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چکیده
شناخت اثرات تقويمی بر رفتار اقتصادي ،يكی از موضوعات مهم در تحلیلهاي اقتصادي است .ماه رمضان
میتواند از راه ارزشها ،باورها و اعتقادات مذهبی ،الگوي مصرف خانوارها و افراد را تحت تأثیر قرار دهد.
هدف اين مقاله بررسی تأثیر ماه رمضان بر الگوي مصرف خوراک خانوارهاي شهري در ايران است .براي
بررسی از دادههاي هزينههاي خوراکی خانوارهاي شهري براي گروههاي يازدهگانه اقالم خوراکی براي سه
سال در دوره زمانی  1384تا  1394و از روش  SURاستفاده شد .نتايج تحقیق حاکی از اين است که از بین
يازده گروه عمده اقالم خوراکی ،تنها گروه کااليی قند ،شكر ،انواع مربا و شیرينیها جهش افزايشی و
معنیداري از اثر تقويمی ماه رمضان دارد و در بقیه اقالم خوراکی تغییر معنیداري ديده نمیشود .همچنین
ماه رمضان روي شیب تابع مصرف اين گروه کااليی بیتأثیر بوده و فقط عرض از مبدأ آن را به اندازه 0/238
افزايش میدهد .عالوه بر اين  52درصد رفتار اين متغیر توسط متغیرهاي مجازي مستقل در مدل تحقیق
توضیح داده میشود.
واژگان کلیدی :الگوي مصرف ،الگوي مصرف خوراک خانوار شهري ،ماه رمضان ،اثرات فصلی و اثرات
تقويمی ،مدل .SUR
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*

مقدمه
رفتار مصرفکننده از منظر اسالم از قواعدي تبعیت میکند که حرمت اسراف ،اتالف ،تبذیر
و وجوب قناعت در مصرف و اختصاص بخشی از مخارج و دارایی براي امور اخروي و
امور عامالمنفعه بخشی از آن قواعد است (عزتی1388 ،الف ،ص)45؛ یعنی نوع و درجه باور
و اعتقاد به خداوند و قیامت بر الگوي مصرفی و تخصیص درآمد ،سرمایه ،ثروت و بهطور
و امامان
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 240مجموع امکانات و فرصتها مؤثر است .در این راستا قرآن کریم و پیامبر اکرم
با سیره علمی و عملی خود موالیان و پیروان خود را به حُسن تدبیر در مصرف
معصوم
و تقدیر معیشت توصیه نمودهاند؛ بهطوريکه چگونگی و نحوه مصرف ،یکی از شاخصهاي
متقین و مؤمنین به شمار میرود (مروتی و وحیدنیا ،1388 ،ص)4؛ بنابراین الگوي مصرف افراد
و اجتماع عالوه بر عواملی مثل قانون ،تکنولوژي ،کمیابی و  ،...تحت تأثیر آموزههاي دینی
نیز می باشد .یکی از این عوامل تأثیرگذار بر الگوي مصرفی مسلمانان ،ماه رمضان و وجوب
روزه در آن است .فواید بزرگ ریاضتی ،تربیتی ،روحانی و معنوي روزه و تأثیر آن در تهذیب
اخالق و حصول ملکه پرهیزکاري و تقوا و تسلط بر غرایز و قواي نیرومند حیوانی که از این
لحاظ آنچه از روزه به روزهدار میرسد ،داراي فواید و برکاتی است که شرح اهمیت و
عظمت آن ممکن نیست و فرد روزهدار در مقام اصالح باطن و تصفیه و تزکیه نفس و
ریاضتدادن آن به تقوا و پارسایی میرسد (صافی گلپایگانی ،1392 ،ص .)34امام عسکرى

درباره علت وجوب روزه مىفرماید« :تا توانگر درد گرسنگى را بچشد و در نتیجه به نیازمند
کمک کند» (الحر عاملی1409 ،ق ،ج ،7ص .)3امام صادق

میفرماید ...« :تا بدین وسیله دارا

و ندار (غنى و فقیر) مساوى گردند» (همان) .امام رضا

دراینباره مىفرماید« :روزه موجب

خوددارى از شهوات و در دنیا نصیحتگر آنان است و ایشان را در راه انجام تکالیفشان رام
و ورزیده کرده و راهنماى آنان در رسیدن به اجر میباشد و به اندازه سختى ،تشنگى و
گرسنگى که نیازمندان و مستمندان در دنیا مىچشند ،پی ببرند و در نتیجه ،حقوقى که خداوند
در دارایىهایشان واجب فرموده است ،به ایشان بپردازند» (الصدوق1390 ،ق ،ج ،2ص)43؛ لذا
روابط انسانها در جامعه در ماه رمضان ،رنگ و بوي معنوي خاصی به خود گرفته و سبب
بهبود رفتار مصرفی خانوارها میشود؛ بهنحويکه خداوند متعال در این ماه ،انسان را به تعالی
و کرامت اخالقی رهنمون نموده و فرد مسلمان به سمت مصرف کمتر (تا حد کفاف) براي

خود و توسعه در مصرف همنوعان و بهبود رفاه اجتماعی هدایت میشود .همچنین به دلیل
ارتقاي بعد روحانی و ایمانی ،حس نوعدوستی انسان تقویت شده و روابط اجتماعی تحکیم
مییابد .توصیه اولیاي دین به انفاق بیشتر در ماه رمضان نیز در این راستاست .با توجه به
آموزههاي دینی ،به نظر میرسد که ماه رمضان بیشترین تأثیر را در الگوي خوراک خانوارها
داشته باشد؛ زیرا از یکسو به افطاري دادن به همنوعان از دستورات أکید است و از سوي
دیگر عالوه بر وجوب امساک از اذان صبح تا اذان مغرب ،به کمخوري در این ماه توصیه 241
شده است .همچنین کاهش سرقت ،جرم و انواع بزه از آثار این ماه میباشد.
شهري ایران بوده و سؤال تحقیق این است که ماه رمضان تا چه اندازه سبب تغییر و اصالح
در الگوي خوراک خانوارهاي شهري شده است؟ با توجه به مطالب پیشگفته ،فرضیه تحقیق
این است که «الگوي مصرف خوراک خانوارهاي شهري در ماه رمضان و غیر آن باهم تفاوت
معنیداري دارد» .این تحقیق در دو بخش نظري و تجربی انجام میپذیرد که روش تحقیق
در بخش نظري ،تحلیلی توصیفی بوده و از منابع کتابخانهاي استفاده میشود و در بخش
تجربی تحلیل همبستگی بوده و از تکنیکهاي آماري و اقتصادسنجی استفاده میشود .کار
تجربی تحقیق با تکیه بر دادههاي مربوط به مصرف خانوارهاي شهري ایران از گروه
خوراکیها ،از دادههاي ماهانه خام مرکز آمار ایران صورت میپذیرد .دوره زمانی مطالعه از
سال  1384تا  1394میباشد .ماه رمضان به عنوان متغیر مستقل ،به صورت متغیر مجازي و
با تطبیق اثرات تقویمی ماههاي شمسی با قمري وارد مدل میشود .مدل اقتصادسنجی مورد
استفاده در این پژوهش ،روش معادالت به ظاهر نامرتبط ((Seemingly Unrelated )SUR

 )Regressionمیباشد.
بخش دوم به مبانی نظري تحقیق یعنی اثرات تقویمی و اثرات آن بر متغیرهاي اقتصادي
و از جمله الگوي مصرف میپردازد .بخش سوم به پیشینه موضوع اختصاص داشته و ارائه
مدل و داده هاي آماري و همچنین برآورد مدل و تحلیل نتایج در بخش چهارم انجام میپذیرد
و در نهایت نتیجهگیري و ارائه پیشنهادها تقدیم میشود.

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /بررسی تأثیر ماه رمضان بر مصرف ...

