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مقدمه: تغذیه و مصرف مواد غذایی در برنامه ریزی 
بودجه خانوار اهمیت فراوانی دارد. تحلیل تخصیص 
توجه  مورد  خدمات،  و  كاالها  به  خانوار  درآمد 
تقاضای  برآورد  و  بوده  سیاستمداران  و  اقتصاددانان 
و  ترجیحات  تشخیص  منظور  به  خدمات  و  كاالها 
شناخت  است.  برخوردار  اهمیت  از  آینده  نیازهای 
اولویتهای مصرفی خانوار به برنامه ریزی برای افزایش 
رفاه آنها كمك مؤثری خواهد كرد كه بنا به این مهم، 
مقاله حاضر به بررسی سبد مصرفی مواد غذایی در 

مناطق شهری ایران می پردازد. 
با استفاده از روش تخمین رگرسیون ظاهراً  روش: 
نامرتبط )SUR( و حداكثر درستنمایی )FILM( به برآورد 
آرمانی )AIDS( و مخارج  تقریباً  سیستمهای تقاضای 
خطی )LES( مواد غذایی خانوارهای شهری و همچنین 
آزمون فرضیه های تقارن و همگنی با استفاده از نرم افزار 
ایویوز )Eviews(، پرداخته شده است. در پایان كششهای 

خودقیمتی، متقاطع و درآمدی محاسبه شده است. 
یافتهها: در تابع تقاضای AIDS برای مواد غذایی، 
فرضیه همگنی برای هر سه گروه نان و غالت، پروتئین 
و میوه و سبزی پذیرفته می شود، اما در تابع تقاضای 
رد  سبزی  و  میوه  گروه  برای  همگنی  فرضیه   ،LES

introduction:Nutrition and consuming 
food are very important in the planning 
of the household budget . The analysis 
of the allocation of household income 
to goods and services is of interes t to 
economis ts and politicians, and es ti-
mating the demand for goods and ser-
vices is important in identifying future 
preferences and needs. Recognizing 
household consumption priorities will 
help plan to increase their welfare. 
Therefore, the present research aims to 
s tudy the food basket in urban areas of 
Iran. 
Method: Using the seemingly unre-
lated regression (SUR) and maximum 
likelihood (FILM) es timation meth-
od, the almos t ideal demand sys tems 
(AIDS) and linear expenditures (LES) 
for urban households, as well as the 
tes ting of symmetry and homogene-
ity hypotheses using the Ivyz software 
Eviews) were es timated. At the end of 
the incremental, cross, and income sep-
arately for each The demand equations 
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می شود و در مصرف این گروه خانوارها دچار توهم 
پولی می باشند. با توجه به نتایج محاسبه كششها، در 
تابع تقاضای AIDS مواد غذایی، گروه نان و غالت 
كاالی ضروری می باشد، پروتئین و میوه و سبزی و 
تقاضای  تابع  برای  و  می باشند  لوكس  گروهها  سایر 

LES مواد غذایی، تمامی كاالها ضروری می باشند. 
بحث: با توجه به مقایسه نتایج دو مدل تقاضا، گروه 
نان و غالت در هر دو سیستم به عنوان كاالی ضروری 
بر  بیشتری  تأثیرات  نتیجه  در  و  است  شده  شناخته 
تغییرات رفاهی خانوارها دارد. همچنین خانوارها برای 
گروه نان و غالت دچار توهم پولی نیستند و نسبت به 
درآمد واقعی حساس می باشند. با توجه به این نتایج 
باید توجه خاصی به گروه  در هنگام سیاست گذاری 
داشته  خانوار  ضروری  كاالی  به عنوان  غالت  و  نان 
كاالی  برای خانوارها  و سبزی  پروتیئن  باشیم. گروه 
لوكس محسوب می شود. با افزایش قیمت این گروهها 
تقاضای خانوارها برای این دو گروه كاهش می یابد. 
در صورت افزایش درآمد خانوارها اقدام به خرید این 

گروه كاالها می نمایند. 
کلیدواژهها: رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط، سیستم 
آرمانی، سیستم مخارج خطی، فرضیه  تقاضای تقریباً 

تقارن و همگنی
تاریخدریافت:95/2/21
تاریخپذیرش:96/1/30

are calculated.
Findings: The homogeneity hypothesis 
for all three groups of bread and cereals, 
protein and fruits and vegetables is ac-
cepted in the food demand function of 
AIDS, but in the LES demand function, 
the homogeneity hypothesis is rejected 
for the fruits and vegetables group, 
and in the consumption of this group 
housholds have monetary illusion.  Ac-
cording to the results of the calculation 
of elas ticity, in the food demand AIDS 
function, the group of bread and cere-
als are essential commodities, protein, 
fruits and vegetables, and other groups 
are considered to be luxury and for the 
LES food demand function, all com-
modities are essential.
Discussion: According to the com-
parison of the results of two demand 
models, the bread and cereal group in 
both sys tems are considered as essen-
tial commodity and as a result, they 
have more effects on welfare changes 
of households. Also, households do not 
have monetary illusions for the bread 
and grain group and are sensitive to 
real income. Given these results, when 
considering policy making, we should 
pay particular attention to the bread 
and cereal group as the essential com-
modities of the household. The protein 
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and vegetables group for the household 
is considered a luxury commodity. As 
the price of these groups rises, the de-
mand for them decreases . In the event 
of an increase in household income, 
they will buy this group of goods.
Keywords: Seemingly unrelated re-
gressions, almos t ideal sys tem of de-
mand, linear expenditure sys tem, hy-
pothesis of symmetry and homogeneity

دیگر تقاضا را مستقل از طرف عرضه، تحلیل می كنند. یكی از اساسی ترین مطالعات آماری 
در اغلب كشورهای جهان، بررسی بودجه خانواراست. 

