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گروه  يتقاضا محسوسی در رییتغ، گروه کی متیق رییموارد با تغ شتریکنندگان در ب مصرفلذا بوده است؛ 
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  مقدمه - 1

مطالعات  ،گیرد مطالعات آماري که در کشورهاي مختلف جهان صورت می نیتر یکی از مهم

 يها رگروهیعمده و ز يها آماري در رابطه با بودجه خانوار و برآورد تقاضاي خانوار براي گروه

گیرد به این معنی است  تنوع الگوي مصرف که توسط خانوارها انجام می .باشد بودجه خانوار می

  .باشد که اثرات رفاهی تغییر قیمت کاالها براي خانوارهاي مختلف درآمدي متفاوت می

مردان ضروري است، زیرا گروه  و هم براي دولت کنندگان عرضه يبراشناسایی رفتار خانوارها هم 

در قبال تغییرات قادر به  ها آنو ترجیحات و واکنش  دگانکنن مصرفاول با شناسایی نیاز 

حمایت از  جمله ازي بهتر براي فروش کاالها خواهند بود و گروه دوم با اهداف مختلف زیر برنامه

  .باشند یمبه شناسایی رفتار مصرفی خانوارها  مند عالقهي هدف ها گروهو  درآمد کمي ها گروه

سازي و  ف و اصالح آن، در محافل علمی و تصمیمي اخیر الگوي مصر دههدر طی چند 

عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی،  ریتأثالگوي مصرف تحت . بوده است توجه موردي ریگ میتصم

بسته به شرایط  رو  نیا از. گیرد اقتصادي، تکنولوژیکی، تجاري و حتی قوانین و مقررات شکل می

 دودانگه،( کند یمآمده در هریک از این عوامل، الگوي مصرف نیز تغییر  به وجودو تحوالت 

1389: 25.(  

حداقل معاش براي  نیتأماست و  رگذاریتأثي تخصیص منابع،  نحوهتصمیمات مصرفی افراد بر 

پرداخت یارانه . باشد می ها دولت توجه موردتمامی افراد جامعه در هر کشور، یکی از موضوعات 

 حال دري اقتصادي رایج در کشورهاي ها استیساالهاي اساسی و ضروري، یکی از به برخی از ک

موجب به هدر رفتن  تینها دراجراي نادرست آن  که است افتهی توسعهو حتی کشورهاي  توسعه 

ها براي تنظیم بازار و تخصیص منابع الزم جهت تنظیم بازار  بنابراین دولت. شود یمبودجه دولت 

نیازمند  خود مقولهکاالهاي اساسی، نیازمند شناخت کاالهاي اساسی و ضروري هستند که این 

  .ي واکنش افراد نسبت به تغییر محیط اقتصادي است نحوهدرك صحیحی از تقاضا و 

ي مختلف ها گروهبراي تعیین سهم  کنندگان مصرفنگرش  در ایران از گذشته ضرورت اصالح و

 موردکاالها و خدمات و تابع رفاه خانوارها براي رسیدن به اهداف اقتصادي، اجتماعی و سیاسی 

ایی است که در سند  در این زمینه اهمیت موضوع به گونه. گیران اقتصادي بوده است تصمیم توجه

 .است شدهاري از سالمت، رفاه و امنیت غذایی توجه کشور به برخورد ساله  ستیب انداز چشم

سالیق و محیط اقتصادي و فرهنگی و اجتماعی، رفتار مصرفی  ریتأثهر فرد یا خانوار، تحت 
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در  ها آنزندگی  نتیجه ي افراد،ها خواستهبسیاري از  واقع در. دهد یممتفاوتی از خود نشان 

و  کند یمي مصرفی خاصی را القا ها ارزشکه تعالیم و  و شهرهایی است ها تیموقع، ها مکان

بنابراین بررسی الگوي مصرفی در . دهد یمقرار  ریتأثي مختلف، الگوي مصرفی را تحت ها ذائقه

در این زمینه بررسی  که رسد یمبه نظر  تر یمنطقجداگانه  طور  بهي مختلف ها استانمناطق شهري و 

 به تواند یمي اقتصادي ها تیفعالان و با توجه به حجم باالي رفتار مصرفی خانوار در استان تهر

  ).9 :1393 هوشمند،( ي تخصیص بهینه منابع باشد نهیدرزمراهنما  منزله 

در  تاکنونکه  باشد یماستان تهران  کنندگان مصرفدف تحقیق حاضر بررسی ساختار تقاضاي ه

. است شده  میتنظچهار بخش  در حاضردر این راستا، مقاله . است نشده  انجاممطالعات داخلی 

 لیتحل و  هیتجزمقدمه، بخش دوم که شامل مبانی نظري و پیشینه تحقیق، بخش سوم بخش اول 

   .ي و پیشنهادات اختصاص داردبند جمع به قسمت چهارم و و معرفی نتایج، ها داده

  

  مبانی نظري و پیشینه تحقیق  -2

  مبانی نظري - 2-1

ي زیادي بوده ها سالاقتصاددانان در  عالقه موردمطالعه رفتار مصرفی خانوارها یکی از موضوعات 

در توابع . گیرد ي و سیستمی صورت میا معادلهبه دو صورت تک  عمدتاًتقاضا،  معادالت. است

، منفک و با استفاده از تابع مطلوبیت افراد صورت  بهتقاضاي منفرد، تابع تقاضا براي کاالها 

تغییر در  هرگونهشده است،  دیتأکي اقتصاد خرد، ها يتئورکه در  طور همان. شود یماستخراج 

ي ها روش اقتصاددانانبه همین جهت . دهد یمقرار  ریتأثیک بازار، دیگر بازارها را نیز تحت 

الها ي اولیه مطالعات تقاضاي نهایی کاها هیپا. تخمین سیستمی را براي تحلیل تقاضا، معرفی کردند

 2سپس کالین و روبین. گردد می باز، )1941( 1لسر ي مطالعه  به سیستمی صورت  بهو خدمات، 

