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Abstract 
Background and Objective: Inflation and instability in food prices 
have affected low-income groups more than others and have resulted in 
the elimination of essential food groups in this type of households. 
Considering the changes in household’s behavior in the case of rising 
bread prices can help policymakers in the pricing of this product. 
Materials and Methods: In this study, the price elasticity of bread is 
estimated by the Almost Ideal Demand System (AIDS). Then, using the 
results obtained, the change in household behavior in the case of rising 
bread prices is simulated with an agent-based simulation approach. 
Demand elasticity calculations are based on household survey data for 
2016 and 2018 (for more than 18,000 households) and the impact of 
increasing bread prices on 5000 agents (households) in the Net Logo 
software is simulated. 
Results: The increase in the bread price has led to a 33% increase in the 
lowest quintile expenditures, which confirms that this product is a 
Giffen good for this group. Following the increase in the bread price, 
the burden of bread inflation on the budget in the first income quintile is 
more than 5 times of that of the fifth. 
Conclusion: Following the increase in the bread price, the increased 
share of bread in the basket of low-income groups, indicates the 
substitution of this good for other essential food items. This point, in 
addition to the impacts of malnutrition and their consequences, bring 
the policymakers attention to critical point of not to manipulate the 
price of bread. 
Keywords: Agent-based simulation, Bread inflation, Bread demand, 
Malnutrition 
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  چكيده
 تحت را درآمد كم هاي گروه هرچيز از بيش موادغذايي قيمت ثباتي بي و تورم: هدف و مقدمه
 شده درآمدي گروه اين رهايخانوا در ضروري غذايي هاي گروه حذف سبب و قرارداده تأثير
 در سياستگذاران به تواند مي نان قيمت افزايش با مواجهه در خانوار رفتار تغييرات بررسي. است
  .كند كمك كاال اين صحيح گذاري قيمت
 نقاضاي سيستم از استفاده با نان قيمتي كشش تخمين به ابتدا مطالعه اين در ها: روش و مواد
 تغيير سازي شبيه به خانوارها، رفتار از حاصل نتايج اساس بر سپس،. شود مي پرداخته آل ايده

 مي پرداخته عامل بر مبتني سازي شبيه رويكرد با نان قيمت افزايش با مواجهه در خانوار رفتار
 هاي سال براي خانوار درآمد- هزينه پيمايش هاي داده اساس بر تقاضا كشش محاسبات. شود

 با نان قيمت افزايش اثرات سازي شبيه و شده انجام) نوارخا 18000 از بيش( 1397 و 1395
  .شود مي انجام لوگو نت محيط در و) خانوار(  عامل 5000 تعريف
 شده درآمدي اول بيستك نان هاي هزينه در درصدي 33 افزايش سبب نان قيمت افزايش :نتايج

 بر نان تورم هزينه بار نان، قيمت افزايش از پس. است گروه اين براي كاال اين بودن گيفن مؤيد كه
  .است پنجم بيستك برابر 5 از بيش اول بيستك در بودجه

 نشان درآمد كم هاي گروه سبد در كاال اين قيمت افزيش از پس نان سهم افزايش نتيجه گيري:
 و تغذيه سوء برآثار عالوه موضوع اين. دارد ضروري غذايي مواد ساير با كاال اين جايگزيني از

  .باشد مي نان قيمت دستكاري از پرهيز ضرورت بيانگر نوعي به آن، از اشين مشكالت
  تغذيه سوء نان، تقاضاي نان، تورم عامل، بر مبتني سازي شبيه كليدي: هاي واژه
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 برعاملمبتنيسازيشبيهدبارويكرخانوارروانسالمتوغذاييبرامنيت نان قيمت ناپايدارياثر

  مقدمه
هاي ديني اسالمي، به بحث  در فرهنگ بشري و نيز آموزه
 اي شده است. قرآن كريم در گرسنگي و غذا عنايت ويژه

فَكُلوا منها و اطعموا البائس فرمايد  سوره حج مي 28آيه 
بخوريد و بينوايان را اطعام  هاي قرباني از گوشت( الفقير
طعام في يومٍ ذي مسغَبه* يتيماً ذا مقرَبه* اًو ا اءوا). كنيد

براي رهايي ( )14-16 اتآي ،مسكيناً ذا مترَبه* (سوره بلد
يه  گذرگاه سخت، خوراك رساندن در روز گرسنگي از

و علي الذين ). نشين يتيمي خويشاوند يا مستمندي خاك
آنان () 184 ي آيه ،بقره ي يطيفونه فُديه طعام مسكين (سوره

خود كه توان روزه داشتن ندارند، بايد براي هر روز 
در واقع، خوراك دادن به  .)مسكيني را خوراك دهند

مسكينان و فقرا، كفاره بسياري از گناهان و از جمله عدول 
از احكام الهي تلقي شده است به عبارت ديگر، قرآن كريم، 

هاي  ها و تساهل ي كوتاهي خوراك دادن به فقرا را كفاره
و يطعمون الطعام علي حبه مسكيناً و ان قرار داده است. انس

را كه  يكاخور() 8 ي آيه ،انسان ي اَسيرا (سوره يتيماً و
، به مسكين و يتيم بخورند خواهند مي خود و دوست دارند
 ي ال يحض علي طعام المسكين (سوره و .)دهند و اسير مي

به  ردم راآن كس كه ايمان نداشت و م( )34 ي آيه، حاقه
ال تَحاضون  و .)كرد خوراك دادن به مستمند تشويق نمي

مردمان را به () 18آيه  ،فجر ي علي طعام المسكين (سوره
ها و  در واقع از نشانه .)انگيخت طعام دادن به مستمند برنمي

عالئم خروج از دايره ايمان و طرد اشخاص از اين دايره، 
م دادن تشويق اين است كه آن فرد، ديگران را به طعا

كند. در حقيقت، نه فقط اين كه فرد خودش به  نمي
دهد،  (و دهك هاي پايين اجتماعي) طعام نمي مستمندان

كند و چنين  بلكه ديگران را تشويق به طعام دادن نمي
  شود. انساني مشمول اين محكوميت مي

تغذيه صحيح در حقيقت رعايت تعادل و تنوع در برنامه 
ه معني مصرف مقادير كافي از مواد غذايي است. تعادل ب

غذايي مورد نياز براي حفظ سالمت بدن و تنوع به معني 
  . مصرف انواع مختلف مواد غذايي است

سالگي سال هايي است كه بايد مواد غذايي  15تا  7سنين 
كافي براي رشد سريع در اختيار فرد قرار گيرد كه اهميت 

. )1( ن مي كندتوجه به تغذيه در اين دوران را دو چندا
دوران موجب افزايش  ايندر  سالماي  الگوهاي تغذيه

نمو و توان بيشتر فعاليتهاي ذهني  و رشد ،سطح تندرستي
 چاقي،آهن،  فقرمانند آنمي  مشكالتيو از عوارض و  شده

مدت و  گوارشي و پوسيدگي دنداني در كوتاه اختالالت
اي مزمن و خطرناك در درازمدت پيشگيري هبيماري 