لذا هدف این تحقیق بررسی تأثیر ماه رمضان بر تغییر الگوي مصرف خوراکی خانوارهاي

مبانی نظری
قرآن با صراحت وجود این فریضه الهی (روزه) را در ادیان دیگر بیان میکند و براي پیشینیان
قبل از اسالم (اهل کتاب) نیز واجب بوده است« .صوم» در لغت به معناي خودداري از عمل
است؛ البته در معناي آن ،این قید را اضافه کردهاند که به معناي خودداري از کارهاي
مخصوصی است که دل آدمی مشتاق آن باشد و اشتهاي آن را داشته باشد .در آئین بودا ایامی
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 242از سال به گرفتن روزه اختصاص دارد .در آئین یهود روزه ،جزئی از مجموعه اعمالی است
که یک یهودي براي ذلیل ساختن تن و محرومکردن خود از هر نوع خوردن و آشامیدن و
حتی روابط جنسی براي یک یا چند روز ،از غروب آفتاب تا غروب روز بعد انجام میدهد.
تعنیت (روزه) در دین یهود اهداف خاصی از جمله توبه ،طلب بخشش و یادآوري سوگواري
را در پی دارد (صادقی و اشرفی ،1396 ،ص)15؛ اما در مسیحیت روزه به معناي خودداري از
غذاخوردن از صبح تا اواسط روز و به صورت عمده ،کفایتکردن به یک غذاي ساده در
عصر میباشد .مهمترین روزههاي مسیحی شامل روز چهارشنبه ،روز جمعه ،روز میالد و
روز رسوالن است (همان ،ص .)17نصاري در ماه رمضان روزه میگرفتند؛ اما چون این ماه با
فصل گرماي شدید تابستان مواجه میشد ،ماه رمضان را به ماههاي میالدي انتقال دادند تا ماه
رمضان ثابت بماند .به مرور زمان و به میل و سلیقه کشیشان و اسقفها  10روز دیگر نیز به
این روزه اضافه شد و در مجموع روزه اهل نصاري به  50روز رسید .آنها به مدت چهل روز
از اغذیه چرب و شیرین خودداري میکنند و روز قبل از این  40روز را سهشنبه چاق

*

میگویند که در آن روز هرچه بخواهند میخورند و میآشامند (همان ،ص.)20
بر اساس آیه  183سوره بقره روزه ماه رمضان بر مسلمانان نیز واجب شد **.اهمیت ماه
رمضان و روزه و عبادت در آن افزون از حجم یک مقاله و کتاب است و در اینجا بهاختصار
به آثار آن اشاره میشود .رمضان از «رمضاء» به معناي شدت حرارت گرفته شده و به معناي

* .سهه شهنبه اعتراف که بدان سهه شهنبه پنکیک ،روز پنکیک ،مارديگرا یا سهه شهنبه چاق هم گفته می شهود ،این
روز تاریخش هر ساله عوض میشود.
** .در ا سهالم ،روزه به چهار ق سهم واجب ،م سهتحب ،مکروه ،و حرام تق سهیم می شهود که مهمترین آن ،روزه
واجب ماه رمضان میباشد.

سوزاندن است (الراغب االصفهانی ،1992 ،ص)209؛ چون گناهان در این ماه بخشیده میشود.
پیامبر اکرم

میفرماید« :ماه رمضان به این نام خوانده شده؛ زیرا گناهان را میسوزاند»

(المجلسی1993 ،م ،ج ،55ص .)341با توجه به عنوان مقاله ،آثار و فواید روزه را میتوان به
بُعد فردي ،بُعد اجتماعی و بُعد اقتصادي تقسیم نمود .در بُعد فردي ،تقویت معنویت و ایمان،
خودسازي و تزکیه از اهم آثار آن است .به قول پیامبر

«روزه سپري در برابر آتش جهنم

است» (الصدوق1390 ،ق ،ج ،2ص .)386همچنین ایشان فرمودهاند« :صوموا تصحوا» (المجلسی243 ،
1993م ،ج ،59ص )269و «روزه چهره شیطان را سیاه میکند» (النوري1408 ،ق ،ج ،1ص.)59
زبان خود را حفظ کنید؛ چشم خود را از نگاهکردن به چیزهاي حرام ببندید؛ نزاع مکنید؛
حسادت نکنید (الکلینی ،1363 ،ج ،3ص .)135امام صادق

میفرمودند« :بار خدایا! این ماه

مبارک را با صلح و صفا بر ما وارد کن ،همراه با یقین و ایمان و نیکی و احسان ،با موفقیت
ما به طاعتی که دوست داري و از ما خشنود میشوي» (همان ،ص .)128در بُعد اجتماعی
سبب احساس همدردي با فقرا و اداي واجبات مالی به مساکین و تهیدستان ،تقویت روح
همبستگی ،تهذیب جامعه و تداوم روح تعادل و همبستگی و برادري بین مسلمانان و استحکام
پایههاي فضایل اخالقی اجتماع میگردد .از امام حسن عسکري

پرسیدند :چرا روزه واجب

شده است؟ امام فرمودند« :براي اینکه ثروتمند درد گرسنگی را دریابد و به فقیر توجه کند»
(الحر العاملی1409 ،ق ،ج ،7ص .)3امام رضا

میفرمایند ...« :براي اینکه مردم رنج گرسنگی

و تشنگی را چشیده و به نیازمندي خود در آخرت پی ببرند و روزهدار بر اثر گرسنگی و
تشنگی خاشع ،متواضع و فروتن و مأجور ،طالب رضا و ثواب خدا و عارف و صابر باشد
 ...تا در راه انجام تکالیفشان رام و ورزیده نماید (الصدوق1390 ،ق ،ص.)43

در بُعد اقتصادي ،روزه میتواند سدي در مقابل اسراف و تبذیر بوده و باعث عدم تبعیض
و شکاف طبقاتی از نظر اقتصادي باشد؛ زیرا به وسیله بذل و بخشش و انفاق مالی ،هیچگاه
فردي در اجتماع مسلمانان گرفتار فقر و تنگدستی نخواهد شد .همچنین انسان را از غرقشدن
در ماديگرایی و حرص و آز براي لذتهاي مادي و مسابقه براي مصرف و تنپروري
میرهاند .روزه به مسلمان قناعت و مناعت را میآموزد و بدین واسطه و با دوري از مصرف
بیرویه میتواند بر پاي خویش بایستد و از بیگانه بینیاز باشد و با سختگیري بر خود،
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امام صادق

فرمودند« :روزهگرفتن تنها جلوگیري از خوردن و آشامیدن نیست ... ،بلکه

تخصیص بهینه منابع را میآزماید .پایمردي و استقامت مسلمانان صدر اول باألخص دوران
رسول اکرم

بهترین گواه آن است.

با توجه به مطالب پیشگفته ،هدف مقاله بررسی تجربی اثر ماه رمضان بر الگوي مصرف
مواد خوراکی خانوار در زمان حاضر است .چون ماههاي قمري با ماههاي شمسی انطباق
ندارد؛ لذا ضروري است ادبیات تقویم و اثرات تقویمی مورد مطالعه قرار گیرد .تقویم
 )Calendar( 244و به بیان تسامحی زمان ،اثر تعیینکنندهاي بر رفتار فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادي
مردم دارد .در کشور ایران دو نوع تقویم شمسی و قمري رسماً پذیرفته شده است و بخش
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عمدهاي از فعالیتهاي اقتصادي و برنامههاي رسمی بر اساس تقویم قمري شکل میگیرد
(کشاورز ،1385 ،ص .)2شناخت اثرات این دو نوع تقویم بر فعالیتهاي اقتصادي یکی از
موضوعات مهم در تحلیلهاي اقتصادي است .یکی از مهمترین ویژگیهاي تقویم قمري،
لغزانبودن آن در مقایسه با تقویم خورشیدي و طول شبانهروز است .این خاصیت ،اندازهگیري
تأثیر مناسبتهاي مربوط به آن بر فعالیتهاي اقتصادي بر اساس تقویم خورشیدي را پیچیده
میسازد؛ به طور مثال مقدار تقاضاي برخی از اقالم خوراکی در ماه رمضان افزایش مییابد.
در تقویم خورشیدي هم مناسبتهایی ه مانند نوروز ه وجود دارند که تأثیر چشمگیري بر
مقدار تقاضا و در نتیجه قیمتها دارند؛ بنابراین سطح مصرف یا قیمتها و فعالیتهاي
اقتصادي در ایران از هر دو تقویم متأثر میشود (همان ،ص)3؛ لذا اثر ماههاي سال یا به تعبیر
دیگر اثرات آخر سال مورد توجه بیشتر محققان قرار گرفته است و از اصلیترین حوزههاي
بررسی در مطالعات کاربردي بیقاعدگیهاي بازار را به خود اختصاص داده است.
اثرات تقویمی ( )Calendar Effectsبه گرایش متغیرهاي اقتصادي به عملکرد متفاوت در
زمانهاي (فصول) مختلف اشاره دارد .این تئوري بیان میدارد که در یک روز خاص از هفته،
یک هفته خاص از ماه و ح تی یک ماه خاص از سال احتمال بیشتري وجود دارد که اجزاي
مختلف متغیر اقتصادي نسبت به سایر زمانها دچار تغییر شود .در واقع اگر خود عامل زمان
تغییردهنده خصوصیات متغیر اقتصادي باشد و ماهیت تصادفی بودن عوامل اقتصادي از جمله
قیمت ،مقدار و دیگر موارد را تغییر دهد ،یک نوع بیقاعدگی شکل گرفته که به
بیقاعدگیهاي (اثرات) تقویمی و فصلی معروفاند (سینایی و محمدي ،1391 ،ص.)3

نمونههایی از این بیقاعدگیهاي تقویمی ،اثر تابستان ( ،)Summer Effectاثر روزهاي تعطیل

