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 چکیده

با توجه به تنوع الگوی مصرف خانوارها و اهمیت چگونگی اختصاص درآمد محدود خانوار به کالاهاا و خادمام ملت،ابر بررسای رفتاار 

های خاا  از داده. لذا در این مطالعه های اقتصادی داردگذاریای در سیاستر جایگاه ویژهکشش ملارجرآورد مصرفی خانوارها با استفاده از ب

رضاوی باه رهای روساتایی خراساانتجزیه و تح،یل رفتار مصرف موادغذایی خانوا جهت 2911و  2911مرکز آمار ایران در دو سال متوالی 

تغییارام قابال ساال . این مطالعه نشان داد که در الگوی مصرف موادغذایی طی این دو استتفکیک در قالب نه گروه غذایی پرداخته شده 

 درصد افزایش یافته است و همچنین کشش 39درصد به  12از  2911نسبت به  2911در سال  توجهی مشاهده شده است. سهم بودجه غذا

اناد های غذایی از حالت ضروری به لوکس تبدیل شادهاز گروه افزایش یافته و بعضی 2911نسبت به  2911های غذایی در سالگروه هزینه

 هاای باادرآمد نسبت باه خاانوادههای کمدهد که خانوادهنتایج همچنین نشان می باشد.دهنده کاهش رفاه خانوارها میکه این نتیجهر نشان

به این معنی که یک عضاو  شودهای موادغذایی یافت میهستند. تعادل مقیاس در هزینه از کشش هزینه غذایی بالاتر برخورداردرآمد بالاترر 

و افزایش مصرف میوه و گوشت به معناای تجدیاد ن ار در  هاکاهش مصرف غ،امگردد. های اضافی میاضافی خانواده باعث کاهش هزینه

اما با درن ر گارفتن شوندر ب میمحسورضوی خانوارهای روستایی خراسان اص،ی جزء موادغذایی نانعرضه موادغذایی است. اگرچه غ،ام و 

 رفع مشک،ام امنیت غذایی افزایش یابد. جهت باید تولید سایر موادغذاییرضوی الگوی مصرفی خانوارهای روستایی استان خراسان
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 مقدمه

 جغرافیاایی وساعت گساتردگی و یفرهنگا تناوع به با توجه

 هاایاساتان در متناوع زنادگی سابک همچناین و ایران کشور

 اساتانی صاورم باه خانوارهاا رفااه ساط  بررسای ملت،ابر

 رفتارهاای باا در ن ار گارفتنباشد. همچناین ناپذیر میاجتناب

 خانوار ایهزینه الگوی تلمین ملت،بر هایفرهنگ بین متفاوم

)پنداکور  رسدمی ن ر به ضروری انیاست صورم به رفاه شاخص و

کنناده غذایی یکی از عوامل تعیین(. مصرف مواد1222ر 2و لیوبل

ای و س،امت ک،ی جمعیت یک کشاور اسات. اص،ی کفایت تغذیه

یک جمعیت سالمر سرمایه انسانی و نیروی کار مولد را که بارای 

ر 1فااوو) کنادوری ضروری استر فراهم میرشد اقتصادی و بهره

غاذایی حااوز تح،یال تغییارام در مصارف ماوادوتجزیه (.1229

های چنین تح،ی،ی دارای پیامدهای مهام اهمیت است زیرا یافته

غذایی کشور کمک بینی تقاضای موادو به پیش در سیاست است

گذاری در کنند تا دولت بتواند بر این اساس تصمیمام سرمایهمی

های غاذایی در ار هزینهمطالعه رفت .های تولیدی اتلاذ کندبلش

پذیر و کااهش شایوع های آسایبشناسایی و رفع نیازهای گروه

 9ای برخوردار است )بیشاواز اهمیت ویژهناامنی غذایی در کشورر 

مطالعاه رفتاار ملاارج غاذایی خانوارهاا باا (. 1221و همکارانر 

در دیگار  2112و  21۹2های استفاده از منحنای انگال در دهاه

توان تصور کرد که قانون انگل مید. ش رایجفته اقتصادهای پیشر

منعکس کننده یک جزء ثابت از مصارف موادغاذایی اسات کاه 

و با افزایش  مستقل از درآمد است و برای ادامه زندگی لاز  است

 1درآمد منجر به کاهش سهم بودجه موادغذایی می شود )کنانس

                                                                                           
1 - Pendakur and Lewbel 
2 - FAO 

3 - Bishu 
4 - Kenneth and Jiawel 
5 - Chai 
6 - Khoury 

سااختار ای برای قانون انگل پیامدهای گسترده (.122۹و جیاولر 

های مصرفی داردر با توجه به اینکه موادغذایی بلاش کل هزینه

گیارد یعنای بودجاه بزرگی از بودجه خانوارهای فقیر را در بر می

تاری کننادگان ثروتمنادتر از تناوع کامها نسبت باه مصارفآن

ممکن است افراد بسیار فقیر باه انادازه نیمای از . برخوردار است

توان گفت بودجه آنهاا ر بنابراین میدرآمد خود را صرف غذا کنند

باه هماین ترتیابر در بودجاه  بسیار فشرده یا تلصصای اسات.

ای )مانناد بارنجر سایب تار و نشاساتهموادغذاییر غذاهای ارزان

زمینی و نان( احتمالاً برای افراد فقیر غالاب هساتند و منجار باه 

و  6؛ کاوری1223و همکاارانر  5شوند )چااتر میتنوع غذایی کم

و  9و درساچر 1222ر 8؛ لای1221ر 7؛ چا و مونتا1221کارانر هم

ترین نیااز یاک جامعاه و (. مواد غذایی ضروری122۹همکارانر 

جاویاد و کننده این کالاهاست )احمدیبلش کشاورزی تنها تولید

 باه رضاویخراساان اساتان کشاورزی بلش(. 2919همکارانر 

 محصاولام دگانتولیدکننا ترینمهم و ترینبزرگ از یکی عنوان

 و کشور داشته م،ی اقتصاد در ایکنندهتعیین و جایگاه کشاورزی

 غاذاییر امنیات جامعاهر حیاتی نیازهای تأمین در مهمی نقش و

اسات  نموده ایفا اشتغال ایجاد و نیاز صنایع مورد اولیه مواد تأمین

 (.2911رضاویر  خراساان استان کشاورزی جهاد آماری )سالنامه

می،یون نفر و مسااحتی  1رضوی با جمعیت بالغ بر استان خراسان

کل خاک کشور یکی از مراکز مهام و قابال توجاه در  %1حدود 

شامار های خدمامر صنعت و کشاورزی بهاقتصاد ایران در بلش

عناوان یاک منطقاه پراهمیات از آید. این استان از دیرباز باهمی

رای شده است و دالحاظ خدمامر کشاورزی و صنعت شناخته می

 1۹درصد جمعیات اساتان شهرنشاین و  11شهرستان استر  1۹

کنند )وزرام تعاونر کار و رفاه درصد دیگر در روستاها زندگی می

                                                                                           
7 - Chai and Moneta 
8 - Li 
9 - Drescher 
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  (.2911اجتماعیر 

