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با استفاده از  فقر غذایی فقر مطلق بر مبناي خط برآورد خط
 : مطالعه موردي مناطق شهري استان مازندرانیزي ریاضیر برنامه
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 چکیده
اساس  و برریزي ریاضی  برنامه رویکرداستفاده از با فقر غذایی  فقر مطلق بر مبناي خط در این تحقیق، خط

برآورد شده است. براي این منظور، ابتدا سبد  در مناطق شهري استان مازندران 1394بهمن  هاي قیمت
اهمیت مشخص شده است. سپس، نیازهاي  ماده غذایی متداول و پر 76 شاملکاالهاي خوراکی خانوارها 

 76اساسی انسان به مواد مغذي براي ادامه حیات شناسایی و مقدار مواد مغذي موجود در هر صد گرم از این 
اي در  گیري طبقه ز آن، قیمت هر صد گرم از این مواد غذایی با نمونهماده غذایی معلوم شده است. پس ا
عنوان تابع  آوري شده است. با تشکیل تابع هزینه به صورت میدانی جمع  مناطق شهري استان مازندران به

ریزي ریاضی مورد نظر ساخته شده  برنامه يماده مغذي، الگو 8هایی متناظر با کالري و  هدف و محدودیت
فقر غذایی برآورد و با استفاده از  حل شده است. با حل این الگو، خط 3استفاده از روش سیمپلکسو با 

فقر  فقر غذایی و خط خط دهد که نتایج نشان میشده است.  محاسبهفقر مطلق  ، خط4روش اورشانسکی
مبلغ  حدود ترتیب  به 1394مطلق ماهانه خانوارهاي چهارنفره شهري در سطح استان مازندران در بهمن 

 است. تومان بوده 000,305,1و  000,311

 ، ایرانریزي ریاضی، روش اورشانسکی، مازندران فقر مطلق، برنامه فقر غذایی، خط خط: واژگان کلیدي

  JEL:H21, I32, C61بندي  طبقه
  

 پست الکترونیکی:  اجتماعی بخش اقتصاد دانشگاه سمنان (نویسنده مسئول)، استاد اقتصادسنجی و آمار  -1
e.abounoori@profs.semnan.ac.ir  /esmaiel.abounoori@gmail.com. 
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 مقدمه -1
شــمارند. در ایــن میــان، نیــاز بــه تغذیــه از  نیازهــاي حقیقــی انســان و تنــوع آن در جهــان بــی

اي اسـت و تـأمین حـداقل آن بـراي ادامـه حیـات        نیازهاي انسان در هـر جامعـه   ترین یاساس
 یزنـدگ  يالزم بـرا  ییعبارت است از حداقل مخارج غذا »ییفقر غذا خط«ضروري است. 

 يبرا معین یمکان و زمان در فرد یک که را مخارجی میزان »فقر خط« .سالمت تیدر وضع
کنـد. گسـترش فقـر تقاضـاي مـؤثر در       مـی  مشخص دارد نیاز رفاه حداقل سطح به دسترسی

موجـب کـاهش تولیـد، اشـتغال و بـروز       ياقتصـاد  دهیـ دهد که ایـن پد  جامعه را کاهش می
 د.شو می یاسیهاي اجتماعی، فرهنگی و س ناهنجاريمشکالت و 

ــر و     ــراي اقشــار فقی ــه سیاســت توســعه اقتصــادي و حمــایتی ب ــدوین و اجــراي هرگون ت
هـایی در زمینـه فقـر     درآمد، نیازمند تعریف مشخص از فقر، میزان وسعت آن و شـاخص   کم

در حالت کلی شرایطی است که از زمان احساس نیاز تا زمان ارضاي نیاز وجود  »فقر«است. 
اهمیـت     گیـري شـاخص فقـر پـر     دارد. براي درك اندازه فقر در هر جامعه، تعریف و انـدازه 

خط افراد جامعـه   نیفقر ضروري است. ا گیري خط ر، اندازه. براي محاسبه شاخص فقاست
کنـد. چگـونگی    مـی  میفقـر) تقسـ   خـط  ي(بـاال  ریفقریفقر) و غ خط رِی(ز ریفق ۀرا به دو دست

گونــاگون ســبب بــرآورد  يهــا یشناســ هــا و روش تعریــف نیازهــاي اولیــه و اساســی انســان
 ت.هاي فقر مختلف شده اس هاي متفاوت و در نتیجه نرخ فقر خط

فقر مطلق، فقـر نسـبی و فقـر ذهنـی اسـتفاده       فیفقر از سه تعر تاکنون براي برآورد خط
یت و رفتار مصرفی فرد اسـت کمتـر   ناساس ذه  فقر ذهنی که بر خط ن،یشده است. در این ب