یا اثر قبل از روزهاي تعطیل ( ،)Holidays Effect, Pre-holidays Effectاثر روزهاي آخر
هفته ( ،)Weekend Effect, Daily Effectاثر چرخش ماه ( )Monthly Effectو اثر ماههاي
خاص سال ،اثر پایان سال (اثر ژانویه ،اثر دسامبر) ( Yearend Effect, January Effect,

 )December Effectاست که اثر تقویمی ماه رمضان در حوزه اثر ماههاي خاص سال جاي
دارد؛ بنابراین به این مورد از بیقاعدگیهاي تقویمی توجه میشود (راعی و شیرزادي،1387 ،

ص .)8طی سالهاي اخیر مطالعات زیادي نشاندهنده آن است که بازدهی سهام ،بهخصوص 245
سهام شرکتهاي کوچک در نخستین ماه سال میالدي نسبت به سایر ماهها بهطور معناداري
معروف است .همچنین آنچه در آخرین ماه سال در بازارهاي مالی بسیاري از کشورها دیده
و بررسی شده ،وجود پدیدهاي در جهت عکس اثر ژانویه است که به «اثر دسامبر» مشهور
میباشد .این اثر نیز بیان میدارد که میانگین بازدهی سهام در آخرین ماه سال نسبت به سایر
ماهها کمتر است (همان ،ص 9و.)10

تأثیر اثرات فصلی و تقویمی بر الگوی مصرف خانوار
الگوي مصرف عبارت است از« :رفتار افراد ،خانوارها یا کل جامعه در انتخاب ،خرید و
مصرف کاالها و خدمات» (عزتی1388 ،ب /رفیعی ،1388 ،ص .)4الگوي مصرف نتیجه و برایند
مجموعهاي از عوامل مختلف (شامل اقتصادي ،فرهنگی ،اعتقادات و باورهاي مذهبی،
جغرافیایی و سیاسی) بوده و بسته به میزان و شدت تأثیر هر یک از این عوامل ،میتواند
متفاوت باشد.
در زمانهاي خاصی از سال که مبتنی بر تقویم هجري قمري و مناسبتهاي مذهبی است،
الگوي مصرفی خانوارها نیز دستخوش تغییر میگردد؛ براي مثال ،در ماه رمضان انتظار بر این
است که الگوي مصرف خانوارهاي مسلمان بیشترین قرابت را به الگوي مصرف اسالمی
داشته باشد و همچنین این احتمال وجود دارد که الگوي مصرفی خانوارها با دیگر ایام سال
متفاوت باشد؛ مثالً مصرف مواد خوراکی و یا سایر اقالم مصرفی تغییر نماید و یا در ابتداي
سال شمسی و با آمدن نوروز و تعطیالت پس از آن ،تفریحات و دیدوبازدید و صله رحم
افزایش یافته و مصرف مواد خوراکی از جمله آجیل و میوه افزایش یابد .همچنین در ماه مهر
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بیشتر است .این پدیده که در بسیاري از بازارهاي مالی دنیا بررسی شده است ،به «اثر ژانویه»

و آغاز سال تحصیلی ،مصرف خانوارها از کاالهاي مصرفی غیرخوراکی از جمله لوازمالتحریر
و پوشاک مرتبط با تحصیل تغییر میکند .در ایران دو تقویم شمسی و قمري پذیرفته شده
است و سطح مصرف در ماههاي مختلف از جمله فروردین ،محرمالحرام و رمضان تغییر
میکند .طبیعتاً مصرف و الگوي مصرف خانوارها در جامعه شهري ایران نیز از باورها و
اعتقادات فرهنگی و مذهبی تأثیرپذیر است .همین موضوع میتواند الگوي مصرف اقالم
 246خوراکی را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد؛ مانند اینکه مصرف آجیل و میوه در ماه اول نوروز
و شب یلدا بیشتر شده و در ماه بعدي دوباره به حالت اول خود برمیگردد .همچنین مصرف
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بستنی و کاالها و نوشیدنی هاي سرد در فصل تابستان ،تغییر در الگوي مصرف خوراک در
ماه رمضان ه که با مواردي از جمله افطاري دادن ،نذورات غذایی و دیگر آیین و سنن موجود
در مناطق مختلف شهري ایران همراه است ه ،جزو این موارد میباشد.
بنابراین اثر تقویمی به گرایش الگوي مصرف خانوارهاي شهري ایران به عملکرد متفاوت
در زمانهاي متفاوت ه بهخصوص در ماه رمضان ه اشاره دارد .این نظریه بیان میدارد که در
یک ماه خاص از سال (ماه رمضان) این احتمال وجود دارد که الگوي مصرف خوراک
خانوارهاي شهري ایران نسبت به سایر ماهها یا زمانها ،تغییري در جهت نزدیکشدن به
الگوي مصرف اسالمی و مطلوب دینی داشته باشد؛ بنابراین طبق مطالب پیشین و همچنین
توجه مسلمانان به ارزشهاي اسالمی که بر الگوي مصرف آنها مؤثر است ،مصرف متأثر از
اثرات فصل و تقویمی تغییر میکند.

مطالعات پیشین
این تحقیق در صدد است تأثیر ماه رمضان بر الگوي مصرف خوراک خانوارهاي شهري ایران
را بررسی کند .این رویکرد به وسیله هیچکدام از تحقیقات موجود انجام نشده است.
درعینحال به تحقیقاتی که ارتباط بیشتري با موضوع این تحقیق دارند ،پرداخته میشود .این
بخش مقاله در ابتدا بهاجمال به پیشینه آثار مرتبط با الگوي مصرف پرداخته و سپس بهتفصیل
به آثاري میپردازد که ارتباط بیشتري با عنوان و هدف تحقیق دارند.

 .1مطالعات مرتبط با الگوی مصرف
وبر معتقد است در قواعد دینی پروتستان ،تجمع ثروت نفی نشده ،بلکه استفاده از ثروت
براي رفاه زیاد و تجملطلبی نکوهش و به بیان کلیتر ،تجمع ثروت تشویق شده و در نقطه
مقابل تنبلی و ناتوانی در اداره امور اقتصادي شخصی و همچنین مصرف زیاد نکوهش شده
است (وبر ،1371 ،ص .)133-48نتیجه این امر ،افزایش پسانداز و ایجاد زمینه انباشت سرمایه
و رشد سرمایهداري و اقتصاد غرب (کشورهاي پروتستان) میباشد .تحقیقات دیگري مثل 247
تروور روپر ( ،)Troevor Roper, 1963گاله و وورهیچ ( ،)Glah & Vorhic, 1989نیس بت
 )2002و برو و مککلري ( )2005و مانند آن یافته وبر را تأیید میکند .در نقطه مقابل ،بعضی
از مطالعات یافتههاي وبر را رد میکند که تالشهاي تاونی ( ،)Tawney, 1926ساموئلسون

( )1993و دالکرویکس ( )Delacroix, 1995از جمله آنهاست .بعضی از تحقیقات به تفاوت
رفتار افراد مذهبی و افراد سکوالر در هزینههاي مصرفی پرداختند که میتوان از کار آزي و
ارنبرگ ( ،)Corry Azzy & Ronald G. Ehrenberg, 1977استگلر و بکر ( ،)1977اولبریچ و
واالس ( ،)Holler Urbrich & Myles Wallace, 1983 & 1984یاناکن ( )1988و مرکز ملی
تحقیقات نظرسنجی آمریکا نام برد .همچنین بعضی از تحقیقات به بررسی رابطه بین رفتارهاي
مصرفی و مذهب پرداختهاند که عمدتاً بین مصرف پیروان ادیان مختلف و نیز بین دینداران
و غیر آنها (متدینها و غیرمتدینها) تفاوت معنیداري وجود دارد .کار ناسو و ناسو ()1995
در تفاوت رفتار مصرفی ژاپنیها و پروتستانهاي آمریکایی و عدم تفاوت بین مصرف
شهروندان دیندار و غیردیندار ژاپنی و در نهایت تفاوت رفتار مصرفی شهروندان پروتستان
و غیر پروتستان آمریکایی و مایر و شارپ ( ،)A. J. Mayer & h. Sharp, 1962گاي ( G. M.
 ،)Gay, 1991پیلی ( ،)R. Pyle, 1992گولدین ( )L. Goldin, 1992و لهرر ()E. lehrer, 2002

را در این بخش میتوان قرار داد (عزتی و همکاران ،1391 ،ص.)11-9

تحقیقات اقتصاددانان مسلمان مرتبط با الگوی مصرف
به دلیل وجود گستردهاي از آموزههاي دینی در باب مصرف ،مصرف از اولین موضوعات
مورد توجه اقتصاددانان مسلمان بوده و بعد از بانکداري اسالمی ،بیشترین حجم مطالعات را
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( ،)Niss Bet, 1989هیت ،واترز و واتسون ( ،)1995پالدام ( ،)1999مککلیري ( Mc Cleary,

