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چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر افزایش قیمت کاالهای خوراکی بر رفاه خانوارهای شهری است .بهمنظور بررسیی رفتیار مصیرفکننیداا و
برآورد کششهای قیمتی کاالهای مورد مطالعه از رهیافت دیتو استفاده شده است .براساس این رهیافت واکنش مصرفکننیداا نسیتت بیه افیزایش
قیمت کاالهای خوراکی مورد بررسی قرار ارفته است .بدین منظور از اطالعات مربوط به هزینه و درآمد خانوارهای شیهری مرکیز آمیار اییرا در سیا
 1393استفاده شده است .دادههای این بررسی نیز شامل مخارج و مقادیر مصرف کاالهای خوراکی و همچنین ویژایهای جمعیتی اندازه خانوار و میزا
تحصیالت سرپرست خانوار است .پس از تخمین تابع تقاضای کاالهای خوراکی خانوار با استفاده از سیستم تقاضای تقریتا ایدهآ درجه دوم (،)QAIDS
کشش قیمتی و درآمدی محاسته شده است .بر اساس نتایج به دست آمده ،در نتیجهی اعما سه سناریوی افزایش قیمت ،با  15درصد افزایش قیمتها،
 144خانوار ( 1/98درصد) به خانواده های فقیر و زیر خط فقر اضافه شدهاند .با افزایش  25درصدی قیمتها 253 ،خانوار ( 3/5درصد) و بیا افیزایش 50
درصدی قیمتها  503خانوار ( 6/93درصد) به زیر خط فقر منتقل شدند .بنابراین با توجه به اینکه خوراکیها ،سهم باالیی از سیتد مصیرفی خانوارهیای
شهری را به خود اختصاص داده است ،میبایستی جهت حفظ سطح رفاه خانوارها ،حمایتهای مالی الزم انجام شده و معاد تغیییرات جترانیی محاسیته
شده جهت حفظ مطلوبیت خانوارها ،پرداخت اردد.
واژههای کلیدی :آثار رفاهی ،سیستم تقاضای تقریتا ایدهآ درجه دوم ،کاالهای اساسی ،فقر
طتقهبندی .I31 ,D60 ,D12 :JEL
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تأمین رفاه اجتماعی و ارتقای کیفیت زنیدای از جملیه مهمتیرین
اهداف هر نظام اقتصادی است و فراهم نمود شرایط مناسی بیرای
زندای تمیامی اقشیار جامعیه وهیفیه اصیلی کیارازارا و مسی وال
اقتصادی کشور تلقی مییشیود .از ایین رو اسیت کیه تغیییر در رفیاه
اجتماعی یا همزما با آ تغییر در فقر ،از جملیه زمینیههیای ارزییابی
نظامهای اقتصادی به شمار میآید ( .)20یکی از مهمترین عواملی که
به عنوا مکانیزم انتقا سیاستهای دولت بیر رفیاه اقتصیادی عمیل
میکند ،تغییرات قیمت میباشد .با تغییر سیاستهای دولت ،ترجیحات
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مصرفکننداا و قیمتهای نستی کاالهیا تغیییر کیرده و تخصیی
منابع متحو میشود .دولتها همواره در اعما سیاستاذاریها باید
به این امر توجه کنند که این سیاسیتایذاریهیا و تعیدیالت قیمیت
چگونه بر رفاه افراد تأثیر میاذارند ( .)9یکی دیگر از متیاحیی مهیم و
مورد توجه در اقتصاد رفاه ،اثرات تغیییرات قیمیت بیر مییزا فقیر در
جامعه است .فقر یک پدیده چند بعدی بوده و همیین ویژایی موجی
میشود که شناخت آ دشوار باشد .به طور کلی خانوارهیای فقییر ،از
اروههای آسی پذیر در مقابل افزایش قیمت مواد غیذایی مییباشیند.
برای فقر نیز مانند هر مقوله دیگر ،تعریفهای متعددی وجود دارد کیه
در همه آنها بر نوعی محرومیت از امکانات متعارف زندای تأکید شیده
است ( 28و  .)26فقر عتارت از ناتوانی انسا در فراهم کرد نیازهای
بنیادی خود جهت رسید به یک زندای آبرومندانه است .فقیر را میی
توا از دو دیدااه مطلق و نستی مورد ارزیابی قرار داد .منظیور از فقیر
مطلق این است که خانوارها آنقدر درآمید ندارنید کیه بتواننید حیداقل
نیازهای تغذیهای را بر حس ارزا تیرین انیوا میواد انیرییزا تیأمین
نمایند .فقر نستی در مواردی مصداق دارد کیه سیطح زنیدای فیرد در
مقایسه با متوسط شرایط درآمدی جامعه از وضعیت مناستی برخیوردار
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نتاشد .این نو تعریف از فقر ،کامالً در ارتتاط بیا جامعیه و نسیتت بیه
جامعه است .فقر نستی به عنوا ناتوانی از احراز سطح معیشت خاصی
که در جامعه فعلی ،یک فرد الزم یا مطلوب خود تشیخی مییدهید،
تعریف شده است (.)26
بطور مشخ  ،افیزایش قیمیت موجی کیاهش رفیاه اقتصیادی
خانوارها میشود که این امر در مورد کاالهای اساسی همانند خیوراکی
ها نمود بیشتری پیدا میکند .لذا الزم است آثار این تغییرات قیمت بر
رفاه اقتصادی مورد سنجش قرار ایرد .در این راستا محاسیته تغیییرات
رفاهی ناشی از افزایش قیمت مواد غیذایی در مطالعیه قهرمیا زاده و
همکارا ( )11مورد بررسی قرار ارفته است و نتایج حاکی از آ است
که ،افزایش قیمت مواد غذایی رفاه همه خانوارهای شیهری ایرانیی را
کاهش داده و رفاه از دست رفته بیرای خانوارهیای فقییر ،بیه مراتی
بیشتر از خانوارهای ثروتمند بوده اسیت .لییانی و اسیماعیلی ( )16نییز
نشا دادند ،میزا رفاه از دست رفته خانوارهای شهری در اثر افزایش
قیمت مواد غذایی وارداتی که معاد با متوسیط رشید سیاالنه قیمیت
وارداتی مواد غذایی طی سا های  1961تا  2011بیوده 4/20 ،درصید
متوسط درآمد خانوارها است .بر اساس نتیایج مطالعیه نعمیتالهیی و
شاهنوشیفروشیانی ( )23بیا اعمیا قیانو هدفمندسیازی یارانیههیا،
محصوالت زراعی و باغی بیا 1/73درصید افیزایش ،نسیتت بیه سیایر
محصوالت کشاورزی ،بیشترین تیأثیر را بیر افیزایش شیاخ قیمیت
مصرفکننده داشته است .همچنین رفاه جامعه در سناریویهای انتقا
متقار و غیرمتقار قیمتها ،به ترتی  61/95درصد و  59/24درصد
کاهش یافته است .زیگولوفر ( )33در مطالعهای تیأثیر افیزایش قیمیت
مواد غذایی بر رفاه خانوارها را میورد بررسیی قیرار داده اسیت .نتیایج
مطالعه که بیا اسیتفاده از دادههیای پیانلی  38کشیور طیی  20سیا
( )2010 -1990برآورد شده است ،رابطه منفی بین افزایش قیمت غذا
و رفاه خانوارها را نشا داده است .بررسی آثار رفاهی افیزایش قیمیت
غذای خانوار روستایی مکزیک در مطالعه آتاناسی و همکارا ( )3نییز
کاهش رفاه خانوارها را نشا داده است .بر اساس نتایج مطالعه مینوت
و دوینا ( ،)19افزایش قیمتهای ذرت و برنج ،آثار کوتیاهمیدت نسیتتا
مالیمی بر فقر ملی داشته است .آثار این افزایش قیمتها بر اروههای
مختلف خانوار متفاوت بوده است؛ به اونهای که خانوارهای شیهری و
بخشی از خانوارهای روستایی کیه خرییدار خیال ذرت بیودهانید بیا
کاهش رفاه مواجه شده اند .ردریگیز تیاکچی و ایمیایی ( )28و فیوجی
( )10در مطالعاتی ،ابتدا خط فقر را محاسته و بر اسیاس آ  ،وضیعیت
افراد جامعه را بررسی نمودند .سپس اثر افزایش قیمت مواد غیذایی را
بر مخارج خانوار و در نتیجه ،خط فقر مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
لوغری و ادنوغو ( )18با استفاده از برآورد تابع هزینهخطی ( ،)LESآثار
رفاهی تغییر قیمت را در ایرلند بررسی کردهاند .نتیایج نشیا داد ،آثیار
تغییر قیمت به خصوصیات اجتمیاعی خیانوار و سیطو درآمیدی آنهیا
بستگی داشته است .ازم و رتاب ( )4میزا آسیی پیذیری خانوارهیا در

