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 چکیده
 یتقاضا یستماز س یو درآمد یمتیق کششهای محاسبه و کنندگانرفتار مصرف یمطالعه به منظور بررس ینا در
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 در گروه کم درآمد مشاهده شد. ییگروه پردرآمد و در مناطق روستا
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 مقدمه
مطالعه رفتار مصرف کننده و تحلیل چگونگی اختصاص درآمد محدود خانوار به کاالها و 

رود. برآورد توابع تقاضا و شناخت خدمات گوناگون، یکی از مباحث علم اقتصاد خرد به شمار می

های قیمتی و درآمدی های نسبی، در چارچوب کششگاه عواملی چون درآمد و قیمتجای

کنندگان کاالهای مختلف در شناخت ترجیحات مصرفی و پیش بینی نیازهای آینده مصرف

ریزی از اهمیت باالیی برخوردار است. جای تردید نیست که گذاری و برنامهجهت سیاست

زندگی از جمله مسائل اقتصادی و معیشتی مردم اهمیتی  های گوناگونریزی در عرصهبرنامه

 ویژه دارد. 

تواند کمك مؤثری به دقت هر چه بدین جهت تحقیقات در رفتار و الگوی مصرف در جامعه می

بینی مصرف و تولید بخش در تنظیم برنامه برای بخش کشاورزی پیش باشد.بیشتر برنامه داشته

ه و تقاضا برای محصوالت اساسی دارای اهمیت فراوان است با هدف پیدا کردن شکاف بین عرض

های مختلف چنین مطالعاتی که ما را در شناخت وضع موجود و از ابعاد مختلف و در زمان

رسد )اسفندیاری، کمك و در رسیدن به وضع مطلوب راهنمایی کند، ضروری به نظر می

1331.) 

ف و در نتیجه بر کل فرآیند تولید در جامعه توزیع درآمد بر روی میزان تقاضای کاالهای مختل

( و چگونگی توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی و 1331نواز،تاثیر گذار است)غریب

تواند بر انتخاب و میزان مصرف کاالهای مختلف های مختلف درآمدی، میتغییرات آنها در گروه

 گذار باشد.مورد بررسی تاثیر

 در این زمینه، ی نیزتحوالت و کننده مطالعات متعددی وجود داردفدر زمینه بررسی رفتار مصر

 است.ایجاد شدهآل و بویژه پس از ارائه سیستم تقاضای تقریباً ایدهدر دو دهه اخیر 

( AIDS)1آل(، برای اولین بار با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده1831دیتون و میولبائر )

غذایی در بریتانیا پرداختند. هشت گروه عبارت بودند از غذا، به مطالعه هشت گروه از مواد 

لباس، مسکن، سوخت، نوشیدنیها و تنباکو، حمل و نقل، سایر کاالها و خدمات. در این مطالعه 

آمده برای  مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست 1811-1831های ساالنه دوره داده

                                           
1 . Almost Ideal Demand System 
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حمل و نقل نسبت به قیمت دارای حساسیت قابل های قیمتی مختلف تنها گروه کشش

 .استمالحظه بوده

با توجه به کاربرد وسیع این مدل در مطالعات مختلف، مطالعاتی که به توسعه ساختار این مدل 

پرداختند، نیز افزایش یافتند. مهمترین تغییر در ساختار این مدل و رفع برخی از نواقص آن می

های ( دانست. سهمQAIDS)1آل درجه دوستم تقاضای تقریبا ایدهتوان تبدیل آن به سیرا می

آل دارای تراکم آل درجه دو عالوه بر خواص سیستم تقاضای تقریبا ایدهمدل تقاضای تقریبا ایده

(. 1883باشند )بنکس و همکاران،کننده میپذیری مرتبه دوم از میان مصرفغیرخطی و انعطاف

دهد با تغییر است که این مدل اجازه میدر این امر نهفته QAIDSیکی دیگر از مزایای مدل 

 AIDSسطح مخارج، کاالی پست به کاالی نرمال و یا بالعکس تبدیل شود در حالی که در مدل 

توان به مطالعات (. در این میان می1333دامن،)پاك های مخارج همواره ثابت بودندکشش

( اشاره کرد که 1888) ( و میچلینی2112کاران)(، الیسیتو و هم2113) (، نیکل2111) یوناما

اند. اما مشکلی که بر سر راه این مدلها وجود دارد سهم استفاده کرده QUAIDSاز مدل 

غذایی به تعداد زیادی گروه و استفاده از بندی موادای صفر است که با توجه به تقسیمبودجه

-بودن مصرف یك کاال مشاهده می های مقطع عرضی در سطح خانوار معموال پدیده صفرداده

-تواند پدیدهشود. که این امر با فرضیات تابع تقاضا تضاد دارد. حذف این گروه از خانوارها می