به خود اختصاص میدهد که در این نوشتار تنها به تحقیقات داخلی بسنده میشود .این
تحقیقات را میتوان به چند دسته کلی تقسیم کرد:
الف) تحقیقاتی که حول محور نظریه رفتار مصرفکننده مسلمان بوده که خود به دو
دسته تقسیم میشوند .1 :آثاري که به نقد مبانی اقتصاد متعارف و ارائه مبانی جایگزین ه مثل
مطلوبیت و عقالنیت ه پرداختند .آثار توتونچیان ( ،)1363دانش ( ،)1365مشرف جوادي (،)1370

 248صدر ( ،)1375دادگر ( ،)1378حسینی ( )1379و عزتی ( 1382و  )1384از جمله این آثارند.2 .
دسته دیگر از آثار به اخالق و قواعد توصیهشده در باب مصرف پرداختند که میتوان از
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صفائی (1397ق) ،محمودي ( ،)1362بهروان ( ،)1367حسینی ( ،)1367اکبري ( ،)1369گیلک

حکیمآبادي ( ،)1383باقري تودشکی ( ،)1378شاهآبادي ( ،)1380عزتی ( )1388و ایروانی ()1388
نام برد (عزتی و همکاران ،1391 ،ص.)9

ب) تحقیقاتی که بهطور معیّن به الگوي مصرفکننده مسلمان پرداختهاند را میتوان در
قالبهاي زیر دستهبندي کرد .1 :مطالعاتی که به استناد آیات قرآن و روایات ،به مبانی اسالمی
الگوي مصرف میپردازند که بعضی از آنها عبارتاند از :محمودي ( ،)1362غروي بهمئی
( ،)1368محمدي اشتهاردي ( ،)1379باقري تودشکی ( ،)1388باقري ( ،)1388باقري و یوسفی

( )1388و مانند اینها؛  .2مطالعاتی در باب ضرورت اصالح الگوي مصرف همراه با مطالعه
تجربی مثل عزتی (1388الف) ،اژدري ( ،)1388دهقانی و جباري ( ،)1388صمدي ( ،)1388عزتی

(1388ب) ،میرجلیلی و مهرآزما ( ،)1388کیاءالحسینی ( )1388و محمدخانی ( )1388و همو
( .)1388الزم است ذکر شود عمده این آثار در راستاي شعار سال  1388میباشد که از جانب
رهبر معظم انقالب به سال «اصالح الگوي مصرف» نامگذاري شده بود.

 .2مطالعات داخلی مرتبط با اثرات تقویمی
کشاورز حداد ( )1385با استخراج سريزمانی فصلی و با استفاده از تکنیکهاي سريزمانی
 ARIMAو  SARIMAو با درنظرگرفتن اثرات تقویمی به پیشبینی سطح قیمت گوشت
مرغ ،گوشت قرمز و تخممرغ در مناطق شهري (مورد خاص شهر تهران) براي دوره 1369:01
تا  1384:02پرداخته است .اثرات تقویمی برخی از ماههاي شمسی و قمري اختالف معناداري

از صفر داشته است و ماه رمضان نقش بیشتري در افزایش قیمت کاالهاي یادشده داشته
است.
حنیفی و موسوي ایوانکی ( )1390به بررسی اثرات تقویمی بر بازده بورس اوراق بهادار
تهران براي پنجاه شرکت برتر و سه صنعت با باالترین ارزش در دوره زمانی  1380تا 1388
پرداختند .نتایج حاصل از آزمون ،حاکی از این است که ماههاي قمري و تغییرات آن تأثیر
بسزایی در ایجاد تغییرات در نوسانات شاخصهاي مورد اشاره در تحقیق و در نهایت بازده 249
اکتسابی در ماههاي مزبور ندارد؛ اما نتایج در مورد ماههاي شمسی متفاوت است .بازده مثبت
همچنین بازدهی منفی در دو ماه مرداد و مهر تأیید شده است.
تهرانی و بیگینیا ( )1391به اثر ماههاي مذهبی بر بینظمیهاي بازار سرمایه میپردازند که
از جمله مقولههاي اثرات دورهاي یا تقویمی میباشد و ادعا میکنند که در ماههاي مختلف
مذهبی از نظر متغیرهاي اساسی بازار یعنی بازدهی ،نوسان پذیري بازده و حجم معامالت،
ناهمسانی وجود دارد و الگوهاي منظمی در رفتار سريزمانی این متغیرها در ماههاي مذهبی
وجود دارد .جامعه آماري این تحقیق شامل شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از ابتداي
شروع به فعالیت تا انتهاي سال  1392میباشد .متغیرهاي وابسته پژوهش شامل بازدهی،
نوسانپذیري بازده و حجم معامالت میباشد .از مدل  GARCHبراي تخمین رگرسیون
استفاده شده و ماههاي رمضان و ذيالحجه تأثیر معنادار منفی بر نوسانپذیري بازده بورس
اوراق بهادار دارند.
شاهوردیانی و همکاران ( )1392به بررسی اثرات تقویمی هجري قمري روي بازدهی
سهام و حجم معامالت روزانه در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال  1383تا
 1390به روش دادههاي ترکیبی پرداختند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که دو ماه رمضان
و محرم بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران اثر مثبت دارند؛ اما در مورد حجم
معامالت ،اثر یا تفاوت معنیداري مشاهده نشده است .بین ماه مبارک رمضان و بازده سهام
رابطه مثبت و معنادار وجود داشته و اثر آن از محرم نیز بیشتر است .تئوري رفتار مالی
میگوید که عدم اطمینانِ افزایشیافته میتواند منجر به وابستگی بیشتر به رفتارهاي ابتکاري
گردیده که سبب تمایل به خوشبینی و در نتیجه تصمیمات مالی میگردد.
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در فروردینماه براي برخی از شاخصها مانند صنایع ( 50شرکت برتر و صنعت خودرو) و

 .3مطالعات خارجی مرتبط با اثرات تقویمی
حسین ) (Hussein, F., 1998به بررسی تأثیر ماه رمضان بر بورس سهام پاکستان براي دوره
زمانی  1989تا  1993بر میانگین بازده و نوسانپذیري آن با استفاده از مدلهاي GARCH

پرداخت .نتایج نشاندهنده تأثیر ماه رمضان هم بر میانگین و هم بر نوسانپذیري در بازار
سهام میباشد؛ اما بر متوسط بازده سهام بیتأثیر است .از سوي دیگر ،شواهد قوي از کاهش
 250معنیدار در نوسانپذیري بازده سهام در این ماه وجود دارد .ریاضالدین و محمدحسن خان
) (Riazuddin, R. & M.H. Khan, 2002اثرات تقویمی مناسبتهاي اسالمی در سريهاي
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زمانی کشور پاکستان را بررسی کردند .آنها اثرات تقویمی مناسبتهاي اسالمی را با اثرات
تقویم میالدي و با استفاده از تکنیک سريزمانی  ARIMAترکیب کردند .جهت بررسی اثر
تقویم اسالمی ،از مفهوم متغیر شاخص کسري ،با ایجاد متغیر مجازي با ارزش ساختگی براي
نشان دادن توزیع ماه رمضان روي این دو ماه میالدي -حضور کامل ماه اسالمی (مثالً رمضان)
در ماه تقویمی میالدي (مثالً دسامبر) و یا حضور بخشی از ماه رمضان در ماه نوامبر و
باقیمانده آن در دسامبر -استفاده میشود .فریدر و سابرامانیام ( Frieder & Subrahmanyam,

 )2004اثرات روزهاي مقدس مذهبی را بر بازدهی و حجم معامالت آزمون کردند و نتیجه
گرفتند که دو روز مقدس مذهبی یهودیان به نامهاي روشهاشانا* و یوم کیپور** بر حجم
معامالت و بازدهیهاي بازار اثرگذار است؛ بهطوريکه حجم معامالت در هر دو روز نسبتاً
پایین است که البته با توجه به خودداري معاملهگران یهودي ،بازارها در آن روز قابل پیشبینی
میباشد .متوسط بازدهیها بالفاصله پس از روز روشهاشانا که روز پرشور و نشاط جشن
سال نوي یهودیان است ،بهطرز غیرمعمولی باال میرود .به همین ترتیب متوسط بازدهیها
* .روشهاشانا یا روشهشنه ) ،(Rosh Hashanahدر روز اول و دوم ماه عبري تیشري واقع میشود و عیدي
ا سهت که نمود شهروع سهال یهودي ا سهت .گاه شهماري عبري ،آغاز آفرینش و خلقت آدم بر ا سهاس کتاب
پیدایش را مبدأ خود میداند و بر ا سهاس سهالهاي خور شهیدي و ماههاي قمري ا سهتوار ا سهت و به لحاظ
ک سهري ده روزه سهال قمري ن سهبت به شهم سهی ،هر چهار هسال یک سهال سهیزده ماهه محا سهبه می شهود تا
تناسب سالها و ماهها برقرار بماند.
** .در دهمین روز پس از روشها شهانا که دهمین روز ماه تی شهري در گاه شهماري عبري ا سهت ،یوم کیپور
) (Kippurیا روز کفاره دانسته میشود.

