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 97/77/7936تاريخ پذيرش:   77/73/7936تاريخ دريافد: 

 چکیده
دازه و تركيـب خانوارهـا،   هـا و انـ  الگوي مخارج ميان خانوارها به دليـل تفـاوت در شـراي  اقتصـادي آن    

هاي كاالها طي زمان، اثـرات متفـاوتي را بـر خانوارهـا خواهـد      متفاوت اسد. بنابراين، تغييرات در قيمد
هاي فقـر و نـابرابري   گيريهاي رفاهي و اندازهشاخصي اسد كه امكان مقايسه 7«معادل مقياس»گذاشد. 

هـاي مقيـاس   وصـيات جمعيتـي خانوارهـا و صـرفه    با در نظر گرفتن خص -را در ميان خانوارهاي ناهمگن 
هـا در ايـران كـه باعـ       چنين اجراي سياسد هدفمندسـازي يارانـه  كند. همفراهم مي -مصرفي در خانوار

اسد، مقياس معـادل خانوارهـاي ايرانـي را تحـد      شدههاي اخير ايجاد تغييرات قيمتي قابل توجه در سال
-و سيستم تقاضـاي تقريبـاً ايـده    2گذاري قيمتيكارگيري مقياسبهثير قرار داده اسد. در اين پژوهش با ات

هاي هزينه و درآمـد خانوارهـاي   ، مقياس معادل خانوارهاي شهري ايران با استفاده از داده9آل درجه دوم
، مـورد بـرآورد   7ظـاهر نـامرتب  غيرخطـي   هاي بهاز روش رگرسيون 7937تا  7930هاي شهري براي سال

گيـري  ي نسبي هر كودک نسبد به يك بزرگسال در خانوار شـهري انـدازه  ات هزينهقرار گرفد و تغيير
 7933، 7930هـاي  نسبي يك كودک در خانوار شهري براي سال شد. نتايج داللد بر آن دارد كه هزينه

ها بر مقياس معـادل، منفـي   ثير هدفمندي يارانهايك بزرگسال اسد و ت درصد هزينه 79معادل با  7933و 
 .دار اسدنيو مع

  

 .JEL : I32 ,D63, D12, C13 بندی طبقه

درجیه دو،، رفیا     آل يید  ا يبیا تقر يتفاضیا  يسیتم س يمتیي، ق گذاري ياسمق :ها کلیدواژه

 غيرخطي. نامرتبط ظاهر به هاي يونکودک، رگرس ينسب ينهخانوار، هز

                                                                                                                   
 atmahmadi@gmail.com، پسد الكترونيكي:                                  ي، دانشگاه عالمه طباطبائدانشيار دانشكده اقتصاد *

 salem207@yahoo.comپسد الكترونيكي:                                 ، انشگاه عالمه طباطبائياستاديار دانشكده اقتصاد، د **

ــ ول،           *** ــنده مس ــائي، نويس ــه طباطب ــگاه عالم ــاد، دانش ــكده اقتص ــادي، دانش ــوم اقتص ــته عل ــد رش ــي ارش ــجوي كارشناس                    دانش

 fatemehtajrishi@gmail.com                                                                                                           پسد الكترونيكي:
1
 Equivalence Scale 

2
 Price Scaling (PS) 

3
 Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) 

4
 Non-linear seemingly unrelated regressions (nlsur) 
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 مقدمه -1
تركيب اعضـا   نوار(،بعد )تعداد افراد تحد تكفل در خا تفاوت خانوارهاي مختلف از نظر

شـود كـه   ، باعـ  مـي  7هـاي جمعيتـي  )تعداد افراد بزرگسال و خردسال( و سـاير مشخصـه  
خانوارهاي مختلف، تاثيرپذيري متفاوتي را از تغييرات قيمتي داشته باشند. مقياس معـادل،  

كنـد تـا اطالعـات درآمـدي خانوارهـا كـه بـه        شاخصي اسد كه اين امكان را فـراهم مـي  
وضعيد رفاهي بين خانوارها نيسد به يك معيار يا يك  مناسبي براي مقايسه تنهايي معيار

اي از رفاه تبديل شود. اولين راهي كه ممكن اسد براي وارد كـردن  شاخص قابل مقايسه
مخـارج كـل    هاي رفاهي به ذهـن برسـد، تقسـيم   خصوصيات جمعيتي خانوارها در مقايسه

هـاي مقيـاس را بـر مخـارج     وش، تـاثير صـرفه  خانوار بر تعداد اعضاي خانواراسد. ايـن ر 
كند كه هر عضـو جديـدي كـه بـه خـانوار اضـافه       گيرد، زيرا فرض ميخانوار، ناديده مي

دهـد و تـاثير نيازهـاي متفـاوت     هاي خـانوار را افـزايش مـي    شود به همان نسبد، هزينه مي
كه اين امكان آن گيري مقياس معادل عالوه بر كند. اندازه اعضاي خانوار را نيز لحاظ نمي

هـاي ناشـي از   كند كه تاثير خصوصيات جمعيتي خـانوار و بـه تبـن آن صـرفه    را فراهم مي
دهـد موقعيـد خانوارهـا بـه     هاي رفاهي وارد شـود، اجـازه مـي   مقياس خانوارها در تحليل

لحاظ شهري و روستايي بودن، سن سرپرسد خـانوار و خصوصـياتي از ايـن قبيـل نيـز در      
 ي لحاظ شود.هاي رفاه تحليل

كردن هاي انرژي و برخي اقالم اساسي در قالب قانون هدفمندآزادسازي قيمد حامل
تصويب شـد و   7933اقتصادي در سال  پنجم توسعه ها طي پنج سال و تا پايان برنامهيارانه

وجـود آمـدن تغييـرات    فاز اول آن به اجرا درآمد. ايـن سياسـد، باعـ  بـه     7933در سال 
وجهي در اين دوره شده اسد. ايـن تغييـرات قيمتـي، ممكـن اسـد وضـعيد       قيمتي قابل ت

تغييرات رفاهي در اين دوره بايـد بـا    رفاهي خانوارهاي ايراني را تحد تاثير قرار دهد، اما
در نظــر گــرفتن خصوصــيات جمعيتــي خانوارهــاي مختلــف انجــام شــود تــا بتــوان          

هاي رفـاهي بـا توجـه بـه     ابري و مقايسهتري را از تغييرات فقر و نابر هاي دقيس گيري اندازه
را بـراي   2نيازهاي متفاوت اعضـاي خـانوار انجـام داد. مفهـوم مقيـاس معـادل كـه جبـران        

گيـرد، هماننـد مفهـوم شـاخص     مـي  ها انـدازه هاي جمعيتي آن خانوارها با توجه به تفاوت

                                                                                                                   
1- Demographic Characteristics 

2- Compensation  
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 قيمتـي انـدازه  اسد كه جبران را براي خانوارها با توجه به تغييرات  7زندگي درسد هزينه
هاي رفاهي گيرد. مقياس معادل با وارد كردن خصوصيات جمعيتي خانوارها در تحليلمي

هاي مقيـاس را وارد   فقر و نابرابري، تاثير نيازهاي متفاوت خانوارها و صرفه گيريو اندازه
 هاي واقعي و بهتري از رفاه خانوارها فراهم شود.كند تا تحليلمحاسبات مي

تغييرات مقياس معادل در دوره قبـل و بعـد از اجـراي طـرح      العه براي مقايسهدر اين مط 
گيـريم. هـدف از انجـام ايـن     بهـره مـي   2يك كودک مفهوم هزينه ازها هدفمندسازي يارانه

