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  چکیده

 درآمدي هاي گروه العمل عکس ي نحوهآیا  که است سؤال این به دادن پاسخ تحقیق این در اصلی هدف

 ترکیبی هاي داده از استفاده با کار اینخیر؟  یا است صورت یک به نان یارانه باال ناشی از حذف و پایین

 روش و AIDS تقاضاي تابع از استفاده با باال و پایین درآمدي هاي گروه براي 1376-1393 ي سالیانه

 نان که دهد می نشان تحقیق نتایج. است گرفته صورت) SUR( نامرتبط ظاهر  به معادالت سیستم برآورد

 100 افزایش با که طوري به. است ضروري و کشش کم کاالیی باال درآمد با و درآمد کم گروه دو هر براي

 کاهش را خود تقاضاي از درصد 25 باال درآمد با گروه و درصد 48 درآمد کم گروه نان، قیمت درصدي

 و آرد جانشین، کاالیی غالت که دهد می نشان درآمد کم هاي گروه براي متقاطع کشش بررسی. دنده می

 براي متقاطع کشش و است نان براي مکمل کاالیی خانه از خارج غذاي و مستقل تقریباً کاالیی رشته

 کاالیی رشته و آرد و جانشین کاالیی خانه از خارج غذاي و غالت که دهد می نشان باال درآمد با هاي گروه

 به نسبت با درآمد باالدرآمد و  کم گروه که است این تحقیق نتایج دیگر از. است نان براي مستقل تقریباً

  .دهند می نشان خود از زیادي حساسیت رشته و آرد و غالت قیمت افزایش

  . ترکیبی هاي داده ،SUR باال، درآمد با درآمد، کم ،)AIDS( آل ایده تقریباً تقاضاي تابع :واژگان کلیدي

Keywords: AIDS, Panel Data, SUR, Low-Income, High-Income, Urban 
Area. 
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  مقدمه -1

 در تغذيه سوء وضعيت با برخورد چگونگي ،اند مواجه آن با گذاران سياست كه مسائلي از يكي
 يكي اما. باشد مي موارد همين از يكي آن هاي كشش و تقاضا تابع بررسي و است پذير آسيب اقشار

 هاي گروه از نوع هر گرفتن نظر در بدون و كل صورت به كاالها تقاضاي تابع برآورد ايرادات از
 شود مي داده تعميم جامعه به كلي صورت به كه است ضرايبي و ها كشش آمدن به دست درآمدي،
 تقاضاي و داشته خصوصه ب درآمد يك فرد هر جزءتر صورت  به يا و گروه هر كه درحالي
 هاي گروه براي تقاضا تابع برآورد جايگزين، يها روش از يكي. است دارا را خود فرد  به منحصر
 مسائل از يكي .است باال درآمد با و متوسط درآمد ،درآمد كم گروه سه خاص طور به و درآمدي
 برخورد مسئله كرده، جلب خود به را مردم عامه و اقتصادي گران تحليل توجه امروزه كه مهمي
با توجه به اينكه نان يك . گذارد مي جاي به نان قيمت بر را خود اثر كه است نان يارانه با دولت

 براي نان كه شود مي مطرح پرسش اين هميشه ،شود ميمحسوب  مردم كاالي حياتي براي
 چرا و است برخوردار باالتري اهميت از باال درآمد با هاي گروه به نسبت درآمد كم هاي گروه
 سياستي چنين چرا اصوالً لذا و آورد مي وارد باالتري فشار درآمد كم هاي گروه بر نان يارانه حذف
 رفتار آيا كه است اين شود مي مطرح تحقيق اين در كه پرسشي بنابراين،؟ شود مي اتخاذ
 جهت  يك در و يكسان نان يارانه حذف با باال درآمد با و درآمد كم هاي گروه يالعمل عكس
 درآمد با و درآمد كم هاي گروه يالعمل عكس رفتار بررسي با تحقيق اين در منظور اين براي است؟
 قيمتي و درآمدي هاي كشش محاسبه با كه است شده سعي ،ها گروه اين حساسيت ي مقايسه و باال
 از استفاده با كار اين .شود داده پاسخ اساسي پرسش اين به باال درآمد با و درآمد كم هاي گروه در
 تابع از استفاده با باال و پايين درآمدي هاي گروه براي 1376-1393 ي ساليانه تركيبي ايه داده

 بدين .گيرد مي صورت) SUR( نامرتبط ظاهر  به معادالت سيستم برآورد روش و AIDS تقاضاي
 و تحقيقچارچوب نظري  دوم بخش در مقدمه از پس. است شده تنظيم بخش پنج در مقاله منظور
 و SURE روش معرفي( تحقيق روش سوم بخش در. است شده هئارا تحقيق مطالعات پيشينه

 پنجم بخش، در شده انجام مدل برآورد چهارم بخش در. شود مي بيان )استفاده مورد متغيرهاي
مطابق با شماره گذاري  .شده است ارائه سياستي هاي توصيهدر بخش ششم  نهايت درو  گيري نتيجه
   .ها تغيير نكرده، لطفا اصالح شود بخش
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 مروري بر وضعيت يارانه در ايران -2

كه  رود يبه شمار م يرانيا يخانوارها يمصرف يدر سبد كاالها ياقالم مصرف ينتر از مهم يكينان 
در  ها يارانه يزمان با مرحله اول هدفمند هم. كند يم يداكاال اختصاص پ ينبه ا يارانهحجم  ينباالتر
هزار تومان  5را  ينقد يارانهكه دولت دهم بابت آن، رقم  يافت يشنان افزا يمت، ق1389سال 
 يينتومان تع 500هزار و  45هر نفر  يبه ازا ينقد يارانهدولت دهم،  يماتطبق تصم. داد يشافزا

كنار رفتن با . نان بود يارانهتومان مربوط به  5000و  يانرژ يارانهتومان مربوط به  40500شد كه 
دولت  يبترت ينبد. در دستور كار دولت جديد قرار گرفت ها يارانه يدولت دهم، ادامه هدفمند

 ايه حامل يمتق يشرا با افزا ها يارانه ي، مرحله دوم هدفمند1393 يبهشتارد ياز ابتدا يازدهم
از آذرماه  يازدهمدولت  يمبا تصم .انداخته بود يرنان را به تأخ يمتق يشآغاز كرد اما افزا يانرژ

، نانهاي  شاخص قيمت گروه) 1(در جدول  .يافت يشدرصد افزا 30نان در كشور  يمتق 1393
  . نشان داده شده است ها خوراكي يرغها و  يخوراكيرون، ب يغذا، آرد، غالت

  
  كااليي هاي گروهشاخص قيمت  :1 جدول

  غير خوراكي  خوراكي  غذاي بيرون  آرد  غالت  نان 
1376  1  1  1  1  1  1  
1377  483/1  483/1  483/1  244/1  245/1  181/1  
1378  824/1  824/1  824/1  521/1  528/1  418/1  
1379  786/1  786/1  786/1  655/1  664/1  597/1  
1380  045/2  9111/1  884/1  778/1  785/1  779/1  
1381  243/2  096/2  161/2  121/2  131/2  06/2  
1382  595/2  364/2  371/2  45/2  46/2  382/2  
1383  883/2  651/2  547/2  8/2  809/2  744/2  
1384  209/3  902/2  868/2  094/3  101/3  076/3  
1385  456/3  902/2  181/3  419/3  507/3  442/3  
1386  199/4  902/2  785/3  4  268/4  075/4  
1387  417/5  902/2  985/4  16/5  557/5  11/5  
1388  01/7  902/2  378/5  98/5  107/6  662/5  
1389  461/11  902/2  766/5  997/6  097/7  364/6  
1390  787/25  381/3  971/6  32/8  935/8  732/7  
1391  394/33  319/5  564/9  589/11  92/12  091/10  
1392  333/36  574/7  451/14  178/16  307/18  592/13  
1393  383/41  642/8  483/18  285/19  973/19  712/15  

  قيمتهاي  بانك مركزي ايران، شاخص :مأخذ          
  



 
 

 1396بهار و تابستان  هفدهم، شماره نهم، سال ،گذاري اقتصادي سياست نشريه   176

به بعد يك جهش قابل مالحظه در شاخص قيمت نان  89طور كه مشخص است، از سال  همان
كه در دو سال اول هدفمندي  دهد مياين بررسي نشان . شود ميها مشاهده  نسبت به ساير گروه
در اين . سابقه است درصد افزايش داشته كه در تمام طول دوره بي 125و  64قيمت نان به ترتيب 

