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 مقاله پژوهشی

 4سمیه اژدری، 3هنرور محمدرضا ،2موسوی سید حبیب اله ،1فخفوری حوریه

 22/12/1400 پذیرش: تاریخ  1/12/1398 دریافت: تاریخ

 چکیده

 1397 سال در غذایی مواد شدید قیمت افزایش اثرگذاری سطح بررسی هدف با حاضر مطالعة

 بدین شد. انجام و طراحی کنندگان مصرفپذیری  آسیب سطح تعیین نیز و خانوار ةتغذی الگوی بر

 اطقمنترین  بحرانی از یکی عنوان به آزادشهر شهرستان در شهری یخانوارهاپذیری  آسیب میزان ،منظور

 طریق از نیاز مورد اطالعات .گرفت قرار تحلیل و ارزیابی مورد غذایی امنیت لحاظ به گلستان استان

                                                                                                                                               
 ، تهران، ایران.دانشگاه تربیت مدرس، تصاد کشاورزیاق ارشدکارشناسی دانش آموخته  -1

 (shamosavi@modares.ac.ir)   .دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران دانشیار اقتصاد کشاورزینویسندة مسئول و  -2

 ، گرگان، ایران.عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان -3

 .دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانآموختة دکتری اقتصاد کشاورزی،  دانش - 4
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 گردآوری گلستان استان بهداشت مرکز کمک با و خانوار درآمد و خوراک هزینه پرسشنامه تکمیل

 گروه دو تفکیک به دوم درجه آل ایده تقریباً تقاضای سیستم ،مطالعه نتایج برای دستیابی به شد.

پذیری  آسیب شاخص ؛ سپس، محاسبةدش برآورد پایین درآمد و باال درآمد با شهری خانوارهای

 ،ها قیمت افزایش از پس که داد نشان تایجن .گرفت صورت غذایی مواد قیمت افزایش از پس خانوارها

 برایپذیری  آسیب شاخص که ای گونه به اند، هگرفت قرار وخیمی وضعیت در رفاهی نظر از خانوارها

 این .دش محاسبه 4/25 و 04/15 ترتیب، به ،متوسط تر از پایین و ترباال درآمدی های گروه در خانوارها

 د.کن می تاکید را زندگی داستاندار و غذایی امنیت بهبود برای کنندگان مصرف از حمایت لزوم واقعیت

 خانوار پذیری، آسیب ،دوم درجه آل ایده تقریباً تقاضای سیستم غذایی، مواد قیمت غذایی، امنیت :هاکلیدواژه
 .)شهرستان( آزادشهر شهری،

 Q18, D12, D18 :JELبندیطبقه

مقدمه

 وضعیت بهبود قالب در آن تأمین و است بشری جامعة بنیادی نیازهای جمله از ذیهتغ و غذا

 نقش ،همچنین .به شمار می رود جهان کشورهای همة بین در بنیادی مسائل از غذایی امنیت

 اقتصادی توسعه با آن ارتباط نیز و ها انسان یادگیری و کارآیی افزایش سالمت، در تغذیه

 و فقر با مبارزه در زیاد های پیشرفت وجود اب (.Carletto et al., 2013) است هدش اثبات واقعیتی

 الزم غذایی مواد از جهان، مختلف نقاط در مردم از قبول قابلغیر شماری هم هنوز گرسنگی،

صد  هشت حدود که دهدمی نشان جهانی آمارهای هستند. محروم سالم و فعال زندگی برای

 نهم یک حدود، دیگر بیان به؛ برند می رنج ای تغذیه کمبودهای انواع از دنیا سراسر در نفر یونمیل

 کافی غذای به دسترسی ک،تحر پر و سالم زندگی از برخورداری و تسالم برای جهان مردم

 مکانی توزیع است. جهانی سالمت یک شماره خطر سوءتغذیه و گرسنگی، حقیقت در ندارند.

 آفریقایی آسیایی، کشورهایه ب آمار این اصلی سهم و نیست یکسان جهان سراسر در گرسنگی
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 گویای  1سمپات مطالعات نتایج نیز ایران در .گردد برمی جنوبی آمریکای کشورهای از بخشی و

 و غذایی امننا وضعیت دربوشهر  و ایالم کرمان، خوزستان، استان چهار که است واقعیت این

 غذایی ناامن بسیار وضعیت در بویراحمد و یلویهکهگ و بلوچستان و سیستان هرمزگان، استان سه

 سالمت دسترسی، بودن، موجود رکن چهار بر غذایی امنیت (.Kolahdooz, 2017) دارند قرار

 ابعاد بودن مراتبی سلسله ماهیت مهم، نکته است. استوار غذا دریافت در پایداری ،همچنین و

 تأثیر آن بودن موجود از همواره غذا به دسترسی ،توصیف این با است. غذایی امنیت گانه سه

 نیز آخر گام است. تأمین قابل بازار در کافی عرضه طریق از ،خود سهم به هم آن و پذیردمی

 ساده، بیان به است. بازار هایقیمت از متأثر خود که استغذ دریافت پایداری و دریافت

 است. بازار های قیمت و خانوار واقعی درآمد از تابعی غذا به اقتصادی دسترسی

 شدت ایران علیه آمریکا های تحریم ویژه به و المللی بین های تحریم ،اخیر های سال در

 این .ه استشد محدود کشور به ارز انتقال ،آن های بخش اثرگذارترین از یکی در و هیافت

 در و تولید بخش در رکود ،ملی( پول ارزش افت) بازار در دالر قیمت افزایش در موضوع

 تا 1396 سال از ،سرانجام .کرده است نمایی رخ خانوارها خرید قدرت و توان کاهش نهایت،

 قیمت ویژه به و ها قیمت عمومی سطح ،آن متعاقب و شد برابر سه حدوددالر  قیمت، 1398 سال

 غذایی مواد به اقتصادی دسترسی کهاز آنجا  د.کر ای مالحظه قابل رشد خانوارها غذایی مواد

 خرید واقعی قدرت کاهش به منجر عوامل این ست،ها قیمت و اشتغال درآمد، سطح از تابعی

 و ها مغذی درشت ترکیب تغییر ،همچنین و خانوار غذایی سبد شدن کوچک تواند می که ،شد

 که اینجاست الؤس ،حال .باشد داشته پی در را خانوار اعضای توسط شده جذب های ریزمغذی

 غذایی امنیت بر آن نهایی اثر و بوده میزانی چه به غذایی مواد قیمت افزایش اثرگذاری این

 در ،شهری یخانوارها پذیری آسیب میزان رو، در مطالعة حاضر، از این است؟ چگونه خانوارها

 آزادشهر شهرستان ،یعنی غذایی امنیت لحاظ به گلستان استان مناطقترین  بحرانی از یکی

                                                                                                                                               
 سامانه ملی پایش امنیت غذا و تغذیه در ایران -1
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(Kolahdooz, 2017)، حدود از نیاز مورد اطالعات ،منظور بدین گرفت. قرار بررسی مورد 

  شد. گردآوری گلستان استان بهداشت مرکز همکاری با و خانوار 260

 داخل در بسیاری های تالش ،اخیر های سال در که دهد می نشان پیشین مطالعات بررسی

 آن از که است شده انجام غذایی مواد قیمت افزایش از ناشی رفاهی اثرات ارزیابی برای کشور

