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Analysis of food consumption model and food insecurity border of rural
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چكیده
در این پژوهش ضمن برآورد خط فقر غذایی برای مناطق روستایی استان گیالن با استفاده از اطالعات درآمد و
هزینه خانوارهای روستایی در سال  2931شاخصهای ناامنی غذایی ارائه شدهاست .به منظور دسترسی بهه ایهن
هدف ابتدا با استفاده از مدل سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل ،الگوی مصرفی روستایی بررسی شد .گروههای مورد
مطالعه شامل آرد ،رشته ،غالت ،نان و فرآوردههای آن ،انواع گوشت ،لبنیات و تخممرغ ،روغنهها و چربهیهها،
میوهها و سبزیها ،خشكبار و حبوبات ،قند و شكر و ادویه ،چاشنیها ،نوشابهها و دخانیات میباشند .خط فقر برابر
با  2155991ریال در ماه به ازاء هر فرد در نظر گرفتهشد .بهر طبهق معیهار فهوو حهدود  93/99درصهد از افهراد
خانوارهای روستایی منتخب استان گیالن در زیر خط فقر قرار دارند .بر اساس نتایج بهدسهتآمهده شهكاف فقهر
مقدار عددی  25/1را نشان میدهد که نشاندهنده میزان اعتبارات الزم برای ریشه کنی فقر میباشد که با مطالعه
مقدار کشش های درآمدی و قیمتی به دست آمده بیانگر این واقعیهت اسهت کهه خانوارههای فقیهر فقهط سه م
کوچكی از افزایش درآمدشان را به خرید کاالهای خوراکی اختصاص میدهنهد در نتیههه از بهین بهردن فقهر
غذایی مشكل و پر هزینه تر خواهدبود.
واژههای کلیدی :تقاضای مواد غذایي ،شاخص  ،FGTخانوارهای روستایي ،استان گیالن

مقدمه و بررسی منابع

فقر و گرسنگي در تمام دوران زندگي اجتماعي بشر به عنوان معضلي اساسي وجود داشتهاست و افراد یا برخیي
جریانهای فکری به طرق مختلف راههایي برای مقابله با این مسئله پیشنهاد کردهاند )

 .)Razavi,با ایین ایا

هنوز تا موفقیت در رفع کامل فقرزدایي راهي طوالني در پیش است .در اا ااضر بر اساس برخیي شیاخصهیای
 .1دانشیار گروه مدیریت کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمي وااد رشت @gmail.com

jafarazizi

سال چهارم ،شماره  ،8بهار و تابستان 6931

مجله پژوهشهای اقتصاد روستا

فقر ،بیش از نیمي از جمعیت ایران در زیر خط فقر قرار دارند (

 .)Farajzadeh,وجود فقر گسیترده در اییران

لزوم امایت از اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر را نمایان ميکند .دستیابي به روشي برای شناخت آسان و کیمهزینیه
گروههای هدف ميتواند به منزله افزایش کارایي نظام توزیع امایت از گروههای فقیر تلقي گردد.
از آنجا که مطالعة فقر در سطح استان زمینهساز روش مناسبي برای فقرزدایي جهت نیل بیه توسیعة پاییدار و
برنامهریزی منطقهای است ،بنابراین بررسي آماری فقر و تجزیه و تحلیل آن در سطح استان ميتوانید راهنمیایي
برای برنامهریزان در جهت فقرزدایي باشد .برای شناسایي هر چه دقیق تر افراد فقیر در جامعه به تعرییف ،تبییین
و کاربرد شاخصهایي مناسب نیاز است که بتواند وجوه مختلف فقر را به دقت بررسي کند .در طیي سیا هیای
اخیر مطالعات متعددی دربارة فقر و شاخصهای آن در ایران صیورت گرفتیهاسیت و تمرکیزاین مطالعیات بیر
محاسبة خط فقر و تعیین درصد افراد فقیر و شکاف فقر بوده ،هرچند محاسبات نرخ فقر و شکاف فقر جنبیهای
از موضوع فقر را به نمایش ميگذارد ،اما واقعیت این است که این شاخصها منعکسکنندة تمامي واقعیت فقر
نیستند ،از این رو محققان سعي بر آن دارند که فقر را به گونهای اندازهگیری کنند که تعداد فقرا ،نسبت فقر و
شدت فقر را توأماً در نظر گیرند .از این رو در این تحقیق از شاخص  FGTکه موارد فوق را برآورده ميسازد
و سنجهای اساس به فقر ميباشد جهت سنجش فقر در نقاط روستایي استان گیالن استفاده شدهاست.
هر چند مطالعات متعددی در مورد الگوی مصرف و فقر و ناامني غذایي در کشور صیورت پذیرفتیه ولیي هیی
کدام به بررسي همزمان این دو موضوع و به تفکیک استان در کل ایران نپرداختهاست .زیرا مطالعه الگوی مصرف
و برآورد اساسیتهای موجود در یک جامعه ميتواند کمکي برای توجیه مرز ناامني غذایي ااکم بیر آن جامعیه
باشد و از آنجاییکه جعفری )

 (Jaffary,مناطق روستایي گیالن را برای سیا  ،1931از لحیا نیاامني غیذایي

در وضعیت نسبتاً نامناسبي گزارش کرد ،بررسي عمیقتر این موضوع و میزان ناامني ایجاد شده در سیا هیای اخییر
پس از افزایش قیمت بنزین ،ضروری ميباشد ،تا نتایج بدستآمده کمکي در راه برنامهریزی درست استاني بیرای
امایت از اقشار آسیبپذیر باشد.
در زمینه بررسي رفتار مصرفکننده دیتیون و مولبیا ر )

