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 مقدمه: .1

ها اين كاالاز گيرد. يك دسته قرار ميانسان كاالها وجود دارد كه مورد استفاده مختلفي از انواع  ،از نظر اقتصادي

ساله پنجبرنامه  قانون (101( بند )د( ماده )1دستورالعمل تبصره )شوند. طبق به نام كاالهاي ضروري شناخته مي

 هاي زير هستند:ن، كاالهاي اساسي داراي مشخصهپنجم توسعه جمهوري اسالمي ايرا

ها به نسبتي كمتر از درامد افزايش يابد به طوري در صورت افزايش درامد مصرف كنندگان، تقاضا براي آن -الف

 كه سهم اين كاالها در مخارج مصرف كنندگان با افزايش درامد كاهش يابد.

ري بوده و از سهم نسبتاً بااليي در بودجه خانوار برخوردار مصرف اين كاالها براي اغلب مصرف كنندگان ضرو -ب

 باشند.

اين كاالها را در  يرها ناچيز بوده و افراد ناگزامكان واكنش مصرف كنندگان نسبت به تغييرات قيمت آن -ج

 هاي باال نيز همچنان مصرف نمايند.قيمت

زماني گوناگون، دولت مي بايست اطالع دقيقي  براي تامين اين كاالها و عدم كاهش ذخيره استراتژيك در مقاطع

هاي صورت گرفته از مركز آمار ايران به عنوان يك مرجع اينگونه كاالها داشته باشد. با توجه به درخواستاز مصرف 

ساله اجراي طرح آمارگيري هزينه و  55طرف در اعالم مقدار مصرف انواع كاالهاي اساسي و با توجه به قدمت بي

در جداول  شده هاي طرح مذكور و اطالعات توليدوار در مركز آمار ايران، اين دفتر با استفاده از دادهدرامد خان

 ستانده اقدام به براورد مقدار مصرف انواع كاالهاي ضروري نمود.-داده

توليد شود. مقدار تأمين اقالم سبد مصرفي خانوار از مجموع توليد در داخل و واردات كاالي مورد نظر انجام مي

ريزي شده است. ولي مقدار مصرف كاال در ها قبل برنامههاي ذيربط از ساليك كاال در داخل كشور در دستگاه

سبد خانوار و كارگاه با توجه به تغيير الگوي مصرف و شرايط اقتصادي نيازمند پيش بيني است. مقدار مصرف 

خانوار مركز آمار ايران قابل احصاء است. آنچه كه  خانوار از تنها منبع موجود آماري يعني طرح هزينه و درامد

هاي ملي( ستانده و حساب-هاي موجود )جداول دادهماند مصرف كارگاهي كاال است كه باز هم از طريق دادهمي

ارش هاي آينده است. نگارندگان گزبيني براي سالريزي ضروري است، پيشقابليت براورد دارد. آنچه كه براي برنامه

هاي معتبر موجود اين مهم را انجام دهند. بديهي است كه در صورت نمودند كه از طريق علمي به كمك دادهتالش 

 ريزي براي صادرات كاال نيز وجود دارد.توليد كاال بيش از مصرف داخلي امكان برنامه
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اهي و ميگو، شير و شامل؛ گندم، برنج، گوشت دام، گوشت پرندگان، مدر اين گزارش كاالهاي ضروري براورد شده 

 شكر و چاي است. ،ها، قندها و چربيروغنمحصوالت لبني، 

گزارش حاضر توضيحي بر چگونگي انجام محاسبات علمي صورت گرفته در اين خصوص است، كه به تشريح نحوه 

 ها و انجام محاسبات الزم پرداخته است. استفاده از داده

 ن اقتصادي مفيد واقع شود.ريزااميد است كه گزارش حاضر براي برنامه

 

  هاي مورد استفادهداده .2

امكان دستيابي به مقدار كاالهاي خوراكي مصرفي  روستايي و شهري خانوارهاي درامد و هزينه آمارگيري طرح

