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نان با استفاده از  يبر تقاضا یاجتماع - ياقتصاد یرهاياثر متغ

    AIDS يالگو

  

 ***نگین سادات فقیهی و **رضا زمانی ،*اصغر سالم یعل

  

  24/10/1397 پذیرش: ریختا    11/06/1397 دریافت: ریختا

  چکیده
و  AIDS ينان با اسـتفاده از الگـو   يبر تقاضا یاجتماع- ياقتصاد یرهاياثر متغ یمطالعه به بررس یندر ا

تاهـل   یتاقتصادي اجتماعی  سن، جنس و وضع یرهايپرداخته شده است. در این مدل از متغ ها یزدادهر

اشتغال و درآمد اعضاي  یتهمسر و سرپرست خانوار، بعد خانوار و وضع یالتسرپرست خانوار، سطح تحص

سیاست در این  نیز به منظور بررسی آثار این ها	یارانه يقانون هدفمند يخانوار استفاده شد. متغیر مجازي اجرا

مدل با  ینبه کار گرفته شد. ا ال	یدها یباتقر يمعادالت تقاضا یستممطالعه  استفاده شد. براي این منظور س

هزار  165از  یشاطالعات ب یريبه ظاهر نامرتبط و بکارگ يهایونو روش رگرس یقیتلف هاي	استفاده از داده

هاي مختلف درآمدي (کم درآمد، متوسط  روهو براي گ 1386- 1394 يسالها یدر کشور ط يخانوار شهر

 هاي	تمام گروه ينان برا ی،مورد بررس يها سال یط دهد	ینشان م یقتحق یجزده شد. نتا ینو ثروتمند) تخم

-5/0برابر با  يدرآمد هاي	گروه یتمام ينان برا يتقاضا یمتیاست. کشش ق يضرور يکاال یک يدرآمد

 یبضـرا  ینکم کشش است. همچن يکاال یک يدرآمد هاي	گروه یتمام يبرا ین،به دست آمد، بنابرا

سرپرست و همسر سرپرست خانوار، اشتغال، تاهل سرپرست خـانوار و   یالتمربوط به بعد خانوار، تحص

و با  یرفق هايخانوار يمتعلق به سن سرپرست خانوار برا یباست. ضر دار	یو معن مثبت ها	یارانه يهدفمند

مربوط به  یببرآورد شده است. ضر  معنی یثروتمند ب هايرخانوا يو برا دار	یدرآمد متوسط مثبت و معن

مثبت و  تمندبا درآمد متوسط و ثرو هايخانوار يو برا معنی	یب یرفق يخانوارها يجنس سرپرست خانوار برا

  .به دست آمده است. دار	یمعن
  

  . JEL: Q25 ،C33 ،D12 بنديطبقه

 ی،اجتمـاع -ياقتصـاد  یرهـاي متغ ال،	یدها یباتقر يتقاضا یستمتقاضاي نان، س ها: کلیدواژه

   . ها رگرسیون به ظاهر نامرتبط، هدفمندي یارانه
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   مقدمه -1

 مـورد  ربـاز ید از کـه و اهمیت آن باعث شده اسـت   است بشر خوراکی ازین نیتریاساس نان

ـ بگ قرارگذاران  سیاست و افراد يجد توجه  نیانگیـ م دربـاره  گرفتـه  صـورت  مطالعـات . ردی

ایـن   کـه  دهـد یمـ  نشـان  و مقایسه آن با ایـران  ایدن مختلف مناطق نیب در نان سرانه مصرف

و در این خصوص مطالعـات   دارد يا ژهیو گاهیجا نیز انیرانیا یمصرف سبد در کاالي حیاتی

 اخیـر  يهاسال در نان متیق شیافزا بحث به توجه با. زیادي را به خود معطوف کرده است

 يبـرا  آن بر موثر عوامل یبررس که گرفت جهینتتوان  ، میآن بودن کیاستراتژ به نظر زین و

-مـت یق جملـه  از نان يتقاضا تیریمد حیصح يهااستیس اتخاذ جهت در گذاراناستیس

  است.حائز اهمیت ، يگذار

ـ ا مـت یق افـزایش  ،انیـ رانیا یمصـرف  سـبد  در نان مهم گاهیجا به توجه با  بـدون کـاال   نی

صورت  به این ؛جامعه باشد در یتبعات منف رندهیدربرگ دتوان بررسی حساسیت خانوارها می

ـ نان بـه علـت ضـرورت آن در سـبد خانوارهـا بـه کـاهش قـدرت خر         متیق شیکه افزا  دی

ـ ا زنـد،  یخانوارها دامن م جامعـه   درخانوارهـا   ییبـه کوچـک شـدن سـبد غـذا      زیـ امـر ن  نی

، دیـ بـودن قـدرت خر   نییپا دلیلبه  خانوارها از توجهی قابل بخشو از آنجا که  انجامد یم

کاهش  مت،یق شیافزا کنند، یمصرف م ییشده مواد غذا هیاستاندارد و توص زانیکمتر از م

در پی دارد  راخانوارها  نیا دیرفتن قدرت خر لیاز تحل یناش ییمضاعف مصرف مواد غذا

  . کند میرو  هروب يجد یخانوارها را با مخاطرات نیا ییغذا تیو امن

 اجتمـاعی  مختلـف  اقشار حساسیت بررسی به نیاز نان مصرف يالگو اصالحاز آنجا که 

 عوامـل  ،اقتصادي عوامل بر عالوه که است يضرور اریبس نیبنابرا ،دارد نان قیمت به نسبت

 سـواد  سـطح  نکـه یا یبررسـ  ،مثـال  عنـوان  به .شوند یبررسنیز  نان يتقاضا بر موثر اجتماعی

 نیـ ا بـه  پـرداختن  واقع در و کرد خواهد جادیا نان يتقاضا در يرییتغ چه خانوار سرپرست

 ییجـو صـرفه  نـان  مصـرف  در انـد  توانسته و سطح تحصیالت در خانوار موزشآ اآی که امر

بینی روند مصرف با توجـه بـه رونـد     گذاران در پیش تواند به سیاست می، ایجاد کنند یا خیر

  تحصیالت در جامعه، کمک کند.سوادي و یا سطح  تغییر بی

ـ ا پـژوهش  نیـ ا يمحـور  نکتهوجه تمایز و یا درواقع  کـه بـه منظـور محاسـبه      اسـت  نی

 یـد عـالوه بـر متغیرهـاي اقتصـادي، اثـر       با نان يتقاضا يدرآمد و یمتیق يهاکشش حیصح

هـاي قیمتـی و درآمـدي را بـدون      تا بتـوان کشـش   شود یبررس زین یاجتماع ي مهمهاریمتغ
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 آذرمـاه هـا در   با توجه به اجراي قانون هدفمنـد کـردن یارانـه    همچنین .برآورد کردتورش 

، واضـح اسـت کـه اجـراي     گنـدم از جملـه  قلـم کـاال    16 ارانهیحذف و به دنبال آن  1389

قانون یاد شده داراي اثرات غیرقابل انکاري بر وضع معیشتی و نحـوه مصـرف مـردم داشـته     

مصـرف نـان   به تبع آن  و ابدییم شیافزا نان متیق، گندم ارانهی حذف یپ درچراکه باشد، 

همچنین افزایش درآمد از طریق افزایش یارانه نقدي نیـز تـاثیر مجزایـی     .کرد خواهد رییتغ

ـ به  لین يدر راستا ،نیبنابرا هاي کاالیی خواهد داشت، بر مصرف تمامی گروه  مطالعـه  کی

نحـوه عکـس    قیـ دق یو بررسـ  کشـور  يشـهر  يهـا جامع در رابطه با مصرف نان در خانوار

-کشـش  نیدر تخمـ  دیـ با مـت یق رییتغ نیبه ا نییمتوسط و پا ،باال يمدآدر يهاالعمل گرو

، وضـع قـانون   یاجتمـاع -ياقتصـاد  يهـا ریـ متغ بر عالوه نان يتقاضا يمدآدر و یمتیق يها

 در نظر گرفته شود.      زین هاارانهیهدفمند کردن 

و اثـر وضـع قـانون     یاجتمـاع  و ياقتصـاد  عوامـل  نقـش  یبررس منظور به قیتحق نیا در

 سـتم یس افـت یکشـور  از ره  يشـهر  يخانوارهـا  نـان  يتقاضـا  زانیـ بر م  هاارانهی يهدفمند

 با مدلاستفاده شده است.   1آل دهیا بایتقر يتقاضا ستمیخانوار و مدل س يمعادالت تقاضا

 و است شده زده نیتخم 2نامرتبط ظاهر به يهاونیرگرس روش و یقیتلف يهاداده از استفاده

 بـر  هـا ارانهی يهدفمند قانون وضع اثر زین و یجتماعا-ياقتصاد عوامل از کی هر يداریمعن

هـزار   165 از شیمطالعـه از اطالعـات بـ    نیـ خانوارها آزمـون شـده اسـت. در ا    نان يتقاضا

