
 

 ، مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران.6پالک آدرس: خیابان طالقانی، کوچه پانزده خرداد، 

 آدرس سایت: 88346720: دورنگار 021-088346726و  8تلفن:

 2017 هم  قیمت مواد غذایی گزارش ماهیانه پایش و تحلیل

 

 

 

 

 
 

 

 یداخل یهامتیهشدار در خصوص ق

 

 

 

 

 

 

 یدیهای کلپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

سال          صادراتی   قیمت سب تولید  شم انداز منا سیار زیاد و چ ضه ب در ماه آوریل کاهش   2017گندم به دلیل عر

صادراتی ذرت نیز     ست. قیمت  ضوع از         یافته ا ست که این مو شته ا شی دا تحت تاثیر عوامل مختلف روندی کاه

شییود. در مقابل، قیمت صییادراتی برن  به دلیل ب بود  کره جنوبی ناشییی میتولید بسیییار زیاد ذرت در نیم نتظارا

 افزایش یافته است. ،های تجاری و افزایش فروش محصول به کشورهای غرب آسیاشرایط فعالیت

در ماه قیمت غالت  در شرق آفریقا؛

افزایش یافته و در اکثر آوریل 

کشورها به رکورد قیمتی خود رسیده 

است. افزایش قیمت در این مناطق 

ناشی از عرضه محدود به دلیل بروز 

خشکسالی در فصل دوم کشت و 

چشم انداز نامناسب تولید در سال 

به دلیل بروز آفت برگخوار در  2017

و کاهش  اکثر مناطق تولید کننده

 .ها بوده استمیزان بارش

وجود چشم انداز مناسب تولید ذرت در مناطق عمده تولید  ،کره جنوبینیمدر 

باعث کاهش قیمت محصول به سطحی کمتر از دوره مشابه سال گذشته کننده 

شده است. در برزیل، برداشت بسیار زیاد محصول در فصل اول کشت باعث 

کاهش شدید قیمت این محصول در ماه آوریل شده به طوری که قیمت این 

در درصد کاهش یافته است.  40محصول نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

ی، با توجه به انتظار بر افزایش تولید ذرت، قیمت این محصول آفریقای جنوب

درصدی قیمت نسبت به  50برای چ ارمین ماه متوالی کاهش یافته و کاهش 

 شود.دوره مشابه سال گذشته مشاهده می
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 (ردیبهشتا 10تا  فروردین 12)در ماه آوریل کاهش قیمت گندم و ذرت؛ ثبات قیمت برنج

