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 چکیده 

تواند  ای برخوردار است که می ها در هر اقتصادی از اهمیت ویژه ارزیابی رفتار آن بررسی مخارج مصرفی خانوارها و  
های دولت در سطح اقتصاد  گذاری های گذشته، نقشه راهی برای سیاست ضمن آشکار نمودن نتیجه اجرای سیاست 

ر به کاالها و  خرد باشد. با توجه به تنوع الگوی مصرف خانوارها و اهمیت چگونگی اختصاص درآمد محدود خانوا 
های  خدمات مختلف، بررسی رفتار مصرفی خانوارها، با استفاده از برآورد میل نهایی به مصرف فرامعیشتی و کشش 

های اقتصادی دارد. لذا، در این پژوهش با استفاده از اطالعات  گذاری ای در سیاست قیمتی و درآمدی، جایگاه ویژه 
( و استفاده از  LES( و با بهره گیری از سیستم مخارج خطی ) 1376- 1396های ) سال خانوارهای شهری کشور طی  

های  گیری پارامترهای تابع تقاضا و محاسبه کشش به اندازه   (SUR)تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون به ظاهر نامرتبط  
نتایج پژوهش   پرداخته شده است. گروه کاالیی  8به تفکیک در قالب  قیمتی و درآمدی تابع تقاضای مصرفی ایران 

ها )آب،  ، بطور متوسط، گروه مسکن و انواع انرژی 1396تا  1376های دهد که در اقتصاد ایران طی سال نشان می 
پس از مسکن،   ترین میل نهایی به مصرف حداقل معاش را دارد. درصد بیش   3۴برق، گاز و ...( با ضریب حدود 

های بعدی تمایل خانوارها  درصد در اولویت   15و    19با ضریب  ها و حمل و نقل به ترتیب  های کاالیی خوراکی گروه 
  20های مختلف کاال و خدمات قرار دارند. بنابراین، در طول  به اختصاص یک واحد اضافی از درآمد خود به گروه 

درصد دغدغه )تمایل( خانوارهای شهری ایران جهت    70سال اخیر، سه گروه کاالیی مذکور بطور متوسط نزدیک به  
باشد که  های قیمتی خودی می دهند.  نتایج پژوهش حاکی از منفی بودن کشش یص مازاد درآمد را شکل می تخص 

گویای حاکمیت قانون تقاضا بر تقاضای کاالهای مصرفی است؛ به عبارت دیگر، طبق تئوری اقتصاد خرد انتظار  
مقدار تقاضا برای آن کاال یا خدمت    رود که با افزایش قیمت کاال یا خدمت، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، می 

های کاالیی وجود دارد  دهد که رابطه مکملی بین گروه های متقاطع قیمتی نیز نشان می کاهش یابد.. نتایج کشش 
ایران در سال  که نشا  تنوع کاالیی و خدماتی زیادی    1396ندهنده آن استکه در سبد مصرفی خانوارهای شهری 

با  بتوان  تا  ندارد  قیمت   وجود  را جانشین تغییر  خدمات  یا  کاالها  گروه    ها  نتایج،  طبق  همچنین  نمایند.  یکدیگر 
شوند.  گروه  ها کاالهایی ضروری برای خانوار محسوب می ها و گروه مسکن و انواع انرژی ها و آشامیدنی خوراکی 

 باشند. های لوکس می های کاالیی جزو کاال باشد و سایر گروه کاالیی بهداشت و درمان یک کاالی نرمال می 
 ارجاع به مقاله: 
مهابادی رنانیو    جیدم،  صامتی،  مهرنوش،  کالنی  )سینح،  شریفی  رفتار  (.  1۴01.  تحلیل  و  تقاضا  تابع  بررسی 

ی  فصلنامه .  1376  -1396ای طی دوره  های هزینههای قیمتی و درآمدی دهکخانوارهای شهری ایران و برآورد کشش 
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 مقدمه   -1
هاي اقتصادي، مطالعه رفتار یا  يکي از مهمترين مباحث عمده مورد نياز جهت سياستگذاري 

به عبارتی الگوی مصرفي خانوارها و تحليل چگونگي اختصاص درآمد محدود آنان به کاال و  
باشد. اهداف اصلی این نوع تحقیقات تحلیل ساختار مصرف، شناسایی  لف ميخدمات مخت

بینی میزان مصرف، و تغییرات آن  کنندگان، پیشالگوهای مناسب برای تبیین رفتار مصرف
نگرش مصرف ایران همواره ضرورت اصالح و  اقتصاد  در  تعیین سهم  است.  براي  کنندگان 

تابع گروه و  اقتصادي،    هاي مختلف کاالها و خدمات  به اهداف  براي رسیدن  رفاه خانوارها 
گیران اقتصادي بوده است. لذا برآورد توابع تقاضا و  اجتماعی و سیاسی مورد توجه تصمیم

ترین ابزارهاي بررسی رفتار  هاي قیمتی و درآمدي کاالهاي مختلف از اساسیمحاسبۀ کشش
امصرف استفاده  و  آنان  ترجیحات  شناخت  منظور  به  سیاست کنندگان  در  آن  و  ز  گذاري 
 آید. هاي اقتصادي به حساب میریزیبرنامه

 تقاضاي تابع  بررسی  اقتصادي،  هاي گذاريسیاست  و کالن مسائل تحلیل  و  تجزیه  در
عمدتا خانوارها    که  تقاضاکنندگان . چرا که،برخوردار است خاصی اهمیت از مصرف کننده

روبرو هستند که چگونه درآمد محدود خود را بین کاالها و    مسأله  این  باشند، همواره بامی
 . خدمات مختلف تخصیص دهند تا حداکثر مطلوبیت را به دست آوردند

.  باشندمی کنندگانمند به تحلیل رفتار مصرفگذاران نیز عالقهمیان، سیاست این در
ارد؛ چه کاالهایی لوکس و  ها تمایل دارند بدانند هر کاال چه جایگاهی در بودجه خانوار دآن

ها  یک کاال، تقاضا برای آن گروه و سایر گروه  قیمت  افزایش  چه کاالهایی ضروری است؛ با
می  به چه تغییر  کاال میمیزان  یک  قیمت  از  آیا  و  مؤثر جهت  یابد  ابزاری  عنوان  به  توان 

گیرندگان را در  ممردان و تصمیسؤاالت، دولت  این  به  گذاری استفاده نمود. پاسخسیاست
های  یارانه و اعطای معافیت   ، پرداختبندی کاالهاهای اقتصادی چون سهمیهانتخاب سیاست

از سوی دیگر، بررسی جامع درباره سیاستای یاری میهزینه های بخش عمومی و  دهد. 
ها چگونه  های تنظیمی در نهایت به دنبال پاسخ به این پرسش است که این سیاستسیاست

گذاشتهبر   تأثیر  خانوارها  نظریهرفاه  در  که  اند.  است  آمده  عمومی  بخش  اقتصاد  های 
کند به طور معمول در جهت تعقیب اهداف چندگانه بوده  هایی که دولت اتخاذ میسیاست

ها تا چه اندازه بر افزایش رفاه  چه بیش از همه اهمیت دارد این است که این سیاستاما آن
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کننده  رای بررسی رفاه خانوار نیازمند آگاهی از الگوی ترجیحات مصرفمؤثرند. از سوی دیگر ب

 باشیم. می
اهمیت سیاست به  توجه  با  نیز  لذا  و  اقتصادی  رشد  و  درآمد  توزیع  حمایتی،  های 

رفتار مصرفی خانوارهای  اهمیت سیاست تحلیل  با هدف  این مطالعه  های بخش عمومی، 
 این به عبارت دیگر، درله انجام گرفته است.  سا  20شهری ایران طی دوره زمانی بلندمدت  

داخلی   شده تجربی انجام هایپژوهش  به توجه  با و موضوع نظري مباحث بر تکیه  با مقاله
تابع تقاضا و محاسبه کششبه   خارجی، و گروه    ۸هاي قیمتی، متقاطع و درآمدی  برآورد 

شود. این شیوه  درآمدی پرداخته می های مختلف  ایران به تفکیک دهک درکاالیي گوناگون  
  مصرفمنظور شناخت ترجیحات  کننده بهترین ابزارهای بررسی رفتار مصرفاز مهمبررسی  

ریزي مرتبط با مصرف، نیازمند تحلیل این  گذاري و برنامهباشد و هرگونه سیاستکننده می
 از  استفاده این رو، با  از  الگو و شناخت جایگاه هر گروه از کاالها در بودجه خانوار است. 

