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تخمین کشش اقالم غذایی در بیستکهای درآمدی در ایران:
سالهای 1395 و 1397

آن تبع به و تورم ارز، قیمت نوسانات اقتصادكالن، بیثباتیهای مقد   مه:
نوساناتقیمتغذایكیازمسائلموردتوجهدرسالهایاخیركشوربوده
چیز هر از بیش غذایی مواد قیمت نوسانات و سیاستها ناكارآمدی است.
سوءتغذیه یا غذایی فقر در و داده قرار تحتتأثیر را كمدرآمد گروههای
اقالمغذاییبهویژهدر فروبردهاست.مطالعهكششهایدرآمدیوقیمتی
گروههایمختلفدرآمدیاطالعاتارزشمندیرابرایسیاستگذاریارائه

میكند.
روش:دراینمطالعهباتخمینسیستمتقاضایتقریبًاایدهال،بهبررسی
سبدغذاییخانوارومحاسبهكششاقالمغذاییدرسبدمصرفیخانوارها
دادههای است. شده پرداخته درآمدی مختلف گروههای مقایسه نیز و
مورداستفادهدادههایخامپیمایشهزینهودرآمدخانواربرایسالهای1395
در تقاضا بر قیمت تغییرات ناهمگن اثرات دلیل به است. بوده 1397 و
گروههایمختلفدرآمدیاینمطالعهرویبیستكهایمختلفدرآمدیوبا

تأكیدبرنان،گوشتولبنیاتانجامشدهاست.
شناسایی كمكشش كاالی یك بهعنوان نان نتایج، اساس بر یافته ها:
میشود.كششقیمتیلبنیاتوگوشتدرهردوسالموردبررسیمقادیر
بزرگترازیكداشتهوازاینرونشاندهندهپركششبودنایندوكاالاست.
مطالعهبیستكهایدرآمدینشانمیدهددرسال1397نانیككاالیپست
وگیفنبودهوبرایبیستكهایسوموپنجمیككاالیضروریبودهاست.
جانوری پروتئین منابع مصرف میزان كه است این بیانگر نتایج بحث: 
ولبنیاتازحساسیتباالیینسبتبهقیمتاینكاالهابرخورداراستو
افزایشقیمتاینكاالهاموجبمحدودشدنمصرفاینریزمغذیهادرسبد
غذاییخانواروچهبساحذفآندربیستكهایپاییندرآمدیخواهدشد.
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Food items elasticity estimation for income quantiles in Iran,

2016 and 2018

Introduction: Macroeconomic instability, exchange rate 
volatility, high inflation and consequently rising food 
price have been critical issues in recent years in Iran’s 
economy. Policy inefficiencies, policy inconsistency, 
and food price fluctuations have affected vulnerable 
households and low-income groups and increased food 
poverty, undernourishment and malnutrition. The study 
of income and price elasticities of food items, especially 
in different income groups, provides valuable informa-
tion for policy making.
Method: This research, using the approach of the almost 
ideal demand system, studies the elasticity of food items 
in the household consumption budget for 2016 and 2018 
and compares different income groups. The household 
income and expenditure from raw household survey data 
for the years 2016 and 2018. Due to the heterogeneous 
impact of price changes on demand in different income 
groups, the study was conducted on different income 
quantiles. In this respect, we focused on meat, bread, 
and dairy item.  
Findings: Results show that bread is identified as an 
inelastic good and dairy and meat as elastic goods for 
low-income groups. The results of quantile analysis 
show that in 2018, bread was a Giffen good for the first 
quantile and necessary good for the third and the fifth.
Discussion: The results indicate that the consumption of 
animal protein and dairy products is highly sensitive to 
the price of these goods. An increase in the price of these 
goods will limit the consumption of these micronutrients 
in the household food basket or possibly eliminate it in 
the low-income groups.
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Extended Abstract
Introduction: Macroeconomic instability, exchange rate volatility, high inflation 
and consequently rising food price have been critical issues in recent years in Iran’s 
economy. The high share of food consumption in household budget, specifically 
for low-income groups, highlights the importance of price stability. Inconsistent 
models in public policy and decision-making result in various uncertainties. Policy 
inefficiencies, policy inconsistency, and food price fluctuations have affected vul-
nerable households and low-income groups and increased food poverty, under-
nourishment and malnutrition. The study of income and price elasticities of food 
items, especially in different income groups, provides valuable information for 
policy making (Ikuemonisan et al., 2018). In general, the dynamics of fluctuations 
in the food market are reactions to different types of news, including exchange rate 
volatility (Nwoko, 2016; Fogarasi, 2011, Chit et al., 2010). 
High food prices are a threat to the livelihood of many households, especially poor 
households in developing countries, which spend between 60 to 80 percent of their 
total budget on food items (Ivanic & Martin, 2008; Von Braun, 2008). Changes in 
household food consumption habits as a result of the cost push of food inflation, 
can become a precursor to food insecurity and food poverty, which will undoubt-
edly have an impact on the well-being of the low-income households. People with 
food insecurity will be vulnerable to many physical, psychological and financial 
problems. Thinking about food security, food is no longer just a matter of satiety 
or calorie intake, as it must also provide vitamins and micronutrients.
Figures 1 and 2 indicate the inflation rate (CPI) and food inflation during the years 
2016-2020 respectively.

Figure 1: Inflation in Iran during the years 2016-2020

Source: tradingeconomics.com
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A jump in exchange rate has been one of the most important cost push inflation 
factors in Iran, which changes relative prices and hence household consumption. 
Due to a jump in the exchange rate in 2018, the changes of income and price elas-
ticities of food items in households’ consumption baskets in 2016 and 2018 are 
compared to those of in 2016.

Figure 2: Food in inflation in Iran during the years 2016-2020

Source: tradingeconomics.com
Method: The relevance of food security on people’s health status is a determining 
factor to study the income and price elasticities of food items in different income 
groups that provide valuable information for policy making. To this end, using 
Almost Ideal Demand System approach, the elasticity of food items for different 
income quantiles of the household’s consumption baskets are calculated for the 
years 2016 and 2018. The Almost Ideal Demand System suggested by Deaton and 
Muellbauer (1980) is applied to study income and price elasticities. In this study, 
household survey data for 2016 and 2018 are used which are collected annually 
by the Statistics Center of Iran(SCI). Due to the heterogeneous impacts of price 
changes on demand for food items for different income groups, the study was con-
ducted for different income quantiles. For this purpose, from within the total items 
of the household food basket and due to some restriction from price indicators, 
this study focuses on the items of meat, bread, and dairy products. In order to con-
sider household preferences according to the economic and social characteristics 
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of households, demographic variables are also considered in the model.
Commodity price indices in different urban areas of the provinces of the country 
have been extracted and used from statistical yearbooks published by the Statistics 
Center of Iran. 
Findings: Results of the study indicate that bread is identified as a low-elasticity 
commodity. The price elasticity of dairy and meat in the two years under review 
is greater than one. Hence, these are goods with a high elasticity of demand. This 
indicates that demand for these goods fluctuates sharply as prices change. The 
results of quantile analysis show that in 2018, bread was a Giffen good for the first 
quantile and the necessary good for the third and the fifth. The income elasticity 
of bread in the first quantile for 2016 and 2018, respectively -0.465 and -1.239, 
shows that bread is an inferior good for the first quantile of households, while for 
the third and fifth the same index is a positive value between zero and one and 
indicates that bread is necessary good for these groups. In the first quintile, the 
price elasticity of bread in 2018 is positive and significant and shows that bread is 
considered as a Giffen for them. 
Accordingly, bread has become a low and Giffen good in 2018, while for the third 
and fifth quintiles, income elasticity is between zero and one, and it is considered 
an essential good. The price elasticity of demand has a negative value and com-
modity it is considered low elasticity good.
The results also show that dairy is a necessary good for all quantiles, while meat 
was a luxury good for the first quantile and essential for the third and fifth quan-
tiles. The share of bread, dairy, meat and other food expenditures of total house-
hold expenditures in 2016 and 2018 are almost 29%. 
On average, the share of food items in the total household expenditures for the first, 
third, and fifth quantile in 2018 are 32.3, 29.4 and 28.2 percent, respectively. The aver-
age share of housing expenditure, as a necessary commodity, of the total household 
expenditure in the years under review has been around 30% and in the first quantile, 
which is higher for the first quantile and a bit lower for the third and the fifth quantiles.
Discussion: Bread as a most commonly used food item is a necessary commodity. 
Therefore, it is essential that its availability and price monitored, since an inelastic 
commodity its higher price puts direct pressure on households’ budget and chang-
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es the price of this product has a severe consequence in composition of the con-
sumption items of households’ baskets, particularly for low-income households’ 
group. Consumption of dairy products and meat in the household food basket as 
micronutrients Contributes to promote human health and growth. Food insecurity, 
on the one hand, can lead to instability and political and social imbalances, and on 
the other hand, the country’s dependence on food imports can make it vulnerable.
As a result, the households well-being improvement, which is a main public policy 
target, can be achieved through improvement of the purchasing power of the house-
holds setting an efficient system of regulating the prices of basic the goods, reducing 
inflation, particularly for the food items. These measures assure the higher quality of 
nutrition, food security a better health status for the households’ members.
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مقدمه
نابرابریوپدیدهفقرهموارهازدغدغههایجامعهبشریبودهكهباپیدایشعلماقتصاد
اززمانآداماسمیتتاكنونموردتوجهاقتصاددانانقرارگرفتهاست.درسالهایاخیربهدلیل
رشد شاهد بخشخصوصی، به گستردهتر واگذاری اقتصادی سیاستهای اجرای گسترش
.)2014 چاكراوارتی2، 2001؛ )فیِلدز1، بودهایم جهان كشورهای بیشتر در نابرابری و فقر
قرارگرفتن و دولتها حمایتی سیاستهای اجتماعی، تأمین سیستم رفاه، دولت شكلگیری
برنامههایفقرزداییدررأسدستوركاردولتها،نمونهایازتحوالتانجامگرفتهدرمبارزه
بهویژهكشورهایتوسعهیافته، ازكشورها بسیاری اجتماعیاست.در فقرومحرومیت با
حمایتهایمالیدولتوسیستمهایتأمیناجتماعیباهدفحمایتازشهرونداندربرابر
بهوجود فقر و بیكاری ناتوانی، اشكالمختلف بیماری، پیری، دوران به مربوط خطرات

