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با  مناطق روستاييدر هاي مختلف درآمدي  گروه غذايي ةتعيين سبد بهين

 ريزي آرماني وزني استفاده از مدل برنامه

  ∗∗∗∗رامتين جواليي و زاده، فرهاد شيراني بيدآبادي، کرامت عاطفه ناساري، علي

 ۲۶/۱۱/۱۳۹۵: تاريخ پذيرش  ۲۴/۱۱/۱۳۹۴: تاريخ دريافت

   چکيده
رژيـم غـذايي کـه     ي بهينه مصرف عبارت است از يکالگو به تعريف، بنا ،در ادبيات امنيت غذايي

ة در مطالعـ  .ها را تأمين کند ين، چربي، مواد معدني و ساير ريزمغذيبتواند مقدار کافي انرژي، پروتئ
کـارگيري روش   و همچنـين، بـا بـه    هاي هزينه غـذايي مرکـز آمـار ايـران     حاضر، با استفاده از داده

در اي  هاي هزينه نه مصرف مواد غذايي براي همه دهکالگوي بهي ،ماني وزنيريزي رياضي آر برنامه
گروه از مواد  دهدر تعيين سبد بهينه غذايي خانوارهاي روستايي، . نواحي روستايي ايران تعريف شد

هـاي   يافتـه . کار برده شـد  هاي متخصصان تغذيه به قيد بر اساس توصيه ۲۳مغذي و  ۀماد دهغذايي، 
فعلي مواد غذايي، امکان پيشنهاد سبد غذايي بهينه و رسـيدن بـه    نةد كه با سطح هزيدا مطالعه نشان

، از همچنـين  ايي تا دهک ششم وجود نخواهد داشت؛وضعيت امنيت غذايي براي خانوارهاي روست
هـاي درآمـدي   نياز به افزايش هزينه بيشتري نسبت به ساير دهـک  هاي اول تا چهارم آنجا که دهک
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هاي حمايتي دولت استفاده کنند و دهک پنجم و ششم با تالش جزئـي   است که از کمک دارند، نياز
  .توانند اين کمبود هزينه را جبران کنند خوراکي ميهاي غير  مديريت بهتر نظير کم کردن هزينه و

  .هاي غذايي ريزي آرماني، هزينه امنيت غذايي، سبد بهينه غذايي، برنامه: ها كليدواژه

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  
  مقدمه

ترين آنها امنيت  است که مهم هايي ان به عنوان رکن اصلي اقتصاد جامعه داراي نيازمنديانس
دو دسته از افراد از عدم امنيت غذايي رنج  ،در جامعه ايران. غذايي و تغذيه سالم است

توانند به قدرت خريد کافي نمي نداشتنافرادي که فقيرند و به علت  ،دسته اول برند؛ مي
افرادي که فقير نيستند ولي به علت  ،ند و دسته دومکناي سالم خريداري مقدار مناسب غذ

تواند يک سبد کنند که نميسبد غذايي را مصرف مينوعی  ،اي کافي نداشتن دانش تغذيه
دو عامل در ايجاد امنيت غذايي افراد نقش مهم ايفا  ،رو ناز اي .شمار رود سالم به غذايي
  ).۱۳۸۸پورکاظمي و سوزنده، ( استي دانش غذايي افراد کنند که شامل درآمد و ارتقا مي

هاي  به ارزش صورت دسترسي توان بهالگوي مصرف بهينه در حوزه علم اقتصاد را مي
ها با حداقل هزينه  مغذيزغذايي مختلف همچون انرژي و پروتئين، مواد معدني و ساير ري

يي نخستين اصل براي امنيت غذا). ۱۳۸۱خداداد کاشي و حيدري، (د کرممکن تعريف 
 عةحفظ سالمت افراد جامعه است تا بتوانند نقش کليدي خود را به عنوان عنصر اصلي توس

وزارت بهداشت، درمان و آموزش (سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايفا کنند 
مجموعه  هر جامعهالگوي غذايي  ةدهند ن عوامل شکلتري از مهم يکي). ۱۳۸۳پزشکي، 

اين عادات از بدو تولد در درون . اي افراد آن جامعه استگ غذا و تغذيهعادات و فرهن
اما مجموعه . آوردگيرد که خود وابسته به بستري است که جامعه فراهم ميخانواده شکل مي

 ازاز فرهنگ و آداب و سنن هر جامعه گرفته شده که خود  ،سازدعواملي که اين بستر را مي
تأثير  اي افراد جامعههاي تغذيه اجتماعي، اقتصادي و آگاهيوضعيت جغرافيايي، فرهنگي، 

 ،مشکالت مصرف در جامعه ايراني منحصر به طبقات پايين درآمدي نيست. است پذيرفته
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بلکه خانوارهاي ايراني با درآمدهاي باال نيز قادر به انتخاب صحيح اقالم غذايي که 
تحقيقات . استآفرين  ا مشکلنتخاب آنها گاه حتی باشد، نيستند و آنها سالمت ةکنند نتأمي

نشان داده است که خانوارها از مواد غذايي و مغذي محدود موجود در خانواده نيز استفاده 
به دسترسي اقتصادي به منابع غذايي  صرفاًتوان دريافت که مي ،بنابراين. کنندبهينه نمي
وزارت بهداشت، درمان و ( تنيساستفاده مناسب و بهينه از منابع موجود در خانوار  مفهوم

  ).۱۳۸۳آموزش پزشکي، 
طور مداوم براي  ست كه مقادير كافي مواد غذايي بهموجودي مواد غذايي مستلزم اين ا

ز طريق توليد داخلي، تواند ا همه افراد ساكن يك قلمرو سرزميني موجود باشد، كه مي
برخورداری كليه ه غذا مستلزم دسترسي ب. دست آيد مانند اينها بههاي غذايي و  واردات، كمك

  . استدست آوردن يك خوراك مغذي  همنابع كافي و مناسب براي ب ها ازها و اعضاي آنخانوار
اولين شرط اين است که  است؛دو شرط اساسي  ةگيرنددربر تضمين امنيت غذايي

ت منظور تأمين دسترسي چه از طريق توليد داخلي و چه از طريق واردا غذا به کافي مقدار
 ، بايدبرندتغذيه رنج ميآنها از سوء خانوارهايي که اعضاي ،شرط دوم شود، و بنا بهعرضه 

چه از طريق توليد شخصي و چه از طريق خريد را شده  عرضه بتوانند اين مقدار کافي غذاي
   ).Ruetlinger and Holst Pellekaan, 1986(دست آورند  هب

به الگوي توليد و عرضه غذا در ارتباط با دهي  هدف از تعيين سبد بهينه غذايي جهت
اي و هاي تغذيهزمينة رفع کمبودکنندگان در  معتدل، ترسيم خط فقر، آموزش مصرفمصرف 

کنندگان در انتخاب بهتر  اي، آموزش مصرفسوادي تغذيه اي ناشي از فقر و بي يا سوءتغذيه
غذيه و برخورد با من ناشي از تهاي مز ي حفظ سالمت و پيشگيري از بيماريغذا برا
   ).۱۳۸۳وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، ( استاي  سوادي تغذيه بي

 زمينهاين در  در داخل و خارج از کشور با توجه به اهميت موضوع، تحقيقات زيادي
به  ،ريزي خطي ، با استفاده از روش برنامه)١٣٨١(خداداد کاشي و حيدري  .انجام شده است