ن بمهمي در تعي عامل، تغذيه هااين عالوه بر .)2( كند يم
 مطالعات .موفقيت تحصيلي دانش آموزان استو  سالمتي

داراي  دانش آموزاندر اين زمينه نشان داده است كه 
لي قابل يسوءتغذيه دقت و تمركز كمتر و افت تحص

  .)3( توجهي دارند
براساس نقشه جهاني امنيت غذايي، كشورها در طيف 

يار پرخطر، پرخطر، با خطر متوسط و كم خطر قرار بس
گرفتند. برمبناي اين تقسيم بندي ايران در وضعيت پرخطر 

عرضة غذا در كشور از نظر كمي جوابگوي ) 4(قرار دارد 
نيازهاي مصرف است ولي تركيب سفرة آنان تناسبي با 
نيازهاي سلولي نداشته و اعضاي خانوار فقط از طريق 

د نيازهاي بدن خود را به ريزمغذيها تأمين پرخوري توانستن
كنند. خانوارهاي ايراني از الگوي تغذيه معقولي برخوردار 
نيستند. آنها بيشتر شكم خود را سير ميكنند و از مصرف 

 .)5( عناصر ريزمغذي و مواد غذايي اساسي غافل هستند
ها براي از جمله اقدامات حمايتي ضروري و اوليه دولت

بنا بر ، حفظ امنيت غذايي مردم است كه افراد جامعه
موجود بودن غذا، دسترسي به ، شامل تعريف سازمان ملل

است. از منظر اقتصادي غذا و پايداري در دريافت غذا 
ها، حفظ ثبات كالن اقتصادي و در رأس آنها ثبات قيمت

ثبات نرخ ارز و تاثير تغييرات آن روي سطح عمومي 
اي برخوردار است. سهم يژههاي داخلي از اهميت وقيمت

هاي ويژه در گروهباالي غذا از سبد مصرفي خانوارها به
افزايد. درآمد، بر اهميت ثبات قيمت مواد غذايي ميكم

بازار  يداريو ناپا يها، ناكارآمداستيس ياجرا يناسازگار
 شود ميخانوارها  يعادت مصرف رييمنجر به تغ ييمواد غذا

ها با تاثير متفاوت بر قيمت افزايش سطح عمومي .)6(
هاي مختلف درآمدي، سبب كاهش توانايي مصرف گروه

 گردد.شدن سفره خانوارها ميخريد و در نتيجه كوچك
تغيير عادات مصرفي غذايي خانوارها كه در نتيجه فشار 

ممكن است شود، اي ناشي از تورم غذا ايجاد ميهزينه
طور اشد كه بهب يي و فقر غذاييغذا يدرآمد ناامن شيپ
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افراد  ژهيبر مردم، به و يرفاه راتيتأث انكاري رقابليغ
خواهد داشت. افرادي كه با ناامني غذايي مواجه درآمد  كم

هاي جسمي، رواني و مالي زيادي هستند، متحمل آسيب
آيد، غذا ديگر  ايمني غذا به ميان مي مسألهوقتي شوند. مي

الري مورد توجه مين كأت صرف صرفاً براي سيري شكمي يا
هاي بدن  مغذي ها و ريز گيرد چرا كه بايد ويتامين قرار نمي

 يتورم تا چه اندازه دسترس شيافزا نكهيا. را نيز تامين كند
با حداقل  يرا به كاالها و سبد مصرف نييپا يهادهك

 يبرا يتواند زنگ خطريم ،كنديمحدود م ييارزش غذا
 يبرا يهشدار خانوارها و نيدر ا هيبحران سوء تغذ

 نييپا يهارشد بخصوص در كودكان دهك يهااختالل
از اين رو، استفاده از معيارهايي مانند كشش  باشد. يدرآمد

هاي مختلف درآمدي اقالم غذايي به ويژه به تفكيك گروه
هاي تواند نقش بسزايي در اصالح سياستدرآمدي، مي

ين در توزيعي دولت و تخصيص بهينه منابع داشته باشد. ا
 از كشاورزي، بخش در حمايتي سياستهايحالي است كه 

 و يافته توسعه دركشورهاي اقتصادي هاي سياست مهمترين
 ماده ترين اصلي گندم) 7( آيد مي شمار به وسعهت حال در

 توليدكنندگان، ديدگاه از و است ايراني خانوارهاي غذايي
 محصول ترين پراهميت گندم دولت، و كنندگان مصرف

 هاي سياست بررسي بنابراين، .است ايران ورزيكشا
 از نان توليد آن دنبال به و گندم توليد از دولت حمايتي
 مصرف سرانه مطالعات )8( برخوردار است اي ويژه اهميت
 بعد ايران كه دهد مي نشان جهان كشورهاي ميان در گندم

 و اوكراين كانادا، تركيه، روسيه، استراليا، كشور شش از
 قرار هفتم رتبه در كيلوگرم 194 مصرف سرانه با ،الجزاير
كننده كالري دريافتي  مينأمهمترين تبه عنوان نان  )9( دارد

درصد بااليي از نياز ، خانوارهاي شـهري و روستايي كشور
را  هـا و امالح معدني كالري، پروتئين، ويتـامين مردم به

ـك ي به عنوان توان از نان مي ، بنـابراينحاصل مي كند
محصول غذايي كه در امنيـت غـذايي خانوارهـا از 

ويژه اي برخوردار است، ياد كرد. اين مساله در  جايگـاه
كنار تالش براي پايين نگهداشتن قيمت نان و تخصيص 
يارانه به آن اهميت اين كاال را بخصوص در سبد خوراكي 
دهك هاي پايين دو چندان مي كند. شرايط نابه سامان 

سال هاي اخير و وجود تورم هاي دو و سه  اقتصادي در
رقمي در كشور سبب محدوديت مصرف در سبد خانوار 

شده و افراد به ناچار براي تأمين نياز كالري و انرژي 
دريافتي مورد نياز خود، نان بيشتري را جايگزين ساير 
كاالهاي حذف شده، كرده اند. اگرچه اين نتايج مؤيد 

لزوم پرهيز از هرگونه  تالش براي ثبات قيمت نان و
باشد  افزايش قيمت آن تحت هر شرايط و با هر توجيهي مي

ولي ضرورت دارد سوء تغذيه ناشي از حذف ريز 
هاي ضروري و مورد نياز بدن نيز مورد توجه بايسته  مغذي

قرار گيرد چرا كه جايگزيني نان با ساير كاالهاي سبد 
ن خوراكي به معني حركت به سمت سيري شكمي بدو

توجه به حداقل كالري مورد نياز روزانه و ساير نيازهاي  
كشش قيمتي باالي انواع گوشت و لبنيات (به باشد.  بدن مي

عنوان اقالم ضروري سبد غذايي خانوار) بيانگر اين است 
جانوري و لبنيات از  كه ميزان مصرف منابع پروتئين

ت حساسيت بااليي نسبت به قيمت اين كاالها برخوردار اس
و افزايش قيمت اين كاالها موجب محدود شدن مصرف 

