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 مقدمه -1

گروه  زیرا است، ضروری مرداندولت برای هم و کنندگانعرضه برای هم خانوارها رفتار شناسایی

به  قادر تغییرات قبال در هاآن واکنش و ترجیحات و کنندگانمصرف نیاز شناسایی با اول

از  حمایت جمله از مختلف اهداف با دوم گروه و بود خواهند کاالها فروش برای بهتر ریزیبرنامه

باشند می خانوارها مصرفی رفتار شناسایی به مندعالقه هدف هایگروه و درآمد کم هایگروه

قالب چند سال گذشته در  یط متیو اصالح ق یآزادساز رانیدر ا(. 9911، هوشمند و همکاران)

 1/90101، رقم نقدینگی از (9911-9911) مطالعه مورد یهاسال یط تورم باال، ظهور کرده است.

 به رسیده است. 9911در سال  الیهزار میلیارد ر 90111088به  9911در سال  الیمیلیارد ر هزار

 یدر حال نیا درصدی داشته است. 99ساله رشد متوسط  هر دوره، نقدینگی در این گرید عبارت

نرخ دالر  دورهدر این  درصد بوده است. 1/9معادل  هاسال نیا یمتوسط ط یرشد اقتصاد که است

)آمار از سایت بانک  برابر بوده است 19از  شیو شاخص تورم ب برابر 10/110برابر، نقدینگی  00

این اساس، این پرسش مطرح است که  بر .است( شده استخراجاسالمی ایران  یجمهورمرکزی 

کرده است شاخص رفاهی، فقر و توزیع درآمد چگونه  تجربهکه کشور تورم را  ییهاسالطی 

بیشترین زیان رفاهی را کدام گروه کاالیی به خانوار تحمیل کرده است و عوامل  تغییر کرده است؟

 یتنها به بررس سؤاالت نیپاسخ به ا منظور به قیتحق نیدر ابر زیان رفاهی خانوار کدام است؟  مؤثر

عدم  که چرا .شودیمتمرکز  ییروستا یمخارج خانوارها عیفقر و توز ،یرفاه یهاشاخص

 یستیمشکالت ز .کندیم جادیا یمل نیسرزم یرا برا یو توسعه روستا، مشکالت فراوان یزیربرنامه

مشکالت موجود  شیموجب افزا تنها نهشهرها،  یسو به ییروستا تیدر روستاها و حرکت جمع

 نیترمهمدر شهرها شده که از  زاتورم، بلکه سبب رواج مشاغل کاذب و شودیمشهرها  هیدر حاش

مطالعه نسبت به مطالعات قبل  نیا تیمز است. رانیبزرگ ا یدر شهرها ژهیو بهمشکالت شهرها، 

دوره  ی، گستردگاندداشتهاشاره  هاارانهی یهدفمند استیبعد از س هامتیق لیکه اغلب به اثر تعد

حاضر راستا، مقاله  نیادر  رفاهی است. یهاشاخص نیترمهم زمانهمو بررسی  مطالعه مورد یزمان

 قیتحق نهیشیو پ پژوهش اتیادببه بخش دوم  در است. پس از مقدمه، شده میتنظبخش  پنجدر 

در بخش آورده شده است.  الگوی پژوهش و تبیین روش برآورددر بخش سوم  .شودیمپرداخته 

ی و ارائه ریگجهینت. نهایتاً بخش پنجم شودیمپرداخته روش تحقیق برآورد مدل به چهارم 

 ی سیاستی را در برخواهد داشت.هاهیتوص
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 پژوهشادبیات  -2

ثرات تورم بر رفاه خانوار، فقر و ، بررسی امطالعه مورداین بخش به علل مهم تورم در دوره زمانی 

 .پردازدیمرفاهی  یهاشاخصتوزیع مخارج و پیشینه مطالعات در زمینه 
 

 ینظر اتیادب -2-1

 شیافزا صورت به را آن توانیم یکل صورت به یول دارد وجود تورم از یمتعدد فیتعار هرچند

الزم به  کرد. فیدارد تعر ریناپذبرگشت و مداوم نامتناسب، یحالت غالباً که هامتیق یعموم سطح

 اًیاست و ثان نظر موردکاالها در کل اقتصاد  متیق رییتغذکر است که در محاسبه تورم اوالً متوسط 

 .دشویممناسب در محاسبه رشد شاخص تورم لحاظ  یاز کاالها با وزن کی هر متیرشد ق

 :از اندعبارت که ردیگ صورت مختلف یهاجنبهاز  تواندیم زیتورم ن یبندطبقه

 تورم تقاضا، فشار از یناش تورم شامل: آن جادکنندهیا عوامل یمبنا بر تورم یبندطبقه 

 .یساختار عوامل و واردات از یناشتورم  نه،یهز فشار از یناش

 باز تورم شامل: پول حجم شیافزا به هامتیق شیافزا نسبت یمبنا بر تورم یبندطبقه 

 در که( شده مهار) بسته تورم و است انیجر در پول حجم از ترعیسر هامتیق آن در که)آشکار( 

 .است انیجر در پول شیافزا از کمتر هامتیق شیافزا زانیم آن

 هامتیق شیافزا بودن( یمقطع) یاعارضه ای( ی)ادوار متناوب یمبنا بر تورم یبندطبقه :

 ریغ عوامل از یناش یاعارضه تورم و یتجار یهاچرخه رونق دوران به مربوط یادوار تورم

  .است...  و یعیطب یایبال جنگ، مانند یاقتصاد

 وجود هاآن یسازیبه کم ازیدر طول زمان ن هامتیق شیو کنترل روند افزا سهیو مقا یبررس یبرا

کشور  کیدر  شده ارائهتمام کاالها و خدمات  متیق شیو محاسبه افزا یبررس که جاآن ازدارد و 

 ایو  کنندگانمصرف حسب برمختلف از کاالها و خدمات  یهاگروهانتخاب  ست،یمقدور ن

 رانی، آمارگکنندهمصرفمحاسبه نرخ تورم  یبرا رانیادر  .دینمایم یضرور هاآن دکنندگانیتول

به  میبا مراجعه مستق ماه هرکشور  یهمه مناطق شهر ییایجهت پوشش مناسب جغراف یبانک مرکز

قلم کاال و  900 مجموع درقلم خدمات ) 19قلم کاال و  101 متیدر سراسر کشور، ق فروشانخرده

 خدمات و کاالها یبها شاخص و کرده یآورجمع شده انتخابشهر نمونه  11خدمات( را از 

 مختلف یهااستان یبرا آمده دست به شاخص بیترک با را یشهر مناطق در( CPI) یمصرف

 زین و دوجانبه یقراردادها در حقوق و مزد لیتعد یبرا شاخص نیا کاربرد .ندینمایم محاسبه
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 تیاهم رانیا اقتصاد در تورم زانیم سنجش اریمع نیترمهم عنوان به نیهمچن و یحقوق یدعاو

 (.9919 آبان ،انهیبانک خاورم یاقتصاد قاتیتحق گروه) دارد فراوان
 

 (1311-1331)مهم تورم  لیدال -2-1-1

نهایت  اقتصادی و دریند رشد و توسعه آکه بر فر دارند خودتورم باال آثار نامطلوبی با  یهانرخ

 در کشور اقتصادی ناسالم تداوم ساختار واقع شود. مؤثر تواندیمتوزیع درآمد و عدالت اقتصادی 

 و نقدینگی رشد اقتصادی، تحریم تحمیلی، جنگمانند  عواملی اسالمی و انقالب از پس یهاسال

نرخ تورم و عامل  9جدول  ایران باشد.اقتصاد  نفکیجزء الباعث شده است که تورم همواره  ...