 و همکاران نژاد خسروی ،(Mohammadzadeh, 2011) هزاد محمد اتمطالع به توان می میان،

(Khosravinejad et al., 2013) ، و همکاران کیانی هژبر (Hojabr Kiani et al., 2012)، 

 Layani and) و بخشوده لیانی و (Falahi and Hekmat, 2013) حکمت و فالحی

Bakhshoudeh, 2016) سیستم ،1آل ایده تقریباً تقاضای سیستم، از مطالعاتدر این  کرد. اشاره 

 منظور به جبرانی تغییرات همچون رفاهی هایشاخص و 2مدو درجه آل ایده تقریباً تقاضای

 غذایی مواد قیمت افزایش از ناشی رفاهی آثار ارزیابی و غذایی مواد تقاضای تحلیلو تجزیه

 مطالعات بین از ،همچنین .شده است استفاده ایران در تقاضاکننده های گروه و خانوارها برای

 مطالعات توان می ،غذایی مواد قیمت افزایش از ناشی رفاهی اثرات ارزیابی زمینة در خارجی

و همکاران  تفرا (،Ochmann, 2012) اوچمان (،Gil and Molina, 2009) مولینا و گیل

(Tefera et al., 2012و ) شانویان و هوهانیسیان (Hovhannisyan and Shanoyan, 2020)  را

 محاسبه منظور به درآمدی، نظر از خانوارها بندی  گروه ضمن ابتدا مطالعات، این در .دیادآور ش

 (QAIDS) دوم درجه آل ایده تقریباً تقاضای سیستم از، غذایی مواد برای قیمتی های کشش

 مواد قیمت تورم از ناشی مخارج تغییرات ها، کشش محاسبه از پس ،ادامه در و شد استفاده

 .گرفت قرار تحلیلو تجزیه مورد غذایی

 تقاضای سیستم از ،زمینه این در موجود تحقیق ادبیات به توجه با نیز حاضر مطالعة در

 است. شده ارائه مطلب ادامه در آن شرح که ،شد استفاده( QAIDS) دوم درجه آل ایده تقریباً

 و پرسشنامه از حاصل دقیق خانواری های داده از استفاده حاضر مطالعة نةنوآورا ةجنب ،حال این با

                                                                                                                                               
1. Almost Ideal Demand System (AIDS)  

2. Quadratic Almost Ideal Demand System (QAIDS/QUAIDS)  
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 میدانی صورت به زمان از برهه دو در ها قیمت میدانی آوری جمع نیز و کشور آمار مرکز آمار نه

  است. بخشیده بهبود را آمده دست به نتایج اعتبار و صحت ،مجموع در که است

تحقیقروش

 برای شده گرفته کار به نظری مبانی حاضر، پژوهش نظری و محاسباتی نیاز به توجه با

  :است تبیین قابل  (1) صورت رابطه به خانوارها پذیری یبآس تعیین

(1) φi =
𝑊𝑖

Ai
 

 از ناشی رفاه تغییرات مجموع 𝑤𝑖 ام،i  گروه در خانوارپذیری  آسیب شاخص 𝜑𝑖 که در آن،

 بررسی مورد خانوارهای درآمد میانگین Ai و بررسی مورد سال در غذایی مواد قیمت افزایش

 عنوان به غذایی مواد قیمت افزایش نتیجة در رفاهکاهش  میزان بیانگر شاخص این ،واقع در .است

 از حمایت اولویت بیانگر پذیری خانوار آسیب شاخص همچنین، .استخانواره آمددر از یدرصد

 محاسبة که نیست تردیدی .هاست قیمت تکانة از ناشی درآمدی مختلف های گروه در خانوارها

 تغییرات شاخص از ،حاضر مطالعة در ،منظور بدین که است 𝑊𝑖 محاسبة نیازمند شاخص این

  شد: استفاده (2) رابطه صورت به (CV) جبرانی

(2) U(X0 + CV, PC
1) = U(X0 , PC

1) 

 هزینه کردن حداقل قیمت، عددمت تغییر با جبرانی تغییرات مدل شروع نقطه

 در است. (𝑈0) اولیه مطلوبیت سطح در گرفتن قرار بر مبنی غذایی مواد N برای کننده مصرف

 قیمت بردار 𝑃𝒄 و جبرانی پرداخت CV خانوار، خوراکی مخارج 𝑋 اولیه، طلوبیتم U (،2رابطه )

 «صفر» باالنویس و قیمت افزایش از پس دوره نمایانگر «یک» باالنویس است؛ مصرفی کاالهای

,e(P مخارج تابع از استفاده با توان می را CV ؛ همچنین،است قیمت افزایش از قبل بیانگر U) 
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 )منفی( مثبت CV مقدار ،یابد )افزایش( کاهش رفاه ،قیمت افزایش از پس ه. چنانچدکر بیان نیز

 .بود خواهد

(3) CV = e(pc
1, u0) − e(pc

0, u0) 

 مخارج تابع از تیلور سری دوم ةمرتب بسط از استفاده با توانمی را جبرانی پرداخت مقدار

  کرد: محاسبه (4) رابطه صورت به

(4) Δe ≈ ∑ wiΔ(pci) +

n

i=1

1/2 ∑ ∑ wi

n

j=1

n

i=1

ϵijΔ(pci)Δ(pcj) 

 سیستم رآوردب از هیکس قیمتی کشش است. )هیکس( جبرانی قیمتی کشش ϵij که در آن،

 سیستم ،حاضر مطالعة در ،منظور بدین است. محاسبه قابل دوم درجه آل ایده تقریباً تقاضای

 شهری خانوارهای مصرفی غذایی مواد گروه چهارده برای دوم درجه آل ایده تقریباً تقاضای

 :شد زده تخمین زیر شرح به شهر آزاد شهرستان

 و استدار تقاضا توابع بین در را ممکن رتبه بیشترین QUAIDS تقاضای سیستم

 تغییرات غیرخطی های واکنش که است دسترس در کامل پذیر جمع تقاضای سیستم بهترین

 در توان می را کاالها ،مدل این ارچوبچ در و کند می لحاظرا  تقاضا بر مخارج و ها قیمت

 ,Gorman) تلقی کرد ضروری ،دیگر سطوح برخی در و لوکس ،درآمدی سطوح برخی

1980; Xi et al., 2004). 

