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چکیده
،مسأله افزایش جمعیت و نیازهاي جمعیتی ازجمله نیاز به غذا و تقاضاي آب
نیاز به تدوین و اجراي راهکارهاي سیاستی مبتنی بر کاهش فشار بر منابع
آب را ضروري مینماید بخصوص که بحث امنیت غذایی و اتخاذ سیاست
خودکفایی در محصوالت استراتژیک موردتوجه برنامههاي باالدستی کشور
 بهرهگیري از رژیم غذایی کم آببر، یکی از راهکارهاي مؤثر.بوده است
 از طرفی نیز نظر بر برخی کمبودها در رژیم غذایی فعلی کشور؛.میتواند باشد
لزوم تغییر آن و طراحی رژیم سالم و پایدار که توامان ارتقاي سالمت جامعه
و کاهش اثرات محیطزیستی آن (مانند میزان ردپاي کمتر آب) را بهدنبال
 رژیم غذایی فعلی همراه با، در این مطالعه. ضرورت پیدا میکند،داشته باشد
سه رژیم جایگزین به کمک تصمیمگیري چندشاخصه گروهی با درنظر
 آثار،)گرفتن شاخصهاي سالمتی (میزان انرژي و پروتئین دریافتی از رژیم
 هزینه اقتصادي رژیم براي خانوار و پذیرش،)محیطزیستی (ردپاي آب
اجتماعی رژیم مورد ارزیابی قرار گرفته و درنهایت رژیم مطلوب و تأثیر آن
 همچنین در جهت لحاظ عدم قطعیت برخی از دادهها نظیر.معرفی شده است
قیمت اقالم غذایی و ایجاد اعداد تصادفی از ابزارهایی نظیر قضیه حد مرکزي
 میتوان به ضعف، از مهمترین خروجی این مطالعه.بهره گرفته شده است
،رژیم غذایی فعلی نسبت به سایر رژیمهاي غذایی از منظرهاي محیطزیستی
 همچنین نتایج نشان داد که با طراحی. سالمتی و اقتصادي اشاره کرد
رژیمهایی میتوان هم در جهت بهبود سالمت و هم در جهت کاهش مصرف
.آب قدم نهاد که تحقق امنیت غذایی در کشور را بهدنبال داشته باشد

Abstract
Population growth and population needs, including the need
for food, necessitates the development and implementation of
policy solutions based on reducing the pressure on water
resources. Especially when the notion of food security and selfsufficiency policies for strategic commodities have been the
focus of attention in higher policies of the country. One of the
most effective solutions is to use a diet that has low water
demand. On the other hand, considering some deficiencies in
the current diet of the country; it is necessary to change it and
design a healthy and sustainable diet that simultaneously
promotes the health of the community and reduces its
environmental effects (such as water footprint). In this study,
the current dietary pattern and three alternative food baskets
are evaluated by the multi-criteria group decisionmaking taking into account criteria including health (energy
and protein intake from the diet), environment (water
footprint), the economic cost of the diet, and social acceptance
of the diet. Finally, the desired dietary pattern and its effects
are introduced. Also, to analyze the uncertainty of some data,
such as the price of products, and to create random numbers,
tools such as Central Limit Theorem have been used. One of
the most important outcomes of this study is the weakness of
the current diet compared to other diets from environmental,
health, and economic perspectives. The results also showed
that designing diets, while improving health, can lead to an
annual reduction in water consumption, which can lead to food
security in the country.
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 مصرف ،8استفاده از مواد غذایی از طریق رژیم غذایی کافی ،آب
تمیز و مراقبتهاي بهداشتی براي رسیدن به وضعیت بهزیستی5
در جایی که تمام نیازهاي فیزیولوژیکی برآورده میشود؛
 ثبات ،1شامل تابآوري 7در مقابل شوکهاي ناگهانی (بهعنوان
مثال یک بحران اقتصادي یا آب و هوایی) .مفهوم پایداري
میتواند هم در بعد فراهمی و هم در بعد دسترسی امنیت غذایی
باشد.
درنظر گرفتن خودکفایی بهمعناي تأمین نیازهاي مصرفی (بهویژه براي
محصوالت غذایی اساسی) از طریق تولید در داخل کشور بهجاي
واردات ( Ministry of Agriculture and Forests of Bhutan,
 )2010تنها یکی از الزامات تحقق امنیت غذایی محسوب میشود و
در مقایسه آن با تعریف امنیت غذایی مشخص میشود به سایر
مؤلفههاي امنیت غذایی نظیر سالمت رژیم غدایی نمیپردازد .دو مقوله
مهم سالمت و پایداري از مؤلفههاي مهم امنیت غذایی محسوب
میشوند که طراحی جایگزینها بهعنوان یکی از راههاي تحقق
تابآوري و پایداري امنیت غذایی معرفی شده است که میتوان از
مهمترین این جایگزینیها ،به طراحی و ترویج رژیم غذایی سالم و
پایدار اشاره کرد که میتواند ضمن ارتقاي سالمت جامعه ،موجب
کاهش فشار بر منابع و افزایش تابآوري آنها گردد .الزم بهذکر است
در کنار راهکار تغییر رژیم غذایی ،راهکارهاي دیگري نظیر کاهش
ضایعات محصوالت کشاورزي هم در تولید و هم در مصرف وجود دارد؛
اما چنین راهکارهایی تنها ناظر بر مؤلفه تولید و فراهمی بوده و مانند
راهکار تغییر رژیم غذایی ناظر بر مؤلفه سالمت امنیت غذایی نیستند.
البته این راهکارها قابل تجمیع با یکدیگر بوده و پرداختن به مقوله
کاهش ضایعات کشاورزي در کنار توجه به تغییر رژیم غذایی ضروري
به نظر میرسد.

 -7مقدمه
نظر به رشد جهانی جمعیت و افزایش درآمد در کشورهاي در حال
توسعه ،پیشبینی میشود ضمن رسیدن جمعیت جهان در سال 9151
میالدي به حدود  11میلیارد نفر ،تقاضاي کلی مواد غذایی تا آن سال
بیش از  51درصد و تقاضا براي غذاهاي حیوانی (نظیر گوشت و لبنیات)
نزدیک به  71درصد افزایش مییابد .این در حالی است که در حال
حاضر صدها میلیون نفر در جهان بهدلیل عدم توانایی تأمین غذاي
مقويِ کافی توسط سیستمهاي فعلی کشاورزي و شرایط اقتصادي
حاکم بر جوامع که مانعی بر توزیع منصفانه مواد غذایی است ،دچار
سوءتغذیه هستند (.)Searchinger et al., 2019
در ایران دغدغه افزایش جمعیت در سالهاي اخیر با درنظر گرفتن
توجه به مقوله خودکفایی در کشور ،ضرورت توجه به حفظ منابع و
راههاي تأمین نیازهاي جمعیتی کشور که بیشک یکی از مهمترین
آنها امنیت غذایی است را دوچندان میسازد .طبق تعریف سازمان
خواروبار ملل متحد ،1امنیت غذایی زمانی وجود دارد که همه افراد ،در
هر زمان ،ازلحاظ جسمی و اقتصادي به مواد غذایی کافی ،ایمن و
مغذي که نیازهاي غذایی آنها را براي یک زندگی فعال و سالم برآورده
کند ،دسترسی داشته باشند ( .)FAO, 1996مؤلفههاي امنیت غذایی
در شکل  1آورده شده است که عبارتاند از (:)FAO, 2006
 فراهمی ،9یعنی در دسترسبودن غذاي کافی و باکیفیت از طریق
تولید داخل و یا واردات آن؛
 دسترسی ،0حق برخورداري و توانایی (اقتصادي) بهرهمندي همه
افراد از منابع غذایی کافی براي کسب مواد مغذي موردنیاز؛

Fig. 1- The components of Food Security

شکل  -7مؤلفههای امنیت

غذايی ()FAO, 2014
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 .)Parliament Research Center, 2015بعالوه ،در مطالعهاي به
تعیین رژیم غذایی با درنظر گرفتن دو عامل درآمد خانوار و سالمتی
آنها پرداخته شده است ولی به موضوع آب و محیطزیست در آن توجه
نشده است ( .)Pourkazemi and Soozandeh, 2009اما موضوع
مهمی که در کشور در عمل کمتر به آن پرداخته شده است ،توجه به
راهکار تغییر رژیم غذایی باهدف ارتقاي سالمت و کاهش فشار بر منابع
طبیعی است .نظر به اهمیت رژیم غذایی در سالمتی انسانها و
همچنین مصرف باالي آب در بخش کشاورزي و تأمین غذا ،در دهه
اخیر و در سطح جهانی مطالعاتی درزمینه اصالح رژیم غذایی با دو
هدف ارتقاي شاخصهاي سالمت و کاهش ردپاي آب انجام گرفته
است .بخش مهمی از مطالعات مذکور در ذیل آورد شده است.

در جهت درنظر گرفتن بعد پایداري و محیطزیستی تحقق امنیت
غذایی ،در این مطالعه بهمنظور برآورد نیاز آبی در بخش غذا از مفهوم
ردپاي آب 8که یکی از بخشهاي مهم رویکرد همبست آب و غذا
است ،استفاده میشود .الزم بهذکر است از محدودیتهاي این رویکرد
عدم توجه به سختیِ دسترسی به آب بوده و صرفاً ناظر بر کمیت آن
است.
ردپاي آب تشکیلیافته از سه مؤلفه است که عبارتاند از ( Hoekstra

:)et al., 2009
 ردپاي آب سبز که عبارت است از آب حاصل از بارش که در
ریشه خاک ذخیره میشود و توسط گیاهان ،تبخیر یا تعرق شده
یا در خود محصول گنجانیده میشود؛
 ردپاي آب آبی که عبارت است از آب سطحی یا زیرزمینی که
در فرایند تولید یک محصول تبخیر گردیده یا در خود محصول
گنجانیده میشود؛
 ردپاي آب خاکستري که عبارت است از حجم آب شیرین
موردنیاز براي جذب بار آالیندههاي مربوط به تولید کاال یا خدمت
با توجه به غلظت پسزمینه طبیعی و استانداردهاي کیفیت آب
موجود در محیط
نظر به اینکه در برنامه ششم توسعه ،ضمن پیشبینی ضریب خودکفایی
محصوالت کشاورزي تا  25درصد ،کاهش مصرف و ذخیره  11میلیارد
مترمکعبی برداشت از منابع آب زیرزمینی عنوان شده است؛ به نظر
میرسد بدون اتخاذ سیاست و راهکارهاي جدید و با ادامهیافتن روند
فعلی ،تحقق توأمان این دو مهم دشوار باشد .در این مطالعه ،به ارزیابی
و پیشنهاد راهکار جدید براي تحقق سیاست خودکفایی در کنار کاهش
فشار بر منابع طبیعی یعنی جایگزینی رژیم غذایی فعلی با رژیم غذایی
سالم و پایدار پرداخته میشود.

