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Abstract
In recent years, the ever-increasing price of food has caused serious concern in 

terms of providing food expenses and maintaining the governorate's level of food 
security. Therefore, this study examines the effects of the increase in the price of 
food products on the cost of living index of urban and rural deciles. In order to 
achieve the objectives of the study, the supply and use tables of 2016 were used in 
the form of extended Input-output based on the integrated supply and use tables. 24 
items including protein products, vitamins, carbohydrates, caffeine and tobacco 
products were studied. The results of this study showed that the largest share of the 
living expenses of urban and rural households is associated with bread. The lowest 
expenses are related to different types of drinks. Except for all types of red and 
white meat, packaged fruits and vegetables, and dairy products, the cost of living of 
rural households increases more than urban households due to the increase in the 
prices of other food products. Among the income deciles, mostly the first to fourth 
deciles experience the highest cost of living due to the increase in the price of food 
products. Therefore, since rural households bear the cost of providing food more 
than urban households, and income deciles are affected unequally. Also, the price 
increase of different products (24 items) will have different effects on households. 
Therefore, it is suggested to control the increase in the price of the most effective 
products in different ways and if the support policy is considered by the policy 
makers, it should be adopted and applied according to the different urban and rural 
deciles and according to the results obtained. 
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 کیدهچ
در سالیان اخیر افزایش روزافزون قیمت مواد غذایی اهم از تولیدات خام کشاورزي و 

ي دمخارج غذایی و حفظ سطح استاندار تأمینی جدي را از جهت محصوالت فرآوري شده نگران
از این روي مطالعه پیش رو به بررسی اثرات افزایش قیمت  از امنیت غذایی به وجود آورده است.

 منظور بهپردازد.  هاي شهري و روستایی می محصوالت غذایی بر شاخص هزینه زندگی دهک
توسط  1399که در سال  1395ضه و مصرف سال از جداول عر ،دست یافتن به اهداف مطالعه

در قالب شبه ماتریس حسابداري اجتماعی مبتنی بر جداول عرضه و  شدهبانک مرکزي منتشر 
ها،  ویتامینقلم از محصوالت پروتئینی،  24. ه استاستفاده شد ،مصرف یکپارچه شده

دهد  میند. نتایج این مطالعه نشان ا هها، کافئینی و دخانیات مورد مطالعه قرار گرفت کربوهیدرات
بیشترین سهم از هزینه زندگی خانوارهاي شهري و روستایی مربوط به نان است. کمترین  که

ها و  هاي قرمز و سفید، میوه ها است. به جز انواع گوشت مخارج هم مربوط به انواع نوشیدنی
ایر محصوالت غذایی، بندي شده و محصوالت لبنی، در اثر افزایش قیمت س هاي بسته سبزي

هاي درآمدي  یابد. در میان دهک هزینه زندگی خانوارهاي روستایی بیشتر از شهري افزایش می
هاي اول تا چهارم بیشترین هزینه زندگی ناشی از افزایش قیمت  دهک هعمدطور  بهنیز 

ز شهري بنابراین از آنجا که خانوارهاي روستایی بیشتر ا؛ کنند تجربه میرا محصوالت غذایی 
قرار  تأثیرغیریکسان تحت صورت  به هاي درآمدي و دهک شوند میغذا  تأمینمتحمل هزینه 

ات تأثیرمحصول)  24افزایش قیمت محصوالت مختلف (به دلیل اینکه و همچنین  گیرند می
افزایش قیمت محصوالتی که  اوالً شود می متفاوتی بر خانوارها خواهد داشت، لذا پیشنهاد

را دارند به طرق مختلف کنترل شود و چنانچه سیاست حمایتی مدنظر بیشترین اثر 
 دست بههاي مختلف شهري و روستایی و مطابق نتایج  با توجه به دهک ،ان استگذار سیاست

 آمده اتخاذ و اعمال شود.
 JEL  :C67, L66, O18, E64, P42بندي طبقه
هاي درآمدي، خانوار شهري و روستایی، امنیت غذایی،  دهک هاي کلیدي: واژه
 هاي عرضه و مصرف ماتریس

                                                           
 021-48292016*. نویسنده مسئول، شماره تماس: 
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 مقدمه -1
روبرو  سوءتغذیهو  یدر حال توسعه با گرسنگ ينفر در کشورها یلیونم صدها
اقتصاد  يها شوك. )2008، 1(فائو .شود می به آنها اضافه یشتريتعداد ب روزانه هستند و

ی همه از ناگهان یاسیس ییراتتغ ی،جهان عرضه يها شوك تغییرات آب و هوایی، ،کالن
 ها قیمتبه عبارت دیگر  ،دنغذا اثر بگذار د بر قیمتنتوان جمله عواملی هستند که می

کاهش  يبرا يگذار سیاست هاي ینهها به دنبال گز منوط به منابع مختلف هستند و دولت
یمت مواد ق یادز یشافزاچراکه  ،)2021، 2همکاران و آمولگبه( هستند یمتنوسانات ق

 باشد ییاغذ یتامن یتشدن وضع یمتواند نشانگر وخ یم مدت کوتاهدر  غذایی حداقل
در  يدر کشورها ییغذا یتبر امن یداخل ییتورم غذا تأثیر. )2013 ،3همکاران و آنریکز(

درصد  80-70و تا  کننده مصرف هاي هیناز هز یمیاز ن یشکه غذا ب ییحال توسعه، جا
) و FAO, 2008( است یدشد یاربس، دهد می کم درآمد را نشان هاي هخانواد ینههز

 یی و همچنینمواد غذا يباال یمتق تأثیریم تحت مستقصورت  به امنیت غذایی خانوارها
 . مخارج)2020 غذایی، امنیت اطالعات شبکه( 4باشد میي اقتصادهاي  شوك و یثبات بی

 يکه خانوارها یمعن ینمعکوس با درآمد خانوار رابطه دارد، به ا طور بهمربوط به غذا 
 با عنوان کهکنند  می غذا صرف يراخانوار را ب هاي هیناز کل هز يتریشسهم ب یرترفق

افزایش  ییمواد غذا یمتق یوقتبنابراین ؛ )2010 ،5جیکوبز( شود می شناختهانگل  قانون
ي مقدار کمتر و از کل درآمد الزم است ییمواد غذا یدخر يبرا یشتريب ینههزیابد،  می

 و احمدزي،ی آکب( 6ماند یم یآموزش باق و مانند بهداشت یازهان یرسا يبرا از درآمد
 ،خانوار است يبه غذا یدسترس يبرا ی، شاخصمخارجغذا از کل  مخارجسهم . )2020

به غذا  خانوار یک یباشد، احتمال دسترس یشترغذا ب ینههرچه سهم هزکه  طوري به
این  8)2014 غذایی، امنیت فصلی ارزیابی( )2006 ،7همکاران و اسمیت(( است کمتر

ثابت شده اي  هگسترد طور بهچراکه  نیز هست، نوارخا ییغذا یتاز امن یشاخصنسبت 

                                                           
1. Food and Agriculture Organization 
2. Amolegbe et.al 
3. Anríquez et.al 
4. Food Security Information Network 
5. Jacobs 
6. Akbay & Ahmadzai 
7. Smith et.al, SFSA 
8. Seasonal Food Security Assessment 
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غذا  را بهدرآمد خانوار  بیشتري از ، سهمترپذیر آسیبو  یرترفق هاياست که خانوار
 .)2018 ،1همکاران و علی( دهد اختصاص می

هاي خانوارها در کشورهاي  دغدغه ترین مهمیکی از  غذا یمتق ،گفته شد آنچهبنابر 
یابد و  افزایش می زا برونکه گاهی اوقات در اثر عوامل  باشد میدر حال توسعه 

هاي  ی را از جنبهگوناگون اثراتآورد. افزایش قیمت غذا  هاي جدي را به وجود می نگرانی
که  ،هاي پایین درآمدي بر جاي خواهد گذاشت بر دهک خصوص بهاقتصادي و اجتماعی 

آثار بلندمدتی را بر رفاه و تواند  می ،چنانچه در زمان مقتضی بررسی و جبران نشود
 امنیت غذایی داشته باشد. 