بخشي مخارج خانوارها در رهاي شهري و روستايي و تعيين اثراي خانوا هتحليل عملکرد تغذي
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حداقل مخارج الزم براي تأمين نيازهاي غذايي همچنين،  و تأمين نيازهاي غذايي پرداخته
نتايج اين مطالعه نشان . اند را محاسبه کردهمتناسب با الگوي پيشنهادي متخصصان علم تغذيه 

در صرف منابع درآمدي روي كاالهاي اساسي خوراكي از هزينه دهد که خانوارهاي ايراني مي
سازي ايجاد  مدل ، با استفاده از روش)١٣٨٦(هژبرکياني . اندحداقل بهينه انحراف داشته

به تعيين سبد غذايي با در نظر گرفتن ابعاد  ،غذايي دةو به کمک هفت گروه ما )١(ها گزينه
توان  نمي ،تيجه رسيده است که با بودجه موجودين نداقتصادي و سالمت جامعه پرداخته و ب
 ،، با استفاده از منطق فازي)١٣٨٨(پورکاظمي و سوزنده . به تعيين سبد بهينه غذايي اقدام کرد

سبد  که کنند ، بيان ميهاي مختلف درآمدي پرداخته به تعيين سبد بهينه غذايي براي گروه
 ، از کمترين هزينه نيز برخوردار است؛ايينياز افراد به مواد غذ رفعرغم  علي ،پيشنهادي
اي و هاي اول و دوم هزينه دهد که خانوارهاي روستايي در دهکنتايج نشان ميهمچنين، 

از  اند و ريد مايحتاج غذايي را نداشتهخ برایتوانايي مالي  خانوارهاي شهري در دهک اول
، به ارزيابي )١٣٩١(ه و همکاران زاد بنداريان. به امنيت غذايي دسترسي نخواهند داشت رو، اين
هاي پنج دهک ابتدايي درآمدي شهر تهران بر اساس اي رژيم غذايي خانوارفايت تغذيهک

در صورت  اند که يجه گرفتهنت وپرداخته  ١٣٨٠-٨١هاي شاخص هزينه خوراک در سال
ر د و يابدافزايش هزينه خوراک، مصرف مواد غذايي با ارزش غذايي باالتر افزايش مي

بين هزينه کل خانوار و  ،همچنين شود؛هاي کليدي نيز بيشتر مي ، دريافت ريزمغذينتيجه
هژبرکياني و . ها ارتباط معکوس برقرار است و غالت، مواد قندي و چربي دريافت نان
 ٢٤در نظر گرفتن با  ،هاي مختلف سازي با هزينه با استفاده از روش مدل ،)١٣٩٢(واردي 

، به ماده مغذي بر اساس دو رکن توانايي مالي و دانش غذايي سی ومجموعه مواد غذايي 
، بيان هاي مختلف شهري و روستايي در ايران پرداخته تعيين سبد مطلوب غذايي دهک

کنند که ارزش ريالي سبد بهينه غذايي يک فرد شهري بيشتر از يک فرد روستايي است و  مي
دستيابي به امنيت  برایق روستايي چهار دهک اول مناطق شهري و پنج دهک اول مناط

سازي  ، به بهينه)Pasic et al., 2012(پاسيچ و همکاران . ندنياز دارحمايت دولت  بهغذايي 
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اند؛ به باور  ريزي آرماني پرداخته تغذيه خانوارهاي بوسني و هرزگوين با استفاده ازمدل برنامه
معني که است، بدين نياز برابر صفر  تمام متغيرهاي انحراف منفي براي مواد مغذي مورد آنها،

بريمبلکومب و . استاي خانوار  تمام نيازهاي تغذيه یگو انتخاب بهينه مواد غذايي پاسخ
تغييرات رژيم غذايي  ،سازي  مدل بهينه ، با استفاده از)Brimblecombe et al., 2013(همکاران 

را بررسی معيت بوميان استراليا براي رسيدن به مواد مغذي مورد نياز با حداقل هزينه براي ج
، )درصد ٩٠(که مدل پيشنهادي کاهش بسيار زياد در قند و نوشابه  اند گيری کرده و نتيجه

 ،در سبزي، ميوه یبرابر چهارو افزايش تقريبي ) درصد ٩٠(شده  غالت و حبوبات تصفيه
، هرچند. دکن دار را توصيه مي لبنيات، تخم مرغ، ماهي، غذاهاي دريايي و غالت سبوس

، ولي ده استشدر مورد امنيت غذايي و تعيين سبد بهينه غذايي انجام  مطالعات متعدد
کدام به بررسي همزمان هزينه خوراکي خانوار، تنوع غذايي و انرژي دريافتي در تعيين  هيچ

   .ه استشدبررسي  ة حاضرکه اين مهم در مطالع ،اندسبد بهينه غذايي نپرداخته
انتخاب سبد غذايي مناسب در بحث امنيت غذايي، مطالعة حاضر  با توجه به اهميت

سازي هزينه،   ريزي آرماني و با اهداف حداقلکوشد با استفاده از روش برنامه می
سازي انرژي دريافتي و با رعايت محدوديت مصرف  حداکثرسازي تنوع غذايي و حداکثر

در هاي مختلف درآمدي اي دهکمواد غذايي بر اساس هرم غذايي، سبد بهينه غذايي را بر
  .مناطق روستايي ايران پيشنهاد کند

  هامواد و روش

ن اهداف عموماً با محدوديت داکند و در راه رسيدن بهر فرد، سازمان يا نهاد اهدافي را دنبال مي
، هر خانوار براي تهيه اقالم مختلف خوراکي به دنبال نمونهبراي  .استهايي مواجه  تيا محدودي
خواهد با مصرف اقالم  اين خانوار مي ،؛ در عين حالاستکردن هزينه خريد اين اقالم  حداقل
يکي از . دتأمين کنهاي روزانه را نيز  تشده انرژي مورد نياز براي انجام فعالي خريداري
ريزي رياضي   برنامه هاي ، استفاده از مدلين اهداف رسيددتوان ب هايي که بر اساس آن مي روش
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هاي  مدل(هدفه و چند) ريزي خطي معمولي برنامه(هدفه  صورت تک ها به مدلاين . است
 يا چندهدفهريزي آرماني  تعيين سبد غذايي با استفاده از مدل برنامه. دنشو اجرا مي) آرماني

. پذيري بيشتري برخوردار است هدفه از انعطاف يا تکريزي خطي معمولي  نسبت به برنامه
هايي دست يافت که توان به سبد مي ،ن است که در حل مدلپذيري آ  ن انعطافمزيت اي
ند، که اين رکنند، از هزينه کمتري برخوردا رغم آنکه نياز انسان به مواد مغذي را فراهم مي علي

يک خانوار ميزان  ،که در شرايط واقعينين، از آنجا همچ ؛کند خود به اقتصاد خانواده کمک مي
سازي  سازي هزينه، حداکثر ک هدف حداقلها بر اساس يمصرف اقالم مختلف غذايي را تن

طور  هچندين هدف ب ايدد، بکن سازي انرژي دريافتي تنظيم نمي تنوع غذايي و يا حداکثر
روش در  ندين هدفچسازی توأمان  بهينه از آنجا که البته. همزمان در نظر گرفته شود

