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  )57-74، صفحات 1391، زمستان »20پياپي « 4شماره  سال ششم، (فصلنامه مدلسازي اقتصادي 

  

  

شاخص  كنندگان در ايران با استفاده از برآورد تغييرات رفاهي مصرف

  درست هزينه زندگي
  ∗∗ابراهيم صيامي عراقي             ∗علي اكبر خسروي نژاد

  

  06/10/91 :تاريخ پذيرش                           17/12/90 :تاريخ دريافت

  

            چكيده
 هاي عددي با تاكيد بر رويكرد اقتصادي و كـاربرد آن در اقتصـاد  شاخص معرفي نظريهاين مقاله هدف 

شاخص درست هزينـه زنـدگي بـا اسـتفاده از سيسـتم       راستادر اين . باشدميكننده  رفاه از بعد مصرف

. آل خطي براي خانوار شهري و روستايي در ايران مورد محاسبه قرارگرفت معادالت تقاضاي تقريباً ايده

متوسـط شـهري    بـراي خـانوار   1376-86 دهد شاخص درست هزينه زندگي طـي دوره نتايج نشان مي

  رفـاه  هـاي مـورد بررسـي    واقع خانوار روسـتايي طـي سـال    تر از خانوار متوسط روستايي و در كوچك

  .ندا هاي زندگي نسبت به خانوار شهري از دست داده دليل افزايش هزينه  هبيشتري ب

  

   JEL C43 ,D12: طبقه بندي

آل خطي، تغييرات زندگي، سيستم معادالت تقاضاي تقريبا ايده هزينه شاخص درست :واژگان كليدي

  .كنندگانرفاهي مصرف 
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         مقدمه .1

ها، محصول و رفاه يكي از مباحث مهم در علـم اقتصـاد   قيمت مربوط به هاي عدديشاخص 

هاي عددي طي سه دهه اخير تحـوالت شـگرفي را شـاهد    شاخص نظريهطوري كه به. هستند

هـاي   شـاخص  نظريـه توان در تفاوت رويكردها به  دليل اصلي اين تحوالت را نيز مي. اندبوده

در مطالعه . ها همواره مورد توجه اقتصاددانان و آماردانان بوده استاين شاخص. عددي دانست

، رويكـرد  ١رويكـرد آكسـيوماتيك   ،هاي عددي همواره سه رويكرد وجـود دارد شاخص نظريه

هاي متنوع در دو رويكـرد  دليل وجود شاخص  بهمقاله كه در اين  ٣و رويكرد اقتصادي ٢آماري

هاي عددي قيمـت  رويكرد اقتصادي به شاخص. دشواول، تنها به رويكرد اقتصادي پرداخته مي

ر مشاهده شده هستند كـه ايـن   يدامق ها و قيمت جمع آوري شده ي اطالعات بر پايه ،و مقدار

از طرفـي   .)الـف ٤،1980ديتون و مولباير(هستند صورت تبعي با يكديگر در ارتباطاطالعات به

سطح بهينه مصرف، توليد و نهادهـاي  گيري اقتصاد خرد مربوط به اندازه نظريهيك بخش مهم 

هاي پس براين اساس رويكرد اقتصادي به شاخص. باشد به كار گرفته شده در فرآيند توليد مي

در ابتـدا ايـن    .)1990، ٥ديـورت (باشـد اقتصاد خرد مي نظريهعددي بر اساس اصول حاكم بر 

و نيـز تعـدادي ديگـر از     )1930( ٦فـريش  ورت گرفته توسـط ها بر اساس كارهاي صشاخص

كـه رويكـرد    بـراي آن . شـد  گـذاري پايـه  )1930( ٨كونـاس و ) 1939( ٧اقتصاددانان مانند والد

، ساموئلسن )1972(٩مورد بررسي قرار گيرد فيشر و شلهاي عددي شاخص نظريه اقتصادي به

ها  گيري اين شاخص كنند دليل اصلي اندازه پيشنهاد مي ١١)1993(ديورتو ) 1974(١٠و سوئامي

هـاي   هاي مختلف از جمله سياست ميزان تغييرات رفاهي ناشي از اجراي سياست ها آناهميت 

                                                
1. Axiomatic Approach. 

2. Statistical  Approach.  

3. Economic Approach. 

4 .Deaton & Muellbauer. 

5. Diewert. 

6. Frisch. 

7. Wald. 

8. Konus. 

9. Fisher & Sheel  

10. Samuelson & Swamy. 

11. Dewiert. 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  59...                                     شاخصكنندگان در ايران با استفاده از  برآورد تغييرات رفاهي مصرف

 

 

 

هاي زندگي و رفاه  تواند ميزان هزينه مربوط به توسعه اقتصادي، مالياتي و حمايتي است كه مي

   .را تحت تاثير قرار دهد

كنندگان در ايران به  برآورد تغييرات رفاهي مصرفمطالب باال هدف اصلي اين مقاله با توجه به 

كـه   بدين شرح استحاضر فرضيه مقاله  ،از اين رو ؛باشد تفكيك مناطق شهري و روستايي مي

