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١ذف ای ٚپظ١ٝؾ ثشسػی اثشات اكضایؾ هی٘ت ًبال١بی ٗٞسد ٌٗبٓؼٛ( ٠اب ٙؿایش ة  ٝثاشم ُ ٝابص) ثاش سكاب ٟنبٞٛاس١ابی ؿا٢شی
ٗیثبؿذ .ث ٠ایٜٗ ٚظٞس ثب تٌی ٠ثش تئٞسی١بی ٗشثٞى ث٠اٛذاصُٟیاشی تـییاشات سكاب١ی ٗلاشفًٜٜاذُب ٙكشٗا ّٞتـییاشات خجشاٛای دس

چبسچٞة ػیؼتٖ توبهبی توشیجبً ایذ )AIDS( ّ ٟاػتخشاج ُشدیاذ .دس اداٗا ٠ػیؼاتٖ توبهاب ثاش اػابع داد١ٟابی ثٞدخاٝ ٠
ؿبنق هی٘ت نبٞٛاس١بی ؿ٢شی ایشا ٙدس ػُ ٠ش ٟٝػ٘ذ ٟدس ٗاذی (١ضیٜا٠ای) ثاشای دٝس ٟصٗابٛی  ٝ 1389 -1392ثاب
اػتلبد ٟاص سٝؽ  SURثش ٝسد  ٝپبساٗتش١بی ػیؼتٖ توبهبی توشیجبً ایذٗ ٝ ّ ٟؼیبس تـییشات خجشاٛی ٗحبػجُ٠شدیذٛ .تابیح تحویان
ثشای نبٞٛاس١بی ؿ٢شی حبًی اص  ٙاػت ً ٠تـییشات خجشاٛی دس ای ٚدٝس ٟصٗبٛی ٗثجات ثاٞد ٟاػات یؼٜای اكاضایؾ هی٘ات دس ایاٚ

دس ٗذی ثیـتش اص ُش١ٟٝبی ٗیبٛی ُٝش١ٟٝبی ثبالی دس ٗذی (١ضی٠ٜای) اػت صیشا دس ٗذی ً ٠نبٞٛاس١بی ُاش١ٟٝابی پابییٚ
دس ٗذی (١ضی٠ٜای) اص دػت ٗیدٜ١ذ ػ ٖ٢ثیـتشی اص دس ٗذ ای ٚنبٞٛاس١ب ثٞد ٝ ٟدس حویوات سكاب ٟثیـاتشی ٛؼاجت ثا٠
نبٞٛاس١بی ُش١ٟٝبی ثبالی دس ٗذی اص دػت ٗیدٜ١ذ.
ًجو٠ثٜذی R22 , H24 , D31 , D60 :JEL

ٝاط١ٟبی ًٔیذی :تـییشات خجشاٛی ( )CVػیؼتٖ توبهبی توشیجبً ایذ )AIDS( ّ ٟسكب ٟنبٞٛاس١بی ؿ٢شی د١ي١بی دس ٗذی.
 تبسیخ دسیبكت1395/7/7 :