 )Deaton and Muellbauer,بیرای اولیین بیار بیا

استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایدهآ ( )AIDSبه مطالعه هشیت گیروه از میواد غیذایي در بریتانییا پرداختنید .بیر
اساس نتایج به دستآمده برای کششهای قیمتي مختلف تنها گروه امل و نقل نسبت بیه قیمیت دارای اساسییت
قابل مالاظه بودهاست .تیفن و تیفن )

 ،(Tiefien and Tiefien,هم در مطالعهای که بیا اسیتفاده از دادههیای

سریزماني  1391-1334و بکارگیری مد  AIDSبه تخمین کششهای قیمتي و درآمدی تقاضیای و موادغیذایي
در بریتانیا پرداختند .کششهای قیمتي و مخارج برای هر یک از گروههای مذکور و همچنین زیرگیروههیای آنهیا
محاسبه شد .نتایج بدستآمده کامالً مبتني بر انتظار بوده و تقاضا برای مواد غذایي بطیور کلیي نسیبت بیه قیمیت و
مخارج کششناپذیر است .با توجه به اینکه تمرکز اصلي بررسي ااضر بر روی فقر و ناامني غذایي است ،لذا ذیال
مروری بر برخي از مطالعات انجامشده در این رابطه صورت گرفتهاست.
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ارشدی و همکاران )

 (Arshadi,.et al,ایداقل معیاش خانوارهیای شیهری اسیتان کرمانشیاه را بیه عنیوان

معیاری ذهني و نسبي از خط فقر ،به همراه چند شاخص فقر طي دوره  1991-33با بهیرهگییری عیادت ) (HLESو
روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط تکراری برآورد نمودند .یافتههای پژوهش آنها نشیان داد ایداقل معیاش سیاالنه
در طو دوره برای مناطق شهری استان کرمانشاه روندی فزاینده دارد و همچنین خیط فقیر شیهری تعیدیلشیده بیا
شاخص قیمت ،روند صعودی مالیمي از خود نشان میيدهید .عیالوه بیرآن شیاخصهیای نسیبت سرشیمار ،نسیبت
شکاف درآمدی و نابرابری درآمد بین فقرا ) (FGTو کاکواني نیز برای مناطق شهری محاسبهشده که نتایج ااکي
از بدترشدن کلي وضعیت خانوارهای شهری در طو دوره مورد بررسي بودهاست.
محمدی و همکاران )

 (Mohammadi,.et al,اداقل معاش مناطق شهری استان ایالم را طیي برنامیههیای

دوم و سوم با استفاده از سیستم مخارج خطي محاسبهنمودند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که اداقل معاش در سا
 1994از  1416666به  19139191ریا در سا  1939رسیدهاست .همچنین آنهیا شیاخص نسیبت شیماره ،نسیبت
شکاف درآمدی ،نابرابری درآمد بین فقرا را نیز محاسبهنمودند و مشخص شد کیه وضیعیت و رونید ارکیت ایین
شاخص ها ااکي از بهبود وضعیت افراد فقیر در این دوره بوده و لیکن اداقل معاش در برنامه سوم نسبت به برنامه
دوم افزایش یافتهاست.
مکیان و سعادت خواه )

 (Makian and Saadatkhah,اداقل معاش در مناطق شهری یزد در طیي برنامیه

سوم و چهارم توسعه را با استفاده از آمار هشت گروه کاالیي و کابرد تقاضای سیستم مخارج خطي برآوردکردند.
نتایج تحقیق آنها نشان داد اداقل معاش در منطق شهری یزد در سا  1993برابر با  16611441به  9963613ریا
در سا  1933افزایش یافتهاست و شاخصهای نسبت سرشمار و نسبت شکاف درآمدی در سیا  1993بیه ترتییب
 16.14و  46.91درصد بوده که در سا  1933به  13.91و  91.99درصد رسیدهاست.
سعادت و قاسمي )

 (Saadat and Ghasemi,به بررسي میزان خط فقر در مناطق شهری و روستایي اسیتان

کرمانشاه با استفاده از سیستم مخارج خطي و تخمین سیستم مخیارج خطیي بیه روش رگرسییون بیه ظیاهر نیامرتبط
تکراری طي سا های  1994-31پرداختند .نتیایج تحقییق آنهیا نشیان میيدهید کیه خیط فقیر در منیاطقر شیهری و
روستایي استان کرمانشاه طي سا ها روندی صعودی داشتهاسیت و گیروه خیوراکيهیا ،آشیامیدنيهیا و دخانییات
بیشترین سهم را از خط فقر دارا بودند.
با توجه به مطالعات صورت گرفته در سا های گذشته این پژوهش بر آن است کیه بیه سیوا هیایي در رابطیه بیا
میزان اساسیت مصرفکنندگان گیالني به قیمت مواد غذایي و درآمد پاسخ دهد ،همچنین وضیعیت فقیر غیذایي
در استان را بررسي نماید و اینکه شاخصهای فقر و ناامني غذایي در سا مورد بررسیي چیه ارقیامي را نشیان میي-
دهد.
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مواد و روش ها

سیستم معادالت تقاضای موادخوراکي در چهارچوب سیستم تقاضای تقریبا ایدهآ تخمین زده ميشود .در ایین
مطالعه ،سیستم تقاضای تقریبا ایدهآ که توسط دیتون و مولبا ر ارا ه شد ،استفاده خواهدشد .شکل این سیسیتم بیه
صورت زیر است:
n