 2911و  2911مقایسه نرخ تور  طی دو سال متوالی . 1جدول

 نرخ تورم مناطق روستایی نرخ تورم مناطق شهری سال
 9/22 ۹/22 2911بهار 
 1/11 1/11 2911 بهار

 های مج،س شورای اس،امیمأخذ: مرکز پژوهش

 

 در تاور  نارخ توجاه قابال افازایش 2با توجاه باه جادول 

 و فقار خا  تاا شاده باعاث 2911نسبت به ساال   2911سال

آماار مرکاز  .یاباد افازایش فقارا مصارفی سابد هزینه همچنین

کنناده ایان مهام های مج،س شورای اس،امی نیاز بیاانپژوهش

-ای که خ  فقر مناطق شهری و روستایی خراسانگونهتر بهاس

رشد قابال 2911نسبت به سال  2911رضوی در بهار و تابستان 

نسابت باه  2911ای داشته است و نرخ رشد آن در سال م،اح ه

درصد و در مناطق روساتایی  9/11در مناطق شهری  2911سال 

ارهاای افازایش خا  فقار خانو .درصد افزایش یافته است 1/1۹

رضاوی در روستایی نسبت به خانوارهای شهری استان خراساان

ی افزایش شدم فقار در ایان تواند نشان دهندهر می2911سال 

تری در زیار خا  فقار در ساال مناطق و قرار گرفتن افراد بیش

 کاهشدهنده باشد و همچنین نشان2911 نسبت به سال 2911

و از آن  اساتان باشادخانوارهای روستایی  خرید قدرم توجه قابل

-تری از هزینهجا که فقرا نسبت به سایر افراد جامعهر سهم بیش

بناابراین دهنادر های خاود را باه گاروه خاوراکی تلصایص می

هاای غاذایی خانوارهاای ای که به بررسی الگوی هزیناهمطالعه

باشد. روستایی در این استان در این دو سال بپردازدر ضروری می

 کالاهاا که سؤالام این به پاسخ برای نیز رانگذاسیاست همچنین

 زماره در کالاهاا کادا  دارناد  خاانوار بودجاه در جایگااهی چه

 یاک قیمات تغییار باا گیرند می قرار ضروری و لوکس کالاهای

 ع،اقمناد یابد  می تغییری چه کالاها سایر و کالا آن تقاضای کالار

-سیاسات گونههر بنابراین. هستند خانوارها مصرفی رفتار بررسی

 شاناخت و تح،یال باه مصارف باا مرتب  ریزیبرنامه و گذاری

 از گاروه هار جایگاه شناخت و جامعه خانوارهای مصرفی الگوی

نیازهاای بار  باه توجاه باا. اسات نیازمند خانوار بودجه در کالاها

حاضر الگوی مصرفی خانوارهای روستایی را  مطالعه شده شمرده

ی در خصاوص الگاوی مصارفی . مطالعااتنمایادنیز بررسای می

ر از جم،اه خانوارهای شاهری و روساتایی صاورم گرفتاه اسات

تاوان باه مطالعام انجا  گرفتاه در ساط  ایاران و جهاان مای

 مطالعام زیر اشاره نمود:

( ساط  رفااه خانوارهاای اساتان 291۹رحیمی و همکاران )

و شاااخص رفاااه انگاال  2919-29۹1شاامالی طاای دوره خراسان

نتایج نشان داد که سط  رفاه خانوارهاای اساتان بررسی نمودند. 

خراسان شمالی نسبت به کل کشور در طی دوره موردن ر کمتار 

طور ک،ی خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای بوده است و به

( 2911مهرجو و همکااران ) اند.شهری سط  رفاه کمتری داشته

از مقیااس نشان دادند در نگاه ک،ّی پدیده صرفه اقتصادی ناشای 

در سبد مصرفی خانوارهای روستایی ایاران قابال مشااهده  و در 

نگاه جزوی مطابق با قانون انگل افزایش بعاد خاانوار منجار باه 

 افازایش باشود. اما در مورد مسکن افزایش سهم موادغذایی می

 مشاهده قابل مقیاس از حاصل اقتصادی صرفه پدیده خانوارر بعد

( به بررسی الگوی مصرف 2919ران )جاوید و همکات. احمدیاس

کالاهای خوراکی خانوارهای شهری استان سیستان و ب،وچساتان 

-با رویکرد امنیت غذایی پرداختند. نتایج نشان داد که در دهاک

تار باودن ابعااد خانوارهاار های پایین درآمدی با توجه به بازرگ

مصرف موادغذایی بسیار کمتر بوده و ناامنی غذایی وجود داشاته 

ها و خشکبارر تنهاا باا ه. مصرف دو گروه انواع گوشت و میواست

افزایش درآمد و ملارج خانوار افزایش یافته و خانوارهای شهری 

درآمد قدرم خرید پایینی برای این کالاها دارناد. ورهرامای و کم
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( کشااش هااای قیمتاایر درآماادی و متقاااطع 2911همکاااران )

هاای ان داد کاه گاروهموادغذایی را محاسبه نمودند. نتاایج نشا

های گوشات غ،امر روغن و لبنیام جزء کالاهای ضروری و گروه

شوند. مولایی و مرادی و ماهی جزء کالاهای لوکس محسوب می

 دو( ترکیب کالاهای مصرفی خانوارهای شهری ایران طی 29۹1)