تبسیخ پزیشؽ1396/3/13 :
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دٝس ٟصٗبٛی ٗٞخت ًب١ؾ سكب ٟنبٞٛاس١بی ؿ٢شی ؿذ ٟاػت .دسكذ ًب١ؾ سكبٛ ٟبؿی اص اكضایؾ هی٘ت ًبال١ب دس ُش١ٟٝابی پابییٚ
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 .2هقدهه
ػیبػتُزاسا ٝ ٙتل٘یٖػبصا ٙدس ثشٛبٗ١٠بی تٞػؼٞ٘١ ٠اس ٟدسكذد اسائ ٠ساٌ١بس١بی ٜٗبػت
خ٢ت استوبء ؿبنق تٞػؼ ٠اٛؼبٛی ًب١ؾ ٛبثشاثشی١ب  ٝتشػیٖ خ٢بٛی ػبسی اص كواش  ٝدػاتیبثی ثا٠
ػااذآت اخت٘اابػی ٗ ایثبؿااٜذ .یٌاای اص اثااضاس ٗااٞسد اػااتلبد ٟدس ایاا ٚنلااٞف ح٘بیاات اص اهـاابس
ػیتپزیش  ٝاػ٘بّ ػیبػت١بی ح٘بیتی ٘١چ ٙٞپشدانت یبساٛا ٠دس خ٢ات سكاب ٟثیـاتش ٗایثبؿاذ.
یبسا ٠ٛث٠ػٜٞا ٙاثضاسی ثشای ح٘بیت اص اهـبس ٗختٔق  ٝیب كؼبٓیت١بی اهتلبدی  ٝثبص تٞصیغ ثؼاذ اص
تٓٞیذ ث ٠ؿ٘بس ٗی یذ  ٝدٓٝت١ب ثب اػٌبی یبساٗ ٠ٛیًٞؿٜذ هذست نشیاذ ًجوابت اخت٘ابػی  ٝیاب
تٞا ٙتٓٞیذ  ٝسهبثت كؼبٓیت١بی اهتلبدی دانٔی سا توٞیت ًٜٜذ.
ثب ایٚحبّ یبسا١٠ٛب ث٠كٞست ؿیش١ذكٜ٘ذ ثبػث تخلیق ٛبٜٗبػت ػٞاْٗ تٓٞیذ ٗیؿاٞد .ایاٚ
اص دالیٔی اػت ً ٠ثؼیبسی اص ًـٞس١ب  ٝاصخً٘ٔ ٠ـٞس ٗب ث ٠دٛجبّ اكالح آِٞی ٗلشف اص ًشین
صادػبصی هی٘ت ١ ٝذكٜ٘ذی یبسا١٠ٛب ٗیثبؿذ .صادػبصی  ٝاكالح هی٘ت ًی چٜذ ػبّ ُزؿت ٠دس
هبٓت تٞسٕ ثبال ظٞ٢س ًشد ٟاػتٛ .اش تاٞسٕ دس ایاشا ٙاص ػاٗ٠ب١ا ٠چ٢ابسٕ ػابّ  ٝ 1389دس پای
اخشای هب١ ٙٞٛذكٜ٘ذًشد ٙیبسا١٠ٛب اكاضایؾ یبكات دسحابٓیًا ٠دس ٛی٘ا ٠د ٕٝػابّ  1390اٛتظابس
ٗیسكت ًٛ ٠ش تٞسٕ سٛٝذ ًب١ـی ث ٠نٞد ثِیشد اٗب اص ٗاب١ٟابی پبیابٛی ػابّ  1390ػ٘اذتبً دس
ٝاًٜؾ ث ٠ثشنی ثبس تحشیٖ١ب ثٝ٠یظ ٟدس ثبصاس اسص س ٝث ٠اكضایؾ ُزاؿت  ٝدس اػلٜذٗب 1391 ٟث٠
 30/5دسكذ سػیذ (ػظی٘ی ٌ٘١ ٝبسا .)1392 ٙثب تٞخ ٠ث ٠ثبس ٜٗلی اكضایؾ ٛش تاٞسٕ ثاش سكابٟ
نبٞٛاس١ب  ٝثخؾ١بی تٓٞیذی دٓٝت ثب پشدانت ٚیبساٛ ٠ٛوذی تالؽ ٞ٘ٛد ٟاػات ًا ٠ثابس ٜٗلای
ثٜٗ٠ظٞس اسائ ٠ػیؼتٖ١بی ح٘بیتی خجشاٛی ٗٞهٞػی ثؼیبس حبئض ا٘١یت اػت.
دس ایٗ ٚوبٓ ٠ػؼی ؿذ ٟاػت تبثغ توبهبی ٗٞاد نٞساًی  ٝؿیشنٞساًی نبٞٛاس ث ٠تشتیت ثشای
ُش١ٟٝبی پبیی ٚدس ٗذی ُش١ٟٝبی ٗتٞػي دس ٗذی ُ ٝش١ٟٝبی ثبالی دس ٗذی ثش ٝسد ُشدد تاب
ثتٞا ٙثب اػتلبد ٟاص ٗحبػجٗ ٠ؼیبس اٛاذاصُٟیاشی تـییاش سكاب ٟتاثثیش اكاضایؾ هی٘ات ثاش سكاب ٟنابٞٛاس سا
ٗحبػجً ٠شد.
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اكضایؾ هی٘ت١ب سا خجشا ٙیب حاذاهْ ًاب١ؾ د١اذ ٓازا اٛاذاصُٟیاشی تـییاشات سكاب١ی ؿا٢شٛٝذاٙ
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١ذف ایٗ ٚوبٓ ٠دس٢ٛبیت پبػخ ث ٠ای ٚپشػؾ اػت ً ٠چِ ٠ٛٞای ٚػیبػت١اب ثاش سكابُ ٟاش١ٟٝابی
ٗختٔق اخت٘بػی  ٝاهتلبدی اثش ٗیُزاسد ٗ ٝؼبدّ پٓٞی یبسا ٠ٛثشای خُٔٞیشی اص ًب١ؾ سكابٛ ٟبؿای اص
تؼذیْ هی٘ت ًبال١بی نٞساًی  ٝؿیشنٞساًی چوذس اػت .ث٠ػجبستدیِاش ثا ٠نبٞٛاس١اب ثبثات حازف
یبسا ٝ ٠ٛدالیْ دیِش اكضایؾ هی٘ت چٗ ٠یضا ٙپشدانت ؿٞد تب دس ٘١ب ٙػٌح سكب ٟهجٔی ثبهی ث٘بٛذ.
ٗضیت ایٌٗ ٚبٓؼٛ ٠ؼجت ثٌٗ ٠بٓؼبت هجٔی ایا ٚاػات ًا ٠پاظ١ٝؾ حبهاش ثاشای دٝس ٟصٗابٛی
 1389 – 1392یؼٜی ثؼذ اص اخشای ًشح ثضسٍ ١ذكٜ٘ذی یبسا١٠ٛاب ثاشای ت٘ابٕ ًبال١اب ثاب هاشیت
دس ٗذی ٗتلبٝت اٛدبٕؿذ ٠ً ٟتبث٠حبّ ١یچ ٌٗبٓؼ٠ای ثشای ای ٚدٝس ٝ ٟث ٠ایُ ٚؼاتشدُی كاٞست
ٛپزیشكت ٠اػت  ٝاًثش ٌٗبٓؼبت هجٔی ٛتید١ ٠ضی ٠ٜسكاب١ی ثاشای ایا ٚدٝس ٟسا اص ًشیان ػٜبسیٞػابصی
پیؾثیٜی ًشدٟاٛذ .دس ای ٚپظ١ٝؾ اص هی٘ت١بی ٝاهؼی اػتلبد ٝ ٟثب تٞخ ٠ثً ٠شح ثضسٍ ١ذكٜ٘اذی
یبسا١٠ٛب  ٝتـذیذ تحشیٖ١بی ثیٚآٔ٘ٔی دس ای ٚػبّ١ب هی٘ت١ب ٛؼاجت ثاُ ٠زؿات ٠اكاضایؾ ثیـاتشی
داؿت ٠اػت ثًٞ٠سیً ٠تٞسٕ دس ٗ٢شٗب 1392 ٟث 34/7 ٠دسكذ اكضایؾ یبكت ً ٠اص ػبّ  1375تب ثا٠
حبّ ثیػبثو ٠ثٞد  ٝسكب ٟنبٞٛاس١ب سا ث ٠ؿذت ًب١ؾ داد.
دس ای ٚساػتب ایٗ ٚوبٓ ٠دس چ٢بس ثخؾ تٜظیٖ ؿذ ٟاػت .پاغ اص ٗوذٗا ٠دس ثخاؾ د ٕٝثا٠
ادثیبت ٗٞهٞع  ٝپیـی ٠ٜتحوین پشدانتٗ ٠یؿٞد .دس ثخؾ ػ ٕٞثٗ ٠جبٛی ٛظشی  ٝدس ثخؾ چ٢بسٕ
ٗؼشكی آِٞی تحوین ٗ ٝؼشكی داد١ٟب ًـؾ١بی توبهب ٗ ٝحبػج ٠ؿبنق سكب١ی تـییشات خجشاٛی
 ٝدس پبیبٛ ٙتیدُ٠یشی  ٝپیـ٢ٜبدات ثیبٗ ٙیؿٞد.

 .1ادبیات هوضوع و پیطینه تحقیق

نبٞٛاس ٗجبحثی دس استجبى ثب سكب ٝ ٟپیـیٌٗ ٠ٜبٓؼبت دس صٗی ٠ٜاثشات تاٞسٕ ثاش تٞصیاغ دس ٗاذ  ٝسكابٟ
پشدانتٗ ٠یؿٞد.
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دس ای ٚثخؾ ث ٠ػْٔ ٗ ٖ٢تاٞسٕ دس دٝس ٟصٗابٛی ٗاٞسد ٌٗبٓؼا ٠ثشسػای اثاشات تاٞسٕ ثاش سكابٟ
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 .2-1ادبیات هوضوع
تٞسٕ پذیذ ٟپیچیذٟای اػت ً ٠ثبس ٜٗلی  ٙثش تـییش سكتبس تٓٞیذًٜٜذُبٗ ٙلشفًٜٜذُبٙ
 ٝدس٢ٛبیت ٜٗدش ث ٠ثشٝص ٗـٌالتی دس اهتلبد ٗیؿٞدٛ .ش ١بی تٞسٕ ثبال ثاب ٞٛػابٛبت صیابد اثاشات
ٛبٌٗٔٞثی ثب نٞد داسٛذ ً ٠ثش كشایٜذ سؿذ  ٝتٞػاؼ ٠اهتلابدی  ٝدس٢ٛبیات تٞصیاغ دس ٗاذ  ٝػاذآت
اهتلبدی ٗیتٞاٛذ ٗؤثش ٝاهغ ؿٞد.
 .2-2-1ػلل ههن تورم در سالهای 2933-2931