 1نمودار . دهد ميدرصدي بعد از نان باالترين تورم را نشان  57و  16الت با افزايش دوره غ
  . دهد ميي هدفمندي نسبت به متوسط دوره نشان ها سالكااليي را در  هاي گروهوضعيت تورم 

  

  
            هاي كااليي مورد بررسي هاي گروه وضعيت رشد قيمت :1نمودار 

  هاي قيمت بانك مركزي ايران، شاخص :مأخذ
  

  خطي آل ايده تقريباًسيستم تقاضاي  -3

ها  اين مدل. اند كننده بنا شده مصرف هايمباني نظري رفتار بر اساسمبتني بر اقتصاد خرد،  هاي مدل
كننده به يك  به مسئله تخصيص كل بودجه مصرف واقع درتوابع تقاضاست و  دستگاهيشكل 

د و از طريق حداكثر كردن تابع مطلوبيت با توجه به قي دشو يمجموعه از كاالهاي مختلف مربوط م
 استنتاج مقيد سازي بهينه ي مسئله اين طريق از تقاضا تابع. دآي كننده به دست مي بودجه مصرف

عنوان تابع هدف، مشروط بر محدوديت بودجه حداكثر  كه تابع مطلوبيت به درصورتي .شود مي
اين تابع . شود ميآيد كه به آن تابع تقاضاي معمولي يا مارشالي گفته  شود، تابعي به دست مي

هاي مختلف آن كاال و درآمد شخص خريده  دهنده مقدار كااليي است كه با توجه به قيمت نشان
تقاضا  ، قانونكنندگان مصرف سليقه و مرتبط، درآمد كاالهاي قيمت بودن ثابت ضفر با .شود مي

 هندرسون و( است آن كاال قيمت از نزولي براي يك كاال تابعي به اين معني است كه مقدار تقاضا
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متفاوت  تواند ميتعريف از تابع مطلوبيت  ي نحوهبا توجه به اين مطلب كه ). 32- 35 :1381كوانت، 
يكي از  آل ايده تقريباًباشد، توابع تقاضاي گوناگوني تاكنون معرفي شده است كه سيستم تقاضاي 

خاصي  بندي طبقهرا بر مبناي  آل ايده تقريباً، سيستم تقاضاي )1980( 1ديتون و مولبائر. است ها آن
بنا ) PIGLOG( 2تمستقل از قيم يافته تعميمبا عنوان لگاريتم خطي  پذير جمعهاي   از ترجيح

و بر اساس ) PIGL( 3ي خطي معرفي قيمت مستقل تعميم داده شده ي زمينه دراين كار . نهادند
 PIGLOGتابع . توسعه داده شده است  لگاريتمي صورت  بهشكلي خاص از تابع مخارج مصرفي 

  :عبارت است از
  

     )1(  
  

كه صفر بيانگر زندگي در حداقل  باشد ميبين صفر و يك  در اين رابطه، فرض بر آن است كه 
 هزينه معيشت و  دهنده نشان . معيشت و يك بيانگر حد اعالي لذت از زندگي است

  :شوند زير تعريف مي صورت  بههزينه رفاه است كه    دهنده نشان

   )2(  

      )3(  
  

  :زير خواهد بود صورت به هزينه سيستم   بنابراين رابطه 
 

)4(  
  

 برحسب، توان بررسي كرد كه  مي راحتي  به. پارامتر هستند و  ، كه در آن 
آنگاه  ،باشد و  اگر . استهمگن خطي  

بر . ، تقاضاي كاالهاي مختلف را استخراج كردتوان از تابع  ، مي4با استفاده از لم شفارد
                                                      

1. Deaton and Muellbur (1980) 
2. Price Independent Generalized Logarithm (PIGLOG)   
3. Price Independent Generalized Linear (PIGL)   
4. Shephard's Lemma 
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ضرب شوند،  است كه اگر طرفين در  لم شفارد رابطه  اساس

  :خواهيم داشت
  

      )5(  

  

 لگاريتمي صورت به )5(بنابراين اگر از رابطه . ام استاي كاالي  سهم بودجه كه در آن 

  :آيد به دست مي مشتق گرفته شود، در آن صورت، طرف راست  
  

    )6(  
  

  :كه در آن

       )7(  

  

 برابر با  كند، كل مخارج  اي كه مطلوبيت خود را حداكثر مي كننده از ديد مصرف
 غيرهمان تابع    دهد كهنشان   و  تابعي از صورت بهرا  تواند  است و اين برابري مي

جايگذاري گردد، آنگاه سهم مخارج ) 7(و در  انجام )5( ي رابطهاگر اين كار براي . است مستقيم
   :آيد مي به دست  و  ام، تابعي ازكاالي 

  

     )8(  
  

  :آن كه در
  

   )9(  
  

كه در آن روابط زير  شود مياي آن گفته  به شكل سهم بودجه به اين تابع، تقاضاي 
   ):1980ديتون، ( برقرار است
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  و  و                    يپذير جمعقيد             )10( 

                                                                   1قيد همگني)            11(

                                                      2قيد تقارن )           12(
  

كه در صورت نبود تغيير  دهد مياين سيستم نشان . قابل تفسير است راحتي  به سيستم 
نيز ثابت باقي  نظر مورد، سهم مخارج كاالي )مخارج واقعي(هاي نسبي و درآمدهاي واقعي  قيمت
ها بر سهم iهاي نسبي از طريق  ها و تغيير در قيمتتغيير در مخارج واقعي از طريق . ماند مي

ها براي كاالهاي لوكس مثبت و براي كاالهاي ضروري منفي و . گذارد مخارج كاال اثر مي
براي كل جامعه  توان نشان داد كه سيستم معادالت  همچنين مي. صفر است ها آنجمع 
 معادله فوق بر  نكته مهم اين سيستم آن است كه با توجه به شاخص قيمت. است تعميم  قابل

را تشكيل  3)(خطي  غير آل ايده تقريباًخطي بوده و سيستم تقاضاي  حسب ضرايب غير
كه اين موضوع خود  استخطي نياز  غيري ها روشلذا براي برآورد ضرايب، استفاده از . دهد مي

 استفاده از روش غير جاي  بهدر بيشتر مطالعات تجربي . نيازمند داشتن اطالعات و آمار كافي است
با اين عمل، مدل . شود ميجانشين استفاده  عنوان  به، از شاخص استون  خطي و شاخص واقعي

 بهو توابع تقاضا  دهد ميتغيير شكل  4)(خطي  آل ايده تقريباًسيستم تقاضاي  صورت  به
توان آن را با استفاده از  كه مي شود ميها و مخارج كل تبديل  توابعي خطي از قيمت صورت 

براي تبديل سيستم تقاضاي خودشان به ) 1980(ديتون و مولبائر . ي خطي، برآورد نمودها روش
   :زير معرفي كردند صورت  بهرا  5يك سيستم خطي، شاخص استون

                 )13(  

                                                      
هاي كااليي   كنندگان در مصرف گروه كنندگان بيانگر اين واقعيت است كه مصرف بودن ترجيحات مصرف همگن 1.

در حقيقت به اين معني . ها و درآمد تغيير خواهد كرد افزايش متناسب قيمتدچار توهم پولي نيستند و تقاضايشان با 
 . كنندگان به درآمد واقعي خود توجه دارند است كه اين مصرف

كنندگان به اين معني است كه ارتباط بين كاالها به صورت دو طرفه همانند  تقارن داشتن در ترجيحات مصرف .2
، باشدن كااليي مكمل با گوشت و گوشت هم كااليي مكمل براي نان به عنوان مثال در صورتي كه نا. است

 . استكننده در ترجيحات خود داراي تقارن  مصرف
3. Nonlinear Almost Ideal Demand System 
4. Linear Almost Ideal Demand System 
5. Stone 
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مستقيم  صورت  به آل ايده تقريباًتوان از نتايج برآورد پارامترهاي سيستم تقاضاي  نمي كهجا  آن از
آلستون و زيرا  ؛شود ميمتناسب با اين روش براي تفاسير استفاده  هاي كششتفسير ارائه داد، از 

ين كمتر واقعي از مقادير به نسبت سادگي عين در روابط كه اين ندداد نشان 1)1993( چالفانت
   :ندشو زير تعريف مي صورت  بهدر اين تحقيق  شده  محاسبه هاي كشش .هستند برخوردار اريب
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jiاست كه اگر  2گر دلتاي كرونكر نشان ijدر روابط فوق    باشد، برابر با صفر و اگرji  
رابطه تقاضا را تأييد  بررسي موردباشد كشش خود قيمتي  0iiاگر . برابر با يك خواهد بود