 Deaton and) میولبائر و دیتون AIDS مدل از که غیرمستقیمی مطلوبیت تابع فرم

Muellbauer, 1980 )است بیان قابل زیر رابطة صورت به ،شده گرفته: 
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(5) ln v(p, x) = ([
ln x − ln f(p)

g(p)
]

−1

+ h(p))

−1

  

 مدل (،5) در قالب رابطه  مستقیمغیر مطلوبیت تابع در روی ةقضی از استفاده با

QUAIDS است حصول قابل زیر صورت رابطة به: 

(6) w𝐢 =  α𝐢 + ∑ γijlnpj + βiln [
X

f(p)
]

k

j=1

+
λi

g(p)
{ln [

X

f(p)
]}

2

 

 برای امi کاالی ای بودجه سهم w𝐢 و هستند. مدل این پارامترهای λi و αi، γij، 𝛽𝑖 که در آن،

 تبدیل خطی رغی سیستم به را معادالت سیستم f(p) استون قیمت شاخص دهد. می نشان را خانوار

 تبدیل AIDS مدل به QUAIDS مدل شوند، صفر باال معادالت تمام در هاλi که هنگامی .کند می

 مدل تصریح ،نتیجه در و گیرد دربرمی هم را AIDS مدل QUAIDS مدل ،رو این از شود. می

AIDS یا QUAIDS بودن دار معنی آزمون اساس بر λiمدل در شود. می انجام ها QUAIDS نیز 

 این است. الزامی یکنواختی و تقارن پذیری، جمع های محدودیت اعمال ،AIDS همانند

 :است بیان قابل زیر روابط از استفاده با ،ترتیب به ،ها محدودیت

(7) ∑ 𝑎𝑖ℎ
𝑖

= 1, ∑ 𝛾𝑖𝑗ℎ = 0
𝑖

, ∑ 𝛽𝑖ℎ = 0
𝑖

 

 مصرف مقدار با خانوارهای پوشش برای QUAIDS مدل ةتیاف تعمیم فرم در نهایت،

 است: بازنویسی قابل (8) رابطه صورت به شناختی جمعیت اطالعات نیز و صفر

(8) 
wih = Λih [αih + ∑ γijh

j
lnpjh + βihln (

Xh

f(ph)
) + (

λih

g(ph)
) ln (

Xh

f(ph)
)

2

+ ∑ δshzsh
s

] +  θhΦih 
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 ،θh و Λih نیز و امh مدیدرآ گروه در خانوار شناختی جمعیت خصوصیات zsh که در آن،

 مبنای بر ،همچنین هستند. 2احتمال چگالی تابع و 1استاندارد نرمال تجمعی توزیع تابع ،ترتیب به

 شرح به جبرانی قیمتی های کشش نیز و مخارج کشش مارشالی، قیمتی های کشش ،یادشده مدل

 :است محاسبه قابل زیر

eij  : های قیمتی مارشالی کشش
X = uij wi⁄ − δij  

ei      : کشش مخارج = 1 + ui wi⁄ 

eij   : قیمتی جبرانی های کشش
h = eij

x + eiwj 

ui ،روابط این درکه  = ∂wi ∂lnX⁄ و uij = ∂wi ∂lnpj⁄ .است 

 طور به و گیرد می نظر در را قیمتی اثر تنها کسیه کشش مارشالی، کشش برخالف

 دلتای δij .است خالص روابط بیانگر رو، و از این کند  می لحاظ را قیمتی تغییرات ،خالص

i اگر که است کرونکر = j صورت، این غیر در ؛ وگیرد می خود به را «یک» ارزش ،باشد 

i اگر ،یعنی) ≠ j صفر»ارزش آن برابر با  ،(باشد( »δij =   شد.خواهد( 0

 شهرستان شهری خانوار 260 از درآمد و هزینه پرسشنامه قالب در نیاز مورد های داده

 ایخوشه گیری نمونه روش از استفاده با خانوارها شد. آوری جمع1397 سال در آزادشهر

 شغل اعضا، )تعداد خانوارها شناختی جمعیت خصوصیات بر مشتمل اطالعات این شدند. انتخاب

 اطالعات نیز و آن( نظایر و بودن روستایی و شهری سرپرست، جنسیت سرپرست، تحصیالت و

 در ات،مشاهدبر اساس  بود. خانوار درآمد نیز و کاال هر قیمت مصرف، میزان همانند اقتصادی

 کاالیی گروه چهارده در اقالم این کنند. می مصرف کاال قلم 311 حدود خانوارها ،مجموع

                                                                                                                                               
1   . Cumulative Distribution Function (CDF) 

2 . Probability Distribution Function (PDF) 
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 در بازار از مستقیم مشاهده با کاال گروه هر قیمت افزایش و شدند بندی طبقه 1 جدول شرح به

 تا 1397 اردیبهشت آخر هفته از خانوارها ،مجموع در .شد ثبت و آوری جمع زمانی مقطع دو

 اند. دهکر تجربه را 1 جدول شرح به غذایی مواد تورم 1398 اردیبهشت آخر هفته

1398-1397زمانیبازهدرآزادشهرشهرستاندرغذاییموادقیمتتغییردرصد-1جدول

قیمتتغییردرصدکاالگروهشماره

 9/4 نان 1

 82/10 غالت سایر و برنج 2

 09/89 قرمز گوشت 3

 99/124 ماکیان گوشت 4

 82/3 ماهی گوشت 5

 37/27 مرغ تخم و لبنیات 6

 62/43 روغن و ها چربی 7

 05/74 هامیوه 8

 25/92 ها سبزی 9

 74/29 خشکبار 10

 28/11 حبوبات 11

 71/15 قندوشکر 12

 92/79 چاشنی و ادویه 13

 84/15 هانوشیدنی 14

 پژوهش هاییافته مأخذ:

کدام  هر مخارجی سهم خانوار، هزینه پرسشنامه از شده استخراج اطالعات از استفاده با 

 دو درجة آل ایده تقریباً تقاضای سیستم ،نهایت در و شد همحاسب غذایی مواد گروه از چهارده

 افزار نرم از استفاده با و متوسط از تر پایین و باالتر درآمدی گروه دو در شهری خانوارهای برای

Stata 16 غذایی مواد از گروه هر برای مخارج و قیمتی های کشش محاسبة از پس .شد برآورد 

  شد. محاسبه خانوارهاپذیری  آسیب شاخص در نهایت، و خانوار رفاه تغییرات ،شده مصرف
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 بحثونتایج

 و بررسی ،مطالعه مورد خانوارهای اقتصادی -اجتماعی خصوصیات ابتدا ،بخش این در

 گروه سمت به حرکت با خانوار بعد که داد نشان نتایج است. شده گزارش 2 جدول در

 تمایل ةدهند نشان یافته این یابد. می افزایش نفر 01/4 به 1/3 از متوسط از تر پایین درآمدی

 ،است سواد بی آنها سرپرست که خانوارهایی است. بیشتر فرزندان به پایین درآمد با خانوارهای

 3/81 ،درآمدی پایین گروه در که یا گونه به ،دارند حضور درآمدی پایین  گروه در شتریب

 درآمدی وضعیت ،مجموع در ،مرد سرپرست دارای خانوارهای ،همچنین باسوادند. درصد

 از ترباال درآمدی گروه سرانة مخارج سهم متوسط ،دهآم دست به نتایج اساس بر .اند داشته بهتری

 متوسط که دهد می نشان موضوع این است. 1/1 متوسط از تر پایین درآمدی گروه به متوسط

 درآمدی گروه از بیشتر باال درآمدی گروه در شده مصرف خوراکی گروه چهارده مخارج

 سهم که شود می مشاهده خانوار درآمد و غذایی مخارج تقسیم از اینکه توضیح است؛ پایین

 قانون  برقرای و است 20/41 متوسط ازتر  پایین سهم و درصد 48/22 متوسط از باالتر گروه