ٖٗ٢تشی ٚػْٔ سا ٗیتٞا ٙث ٠ؿشح ریْ ثیبً ٙشد:
الف) هذفمنذی یارانهها

یبسا ٠ٛیي ٞٛع ػیؼتٖ ح٘ابیتی ثاٜٗ٠ظاٞس اسائا ٠سكاب ٟاخت٘ابػی ثاب ًاب١ؾ ١ضیٜا١٠اب ٗایثبؿاذ.
ث٠ػجبستدیِش یبسا١٠ٛب ث٠ػٜٞا ٙاثضاس ٗ ٖ٢دٓٝت دس ٛظش ُشكت٠ؿذٟاٛذ ثا ٠ایا ٚدٓیاْ ًا ٠اخابصٟ
ٗید١ذ ٗلشفًٜٜذً ٟبال  ٝنذٗبت نٞد سا ثب هی٘تی پبییٚتش اص هی٘ات ثابصاس ثخاشد٘١ .چٜایٚ
دس ٗااذ تٓٞیااذ دس ٗوبیؼاا ٠ثااب صٗاابٛی ًاا ٠ػااذٕ دنبٓاات دٓٝاات ٝخااٞد داسد ثیـااتش ثبؿااذ
(اًجشی .)2010 1ثًٞ٠سٗؼ٘ ّٞیبسا١٠ٛب ثً ٠بال١ابی ٗختٔاق پشدانات ٗایؿاٞد ًا ٠هی٘ات سا
ًب١ؾ  ٝدسٛتید ٠هذست نشیذ سا اكضایؾ د١ذ ٓٝی پشدانت یبسا١٠ٛاب ثبػاث ١اذس سكاتٜٗ ٚابثغ
اػشاف  ٝثیػذآتی دس دسیبكت یبسا ٠ٛتٞػي ُش١ٟٝبی ػایتپازیش  ٝثبػاث ػایت خاذی ثا٠
ػبنتبس اهتلبدی ٗیؿٞد (ثؼتبٗی پٞس ٌ٘١ ٝبسا.)2013 2ٙ
دس ٗذی ثبال ٛؼجت ثا ٠اكاشاد كویاش ثیـاتش اص یبساٛا ٠ػاٗ ٖ٢ایثشدٛاذ؛ ثٜابثشای ٚهاشٝسی ثاٞد ًا٠
ثشٛبٗ١٠بی ١ذكٜ٘ذی  ٝح٘بیتی سا ًشاحی ًشد (ًٞصُٟش ٌ٘١ ٝبسآ .)2014 3ٙزا دٓٝت  ٖ٢ٛاص
ث 1386 ٚ٘٢ثب ًٔیذ صد ٙثحث تح ّٞدس اهتلبد ایشا ٝ ٙثب اتخابر ٗد٘ٞػا ٠اثضاس١ابیی ثا ٠ػاشاؽ
1. Akbari
2. Bastamipoor, et al
3. Koozehgar, et al
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ثب تٞخ ٠ث ٠ػاذٕ ثشٛبٗا ٠ناٞة ١ ٝذكٜ٘اذ ًای ػابٓیبٗ ٙت٘ابدی دس اهتلابد ًـاٞس د١اي١ابی
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تحون ًشح ١ذكٜ٘ذی سكت .ایً ٚشح اص  28رسٗبٝ 1389 ٟاسد ٗشحٔ ٠اخشا ُشدیذ ٗؼیش صٗابٛی
ٛیْ ث ٠ای ٚهب ٙٞٛدس ؿٌْ  1هبثْٗـب١ذ ٟاػت:

اجرای
قاًَى
 27آتاى
1389

تصَیة قاًَى
ّذفوٌذ کردى
یاراًِّا در
صحي علٌی
هجلس
 11آرر 1388

قاًَى تَسعِ
حولًٍقل
عوَهی
ٍ هذیریت
هصرف سَخت
1386

 19دی 1387
ارائِ الیحِ
ّذفوٌذ کردى
یاراًِّا تَسط
دٍلت ًْن

هادُ  ،103هادُ ٍ 95
هادُ  3اصالحی
قاًَى ترًاهِ چْارم
تَسعِ ٍ هادُ 16 ٍ 4
قاًَى جاهع ساختار
ًظام رفاُ ٍ تاهیي
اجتواعی
1383

تٌذ 16
سیاستّای
کلی ًظام در
دٍرُ
چطناًذاز

تثصرُّای ،16
 ،29 ،17تٌذ
 10سیاست
ّای عوَهی
ترًاهِ دٍم
تَسعِ
1374

1380
تٌذ الف هادُ 46
ٍ هَاد ،46 ،36
47،196،197
قاًَى ترًاهِ سَم
تَسعِ

ضکل  .1هسیر زهاًی تالش ٍ ًیل تِ ّذفوٌذی یاراًِّا پس از اًقالب اسالهی.

1368
تثصرُّای ٍ 30
 ٍ 38تٌذ )ُ( 4
سیاست ّای
کلی قاًَى
ترًاهِ اٍل
تَسعِ
1

ثب ١ذكٜ٘ذػبصی یبسا١٠ٛب یبسا ٠ٛاص ٗحلٞالت اصخ٘ٔاٜٗ :٠ابثغ اٛاشطی ٗبٜٛاذ ثٜاضیُ ٚبصٝئیاْ
ُبص ٛلت ة  ٝثشنی اص ٗٞاد ؿزایی ٗبٜٛذ ٛبُٜ ٙذٕ ؿٌش ثشٛح سٝؿ ٚپختٝپض  ٝؿیش ثشداؿت٠
ًـٞس اسائ ٠ؿذٞٗ ( .صُبس)2011 2