اساس عـرف جامعـه در ارتبـاط بـا توزیـع درآمـد یـا         که بر ی. در فقر نسباست شده یبررس
از  یبلکـه ناشـ   ست،ین یاساس يازهاین نیتأم يبرااز فقدان منابع  یفقر صرفاً ناش ،استهزینه 

 یفقـر نسـب   . خـط اسـت جامعـه   یبه حداقل استاندارد زنـدگ  یدسترس يبرا فردکمبود منابع 
و معمـوالً   دهـد  یدرآمد در جامعه را نشان م ينابرابر زانیفقر باشد، م انگریاز آنکه نما شیب

بنـابراین،   مواجه نباشـند. فقر مطلق با معضل که  شود یبرآورد م اي فتهیا توسعهدر کشورهاي 
برخـوردار اسـت.    يشـتر یب تیـ فقر مطلـق از اهم  در حال توسعه، برآورد خط يدر کشورها
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فقر مطلق به محرومیت یا ناتوانی فرد (خـانوار) در تـأمین حـداقل نیازهـاي ضـروري و       خط
پوشاك، مسـکن و غیـره) توجـه دارد.     راك،سبد کاالي خانوار (شامل خو يبر مبنا  اساسی

زیرا ادامـه حیـات بـه تـأمین      ؛است  ترین نیاز انسان در هر جامعه مهم هی، نیاز به تغذرو این از
 دارد. یحداقل آن بستگ

اسـتان   يدر منـاطق شـهر   ییفقـر غـذا   خـط  يفقر مطلـق بـر مبنـا    در تحقیق حاضر، خط
یـافتگی در   دلیـل عـدم تـوازن توسـعه     فقـر ملـی بـه    شود. محاسـبه خـط   میمازندران برآورد 

تحلیـل    آمـاري و تجزیـه و    . مطالعهنیستمختلف کشور از دقت کافی برخوردار  يها استان
تـدوین   منظـور  بـه گـذاران   ریزان و سیاست برنامه تیبراي هدا ندتوا ها می فقر در سطح استان

اي را  ریـزي منطقـه   سوي توسـعه پایـدار و برنامـه    کت بهباشد و حر دیهاي فقرزدایی مف برنامه
فقـر در جامعـه، تعریـف و     د. بنابراین، مطالعـه مسـتمر چگـونگی وضـعیت خـط     کنتر  آسان
 گیري آن از اهمیت خاصی برخوردار است. اندازه

 ند از: ا هاي اصلی در این پژوهش عبارت پرسش
 چقدر بوده است؟ 1394سال فقر غذایی در مناطق شهري استان مازندران در  خط -1
 چقدر بوده است؟ 1394فقر مطلق در مناطق شهري استان مازندران در سال  خط -2

 است. فوق يها پژوهش، پاسخ به پرسش نیهدف ا ،ینیب شیپ يبرا يبا توجه به نبود شواهد
و ضـرورت   تیـ بـر اهم  یاجمـال  يپـس از مـرور  ساختار مقاله بدین صورت اسـت کـه   

. ردگیـ  یصـورت مـ   نیشـ یبـر مطالعـات پ   يمختصـر  یدر بخش دوم، بررسـ  ق،یموضوع تحق
و مـدل   انبیـ  هـا  داده یدهـ  و سازمان آوري و نحوه جمع قیدر بخش سوم، روش تحق ،سپس

حاصـل از بـرآورد    یتجربـ  جیخواهد شـد. پـس از آن، نتـا    حیمطالعه تصر نیمورد نظر در ا
 .دشو می يریگ  جهینت ،انیو در پا چهارم ارائه شدهدر بخش  لگوا

 مروري بر پیشینه پژوهش -2

ی و فقر همواره در جوامع وجود داشته است و بحث پیرامون آن تازگی ندارد. مطالعات کم
هـا را   طـور خالصـه، ایـن پـژوهش     شروع شد. به 19مدون در مورد فقر حدوداً از اواخر قرن 
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دیگـري مطالعـات   فقـر و   کـی مطالعـات مربـوط بـه خـط     یتوان به دو گروه تقسیم کرد.  می
فقـر ضـروري    ه براي محاسبه شـاخص فقـر، داشـتن خـط    ک  طوري مربوط به شاخص فقر، به

فقـر اسـت. در ایـن خصـوص، در      افتن خـط یـ است. بنابراین، اهمیت اصلی در مطالعه فقـر،  
 هاي گوناگونی استفاده شده است.   مطالعات مختلف از روش