  (، SUR) 2های به ظاهر نامرتبط کارگیری الگوی رگرسیون( و با بهLES)1سیستم مخارج خطی 
مصرف تقاضای  قالب  تابع  در  ایران  شهری  خانوارهای  تفکیک    8کننده  به  کاالیی   گروه 

از آن،  شود. پس  می  برآورد  1376-1396ساالنه  های  های درآمدی و با استفاده از دادهدهک
گیرد.  های درآمدی و قیمتی، به عنوان هدف اصلی پژوهش، مورد توجه قرار می تعیین کشش

مصرف  بنابراین،   به  نهایی  میل  معیشت،  حداقل  شاخص  سطح  تعیین  به  پژوهش  این 
پردازد.  می  3گری -استون  مطلوبیت  های قیمتی و درآمدی مبتنی بر تابعفرامعیشتی  و کشش

های اقتصادی کشور در زمینه مطالعه رفتار  به پیشبرد و بهبود سیاستتواند  این مهم می 
گذاری  کننده و چگونگی توزیع درآمد بین خانوارها، که یکی از مباحث مهم در سیاستمصرف

در نماید.  کمک  چارچوب است،  دوم  بخش  در  و   ارائه پژوهش  پیشینۀ  و نظري  ادامه 
در بخش سوممی  داده گردد.  و  پژوهش   به چهارم بخش شوند. درمی  تصریح هاروش 

بخش پنجم   در  سرانجام و شده  پرداخته  های تجربییافته  تحلیل و تجزیه و تکنیکی مباحث
 شود. می  بیان سیاستی پیشنهادات  و گیرينتیجه
 

 
1 Linear Expenditure System 
2 Seemingly Unrelated Regression 
3 Stone-Geary 
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 ادبیات موضوع  -2

 مبانی نظری  -1-2
آن رفتار  ارزیابی  و  و مخارج مصرفی خانوارها  در هر  بررسی  این زمینه  در  از  ها  اقتصادی 

نتیجه اجرای سیاستای برخوردار است که میاهمیت ویژه  های  تواند ضمن آشکار نمودن 
های دولت در سطح اقتصاد خرد باشد. لذا، مبحث  گذاری گذشته، نقشه راهی برای سیاست

ريزي در مورد  كنندگان از مباحث مهم اقتصاددانان و سياستگذاران است. برنامهرفتار مصرف
اي برخوردار است. در اين زمينه رفتار و  تصادي و معيشتي مردم از اهميت ويژهمسايل اق

برنامهالگوي مصرف جامعه مي با تواند كمك مؤثري جهت  باشد.  اين مورد  بهتر در  ريزي 
توجه به رشد جمعيت و افزايش تقاضا در جوامع شهري و روستايي، تخمين تابع تقاضا و  

شه تقاضاي  بر  مؤثر  عوامل  است  بررسي  برخوردار  بااليي  اهميت  از  روستايي  و  ري 
(Torkamani & Dehghanpoor, 2009  محاسبه و  تقاضا  تابع  برآورد  بنابراین،   .)

مهمکشش از  گوناگون  کاالهاي  گروه  مصرفهاي  رفتار  بررسی  ابزار  بهترین  منظور  کننده 
می او  ترجیحات  سیاستشناخت  هرگونه  و  و  باشد  مصرف،  برنامهگذاري  با  مرتبط  ریزي 

نیازمند تحلیل الگوي مصرفی خانوارها و شناخت جایگاه هر گروه از کاالها در بودجه خانوار  
 (. Akbari et al, 2017است )

در ادبیات رایج اقتصادی برای تصریح یک تابع تقاضا و برآورد آن از دو روش متفاوت  
شود و این تابع با  اصی در نظر گرفته میشود. در روش اول، تابع مطلوبیت خاستفاده می

به دست می آن  از  تقاضا  تابع  و  بیشینه  بودجه  قید  به  این روش کامالً  توجه  اگرچه  آید. 
صحیح و پشتوانه نظری محکمی نیز دارد، ولی استفاده از آن در مطالعات کاربردی مشکالتی  

پژوهش از  بسیاری  در  که  دوم  در روش  دارد.  به همراه  کنیز  استفاده  های  آن  از  اربردی 
شود، بدون در نظر گرفتن تابع مطلوبیت خاص، مستقیماً تابع تقاضایی تصریح و برآورده  می
شود که از لحاظ تئوریک و  شود. سپس در میان توابع برآورده شده تابعی برگزیده میمی

  طور(. بهKhosravinejad, 2016معیارهای انتخاب مدل وضعیت بهتری را نشان دهد )
ای و سیستمی برآورد  تحقیقات تجربی، معادالت تقاضا به دو صورت تک معادله  ، درکلی
کننده  آن دسته توابع تقاضایی را برآورد نماییم که سازگار با نظریه رفتار مصرف  . اگرگرددمی

  ارناین توابع اعمال کنیم. این قیود شامل قید انگل، کورنو، همگنی، تق  بر  باشد، بایدقیودی را
تقاضا تمامی قیود اشاره    ، معادلهایمعادله  باشد. در حالت تکمنفی معین نبودن می  و قید
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تأمین را  تقاضا  کندنمی  شده  معادالت  سیستمی،  حالت  در  تئوری،  طبق  آنکه،  حال   .

  ، بهتقاضا  توابع سیستمی  . درتوابع تقاضا را تأمین نمایند  بر  بایست تمامی قیود حاکممی
همزمان، تقاضا برای هر کاال در ارتباط با قیمت    طوربه  منظور تخصیص کل هزینه بین کاالها

  از موارد اگر هدف، تحلیل   گیرد. لذا در بسیاریمدنظر قرار می  و درآمد  کاال، سایر کاالها
مدل مصرف  رفتار باشد  ابزارکننده  سیستمی،  )می  بهتری  های   & Abrishamiباشند 

Mehrara, 1997 .) 
 شود: می داده باشد به صورت زیر نشانمعادله تقاضا   nسیستم توابع تقاضا که شامل 

(1)  xi = xi(p1. p2. … . pn. I)            i = 1.2. … . n  
. در  باشدتقاضا نیز می  سیستم کامل معادالت  ، بیانگربودجه   بر محدودیت  عالوه  (1)رابطه  

زا نشان دهنده مقادیر مصرف شده کاال است که تابعی  عنوان متغیر درونبه  xiاین رابطه،  
 باشد. ( میIدرآمد )   و متغیر piاز قیمت تمامی کاالها  

 نمود:  بندیبه دو گروه تقسیم را تقاضا سیستم معادالت توان، میبندی کلیدر یک تقسیم

 مطلوبیت معینی مربوط نمود. توان آنها را به یک تابع  هایی که نمیالف( سیستم

 . نمود مربوط معینی توان آنها را به تابع مطلوبیتمی که  هاییب( سیستم 

باشند. بدین ترتیب که با اعمال قیودی  ها میآزمون محدویت  جهت  اول، موارد مناسبی  گروه
ای  روه دوم به گونهنمود. اما گ  آزمون  را  های نظریه تقاضاتوان محدودیتبر پارامترهای آن می

میمحدودیت  تمام  یا  برخی  که  اندشده  طراحی تأمین  را  تقاضا  نظریه  کنند  های 
(Abrishami & Mehrara, 1997( سیستم مخارج خطی .)LES  قابل استخراج از یک )

باشد. آغاز  تابع مطلوبیت که به گروه دوم سیستم معادالت تقاضا تعلق دارد، مشخص می
( باز  19۴1)  4ه تقاضای نهایی کاالها و خدمات بصورت سیستمی به مطالعه لسر مطالعات اولی

( معرفي و براي  19۴7) 5( در ابتدا توسط کلين و روبين LESگردد. سيستم مخارج خطي ) می
( تخمين زده شد. اين سيستم آشکارا از نظريه رفتار  195۴)  6اولين بار توسط ريچارد استون 

 
4 Leser (1941) 
5 Kelin, L. R. and H. Robin (1947)  
6 Stone, R. (1954)  
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کنندگان به قيمت  العمل مصرفو روش مرسومي براي بيان عکسکننده استخراج شده  مصرف
( است  بوده  درآمد  اینTorkamani & Dehghanpoor, 2009و  که  مطلوبیتی  تابع   .)  

شهرت داشته و به صورت    7گری-شود به تابع مطلوبیت استونسیستم از آن استخراج می
 شود: نشان داده می  (2)رابطه 

(2)  U = ∑ βi

n

i=1

log(xi−γi).   O < βi < 1 .  ∑ βi

n

i=1

= 1 .  (xi−γi) > 0 

پارامترهای معادله هستند که به ترتیب بیانگر سهم    γiو    βiسطح مطلوبیت،    Uدر این رابطه،  
باشند. تابع مطلوبیت فوق دارای کشش  ام میiنهایی مطلوبیت و حداقل مصرف برای کاالی  

( ثابت  می8CESجانشینی  شرط  (  و  ∑باشد  βi
n
i=1 = مقعر    1 شبه  را  فوق  مطلوبیت  تابع 

بهمی فوق  مطلوبیت  تابع  متجانس سازد.  توابع  نوع  از  آنکه  درآمد  باشدمی  9رغم  منحنی   ،
های درآمدی  گذرد و بنابراین کششاز آن، از مبدأ مختصات نمی  شده  مصرف )انگل( استخراج

برابر یک نخواهند بود. با حداکثر کردن تابع مطلوبیت فو  ق باتوجه به قید بودجه و  الزاماً 
 آید: زمان، سیستم معادالت تقاضا به صورت رابطه زیر بدست می

 

(3)  pitxit = wit = pitγi/βi(I − ∑ pitγi

n

i=1

) 

شده برای کاالی    صرف  که در آن مخارج  باشدمی  کننده دستگاهی از معادالت، ارایه(3)رابطه  
iام، تابعی از تمامی قیمت( ها و درآمدها است. این رابطه، به سیستم مخارج خطیLES  )

ها شده  که باعث بکارگیری آن در اکثر پژوهش  باشد. مزیت اصلی این سیستممعروف می
مخارج    wit،  (3)باشد. در رابطه  است، کاربردی بودن و درک بهتر مطلب توسط مخاطب می

کاالی   روی  شده  زمان  iصرف  در  کاالی  شاخص    t  ،pitام  زمان  iقیمت  در    t  ،pitγiام 
 t  ،Iدر زمان    امi  دهنده حداقل معاش پولی مورد نیاز یا حداقل میزان مصرف کاالینشان

سهم نهایی مخارج خانوار یا میل نهایی به مصرف    βiکل درآمد )مخارج مصرفی خانوار( و  
باشد. بدین معنی که  مازاد بر درآمد حداقل معاش )میل نهایی به مخارج فرامعیشتی( می

 
7 Stone-Geary 
8 Constant Elasticity Substitution 
9 Homothetic   
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یافته  ریال افزایش یابد، در آن صورت، مخارج اختصاص10چنانچه درآمد کل )مخارج کل(  

توان  واهد یافت. به عبارتی میحداقل معاش، چند ریال افزایش خ  کسر ام پس ازiبه کاالی  
 شود: امین کاال به دو بخش تقسیم می iمخارج صرف شده بر روی  (3)گفت که در رابطه 

کننده الزامی  ی مصرف ( بخش مربوط به حداقل معاش مورد نیاز، میزان مخارجی که برا1
 (. pitγiاست ) 

کننده به  (، نشان دهنده مخارجی است که مصرف βi( بخش مربوط به مخارج فرامعیشتی ) 2
 (. Makian & Saadatkhah, 2012کند )امین کاال صرف میiاختیار خود روی 

سیستم،  های استفاده از سیستم مخارج خطی آن است که با استفاده از این  یکی از مزیت
تر  یابند و تفسیر ضرایب نیز آسان پارامترهای برآورد شده به میزان قابل توجهی کاهش می

شود؛ در حالی که در یک سیستم  ( پارامتر برآورد می 2n-1گردد. در این دستگاه تنها ) می
( پارامتر باید برآورد شود. این امر کمک بزرگی به  n2/2nکاال، )  nمعمولی تابع تقاضا برای  

دادهب کاهش  نتیجه  در  و  آزادی  درجه  بودن  نمود  اال  خواهد  نیاز  مورد  های 
(Khosravinejad, 1991) . 