هاي جدي را از  در سالیان اخیر افزایش فزاینده قیمت محصوالت غذایی نگرانی
جهت افزایش مخارج زندگی خانوارهاي ایرانی و آثار و تبعات آن بر رفاه و امنیت غذایی 

محصوالت غذایی از دهد که شاخص قیمت  ، نشان می1به وجود آورده است. نمودار 
 اي به خود گرفته است. روند صعودي قابل مالحظه 1396سال 

 

 

 هاي شاخص قیمت کاال و خدمات مرکز آمار ایران مجموعه گزارشمنبع: 
 روند تغییرات شاخص قیمت کاالهاي خوراکی، آشامیدنی و دخانیات -1نمودار 

 
 وضوح بهاست که افزایش قیمت محصوالت غذایی یک واقعیت اقتصادي در کشور 

اما این افزایش قیمت نه تنها در قالب اثرات ؛ دکر، مشاهده 1توان آن را در نمودار  می
                                                           
1. Ali et.al 




    







         

 خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات
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غیرمستقیم و در قالب صورت  به مستقیم بر افزایش هزینه زندگی خانوارها اثر دارد، بلکه
ل به عبارت دیگر آنچه در قالب جداو؛ دکنمتأثر  تواند خانوارها را اي می اثرات زنجیره

تنها یک طرف مسئله را  شود می شاخص قیمت محصوالت غذایی منتشر با عنوان آماري
اي دارند که نیازمند تحلیل  کند، حال آنکه اثرات غیرمستقیم نیز اهمیت ویژه آشکار می

است که افزایش  سؤالدقیق است. بر این اساس مطالعه حاضر به دنبال یافتن پاسخ این 
مستقیم و غیرمستقیم به چه نحوي صورت  به ییقیمت طیفی از محصوالت غذا

دهد؟ پاسخ این سؤال دست  قرار می تأثیرهاي درآمدي شهري و روستایی را تحت  دهک
توان متناسب با تغییراتی که در شاخص هزینه  کم از دو جنبه مهم است. یکی آنکه می

ت کرد و دیگري شیوع ناامنی غذایی را دریاف يها سیگنال شود می زندگی خانوارها ایجاد
ان اقتصادي متناسب با اصابت اثرات افزایش قیمت محصوالت غذایی گذار سیاستآنکه 

 ي مقتضی را به انجام برسانند.گذار سیاستتوانند  هاي درآمدي، می به هر یک از دهک
در خصوص سؤال تحقیق و سازوکار رسیدن به پاسخ الزم است مطالعات صورت 

اخل کشور مورد بررسی قرار گیرد. در رابطه با افزایش الملل و د گرفته در سطح بین
ی صورت گوناگونآن بر متغیرهاي اقتصادي و اجتماعی مطالعات  اثراتقیمت غذا و 

به مطالعاتی که اثرات افزایش قیمت غذا ناشی از  طور مشخص بهگرفته که در ادامه 
 اشاره ،دهند رار میق تأثیررا بیشتر تحت  بر متغیرهایی که خانوارها زا برونعوامل 

. از این روي جهت جلوگیري از افزایش حجم نوشتار، مرور ادبیات تحقیق در شود می
گیري از مطالعات  و نتیجه شده استخالصه  2و  1الملل و داخلی در جداول  سطح بین

 .شود می صورت گرفته در ادامه جداول ارائه
 

در خصوص تبعات افزایش قیمت  نتایج مطالعات خارجی صورت گرفته ترین مهم -1جدول 
 محصوالت غذایی

 نتایج ترین مهمنویسندگان؛ ردیف
1 )Zheng et.al, 2012:1090ییمواد غذا یمتق یشاثرات افزا ینتخم با عنوان اي در مطالعه )؛

یمتق یشافزاکه  ندا ههاي تقاضا نشان داد با استفاده از کشش یندر چ ییدر مصرف مواد غذا
طور بهو  يشهر يخانوارهایه بر سالمت تغذ یقابل توجه یمنف تأثیر کلیورت ص به ییمواد غذا

 خاص فقرا خواهد داشت.
2 )Alem & Soderbom, 2012:146(یمتشوك بزرگ ق یکاثرات  با عنوان اي در مطالعه ؛

ندا هي با استفاده از یک تحلیل رگرسیونی نشان داددر مناطق شهر یمصرف خانگیی بر مواد غذا
یمنف تأثیر ییمواد غذا يباال یمت، از قيو کارگران عاد ییدارا یینسطح پا يدارا يارهاخانو

 پذیرند. می زیادي
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 نتایج ترین مهمنویسندگان؛ ردیف
3 )Anríquez et.al, 2013:190(سوءتغذیهو  ییمواد غذا یمتق یشافزا با عنوان اي ؛ در مطالعه:

یمتق یشافزا ه است کهآل نشان داد هي با استفاده از سیستم تقاضاي ایدکشور ینب یقتحق یک
لريکا یعدهد، بلکه توز یرا کاهش م ییغذا یمدر رژ يمصرف انرژ یانگیننه تنها م ییمواد غذا
 کند. می یموخ یشاز پ یشرا ب یتجمعاي  هیتغذ یترا بدتر کرده و وضع ییمواد غذا

4 )Rodriguez-Takeuchi et.al, 2013:227(مواد یمتق یشافزا با عنوان اي ؛ در مطالعه
دهد که مینشان  خانوار ینظرسنج هاي هداد یا با استفاده ازکلمب شهرهاي و فقر در ییغذا

بر يا یژهو اتتأثیربا  ییغذا یتبر امن یقابل توجه تأثیر یاصل يغذاهای متیقهاي  شوك
 دارد. يو شهر ییدر مناطق روستا ییمواد غذا یفضع یدارانخر

5 )Akter & Basher, 2014:150(و ییمواد غذا یمتقهاي  اثرات شوك با عنوان اي ؛ در مطالعه
، با استفاده از یکبنگالدش ياز روستاها ي: شواهديخانوار و رفاه اقتصاد ییغذا یتدرآمد بر امن

یی درمواد غذا یمتق آور سرسام یشافزا که ندده میمدل الجیت ترتیبی سلسله مراتبی نشان 
بنگالدش ییون و چرا در مناطق روستاچ بی را ییغذا یناامن، 2009-2007 خالل سالیان

یبدتر شدن ناامن نیز منجر به 2009-2007 يها از سالي بعد درآمدهاي  شوكکرده و  یدتشد
 .شده است ییغذا

6 )Minot, 2014:45(يدر جنوب صحرا ییمواد غذا یمتنوسانات ق با عنوان اي ؛ در مطالعه
بااليبه سطح  یشتريتوجه ب یدبا ه شده است کهدنشان دا  است؟ یافته یشافزا واقعاً یا: آیقاآفر
تواند نقش یم یالملل ینو ب يا که تجارت منطقه شود، چراو نه نوسانات  ییمواد غذا یمتق
 .داشته باشد ییمواد غذا یمتدر کاهش نوسانات ق یديمف

7 )Lin et.al, 2014:938(غذا دربه  یو دسترس ییمواد غذا یمتنقش ق با عنوان اي ؛ در مطالعه
با استفاده از یک سیستم تقاضاي سانسور شده کم درآمد يخانوارها ییمواد غذا یدخر یینتع

اما؛ هستند ییمواد غذا یددر خر یقابل توجه کننده تعیین ها قیمت ه شده است کهنشان داد
 دارد. يمحدود تأثیر  (غذا) ها سوپرمارکت به یدسترس

8 )Mbegalo & Xiaohua 2016 بر رفاه ییمواد غذا یمتق تأثیر  با عنوان اي عهدر مطال)؛
ه شده است کهیا، با استفاده از یک سیستم تقاضا نشان دادتانزان يخانوار و فقر در روستاها

تأثیر همچنین دهند. می ، رفاه را از دستییمواد غذا یمتق یشافزا یلخالص به دل یدارانخر
 .مختلف متفاوت است يخانوارها متناسب با ییمواد غذا یمتق یشافزا

9  )Wossen et.al, 2018:163( آب و هوا و نوسانات ییرپذیريتغ تأثیر با عنوان اي در مطالعه؛
یقادر شرق و غرب آفر يکشاورز يخانوارها ییغذا یتبر درآمد خانوار و امن ییمواد غذا یمتق

هر دو يخانوارها ییغذا یتبر درآمد و امن یمتیق ییرات اقلیمی وتغ ه شده است کهنشان داد
 گذارد. می یمنف تأثیرکشور 

10 )Yamauchi et.al, 2019:330یرمنتظرهغ یشاثرات بلندمدت افزا با عنوان اي )؛ در مطالعه
و مصرف یکآنتروپومترهاي  ي با استفاده از دادهبر رشد کودکان در اندونز ییمواد غذا یمتق

يبر رو یمنف اتتأثیرتواند  می ییمواد غذا یمتق هاي بحران ه شده است کهي نشان داداندونز
 ها شود. آن مادام العمر یببالقوه منجر به معا طور بهکودکان بگذارد و 
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 نتایج ترین مهمنویسندگان؛ ردیف
11 )Rudolf, 2019(خانوار: ییغذا یتذرت بر امن یمتق يها شوك تأثیر با عنوان اي ؛ در مطالعه

تحت یمنف طور به یتیجمع هاي همه گروه اًتقریبه شده است که یا نشان دادشواهد پانل از تانزان
 اند. شدهمتأثر  بیشتر ییروستا ینبدون زم يها و خانواده هذرت قرار گرفت یمتق يها شوك ریتأث

12 )Amolegbe et.al, 2021(ییغذا یتو امن ییمواد غذا یمتنوسانات ق با عنوان اي ؛ در مطالعه
یمبه تنوع رژ یبرنج واردات یمتق یشفزاا شده است که  هبا استفاده از پنل دیتا نشان داد خانوار
مبهم است. یبرنج داخل یمتنوسانات ق اتتأثیر اما ،رساند می یبآس یمصرف يو سهم غذا ییغذا

13)Jin & Cho, 2021:75( هاي هینبر هز یگارس یمتق یشاثرات افزا با عنوان اي در مطالعه؛
مخارخ خانوار نشان-ه از پرسشنامه درآمدبا استفاد یکم درآمد کره جنوب هاي هتازه خانواد يغذا
يکمتر از خانوارها یگاريس يخانوارها در اثر افزایش قیمت سیگار، ه شده است کهداد
قیمت نیز یشاختالف پس از افزا ینکنند و ا می ینههز یجاتو سبز یوهم يبرا یرسیگاريغ

 . یابد می افزایش
 

دهد که افزایش قیمت غذا  می المللی نشان ، بررسی مطالعات بین1مطابق جدول 
تواند آثار زیانباري بر امنیت غذایی خانوارها داشته باشد. همچنین خانوارهایی که در  می