 مطالعـه  نیا بنابراین،. است شده استفاده 1386-1394 هاي سال طیدر کشور  يخانوار شهر

 در مشابه مطالعات از قیتحق در رفته بکار اطالعات حجم در هم و يمدلساز و روش در هم

  . است متفاوت کشور

 ينظـر مبانی  ،در بخش دومساختار مطالعه حاضر پس از مقدمه به این صورت است که 

ـ    يمـرور به . در بخش سوم شده است انیب قیو روش تحق در  يو نظـر  یبـر مطالعـات تجرب

.  در بخـش  پرداخته شده است کشور خارجنان خانوارها در داخل و  يبرآورد تقاضا نهیزم

 ی بـه انیـ پابخـش  نان خانوارهـا در کشـور ارائـه شـده و      يتابع تقاضا یتجرب نیچهارم تخم

  . تحقیق اختصاص یافته است يریگجهینت و يبندجمع

  

                                                                                                              
1- Almost Ideal Demand System (AIDS)  
2- Seemingly Unrelated Regressions (SUR) 
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  ينظر یمبان -2

خصـوص بـراي    روي رفتـار مصـرفی خـانوار بـه    هاي خانوار مطالعات در رابطه با اثر ویژگی

هـاي هـر خـانوار معمـوال در     هاي در حال توسعه بسیار بااهمیت اسـت، زیـرا ویژگـی   کشور

 ،قومیـت  ،هـا ها بسیار متفاوت است. علت ایـن تفـاوت در زیرسـاخت   مقایسه با سایر خانوار

رود رفتـار  ر مـی زبان و... است. به طور کلی انتظا ،هاي خانوادگی و فرهنگیارزش ،مذهب

هاي خانوار قرار بگیرنـد. از ایـن   ها به شدت تحت تاثیر ویژگیاقتصادي و اجتماعی خانوار

 ،١رو، شایسته است تاثیر همه این متغیرها در خانوار بر تحلیل تقاضا بررسی شـود. (ریتونگـا  

 ،هـاي خـانوار  آوري شـده از ویژگـی   ) هرچند با توجه به محدود بودن اطالعات جمع1994

  ها مورد آزمون قرار خواهند گرفت.تنها بخشی از این متغیر

کننـد کـه سیسـتم تقاضـا بـا تئـوري        هـاي سیسـتمی ایـن اطمینـان را ایجـاد مـی      رهیافت     

هاي ). از جمله سیستم1980 ،٢کننده سازگاري بیشتري داشته باشد (دیتون و موئلبائر مصرف

ال اشاره کرد که مطالعه حاضر نیز از آن ایدهتوان به سیستم تقاضاي تقریبا  تقاضاي مهم می

  شود: می میتقسزیر  بخش دو به پژوهش نیا ينظر یمبانبهره گرفته است. بنابراین بررسی 

    یاجتماع-ياقتصاد يهاریمتغ -الف

  .الدهیا بایتقر يتقاضا ستمیس -ب

  

 یجتماعا-ياقتصاد يهاریمتغ -2-1

هاي رفتـاري بـین خانوارهـا    زمانی، بلکه با بیان تفاوتهاي سري تحلیل تقاضا نه تنها با داده

شـود کـه    معمـوال فـرض مـی    ،در مطالعات مقطعی نیز قابل بررسی است. در چنین مطالعاتی

هـاي رفتـاري   هـاي یکسـانی سـروکار دارنـد. بنـابراین، بیـان تفـاوت       تمام خانوارها با قیمت

خصـوص ترکیـب    خانوارها به هايخانوارها در تفاوت در مخارج کل و تفاوت بین ویژگی

  ). 1980 ،شود (دیتون و موئلبائر وجو می خانوارها جست

مصـرف خـانوار بـدون     يالگوها نیتفاوت در اندازه خانوارها، تخم لیعد خانوار: به دلب -1

کنند که بارنز و دیگران بیان می .خواهد بود يدقت کمتر يتفاوت، دارا نیدر نظر گرفتن ا

است که اندازه خانوار را شامل  یمصرف خانوار مدل لیو تحل هیتجز يبهتر برا یمدل تجرب

                                                                                                              
1- Ritonga, H.  
2- Deaton, A. and Muellboure, J.  
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 بعـد  در تفاوت. )1982، ٣يرو  1981 ،٢لزیو و پوالك ؛1984 ،١نگهامیلی(بارنز و گ شود می

 مصـرف  يهـا الگـو  يرو ی، آثار متفـاوت بحث مورد يهاکاال به بسته جنس و سن و خانوار

 .)٤،1990انتی(بر دارند خانوار

ـ تغ کیـ سن سرپرسـت خـانوار:    -2 ـ ترک در ریی  يهـا سـتم یس بـر  تنهـا  نـه  تیـ جمع سـن  بی

-کار موجود و الگـو  يروی، بازار مسکن، نرساختیز بر بلکه ی،اجتماع نیتام و یبازنشستگ

  .)2011غات،  گنی(زاخفرشتد گذاردیم ریتاث زین مصرف يها

ــور    ــز يهــايتئ ــهیدر زم يادی ــه ،1977، 5(دووال یاجتمــاع ن ــ و لی ) و 1979، 6شیمتک

کـه   کننـد یمـ  انیـ ) ب1963، 8یانیـ گلی) و اقتصاد (آنـدو و مود 1978، 7نسونی(لو یروانشناس

روابط  ریی، تغیذهن زوالفرد متفاوت است از جمله تجربه  یدر سراسر زندگ يو توسعه فرد

 ،هـا يتئـور  نیـ . بـا توجـه بـه ا   نشیب و تجربه تجمع و هامختلف، تکامل حرفه يهانسل نیب

ـ تغ نیـ و ا کندیم رییخود تغ یزندگ چرخه طول در هاخانوار یمصرف يوالگ بـا سـن    راتیی

  . دسرپرست خانوار متناسب هستن

 يایـ مزا کـه  کنـد یم انیب یانسان هیسرما يرو مطالعه: خانوار سرپرست التیتحص سطح -3

 .)1963، 9(شـولتز  سـت ا هاآن درآمد شیافزا نحوه در اول درجه در افراد التیتحص يماد

 یاعمـال در  يور بهره شیمنجر به افزا دتوان می التیکه تحص کنندیم انیاز محققان ب یبرخ

ــد ــد م ــت از کــودك و   تیریمانن ــانوار، مراقب ــبودجــه خ ــت ای شــود  یبهداشــت يهــامراقب

 را مصــرف در ییکــارا قــتیحق در التیتحصــ )1972 ،11لییــکایم و 1972 ،10(گروســمن

  .)1972، لییکای(م دهدیم شیافزا

  

 

                                                                                                              
1- Barnes, R., and Gillingham, R.  
2- Pollak, R.A. and Wales, T.J. 
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6- Hill and Mattechisch 
7- Levinson, D. J.  
8- Ando, A., and Modigliani, F.  
9- Schultz, T.  
10- Grossman  
11- Michael, R.  



   1398، پاییز 74شماره ، نوزدهمسال ، پژوهشنامه اقتصاديعلمی فصلنامه  86

 

  

  الدهیا بایتقر يتقاضا ستمیس -2-2

 یفیدر ابعاد ک میاست که اگر بخواه تیواقع نیا نیبه علم اقتصاد خرد مب یتخصص ینگاه

ـ با میبسـاز  ياقتصاد يهاتیواقع لیتحل يبرا يکننده ابزار رفتار مصرف یاز مبان یو کم  دی

ـ ن یواقعـ  طیمحـ  در هاهینظر نیا زمونآ به يکاربرد کردیرو با یمبان نیا حیتشر بر عالوه  زی

 يتقاضـا  معـادالت  برآورد کننده، مصرف رفتار مطالعه يهاابزار نیترمهم از یکی. میبپرداز

 .)1395 ،يری(نص است کننده مصرف

توابـع   ،اصـول انتخـاب   ،کننـده معمـوال تاکیـد روي ترجیحـات     در بحث رفتار مصـرف 

  ها است. هاي آنمطلوبیت و ویژگی

آیـد کـه خانوارهـا     ها وقتی به وجود میترین نوع مجموعه فرصت مهمترین و ساده

هاي داده را داشته باشند که این مخارج با توجه به قیمت xزا و مخارج  یک بودجه برون

- و قیمـت  qiتوانند در مقادیر غیرمنفی  شود. این کاالها می کاال ایجاد می nشده روي 

ــه بودجــه مــیخریــداري شــوند.   piهــاي ثابــت و داده شــده  توانــد بــه صــورت  معادل

X ≥  ƩPiQi  .نوشته شود  

دهـد کـه مجمـوع     هاي خود را با توجه به قید بودجه انجام می کننده انتخاب هر مصرف

  تواند به عنوان رفتار جمعی تلقی شود.  ها می آن

کننده باید این مساله را تشخیص دهیم که قید بودجـه توسـط    براي درك رفتار مصرف

وجود اطالعات کامـل در رابطـه بـا     ،شود. در بسیاري از مواقع گیرنده درك می فرد تصمیم

کننـده   هاي موجود شاید براي همگی افراد به سادگی قابل دسـترس نباشـد. مصـرف   فرصت

دارد کـه   ،هاي داده شده چقدر از هر کاال بخـرد قواعدي در رابطه با اینکه با توجه به قیمت

��توان به صورت  شود و آن را می به آن تابع تقاضا گفته می =  �(�, نوشت. به ایـن    (�

شود. حقیقت این است که توابـع تقاضـا قیـد بودجـه را      تابع تقاضاي مارشالی گفته می ،تابع

  ).1980 ،کنند (دیتون و موئلبائر تامین می

اي از معادالت د که از آن مجموعهکنکننده چارچوبی فراهم مینظریه تقاضاي مصرف

هاي داده شده و درآمد قابل تصرف هاي مختلف در قیمتکننده براي کاالتقاضاي مصرف

مشکل تخصیص درآمـد   ،کننده قابل استخراج است. بر پایه این نظریهو ترجیحات مصرف

هاي مختلف از طریق یک چارچوب حداکثرسازي مطلوبیت فرموله کننده بین کاالمصرف

  .)1994، تونگای(رشود  می
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و  دمنفر يتقاضا بعاتو: دکر اجد همرا از  تقاضا تابع گونهدو انتومی ينظر ظلحا به

 اـتنهاول  تـحالدر  ستا مشخص ستهدو د ینا منااز  کهرطو مانه. سیستمی يتقاضا بعاتو

ــسا حمطر بعاتواي از  مجموعهدوم  حالتو در  تقاضا تابع یک  تالدمعا هعمد مزیت. تــــ

ــه روا ستا عموضو یندر ا سیستمی يتقاضا  ،جهدبو دقیو ت،الدمعا بین سالتسکیا بطکـــ

 اريبرقر نمکادارد و ا دجوو تالدمعا بین که کند می دیجارا ا یتهاییودمحد ...و یهمگن

   .ندارد وجود يا لهدمعا تک حالتدر  ها آن نموآز یا

ــد آن  سساارب کهدارد  دجواي و ثانویه يبند تقسیم ،تقاضا تالدمعا نمیادر   نمیابایـــــ

 مطلوبیت تابعاز  که ها آنو  هشد اجستخرا خاصی مطلوبیت تابعاز  هـک تقاضایی يها سیستم

 هـب الدهیا بایتقر يتقاضا تالدمعا ستمیس .شویم قائل تمایز ،ستا هنیامد ستد به مشخصی

  دارد.  تعلق دومگروه 

 ســـتا ینا شنگر یک ؛دارد دجوو شنگردو نیـــز  تقاضا تالدمعا ملاعو آوردبر ايبر

ــنظر به توسل ونبد يالهدمعاتک يتقاضا تابع که ــاهی شــود.  آوردبرو  تصریح ديقتصاا يه

در  تقاضا نظریهاز  اســتفاده ســت،ا یجرا تقاضا تالدمعا ملاعو آوردبردر  که یگرد نگرشی

ــادالت مفر تعیین ــی. در استامتغیرها  بنتخاو ا معـ از  تقاضا تالدمعا شکل ابتدروش ا نــ

 لیتحم موجود يهاریمتغ بر يودیق سپس و استخراج کنندگانرفتار مصرف یاضیر يالگو

 کـاهش  زین ازین مورد يمارآ يهاداده زانیم وشود  می وردآبر مستقل عوامل قیطر نیا از و

  .)1386 ،يو اصغر ی(بهمن است نوع نیا از الدهیا بایتقر يتقاضا ستمیس. ابدییم

 يا سابقه دکنندگانیتول و گانکنند مصرف رفتار نییتب يبرا مناسب یتابع شکل انتخاب

 حـد  تـا  دیـ با تقاضـا  يبرا شده انتخاب توابع گان،کنند مصرف رفتار نییتب در. دارد یطوالن

مطـرح   يتئـور  ينظر يهایژگیو يدارا و باشند هکنند مصرف رفتار هینظر با سازگار امکان

 داشـته  ییبـاال  ینـ یب شیپـ  قـدرت  و باشـد  ریپـذ امکان هانآ نیتخم نکهیا ضمن باشند، شده

ــه الدهیــا بــایتقر يتقاضــا ســتمیس. باشــند  و تقاضــا ياقتصــاد هیــنظر بــا یهمــاهنگ لیــدل ب

ـ دن روز یتجرب مطالعات در هاالگو نیترپراستفاده از یکی کشش، ارائه در يریپذ انعطاف  ای

 لحـاظ  ییتوانـا  خـانوار،  بـه  مربـوط  يهاداده يمبنا بر قیتلف تیقابل يدارا ستمیس نیا. است

ـ متغ يسـازگار  تقاضـا،  يالگـو  در يامنطقه يهایژگیو و یتیجمع يهاریمتغ کردن  يهـا ری

 و یانیـ ک(هژبـر   اسـت  یخطـ  بیتقر کی جادیا در مدل سهولت و يمارآ يهاداده با مدل

  . )1390 ها،یحاج
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. ندا هشدکننـده بنـا   فمصر يهارفتار ينظر مبانی سساابر دخر دقتصاا بر مبتنی يها لمد

ــن مــدل   جهدبو کل تخصیص الــهمس به قعدر وا و ستاتقاضا  بعاتو ستگاهید شکلهــا ای

ــرف  کثراحد طریقو از  دشو می طمربو مختلف يکاالهااز  مجموعه یک به هکنند مصــــــ

از  تقاضا تابع .یدآمـــی ستد به هکنند فمصر جهدبوبـــه قیـــد  توجه با مطلوبیت تابع دنکر

 تابع انعنوبه مطلوبیت  تابع که تیرصو. دردشو می جستنتاا مقید زيسا بهینه مساله ینا طریق

 تابعآن  به که یدآمی ستد به تابعی د،شو کثراحد جهدبو یتودمحد بر وطمشر ف،هد

ــده ننشا تابع ین. ادشو گفته می شالیرما یا معمولی يتقاضا  با که ستا کاالیی ارمقد دهنـــ

ــت به توجه  دنبو ثابت ضفر با. دشو می هخرید شخص مدو درآ کاالآن  مختلف يهاقیمــ

 که ستا معنی ینا به تقاضا نقانو ن،کنندگا فمصر سلیقهو  مددرآ ،مرتبط يکاالها قیمت

  ،1و کوانـــت نسورست (هندا کاال آنقیمت از  لیونز تـــابعی کاال یک ايبر تقاضا ارمقد

توانـد متفـاوت    با توجه به این مطلب که نحوه تعریف از تابع مطلوبیت می ).1958و  35-32

ال توابع تقاضاي گوناگونی تاکنون معرفی شده است که سیستم تقاضاي تقریبـا ایـده   ،باشد

 يلگـو ) ا1980(و موئلبـار   تـون ید. )1396 ،یرکن شاه یناطق و فرازمندها است ( یکی از آن

AIDS مـت یمسـتقل از سـطح ق   یتمیلگـار  افتـه ی میتابع مخارج با فـرم تعمـ   کی يرا برمبنا 

(PIGLOG)  ــه ب ــد ک ــه کردن ــارائ ــه انگری ــع هز يا مجموع ــهیاز تواب ــت يا ن ــع اس . در واق

(PIGLOG) بـه سـطح    یابیدسـت  يبـرا  نـه یتـابع مخـارج اسـت کـه سـطح حـداقل هز       کی

 مطالعـات  از تـابع  نیـ ا. دهـد یم نشان را شده داده يهامتیدر ق (U) تیاز مطلوب یمشخص

(رابطـه   دارد مطابقـت  هـا خـانوار  مخـارج  بـا  و اسـت  مدهآ دست به موئلبائر و تونید یتجرب

)1((.  

  

)1(                          ��� �(�, �)= �(�) + � �(�) 

  

بـردار   �دهد که بین صفر و یک قرار دارد،  سطح مطلوبیت را نشان می �)، 1در رابطه (

و  (�)�هسـتند.   1و خوشـی  2به ترتیـب هزینـه امـرار معـاش     (�)�و  (�)�قیمت است و 

  ها تابع مقعر و همگن خطی هستند. نسبت به بردار قیمت (�)�

                                                                                                              
1- Henderson and Quant  
2- Subsistence 
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  )):2عبارتند از (رابطه (  (�)�و  (�)�شکل تبعی 

)2(      �(�)= � � + ∑ �� log ��� +
�

�
∑ ∑ ���

∗
�� log ����� �� 

  

)3(                               � (�)= �� ∏ ��
��

� 

 
���، ��، �0) خواهد بود کـه در آن،  4به شکل رابطه ( AIDSبنابراین تابع هزینه 

�و  ∗
�

 

�سطح مطلوبیت و  �پارامترهاي مدل، 
�

�ام و k  قیمت کاالي 
�

  ام است.jقیمت کاالي  

  

)4(   

log �(�, �)= � � + � �� log ��
�

+
1

2
�� ���

∗

��

log ����� �� + ������
��

�

 

  

) 4طـور مسـتقیم از رابطـه (    بـه  2توانـد بـا اسـتفاده از لـم شـفارد      توابع تقاضاي کاالها می

) را در 5) را شکل دهد و اگر دو طرف مسـاوي در رابطـه (  5استخراج شده و رابطه (
��

�(�,�)
 

  ) خواهیم داشت.6ضرب کنیم، رابطه (

  

)5(                                    
��(�,�)

���
= � �  

  

)6(                              
� ����(�,�)

� ��� ��
=

����

�(�,�)
= � � 

  

گیـري لگـاریتمی از رابطـه    ام است. بنـابراین، مشـتق  iاي کاالي سهم بوجه ��)، 6در رابطه (

  )):7دهد (رابطه (ها و مطلوبیت ارائه می اي کاال را به صورت تابعی از قیمت) سهم بودجه4(

  

)7(                     �� = � � + ∑ ��� ��� �� + �����∏��
��

�  

 

                                                                                                              
1- Bliss 
2- Shephard Lemma 
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برابر خواهد بود با:   ���که در آن 
�

�
(���

∗ + � ��
∗ )  .  

