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 چکیده

هدف از اين مياله، پاسخ . هاست ، چگونگي تركيب كاالهاي مصرفي آنخانوارهاي رفاه اقتصادي ها خصشايكي از 

نسهبت بهه دورة    1394-71ههاي   ي روسهتايي ايهران طهي سهال    به اين سؤال است كه آيا تركيب كاالهاي مصرفي خانوارها

از اطالعات مركز آمهار ايهران در خصهوص سههم     شده است؟ به اين منظور، با استفاده  بدتريا  افتهيبهبود 1322-93زماني 

ي در سهبد خانوارههاي روسهتايي،    رخهوراك يغهزينص شش گروه از كاالهاي خوراكي و دخاني و هفت گهروه از كاالههاي   

ههاي   نتيجهه . تخمهين زده شهد   تابلوييهاي كشش درآمدي تياضاي كاالهاي مربو  در دو ميطص زماني فوق با رو  داده

، سههم و ضهريب اهميهت كاالههاي اساسهي خهوراكي در سهبد        1394-71ست كه طهي دوره زمهاني   تحييق حاكي از آن ا

عالوه بهر آن، بيشهتر   . است افتهي شيافزا ونيل حملو درمان و  بهداشت و سهم هزينص مسكن، افتهي كاهشمصرفي خانوارها 

ند و اين امهر نيهز ناشهي از فشهار     اكاالهاي مهم و اساسي در سبد خانوارهاي روستايي از حالت ضروري به لوكس درآمده

 .ستها آناقتصادي و بدتر شدن وضعيت مصرف 
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 مقدمه

. سهت ا در طي زمان ها آني رفاه اقتصادي خانوارها، چگونگي تركيب كاالهاي مصرفي ها شاخصيكي از 

زمينص رفهاه   دري مهم عدالت ها شاخصتوزيص مناسب و عادالنص مصرف كاالها و خدمات بين خانوارها از جمله 

توان نتيجه گرفت كه رابطص مستييمي بين مصرف خانوارها بها  ؛ بنابراين، ميشوداقتصادي خانوارها محسو  مي

فراد، به نوع مصرف كاالهاي مختلف و ميهزان ايهن   رفاه اقتصادي ا كه يطور بهوجود دارد،  ها آنرفاه اقتصادي 

ههاي شههري   چه بسياري از كاالهاي مصرفي اساسي خانوارهاي روستايي مشهابه خهانوار  گر .كاالها بستگي دارد

هاي فرهنگي و اجتمهاعي متفهاوت، الگهوي مصهرف      دليل اختالف درآمد و همچنين خصوصيت است، ليكن به

تركيهب   ،شهده  انجهام هاي مختلف  آنكه بنا بر مطالعه ضمن. ستينهاي شهري خانوارهاي روستايي مشابه خانوار

بها  ( 2111) 1چارلير، مهل لنبهرگ و ون سوئسهت    .كاالهاي مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي متفاوت است

ههاي   هاي نيمه لگاريتمي و پانل ديتا وضعيت مصرف مالكان و مسهتأجران را در هلنهد طهي سهال     استفاده از مدل

هاي تحييق بيانگر تفهاوت اساسهي بهين مصهرف مسهتأجران و مالكهان در        مطالعه كردند كه نتيجه 1749 -1747

چگونگي تغيير مخارج كاال و خدمات با تغيير سط  درآمد افراد را با  (2112)2ليوبل و كالج. هاي فوق بود مدل

ههاي جمعيتهي نيهز وابسهته      خصوصيتها نشان داد كه منحني انگل به  استفاده از منحني انگل بررسي كرد؛ نتيجه

دسهت آمهد كهه امكهان      يرخطهي بهه  غها خطي و براي برخي ديگر  است، همچنين، منحني انگل براي برخي كاال

 .بررسي بهتر اينكه كدام گروه داراي مخارجي لوكس، ضروري و پست هستند، فراهم شد

ارهاي روستايي در بخش امبو، امبوبوال اي با نام كشش هزينه براي خانودر مياله( 2119) همكارانو  3برون 

ناتال آفريياي جنوبي، اقدام به بررسي اثر شوك درآمهدي بهر هزينهص خهانواده و افهزايش تياضهاي        -و كوازوال

گهذاري در   يهسهرما كهرد و بهرآن اسهاس،     2111تا مهارس   2114باليوه در روستاهاي فوق در دوره زماني اكتبر 

درآمهدي پيشهنهاد    شهوك نسهبت بهه    كنندگان مصرفكاهش كشش درآمدي  منظور هاي زيربنايي را به فعاليت

يري منحنهي  كارگ بهبا  2111تا  1743اي هند در دوره هاي بررسي نمونه ، با استفاده از داده(2117) 4لي. كنندمي

ههاي وي نشهان داد كهه در طهي دورة      انگل رابطص بين مصرف خانوارها و سط  رفاه آنان را بررسي كرد؛ نتيجهه 

گيهري شهده،   يي انهدازه مهواد غهذا  شده، رفاه ناشي از مصرف مواد غذايي بيش از ميدار حيييي مخهارج   مطالعه

 . يافته است يشافزا
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ي انگل براي بهرآورد ميهزان مصهرف غهذا و پوشهاك در      ها مدل، از (2112) 1كاگاليان، ابرو وآستار ملك

شوند، بنابراين ماليات  يمكاالهاي ضروري محسو   خانوارهاي تركيه استفاده كردند و نشان دادند اين كاالها،

 .را كمتر تحت تأثير قرار دهد درآمد كمهاي ي باشد كه درآمد گروها گونه بهها بايد  براي آن

