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ABSTRACT 

 
     In this study, the impact of different food groups’ consumption, social and economic indicator 
on the share of food in household expenditure in the rural and urban area of Iran investigated. For 
this purpose, panel quantile regression considered as the best technique. The results indicated that 
the impact of social and economic indicators and food groups’ consumption varies in different 
quantiles. Moreover, between social and economic variables, income, food price index and literacy 
rate considered as the most effective determinants of food expenditure in rural and urban areas. 
Furthermore, consumption of cereal and dairy in a rural area and cereal and vegetables in an urban 
area do not affect the household’s food expenditure; on the other hand, increase in consumption of 
meat and crop oils in rural and urban area upsurge the share of food in the household expenditure. 
Based on the results, the implication of policies, which lead to household income improvement and 
stabilized the food price can improve food availability in both rural and urban areas. Besides, the 
introduction of the innovative and stable method of dairy and vegetable production in a rural area 
and encouraging the urban household to consume more vegetables results in more diverse diet and 
enhance the food security and simultaneously don’t increase the share of food in household 
expenditure. 
 
Keywords: Diet Diversity, Engel's Law, Panel data, Quantile Regression 
JEL Classification: Q18, R23, R28, C21. 
 
Extended Abstract 
Objective 
    Improving food security is a growing concern in many developing countries. Therefore, studying 
different dimensions of food security, such as dietary diversity and food expenditure, is the main 
interest of policymakers. Dietary diversity considered as a significant component of food security 
because of its important impact on nutrition adequacy. However, improvement of dirty diversity 
usually increase the household expenditure allocated to food and in developing countries, many 
households cannot afford the additional cost of more diver's diet. In Iran, cereal is the main element 
of the household diet and they do not consume sufficient amount of other food groups because their 
prices are relatively higher than cereal and many families try to avoid the additional expenses for 
food; therefore, household diet is not divers in Iran. This study tries to identify the best approach, 
which enhances the diet diversity in the rural and urban area of Iran and at the same time, the share 
of food in household expenditure does not change dramatically. For this purpose the impact of 
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different food groups’ consumption, social and economic indicator on the share of food in 
household expenditure in the rural and urban area of Iran investigated. 
 
 
Method 
     For investigating the impact of social and economic variables besides the consumption of 
different food groups on the share of food in household expenditure, panel quantile regression 
considered as the best technique. This method has been chosen for two reasons; former, the 
distribution of the share of food in household expenditure is not normally and asymmetry 
distributed and in such condition employing the usual approaches for coefficient estimation results 
in invalid coefficients. Latter, quantile regression estimate different coefficient for variables in each 
quantile, therefore, its results bring a better understanding about the reaction of each group to 
different variables change; hence, policymakers can design different strategy for each group. To 
determine the impact of a different factor on the share of food in household expenditure, a panel 
data set is constructed based on all the available data on the provincial level from 2010 to 2016. 
 
Results 
     Data analysis showed that in rural areas 2010 household allocated 49 percent of their incomes to 
provide food and in 2016 this share reduced to 37 percent. Although, in urban area share of food in 
household expenditure decrease from 33.5 percent in 2010 to 25 percent in 2016. The estimation 
results in rural areas indicate that a percent increase in household income reduces the share of food 
in household expenditure and its impact is statically significant; on the other hand a percent 
increase in household size, age of the hade of household, food price index, inflation rate, and 
literacy rate would increase the share of food in household expenditure. Moreover, coefficient 
estimation showed that in the rural area a percent increase in cereal and dairy consumption do not 
have a significant effect on the share of food in household expenditure; because household in the 
rural area does not rely on the market for providing these groups. On the other hand, since rural 
households are relatively more dependent to market for providing meat, vegetables, and crop oil; 
therefore, a percent increase in consumption of these groups have a significant impact on the share 
of food in household expenditure. 
   The estimation result for urban areas indicated that a percent increase in household income has a 
negative and significant impact on the share of food in household expenditure. Moreover, a percent 
increase in other social and economics variable such as household size, food price index, and 
literacy rate would increase the dependent variable. Furthermore, in an urban area, a percent 
increase in cereal and vegetable consumption do not have a significant impact on the share of food 
in household expenditure because the price of these groups is relatively lower than the other food 
groups. On the other hand, a percent increase in the consumption of meat, dairy and crop oil  
because of their higher price has a considerable impact on household food expenditure. 
 
Discussion 
    Based on the results, the implication of policies, which lead to household income improvement 
and stabilized the food price can improve food availability in both rural and urban areas. Besides, 
the introduction of the innovative and stable method of dairy and vegetable production in a rural 
area and encouraging the urban household to consume more vegetables results in more diverse diet 
and enhance the food security and simultaneously don’t increase the share of food in household 
expenditure. 
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 چکیده

 
هاي مختلف غذایی و عوامل اقتصادي و اجتماعی بر در مطالعه حاضر، تاثیر مصرف گروه

روي سهم مواد غذایی در مخارج خانوار در مناطق شهري و روستایی با استفاده از روش 
گذاري داد، اثررگرسیون چندك پانل مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان 

هاي مختلف هاي غذایی در خانوار در قسمتهاي اقتصادي و اجتماعی و مصرف گروهمولفه
ي و بعد خانوار باسوادهاي اقتصادي اجتماعی مانند درآمد، نرخ توزیع متفاوت است. متغیر

یی، هاي غذابیشترین تاثیر را بر روي سهم مواد غذایی در مخارج خانوار دارند. در بین گروه
هاي غالت و هاي غالت و محصوالت لبنی و در مناطق شهري گروهدر مناطق روستایی گروه

هایی مانند روغن سبزیجات تاثیري قابل توجهی بر مخارج خانوار ندارند. اما مصرف گروه
نباتی و گوشت در مناطق روستایی و شهري نقش موثري در افزایش سهم مواد غذایی در 

هایی که منجر به افزایش درآمد خانوار و بر این اساس، اتخاذ سیاستمخارج خانوار دارد. 
غذایی تواند در بهبود دسترسی اقتصادي خانوار به موادغذایی شود میثبات نسبی قیمت مواد

مؤثر باشد. همچنین، در مناطق روستایی راهکارهایی که باعث بهبود و تداوم تولید محصوالت 
تواند ار شود و در مناطق شهري ترویج مصرف سبزیجات میلبنی و سبزیجات در سطح خانو

گذاري قابل توجه بر مخارج مواد غذایی خانوار افزایش تنوع در رژیم غذایی و در بدون اثر
 نتیجه، بهبود امنیت غذایی را به دنبال داشته باشد.