تحقیقات  از  عمده ای  بخش  آنها،  مصرفی  تقاضای  و  مصرف كنندگان  رفتار  بررسی 
اقتصادی را به خود اختصاص داده است. اهداف اصلی این نوع تحقیقات، تحلیل ساختار 
مصرف، پیش بینی میزان مصرف و تغییرات آن و ارزیابی سیاستهای مصرفی است. تجزیه و 
تحلیل تقاضا به بررسی الگوی مصرفی خانوار می پردازد و شناسایی این الگو، سیاست گذاران 
سیاستهای  ارزیابی  نتیجة  در  و  می كند  یاری  آینده  پیش بینی وضعیت  در  را  برنامه ریزان  و 

گذشته و برنامه ریزی دقیق، زمینه ایجاد شرایط مطلوب فراهم می شود )پژویان، 1373(. 
فاصله  ایران در  مواد غذایی خانوارهای شهری  تقاضای  توابع  به تخمین  مقاله  این  در 
زمانی 91-1363 پرداخته شده است. تابع تقاضای مخارج خطی بهترین تابع از انواع خطی 
تقاضای  تابع  كاملترین  و  بهترین  آرمانی  تقریبًا  تقاضای  سیستم  و  می باشد  تقاضا  توابع 
سیستمی در حال حاضر می باشد. مقایسة نتایج این دو تابع كه همواره با هم مورد تقابل و 
مقایسه بوده اند می تواند كمك كند كه در مورد داده های ایران بهتر است از كدام یك از این 
قیمتی و درآمدی گروه مواد  تقاضا و محاسبه كششهای  توابع  برآورد  استفاده گردد.  توابع 

مقدمه
بیان  مصرف كننده  تقاضای  سیستمهای 
می كند كه چگونه مصرف كننده درآمد خود را 

این  دهد.  كاالها تخصیص  مختلف  انواع  بین 
مدلها، معموالً مبتنی بر تئوریهای اقتصاد خرد 
اطالعات  و  لحاظ  را  تقاضا  طرف  كه  هستند 
عبارت  به  می گیرند.  نادیده  را  عرضه  طرف 
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غذایی از مهم ترین ابزارهای بررسی رفتار مصرف كنندگان به منظور سیاست گذاریهای كالن 
و برنامه ریزی اقتصادی به شمار می آید. 

مبانینظری
تابع تقاضا اندازه های مختلفی از هر كاال را نشان می دهد كه مصرف كننده )مصرف كنندگان( 
در قیمتهای مختلف مایل و قادر به خرید آن است به شرط این كه سایر عوامل ثابت بماند. 

میزان كاالی خریداری شده به چند عامل بستگی دارد كه مهم ترین آنها عبارت است از:
1 .pi قیمت خود كاال
2 .p1,…,pn قیمت سایر كاالها
3 .M درآمد مصرف كننده
4 .N تعداد مصرف كنندگان
5 .T سلیقه و ترجیحات مصرف كنندگان

تابع تقاضا به صورت زیر تعریف می شود:
xi=F(pi,p1,…,pn,M,N,T)

به لحاظ نظری می توان دو گونه تابع تقاضا را از هم جدا كرد: توابع تقاضای منفرد و توابع 
تقاضای سیستمی. همان طوركه از نام این دو دسته مشخص است در حالت اول تنها یك 
تابع تقاضا و در حالت دوم مجموعه ای از توابع مطرح است. مزیت عمده معادالت تقاضای 
بودجه، همگنی،  قیود  معادالت،  بین  اسالتسكی  روابط  كه  است  این موضوع  در  سیستمی 
تقارن و ... محدودیتهایی را ایجاد می كند كه بین معادالت وجود دارد و امكان برقراری یا 
آزمون آنها در حالت تك معادله ای وجود ندارد. هم چنین در میان معادالت تقاضا تقسیم بندی 
ثانویه ای وجود دارد كه بر اساس آن میان سیستمهای تقاضایی كه از تابع مطلوبیت خاصی 
استخراج شده و آنها كه از تابع مطلوبیت مشخصی به دست نیامده است، تمایز قائل می شویم. 
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سیستم معادالت تقاضا AIDS به گونه دوم تعلق دارد. اساسا دو نگرش برای برآورد عوامل 
معادالت تقاضا وجود دارد. یك نگرش این است كه تابع تقاضای تك معادله ای بدون توسل 

به نظریه های اقتصادی تصریح و برآورد شود. 
نگرشی دیگر، كه در برآورد عوامل معادالت تقاضا رایج است، استفاده از نظریه تقاضا در 
تعیین فرم معادالت و انتخاب متغیرهاست. در این روش ابتدا شكل معادالت تقاضا از الگوی 
ریاضی رفتار مصرف كنندگان استخراج، و سپس قیودی بر متغیرهای موجود تحمیل، و از 
این طریق عوامل مستقل برآورد می شود و میزان داده های آماری مورد نیاز نیز كاهش می یابد. 

توابعتکمعادلهایتقاضا
تابعی  نوع  نظر  از  آنها  می بایست شكل خاص  منفرد1،  تقاضای  معادالت  برآورد  برای 
شاید  معرفی خواهد شد.  معادالت  این  از  برخی  ذیل  در  كرد.  معین  می شوند  انتخاب  كه 
ساده ترین شكل فرم معادالت تقاضای منفرد، فرم خطی آن باشد. معادالت تقاضای خطی2 

برای یك كاال می تواند به صورت زیر باشد:
x1=a1+b1 p1+b2 p2+... +bn pn+c1I+u1 

در رابطه فوق p1 تا I، pn متغیرهای برون زا،b1 ، a1تا c1 ، bn پارامترها می باشند. این رابطه 
یا شكل خاص آن در بسیاری از پژوهشهای كاربردی مورد استفاده قرار گرفته است. 

دومین شكل توابع تقاضای منفرد، لگاریتمی می باشد:
ln x=ln a+b ln p+c ln m

تابع  در  می باشد.  نیمه لگاریتمی3  تقاضای  تابع  منفرد،  تقاضای  توابع  شكل  سومین 
نیمه لگاریتمی، كشش درآمدی تقاضا همواره به طور مستقیم با سطح مصرف تغییر می یابد. 

1. Single Demand Equations
2. Linear Demand Equations
3. Semilogarithmic Demand Function
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این تابع به صورت زیر می باشد:
x1=a1+b1 Lnp1+b2 Lnp2+... +bn Lnpn+cLnI+u1

سومین شكل توابع تقاضا، شكل لگاریتم خطی یا كشش ثابت است كه به صورت زیر 

می باشد:
x1=A1 p1

b1 p2
b2… pn

bn Ic eu

و یا :
Lnx1=a1+b1 Lnp1+b2 Lnp2+... +bn Lnpn+cLnI+u1 

این نوع توابع در بطن خود قیود خاصی را همراه دارند و آن ثابت بودن كششهای قیمتی 
و درآمدی است. 