به معرفی تابع مطلوبیتی پرداختند که سیستم مخارج خطی، از آن  ، در مقاله خود)1948 – 1947(

از به تحلیلی  )LES(، از طریق سیستم مخارج خطی 1954در سال  3استون بعدها .بود شده  استخراج

سیستم  ،این سیستم قدرت توضیح کاالي پست را ندارد که ییجا آن ازولی  .تقاضا پرداخت توابع

                                                 
1. Leser (1941) 
2. Klein & Rubin (1947-1948) 
3. Stone (1954) 
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کاالي پست را توضیح دهد؛  توانست یم که شد معرفی) 1960( 1هاتاکرمعادالت آدیالگ توسط 

) 1968( 3بارتن توسط 2ولی به دلیل فرم تبعی مخصوصی که مدل آدیالگ داشت سیستم روتردام

ي ها تیمحدودیکی از . شد ینماز تابع مطلوبیت خاصی استخراج  که شدمعرفی  )1971( 4تایل و

سیستم ترانسلوگ  آن از  پس که باشد یمایی کاالها  ثابت در نظر گرفتن سهم بودجه ،مدل روتردام

ارائه  )1975( 5و همکاران استخراج گردید که توسط کریستنسن میمستق ریغاز یک تابع مطلوبیت 

که البته مشکل سهم  باشد یمی بودن این سیستم خط ریغي سیستم ترانسلوگ ها یدگیچیپاز  .شد

) 1980( 6میلبورآل خطی دیتون و  ایده باًیتقرکه سیستم تقاضاي  کند یمایی کاال را برطرف  بودجه

 این سیستم مورد در ایران نیز سال اخیر چندی ط. ی را نداشتخط ریغایی و  سهم بودجه مشکل

از ترجیحات  آل دهیا باًیتقردیتون و میلبور در ارائه سیستم تقاضاي  .گرفته است توجه محققان قرار

  . باشد یم ارائه  قابل )1(این مسئله در تابع  ،استفاده کردند 7پیگلوگ

 )1(فرمول  صورت  به است شده  فیتعرتوسط دیتون و میلبور  که پیگلوگشکل کلی تابع 

  .باشد یم

  

���(�, �) = (1 − �)��{�(�)} + � ��{�(�)}  )1(                                                

   
حداکثر (و یک ) حداقل معاش(بین صفر  u. استبردار قیمت  pمطلوبیت و  uکه در این تابع 

   .باشد یم) رفاه

مخارج الزم براي رسیدن به سطح معینی از مطلوبیت پیگلوگ الزم به توضیح است که ترجیحات 

 به p( lnb( و lna)p( توابعاین اساس  بر. کند یمرا مشخص  ها متیقدر یک سطح معینی از 

   .شدتوسط دیتون و میلبور معرفی  )3(و  )2(هاي  فرمول صورت 

  

lna(p) = α� + ∑ α�� lnp� +  
١

٢
∑ ∑ γ

��
∗

�� lnp�lnp� )2                                        (            

                   

                                                 
1. Houtakker (1960) 
2. Rotterdam 
3. Barten (1968) 
4. Theil (1971) 
5. Christensen et al (1975) 
6. Deaton & Muellboure (1980) 
7. PIGLOG 
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lnb(p) = lna(p) +  B٠Π�p�
�� )3                                                                                    (

                

  :شود یمزیر نوشته  صورت  به، AIDSبنابراین تابع هزینه 

  

lnc(u, p) = α� + ∑ α�� lnp� +  
١

٢
∑ ∑ γ

��
∗

�� lnp�lnp�  +  uB٠ ∏ p�
���

� )4(           

   

 صورت  بهتابع تقاضاي جبران شده را  گرفته شود،بر اساس لم شپارد مشتق  )4( چه از رابطه چنان

   :زیر داریم

  

∂lnc(u, p)

∂lnp�
= w� = α� + � γ

��

�

��١

lnp� + B�UB° � p�
��

�

��١

 

 

  .میده یم، تابع تقاضاي جبران نشده را ارائه میمستق ریغبر این اساس با استفاده از تابع مطلوبیت 

  

w� = α� + ∑ γ
��

�
��١

lnp� + B�ln �
�

�
� )5(                                                                            

  

 براي خطی کردن ؛ کهباشد یمخطی  غیر آل دهیابیانگر سیستم معادالت تقاضاي ) 5(عبارت 

  .استفاده کرد که حالت سهمی دارد 1از شاخص استون توان یم

 

l�p∗ = ∑ w�� lnp�  )6                                                                                                       (

                                             
  : است )7(فرمول  صورت  بهخطی  آل دهیا باًیتقرسیستم معادالت تقاضاي 

  

w� = α� + ∑ γ
��

�
��١

lnp� + B�ln �
�

�∗� )7(                                                                     

 

  پیشینه تحقیق -2-2

هاي اخیر مطالعات مختلفی در خصوص بررسی رفتار مصرفی خانوارها در داخل و خارج  در سال

ي ساالنه ها دادهرا براي  نظر موردمدل  )1980(میلبور دیتون و . از کشور صورت پذیرفته است

گروه عمده مخارج مصرفی شامل غذا، پوشاك،  8براي ) 1954-1974(انگلستان طی دوره 

                                                 
1. Stone Index 
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و ارتباطات، سایر کاالها و سایر خدمات  نقل و  حملمسکن، سوخت، نوشیدنی و دخانیات، 

کاالهاي ضروري  ءکه گروه کاالیی غذا و مسکن، جز دهد یمنتایج نشان  .اند کردهبرآورد 

ي خود ها کشش .سایر کاالها در زمره کاالهاي لوکس قرار دارند که  یحال در، شود یممحسوب 

 و  جز حمل  بهي کاالیی ها گروهکشش بودن تمام  در این تحقیق، بیانگر بی آمده  دست  بهقیمتی 

 .شود یمرد تقارن براي کل این مدل  فرض .باشد یم نقل

ي مخارج خانوارهاي شهري و روستایی مالزیایی به ها دادهبا استفاده از  )2008( 1و همکاران شنگ