ٗ . 1لٔی ٛظاد ٌ٘١ ٝبسا1392 ٙ
2. Amuzegar
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ؿذ  ٝایٗ ٚحلٞالت دس هی٘ت خذیذ (هی٘ت اكضایـای) ثاشای ٘١ا ٠اكاشاد  ٝنابٞٛاد١ٟاب دس ػشاػاش
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ٞ٘ٛداس ( )1ث٠نٞثی ٛـبٗ ٙید١ذ ً ٠اخشای كبص ا ّٝهب١ ٙٞٛذكٜ٘ذ ًاشد ٙیبساٛا١٠اب ثشاكاضایؾ
١ضی١٠ٜبی تٓٞیذ ٗؤثش ثٞد ٟثٛ٠حٞیًا ٠ثاب اخاشای ایا ٚػیبػات ؿابنق هی٘ات تٓٞیذًٜٜاذ ٟسؿاذ
هبثْتٞخ٢ی سا ٛـبٗ ٙید١ذ ثب ایٚحبّ ؿبنق هی٘ت ٗلشفًٜٜذ ٟث٠ػشػت ٛؼجت ث ٠ای ٚاكاضایؾ
دس ١ضی١٠ٜب ٝاًٜؾ ٛـبٛ ٙذاد ٟاػت ً ٠ث ٠دٓیْ ػشًٞة١ابی هی٘تای اػ٘ابّؿاذ ٟتٞػاي دٓٝات ٝ
تؼضیشات دس  ٙدٝس ٟثٞد ٟاػت .دس دٝس١ٟبی ثؼذی ثب ًب١ؾ ًٜتشّ١ب  ٝػشًٞة١بی هی٘تی سؿذ
ؿبنق هی٘ت ٗلشفًٜٜذ( ٟتٞسٕ) اكضایؾیبكت ٝ ٠اص ؿبنق هی٘ت تٓٞیذًٜٜذ ٟثیـاتش ثاٞد ٟاػات.
(ٗؼبٛٝت پظ١ٝؾ١بی اهتلبدی )1393

 1388فرٍردیي
 1388خرداد
1388هرداد
 1388هْر
 1388آرر
1388تْوي
 1389فرٍردیي
 1389خرداد
 1389هرداد
 1389هْر
 1389آرر
1389تْوي
 1390فرٍردیي
 1390خرداد
 1390هرداد
1390هْر
1390آرر
 1390تْوي
 1391فرٍردیي
 1391خرداد
 1391هرداد
1391هْر
 1391آرر
1391تْوي
 1392فرٍردیي
1392خرداد
1392هرداد
 1392هْر
 1392آرر
1392تْوي
 1393فرٍردیي
 1393خرداد
1393هرداد

ًوَدار  .1هقایسِ درصذ تغییر هاّیاًِ ضاخص قیوت تَلیذکٌٌذُ ٍ هصرفکٌٌذُ

ٗشحٔ ٠د ٕٝهب١ ٙٞٛذكٜ٘ذی یبسا١٠ٛب دس اسدیج٢ـتٗب 1393 ٟاخاشا ؿاذ ثاب تٞخا ٠ثا ٠ایٌٜا ٠دس
ٗشحٔ ٠د ٕٝاكضایؾ هی٘ت١ب داسای ؿیت ثؼیبس ٗالیٖتشی ٛؼجت ثٗ ٠شحٔ ٠ا ّٝثٞد ٟاػت ٘١ ٝچٜیٚ
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ػذٕ اكضایؾ یبساٛ ٠ٛوذی پشدانتی دس ایٗ ٚشحٔ ٠اثشُزاسی اخشای ُبٕ د١ ٕٝذكٜ٘ذی یبسا١٠ٛاب ثاش
ؿبنق١بی هی٘ت تٓٞیذًٜٜذٗ ٝ ٟلشفًٜٜذ ٟثؼیبس ً٘تش اص اخشای ٗشحٔ ٠د ٕٝثٞد ٟاػت.
ب) نقذینگی

ٞ٘ٛداس ( )2سٛٝذ ٛش سؿاذ ٛواذیِٜی  ٝتاٞسٕ سا اص اثتاذای ػابّ  1387تاب اٛت٢ابی ٛ 1392ـابٙ
ٗید١ذ٘١ .بًٞٙس ً ٠دس ٞ٘ٛداس ٗـب١ذٗ ٟیؿٞد سٛٝذ ٛش سؿذ ٛوذیِٜی دس ٗب١ٟبی هجْ اص اخشای
ٗشحٔ ٠ا١ ّٝذكٜ٘ذی یبسا١٠ٛب هبثْتٞخ ٠ثٞد ٟاػت .دسٛتیدٗ ٠یتٞا ٙثیبً ٙشد دس اخشای ٗشحٔ ٠اّٝ
١ذكٜ٘ذی یبسا١٠ٛب ای ٚسؿذ ٛوذیِٜی ٗٞخت تـذیذ تٞسٕ ؿذ ٟاػت٘١ .چٜای٘١ ٚضٗاب ٙثاب ؿاٞى
اسصی اٛ ّٝش سؿذ ٛوذیِٜی س ٝث ٠اكضایؾ ُزاؿت ٝ ٠دس ٗب١ٟبی پبیبٛی ػبّ  1391ایٛ ٚش سٛٝاذ
ًب١ؾ ث ٠نٞد ُشكت ٠اػت.
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ًوَدارً .2رخ رضذ ًقذیٌگی ٍ تَرم ًقطِتًِقطِ
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ٗ 12بٛ ٠١ش سؿذ ٛوذیِٜی
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پ) تحریم

ثًٞ٠سًٔی ٗیتٞا ٙثیبً ٙشد تحشیٖ١بی ثیٚآ٘ٔٔی اػ٘بّؿذ ٟاص ػٞی ؿٞسای اٜٗیت ً ٠آجتا٠
ثب تحشیٖ١بی یيخبٛجٗ ٠شیٌب اتحبدی ٠اسٝپب ٗ ٝتحذا٢ٛ ٙب تـذیذ یبكت ثبس صیبٛجبسی ثاش اهتلابد
ایشا ٙثشخب ُزاؿت .یٌی اص ٗتـیش١بیی ً ٠ث٠ؿذت تحت تثثیش تحاشیٖ١ابی اهتلابدی هشاسُشكات
تٞسٕ ثٞد ٟاػت .تحشیٖ١ب اص ًبٛبّ١بی ٗختٔلی ػجت اكضایؾ تٞسٕ ؿذٟاٛذ ًا ٠ثاً٠اٞس نالكا ٠ثا٠
ثشنی ٗیتٞا ٙاؿبسً ٟشد:
 .1تٞسٕ ٛبؿی اص اكضایؾ ٛش اسص ً ٠ثبس صیش سا ث٘١ ٠شا ٟداؿت:
 اكضایؾ هی٘ت ًبال١بی ٢ٛبیی ٝاسداتی. اكضایؾ هی٘ت ًبال١بی ٝاػٌ ٝ ٠ػشٗبی٠ای  ٝدسٛتید ٠اكضایؾ ١ضی ٠ٜتٓٞیذ. اكضایؾ تٞا ٙهی٘تُزاسی دٓخٞا ٟثِٜب١ٟب دس ثؼتش تالًٖ١بی اسصی. .2تٞسٕ ٛبؿی اص ٗحذٝدیت١بی تدبسی ً ٠اثشات صیش سا دس ثشداؿت:
 تٞسٕ ٛبؿی اص اكت تٞا ٙتٓٞیذی ثخؾ١بی اهتلبدی دس پی ٗحذٝدیت ٝاسدات. تٞسٕ ٛبؿی اص پٓٞی ًشدً ٙؼشی ثٞدخٛ ٠بؿی اص ًب١ؾ كبدسات ٛلت. ثب اػ٘بّ تحشیٖ١ب ٛش اسص اكضایـی ثیػبثو٠ای سا تدشثٞ٘ٛ ٠د .دس ؿٞى ا ّٝث 20000 ٠سیبّ ٝدس ؿٞى د ٕٝدس ؿ٢شیٞس ٢ٗ ٝشٗب 1391 ٟث ٠حذٝد  40000سیبّ ٛضدیي ؿذ .اكاضایؾ ٛاش اسص
اص ًشم ٗختٔق ٜٗدش ث ٠تٞسٕ ٗیؿٞد .اكضایؾ هی٘ت ٢ٛابیی ًبال١ابی ٝاسداتای ٗؼاتوی٘بً ثبػاث
اكضایؾ هی٘ت ت٘بٕؿذً ٟبال١بی ٝاػٌ٠ای  ٝػاشٗبی٠ای ثبػاث اكاضایؾ ١ضیٜا ٠تٓٞیاذ  ٝثاب ٝهلا٠
ٗٞخت اكضایؾ هی٘ت١ب ٗیؿٞد (ٞ٘ٛداس . )3
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CPI