) *Wit   i    it ln p j   i ln( mt pt

( )1

که در آن

j

Wit

سهم بودجه کاالی  iدر سا  p j ،tقیمت کاالی  mt ،jکل مخارج تخصیص یافته بیه سیبد میواد

خوراکي و دخاني در سا  p t* ،tنیز شاخص قیمت استون ميباشد.
پس از تخمین ضرایب سیستم ،کششهای مارشا نیز به کمک روابط زیر بدست ميآید:
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کشش درآمدی نیز از رابطه زیر بدست ميآید:
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اما محدودیت پارامترهای برآوردشده به صورت زیر بیان ميشود:
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به نظر ميرسد شاخص استون به علت اجم نمونه و تعداد زیاد کاال مناسبترین شاخص برای مطالعیات در سیطح
خانوار است .که این شاخص به صورت زیر تعریف ميشود:

( (9

)
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n
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i

که در آن  Witسهم بودجیه کیاالی  iدر سیا  p it ،tشیاخص قیمیت خیرده فروشیي کیاالی  iدر سیا  tو p it

شاخص قیمت در سا پایه است.
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بهمنظور بررسي وضعیت فقر (ناامني غذایي) نیز از شاخص  FGTاستفاده شدهاست .این شاخص بهصیورت زییر
تعریف ميشود )

:(Datt,




( )3

Z  X 
 Z  f  X dX



z
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که در آن  Xمخارج مصرفي خانوار f  X  ،تابع چگالي مخارج مصرفي خانواده (نسیبت جمعیتیي کیه مخیارج
 Xرا مصرف ميکنند) Z ،بیانگر خط فقر است و از قبل و بر اسب متغیرهیایي کیه در انیدازهگییری فقیر بکیار
ميروند ،تعیین ميشود و  نیز یک پارامتر غیرمنفي است .رابطه فوق را ميتوان به شیکل سیاده زییر نییز نوشیت
: )Minot and Golett,

)
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تعداد جمعیت ميباشد .مقادیر باالتر  بیانگر اساسیت بیشتر شاخص فقر به نابرابری میان افراد فقیر

است .آنچه که در اوزه بررسي مطالعه ما قرار ميگیرد مقادیر    , ,ميباشد که بترتیب شاخصهیای تعیداد
افراد فقیر ،شکاف فقر ،و شدت فقر ميباشد.
بدین سبب برای رسیدن به اهداف مطالعه از دادههای جمعآوریشده در قالیب طیرآ آمیارگیری هزینیه خیانوار
مرکز آمار ایران که بطور ساالنه در سطح کشور جمعآوری ميشیود ،اسیتفاده شید .نمونیهگییری هزینیه و درآمید
خانوار از پوشش ملي برخوردار است و وااد نمونهگیری خیانوار میيباشید .دادههیای میورد اسیتفاده ایین تحقییق
مربوط به سا  1931است .برای گروهبندی ،مواد غذایي به هشت گروه تقسیم شدند که عبارتند از:
 -1آرد ،رشته ،غالت ،نان و فرآوردههای آن -1 ،انواع گوشت -9 ،لبنیات و تخممرغ  -4روغینهیا و چربیيهیا،
 -6میوهها و سبزیها -1 ،خشکبار و ابوبات -9 ،قند و شکر -3 ،ادویه ،چاشنيها ،نوشابهها و دخانیات.
با توجه به اینکه آمار مواد مصرفي خانوارها به صورت جز ي برای تعداد زیادی قلیم کیاال وجیود داشیت ،ابتیدا
کاالهای غذایي در گروههای  3گانه تجمیعگردید .این کار در دو مراله صورتگرفت .ابتدا مجموع وزني اقیالم
هر گروه محاسبه شد .در مراله دوم قیمت وزني هر گروه کاال محاسبه شد .در محاسبه قیمیت وزنیي از سیهم هیر
قلم کاال در گروه به عنوان وزن استفاده شد .به عنوان مثا در محاسبه قیمیت گیروه نیان ،تمیام اقیالم نیان محاسیبه
شدهاست .پس از محاسبه قیمت وزني ،مخارج هر گروه کاال محاسبه شد و در نهایت مخارج کل برای هیر خیانوار
بهدست آمد .در ادامه نیز مخارج سرانه را به صورت نزولي مرتب ميکنییم کیه بیسیت درصید بیاالی جامعیه را بیه
عنوان گروه درآمدی باال  ،چهل درصد بعدی را گروه متوسط و چهل درصد آخر را گروه پایین درآمدی درنظیر
ميگیریم.
نتایج و بحث

در این قسمت ویژگيهای دادههای مورد استفاده در مطالعیه را بررسیي میيکنییم .جیدو ( )1متوسیط مخیارج
سرانه گروه های غذایي مورد بررسي در هر گروه درآمدی و دیگر اطالعات آماری مربوط به هر گیروه درآمیدی
جامعه روستایي را نشان ميدهد .نتایج ااصل از بررسي دادههای مورد مطالعه نشان ميدهد که متوسط بعد خیانوار
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با ارکت به سمت گروه درآمدی پایین افزایش ميیابد .که این نشاندهنده تمایل خانوارهای بیا درآمید پیایین بیه
فرزندان بیشتر است .خانوارهایي که سرپرست آنها بيسواد است به سمت گروههای پایین درآمدی گیرایش دارد،
که در گروه پایین درآمدی تنها  49/69باسواد میيباشیند .در میورد خانوارهیایي کیه سرپرسیت میرد دارنید رونید
خاصي مشاهده نميشود .همچنین نتایج نشان ميدهد که سهم متوسط مخارج سرانه گروه باالی درآمدی به گیروه
درآمدی پایین  1/39است .این موضوع نشان میي دهید کیه مخیارج سیرانه ایین هشیت گیروه خیوراکي در گیروه
درآمدی باال بیشتر از گروه درآمدی پایین است.
جدول -2متوسط مخارج سرانه گروههای غذایی در هر گروه درآمدی و دیگر اطالعات آماری مربوط به هر
گروه درآمدی
Table - Average per capita expenditure of food groups in each income group and other statistical
information for each income group
درصد خانوار دارای سرپرست
مرد
The percentage of
households with male
head