) Gephart et al. (2016در مطالعهاي به بهینهکردن رژیم غذایی
ایاالت متحده آمریکا بهمنظور کاهش ردپاهاي کربن ،نیتروژن ،آب و
زمین پرداختهاند که نتایج نشانگر لزوم بهرهگیري از غذاهاي گیاهی2
و دریایی 11در مقابل محصوالت حیوانی 11است که هم موجب کاهش
هر چهار ردپاي مذکور شده و هم از منظر سالمت بهینهتر است .البته
اشاره شده است در زمینهي بهرهگیري از آبزیان باید سایر الزامات
محیطزیستی مربوط به صید و آبزيپروري موردتوجه قرار گیرند.
) Aleksandrowicz et al. (2016در یک مقاله مروري ،به بررسی
تأثیر  18رژیم غذایی پایدار شامل رژیمهاي مبتنی بر مصرف گیاه،
آبزیان و حذف گوشت قرمز بر سه شاخص محیطزیستی انتشار گازهاي
گلخانهاي ،مصرف آب و زمین پرداختهاند .نتایج نشان میدهد با اجراي
رژیمهاي پایدار میتوان به کاهش تا  81درصدي در انتشار گازهاي
گلخانهاي و بهرهبرداري از زمین و کاهش  51درصدي در مصرف آب
دست یافت که عالوه بر این موارد ،این تغییر رژیم غذایی موجب
کاهش حتی مرگومیر هم خواهد شد Sobhani et al. (2019) .به
طراحی و مقایسه رژیمهاي غذایی مطلوب و پایدار با رژیم غذایی کشور
ایران (مطالعه موردي :شهر ارومیه) که عالوه بر شاخصهاي دریافت
کالري و وزن نرمال ،دریافت ریزمغذي نیز در کنار کاهش ردپاي آب
آبی موردتوجه قرار گرفته است ،پرداختهاند که نتایج نشانگر باال بودن
بهترتیب  011و  01واحدي میزان انرژي (کیلوکالري در روز) و پروتئین
دریافتی (گرم در روز) رژیم فعلی از مقدار استاندارد است که اجراي
رژیمهاي غذاییِ مطلوب طراحیشده منجر به کاهش تا  57درصدي
ردپاي آب رژیم غذایی مردم شهر ارومیه خواهد شدGarcía et al. .
) (2020به ارزیابی ردپاي کربن ،ردپاي آب و هزینه رژیمهاي غذایی
پیشنهادي در کشور اسپانیا پرداختهاند .این رژیمها عبارتاند از رژیم
مدیترانهاي ،رژیم جنوب اروپایی اقیانوس اطلس 19و راهنماي رژیم
غذایی اسپانیایی .رژیم اقیانوس اطلس که داراي بیشترین منبع حیوانی

) Islamic-Iranian models of progress (2015به بررسی تجارب
کشورهاي جهان در تأمین امنیت غذایی ،مدیریت آب و حفظ
محیطزیست و منابع طبیعی و مقایسه راهبردها و سیاستهاي
کشاورزي و منابع آب کشورهاي آمریکا ،چین و هند با ایران پرداخته
که از راهکارهاي پیشنهادي در این مطالعه براي ایران میتوان به
حمایت نهادهاي (اعطاي یارانه براي تهیه کود) ،بهبود نظام توزیع،
حمایت اقتصادي (خرید تضمینی) ،توسعه صنایع تبدیلی و کاهش
ضایعات ،توسعه مکانیزاسیون کشاورزي همچنین توسعه آبیاريهاي
مدرن و بازیافت آب اشاره کرد .همچنین در گزارشی از دفتر زیربنایی
مرکز پژوهشهاي مجلس به نقش بهرهگیري و توسعه فناوريهاي
نوین روزآمد و بومی در تحقق امنیت غذایی تأکید شده است ( Islamic
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است ،حاوي بهترتیب  11و  15درصد انرژي 01 ،و  15درصد ردپاي
کربن 90 ،و  2درصد ردپاي آب و  91درصد هزینه بیشتر از رژیم
مدیترانهاي و راهنماي اسپانیایی است Yin et al. (2020) .در یک
مطالعه موردي با بهرهگیري از ابزار بهینهسازي چندهدفه به تدوین
بهینهترین رژیم غذایی از نظر سالمتی ،سبز بودن (محیطزیست
دوست) و منطبق با فرهنگ جامعه بودن براي منطقه موردمطالعه در
چین که صاحب چند فرهنگ با رژیم غذایی واحد و با مصرف باالي
گوشت قرمز است ،پرداختهاند .ردپاي کربن ،ردپاي آب و ردپاي
اکولوژیک 10از شاخصهاي محیطزیستی و سبزبودن این مطالعه
محسوب میشوند که رژیم غذایی فعلی موردبررسی ،داراي ردپاي
محیطزیستی باال و مصرف زیاد گوشت قرمز و روغن و همچنین میزان
مصرف پایین میوه ،محصوالت لبنی و آبزیان است که با اجراي رژیم
غذایی بهینه می توان ضمن ارتقاي سالمت جامعه ،ردپاي کربن و آب
را بهترتیب تا  8و  0درصد کاهش داد.

 -0مواد و روشها
در این مطالعه ابتدا رژیم غذایی فعلی کشور ایران از اطالعات موجود
در گزارشها و دادههاي سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد (فائو)
استخراج شده و در قدم بعدي رژیمهاي غذایی جایگزین با شاخصهاي
مختلف به کمک تصمیمگیري چندشاخصه گروهی مقایسه خواهند شد.
 -7-0تصمیمگیری چندشاخصه گروهی

در مسائلی که گزینهها و شاخصهاي متفاوتی براي تصمیمگیري وجود
دارد ،از ابزار تصمیمگیري چندشاخصه استفاده میشود و در حالیکه
تعداد تصمیمگیران بیش از یک نفر باشند ،این تصمیمگیري به صورت
گروهی لحاظ میشود .در تحلیل چندشاخصه یک ماتریس ارزیابی X
است که داراي  mگزینه و  nشاخص است .امتیاز گزینه iام از دید jام
را با  xijنمایش میدهند .اهمیت هر شاخص نیز بهوسیله بردار
یکبعدي وزنها  Wکه شامل  nوزن است نشان داده میشود .بنابراین
الگوریتمهاي تحلیل چندشاخصه بهصورت تابع ) Si = F(Wتعریف
میشوند که در آن  Siامتیاز کلی گزینه iام را بیان میکند .فرایند
تحلیل چندشاخصه در حالت گروهی ،شامل  9یا چند تصمیمگیر است
که هریک اولویتها و نگرشهاي متفاوتی به مسألهي تصمیمگیري
دارند .در این حالت ،هدف از تصمیمگیري گروهی ،رسیدن بــه
گزینهي بهینه از میان مجموعهاي از گزینهها است بهگونهاي که
بیشترین توافق میان تصمیمگیران و ذينفعها برقرار شود
( .)Zarghami & Ehsani, 2011قبل از استفاده از روشهاي تحلیل
چندشاخصه گروهی ،دادههاي ورودي بایستی پاالیش شوند .دو گام
مهم در این جهت عبارتاند از:
الف) تبدیل وروديهاي بیانی به عددي :بسیاري از تصمیمگیران در
ارزیابی گزینهها و شاخصها ترجیح میدهند که نظرات خود را با
عبارات بیانی ارائه نمایند .ولی براي انجام محاسبات ،نیازمند
معادلسازي آنها هستیم.
ب) نرمالسازي دادهها :مقادیر ارزیابی شاخصهاي مختلف ،ابعاد
متفاوتی خواهند داشت .براي تجمیع این دادهها نیاز به نرمالسازي
است .البته روش نرمالسازي تأثیر بسیار زیادي روي نتایج استفاده از
روشهاي تحلیل چندشاخصه دارند؛ بنابراین ایـن روش بایستی
یکسان باشــد .در ایــن مطالعه از روش زیــر استفاده میشود
(:)Anbari et al., 2012
xij
براي شاخصهاي مثبت
Max xij
= rij
()1
Min xij
براي شاخصهاي منفی
x

ذکر این نکته ضروري است در اکثر مطالعات انجامیافته ،تمرکز بیشتر
بر شاخصهاي سالمتی و محیطزیستی بوده و در برخی از مطالعاتی،
یا به شاخص اقتصادي توجه شده است یا به شاخص اجتماعی و مطالعه
جامعتري با درنظر گرفتن هر چهار شاخص انجام نگرفته است .بعالوه،
در آن مطالعات به معرفی رژیمهاي غذایی در جهت بهینهسازي
وضعیت شاخصها پرداخته شده است و رژیمهاي غذایی مختلف از
منظر شاخصهاي مذکور مورد ارزیابی و مقایسه قرار نگرفتهاند .لذا در
این مطالعه ،رژیم غذایی فعلی با سه رژیم غذایی جایگزین با ابزار
تصمیمگیري چندشاخصه گروهی و روشهاي میانگین وزنی ساده،
تاپسیس و میانگین وزنی مرتب با درنظر گرفتن چهار شاخص
محیطزیستی (ردپاي آب) ،سالمتی (میزان انرژي و پروتئین دریافتی
از رژیم) ،هزینه اقتصادي رژیم براي خانوار و پذیرش اجتماعی رژیم
(از منظر ذائقه و فرهنگ) مورد ارزیابی قرار میگیرند .همچنین سعی
میشود با بهکاربردن ابزارهاي ایجاد متغیر تصادفی نظیر قضیه حد
مرکزي ،عدم قطعیتهاي دادههاي نظیر قیمت اقالم غذایی لحاظ شود
و تأثیر آن به حداقل برسد .البته در این مطالعه ،ردپاي آب محصوالت
کشاورزي محاسبه و برآورد نمیگردد بلکه از اعداد مربوط به مطالعات
مختلف و تحلیل روي آنها بهره گرفته میشود .همچنین براي ارزیابی
پذیرش اجتماعی رژیمهاي غذایی ،از جامعه آماري محدود دانشگاهی
استفاده میشود که یقیناً نمیتواند نماینده همه اقوام و اقلیمهاي کشور
باشد که این موارد از محدودیتهاي مطالعه حاضر محسوب میشوند.

ij

تحقیقات منابع آب ايران ،سال هفدهم ،شماره  ،7بهار 7022
)Volume 17, No. 1, Spring 2021 (IR-WRR

112

شد .این رژیم توسط اقتصاددانان با روش اقتصادسنجی و با درنظر
گرفتن بودجه خانوار ،فرهنگ و رفتارهاي غذایی و نیازهاي توصیهشده
مواد مغذي کلیدي تدوین شد و تأثیر تغییر قیمتهاي مواد غذایی و
درآمد مصرفکننده بر تقاضاي مواد غذایی نیز بررسی گردید ( Abdi
 .)et al., 2015سومین رژیم غذایی مطلوب در سال  ،1021با توجه به
نیازهاي انرژي و مواد مغذي کلیدي ،استانداردها و توصیههاي
بینالمللی براي کل جمعیت ایران و به تفکیک گروههاي سنی و جنسی
مختلف تدوین شد .در رژیم غذایی کــه وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی طراحی کــرده است بــراي پیشنهاد متوسط نیاز
جمعیت ایرانی بــه انرژي ،پروتئین و ریزمغذيهاي کلیدي از جـدول
مقادیر سفارششده  11RDA ،WHOو  17RDIاستفاده شده است
( .)Salehi et al., 2013در جدول  1این رژیم تحت عنوان 18Alt 1
آمده است .مورد حائز اهمیت در مورد هر سه رژیم مطلوب وزارت
بهداشت این نکته است که در هیچکدام به مسئله محیطزیست و
پایداري توجه نشده است و صرفاً موارد مربوط به سالمت ازجمله میزان
دریافت انرژي ،پروتئین و ریزمغذيها رعایت شده است.

