانگین متغیرها محا
مجموع احتماالت، همواره برابر یک است، بنابراین؛ مجمروع اثرهرای   
نهایی برای هر متغیر برابر صفر خواهد بود. همننین محاسربه اثررات   

شرود و  نهایی برای متغیرهای مجازی به صورت مستقیم انجرام نمری  
 (.  3ود )شاختال  میان احتماالت در دو حایت ممکن محاسبه می

ایگوی تجربی الجیت ترتیبی مرورد اسرتفاده در ایرن تحقیرق بره      
 صورت زیر ارائه می گردد:

(3) 

  

: : متغیر وابسته )میزان تنوع غذایی خرانوار(،  در این مدل، 
: جنسرریت سرپرسررت خرررانوار،   سررن سرپرسررت خررانوار،    

: وضررعیت : تحصرریالت سرپرسررت خررانوار،   

: هزینره ماهیانره غرذا،    : تعداد افراد خرانوار،  مسکن، 

هررای غررذایی،  : کمررک: دسترسرری برره بررازار،  

: شاخص غذایی، : فاصله تا مراکز خرید مواد
و  خررانوار : شرراخص قرردرت خریرردهی، آگررا

 باشد. می غذایی: شاخص تورم مواد
کرار رفتره در   شرح مختصری از متغیرهای وابسرته و مسرتقل بره   

الزم  آورده شده است. 9ایگوهای برآورد شده در این تحقیق در جدول 
اس به ذکر است که امتیاز دهی شراخص قردرت خریرد خرانوار، براسر     

باشد و به این شرح اسرت:  می USDA یی خانوارغذا تیامن پرسشنامه
های اغلب اوقات درست، بعضی اوقات درست، تقریباً هر ماه، به گزینه
هرای درسرت   ها و بله امتیاز منفی )نمره صرفر( و بره پاسر    برخی ماه

نیست، تنها یک یرا دو مراه و خیرر امتیراز مثبرت )نمرره یرک( تعلرق         
ایت تمامی امتیازها جمع شده و هر خانواری کره امتیراز   گیرد. در نهمی

باالتری داشته باشد در حقیقت قردرت خریرد براالتری دارد. شراخص     
آگاهی، دییل غذا خوردن و رعایرت تنروع غرذایی خانوارهرا را در سره      

ها وکسب انرژی گزینه به منظور رشد، سالمتی و پیشگیری از بیماری
هرای غرذایی شرامل تحرت پوشرش      نماید. متغیر کمرک بندی میرتبه

کمیته امداد و یا هر نوع کمرک دویتری و یرا خصوصری بره خانوارهرا       
باشد، که در این صورت کد یک و در غیر این صورت کرد صرفر را   می
هرای  گرروه گیرد. شاخص تورم موادغذایی با اسرتفاده از شرمارش   می

سرت  اند برای هرر خرانوار بره د   غذایی که تحت تأثیر تورم قرار گرفته
 آید.می

 

 نتایج و بحث

 0های غذایی و بری در جدول نتایج برآورد شاخص شمارش گروه
های غرذایی  ترین فراوانی شاخص شمارش گروهارائه شده است. بیش

تررین  باشد، همننین کممنطقه مربوط به سطح پائین تنوع غذایی می
فراوانی شاخص این منطقه مربوط به سطح باالی تنوع غذایی اسرت.  

ترین فراوانی شاخص بری مربوط به سطح تنوع غرذایی متوسرط   یشب
ترین فراوانری متعلرق بره سرطح تنروع غرذایی پرائین        رو به باال و کم

 باشد.می
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 توصیف متغیرهای مورداستفاده در الگوهای الجیت ترتیبی -3جدول 

Table 3- Descriptive variables used in ordinal logit patterns 
 یرمتغ

Variable 
 شرح

Description 
 عالمت انتظاری

Expecting  sign 

 تنوع غذایی )شاخص بری(

dietary diversity (Barry index) 

 7پایین=      8بسیار پایین=
 Very Low = 1     Bottom = 2 

 9متوسط رو به پایین=
Average downward = 3 

 5باال=  0متوسط رو به باال=               
Average upward = 4     High = 5 

 

 )سال( سن 

Age (Year) 

 پیوسته
Continuous 

-+/ 

 جنسیت
Gender 

 4زن=               8مرد=
Female=0       male=1 

+ 

 )سال( تحصیالت
Education (Year) 

 های تحصیلبرحسب سال

According to years of schooling 
-+/ 

 وضعیت مسکن

Housing ownership 

 4استیجاری=       8صی=شخ
Leased=0       Owned=1 

+ 

 خانوار)نفر( تعداد افراد  

Household size  (person) 