متوسط مخارج سرانه گروههای غذایي(ریا
درصد افراد باسواد

متوسط بعد خانوار

The percentage of
literate people

The average of
household size

در ماه)
The average of capitation
expenditure of food groups
)(Rials per month

گروه درآمدی
Income group
گروه پردرآمد
High income
group
گروه متوسط
درآمدی
Average
income group
گروه کمدرآمد
Low income
group

Source: Research findings

مأخذ :یافتههای تحقیق

جدو ( )1و ( )9متوسط سهم بودجهای گروههای مختلف مواد غذایي به تفکیک گروههیای درآمیدی در جامعیه
روستایي نشان ميدهد .گروه برنج و نان و میوهها و سبزیها در گروه باالی درآمدی با متوسط بودجهای  6/146و
 6/139بیشترین سهم را در مخارج خوراکي خانوار به خود اختصاص دادهاست .اما هیر چیه بیه سیمت گیروههیای
درآمدی پایین ارکت کنیم از سهم این گروه کاسته میيشیود .همچنیین بیاالبودن سیهم مصیرف آرد و بیرنج در
تمامي گروههای درآمدی ،تمایل مصرف باالی برنج را در الگوی غذایي روستاییان استان نشان میيدهید .بیه ایین
صورت که خود ،هم تولیدکننده و هم مصرفکننده برنج ميباشند .همچنین سهم باالی گروه میوهها و سبزیها به
تولید این محصوالت در ابعاد کوچک در خانوارهای روستایي استان اشاره دارد.
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جدول  -1متوسط س م بودجهای گروههای مختلف مواد غذایی به تفكیک گروههای درآمدی
Table - The average share of the budjet of a food groups separated by income group

روغنها و چربيها

لبنیات و تخممرغ

Oils and fats

Dairy and eggs

انواع گوشت

آرد ،رشته و نان

All kinds of
meat

Flour, Strand and
Bread

گروه درآمدی
Income group
گروه پردرآمد
High income group
گروه متوسط درآمدی
Average income group
گروه کمدرآمد
Low income group

Source: Research findings

مأخذ :یافتههای تحقیق

جدول  -9متوسط س م بودجهای گروههای مختلف مواد غذایی به تفكیک گروههای درآمدی
Table - The average share of the budjet of a food groups separated by income group

ادویه ،نوشابه و دخانیات
Spices, Drinks and
Tobacco

قند و شکر
Sugar

خشکبار و ابوبات
Dried herbs and
legumes

میوهها و سبزیها

گروه درآمدی

Fruits and vegetables

Income group
گروه پردرآمد
High income group
گروه متوسط درآمدی
Average income
group
گروه کمدرآمد
Low income group

Source: Research findings

مأخذ :یافتههای تحقیق

جداو ( )4و ( )6متوسط مخارج گروههای مختلف مواد غذایي خانوارهای روستایي را نشان ميدهنید .بیر اسیاس
نتایج گرفتهشده از این جداو  ،گروه متوسط درآمدی بیشترین متوسط مخارج کاالهای مورد بررسیي را بیه خیود
اختصاص دادهاست .در گروه پردرآمید و کیم درآمید بیشیترین متوسیط مخیارج بیه گیروه مییوههیا و آرد و بیرنج
اختصاص دارد .متوسط مخارج انواع گوشت در گروه کمدرآمد به طور قابل مالاظه ای کمتر از دو گروه دیگیر
است .در مورد گروه لبنیات نیز کاهش شدیدی در متوسط مخارج با ارکت به سمت گیروههیای پیایین درآمیدی
مشاهده ميشود.
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جدول  -3متوسط مخارج گروههای مختلف مواد غذایی به تفكیک گروههای درآمدی (ریال)
)Table - The average expenditures of different food groups into separate income groups (Rial

روغنها و چربيها

لبنیات و تخممرغ

انواع گوشت

Oils and fats

Dairy and eggs

All kinds of meat

آرد ،رشته و نان
Flour, Strand and
Bread

گروه درآمدی
Income group
گروه پردرآمد
High income group
گروه متوسط درآمدی
Average income
group
گروه کمدرآمد
Low income group

Source: Research findings

مأخذ :یافتههای تحقیق

جدول  -5متوسط مخارج گروههای مختلف مواد غذایی به تفكیک گروههای درآمدی (ریال)
)Table - The average expenditures of different food groups into separate income groups (Rial

ادویه ،نوشابه و دخانیات
Spices, Drinks and
Tobacco

قند و شکر
Sugar

خشکبار و ابوبات

میوهها و سبزیها

Dried herbs and
legumes

Fruits and
vegetables

گروه درآمدی
Income group
گروه پردرآمد
High income group
گروه متوسط درآمدی
Average income
group
گروه کمدرآمد
Low income group