 (.1333دامن،باشد)پاكهای انتخاب غیر تصادفی نمونه را به دنبال داشته

 2تعدیل شده هایمبتنی بر داده(، پس از معرفی تابع تقاضای 1881) و وسل نهیدر این زمینه 

های قیمت و درآمد، برای یازده به کاربرد این روش در تخمین تابع تقاضا و محاسبه کشش

گروه از مواد غذایی در امریکا پرداختند. این مطالعه دو نتیجه اصلی در برداشت. اوال تفاوت 

و داد در حالت معمولی و سانسور شده را نشان می AIDSهای محاسباتی دو مدل تقاضا کشش

ثانیا این مطالعه تاییدی بر دو فرضیه زیر بود. طبق این دو فرضیه اوال تقاضای محصوالت 

های قیمتی و ناپذیر است یا به عبارتی سیاستکشاورزی به لحاظ قیمتی و درآمدی کشش

های درآمدی تقاضا برای درآمدی تاثیر چندانی بر مصرف این کاالها ندارند و ثانیا کشش

های کاالیی است که این امر نشانگر ماهیت ضروری کمتر از سایر گروه محصوالت کشاورزی

 بودن این کاالها است.

                                           
1 . Quadratic Almost Ideal Demand System 
2 . Censored system  
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آل درجه دو در بررسی چگونگی اما در زمینه بکارگیری سیستم معادالت تقاضای تقریباً ایده

( به مطالعه بر روی داده های مقطعی خانوارهای هفت 2111) توزیع درآمد، دنتون و مونتین

آل تخب در قاره اروپا و امریکا، با استفاده از الگوی سیستم معادالت تقاضای تقریباً ایدهکشور من

های مخارجی خرد و کالن، درجه دو پرداختند. در ادامه این دو محقق به استخراج کشش

آل های قیمتی خرد و کالن با استفاده از الگوی سیستم معادالت تقاضای تقریباً ایدهکشش

ختند. نکته قابل توجه در مطالعه فرانك دنتون و دین مونتین استخراج شاخصهای درجه دو پردا

های است. نتایج حاصل از برآورد شاخصتوزیع درآمد از مجموعه معادالت این سیستم بوده

توزیع درآمد برای خانوارهای هفت کشور منتخب در قاره اروپا و امریکا، نشان داد که سوئد و 

های توزیع درآمد را به خود های شاخصن ترین و باالترین مقدار آمارهآلمان به ترتیب پایی

  .اختصاص دادند

های صورت گرفته بیانگر این امر هستند که تاکنون پژوهش مشخصی برای بررسیدر مجموع 

. در واقع استفاده از سیستم استتوزیع درآمد در ایران صورت نگرفته مصرف وبررسی ماهیت 

تواند کمك بیشتری های توزیع درآمد میبرای استخراج شاخص 2آل درجه دهتقاضای تقریبا ای

باشد. در نظر گرفتن پدیده به شناخت هر چه بیشتر رابطه بین مصرف و توزیع درآمد داشته

کننده مسئله جدیدی بوده و پرداختن ای صفر در مطالعه مربوط به تقاضای مصرفسهم بودجه

های مقطعی بدون در زیرا همانطور که بیان شد استفاده از دادهرسد، به آن ضروری به نظر می

های بدست آمده در د و همچنین کششفرضیات تابع تقاضا تضاد دارنظر گرفتن این مسئله با 

 یستم سانسور شده با سیستم قبلی متفاوت است.س

 کند: شده، این مطالعه اهداف زیر را دنبال میبا توجه به مطالب گفته

نباتی، قند و شکر، نان، برنج( در جوامع ه تقاضای مواد غذایی مشمول یارانه )روغنمطالع -1

و محاسبه  2درجه  -آلشهری و روستایی ایران با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده

 حساسیتهای قیمتی و درآمدی این کاالها.

ها در جوامع شهری و های مختلف درآمدی خانواربررسی شاخص توزیع درآمد در بین گروه -2

 روستایی ایران.