شوند. در این خصوص در  نمیمتأثر  یکسانصورت  به ،گیرند هاي مختلف قرار می دهک
هاي کم درآمد)  هاي پایین درآمدي (دهک که دهک شده است تأکیدمطالعات  بیشتر

تمایزات  الزم است کهبنابراین ؛ شوند میمتأثر  بینند و ها آسیب می یشتر از سایر دهکب
 . گرفته شودهاي درآمدي شهري و روستایی در نظر  میان سبد مصرفی دهک

هاي مختلف افزایش قیمت محصوالت غذایی مورد توجه  در ایران نیز در دوره
هاي مختلف  از جنبه گوناگونت که مطالعاطوري  به بوده استمحققان و پژوهشگران 

به مطالعاتی  مشخصبه طور اما در ادامه ؛ اند مسئله مذکور را مورد بررسی قرار داده
چرا  ،اند هاي مختلف بررسی کرده که اثرات افزایش قیمت غذا را بر جنبه شود می اشاره

ذا یا که در بسیاري از مطالعات براي مثال به بررسی اثرات افزایش قیمت انرژي بر غ
که مورد نظر مطالعه حاضر نیست و تمرکز مطالعه حاضر بر  ،تورم بر غذا پرداخته شده

تواند بر خانوارها داشته باشد. برخی از مطالعات  آثاري است که افزایش قیمت غذا می
 .شده است، بیان 2خالصه در جدول صورت  به صورت گرفته
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فته در خصوص تبعات افزایش قیمت نتایج مطالعات داخلی صورت گر ترین مهم -2جدول 
 محصوالت غذایی

 نتایج ترین مهمنویسندگان؛ ردیف
کاهش یارانه غذایی بر کالري تأثیر با عنوان اي در مطالعه )؛159:1386(حیدري و همکاران،  1

هنشان داد غیر ساختاري خودرگرسیون برداريهاي  مدلبا استفاده از  دریافتی خانوارهاي ایرانی
اثر منفی مدت کوتاهیارانه غذایی بدون جبران درآمد خانوار، در  کاهش واحد یک که شده است

سال طول خواهد کشید تا 5شدیدي بر کالري دریافتی خانوار خواهد گذاشت و حداکثر 
 .خانوارها انتظارات خود را تعدیل کنند

مشمول مواد غذایی يتقاضا یبررس با عنوان اي در مطالعه )؛147:1388(کریمی و همکاران،  2
یلدل به ه شده است کهنشان داد AIDSبا استفاده از مدل  یرانا يشهر در مناطق یارانه،
منجر یمتق یشبه کاالها به افزا یارانهکاهش در پرداخت  هرگونه ،يا ارانهیکشش بودن اقالم  بی

 کند. می یلتحم کنندگان مصرفرا به  یمخارج اضاف شده و
اثرات تعدیل قیمت کاالهاي با عنوان اي در مطالعه )؛35:1389نژاد، (میرزایی و خسروي  3

هنشان داد اساسی: نان، برنج، روغن نباتی و قند و شکر بر سطح رفاه خانوار شهري و روستایی
و شود می دو برابرقیمت نان  را کاهش دهد، (آرد) چنانچه دولت یارانه نانشده است که 

درصد افزایش 86/11 درآمدترین گروه)، (کم ول شهريشاخص هزینه زندگی براي طبقه ا
درصد افزایش 63/15طبقه اول روستایی   شاخص هزینه زندگی  که درحالیخواهد یافت 

 یابد. می
افزایش قیمت کاالها بر رفاه تأثیر با عنوان اي در مطالعه )؛75:1392زاده،  (کفایی و مهدي 4

گرچه نشان داده شده استاضاي (هزینه) خطی سیستم تقبا استفاده از  اجتماعی خانوار
-، به کاهش رفاه خانوارها در هر سه سطح درآمدي (کم، متوسط، زیاد) میها قیمتافزایش 
 است. متفاوت درآمدي مختلف سطوح براي رفاه کاهش روند اما  انجامد،

ار رفاهی افزایشگیري آث اندازه با عنوان اي در مطالعه )؛201:1392زاده و همکاران،  (قهرمان 5
نشان ایدئال تقریباًسیستم تقاضاي با استفاده از  قیمت انواع گوشت بر خانوارهاي شهري ایرانی

شده خود  درصد از مخارج ساالنۀ صرف 19متوسط  طور بهخانوارهاي شهري  ه شده است کهداد
 .انداز دست داده 1363-1388 را براي گروه کاالیی گوشت طی دوره

عبور نرخ ارز به شاخص قیمت کاالها با عنوان اي در مطالعه )؛41:1394نبوي الریمی،  (شریفی و 6
تولیدات ه شده است کهدادنتایج نشان  ستانده-با استفاده از جدول داده و تورم در ایران

 پذیرند. کشاورزي از جمله محصوالتی هستند که در اثر تعدیل نرخ ارز بیشترین اثر را می
اساسی کاالهاي مصرف مقایسه با عنوان اي در مطالعه )؛217:1394اسی، (خوشدل و عب 7

با استفاده از رگرسیون چندگانهها  یارانه سازي نقدي از بعد و قبل متوسط و فقیر خانوارهاي
، مصرف کاالهاي نان، برنج، روغن نباتی وها یارانهپس از هدفمند کردن ه شده است دادنشان 

 .قیر و متوسط کاهش داشته استقندوشکر در خانوارهاي ف
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قیمت افزایش تأثیر گیري اندازه با عنوان اي در مطالعه ؛)47:1394زاده و همکاران،  (قهرمان 8
آل درجه ایده تقریباًسیستم تقاضاي ایرانی با استفاده از  شهري خانوارهاي رفاه بر غذایی مواد
را یرانیا يشهر يخانوارها یهاه کلرف ییمواد غذا یمتق یشافزا ه شده است کهدادنشان  دوم

،1388-90 رهدو یدهک اول در ط ياز مخارج کل خانوارها ینسب طور بهکاهش داده است. 
 .اند هاز دست داد ییمواد غذا یمتق یشرا به سبب افزا یشخو یهدرصد از درآمد اول 63/19

هدفمندسازي یارانه کاالهايقانون  تأثیر با عنوان اي در مطالعه ؛)41:1395و همکاران،  ی(صادق 9
سیستم مخارج خطی به روشبا استفاده از  اساسی بر رفاه خانوار (مطالعه موردي: شهر اصفهان)

رفاه خانوارها بعد از هشکا ه شده است کهدادنشان  هاي به ظاهر نامرتبط رگرسیون
پذیرترین یبسآ ي،دهک اول درآمد یانم ین. در اباشد یم یاساس يکاالها یارانه يهدفمندساز

 بوده است. ها قیمت یشدهک در مقابل افزا
هدفمندسازي سیاست اجراي تأثیر با عنوان اي در مطالعه ؛)53:1395و همکاران،  ینی(حس 10

ه شده است کهدادنشان  یجنتا ایران با استفاده از الگوهاي الجیت در غذایی امنیت بر ها یارانه
خانوارها یو درآمد واقع یشافزا ،ییمواد غذا یمت، قها یارانه يهدفمندساز یاستس يبا اجرا

هاي هینو کاهش سهم هز یزندگ هاي هینهز یشافزا ییرات،تغ ینا یجهاست. نت یافتهکاهش 
 .باشد ها میخوراك خانوار

و یدخر یتوان مال یتبرآورد وضع با عنوان اي در مطالعه ؛)49:1396(باقرزاده آذر و همکاران،  11
با استفاده از بر آن ياقتصاد یرهايمتغ تأثیرها و  استان یکخانوارها به تفک ییغذا انتخاب مواد

یو بازدارنده توان مال یعامل منف ،ییمواد غذا یمتشاخص ق ه شده است کهدادپنل دیتا نشان 
 است. ییو انتخاب مواد غذا یدخر

سی اثر تغییرات قیمت بر رفاهبرر با عنوان اي در مطالعه ؛)74:1396مهر و فرهمندمنش،  (آرمان 12
سیستم روشیی با استفاده از هاي کاال هاي درآمدي و گروه خانوارهاي شهري به تفکیک دهک

يها در دهک یشتريکاهش رفاه ب سبب یمتق یشافزا ه شده است کهدادنشان  مخارج خطی
یینپا يها دهک پذیري یبآس خصوص به. شود می ثروتمند يها نسبت به دهک یینپا يدرآمد
 است. یشترها ب دهک یراز سا ییمحصوالت غذا یمتق یشاز افزا یناش يدرآمد

بررسی سبد مصرفی مواد غذایی در با عنوان اي در مطالعه )؛43:1396(راغفر و همکاران،  13
ه شده است کهدادنشان  خانوارهاي شهري ایران با استفاده از معادالت تقاضاي سیستمی

با همچنینات بیشتري بر تغییرات رفاهی خانوارها دارد. تأثیرو غالت گروه نان افزایش قیمت 
 یابد.تقاضاي خانوارها براي این دو گروه کاهش می ،و سبزي نیپروتئافزایش قیمت گروه 

افزایش قیمت مواد تأثیربررسی  با عنوان اي در مطالعه )؛323:1399(حسنی پارسا و مهرآرا،  14
خانوارها در با توجه به اینکه ه شده است کهدادنشان  شهري در ایرانغذایی بر رفاه خانوارهاي 