دسكذ تـییش ٗب١بPPI ٠ٛدسكذ تـییش ٗب١بٛ ٠ٛش اسص ؿیش سػ٘ی

دسكذ تـییش ٗب١ب٠ٛ

ًوَدار  .3هقایسِ درصذ تغییر هاّیاًِ ضاخص قیوت تَلیذکٌٌذُ ٍ هصرفکٌٌذُ ٍ ًرخ ارز غیررسوی

 .1-2-1اثرات تورم بر رفاه

تٞسٕ هذست نشیذ پ ّٞسا ًب١ؾ ٗید١ذ ً ٠ایٗ ٚؼثٓٗ ٠ایتٞاٛاذ حاذاهْ اص چ٢ابس ًشیان ثاش
ٛبثشاثشی ً ٝب١ؾ سكب ٟاثش ثِزاسد:
 تثثیش ثش دس ٗذ حویوی :اُش دػت٘ضد١بی اػ٘ی ثبثت ثبؿذ دس ٗذ حویوی ثب اكضایؾ تاٞسٕ ًاب١ؾاكضایؾ هی٘ت تـییش دٜ١ذ (٘١بٜٛذ ًبسٜٗذا ٙدٓٝت ًبسُشا ٝ ٙحوٞم ثِیشاٛی ًا ٠دػت٘ضدؿابٙ
ثب تٞسٕ ؿبنقثٜذی ٛـذ ٟاػت) ٗتوشس ٗیُشدٛذ  ٝهذست نشیذ ٝاهؼی ٢ٛب ًب١ؾ ٗای یبثاذ.
ای ٚاثش ثشای  ٠٘١یٌؼبٛ ٙیؼت چشا ًا ٠ثشنای اص اكاشاد (ٗخلٞكابً كابحجب ٙدس ٗاذ١بی ثابال)
ٌٗ٘ ٚاػت دس ٗذ ثبثتی دسیبكت ٌٜٜٛذ  ٝدس ٗذ اػ٘ی ١ٙب ثب تٞسٕ اكضایؾ یبثاذ دس حابٓیًا٠
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ٗییبثذ  ٝكبحجب ٙدس ٗذ١بی ثبثت ًٔ ٝی ٠اكشادی ً٘ٛ ٠یتٞاٜٛذ دس ٗذ١بی نٞد سا ٗتٜبػات ثاب
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دس ٗذ اػ٘ی ًجو ٠پبیی ٚثذ ٙٝتـییش ثبهی ٗیٗبٛذ .ثٜبثشای ٚاص ًشین ایً ٚبٛبّ ٛبثشاثشی دس ٗذ ثاب
تٞسٕ اكضایؾ  ٝدس ٛتید ٠سكبً ٟب١ؾ ٗییبثذ (ایؼتشٓی  ٝكیـش.)2001 1
 تثثیش ثش اسصؽ حویوی پشدانت١ابی اٛتوابٓی :تاٞسٕ اسصؽ حویوای پشدانات١ابی اٛتوابٓی دٓٝات(٘١بٜٛذ یبسا١٠ٛبی ٛواذی  ٝثی٘ا ٠ثیٌابسی) سا ًاب١ؾ ٗاید١اذ .اص ٛداب ًا ٠دسیبكاتًٜٜاذُبٙ
پشدانت١اب ی اٛتوابٓی ثاً ٠اٞس ٗؼ٘ا ّٞخاضء كویشتاشی ٚهـاش خ٘ؼیتای ٗایثبؿاٜذ چٜبٛچا ٠ایاٚ
پشدانت١بی اٛتوبٓی ثب تٞسٕ تؼذیْ ٛـٞد تٞسٕ اص ًشین ایً ٚبٛبّ ثبػث اكضایؾ ٛبثشاثشی دس ٗاذ
 ٝدس ٛتیدً ٠ب١ؾ سكبٗ ٟیؿٞد (ُبٓی ٝ ٝاٛذس.)2006 2ٙٝٞ١
 تثثیش ثش اسصؽ حویوی داسایی١بی پٓٞی :هذست اهـبس ٗختٔق خبٗؼ ٠ثشای خجاشاً ٙاب١ؾ هاذستنشیذ ٛبؿی اص تٞسٕ ٗتلبٝت اػتٗ .ؼ٘ٞالً اهـبس ثشٝتٜ٘ذ هبثٔیت ثیـتشی ثشای ٗحبكظت ًشد ٙاص
نٞد دس ٗوبثْ ؿٞى١بی ٛبؿی اص تٞسٕ سا داسٛذ .ای ٚاكشاد ٗؼ٘اٞالً سٝی ػاجذی اص داسایای١ابی
ٗختٔق (ٗبٜٛذ ػ٢بٕ صٗی ٚاٗالى ٗؼتـالت  ٝخٞا١شات) ػشٗبیُ٠ازاسی ٗایًٜٜاذ  ٝثا ٠ایاٚ
تشتیت اثش تٞسٕ سا پٞؿؾ ٗیدٜ١ذ .ایً ٚبس ثشای اهـبس ثب دس ٗذ پبیی ٚچٜذا ٙساحت ٛیؼت چاشا
ًٝ ٠سٝد ث ٠ای ٚكؼبٓیت١ب ٗؼ٘ٞالً ٛیبصٜٗذ حذاهٔی اص داسایی اػت ً ٠ای ٚاكشاد ٘ٛایتٞاٜٛاذ  ٙسا
تثٗیًٜٜ ٚذ .ثٜبثشای ٚكواشا دس ٗوبیؼا ٠ثاب ثشٝتٜ٘اذاٛ ٙؼاجت ثیـاتشی اص داسایای١ابی ناٞد سا ثا٠
كٞست پٛ ّٞوذ ٢ِٛذاسی ٗیًٜٜذٓ .زا ثیـتش دس ٗؼشم ًب١ؾ هذست نشیذ ٛبؿی اص تٞسٕ هشاس
داسٛذ .ثٜبثشای ٚاكضایؾ تٞسٕ ثب ًب١ؾ اسصؽ حویوی داسایی١بی پٓٞی ٗٞخت اكاضایؾ ٛابثشاثشی
 ٝدس ٛتید ٠ثبػث ًب١ؾ سكب٢ٛ ٟب ٗیؿٞد.
ثذ١ی١ب ًب١ؾ ٗییبثذ .ثٜبثشای ٚتٞصیغ ٗدذد دس ٗذ اص ثؼتبٌٛبس ٙث ٠ثذٌ١بسا ٙكٞست ٗیُیشد
ث ٠ػجبست دیِش ثذٌ١بس ٙاص تٞسٕ ٛلغ ٗیثشٛذ صیشا دیٛٞی سا پشدانت ٗیًٜٜذ ً ٠هذست نشیذ
ٝاهؼی ٢ٛب ًب١ؾ یبكت ٠اػت.اص ٛدب ً ٠كوشا ٗؼ٘ٞالً ثًٞ ٠س ٗتٞػي ثاذٌ١بسنبٓق ١ؼاتٜذ ٓازا
1. Easterly and fisher
2. Galli and Vander Hoeven
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اكضایؾ تٞسٕ اص ایً ٚبٛبّ ثًٞ ٠س ٗتٞػي ثٛ ٠لغ كوشا ثٞدٛ ٝ ٟابثشاثشی سا ًاب١ؾ ٗاید١اذ اٗاب اص
ٛدبیی ً ٠ایٗ ٚوذاس ثذ١ی نیٔی ثضسٍ ٛیؼت ا٘١یت اهتلبدی ای ٚتاثثیش ٌٗ٘ا ٚاػات ٛابچیض
ثبؿذ (دیٞیذ سٗٝش ً ٝشیؼتیٜب داًٞسع سٗٝش.)1998 1
ؿٌْ ُٞ 2یبی ای ٚچ٢بس ًبٛبّ ٌٗ ٝبٓت كٞم ٗی ثبؿذ.