های مختلف درآمدی خانوارها در جوامع شهری و مقایسه وضعیت توزیع درآمد در بین گروه -3

 روستایی ایران.
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 روش تحقیق
 :2الف( سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه 

 باشد:به فرم زیر می QUAIDSمدل 
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 شوند:صورت زیر محاسبه می( به1883و همکاران ) ها بر اساس روابط بنکساین کشش
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uکشش مخارج و  ieکه در آن 
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 خواهد شد.
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اساس میزان برازش مدل پروبیت برای هر گروه و همگام با سایر مطالعات مشابه از متغیرهای بر 

درآمد، وضعیت سواد سرپرست خانوار، بعد خانوار و جنسیت سرپرست خانوار به عنوان 

تخمین پروبیت برآورد شد. با  21متغیرهای سمت راست مدل پروبیت استفاده شد. در نهایت 

)(ین مدل استفاده از نتایج ا i

h

iZ   و)( i

h

iZ  برای همهi  از بین  ها محاسبه شد. اما

متغیرهای آماری مطرح شده، چهار متغیر بعد خانوار، جنسیت سرپرست خانوار، سطح سواد 

سرپرست خانوار و وضعیت اشتغال سرپرست خانوار به عنوان متغیرهای آماری مدل تقاضا 

پس از افزودن متغیرهای آماری به صورت  QUAIDSد. بنابراین فرم تخمینی مدل انتخاب شدن

 زیر است:
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1 . Cumulative Distribution Function 
2 . Probability Distribution Function 
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با در نظر گرفتن  .برداری از متغیرهای آماری وابسته به ویژگیهای خانوار است zکه در آن 

و نتایج حاصل تخمین مرحله اول یعنی مدل پروبیت، فرم تخمینی در مرحله دوم به رابطه فوق 

 شکل زیر در نظر گرفته شد.
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جمله پسماند مدل است. انتخاب روش صحیح تخمین بر اساس آزمون قطری  که در آن 

ر روش حداقل مربعات بودن انجام شد. پس از این آزمون و تعیین برتری روش سیستمی ب

به صورت سیستمی و با استفاده از روش سیستم معادالت  13معمولی در تمام تخمینها، رابطه 

 شد. تخمین زده SUREظاهرا نامرتبط 

 h و gهای توزیع درآمد ج( استخراج شاخص

های نابرابری توزیع ، شاخصQUAIDS( پس از تجزیه و تحلیل مدل 2111دنتون و مونتین )

 را بصورت زیر استخراج کردند: درآمد

 )/()/( t

h

tt

h

tt xxLnXxg                                                                   (13)                                 
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h

tt xxXxh
                                                               

 (11)                               

 خانوار هزینه آمارگیری طرح قالب در شدهآوریهای جمعرسیدن به اهداف مطالعه از داده برای

 های¬داده. شد استفاده شود،می آوریجمع کشور سطح در ساالنه بطور که ایران آمار مرکز

 یبه جداساز ییامواد غذ بندیگروه یاست. برا 1331مربوط به سال  یقتحق ینمورد استفاده ا

قند  شدند که عبارتند از: یمبه چهار گروه تقس غذایی¬و مواد یمپرداخت یارانهمشمول  ایکااله

 .برنجو  نان، یروغن نبات، و شکر

است. با توجه به  ییخانوار روستا11883و  یخانوار شهر 12138مورد مطالعه شامل  نمونه

قلم کاال وجود داشت، ابتدا  یادیتعداد ز یراب یخانوارها به صورت جزئ یآمار مواد مصرف ینکها

کار در دو مرحله صورت گرفت. ابتدا  ین. ایدگرد یعگانه تجم 1 یدر گروهها ییغذا یکاالها

هر گروه کاال محاسبه شد.  یوزن یمتاقالم هر گروه محاسبه شد. در مرحله دوم ق نیمجموع وز

عنوان وزن استفاده شد. به عنوان مثال  از سهم هر قلم کاال در گروه به یوزن یمتدر محاسبه ق

 ی،وزن قیمت محاسبه از پس. است¬گروه نان، تمام اقالم نان محاسبه شده یمتدر محاسبه ق
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هر خانوار بدست آمد. در ادامه در  یمخارج کل برا یتمحاسبه شد و در نها االمخارج هر گروه ک

 شدند بندی¬یمستق یخانوارها به سه گروه درآمد یی،و روستا یهر گروه شهر

 Microsoft Excelو Eviews  1افزای¬نرم های¬بسته از ها¬داده یزمنظور استخراج و آنال به

 استفاده شد.  2003

 و بحث نتایج
( متوسط مخارج 1. جدول )کنیمیم یمورد استفاده در مطالعه را بررس هایداد هاییژگیو ابتدا

مربوط به هر  یاطالعات آمار یگرو د یرآمددر هر گروه د یمورد بررس ییغذا هایسرانه گروه

مورد  هایداده یحاصل از بررس یج. نتادهدیرا نشان م ییو روستا یجامعه شهر یگروه درآمد

 یینپا یکه متوسط بعد خانوار با حرکت به سمت گروه درآمد دهدینشان م یشهر لعهمطا

است.  یشتربه فرزندان ب ییند پابا درآم یخانوارها تمایل دهندهنشان ین. که ایابدیم یشافزا