صهد از جمعيهت كهل كشهور را     در 1/24، جمعيهت روسهتايي كشهور    1371حال حاضر، بنا بر آمار سهال   در

در كشور مها نيهز الگهوي مصهرف خانوارههاي شههري و روسهتايي         (. 1371مركز آمار ايران، )دهند تشكيل مي

در . داراي اهميت بسهياري  اسهت   ها آنمتفاوت بوده، بنابراين مطالعص وضعيت مصرف و همچنين رفاه اقتصادي 

، با استفاده از اطالعات سري زماني هزينه و درآمد خانوارهاي شهري اسهتان  (1394)راد  اين خصوص، محمّدي

انگل لگاريتم مااعف، هزينصخطي، لگاريتم  چهار مدل، اقدام به تخمين 1344-1391 زمانيه دور مازندران در

ازمحاسهبص   پهس . پذيرو هذلولي براي چهار گروه كااليي غذا، پوشاك، مسكن و ديگر  كاالها كرده است جمص

شههرهاي كهل كشهور     ها، اختالف چنداني در شهرهاي استان مازندران با كشش درآمدي تياضا و ميايسص نتيجه

يرخهوراكي خانوارههاي شههري و    غاقدام به بررسي كاالهاي خهوراكي و  ( 1344)غروي نخجواني. مشاهده نشد

كرد و بها محاسهبه و ميايسهص درصهد تغييهر مصهرف اقهالم بودجهه بهه درصهد            1321 -42ي ها سالروستايي طي 

، به ايهن نتيجهه رسهيد كهه كهاهش      1342ي هزينه در سال ها دهكتغييردرآمد خانوارهاي شهري و روستايي در 

سبب تغيير وضعيت معيشت مهردم، بلكهه ناشهي از وجهود      سهم مخارج خوراكي بودجه خانوارهاي ايراني، نه به

يگر، خانوارهاي ايراني مصرف كاالهاي خوراكي را به بهاي د عبارت به. فشارهاي اقتصادي در كشور بوده است

رشيدشمخال و جعفري صهميمي  . اندشده كاهش داده ي بررسيها لساجبران كسري بودجه و فشار زندگي طي 

هاي كاال و خدمات را بهراي خانوارههاي شههري و روسهتايي در طهي      رابطص بين درآمد و مخارج گروه( 1347)

كهه در ايهن دوره    ها حاكي از آن است نتيجه. يرخطي برآورد كردندغبا استفاده از يك الگوي  1311-41دوره 

كه مسكن براي تمامي خانوارها  وستاها، مواد غذايي و دخاني، كاالهايي ضروري هستند، در حاليدر شهرها و ر

ههاي خهوراكي خانوارهها     ينههزدر اين دوره، درصد تغيير . استشده در اين دوره، كااليي لوكس محسو  مي

م در شههرها و ههم در   هه  -نسبت به درصد تغيير كل مخارج خانوارها در استان خراسان در ميايسه با كل كشور

از طريق تابص رفهاه اجتمهاعي بهه محاسهبص وزن رفهاهي      ( 1372) همكارانابريشمي و . كمتر بوده است -روستاها 

هاي درآمدي در ايران، با استفاده از مطلوبيت نهايي درآمد يا مصرف و رو  حهداقل مربعهات معمهولي    دهك

-آن است كه گرچه مصرف سرانص واقعي هريهك از دههك  هاي تحييق بيانگر  نتيجه. اندپرداخته( DOLS) ايپو

بنهابراين،   ؛هاي درآمدي متفاوت است، ليكن افزايش يكسان مصرف سرانه تأثير متفاوتي بر رفاه اجتماعي دارد
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افهزايش رفهاه اجتمهاعي     منظهور  بهه ههاي درآمهدي   هاي رفاهي مناسب در تخصيص منابص بين دهكانتخا  وزن

 .شودمي( كارايي و توزيعي)عدهاس مختلف باعث افزايش سودمندي در بُ

ي خانوارههاي  رخهوراك يغسههم و تركيهب كاالههاي مصهرفي خهوراكي و       هدف از مطالعص حاضر، بررسهي 

در طهي ايهن   . سهت ها آنشاخصي براي ترسيم وضهعيت فيهر    عنوان به 1322-1371هاي  روستايي ايران طي سال

آن،  تبهص  بهآمده كه  وجود به، سياسي و فرهنگي كشور ماعي، اجتي در اوضاع اقتصاديا عمدهدوران، تغييرهاي 

نيهز تهأثير گذاشهته     هها  آنسط  زندگي خانوارهاي روستايي نيز دچار تغيير شده و اين امر در وضعيت مصهرفي  

آيا وضعيت مصرف خانوارهاي روسهتايي   دنبال پاسخ به اين سؤال هستيم كه است؛ بنابراين، در اين پشوهش، به

يا بدتر شده است؟ بديهي است كهه بها    افتهيبهبودشده  هاي بررسي طي سال ها آنآن، وضعيت فير  تبص بهو  ايران

ي توليدي قادر خواهند بهود  ها طرحريزان اقتصادي و مجريان  برنامه شناخت وضعيت مصرف روستاهاي كشور، 

ههاي توليهدي    نهابص و عامهل  توانند براي تخصيص م، بهتر ميجهينت دربه سط  و شكل مصرف جامعه پي ببرند و 

، ضروري و لوكس در جامعه، دولت قادر خواهد بود ها به پست، با تشخيص نوع كاالعالوه به. ي كنندزير برنامه