( مقایساه نمودناد و باا 291۹-۹1( و )2932-11زماانی ) مقطاع

زمانی مرکز آمار ایران توابع انگال را از های سریاستفاده از داده

-11هاای روش پنل دیتا تلمین زدند. نتایج نشان داد طی سال

 و هااروغان هاای آنرفرآورده و ناان غ،اامر رشتهر ر آردر2932

 کالاهاا مابقی و پست کالای کفش و پوشاک و ها دخانیامچربی

 شاهری مصارفی خانوارهاای سابد در ضروری کالای عنوان به

ر بهداشت و درمانر حمل و نقال 291۹-۹1های اند. در سالهبود

 صاورم به فرهنگی خدمام ها وسرگرمی تفریحامر و ارتباطامر

 .انادباوده ضاروری کالای به صورم کالاها مابقی و لوکس کالای

(  به بررسی هزینه واقعی زندگی در ده استان 1221) 2امری و جو

پرداختناد.  CPIی تلماین کانادا با استفاده از منحنی انگال بارا

رسمی نشان داد از ن ار هزیناه زنادگی هاین گوناه  CPI اگرچه

شوک قابل توجهی در اقتصاد وجود نداردر اما نتایج نشان داد که 

های زنادگی و کااهش خانوارهای کانادا افزایش چشمگیر هزینه

و   کنانس .انادرا تجرباه کارده 1221درآمد واقعی بعد از ساال 

ای تحت عنوان قانون انگلر تنوع غذایی و مقاله  (122۹) 1جیاول

کیفیت مصرف غذا را با استفاده از رویکرد شاخص عددی ساهم 

مااده  92کشاور بارای  232بودجهر قیمت و مقدار برای بیش از 

غذایی بررسی نمودند. نتایج نشان داد که رژیم غذایی کشورهای 

ی کشاورهای تر از رژیم غذایثروتمند به طور قابل توجهی متنوع

فقیر است. کالاهای ضاروری و لاوکس سابد غاذایی هماراه باا 

باشاد. هاا کام ماییابند اما کشش آنافزایش درآمد افزایش می

                                                                                           
1 - Emery and Guo 
2 - Kenneth and Jiawel 

( باه بررسای منحنای انگالر رفااه کشااورزان و 122۹) 9اکزاهو

سااله پاس از اصا،احام  12مصرف موادغذایی برای یاک دوره 

. نتایج نشان داد روستاهای چین پرداخت 21۹1اقتصادی در سال 

 کشااورزان رفااه تغییر برای ملت،ب مرح،ه سه انگلر که ضرایب

 در دوره اول رفاااه. کنناادماای مشاالص را 211۹ سااال از بعااد

 باه رو انادکی کشااورزان رفاه افزایشر در مرح،ه دو  کشاورزان

 رشاد به رو مسیر یک به کشاورزان سو  رفاه مرح،ه کاهش و در

 ساال ( در31/2) بالایی بسیار سط  در انگل ضریب گردد.می باز

 99/2 به 1223 سال در مداو  طور به اما استر مانده باقی 2113

( تأثیر عوامال ملت،فای را 1221و همکاران )1بیشو یافت. کاهش

بر هزینه مصرف نه گروه کالای غذایی ملت،ب در نپاال بررسای 

 سهم بودجه غذایی یاک خاانواده باانمودند. نتایج نشان داد که 

ها به سامت سهم بودجه غ،امو  گذشت زمان کاهش یافته است

سایر موادغذایی مانند میوهر سبزیجامر گوشاتر لبنیاام و ساایر 

عد  تعادل مقیااس و همچنین  موادغذایی دیگر جابجا شده است

. قانون انگل در مطالعاام شودهای موادغذایی یافت میدر هزینه

( از قاانون 1221) 3لای چاوی وگوناگونی کاربرد دارد از جم،اه: 

(ر از 1221) 1انگل درترکیب کالاهای صاادراتیر نااگو و تئاودورو

و  1تست قانون انگل در الگوی مصرف جمعیت رومانیر ف،ایکس

( کاربرد انگل در تأثیر درآمد بر مصرف کالاهای 1221همکاران )

و مااکی و  ملت،ب غذایی در اقشار ملت،ب خانواده های هنادی

ا استفاده از منحنی انگل در تأثیرام مصرف یک ( ب1223) ۹اهیرا

 نوع در نابرابری و فقر ویتنا  و ف،یپین استفاده نمودند.

 هامواد و روش

کننااده حداککرکننااده ایاان مطالعااه از تئااوری رفتااار مصاارف

ایر بارای هاای بودجاهمط،وبیت فردی با توجاه باه محادودیت

                                                                                           
3 - Xiaohua 
4  - Bishu 
5 - Choi and Lee 
6 - Neagu and Teodoru 
7 - Felix 
8 - Maki and Ohira 
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رضوی استفاده تح،یل رفتار مصرفی خانوارهای روستایی خراسان

 نماید. می

(2) 
 

 
شود. اگر رابطه بیان شده در معادله بالار تابع تقاضا نامیده می

تقسیم شودر معادله زیر باه دسات    هر دو طرف معادله بالا بر 

 (:2919باغیان و پژوهیانر )قره آیدمی

(1) =  

بررسای  به منحنی انگلباشد. ا  میjه کالای سهم بودج 

رابطه بین بودجه اختصاص یافته به یک کالاای خااص و درآماد 

هاا ثابات نگاه که در آن اثر تغییرام قیمت در آن پردازدمیکل 

 :توان آن را به صورم ریاضی بیان کردمی و شودداشته می

(9)  

Y  ضاریب درآماد  ضریب عرض از مبدا و  درآمد کلر

باشد. با توجه به فرض منحنی انگلر تغییار در ساهم درآماد می

صرف شده برای یک ماده غذایی خاص با تغییار در کال درآماد 

خانوار رابطه معکوس دارد. در این مطالعه از کل هزینه مصارفی 

خانوار به عنوان جایگزینی برای درآمد استفاده می شود که یاک 

ومی است و در عین حال برآورد منحنی انگال انجاا  قرارداد عم

(. متغیر وابساته ماورد اساتفاده در 1222ر 2شود ) خان و خ،یدمی

درصد هزینه هاایی اسات باشد که به صورم می این مطالعه 

بنادی که یک خانوار از کل هزینه مصرفی خاود در یاک طبقاه

مصرف باا جماع  دهد. هزینه کلخاص موادغذایی اختصاص می

شاود اماا های موادغذایی و غیرغذایی محاسبه مایهزینه کردن

در این تحقیق از منحنی شود. حذف میموجودی کالاهای بادوا  

توانااد از شاابه لگاااریتمی انگاال اسااتفاده شااده اساات کااه می

هاا حداککرسازی مط،وبیات در هنگاا  ثابات نگاه داشاتن قیمت

اریتمی نیز مناسب است زیارا استفاده از تابع نیمه لگ .حاصل شود

                                                                                           
1 - Khan and Khalid 

ارتباط بین هزینه کل و هزینه خاص را بدون تأثیر تغییار قیمات 

هاای غاذا در باین شود مقایسه هزیناهکند و باعث میبرقرار می

تر شود. بسایاری از مطالعاام از های ملت،ب درآمدی آسانگروه

( و 21۹1و همکاران ) 9(ر بانسکوتا2113)1جم،ه پاریس و هونتاکر

( برای برآورد منحنای انگال از تاابع 1221) 1بشنه و المجالیالح

اند. در معادله زیر تابع منحنی انگال شبه لگاریتمی استفاده نموده

 شبه لگاریتمی اراوه شده است: 

(1) 
 

شاناختی متغیر جمعیات کل هزینهر   ر اiسهم بودجه 

i ی خطا میجم،ه پارامترهای برآورد شده و    ا  و-

تواند به صورم زیر بیان باشد. کشش هزینه تقاضا برای مدل می

 شود:

(3) 

 
های یک کالای کشش هزینه به عنوان درصد تغییر در هزینه

 شاود. بزرگای وها تعریب میدرصد تغییر در کل هزینه هخاص ب

توان بارای تعیاین کالاای ضاروریر ع،امت کشش هزینه را می

 2>کالا لوکسر  اگر  نرمال استفاده نمود. پست یا

باغیان و پژوهیاانر باشد )قرهکالا پست می کالاضروری و 

2919) 

 1(ر گوپتاا و میشارا1229)1(ر کیاانی2111) 3پرادهاان و تاواد

( متغیرهایی مانناد درآمادر 1221) 8و الحبشنه و المجالی( 1221)

اندازه خانوادهر موقعیت شهری یا روستایی محل زندگی خاانوادهر 

آموزش و پارورشر قومیات و جنسایت سرپرسات خاانوار بارای 

                                                                                           
2 - Prais and Honthakker 
3 - Banskota 
4 - Al-Habashneh and Al-Majali 
5 - Pradhan and Tuwade 
6 - Kiani  
7 - Gupta and Mishra 

8 - Al-Habashneh and Al-Majali 
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باا درج متغیرهاای  اناد.های غاذا اساتفاده نماودهتوضی  هزینه

شاده را توان مدل مشلص توضی  داده شده در قسمت فوق می

 بیان کرد:

(1) Al 

+  

هزیناه کال  :متغیرهای مستقل در این مطالعاه عبارتناد از

تعداد  های آموزش رسمی سرپرست خانوارر سال مصرفر 

 سن سرپرست خانوار Dمجذور اندازه خانوارر اعضای خانوارر 

 مساحت زمین کشاورزی متع،ق به خانوار. Alو 

و آن را  دتوان از این مدل به دسات آوراقتصاد مقیاس را می

های اضافی بارای یاک کالاا باه ازای عنوان کاهش در هزینهبه

و همکااران 2)بیشاو افزایش عضو اضاافی خاانواده تعریاب کارد

(1221): 

(1)  
ایاران اساتفاده  خاا  مرکاز آماار هایدادهدر این مطالعه از 

باا  تلمینر فرایند جهتهای مورد نیاز مطالعه دادهگردیده استر 

اساتلراج  Matlabدر  های خاا  ماذکوردادهاستفاده از کدنویسی

و  Excelهااای گردیااد و جهاات بررساای هاادف تحقیااق از ناار 

STATA هاای دو ساال بهره گرفته شد. در این مطالعاه از داده

های این ست و دلیل استفاده از دادهاستفاده شده ا 2911و  2911

دو سالر مقایسه تجزیه و تح،یل الگوی مصرف موادغذایی قبال 

-رضوی مایدراستان خراسان و بعد از افزایش تور  قابل م،اح ه

خانوار روساتایی  ۹92شامل  2911و  2911ها در سال باشد. داده

(. تجزیاه و تح،یال الگاوی 291۹باشاد )مرکاز آماار ایارانر می

رف موادغذایی خانگی برای نه گروه ملت،ب کالاهای غاذایی مص

هاای خانوارهاا در ایان گاروه از شود و تح،یال هزیناهانجا  می

هاا و منباع غاذایی کند تا رفتار مصرفی آنموادغذایی کمک می

 ها درک شود. آن

                                                                                           
1 - Bishu 

 

 نتایج و بحث

هاای ها براسااس هزیناهدر این بلشر ابتدا تفسیری از داده

های غذایی و سهم بودجاه جه غذا به تفکیک گروهغذار سهم بود

شاود و هاای هزیناه اراواه مایهای غذایی به تفکیک گروهگروه

 شود.سپس به تلمین منحنی انگل پرداخته می

ر میانگین هزینه کل غذا خانوارها در سال 1با توجه به جدول 

می،یاون  1/1می،یون ریال به  1/3از  2911نسبت به سال  2911

درصد کاهش  13ایش یافته و ضریب تغییرام آن نیز به ریال افز

نسابت  2911یافته است. میانگین هزینه سرانه غذا نیز در ساال 

درصد رشد داشته است و ضریب تغییارام آن  11ر 2911به سال 

درصد کاهش یافته است. میانگین سهم بودجه موادغذایی  13به 

-ته در حالیافزایش یاف 2911درصد در سال  39درصد به  12از 

که ضریب تغییرام در سهم بودجه موادغذایی تنهاا یاک درصاد 

 کاهش داشته است.

درصااد سااهم موادغااذایی از بودجااه خااانوار را بااه  9جاادول 

 کشاورزی و نانر محصولام دهد. غ،امها نشان میتفکیک گروه

 اختصااص خاود باه را خانوارها بودجه سهم بیشترین که هستند

ای گوشاتر سابزیجام و حبوباامر شایرر هسپس گروه و اندداده

جاامر هاا و خشاکبارر قناد و شایرینیهار  میوهها و چربیروغن

هاای بعادی هاا در اولویاتجاام و چاشانیها و ادویاهنوشیدنی

های غذایی به جزء اند. درصد میانگین هزینه همه گروهقرارگرفته

افازایش قابال تاوجهی  2911نسبت باه  2911گوشت در سال 

به دست آماده  p-valueست و تفاوم معناداری براساس داشته ا

 که ساهم بودجاه گاروهها وجود داردر در حالیاز مقایسه میانگین

 گوشت افزایش اندکی پیدا کرده است.
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 مقایسه هزینه غذا خانوارها. 2جدول

 سال

 سهم بودجه غذا )درصد( هزینه سرانه غذا )میلیون ریال( هزینه کل غذا )میلیون ریال(

 میانگین
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات

میانگی

 ن

انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات
 انحراف معیار میانگین

ضریب 

 تغییرات

2911 1/3 9/1 11/2 1/2 ۹/2 11/2 12/2 23/2 91/2 
2911 1/1 1/1 13/2 1/1 ۹/2 13/2 39/2 21/2 93/2 

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

 س طبقه بندی موادغذاییدرصد هزینه های غذایی براسا. 3جدول

 بندی غذاسال/ طبقه
1331 1331 

p-value 
 معیارانحراف میانگین معیارانحراف میانگین

 222/2 ۹1/1 ۹/21 9/1 91/22 هار نانغ،ام
 9۹1/2 1 1۹/۹ 1/۹ 1/۹ گوشت
 222/2 ۹1/9 1۹/3 11/1 21/1 های آنشیر و فرآورده

 222/2 91/9 1۹/1 1۹/9 11/9 هاهار چربیروغن
 222/2 11/1 21/1 ۹1/1 11/9 ها و خشکبارمیوه