) 1901( 2ينتر) و راو1892( 1بـوث توسـط   ،فقرخط  يگیرازهندا ايبر ها شتال نخستین
 يهازنیا تأمین هزینه ابتدا شـد،  نهـاده  نام یاساس يازهاین نهیهز کهروش آنها،  درشد. انجام 
 شودمی ضافها آن به ییاغیرغذ ساسیا يهازنیا هزینه سپس و شودمی برآورد ساسیا ییاغذ
بـراي   نیـاز  مورد درآمد ) میزان1965اورشانسکی (. شودمی محاسبه فقر خط ترتیببدین و

 به غذا هزینه میانگین نسبت از استفاده را با فرد ماندن زنده براي الزم غذایی هاي هزینه تأمین
 بـراي  نیـاز  مـورد  درآمـد  حـداقل  بـه  مورد بررسی محاسـبه و آن را  جامعه در فرد کل هزینه
 بـراي ) 1998( 3راولیـون  عقیـده  کرد. به فقر تبدیل عنوان خط به اساسی نیازهاي هزینه تأمین
 نیـاز  فقر خط به نام اي آستانه به غیرفقیرها از آنها تشخیص و فقیرها تعیین و فقر گیري اندازه
 تعریف حیات ادامه براي مخارج حداقل و پولی واحد اساس بر توان را می آستانه این است.
 تعـاریف  کـه  اسـت  شـده  موجـب  ابهام همین. نیست روشن خود کامالً حیات ادامه اما کرد.

 را حیـات  ادامـه  بـراي  معـاش  حداقل محققان از بعضی. ارائه شود فقر خط و فقر از مختلفی
 چـین  کشـور  در مثال، براي. کنند می تعریف بدن مورد نیاز پروتئین و انرژي میزان برحسب
 کـه   طـوري  بـه  اسـت،  شده تعریف روز در کالري 2150 به بدن نیاز اساس بر معاش حداقل

. باشـد  شده تأمین ها مصرف سایر خوراکی با دیگردرصد  10 تنها و غالت از آندرصد  90
شـود، بـه    مـی  کـالري تعریـف   2000 برحسـب  فقـر  خـط  تایلنـد و فیلیپـین   کشورهاي اما در
 از آندرصـد   77 روسـتایی  منـاطق  در و آندرصـد   70 معادل شهري در مناطق که اي  گونه
) با بیان این کـه فقـرا افـراد فاقـد     2001( 4اما کاکوانی .باشد شده غالت تأمین مصرف طریق
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فقر سطح درآمدي اسـت   منابع الزم براي کسب حداقل نیازهاي زندگی خود هستند و خط
هـاي تنظـیم    که براي خرید این حداقل نیازها کـافی اسـت، یـک ارزیـابی انتقـادي از روش     

) بـا اسـتفاده از روش   2009( 1فقر در کشورهاي تایلند و فیلیپـین ارائـه داد. آلبـرت و موالنـو     خط
بـرآورد کردنـد و بـر     2003و  2000هاي  فقر غذایی در فیلیپین را براي سال نیازهاي اساسی، خط

فقـر شـهري و روسـتایی را     درصد افراد زیـر خـط   خطوط فقر شهري و روستایی و نیز ،مبناي آن
ا اسـتفاده از روش  ) ب2010( 2هاي مورد مطالعه محاسبه و مقایسه کردند. هیمانشو و سن براي دوره

 را برآورد کردند. 2005فقر و نرخ فقر هند در سال  حداقل کالري، خط
) هزینه الزم براي تأمین سبد حداقل مـواد غـذایی   1375در مطالعات داخلی نیز پژویان (

اي ضروري تلقی  صالح بهداشتی و تغذیه هاي ذي ن و سازماناکه از سوي متخصص را، الزم
کیلوکـالري در   2209وي حداقل انرژي مورد نیاز هر فـرد در روز را  محاسبه کرد.  ،شود می

طریـق مـواد    نظر گرفت و بیان داشت که اگر اعضاي خانوار نتوانند این میـزان کـالري را از  
) نشان داد که بـراي  1377شوند. ابونوري ( ند فقیر محسوب میکنشده فراهم  غذایی مصرف
ریزي ریاضی استفاده کرد. وي بـراي سـاخت ایـن     توان از الگوي برنامه فقر می محاسبه خط

هـاي متوسـط،    الگو از اطالعات مربوط به حداقل نیازهاي مواد مغذي یک انسان با ویژگـی 
ماده غذایی پراهمیت در سبد کاالهـاي خـانوار و    68مواد مغذي موجود در هر صد گرم از 

اي در سطح شـهرهاي   بقهگیري ط صورت نمونه  هاي هر صد گرم از این مواد غذایی به قیمت
استان مازندران استفاده و با توجه به نسبت هزینه خوراکی به هزینـه کـل خانوارهـاي اسـتان     