برابـر   (x)کنـد، مخـارج کـل    اي که مطلوبیت خود را حـداکثر مـی  کننده براي مصرف

�(�, به دسـت آورد کـه    pو  xرا به صورت تابعی از  uتوان از این برابري،  است و می (�

) انجام دهیم و آن 4همان تابع مطلوبیت غیرمستقیم خواهد بود. اگر این کار را براي رابطه (

 xو  pاي کاالها را به صورت تابعی از  ) جایگذاري کنیم، آنگاه سهم بودجه7را در رابطه (

  )): 8اي خواهند بود (رابطه ( به شکل سهم بودجه AIDSخواهیم داشت که توابع تقاضاي 

 
)8(                              �� = � � + ∑ ������ �� + �����(�/�)�  

  شود. ) تعریف می9شاخص قیمت است و به شکل رابطه ( P )،8در رابطه (

 

)9(        log(�)= � � + ∑ �� ��� ��� +
�

�
∑ ∑ ��� ��� �� ��� ����  

) پیشنهاد دادند که براي 1980دیتون و موئلبائر () غیرخطی است، 9به دلیل اینکه رابطه (

  )):10) استفاده شود (رابطه (1953( 1مطالعات تجربی از شاخص قیمت استون

 
)10(                                log� = ∑ �� ��� ���  

مدل تقریب خطی سیستم تقاضاي  Tشود که از شاخص قیمت استون استفاده میهنگامی

LAشود. مدل  نامیده می 2ال تقریبا ایده − AIDS ) است.11به شکل رابطه (  

  

)11(           �� = � � + ��(��� � − ���∑ ����� ��) + ∑ ��� ��� ����   

کننـده سـازگار باشـد بایـد قیـود زیـر دربـاره         ) بـا نظریـه مصـرف   11براي اینکه رابطـه ( 

  پارامترها برقرار باشد:

 
∑                                تجمیع -1 �� = 0      ,      ∑ �� = 0      ,       � ∑ ��� = 0�  �     

∑                                                                                                  همگنی -2 ��� = 0�  

���                                                                                                    تقارن   -3 = ���.  

                                                                                                              
1- Stone's Price Index 
2- Linear Approximation of the Almost Ideal Demand System (LA-AID) 
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ـ نظر در تیعقالن فرض به مربوط فوق دیق سه  فـرض . اسـت  هکننـد  مصـرف  يتقاضـا  هی

 کـل  مخـارج  برابـر  دیـ با کـاال  هر يبرا شده برآورد مخارج مجموع که کندیم انیب عیتجم

 شیافـزا  نسبت کی به خانوارها درآمد و هامتیق همه اگر کندیم انیب یهمگن فرض. شود

 که است مفهوم نیا به تقارن. داد نخواهد يرو کنندهمصرف انتخاب در يرییتغ آنگاه ،ابدی

 جبـران  از پـس  البتـه ( کاالهـا  ریسا متیق در رییتغ لیدل به کاال کی مصرف در ینسب رییتغ

ـ با) یقـ یحق درآمد در رییتغ  ،باشـد  گـر ید يهـا يکـاال  يتقاضـا  در متناسـب  رییـ تغ برابـر  دی

ـ تغ ینیجانشـ  اثر در تقارن نوع نیا به. کندیم رییتغ اول يکاال متیق کهیهنگام  مـت یق ریی

  شود. گفته می 1یاسالتسک تقارن کاالها

فراینـد تخمـین خـود بـه طـور       ،) بدون هـر نـوع قیـدي بـرآورد شـود     11چنانچه رابطه (

  ).1980 ،کند (دیتون و موئلبائر را تحمیل می 3و  2اتوماتیک قیود 

 تـابع  داراي خانوارهـا   کـه شـود   مـی  فـرض  قیـ تحق نیا اهداف به دنیرس منظور به

. کنـد یم خصوصیات نظري تابع تقاضا را تامین تیمطلوب تابع نیا ی هستند که تیمطلوب

 و اسـت  دهیـ چیپ خانوارهـا  در مصرف يریگمیتصم ندآیفر کهیی آنجا از ،برآن عالوه

 هستند، از ایـن رو،  موثر يریگمیتصم نیا در زین عوامل ریسا ياقتصاد عوامل بر عالوه

 تقاضا در زین خانوارها یاجتماع - ياقتصاد يها یژگیو کهشود  می فرض قیتحق نیا در

 و مـت یق ماننـد  ياقتصـاد  يرهـا یمتغ بر عالوه یتجرب يمدلساز در است، بنابراین، موثر

 نظـر  در زیـ ن... و تیجنسـ  سن، سواد، مانند خانوارها يها یژگیو ریسا خانوارها درآمد

 تـابع  مشـابه،  مطالعـات  و مطالعـه  نیـ ا در که شود اشاره دیبا نیهمچن. است شده گرفته

 پـدر  معمـوال  رانیا در( خانواده رهبر تیمطلوب تابع معموال شده گرفته نظر در تیمطلوب

 يریپذییجدا و يریپذجمع مانند تیمطلوب تابع مورد در یاتیفرض با که است) خانواده

 بنـابراین، . گرفـت  نظـر  در خانوارها تیمطلوب تابع ندهینما را تیمطلوب تابع نیاتوان  می

) کـه در  12رابطه ( با است برابر شد خواهد زده نیتخم قیتحق نیا در که یینها معادله

�پارامترهاي مدل هستند.  ���و  ��، ���، ��آن 
�

به ترتیب قیمت کاالها،  �ℎو  �، �، 

  هــاي   درآمــد خانوارهــا، شــاخص قیمــت اســتون و شــاخص مربــوط بــه ویژگــی        

  اجتماعی خانوارها است. - اقتصادي

  

                                                                                                              
1- Slutsky Symmetry 
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از این   سهم کاالها از بودجه خانوار به عنوان متغیر وابسته است، AIDSاز آنجا که در مدل 

اجتمـاعی از   -هـاي اقتصـادي   هاي قیمتی، درآمدي و ویژگـی  رو، باید براي محاسبه کشش

ــه     ــرد. کــ ــتفاده کــ ــی اســ ــط مشخصــ ــول  روابــ ــودي از فرمــ ــی خــ ــش قیمتــ  کشــ

 ��� = 1 +
��

��
���کشش مخارج (درآمدي) از فرمـول   و  = 1 +

���

��
− بـه دسـت     ��

  )1396آید (سالم،  می

  

  مروري بر مطالعات تجربی -3

  مطالعات مربوط به بررسی اثر متغییرهاي اجتماعی بر مصرف -3-1

سـن و   قیـ بعـد خـانوار از طر   ری) در مطالعه خود در رابطه با تاث1992( 1و جانسون گانگتاس

مصـرف   یبا استفاده از نظرسنج 1977-1988 يها سال یط کایرف غذا در آمرجنس بر مص

، سـن و  هـا که در تمـام گـروه   افتندیدر مورد بررسیدوره  یدر سراسر جهان ط ییمواد غذا

و  شـتر یب ریخانوار دارند. افراد بزرگسال تـاث  يبر مصرف غذا يداریمثبت و معن ریجنس تاث

  دارند.   يکمتر ریسال) تاث 10کودکان (سن کمتر از 

منفـی کـه   با توجه به اثـر   را کیگوشت تازه در بلژ ي) تقاضا برا2001( 2وارد و وربک

ی بـراي  غـات یتبل يهانسبت به تالشکنند برخی مطبوعات درباره مضرات گوشت  ایجاد می

ـ ا بـا یتقر يتقاضا ستمیس قیطر از را 1995-1998 يهاسال یط مصرف بیشتر گوشت  الدهی

 بـه  غـات یتبل يهانهیهز و ونیزیتلو پوشش یبیترک شاخص از مطالعه نیا در. کردند برآورد

 یبررس مورد دوره یط که گرفتند جهینت ها آن. است شده استفاده یحیتوض يهاریمتغ عنوان

 دوره یطـ  کـه  گرفتنـد  جهینت نیهمچن هاآن. است بوده کشش کم تازه گوشت کیبلژ در

بـر مصـرف    یـی جز ریتـاث  ،یمنف مطبوعات اثر با سهیمقا در یغاتیتبل يهاتالش یبررس مورد

 گوشت تازه دارند.  