باشد، بيانگر جانشين بودن  0ijباشد، بيانگر مكمل بودن كاالها و اگر  0ijاگر . كند مي
   .كاالها است
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10اگر    1باشد، كاال را نرمال ضروري، اگر  1باشد، كاال را نرمال لوكس، اگر 
 .پست گويندكاال را باشد،  0باشد، كاال را با كشش واحد و اگر 

  
  مطالعات تحقيق ي پيشينه -4

در اين تحقيق . خود را پيشنهاد كردند آل ايده تقريباًسيستم تقاضاي  ديتون و مولبائر 1980در سال 
كنند و سپس به برآورد اين مدل براي  بيان مي آل ايده تقريباًابتدا كلياتي در مورد سيستم تقاضاي 

 1954-74در انگلستان در دوره زماني  شده توليدهفت گروه از كاالهاي   ساالنه  هاي داده
مت استون، مدل را براي هر يك از گروه كاالها در مرحله اول با استفاده از شاخص قي. پردازند مي
نتايج در اين مرحله نشان . كنند مجزا با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي برآورد مي طور  به

                                                      
1. Alston and Chalfant (1993) 
2. Kronecker Delta 
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به در مرحله دوم، . د كه خوراك و پوشاك كاالهاي ضروري و ساير كاالها لوكس هستندده مي
اين محققان علت رد همگني را، در نظر نگرفتن . ختندپردابا استفاده از قيد همگني  برآورد سيستم

 تقريباًزيادي با استفاده از سيستم تقاضاي  هايي تحقيق ها آنپس از . دانند برخي از متغيرها مي
خارجي و داخلي در اين زمينه اشاره شده  هاي تحقيقدر ادامه به برخي از . گرديد انجام آل ايده
  . است

  

  مطالعات خارجي ي پيشينه -4-1

 1970-2000، توابع تقاضا براي انواع گوشت در كشور آفريقاي جنوبي در دوره )2000( 1تالجارد
، )2006( 3وادود. برآورد كرده است آل ايده تقريباًو تقاضاي  2روتردامهاي  را با استفاده از سيستم

ر بنگالدش از د) گوشت گاو، گوشت مرغ و گوشت ماهي(براي تحليل تقاضاي انواع گوشت 
مختلف براي  هاي مدل، از ميان )2007( 4بارنت و سك. استفاده كرده است آل ايده تقريباًتقاضاي 

را  خطي غيرخطي و  آل ايده تقريباًتخمين تابع تقاضاي مواد خوراكي، دو مدل روتردام و تقاضاي 
كشش  كه هنگامي، دهد مي اين مطالعه نشان. اند با استفاده از روش مونت كارلو با هم مقايسه كرده

اگر كشش جانشيني . كنند جانشيني بين كاالهاي مختلف نسبتاً باالست، هر دو مدل خوب عمل مي
. نسبت به مدل روتردام برتري دارد آل ايده تقريباً، مدل تقاضاي استبين كاالها خيلي زياد 
منطقه شهري اتيوپي با  350، به بررسي تابع تقاضاي سوخت در )2010( 5گبريگزيابهر و همكاران
به بررسي تابع ) 2012( 6بويسن. اند با روش پروبيت پرداخته آل ايده تقريباًاستفاده از تابع تقاضاي 

براي مواد خوراكي در كشور آگوندا در مناطق شهري و  7درجه دوم آل ايده تقريباًتقاضاي 
اي حداقل  مرحله با روش دو و مقطعي هاي دادهبا استفاده از  مطالعهدر اين . تروستايي پرداخته اس

جمعيتي با  -همچنين از متغيرهاي اجتماعي. مربعات به برآورد پارامترهاي مدل پرداخته شده است
  . تأكيد بر مواد خوراكي استفاده شده است

 
 
  

                                                      
1. Taljaard (2000) 
2. Rotterdam 
3. Wadud (2006) 
4. Barnett and Seck (2007) 
5. Gebreegziabher (2010) 
6. Boysen (2012) 
7. Quadratic Almost Ideal Demand System 
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  مطالعات داخلي ي پيشينه -4-2

اما  .اند كردهاستفاده  آل ايده تقريباًدر برآورد تابع تقاضا از تابع تقاضاي زيادي  داخلي مطالعات
 .صورت گرفته است ندرت  بهبرآورد تابع تقاضاي نان در تحقيقات داخلي و خارجي بسيار 

با  نظر مورديعني اينكه خطاي معادله (وابسته  غير هاي مدل بررسي ضمن ،)1376( نيك فراهاني
 دويعني اينكه جرياني (همزمان  هاي مدل و )نباشند بسته همهاي رگرسيوني ديگر  خطاي معادله

از رابطه سببي بين متغيرها وجود داشته باشد، يعني يك متغير در عين تأثيرگذاري بر يك  سويه
 تقاضاي سيستم پارامترهاي برآورد به ها روش انواع از استفاده با )متغير ديگر از آن نيز تأثير پذيرد

 پنج ، تقاضاي)1377( حجرگشت. پردازد مي زميني سيب و برنج، نان كاالي سه براي آل ايده ريباًتق
 و مرغ تخم و سبزيجات، لبنيات و ها ها، ميوه غالت، گوشت شامل خوراكي مواد اصلي گروه

 و تارمست فخرايي. است كرده برآورد آل ايده تقريباً تقاضاي سيستم از استفاده با را خشكبار
 را آل ايده تقريباًتقاضاي  سيستم ، پارامترهاي1350-70 زماني سري اطالعات از استفاده با ،)1379(

 ظاهر  به هاي رگرسيون روش از استفاده با ايران در ها خوراكي از گروهي تقاضاي بررسي براي
خسروي نژاد . نمودند برآورد تكراري اي مرحله سه مربعات حداقل روش و تكراري نامرتبط

تركيبي براي خانوارهاي شهري ايران به  هاي داده، به برآورد تابع تقاضاي نان با استفاده از )1380(
اثرات ثابت و تصادفي  هاي مدلاين تحقيق با استفاده از . پرداخته است اي هزينه هاي گروهتفكيك 

شاخص  و متغير وابسته عنوان  بهاين تحقيق، مخارج نان  بررسي مورددر مدل . برآورد شده است
نتايج تحقيق . متغير مستقل در نظر گرفته شده است عنوان  به كننده مصرفقيمت نان و كل مخارج 

، در تحليلي انتقادي به برآورد تابع )1383(صمدي  .كه نان يك كاالي ضروري است دهد مينشان 
در . پردازد مي يراحمدبوهگيلويه و در خانوارهاي شهري و روستايي استان ك آل ايده تقريباًتقاضاي 

تواند نتايج خوبي را براي  مي AIDSكه تابع تقاضاي  حالي  عين در شود مياين تحقيق نشان داده 
تحليل رفتار مصرفي نشان دهد، اگر از شاخص مناسب، روش مناسب تخمين و فرمول مناسبي براي 

 ،)1384( زاده محمد .شود منجر قابل اعتماد تواند به نتايج غير ي كشش استفاده نگردد مي محاسبه
 تابع برآورد به CBSو  AIDSكننده  تخصيصي مصرف هاي مدلدر تحقيقي با عنوان مقايسه 

 و سبزيجات، گوشت و مرغ، ميوه تخم و ، لبنياتو غالت نان گروه پنج براي خوراك تقاضاي
 1350-80مخارج مصرفي خانوارهاي شهري طي دوره  هاي دادهها، با استفاده از  خوراكي ساير
تقاضاي خدمات درماني در سه  هاي كشش، به برآورد )1385(شكيبايي و همكاران  .پردازد مي

 هاي رگرسيونو روش  آل ايده تقريباًدرآمدي كم، متوسط و باال با استفاده از سيستم تقاضاي    گروه
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در اين تحقيق براي . اند پرداخته 1363-80طي دوره  شده  ادغام هاي دادهتبط براي نامر ظاهر  به
 .به دليل كم بودن ميزان مقاطع مورد استفاده، از روش اثر ثابت استفاده شده است  عاطمقبررسي اثر 

 تقريباًاي مدل تصحيح خطاي تقريب خطي سيستم تقاضاي  ، در مطالعه)1386(و نوروزي  فخرايي
هاي خارجي و برنج ايراني طي  را براي انواع برنج شامل پاكستاني، تايلندي، ساير برنج آل ايده

. اند نامرتبط، برآورد كرده ظاهر  به هاي رگرسيون، با استفاده از روش آماري 1360-83دوره 
 نزد كااليي مختلف هاي  شناسايي گروه و تقاضا توابع برآورد به ،)1388( اقدام ژياليي
 براي. پردازد مي اصفهان استان شهري خانوارهاي مصرفي يپويا رفتار بيني پيش و كنندگان فمصر