Source: Research findings

مأخذ :یافتههای تحقیق

کششهای قیمتی و درآمدی مواد غذایی

پس از تخمین ضرایب سیستمهای معادالت ،با استفاده از روابط ارا هشده کششهای قیمتي و درآمدی بهدست
آمد .در این قسمت ،الگوی مصرفي مصرفکنندگان به کمک کششها بهدست آمدهاست.
جدو ( )1کششهای خودقیمتي و متقاطع مواد غیذایي در گیروه پردرآمید را نشیان میيدهید .همیانطیور کیه
مالاظه ميشود کششهای خود قیمتي تمامي کاالها به جز گروه برنج ونان ،روغن و خشیکبار منفیي بیودهاسیت.
منفي بودن کششها دا بر تایید تئوری اداکثرسازی مطلوبیت از سوی مصرفکننده است .این سه گروه کاالیي
در این گروه درآمدی به عنوان کاالیي گیفن مشاهده ميشود.
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از نکات درخور توجه در تفسیر کششهای متقاطع ،اهمیت در اولویت مصرف کاالهیا اسیت .بیدین معنیي کیه در
الگوی مصرفي اینکه از میان فقط دو کاال کدام کاال در کنار کاالی دیگر و یا به جای کاالی دیگر مصرف شیود،
اتي ممکن است نوع رابطه میان آن دو دچار تغییر شود(

.)Farajzadeh,

جدول  -6کششهای خودقیمتی و متقاطع گروههای مختلف موادغذایی در گروه پردرآمد جامعه روستایی
Table . own-price elasticities and cross elasticities of different food groups in the high-income
groups in rural society
خشکبار و

ادویه ،نوشابه و
دخانیات
Spices, Drinks
and Tobacco

قند و شکر
Sugar

ابوبات
Dried
herbs
and
legumes

میوهها و

روغنها و

سبزیها

چربيها

Fruits and
vegetables

Oils and
fats

آرد ،رشته و

لبنیات و

انواع

تخممرغ

گوشت

Dairy
and
eggs

All
kinds of
meat

نان
Flour,
Strand
and
Bread

گروه کاالها
Groups of goods

آرد ،رشته و نان
-

-

-

-

-

-

-

Flour, Strand and
Bread
انواع گوشت

-

All kinds of meat
لبنیات و تخممرغ

-

Dairy and eggs
-.

روغنها وچربيها

-.

Oils and fats
میوهها وسبزیها
-

Fruits and
vegetables
خشکبار و ابوبات
-

-

Dried herbs and
legumes
قند و شکر

-

Sugar
ادویه ،نوشابه و دخانیات
-

-

-

-

-

-

-

-

Spices, Drinks
and Tobacco

Source: Research findings

مأخذ :یافتههای تحقیق

بعنوان مثا  ،گروه آرد و برنج با گروه گوشت رابطه مکملي اما گروه گوشت با گیروه آرد و نیان رابطیه جانشییني
دارد .در ادامه ،گروه آرد و نیان بیا تمیامي کاالهیا رابطیه مکملیي دارد ،در ایین میورد میتیوان بیه الگیوی مصیرف
خان وارهای ایراني در مصرف برنج و نان همزمان با مصرف انواع غیذاها اشیاره کیرد .از دیگیر نکیات قابیل تأمیل،
وجود رابطه مکملي گروه نوشیدنيها و ادویه با تمامي گروهها ميباشد.
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جدو ( )9کششهای خودقیمتي و متقاطع مواد غذایي در گروه متوسط درآمدی را نشان ميدهید .همیانطیور
که مالاظه ميشود کششهای خود قیمتي تمامي کاالها به جز گروه قنید و شیکر منفیي بیودهاسیت .مثبیت بیودن
کشش خودقیمتي قند و شکر دا بر گیفن بودن این کاال در میان مصرفکنندگان گیروه متوسیط درآمیدی میي-
باشد .در کششهای متقاطع ،گروه آرد و نان و ادویه و نوشیدنيها با همه گروهها رابطیه مکملیي دارنید .از نکیات
دیگر ،ميتوان به وجود رابطه جانشیني میان گروه قند و شکر با بقیه گروه کاالها اشاره کرد.
جدول  -1کششهای خودقیمتی و متقاطع گروههای مختلف موادغذایی در گروه متوسط درآمدی جامعه
روستایی
Table - own-price elasticities and cross elasticities of different food groups in the high-income
groups in rural society
خشکبار و

ادویه ،نوشابه و
دخانیات
Spices, Drinks
and Tobacco

-.

قند و شکر
Sugar

-.

ابوبات
Dried
herbs and
legumes
-

میوهها و
سبزیها
Fruits and
vegetables

انواع

لبنیات و
روغنها و چربيها
Oils and fats

-

-

تخممرغ
Dairy and
eggs

-

گوشت
All
kinds of
meat

آرد ،رشته و نان
Flour,
Strand and
Bread

-

-

-

-

گروه کاالها
Groups of
goods

آرد ،رشته و نان
Flour, Strand
and Bread

-

انواع گوشت
All kinds of
meat

-

-

-

-

-

لبنیات و تخممرغ
Dairy and
eggs

-

-

-

-

-

-

-

روغنها وچربيها
Oils and fats

-

-

-

-

میوهها وسبزیها
Fruits and
vegetables
خشکبار و

-

-

ابوبات

-

Dried herbs
and legumes
قند و شکر

-

Sugar
ادویه ،نوشابه و
-

-

-

-

-

-

دخانیات
Spices,
Drinks and
Tobacco
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جدو ( )3کششهای خودقیمتي و متقاطع مواد غذایي در گروه کمدرآمد جامعه روستایي را نشان ميدهد.
جدول  -8کششهای خودقیمتی و متقاطع گروههای مختلف موادغذایی در گروه کم درآمد جامعه روستایی
Table - own-price elasticities and cross elasticities of different food groups in the low-income
groups in rural society