سیستممعادالتتقاضا
داده  نشان  زیر  به صورت  می باشد،  تقاضا  معادله   n شامل  كه  سیستمی1  تقاضای  تابع 

می شود:
xj=xj (p1,p2,…,pn,I,uj ) j=1,2,…,n

این رابطه به عالوه محدودیت بودجه، بیانگر سیستم كاملی از معادالت تقاضا می باشد. 
در چنین سیستمی ها مقادیر مصرف شده كاال به عنوان متغیر درون زا تابعی از قیمت تمامی 

كاالها pi ها و متغیردرآمد I می باشد. 
در یك تقسیم بندی كلی می توان سیستمهای معادالت تقاضا را به دو گروه تقسیم بندی 

نمود. 
سیستمهای كه می توان آنها را به یك تابع مطلوبیت مشخص مربوط نمود كه هر . 1

یك از یك تابع مطلوبیت مشخصی استخراج شده اند مانند سیستم مخارج خطی. 

1. Sys tem Demand Function
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سیستمهایی كه نمی توان آنها را به یك تابع مطلوبیت معین مربوط نمود )AIDS( و . 2
بنابراین قیود نظری همگنی و تقارن را در خود ندارند و به راحتی می توان از طریق اعمال این 
قیود و مقایسه آنها با مدلهای غیرمقید به آزمونهای مربوط به قیود همگنی1 و تقارن پرداخت. 

پیشینةتجربی
در خارج از كشور مطالعات موضوعی مشابهی در زمینة بررسی سبد مصرفی مواد غذایی 
با استفاده از معادالت تقاضای سیستمی صورت گرفته اند كه در ادامه به برخی از مهم ترین 

آنها اشاره می شود. 
بونساینگ و والجننت2 )2008( تقاضای وارداتی و داخلی صنعت گوشت را مورد بررسی 
قرار دادند، آنها برای این منظور تابع تقاضای معكوس را به دو صورت ایستا و پویا تخمین 
زدند. نتایج نشان داد كه رابطه بلند مدتی بین متغیرها وجود ندارد و مدل ایستا بهتر از پویا 
برای  تقاضا  كه  داد  نشان  تقاطعی  و  خودی  مقداری  كششهای  برآورد  همچنین  می باشد، 
واردات دام در صنعت گوشت به شدت نسبت به قیمت داخلی دام حساسیت دارد، اما تقاضا 
برای دام داخلی، حساسیت كمتری نسبت به قیمت وارداتی دام دارد. با توجه به نتیجه این 
پژوهش مبنی بر بهتر بودن مدل ایستا نسبت به پویا در پژوهش حاضر مدل ایستا برای تخمین 

انتخاب شده است. 
ایده آل،  تقریبًا  تقاضای  سیستم  برآورد  و  بررسی  با   )2000( همكاران  و  كاراگیانیس3 
از یك روش دو مرحله ای  استفاده  با  تكنیكهای هم جمعی  بر اساس مدل تصحیح خطا و 
به بررسی تقاضای مواد غذایی یونان در طی سالهای 1958-1993 پرداخته اند. با توجه به 
كششهای درآمدی، گوشت گوساله و مرغ كاالی لوكس و گوشت گوسفند و خوك كاالی 

1. Homogeneity
2. Boonsaeng and Wohlgenant
3. Karagiannis 
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ضروری هستند. در این مقاله تنها به بررسی گروه پروتئین در سبد مصرفی خانوار پرداخته 
شده است، برای استفاده بهتر از نتایج، پژوهش حاضر سبد مصرفی خانوار در چهار گروه 

اصلی مورد بررسی قرار گرفته شده است. 

گروه  و  بخش خوراك  برای   AIDS الگوی  به كارگیری  با   )1989( در سال  فولپونی1 
گوشت در فرانسه به برآورد سه مرحله ای سیستم تقاضای مواد غذایی گوشتی با استفاده از 
داده های سری زمانی سالهای1959-1985 برای این كشور و برآورد سیستم به صورت مقید 
به قیود همگنی و تقارن پرداخت. در این تحقیق، فرضیه همگنی در موارد متعدد مردود اعالم 
شده است او سپس به محاسبه كششهای قیمتی و درآمدی پرداخته است. آیا قید همگنی برای 
گروه پروتئین در ایران نیز مردود شناخته می شود؟ در پژوهش حاضر به این مهم پرداخته 

شده است. 
تروی2 و همكاران ) 2006( در مقاله ای تحت عنوان تقاضای واردات برای مجزاسازی 
میوه های تازه در ژاپن، با استفاده از داده های سالیانه واردات میوه تازه در1971 به برآورد 
انگور،  )موز،  استفاده  مورد  كاالی   5 مورد  در  را  تقاضا  آنها  پرداخته اند.  واردات  تقاضای 
پرتقال، لیمو، آناناس، توت( در دو الگو تقاضای تقریبًا ایده آل و رتردام برآورد كردند. سپس 
به بیان كشش قیمتی هر یك از 5 مورد كاال پرداختند و با استفاده از الگوهای تقاضا نتیجه 
گرفتند كه با افزایش هزینه های گمركی باز هم خانواده های ژاپنی تمایل به خرید این كاالها 
در  می كنند.  هزینه  كاالها  این  مصرف  برای  را  خانوار  بودجه  از  بزرگ تری  سهم  و  دارند 
تقاضای خانوار ژاپنی پرتقال و لیموترش جانشین هم هستند. آنها در قیاس بین این دو الگو، 
الگوی رتردام را به عنوان یك برآورد كننده بهتر پذیرفته اند. در مدلهای تابع تقاضای تقریبًا 
بهتر است، در پژوهش  برآورد سبد مصرفی  برای  آرمانی و مدل مخارج خطی كدام مدل 

1. Fulponi
2. Troy
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حاضر با استفاده از روش چگونگی مقایسه دو مدل در مقاله تروی به بررسی توابع تقاضای 
سیستمی پرداخته شده است. 