گزینههاي تصمیمگیري که در این مطالعه رژیمهاي غذایی
موردبررسی است ،در ذیل آورده شدهاند.
 -0-0رژيمهای غذايی بهعنوان گزينههای تصمیمگیری

در این مطالعه سه رژیم غذایی مطلوب وزارت بهداشت ،رژیم غذایی
مطلوب همراه با آبزیان و رژیم غذایی با کمترین ردپاي آب آبی
بهعنوان رژیمهاي غذایی جایگزین در کنار رژیم غذایی فعلی مورد
ارزیابی قرار خواهند گرفت که هریک از رژیمها در ذیل آورده شدهاند.
 -7-0-0رژيم غذايی فعلی
غذایی18

رژیم غذایی فعلی ایرانیان از اطالعات مربوط به ترازنامه مواد
سازمان فائو که نحوه محاسبه آن طبق رابطه زیر بوده و آخرین
اطالعات بروز شده آن مربوط به سال  9117میباشد ،استخراج شده
است .در جدول  1این رژیم تحت عنوان  15Refآمده است.

()9

– Production + Imports
Exports −
–)Change in Stocks (dSt
Feed − Loss −
[
]
Industrial Use
Population

= )Food Basket (per capita

الزم به ذکر است به جهت سهولت در تخمین ردپاي آب محصوالت و
با توجه به اینکه قلم غذایی «ماکارونی» تنها در این رژیم وجود دارد،
در محاسبات مقدار ماکارونی به مقدار نان اضافه میگردد .همچنین
نظر به پیشنهاد ) Vanham et al. (2013ضریب تصحیح تبدیل نان
به گندم جهت محاسبه ردپاي آب 1/8 ،درنظر گرفته میشود .بعالوه،
با توجه به اینکه در این رژیم پیشنهادي تقسیمبندي خاصی بین گوشت
مرغ و آبزیان به عنوان گوشت سفید انجام نگرفته است؛ در محاسبات،
 18گرم در روز گوشت سفید به نسبت میزان مصرف گوشت مرغ و
ماهی در رژیم غذایی فعلی ،بین این دو قلم توزیع خواهد شد.

در این رابطه Production ،مقادیر تولید Imports ،واردات،
 Exportsصادرات Change in Stocks (dSt) ،تغییر در انبار،
 Feedتغذیه دام و طیور ،Loss ،مربوط به تلفات در هنگام کاشت و
برداشت و  ،Industrial Useمربوط به مصارف صنعتی است .یعنی
در این رابطه ،مقادیر مربوط به تولید و واردات هر محصول باهم جمع
شده و مقادیر مربوط به صادرات ،تغییر در انبار ،تغذیه دام و طیور ،تلفات
و مصارف صنعتی از آنها کم شده و در آخر به تعداد جمعیت تقسیم
میشود ( .)FAOSTAT, 2019الزم بهذکر است در آن ،ضایعات
مربوط به بخش مصرف از مقادیر کم نمیشود و بدیهی است بخشی
از این اقالم مربوط به رژیم غذایی فعلی در هنگام مصرف تلف میشود.

 -3-0-0رژيم غذايی مطلوب همراه با آبزيان

در رژیم غذایی مطلوب وزارت بهداشت مقداري براي ماهی و آبزیان
درنظر گرفته نشده و بهطور کلی گوشت سفید آورده شده است و تنها
در بخش توصیههاي گزارش مربوط به این رژیم مصرف آبزیان
پیشنهاد شده است .از طرفی سرانه مصرف متوسط جامعه از آبزیان
حدود  19کیلوگرم در سال است که البته این مقدار مربوط به میانگین
کشور بوده و اگر مصرف آبزیان مردم نواحی شمالی و جنوبی کشور از
این مقدار میانگین کم شود ،مالحظه خواهد شد سرانه مصرف آبزیان
در کشور بهشدت پایین و حدود سه الی چهار کیلوگرم در سال است و
این مقدار کمتر از استانداردهاي جهانی است .بعالوه ،نظر به اینکه
مصرف گوشت قرمز ردپاي محیطزیستی (ردپاي آب و ردپاي کربن)
باالیی دارد ،در این مطالعه یک رژیم غذایی که تنها میزان گوشت

 -0-0-0رژيم غذايی مطلوب وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی

اولین طرح در مورد رژیم غذایی مطلوب در سال  77در قالب طرح
«مابا» با درنظر گرفتن الگوي مصرف جاري ،نیازهاي تغذیه سلولی و
الگوي مصرف مدیترانهاي مطرح شد .نتایج طرح نشاندهنده دسترسی
انرژي روزانه از  9111کیلوکالري براي هر فرد به  0111کیلوکالري
بوده است .با این وجود  91درصد خانوارها در ناامنی غذایی بوده و 11
درصد ناامنی شدید غذایی داشتند .رژیم غذایی مطلوب دوم به سفارش
انستیتو تحقیقات تغذیهاي و صنایع غذایی کشور در سال  1081تدوین
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قرمز و ماهی آن متفاوت با رژیم غذایی مطلوب وزارت بهداشت است،
به رژیمهاي مورد ارزیابی اضافه گردید .در این رژیم میزان گوشت
قرمز مربوط به رژیم مطلوب نصف و با فرض ثابتماندن میزان انرژي
و تأمین پروتئین کافی ،به میزان مصرف ماهی و آبزیان افزوده شده
است که مصرف آبزیان در این رژیم به دو برابر مقدار مصرف آبزیان
در رژیم فعلی رسیده است .در جدول  1این رژیم تحت عنوان Alt 2
آمده است.

 -0-0-0مقايسه رژيمهای غذايی

طبق استاندارد سازمان جهانی بهداشت ،میزان استاندارد دریافت انرژي
روزانه  9081کیلوکالري است ( .)Salehi et al., 2013نتایج نشانگر
این نکته است که رژیم غذایی فعلی ایرانیان حداقل  511کیلوکالري
باالتر از میزان استاندارد است که بخش عمده آن بر مصرف باالي
شکر و نان برمیگردد و با کاهش این  511واحد عالوه بر حرکت به
سمت افزایش سالمت ،میتوان موجب کاهش مصرف آب در کشور
نیز شد .الزم بهذکر است این کاهش مصرف آب زمانی تحقق مییابد
که کاهش مصرف در محصوالت تولید داخل اتقاق بیفتد نه در
محصوالت وارداتی؛ لذا زمانیکه به مقوله خودکفایی در امنیت غذایی
توجه کنیم ،این کاهش مصرف معنیدار خواهد بود .البته ذکر این نکته
ضروري است که این رژیم غذایی فعلی مربوط به میانگین جامعه است
و بیشک افرادي در جامعه ،مقادیري باالتر و افرادي نیز مقادیري
خیلی پایینتر از این میزان انرژي و پروتئین دریافت میکنند؛ لذا باید
دقت کرد به هنگام پیشنهاد کاهش میزان انرژي دریافتی ،فشار
مضاعفی بر اقشار پایین جامعه نیاید تا بیشازپیش دچار فقر غذایی
نشده و عدالت اجتماعی رعایت شود .جزییات هر یک از رژیمهاي
غذایی در جدول  1مالحظه میشود.

 -0-0-0رژيم غذايی با كمترين ردپای آب آبی

در تحقیق ) Mirzaei et al. (2020به طراحی رژیمهاي غذایی سالم
و پایدار با تغییرات منطقی در رژیم غذایی فعلی پرداخته شده که با
هدف کاهش ردپاي آب به کمک بهینهسازي چندهدفه با کمترین
انحراف از رژیم غذایی فعلی بوده است .یکی از رژیمهاي پیشنهادي،
رژیمی با هدف کاهش ردپاي آب آبی داخلی بوده که ظرفیت
صرفهجویی  7/5میلیارد مترمکعبی مصرف آب با جایگزینی این رژیم
برآورد شده است .الزم به ذکر است در این رژیم سیبزمینی در قلم
«سبزيها» آورده شده است که در راستاي یکسانبودن رژیمها با
یکدیگر و با توجه به اینکه ردپاي آب این دو قلم بسیار نزدیک به هم
هستند ،با نسبت سیبزمینی به سبزيها در رژیم غذایی مطلوب ،در
این رژیم نیز این تقسیمبندي انجام گرفت .در جدول  1این رژیم تحت
عنوان  Alt 3آمده است.

 -3-0شاخصهای تصمیمگیری

با بررسی شاخصهاي درنظر گرفتهشده در مطالعات مشابه و اخذ نظر
تــعدادي از خبـرگان اعم از اعضــاي هیئت علمی دانشگاهها و مراکز

Table 1- The details of each diettary patterns

جدول  -7جزيیات هريک از رژيمهای غذايی موردمطالعه
)Protein(g/cap/day
Ref Alt 1 Alt 2 Alt 3
40.20 30.10 30.10 35.90
5.20
6.60
6.60
3.20
1.62
1.70
1.70
1.90
0
0
0
0
0.01
0
0
0
4.51
4.30
4.30
8.10
2.15
1.50
1.50
0.60
3.51
5.40
2.70
1.70
9.8
8.10
8.10
7.10
2.17
3.70
3.70
4.50
4.94 13.10 13.10 11.80
4.22
5.90
5.90
5.30
3.36
1.97
6.30
30
81.69 82.37 84.00 83.20

)Energy(kcal/cap/day
Ref Alt 1 Alt 2
Alt 3
1332
951
951 1212.9
272
339
339
169.9
102
57
57
49.1
271
155
155
149.5
279
315
315
320.6
110
85
85
210.5
176
141
141
57.4
47
106
53
27.4
96 67.5 67.5
50.5
29
45
45
53.5
76
207
207
198.7
68
91
91
81.9
23 13.5 66.5
18.1
2881 2573 2573
2600

)Weight (kg/cap/yr
Ref Alt 1 Alt 2 Alt 3
164
96.4
96.4 129.8
42.5
34.7
34.7
17.8
49
25.5
25.5
40.8
28
14.6
14.6
13.6
11.5
12.8
12.8
13.1
188 109.5 109.5
175
119 102.2 102.2
41.5
8.5
13.9
6.9
3.4
27.5
16.4
16.4
12.3
7.5
12.8
12.8
13.4
54
91.2
91.2 115.2
7
9.5
9.5
8.5
11.5
6.9
22
6
719
546
554 590.4
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Product
Wheat
Rice
Potato
Sugar
Veg. Oil
Vegetables
Fruits
Red Meat
Poultary
Egg
)Milk (Dairy
Pulses
Fish
Total