تر از روستايي بزرگهاي خانواربراي هاي مورد مطالعه  طي سال شاخص درست هزينه زندگي

سه زيرمجموعه در بخش مباني نظري ابتدا  مقالهر اين اساس در اين ب. شهري استخانوارهاي 

و شـاخص   گيرند مورد مطالعه قرار مي نحدود و شاخص دقيق و برتري نظريه، نظريتعاريف 

يستم معادالت تقاضاي تقريبا و ارتباط آن با س گيري تغييرات رفاهي معرفي مناسب براي اندازه

در بخـش  . گيرد در بخش سوم مروري بر مطالعات انجام شده صورت مي. شود آل بيان ميآيده

و با استفاده از گردد  انجام ميبرآورد ال  ي تقريباً ايدهفاده از سيستم معادالت تقاضاتبا اس چهارم

در بخـش مبـاني    انتخاب شـده شاخص دست آمده و جايگذاري آن در تابع هزينه ه ضرايب ب

  .خواهيم پرداختگيري  نتيجه تحقيق به سخ به فرضيهپا با پايانمحاسبه و در  نظري

  مباني نظري .2

اقتصاددانان سـه   ،هاي عددي طور كه بيان شد، براي بررسي رويكرد اقتصادي به شاخص همان 

را مـورد   برتـرين  دقيـق و  حدود و شـاخص عـددي   نظريهاوليه،  نظريتعاريف  زير مجموعه

  .شد پرداخته خواهد ها آنبه  زيردهند كه در بررسي قرار مي
     اوليه نظريتعاريف 

كننده طي زمان را مطرح  اي مصرفه قالب اوليه براي تغييرات در قيمت 1924كوناس در سال 

طي دو دوره پايه و جاري ها شاخص كوناس بر اساس تفاوت قيمت. نمودگيري  اندازهو 

اساس قيد بودجه به  كننده به يك سطح مطلوبيت تحت رفتار عقاليي و بر مصرف. باشد مي

در هر دوي  .يابد حداكثر مطلوبيت يا حداقل هزينه با توجه به سطح مطلوبيت ثابت دست مي

عالوه اين فرض وجود به. كنندهاي مشاهده شده نقش مهمي را ايفا ميها، قيمتاين انتخاب

  .دهاي موجود بهينه هستنهاي مقداري مشاهده شده به ترتيب در قيمتدارد كه بردار

 صورت بهكننده كه  شاخص قيمت كوناس در واقع مفهوم تابع هزينه يك مصرف

),( pu
R

c اي كه اين تابع هزينه بيانگر حداقل هزينه. دهد شود را نشان مي نمايش داده مي
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هاي داده  تفاوتي در بردار قيمت كننده به يك سطح مشخص از منحني بياحتياج است مصرف

  .زير است صورت بهدهد كه يابد را نشان ميشده دست 

},)(:{min),( oo >>′= ququqpqpuc   )1  (                                                       

براي دستيابي به شاخص . بستگي دارد qu)(مشخصات تابع هزينه فوق به نوع تابع مطلوبيت 

كند كه در تمامي شرايط مصرف كننده را ارضا ميشود كه تابع مطلوبيت فرض مي كوناس

  :شود زير نوشته مي صورت بهنهايت شاخص درست هزينه زندگي 

],[

],[ 1
01

o
puc

puc
I

R

R
K =   )2 (                                                                                     

),(حال اگر فرم تبعي . باشديك سطح مطلوبيت مرجع مي Ruطوري كه به puc
R مشخص   

گيري توان شاخص كوناس يا شاخص درست هزينه زندگي را اندازهتعيين شده باشد، مي Ruو

  .كرد

برابر قيمت  uدهد، در صورتي كه هزينه دستيابي به سطح مطلوبيت نشان مي) 2(رابطه   

1p  درصد بيشتر از هزينه دستيابي به همين مطلوبيت در قيمت 5به ميزان
o

p گاه  باشد، آن

توجه به اين  .)10: 1384، نژاد خسروي( خواهد بود 05/1شاخص واقعي هزينه زندگي برابر 

از  شود متاثر هزينه زندگي محاسبه مي نكته ضروري است كه مقدار عددي كه براي شاخص

با تغيير سطح مطلوبيت مرجع، مقادير شاخص  ،به عبارت ديگر. سطح مطلوبيت مرجع است

   بعد از بيان اين شاخص، تايل شاخص ديگري )30 :١،1980تايل( .يابد هزينه زندگي تغيير مي

  .صورت زير است كند كه به درست قيمت نهايي معرفي مي را تحت عنوان شاخص

),(

),(
),,( 1

1
o

o
puc

puc
uppp

′

′
=′       )3(                                                                       

و  1pاين شاخص دو بردار قيمتي 
o

p  را در سطح مطلوبيتu جـا   از آن. كند مقايسه مي

كه 
u

c
c

∂

∂
باشد، شاخص فوق به سادگي نشان دهنده نسبت ارزش  نهايي مطلوبيت ميهزينه  ′=

),(هـا در دو ســطح   ايــن ارزش. هزينـه نهــايي اسـت   ود 1pu  و),(
o

pu  شــوند ارزيـابي مــي 

    ).19 :1384 ،نژاد خسروي(

                                                
1. Theil. 
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  1حدود نظريه

هـاي السـپيرز و پاشـه     شـود كـه شـاخص   هـاي عـددي اغلـب بيـان مـي      در ادبيات شـاخص 