آمدند)تانزی2002،3(.
ازجملهاقداماتحمایتیضروریواولیهدولتهابرایافرادجامعه،حفظامنیتغذایی
مردماستكهبنابرتعریفسازمانملل،شاملموجودبودنغذا،دسترسیبهغذاوپایداری
دردریافتغذااست.فراهمبودنیابهبیاندیگروجودفیزیكیغذا،دسترسیاقتصادیبه
غذا،بهرهمندیازدانشكافیوعاداتتغذیهایسالمونیزپایداریابعادذكرشدهدرطول
زمانهمهازابعادامنیتغذاییهستند.دسترسیبهغذاعالوهبربعدفیزیكیازابعادمختلف
اجتماعی،اقتصادی،سیاسیوفرهنگینیزبرخورداراست.دسترسیبهغذاهنگامیتضمین
میشودكهخانوارهاازمنابعكافیبرایتهیهموادغذاییدركمیت،كیفیتوتنوعكافی
براییكرژیمغذاییمفیدبرخوردارباشند.حقدسترسیبهغذاورهاییازگرسنگیدر
اسنادمختلفبینالمللی،منطقهایوملینیزمدنظرقرارگرفتهاست.قانوناساسیجمهوری
1. Fields
2. Chakravorty
3. Tanzi
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اسالمیایراننیزدربند12ازاصلسومدولترامكلفساختهنسبتبه»پیریزیاقتصادی
صحیحوعادالنهبرطبقضوابطاسالمیجهتایجادرفاهورفعفقروبرطرفساختنهر
كند. اقدام بیمه« تعمیم و بهداشت و كار و تغذیهومسكن زمینههای در نوعمحرومیت
خوراک، مسكن، اساسی نیازهای »تأمین صریحًا اساسی قانون چهلوسوم اصل همچنین
پوشاک،بهداشت،درمان،آموزشوپرورشوامكاناتالزمبرایتشكیلخانوادهبرایهمه«
و فقر كردن ریشهكن و جامعه اقتصادی استقالل تأمین برای اصلی پایههای از یكی را

محرومیتوبرآوردننیازهایانساندرجریانرشد،باحفظآزادیاومیداند.
ازمنظراقتصادیحفظثباتكالناقتصادیودررأسآنهاثباتقیمتها،ثباتنرخارزو
تأثیرتغییراتآنرویسطحعمومیقیمتهایداخلیازاهمیتویژهایبرخورداراست.سهم
باالیغذاازسبدمصرفیخانوارهابهویژهدرگروههایكمدرآمد،براهمیتثباتقیمت
موادغذاییمیافزاید.ناسازگاریاجرایسیاستها،ناكارآمدیوناپایداریبازارموادغذایی
منجربهتغییرعادتمصرفیخانوارهامیشود)ایكومونیسان،2018(.افزایشسطحعمومی
تواناییخرید تأثیرمتفاوتبرمصرفگروههایمختلفدرآمدی،سببكاهش با قیمتها
تغییرعاداتمصرفیغذاییخانوارهاكه ودرنتیجهكوچكشدنسفرهخانوارهامیشود.
درنتیجهفشارهزینهایناشیازتورمغذاایجادمیشود،ممكناستپیشدرآمدناامنیغذایی
وفقرغذاییباشدكهبهطورغیرقابلانكاریتأثیراترفاهیبرمردم،بهویژهافرادكمدرآمد
ناامنیغذاییمواجههستند،متحملآسیبهایجسمی،روانی با افرادیكه خواهدداشت.
ومالیزیادیمیشوند.وقتیمسئلهایمنیغذابهمیانمیآید،غذادیگرصرفًابرایسیری
شكمییاصرفتأمینكالریموردتوجهقرارنمیگیردچراكهبایدویتامینهاوریزمغذیهای

بدنرانیزتأمینكند.
اینكهافزایشتورمتاچهاندازهدسترسیدهكهایپایینرابهكاالهاوسبدمصرفیبا
حداقلارزشغذاییمحدودمیكند،میتواندزنگخطریبرایبحرانسوءتغذیهدراین
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پاییندرآمدی اختاللهایرشدبخصوصدركودكاندهكهای برای خانوارهاوهشداری
تفكیك به بهویژه اقالمغذایی درآمدی مانندكشش معیارهایی از استفاده ازاینرو، باشد.
گروههایمختلفدرآمدی،میتواندنقشبسزاییدراصالحسیاستهایتوزیعیدولتو

تخصیصبهینهمنابعداشتهباشد.
باتوجهبهتوضیحاتفوقونوساناتتورمونرخارزدرسال1397،بااستفادهازبرآورد
سیستمتقاضایتقریبًاایدهآلبهمقایسهتغییراتكششدرآمدیوقیمتیاقالمغذاییسبد
مصرفخانوارهادرسالهای1395و1397پرداختهمیشود.باتوجهبهتأثیرگذاریناهمگن
تغییراتقیمتبرگروههایمختلفدرآمدی،مطالعهرویبیستكهایمختلفدرآمدیانجام
شدهاست.درادامه،پسازمروریبرپیشینهپژوهش،بهبیانمبانینظریپرداختهوپساز
صورتبندیوبرآوردسیستمتقاضایتقریبًاایدهآل1،كششدرآمدیوقیمتیاقالمغذایی

اساسیمحاسبهمیشود.درپایانجمعبندینتایجوپیشنهادهایسیاستیارائهمیشود.

پیشینه تجربی
سالموهمكاران)2019(درمقاله»اثرمتغیرهایاقتصادیاجتماعیبرتقاضاینانبا
استفادهازالگویسیستمتقاضایایدهآل«بهتخمینتقاضاینانپرداختهودراینمسیراز
متغیرهایاقتصادیاجتماعیومتغیرمجازیاجرایقانونهدفمندییارانههابهمنظوربررسی
اثراتاینسیاستبهرهجستهاند.نتایجمطالعهطیسالهای1386-94نشاندادهاستنان

برایكلیهگروههایدرآمدیبهعنوانیككاالیضروریاست.
هوشمندوهمكاران)2017(درمقاله»بررسیرفتارمصرفیخانوارهایشهریاستان
تهران«بهبررسیرفتارمصرفیخانوارهایاستانتهرانطیسالهای-13861394بااستفاده
نتایج پرداختهاند. نامرتبط بهظاهر رگرسیونهای روش و ایدهآل تقریبًا تقاضای سیستم از

1. Almost Ideal Demand system (AIDS)
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بیانگرآناستكهگروهكاالییخوراكیهاونوشیدنیودخانیاتوهمچنینگروهمسكنو
سوختوروشناییجزءاقالمكاالییضروریهستندوگروههایپوشاکوكفش،تفریحو
تحصیل،بهداشت،حملونقلوارتباطاتازگروهكاالهایلوكسمحسوبمیشوند.كشش
قیمتیگروههایمسكن،تفریحوتحصیلوحملونقلبیشترازواحداست،بهعبارتدیگر،

اینگروهازكاالهاپركششهستند.
لیانیواسماعیلی)2015(درپژوهشیتحتعنوان»تعیینمیزانآسیبپذیریخانوارهای
شهریناشیازافزایشقیمتموادغذاییوارداتیدرایران«پسازبرآوردسیستمتقاضا
تقریبًاایدهآلدرجهدوم،كششقیمتیجبرانیبرایموادغذاییوارداتیبهكشورمحاسبهو
اثراترفاهیاینافزایشقیمتراارزیابیكردهاند.براساسنتایج،میزانرفاهازدسترفته
خانوارهایشهریبهطورمتوسطحدود20/4درصدازمتوسطدرآمدخانوارهارادراین

سالنشانمیدهدكهدرواقعشاخصیازآسیبپذیریاینخانوارهاعنوانشدهاست.
سیستم كاربرد غنا: در غذا تقاضای »ویژگیهای مقاله در )2020( همكاران1 و انساح
تقاضایتقریبًاایدهآلدرجهدوم«بهبررسیویژگیهایتقاضایغذاییمصرفكنندگاندرغنا
رابراساسچهاردهگروهغذاییدرسال2012-2013بررسیكردهاند.براساسنتایج،ماهی
ومحصوالتغالتنزدیكبهنیمیازبودجهغذایییكخانوارمتوسطغنارادربرمیگیرند.
همچنین،زنانسرپرستخانوارنسبتبههمتایانمردخودنسبتبهبودجهغذاپولبیشتری

پرداختمیكنند.
كوریروهمكاران2)2020(درمقاله»امنیتغذاییدركنیا:بینشهاییازمدلتقاضای
غذایخانوار«امنیتغذاییخانواررادركنیابرحسبدسترسیبهغذاارزیابیمیكنند.به
اینمنظوركششهایقیمتیرابااستفادهازسیستمتقاضایتقریبًاایدهآلدرجهدومبرآورد

1. Ansah
2. Korir
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بدترشدنوضعیت به منجر غذا نسبی هزینههای افزایش كه میدهد نشان نتایج میكنند.
امنیتغذاییدركنیاشدهاستوبیشترینآسیبرابرخانوارهاییكهبربازارهایغیررسمی