دارد، که  یشگرا یدرآمد یینپا هایاست به سمت گروه یسوادکه سرپرست آنها ب ییخانوارها

که سرپرست مرد  یی. در مورد خانوارهاباشندیباسواد م 13/38تنها  درآمدی ییندر گروه پا

متوسط مخارج  که سهم دهدینشان م یجنتا ین. همچنشودیمشاهده نم یدارند روند خاص

که  دهدیموضوع نشان م یناست. ا 13/3 یینپا یبه گروه درآمد یدرآمد یسرانه گروه باال

 است. یینپا یاز گروه درآمد یشترباال ب یدر گروه درآمد یچهار گروه خوراک ینمخارج سرانه ا

ری مربوط های غذایی در هر گروه درآمدی و دیگر اطالعات آما( متوسط مخارج سرانه گروه1) جدول

 به هر گروه درآمدی جامعه شهری و روستایی

 گروه درآمدی مناطق
متوسط مخارج سرانه گروههای 

 غذایی)ریال در ماه(
متوسط بعد 

 خانوار
درصد افراد 

 باسواد
درصد خانوار دارای 

 سرپرست مرد

 

 شهری

 11/81 31/31 31/3 131331332 گروه پردرآمد

گروه متوسط 

 درآمدی
11183211 32/1 32/31 28/82 

 13/81 13/38 21/1 22213312 درآمدگروه کم

 

 روستایی

 11/81 33/11 13/1 133131133 گروه پردرآمد
گروه متوسط 

 درآمدی
13183131 83/1 12/13 38/82 

 31/38 31/12 13/1 18813113 درآمدگروه کم

 های تحقیقمأخذ: یافته
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که  دهدینشان م یمانند جامعه شهر ییروستامورد مطالعه  هایداده یحاصل از بررس نتایج

و در مورد  یابدیم یشافزا یینپا یمتوسط بعد خانوار با حرکت به سمت گروه درآمد

. اما درصد افراد باسواد در شودیمشاهده نم یکه سرپرست مرد دارند روند خاص ییخانوارها

نشان  یجنتا ینهمچن .باشدیکمتر م یشهر یبا خانوارها یسهمقا در ییروستا یخانوارها

 81/1 یینپا یبه گروه درآمد یدرآمد یکه سهم متوسط مخارج سرانه گروه باال دهد¬یم

باال  یدر گروه درآمد یچهار گروه خوراک ینکه مخارج سرانه ا دهدیموضوع نشان م یناست. ا

در  یدرآمد یینمخارج سرانه گروه باال و پا ینب ختالفاست. اما ا یینپا یاز گروه درآمد یشترب

 است. ییاز جامعه روستا یشترب یجامعه شهر

 یدرآمد هایگروه یكبه تفک ییمختلف مواد غذا هایگروه ای( متوسط سهم بودجه2) جدول

و  یدر جامعه شهر یدرآمد ی. برنج در گروه باالدهدیرا نشان م ییو روستا یدر جامعه شهر

 یسهم را در مخارج خوراک یشترینب 113/1و  132/1 ایبا متوسط بودجه یببه ترت ییروستا

از  یمحرکت کن یینپا یدرآمد گروههای سمت به چه هر اما. است داده ختصاصخانوار به خود ا

و  یکه در جامعه شهر ییتا جا شودیگروه کاسته و به سهم گروه نان افزوده م ینسهم ا

مخارج  ینهم را در بس یشترینب 323/1و  183/1 ایبا سهم بودجه یبنان به ترت یی،روستا

 .دهدیبه خود اختصاص م یخوراک

های درآمدی جامعه های مختلف مواد غذایی به تفکیک گروهای گروه( متوسط سهم بودجه6جدول )

 شهری و روستایی

 برنج نان قند و شکر روغن نباتی گروه درآمدی مناطق 
 

 شهری
 132/1 183/1 211/1 111/1 گروه پردرآمد

 123/1 211/1 131/1 131/1 آمدیگروه متوسط در
 113/1 183/1 11/1 218/1 درآمدگروه کم

 

 روستایی
 113/1 183/1 122/1 111/1 گروه پردرآمد

 111/1 131/1 111/1 228/1 گروه متوسط درآمدی
 2/1 323/1 133/1 231/1 درآمدگروه کم

 های تحقیقمأخذ: یافته

را  ییو روستا یجامعه شهر یخانوارها ییمواد غذامختلف  های( متوسط مخارج گروه3) جدول

هر دو  یسطح درآمد برا یشجدول با افزا این از شده گرفته یج. بر اساس نتادهندینشان م

 .یابدیم یشافزا یمورد بررس یمتوسط مخارج کاالها یی،و روستا یجامعه شهر
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 ه شهری و روستایی)ریال(های مختلف مواد غذایی خانوارهای جامع( متوسط مخارج گروه9جدول )
 برنج نان قند و شکر روغن نباتی گروه درآمدی مناطق 