ها در سبدغذايي خانوار و چه بسا حذف آن اين ريزمغذي
بر اساس  .)10( هاي پايين درآمدي خواهدشددر بيستك

سرانه مصرف ، اطالعات طرح هزينه و درآمد خانوار
 سال در كيلوگرم 8/6گوشت در خانوارهاي كشور از 

 .است يافته كاهش 1397 سال رد كيلوگرم 4/5 به 1395
 98همچنين بررسي داده هاي هزينه درآمد خانوار در سال 

نشان مي دهد مصرف دهك اول از گوشت قرمز در سال 
 درصد كاهش يافته است.  32/16نسبت به سال قبل  98
همين اساس متوسط ماهانه مصرف دهك اول از گوشت  بر

برابر كمتر از  27گرم بوده كه حدود  25، 98قرمز در سال 
 .)11( مصرف سرانه ماهانه دهك دهم مي باشد

گندم و نقش نان به عنوان  بودن استراتژيك توجه به با
مهمترين منبع تامين كننده انرژي در بدن در كنار هزينه 

از آنجا كه بررسي تغييرات سبد  پرداختي پايين اين كاال و
تواند مصرفي خانوار تحت تاثير تورم هاي پي در پي، مي 

به مثابه زنگ هشدار مهمي در سبد غذايي خانوار در نظر 
گرفته شود، كارشناسان و سياستگزاران بايد در فرآيندهاي 
تصميم گيري و  تخصيص منابع به اين زنگ هشدار توجه 
كنند و با توجه به واقعيت هاي جامعه مراقبت هاي جدي 
براي بهبود تغذيه جامعه به خصوص خانوارهاي دهك 

پايين تر به عمل آورند. اين مطالعه به بررسي كشش  هاي
قيمتي و درآمدي نان با استفاده از سيستم تقاضاي تقريبا 
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و همكاران واعظ مهدوي  

در بيستك هاي مختلف  97و  95ايده آل در سال هاي 
درآمدي پرداخته و سپس قادر گرديده تا رفتار خانوارها را 
در مواجهه با افزايش قيمت نان با رويكرد شبيه سازي 

  بر عامل توسط برنامه نت لوگو  پيش بيني كند.مبتني 
مطالعات متعددي در زمينه تقاضا و مصرف نان در داخل و 
خارج كشور انجام شده كه از جمله آنها مي توان به مطالعه 

اثر متغيرهاي «) اشاره كرد كه به 2019سالم و همكاران (
اقتصادي اجتماعي بر تقاضاي نان با استفاده از الگوي 

به تخمين تقاضاي نان پرداخته و  »تقاضاي ايده آلسيستم 
و متغير  متغيرهاي اقتصادي اجتماعي در اين مسير از

ها به منظور بررسي مجازي اجراي قانون هدفمندي يارانه
همچنين مهرآرا و  .)12( انداثرات اين سياست بهره جسته

) به بررسي تأثير افزايش قيمت مواد 2020حسني پارسا (
ن و غالت، گوشت، لبنيات و تخم مر غ، ميوه ها (نا غذايي

و خشكبار، انواع سبزي و حبوبات) بر رفاه خانوارهاي 
سعيد كريمي و  .)13( شهري در ايران پرداخته اند

) تقاضاي موادغذايي مشمول يارانه(قند و 1388همكارانش(
شكر، روغن، نان، گوشت وشير) درمناطق شهري ايران با 

). 14را مورد بررسي قرار دادند ( AIDSاستفاده از مدل 
« ) در پژوهشي تحت عنوان 2009و همكاران ( 1روردوگيها

طي » قيمت نان، مصرف و اثرات تغذيه اي در اسكاتلند
روي مصرف نان سفيد و قهوه اي  2008تا  2005سالهاي 

 .)15( مردم با استفاده از اطالعات پوياي بازار اقدام كردند
در پژوهش خود تحت عنوان ) 2016(2گيلبرت و هميل

به بيان كاربردها و » سيستم هاي مبتني بر عامل در اقتصاد«
چگونگي به كارگيري استفاده از شبيه سازي سيستم مبتني 
بر عامل پرداخته و اثر افزايش سطح عمومي  قيمت ها را 
روي سهم غذا از بودجه در بيستك هاي مختلف درآمدي 

   .)16( ررسي قرار مي دهندو هزينه اي در بريتانيا مورد ب
رويكرد اين مطالعه از چند منظر با مطالعات پيشين متفاوت 

هاي خرد دو است. نخست اينكه براي محاسبه كشش، داده
سال مصرف كاالي نان را مبناي محاسبه قرار داده و 

كه در است. درحاليتغييرات آن مورد تحليل قرارگرفته
م غذايي براساس هاي اقالمطالعات پيشين تخمين كشش

هاي ساالنه و ميانگين متغيرها بوده است. با توجه به داده

                                                                  
1 Revoredo-Giha 
2 Gilbert&Hamill 

هاي اخير و اثرات ويژه در سال هاي باالي كشور بهتورم
هاي پذيري بيستكضد رفاهي آن و از آنجا كه آسيب

مختلف درآمدي از تغييرات قيمتي متفاوت است و لذا الزم 
هرگروه درآمدي  است سياستگذاري متناسب با خانوارهاي

انجام شود، در اين مطالعه، نخست كشش كاالي نان در 
   1397و  1395هاي هاي مختلف درآمدي در سالبيستك

محاسبه و در مر حله دوم به پيش بيني اثر افزايش قيمت 
نان بر رفتار خانوارها در اين بيستك ها با رهيافت مدل 

و معرفي  هاي مبتني بر عامل پرداخته شده است. استفاده
مدل هاي شبيه سازي مبتني بر عامل از ديگر وجوه تمايز 

 اين مطالعه با مطالعات پيشين انجام شده در كشور است.

  
  ها روش و مواد

 رفتار بر قيمتي تغييرات مشاهده جهت سنتي روش در 
 مجدداً گيري نمونه بيفتد، اتفاق تغييرات است الزم خانوار
 در كه حالي در. گردند محاسبه ها شاخص و بگيرد صورت
 از استفاده با عامل سيستم مبناي بر مدلسازي روش

 شده آوري جمع آمار مركز توسط كه اي نمونه مشخصات
 ترتيب اين به و گرفته انجام خانوارها سازي شبيه است،
 اثرات كه كرده فراهم را امكان اين شده سازي شبيه نمونه
 پس و قبل را بررسي مورد هاي شاخص روي قيمت تغيير

 خالف بر. شود بررسي شده وارد قيمتي شوك اعمال از
 بررسي و پارامترها تغيير امكان كه سنتي هاي روش

 اين در نبود، پذير امكان خانوارها رفتار روي آن تاثيرات
  .شود مي داده نشان هم خانوارها رفتار تغيير مدل

  
  آماري تجزيه و تحليل

 و هزينه پيمايش خام هاي داده استفاده، مورد هاي داده
 شامل ترتيب به 1397و 1395 هاي سال براي خانوار درآمد