مصرف و اثـرات   نان، متیق« عنوان تحت یپژوهش در) 2009( 3همکاران و هایروردوگ

 بـه بـازار   نـده یاسـتفاده از اطالعـات پو   با 2008تا  2005 يها سال در »در اسکاتلند ياهیتغذ

                                                                                                              
1- Goungetas, B., and Johnson, S. R. 
2- Verbeke and Ward  
3-  Revoredo-Giha et al.  
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نـان   ياسـکاتلند بـرا   يتقاضـا  بیو ترک تینان بر کم متیدر ق رییتغ ایکه آ امر نیا یبررس

 و یاجتمـاع  يهـا در منـاطق مختلـف و گـروه    رییتغ نیا ایآ نکهیا و ر؟یخ ای گذاردیم ریتاث

تمـام   مـت یق شیافـزا  يسازهیشب از پس هاآن. پردازندیم ر،یخ ای است بوده مشابه ياقتصاد

  .   ابدییم کاهش دیسف نان از شتریب ياقهوه نان مصرفگرفتند که  جهینت هانان

 اطالعـات  يریکارگ به و الدهیا بایتقر يتقاضا ستمی) با استفاده از س2011( 1کوزمو يد

ـ یق کشـش  کـه  داد نشـان  2005 تـا  1999 يهاسال نیب ییایتالیا يهاخانوار  يمـد آدر و یمت

کشـش قیمتـی و درآمـدي     مـورد بررسـی بـا    يهـا سـال  یطـ  ایتالیا در یخانگ آب يتقاضا

  . است مشابه ییاروپا يهاکشور درتقاضاي آب خانگی 

مـواد   يبرا (QAIDS)درجه دوم  الدهیا بایتقر يتابع تقاضا ی) به بررس2012( 2سنیبو

پرداخته  2005-2006 يها سال یط ییو روستا يدر کشور اوگاندا در مناطق شهر یخوراک

 بهـره  2005-2006 يهـا  سـال  یاوگانـدا طـ   يهـا خـانوار  یاز نظرسـنج  ریمس نیاست و در ا

 ییغـذا  موادمصرف  تیحساسدر اوگاندا  یدوره مورد بررس یط افتیدر ياست. و گرفته

  است.   شتریب يشهر يهاخانوار با سهیمقا در ییروستا يهاخانوار يبرابه مخارج  نسبت

 مـواد  از کنندهمصرف يتقاضا نیتخم يدر راستا يا ) در مطالعه2016( 3گرانید و سپتو

 اسـتفاده  الدهیـ ا بـا یتقر يتقاضـا  سـتم یس از ایـ تانزان کشـور  در 2007 سال در یزراع ییغذا

 یو از دفتر مل 2007بودجه خانوار در سال  ینظرسنج قیپژوهش از طر نیا يهاداده. کردند

 2007 سـال  در کـه  اسـت  نیا از یحاک مطالعه نیا جینتاشده است.  يورآگرد ایآمار تانزان

کشـش بـودن    یبـر بـ   یکـه مبنـ   است 8/0برابر با  یزراع يهاکاال يبرا تقاضا یمتیق کشش

 يدرآمـد  کشـش  نیهمچن. است ایتانزان در کنندگانمصرف يبرا یزراع يهاکاال يتقاضا

 يهاکاال ایتانزان در کنندگانمصرف يبرا که است آن بر یمبن که آمد دست به 9/0 با برابر

  هستند.     يضرور ،یزراع

ـ نـان در ا  يبـرآورد تقاضـا  « عنـوان  تحـت اي  مطالعـه  در) 1375( یعبدل و محاسـبه   رانی

,LES ينان را با استفاده از مـدل هـا   يتابع تقاضا »آن يو درآمد یمتیق يها کشش IAS  و

AIDS با استفاده از مدل  1375در سال  یپناه رضایعلکرده است.  وردبرآAIDS لیـ به تحل 

                                                                                                              
1- Di cosmo  
2- Boysen  
3- Sepetuand et al.  



   1398، پاییز 74شماره ، نوزدهمسال ، پژوهشنامه اقتصاديعلمی فصلنامه  94

 

  

 به دیمق و دیرمقیغ يهارا در حالت اشاره شده ستمیپرداخت که س نانیشهرنش یرفتار مصرف

 یپول توهم که است شده داده نشان او قیتحق در. است کرده برآورد تقارن و یهمگن ودیق

 يبـرا  اما ،نداشته وجود »ییروشنا و سوخت ومسکن « و »کفش وپوشاك « يهاگروه يبرا

  .)1375،یعبدل :از نقلشود (به  می رد یهمگن هیفرض هاگروه هیبق

در  گـر ید یخـوراک  يهاکاال یبعض و گندم يتقاضا تابع یبررس به) 1375( ياریاسفند

 نیـ ا يشـهر  يهـا خـانوار  يهـا دادهپرداختـه اسـت.    AIDS يبا استفاده از تابع تقاضـا  رانیا

 يهـا سـال  به مربوط ییروستا يهاخانوار يهاداده و 1353-1372 يهاسال به مربوط مطالعه

ورد سـه  مـ  در يشـهر  جامعـه  در کـه  است آن نیمب هاي پژوهش یافته. هستند 1372-1361

 و کیـ  از شـتر یب یمتیق کشش قدرمطلق ،ییایدر واناتیگوشت ح-نان-آرد و رشته يکاال

 قـدرمطلق  هـا،  يسبز و ها وهیم مرغ، تخم و اتیر مورد گوشت قرمز، گوشت پرندگان، لبند

 یبررسـ  مـورد  يکـاال  گـروه  سـه  هر يبرا ییروستا جامعه در و کی از کمتر یمتیق کشش

  . تاس کیکمتر از  یمتیق کشش قدرمطلق

و  يتوابـع تقاضـا و مصـرف گنـدم شـهر      نیبـه تخمـ   يامطالعه در) 1377( نژاد يخسرو

 يهـا خـانوار  يبـرا  کـه نشـان داد   قیـ تحق نیحاصله از ا جیاست. نتا پرداخته رانیا ییروستا

  . است بوده يضرور و کشش یب يکاال کی نان 1353-1373 يهاسال یط رانیا يشهر

 از اسـتفاده  بـا  را کشـور  يشـهر  يهـا خانوار ينان برا ي) تابع تقاضا1380( نژاد يخسرو

بر با کشش  یمطالعه مبن نیشده از ا حاصل جهینت. است کرده برآورد شده ادغام يهاروش

  کشور است. يشهر يخانوارها يبرا 1363-1375 يهاسال یبودن نان ط

  

  مطالعات مربوط به حذف یارانه و هدفمندي -3-2

 یاجتمـاع  رفاه بر رانیا گندم بازار يآزادساز اثر يا مطالعه در) 1386( بخشوده و انیشوشتر

 بــرآورد روش يریبکــارگ و گنــدم بــازار يبــرا یجزئــ تعــادل مــدل کیــ از اســتفاده بـا  را

نشـان   جیکردنـد. نتـا   یبررس (ARDL) گسترده وقفهرگرسیون با  خود يهامدل یهمجمع

 يهانهیهز و یاجتماع يهانهیمخارج دولت، هز رانیبازار گندم ا يداد که هرچند آزادساز

 انتظـار  کـل  در. دهدیم شیافزا را کل یاجتماع يهانهیهز اما ،دهدیم کاهش را یمبادالت

 جامعه کند.  دیرا عا یسود اجتماع رانیبازار گندم ا يآزادساز رودیم
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ـ م کشـور  ارانـه ی یفعلـ  نظـام  منـافع  عیتوز خود مطالعه در) 1387( همکاران و یکرم  انی

 يا ارانهی متیمصرف سرانه و در نظر گرفتن ق نییبا تع يمختلف درآمد يهادهک و مناطق

. دادنـد  قـرار  یبررسـ  مـورد  رانان روغن و قنـد و شـکر    يبر سه کاال دیآزاد با تاک متیو ق

 و يشـهر  منـاطق  در نـان  ارانـه ی از حاصـل  منـافع  کـه  داد نشـان  یبررس نیا از حاصل جینتا

 و قنـد  و یخـوراک  روغـن  از شیب مختلف يهاگروه نیهمچن و مختلف يهاشهر ییروستا

 مختلـف  يهـا گـروه  و منـاطق  در آن از حاصـل  منـافع  و ارانـه ی عیتوز همچنین. است شکر

 در بلکه ،نبوده هدفمند تنها نه ارانهی پرداخت یفعل ستمیس که است آن دهنده نشان يدرآمد

 پرداخـت  یفعل نظام پس. است داشته انحراف باال درآمد با يهاگروه سمت به موارد یبرخ

 يریجلوگ يبرا ،نیشود. بنابرا می منابع اتالف باعث و نبوده برخوردار الزم ییکارا از ارانهی

غـذا مـورد توجـه قـرار      ارانهی يدولت الزم است هدفمند یاز اتالف منابع و کاهش بار مال

  . ردیگ

 يهـا حامـل  و نان متیق اصالح آثار برآورد« با عنوان يا ) در مطالعه1389و پرمه ( يدریح

 بـه  »(SAM) یاجتماع يحسابدار سیورد ماترآبر يخانوار با الگو نهیسبد هز يرو يانرژ

 يشـهر  يهـا خـانوار  مخـارج  يانـرژ  يهـا حامل و نان ارانهی حذف با که دندیرس جهینت نیا

  خواهد داشت.  شیدرصد افزا 40حداقل  ییروستا يهاخانوار مخارج و درصد 33 حداقل

 رفـاه  بـر  بـر  هـا ارانـه ی يسازهدفمند ریتاث« با عنوان يا ) در مطالعه1389( فیو س ییرایپ