سازي سه هدف   ای بهينهبر ،در مطالعه حاضر پذير نيست، امکانريزي خطي  برنامه
طور  سازي انرژي دريافتي به سازي تنوع غذايي و حداکثر سازي هزينه، حداکثر  حداقل
  .شودبا استفاده از مدل آرماني وزني به تعيين سبد بهينه غذايي پرداخته ميهمزمان، 

  ريزي آرماني برنامه
ين هدف نيازمند است، که چند توأمان سازي حل بسياري از مسائل به بهينه ،در دنياي حقيقي
اي در فلسفه و حرکت پايه. به همين منظور کاربرد دارد )۲(ريزي آرماني روش برنامه

 واز اهداف، يک آرمان مشخص عددي تعيين  کدامريزي آرماني اين است که براي هر  برنامه
ين يک تابع هدف به همراه انحرافات مثبت و منفي تدو ،ها کدام از آرمانبراي هر  ،سپس
جوي جوابي است که بتواند مجموع انحرافات و له در جستئمس ،در اين حالت. دشو مي

دو روش ترتيبي  ،هاي آرماني براي حل مدل. را به حداقل برساندموزون از اين اعداد 
) اولويت برتر(ريزي آرماني ترتيبي  در مسائل برنامه. وجود دارد )۴(و وزني )۳()لکزيکوگرافي(

شود که اهداف قبلي مياند، هر هدف تنها زماني بهينه بندي شده اولويت که اهداف کامالً
، براي رسيدن به هدف دوم ،يعني قدار بهينه خود قرار گرفته باشند؛در م) تر اهداف مهم(



   ۸۳  �۱ة ، شمار۲۰روستا و توسعه، سال  ةفصلنام   ... های مختلف درآمدی تعيين سبد بهينة غذايی گروه

 

ف مختلف با اهدا ،ريزي آرماني وزني ولي در برنامه. توان هدف اول را زير پا گذاشت نمي
  .  دنباش در يک مدل قابل حل مي طور همزمان هب هاي مربوط وزن

تابع ) ۲ ،گيري هاي تصميمرمتغي) ۱ :ريزي آرماني از چهار بخش تشکيل شده استمدل برنامه
گيري و  متغيرهاي تصميم. هاي آرماني تمحدودي) ۴ ، وهاي سيستمي تمحدودي) ۳ ،هدف
ه در شد کار برده به هاي تمتغيرها و محدودي اند از عبارت هاي سيستمي تمحدودي
 د برآورده شوند؛ريزي خطي معمولي که هيچ نوع انعطافي نداشته و حتماً باي  برنامه
 ،هاي آرماني داراي متغيرهاي انحرافي مثبت يا منفي هستند که در مدل آرماني تمحدودي
تابع هدف نيز در . استهاي مورد انتظار  ها از سطح آرمان ن انحرافاي »سازی حداقل«هدف 

  . استکردن انحرافات مثبت و منفي ناخواسته از اهداف مورد انتظار اين مدل حداقل 
هم وجود داشته باشد و اهداف  هدف ناسازگار با kاگر فرض کنيم در تحقيق حاضر 

 ،منبع در آن استفاده شود، در اين صورت  mمتغير بوده و nچندگانه، ترکيب خطي از 
  :استزير  طةصورت راب به زي آرمانيير الگوي استاندارد برنامه
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hk(dk  ام؛kوزن آرمان  Wkدر اين الگو، 
—

dk
+
 bj ام؛kتابع انحراف از هدف آرمان (

متغير (ام iماده غذايي  Xiتابع هدف حاصل از مصرف مواد مغذي؛  f(X)ام؛ jموجودي منبع 

dk  ام؛kن ميزان آرما Gk؛ )تصميم
dk و  ؛معرف متغير مازاد+

  .استمعرف متغير کمبود -
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  متغيرهاي تصميم
ها خانوار مواد غذايي که بايد اند از آن دسته عبارتمتغير هاي تصميم در مطالعة حاضر، 

 ،رو ؛ از اينتأمين شود شانند تا از طريق مصرف آنها، مواد مغذي مورد نياز بدنکنخريداري 
ده گروه در  ،ها دارند اصلي که سهم بيشتري در تأمين ريزمغذيوراکي قلم مواد خ دهتعداد 
 ،هاي شير، روغن، حبوبات، سبزي اقالم نان و غالت، گوشت، تخم مرغ، شير، فرآورده شامل
  .در نظر گرفته شده است ۱شرح جدول  به X 10تا X1 از  ،ترتيب ، بهو قند و شکر ،ميوه

  ريزي آرماني وزني متغيرهاي تصميم مدل برنامه -١ول جد

  شرح  متغير    شرح  متغير

١ X  ٦   نان و غالت X روغن 

٢ X  ٧   گوشت X حبوبات  

٣ X  ٨   تخم مرغ X سبزيجات 

٤ X  ٩   شير X ميوه جات  

٥ X  ١٠   فرآورده شير X قند و شکر 

  هاي تحقيق يافته: منبع

  تابع هدف

مصرف اقالم مختلف غذايي  ميزان سازی به حداقل يک خانوار ،که در شرايط واقعياز آنجا 
طـور   بـه  ريـزي آرمـاني   ل برنامـه مـد  ة حاضر،مطالع پردازد، در نمی تنها بر اساس يک هدف
سـازي تنـوع   ، حداکثرسازي هزينه سبد مصرفي اقالم خوراکي اساسي همزمان اهداف حداقل

  :، که بدين شرح استگيرد را در نظر ميدريافتی سازي انرژي و حداکثر غذايي

  :سازي هزينه سبد مصرفي اقالم خوراکي اساسي حداقل تابع) الف
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 :سازي تنوع غذاييتابع حداکثر) ب
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سهم هر ماده  Siام، iماده غذايي  Xiام، iهزينه هر کيلوگرم ماده غذايي  Ci ،که در اين روابط

 ؛ همچنين،انرژي موجود در هر کيلوگرم ماده غذايي است Eiو  ،غذايي از سبد غذايي

ريزي آرماني شامل ضريب انحرافات سه آرمان  ب تابع هدف در مدل برنامهايضر

و  ،)انحراف مثبت و منفي(سازي تنوع غذايي  ، حداکثر)انحراف مثبت(سازي هزينه  حداقل

  .است) انحراف منفي(سازي انرژي دريافتي  حداکثر

  مدل سيستمي ها يا قيود محدوديت

در سالمتي افراد نقش  شده نله استاندارد تعييرعايت ميزان جذب مواد مغذي در يک فاص

 ،در نتيجه. چرا که ميزان کمتر يا بيشتر از اين فاصله براي بدن مضر است ،کندمهمي ايفا مي

 ،در اين بخش. ها در مدل گنجانده شده است مغذيزمحدوديت مصرف حداقل و حداکثر ري

د که با توجه به اهميت و ته شودر نظر گرف مواد مغذيای از  دستهده شسعي  ،تا حد امکان

 ،بنابراين. گذاري بر سالمت بدن از لحاظ پزشکي، بيشترين اهميت را داشته باشد تأثير

هاي معمولي نظير انرژي، کلسيم، پروتئين،  تهاي مدل شامل دو گروه محدودي تمحدودي

هاي  تها و محدودي ها و کربوهيدرات ، چربي A، ويتامين۲B، ويتامين ۱B آهن، ويتامين
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آمار و اطالعات مورد نياز . استو انرژي  ،آرماني نظير هزينه، تنوع مواد غذايي