 آوریلدر ماه به طور عمومی قیمت صیییادراتی گندم 

ست.      شته کاهش یافته ا سبت به ماه گذ ت  میانگین قیمن

ندم      یه گ کا     پا حده آمری یاالت مت ماه   در ا برای دومین 

دالر به ازای هر تن  191یافته اسییت و به متوالی کاهش 

به قیمت این محصول در   درصد نسبت 4است که  رسیده

کاهش  ماه   ته اسیییت    مارس  گندم   همچنین قیمت   .یاف

  درصد کاهش 5حدود نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

عرضه بسیار زیاد    قیمت ناشی از   کاهشاین است.   اشته د

انداز  مها در خصییوچ چشیینگرانی م شییدنکمحصییول و 

سال   سب آب و هوایی     2017تولید  شرایط نامنا به دلیل 

در  بوده اسییت. کره شییمالی در نیمدر فصییل دوم کشییت 

اتحادیه اروپا، کاهش صییادرات، کاهش قیمت را به دنبال  

شت  صادراتی محصول گندم      دا ست. در آرژانتین قیمت  ه ا

انداز مناسییب تولید در  به دلیل شییرایط مناسییب و چشییم

شت دو    صل ک سال  ف برای اولین بار از ماه ژانویه  2017م 

 کاهش یافته است.   عدببه 

یه  قیمت   به     ذرت در  پا یاالت متحده  به   157ا دالر 

سبت به ماه مارس کاهش       ست که ن سیده ا ازای هر تن ر

دهد و نسیبت به مدت مشیابه    درصیدی را نشیان می   کی

شته     سیار         4سال گذ ضه ب ست. عر صد کاهش یافته ا در

شور     زیاد این مح صادرات ک سب  های  صول و دورنمای منا

انداز بسیار مناسب تولید در    کره جنوبی ناشی از چشم  نیم

ها از جمله دالیل کاهش قیمت محصییول بوده این کشییور

شور        صول در ک شت مح ست. هرچند، تاخیر در کا های  ا

کره شییمالی به دلیل باراش شییدید باران در نیمه ماه   نیم

دی محدود کرده اسییت. در  آوریل کاهش قیمت را تا حدو

مانده  مناطق دیگر نیز قیمت ذرت به طور نسبی ثابت باقی

قیمت صییادراتی محصییول با توجه به اسییت. در آرژانتین، 

شت به دلیل بارش باران    هایتاخیر به وجود آمده در بردا

شرایط      ست هرچند با وجود این    ،سنگین افزایش یافته ا

  ر تولید در سییالدهد که مقدانشییان میتولید  بینیپیش

سال  2017 شته خواهد بود. بیش از رکورد تولید   های گذ

ست       شده ا سیاه، افزایش نرخ ارز باعث  در منطقه دریای 

که قیمت صیییادراتی با وجود کاهش صیییادرات به طور        

 مصنوعی ثابت باقی بماند.

( در ماه  2002-04=100شیییاخی قیمت برن  فا)و    

ست و با  درصد افزایش یافت  1.8آوریل به طور متوسط   ه ا

ماه   9باالتر از رکوردی قیمتی واحد به  198 به رسییییدن

های  گذشته رسیده است. قیمت صادراتی در بیشتر کشور      

یا  های غرب آسکننده به دلیل افزایش تقاضای کشورصادر

به منظور آماده شدن برای ماه رمضان افزایش یافته است. 

ر  اافزایش قیمت تن ا در مورد کشییور ویتنام به دلیل فشیی

عرضه و عدم تحقق مذاکرات دولت کاهش یافته است. در  

درصییدی به  3تایلند، قیمت پایه برن  سییفید با افزایش 

که بخش دالر به ازای هر تن رسیییده اسییت   394قیمت 

مده  ید برن  توسیییط     ع ناشیییی از خر ای از این افزایش 

بوده است. در کشور هند، نرخ ارز     جم وری اسالمی ایران 

ه محدود محصول قبل از فصل برداشت بسیار قوی و عرض

ست؛ در حالی که در       شده ا باعث افزایش قیمت محصول 

محصول و فروش  دسترسی به   پاکستان، کاهش تدریجی  

ر  افزایش قیمت برن  د باعثهای آفریقایی پایدار به کشور 

این کشییور شییده اسییت. در ایاالت متحده، چشییم انداز   

در کنار کاهش   2017کاشییت محصییول در سییال  اهشک

موجودی انبار بیش از مقدار مورد انتظار منجر به افزایش      

 هو)قیمت محصل در این کشور شده است. در کشور اروگ     

محصییول به کشییور عراق و نیز به دلیل افزایش صییادرات 

های آم  ته       یرکشیییور یاف مت برن  افزایش  کای جنوبی قی

ین به دلیل کاهش تقاضا و  است هرچند در برزیل و آرژانت 

نزدیک شدن به فصل برداشت قیمت برن  روندی کاهنده     

 داشته است.
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 دالر/تن (2017 آوریلگندم )آخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 -5 -4.9 -3.8 190.75 ایاالت متحده
 6.1 -4.1 -4.5 182 اتحادیه اروپا )فرانسه(

ه دریای سیاهزحو  188.25 2- 2 1.2 
 -4.8 6.8 -1.3 189.25 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2016 آوریل) ذرتآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

متحده ایاالت  156.76 1.3- 1.7- 4.4- 
ه دریای سیاهحوز  170.75 0.3 0.9 0.7- 

 -3.5 -10.3 0.6 164.5 برزیل
 -1.4 0.9 0 171 آرژانتین

 

 ( دالر/تن2016آوریل) برنجآخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 -1.6 0.6 2.5 394.25 تایلند
 -4.8 2.2 -1.4 328.5 ویتنام
 7 3.6 1.7 350 هند