-دائم استفاده مي طور به ها آني خود را براي تهيه و توزيص كاالهايي كه بيشتر مردم از ها يگذار استيسكه در 

-ههاي كهم  و دربارة تعلق گرفتن يا نگرفتن يارانه بر اين كاالها به نفص گروه گيري شكلي صحي  تصميم ، بهكنند

 .گيري كنددرآمد، تصميم

 ي در سبد مصرفي خانوارهای روستایي ایرانرخوراکیغبررسي سهم کاالهای خوراکي و 

خهدمات   سهم هزينص كاالها در سبد مصرفي خانوارها بيانگر ميزان اهميتي است كه خانوارها براي كاالهها و 

آمار ميهدار مصهرف كاالههاي خانوارهها در دسهترس نيسهت، ارز  پهولي         ازآنجاكه. مصرفي خود قائل هستند

بنهابراين،   ؛رودكار مي به ها آنمعياري براي درجص اهميت استفاده از  عنوان بهصرف شده براي كاالها و خدمات 

ي يهك دوره زمهاني نشهان از تغييهر     افزايش يا كاهش و همچنين مصرف كاالهها در سهبد مصهرف خانوارهها طه     

تواند مالك قااوت دربارة تغيير الگوي مصرف و بهبود يا بدتر شدن فير در خانوارهها  زندگي آنان دارد و مي

دههد سههم هزينهص خهوراكي خانوارههاي روسهتايي طهي سهي سهال           هاي مركز آمار ايران نشان مي گزار . باشد

ي رخهوراك يغو سههم كاالههاي    كهاهش  1371درصهد در سهال    3/42، به 1322در صد در سال  4/47 از گذشته

چنين (. 1371 و 1322مركز آمار ايران، سالنامه آماري ) است افتهي شيافزادر صد  9/19درصد به  2/11از  ها آن

باشد، ليكن ايهن قاهاوت پهيش از     ها آننشان از بهبود زندگي  تواند يمرسد و نظر مي مطلو  به ظاهر بهي رييتغ

، سهم و ضريب اهميت (1)جدول . است زده شتا گونگي مصرف تركيب كاالهاي خانوارها اندكي بررسي چ

شود، سهم آرد، رشته، نان و چنانكه مالحظه مي. دهدنشان مي 1371و  1322در سال  مصرف كاالها مختلف را
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در صد، و سههم   2/7به  1/11، سهم گوشت از 71در سال 2/11به  22صد در سال در 2/11هاي آن، از  فرآورده

كهاهش سههم كاالههاي مهذكور را     . اسهت  افتهه ي كهاهش  1371در صد در سال  12/1به  2/1از  ها يچربروغن و 

رژيم  نظر ازو تورم بيان كرد و اين امر  ها متيقافزايش  جهينت درناشي از كاهش درآمد واقعي خانوار،  توان يم

يرا مصرف كم كربوهيدرات، پروتئين و چربي منجر به غذايي، براي خانوارهاي ايراني چندان مطلو  نيست، ز

 1.خواهد داشت ها آنشود و اثر سوء در سالمتي  يمخانوارها  هيسوءتغذ

صهد  در 2/12بهه   22درصد در سال  1/21ي، سهم هزينص مسكن از رخوراكيغدر ارتبا  با مصرف كاالهاي 

درصههد، تفههري ،  2/11بههه  2رتباطههات از نيههل و ا و درصههد، حمههل 1/4بههه  4، بهداشههت و درمههان از 71در سههال 

درصهد در سهال    7/9بهه   9/2صد و كاالها و خدمات متفرقه از در 7/1به  1/1و خدمات فرهنگي از  ها يسرگرم

 9/1به  4و لوازم و اثاثيه و كاالهاي ضروري خانوار از  3/2به  3/21افزايش؛ ليكن سهم پوشاك و كفش از  71

شود، مسهكن بيشهترين سههم را در هزينهص خانوارههاي       مالحظه مي چنانكه .كاهش يافته است 71درصد در سال 

، بيانگر افزايش قيمت مصال  ساختماني و 1322داشته است و افزايش آن نسبت به سال  1371روستايي در سال 

 طهرف  كيه ازافزايش هزينص بهداشت و درمهان، گرچهه   (. 1344ظهير نيا، ) زمين در روستاها، همانند شهرهاست

ي هها  نهه يهزاست، ليكن افزايش  آنگر توجه خانوارهاي روستايي به سالمت خود و هزينه كردن بيشتر براي بيان

افهزايش سههم   . درماني نيز در افزايش سهم هزينه بهداشت و درمان در سبد مصرفي خانوارها مهؤثر بهوده اسهت   

ات متفرقهه در سهبد مصهرفي    و خهدم  كهاال و خدمات فرهنگي و  ها يسرگرمو ارتبا ، تفري ،  ونيل حملهزينص 

سال گذشهته، قيمهت    31نيز چندان دور از واقعيت نيست، زيرا طي  1322نسبت به سال  1371خانوارها در سال 

در ضهمن سههم   . داشته اسهت  اين كاالها رو به افزايش بوده است و سهم بيشتري در هزينص خانوارهاي روستايي

نسبت به سال  1371هاي روستايي در سال و خدمات خانوار، كاالهاي ضروري هياثاثپوشاك و كفش و لوازم، 

 تهر  تيه بااهمكاهش يافته است و اين امر بيانگر مصرف كم ايهن كاالهها و جهايگزيني كاالههاي مصهرفي       1322

خانوارهاي روستايي است؛ البته، افزايش چشمگير قيمت كاالهاي فوق نيز در كاهش مصرف اين كاالهها مهؤثر   