-10 یهاسالنرخ تورم مربوط به باالترین  نشان داده است. دوره زمانی 9 برای آن را جادکنندهیا

  درصد را تجربه کرد. 01که اقتصاد ایران تورم  است 9919
 

 1311-1331دوره  یمتوسط نرخ تورم ط :1جدول 

 نرخ تورممتوسط  ی مهم اقتصادی دولتهااستیسرويدادها و  سال

11-9911 
افزایش درآمدهای نفتی، کاهش کسری بودجه دولت، اجرای سیاست فروش ارز به نرخ 

 شناور و رقابتی، رشد عرضه کل تولیدات داخلی
00/18 

00-9919 
 تک جهت در حرکت و مالی و پولی انبساطی یهااستیسدولت،  بودجه افزایش کسر

 خارجی یهایبدهبازپرداخت  واردات، سررسید آزادسازی و ارز شدن ینرخ
01/10 

11-9901 
 یهامیتحر، هاارانهیانرژی در اثر اجرای فاز اول و دوم هدفمندی  یهاحاملجهش قیمت 

 نقدینگی ختهیگسلجامنفتی و بانکی، تشدید تالطمات ارزی، رشد 
91/91 

 مرکزی جمهوری اسالمی ایران. ، سایت بانک9911-9911و گزارش نرخ تورم، تحلیلی بر تورم ایران :مأخذ      

 

 اثر تورم بر رفاه -2-1-2

یک بررسی جامع در مورد  .استبخش عمومی  یهااستیسرفاه، یکی از مبانی تحلیل  یریگاندازه

 یهااستیسبهداشتی، مقررات،  یهامراقبتانتقالی، اصالح  یهابرنامه، هاارانهی، هااتیمال

در پاسخ به این پرسش  تینها دراجتماعی و اصالح آموزشی باید  نیتأم، سیستم یطیمحستیز

با تغییر شرایط  .9(9110)اسلیسنیک،  گذارندیم، چگونه بر رفاه افراد اثر هااستیسباشد که این 

ممکن است افزایش  کنندگانمصرف آمده دست به، میزان مطلوبیت هامتیقاقتصادی، مانند تغییر 

، از معیار کنندهمصرفمطلوبیت و تغییر جبرانی  یریرپذیتأثبرای چگونگی و شدت  یا کاهش یابد.

جدید  یهامتیقاین معیار از  .(9911 )فرمان آرا و موسوی، شودیماستفاده ( CV) 1تغییر جبرانی

                                                 
1. Slesnick (1998) 
2. Compensating Variations 
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در تغییر  کنندهمصرفچقدر درآمد برای جبران  پرسدیمو  کندیمقیمت پایه استفاده  عنوان به

  قیمت جدید الزم خواهد بود.
 

 اثر تورم بر فقر -2-1-3

 کنندگانمصرفدیگر این تحقیق اثر تغییرات قیمت بر سطح حداقل استاندارد زندگی  یهاجنبهاز 

این سهم  .دهدیمطی دوران بررسی نشان  را سهم مخارج خوراک از مخارج کل 9نمودار  .است

یک معیار  دوران مطالعه در حال کاهش است. حداقل نیاز ضروری زندگی طی عنوان بهمخارج 

 کنندگانمصرفراهبردی مناسب جهت دستیابی به روند تغییرات سطح حداقل استاندارد زندگی 

 و زمان کی در فرد یک که از مخارجی است عبارت فقر خط .است مبتنی بر تغذیه خط فقر

 رفاه سطح این به که افرادی .شودیم رفاه متحمل حداقل سطح یک به دسترسی برای معین مکان

 ریفق ریغ دارند دسترسی رفاه حداقل سطح به این که کسانی و شوندیم تلقی فقیر ندارند دسترسی

 . 9(9110 ،لیون و پراداناراو) باشندیم
 

 
 از مخارج بودجه خانوار شده استخراج یهاداده :مأخذ

 1311-1331ی هاسال: سهم مخارج گروه خوراک طی 1نمودار 
 

 مخارج خانواراثر تورم بر توزیع  -2-1-4

 وجود دیگر این تحقیق بررسی اثر تغییرات قیمت بر توزیع مخارج خانوار روستایی است. یهاجنبه

 منجر فقر ی وعدالتیب بروز به ... درآمد، سالمت، بهداشت، آموزش و توزیع در گسترده نابرابری

ی هاشاخصدر هر یک از  باال نابرابری اقتصادی، رشد از سطحی هر فرض با چراکه ،شودیم

زاده و همکاران، )محمد شودیم فقر گسترش و جامعه طبقات در بیشتر شکاف باعث ایجاد توزیع

                                                 
1. Ravallion & Pradhan (1998) 
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 و محروم اقشار به و امکانات منابع از اندکی سهم که باشد آن دلیل به تواندیم عامل این .(9911

  .رسدیم پایین درآمدی طبقات
 

 ادبیات تجربی -2-2

ی رفاهی، مطالعات فراوانی هاشاخصبر  هاارانهزمینه اثرات تورمی سیاست هدفمندی ی تاکنون در

 نظر بیشتر اقتصاددانان در خورد اتفاقچه در همه این مطالعات به چشم میشده است، آن انجام

این رویکرد تقریباً در  های ذینفع است.ها به گروههدفمند کردن آن های عام وزمینه حذف یارانه

اند که این شیوه دخالت دولت خورد و تقریباً همگی مدعیبین اقتصاددانان داخلی نیز به چشم می

های های سنگین آن بر بودجه دولت، کارایی پایینی برای حمایت از گروهدر بازار، ضمن هزینه

های جدی دیگر کارایی این سیاست در عرصه تخصیص بهینه منابع با چالشفقیر دارد و از سوی 

های پایانی ها در ماهکه اجرای برنامه هدفمندسازی یارانهنیز با توجه به این ایراندر  مواجه است.

از سوی دیگر به دلیل در دسترس نبودن یا  است،جنبه اجرایی و عملی به خود گرفته  9901سال 

ها بر شده توسط برنامه هدفمندسازی یارانه ر و اطالعات، بررسی اثرات ایجادمنتشر نشدن آما

ها، نرخ بیکاری، تولید، نابرابری و توزیع درآمد متغیرهای اقتصادی نظیر تورم و شاخص قیمت

شده در داخل که به این  عمده مطالعات انجامنتایج لذا  توجه و مطالعه قرارگرفته است. کمتر مورد

ها بینی بوده و مسئله نابرابری، توزیع درآمد و رفاه نیز در آناند بیشتر مبتنی بر پیشپرداختهموضوع 

 توجه قرارگرفته است. کمتر مورد
 

 مطالعات خارجی -2-2-1

افزایش قیمت برق در قبرس را با استفاده از سیستم تقاضای  راتیتأث (1890) 9پاشاردس و همکاران

انرژی منجر به  یهامتیق داد که افزایش درنشان  هاآننتایج مطالعه  کردند.ارزیابی  1کنندهمصرف

و خانوارهای شهری و کوچک بیشتر از بقیه  شودیممیلیون نفر  99از دست دادن رفاه بیش از 

خانوار ناشی از قیمت باالی  رفته دست ازسهم رفاه  نیتربزرگقرار خواهند گرفت و  ریتأثتحت 

 و یهتجز به کانادایی خانوارهای هزینه یهاداده از استفاده ( با1890) 9ظامیمیرن انرژی است.

 درآمد پر خانوارهای کهاین بررسی منظور به هاسوخت دیگر و طبیعی گاز مصرف برق، تحلیل

                                                 
1. Pashardes (2014) 
2. QUAIDS 
3. Mirnezami (2014) 
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 در نابرابری هرچند که داد نشان نتایج پرداخت. دارند، باالتری مصرف انرژی اندازه چه تا

 به مقاله این ینهمچن است. درآمد توزیع از ترعادالنه آن اما توزیع دارد، وجود برق مصرف

 سطوح به منجر که پردازدیم کانادا مختلف ایاالت در گذارییمتقمختلف  یهانحوه بررسی

 معنی این به باشند(. یسهمقا قابل محیطی شرایط و هوا و آب کهیهنگام(شود یم مصرف مختلف

 استفاده انرژی منابع از بیشتری مقدار به درآمد، پر خانوارهای اییارانهبرق  بازار یک در که

 بازار بر مبتنی یکپارچه گذارییمتق سمت به هادولت که کندیماشاره  نویسنده کنند.یم

 انرژی از بهینه استفاده منظور به عمومی، طبیعی منابع از یارانه شامل برداشتن که کنندیم حرکت

  .است

نه  و در شصت 1899تا  1899های اثر افزایش قیمت انرژی در بین سال (1890) 9همکارانباینگ و 

جمله خانوارهای یک نفره کشور کره  استثنای خانوارهای کشاورزان و ماهیگیران( از شهر )به

های دریافتند که اوالً، اقلیت 1ها در یک مدل رگرسیون لجستیکآن جنوبی را بررسی کردند.

درآمد در  های کمهای معلول و تک والدین و همچنین خانوادهنند سالمندان، خانوادهاجتماعی ما

از  %98که بیش از  شودیمتعریف  ایخانواده عنوان بهبرابر فقر انرژی )یک خانواده فقیر انرژی 

( کندیمو روشنایی  پز و پختدرآمد خود را صرف نیازهای اولیه انرژی، مانند گرمایش، 

توانند ها نمیدرآمد این است که آن دوماً، از دالیل فقر انرژی خانوارهای کم پذیرتر هستند.آسیب

توان نسبت فقر انرژی را های رفاه انرژی، میبا استفاده از برنامه لوازم انرژی کارآمد داشته باشند.