متحدهاالتیا  404.5 2.4 2.3 8.1- 
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 های داخلیهشدار در خصوص قیمت

قیمت برنج در ماه آوریل و  یادزبنگالدش: افزایش 

 رسیدن به رکورد جدید قیمتی

برای سیییومین ماه متوالی در ماه آوریل     مت برن  قی

و رشیید سییرعت قیمت نیز نسییبت به افزایش یافته اسییت 

ست.        شته افزایش یافته ا سال گذ شابه   درونبروز مدت م

صلی   شدید آن  ف سیل ناگ انی در اواخر  و ت به دلیل وقوع 

ماه آوریل، بر        یل  مارس و اوا ید این   چشیییمماه  نداز تول ا

صول در   شته   2017سال  مح ست که  تاثیر منفی دا در  ا

سال جاری معادل  آن، نتیجه  صد    55میزان تولید در  در

یش  . افزاشییده اسییت بینیهای گذشییته پیشتولید دوره

سال     به دلیل افزایش تعرفه   2016شدید قیمت برن  در 

 ،کاهش سییطح زیر کشییت برن  در کنارواردات محصییول 

ست  باعث افزایش شدید قیمت آن در ماه   های اخیرشده ا

شت محصول در ماه   های نوامبر و ژانویه تا  و تن ا آغاز بردا

انسیییته وقفه کوتاهی در افزایش قیمت ایجاد        ودی توحد 

در نتیجه افزایش پایدار قیمت برن  از ماه جون سال  کند. 

در ماه آوریل قیمت این محصیییول به رکورد        ،گذشیییته  

یت              با کیف مت برن   که قی به طوری  یده  یدی رسییی جد

شدی           شته ر سال گذ شابه  سبت به مدت م سط ن  20متو

ست و قیمت غالت     صدی را تجربه کرده ا شت   در دانه در

درصییید در همین دوره زمانی افزایش     50نیز در حدود  

شت و افزا        سب ک شرایط نامنا ست. در نتیجه  ش  ییافته ا

 10درصییید به   25قیمت دولت تعرفه واردات برن  را از    

 درصد کاهش داده است.

 ذرت|بنگالدش

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2017 آوریلتا  

 -0.2 ▲2.0 ماهه 3

 -0.6 ▲1.3 ماهه 12

 

 های اخیرروندی: باال بودن قیمت ذرت با وجود کاهشوب

با یمت ذرت در ماه آوریل برای دومین ماه متوالی و ق

کاهش یافته اسییت.  2017آغاز فصییل برداشییت سییال   

ناشیییی از کاهش            ید  به دلیل کاهش میزان تول هرچند، 

 مدت علی الخصییوچن نسییبت به میانگین بلندابارش بار

شمالی  در مناطق  سیار ناچیز واردات     شرقی و  سرعت ب و 

قیمت ذرت همچنان بیشییتر از ماه آوریل سییال گذشییته   

اسییت. محدودیت تجارت مواد غذایی از کشییور جم وری  

متحد تانزانیا، کاهش دسییترسییی به برخی از کاالها را در  

شور به وجو آورده و در نتیجه افزایش       سر ک سرا بازارهای 

ته اسییت. همچنین کاهش  قیمت محلی را به دنبال داشیی

ارزش پول ملی نیز در افزایش قیمت نقش داشیته اسیت.   

ب بود شییرایط بارندگی در چند ماه گذشییته باعث ب بود  

سال        صل دوم  شت در ف ست که      2017شرایط ک شده ا

صل از اواخر ماه      شت محصوالت این ف آغاز خواهد  همبردا

با فرض روند معمول تولید محصیوالت کشیاورزی و   شید.  

شت و افزایش      چشم  صل بردا سب تولید، با آغاز ف انداز منا

توان انتظار کاهش بیشییتر  دسییترسییی به مواد غذایی می

 قیمت محصوالت را نیز داشت.