متكیهستندودرمناطقروستاییاقامتدارند،داشتهاست.
رومانی- در غذا تقاضای سیستم »برآورد مقاله در )2015( همكاران1 و الكساندری
پیامدهایامنیتغذایی«بهبررسیتقاضایغذادرمناطقشهریوروستاییپرداختهاند.آنها
بااستفادهازدادههاینظرسنجیبودجهخانوارهایسهماههاولسال2011دریافتندكشش
هزینههادرمناطقروستاییبیشترازمناطقشهریاستكهعمدتًابهدلیلدرآمدنقدپایین

روستاییاناست.
رویكرداینمطالعهازچندمنظربامطالعاتپیشینمتفاوتاست.نخستاینكهدادههای
خردرامبنایمحاسبهقراردادهومحاسباتبرایدوسالانجاموتغییراتآنموردتحلیل
اساس بر غذایی اقالم كششهای تخمین پیشین مطالعات در درحالیكه است. قرارگرفته
دادههایساالنهومیانگینمتغیرهاانجامواغلبكششاقالمغذاییطییكدورهچندساله
محاسبهشدهاست.باتوجهبهتورمهایباالیكشوربهویژهدرسالهایاخیرواثراترفاهی
آن،محاسبهكششبهصورتساالنهبرایشناساییگروههایآسیبپذیرازاهمیتباالیی
برخورداراست.ازآنجاكهآسیبپذیریبیستكهایمختلفدرآمدیازتغییراتقیمتیمتفاوت
استوالزماستسیاستگذاریمتناسبباخانوارهایهرگروهدرآمدیانجامشود،این
مطالعهكششاقالمغذاییدربیستكهایمختلفدرآمدیونیزتغییراتآندرسالهای1395
و1397رامحاسبهومقایسهكردهاستتااثرافزایشقیمتغذابررفتارخانوارهارامطالعه

كند.اینامریكیازوجوهتمایزاینمطالعهبامطالعاتپیشیناست.

1. Alexandri
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مبانی نظری
بحرانهایقیمتغذایكیازنگرانیهایسیاستگذاراندركشورهایدرحالتوسعهبوده
بخش است. شده تغذیهای سیاستهای اجرای و طراحی تغییر موجب امر همین و است
رشدونمو و تولید سالمماندن، برای كافی غذایی مواد به جهان جمعیت از قابلتوجهی
كودكاندسترسیندارند.بهبودتغذیه،بهبهبودسطحتوسعهانسانیمنجرمیشود،درآمد
اقتصادی رشد و توسعه محرک و میكند غنی را معیشت میدهد، افزایش را خانوادهها
خواهدشد.)هندریكز2018،1؛بابو2013،2(.سیاستهایواكنشبهبحرانهابهعواملمتعددی
و تولیدكنندگان است؛ چگونه غذا قیمتهای به كشور آسیبپذیری اینكه است؛ وابسته
مصرفكنندگانچهگروههاییهستند؛چگونهبازیگرانمختلفسیاستهایاقتصادیمرتبط
راشكلمیدهندوبرروندآناثرگذارهستندوتأثیراتبالقوهوواقعیقیمتموادغذایی
چگونهخواهدبود)بابو،2013؛ساباتیر2019،3(.حمایتازجمعیتآسیبپذیرازطریق
تورهایایمنییكیازمداخالتاصلیاستكهدرطیبحرانقیمتیغذاالزماستتقویت
شود.وجودساختارهاینهادیرسمیبااختیاراتوتعهداتتأمینغذابهتسریعدرفرایند
به دسترسی نیز و نهادها این سازمانی اثربخشی و كیفیت میكند. كمك سیاستگذاری
دادههایموردنیازواطالعاتكافیازگروههایمختلفآسیبپذیرومیزانتأثیرپذیریآنها
ازنوساناتقیمتغذادراثربخشیاقداماتمؤثرخواهدبود.سازوكارهاینظارتیبرایارائه
بازخوردازروندسیاستگذاریضروریاستوبدونوجودچنینبازخوردی،سیاستهای

اتخاذشدهبدونتوجهبهپیامدهایآنهااعمالمیشود)بابو،2013(.
ازاینرو،فقطیكاستراتژیجامعویكپارچهمیتواندباموفقیتباعواملپیچیدهای
كهدرایجادسوءتغذیهوگرسنگینقشدارند،مقابلهكند.دراینراستا،یكیازاساسیترین
1 Hendriks
2 Babu
3 Sabatier
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مطالعاتتحلیلرفتارمصرفكنندگاناستكهبهمنظورنیلبهاهدافمختلفاقتصادیو
اجتماعیصورتمیگیرد.بررسیكاالهایمختلفموجوددرسبدمصرفیخانوار،كشش
و الگوها شناسایی زمان، درگذر آنها تغییرات روند بررسی نیز و وسهمتخصیصیافته
عاداتمصرفیخانوارهاومطالعهروندتغییراتآنهادراثرتحوالتاقتصادیمیتواندبه

سیاستگذاراناطالعاتدقیقتریبرایتصمیمگیریارائهكند.

سیاستهای اقتصادی و نوسانات قیمت غذا
ازجملهمتغیرهایكلیدیاقتصادی،تغییراتنرخارزوتورماستكهپیامدهایگسترده
اقتصادی،اجتماعیوسیاسیرابهدنبالخواهدداشت.یكیازحوزههایمتأثرازپیامدهای
نوسانات امنیتغذاییخانوارهاست. و فقر اقالمغذا، تورم متغیرهایفوق،موضوع این
قیمتارز،تورموبهتبعآننوساناتقیمتغذابیشازهرچیزخانوارهایآسیبپذیرو
است. برده فرو یاسوءتغذیه فقرغذایی در دادهو قرار راتحتتأثیر گروههایكمدرآمد
پویایینوساندرقیمتموادغذاییمجموعًاپاسخهاییبهشرایطمختلفاقتصادیوسیاسی
ازجملهبیثباتیهاینرخارزاست)نوكو1وهمكاران،2016؛فوگاراسی2011،2؛چیت3و
همكاران،2010(.باافزایشنرخارزصادراتیبهتبعآنقیمتهایداخلیباالرفتهومارپیچ

افزایشقیمتارزوافزایشقیمتهاپایانینخواهدداشت.
نوساناتنرخارز،تورموتورماقالمغذایییكیازچالشهایكلیدیكشوردرسالهای
اخیربودهاست.جدول1آمارنرخارزغیررسمیایرانرابهصورتماهانهازابتدایسال
1395تادیماه1399ونمودار1روندتغییرتآنرانشانمیدهد.بررسیوضعیتقیمت
به 1395 فروردین در ریال 34750 از دالر قیمت میدهد نشان گذشته سالهای در ارز

1 Nwoko
2 Fogarasi
3 Chit
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294860ریالدرپایانآبان1399و254550ریالدردیماه1399رسیدهاست.جدول)1(
تغییراتنرخارزبازارآزادرادرمقاطعپایانماهدرسالهای1395تا1399نشانمیدهد.

جدول )1( نرخ ارز غیررسمی در سالهای 1395 تا 1399
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منبع: وب سایت https://www.tgju.org، )2021(. )نرخ ارز بهمن و اسفندماه بر اساس آخرین آمار در دسترس و به طور 
یکسان در نظر گرفته شده است(.
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شکل )1( روند ماهانه نرخ ارز بازار آزاد طی سالهای 1395 تا 1399

www.tgju.orgمنبع:وبسایت

شكل)2(نمودارنرختورمطیسالهای1395تا1399رانشانمیدهد.میانگیننرخ
تورمطیسالهای1395تا1399بیشاز20درصدبودهاست.باشروعیكروندصعودی
ازاوایلسال1397،بیشترینمیزانتورمدردورهمذكورمربوطبهخردادوتیرماه1398و
بیشاز50درصدبودهاست.نرختورمدرایرانازسال1336تا1399بهطورمتوسط7/14
درصدبودهاستكهدرماهاردیبهشت1374بهباالترینرقم59درصدودرفروردین1337

بهكمترینمیزان-27/3درصدرسیدهاست.
شکل )2( میزان تورم در ایران طی سالهای 1395 تا 1399 )2020-2016(

)tradingeconomics.com(مأخذ:تریدینگاكونومیكس

شكل)3(نرختورمغذاطیسالهای1395تا1399رانشانمیدهد.تورمغذادرایران
ازسال1395تا1399بهطورمتوسط8/22درصدبودهاستكهدرآبان1397بهباالترین
سطح9/59درصدودراردیبهشتماهسال1395بهكمترینمیزان8/1درصدرسیدهاست.
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بررسیمقایسهاینمودارهاینرختورمونرختورمغذانشانمیدهدكهدردورههاییكه
شتابافزایشقیمتهاوافزایشنرختورمتجربهشدهاست،نرختورمغذاازنرختورمپیشی
بودهاستكه ایران مهمترینعواملفشارهزینهدر از ارزیكی نرخ گرفتهاست.جهش

قیمتهاینسبیوازاینروتركیبمصرفخانوارراتغییرمیدهد.

شکل )3( میزان تورم غذا در ایران طی سالهای 1395 تا 1399 )2020-2016(

)tradingeconomics.com(2021،مأخذ:تریدینگاكونومیكس

باتوجهبهنوساناتتورمونرخارزدرسالهایاخیر،دراینمطالعهتغییراتكششاقالم
غذاییدرسالهای1395و1397درگروههایمختلفدرآمدیموردبررسیقرارمیگیرد.به
منظوربررسیرفتارمصرفكنندهازسیستمتقاضایتقریبًاایدهآلاستفادهمیشودكهتوسط
دیتونوموئلبائر1)1980(ارائهشدهاست.سیستمتقاضایتقریبًاایدهآلیكیازمناسبترین
كاالهای درآمدی و قیمتی كششهای محاسبه است. تقاضا بررسی برای موجود الگوهای
مختلفازجملهمهمترینابزارهابرایبررسیرفتارمصرفكنندگانوشناساییترجیحات

آنهااستكهباتخمینتوابعتقاضاقابلاستخراجخواهدبود.