 
 هاي پانل، رگرسیون چندكتنوع رژیم غذایی، قانون انگل، دادهکلیدي:  هايواژه

 JEL: Q18 ،R23 ،R28 ،C21بندي طبقه

 
 مقدمه

هاي در سطح ترین چالشامنیت غذایی یکی از مهم
رو، بررسی ابعاد مختلف آن همواره از این .جهان است

 2016 (گذاران و محققان بوده است مورد توجه سیاست
Hosseini et al.,( تنوع رژیم غذایی و میزان مخارج .

ترین انجام گرفته براي تامین رژیم غذایی از جمله مهم

. در میان ) Lo et al., 2012( ابعاد امنیت غذایی است
ابعاد مختلف امنیت غذایی، بهبود تنوع در رژیم غذایی 

دلیل تاثیري که بر سالمت جامعه و بهبود تغذیه دارد به
). Ogundari, 2017(خوردار است اي براز اهمیت ویژه

هرچند با وجود تاثیرات مثبت تنوع رژیم غذایی بر روي 
هاي سالمت خانوارها، به دلیل افزایش قابل توجه هزینه
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خوراکی در خانوار بهبود این شاخص چندان مورد توجه 
 ). Lo et al., 2012قرار نگرفته است (

تنوع رژیم غذایی در کشورهاي در حال  افزایش
توسعه از منظر اقتصادي بسیار دشوار است؛ چرا که در 

درصد از درآمد  50این مناطق خانوارها سهمی بیش از 
نمایند و سهم خود را صرف خرید مواد غذایی می

اي از این مخارج نیز به تامین مواد غذایی اساسی عمده
 ,Umeh & Asogwaشود (مانند غالت تخصیص داده می

). استفاده از رژیم غذایی مبتنی بر مواد غذایی 2012
نماید و اساسی تنها انرژي مورد نیاز فرد را تامین می

ها ها مانند مواد معدنی و ویتامینتامین سایر ریزمغذي
پذیر نخواهد غذایی امکانتنها با اتکا به این گروه از مواد

سالمت افراد جامعه را  بود. از سوي دیگر، تداوم این روند
رو، تالش براي از این ).Lo et al., 2012(نماید تهدید می

هاي غذایی که عالوه بر ایجاد تنوع رژیم استفاده از گروه
اي غذایی، کمترین هزینه را داشته باشد؛ از اهمیت ویژه

گذاران بر برخوردار است. از سوي دیگر، تمرکز سیاست
ص اصلی امنیت غذایی باعث عنوان شاختامین انرژي به

هاي دولت عمدتًا معطوف به حمایت از شده که سیاست
تولید محصوالت اساسی شود که نقش پررنگی در تامین 

منظور گذاري بهانرژي جامعه دارد. در نتیجه سیاست
بهبود سایر ابعاد امنیت غذایی از جمله تنوع رژیم غذایی 

ر براي تامین و میزان مخارج انجام گرفته توسط خانوا
 Mwenjeri etگزاران نبوده است (غذا مد نظر سیاست

al., 2016رو، تمرکز بر سایر ابعاد امنیت غذایی و ). از این
تواند در روند ها میگذار بر آنبررسی عوامل اثر

گزاري امنیت غذایی موثر باشد و در نهایت، سیاست
 Wirbaمنجر به بهبود امنیت غذایی و رفاه جامعه گردد (

& Baye 2016.( 
بررسی روند تغییرات سهم مواد غذایی از مخارج 
خانوارهاي شهري و روستایی در کشور در سالیان اخیر 
نشان دهنده روند کاهشی این شاخص در کل کشور 
است. بر اساس نتایج طرح آمارگیري درآمد و هزینه 

ی و دخانی از مخارج خوراکخانوار، میانگین سهم مواد 
به  1391درصد در سال  33خانوار شهري و روستایی از 

کاهش یافته است  1395درصد در سال  29
)Statistical Center of Iran, 2017تر ). بررسی دقیق

 1395نتایج این گزارش حاکی از این است که در سال 

درصد  25و  22در مناطق شهري و روستایی به ترتیب 
هاي صورت گرفته براي خرید مواد غذایی به از هزینه
سایر محصوالت حاصل از آن اختصاص یافته غالت و 

ها و سبزیجات و است. پس از غالت، گوشت، میوه
محصوالت لبنی بیشترین سهم از کل مخارج خانوار را به 

 ,Statistical Center of Iranاند (خود اختصاص داده

). با در نظر گرفتن قیمت نسبی کمتر غالت در 2017
که این محصوالت توان به این نتیجه رسید کشور می

اي از رژیم غذایی خانوارهاي دهنده بخش عمدهتشکیل
کشور بوده و تنوع رژیم غذایی در کشور وضعیت قابل 

انگل خانوارهایی که از رفاه  بر اساس تئوريقبولی ندارد. 
اي از درآمد نسبی کمتري برخوردار هستند بخش عمده

 خود را صرف تامین نیازهاي اساسی خود مانند مواد
ها در تامین نیاز غذایی نیز نمایند و هدف آنغذایی می

معطوف به تامین انرژي مورد نیاز خانوار است. با افزایش 
رفاه و درآمد نسبی سهم کمتري از درآمد خانوار صرف 

شود و بهبود تنوع رژیم غذایی تامین نیازهاي اساسی می
 & DAشود (به یکی از اهداف اصلی خانوار تبدیل می

SU, 2014هاي کالن اقتصادي بر ). در ایران، سیاست
هاي داخلی تأمین امنیت غذایی با توجه به پتانسیل

بر  1404اي نموده است و در سند چشم انداز تأکید ویژه
برخورداري جامعه از سالمت، رفاه، امنیت غذایی و توزیع 

ایرانی تأکید دارد  مناسب درآمد در بین خانوارهاي
)Pakravan et al., 2015 ؛ هرچند تاکنون(

هاي انجام گرفته بر تامین انرژي مورد نیاز گذاريسیاست
خانوارها متمرکز بوده و سایر ابعاد امنیت غذایی مورد 
توجه قرار نگرفته است. در مطالعه حاضر تالش شده 

بررسی اثرات بهبود تنوع رژیم غذایی بر  است که با
مخارج مصرفی خانوار، چارچوب جدیدي براي 

گذاري در راستاي بهبود امنیت غذایی ایجاد سیاست
گردد تا عالوه بر بهبود امنیت غذایی، افزایش قابل 
توجهی در مخارج مصرفی خانوار ایجاد نگردد. مطالعات 

مل اقتصادي و المللی به بررسی عوامختلفی در سطح بین
اجتماعی موثر بر سهم مواد غذایی در مخارج خانوار 

 & Bagarani et al., 2009  ،Sethiاند (پرداخته

Pradhan, 2015  ،Sekhampu, 2012  ،Talukder & 

Chile, 2013 ، 2013 De Cock et al.  ،Felix et al., 

بررسی )، اما هیچ یک از مطالعات به طور خاص به  2017
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اثر تنوع رژیم غذایی بر سهم مواد غذایی از مخارج خانوار 
، در مطالعه )Umeh & Asogwa )2012نپرداخته است. 