نسبي يك كودک نسـبد بـه يـك بزرگسـال در يـك       پژوهش آن اسد كه تغييرات هزينه
هاي مقيـاس ناشـي از آزادسـازي    تاثيرات صرفه گيري شود و با توجه بهخانوار شهري اندازه

هاي انرژي به اين سوال پاسخ داده شود كه آيا هزينـه نسـبي يـك كـودک     هاي حاملقيمد
در خانوارهاي شهري پس از اجراي اين طرح، دچار تغيير معناداري شده اسد يا خير. بـا در  

مختلـف كـااليي و   نظر گرفتن اطالعات مربوط بـه مخـارج خانوارهـاي شـهري روي اقـالم      
هـا بـر   خانوار و با استفاده از برآورد سيستمي تقاضا، اثر هدفمندي يارانـه  لحاظ كردن اندازه

گيـري  مقياس معادل خانوار، بررسي خواهد شد. نتايج حاصل از اين برآوردها بـراي انـدازه  
از مشـكالت  تواند مورد استفاده قرار گيـرد و  فقر و نابرابري در ميان خانوارهاي مختلف مي
ــل  ــوگيري  ناشــي از اســتفاده از درآمــد ســرانه در تحلي ــابرابري، جل ــاهي و فقــر و ن  هــاي رف

 عمل آورد.به
ساختار مطالعه حاضر بعد از مقدمه به اين صورت اسد كه در بخش دوم، مباني نظـري   

شود. اين بخش شامل تعريف مقياس معادل، درآمد معـادل،  مقياس معادل ارائه مي در زمينه
گذاري قيمتي اسد. در بخش سوم، برخـي از مطالعـات   كننده و مقياست وري رفتار مصرف

شـود و بخـش چهـارم، شـامل     مقياس معادل مرور مـي  انجام شده خارجي و داخلي در زمينه
آل درجـه دوم اسـد. در بخـش    معرفي الگوي پژوهش و توضيح سيستم تقاضاي تقريباً ايده

هاي مورد استفاده در پـژوهش مـورد بررسـي قـرار     رها و دادهبرآورد مدل، متغي پنجم، نحوه
هاي پژوهش با استفاده از برآوردهاي صـورت گرفتـه، شـده    گيرد. در بخش ششم، يافتهمي

 شود.  گيري پرداخته ميبندي و نتيجهارائه اسد و در بخش آخر به جمن
 
 

                                                                                                                   
1- True cost of Living Index 

2- Cost of a Child 
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 مبانی نظری   -2

كننده نشـات گرفتـه اسـد و بـه منظـور      ي رفتار مصرفمفهوم نظري مقياس معادل از نظريه
از نظر رفـاه، فقـر و نـابرابري از     تبديل درآمدهاي خانوارهاي مختلف به مقادير قابل مقايسه

عنـوان  كننـده بـه  شود. در اين بخش، ت ـوري رفتـار مصـرف   مفهوم درآمد معادل استفاده مي
آن، مفهوم درآمد معادل شود و پس از مقياس معادل، توضيح داده مي مبناي نظري در زمينه

 شود.  گذاري قيمتي توضيح داده ميو مقياس

 

 کننده و مقیاس معادلتئوری رفتار مصرف -2-1

دهند و توانـايي خريـد آن را نيـز    خانوارها، سبدي از كاالها را كه بر ساير كاالها ترجيح مي
ها را نسـبد بـه   د آنكنند. به عبارت ديگر، انتخاب خانوارها، تابن مطلوبيدارند، انتخاب مي

)سازد. اگرمشخص، حداكثر مي 7يك قيد بودجه , )u q z  تابن مطلوبيد خانوار باشد كه در
بردار متغيرهـاي جمعيتـي خـانوار     zبردار مقادير مختلف كاالهاي مصرفي خانوار و qآن 

x.اين تابن را نسبد به قيد بودجه، يعنـي  باشد، خانوار، p q  كـه درآنx    مخـارج كـل
عنـوان يـك   توانـد بـه  حل مساله حداكثرسازي فوق، مـي  سازد. راهخانوار اسد، حداكثر مي

عنــوان ، تقاضــا بــه2سيســتم تقاضــا تعريــف شــود. بــا اســتفاده از توابــن مطلوبيــد غيرمســتقيم
يـابي بـه يـك سـطح از مطلوبيـد      سازي مخارج الزم بـراي دسـد  هايي براي حداقل انتخاب

 9خـانوار  توانـد توسـ  تـابن هزينـه    شود. بنـابراين، ترجيحـات خانوارهـا مـي    معين، تفسير مي
)نمايش داده شود. , , )c u p z  برابر با حداقل مخارج الزم خانوار با خصوصـياتz   بـراي

 مواجه باشد، اسد.   pهايكه با قيمد، زمانيuيابي به سطح مطلوبيددسد
را به مخارج خانوار مرجن بـا   zمعادل، مخارج خانواري با خصوصيد جمعيتي مقياس

 شود. ( تعريف مي7صورت رابطه )سازد و بهمرتب  مي 0zخصوصيات 

(7)          
0

( , , )

( , , )

c u p z

c u p z
   

                                                                                                                   
1- Budget Constraint  

2- Indirect Utility Functions 

3- Household Cost Function 
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 نيز نام دارد و مستقل از سطح پايـه  7هاي خانوارواقعي مشخصه (، شاخص هزينه7) رابطه
شـود ايـن شـاخص، تنهـا بـه سـطح قيمـد و        شـود، زيـرا فـرض مـي    تعريـف مـي   2مطلوبيد

تـوان گفـد كـه مفهـوم     صوصيات خانوار بستگي دارد و مسـتقل از مطلوبيـد اسـد. مـي    خ
هاي خانوار، بدون در نظر گرفتن ايـن فـرض،   مقياس معادل يا شاخص هزينه واقعي مشخصه

 (. 7333، 9خوبي تعريف شود )ليوبل تواند بهنمي
ر در مقياس معـادل، معيـار يـا شاخصـي بـراي وارد كـردن خصوصـيات جمعيتـي خـانوا         

هاي رفاهي اسد كه در قالـب يـك ضـريب بـراي خـانوار مـورد بررسـي، نسـبد بـه          تحليل
جـا كـه   (. به عبـارت ديگـر، از آن  7935و همكاران،  7آيد )خلجيدسد ميخانوار مرجن به

درآمدهاي اسمي، شاخص مناسبي براي مقايسه رفاه بـين خانوارهـا نيسـتند، مقيـاس معـادل،      
هـاي رفـاهي،   با خصوصيات جمعيتي متفـاوت را بـراي مقايسـه   اطالعات درآمدي خانوارها 

(، اولين كسي بود كه بحـ  مقيـاس معـادل را مطـرح كـرد. او      7336) 6كند. انگلآماده مي
كرد. به بيان ديگر، وي معتقـد بـود كـه    رفاه خانوار تلقي مي غذايي خانوار را نماينده بودجه

تـري قـرار دارد و بـا افـزايش درآمـد      ي كـم تـر در سـطح رفـاه   غذايي بيش خانوار با بودجه
يابـد.  خانوار، سهم غذا از مخارج كل خانوار كمتر شده و به تبن آن رفاه خانوار افزايش مـي 

يـابي بـه يـك سـطح از بودجـه      او مقياس معادل را برابر نسبد هزينه دو خانوار، براي دسـد 
 غذايي تعريف كرد. 