گرم تهيه شده  صدهاي مدل از جداول ترکيبات غذايي کاالهاي مختلف در هر  تمحدودي

  ).۱۳۸۵عاقلي، (است 

و  j =۱ :برای( قيد انرژي به دو صورت حداقل انرژي و حداکثر انرژي :قيد انرژي) الف

 ٥ة صورت رابط به قيد حداقل انرژي بر اين اساس، در نظر گرفته شده که )۱۰و ... و  ۲

  :شود بيان می
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jijij TLAa x   

حسب  بر(ام jام در دهک iانرژي موجود در يک کيلوگرم ماده غذايي  aij ،که در اين رابطه

حداقل نياز به انرژي در  TLAjو ) کيلوگرم(ام jام در دهک i مقدار ماده غذايي xij ،)کيلوکالري

با استناد به اطالعات انستيتو تغذيه ايران درباره مقادير  و مقاير مورد نظر استام jدهک 

که به ازاي هر فرد در روز معادل  ،ها و بعد خانوار هر دهک محاسبه شده مغذيزمصرف ري

براي هر دهک يک (محدوديت انرژي  دهتعداد  ،بر اين اساس. استکيلوکالري  ۲۳۰۰

  :شود ة زير بيان میصورت رابط ز بهقيد حداکثر انرژي ني .در مدل لحاظ شده است) محدوديت
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jijij TUAa x   

يه ايران با استناد به اطالعات انستيتو تغذ است کهحداکثر نياز به انرژي  TUAj در آن، که

به ازاي هر فرد در  وها و بعد خانوار هر دهک محاسبه شده مغذيه مقادير مصرف ريزدربار

  .استکيلوکالري  ۲۵۰۰روز معادل 

لحاظ شده  ۷طة صورت راب همحدوديت ديگري ب ،عالوه بر قيد حداقل و حداکثر انرژي

اين  ؛دشواز محل قند و شكر تأمين  درصد انرژي دهحداكثر بايد بيانگر آنکه  ،است
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  :در نظر گرفته شده است شکر ميزان مصرف قند و منظور متعادل شدن بهحدوديت م

)۷(                                            j1010 TLA*1.0x     ≤jja  

است ) کيلو کالري(ام jانرژي موجود در يک کيلوگرم قند و شکر در دهک  a10j آن،که در 

حداکثر مقدار انرژي ) ر دهک يک محدويتبراي ه(محدوديت  دهتعداد  ،که بر اين اساس

  .دريافتي از محل قند و شکر در مدل لحاظ شده است

که قيد  ،صورت حداقل و حداکثر در نظر گرفته شدهقيد پروتئين نيز به دو : قيد پروتئين) ب

  :ة زير استصورت رابط ن بهحداقل پروتئي
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ijijb x   

، )حسب گرم بر(ام jام در دهک iموجود در يک کيلوگرم ماده غذايي  پروتئين bij آن،که در 

xij  مقدار ماده غذاييi ام در دهکj و ) کيلوگرم(امTLBj  کل حداقل نياز به پروتئين است که

و بعد خانوار هر  ها يه ايران درباره مقادير مصرف ريزمغذيبا استناد به اطالعات انستيتو تغذ

  .استگرم  ۵۴دهک محاسبه شده و به ازاي هر فرد در روز معادل 

  :ة زير استصورت رابط ز بهقيد حداکثر پروتئين ني
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طالعــات انســتيتو بــا اســتناد بــه اکــه  اســتحــداکثر نيــاز بــه پــروتئين  TUBj در آن، کــه

هـا و بعـد خـانوار هـر دهـک محاسـبه شـده         مغـذي زتغذيه ايران درباره مقادير مصـرف ري 

  .استگرم  ۶۶و به ازاي هر فرد در روز معادل 

که قيد  ،قيد کلسيم نيز به دو صورت حداقل و حداکثر در نظر گرفته شده: قيد کلسيم) ج
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  :است ة زيرصورت رابط م بهحداقل کلسي
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حسب  بر(ام jام در دهک iکلسيم موجود در يک کيلوگرم ماده غذايي ijc آن،که در 

 مکلسيحداقل نياز به  TLCjو ) کيلوگرم(ام jام در دهک iمقدار ماده غذايي xij، )گرم ميلي

ها و بعد  مغذيزبا استناد به اطالعات انستيتو تغذيه ايران درباره مقادير مصرف رياست که 

  .استگرم  ميلي ۴۹۳خانوار هر دهک محاسبه شده و به ازاي هر فرد در روز معادل 

  :ة زير استصورت رابط ز بهقيد حداکثر کلسيم ني
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با استناد به اطالعات انستيتو تغذيه ايران که  استحداکثر نياز به کلسيم  TUCj در آن، که

ها و بعد خانوار هر دهک محاسبه شده و به ازاي هر فرد در  مغذيزدرباره مقادير مصرف ري

  .استگرم  ميلي ۶۰۰روز معادل 

که قيد حداقل  ،قيد آهن نيز به دو صورت حداقل و حداکثر در نظر گرفته شده: نقيد آه) د

    :ة زير استصورت رابط از بهني آهن مورد
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، )گرم حسب ميلي بر(ام jام در دهک iذايي آهن موجود در يک کيلوگرم ماده غ dij آن،که در 

xij مقدار ماده غذاييi ام در دهکj و ) کيلوگرم(امTLDj  با استناد حداقل نياز به آهن است که

ها و بعد خانوار هر دهک  يه ايران درباره مقادير مصرف ريزمغذيبه اطالعات انستيتو تغذ

  .استگرم  يميل ۵/۱۳محاسبه شده و به ازاي هر فرد در روز معادل 
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  :ة زير استصورت رابط ز بهقيد حداکثر آهن ني
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با استناد به اطالعات انستيتو تغذيه ايران است که حداکثر نياز به آهن  TUDj در آن، که

به ازاي هر فرد در  ود خانوار هر دهک محاسبه شده ها و بع مغذيزمصرف ري درباره مقادير

  .استگرم  ميلي ۵/۱۶روز معادل 

به دو صورت حداقل و حداکثر در نظر گرفته  ١B قيد ويتامين : )تيامين(  ١B قيد ويتامين )ه

  :است ۱۴ة صورت رابط به ١B که قيد حداقل ويتامين  ،شده
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حسب  بر(ام jام در دهک iموجود در يک کيلوگرم ماده غذايي  ١B ويتامين  eij آن،که در 

 حداقل نياز به ويتامين  TLEjو ) کيلوگرم(ام jام در دهک iمقدار ماده غذايي xij، )گرم ميلي

١B  ها و  مغذي با استناد به اطالعات انستيتو تغذيه ايران درباره مقادير مصرف ريزاست که

  .استگرم  ميلي ۸۱/۰به ازاي هر فرد در روز معادل  وبعد خانوار هر دهک محاسبه شده 

  :ة زير استصورت رابط هنيز ب ١B قيد حداکثر ويتامين
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است که با استناد به اطالعات انستيتو تغذيه  ١Bحداکثر نياز به ويتامين  TUEj آن،که در 