رنجبر و همكاران . است شده استفاده نامرتبط ظاهر  به هاي رگرسيون روش از  سيستمي  توابع تخمين
 ، در تحقيقي به بررسي و تحليل پوياي رفتار مصرفي استان اصفهان و مقايسه آن با كل)1388(

 مورداستفاده شده و دوره  آل ايده تقريباًدر اين تحقيق از فرم پوياي تابع تقاضاي . اند كشور پرداخته
، به بررسي ساختار تابع تقاضاي واردات ايران )1388( همكارانرنجبر و  .است 1358-84 بررسي

و روش  آل ايده تقريباًاي و مصرفي با استفاده از سيستم تقاضاي  اي، واسطه براي سه كاالي سرمايه
، به )1388(كريمي و همكاران  .اند پرداخته 1357-83نامرتبط براي دوره  ظاهر  به هاي رگرسيون

، در )نان، شير، گوشت، روغن، قند و شكر(برآورد تابع تقاضاي مواد غذايي مشمول يارانه 
ي شهري ايران طي بودجه خانوارها هاي دادهدوم و سوم توسعه اقتصادي از طريق  هاي برنامه
هاي تحقيق نشان  يافته .پرداختند آل ايده تقريباًبا استفاده از سيستم تقاضاي  1363-84ي ها سال
ها  كاهش در ميزان پرداخت يارانه هرگونهاي مذكور،  كشش بودن اقالم يارانه به علت بي دهد مي

فقير وارد  كنندگان مصرفموجب افزايش قيمت كاالهاي مشمول يارانه شده و فشار زيادي را به 
 هاي كششپرداختي دولت در برنامه دوم و سوم توسعه و  هاي مقايسه يارانهاز  عالوه  بهسازد،  مي

هاي پرداختي به مواد غذايي در  توان نتيجه گرفت ميزان يارانه قيمتي و درآمدي برآورد شده مي
خود  نامه پايان، در )1392( بخش رحفآرمن و  .تر بوده است برنامه سوم نسبت به برنامه دوم مناسب

و با درآمد باال در  درآمد كم هاي گروهبررسي و برآورد تابع تقاضاي كاالهاي مصرفي در  به
) SUR(نامرتبط  ظاهر  به هاي رگرسيونبا روش  و تركيبي هاي دادهمناطق شهري با استفاده از 

  .اند پرداخته
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  روش تحقيق - 5

  )SUR( 1نامرتبط ظاهر به هاي رگرسيون -1- 5

اين ارتباط در زمان بررسي سيستم . سري زماني با همديگر مرتبط هستند هاي دادهكلي  صورت  به
نامرتبط بر اساس اين  ظاهر  به هاي رگرسيونروش . كند ميپيدا معادالت همزمان بيشتر اهميت 

با همديگر ارتباطي نداشته باشند ولي در عمل  ظاهر  بهفرض كه ممكن است معادالت همزمان 
در دو  OLSنسبت به  SURروش  كارگيري به. گيرد ميقرار  بررسي موردارتباط داشته باشند، 

 -ب .همزمان صفر باشد هاي همبستگيتمام  -الف :شود ميحالت منجر به افزايش كارايي 
  . متغيرهاي توضيحي در تمامي سيستم يكسان باشند
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جمالت اخالل براي eبردار ضرايب و  بردار متغيرهاي مستقل،  Xمتغير وابسته،  Yكه در آن 
,...,1i G زاي برونهاي  در اين سيستم، ماتريس. هستند ji XX ، شامل برخي از متغيرهاي ,

همزمان برآورد  طور  بهمعادله را  nتفاوت آن با معادالت همزمان اين است كه . يكسان است
بلكه، يك روش تكراري حل همزمان پارامترهاي . آيد ميوجود ه ، زيرا مشكل همخطي بكند مين

ار مجموع مجذور اي از مقادير ممكن است كه در آن، پارامتر مقد از طريق مجموعه نظر مورد
در اين سيستم . شود ميخطاهاي حاصل از برآورد متغير وابسته بر روي متغيرهاي مستقل، حداقل 

 بين پارامترهاي معادالت هايي محدوديتالل معادالت با يكديگر مرتبط باشند و اخاگر جمالت 
                                                      

1. Seemingly Unrelated Regression (SUR) 
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ات ناكارا وجود داشته باشد، برآورد روش حداقل مربع) اي هاي بين معادله محدوديت(سيستم 
 ظاهر  به هاي رگرسيونن برآوردهاي كارا، از سيستم آورد به دستدر اين شرايط براي . خواهد بود

  بهنامرتبط اجزاء اخالل معادالت اين سيستم  ظاهر  بهدر سيستم معادالت . گردد مينامرتبط استفاده 
ت مختلف سبب اين عدم استقالل اجزاء خطا معادال. صفر هستند كوواريانس دارايهمزمان  طور
مجانبي داراي كارايي بيشتري نسبت به  طور  بهحداقل  SURكه برآوردگرهاي  شود مي

 GLS از برآوردگربنابراين . دنمعادالت باش تك تكبراي  OLSبرآوردگرهاي حاصل از روش 
ابريشمي و مهرآرا، ( شود مي، استفاده دهد ميكه بهترين برآوردگر تخمين زن خطي را نشان 

1381.(   
  

  حاضر استفاده در تحقيق آمار و متغيرهاي مورد -2- 5

و داشتن  مرتبط يكاالها به كار بردننيازمند  آل ايده تقريباًبا توجه به اينكه برآورد تابع تقاضاي 
از  آل ايده تقريباًبرآورد تابع تقاضاي نان از سيستم تقاضاي  منظور  بهاست؛  ها آنسهم هر يك از 

از تارنماي كه  آمار استفاده شده در اين پژوهش. نان استفاده شده استگروه نزديك به  هاي گروه
  : شامل موارد زير است  شده آوري جمعمركز آمار ايران و بانك مركزي ايران 

هاي   در قالب گروه 1376-1393  ري كشور در دورهمخارج گروه انواع نان در خانوارهاي شه - 1
  درآمدي

هاي   در قالب گروه 1376- 1393  مخارج گروه غالت در خانوارهاي شهري كشور در دوره - 2
 درآمدي

در قالب  1376-1393  مخارج گروه آرد و رشته در خانوارهاي شهري كشور در دوره - 3
  هاي درآمدي  گروه

در قالب  1376-1393  خانه در خانوارهاي شهري كشور در دوره مخارج گروه غذاي خارج از - 4
  هاي درآمدي  گروه

كه از اين به بعد در اين (كل مخارج مصرفي نان، غالت، آرد و رشته و غذاي خارج از خانه  - 5
- 1393  در خانوارهاي شهري كشور در دوره) شود ميتحقيق با عنوان كل مخارج مصرفي ذكر 

 هاي درآمدي  در قالب گروه 1376

  1383ثابت سال  به قيمت 1376- 1393ي  شاخص قيمت گروه انواع نان در دوره - 6
  1383به قيمت ثابت سال  1376-1393ي  شاخص قيمت گروه غالت در دوره - 7
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  1383به قيمت ثابت سال  1376-1393ي  شاخص قيمت گروه آرد و رشته در دوره - 8
  1383به قيمت ثابت سال  1376-1393ي  دورهشاخص قيمت گروه غذاي خارج از خانه در  - 9

  :توجه است  ها، دو نكته قابل  استفاده از اين داده در مورد
هاي كااليي موجود نبود، از متوسط  كه شاخص قيمت گروه ها سالدر برخي از  :نكته اول

  .شاخص قيمت گروه كااليي نان، غالت و آرد و رشته استفاده شده است
هاي كااليي در قالب ده   حسب گروه خانوارها بر  آمار بودجه  اي، بودجه در اطالعات :نكته دوم

گروه درآمدي است؛ كه بر طبق تعريف استفاده شده در اين تحقيق، با توجه به اينكه متوسط 
هاي چهارم، پنجم، ششم و  يعني گروه(هاي درآمدي به متوسط چهار گروه وسط  درآمد در گروه

هاي با درآمد كم و سه گروه آخر  گروه عنوان بهاول درآمدي  نزديك است، سه گروه) هفتم
  . هاي با درآمد باال انتخاب شده است گروه عنوان به