ادویه ،نوشابه و
دخانیات
Spices,
Drinks and
Tobacco

خشکبار و

قند و

ابوبات

شکر

Dried
herbs and
legumes

Sugar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

میوهها و

روغنها و

سبزیها

چربيها

Fruits and
vegetables

Oils and
fats

-

-

لبنیات و

انواع

آرد ،رشته و

تخممرغ

گوشت

نان

Dairy
and
eggs

All
kinds of
meat

Flour,
Strand
and Bread

- .

-

-

-.

-

گروه کاالها
Groups of
goods

آرد ،رشته و نان
Flour, Strand
and Bread

-

انواع گوشت
All kinds of
meat

-

-

-

-

لبنیات و تخممرغ
Dairy and
eggs

-

-

-

روغنها وچربيها

-

Oils and fats
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

میوهها وسبزیها
Fruits and
vegetables
خشکبار و
ابوبات
Dried herbs
and legumes

-

قند و شکر
Sugar
ادویه ،نوشابه و

-

دخانیات
Spices,
Drinks and
Tobacco

Source: Research findings

مأخذ :یافتههای تحقیق

همانطور که نشان دادهشدهاست کششهای خود قیمتي تمامي کاالها منفي بودهاسیت .بیا نگیاهي بیه کشیشهیای
متقاطع بین گروهها غالب نشاندهنده رابطه مکملي در مصرف به طور همزمان هستند .مگر گروه گوشت و لبنییات
که رابطه جانشیني را نشان ميدهند.
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در جدو ( )3و ( )16نیز کششهای درآمدی گروههای مختلف غذایي ارا یه شیدهاسیت .همیانطور کیه انتظیار
ميرفت با توجه به ضرورت و اساسيبودن کاالهای مذکور ،کششهای درآمیدی تقریبیا در میورد تمیامي کاالهیا
کمتر از یک است که دا بر ضروری بودن این کاالها است به جز آرد و برنج و نوشیدنيهیا در گیروه پردرآمید.
مطلب درخور توجه در مورد کششهای درآمدی اختالف زیاد کشش درآمیدی بیرنج و نیان بیا سیایر کاالهیا در
گروههای درآمدی است که این امر ميتواند دا بر تمایل زیاد مصرفکنندگان در مصرف بیشیتر نیان و بیرنج در
الگوی مصرفي آنها در صورت افزایش درآمد باشد.
جدول  -3کششهای درآمدی کاالها در الگوی مصرف خانوارهای روستایی
Table - income elasticity of goods in the pattern of consumption of rural households

روغنها و چربيها

لبنیات و تخممرغ

Oils and fats

Dairy and eggs

انواع گوشت
All kinds of
meat

آرد ،رشته و نان

گروه درآمدی

Flour, Strand and Bread

Income group
گروه پردرآمد
High income group
گروه متوسط درآمدی
Average income
group
گروه کمدرآمد
Low income group

Source: Research findings

مأخذ :یافتههای تحقیق

جدول  -21کششهای درآمدی کاالها در الگوی مصرف خانوارهای روستایی
. income elasticity of goods in the pattern of consumption of rural households

ادویه ،نوشابه و دخانیات
Spices, Drinks and
Tobacco

قند و شکر
Sugar

خشکبار و ابوبات
Dried herbs and
legumes

Table

میوهها و سبزیها

گروه درآمدی

Fruits and vegetables

Income group
گروه پردرآمد
High income group
گروه متوسط درآمدی
Average income
group

.

گروه کمدرآمد
Low income group

Source: Research findings

مأخذ :یافتههای تحقیق
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برآورد شاخص FGT

برای محاسبه معیارهای تعداد (درصد) افراد واقع در زیر خط فقر ،شیکاف و شیدت فقیر از شیاخص موسیوم بیه
 FGTاستفادهشد .مهمترین گام در بهرهگیری از این شاخص انتخاب خط فقر یا به عبارتي محاسبه اداقل مخیارج
الزم برای تأمین اداقل نیاز افراد به عنوان خط فقر ميباشد.
الزم به ذکر است خط فقری که در این پژوهش مورد محاسبه قرار گرفتهاست ،خط فقر نسیبي اسیت نیه خیط فقیر
مطلق .تفاوت این دو در این است که در اولي معموال مبنای محاسبه بر اساس میانگین مخارج خانوار است ولیي در
دومي ،خط فقر به صورت یک عدد اقیقي (تورم زدایي شده) ثابتي در یک زمان و مکان معین ميباشد.
در این مطالعه همانند مطالعه جعفیری)