 222/2 31/9 11/1 11/1 21/3 سبزیجام وحبوبام
 222/2 39/1 ۹1/9 1۹/2 92/1 جامقند و شیرینی

 222/2 13/2 23/9 2۹/2 9/2 هاها و چاشنیادویه
 222/2 91/1 1۹/9 1/2 21/1 هانوشیدنی

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

 هزینه هایاص،ی موادغذایی توس  گروه هایگروهسهم بودجه  درصد .4جدول

 1331 1331 سال

 هزینه گروه

 (ریال میلیون)

 هاغلات

 نان و
 گوشت

 و روغن

 چربی
 هامیوه

 و سبزیجات

 حبوبات

 و هاغلات

 نان
 گوشت

 و روغن

 چربی
 هامیوه

 و سبزیجات

 حبوبات

2-3 23 99/1 3/1 12/1 2۹/1 99/2۹ 3/22 3/۹ 3/1 22 
3-22 11/29 ۹ 21/1 21/9 1 91/21 21/۹ 1 3/1 3/۹ 
22-23 12/22 ۹ 19/9 91/9 12/3 2۹/29 3/1 9/1 ۹/9 3/1 
23-12 3/1 22 9 23/9 12/1 11/22 1 3/9 11/9 ۹1/3 
 91/1 19/9 1/9 22 11/۹ 13/9 11/9 13/1 22 ۹ بالاتر و 12

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

ر با افازایش هزیناه کال دهدنشان می 1همانطور که جدول 

هاای غ،اام و ناانر روغان و خانوارر سهم بودجه غاذایی گاروه

و  2911ها و سبزیجام به میازان قابال تاوجهی در ساال چربی

 گوشات باا در گاروه هزیناه خانوارهاا .کاهش یافته است 2911

در هر دو سال افزایش یافتاه اسات و  های کلهزینه در افزایش

باا افازایش هزیناه خاانوارر  2911ل ها در سااسهم بودجه میوه

های ها در گروهسهم بودجه میوه 2911افزایش یافته اما در سال 

هزینه سو ر چهار  و پنجم کاهش ناچیزی داشته است. همچنین 

ر ایان 2911و  2911های غاذایی در ساال با مقایسه سهم گروه

در هر گروه هزینه افازایش  2911نسبت به  2911سهم در سال 

بارای  2911های بیشتری را نسبت باه ساال و افراد هزینهیافته 

 دهند.های غذایی اختصاص میگروه
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 مقیاس موادغذایی وهزینه کشش ضرایب برآورد شدهر . 5جدول

 2R کشش مقیاس کشش هزینه 2اندازه خانوار اندازه خانوار لگاریتم هزینه عرض از مبدا سال

2911 
123/9  

(11/13)  
21/1-  

(22/91-)  
221/2  

(11/1)  
219/2-  

(11/2-)  
31/2  21/2-  32/2  

2911 
122/2  

(11/12)  
211/2-  

(13/21-)  
291/2  

(21/3)  
291/2-  

(11/1-)  
۹1/2  21/2-  11/2  

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

نتایج برآوردهای منحنی شبه لگاریتمی انگال بارای هزیناه 

گازارش شاده اسات. از  3در جدول  رضویخراسان های غذا در

ه غذا به عنوان متغیرهای وابسته استفاده می شود و از سهم بودج

به عنوان متغیرهاای مساتقل بارای ر ها و اندازه خانواکل هزینه

عرض از مبادا شود. ضرایب های انگل استفاده میبرآورد منحنی

 و همچنین ضرایب اساتفاده شاده بارای بدسات آوردن کشاش

 مقاادیر .هساتند دار معنای ٪2مقیاس در سط  اهمیت  هزینه و
2R  و  32/2باه ترتیاب 2911و  2911برای مدل برای داده های

 بودجاه سهم در تغییر ٪32است. این بدان معنی است که  11/2

توسا   2911 سال در تغییرام ٪11و  2911 سال در موادغذایی

 2Rمتغیرهای مستقل توضی  داده شده اسات. ایان مقاادیر کام 

 ارهاا فقا  توسا دهد کاه ساهم بودجاه غاذا در خانونشان می

ها و انادازه خاانواده ضاعیب اسات. ممکان کل هزینه متغیرهای

های دیگری نیز وجود داشته باشد که بر رفتار مصرف متغیراست 

در  2R. با این حالر مقادیر کم گذار باشندموادغذایی خانواده تأثیر

و همکاارانر 1)بانساکوتا بینای شاده اساتمطالعه مقطعی پایش

هاای ی تقاضاای موادغاذایی در ساالشش هزینه هااک(. 21۹1

است. این بدان معنی است که  2مکبت و کمتر از  2911و  2911

ینای در بغذا در هر دو دوره ضروری بود. این یاک داناش پایش

پرادهاان و 1221ر 2)الحبشاه و المجاالی اقتصاد است که توسا 

درصادی در  22با افزایش  توضی  داده شده است.( 2111 3توید

                                                                                           
1 - Baneskota 

2 - Al-Habashneh and Al-Majali 
3 - Pradhan and Tuwade 

و  2911هاای باه ترتیاب در ساال های غذار هزینههاکل هزینه

موادغاذایی  اگرچه. یابدمی افزایش ٪۹1 و ٪31به ترتیب 2911

 2911نسبت باه  2911در سال  ضروری است اما دوره دو هر در

 اسات و منفی دوره دو هر در مقیاس کشش. است افزایش یافته

 کااهشافازایش انادازه خاانواده باعاث  کاه معناسات بدان این

های اضافی موادغذایی می شاود. باا افازایش یاک عضاو زینهه

و  2911هاای خانوادهر هزینه های اضافی غذا به ترتیب در ساال

ساازگاری بناابراین. یابادمای کاهش ٪1 و ٪1به ترتیب  2911

-روستایی خراسان خانوارهای موادغذایی مصرف در مقیاس های

 مطالعام دیگاررخی از در راستای ب این نتیجه د دارد.وجو رضوی

 5المجاالی ( و الحبشاه و21۹1و همکااران ) 4از قبیال بانساکوتا

   ( است.1221)

ضرایب عارض از مبادا و کشاش هزیناه را بارای  1جدول 

دهد. لاز  به ذکار اسات درآمد اراوه میدرآمد و پرهای کمخانواده

عناوان خانوارهاای می،یون تومان باه 3/2تر از که خانوارهای کم

عناوان می،یاون توماان باه 3/2خانوارهای بیشاتر از  درآمد وکم

تماا  ضارایب در  خانوارهای پردرآمد در ن ر گرفته شاده اسات.