كند. اما مصرف اغلب كاالها محدود به خانوار نيست. اغلب كاالها مانند: برنج، خانوار را در طول يكسال فراهم مي

رين تسيدن به دقيقرشوند. براي هاي متفاوتي مصرف ميكارگاه با سهمهم دردر خانوار و هم روغن، شير و ... گندم، 

 يعني خانوار و كارگاه را مدنظر قرار داد. فبايست هر دو مقصد مصرعدد ميزان موردنياز مصرف ساالنه يك كاال مي

نهايت از  هي نسبت به خانواري را براورد كرده و درتوان درصد مصرف كارگاول داده ستانده مياجدبا توجه به 

 مجموعه مصرف خانوار و كارگاه به مقدار مصرف موردنياز يك كاال براي كل سال دست يافت.

ار، به منظور براورد بهتر از هاي طرح آمارگيري هزينه و درامد خانودادهبا توجه به وجود سري زماني طوالني مدت 

 استفاده شد.  1398الي  1390هاي داده

ها استفاده شد و مصرفي هر كاال در بنگاهبراي براورد اوليه سهم  1390و  1380هاي جداول داده ستانده سالاز 

ها بدست آمد. در نهايت رشد در انواع فعاليت 1393هاي كشور تا سال با كمك جدول مصرف واسط رشته فعاليت

 1398ه با استفاده از روش ميانگين سه ساله براوردها تا سال به دليل عدم وجود اطالعات جديدتر در اين حوز

 بدست آمد.

گونه كه در ابتدا اشاره شد، جداول مقدار مصرف از طرح هزينه و درامد خانوار فقط گوياي مصرف خانوارها همان

دست بستانده از جداول داده  سهم كاال در هر رشته فعاليت كهمحاسبه شود. نيز بايد است و سهم مصرف كارگاهي 

هاي مرتبط با هر كاال منجر به تخمين مقدار مصرف مصرف واسط رشته فعاليتآمده به همراه روند تغييرات 

براي شفافيت بيشتر درخصوص نحوه محاسبات ابتدا به عنوان نمونه نحوه براورد مقدار مصرف برنج كارگاهي شد. 

 قابل اندازه گيري و محاسبه است. "برنج"ابه بديهي است كه مصرف ساير كاالها نيز مش شود.ارايه مي



 مصرف كاالهاي اساسي در كشوربراورد گزارش 

................................................................................................................. 

 

5 

 

 دهد.جدول يك مقدار مصرف سرانه انواع برنج در مناطق شهري و روستايي را نشان مي

شود، براي رسيدن به كه اهداف متعددي در اجراي طرح آمارگيري هزينه و درامد خانوار دنبال ميبا توجه به اين

 گيرد. درنتيجه اطالعتفكيك شده مورد پرسش قرار ميكه امكان دارد يي عناوين كاالها تا جا ،ترين اطالعدقيق

 شود.سطر تفكيك شده پرسيده مي 8مصرف برنج خانوار در 

 (گرم/كيلوگرم)             1390-98 هايسال روستايي و شهري مناطق در برنج انواع ساالنه سرانه مصرف متوسط -1 جدول