 افزار نرم و ILLS تخمين روش خانوار، 20350 و 18809
 دوم بخش در سپس. است بوده STATA16 استفاده مورد

 روي قيمت افزايش سازي شبيه برنامه اجراي كه مطالعه
 شبيه لوگو نت افزار نرم از استفاده با باشد مي نان كاالي
 افزايش اثرات ادامه در. شود مي انجام خانوار 5000 سازي
 مختلف هاي بيستك در خانوارها رفتار روي نان قيمت
 خانوار، بودجه از كاال سهم تغييرات و شده سازي شبيه
 هزينه كل از بيستك هر سهم تغيير خانوار، مخارج در تغيير
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 به كاال اين قيمت افزايش از ناشي اي بودجه بار و كاال
 .است آمده بدست مختلف هاي بيستك تفكيك

 
  نتايج
 97 و 95 هاي سال براي نان براي درآمدي و قيمتي كشش

 يك و صفر بين درآمدي كشش شده، آورده 1 جدول در
 سال از درآمدي كشش. كاالست اين بودن ضروري نشانه

 كاال اين شدن تر ضروري بيانگر كه يافته كاهش 97 به 95
 جبران قيمتي كشش مورد در. است خانوار مصرفي سبد در

 است منفي ارقام اين مقادير نظريه طبق) مارشالي( نشده
 منفي بايد خودي قيمتي كشش تقاضا قانون طبق كه چرا

 وجود تقاضا مقدار و كاال قيمت بين منفي رابطه يعني باشد
). است مثبت خودقيمتي كشش كه گيفن كاالهاي بجز( دارد
 باكشش معناي به باشد، يك از بزرگتر اضاتق كشش اگر

 تقاضا كشش اگر و تقاضاست بودن پركشش يا بودن
. است آن بودن كشش	كم معناي به باشد، يك از كوچكتر

 كاالي يك عنوان به نان نتايج، به توجه با و اساس اين بر
 قيمت افزايش كه معنا اين به شود	مي شناسايي كشش	كم
 داشته آن تقاضاي روي بااليي يگذار تاثير تواند نمي نان

  .باشد

  
 در مناطق شهري 1397و  1395كشش هاي قيمتي و درآمدي كاالي نان براي سالهاي . 1جدول 

  كشش درآمدي  كشش قيمتي ميانگين سهم نان از بودجه 
  265/0  -506/0 33/0  1395سال
  244/0  -551/0 27/0  1397سال

 

 مختلف هاي	هگرو وضعيت مقايسه و بررسي منظور به
 در خانوارها درآمد و هزينه آمار خانوارها، درآمدي

 سيستم و شده بندي	بيستك 1397 و 1395 هاي	سال
. شد زده تخمين گروه هر براي آل	ايده تقريباً تقاضاي
 درآمدي هاي	كشش شده، برآورد تقاضاي سيستم براساس

 است شده محاسبه مختلف هاي	بيستك براي خودقيمتي و
 بيستك پايين، درآمد با گروه نماينده عنوان به لاو بيستك(

 و متوسط درآمد با خانوارهاي نماينده گروه عنوان به سوم
 درآمد با خانوارهاي نماينده گروه عنوان به پنجم بيستك و

  .)2(جدول  )شود	مي گرفته نظر در باال
  

 ي در بيستك هاي مختلفمناطق شهر 1397و  1395 هايسال يبرا كاالي نان يتقاضا يو درآمد يمتيق يهاكشش. 2جدول 

  بيستك پنجم  بيستك سوم  بيستك اول  
  كشش قيمتي  كشش درآمدي  كشش قيمتي كشش درآمدي كشش قيمتي كشش درآمدي 

  780/0  608/0  443/0  720/0  339/0  -465/0  1395سال 
  859/0  599/0  598/0  544/0  815/0  -239/1  1397سال 

  
  

 هاي	سال براي اول بيستك در نان منفي درآمدي كشش
 دهنده	نشان) -239/1 و  - 465/0 ترتيب		به( 1397 و 1395
 كاالي يك خانوارها اول بيستك براي كاال اين كه است اين

 هاي	بيستك براي كه	درحالي شود	مي محسوب پست
 بين و مثبت مقداري شاخص همين پنجم و سوم درآمدي

 ايبر نان بودن ضروري دهنده	نشان و يك و صفر
 كشش اول بيستك در. است پنجم و سوم هاي	بيستك

 است معنادار و مثبت بررسي مورد هاي سال در نان قيمتي
 بيستك خانوارهاي براي نان كاالي بودن گيفن از حاكي كه
 از نان قيمتي كشش افزايش حال عين در. باشد مي اول
 نگران بسيار جامعه، مدآدر كم بيستك در 815/0 به 339/0
 از نان كه است اين دهنده نشان امر اين چراكه ست،ا كننده
 تبديل پذير كشش نسبتا كاالي به پايين باكشش كاالي يك
 نان قيمت افزايش كه است معني بدين يافته اين. است شده

76



 

 

 برعاملمبتنيسازيشبيهدبارويكرخانوارروانسالمتوغذاييبرامنيت نان قيمت ناپايدارياثر

 به منجر) 95 سال از بيشتر بسيار( تاحدي 97 سال در
 اينكه به توجه با. است شده دهك اين در مصرف كاهش

 وجود نان براي جايگزيني كاالي خانوار، هتغذي سبد در
 سبد در كاال ترين ارزان و ترين اصلي عمال نان و ندارد
 افزايش اثر در مصرف كاهش دهد، مي تشكيل را تغذيه
 به دسترسي و تهيه از حتي خانوار ناتواني معناي به قيمت،

 تكان و مهم خطر زنگ اين است؛ شكم كردن سير براي نان
 گرسنگي ونه( تام گرسنگي سمت به وارخان حركت دهنده
 را) است ها مغذي ريز و ويتامين كمبود از ناشي كه سلولي

 ساير با بايد يافته اين منظر، اين از و آورد مي در صدا به
 صحت، صورت در و شود كنترل ديگر مطالعات  و شواهد
 تام گرسنگي پديده با مقابله براي فوري و عاجل اقدامات

  .گيرد قرار ياستگذارانس كار دستور در
 يك 1397 و 1395 هاي	سال براي سوم بيستك در نان 

 اين براي كشش	كم كااليي كان كما و است ضروري كاالي
 نيز پنجم بيستك در اساس اين بر. خانوارهاست از گروه
 محسوب كشش كم و ضروري كاالي يك عنوان		به نان
  .  شود	مي

  نان قيمت افزايش اثر سازي شبيه
 و برنج گراني از بعد و بوده ايرانيان غالب وتق نان

 مردم ميان در آن از استفاده براي بيشتري گرايش حبوبات،
 فشاري آن، نرخ مستمر افزايش با اما. است شده ايجاد

 اي مقايسه بررسي. شد خواهد تحميل مردم بر مضاعف
 در دهد	مي نشان غذا تورم نرخ و تورم نرخ نمودارهاي

