
  

881 

های کرد اقالم خوراکی در سطح دهکسنجش تحوالت نابرابری هزینه

 مبتنی بر شاخص هرفیندال ای خانوارهای روستایی و شهری کشورهزینه
 1 الهه اعظم رحمتی

 

 چكيده
عد مهمی بُا که امنیت غذایی ، توجه زیادی را به تقاضای مواد غذایی معطوف کرده است چر2050بینی افزایش جمعیت جهان تا سال پیش

ای پیامی عهف در هر جامهای درآمدی مختلاز رفاه خانوار است. از آنجایی که وجود تفاوت فاحش بین الگوهای مصرف مواد غذایی گروه
ت جه ی مصرف مواد غذاییدر الگوها برابریدارد مبنی بر اینکه رفاه عمومی آسیب دیده و بهینه پارتو ناپایدار شده است؛ بنابراین توجه به نا

صرفی میعی رفتار ات توزرسد، لذا این پژوهش با هدف  مالحظه تغییرهای آتی کشور در بخش کشاورزی ضروری به نظر میگیریتصمیم
رده تا در کا شناسایی یشتر رهای خوراکی دارای نابرابری بای درصدد است تا گروههای هزینهخانوارهای شهری و روستایی در سطح دهک

های خام مرکز دال و دادههرفین از شاخصت الزم و دورنگری برای این اقالم خوراکی اندیشیده شود. برای این منظور صورت امکان تمهیدا
ه خوراکی شاخص هرفیندال گرو مقادیر میانگیندهد که استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می 1398تا  1390های آمار ایران طی سال

 ی دارند.ری و روستایهای خانوارهای شهکرد را در هردوی هزینهترین توزیع هزینهنامناسب "ای آنهغالت، نان و فراورده"و  "گوشت"
 "نتخم پرندگا وهای آن )بجز کره( شیر و فراورده" و "ها و خشکبارمیوه"به جز دوگروه خوراکی های خوراکی همچنین در همه گروه

اها زمینه مل در روستاغل مکشود با ایجاد مشوارهای شهری است که پیشنهاد میکرد خانوارهای روستایی بدتر از خاننابرابری هزینه
 بد. اهش یاکرد نسبت به مناطق شهری کسازی درآمد روستاییان را به وجود آورده تا این شکاف توزیعی هزینهمتنوع

 

 دهک هزینه، شاخص هرفیندال، نابرابری.های کليدی: واژه

 

                                           
 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد 1
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 مقدمه

(، 2019تحد،م)ملل  2050میلیارد نفر در سال  9.7به  2017میلیارد نفر در سال  7.4 افزایش جمعیت جهان از

یت غذایی چرا که امن (؛Fukase & Martin,2020)توجه زیادی را به تقاضای مواد غذایی جهانی معطوف کرده است 

ی درحال شورهاکر دوی بُعد مهمی از رفاه خانوار است. بنابراین تقاضای مواد غذایی برای بیش از یک قرن در ه

 ذایی سرومنیت غاهای زیادی قرار گرفته است. سیاستگذارانی که با مسائل یافته مرکز توجه پژوهشتوسعه و توسعه

پردازند؛ چرا می ی مصرفکار دارند اغلب به مطالعاتی عالقمندند که به بررسی مخارج خانوار روی این کاالها و الگوها

رآمدی های مختلف دبه حق سیاستگذاران بررسی شکاف بین مخارج خانوارها در گروه های مهم وکه یکی از دغدغه

که وجود  . از آنجایی(Ntwalle,2019)ها معرفی شده است گیری این شکافهای مختلفی برای اندازهاست که شاخص

 ب دیده وی آسیعموم های درآمدی در جامعه پیامی دارد مبنی بر اینکه رفاهتفاوت فاحش بین الگوهای مصرف گروه

های آتی گیریصمیمتشود؛ بنابراین توجه به نابرابری در الگوهای مصرف مواد غذایی جهت بهینه پارتو ناپایدار می

صرفی فتار مرسد، لذا این پژوهش با هدف  مالحظه تغییرات توزیعی رکشور در بخش کشاورزی ضروری به نظر می

یشتر را ابری بهای خوراکی دارای نابرای درصدد است تا گروههای هزینهخانوارهای شهری و روستایی در سطح دهک

 مجزا کرده تا در صورت امکان تمهیدات الزم و دورنگری برای این اقالم خوراکی اندیشیده شود.