 ذرت|روندیوب

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2017 آوریلتا  

 -5.8 ▲-1.3 ماهه 3

 -0.1 ▲4.9 ماهه 12
 

 ماه فوریهدر ذرت زرد  قیمت یافزایشروند : اکوادور

در حدود  آوریلزرد در اکوادور مانند ماه   قیمت ذرت  

هرچند قیمت این  ؛رکورد قیمتی ثابت باقی مانده اسیییت

سال گذشته در         سبت به مدت مشابه  محصول همچنان ن

سیییطحی باالتر قرار دارد. افزایش قیمت ذرت ناشیییی از     

های گیاهی و در نتیجه کاهش سییطح زیر شیییوع بیماری
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شت و تولید م  سال    ک صول در  در مناطق عمده   2016ح

ید  نده بوده اسیییت.   تول پس از اعالم عمومی شیییرایط  کن

، منابع الزم به بحرانی توسییط دولت در اواسییط ماه مارس

منظور حمایت از کشیییاورزان و جلوگیری ازکاهش پایدار  

سال       شت محصول در   2017محصول تامین گردید. بردا

 در خصوچ  بینی رسمی به تازگی آغاز شده است و پیش  

سترس نمی      شده در د شت  شد مقدار محصول بردا   ،اما ؛با

که مقدار محصول تحت تاثیر عوامل ذکر شده    در صورتی  

قرار گیرد میزان تولید محصییول ذرت برای دومین سییال  

 متوالی کاهش خواهد یافت.

 ذرت |اکوادور

 نرخ رشد  %(
 مشابه متوسط دوره 2017 فوریهتا  

 0.4 1.9 ماهه 3

 -0.1 ▲1.5 ماهه 12
 

 

 اتیوپی: افزایش بیشتر قیمت ذرت در ماه آوریل

های مورد بررسییی قیمت ذرت در ماه آوریل در اکثر بازار

روند افزایشی خود را ادامه داده است به طوری که قیمت    

این محصول نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حدود      

درصیید افزایش یافته اسییت. برخالض عرضییه مناسییب   48

، بروز روند فصلی در کنار عملکرد  2016محصول در سال 

نامناسییب محصییول در فصییل دوم کشییت ناشییی از بروز  

شیوع آ     در مناطق جنوب غربی  برگخوار فت خشکسالی و 

سال     صول در  ست کاهش  2017میزان تولید مح . داده ا

  1بیشیییترین افزایش ماهیانه قیمت ذرت به منظقه دیرداو

که وابسته به کشور بلژیک بوده اتفاق افتاده است. قیمت     

گندم نیز که بخشیییی از آن وارداتی اسیییت در ماه آوریل 

 نسیییبت بهافزایش یافته هرچند که مقدار افزایش قیمت     

                                                           

1 . Diredawa 

ذرت بسیییار اندک بوده اسییت و قیمت گندم نسییبت به   

شته تقریبا تغییری را تجربه نکرده        سال گذ شابه  مدت م

مقدار مناسییب واردات و تولید در سییال  که نشییان دهنده 

نیز که محصییول م می در تغذیه   2بوده اسییت. تف 2016

ستمر        ست یه طور م ش ری ا افراد به خصوچ در مناطق 

این افزایش از ماه ژانویه آغاز   ،شیییاهد افزایش قیمت بوده

ست و قیمت     صول  شده ا سبت به  این مح در ماه آوریل ن

 .ری قرار داردگذشته در سطح باالتمدت مشابه سال 

 ذرت |اتیوپی

 نرخ رشد  %(
 مشابه متوسط دوره 2017 فوریهتا  

 0.7 ▲7.3 ماهه 3

 -0.3 ▲1.6 ماهه 12

 