  :شوند زير تعريف مي صورت بهاستفاده در اين تحقيق  بر اين اساس متغيرهاي مورد
  

  متغيرهاي وابسته

  WBRهاي كااليي انواع نان از كل مخارج مصرفي با نام اختصاري  سهم گروه
  WCEهاي كااليي غالت از كل مخارج مصرفي با نام اختصاري  سهم گروه
  WFFهاي كااليي آرد و رشته از كل مخارج مصرفي با نام اختصاري  سهم گروه
  WOUFنام اختصاري هاي كااليي غذاي خارج از خانه از كل مخارج مصرفي با  سهم گروه

  

  متغير مستقل

  LPBRهاي كااليي انواع نان با نام اختصاري  لگاريتم شاخص قيمت گروه
  LPCEهاي كااليي غالت با نام اختصاري  لگاريتم شاخص قيمت گروه
  LPFFهاي كااليي آرد و رشته با نام اختصاري  لگاريتم شاخص قيمت گروه
  LPOUFخارج از خانه با نام اختصاري  هاي كااليي غذاي لگاريتم شاخص قيمت گروه
از طريق شاخص قيمت استون با نام اختصاري  1383به قيمت ثابت  لگاريتم كل مخارج مصرفي

LETP  
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  روش برآورد  -3- 5

. است تقاضا بررسي براي موجود ترين الگوهاي يكي از مناسب آل ايده تقريباً تقاضاي خطي سيستم
 طرف  يك از ،شود مي تقاضا الگوهاي ساير به نسبت آن باعث برتري كه الگو اين مزاياي جمله از

 قيمتي، متغيرهاي به نسبت تقارن و همگني يعني تقاضا نظري خصوصيات پذيري آزمون قابليت
 هاي كشش به يابي دست و سادگي تقاضا كااليي هاي سهم پذيري تفكيك و نسبتي همفروض 
 بر .ها است  داده با سازگاري دليل به آن بودن رفتار خوش ديگر طرف از و درآمدي است؛ قيمتي و

 برقرار تقاضا پارامترهاي سيستم بر قيودي اعمال با توان  مي را تقاضا نظري خصوصيات اساس اين
 سيستم تقاضاي پارامترهاي بتوان كه طوري به تقاضا نظريه نمودن سازگار منظور  به اينجا، در. نمود

 كه شود فرض بايد ابتدا نمود، تقاضا برآورد هاي سيستم از يكي از استفاده با را كنندگان مصرف
 تقاضاي سيستم سپس. هستند شدت غيرمتمركز  به نيز و پذير تفكيك ضعيفي صورت  به ها رجحان
مدل  از استفاده با را كشور كل شهري مصرفي خانوارهاي كاالهاي تقاضاي و كنندگان مصرف

، روش آل ايده تقريباً تقاضاي توابع سيستم برآورد جهت استفاده موردمرسوم  روش. برآورد نمود
 براي متداول كه روش ي ديگر اين همچنين نكته. است) SURE(ظاهر نامرتبط   سيستم معادالت به

 گذاشته كنار همزمان  معادالت دستگاه از معادالت تقاضا از يكي كه است اين معادالت تخمين
 كنار معادله به مربوط پارامترهاي سپس ،شود مي زده معادالت تخمين ساير پارامترهاي و شود

مجموع  كه جا آن از. شود مي محاسبه پذيري جمع قيد از ساير پارامترها، برحسب شده  گذاشته
 روش اين معادالت در از يك هر حذف ،است يك برابر كنندگان مصرف تقاضاي هاي سهم
 روش سمت به كه اين برآورد دادند نشان 1كمنتا و هوفر اوبر. گيرد انجام دلخواه  به تواند  مي

 رو در اين تحقيق،  اين از .شده است  حذف معادله از مستقل و دارد گرايش نمايي درست حداكثر
 دستگاه از گروه غذاي خارج از خانه معادله برآورد، در واريانس ناهمساني مشكل رفع منظور  به

 محاسبه پذيري از طريق اعمال قيد جمع آن پارامترهاي مقادير و حذف برآورد مورد معادالت
  . گردد مي

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1. Oberhofer and Kementa 
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  ها  تحليل داده و  برآورد الگو و تجزيه -6

  نتايج آزمون پايايي -6-1

، )LL( 1هاي لين و لوين در اين تحقيق، از آزمون بررسي مورد هاي مدلبراي بررسي پايايي در 
كه بر پايه ) PP(پرون  -و فيليپس) ADF(يافته  فولر تعميم -، ديكي)IPS( 2ايم، پسران و شين

و از طريق  73افزار ايويوز بررسي اين آزمون از طريق نرم. گردد آزمون فيشر هستند استفاده مي
اين در . گردد در سطح يك درصد، پنج درصد و ده درصد تعيين مي احتمالداري بر اساس  معني

مدل با عرض از مبدأ و بدون روند و مدل با  بدون روند،بدون عرض از مبدأ و   بررسي از مدل
 صورتي همچنين در .شده استحالت منعكس  عرض از مبدأ و با روند استفاده شده و در بهترين

بعدي آن مورد آزمون قرار  گيري مراتب كه متغيرها در سطح پايا نگردند با استفاده از تفاضل 
  . نشان داده شده است )3(و  )2(نتايج اين آزمون در جداول . دگير مي

  
  درآمد آزمون پايايي در متغيرهاي وابسته و مستقل در گروه كم :2 جدول

Prob(PP) PP Prob(ADF)  ADF Prob(IPS)  IPS Prob(LLC) LLC 

 
ها آزمون  

  
  

  متغيرها

  )غير پايا بودن متغيرها(ريشه واحد وجود دارد:هافرضيه صفر آزمون
2 2 W t هاآماره 

6/0 6/4 45/0 8/5 4/0 27/0- 4/0 23/0- WBR 

  متغيرهاي وابسته

00/0 39 00/0 39 00/0 00/0 00/0 04/6- D(WBR) 

1/0 6/10 02/0 8/15- 00/0 00/0 00/0 5/3- WCE 

5/0 6/5 5/0 5/5 00/0 00/0 12/0 19/1- WFF 

00/0 6/30 00/0 5/30 0/00 8/4- 00/0 3/6- D(WFF) 

99/0 4/0 6/0 6/4 5/0 03/0- 1/0 64/1- LPBR 

 متغيرهاي مستقل

02/0 5/15 02/0 2/15 00/0 00/0 00/0 3- D(LPBR) 

99/0 8/1 9/0 1/2 7/0 6/0- 00/1 3/5 LPCE 

00/0 22 00/0 7/22  00/0 00/0 00/0 1/4- D(LPCE) 

99/0  2/0  00/1 01/0  00/1 5/4 00/1 7/8 LPFF 

00/0  1/62  00/0 29  00/0 7/4- 00/0 4/6- D(LPFF) 

00/0  7/15  01/0 3/2-  01/0 1/3- 01/0 5/2- LETP 

                                                      
1. Lin and Lovin 
2. Im, Pesaran and Shin 
3. Eviews 7 
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  آزمون پايايي در متغيرهاي وابسته و مستقل در گروه با درآمد باال :3 جدول

Prob(PP) PP Prob(ADF)  ADF Prob(IPS)  IPS Prob(LLC) LLC 

  
ها آزمون  

  
  

  متغيرها
 

  )غير پايا بودن متغيرها(ريشه واحد وجود دارد : ها فرضيه صفر آزمون
2 2 W t ها آماره  

7/0 7/3 4/0 6 3/0  4/0 - 3/0  5/0- WBR 

  متغيرهاي وابسته
00/0 32 00/0 8/31 00/0  00/0  00/0  0/5- D(WBR) 

2/0 8 00/0 1/25 0/00 1/4- 00/0  7/4- WCE 

072/0 903 002/0 656 24/0 978- 00/0  303- WFF 

99/0 4/0 6/0 6/4 5/0 03/0- 1/0  64/1- LPBR 

 متغيرهاي مستقل

02/0 5/15 02/0 2/15 00/0 00/0  00/0  3- D(LPBR) 

99/0 8/1 9/0 1/2 7/0 6/0- 00/1  3/5 LPCE 

00/0 22 00/0 7/22  00/0  00/0  00/0  1/4-  D(LPCE) 

99/0  2/0  00/1  01/0  00/1  5/4  00/1  7/8  LPFF 

00/0  1/62  00/0  29  00/0  7/4-  00/0  4/6-  D(LPFF) 

03/0  8/13  1/0  7/9  00/0  00/0  02/0  04/2-  LETP 

  نتايج پژوهش :مأخذ
  . به معني تفاضل مرتبه اول است Dنماد 

  

برخي متغيرها در سطح صفر  گردد كه مشاهده مي 3و  2از نتايج بررسي پايايي متغيرها در جداول 
آمده موكول به تأييد بردار   دست  نتايج بهاند و لذا تأييد  و برخي در تفاضل درجه اول پايا شده