از طریق آبزيپروري ،از مقاله ) Pahlow et al. (2015بهره گرفته
میشود که طبق شکل  9بهطور متوسط 1511 ،لیتر به ازاي هر
کیلوگرم براي ردپاي آب سبز و  911لیتر به ازاي هر کیلوگرم براي
ردپاي آب خاکستري درنظر گرفته میشود .الزم بهذکر است در بخش
برآورد ردپاي آب آبی مربوط به این مطالعه ،میزان تبخیر در نظر گرفته
نشده است و صرفاً ردپاي آب آبی مربوط به تغذیه آبزیان محاسبه شده
است .بدینجهت ،در مطالعه حاضر براي تعیین ردپاي آب آبی
آبزيپروري ،از اطالعات اخذشده از اداره شیالت که از طریق مکاتبه
با آن سازمان اخذ گردید ،بهره گرفته میشود .بدین ترتیب ،با تقسیم
عدد  1/509میلیارد مترمکعب بهعنوان میزان مصرف آب (ردپاي آب
آبی) در بخش آبزيپروري بر  810هزار تن میزان تولید آبزيپروري
گزارششده در آمارنامه کشاورزي محصوالت دامی ( Ministry of
 ،)Agriculture -Jahad, 2017ردپاي آب آبی آبزيپروري در کشور،
 0012لیتر به ازاي هر کیلوگرم برآورد میشود .همچنین ،ردپاي آب
بخش ماهیگیري ،91صفر فرض شده و میزان تولید آبزیان از طریق
آبزيپروري 89 ،درصد از میزان کل تولید آبزیان در کشور درنظر گرفته
میشود (.)Iran Fisheries Organization, 2017

پژوهشی ،شاخصهاي مربوط به تصمیمگیري در مطالعه حاضر
استخراج گردیدند که عبارتاند از :میزان ردپاي آب بهعنوان شاخص
محیطزیستی ،میزان انرژي و پروتئین دریافتی بهعنوان شاخص
سالمتی ،هزینه مربوط به تأمین اقالم رژیمها بهعنوان شاخص
اقتصادي و پذیرش اجتماعی -فرهنگی و ذائقهاي رژیم غذایی در
جامعه بهعنوان شاخص اجتماعی.
 -7-3-0شاخص ردپای آب

) Mekonnen & Hoekstra (2011در گزارش «محاسبه ردپاي آب
کشورها» که توسط مؤسسه آموزشی آب یونسکو منتشر شده است به
برآورد ردپاي آب کشورهاي مختلف جهان (از جمله کشور ایران) از
طریق جمعآوري اطالعات مربوط به مراحل مختلف تولید کاال و تعیین
نیاز آبی محصوالت در بخشهاي کشاورزي و تغذیهاي (زراعی و
دامپروري) ،خانگی و صنعتی پرداختهاند .این دادهها مربوط به مقادیر
میانگین سالهاي بین  1221تا  9115بوده است .در مطالعه حاضر از
اعداد محاسبهشده در آن گزارش براي کشور ایران استفاده میشود.
مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی نیز در گزارشی به این اعداد
استناد کرده است ( Islamic Parliament Research Center,
 Karandish & Hoekstra (2017) .)2015در ادامه کار
) Mekonnen and Hoekstra (2011به تدقیق اعداد مربوط به
کشور ایران (صرفاً ردپاي آب آبی و آب سبز در بخش زراعی و
محصوالت محدود) پرداختهاند .همچنین ) Mirzaei et al. (2020به
محاسبه ردپاي آب سبز و آبی محصوالت زراعی و حیوانی مربوط به
کشور ایران پرداختهاند (البته از اعداد مربوط به گزارش یونسکو و
همچنین مقاله ) Karamdish and Hoekstra (2017در محصوالت
زراعی در این مقاله نیز استفاده شده است) .در مطالعه حاضر براي
ردپاي آب سبز و آبی از سه منبع اشاره شده و براي ردپاي آب
خاکستري تنها از گزارش یونسکو بهره گرفته میشود .همچنین در
گزارش یونسکو برخالف دو مقاله دیگر ،اقالم غذایی با جزییات آورده
شدهاند ،یعنی بهجاي روغن نباتی بهصورت کلی ،روغن سویا ،روغن
آفتابگردان ،روغن پالم و غیره یا بهجاي گوشت قرمز ،گوشت گاو و
گوسفند به صورت جزئی آورده شده است .بدینجهت ،میزان مصرف
فعلی هریک از اقالم جزئی ،میانگینگیري وزنی شده و سپس بهصورت
کلی آورده شدهاند.

در جدول  9ردپاي آب محصوالت کشاورزي موردنظر آورده شده است.
با توجه به عدم قطعیتهاي مربوط به دادههاي ردپاي آب ،در مرحله
اول محاسبات بر پایه مقادیر میانگین انجام میشود و در بخش دیگر
به تحلیل عدم قطعیتها پرداخته خواهد شد .مقادیر میانگین ردپاي
آب محصوالت کشاورزي مربوط به مطالعات مختلف در جدول 0
مالحظه میشود.
 -0-3-0شاخص سالمتی

یکی از دیگر شاخصهاي موردبررسی در این مطالعه ،شاخص سالمتی
است که در این تحقیق میزان دریافت انرژي و پروتئین روزانه بهعنوان
زیرشاخصهاي آن درنظر گرفته شدهاند .طبق توصیه سازمان جهانی
بهداشت ،میزان استاندارد دریافت روزانه انرژي 9081 ،کیلوکالري و
میزان حداقل موردنیاز دریافت روزانه پروتئین  50/2گرم است ( Salehi
 .)et al., 2013مقادیر مربوط به دریافت انرژي و پروتئین از هریک از
رژیمهاي غذایی در جدول  1قابل مالحظه است .نظر به اینکه میزان
پروتئین هر چهار رژیم بیشتر از مقدار حداقل بوده و همچنین همگی
در فاصله  81تا  21گرمی قرار دارند ،هر چهار رژیم از نظر میزان
دریافت پروتئین از وضعیت خوبی برخوردارند .و براي ارزیابی ،صرفاً
میزان انرژي رژیمها طبق رابطه زیر باهم مقایسه میشوند:

در مورد آبزیان ذکر این نکته ضروري است که بخشی از تولید آبزیان
مربوط به آبزيپروري 12بوده و ردپاي آب این بخش باید در نظر گرفته
شود که در گزارش محاسبه ردپاي آب کشورها اشارهاي به آبزیان نشده
است .در مطالعه حاضر براي ردپاي آب سبز و خاکستريِ تولید ماهی

()0
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که  xiمیزان انرژي دریافتی از هر رژیم و ∗  xمیزان استاندارد انرژي
دریافتی است و هر چقدر مقدار  Fکم باشد ،به معنی نزدیک بودن هر
رژیم به مقدار استاندارد بوده و مطلوبتر است .ذکر این نکته ضروري
است که عاملهاي دیگري نظیر میزان ریزمغذيها یا ویتامین در

شاخص سالمتی مهم است که در تصمیمگیري حاضر لحاظ نمیشوند.
البته الزم بهذکر است در طراحی رژیمهاي مطلوب وزارت بهداشت و
رژیم پیشنهادي ) Mirzaei et al. (2020به باال بردن میزان دریافت
ریزمغذيها توجه شده است.

Fig. 2- Feed-related green, blue and gray water footprint per tonne of fish

شکل  -0نمودار میزان ردپای آب تغذيه آبزيان در روش آبزیپروری ()Pahlow et al., 2015
)Table 2- Water footprint of agricultural products in Iran (lit/kg

جدول  -0ردپای آب محصوالت مختلف كشاورزی در ايران (لیتر بر كیلوگرم)
)Mekonnen & Hoekstra (2011
(Mirzaei et al. )2020
)Karandish and Hoekstra (2017
Product Green WF
Blue WF Grey WF1 Green WF
Blue WF
1
Wheat
2198
737
249
1164
1074
1
Rice
934
2267
330
267
2331
Potato
361
255
35
36
271
1
Sugar
734
993
182
734
993
Veg. Oil
47612
390
659
1551
4847
Vegetables
303
310
31
36
271
3
Fruits
131
963
64
161
814
Red Meat
188412
919
363
12320
10713
Poultary
50541
1416
838
5481
553
Egg
40271
1320
697
4466
450
1
)Milk (Dairy
1062
356
194
662
573
Pulses
8233
5508
1373
823
5508
(Current Study and Pahlow et al. )2015
Fish
15004
33095
2004
1
)Mekonnen & Hoekstra (2011
2
Mekonnen & Hoekstra (2011) including the weighted average of the items
3
)Karandish & Hoekstra (2017
4
)Pahlow et al. (2015
5
Current Study
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)Table 3- Water footprint of agricultural products in Iran (Average Values- lit/kg

جدول  -3مقادير میانگین ردپای آب محصوالت مختلف كشاورزی در ايران (لیتر بر كیلوگرم)
Total WF
2836
3230
334
1909
644
355
1099
21760
7090
5829
1521
7704
5009

Grey WF
249
330
35
182
659
31
64
363
838
697
194
1373
200

Blue WF
906
2299
263
993
2618
291
889
5816
985
885
465
5508
3309

لذا ،در این مطالعه فرض میشود از منظر دریافت ریزمغذي هر سه
رژیم جایگزین به یک میزان از وضعیت مطلوبی برخوردارند.

Green WF
1681
600
36
734
3156
33
146
15580
5268
4247
862
823
1500

Product
Wheat
Rice
Potato
Sugar
Veg. Oil
Vegetables
Fruits
Red Meat
Poultary
Egg
)Milk (Dairy
Pulses
Fish

بهصورت میانگین بهره گرفته میشود که عالوه بر مقادیر میانگین
مربوط به  02ماه ،قیمتهاي فروردین  1021و خرداد  1022در جدول
 8آورده شده است (.)Statistical Center of Iran, 2020

 -3-3-0شاخص اقتصادی
 -0-3-0شاخص اجتماعی

با توجه به اینکه هزینه هر رژیم غذایی تأثیر مهمی در ترویج یا عدم
ترویج آن دارد ،باید هزینه اقتصادي هر رژیم غذایی محاسبه شود.
بدیهی است که هرچه هزینه تمامشده آن الگوي غذایی کم باشد،
مطلوب تر خواهد بود .براي تخمین این هزینه از اطالعات مربوط به
مرکز آمار ایران که قیمت اقالم غذایی اصلی را از فروردین  1021تا
خرداد  1022را بهصورت ماهانه اعالم کرده است ،در مرحله اول

نظر به اینکه لزوم پذیرش یک رژیم غذایی از طرف جامعه شرط
اجتنابناپذیر ترویج آن رژیم محسوب میشود ،در این مطالعه میزان
پذیرش هر رژیم با استفاده از پرسشنامه و توزیع آن بین  111نفر از
جامعه دانشگاهی استخراج میشود.