کشور امارات را در نتیجه افزایش قیمت میواد غیذایی وارداتیی میورد
تجزیه و تحلیل قرار دادند .مطالعه وییو و الو ( )32نشا داده اسیت،
در اثر افزایش قیمت برنج و با در نظر ارفتن تابع عرضه کششناپذیر،
در سا  2008 -2007رفاه خانوارهای ویتنامی  5درصد افزایش یافته
است.
آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکیزی در سیا  1397نشیا
میدهند ،نرخ تورم در اروه خوراکیها و آشامیدنیهیا در سیا 1395
نستت به سا  1394درحدود  8درصد و همچنین میانگین نیرخ تیورم
در اروه مذکور طی ده سا اذشته در حدود  20درصد بوده است .این
موضو نشا میدهد که اروههای کمدرآمد جامعه مجتور به کیاهش
کمیت و کیفیت سفره غذایی خویش اشتهاند .با توجه به مطال بیا
شده ،بایستی به دنتا مشیاهده تغیییرات مشخصیی در پیی افیزایش
قیمت کاالهای اساسی در سطح جامعه بود ،یکی از این تأثیرات ،آثیار
افزایش قیمت بر فقر است که موضو اصلی پژوهش حاضر میباشید.
عالوه بر این داشتن درک صحیح از رفتار مصیرفکننیداا و فرآینید
مصرف آنا  ،عالوه بر کمک به مدیرا جهت اخذ تصمیمات مرتتط با
تولید ،در تعیین قوانین مربوط به خرید و فروش کاالها و خیدمات نییز
میتواند مؤثر واقع شود .با توجه به اینکیه کاالهیای خیوراکی بخیش
زیادی از بودجه خانوارهیا را بیه خیود اختصیاص مییدهنید .بنیابراین
هراونه تغییری در قیمت این کاالها رفاه خیانوار را تحیت تیأثیر قیرار
میدهد و از اهمیت بسیاری برخوردار است .از این رو در ایین مطالعیه
سعی شده است ،اثر افزایش قیمت کاالهای خوراکی بیر رفیاه خیانوار
شهری مورد بررسی قرار ایرد .محاسته آثار رفیاهی ناشیی از افیزایش
قیمت ،راهنمای سیاست اذارا در اخذ سیاست های حمیایتی مناسی
جهت حمایت از تولیدکننداا و مصرفکننداا خواهد بود.

مواد و روشها
انجام سیاستاذاریهای کارا در واکنش به کاهش رفاه خانوارهیا
نیازمند کمّیسازی زیا ها و خسارتها از طریق برآورد تقاضیای میواد
غذایی خانوارها میباشد .به طور کلی در ادبییات رفیاه ،شیاخ هیای
مختلفی برای اندازهایری تغییرات رفاه ناشی از اجیرای سیاسیتهیای
مختلف وجود دارد .محاسته تغییرات رفاه بر اساس تقریی مرتتیه او
تابع تقاضا ،بر پایه فرض مقادیر ثابت استوار است و تقری مرتته دوم
که بر متنای کشش خود قیمتی تقاضا صورت مییاییرد ،فقیط مقیدار
کاهش در رفاه را تخمین میزند ( .)22در این مطالعیه از معییار تغیییر
جترانی )CV( 1استفاده شده است که میزا کاهش در رفاه اقتصیادی
خانوار را دقیقتر اندازهایری میکند .برای اندازهاییری تغیییر در رفیاه
اقتصییادی ،پارامترهییای سیسییتم و دسییتگاه تقاضییا بییرآورد و جهییت
1- Compensated variation

بررسی خصوصیات فیزیولوژیک مؤثر بر بهبود عملکرد ارقام کلزا

محاسته و اندازهاییری تغیییر جترانیی ،تغیییرات قیمیت شیتیهسیازی
شدهاند (:)14
()1

) cv ( p 0 , p 1 ,w ) e ( p 0 ,u 0 )  e ( p 1 ,u 0 ) w  e ( p 1 ,u 0

در رابطه ( CV ،)1میزا تغییرات جترانی را اندازهایری مییکنید
که از تفاوت مخارج خانوار ( )eقتل و بعد از تغییرات قیمیت بیهدسیت
میآید P0 .و  P1نیز به ترتی موید سطو قیمت قتل و بعد از تغییرات
قیمت است و  uمیزا مطلوبیت خانوار را نشا میدهد .تغییر جترانی
عتارتست از حداقل مقدار پولی که در اثر تغییر قیمتهیا بیه خانوارهیا
پرداخت میشود تا از نظر رفیاه در سیطح مطلوبییت قتیل از تغیییرات
قیمت ،باقی بماند (.)31
با توجه به رابطه ( )1اار تابع مخیارج مصیرفکننیده را در اختییار
داشیته باشییم ،میتوا  CVرا استخراج نمود .برای این کیار از تیابع
مخیارج سیسیتم تقاضیای تقریتا ایدهآ  )QUAIDS( 1استفاده شیده
است .سیستمهای تقاضای دو مرتتهای در ابتیدا توسیط ایورمن ()12
مورد مطالعه قرار ارفت و از دو تابع مستقل قیمیت کیه در تعامیل بیا
توابع مخارج کل میباشد ،تشکیل شده است ( .)3مولتیارر ( )21نتیایج
اورمن را بر متنای توابع تقاضای تجمعی سازاار تعمیم داد .به عنیوا
بخشی از ایین تحقیقیات ،مولتیارر فیرم تیابعی تقاضیای دو مرتتیهای
را تعریییف نمییود کییه اییین فییرم تییابعی ،معییادالتی را تولییید میییکنیید
که بیانگر سهم بودجه غذایی صرف شده بر هر ییک از میواد غیذایی
میباشد (.)18
()2

si ( p, w)  ai  bi ln w
)  s i ( p ,wسهم بودجیه iامیین میاده غیذاییp ،

در معادله فوق،
بیانگر قیمت و  wنشا دهنده کل مخارج صیرف شیده بیر روی میواد
غذایی میباشد .سهمهای بودجهای هیر ییک از میواد غیذایی تیابعی
خطی از لگاریتم طتیعی کل مخارج صرف شده بر روی موادغذایی بیا
یک عرض از متدا و شیتی است که توابعی مستقل از قیمیتهیا میی
باشند .مولتارر همچنین نشا داد که تابع مخارج دارای فرم عمومی به
شکل ذیل است (:)3
()3

ln e( p, u)  a (1  u)  bu

با تتعیت از دیتو و مولتارر ( )6خواهیم داشت:
1
  ij ln pi ln p j
2 i j

()4

i

a   0    i ln pi 
i

b  a  0  pi
i
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تقاضا میباشد .بیا جیایگزینی معادلیه ( )4در معادلیه ( )3و جیایگزینی
معادلیییه ( )3در معادلیییه ( ،)2لگیییاریتم تیییابع مخیییارج حاصیییل
میشود:
()5
1
 ij ln pi ln p j  u 0  pi i