) بـا اسـتفاده از سیسـتم    1379فقـر مطلـق را بـرآورد کـرد. کشـاورز حـداد (       مازندران، خط
فقر مطلق در استان سیستان و بلوچستان را برآورد کرد. خـداداد کاشـی    مخارج خطی، خط

فقر مناطق شهري و روستایی ایران را بـر پایـه چهـار روش نیـاز بـه       ) خط1384و همکاران (
درصدي از میانگین مخارج خانوارها و معکوس  درصدي از میانه مخارج خانوارها، کالري،

ک یـ فقـر   هـاي تحقیـق، داللـت بـر آن داشـت کـه خـط        افتهیضریب انگل برآورد کردند. 
  

1- Albert and Molano 
2- Himanshu and Sen 
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هـاي   توجه به طرز تلقی و تعریف از فقر و متغیرهـا و روش واقعیت خارجی ثابت نیست و با 
دسـت آورد. نجفـی    فقر به توان مقادیر متفاوتی براي خط مورد استفاده براي ارزیابی آن می

هــاي روســتایی، شــهري و کشــور را محاســبه و   ) خطــوط فقــر بخــش 1386و شوشــتریان (
مشـخص کردنـد. آنهـا در بـرآورد     هاي مورد مطالعـه را   فقیر در نمونه خانوارهاي فقیر و غیر

هـاي   فقر غذایی، از روش تأمین انرژي غذایی بهره گرفتنـد و بـا اسـتفاده از رگرسـیون     خط
) 1388و شهسـوار (  پیراییدست آوردند.   غذایی را به ناپارامتریک، خطوط فقر غذایی و غیر

 مطلق فقر خطکردند. آنهـا  سی ربررس را فان ستااستایی ي و روشهر مناطقدر  فقرضعیت و
ــد و  تعیینها ارخانورج مخا میانهصد در 50ي مبنا بررا  ــد نشاکردن ــی دوره  در کهن دادن ط

ار خانو ساالنه مطلق فقر خطیر دمقاها،  قیمت عمومی سطحیش افزا با متناسبمورد بررسی، 
ــاران  ست. اشته دي داصعوند رس روفان ستااستایی ي و روشهر مناطقدر  ــداري و همک نگه

اســتفاده از مجموعــه اطالعــات بودجــه خانوارهــاي شــهري ایــران، بــه دو روش  ) بــا 1393(
کـه در   نتیجـه گرفتنـد  فقر را برآورد کردند و  اي، خط مرحله خطی و پانل دو رگرسیون غیر

 ریال بوده است. 144,803,1نفره،  کتفقر مطلق یک خانواده  خط 1390سال 

 روش تحقیق -3

 تصریح مدل -1-3
ریزي ریاضـی اسـتفاده شـده     فقر غذایی از الگوي برنامه براي برآورد خط  حاضر در تحقیق

مـاده غـذایی    76ابتـدا سـبد کاالهـاي خـوراکی خانوارهـا بررسـی و         است. براي این منظور
اي، نیازهـاي اساسـی    ه اسـت. سـپس، بـا مطالعـات کتابخانـه     شداهمیت مشخص   متداول و پر

سـایی و مقـدار کـالري و مـواد مغـذي موجـود در       انسان به مواد مغذي براي ادامه حیات شنا
مـاده غـذایی    76مواد غـذایی معلـوم شـده اسـت. در مرحلـه بعـد، قیمـت هـر صـد گـرم از           

صـورت میـدانی     اي در سـطح شـهرهاي اسـتان مازنـدران، بـه      گیـري طبقـه   نظر با نمونه مورد
 18و  عنـوان هـدف   آوري شده اسـت. پـس از آن، برنامـه خطـی شـامل تـابع هزینـه بـه         جمع

ماده مغذي (حداقل و حداکثر نیـاز بـدن بـه کـالري و مـواد       8محدودیت متناظر با کالري و 
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متغیـر نـامنفی سـاخته و سـرانجام در مرحلـه آخـر، ایـن الگـوي          76مغذي مورد نظر) و نیـز  
 حل شده است. WINQSBر افزا ریزي با روش سیمپلکس و به کمک نرم برنامه

 ت:اس زیرصورت   تابع هدف الگو به

Min
76

1
j j

j

C p x )1(                                                                    

 قیمت آن است. pjرایج در سبد مصرفی و  jمقدار ماده غذایی نوع  xjهزینه کل،  Cکه 
بـدن بـه   نیازهاي قید متناظر با حداقل  9شامل محدودیت  18 ریزي، در این الگوي برنامه