ازجمله مطالعات انجام گرفته در داخل كشور نیز می توان به موارد زیر اشاره كرد:

ایران  تقاضای گندم و بعضی كاالهای خوراكی در  تابع  بررسی  با  اسفندیاری )1377( 
به این نتیجه رسید كه در جامعه شهری، كشش قیمتی برای گوشت پرندگان، گوشت قرمز، 

لبنیات، تخم مرغ و میوه ها و سبزیها كمتر از یك می باشد. 
بخشوده )1375( تقاضای انواع گوشت در ایران را مطالعه نمود و نتیجه گرفت كه در 

مناطق شهری و روستایی تقاضای گوشت قرمز كشش ناپذیر است. 
حسن پور و خالدی )1379( ساختار تقاضای گروههای اصلی كاالها وخدمات مصرفی 
شهری در ایران را مطالعه كردند و نتیجه گرفتند كششهای درآمدی به دست آمده برای همه 
كاالها مثبت است و تمام كششهای خودقیمتی جبرانی و ناجبرانی به استثنای تفریحات، منفی 

است . 
جعفری و كهنسال )1386( تابع تقاضای انواع گوشت در ایران را مطالعه كرده و دریافتند 

كه گوشت ماهی و مرغ جانشین یكدیگر هستند. 
خسروی نژاد )1388( در مطالعه ای به  اندازه گیری اثرات حذف یارانة كاالهای اساسی بر 
خانوارهای شهری ایرانی پرداخته است. در این مطالعه تقاضای خانوارهای شهری كشور در 5 
گروه مستقل و متمایز با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل برآورد و شاخصهای رفاهی 
درآمد معادل، تغییر جبرانی و شاخص درست هزینة زندگی ناشی از تعدیل قیمت برای كاالهای 
نان، قند و شكر و روغن نباتی در طبقات پنج گانه محاسبه شده است. نتایج حاصل از اعمال 
سیاستهـای قیمتـی نشان می دهد كه برای طبقات اول تا سوم، همواره اثرات افزایش قیمت نان 
بزرگ تر از افـزایش قیمت در قند و شكر و روغن نباتی بوده و بـرای طبقـات چهـارم و پـنجم 

اثـر تعـدیل قیمـت روغن نباتی بیشتر از تعدیل قیمت نان و قند و شكر می باشد. 
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زراء نژاد و سعادت مهر (1386) در مطالعه ای به برآورد تابع تقاضا برای گوشت قرمز 
در ایران با پرداخته اند. نتایج پژوهش نشان دادند كه (ARDL) استفاده از مدل خود توزیع با 
وقفه های گسترده گوشت قرمز در كوتاه مدت نسبت به تغییرات قیمت، كاالیی باكشش و در 

بلندمدت كاالیی كم كشش است. ضریب كشش درآمدی گوشت قرمز بیان كننده آن است كه 
گوشت قرمز هم دركوتاه مدت و هم در بلندمدت یك كاالی ضروری است، اما تقاضا برای 
آن در بلندمدت نسبت به تغییر درآمد از حساسیتی بیشتر برخوردار است. ضریب كشش 
متقاطع گوشت قرمز و گوشت سفید )مرغ و ماهی( از جانشین بودن این دو كاال حكایت 

دارد. 
مناطق  مصرفی  پویای  رفتار  »تحلیل  عنوان  با  مقاله ای  در   ،)1386 همكاران)  و  رنجبر 
شهری كل كشور و استان اصفهان« با كاربرد دستگاه تقاضای تقریبًا ایده آل طی دوره-1358(  
)84 به برآورد تابع تقاضا و تحلیل رفتار مصرفی خانوارهای مناطق شهری استان اصفهان 
در دوره مورد بررسی و مقایسه آن با كل كشور و با فرض وجود عادات مصرفی در رفتار 
خانوار پرداخته است. نتایج برآوردی الگوی تقاضای خانوار در هر دو جامعه آماری مبین رد 
فرضیه همگنی و تقارن طبق آزمون والد و دال بروجود عادات مصرفی در تقاضای خانوارها 
می باشد. كشش قیمتی تقاضا برای كلیه گروهها دارای عالمت مورد انتظار بوده است. كشش 
درآمدی محاسبه شده برای استان اصفهان حاكی از آن است كه گروه كاالهای خوراكیها، 
سوخت ضروری  و  مسكن  خوراكیها،  كاالهای  گروه  كشور  كل  برای  و  وكفش  پوشاك 

محسوب می شوند و سایر گرو ه های مورد بررسی نیز كاالهایی لوكس می باشند. 
مورد  در  تحقیقی  تاكنونی  ایران  در  كه  است  آن  از  حاكی  داخلی  مطالعات  جمع بندی 
مقایسه سیستم مخارج خطی و سیستم تقاضای تقریبًا آرمانی صورت نگرفته است و همچنین 
پژوهشی با این گستردگی كه همه انواع مواد غذایی را در نظر گرفته باشند انجام نشده است، 
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تحقیقات انجام شده در مورد یكی از این توابع و برای یك گروه كاال مثاًل گوشت و یا گندم 
و... بوده اند. در مورد مطالعات صورت گرفته در خارج از ایران می توان به این نكته اشاره 
كرد كه مقایسه سیستمهای تقاضا در اولویتهای پژوهشی آنها نبوده است و بدون توجه به 

تفاوتهای مدلهای سیتمی تقاضا برآورده های بسیاری در زمینه های مختلف صورت گرفته و 
به نتایج این برآوردها استناد شده است. 

روش
یكی و شاید تنها روش كامل و دقیقی كه برای بررسی تابع تقاضای خانوار وجود دارد، 
به  با توجه  AIDS می باشد.  تقاضای  تابع  آنها  تقاضای سیستمی است كه كامل ترین  توابع 
رقابت تنگاتنگ تابع تقاضای LES و AIDS، در این مقاله این دو تابع تقاضا همزمان برای 

داده های غذایی خانوار بررسی شده اند. 
كه بدین منظور در این تحقیق مواد غذایی به 4 زیر گروه تقسیم شده اند:

نان و غالت. 1
پروتئین. 2
میوه و سبزی. 3
سایر گروهها. 4

آمار مورد استفاده در این تحقیق، از »نتایج تفصیلی آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای 
شهری« مركز آمار ایران و ترازنامه های بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران استخراج شده 
است. با محاسبه كششهای درآمدی، حساسیت زیرگروههای مختلف مواد غذایی نسبت به 
در آمد مشخص، و نوع كاال از نظر ضروری، پست یا لوكس بودن تعیین می شود. همچنین 
از طریق كششهای قیمتی عكس العمل مصرف كنندگان نسبت به تغییرات قیمت خود كاال و 

قیمت سایر كاالها سنجیده می شود. 
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)LES(سیستممخارجخطی
اولین مدل تجربی سیستم تقاضا، سیستم مخارج خطی )LES(1 است. این مدل توسط 
استون سال 1954 ارائه شده و از تابع مطلوبیت استون-گری2 استخراج می شود. این تابع 
از فرم تبعی خاصی پیروی می كند و یك تابع مطلوبیت جمع پذیر می باشد. LES همچنین 
به عنوان یك سیستم افزایشی توصیف می شود، چون از یك تابع مطلوبیت افزایشی استخراج 

می شود. 
به این دستگاه معادالت كه هزینه هر كاال را تابع تمام قیمتها و مخارج كل در نظر می گیرد 
سیستم مخارج خطی می گویند. برای اینكه شرط ثانویه برای حداكثركردن مقید تابع مطلوبیت 
برقرار باشد بایستیβi =1∑  وβi>0  باشدكه جز فروض تابع مطلوبیت استون-گری می باشد. 

wi=(pi yi)/x+βi (1-∑
k
pk yk/x)+ui for i,k=1,…,n

در این فرم pi قیمتها، wiسهمهای بودجه، yi حداقل مقدار مورد نیاز برای امرار و معاش 
تفسیر می شود، β سهم بودجه نهایی، x مخارج كل است. در سال 1970 پوالك در الگوی 

مخارج خطی با شكل گیری عادت3 پویایی عامل در آن لحاظ شده است. 