1 Deaton and Muelbaer
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روش

1- مدل نظری سیستم تقاضای تقریبًا ایده آل
تقاضای ارائهشد.سیستم بارتوسطدیتونوموئلبائر)1980( تقاضانخستین سیستم
مزبورباابداعموئلبائربرمبنایطبقهبندیخاصیازترجیحاتجمعپذیرارائهشد.اینگروه
ازترجیحاتبافرمتعمیمیافتهلگاریتمیمستقلازقیمت1استفادهمیكند.اینتابعمخارج
سطححداقلهزینهرابرایدستیابیبهسطحمشخصیازمطلوبیتدرقیمتهایمعیننشان

میدهد.
)1(lnc (u ,p)= (1- u) ln a (p)+ u lnb(p)

حداقل سطح در زندگی اگر است. قیمتها بردار و مطلوبیت سطح از تابعی مخارج
معیشتباشد،مقدارمطلوبیتبرابرباصفرواگریكباشد،نشاندهندهحداعالیلذتاز
مصرفاست.همچنینln a (p)وln b(p)توابعیازسطحقیمتهاهستندكهa (p)نشاندهنده
هزینهمعیشتوb(p)هزینهرفاهاست.تابعمخارجمصرفكننده،نسبتبهقیمتهابایدهمگن
ازدرجهیكباشد،بنابرایندراینتابعالزماستa (p)وb(p) بهنحویدرنظرگرفتهشوند
كهتابعc (u ,p)كهمجموعیازایندوجزءاست،نسبتبهقیمتهاهمگنازدرجهیكباشد

)انجی2وهمكاران،2009(.
دیتونوموئلبائرa (p)وb(p)رابهشكلزیرمعرفیكردند

ln a(p)=a0+∑n
1 ailn pi+1/2 ∑n

i ∑
n
j γ

i 
1 ln pi ln pj                                               )2(

ln b(p)=ln a(p)+β0 ∏i p
βi

i                                                                                 )3(

j،تعدادگروههایكاالییموردبررسیn،امiشاخصقیمتمربوطبهگروهكاالیpi

نمایندهگروهكاالییمشخصوa0،ai،γij،β0وβiپارامترهاهستند.باجایگزینی)2(و)3(

1. Price-Independent Generalized Logarithmic (PIGLOG)
2. Ngui
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دررابطه)1(خواهیمداشت:
 ln c(u,p)=a0 +∑1

nai  ln pi+1/2 ∑i
n ∑j

n γ*
ij ln pi ln pj +uβ0 ∏i p βi 

i)4(
باتوجهبهاینكهتابعمخارجc (u ,p)نسبتبهقیمتهاهمگنخطیاست،بایدقیودزیر

برقرارباشد:
  ∑i ai=1      ∑n

j γ
*
ij=∑j βi=0)5(

باتوجهبهلمشفردومشتقگیریمیتوانسهمبودجهایكاالرابهصورتتابعیاز
قیمتهاومطلوبیتنشانداد:

     wi=ai+∑jγij  ln pj+βi uβ0 ∏_i p
βk

i)6(
برایحداكثرشدنمطلوبیتمصرفكننده،بایدكلمخارجباكلدرآمدبرابرباشدو
بنابراینM=c(u,p)استومیتوانازاینبرابریuرابرحسبmوpبهدستآوردكه
همانمطلوبیتغیرمستقیمیعنیu(p,m)است.اگراینكاررابرایرابطه)4(انجامدهیمو
آنرادر)6(جایگزینكنیم،سهمبودجهایكاالهابرحسبmوpبهدستمیآیدكهازاین

توابعسیستمتقاضایتقریبًاایدهآلحاصلمیشود:
wi=ai+∑j γij ln pj+βi ln[m/p]     i=1,2,………..,n)7(
دراینرابطهγijتغییردربودجهاختصاصیافتهكاالیiامبهازاییكدرصدتغییردر
قیمتكاالیjام،وقتیدرآمدیامخارجواقعیثابتباشد،است.دراینالگوpشاخص

قیمتیاستكهدیتونوموئلبائرآنرابهصورتزیرتعریفكردند:

 lnp=a0+∑1
n ai lnpi+1/2 ∑i

n ∑j
n γij lnpi lnpj)8(

سیستمتقاضایتقریبًاایدهآلنشانمیدهدكهتغییردرمخارجواقعیازطریقβiهاو
تغییردرشاخصقیمتهاازطریقaiهابرسهممخارجكاالاثرمیگذارد.βiهابرایكاالهای
لوكسمثبت،برایكاالهایضروریمنفیوجمعآنهابرابرصفراست)انجیوهمكاران،

.)2009



تخمین کشش اقالم غذایی در بیستکهای درآمدی در ایران ...
Food items elasticity estimation for income quantiles in Iran ...

305      

2- روش تخمین سیستم تقاضای تقریبًا ایده آل
اثرگذاری باتوجهبهماهیت ایدهآل، یكیازروشهایمرسومتخمینسیستمتقاضای
بهظاهر معادالت سیستم روش خانوار، مصرف سبد در موجود مختلف كاالهای مصرف
نامرتبطاست.اگردراثربروزیكتكانه،سهمیككاالدرمخارجافزایشیابد،باتوجهبه
اینكهمجموعسهمگروههایمختلفكاالییبرابربایكاست،حداقلسهمیكگروهدیگر
كاهشخواهدیافتومقدارجزءاخاللدرمعادلهمربوطبهآنگروهتحتتأثیرقرارخواهد
گرفت.نادیدهگرفتنایناثرات،كاراییبرآوردهاراتحتتأثیرقرارمیدهد.معادالتبهظاهر
)وودریج1، هستند هم از مستقل بهظاهر كه میكند بحث رگرسیونهایی مورد در نامرتبط
2010(.حداقلمربعاتخطیتكراری2یكگزینهترجیحینسبتبهرگرسیونهایغیرخطی
همبستگی تقاضا، سیستمهای معمول ویژگی بهعنوان درونزایی كه است نامرتبط بهظاهر
بهظاهر رگرسیونهای باوجودروش و میدهد قرار مدنظر را معادالت در اخالل اجزای
نامرتبطكهبرایتخمینسیستمهایتقاضایبزرگزمانبراست،باسرعتبیشتریسیستم
تخمینزن از مطالعه این در .)2015 رابین3، و )لكوک میزند تخمین را تقاضا معادالت
حداقلمربعاتخطیتكراریاستفادهشدهاست.اینروشتوسطبالنِدلوروبین4)1999(
برایتخمینسیستمهایتقاضایهمزمانكهبزرگوغیرخطیهستند،پیشنهادشد.آنهانشان
دادندكهاینبرآوردسازگاراستودارایبرخیخصوصیاتمجانبیاستكهنشاندهنده

كارایییكتخمینزناستبالنِدلوروبین)1999(.

1. Wooldridge
2. Iterated linear least-squares (ILLS)
3. Lecocq & Robin
4. Blundel and Robin
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3- الگوی تجربی سیستم تقاضای تقریبًا ایده آل

wi=ai+∑j γij   ln pt +βi  ln (mt/pt ))15(
درصورتتخمینرابطهفوقبرایچنددورهزمانی،اینرابطهبهشكلزیرخواهدبود:
wt,i=ai+∑j γij   ln pt,j +βi ln(mt/pt)+ui)16
m_t/p_t،امjقیمتكاالی،pt,jامi سهمبودجهاختصاصیافتهبهكاالیwt,iكهدرآن

مخارجواقعیدرزمانtخواهدبود.
شكلتجربیمدلاینمطالعهبرایگروههایكاالهاوخدماتمصرفیخانوارشهری

بهصورتزیرخواهدبود:
w1=a1+γ11  ln p1 +γ12  ln p2 +γ13  ln p3 +γ14  ln p4 +γ15  ln p5 +γ16  ln p6 +γ17  ln p7 

+γ18  ln p8 +γ19  ln p9 +γ110  ln p10+β1  ln (m/p)+ρ11 size+ρ12 edu+ρ13 gender+ρ14 

marital+ρ15 age+ρ16 employed+ u1

w2=a2+γ21  ln p1 +γ22  ln p2 +γ23  ln p3 +γ24  ln p4 +γ25  ln p5 +γ26  ln p6 +γ27  ln p7 

+γ28  ln p8+γ29  ln p9 +γ210  ln p10 +β2  ln (m/p)+ρ21 size+ρ22 edu+ρ23 gender+ρ24 

marital+ρ25 age+ρ26 employed+ u2

w10=a10+γ101  ln p1 +γ102  ln p2 +γ103  ln p3 +γ104  ln p4 +γ105  ln p5 +γ106  ln p6 +γ107  ln p7 

+γ108  ln p8 +γ109  ln p9 +γ1010  ln p10 +β10  ln (m/p)+ρ101 size+ρ102 edu+ρ103 gender+ρ104 

marital+ρ105 age+ρ106 employed+ u10
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گروههایمختلفذكرشدهفوقبهترتیبشاملسهمنان،لبنیات،گوشت،سایرخوراكیها،
پوشاکوكفش،مسكن،سالمت،حملونقل،ارتباطات،خدماتفرهنگی-تفریحیوسایر
هزینههابودهوشاخصقیمتمربوطبهگروههایكاالوخدماتفوقبهصورتمتناظر

درنظرگرفتهشدهاست.