 سال
روستايي

 شهري /
 برنج كل

 صدري، برنج

 و دمسياه

 استخواني

 برنج

 طارم

 بي برنج

 نام

 برنج

 آشي

 هايبرنج

 غير محلي

 شمالي

 برنج

 و گرده

 خرده

 برنج

 خارجي

 يک درجه

 برنج

 خارجي

 دو درجه

1390 
 5.238 25.381 3.404 2.424 0.052 0.690 2.875 2.019 42.083 روستايي

 2.996 22.158 1.832 1.961 0.076 0.975 4.631 2.602 37.230 شهري

1391 
 6.022 22.070 3.582 2.812 0.131 0.354 3.193 2.778 40.941 روستايي

 2.763 19.675 1.919 2.127 0.121 0.980 5.551 3.363 36.500 شهري

1392 
 6.087 19.131 2.868 3.056 0.052 0.597 2.838 2.383 37.011 روستايي

 3.736 16.746 1.495 2.263 0.074 0.857 5.226 3.093 33.490 شهري

1393 
 5.310 17.015 2.108 3.357 0.076 0.375 3.183 2.433 37.328 روستايي

 2.581 15.914 1.207 2.647 0.091 0.723 5.383 2.929 29.187 شهري

1394 
 5.939 16.231 2.513 3.031 0.093 0.539 3.519 2.505 32.708 روستايي

 2.836 15.035 1.302 2.762 0.064 0.656 7.075 3.087 29.967 شهري

1395 
 4.656 16.987 2.320 2.427 0.063 0.395 3.333 1.409 33.152 روستايي

 1.967 14.829 1.424 2.251 0.069 0.660 7.152 2.484 28.885 شهري

1396 
 4.392 17.522 2.296 2.410 0.073 0.451 4.231 1.727 33.102 روستايي

 1.701 14.411 1.571 2.623 0.052 0.617 8.047 4.267 33.289 شهري

1397 
 4.063 15.145 2.695 2.510 0.054 0.597 4.606 1.634 31.304 روستايي

 1.638 12.142 1.743 2.865 0.045 0.752 6.828 4.402 30.415 شهري

1398 
 6.162 15.220 1.843 1.851 0.073 0.489 4.637 1.805 32.079 روستايي

 2.297 13.147 1.501 2.611 0.083 0.736 6.570 3.694 30.637 شهري

 1390-98ماخذ: مركز آمار ايران، طرح آمارگيري هزينه و درامد خانوارهاي شهري/ روستايي،  
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 1390-98ماخذ: مركز آمار ايران، طرح آمارگيري هزينه و درامد خانوارهاي شهري/ روستايي، 

 

دهد. چرا مصرف خانوار در دوره مورد بررسي غالباً روندي كاهشي نشان مي مصرف سرانه 1مطابق جدول و نمودار 

كاهش يافته است؟ آيا كاهش صورت گرفته ناشي از كاهش مصرف خانوار ناشي از عواملي چون افزايش قيمت و 

 ... است يا تغييري در الگوي مصرف خانوارها رخ داده است؟

ها و ... وجود دارد. تنها هايي همچون رستوراناين كاالها در بنگاه شود و مصرفمصرف برنج در خانوار محدود نمي

ستانده است كه جداول موجود مربوط  -هاي اقتصادي جداول دادهمنبع موجود براي بررسي مصرف برنج در بنگاه

به  1390هاي بود. هر چند كه در گزارش حاضر مصرف كاالهاي اساسي براي سال 1390و  1380هاي به سال

هاي مصرف كننده داشته باشيم، لذا جدول ترين بنگاهتري از عمدهكه تصوير دقيقولي براي آن شدد ميروابرد بع

 "برنج و شلتوك"در جداول اين دو سال رديف محصولي با عنوان  ستانده هر دو سال مورد بررسي قرار گرفت. -داده

 وجود دارد كه از همين سطر استفاده شد.

 در زير ارايه شده است. 1390و  1380 هايستانده سال –ه ي از جداول دادبخش
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 1380ستانده  -هاي ملي و منطقه اي، جداول داده ماخذ: مركز آمار ايران، حساب

 

 
 1390ستانده  -هاي ملي و منطقه اي، جداول داده ماخذ: مركز آمار ايران، حساب

 

هاي متعددي وجود دارد. هرچند در رشته فعاليت "جشلتوك و برن"ستانده مصرف كاالي  -بر اساس جداول داده

اي هفعاليتحال رشتهاند با اين تغيير عنوان، تفكيك يا ادغام شده 80نسبت به  90ها در سال بعضي رشته فعاليت

هايي همچون؛ زراعت توان در رشته فعاليتترين مصارف آن را ميمرتبط با كاال در هر دو سال استخراج شد. عمده

اغداري، خدمات كشاورزي و دامپروري، عمده فروشي و خرده فروشي، هتل و خوابگاه، رستوران، امور دفاعي و و ب

 ... مشاهده نمود. 