رفاه خانوار اسـتفاده كـرد بـا ايـن تفـاوت كـه او        همانند انگل از متغير نماينده 5روتبارت
رفـاه در نظـر گرفـد. او     عنوان متغير نماينـده خانوار را به سهم كاالهاي بزرگسال در بودجه

تـر باشـد، سـطح    معتقد بود كه خانواري كه سهم كاالهاي بزرگسال در كل مخارجش بيش
يابـد و مقيـاس معـادل از    مـي  رفاهي باالتري دارد و اين سهم با ورود فرزند جديـد، كـاهش  

يابي به يك سـطح از رفـاه   دو خانوار با دو تركيب جمعيتي متفاوت براي دسد نسبد هزينه
 آيد.دسد ميمربوط به كاالهاي بزرگسال( به )بودجه

                                                                                                                   
1- True cost of Household Characteristics Index 

2- Independence of Base Level of Utility (IB) 

3- Lewbel 

4- Khalaji 

5- Engel 

6- Ruthbarth 
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شـده اسـد، يعنـي درآمـدي كـه بـا توجـه بـه         منظور از درآمـد معـادل، درآمـد تعـديل    

درآمـد   eyدرآمـد اسـمي بـوده و    yده باشد. اگـر هاي جمعيتي خانوار، تعديل ش مشخصه

 (.7333كند )ليوبل، برقرار مي eyو  y( را بين2) معادل باشد، مقياس معادل، رابطه

(2)                       
( )

ey
y

d
 

اسد. اين بـردار   dتابعي وابسته به بردار خصوصيات جمعيتي رابطه (،2) در رابطه 
خـانوار اسـد، امـا     تواند دربرگيرنده متغيرهاي متفاوتي باشـد كـه معمـوال شـامل انـدازه     مي

خانوار، مكان و موقعيـد خـانوار )شـهري    ممكن اسد خصوصيات ديگري مانند سرپرسد 
 يا روستايي بودن( و شراي  سالمتي سرپرسد خانوار )ناتواني و ...( را نيز شامل شود.  

 

 گذاری قیمتیمقیاس -2-2

 2عنوان تعريف مقياس معـادل عمـومي  ( كه به9) ( با در نظر گرفتن رابطه7339)7رنجان راي
آن، تغييرات مقيـاس معـادل، نسـبد بـه      كه به وسيله دهدشود، روشي را پيشنهاد مي ارائه مي

 ها در نظر گرفته شود.قيمد

(9)                          ( , , ) ( , , ) ( , )h oh Rc u p z m u p z c u p  

ohm ،مقياس معادل عمومي خانوارRc خانوار مرجن و تابن هزينهhc خانوار تابن هزينهh 
كودک اسد. از نظر راي، مقياس معادل شامل دو بخش اسد كـه يـك   zاسد كه داراي

بخش آن وابسته به مطلوبيد و قيمد اسد و بخش ديگـر آن جـزء پايـه و مسـتقل از سـطح      
 ((.7مطلوبيد و قيمد اسد )رابطه )

(7)                                ( , , ) ( ) ( , , )oh ohm u p z m z u p z  

)(، 7در رابطــه )  )ohm z جـــزء پايـــه و ،( , , )u p z  جـــزء وابســـته بـــه مطلوبيـــد و 
 قيمد اسد.

هاي معادل وابسـته بـه   ( اولين كساني بودند كه نشان دادند مقياس7307) 9پوالک و والز
دسـد آينـد. بـه ايـن معنـا كـه        توانند از طريس اطالعات تقاضاي خانوارها بـه  يد، نميمطلوب

                                                                                                                   
1- Ranjan Ray 

2- General Equivalence Scale 

3- Pollak and Wales 
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هاي معادل، وابسته بـه مطلوبيـد هسـتند بايـد ترجيحـات خـانوار       تحد اين فرض كه مقياس
خانوارها براي  نسبد به داشتن فرزندان، مشخص باشد و تنها با استفاده از رفتار مشاهده شده

توان به مقياس معادل دسد يافد. براي حل اين مشـكل كـه   مات، نميتقاضاي كاالها و خد
(، اسـتقالل  7339) 2معروف اسد، بالكرباي و دونالدسون 7به مشكل شناسايي مقياس معادل

 را پيشنهاد دادند. 9ترجيحات از مطلوبيد پايه
گـذاري قيمتـي نـام دارد كـه تغييـرات      ارائه كرد، مقيـاس  7339روشي كه راي در سال  

دهد. وي در مطالعات بعدي خود كه با همكاري ها نشان ميياس معادل را نسبد به قيمدمق
( و 7303(، پـوالک و والـز )  7333( انجام داد با پيـروي از ليوبـل)  2773) 7بلكلو و نيكوالس

(، مقياس معادل عمومي را كه مستقل از سـطح مطلوبيـد پايـه    7339بلكرباي و دونالدسون )
 ( ارائه كرد.6اسد به صورت رابطه )

(6) ( , ) ( )
k k h

z na

o h h k kk khm p z na z p p
      

hna تعداد بزرگساالن وhz .تعداد كودكان خانوار اسد kو k   نيز تغييرات مقيـاس
مقياس معادل اسـد كـه بايـد از     (،6ابطه )دهند. در رها را نشان ميمعادل نسبد به قيمد

هـا در  گيري شود. مقياس معادل، در سال پايـه كـه قيمـد   طريس برآورد سيستم تقاضا، اندازه
 ( خواهد بود.5آن برابر واحد اسد، برابر با رابطه )

(5)          oh h hm na z   
كند و با اسـتفاده از دو  ر مرجن را زوج بدون فرزند معرفي مي( خانوا7339رنجان راي ) 

گيـرد و  چارچوب متفاوت كه يكي تغييرات مقياس معادل را نسبد به مطلوبيد در نظـر مـي  
را بـرآورد   6نسـبي كـودک   گيرد، مقادير متفاوتي از هزينهديگري اين تغييرات را ناديده مي

                                                                                                                   
1- Problem of Identification of Equivalence Scale 

2- Blackorby and Donaldson 

وليه( اسد و فـرض اسـتقالل از سـطح    منظور از مطلوبيد پايه، مطلوبيد مرجن يا مطلوبيد خانوار مرجن )مطلوبيد ا -9

شود مقياس معادل، وابسـته بـه سـطح مطلوبيـد خـانوار مرجـن نيسـد، ايـن         مطلوبيد پايه به اين معنا اسد كه فرض مي

فرض براي اين عنوان شده اسد تا از مشكل شناسايي مقياس معادل كه ناشي از مشكل شناسايي سطح مطلوبيد خانوار 

 اسد، اجتناب شود.
4- Blacklow and Nicholas 

سال( به خانوار مرجـن   73نهايي كودک اسد. به اين معنا كه با اضافه شدن يك فرد )زير  منظور از اين هزينه، هزينه -6

 كند.ي خانوار چقدر تغيير مي)كه در اين مطالعه، يك بزرگسال اسد( هزينه
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( را ناديـده  هـا )يعنـي   معادل نسبد بـه قيمـد  كه تغييرات مقياس چنين زماني كند. هممي
كنـد،  كه مقياس معـادل را وابسـته بـه تغييـرات قيمتـي تعريـف مـي       نسبد به زماني گيرد،مي

درصـد اخـتالف    0كند و مقيـاس معـادل بـا    تري براي مقياس معادل برآورد ميمقادير بيش
هاي مختلـف سـني بـراي كودكـان، برآوردهـاي      وهچنين با تفكيك گرآيد. همدسد مي به

آيد كـه بيـانگر آن اسـد كـه بـا افـزايش گـروه        دسد مينسبي كودک به متفاوتي از هزينه
يابد. در مطالعه حاضر، مقياس معـادل يـك   نسبي كودک در خانوار افزايش مي سني، هزينه