بنابراین  جهت ،شوند مینتیجه افزایش قیمت مواد غذایی با کاهش رفاه مواجه و متحمل زیان 
برابري  و پنج دو برابردرصدي در تورم، نیازمند جبرانی   1پوشش زیان رفاهی ناشی از افزایشی 

 .هاي داراي نسبت شهرنشینی باال و پایین است اکن در استاندر درآمد خانوارهاي س
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مطالعات صورت گرفته در داخل، اثر افزایش قیمت مواد بیشتر  ،2مطابق جدول 
ي جانشینی بین کاالهاي مختلف  غذایی را بر مخارج خانوارها با در نظر گرفتن رابطه

متقاطع و استفاده از هاي  ن کششدر نظر گرفتاند. حسن این مطالعات  بررسی کرده
 کهاي است  اثرات زنجیره شود می اما خالءاي که مشاهده؛ هاي زمانی است سري

موجود در  خألهاي مورد استفاده در مطالعات مذکور قادر به بررسی آن نیست.  رهیافت
سد ر کاالي نهایی که به مصرف خانوارها می عنوان بهاین مطالعات این است که کاالها را 

هاي  کاالهاي مختلف در قالب محصوالت تولیدي فعالیت که درحالی ،اند رفتهدر نظر گ
. دنشو می گیرند و محصوالت جدید خلق اقتصادي در فرآیند تولید مورد استفاده قرار می

 چرا که خانوارها ،ندارد خانوارهاچندانی بر مخارج  تأثیربراي مثال افزایش قیمت گندم 
حال آنکه یکی از مصارف اساسی  ،کنند می مستقیم گندم کمی مصرفصورت  به

بنابراین چنانچه اثرات ؛ شود می خانوارها نان است که در اثر پردازش گندم حاصل
توان اتخاذ کرد. در این  ي دقیقی نمیگذار سیاستاي در نظر گرفته نشود،  زنجیره

 توان به مطالعات ذیل اشاره کرد: که می گرفته استخصوص مطالعاتی صورت 
 بر اساسی کاالهاي قیمت افزایش اي به بررسی آثار در مطالعه ،)117:1384ه، (پرم
. نتایج این ه استاجتماعی پرداخت ماتریس حسابداري از استفاده باها  قیمت سطوح

ي سه کاالي آرد (شامل انواع نان و ها قیمتبا افزایش  دهد که میمطالعه نشان 
 10تورم موجود به میزان  ،درصد 50ان هاي آن)، روغن و قند و شکر به میز فرآورده

درصد، منجر به  50افزایش قیمت آرد و نان به میزان  میانافزایش خواهد یافت. در این 
. در این مطالعه افزایش قیمت محصوالت غذایی به تورم مرتبط شود می درصد تورم 5

خور هاي درآمدي به فرا حال آنکه بر اساس ادبیات تحقیق هریک از دهک ،شده است
 خألاین  منظور برطرف کردن به. شوند میهاي متفاوتی را متحمل  هزینه ،مصارف خود

اي با استفاده از ماتریس حسابداري اجتماعی  ) در مطالعه1:1387(پروین و بانویی، 
که افزایش قیمت اقالم غذایی منجر به افزایش شاخص هزینه  ه شده استنشان داد

. شود می ان بیشتري نسبت به خانوارهاي شهريزندگی خانوارهاي روستایی به میز
 روستایی و شهري خانوارهاي اول هفت دهک زندگی ي هزینه شاخص همچنین افزایش

 و شهري خانوارهاي زندگی ي هزینه شاخص از متوسط باالتر اساسی کاالهاي ي  همه در
افزایش  هستند. در این مطالعه هر چند که اثر متوسط از کمتر آخر سه دهک و روستایی

قیمت محصوالت غذایی بر افزایش شاخص هزینه زندگی خانوارهاي شهري و روستایی 
چند محصول خاص مورد بررسی  فقطاما  ه،هاي درآمدي بررسی شد به تفکیک دهک
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اي با استفاده از  ) در مطالعه193:1396. در ادامه (پروین و بانویی، ه استقرار گرفت
 مناطق در زندگی شاخص هزینه ه شده است کهادماتریس حسابداري اجتماعی نشان د

؛ مناطق شهري است در زندگی هزینه شاخص از باالتر ها بخش تمام در تقریباً روستایی
یافته است. در این  افزایش روستایی و شهري مناطق بین نابرابري به عبارت دیگر شکاف

رد بررسی قرار مطالعه نیز اثر افزایش قیمت گروه محصوالت هر فعالیت اقتصادي مو
توان جهت کاهش تبعات افزایش قیمت طیفی از  گرایی نمی که به جهت تجمیع هگرفت

بنابراین مطالعه پیش رو به دنبال دست یافتن به ؛ دکري گذار سیاستمحصوالت غذایی 
است که در اثر افزایش قیمت طیفی از محصوالت غذایی، شاخص هزینه  سؤالپاسخ این 

یابد؟ یا به عبارتی  شهري و روستایی به چه میزان افزایش می هاي درآمدي زندگی دهک
آثار مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت محصوالت غذایی شاخص هزینه زندگی 

دست  سؤالدهد؟ پاسخ این  هاي درآمدي شهري و روستایی به نحوي تغییر می دهک
هاي  حاظ گروهکم این دستاورد را دارد که چنانچه سطح مشخصی از امنیت غذایی به ل

توان با  و ...) مدنظر باشد، می ها ها، کربوهیدرات ویتامینها،  پروتئینمختلف غذایی (
به عبارت دیگر با دریافت ؛ هاي الزم را به عمل آورد اقدامات سیاستی مقتضی، حمایت

اي بر خانوارها تحمیل  هاي مختلف تغذیه اي که افزایش قیمت گروه هاي هزینه سیگنال
د و همچنان سبد غذایی شامل کري گذار سیاستتوان جهت تعدیل اثرات،  می کنند، می
هاي درآمدي حفظ نمود. در ادامه ابتدا روش تحقیق  اي را براي دهک هاي تغذیه گروه

سپس تحلیل نتایج و در  ومناسب جهت دست یافتن به اهداف مطالعه حاضر ارائه 
 .شود می ارائه ها شنهادیپگیري و  نهایت نتیجه

 روش تحقیق -2
انجام مطالعه حاضر نیاز به استفاده از روشی است که بتوان اثرات افزایش  براي

عبارتی اثرات افزایش قیمت محصوالت غذایی بر هزینه زندگی  مخارج غذایی یا به
آورد. بر اساس ادبیات  دست بههاي شهري و روستایی  خانوارها را به تفکیک دهک
ترین روش تعادل عمومی و بهترین  خواهد شد، مناسب تحقیق و آنچه در ادامه گفته

کلی در مطالعه حاضر از شبه  طور بهستانده است. -هاي مدل داده یافته مدل تعمیم
 ماتریس حسابداري اجتماعی مبتنی بر جداول عرضه و مصرف یکپارچه شده استفاده

اجتماعی -اديهاي اقتص که بر اساس ادبیات تحقیق براي اولین بار جهت تحلیل شود می
 د. ور کار می به
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 هاي عرضه و مصرف ماتریس -2-1
، ماتریسی است به شکل فعالیت در محصول که عرضه کل اقتصاد 1ماتریس عرضه

را محصوالت تشکیل  هاي آنها و ستوندهد. سطرهاي ماتریس را فعالیت می را نشان
ادي چند نوع دهد. سطرهاي این ماتریس بیانگر آن است که هر فعالیت اقتصمی

دهد که یک محصول توسط چند کند و هر ستون ماتریس نشان میمحصول تولید می
 ،، به شکل محصول در فعالیت است2. ماتریس مصرفشود می فعالیت اقتصادي تولید

هاي اقتصادي تشکیل را فعالیتهاي آنیعنی سطرهاي ماتریس را محصوالت و ستون
مصرف یا سبب هاي مختلف اقتصادي چگونه یتدهد تولید فعالدهند و نشان میمی

کند هر فعالیت در فرایند تولید خود از چند هاي ماتریس بیان می. ستونشود می تقاضا
دهد که یک واسطه استفاده کرده است و سطرهاي ماتریس نشان می عنوان بهمحصول 

 .شود می هاي اقتصادي استفادهمحصول به چه صورت در فرایند تولید فعالیت
 هاي اقتصادي جداول عرضه و مصرف به دلیل تعدد محصوالت نسبت به فعالیت

هاي مبتنی بر  مستطیلی هستند که این امر امکان معکوس گرفتن و تحلیلصورت  به
توان از رویکرد  حل این مشکل می منظور به برد. از بین میماتریس معکوس لئونتیف را 

کار  بهزمان   همصورت  به مصرف راو  د که جداول عرضهکراستفاده  سازي یکپارچه
 .شود می جداول عرضه و مصرف ارائه سازي یکپارچهگیرد. در ادامه رویکرد  می

 هاي عرضه و مصرفیکپارچگی ماتریس -2-2
توان در یک چارچوب یکپارچه ادغام کرد. دو جدول مجزاي عرضه و مصرف را می

هاي عرضه و مصرف در تن ماتریسمراد از یکپارچگی جداول عرضه و مصرف در نظر گرف
یک جدول واحد است. این حالت ترکیبی چارچوب عرضه و مصرف، به شکل ماتریس 

ماتریس عرضه (جدول فعالیت در محصول) تولید (جدول محصول در فعالیت) و ترانهاده 
. شود می و ستون واردات در جدول عرضه به یک بردار سطري تبدیل باشد می
دو نوع ماتریس  همزمانطور  بهکپارچه جداول عرضه و مصرف، الگوي ی کارگیري به

 را زا برونهاي  دهد که امکان بررسی آثار و تبعات شوكضرایب فزاینده تولید را ارائه می
همزمان فراهم  طور بهها محصولی و فعالیتی، بر روي تولید محصوالت و فعالیتصورت  به
  کند. می

                                                           
1. Supply matrix 
2. Use matrix 
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 دهد.  ف یکپارچه شده را نشان می، ساختار جداول عرضه و مصر3جدول 
 

 ساختار جداول عرضه و مصرف یکپارچه شده -3جدول 
جمع تقاضاي نهایی حساب تولید 
صادراتگذاري سرمایهمصرف دولتمصرف خانوارها فعالیتمحصوالت 
 U h g i e q محصوالت
 V g ها فعالیت
 VP VA افزوده ارزش
   جمع
 :منبع

Eurostat. (2008). Eurostat manual of supply, use and input–output tables. Eurostat 
methodologies and working papers. 