2 i j
i

ln e ( p ,u )   0  i ln pi 
i

و تابع مطلوبیت غیرمستقیم عتارتست از (:)3
()6
1
))   ij ln pi ln p j
2 i j
 0  p i i

( lnw  ( 0    i ln p i 
i

V ( p ,w ) 

i

جهت محاسته تفاوت در اندازه خانوارها ،ویژای بازاشیت نسیتت
به مقیاس 2در مصرف که توسط دیتو ( )7مطر شیده اسیت ،میورد
استفاده قرار میایرد .اار در مصرف ،بازاشت ثابت نستت به مقییاس
وجود داشته باشید و  nنشیا دهنیده انیدازه خیانوار باشید ،مطلوبییت
غیرمستقیم از طریق معادله ذیل برآورد میشود:
()7
w
1
)) (ln ( )  ( 0    i ln pi    ij ln pi ln p j
n
2 i j
i
V ( p ,w )  n
 0  p i i
i

به این معنی که ،مطلوبیت یک خانوار با تعداد بزراساال معیاد
 nکیه سیهمشیا از مصیرف برابییر اسیت ،عتیارت اسیت از مجمییو
مطلوبیتهای هر فرد که به هر کدام از این افراد 1 ،منیابع مصیرف
n
اختصاص یافته است .با فرض اینکیه بیا افیزایش تعیداد بزراسیاال ،
درآمد خانوارها افزایش مییابد ،اار سرعت افزایش اندازه خانوار (تعداد
بزراساال ) بیش از سرعت مقدار نیاز به کاالها باشد ،اقتصاد مقییاس
در مصرف وجود خواهد داشت .یک روش ساده جهت مد سازی ،این
است که فرض کنیم نیاز به کاال برای دستیابی به یک سطح مشخ
مطلوبیت آهستهتر از تعداد افیراد رشید یابید ،مییالً بیا نیرخ رشید nθ
که  0  1میباشد .اایر   1باشید ،اقتصیاد نسیتت مقییاس در
مصرف وجود دارد ،به این معنی که زندای مشترک ارزانتیر از زنیدای
انفرادی است .از طرییق کیاربرد خصوصییات و ویژاییهیای اقتصیاد
مقیاس جهت محاسته اندازه خانوار ،معادالت سهم بودجه زیر ،سیستم
و دستگاه معادالت را تشکیل میدهند (:)7

که در فرمو های فوق i ،و  ،jطیف وسیعی از مواد غذایی در سیسیتم
1- Quadratic Almost Ideal Demand System

2- Return to scale
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پارامترها بایستی در محدودیتهای ذیل کیه مربیوط بیه سیسیتم
تقاضا است ،صدق نماید ،بدین جهت که شروط اسالتسیکی (تقیار ،
همگنی و جمعپذیری) تأمین شود:
0

()9
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j

i
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i

i


i

 ij   ji

بنابراین اثرات تغذییه ای تغیییرات قیمیت بیه بزرایی و عالمیت
کششهای قیمتی تقاضا و کالری موجود در تمامی کاالهیای مصیرف
شده بستگی خواهد داشت ( .)13درصد تغییر در هزینه زندای ناشی از
تغییر قیمت به صورت زیر خواهد بود .که  sبردار سهم بودجهای و p
بردار درصد تغییرات قیمت میباشد.
()10

de
s p
e

در مطالعه حاضر به منظور بررسی تأثیر افزایش قیمت کاالهیای
خوراکی بر رفاه و فقر خانوارهای شهری ،سیه سیناریوی افیزایش ،15
 25و  50درصدی مواد غذایی در نظر ارفته شده است و اثر تغیییر در
قیمت مواد غذایی بر مخارج خانوارهیای شیهری بیر اسیاس شیاخ
رفاهی تغییرات جترانی محاسته شده است .اعما سناریوهای 25 ،15
و  50درصدی افزایش قیمتها ،بر متنای نرخ تورم اروه خوراکیها و
آشامیدنیها طی ده سا اذشته صورت ارفته است .به منظور بررسی
آثار سناریوهای مختلف بر فقر نیز از شاخ  FGT1استفاده شده کیه
این شاخ به صورت زیر تعریف شده است (.)5

(  0 )11



 z n
p   
f (e)de
z 
0 
z

) f (eتیابع چگیالی مخیارج مصیرفی خیانوار و z

در رابطه (،)11
بیانگر خط فقر میباشد.
با توجه به مد معرفی شده ،میتیوا تیابع تقاضیا ،مخیارج و در
نتیجه تغییرات رفاه و فقر خانوارها را به دنتا افزایش قیمت کاالهای
خوراکی محاسته نمود .به این منظور تابع تقاضای  QUAIDSو تیابع
مخارج خانوار تخمین زده شده اسیت .تیابع تقاضیای  QUAIDSبیه
دلیل ویژایهایی نظیر قدرت انعطیافپیذیری بیشیتر ،منحنیی انگیل
غیرخطی و متغیرهای دموارافی (ناهمگونی الگوهای مصرف و ایروه
کاالها) مورد استفاده قرار ارفته است .پارامترهیای سیسیتم تقاضیا از
طریییق بکییارایری میید رارسیییو بییه هییاهر نییامرتتط غیرخطییی
1- Foster-Greer Thorbecke

( )NLSUREبرای سیستم معادالت برآورد شده اسیت .سیپس تغیییر
مخارج خانوار به دنتا افزایش قیمیتهیا محاسیته و معییار  CVکیه
نشا دهنده تغییر رفاه خانوار میباشد بیر اسیاس رابطیه ( ،)1محاسیته
شده است .آمار مربیوط بیه مخیارج خیوراکی خانوارهیای شیهری ،از
داده های خام مربوط به پرسشنامههای طیر آمیارایری از هزینیه و
درآمد خانوار مرکز آمار ایرا در سا  1393استخراج شیده اسیت .بیر
اساس هدف پژوهش ،کاالهای خوراکی موجیود بیه  8ایروه غیالت،
اوشت ،لتنیات ،روغن و چربیها ،میوهها ،ستزیها ،قند و شکر ،چیای
و قهوه تقسیم شدهاند.