بالفاصله پس از یوم کیپور ،روزي که یهودیان براي جبران اشتباهات گذشتهشان کفاره
میدهند ،بهطور غیرمعمولی منفی میشود .این اثرات به نظر سازگار با حسوحالی میباشد
که احتماالً در این روزهاي مقدس وجود دارد .اوداباسی و آرگان ( Odabasi, & Argan,

 )2009ماه رمضان را بیش از یک ماه مقدس برشمرده که داراي تأثیر اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادي عمیق در زندگی روزمره مسلمانان در ترکیه میباشد .هدف از این مطالعه بررسی
جنبههاي اساسی از الگوهاي مصرف مصرفکنندگان ترکیه در ماه رمضان بود .نتایج 251
بهدستآمده ،پنج جنبه تأثیرگذار رسانه ،فرهنگ ،جذابیت ،لذت معنوي و نوستالژي را نشان
برنامهریزينشده ،مصرف محصول خاص و مقدار هزینه در ماه رمضان دارد.
گرچه مطالعات فراوانی به اهمیت ماه رمضان و اثر آن بر رفتار مسلمانان انجام پذیرفته و
همچنین مطالعاتی در زمینه تغییر الگوي مصرف مسلمانان در این ماه تدوین شده است ،اما
قریب به اتفاق این آثار به مباحث نظري پرداختهاند .مروري بر مطالعات گذشته نشان از
بدیعبودن این تحقیق دارد .نزدیکترین مطالعه به تحقیق حاضر ،مطالعه کشاورز حداد و مقاله
اوداباسی و آرگان میباشد؛ اما تفاوت میان آنها با تحقیق حاضر در این است که در مقاله
کشاورز اثرات تقویمی روي تغییر قیمت سه کاال بررسی شده و مقاله دیگر به کشور ترکیه
اختصاص دارد .ولی هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر تنها ماه رمضان است .همچنین در
اینجا اثرات تقویمی روي الگوي مصرف خوراک خانوارهاي شهري بررسی میشود که در
آن مقدار هزینه خانوارها روي گروههاي عمده غذایی ه به صورت ماهانه ه استخراج میشود
که شامل کل هزینههاي خوراکی خانوار میباشد.

برآورد مدل و تحلیل نتایج
 .1معرفی مدل
معادالت بهظاهر نامرتبط (( )Seemingly Unrelated Regression )SURمربوط به
رگرسیونهایی است که بهظاهر مستقل از هم هستند و به نظر میرسد که کاربرد OLS

مشکلی را ایجاد نمیکند؛ اما در دو معادله رگرسیون که یکی  y1tو دیگري  y 2tرا توصیف
کند؛ از طرف دیگر  yitشامل دو جزء است :یکی جزء معین که با )  E ( yit X itنشان
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میدهد .نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که این عوامل اثرات قابل توجهی در خرید

داده میشود و دیگري  uitکه شامل اثر سایر عوامل است .جزء معین ،خود شامل متغیرهایی
است که هیچ ارتباطی بین این دو معادله نشان نمیدهد؛ ولی  uitبهگونهاي است که موجب
تغییر همزمان  y1tو  y 2tمیشود؛ لذا عوامل ناشناخته که موجب تغییر  uitها میشود
موجب وابستگی  y1tو  y 2tمیشود .در این شرایط ،کاربرد  OLSنمیتواند به تخمینهاي
سازگار منجر شود (سوري ،1393 ،ج ،2ص .)901در مورد روش  GLSنیز دقیقاً همین
 252محدودیت صدق کرده و نمیتوان از روش  GLSاستفاده کرد .در نتیجه بهترین روش براي
استفاده در این موارد استفاده از روش  SURمیباشد؛ زیرا بین جمالت خطاي متغیرهاي
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تفکیکشده هزینه خانوار روي گروههاي عمده خوراکی وابستگی وجود دارد و روش SUR

این مشکل را حل مینماید؛ بنابراین با توجه به دادههایی که با پردازش به دست آمده است
که شامل ماتریسی از متغیرهاي وابسته است ،روش  SURمیتواند به تخمینهاي سازگار
منجر شود .پس روش تخمین مدل در این مقاله  SURمیباشد.

 .2معرفی متغیرها
در مدل مورد مطالعه ،متغیر مستقل ماه رمضان است که با متغیرهاي مجازي معین میشود.
در واقع متغیر مستقل شامل عرض از مبدأ ) ،(Cزمان ) ،(Tمتغیر مجازي عرض از مبدأ ماه
رمضان ) (D1و متغیر مجازي شیب ماه رمضان ) (D1*Tاست .متغیرهاي وابسته نیز میانگین
هزینههاي (مخارج) خانوار شهري ایران روي هر کدام از گروه کاالهاي مشخصشده غذایی
یازدهگانه ه بر اساس وزنی که هر کدام از اقالم یادشده در جدول زیر ،در سبد مخارج مصرفی
خانوار دارند ه میباشد.

جدول ( :)1متغیرهاي وابسته مدل رگرسیونی
گروههای خوراکی

نماد
ریاضی

گروههای خوراکی

در مدل

نماد ریاضی در
مدل

غالت ،نان ،آرد ،رشته و فراوردههای آن

X111

سبزیهای تازه ،خشکشده و حبوبات

X117

گوشت (دام ،پرندگان و آماده برای طبخ)

X112

قند ،شکر ،مرباها و شیرینیها

X118

ماهی ،میگو و فراوردههای آن

X113

ادویهها ،چاشنیها و سایر ترکیبهای

شیر و فراوردههای آن (بهجز کره) و تخم

X119

X114

چای ،قهوه ،کاکائو (خشک)

X121

روغنها ،چربیها و کره

X115

نوشابهها

X122

میوهها و خشکبار

X116

پرندگان

اطالعات آماري ،دادههایی میباشد که به صورت میانگین هزینههاي (مخارج) نسبی
خانوار شهري ایران از گروههاي یازدهگانه عمده غذایی براي سري زمانی ماهانه استخراج
میگردد .این دادهها نسبی و وزندار هستند؛ زیرا به صورتی پردازش شدند که مقدار هزینه
خانوار براي هر کدام از یازده گروه عمده غذایی ،به هزینه کل خانوار تقسیم میشود؛ یعنی
سهم (نسبت) هر کدام از گروه کاالهاي خوراکی به کل هزینههاي خوراکی خانوار به دست
میآید .دوره زمانی مورد مطالعه  1394 –1384میباشد *.از آنجا که آمارگیري بر اساس
ماههاي شمسی انجام میپذیرد ،به منظور تطابق کامل ماه رمضان با ماه شمسی ،دادههاي
سالهاي  1388و  1391و  1394که تطابق کامل بین ماه شمسی با قمري وجود دارد ،انتخاب
شده و دادههاي مربوط به بقیه سالها حذف شدند؛ یعنی در سال  1388خورشیدي ماه
رمضان (1430ق) از  30مرداد تا  29شهریور را شامل میشد و لذا از اطالعات آماري شهریور
استفاده شد .همچنین ماه رمضان در سال  1391شمسی (1433ق) از  30تیر تا  28مرداد و
* .البتهه از سههال  1386به بعهد دادههاي موجود در مرکز آمار از ا سهتهاندارد جدیدي تبعیهت کرده که حهاوي
اطالعات مربوط به ماه مراجعه به خانوار و اطالعاتی است که میتوان از آنها استفاده کرد و براي سالهاي
قبل از  1386این کار در عمل ممکن نیست.
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خوراکی
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براي سال  1394شمسی (1436ق) از  28خرداد تا  26تیرماه همان سال را شامل میشد که
به ترتیب اطالعات آماري مرداد سال  1391و تیرماه  1394استفاده گردید.