ها و بعد خانوار هر دهک محاسبه شده و به ازاي هر  مغذيزايران درباره مقادير مصرف ري

  .استگرم  ميلي ۹۹/۰فرد در روز معادل 

که حداقل وحداکثر در نظر گرفته شده،  نيز به دو صورت ٢Bقيد ويتامين  :٢Bقيدويتامين  )و
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  :ة زير استصورت رابط هب ٢Bقيد حداقل ويتامين 
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حسب  بر(ام jام در دهک iموجود در يک کيلوگرم ماده غذايي  ٢Bويتامين  fij آن،که در 

حداقل نياز به ويتامين  TLFjو ) کيلوگرم(ام jام در دهک iمقدار ماده غذايي xij، )گرم ميلي

٢B ها و  مغذيزاست که با استناد به اطالعات انستيتو تغذيه ايران درباره مقادير مصرف ري

  .استگرم  ميلي ۱۳/۱بعد خانوار هر دهک محاسبه شده و به ازاي هر فرد در روز معادل 

  :است ة زيرصورت رابط هنيز بB ٢ قيد حداکثر ويتامين
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است که با استناد به اطالعات انستيتو تغذيه  ٢Bحداکثر نياز به ويتامين  TUFj در آن، که

ها و بعد خانوار هر دهک محاسبه شده و به ازاي هر  مغذيزمقادير مصرف ري ةرباردايران 

  .استگرم  ميلي ۴۳/۱فرد در روز معادل 

هاي مهم است که از سرطان جلوگيري  داناين ويتامين از آنتي اکسي: Cقيد ويتامين  )ز

در اثر کمبود اين ويتامين جذب . کند و در مقابل نور، حرارت و اکسيژن حساس است مي

نيز به دو صورت حداقل وحداکثر در نظر گرفته C قيدحداقل ويتامين . ودشآهن مختل مي

  :ة زير استصورت رابط بهC که قيد حداقل ويتامين  ،شده

)١٨ (                                                    ∑
=

≥

10

1
jTLG

i

ijijg x  

حسب  بر(ام jهک ام در دiموجود در يک کيلوگرم ماده غذايي C ويتامين  gij آن،که در 

حداقل نياز به ويتامين  TLGj و ،)کيلوگرم(ام jام در دهک iمقدار ماده غذايي xij، )گرم ميلي



   ۹۱  �۱ة ، شمار۲۰روستا و توسعه، سال  ةفصلنام   ... های مختلف درآمدی تعيين سبد بهينة غذايی گروه

 

C  ها و  مغذيزبا استناد به اطالعات انستيتو تغذيه ايران درباره مقادير مصرف رياست که

  .تاسگرم  ميلي ۲۴بعد خانوار هر دهک محاسبه شده و به ازاي هر فرد در روز معادل 

  :ة زير استصورت رابط ز بهني Cويتامين قيد حداکثر 

)١٩ (                                                            ∑
=

≤

10

1

jTuG
i

ijijg x  

با استناد به اطالعات انستيتو تغذيه که است  Cحداکثر نياز به ويتامين  TUGj در آن، که

بعد خانوار هر دهک محاسبه شده و به ازاي هر  ها و مغذيزايران درباره مقادير مصرف ري

  .استگرم  ميلي ۳۰فرد در روز معادل 

  : ة زير استصورت رابط بهA قيدحداقل ويتامين :  Aقيد ويتامين )ح

)٢٠ (                                                    ∑
=

≥

10

1

jTLH
i

ijijh x  

حسب  بر(ام jام در دهک iرم ماده غذايي موجود در يک کيلوگA ويتامين  hijآن، که در 

کل حداقل نياز به  TLHjو ) کيلوگرم(ام jام در دهک iمقدار ماده غذايي xij، )ريتينول

با استناد به اطالعات انستيتو تغذيه ايران درباره مقادير مصرف است که  Aويتامين 

 ۴۶۹ز معادل مغذيها و بعد خانوار هر دهک محاسبه شده و به ازاي هر فرد در روزري

  .استريتينول 

که هر فرد مجاز به مصرف حداکثر سه عدد تخم از آنجا : قيد حداکثر مصرف تخم مرغ) ط

  :لحاظ شده است ة زيررابطصورت  د بهاين قي است،مرغ در هفته 

)٢١ (                                                 j3 TIX ≤
j  

حداکثر مصرف تخم مرغ در  TIjام و jتخم مرغ براي دهک  معرف ميزان X3j آن،که در 

عدد براي هر فرد در نظر  سهبرابر با  ،که بر اساس نظر کارشناسان تغذيه بودهطول هفته 
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  .گرفته شده است

حداقل صد گرم ميوه را در  داز آنجا که طبق هرم غذايي هر فرد باي: قيد مصرف ميوه) ي

  :در نظر گرفته شده است ة زيرصورت رابط د بهند، اين قيبرنامه غذايي روزانه خود لحاظ ک

)٢٢ (                                               j9 TNX ≥
j  

X آن،که در  j9  بيانگر ميزان ميوه مصرفي براي دهکj ام وTNj  حداقل مصرف ميوه در

  .راي هر فرد استگرم در روز ب صدکه مقدار آن  بوده،روز 

درصد  دهحداقل  داز آنجا که طبق هرم غذايي هر فرد باي: قيد مصرف اقالم پروتئيني) ک

ة صورت رابط ت بهد، اين محدوديکنانرژي دريافتي خود را از مصرف اقالم پروتئيني تأمين 

  :در نظر گرفته شده است زير

)٢٣ (                                           j732 TLA*1.XX X O
jjj
≥++  

هاي  ترتيب بيانگر گوشت، تخم مرغ و حبوبات براي دهک به X7j و X2j،X3j آن، که در 

  .استمختلف 

درصد انرژي  د حداقل پانزدهاز آنجا که طبق هرم غذايي هر فرد باي: ها قيد مصرف چربي) م

در نظر  ة زيرصورت رابط ت بهد، اين محدوديکنها تأمين  دريافتي خود را از مصرف چربي

  :گرفته شده است

)٢٤ (                                             j6 TLA*15.0X ≥
j  

X آن،که در  6 j استهاي مختلف  دهک معرف روغن براي.  

نيز بر اين امر داللت دارد که حداکثر )) ۲۵ة رابط(ها  محدوديت حداکثر مصرف چربي

  :ها تأمين شود از مصرف چربي دتي بايدرصد انرژي درياف سی
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)۲۵(                    j6 TUA*3.0X ≤
j  

درصد انرژي  ٧٥حداکثر  داز آنجا که طبق هرم غذايي هر فرد باي: ها کربوهيدرات قيد) ن

در  ة زيرصورت رابط ت بهد، اين محدوديکندريافتي خود را از مصرف کربوهيدرات تأمين 

  :نظر گرفته شده است

)۲۶(                                                    jTLA*75.0X ≤
ijij

K  

  .استام jام در دهک iکربوهيدرات موجود در ماده غذايي مقدار xij در آن، که

منظور رعايت مصرف مواد غذايي  به: قيد مصرف مواد غذايي بر اساس هرم مواد غذايي) و

رف بر اساس سبد تخمين زده شده از سوي غذايي، محدوديت حداقل مص ۀطبق هرم ماد

. در مدل آرماني وزني آورده شده است )١٣٨٣( و آموزش پزشکي درمان ،زارت بهداشتو

هاي آن، روغن،  ها گروه نان و غالت، گوشت، تخم مرغ، شير و فرآورده تاين محدودي

  :صورت رابطة زير است و بهشودو قند و شکر را شامل مي، حبوبات، سبزي، ميوه

)۲۷ (                                                                   mijij XX ≥   