 پیشینه تحقیق  -2-2
کننده بسیار گسترده است. در این بخش  مطالعات انجام شده مربوط به تابع تقاضای مصرف 

گیری کشش  برخی مطالعات داخلی و خارجی درخصوص موضوع تحقیق با محوریت اندازه 
 شود. تی و درآمدی تابع تقاضا مطرح میقیم

آل معطوف  ها به سیستم تقاضای تقریبا ایدهدر بخش مطالعات خارجی اکثر پژوهش
های سالیانه انگلستان  شده است. دیتون پارامترهای سیستم مخارج خطی با استفاده از داده

ی خوراکی، پوشاک،  گروه کاالی  9را برآورد نمود. دامنه مطالعه شامل 1970تا  1900طی دوره 
د  باشها و سایر خدمات میونقل، سرگرمیها و دخانیات، حملمسکن، سوخت، آشامیدنی

(Deaton,1974)های  آل را برای داده. در ادامه، دیتون و ملبور سیستم تقاضای تقریبا ایده
انگلستان طی سال  نتایج   ۸برای    197۴-195۴های  ساالنه  گرفتند.  بکار  کاالیی  عمده    گروه 

شود در  مطالعه نشان داد که گروه کاالیی غذا و مسکن جزء کاالهای ضروری محسوب می 
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چنین، فرض تقارن برای کل این  حالی که سایر کاالها در زمره کاالهای لوکس قرار دارند. هم
 . (Deaton & Muellboure, 1980)د شو مدل رد می 

بررسی اثرات افزایش قیمت  با استفاده از سیستم مخارج خطی به   کریدی و اسلیمن 
بر مصرف بر تولید دیتحمیل شده  مالیات  از  ایجاد  کنندگان که  نیوزیلند  اکسید کربن در 

اکسیدکربن برای انواع  اند. در این مطالعه اثرات رفاهی مالیات بر تولید دیشود پرداختهمی
آن نابرابری  معیارهای  و  شده  محاسبه  قرار  خانوارها  بررسی  مورد  نیز   John)ت  گرفها 

Creedy & Catherine Sleeman, 2006)داده از  استفاده  با  همکاران،  و  های  . شنگ 
بصورت ماهانه    2005تا    200۴های  مخارج خانوارهای شهری و روستایی کشور مالزی طی سال

به تعیین بهترین مدل جهت تصریح تقاضای برنج پرداختند. در این مطالعه کشش تقاضا  
رد دیگر از اقالم غذایی تخمین زده شد. نتایج مطالعه نشان داد که تابع  مو   11برای برنج و  

تقاضا در این مطالعه یک منحنی انگل غیرخطی است. طبق نتایج تخمین تابع تقاضا نیز  
برنج می  بودجه را صرف خرید  با خانوارهای  خانوارهای شهری کمترین  کنند و در مقایسه 

 . (Sheng et al, 2008) د  دهن به برنج اختصاص می  تری از بودجه خود را روستایی سهم کم
آل به صورت ایستا،  نامه خود به مقایسه سیستم تقاضای تقریبا ایدهنیجارد، در پایان

های خوراکی و غیر خوراکی  پویا با اثر رفتار و پویا بدون اثر رفتار در کشور نروژ برای گروه
پرداخته است. نتایج    2011ا فصل سوم  ت  1979و نیز طی فصل دوم    19۸7-2010های  طی سال

آل ایستا دارای خصوصیات و  بدست آمده داللت بر آن دارد که سیستم تقاضای تقریبا ایده 
 . پروکینوا و هانوا(Nygard, 2013) د  باشهای نسبی بهتری نسبت به سایر موارد میمزیت 

ها، برنج،  اع میوهزمینی، انو به بررسی تقاضای برای گوشت گاو، خوک، مرغ، ماهی، سیب
آل  ادویه جات، نان و شیر در مواد غذایی اسلواکی با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده

سال طی  همه    201۴تا    1999های  خطی  که  داد  نشان  مطالعه  نتایج   پرداختند. 
تر از یک هستند که  ها کوچکچنین اکثر کشش های خودی قیمتی منفی است و همکشش

 . (Prokeinovaa & Hanovaa, 2016) د  باششش بودن کاالها میحاکی از کم ک
در بخش مطالعات داخلی، اولین کار جامع در زمینه تابع تقاضای سیستمی در ایران  

صورت گرفته که به برآورد سیستم مخارج خطی    1370نژاد در سال  اکبر خسرویتوسط علی 
دوره   طی  کشور  شهری  مناطق  روش    13۴۴-1370در  از  استفاده  با  وی  است.   پرداخته 

های به ظاهر نامرتبط به برآورد پارامترهای دستگاه مخارج خطی پرداخته و بر اساس  رگرسیون 
متقاطع و میزان حداقل معیشت برای خانوارها  های درآمدی، قیمتی و  آن محاسبه کشش
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ها و مسکن جزء کاالهای ضروری  صورت گرفته است. طبق نتایج این تحقیق، دو گروه خوراکی 

چنین، کشش  باشند. همو گروه لوازم و اثاثه منزل و سایر کاالها در زمره کاالهای لوکس می
پناهی    . (Khosravinejad, 1991) باشد ها بسیار کمتر از مسکن میدرآمدی برای خوراکی

به تحلیل رفتار مصرفی شهرنشینان پرداخته که سیستم    AIDS(، با استفاده از مدل  1375)
های غیرمقید و مقید به قیود همگنی و تقارن برآورد نموده است. نتایج  مذکور را در حالت
خت و  های پوشاک و کفش و مسکن و سو دهد که توهم پولی برای گروه تحقیق نشان می

 . (Panahi, 1997)شودها فرضیه همگنی رد میروشنایی وجود نداشته اما برای بقیه گروه 
کننده و تحلیلی بر تغییرات  ( به بررسی مدل تقاضای مصرف1376ابریشمی و مهرآرا )

  13۴۴-72در ترکیب سبد مصرفی خانوارهای شهری به روش سیستم مخارج خطی طی دوره 
، 1361ن است که سطح حداقل معاش یک خانوار شهری در سال  پرداختند. نتایج بیانگر آ

  2700525به سطح  1370ریال در سال برآورد شده است. این رقم در سال  633799معادل 
خوراکی  گروه  گردید.  بالغ  آشامیدنی ریال  و  خانوار محسوب  ها  برای  کاالهایی ضروری  ها، 

بوده و بیشترین سهم را در بودجه لشدند. مسکن، سوخت و روشنایی، کاالهایی تقریبا نرما
ونقل، بهداشت و درمان  اند. سرانجام، پوشاک و کفش، حملخانوار به خود اختصاص داده

(، به بررسی رفتار  13۸6و تفریحات کاالهایی لوکس ارزیابی شدند. متفکر آزاد و همکاران )
ز الگوی سیستم  با استفاده ا  135۸-13۸0مصرفی خانوارهای مناطق شهری ایران طی دوره  

( پرداختند. برآورد سیستم مزبور به روش رگرسیون به ظاهر  AIDSتقاضای تقریباً ایده آل )
( صورت گرفته است. در این مطالعه، کاالهای مورد بررسی در پنج گروه عمده  SURنامرتبط )

های همگنی  ها نشان می دهد فرضیهبندی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیههزینه دستبه
ال بر نبود توهم پولی مصرف کنندگان، تاثیرپذیری سبد مصرفی خانوار از تغییرات نسبی  د

ها و دخانیات" و " لوازم و اثاثه "،  ها، آشامیدنیقیمت، ضروری بودن گروه کاالیی "خوراکی
تطبیق ضرایب خودی قیمت با تئوری تقاضا مورد تایید قرار گرفته و فرضیه تقارن )در مورد  

 .  (Abrishami & Mehrara, 1997)شودها( رد میطع قیمتتاثیر متقا
(، در مطالعه خود با استفاده از داده هاي مخارج خانوار  13۸۸پور )ترکمانی و دهقان

 DMI10شهري و روستايي به بررسي تقاضاي مصرفي خانوار شهري و روستايي ایران از روش  

 
10 Deaton-Muellbour Iterative 
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سال مي  13۸3-1362های  طی  نشان  نتايج  گروه  دهد، پرداختند.  شهري  مناطق  هاي  براي 
مسكن، سوخت و روشنايي، كاالها و خدمات و اثاثيه مورد استفاده در خانه، تفريح، تحصيل  
و   و كفش  پوشاك  آشاميدني ها و دخانيات كاالهاي ضروري و  و مطالعه و خوراکي ها و 