و نیز  C، ویتامین B1، ویتامین Aکالري، پروتئین، چربی، مواد قندي، کلسیم، آهن، ویتامین 
متغیـر تصـمیم دربـاره مـاده      76این مواد مغذي همراه بـا  بدن به نیازهاي قید براي حداکثر  9

 در نظر گرفته شده است: زیرصورت   بهغذایی متداول در سبد کاالي خانوار، 
76

1
a x bij j ij                                                                                 

)2(
     

76

1
a x bij j ij  

)3(
  

0x j                                                                                  )4(                 

میـزان   αijرایـج در سـبد کاالهـاي خـوراکی خانوارهـا،       jمقدار ماده غذایی نـوع   xjکه 
حـداقل و یـا    biگرم از مـواد غـذایی مـورد نظـر و      100کالري و مواد مغذي موجود در هر 

هـاي متوسـط بـه ایـن مـواد مغـذي و کـالري در هـر          حداکثر نیاز بدن یک انسان با ویژگـی 
 روز است. شبانه

ریزي ریاضی، یافتن سبدي از مواد غـذایی اسـت کـه     برنامه الگويکارگیري  هدف از به
کردن نیازهاي اساسی بدن انسان به مـواد مغـذي و کـالري بـراي زنـدگی در       ضمن برآورده

فقـر غـذایی    یت سالمت، با حداقل هزینه براي فرد تأمین شود. با حل ایـن الگـو، خـط   وضع
فقر غذایی براي یـک خـانوار    دست آمده که به خط  به متوسطهاي  براي یک فرد با ویژگی

روش اورشانسـکی و اسـتفاده از میـانگین نسـبت      پایـه ، بر سپستبدیل شده است.  نفره چهار

; i = 1, 2, …, 9 

; j = 1, 2, …, 76 

; i = 10, 11, …, 18 
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 1394فقـر مطلـق در سـال     انوارهـاي اسـتان مازنـدران، خـط    هزینه خوراکی به کل هزینه خ
فقـر غـذایی از    فقـر مطلـق بـر مبنـاي خـط      ه است. طبق روش اورشانسکی، خطشدبرآورد 

 شود: محاسبه می زیررابطه 

  ×فقر غذایی  فقر مطلق = خط خط                         )        5( 
کل مخارج

خوراکی   مخارج

 دهی اطالعات سازمانآوري و  جمع -2-3
اطالعات مورد نیاز براي این تحقیق به دو گروه تقسـیم شـده اسـت. یکـی اطالعـات مربـوط بـه        

سبد کاالهاي مواد غذایی خانوارهـا، مقـادیر نیازهـاي اساسـی انسـان بـه مـواد مغـذي و          ییشناسا
کالري براي ادامه حیات از دیدگاه بیولوژیکی و اطالعات فنی سهم کالري و مواد مغـذي در هـر   

 هاي مواد غذایی مورد نظر با وزن معین. ماده غذایی معین. دیگري اطالعات مربوط به قیمت
اي و اطالعـات مربـوط بـه     صـورت کتابخانـه    به مواد غذایی و مغذي بهاطالعات مربوط 

 آوري و سازماندهی شده است. صورت میدانی جمع  هاي مواد غذایی به قیمت

 اطالعات مربوط به تغذیه و مواد مغذي -1-2-3
) تغذیـه علمـی اسـت کـه از خـواص و چگـونگی       1368( همکاران و لفروشانین مطالعه طبق

هـا و   منظور حفظ و ادامه اعمال حیـاتی انـدام   ی در بدن موجودات زنده بهمصرف مواد غذای
هاي ناشی از کمبود مواد مغذي و سـایر   مثل، بیماري  ها، تولید انرژي، تأمین رشد، تولید بافت
کند. هر مـاده   هاي وابسته از قبیل تولید، توزیع و نگهداري و تهیه مواد غذایی بحث می زمینه

س از ورود به بدن از راه حلق و دستگاه گوارش بتوانـد بـا تغییراتـی کـه     جامد و مایعی که پ
هـاي مختلـف بـدن یـا      منظور انجام فعالیـت  گیرد، براي تولید انرژي به در روي آن انجام می

شـود.   هاي فرسوده به مصرف برسد، غذا نامیـده مـی   تنظیم اعمال حیاتی، رشد و ترمیم بافت
ــوطی ا   ــت مخل ــود در طبیع ــذاهاي موج ــدي    غ ــواد قن ــد م ــیمیایی مانن ــات ش ــواع ترکیب ز ان

یـک   هـا و مـواد معـدنی هسـتند کـه هـر       اي)، مواد پروتئینی، مـواد چربـی، ویتـامین    (نشاسته
 عهده دارند.  اي را در بدن به تنهایی یک ماده مغذي محسوب شده و اعمال ویژه به
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مهـم دیگـر بـراي بـدن      توانند عالوه بـر وظـایف   یم (گلوسیدها) ها و قندها ها، چربی پروتئین
تولید انرژي کنند تا از آن براي اعمال زیستی، تأمین حرارت ثابت و فعالیت بـدنی اسـتفاده کنـد.    