يـك   ، هزينـه يعنيشود و مقياس معادل كودک، بزرگسال، برابر واحد در نظر گرفته مي
 دهد. را نسبد به يك فرد بزرگسال نشان مي 7كودک اضافي

 

 شدهمروری بر مطالعات انجام -3 -3

 مطالعات خارجی -3-1

هـاي مقطعـي مربـوط بـه     خود با استفاده از داده ( در مطالعه7330) 2جورگنسون و اسلسنيك
هـاي سـري زمـاني مربـوط بـه      و تركيـب آن بـا داده   7309مخارج فردي آمريكا براي سـال  

اي را از مقيـاس معـادل بـه    ، برآوردهـاي جداگانـه  7332تـا   7370هاي مجموع مخارج سال
سكوند و شـهري و روسـتايي بـودن از طريـس      خانوار، سن سرپرسد، منطقه تفكيك اندازه

ن ابتـدا بـراي توضـيح    ايشـا  انـد.  انجـام داده  9كننـده مدل اقتصادسنجي مجموع رفتار مصرف
كننـده، ترجيحـات افـراد را بـا اسـتفاده از تـابن مطلوبيـد غيرمسـتقيم         مجموع رفتار مصـرف 

اسـتفاده   6كـاالي مشـخص    دهند و از شيوهو براي هر واحد مصرفي نمايش مي 7ترانسلوگ
ي گروه كاال و خدمات، شامل غذا، انرژي، كاالهـا  6ها با استفاده از مخارج بر كنند. آنمي

كننده و در نظـر گـرفتن خصوصـياتي چـون     اي و خدمات مصرفمصرفي، كاالهاي سرمايه
جغرافيايي، شهري و روستايي بودن و نژاد سـفيد   خانوار، سن سرپرسد خانوار، منطقه اندازه

كه سـن سرپرسـد   گيرند كه زمانيكنند و نتيجه ميو غيرسفيد، مقياس معادل را برآورد مي
توانـد ناشـي از كـاهش نيازهـا     يابد كه ايـن مـي  د، مقياس معادل كاهش ميروخانوار باال مي

                                                                                                                   
1- Additional Child 

2- Jorgenson and Slesnick 

3- Aggregate Consumer Behavior 

4- Translog  

5- Commodity Specific 
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كنند. بـراي سـه گـروه    اي نيز از اين الگو پيروي ميباشد و هردو كاالهاي مصرفي و سرمايه
يابـد و چنانهـه   اوليه مصرفي، مقياس معادل بـراي انـرژي و خـدمات مصـرفي، افـزايش مـي      

-يي از قبيل خدمات پزشكي و دندانپزشكي و هـم تر شوند به مصرف كاالهافرزندان بزرگ

چنين دريافتنـد كـه   ها همكنند. آنتري پيدا ميونقل، نياز بيش چنين مصرف سوخد و حمل
كند. استنباط رسد، شروع به كاهش ميسال مي 76كه سن سرپرسد به اندازه خانوار، زماني

تـري بـراي غـذا، كاالهـاي     ها آن اسد كه خانوارهاي جنوبي مقياس معادل بزرگديگر آن
تــري بــراي انــرژي دارنــد. اي و مصــرفي و مقيــاس معــادل كــممصــرفي و خــدمات ســرمايه

تري براي غذا و كاالهاي مصـرفي دارنـد و خانوارهـاي    خانوارهاي غربي، مقياس معادل كم
 ساكن شمال شرق نيز بيشترين مقياس معادل را براي گروه كااليي انرژي دارند. 

آيـا مقيـاس معـادل بـراي     »كـه   ( در مطالعه خود تحـد عنـوان ايـن   7337) 7فيپز و گارنر 
هـاي مخـارج خانوارهـاي    با استفاده از داده «كانادا يكسان اسد؟ ي آمريكا ومتحده اياالت

مخـارج مصـرفي خـانوار     7333تـا   7335هـاي   هـاي سـال   و داده 7335كانـادايي در سـال   
. هـدف از ايـن   انـد  كـرده  اقـدام دو كشـور   برآورد مقيـاس معـادل ايـن    ، نسبد بهآمريكايي

هاي يكساني براي برآورد مقياس معادل ايـن   آيا اگر شيوه ، پاسخ به اين سوال بود كهمطالعه
هـا   دو كشور به كار گرفته شود به مقياس معادل يكساني دسـد خـواهيم يافـد يـا خيـر. آن     

 ،شـود  ي اسـتفاده مـي  كانـاداي  درآمد شبيه محروميد خانوارهاي كم با روشي روش انگل كه
. اولـين  كردنـد سبد كـااليي ضـروري متفـاوت اسـتفاده      9 منظور ازبراي اين و  بهره گرفتند

براي مصرف در خانوار را بندي كه متناسب با روش انگل اسد، غذاي خريداري شده  دسته
گيرد. دومي شامل مخارج روي غذا و پوشاک و كفش اسد و در آخر، مخارج در نظر مي
از متغيرهـاي مجـازي بـراي وارد كـردن اثـر محـل       ايشان  شود.ز به سبد اضافه ميسالمد ني

ز روش حداقل مربعـات معمـولي،   اكنند. در نهايد با استفاده اقامد در معادالت استفاده مي
بجـز بـراي    هاي معادل برآورد شده براي دو كشـور گيرند كه به طور كلي، مقياسنتيجه مي

بد كااليي خوراک و پوشاک و كفش برايشـان بـه عنـوان سـبد     اي كه سخانوارهاي دو نفره
نفـره و بيشـتر كـه سـبد كـااليي       0نفـره و   7كاالي ضروري در نظر گرفتـه شـده و خـانوار    

 .ندارندي دارتفاوت معني، خوراک و پوشاک و سالمد برايشان در نظر گرفته شده بود

                                                                                                                   
1- Phipps and Garner 
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وابن رفاه خانوار بـراي بـرآورد   استفاده از ت»ي خود تحد عنوان ( در مطالعه2777) 7ليند 
-را مد نظر قرار مي 2مقياس معادل را از طريس مدلي كه رفتار درون خانواري« مقياس معادل

-دهد، برآورد مي كند؛ به اين صورت كه چارچوبي مبني بر اين واقعيد كه خانوار به گونه

ايـن معنـا كـه تـابن رفـاه      كند. به كند كه تابن رفاه خود را حداكثر كند، ارائه مياي رفتار مي
هاي فردي هر عضو از خانوار اسد. وي با معرفـي و توضـيح تـابن    خانوار، مجموع مطلوبيد

، يك مدل واضح از رفتـار درون خـانواري را بـا اسـتفاده از ايـن      9ساموئلسون-رفاه برگسون
يـد  توانـد مبنـاي تـابن مطلوب   دهد كـه چگونـه ايـن تـابن مـي     دهد و توضيح ميتابن، ارائه مي
 7993و بـراي   7335ي نـروژي سـال   كننـده هـاي مخـارج مصـرف   وي از دادهخانوار باشد. 

-كــارگيري تـابن رفــاه بورگنســون هـاي معــادل بـا بــه  خـانوار اســتفاده كـرده اســد. مقيــاس  
ساموئلسون و تابن مخارج خطي به ترتيب براي زوج بدون فرزند، زوج داراي يك فرزنـد و  

 97/7و  95/2، 72/2، 53/7مجرد داري يك فرزند، معادل  زوج داراي دو فرزند و يك فرد
 برآورد شدند.