به تأييد يا رد بردار ) 1999(در اين تحقيق با استفاده از آزمون همجمعي كائو . همجمعي است
   .شود ميهمجمعي پرداخته 

  
  

  هاي تشخيصي  نتايج آزمون - 6-2

كارايي مدل با  است،) T(در اين تحقيق بسيار كمتر از سري زماني  )N(نظر به اينكه تعداد مقاطع 
منظور تشخيص تنها از   لذا به). 1982، 1جاج(اثر ثابت بيشتر از كارايي مدل با اثر تصادفي است 

از مدل اثر ثابت را تأييد نمايد، اين   استفادهآزمون چاو  كه درصورتي. شود ميآزمون چاو استفاده 
نتايج آزمون چاو براي هر  .دشو مي انجامكار از طريق اعمال متغير مجازي براي مقاطع در سيستم 

                                                      
1. Judge 
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درآمد بيانگر  نتايج براي گروه كم. نشان داده شده است) 4(جدول 0 سه مدل برآوردي تحقيق در 
ي آرد  لذا براي معادله. است 31/10و  8/0، 2برابر  Fي  هاين است كه براي هر سه مدل مقدار آمار

نان و غالت مدل تلفيقي مورد تأييد قرار  هاي مدلشده و براي   و رشته مدل اثر ثابت پذيرفته
اين در حالي است كه نتايج براي گروه با درآمد باال بيانگر اين است كه براي هر سه مدل . گيرد مي

لذا براي گروه با درآمد باال براي هر سه مدل . است 83/0و  14/1، 75/1برابر  Fي  مقدار آماره
  . شده و لذا مدل تلفيقي مورد تأييد قرارگرفته است  فرضيه صفر پذيرفته

  
  نتايج آزمون چاو :4 جدول

 آماره  Prob نتيجه آزمون
گروه 
  درآمدي

  معادله نان

 فرضيه صفر

مدل تلفيقي پذيرفته و فرضيه صفر 
 . شود ميپذيرفته 

 درآمد كم 2 15/0
عرض از مبدأ تمامي مقاطع يكسان 

مدل تلفيقي پذيرفته و فرضيه صفر  )تركيبي(است 
 شود ميپذيرفته 

19/0 75/1 
با درآمد 

 باال

 آماره  Prob نتيجه آزمون
گروه 
  درآمدي

  معادله غالت

 فرضيه صفر

مدل تلفيقي پذيرفته و فرضيه صفر 
 شود ميپذيرفته 

 درآمد كم 8/0 47/0
عرض از مبدأ تمامي مقاطع يكسان 

مدل تلفيقي پذيرفته و فرضيه صفر  )تركيبي(است 
 شود ميپذيرفته 

33/0 14/1 
با درآمد 

 باال

 آماره  Prob نتيجه آزمون
گروه 
  درآمدي

معادله آرد و 
  رشته

 فرضيه صفر

صفر  يهو فرض يرفتهثابت پذمدل اثرات 
 . شود ميرد 

 درآمد كم 31/10 00/0
عرض از مبدأ تمامي مقاطع يكسان 

مدل تلفيقي پذيرفته و فرضيه صفر  )تركيبي(است 
 شود ميپذيرفته 

44/0 83/0 
با درآمد 

 باال

  نتايج پژوهش :مأخذ
  

  برآورد الگوي نامقيد -6-3

) 6(جدول و براي گروه با درآمد باال در ) 5(جدول درآمد در  نتايج برآورد مدل براي گروه كم
در اين . داري باالي پارامترهاي سيستم دارد نتايج جداول نشان از معني .نشان داده شده است
 در ادامه به بررسي قيود همگني و تقارن و آزمون. پذيري ارضاء شده است برآورد تنها قيد جمع

كه تفسير ضرايب برآوردي پس از  ي استيادآورالزم به همچنين . شود ميهمجمعي پرداخته 
   .پذيرد مي انجامي كشش  محاسبه



 
 

 191   ايران شهري مناطق در باال با درآمد و درآمد كم هاي گروه تقاضاي بر نان يارانه حذف اثرات بررسي

  
  درآمد نامقيد براي گروه كم AIDSضرايب برآوردي مدل  :5 جدول

  غذاي خارج از خانه
i=4 

  آرد و رشته
i=3 

  غالت
i=2 
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i=1 
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  نتايج پژوهش :مأخذ                
  

  نامقيد براي گروه با درآمد باال AIDSضرايب برآوردي مدل  :6جدول 
  غذاي خارج از خانه

i=4 

  آرد و رشته
i=3 

  غالت
i=2 

  نان
i=1 

  ضرايب

/i
i

4

1 0 023  
/

( / )

0 034
0 00


 
/

( / )

0 177
0 00


 
/

( / )

0 128
0 00

 
( )

i

prob
g 1  

/i
i

4

2 0 214  
/

( / )

0 024
0 00
  /

( / )

0 107
0 01


 
/

( / )

0 082
0 01


 
( )

i

prob
2  

/i
i

4

3 0 555   
/

( / )

0 028
0 03

 
/

( / )

0 733
0 00

 
/

( / )

0 205
0 00


 
( )

i

prob
3  

/i
i

4

4 0 361  
/

( / )

0 022
0 04

 
/

( / )

0 509
0 00


 
/

( / )

0 126
0 02

 
( )

i

prob
4  

/i
i

4
0 190  

/

( / )

0 037
0 00


 
/

( / )

0 038
0 2


 
/

( / )

0 115
0 00


 
( )

i

prob
  

/i
i

4
1 2 449   

/

( / )

0 589
0 00

 
/

( / )

1 076
0 01

 
/

( / )

1 785
0 00

 
( )

i

prob
  

- - - /0 82 /0 77 /0 90  R 2  
- - - /1 8 /1 82 /2 24 DW 

  نتايج پژوهش :مأخذ           
 
 
 
 
  



 
 

 1396بهار و تابستان  هفدهم، شماره نهم، سال ،گذاري اقتصادي سياست نشريه   192

  آزمون قيد همگني -6-4

ر، بر براي اين منظو. شود ميپس از برآورد مدل به بررسي تأييد يا رد آزمون قيد همگني پرداخته 
   . شود اعمال مي ))17(رابطه (ي صفر  روي ماتريس پارامترهاي مدل، فرضيه

)17 (             
:

:

o ij
j

ij
j

H

H











 






4

2
4

1

0

0
  

  

نتايج . گردد براي هر سه گروه كااليي برآورد شده بررسي مي 1اين فرضيه با استفاده از آزمون والد
نشان ) 8(جدول و براي گروه با درآمد باال در ) 7(جدول درآمد در  اين آزمون براي گروه كم

  . داده شده است
  

  درآمد آزمون قيد همگني براي گروه كم: 7 جدول
  گروه 2آماره  سطح احتمال فرضيه صفر

 نان 21/0 )65/0( قبول

 غالت 02/0 )9/0( قبول

 آرد و رشته 44/0 )51/0( قبول

  نتايج پژوهش :مأخذ
                     

  

آرد  براي معادالت سه گروه نان، غالت و صفر فرضيه ، مشخص است كه7 با توجه به نتايج جدول
 به .است درآمد مقيد براي گروه كم پذيرش الگوي از حاكي امر اين. شود ميو رشته پذيرفته 

 حال هر  به. ندارد ديگر تفاوتي در برآورد الگوي مقيد به قيود همگني و نامقيد وجود  عبارتي 
شهري  درآمد در مناطق گروه كم كنندگان مصرف كه است واقعيت اين بيانگر همگني   پذيرش قيد

 متناسب افزايش با تقاضايشان و نيستند توهم پولي دچار مزبور كااليي هاي  گروه مصرف در كشور
به  كنندگان مصرفدر حقيقت به اين معني است كه اين . كرد خواهد تغيير درآمد و ها قيمت
   .كافي دارند توجه خود واقعي درآمد

 
 
 
 
 

                                                      
1. Wald Test 
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  آزمون قيد همگني براي گروه با درآمد باال :8 جدول

  گروه 2آماره  سطح احتمال فرضيه صفر

 نان 56/6 )01/0( رد

 غالت 002/0 )96/0( قبول

 آرد و رشته 06/10 )00/0( رد

  نتايج پژوهش :مأخذ

             
آرد و  براي معادالت دو گروه نان، و صفر فرضيه ، مشخص است كه8 با توجه به نتايج جدول

مقيد براي  پذيرش الگوي از حاكي امر اين. شود ميرشته رد و براي گروه كااليي غالت پذيرفته 
 است واقعيت اين بيانگر همگني   نتيجه بررسي قيد .گروه كااليي غالت در گروه با درآمد باال است