لوكس  بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات و ساير كاالها و خدمات متفرقه كاالهاي  
هم  است.  شده  داده  گروهتشخيص  روستايي  مناطق  براي  و  چنین،  كفش  و  پوشاك  هاي 

ها و دخانيات كاالهاي ضروري و مسكن، سوخت و روشنايي، بهداشت  ها، آشاميدنيخوراكي
و درمان و تفريح و تحصيل و مطالعه كاالهاي لوكس تشخيص داده شده است. گودرزی و  

د به تخمین حداقل معاش با استفاده از سیستم مخارج خطی  خو   (، در مطالعه1391عبدلی )
نتایج نشان می ایران و تعیین نسبت خانوارهای زیر خط فقر پرداختند.  دهد که گروه  در 

های کاالیی، نرمال ضروری است.  کاالیی تفریحات جزو کاالهای نرمال لوکس و بقیه گروه
ر افزایش میزان حداقل معاش سالیانه  نتایج حاصل از برآورد و محاسبه خط فقر نیز بیانگ

 (. Torkamani & Dehghanpoor, 2009)باشدخانوارها می
گیری حداقل معاش با استفاده ای به اندازه(، در مطالعه1391خواه )مکیان و سعادت

از سیستم مخارج خطی جامعه شهری استان یزد طی برنامه سوم و چهارم توسعه پرداختند.  
های هشت گروه  پژوهش، برای برآورد حداقل معاش در مناطق شهری یزد از مؤلفهدر این  

ها استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده  اصلی کاالیی به همراه شاخص قیمت آن
 ۴۴2/061/10برابر    -سال اول برنامه سوم  -1379حداقل معاش در مناطق شهری یزد برای سال  

ریال    ۸19/5۸5/33به رقم    -ل پایانی برنامه چهارم توسعهسا - 13۸۸ریال بوده که در سال  
های برنامه سوم  چنین، با مقایسه میانگین شاخص استاندارد زندگی در سالرسیده است. هم

یابیم که وضعیت فقر در برنامه چهارم نسبت به های برنامه چهارم در میتوسعه با سال
حداقل معاش در برنامه چهارم توسعه    برنامه سوم توسعه یک درصد بهتر شده است؛ هرچند

( به بررسی مخارج مصرفی  1393نسبت به برنامه سوم افزایش یافته است. پژویان و احمدی )
  11آلخانوارهای شهری در ایران با استفاده از الگوی تقریب خطی سیستم تقاضای تقریباً ایده

(LA-AIDSداده روش  مبنای  بر  کشش(  استخراج  و  تابلویی  درآمدی    هایهای  و  قیمتی 
گروه از کاالها و    7پرداختند. برای این منظور    1390تا    13۸0های  های مدنظر طی سالگروه

با استفاده از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط  خدمات در نظر گرفته شد و سهم هر یک 

 
11 Linear Approximate of Almost Ideal Demand System   
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این گروه قیمتی  این است که کشش  از  نتایج حاکی  بر  برآورد گردید.  های مصرفی مبتنی 

ها نسبت به تغییرات قیمت در  ارات تئوریکی و منفی است و شدت حساسیت این گروهانتظ
هزینهدهک باالی  گروههای  که  است  این  بیانگر  درآمدی  کشش  است.  بیشتر  های  ای 

های  ها، کفش و پوشاک جزء کاالهای نرمال و ضروری و سایر گروهها و آشامیدنیخوارکی
 (. Makian & Saadatkhah, 2012)  کاالهای نرمال و لوکس هستند

ای  های هزینههای رفاهی تورم بر دهک( به بررسی اثر هزینه1393صامتی و ایزدی )
مختلف خانوارهای شهری استان اصفهان پرداختند. بدین منظور با استفاده از آمار هزینه و  

  با بکارگیری سیستم مخارج   1390-13۸3درآمد خانوارهای شهری استان اصفهان طی دوره  
های به ظاهر نامرتبط مقادیر حداقل معاش و میل نهایی به مخارج  خطی و روش رگرسیون 

ها  فرامعیشتی و سپس خط فقر ذهنی محاسبه شد. نتایج حاکی از آن است که افزایش قیمت
ها، مسکن، حمل و نقل، سایر کاالهای متفرقه، بهداشت  به ترتیب در گروه کاالی خوراکی 

اثاث و لوازم، تفریح و تحصیل خانوارها را با بیشترین زیان رفاهی  ودرمان، پوشاک و کفش،  
پذیری  های مختلف از نظر آسیب ای در سالهای هزینهبندی دهکمواجه کرده است. اما رتبه

ای در سال های مختلف  ای که هر دهک هزینهکند و رتبهدر رفاه از روند خاصی پیروی نمی
. محمدزاده و همکاران   (Sameti & Izadi, 2014)تدهد، متفاوت اسبه خود اختصاص می

های مختلف تقاضا در تبیین رفتار مصرفی خانوارهای  ( به مقایسة تطبیقی سیستم1393)
،  ( CBS  12(، سی بی اس )AIDSشهری با معرفی خانوادة توابع تقاضای دیفرانسیلی آیدز )

های خانوارهای  ع به کمک داده به برآورد تجربی این تواب  14(، و روتردام NBR  13ان بی آر )
های به  اند. در این مطالعه از روش رگرسیونپرداخته 1350-1391های شهری ایران طی سال

خوراک، مسکن، پوشاک، لوازم و    -( برای برآورد مدل در پنج گروه عمدهSURظاهر نامرتبط )
(  NBRن بی آر )دهد سیستم تقاضای ااثاثه، و متفرقه استفاده شده است. نتایج نشان می

قدرت بیشتری در تبیین رفتار مصرفی خانوارهای شهری ایران دارد و سازگاری آن با خواص  
 ,Mohammadzade et al)ها بیشتر استنظری سیستم تقاضا در مقایسه با سایر مدل

2015)  . 

 
12 Central Bureau Voor de Statistiek, the Dutch name of Statistics Netherlands 
13 The National Bureau of Research 
14 Rotterdam 
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)احمدی و همکاران  تقاضای مواد غذایی  139۴جاوید  بررسی  به  در مطالعه خود   ،)
ی خانوار  های خام درآمد و هزینههری استان سیستان و بلوچستان از راه دادهخانوارهای ش

( و سیستم تقاضای تقریبا  NNDS  15و با استفاده از دو سیستم تقاضای شبکه عصبی)  1390
( پرداخته و مقدار دقت این دو سیستم بررسی شد. برای  QUAIDS  16آل درجه دوم )ایده

طبقه براساس  تقاضا  طبقه  COICOP  17بندی  برآورد  اصلی  گروه  نه  به  بندی  موادغذایی 
خور و پرسپترون چندالیه برآورد زده که با استفاده از یک شبکه پیش  NNDSشدند. نتایج  

گروه همه  خطای  که  دادند  نشان  مس شدند،  روش  این  با  کوچکها  و  روش  اوی  از  تر 
QUAIDS  چنین، نتایج بدست آمده از رسم منحنی انگل نشان دادند که منحنی  است. هم

گروه  اکثر  منحنی  انگل  به  بودن  غیرخطی  دلیل  به  تقاضای شبکه عصبی  برای سیستم  ها 
(، در گزارش کاملی به تحلیل  1395نژاد )تر بوده و نتایج بهتری دارند. خسرویواقعی نزدیک

با استفاده از سیستم  ر  ایران طی یک دهه اخیر پرداخته و  فتار مصرفی خانوارهای شهری 
ایده  تقریبا  برآورد شده و کششهای هزینهآل بر حسب دهکتقاضای  های درآمدی و  ای 

ها محاسبه و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که کاالهای »خوراک«،  قیمتی آن
کشش بودن سه گروه کاالیی  باشند. بیکشش میطات« بیونقل و ارتبا»مسکن« و »حمل

روند   و  کاالها  این  بودن  ضروری  کاالیی،  جایگزینی  امکان  عدم  از  ناشی  احتماالً  نخست 
تواند باشد. لذا به هنگام  ها میگذاری دولتی در بعضی از کاالهای این گروهتاریخی قیمت

 Ahmadi)د  ت به این مهم توجه شو بایس تدوین بسته سیاستی به ویژه سیاست حمایتی می
Javid, 2017) . 

( همکاران  و  طی  1396هوشمند  تهران  استان  خانوارهای  رفتار مصرفی  بررسی  به   )
ایده  13۸6  -139۴ی زمانی  دوره ( و  AIDSآل )با استفاده از الگوی سیستم تقاضای تقریباً 

(  SURظاهر نامرتبط )های بهاستخراج کشش قیمتی و درآمدی با استفاده از روش رگرسیون
به نتایج  خوراکیدست  پرداختند.  کاالیی  گروه  که  است  آن  بیانگر  و  آمده  نوشیدنی  و  ها 

باشد؛ و  دخانیات و همچنین گروه مسکن و سوخت و روشنایی جزء اقالم کاالیی ضروری می
و نقل و ارتباطات جزء گروه  های پوشاک و کفش، تفریح و تحصیل، بهداشت، حمل  گروه

 
15 Neural Networks Demand Systems 
16 Quadratic Almost Ideal Demand System 
17 Classification of Individual Consumption According to Purpose 
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  های مسکن، تفریح و تحصیل، و حملشوند. کشش قیمتی گروههای لوکس محسوب میکاال

دیگر، این گروه از کاالها پرکشش هستند و با توجه    عبارتو نقل بیشتر از واحد است، به  
اینکه کشش بوده  به  از یک کمتر  لحاظ قدر مطلق  از  قیمتی متقاطع در اغلب موارد  های 