 پیوسته

Continuous 
- 

 )تومان( هزینه ماهیانه غذا
Monthly costs of food (Toman) 

 پیوسته

Continuous 
+ 

 خرید خانوارشاخص قدرت

Indicator of household purchasing power 

 8ترین امتیاز: کم        2ترین امتیاز: بیش
Low score=1      High score=7 

+ 

 شاخص آگاهی

Awareness index 

 9ترین امتیاز: بیش
High score=3 

 4ترین امتیاز: کم
Low score=0 

+ 

 دسترسی به بازار

Market access 

 4خیر=           8بله=
No=0      Yes=1 

+ 

 یهای غذایکمک
Food aids 

 4خیر=           8بله=
N0=0     Yes=1 

+ 

 )کیلومتر( فاصله تا مراکز خرید 

Distance to shopping centers (kilometer) 
 

 پیوسته

Continuous 
- 

 غذاییشاخص تورم مواد

Food Inflation Index 

 1ترین امتیاز: بیش
High score=8 

  4ترین امتیاز:کم
Low score=0 

- 

 های تحقیقذ: یافتهمأخ
References: Research findings 

 

های غرذایی  ، میانگین شاخص شمارش گروه0طبق نتایج جدول 
شود که تنوع غذایی براساس میانگین مشخص می است، 41/6منطقه 

و به تبع آن امنیت غذایی در سطح متوسرط و مطلروبی قرراردارد؛ امرا     
اسرت. براسراس    19/4ه میانگین شاخص بری در منطقه مرورد مطایعر  

میانگین، تنوع غذایی و به تبع آن امنیت غذایی در سطح متوسط رو به 
پائینی و تقریباً مطلوبی قراردارد. تفاوت حداقل و حداکثر اندازه عرددی  

دهنده اخرتال  زیراد تنروع    هر دو شاخص در نمونه مورد بررسی نشان

توجه به جردول  غذایی و امنیت غذایی در نمونه مورد بررسی است. با 
های غرذایی مصررفی در   توان گفت که خانوارها از نظر تعداد گروهمی

سطح متوسط امنیت غرذایی قررار دارنرد؛ امرا از نظرر سرهم مصرر         
های غذایی در سطح متوسط رو بره پرائین هسرتند، در ادامره برا      گروه

شود که چه استفاده از ایگوی الجیت ترتیبی به این مسئله پرداخته می
هرا تأثیرگرذار   اقتصادی و اجتماعی بر این سرهم نرابرابر گرروه    عوامل
 باشد.می
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 های غذایی و بری در منطقهتوزیع درصد فراوانی شاخص شمارش گروه -4جدول 

Table 4- Frequency percentage distribution of food group count and Berry index in the region 
 هاهای غذایی خانوارشمارش گروه

Counting households food groups میانگین 
Average 

 حداکثر
Maximum 

 حداقل
Minimum 

 تنوع غذایی پائین
Low dietary 

diversity 

 تنوع غذایی متوسط
Moderate dietary diversity 

 تنوع غذایی باال
High dietary diversity 

46 40 14 6.08 12 3 

 شاخص بری خانوارها 
Households Berry Index 

 

 میانگین

Average 
 حداکثر

Maximum 
 حداقل

Minimum 
 تنوع غذایی
 بسیار پائین

Very low dietary 

diversity 

تنوع غذایی 
 پائین

Low 

dietary 

diversity 

 تنوع غذایی
 متوسط رو به پائین

Moderate 

downward dietary 

diversity 

تنوع غذایی متوسط 
 رو به باال

Moderate 

upward dietary 

diversity 

تنوع 
غذایی 
 باال

High 

dietar

y 

diversi

ty 
9.5 6 29 47.75 7.75 0.83 0.92 0.41 

 های تحقیقمأخذ: یافته
References: Research findings 

 
دهنده وضعیت تنوع غذایی براساس شاخص بری و نشان 7شکل 

درصرد   5/3باشد. براساس شاخص بری، های غذایی میشمارش گروه
درصد خانوارها دارای تنوع   6خانوارها دارای تنوع غذایی بسیار پائین، 

درصد خانوارهرا دارای تنروع غرذایی متوسرط رو بره       73غذایی پائین، 
درصد خانوارها دارای تنوع غذایی متوسرط رو بره براال،     25/02پائین، 
ی کدام از خانوارهرا درصد خانوارها دارای تنوع غذایی باال و هیچ 25/2

باشند. مورد بررسی در نمونه از تنوع غذایی بسیار باالیی برخوردار نمی
درصرد   06هرای غرذایی،   همننین بر طبرق شراخص شرمارش گرروه    

درصرد خانوارهرا در سرطح     04خانوارها در وضعیت پائین تنوع غذایی، 
درصد خانوارها در سرطح براالی تنروع     80تنوع غذایی متوسط و تنها 

 غذایی قرار دارند. 