ی هادادها استفاده از ب (1890) 9شارلر و کاهولی و بنابراین، مداخله دولت الزم است. کاهش داد؛

 1890 تا 1880واکنش خانوارهای کشور فرانسه در دوره زمانی  0پانل و روش رگرسیون آستانه پنل

در این تحقیق درآمد  هامیرژ ی بررسی کردند.خط ریغبه نوسانات قیمت انرژی را در یک مدل 

 .شوندیمبا درآمد باال تقسیم  یخانوارها است که به خانوارهای با درآمد پایین )فقیر( و خانوارها

نتایج نشان داد که خانوارها با توجه به دامنه درآمدی واکنش متفاوتی به تغییرات قیمت انرژی 

خانوارهای فقیر دارای کشش قیمتی باالتر نسبت به خانوارهای با درآمد باالتر  .دهندیمنشان 

با  (1891) 0رنر و همکاران .دهندیمن هستند و واکنش بیشتری به تغییرات قیمت انرژی از خود نشا

                                                 
1. Byung et al 
2. Logestic Regression 
3. Charlier and Kahouli 
4. Panel Threshold Regression (PTR( 
5. Renner et al 
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پیامدهای رفاه مخارج خانوار روستایی و شهری کشور اندونزی  9یمقطعی برش هادادهاستفاده از 

 .بررسی کردندرا  1899تا  1881ی هاسالبین ی انرژی هاحاملو فقر انرژی در اثر تغییرات قیمت 

های نفتی خانوارها تخمین تابع تقاضای فرآورده (QUAIDS) در ابتدا با استفاده از سیستم تقاضا

بررسی  منظور بههمچنین  شده است. یبررسزده شد و با استفاده از پارامترهای مدل رفاه خانوارها 

 بررسی گردید. زمانهماثرات ناهمگون این تغییرات قیمتی تغییرات توزیع درآمد و فقر انرژی 

ابزاری مؤثر برای کاهش مصرف  عنوان بهممکن است  تحلیل نشان داد؛ قیمت انرژی و یهتجز

انرژی عمل کند، اما تأثیرات منفی رفاهی و توزیعی مهمی بر خانوار شهری و روستایی داشته و 

 .اندشدههمچنین فقر انرژی را در این کشور افزایش داده که خانوارهای روستایی بیشتر متضرر 

  تواند اثرات منفی را کاهش دهد.یم هاحاملهای حمایتی دولت در کنار افزایش قیمت یاستس
 

 مطالعات داخلی -2-2-2

بر توزیع درآمد و رفاه اجتماعی در مناطق شهری  هامتیقتغییر  ریتأث (9910و همکاران ) یمحمد

 را خطی جضریب انگل در سیستم مخار رو نیا از بررسی کردند. 9918-9918طی دوره  را ایران

 ظاهر بهی سیستم معادالت اقتصادسنجی بودجه خانوارهای شهری و تکنیک هادادهبا استفاده از 

ی محاسبه و بر اساس آن انهیهزدهک  98نامرتبط برآورد کردند و شاخص درآمد معادل برای 

یج نشان داد نابرابری درآمد در بین نتا کمیت نابرابری و شاخص رفاه اتکینسون را محاسبه نمودند.

یی که اقتصاد تورم باالیی داشته، بیشتر شده هادورهی خانوارهای شهری طی انهیهزی هادهک

ی از تغییرات رفاه اجتماعی ناشی از تغییرات رفاه خصوصی توجه قابلبخش  عالوه به است.

های اساسی بر رفاه خانوارهای اثرات تعدیل قیمت کاال (9910صادقی و همکاران ) خانوارهاست.

های درآمدی از این تغییرات را پذیری دهکمناطق شهری استان اصفهان و شناسایی ترتیب آسیب

ارهای یبرای این منظور، از سیستم مخارج خطی و مع بررسی کردند. 9909-9918طی دوره 

بعد از خانوارها تغییرات جبرانی و تغییرات معادل جهت ارزیابی رفاه استفاده کردند. نتایج نشان داد 

پذیرترین دهک در مقابل اند و دهک اول درآمدی، آسیبها دچار افت رفاهی شدهتعدیل قیمت

 موردای ثرات افزایش قیمت کاالها (9911)ی و همکاران نورالله ها بوده است.افزایش قیمت

. به این منظور با را بررسی کردند)نان، شیر، آب و برق و گاز( بر رفاه خانوارهای شهری  مطالعه

، فرمول تغییرات جبرانی کنندگانمصرفگیری تغییرات رفاهی اندازه بهمربوط  هایتئوری بر تکیه

                                                 
1. Cross-Section Survey Collected Annually 
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در ادامه، سیستم تقاضا  .نمودنداستخراج ( را AIDS) آلایدهدر چارچوب سیستم تقاضای تقریباً 

بودجه و شاخص قیمت خانوارهای شهری ایران در سه گروه عمده درآمدی  هایدادهبر اساس 

برآورد و پارامترهای سیستم  SUR و با استفاده از روش 9901 -9911( برای دوره زمانی ایهزینه)

که تغییرات  نشان دادق . نتایج تحقیشدو معیار تغییرات جبرانی محاسبه  آلایدهتقاضای تقریباً 

جبرانی در این دوره زمانی مثبت بوده یعنی، افزایش قیمت در این دوره زمانی موجب کاهش رفاه 

پایین  هایگروهخانوارهای شهری شده است. درصد کاهش رفاه ناشی از افزایش قیمت کاالها در 

درآمدی که  زیرا( است ایهزینهباالی درآمدی ) هایگروه ومیانی  هایگروهدرآمدی بیشتر از 

سهم بیشتری از درآمد این  دهندمی( از دست ایهزینهپایین درآمدی ) هایگروهخانوارهای 

باالی درآمدی از دست  هایگروهخانوارها بوده و در حقیقت رفاه بیشتری نسبت به خانوارهای 

 به ر،یمحاسبه پذ یمالگوی تعادل عمو کیبا استفاده از  (9910نعمت اللهی و همکاران ) .دهندمی

بر مصرف انرژی  اتیوضع مال یریکارگاز به یناش ،یطیمحستیو آثار ز یرفاه امدهاییپ یبررس

این اند. پرداخته ران،یا برای اقتصاد ،و توسعه قیدر تحق یگذارهیبه سرما ارانهی و پرداخت یلیفس

و تحت دو سناریوی اخذ  شدهعدد دهی  9918ماتریس حسابداری اجتماعی سال  لهیوس بهمدل 

 18و  90، 98، 0ی مختلف هانرخمالیات بر مصرف انرژی و پرداخت یارانه به تحقیق و توسعه در 

 ،یلیبر مصرف انرژی فس اتیکه اخذ مال دهدینشان م جینتا است. قرارگرفتهی بررس مورددرصد 

و توسعه  قیدر تحق یگذارهیو سرما یکیزیف یگذارهیمصرف، سرما یهاشاخص کاهش منجر به

منجر به کاهش  زیو توسعه ن قیبه تحق ارانهی. پرداخت دهدیرفاه را کاهش م سطح شده و

و  قیدر تحق یگذارهیدر سرما شیو در مقابل افزا یکیزیف یگذارهیو سرما مصرفی هاشاخص

  .شودیم توسعه
 

 ارائه الگوی پژوهش و تبیین روش برآورد -3

 ،یانرژ یهامطالعه )حامل مورد ییکاال یهاگروه متیق شیاثرات افزا یبررس قیتحق هدف

 یمخارج خانوارها عینقل( بر رفاه، فقر و توز و خوراک، مسکن، بهداشت و درمان و حمل

از جوانب افزایش قیمت مهم است آثار  است. 9911-9911 یدوره زمان یکشور ط ییروستا

 نینه به ا یمربوط هستند، ول گریکدیدرآمد با  عیو توزفقر شاخص رفاه، زیرا شود  یمختلف بررس

مناسب نا عیصورت که توز نیبه ا ها وجود داشته باشد.آن نیب یو مشخص یصورت که رابطه قطع

 عیتوز یعنی کند،یالزاماً صدق نم ز،یرفاه نبوده و عکس آن ن کاهش ایفقر و  یدرآمد به معن
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 عیتوز یاامکان دارد که در جامعه .دهدینم دیرا نو یفقدان فقر و بهبود رفاه رآمدمناسب د

 عیتوز طیدر شرا که یحال وجود نداشته باشد، در یامالحظه فقر قابل یدرآمد نامناسب باشد ول

اهمیت با توجه به بنابراین  (.9910 ان،یمطرح گردد )پژو زین یدیفقر شد تواندیتر درآمد ممناسب