دس ٗذ حویوی

ٛبثشاثشی  ٝسكبٟ

اسصؽ حویوی پشدانت٢بی اٛتوبٓی
هذست نشیذ پّٞ

تٞسٕ

اسصؽ حویوی داسای٢بی پٓٞی
اسصؽ حویوی ثذ١ی ١بی اػ٘ی
ضکل  .2اثرات تَرم تر رفاُ

 .9-2-1رفاه و ضاخصهای رفاهی

اٛذاصُٟیشی سكب ٟیٌی اص ٗجبٛی تحٔیْ ػیبػت١بی ثخؾ ػ٘ٗٞی ٗیثبؿذ .یي ثشسػی خابٗغ
دس ٗٞسد ٗبٓیبت١ب یبسا١٠ٛب ثشٛبٗ١٠بی اٛتوبٓی اكالح ٗشاهجت١بی ث٢ذاؿتی ٗوشسات ػیبػت١بی
صیؼتٗحیٌی ػیؼتٖ تثٗی ٚاخت٘بػی  ٝاكالحبت ٗٞصؿای ثبیاذ دس٢ٛبیات دس پای پبػاخ ثا ٠ایاٚ
پشػؾ ثبؿذ ً ٠ای ٚػیبػت١ب چِ ٠ٛٞثش سكب ٟاكشاد اثش ٗیُزاسٛذ (اػٔؼٜیي.)1991 2
ٌٗ٘ ٚاػت اكضایؾ یب ًب١ؾ یبثذ .ثشای چِِٛٞی  ٝؿذت تثثیشپزیشی ٌٗٔٞثیات  ٝتـییاش خجشاٛای
ٗلشفًٜٜذ ٟاص ٗؼیبس تـییش خجشاٛی  3CVاػتلبدٗ ٟیؿٞد( .كشٗب ٙسا ٞٗ ٝػٞی .)1392

1. David Romer & Christina Duckworth Romer
2. Slesnick
3. Compensating Variations
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ثب تـییش ؿشایي اهتلبدی ٗبٜٛذ تـییش هی٘ت١ب ٗیضاٌٞٔٗ ٙثیت ث٠دػت ٗاذٗ ٟلاشفًٜٜاذُبٙ
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*تـییش دس ٗذ خجشاٛی
ایٗ ٚؼیبس اص هی٘ت١بی خذیذ ث٠ػٜٞا ٙهی٘ت پبی ٠اػتلبدٗ ٟایًٜاذ ٗ ٝایپشػاذ چواذس دس ٗاذ
ثشای خجشاٗ ٙلشفًٜٜذ ٟدس تـییش هی٘ت خذیذ الصٕ نٞا١ذ ثٞد.
ًبالی 2

CV

P1

P0

ًبالی 1
ًوَدار  .4تغییرات جثراًی ترای کاالی 2 ٍ 1

ٞ٘ٛداس  4تـییش خجشاٛای دس ٗاذ دس  ٝ P1= 1صٗابٛی ًا ٠هی٘ات ًابالی  1اص  P0ثاً P1 ٠اب١ؾ
ٗییبثذ سا ٛـبٗ ٙید١ذ ث ٠ػجبست دیِش ٛـبٗ ٙید١ذ چوذس پ ّٞثً ٠شیوی اص ٗلشفًٜٜذُ ٟشكتا٠
ؿٞد تب ٝهغ ا ٝث٘١ ٠ب ٙكٞست ٌٞٔٗ ٝثیتی ثبهی ث٘بٛذ ًٞٗ ٠اخ ٠ثبهی٘ت  P0ثٞد.
 .1-1پیطینه پژوهص

تثثیشات اكضایؾ هی٘ت ثشم دس هجاشع سا ثاب اػاتلبد ٟاص ػیؼاتٖ توبهابی ٗلاشفًٜٜاذ)QUAIDS( ٟ

2

اسصیبثی ًشدٛذٛ .تبیح ٌٗبٓؼ١ٙ ٠ب ٛـبٗ ٙید١ذ ً ٠اكضایؾ دس هی٘ات١ابی اٛاشطی ٜٗداش ثا ٠اص دػات