محاسبه شد و تغييرات  90و   80هاي ها براي سالابتدا سهم مصرف شلتوك و برنج در هر يك از رشته فعاليت

 1390هاي پس از درخصوص سهم مصرف در سالدقيق تري كه بتوانيم به تصويرآن مشاهده شد. سپس براي آن
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 شتهر واسطه مصرفاز جدول هاي مرتبط با مصرف شلتوك و برنج روند رشد هر يك از فعاليتت پيدا كنيم، دس

هاي ملي ساالنه استخراج شد و با حساب 1370-93 دوره در جاري هايقيمت به كشور اقتصادي هايفعاليت

 شد. براورد 1398ندسي سه ساله تا سال استفاده از ميانگين ه

توان مصرف كل كارگاهي شلتوك و برنج را محاسبه نمود. از اين عدد براي براورد سهم كارگاهي به اين ترتيب مي

  شود.استفاده مي هر محصول درمصرف كل

دار مصرف برنج با استفاده از طرح هزينه و درامد خانوارهاي شهري و روستايي و پيش بيني جمعيت ساالنه مق

. شودمي ضافهسهم كارگاهي كه در باال توضيح داده شد، امقدار اين به شود.  خانوارها در كل كشور محاسبه مي

هاي اي از محاسبات انجام شده در سالخالصه 2توان به سرانه مصرف برنج در كل كشور رسيد. جدول در نهايت مي

 دهد.را نشان مي 1398الي  1390

 )ميليون ريال(          1390-98:  جاري قيمت بهكل كشور به تفكيک كارگاهي و خانواري ساالنه  برنج ينههز -2 جدول

 سال
  هايفعاليت رشته كل

 )كارگاهي( اقتصادي

 هزينه خانوارهاي

 )خانواري( درامد و

 برنج هزينه كل

 كشور

 كارگاهي سهم

 )درصد(

 خانوار سهم

 )درصد(

1390 9,581,449 64,986,481 74,567,930 12.85 87.15 

1391 11,336,622 93,744,980 105,081,602 10.79 89.21 

1392 15,412,433 134,183,597 149,596,030 10.30 89.70 

1393* 17,883,625 131,977,770 149,861,395 11.93 88.07 

1394* 23,356,234 136,606,467 159,962,701 14.60 85.40 

1395* 30,013,778 156,637,266 186,651,044 16.08 83.92 

1396* 37,716,311 208,270,941 245,987,252 15.33 84.67 

1397* 48,654,085 255,784,544 304,438,629 15.98 84.02 

1398* 62,498,249 295,147,898 357,646,147 17.47 82.53 

 .كشور اقتصادي هاي فعاليت هرشت واسطه مصرف و ستانده -داده جداول از استفاده با براورد*: 

 هاي اقتصادي وهدف اصلي از محاسبات مصرف خانوار و كارگاه، پيش بيني مقدار مصرف سرانه براي برنامه ريزي

 هاي بعد نيز پيش بيني نمود.توان براي سالكالن كشور است. لذا با كمك سهم مصرف خانواري و كارگاهي مي
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               1390-1400: كل كشور برنج مصرف ساالنه پيش بيني سرانه -3 جدول 

  گزارش و محاسبات نگارندگان 1390-98ماخذ: مركز آمار ايران، نتايج طرح آمارگيري هزينه و درامد خانوار 

 سال
 /شهري

 روستايي

 برنج سرانه

 خانوار يصرفم

 (كيلوگرم)

 قيمت

 (ريال)

