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 ايهاي هزينهشاخص قيمت مصرف كننده كل كشور بر اساس دهك ابهام دريك پاسخ به 

در واقع . شودمي و احساس ها به صورت متفاوت دركاي آنمختلف بر مبناي ساختار هزينه خانوارهايتورم براي 

 مصرف ميانگيني از كهي با ساختار مصرف نمونه يك خانوارها را براي ( حركت قيمتCPIكننده )شاخص قيمت مصرف

اما اين موضوع كامال قابل درك است كه خانوارها ساختار مصرفي  .دهدنشان مياست،  (كل كشورهمه خانوارها )

صرفي هاي مختلف خانوارها و ساختار مبا در نظر گرفتن دسته مشابهي ندارند و به صورت برابر تحت تاثير تورم نيستند.

مركز آمار ايران، با  كننده را به طور ويژه براي هر گروه محاسبه كرد.توان شاخص قيمت مصرفاي آنان، ميو هزينه

اي در سطح كل كشور محاسبه هاي مختلف هزينهكننده را براي دهكشاخص قيمت مصرف ،علم به اين موضوع

  نمايد.مي

حائز اهميت است يكسان بودن قيمت كاالها و خدمات و  كننده دهكيشاخص قيمت مصرفاي كه در محاسبه نكته

اي است زيرا در عمل امكان تفكيك مراكز خريد هاي هزينهبراي تمامي دهك 1بنابراين يكسان بودن شاخص قيمت قلم

كننده دهكي از اين رو آنچه در محاسبه شاخص قيمت مصرف هاي مختلف وجود ندارد.براي دهكدسته متفاوت  10به 

شاخص قيمت  ضرايب اهميت در محاسبه باشد.اي ميدر سطح هر دهك هزينه اب اوزانسانتنمايد، تفاوت ايجاد مي

ها ها، آشاميدنيخوراكي" ضرايب اهميت مربوط به دو گروه عمدهاين   .باشدمي 1كننده دهكي مطابق جدول مصرف

ها، خوراكي" زيرگروه . همچنين ضرايب اهميت مربوط بهاست "غير خوراكي و خدمات يكاالها"و  "و دخانيات

ز ا سهم هر سطر را ،اين نكته در اينجا الزم است كه اين ضرايبآورده شده است. توضيح نيز  "ها و دخانياتآشاميدني

در الذكر ضرايب اهميت در دو گروه عمده فوقمقايسه  دهد.اي نشان ميدر هر دهك هزينه كل هزينه مصرفي خانوار

 :نمايش داده شده است به تفكيك دهك، 1قالب نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 باشد.همان كاال يا خدمت مي ،منظور از قلم 1
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 دهك تفكيك به "غير خوراكي و خدمات يكاالها"و  "ها و دخانياتها، آشاميدنيخوراكي"هايگروه: ضرايب اهميت 1نمودار 
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 ها،خوراكي

 و هاآشاميدني
 دخانيات

43.3 41.1 38.3 36.6 34.3 32.4 30.2 27.6 24.3 17.2 

غالت و نان  13.0 11.6 10.1 9.4 8.6 8.0 7.4 6.5 6.0 3.9 

 گوشت و قرمز گوشت
 ماكيان

6.6 6.7 6.6 6.5 6.5 6.2 5.7 5.5 4.8 3.6 

دارانصدف و هاماهي  0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 

هاچربي و روغنها  2.6 2.3 2.0 1.9 1.6 1.6 1.4 1.2 1.0 0.7 

خشكبار و ميوه  3.1 3.7 3.7 3.8 3.7 3.7 3.7 3.6 3.4 2.8 

 سبزيجات
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 خوراكي غير كاالهائ
 خدمات و
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 "ها و دخانياتها، آشاميدنيخوراكي"اي گروه عمده رود سهم هزينهطور كه انتظار ميهمان 1جدول نمودار و  بر اساس 

باالتر بيشتر است و اين موضوع هاي اي نسبت به دهكهاي پايين هزينههاي آن )طبقات( در دهكو همچنين زيرگروه

 هايباشد. دليل اين موضوع كامال مشخص است زيرا دهكبالعكس مي "غير خوراكي و خدمات يكاالها "در گروه عمده