هاي مختلف بر روي سهم مواد خوراکی و خود اثر متغیر
غیرخوراکی از مخارج خانوار در مناطق روستایی نیجریه 

اند؛ نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش پرداخته
درآمد خانوار سهم مواد غذایی از مخارج خانوار کاهش 

کی یافته است و از سوي دیگر، سهم محصوالت غیرخورا
، به  .Ni Mhurchu et al)2013( افزایش یافته است. 

هاي قیمتی بر روي سهم مواد غذایی بررسی اثر سیاست
در مخارج خانوار در نیوزیلند پرداختند، نتایج بررسی 
نشان داد که سیاست قیمتی با تغییر الگوي غذایی افراد 
باعث ایجاد تغییر در سهم مواد غذایی در مخارج خانوار 

هاي قیمتی رو، با استفاده از سیاستخواهد شد. از این
ها مختلف اجتماعی را با ایجاد توان الگوي تغذیه گروهمی

 تنوع در رژیم غذایی به سمت الگوي سالمت تغییر داد. 

)2014(Donkoh et al.اثر متغیرهاي اقتصادي ،-
اجتماعی مانند درآمد، میزان تحصیالت و سن سرپرست 
خانوار را به عنوان عوامل اثرگذار بر روي سهم مواد 
غذایی از مخارج خانوار و رفاه مورد ارزیابی قرار دادند. 

این بررسی نشان داد که افزایش درآمد و  جینتا
-وادتحصیالت سرپرست خانوار منجر به کاهش سهم م

غذایی در مخارج و بهبود رفاه خانوارهاي مورد بررسی 
، با استفاده از Tripathi et al  )2016شود. (می

هاي اقتصادي اجتماعی بر رگرسیون چندك اثر متغیر
روي سهم مواد غذایی در مخارج مصرفی خانوار در 

هاي مختلف در مناطق روستایی بنگالدش چارك
زایش درآمد، تحصیالت پرداختند و نشان دادند که اف

سرپرست خانوار و تجربه، افزایش مخارج خانوار براي 
 & Karbasi) 2016مواد غذایی را به دنبال دارد. (

Sayyadi   در مطالعه خود نشان دادند که درآمد خانوارها
ترین عامل اثرگذار بر سهم مواد غذایی در مخارج مهم

هاي دما، سطح خانوار است و پس از آن به ترتیب متغیر
هاي بعدي زیر کشت و بارش از نظر اثرگذاري در رتبه

، بر میزان اثرگذاري .Sohaili et al)2017اند. (قرار گرفته
ها بر روي ترکیب هزینه خانوار فمندي یارانهسیاست هد
هاي کاالیی مختلف از جمله خوراك و پوشاك براي گروه

اند که سیاست هدفمندي اند؛ و نشان دادهپرداخته
ها با افزایش اثرات تورمی بیشترین تأثیر را در یارانه

در گروه کاالهاي اساسی مانند  خانوارهاافزایش مخارج 
به Goli & Moniri )2018(است.  خوراك در پی داشته

 ها بر روي مخارج مصرفیبررسی اثرات هدفمندي یارانه

هاي مختلف محصوالت خوراکی خانوار در گروه
دهد که با اجراي اند؛ نتایج این مطالعه نشان میپرداخته

ها درآمد واقعی خانوارها کاهش سیاست هدفمندي یارانه
یافته و در نتیجه سهم مواد غذایی به عنوان کاالي 

ج مصرفی خانوار افزایش یافته است اما اساسی در مخار
هاي مختلف محصوالت غذایی بیشترین در میان گروه

ها مربوط به گروه غالت و سهم در افزایش هزینه
کمترین سهم مربوط به گروه گوشت و محصوالت لبنی 

 است.
با توجه به مرور مطالعات صورت گرفته بسیاري از 

اجتماعی بر -مطالعات به بررسی تاثیر عوامل اقتصادي
روي سهم مواد غذایی در مخارج مصرفی خانوار 

هاي مختلف اند. اما تاکنون نقش مصرف گروهپرداخته
غذایی که به نوعی نشان دهنده تنوع رژیم غذایی است 
بر روي این متغییر بررسی نشده است. هدف مطالعه 

رو پوشش دادن این خال مطالعاتی در سطح جوامع پیش
ایران است. نتایج مطالعه با تبیین اثر شهري و روستایی 

هاي غذایی بر روي مخارج خانوار این امکان مصرف گروه
آورد که رژیم غذایی گذار فراهم میرا براي سیاست

سوق خانوارها را به سمت یک رژیم غذایی سالم و متنوع 
دلیل رفتارهاي مصرفی متفاوت در دهد. همچنین، به

در مطالعه حاضر رفتار خانوارهاي شهري و روستایی، 
خواهد شد تا مجموعه صورت جداگانه ارزیابی ها بهآن

ها ارایه هاي منطبق با نیاز هر یک از این گروهسیاست
 شود.
 

 هامواد و روش
 چارچوب نظري

از بعد تئوري، قانون انگل هسته اصلی این مطالعه 
است؛ بر اساس قانون انگل با افزایش درآمد، سهم بودجه 

داده شده براي خرید کاالهاي اساسی مانند تخصیص 
. این )Olayemi, 2004کند (مواد غذایی کاهش پیدا می

کننده ارایه شده در رابطه مسئله از تابع مطلوبیت مصرف
 شود:) منتج می1(
)1(                             ( , )u u q z= 
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بیانگر بردار محصوالت مصرفی  qرابطه  که در این
 zگیرد و که خانوار در خصوص مصرف آن تصمیم می

ر نشان دهنده خصوصیات خانوار است. در واقع خانوار د
 از تالش است تا مطلوبیت خود را با توجه به درآمدي که

دودیت حداکثر نماید؛ مح آورددست می بهمنابع مختلف 
 شود:) تعریف می2بودجه خانوار بر اساس رابطه (

)2(                                                        =pq y  
 

نشان دهنده بردار قیمت pکه در این رابطه 
ه توابع محصوالت مصرفی خانوار است. با توجه ب

مطلوبیت و محدودیت بودجه براي حداکثرسازي 
 ) خواهیم رسید:3مطلوبیت به رابطه (

)3( 

 

                     max ( , ) ( )u q z y pqλ+ −  

 

 

 

نشان دهنده ضریب الگرانژ است. با  λدر رابطه فوق 
ي اکثرسازحدتوان مسئله استفاده از رابطه فوق می

ی تقاضاي کاالهاي مصرف توابعمطلوبیت را با توجه به 
 خانوار حل نمود.