 تورم نرخ افزايش و ها	قيمت افزايش ابشت كه هايي	دوره
 است گرفته پيشي تورم نرخ از غذا تورم نرخ شده، تجربه

 سال پنج در ساالنه تورم مقدار بيشترين كه جايي تا .)17(
 بيشترين كه است حالي در اين و بوده درصد 59 اخير
 مي نشان را درصد 84,4 مشابه مدت در غذا تورم مقدار
 تورم درصدي 35 ميانگين به توجه با بنابراين .)18( دهد
 در نان قيمت تغييرات اساس بر و گذشته سال 5 در غذا
 درصدي 35 افزايش اثرات سازي شبيه قبل، هاي سال

 ذكر به الزم. است گرفته انجام  1397 سال براي نان قيمت
 و فانتزي سنتي، شامل نان انواع كليه مطالعه اين نتايج است
  .)1(نمودار )3(جدول  ستا برگرفته در را محلي

 ناندر سهم مصرف كنندگان  شبيه سازي سناريوي افزايش قيمت نان و تغيير .3جدول

سهم مصرف كنندگان در شرح
 قيمت پايه

انحراف
 معيار

سهم مصرف كنندگان
 در قيمت جديد

مصرف  سهم در تغيير  انحراف معيار
  كنندگان

 0 3/055/993/0 15/99  بيستك اول

  - 01/0 55/08/9256/0 81/92 بيستك دوم
 0/03- 85/87185/840/99 سومبيستك

 0/06- 78/970/7978/910/78 چهارمبيستك

 0/1- 67/211/6167/111/6 پنجمبيستك

  
  

  نان قيمت افزايش سناريوي سازي شبيه اساس بر  نان كنندگان مصرف سهم در تغيير .1 نمودار
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 هاي گروه همه در كه شود مي شناخته كااليي عنوان به نان
 مورد درآمدي پايين هاي بيستك در ويژه به درآمدي
 درآمدي پايين هاي گروه از بسياري. گيرد مي قرار استفاده

 نان از برنج خريد جاي به پايين خريد قدرت دليل به
 نان تقاضاي قيمتي كشش محاسبه. كنند	مي استفاده بيشتري
 كاالي يك اول بيستك براي االك اين كه است داده نشان
 با بررسي، مورد دوره طي حال اين با باشد،	مي گيفن

 پذيري كشش ها، قيمت عمومي سطح و تورم افزايش
 بدان اين. است يافته افزايش مذكور، بيستك براي آن قيمتي
 به قيمتي هاي	افزايش كه رود، مي آن بيم كه است معني
 كمتر درآمد كم هاي دهك براي را كاال اين سهم مرور
 بيستك غذايي سبد در نان براي جايگزيني چون و كرده

. سازد مواجه تام گرسنگي خطر با را آنان ندارد، وجود اول
 مصرف سهم شده، انجام سازي شبيه است، ذكر به الزم

 در داده، نشان تغيير بدون را اول بيستك در نان كنندگان
 اندكي بسيار كاهش پنجم تا دوم هاي بيستك براي حاليكه
 سهم به توجه با كه است آن دهنده نشان نتايج. است داشته
 عدم و درآمد كم خانوارهاي غذايي سبد از نان باالي

 ها	قيمت افزايش كاالها، ديگر با آن كردن جايگزين توانايي
 نكرده، ايجاد پايين بيستك مصرف در تغييري هنوز

 خود مصرف كاهش با درآمدي هاي گروه ديگر درحاليكه
)(نمودار 4(جدول  دهند مي واكنش نان قيمت افزايش به
2(.  

  
  هر بيستك روي نان براساس قيمت هاي جديد پرداختي مخارجشبيه سازي سناريوي افزايش قيمت نان و درصد تغييرات  .4 جدول

  انحراف معيار تغيير در ميزان مخارج در هر بيستك شرح

 24/0 23/33 بيستك اول

 86/0 47/14 بيستك دوم

 85/0 52/3 بيستك سوم

 81/0 -27/2 بيستك چهارم

 09/1 -22/7 بيستك پنجم

  
 

  
  شبيه سازي سناريوي افزايش قيمت نان و درصد تغيير در مخارج هر بيستك در قيمت هاي جديد .2نمودار

  
 بر نامتقارني تأثير نان قيمت افزايش شد اشاره كه همانطور
 و جدول. داشت خواهد درآمدي مختلف هاي بيستك
 مخارج در تغييرات مجموع دهنده نشان فوق نمودار

 بيستك توسط نان قيمت افزايش از پس نان براي پرداختي
 بيستك در مخارج تغييرات مجموع. است پنجم تا اول هاي
 هزينه پنجم بيستك در كه حالي در است درصد 33 اول
 بيستك در و درصد 7 قيمت افزايش از پس نان هاي

 به توجه با نتيجه اين. است يافته كاهش درصد 2 چهارم

 يك دهنده نشان كه اول بيستك براي نان مثبت كشش
 نان قيمت هم كه چرا شود مي تأييد است، گيفن كاالي
 افزايش به منجر  نهايتاً كه مصرف ميزان هم و يافته افزايش

. است شده اول بيستك در نان هاي هزينه در درصدي 33
 پايين هاي گروه نان، قيمت افزايش اب ديگر عبارت به

 كرد نخواهند تجربه را مصرف در كاهش تنها نه درآمدي
 اينكه به توجه با( ديگر غذايي اقالم خريد در ناتواني بلكه
) داشت خواهد وجود نيز كاالها ساير در مفروض تورم

78



 

 

 برعاملمبتنيسازيشبيهدبارويكرخانوارروانسالمتوغذاييبرامنيت نان قيمت ناپايدارياثر

 اين هزينه ميزان و شد خواهد نان مصرف افزايش موجب
 اول بيستك در گرفته قرار يخانوارها مجموع در كاال

 باالي هاي بيستك در كه حالي در. يافت خواهند افزايش

 جمله از ديگر كاالهاي نمودن جايگزين امكان درآمدي،
 مخارج مجموع نان، قيمت افزايش با گردد مي سبب برنج،
  .)3)(نمودار 5(جدول  شود مواجه كاهش با نان به مربوط

  
  كل هزينه ايجاد شدهاز هر بيستك در سهم  فزايش قيمت نان و تغييرشبيه سازي سناريوي ا . 5 جدول

بر اساسهزينهسهم شرح
  قيمت جديد

انحراف
  معيار

بر اساسهزينهسهم
  قيمت پايه

 تغييرات سهم از  انحراف معيار

  هزينه
 18/3 26/099/1022/0 17/14  بيستك اول

 49/1 37/091/1337/0 4/15 بيستك دوم

 04/0 42/096/1742/0 18 بيستك سوم

 - 26/1 6/047/2358/0 22/21 بيستك چهارم

  - 45/3 84/066/3395/0 30/21 بيستك پنجم

  

 
  كل هزينه ايجاد شدهاز هر بيستك در سهم  شبيه سازي سناريوي افزايش قيمت نان  و تغيير .3نمودار 