گيـري فقـر   هاي معادل براي انـدازه مقياس»خود تحد عنوان  ( در مطالعه2777) 7تاكدا 
براي برآورد يـك مقيـاس   « در روسيه: روش سهم غذايي انگل و روش رفاه اقتصادي ذهني

دو رويكرد رفـاه اقتصـادي ذهنـي و سـهم غـذايي       گيري فقر ازمعادل قابل قبول براي اندازه
بـراي   6. وي براي برآورد اين مدل از مطالعـات نظـارت طـولي روسـيه    كندانگل استفاده مي

زمـاني قبـل و بعـد از     زماني، شـامل دوره  كند. اين دورهاستفاده مي 2772و  7337هاي  سال
هاي مقيـاس  اسد تخمين اسد و اين تغيير اقتصادي، ممكن 7333بحران اقتصادي آگوسد 

هـا، نمونـه شـامل     سـازي محاسـبه  معادل را تحد تاثير قرار دهد. در ايـن مطالعـه بـراي سـاده    
سال در نظر گرفته شده و خانوارها با تعـداد يـك يـا بيشـتر      66خانوارهايي با سرپرسد زير 

ها، هو عالوه بر آن براي حفظ ثبات در خصوصيات نمون اندبگير از نمونه حذف شدهحقوق
انـد. در  كودک و بيشتر را از نمونه حذف كـرده  7بزرگسال و بيشتر و  5خانوارهاي با تعداد 

 6سال، كـودک اطـالق شـده و مخـارج كـل خـانوار، شـامل         75اين مطالعه به فرزندان زير 

                                                                                                                   
1- Lind 

2- Intra-household Behavior 

3- Bergson-Samuelson Welfare Function (BSWF) 

4- Takeda 

5- Russia Longitudinal Monitory Survey  
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انـداز و نقـل و انتقـاالت خصوصـي اسـد.      گروه خوراكي و غيرخوراكي، وام گرفتن، پـس 
سهم غذايي، كه همان مدل انگل اسـد، توسـ  روش حـداقل مربعـات      توابن رفاه مربوط به

 2772و  7337اند و مقياس معادل انگل براي يك كودک در سال معمولي تخمين زده شده
برآورد شده اسد. در روسيه، ميانگين سهم غذا براي افراد نمونـه در   20/7و  77/7به ترتيب 

درصد بوده اسد كه سهم غذايي بـاالتر،   3/77درصد و  3/57به ترتيب  2772و  7337سال 
چنـين نتيجـه   هـا هـم  هاي معادل باالتري را براي يـك كـودک نتيجـه داده اسـد. آن    مقياس

در روسيه، سهم غـذايي خـانوار و بـه     7333گيرند كه رشد كالن اقتصادي بعد از بحران  مي
س معـادل بـراي   تبن آن مقياس معادل انگل را تحد تاثير قرار داده اسـد؛ هرچنـد كـه مقيـا    

هاي معادل بـراي يـك   يك بزرگسال اضافي در اين دوره تغيير چنداني نداشته اسد. مقياس
 بوده اسد. 73/7و  79/7به ترتيب  2772و  7337بزرگسال اضافي در سال 

الگوهـاي مخـارج خـانوار، مقيـاس     »ي خود تحـد عنـوان   ( در مطالعه2777) 7واشيلكو 
معادل را بـراي خانورهـاي بـالروس بـا بـه حسـاب آوردن       مقياس « معادل و فقر در بالروس

هـدف از ايـن مطالعـه،     كنـد. خـانوار بـرآورد مـي    هاي مقياس ناشـي از انـدازه  سيستم صرفه
هاي مخارج خانوار اسد و استفاده از آن براي تعيـين  برآورد مقياس معادل با استفاده از داده

اسـد كـه در طـول آن دوره، بـالروس،      2777و  2775هاي  تغييرات فقر و نابرابري در سال
، نرخ تغيير ثابد و تورم ماليـم را تجربـه كـرده    2درصدي در توليد ناخالص داخلي 23رشد 
گذاري قيمتي اسد و رويكردي كه در اين مطالعه به كار گرفته شده، تكنيك مقياس اسد.

-مل خوراكيگروه مخارج شا 6خانوار و  6777از  2777و  2775هاي براي هركدام از سال

وكفـش، وسـايل منـزل و سـوخد      هاي غيرالكلـي، الكـل و تنبـاكو، پوشـاک     ها و نوشيدني
سـال   70و  79سـال و بـين    72خانگي، استفاده شده اسـد. كودكـان نيـز بـه دو گـروه زيـر       

عنوان خانوار مرجن در نظر گرفته شـده  اند و خانوار شامل يك بزرگسال بهبندي شدهتقسيم
درصـد   7/06سـال،   72اضافي يك كودک زيـر   آن اسد كه هزينه هندهداسد. نتايج نشان

اضافي يك بزرگسال در خانوار اسد. مقياس معادل محاسبه شده بـراي يـك خـانوار     هزينه
و مقياس معادل خانوار شـامل يـك    75/7سال،  72شامل يك بزرگسال و يك كودک زير 

سد. نتـايج مربـوط بـه تغييـرات     برآورد شده ا 20/7سال  70تا  79بزرگسال و يك كودک 

                                                                                                                   
1- Vashchilko 

2- Gross Domestic Product (GDP) 
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درصد كاهش يافتـه   67فقر و نابرابري حاكي از آن اسد كه فقر در طول اين دوره به ميزان 
ــد و      ــاي زن سرپرس ــد و خانواره ــرد سرپرس ــاي م ــان خانواره ــر در مي ــاهش فق ــن ك و اي
خانوارهاي داراي يك فرزند رخ داده اسد. ضريب جيني نيز با اسـتفاده از مخـارج تعـديل    

 ها اسد.دهنده تغيير ماليم در سطح نابرابري در اين سالمحاسبه شده، نشان 7ي خانوارهشد
 

 مطالعات داخلی -3-2

گيـري مقيـاس   الگوهـاي انـدازه  »خود تحـد عنـوان    ( در مطالعه7935و همكاران ) 2خلجي
 ي دورههـا مقياس معادل خـانوار را بـا اسـتفاده از داده   « آن در ايران معادل خانوار و محاسبه

و الگـوي جورگنسـون و اسلسـنيك     7937هـاي مقطعـي سـال     و داده 7935تـا   7932زماني 
هـاي  ها دليل خود براي اسـتفاده از ايـن الگـو را در نظـر گـرفتن گـروه      اند. آن محاسبه كرده

كننــد. ايـن الگـو، اثــر   كـااليي متفـاوت بــه جـاي يـك يــا چنـد كـاالي خــا  معرفـي مـي        
مطلوبيـد غيرمسـتقيم خـانوار    تـابن   هاي سري زمـاني در س دادهخصوصيات خانوار را از طري

هـا، مقيـاس معـادل خـانوار را بـا توجـه بـه خصوصـيات كاالهـا          كند و با ادغـام آن وارد مي
-هاي مختلف كااليي از قبيل غذا و دخانيات، پوشاک، هزينـه ها گروهكند. آن استخراج مي

-هاي خـانوار را در نظـر گرفتنـد. هـم    ير هزينهتفريح و تحصيل و سا هاي منزل، اثاثيه، هزينه

چنين خصوصيات جمعيتي از قبيل انـدازه خـانوار و سـن سرپرسـد خـانوار و نيـز شـهري و        
عنـوان خـانوار   روستايي بودن را وارد برآوردهاي خود كردند و خانوار دو نفره شهري را بـه 