 شود.   گیري است و واحد آن کالري نامیده می هاي مختلف قابل اندازه میزان این انرژي با روش
بلکه به مصرف کنند،  ها، مواد معدنی و آب موجود در غذا تولید انرژي نمی ویتامین

رسند. بنابراین، بدن نیاز انـرژي روزانـه خـود را     ساختمان و تنظیم اعمال حیاتی بدن می
ي الزم براي انجام اعمال حیاتی بدن و قسمتی ژکه قسمتی براي متابولیسم پایه، یعنی انر

دیگر براي کار و فعالیت روزانه اسـت، از سـه منبـع یعنـی گلوسـید، پـروتئین و چربـی        
 کند.  یدریافت م

شود که بدن مـا در حقیقـت از آنچـه     با در نظر گرفتن ترکیب شیمیایی بدن، مشاهده می
نیـاز بـه تغذیـه صـحیح دارد. تغذیـه        خوریم ساخته شده است و حفظ ترکیب طبیعـی آن  می

هـاي ناشـی از    صحیح نیز نیاز به شناخت نقش هر یک از مواد مغذي و اخـتالالت و بیمـاري  
 یاد آنها در بدن دارد.  موارد کمبود یا ازد

تأثیر عوامـل مختلـف از قبیـل سـن، جـنس، انـدازه        چون مقدار نیاز انسان به انرژي تحت
کند، از این رو همـه افـراد بـه یـک      بدن، ترکیب بدن، متابولیسم پایه و نوع فعالیت تغییر می

انسان باشـد،  میزان انرژي در روز احتیاج ندارند. اگر دریافت غذا و انرژي معادل احتیاجات 
که غـذا بـیش از انـدازه مصـرف       بدن در حالت توازن و ثبات وزنی خواهد بود. در صورتی

صورت چربی در بدن ذخیره و منجر به چـاقی و عـوارض ناشـی از آن      شود، انرژي اضافه به
سبب الغـري و تحلیـل     د. چنانچه غذا و انرژي مصرفی کمتر از نیاز بدن دریافت شودشو می

  بدن خواهد شد.هاي  بافت
ــات ســازمان بهداشــت جهــانی  ) 1(جــدول  ــا اســتفاده از تجربی ــز و  1کــه ب ــار نی ســازمان خوارب

و با تغییراتی که از طرف انستیتو علـوم تغذیـه بـا در نظـر گـرفتن شـرایط کشـور         2کشاورزي جهانی
 دهد. ان میمیزان کالري مورد نیاز انسان را در سنین مختلف نش  طور نسبی تهیه شده است  ایران به

  
1- World Health Organization (WHO) 
2- Food and Agriculture Organization (FAO) 
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 جنسیتمیانگین کالري مورد نیاز روزانه بدن بر حسب سن و به تفکیک  -1جدول 

 سن
 (سال)

 کالري مورد نیاز

 میانگین دختر (زن) پسر ( مرد)

1-3 1340 1340 1340 

4-6 1750 1750 1750 

7-9 2164 2164 2164 

10-12 2576 2576 2576 

13-15 3194 2680 2937 

16-19 3300 2130 2715 

20-29 2920 2047 2483,5 

30-39 2743 1985 2364 

 2200 1900 2500 و بیشتر 40

 )1368: میرفتاحی و همکاران (أخذم                          
و  هـا  یژگـ یو يافـراد دارا سـازي فـرض شـده اسـت کـه       در مطالعه حاضـر، بـراي سـاده   

مـورد   يد، کـالر وشـ  مـی مشاهده فوق طور که در جدول  ند. همانا متوسط يازهاین جهینت در
. افـراد، متفـاوت اسـت    تیو جنسـ  یسـن  طیبـا توجـه بـه شـرا     ،یانسـان معمـول   کیبدن  ازین
و  میـانگین ، )1(در جـدول   نیانگیـ از ستون مربوط بـه م  ،يکالر کردندیمق ي، برارو نیا از

 اضـافه شـده   محاسبه میانگینبه  اصلح اریگرفته شده است. سپس، انحراف مع اریانحراف مع
بـدن اسـتفاده    ازیـ ن مـورد  يبازه کـالر  يعنوان ابتدا و انتها ، بهآمده دست به ریمقاد از و کم و

 بیـ ترت  بـه  )1(در جـدول   نیانگیـ سـتون م  يمقـدارها  اریـ و انحـراف مع  میانگینشده است. 
 دست آمده است. به 493و  2281 باًیتقر