 (Jaffary,از روش رتبیهبنیدی اسیتفاده گردیید .بیه آن ترتییب کیه

نصف ه زینه خانوار میانگین بعنوان خط فقیر میورد اسیتفاده قیرار گرفیت .مییانگین مخیارج سیرانه ماهانیه در مییان
خانوارهای منتخب برابر با  9616194ریا است .براین اساس خط فقر برابر با  1966999ریا در ماه به ازاء هر فرد
در نظر گرفتهشد .بر طبق معیار فوق ادود  94/99درصد از افراد خانوارهای روستایي منتخب استان گیالن در زییر
خط فقر قرار دارند .دو شاخص شکاف و شدت فقر نیز بصورت ارقام نرما شده برابر با 16/9و  3/33درصد میي-
باشد.
شکاف فقر درآمد الزم برای انتقا فقرا به باالی خط فقر را نشان ميدهید .در واقیع مییزان کمبیود درآمید فقیرا
نسبت به خط فقر است .اندازه شکاف فقر ميتواند تخمین مفیدی از اجیم منیابعي کیه الزم اسیت فقیر غیذایي را
ریشهکن کند ارا هدهد .در مناطق روستایي در سا  1931شکاف فقر  16/9برآورد شدهاست .این بدان معني است
که در صورتي که هر کدام از افراد مناطق روستایي  16/9درصد خط فقر را ( 196639ریا ) بیه افیراد فقییر انتقیا
دهند فقر غذایي در مناطق روستایي ميتواند ریشهکن شده و سیری غذایي برای همه اااد جمعیت روستایي فراهم
ميشود.
اگر جمعیت روستایي استان گیالن را در ادود  1میلیون برآورد کنیم ،زدودن کامل فقر غیذایي مسیتلزم انتقیا
 196میلیارد ریا به فقرا است .به عبارت دیگر این مبلغ میزان درآمد جدیدی است که باید در روستاها بیین اقشیار
فقیر ایجاد شود تا فقر ریشهکن گردد .طبیعي است که چنین مبلغي یا باید به وسیله سیستم مالیاتي صحیح و کیارا از
اغنیا به فقرا انتقا یابد ،یا با ایجاد اشتغا معاد آن درآمد ایجاد شود و یا از طریق پرداختهیای انتقیالي و اعطیای
یارانه به مواد غذایي عملي گردد .نکتهای که باید به آن توجه داشت ،این است کیه محاسیبه فیوق بیر مبنیای ییک
فرض خوشبینانه توزیع صحیح و کامل درآمد در بین فقرا انجام گرفتهاست .در دنییای واقعیي ،بیه علیل مختلیف،
چنین فرضیهای خوشبینانهای تحقق نميیابد زیرا اوالً توزیع عادالنه و مساوی انجام نميگیرد و تانییاً چنیین انتقیا
درآمدی بوروکراسي عظیمي را طلب ميکند که ممکن است سهم قابل تیوجهي از اعتبیارات جهیت راه انیداختن
آن صرف شود.
شاخص شدت فقر نه تنها فاصله فقرا تا خط فقر (شکاف فقر) را در نظر ميگیرد بلکه نیابرابری در مییان فقیرا را
نیز محاسبه ميکند .یعني ضریب باالتری به خانوارهای دورتر از فقر اختصاص ميدهد .شدت فقر بیانگر آن اسیت
که هر یک از فقرای جامعه به طور متوسط چند درصد کمبود درآمد نسبت به خط فقر دارند .کیه نتیایج بیهدسیت
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آمده نشان ميدهد هر یک از فقرای مناطق روستایي گیالن به طور متوسط  3/66درصد کمبیود درآمید نسیبت بیه
خط فقر دارند.
در مطالعه جعفری)

 (Jaffary,شاخصهای تعداد افراد فقیر ،شکاف فقر و شدت فقر در استانهای مختلف

کشور بررسي شدهاست .با استفاده از دادههای درآمد و هزینه خانوار سا  1931برای مناطق روسیتایي گییالن ایین
شاخصها بیه ترتییب  6/96 ،16/3و  1/19بیهدسیت آمیدهاسیت .مقایسیه مقیدار عیددی ایین شیاخصهیا بیا نتیایج
بهدستآمده پژوهش ااضر ،افزایش تعداد افراد فقیر ،شکاف فقر و شدت فقر را در طي  16سیا نشیان میيدهید.
که شرایط اقتصادی ااکم و هدفمندی یارانهها را ميتوان تأثیرگذار در این افزایش دانست.
تا اینجا ما شاخصهای فقر غذایي را در مناطق روستایي استان محاسبه کردیم ،اما سیوالي کیه االن مطیرآ میي-
شود ،این است که این پس از آنکه منابع الزم را جهت زدودن فقر تأمین کردیم و این مبلغ بصورت کامالً هدفدار
نیز توزیع شد ،آیا همین قدر کافي است تا سیری را برای افراد فقیر فراهم کند .پاسخ این سوا زماني مثبیت اسیت
که فرض کنیم فقرا همه آن مبلغ را صرف خرید مواد غذایي به ترتیبیي کیه متخصصیین تغذییه توصییه میينماینید
بکنند و گرنه الزم است رفتار تقاضای مصرفي خانوارها را به دقت بررسي نما یم .چه بسا یک فرد یا خیانواده فقییر
همه درآمد ترمیمي را که جهت برطرف کردن سیری در نظر گرفته شدهاست ،صرف خرید کاالهای غیرخوراکي
نظیر لباس و کفش نو بکند ،که در آن صورت اهداف سیاسیتگیزاران در برنامیه فقرزداییي بیه شکسیت خواهید-
انجامید .از این روست که مطالعه دقیقتر رفتار مصرفي خانوارها ضروری ميباشد.
بر اساس نتایج کششهای بدست آمده ،کششهای درآمدی تمامي کاالها در گروه متوسط و کم درآمد کمتر
از وااد بوده که نشاندهنده ضروری بودن این کاالها از دید مصرفکننده ميباشد .کوچک بودن مقادیر عیددی
کششهای درآمدی نشاندهنده سهم کمتر این کاالها در سبد مخارج خانوار بوده و یادآور این نکتیه خواهیدبیود
که هزینه های غیر خوراکي سیهم بیشیتری را از افیزایش درآمید مصیرفکننیده بیه خیود اختصیاص میيدهنید تیا
هزینههای خوراکي .در گروه پردرآمد گروه آرد و نوشیدنيها کشش درآمیدی بزرگتیر از ییک داشیته و ایین دو
گروه نسبت به سایر گروههای کاالیي افزایش مصرف بیشتری از طریق افزایش درآمد کسب ميکنند.
کشییشهییای قیمتییي بدسییت آمییده نیییز بییه دلیییل کییم بییودن مقییدار عییددی نشییاندهنییده عکییسالعمییل ضییعیف
مصرفکنندگان در اثر تغییر قیمت ميباشند و اینکه سیاست هیای قیمتیي راه ایل میوثری بیرای افیزایش مصیرف
گروههای غذایي نخواهدبود.
نتیههگیری و پیشن ادها
در این مطالعه به کمک رهیافت دیتون ومولبا ر)