 فوریهو لوبیا در ماه قیمت ذرت  دارادامهافزایش : کنیا

مت ذرت   بازار  قی مامی  های مورد بررسیییی در   در ت

شور کنیا  سبت     ک شدت افزایش یافته و ن در ماه آوریل به 

سال گذشته در سطوحی باالتر قرار دارد.        به مدت مشابه 

ضه    شی از کاهش عر ست که   افزایش قیمت ذرت نا بوده ا

با           خود  عاق ندگی و مت بار کاهش  یل  ید     به دل کاهش تول

همچنین   افتاده اسییت. قاتفا 2016محصییول در سییال  

حصییول در سییال  های در خصییوچ کاهش تولید منگرانی

به دلیل بروز فصل خشکی زودتر از زمان معمول و  2017

همچنین حمله آفت برگخوار افزایش یافته اسییت. کاهش  

های  مقدار واردات و قیمت باالی محصول وارداتی از کشور

همسیییایه نظیر اوگاندا و جم وری متحد تانزانیا با وجود         

یمت   حذض مالیات واردات از جمله دیگر عوامل افزایش ق     

در ماه  لوبیا کیلوگرمی  90کسیییه قیمت میانگین اسییت. 

آوریل نسبت به ماه گذشته افزایشی ده درصدی را نشان       

سبت به        30دهد و می صول ن شتر از قیمت مح صد بی در

2 . Teff 



 

 متوسط                باال      سطح هشدار قیمت:     5 
 

مدت مشابه سال گذشته بوده است. شرایط نامناسب آب       

صلی      شکی بیش از حد هوا از جمله عوامل ا و هوایی و خ

شیییر و میانگین باالی قیمت این کاهش دسییترسییی به  

محصیییول در ماه آوریل اسیییت به طوری که قیمت این       

درصییید   6محصیییول در ماه آوریل نسیییبت به ماه مارس 

افزایش یافته و نسییبت به ماه آوریل سییال گذشییته نیز   

 درصدی را تجربه کرده است. 13افزایشی 

 ذرت|کنیا

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2017 آوریلتا  

 1.3 ▲10.4 ماهه 3

 -0.2 ▲2.3 ماهه 12

 

یه:   با وجود      نیجر نه درشتتت  مت غالت دا باال بودن قی

 کاهش در ماه مارس

صوالت  سورگوم،   یقیمت مح سیاری   مانند ذرت،  در ب

های مورد بررسییی در کشییور نیجریه در ماه مارس  از بازار

یا کاهنده را تجربه نموده         بت  ثا ند؛ البته، قیمت    روندی  ا

باالیی قرار دارد.      این  نان در سیییطح  محصیییوالت همچ

متوسیییط قیمت برن  وارداتی با کیفیت باال در ماه مارس  

مقدار بسیییار ناچیزی افزایش یافته اسییت اما قیمت این  

شدی          سال گذشته ر شابه  سبت به مدت م  55محصول ن

سفید و   3دهد. در مقابل قیمت گاریدرصدی را نشان می  

ا راز کاساوا( روندی افزایشی   تولید شده  زرد  ماده غذایی 

باز      ا بات در  جاد ث مه داده اسیییت. ای به      ارز رادا جه  با تو

ضه دالر آمریکا در بازار        صوچ عر ست دولت در خ از سیا

جمله عوامل اصییلی محدود کننده رشیید قیمت غالت در  

های مختلف این کشییور بوده اسییت. ادامه برداشییت  بازار

ستناد با  خارج از فصل   ود از عمومی موجهای به گزارش ا

                                                           

3 Gari 

سایر مناطق( نیز از جمله عوامل دیگر ثبات نسبی قیمت    

در این کشییور اسییت. در نتیجه ثبات قیمت محصییوالت  

تورم سالیانه را برای دومین ماه متوالی    ،اساسی و نرخ ارز  

درصیید کاهش داده اسییت. هرچند هزینه   0.52به مقدار 

باالی حمل و نقل، پایین بودن حجم اندک محصیییوالت        

وارداتی و افزایش صیییادرات محصیییوالت کشیییاورزی به  

کشورهای همسایه به دلیل پایین بودن ارزش پول ملی از 

شییاورزی را جمله عواملی اسییت که قیمت محصییوالت ک 

در  باالتر از ماه مارس سییال گذشییته نگاه داشییته اسییت.  