طـور   همـان  .باشند هاي باال و پايين براي يك شاخص عددي درست و ناشناخته مي محدوديت

و 1pقيمت مانند  برداردو  بينشد، شاخص هزينه زندگي ارتباط  كه بيان
o

p  را مقايسه مـي-

پايـه  سطوح مرجعبراي  انتخاب دواين نظر باشد،  اگر تنها دو موقعيت مختلف قيمتي مد. كند

),(
oo

qu سطوح مرجع جاري و),( 11 qu توان بيان كرد كه طور خالصه ميبه. هستند:  

),,(
),(

),(
),,( 1

11
1 oo

oo

o

oo

o

oo
f uppp

puc

puc

qp

qp
qppp ==

    
 )4                                       (

                                                

)1,,1(
),

1
(

)1,1(

1

11
)1,,1( uppp

puc

puc

qp

qp
qppp o

o

p

o

o ==

 
)5(                                   

                                                    

ترجيحـات   نظريـه مشخص است بخش مهمي از ) 5(و ) 4( هاي طور كه از نامساوي همان

بوده توسط  )1947(ساموئلسن و) 1942(اقتصادداناني مانند هيكسآشكار شده كه مورد توجه 

  . گردد باز مي ،ريزي شده پي 2توسط كوناس و پيگو آن هاي كه پايه نظريهاين 

  3و برترين شاخص عددي دقيق

),...,(دير با در نظر گرفتن يك تابع كلي از مقا 1 nqqqq    زيـر  صـورت  بـه  f(.)تابع  ==

  :شود مي در نظر گرفته

})(:.{min),( uqfqppuc
q

≥=
 
)6(                                                                 

),( puc هزينه براي دستيابي به طور كه در قسمت قبل نيز بيان شد، حداقل سازي   همان

=∑طـوري كـه در اتحـاد      بـه  u)(مطلوبيت iiqpqp.   قيمـت),...,( 1 nppp يـك بـردار    =

يـك تـابع يـا فرمـول شـاخص      . كننده با آن مواجه است هايي است كه مصرف زاي قيمت برون

                                                
1. Bound Theory. 

2. Pigo. 

3.  Exact & Superlative Index Number. 
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تعريف شده باشد  f(.)د دقيق براي تابعتوان عددي كه در بخش قبلي اين مقاله اشاره شد، مي

  .توان نمايش داد1ه زير ب صورت  بهاگر 

),(/),(),,,( 111 ooo
pucpucqqppp =  )7(                                                             

  سمت راست معادله فوق شاخص قيمتي كوناس يا شاخص درست هزينه زندگي براي يك 

 1و 0هـاي  tبـراي   tدر دوره  tpهـاي   و بردار قيمت f(.)مصرف كننده كه تابع مطلوبيت 

  .مواجه است را دارد

بيان كردند  ها آن. ادبيات اقتصاد خرد نمودند وارد همزاد را نظريه )1926(٢كوناس و بايشجنس

وسيله مطلوبيـت    بلكه به qf)(وسيله تابع مطلوبيت مستقيم  كننده نه تنها به ترجيحات مصرف

  :شود صورت زير بيان مي  متناظر است و به gغير مستقيم

}.:)({max),( yqpqfypq
q

<≡     
   

)8(                                                              

كه تـابعي    طبق تعريف تابع مطلوبيت غير مستقيم حداكثر مطلوبيت به دست آمده هنگامي

فـرض كردنـد تـابع     هـا  آن. دهـد  كاال را نتيجه مي Nكننده روي  ها و مخارج مصرف از قيمت

 صورت  بهدر اين مورد تابع مطلوبيت غير مستقيم . باشد همگن خطي مي fمطلوبيت مستقيم 

  :زير درخواهد آمد

)(/),( pcyypg =  )9(                                                                                    

مستقيم و تـابع هزينـه   تابع مطلوبيت غيرتفاده از تعريف اس با )1926(بايشجنس كوناس و 

)( pc كننـده بـه    با در نظر گرفتن تابع هزينه واحـد مصـرف   ها آن. را مورد پژوهش قرار دادند

  :شكل زير

∑ ∑==
= =

N

i

N

j
jiijp ppbppc

1 1

2

1

2

1

)().()( β  )10  (                                                          

NNيك ماتريس متقارن و  βطوري كه  به    βنشـان دادنـد كـه اگـر مـاتريس     . اسـت  ×

  :معكوس پذير باشد، در نتيجه تابع مطلوبيت مستقيم زير حاصل خواهد شد

2

1

).()( qAqqf =  )11    (                                                                                 

                                                
 
2. Konus & Byushgens. 
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چنين نشان دادند كه سيستم توابع تقاضاي معكـوس و سيسـتم توابـع تقاضـاي عـادي       هم