1788   =493 - 2281  

2774   =493  +2281  

و  2784 بـاً یانسان متوسط، تقر کیروزانه بدن  ازیمورد ن يحداکثر مقدار کالر ن،یبنابرا
 در نظر گرفته شده است. 1798 باًیحداقل آن تقر
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حداقل و حداکثر میزان مـورد نیـاز بـدن یـک انسـان معمـولی در طـی یـک          )2(جدول 
سـبب    کمبود و مازاد این مـواد در بـدن   دهد. اهمیت را نشان می ماده مغذي پر 8روز به  شبانه

 خطر بیندازد. تواند سالمت فرد را به بروز عوارضی در بدن خواهد شد که می
 معمولیبدن یک انسان روزانه نیاز  مواد مغذي مورد - 2  جدول

 حداکثر حداقل مواد مغذي شماره
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 پروتئین
 چربی

 مواد قندي
 کلسیم
 آهن

 Aویتامین 
 1Bویتامین 

 Cویتامین 

gr 60 
gr 60 
gr 200 
 800گرم  میلی
 7گرم  میلی

- 
 0گرم  میلی
 50گرم  میلی

gr120 
gr 120 
gr 300 
 1200گرم  میلی
 12گرم  میلی

 2500واحد 
 3گرم  میلی
 60گرم  میلی

 )1377( : ابونوريأخذم                      

 هاي مواد غذایی اطالعات مربوط به قیمت -2-2-3
استان مازنـدران  مناطق شهري هاي هر صد گرم از مواد غذایی در  اطالعات مربوط به قیمت

نوع ماده غذایی  76دست آمده است. براي این امر، ابتدا   به 1394صورت میدانی در بهمن   به
هایی براي اطالع از قیمـت ایـن مـواد غـذایی در مقطـع       نامه در سبد خانوارها تعیین و پرسش

اسـتان   شـهر  12د. سـپس، در  شـ استان مازندران طراحی شهرهاي نظر در سطح زمانی مورد 
، یـک از لحاظ درآمدي شناسـایی و در هـر    هر شهر منطقه باال، متوسط و پایین 3مازندران، 

 پـس از  شـد. نامـه مشـخص    هاي بـازاري اقـالم غـذایی مـورد نظـر بـا تکمیـل پرسـش         قیمت
 36مــورد نظــر و پــردازش  غــذایی همــاد 76هــاي  آوري اطالعــات مربــوط بــه قیمــت جمــع
 است. محاسبه شدهاستان  شهرهاي ها در سطح ، میانگین قیمتنامه پرسش
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 1از ضریب آلفـاي کرونبـاخ   SPSSافزار  ها به کمک نرم نامه براي بررسی پایایی پرسش
قبـولی بـوده   مدر حـد   کـه دست آمد  به 788/0 . بر این اساس، مقدار این ضریباستفاده شد
هـا   اساس مشاهدات عینـی دربـاره قیمـت    ها نیز بر نامه ن، اعتبار و روایی پرسشاست. همچنی

 ن قرار گرفته است.ابوده و مورد تأیید متخصص

 برآورد الگو و نتایج تجربی -4

 18سـازي هزینـه کـل بـا      ریزي خطی با هـدف حـداقل   شده، الگوي برنامه طبق مدل تصریح
کـالري، پـروتئین، چربـی، مـواد     بـدن بـه   نیازهـاي  قید متناظر با حـداقل   9شامل محدودیت 

نیازهـاي  قید براي حـداکثر   9و نیز  C، ویتامین B1، ویتامین Aقندي، کلسیم، آهن، ویتامین 
متغیر تصمیم درباره مواد غذایی متداول در سـبد کـاالي    76بدن به این مواد مغذي همراه با 
حـل شـده اسـت. نتـایج      WINQSBي افـزار  وسیله بسته نرم خانوار، با روش سیمپلکس و به

دهد کـه در   نشان می 1394بهمن  شده در  آوريهاي قیمت جمعآمده با توجه به داده دست به
 19گرم میگـو،   11گرم گوشت گوسفند،  17گرم نان لواش،  398این ماه، با مصرف تقریباً 

روز،  هگـرم آبلیمـو در شـبان    1گـرم روغـن نبـاتی و     89گـرم دوغ،   212شـکري،   گرم حلـوا 
 شد. تومان تأمین می 588,2اي حدود  حداقل نیاز غذایی یک انسان معمولی با هزینه روزانه

، )تومـان  588,2( ایی روزانه بـراي یـک فـرد   ذفقر غ آوردن خط دست  بدین ترتیب، با به
 را براي فرد برآورد کرد. و ساالنه فقر غذایی ماهانه توان خط می