ي خانوارهـاي شـهري و   هاي معادل عمـوم ها روند تغييرات مقياسمرجن در نظر گرفتند. آن
و  0،...،9، 2خانوار را به ترتيـب بـراي خانوارهـا بـا تعـداد       روستايي، همراه با تغيير در اندازه

انـد و بـه ايـن    به باال را محاسبه كرده 67سال و  96-67سال و  97بيشتر با سن سرپرسد زير 
تـر از نصـف   كـم هاي معادل عمومي خانوارهاي دونفره روسـتايي،  نتيجه رسيدند كه مقياس

شهري اسد كه بيانگر تفاوت بسيار زياد مخارج در شهر و روستا اسـد.   خانوارهاي دو نفره
   كند.خانوارها، تفاوت بين شهر و روستا شروع به كاهش مي با افزايش اندازه

                                                                                                                   
1- Equivalized Total Expenditure 

2- Khalaji 
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 گيـري مقيـاس  انـدازه »كارشناسي ارشد خود تحـد عنـوان    نامه( در پايان7933) 7فرزاد 
 با استفاده از آمارهاي مربوط به سـال « انوارهاي با ابعاد مختلف در شهر تهرانمعادل براي خ

 اسد. وي در مطالعـه  كارگيري رويكرد روتبارت برآورد كرده، مقياس معادل را با به7935
اضافه شدن بعد خانوار در اثر اضافه شدن كودكان، موجب افزايش »خود، اين فرضيه را كه 

كـارگيري  دهد. او بـا بـه  مورد آزمون قرار مي« شودال در خانوار نميكاالهاي بزرگس هزينه
دهـد، سـپس   پذيري كاالهاي بزرگسال را انجام مـي رويكرد روتبارت، ابتدا آزمون تفكيك

كنـد. نتـايج كلـي حاصـل از     هاي معادل خانوار و هزينه نسبي كودكان را برآورد ميمقياس
خانوار و با  تر شدن اندازهگر آن اسد كه با بزرگبررسي روند تغييرات مقياس معادل، بيان

هـاي  مقيـاس  سال نسبد به مخارج كـل، انـدازه   79نسبي كودكان بين صفر تا  افزايش هزينه
 يابد.معادل نيز براي كاالهاي بزرگسال افزايش مي

گيـري مقيـاس   انـدازه »كارشناسي ارشد خود تحد عنوان  نامه( در پايان7937) 2شفيعي 
آل كـه  بـا اسـتفاده از سيسـتم تقاضـاي تقريبـا ايـده      « 7930دل خانوارهاي ايراني در سال معا

-كارگيري روش حداقل مربعات سه مرحله( ارائه شد و با به7337بائر ) توس  ديتون و موئل

هاي مقياس و مقياس معادل خانوارهاي شـهري را انجـام داده   اي، محاسبات مربوط به صرفه
دهد كه اگر مقياس معادل مربوط به زوج بـدون  اين پژوهش نشان مي اسد. نتايج حاصل از

در نظر بگيريم، فرزند اضافي، اين عدد را افزايش خواهد داد. اگر فرزند  777فرزند را برابر 
سـال باشـد بـه     72تـا   0سني  و اگر در فاصله 727سال باشد به عدد  5سني صفر تا  در فاصله

 رسيم. مي 723سال باشد به عدد  73تا  79 و اگر در فاصله 779عدد 
نسـبي پـرورش كـودک     هزينـه »خود تحد عنـوان   ( در مطالعه7939) 9رحيمي و موالنا 

با استفاده از اصل مقيـاس  « هاي معادل بهه براي ايرانبراي خانوارهاي ايراني: تخمين مقياس
تبـارت و بـا   معادل براي جبران مخارج كودک اضافه شده و به كمك رويكـرد انگـل و رو  

مربوط بـه هزينـه و درآمـد خانوارهـاي ايرانـي،       7935تا  7959هاي  هاي سالاستفاده از داده
-خانوار و موقعيد جغرافيايي آن و هم يابند كه خصوصيد اساسي خانوار، مثل اندازهدرمي

فرزنـد جديـد،    ها بر هزينـه هاي جمعيتي خانوار مانند تعداد فرزندان و سن آنچنين مشخصه
اند، حاكي از نياز بـه طراحـي   دسد آمدهها بهتاثيرگذار اسد و مقادير جبراني كه از تخمين

                                                                                                                   
1- Farzad 

2- Shafiee 

3- Rahimi and Mowlana 
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ي كودک در ايران اسد. بر اساس رويكرد انگـل، برآوردهـاي مقيـاس    مجدد سيستم فايده
ترتيــب بــراي ســال بــه 3معــادل بــراي خانوارهــاي متشــكل از يــك زوج داراي فرزنــد زيــر 

 3دسد آمد و براي خانوارهاي داراي فرزنـد  به 77/7و  27/7 خانوارهاي شهري و روستايي
هاي فوق براي اسد و با استفاده از روش روتبارت، تخمين 26/7و  96/7ترتيب سال به73تا 

سال براي خانوارهاي شهري و روستايي  3خانوارهاي متشكل از يك زوج داراي فرزند زير 
اسـد.   75/7و  76/7سـال،   73تا  3فرزندان  و خانوارهاي متشكل از 77/7و  76/7به ترتيب 

ايشان نتيجه گرفتند كه شهري و روستايي بودن، تاثير پراهميتي در برآوردهاي انگـل دارد و  
 تر اسد. اين تاثير در رويكرد روتبارت كم

هـايي چـون روش   شود كه مطالعات انجام گرفتـه در داخـل كشـور از روش   مالحظه مي
آل ستفاده از تابن تقاضاي ترانسلوگ و سيستم تقاضـاي تقريبـا ايـده   انگل، روتبارت و نيز با ا

اي گونـه اند. الگوهاي مورد استفاده براي بـرآورد بـه  معمولي، مقياس معادل را برآورد كرده
چنـين الگوهـايي چـون    كنند. هـم هستند كه تاثير تغييراتي چون تغييرات قيمتي را لحاظ نمي

كننـد.   عنوان نماينده براي رفاه خانوار لحاظ مياندكي را بهانگل و روتبارت، تنها متغيرهاي 
خانوار و روش روتبارت، متغير سهم مخـارج   روش انگل، متغير سهم مخارج غذا در بودجه

گيرنـد، از ايـن رو،    رفـاه در نظـر مـي    عنوان متغيرهاي نماينـده روي كاالهاي بزرگسال را به
هـاي معـادلي كـه بـا روش     برآورد شوند. مقياسممكن اسد نتايج بسيار متفاوت از واقعيد 

زننـد و  هاي جبراني را براي خانوارها بيش از حـد تخمـين مـي   شوند، هزينهانگل برآورد مي
زننـد. روش مـورد   تر از حد تخمين ميهاي جبراني را كمهاي معادل روتبارت، هزينهمقياس

( ارائـه  7337توس  رنجان راي ) گذاري قيمتي كه مقياس استفاده در اين مطالعه، يعني شيوه
كارگيري سيستم تقاضاي كوآدراتيك، روش مناسبي بـراي بـرآورد مقيـاس     شده اسد و به
)توابن تقاضاي انگل درجـه دوم يـا    7ويژه از اين جهد كه سيستم كامل تقاضامعادل اسد به

ين تـاثير  چنـ دهـد. هـم  آل درجه دوم( را مـورد اسـتفاده قـرار مـي    سيستم تقاضاي تقريبا ايده
گيـرد، از ايـن رو، مـدل كـاملي بـراي       تغييرات قيمتي را نيـز بـر مقيـاس معـادل در نظـر مـي      