سیستم تقاضا و روش برآورد بخش این در  ،خانوارهادرآمد زمان رفاه، فقر و توزیع بررسی هم

 .شودیمروش محاسبه خط فقر و ضریب جینی شرح داده  ورفاهی  یهاشاخص

 کنندهمصرفسیستم تقاضای  -3-1

 انواع را بین خود درآمد کنندهمصرف چگونه که کندمیبیان  کنندهمصرف تقاضای هایسیستم

 که خرد هستنداقتصاد  هایتئوری بر مبتنی معموالً ،هامدلاین  دهد. تخصیص کاالها مختلف

 را تقاضا دیگر عبارت به .گیرندمی نادیده را عرضه اطالعات طرف و لحاظ را تقاضا طرف

  .کنندمی تحلیل عرضه، طرف از مستقل
 

 آلسیستم تقاضای تقریباً ایده -3-1-1

که برای  است 9لگاریتم مستقل از قیمت افتهیمیتعماین سیستم مبتنی بر تابع مخارج خطی )هزینه( 

  :زیر است صورتبهتابع مذکور  .1(9108ور، مولب)دیتون و  اولین بار توسط مولباور معرفی شد
 

         )9( 

 

و  ia ،iسطح مطلوبیت است و  uکه در آن 

ij .دیتون و مولباور برای استخراج  پارامتر هستند

به دست آورده و  9آل، تابع تقاضای جبرانی را بر اساس تابع مخارج سیستم تقاضای تقریباً ایده

را استخراج نموده و نهایتاً تابع تقاضای غیر جبرانی را به دست  میمستق ریغتابع مطلوبیت  آن از پس

  آید:به دست می 1از رابطه آل معادالت سهمی غیر جبرانی سیستم تقاضای تقریباً ایده اند.آورده
 

(1)            
 

                                                 
1. Price Independent Generalized Logarithmic (PIGLOG) 
2. Deaton and Muellbur (1980) 



 

 901   (رانیکشور ا ی)مطالعه مورد ییجامعه روستا یرفاه یهابر شاخص ییکاال یهاگروه متیق لیبر اثر تعد یلیتحل

 حسب بر pln در رابطه فوق .دیآیبه دست م pو  m ام، تابعی ازiسهم مخارج کاالی  که

  .دیآیمبه دست  9رابطه از  سایر مقادیر
 

(9)           

 

ی بوده که معموالً برای خط ریغآل، شود مدل سیستم تقاضای تقریباً ایدهکه مالحظه می گونههمان

استفاده  pی شاخص واقعی جا به 1یک جانشین عنوان به 9خطی کردن آن از شاخص استون

  :آیدبه دست می 0از رابطه شاخص استون  شود.می
 

(0)           
 

در  یبررس موردسهم کاالی  و  یبررس مورد یهاگروهقیمت کاالها در   ،رابطهاین در 

 بهخطی شده و  آلسیستم تقاضای تقریباً ایده مدل ،0ی معادله ریکارگبه با بودجه خانوار است.

فرم تقریب خطی دستگاه معادالت تقاضای تقریباً  آن اصطالحاً ه، که باستی قابل تخمین راحت

هایی چون محدودیتتقاضا دارای  یهاهینظراین سیستم برای سازگاری با  .گویند 9آلایده

 دارد. رامترهای نامشخص مدل بستگیتنها به مقدار پااست که  1و تقارن 0همگنی ،0یریپذجمع

  :از اندعبارتبه ترتیب های فوق تدیمحدو
 

(0)                         

(1)                     

(1)                   

ی بر مدل ریپذجمعگیرند و قید از مجموعه قیدهای فوق، قید همگنی و تقارن مورد آزمون قرار می

متقاطع و کشش  ،های قیمتی )جبران نشده( خودیکشش و احتیاجی به آزمون ندارد. شده لیتحم

 :اندشدهمشخص( 98( تا )0درآمدی )مخارج( به ترتیب توسط روابط )
  

(0)                      

                                                 
1. Stone Index 
2. Proxy 
3. Linear Approximate Almost Ideal Demand System LA/AIDS 
4. Addig-up 
5. Homogeneity Restriction 
6. Symmetry Restriction 
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(1)                    

(98)                  
 

آل را الگوی قابل برآورد سیستم تقاضای تقریباً ایده کل تابعی مناسب، دیتون و مولباورش نهیدرزم

  کنند.( معرفی میشده ارائه 1)که توسط رابطه  99رابطه  صورت به
 

(99)  
 

 است:  برابر   زیر بوده و صورت بهتقریب خطی آن 
 

(91)      
 

 یپارامترها و  ، از بودجه کل،  یبررس موردسهم گروه کاالیی   متغیر ،91در رابطه 

شاخص  و  یبررس موردمخارج کل گروه  و  ندیآیم به دستمدل که از تخمین مدل 

 .استون است
 

 آلایده تقاضای سیستم برای جبرانی تغییرات تابع استخراج -3-1-2

 دلیل افزایش به کنندهمصرف به که مقداری حداقل ازاست  عبارت تعریف طبق جبرانی اتتغییر

  .یابد دست قبلی مطلوبیت سطح همان به بتواند وی تا شودمی داده قیمت
 

(99)       
 

و  کی یمتیو در بردار ق هیاول تیدر سطح مطلوب کنندهمصرفرابطه در طرف راست مخارج  نیاول

از  .دهدمیصفر را نشان  یمتیصفر و بردار ق تیدر سطح مطلوب کنندهمصرفرابطه مخارج  نیدوم

 یاضیبا انجام محاسبات ر .گرددمیمحاسبه  یجبران راتییشاخص تغ تیسطح مطلوبدو  نیتفاوت ا

  :شودیاستخراج م ریصورت ز به 90 مناسب معادله ینیگزیجاو 
 

(90)           
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بردار شاخص  و  قبل از تغییر قیمت و  iو  jبردار شاخص قیمت کاالی  و   که در آن

 یهاآزمونتخمین مدل و  منظور بهحقیق ت در این .باشدیمام بعد از تغییر قیمت iو  jقیمت کاالی 

 .شودیماستفاده  Eviews افزارنرممرتبط از 
 

 خط فقر -3-2

 ویتنام، کشورهای برای 9111که در سال  غذایی انرژی دریافت روش محاسبه خط فقر، از جهت

 در .9(9111بیدانی،  و راوالیون) است شده استفاده، رفته کاربه چین و تایلند فیلیپین، اندونزی،

گیری اندازه (.9919است )پژویان،  شده محاسبه مطلق فقر خط روش این از استفاده نیز با ایران

به این صورت  خط فقر بر اساس نیاز به کالری بر مفهوم فقر مطلق و نیازهای اساسی استوار است.

شود )بر اساس نظر متخصصان تغذیه( هر فرد روزانه به مقدار معین کالری نیاز که ابتدا فرض می

منظور محاسبه خط فقر  به شده است. نظر گرفته کالری در 1988در این مطالعه فرض نیاز به  دارد.

ماتریس اول  این ماتریس نتیجه دو ماتریس است. ای معرفی شود.نیاز است ماتریس عملکرد تغذیه

های طرح هزینه شامل مقادیر مصرف اقالم مختلف در یک سال بر اساس بخش خوراکی پرسشنامه

در این  غذایی اقالم مختلف در یک کیلوگرم است.های درآمد خانوار و ماتریس دوم شامل ارزش

بندی مرکز آمار ایران در قلم کاالی غذایی بر اساس طبقه 911تحقیق سطرهای ماتریس اول را 

های آن را مقادیر مصرف اقالم مختلف غذایی توسط یک فرد طرح هزینه و درآمد خانوار و ستون

 18در  911دیگر یک ماتریس  عبارت به .دهدهای درآمدی تشکیل میشاخص روستایی و بیستک

نوع ارزش غذایی شامل انرژی )کالری(، پروتئین،  98سطرهای ماتریس دوم را  خواهیم داشت.