با تغییر قیمت یک گروه، تغییر محسوسی در    کنندگان دراست؛ لذا مصرف بیشتر موارد 
تقاضای گروه دیگر نخواهند داد. بررسی پیشینه مطالعات تجربی حاکی از گستردگی کاربرد 

انجام  انواع روش  بنابراین، جهت تکمیل و پیشبرد مطالعات  تابع تقاضا دارد.  های بررسی 
ارهای شهری ایران با استفاده از سیستم  شده، این پژوهش بدنبال بررسی تابع تقاضای خانو 

های درآمدی و قیمتی بر  و محاسبه انواع کشش  1396تا    1376های  مخارج خطی طی سال
 .  (Hooshmand et al, 2017)باشد( میSURمبنای معادالت به ظاهر نامرتبط )

 های پژوهش معرفی الگو و داده  -3

 های پژوهش داده  -1-3
ها و اطالعات استفاده شده در تخمین مدل توضیح  ابتدا دادهپیش از تصریح الگوی پژوهش،  

کنندگان برای هر یک از کاالها امری  شود. از آنجا که بررسی مجزای رفتار مصرفداده می
می اینناممکن  از  گروه باشد؛  در  را  خدمات  و  کاالها  که  است  ضروری  متفاوتی  رو،   های 

های کاالیی مورد بررسی  ه هر یک از گروهکننده نسبت ببندی نموده و واکنش مصرفطبقه
بندی مرکز آمار ایران، کلیه کاالها و خدمات  قرار دهیم. در این پژوهش، بر اساس تقسیم

 که عبارتند از:  18اندگروه متفاوت تقسیم شده ۸مصرفی خانوارها )شهری و روستای( به 
 ها و دخانیات ها و آشاميدنيخوراكي (1
 پوشاك و كفش  (2
 ها برق و گاز و ساير سوختمسكن، آب،  (3
 لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه (۴
 بهداشت و درمان  (5
 حمل و نقل و ارتباطات  (6
 تفريح و امور فرهنگي و تحصیل  (7

 
 (CPC= Certified Professional Coder) بر اساس سیستم کد گذاری و توصیف کاالهای هماهنگ 18
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 كاالها و خدمات متفرقه  (۸
سال( در نظر گرفته شده است که در   20)بیش از  1396تا   1376بازه زمانی مطالعه از سال 

اجرای  برگیرنده سال  پنجم توسعه میبرنامه های  و  باشد. شاخص  های دوم، سوم، چهارم 
های مختلف از تارنمای بانک مرکزی بدست  گروه کاالیی نیز به تفکیک برای سال  ۸قیمت  

دهک درآمدی    10آوری شده فوق، برای خانوارهای شهری در  بندی و جمعآمد. اطالعات طبقه
ایران پی بردن به درآمد واقعی افراد بسیار  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از آنجا که در  

شود، لذا در  های آماری نیز از درج صحیح درآمد خودداری می سخت است و در پرسشنامه 
این پژوهش مخارج صرف شده خانوارها روی کاالها و خدمات به عنوان متغیر درآمد در نظر  

ارج صرف شده خانوارها  شود که مخگرفته شده است. به عبارت دیگر، این گونه برداشت می 
آنها می درآمد  ارزش  نشان دهنده  و خدمات مصرفی  زمانی  روی کاالها  به  توجه  با  باشد. 

های درآمدی و  کنندگان و کشش نسبتا بلندمدت در نظر گرفته شده، بررسی رفتار مصرف 
اقتصاد خرد   حوزه  در  کشور  توسعه  برنامه  چهار  اجرای  نتیجه  بیانگر  آمده  بدست  قیمتی 

های آتی  تواند بصورت کاربردی در برنامهباشد. لذا، این نتیجه می ارهای شهری نیز میخانو 
 توسعه مورد توجه قرار گیرد. 

 روش تحقیق  -2-3
شناسي و پيشرفت در زمينه به كارگيري توابع تقاضا، به عنوان  تحوالت متعددی در روش

مصرف رفتار  مطالعه  برای  مهم  از  ابزاری  است.  گرفته  شکل  تاکنون  كنندگان،  زمان  آن 
هاي زیادی براي تصريح و مشخص کردن فرم تابعي سيستم توابع تقاضا صورت گرفته  تالش

، سيستم تقاضاي لگاريتم جمعي  19توان به الگوي متعالي کريستنسن و همکاران است که مي
(  AIDSهاي ثابت و سيستم تقاضاي تقريباً ايدآل )غير مستقيم و مستقيم، سيستم کشش

(. برخي از اين الگوها  Torkamani & Dehghanpoor, 2009وئلبر اشاره کرد )ديتون و م
الملل دارند. تعدادي از اين الگوها  اي در تئوري تقاضا و تجارت بينکاربردهاي قابل مالحظه

توان به پژوهش افرادی مانند  اند. در اين خصوص مينیز توسط محققان بسط داده شده

 
19 Christensen, et. al (1975)  
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هاي تخمين اين الگوها  اشاره کرد. درباره روش  23و ماسگرو   22ي ، هاو 21، لوج 20براون و هيين 

مي که  است  گرفته  صورت  متعددي  مطالعات  بارتن نيز  به  والس 24توان  و  25،  بلکوربي   ،
های خطي خانوار در مطالعه بولينو و  و ساير سیستم  28، چيپمن و تيان 27، وودلند 26همکاران 
هاي تخمين غيرخطي نيز الگوهايي ارائه شده است که  اشاره کرد. بر اساس روش  29همکاران 

، سيستم مخارج  30پذير چالفانتانعطاف  AIDSپذير مانند الگوي  توان به توابع انعطافمي
 32و سيستم مخارج مرتبه دوم پوالک و والس   31ناپذير بالندل و ري يافته جدایيخطي تعميم

 (.Wan, 1998عموميت و شهرت دارند )   AIDSاشاره کرد. اين الگوها حداقل به اندازه الگوي  
از   استفاده  با  پژوهش  این  در  نیز مطرح شد،  نظری  در بخش مبانی  که  همانطور 

تقاضای خانوارهای  (( به دنبال تخمین پارامترهای تابع  3( )رابطه )LESسیستم مخارج خطی )
های درآمدی، متقاطع و قیمتی در بازه گروه کاالیی و محاسبه کشش   ۸شهری ایران برای  

های درآمدی خانوارهای شهری بصورت  باشیم. به عبارت دیگر، دهک می  1376-1396زمانی  
شوند. علت استفاده از مدل سیستمی این  ای( تخمین زده می سیستمی )و نه تک معادله

زمان اثر تغییر قیمت و درآمد را بر روی تقاضای تمامی کاالها  مکان بررسی هماست که ا
با تخمین تک معادلهفراهم می  ایی از کارآیی بیشتری  سازد. تخمین سیستمی در مقایسه 

ایی در نادیده گرفتن همبستگی جمالت  برخوردار است. دلیل عدم کارآیی تخمین تک معادله
یعنی خطای معادالت می با جمله   باشد.  که جمله خطای یک معادله  این است  بر  فرض 
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22 Howe, H. (1975)  
23 Musgrove, P. (1977)   
24 Barten, A. P. (1969) 
25 Wales, T. (1971) 
26 Blackorby et. Al (1978)  
27 Woodland, A. D. (1979) 
28 Chipman and Tian (1989)  
29 Bollino et. Al (2000)  
30 Chalfant, J. (1987)  
31 Blundell and Ray (1984)  
32 Pollak and Wales (1969)  
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(. اگر همبستگی بین  Hooshmand et al, 2017خطای سایر معادالت، همبستگی ندارد )
جمالت خطای معادالت ساختاری را نادیده بگیریم، در این صورت از تمامی اطالعات موجود  

نکرده استفاده  معادله  هر  )در  اگر  Soori, 2012ایم  لذا،  را  (.  اخالل  جمالت  ویژگی  این 
( نامرتبط  به ظاهر  معادالت  برآورد ( مناسبSURبپذیریم، روش دستگاه  برای  ترین روش 

چنین، زمانی که تعداد مشاهدات در دسترس کم باشد، روش رگرسیون  مدل خواهد بود. هم
اعتمادی را حاصل می  نتایج قابل  نامرتبط  )به ظاهر  در  (. بطور کلی  Baltaji, 2005سازد 

تکنیکی برای تحلیل یک سیستم متشکل از چند معادله است که   SURاقتصادسنجی، روش  
(.  Zellner, 1962بستگی دارند. )جمالت خطای تصادفی در معادالت مختلف با یکدیگر هم

برآورد شده    OLS 33در دستگاه معادالت به ظاهر نامرتبط ابتدا هر یک از معادالت به روش  
پسماندها، برآوردی از ماتریس واریانس کوواریانس جمالت اختالل    و پس از به دست آمدن

 شوند. تخمین زده می  GLS  34شود. سپس ضرایب معادله به روش ساخته می
باشند که باید  پارامترهای مجهول سیستم مخارج خطی می  γiو    βi، ،  (3)طبق رابطه 

برآورد   برای  اقتصادسنجی تخمین زده شوند.  روابط  بکارگیری  برای  βiبا  انگل  توابع  ابتدا   ،
های تابلویی  سری زمانی در قالب داده  های مقطعی وهای کاالیی مختلف از ترکیب دادهگروه

می زده  آمده  تخمین  بدست  مقادیر  رابطه  βiشود. سپس  در  می  (3)،  داه  با  قرار  و  شود 
( نامرتبط  ظاهر  به  معادالت  دستگاه  از  )( مقSURاستفاده  حداقل معاش  بدست  γiادیر   )

( این است که چون دستگاه  LESهای مهم سیستم مخارج خطی )خواهند آمد. یکی از ویژگی
باشد، لذا توابع مخارج به  ترجیحاتی که مبنای این سیستم است، هموتتیک )متجانس( می 