 
یعنی  ،)( سند ر ، محصوالت اقتصادي یا به مصرف واسطه می3بر اساس جدول 

 ،رسند می یا به مصرف نهایی شوند مینهاده مصرف  عنوان بههاي اقتصادي  توسط فعالیت
. از شوند می) مصرف )، صادرات (گذاري ( )، سرمایه)، دولت (یعنی توسط خانوار (

) برابر با محصوالت تولید شده در هاي اقتصادي ( تولیدات فعالیت تمامیدیگر  سوي
 . شود می نظر گرفته
ستانده، ماتریس حسابداري اجتماعی، -ي بر مبناي جداول دادهساز مدلکلی  طور به

ها از جمله شبه ماتریس  هاي آن یافته شبه ماتریس حسابداري اجتماعی و تعمیم
توان از دو  حسابداري اجتماعی مبتنی بر جداول عرضه و مصرف یکپارچه شده، می

، در 3اي بر اساس جدول  رویکرد ارزشی و قیمتی استفاده کرد. رویکرد قیمتی یا هزینه
 :شود می ) خالصه1ي ( رابطه

ها شامل دو جزء است.  ي محصوالت یا فعالیت کند که هزینه ) بیان می1ي ( رابطه
و  شود می تحمیل ساخت و جذب هاي  هایی که در قالب ماتریس یکی نهاده

صورت  به ها که است. جمع هزینه  افزوده ارزش با عنوان هاي دیگري هزینه
که با ستانده کل  ،انده کل برابر است با ست ،شود می ستونی در نظر گرفته

 .باشد میاي محض  ي هزینه ) یک رابطه1ي ( هاست. رابط یکسان  ناشی از درآمد 
)1(   
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الزم هست  ،ها مثل کاهش یارانه ،زا برونهاي  تحلیل اثر شوكمنظور  بهبنابراین 
رو  از این 1بتوان تحلیل مورد نظر را به انجام رساند حوي نوشته شود که) به ن1ي ( رابطه

) به سمت 2ي ( حساب تولید که مشتمل بر جداول عرضه و مصرف است بر اساس رابطه
 :شود می راست معادله منتقل

)2(       
اي تبدیل شود که بتوان اثر تغییر در  رابطه طی عملیات جبري باید به ،)2ي ( رابطه

 ،3کانتوچه و لنزن( 2دکررا بر شاخص قیمت محصوالت و خدمات محاسبه  افزوده ارزش
2012( 
)3(   

VP VA = ep ea
q' 0
0 g'

q 0
0 g

q'-1 0

0 g'-1
- 0 U

V 0
q'-1 0

0 g'-1
 

 

 

)4(   
(کاهش  زا بروناي  کند چنانچه یک واحد (ریال) فشار هزینه بیان می ،)4ي ( رابطه

هاي اقتصادي وارد  یارانه یا افزایش مالیات) بر هر یک از محصوالت یا خدمات فعالیت
 هاي اقتصادي یتشود، چند واحد (ریال) شاخص قیمت محصوالت یا خدمات سایر فعال

تحلیل میان  تنها براي ،)4ي ( یابد. رابطه غیرمستقیم افزایش میمستقیم و صورت  به
هاي  حال آنکه یکی از شاخص ،هاي مختلف کاربرد دارد محصوالت و خدمات فعالیت

یابد، شاخص هزینه زندگی  مهم که در اثر افزایش قیمت محصوالت مختلف افزایش می
در قالب الگوي شبه ماتریس حسابداري  ،4توان از بسط میازاوا می ،رو از این باشد. می

                                                           
1. Pyatt & Round, 1979: 850; Roland-Holst & Sancho,1995:361; Miller & Blair, 2009; Llop, 

2018:117 
2. Lenzen & Rueda-Cantuche 
3. Lenzen & Rueda-Cantuche, 139 
4. Miyazawa 
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 که در ادامه ارائه ،دکراجتماعی مبتنی بر جداول عرضه و مصرف یکپارچه شده استفاده 
 .شود می

شبه ماتریس حسابداري اجتمـاعی بـر اسـاس جـداول عرضـه و مصـرف        -2-3
 یکپارچه شده

صرف خانوارها از محصوالت مختلف در الگوي شبه ماتریس حسابداري اجتماعی، م 
 برابر فرضگیرد  می هاي اقتصادي قرار و همچنین درآمد نیروي کار که در اختیار فعالیت

. این امر قابلیت تحلیل اثرپذیري شود می تبدیل زا درونبه  زا برونو از حالت  شود می
راهم قیمت محصوالت مختلف ف ي زندگی خانوارها را نسبت به افزایش شاخص هزینه

 د. کن می
دهد، مصرف خانوارها و درآمد نیروي کار  ، نشان می4ساختار جدول طورکه  همان

اند تا قابلیت تحلیل افزایش شاخص هزینه زندگی  تبدیل شده زا درونبه  زا بروناز حالت 
 خانوارها در کنار تحلیل افزایش شاخص قیمت محصوالت و خدمات فراهم آید. 

 
 دهد. ماتریس حسابداري اجتماعی را نشان مینماي کلی شبه  -4جدول 

جمع تقاضاي نهایی  حساب تولید 
 صادراتگذاري سرمایهمصرف دولتمصرف خانوارها فعالیتمحصوالت 

      U  محصوالت
        ها فعالیت

       درآمد نیروي کار

افزوده به  ارزش
جز درآمد نیروي 

 کار

       

        جمع

 1400 همکاران، و کیانی ده کیانی منبع:
 

بر اساس  تنهاکردن خانوارها و درآمد نیروي کار، حساب تولید که پیشتر  زا درونبا 
صورت  به ،ه استجداول عرضه و مصرف منهاي مصرف خانوار و درآمد نیروي کار بود

 )1968 ،1میازاوا(. شود می )5ي ( بسط یافته بر اساس بسط میازاوا در قالب رابطه
                                                           
1. Miyazawa 
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)5(   

توان  د، میشو می) بیان 5ي ( محض در قالب رابطهصورت  به هزینهطورکه  همان
 د. کر) محاسبه 6ي ( براي جداول عرضه و مصرف بسط یافته نیز در قالب رابطه

)6(   

) صورت گیرد، 6پیشتر گفته شد، چنانچه عملیات جبري بر معادله (طورکه  همان
 خواهد آمد: دست به) 7ي ( رابطه

 

 

 

 

 

)7(   
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 افزوده ارزشیا  زا برونل) اقالم ادهد، چنانچه یک واحد (ری نشان می ،)7ي ( رابطه
هر یک از محصوالت غذایی افزایش یابد، شاخص هزینه زندگی خانوارها چند واحد 

 یابد.  (ریال) افزایش می

 تحلیل نتایج -3
، اثرات افزایش قیمت غالت و حبوبات را بر افزایش شاخص هزینه زندگی 5جدول 

ین ه اجدول ب دهد. تفسیر نتایج این هاي درآمدي شهري و روستایی نشان می دهک
است که چنانچه قیمت هر یک از محصوالت غذایی (ناشی از یک واحد (ریال)  صورت

محصول غذایی مذکور) افزایش یابد، شاخص هزینه  زاي برونهاي  افزایش در هزینه
صورت  به متوسط طور بههاي مختلف درآمدي چه شهري و چه روستایی  زندگی دهک

 یابد.  ال) افزایش میمستقیم و غیرمستقیم چند واحد (ری
شلتوك و برنج به میزان یک واحد  زاي برونهاي  براي مثال چنانچه هزینه

 متوسط طور بهریال) افزایش یابد، شاخص هزینه زندگی دهک دوم روستایی  100000(
یابد.  ریال) افزایش می 5300واحد ( 0530/0مستقیم و غیرمستقیم به میزان صورت  به

ریالی، افزایش شاخص  100000شود به ازاي افزایش هزینه اگرچه ممکن است تصور 
براي  فقط ریال 5300اما باید در نظر داشت  ،ریالی زیاد نباشد 5300هزینه زندگی 

ها و  هاي شهري و روستایی و فعالیت حال آنکه سایر دهک ،دهک دوم روستایی است
شلتوك  زاي برونهاي  ریالی هزینه 100000سایر بازیگران اقتصادي نیز از قبل افزایش 

 گیرند.  قرار می تأثیرو برنج تحت 
شلتوك و برنج،  زاي برونهاي  ، افزایش هزینه5با توجه به نتایج موجود در جدول  