 و مشـمول  يهـا کـاال  ارانـه یاز  یواحـد پـول   کیـ سـوال را کـه انتقـال     نیا »نرایا یاجتماع

 يهـا دهـک  شتریب استفاده مورد و رمشمولیغ يکاالها به باال يهادهک شتریب مورداستفاده

ـ ا جیقرار دادنـد. نتـا   یرا مورد بررس گذارد؟یم جامعه رفاه بر يریتاث چه نییپا پـژوهش   نی

 .بخشدیرا بهبود م یرفاه اجتماع ها،ارانهی يسازهدفمند که دهدینشان م

-گـروه  يتقاضا بر نان ارانهی حذف اثرات یبررس به) 1396( یرکن شاه یناطق و فرازمند

 (AIDS) يبا استفاده از تـابع تقاضـا   رانیا يمد باال در مناطق شهرآدر با و مدآدرکم  يها

 يبـرا  نـان  يکـاال  1376-1393 يهـا سـال  یبود کـه طـ   نیا يایحاصله گو جیپرداختند. نتا

کـم کشـش و    ییکـاال  ،مـد بـاال  آمـد و بـا در  آهر دو گروه کم در يبرا يشهر يهاخانوار

 است.  يضرور
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  شناسی روش -4

  هاي مورد استفادهداده -4-1

اجتماعی و نیـز  -هاي اقتصاديدر راستاي تحقق هدف این مطالعه که همان بررسی اثر متغیر

 هـاي سـال هـاي شـهري کشـور طـی     ها بر تقاضـاي نـان خـانوار   وضع قانون هدفمندي یارانه

هـاي خـرد از بودجـه    اطالعات و داده -1اي نیاز است: است به دو گروه داده 1394-1386 

  ها در مناطق مختلف شهري کشور. ها و گروه کاالهاي قیمتی کاالشاخص -2خانوار، 

هاي کاالیی در مناطق مختلـف کشـور   ها و بنابراین گروهشود قیمت کاال خاطرنشان می

تفاوت تاکنون در مطالعات تقاضا به صورت سیستمی لحاظ نشـده در   متفاوت است که این

هاي مختلف در مناطق مختلف کشور  هاي قیمتی کاالحالی که در مطالعه حاضر از شاخص

هـا و خـدمات مصـرفی اسـتانی     استفاده شده است. براي این منظور از شـاخص قیمـت کـاال   

  است.بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران استفاده شده 

اطالعات هزینه و درآمد خانوار یا به اصطالح بودجه خـانوار، یکـی از منـابع اطالعـاتی     

ــرد در بررســی مهــم و منحصــربه ــه مباحــث اقتصــاد خــرد (بحــث    ف ــی مربــوط ب هــاي تجرب

 ،هـاي رفـاه  اثرات جانشینی و درآمـدي و...)، اقتصـاد رفـاه (شـاخص     ،تقاضا ،کننده مصرف

آموزش ،اجتماعی و اقتصاد بهداشت-چنین مطالعات اقتصاديفقر و ...) و هم ،توزیع درآمد

-هاي گسترده به صورت میدانی و در قالب پرسشنامهو... است. این اطالعات ساالنه با نمونه

پرسـش از   1000ها دربر گیرنـده بـیش از   هاي مختلف (این پرسشنامههاي مفصل از خانوار

شـود) در   ازاي آن هزینـه پرداخـت مـی   خانوار هستند که جهت پاسخگویی بهتر خانوار در 

شـود.   آوري مـی  اقتصـادي (هزینـه و درآمـد) جمـع     ،هـاي اجتمـاعی  سطح کشور در بخش

  مشخصـــــات از اســـــتفاده بـــــا ياقتصـــــاد مباحـــــث لیـــــتحل نیعـــــ دربنــــابراین،  

 و هیـ تجز مـورد  ياقتصـاد  يهـا یبررس در را عوامل نیاتوان  می خانوار یاجتماع-ياقتصاد

ها پرداخته شده به ایـن صـورت کـه    بندي خانوار در مطالعه حاضر به  گروه. داد قرار لیتحل

هاي هاي اول و دوم و سوم گروه اول و خانوارهاي با درآمد کم (فقیر)، یعنی دهکخانوار

هاي با درآمد هاي چهارم  و پنجم و ششم گروه دوم و خانواربا درآمد متوسط، یعنی دهک

  اند. هشتم و نهم و دهم گروه سوم در نظر گرفته شده هايباال (ثروتمند)، یعنی دهک
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یکـی   شـود؛ بندي کاالها دو نکته مهـم رعایـت    سعی شده است در گروهدر این مطالعه 

بنـدي   اینکه کاالها و یا گروه کاالهاي مـرتبط ماننـد بـرنج، غـالت، گوشـت و... در گـروه      

در بودجـه خـانوار شـهري    اي  سایر گروه کاالهایی که سهم عمدهو دوم اینکه  شوندلحاظ 

ونقـل، بهداشـت    که به ترتیب عبارتند از: گروه مسکن، خوراك، حمل ، لحاظ شونددارند

هـاي   ها امکان لحاظ همه گـروه  و درمان و پوشاك. همچنین به دلیل تعداد بسیار باالي داده

دهنـد.  گروه کاالیی معادالت تقاضـا را تشـکیل مـی    11یست و در مجموع کاالیی مقدور ن

هاي کاالیی) به دلیـل تحمیـل قیـد تجمیـع در تخمـین      کی از معادالت (معادله سایر گروهی

  شود. نهایی حذف می

هاي شهري کشور ها در میان کل خانواردر این مطالعه ابتدا به تخمین ضرایب و کشش

  پرداخته شده است.  3و  2، 1هاي درآمدي و در مراحل بعد به تخمینی مشابه براي گروه

  

  روش برآورد مدل -4-2

اسـتفاده   (SURE) ١معادالت به ظاهر نامرتبط ونیاز روش رگرس AIDS یمدل خط بیدر تقر

 هـاي ستمیس نیدر اقتصاد، تخم SURE يها مدل يریموارد بکارگ نیتر از مهم یکی .شده است

جـزء اخـالل    انیـ دلیـل آن ایـن اسـت کـه م     اسـت. ترانسلوگ  نهیتوابع هز زیمعادالت تقاضا و ن

عمـل شـده    به این صـورت روش  نیدر ا، بنابراین، وجود دارد یهمبستگمعادالت سهم مخارج 

معـادالت را   ریسـا  ياز معادالت تقاضا را از دستگاه معادالت کنار گذارده و پارامترهـا  یکیکه 

بـر   يرپـذی جمـع  دیق يمربوط به معادله کنار گذاشته شده بر مبنا يزده و سپس پارامترها نیتخم

هـا   مجمـوع سـهم   يرپـذی جمـع  دیـ آنجا که بر حسب ق از .شود پارامترها برآورد می ریحسب سا

ـ نوع معادله حذف شده مهم نیست و ا ،است کیبرابر  . در ردیـ گ یکـار بـه دلخـواه انجـام مـ      نی

  هاي کاالیی در تخمین نهایی حذف شده است. مطالعه حاضر معادله مربوط به سایر گروه

 
 
 
 
 
  

                                                                                                              
1- Seemingly Unrelated Regression Equatoins (SURE) 
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  ����برآورد سیستم معادالت مقید 

در این بخش سیستم معادالت مقید با اعمال قید تقارن بـر ضـرایب و همچنـین اعمـال قیـد      

بـا اعمـال قیـد    » هـا سـایر کـاال  «هاي گروه اند. ضرایب مربوط به پارامتر همگنی برآورد شده

  اند. همگنی بعد از تخمین محاسبه شده

بـراي   3و گـروه   2، گروه 1گروه  ،قیود براي کل کشور تصریح فرم تبعی بعد از اعمال

  گروه کاالیی اول به صورت زیر است:

  

�� =  �� + Ʃ��� ����� +  ��� �/� + �(13) ∗ ���� + �(14)
∗ �����ℎ��� + �(15) ∗ ℎ����ℎ���+ �(16) ∗ ��� + �(17)
∗ ����� + �(18) ∗ ��������ℎ��� + �(19) ∗ ���� + �(20)
∗ ℎ���� 

  
  که در مدل فوق:

  سهم مخارج برنج از کل مخارج:�1

  سهم مخارج گوشت از کل مخارج :�2

  سهم مخارج لبنیات از کل مخارج :�3

 سهم مخارج نان از کل مخارج:�4

�5: سایر غالت از کل مخارج سهم مخارج  

�6: ها از کل مخارجسهم مخارج سایر خوراکی   

 سهم مخارج پوشاك از کل مخارج:�7

 سهم مخارج مسکن از کل مخارج:�8

 سهم مخارج بهداشت از کل مخارج:�9

 سهم مخارج حمل و نقل از کل مخارج:�10

 شاخص قیمت برنج:�1

 شاخص قیمت گوشت:�2

 شاخص قیمت لبنیات:�3

 شاخص قیمت نان:�4

 شاخص قیمت سایر غالت:�5
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�6: هاشاخص قیمت سایر خوراکی  