نان و  كااليي هاي  گروه مصرف در شهري كشور در مناطق باال گروه با درآمد كنندگان مصرف كه
 نخواهد تغيير درآمد و ها قيمت متناسب افزايش با تقاضايشان و هستند توهم پولي آرد و رشته دچار

  .كرد
  

  آزمون قيد تقارن -6-5

صورت زير   هاي قيد تقارن به فرضيه. شود ميبه بررسي قيد تقارن در مدل پرداخته  مرحله اين در
  : شوند نشان داده مي

  

)18(             :

:

o ij ji

ij ji

H
H

 


 


 

2

1
  

  

جدول در  2است، كه از آماره  04/35شهري كشور،  درآمد كممناطق  شده  محاسبه 2آماره 
ي آزمون قيد تقارن، رد فرضيه صفر و پذيرش عدم تقارن  لذا نتيجه. هر سطح اطميناني باالتر است

 بامناطق  شده  محاسبه 2 آمارههمچنين . درآمد است در ضرايب مدل برآوردي براي گروه كم
جدول در هر سطح اطميناني باالتر  2است، كه از آماره  33/89، شهري كشور يباال درآمد
ي آزمون قيد تقارن، رد فرضيه صفر و پذيرش عدم تقارن در ضرايب مدل  لذا نتيجه. است

  . برآوردي براي گروه با درآمد باال است
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  آزمون همجمعي -6-6

عدم وجود همجمعي بين متغيرها در  دهنده نشانتركيبي  هاي دادهفرضيه صفر آزمون همجمعي 
براي اين كار با . وجود همجمعي بين متغيرها است دهنده نشانها و فرضيه مقابل  مقطع تمامي 

 طريق سپس ازاستفاده از روش كائو پس از برآورد رابطه بلندمدت، خطاي تخمين محاسبه و 
نتايج اين آزمون براي  .درابطه با عرض از مبدأ و بدون روند انجام مي شوبراي  ADF آزمون

  . نشان داده شده است )10(در جدول و براي گروه با درآمد باال  )9(جدول درآمد در  گروه كم
  

  درآمد آزمون همجمعي گروه كم :9 جدول
  گروه 2 آماره سطح احتمال فرضيه صفر

 نان  24 )00/0( رد

 غالت 4/26 )00/0( رد

 و رشته آرد 26 )00/0( رد

  نتايج پژوهش :مأخذ
                    

  
  آزمون همجمعي گروه با درآمد باال :10 جدول

  گروه 2 آماره سطح احتمال فرضيه صفر

 نان 2/25 )00/0( رد

 غالت 17 )00/0( رد

 آرد و رشته 34 )00/0( رد

  نتايج پژوهش :مأخذ
                    

  

مشخص است بررسي آزمون همجمعي نشان از رد فرضيه  10و  9ول اكه از نتايج جد طور همان
  .ينان استاطم  قابلآمده از سيستم برآورد شده،  دست لذا نتايج به. صفر و پذيرش همجمعي دارد

  

  قيمتي و درآمدي  هاي كششمحاسبه  - 6-7

و  كااليي هاي  گروه سهم وابسته متغير آل ايده تقريباًسيستم تقاضاي  در كه نكته اين به توجه با
شدت  بررسي براي بايستي است، درآمد و ها  گروه شاخص قيمت لگاريتم مستقل متغيرهاي
نتايج . پرداخته شود ها كشش محاسبه به درآمد و قيمت كاالها به نسبت تقاضا مقدار تغييرات
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براي گروه با  و )11(در جدول درآمد  قيمتي و درآمدي براي گروه كم هاي كششي  محاسبه
   .نشان داده شده است )12(در جدول درآمد باال 

  
  درآمد براي گروه كم درآمدي تقاضا و قيمتي و متقاطع تقاضاي جبراني و غير جبراني هاي كشش :11 جدول

  غذاي خارج از خانه
i=4 

  آرد و رشته
i=3 

  غالت
i=2 

  نان
i=1 

  كشش

  )مارشالي(جبران نشده  -48/0 10/0 -003/0 -02/0
1i  06/0- 003/0- 30/0 24/0-   هيكسي(جبراني( 

  )مارشالي(جبران نشده  -08/0 -30/1 003/0 -01/0
2i  13/0 13/0 70/0- 44/0  هيكسي(جبراني( 

  )مارشالي(جبران نشده  -21/0 51/0 -84/1 -13/0
3i  71/1- 77/1- 35/6 87/2-  هيكسي(جبراني( 

  )مارشالي(جبران نشده  08/0 -29/0 08/0 -99/0
4i  07/1- 88/0 07/3- 12/1  هيكسي(جبراني( 

  i  درآمدي 65/0 30/1 89/0  95/0
  نتايج پژوهش :مأخذ       

  

 ها  گروه  تمامي قيمتي تقاضاي جبراني و غير جبراني براي هاي كشش است، مشخص كه طور همان
بر اين  .كاال است هر قيمت  و تقاضا مقدار بين منفي رابطه و نظري انتظار مطابق كه منفي بوده

كشش، غذاي خارج از خانه و تقاضاي غالت و آرد و رشته  اساس كشش قيمتي تقاضاي نان كم
درآمد كااليي با  هاي كم ست كه نان براي گروهلذا مشخص ا. با كشش ارزيابي شده است

حساسيت كم است به اين معني كه با افزايش قيمت نان، كه ممكن است ناشي از هدفمندي 
درآمد  اين در حالي است كه گروه كم. كند پيدا نميمعناداري ها باشد، تقاضاي نان كاهش  يارانه

 عبارتي  به. دهد ميدي از خود نشان نسبت به افزايش قيمت غالت و آرد و رشته حساسيت زيا
درصد، غالت  48نان  تقاضاي ميزان كااليي هاي  گروه درصدي در قيمت 100ديگر با افزايش  

  . درصد كاهش خواهد يافت 100درصد و غذاي بيرون  184درصد، آرد و رشته  130
 آنان كاالها نزد جايگاه شناخت و كنندگان مصرف رفتار تحليل در مفيد ابزارهاي از ديگر يكي
 كه طور همان. تقاضا است كشش درآمدي اساس بر نرمال و ضروري پست، به كاالها بندي طبقه
است  مثبت درآمد براي گروه كم درآمدي هاي كشش كليه عالمت دهد مي نشان 11 جدول اعداد

 نرمال شهري كاالهاي درآمد كم كنندگان مصرفنزد  كااليي هاي  گروه همه  كه  به اين معني
 كليه روي شده صرف مخارج ميزان كنندگان مصرف درآمد ديگر با افزايش  عبارت  به. هستند
 گرفت نتيجه توان  كاالها، مي درآمدي هاي كشش ميزان به توجه با. خواهد يافت افزايش كاالها
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نان كااليي ضروري، غالت كااليي لوكس، آرد و رشته و غذاي  درآمد شهري، كه براي گروه كم
ترين  بندي نان ضروري در اين تقسيم. ارج از خانه كااليي ضروري ولي نزديك به واحد استخ

  . درآمد است هاي كم كاال براي گروه
كه غالت كااليي جانشين، آرد و رشته  دهد ميهاي كااليي نشان  گروه متقاطع براي بررسي كشش

اين در حالي است كه . مستقل و غذاي خارج از خانه كااليي مكمل براي نان است تقريباًكااليي 
  . نان كااليي مكمل براي غالت، مكمل براي آرد و رشته و جانشين براي غذاي خارج از خانه است

  
  باال براي گروه با درآمددرآمدي تقاضا  و خودي و متقاطع قيمتي تقاضاي جبراني و غير جبراني هاي كشش :12 جدول

  غذاي خارج از خانه
i=4 

  آرد و رشته
i=3 

  غالت
i=2 

  نان
i=1 

  كشش

  )مارشالي(جبران نشده  -25/0 18/0 -004/0 15/0
1i  34/0 11/0- 06/0- 16/0-   هيكسي(جبراني( 

  )مارشالي(جبران نشده  -07/0 -17/1 -020/0 23/0
2i  64/0 01/0 69/0- 04/0  هيكسي(جبراني( 

  )مارشالي(جبران نشده  -06/0 10/1 -44/0 -39/0
3i  34/10- 42/0- 47/14 70/3-  هيكسي(جبراني( 

  )مارشالي(جبران نشده  -04/0 -94/0 -02/0 -40/0
4i  82/0- 15/0 73/1- 76/0  هيكسي(جبراني( 

  i  درآمدي 43/0 93/0 29/0  84/1
  نتايج پژوهش :مأخذ          

  