های نظامی باعث     مناطق شیییمالی کشیییور وجود ناآرامی   

ست. از سوی    کاهش شدید خرید و فروش در بازار شده   ا

با          غذایی را در این منطقه  یت  مت، امن دیگر، افزایش قی

رو کرده است. به منظور افزایش تولید داخلی  مخاطره روبه

اهش قیمت مواد غذایی دولت صییادرات ذرت را از ماه  و ک

تامبر سیییال    عه    2016سیییم ممنوع اعالم کرده و مجمو

ای و همچنین تالش برای ب بود های مالی و ن اده  حمایت  

کارایی شبکه توزیع مواد غذایی را در دستور کار قرار داده  

 است.

 مواد غذایی اساسی|نیجریه

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2017 مارستا  

 2.5 3.4 ماهه 3

 -0.3 ▲4.1 ماهه 12
 

 

فروشی برنج در ماه پرو: ثبت باالترین قیمت عمده

 آوریل

برای دومین ماه  قیمت عمده فروشییی محصییول برن 

متوالی در ماه آوریل به شیییدت افزایش یافته و باالترین        

سبت به      صول ن ست. قیمت این مح قیمت را ثبت نموده ا



 

 متوسط                باال      سطح هشدار قیمت:     6 
 

شته      سال گذ شابه  ست.     15دوره م صد افزایش یافته ا در

سال     صول در  سیار      2016کاهش تولید مح ضای ب و تقا

تاثیرگذار بر افزایش قیمت بوده        آنزیاد   از جمله عوامل 

تحت تاثیر   2017اسیت. کاشیت محصیول برن  در سیال     

سال          شت  انت ای  شک در ابتدای دوره کا صل خ بروز ف

شی از پدید ال نینو     2016 شدید باران نا سیل و بارش   ،)

قرار گرفته اسیییت. به     2017های فوریه و مارس    در ماه 

سال    بینی کاهش تولید دلیل پیش شور در   ،2017این ک

مقدار واردات برن  نیز افزایش یابد. انتظار بر این است که  

با وجود آغاز فصییل برداسییت در برخی از مناطق اصییلی   

شاورزی، ب  سیل و تاثیر آن بر تخریب زیر ک ها  ساخت روز 

بییاعییث ایجییاد اختالل در خرییید و فروش محصیییوالت  

کشیییاورزی شیییده و در نتیجه قیمت مواد غذایی افزایش  

  شه با افزایرسییید کیافته اسیییت. با این وجود به نظر می

صول در ماه    ضه مح صوالت   ،نو ژو) همهای عر قیمت مح

 کشاورزی روندی کاهشی را تجربه نمایند.

 برن  |پرو

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2017 مارستا  

 -2.2 ▲1.2 ماهه 3

 0.1 1 ماهه 12
 

 

 رواندا: افزایش قیمت ذرت و رسیدن به باالترین مقدار

شت محصول   قیمت ذرت در ماه آوریل  بر خالض بردا

شت     صل اول ک شی خود را ادامه داده  در ف به و روند افزای

ای  بیشترین مقدار خود رسیده است. کاهش تولید منطقه   

قیمت باالی   ه همراهبمحصیییول در فصیییل اول کشیییت  

شور    صوالت وارداتی از ک سایه نظیر اوگاندا و  مح های هم

ا که با محدودیت عرضیییه مواجه       جم وری متحد تانزانی   

ستند  ست. در مناطق      ،ه شده ا باعث افزایش قیمت ذرت 

                                                           

4 . Baidoa, 

باعث   مدتبلندشییرقی کشییور نیز تولید کمتر از میانگین 

افزایش شییدید قیمت در این منطقه شییده اسییت. فرایند   

صل دوم که در ماه       صوالت ف شت مح شت آن   همکا بردا

ست. تاخی     شده ا شد در ماه مارس کامل  ر در  آغاز خواهد 

و بارش کمتر از میانگین بر روی فرایند رشیید   بارش باران

های  بینیمحصییوالت تاثیر منفی داشییته هرچند که پیش

هواشناسی حاکی از ب بود شرایط بارش است و در نتیجه      

یت           فت و در ن ا یا هد  کاهش خوا بت  میزان کمبود رطو

 منجر به ب بود شرایط رشد گیاه خواهد شد.