)4(                   ( , , ),........... 1,...,= =i iq q p y z i n  

 با توجه به اینکه هدف این مطالعه بررسی مطلوبیت
ف ) اثر مقدار مصر5توان با استفاده از رابطه (است، می

ینه مواد هاي کاالیی مختلف را بر روي مجموع هزگروه
 غذایی خانوار برآورد نمود:

)5(                                        ( , )w w y z=  

نشان دهنده سهم مواد غذایی  w)5که در رابطه (
در مخارج خانوار است. بر اساس روابط فوق عوامل مؤثر 

) 6ار در قالب رابطه (بر سهم مواد غذایی در مخارج خانو
 شود:برآورد می

 
)6( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11w inc hhs hha fpi ifr litr cc mc dc coc vcα β β β β β β β β β β β= + + + + + + + + + + +  

 
، w ،inc ،hhs ،hha ،fpiدر رابطه فوق 

ifr ،litr ،cc ،mc ،dc ،coc  وvc  به ترتیب
بیانگر میانگین سهم مواد غذایی در مخارج خانوار، 

خانوار، میانگین سن میانگین درآمد خانوار، میانگین بعد 
سرپرست خانوار، شاخص قیمت مواد غذایی، نرخ تورم، 
سطح سواد، میانگین مصرف غالت، گوشت، لبنیات، 
روغن نباتی و سبزیجات در رژیم غذایی خانوار در سطح 

هاي میزان مصرف هاي مختلف کشور است. متغیراستان
هاي مختلف غذایی به عنوان شاخص تنوع رژیم گروه

. ورود این خانوار در الگوي نهایی وارد شده است غذایی
متغیرها در الگوي نهایی از آن جهت داراي اهمیت است 

توان میزان بار اقتصادي ناشی از بهبود تنوع رژیم که می
ها غذایی خانوار را در اثر افزایش مصرف هر یک از گروه

 .)Olayemi, 2004(به خوبی ارزیابی نمود 
 سنجیروش اقتصاد
 دكرگرسیون چن

در سالیان اخیر کاربرد رگرسیون چندك 
)Quantile در علوم اجتماعی به دلیل مزایایی متعددي (

دارد، رو به افزایش بوده  OLSکه نسبت به روش برآورد 

ترین مزیت این روش مهم. ).2015Mishra et al(است 
هاي هاي مستقل بر روي بخشبررسی اثرگذاري متغیر

 & Koenker(مختلف توزیع متغیر وابسته است 

Bassett, 1978( در روش برآورد حداقل مربعات معمولی .
) بر روي میانگین متغیر Xهاي مستقل (تنها اثر متغیر

بر روي تمامی  Xشود و اثر ) ارزیابی میYوابسته (
یکسان در نظر گرفته  Yهاي توزیع احتماالتی بخش

بر  Xشود. در حالی که در روش رگرسیون چندك اثر می
قابل ارزیابی  Yتی هاي توزیع احتماالروي تمامی بخش

. وجود چنین مزیتی در طراحی )Heckman,1979(است 
یت است؛ هاي اقتصادي بسیار حائز اهمکارآمد سیاست

هاي مستقل مانند درآمد، چرا که ممکن است اثر متغیر
هاي مختلف کامًال بعد خانوار و الگوي غذایی در چندك

متفاوت باشد. اتخاذ یک سیاست جامع براي تمامی 
نخواهد شد.  گذارها، منجر به تأمین اهداف سیاستگروه

در مقابل استفاده از رگرسیون چندك این امکان را براي 
آورد که براي هر یک از گذاران فرآهم میسیاست

هاي مورد بررسی، بسته سیاستی خاصی را با گروه
 ,.Mishra et al(گذاري طراحی نماید بیشترین اثر
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. همچنین، عدم تقارن و تجمع مشاهدات در یک )2015
بخش از توزیع متغیرها از دیگر دالیل استفاده از 
رگرسیون چندك است. چرا که در این شرایط استفاده از 

ها به دلیل عدم نرمال بودن متغیر OLSروش برآورد 
 معتبر نبوده و استفاده از روش رگرسیون چندك ارجح

). در رگرسیون چندك Sotsha et al. 2018خواهد بود (
هاي مختلف به منظور برآورد ضرایب میانه چندك

شود و ضرایب از طریق جایگزین میانگین کل توزیع می
به حداقل رساندن میانگین وزنی قدر مطلق اجزاي 

شوند و ضرایب مدل با استفاده از اخالل محاسبه می
 شوند:) برآورد می7رابطه (

)7(                     (log ) ( )=it
q it

it

wQ X qX β  

log)) 7که در رابطه ( )it
q

it

wQ X  براي

(0,1)∈q  نشان دهنده چندكq  ی احتماالتاز توزیع
هاي مستقل و نشان دهنده متغیر Xاست،  wمتغیر 

( )qβ  نشان دهنده بردار ضرایب براي هر یک از
 & Wirba & Baye,( .) Koenker 2016(ها است چندك

1978 Bassett,(   نشان دادند که ضرایبβ  از طریق
 شوند:) برآورد می8حداقل نمودن رابطه (

)8( 
                   

1 1

1 (log )
t n

q it it
t i

y x
n

ρ β
= =

′−∑∑  

نشان دهنده تابع بررسی بوده  qρکه در رابطه فوق 
 شود:) تعریف می9با استفاده از رابطه ( و
)9( 

    
.............. .. 0

( 1) ...... .. 0( ) {q
qz for z
q z for zzρ >
− <=  

منظور بررسی تأثیر میزان مصرف در این مطالعه، به
عنوان شاخصی که نشان هاي مختلف غذایی بهگروه

دهنده الگوي غذایی رایج در جامعه است و همچنین، 
هاي اقتصادي اجتماعی بر روي سهم مواد مشخصه