نسهبت بهه سهال     1371تغيير سهم هزينص كاالهاي مصرفي خانوارها در سال  صه، از ميايسصخال طور به. بوده است

شود كه بهبودي در رفاه خانوارهاي روستايي طي سي سال گذاشته رخ نداده است، مي چنين نتيجه گرفته 1322

بررسي كهرده و بها    را، بهتر است رابطص بين درآمد و هزينص كاالهاي مصرفي خانوارها تر قيدقالبته براي قااوت 

محاسبص كشهش درآمهدي تياضهاي كاالههاي مصهرفي، ميهزان حساسهيت مصهرف كاالهها را نسهبت بهه درآمهد             

                                                                                                                                                         
در صهد   21هها   درصد و چربي 21درصد، پروتئين  11سط انستيتوي تغذيه ايران، متوسط نياز بدن به مصرف كربوهيدرات ها بنا بر آمار منتشره تو -1

 (.WWW.Daneshnameh.Rosh.ir)شوداست و كمتر از آن باعث سوء تغذيه مي
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براي اين منظور، ابتدا مبهاني نظهري تحييهق دربهارة منحنهي انگهل را       . كنيم ليتحل و  هيتجزخانوارهاي روستايي 

 .كنيم مطالعه مي

 1331 و1362انوارهای روستایي در سال مقایسة سهم هزینة کاالهای مصرفي خ -1 جدول

 شرح کاال ردیف
سهم هزینة کاالهای مصرفي 

 1362خانوارهای روستایي در سال 

سهم هزینة کاالهای مصرفي 

 1331خانوارهای روستایي در سال 

1 
آرد، رشته، غالت، نان و 

 هاي آن فرآورده
2/11 2/11 

 2/7 1/11 گوشت 2

3 
هاي آن و  شير و فرآورده

 رندگانتخم پ
4/2 4/4 

 12/1 2/1 ها ها و چربي روغن 4

 2 4/1 ها يسبزها و  ميوه 1

 9/11 3/7 ديگر كاالها و دخانيات 2

 2/12 1/12 مسكن 9

 3/2 3/12 پوشاك و كفش 4

7 
، كاالهاي هياثاثلوازم، 

 ضروري و خدمات خانوار
4 9/1 

 1/4 4 بهداشت و درمان 11

 2/11 2 و ارتباطات ونيل حمل 11

12 
و  ها يسرگرمتفري ، 

 خدمات فرهنگي
1/1 7/1 

 7/9 1/2 كاالها و خدمات متفرقه 13

 .1371و1322هاي مركز آمار ايران  هاي تحييق و گزار  محاسبه: مأخذ

 

 روش تحقیق

تركيب كاالهاي مصرفي خانوارها  توان يمكشش درآمدي تياضا يكي از معيارهايي است كه بر اساس آن 

از يك باشد، كاالي  تر بزرگهرگاه كشش درآمدي خانوار . س، ضروري و پست تيسيم كردلوك صورت بهرا 

از صفر باشد، كاالي مربو ، ضروري و اگر كمتر از  تر بزرگاز يك و  تر كوچكمربو ، كاالي لوكس، اگر 

آمهدي  ي محاسبص كشش درها راهيكي از (. 2111، 1چاي و مونتا)صفر باشد، كاالي مربو ، كاالي پست است 

                                                                                                                                                         
1- Chai, Andreas and Moneta, Alessio 
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حاضهر   كننهده  مصهرف منحني انگل، ميادير مختلفي از يك كهاال را كهه   . هاي انگل است تياضا، استفاده از تابص

با اسهتفاده از  . دهدخريداري كند، نشان مي ها متيقاست در ميادير مختلفي از درآمد خود با فرض ثابت بودن 

و با كمك آن، كاالها را به لوكس، ضروري  توان كشش درآمدي تياضاي كاالها را محاسبههاي انگل مي تابص

مخارج كاالهاي خوراكي و  خصوص به) ها نهيهزبُعد خانوار در برخي  كه آنجا ازهمچنين . و پست تيسيم كرد

. شهود  ، بنابراين بُعد خانوار هم در تابص انگل و كشش درآمدي تياضها وارد مهي  شود يممؤثر واقص  (يرخوراكيغ

 :زير است صورت بهبُعد خانوار  واردكردنا براين اساس، تابص انگل ب

(1) Y = g (X, H)     

 . بُعد خانوار است  Hكل خانوار و ( مخارج )درآمد  Xهزينص كاالهاي مصرفي خانوار،  Yكه در آن 

رود، تههابص پيشههنهادي پههرايس و كههار مههي تههابص انگلههي كههه عمومههاً در محاسههبص كشههش درآمههدي تياضهها بههه 

ههاي مربهو  را    هاي متغيرها، كشش تابص انگل تمام لگاريتمي است كه در آن ضريباست، يك ( 2114)هاتكر

يك در تابص انگل، ابتدا الزم است كليه اقالم  ص درجدر ضمن، با پذيرفتن فرض همگني (. همان)گيرد  اندازه مي

ه شود كه در چنين مختلف هزينص هر گروه بر متوسط بُعد خانوار همان گروه تيسيم و هزينص سرانص خانوار محاسب

با توجه به اينكه، آمهار درآمهد خانوارهها    . رود يمي بين درآمد و بُعد خانوار از بين خط همحالتي، مشكل وجود 

ي درآمد جا به تيريبي استفاده از هزينص كل خانوارها را طور به 2و بولي1آلن ازجملهدر دسترس نيست، محيياني 