حداقل ميزان مصرف  Xmijو ) کيلوگرم(ام jام در دهک i مقدار ماده غذايي Xij در آن، که

  .است) کيلوگرم(ام jام در دهک i ذاييغماده 

و هدف محاسبات  بودهر مبناي روزانه و فردي هاي انستيتو تغذيه ايران ب آنجا که داده از

هاي مختلف درآمدي بر مبناي  هينه غذايي براي خانوارها در دهکتحقيق حاضر تعيين سبد ب

 ،ها اعمال شود؛ بدين منظورمغذيهايي در مقدار مصرف ريز ابتدا بايد تعديلساالنه است، 

به  روزانه رةتبديل دو(ني زما رةهاي مربوط به دو ديلها تع روي مقدار مصرف ريزمغذي

  . شوداعمال مي) به خانوار تبديل فرد(و خانوار ) ساالنه
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  آرماني مدل يا قيود ها محدوديت

سـازي  ، حداکثرسازي هزينه سبد مصـرفي  اهداف حداقل ريزي آرماني از آنجا که مدل برنامه

بـه تعـداد    ،گيـرد  طور همزمان در نظـر مـي   هسازي دريافت انرژي را بو حداکثر تنوع غذايي

  :باشد صورت زير مي هکه ب ،شود ها محدوديت آرماني در مدل لحاظ مي آرمان

  سازي هزينه سبد مصرفي اقالم خوراکي اساسي  تابع حداقل

)٢٨ (                                       3,2,1
10

1

==−+
+−

=

∑ kGddXg kkk

i

ik
  

ي، ضريب تنوع غذايي و هزينه اقالم خوراک(ضريب مربوط به آرمان مورد نظر  gk آن،که در 

dk، )انرژي ماده غذايي
dk معرف متغير مازاد،  +

  .است امkميزان آرمان  Gkمعرف متغير کمبود و -

سيستمي براي هر ) قيد(محدوديت  ٢٣ريزي آرماني وزني با  مدل برنامه ،در مجموع

 محدوديت و با ٢٦٠با  ،آرماني براي هر دهک و در مجموع) قيد(محدوديت  سهدهک و 

  .ده استشحل  Lingo 10افزاري  استفاده از بسته نرم

  آوري اطالعات نحوه جمع

 - با توجه به اهداف مطالعه و لزوم بررسي دقيق رفتار خانوارها، از اطالعات تفصيلي هزينه

اي دهگانه مرکز آمار ايران در سال هاي هزينه بر حسب گروه درآمد خانوارهاي روستايي

طالعات مواد خوراکي مرکزآمار ايران از لحاظ مقدار مصرف و ا. استفاده شده است ۱۳۹۱

عالوه بر  حاضر، در بررسي. استگروه عمده  دهماده غذايي در قالب  ۲۱۶هزينه شامل 

به اطالعات مربوط به مواد  ،هاي مختلف خانوارهاي روستايي نه و درآمد دهکاطالعات هزي

مقدار مصرف اقالم خوراکي مختلف  ،از اقالم غذايي و همچنين کداممغذي موجود در هر 

  . ده استشآوري  جمع کشور که از مرکز آمار ايران و انستيتو تحقيقات تغذيه غذايي بودهنياز 
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 نتايج و بحث

  هاي دهگانه درآمدي خانوارهاي روستايي نتايج مصرف ساالنه اقالم خوراکي دهک

هاي خوراکي و دخاني ينه، هز۱۳۹۱بر اساس نتايج طرح آماري مرکز آمار ايران در سال 

هاي روستايي را خانوار هاي نهدرصد کل هزي ۷۷/۶۰هاي غيرخوراکي درصد و هزينه ۲۳/۳۹

آرد، «بيشترين سهم مربوط به گروه  زهاي خوراکي ني نهدر بين هزي). ۱شکل (د ندهتشکيل مي

 ۷/۱۴ا ب» ميوه و سبزي«درصد،  ۶/۲۲با » گوشت«درصد بوده و  ۲۵با » رشته، نان و غالت

با  .)۲شکل ( ندبعدي قرار دار های درصد در رتبه ۵/۱۰با » هاي آن شير و فرآورده«درصد و 

استفاده از اطالعات بودجه خانوار روستايي مرکز آمار ايران و متوسط قيمت اقالم غذايي در 

. ده استآم ۲، مقدار مصرف اقالم خوراکي محاسبه شده که نتايج آن در جدول ۱۳۹۱سال 

هاي باالي  در دهک خانوارهاي روستايي شود، در اين جدول مالحظه ميکه گونه  همان

ميزان انرژي  ،ند و با افزايش درآمدکن درآمدي غذاهاي با ارزش غذايي بيشتري مصرف مي

  .يابد دريافتي نيز افزايش مي
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 ١٣٩١ال هاي مختلف درآمدي خانوارهاي روستايي در س  مصرف ساالنه اقالم خوراکي دهک - ٢جدول 