را بر افزایش میانگین  تأثیرگندم، حبوبات خشک و سایر غالت و حبوبات بیشترین 
به عبارت ؛ ارندهاي شهري د هاي روستایی نسبت به دهک شاخص هزینه زندگی دهک

شلتوك و برنج، گندم، حبوبات خشک و سایر غالت و  زاي برونهاي  دیگر چنانچه هزینه
ریال افزایش یابد، میانگین شاخص هزینه زندگی خانوارهاي شهري را  100000حبوبات 

ریال و میانگین شاخص هزینه زندگی  700و  5200، 2880، 1080به ترتیب 
د که بیانگر باالتر بودن رو می باالریال  1420و  850، 4910، 1880خانوارهاي روستایی 

یعنی با  باشد، میمیانگین شاخص هزینه زندگی خانوارهاي روستایی نسبت به شهري 
توجه به ارزش (قیمت در مقدار) سبد غذایی خانوارهاي روستایی نسبت به شهري، سهم 

 ه این محصوالت است.بیشتري از مخارج خانوارهاي روستایی نسبت به شهري مربوط ب



    ... غذایی مواد قیمت افزایش تأثیر بررسی و دیگران / محمد کیانی ده کیانی   787

 

هاي  ریال قیمت غالت و حبوبات بر شاخص هزینه زندگی دهک 100000اثر افزایش  -5جدول 
 درآمدي شهري و روستایی

حبوبات و غالت سایرخشک حبوباتبرنج و شلتوك گندم شاخص هزینه زندگی

ري
شه

 

 680 940 3050 1280 دهک اول
 630 890 3300 1250 دومدهک 
 630 900 3160 1260 سومدهک 
 560 790 3070 1190 چهارمدهک 
 560 800 2980 1170 پنجمدهک 
 510 710 3040 1080 ششمدهک 
 500 650 2750 1060 هفتمدهک 
 460 590 2900 980 هشتمدهک 

 400 470 2680 860 نهمدهک 
 270 290 1930 640 دهمدهک 

 700 520 2880 1080 میانگین شهري 

یی
ستا

رو
 

 1000 1610 4150 2350 دهک اول
 960 1680 5300 2500 دومدهک 
 910 1590 5130 2110 سومدهک 
 900 1490 5320 2060 چهارمدهک 
 880 1390 4790 1870 پنجمدهک 
 860 1430 4850 1750 ششمدهک 
 820 1450 4560 1660 هفتمدهک 
 790 1380 4690 1600 هشتمدهک 

 720 1170 4710 1480 نهمدهک 
 620 950 5620 1400 دهمدهک 

 1420 850 4910 1880 میانگین روستایی 
نسبت میانگین  

 روستایی به شهري
1740017000 16300 20200 

 هاي تحقیق : یافتهمنبع
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 گندم، محصوالت از هریک زاي برون هاي هزینه چنانچه ،5 جدول نتایج اساس بر
 100000 جداگانه صورت به غالت و وباتحب سایر و خشک حبوبات برنج، و شلتوك
 ،5620 ،2500 ترتیب به روستایی دوم دهک زندگی هزینه شاخص یابد افزایش ریال

یا به  زا برونهاي  کلی در اثر افزایش هزینه طور به .یابد می افزایش ریال 960 و 1680
م هاي درآمدي شهري، دهک دو عبارتی افزایش قیمت محصوالت مذکور  از میان دهک

 کند.  بیشترین افزایش شاخص هزینه زندگی را تجربه می
کننده پروتئین را بر  تأمین، اثرات افزایش قیمت انواع گوشت یا محصوالت 6جدول 

نتایج  دهد. هاي درآمدي شهري و روستایی نشان می افزایش شاخص هزینه زندگی دهک
غ و ماکیان، تولید گوشت قرمز، مر زاي برونهاي  دهد چنانچه هزینه نشان می
ریال افزایش  100000جداگانه صورت  به ها هاي گوشتی و ماهی و سایر فرآورده فرآورده

یابد که این امر به ترتیب منجر به افزایش  یابد، قیمت محصوالت مذکور افزایش می
، 1980، 2430 میانگین شاخص هزینه زندگی خانوارهاي شهري و روستایی به میزان

هاي  افزایش قیمت فرآورده شود می مالحظهطورکه  همان. ودش می ریال 490و  4230
را بر افزایش  تأثیرهاي دریایی کمترین  و ماهی و سایر فرآورده تأثیرگوشتی بیشترین 

اما اگر خانوارهاي ؛ میانگین شاخص هزینه زندگی خانوارهاي شهري و روستایی دارد
که بیشترین  شود می حظهشهري و روستایی از یکدیگر جدا در نظر گرفته شوند، مال

ریال و بر خانوارهاي روستایی،  2820را بر خانوارهاي شهري گوشت قرمز با  تأثیر
است که بدون در نظر گرفتن روشن بنابراین ؛ ریال دارند 6470هاي گوشتی با  فرآورده
هایی که محصوالت مختلف در سبد غذایی خانوارها به تفکیک شهري و روستاي  هزینه

ها  رو تفکیک نتایج در سطح دهک د. از اینکري گذار سیاستتوان به درستی  یدارند، نم
 .ه استشد  که در ادامه بیان شود می تر شدن تحلیل موجب جذاب
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ریال قیمت  محصوالت پروتئینی بر شاخص هزینه زندگی  100000اثر افزایش  -6جدول 
 هاي درآمدي شهري و روستایی دهک

هاي  هفراورد ماکیان و مرغرمزگوشت قشاخص هزینه زندگی
 گوشتی

 ریسا و ماهی
 دریایی يها فرآورده

ري
شه

 

 380 2090 4280 960 اول دهک
 380 2090 4290 980 دوم دهک
 400 2140 3580 2730 سوم دهک
 410 2130 2920 2310 چهارم دهک
 400 2130 2610 3570 پنجم دهک
 430 2020 2090 2850 ششم دهک
 440 2020 1750 4040 هفتم دهک
 470 1930 1480 4110 هشتم دهک
 400 1740 1110 3990 نهم دهک
 370 1630 580 2690 دهم دهک

 410 1990 2470 2820 میانگین شهري

یی
ستا

رو
 

 470 7300 1450 1300 اول دهک
 510 6830 1660 1150 دوم دهک
 550 6740 1750 1270 سوم دهک
 610 6870 1620 1530 چهارم دهک
 630 6620 1720 1800 پنجم دهک
 590 6550 1510 2060 ششم دهک
 580 6400 1480 2280 هفتم دهک
 650 6260 1430 2890 هشتم دهک
 650 5990 1260 2980 نهم دهک
 550 5110 1130 3080 دهم دهک

 580 6470 1500 2030میانگین روستایی
 490 4230 1980 2430 میانگین کل 
 هاي تحقیق : یافتهمنبع
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 زاي برونهاي  ریال هزینه 100000دهد که در اثر افزایش  ، نشان می6نتایج جدول 
و  4040 ،4110هاي هشتم، هفتم و نهم شهري به ترتیب با  تولید گوشت قرمز، دهک

هاي درآمدي  ریال بیشترین افزایش شاخص هزینه زندگی را در میان دهک 3990
بیشترین افزایش شاخص هزینه زندگی  است که یحالاین در  ،کنند شهري تجربه می

هاي  ریال مربوط به دهک 2890و  2980، 3080براي خانوارهاي روستایی به ترتیب با 
هاي  ریال هزینه 100000دیگر افزایش یک  سويدهم، نهم و هشتم روستایی است. از 

شاخص هزینه زندگی منجر به افزایش  ،تولید مرغ و ماکیان (گوشت سفید) زاي برون
که در بین  شود می ریال 3580و  4280، 4290هاي دوم، اول و سوم شهري با  دهک
آنچه مسلم است این است که  یکل طور بههاي درآمدي شهري بیشترین است.  دهک

هاي درآمدي شهري و  اي هریک از محصوالت غذایی، دهک متناسب با سهم هزینه
 کنند. می تجربهفزایش قیمت محصوالت غذایی ات متفاوتی را از اتأثیرروستایی 

 یزندگ ینهبر شاخص هز یدراتی رامحصوالت کربوه یمتق یشاثر افزا، 7جدول 
، چنانچه 7دهد. بر اساس نتایج جدول  یی نشان میو روستا يشهر يدرآمد يها دهک

میانگین شاخص هزینه زندگی اي بر تولید نان افزایش یابد،  ریال فشار هزینه 100000
که در بین محصوالت  ،یابد ریال افزایش می 4260خانوارهاي شهري و روستایی 

اما نکته جالب توجه ؛ کربوهیدراتی بیشترین اثر را بر خانوارهاي شهري و روستایی دارد
میانگین از میان خانوارهاي شهري و روستایی صورت  به تنها ریال 4260آن است که 

که بیانگر تجربه باشد  میریال  56100روستایی براي خانوارهايتنها  آنکه حالاست، 
اي بیشتر از سوي خانوارهاي روستایی نسبت به شهري در صورت  کردن فشار هزینه

میان خانوارهاي شهري و  افزایش قیمت نان است. همچنین الزم به ذکر است که هم در
ي و کمترین هاي پایین درآمد را بر دهک تأثیرهم روستایی، افزایش قیمت نان بیشترین 

 هاي باالیی دارد. را بر دهک تأثیر
 
  