4- داده های موردنیاز
دادههایهزینهودرآمدخانواربهصورتمیدانیودرقالبپرسشنامهازخانوارهای
مختلفدرمناطقمختلفكشور)شهریوروستایی(هرسالهتوسطمركزآمارایرانجمعآوری
ومنتشرمیشود.اطالعاتموردنیازشاملدادههایهزینهودرآمدخانواردرسالهای1395
و1397،شاخصهایقیمتیكاالهادرمناطقمختلفشهریبااستفادهازسالنامههایآماری
به است. قرارگرفته مورداستفاده مختلف استانهای در ایران آمار مركز توسط منتشرشده
منظوردرنظرگرفتنترجیحاتخانوار،متغیرهایجمعیتشناختیشاملبعدخانوار،سطح

تحصیالت،جنسیتوسنسرپرستخانوارنیزدرمدلواردشدهاست.
درتخمینسیستمتقاضایایدهآلواندازهگیریكششگروههایغذایی،سهمگروههای
مختلفهزینهكهحاصلتقسیمهزینهصرفشدهمربوطبهیكگروهبركلهزینهخانوار
نان،گوشتو است،محاسبهمیشود.بهمنظوربررسیزیرگروههاییازخوراکخانوار،
لبنیاتبهعنوانسهگروهغذاییمهمدرنظرگرفتهشدهوسایراقالمخوراكیباعنوانسایر
بااستفادهازریزدادههایمربوطبهاقالمهزینه،مجموعهزینه درنظرگرفتهشدهاست.
پرداختشدهبرایهرگروهكاالییوبرایهرخانوارمحاسبهشد.سپسباتوجهبهمجموع
دادههای شد. محاسبه خانوار هزینه كل از گروهها این از یك هر سهم خانوار، مخارج
روش خانوار، 20350 و 18809 شامل ترتیب به 1397 و 1395 سالهای برای موردنیاز

تخمینILLSونرمافزارمورداستفادهSTATA16بودهاست.
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جدول )2(: توصیف آماری متغیرهای مربوط به سهم اقالم غذایی از کل مخارج در سالهای 

1395 و 1397
شرح میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

سهم اقالم غذایی از مخارج 1395 1397

نان %3/30 %2/54 %2/72 %2/21
لبنیات %2/39 %1/59 %2/29 %1/63
گوشت %5/95 %4/21 %5/91 %4/95

سایرخوراكیها %17/28 %8/07 %18/34 %8/87

یافته ها

1- کشش قیمتی و درآمدی گروههای کاالیی در سبد خانوار
ابتداسیستمتقاضایتقریبًاایدهآلتخمینزدهشدهاستو بهمنظورمحاسبهكشش،
و قیمتی تقاضا،كششهای زدهشدهسیستم تخمین اساسضرایبرگرسیونهای بر سپس
درآمدیگروههایكاالییدرسبدخانوارهابرایسالهای1395و1397بهشرحجداول3و
4محاسبهشدهاست.الزمبهذكراست،رگرسیونهایبرآوردشدهدرسیستمتقاضایایدهآل
دارایاعتبارآماریبودهاست.كششدرآمدیتقاضاوكششقیمتیتقاضابرایكاالهای
موجوددرسبدخانوار،درجداول1و2ارائهشدهاست.)میانگینسهمكاالباروشبوت

استرپاستخراجشدهاست(.
لبنیاتوگوشتدرسال1395بهترتیبكشش نان، اقالمغذاییسبدخانوارشامل
درآمدی631/0،265/0و927/0دارندمقادیرحاصلهبینصفرویكاستكهباتوجهبه
نظریهكششدرآمدیضروریبودناینكاالهارانشانمیدهد.اگرچهنزدیكشدناین
اعدادبهیكبیانگرآناستكهدرمرزتبدیلبهكاالهایلوكسهستند.هدفازاینمطالعه
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بررسیكششدرآمدیسایراقالمدرسبدخانوارنیستاماذكرایننكتهقابلتوجهاستكه
كششدرآمدیبرایگروهپوشاک،حملونقلاعدادیباالترازیكرانشانمیدهد.اینامر
میتواندبیانگرلوكسبودناینكاالهادرسبدخانوارباشد)بدیهیاستكهنمیتوانتفسیر
مشابهیازگروههزینههایبهداشتودرمانارائهكرد.چراكهمتأثرازنیازخانوارهابهدرمان،
دسترسیبهخدماتسالمتومواردیازاینقبیلاست.ازاینروتحلیلوتفسیركشش

هزینههایدرآمدهزینههایبهداشتودرماندراینجاانجامنمیشود(.
بررسیمشابهدرموردكششهایدرآمدیگروههایغذایینان،لبنیاتوگوشتبرای
سال1397بهترتیبكششدرآمدیمعادلبا004/1،615/0،244/0رانشانمیدهد.در
اماكشش لبنیاتكاهش نانو ارقامبهدستآمدهبرایسال95كششدرآمدی با مقایسه
درآمدیگوشتافزایشیافتهاست.ازاینرونانولبنیاترادرسال1397میتوانكماكان
درزمرهكاالهایضروریطبقهبندیكرد؛اماگوشتباتوجهبهكششدرآمدیباالترازیك

تبدیلبهكاالیلوكسدرسبدخانوارشدهاست.

جدول )3( کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای گروههای کاالیی منتخب برای سال 1395 

مناطق شهری
کشش قیمتی جبران نشده 

)مارشالی( کشش درآمدی میانگین سهم کاال از 
بودجه شرح

***-0.506 ***0.265 ***0.033
نان

)0.048( )0.008( )0.000(
***-3.277 ***0.631 ***0.024

لبنیات
)0.226( )0.009( )0.000(

***-2.036 ***0.927 ***0.060
گوشت

)0.141( )0.010( )0.000(
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کشش قیمتی جبران نشده 
)مارشالی( کشش درآمدی میانگین سهم کاال از 

بودجه شرح

***-0.773 ***0.798 ***0.173
سایرخوراكیها

)0.177( )0.006( )0.001(
*0.788 ***1.635 ***0.039

پوشاک
)0.344( )0.022( )0.000(
***1.948 ***0.704 ***0.308

مسكن
)0.102( )0.006( )0.001(

***-1.549 ***1.609 ***0.055
بهداشتودرمان

)0.311( )0.024( )0.001(
***-1.168 ***1.694 ***0.072

حملونقل
)0.258( )0.018( )0.001(

***-0.378 ***0.896 ***0.027
ارتباطات

)0.097( )0.010( )0.000(
0.131 ***1.441 ***0.013

فرهنگی
)0.339( )0.029( )0.000(
***3.776 ***1.264 ***0.197

سایر
)0.347( )0.008(

مقادیرداخلپرانتز:خطایاستاندارد
)*: ضرایب معنی داری در سطح 1٪، **: ضرایب اهمیت در سطح 5٪ ، ***: ضرایب معنی داری در سطح ٪10(

كششقیمتیجبراننشده)مارشالی(برایگروههایكاالییكهبراساستخمینسیستم
منفیاستچراكهطبق ارقام این مقادیر نظریه آمدهاست.طبق بهدست ایدهآل تقاضای
قانونتقاضاكششقیمتیخودیبایدمنفیباشدیعنیرابطهمنفیبینقیمتكاالومقدار
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تقاضاوجوددارد)بهجزكاالهایگیفنكهكششخودقیمتیمثبتاست(.اگركششتقاضا
بزرگترازیكباشد،بهمعنایباكششبودنیاپركششبودنتقاضاستواگركششتقاضا

كوچكترازیكباشد،بهمعنایكمكششبودنآناست.
براساسنتایج،نانبهعنوانیككاالیكمكشششناساییمیشود.كششقیمتیلبنیات
وگوشتدرهردوسالموردبررسیمقادیربزرگترازیكداشتهوازاینرونشاندهنده
لبنیاتوگوشتدرسالهایموردبررسی، قیمتی ایندوكاالاست.كشش پركششبودن
نشانمیدهدكهایندوكاالپركششاستوایننكتهنشاندهندهآناستكهتقاضابرای
اینكاالهاباتغییرقیمتآنبهشدتدچارنوسانمیشود.درموردگوشتوضعیتمشابهی
وجوددارداگرچهباتوجهبهاهمیتاینقلمكاالییدرسبدغذاییخانوارمیتوانانتظار
داشتكهشدتنوساناتتقاضاناشیازنوساناتقیمتبهاندازهلبنیاتنباشد،چراكهحذف

ویافتنجایگزینمناسببرایآندرسبدغذاییخانوار،بهسادگیامكانپذیرنیست.

جدول )4( کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای گروههای کاالیی- سال 1397 مناطق شهری

کشش قیمتی جبران 
نشده )مارشالی( کشش درآمدی میانگین سهم کاال از 

بودجه شرح

***-0.551 ***0.244 ***0.027
نان

)0.036( )0.008( )0.000(
***-3.242 ***0.615 ***0.023

لبنیات
)0.236( )0.009( )0.000(

***-1.383 ***1.004 ***0.059
گوشت

)0.169( )0.010( )0.000(
-0.191 ***0.787 ***0.183

سایرخوراكیها
)0.180( )0.006( )0.001(
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کشش قیمتی جبران 
نشده )مارشالی( کشش درآمدی میانگین سهم کاال از 

بودجه شرح

0.505 ***1.683 ***0.035
پوشاک

)0.378( )0.023( )0.000(
***1.857 ***0.691 ***0.297

مسكن
)0.104( )0.005( )0.001(

***-2.833 ***1.533 ***0.062
بهداشتودرمان

)0.299( )0.021( )0.001(
***-1.972 ***1.751 ***0.074

حملونقل
)0.272( )0.018( )0.001(

***-1.547 ***0.855 ***0.025
ارتباطات

)0.095( )0.009( )0.000(
0.576 ***1.454 ***0.013

فرهنگی
)0.357( )0.029( )0.000(
***4.261 ***1.223 ***0.202

سایر
)0.328( )0.007( )0.001(

        
مقادیرداخلپرانتز:خطایاستاندارد

)*: ضرایب معنی داری در سطح 1٪، **: ضرایب اهمیت در سطح 5٪ ، ***: ضرایب معنی داری در سطح ٪10(

2- کششهای قیمتی و درآمدی بیستکهای پایین، میانی و باالی نمونه

بهمنظوربررسیومقایسهوضعیتگروههایمختلفدرآمدیخانوارها،آمارهزینهو
درآمدخانوارهادرسالهای1395و1397بیستكبندیشدهوسیستمتقاضایتقریبًاایدهآل
برایهرگروهتخمینزدهشد.براساسسیستمتقاضایبرآوردشده،كششهایدرآمدیو



تخمین کشش اقالم غذایی در بیستکهای درآمدی در ایران ...
Food items elasticity estimation for income quantiles in Iran ...