باشـد و سـپس اثبـات     مـي ) 11(متناظر با ترجيحات غير خطي همگن تعريف شده در رابطـه  

دست آورد كه در واقع بيانگر   توان شاخص قيمتي فيشر را به مي) 10(نمودند كه از تابع هزينه 

  .دقيق بودن اين نوع ترجيحات براي شاخص قيمتي فيشر است

 1970صورت گرفت، اين موضوع تـا دهـه    1930ها كه در دهه  سري پژوهشبعد از يك 

ساموئلسـن و سـوئامي   ) 1971(و پـوالك  ) 1972( 1دوبـاره افريـات  بدون تغيير باقي ماند تـا  

همـه ايـن نويسـندگان كـه شاخصـي توسـط       . اين موضوع را مورد تحليل قرار دادند) 1974(

سپس ديورت با در نظر گـرفتن  . كوناس معرفي گرديده بود را مورد مطالعه و تاييد قرار دادند

  .كرد را معرفيزير يك فرم كلي از تابع هزينه كوناس  صورت بهيك تابع هزينه واحد 

∑ ∑=
= =

N

i

N

j

r
r

j

r

iijr ppbpc
1 1

1

22 )()(   )12 (                                                                    

jiijدر تابع هزينه فوق  bb ـ مي باشد و از تابع هزي o>rcو دامنه تعريف  o>ipو  = ه ن

  .دست آورد را بهفوق تابع كلي زير 
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jiijپارامترهايي هستند كه ijaطوري كه  به aa تـر  دهد كه بزرگ ميزان كاال را نشان مي iqو  =

  .)5 :2008 ،2هيل( تر از صفر است محدود و همواره بزرگ rfدامنه تعريف . صفر استاز 
  

  پيشينه تحقيق .3

و  كـرد  توان معرفـي   عنوان يك شاخص دقيق و برترين مي  هب را شاخص درست هزينه زندگي

حال به مطالعات تجربي صورت گرفته در  .گيري تغييرات رفاهي استفاده نمود از آن براي اندازه

  .شود اين زمينه پرداخته مي

هـاي   كـارگيري تكنولـوژي  ه گيري اثرات رفاهي ب با عنوان اندازه يا در مقاله) 2010(3آسف

 پيشرفت تكنولوژي در بخش كشـاورزي  جديد يك نگاه ويژه به تانزانيا و اتيوپي به بررسي اثر

                                                
1.Afriat.  

2. Hill. 

3. Asfaw. 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  )1391، زمستان »20پياپي « 4شماره  سال ششم، (اقتصادي  فصلنامه مدلسازي                         64

 

هاي مقطعي و در ميـان   صورت دادهه در اين مقاله كه ب. استبر رفاه خانوار روستايي پرداخته 

خانوارهاي روستايي انجام شده است نويسنده به اين نتيجه دست يافته كـه بهبـود تكنولـوژي    

گردد كـه ايـن    بخش كشاورزي باعث افزايش درآمد ناشي از فروش محصوالت كشاورزي مي

بـه بـرآورد   ) 2008(1تيمينـز  .هد كردموضوع در نهايت به كاهش فقر در اين مناطق كمك خوا

دليـل انجـام ايـن پـژوهش     . پردازد هاي زندگي خانوار در برزيل مي نهاي هزي هاي منطقه تفاوت

در كشـورهاي در حـال    ناطق شهري و روستايي است كه اغلـب اختالفات معنادار قيمتي در م

قيم كـه از يـك تـابع    وي با استفاده از تـابع مطلوبيـت غيرمسـت    ،از اين رو. توسعه وجود دارد

نمايي بـه   ستدراست و با روش حداكثر   دست آمدهه مطلوبيت مستقيم به فرم كاب داگالس ب

كـاكواني و   .بـرده اسـت   شـكل ميـان هزينـه زنـدگي و شهرنشـيني پـي       Uوجود يـك رابطـه  

روسـتايي تايلنـد   هـاي زنـدگي در منـاطق شـهري و      اي به بررسي هزينه در مقاله) 2002(2هيل

ها در مناطق روستايي داللت جدي بر تفاوت سطوح رفاهي زنـدگي   تنوع در هزينه. اند پرداخته

هاي توسعه در اغلب كشـورهاي در حـال توسـعه     خانوار را در بر دارد كه با اين وجود برنامه

ي السپيرز، ها در اين مقاله با استفاده از شاخص. شوند بدون در نظر گرفتن اين موضوع تهيه مي

دسـت آمـده   ه با توجه به نتايج ب. ها پرداخته شده است گيري اين تفاوت پاشه و فيشر به اندازه

 از  سـپس  بـا اسـتفاده   . منـاطق شـهري اسـت   ديگـر   تـر از هزينه زندگي در بـانكوك بـزرگ  

ب شرق آسيا هم مطالعه قـرار گرفتـه كـه    بحران مالي در جنو يها ، سالگفته  پيشهاي  شاخص

هاي قبل از آن افـزايش   ن دوره هزينه زندگي در مناطق شهري و روستايي نسبت به سالطي اي