    ... غذایی مواد قیمت افزایش تأثیر بررسی و دیگران / محمد کیانی ده کیانی   791

 

ریال قیمت محصوالت کربوهیدراتی بر شاخص هزینه زندگی  100000اثر افزایش   -7جدول 
 هاي درآمدي شهري و روستایی دهک

شاخص هزینه 
 زندگی

 و قند
 شکر

 محصوالت و آرد انواع
 شده آسیاب

ماکارونی و نان انواع
 ها رشته

 و شکالت کاکائو؛
 ها شیرینی سایر

ري
شه

 

 250 150 4870 520 1430 اول دهک
 270 160 4180 460 1310 دوم دهک
 270 150 3710 450 1260سوم دهک
 250 140 3320 420 1140چهارم دهک
 260 130 2960 410 1060پنجم دهک
 240 120 2850 360 1020ششم دهک
 240 120 2440 350 930هفتم دهک
 250 100 2110 290 830مهشت دهک
 210 80 1610 240 680 نهم دهک
 160 60 1050 170 470دهم دهک

 240 120 2910 370 1010 میانگین

یی
ستا

رو
 

 530 500 7840 2790 3470 اول دهک
 520 520 7210 3030 3330 دوم دهک
 530 570 6660 2340 2990سوم دهک
 530 610 6280 2180 2870چهارم دهک
 550 610 5860 1860 2700پنجم دهک
 590 560 5610 1640 2560ششم دهک
 580 540 5100 1550 2490هفتم دهک
 530 500 4610 1450 2330هشتم دهک
 540 450 4110 1210 2070 نهم دهک
 440 330 2800 890 1600دهم دهک

 530 520 5610 1890 2640 میانگین
 390 320 4260 1130 1830میانگین کل 
 هاي تحقیق : یافتهمنبع
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، پس از نان، افزایش قیمت قند و شکر بیشترین اثر را بر 7بر اساس نتایج جدول 
افزایش شاخص هزینه زندگی خانوارهاي شهري و روستایی دارد. نکته جالب توجه در 

هاي اول تا  ، آن است که افزایش قیمت قند و شکر، شاخص هزینه زندگی دهک7جدول 
دهد. این امر در رابطه با خانوارهاي  شم شهري را بیش از میانگین شهري افزایش میش

هاي اول تا چهارم  نسبت به  روستایی بیانگر باالتر بودن شاخص هزینه زندگی دهک
میانگین روستایی است. باالتر بودن شاخص هزینه زندگی چند دهک خاص، بیانگر 

 ها است. تجربه فشار بیشتر نسبت به سایر خانوار
بر شاخص هزینه زندگی  ها و روغن ها یوهم یجات،سبز، اثر افزایش قیمت 8جدول 

، شود می مالحظهطورکه  هماندهد.  نشان می را هاي درآمدي شهري و روستایی دهک
جداگانه، منجر صورت  به تولید میوه و سبزیجات زاي برونریال افزایش هزینه  100000

ه زندگی خانوارها اهم از شهري و روستایی به میزان به افزایش میانگین شاخص هزین
ها نسبت به  که بیانگر بیشتر بودن اثر افزایش قیمت میوه ،شود می ریال  3930و  4590

اما اگر  باشد، میسبزیجات بر شاخص هزینه زندگی خانوارهاي شهري و روستایی 
که  شود یم مشخص ،جداگانه بررسی شوندصورت  به خانوارهاي شهري و روستایی

است،  گذارتأثیرافزایش قیمت میوه بیشتر از خانوارهاي روستایی، بر خانوارهاي شهري 
حال آنکه افزایش قیمت سبزیجات بیشتر از خانوارهاي شهري، خانوارهاي روستایی را 

 دهد.  قرار می تأثیرتحت 
 

خص هزینه بر شا ها و روغن ها یوهم یجات،سبزریال قیمت  100000اثر افزایش   -8جدول 
 هاي درآمدي شهري و روستایی زندگی دهک

 هايمیوه وها  سبزي ها میوه سبزیجاتشاخص هزینه زندگی
 بندي شده بسته

هاي  روغن
 خوراکی

ري
شه

 

 2190 740 5200 4820 اول دهک
 2040 930 5610 4640 دوم دهک
 1840 920 5680 4360 سوم دهک
 1630 990 5710 4150 چهارم دهک
 1570 1070 5610 3780 نجمپ دهک
 1460 1050 5740 3660 ششم دهک
 1330 1190 5580 3320 هفتم دهک
 1190 1220 5490 3000 هشتم دهک
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 هايمیوه وها  سبزي ها میوه سبزیجاتشاخص هزینه زندگی
 بندي شده بسته

هاي  روغن
 خوراکی

 1010 1250 5150 2490 نهم دهک
 770 1070 4170 1700 دهم دهک

 1500 1040 5390 3590 میانگین شهري

یی
ستا

رو
 

 4550 740 3450 5490 اول دهک
 4600 690 3440 5190 دوم دهک
 4030 790 3730 4740 سوم دهک
 3870 840 3900 4660 چهارم دهک
 3510 1030 4080 4440 پنجم دهک
 3280 950 3990 4200 ششم دهک
 3090 1020 3990 4080 هفتم دهک
 2870 1070 4050 3820 هشتم دهک
 2680 1210 3970 3400 نهم دهک
 2050 1130 3350 2650 دهم دهک

 3450 950 3800 4270میانگین روستایی
 2480 1000 4590 3930 میانگین کل 
 هاي تحقیق : یافتهمنبع

 
ها شاخص هزینه زندگی دهک اول و دهک آخر خانوارهاي  افزایش قیمت میوه

هاي دوم تا نهم را بیشتر از میانگین افزایش  شهري را کمتر از میانگین شهري و دهک
با افزایش قیمت روغن یک نکته مشترك میان  است که یحالاین در  ،دهد می

که با افزایش قیمت  است نیاخانوارهاي شهري و روستایی وجود دارد، آن هم 
هاي اول تا پنج خانوارهاي شهري و  شاخص هزینه زندگی دهک ،هاي خوراکی روغن

اي ششم تا ه روستایی از میانگین خانوارهاي شهري و روستایی باالتر است و براي دهک
 دهم کمتر است. 

 یزندگ ینهبر شاخص هز پرندگانو تخم  یاتلبن  یمتق یشاثر افزا، 9جدول 
بیشترین اثر  ،دهد. بر اساس نتایج یی را نشان میو روستا يشهر يدرآمد يها دهک

اي به  ریال فشار هزینه 100000یعنی چنانچه ؛ مربوط به سایر محصوالت لبنی است
لبنی وارد شود، میانگین کل شاخص هزینه زندگی خانوارهاي تولید سایر محصوالت 
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ریال   3160که سهم خانوارهاي شهري  ،یابد ریال افزایش می 2930شهري و روستایی 
 ریال  است.  2690بیشتر از هزینه خانوارهاي روستایی با  و باشد می

 
هزینه زندگی  ریال قیمت  لبنیات و تخم پرندگان بر شاخص 100000اثر افزایش  -9جدول 

 هاي درآمدي شهري و روستایی دهک
  انواع شیر  لبنی سایر محصوالتپرندگان تخم انواع شاخص هزینه زندگی

ري
شه

 

 1600 3740 1240 اول دهک
 1560 3690 1120 دوم دهک
 1570 3650 980 سوم دهک
 1450 3580 910 چهارم دهک
 1410 3390 810 پنجم دهک
 1290 3230 760 ششم دهک
 1250 3090 660 هفتم دهک
 1120 2820 580 هشتم دهک
 950 2500 460 نهم دهک
 640 1930 280 دهم دهک

 1280 3160 780 میانگین شهري

یی
ستا

رو
 

 3090 3290 1820 اول دهک
 3210 3130 1580 دوم دهک
 3100 2870 1460 سوم دهک
 3110 2880 1360 چهارم دهک
 3110 2900 1270 پنجم دهک
 2810 2850 1210 ششم دهک
 3070 2600 1090 هفتم دهک
 2850 2340 980 هشتم دهک
 2540 2340 870 نهم دهک
 2030 1720 620 دهم دهک

 2890 2690 1230 میانگین روستایی
 2090 2930 1000 میانگین کل 
 هاي تحقیق : یافتهمنبع
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قیمت هریک محصوالت موجود در  در صورت افزایش شود می مالحظهطورکه  همان
یعنی ؛ هاي درآمدي شهري وجود دارد اثرگذاري بر دهک از نظر، روند یکسانی 9جدول 

با افزایش قیمت محصوالت موجود در این جدول از میان خانوارهاي شهري بیشترین 
 کم رفته رفتهافزایش شاخص هزینه زندگی مربوط به دهک اول شهري است. این روند 

 . شود می ا دهک دهم که کمترین هزینه را متحملت شود می
 یزندگ ینهبر شاخص هز یاتو دخان ها یدنینوش یمتق یشاثر افزا، 10جدول 

دهد. بر اساس نتایج از میان  نشان می را ییو روستا يشهر يدرآمد يها دهک
ها، افزایش قیمت چاي و قهوه، بیشترین اثر را بر افزایش شاخص هزینه زندگی  نوشیدنی

اي به تولید  ریال فشار هزینه 100000یعنی چنانچه ؛ خانوارهاي شهري و روستایی دارد
 980چاي وارد شود، میانگین کل شاخص هزینه زندگی خانوارهاي شهري و روستایی 