به کاهش سهم غذا در کل مخارج با رشد درآمد اشاره  1الزم به ذکر است در بین قوانین اقتصادی اگرچه قانون انگل

ها و سبزیجات و محصوالتی حیوانی با رشد درآمد کشورهای ها برای گروه میوهبه افزایش هزینه 2دارد؛ اما قانون بنت

های خوراکی، نتایج ای بر این گروه(. بنابراین در این پژوهش با نگاه ویژهGodfray,2011درحال توسعه اشاره دارد )

دهد که اگرچه تابحال مطالعات اندکی در است. بررسی مطالعات نشان می کرد آنها ارائه شدهنابرابری در توزیع هزینه

 ;Ghaed Amini et al., 2011; Abdollahi et al., 2011)زمینه سبد مصرف مواد غذایی خانوارها صورت گرفته است 

Ahmadi Javid et al., 2014; Goli & Moniri,2018 ) با استفاده از  ها واما هیچکدام با نگاه توزیعی در سطح دهک

 اند که نوآوری این پژوهش در همین نکته است.شاخصی ناپارامتریک این مهم را مورد بررسی قرار نداده

 روش تحقیق
ی در بین شود که عمدتاً به عنوان شاخصی عینهای ناپارامتریک محسوب میشاخص هرفیندال از شاخص

آمده  در این پژوهش از رابطه زیر به دست  (.Ersado,2006; Xu,2017)شود های توزیع درآمد معرفی میشاخص

 است:

(1) 
 

 

کرد اقالم بیانگر مجموع هزینه Xام بر روی قلم خوراکی مربوطه، و iکرد دهک بیانگر میزان هزینه iXدر این رابطه 

وراکی کرد گروه خهای خوراکی از مجموع توان دوم سهم هزینهاین شاخص برای تک تک گروهباشد. خوراکی می

                                           
1 Engel’s law 
2 Bennett’s law 
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موردنظر نسبت به کل هزینه اقالم خوراکی به دست آمده است که هرچه به یک نزدیکتر باشد بیانگر توزیع 

کرد در آن گروه خوراکی است. شاخص هرفیندال گزارش شده در این پژوهش برای مناطق شهری و تر هزینهناعادالنه

ای خانوارها مورد محاسبه قرار های هزینهدهک مطابق با اطالعات 1398تا  1390روستایی کشور در طی سالهای 

گرفته است و از آنجایی که  در گزارشات ارائه شده توسط مرکز آمار ایران در قالب آمارگیری از هزینه درآمد خانوار، 

ای استفاده شده است. های هزینههای مربوط به دهکهای انتخاب شده متفاوت است از دادههر سال تعداد نمونه

( صورت COICOPبندی )گروه اصلی مواد خوراکی به تفکیک ارائه شده که براساس طبقه 9های پژوهش در هیافت

( شیر و فراورده های آن )بجز کره( و تخم 3( گوشت 2های آن، ( غالت، نان و فراورده1گرفته و این نه گروه شامل: 

( قند، شکر، 7های تازه و خشک شده و حبوبات زی( سب6ها و خشکبار ( میوه5ها و کره ها، چربی( روغن4پرندگان 

 هاست.( چای، قهوه، کاکائو و نوشابه9های خوراکی ها و سایر ترکیبها، چاشنی( ادویه8ها مربا و شیرینی

 نتایج و بحث
س آن دهد که براسا( سهم هزینه خوراکی از کل هزینه خانوارهای شهری و روستایی را نشان می1جدول )