   .گيري داشته استچشم

در پژوهشي با عنوان آثار رفاهي تعـديل قيمـت   ) 1389(زاده، راغفر و شيرين بخشآخوند

با استفاده از سيسـتم معـادالت تقاضـاي تقريبـا      1376-1386هاي  هاي انرژي طي سال حامل

GLSSURآل خطي و با استفاده از روش ايده به برآورد و اندازه گيري آثـار رفـاهي حـذف     −

هاي بين المللي را نويسندگان براي تحليل وحذف يارانه انرژي قيمت. اند يارانه انرژي پرداخته

-واند هزينـه ت بد انرژي ميدست آمده در تحقيق، تنوع سه اند بر اساس نتايج ب مدنظر قرار داده

بـراي   CVهاي انرژي را جبـران نمايـد و همچنـين متغيـر     هاي ناشي از افزايش قيمت حامل

                                                
1. Timmins. 

2. Kakwani & Hill. 
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اي تحت  در مقاله )1388( خسروي نژاد .هاي باالتر جوامع روستايي و شهري بيشتر است دهك

عنوان اندازه گيري رفاهي حذف يارانه كاالهاي اساسي بر خـانوار شـهري ايـران بـا محاسـبه      

با تعديل : شاخص درست هزينه زندگي و معيار معادل و جبراني به اين نتايج دست يافته است

رات يگانه، از منظر شاخص درست هزينه زندگي نسبت تغيقيمت نان بر خانوارهاي طبقات پنج

شاخص درست هزينه زندگي براي طبقات اول و دوم بيشتر از طبقات سـوم، چهـارم و پـنجم    

چنين اين شاخص براي تعديل قيمت روغن نباتي، قند و شكر همين نتـايج را بـراي    هم. است

در اقتصاد ايران  به بررسي آثار قيمت بنزين )1384(داودي و سالم. دهدطبقات مذكور نشان مي

 30يك افـزايش   ها آن. اند هاي مختلف درآمدي پرداخته مصرف كنندگان در دهك و تغيير رفاه

آل  يستم معادالت تقاضاي تقريبا ايدهدرصدي در قيمت بنزين را در نظر گرفته و با استفاده از س

هـاي بـااليي    اند كه دهكاند و به اين نتيجه رسيده را محاسبه كرده CVو EVخطي دو معيار

هاي پيشـنهاد  ،رو از ايـن . انـد  هاي پاييني رفـاه كمتـري را از دسـت داده    نسبت به خانوار دهك

سياستي از جمله جايگزيني خودروهاي فرسوده، بهبود كيفيـت خودروهـاي داخلـي و بهبـود     

   .كنند سيستم حمل و نقل عمومي را پيشنهاد مي

  آل خطيسيستم تقاضاي تقريباً ايده زندگي وارتباط شاخص درست هزينه  .4 

تابع هزينه تعميم يافتـه  «مبتني بر  كهآل را سيستم تقاضاي تقريبا ايده )ب1980(1ديتون و مولباير

  .معرفي كردندباشد مي» 2لگاريتمي مستقل از قيمت
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)14                                                                                              (         

آل، تابع تقاضاي جبراني را بر اسـاس تـابع   براي استخراج سيستم تقاضاي تقريبا ايده ها آن

راج نمـوده و در  به دست آورده و سپس از آن تابع مطلوبيت غيرمستقيم را اسـتخ ) 15(مخارج

                                                
1. Deaton& Muellbauer. 

2. Price Independent Generalized Logarithmic(PIْْْGLOG). 
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معادالت سهمي غيرجبراني سيستم تقاضاي . نهايت تابع تقاضاي غير جبراني حاصل شده است

  .باشد زير مي صورت  بهآل تقريبا آيده

)ln(1
P

M
PW jj

n
j ijii βγα +∑+= =

  
)15(                                                              

  :گرددزير معرفي مي صورت به Pln)15( در رابطه

                                               

  )16(                                       

 

خطي بوده كه معموال براي خطي كـردن آن از  غير) 15(آل مدل سيستم تقاضاي تقريبا ايده

شاخص استون . شودجاي شاخص واقعي استفاده مي به 2عنوان يك جانشين به 1شاخص استون

  .شود زير تعريف مي صورت به

jt
n
j jtt PWP lnln 1

*
∑= =

    
 )17(                                                                     

هـايي ماننـد    آل خطي معرفي شده در بـاال محـدوديت   تقريبا ايدهسيستم معادالت تقاضاي 

را در بر دارد كه تنها به مقـدار پارامترهـاي نامشـخص مـدل      5و تقارن 4، همگني3جمع پذيري

  :ها عبارتند ازاين محدوديت. بستگي دارد

1=∑=∑=∑ ijiij αβγ oo         )18 (                                           

o=∑ ijγ )19(                                                                                

jiij γγ =
 
 )20                                                                                      (  

گيرند و قيد جمع  مجموعه قيدهاي فوق، قيدهاي همگني و تقارن مورد آزمون قرار مياز 

، متقاطع و  قيمتيخودهاي كشش. پذيري بر مدل تحميل شده و احتياج به آزمون ندارد

  :گردند محاسبه مي) 23(تا ) 21(ترتيب توسط رابطه درآمدي به 

                                                
1. Stone Index. 

2. Proxy. 

3 .Adding-up. 