ي انگل خطی، انگل درجه دوم، سیستم ها مدلتعیین بهترین تصریح مدل تقاضاي برنج از میان 

ي حاصل از ها داده درجه دوم پرداختند و از آل دهیا باًیتقرو سیستم تقاضاي  آل دهیا باًیتقرتقاضاي 

در این مطالعه کشش تقاضا  .ماهانه استفاده کردند صورت  به 2005تا  2004بررسی مخارج خانوار 

که تابع  دهد یمنتایج نشان . یی برآورد شدغذا مواداقالم از مورد  11براي  نیهمچن وبراي برنج 

درجه  آل دهیا باًیتقرتقاضاي  ستمیس برآورد .ی استطخ ریغ تقاضا در این مطالعه یک منحنی انگل

خطی داشت پس نتایج بهتري را  آل دهیا باًیتقرسیستم تقاضاي به باالتري نسبت  �R دوم، ارزش

ي تابعی به این نتیجه ها فرمدر این مطالعه با لحاظ متغیرهاي دموگرافیک در این  .کند یمارائه 

  به. باشد یمي مختلف متفاوت ها مدلدست یافتند که اثر عوامل دموگرافیک بر تقاضاي برنج در 

ي ها مدلتفاوت را در بین  نیتر شیبی خانوارها نیشهرنشدو متغیر اندازه خانوار و  که  يطور

و در  کنند یمید برنج شهري کمترین بودجه را صرف خر خانوارهاي. انتخابی از خود نشان دادند

   .دهند یممقایسه با خانوارهاي روستایی سهم کمتري از بودجه خود را به برنج اختصاص 

ایستا، پویا  صورت به آل یدها باًیتقري سیستم تقاضاي  سهیمقاي خود به  نامه انیپادر  2)2013(نیجارد 

و غیر  خوراکی هاي گروهبراي  که ي کشور نروژ پرداخترفتار برابا اثر رفتار و پویا بدون اثر 

 صورت  بهو ) 2010-1987(ساالنه  صورت  به استفاده موردي ها داده. برآورد کرده است 3خوراکی

پویا با اثر رفتار با  آل یدها باًیتقرچه سیستم تقاضاي  اگر. باشند یم) Q21979Q3-2011(فصلی 

ولی به دلیل مشکالت در برآورد تصحیح خطا اتخاذ  شود یماعمال تصحیح خطا ترجیح داده 

ایستا داراي خصوصیاتی از قبیل  آل یدها باًیتقرتقاضاي  سیستمنتایج داللت بر آن دارد که  .شود ینم

                                                 
1. Sheng et al (2008) 
2. Nygard (2013) 

ها، دخانیات، انرژي، لباس و کیف و کفش، سایر  ها، نوشیدنی خوراکی هاي خوراکی و غیر خوراکی که شامل گروه. 3

  .باشد ارتباطات، و مصرف مواد خارجی میمحصوالت، سایر خدمات، قیمت کارکرد وسیله نقلیه، 
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تخمین  دقت  بهیی که با زحمت و و پارامترها باشد یمتجربی  لحاظ از يتر قبول  قابلتفسیر برآورد 

برآورد استفاده  بهبود دقت منظور  به ي ساالنهها داده يجا  به ي فصلیها دادهاز . زده شود را ندارد

ي مناسب، ها دادهتخمین با  رغم یعلآل پویا با اثر رفتار،  یدها باًیتقرسیستم تقاضاي . شده است

باشد را به  ي مصرف را که فقط مربوط به یک یا دو سال آینده میها گروهنتوانسته بود تعدادي از 

تحلیل درستی در به دست  دوام یبي مصرف ها گروهکه  دهد یمشواهد نشان  .ی کندنیب شیپدقت 

  .ي دقیق قیمت دارندها ینیب شیپآوردن 

به بررسی تقاضا براي گوشت گاو، گوشت خوك، مرغ، ماهی،  )2016( 1پروکینوا و هانوا

، نان و شیر در بررسی و تحلیل مواد غذایی اسلواکی با جات هیادو، برنج، ها وهیمی، نیزم بیس

نتایج نشان . پرداختند 2014 تا 1999ي ها سالخطی در  آل یدها باًیتقراستفاده از سیستم تقاضاي 

از یک  تر کوچک ها کششو همچنین اکثر  باشند یمي خود قیمتی منفی ها کششکه همه  دهد یم

بیشترین میزان کشش قیمت براي گوشت  .بودن کاالهاست کشش  کم دهنده نشانکه  هستند

 . گوشت خوك و گاو مکمل هستند باشد یمشیر و کمترین کشش براي نان و میوه  خوك و

در  آل یدهااز روش سیستم تقاضاي تقریباً  )1392( و همکاران در مطالعات داخلی نیز خسروي نژاد

استفاده کنندگان  ارزیابی تغییر رفاه مصرفبرآورد معادالت تقاضا و سپس تغییر جبرانی جهت 

 مطالعه موردمواد خوراکی  .ی ها انجام شدخوراک ریو غها  ي خوراکیها گروهکه براي  اند کرده

با ) 1389-1375(باشد و براي دوره زمانی  می مرغ و تخم لبنیات سفید، گوشت نان، گوشت قرمز،

هاي  داللت بر آن دارد که براي تمامی دهک نتایج .ي ترکیبی انجام شدها دادهاستفاده از 

تر از  ها کوچک خوراکی غیر جز به) مخارج کل( هاي درآمدي کشش کلیه خانوارهاي شهري،

کاهش رفاه ناشی از افزایش قیمت مواد . شود کاالیی ضروري قلمداد می عنوان  به واحد بوده و

ي باالست که با قانون ها و دهکی هاي میان بیشتر از دهک اي ینههزهاي پایین  غذایی در دهک

   .انگل مطابقت دارد

در ایران با استفاده از  مخارج مصرفی خانوارهاي شهري برآورد به )1393(پژویان و احمدي 

 ها یخوراک، براي گروه کاالهاي )LA-AIDS( آل یدهاالگوي تقریب خطی سیستم تقاضاي تقریباً 