 

   
 های غذایی در منطقهوضعیت تنوع غذایی براساس شاخص بری و شمارش گروه -2شکل 

Figure 2- Dietary Diversity status based on Berry index and food groups count in the region 
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 های غذاییعوامل مؤثر بر سهم مصرف گروه

ان داده شرده  نشر  5نتایج برآورد ایگوی الجیت ترتیبی در جردول  
بنردی خانوارهرا   است. در این ایگو متغیر وابسته متغیرر ترتیبری طبقره   
باشد کره بره پرنج    براساس میزان تنوع غذایی از نظر شاخص بری می

گروه خانوارهای با تنوع غذایی بسیار پائین، خانوارهای با تنوع غرذایی  
ی برا  پائین، خانوارهای با تنوع غذایی متوسط رو بره پرائین، خانوارهرا   

تنوع غذایی متوسرط رو بره براال و خانوارهرای برا تنروع غرذایی براال         
شرود،  مشراهده مری   5طرور کره در جردول    اند. همران بندی شدهگروه

متغیرهای جنسیت، تحصیالت، وضعیت مسکن، هزینره ماهیانره غرذا،    
شاخص قدرت خرید خرانوار، شراخص آگراهی، دسترسری بره برازار و       

ر سطح تنوع غرذایی خرانوار ترأثیر    های غذایی در جهت مثبت بکمک
عبارت دیگر افزایش در سطح این متغیرهای مستقل این گذارند. بهمی

گیررد،  احتمال را که خانوار در سرطوح براالتری از تنروع غرذایی قررار     
تبرار و  دهد. این نتایج همسرو برا نترایج مطایعرات هاشرمی     افزایش می
، آنان نیز در مطایعه باشد( می79(، پریمرس و همکاران )80همکاران )

خود به این نتیجه دسرت یافتنرد کره تحصریالت، جنسریت، وضرعیت       
مسکن تأثیر مثبتی بر امنیت غذایی خانوارها دارند. براساس اطالعرات  

توان گفت که متغیرهای سن، فاصرله ترا مراکرز خریرد و     می 5جدول 
شاخص تورم موادغذایی در جهت منفی بر سطح تنوع غرذایی خرانوار   

راسرتا برا نترایج مطایعره احمرد و      باشند. این نتیجره هرم  گذار میتأثیر
باشد، وی در مطایعه خود به ایرن نتیجره رسرید کره     ( می7همکاران )

قیمت موادغذایی یکی از مهمتررین عوامرل مرؤثر برر امنیرت غرذایی       
عبارت دیگر افرزایش در سرطوح ایرن متغیرهرای     باشد. بهخانوارها می

شود. تری از تنوع غذایی خانوار منجر میمستقل، به احتمال سطوح کم
شود، ضرریب متغیرهرای سرن،    مشاهده می 5طور که در جدول همان

هزینه ماهیانه غذا، شاخص قدرت خرید خانوار، شاخص آگاهی، فاصله 
درصرد و   8غرذایی در سرطح   دتا مراکرز خریرد و شراخص ترورم مروا     

هرای  درصرد و متغیر  5متغیرهای جنسیت و وضعیت مسکن در سطح 
درصرد   84های غذایی در سطح تحصیالت، دسترسی به بازار و کمک

اند. عالمت ضریب تخمینی متغیر دسترسی به بازار مثبرت  معنادار شده
دهد اگر خانوار دسترسی به برازار داشرته باشرد، برا     است؛ که نشان می

که خرانوار در سرطوح براالتری از    ثابت بودن سایر شرایط، احتمال این
یابرد. ضرریب بررآوردی متغیرر     گیررد، افرزایش مری   غرذایی قررار   تنوع
های غذایی با عالمت مثبت معنادار شرده اسرت. ایرن عالمرت     کمک

های غذایی دریافت نماید، برا  دهد که اگر خانوار کمکمثبت نشان می
ثابت بودن سایر شرایط، احتمال قرارگررفتن خرانوار در سرطوح براالتر     

. ضریب تخمینی متغیرر فاصرله ترا مراکرز     یابدتنوع غذایی افزایش می
درصد معنادار گردیده اسرت. ایرن    8خرید با عالمت منفی و در سطح 