دار هستند. کشش هزینه موادغذایی برای هار دو معنی ٪2سط  

دهنده ضروری بودن غاذا است که نشان 2تا  2گروه خانوار بین 

درآماد کامهای هزینه برای خانوارهای است. با این حالر کشش

شود بالا هستند )بانسکوتا و همکاارانر بینی میهمانطور که پیش

های خانوارهاای کام درآماد افزایش در کل هزینه 22٪(. 21۹1

                                                                                           
4 - Banscota 
5 - Al-Habshah and al-Majali 
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-های غاذا باههزینه 2911و  2911های باعث می شود در سال

 22افزایش یابد. برای خانوارهاای پردرآماد  ٪12و  ٪۹2ترتیب 

خانوارر هزیناه غاذا را در ساال های درصد افزایش در کل هزینه

دهاد. افازایش مای ٪۹2و   ٪19ترتیاب به 2911و  2911های 

های هزینه خانوارهای دهدر کششطور که جدول نشان میهمان

افزایش  2911نسبت به سال  2911کم درآمد و پردرآمد در سال 

 یافته است.

 

 د پایین و بالاتلمین ضرایب و کشش هزینه غذا در خانوارهای با درآم. 1جدول

طبقه 

 غذا
 سال

 خانوارهای پر درآمد خانوارهای کم درآمد

 
Ln  

 
2R  

Ln  
 

2R 

 کل غذا
2911 

113/2  
 (21/29)  

2۹1/2-  
(21/22-)  

۹/2  11/2  
12/1  

(39/21)  
222/2-  

(۹1/29-)  
19/2  3۹/2  

2911 
11/1  

 (1/91)  
232/2-  

(21/91-)  
12/2  12/2  

1/9  
(11/11)  

219/2-  
(91/13-)  

۹2/2  12/2  

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

 کششر از مبدا عرض مقادیر ضرایبی دهندهنشان 1جدول 

تغییرام این متغیرها  باشدرمیها و سایر متغیرهای مستقل هزینه

د. نادههای اص،ی موادغذایی را توضای  مایگروههای در هزینه

هاای گاروهناه بارای اککار و کشاش هزیعرض از مبدا ضرایب 

بارای  2R مقادیر. است دار معنی ٪2موادغذایی در سط  اهمیت 

 %11و   ٪92ترتیاب  باه 2911و  2911ناان در ساال  غ،ام و 

کام  نیز تقریبا همین مقدار و نسبتا برای سایر موادغذایی واست 

بارای  2R( نیاز مقاادیر 1221و همکاران )2در مطالعه بیشو راست

های آنر غ،امر نانر شیر و فرآورده باشد.یی کم میهای غذاگروه

جاام و هار سبزیجام و حبوباامر قناد و شایرینیهار چربیروغن

ضاروری بودنادر زیارا  2911و  2911ها در هر دو سال نوشیدنی

این نتایج همسو باا  است. 2ها مکبت و کمتر از هزینه آنکشش 

و محماادی ( 2919(ر هوشاامند )1221و همکاااران ) 2مطالعااه زو

گوشت در هر دو سال یاک کالاای  باشد. گروه( می2911نیک )

یاک کالاای ضاروری و در ساال  2911ها در سال لوکسر میوه

آباادی و حکیمشود. گی،کیک کالای لوکس محسوب می 2911

( در مطالعه خود نیز به این نتیجه دسات یافتناد 2911همکاران )
                                                                                           
1 - Bishu 
2 - zhou 

شود لوکس محسوب می ها و خشکبار جزء کالاهایمیوه که گروه

باشد. همچنین نتایج با مطالعه و همسو با نتایج مطالعه حاضر می

( نیز مطابقت داردر آنان در مطالعه خود 2911اکبری و همکاران )

هاا وخشاکبار های گوشت و میاوهبه این نتیجه رسیدند که گروه

تحصی،ام برای گوشات و ضرایب باشند. جزء کالاهای لوکس می

غ،اام و ناانر روغان و  برایو 2911جام در سال نیقند و شیری

هاا جام و نوشایدنیهار سبزیجام و حبوبامر قند و شیرینیچربی

مکبت است. این بادان معناسات کاه باا افازایش  2911در سال 

و  یابادموادغاذایی افازایش مایگروه های این هزینه تحصی،امر

فازایش باا ا2911ها و خشکبار در سال های میوههمچنین هزینه

کشااورزی های افزایش مساحت زمینیابد. تحصی،امرکاهش می

هااای آن و قنااد و شاایر و فاارآوردههااای باعااث افاازایش هزینااه

هاای سابزیجام و گردد و هزینهمی 2911جام در سال شیرینی

دهد. افزایش سن منجر باه را کاهش می 2911حبوبام در سال 

جاام و رینیهاار قناد و شایهای روغان و چربایافزایش هزینه

جام در سال و گوشت و قند و شیرینی 2911ها در سال نوشیدنی

های غ،اام و گردد. افزایش تعداد اعضای خانوار هزینهمی 2911

هاا های آنر سبزیجام و حبوبام و نوشایدنینانر شیر و فرآورده
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های دهد و همچنین هزینهرا افزایش می 2911و  2911در سال 

را باه  2911هاا و خشاکبار در ساال یاوهجام و مقند و شیرینی

 دهد.ترتیب افزایش و کاهش می

 

 اص،ی موادغذاییگروه هزینه  هایضرایب برآورد شده و کشش .1جدول

  ییغذا گروه سال
Ln  

  Al FS 
 

2R 

2911 

 نان غ،امر
112/2 

(۹/11) 
231/2- 

(11/11-) 
22۹/2 

(31/2) 
229/2 

(12/2) 
229/2- 

(12/2-) 
221/2 

(11/1) 
39/2 9/2 

 گوشت
219/2- 

(1/2-) 
221/2 

(11/1) 
222/2 

(۹1/2) 
221/2 

(21/9) 
222/2 

(11/2) 
221/2- 

(12/2-) 
21/2 32/2 

 آن یهافرآورده و ریش
11/2 

(92/21) 
211/2- 

(13/21-) 
21/2 
(۹/2) 

221/2- 
(2/2-) 

221/2- 
(21/9-) 

222/2 
(91/1) 

11/2 11/2 

 هایچرب هارروغن
119/2 

(11/12) 
219/2- 

(29/21-) 
219/2 

(۹9/9) 
2223/2 

(11/2-) 
229/2 

(19/2) 
2221/2 

(11/2) 
91/2 39/2 

 خشکبار و هاوهیم
112/2 

(11/21) 
222/2- 

(13/1-) 
222۹/2 

(21/2) 
221/2- 

(21/2-) 
229/2 

(91/2) 
222۹/2- 

(31/2-) 
11/2 11/2 

 وحبوبام جامیسبز
33/2 

(22/1۹) 
29/2- 

(21/13) 
221/2 

(91/2) 
221/2 

(2۹/2) 
2221/2 

(92/2) 
222/2 

(11/1) 
12/2 99/2 

 جامینیریش و قند
111/2 
(9۹) 