313      

خودقیمتیبرایبیستكهایمختلفمحاسبهشدهاست)بیستكاولبهعنواننمایندهگروهبا
درآمدپایین،بیستكسومبهعنوانگروهنمایندهخانوارهایبادرآمدمتوسطوبیستكپنجم

بهعنوانگروهنمایندهخانوارهایبادرآمدباالدرنظرگرفتهمیشود(.
جدول5وضعیتخانوارهایبیستكاولنمونهرادرسالهای1395و1397ازمنظر
برای اول بیستك در نان منفی درآمدی نشانمیدهد.كشش قیمتی و درآمدی كششهای
سالهای1395و1397)بهترتیب-465/0و-239/1(نشاندهندهایناستكهاینكاالبرای
بیستكاولخانوارهایككاالیپستمحسوبمیشود.درحالیكهبرایبیستكهایدرآمدی
سوموپنجمهمینشاخصمقداریمثبتوبینصفرویكونشاندهندهضروریبودننان
برایبیستكهایسوموپنجماست.دربیستكاولكششقیمتیناندرسال1397مثبت
ومعنادارونشاندهندهایناستكهنانبرایخانوارهایبیستكاولبهعنوانكاالیگیفن
محسوبمیشود.برایناساس،نانیككاالیپستوگیفندرسال1397تبدیلشده

است.
اولدرسال1395و1397نشاندهندهضروری بیستك برای لبنیات كششدرآمدی
اینكاالاست. بودن بیانگرپركشش لبنیات تقاضای قیمتی اینكاالهااست.كشش بودن
یافته قابلمالحظهای افزایش درسال1397 لبنیات برای تقاضا قیمتی اینكهكشش ضمن
بررسی پركششوضروریمحسوبمیشود. بهعنوانیككاالی لبنیات ازاینرو، است.
مشابهبرایكششدرآمدیگوشتدرسالهای1395و1397دربیستكاولنشاندهنده

لوكسبودنآندرسبدمصرفیخانواراست.
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جدول )5( کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای گروههای کاالیی منتخب برای سالهای 1395 و 1397

مناطق شهری برای بیستک اول
95 97

سهم از شرح
بودجه

کشش 
درآمدی

کشش 
خودقیمتی

سهم از 
بودجه

کشش 
درآمدی

کشش 
خودقیمتی

***0.026 ***-0.465 0.339 ***0.016 ***-1.239 **0.815 )0.001(نان )0.131( )0.238( )0.001( )0.224( )0.267(
***0.026 ***0.764 ***-2.719 ***0.027 ***0.813 ***-4.153 )0.001(لبنیات )0.050( )0.642( )0.001( )0.045( )0.639(
***0.068 ***1.163 ***-2.716 ***0.066 ***1.191 ***-2.946 )0.002(گوشت )0.029( )0.288( )0.002( )0.030( )0.356(
***0.200 ***1.003 0.712 ***0.214 ***1.005 **1.113 )0.004(سایرخوراكیها )0.021( )0.403( )0.004( )0.021( )0.429(
***0.034 ***1.519 0.210 ***0.028 ***1.592 -0.191 )0.002(پوشاک )0.047( )0.780( )0.002( )0.045( )0.876(
***0.343 ***0.880 ***1.407 ***0.309 ***0.761 ***1.958 )0.006(مسكن )0.022( )0.222( )0.006( )0.024( )0.239(
***0.042 ***1.185 **-1.595 ***0.061 ***1.402 ***-3.167 بهداشتو

)0.003(درمان )0.069( )0.572( )0.003( )0.041( )0.467(
***0.055 ***1.232 -0.400 ***0.062 ***1.349 ***-1.538 )0.002(حملونقل )0.034( )0.390( )0.002( )0.024( )0.339(
***0.033 ***1.170 -0.043 ***0.031 ***1.157 ***-1.214 )0.001(ارتباطات )0.028( )0.217( )0.001( )0.025( )0.175(
***0.011 ***1.289 -0.815 ***0.011 ***1.244 0.123 )0.001(فرهنگی )0.071( )0.697( )0.001( )0.074( )0.741(
***0.164 ***1.160 -0.255 ***0.177 ***1.178 **1.969 )0.004(سایر )0.025( )0.796( )0.004( )0.020( )0.682(

مقادیرداخلپرانتز:خطایاستاندارد
)*: ضرایب معنی داری در سطح 1٪، **: ضرایب اهمیت در سطح 5٪ ، ***: ضرایب معنی داری در سطح ٪10(
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جدول)6(كششهایدرآمدیوقیمتیتقاضابرایبیستكسومخانوارهارانشانمیدهد.
ناندربیستكسومبرایسالهای1395و1397یككاالیضروریوكمكششبرایاین
و1397 درسال1395 بیستكسوم برای لبنیات درآمدی ازخانوارهاست.كشش گروه
نشاندهندهضروریبودناینكاالهااستوكششقیمتیتقاضایلبنیاتبیانگرپركشش
بودناینكاالاست.بررسیمشابهبرایكششدرآمدیگوشتدرسالهای1395و1397

دربیستكسومحاكیازضروریوپركششبودنبرایبیستكسوماست.

جدول )6( کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای گروههای کاالیی منتخب برای سالهای 1395 و 1397

مناطق شهری برای بیستک سوم
95 97 شرح

سهم از 
بودجه

کشش 
درآمدی

کشش 
خودقیمتی

سهم از 
بودجه

کشش 
درآمدی

کشش 
خودقیمتی

***0.029 ***0.720 ***-0.443 ***0.023 ***0.544 ***-0.598 نان
)0.000( )0.069( )0.084( )0.000( )0.071( )0.063(
***0.024 ***0.721 ***-3.177 ***0.023 ***0.667 ***-3.573 لبنیات
)0.000( )0.094( )0.457( )0.000( )0.098( )0.500(
***0.065 ***0.684 ***-1.924 ***0.062 ***0.827 ***-1.452 گوشت
)0.001( )0.110( )0.296( )0.001( )0.126( )0.364(
***0.176 ***0.860 0.034 ***0.186 ***0.852 0.485 سایرخوراكیها
)0.001( )0.063( )0.357( )0.001( )0.063( )0.373(
***0.040 ***1.525 *1.684 ***0.035 ***1.809 ***2.871 پوشاک
)0.001( )0.237( )0.732( )0.001( )0.248( )0.787(
***0.305 ***0.514 ***1.789 ***0.291 ***0.434 ***1.173 مسكن
)0.002( )0.059( )0.208( )0.002( )0.059( )0.219(
***0.052 ***1.016 -1.227 ***0.059 ***1.182 ***-3.849 بهداشتو

)0.001(درمان )0.252( )0.666( )0.001( )0.223( )0.625(
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95 97 شرح
سهم از 
بودجه

کشش 
درآمدی

کشش 
خودقیمتی

سهم از 
بودجه

کشش 
درآمدی

کشش 
خودقیمتی

***0.065 ***1.811 *-1.018 ***0.068 ***1.932 ***-1.601 حملونقل
)0.001( )0.152( )0.420( )0.001( )0.158( )0.474(
***0.028 ***1.135 -0.370 ***0.026 ***1.132 ***-1.598 ارتباطات
)0.000( )0.107( )0.201( )0.000( )0.101( )0.192(
***0.013 ***1.667 *-1.714 ***0.013 ***2.145 0.528 فرهنگی
)0.000( )0.339( )0.766( )0.000( )0.301( )0.691(
***0.204 ***1.597 ***3.183 ***0.214 ***1.471 ***4.419 سایر
)0.002( )0.082( )0.694( )0.002( )0.076( )0.647(

مقادیر داخل پرانتز: خطای استاندارد
)*: ضرایب معنی داری در سطح 1٪، **: ضرایب اهمیت در سطح 5٪ ، ***: ضرایب معنی داری در سطح ٪10(

نشان را خانوارها پنجم بیستك برای تقاضا قیمتی و درآمدی كششهای )7( جدول
میشود. محسوب كمكشش و ضروری كاالی یك بهعنوان نان نتایج اساس بر میدهد.
كششقیمتیلبنیاتدرسالهای1395و1397بهترتیب063/3-و816/1-استكهدرهر
دوسالموردبررسییككاالیپركششاست؛امادرسال1397ازكششآندرمقایسهبا
سال1395كاستهشدهاست.لبنیاتبرایاینگروهازخانوارهایككاالیضروریاست
چراكهكششدرآمدیآندرسالهای1395و1397بهترتیب613/0و620/0است.نتایج
نشاندهندهایناستكهدرسال1397گوشتبرایخانوارهایبیستكپنجمیككاالی