ه،  دست آمده نیز شبه هموتتیک )نسبت به درآمد همگن از درجه یک( خواهد بود. در نتیج
میمنحنی  ثابت  شیب  با  خطی  مربوطه  انگل  .  (Sameti & Izadi, 2014)باشند  های 

( فرامعیشتی  مخارج  به  نهایی  میل  مقادیر  تخمین  برای  زیر  βiبنابراین،  انگل  تابع  از  ها( 
 شود: استفاده می 

(۴)  Cit = αi/βiIt 
نیز کل درآمد )مخارج مصرفی    Itام و    tام در سال    iمخارج گروه کاالی    Citدر رابطه فوق،  

 ,i = 1, 2, 3های کاال و خدمات )نمایانگر گروه  iچنین،  باشد. همام می  tخانوار( در سال  
 

33 Ordinary Least Squares 
34 Generalized Least Squares 



 

 

برآورد   و  ایران  شهری  خانوارهای  رفتار  تحلیل  و  تقاضا  تابع  بررسي 

 18 1376 -1396ای طي دوره های هزینهقیمتي و درآمدی دهکهای کشش

 
های کاال  گروه از گروه  7برای    ( ۴)( است. رابطه  t = 1, 2, 3, …, 21نمایانگر زمان )  t( و  8 ,…

مانده با توجه به  مربوط به گروه باقی  βiشود و  و خدمات مد نظر به طور جداگانه برآورد می
∑محدودیت سیستم مخارج خطی ) βi

n
i=1 = شود. به این محدودیت، قید  ( محاسبه می1

 گویند. ری میپذیجمع
کششهم محاسبه  پژوهش  اصلی  اهداف  از  یکی  درآمدی  چنین،  و  قیمتی   های 

از تخمین مقادیر  می قیمتی  ، جهت محاسبه کششγiو    βiباشد. بدین منظور، پس  های 
 شود: خودی، متقاطع و درآمدی از روابط زیر استفاده می

 

(5)    Eii =
−βiγipi−βi(I−∑ γipi

n
i=1 )

pixi
 قیمتی خودیکشش           

 

(6)    Eij = −
βi

pixi
γipi             کشش قیمتی متقاطع 

 

(7)    EI = βi

I

pixi
 کشش درآمدی               

 های تجربی برآورد الگوی پژوهش و تجزیه و تحلیل یافته  -۴
قسمت در  شده  بیان  مطالب  به  توجه  مخارج  با  به  نهایی  میل  برآورد  نتایج  قبل،  هاي 

 نشان داده شده است. 1جدول  ( در βiفرامعیشتی ) 
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 (βiنتایج برآورد میل نهایی به مخارج فرامعیشتی )  . 1جدول  
 مأخذ: محاسبات پژوهش 

Tabel 1. The results of the estimation of the final propensity to transcendental 
expenditure (βi) 

 

 βi های کاالییگروه ردیف
سطح 
 tآماره   احتمال

آماره  
دوربین  
 واتسون 

ضریب 
 (R2تعیین ) 

ها و  ها و آشاميدنيخوراكي 1
 99/0 ۸5/1 31/17۸ 000/0 19۸/0 دخانیات

 9۸/0 9۴/1 5۸/129 000/0 0۴۸/0 پوشاك و كفش  2

مسكن، آب، برق وگاز و ساير   3
 99/0 1/2 7۴/19۴ 000/0 33۸/0 هاسوخت

۴ 
لوازم، اثاث و خدمات مورد  

 97/0 1.72 7۴/۸6 000/0 0۴۸/0 استفاده درخانه 

 96/0 9۸/1 1/71 000/0 06/0 بهداشت و درمان  5
 96/0 ۸9/1 ۴1/72 000/0 151/0 ارتباطات حمل و نقل و 6
 9۸/0 1.79 77/102 000/0 0۴۴/0 تفريح و امور فرهنگي و تحصیل  7
 β= 112/0 كاالها و خدمات متفرقه  ۸

 
باشند و بر اساس  ، همه ضرایب به دست آمده معنادار می1جدول  طبق نتایج بدست آمده در  

دهد  اند. نتایج برآورد نشان میانتظار همگی مثبت بوده و مقادیری بین صفر تا یک گرفته
میل نهایی به مخارج    بیشترین   1396تا    1376های  که در خانوارهای شهری ایران، طی سال

فرامعیشتی )میل نهایی به مصرف مازاد بر درآمد حداقل معاش( مربوط به گروه مسكن و  
درصد از مخارج خود را    3۴ای که خانوارهای شهری کشور، حدود  باشد؛ به گونهانرژی می

از کاالها و خدمات می این گروه  فرامعیشتی  صرف  به عبارت دیگر، چنانچه مخارج  کنند. 
ریال افزایش    1000خارج اختصاص یافته به کاالها و خدمات پس از کسر حداقل معاش(  )م

یابد، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، مخارج اختصاص یافته برای این گروه کاالها و خدمات  
ریال افزایش خواهد یافت. لذا، هر گونه رشد درآمد )هزینه( خانوارهای شهری، )پس    33۸

حداقل   مخارج  کسر  و  از  سوخت  گروه مسکن،  از  بیشتر  تقاضای  به  منجر  ابتدا  معاش( 
یابد. بدین ترتیب، طی  های کاالیی اختصاص میگردد و سپس به سایر گروهروشنایی می

ها، حمل و  های کاالیی خوراکی این مدت، پس از گروه کاالیی مسکن و انرژی به ترتیب گروه
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پوشاک،  بهداشت و درمان،  امور فرهنگی    نقل، کاالهای متفرقه،  و  تفریح  و  لوازم خانگی 

دارند.  بیش خانوارهای شهری  بین  در  فرامعیشتی  مخارج  اختصاص  برای  را  اولویت  ترین 
ترین سهم به گروه تفریح، امور فرهنگی و تحصیل  چنین، همانطور که مشخص است کم هم

رض ثابت بودن  تعلق دارد. این نتیجه بیانگر این است که، با ف  0/ 0۴۴با سهم هزینه نهایی  
ریال آن به مصرف    ۴۴ریال افزایش یابد، حدود    1000سایر شرایط، اگر درآمد )هزینه( خانوار  

های به دست آمده را در  iدر این گروه کاال اختصاص می یابد. پس از برآورد تابع انگل،  
گیرد و می  ها رابطه خطی به خود میγiدهیم. این معادله اکنون نسبت به  قرار می  (3)رابطه  

نمایش 2جدول  در    γiتوان آن را به روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط تخمین زد. نتایج برآورد  
 داده شده است. 

 
 ( SUR( به روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط )LESدر سیستم مخارج خطی )  γiنتایج تخمین     .2جدول  

 مأخذ: محاسبات پژوهش 
Tabel 2. The results of estimating γi in a linear exponential system (LES) by seemingly 
unrelated regression method)SUR(during the years 2017-1997  

 γi گروه های کاالیی 
آماره آزمون  

(t) 
سطح  
 احتمال 

ضریب تعیین 
(R2) 

خوراكي ها و آشاميدني ها و  
 دخانیات 

۸/5225۴3 637۸3/2۸ 0000/0 9۴/0 

 9۸/0 0000/0 7/ ۸636۸7 ۸9/37132 پوشاك و كفش 
مسكن،آب،برق وگاز و  

 سايرسوخت ها 
3/۴5679۸ 50۴92 /15 0000/0 9۸/0 

لوازم، اثاث وخدمات مورد  
 استفاده درخانه 

72/236۸6 2۸۸265/5 0000/0 97/0 

 9۸/0 0000/0 12665/10 50/62271 درمان بهداشت و 
 93/0 2367/0 1۸3717/1 17275/ 15 حمل و نقل و ارتباطات 

 97/0 0000/0 6/ 213361 13/26922 تفريح، امور فرهنگي و تحصیل
 9۸/0 0000/0 13/ ۴6591 1/13795 كاالها و خدمات متفرقه 
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در   از  2جدول  مقادیر تخمین زده شده  برای هر یک  نشان دهنده مقادیر حداقل معاش   ،
میگروه کاالیی  خوراکی های  گروه  نتایج،  طبق  آشامیدنیباشد.  گروه  ها،  و  دخانیات  و  ها 

 ترین مقادیر حداقل معاش را دارند. ها بیشمسکن و انواع انرژی

 ها اصل از محاسبه کششنتایج ح  -1-۴
توان چندان تفسیرهای مستقیمی برداشت نمود، لذا  از آنجا که از پارامترهای این الگو نمی

بررسی   های قیمتی خودی و درآمدی محاسبه و تفسیر شده است. به عبارتی برایکشش
های قیمتی  کشش محاسبه به درآمد و کاالها قیمت به نسبت تقاضا مقدار تغییرات شدت

های قیمتی خودی، متقاطع و درآمدی،  رآمدی پرداخته میشود. جهت محاسبه کششو د
شوند. مقادیر  قرار داده می   (7)و    (6)،  ( 5)به ترتیب در روابط    γiو    βiضرایب برآورد شده  

های سال  های محاسبه شده بر مبنای نتایج تخمین سیستم مخارج خطی برای دهککشش
 نشان داده شده است.  3جدول  در  1396

 
 1396( در سال LESهای قیمتی و درآمدی سیستم مخارج خطی ) نتایج محاسبه کشش . 3جدول  

 مأخذ: محاسبات پژوهش 
Tabel 3. The results of calculating price and income elasticities in a linear exponential 
system (LES) during the years 2017-1997  