 شاخص قیمت پوشاك:�7

 شاخص قیمت مسکن:�8

 شاخص قیمت بهداشت:�9

 شاخص قیمت حمل و نقل:�10

 درآمد واقعی:���

 بعد خانوار:����

�����ℎ���:متغیر مجازي تحصیالت سرپرست خانوار 

�����ℎ���:متغیر مجازي تحصیالت همسر سرپرست خانوار 

 سن سرپرست خانوار:���

�����: کنند تعداد افراد شاغل و نیز افراد بدون شغل که در خانوار کسب درآمد می   

��������ℎ���:وضعیت تاهل سرپرست خانوار 

 جنس سرپرست خانوار:����

�����: هاجازي هدفمندي یارانهمتغیر م  

ـاي    توان کشش هاي ارائه شده در بخش مبانی نظري میطبق فرمول  هاي قیمتـی و درآمـدي تقاض

  ) ارائه شده است.5) تا (1نان را در هر گروه محاسبه کرد که نتایج به دست آمده در جداول (

هـاي شـهري   خـانوار شود، میانگین سهم نـان در بـین    ) مشاهده می1همانطور که در جدول  (

از بودجه خانوار را به خود اختصـاص داده   02/0به دست آمده است، یعنی نان  02/0کل کشور 

محاسـبه شـده اسـت. کشـش      31/0است. کشش درآمدي گروه نان براي کـل کشـور برابـر بـا     

دهد براي کل کشور نان یک کاالي درآمدي گروه نان کمتر از یک به دست آمد که نشان می

بـه دسـت    - 5/0هاي شـهري کـل کشـور برابـر بـا      ست.  کشش قیمتی نان براي خانوارضروري ا

درصد کـاهش  5/0درصد افزایش یابد در  کل کشور  حدود  1آمده است، یعنی اگر قیمت نان 

  شود.  تقاضا داریم. بنابراین، نان براي کل کشور، یک کاالي کم کشش محسوب می

بـه دسـت    04/0در کشور )) 2(جدول (ي فقیر هاي شهرمیانگین سهم نان در بین خانوار

  ها را به خود اختصاص داده است. از بودجه این خانوار 04/0آمده است یعنی نان 
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محاسـبه شـده اسـت. از     36/0هاي فقیر  برابـر بـا   کشش درآمدي گروه نان براي خانوار

 دهـد بـراي  آنجا که کشش درآمدي گروه نان کمتر از یک بـه دسـت آمـد کـه نشـان مـی      

  هاي فقیر کشور نان یک کاالي ضروري است.  خانوار

به دسـت آمـده    -47/0هاي شهري فقیر در کشور برابر با کشش قیمتی  نان براي خانوار

هـاي فقیرکشـور  حـدود    درصـد افـزایش یابـد در  خـانوار     1است. یعنـی اگـر قیمـت نـان     

هـاي فقیـر کشـور، یـک کـاالي کـم       درصد کاهش تقاضا داریم. لذا نان براي خانوار47/0

  شود.  کشش محسوب می

 هاي خود قیمتی و درآمدي تقاضاي نان براي کل کشورکشش ):1جدول (

کشش 

 قیمتی

ضریب خود 

 قیمتی

کشش 

 درآمدي

ضریب 

 درآمدي

میانگین سهم 

 کاالها

هاي  گروه

 کاالیی

45/0-  017487/0  95/0  001511/0-  0319/0  برنج 

99/0-  000126/0-  85/0  010954/0-  0748/0  گوشت 

72/0-  006534/0  64/0  008629/0-  0239/0 یاتنلب   

50/0-  012510/0  31/0  017928/0-  -26/0  نان 

57/0-  004905/0  81/0  002144/0-  0115/0  سایر غالت 

31/0-  07883/0  76/0  029052/0-  1189/0 ها سایر خوراکی   

63/0-  017635/0  47/1  021210/0  0449/0  پوشاك 

85/0-  020428/0  73/0  081178/0-  3045/0  مسکن 

73/0-  015393/0  57/1  029182/0  0516/0  بهداشت 

01/1-  002917/0  79/1  054918/0  0696/0  حمل و نقل 

78/1-  176692/0-  19/1  04609/0  2421/0  سایر کاالها 

  هاي پژوهش منبع: یافته
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 (فقیر) 1ي گروه درآمدي نان برا يتقاضا يو درآمد یمتیخود ق هايکشش): 2جدول (

کشش 

 قیمتی

ضریب خود 

 قیمتی

کشش 

 درآمدي

ضریب 

 درآمدي

میانگین سهم 

 کاالها

هاي  گروه

 کاالیی

55/0-  015917/0  15/1  005562/0  0354/0  برنج 

94/0-  005208/0  1 000633/0  0825/0  گوشت 

77/0-  006816/0  8/0  006037/0-  0303/0  لبنیات 

47/0-  021735/0  36/0  027862/0-  0435/0  نان 

78/0-  003142/0  97/0  000469/0-  0142/0  سایر غالت 

43/0-  079423/0  88/0  017802/0-  1448/0 ها سایر خوراکی   

43/0-  020080/0  62/1  02118/0  0339/0  پوشاك 

8/0-  037485/0  8/0  067509/0-  3353/0  مسکن 

77/0-  009143/0  26/1  010120/0  0382/0  بهداشت 

19/0-  036513/0  27/1  012231/0  0446/0  حمل و نقل 

26/2-  235642/0-  35/1  070015/0  1969/0  سایر کاالها 

  هاي پژوهش منبع: یافته

  (متوسط) 2 يگروه درآمد ينان برا يتقاضا يو درآمد یمتیخود ق هايکشش ):3جدول (

کشش 

 قیمتی

ضریب خود 

 قیمتی

کشش 

 درآمدي

ضریب 

 درآمدي

میانگین سهم 

 کاالها

هاي  گروه

 کاالیی

39/0-  19901/0  95/0  001693/0-  0327/0  برنج 

01/1-  001714/0-  86/0  011002/0-  0776/0  گوشت 

6/0-  009644/0  67/0  00784/0-  024/0  لبنیات 

46/0-  12125/0-  44/0  012888/0-  0231/0  نان 

41/0-  006813/0  9/0  001073/0-  0116/0  سایر غالت 

24/0-  088483/0  8/0  02308/0-  1198/0 ها سایر خوراکی   

53/0-  022696/0  4/1  018583/0  0467/0  پوشاك 

78/0-  041784/0  72/0  083105/0-  3034/0  مسکن 

62/0-  018869/0  43/1  020645/0  0475/0  بهداشت 

77/0-  015298/0  54/1  031991/0  0595/0  حمل و نقل 

2-  233899/0-  27/1  06941/0  2535/0  سایر کاالها 

  هاي پژوهش منبع: یافته
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)) 3(جـدول ( هاي شهري بـا درآمـد متوسـط در کشـور     میانگین سهم نان در بین خانوار

ها را به خود اختصـاص داده  از بودجه این خانوار 02/0به دست آمده است، یعنی نان  02/0

 محاسـبه  44/0هاي با درآمد متوسـط  برابـر بـا    است. کشش درآمدي گروه نان براي خانوار

-شده است. از آنجا که کشش درآمدي گروه نان کمتر از یک به دست آمد که نشان مـی 

  هاي با درآمد متوسط در کشور نان یک کاالي ضروري است.  دهد براي خانوار

بـه   -46/0هاي شهري با درآمد متوسط در کشور برابر بـا  کشش قیمتی  نان براي خانوار

هـاي بـا درآمـد    صـد افـزایش یابـد در  خـانوار    در 1دست آمده است، یعنی اگر قیمت نـان  

هـاي بـا   درصد کاهش تقاضا داریم. بنابراین، نـان بـراي خـانوار   46/0متوسط کشور  حدود 

  شود.  درآمد متوسط در کشور، یک کاالي کم کشش محسوب می

   
 (ثروتمند) 3 يگروه درآمد ينان برا يتقاضا يو درآمد یمتیخود ق هايکشش): 4جدول (

کشش 

 قیمتی

ضریب خود 

 قیمتی

کشش 

 درآمدي

ضریب 

 درآمدي

میانگین سهم 

 کاالها

هاي  گروه

 کاالیی

43/0-  015488/0  76/0  006538/0-  0273/0  برنج 

94/0-  002264/0  66/0  021579/0-  0634/0  گوشت 

8/0-  003257/0  54/0  007912/0-  0173/0  لبنیات 

5/0-  005655/0  3/0  008355/0-  012/0  نان 

47/0-  004519/0  7/0  002555/0-  0086/0  سایر غالت 

2/0-  069423/0  62/0  034489/0-  0918/0 ها سایر خوراکی   

53/0-  025244/0-  12/1  006478/0  0537/0  پوشاك 

9/0-  007167/0  75/0  069653/0-  2751/0  مسکن 

8/0-  016946/0  7/1  49819/0  0704/0  بهداشت 

33/1-  025541/0-  9/1  096269/0  1078/0  حمل و نقل 

45/1-  124422/0-  1 001485/0-  2721/0  سایر کاالها 

  هاي پژوهش منبع: یافته

  

بـه   01/0 )) 4(جـدول (  هاي شهري ثروتمنـد در کشـور  میانگین سهم نان در بین خانوار

ها را به خـود اختصـاص داده اسـت.    از بودجه این خانوار 01/0دست آمده است، یعنی نان 

محاسبه شده است. کشش  3/0هاي ثروتمند  برابر با براي خانوارکشش درآمدي گروه نان 
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هـاي ثروتمنـد    دهد براي خـانوار درآمدي گروه نان کمتر از یک به دست آمد که نشان می