گر این است که با افزایش فاصله تا مراکز خرید، با ثابت بودن امر بیان
تر تنوع غرذایی  سایر شرایط، احتمال قرارگرفتن خانوار در سطوح پائین

تفاسیر ضرایب و جهت جلوگیری از یابد. به دییل مشابهت افزایش می
ترر تفسریر اثررات نهرایی در ایگوهرای      تکرار و همننین کاربرد بریش 

نظر کرده و در ادامه به بررسی چنینی، از تفسیر باقی متغیرها صر این
اثرات نهایی پرداخته خواهد شد. نتایج به دست آمده از عوامل مؤثر بر 

( اسرت.  99و همکراران )  8شاخص بری همسو با نتایج مطایعه ذاکرری 
جنسریت  ایشان در پژوهش خرود بره ایرن نتیجره دسرت یافتنرد کره        

سرپرسررت خررانوار، دسترسرری برره بررازار، فاصررله از جرراده اصررلی و   
های غذایی، عوامل مهمی است که بر امنیرت غرذایی خرانوار    کمک

های آنان این است کره  ترین یافتهتأثیرگذار است. یکی دیگر از مهم
هرای سرپرسرت   رای سرپرست زن نسبت بره خرانواده  های داخانواده

 مرد، در ناامنی غذایی آسیب پذیرتر هستند.  

نشران دهنرده    5های اول، دوم، سروم و چهرارم در جردول    آستانه
های مختلف تنوع غرذایی اسرت. مرثال برا     قرارگیری خانوارها در طبقه

ر برای هر خانوار، اگرر مقردا   9گذاری متغیرهای مندرج در جدول جای
باشد، خانوار در گروه  999/0و  211/8عددی تابع الجیت ترتیبی، بین 

 گیرد. غذایی متوسط رو به پائین قرار میتنوع
دهد کره کرل رگرسریون    نشان می 5مقدار آماره کی دو در جدول 

 5محاسبه شده در جدول  2Pseudo R. براساس آماره باشدمعنادار می
های گسسته مانند الجیرت  مدلدرصد است و برای  94که  مساوی با 

توان گفت که ایگوی الجیرت ترتیبری   ترتیبی مقدار مناسبی است، می
برآورد شده از سطح باالیی از نیکویی برازش برخروردار بروده اسرت و    
متغیرهای توضریحی مرورد اسرتفاده در ایرن ایگرو، میرزان براالیی از        

ضریح  تغییرات احتساب خانوار در سرطوح مختلرف تنروع غرذایی را تو    
 دهند. می

 5نتایج آزمون برنت برای تک تک متغیرهای مسرتقل در جردول   
متغیر مسرتقل شررط رگرسریون مروازی را      87دهد که تمام نشان می

های رگرسریون مروازی در   اند، همننین نتایج سایر آزموننقض نکرده
 داری آمراره  ارائه شده است. با در نظر گرفتن سطح معنی 6جدول 

گونه فرض کررد کره   توان اینهای موازی میمامی آزمون رگرسیونت
های پاس  ثابت و یکسان ارزش پارامترهای وضعیت برای تمامی گروه

های مروازی نقرض نگردیرده اسرت. تمرام      باشد و فرض رگرسیونمی
های ویف گلد، برنت، اسکر، نسبت الیک ییهود و واید در جدول آزمون
ابراین ایگوی الجیت ترتیبری شررط رگرسریون    اند. بندار نشدهمعنی 6

موازی را تأمین کرده است و ایگوی الجیت ترتیبری ایگروی مناسربی    
ها و موارد گفته شده، ایگوی برآورد شده به باشد. با توجه به آزمونمی

دست آمرده از ایرن   توان به نتایج بهاندازه کافی قابل اعتماد بوده و می
 ینان کرد.ایگو تا حد بسیار زیادی اطم

هرای  عالمرت  5در ایگوی الجیت ترتیبی برآورد شرده در جردول   

                                                           
1- Zakari 
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های توانند در این مورد که خانوار در گروهضرایب برآورد شده تنها می
تنوع غذایی بسیار پائین و یا باالیی قرار گیرند تفسیر شروند، بنرابراین   

رات تر از ایگوی بررآورد شرده، بایسرتی اثر    منظور استنتاج نتایج بیشبه
های خانوار با مقادیر مختلف تنوع غرذایی  نهایی برای هر یک از گروه

محاسبه شود. نتایج مربوط به برآورد اثرات نهایی متغیرهرای مسرتقل   
ارائه شده است. در ادامه بره اثرر    2 ها در جدولبرای هر کدام از گروه

 شود.باشند پرداخته مینهایی متغیرهایی که معنادار می
، عالمت اثر نهایی متغیر سن در گروه 2عات جدول براساس اطال

باشرد. بره   اول، دوم و سوم مثبت و در گروه چهارم و پنجم منفی مری 
تر تنوع غذایی بیشتری رود در خانوارهای جوانعبارت دیگر انتظار می

 وجود داشته باشد.