طـور  محاسبات مربوط به مقياس معادل اسد كه در ادامه الگوي مورد استفاده در برآورد بـه 
 شود.كامل ارائه مي

                                                                                                                   
1- Complete Demand System  
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 الگوی پژوهش -4
كه تلفيس سيستم تقاضاي اسد  PS-QUAIDSالگوي مورد استفاده در اين مطالعه، سيستم 

دسـد   گذاري قيمتي اسد و به صورت فرم تبعـي زيـر بـه   آل درجه دوم و مقياستقريباً ايده
 (:2777، 7آيد )ميشرا و رايمي
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 hxام اسـد و hخـانوار ام بـراي  iاي كااليسهم بودجه ihwدر سيستم مطرح شده، 

اسـد كـه اثـرات     براي اين معادله 2ي دومضريب درجه iام اسد.hمخارج كل خانوار
ريب براي تمـام  كند. اگر اين ضگيري مياي اندازههاي بودجهدرجه دوم مخارج را بر سهم

آل معمولي خواهد بود. دسد آيد، معادله فوق، سيستم تقاضاي تقريبا ايدهمعادالت، صفر به
ــدوديد ــن  محــــ ــارن و جمــــ ــي، تقــــ ــاي همگنــــ ــورت  هــــ ــه صــــ ــذيري بــــ پــــ

,    ,    ,   , i i ij i ij ji            1 0 0  شوند.بر پارامترها اعمال مي 0
 9ضـا بـه آراي لسـر   مطالعات تقاضاي نهايي كاالها و خدمات به شكل توابن سيسـتمي تقا 

گردد. با گذشد يك دهه كـاربرد تجربـي، سيسـتم معـادالت تقاضـا توسـ         ( بازمي7377)
و همكـاران،   6( بـه صـورت سيسـتم مخـارج خطـي انجـام شـد )محمـودزاده        7367) 7استون
هاي تقاضا كه سهم مخارج را نسبد به لگاريتم مخارج كـل، خطـي در نظـر    (. سيستم7937

شوند و برخاسته از توابـن مطلوبيـد غيرمسـتقيم هسـتند. در     ده مينامي PIGLOGگيرند، مي
آل ( انجـام دادنـد، سيسـتم تقاضـاي تقريبـا ايـده      7330) 5اي كه بنكز، بالندل و ليوبـل مطالعه

                                                                                                                   
1- Mishra and Ray  

2- Quadratic Coefficient  

3- Leser 

4- Stone 

5- Mahmoudzadeh 

6- Banks, Blundell and Lewbel 
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ارائه شـدند و   7هاي معادلي كه توس  انگل و روتبارتدرجه دوم را ارائه كردند. در مقياس
هـاي انگـل،    شود كه منحنـي اند، فرض ميقرار گرفته توس  ديتون و موئل بائر مورد بررسي

يكنوا نسبد به مطلوبيد و مخارج كل هستند، اما منحني انگلي كه توس  مطالعـات بنكـز و   
هـاي روتبـارت، مخـارج    كند. مقياساسد، اين فرض را نقض مي بالندل و ليوبل انجام شده

هـا  اي انگل درجه دوم، اين تكنيكهگيرند، اما منحنيروي كاالهاي بزرگسال را اندازه مي
توانند هـردو، مخـارج يكسـاني را روي ايـن     دانند، زيرا فقرا و ثروتمندان مي ارزش ميرا بي

 (.7330كاالها داشته باشند )بنكز و همكاران، 
هـا  درآمد تعديل شده باشد، يعني درآمدي اسد كه بخش بـر شـاخص قيمـد    xاگر 

lnآل آن اسـد كـه ضـرائب   هاي سيستم تقاضاي تقريبا ايده. يكي از ويژگي2شده اسد x 
اي، ثابد هستند، اما براي سيستم تقاضاي درجه دوم، ضرائب ثابد در معادالت سهم بودجه

ln)ممكن نيسد و ضرائب )x بـه   QUAIDSدل ها تغيير كنند و مبايد همراه با تغيير قيمد 2
 9دهد.ها را نشان ميسادگي، وابستگي به قيمد

ــي         ــرم تبع ــه صــورت ف ــده اســد، ب ــه ش ــدل ارائ ــ  بنكــز و بالن ــه توس ــه ك ــابن هزين ت

ln (p,u) ln ( )
( )

( )
Rc a p

u

ub

c p

p
 

1
   اسد. 

ــده   ــا اي ــاي تقريب ــتم تقاض ــتقيم     سيس ــد غيرمس ــابن مطلوبي ــر ت ــي ب ــه دوم، مبتن آل درج

lnm lna(p)
ln ( , ) ( )

( )
v p m p

b p



  

   
   

11
بـه   QUAIDSو بـر اسـاس آن، معادلـه     اسد 

lnصورت  ln n
( ) ( )(

l
)

i
i i ij j i

j

m m
w p

a p p pb a



 

 
     

 


2

شـود كـه   تعريف مي 

)در آن، )a p    هـا و  همگن از درجه يك نسـبد بـه قيمـد(p)b  و(p)c    همگـن از درجـه
 ها هستند.  صفر نسبد به قيمد

 
 
 

                                                                                                                   
1- Engel and Ruthbarth 

2-   
 

 ( )
  

3- Price Dependent 
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 های به ظاهر نامرتبط غیرخطی الگو به روش رگرسیون برآورد -5
تـا   7930هـاي  هاي هزينه و درآمد خانوارهاي شهري مربوط به سـال  در اين پژوهش از داده

مورد بررسي، شامل خانوارهاي شهري اسد كـه يـك فـرد     استفاده شده اسد. جامعه 7937
ها، شـامل خانوارهـايي متشـكل    بزرگسال به عنوان خانوار مرجن در نظر گرفته شده و خانوار

سال به عنـوان كـودک    73از يك بزرگسال و دو بزرگسال داراي فرزند اسد كه افراد زير 
انـد. در ايـن   فرزند از نمونه حذف شـده  6اند و خانوارهاي داراي بيش از در نظر گرفته شده

 د:  مربوط به سه گروه كااليي شامل موارد زير استفاده شده اس مطالعه از بودجه
 خوراكي و آشاميدني و دخانيات -
 مسكن، سوخد و روشنايي - 
كاالهــا و خــدمات متفرقــه شــامل پوشــاک و كفــش، بهداشــد و درمــان، حمــل و نقــل،  - 

 آموزش، تفريح و فرهنگ و... .  ارتباطات، تحصيل و
مطرح شده، استفاده  گانههاي كااليي سهبراي اين منظور از شاخص قيمد شهري گروه 

افزار اسـتتا مـورد بـرآورد قـرار      دوم در نرم آل درجهسد و سيستم تقاضاي تقريبا ايدهشده ا
غيرخطـي اسـد كـه بـراي      7گيرد. مدل اقتصادسنجي كـاربردي در ايـن پـژوهش، شـور    مي

آل ( يا هزينه كودک بـا اسـتفاده از سيسـتم تقاضـاي تقريبـا ايـده      برآورد مقياس معادل )
شــود و بــراي بــرآورد تــاثير كــار گرفتــه مــي گــذاري قيمتــي بــهه دوم و روش مقيــاسدرجــ

 شود.ها از متغير مجازي استفاده ميهدفمندي يارانه
ظاهر نامرتب  غيرخطي، سيستمي از معادالت غيرخطي را با اسـتفاده از  هاي بهرگرسيون 