 برنج هزينه

 مصرف) سرانه

 (خانوار

 كل جمعيت

 كشور

 برنج هزينه

 كشور كل خانوارهاي

 )ريال ميليون(

 برنج مصرف

 كشور خانوارهاي

 )كيلوگرم(

مصرف برنج  سهم

 جداول از كارگاهي

 )درصد(ستانده داده

 ضريب
 كلبرنج  مصرف

 )كيلوگرم(كشور

 مصرف  سرانه

 كشور لكبرنج 

 )كيلوگرم(

1390 
 43.58 3,272,446,700 1.13 12.8 2,899,838,118 64,986,481 21,447,000 861,081 20,461 42.08 روستايي

      - 53,647,000 867,129 23,291 37.23 شهري

1391 
 41.77 3,177,942,146 1.11 10.8 2,868,479,170 93,744,980 20,656,000 1,240,426 30,298 40.94 روستايي

      - 55,419,000 1,229,231 33,677 36.50 شهري

1392 
 37.98 2,925,372,497 1.10 10.3 2,652,131,312 134,183,597 20,687,000 1,740,769 47,033 37.01 روستايي

      - 56,329,000 1,742,838 52,040 33.49 شهري

1393 
 35.09 2,736,077,696 1.12 11.9 2,444,379,091 131,977,770 20,718,000 1,869,566 50,085 37.33 روستايي

      - 57,252,000 1,628,661 55,801 29.19 شهري

1394 
 35.17 2,776,149,589 1.15 14.6 2,422,446,908 136,606,467 20,748,000 1,664,811 50,898 32.71 روستايي

      - 58,192,000 1,753,935 58,530 29.97 شهري

1395 
 34.82 2,780,960,193 1.16 16.1 2,395,724,040 156,637,266 20,731,000 1,888,074 56,953 33.15 روستايي

      - 59,146,000 1,986,535 68,773 28.89 شهري

1396 
 38.34 3,108,083,511 1.15 15.3 2,694,886,574 208,270,941 20,789,000 2,195,393 66,321 33.10 روستايي

      - 60,281,000 2,697,880 81,043 33.29 شهري

1397 
 35.71 2,931,535,354 1.17 16.6 2,515,009,381 245,122,267 20,754,000 2,749,392 87,829 31.30 روستايي

      - 61,329,000 3,066,435 100,820 30.42 شهري

1398 
 36.41 3,025,023,608 1.17 17.5 2,575,038,603 295,147,898 20,708,000 3,536,283 110,238 32.08 روستايي

       62,367,000 3,558,269 116,142 30.64 شهري

 33.07 779,441,457, 1.10 10.3 2,519,830,799 351,377,077 84,038,000    بيني پيش 1399

 34.88 963,763,114, 1.17 17.5 2,522,890,865 420,703,121 84,971,000    بيني پيش 1400
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هاي ر استفاده شد. ولي براي سالاز طرح هزينه و درامد خانوا 1398هاي مصرف برنج توسط خانوار تا سال داده

رشد هزينه و اين پيش بيني براساس شد. هاي موجود پيش بيني انجام ميبايد بر اساس داده 1400و  1399

 و با فروض زير انجام شد:مصرف خانوار 

هاي موجود براي مصرف كارگاهي، با كمترين با توجه به شيوع كرونا و محدوديت 1399پيش بيني سال  -1

درصد 10.3يعني  (1392)مربوط به سال در طول دوره  ستانده داده جداول از رف برنج كارگاهيمص سهم

 محاسبه شد.

 ستانده داده جداول از مصرف برنج كارگاهي سهمبا فرض وجود شرايط عادي و  1400پيش بيني سال  -2

 ( محاسبه شد.1398) از كرونا در سال قبل

كيلوگرم  43.6نزولي داشته است. از سرانه مصرف  روندي غالباًهاي مورد بررسي سرانه مصرف برنج در سال

دهد كه در سال رسيده است. پيش بيني ها نشان مي 1398در سال  36.4به سرانه مصرف  1390در سال 

 كيلوگرم خواهد رسيد.  34.9و  33.1سرانه مصرف به ترتيب به  1400و  1399

 