 ذرت |رواندا

 رشد  %(نرخ 
 متوسط دوره مشابه 2017 مارستا  

 -3.2 ▲2.7 ماهه 3

 0.2 ▲2.6 ماهه 12
 

 

 ثبات قیمت ذرت و سورگوم در ماه آوریل: سومالی

های تحت بررسی در مناطق مرکزی  در بسیار از بازار 

ای  هبه دلیل توزیع کمکقیمت ذرت و سورگوم و جنوبی 

دنبال کرده  اضییطراری غذایی روندی ثابت یا کاهشییی را  

 4قیمت ذرت و سییورگوم در منطقه بایدوا ،اسییت. هرچند

سورگوم     صلی کمربند  ست    که بازار ا ساحلی ا در مناطق 

 به طورافزایش یافته اسییت. به دلیل بروز فصییل خشییک 

سطحی باالتر از مدت      شت در  کلی، قیمت غالت دانه در

مشییابه سییال گذشییته قرار دارد که این موضییوع به دلیل  

م قیمت ناشیییی از بروز فصیییل خشیییکی در  افزایش مالی

بوده  2017و ابتدایی سییال  2016های انت ایی سییال ماه

کمترین مقدار تولید از  2016میزان تولید در سال  است.  

درصییید کمتر از  45بوده و  1988آغاز بحران در سیییال  

بز و  گوساله، گوشت  قیمت متوسط پن  ساله تولید است.    



 

 متوسط                باال      سطح هشدار قیمت:     7 
 

شک     صلی ت یل دهنده رژیم غذایی  شیر که از مواد غذایی ا

افراد در مراتع اسییت به دلیل محدودیت دسییترسییی در    

مناطق مختلف کشور به شدت افزایش یافته است. اما در     

قیمییت این     6و برخی منییاطق جوبییا      5منییاطق جیییدو   

محصییوالت روندی کاهشییی را طی کرده اما همچنان در   

سییطحی باالتر از سییطح قیمت سییال گذشییته قرار دارد.   

صوالت  شت  دامی نظیر  قیمت مح شتر     گو ساله و  بز، گو

های مختلف کشیییور طی نموده  روندی مب م را در بخش 

شته در          سال گذ سبت به ماه آوریل  ست اما همچنان ن ا

. که دلیل اصلی آن کاهش کیفیت  سطحی باالتر قرار دارد

 ه دام است. الش

 غالت دانه درشت |سومالی

 نرخ رشد  %(
 مشابهمتوسط دوره  2017 مارستا  

 -1 1.7 ماهه 3

 -0.7 ▲6.2 ماهه 12
 

 

ثبت و قیمت مواد غذایی مداوم افزایش : سودان جنوبی

 باالترین قیمت

 پایتخت سییودان   7قیمت مواد غذایی در شیی ر جوبا

جنوبی( و در ماه آوریل به دلیل کاهش ارزش پول ملی،        

شدت        سیار محدود مواد غذایی و بروز ناامنی به  ضه ب عر

ست. هرچند که کاهش قیمت نفت در ماه    افزایش یافته ا

ش رهای        سوختی در  سی به مواد  ستر فوریه و افزایش د

اصیییلی روند افزایش قیمت مواد غذایی را محدود کرده       

ت. قیمت مواد غذایی نسییبت به مدت مشییابه سییال   اسیی

ست. قیمت           شته ا شد دا سه تا چ ار برابر ر شته بین  گذ

ساله      سمی ذرت و آرد گندم در جوبا در بازه زمانی یک  ا

                                                           

5 . Gedo 

6 . Juba, 

درصد رشد داشته است. قیمت مواد غذایی   20تا  15بین 

اصلی نظیر بادام زمینی و کاساوا با شدت بیشتری افزایش  

رزش پول ملی، که در بازارهای موازی کاهش ایافته است. 

صد از ارزش خود را در مقابل دالر از   18در ماه آوریل  در

، یکی از عوامل م م افزایش قیمت مواد غذایی  دست داده 

  نسبت به میانگین 2016کاهش تولید در سال  بوده است.

