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  1396در سال هاي ايرانيخانوارتغذيه 
  

  زهره چيت ساز
  آمارهاي اجتماعي و فرهنگي رئيس گروه

  خدمات و فرهنگي، بازرگاني دفتر  
  
ها و رفتارهاي افراد خانوارهاي ا هدف براورد اطالعات آمارى مورد نياز از فعاليتب "فرهنگ رفتاري خانوارطرح آمارگيري از "

 هدف جامعه. درآمد به مرحله اجرا 1396 سال در هاى كشور براى زمان آمارىكل كشور و برخي استانشهرى و روستايي در سطح 
  . است 1396 سال در كشور روستايي و شهري مناطق در ساكن معمولي خانوارهاي عضو بيشتر و ساله 15 افراد شامل طرح، اين

شامل چگونگي و ميزان مصرف  ، سواالتي در مورد تغذيه"1396-خانوار رفتاري فرهنگ از آمارگيرى طرح" پرسشنامه10بخش در 
وضعيت و ميزان . در زير مطرح شده بود غذاي بيرون از منزلو  فست فود، ماهي، ميوه، نوشابه، شير :مانند برخي از اقالم خوراكي

  شود.مصرف اقالم فوق ذكر مي

، در اين نوشتار، بر اساس ميزان براي مقايسهكه بود و موضوع متفاوت  مورد حسب بر سنجش مورد اقالم آماري زمانقابل ذكر است *
  مصرف در ماه يكسان سازي شده است.

  
   1396 سالوضعيت مصرف برخي از اقالم خوراكي: تر برحسب ساله و بيش 15تعداد افراد  -1

غذاي بيرون از 
 منزل

 شرح  شير  نوشابه  ميوه  ماهي  فست فود

   ............................................  جمع ۶۰۳۴۱۰۴۶ ۶۰۳۴۱۰۴۶ ۶۰۳۴۱۰۴۶ ۶۰۳۴۱۰۴۶ ۶۰۳۴۱۰۴۶ ۶۰۳۴۱۰۴۶

   ...............................  مصرف كرده  ۴۷۶۱۵۲۱۹  ۳۳۰۷۱۴۴۳  ۵۹۳۴۹۲۶۲  ۴۵۸۱۴۰۶۵  ۲۸۹۴۹۶۴۹  ۲۴۹۲۷۳۳۲

   ..............................  مصرف نكرده  ۱۲۷۲۵۸۲۶  ۲۷۲۶۹۶۰۲  ۹۹۱۷۸۳  ۱۴۵۲۶۹۸۱  ۳۱۳۹۱۳۹۷  ۳۵۴۱۳۷۱۴
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  ليوان/واحد/دفعه                    1396سال  - ماهتر در ساله و بيش 15افراد  از اقالم خوراكيبرخي  مصرف سرانه -2

 شرح  ميزان

....................................................................................................................................... مصرف شيرسرانه   ۱۴٫۶۴

.................................................................................................................................مصرف  نوشابه سرانه   ۶٫۸

....................................................................................................................................مصرف ميوه سرانه   ۵۵٫۲

.................................................................................................................................مصرف  ماهي  سرانه   ۲٫۱

...........................................................................................................................مصرف  فست فود سرانه   ۱٫۴

........................................................................................................مصرف غذاي بيرون از منزل سرانه  ۱٫۳

 
  
ليوان در  14,6مصرف شير متوسط  اند. شير مصرف كرده درصد 9/78 ، 1396در سال  سال و بيشتر كشور 15فرد  60341046از 

بيشترين  .ليوان بوده است 6,8در ماه، بوده است كه متوسط مصرف نوشابه  54,8بوده است. درصد مصرف كنندگان نوشابه، ماه 
واحد ميوه در ماه مصرف  55,2ساله و بيشتر 15درصد بوده است. افراد  98,4درصد مصرف اقالم مورد پرسش در اين طرح، ميوه با 

  اند.كرده
مصرف كرده بودند. اين ميزان براي ساله و بيشتر ماهي  15درصد افراد  76.حدود دفعه بوده است 2,1سرانه مصرف ماهي در ماه 

  دفعه در ماه بوده است. 1,3دفعه و براي غذاي بيرون از منزل،  1,4درصد، با سرانه ماهانه 48فست فود 
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  1396هاي منتخب در سال مقايسه سرانه اقالم تغذيه در بين استان
بود ليوان درماه  18,8آذربايجان شرقي با  به استانربوط م 96در سال  هاي منتخبمصرف ماهانه شير در بين استان بيشترين سرانه

ها باالتر از متوسط متوسط اين استانقرار داشتند كه  ليوان 16,4با  و خراسان رضويليوان  18,4با  هاي تهرانو پس از آن استان
داشته  ليوان 10,4با  ي منتخبهااستان ايالم كمترين سرانه مصرف ماهانه شير را دربين استان ليوان مي باشد. 14,6كل كشور با 

  است.
هاي استان باشد.ليوان در ماه مي 11,8هاي منتخب داراي بيشترين سرانه مصرف نوشابه با استانميان در و بلوچستان استان سيستان 

ليوان بوده  6,8ميانگين مصرف نوشابه كشور،  پس از آن قرار دارند.در ماه ليوان  9,5و  10,4به ترتيب با خراسان رضوي، هرمزگان، 
  ليوان در ماه بوده است. 3,28هاي منتخب مربوط به استان گيالن با كمترين سرانه مصرف نوشابه در بين استان .است

سيستان استان اولين استان از مصرف ميوه و واحد  84استان قم با حدود  واحد در ماه بوده است كه 55سرانه مصرف ميوه، بيش از 
واحد  13,8ميانگين مصرف ميوه در كشور،  هاي منتخب بوده است.واحد پايين ترين استان در بين استان 34و بلوچستان با حدود 

  در ماه بوده است.
پس  دفعه) بوده است. 2,1منتخب و ميانگين كل كشور( يستان هاساير اتر از بيش در ماه دفعه7با  مصرف ماهي در استان هرمزگان 

پايين ترين سرانه شرقي دفعه قرار داشته اند.آذربايجان 2,3و مازندران با  3,1دفعه و گيالن با  3,7ن خوزستان با ااز هرمزگان، است
  دفعه در ماه داشته است. 1,4مصرف ماهي را با 

دفعه درماه  0,4ان و بلوچستان با دفعه در ماه مربوط به استان قم و كمترين مربوط به استان سيست 2,1بيشترين مصرف فست فود با 
  دفعه درماه بوده است. 1,4در كشور، بوده است.ميانگين مصرف فست فود 

سيستان و بلوچستان دفعه درماه بوده است.  2,7هاي منتخب با نرف غذاي بيرون از منزل نيز باالترين استان در ميان استاقم در مص
دفعه در ماه بوده است. ميانگين مصرف غذاي بيرون از منزل در  0,3هاي منتخب با در بين استان ترين استان از اين نظرنيز پايين

  دفعه در ماه بوده است. 1,6كشور، 
  
  

  
  عمنب

  مارگيري از فرهنگ رفتاري خانوار)، نشريه نتايج آ1397مركز آمار ايران( -
  