  )کيلوگرم در سال: واحد(

  شرح  متغير
  دهک

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

١ X  ٣٥/٦٢٣  ٣٩/٤٥٩  ٤١/٤٠٧  ٨٩/٣٧١  ٧٤/٣٣٨  ٩٧/٣١٠  ٤٧/٢٩٠  ٩٢/٢٦٠  ٩٢/٢١٩  ٣٠/١٢٧ نان و غالت  

٢ X  ١٦/٥٤٦  ١٣/٣٣٢  ٩٩/٢٥٥  ٥٣/٢٢٣  ٤٨/١٧٧  ٩٠/١٤٣  ٦٣/١١٥  ٥١/٩٥  ٢٣/٦٩  ٩٣/٣٧ گوشت  

٣ X   ٦٠/٥١  ٧٨/٤٢  ١٩/٣٨  ١٦/٣٥  ٥٠/٣١  ٣٩/٢٩  ٣٥/٢٧  ٤١/٢٤  ٩٤/١٩  ٦٤/١٢ مرغتخم  

٤ X  ٣٩/٢١٩  ٨١/١٦٧  ٤٤/١٣٥  ٤٩/١١١  ٨٢/٩٤  ٦٥/٨٥  ٠٢/٧١  ١٨/٦٢  ٤٣/٤١  ٧٦/١٨ شير  

٥ X  ٩٩/٥٦  ٥٧/٤٣  ٢٠/٣٧  ٥٤/٣٤  ٩٤/٣١  ٨٥/٢٧  ٩٩/٢٤  ٦٧/٢٠  ٧٣/١٦  ٢٢/١٠ فرآورده شير  

٦ X  ١٨/١٢٣  ٤٥/٩٣  ٣٩/٨٤  ٠٣/٧٨  ٨٥/٦٨  ٧٣/٦٣  ٦١/٦١  ٣٠/٥٣  ٤٣/٤٦  ٣٨/٢٦ روغن  

٧ X  ٤٠/٥٥  ٦٩/٣٧  ٨٠/٢٩  ٣٧/٢٦  ٥٥/٢١  ٠٢/١٩  ٧١/١٦  ٧١/١٤  ٤٢/١١  ٦٤/٦ حبوبات  

٨ X  ١٢/٣٤٠  ٦٢/٢٥٤  ٤٥/٢١٤  ٣٤/١٨٤  ١٣/١٦٦  ٠١/١٤٩  ٥٢/١٣٢  ٥٠/١١٢  ٩٦/٩١  ٣١/٥٤ سبزي  

٩ X  ٣٦/٢٥٠  ٩١/١٧٢  ١٧/١٤١  ٩٠/١١٣  ٧٩/٩٥  ٥٣/٨٧  ٤٦/٧٤  ٤١/٦١  ٥٦/٦٤  ٣٨/٢٢ ميوه  

١۰ X  ١٦/١٤٢  ٤٠/١١٠  ٥١/٩٧  ٩١/٨٦  ١٩/٧٧  ٥٤/٧١  ١٨/٦٥  ٩٢/٥٨  ٥٥/٥٠  ٦٩/٣٠ شکر قند و  

  ١٠٣٧٢٥  ٦٩٣٢٥  ٥٧٥٦١  ٤٩٨٢١  ٤٣١٩٥  ٣٧٩٤٤  ٣٣٣٥٣  ٢٨٥١٧  ٢٢٢٩٩  ١٢٢٦٢  )هزار ريال(هزينه سبد 

  ١٣٩١مرکز آمار ايران، : منبع

  نتايج مدل آرماني وزني
سازي تنوع  حداکثرسازي هزينه،  نتايج مدل آرماني وزني با در نظر گرفتن اهداف حداقل

نتايج  بر پاية. آمده است ۳جدول  درطور همزمان  هسازي انرژي دريافتي ب غذايي و حداکثر
به  ترتيب، ، بههاي اول تا ششم براي رسيدن به وضعيت امنيت غذايي ، دهکاين جدول
هزار ريال در  ۱۲۲۹ و ،۴۰۳۱، ۶۷۱۵، ۱۰۸۸۸۹، ۱۱۵۶۵۹، ۱۳۸۳۹به ميزان  افزايش هزينه

) ريال در ماه ۱۰۲۳۸۲و  ،۵۵۹۵۴۲، ۱۴۷۶۰۹۳، ۹۰۷۳۶۵، ۹۶۳۷۸۸، ۱۱۵۳۲۲۵معادل (سال 
فعلي مواد غذايي، امکان پيشنهاد سبد غذايي بهينه  نةبا سطح هزي سخن، به ديگر. ندنياز دار

، همچنين. و رسيدن به وضعيت امنيت غذايي براي اين خانوارها وجود نخواهد داشت
هاي  ر دهکا که نياز به افزايش هزينه بيشتري نسبت به ساياز آنج ،هاي اول تا چهارم دهک
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پنجم و  های دهکچون  ،از طرفي. هاي حمايتي دولت دارند از به کمکني درآمدي دارند،
هاي  نهند، با تالش جزئي و مديريت بهتر درآمد نظير کم کردن هزيا گرفتهدر مرز قرار  ششم
  .ندکنان توانند اين کمبود هزينه را جبرغذايي مي غير

  )کيلوگرم در سال: واحد( دست آمده از مدل آرماني وزني هسبد بهينه غذايي ب -٣ جدول

غير
مت

  

  شرح
  دهک

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

١ X  ٤٠/٦٢٣  ٤٠/٤٥٢  ٤٠/٤٠٧  ٤١/٦٧٤  ٤٧/٤٦٨  ١٤/٤٥٤  ٩٤/٤٤٦  ٤٠/٥٨٨  ٠٨/٥٢٤  ١٠/٩١ نان و غالت  

٢ X  ٢٠/٥٤٦  ٢٨/٦٨١  ٢٥٦  ٩١/٢٣٩  ٥٠/١٧٧  ٩٠/١٤٣  ٦٠/١١٥  ٥٠/٩٥  ٢٠/٦٩  ٨٠/٦٩ گوشت  

٣ X  ٦٠/٥١  ٨٠/٤٢  ٢٠/٣٨  ٢٠/٣٥  ٥٠/٣١  ٤٠/٢٩  ٤٠/٢٧  ٤٠/٢٤  ٩٠/١٩  ١٠/١٧ تخم مرغ  

٤ X  ٤٠/٢١٩  ٨٠/١٦٧  ٤٩/٢١٦  ٥٠/١١١  ٧٦/٢٥٤  ٧١/٢٦٠  ٧٨/٢٦٩  ٠١/١٩٢  ٨٣/١٧٩  ٦٠/١١٩ شير  

٥ X  ٥٧  ٧٨/٦٠  ٢٠/٣٧  ٥٠/٣٤  ٩٠/٣١  ٨٠/٢٧  ٢٥  ٧٠/٢٠  ٧٠/١٦  ٣٠/٥١ فرآورده شير  

٦ X  ٢٠/١٢٣  ٥٠/٩٣  ٠٧/١٦٦  ٣٨/٨٣  ٢٠/٧٩  ٥٩/٧٥  ٣١/٧٣  ٦٦/٦٦  ٤٩/٥٨  ٧٧/١٠٥ روغن  

٧ X  ٤٠/٥٥  ٧٠/٣٧  ٨٠/٢٩  ٤٠/٢٦  ٤٦/١١٢  ٨٥/١٢٤  ٣٣/١٤٠  ٩٤/١٣٢  ٦٢/١٢٩  ٥/١٨ حبوبات  

٨ X  ١٠/٣٤٠  ٦٠/٢٥٤  ٥٨/٢٩٢  ٤١/٢٩٥  ١٠/١٦٦  ١٤٩  ٥٠/١٣٢  ٥٠/١١٢  ٩٢  ٨٠/١٩٩ سبزي  

٩ X  ٤٠/٢٥٠  ٩٠/١٧٢  ٢٠/١٤١  ٩٠/١١٣  ٨٠/٩٥  ٥٠/٨٧  ٥٠/٧٤  ٤٠/٦١  ٦٠/٤٥  ١٠/١٨٥  ميوه  

١٠X  ٨٠/٩١  ٢٠/٨٥  ٥٥/٩٨  ٩٠/٨٦  ٠٨/٩٢  ٨٩/٨٧  ٢٤/٨٥  ٥١/٧٧  ٠١/٦٨  ٠٦/٤٣ قند وشکر  

D1  

متغير مازاد يا 

کمبود هزينه 

  )هزار ريال(

٠  ٠  ٠  ٠  ١٢٢٩  ٤٠٣١  ٦٧١٥  ١٠٨٨٨  ١١٥٦٥  ١٣٨٣٩  

  هزينه سبد 

  )هزار ريال(
٧٦٤٢٩  ٦٩٣٢٥  ٤٩٧٠٧  ٤٩٨٢١  ٤٤٤٢٤  ٤١٩٧٥  ٤٠٠٦٧  ٣٩٤٠٥  ٣٤٢٦٠  ٢٦١٠٢  

  هاي تحقيق يافته: منبع

 ۴درصد تغييرات نتايج پيشنهادي مدل آرماني وزني نسبت به مصرف ساالنه در جـدول  
کند که مصرف نـان و غـالت   بر پاية نتايج اين جدول، الگوي پيشنهادي بيان مي. آمده است
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هاي هشتم تا بد و در دهکيا هاي دوم تا هفتم افزايش می در دهک اول کاهش ولي در دهک
ماند؛ همچنين، در بين اقالم غذايي، بيشترين افزايش مربوط به گـروه   دهم نيز بدون تغيير می