شدن خرید و فروش  و بروز ناامنی باعث مختل بلند مدت 

از عوامل م م افزایش قیمت  دیگر که یکی  در بازار شییده

 شود.در این کشور قلمداد می

 

 مواد غذایی اساسی |سودان جنوبی

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2017 مارستا  

 -0.6 ▲-3.9 ماهه 3

 2.1 -1.7 ماهه 12
 

 

قیمت رشد قیمت ذرت در ماه آوریل و رسیدن : اوگاندا

 به سطوح باال

ب    روند افزایشیییی ذرت قیمت    اخود را در ماه آوریل 

بازار      مامی  مه داده و در ت های مورد   سیییرعت کمتری ادا

بررسییی به نزدیکی رکورد قیمتی خود رسیییده اسییت به  

طوری که قیمت این محصول نسبت به مدت مشابه سال      

گذشییته به دو برابر افزایش یافته اسییت. عرضییه محدود    

و  2016محصییول به دلیل کاهش تولید غالت در سییال  

صل    سال   نگرانی در خصوچ عملکرد ف  2017اول کشت 

برداشیییت خواهد شییید از جمله عوامل      ژو)نکه در ماه   

ست. همچنین     صوالت ا   بینیپیشافزایش قیمت این مح

آغاز زودتر از موعد فصل گرم در کنار شیوع آفت    شود  می

7 . Juba 



 

 متوسط                باال      سطح هشدار قیمت:     8 
 

ناطق جنوب غربی  ک اثر منفی  و مرکزی رم برگخوار در م

شت. در کنار عوامل    صدی بر روی تولید خواهد گذا ده در

کر شده تقاضای پایدار کشورهای همسایه نیز یکی دیگر ذ

ست.    شور ا افزایش  از عوامل افزایش قیمت ذرت در این ک

قبمت ذرت در این کشییور به عنوان ن اده پرورش ماکیان  

ست. افزایش      شده ا باعث افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ 

تقاضیییا برای تعطیالت عید پاک نیز عامل دیگر افزایش        

قیمت گوشیت مرغ و گوسیفند در ماه     شیدید و غیرعادی 

پایتخت  کامماال(        قیمت عمده     8آوریل بوده اسیییت. در 

فروشی مواد غذایی اساسی مانند لوبیا و کاساوا در حدود       

 درصد نسبت به سه ماه گذشته رشد داشته است. 40

 

 ذرت |اوگاندا

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2017 مارستا  

 3.6 ▲9 ماهه 3

 -0.3 ▲5.2 ماهه 12

 

دار قیمت ذرت در ادامهافزایش : انزانیات جمهوری متحد

 ماه آوریل

ن  بیشتری قیمت ذرت در ماه آوریل افزایش یافته و به 

های مورد بررسی رسیده است.    مقدار خود در تمامی بازار

افزایش قیمت نشییان دهنده کاهش شییدید محصییول در   

صل   شت  ف سال  ک ست که این  2016دوم  تولید   کاهش ا

شمالی و غربی            شدید مناطق  سالی  شک شی از بروز خ نا

ست. افزایش قیمت ذرت با توجه به نگرانی  شی ا  هایا ز نا

ص بروز نامنظم بارندگی و تاثیر آن بر روی  ل عملکرد دو ف

  های آتی برداشت خواهد شدکه در ماه 2017کشت سال 

تشییدید گردیده اسییت. همچین تقاضییای بسیییار زیاد در   

                                                           

8 Kampala 

همسییایه در کنار افزایش قیمت سییوخت از  های کشییور

سیییت. جمله دیگر عوامل تاثیرگذار بر روی قیمت ذرت ا     

در حدود نیمی از محصییول  قیمت برن  در بازار اصییلی   

شور در آن بازار به فروش می    صرفی ک سد م های  در ماه (ر

شته کاهش       سال گذ شابه  اخیر به کمتر از قیمت مدت م

س      شت منا شان دهنده بردا سال  یافته که ن  2016ب در 

ست. همچنین قیمت لوبیا نیز به سطحی کمتر از قیمت     ا

شته کاهش یافته          سال گذ شابه  صول در مدت م این مح

  است.

 ذرت|جم وری متحد تانزانیا

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2016 دسامبرتا  

 4.5 ▲11.7 ماهه 3

 -0.5 ▲7.1 ماهه 12
 