از  تهر  باثبهات علت چسبندگي مصرف، ميهزان مخهارج مصهرفي بسهيار      بهها معتيدند كه آن. كنند كل پيشنهاد مي

رو، تعميم رونهد حركهت ايهن داده از گذشهته بهه       ينازا. كند يمدر طول زمان حركت  تصرف قابلميزان درآمد 

 (.همان)تر از تصور ثبات نحوة حركت و يا روند درآمدهاست يمنطيبيني، بسيار  يشپآينده براي 

منهابص اطالعهاتي   . ي ثهانوي اسهت  هها  دادهدر اين پشوهش بهه رو  اسهنادي و تحليهل    ي اطالعات آور جمص 

 1322-1371ههاي  خانوارههاي روسهتايي در سهال    درآمهد هاي تفصيلي آمارگيري از هزينهه   شده، نتيجه استفاده

پانهل   براي تخمين و تجزيه و تحليل اطالعهات از رو  . كند مركز آمار ايران آن را منتشر مي ساله همهاست كه 

وضهعيت مصهرف خانوارههاي    . اسهتفاده شهده اسهت    7Eviewsافهزار كهامپيوتري    شهود و از نهرم  ديتا استفاده مي

گروه كااليي صورت گرفته است كهه شهامل شهش گهروه كاالههاي خهوراكي و دخهاني         13 بر اساسروستايي 

هها و تخهم    و فهرآورده ههاي آن؛ گوشهت؛ شهير     ، رشته، غالت، نهان و فهرآورده  آرد: خانوارهاي روستايي شامل

                                                                                                                                                         
1- Allen  
2- Bowley  
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، خشهكبار، حبوبهات  )هاي خوراكي و دخهاني   ها؛ و ديگر تركيب ها و سبزي ؛ ميوهها ها و چربي پرندگان؛ روغن

ههاي آمهاده و   ها، انواع نوشابه، غذا ها، چاشنيادويهها و مرباها، چاي، قهوه و كاكائو، قند و شكر، انواع شيريني

پوشهاك وكفهش؛ مسهكن؛ لهوازم، اثاثهه،      : االههاي غيرخهوراكي شهامل   و هفت گهروه از ك ( تنيالت و دخانيات

ها و خدمات  كاالهاي ضروري و خدمات خانوار؛ بهداشت و درمان؛ حمل و نيل و ارتباطات؛ تفري ، سرگرمي

 .است فرهنگي؛ و كاالها و خدمات متفرقص خانوار

رفي خانوارهاي روستايي از سهال  هاي مصكننده براي كاال از آنجا كه آمار مربو  به شاخص قيمتي مصرف

، آخرين سالي اسهت  1371معطوف شده است و سال  1322، سال شروع اين پشوهش به در دسترس است 1322

از سوي ديگر، بهراي ميايسهص تركيهب كاالههاي مصهرفي خانوارههاي       . كه آمار آن براي تحييق در دسترس بود

كوشهد تها   بر ايهن اسهاس، ايهن مطالعهه مهي     . شده است انتخا  1394-71و  1322-93روستايي، دو برهص زماني 

هاي مختلف كاال و خدمات خانوارهاي روسهتايي را در طهي    تغييرهاي صورت گرفته در كشش درآمدي گروه

، 1322-1393دليل انتخا  اين دو برهص زمهاني آن اسهت كهه دورة زمهاني    . اين دو دوره با يكديگر ميايسه كند

موفق چند برنامه عمراني در بعد از انيال  و باالخره اجراي برنامص اول توسعص نا ، اجرايمواجه با جنگ تحميلي

بوده و بديهي است كهه تغييرههاي فهوق در زنهدگي معيشهتي      ( 1324-92) كشوراقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

تصهادي،  ، سه برنامص توسهعص اق 1394-71، همچنين در دورة زماني خانوارهاي شهري و روستايي مؤثر بوده است

ها در زندگي روستائيان از ديدگاه اقتصادي  اجتماعي و فرهنگي كشور به اجرا در آمده است و مسلماً اين برنامه

 1.و اجتماعي تأثيرگذار بوده است

 و بحث  نتیجه

 panel)هاي تابلويي داده رو ها در اين مطالعه،  گونه كه در بخش قبل اشاره شد، رو  تخمين داده همان

data )هاي مختلف بهراي جلهوگيري از بهروز رگرسهيون كهاذ        براي اين منظور، الزم است ابتدا آزمون. تاس

پسران  -ها با استفاده از آزمون ايمهاي آزمون ريشص واحد براي بررسي مانايي متغير نتيجه( 2)جدول. انجام شود

 .دهد را نشان مي 2و شين

، بنابراين تر از آمارة جدول است راي تمام كاالها بزرگ، آمارة محاسبه شده بشودطور كه مالحظه مي همان

 Fهمچنهين از آزمهون    هاي استفاده شده مانا هستند،شود و همص دادهها رد ميفرض صفر مبني بر نامانا بودن داده

                                                                                                                                                         
 .شروع و دو سال از آن نيز سپري شده است 1371اجتماعي و فرهنگي كشور نيز از سال -يبرنامص پنجم توسعص اقتصاد -1

2- Im. Pesaran and Shin (2003) 
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ام ههاي آزمهون بهراي تمه     نتيجهه . شهد  اسهتفاده  3هاي تهابلويي  داده يا 2هاي ادغام شده براي انتخا  بين داده 1ليمر

درجه اطمينان بود، بنابراين فرض صهفر   71در سط  ( =21/1F) جدول Fليمر از  Fتر بودن  كاالها بيانگر بزرگ