1. Panos Pashardes, Nicoletta Pashourtidou, and Theodoros Zachariadis
2. Quadratic Almost Ideal Demand System
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داد ٙسكب ٟثیؾ اص ٗ 33یٔیٛ ٙٞلش ٗیؿٞد  ٝنبٞٛاد١ٟبی ؿ٢شی ًٞ ٝچي ثیـتش اص ثوی ٠تحت تثثیش هشاس
نٞاٜ١ذ ُشكت  ٝثضسُتشی ٚػ ٖ٢سكب ٟاص دػتسكت ٠نبٞٛاس ٛبؿی اص هی٘ت١بی ثبالی اٛشطی اػت.
ػٔی٘بٛی ً ٝبسیً )2014( 1ی ٌٗبٓؼ٠ای ثب ػٜٞا« ٙاثشات اكالح یبسا ٠ٛاٛشطی دس اهتلبد ٗبٓضی
ث ٠نلٞف ثخؾ حْ٘ٛٝواْ» اص ٗاذّ تؼابدّ ػ٘اٗٞی ( 2)CGEثاشای حازف یبساٛا١٠ابی اٛاشطی
اػتلبدً ٟشدٛذٛ .تبیح ای ٚتحوین ٛـبٗ ٙاید١اذ ًا ٠ؿاٞى١ابی هی٘تای تٓٞیاذ ٛبنابٓق دانٔای ٝ
ػشٗبیُ٠زاسی ٝاهؼای سا اكاضایؾ ٗاید١اذ دسحابٓیًا ٠كابدسات ٝ ٝاسدات ًاْ ٗابٓضی ًاب١ؾ
ٗییبثذ .حزف یبسا ٠ٛاٛشطی ٘١چٜی ٚتوبهبی اٛشطی ًْ سا ًب١ؾ  ٝدس ٛتیدا ٠ػاٌح اٛتـابس ًاشثٚ
دس اهتلبد ٗبٓضی ًب١ؾ ٗییبثذ.
اًجشی ٌ٘١ ٝبسا )2013( 3ٙدس ٗوبٓ٠ای ثب ػٜٞا« ٙاثاشات سكاب١ی هی٘ات١ابی ٗاٞاد ؿازایی دس
نبٞٛاس١بی ؿ٢شی ایشاٛی» ثب ١ذف اٛذاصُٟیشی تثثیشات سكب١ی تـییشات هی٘ات ؿازا دس نبٞٛاس١ابی
ؿ٢شی ایشاٛی دس ػبّ١بی ( ٝ )2011-2012( ٝ )2009 -2010ثب داد١ٟبی نبٞٛاس١بی ایشاٛی سكتابس
ٗلشف ٗٞاد ؿازایی دس ایاشا ٙسا تٞػاي ػیؼاتٖ توبهابی دسخا ٠د ٕٝتوشیجابً ایاذ)QUAIDS( ّ ٟ
تحٔیْ  ٝثشسػی ًشدٛذٛ .تبیح تحوین ٛـبٗ ٙید١ذ ً ٠٘١ ٠نبٞٛاس١بی ؿ٢شی ث ٠دٓیْ سكب ٟاصدػات
سكتااٛ ٠بؿاای اص اكااضایؾ ٗااٞاد ؿاازایی سٛااح ٗاایثشٛااذ .ػااال ٟٝثااش  ٙػاا ٖ٢ثاابالی ؿااالت دس ػاابّ
ٛ 2011-2012ـبٗ ٙید١ذ ً ٠نبٞٛاس١ابی ؿا٢شی ثؼاذ اص اخاشای ثشٛبٗا١ ٠ذكٜ٘ذػابصی یبساٛا١٠اب
ٗلشف نٞد سا ثٜٗ ٠بثغ ًبٓشی اسصاٙتش تـییش ٗیدٜ١ذ ای ٚسهٖ ثب ًب١ؾ دس ػُٞ ٖ٢ؿت ٓجٜیابت
ٗی١ٟٞب ٗ ٝی١ٟٞبی نـي ػجضی١ب حجٞثبت ١ ٝضیٞٛ ٠ٜؿیذٛی١ب ٘١شاٗ ٟیؿٞد.
اػتلبد ٟاص سٝؽ  OLS ٝ 5OLSپٞیابً 6ـاؾ توبهابی پاٛ ّٞؼاجت ثاٛ ٠اش ث٢اش ٟسا دس آِاٞی
1. Saeed Solaymani and Fatimah Kari
2. Computable general equilibrium
3. Ahmad Akbari, Mohammad Bagher Ziaei, and Mohammad Ghahremanzadeh
4. Kimbrough & Spyridopoulos
5. Ordinary least squares
6. Dynamic ordinary least squares
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ًی٘جش ٝ ٝاػؼیشدیٞپٞٓٞع )2012( 4دس ٌٗبٓؼ٠ای ثب ػٜٞا١« ٙضی ٠ٜسكاب١ی تاٞسٕ دس یٛٞاب »ٙثاب
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ِٓابسیت٘ی ٛ ٝی٘آِ ٠ابسیت٘ی ثاش ٝسد  ٝثاب ًابسثشد سٝؽ تؼابدّ خضئای ١ضیٜا ٠سكاب١ی تاٞسٕ سا
اٛذاصُٟیشی ًشدٛذٛ .تبیح ثش ٝسد ثیبِٛش  ٙاػت ً١ ٠ضی ٠ٜسكب١ی  10دسكذ ٛش تٞسٕ ثای0/59 ٚ
تب  0/91دسكذ  GDPاػت.
ٗح٘ذی ٌ٘١ ٝبسا )1394( ٙدس ٗوبٓ٠ای ثب ػٜٞا« ٙثشسػی اثش تـییش هی٘ت١ب ثش تٞصیغ دس ٗاذ ٝ
سكب ٟدس ٜٗبًن ؿ٢شی» ٛـبٗ ٙید١ذ ٛبثشاثشی دس ٗذ دس ثی ٚد١ي١بی ١ضی٠ٜای نبٞٛاس١ابی ؿا٢شی
ًی دٝس١ٟبیی ً ٠اهتلبد تٞسٕ ثبالیی داؿت ٠ثیـتش ؿذ ٟاػت .دسحبٓیً ٠سكب ٟاخت٘بػی نبٞٛاس١بی
ؿ٢شی سٛٝذ اكضایـی  ٝدس دٝس١ٟبی تٞسٗی ٛش سؿذ ً٘ ٙتش ثٞد ٟاػت.
اػالٗی ( )1393دس ٗوبٓ٠ای ثب ػٜٞاًٌٜ« ٙبؿی پیشاٗ ٙٞتثثیش ثشنی ٗتـیش١بی ًاال ٙاهتلابدی ثاش
ؿٌبف دس ٗذی (١ضی٠ٜای)» ثب اػتلبد ٟاص سٝؽ ٖ١خ٘ؼی اثش ثشنی ٗتـیش١بی اهتلبد ًال ٙثش ؿٌبف
دس ٗذی ًی ػبّ١ابی  1349 –1391سا ثشسػای ًاشد ٟاػاتٛ .تابیح تحویان ٛـابٗ ٙاید١اذ اكاضایؾ
ٗتـیش١بی تٓٞیذ ٛبنبٓق دانٔی ػشاٛ ٝ ٠ٛش تاٞسٕ ؿاٌبف دس ٗاذی دس خبٗؼا ٠سا ثیـاتش  ٝاكاضایؾ
ٗتـیش١بی یبسا ٠ٛػشا ٠ٛاؿتـبّ ػشاٗ ٝ ٠ٛبٓیبت ثش ثشٝت ػشا ٠ٛؿٌبف دس ٗذی سا ًب١ؾ ٗید١ذ.