  
 خانوار، بعد مانند عواملي به خانوار سبد در نان اهميت
 خانوار سرپرست شغلي گروه درخانوار، شاغل افراد تعداد

 نشان فوق نتايج. دارد بستگي خانوار درآمدي دهك و
 و قبل مختلف هاي بيستك در پرداختي هزينه سهم دهنده
 هر سهم ديگر عبارت به. است نان قيمت افزايش از پس

 افزايش از ناشي شده تحميل هاي هزينه مجموع از بيستك
 مفهوم اين بهتر درك منظور به( .دهد مي نشان را نان قيمت
 عدد برابر ها بيستك سهم مجموع شود دقت است الزم
 از اول بيستك سهم فوق، نتايج اساس بر .)باشد مي100
 از پس كه است بوده درصد 11 حدود در نان هزينه كل

 در. است يافته افزايش درصد 14 حدود به قيمت افزايش
 نان هزينه كل از پنجم تكبيس در نان هزينه سهم مقابل،
 يافته كاهش درصد 30 حدود به كه بوده درصد 34 حدود
 نشان ها بيستك بين نان هزينه تغييرات بررسي. است
 هاي بيستك در نان براي كل شده هزينه مقدار كاهش دهنده
 و اول هاي بيست در ميزان اين افزايش و پنجم و چهارم

 قيمت افزايش يويسنار اثرات فوق نتايج. است سوم و دوم
 را خانوار بودجه از نان هزينه سهم تغييرات ميانگين بر نان
 كه معنا اين به. دهد مي نشان درآمدي هاي بيستك در

 از پس و ريال A1 نان قيمت افزايش از پيش تا خانوار
 اختصاص نان به را خود بودجه از ريال  A2 قيمت افزايش

 افزايش اي بودجه بار بيانگر مقدار دو اين اختالف داده، مي
 هزينه سهم اساس، اين بر. باشد مي خانوار براي نان قيمت
 و درصد واحد 8/1 حدود اول بيستك براي بودجه از نان

 يافته افزايش درصد واحد 35/0 حدود پنجم بيستك براي
 بر نان قيمت افزايش هزينه بار سهم ديگر، بيان به. است
 است پنجم بيستك برابر 5 از بيش اول بيستك در بودجه

  ).4 نمودار)(6 جدول(
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 شبيه سازي سناريوي افزايش قيمت نان و بار افزايش قيمت نسبت به بودجه .6جدول 

  انحراف معيار  نسبت به بودجهسهم از بار هزينه اي ناشي از تورم براي هر بيستك شرح

 017/0 798/1  بيستك اول

 019/0 973/0 بيستك دوم

 014/0 68/0 بيستك سوم

 012/0 517/0 بيستك چهارم

 012/0 352/0 بيستك پنجم

  

  
  شبيه سازي سناريوي افزايش قيمت نان و بار افزايش قيمت نسبت به بودجه .4نمودار 

  
  روان سالمت بر غذايي ناامني و اقتصادي نابرابري اثرات
 كه است يافته اي گسترده ابعاد سالمت مفهوم امروزه
 عوامل( پيرامون محيط با انسان دگيزن شئونات از بسياري
 در را آن) اجتماعي و اقتصادي كالبدي، محيطي، زيست

 هاي بيماري از هــا بيماري الگوي تغيير با) 19( برميگيرد
 عنوان با اجتماعي و رواني عوامل نقش مزمن، به عفوني
 اي ويژه اهميــت  اجتماعي ســالمت هاي كننده تعيين
 اجتماعي كننده تعيين عوامل ــهجمل از. اند كرده پيدا

 به و جامعه سطح در درآمد توزيع چگونگي سالمت
. باشــد مي جامعه در درآمدي نابرابري ميزان ديگر عبارت

 در مؤثر عوامل بين در كه اند داده نشان مطالعات) 20(
 ميزان به سالمت خدمات ارائه سامانه سهم سالمت، ايجاد

 درصد 50 اجتماعي - اقتصادي عوامل سهم و درصد 25
 شده ياد ها بيماري  العلل علت عنوان به آن از كه است
 اقداماتي به نياز سالمت، وضعيت بهبود اساس اين بر. است
 بيماريها كننده ايجاد فوري علل روي موجود تمركز وراي
 عوامل بهداشت، جهاني سازمان منظر از) 21( دارد

 مجموعه به اشاره سالمت كننده تعيين اجتماعي- اقتصادي
 كنند، مي رشد شوند، مي متولد آن در افراد كه دارد شرايطي
 موارد، اين در نابرابري و شوند مي پير و كنند مي زندگي
   .)22( ميشود افراد سالمت در نابرابري موجب

 در درآمد كاهش دهنــده نشــان شــديد درآمدي نابرابري
 بر منفي يرتأث كه باشــد مي جامعه افراد اكثريت دســترس
 جامعه در نابرابري وجود اين، بر عالوه. دارد سالمت
 و شده افراد نسبي محروميت احساس افزايش موجب
 تا. دهند مي قرار تأثير تحت نيز را جامعــه رواني سالمت

 وجــود با كشور در شده انجام مطالعات اساس بر كه آنجا
 جنگ و انقالب نظير اجتماعــي هاي پديده وقوع

 نابرابري كاهــش افراد، درآمد كاهــش عليرغم تحميلــي،
 سياســت اتخاذ و نظــر مورد هاي ســال در درآمــدي

 هاي شــاخص وضعيت بهبود موجبات بازتوزيعي هاي
  .)23( است آورده فراهم را سالمت

 يادگيري و كارايي افزايش سالمت، در تغذيه نقش طرفي از
 جهاني تحقيقات در اقتصادي، عةتوس با آن ارتباط و انسانها

 تسهيل و عامل غذايي، ناامني خطر )24( رسيده اثبات به
 ملت يك جدي تهديد سبب و گرسنگي قحطي، فقر، كنندة
 در كه خانوارهايي اند داده نشان مطالعات. شود مي

 اول گروه با مقايسه در دارند، قرار باال درآمدي هاي گروه
. دارند غذايي امنيت رقراريب براي بيشتري احتمال درآمدي
 شهري مناطق غذايي امنيت احتمال سطح بيشترين همچنين

 اگرچه. است شده داده تشخيص دهم گروه در روستايي و
 و خانوار سرپرست جنسيت و سن نظير ديگر عواملي
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 غذايي امنيت متغير  بر نيز خانوار اعضاي تحصيالت
  .)25( دارند دار معني تاثيرگذاري

 ثباتي بي طريق از غـذايي نـاامني كـه سدمير نظر به
 جسمي و رواني سالمت مشكالت به منجر بتواند خانواده

 بزهكـاري، ماننـد رفتاري مشكالت اندازه همان به و
 خوبي به .)26( شـود مخـدر مـواد بـه اعتيـاد و جنايـت
 زايـي اسـترس رخـداد غذايي ناامني كه است شده اثبات
 زا اســـترس رخـــدادهاي و) 27( اســـت زنـدگي در