به تفکیک  هاي استانیغذایی در مخارج خانوار، از داده
تا  1391هاي مناطق شهري و روستایی در بازه سال

مدت به این دلیل استفاده شده است. بررسی میان 1395
هاي مقطعی است که در کوتاه مدت و با استفاده از داده

پذیر امکان بررسی تغییرات در الگوي غذایی خانوار امکان
 ها بانیست. از سوي دیگر، در صورت استفاده از داده

ها آوري دادهدوره زمانی بلند مدت به دلیل شیوه جمع
توسط مرکز آمار ایران (عدم ثبات خانوارها در 

گیري انجام شده) احتمال بروز ناهمگنی در رفتار نمونه
خانوارها افزایش خواهد یافت. در نتیجه، در مطالعه 

منظور کاهش احتمال هاي میان مدت بهحاضر از داده
فاده شده است. اطالعات مورد وقوع ناهمگنی است

استفاده در این مطالعه (به تفکیک شهري و روستایی) از 
گیري درآمد و مخارج اطالعات مربوط به طرح نمونه

هاي مذکور استخراج شده است. همچنین خانوار در سال
در خصوص اطالعات مربوط به الگوي غذایی خانوار در 

یزان مصرف غالت، گوشت، لبنیات، روغن نباتی استان م
گیري و سبزیجات با استفاده از اطالعات خام طرح نمونه

 Adept افزارنرمدرآمد و هزینه خانوار و با استفاده از 
منظور محاسبه افزار بهمحاسبه شده است. این نرم

هاي معیارهاي مختلف امنیت غذایی با استفاده از داده
انوار توسط بانک جهانی معرفی شده و هزینه و درآمد خ

تاکنون در چهل کشور دنیا به این منظور مورد 
منظور استخراج الگوي برداري قرار گرفته است. بهبهره

هاي غذایی که بر غذایی ابتدا میزان مصرف تمامی گروه
دسته است  12بندي مرکز آمار ایران شامل اساس دسته

که بیشترین  هاییبه تفکیک محاسبه و سپس گروه
میزان مصرف را به خود اختصاص داده و نقش 

تري در الگوي غذایی خانوار دارند، در تصریح مدل پررنگ
هاي فوق به مورد استفاده قرار گرفتند. عالوه بر داده

ي سازمدلدلیل مقیاس استانی مطالعه و به منظور 
تر اطالعاتی نظیر نرخ باسوادي، شاخص قیمت مواد دقیق

ها کشور از مرکز آمار نرخ تورم در سطح استان غذایی و
 ایران استخراج گشته است.

 
 نتایج و بحث

هاي سهم مواد غذایی ) میانگین متغیر1در جدول (
هاي غذایی اصلی در مخارج خانوار و میزان مصرف گروه

ارایه  95تا  91هاي در مناطق شهري و روستایی در سال
وستایی خانوارها در شده است. بر این اساس در مناطق ر

 دیخردر حدود نیمی از درآمد خود را صرف  91سال 
به  95اند و مقدار این متغیر تا سال مواد غذایی نموده

هاي اصلی درصد رسیده است. در بین گروه 37حدود 
گرم در  521مواد غذایی نیز بیشترین مقدار مصرف با 

روز مربوط به گروه غالت بوده پس از آن سبزیجات، 
هاي بعدي قرار بنیات، گوشت و روغن نباتی در ردهل
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هاي مختلف مواد اند. بررسی میزان مصرف گروهگرفته
غذایی در مناطق مختلف نشان دهنده کاهش مصرف 

هاي غذایی در خانوارها بوده است. در مناطق تمامی گروه
شهري روند تغییرات حاکی از کاهش سهم مواد غذایی 

بوده  1395تا  1391هاي سال در مخارج خانوار در بین
درصد درآمد خانوار  33به طوري که سهم مواد غذایی از 

درصد کاهش یافته است. در مناطق شهري  25به حدود 
نیز غالت بیشترین نقش در رژیم غذایی خانوارها داشته 
و میانگین مصرف این گروه در طول دوره بررسی برابر 

بزیجات، گرم بوده است. پس از غالت گروه س 463
هاي دوم تا پنچم لبنیات، گوشت و روغن نباتی در رده

اند. در مناطق شهري نیز میزان مصرف قرار گرفته
هاي مختلف غذایی در طول دوره بررسی روندي گروه

) در هر 1کاهشی داشته است. با توجه به نتایج جدول (

دو گروه خانوار شهري و روستایی غالت نقش پررنگی در 
ایفا و مصرف زیاد یک گروه غذایی در سطح رژیم غذایی 

جامعه نشان دهنده تنوع کم رژیم غذایی خانوارها در 
 Abdollahi etمناطق شهري و روستایی کشور است که 

al. )2014 نیز در مطالعه خود بر این موضوع تاکید (
اند. همچنین، نکته دیگري که از این جدول قابل نموده

د غذایی در میان استخراج است مصرف بیشتر موا
خانوارهاي روستایی نسبت به خانوارهاي شهري است. 

رسد افزایش قابل توجه مخارج مصرفی در نظر میبه
هاي مصرفی مانند گروه مسکن، پوشاك در سایر گروه

مناطق شهري دلیل اصلی کاهش سهم مواد غذایی در 
غذایی در مخارج خانوار و همچنین مصرف کمتر مواد

 سبت به مناطق روستایی است.مناطق شهري ن

 
 هاي غذایی اصلی در رژیم غذاییمیانگین سهم مواد غذایی در مخارج خانوار و مقدار مصرف گروه -1جدول

 خانوار روستایی

 سال
سهم مواد غذایی در 

 مخارج خانوار
مصرف غالت در 

 رژیم غذایی
مصرف گوشت در 

 رژیم غذایی
مصرف لبنیات در 

 رژیم غذایی
نباتی مصرف روغن 

 در رژیم غذایی
مصرف سبزیجات در 

 رژیم غذایی

91 7/48 7/553 1/88 2/163 7/44 266 

92 5/49 4/537 4/86 6/146 4/41 1/247 

93 4/45 4/552 4/82 1/140 4/39 7/257 

94 8/38 7/503 3/81 2/132 39 7/241 

95 3/37 488 80 128 36 253 

 خانوار شهري

 سال
سهم مواد غذایی در 

 ارج خانوارمخ
مصرف غالت در 

 رژیم غذایی
مصرف گوشت در 

 رژیم غذایی
مصرف لبنیات در 

 رژیم غذایی
مصرف روغن نباتی 

 در رژیم غذایی
مصرف سبزیجات در 

 رژیم غذایی

91 5/33 3/487 84 7/129 8/38 2/270 

92 34 4/469 81 9/124 5/35 7/247 

93 8/29 7/454 78 6/118 34 8/249 

94 6/26 8/446 1/78 120 3/34 3/245 

95 25 1/456 5/77 4/118 3/33 8/258 

 قیتحقهاي منبع: یافته
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 225 ...هاي اثرگذار بر سهم مواد غذاییشناسایی مولفهو همکاران: آبادي فارسی علی 