4 .Homogeneity Restriction. 

5 .Symmetry Restriction. 

jii j ijjj PPPP lnln
2

1
lnln 0 ∑ ∑+∑+= γαα
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با استفاده از تعريف شاخص درست هزينه زندگي معرفي شده توسط كوناس، اين  

 .ستخراج نمودتوان ا آل ميشاخص را براي سيستم تقاضاي تقريبا ايده

),(

),(
),(

1
1

oo

o

o

uPc

uPc
uPPP = )24(                                                                     

)ln,()24(با توجه به رابطه  1 o
uP  براي تابع هزينهPIGLOG1خواهد بودصورت زير  به:  

  

 )25(       

              

              

              

              

                                          

 دهنـده سـال مبـدا   در سال جاري و صفر نشـان  هابيانگر سطح قيمت 1عدد ، )25(كه در رابطه

)ln,(دســت آوردن تــابع هزينــه نتيجــه الزم اســت بــراي بــهدر . باشــد آن مــي) پايــه( 1 o
uP 

) 25(آل تخمين زده شود و با جايگذاري تابع هزينه پارامترهاي مدل سيستم تقاضاي تقريبا ايده

  .دست آورده و در نهايت شاخص درست هزينه زندگي محاسبه گردد  را به

  

  

                                                
  .مراجعه نماييد) 1388(درست هزينه زندگي به خسروي نژادبراي مطالعه بيشتر از نحوه استخراج شاخص  ١.
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  شاخص درست هزينه زندگيو  هايكشش محاسبه، برآورد مدل. 5

هاي خـودقيمتي و   هاي مناسب براي محاسبه كشش ل يكي از روشآ سيستم تقاضاي تقريبا ايده

حاضر از اين سيستم براي خانوار شـهري و روسـتايي    مقالهدر  ،در همين راستا. درآمدي است

كار گرفتـه   معادالت به )15(با توجه به رابطه. استكارگرفته شده براي تحليل الگوي مصرفي به

ه ي، اثاثسوخت و روشنايي ، مسكنو كيف و كفش خوراك و دخانيات، پوشاك: شده عبارتند از

هـاي   يك از گـروه  سهم هر. ها منزل، بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات و ساير گروه

هـا   هاي قيمتـي ايـن گـروه    شاخص ،چنين هم .كااليي از مركز آمار ايران جمع آوري شده است

آوري شده بانك مركزي جمع از خانوار شهريبراي براي خانوار روستايي از مركزآمار ايران و 

فرم تصادفي مدل سيسـتم   )15( با توجه به رابطه. باشدمي 1386-1370دوره مطالعه از سال و

  .شود صورت روبرو در نظر گرفته ميه آل خطي ب تقاضاي تقريبا ايده

itjj
n
j ijii

P

M
PW εβγα ++∑+= = )ln(1

  
SSPKآزمونبا استفاده از ها آنابتدا ايستايي  ،هاقبل از برآورد مدل آماره . شودبررسي مي...

زماني اتفاق بيفتد و ماندگار اين آزمون مجموع مربعات پسماندها است كه اگر شوكي در سري

در داده و با گذشت زمان بزرگ شده و  باشد مجموع مربعات پسماند را تحت تاثير خود قرار

صورت ديگر فرضيه ايندر ؛گيرد ناحيه بحراني قرار مي
o

Hصديقي،(پذيرفتتوان را نمي 

1385(.   

 ايستايي قيمت گروه كاالهابررسي  .1جدول
  

  هاي پژوهشيافته: منبع

StatLM  خانوار روستايي  قيمت −  
StatLM خانوار شهري − 

  0H  1665/0قبول فرضيه  0H  1722/0قبول فرضيه  و دخانيات خوراك

  0H  1545/0قبول فرضيه  0H  169/0قبول فرضيه  و كيف و كفش پوشاك

  0H  162/0قبول فرضيه  0H  1899/0قبول فرضيه  و سوخت روشنايي مسكن

  0H  1492/0قبول فرضيه  0H  1185/0قبول فرضيه  منزل هياثاث

  0H  1780/0قبول فرضيه  0H  1827/0قبول فرضيه  و درمان بهداشت

  0H  1718/0قبول فرضيه  0H  1724/0فرضيهقبول   و ارتباطات حمل و نقل
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كار گرفته شده در معادالت تقاضـا همگـي در سـطح ايسـتا بـوده و مشـكل       ه متغيرهاي ب

   ).1جدول(، رگرسيون كاذب وجود ندارد

ابتدا الزم است با استفاده از آزمون  ،SURبراي تخمين معادالت در نظر گرفته از روش

0H فرضيه. همبستگي همزمان پرداخته شود به بررسي وجود خود) 1980( 1بريوش و پاگان

ورت تاييد ديگر نيازي ها برابر صفرند و در ص اين آزمون بيانگر آن است كه تمامي كواريانس