اقالم  
کاالها و 
خدمات  
 مختلف

-خوراکی
ها و  

آشاميدن 
ها و  ي

 دخانیات

پوشاك  
و 

 كفش 

مسكن،آب،ب 
رق وگاز و  

سايرسوخت 
 ها

لوازم،  
اثاث  
وخدما 

ت مورد  
استفاده  
 درخانه 

بهداش 
ت و  
 درمان 

حمل و  
نقل و  
ارتباطا

 ت 

تفريح  
و امور  
فرهنگ 
ي و  
تحصی 

 ل

كاالها 
و 

خدما
ت  

 متفرقه 

خوراكي ها  
و 

آشاميدني
ها و  

 دخانیات

۸1/0- 0027/0
- 019/0 - 0027/0 - 003۴/0

- 
00۸3/0
- 

0025/0
- 

006۴/0
- 

پوشاك و  
0033/0 -001۴/0 -0011/0 - 0076/0 -12/1 -0011/0 كفش 

- 001/0- 0026/0
- 
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مسكن،آ 
ب، برق  
وگاز و 
ساير 
 هاسوخت

0016/0- 0112/0- 93/0 - 0016/0- 002/0- 00۴9/0
- 

0015/0
- 

003۸/0
- 

لوازم،  
اثاث  

وخدمات  
مورد  

استفاده  
 درخانه 

0007/0 - 0051/0
- 0007/0 - 15/1 - 0009/0- 0023/0

- 
0007/0
- 0017/0- 

بهداشت و  
009۴/0 -0013/0 درمان 

- 0013/0- 0017/0- 01/1 - 00۴1/0- 0013/0
- 

0032/0
- 

حمل و  
نقل و  
 ارتباطات

0002/0 - 0012/0- 0002/0 - 0002/0 - 0005/0- 15/1 - 0002/0
- 

000۴/0
- 

تفريح،  
امور  

فرهنگي و  
 تحصیل 

0009/0- 0063/0
- 0009/0- 0011/0- 002۸/0 - 000۸/0 - 1۴/1 - 0021/0- 

كاالها و 
خدمات  
 متفرقه 

0015/0- 011/0- 0016/0- 002/0- 00۴۸/0- 0015/0- 
0037/0
- 0۴/1 - 

کشش  
 0۸/1 19/1 19/1 0۴/1 2/1 95/0 16/1 ۸3/0 درآمدی 

 

بیانگر  عناصر قطر اصلی، نشان دهنده کشش های قیمتی خودی و عناصر غیرقطر اصلی 
کاالیی دارای  های  های قیمتی خودی تمامی گروهباشند. کششهای قیمتی متقاطع میکشش

باشند و نشان از آن دارد که با افزایش قیمت هر کاال، تقاضا  عالمت مورد انتظار منفی می
یابد. به عنوان نمونه از  برای آن به شرط ثابت بودن درآمد و قیمت سایر کاالها، کاهش می

ترین کشش قیمتی خودی متعلق به گروه حمل و  میان گروه های کاالیی مورد مطالعه، کم
ترین کشش مربوط به گروه خوراکی، آشامیدنی و دخانیات است.  نقل و ارتباطات و بیش 
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توان  می باشد؛ در واقع می  -15/1کشش قیمتی خودی برای گروه حمل و نقل و ارتباطات  
درصد افزایش یابد، میزان تقاضا از این   1گفت چنانچه قیمت گروه حمل و نقل و ارتباطات 

درصد کاهش خواهد یافت.    5/11ت بودن درآمد و قیمت سایر کاالها،  گروه کاالیی به شرط ثاب
باشد؛ به عبارتی  می  -۸1/0کشش قیمتی خودی برای گروه خوراکی، آشامیدنی و دخانیات  

دخانیات  می و  آشامیدنی  خوراکی،  گروه  قیمت  چنانچه  یابد،    1توان گفت  افزایش  درصد 
درصد    1/۸بودن درآمد و قیمت سایر کاالها  میزان تقاضا از این گروه کاالیی به شرط ثابت  

 کاهش خواهد یافت. 
ها و دخانیات )سطر  ها و آشاميدنيدر مورد کشش های قیمتی متقاطع برای خوراكي 

توان گفت در صورتی که قیمت گروه خوراکی، آشامیدنی و دخانیات یک درصد  اول( می
  27/0برای پوشاک به میزان    افزایش یابد، این افزایش قیمت منجر به کاهش میزان تقاضا

درصد، بهداشت به میزان    27/0درصد، لوازم خانگی به میزان    9/1درصد، مسکن به میزان  
به میزان    3۴/0 به میزان    ۸3/0درصد، حمل و نقل  تفریح  درصد و کاالها و    25/0درصد، 

ه قیمت  توان گفت چنانچگردد. با توجه به نتایج میدرصد می   6۴/0خدمات متفرقه به میزان  
کاالهای خوراکی افزایش یابد، بیش از همه تقاضا برای مسکن کاهش خواهد یافت. عالمت  

ها در معادله تقاضا دارد. در  ها نشان از مکمل بودن دو به دو این گروه منفی این کشش
 توان انجام داد.   مورد سایر کاالها نیز تجزیه و تحلیل مشابهی را می 

نتایج مربوط به کشش  دهد که کشش درآمدی  ها نشان میدرآمدی گروه  همچنین 
ها کمتر از  های خوراکی، آشامیدنی و دخانیات و گروه مسکن، آب، برق و سایر سوختگروه

های مصرفی  یک می باشد. بدین معنی که با کاهش درآمد به میزان یک درصد، میزان هزینه 
توان آنها را تحت عنوان  و میاین دو گروه کاال، کمتر از یک درصد کاهش می یابد از این ر 
های کاالیی پوشاک و کفش،  گروه کاالهای ضروری تقسیم بندی کرد. کشش درآمدی گروه

لوازم، اثاث وخدمات مورد استفاده در خانه، حمل و نقل و ارتباطات، تفریح، امور فرهنگی  
روه کاالیی  و تحصیل و کاالها و خدمات متفرقه بزرگتر از یک هستند. لذا این کاالها در گ

می قرار  )لوکس(  کشش  غیرضروری  درمان  و  بهداشت  کاالیی  گروه  که  آنجایی  از  گیرند. 
باشد. به عبارت دیگر  توان گفت که یک کاالی نرمال میدرآمدی حدوداً برابر یک دارد، می

کند. نتایج مربوط به  با تغییر درآمد، سهم این کاال در سبد مصرفی خانوار چندان تغییر نمی
های قیمتی و درآمدی که از  های کاالیی مورد بررسی، بر اساس کششطه و ماهیت گروه راب

 نشان داده شده است.  4جدول  اند در سیستم تقاضای خطی منتج شده
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 های کاال و خدمات با یکدیگر رابطه و ماهیت انواع گروه . 4جدول  
 مأخذ: محاسبات پژوهش 

Tabel 4. The relationship between different types of commodities and services 

 ها کشش

خوراک و  
نوشیدنی  

و 
 دخانیات

پوشاك  
و 

 كفش 

مسكن،آب،برق  
وگاز و 

 سايرسوخت ها

لوازم،  
اثاث  

وخدمات  
مورد  

استفاده  
 درخانه 

بهداشت  
 و درمان 

حمل و  
نقل و  
 ارتباطات

تفريح و  
امور  

فرهنگي  
و 

 تحصیل 

كاالها و 
خدمات  
 متفرقه 

خوراكي ها و  
آشاميدني ها و  

 دخانیات
 مکمل  مکمل  مکمل  مکمل  مکمل  مکمل  مکمل  -

 مکمل  مکمل  مکمل  مکمل  مکمل  مکمل  - - پوشاك و كفش 
مسكن،آب،برق  

وگاز و 
 سايرسوخت ها

 مکمل  مکمل  مکمل  مکمل  مکمل  - - -

لوازم، اثاث  
وخدمات مورد  
 استفاده درخانه 

 مکمل  مکمل  مکمل  مکمل  - - - -

بهداشت و  
 مکمل  مکمل  مکمل  - - - - - درمان 

حمل و نقل و  
 مکمل  مکمل  - - - - - - ارتباطات

تفريح، امور  
فرهنگي و  

 تحصیل 
 مکمل  - - - - - - -

كاالها و 
 - - - - - - - - خدمات متفرقه 

 لوکس لوکس لوکس نرمال لوکس ضروری  لوکس ضروری  کشش درآمدی 
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 همگنی های قید تقارن و نتایج آزمون  -2-۴
  5جدول  در این قسمت قیود کالسیک تقاضا در مدل مورد مطالعه، آزمون و نتایج حاصل در 

 ارائه شده است.  6جدول  و 
آزمون فرضیه همگنی: بر اساس آزمون والد براي معادالت انجام شده است. به کمک  

کنندگان قابل بررسی است. با استفاده این آزمون، وجود و یا عدم وجود توهم پولی مصرف
( از طریق  H1( در مقابل فرضیه مخالف )H0اقدام به آزمون فرضیه صفر )از این آزمون،  

 گردد.آزمون والد به صورت زیر می 

(۸)  H1 ∶ ∑α
ij

≠ 0       i =1,2,3,…,8 و    j =1,2,3,…,       H0 ∶ ∑α
ij

= 0 
آن   در  قیمت   αijکه  متغیر  به  مربوط  آماره  پارامتر  مقدار  که  در صورتی  است.  الگو  های 

به سطح اطمینان   بزرگتراز مقدار بحرانی مربوط  باشد )مقدار احتمال    %95محاسبه شده 
 رد خواهد شد.   H0باشد(، فرضیه  %5آماره آزمون کوچکتر از 

 
 نتیجه آزمون همگنی والد  . 5جدول  

 های پژوهش مأخذ: یافته
Tabel 5. The result of  Wald homogeneity test 

 آماره آزمون  سطح احتمال
000/0 ۸۴/29 

 

 بر داللت همگنی ارائه شده است. فرض  5جدول  نتایج آزمون این فرضیه براي معادالت در  
دارد. با   قیمتی  متغیرهاي بردار  به صفر نسبت  درجه  از تقاضا معادالت دستگاه  بودن  همگن 