ها دارد. پس از چاي و  اي را از میان نوشیدنی یابد که بیشترین اثر هزینه ریال افزایش می
هاي گرم به جز چاي و قهوه به ترتیب میانگین  نوشیدنی هاي سرد و قهوه، نوشیدنی

ریال  340و  900شاخص هزینه زندگی خانوارهاي شهري و روستایی را به میزان 
 دهند. افزایش می

 
ها و دخانیات بر شاخص هزینه زندگی  ریال قیمت نوشیدنی 100000اثر افزایش  -10جدول 

 هاي درآمدي شهري و روستایی دهک
هاي گرم به  نوشیدنیهاي سرد نوشیدنیزندگیشاخص هزینه 

 جز چاي و قهوه
دخانیاتقهوه و چاي

ري
شه

 
 760 750 300 990 اول دهک
 720 750 290 980 دوم دهک
 730 670 270 1010 سوم دهک
 620 590 250 960 چهارم دهک
 550 540 240 930 پنجم دهک
 590 510 240 910 ششم دهک
 400 470 220 820 هفتم دهک
 350 380 220 740 هشتم دهک
 250 310 180 640 نهم دهک
 140 210 150 480 دهم دهک
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هاي گرم به  نوشیدنیهاي سرد نوشیدنیزندگیشاخص هزینه 
 جز چاي و قهوه

دخانیاتقهوه و چاي

 510 520 240 850 میانگین شهري

یی
ستا

رو
 

 730 1830 510 920 اول دهک
 1200 1860 500 1040 دوم دهک
 1360 1660 480 990 سوم دهک
 1390 1600 480 1050 چهارم دهک
 1510 1450 460 1020 پنجم دهک
 1420 1470 460 1060 ششم دهک
 1150 1340 440 1000 هفتم دهک
 1310 1250 430 940 هشتم دهک
 1170 1070 380 820 نهم دهک
 750 820 330 660 دهم دهک

 1200 1440 450 950میانگین روستایی
 850 980 340 900 میانگین کل 
 هاي تحقیق : یافتهمنبع

 
محصوالت نوشیدنی و دخانیات بیشترین اثر  تمامی، 10یج جدول براساس نتا

اما اگر اثرات به تفکیک ؛ اي را بر خانوارهاي روستایی نسبت به شهري دارند هزینه
خانوارهاي شهري و روستایی بررسی شود، همچنان به ترتیب چاي و قهوه، 

ثر را بر خانوارهاي هاي گرم به جز چاي و قهوه بیشترین ا هاي سرد و نوشیدنی نوشیدنی
که  اي گونه به است، اما ترتیب اثرگذاري بر خانوارهاي شهري متفاوت؛ روستایی دارند

هاي گرم به جز چاي و  نوشیدنیدر نهایت هاي سرد، چاي و قهوه و  ترتیب نوشیدنی به
 میانگین شاخص هزینه زندگی خانوارهاي شهري دارند.ش یبر افزاقهوه بیشترین اثر را 

هاي  باط با افزایش قیمت دخانیات نیز الزم به ذکر است که در میان دهکدر ارت
کند تا به  به دهک اول و به ترتیب کاهش پیدا می شود می شهري، بیشترین اثر مربوط

هاي  اي به دهک اما براي خانوارهاي روستایی، بیشترین اثر هزینه؛ دهک دهم برسد
 .شود می دهاي چهارم، پنجم و ششم وار میانی یعنی دهک
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 ادهاگیري و پیشنه نتیجه -4
ي وجوه اثرگذاري بر  ها همه شاخص قیمت محصوالت غذایی موجود در آمارنامه

بنابراین در ؛ دهد و تنها اثرات مستقیم قابل رؤیت است هاي درآمدي را نشان نمی دهک
این تحقیق با استفاده از الگوي شبه ماتریس حسابداري اجتماعی مبتنی بر جداول 

اثرات غیرمستقیم است نیز  مشخص طور به رضه و مصرف یکپارچه شده سایر وجوه کهع
صورت  به سی اثر افزایش قیمت محصوالت غذاییربه عبارت دیگر بر .دوش میآشکار 

یعنی نقش هر محصول در فرآیند تولید سایر محصوالت در نظر  ،مستقیم و غیرمستقیم
 .استگرفته گرفته شود که در این مطالعه صورت 

اي  افزایش قیمت نان بیشترین فشار هزینه شده،در قسمت نتایج بیان طورکه  همان
) نیز 117:1384(پرمه، که مطالعه  کرده است،را بر خانوارهاي شهري و روستایی وارد 

ها و  اي به جز میوه هاي مختلف تغذیه در اثر افزایش قیمت گروهکند.  میتأیید آن را 
افزایش شاخص هزینه زندگی خانوارهاي  زنده یواناتح یرسا و یانمرغ و ماکلبنیات، 

 ین(پرو و )1:1387 یی،و بانو ین(پروروستایی بیشتر از خانوارهاي شهري است. مطالعات 
کنند. این امر ابتداي به ساکن شاید  میتأیید  این نتیجه را نیز) 193:1396 یی،و بانو

ن است قابل تصور نباشد که افزایش کمی دور از انتظار به نظر برسد. براي مثال ممک
هاي گوشتی بیش از آنکه متوسط شاخص هزینه زندگی خانوارهاي  قیمت فرآورده

شهري را افزایش دهد، منجر به افزایش متوسط شاخص هزینه زندگی خانوارهاي 
. دلیل این امر آن است که هرچند ممکن است سهم مقداري شود می روستایی

اما الزم به توجه است که آنچه در  ،نوار شهري بیشتر باشدمحصوالت مذکور در سبد خا
؛ اي در سبد خانوار است سهم هزینه شود می ها منتشر این مطالعه یا سایر آمارنامه

هاي ناشی از حمل و نقل، پراکندگی روستاها، محدودیت عرضه و  بنابراین هزینه
ودن، لذا افزایش ی محصوالت مختلف از جمله فسادپذیر بیتهمچنین به دالیل ماه

هزینه زندگی خانوارهاي روستایی نسبت به شهري براي برخی از محصوالت غذایی 
 منطقی است. 

 ها خانوادهاز  یشتري، تعداد بییروستا اطقدر من دالیل دیگري نیز وجود دارد
 شود می یجهنت ینبنابرا خالص،نسبت به فروشندگان  یی هستندمواد غذا یدار خاصخر

 يخانوارها میزان زیادي بهبه  ،ییدر مناطق روستا یحت ،غذا ياالبي ها قیمتکه 
 .رساند می یبآس ییمواد غذا خریدار
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که اگرچه ممکن است افزایش قیمت یک محصول  ستا نکته قابل توجه دیگر آن
کمی بر افزایش شاخص هزینه زندگی داشته باشد. این  تأثیراما  ،انتظار رغم یعلخاص 
چرا که منجر به کاهش قیمت و در نهایت قیمت در  ،یارانه باشد تواند به دلیل امر می
 دهد. که سهم هزینه را در سبد خانوار کاهش می شود می مقدار

دیگر نقش چندگانه محصوالت غذایی در زندگی خانوارهاي روستایی از  سوياز 
واند ت جمله عامل تولید بودن برخی از محصوالت در فرآیند تولید سایر محصوالت نیز می

چرا  ،اي در خانوارهاي روستایی نسبت به شهري باشد بودن ضرایب هزینه تر بزرگعامل 
ي محصوالت غذایی براي مثال  که برخی از خانوارهاي روستایی به هر روي تقاضاکننده

بنابراین استفاده از الگوي شبه ؛ بذر هستند عنوان بهغالت و حبوبات جهت استفاده 
ی که بر مبناي جداول عرضه و مصرف هست نیز بر این امر ماتریس حسابداري اجتماع

 کند. می یدیتأگذارد و به عبارتی استفاده از روش مذکور را  صحه می
حفظ  منظور بهافزایش شاخص هزینه زندگی آن است که  موردنکته قابل توجه در 

سطح امنیت غذایی به میزان قبل از افزایش قیمت محصوالت غذایی، الزم است 
ي افزایش شاخص هزینه زندگی خانوارهاي مختلف در قالب پرداخت جبرانی  ازهندا هب

به خانوارها پرداخت شود.  ینیچن نیاهاي  اهم از پرداخت نقدي، کوپن یا سایر صورت
گفته شده جبران نشود و درآمدي جهت صورت  انچه افزایش شاخص هزینه زندگی بهچن

امنیت غذایی خانوارها  صورت اینلذا در  ،شدپوشش مخارج افزایش یافته وجود نداشته با
از بعد سالمت و سایر ابعاد را به دنبال خواهد  ناپذیر جبرانکه تبعات  ،یابد کاهش می

 داشت.
کلی سه نکته حائز اهمیت است. یکی بیشتر بودن شاخص هزینه زندگی  طور به

ت غذایی به ي محصوال خانوارهاي روستایی نسبت به شهري در اثر افزایش قیمت همه
بندي شده و دیگري تفاوت در میان  ه و سبزیجات بسته هاي لبنی، میو جز فراورده
شهري و روستایی از جانب افزایش قیمت که خانوارهاي روستایی  يخانوارها تأثیرپذیري

کنند. نکته سوم نیز که در همین راستا  در بیشتر موارد هزینه بیشتري را تجربه می
ها از میانگین شهري، میانگین  خص هزینه زندگی بعضی از دهکاست، باالتر بودن شا

 روستایی یا میانگین کل است که باید مورد توجه قرار گیرد.
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