4AIDSسیستمتقاضایتقریبًاآرمانی
این روش را نخستین بار دیتون و مئولباور5 )1980( در سال 1980 با افزودن متغیرهای 

قیمت بر مدل اولیه وركینگ و لیسر ارائه كردند. 

مدل AIDS از گونه ای از اشكال ترجیحات كه توسط مئولباور در مورد مصرف كنندگان 
و به صورت تجمعی ابداع شده است، استفاده می كند. این گروه از ترجیحات به نام »گروه 
ترجیحات با فرم تعمیم یافته خطی غیروابسته به قیمت« است كه اصطالحًا PIGLOG نامیده 

1. Linear Expenditure Sys tem   2. S tone-Geary
3. Habit Formation Linear Expenditure  4. The Almos t Ideal Demand Sys tem
5. Deaton and Muellbauer
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سطح  به  دستیابی  جهت  الزم  مخارج  حداقل  كه  هستند  مخارجی  تابع  بیانگر  و  می شود 
مشخصی از مطلوبیت در قیمتهای مفروض را دارا می باشند. این تابع به صورت رابطه زیر 

می باشد:
logC(u,p)=(1-u)log{a(p)}+ulog{b(P)} 

كه در آن u بین صفر )حداقل سطح معیشت( و یك )سطح اشباع( قرار دارد و p بیانگر 
قیمت كاال می باشد. در مرحله بعد توابع خاصی برای loga(P),logb(P) تعیین شد كه این امر 

حالت انعطاف پذیری تابع هزینه را به وجود آورد. 
∂),c/∂u,(∂2 c)/(∂pi ∂pi )∂ در آنها پدید آمد. 

2 c)/(∂u∂pi ),(∂
2 c)/(∂u2 ) یعنی مشتقهای

بنابراین تابع زیر برای آنها در نظر گرفته شد. 
loga(P)=a0+∑ak lnpk+1/2 ∑

k 
∑

j  
γkj

* logpk logpj 

logb(P)=loga(P)+β0 ∏pk
βk  

كه در آن∏  نماد حاصضرب pβ كاالها است. 
از این رو تابع هزینه AIDS بصورت رابطه زیر خواهد بود:

logc(u,P)=a0+∑
k 
ak logpk+1/2 ∑

k 
∑

j  
γk j

* logpk logpj+uβ0 ∏
k 
pk

βk +ui 

γij پارامترهای رابطه فوق هستند. با توجه به اینكه c(u,p) نسبت به P همگن 
* βi , ai.

است، شروط زیر برقرار می باشد:
∑

j
γkj

*=∑
k  
γkj

*=∑
j  
βj=0 

∑
i  
ai=1  

تابع تقاضا از تابع هزینه و بر اساس لم شفرد به دست می آید. این تابع از طریق مشتق گیری 
نسبت به قیمت حاصل می شود. 

(∂c(u,p))/(∂pi )=qi  
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با ضرب طرفین در pi/(c(u,p)) عبارت زیر به دست می آید:
(∂logc(u,p))/(∂logpi )=(pi qi)/(c(u,p))=wi 

كه wi سهم بودجه تخصیص یافته به كاالی i ام است. با استفاده از فرمول فوق می توان 
سهم بودجه ای را بصورت تابعی از قیمتها و مطلوبیت نشان داد:

wi=ai+∑γij logpj+βi u∏pk
βk +ui 

γij=1/2(γij است. 
*+γji

كه در آن (*
برای حداكثرشدن مطلوبیت مصرف كننده، باید كل مخارج با كل هزینه برابر باشد. این 
 p.x را به صورت معكوس تابعی از u و x.p برحسب u امر از طریق به دست آوردن رابطه

می سازد كه به صورت u(x,p)=logx/b(p) مي باشد. 
كه در آن x=y/a(p) هزینه یك دوره است. 

و با جایگذاری آن در رابطه زیر-دستگاه تقاضای تقریبًا آرمانی كه حالت سهمی دارد- 
حاصل می گردد. 

wi=ai+∑k=1

n

 

γji logpj+βj (logy-loga(p))+ui 

كه p شاخص قیمت كل ترانسلوگ است و از رابطه زیر حاصل می گردد:
logp=∑k=1

n

 

ak logpk+1/2 ∑j=1

n

 

∑k=1

n

 

 γkj logpk logpj  

است  الزم  اقتصاد  علم  در  تقاضا  نظریه  با  فوق  معادالت  سیستم  سازگاری  برای 
محدودیتهای زیر برقرار باشد:

∑ai =1,∑
i
  γji= 0,∑k=1

n

 

βi=0 جمع پذیری
∑

j  
γji=0 همگني
γij=γji تقارن

بسیاری از توابع تقاضای پیشنهادشده توسط محققین مختلف، شروط اساسی فوق را نقض 
می كنند. دیتون و مئولباور )1980 الف، ب( دستگاه تقاضای تقریباً آرمانی )AIDS( كه در اغلب 
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موارد اصول موضوعه اساسی یك تابع تقاضای آرمانی را تامین می كند، را پیشنهاد كردند. 
البته به علت غیرخطی بودن دستگاه فوق، در مطالعات تجربی به ندرت از این دستگاه 

استفاده می گردد. 

الگوی   )p( قیمت  به جای شاخص حقیقی  قیمت  كردن شاخص  با جایگزین  بیوزی، 
)AIDS( را خطی كرد و الگوی LA /AIDS را به صورت زیر بیان می كند:

wi=ai
*+∑k=1

n

 

γji logpj+βj log(y/a(p*))+ui  
الگوی  در  كه  حالی  در  می شود،  تعیین  برون زا  به صورت  قیمت  الگو شاخص  این  در 

AIDS به صورت درون زا تعیین می شود. 