 .کند می تأیید خانوارها مصرفی الگوی در را انگل

آزادشهرشهرستانشهریخانوارهایاقتصادیواجتماعیخصوصیات-2جدول

 پژوهشهای مأخذ: یافته

سرانهمتوسطازباالتر سرانهمتوسطازترپایین  درآمدیگروه

 )سال( سرپرست سن متوسط 05/45 04/42

 باسواد افراد درصد 9/90 3/81

 خانوار بعد متوسط 1/3 01/4

 (هزار ریال) ماهانهمواد غذایی  مخارج متوسط 5387/93 4897/17

 (هزار ریال) ماهانهدرآمد خانوار  متوسط 23963/64 11887/22

 (هزار ریال)  ماهانهدرآمد خانوار  سرانه متوسط 8307/74 2987/53

 مرد سرپرست دارای خانوار درصد 9/94 9/91



...... از افزايش يشهر يخانوارها يپذير آسيب    

141 

 نتقایج  طبقق  آمده است. 3در جدول  غذایی مواد هایگروه ماهانه ایبودجه سهم متوسط

 مخقارجی  سقهم  متوسقط  بقا  غقالت  سایر و برنج ،متوسط از ترباال درآمدی گروه در ،این جدول

 مخارج در را سهم کمترین 023/0 مخارجی سهم متوسط با ها نوشیدنی و بیشترین 136/0 با برابر

 یافتقه  اختصقاص  مصرفی مخارج میزان دیگر، تعبیر به .ندا داده اختصاص خود به خانوار خوراکی

 مخققارج کققل از درصققد 6/13 کققه ،اسققت ریققال هققزار 92/619 معققادل غققالت سققایر و بققرنج بققه

   دهد. می اختصاص خود به را شهری خانوارهای برای خوراکی مواد به یافته اختصاص

درآمدیهایگروهتفکیکبهغذاییموادهایگروهماهانهایبودجهسهممتوسط-3جدول

  درصد( ریال/ )هزار

درآمدیگروه درآمدمتوسطازترباال درآمدمتوسطازترپایین

هاکاالگروه مصرفیمخارجمیانگین مخارجسهم مصرفیمخارجمیانگین مخارجسهم

 نان 244/58 0/047 365/69 0/089

 غالت و سایر برنج 619/92 0/136 726/63 0/140

 قرمز گوشت 735/32 0/124 452/72 0/076

 ماکیان گوشت 343/67 0/083 457/54 0/085

 ماهی گوشت 156/92 0/025 106/55 0/019

 مرغ تخم و لبنیات 515/90 0/090 535/93 0/115

 ها چربی و روغن 292/79 0/049 329/68 0/070

 ها میوه 813/18 0/132 526/46 0/112

 ها سبزی 640/14 0/121 493/56 0/108

 خشکبار 171/14 0/030 74/11 0/012

 حبوبات 249/70 0/041 242/85 0/049

 قندوشکر 230/24 0/041 254/05 0/055

 چاشنی و ادویه 235/21 0/057 206/87 0/046

 ها نوشیدنی 139/22 0/023 124/53 0/025

 های پژوهشمأخذ: یافته
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 و غقالت  سایر و برنج به مربوط مخارج سهم بیشترین متوسط، تر از پاییندرآمدی  گروه در
 غقالت  سقایر  و بقرنج  بقه  یافتقه  اختصقاص  مخقارج  نتایج، طبق است. خشکبار به مربوط آن کمترین
 کقل  مخقارج  درصقد  چهقارده  شقده  صقرف  مخقارج  میقزان  این که است ریال هزار 63/726 معادل

 بقا  رو، از ایقن  و شقود  مقی  شقامل  را فقیقر  شقهری  خانوارهقای  بقرای  خوراکی مواد به یافته اختصاص
 ،همچنقین  یابقد.  مقی  کقاهش  کاال گروه این مخارجی سهم باالتر، درآمدی  گروه سمت به حرکت
 هقزار  32/735 معقادل  قرمز گوشت به یافته اختصاص مخارج ،متوسط بر ازباال درآمدی گروه برای
 بقرای  امقا  ،دهقد  می اختصاص خود به رامواد غذایی  مخارج درصد 4/12 میزان این که ،است ریال
 ایقن  کقه  ،اسقت  ریقال  هزار 72/452 معادل قرمز گوشت مخارج ،متوسط تر از پایین درآمدی گروه
   .دهد می اختصاص خود به را درآمدی گروه این خانوارهایمواد غذایی  مخارج درصد 6/7 میزان

 غقذایی  مقواد  قیمقت  رشد متوسط و محاسبة شد آوری جمع نیز غذایی مواد قیمت ادامه، در
 و بیشقترین  است. شده گزارش 1 جدول در نتایج این شد، مشاهده تر پیش که چنان صورت گرفت؛

 خانگی مرغ بر مشتمل ماکیان گوشت گروه به نظر مورد ةدور در قیمت تغییر نرخ متوسط کمترین
 82/3 ) آن هققای فققرآورده و مققاهی گققروه و درصققد( 99/124) بوقلمققون و بلققدرچین پرورشققی، و

 غقذایی،  مواد برای دوم درجه آل ایده تقریباً تقاضای سیستم برآورد از پس دارد. اختصاص درصد(
 متوسقط  تر ازباالدرآمدی  گروه برای ها کشش این مقادیر شد. محاسبه متقاطع و قیمتی های کشش

 بقوده  منفی کاالها تمامی خودقیمتی های کشش مطالعه، های یافته اساس بر است. دهآم 4 جدول در
 نتقایج  اسقت.  گانکننقد  مصقرف  سقوی  از تقاضقا  نظریقة  یدأیت ی برگواه ها کشش بودن منفی است.
 در رای نمونقه، بق  کنقد.  مقی  ارائقه  خقوبی  بقه  نیقز  را کاالهقا  قیمقت  از منطققه  مردمپذیری  تأثیر مطالعه

 ایقن  .شقود  مقی  مشقاهده  ها گوشت انواع مصرف بین مکمل رابطهیک  ،نظر مورد ةمنطق خانوارهای
 از معمقوالً  بقرای پخقت آنهقا،    کقه  دارد منطققه  مرسقوم  غقذاهای  نیز و تغذیه الگوی در ریشه پدیده
 بقا  غقالت  سقایر  و برنج گروه ویژه به کاالها اکثر ،همچنین  شود. می استفاده گوشت انواع از ترکیبی

 در ایرانقی  هقای  خقانوار  مصقرف  الگقوی  بقه  تقوان  مقی  ،مقورد  این در دارند. مکمل رابطه قندوشکر
 غقذایی  هقای  وعقده  تمقامی  کنقار  در اینکقه  و کرد اشاره آن با قند زمان هم مصرف و چای مصرف
 رابطقه  منطققه،  خانوارهقای  ای تغذیقه  رفتقار  و تغذیقه  الگقوی  در ایقن،  بقر  عقالوه  شقوند.  می مصرف
 نیقاز  مقورد  کقالری  تقأمین  نیقز  آن علقت  ، کقه شقود  می مشاهده ها چربی و روغن و نان بین جانشینی
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 ایقن  مصقرفی  سقبد  در نتایج، طبق است. دسترس در کالری از سرشار منبع دو این از یکی از روزانه
 اسقت،  منفقی  هقا  نوشیدنی و قندوشکر ها، سبزی باها  چاشنی و ادویه متقاطع قیمتی کشش ،خانوارها