كمكششوضروریبودهاست.
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جدول )7( کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای گروههای کاالیی منتخب برای سالهای 1395 و 1397

مناطق شهری برای بیستک پنجم
95 97 شرح

سهم از 
بودجه

کشش 
درآمدی

کشش 
خودقیمتی

سهم از 
بودجه

کشش 
درآمدی

کشش 
خودقیمتی

***0.022 ***0.608 ***-0.780 ***0.017 ***0.599 ***-0.859 نان
)0.000( )0.010( )0.062( )0.000( )0.009( )0.045(
***0.022 ***0.613 ***-3.063 ***0.022 ***0.620 ***-1.816 لبنیات
)0.000( )0.015( )0.418( )0.000( )0.014( )0.398(
***0.065 ***0.725 ***-1.460 ***0.064 ***0.837 -0.645 گوشت
)0.002( )0.021( )0.293( )0.002( )0.028( )0.366(
***0.177 ***0.708 ***-2.514 ***0.179 ***0.743 ***-1.683 سایرخوراكیها
)0.003( )0.015( )0.412( )0.003( )0.014( )0.401(
***0.051 ***1.242 -1.123 ***0.046 ***1.196 -0.886 پوشاک
)0.003( )0.074( )0.721( )0.003( )0.074( )0.809(
***0.287 ***0.693 ***1.967 ***0.286 ***0.663 ***2.410 مسكن
)0.006( )0.016( )0.319( )0.005( )0.015( )0.310(
***0.064 ***1.552 -1.798 ***0.071 ***1.448 -0.509 بهداشتودرمان
)0.005( )0.137( )1.142( )0.006( )0.112( )1.044(
***0.055 ***2.833 -2.640 ***0.064 ***2.652 *-3.140 حملونقل
)0.006( )0.329( )1.448( )0.007( )0.274( )1.293(
***0.029 ***0.727 ***-1.062 ***0.026 ***0.728 ***-2.017 ارتباطات
)0.001( )0.021( )0.183( )0.001( )0.022( )0.204(
***0.012 ***1.506 *2.346 ***0.010 ***1.883 *3.416 فرهنگی
)0.001( )0.181( )1.070( )0.002( )0.309( )1.631(
***0.217 ***1.130 ***7.235 ***0.215 ***1.092 ***5.839 سایر
)0.006( )0.032( )0.962( )0.006( )0.030( )0.923(

مقادیرداخلپرانتز:خطایاستاندارد
)*:ضرایبمعنیداریدرسطح1٪،**:ضرایباهمیتدرسطح5٪،***:ضرایبمعنیداریدرسطح٪10(
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طبقنتایجبررسیدربیستكهایدرآمدی،نانبهعنوانیككاالیپستبرایبیستكاول
ودرسال1397نانیككاالیپستوگیفنوبرایبیستكهایسوموپنجمیككاالی
ضروریبودهاست.همچنین،درسالهاِیموردبررسی،لبنیاتبرایهرسهگروهیككاالی
ضروریبودهاست،درحالیكهگوشتبرایبیستكاولكاالیلوكسوبرایبیستكسوم

وپنجمكاالیضروریاست.

بحث
تغییراتدرمصرفغذاومخارجمربوطبهآنیكیازموضوعاتمهمدرقرنبیستمو
اثردرآمدبرالگویمصرفغذاتوسطخانوارهاهموارهیكیازمهمترینموضوعاتبرای
اقتصاددانانبودهاست.مطالعهمصرفغذادرکبهتریازچگونگیپاسختقاضایخانواربه
قیمتهایغذاونیزدرآمدرافراهممیكند)عبدالی2002،1(.قیمتهایباالترغذایكتهدید
برایبسیاریازخانوارهابهویژهخانوارهایفقیردركشورهایدرحالتوسعهكهحدود60
تا80درصدكلبودجهخودرابهغذااختصاصمیدهند،محسوبمیشود)ایوانیكو
هزینههای در غذا محوریت از شواهدی موارد این .)2008 براون3، فون 2008؛ مارتین2،
خانواروبدانمعناهستندكهتخصیصبودجهخانواربهراحتیمیتواندباناسازگاریاجرای
تغییر به منجر درنتیجه غذاییمخدوششود، مواد بازار ناپایداری و ناكارآمدی سیاستها،
درباره كافی دانش وجود ازاینرو، .)2018 )ایكومونیسان، شود خانوارها مصرفی عادت
سیستمتقاضاورفتارمصرفكنندهبرایبسیاریازسیاستهایتوسعهمانندریشهكنیگرسنگی
وفقرغذایی،كاهشسوءتغذیهوتأمینامنیتغذاییضروریاستواطالعاتیازایندست
میتواندبرایارزیابیاثراترفاهیبسیاریازتكانههایاقتصادیوسیاستگذاریدرحوزه

1. Abdulai
2. Ivanic & Martin
3. Von Braun
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غذامورداستفادهقرارگیرد.
اینمطالعهالگوهایمصرفخانواررادرمناطقشهریایراندرسالهای1395و1397
باتخمینكششقیمتیودرآمدیكاالهایسبدمصرفیخانوارموردبررسیقرارمیدهد.به
منظورمحاسبهكشش،سیستمتقاضایتقریبًاایدهآلتخمینزدهشدهاستوسپسبراساس
ضرایبرگرسیونهایتخمینزدهشدهسیستمتقاضا،كششهایقیمتیودرآمدیگروههای
كاالییدرسبدخانوارهابرایسالهای1395و1397محاسبهشدهاست.بهمنظوربررسی
اثراتتغییرقیمتودرآمدبرالگویمصرفخانوارمطالعهرویگروههایمختلفدرآمدی
انجامشدهاست.نتایجبهدستآمدهازمحاسباتانجامشدهبرایسال1395و1397نشان
و لبنیات قیمتی كشش میشود. شناسایی كمكشش كاالی یك بهعنوان نان تقاضای داد
گوشتدرهردوسالموردبررسیمقادیربزرگترازیكداشتهوازاینرونشاندهندهپر
كششبودنایندوكاالاستوایننكتهنشاندهندهآناستكهتقاضابرایاینكاالهابا

تغییرقیمتآنبهشدتدچارنوسانمیشود.
نتایجبهدستآمدهازبررسیبیستكهایدرآمدینشانداددرسالهایموردبررسینان
بهعنوانیككاالیپستبرایبیستكاولودرسال1397یككاالیگیفنبودهاست.
نتایجنشانمیدهدكهنانبرایبیستكهایسوموپنجمیككاالیضروریبودهاست.نتایج
تخمینسیستمتقاضایتقریبًاایدهآلحاكیازآناستكهدرسالهاِیموردبررسی،لبنیات
برایهرسهگروهیككاالیضروریبودهاست،درحالیكهگوشتبرایبیستكاولكاالی
لوكسوبرایبیستكسوموپنجمكاالیضروریاست.سهمهزینههاینان،لبنیات،گوشت

وسایرخوراكیهاازكلمخارجدرسال1395و1397تقریبًا29درصدبودهاست.
بهطورمیانگینسهمهزینهاقالمغذاییازكلبودجهخانواربرایسهمبیستكهایاول،
سوموپنجمدرسال1397بهترتیب4/29،3/32و2/28درصدبودهاست.میانگینسهم
بودجهخانواردرسالهایموردبررسی ازكل بهعنوانیككاالیضروری، هزینهمسكن،
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حدود30درصدبودهدادهاستكهدربیستكاولبهطورجزئیبیشترازبیستكسومو
پنجمبودهاست.

نتایجمطالعاتانجامشدهتوسطانستیتوتحقیقاتتغذیهایوصنایعغذاییكشورمؤید
بر انستیتوتحقیقاتتغذیهایوصنایعغذایی اینمطالعهاست.مطالعات از نتایجحاصل
اساسدادههایحاصلازبیشاز22هزارخانوارشهریوروستاییدربارهمیزانمصرف
گروههایغذاییوریزمغذیهادرسهماههاولسال99انجامشدهاست.نتایجمطالعهمذكور
نشاندادهاستكهمصرفمنابعپروتئینیجانوریشاملگوشتهایقرمزوسفید،بهدلیل
هزینهباال،بسیارمحدودشدهوحتیبسیاریخانوارها،اینمنابعپروتئینیرابهطوركاملاز

سبدغذاییوهزینههایخود،حذفكردهاند.
تعدادزیادیازخانوارهادراینپیمایشعلتحذفكاملمنابعپروتئینیجانوریاز
سبدغذاییخانوارراكاهشدرآمدخانواراعالمكردهاند.برخینیزاعالمكردندكهباوجود
نداشته همخوانی ماهانهشان دریافتی با پروتئینی منابع قیمت افزایش درآمد، ماندن ثابت
وبنابراین،تصمیمبهحذفمنابعپروتئینیازسبدغذاییخانوارگرفتهاند)سالمتنیوز،

)2021
نتایجمطالعهحاضرازكششهایدرآمدیوقیمتیاقالماساسیغذاییدرسبدمصرفی
خانوار،همسوبانتایجتحقیقاتانستیتوتحقیقاتتغذیهای،بیانگرایناستكهمیزانمصرف
منابعپروتئینجانوریشاملگوشتقرمزوسفیدولبنیاتازحساسیتباالیینسبتبه
قیمتاینكاالهابرخورداراستوافزایشقیمتاینكاالهاموجبمحدودشدنمصرف
اینریزمغذیهادرسبدغذاییخانواروچهبساحذفآندربیستكهایپاییندرآمدیخواهد
شد.افزایشسطحعمومیقیمتهادرسالهای1398و1399موجبكاهشقدرتخرید
خانوارشدهاستوباتوجهبهاینكهدرسنواتگذشتهاغلبتورماقالمغذاییباالتراز
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تورمبودهاست،عدمتطابقدرآمدخانوارهاباهزینهها،میتواندموجبحذفكاملاین
گروهازكاالهاشده،اینمسئلهمیتواندكیفیتتغذیهخانوارهاراتحتتأثیرقراردهدواین
خودتهدیدیبرایامنیتغذاییخانواربهشمارمیآید.چراكهبهخصوصدربیستكهای
پاییندرآمدیبیشترسیریشكمی)تأمینكالری(مدنظرقرارخواهدگرفتتاسیریسلولی