 نتایج حاصل از برآورد مدل الجیت ترتیبی -5جدول 
Table 5- Results of ordinal logit model estimation 

 متغیر

Variable 
 ضرایب

Coefficients 

 انحراف معیار

Standard 

deviation 

 zآماره 

Z 

statistics 

 سطح احتمال

probability 

level 

 داری آزمون برنتسطح معنی
  Probability level of Brant 

test 
 سن

Age 
-0.041 0.012 -3.46*** 0.001 0.931 

 جنسیت

Gender 
0.686 0.324 2.11** 0.035 0.665 

 تحصیالت

Education 
0.056 0.031 1.78* 0.075 0.620 

 وضعیت مسکن

Housing ownership 
0.515 0.237 2.17** 0.030 0.075 

 خانوارتعداد افراد 

Household size 
0.063 0.084 0.76ns 0.45 0.617 

 هزینه ماهیانه غذا

Monthly costs of food 
0.004 0.0006 6.49*** 0.000 0.201 

 خرید خانوارشاخص قدرت

Indicator of household purchasing 

power 

0.896 0.186 4.82*** 0.000 0.594 

 شاخص آگاهی

Awareness index 
0.572 0.181 3,14*** 0.002 0.71 

 دسترسی به بازار

Market access 
0.43 0.236 1.82* 0.069 0.891 

 های غذاییکمک

Food aids 
0.607 0.317 1.91* 0.056 0.712 

 فاصله تا مراکز خرید

Distance to shopping centers 
-0.002 0.0004 -5.65*** 0.000 0.867 

 غذاییشاخص تورم مواد

Food Inflation Index 
-0.375 0.079 -4.74*** 0.000 0.467 

 کل
Total 

    0.532 

 آستانه اول

First Cut 
0.922 1.113    

 آستانه دوم

Second Cut 
1.788 1.102    

 آستانه سوم

Third Cut 
4.333 1.109    

 آستانه چهارم

Fourth Cut 
8.814 1.210    

= 0.302Pseudo R 

= 0.3042McFadden's R 
=0.5912Cragg & Uhler's R 

=0.6212McKelvey and Zavoina's R 

Log likelihood= -362.38 
LRchi2(12)= 317.29 
Prob>chi2= 0.000 

 دهد.عدم معناداری را نشان می  nsدرصد و  8و  5، 84داری در سطح های تحقیق.   *، ** و *** به ترتیب معنیمأخذ: یافته

Reference: Research findings. *, **, and *** showed significant difference respectively at the 10, 5 and 1% level and ns indicates no significant. 
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 های موازی برای مدل الجیت ترتیبینتایج آزمون رگرسیون -6جدول 

Table 6- Parallel regression test results for ordinal logit model 

 آماره

Statistics 

 دو-آماره چی

Statistics  
 داریسطح معنی

probability level 

 ویف گلد

Wolfe Gould 
30.58 0.724 

 برنت

Brant 
34.66 0.532 

 اسکر

Score 
42.75 0.204 

 نسبت الیک ییهود

Likelihood ratio 
45.61 0.131 

 واید

Wald 
38.6 0.353 

 های تحقیقمأخذ: یافته
References: Research findings 

 
ترین اثرنهایی مثبت متعلق به گروه دوم یعنی خانوارهای برا  بیش

ئین است و با افرزایش یرک واحرد ایرن متغیرر و ثابرت       تنوع غذایی پا

این مردل، احتمرال قرارگررفتن خرانوار در      8داشتن سایر متغیرهاینگه
یابرد.  واحرد افرزایش مری    887/4سطح پائین تنوع غذایی بره میرزان   

اثرنهایی متغیر جنسیت در گرروه اول، دوم و سروم منفری و در گرروه     

و  7وع نترایج مطایعره ذاکرری   باشد. این موضر چهارم و پنجم مثبت می
های دارای سرپرست زن نسبت خانواده( مبنی بر اینکه 99همکاران )
های سرپرست مرد، در ناامنی غذایی آسیب پذیرتر هستند به خانواده

به همین ترتیب برآوردهای صورت گرفتره از بررآورد    را تایید می کند.
این است که با  اثر نهایی متغیر تحصیالت سرپرست خانوار بیان کننده