 ها  گروه  تمامي قيمتي تقاضاي جبراني و غير جبراني براي هاي كشش است، مشخص كه طور همان
بر اين  .كاال است هر قيمت  و تقاضا مقدار بين منفي رابطه و نظري انتظار مطابق كه منفي بوده

كشش و تقاضاي غالت  تقاضاي نان، آرد و رشته و غذاي خارج از خانه كم اساس كشش قيمتي
براي  رد و رشته و غذاي خارج از خانهلذا مشخص است كه نان، آ. با كشش ارزيابي شده است

هاي با درآمد باال كااليي با حساسيت كم است به اين معني كه با افزايش قيمت نان، آرد و  گروه
ها  ها باشد، تقاضاي اين گروه نه كه ممكن است ناشي از هدفمندي يارانهرشته و غذاي خارج از خا

نسبت به افزايش قيمت غالت  باال اين در حالي است كه گروه با درآمد. كند خيلي كاهش پيدا نمي
 درصدي در قيمت 100ديگر با افزايش  عبارت   به. دهد ميحساسيت زيادي از خود نشان 

درصد و غذاي  44درصد، آرد و رشته  117درصد، غالت  25نان  ضايتقا ميزان كااليي هاي  گروه
  . درصد كاهش خواهد يافت 40بيرون 
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 براي گروه با درآمد درآمدي هاي كشش كليه عالمت دهد مي نشان 12 جدول اعداد كه طور همان
شهري باالي  با درآمد كنندگان مصرفنزد  كااليي هاي  گروه همه  كه  يعني ايناست  باال مثبت
 شده صرف مخارج ميزان كنندگان مصرف درآمد ديگر با افزايش  عبارت  به. هستند نرمال كاالهاي

 نتيجه توان  كاالها، مي درآمدي هاي كشش ميزان به توجه با. خواهد يافت افزايش كاالها كليه روي
نان و آرد و رشته كااليي ضروري، غالت كااليي  كه براي گروه با درآمد باالي شهري، گرفت

بندي نان  در اين تقسيم. ضروري ولي نزديك به واحد و غذاي خارج از خانه كااليي لوكس است
  . هاي با درآمد باال است ترين كاال براي گروه ضروري

شته كه غالت كااليي جانشين، آرد و ر دهد ميهاي كااليي نشان  گروه متقاطع براي بررسي كشش
اين در حالي است كه . مستقل و غذاي خارج از خانه كااليي جانشين براي نان است تقريباًكااليي 

  . نان كااليي مكمل براي غالت، آرد و رشته و غذاي خارج از خانه است
  

   گيري نتيجه -7

االيي هاي ك درآمد و با درآمد باال براي گروه هاي كم به برآورد تابع تقاضاي گروه تحقيقدر اين 
براي اين . پرداخته شد AIDSنان، غالت، آرد و رشته و غذاي بيرون از خانه با استفاده از روش 

هاي  گروه درآمدي اول براي گروهسه و مقطع  1376-1393ي  ساليانه هاي دادهمنظور با استفاده از 
آزمون . گرديد انجامهاي با درآمد باال برآورد توابع تقاضا  درآمد و سه گروه آخر براي گروه كم

برآورد معادالت تحقيق . دهد ميايستايي، ايستايي متغيرها را در سطح صفر و يك مورد تأييد قرار 
نتايج آزمون همگني، همگن بودن رفتار . داري باالي پارامترهاي برآورد شده دارد نشان از معني

براي گروه كااليي غالت رفتار ولي گروه با درآمد باال تنها  دهد ميدرآمد را نشان  هاي كم گروه
هاي  آزمون تقارن براي هر دو گروه درآمدي رد شده و لذا رفتار گروه. دهد ميهمگني نشان 

درآمد و با درآمد باال در  در اين صورت خانوارهاي كم. درآمدي كم و با درآمد باال متقارن نيست
همچنين بررسي آزمون . دهند برخورد با كاالهاي متفاوت رفتار متفاوتي را از خود نشان مي

. كه نتايج داراي اعتبار هستند دهد ميهمجمعي نشان از همجمع بودن روابط بلندمدت دارد و نشان 
قيمتي تقاضاي جبراني و غير جبراني  هاي كششكه  دهد ميها نشان  ي كشش بررسي و محاسبه

 هر قيمت  و تقاضا مقدار بين يمنف رابطه و نظري انتظار مطابق كه منفي بوده ها  گروه  تمامي براي
قيمتي و درآمدي نان بيانگر اين مطلب است كه نان براي هر دو گروه  هاي كشش .كاال است

درصدي  100كه با افزايش  طوري به. كشش و ضروري است درآمد و با درآمد باال كااليي كم كم
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تقاضاي خود را كاهش درصد از  25درصد و گروه با درآمد باال  48درآمد  قيمت نان، گروه كم
كه غالت كااليي جانشين،  دهد ميدرآمد نشان  هاي كم گروه متقاطع براي بررسي كشش. دنده مي

اين در . مستقل و غذاي خارج از خانه كااليي مكمل براي نان است تقريباًآرد و رشته كااليي 
ي غذاي خارج از براي آرد و رشته و جانشين براكااليي مكمل براي غالت و حالي است كه نان 

كه غالت  دهد ميهاي با درآمد باال نشان  گروه متقاطع براي همچنين بررسي كشش. خانه است
مستقل و غذاي خارج از خانه كااليي جانشين براي نان  تقريباًكااليي جانشين، آرد و رشته كااليي 

آرد و رشته  و راي غالت و غذاي خارج از خانهباين در حالي است كه نان كااليي مكمل . است
ي اصلي تحقيق مورد تأييد  كه هر سه فرضيه دهد ميهاي تحقيق نشان  لذا بررسي فرضيه. ستا

  .قرارگرفته و برقرار است
درآمد نسبت به افزايش قيمت غالت و آرد و رشته  از ديگر نتايج تحقيق اين است كه گروه كم

 درصدي در قيمت 100افزايش ديگر با   عبارتي  به. دهد ميحساسيت زيادي از خود نشان 
درصد و  184درصد، آرد و رشته  130درصد، غالت  48نان  تقاضاي ميزان كااليي هاي  گروه

نسبت به  باال اين در حالي است كه گروه با درآمد. درصد كاهش خواهد يافت 100غذاي بيرون 
 100ا افزايش ديگر ب  عبارتي  به. دهد ميافزايش قيمت غالت حساسيت زيادي از خود نشان 

درصد، آرد و رشته  117درصد، غالت  25نان  تقاضاي ميزان كااليي هاي  گروه درصدي در قيمت
   .درصد كاهش خواهد يافت 40درصد و غذاي بيرون  44

  

  سياستي يها توصيه

  :شود ميسياستي زير ارائه  هاي توصيه آمده دست بهبا توجه به نتايج 
 ضرايب و عالئم سازگاري و نسبي هاي قيمت از كااليي هاي  گروه يرپذيريتأث به توجه با .1

 گذاري سياست در نتايج اين از توان  مي تقاضا، نظريه با شده  محاسبه متيخود قي هاي كشش
  .نموداستفاده  ها در هدفمندسازي يارانه جمله از اقتصادي، هاي برنامه تنظيم و
كشش  درآمد و با درآمد باال كم هاي كم قيمتي نان در گروه هاي كششنظر به اينكه  .2

ي نان و چه از طريق افزايش  است، افزايش قيمت نان چه از طريق حذف يارانه شده  محاسبه
زيرا با . گردد درآمد مي هاي كم ها موجب فشار بيشتري بر سبد مصرفي گروه يمتقطبيعي 

 در تقاضاي خود تغيير چنداني نخواهد داد و توجه به ضروري بودن نان، گروه با درآمد باال
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كه تا حد  شود ميلذا توصيه . دآي ميدرآمد وارد  در اين صورت صدمه بيشتر به گروه كم
  . امكان از اين سياست دوري شود

درآمد و ضروري براي گروه با  با توجه به اينكه غالت كااليي لوكس براي گروه كم .3
جاي افزايش قيمت  ي بهتر مطلوب، افزايش قيمت برنج سياست شود ميدرآمد باال محسوب 

  .شود ميدرآمد محسوب  راي گروه كمنان ب
كشش بودن غذاي خارج از خانه براي گروه با درآمد باال  با توجه به لوكس و كم .4

 گيرد انجامحذف يارانه از غذاهاي خارج از منزل حذف يارانه نان،  جاي به، شود ميپيشنهاد 
 . شوددرآمد وارد  تا فشار كمتري بر قشر كم
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