از میان شاخصهای قیمت دیتون و مئولباور، شاخص قیمت استون را برای خطی كردن 
AIDS تقریب خوب دانستند. 

کشش1
به  توجه  با  متغیر مستقل  در  تغییر  دلیل  به  وابسته  متغیر  در  تغییر  نسبت  بیانگر  كشش 
نسبت اولیه آن دو می باشد. در طرف مصرف كننده كششها را در دو گروه اصلی تقسیم بندی 

می كنند كه عبارت اند از:
کششهایقیمتی،کششهایدرآمدی)مخارج(

كششهای قیمتی به بررسی اثر تغییرات قیمت بر روی مقدار تقاضا می پردازد، در حالیكه 
یك سری  كدام  هر  و  می پردازد  تقاضا  روی  بر  درآمد  در  تغییر  بررسی  به  درآمدی  كشش 
مفاهیم را برای خود وارد عرصه اقتصاد به هنگام تقسیم بندی كاالها می كنند . به دلیل اینكه 
در كششها نسبت تغییرات مورد بررسی قرار می گیرد، بنابراین كششها مستقل از هر نوع 
واحد اندازه گیری می باشند كه این امر به عنوان یك ویژگی مثبت به هنگام محاسبه كششها 

1. elas ticity 
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در مقاطع مختلف و مكانهای مختلف بیشتر خودش را نمایان می كند. 

lESکششهادرالگوی
:lESکششقیمتیخودی

εii=(∂qi )/(∂pi )×pi /qi → εij=(-βi )/(pi qi ) [W+pi βi-∑
i=1

n

 

pi βi]

:lESکششقیمتیمتقاطع
εij=(∂qi )/(∂pj )×pj /qi →εij= (-βi )/(pi qi )×pj βj 

در اینجا كلیه اجزاء مثبت بوده و چون یك عالمت منفی در جلوی كسر وجود دارد، به 
معنای منفی بودن كشش قیمتی متقاطع برای كلیه كاالها می باشد. به عبارت دیگر كاالها یا 
گروههای كاالیی همواره مكمل یكدیگر بوده و این سیستم قدرت توضیح كاالی جانشین 

را ندارد. 

AIDSکششهادرالگوی
جهت محاسبه كشش مخارج تقاضا در سیستم تقاضای تقریبًا آرمانی از رابطه

wi=ai+ ∑
j
  γij logpj+βi log(x/p)

نسبت به مخارج كل (x) مشتق می گیریم. 
كه به صورت زیر تعریف می شود:

logp=a0+∑kak logpk+(1/2)∑k∑jγkj
* logpk logpj → (∂wi)/∂x=(∂((pi xi)/x))/∂x=βi/x 

pi [((∂xi)/∂x.x-xi)/x^2 ]=βi/x → (∂xi)/∂x.x=(βi x)/pi +xi 


با ضرب طرفین در xi/1 خواهیم داشت:
ηi=((∂xi)/∂x).(x/xi) =βi/wi+1 
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در رابطه فوق ηi كشش مخارج تقاضا می باشد. با انجام محاسبات مشابه كششهای قیمتی 
و متقاطع تقاضاeij در الگوی AIDS به صورت زیر می باشد. 

eij=wi
-1 [γij-βi (aj+∑

k 
γkj logpk)]-δij 

در این رابطه، δij در »دلتا كرونكر« می باشد. دلتا كرونكر در كشش قیمتیi=j  برابر 1، و 
در كشش قیمتی متقاطع i≠j ، برابر 0 می باشد. 

یافته ها 

برآوردتقاضایAIDSموادغذایي
ابتدا تابع تقاضای AIDS به صورت غیرمقید تخمین زده می شود و سپس به آزمون والد 
محدودیتهای همگنی و تقارن می پردازیم و در آخر توابع را به حالت مقید تخمین می زنیم. 

در این پژوهش سیستم معادالت با توجه به تابع AIDS برای چهار گروه مواد غذایی 
مصرفی خانوار شهری بدین صورت است:

wn=a10+γ11 lnpn+γ12 lnppo+γ13 lnpmi+γ14 lnpsa+β24 ln(M/p*)+u1

wpo=a20+γ25 lnpn+γ26 lnppo+γ27 lnpmi+γ28 lnpsa+β38 ln(M/p*)+u2

wmi=a30+γ39 lnpn+γ41 lnppo+γ42 lnpmi+γ43 lnpsa+β53 ln(M/p*)+u3

wsa=a40+γ54 lnpn+γ55 lnppo+γ56 lnpmi+γ57 lnpsa+β67 ln(M/p*)+u4

كه درآن :
Wn : سهم مخارج نان و غالت از كل مخارج مواد غذایی خانوار

Wpo : سهم مخارج پروتئین از كل مخارج مواد غذایی خانوار 

Wmi : سهم مخارج میوه و سبزی ازكل مخارج مواد غذایی خانوار 

Wsa : سهم مخارج سایر كاالها از كل مخارج مواد غذایی خانوار 
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psa, pmi, ppo, pn به ترتیب شاخصهای قیمت نان و غالت، پروتئین، میوه و سبزی و سایر 

كاالها می باشد. 
برای برآورد مدل از روش SUR استفاده شده است كه به این منظور گروه سایر كاالها را 

از معادالت حذف كرده ایم و مدل غیرمقید را برآورد نموده ایم و سپس ضرایب این گروه را 
با توجه به خاصیت جمع پذیری به دست آورده ایم. 