*

به این ترتیب سريزمانی  36ماهه براي میانگین هزینههاي (مخارج) خانوار شهري ایران
قابل استخراج است .در ابتدا با استفاده از کدنویسی در برنامه اکسس ( ،)Accessتمام کاالهاي
خوراکی به یازده گروه عمده تقسیم شده و ارزش ریالی زیرمجموعههاي هر گروه با هم
 254جمع و در گروه عمده مربوطه قرار میگیرد .بدین ترتیب اطالعات مربوط به هزینههاي
خانوارهاي شهري از یازده گروه عمده غذایی در ماههاي مختلف شمسی موجود میباشد.
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در مرحله بعدي این هزینهها براي ماههاي شمسی تفکیک شده و در جداول جداگانهاي
آورده میشوند .سپس مقدار هزینه خانوار از گروههاي عمده یازدهگانه غذایی براي سه ماه
فوقالذکر به دست میآید .از طرف دیگر مقدار هزینههاي هر کدام از خانوار روي تمام
کاالهاي خوراکی (کل مخارج غذایی هر خانوار) نیز به همین صورت استخراج میگردد و
در نهایت میانگین هزینههاي (مخارج) هر خانوار در هر کدام از گروههاي یازدهگانه غذایی،
به میانگین هزینههاي (مصارف) هر خانوار از کل گروههاي یازدهگانه غذایی تقسیم میشود
تا میانگین نسبی هزینههاي (مصارف) خانوار براي هر کدام از گروههاي یازدهگانه غذایی در
هر ماه (براي سالهاي مذکور) به دست آید.

**

 .3تحلیل دادهها
متغیرهاي وابسته ،میانگین هزینههاي نسبی خانوار روي هر کدام از گروه کاالهاي
مشخصشده غذایی یازدهگانه داراي روندي مطابق نمودارهاي زیر میباشند .براي جلوگیري

* .البته به دلیل  30و  31روز بودن ماه خور شهیدي و  29و  30روز بودن ماه در سهال قمري ،از اختالفهاي
کوچک در عدم انطباق صرفنظر شد.
** .براي مثال ،سههم گو شهت از کل سهبد خوراکی خانوار اگر در حدود  15در صهد با شهد ،به این معنی ا سهت
که خانوارها بهطور میانگین  15در صههد از کل مخارج خوراکی خود را براي خرید گو شههت اخت صههاص
میدهند که این سههم در سهريزمانی مربوطه وارد مدل می شهود .شهایان گفتن ا سهت که تمام این مراحل با
پردازش روي دادههاي خام مرکز آمار و با پردازش و کدنوی سههی در  QUERYنرمافزار  Accessبه د سههت
میآید.

از تداخل نمودارها و واضحتربودن آن ،روند تغییرات سريزمانی هر کدام از متغیرها
(گروه هاي خوراکی) در دو نمودار آورده شده است .سه خط رنگی افقی براي این است که
در آن مقطع ،میانگین مقدار هزینه (مخارج) دقیقاً در ماه رمضان صورت گرفته است؛ به
عبارت دیگر ،خطوط رنگی افقی در هر نمودار نشاندهنده وجود ماه رمضان در آن مقطع
میباشد که حاصل خروجی نرمافزار  Eviewsمیباشد.
نمودارهاي ( )1و ( :)2سريزمانی متغیرهاي وابسته (میانگین هزینههاي (مخارج) نسبی خانوار شهري کشور)
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منبع :یافتههاي تحقیق.

در نمودار (الف) واضح است که هیچکدام از متغیرها تأثیر معنیداري از ماه رمضان ندارند؛
یعنی در هر سه مقطعِ ماه رمضان (در سالهاي  1391 ،1388و  )1394تغییر معنیداري (مثبت
ه منفی) در هیچ یک از متغیرها وجود ندارد که تابع روند تصوري در این زمینه باشد؛ اما در
نمودار (ب) تنها متغیر ( X118شامل گروه قند ،شکر ،مرباها و شیرینیها) است که
تأثیرپذیري معنی داري از ماه رمضان دارد و در مقطع ماه رمضان ،میانگین مصرف نسبی این
 256متغیر در سطح خانوارهاي شهري ایران با افزایش روبهروست؛ بنابراین ارتباط ایندو
بهگونهاي است که تنها در متغیر  X118تغییراتی که ماه رمضان بر این متغیر میگذارد ،معنیدار
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بوده و در سایر متغیرهاي این نمودارها عدم تأثیرپذیري از ماه رمضان دیده میشود.

آزمون دادهها
 .1آزمون مانایی
آزمون ریشهواحد براي هزینههاي (مخارج) نسبی هر خانوار از کل گروههاي یازدهگانه
غذایی ،به صورت یکجا انجام میگیرد .این آزمون در سطح ( )levelانجام گرفته که حاکی
از مانایی متغیر نامبرده است و نشان میدهد که متغیر ذکرشده در این سطح داراي ریشهواحد
نبوده و مانا میباشد؛ زیرا احتمال هر یک از آزمونهاي زیر که براي آزمون ریشهواحد هستند،
صفر بوده و فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشهواحد و نامانابودن دادهها رد میشود.
جدول ( :)2نتایج حاصل از آزمون ریشهواحد براي متغیر هزینههاي (مخارج) نسبی هر خانوار از کل
گروههاي یازدهگانه غذایی
متغیر مورد آزمون

نوع آزمون

مقدار آماره

احتمال

از  X111تا X122

Levin, Lin & Chu t

-13/486

0/000

از  X111تا X122

ADF- Fisher Chi square

398/331

0/000

از  X111تا X122

Im, Pesaran & Shin w-stat

-14/393

0/000

منبع :محاسبات تحقیق.

 .2آزمون نرمالیتی
آزمون نرمالبودن جمالت خطا بر اساس آزمون نرمالبودن دورنیک -هانسن ( Normality

 )Doornik Hansen Testنشان میدهد که جمالت خطاي متغیر ( X118قند ،شکر ،مرباها

و شیرینیها) و ( X122نوشابهها) نرمال و براي بقیه متغیرها نرمال نیست .مقادیر مربوط به
احتمال این متغیرها در زیر آمده است.

جدول ( :)3آزمون نرمالیتی جمالت خطا

متغیر مورد آزمون

درجه آزادی

آماره جارگ -برا
()JARQUE-BERA

احتمال

X118

2

1.692

0.429

X122

2

4.277

0.117

مشترک

1287

290.357

1.000

با توجه به اینکه احتمال براي کل متغیرها و مدل برابر  1میباشد ،این به معنی عدم رد
فرضیه صفر مبنی بر نرمالبودن جمالت خطاي متغیرهاي مورد استفاده میباشد .پس با توجه
به اینکه احتمال دو متغیر  X118و  X122باالي  5درصد است ،جمالت خطاي این دو متغیر
نرمال بوده و براي کل سیستم نیز نرمال است و نتایج بهدستآمده در رگرسیون قابل تفسیر
هستند .متغیر  X118که در نتیجه رگرسیون داراي اعتبار آماري بود ،داراي جمالت خطاي
نرمال نیز است؛ بنابراین نرمالبودن جمالت خطا رد نمیشود.

 .3آزمون خودهمبستگی سری زمانی
با تعیین خودهمبستگی مرتبه اول براي آزمون خودهمبستگی ،فرضیه صفر یعنی عدم وجود
خودهمبستگی جمالت خطا با احتمال  0/054رد نمیشود .پس رگرسیون با مشکل
خودهمبستگی جمالت خطا روبهرو نبوده و فروض کالسیک در این تحقیق برقرار میباشد
که در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول ( :)4آزمون خودهمبستگی در جمالت خطا
مرتبه

درجه آزادی

احتمال

خودهمبستگی
1

121

0.054

منبع :محاسبات تحقیق.

انتخاب مراتب خودهمبستگی باالتر از یک ،مشکل خودهمبستگی را در جمالت خطا به
وجود میآورد؛ لذا مرتبه خودهمبستگی بهینه همان یک انتخاب میگردد .شایان گفتن است
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منبع :محاسبات تحقیق.
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که اضافهکردن فرایند خودرگرسیون (( )Autoregressive process )ARو فرایند میانگین
متحرک () )Moving Average process (MAبه هر کدام از معادالت رگرسیون در رفع
مشکل خودهمبستگی در مراتب باالتر از یک ،تأثیر چندانی نداشته و مشکل را رفع نمیکند؛
بنابراین از اضافهکردن آنها به معادالت رگرسیون صرفنظر شده است.