نتایج و بحث
در این قسمت از مطالعه ابتدا ویژایهای نمونیه میورد بررسیی و
میزا مخارج مصیرفی میواد غیذایی در خانوارهیای شیهری در سیا
 1393بررسی شده است .در ادامه پس از برآورد سیستم تقاضای تقریتاً
ایده ا درجه دوم ،با توجه به کششهای قیمتی و درآمدی به معرفیی
الگوی مصرف مواد غذایی در بین خانوارهای شهری پرداخته میشود.
در نهایت اثرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی بررسی شده
است.
در جدو  1خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خانوارهیای شیهری
در سا  1393ازارش شده است .بر اساس نتیایج ،تعیداد خانوارهیای
شهری مورد بررسی در مطالعه حاضر  18501خانوار میباشد .متوسیط
سن سرپرست خانوارهای شهری معاد  51/46سا و متوسیط تعیداد
سا های تحصیل سرپرست خانوار در نمونه مورد بررسیی  5/86سیا
است .همچنین نتایج مربوط به بعد خانوار نیز حیاکی از آ اسیت کیه
متوسط بعد خانوار مربوط به خانوارهای شهری در سا  1393معیاد
با  3/75نفر میی باشید .بیر اسیاس نتیایج جیدو  1متوسیط مخیارج
اختصاص داده شده به هشت اروه اصلی مواد غذایی برای خانوارهای
شهری معاد  3471/1هزار ریا میباشد که این میزا  8/01درصید
کل مخارج خانوار در سا مورد بررسی (معاد  43281/5هزار رییا )
را به خود اختصاص میدهد.
با توجه به اینکه ،کششهای قیمتی بیانگر اثر تغییر قیمت کاال بر
میزا تقاضیای آ کیاال و کشیشهیای متقیاطع نییز بییانگر رابطیه
جانشینی و یا مکملی کاالها میباشند ،انتظار مییرود عالمیت تمیامی
کششهای قیمتی منفی باشد که این عالمت به ارتتاط عکیس مییا
قیمت و مقدار تقاضا اشاره دارد .کششهای متقاطع نیز ممکین اسیت
میتت یا منفی باشند .اار کشش متقاطع میتت باشید بییانگر جانشیین

بررسی خصوصیات فیزیولوژیک مؤثر بر بهبود عملکرد ارقام کلزا

بود دو کاال و اار منفی باشد بیانگر مکمل بود آ دو کیاال اسیت.
همانطور که در جدو  2مالحظه میشود تمامی کششهیای قیمتیی
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غیرجترانی مطابق با انتظار دارای عالمت منفی است و این امر با رفتار
حداکیر کننده مطلوبیت مصرفکننداا عقالیی ،سازاار است.

جدول  -1میانگین متغیرهای اجتماعی و اقتصادی در خانوارهای شهری در سال 1393
Table 1- Average of social and economic variables of urban households in 2014

میانگین مخارج مربوط به مواد غذایی (هزار ریا )

3471.1

51.46

)Average food expenses (Thousand rials

میانگین مخارج کل (هزار ریا )

43281.5

میانگین تحصیالت سرپرست (سا )

5.86

)Average total expenditures (Thousand rials

تعداد خانوار

18501

میانگین سن سرپرست (سا )
)Average supervisor's age (years
)Average supervisor’s education (years

میانگین بعد خانوار

3.75

Average household size

Number of households
مأخذ :مرکز آمار ایرا و یافتههای پژوهش (مخارج :هزار ریا )
)Source: Statistical Center of Iran and Research Findings (Expenditures: Thousand rials

جدول  -2کششهای خودقیمتی و متقاطع غیر جبرانی گروههای اصلی مواد غذایی برای خانوارهای شهری
Table 2- Self-pricing and non-compensatory cross-sectional elasticities of food groups for urban households

چای و قهوه

قند و

Tea and coffee

شکر

سبزیجات

میوه

روغن و

Vegetables

Fruit

چربی

Sugar

لبنیات

گوشت

غالت

Dairy

Meat

Cereals

Oil and fat

-0.003

-0.160

-0.491

-0.562

0.067

-0.056

-0.023

-0.48

-0.221

0.165

-0.318

-0.489

0.355

0.110

-0.449

-0.26

-0217

0.002

-0.099

-0.350

0.318

-0.326

0.073

-0.19

-0.089

0.080

-0.106

-0.253

-1.31

0.117

0.074

-0.095

-0.127

0.051

-0.153

-0.466

-0.025

-0.153

0.029

-0.151

-0.042

0.038

-0.502

-0.216

0.087

-0.502

0.006

-0.192

-0.027

-0.393

0.066

-0.115

0.114

0.066

0.048

-0.085

-0.550

-0.301

0.300

0.598

-0.653

0.300

-0.274

0.191

مأخذ :یافتههای پژوهش

بر حس مقدار مطلق ضری کشیش ،بیشیترین کشیش قیمتیی
برای روغن و چربی ( -1/31درصد) و کمترین کشیش قیمتیی بیرای
لتنیات ( -0/326درصد) حاصل شده است .لذا میتوا نتیجیه ارفیت
که با افزایش یک درصد در قیمت روغین و چربیی و لتنییات ،تقاضیا
برای این دو ماده غذایی به ترتی معاد  1/31درصد و  0/326درصد
کاهش مییابد .با توجه به مقدار مطلق ضیرای کشیشهیای قیمتیی
می توا بیا نمود که برای خانوارهای شیهری تقاضیا بیرای تمیامی
کاالهای منتخ به غیر از روغن و چربی نستت بیه تغیییرات قیمیت
کششناپذیر هستند .کشش قیمتی غیرجترانی برای غیالت و اوشیت
به ترتی معاد  -0/48و  -0/449بدست آمده است .بر اساس مقادیر

غالت
Cereals

اوشت
Meat

لتنیات
Dairy

روغن و چربی
Oil and dat

میوه
Fruit

ستزیجات
Vegetables

قند و شکر
Sugar

چای و قهوه
Tea and coffee

Source: Research findings

کشش قیمتی انتظار میرود با افزایش یک درصیدی قیمیت غیالت و
اوشت ،با فرض ثابت بود سایر شرایط ،تقاضا برای این مواد غیذایی
به ترتی معاد  0/48درصد و  0/449درصید کیاهش یابید .کشیش
قیمتی غیرجترانی میوه ،ستزیجات ،قند و شکر و چای و قهوه نییز بیه
ترتی معاد  -0/466و  -0/393 ، -0/502و  -0/550بدسیت آمیده
است .لذا با توجه به مقدار مطلق کشش قیمتی می توا بیا نمود که
تقاضا برای این مواد غذایی نیز نستت به تغیییرات قیمیت بییکشیش
است .به عتارت دیگر افزایش یک درصد در قیمیت هیر ییک از میواد
غذایی مذکور ،با فرض ثابت بود سایر شرایط ،منجر به کاهش مقدار
تقاضای خانوارهای شهری کمتر از یک درصد میاردد.
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بررسی کششهای متقاطع غیر جترانی برای غالت بییانگر وجیود
رابطه مکملی بین غیالت بیا اکییر میواد غیذایی اسیت .در ایین بیین
بیشترین و کمترین رابطه مکملی به ترتی مربوط به غالت -اوشیت
و غالت -قند و شکر میباشد .کشش متقاطع مورد نظر بهترتی برابر
 -0/26و  -0/085درصد محاسته شده است .لذا با افزایش یک درصد
در قیمت اوشت و قند و شکر ،با فرض ثابت بود سایر شرایط ،مقدار
تقاضا برای غیالت بیهترتیی معیاد  0/26درصید و  0/085درصید
کاهش می یابد .به بیا دیگیر خانوارهیای شیهری پیس از انجانید
غالت در ستد مصرفی خود ،اوشت و قند و شکر را به عنوا کیاالیی
مکمل به ستد مصرفی خود اضافه مینمایند .سایر کششهای متقاطع
نیز حاکی از آ است که افزایش یک درصد در قیمت لتنییات ،مییوه،
ستزیجات و روغن و چربی ،بهترتی منجر بیه کیاهش  0/19درصید،
 0/151درصد 0/192 ،درصد و  0/095درصد مقیدار تقاضیای غیالت
میشود.
اغل ضرای مد که حاکی از رابطه مکملی (کششهای متقاطع
منفی) هستند ،به اروههای غالت و میوه تعلق دارند .این بدین معنیی
است که پس از انتخاب این کاالها ،خانوارهیا سیایر کاالهیا را بیدو
کاهش میزا مصرف غالت و میوه به ستد مصرفی خیود اضیافه میی
کنند .یا به عتارتی چنیا چیه قیمیت غیالت ییا مییوه افیزایش یابید،
خانوارهای شهری میزا مصرف سایر کاالهیا را کیاهش خواهنید داد.
این در حیالی اسیت کیه اغلی کشیشهیای متقیاطع میتیت (رابطیه
جانشینی) به اروههای اوشت ،روغن و چربیها و قند و شیکر تعلیق
دارند .به این معنا که مصرفکننداا پس از انتخیاب سیایر کاالهیای
خوراکی ،این کاالها را به عنوا جانشین به ستد مصرفی خود اضیافه
میکنند .در مورد اوشت ،با اینکه کششهای متقاطعی ایین کیاال بیا
سایر کاالها حاکی از رابطه جانشیینی مییا آنهیا مییباشید (اوشیت
جانشین ناخال سایر کاالها است) ،رابطیه اوشیت بیا سیایر کاالهیا
عمدتاً مکملی میباشد .این الگوی مصرفی نشا دهنده اهمیت بیاالی
مصرف اوشت در الگوی غذایی خانوارهای شهری است .به این معنی
که خانوارهای شهری پس از انجاند اوشت در ستد مصیرفی خیود،
سایر کاالها را به عنوا کاالی مکمل به الگوی مصرف خیود اضیافه
میکنند؛ در حالیکه اار تصمیم به اضافه نمود اوشیت بیه الگیوی
مصرف حاوی سایر کاالها ارفته شود ،این کاال جانشین سایر کاالهیا
خواهد شد.
بر اساس کششهای محاسته شده ،میتوا بیا نمود که رابطیه
) بین هیی ییک از ایروه
جانشین یا مکمل ناخال قوی (
های کاالیی خوراکی مشاهده نشده است .کشش قیمتی متقاطع همیه
اروههای کاالیی کمتر از یک بیه دسیت آمیده اسیت و جانشیینی ییا
مکملی ناخال کلیه مواد غذایی ،از نو ضعیف اسیت .بیه طیورکلی،
بجز در مورد برخی از کششهای اروههای اوشت و چای و قهوه ،در