هـاي شـهري ثروتمنـد    کشور نان یک کاالي ضروري است. کشش قیمتی  نان براي خانوار

درصـد افـزایش یابـد در      1مـت نـان   به دست آمده است، یعنـی اگـر قی   -5/0کشور برابر با 

درصـد کـاهش تقاضـا داریـم. بنـابراین، نـان بـراي         5/0هاي ثروتمند کشور حـدود  رخانوا

شـود. کشـش قیمتـی نـان      هاي ثروتمند کشور، یک کاالي کم کشش محسوب میخانوار

متوسط و ثروتمند بـه ترتیـب برابـر بـا      ،هاي فقیرهاي شهري کل کشور و گروهبراي خانوار

به دست آمده است. ضـریب متغیـر بعـد خـانوار بـراي کـل        -5/0و  -46/0و -47/0و -5/0

دار به دست آمد. بر این اسـاس بـا افـزایش    کشور و نیز هر سه گروه درآمدي مثبت و معنی

  یابد. هاي درآمدي، تقاضاي نان براي خانوار افزایش می بعد خانوار در همه گروه

خانوار و همچنـین تحصـیالت همسـر سرپرسـت     اثر متغیر مجازي تحصیالت سرپرست 

دار به دست آمـده اسـت.   هاي درآمدي منفی و معنیخانوار بر تقاضاي نان براي تمام گروه

است که بـا افـزایش سـطح تحصـیالت سرپرسـت خانوارهـا، مصـرف نـان           این به آن معنی

  .یابدکاهش می

هـاي  ضرایب براي خـانوار در رابطه با اثر متغیر سن سرپرست خانوار بر مصرف نان 

دار و بـراي  هـاي فقیـر و بـا درآمـد متوسـط منفـی و معنـی       شهري کل کشور و خـانوار 

بـه عبـارت دیگـر، بـا افـزایش سـن       بـرآورد شـد.   معنی  و  بی منفیهاي ثروتمند خانوار

درآمد و با درآمد متوسـط، مصـرف نـان کـاهش      هاي کم سرپرست خانوار در خانواده

اي بـین سـن سرپرسـت     هاي ثروتمنـد رابطـه   ی است که در خانوادهیابد، این در حال می

  خانوار و مصرف نان وجود ندارد.

هاي درآمدي، شاغل بودن  دهد در همه گروه بررسی ضریب مربوط به اشتغال، نشان می

هـاي  شـود، چراکـه بـراي تمـامی گـروه      سرپرست خانوار منجر به افزایش مصـرف نـان مـی   

  .دار به دست آمده است معنیدرآمدي این ضریب مثبت و 

هاي درآمـدي  با توجه به اینکه ضریب مربوط به تاهل سرپرست خانوار در تمامی گروه

توان اینگونه استنباط کرد که در خانوارهایی کـه   دار به دست آمده است، می مثبت و معنی

   هم پدر و هم مادر در خانوار حضور دارند، مصرف نان بیشتر است.

-معنی و براي خـانوار  هاي فقیر بیجنس سرپرست خانوار براي خانوار ضریب مربوط به

هاي با درآمد متوسط و ثروتمند، مثبت و معنی دار به دست آمده است. بنابراین، مرد بودن 
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شود در حالی کـه در   هاي دوم و سوم منجر به تغییر مصرف می سرپرست خانوار براي گروه

  سرپرست خانوار مرتبط نیست. هاي فقیر مصرف نان به جنسیت خانواده

هاي درآمدي گویـاي  ها در تمامی گروهدار شدن ضریب هدفمندي یارانهمثبت و معنی

   افزایش مصرف نان با اجراي قانون یاد شده براي همه اقشار جامعه است.

هاي تحلیل ،هاي کاالیی مختلفهاي گروهبا توجه به ضرایب و اعداد مربوط به کشش

  ها نیز میسر است.اي گروه نان براي سایر گروه کاالانجام گرفته بر

  

  گیري و پیشنهادات نتیجه -5

هـاي  اجتماعی بر مصرف نان براي گـروه -هاي اقتصادياین مطالعه با هدف بررسی اثر متغیر

صورت گرفتـه و در   1386-1394هاي هاي شهري کشور طی سالمختلف درآمدي خانوار

  ال استفاده شده است.تقاضاي تقریبا ایدهاین راه از رهیافت سیستم 

بـه   -5/0 حـدود  يدرآمـد  يهـا گروه تمام يبرا نان يتقاضا یمتیق کشش نکهیا به نظر

مصـرف   يالگـو  رییـ تغ يبرا میریگ یم جهیعدد کشش نت یو با توجه به کوچک هدست آمد

 يهـا گـروه  يو از آنجا که اعداد به دسـت آمـده بـرا    ستین یحل مناسب راه متیق ریینان تغ

شود که واکنش افراد  می حاصل برداشت نیابه هم هستند،  کینزد اریبس مختلف يدرآمد

  ها ندارد.    آن يبه گروه درآمد ینان ارتباط متینسبت به ق

 حاصـل  جـه ینت نیـ ا التیتحصـ  يمجـاز  ریـ متغ يبـرا  آمـده  دسـت  به بیضر به توجه با

 امـر  نیـ ا. کننـد یمـ  ییجو صرفهمصرف نان  در شتریکرده بلیشود که احتماال افراد تحص می

 اسـراف  از يریجلـوگ  و نان مصرف يالگو اصالح جهت در آموزش وجود لزوم و تیاهم

 ،شـود  مـی  متـذکر  را جامعـه  يدرآمـد  يهاگروه تمام يبرا يضرور يکاال نیا مصرف در

اسـت، توجـه    يارزشـمند  اریبسـ  هیسرما یانسان يرویموضوع مهم که ن نیبا توجه به ا یعنی

 از اسـتفاده . ردیـ گ قـرار  دولـت  هر یاستیس يهاتیدر زمره اولو دیبه امر آموزش با حیصح

 جیترو و نان يضرور يکاال تیاهم به نسبت افراد یعموم یآگاه بردن باال جهت آموزش

 در ییجو صرفه به منجر تینها در نان مصرف يالگو رییتغ و کردن مصرف درست فرهنگ

  .شد خواهد کاال نیا مصرف
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 شاغل افراد تعداد هرچه که گرفت را جهینت نیاتوان  می آمده دست به هاي برآورد طبق

نان خانوار  ي، تقاضاباشد شتریب خانوار در کنند یم درآمد کسب که یشغل بدون افراد زین و

  شود.  می ادآوری ییغذا تیامن نیمات جهت در را ییاشتغالزا لزوم جهینت نیا. ابدییم شیافزا

 خـانوار  سرپرسـت  تاهـل  دهـد  نشـان مـی   خانوار سرپرست تاهل يبرا آمده دست به بیضر

 باعـث  تاهل -1: دهدیم رخ علت دو به احتماال امر نیاشود.  می  نان مصرف شیافزا باعث

 ،دارنـد  يشـتر یب رفاه احتماال متاهل سرپرست با ییهاخانوار -2شود.  می خانوار بعد شیافزا

 دو هـر  مـرد باشـد (زن و   شـتر یب هـا خـانوار  نیـ ا شاغل افراد تعداد که ستا احتمال نیا رایز

 نشـان جنس سرپرست خانوار براي دو گروه متوسط و ثروتمند  مثبت بیضر.) باشند شاغل

 سرپرسـت  زن يهـا خـانوار  بـه  نسـبت  نان يتقاضا سرپرست مرد يهاخانوار در کهدهد  می

دارند.  يزن سرپرست رفاه کمتر يهاخانوار که است لیدل نیا به احتماال نیا و است شتریب

 دولـت  دیبا عدالت تیرعا زین وآحاد جامعه  يبرا ییغذا تیتحقق امن يدر راستا ،نیبنابرا

 . دهد قرار خود یتیحما رچتریز ژهیو التیتسه ياعطا با را جامعه ریپذبیآس گروه نیا

 کـه شـود   می حاصل جهینت نیا هاارانهی يهدفمند يبرا آمده دست به بیضر به توجه با

 باعـث  بلکه ،نشده نان يتقاضا کاهش باعث تنها نه ارانهی حذف از یناش نان متیق شیافزا

 بـا  بتوان را امر نیا احتماال. است شده يدرآمد يهاگروه تمام يبرا کاال نیا شتریب مصرف

 قـانون  مشـمول  کـه  اسـت  یاقالمـ  از زیـ ن برنج نکهیا به توجه با که داد حیتوض استدالل نیا

ـ ا وضـع  اثر آمده دست به بیضرا طبق نکهیا به توجه با و گرفته قرار هاارانهی يهدفمند  نی

-، پـس مصـرف  بـوده  داریمعنـ  و یمنف يدرآمد يهاگروه یتمام در برنج يتقاضا بر قانون

 تـر نییپـا  مـت یق علـت  بـه  را نـان  و کاسته برنج مصرف از قانون نیا وضع از پس کنندگان

هـاي فقـرزداي دولـت در جهـت افـزایش مصـرف        که این امـر سیاسـت   اند کرده نیگزیجا

 طلبد. کاالهاي جایگزین مانند برنج را می
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