 

 شهری
 311113133 11313881 213813831 11111131 گروه پردرآمد

 113111112 12111181 11111383 11112111 گروه متوسط درآمدی
 11381111 11321223 11228182 21123238 درآمدگروه کم

 

 روستایی
 311313113 11111138 11831311 31831211 درآمدگروه پر

 121132313 11338183 33813131 13211881 گروه متوسط درآمدی
 23111131 23333131 13133312 23123881 درآمدگروه کم

 های تحقیقمأخذ: یافته

 یو درآمد یمتیق هایمعادالت، با استفاده از روابط کشش هاییستمس یبضرا یناز تخم پس

بدست آمده و  هایکشش کمك به کنندگانمصرف یمصرف یقسمت، الگو یندست آمد. در اب

 .است قرار گرفته یمورد بررس یو شهر ییمناطق روستا یكبه تفک

را  یدر گروه پردرآمد جامعه شهر ییو متقاطع مواد غذا یمتیخودق های( کشش1) جدول

کاالها به جز گروه  یتمام یمتید قخو هایکشش شودیطور که مالحظه م. هماندهدینشان م

 یاز سو یتمطلوب یحداکثرساز یتئور تایید بر دال هابودن کشش منفی. است بوده یبرنج منف

برنج  قیمتی خود کشش بودن مثبت ها،کشش یبدر ضرا یتحائز اهم نکته. است کنندهمصرف

مقدار  حفظ جهت در هکنندبرنج، به دنبال تالش مصرف یمتق یشکه با افزا یمعن یناست؛ به ا

 .یابدیم یشافزا یسهم مخارج آن اندک یزانمصرف، م

غذایی در گروه پردرآمد جامعه های مختلف موادهای خودقیمتی و متقاطع گروه( کشش4جدول )

 شهری
  روغن نباتی قند و شکر نان برنج

 روغن نباتی -13/1 -21/1 1 -18/1
 قند و شکر -13/1 -83/2 -33/1 -13/2

 نان 1 -11/1 -31/1 -11/1
 برنج -13/1 -81/1 -11/1 32/1

 های تحقیقمأخذ: یافته      

 ینمصرف کاالها است. بد یتدر اولو یتمتقاطع، اهم هایکشش یرنکات درخور توجه در تفس از

به  یاو  یگرد یفقط دو کاال کدام کاال در کنار کاال یاناز م ینکها یمصرف یکه در الگو یمعن

-شود)فرج ییرآن دو دچار تغ یانممکن است نوع رابطه م یمصرف شود، حت یگرد یکاال یجا

دارد.  یرابطه مکمل یبا برنج و برنج با روغن نبات نباتی روغن مثال، بعنوان(. 1332 زاده،
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 ینکه ا شود،یمشاهده م یکاالها رابطه مکمل یانروابط م یدر تمام شودیم یدههمانطور که د

 مصرف افراد دانست. یآن بر الگو یرگروه جامعه و تاث ینا یدرآمدبه طبقه  توانیرا م

غذایی در گروه متوسط جامعه های مختلف موادهای خودقیمتی و متقاطع گروه( کشش6جدول )

 شهری
  روغن نباتی قند و شکر نان برنج

 روغن نباتی -31/1 -23/1 -2/1 -31/1
 قند و شکر -11/1 -38/1 81/1 -31/1

 نان -11/1 11/1 -13/1 -13/2

 برنج -21/1 -31/2 -12/2 82/1

 های تحقیقمأخذ: یافته   

جامعه  یدر گروه متوسط درآمد ییو متقاطع مواد غذا یمتیخودق های( کشش1) جدول

کاالها به  یتمام یمتیخود ق هایکشش شودمی مالحظه که طور. هماندهدیرا نشان م یشهر

متقاطع، قند و شکر با نان و نان با قند و شکر  هایکشش رد. است بوده یجز گروه برنج منف

 .است مشاهده شده یکاالها رابطه مکمل یهاما در مورد بق ،داشته ینیرابطه جانش

را  یجامعه شهر درآمدیدر گروه کم ییو متقاطع مواد غذا یمتیخودق های( کشش1) جدول

کاالها به جز  یتمام یمتیخود ق هایاست کشش شده داده نشان که طور. هماندهدینشان م

 یبا نان و نان با روغن نبات نباتی روغن رابطه جدول، به توجه با. است بوده یقند و شکر منف

 یهکه بق یاست. در حال ینیطور رابطه قند و شکر با برنج رابطه جانش ینهم واست  ینیجانش