 مـي تـأثير) آدرنـال- هيـوفيز- هيپوتاالموس( مســـير بـــر
 قابـل مسئله اين نيز طبيعي نظر نقطه از  .)28( گذارنـد
 در مدت طوالني يا حاد گرفتن قـرار كـه اسـت قبـول
 فـرد رواني سالمت ميتواند غـذا تهيـه در ثباتي بي شرايط

. شود رواني آزردگيهاي باعـث و داده ـرارق تـأثير تحـت را
 با غذايي ناامني كه داشـت انتظـار ميتوان ترتيب اين به

 ارتباط .)29( باشـد ارتبـاط در روانـي بيماريهـاي بروز
 با  زندگي آميز استرس رخدادهاي و غذايي ناامني

 قبيل اين مستقيم ارتباط بيانگر استرس و افسردگي
 .)30( باشد مي اضـطراب و سردگياف عالئم بـا رخدادها

 مادر افسردگي و خانوار غذايي ناامني بين اساس همين بر
 به كه طوري به. باشد مي برقرار داري معنا و مستقيم ارتباط
 نمره به درجه يك غذايي، ناامني افزايش درجه يك ازاي

 و اخير هاي سال در. )31( شـود مـي اضافه مادر افسردگي
 ساير نيز و غذايي اقالم در شده ايجاد تورم به توجه با

 به شديدي فشار مسكن، هزينه مانند خانوارها هاي هزينه
 بررسي. است شده وارد كشور درآمد كم هاي گروه بر ويژه
 دهد مي نشان مختلف هاي دهك در خانوار درآمد هزينه
 سهم درآمدها پر با مقايسه در درآمدي پايين هاي دهك

 غذايي هاي هزينه تامين به ار خود بودجه از بيشتري
 اقالم باالي تورم كنار در مساله اين. دهند مي اختصاص

 پيش از بيش آن اهميت بر ساالنه تورم با مقايسه در غذايي
 هاي هزينه در تورمي اثرات تبعات از يكي افزايد، مي

 مصرف سبد تغيير غذا، هاي هزينه خاص طور به و خانوار
 دستخوش را انوارهاخ زندگي سبك كه است خانوار

 كاهش يا حذف جمله اين از. كند مي اساسي تغييرات
 درآمد پيش تواند مي كه است غذايي هاي گروه از برخي
. باشد درآمدي پايين هاي گروه در بخصوص غذايي ناامني
 و اول بيستك در خانوار مصرفي سبد از نان سهم افزايش

 است ديتايي آن با خوراكي ضروري اقالم برخي جايگزيني
  . گروه اين در غذايي امني نا و اطميناني نا بر
 و درآمدي پايين هاي بيستك براي نان اهميت به توجه با

 مانند جانشين كاالهاي براي گروه اين پايين خريد قدرت
 نخواهد كاهش قيمت، افزايش رغم علي نان مصرف برنج

 براي) نان بودن گيفن( مثبت قيمتي كشش مويد كه( داشت
 آسيب از حكايت مساله اين .)است درآمدي پايين بيستك
 جايگزين و باال هاي تورم از درآمد كم افراد شديد پذيري
 سالمتي و رشد براي ضروري غذايي هاي گروه ساير كردن

 اين تداوم دارد، درآمدي پايين هاي بيستك توسط نان با
 تواند مي غذايي ايهگروه همه تامين به توجه عدم و روند
  .باشد داشته كشور آينده نسل براي ناپذيري برانج تبعات

 صورت  هاي تالش و اقدامات با كه است حالي در اين و
 وزن و قد رشد پايش و تغذيه بهبود جهت در گرفته

 توسط خصوص به اخير هاي دهه در نوجوانان و كودكان
 دستاوردهاي پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت
 طول در اند داده نشان مطالعات آمده دست به مهمي
 قد هاي ميانه) دهه يك حدود( 1378 تا 69-70 هاي سال

 6/3 متوسط طور به ايراني ساله 2- 18 پسران و دختران
 اين وزن ميانه به همچنين. است داشته افزايش متر سانتي
 و 71/2 ترتيب به متوسط طور به نيز پسران و دختران

  .)32( است شده افزوده كيلوگرم 03/3
 و قيمت تغييرات اثر در اخير، هاي	سال طي متاسفانه ولي

 و مغذي مواد مصرف فرهنگ خانوارها، درآمد كاهش
 آسيب كشور در شدت به نيز سالمتي و رشد براي ضروري

 براي را زيادي مشكالت تواند	مي  موضوع اين. است ديده
 قد، كوتاهي استخوان، پوكي جمله از مردم سالمت

 براي باشد اي مقدمه و كرده ايجاد رهغي و دندانها پوسيدگي
  . قبيل اين از دستاوردهايي بردن بين از و تخريب
 نشان كه است داده انجام پژوهشي ايران غذايي صنايع

 خانوارها از بسياري 1399 سال نخست ماهه سه در دهد مي
 - سفيد گوشت و قرمز گوشت - حيواني پروتئين مصرف
 اين. اند كرده قطع كامل طور به را لبنيات و مرغ تخم
 و شهري خانوار هزار 22 از تصادفي صورت به سنجي نظر

 پيش چندي تحقيقاتي مركز اين. است شده انجام روستايي
 در شير جمله از لبنيات مصرف بود داده گزارش
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و همكاران واعظ مهدوي  

 يافته كاهش درصد 80 حدود چيزي ايراني هاي خانواده
  .)33( است

 از 96 الي 90 هاي سال طي در اند، داده نشان ها پژوهش
 و غالت لبنيات، گوشت، نان، منتخب غذايي گروه 5 بين

 در( شده صرف مخارج كل از نان سهم تنها  سبزيجات
 بيانگر تواند مي كه است شده بيشتر) درآمدي هاي دهك
 به باشد ايران شهري جامعه در زندگي سطح كاهش
 تا بوده مطرح شكمي سيري بيشتر سالها اين در طوريكه
  .)34( مغذي ادمو مصرف

  
  نتيجه گيري

 50 و است جهان در غذايي منبع مهمترين غالت
 همچنين و ميدهد تشكيل را جهان مصرفي درصدكالري

 را ايراني هاي	خانواده روزانه غذايي جيره درصد 63 حدود
 دهد	مي نشان ايران آمار مركز مطالعات). 35( شود	مي شامل

 170 از مگند مصرف سرانه اخيردرحاليكه دهه طي در
 1396 سال در كيلوگرم 162 به 1390 سال در كيلوگرم
 و رسيده كيلوگرم 168 به  99 سال در كرده، پيدا كاهش
 خواهد كيلوگرم 169 به 1400 سال در شود مي بيني پيش
 مصرفي سبد در گندم مصرف ديگر عبارت به) 36( رسيد
 از حكايت كه داشته افزايش به رو اخير دهه طي خانوار
  .دارد را كاال اين وسيله به ها خوراكي ساير كردن زينجايگ
 كيلوگرم 156 از بيش ساالنه ايران در نان مصرف سرانه