، ارتباطات، هتل و رستوران و آب، برق، گاز و سایر نقل و  حمل، کفش و پوشاك، ها یدنیآشامو 

نامرتبط و  ظاهر  بهو سهم هر یک با استفاده از روش رگرسیون  پرداختند ها گروهو سایر  ها سوخت

. اي در منطقه شهري برآورد شده است دهک هزینه 10براي  1389الی  1380هاي  اطالعات سال

                                                 
1 .Prokeinováa & Hanováa (2016) 
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هاي مصرفی مبتنی بر انتظارات تئوریکی و  گروه نتایج حاکی از این است که کشش قیمتی این

اي  هاي باالي هزینه ها نسبت به تغییرات قیمت در دهک منفی است و شدت حساسیت این گروه

، کفش و ها یدنیآشامو  ها کیخوراهاي  است که گروه آنکشش درآمدي بیانگر . بیشتر است

  . نرمال و لوکس هستند کاالهاي  پوشاك جزء کاالهاي نرمال و ضروري و سایر گروه

 درآمد کم يها گروهو کشش کاالهاي مصرفی در برآورد تابع تقاضا به  )1394(و همکاران  آرمن

پویاي خطی و  آل یدهابا استفاده از سیستم تقاضاي تقریباً و با درآمد باال در مناطق شهري ایران 

نتایج آزمون همگنی . پرداختند 1361-1386نامرتبط در دوره زمانی  ظاهر  بههاي  روش رگرسیون

هاي کاالیی دچار توهم پولی   در مصرف گروه درآمد کمکنندگان گروه  نشان داد که مصرف

 با درآمد باال نیز در مورد گروه کنندگان گروه مصرف. هستند و به درآمد واقعی حساسیت ندارند

ه پوشاك و مسکن به درآمد خوراك و متفرقه به درآمد واقعی خود توجه ندارند اما در مورد گرو

بررسی . دهد آزمون تقارن، عدم تقارن در الگوي مصرف را نشان می. واقعی خود توجه دارند

نتایج محاسبه . ها منفی است  گروه  هاي خود قیمتی براي تمامی قانون تقاضا نشان داد که کشش

گروه خوراك و مسکن ضروري و گروه  درآمد کمدهد که در گروه  کشش درآمدي نشان می

براي گروه با درآمد باال، گروه بهداشت و تفریح و  که  یحال در. متفرقه و پوشاك لوکس هستند

سه گروه خوراك، پوشاك و  آن از  پستر است و  هاي کاالیی ضروري تحصیل از بقیه گروه

نشان  خودي یرغتی بررسی کشش قیم. مسکن قرار دارند و گروه کاالیی متفرقه لوکس است

هاي مختلف درآمدي، متفاوت  هاي کاالیی یکسان از گروه دهد جانشینی و مکملی براي گروه می

  .است

آل ترکیبی، بر اساس روش  با استفاده از سیستم تقاضاي تقریباً ایده )1394( و همکاران ورهرامی

ي ها کشش محاسبهبه  1383 -1391 ، طی دوره زمانی)SUR( ظاهر نامرتبط  به هاي رگرسیون

دهد  نتایج نشان می. قیمتی و درآمدي مواد غذایی خانوارهاي شهري استان تهران پرداختند

هاي گوشت و ماهی جزء  ها جزء کاالهاي ضروري و گروه هاي غالت، لبنیات و گروه روغن گروه

مطلق  لحاظ قدر هاي قیمتی متقاطع در اغلب موارد از کشش. شوند کاالهاي لوکس محسوب می

، گرید  عبارت  همچنین کشش خود قیمتی گروه ماهی بیشتر از واحد است و به. کمتر از یک است

  . باشد می ششکپرجزء کاالهاي 
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  و معرفی نتایج ها دادهتجزیه تحلیل  - 3

ي مناسب براي افراد جامعه، بررسی رفتار مصرفی گذار استیستصمیمات و  اتخاذ منظور  به

ي بودجه خانوار شهري استان تهران ها دادهقبل از تخمین مدل، نگرشی بر . خانوارها الزامی است

 رانیا آماراز طرح آمارگیري هزینه و درآمد خانوار مرکز  نظر موردي ها داده .مفید است

به درآمد  دهد یمیی که فرد انجام ها نهیهزاز جمع کلیه . ي و پردازش گردیده استآور جمع

درآمد واقعی را به پرسشگر اعالم  احتماالًافراد  که جا آن از. افتی  دست توان یم کننده مصرف

ي درآمدي ها دادهاز  تر مناسبي مخارج ها دادهلذا براي بررسی رفتار مصرفی خانوارها  کنند ینم

ي قانون ها دورهکه در  1394تا  1386هاي  ها در این بررسی طی سال آمار مربوط به داده. است

  به، باشد یمبرنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 

ن علت استفاده از مدل سیستمی این است که امکا. است شده  بستهکار ه بندي ب دهک صورت

تخمین  .سازد یماثر تغییر قیمت و درآمد را بر روي تقاضاي تمامی کاالها فراهم  زمان همبررسی 

. ایی تقاضاي کاالها از کارایی بیشتري برخوردار است سیستمی در مقایسه با تخمین تک معادله

. در نادیده گرفتن همبستگی جمالت خطاي معادالت است ها معادلهدلیل عدم کارایی تخمین تک 

ي خطاي سایر معادالت، همبستگی  جملهي خطاي یک معادله با  جملهیعنی فرض بر این است که 

اگر همبستگی بین جمالت خطاي معادالت ساختاري را نادیده بگیریم، در این صورت از . ندارد

چه  بنابراین، چنان). 404 :1391 ،سوري( میا  نکردهتمامی اطالعات موجود در هر معادله استفاده 

 نیتر مناسب 1نامرتبط ظاهر  بهاین ویژگی جمالت اختالل را بپذیریم، روش دستگاه معادالت 

عالوه بر این، زمانی که تعداد مشاهدات در دسترس کم باشد، . روش براي برآورد مدل خواهد بود