اشت که کم بودن درآمد سبب توان انتظار د یم یگروه درآمد ین. در اباشدیم مکملی هارابطه

 ینکه مثال ب نوعی به باشند، پرداخته ینیرابطه جانش یمصرف خود به نوع یشده که در الگو

انتخاب  یطبا توجه به شرا یکیکاربرد دارد( و مصرف نان  ینبات ن)که روغ یپختن یغذاها

 .کنندیم
ی در گروه کم درآمد جامعه غذایهای مختلف موادهای خودقیمتی و متقاطع گروه( کشش5جدول )

 شهری
  روغن نباتی قند و شکر نان برنج

 روغن نباتی -11/1 -33/1 31/1 -33/2
 قند و شکر -21/2 83/1 -11/1 33/1

 نان 33/1 -13/1 -31/1 -12/1

 برنج -11/2 11/1 -33/1 -31/1

 های تحقیقمأخذ: یافته
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را  ییر گروه پردرآمد جامعه روستاد ییو متقاطع مواد غذا یمتیخودق های( کشش3) جدول

 یکاالها منف یتمام یمتیخود ق هایکشش است شده داده نشان که طور. هماندهدینشان م

 دارند. یکاالها با هم رابطه مکمل تمامی و است بوده

غذایی در گروه پردرآمد جامعه های مختلف موادهای خودقیمتی و متقاطع گروه( کشش7جدول )

 روستایی
  روغن نباتی قند و شکر نان برنج

 روغن نباتی -23/1 -13/1 1 -11/1
 قند و شکر -11/1 -11/1 -13/1 -2/1

 نان 1 1 -33/1 -12/1

 برنج -13/1 -11/1 -12/1 -11/1

 های تحقیقمأخذ: یافته       

جامعه  یدر گروه متوسط درآمد ییو متقاطع مواد غذا یمتیخودق های( کشش3) جدول

کاالها  یتمام یمتیخود ق هایکشش شودمی مالحظه که طوردهد. همانیا نشان مر ییروستا

 یدارند به جز روغن نبات مکملی رابطه هم با هاگروه تمامی. است بوده یبه جز گروه برنج منف

 دارد. جانشینیکه با نان رابطه 

ه متوسط جامعه غذایی در گروهای مختلف موادهای خودقیمتی و متقاطع گروه( کشش5جدول )

 روستایی
  روغن نباتی قند و شکر نان برنج

 روغن نباتی -11/1 -21/1 11/2 -3/1
 شکر قند و -28/1 -81/1 -11/1 -33/1

 نان 3/2 -13/1 -23/1 -13/1

 برنج -1/2 -13/1 -32/1 1/1

 های تحقیقمأخذ: یافته      

را  یجامعه شهر یوه کم درآمددر گر ییو متقاطع مواد غذا یمتیخودق های( کشش8) جدول

 بوده یکاالها منف یتمام یمتیخود ق هایکشش شودمی مالحظه که طور. هماندهدینشان م

 دارند. یبا برنج و قند با نان رابطه مکمل یگروه کاالها به جز روغن نبات تمامی. است
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کم درآمد جامعه  غذایی در گروههای مختلف موادهای خودقیمتی و متقاطع گروه( کشش3جدول )

 روستایی
  روغن نباتی قند و شکر نان برنج

 روغن نباتی -31/1 -12/1 -83/1 33/1
 شکر قند و -11/1 -82/1 1 -12/1

 نان -2/1 12/1 -33/1 -31/1

 برنج 1 -12/1 -1/1 -18/1

 های تحقیقمأخذ: یافته       

. است ارائه شده یق شهرمنتخب در مناط یکاالها یدرآمد هایکشش یز( ن11جدول ) در

 هایمذکور، کشش یبودن کاالها یبا توجه به ضرورت و اساس رفتمی انتظار که همانطور

کاالها است.  ینبودن ا یاست که دال بر ضرور یكکاالها کمتر از  یدر مورد تمام یدرآمد

برنچ و نان با  یکشش درآمد یاداختالف ز یدرآمد هایمطلب درخور توجه در مورد کشش

 کنندگانمصرف یادز یلدال بر تما تواندیامر م یناست که ا یدرآمد هایکاالها در گروه یرسا

 درآمد باشد. یشآنها در صورت افزا یمصرف ینان و برنج در الگو بیشتر مصرف در

 های درآمدی کاالها در الگوی مصرف خانوارهای شهریکشش (16جدول )