229/2- 
(1۹/93-) 

22۹/2 
(92/1) 

221/2 
(21/1) 

229/2 
(21/1) 

2221/2 
(1۹/2) 

11/2 32/2 

 هایدنینوش
122/2 

(31/91) 
222/2- 

(2۹/9-) 
221/2 

(33/1) 
2221/2 

(99/2) 
2223/2- 

(91/2-) 
222۹/2 

(11/1) 
11/2 19/2 

2911 

 نان غ،امر
111/2 

(1۹/23) 
29۹/2- 

(22/21-) 
229/2- 

(11/2-) 
22۹/2 

(12/1) 
223/2- 

(29/2-) 
222/2 

(1۹/1) 
1/2 11/2 

 گوشت
119/2- 

(31/9-) 
221/2 

(39/1) 
212/2 

(12/1) 
221/2 

(11/2) 
222/2- 

(11/2-) 
222/2- 

(1/2-) 
21/2 31/2 

 آن یهافرآورده و ریش
131/2 

(11/29) 
229/2- 

(1/22-) 
2221/2- 

(21/2-) 
22221/2- 

(21/2-) 
222۹/2 

(91/2) 
221/2 

(12/3) 
11/2 11/2 

 هایچرب هارروغن
231/2 

(11/3) 
22۹/2- 

(1۹/1-) 
221/2 

(۹2/2) 
223/2 

(93/1) 
221/2- 

(11/2-) 
2223/2 

(19/2) 
۹1/2 31/2 

 خشکبار و هاوهیم
221/2- 

(۹9/2-) 
229/2 

(12/1) 
221/2 

(11/2) 
223/2- 

(۹2/1-) 
222/2 

(31/2) 
222/2- 

(1/1-) 
21/2 12/2 

 وحبوبام جامیسبز
111/2 

(11/23) 
221/2- 

(11/29-) 
2221/2 

(21/2) 
223/2 

(23/9) 
221/2- 

(1/1-) 
221/2 

(۹1/1) 
11/2 13/2 

 جامینیریش و قند
29/2 

(11/22) 
221/2- 

(91/1-) 
222/2 

(91/9) 
229/2 

(۹1/1) 
222/2- 

(۹/2-) 
222/2 

(۹/9) 
۹2/2 91/2 

 هایدنینوش
291/2 

(2/21) 
221/2- 

(11/22-) 
2221/2- 

(2۹/2-) 
221/2 

(11/2) 
2221/2 

(11/2) 
2221/2 

(11/1) 
۹/2 3۹/2 

 های تحقیقمأخذ: یافته
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 .خانوارهای دارای سرپرست مرد و زن ای موادغذاییضرایب برآورد شده و کشش هزینه .8جدول 

ینسج

  ت
 غذا یبندطبقه

1331 1331 

 
Ln  

 
2R  

Ln  
 

2R 

 مرد

 غذا کل
۹3/9 

(91/12) 
1/2- 

(۹1/93-) 
31/2 11/2 

19/2 
(1۹/23) 

2۹/2- 
(1۹/22-) 

۹1/2 31/2 

 نان غ،امر
۹11/2 

(11/11) 
21/2- 

(۹1/12-) 
13/2 11/2 

112/2 
(22/21) 

21/2- 
(3/21-) 

1۹/2 19/2 

 گوشت
113/2 

(12/22) 
22/2- 

(19/1-) 
۹1/2 11/2 

219/2- 
(9۹/1-) 

221/2 
(91/1) 

29/2 99/2 

 آن یهافرآورده و ریش
113/2 

(11/21) 
21/2- 

(19/21-) 
31/2 11/2 

139/2 
(13/21) 

229/2- 
(11/22-) 

11/2 11/2 

 هایچرب هارروغن
2۹۹/2 

(12/13) 
221/2- 

(۹1/19-) 
۹۹/2 9/2 

211/2 
(13/1) 

22۹/2- 
(31/3-) 

۹1/2 11/2 

 خشکبار و هاوهیم
121/2 

(91/22) 
22/2- 
(9/۹-) 

1/2 91/2 
293/2- 

(2۹/3-) 
221/2 

(11/3) 
21/2 91/2 

 وحبوبام جامیسبز
123/2 

(11/1۹) 
21/2- 

(31/13-) 
1/2 99/2 

992/2 
(11/21) 

221/2- 
(21/21-) 

11/2 19/2 

 جامینیریش و قند
111/2 

(1۹/9۹) 
221/2- 

(91/93-) 
11/2 1۹/2 

213/2 
(21/22) 

22۹/2- 
(11/1-) 

1۹/2 91/2 

 هایدنینوش
191/2 

(21/19) 
22/2- 

(9۹/11-) 
31/2 91/2 

211/2 
(39/21) 

221/2- 
(1۹/21-) 

11/2 1/2 

 زن

 غذا کل
31/1 

(11/12) 
211/2- 

(1۹/2۹-) 
1/2 11/2 

3۹/2 
(12/۹) 

111/2- 
(31/1-) 

۹1/2 11/2 

 نان غ،امر
۹39/2 

(21/۹) 
21/2- 

(۹1/1-) 
13/2 91/2 

111/2 
(11/1) 

21/2- 
(13/3-) 

۹3/2 91/2 

 گوشت
992/2 

(11/1) 
22۹/2- 

(13/3-) 
1/2 99/2 

211/2 
(23/1-) 

223/2 
(31/1) 

23/2 11/2 

 آن یهافرآورده و ریش
31۹/2 

(22/29) 
221/2- 

(33/22-) 
19/2 9۹/2 

121/2 
(۹1/1) 

22/2- 
(11/3-) 

۹9/2 92/2 

 هایچرب هارروغن
391/2 

(13/22) 
223/2- 

(19/1-) 
1/2 11/2 

11/2 
(13/1) 

22/2- 
(11/9-) 

۹1/2 93/2 

 خشکبار و هاوهیم
13/2 

(11/22) 
22/2- 

(21/22-) 
11/2 91/2 

211/2 
(19/1-) 

223/2 
(21/9) 

2/2 19/2 

 وحبوبام جامیسبز
312/2 
(21) 

223/2- 
(9۹/22-) 

1/2 99/2 
133/2 

(91/1) 
221/2- 

(2/3-) 
۹3/2 11/2 

 جامینیریش و قند
121/2 

(11/21) 
222/2- 

(11/21-) 
31/2 31/2 

211/2 
(13/1) 

221/2- 
(11/3-) 

۹1/2 1/2 

 هایدنینوش
393/2 

(91/21) 
22/2- 

(1۹/21-) 
33/2 3/2 

2۹/2 
(39/9) 

221/2- 
(31/1-) 