)مصرفموادمغذی(.
نانكاالهاییكمكششهستندوجزءكاالهایضروریدر مانند انتظاركاالهایی طبق
سبدخانواربودهوافرادناگزیرتحتهرشرایطیمجبوربهمصرفآنهستند.درچنین
شرایطیالزماستنظارتكافیوبهینهبرقیمتاینكاالصورتگیردچراكهافرادناگزیر
ازپرداختهرقیمتیبرایآنهستندوتغییراتاینكاالمیتواندسبدمصرفخانوارهارا
دچارنوساناتشدیدكند.درحالیكهبعضیازكاالهامانندگوشتجزءكاالهایپركشش
هستندوكششدرآمدیاینگروهكاالیینشانمیدهدكهدرمرزكاالهایلوكسوضروری
قرارگرفتهاند.باتوجهبهاهمیتگوشتدرسبدغذاییخانوارهابهنظرمیرسداینمسئله

میتواندكیفیتتغذیهخانوارهاراتحتتأثیرقراردهد.
برای و كمكشش كاالیی نان درآمدی، بیستكهای در غذایی اقالم كشش بررسی در
بیستكاولكاالیگیفنوبرایبیستكسوموپنجمكاالیضروریاست.نانجزءكاالهای
چنین در است. مردم عموم غالب قوت و بوده خانوارها اغلِب غذایِی سبد در ضروری
شرایطیالزماستنظارتكافیوبهینهبرقیمتاینكاالصورتگیردچراكهافرادناگزیر
ازپرداختهرقیمتیبرایآنهستندوتغییراتاینكاالمیتوانندسبدمصرفخانوارهارا
دچارنوساناتشدیدكند.مصرفلبنیاتوگوشتبهعنوانریزمغذیهایتأمینكنندهرشداز
اهمیتویژهایبرخوردارهستند.ازاینرو،الزماستسیاستهایحمایتیالزمبرایدسترسی

مردمبهاینكاالهارااتخاذكند.
ایجادبیثباتیهاوعدمتعادلهایسیاسیو ناامنیغذاییازیكسومیتواندزمینهساز 
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اجتماعیرافراهمكندوازسویدیگر،باوابستگیكشوربهوارداتموادغذاییموجب
ضربهپذیریآنشود.ازاینرو،توجهبهسیاستهایرفاهاجتماعیبهویژهبرایگروههایپایین
درآمدی،اصالحنظامجبرانخدماتودستمزدوافزایشقدرتخریدخانوارها،برقراری
اقالم تورم بهویژه تورم كنترل و كاهش اساسی، كاالهای قیمت تنظیم كارآمد نظام یك
كاالهایاساسیودرنهایتبهبودسطحزندگیخانوارهامیتوانددربهبودكیفیتتغذیه،

امنیتغذاییوسالمتخانوارهامؤثرواقعشود.

توصیه های سیاستی و پژوهشهای آتی
محاسبات از كه نتایجی كه است این ازایندست، مطالعاتی در قابلتوجه محدودیت
حاصلمیشود،وابستهبهكیفیتدادههایمورداستفادهاست.باتوجهبهاینكهپاسخگوییبه
آمارگرانمركزآمارایرانتوسطخانوارهایكشورقانونًاالزامینیست،بسیاریازدهكهای
دردسترس و مستقر درآمدی پایین ازدهك بخشهایی و نیستند پاسخگو درآمدی باالی
نیستند.بههمیندلیل،آمارهایگردآوریشدهازكیفیتالزمبرایارزیابیرفتاردهكهایباال
وپاییندرآمدیبرخوردارنیستند.بههمیندلیلنوساناتدرمحاسباتانجامگرفته،ضرورتًا
انعكاسواقعیتهایرخدادهنخواهدبود.چوننتایجدادههایواقعیمیتواندبهنحوبهتری
تفاوتهایرفتاردهكهایمختلفرامنعكسكند،بهبودكیفیتدادههاقطعًامیتواندتصویری

واقعیتریدراختیارسیاستگذارقراردهد.
بهمنظورارائهتصویردقیقبرایسیاستگذاری،ایجادیكپایگاهدادهجامعبرایمناطق
مختلفكشورتاسطوحمحالتدرسطحشهرهاوروستاهاضروریبهنظرمیرسد.این
امربررسیاثراتسیاستهایاقتصادیوسیاستهایتغذیهایبرسبدمصرفی،تغذیهورفاه

خانوارهاوتدوینبرنامهجامعبرایبهبودرفاهخانوارهاراامكانپذیرمیكند.
ازجملهعللآسیبپذیریبیستكهایپاییندرآمدیدركشوردرآمدناكافیاینخانوارها



تخمین کشش اقالم غذایی در بیستکهای درآمدی در ایران ...
Food items elasticity estimation for income quantiles in Iran ...

323      

است.اینمسئلهناشیازبیكاری،كیفیتنازلشغلیوجهشهایناگهانیقیمتهااست.برای
جبرانكمبودهایدرآمدیایجاداشتغالبادستمزدشایستهیكیازاقداماتاساسیاستكه

میتواندبهبهبودتغذیهخانوارهایكمدرآمدمنجرشود.
یكیازابزارهایتضمینامنیتغذاییایجادیكنظامیكپارچهمنسجمحمایتیدركشور
است.دراینرابطهالزماستاقداماتپراكندهایكهتوسطنهادهایمختلفدولتی،حكومتی
ومردمیبراییاریرساندنبهگروههایآسیبپذیروجوددارد،هماهنگشود.بهاینترتیب
یكپارچهسازینظامحمایتهایاجتماعیبهمنظورحمایتهایتغذیهایازگروههایآسیبپذیر

ومحرومجامعهیكامرضروریبرایاستفادهبهینهمنابعكمیابموجوداست.
كشاورزی، همچون تولیدی وزارتخانههای شامل كه غذایی امنیت ستاد است الزم
عهدهدار را تغذیهجامعه كیفیت پایش مسئولیتهای كه بهداشت وزارت همراه به تجارت
است،برایحصولاطمینانازتأمیننیازهایتغذیهایآحادمختلفجامعهتشكیلشود.این
ستادتغذیهخانوارهابهویژهخانوارهایدهكهایپاییندرآمدیرابرایاطمینانازدسترسی

بهتغذیهكافیرصدكند.
نوساناتقیمتارز،تورموبهتبعآننوساناتقیمتغذابیشازهرچیزخانوارهای
یاسوءتغذیه فقرغذایی دادهودچار قرار راتحتتأثیر آسیبپذیروگروههایكمدرآمد
میكند.ازاینرو،بهویژهدولتهابایدنسبتبهتغییراتنرخارزبسیارحساسباشندوتوجه
داشتهباشندكههرگونهافزایشنرخدالرباعثتأثیراتسوءوشدیدتغذیهبرایدهكهای

پاییندرآمدیخواهدشد.
اثرتوصیه ازاینجهتاهمیتفوقالعادهایداردكهسیاستگذارانگاهیدر ایننكته
برخیازنهادهاوذینفعانیكهازباالبردنقیمتنرخارزمنتفعمیشوند،اقدامبهافزایشنرخ
ارزمیكنندوبرایاینموضوعتوجیهاتینظیرافزایشصادراتوكاهشواردات،كاهش
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قاچاقومواردیازاینقبیلرامطرحمیكنند.بهاینگروهذینفعانبایدآثارسوءكاهش
بهرهمندیتغذیهایگروههایوسیعیازجمعیتشاملحداقلدودهك)برابرباجمعیتی
بیشاز20میلیوننفر(دراثرآنسیاستهارایادآوریكردوآثارمرگبارسوءتغذیهبرایاین
جمعیتازشهروندانكشوردرهرگونهسیاستگذاریافزایشقیمتارزوافزایشقیمت
حاملهایسوخترابهطوركاملتبیینكردتابتوانندآنرادرسیاستگذاریهایافزایش
قیمتیلحاظگردانند.ازاینرو،الزماستازهرگونهافزایشقیمتهایشدیدوناگهانیتوسط

دولتوشوکدرمانیقیمتیاجتنابشود.
به بتوان كه كرد اشاره سیاستهایی به میتوان حوزه این در دولتها اقدامات دیگر از
وسیلهآنهاقیمتموادغذاییبخصوصبرایدهكهایپاییندرآمدیراتثبیتكرد.دراین
حوزهمیتوانبهمواردیاشارهكرد:ازقبیلپوششبیمهای،امنیتغذایی،اختصاصبنهای
مختصموادغذاییكهكسریدرآمدراجبرانكند،آموزشهاییكهافرادبتوانندریزمغذیهارا
جایگزینكنندتابهاینوسیلههمهموادموردنیازبدندریافتوتأمینشود،فرهنگسازیدر
خصوصروشهایتولیدسبزیجاتوموادغذاییموردنیازدرمنزل،معافیتهایمالیاتیبرای
مؤسساتیكهخدماتمرتبطراارائهمیكنند،پوششبیمهایوتأمیناجتماعیگستردهتر
برایدهكهایپایینكهافرادبتوانندهزینههایدرمانیخودراكاهشدادهوبخشبیشتری

ازدرآمدخودراصرفتغذیهسالموپایداركنند.
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