. هاي تابلويي استفاده كردتوان در اين تحييق از رو  دادهشود و ميرد مي( يعني يكسان بودن عرض از مبداء)

ههاي ايهن    نتيجهه . شهود ون هاسهمن اسهتفاده مهي   در ضمن براي انتخا  بين رو  اثرات ثابت يا تصادفي از آزمه 

يعني ثابهت بهودن   )كند، پس در اين تحييق، از رو  اثرات ثابت  را رد مي (اثرات تصادفي)آزمون فرض صفر 

 .شوداستفاده مي (هاعرض از مبداء

 های حاصل از آزمون ایم، پسران و شین نتیجه -2جدول 

 H0فرض  سطح احتمال آماره آزمون شرح کاال ردیف

 شود رد مي H0فرض  1111/1 71/21 هاي آن آرد، رشته، غالت، نان و فرآورده 1

 شود رد مي H0فرض  1111/1 41/11 گوشت 2

 شود رد مي H0فرض  1112/1 72/24 هاي آن و تخم پرندگان  شير و فرآورده 3

 شود رد مي H0فرض  1132/1 22/41 ها ها و چربي روغن 4

 شود رد مي H0فرض  1199/1 49/34 ها ها و سبزي ميوه 1

 شود رد مي H0فرض  1111/1 71/29 هاي خوراكي و دخانيساير كاال 2

 شود رد مي H0فرض  1121/1 13/43 پوشاك و كفش 9

 شود رد مي H0فرض  1132/1 22/29 مسكن 4

 شود رد مي H0فرض  1119/1 12/12 لوازم، اثاثيه، كاالهاي ضروري و خدمات خانوار 7

 شود رد مي H0فرض  1112/1 71/42 اشت و درمانبهد 11

 شود رد مي H0فرض  1111/1 42/12 نيل و ارتباطات و حمل 11

 شود رد مي H0فرض  1131/1 41/42 ها و خدمات فرهنگي تفري ، سرگرمي 12

 شود رد مي H0فرض  1122/1 29/12 كاالها و خدمات متفرقص خانوار 13

 .هاي تحييق محاسبه: مأخذ

 

ههاي زمهاني    كاالي خهوراكي و غيرخهوراكي در هريهك از دوره    13ين خصوص، ابتدا تابص انگل براي در ا

هها محاسهبه و بهر ايهن اسهاس، كاالههاي مصهرفي         شده، تخمين زده، سپس كشش درآمدي تياضهاي آن  بررسي

 .شوند خانوارهاي روستايي به كاالهاي لوكس، ضروري و پست تيسيم مي

 

                                                                                                                                                         
1- F leamer 

2- Pooling data 

3- panel data 
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 (1362-33) رانیانگل برای کاالهای مصرفي خانوارهای روستایي های ا تخمین تابع-3 جدول

 ردیف
کاالی مصرفي 

 خانوار

کشش 

درآمدی 

 تقاضا

D.Wآماره Fآماره 
R

-

 آماره2

های برآورد  نتیجه

بندی  طبقه *تابع انگل

عرض  کاال

 از مبدأ
 درآمد

1 
آرد، رشته، نان، و 

 هاي آن  فرآورده
91/1 11/2 21/11 79/1 

12/1 

(44/1) 

91/1 

(47/7) 
 ضروري

 74/1 41/47 21/2 73/1 گوشت 2
14/1- 

(12/1-) 

73/1 

(2/31) 
 ضروري

3 
هاي  شير و فرآورده

 آن و تخم پرندگان
44/1 11/2 17/49 49/1 

29/3 

(27/2) 

44/1 

(17/3) 
 ضروري

 77/1 41/122 77/2 29/1 ها ها و چربي روغن 4

12/4- 

(12/32-

) 

29/1 

(7/12) 
 لوكس

 71/1 79/131 17/2 23/1 ها ها و سبزي ميوه 1
9/1- 

(74/1-) 

23/1 

(41/2) 
 ضروري

2 
هاي  ديگر تركيب

 خوراكي و دخاني
74/1 19/2 4/21 29/1 

31/9- 
(74/1-) 

74/1 
(37/3) 

 لوكس

 79/1 29/117 72/1 21/1 پوشاك و كفش 9
29/4- 

(74/4-) 

2/1 

(9/11) 
 لوكس

 71/1 41/117 19/2 24/1 مسكن 4
79/1 

(92/2) 

24/1 

(22/3) 
 ضروري

7 

لوازم، كاالهاي 

ضروري ، اثاثيه و 
 خدمات خانوار

31/2 77/1 11/137 72/1 

4/19- 

(44/11-
) 

3/2 

(17/12) 
 لوكس

 94/1 39/22 74/1 27/1 بهداشت و درمان 11
2/11 

(17/2) 

27/1 

(93/2) 
 لوكس

11 
حمل و نيل و 

 ارتباطات
12/1 17/2 74/191 73/1 

77/4- 

(9/4-) 

12/1 

(9/12) 
 لوكس

12 
ها  ها، سرگرمي تفري 

 و خدمات فرهنگي
14/2 1/2 34/112 71/1 

24/12- 

(94/4-) 

14/2 

(44/2) 
 لوكس

13 
كاالها و خدمات 

 متفرقه
41/1 1/2 22/27 91/1 

1/12- 

(33/4-) 

4/1 

(31/2) 
 لوكس

 . دده را نشان مي tاعداد درون پرانتز ميادير آماره *.   هاي تحييق محاسبه: مأخذ
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منظور بررسي واريانس  محاسبه شده است؛ همچنين به 1343ها به قيمت ثابت سال ، پارامترهادر همص تخمين