 ).2005بالتاجی، ( 2کند یمي را حاصل اعتماد  قابل، نتایج نامرتبط ظاهر  بهروش دستگاه معادالت 

، برآورد شده و پس OLSنامرتبط ابتدا هر یک از معادالت به روش  ظاهر  بهدستگاه معادالت  در

از به دست آمدن پسماندها، برآوردي از ماتریس واریانس کوواریانس جمالت اختالل ساخته 

  .گردند یم، برآورد GLSسپس ضرایب معادله به روش . شود یم

ي کاالیی ها گروهبراي خانوارهاي شهري تهران  آل دهیا باًیتقرکاربرد سیستم تقاضاي  منظور  به

   :استدر این تحقیق به شرح زیر  استفاده مورد

  و دخانیات ها یدنیآشامو  ها یخوراک -1

                                                 
1. Seemingly Unrelated Regression 
2. Baltagi (2005) 
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  پوشاك و کفش -2

  مسکن و سوخت و روشنایی -3

  کاالها و خدمات فرهنگی -4

  درمان و بهداشت -5

  ونقل حمل -6

  سایر کاالها -7

  .باشد یم دهایقآزمون کردن  آل دهیا باًیتقري تقاضاقاط قوت سیستم یکی از ن

، مجموع استسهم گروهی  صورت  به ها آنوابسته  ریمتغي معادالتی که ها ستمیسدر برآورد 

�w∑(برابر  ها سهم =  AIDSالزم براي تحقق این قید در سیستم  قیود .باشد یمیک  )1

   :از اند عبارت

  

� α�

�

��١

= ١ � γ
��

�

��١

= ٠ � B�

�

��١

= ٠ 

  

 . گویند جمع حاصلي با شرط ریپذ جمعکه به این قید 

را آزمون نمود، به شرح زیر  ها آنبر مدل اعمال کرد و  توان یمعالوه بر قید باال قیودي را که 

   :است
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��1

= 0                                                                                                          همگنی قید 
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i≠j                                                                              اسالتسکی(تقارن  قید(  

  

  .)444 :1990 ،1الستونگرین و ( باشد یمي زیر  معادلهکشش درآمدي و قیمتی جبران نشده 
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1.Green & Alston (1990) 
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  نامرتبط ظاهر  به يها ونیرگرسروش  - 1- 3

که در سال  شده  استفاده، )SURE( نامرتبط ظاهر  بهاین تحقیق از روش معادالت رگرسیونی  در

 Tمعادله و  M ،استفاده مورد يها دادهاگر در  .پیشنهاد شد 1توسط زلنر یاقتصادسنجدر  1962

  . 2)340 :2002گرین، ( وجود داشته باشد جهت برآورد مشاهده

�� =  X�β
�

+ ε� 

�� =  X�β
�

+ ε� 

. 

. 

. 
�� =  X�β

�
+ ε� 

 

این مدل  .باشد خطا در میان معادالت مختلف داراي همبستگی می ءفرض بر این است که جز

. تخمین زده شود OLSمعمولی تک معادله از طریق روش حداقل مربعات  صورت  به تواند یم

 ظاهر  به يها ونیرگرسبنابراین باید از روش  سازگار هستند، اما کارا نیستند ییها نیتخمچنین 

ایی که در برآورد این سیستم وجود  نکته. کارایی صورت گیرد يها نیتخمنامرتبط استفاده شود تا 

همزمان در شرایطی که محدودیت بین  صورت  بهمعادله را  M توان ینمدارد این است که 

 واقع دراین روش . مواجه خواهیم شد یخط همزیرا با مشکل  ایی وجود دارد، آزمون کرد معادله

ایی از مقادیر ممکن است که  از طریق مجموعه نظر موردروش تکراري حل همزمان پارامترهاي 

ه بر روي متغیرهاي مجذور خطاهاي حاصل از برآورد متغیر وابستدر آن پارامترها، مقدار مجموع 

  . )1962زلنر، ( رسانند یمداقل مستقل را به ح

  .است شده  استفادهایستا  آل دهیا باًیتقردر این مطالعه از فرم خطی سیستم تقاضاي 

  

w��
� = c1 ∗ ln �P�1�� + c2 ∗ ln �P�2�� + c3 ∗ ln �P�3�� + c4 ∗ ln �P�4�� + c5 ∗

ln �P�5�� + c6 ∗ ln �P�6�� + c7 ∗ ln(P���) + c8 ∗ (ln(m�) − ln(P�))  )10(               

 

  در مدل فوق

                                                 
1. Zellner (1962) 
2. Green (2002) 
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:w��
 ،ها یخوراک: از است عبارت نجایا در t )K زماندر  امiدر دهک  امkسهم اقالم کاالیی  �

و دخانیات، پوشاك و کفش، مسکن و سوخت روشنایی، تفریح و تحصیل، بهداشت،  ها یدنیآشام

  )و ارتباطات، سایر کاالها نقل و  حمل

:P�1�  در دهک  ها یخوراکشاخص قیمت مربوط بهi زمانام در t 

:P�2�  شاخص قیمت مربوط به پوشاك و کفش در دهکi زمان ام درt 

:P�3�  شاخص قیمت مربوط به مسکن و سوخت روشنایی در دهکi زمان ام درt  

:P�4�  دهک شاخص قیمت مربوط به تفریح و تحصیل درi زمان ام درt  

:P�5�  دهک شاخص قیمت مربوط به بهداشت و درمان درi زمان ام درt  

:P�6�  دهک و ارتباطات در  نقل و  حملشاخص قیمت مربوط بهi زمان ام درt  

:P���  دهک شاخص قیمت مربوط به سایر کاالها درi زمان ام درt  

:m�  دهک درآمدي  کل) درآمد(مخارجi زمان ام درt  

:P��� ک شاخص قیمتی استون در دهi زمان ام درt  

  

  آزمون قیود کالسیک - 2- 3

 2و  1، آزمون و نتایج حاصل در جداول مطالعه مورددر این قسمت قیود کالسیک تقاضا در مدل 

  .است شده  ارائه

به . است شده  انجاممعادالت  تک براي تک 1آزمون فرضیه همگنی بر اساس آزمون والد) الف