 ،) Deaton and Muellbauer,و با بهرهگیری از تفیاوت

میان گروههای مختلف مصرفکننده ،رفتار آنها در مقابل تغییرات قیمت تعقیب شید .الگیوی مصیرفي گیروههیای
آرد ،رشته ،غالت ،نان و فرآوردههای آن ،انیواع گوشیت ،لبنییات و تخیممیرغ ،روغینهیا و چربیيهیا ،مییوههیا و
سبزیها ،خشکبار و ابوبات ،قند و شکر و ادویه ،چاشینيهیا ،نوشیابههیا و دخانییات در منیاطق روسیتایي بیرآورد
گردید.
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یافتههای مربوط به ضرایب کشش های درآمدی نیز ااکي از ضروری بودن کاالهای مورد مطالعه در الگوهیای
مصیرف میيباشیید .مقیدار ضییریب کشیش درآمییدی آرد و بیرنج از دیگییر کاالهیا بییاالتر اسیت .بییدین معنیي کییه
مصرف کنندگان تمایل دارند در صورت افزایش درآمد میزان مصرف برنج را بییش از کاالهیای دیگیر درالگیوی
خود افزایش دهند.
در این مطالعه نصف هزینه خانوار میانگین بعنوان خیط فقیر میورد اسیتفاده قرارگرفیت .مییانگین مخیارج سیرانه
ماهانه در میان خانوارهای منتخب برابر با  9616194ریا است .بر این اساس خط فقر برابیر بیا  1966999رییا در
ماه به ازاء هر فرد در نظر گرفتهشد .بر طبق معیار فوق ادود  94/99درصد از افیراد خانوارهیای روسیتایي منتخیب
استان گیالن در زیر خط فقر قرار دارند .دو شاخص شکاف و شدت فقیر نییز بصیورت ارقیام نرمیا شیده برابیر بیا
16/9و  3/33درصد ميباشد.
 ، (Jaffary,نشان میيدهید کیه وضیعیت فقیر در سیا

مقایسه نتایج پژوهش اا ااضر با مطاله جعفری)

مورد بررسي شدت یافته است .در واقع مهار تورم در کشیور و افیزایش بهیای کاالهیا و خیدمات ،موجیب کیاهش
قدرت خرید اقشار جامعه به خصوص فقرا شده و در نتیجه وضعیت اقتصادی آنها بدتر شده و اثر بخشي برنامههای
مبارزه با فقر و هدفمندی یارانهها کاهش خواهدیافت.
البته دالیل متعدد دیگری را مي توان شناسایي نمود اما چون هدف این پژوهش صرفاً ارا ه تصویری از خط فقیر
بودهاست از ریشهیابي آن در این پژوهش خودداری ميکنیم و بررسي علل دقیق افزایش شاخصهای فقر ميتواند
موضوع مطالعه دیگری توسط سایر عالقهمندان باشد.
با توجه به مطالب گفته شده پرداخیت یارانیه هیا و اعمیا مالییات غییر مسیتقیم بیر نظیام قیمیتهیا و ترجیحیات
مصرفکننده تأثیرگذار بوده و در نتیجه بر میزان فقر و رفاه خانوار اثر خواهدگذاشت .بنابراین اعما سیاستهیای
نظیر مالیاتها و یارانهها توسط دولت هنگامي به نفع فقرا خواهندبود که منافع اجرای آنها به نسبت برای افراد فقییر
بیشتر از افراد غیر فقیر باشد .ایجاد فرصتهای شغلي مناسب برای گروههای خاص و نیازمنید میيتوانید در منیاطق
روستایي استان تأثیرگذار باشد و موجبات کاهش درصد و شدت فقر را فراهم سازد.
از آنجا یکه قسمت قابل توجهي از گیروه کیم درآمید در زییر خیط فقیر قیرار گرفتید و خصوصییت مهیم ایین
خانوارها بعد خانوار باال و سطح سواد پایین مي باشد ،سیرمایهگیذاری در زمینیه آمیوزش و بهداشیت میيتوانید از
راهکارهای مهم در زمینه کاهش فقر در این مناطق باشد.
تغییر الگوی مصرف مواد غذایي که میي توانید اثیر مهمیي بیر اثیر بخشیي سیاسیتهیای قیمتیي داشیتهباشید ،در
درازمدت و از طریق آموزش و اطالع رساني از تلویزیون و رادیو امکانپذیر است.
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