هایشان ل هزینهدرصد از ک 38درصد و خانوارهای روستایی به طور میانگین  23شهری به طور میانگین  خانوارهای

 ب بیشتریه مراتشود خانوارهای روستایی سهم ببه مواد خوراکی )داخل منزل( اختصاص دارد. بنابراین مالحظه می

در  وری کهطای پایین مشهودتر است به هگیرد که این موضوع در دهککردشان را مواد خوراکی دربرمیاز هزینه

 وار شهریول خاناگیرد اما در دهک های خانوار روستایی به مواد خوراکی تعلق میدهک اول بیش از نیمی از هزینه

نوارهای ( با گذشت زمان سهم مخارج تخصیص یافته خا1درصد است. براساس نتایج جدول ) 38این سهم حدود 

ر، موجود در کشو های پایین افزایش یافته است که با توجه به تورمد خوراکی در دهکشهری و روستایی بر روی موا

 دار مصرفایش مقهای این مواد در گذر زمان و نه افزبدیهی است که این موضوع ناشی از افزایش مداوم سطح قیمت

 ها بوده است.اقالم مذکور توسط این دهک
ساالنه  های هزینهکل هزینه خانوارهای شهری و روستایی در هریک از دهک سهم هزینه خوراکی )داخل منزل( از -1جدول 

 )درصد(

 سال عنوان
دهک 

 اول

دهک 

 دوم

دهک 

 سوم

دهک 

 چهارم

دهک 

 پنجم

دهک 

 ششم

دهک 

 هفتم

دهک 

 هشتم

دهک 

 نهم

دهک 

 دهم
 کل

 شهری

1390 6/34 6/32 9/30 9/29 8/28 7/26 3/25 9/22 2/21 4/15 3/23 

1392 7/40 34 4/32 9/31 9/29 2/29 1/27 2/25 9/22 9/16 2/25 

1394 3/35 8/31 7/29 5/28 6/27 1/26 4/24 8/22 1/20 8/14 5/22 

1396 35 1/31 7/29 7/27 2/27 1/25 9/23 8/21 9/19 2/14 8/21 

1398 8/43 8/32 6/31 6/30 9/28 9/26 6/25 3/23 3/20 9/14 2/23 

 2/23 2/15 9/20 2/23 3/25 8/26 5/28 7/29 9/30 5/32 9/37 میانگین

 روستایی

1390 3/48 8/46 9/45 1/44 8/42 3/41 2/39 8/37 7/35 1/30 6/37 

1392 8/55 1/51 8/48 5/46 6/45 44 43 8/41 2/39 5/33 3/41 

1394 7/49 3/47 1/46 2/43 2/42 9/39 5/38 9/37 6/35 3/30 5/37 

1396 48 46 3/43 1/41 7/39 7/38 1/37 5/35 9/32 6/28 4/35 

1398 3/60 47 9/45 2/43 3/41 8/39 6/37 6/36 5/35 31 4/37 

 8/37 7/30 8/35 9/37 1/39 7/40 32/42 62/43 46 64/47 42/52 میانگین
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 های تحقیق()مأخذ: یافته

ر طبق نتایج این است. ب ( نشان داده شده10( تا )2نتایج محاسبه شاخص هرفیندال در نه گروه خوراکی در جداول )

 0.639و  0.656به ترتیب با مقادیر میانگین  "های آنغالت، نان و فراورده"و  "گوشت"جداول در مناطق شهری 

های ین دهکبکرد این اقالم در دارای بیشترین مقدار شاخص هستند که حکایت از توزیع نابرابرتری در هزینه

راکی واد خوق روستایی نیز اگرچه مقادیر شاخص برای این دو گروه مای خانوارهای شهری است. در مناطهزینه

نسبت  0.905نگین با مقدار میا "های آنغالت، نان و فراورده"بیشترین مقدار را داراست، اما وضعیت شاخص گروه 