رد . ی استبررس  کنندگان قابل مصرفکمک این آزمون، وجود و یا عدم وجود توهم پولی 

از  هرکدامنتایج آزمون این فرضیه براي . فرضیه همگنی حکایت از وجود توهم پولی دارد

   .است شده  ارائه 1جدول معادالت در 

 نقل و  حملدر مورد گروه کاالهاي خوراك، پوشاك، مسکن، و  کنندگان مصرف 1در جدول 

  .توهم پولی ندارند

معادالت آزمون کرد بلکه بایستی  تک تکي برامانند فرضیه همگنی  توان ینمفرضیه تقارن را ) ب

معادالت به  تک تکقید همگنی براي  که ی حال دراین قید را بر کل سیستم معادالت اعمال نمود 

  . شود یمبا استفاده از نتیجه آزمون والد براي قید تقارن، نتایج زیر حاصل  .رود یمکار 

  

                                                 
1. Wald 
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0( نتایج آزمون قید همگنی: 1جدول 
j

ij(  

-H0 Chiفرضیه   مدل  سیستم
square  

proba
bility  

  نتیجه

سیستم 

  معادالت

017161514131211  خوراك  ccccccc  6/2  1/0   پذیرفته

  شود می

027262524232221  پوشاك  ccccccc  23/0  63/0   پذیرفته

  شود یم

037363534333231  مسکن  ccccccc  038/0  84/0   پذیرفته

  شود یم

047464544434241  تفریح  ccccccc  9/3  048/0   رد

  شود یم

057565554535251  بهداشت  ccccccc  82/4  028/0   رد

  شود یم

067666564636261  ونقل حمل  ccccccc  06/2  15 / 0   پذیرفته

  شود یم

  تحقیق  افتهی :منبع

 

jiij(معادالت آزمون تقارن ضرایب در سیستم : 2جدول   (  

  نتیجه  H0 Chi-square   Probabilityفرضیه   سیستم معادالت

سیستم معادالت
 

12 21c c 
  شود یمپذیرفته   7/0  09/0

13 31c c  7/2  
 

  شود یمپذیرفته   09/0

14 41c c  0/19   0/66   
  شود یمپذیرفته 

15 51c c 1/33 
 

0/24 
 

  شود یمپذیرفته 

16 61c c 0/023   0/87   
  شود یمپذیرفته 

23 32c c 1/16   0/27   
  شود یمپذیرفته 

24 42c c  3/76   0/05   
  شود یمپذیرفته 

25 52c c  6/83 
 

0/008 
 

  شود یمرد 

26 62c c  0/0006   0/979   
  شود یمپذیرفته 

34 43c c 1/75   0/18   
  شود یمپذیرفته 

35 53c c 0/012 
 

0/91 
 

  شود یمپذیرفته 

36 63c c 2/41   0/12   
  شود یمپذیرفته 

45 54c c 0/28   0/59   
  شود یمپذیرفته 

46 64c c 3/9   0/04   
  شود یمرد 

56 65c c 0/093   0/76   
  شود یمپذیرفته 

  تحقیق  افتهی :منبع
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  مقید آل دهیا باًیتقرنتایج تخمین سیستم تقاضاي  -3- 3

یی است که با اعمال قید تقارن بر ضرایب و همچنین اعمال ا گونهدر این بخش، سیستم معادالت به 

   .برآورد شده است ،شوند یمقید همگنی در معادالتی که پذیرفته 

  

  مقید آل دهیا باًیتقرنتایج تخمین سیستم معادالت تقاضاي : 3جدول 

  متغیر توضیحی

  

  وابسته متغیر

خوراکی، 

آشامیدنی و 

  دخانیات

پوشاك و 

  کفش

مسکن، 

سوخت و 

  روشنایی

تفریح و 

  تحصیل

بهداشت و 

  درمان

 ونقل حمل

و 

  ارتباطات

�)(مبدأ عرض از 
�

  1/09 -0/14 1/2 -0/31 -0/29 -0/5 

لگاریتم قیمت خوراکی، آشامیدنی و 

  )���(دخانیات 
0/027 0/007 -0/02 -0/025 -0/008 -0/016 

 0/007 0/012 0/012 0/004- 0/008 0/007  )���(لگاریتم قیمت پوشاك و کفش 

لگاریتم قیمت مسکن، سوخت و روشنایی 

)���(  
-0/024 -0/004 -0/04 0/02 0/035 -0/017 

 0/006 0/036- 0/02 0/02 0/012 0/025-  )���( لیتحصلگاریتم قیمت تفریح و 

 0/01- 0/012 0/03- 0/03 0/061- 0/008-  )���(لگاریتم قیمت بهداشت و درمان 

و ارتباطات  ونقل حمللگاریتم قیمت 

)���(  
-0/016 0/007 -0/017 0/006 -0/013 0/006 

 0/04 0/022 0/017 0/05- 0/014 0/06-  استونلگاریتم مخارج کل به شاخص 

 0/47 0/63 0/86 0/61 0/78 0/93  ضریب تعیین

 0/41 0/57 0/84 0/56 0/76 0/92  شده لیتعدضریب تعیین 

 2/1 1/8 1/9 1/85 2/1 1/93  آماره دوربین واتسون

  تحقیق افتهی :نبعم

  

از روش آزمون دوربین واتسون توان یمی خودهمبستگبا توجه به مدل سیستمی، براي رفع مشکل 
١ 

ی و هم در حالت خودهمبستگاین حالت بدون توجه به تصحیح . ، استفاده کردLMو آزمون 

پس از برآورد مدل و با  .، برآورد شده استAR) 1(تصحیح خودهمبستگی، یعنی اضافه کردن 

ی خودهمبستگبه وجود و یا عدم وجود  توان می مقایسه مقادیر دوربین واتسون در دو حالت فوق

                                                 
1. Durbin-Watson 
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است، اگر این ضرایب  مشاهده  قابل، �B تغییرات در مخارج واقعی از طریق ضرایب. پی برد