 كيلوگرم 200 و شهري مناطق در كيلوگرم 130- 120(
 خانواده هر متوسط طور به .)36( است) روستايي مناطق
 سال در كيلوگرم 113 معادل يعني روز در گرم 300 ايراني
 كه دهد مي نشان مطالعات نتايج). 34( كند مي مصرف نان

 كشورهاي برابر سه تا دو ايران در نان مصرف سرانه ميزان
 نان سرانه مصرف ميانگين مثال عنوان به  .)37( است ديگر
 است شده بيان كيلوگرم 70 آلمان در و 56 فرانسه در
)35(.  
 الگوي از ما جامعه دهد مي نشان آمارها ديگر طرف از

 لبنيات، و شير مصرف نيست، برخوردار مطلوبي غذايي
 25 و  20  ترتيب به ما جامعه در ميوه و سبزي و مرغ تخم

 مطلوب غذايي سبد در شده توصيه مقادير از كمتر درصد
 جهان غذايي رژيم در ماهي سهم .)5( است پيشنهادي
 ايران در حاليكه در است رسيده روز در گرم 47 به نزديك

 گزارش) 38( است روز در گرم 5 يماه مصرف متوسط
 مصرف اخير  هاي سال طي دهد مي نشان كشور آمار مركز
 به 1390 سال در كيلوگرم 127 از لبني محصوالت و شير
 كه است حالي در اين و رسيده 97 سال در كيلوگرم 100
 .)39( است كيلوگرم 113 جهان  در شير مصرف سرانه
 مواد مصرف در ها محدوديت اين از اي عمده بخش
 ناتواني و باال قيمت به بدن نياز مورد و ضروري غذايي
 جهاني گزارش. گردد مي بر آنها به دسترسي در خانوار
 غذا المللي بين قيمت افزايش با دهد مي نشان 2012 پايش

 ميليون 49 ،2011 سال در و نفر ميليون 105 ،2008سال در
  .)40( ماندند فقر خط زير نفر

 كيفيت كاهش همچنين و ايرانيان فيمصر كالري كاهش
 درآمدي، پايين هاي دهك براي خصوص به دريافتي كالري

 اين ميتواند  ، نان با ضروري غذايي هاي گروه جايگزيني و
 و دهد قرار سوءتغذيه خطر معرض در را گروهها

 پوكي جمله از مردم سالمت براي را زيادي مشكالت
 كرده ايجاد غيره و ادندانه پوسيدگي قد، كوتاهي استخوان،

 به درمان براي را بيشتري هاي هزينه آينده سالهاي در و
 در كودكان براي بخصوص مساله اين. كند تحميل جامعه
 چند تا كه مشكالتي دارد، زيادي بسيار اهميت رشد سنين
 را خود جبران قابل غير هايي بحران شكل به آينده سال
  .دهند مي نشان

 موجب اخير هاي	سال در ها	تقيم عمومي سطح افزايش
 اينكه به توجه با و است شده خانوار خريد قدرت كاهش

 تورم از باالتر غذايي اقالم تورم اغلب گذشته سنوات در
 ها،	هزينه با خانوارها درآمد تطابق عدم است، بوده ساالنه

  شده كاالها از گروه اين كامل حذف موجب تواند	مي
 تحت را خانوارها تغذيه فيتكي تواند مي مسئله اين باشد،
 غذايي امنيت براي تهديدي خود اين و دهد قرار تاثير

 هاي	بيستك در خصوص به چراكه. آيد	مي شمار به خانوار
 مدنظر) كالري تأمين( شكمي سيري بيشتر درآمدي پايين
). مغذي مواد مصرف( سلولي سيري تا گرفت خواهد قرار
 و هستند كشش	كم هاييكاال نان مانند كاالهايي انتظار طبق
 ناگزير افراد و بوده خانوار سبد در ضروري كاالهاي جزء
 چنين در. هستند آن مصرف به مجبور شرايطي هر تحت

 كاال اين قيمت بر بهينه و كافي نظارت است الزم شرايطي
 قيمتي هر پرداخت از ناگزير افراد چراكه گيرد		صورت
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 مصرف سبد واندت	مي كاال اين تغييرات و هستند آن براي
  .نمايد شديد نوسانات دچار را خانوارها
 غذايي سبد سرانه كه شود مي تامين زماني غذايي امنيت

 افراد براي شود، تهيه و انتخاب صحيح صورت به خانواده
 و عناصر تا شود طبخ صحيح صورت به و كافي خانواده

. برسد بدن اندامهاي و سلولها به صحيح و سالم غذايي مواد
 اجتماعي نظام و كشور يك در غذايي امنيت تامين يبرا
 با و باشند داشته همكاري هم با نهادها و ها سازمان بايد

 يا توليد بر غذايي، امنيت متولي سازمان يك هماهنگي
 و تبليغ و آموزش غذايي، محصوالت و مواد واردات
 اقتصادي كالن گذاريهاي سياست و جامعه به دادن آگاهي
  . دكنن ايفا نقش
 نظام يك ايجاد غذايي امنيت تضمين ابزارهاي از يكي

 الزم رابطه اين در. است كشور در حمايتي منسجم يكپارچه
 دولتي، مختلف نهادهاي توسط كه اي	پراكنده اقدامات است

 هاي	گروه به رساندن ياري براي مردمي و حكومتي
 ترتيب اين		به. شود هماهنگ دارد، وجود پذير آسيب

 منظور به اجتماعي هاي حمايت نظام ازيس يكپارچه
 محروم و پذير	آسيب هاي	گروه از اي	تغذيه هاي	حمايت
 كمياب منابع بهينه استفاده براي ضروري امر يك جامعه
  براي مالياتي هاي معافيت راستا اين در. است موجود

 تواند مي دارند قبيل اين از خدماتي كه اي خيريه موسسات
  .باشد داشته يباالي انگيزشي اثرات
 هاي	وزارتخانه شامل كه غذايي امنيت ستاد است الزم

 وزارت همراه		به تجارت كشاورزي، همچون توليدي
 را جامعه تغذيه كيفيت پايش هاي	مسئوليت كه بهداشت

 نيازهاي تأمين از اطمينان حصول براي است، دار	عهده
 تغذيه ستاد اين. شود تشكيل جامعه مختلف آحاد اي	تغذيه

 را درآمدي پايين هاي	دهك خانوارهاي ويژه	به انوارهاخ
 ديگر از .كند رصد كافي تغذيه به دسترسي از اطمينان براي

 هايي	سياست به توان	مي حوزه اين در ها	دولت اقدامات
 غذايي مواد قيمت آنها وسيله به بتوان كه كرد اشاره

 كرد،از تثبيت را درآمدي پايين هاي دهك براي بخصوص
 هاي	بن اختصاص غذايي، امنيت اي، بيمه پوشش قبيل

 و كند جبران را درآمد كسري كه غذايي مواد مختص
 هاي دهك براي اجتماعي تامين و اي بيمه پوشش گسترش

 داده كاهش را خود درماني هاي	هزينه بتوانند افراد كه پايين
 و سالم تغذيه صرف را خود درآمد از بيشتري بخش و

 .كنند پايدار
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