جدول)1(برآوردمدلغیرمقیدAIDSموادغذایی

ضرایب
معادله

عرض
ازمبدا

نانو
میوهپروتئینغالت

سبزی
سایر
R2DWمخارجکاالها

نانوغالت
0/4

)8/4(
-0/04
)-1/1(

0/02
)0/47(

0/04
)1/56(

-0/01-0/02
)-7/4(0/772/59

پروتئین
0/14
)4/3(

-0/01
)-0/57(

0/04
)1/49(

-0/02
)-1/32(

-0/010/008
)5/1(0/811/81

میوهوسبزی
0/05

)1/25(
0/16
)5/1(

-0/1
)-3/37(

-0/1
)-4/69(

0/070/006
)2/7(0/541/51

----0/050/006-0/110/040/08-0/33سایرکاالها
--

----
--

توجه: اعداد داخل پرانتز آماره t می باشد. 
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آزمونهمگنیوتقارنAIDSموادغذایی
نتایج آزمون والد به صورت زیر می باشد:

جدول)2(آزمونهمگنیوتقارنتقاضایAIDSموادغذایی

نتیجهX2pمعادلهموردنظر/رابطههمگنی

عدمتوهمپولی0/2390/62نانوغالت

عدمتوهمپولی0/0510/81پروتئین

عدمتوهمپولی0/2620/60میوهوسبزی

نتیجهX2pرابطهتقارن

رد نمی شود7/040/57تمامیگروههابهطورهمزمان

یعنی  است.  پذیرفته شده  كاالیی، همگنی  مورد گروه  در هر سه   ،2 در جدول شماره 
خانوارها در هنگام تصمیم گیری به قیمتها و درآمد واقعی توجه می كنند. حال می توان قید 

همگنی را بر هر سه معادله تحمیل كرد و تابع تقاضای مقید را برآورد كنیم. 
قید تقارن را برخالف قید همگنی نمی توان بر اساس تك تك معادالت آزمون كرد و باید آن را 
نسبت به كل سیستم به صورت همزمان آزمون كرد )دیتون و مئولباور، 1980( همانطور كه در جدول 
)2( آمده است قید تقارن را نمی توان رد كرد. بدین معنی كه ضریب قیمت كاالی jام در معادله مربوط 

به سهم كاالی iام، با ضریب قیمتی كاالی i ام در معادله مربوط به سهم كاالی iام برابر می باشد. 
با توجه به نتایج آزمون والد برای قیدهای همگنی و تقارن با قبول شدن این دو محدودیت، 
باید تابع مخارج مواد غذایی مقید به قید همگنی و قید تقارن را برآورد كنیم. نتایج این برآورد 

در جدول )3( آورده شده است. 

برآورد مقید مدل با استفاده از روش حداكثر درستنمایی FILM صورت گرفته است. 
ضرایب مخارج كل در هر سه معادله در سطح كوچكتر از 0/05 معنادار می باشد. 
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FILMموادغذاییمقیدبهقیدهمگنیوتقارنباروشAIDSجدول)3(برآوردضرایبمعادالت

متغیر
كاال

 عرض
از مبدا

 نان و
 میوه وپروتئینغالت

سبزی
 سایر
كاالها

 مخارج
R2DWكل

 نان و
غالت

0/507
)10/7(

0/035
)1/7(

0/026
)1/25(

-0/04
)-2025(-0/036

-0/022
)-7/1(0/702/46

0/13پروتئین
)4/1(

-0/004
)-/018(

-/027
)-1/48(

0/035
)1/31(-0/31

0/009
)5029(0/811/73

 میوه و
سبزی

0/056
)1/13(

0/084
)2/89(

0/09-
)-2/32(

0/041-
)-1/33(0/052

0/005
)2015(0/401/10

 سایر
----------0/3220/008-0/110/0960/046-0/29كاالها

توجه: اعداد داخل پرانتز آماره t می باشد. 

برآوردتقاضایLESموادغذایي
برای برآورد مواد غذایی با LESمعادالت این مدل به صورت زیر تعریف شده اند:

wn=γ1 pn+α2 βi-γ3 ppo-γ4 pmi-γ5 psa+u1 

wpo=γ11 ppo+a12 βi-γ13 pn-γ14 pmi-γ15 psa+u2

wmi=γ21 pmi+a22 βi-γ23 pn-γ24 ppo-γ25 psa+u3

wsa=γ31 psa+a32 βi-γ33 pn-γ34 ppo-γ35 pmi+u4

كه در آن:
wn: سهم مخارج نان و غالت از كل مخارج مواد غذایی خانوار

wpo: سهم مخارج پروتئین از كل مخارج مواد غذایی خانوار 



63      

بررسی سبد مصرفی مواد غذایی در خانوارهای شهری ایران  ...

wmi: سهم مخارج میوه و سبزی ازكل مخارج مواد غذایی خانوار 

 wsa: سهم مخارج سایركاالها از كل مخارج مواد غذایی خانوار 

psa,pmi,ppo,pn : به ترتیب شاخصهای قیمت نان و غالت، پروتئین، میوه و سبزی و سایر 

كاالها می باشد. 

ابتدا معادالت را به صورت غیرمقید با روش SUR تخمین می زنیم و سپس آزمون والد را 
برای قید همگنی و قید تقارن می گیریم كه با توجه به مقدار احتمال 0/05، اگر هر یك از این قیدها 

یا دوتایی آنها پذیرفته شود، معادالت را مقید به قید مورد نظر با روش FILM تخمین می زنیم. 
جدول)4(برآوردگروههایβiموادغذایی

سایرکاالهامیوهسبزیپروتئیننانوغالتعنوان

βi0/040/40/10/36

نتایج تخمین غیر مقید در جدول )5( آورده شده است. 
جدول)5(برآوردتابعتقاضایغیرمقیدموادغذایي

متغیر
کاال

نانو
میوهوپروتئینضریبغالت

سبزی
سایر
کاالها

R2DW

نانوغالت
-0/049
)-4/55(

5/38
)10/6(

-581
)-0/19(

1161
)1/57(4600/702/38

پروتئین
0/103
)5/03(

0/52
)13/5(

-122
)1/33-(

1080
)1/31(1860/581/32

میوهوسبزی
794

)0/14(
1/56

)16/4(
0/019-
)-0/38(

176-
)-8/89(1940/761/84

----------20652214-58703-794-سایرکاالها
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نتایج آزمونهای همگنی و تقارن در جداول )6( آمده است. 
جدول)6(آزمونهمگنیوتقارنLESموادغذایی

نتیجهX2pرابطههمگنی

عدم توهم پولی3/710/050نانوغالت

عدم توهم پولی1/060/30پروتئین

وجود توهم پولی68/70/001میوهوسبزی

نتیجهX2pرابطهتقارن

رد7/480/038تمامیمعادالتبهطورهمزمان

قید همگنی برای معادله میوه و سبزی رد می شود، در حالی كه برای دو معادله دیگر 
پذیرفته می شود. در نتیجه معادالت مقید به قید همگنی را تخمین می زنیم. 

طبق جدول )6( قید تقارن رد می شود و نیازی به تخمین به حالت مقید به قید همگنی 
نیست. نتایج تخمین معادالت مقید به قید همگنی در جدول )7( مشاهده می شود. 