 

) توزیع احتمال دو متغیر سهم مواد 1در نمودار (
غذایی در مخارج مصرفی خانوار در مناطق شهري و 
روستایی نمایش داده شده است. همانطور که در این 

از دو متغیر نرمال  نمودار مشخص است، توزیع هیچ یک
و متقارن نیست؛ همچنین تجمع مشاهدات در 

هاي مختلف توزیع متفاوت است. لذا، در صورت بخش

برآورد مدل با استفاده از رگرسیون خطی، نتایج حاصل 
به دلیل وجود اریب قابل توجه در مدل داراي اعتبار 

منظور برآورد اثرات متغیرهاي نخواهد بود. در نتیجه به
هاي بر روي چنین متغیرهایی باید از روش مختلف

 )Koenker & Bassett, 1978(برد  جایگزین بهره

 

  
 هاي تحقیق)(منبع: یافته ). توزیع احتمال سهم مواد غذایی در مخارج مصرفی خانوار در مناطق شهري و روستایی1نمودار (

 
با توجه به نوع توزیع احتمال دو متغیر وابسته در 

هاي مستقل بر منظور برآورد اثر متغیرلعه بهاین مطا
روي سهم مواد غذایی در مخارج خانوار از رگرسیون 

طور معمول به منظور چندك پانل استفاده شده است. به
-هاي پانل ابتدا الزم است آزمون ایستایی بهبرآورد داده

ها استفاده شود؛ منظور بررسی وجود ریشه واحد در داده

) هنگامی Siedenburg, 2010(مطالعه هرچند بر اساس 
هاي پانل کوتاه باشد الزامی که بعد سري زمانی در داده

رو، در . از ایندر بررسی ایستایی متغیرها وجود ندارد
هاي مورد ارزیابی قرار مطالعه حاضر ایستایی متغیر

 .نگرفته است
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 . نتایج برآورد مدل رگرسیون چندك سهم مواد غذایی از مخارج خانوار در مناطق شهري و روستایی2جدول 
 منطقه روستایی شهري

0.75q 0.5q 0.25q 0.75q 0.5q 0.25q متغیر 
94/0- 

)0/00( 
93/0- 

)00/0( 
65/0- 

)00/0( 
95/0- 

)00/0( 
95/0- 

)00/0( 
8/0- 

)00/0( inc 

12/1 
)00/0( 

06/1 
)00/0( 

16/1 
)00/0( 

85/0 
)00/0( 

23/1 
)00/0( 

11/1 
)00/0( hhs 

ns 02/0 
)0/79( 

ns 37/0 
)00/0( 

ns 09/0 
)0/5( 

48/0 
)00/0( 

37/1 
)00/0( 

55/1 
)00/0( hha 

67/0 
)00/0( 

74/0 
)00/0( 

49/0 
)00/0( 

68/0 
)00/0( 

75/0 
)00/0( 

65/0 
)00/0( fpi 

02/0 
)00/0( 

02/0 
)00/0( 

07/0 
)00/0( 

03/0 
)00/0( 

05/0 
)00/0( 

05/0 
)00/0( ifr 

88/1 
)00/0( 

03/2 
)00/0( 

54/1 
)00/0( 

82/0 
)00/0( 

19/1 
)00/0( 

85/0 
)00/0( litr 

ns 01/0 
)0/37( 

ns 08/0 
)0/16( 

ns 03/0 
)0/5( 

1/0 
)00/0( 

ns03/0- 
)0/18( 

ns 19/0 
)0/01( cc 

28/0 
)00/0( 

27/0 
)00/0( 

35/0 
)00/0( 

21/0 
)00/0( 

18/0 
)00/0( 

28/0 
)00/0( mc 

22/0 
)00/0( 

18/0 
)00/0( 

25/0 
)00/0( 

10/0 
)00/0( 

13/0 
)00/0( 

02/0 
)00/0( dc 

24/0 
)00/0( 

25/0 
)00/0( 

24/0 
)00/0( 

02/0 
)0/03( 

15/0 
)00/0( 

15/0 
)00/0( coc 

1/0 
)00/0( 

18/0 
)00/0( 

ns 03/0 
)0/25( 

18/0 
)00/0( 

26/0 
)00/0( 

21/0 
)00/0( vc 

  ده است.در () گزارش ش Pهاي تحقیق؛ آماره منبع: یافته
 

نتایج برآورد الگوي رگرسیون چندك براي 
در مناطق شهري و  75/0و 5/0، 25/0هاي چندك

) نمایش داده شده است. بر این 2روستایی در جدول (
اساس، در مناطق روستایی و شهري افزایش درآمد 
کاهش سهم مواد غذایی در مخارج خانوار را به دنبال 

شترین اثر افزایش درآمد دارد. در خانوارهاي روستایی بی
 1بوده که افزایش  0.5qو  0.75qمربوط به چندك 

درصدي سهم  95/0درصدي درآمد خانوار باعث کاهش 
عبارت دیگر، مواد غذایی در مخارج خانوار خواهد شد. به

بیشترین کاهش در سهم مواد غذایی در مخارج خانوار 
هایی که بیشترین مقدار از درآمد خود را به مواد گروهدر 

اند به وقع پیوسته است و پس از غذایی تخصیص داده
به تدریج اثر افزایش  0.25qآن و با رسیدن به چندك 

درآمد کاهش یافته است. در مناطق شهري نیز تاثیر 
مشابه  افزایش درآمد بر روي سهم مواد غذایی در مخارج

که افزایش یک طوريمناطق روستایی بوده است. به

اثر  0.5qو  0.75qهاي درصدي درآمد خانوارها در چندك
افزایش درآمد  0.25qتقریبا یکسانی داشته اما در چندك 

افزایش تاثیر کمتري دارد به طوري که با یک درصد 
درصد  65/0درآمد سهم مواد غذایی در مخارج خانوار 

کاهش یافته است. با توجه به اثرات افزایش درآمد بر 
توان بیان روي سهم مواد غذایی در مخارج خانوار می