   دهد. می نشان را مکملی رابطه که
 ازتقر   پقایین  درآمقدی  گقروه  در غقذایی  مقواد  متقاطع و خودقیمتی های کشش نیز 5 جدول

 منفقی  کاالهقا  تمقامی  خقودقیمتی  های کشش نتایج، اساس بر کند. می ارائه را شهری جامعه متوسط
 هقا  سقبزی  و سقفید  های گوشت کنار در نان از معموالً خانوارها ای، تغذیه نیازهای تأمین برای است.
 جانشقین  یقا  و  کاالهقا  این تقاضای متقاطع کشش بودن مثبت در مصرفی رفتار این .کنند می استفاده
 گوشقت  معموالً نیز درآمد کم گروه آزادشهری، آمدرپرد گروه همانند است. یافته نمود آنها بودن
 یقد ؤم هقا  گوشقت  انقواع  بقین  مکمل رابطه وجود رو، از این و کنند می مصرف ترکیبی صورت به را
 بقا  شقکر وقند سقت. ها سقبزی  و ها میوه بین جانشینی رابطه وجود ،دیگر نکات از است. مطلب ینهم

 بقا  مطابق ،ایرانی خانوارهای غذایی عادت به توجه با که دارد جانشینی رابطه ها نوشیدنی و خشکبار
 هقا  نوشیدنی، همچنین وها  چاشنی و ادویه ماهی، گوشت جز به کاالها تمامی با نیز برنج است. انتظار
 دو ایقن  مأتقو  مصقرف  هقم  آنا علقت  و دهقد  می نشان مکملی رابطه نان با برنج دارد. مکملی رابطه
 و لبنیقات  گقروه  ،همچنقین  .اسقت  روزانقه  نیازهای تأمین منظور به بررسی مورد های خانواره در کاال
رابطقة   خقانوار  ةروزانق  پقروتئین  تأمین در خشکبار و حبوبات و قرمز  گوشت انواع گروه با مرغ تخم

 ارائقه  6 جقدول  در و شقده  محاسقبه  کقاال  گروه چهارده هر برای نیز مخارج کشش رند.دای جانشین
 محاسقبه  واحقد  از بقاالتر  بررسی، مورد کاالهای از نیمی مخارج کشش نتایج، اساس بر است. شده
 دارای هقا  نوشقیدنی  و قندوشقکر  حبوبقات،  خشقکبار،  هقا،  چربی و روغن ماهی، گوشت است. شده

 لقوکس  کقاالی  غقذایی  مقواد  گروه در ها کاال این رو، از این و هستند واحد از باالتر مخارج کشش
 در بیشقتر  را خقود  مصقرف  کقاهش  خانوار درآمد، کاهش با همگام ،دیگر بیان به شوند. می قلمداد
 در غقذایی  مقواد  سقبد  ،مجمقوع  در کقه  اسقت  ذکقر  به الزم کرد. خواهد پیگیری لوکس گروه این

 ضقروری  رو، از ایقن  و بوده یک ازتر  پایین مخارج کشش دارای غیرخوراکی کاالهای سایر مقابل
 غقذایی  مقواد  و کند می تحلیل را سبد درون حاضر تحلیل که شود توجه نکته ند بدیبای ولی است،

 شوند. می سنجیده یکدیگر با
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متوسطازباالتردرآمدیگروهدرکاالهاقیمتیهایکشش-4جدول

نانهاگروهکاال
برنجو
سایرغالت

گوشت
قرمز

گوشت
ماکیان

گوشت
ماهی

لبنیاتو
تخممرغ

روغنو
هاچربی

 0/004 0/110- 0/058 0/463 0/183- 0/091- 0/424- نان
 0/094- 0/032- 0/007 0/002 0/105- 0/262- 0/056- برنج و سایر غالت
 0/032- 0/005 0/064- 0/126- 0/487- 0/175- 0/114- گوشت قرمز
 0/032- 0/000 0/112- 0/835- 0/115- 0/024 0/247 گوشت ماکیان
 0/069- 0/043- 0/427- 0/409- 0/308- 0/014- 0/066 گوشت ماهی

 0/050 0/951- 0/001- 0/008- 0/069 0/040- 0/080- لبنیات و تخم مرغ
 0/248- 0/082 0/028- 0/071- 0/035- 0/270- 0/023- ها روغن و چربی

 0/039- 0/063- 0/013 0/024- 0/001 0/107- 0/068- ها میوه
 0/022 0/013- 0/006 0/022 0/020- 0/236- 0/141- ها سبزی

 0/103- 0/198 0/147- 0/039- 0/141- 0/352- 0/030- خشکبار
 0/210- 0/218 0/002- 0/008- 0/127- 0/272- 0/231 حبوبات
 0/088- 0/150- 0/043 0/041 0/299- 0/101- 0/111- قندوشکر

 0/096- 0/111- 0/045 0/039- 0/034 0/069 0/087 ادویه و چاشنی
 0/130 0/392 0/079- 0/136- 0/241- 0/213 0/089- ها نوشیدنی

-4جدولادامة

حبوباتخشکبارهاسبزیهامیوههاگروهکاال
قند

شکرو
دویها

 وچاشنی
هانوشیدنی

 0/027- 0/132 0/070- 0/230 0/018 0/317- 0/127- نان
 0/042 0/026 0/024- 0/071- 0/056- 0/231- 0/107- برنج و سایر غالت
 0/050- 0/012- 0/111- 0/049- 0/026- 0/096- 0/059- گوشت قرمز
 0/030- 0/021- 0/032 0/012 0/012 0/029 0/023- گوشت ماکیان
 0/077- 0/075 0/060 0/009- 0/165- 0/041- 0/013 گوشت ماهی

 0/109 0/069- 0/060- 0/111 0/090 0/032- 0/089- لبنیات و تخم مرغ
 0/067 0/118- 0/070- 0/168- 0/044- 0/027 0/115- ها روغن و چربی

 0/008- 0/020- 0/012- 0/084- 0/002- 0/096- 0/424- ها میوه
 0/050- 0/091- 0/082- 0/015- 0/041- 0/053- 0/086- ها سبزی

 0/110- 0/044 0/113 0/292- 0/442- 0/277- 0/107- خشکبار
 0/054 0/141 0/223- 0/403- 0/202- 0/097- 0/308- حبوبات
 0/073 0/137- -0/089 0/218- 0/100 0/283- 0/063- قندوشکر

 0/023- 0/692- 0/091- 0/113 0/047 0/209- 0/044- ادویه و چاشنی
 1/015- 0/072- 0/123 0/095 0/128- 0/307- 0/082- ها نوشیدنی

 های پژوهشمأخذ: یافته
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متوسطازترپاییندرآمدیگروهدرکاالهاقیمتیهایکشش-5جدول

نانهاگروهکاال
وبرنج
غالتسایر

گوشت
قرمز

گوشت
ماکیان

گوشت
ماهی

لبنیاتو
تخممرغ

روغنو
هاچربی

 0/023- 0/062- 0/055 0/290 0/096- 0/015- 0/871- نان
 0/104- 0/081- 0/009- 0/016- 0/068- 0/352- 0/053- غالت و سایربرنج 