پولی دارد.  شود. رد فرضیه همگنی حکایت از وجود توهم  توجه به نتایج، فرضیه صفر رد می
 .های کااليی توهم پولی دارندکنندگان در مورد همه گروهمطابق نتایج، مصرف

آزمون محدودیت از   تقارن است. فرض فرضیه رد عدم  یا ها، آزمون رد یکی دیگر 
برابري اثرات  برابري به تقارن  در امjگروه   قیمت متغیر پارامتر  جانشینی )اسالتسکی( و 

ام در معادله سهم تقاضای  i( با پارامتر متغیر قیمت گروه  αijام ) iسهم تقاضای گروه   معادله
) jگروه   مانند این نماید. می اشاره (αjiام  نیز   بنیادي فروض از  یکی همگنی  فرض فرض 
 است.  گرفته قرار مورد آزمون شده انجام  تحقیقات  از بسیاري محسوب میگردد و در  تقاضا
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(9)  
        (۸، ... ،3  ،2  ،1  = i     ،۸، ... ،3  ،2  ،1  = j     ، i≠j                     )H1 ∶ αij ≠

αji 
H0 ∶ αij = αji 

 

 نتیجه ی آزمون تقارن والد  . 6جدول  
 های پژوهش مأخذ: یافته

Tabel 6. The result of  Wald symmetry test 
 آماره آزمون  سطح احتمال

000/0 0۸/۴0 
 

تر مطرح  شود. همانطور که پیشبا توجه به نتایج فرضیه صفر مبنی بر وجود تقارن، رد می 
پذیری )برابر واحد بودن مجموع میل  شد، یکی دیگر از قیود سیستم مخارج خطی قید جمع

معاش( می به مصرف حداقل  نتایج  نهایی  به  توجه  با  که  تابع  1جدول  باشد؛  در  قید  این   ،
 باشد. تقاضای تخمین زده شده برقرار می

 گیری و پیشنهادات نتیجه  -5
خانوارهای شهری ایران با استفاده از سیستم  در این مقاله به بررسی و تحلیل رفتار مصرفی  

پرداخته شد. بدین منظور، پس از تخمین    1376-1396های  ( طی سالLESمخارج خطی )
(، مقادیر حداقل معاش یا حداقل میزان  βiضرایب میل نهایی به مصرف حداقل معاش ) 

با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی معادالت به ظاهر نامرتبط )γiمصرف )   )SUR  برآورد )
اساس طبقه بر  نیز،  به  گردید. مخارج مصرفی خانوارهای شهری  آمار  گروه    ۸بندی مرکز 

های قیمتی و  شد. از آنجا که هدف اصلی مقاله محاسبه کشش  کاالیی و خدماتی تقسیم
باشد، لذا پس از تخمین پارامترهای  درآمدی و تحلیل مخارج مصرفی خانوارهای شهری می

های قیمتی خودی، متقاطع و کشش درآمدی  ه از روابط مشخصی، کششفوق، با استفاد
ها، به بررسی برقراری چهار  محاسبه شد. پس از محاسبه و تحلیل کشش  1396برای سال  

فرض )قید( در سیستم مخارج خطی پرداخته شد تا از نتایج استخراج شده اطمینان حاصل  
 گردد.

، بطور  1396تا    1376های  ران طی سالدهد که در اقتصاد اینتایج پژوهش نشان می
انرژی انواع  و  مسکن  گروه  حدود  متوسط،  با ضریب   )... و  گاز  برق،  )آب،  درصد    3۴ها 

( را دارد. با توجه به تورم باال و هزینه زیاد  βiترین میل نهایی به مصرف حداقل معاش ) بیش
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ان گفت که دغدغه  تو خرید مسکن در ایران، نتیجه بدست آمده مطابق انتظار است و می 
اول خانوارهای شهری در ایران، پس از برطرف نمودن حداقل معاش مورد نیاز، مسئله تامین  

انرژی انواع  از  استفاده  و  فعالیت مسکن  و  مقاصد  برای  میها  از  های مختلف  باشد. پس 
درصد در    15و    19ها و حمل و نقل به ترتیب با ضریب  های کاالیی خوراکیمسکن، گروه

به  یت اولو خود  درآمد  از  اضافی  واحد  یک  اختصاص  به  خانوارها  تمایل  بعدی   های 
سال اخیر، سه گروه کاالیی    20های مختلف کاال و خدمات قرار دارند. بنابراین، در طول  گروه

به   نزدیک  متوسط  بطور  جهت    70مذکور  ایران  شهری  خانوارهای  )تمایل(  دغدغه  درصد 
ند. از آنجا که ایران به عنوان کشوری در حال توسعه  دهتخصیص مازاد درآمد را شکل می

باشد. البته باید با  های اقتصاد ایران میشود، لذا این نتیجه مطابق با واقعیت شناخته می
ها، این  های صحیح و هدفمند بتوان در آینده نزدیک، با رفع یا تعدیل این دغدغه ریزیبرنامه

باشند  و خدماتی که از نظر توسعه و پیشرفت مهم می های کاالیینتایج را به نفع سایر گروه
 )از جمله تحصیل و بهداشت( تغییر داد. 

ها دارای کشش قیمتی  های قیمتی خودی کاالها و خدمات، همه گروهدر بخش کشش
می منفی  نتیجهخودی  که  تئوری  باشند  طبق  دیگر،  عبارت  به  است.  انتظار  با  مطابق  ای 

انتظار می بودن سایر  رود  اقتصاد خرد  ثابت  با فرض  یا خدمت،  کاال  افزایش قیمت  با  که 
های  چنین، نتایج محاسبه کشششرایط، مقدار تقاضا برای آن کاال یا خدمت کاهش یابد. هم

های کاالیی و خدماتی نسبت به  دهد که همه گروه نشان می  1396قیمتی متقاطع در سال  
قیمت یک گروه با فرض ثابت بودن سایر  یکدیگر رابطه مکملی دارند. به عبارتی، افزایش  

عوامل عالوه بر کاهش مقدار تقاضا برای این گروه منجر به کاهش میزان تقاضای سایر  
دهد که در سبد مصرفی خانوارهای شهری ایران  شود. این نتیجه نشان میها نیز میگروه

ها کاالها یا  یر قیمتتنوع کاالیی و خدماتی زیادی وجود ندارد تا بتوان با تغی  1396در سال  
جانشین  را  مقدار    خدمات  کاهش  به  منجر  گروه  یک  قیمت  افزایش  لذا،  نمایند.  یکدیگر 

گروه  و سایر  گروه  آن  در  ها میتقاضای  و خدمات  کاالها  تنوع  افزایش  با  نتیجه  در  شود. 
میگروه شهری،  خانوارهای  مصرفی  مخارج  مختلف  را  های  خانوارها  انتخاب  قدرت  توان 

 یش داد تا بتوانند از درآمدهای خود بصورت بهینه و مطلوب استفاده کنند. افزا 
نشان    1396های درآمدی خانوارهای شهری در سال  در نهایت، نتایج حاصل از کشش 

های پوشاک و کفش، لوازم خانگی، حمل و نقل و ارتباطات، تفریح و امور  دهد که گروهمی
با کشش درآمدی بزرگتر یک به عنوان کاالها و   فرهنگ و تحصیل و کاالها و خدمات متفرقه
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شوند. به عبارت دیگر، اکثر خانوارهای شهری  خدماتی لوکس برای اکثر خانوارها شناخته می

نتوانستند بخش قابل توجهی از درآمد )مخارج مصرفی( خود را به    1396در ایران در سال  
ه برای کشورهای در حال توسعه  ها اختصاص دهند. این نتیجه مطابق انتظار بویژ این گروه

شود، متاسفانه کاالها و خدماتی مانند امور  باشد. همانطور که مشاهده می از جمله ایران می
شود که نشان  تحصیل و تفریح جزو کاالهای لوکس برای خانوارهای شهری ایران قلمداد می 

یافته، برای این امور    دهد درآمد خانوارها و درآمد سرانه افراد، بر خالف کشورهای توسعهمی
های رفاهی و افزایش درآمد سرانه و لزوم بازنگری در  مکفی نیست. لذا توجه به سیاست

های درآمدی ضروری است.  های خرد اقتصادی جهت تغییر این ترکیب از کششسیاست
ها  ها و مسکن و انواع انرژیها و نوشیدنیدهد که دو گروه خوراکی چنین، نتایج نشان میهم

تر از یک جزو کاالهای ضروری برای خانوارهای  )آب، برق، گاز و …( با کشش درآمدی کم
نمایانگر آن است که خانوارهای شهری بخش  می  1396شهری در سال   نتیجه  این  باشد. 

نمایند و منابع  ای از درآمد )مخارج( خود را صرف این دو گروه کاالیی و خدماتی میعمده
ماند. گروه بهداشت و درمان نیز با کشش درآمدی معادل یک،  ا نمیهکافی برای  سایر گروه

باشد که اجرای طرح تحول نظام سالمت در این امر موثر بوده و توانسته  کاالیی نرمال می
درمان   و  بهداشت  خدمات  به  را  خانوارهای شهری  از  توجهی  قابل  بخش  دسترسی  است 

های درآمدی و تخصیص بهینه  د کششتسهیل نموده است. در نتیجه، بطور کلی جهت بهبو 
یارانه کردن  هدفمند  سیاست  در  که  است  ضروری  شهری  خانوارهای  سایر  مخارج  و  ها 

های درآمدی تجدیدنظر جدی صورت گیرد تا ضمن اصالح سیستم توزیع درآمد در  سیاست
 اقتصاد ایران بتوان به توسعه و رفاه اقتصادی مطلوب در بخش اقتصاد خرد دست یافت. 
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