افزایش یرک واحرد تحصریالت سرپرسرت خرانوار، احتمرال افرزایش        
خانوارهایی که دارای تنوع غذایی متوسط رو به پائین هستند به میزان 

واحد کاهش ویی احتمال افزایش خانوارهایی کره دارای تنروع    841/4
واحرد افرزایش    876/4غذایی متوسط رو بره براال هسرتند بره میرزان      

ررسی اثر دو متغیر دیگر مورد بررسی یعنی وضعیت مسکن و یابد. بمی
هزینه ماهیانه خانوار نیز با آننه در مطایعات موضوعی در بحث امنیت 
رود غذایی وجود داشته است هماهنگی دارد، به گونه ای که انتظار می

مایکیت مسکن، احتمال افزایش تنروع غرذایی متوسرط رو براال را بره      
زایش و در مقابل احتمال قرارگررفتن خرانوار در   واحد اف 882/4میزان 

واحد کراهش دهرد.    431/4سطح تنوع غذایی رو به پائین را به میزان 
همننین افزایش یرک واحرد هزینره ماهیانره غرذا، احتمرال افرزایش        

واحد  412/4خانوارهای با تنوع غذایی متوسط رو به پائین را به میزان 

                                                           
ثابت نگه داشتن سایر متغیرها به دییل تکرار در ادامه تفسیر اثرات نهرایی حرذ     -8

 .شده است
2- Zakari 

تنوع غذایی متوسط رو به براال   کاهش و احتمال افزایش خانوارهای با
 دهد. واحد افزایش می 848/4را به میزان 

دسترسی بره برازار نیرز     آگاهی واثر نهایی دو متغیر دیگر افزایش 
، بیانگر نقش مثبرت ایرن   5های حاصل شده در جدول مطابق با یافته

هرای برا تنروع    متغیرها در افزایش احتمال قرارگیری خانوارها در گروه
عبارت دیگر اگر شراخص آگراهی یرک واحرد     بهذایی هستند. باالی غ

افزایش یابد، احتمال قرار گرفتن خانوار در گروه با تنوع غرذایی پرائین   
واحد کاهش و احتمال قرارگرفتن در گروه با تنوع غذایی براال   485/4
به همین ترتیب، تغییر در وضعیت خانوار  یابد.واحد افزایش می 443/4

احتمال قرارگرفتن آن در سطح متوسط تنروع  ه بازار، از نظر دسترسی ب
مطرابق   یابرد. واحد افرزایش مری   431/4غذایی رو به باال را به میزان 

فاصرله ترا   های غذایی، اثرنهایی متغیرهای کمکتوان همین روند می
 غذایی را مورد تفسیر قرار داد. مراکز خرید و شاخص تورم مواد

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

گیری میزان امنیت غذایی با رویکرد تنروع  ین مطایعه به اندازهدر ا
غذایی و عوامل تعیین کننده آن در مناطق روسرتایی اسرتان خراسران    

هرای  گیرری تنروع غرذایی از شراخص    رضوی پرداخته شد. برای اندازه
های غذایی و بری استفاده شد. نتایج میرانگین شراخص   شمارش گروه
خانوارهرا از نظرر تعرداد     دهرد ن مری هرای غرذایی نشرا   شمارش گروه

های غذایی مصرفی در سطح متوسط امنیت غذایی قرار دارنرد و  گروه
های براساس میانگین شاخص بری خانوارها از نظر سهم مصر  گروه

باشند. تفاوت حداقل و حداکثر غذایی در سطح متوسط رو به پائینی می
ه مرورد بررسری   دهد که در نموناندازه عددی هر دو شاخص نشان می

خانوارهاا ا  نراس ما       اختال  زیادی در تنوع غرذایی وجرود دارد.  
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های غذایی به پنج گسوه خانوارهای با تناو  غاذایی   مصسف گسوه
بسیار پائین، خانوارهای با تنو  غذایی پائین، خانوارهای با تناو   
غذایی متومط رو به پائین، خانوارهای با تنو  غذایی متومط رو 

جهرت  بندی شادند و  خانوارهای با تنو  غذایی باال گسوه به باال و
هرای غرذایی از مردل    بررسی عوامل تعیین کننده سهم مصر  گرروه 

دهد که الجیت ترتیبی بهره گرفته شد. بررسی ضرایب مدل نشان می
افزایش متغیرهای جنسیت، تحصیالت، وضعیت مسکن، هزینه ماهیانه 