 0/023 0/124 0/085- 0/172- 0/183- 0/161- 0/177- گوشت قرمز
 0/043- 0/049- 0/108- 0/808- 0/118- 0/006 0/281 گوشت ماکیان
 0/101- 0/185- 0/230- 0/531- 0/345- 0/101- 0/195 گوشت ماهی

 0/001 1/016- 0/024- 0/052- 0/106 0/092- 0/087- لبنیات و تخم مرغ
 0/563- 0/003- 0/022- 0/071- 0/046 0/206- 0/071- ها روغن و چربی

 0/027- 0/075- 0/006 0/048- 0/016 0/132- 0/145- ها میوه
 0/019- 0/027 0/044 0/060 0/130- 0/205- 0/023 ها سبزی

 0/100 0/708 0/415- 0/029- 0/504- 0/964- 0/252 خشکبار
 0/203- 0/146 0/021- 0/079- 0/066- 0/257- 0/231 حبوبات
 0/013 0/008 0/031 0/034 0/261- 0/026- 0/155- قندوشکر

 0/020 0/001 0/048 0/047- 0/074- 0/176 0/148 ادویه و چاشنی
 0/073 0/255 0/054- 0/100- 0/162- 0/144 0/081- ها نوشیدنی

-5جدولادامة

حبوباتخشکبارهاسبزیهامیوههاگروهکاال
قند

شکرو
دویها

 وچاشنی
هانوشیدنی

 0/009- 0/079 0/086- 0/157 0/054 0/073 0/152- نان
 0/028 0/038 0/027- 0/081- 0/072- 0/164- 0/129- غالت و سایربرنج 

 0/058- 0/076- 0/218- 0/047- 0/072- 0/218- 0/029- گوشت قرمز
 0/022- 0/035- 0/017 0/026- 0/012 0/094 0/060- گوشت ماکیان
 0/077- 0/088 0/062 0/059- 0/263- 0/222 0/014- گوشت ماهی

 0/060 0/017- 0/011- 0/072 0/090 0/024 0/091- لبنیات و تخم مرغ
 0/029 0/006- 0/007- 0/133- 0/031 0/035- 0/065- ها روغن و چربی

 0/014- 0/052- 0/056- 0/085- 0/006- 0/083 0/348- ها میوه
 0/041- 0/086- 0/018- 0/065- 0/025- 0/665- 0/070 ها سبزی

 0/242- 0/169- 0/153 0/655- 0/152 0/337- 0/193- خشکبار
 0/036 0/148 0/139- 0/482- 0/155- 0/166- 0/239- حبوبات
 0/051 0/144- 0/165- 0/101- 0/051 0/008- 0/103- قندوشکر

 0/000 0/666- 0/165- 0/184 0/027- 0/161- 0/101- ادویه و چاشنی
 0/992- 0/024- 0/088 0/072 0/106- 0/191- 0/097- ها نوشیدنی

 های پژوهشمأخذ: یافته
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 شقهری  خانوارهقای  میقان  در پقذیری  آسقیب  میزان تعیین حاضر مطالعه هدف که آنجا از
 آنچقه  قمطقاب  رو، از ایقن  .اسقت  غقذایی  مقواد  قیمت افزایش از ناشی رفاهی ارزیابی به نیاز است،
 کقاالیی  گقروه  هقر  بقرای  (5) رابطه به توجه با جبرانی تغییرات رفاهی شاخص شد، گفته تر پیش

 غقذایی  مقواد  بقرای  شقده  محاسقبه  جبرانقی  تغییقرات  رفاهی شاخص 7 جدول .شده است محاسبه
افقزایش   با شدن رو هروب از پس آزادشهر شهری خانوارهای از نیاز مورد حمایت میزان و یادشده
 است. کشیده تصویر به را (غذایی مواد سایر قیمت زمان هم تغییر وجود با) ها قیمت

درآمدیهایگروهدرکاالییمخارجهایکشش-6جدول
درآمدیمتوسطازترپایینگروهدرآمدیمتوسطازترباالگروههاگروهکاال
 606/0 0/445 نان

 1/089 0/961 غالت و سایر برنج

 1/345 1/396 قرمز گوشت

 0/859 0/812 ماکیان گوشت

 1/340 1/348 ماهی گوشت

 1/037 0/901 مرغتخم و لبنیات
 1/076 1/015 هاچربی و روغن

 0/881 0/933 هامیوه

 1/031 0/779 ها سبزی

 2/142 1/684 خشکبار

 1/246 1/207 حبوبات

 0/773 1/106 قندوشکر

 0/664 0/910 چاشنی و ادویه

 1/173 1/197 هانوشیدنی

 های پژوهشمأخذ: یافته

 کقه  دهقد  مقی  نشقان  (7 )جقدول  خانوارهقا  بقرای  (CV) جبرانقی  تغییرات شاخص بررسی
 مثبقت  عالمت و است مرغ تخم و لبنیات برای ها قیمت رشد ةنتیج دراین شاخص  مقدار بیشترین

 چقه  و درآمدپر چه ،شهری های خانوار مرغ، تخم و لبنیات قیمت افزایش با که دهد می نشان آن
 اسقت.  یافتقه  افقزایش  آنهقا  مخقارج  و اند گرفته قرار رفاهی نظر از بدتری وضعیت در درآمد، کم
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 ماکیقان،  گوشقت  بقرای  شقهری  هقای  خقانوار  مخقارج  در تغییقر  مرغ، تخم و لبنیات گروه از پس
 است. غذایی مواد سایر از بیش ها چاشنی و ادویه و قرمز گوشت

 توجقه  بقا  ،درصد 99/124 میزان به ماکیان گوشت قیمت افزایش از پس ،تر جزئی طور به
 )در ماکیقان  گوشقت  بقرای  متقاطع های کشش نیز و غذایی ماده این جبرانی خودقیمتی کشش به

 معقادل  آمدرپرد گروه برای جبرانی تغییرات شاخص غذایی(، مواد بین متقابل اثرات گرفتن نظر
 تر ازبقاال بقا درآمقد    شقهری  خانوارهقای  مخقارج  دیگقر،  بیقان  بقه  .بود خواهد ریال هزار 55/218

 نظقر  از و یافتقه  افقزایش  درصقد  42/101 ماکیان، گوشت اولیه مصرف مقدار تأمین برای متوسط
 قیمقت  درصقدی  09/89 افقزایش  از پقس  ،همچنین .است گرفته قرار بدتری وضعیت در ،رفاهی
 در تغییقر  میقزان  ایقن  کقه  شقد  محاسقبه  ریال هزار 8/662 جبرانی تغییرات شاخص ،قرمز گوشت
 مقاه  اردیبهشقت  در غقذایی  مقواد  مصقرفی  مخارج درصد 3/12 معادل شهری های خانوار مخارج
 شده موجب نیز ها سبزی قیمت درصدی 25/92 افزایش است. ریال( هزار 93/5387) 1397 سال
 بیقان  بقه  یابقد. افقزایش   درصقد  31/25 معقادل  قبقل  به نسبت کاالیی گرروه این مخارج که است
 پرداخقت  ریقال  هقزار  99/315 معادل ، بایدخانوارها توسط ها سبزی ةاولی سبد خرید برای ،دیگر