 .4برآورد مدل و تفسیر نتایج
 258براي تخمین مدل و به جه ت مشاهده تأثیر ماه رمضان بر الگوي مصرف خوراک خانوارهاي
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شهري ایران با استفاده از معادالت زیر و همچنین دادههایی که در بخش قبلی توضیح داده
شد و به عنوان دادههاي پردازششده معرفی شد ،به تخمین رگرسیون پرداخته میشود .با
توجه به توضیحات مربوط به معرفی مدل تحقیق ،روش تخمین مدل  SURمیباشد و از
لگاریتم میانگین نسبی هزینههاي (مخارج) خانوار شهري ایران به عنوان متغیر وابسته استفاده
میشود که در زیر فرمول مربوط به تخمین آنها آورده شده است:
)log(𝑋111) = 𝑐(11) + 𝑐(12) ∗ 𝑡 + 𝑐(13) ∗ 𝐷1 + 𝑐(14) ∗ 𝑡 ∗ 𝐷1 + 𝑐(15
))∗ log(𝑋111(−1
))log(𝑋112) = 𝑐(21) + 𝑐(22) ∗ 𝑡 + 𝑐(23) ∗ 𝐷1 + 𝑐(24) ∗ 𝑡 ∗ 𝐷1 + 𝑐(25) ∗ log(𝑋112(−1
))+ 𝑐(26) ∗ log(𝑋112(−2
))log(𝑋113) = 𝑐(31) + 𝑐(32) ∗ 𝑡 + 𝑐(33) ∗ 𝐷1 + 𝑐(34) ∗ 𝑡 ∗ 𝐷1 + 𝑐(35) ∗ log(𝑋113(−1
))+ 𝑐(36) ∗ log(𝑋113(−2
))log(𝑋114) = 𝑐(41) + 𝑐(42) ∗ 𝑡 + 𝑐(43) ∗ 𝐷1 + 𝑐(44) ∗ 𝑡 ∗ 𝐷1 + 𝑐(45) ∗ log(𝑋114(−1
))+ 𝑐(46) ∗ log(𝑋114(−2
))log(𝑋115) = 𝑐(51) + 𝑐(52) ∗ 𝑡 + 𝑐(53) ∗ 𝐷1 + 𝑐(54) ∗ 𝑡 ∗ 𝐷1 + 𝑐(55) ∗ log(𝑋115(−1
))+ 𝑐(56) ∗ log(𝑋115(−2

))log(𝑋116) = 𝑐(61) + 𝑐(62) ∗ 𝑡 + 𝑐(63) ∗ 𝐷1 + 𝑐(64) ∗ 𝑡 ∗ 𝐷1 + 𝑐(65) ∗ log(𝑋116(−1
))+ 𝑐(66) ∗ log(𝑋116(−2
))log(𝑋117) = 𝑐(71) + 𝑐(72) ∗ 𝑡 + 𝑐(73) ∗ 𝐷1 + 𝑐(74) ∗ 𝑡 ∗ 𝐷1 + 𝑐(75) ∗ log(𝑋117(−1
))+ 𝑐(76) ∗ log(𝑋117(−2
))log(𝑋118) = 𝑐(81) + 𝑐(82) ∗ 𝑡 + 𝑐(83) ∗ 𝐷1 + 𝑐(84) ∗ 𝑡 ∗ 𝐷1 + 𝑐(85) ∗ log(𝑋118(−1
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))+ 𝑐(86) ∗ log(𝑋118(−2

))∗ log(𝑋119(−1
)log(𝑋121) = 𝑐(101) + 𝑐(102) ∗ 𝑡 + 𝑐(103) ∗ 𝐷1 + 𝑐(104) ∗ 𝑡 ∗ 𝐷1 + 𝑐(105
))∗ log(𝑋121(−1
))log(𝑋122) = 𝑐(111) + 𝑐(112) ∗ 𝑡 + 𝑐(113) ∗ 𝐷1 + 𝑐(114) ∗ 𝑡 ∗ 𝐷1 + 𝑐(115) ∗ log(𝑋122(−1
))+ 𝑐(115) ∗ log(𝑋122(−2

در هر یک از معادالت باال ،متغیرهاي عرض از مبدأ هر معادله ،متغیر زمان ،متغیرهاي
مجازي عرض از مبدأ و شیب ماه رمضان وجود دارد؛ براي مثال ،در معادله اول براي X111

مقدار ) C(11عرض از مبدأ این معادله است که هر چقدر مقدار آن باشد ،نشان میدهد بدون
دخالت متغیرهاي توضیحی در مدل ،مقدار مصرف متغیر  X111چقدر است .مقدار )C(12

معرف ضریب میزان تأثیرپذیري الگوي مصرف از بعد زمان است C(13) .و ) C(14نیز به
ترتیب ضرایب متغیرهاي مجازي عرض از مبدأ و شیب براي ماه رمضان است که در صورت
معنیداربودن و تأثیرگذاري روي الگوي مصرف هر کدام از معادالت باال ،روي الگوي هر
کدام از اقالم خوراکی تأثیر میگذارد .اگر متغیر مجازي عرض از مبدأ تأثیرگذار باشد ،به این
معنی است که در ماه رمضان حجم مصرف از هر کدام از اقالم خوراکی به اندازه ضریب
متغیر مجازي عرض از مبدأ ) C(13تغییر میکند .ضریب متغیر مجازي شیب ماه رمضان
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)log(𝑋119) = 𝑐(91) + 𝑐(92) ∗ 𝑡 + 𝑐(93) ∗ 𝐷1 + 𝑐(94) ∗ 𝑡 ∗ 𝐷1 + 𝑐(95

) C(14نیز نشاندهنده میزان تغییر در روند دائمی (شیب) الگوي مصرف در هر کدام از اقالم
خوراکی طبقهبنديشده می باشد .در واقع اگر این متغیر تأثیرگذار باشد ،به اندازه ضریب آن
باعث تغییر در روند الگوي مصرف هر کدام از اقالم خوراکی در طول زمان میشود .مقدار
ضریب ) C(15نیز نشان دهنده تأثیر وقفه هر کدام از مصارف اقالم خوراکی روي همان قلم
کاالي خوراکی است که در سایر معادالت متفاوت است .در برخی از معادالت ،فقط از وقفه
 260اول به عنوان دیگر متغیر توضیحی استفاده شده است و در بعضی معادالت ،از وقفه دوم نیز
استفاده شده است .دلیل این تفاوت نیز میزان تأثیرگذاري هر کدام از وقفهها در بهبود ضرایب
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رگرسیون میباشد .در سایر معادالت باال نیز همین تعاریف براي ضرایب صدق میکند .الزم
است ذکر شود که دادههاي مربوط به هزینه غذاهاي آماده ،هتل و رستوران ه که در جدولی
جدا از جداول خوراکی میباشد ه پس از پردازش مشخص شد معنیدار نبوده و روندي
غیرتأثیرپذیر از ماه رمضان دارد؛ بنابراین از بررسی این متغیر نیز صرفنظر میشود.
با توجه به احتمال معنیداربودن ضرایب در رگرسیون ،واضح است که فقط متغیر X118

(قند ،شکر ،مرباها و شیرینیها ) داراي اعتبار آماري بوده و ضرایب متغیر مجازي ماه رمضان
روي آن اثرگذاري معنیداري دارد .همچنین ضرایب متغیر مستقل براي این متغیر در
رگرسیون مطابق زیر است.
))log(𝑋118) = −1.951 + 0.002 ∗ 𝑡 + 0.238 ∗ 𝐷1 − 0.004 ∗ 𝑡 ∗ 𝐷1 + 0.229 ∗ log(𝑋118(−1
))+ 0.147 ∗ log(𝑋118(−2

جدول ( :)5خالصه نتایج برآورد تابع گروه خوراکیها
متغیر
مستقل
مقدار
ضریب
آماره t

)𝑐(86) 𝑐(85) 𝑐(84) 𝑐(83) 𝑐(82) 𝑐(81
1.95

0.002

0.238

-0.004

0.229

0.147

-5.71

3.053

4.422

-1.44

2.959

1.984

𝑅2

0.589

̅̅𝑅̅̅2

0.517

DW

1.566

منبع :محاسبات تحقیق

مقادیر ضرایب در جدول ( )5بدین معنی میباشد که ماه رمضان عرض از مبدأ متغیر
( X118قند ،شکر ،مرباها و شیرینیها) را افزایش میدهد .با آمدن ماه رمضان ،مصرف

خانوارهاي شهري ایران از متغیر  X118به اندازه  23/8درصد افزایش مییابد و همچنین
شیب رگرسیون را به مقدار  0/004کاهش میدهد که البته معنیدار نیست؛ یعنی ماه رمضان
شیب متغیر  X118را تغییر نمی دهد و تغییر در الگوي مصرف مستمر نبوده و بعد از ماه
رمضان به حالت قبل خود (قبل از ماه رمضان) برمیگردد .با توجه به کوچکبودن این عدد،
بهتر است بگوییم ماه رمضان روي شیب متغیر ( X118قند ،شکر ،مرباها و شیرینیها) بیتأثیر
بوده و فقط عرض از مبدأ را به مقدار  0/238افزایش میدهد .این بدان معنی است که در ماه 261
رمضان مصرف قند ،شکر ،مرباها و شیرینیها افزایش مییابد .همچنین  52درصد رفتار متغیر
توجه به اینکه مقدار عددي آماره دوربین -واتسون مقداري حدود سه برابر ضریب تعیین و
ضریب تعیین تعدیلشده و مقدار عددي نزدیک به  2دارد ،رگرسیون جعلی نبوده و معنیدار
است .نتیجه برازش در پیوست شماره ( )1آمده است.
بر اساس برآورد مدل ،ماه رمضان تنها بر گروه شیرینیها اثر گذاشته و بر سایر اقالم
(گروه هاي عمده خوراکی خانوار شهري ایران) اثر نداشته و آزمون تأثیر ماه رمضان روي آنها
معنیدار نمیباشد *.علت این عدم تغییر شاید به دلیل خرید پیش از موعد (ماه رمضان)
اجناسی مثل برنج ،حبوبات ،گوشت و برخی اقالم دیگر قبل از ماه رمضان باشد .همچنین
این امر میتواند به دلیل افزایش مهمانی و افطاريدادن در ماه رمضان ه که امري مستحب و
سنتی رایج است ه باشد که میزان کاهش مصرف به واسطه روزهگرفتن با مصارف مهمانی
تهاتر شده و مجموع مصرف آن در این ماه تغییر نکرده است .همچنین میتوان انفاق موارد
اولیه خوراکی که از جانب افراد و مؤسسات خیریه در این ماه افزایش قابل مالحظهاي مییابد
را از عوامل این امر برشمرد.