   .و مساوي صفر باشد کاال لوکس و در غیر این صورت کاال ضروري است تر بزرگ

  

  ي جبران نشدهها کششسنجش  - 4- 3

تفسیرهاي مستقیمی از پارامترهاي این الگو داشت بدین منظور  توان ینم که نیابا توجه به 

ي درآمدي و قیمتی ها کشش .ی و کشش درآمدي محاسبه و تفسیر شده استمتیخود قي ها کشش

با بررسی . آورده شده است 4و در جدول  شده  محاسبه ن نشده مربوط به هر یک از کاالهاجبرا

ی جبران نشده تقاضا در تمام متیقشش خود که ک شود یمي خود قیمتی، مشاهده ها کشش

نتایج حاصل . ، قانون تقاضا نقض نشده استها گروهاز  کی  چیهي کاالیی منفی بوده و در ها گروه

تفریح و تحصیل،  ،مسکنگروه  چهاراز تخمین همچنین داللت بر آن دارد که گروه خوراکی با 

تغییر در مصرف این  گرید  عبارت  بهو  باشد یممکمل  و ارتباطات نقل و  حمل، بهداشت و درمان

جانشین پوشاك و کفش از طرف دیگر گروه خوراکی با گروه  باشد یم جهت همگروه از کاالها 

   .باشد یم

  

 خطی آل یدها باًیتقر يتقاضاي درآمدي و خود قیمتی جبران نشده سیستم ها کششمتوسط  :4جدول 

و  ونقل حمل

  ارتباطات

و  بهداشت

  درمان

تفریح و 

  تحصیل

، مسکن

سوخت و 

  روشنایی

و  پوشاك

  کفش

ی و خوراک

آشامیدنی و 

  دخانیات

 اقالم

07/0-  03/0-  11/0-  09/0-  03/0  79/0-  
ی و خوراک

  و دخانیات ها یدنیآشام

  و کفش پوشاك  13/0  -76/0  -33/0  38/0  -94/1  21/0

001/0  002/0-  066/0  002/1-  004/0-  02/0-  
، سوخت و مسکن

  روشنایی

  تفریح و تحصیل  -9/0  37/0  66/0  -19/0  -15/1  87/0

  و درمان بهداشت  -27/0  -19/0  -29/0  -74/0  -76/0  -21/0

  و ارتباطات ونقل حمل  -3/0  07/0  -29/0  -12/0  -13/0  -97/0

 کشش درآمدي  69/0  43/1  88/0  55/1  44/1  53/1

  قیتحق افتهی :منبع
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  کاالیی خانوارهاي ها گروهرابطه و ماهیت انواع  - 5- 3

است، همچنین پس از تخمین سیستم تقاضا  شده  مشخص 5ي مختلف در جدول ها گروهي  رابطه

ماهیت لوکس  ها گروهمشخص شد که دو گروه خوراکی، مسکن و روشنایی ضروري و سایر 

همچنین . باشد یمضروري بودن گروه خوراکی و گروه مسکن با انتظارات نظري سازگار . دارند

 باشد یمدر شهر تهران  نینش هیحاشکه به علت جمعیت زیاد لوکس بودن گروه تفریح و تحصیل 

ي این ها افتهی در تأمل  قابلي  نکته. استنیز با انتظارات در مورد جامعه شهري تهران سازگار 

ي ها وهگري آن است که  دهنده نشانمطالعه لوکس بودن گروه بهداشت و درمان است که این امر 

ي کافی از خدمات بهداشتی در معرض خطر و بیماري  استفادهشهر تهران به دلیل عدم  دکم درآم

لوکس بودن گروه . کاهد یمدر مشارکت اقتصادي  ها آنبه ترتیبی که این امر از توانایی  باشند یم

بخش  که نیا با توجه به نیز و ارتباطات در سبد مصرفی خانوارهاي شهري استان تهران نقل و  حمل

  .رسد یمی از درآمد پایین با فقر مطلق مواجه هستند طبیعی به نظر توجه قابل

  

  ي شهري استان تهرانخانوارهایی کاالي ها گروهي انواع  رابطه :5 جدول

 ها کشش

ی و خوراک

و  ها آشامیدنی

  دخانیات

و  پوشاك

  کفش

، سوخت و مسکن

  روشنایی

تفریح و 

  تحصیل

 بهداشت

  و درمان

و  ونقل حمل

  ارتباطات

ی و خوراک

و  ها یدنیآشام

  دخانیات

  مکمل  مکمل  مکمل  مکمل  جانشین  -

  جانشین  مکمل  جانشین  مکمل  -  -  پوشاك و کفش

، سوخت و مسکن

  روشنایی
  جانشین  مکمل  جانشین  -  -  -

  جانشین  مکمل  -  -  -  -  تفریح و تحصیل

  مکمل  -  -  -  -  -  و درمان بهداشت

و  ونقل حمل

  ارتباطات
-  -  -  -  -  -  

  لوکس  لوکس  لوکس  ضروري  لوکس  ضروري  ها گروهماهیت 

  3از جدول  شده  استخراج :منبع

 

 ي و پیشنهاداتبند جمع - 4

هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی رفتار مصرفی خانوارهاي استان تهران  که نیابا توجه به 



  

  
  199   بررسی رفتار مصرفی خانوارهاي شهري استان تهران

 شده  حاصلنتایج ذیل از تخمین مدل  ،ي اصلی کاالها بودهها گروه يها کششجهت دستیابی به 

  .است

که مطابق با انتظارات نظري گروه خوراك کاالیی ضروري است  شدکه مشخص  طور همان

خانوارهاي فقیر، مقوله  ازین موردي ها حداقلآن است که براي تضمین  دیمؤاین امر  ،باشد یم

با کمترین خطاي نوع اول و دوم باید در دستور کار دولت قرار  ها تیحماو  ها ارانهي یهدفمند

 کشور 1گروه بهداشت کاالیی لوکس مشخص شد، با توجه به مقایسه درآمد سرانه متأسفانه. گیرد