 پقس  ،مجموع در که دهد می نشان نیز غذایی مواد سایر نتایج بررسی .شود گرفته نظر در جبرانی
 شقهری  خانوارهقای  در غذایی مواد برای شده صرف مخارج میزان غذایی، مواد قیمت افزایش از

 اینکقه  بقه  توجقه  بقا  ،طرفی از است. یافته افزایش ریال هزار 29/4057 متوسط، با درآمد باالتر از
 بیان ریال هزار 09/26959 معادل درآمدی گروه این در شهری خانوارهای ماهانه درآمد متوسط
 معققادل ،متوسققط تر ازبققاال درآمققدی گققروه خانوارهققای ةرفتقق دسققت از رفققاه کققل اسققت،  شققده
 .اسقت  بیقان  قابقل پقذیری   آسقیب  از شاخصقی  عنقوان  بقه  کقه  سقت خانوارها درآمد درصد04/15

 ایقن  بیقانگر  متوسقط  ازتقر   پقایین  درآمقدی  گقروه  شهری خانوارهای برای مطالعه نتایج ،همچنین
 هقای  فرآورده و قرمز گوشت مرغ، تخم و لبنیات ها، میوه برای مخارج در تغییر که است واقعیت

 هقا  میوه قیمت افزایش از پس رای نمونه،ب .است غذایی مواد سایر از بیش ها چربی و روغن و آن
 بقرای  متققاطع  هقای  کشقش  نیقز  و جبرانقی  خقودقیمتی  کشقش  به توجه با ،درصد 05/74 میزان به

 هقزار  98/778 معقادل  جبرانی تغییرات شاخص کاالها(، بین متقابل اثرات گرفتن نظر )در ها میوه
 .شده است محاسبه ریال
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جامعهدرآمدیهایگروهدرغذاییموادقیمتافزایشازناشیجبرانیتغییرات-7جدول

آزادشهرشهری
اولیهمخارج جبرانیتغییرات مصرفیمخارج )درصد(پذیریآسیبشاخص  غذاییمواد

درآمدیمتوسطازباالترگروه

04/15 09/26959 

 نان 244/58 5/74

 غالت و سایر برنج 619/92 112/31

 قرمز گوشت 735/32 662/80

 ماکیان گوشت 343/67 218/55

 ماهی گوشت 156/92 4/20

 مرغ تخم و لبنیات 515/90 1135/55

 ها چربی و روغن 292/79 149/04

 ها میوه 813/18 865/87

 ها سبزی 640/14 315/99

 خشکبار 171/14 63/27
 حبوبات 249/70 72/87

 قندوشکر 230/24 29/36

 چاشنی و ادویه 235/21 350/88

 هانوشیدنی 139/22 70/86

 کل 5387/93 4057/29
درآمدیمتوسطپایینگروه

4/25 12/13373 

 نان 365/69 52/94

 غالت و سایر برنج 726/63 233/61

 قرمز گوشت 452/72 570/48

 ماکیان گوشت 457/54 255/57

 ماهی گوشت 106/55 2/91

 مرغ وتخم لبنیات 535/93 727/23

 ها چربی و روغن 329/68 268/52

 ها میوه 526/46 778/98

 ها سبزی 493/56 163/25

 خشکبار 74/11 14/26

 حبوبات 242/85 22/88

 قندوشکر 254/05 17/59

 چاشنی و ادویه 206/87 247/20

 هانوشیدنی 124/53 50/04

 کل 4897/17 3405/48

 های پژوهشمأخذ: یافته
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 اثقرات  ندکقر  لحقاظ  و ها میوه قیمت در درصدی 05/74 افزایش از پس ،توصیف این با

 همقین  بقرای  درصقد  32/79 با برابر درآمد کم شهری خانوارهای مخارج غذایی، مواد بین متقابل

 ایقن  فقراروی  نقامطلوب  یشقرایط  ،غقذایی  امنیقت  نظقر  از رو، از ایقن  و یافتقه  افقزایش  کاال گروه

 شقاخص  نیقز  مقرغ  تخقم  و لبنیقات  قیمقت  درصقدی  37/27 افقزایش  با .است قرارگرفته خانوارها

 معقادل  مخقارج  در تغییقر  میقزان  این که شده، محاسبه ریال هزار 23/727 با برابر جبرانی تغییرات

 افقزایش  .هاسقت  قیمقت  افقزایش  از پقیش  غذایی مواد گروه همین مصرفی مخارج درصد 36/66

 معقادل  مخقارج  افقزایش  موجقب  نیقز  آن هقای  فقرآورده  و قرمقز  گوشقت  قیمت درصدی 09/89

 گوشقت  قیمقت  افقزایش  از پقس  ،دیگقر  بیقان  به .است شده کاال گروه این برای درصد 49/134

 غقی لمب دنیازمنق  خقانوار  ،غذایی مواد بین متقابل اثرات لحاظ ،همچنین و آن های فرآورده و قرمز

 تغییقرات  ،همچنقین  .اسقت  شقده  خقود  مصرف ةاولی مقدار خرید برای ریال هزار 48/570 معادل

 هقزار  52/268 معقادل  ،شقهری  درآمقد  کقم  گروه در ها، چربی و روغن برای شده محاسبه جبرانی

 نقا  و مصقرفی  اوضاع وخامت غذایی، مخارج شدید افزایش از نشان همگی نتایج این .است ریال

 در درآمقد  کقم  خانوارهقای  جبرانقی  تغییقرات  شاخص ،مجموع در است. خانوار ةتغذی شدن امن

 بقا  ،طرفقی  از .ه اسقت شقد  بقرآورد  ریقال  هقزار  48/3405 معادل غذایی مواد قیمت افزایش ةنتیج

 12/13373 معقادل  درآمدی گروه این در شهری خانوارهای ماهانه درآمد متوسط اینکه به توجه

 درآمقد  درصقد  4/25 معقادل  هقا آن ةرفتق  دسقت  از رفقاه  کقل  کقه  گفقت  توان  می ،است ریال هزار

 قیمقت  افقزایش  ةنتیجق  در شقهری  خانوارهای پذیری آسیب از شاخصی عنوان به که خانوارهاست

 افقزایش  ةکلیق  شقدن  لحقاظ  بقا  یادشقده  اعقداد  کقه  اسقت  ذکقر  به الزم د.شو می بیان غذایی مواد

 مقطقع  چنقدین  در خقانوار  هقر  ،دیگقر  بیان به است. شده محاسبه خانوار برای محتمل درآمدهای

 ةمصقاحب  طریقق  از پقایش  و ارزیقابی  مقورد  ها قیمت افزایش اثرگذاری دقیق محاسبة برای زمانی

 گرفت. قرار حضوری

  



 117، شمارة 30سال اقتصاد كشاورزي و توسعه، 

150 

 هاپیشنهادوگیرینتیجه

 دو بقین  غقذایی  مواد قیمت افزایش از خانوارهاپذیری  آسیب بررسی ، برایحاضر مطالعة

 خانوارهقای  از میقدانی  صقورت  بقه  نیقاز  مقورد  اطالعات شد. انجام و طراحی 1398 تا 1397 سال

 اسققتان ایققن بهداشققت مرکققز کمققک بققه و گلسققتان اسققتان آزادشققهر شهرسققتان در واقققع شققهری