اال هاي بپايين عموما اقشاري هستند كه به واسطه پايين بودن درآمدشان، متوسط ميزان هزينه آنها نسبت به دهك

بنابراين همانگونه كه اعداد بازگو  ،ود را صرف تهيه مايحتاج اوليه زندگي خواهند كردكمتر است و بيشتر درآمد خ

 "ها و دخانياتها، آشاميدنيخوراكي"هاي پايين نسبت به كل مخارج مصرفي آنان در گروه كند ميزان مخارج دهكمي

هاي باال عموما اقشاري هستند كه دارد. در مقابل دهك "غير خوراكي و خدمات يكاالها"سهم باالتري نسبت به گروه 

كنند نسبت به مي "ها و دخانياتها، آشاميدنيخوراكي"مخارج مصرفي بااليي دارند و ميزان مخارجي كه صرف گروه 

 "غير خوراكي و خدمات يكاالها"ها در گروه اي اين دهكشان سهم كمتري دارد و سهم هزينهكل مخارج مصرفي

  بيشتر است.

 دهك تفكيك به كل شاخص محاسبه در "دخانيات و هاآشاميدني ها،خوراكي "طبقات مربوط به گروه وهاي عمده : ضرايب اهميت گروه1جدول 
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هاي زيرين طبقهكل الزم است در هر دهك ابتدا شاخص قيمت هر گروه با توجه به  محاسبه شاخص قيمتبه منظور 

و  "ها و دخانياتها، آشاميدنيخوراكي"شاخص قيمت هر دو گروه محاسبه شود و سپس  و اقالم موجود درآن طبقه

 م جمع گردد. ظر آن ضرب شده و با هدر ضرايب اهميت متنا "غير خوراكي و خدمات يكاالها"

قيمت در اقالم گروه  ،وقتيآيا كه  كه اين گزارش سعي دارد بدان پاسخ دهد اين است سوال اساسيحال 

هاي پايين اين افزايش افزايش يابد، بايد انتظار داشت كه دهک "ها و دخانياتها، آشاميدنيخوراكي"

 كنند؟  احساسقيمت را بيشتر 

رسد اين باشد كه چون ضرايب اهميت با توجه به مقدماتي كه در باال ذكر شد شايد پاسخي كه در ابتدا به ذهن مي

عدد هاي باال نسبت به دهك هاي پاييندر دهك ،و طبقات مربوط به آن "ها و دخانياتها، آشاميدنيخوراكي" گروه

با دقت اما اگر  خواهد بود.هاي پايين بيشتر بنابراين احساس تورم در دهك( 1است )با توجه به جدول  بزرگتري

مودار و ناين منظور به براي . داريم بيشتري به مسئله نگاه كنيم براي پاسخ به اين سوال نياز به اطالعات بيشتري

 براي "ها و دخانياتها، آشاميدنيخوراكي"اي هر سطر نسبت به هزينه توجه كنيد. در اين جدول سهم هزينه 2جدول 

ترسيم شده  2نمودار ، 2براي درك بهتر اعداد درج شده در جدول  در هر دهك، برآورد شده است. وعييك خانوار ن

ها و ها، آشاميدنيخوراكي"طبقات مربوط به گروه اي جالبي را از ضرايب اهميت نمايش مقايسه،  است. اين نمودار

اي هزينهكه مربوط به يك دهك مجموع اعداد مندرج در هر ستون دهد. الزم به توضيح است كه ارائه مي "دخانيات

 2است. 100باشد برابر مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 گرد نمودن اعداد است.خطاي ناشي از  ،100اختالف از  2
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خشكباروميوه (هاوحبوباتسبزئ)سبزيجات دخانياتوآشاميدنيهاخوراكيها،ساير

 دهك تفكيك به "ها و دخانياتها، آشاميدنيخوراكي"مربوط به گروه : ضرايب اهميت طبقات 2نمودار 
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 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات

 22.5 24.5 23.5 24.4 24.8 25.0 25.6 26.4 28.2 30.1 نان و غالت

 11.0 10.3 7.0 5.9 5.0 4.0 3.3 2.6 2.4 1.3 ايراني برنج

 2.1 3.3 4.3 5.2 5.9 6.3 7.0 7.4 7.7 7.7 خارجي برنج

 5.7 7.1 8.3 9.4 10.0 10.7 11.5 12.2 13.7 16.0 نان انواع

 3.6 3.7 3.8 3.9 3.9 4.0 3.8 4.1 4.4 5.1 ساير غالت

 20.7 19.7 19.9 18.9 19.0 18.9 17.8 17.2 16.3 15.2 گوشت قرمز و گوشت ماكيان

 14.4 12.7 12.4 11.2 10.8 10.2 9.2 7.9 6.5 4.6 قرمز گوشت

 6.0 6.7 7.1 7.4 7.8 8.3 8.2 8.9 9.4 10.4 مرغ ماشيني

 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.2 كالباس و سوسيس

 4.0 3.4 3.0 2.7 2.5 2.2 2.0 1.9 1.8 1.4 ماهي ها و صدف داران

 4.1 4.2 4.3 4.6 4.8 4.7 5.1 5.2 5.5 6.1 روغنها و چربيها

 16.3 14.1 13.2 12.3 11.4 10.8 10.4 9.7 8.9 7.2 ميوه و خشكبار

 9.2 10.0 10.8 11.0 11.4 11.7 12.1 12.2 12.3 13.3 (هاوحبوباتي)سبزسبزيجات

 23.1 24.1 25.3 26.1 26.1 26.7 27.1 27.4 27.0 26.6 ساير

 

همان گونه كه قبال هم ذكر شد براي محاسبه شاخص قيمت كل، شاخص قيمت هر گروه در ضرايب اهميت ضرب و 

هاي گروه و طبقه نيز صدق تر يعني شاخصهاي پايينشوند. اين نحوه محاسبه در مورد شاخصسپس با هم جمع مي

نيز شاخص قيمت هر طبقه در ضرايب اهميت ضرب و سپس  3كند. به عبارتي، براي محاسبه شاخص قيمت گروهمي

شوند. روش محاسبه كلي اين است كه ابتدا شاخص قيمت هر طبقه با توجه به اقالم موجود در آن با هم جمع مي

آيد و در پايان شاخص طبقه محاسبه شده و سپس شاخص قيمت گروه از تجميع شاخص قيمت طبقات به دست مي

اي كه بايد در اين خصوص بدان دقت شود آن است كه هر نكتهگردد. ها محاسبه ميقيمت گروه كل از تجميع شاخص

                                                           
 اي از يك يا چند طبقه است.گروه مجموعه 3

 دهك تفكيك به "ها و دخانياتآشاميدنيها، خوراكي"شاخص گروه  محاسبه : ضرايب اهميت طبقات اصلي در2جدول 
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اگر بخواهيم شاخص قيمت گروه را  مرحله از محاسبه جهت تجميع به ضرايب اهميت مختص آن مرحله نياز دارد.

ت به اي هر طبقه را نسبزينهمحاسبه نماييم بايستي ضرايب اهميتي را براي طبقات زيرين آن به كار بريم كه سهم ه

 .نمايدميهزينه آن گروه برآورد 

بايد به ضرايب  "ها و دخانياتها، آشاميدنيخوراكي"بر اساس آنچه بيان شد، جهت محاسبه شاخص قيمت گروه 

 "سبزيجات"و "هاها و چربيروغن"، "نان و غالت"، در طبقات 2 جدولهاي آن دقت كنيم. مطابق با اهميت زيرگروه

، "گوشت قرمز و گوشت ماكيان "در طبقات باشد و در مقابل هاي باال ميهكهاي پايين بيشتر از دضرايب اهميت دهك

 هاي باال، بيشتر است.ميت در دهكضرايب اه "ميوه و خشكبار"و  "ماهي ها و صدف داران"

افزايش يافته است، مهم اين است كه ها ها و آشاميدنيدر گروه خوراكيبرخي اقالم قيمت شود گفته مي كهزماني

اند. اگر فرض كنيم درصد تغيير قيمت هر طبقه خاص بدانيم چه طبقاتي از اين گروه با افزايش قيمت رو به رو شده