سایر کاالها ،مقادیر کششهای به دست آمده ،صرف نظر از مکمل یا
جانشین بود رابطه ،کمتر از  0/2میباشید کیه نشیا دهنیده رابطیه
ضعیف میا کاالها است .الزم به ذکر است که بیر اسیاس نتیایج بیه
دست آمده ،لزوما کششهای متقاطع کاالها بیا هیم برابیر نمییباشید
≠ ) .به عنوا میا با افزایش قیمت اوشت ،مصیرف مییوه
(
خانوارهای شهری کاهش مییابد در صورتیکه با افزایش قیمت میوه،
مصرف اوشت افزایش مییابد و خانوارها مییزا اوشیت بیشیتری را
خریداری مینمایند .این نتیجه را میتوا به الگیوی غیذایی انتخیابی
خانوارها نستت داد .در واقع واکنش خانوارها نسیتت بیه تغیییر قیمیت
مواد غذایی ،زمانی که یک ستد غذایی را انتخاب میکنند ،نسیتت بیه
زمانی که ستد متفاوتی انتخیاب مییشیود ،یکسیا نخواهید بیود .در
مطالعه لیانی و بخشوده (،)17یشیترین کشیش قیمتیی بیرای چیای و
کمترین کشش قیمتی برای روغن و چربی به دسیت آمیده اسیت .در
مطالعه لیانی و اسماعیلی ( )16نیز بیشترین کشش قیمتی برای میوه و
کمترین کشش قیمتی برای اوشت به دست آمده است.
بر اساس کشش مخارجی مواد غذایی خانوارهای شهری می توا
عنوا نمود که غالت ،میوه و سیتزیجات در بیین میواد غیذایی جیزو
کاالهای لوکس قلمداد می شوند .به بیانی دیگر مصرف این اروه کاال
به وسیله خانوارهای شهری به شدت به درآمد آنها وابسیته بیوده و بیا
افزایش و کاهش درآمد ،مقدار مصیرف ایین کاالهیا نییز افیزایش ییا
کاهش مییابد .کشش درآمدی این سه ماده غذایی به ترتیی معیاد
 1/26درصیید 1/71 ،درصیید و  1/36درصیید بدسییت آمییده اسییت .لییذا
میتوا بیا نمود که با افزایش یک درصد در مخارج اختصیاص داده
شده به مواد غذایی مقدار تقاضا برای غیالت ،مییوه و سیتزیجات بیه
ترتیی معییاد  1/26درصیید و  1/71درصیید و  1/36درصیید افییزایش
مییابد .در واقع میتوا افت با افزایش درآمد ،مصرفکننداا تمایل
دارند مصرف میوه و ستزیجات را بیش از سایر کاالها افیزایش دهنید.
در خصوص کشش درآمدی باالی غالت نیز با توجه به تنو کاالها و
همچنین وجود انوا متعددی از ارقام فرآوری شده در این اروه از مواد
غذایی ،این کشش باال می تواند به معنیی لیوکس تلقیی شید انیوا
فرآوری شده آ ها توسط مصرفکننداا باشد .همچنین سهم هزینیه
باالی این اروه از کل مخارج خوراکی از دیگر عوامل مؤثر بر کشیش
مخارجی باالی غالت است .کشش درآمدی سایر مواد غذایی میتت و
کوچکتر از یک بدست آمده است .لیذا ایین میواد غیذایی بیه عنیوا
کاالیی ضروری بیرای خانوارهیای شیهری محسیوب میی اردنید .در
مطالعات حسینی یکانی و همکارا ( ،)14حسینزاد و همکیارا (،)15
شیملس و دلیلن ( )30و اسی-اسار و ایگا ( )24نییز نتیایجی مشیابه
ازارش شده است .در مطالعه اکتری و همکارا ( )2کاالهای اوشت،
روغنها و چربیها و میوهها و خشکتار کشش مخارجی بییش از ییک
داشتهاند .در مطالعه لیانی و بخشوده ( )17نیز کشش مخارجی غالت،
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میوه ،ستزیجات و چای و قهوه بیشتر از یک به دست آمده اسیت کیه
نشا دهنده لوکس بود این کاالها در میا خانوارهای روستایی بوده
است .برنج ،اندم ،میوه و ستزیجات و اوشیت در مطالعیه آتاناسیی و
همکارا ( ،)3نیز کاالیی لوکس شناخته شدهاند .شایا ذکر است کیه
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این کششها ،کشش مخارج با توجیه بیه مخیارج کاالهیای خیوراکی
برای خانوارها هستند و کشش مخارج نستت به کل مخارج خانوارها را
شامل نمیشوند.