رآوردگر، يك برآوردگـر  دهد. اين بترتيب مي 2غيرخطي عملي يافتهحداقل مربعات تعميم
دسد آوردن جمالت پسماند از حداقل مربعات اول براي به اي بوده كه در مرحلهدو مرحله

محاسـبه   FGLSبعـد، پارامترهـا براسـاس برآوردگـر      كند و در مرحلهغيرخطي استفاده مي
 شوند. متغيرهاي مورد استفاده در اين مطالعه، شامل موارد زير اسد:مي
 عنوان متغير وابسته  نوار بهخا بودجه -
 تعداد بزرگساالن و كودكان در خانوار -
 هاي كاالييشاخص قيمتي شهري گروه -

                                                                                                                   
1- Sur (seemingly unrelated regressions) 

2- Feasible Generalized Nonlinear Least Squares (FGNLS) 
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 مخارج كل خانوارهاي شهري. -

 

 ها يافته -6
آل درجـه دوم(  تقاضاي تقريباً ايـده -گذاري قيمتينتايج تخمين الگوي پژوهش )مقياس

 ( ارائه شده اسد.7در جدول )

 
 PS-QUAIDSمدل  امترهاي برآورد شده درپار (:7) جدول

p z z پارامتر برآورد 

777/7 63/0 706/7 1 
777/7 53/5 790/7 2 
763/7 3/7- 797/7- 1 
772/7 70/7- 797/7- 2 
777/7 07/26- 069/7-  11 
777/7 39/77- 7773/23-  22 

777/7 33/97- 033/7-  21 

777/7 37/77 770/7 1 

777/7 3/76- 7970/7- 2 

726/7 67/7 766/7  3 

777/7 63/29 030/75 1 

777/7 72/20- 057/77 2 

779/7 72/20- 523/23- 3 

775/7 00/2 797/7  

777/7 33/2- 773/7- 1 

779/7 70/2- 7777/7- 1 

773/7 95/2- 7777/7- 2 

 



 73خانوارهای شهری ايران ... « مقياس معادل»مطالعه تطبيقی 

 

 

 

 

 

صفر در نظر گرفته شـده   7مقدار اوليه 0براي ضريب PS-QUAIDSدر برآورد مدل 
انـد. ضـرايب مربـوط بـه     داري بااليي برآورد شدهضرايب با معنيشود كه اسد. مشاهده مي

معنادار هستند كه به اين معني اسد كه مقياس معـادل   kو kبزرگسال و كودكان، يعني 
ترک ايـن  داري مشكند. همهنين انجام آزمون معنيها تغيير ميعمومي نسبد به تغيير قيمد

ها اسـد كـه در ايـن مطالعـه مـورد      دو پارامتر، تاييدي براي وابستگي مقياس معادل به قيمد
آزمون قرار گرفد. بخش درجه دوم مدل نيز با معناداري بااليي برآورد شـده اسـد، يعنـي    

اند كه به معناي وجود دار شدهرد، معنيدر برآو 2و  1ضرايب كوآدراتيك مدل، يعني 
اي خانوارهـا اسـد. بـا توجـه بـه ضـرايب       هاي بودجـه اثرات درجه دوم مخارج كل بر سهم

هـاي  )مقياس معادل( براي خانوارهاي شهري، براي سالشود كهبرآورد شده مشاهده مي
يـك كـودک در    اين معنا اسد كه هزينه درصد به دسد آمده كه به 79قبل از هدفمندي ، 
يـك   درصـد هزينـه   79ها برابر واحد اسد( بـراي خانوارهـاي شـهري،    سال پايه )كه قيمد

 بزرگسال اسد كه مقياس معادل آن به يك نرمال شده اسد. 

وط بـه  دهـد و ضـريب مربـ   كه تاثير هدفمندي را بر مقياس معادل نشان مـي  1پارامتر  
نسـبي كـودک در خـانوار     كاهش مقيـاس معـادل يـا هزينـه     دهنده متغير مجازي اسد، نشان

 نسـبي  هـا، هزينـه  شهري اسد كه حاكي از آن اسد كه بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه
يك كودک نسبد به يك بزرگسال در خانوار شهري، كاهش يافتـه اسـد و ايـن كـاهش،     

-هـا پذيرفتـه مـي   ختالف مقياس معادل قبل و بعد از هدفمندي يارانهمعنادار اسد. بنابراين، ا

شود و سياسد هدفمندي، تاثير معناداري بر مقيـاس معـادل در خانوارهـاي شـهري دارد. بـا      
توان مقيـاس معـادل عمـومي را بـراي خانوارهـاي      استفاده از برآوردهاي صورت گرفته، مي

 خصوصيات جمعيتي مختلف استفاده كرد.منظور تعديل درآمدهاي خانوارها با شهري به
 

 گیری بندی و نتیجه جمع -7
مقياس معادل، روشي براي وارد كردن خصوصيات جمعيتي خانوار در برآوردهـاي رفـاهي   

هـاي رفـاهي و فقـر، خصوصـيات     هاي فقـر و نـابرابري اسـد. اگـر در تحليـل     گيري و اندازه
هـاي مقيـاس،   اعضـاي خـانوار و صـرفه   هـاي متفـاوت   خانوارها لحاظ نشود در واقـن از نيـاز  

                                                                                                                   
1- Initial Value  
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ــدازه  چشــم ــابرابري و فقــر و مقايســه  پوشــي شــده اســد. ان ــري ن ــس گي هــاي رفــاهي از طري
وجـود آيـد كـه خانوارهـايي     شود اين تصور به هايي از قبيل درآمد سرانه، باع  مي شاخص

درآمـدها  توان كه نميدرآمد باالتري دارند در سطح رفاهي باالتري قرار دارند در حالي كه
سطح رفاهي خانوارها دانسد. خانواري كه متشـكل از يـك    را شاخص مناسبي براي مقايسه

تري در مقايسه با زوج بدون فرزنـد دارد، امـا   زوج داراي فرزند اسد، مخارج به نسبد بيش
توان گفد كه در سطح رفاهي باالتري نيز قرار دارد، بلكه براي مقايسـه بايـد از مفهـوم    نمي

 عادل و درآمد معادل استفاده كرد. در اين مطالعه، مقيـاس معـادل، بـا عنـوان هزينـه     مقياس م
 نسبي هر كودک درخانوارهاي شهري مورد برآورد قرار گرفد. 

هـا كـه باعـ  تغييـرات قابـل      در اين مطالعه نتيجه گرفته شد كه سياسد هدفمندي يارانه
بي يـك كـودک در خانوارهـاي    نسـ  ها شده اسد، باعـ  تغييـر در هزينـه    توجهي در قيمد

ها نسبي را كاهش داده اسد. به عبارت ديگر، تاثير هدفمندي يارانه شهري شده و اين هزينه
دار بـرآورد شـد. مقيـاس     نسبي يك كودک در خانوارهاي شـهري، منفـي و معنـي    بر هزينه

( 5) عادلـه ها برابر واحد اسد از طريـس م معادل عمومي براي خانوارها در سال پايه كه قيمد
براي تعديل درآمد معادل خانوارهاي مختلف به منظور برآوردهاي رفاهي و فقر و نـابرابري  

 شود.  در اين مطالعه( استفاده مي 7937در سال پايه )سال 
ي آن گيري فقر و نابرابري و مقايسـه توان براي اندازهاز نتايج حاصل از اين پژوهش مي

اده كـرد و بـا اسـتفاده از تعريـف مقيـاس معـادل عمـومي،        هاي مورد بررسي استفبراي سال
  گيري شود.  هاي رفاهي اندازهمنظور تحليلدرآمدهاي معادل به
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