 آمدیگروه در روغن نباتی قند و شکر نان برنج

 گروه پردرآمد 31/1 38/1 83/1 88/1
 گروه متوسط درآمدی 31/1 13/1 83/1 83/1

 گروه کم درآمد 31/1 11/1 81/1 81/1

 های تحقیقمأخذ: یافته       

نشان داده  ییروستا یمصرف خانوارها یکاالها در الگو یدرآمد های( کشش11جدول ) در

 یموارد مانند نان در تمام یمثبت بوده و در برخ کاالها یتمام یدرآمد هایشکش. است شده

مقدار  یشبا افزا دهدیرا به خود گرفته است که نشان م یكمقدار بزرگتر از  یدرآمد هایگروه

 به مصرف وجود دارد. یشترب یشبه افزا یلتما ،درآمد ینیمع

 های درآمدی کاالها در الگوی مصرف خانوارهای روستایی( کشش11جدول )

 گروه درآمدی روغن نباتی قند و شکر انن برنج

 گروه پردرآمد 11/1 82/1 11/1 28/1
 گروه متوسط درآمدی 13/1 31/1 13/2 38/1

 گروه کم درآمد 13/1 11/1 11/1 21/1

 های تحقیقمأخذ: یافته       
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 که دهد( نشان می12های جدول )یافته. پردازیممی hو   gاین قسمت به بررسی پارامترهای در

 این که اندنابرابری مصرف مقدار باالیی گرفته هایشاخص شهری، خانوارهای پردرآمد گروه در

. است مصرف صورت گرفته یگروه درآمد این در ترینامتعادل نسبت به دهدمی نشان مسئله

 یمهست یعتوز هایشاخص یزاندر م یمیمال یشدر گروه کم درآمد هم شاهد افزا ینا بر عالوه

 .دهدیمخارج را نشان م یزاننامتعادل در م یعباز توز ینکه ا

 مختلف درآمدی خانوارهای شهری و روستایی گروههایبرای  مصرفپارامترهای توزیع  (16) جدول

 خانوارهای روستایی خانوارهای شهری گروه درآمدی
g h g h 

 322/1 111/1 118/1 322/1 گروه پردرآمد
 231/1 121/1 211/1 113/1 گروه متوسط درآمدی

 113/1 221/1 313/1 131/1 درآمدگروه کم

 های تحقیقمأخذ: یافته 

 باالی گروه در که دهدادامه نتایج حاصل از جدول باال در مورد خانوارهای روستایی نشان می در

شاهد افزایش مالیمی در پارامترهای توزیع مصرف هستیم و در مورد گروه کم درآمد  یدرآمد

 .است مصرف به نسبت غیرعادالنه ای تقسیم شده یزانم یزن

 هایشنهادو پ گیرینتیجه
 یننشان داد که، متوسط مخارج سرانه ا یمورد بررس هایمربوط به داده هاییژگیو بررسی

 یناست. اما اختالف ب یینپا یاز گروه درآمد یشترباال ب یدر گروه درآمد یچهار گروه خوراک

است. بدین  ییاز جامعه روستا یشترب یدر جامعه شهر یدرآمد یینمخارج سرانه گروه باال و پا

های باالتر کاالها های درآمدی پایین از کیفیتدرآمدی باالتر نسبت به گروه هایگروهمعنی که 

 مند هستند. نیز بهره

 یسهم را در مخارج خوراک یشترینب ییو روستا یدر جامعه شهر یدرآمد یدر گروه باال برنج

از  یمحرکت کن یینپا یدرآمد گروههای سمت به چه هر اما. است ه خود اختصاص دادهخانوار ب

 .شودیگروه کاسته و به سهم گروه نان افزوده م ینسهم ا

 ینروابط ب یتمام دهد،ینشان م یهای قیمتی در گروه پردرآمد شهرحاصل از کشش هاییافته

 ینکه در ا ایبودجه باالی سهم به توجه اب کننده. در مورد برنج، مصرفباشدیم یکاالها مکمل

. در گروه پردازدیمخارج م یشحفظ سطح مصرف به افزا یبرا یمت،ق یشکاال دارد با افزا
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 کشش با رابطه در. است بدست آمده یکاالها مکمل یتمام یانروابط م یزن روستاییپردرآمد 

شود، به جزء نان که یهده مکاالها مشا ینا یبودن تمام یگروه، ضرور ینمربوط به ا درآمدی

 . است گرفته یكتر از کشش بزرگ ییدر گروه پردرآمد روستا

گروه قند  ینکه در ا دهدینشان م یدر مناطق شهر یمربوط به گروه متوسط درآمد جداول

. در باشدیم یکاالها مکمل یهبق یانکه روابط م یدارند، در حال ینیوشکر و نان رابطه جانش

 ی. کشش درآمدشودیم یدهو نان د یروغن نبات یانم ینیتنها رابطه جانش یزن ییمناطق روستا

تنها نان  ییبوده اما در مناطق روستا یكتر از کوچك یدر مناطق شهر یبررس دمور یکاالها