های آن ستون ، و، کلسیم، فسفر، آهن و رویB12، ویتامین Aکربوهیدرات، چربی کل، ویتامین 

لذا یک ماتریس  دهد.تشکیل میقلم کاالی غذایی مختلف در هر کیلوگرم  911را ارزش غذایی 

ای خانوارهای از ضرب دو ماتریس مذکور ماتریس عملکرد تغذیه خواهیم داشت. 911در  98

 .است 98در  18این ماتریس  گردد.روستایی برآورد می
 

 
 

 

                                                 
1. Ravallion and Bidani (1999) 
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 کالری به نیاز اساس بر فقر خط برآورد -3-2-1

 هر دریافتی در انرژی میزان شد، اشاره آن به ترپیش که ایتغذیه عملکرد ماتریس از استفاده با

 امiانرژی  میزان که گروهی اولین بعد مرحله در آید.می دست به روز طول در بیستک

 اولین tسال  در اگر مثال برای گردد.می ثبت باشد کالری 1988 از بیشتر یا برابر اشدریافتی

این بیستک  دریافتی انرژی رقم است، کرده دریافت را نظر مورد انرژی حداقل که باشد بیستکی

 ام بر میزانiبیستک کل مخارج تقسیم با بعد مرحله در گیرد.می قرار توجه مورد  صورت به

 : گرددمی مشخص کالری واحد هر تأمین ریالی هزینه بیستک این دریافتی انرژی
 

 
 

مخارجی است  ام و iمیزان انرژی دریافتی گروه  ام، iمخارج کل بیستک   در رابطه فوق

در مرحله بعد مازاد انرژی دریافتی  ام برای تأمین هر واحد کالری متحمل شده است.iکه گروه 

آمده  دست شود و عدد بهکالری( محاسبه می 1988شده ) ام نسبت به حداقل انرژی توصیهiگروه 

  .گرددضرب میدر هزینه هر واحد انرژی 
 

 
 

 

در آخرین مرحله . استام iمخارج اضافی گروه  ام و iمازاد کالری دریافتی گروه  

، خط فقر کلی برای ام iاز کل مخارج دهک  ام iکم نمودن مخارج اضافی گروه  با

  شود:محاسبه می tسال 
 

 
 

شده و سپس با استفاده از آن  محاسبه 9909ای برای سال ماتریس عملکرد تغذیهمثال؛  عنوان به

  گردد.برآورد می شده اشارهخط فقر بر اساس روابط 

  کالری انرژی دریافت داشته است. 1988انتخاب اولین بیستکی که بیش از  .9

 (09ستک هشتم )سال ی=کالری ب1099

 (1988بیستک هشتم از انرژی استاندارد )محاسبه تفاوت کالری دریافتی  .1
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999=1988-1099 

 محاسبه قیمت هر واحد کالری .9

 ستک هشتمی= کالری دریافتی بیستک هشتم / مخارج کل ب98010191/  1099=0819

 محاسبه مخارج کالری دریافتی مازاد نیاز .0

001010=0901×999 

 محاسبه خط فقر ساالنه .0

مخارج کل  -ی دریافتی مازاد بیستک هشتم= مخارج کالر001010-98010191=1111910

 بیستک هشتم

 محاسبه خط فقر ماهانه .1

 /خط فقر ساالنه91= 91/1111910= 099891
 

 توزیع مخارج -3-3

 و اقتصاددانان توسط آمارشناسان متعددی یهاروش نابرابری سطح تحلیل و بررسی منظور به

 بین مقداری که کمیتیاست.  ضریب جینی محاسبه هاآن نیترمناسب از است، یکی شده یمعرف

 است متقارن و بوده میانگین از مستقل نابرابری( داشته، حداکثر) یک و نابرابری( )حداقل صفر

 حاصل جینی ضریب در تغییری کنند معاوضه دو به دو را افراد درآمدهایشان اگر که معنا این )به

 شاخص کاهش باعث جامعه فقیر افراد به غنی افراد از درآمد انتقال شاخص در این ،(شودینم

 از رابطه .است حساس جامعه میانی یهاگروه در کاالیی یهاگروه توزیع به آن و مقدار شده

ابطه ر در این .شودمیمحاسبه قابل  R 9 افزارنرمبا استفاده از و  

ی هاگروهتعداد  nی خانوارها و بررس موردهای درصد تجمعی درآمد یا مخارج شاخص 

  .باشدیمدرآمدی 
 

 روش تحقیق برآورد مدل -4

 مورد قیتحق یهاعنوان داده آن به یو مخارج مصرف یعنوان واحد آمار خانوار به قیتحق نیدر ا

خانوار و مرتبط با هشت  نهیبودجه خانوار مشتمل بر اطالعات هز یبدنه آمار .دریگیقرار م یبررس

                                                 
اس و  یهاها است، که بر اساس زبانو علم داده یمحاسبات آمار یبرا یافزارنرم طیو مح یسینوزبان برنامه کی .9

 است. شده یسازادهیپ میاسک



 

 9911 پاییز وز مستان ،چهارمبیست و  شماره دوازدهم، سال گذاری اقتصادی،سیاست نشریه   900

 یمتیق یهاشاخص .سازدیمناسب م اریتوابع تقاضا بس نیاست که آن را جهت تخم ییکاالگروه 

 رانیو مرکز آمار ا رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز تیاز سا یبررس مورد ییکاال یهاگروه

 است. شده هیته رویشده وزارت ن منتشر یاز ترازنامه انرژ یانرژ یهاحامل متیآمده و ق دست به

به  لیپس از تبد قیتحق نیدر ا یبررس مورد یانرژ یهاتک حاملتک متیبه ذکر است ق الزم

 یهااز حامل کی)بر اساس سهم هر  یوزن یریگنیانگیمعادل نفت خام( و با م کهبش) کسانیواحد 

 ییکاال یهاگروه شده است. یانرژ یهاحامل متیواحد با عنوان ق متیق کیبه  لی( تبدیانرژ

نقل و ارتباطات، بهداشت و درمان و  و شامل خوراک، مسکن، حمل قیتحق نیدر ا یبررس مورد

سوخت و روشنایی  رگروهیاستفاده خانوارها از ز انرژی مورد یهاحامل است. یانرژ یهاحامل

است و شامل  تیرؤ قابل ییصورت سوخت و روشنا مربوط به گروه مسکن، آب، فاضالب، به

 است. اهیو نفت س لیگازوئ د،ینفت سف ع،یگاز ما ،یعیگاز طب ن،یبرق، بنز

 گامدر  .شودیم محاسبهو سپس شاخص رفاهی پرداخته تابع تقاضا به تخمین در این بخش در ابتدا 

  .گرددیممحاسبه  خانوار روستایی مخارج عیتوزبعد خط فقر و 
 

 رفاهی یهاشاخصمحاسبه تخمین تابع تقاضا و  -4-1

 معرفی مدل -4-1-1

به ترتیب  WE، WF، WD، WH، WT، WO متغیرهای یبررس موردی تقاضا ستمیس در

 یهاگروهو سایر  نقل و حمل، خوراک، مسکن، بهداشت، انرژی یهاحاملسهم  دهندهنشان

 به و pe، pf، pd، ph، pt، po، M متغیرهای ی است.یکاالیی از کل مخارج خانوار روستا

، سایر نقل و حمل، خوراک، مسکن، بهداشت، حامل انرژیکاالیی  یهاگروهاسمی  متیق بیترت

واقعی  و انرژی یهاحاملواقعی کردن قیمت  منظور به مخارج و شاخص استون است. یهاگروه

  صورت بهشاخص استون  و نرخ تورم ازبه ترتیب کردن مخارج 

در ابتدای نام هریک از متغیرها به معنای لگاریتم طبیعی آن متغیر  ln همچنین .شده استاستفاده 

همگنی در حالت شش  وی ریپذجمعی تقارن، هاتیمحدودرعایت  منظور به تینها در .است

معادله ششم جهت  بیضراگروه کاالیی، کافی است پنج معادله از شش معادله مذکور برآورد و 

 مطالعه موردبرای تخمین تقاضای کاالهای  بمدل مناس. شودی فوق محاسبه هاتیمحدودرعایت 

در برآورد سیستم معادالت  که جاآن از است.زیر  صورت به AIDSبر اساس سیستم تقاضای 
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تقاضا، بین جمالت خطای معادالت مختلف همبستگی وجود دارد، در تخمین آن از روش 

  .شودیماستفاده  9(SURنامرتبط ) ظاهربهرگرسیون معادالت 
 

 
 

 واحد شهیآزمون ر -4-1-2

قرار  یبررس مورد ADF9 متغیرهای مدل با استفاده از آزمون 1قبل از تخمین مدل نیاز است مانایی

مراتب بعدی آن گیری متغیرها در سطح مانا نگردند با استفاده از تفاضل که یصورت درو  ردیگ

مستقل و وابسته  ریمتغ 99از  دهدیمنشان  1نتیجه این آزمون در جدول  .دریگیممورد آزمون قرار 

 پایااند بلکه در تفاضل درجه اول نشده پایادر سطح  گرید ریمتغ 0هستند و  ایدر سطح پا ریمتغ 0

  است. 0یبردار همجمع دأییتآمده موکول به  دست به جینتا دأییاند و لذا تشده
 

 در متغیرهای وابسته و مستقل ماناییآزمون  :2جدول 
 

 قیتحق جینتا مأخذ:                                    