Table 4- Average price of products between April 2017 to May 2020 (IRR/ Kg- Calculated based on data
)from Statistical Center of Iran, 2020

جدول  -0قیمت میانگین اقالم خوراكی از فروردين  7374تا خرداد ( 7377ريال به كیلوگرم -محاسبهشده بر اساس دادههای
مأخوذ از )Statistical Center of Iran, 2020
Average Price
21690
128180
32950
53250
77450
37240
69720
648340
103910
88010
86290
122030
464370

May 2020
22700
198950
42050
87450
98000
37890
125310
912470
124020
108810
124450
241150
663800

April 2017
15440
89830
21500
36510
60320
26570
48000
352790
73620
64190
59330
97580
251880
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Product
Bread
Rice
Potato
Sugar
Veg. Oil
Vegetables
Fruits
Red Meat
Poultary
Egg
)Milk (Dairy
Pulses
Fish

 در جهت ارزیابی پذیرش اجتماعی رژیم غذایی مطلوب9  و1 که سؤال
 در جهت ارزیابی پذیرش اجتماعی رژیم0  و9  سؤال،وزارت بهداشت
 در جهت5  و8  و سؤالMirzaei et al. (2020) غذایی پیشنهادي
ارزیابی پذیرش اجتماعی رژیم غذایی مطلوب همراه با آبزیان طراحی
 سؤال دومِ مربوط به هر رژیم غذایی با اشاره به تأثیر تغییر.شده است
رژیم غذایی بر سالمتی افراد و محیطزیست پرسیده میشود تا تأثیر
.این آگاهیسازي در فرایند تصمیمگیري نیز تا حدودي ارزیابی گردد
 پاسخهاي مربوط به سؤالهاي دومِ مربوط به هر رژیم،در محاسبات
 بهترتیب، براي تبدیل عبارات بیانی.مورد بررسی قرار خواهند گرفت
. بهره گرفته میشود5  تا1 راي عبارت مخالفم تا موافقم از مقادیر

 فرهنگی و اجتماعی در،الزم بهذکر است با توجه به پراکندگی اقلیمی
کشور از یک طرف و تنوع غذایی و عادات غذایی در کشور از طرف
 فرهنگها و، قومیتها، این جامعه آماري نمیتواند همه جوامع،دیگر
اقلیمها را نمایندگی کند و انجام ارزیابی جامع اجتماعی از
 همچنین با توجه به اینکه.محدودیتهاي این مطالعه محسوب میشود
 سؤاالت پرسشنامه، در پذیرش اجتماعی نیز مؤثر است،شرط اقتصادي
،با اعمال فرض اینکه فرد پاسخدهنده مشکل اقتصادي نداشته باشد
پرسیده شده و هدف صرفاً ارزیابی پذیرش اجتماعی از منظر ذائقه و
 نمونه پرسشنامه مربوط به ارزیابی شاخص پذیرش.فرهنگ است
. آورده شده است1 اجتماعی در جدول

Table 5- Sample of questionnaire on evaluating public acceptance of diets

 نمونه پرسشنامه اينترنتی ارزيابی پذيرش اجتماعی-0 جدول
Questions

1

2

3

4

5

6

Disagree

Fairly
Disagree

Considering no economic problems for purchasing
food, do you agree to use a food pattern in which the
share of bread and sugar is half the current pattern and
the share of meat and milk is twice the current pattern?
Considering no economic problems for purchasing
food, do you agree with using a food pattern in which
health standards are observed and will promote your
health, and the share of bread and sugar is half the
current pattern and the share of meat and milk is twice
the current pattern?
Considering no economic problems for purchasing
food, do you agree with halving the share of rice,
sugar, red meat, and white meat in your current diet
and doubling the share of milk and eggs in your diet?
Considering no economic problems for purchasing
food, do you agree with using a diet that will improve
your health and also protect the environment, and the
share of rice, sugar, red meat, and white meat is half
the current pattern and the share of milk and eggs is
twice the current pattern?
Considering no economic problems for purchasing
food, do you agree with doubling the consumption of
fish in your diet?
Considering the fact that consuming fish will improve
your health and also reduce water consumption in the
experts’ recommendation country, and accepting the
on consuming two servings of fish per week, if you do
not have any economic problem to provide food, do
you agree with doubling the consumption of fish in
your diet? Even if you do not want to do it in terms of
taste?
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Neutral

Fairly
Agree

Agree

03

 -0-0روشهای تصمیمگیری چندشاخصه گروهی

 -3-0-0روش میانگین وزنی مرتب ()OWA

در این مطالعه براي ارزیابی رژیمهاي غذایی و تصمیمگیري
چندشاخصه گروهی از روشهاي میانگین وزنی ساده ،تاپسیس و
میانگین وزنی مرتب به دلیل تأکید افراد پیشرو بر برخی از ویژگیهاي
این روشها نظیر سادهبودن ،قابلفهمبودن براي مدیران تصمیمگیري
و ارائه چارچوب درست براي تصمیمگیري با توجه به دفعات
استفادهشده در تحقیقات متعدد و معتبر ،بهره گرفته میشود.

این عملگر نگاشتی از فضاي  nبعدي به فضاي یکبعدي است:
 j ،bij .F: Rn → Rامین مقدار بزرگ در مجموعه دادههاي ورودي
نرمالشده مربوط به امتیاز کسبکرده هر یک از رژیمهاي غذایی از
منظر هریک از شاخصها (  )ri1, ri2, … , rimاست .درواقع مجموعه
 ،bمقادیر نزولی مرتبشده بردار  xاست (.)Yager, 1988
Fi (ri1 . ri2 . ⋯ . rim ) = ∑nj=1 uj bij = u1 bi1 +
()8

 -7-0-0روش میانگین وزنی ساده ()SWA

u2 bi2 + ⋯ + un bin
وزن رتبهها ( )uبا وزن نسبی

هر شاخص تفاوت دارد و تنها ناظر بر
رتبه هر ورودي است بهطوريکه .)Yager, 1988( ∑nj=1 uj = 1
خصوصیت مهم وزن رتبهها در این عملگر ،انعکاس درجه خوشبینی
تصمیمگیر است .منظور از خوشبینی تصمیمگیر ،میزان و درجه
پذیرش زیانپذیري در تصمیمگیري است .براي این منظور هر چه
بردار وزن رتبهها ،عددهاي بزرگتري را در ابتداي خود داشته باشد،
تصمیمگیر میزان خوشبینی بیشتري دارد Yager (1988) .براي
سنجش این خصوصیت سنجهاي را به نام درجه خوشبینی بهصورت
زیر تعریف کرد:
1
∑n (n − j)uj
=θ
()2
n−1 j=1
روشهاي مختلفی براي بهدستآوردن بردار وزن رتبهها وجود دارد .در
بسیاري از مسائل تصمیمگیري بهجاي تأمین «همه» یا «حداقل» یکی
از شاخصها توسط یک گزینه ،ممکن است تصمیمگیر تمایل به بیان
تأمین «بیشتر» یا «نیمی» از شاخصها داشته باشد .در حقیقت براي
پرکردن شکاف بین سیستمهاي کالسیک (صفر و یک) یک ابزار
منعطفتري الزم است که براي بیان این مفاهیم از کمیتسنجهاي
بیانی نسبی استفاده میشود ( .)Zarghmi, 2007براي انتخاب
کمیتسنج مناسب بایستی از مدیر جلسه تصمیمگیري سؤال شود که
چه تعداد شاخص را میخواهد در تصمیمگیري درنظر بگیرد .سپس از
رابطهي توسعهیافتهي زیر ،بردار وزن رتبه  uمتناظر با هر درجه
خوشبینی به دست میآید (:)Yager, 1988, 1996

07

این روش سادهترین و پرکاربردترین روش تحلیل چندشاخصه است.
در این روش ،همه شاخصها به یک مقیاس متعارف تبدیل میشوند.
این مقیاس ،معموالً بین صفر و یک اختیار میشود که عدد یک،
نمایانگر بهترین عملکرد است .انتخاب گزینهها بر اساس مقدار  Siاست
که بهصورت زیر تعریف میشود (:)Zarghami and Ehsani, 2011
∑n
j=1 wj rij

()8

∑n
j=1 wj

= Si

که در آن  wjوزن شاخص jام که از طریق پرسشنامه و اخذ نظر
خبرگان تعیین میشود و  rijامتیاز نرمال گزینه iام از دید شاخص jام
است یعنی امتیاز کسبکرده هر یک از رژیمهاي غذایی از منظر هریک
از شاخصها که مقدار نرمالشده هریک توسط معادله ( )1قابل محاسبه
است.
 -0-0-0روش تاپسیس ()TOPSIS

00

در این روش گزینه انتخابی باید کوتاهترین فاصله از جواب ایدهآل و
دورترین فاصله از جواب غیرایدهآل را داشته باشد .مقدار فاصله هر
گزینه تا جوابهاي ایدهآل و غیرایده آل به ترتیب زیر نشان داده
میشوند (:)Cables Pérez et al., 2008
()5

Si− = √∑nj=1(vij − vj − )2 , i = 1,2, ⋯ , m

()1

Si∗ = √∑nj=1(vij − vj ∗ )2 , i = 1,2, ⋯ , m

j = 1,2, ⋯ , n

()11
انواع مختلفی از کمیتسنجها میتوانند مورداستفاده قرار گیرند که در
این مطالعه ،بهدلیل کاربرد زیاد در ادبیات کمیتسنج نوع Q(r) = r α
بهکار برده میشود که وقتی  nبه سمت بینهایت میل میکند ،به
کمک روابط  2و  11میتوان نشان داد (:)Zarghami et al, 2008
1
1
1
θ = ∫0 Q(r)dr = ∫0 r α dr = α+1
()11
مقدار  αبه ازاي درجات خوشبینی مختلف که هرکدام متناظر با یک
کمیتسنج کیفی است از جدول  1به دست میآید.

که در آن  vijمقدار نرمال موزون عملکرد گزینه iام از دید شاخص jام
است یعنی حاصل از ضرب امتیاز کسبکرده هر یک از رژیمهاي
غذایی از منظر هریک از شاخصها بهصورت نرمالشده در وزن هر
شاخص است vj − .و ∗  vjبه ترتیب مقدارهاي نامطلوب و آرمانی براي
شاخص jام است .رتبهبندي گزینهها با استفاده از محاسبه نزدیکی
نسبی ∗ Ciهر گزینه به جواب آرمانی و رابطه زیر بهدست میآید که
بدیهی است هر چه مقدار ∗ Ciبیشتر باشد ،آن گزینه رتبه باالتري
خواهد داشت (.)Cables Pérez et al., 2008
S i−
Ci∗ = S +S − , i = 1,2, ⋯ , m
()7
∗
i

).

j−1

j

( u j = Q ( n) − Q

i
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Table 6- The degree of optimism corresponding to each linguistic quantifier

جدول  -4میزان خوشبینی متناظر با هر كمیتسنج كیفی ()Zarghami et al., 2008
Optimism
)degree (θ
0.999
0.909
0.667
0.500
0.333
0.091
0.001

Parameter of
)quantifier (α
α → 0.0
0.1
0.5
1.0
2.0
10.0
∞→α

Attitude
Optimistic
Neutral
Pessimistic

Linguistic
quantifier
At least one of them
Few of them
Some of them
Half of them
Many of them
Most of them
All of them

ردپاي آب آبی (آب مصرفی) محصوالت تولیدشده در داخل کشور
مربوط به اقالم غذایی مذکور در مطالعه )،Mirzaei et al. (2020
حدود  57میلیارد مترمکعب محاسبه شده است .این عدد کمی بیشتر از
آمارهاي منتشر شده مربوط به مصرف آب در بخش کشاورزي (با
احتساب سایر محصوالت کشاورزي دیده نشده بین اقالم غذایی) است.
لذا ،بهنظر میرسد اعداد پیشنهادي در آن مطالعه ،کمی دستباال گرفته
شدهاند و اعدادي که در بین این دو سري داده قرار میگیرند ،احتماالً
به واقعیت نزدیکترند .لذا در مطالعه حاضر ،در مرحله اول محاسبات
بر پایهي میانگینگیري بین دو سري داده انجام گرفته و در قدم بعدي
بهمنظور تحلیل عدم قطعیت بجاي میانگینگیري ساده ،از تولید مقادیر
تصادفی بین اعداد بهره گرفته میشود.