* .البتهه بها توجهه بهه نتهایج حها صههل از تخمین رگر سههیون ،مقهدار عرض از مبهدأ در تمهام معهادالت معنیدار و
تأثیرگذار ا سهت و احتمال معنیداربودن تمام عرض از مبدأهاي موجود در همه معادالت رگر سهیونی زیر 5
در صهد ا سهت .این بدین معنی میبا شهد که در تمام معادالت مقدار عرض از مبدأ هر کدام از این معادالت،
نشان میدهد بدون دخالت متغیرهاي توضیحی در مدل ،مقدار مصرف متغیرهاي وابسته (هر کدام از اقالم
یازدهگانه خوراکی) چقدر است.
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وابسته  X118توسط متغیرهاي مجازي مستقل در مدل تحقیق ،توضیح داده شده است .با

نکته مهمی که به نوعی محدودیت تحقیق نیز تلقی میشود ،این است که چون هر سه
ماه رمضان مورد مطالعه که با ماههاي خورشیدي منطبق بودند ،در فصل تابستان واقع شدهاند،
این احتمال تقویت میشود که شاید گرمبودن هوا سبب عدم تغییر در الگوي مصرف خوراکی
باشد؛ لذا براي تشخیص دقیقتر باید تغییر الگوي مصرف خوراک در ماهاي رمضانی را که
در دیگر فصول سال واقع میشود نیز بررسی شود.
262

در این صورت باید اثر تقویمی ماه رمضان از اثر فصلی تابستان تفکیک شده ،سپس به
بررسی اثر تقویمی ماه رمضان پرداخت .با توجه به دادههاي پردازششده موجود در این
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تحقیق ،متغیر مجازي تابستان براي این مدل ساخته شد و به بررسی اثر فصلی تابستان روي
مصرف خوراک خانوارها ه با توجه به دادههاي موجود ه پرداخته شد .نتیجهاي که حاصل
شد ،عدم تأثیرپذیري الگوي مصرف هر یک از اقالم خوراکی خانوارها (عرض از مبدأ و
شیب متغیر مجازي ماه رمضان) از اثر فصلی تابستان بود .در تمام ضرایب ،فقط عرض از
مبدأ مدل ه براي هر یک از اقالم یازدهگانه خوراکی ه و همچنین وقفههاي هر کدام از این
متغیرها )) Log(X(iii(-1و در برخی گروههاي خوراکی ،ضریب مربوط به زمان ) (Tمعنیدار
است .براي متغیر مجازي ماه رمضان (عرض از مبدأ و شیب) تأثیرگذاري روي الگوي مصرف
هر کدام از اقالم خوراکی دیده نمیشود .براي اینکه از صحتوسقم دادهها مطمئن شویم ،اثر
تقویم ماه اول هر سال شمسی (تعطیالت نوروز) روي این دادهها بررسی شد که نتایج حاکی
از تغییر در الگوي مصرف خوراک خانوارها بود .در تعدادي از اقالم خوراکی مصرفی
(کاالهاي عمده مصرفی خانوار) این تغییر دیده شد .متغیر تقویمی نوروز توانست عالوه بر
عرض از مبدأ و شیب مصرف خانوارها از قند ،شکر ،مرباها و شیرینیها ،عرض از مبدأ
مصرف میوهها و خشکبار و همچنین شیب مصرف گوشت (گوشت دام ،پرندگان و آماده
براي طبخ) ،چاي ،قهوه و کاکائو را تغییر دهد؛ بنابراین اثر تقویمی نوروز معنیدار و تأثیرگذار
میباشد؛ اما در ارتباط با فصل تابستان ،تغییر الگوي مصرف خوراک خانوار از این اثر فصلی
دیده نشد .نتیجه این است که اثر فصلی تابستان بر الگوي مصرف خوراک خانوار بیتأثیر
بوده و مشکلی در راستاي کار تحقیق (بررسی تأثیر اثر تقویمی ماه رمضان بر الگوي مصرف
خوراک خانوار) ایجاد نکرده و ابهامی در روند تجربی تحقیق وجود ندارد.

به خاطر محدودیت در دادههاي خام بودجه خانوارِ مرکز آمار ایران ،این کار براي قبل از
سال  1386امکانپذیر نبود ،شاید در سالهاي آتی که ماه رمضان به سایر فصول سال از جمله
فصل بهار وارد می شود ،این نتایج تغییر کرده و شاهد تأثیرپذیري الگوي مصرف از اثر
تقویمی ماه رمضان باشیم.

نتیجهگیری و پیشنهادها
در ماه رمضان توجه به معنویات افزایش یافته و ارزشهاي اسالمی بر رفتار فرد مسلمان و
تأثیر ماه رمضان بر الگوي مصرف خوراک خانوارهاي شهري ایران با استفاده از دادههاي
پردازششده مرکز آمار ایران ،به روش  SURتخمین زده شد .در بین متغیرها ( 11گروه عمده
تفکیکشده غذایی) ،فقط متغیر ( X118قند ،شکر ،مرباها و شیرینیها) معنیدار بوده و
ضرایب آن نشان میدهد که در ماه رمضان با افزایش مصرف این متغیر روبهرو هستیم؛
بهنحويکه در ماه رمضان شیب متغیر  X118تغییر نکرده و فقط عرض از مبدأ با ضریب
 0/238افزایش مییابد .میتوان نمونه آن را در مصرف زولبیا و بامیه و انواع مواد قندي و
شیرینی که مورد مصرف میباشند ،دید که مصرف آن در ماه رمضان افزایش مییابد و این
حاکی از طبیعت و نیاز انسان به انرژي است که با توجه به عدم تأمین آن در روز ،میبایست
در شب بیشتر مصرف شود تا عالوه بر جبران کاستی روز قبل ،ذخیره آن براي روز بعد
افزایش یابد .ولی بقیه اقالم مصرفی تغییر معنیداري ندارند که شاید به دلیل خرید پیش از
موعد ،افزایش مهمانی و افطاري دادن در ماه رمضان و یا افزایش انفاقات در ماه رمضان به
صورت اقالم خوراکی باشد.
با توجه به نتایج مقاله میتوان موارد زیر را پیشنهاد داد:
 .1این مطالعه می تواند روي خانوارهاي روستایی نیز صورت بگیرد و البته با کدنویسی
و پردازش دادهها میتوان این کار را به تفکیک استانها و مناطق انجام داد.
 .2این تحقیق را میتوان با توجه به قیودي براي خانوارها مورد مطالعه قرار داد؛ زیرا در
خانوارهایی که در این تحقیق بررسی شدهاند ،افراد پیر ،ناتوان ،کودکان و کلیه افرادي که
روزه نمیگیرند و با مسائل اسالمی نیز در ارتباط مطلوب نیستند ،وجود دارند .همین موضوع،
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تأثیرپذیري الگوي مصرف را از ماه رمضان کاهش میدهد .در نتیجه ،بهتر است که جامعه
آماري تحقیق آتی به خانوارهاي روزهگیر مقید اختصاص گیرد.
 .3با توجه به پیش خرید اجناسی مثل برنج ،حبوبات ،گوشت و برخی اقالم دیگر قبل از
ماه رمضان یا به دلیل مهمانیدادن خانوارها در ماههاي غیر از ماه رمضان و در نتیجه ثابتبودن
و تغییرنکردن مجموع مصرف بخش خصوصی ،پژوهش بعدي میتواند با درنظرگرفتن این
 264مطلب و با استفاده از روش پرسشنامهاي ،کار تحقیق را تکرار کرده و یا بسط داده شود.
بههرحال دادههاي خام بودجه خانوار در مرکز آمار ایران بهگونهاي نیست که با تفکیک این
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موارد ،بتوان جلوي این اختالالت را گرفت.
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