جدول  -3کششهای درآمدی گروههای اصلی مواد غذایی برای خانوارهای شهری
Table 3- Income elasticity of major food groups for urban households
چای و قهوه
Tea and coffee

قند و شکر
Sugar

سبزیجات
Vegetables

میوه
Fruit

روغن و چربی
Oil and fat

لبنیات
Dairy

0.911

0.675

1.36

1.71

0.279

0.581

مأخذ :یافته های پژوهش

چنا چه بیا شد به منظور بررسیی تیأثیر افیزایش قیمیت میواد
غذایی فقر و رفاه خانوارهای شهری ،سه سناریوی افیزایش  25 ،15و
 50درصدی مواد غیذایی در نظیر ارفتیه شیده اسیت .نتیایج اعمیا
سناریوهای فوق در جدو  4ازارش شده است .بر اسیاس نتیایج بیه
دست آمده برای خانوارهای شهری ،متوسط مخارج مصیرفی اوشیت
بیش از سایر مواد غذایی است .متوسط مخارج مصرفی ساالنه اوشت
معاد  906/8هزار ریا محاسته شده است .کمترین مخارج مصیرفی
نیز در این بین به قند و شکر با متوسط  159/8هزار رییا اختصیاص
دارد .پس از اوشت بیشترین مخارج مصرفی به غالت اختصاص دارد
بطوریکه متوسط مخارج مصرفی آ در بین خانوارهای شیهری 892
هزار ریا محاسته شده است .به عتارت دیگر این دو اروه مواد غذایی
یعنی غالت و اوشت جزو کاالهای اصیلی در سیتد غیذایی خانوارهیا
میباشند و انتظار میرود که اثر تغییر در قیمت این مواد غذایی نیز اثر
قابل توجهتری بر مخارج خانوارها داشته باشد .الزم به ذکر اسیت کیه
مجمو مخارج اختصاص یافته به هشت اروه اصلی میواد غیذایی در
نمونه مورد بررسی معاد  3471/1هزار ریا میباشید .همیانطور کیه
مالحظه می شود سناریو تغییر در قیمت برای خانوارهیای شیهری نییز
بصورت افزایش  25 ،15و  50درصدی کلیه مواد غذایی تعریف شیده
است.
نتایج اثرات رفاهی اعما سناریو افزایش  15درصدی قیمت میواد
غذایی نشا می دهد که تغیییر در مخیارج خانوارهیای شیهری بیرای
غالت و اوشت بیشتر از سایر مواد غذایی میباشید .شیاخ رفیاهی
تغییرات جترانی بدست آمده برای مواد غذایی مذکور میزا حماییت از
خانوارهای شهری مورد نظر در صورت روبرو شد با قیمتهای باالتر
با وجود تغییر همزما قیمت سایر مواد غذایی را نشیا مییدهید .بیه
طور جزری تر در صورت افزایش قیمت مواد غذایی به میزا  15درصد
با توجه به کششهای خود قیمتی و متقاطع جترانی برای هیر ییک از
مواد غذایی ،شاخ تغییرات جترانی کل معاد  520/56هیزار رییا
بدست آمد .در واقع شاخ تغییرات جترانی ،تغییر در مخارج خانوار را

گوشت
Meat

غالت
Cereals

کشش درآمدی
1.26
0.657
Income elasticity
Source: Research findings

در صورتیکه پس از اعما سناریو بر روی منحنی مطلوبیت اولیه قرار
ایرند را نشا می دهند .به عتارتی چقدر پیو در قیمیت ثانوییه الزم
است تا تقاضا کننده وضیعیتی ماننید وضیعیت اولییه (قتیل از اجیرای
سناریو) داشته باشد .بطور جزریتر در صورت افزایش  15درصیدی در
قیمت مواد غذایی و لحاظ نمود اثرات متقابل بین مواد غذایی ،شاخ
رفاهی تغییرات جترانی برای غالت و اوشت بهترتی معاد 133/81
هزار ریا و  136/25هزار ریا بدست آمده است که ایین مییزا بیه
ترتی  3/88درصد و  3/93درصد میانگین مخارج مواد غیذایی بیرای
خانوارهای شهری در سا  1393میباشیند .لیذا مخیارج خانوارهیا در
نتیجه اعما سناریوی افزایش قیمت ،افزایش یافته و از نظیر رفیاهی
در وضعیت بدتری قرار میایرند .در واقع پس از افزایش  15درصیدی
قیمت غالت و یا اوشت باید متلغی معاد شیاخ رفیاهی تغیییرات
جترا نی محاسته شده به خانوارهیا داده شیود تیا بیه سیطح مطلوبییت
اولیه ای که قتل از تغییر قیمت داشتند دست یابنید .شیاخ تغیییرات
جترانی لتنیات نیز معاد  55/51هزار ریا محاسته شده است که این
میزا  1/60درصد مخیارج میواد غیذایی در سیا  1393را بیه خیود
اختصاص می دهد .در واقیع عالمیت میتیت آ بییانگر کیاهش رفیاه
خانوارهای شهری ناشی از این افزایش قیمت مورد نظر است .شاخ
تغییرات جترانی میوه و ستزیجات نیز بهترتی معاد  60هزار رییا و
 58/81هزار ریا بدست آمده است .لذا مخارج خانوارهای شیهری در
نتیجه روبرو شد با افزایش قیمتی در حدود  15درصد قیمیت اولییه،
افزایش یافته و از نظر رفاهی در وضعیت بیدتری قیرار مییایرنید .در
نهایت در نتیجه اعما سناریوی او شاخ تغییرات جترانی روغن و
چربی ،قند و شکر و چای و قهوه بهترتی معاد  26/93هیزار رییا ،
 24/02هزار ریا و  25/22هزار ریا محاسیته شیده اسیت کیه ایین
میزا بهترتی معاد  0/78درصد 0/69 ،درصد و  0/73درصد مخارج
مییواد غییذایی در سییا  1393میییباشیید .بییه بیییا دیگییر مخییارج
مصرف کننداا در نتیجه افزایش قیمت مورد نظر افزایش یافتیه ،لیذا
باید مورد حمایت قرار ایرند.
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نتایج مربوط به اعما سناریو دوم تغییر در قیمت مواد غیذایی در
جدو  4نشا داده شده است .در نتیجه اعما سناریوی افیزایش 25
درصدی قیمت مواد غذایی ،شاخ تغیییرات جترانیی غیالت معیاد
 223/01هیزار رییا بدسیت آمید کیه ایین مییزا تغیییر در مخییارج
خانوارهای شهری معاد  6/42درصد مخارج مصرفی مواد غیذایی در
سا پایه است .نتایج مربوط به اوشت نیز حاکی از آ اسیت کیه بیا
افزایش  25درصدی قیمت ،مخارج خانوارها معاد  227/12هزار ریا
افزایش پیدا خواهد کرد و این افزایش در مخارج نشیا مییدهید کیه
خانوارها از نظر رفاهی در وضعیت بیدتری نسیتت بیه قتیل از اعمیا
سناریو قرار می ایرند .تغییر مخیارج میورد نظیر معیاد  6/54درصید
مخارج اختصاص یافته به مواد غذایی در سا  1393اسیت .در ادامیه
شاخ تغییرات جترانی لتنییات و روغین و چربیی در نتیجیه اعمیا

سناریوی دوم بهترتی معاد  92/54هزار ریا و  44/85هیزار رییا
بدست آمده است که این میزا تغییر در مخارج بهترتی معاد 2/67
درصد و  1/29درصد مخارج مواد غذایی سا پایه است .لذا به منظیور
قرار ارفتن خانوارها بر روی منحنی مطلوبییت اولییه بایید بیه مییزا
تغییرات جترانی به خانوارهای شهری پرداخت شیود تیا کیاهش رفیاه
جترا اردد .در نهایت در نتیجه اعما سناریوی میورد نظیر شیاخ
تغییرات جترانی میوه ،ستزیجات ،قند و شکر و چای و قهوه بهترتیی
معاد  99/99هزار رییا  98/01 ،هیزار رییا  40/04 ،هیزار رییا و
 42/02هزار ریا بدست آمده است .شاخ تغییرات جترانیی بییانگر
افزایش مخارج خانوارها و کاهش رفاه آنهاست.