های دوم تا ششم، نان و غالت در دهک هفتم، روغـن   ميوه در دهک اول، حبوبات در دهک
الت در دهک هشتم، و گوشت در دهک نهم بوده و نيز بيشترين کاهش مربوط به نـان و غـ  

  . های نهم و دهم است در دهک اول، ميوه در دهک دوم، و قند و شکر در دهک

  درصد تغييرات نتايج مدل آرماني وزني نسبت به مصرف ساالنه -٤جدول 

  شرح  متغير
  دهک

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

١ X  ٠  ٠  ٠  ٨١  ٣٨  ٤٦  ٥٤  ١٢٦  ١٤٦  - ٢٨ نان و غالت  

٢ X  ٠  ١٠٥  ٠  ٧  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٨٤ گوشت  

٣ X  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٣٥ تخم مرغ  

٤ X  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٦٩  ٢٠٤  ٢٨٠  ٢٠٩  ٣٣٤  ٥٣٨ شير  

٥ X  ٠  ٣٩  ٥٩  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٤٠٢ فرآورده شير  

٦ X  ٠  ٠  ٩٦  ٧  ١٥  ١٩  ١٩  ٢٥  ٢٦  ٣٠١ روغن  

٧ X  ٠  ٠  ٠  ٠  ٤٢٢  ٥٥٦  ٧٤٠  ٨٠٤  ١٠٣٥  ١٧٩ حبوبات  

٨ X  ٠  ٠  ٣٦  ٦٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢٦٨ سبزيجات  

٩ X  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  - ٢٩  ٧٢٧ ميوه جات  

١۰ X  ٣٥  - ٢٢  ١  ٠  ١٩  ٢٣  ٣١  ٣٢  ٣٥  ٤٠ قند وشکر -  

  - ٢٦  - ٩٠  - ١٤  ٠  ٣  ١١  ٢٠  ٣٨  ٥٤  ١١٣  هزينه سبد غذايي 

  هاي تحقيق يافته: منبع

هاي اول تا ششم براي دستيابي به سبد  دهد که دهکنتايج هزينه سبد غذايي نشان مي
اي  سه دهک آخر درآمدي هزينه ،مچنينه دارند؛بهينه پيشنهادي مدل نياز به افزايش هزينه 

رو،  ، بيشتر است و از اينکندآنچه مدل پيشنهاد مي از که کنندرا صرف مواد غذايي خود مي
  .ندکنهزينه خود را بهتر مديريت  بايد
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  گيري و پيشنهادها نتيجه

د سـب  نـة متوسط هزي دهد کهايط فعلي نشان مينتايج بررسي ميزان مصرف اقالم غذايي در شر
ريال و در يـک روز معـادل    هزار ۴۵۷۹۷غذايي براي يک خانوار روستايي در يک سال معادل 

نـة سـبد يـک فـرد     هزي) ۹۱/۳(با تقسيم اين عدد بر متوسط بعد خـانوار   است؛ريال  ۱۲۵۴۶۹
. اسـت ريال در روز  ۳۲۰۸۹هزار ريال در يک سال و  ۱۱۷۱۳طور متوسط معادل با  روستايي به

هـاي  هـاي روسـتايي در دهـک   دهـد کـه خانوار  ريزي آرماني وزني نشان مـي  نتايج مدل برنامه
نياز به افـزايش هزينـه    ،علم تغذيه عمل کنند ، چنانچه بخواهند به پيشنهادهایدرآمدي نخست

ها امکان دسترسي اين دهک ،، با هزينه فعلي؛ به ديگر سخنبيشتري در مواد غذايي خود دارند
ج مـدل آرمـاني وزنـي، در ميـان     اسـاس نتـاي   بـر  ،همچنـين . ارنـد به سبد بهينه پيشنهادي را ند

سـهم بيشـتري را بـه خـود اختصـاص       نان و غالت، گوشت، شير و سـبزي  هاي غذايي، گروه
کـه دليـل آن پـايين بـودن قيمـت       بيشتر استنان و غالت  سهم اند و در بين اين اقالم نيز داده

  . هاي غذايي است نسبي گروه غالت نسبت به ساير گروه

زير در راستاي تـدوين سـبد بهينـه     شرح شنهادهايی بهپي ة حاضر،مطالع جبا توجه به نتاي
  :دشو غذايي ارائه مي

ها عالوه بر هزينه سبد غذايي بستگي به اسـتفاده صـحيح   خانوار که تأمين امنيت غذايياز آنجا  - ۱
 تـا گيـرد  ها قرار ار خانوارالگوي مصرفي دقيق در اختي الزم استاز اقالم مختلف غذايي دارد، 

  . ندکنهاي روزانه هر فرد به مواد مغذي را تأمين ازحداقل ني ،بتوانند بر اساس آن
 ، بايـد دهد، براي رسـيدن بـه الگـوي بهينـه    گونه که نتايج مدل پيشنهادي نشان مي همان -۲

بـا   الزم اسـت  ،رو ناز اي ابد؛افزايش ي ديگر مصرف بعضي مواد غذايي کاهش و بعضي
در هـايي   ، برنامـه ميزان دقيق کاهش يـا افـزايش آنهـا    و تعيين مواد غذايياين شناسايی 
مسـتلزم گذشـت زمـان     تغييـرات  اين ؛ البتهدشوتغييرات الگوي مصرف تدوين  راستای
 ،که در طول چند دهه شکل گرفته است را ايعادات غذايي و فرهنگ تغذيه زيرا ،است
  .دفوريت و بدون صرف هزينه تغيير دا توان بهنمي
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اي اول تـا ششـم بـا هزينـه فعلـي      هـ  دهد که دهـک ريزي آرماني نشان مي نتايج مدل برنامه - ۳
فقـر از عوامـل    ،بنـابراين  ؛به امنيت غذايي برسند ،توانند به سبد بهينه غذايي و به تبع آن نمي

دولت از جملـه  هاي حمايتي  رو، الزم است سياست بوده و از اينمؤثر در عدم امنيت غذايي 
ـ    هاي آسيب ها به نفع گروه کردن يارانههدفمند  افـزايش   ،تبـع آن ه پذير و ايجـاد اشـتغال و ب

ش افـزاي در راسـتای   يک برنامه هدفمند در سر لوحه اهداف دولت در قالبدرآمد خانوارها 
  . پذير به غذا قرار گيرد هاي آسيب دسترسي اقتصادي گروه

کالت مصـرف منحصـر بـه طبقـات     دهد، مشگونه که نتايج مدل پيشنهادي نشان مي همان -۴
نتخاب صـحيح اقـالم   نيز قادر به ا باال درآمددارای هاي ، بلکه خانوارپايين درآمدي نيست

از . اسـت آفـرين   و حتی انتخاب آنهـا گـاه مشـکل   نيستند  خود سالمت کنندة غذايي تأمين
  .ردصورت گي ؤثري ميها اي نيز تالش الزم است در راستاي افزايش دانش تغذيه رو، اين

 ها يادداشت

1. Modelling to Generate Alternative (MGA) 
2. Goal Programming (GP) 
3. Lexicographic Goal Programming (LGP) 
4. Weighted Goal Programming (WGP) 
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