 هد. دن میکرد گروه اول را نشاتر بودن توزیع هزینه، نامناسب0.738با مقدار میانگین  "انواع گوشت"به 

دهد که در مناطق روستایی ( نشان می2در جدول ) "های آنغالت، نان و فراورده"میانیگن شاخص هرفیندال گروه 

 هری است.ناطق شمای دارای توزیع نابرابرتری نسبت به های هزینهکرد این گروه ماده خوراکی در دهکمیزان هزینه

کرد هزینه دهد که با گذر زمان وضعیت توزیعنشان می در هردوی مناطق شهری و روستایی مقادیر شاخص مذکور

 در بین خانوارهای مذکور روی این گروه مواد خوراکی بهبود یافته است.
ه توجه ب کشور با خانوارهای شهری و روستایی "غالت، نان، آرد، رشته و فراورده های آن"شاخص هرفیندال  -2جدول

 های هزینه ساالنه   دهک

 عنوان 
 (Hیندال )شاخص هرف

 میانگین 1398 1396 1394 1392 1390

 639/0 511/0 702/0 655/0 616/0 712/0 شهری

 905/0 729/0 965/0 970/0 862/0 999/0 روستایی

 های تحقیق()مأخذ: یافته

همیت این دهد به رغم ادر مناطق روستایی نشان می "گوشت"(، وضعیت شاخص هرفیندال گروه 3بر طبق جدول )

در سال  0.686 غذایی در سبد غذایی خانوار با گذر زمان بدتر شده است؛ به طوری که مقدار این شاخص از ماده

دهد که میزان رسیده است. همچنین مقایسه میانگین شاخص هرفیندال نشان می 1398در سال  0.876به  1392

بت به تری نسای خانوارهای روستایی دارای توزیع نابرابری هزینههاکرد این گروه ماده خوراکی در دهکهزینه

 خانوارهای شهری است.
 های هزینه ساالنه   خانوارهای شهری و روستایی کشور با توجه به دهک "گوشت"شاخص هرفیندال  -3جدول 

 عنوان 
 (Hشاخص هرفیندال )

 میانگین 1398 1396 1394 1392 1390

 656/0 668/0 586/0 601/0 651/0 773/0 شهری

 738/0 876/0 699/0 600/0 686/0 827/0 روستایی

 های تحقیق()مأخذ: یافته

 1398تا  1390های طی سال "شیر و فراورده های آن )بجز کره( و تخم پرندگان"میانگین شاخص هرفیندال گروه 

رفیندال هاست. وضعیت شاخص  0.118و  0.132(، به ترتیب برابر 4در مناطق شهری و روستایی مطابق جدول )

زیع رای توای خانوارهای شهری داهای هزینهکرد این گروه ماده خوراکی در دهکدهد که میزان هزینهنشان می

 نابرابرتری نسبت به خانوارهای روستایی است.
با توجه به خانوارهای شهری و روستایی کشور  "شیر و فراورده های آن و تخم پرندگان"شاخص هرفیندال  -4جدول 

 های هزینه ساالنه   دهک
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 عنوان 
 (Hشاخص هرفیندال )

 میانگین 1398 1396 1394 1392 1390

 132/0 124/0 122/0 147/0 146/0 121/0 شهری

 118/0 108/0 114/0 137/0 126/0 105/0 روستایی

 های تحقیق()مأخذ: یافته

ای های هزینهمیانگین شاخص هرفیندال در دهک "هروغنها، چربیها و کر"دهد در گروه ( نشان می5جدول )

کرد این گروه ماده دهد میزان هزینهاست که نشان می 0.032و  0.024خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب برابر 

 ت.هری اسای خانوارهای روستایی دارای توزیع نابرابرتری نسبت به خانوارهای شهای هزینهخوراکی در دهک
های هزینه به دهکخانوارهای شهری و روستایی کشور با توجه  "روغنها، چربیها و کره"هرفیندال  شاخص -5جدول 