فرضهيص صهفر در آزمهون    . كنهيم ، از آزمون ضهريب الگرانهش اسهتفاده مهي    هاي تركيبيناهمساني در الگوي داده

، فهرض صهفر بهراي    1322-1393ي دورة توجهه بهه اينكهه بهرا     با. ضريب الگرانش بيانگر واريانس همساني است

، ديگهر  هها  هها و سهبزي   هها، ميهوه  هها و چربهي  ، روغنهاي آن و تخم پرندگان، شير و فرآوردهگوشت: كاالهاي

، فرض صفر و 1394-1371نيل و ارتباطات و براي دورة  و ، بهداشت و درمان، حملكاالهاي خوراكي و دخاني

، ديگهر كاالهها خهوراكي و دخهاني،     هاي آن و تخم پرندگان، نان و فرآورده، غالت، رشتهآرد: براي كاالهاي

؛ هها و خهدمات فرهنگهي رد شهده اسهت     ، سهرگرمي ها ، تفري نيل و ارتباطات و ، حمل، مسكنپوشاك و كفش

بنابراين براي مدل كاالهاي فوق، ناهمساني واريانس وجود دارد كهه بهراي رفهص آن، از رو  حهداقل مربعهات      

 . وسيله واريانس ناهمساني مدل برطرف شده است استفاده و بدين( GLS) 1يافته ميمتع

هاي انگل تمهام لگهاريتمي عمومهاً     هاي نهايي ناشي از تخمين مدل تحييق، حاكي از آن است كه تابص نتيجه

روسهتايي   ههاي بنهدي خهانوار   ، كشش درآمدي تياضا محاسهبه و طبيهه  دار بوده است، بنابراين بر اساس آنمعني

، 1322-93شهود، طهي دورة   مالحظهه مهي  ( 4)و ( 3)ههاي  طوركهه در جهدول   همهان (. 4جدول )انجام شده است 

هها و  هاي آن، تخم پرندگان و ميوهي آن، شير و فرآوردهها فرآوردهمسكن، گوشت، آرد، رشته، غالت، نان و 

ده اسهت، يعنهي حساسهيت مصهرف     كاالي ضروري در سبد مصرفي خانوارههاي روسهتايي بهو    عنوان بهها  يسبز

يست؛ ليكن، ديگر كاالها در سهبد مصهرفي خانوارهها،    نكاالهاي فوق در برابر تغييرهاي درآمد خانوارها شديد 

شوند، زيرا با افزايش درآمد، ميزان مصرف اين كاالها به شكل چشمگيري كاالي لوكس محسو  مي عنوان به

سهال بعهد،    14، يعنهي  1394-71دورة زمهاني   در. يابهد اهش مهي ك ها آنافزايش و با كاهش درآمد نيز، مصرف 

شهده اسهت؛ در ضهمن     يل تبدمسكن از حالت يك كاالي ضروري به كاالي لوكس براي خانوارهاي روستايي 

ها و خهدمات خهانوار،    يسرگرمها،  بهداشت و درمان، لوازم، اثاثيه، كاالهاي ضروري و خدمات خانوار، تفري 

ها و ديگهر كاالههاي خهوراكي و دخهاني، همچنهان       يچربها و ت، پوشاك و كفش، روغنو ارتباطا ونيل حمل

ي آن، تخهم  هها  فهرآورده ي آن، شهير و  هها  فرآوردهكاالي لوكس و گوشت، آرد، رشته، غالت، نان و  عنوان به

. سهت ا قرارگرفتهه كاالي ضروري در سبد مصهرفي خانوارههاي روسهتايي     عنوان بهها  يسبزها و  يوهمپرندگان و 

در برابهر   هها  آنالبته ميدار ضريب كشش درآمدي تياضهاي ايهن كاالهها كهه بيهانگر حساسهيت بيشهتر مصهرف         

 .يافته است يشافزاتغييرهاي درآمد است، 

 

                                                                                                                                                         
1- Generalized Letas Square   
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 (1334-31)های انگل برای کاالهای مصرفي خانوارهای روستایي ایران تخمین تابع -4جدول

 ردیف
کاالی مصرفي 

 خانوار

کشش 

درآمدی 

 تقاضا

D.Wمارهآ Fآماره 
R

-

 آماره2

های برآورد  نتیجه

بندی  طبقه *تابع انگل

عرض  کاال

 از مبدأ
 درآمد

1 
آرد، رشته، نان، و 

 هاي آن فرآورده
14/1 14/2 49/321 77/1 

12/4 

(49/1) 

14/1 

(32/42) 
 ضروري

 71/1 27/332 17/2 74/1 گوشت 2
34/9 

(2/42) 

74/1 

(92/4) 
 ضروري

3 
هاي  شير و فرآورده

 آن و تخم پرندگان
14/1 12/2 1914 77/1 

41/9 

(4/39) 

14/1 

(24/2) 
 ضروري

 41/1 41/142 77/1 41/1 ها ها و چربي روغن 4
1/1- 

(12/2-) 

4/1 

(44/4) 
 لوكس

 41/1 44/41 77/1 71/1 ها ها و سبزي ميوه 1
37/9 

(1/21) 

7/1 

(32/3) 
 ضروري

2 
هاي  ديگر تركيب

 خوراكي و دخاني
79/1 11/2 22/74 42/1 

11/4 

(2/12) 

79/1 

(41/4) 
 لوكس

 71/1 21/329 74/1 41/1 پوشاك و كفش 9
23/4- 

(4/12-) 