 اساسيبراورد مصرف كاالهاي  .3

اره شد، اشنيز طور كه در بخش مقدمه شد. همان بيانگي براورد مصرف برنج به تفصيل در بخش قبلي چگون

انواع براورد  4نظر ارايه شد. جدول  دوراي از چگونگي براورد كاالهاي ضروري مهمونبراورد برنج به عنوان ن

 دهد.را نشان مي كاالهاي اساسي

 ها وشير و محصوالت لبني، روغن ها(ماهي و پرندگان دام،)گوشت انواع در اين گزارش كاالهاي برنج، گندم، 

ا هها و قند و شكر كه از يك سو در سبد مصرفي خانوار حايز اهميت هستند و از سوي ديگر بعضي از آنچربي

 مذكور است، مورد بررسي و محاسبه قرار گرفت. ينيازمند پيش بيني مقدار موردنياز براي واردات كاال
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 )كيلوگرم(                                                         1390-1400: اساسي كاالهاي ساالنه انواع سرانه مصرف  و كشور كل نياز مورد ساالنه مقدار -4جدول 

 سال

  گندم برنج
 ، كيکماكاراني)گندم هايفراورده ساير

 (... و
 دام گوشت

 كشور كل مصرف
 كل سرانه

 كشور
 كشور كل مصرف

 كل نهسرا

 كشور
 كشور كل مصرف

 كل سرانه

 كشور
 كشور كل مصرف

 كل سرانه

 كشور

1390 3,272,446,700 44  12,785,653,188           170  553,812,711 7 953,441,342 13 

1391 3,177,942,146 42  12,841,045,580            169  567,177,590 7 949,207,258 12 

1392 2,925,372,497 38  13,230,406,443           172  535,127,279 7 824,496,410 11 

1393 2,736,077,696 35  13,435,210,763           172  497,138,729 6 801,284,926 10 

1394 2,776,149,589 35  12,891,941,958            163  521,920,884 7 881,641,943 11 

1395 2,780,960,193 35  13,408,174,191            168  518,113,213 6 876,034,898 11 

1396 3,108,083,511 38  13,173,572,770            162  457,524,978 6 831,345,130 10 

1397 2,931,535,354 36  13,367,492,651            163  456,155,526 6 681,165,953 8 

1398 3,025,023,608 36   13,846,606,341            167  534,980,632 6 624,573,875 8 

*1399 2,779,441,457 33  14,134,735,253            168  579,467,550 7 562,243,884 7 

*1400 2,963,763,114 35  14,392,956,198            169  670,906,240 8 548,712,008 6 

 گزارش و محاسبات نگارندگان 1390-98يري هزينه و درامد خانوار ماخذ: مركز آمار ايران، نتايج طرح آمارگ

 *:پيش بيني
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 )كيلوگرم(                                                         )دنباله(  1390-1400: اساسي كاالهايساالنه انواع  سرانه مصرف  و كشور كل نياز موردساالنه  مقدار -4جدول 

 سال

 شكر و قند ها چربي و ها روغن لبني محصوالت و شير ميگو و اهيم پرندگان گوشت

 كشور كل مصرف
 كل سرانه

 كشور
 كشور كل مصرف

 كل سرانه

 كشور
 كشور كل مصرف

 كل سرانه

 كشور
 كشور كل مصرف

 كل سرانه

 كشور
 كشور كل مصرف

 كل سرانه

 كشور

1390 2,303,243,323 31 324,605,257 4 9,560,057,060 127 1,762,174,534 23 1,765,805,008 24 

1391 2,252,539,836 30 294,520,694 4 9,126,033,051 120 1,798,521,946 24 1,834,817,972 24 

1392 2,392,760,454 31 267,263,135 3 8,848,490,428 115 1,680,713,827 22 1,691,904,134 22 

1393 2,367,474,391 30 248,668,638 3 8,473,402,734 109 1,638,167,802 21 1,566,570,628 20 

1394 2,580,449,353 33 279,220,534 4 8,724,449,680 111 1,801,423,117 23 1,583,843,138 20 