 -0-0تحلیل عدم قطعیتها

در این مطالعه ،بهمنظور درنظر گرفتن قطعیتهاي دادههاي مربوط به
ردپاي آب و تحلیل عدم قطعیتهاي دادههاي مربوط به قیمت اقالم
خوراکی بهجاي استفاده از اعداد میانگین ،از فضاي محاسباتی با ایجاد
اعداد تصادفی در بین حداقل و حداکثر مقادیر استفاده خواهد شد .الزم
به ذکر است نظر به اینکه در مرحله اول و بدون در نظر گرفتن عدم
قطعیتها ،مقدار حداکثر بهعنوان مطلوبترین گزینه خروجی هر سه
روش میانگین وزنی ساده ،تاپسیس و میانگین وزنی مرتب تلقی
میشود ،در مرحله احتساب عدم قطعیتها ،طبق رابطه  19گزینهاي
که بین تکرارهاي انجامگرفته با اعداد تصادفی ایجادشده ،مقدار
میانگین منهاي واریانس آن ،مقدار حداکثر باشد ،بهعنوان گزینه
مطلوب معرفی خواهد شد ): (Zarghami et al, 2008
) FK = E (Fi ) − β var (Fi
()19
که  FKامتیاز رژیمهاي غذایی با لحاظ عدم قطعیتها،E (Fi) ،
میانگین امتیازهاي رژیمهاي غذایی در تکرارهاي انجام شده با
احتساب اعداد تصادفی ،β ،ضریب اهمیت واریانس و )،var (Fi
واریانس امتیازهاي رژیمهاي غذایی تکرارهاي انجام شده با احتساب
اعداد تصادفی است.

 -0-0-0عدم قطعیتهای مربوط به بخش مربوط به قیمت
اقالم خوراكی

با توجه به عدم قطعیتهاي دادههاي آماري مربوط به قیمت اقالم
خوراکی بهدلیل تأثیر گرفتن از شرایط اقتصادي و سیاسی کشور ،در
مرحله اول محاسبات بر پایه میانگینگیري بین دادههاي مربوط به
فرودین  1021تا خرداد  1022انجام گرفته و در قدم بعدي بهمنظور
تحلیل عدم قطعیت بجاي میانگینگیري ساده ،از قضیه حد مرکزي98
براي تولید اعداد تصادفی به کمک معادله  10استفاده میگردد
(:)Zarghami and Szidarovszky, 2011
N
X = ∑k=1 uk × σ + μ
()10
که  Xعدد تصادفی جدید u ،عدد تصادفی بین صفر و یک ،N ،تعدادي
که توزیع اعداد تصادفی بین صفر و یک را بهصورت توزیع نرمال سازد،
 ،σانحراف شاخص دادههاي آماري موجود و  μمیانگین دادههاي
آماري موجود است.

 -7-0-0عدم قطعیتهای مربوط به بخش محاسبه ردپای آب

نظر به وجود عدم قطعیتهاي برآورد ردپاي آب در تخمین تبخیر و
تعرق گیاه ،دادههاي هواشناسی و سیستمهاي پرورش دام ،مشخص
شد در مواردي نظیر تعیین ردپاي آب آبی گوشت قرمز ،ردپاي آب آبی
یونجه در محاسبات ) Mekonnen and Hoekstra (2011دیده نشده
که تأثیر مهمی در محاسبات گذاشته است (مکاتبات شخصی ،میرزایی
ندوشن ،ف .)1022 ،.بههمین دلیل سهم ردپاي آب سبز نسبت به
ردپاي آب آبی مربوط به گوشت قرمز در مطالعه Mekonnen and
) Hoekstra (2011بسیار باالتر از ردپاي آب آبی عنوانشده در مطالعه
) Mirzaei et al. (2020لحاظ شده است .از طرف دیگر ،مجموع
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 -3نتايج و بحث

 -0-3محاسبه ردپای آب رژيمهای غذايی

با توجه به اینکه چهار شاخص براي ارزیابی چهار رژیم غذایی شناسایی
و معرفی گردید ،در این بخش سعی میشود تا با روشهاي
تصمیمگیري چندشاخصه گروهی و با لحاظ عدم قطعیتها ،رژیم
غذایی منتخب تعیین شده و تأثیر این جایگزینی برآورد شود.

با توجه به اعداد محاسبهشده در جدول  ،0ردپاي آب مربوط به تولید
هر چهار رژیم غذایی در جدول  8مالحظه میشود .الزم بهذکر است
با توسعه روشهاي آبزيپروري نظیر پرورش ماهی در قفس (در دریا)
و یا بهرهگیري از روشهاي بازچرخانی آب یا کشت آکواپونیک که
کشاورزي بههمراه آبزيپروري را میسر میسازد و دو محصول را
میتوان از طریق یک منبع تولید کرد ،میزان ردپاي آب آبزيپروري را
میتوان به نصف رساند .تا جاییکه در یکی از پروژههاي کارگروه
امنیت غذایی و تولید محصوالت راهبردي برنامه اقتصاد مقاومتی ،با
عنوان «توسعه آبزيپروري و پرورش ماهی در قفس در آبهاي شمال
و جنوب کشور» ظرفیت تولید ماهی در قفس در کشور  211هزار تن
برآورد شده است که دستیابی به  911هزار تن تا پایان برنامه ششم و
 811هزار تن تا افق  1818پیشبینی شده است ( APERDRI,
 .)2015لذا ،در محاسبه ردپاي آب رژیم غذایی مطلوب همراه با آبزیان
بهجاي درنظر گرفتن  89درصد ،تنها  91درصد از میزان تولید آبزیان
براي محاسبه ردپاي آب در نظر گرفته شد.

 -7-3وزندهی شاخصهای تصمیمگیری

اولین قدم بعد از شناسایی شاخصهاي موردبررسی در تصمیمگیري،
وزندهی آن شاخصها است .براي این کار از پرسشنامه اینترنتی که
 15نفر از خبرگان داخلی و خارجی حوزه سالمت و محیطزیست آن را
تکمیل نمودهاند و با درنظر گرفتن روش میانگین وزنی ساده از مقادیر
کم تا زیاد بهره گرفته شد .الزم بهذکر است بهترتیب تخصص  7نفر
از خبرگان در حوزه آب ،تخصص  5نفر از خبرگان در حوزه سالمت و
تخصص  0نفر از خبرگان در حوزه سیاستگذاري (در حوزه
محیطزیست) بوده است .نتایج پرسشنامه مربوط به تعیین وزن هر یک
از شاخصهاي در جدول  7آورده شده است .نکته قابلتوجه در مورد
نتایج وزندهی این است که بعد از شاخص محیطزیستی و شاخص
سالمت که بیشترین وزن را هم از خبرگان داخلی و هم از خبرگان
خارجی کسب کردند ،از نظر اغلب خبرگان داخلی وزن شاخص
اقتصادي بیشتر بوده و از نظر خبرگان خارجی ،وزن شاخص اجتماعی؛
بهطوريکه اعطاي وزن «متوسط» براي شاخص پذیرش اجتماعی از
جانب خبرگان داخلی و اعطاي وزن «متوسط» براي شاخص اقتصادي
از جانب خبرگان خارجی در نتایج پرسشنامهها دیده میشود.

در جدول  2ردپاي آب هریک از رژیمهایی غذایی براي کل کشور با
احتساب جمعیت  81میلیونی ارائه شده است.
نتایج نشانگر این نکته است که رژیم غذایی فعلی بیشترین ردپاي آب
را به خود اختصاص داده و کمترین ردپاي آب مربوط به رژیم غذایی
پیشنهادي ) Mirzaei et al. (2020بهدلیل کاهش چشمگیر مصرف
انواع گوشت است .همچنین ،نظر به جایگزینی مصرف آبزیان با گوشت
قرمز ،ردپاي آب رژیم مطلوب همراه با آبزیان کمتر از ردپاي آب رژیم
مطلوب وزارت بهداشت برآورد شده است.

بدینترتیب ،مالحظه میشود شاخص سالمتی بیشترین وزن و اهمیت
در تصمیمگیري را به خود اختصاص داده است و شاخصهاي
محیطزیستی ،اقتصادي و اجتماعی بهترتیب جایگاههاي دوم تا چهارم
را کسب کردهاند .البته با توجه به اهمیت باالي هر چهار شاخص ،وزن
آنها تفاوت معناداري با هم ندارند.

Table 7- Determining the weight of criteria regarding questionnaire

جدول  -9تعیین وزن شاخصهای بهدستآمده از پرسشنامه
Public Acceptance
(Culture and
)Taste of People

Economic Cost of
Dietary Pattern

Health of Dietary
Pattern
(such as Energy
and Protein
)intake

Environmental Impacts
of Dietary Pattern
(such as Water
)Footprint

3.882

4.118

4.765

4.413

0.2260

0.2397

0.2774

0.2569
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Weight and
Importance of
each Criteria
Normalized
Weight

)Table 8- Water footprint of each diettary patterns (per capita- m^3

جدول  -2سرانه ردپای آب هريک از الگوهای غذايی (مترمکعب بر نفر)
Total
WF
368
57
14
26
84
32
46
75
87
78
175
66
13
1151

Alternative 3
Blue
Grey
WF
WF
118
32
41
6
11
1
14
2
34
9
51
6
37
3
20
1
12
10
12
9
54
22
47
12
8
1
458
114

Green
WF
218
11
1
10
41
6
6
53
65
57
99
7
4
579

Total
WF
273
112
9
28
82
39
112
151
116
74
139
73
23
1232

Alternative 2
Blue
Grey
WF
WF
87
24
80
11
7
1
15
3
33
8
32
3
91
7
40
3
16
14
11
9
40
18
52
13
15
1
522
114

Green
WF
162
21
1
11
40
4
15
108
86
54
79
8
7
595

Total
WF
273
112
9
28
82
39
112
302
116
74
139
73
15
1374

Alternative 1
Blue
Grey
WF
WF
87
24
80
11
7
1
15
3
33
8
32
3
91
7
81
5
16
14
11
9
40
18
52
13
10
1
557
116

Green
WF
162
21
1
11
40
4
15
216
86
54
79
8
4
701

Total
WF
466
137
16
53
74
67
131
181
195
43
82
55
25
1525

Reference
Blue
Grey
WF
WF
149
41
98
14
13
2
28
5
30
8
55
6
151
8
48
30
27
23
7
5
25
10
39
10
16
1
640
135

Green
WF
276
26
2
21
36
6
17
129
145
31
46
6
7
749

Product
Wheat
Rice
Potato
Sugar
Veg. Oil
Vegetables
Fruits
Red Meat
Poultary
Egg
Milk
Pulses
Fish
Total

)Table 9- Water footprint of each diettary patterns (BCM

جدول  -7ردپای آب هريک از رژيمهای غذايی برای كل كشور (میلیارد مترمکعب)
Total WF
122
110
99
92

Grey WF
11
9
9
9

Blue WF
51
45
42
37

Green WF
60
56
48
46

Diettary Pattern
Ref
Alternative 1
Alternative 2
Alternative 3

پیشنهادي ) Mirzaei et al. (2020بهدلیل کاهش مصرف انواع
گوشت است .همچنین ،نظر به افزایش مصرف آبزیان در رژیم غذایی
مطلوب همراه با آبزیان ،هزینه این رژیم بیشتر از رژیم غذایی مطلوب
وزارت بهداشت برآورد شده است.