به OLSتوان از طريق باشد و مي هاي به ظاهر نامرتبط نميرگرسيونبه استفاده از روش 

 :باشد صورت زير ميبه  λآماره آزمون بريوش و پاگان. برآوردهاي كارا دست يافت

  

)27(                                                                         

و با درجه آزادي 2χكه داراي توزيع مجانبي
2

)1( −GGبا توجه به ). 1385،صديقي( است

و براي  29/35روستايي برابر با نوار ابراي سيستم معادالت خ OLSλآزمون معرفي شده در باال 

99/24با توجه به آماره توزيع مجانبي. باشد مي 22/54خانوار شهري 
2 =χ0، فرضيهH  را

نشانگر وجود  توان پذيرفت و در واقع يكي از مقادير كوواريانس مخالف صفر است كه نمي

     .براي تخمين استفاده گردد SURز روشباشد كه الزم است ا همبستگي همزمان مي

  )2χدو- آماره آزمون چي(آزمون همگني. 2جدول

  هاي پژوهشيافته :منبع

                                                
1. Breusch & Pagan  

 حمل و نقل بهداشت ه منزلياثاث مسكن پوشاك  خوراك  مناطق

  روستايي

51/14  01/10  83/24  77/8  30/13  33/13  

  رد

  فرضيه صفر 

قبول فرضيه 

  صفر

  رد

فرضيه  

  صفر

  رد

  فرضيه صفر 

  رد

فرضيه  

  صفر

  رد

  فرضيه صفر

  شهري

31/4  73/7  54/10  94/20  14/4  67/6  

  رد

  فرضيه صفر 

  رد

فرضيه  

  صفر

  رد

فرضيه  

  صفر

  رد

  فرضيه صفر 

  رد

فرضيه  

  صفر

  رد

فرضيه  

  صفر
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دو- آماره آزمون چي(آزمون تقارن. 3جدول
2χ(  

  نتيجه آزمون  آماره آزمون  مناطق

  فرضيه صفررد   82/56  روستايي 

  فرضيه صفر رد   45/189  شهري

  هاي پژوهشيافته: منبع

هاي قيمتي و درآمدي قابل اتكا الزم است آزمون قيود همگني  دست آوردن كششه براي ب

و تقارن مورد بررسي قرار گيرند تا در صورت عدم برقراري آنها در سيسـتم معـادالت تقاضـا    

 3هـاي  جدول( مشخص است از نتايج آزمون قيود همگني و تقارن طور كه همان. لحاظ گردند

بايست  قرار نيستند و ميدوره مطالعه در نظر گرفته شده برقيود همگني و تقارن بر اساس  )4و 

هـاي   سپس با استفاده از ايـن ضـرايب بـرآورد شـده كشـش      اين دو قيد در مدل اعمال گردند

 براساس نتـايج حاصـل از بـرآورد    .شوندمحاسبه  و همچنين تابع هزينه خودقيمتي و درآمدي

برخـي   غير معنادار بـودن دليل  تخمين زده شده از لحاظ آماري معنادار وبيشتر متغيرهاي  مدل

هاي اصلي در جامعه  هاي گروهكشش. فزوني باالي در نظر گرفته شده استسطح هم ،متغيرها

هاي توان جايگاه و اهميت هريك از گروه كه براساس آن مي اندمحاسبه شدهروستايي و شهري 

  .يمتي و درآمدي در آن مالحظه نمودات قاصلي كااليي را براساس تغيير

  

  ييروستا هايهاي خودقيمتي، متقاطع و درآمدي خانواركشش. 4جدول

  هاي پژوهشيافته: منبع

  

 درآمدي متفرقه حمل و نقل بهداشت اثاثه مسكن پوشاك  خوراك  گروهها

  82/1  -14/0  -25/0  -02/0  -08/0  -45/0  -53/0  -24/0  خوراك

  419/0  33/0  -008/0  -024/0  5/0  76/0  -4/0    پوشاك

  -31/0  5/0  04/0  15/0  12/0  -813/0      مسكن

  14/1  -61/0  06/0  005/0  -15/1        هياثاث

  1/1  08/0  59/0  -58/0          بهداشت

  12/1  39/2  -34/2            حمل و نقل

  -5/1  -38/2              متفرقه
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  هاي درآمدي و خودقيمتي خانوار شهريكشش .5جدول

 درآمدي متفرقه حمل و نقل بهداشت اثاثه مسكن پوشاك  خوراك  گروهها

  17/0  -53/1  -29/0  -93/1  -22/1  -53/0  -84/0  -09/0  خوراك

  87/0  84/0  -29/0  -82/0  -28/0  48/0  -64/0    پوشاك

  41/0  -98/0  -66/0  -84/0  -63/0  -9/0      مسكن

  08/1  42/0  -034/0  -02/0  -3/1        اثاثه

  15/1  46/1  06/0  -18/0          بهداشت

  52/3  2/2  -11/2            حمل و نقل

  75/2  -5/1              متفرقه

  هاي پژوهشيافته :منبع

هـاي  دهد كه در بـين اقـالم گـروه   هاي خودقيمتي را نشان ميكشش )4( جدولقطر فرعي در 