كند را در هر دهك تعيين مي "هاها و آشاميدنيخوراكي"گاه آنچه تورم گروه ها با هم برابر است آندر تمامي دهك

يوه و م"ها مربوط به يك طبقه مانند ها و آشاميدنيت. بنابراين اگر افزايش قيمت در گروه خوراكيضرايب اهميت اس

و  هاها و آشاميدنيهاي باال از كل مخارج مصرفي خوراكيباشد، از آنجا كه سهم مخارج مصرفي دهك "خشكبار

براي دهك اول  7.2ضريب اهميت  2هاي پايين بيشتر است )مطابق با جدول در اين طبقه نسبت به دهك دخانيات

اي باال درك خواهد هاي هزينهبراي دهك دهم( بنابراين، اين افزايش قيمت بيشتر توسط دهك 16.3در مقايسه با عدد 

داشت با اين تفاوت كه ضريب اهميت در اين طبقه با توجه به اعداد  "نان و غالت "توان در موردشد. همين مثال را مي

هاي پايين سوق ميزان تاثيرگذاري تغييرات قيمت را به سمت دهك ،براي دهك دهم 22.5اول و براي دهك  30.1

 دهد.مي

با جزئيات  "گوشت قرمز و گوشت ماكيان "و  "نان و غالت "در مورد دو طبقه  ،به منظور درك بهتر مطلب فوق

شود به درستي آنچه مشاهده مي 2در جدول  شويم.مي (در سطح قلم) ضرايب اهميتاعداد مربوط به بيشتري وارد 

شاهده م "نان و غالت"طبقه در . هاي باال استهاي پايين در مقايسه با دهكبازگو كننده الگوي مصرف ميان دهك

ر بسيار باالت دهمقلم برنج ايراني در دهك  خصوص در و آشاميدني خوراكي كه ضريب اهميت مخارج مصرفي شودمي

از دهك دهم به مراتب باالتر  اول و در مقابل ضريب اهميت برنج خارجي در دهك برابر( 8.5دود )ح است اولاز دهك 

ارجي بيشتر برنج خ ،هاي پايينبيشتر برنج ايراني و دهك ،هاي باالست كه دهكو اين بدان معنا برابر( 3.7)حدود  است

دقيقا  ،ندكندرك مي بيشتر كنند. حال اگر قيمت برنج ايراني افزايش يابد افرادي كه اين افزايش قيمت رامصرف مي

يشتر حس هاي باال بسط دهكاين افزايش قيمت تو ،بنابراين .كننداستفاده ميبيشتر هستند كه اين قلم را افرادي  آن

بقه درخصوص ط هاي پايين است.بيشتر متوجه دهك ،جي تغيير كند اين تغيير قيمتشود و اگر قيمت برنج خارمي

 بسيار باالتر است اولدر مقايسه با دهك  دهم اي گوشت قرمز در دهكسهم هزينه "گوشت قرمز و گوشت ماكيان "

بنابراين الگوي  رابر(.ب 1.7)حدود  بيشتر استاول  ورد گوشت مرغ اين سهم در دهكدر حالي كه در مبرابر(  3)حدود 

 تگوش مصرف بيشتر هاي پايين به سمتگوشت قرمز و در دهكبيشتر هاي باال به سمت مصرف مصرفي در دهك

كنند كه آن گروهي بيشتر اين تورم را درك مي ،مرغ است. از اين رو هنگامي كه قيمت گوشت قرمز افزايش يابد
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هاي پايين فشار اين افزايش قيمت را بيشتر حس دهك ،افزايش يابدباشند و وقتي قيمت مرغ كننده آن قلم ميمصرف

اي نهرفتار هزي ها،ميان دهكيابيم كه شويم، اقالمي را ميهنگامي كه وارد جزئيات يك طبقه مي بنابراين، خواهند كرد.