                                                 
1. Seemingly Unrelated Regression (SUR) 
2. Stationary 
3. Augmented Dickey-Fuller 
4. Cointegration 

 نتیجه آزمون افتهيمیفولر تعم یکيآزمون د متغیر

 
 پایا سطح

 
 پایا سطح

 
 پایا سطح

 
 پایا تفاضل مرتبه اول

 
 پایا تفاضل مرتبه اول

 
 پایا سطح

 
 پایا سطح

 
 پایا تفاضل مرتبه اول

 
 پایا سطح

 
 پایا سطح

 
 پایا تفاضل مرتبه اول

 
 پایا تفاضل مرتبه اول

 
 پایا سطح
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 نتایج حاصل از برآورد تابع تقاضا -4-1-3

 آل، ابتدا سیستم معادالت بهمنظور تخمین و برآورد پارامترهای مدل سیستم تقاضای ایده به

های همگنی و تقارن پرداخته و و سپس به آزمون محدودیت شودزده می صورت غیر مقید تخمین

و  9 در جدولهم نتایج تخمین  شود.صورت مقید برآورد می در صورت پذیرش این قیود، مدل به

پارامتر در  0پارامتر درون مدل، فقط  08از  شده است. نشان دادهدستگاه معادالت  صورت بههم 

برای تمامی معادالت به ترتیب  1و دوربین واتسون 9ب تعیینضرای دار نیستند.درصد معنی 0سطح 

ضرایب خود قیمتی  دهد که نشان از خوبی برازش دارد.مقادیر نزدیک به یک و دو را نشان می

دلیل این امر آن است که روند  دار هستند.ها با سطح احتمال بسیار باالیی معنیتمامی حامل

کامالً همسو است و حتی  کاالیی یهاگروهتغییرات مقدار مصرف و قیمت اسمی هر یک از 

انرژی،  یهاحاملضریب خود قیمتی گروه  هم هماهنگ است. ها نیز تقریباً باهای آننوسان

 انرژی یهاحاملیی گروه کاال اگر قیمت معنی که مثالً نیبه ا .منفی است نقل و حملبهداشت و 

از کل مخارج انرژی خانوارها به  انرژی یهاحاملگروه کاالیی یک درصد افزایش یابد، سهم 

افزایش  با بنابراین با توجه به نوع زندگی خانوار روستایی، خواهد یافت.کاهش  819/8میزان 

اقدام به جانشین خانوار روستایی  ،نقل و حملانرژی، بهداشت و  یهاحامل یهاگروهقیمت در 

ضریب اما  خواهد کرد.در سبد مصرفی خود کاالیی  یهاگروهاین  یجا بهکردن کاالهای دیگر 

گر این است که با افزایش قیمت واقعی این و بیانخود قیمتی خوراک و مسکن مثبت است 

ناتوانی که نشان از  یابدافزایش میدر سبد مصرفی خانوار  هاآنکاالیی، سهم مخارج  یهاگروه

کاالها در سبد بودجه  یهاگروهدر جانشینی این  یخانوار در واکنش به افزایش قیمت و ناتوان

  خانوار دارد.
 

 

 

 

 

                                                 
1. Coefficient of Determination 
2. Durbin-Watson 
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 تقاضا سیستم برآورد نتایج: 3 جدول

DW  
 

(prob) 
 

(prob) 
 

(prob) 
 

(prob) 
 

(prob) 
 

(prob) 
 

(prob) 
  

(prob) 

گروه 

 کااليی

08/9 09/8 
891/8- 

(888/8) 

810/8 

(890/8) 

810/8- 

(801/8) 

891/8 

(888/8) 

891/8 

(891/8) 

898/8- 

(80181) 

819/8- 

(888/8) 

19/8 

(888/8) 
معادله 

 اول

11/9 10/8 
899/8 

(891/8) 

000/8- 

(888/8) 

19/8 

(880/8) 

811/8 

(888/8) 

891/8 

(808/8) 

80/8 

(80808) 

91/8 

(808/8) 

01/8- 

(090/8) 
معادله 

 دوم

91/9 19/8 
811/8 

(911/8) 

119/8 

(888/8) 

811/8- 

(888/8) 

80911 

(888/8) 

800/8 

(888/8) 

11/8- 

(80818) 

08/8- 

(888/8) 

01/9 

(8990/8) 
معادله 

 سوم

11/9 11/8 
890/8- 

(80888) 

801/8 

(808/8) 

890/8- 

(091/8) 

80891- 

(888/8) 

891/8- 

(888/8) 

881/8- 

(80810) 

08/8 

(891/8) 

19/8- 

(888/8) 
معادله 

 چهارم

00/9 10/8 
8891/8- 

(80809) 

880/8- 

(111/8) 

8808/8- 

(800/8) 

891/8 

(888/8) 

899/8- 

(808/8) 

801/8 

(888/8) 

810/8 

(808/8) 

00/8- 

(891/8) 
معادله 

 پنجم

....... ....... 890/8- 990/8 819/8- 188/8- 819/8 019/8 991/8 91/1- 
معادله 

 ششم

 قیتحق جینتا مأخذ:

 

 یستمیس یتقاضا مدل یهاآزمون -4-1-4

  .کنندیم یبررس را مدل یدرست و صحت ریز یهاآزمون
 

 یهمجمع آزمون -4-1-4-1

 نیب یهمجمع وجود عدم دهندهنشان صفر هیفرض .صورت زیر است فرضیه آزمون همجمعی به

 .است رهایمتغ نیب یهمجمع وجود دهندهنشان مقابل هیفرض و رهایمتغ
 

 
 

 آزمون فوق رابطه از استفاده با سپس و محاسبه نیتخم یخطا بلندمدت، رابطه برآورد از پس

ADF کی و دارد یهمجمع رشیپذ و صفر هیفرض رد از نشان 0 جدول در جینتا .شودیم انجام 

 دست به جینتا لذا .دارد وجود یحیتوض یرهایمتغ و وابسته یرهایمتغ نیب بلندمدت یتعادل رابطه

 .هست نانیاطمقابل شده، برآورد ستمیس از آمده
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 ی: نتایج آزمون همجمع4جدول 

 H0 فرضیه احتمال  آماره آزمون گروه

 رد 888/8 10/0 ی انرژیهاحامل

 رد 888/8 01/1 خوراک

 رد 888/8 10/9 مسکن

 رد 888/8 999/0 بهداشت و درمان

 رد 880/8 11/9 نقل و حمل

 قیتحق جینتا مأخذ:                        

 

 یهمگن دیق آزمون -4-1-4-2

این  .شودپرداخته می یهمگن دیرد ق ای دیتائ یبه بررس آلدهیا باًیتقر یتقاضا ستمیاز برآورد س پس

 0نتایج این آزمون در جدول  گردد.برآورد شده و بررسی می 9فرضیه با استفاده از آزمون والد

  شده است. نشان داده
 

        
 

 آزمون قید همگنی نتایج : 5جدول 

 تحقیقنتایج  مأخذ:                

 

به این معنی که جامعه روستایی  دهد فرضیه صفر برای کل سیستم رد شده است.نتایج نشان می

 لذا ها و درآمد تغییر خواهد کرد.و تقاضایشان با افزایش متناسب قیمت استدچار توهم پولی 

 .شودپذیرفته میالگوی خود رگرسیون نامقید 
 

 تقارن دیق آزمون -4-1-4-3

از آزمون والد این فرضیه با استفاده  .شودصورت رابطه زیر نشان داده می فرضیه قید تقارن به

  گردد.برآورد می

                                                 
1. Wald Test 

 نتیجه آزمون H0فرضیه  احتمال آماره آزمون گروه

 808880 19010 زمانهم طوربه هاگروهتمامی 
 

 رد



 

 901   (رانیکشور ا ی)مطالعه مورد ییجامعه روستا یرفاه یهابر شاخص ییکاال یهاگروه متیق لیبر اثر تعد یلیتحل

 

 
 

رد فرضیه صفر و پذیرش عدم تقارن در ضرایب مدل برآوردی  ،1نتایج این آزمون در جدول 

نتیجه با توجه به رد فرضیه صفر برای هر دو محدودیت )همگنی و تقارن( در کل  در جامعه است.