    ساالنه

 عنوان 
 (Hشاخص هرفیندال )

 میانگین 1398 1396 1394 1392 1390

 024/0 021/0 022/0 027/0 027/0 024/0 شهری

 032/0 029/0 028/0 032/0 036/0 033/0 روستایی

 های تحقیق(ته)مأخذ: یاف

وستایی، در مناطق شهری و ر 1398تا  1390های طی سال "ها و خشکبارمیوه"میانگین شاخص هرفیندال گروه 

کرد این زینهدهد که میزان هاست. وضعیت شاخص هرفیندال نشان می 0.126و  0.207(، به ترتیب برابر 6جدول )

وستایی رارهای هری دارای توزیع نابرابرتری نسبت به خانوای خانوارهای شهای هزینهگروه ماده خوراکی در دهک

دهد وضعیت ای خانوارهای شهری نشان میهای هزینهاست. از طرف دیگر مقایسه مقادیر شاخص هرفیندال در دهک

ای های هزینهکرد این ماده خوراکی در بین دهکاین شاخص بدتر شده است که معنی آن این است که توزیع هزینه

ر توزیع دد کمی ای خانوارهای روستایی مقادیر شاخص حاکی از بهبوهای هزینهتر شده است. البته در دهکسبنامنا

 ای است.های هزینهکرد دهکهزینه
 نه   های هزینه ساالخانوارهای شهری و روستایی کشور با توجه به دهک "میوه ها و خشکبار"شاخص هرفیندال  -6جدول 

 عنوان 
 (H) شاخص هرفیندال

 میانگین 1398 1396 1394 1392 1390

 207/0 207/0 224/0 238/0 172/0 195/0 شهری

 126/0 119/0 131/0 144/0 103/0 131/0 روستایی

 های تحقیق()مأخذ: یافته

های کمیانگین شاخص هرفیندال در ده "های تازه و خشک شده و حبوباتسبزی"(، در گروه 7مطابق جدول )

کرد این دهد میزان هزینهاست که نشان می 0.190و  0.165وارهای شهری و روستایی به ترتیب برابر ای خانهزینه

ای شهری انوارهای خانوارهای روستایی دارای توزیع نابرابرتری نسبت به خهای هزینهگروه ماده خوراکی در دهک

ر تایی ددوی مناطق شهری و روساست. همچنین الزم به ذکر است در این گروه خوراکی وضعیت شاخص برای هر

 گذر زمان بدتر شده است.
خانوارهای شهری و روستایی کشور با توجه به  "های تازه و خشک شده و حبوباتسبزی"شاخص هرفیندال  -7جدول 

 های هزینه ساالنه   دهک
 (Hشاخص هرفیندال ) عنوان 
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 میانگین 1398 1396 1394 1392 1390

 165/0 206/0 159/0 144/0 196/0 119/0 شهری

 190/0 239/0 191/0 169/0 219/0 131/0 روستایی

 های تحقیق()مأخذ: یافته

ق شهری و در مناط 1398تا  1390های طی سال "هاقند، شکر، مربا و شیرینی"میانگین شاخص هرفیندال گروه 

یندال نشان وضعیت شاخص هرفاست.  0.031و  0.023( گزارش شده به ترتیب برابر 8روستایی چنانچه در جدول )

ع ی توزیای خانوارهای روستایی داراهای هزینهکرد این گروه ماده خوراکی در دهکدهد که میزان هزینهمی

 نابرابرتری نسبت به خانوارهای شهری است.
های کخانوارهای شهری و روستایی کشور با توجه به ده "هاقند، شکر، مربا و شیرینی "شاخص هرفیندال  -8جدول 

 هزینه ساالنه   

 عنوان 
 (Hشاخص هرفیندال )