 -3-3ارزيابی شاخص سالمتی هريک از رژيمهای غذايی

نظر به رابطه ارائهشده مربوط به برآورد فاصله سالمتی هر رژیم با
مقدار استاندارد دریافت انرژي ،مقادیر مربوط به فاصله هریک از
رژیمهاي غذایی با میزان استاندارد دریافت انرژي بهترتیب براي رژیم
غذایی فعلی ،رژیم غذایی مطلوب وزارت بهداشت ،رژیم غذایی مطلوب
همراه با آبزیان و رژیم غذایی پیشنهادي )Mirzaei et al. (2020
عبارتاند از  1/181 ،1/181 ،1/911و  .1/129این اعداد ،بدون بعد
بوده و بدیهی است که هرچقدر این فاصله کمتر باشد ،در انتخاب رژیم
غذایی مطلوبتر خواهد بود .نتایج نشانگر این نکته است که رژیم
غذایی فعلی بیشترین فاصله با مقادیر استاندارد دریافت انرژي داشته و
رژیم غذایی مطلوب وزارت بهداشت و رژیم غذایی مطلوب همراه با
آبزیان کمترین فاصله را دارا هستند.

 -0-3ارزيابی پذيرش اجتماعی هريک از رژيمهای غذايی

براي ارزیابی پذیرش اجتماعی هر یک از رژیمهاي غذایی از منظر
فرهنگ و ذائقه ،پرسشنامه اینترنتی در اختیار  111نفر از جامعه
دانشگاهی قرار گرفت تا تخمین اولیهاي در این مورد زده شود .نتایج
پرسشنامه اعدادي مابین  1تا  5بوده و عدد  5نشانگر بیشترین پذیرش
اجتماعی و عدد  ،1نشانگر کمترین پذیرش اجتماعی است .فرض
گردید که رژیم غذایی فعلی باالترین امتیاز یعنی امتیاز  5را از منظر
ذائقه و فرهنگ دارا است .البته باید توجه کرد که رژیم غذایی فعلی
مورد بررسی در این مطالعه ،رژیم مصرفی میانگین کل کشور بوده این
درحالی است که رژیم غذایی قومها ،اقلیمها و اقشار مختلف جامعه
متفاوت از یکدیگر بوده و استخراج هر یک ،از محدودیتهاي این
مطالعه محسوب میشود .همچنین رژیم غذایی مطلوب وزارت
بهداشت ،رژیم غذایی مطلوب همراه با آبزیان و رژیم غذایی پیشنهادي
) Mirzaei et al. (2020بهترتیب امتیازهاي  8/10 ،8/92و  0/17را
به خود اختصاص دادند.

 -0-3برآورد هزينه اقتصادی هريک از رژيمهای غذايی

با احتساب مقادیر میانگین قیمت اقالم خوراکی از فروردین  1021تا
خرداد  ،1022هزینه هریک از رژیمهاي غذایی محاسبه شد که در
جدول  11مالحظه میشود.
نتایج نشانگر این نکته است که رژیم غذایی فعلی بیشترین هزینه را
به خود اختصاص داده و کمترین هزینه مربوط به رژیم غذایی
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)Table 10- Cost of each diettary patterns (Annual per capita- One thousand Tomans

جدول  -72سرانه هزينه اقتصادی هر يک از رژيمهای غذايی (هزار تومان در سال)
Alternative 3
225
228
134
73
101
652
289
222
127
118
994
104
278
3.50

Alternative 2
167
444
84
78
99
408
713
449
170
112
787
116
1022
4.60

Alternative 1
167
444
84
78
99
408
713
899
170
112
787
116
324
4.35

نتایج نشانگر این نکته است که رژیم غذایی پیشنهادي
) al. (2020بهدلیل کاهش چشمگیر مصرف انواع گوشت ،از پذیرش
اجتماعی کمتري برخوردار است .همچنین باال رفتن مصرف آبزیان در
رژیم غذایی مطلوب همراه با آبزیان منجر به کاهش مقبولیت اجتماعی
نسبت به رژیم غذایی مطلوب وزارت بهداشت شده است .نتیجه مهم
دیگر این ارزیابی که در آن براي هر یک از رژیمهاي غذایی از دو
سؤال بهره گرفته شده بود ،این نکته است که حدود  01درصد از
پاسخدهندگان ،بعد از اطالع یافتن از تأثیر تغییر رژیم غذایی بر سالمتی
افراد و حفظ محیطزیست ،نظر مخالف یا نسبتاً مخالف خود را به موافق
یا نسبتاً موافق تغییر دادند .این نتیجه ،لزوم بهکارگیري اقدامات
ترویجی در کنار طراحی و توجه به رژیمهاي غذایی جایگزین را
دوچندان میسازد .البته بهدلیل محدودیتهاي مطالعه ،جامعه آماري
 111نفر از جامعه دانشگاهی بوده و تأثیر  01درصدي را نمیتوان به
عموم جامعه تعمیم داد و نیاز به اقدامات ترویجی جدي احساس
میشود.
Mirzaei et

Ref
203
545
163
149
90
700
829
538
286
65
464
87
545
4.65

Product
Bread
Rice
Potato
Sugar
Veg. Oil
Vegetables
Fruits
Red Meat
Poultary
Egg
)Milk (Dairy
Pulses
Fish
)Total (Million Toman

 -4-3جمعبندی شاخصهای تصمیمگیری

بدین ترتیب مقادیر مربوط به هریک از شاخصهاي هر چهار رژیم
غذایی برآورد شد که در این مرحله میتوان به کمک روشهاي
تصمیمگیري چندشاخصه گروهی ،رژیم غذایی منتخب را برگزید.
اطالعات مربوط به شاخصهاي هریک از رژیمهاي غذایی بههمراه
مقادیر نرمالسازي در جدول  11ارائه شده است.
 -9-3نتايج تصمیمگیری چندشاخصه گروهی

نظر به اینکه هریک از رژیمهاي غذایی موردبررسی در مطالعه ،در
برخی از شاخصها امتیاز خوبی کسب کردند و در برخی از شاخصها
وضعیت نامطلوب داشتند به کمک ابزار تصمیمگیري چندشاخصه رژیم
غذایی مطلوبتر معرفی گردید .رتبهبندي گزینهها به کمک روشهاي
مختلف بهصورت جامع و کامل و همچنین نتایج تصمیمگیري
چندشاخصه گروهی بهترتیب در جدول  19و شکل  0ارائه شدهاند.

)Table 11- Evaluation of dietary patterns according to criteria (With normalized values

جدول  -77ارزيابی رژيمهای غذايی نسبت به شاخصها (بههمراه مقادير نرمالسازیشده)
Public
Acceptance
)(positive criteria
)3.882 (0.2260
)5 (1
)4.29 (0.858
)4.13 (0.826
)3.67 (0.734

Cost
(annual per capita)million toman
)(negative criteria
)4.118 (0.2397
)4.65 (0.753
)4.35 (0.804
)4.60 (0.760
)3.50 (1

Distance from Standard
Energy Intake
)(dimensionless
)(negative criteria
)4.765 (0.2774
)0.210 (0.380
)0.080 (1
)0.080 (1
)0.092 (0.869

Total WF
)(annual per capita- m^3
)(negative criteria

Diettary Pattern

)4.413 (0.2569
)1525 (0.754
)1374 (0.837
)1231 (0.934
)1150 (1

Weight of Criteria
Reference
Alternative 1
Alternative 2
Alternative 3
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Table 12- Comprehensive ranking of dietary patterns in different multi-criteria group decision making

جدول  -70رتبهبندی جامع و كامل رژيمهای غذايی در روشهای مختلف تصمیمگیری چندشاخصه گروهی
)𝑭( OWA
At least
one of
them
)𝟎 → 𝛂(
1
1
1
1

Few of
them
)𝟏 (𝛂 = 𝟎.

Some of
them
)𝟓 (𝛂 = 𝟎.

Half of
them
)𝟏 = 𝛂(

Many
of them
)𝟐 = 𝛂(

Most of
them
)𝟎𝟏 = 𝛂(

All of
them
)∞ → 𝛂(

TOPSIS
) ∗𝐢𝐂(

SAW
) 𝐢𝐒(

Diettary
Pattern

4
3
2
1

4
3
2
1

4
3
2
1

4
2
3
1

4
1
2
3

4
1
2
3

4
2
3
1

4
3
2
1

Reference
Alternative 1
Alternative 2
Alternative 3

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
OWA
)(α→0

OWA
)(α=0.1

Alternative 3

OWA
)(α=0.5

OWA
)(α=1

Alternative 2

OWA
)(α=2

Alternative 1

OWA
)(α=10

OWA
(∞→(α

TOPSIS

SWA

Reference

Fig. 3- Results obtained from different multi-criteria group decision making

شکل  -3نتايج بهدستآمده از روشهای مختلف تصمیمگیری چندشاخصه گروهی

کسب کرده است و نسبت به رژیم مطلوب وزارت بهداشت در
رتبههاي کسبکرده نوسان بیشتري دارد .بههمین علت ،در
کمیتسنجهاي (∞ →  )αو ( )α = 10که ریسکپذیري
تصمیمگیري کم است ،رژیم غذایی مطلوب وزارت بهداشت در
جایگاه بهتري قرار گرفته است؛
 -8بهطور کلی با توجه به اینکه هر یک از رژیمهاي غذایی
جایگزین ،حداقل یکی از بیشترین امتیازهاي مربوط به
شاخصهاي تصمیمگیري را به خود اختصاص دادهاند ،اختالف
فاحشی در امتیازهاي هریک از رژیمها در روشهاي مختلف
تصمیمگیري وجود ندارد .الزم بهذکر است در حالت بدبینی
تصمیمگیران در عملگر میانگین وزنی مرتب یعنی حاالت (→ α
∞) و ( )α = 10امتیازهاي مربوط به رژیمهاي غذایی اختالف
بیشتري نسبت به سایر حاالت این عملگر دارند؛
 -5در حالت  α → 0که مبین حالت خوشبینی تصمیمگیران است،
همه رژیمهاي غذایی به یک اندازه مطلوب و قابل قبول هستند؛
 -1با تحلیل بر روي نتایج و رتبهبندي ،بهطورکلی رژیم غذایی