نمود که قانون انگل در هر دو منطقه شهري و روستایی 
شود چرا که با افزایش درآمد، سهم مواد غذایی تایید می

خارج خانوار کاهش یافته است. همچنین، با توجه در م
توان به این نتیجه دست یافت به ضرایب برآورد شده می

که خانوارهاي ایرانی در مناطق شهري و روستایی 
تمایلی به تخصیص بیشتر درآمد خود به مواد غذایی 

عبارت دیگر، خانوارها تمایل دارند بخش قابل ندارند. به
مد خود را صرف تامین سایر توجهی از افزایش درآ

نیازهاي اساسی خود نمایند. این مساله در چارك سوم 
خانوارهاي شهري و روستایی نمود بیشتري دارد. نتایج 
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دهد که افزایش بعد ) نشان می2ارایه شده در جدول (
خانوار در مناطق شهري و روستایی باعث افزایش سهم 

این متغیر بر  مواد غذایی در مخارج خانوار شده است. اثر
خانوارهاي شهري بیشتر است که دلیل اصلی این مساله 
تفاوت، قیمت و هزینه بیشتر تامین مواد غذایی در 
مناطق شهري است. افزایش سن سرپرست خانوار در 

ها باعث افزایش سهم مناطق روستایی در تمامی چارك
شود، هرچند که میزان مواد غذایی در مخارج خانوار می

ي از چارك اول به چارك سوم کاهشی بوده گذاراثر
است. اما در مناطق شهري افزایش سن سرپرست خانوار 

داري بر سهم مواد غذایی در مخارج خانوار تاثیر معنی
رسد در مناطق روستایی با افزایش سن نظر میندارد. به

تر شده و درنتیجه سرپرست خانوار، خانواده گسترده
یابد. در خانوار افزایش میسهم مواد غذایی از مخارج 

مناطق شهري و روستایی افزایش شاخص قیمت مواد 
غذایی و نرخ تورم، افزایش سهم مواد غذایی در مخارج 
خانوار را به دنبال دارد. هرچند اثر نرخ تورم بر روي 
سهم مواد غذایی در مخارج خانوار بسیار محدود است. 

دهنده این تواند نشانتاثیر بسیار اندك نرخ تورم می
مساله باشد که مواد غذایی در بین خانوارهاي شهري و 

شود و عنوان یک کاالي ضروري تلقی میروستایی به
ها تغییري در مخارج حتی با افزایش سطح عمومی قیمت

غذایی در سطح خانوار ایجاد نخواهد شد. مصرفی مواد
ي در میان خانوار شهري و روستایی باسوادافزایش نرخ 

ش سهم مواد غذایی در مخارج خانوار را به دنبال افزای
داشته است. چرا که افزایش آگاهی باعث افزایش 
حساسیت خانوار نسبت به تامین رژیم غذایی سالم و 

تر خواهد شد و در نتیجه هزینه خانوار براي تامین متنوع
گذاري یابد. میزان تاثیرچنین رژیم غذایی افزایش می

مواد غذایی در مخارج خانوار در  نرخ سواد بر روي سهم
مناطق شهري نسبت به مناطق روستایی بیشتر است. 

رسد در مناطق شهري خانوارها تمایل بیشتري نظر میبه
هاي غذایی سالم و متنوع دارند که به استفاده از رژیم

نیازمند تخصیص بودجه بیشتري است و لذا، باعث 
خانوار افزایش سهم مواد غذایی در مخارج مصرفی 

 شود.می
هاي غذایی مختلف بررسی اثرات میزان مصرف گروه

غذایی در مخارج خانوار در مناطق بر روي سهم مواد

روستایی حاکی از این است که افزایش مصرف غالت بر 
گذار نیست. غذایی در مخارج خانوار تاثیرروي سهم مواد

قیمت نسبتا کم این گروه غذایی و تولید آن توسط 
تواند دلیل اصلی عدم ها در مناطق روستایی میخانوار
گذاري افزایش مصرف غالت بر روي هزینه مواد تاثیر

خوراکی خانوار باشد. عالوه بر غالت تاثیر افزایش مصرف 
محصوالت لبنی نیز بر روي سهم مواد غذایی در مخارج 

تواند ناشی از خانوار بسیار محدود است. این موضوع می
فی محصوالت لبنی توسط خانوارهاي تولید و خود مصر

روستایی باشد؛ چرا که افزایش مصرف این گروه غذایی 
تاثیر قابل توجهی بر سهم موادغذایی در مخارج مصرفی 
خانوار ندارد. از سوي دیگر، افزایش مصرف گوشت، 

نباتی و سبزیجات باعث افزایش سهم مواد غذایی روغن
ل خانوارهاي طور معموشود. بهدر مخارج خانوار می

روستایی به منظور تامین گوشت و سبزیحات وابسته به 
بازار هستند و باید بخش قابل توجهی از نیاز خود را از 
این طریق تامین نمایند؛ در نتیجه افزایش مصرف این 

تري در افزایش مخارج غذایی دو گروه نقش پررنگ
خانوار دارد. افزایش مصرف روغن نباتی در دو چارك اول 

دوم بیشترین تاثیر را بر روي سهم مواد غذایی در  و
مخارج خانوار دارد چرا که تامین این گروه غذایی تنها از 

رسد اثر نظر میپذیر است. همچنین، بهطریق بازار امکان
بسیار ناچیز افزایش مصرف روغن نباتی بر مخارج خانوار 
در چارك سوم ناشی مصرف کم روغن نباتی در این 

 .گروه است
در مناطق شهري نیز افزایش مصرف غالت و 

ها نقش دلیل قیمت نسبتا کم این گروهسبزیجات به
پررنگی در سهم مواد غذایی در مخارج خانوار ندارد. اما 

هاي غذایی مانند گوشت، لبنیات و افزایش مصرف گروه
طور روغن نباتی سهم مواد غذایی در مخارج خانوار را به

دهد. در مناطق شهري یش میاي افزاقابل مالحظه
 27/0افزایش یک درصدي مصرف گوشت باعث افزایش 

درصدي سهم مخارج خوراکی از کل مخارج  35/0تا 
خانوار خواهد شد. همچنین، افزایش یک درصدي روغن 

 25/0ها باعث افزایش حدود نباتی در تمامی چارك
شود. در مناطق شهري درصدي متغیر وابسته می