FILMموادغذاییمقیدبهقیدهمگنیباروشLESجدول)7(:برآوردتابعتقاضای

متغیر
کاال

نانو
میوهوپروتئینضریبغالت

سبزی
سایر
کاالها

R2DW

نانوغالت
-0/047

)-0/082(
5/29
)2/1(

-234
)-0/04(

117
)0/14(1110/702/38

پروتئین
-290

)-0/009(
-0/5

)-0/3(
0/098
)2/85(

1058
)1/17(-7670/581/32

میوهوسبزی
-179
)0/26(

1/57
)-3/6(

-0/02
)4/26(

185
)-0/07(-7/50/761/84

--------------1360664-6/33233-469سایرکاالها
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کششهایموادغذایی

کششهایAIDSموادغذایي
کششمخارج:در محاسبه كششها از مقادیر میانگین سهمها در طول دوره استفاده شده 
است. نتایج حاصل از برآورد كششهای كاالها و خدمات برای غیر مقید در جدول )10( ارائه 

شده است. 
جدول)8(برآوردکششهایمخارجدرالگویغیرمقیدAIDSموادغذایي

گروهکاال
AIDSسایرکاالهامیوهوسبزیپروتئیننانوغالتالگوی

0/881/031/041غیرمقید

همان طور كه در جدول )8( مشاهده می شود، كشش درآمدی پروتئین، میوه و سبزی و سایر 
لوكس  كاالی  در سبد مصرفی خانوار  این سه گروه  یعنی  می باشد  از یك  بزرگ تر  كاالها 
محسوب می شوند. كشش درآمدی نان و غالت كوچكتر از یك می باشد یعنی نان و غالت 

كاالی ضروری در سبد مصرفی خانوار است. 

کششقیمتیخودیوکششمتقاطع
جدول)9(کششهایقیمتیخودیومتقاطعدرالگویغیرمقیدAIDSموادغذایي

سایرکاالهامیوهوسبزیپروتئیننانوغالتکاالها

0/12-1/20/130/18-نانوغالت

0/107-0/09-0/8-0/08پروتئین

0/51-0/441/7-0/98میوهوسبزی

1/0-0/080/07-0/05-سایرکاالها
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كششهای خودقیمتی مانند تئوری اقتصادی است و همگی منفی هستند. یعنی رابطه قیمت 
یك كاال با میزان مصرف آن كاال منفی است. كششهای متقاطع مثبت نشان دهنده كاالی جانشین 
و كششهای متقاطع منفی نشان دهنده كاالی مكمل می باشد. نان، پروتئین و میوه و سبزی جانشین 

یكدیگرند، پروتئین و میوه و سبزی مكمل هستند، سایر كاالها با نان مكمل و با پروتئین و میوه 
سبزی جانشین می باشند. قدرمطلق كشش قیمتی برای نان و غالت، میوه و سبزی و سایر كاالها 

بزرگ تر از یك است، یعنی این كاالها كشش پذیر هستند، ولی پروتئین كشش ناپذیر می باشد. 

کششهایLESموادغذایی
به دست  پیشتر،  كشش مخارج مطابق فرمولهای گفته شده در صفحات  کششمخارج:

آمده است. 
جدول)10(برآوردکششهایمخارجدرالگویغیرمقیدLESبرایموادغذایی

گروه كاال
LES سایر كاالهامیوه و سبزیپروتئیننان و غالتالگوی

0/00160/01540/00280/19غیرمقید

کششقیمتیخودیومتقاطع
جدول)11(کششهایقیمتیخودیومتقاطعدرالگویغیرمقیدLESموادغذایی

سایرکاالهامیوهوسبزیپروتئیننانوغالتکاالها

0/19-0/18-0/15-0/96-نانوغالت

0/14-0/07-0/72-0/65-پروتئین

0/51-0/37-0/48-0/88-میوهوسبزی

0/83-0/03-0/043-0/64-سایرکاالها



67      

بررسی سبد مصرفی مواد غذایی در خانوارهای شهری ایران  ...

در جدول )10( تمامی كششها مثبت و بین صفر و یك است با توجه به اینكه تابع تقاضای 
LES تنها قادر به توضیح كاالی ضروری می باشد و نمی تواند كاالی پست را توضیح دهد، 

این ضرایب درست می باشند. طبق نتایج جدول )11(، قدر مطلق كششهای قیمتی كوچكتر 

از یك است، یعنی تمامی گروههای كاالیی كشش ناپدیر هستند. 

بحث 
با توجه به نتایج به دست آمده از تابع تقاضای تقریبا آرمانی و مخارج خطی برای هر سه 
گروه اصلی مصرفی مواد غذایی، خانوارها دچار توهم پولی نیستند. یعنی به تغییرات قیمتها و 
درآمد حساس بوده و افزایش همزمان قیمت و درآمد را در نظر می گیرند، با افزایش درآمد این 
افزایش را واقعی نمی دانند و به قیمتها نیز توجه دارند. با توجه به پذیرفته شدن فرضیه تقارن در 
این سیستم تقاضای تقریبا آرمانی، تغییرات قیمت كاالها بر یكدیگر تأثیر می گذارد. در واقع میزان 
تأثیرگذاری این تغییرات بر قیمت گروهها یكسان می باشد. نان و غالت برای خانوارها كاالی 
ضروری محسوب می شود و بی كشش است. با افزایش قیمت این گروه میزان مصرف آن تغییر 
چندانی نمی كند و خانوارها با اختصاص دادن درآمد بیشتری به تهیه آن می پردازند زیرا برای تهیه 

همان میزان اولیه از نان و غالت، حال با افزایش قیمت باید درآمد بیشتری صرف كنند. 
با توجه به مقایسه نتایج دو مدل تقاضا، گروه نان و غالت در هر دو سیستم به عنوان 
كاالی ضروری شناخته شده است و در نتیجه تأثیرات بیشتری بر تغییرات درآمدی خانوارها 
دارد. لذا در هنگام سیاست گذاری باید توجه خاصی به گروه نان و غالت به عنوان كاالی 
ضروری خانوار داشته باشیم. گروه پروتیئن و سبزی برای خانوارها كاالی لوكس محسوب 
می شود. با افزایش قیمت این گروهها تقاضای خانوارها برای این دو گروه كاهش می یابد. در 
صورت افزایش درآمد خانوارها اقدام به خرید این گروه كاالها می نمایند. نان و پروتئین در 

سبد مصرفی خانوارها جانشین یگدیگر می باشند. .
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