 براي یک فرد:  1394فقر غذایی در بهمن  خط

2, 77 = 30  ×588 , 640تومان    
 براي یک فرد:  1394فقر غذایی در سال  خط

77, 931 = 12  ×640 , 680تومان    

 عبارت است از: 4عد خانوار با ب فقر غذایی روزانه، ماهانه و ساالنه براي یک همچنین، خط
 فقر غذایی روزانه براي یک خانوار چهارنفره:   خط

  
1- Cronbach’s Alpha 
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2, 10 = 4  ×588 , 352تومان    

 :  چهارنفرهبراي یک خانوار  ماهانهفقر غذایی  خط
10, 310 =30  ×352 , 560تومان    

 خانوار چهارنفره:   کی يبرا ساالنه ییفقر غذا خط
310, 3 = 12  ×560 ,726, 720تومان    

 نسـبت  نیانگیـ م از استفاده و یاورشانسک روش يمبنا بر ییغذا فقرخط محاسبه از پس
. اسـت  شده برآورد مطلق فقرخط مازندران، استان خانوارهاي هزینه کل به خوراکی هزینه

از  درصـد  8/23طـور متوسـط    ، بـه 1393خـانوار در سـال   هزینه و درآمد بررسی  طبق نتایج
فقـر   ، خـط اسـاس  ایـن  بـر ، مربوط به اقالم خوراکی بوده است. چهارنفره هاي خانوار هزینه

 1394بهمـن   هـاي  اسـاس قیمـت   بـر استان مازنـدران  مناطق شهري در روزانه و ماهانه مطلق 
 :برآورد شده است زیرصورت   به

 براي یک فرد: روزانهفقر مطلق  خط
2 588
23 8 10 =100 × , 874تومان    

 فقر مطلق ماهانه براي یک فرد:  خط
10,  = 30  ×874  326, 220تومان    

 براي یک خانوار چهارنفره:   روزانهفقر مطلق  خط
10,  = 4  ×874  43, 496تومان    

 فقر مطلق ماهانه براي یک خانوار چهارنفره:   خط
326, 1 = 4  ×218 ,304, 872تومان    

ال سـ اسـتان مازنـدران در   مناطق شهري فقر مطلق در  خطهمچنین، با تعمیم نتایج فوق، 
 :شود استنباط می زیرصورت   به 1394

 براي یک فرد:  ساالنهفقر مطلق  خط
326, 3 = 12  ×218 ,914, 616تومان    
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   :براي یک خانوار چهارنفره ساالنهفقر مطلق  خط
1,304, 15 = 12  ×872 ,658, 464تومان    

 گیري نتیجه -5

اسـتان مازنـدران    يدر مناطق شـهر  ییفقر غذا خطفقر مطلق بر مبناي  خطدر این پژوهش، 
ریـزي   برنامـه  يالگـو  از اسـتفاده  بـا  1394 بهمن در شدهيآور هاي قیمت جمع برحسب داده

 . شد برآورد یاورشانسک روش زین و یاضیر
ریزي ریاضی، حداقل هزینـه بـراي تـأمین     از حل الگوي برنامه آمده دست بهنتایج  مطابق

در  و معمـولی،  ي فیزیکـی متوسـط  هـا  کالري و مواد مغذي مورد نیاز یـک فـرد بـا ویژگـی    
 بـوده تومـان   680,931تومـان و در یـک سـال     640,77 تومان، در یک ماه 588,2 روز شبانه

 350,10روز  ، در یـک شـبانه  چهـارنفره فقر غـذایی بـراي یـک خـانوار      است. بنابراین، خط
هزار تومـان   727میلیون و  3تومان و در یک سال تقریباً  600,310تومان، در یک ماه تقریباً 

 است. برآورد شده
از  درصـد  8/23طـور متوسـط    ، بـه 1393  سـال هزینه و درآمد خانوار در با توجه به آمار 

مربوط به اقالم خوراکی بوده است که بـا اسـتفاده از    هاي شهري چهارنفرههاي خانوار هزینه
ران در بهمن فقر مطلق در مناطق شهري استان مازند ها، خط یافته روش اورشانسکی و تعمیم

 200,326 تقریبـاً  مـاه تومـان، در   900,10طور متوسط تقریبـاً   روز بهبراي یک فرد در  1394
طـور   روز بـه  ، درچهـارنفره براي یک خانوار  هزار تومان و 915میلیون و  3تومان و در سال 
ــان، در 500,43متوســط حــدود  ــاه توم ــون و  1 حــدود م ــان و در ســال  هــزار 305میلی توم

 هزار تومان برآورد شده است. 658میلیون و  15
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