توان چنين بيان كرد كه خـانوار   مي ،در واقع. ترين گروه كااليي استكااليي خوراك كم كشش

دهند العمل بسيار ناچيزي در تغيير مصرف مقادير خوراكي مي روستايي با تغييرات قيمت عكس

 .رسـد  ترين نياز هر فرد بـه خـوراك بسـيار بـديهي بـه نظـر مـي        كه در واقع با توجه به اصلي

عـه شـهري را نشـان    هاي قيمتي و درآمدي را براي شش گروه كااليي در جامكشش )5(جدول

هاي قيمتي همانند جامعه روستايي حمـل و نقـل وارتباطـات بيشـترين      در بين كشش. دهد مي

هاي اين گروه  چه قيمت باشد چنانمي -11/2باشد اين رقم برابر باكشش خودقيمتي را دارا مي

ر از سـبد  هـاي ديگـ  تر از ساير گروه يابد خانوار شهري اين گروه كااليي را سريع كااليي تغيير

  . گذارد مصرفي خويش كنار مي

  هزينه زندگي براي خانوار متوسط روستايي و شهري  .6 جدول

 76 77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 

  75/6  46/6  22/6  03/6  79/5  56/5  38/5  3/5  28/5  06/5  78/4  روستايي

  8/6  63/6  50/6  37/6  27/6 15/6  07/6  6  98/5  74/5  58/5 شهري

  هاي پژوهش يافته :منبع

هزينه خانوار روستايي نسبت به خانوار شهري در دوره مورد مطالعه  )6( با توجه به جدول

هـاي  در تمامي سال. اي در اين مناطق است اجاره هزينه مسكنكمتر و دليل عمده پايين بودن 
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در مناطق روستايي و شهري  79و  78هاي جز ساله مورد نظر شاخص درست هزينه زندگي ب

ـ    در نهايت مي .)7جدول(بوده است افزايش در حال ه توان بيان كرد كه خانوار شـهري بـراي ب

ري نسبت به خانوار متوسط روسـتايي  هزينه كمت 1376دست آوردن سطح مطلوبيت ثابت سال

در  1376 در واقع شاخص درست هزينه زندگي با توجه به سطح مطلوبيت ثابت. دهد انجام مي

خانوار شهري افزايش يافته و در نتيجه رفاه بيشتري نسـبت بـه    از روستايي بيشتر ميان خانوار

تـوان رد   مطالعه حاضر را نمـي اند كه با توجه به اين نتايج، فرضيه  خانوار شهري از دست داده

  .كرد

  

  شهري روستايي و شاخص درست هزينه زندگي براي خانوار متوسط  .7جدول

 76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 

  141  135  130  126  121  116  112  111  110  105  1  متوسط روستايي

  121  118  116  114  112 110  108  107  107  102  1 متوسط شهري

  هاي پژوهش يافته: منبع

  گيرينتيجه .6

هاي مهمي مانند هاي عددي شاخصشاخص نظريهدر اين مقاله با معرفي رويكرد اقتصادي به 

معرفي گرديدند و سپس با ارتباط شاخص  قيمت نهاييشاخص درست هزينه زندگي، شاخص 

تقاضـاي  طور مشخص سيسـتم معـادالت   ه درست هزينه زندگي به سيستم معادالت تقاضا و ب

سـپس بـا توجـه بـه هـدف مقالـه حاضـر كـه          .شـد  آل خطي اين شاخص معرفـي تقريبا ايده

بدليل دوگـانگي الگـوي    گيري تغييرات رفاهي در ميان مصرف كنندگان در ايران است و اندازه

طور مستقل براي هريك از اين مناطق سيستم معادالت  به ،مصرف در مناطق شهري و روستايي

آل خطي تخمين زده شد و سپس شـاخص درسـت هزينـه زنـدگي مـورد      دهتقاضاي تقريبا اي

دهد خانوار متوسـط شـهري در مقايسـه بـا خـانوار       اين شاخص نشان مي. محاسبه قرارگرفت

متحمـل شـده و    1376كمتري را براي رسيدن به سطح مطلوبيت سـال  هزينهمتوسط روستايي 

در بسـياري از مطالعـات   ،چنـين مهـ . بـوده اسـت  درنتيجه از وضعيت رفاهي بهتري برخوردار 

روستايي  هزينه زندگي در مناطق ،نه تحقيق مطالعه حاضر آورده شدهيصورت گرفته كه در پيش
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اما شاخص درست زندگي در مناطق روسـتايي بزرگتـر از شـهري بـوده      ؛كمتر از شهري است

  . اشاره نمود )1388( خسروي نژاد توان به مطالعه است كه مي

هـا ايـن تفـاوت الگـو در شـهر و       شود در اجراي قانون هدفمندي يارانهپيشنهاد مياز اين رو  

ـ   هـا ايـن تفـاوت    رد و در پرداخت نقدي يارانهيگذاران قرار گ روستا مورد توجه سياست ه هـا ب

  . اين قانون دست يافتاي وان به نتايج مطلوب در اجرته حساب آيد تا ب
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