 .شودسیستم، مدل تنها در حالت غیر مقید برآورد می
 

 آزمون قید تقارن: 1جدول 

 نتایج پژوهش مأخذ:            

 

 تقاضا یهاکشش -4-1-5

برای تمامی کاالها مطابق انتظار نظری  1در جدول  خود قیمتی یهاکشش ؛خود قیمتی کشش

از خوراک  غیر های کاالیی بههای خود قیمتی برای همه گروهمطلق کشش میزان .استمنفی 

 نقل و حملانرژی، مسکن، بهداشت و  یهاحاملچه قیمت یعنی چنان .استاز واحد  تربزرگ

واکنش خانوار در اما  کند.ها بیش از یک درصد تغییر مییک درصد تغییر نماید میزان تقاضای آن

 العملعکسخوراک بیان کرد خانوار روستایی با تغییر قیمت  توانیمک روستایی در برابر خورا

نیاز هر فرد به  نیتریاصلبا توجه به  واقع درکه  ددهیمبسیار ناچیزی در تغییر مصرف خود 

  .رسدیمخوراک بسیار بدیهی به نظر 

جایگاه  کنندگان و شناختیکی دیگر از ابزارهای مفید در تحلیل رفتار مصرف ؛کشش درآمدی

 بندی کاالها به پست، ضروری و نرمال بر اساس کشش درآمدی تقاضا است.آنان طبقه کاالها نزد

گر نرمال و بیان استمثبت  1در جدول  شده گزارشهای درآمدی جامعه آماری تمامی کشش

کنندگان میزان مصرف درآمددیگر با افزایش  عبارت به ی کاالیی است.هاگروهبودن تمامی 

 درآمدیهای با توجه به میزان کشش صرف شده روی کلیه کاالها افزایش خواهد یافت. درآمد

، بیشترین فشار تقاضا درآمدتوان نتیجه گرفت برای جامعه روستایی، با هرگونه افزایش کاالها، می

ی هاحامل، بهداشت و درمان و نقل و حملدر مرتبه اول به ترتیب بر گروه مسکن، خوراک، 

در جامعه روستایی گروه کاالیی انرژی و بهداشت و درمان از بقیه کاالها  شود.ی وارد میانرژ

 .رودیمشمار ه گروه کاالیی مسکن برای این جامعه یک کاالی لوکس ب تر هستند.ضروری

 نتیجه آزمون H0 فرضیه احتمال آماره آزمون گروه

 80888 19000 زمانهم طوربه هاگروهتمامی 
 

 رد
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 های کاالییگروهدرآمدی های خود قیمتی : کشش1جدول 
 

 نتایج پژوهش :مأخذ                                      

 

 محاسبه تغییرات جبرانی -4-1-1

 بهنتایج از  ی کاالیی و بجای هاگروهشاخص قیمت  و   بجای مقادیر CVبرای محاسبه 

 هامتیقهزینه رفاهی ناشی از افزایش  است. شده استفاده 90و رابطه  AIDSالگوی  آمده دست

-9910 یهاسالمربوط به  یهامتیقدر این تحقیق  است. شده محاسبه 9911-9911 یهاسالطی 

، 9جدول با توجه به  .شودیمثانویه تعریف  مبدأ عنوان به 9911و قیمت سال  اولیه مبدأ 9911

که کشور کاهش تورم را  9911-11 یهاسالطی  .شودیمبررسی  دوره زمانی 9در هزینه رفاهی 

با  9919-00 یهاسال کاالیی روند نزولی دارد. یهاگروهبرای کلیه  CVشاخص  کندیمتجربه 

ه ب CVافزایش تورم و باالترین نرخ تورم که کشور طی این سی سال تجربه کرده است شاخص 

به تورم رشد نرخ  9901-10 یهاسالبرای  حد خود رسیده است.شدت رشد داشته و به باالترین 

 یهابخش CVروند  1نمودار  کاهش بوده است. در حالمیزان دوره قبل نبوده و هزینه رفاهی 

بیشترین زیان رفاهی متعلق به گروه کاالیی خوراک است که  .دهدیمنشان  یخوب بهمختلف را 

، بهداشت نقل و حملدر مرحله بعد به ترتیب مسکن،  بیشترین سهم را در بین مخارج خانوار دارد.

میزان پرداختی به خانوار برای رسیدن به سطح مطلوبیت  لذا .انرژی قرار دارد یهاحاملو و درمان 

  .اولیه باید بر اساس سهم مخارج خانوارها باشد
 

 ریال(-ساالنه-)خانوار شده محاسبهشاخص تغییرات جبرانی : 8 جدول

 سال
متوسط نرخ 

 تورم
 حامل انرژی مسکن

بهداشت و 

 درمان
 خوراک نقل و حمل

11-9911 18000 19،019،190 0،180،119 0،111،091 0،119،118 09،111،108 

00-9919 10001 91،181،191 98،811،980 91،191،881 19،109،000 11،999،080 

10-9901 91091 10،109،100 0،198،010 90،910،190 90،909،981 01،910،188 

 پژوهش نتایج :مأخذ

 کشش درآمدی کشش خود قیمتی کااليی یهاگروه

 90/8 -08/1 های انرژیحامل

 819/9 -01/8 خوراک

 90/9 -98/9 مسکن

 11/8 -98/9 بهداشت و درمان

 11/8 -10/9 ونقلحمل



 

 919   (رانیکشور ا ی)مطالعه مورد ییجامعه روستا یرفاه یهابر شاخص ییکاال یهاگروه متیق لیبر اثر تعد یلیتحل

 

 
 پژوهش نتایج: مأخذ                 

 (1311-35ی )هاسالبرای  مطالعه موردی هابخش cvروند : 2 نمودار
 

 خط فقر محاسبه -4-2

 981بیش از  9911سال نسبت به  9911سال مقدار ریالی خط فقر خانوار روستایی در  1جدول در 

 و تورم روند نرخکه  دهدیمنشان  9در نمودار خط فقر و نرخ تورم  روند رشد برابر شده است.

 .دارند جهتهمو همسو  کامالً رابطه فقر خط رشد نرخ
 

 
 پژوهش نتایج مأخذ:                   

  رشد خط فقر و نرخ تورم روند: 3 نمودار
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 (1311-31خانوار روستایی ) خط فقر :3 جدول

 ريال-ماهانه-خانوار ريال-ساالنه-خانوار سال 

9911 9،911،191 991،809 

9910 100،900 10،011 

9911 9،899،118 01،990 

9918 9،090،000 911،010 

9919 9،100،191 908،110 

9911 1،119،180 901،090 

9919 9،018،118 111،198 

9910 9،001،191 111،091 

9910 0،810،091 990،101 

9911 0،190،191 909،110 

9911 0،101،191 900،911 

9910 0،011،100 080،991 

9911 1،090،011 091،110 

9908 1،100،081 191،910 

9909 1،111،919 099،891 

9901 91،909،081 9،899،091 

9909 90،900،109 9،911،010 

9900 91،181،199 9،080،110 

9900 90،000،909 9،019،010 

9901 90،180،811 9،110،119 

9901 19،108،001 9،191،001 

9900 10،010،108 1،909،018 

9901 90،901،108 1،019،990 

9918 00،109،891 9،199،109 

9919 01،111،111 0،091،109 

9911 11،100،008 1،011،018 

9919 10،089،100 1،119،091 

9910 10،000،991 0،191،909 

9910 991،011،818 1،081،990 

9911 900،800،088 91،908،008 

 پژوهش نتایج مأخذ:                                         

  

 خانوارمخارج  عیتوز -4-3

در  بنابراین دهند،نمی گزارش درست صورت به را خود درآمد خانوارها اغلب کهاین به توجه با

 .گیرندمی نظر در دائمی درآمد از شاخصی عنوان به را خانوار کل هزینه مقدار پژوهشی مطالعات
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بهتری  معیار بنابراین و کندمی تجربه را کمتری نوسانات درآمد با مقایسه در هزینه این بر عالوه

بخش با توجه به دوره زمانی تورم در (. 9911باشد )محمدی و همکاران، می دائمی درآمد برای

و به جینی ضریب بیشترین  .شودیمدوره زمانی بررسی  9در  ضریب جینی ،98 جدول (1-9-9)

 و حملمربوط به  9911-11 دورهطی خانوار روستایی گروه کاالیی توزیع  نیترناعادالنهعبارتی 

و امکانات روستا در آن  هارساختیزمنابع،  به توانیمو از دالیل آن  استبهداشت و درمان و  نقل

 انرژی دانست. یهاحاملمربوط به  توانیمرا در این دوره توزیع  نیترمناسب اشاره نمود.زمان 

 یهاگروهتوزیع در هریک از  کردیمکه کشور باالترین نرخ تورم را تجربه  9911-00طی دوره 

حمایتی  یهااستیسو  هاارانهیکه آغاز طرح هدفمندی  9901-11 یهاسالبرای  .شد بدترکاالیی 