41/1 

(14/2) 
 لوكس

 49/1 42/114 73/1 22/1 مسكن 4
19/7 

(2/42) 

22/1 

(47/2) 
 لوكس

7 

لوازم، كاالهاي 

ضروري، اثاثيه و 

 خدمات خانوار

91/2 14/2 42/121 71/1 
21/4 

(44/13) 

91/2 

(42/12) 
 لوكس

 41/1 73/21 77/1 32/1 بهداشت و درمان 11
23/4 

(12/12) 

32/1 

(12/12) 
 لوكس

11 
نيل و  و حمل

 ارتباطات
92/2 71/1 12/311 71/1 

41/1 

(22/2) 

92/2 

(12/13) 
 لوكس

12 
ها  ها، سرگرمي تفري 

 و خدمات فرهنگي
21/2 14/2 1111 74/1 

27/2 

(12/9) 

21/2 

(94/12) 
 لوكس

13 
ها و خدمات كاال

 متفرقه
71/1 17/2 79/44 44/1 

93/1 

(14/12) 

7/1 

(94/12) 
 لوكس

 .دهد را نشان مي tاعداد درون پرانتز، ميادير آماره *.   هاي تحييق محاسبه: مأخذ
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 ها یشنهادپگیری و  نتیجه

ين يرخهوراكي در سهبد هزينهص خانوارههاي روسهتايي چنه      و غميايسص سهم هزينص كاالها و خدمات خوراكي 

و  ونيهل  حملمسكن، بهداشت و درمان و  جز به، سهم هزينص بيشتر كاالها 1371شود كه در سال نتيجه گرفته مي

يافته   كاهش 1322ها و خدمات فرهنگي و كاالها و خدمات متفرقه نسبت به سال  يسرگرمها،  ، تفري ارتباطات

ين علت كاهش مصرف اين كاالها، تر مهم. از كاالهاي مذكور است ها آناين امر بيانگر كاهش مصرف . است

بهراي خريهد و    هها  آنها و تورم و يها تهوان مهالي كهم     كاهش درآمد واقعي خانوارهاي روستايي، افزايش قيمت

گهروه از   7لهوكس بهودن   . دههد مصرف كاالهايي است كه سهم چشمگيري از درآمد را به خود اختصاص مي

يب كشههش درآمهدي تياضههاي همهص كاالهههاي خههوراكي و   يرخهوراكي و افههزايش ضهر  غكاالههاي خههوراكي و  

اين مسهئله بها كهاهش سههم     . يرخوراكي بيانگر كاهش رفاه و افزايش فير در خانوارهاي روستايي كشور استغ

و  ونيهل  حمهل مسهكن، بهداشهت،   : ماننهد ) يرخهوراكي غههاي  هزينص كاالههاي خهوراكي و افهزايش سههم هزينهه     

مطابيهت دارد؛ يعنهي    (دمات فرهنگي و كاالها و خدمات متفرقه خانوارهاها و خها، سرگرمي ارتباطات،  تفري 

خهوراكي بهراي   جايي هزينص كاالهاي خوراكي با كاالهاي مهم و اساسي غير خانوارهاي روستايي مجبور به جابه

ا رخ هاي اقتصادي در خانوارهاند و اين حالت در موقعيت فير اقتصادي و در نتيجه فشارادامص زندگي خود شده

، مسهكن، پوشهاك و بهداشهت و    مهواد خهوراكي ضهروري   : با توجه به اينكه كاالهاي اساسهي از قبيهل  . دهدمي

در حهد   هها  آنكنهد، مصهرف   ي در سالمتي، آرامش خاطر و رفاه اقتصادي خانوارها ايفا مهي فراواندرمان، نيش 

از حهداقل ايهن كاالهها بهراي خانوارهها      ريزي دولت براي استفاده رسد،  پس برنامهنظر مي استاندارد ضروري به

هها بهه   شود دولت از طريهق كنتهرل نهرخ تهورم، ايجهاد اشهتغال و اعطهاي يارانهه         پيشنهاد مي. ير استناپذ اجتنا 

يرخهوراكي  غدنبال تثبيهت قهدرت خريهد بهراي مصهرف كاالههاي خهوراكي و         خانوارهاي مستحق روستايي، به

ههاي مهرتبط بها آن در     رويص قيمت مسكن و عامل يبمنظور گران نشدن  هايي به ياستساتخاذ . باشد ها آناساسي 

كاهش هزينص بهداشت و درمان و ايجاد تسهيالت براي استفاده از امهور   منظور بهروستاها، گستر  بيمص درماني 

كارهايي است كهه دولهت    جمله ازهاي سرگرمي و خدمات خانوار  منظور كاهش هزينه فرهنگي و آموزشي، به

 .راي بهبود رفاه اقتصادي و كاهش فير در جامعص روستايي كشور انجام دهدبايد ب
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Abstract 
One of the household's economic welfare indices is their consumption mixture during a 

given period. The aim of this study is to answer this question that has the consumption 

mixtures of rural households been improved or worse during 1995-2012 compared to 1983-

1995? To this end, using time series data on cost proportion of six food and seven non-food 

commodities, which are published by the Iranian Statistics Center, income elasticity of demand 

is estimated using panel data method. Using these estimates, commodities are classified into 

luxuries, necessities and inferiors. Results show that shares of food commodities are reduced 

and the shares of housing and health are increased in the rural households' consumption basket 

during 1995-2012. Results also show that most of basic commodities are changed from 

necessities to luxuries and thus, the rural households' welfare are worse than the previous 

period. 
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