 میانگین 1398 1396 1394 1392 1390

 023/0 024/0 028/0 021/0 017/0 023/0 شهری

 031/0 031/0 029/0 026/0 027/0 039/0 روستایی

 های تحقیق()مأخذ: یافته

در  "وراکیاشنیها و سایر ترکیبهای خادویه ها، چ "دهد مقادیر شاخص هرفیندال( نشان می9اطالعات جدول )

 توزیع ای خانوارهای شهری و روستایی در طول زمان بیشتر شده است که حاکی از بدتر شدنهای هزینهدهک

 کرد این خوراکی در این مناطق است.هزینه
 وجه بهی کشور با تخانوارهای شهری و روستای "ادویه ها، چاشنیها و سایر ترکیبهای خوراکی "شاخص هرفیندال  -9جدول 

 های هزینه ساالنه   دهک

 عنوان 
 (Hشاخص هرفیندال )

 میانگین 1398 1396 1394 1392 1390

 014/0 019/0 015/0 014/0 012/0 010/0 شهری

 015/0 020/0 016/0 016/0 013/0 011/0 روستایی

 های تحقیق()مأخذ: یافته

 وشهری  ای خانوارهایهای هزینهدر دهک "هاائو و نوشابهچای، قهوه، کاک"همچنین مقادیر شاخص هرفیندال

ی کرد این خوراک(، در طول زمان بیشتر شده است که حاکی از بدتر شدن توزیع هزینه10روستایی مطابق جدول )

 تر است.در این مناطق است. البته در مناطق روستایی وضعیت به مراتب نامناسب
های خانوارهای شهری و روستایی کشور با توجه به دهک "هاه، کاکائو و نوشابهچای، قهو"شاخص هرفیندال  -10جدول 

 هزینه ساالنه   

 عنوان 
 (Hشاخص هرفیندال )

 میانگین 1398 1396 1394 1392 1390

 023/0 029/0 024/0 022/0 024/0 017/0 شهری

 029/0 037/0 027/0 029/0 030/0 020/0 روستایی

 یق(های تحق)مأخذ: یافته

دهد مقایسه مقادیر شاخص هرفیندال برای مناطق شهری و روستایی کشور در اقالم خوراکی بررسی شده نشان می

در سایر  "های آن )بجز کره( و تخم پرندگانشیر و فراورده"و  "ها و خشکبارمیوه"که به جز دوگروه خوراکی 
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ضعیت نامناسبتری نسبت به مناطق شهری است که های خوراکی توزیع هزینه کرد در مناطق روستایی دارای وگروه

 تواند به دسترسی بیشتر روستاییان به این دو قلم خوراکی در مقابل سایر اقالم مربوط باشد.علت آن هم می

 گیری و پیشنهادهانتیجه
ی هاح دهکدر این پژوهش به منظور بررسی تغییرات توزیعی رفتار مصرفی خانوارهای شهری و روستایی در سط

 مار ایرانآهای خام مرکز های خوراکی دارای نابرابری بیشتر از شاخص هرفیندال و دادهای و شناسایی گروههزینه

ال اخص هرفینداستفاده شده است. با توجه به نتایج ارائه شده و بدتر شدن وضعیت ش 1398تا  1390های طی سال

شود هاد می، پیشن"ها و خشکبارمیوه" "ده و حبوباتهای تازه و خشک شسبزی"، "گوشت"در گروه  با گذشت زمان

ع در ای واقتری را برای خانوارههای خوراکی دسترسی مناسبهای حمایت از تولیدکننده در این گروهبا سیاست

 شهری در سبت بهنهای پایین درآمدی فراهم آورد. همچنین با توجه به نابرابرتر بودن وضعیت مناطق روستایی دهک

ا ستاییان رسازی درآمد روشود با ایجاد مشاغل مکمل در روستاها زمینه متنوعه مواد خوراکی پیشنهاد میهفت گرو

 کرد نسبت به مناطق شهری کاهش یابد. به وجود آورده تا این شکاف توزیعی هزینه
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