جدول  -4تغییرات جبرانی ( )CVناشی از افزایش قیمت مواد غذایی برای خانوارهای شهری
Table 4- Compensatory changes (CVs) due to rising food prices for urban households

سناریو سوم

Scenario 3

افزایش  50درصدی قیمت
50% rise in price

سناریو دوم

Scenario 2

افزایش  25درصدی قیمت
25% rise in price

سناریو اول

Scenario 1

افزایش  15درصدی قیمت
15% rise in price

میانگین مخارج مصرفی
ماهانه (هزار ریال)
Average monthly expenditures

درصد تغییرات
Percentage
changes

تغییرات جبرانی
Compensated
variation

درصد تغییرات
Percentage
changes

تغییرات جبرانی
Compensated
variation

درصد تغییرات
Percentage
changes

تغییرات جبرانی
Compensated
variation

12.85

464.03

6.42

223.01

3.85

133.81

892

13.09

454.39

6.54

227.12

3.93

136.25

906.8

5.33

185.17

2.67

92.54

1.60

55.51

369.2

2.58

89.53

1.29

44.85

0.78

26.93

181.1

5.76

199.91

2.88

99.99

1.73

60

400.6

5.65

195.99

2.82

98.01

1.69

58.81

392.3

2.31

80.12

1.15

40.04

0.69

24.02

159.8

2.42

83.96

1.21

42.02

0.73

25.22

168.8

-

1735.09

-

867.58

-

520.56

3471.1

)(Thousand rials

غالت
Cereals
اوشت
Meat
لتنیات
Dairy
روغن و چربی
Oil and fat
میوه
Fruit
ستزیجات
Vegetables
قند و شکر
Sugar
چای و قهوه
Tea and coffee
جمع
Total

مأخذ :یافتههای پژوهش (تغییرات جترانی بر حس هزار ریا واحد پولی است)
)Source: Research findings (compensatory changes in terms of a thousand rials of the monetary unit

در نهایت در نتیجه اعما سیناریوی سیوم افیزایش قیمیت میواد
غذایی ،بیشترین و کمترین شاخ تغییرات جترانی بیهترتیی بیرای
اوشت با  454/39هزار ریا و قند و شکر با  80/12هزار ریا بدست
آمده است .بطور جزری تر شاخ تغییرات جترانی برای اوشت نشا
میدهد که در نتیجه اعما سناریوی افزایش  50درصد در قیمت مواد
غذایی از جمله اوشت ،مخارج خانوارهای شهری معاد  454/39هزار
ریا افزایش مییابد که این میزا معاد  13/09درصد مخارج سیا

پایه است .به عتارت دیگری در قیمت ثانویه الزم است تیا بیه مییزا
شاخ تغییرات رفاهی محاسته شده به تقاضاکننده پرداخت شیود تیا
وضعیتی مانند وضعیت اولییه (قتیل از اجیرای سیناریو) داشیته باشید.
شاخ تغییرات رفاهی تغییرات جترانی برای غیالت معیاد 446/03
هزار ریا محاسته شده است کیه ایین مییزا معیاد  12/85درصید
مخارج مواد غذایی در سا  1393اسیت .همچنیین تغیییر در مخیارج
لتنیات ،میوه و ستزیجات پس از اعما سناریو میورد نظیر بیهترتیی
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معاد  5/33درصد 5/76 ،درصید و  5/65درصید مخیارج اختصیاص
داده شده به مواد غذایی در سا پایه است .به طور جزریتیر تغیییر در
مخارج برای سه اروه مواد غذایی نامترده بیهترتیی معیاد 185/17
هزار ریا  199/91 ،هزار ریا و  195/99هزار ریا بدست آمده است.
به عتارت دیگر خانوارها از نظر رفاهی در وضعیت بیدتری نسیتت بیه
قتل از اعما سناریو افزایش قیمت قرار میایرنید .بیر اسیاس نتیایج
جدو  4در نتیجه اعما سیناریو افیزایش  50درصیدی قیمیت میواد
غذایی ،شاخ تغییرات جترانی برای چای و قهوه معاد  83/96هزار
ریا محاسته شده است .لذا میزا تمایل به دریافیت خیانوار شیهری
برای اینکه بتوانند به هما سطح مطلوبییت قتیل از افیزایش قیمیت
دست یابند معاد شاخ تغییرات جترانی محاسته شده میباشد.
آثار افزایش قیمتها بر فقر خانوارها

در ادامه اثر افزایش قیمت مواد غذایی بر سیطح فقیر خانوارهیای
شهری نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار ارفته است .بیدین صیورت کیه
ابتدا خط فقر اولیه با توجه به مخارج کل و مخارج اختصاص یافته بیه
مواد غذایی محاسته و تعداد خانوارهای با مخیارج کمتیر از خیط فقیر
تعیین شده ،به عنوا خانوارهای فقیر مشیخ شیدند .بیا توجیه بیه
شاخ تغییرات جترانی محاسته شده در مرحله قتل ،خط فقیر جدیید
(پییس از اعمییا سییناریو افییزایش قیمییت) محاسییته و مجییددا تعییداد
خانوارهای با مخیارج کمتیر از خیط فقیر مشیخ شیده بیه عنیوا
خانوارهای فقیر تشخی داده شدند .بر اساس نتایج جدو  5میانگین
مخارج کل خانوارهای شهری در سا مورد نظر معاد بیا 43281/52
هزار ریا و میانگین مخارج اختصاص یافته به مواد غذایی 3471/09
هزار ریا ( 8درصد) بدست آمده است .بر اساس ایین اطالعیات خیط
فقر اولیه ( 50درصد میانگین مخارج کیل) بصیورت  21640/76هیزار
ریا محاسته شد که براین اساس  7260خانوار مخیارج کیل کمتیر از
این میزا دارند.
پس از اعما سناریوی افزایش  15درصدی قیمیت هشیت ایروه
اصلی مواد غذایی ،شاخ رفاهی تغیییرات جترانیی معیاد 520/56
هزار ریا محاسته شد .بر این اساس خط فقر ثانوییه کیه از مجمیو
خط فقر اولیه و شاخ رفاهی تغییرات جترانیی بدسیت آمیده اسیت،
معاد با  22161/32هزار ریا میباشد .بر این اساس میتیوا بییا
نمود که از بین  18501خانوار شهری مورد بررسی تعداد  7404خانوار
( 40درصد از خانوارها) مخیارج کیل کمتیر از  22161/32هیزار رییا
دارند و به عتارتی زییر خیط فقیر قیرار مییایرنید .در نتیجیه اعمیا
سناریوی افزایش  15درصد قیمت مواد غیذایی بیه تعیداد خانوارهیای
فقیر  144خانوار اضافه شده است .بر اساس جدو  4شاخ تغییرات
جترانی کل در نتیجه اعما سیناریوی  25درصیدی ،معیاد 867/58
هزار ریا محاسته شده است .در نتیجه خط فقر ثانویه پس از اعمیا
سناریوی مورد نظر معاد با  22508/34هزار ریا میباشد .بیا توجیه
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به مخارج کل خانوارهای شهری میتوا بیا نمود که  7513خیانوار
مخارج کمتر از خط فقر مشخ شده دارند و به عتارتی زیر خط فقیر
قرار میایرند .بنابراین می توا نتیجه ارفت که نستت به شرایط قتل
از اعما سناریو به تعداد خانوارهای فقیر  253خانوار افزوده مییشیود.
نتایج مربوط به اعما سناریوی افیزایش  50درصیدی قیمیت هشیت
اروه اصیلی میواد غیذایی حیاکی از آ اسیت کیه در نتیجیه اعمیا
سناریوی مورد نظر  503خانوار به خانوارهای فقیر اضافه میشود.

نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به اهمییت و سیهم کاالهیای خیوراکی از سیتد مصیرفی
خانوارها ،در این پژوهش به بررسی تیأاثیر افیزایش قیمیت کاالهیای
خوراکی بر رفاه و درنتیجه فقر خانوارهای شهری پرداخته شده اسیت.
در این راستا از سیستم تقاضای ایده آ درجه دوم جهت تخمین تیایع
تقاضای کاالهای خوراکی خانوار استفاده شده است و معییار تغیییرات
جترانی به عنوا معیار محاسته تغیییرات رفیاهی میورد اسیتفاده قیرار
ارفته است .نتایج نشا داد که بیا توجیه بیه مقیدار مطلیق ضیرای
کششهای خودقیمتی ،می توا بیا نمیود کیه بیرای ایین خانوارهیا
تقاضا برای تمامی کاالهای منتخ به غیر از روغن و چربی نستت به
تغییرات قیمت کششناپذیر هسیتند .بیه عتیارت دیگیر افیزایش ییک
درصد در قیمت هریک از مواد غذایی مذکور ،با فرض ثابت بود سایر
شرایط ،منجر به کاهش مقدار تقاضای خانوارهای شهری کمتر از یک
درصد می اردد .نتایج اثرات رفاهی اعما سناریو افزایش  15درصدی
قیمت مواد غذایی نشا داد ،تغییر در مخارج خانوارهای شهری بیرای
غالت و اوشت بیشتر از سایر مواد غذایی میباشد .در اعما سناریوی
افزایش  25درصدی قیمت میواد غیذایی ،شیاخ تغیییرات جترانیی
غالت معاد  223/01هزار ریا بدست آمد که ایین مییزا تغیییر در
مخارج خانوارهای شهری معاد  6/42درصید مخیارج مصیرفی میواد
غذایی در سا پایه بوده است .نتایج مربوط به اوشت نیز حاکی از آ
است که بیا افیزایش  25درصیدی قیمیت ،مخیارج خانوارهیا معیاد
 227/12هزار ریا افزایش پیدا خواهد کرد و این افیزایش در مخیارج
نشا می دهد که خانوارها از نظر رفاهی در وضعیت بدتری نستت بیه
قتل از اعمیا سیناریو قیرار مییایرنید .همچنیین در نتیجیه اعمیا
سناریوی افزایش  50درصد در قیمت میواد غیذایی از جملیه اوشیت،
مخارج خانوارهای شهری معاد  454/39هزار ریا افزایش میییابید
که این میزا معاد  13/09درصد مخارج سا پایه است .به عتیارت
دیگری در قیمت ثانویه الزم است تا به میزا شاخ تغییرات رفاهی
محاسته شده ،به تقاضاکننده پرداخت شود تا وضعیتی ماننید وضیعیت
اولیه (قتل از اجرای سناریو) داشیته باشید .شیاخ تغیییرات رفیاهی
تغییرات جترانی برای غالت معاد  446/03هزار ریا محاسیته شیده
است که این میزا معاد  12/85درصد مخارج مواد غیذایی در سیا
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 1393است .همچنین تغییر در مخارج لتنیات ،میوه و ستزیجات پیس
از اعما سناریو مورد نظر به ترتی معاد  5/33درصد 5/76 ،درصید
و  5/65درصد مخارج اختصاص داده شده به مواد غذایی در سا پاییه
است .به طور جزری تر تغییر در مخارج برای سیه ایروه میواد غیذایی
نامترده به ترتی معاد  185/17هیزار رییا  199/91 ،هیزار رییا و
 195/99هزار ریا بدست آمده است .در نتیجهی اعما سه سناریوی
افزایش قیمت ،در سناریوی او ( 15درصدی)  144خانوار به خیانواده
های فقیر و زیر خط فقر اضافه شدند .در سناریوی دوم ( 25درصیدی)
 253و در سناریوی سوم ( 50درصدی)  503خانوار به زییر خیط فقیر
منتقل شدند .بنابراین با توجه به اینکه خوراکیها ،سهم باالیی از ستد
مصرفی خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده است ،میبایسیتی
جهت حفظ سطح رفاه خانوارها ،حمایتهای مالی الزم انجیام شیده و
معاد تغییرات جترانی محاسته شده جهت حفظ مطلوبییت خانوارهیا،
پرداخت اردد .لذا پیشنهاد میاردد با توجه به حساسیت خانوارهای بیا
سطو مختلف درآمیدی بیه تغیییرات قیمیت ،مطالعیهای در راسیتای
مطالعه حاضر و با در نظر ارفتن سطو مختلف درآمیدی خانوارهیای

شهری به منظور بررسی دقیقتر آثار رفاهی و تعییین مییزا جترانیی
الزم ،به تفکیک سطو درآمدی خانوارها ،صورت ایرد .بیا توجیه بیه
نتایج ،لوکس بود سه اروه غالت ،میوه و ستزیجات ،پیشینهاد میی-
شود این کششها در اعما سیاستهای درآمدی یا هر سیاسیتی کیه
منجر به افزایش نقدینگی خانوارها میشوند ،در نظر ارفته شوند؛ زیرا
با توجه به شرایط معیشتی خانوارهای شهری میتواند منجر به بهتیود
سطح تغذیه و سالمت افیراد و خانوارهیا شیود .مقایسیه کشیشهیای
قیمتی و درآمدی در اروههای مختلیف خیوراکی نشیا مییدهید ،در
برخی اروههای خوراکی ،کشش درآمدی از کشش قیمتی بیشتر بیوده
است و در برخی دیگیر ،کشیشهیای قیمتیی بیشیتر از کشیشهیای
درآمدی میباشند ،بر این اساس پیشنهاد میشود ،ترکیتی از سیاست-
های قیمتی و درآمدی جهت مدیریت تقاضای خانوارها میورد اسیتفاده
قرار ایرد .همچنین حمایت از تولیدات داخیل مییتوانید در نهاییت در
راستای تیأمین هیدف افیزایش دسترسیی بیه میواد غیذایی از سیوی
مصرفکننداا باشد.

جدول  -5خط فقر و تغییرات خط فقر ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی برای خانوارهای شهری (هزار ریال)
)Table 5- Poverty line and changes in the poverty line caused by rising food prices for urban households (Thousand rialls
مخارج پس از اعمال سناریو سوم
After applying the
scenario 3

مخارج پس از اعمال سناریو دوم
After applying the scenario
2

مخارج پس از اعمال سناریو اول
After applying the
scenario 1

مخارج قبل از اعمال سناریو
Before applying the
scenarios

43281.52

43281.52

43281.52

43281.52

3471.09

3471.09

3471.09

3471.09

1735.09

867.58

520.56

-

18501

18501

18501

18501

23375.86

22508.34

22161.32

21640.76

7763

7513

7404

7260

503

253

144

-

سناریوها
Scenarios
مخارج کل
Total expenditure

مخارج مواد غذایی
Food expenditure

تغییرات جترانی
Compensatory changes

تعداد کل خانوارها
Total number of
households

خط فقر
Poverty line

تعداد خانوارها با مخارج کمتر از خط
فقر
The number of households
with less than the poverty
line

تعداد اضافه شده به خانوارهای فقیر
Number added to poor
households

مأخذ :یافتههای پژوهش (تغییرات جترانی بر حس هزار ریا واحد پولی است)
)Source: Research findings (compensatory changes in terms of a thousand rials of the monetary unit
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