و  دالر 5949برابر با  2014در ایران درآمد سرانه در سال  یافته، با سایر کشورهاي توسعه ایران

دالر و استرالیا  93236مانند نروژ  2افتهی توسعهر سایر کشورهاي د 2014درآمد سرانه در سال 

سطح پایین درآمد  دهنده نشاندالر، که  59524دالر و دانمارك  76415دالر و سوئیس  52761

به دلیل سطح درآمد پایین، این که گروه بهداشت در  ما کشور، بنابراین در باشد یمسرانه ایران 

سازگار است که به معناي  ها تیواقعي گروه کاالهاي لوکس تلقی شده با  زمرهي ما در ها یبررس

این است که بخشی از جامعه، قادر به دسترسی به اقالم بهداشتی نیستند که البته این نتیجه با 

در  توجه  قابلنکته . باشد یمشهر تهران سازگار  ژهیو  به 3انتظارات قبلی در مورد جامعه ایران

با مشکل اساسی  نینش هیحاشدر مناطق  ژهیو  بهشان داد که شهر تهران از حیث فقر ن 4مطالعات قبلی

توزیع  قتصادي و بهبودرشد ا جمله ازي مختلف ها روشبا  رود یممواجه است، بنابراین انتظار 

ي درآمدي به اقالم بهداشتی دسترسی داشته باشند ها گروهدرآمد و توسعه امکانات بهداشتی، اکثر 

از طریق توسعه بهداشتی و در  درآمد کمي ها گروهبراي  مدت کوتاهي زیر برنامهکه این امر در 

 ،دولت تر درآمد از سوي توزیع عادالنه و یا 5از طریق رشد اقتصادي بلندمدتي زیر برنامه

حمایتی دولت متوجه گروه بهداشت و درمان نیز باشد ي ها بسته گرید  عبارت  بهیا  پدیر است امکان

ي بهداشت انجام داده  حوزهکه اقداماتی در  رسد یمکه البته در این راستا دولت یازدهم به نظر 

نیازها  نیتر يضرورکه جزء  آموزش وتفریح و تحصیل در خصوص شهر تهران،  متأسفانه .است

مردم شهر تهران از درآمد  تر قیدقبه عبارت  باشد یمجزء اقالم مصرفی لوکس  شوند یممحسوب 

                                                 
 )2010ثابت (درآمد سرانه ملی . 1
 توسعه انسانیبر اساس شاخص . 2

 سنجش شدت فقر در خانوارهاي روستایی و مقایسه آن با خانوارهاي شهري ایران 3.

 هاي حمایتی بر کاهش فقر در ایران بررسی اثرات سیاست 4.
 بررسی اثر مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادي ایران .5
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در خصوص برنامه  که نیانیازهاي خوراك و مسکن برخوردار نیستند و قبل از  نیتأمکافی براي 

 ي زمرهآموزش و بهداشت در  .است شده  هیتخل ها آنکنند درآمد  يزیر برنامه و تفریح آموزشی

همواره  ها دولتتعالیم علم اقتصاد و اقتصاد رفاه،  بر اساس گرید  یعبارت  بههستند مفید کاالهاي 

همواره  یالملل نیب ينهادهاعالوه بر این  .این نیازها براي آحاد جامعه هستند نیتأمموظف به 

 یالملل نیب يها نشستدر  واقع درو  اند دانستهآموزش و خدمات بهداشتی  نیتأمرا مسئول  ها دولت

 ها دولتو  قرارگرفته دیتأکآموزش عمومی و بهداشت عمومی مورد کاهش فقر، توسعه  هدف با

در نیروي انسانی و ارائه خدمات بهداشتی  يگذار هیسرماکاهش فقر از طریق توسعه و  منظور  به

کاهش فقر باید تالش بیشتري در آموزش نیروي انسانی و  منظور  بهدولت ایران  که ؛اند دادهتعهد 

   .خدمات بهداشتی داشته باشد

 يها گروه به دلیل وجود اثرات قیمتی معنادار اکثر يگذار متیقسیاست  ولت باید ازد نیچن هم

 عنوان بهبه تغییرات قیمت در مناطق شهري  نسبت يا بودجه يها سهمکاالیی و حساسیت باالي 

   .ؤثر استفاده کندیک ابزار م

ی از توجه قابلکه بخش  یعنی این باشد یمباال  نقل و  حملکشش درآمدي گروه به اینکه  توجهبا 

با واقعیت شهري تهران نیز این مطلب که  مردم امکان برخورداري از این گروه کاالیی را ندارند

امکان جابجایی برقرار لذا ، باشند یم کاریبی فقیر و توجه  قابلبخش  که نیاسازگار است و به دلیل 

با افزایش اشتغال و و توسعه و رشد اقتصادي در آینده گفت که با  توان یمبر این اساس ، باشد ینم

 نقل و  حملي ها رساختیزو همچنین  خواهد شددرآمد امکان جابجایی بیشتر براي مردم فراهم 

   .خواهد یافتافزایش 
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  منابع و مآخذ

  فارسی و مآخذ منابع) الف

برآورد و مقایسه تابع تقاضا "). 1394(، ایمان بخش فرح و .سید امین منصوري،. آرمن، سید عزیز .1

کاربرد (و با درآمد باال در مناطق شهري  درآمد  کم يها گروهو کشش کاالهاي مصرفی در 

-30 :)20(10 پژوهشنامه اقتصاد کالن .")آل دهیا باًیتقردر سیستم تقاضاي  شده  ادغام يها داده

57 . 

 . مختلف يها سالبانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، شاخص قیمت  .2

هاي قیمتی و درآمدي  کششبرآورد "). 1393( يمحمدمهداحمد، سید  و .پژویان، جمشید .3

آل مبتنی بر  هاي مصرفی خانوارهاي شهري با استفاده از سیستم تقاضاي تقریباً ایده گروه

 . 31-13: )26(8 فصلنامه علوم اقتصادي ."هاي تابلویی داده

 قانون :مرجع تصویب ).1382( هجري شمسی 1404جمهوري اسالمی ایران در افق  انداز چشم .4
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