آگاهی، دسترسی بره برازار و   غذا، شاخص قدرت خرید خانوار، شاخص 
های غذایی، احتمال قرار گرفتن خانوار در سرطوح براالتر تنروع    کمک

 دهد.غذایی را افزایش می

 
 های مختلف خانوارها از نظر میزان تنوع غذاییاثرات نهایی محاسبه شده برای گروه -7جدول 

Table 7- Estimated marginal effects for different groups of households in terms of dietary diversity 

 متغیر

Variable 

  اثر نهایی گروه
1 

Marginal 

effect of 

group 1 

 2 اثر نهایی گروه

Marginal 

effect of 

group2 

اثر نهایی گروه  

3 

Marginal 

effect of 

group3 

  اثر نهایی گروه
4 

Marginal 

effect of 

group4 

اثر نهایی گروه    

5 

Marginal 

effect of 

group5 
 سن

Age 
***0. 09 0. 112*** ***0. 804 ***0. 94- ***0.066- 

 جنسیت

Gender 
**0.0148- *0.0184- **0.132- **0.154 *0.0109 

 تحصیالت

Education 
*0.0121- *0.015- *0. 108- *0. 126 *0.008 

 وضعیت مسکن

Housing ownership 
*0.0122- *0.0149- **0.0983- **11790. **0.0076 

 خانوارتعداد افراد 

Household size 
ns0. 013- ns 0. 017- ns 0. 122- ns 0. 143 ns 0. 01 

 هزینه ماهیانه غذا

Monthly costs of food 
***0. 009- ***0. 012- ***0. 087- ***0. 101 ***0. 007 

 خرید خانوارشاخص قدرت

Indicator of household purchasing 

power 

***0.0194- ***0.0241- ***0.1729- ***0.2022 ***0.0142 

 شاخص آگاهی

Awareness index 
***0.012- ***0.0153- ***0.11- ***0.129 **0.0091 

 دسترسی به بازار

Market access 
ns 0.01- ns 0.0123- *0.0823- *0.0982 *0.0064 

 های غذاییکمک

Food aids 
*0.011- *0.0142- **470.11- **0.1286 ns 0.0115 

 فاصله تا مراکز خرید

Distance to shopping centers 
***0. 005 ***0. 006 ***0. 049 ***0. 057- ***0.004- 

 غذاییشاخص تورم مواد

Food inflation index 
***0. 081 ***0.1 ***0.723 ***0. 846- ***0. 059- 

 دهد.عدم معناداری را نشان می  nsدرصد و  8و  5، 84داری در سطح رتیب معنیهای تحقیق. *، ** و *** به تمأخذ: یافته

Reference: Research findings. *, **, and *** showed significant difference respectively at the 10, 5 and 1% level and ns indicates no 

significant. 

 

شاخص ترورم موادغرذایی   متغیرهای سن، فاصله تا مراکز خرید و 
باشرند و  در جهت منفی بر سطح تنروع غرذایی خرانوار تأثیرگرذار مری     
تری از افزایش در سطوح این متغیرهای مستقل، به احتمال سطوح کم

 مروارد  مطایعره  این نتایج به توجه باشود. غذایی خانوار منجر می تنوع

 النکر  هرای ریرزی برنامره  و هرا گذاریسیاست در مالحظه جهت ذیل

 شود:می پیشنهاد مسئوالن

ای یکی از عوامرل مهرم در انتخراب برناماغرذایی و     آگاهی تغذیه
گیری ایگوی غذایی است. کمبود آگاهی به هر علت و سببی که شکل

غذایی و کمبرود یرا عردم اسرتفاده از     باشد، منجر به انتخاب غلط مواد
ه تنروع  غذایی دیگر شود. یذا آگاه کرردن جامعره نسربت بر    برخی مواد

هرا  غذایی و تأثیری که در سالمت انسان و پیشگیری از انواع بیمراری 
 دارند، مؤثر خواهد بود. 
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براساس نتایج، خانوارهای روستایی دارای سرپرسرت زن از تنروع   
غررذایی پررایینی برخوردارنررد، از آن جررا کرره یکرری از مشررکالت مهررم 

سرت،  های سرپرست زن، مشکالت اقتصادی و نداشتن شرغل ا خانواده
ای مناسب برای اشتغال زنران سرپرسرت خرانوار و    فراهم کردن زمینه

اندازی و توسعه مشاغل ارائه تسهیالت از جمله اعتبارات خرد برای راه
ها را بهبود غذایی آن تواند وضعیت اقتصادی و سطح امنیتخانگی می
  ببخشد.