۹1/2 11/2 

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

غذای ک،ی ینه برآورد شده و کشش هزعرض از مبدأ ضرایب 

از  ۹ل های سرپرست مرد و زن اراواه شاده در جادوربرای خانوا

برای  2R هستندر مقادیر دارمعنی ٪2ن ر آماری در سط  اهمیت 

غاذای ک،ای  .اسات ٪11 تاا ٪11های کل موادغذایی از هزینه
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 کشاش اسات ومارد و زن ضاروری  های سرپرستاربرای خانو

ر 2911در سااال  ردخانوارهااای دارای سرپرساات ماا موادغااذایی

به طاور مشاابه بارای زناان است.  ۹1/2ر 2911و در سال 31/2

در  ۹1/2و  2911در سال  1/2غذا  کششسرپرست خانوار میزان 

هاای با توجه به کشش برآورد شدهر همه گروه است. 2911سال 

 تهای سرپرسبرای خانوادهجزء ضروریام  2911غذایی در سال 

ضارایب کشاش هزیناه بارای  2911است و در سال زن و مرد 

افزایش قابل توجهی داشاته  2911ها نسبت به سال تمامی گروه

هاا و خشاکبار در هاای گوشات و میاوهای که گروهگونهاست به

گیرناد. همچناین ضارایب کشاش گروه کالاهای لوکس قرار می

های آنر سابزیجام و حبوباامر های گوشتر شیر و فرآوردهگروه

هاا در خانوارهاای سرپرسات زن وشایدنیجام و نقند و شیرینی

باشد می 2911های دارای سرپرست مرد در سال بیشتر از خانواده

هاا و ها به جز گوشت و روغاندر تمامی گروه 2911اما در سال 

چربی این مقدار در خانوارهای دارای سرپرست زن از خانوارهاای 

 دارای سرپرست مرد بیشتر است.

 

 گیرینتیجه

و  2911هاای در ساالدهاد کاه العه نشان مینتایج این مط

روساتایی  تغییر ساختاری در رفتارهای مصرفی خانوارهای 2911

 ای مصارفیهاهزیناهمیانگین وجود داشته است.  رضویخراسان

درصد افزایش  11 غذایی با نرخسرانه های خانوار و هزینه غذایی

د درصا 39درصد به  12سهم بودجه غذا از ر همچنین یافته است

های غذاییر غ،ام ها بیشاترین گروهیافته است. در بین افزایش 

و  سهم بودجه غذایی را دارناد و پاس از آن گوشاتر سابزیجام

-قرار دارند. سهم بودجه غ،اامهای لبنی حبوبامر شیر و فرآورده

در گروه کم هزینه زیاد اساتر در ر روغن و چربی و سبزیجام ها

های با در گروه ا و خشکبارهگوشت و میوهحالی که سهم بودجه 

دهنده این موضوع است که این مسئ،ه نشانهزینه بالا زیاد است. 

-های هزینه تا حدودی متنوع نمودن گاروهخانوارهای همه گروه

 رگرسایون نتاایجهای غذایی در برنامه غذایی را تن یم نمودناد. 

یاک کالاای  2911ساال  تما  موادغاذایی در که دهدمی نشان

ها و خشکبار به یک که گوشت و میوهباشند در حالیضروری می

ساایر  کشاش میزان اند وتبدیل شده 2911کالای لوکس درسال 

اساتر  یافتاه افزایش 2911نسبت به  2911در سال  موادغذایی

چنین وضعیتی نشانه بدتر شدن رفااه اقتصاادی اسات. از جم،اه 

را  2911نسابت باه  2911دلایل کاهش رفاه اقتصادی در ساال 

هاا و کااهش توان افزایش شدید تور ر کاهش تدریجی یارانهمی

کارآمادی مقیااس در گیر درآمد واقعی خانوارها را نا  بارد. چشم

هزینه های موادغذایی وجود دارد زیرا با افزایش انادازه خاانوادهر 

در راساتای  یاباد. ایان نتیجاهمیکاهش هزینه های اضافی غذا 

( و 21۹1و همکارانر ) 1بانسکوتا بیلاز ق رخی از مطالعام دیگرب

های ایان مطالعاه بارای . یافتهاست (1221) 2الحبشه و المجالی

غاذا بلاش  رغذایی ماؤثر مهام اسات مهم هایتدوین سیاست

هاای غاذایی اختصااص را برای هزیناهانوار ای از بودجه خعمده

هاای فقیار سهم بودجه غذا حتای در باین خاانواده و داده است

هاای مالیااتی در ر در هنگا  تدوین سیاساتنبنابرای بیشتر است.

لاز  است زیرا  به خانوارهای فقیر  ایمورد موادغذاییر توجه ویژه

-های فقیر تحمیل میبیشتر مالیام بر موادغذایی توس  خانواده

ها و افزایش مصرف میوه و گوشت به شود. کاهش مصرف غ،ام

 ناناگرچه غ،ام و  معنای تجدید ن ر در عرضه موادغذایی است.

رضااوی خانوارهااای روسااتایی خراسااان اصاا،ی جاازء موادغااذایی

اما با توجاه باه الگاوی مصارفی خانوارهاای شوندر محسوب می

رفع مشک،ام امنیت غذایی  رضوی جهتروستایی استان خراسان

 باید تولید سایر موادغذایی افزایش یابد.

 

 

                                                                                           
1 - Baneskota 
2- Al-Habashneh and Al-Majali 
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Abstract 

The study of household consumption behavior using expenditure elasticity estimates has a special 

place in economic policies due to the diversity of household consumption patterns and importance of 

how to allocate limited household income to different goods and services. Therefore, raw data from the 

Statistics Center of Iran for two consecutive years 2017 and 2018 have been separated into nine food 

groups in order to analyze the food consumption behavior of rural households in the Khorasan Razavi 

province in this study. The result of this study showed that significant changes have been observed in 

the pattern of food consumption during these two years. The share of food in the budget of rural 

households has increased from 41% to 53% from 2017 to 2018. Moreover,  expenditure elasticity of 

food groups has increased in 2018 compared to 2017. Some food groups have changed from essential 

to luxury. This  result indicates a decrease in household welfare. The results also show that low-income 

families have higher food expenditure elasticity than higher-income families. Balance of scale is found 

in food costs, which means that an extra family member reduces additional costs. Reducing consumption 

of cereals and increasing consumption of fruits and meat means revising the supply of food. Although 

cereals and bread are the main food items of rural households in the Khorasan Razavi province 

production of other food materials should be increased. This is done  according to the consumption 

pattern of rural households in the Khorasan Razavi province in order to solve food security problems. 
Keywords: Economies of scale, Expenditure elasticity, Food budget share, Food groups, Khorasan 

Razavi. 
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