 (میقانگین ) متوسقط  ازتقر   پایین و باالتر گروه دو به شاندرآمد اساس بر خانوارها شد. گردآوری

 فقیرتقر  خانوارهقای پقذیری   آسقیب  سقطح  از تقری  واقعقی  تخمقین  ،وسقیله  بدین تا شدند تفکیک

 شقد  مشقاهده  شقدند.  تفکیک کاالیی گروه چهارده به نیز غذایی مصرفی کاالهای شود. حاصل

 کاالهقا  ةهمق  بقرای  1398 اردیبهشت تا 1397 اردیبهشت زمانی بازه دو در غذایی مواد قیمت که

 افقزایش  بسقیار  غذایی ةاولی سبد خرید برای خانوارها مخارج ،همچنین ؛است یافته افزایش بسیار

 ،مطالعقه  های یافته اساس بر است. دهکر تجربه را شدیدی کاهش خانواری رفاه رو، از این و یافته

 3/4057 معقادل  پرداختقی  اضقافه  نیازمنقد  متوسقط  از بقاالتر  درآمدی گروه در شهری خانوارهای

 بقرای  ریقال  هقزار  5/3405 معقادل  پرداختقی  اضقافه  نیازمند درآمد کم خانوارهای نیز و ریال هزار

 زمقانی  مقطع دو در خانوارها درآمد ،همچنین هستند. 1398 اردیبهشت از قبل غذایی سبد خرید

 ایقن  بقا  ،اسقت  یافتقه  افقزایش  تاحدودی نیز خانوارها درآمدها  قیمت افزایش از پس شد. ارزیابی

 خانوارهقای  درآمد افزایش کند. می تجربه را کاهشی روند همچنان خانوارها خرید قدرت ،حال

 بسقیار  که ،بوده ریال هزار 95/1485 و 45/2995 با ، برابر ترتیب به ،درآمدی متوسط پایین و باال

  است. شده پدیدار آنها غذایی مخارج در صرفاً که است افزایشی از کمتر

 از قبقل  نسقبت  به درآمد کم خانوارهای خوراکی مخارج سهم تا شده موجب شرایط این

 متوسقط  از بقاالتر  درآمقدی  گقروه  خقوراکی  مخقارج  سقهم  نیقز  و درصد 4/25 ها قیمت افزایش

 تخصقیص  یقا  و انگل ضریب رشد اصل درپذیری  آسیب دیگر تعبیر یابد. افزایش درصد 04/15

 چراکه ،است زندگی استاندارد افت رو، از این و غذایی مواد به خانواری درآمدهای بیشتر هرچه

 مفهقوم  بقه  یابقد،  افقزایش  مخقارج  کقل  در ضقروری  کاالیی عنوان به غذا و خوراک سهم چههر

 سقاختاری  ،مجمقوع  در ،همگی که است انداز پس نیز و آموزشی بهداشتی، مخارج سهم کاهش
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 نتیجقه  دو رخقداد  این که نیست تردیدی د.کن می تداعی را زندگی ةاولی نیازهای دیگر و معیشتی

 که زندگی مخارج کاهش و غذا برای بیشتری مخارج تخصیص ،اول :داشت خواهد رو پیش را

 ضقروری  غذایی مواد مصرف سطح کاهش ،دوم و ؛است توسعه های آرمان خالف ،مجموعدر 

 خانوارهقا  و اسقت  مشقهود  اجتماعی رفاه افت ، مسئله وجه دو هر در غذایی. یناامن البته، پدیدة و

 همقان  نیقز  نیقاز  مقورد  حمایقت  مبلق   .بود خواهند حمایت نیز و جبرانی پرداخت دریافت نیازمند

 فقیقر  خانوارهای در رفاه افت این شود. مند بهره نآ از خانوار باید که است شده محاسبه پرداخت

 مناسب حمایتی های  برنامه با گذاران سیاست رو، باید از این و است مشهود خانوارها سایر از بیش

 .کننقد  نققش  ایفقای  پقذیر  آسقیب  خانوارهقای  از حمایقت  و هقا  قیمقت  افزایش اثر جبران منظور به

 بقرای  مسیر سه که است واقعیت این بیانگر خصوص این در شده انجام اقدامات به مختصر ینگاه

 حمایقت  ،دوم کاال؛ سبد توزیع ،اول :است نمسئوال و گذاران سیاست روی پیش مشکل این حل

 کقار  نیقروی  ةسقاالن  درآمقد  افقزایش  ،سقوم  و ؛تومانی( 4200) حمایتی ارز با اساسی کاالهای از

 اثرگقذاری  لحقاظ  به هم و انجام ةنحو در هم اول مورد دستمزدها. کف تعیین و دولت به وابسته

 اقدام برد. نام غذایی امنیت وضعیت بهبود برای یریتدب عنوان به آن از تواننمی که بود شکلی به

 شقد،  پیگیقری  نیز آن از پس و مطرح 1397 فروردین ابتدای از که خصوص این در دولت دیگر

 شقواهد  ارزیقابی  بقود.  غقذایی  مقواد  جمله از و اساسی نیازهای تأمین برای ای یارانه ارز تخصیص

 در کقارآیی نا گویقای  و خانوارهاسقت  ةسقفر  بقر  سیاسقت  این اندک اثرگذاری از حاکی واقعی

 تعیقین  و دولقت  کارمنقدان  حقوق سنواتی افزایش سوم، اقدام است. وجوه این مدیریت و توزیع

 افقزایش  درصقد  هجقده  میقزان  به تنها دستمزدها سطح ،1398 سال شروع با .دستمزدهاست کف

 خانوارهقای  درصقد  هفتقاد  از بیش که داشت واقعیت این از نشان حاضر مطالعة مشاهدات یافت.

 ةنکتق  ،البتقه  نقد. پذیر تأثیر مقی نوعی  به درآمد افزایش این از غیرمستقیم یا و مستقیم بررسی مورد

 امنیقت  حقاف   غقذایی  سبد تأمین برای الزم جبرانی پرداخت با قیاس در که است این توجه قابل

 غقذا  ةهزین افزایش ةکنند جبران بسا چه و بود اندک بسیار درصدی هجده درآمد افزایش غذایی،

 درصقد  پقانزده  نیقز  1399 سقال  ةبودجق  در دسقتمزدها  افزایش سقف ،همچنین .نیست و نبوده هم
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 تصقور  قابقل  آن در خانوارهقا  معقاش  سقطح  جبقران  از ردپقایی  ،وجه هیچ به که است شده تعیین

 عقزم  نیازمنقد  شقود،  امنیتقی  تدبیر نیازمند غذایی امنیت آنکه از پیش که است این واقعیت نیست.

 پنهقان  هقای  یارانقه  سقازی هدفمند و سقازی  شقفاف  طریقق  از تنها امر این و است اقتصادی اصالح

 زده تخمقین  تومان میلیارد هزار 603 و میلیون یک  بیش از حداقل که) کشور اقتصاد در موجود

 تقأمین  بقرای  پایدار روشی عنوان به صنوف و اقشار ةکلی از مالیات عادالنه دریافت نیز و (شود می

   بود. خواهد پذیر امکان خانوارها جبرانی پرداخت
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