بامالحظه رتبهبندي و امتیاز رژیمهاي غذایی در جدول و شکل فوق،
نتایج ذیل حاصل میشود:
 -1مشخص شد در تمامی روشها ،رژیم غذایی فعلی بهعنوان
کمامتیازترین رژیم است که این نکته لزوم تغییر رژیم غذایی در
کشور را تبیین میکند؛
 -9طبق تعریف ،در حالت استفاده از کمیتسنج «نصف شاخصها»
که  α = 1است و مبین حالت خنثی در دیدگاه ریسکپذیري/
ریسکگریزي تصمیمگیر است ،عملگر میانگین وزنی مرتب مانند
میانگین وزنی ساده عمل میکند ( Zarghami and Ehsani,
 .)2011این نکته در نتایج حاصلشده قابلمالحظه است؛
 -0رژیم غذایی مطلوب وزارت بهداشت در شاخص سالمتی رتبه
اول ،در شاخصهاي اقتصادي و پذیرش اجتماعی رتبه دوم و در
شاخص محیطزیستی ،رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.
درحالیکه رژیم غذایی پیشنهادي ) Mirzaei et al. (2020در
شاخص سالمتی رتبه سوم ،در شاخص پذیرش اجتماعی رتبه
چهارم و در شاخصهاي محیطزیستی و اقتصادي رتبه اول را
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نتایج حاصل در مقایسه با حالت قبلی که رتبهبندي رژیمهاي غذایی با
احتساب مقادیر میانگین بود ،حاکی از آن نکته است که تنها رتبه رژیم
غذایی مطلوب وزارت بهداشت و رژیم غذایی مطلوب همراه با آبزیان
در روشهاي تصمیمگیري میانگین وزنی ساده و حالت خنثی (= α
 )1روش میــانگیـــن وزنی مرتب جابجا گردیده و همچنان رژیـــم
پیـــشنهادي ) ،Mirzaei et al. (2020باالترین رتبه و رژیم غذایی
فعلی ،پایینترین رتبه را از نگاه خبرگان مورد پرسش این پژوهش به
خود اختصاص دادهاند .بدین ترتیب ،درحالیکه در مرحله اول ،رژیم
غذایی مطلوب وزارت بهداشت و رژیم غذایی مطلوب همراه با آبزیان
داراي رتبه برابر و در جایگاه دوم بودند ،با لحاظ عدم قطعیتها رژیم
غذایی مطلوب وزارت بهداشت با اختالف جزئی پیشی گرفته و
بهتنهایی در رتبه دوم قرار میگیرد.

پیشنهادي ) Mirzaei et al. (2020بهعنوان گزینه مطلوبتر
معرفی میشود؛
 -7رژیم غذایی مطلوب وزارت بهداشت و رژیم مطلوب همراه با
آبزیان (پیشنهادي در این مطالعه) داراي رتبه برابري هستند.
 - 2-3تحلیل عدم قطعیت

با توجه به اینکه در مرحله اول ،محاسبات بر پایه مقادیر میانگین مربوط
به دادههاي ردپاي آب و قیمت اقالم خوراکی انجام گردید ،در این
بخش به بررسی نتایج محاسبات با درنظر گرفتن عدم قطعیتهاي
دادههاي مذکور پرداخته میشود که در جدول  10و شکل  8قابل
مالحظه است.

Table 13- Comprehensive ranking of dietary patterns in different multi-criteria group decision making with
) uncertainty (Considering 𝛽 = 1

جدول  -73رتبهبندی جامع و كامل رژيمهای غذايی در روشهای مختلف تصمیمگیری چندشاخصه گروهی با لحاظ عدم قطعیت
(با احتساب ضريب اهمیت واريانس 𝟏 = 𝜷)
)𝐅( OWA
At least
one of
them
)𝟎 → 𝛂(
1
1
1
1

Few of
them

Some of
them

Half of
them

Many of
them

Most of
them

All of
them

)𝟏 (𝛂 = 𝟎.

)𝟓 (𝛂 = 𝟎.

)𝟏 = 𝛂(

)𝟐 = 𝛂(

)𝟎𝟏 = 𝛂(

)∞ → 𝛂(

TOP
SIS
) ∗𝐢𝐂(

SAW
)𝐢𝐒(

4
3
2
1

4
3
2
1

4
2
3
1

4
2
3
1

4
1
2
3

4
1
2
3

4
2
3
1

4
2
3
1

TOPSIS

SWA

Diettary
Pattern
Reference
Alternative 1
Alternative 2
Alternative 3

1
0.8

0.6
0.4
0.2
OWA
)(α→0

OWA
OWA
)(α=0.5) (α=0.1

Alternative 3

OWA
)(α=1

Alternative 2

OWA
)(α=2

OWA OWA
)(α→∞( (α=10

Alternative 1

Reference

Fig. 4- Results obtained from different multi-criteria group decision making with uncertainty
) (Considering 𝛽 = 1

شکل  -0نتايج بهدستآمده از روشهای مختلف تصمیمگیری چندشاخصه گروهی با لحاظ عدم قطعیت (با احتساب ضريب
اهمیت واريانس 𝟏 = 𝜷)
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فرض خودکفایی  15درصدي در تولید محصوالت ،جایگزینی این رژیم
غذایی منجر به کاهش بیش از  2میلیارد مترمکعبی مصرف آب (ردپاي
آب آبی) خواهد شد.
 راهکارهایی نظیر کاهش مصرف گوشت قرمز و افزایش سهم آبزیاندر رژیم غذایی که منجر به ارتقاي سالمت و کاهش فشار بر منابع
طبیعی میشود ،معموالً از پذیرش اجتماعی خوبی برخوردار نیستند .لذا،
باید اقدامات ترویجی متناسب با نیاز جامعه در کنار طراحی رژیمهاي
غذایی سالم و پایدار موردتوجه قرار گیرد .نمونه کوچک این تأثیر ،در
پرسشنامه توزیعشده در این مطالعه بین  111نفر از جامعه دانشگاهی
و موافقت آنها با تغییر رژیم غذایی بعد از اطالع از اهمیت این تغییر
بر سالمتی افراد و محیطزیست ،قابلمشاهده است .البته در راستاي
تعمیم این تأثیر به عموم جامعه باید سیاستها و راهکارهاي جديتري
اتخاذ شود.
 در نهایت ،الزم بهذکر است مهمترین نکته ،لزوم تغییر رژیم غذاییفعلی بوده و سه رژیم جایگزین موردبررسی در این مطالعه صرفاً
بهعنوان مثالهایی براي ارزیابی آورده شدند .پیشنهاد میشود ناظر بر
نشست هماندیشی «تدوین برنامه اقدام مشترک براي خوداتکایی
محصوالت کشاورزي و پایداري منابع آب به کمک شوراي عالی آب»
) (Secretariat of the Supreme Water Council, 2019شوراي
عالی سالمت به کمک سایر نهادهاي باالدستی در تدوین چهارمین
رژیم غذایی مطلوب ،ضمن تدقیق آمار و اطالعات ،در کنار مسائل
سالمتی ،به پایداري و حفظ محیطزیست نیز توجه داشته باشند که
هردو مورد از مؤلفههاي اصلی تحقق امنیت غذایی در کشور محسوب
میشوند .همچنین این نیاز احساس میشود که رژیم غذایی مطلوب
معرفیشده باید بهعنوان سند باالدستی در کشور تلقی گردد و
دستگاههاي ذيربط به پرداختن به الزامات اقتصادي ،فرهنگی و
اجتماعی ترویج آن رژیم در جامعه ملزم شوند .بعالوه ،پیشنهاد میشود
در مطالعات آتی ،عالوه بر همبست آب و غذا ،بخش انرژي نیز
موردتوجه قرار گیرد .همچنین ،در شاخص محیطزیستی و پایداري،
سایر زیرشاخصها نظ یر ردپاي کربن و ردپاي اکولوژیک مورد ارزیابی
قرار گیرند .بعالوه ،بهتر است پراکندگی قومی ،اجتماعی و بهتبع آن
ذائقهاي جوامع مختلف در کشور در تدوین رژیم غذایی مطلوب مورد
توجه قرار گیرد.

 -0جمعبندی
در این مطالعه ،رژیم غذایی فعلی با سه رژیم غذایی جایگزین با درنظر
گرفتن چهار شاخص محیطزیستی (ردپاي آب) ،سالمتی (میزان انرژي
و پروتئین دریافتی از رژیم) ،هزینه اقتصادي رژیم براي خانوار و پذیرش
اجتماعی رژیم (از منظر ذائقه و فرهنگ) بهکمک ابزار تصمیمگیري
چندشاخصه گروهی ،مورد ارزیابی قرار گرفتند .همچنین عدم قطعیت
دادههاي مربوط به ردپاي آب و قیمت اقالم خوراکی به کمک قضیه
حد مرکزي و با ایجاد اعداد تصادفی بین مقادیر حداقل و حداکثر
هرکدام لحاظ گردید .رژیمهاي غذایی جایگزین موردبررسی عبارتاند
از رژیم غذایی مطلوب جامعه ایرانی وزارت بهداشت که باهدف ارتقاي
سالمت جامعه در سال  1029منتشر شده است ،رژیم غذایی پیشنهادي
) Mirzaei et al. (2020که باهدف ارتقاي سالمت و کاهش مصرف
آب در سال  1022معرفی شده است و رژیم غذایی مطلوب وزارت
بهداشت همراه با افزایش سهم آبزیان که در این مطالعه پیشنهاد شده
است .نتایج زیر از تحقیق قابلارائه هستند:
 رژیم غذایی فعلی از هر سه رژیم جایگزین موردبررسی وضعیتبدتري از منظر شاخصهاي مورد مطالعه داشته و این موضوع اهمیت
باالي لزوم تغییر رژیم غذایی در کشور را بیان میکند چراکه رژیم
فعلی هم از منظر سالمتی ،هم از منظر محیطزیستی و هم از منظر
اقتصادي که از مؤلفههاي اصلی امنیت غذایی به حساب میآیند ،از
وضعیت مطلوبی برخوردار نیست؛
 رژیم غذایی مطلوب وزارت بهداشت بههمراه رژیم غذایی مطلوبهمراه با آبزیان ،باالترین امتیاز سالمتی را دارا هستند .همچنین رژیم
غذایی مطلوب وزارت بهداشت بعد از رژیم غذایی فعلی ،باالترین امتیاز
پذیرش اجتماعی را به خود اختصاص داده است؛ اما این رژیم بهدلیل
باال بودن گوشت قرمز آن ،ردپاي آب باالیی دارد؛
 رژیم غذایی مطلوب همراه با آبزیان بهدلیل پایین بودن مصرفگوشت قرمز در آن و جایگزینی با مصرف آبزیان ،ردپاي آب کمتري
نسبت به رژیم غذایی مطلب وزارت بهداشت دارد اما بههمان دلیل ،از
پذیرش اجتماعی پایینی برخوردار است و هزینه اقتصادي آن باالست؛
 رژیم غذایی پیشنهادي ) Mirzaei et al. (2020بهدلیل کاهشچشمگیر مصرف انواع گوشت در آن ،باالترین امتیاز ردپاي آب و هزینه
اقتصادي را به خود اختصاص داده است اما بههمان دلیل از پذیرش
اجتماعی کمتري برخوردار است؛
 بهطورکلی و جامع ،به کمک روشهاي مختلف تصمیمگیريچندشاخصه ،رژیم غذایی ) Mirzaei et al. (2020بهعنوان رژیم
غذایی مطلوبتر در مقایسه با سه رژیم مورد مطالعه در این پژوهش
شناسایی شد که نیاز آب آبی براي تولید اقالم این رژیم غذایی نسبت
به رژیم فعلی  18میلیارد مترمکعب کمتر بوده و در شرایط فعلی و با
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