منظور افزایش مصرف محصوالت لبنی باید خانوارهاي به
سهم بیشتري از مخارج خود را به مواد غذایی تخصیص 
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دهند چرا که افزایش یک درصدي مصرف لبنیات باعث 
درصدي سهم موادغذایی در  25/0تا  18/0افزایش 

 هاي مختلف خواهد شد.مخارج خانوار در چندك
با توجه به ضرایب برآورد شده در مناطق شهري 

هاي غذایی با قیمت نسبی باالتر زایش مصرف گروهاف
افزایش سهم مواد غذایی در مخارج مصرفی خانوار را در 

هاي پی دارد. در مناطق روستایی افزایش مصرف گروه
شود منجر به غذایی که توسط خانوار تولید و مصرف می

افزایش سهم موادغذایی در مخارج خانوار نشده است. در 
ازار براي تامین محصوالت غذایی باعث مقابل اتکا به ب

افزایش سهم موادغذایی در مخارج مصرفی خانوار 
روستایی شده است. این مساله در خصوص افزایش 
مصرف روغن نباتی که تامین آن کامالً متکی بر بازار 
بوده و همچنین، گوشت و سبزیجات که تولید آن در 

مًال میان تمامی خانوارهاي روستایی رواج ندارد کا
 مشهود است.

 اهگیري و پیشنهادنتیجه
امنیت غذایی در کشورهاي در حال توسعه یکی از 

گذاران در کشورهاي در هاي سیاستترین چالشمهم
حال توسعه است. در این بین، تنوع رژیم غذایی و نقش 
آن در مخارج موادغذایی خانوار از اهمیت زیادي 

غذایی منجر به  برخوردار است، چرا که بهبود تنوع رژیم
شود. افزایش سهم موادغذایی در بودجه خانوار می

هاي انجام گرفته و تحلیل اطالعات درآمد و بررسی
هزینه خانوار حاکی از این است که رژیم غذایی 
خانوارهاي ایرانی در مناطق شهري و روستایی مبتنی بر 

هاي غذایی نقش قابل گروه غالت است و سایر گروه
م غذایی خانوارها ندارد. استفاده نامتوازن توجهی در رژی

هاي مختلف غذایی و سهم عمده یک گروه از از گروه
محصوالت نشان دهنده عدم تنوع رژیم غذایی 
خانوارهاي ایرانی است. در مطالعه حاضر، تالش شده 
است که اثر عوامل اقتصادي و اجتماعی و همچنین، 

هم مواد هاي مهم غذایی بر روي سمیزان مصرف گروه
غذایی در مخارج مصرفی خانوار ارزیابی شود. در نهایت، 

هایی که با توجه به نتایج برآورد، راهکارها و سیاست
بتواند بدون افزایش قابل توجه در مخارج خانوار باعث 

 بهبود تنوع رژیم غذایی گردد ارایه خواهد شد.

توان بیان نمود که با توجه به ضرایب برآورد شده می
هاي خانوار در دهنده ویژگین متغیرهاي نشاندر بی

مناطق شهري و روستایی تنها بهبود درآمد خانوار باعث 
کاهش سهم مواد غذایی در مخارج مصرفی خانوار 

توان شود. بر این اساس و با استناد به قانون انگل میمی
بیان نمود که موادغذایی در میان خانوارهاي شهري و 

کند؛ کاالي ضروري نقش ایفا میروستایی به عنوان یک 
چرا که با افزایش درآمد سهم آن در مخارج مصرفی 
کاهش یافته است. از سوي دیگر، افزایش بعد خانوار در 
مناطق شهري و روستایی و همچنین، افزایش سن 
سرپرست خانوار در مناطق روستایی باعث افزایش سهم 

توسعه  شود. در نتیجه،مواد غذایی در مخارج خانوار می
هاي بیمه مشاغل روستایی و بیمه بازنشستگی با سیاست

تمرکز بر خانوارها با میانگین سنی باال و تخصیص یارانه 
تواند نقش موثري در بهبود امنیت ویژه به این گروه می

غذایی در مناطق روستایی داشته باشد. افزایش قیمت 
موادغذایی از جمله دیگر عوامل است که باعث افزایش 

شود. در نتیجه هم موادغذایی در بودجه خانوار میس
هایی مانند مدیریت صادرات و کاهش اتخاذ سیاست

حاشیه بازاریابی از طریق عرضه مستقیم محصول توسط 
کنندگان که رشد قیمت مواد غذایی را محدود تولید

تواند در کاهش سهم مواد غذایی در مخارج نماید، میمی
روستایی موثر باشد. با توجه  خانوار در مناطق شهري و

گذاري نرخ با سوادي در مناطق شهري و به میزان اثر
توان بیان نمود که آگاهی خانوارهاي روستایی می

روستایی در خصوص اهمیت استفاده از رژیم غذایی 
متنوع کمتر از آگاهی خانوارهاي شهري است. لذا، 

اند توهاي آموزشی در مناطق روستایی میتوسعه برنامه
در راستاي افزایش آگاهی در این حوضه باید توسط 

 گذاران مدنظر قرار گیرد.سیاست
هاي مختلف غذایی در بررسی اثرات مصرف گروه

دهد که خود مصرفی و مناطق روستایی نشان می
استفاده از مواد غذایی تولید شده در داخل خانوار و 

وي سهم اتکاي کمتر به بازار براي تامین مواد غذایی بر ر
مواد غذایی در رژیم غذایی خانوار اثرگذار است. نقش 
کمرنگ افزایش مصرف گروه غالت و محصوالت لبنی 

شود) در مقابل اثر قابل (که از طریق خانوار تامین می
هاي غذایی مانند گوشت و توجه افزایش مصرف گروه
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سبزیجات روغن نباتی (که تامین بخشی یا تمامی آن 
است) بر سهم موادغذایی در مخارج  وابسته به بازار

خانوار تایید کنده این مساله است. با توجه به این 
منظور تولید اي بههاي نوآورانهموضوع ارایه و ترویج طرح

مداوم محصوالت لبنی و سبزیجات توسط خانوارهاي 
تواند در بهبود امنیت غذایی موثر باشد. روستایی می

ت محصوالت همچنین، تالش براي مدیریت قیم

تواند باعث افزایش پروتئینی در مناطق روستایی می
مصرف و بهبود تنوع رژیم غذایی شود. در مناطق شهري 

گذاري در راستاي ترویج و افزایش مصرف نیز سیاست
تواند بدون افزایش قابل سبزیجات و محصوالت لبنی می

توجه هزینه مصرفی خانوار نقش مهمی در بهبود امنیت 
 این مناطق داشته باشد. غذایی در
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