ها های غذایی بر سهم برابر مصر  گروهبا توجه به این که کمک
های غذایی باید در قایب سبدهای متنوع گذارد، بنابراین کمکتأثیر می

 غذایی به خانوارهای روستایی جهت بهبود امنیت غذایی صورت گیرد. 
های مؤثر برر وضرعیت   ترین عاملغذایی از مهمشاخص تورم مواد

ای امنیت غذایی است و افزایش ناگهانی در قیمت برخی کاالهای پایه
ر به ناامنی غذایی بره ویرژه در خانوارهرای روسرتایی برا      تواند منجمی

هرای دویرت بایرد    درآمد نزدیک به خط فقرر شرود، بنرابراین سیاسرت    
 غذایی باشد.درجهت ثبات قیمت مواد

جهت دسترسی بهتر به بازار بایسرتی امنیرت غرذایی منراطق دور     
هررای افتراده و دور از دسرترس منراطق روسررتایی بره وسریله حمایرت      

 و کشاورزی و حمایت از تویید در محل تأمین شود.اجتماعی 
های تحقیرق، وضرعیت مسرکن خانوارهرا برر تنروع       بر طبق یافته

های مسکن با حداقل نررخ  غذایی تأثیرگذاراست؛ بنابراین پرداخت وام
بهره ممکن به خانوارهای روسرتایی کره از تملرک مسرکن برخروردار      

 ها باشد.غذایی آنتواند گامی در جهت بهبود امنیت نیستند، می
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Introduction: Food security not only requires an adequate supply of food, but also manages the equitable 

distribution of food and income. The FAO estimates that about 98% of the world's food insecure and 
malnourished people live in developing countries, with the largest number of malnourished people living in Asia 
and the Pacific. Given that the majority of the populations of developing countries live in rural areas, improving 
the level of food security of rural households is a very prominent goal in developing countries. In Iran also, the 
ratio of severe malnutrition is 4.9% of the total population. The poverty line in Khorasan Razavi rural areas has 
increased by 28.4% in the summer of 2018 compared to the spring of 2018, which may indicate that more people 
are below the poverty line in 2018 than in previous years. Also, in comparing the rural and urban poverty line in 
Khorasan Razavi, the rural poverty line had a higher growth compared with  the urban poverty line during this 
period, that indicate an increase in poverty in these areas. So, it is important to examine food security situation 
especially in these areas and identify the variables that determine it. The aim of current study is to analyze the 
nutritional status of rural households in Khorasan Razavi province. 

Materials and Methods: Data for the study are prepared by collecting 400 questionnaires from 40 villages 
selected by multistage cluster sampling in 2019 in Khorasan Razavi province. In this study Berry index and food 
group counts were used to assess dietary diversity. Using the FAO classification and the human nutritional 
pyramid, consumed foods were pooled into 14 groups. These include bread, vegetables, fruits, meat, fish and 
seafood, oils and butter, pastries, spices, cereals, nuts and seeds, eggs, milk and dairy products, Potatoes, drinks 
and rice. In the Berry Index, dietary diversity is measured by the number and distribution of food consumption 
and in the food group index, food scores are measured using the 24-hour dietary method. In order to investigate 
the factors affecting the equal share of rural households' food consumption, the Ordinal Logit model was used. 
The dependent variable was divided into five groups: very low food diversity, low food diversity, downward 
average food diversity, upward average food diversity and high food diversity.  

Results and Discussion: Based on results, average index of food groups in the region is 6.08, which indicate 
that dietary diversity is at a moderate and favorable level, but the average of the Berry index in the study area is 
0.83. On average, dietary diversity, and consequently food security, is moderately lower and almost desirable. 
The difference between the minimum and maximum numerical values of both indices in the sample showed a 
significant difference between dietary diversity and food security in the studied sample. Thus, the studied rural 
households are in a moderate level of food security in terms of number of consumed food groups but in 
moderately low level in terms of share of food groups' consumption. Using the ordinal logit model, variables 
including gender, education, housing status, monthly food cost, household purchasing power index, awareness, 
market access and food aid all positively influence household dietary diversity. In other words, increases in the 
level of these independent variables increase the likelihood that households will be at higher levels of dietary 
diversity. Parallel regression tests were used to determine whether the ordinal logit model is a suitable model and 
after performing the relevant test, the ordinal logit model provided the parallel regression condition and the 
ordinal logit model provided a suitable model. 

Conclusion: According to the results of the study, improving the food security of rural households in the 
region requires providing suitable employment opportunities for female-headed households and providing 
facilities such as micro-credit for setting up and developing household businesses. It is also needed to provide 
food aids in a variety of food baskets for rural households. 
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