1395 2,651,803,045 33 306,601,806 4 8,716,113,482 109 1,802,415,840 23 1,507,734,091 19 

1396 2,694,362,235 33 300,730,504 4 8,706,520,138 107 1,805,192,464 22 1,610,142,534 20 

1397 2,610,343,133 32 235,315,763 3 8,226,521,716 100 1,718,642,013 21 1,502,629,863 18 

1398 2,939,890,134 35 240,001,344 3 8,819,547,187 106 1,808,987,525 22 1,595,741,351 19 

*1399 2,805,763,879 33 206,514,095 2 8,930,278,736 106 1,601,280,058 19 1,385,134,954 16 

*1400 3,438,097,896 40 211,648,306 2 9,353,244,648 110 1,768,494,258 21 1,479,159,116 17 

 گزارش و محاسبات نگارندگان 1390-98ماخذ: مركز آمار ايران، نتايج طرح آمارگيري هزينه و درامد خانوار 

 بيني*:پيش 
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هاي جمعيتي موجود مقدار موردنياز ساالنه محاسبه شده است. با توجه به پيش بيني مقدار مصرف 4جدول در 

 در جدول ارايه شده است. محاسبه و نيز  مصرف سرانه ساالنه

ن هاي موجود براي مردم در استفاده از اماكو محدوديت 1399سال با توجه به وجود بيماري كرونا در كشور در 

كاالها در  براي 1390-98كمترين مقدار ضريب كارگاهي در دوره عمومي، با فرض كاهش در مصرف كارگاهي، 

 كاالي موردنظر انجام شد. پيش بيني مقدار مصرف كل  نظر گرفته شد و

با استفاده از ضريب كارگاهي  ،شرايط به حالت عادي باز خواهد گشت 1400با اين فرض كه در سال همچنين 

 بيني انواع كاالها انجام شده است.پيش ،(1398ي موردنظر در قبل از بيماري كرونا )سال كاال

 :4مل در جدول أقابل تنكات 

است. كاهشي برخوردار از روندي  هر سال نسبت به سال قبلمصرف برنج مقدار سرانه در دوره مورد بررسي  -

و كارگاهي  راي مصرف خانواريب )نوع خاص برنج وارداتي(توان به سهم عمده واردات محصول عمده علت آن را مي

 .شمردبركاهش دورريز آن و 

روندي گوشت دام و ماهي و ميگو سرانه مصرف كه  دهدنشان مي در دوره مورد بررسي هم انواع گوشت بررسي -

انوارها خ كه بخشي از اين تغيير الگوي مصرف ف گوشت پرندگان افزايش يافته استو در مقابل سرانه مصر يكاهش

 نسبت داد. قيمت و واردات گوشت مرغ هب توانرا مي

 

 سخن آخر .4

هاي مرتبط با اين موضوع هاي سازمانريزي براي مقدار توليد و واردات كاالهاي اساسي همواره يكي از دغدغهبرنامه

وص اوتي درخصفهاي متشود كه چندين سازمان مرتبط با يك كاال، پيش بينياست. عالوه بر آن گاهي مشاهده مي

هاي موجود اعم از خانواري و كارگاهي و دهند. اين گزارش كه با استفاده از تمامي دادهميمقدار مصرف كاال ارايه 

هاي دستگاه مرتبط با هر يك از اقالم نيز مقايسه شده است، علمي تهيه شده است و بعضاً با داده اي كامالًبا شيوه

 قرار دهد. ريزانبرنامهروي پيش هاي مشابه براي ساير اقالم و بازارهاشايد بتواند راهي براي پيش بيني

ازار اال در ببه مقدار موجودي كدر بلندمدت كه بخشي از تغيير الگوي مصرف خانوار  حائز اهميت اين استنكته 

 اهبر روي توليد و واردات كاالريزي دقيقي برنامهالگوي مصرف سالم،  و حفظ داشتنرو از ايند و بستگي دار

 .طلبدمي