 .شدحامل انرژی بسیار بهتر  جز بهکاالیی  یهاگروهدر تمامی  مخارجتوزیع  استدولت 
 

 ضریب جینی خانوار روستایی: 11 جدول

 نقل و حمل بهداشت و درمان حامل انرژی مسکن خوراک سال

11-9911 9810010/8 1199101/8 1000019/8 0900099/8 0919901/8 

00-9911 9901191/8 9111001/8 1191000/8 0911919/8 0018919/8 

11-9901 1009081/8 1108080/8 118001/8 0119009/8 0090199/8 

 پژوهش نتایج مأخذ:                
 

 گیرینتیجه -5

انرژی، بهداشت و  یهاحاملکاالیی )خوراک، مسکن،  یهاگروهاثر تعدیل قیمت این مطالعه 

در دوره  بر رفاه، فقر و توزیع مخارج خانوار روستایی ایران را و سایر کاالها( نقل و حملدرمان، 

 راتییفرمول تغ ،از تورم یهزینه رفاهی ناش یریگاندازهبرای  .بررسی کرده است 9911-9911

با  یخط فقر نسب د.ی( استخراج گردAIDS) لآهدیا باًیتقر یتقاضا ستمیدر چارچوب س یجبران

 محاسبه یهاشاخص .شد حاسبهم ینیج بیمخارج از رابطه ضر عیتوزو  یاهیتغذ کردیبر رو دیتأک

بیشترین زیان  یابد.می کاهش() شیافزابا افزایش )کاهش( تورم زیان رفاهی  دهدیمنشان شده 

در  رفاهی متعلق به گروه کاالیی خوراک است که بیشترین سهم را در بین مخارج خانوار دارد.

ی انرژی قرار دارد. همچنین هاحامل، بهداشت و درمان و نقل و حملمرحله بعد به ترتیب مسکن، 

 ترنامناسبتوزیع مخارج گروهای کاالیی  و( ترنییپاخط فقر باالتر )با افزایش )کاهش( تورم 

 یهااستیس (9901-11این مطالعه ) سومدوره  دربا توجه با افزایش تورم  .دشویم( ترمناسب)
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نسبت به رفاهی کاسته است و توزیع مخارج خانوار روستایی  افزایش هزینهاز شدت  تی دولتیحما

سیاستی زیر را  یهاهیتوص توانیتحقیق، م یهاافتهیبا توجه به  شده است. ترمناسبقبل  یهادوره

  ارائه کرد: کنندگانمصرفاز کاهش رفاه  یمناسب برای جلوگیر یهااستیدر جهت اتخاذ س

قبل و بعد از  یهادورهدر بلندمدت و در مقایسه با  ستیبایماثرات یک سیاست اقتصادی  -

( و نباید تنها یک دوره مطالعاتی 9911-11بررسی و مقایسه شود )مطالعه حاضر  یگذاراستیس

 یریگجهینت( مالک هاارانهی یهدفمند استیس در زمینهداخل کشور شده  مطالعات انجامعمده )

  .گیرد قرار

کاالیی است که سهم بیشتری  یهاگروهکه بیشترین اثرات منفی رفاهی مربوط به با توجه به آن -

کاالهایی باشد که سهم بیشتری  طرفبهحمایتی دولت باید  یهااستیسدر بودجه خانوار دارند لذا 

  در بودجه خانوار دارند.

ت افزایش س، سیادارنداز یک  ترکوچکقیمتی خود کشش  خوراک( کهمانند برای کاالهایی ) -

ی سازفرهنگو الزم  یهااستیس ستیبایمبرای کاهش مصرف مناسب نیست و  ییتنها بهقیمت 

 .شودبرای کاهش مصرف استفاده 

درآمد و ثروت اتخاذ  ۀعادالن عیمشخص و هدفمندتری در خصوص توز یهااستیس دیدولت با -

سطح رفاه جامعه  که یطور کنترل تورم اجرا شود، به استیس همراه با هااستیس نیکند و ا

رفاه و  شیدرآمد و افزا ۀعادالن عیکه منجر به توز یاستیاز اجرای هر س دیبا نیبنابرا ابد؛ی شیافزا

  شود. تیفقر بشود، حما شکاه
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 و مآخذ منابع

 یمعاونت اقتصاد ،تهران ،ریپذبیآس یاز قشرها یتیحما یهااستیس(. 9919) دیجمش ان،یپژو .1

  .ییو دارا یوزارت امور اقتصاد
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Introduction: Identifying the behavior of households is essential for both 

suppliers and governments. It enables one to better plan for the sale of goods 

by identifying consumer needs and preferences and their response to change. 

It also helps to pursue different goals such as supporting low-income groups. 

The goal is to identify the consumption behavior of households. 

Accordingly, the questions that arise are ‘how have the welfare index, 

poverty, and income distribution changed over the years as to make the 

country experience inflation?’, ‘which commodity group has inflicted the 

most welfare loss on the household?’, and ‘what are the factors affecting the 

household welfare loss?’ 

In this study, in order to answer these questions, we focus only on the 

indicators of welfare, poverty and the distribution of rural household 

expenditures. Because of the lack of planning and development in the 

village, many problems have been created for the national territory. 

Biological problems in rural areas and the movement of rural population to 

cities not only increase the problems in the outskirts of cities but also lead to 

the prevalence of false jobs and inflation in cities, which is one of the most 

important problems of cities, especially in large cities in Iran. The advantage 

of this study over the previous ones, which often refer to the effect of price 

adjustment after the targeted subsidy policy, is the extent of the period under 
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study and the simultaneous study of the most important welfare indicators. 

In this regard, this article is organized into four sections. 

Methodology: In this research, household as a statistical unit and its 

consumption expenditures as research data are examined. The statistical 

body of the household budget contains household expenditure information 

related to eight commodity groups, which makes it very suitable for 

estimating demand functions. The price indices of the studied commodity 

groups have been obtained from the website of the Central Bank of the 

Islamic Republic of Iran and the Statistics Center of Iran. The prices of 

energy carriers have also been obtained from the energy balance sheet 

published by the Ministry of Energy. It should be noted that the individual 

price of energy carriers studied in this study after being converted into the 

same unit (barrel equivalent of crude oil) and weighted average (based on 

the share of each energy carrier) has become a single price as the price of 

energy carriers. The commodity groups studied in this study include food, 

housing, transportation and communications, healthcare and energy carriers. 

Energy carriers used by households in the fuel and lighting subgroups related 

to housing, water and sewage are available as fuel and lighting and include 

electricity, gasoline, natural gas, liquefied petroleum gas, kerosene, diesel 

and black oil. 

This study investigated the effect of price adjustment of commodity groups 

(food, housing, energy carriers, health, transportation and other goods) on 

welfare, poverty and distribution of rural household expenditures in Iran in 

the period of 1988-2017. To measure the welfare cost of inflation by 

measuring consumer welfare changes, a formula was extracted for the 

compensatory changes in the framework of the near-ideal demand system 

(AIDS). The relative poverty line was calculated from the Gini coefficient 

with an emphasis on the nutritional approach and expenditure distribution. 

Results and Discussion: The calculated indicators show that, with an 

increase (or a decrease) in inflation, the welfare losses increase (or decrease), 

and the highest welfare losses belong to the food commodity group, which 

has the largest share among household expenditures. The next stage is 

housing, transportation, healthcare, and energy carriers respectively. Also, 

with an increase (or a decrease) of inflation, the poverty line goes higher (or 

lower) and the expenditures of commodity groups become more 

inappropriate. Due to the increase in the inflation in the third period of this 

study (2010-2017), the government support policies have reduced the 

severity of welfare costs, and the distribution of rural household 

expenditures has become more appropriate than in previous periods. 

Conclusion: According to the research findings, the following 

recommendations can be made to adopt appropriate policies to prevent the 

decline of consumer welfare: 
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- The effects of an economic policy should be examined and compared in the 

long run with the pre- and post-policy periods (in the present study, it is 

1988-2017). Also, only one course of study (major in-country studies on the 

use of targeted subsidy policy) should not be the basis for conclusions. 

- Given that the most negative welfare effects are related to the commodity 

groups that have a larger share in the household budget, the government 

support policies should focus on goods that have a larger share of the 

household budget. 

- For commodities whose traction is less than one price, the policy of price 

increase alone is not suitable to reduce consumption; necessary policies and 

culture building should be used to reduce consumption. 

- The government should adopt more specific and targeted policies regarding 

the equitable distribution of income and wealth, and these policies should be 

implemented in line with inflation control policies. In this case, the level of 

social welfare can increase. Therefore, the implementation of any policy that 

leads to a fair distribution of income increases welfare and reduces poverty. 

Keywords: Nearly ideal demand system, Welfare index, Poverty, 

Distribution of expenditure. 
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