گوشت  "طبقه  در گوشت قرمز و گوشت مرغ ؛ "نان و غالت "در طبقه  معكوس دارند )برنج ايراني و برنج خارجي

 تحتها، هزينه مربوط به دهك خاصي را به عبارتي هر قلم با توجه به الگوي مصرفي دهك ( "قرمز و گوشت ماكيان

  .خواهد داد قرار تاثير

با توجه به آنچه در باال به تبيين آن پرداختيم اين سخن كه اگر قيمت مواد خوراكي افزايش يابد اين افزايش قيمت 

ها و خوراكي"صرف اينكه ضريب اهميت گروه شود عبارت درستي نيست و هاي پايين درك ميبيشتر توسط دهك

ين ايجاد تورم بيشتر در مبتواند نمي (1)جدول  است بيشتر هاي باالنسبت به دهك هاي پاييندر دهك "هاآشاميدني

كدام قلم افزايش قيمت داشته است و ضريب اهميت آن قلم  الزم است در اين مواقع دقت شود كه. باشد هااين دهك

براي مثال، ممكن است شرايطي در اقتصاد ايجاد شود كه قيمت برنج ايراني . چگونه استمختلف  هايدر ميان دهك

ين اافزايش شديدي پيدا كند و در مقابل قيمت برنج خارجي با افزايش ميزان واردات با كاهش قيمت رو به رو شود. 

اي مختلف تعريف هدهكرا در  "هاها و آشاميدنيخوراكي"تغييرات قيمت و ضرايب اهميت، با هم، نرخ تورم گروه 

 .توجه نمود مورد بحث موضوعبه  يبيشتر تمركز دقت و در مورد چنين حاالتي بايد باكند. بنابراين، مي

ها درميان نآ اي غالببر اساس سهم هزينه "و دخانيات ها، آشاميدنيهاخوراكي"گروه به برخي از اقالم  3جدول  

 پايين و باال اشاره دارد. اي هزينههاي دهك

 

  با سهم بيشتر هزينه ،اقالم

در  "ها و دخانياتها، آشاميدنيخوراكي"

 دهک پايين نسبت به دهک باال

 اقالم، با سهم بيشتر هزينه 

در  "ها و دخانياتها، آشاميدنيخوراكي"

 دهک باال نسبت به دهک پايين

 برنج ايراني برنج خارجي

 گوشت قرمز انواع نان

 انواع ماهي تخم مرغ

 روغن زيتون، كنجد و... مايع روغن نباتي

 پسته جامدنباتي روغن 

 گردو انواع سبزيجات

 انواع ميوه قند

 عسل انواع چاي

 زعفران نوشابه

 ماءالشعير سيگار ايراني

 

 هادهكاي غالب در ميانبا سهم هزينه "ها و دخانياتها، آشاميدنيخوراكي"گروه : معرفي برخي اقالم 3جدول 
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 نتيجه گيري كلي از بحث

 هاي پايين داشت.توان با افزايش قيمت برخي اقالم خوراكي انتظار افزايش تورم را در دهكبه طور قطع نمي .1

 كنند كاهش قيمت داشته باشد.مصرف مي ايدهك هزينهممكن است اقالمي كه اين 

افزايش  (3جدول  1اقالم ستون مانند )كنند هاي پايين بيشتر مصرف مياگر قيمت مواد خوراكي كه دهك .2

  .دهدتحت تاثير قرار مي ، بيشترهاي پايينها را براي دهكيابد تورم خوراكي

افزايش يابد ( 3جدول  2م ستون اقالمانند )كنند هاي باال بيشتر مصرف مياگر قيمت مواد خوراكي كه دهك .3

 .يابدافزايش ميبيشتر هاي باال، ها براي دهكتورم خوراكي

هاي ما را در مقايسه تورم ميان دهكهاي باال، هاي پايين و دهكشناخت اقالم مورد استفاده توسط دهك .4

 هاي باال.برخي در دهك و هاي پايين دارندبرخي اقالم ضريب اهميت باال در دهك كند.مختلف كمك مي

بحث كنيم بايد به ضرايب اهميت اقالم آن  "ها ودخانياتها، آشاميدنيخوراكي"خواهيم در مورد تورم ر مياگ .5

رجوع كنيم. توجه به ضرايب اهميت كل در اين مواقع  "ها ودخانياتها، آشاميدنيخوراكي"نسبت به هزينه 

 .باشد كنندهگمراهتواند مي