 را به خود گرفته است. یكتر از کشش بزرگ

شکر با برنج مشاهده  با نان و قند و یروغن نبات یانم ینیرابطه جانش شهری درآمدگروه کم در

و برنج و قند وشکر با نان  یروغن نبات یانم ینیرابطه جانش یی.، اما در مناطق روستاشودیم

 یینان و برنج در هر دو منطقه مقدار باال و در منطقه روستا ی. در کشش درآمدشودیم یدهد

دارد  یننده سعکه مصرف ک دهدینشان م ینرا به خود گرفته است، که ا یكبزرگتر از  دارمق

 یشتریکاالها را به نسبت ب یندر درآمد، مصرف خود از ا ینیدرصد مع یشدر صورت افزا

قرار  یزن یدجامعه را در مرتبه ترد یسالمت یه،به لحاظ تغذ تواندیم یتوضع یندهد و ا یشافزا

 دهد.

دو  ینبود تا ا نیانتظار بر ا یرابرنج و نان است ز یانم ینکات جالب توجه، وجود رابطه مکمل از

خاص نان  یتاز اهم یناش توانیباشند. مصرف توام نان و برنج را م ینیرابطه جانش یکاال دارا

 خود دانست. یآنها به حفظ نان در الگو یمندو عالقه یرانیا یدر نزد خانوارها

های درآمدی نیز حاکی از ضروری بودن کاالهای های مربوط به ضرایب کششمجموع یافته در

باشد که مقدار ضریب کشش درآمدی ورد مطالعه در الگوهای مصرف شهری و روستایی میم

کنندگان تمایل دارند در صورت نان و برنج از دیگر کاالها باالتر است. بدین معنی که مصرف

 برنج را بیش از کاالهای دیگر در الگوی خود افزایش دهند.  مصرف انافزایش درآمد میز

پردرآمد  هایمورد استفاده، گروه یتقاضا یستمبدست آمده از س هایشاخص یبررس در

 نسبت به دهدمی نشان مسئله این که اندمقدار باالیی گرفته ییخانوارهای شهری و روستا

در گروه کم درآمد  این بر عالوه. است مصرف صورت گرفته یگروه درآمد این در ترینامتعادل

نامتعادل در  یعباز توز ینکه ا یمهست یعتوز هایصشاخ یزاندر م یمیمال یشهم شاهد افزا
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در گروه پردرآمد و  ینابرابر یزانم ینباالتر ی. اما در مناطق شهردهدیمخارج را نشان م یزانم

 .شودیدر گروه کم درآمد مشاهده م ییدر مناطق روستا

 که: گرددیم یشنهادمقاله پ ینا هاییافتهبر اساس  پس

به نظر  یمورد بررس یکاالها یمتیبودن کشش ق یینبه پا یتفوق و با عنا هاییافتهتوجه به  با

نباشد. از  یکاف ییبه تنها یمتیق یابزارها یریمصرف بکارگ یکه به منظور اصالح الگو رسدیم

 یك یموثر بر تقاضا یمتیق هاییاستتا س شودیکوچك بودن کشش متقاطع موجب م یطرف

و  یمصرف یداشته باشد. اگر چه با توجه به الگو یمصرف یکاال یگرد یببر ترک یاندک یرکاال تاث

الزم  ین. بنابرایردصورت گ یاطبا احت یدبا یجنتا یناستفاده از ا یمورد بررس هایداده یژگیو

خانوارها به غذا به نقش  یدسترس یشافزون بر حرکت در جهت افزا هاگذارییاستاست در س

برد  یمسئله پ ینبه ا یدشود. اما با یشتریتوجه ب یددرآم هایو گروه مناطق یعادات مصرف

مختلف  هایمتفاوت در گروه یو مکمل ینیو رابطه جانش یمورد بررس یعلت تفاوت در کششها

استانها و  یكمناطق مربوط است و بهتر است برآورد کششها به تفک یدرآمد بندییمبه تقس

بهتر  بندییمتقس ینا یدر موارد رسدیمبه نظر  یراز یرد،گ رتمحروم صو یرمناطق محروم و غ

 یردر گروه فق یدرآمد ینابرابر یلبه دل یناست. همچن یدرآمد هایگروه یكاز تفک یدترو مف

تاکید بر سیاست های حمایتی در مناطق روستایی به منظور کاهش شکاف نابرابری  ییروستا

 .شودیم یشنهاددرآمد پ

 منابع
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 تقاضای تقریبا ایده آل، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

 ایران، در غذایی امنیت بر موادغذایی ی(. بررسی اثر اصالح نظام یارانه1333م. ) دامن،پاك

 .شیراز دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان
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