 .9سیستن تقاضای تقریباً ایدهآل و ضاخص رفاهی
دس ای ٚثخؾ اثتذا ٗجبٛی ٛظشی ػیؼتٖ توبهبی توشیجبً ایاذ ّ ٟثا٘١ ٠اشاً ٟـاؾ١ابی هی٘تای ٝ
دس ٗذی ػیؼتٖ  ٝػپغ ؿبنق سكب١ی تـییشات خجشاٛی ثٜٗ ٠ظٞس اٛذاصُٟیشی تـییشات سكابٛ ٟبؿای
اص تـییش هی٘ت ثیبٗ ٙیؿٞد.

ػیؼتٖ توبهبی توشیجبً ایذ ّ ٟدس ػبّ  1980ثشای آٝی ٚثبس تٞػي دیتٗ ٝ ٙٞیٓٞجٞس 1اسائا ٠ؿاذ.
ای ٚػیؼتٖ ثشنالف ٗذّ١بی ػیؼت٘ی دیِش اص یي كشٕ تجؼی نبف پیشٝی ٘ٛیًٜذ ثٌٔ ٠اص ُشٟٝ
نبكی اص تشخیحبت ً ٠ثٗ 2PIGLOG ٠ؼشٝفاٛذ ث ٠دػت ٗی یذ (دیتٗ ٝ ٙٞیٓٞجٞس .)1980
1. Deaton and Muellbauer
)2. Price Independent Generalized Logarithmic (PIGLOG
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ػیؼتٖ تبثغ توبهبی یذص ( 1)AIDSث ٠ؿٌْ ساثٌٗ )1( ٠یثبؿذ:
x
)
p

()1
ً ٠دس ٙ

*i  i  i0

(ln p j  i ln

ij



v i  * i 

j

 V iػً ٖ٢بالی iإ اص ثٞدخ ٠نبٞٛاس  Xثٞدخ ٠نبٞٛاس  P jؿابنق

هی٘ت ًبالی jإ  ln p ٝؿبنق هی٘تی اػت .ثًٞ٠س هٜ٘ی ث ٠ؿٌْ ساثٌ 2 ٠تؼشیق ٗیؿٞد:
ln pi p j

ij

 
i

j

()2

1
2

ln pi 

i



ln p  0 

ث ٠ساثٌ )1( ٠تبثغ توبهبی یذص ( )AIDSث ٠ؿٌْ ػ ٖ٢ثٞدخ٠ای ُ ٙلتٗ ٠یؿاٞد ًا ٠دس ٙ
سٝاثي صیش ثشهشاس ٗیثبؿذ:
0



i



ji

  

1

ij

 ij   ji

) i , j ( i  j

()4

i



ٌٛت ٖ٢ٗ ٠دس ای ٚدػتِب ٙ ٟاػت ًا ٠ثاب تٞخا ٠ثا ٠ؿابنق هی٘ات ٗ pؼبدٓا ٠كاٞم ثشحؼات
هشایت ؿیشنٌی ثٞد ٝ ٟثٜبثشای ٚثش ٝسد هاشایت ٗؼاتٔضٕ اػاتلبد ٟاص سٝؽ١ابی ؿیشنٌای اػات.
اصایٚسٗ ٝیتٞا ٙثب اػتلبد ٟاص ؿبنق اػت ٙٞث٠ػٜٞا ٙخبٛـیٜی ثشای ؿبنق ٗ pذّ سا ثب اػتلبد ٟاص
سٝؽ١بی نٌی ثش ٝسد ٞ٘ٛد .ؿبنق «اػت »ٙٞث٠كٞست ساثٌ )3( ٠تؼشیق ٗیؿٞد:
log pi

i

v

log p 

i

()5

ًـؾ١بی دس ٗذی ً ، iـؾ هی٘تی ً ، iiـاؾ هی٘تای ٗتوابًغ ٗ ijاذّ نٌای یاذص
( )AIDSث٠كٞست صیش ٗحبػجٗ ٠یؿٞدُ( :شی ٝ ٚآؼت)1991 2ٙٞ

. Almost Ideal Demand System
. Green and Alston

1
2
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ً ٠دس  V i ٙػ ٖ٢ثٞدخً ٠بالی  iإ  Piهی٘ت ًبالی iإ ٗیثبؿذ (دیتٓٞٗ ٝ ٙٞجٞس .)1980
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i
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 .1-9ضاخصهای رفاهی در سیستن تقاضای آیدز ()AIDS
ثب تـییش ؿشایي اهتلبدی ٗبٜٛذ تـییش هی٘ت١ب ٗیضاٌٞٔٗ ٙثیت ثا٠دػات ٗاذٗ ٟلاشفًٜٜاذُبٙ
ٌٗ٘ ٚاػت اكضایؾ یب ًب١ؾ یبثذ .ثشای چِِٛٞی  ٝؿذت تثثیشپزیشی ٌٗٔٞثیت ٗلشفًٜٜاذ ٟاص
تـییش ؿشایي اهتلبدی اص ٗؼیبس١بیی چ ٙٞتـییش خجشاٛی ( ٝ )CVتـییش ٗؼبدّ ( 1)EVاػتلبدٗ ٟیؿٞد.
ٗؼیبس تـییشات خجشاٛی (ٛ )CVـبٗ ٙید١ذ ً ٠اُش ػیبػت اكضایؾ (ًب١ؾ) هی٘ت اخاشا ؿاٞد ثبیاذ
چوذس ث( ٠اص) نبٞٛاس پشدانت (ُشكت )٠ؿٞد تب ث ٠ػاٌح ٌٗٔٞثیات هجاْ اص تـییاش هی٘ات دػات یبثاذ.
ٗؼیبس تـییشات ٗؼبدّ (ٛ )EVـبٗ ٙید١ذ اُش ػیبػت اكضایؾ (ًب١ؾ) هی٘ت اخشا ٛـٞد ثبیذ چوذس
اص (ث )٠نبٞٛاس ُشكت( ٠داد )ٟؿٞد تب ثٌٞٔٗ ٠ثیت ثبٞٛی ٠ثؼذ اص تـییش هی٘ت دػت یبثذ یؼٜی ایٗ ٚؼیابس
ٗیضا ٙپٓٞی سا ٛـبٗ ٙید١ذ ً ٠ثبیذ اص نبٞٛاس ُشكت ٠ؿٞد تب ػیبػت اكضایؾ هی٘ات ثاٗ ٠شحٔا ٠اخاشا
ٛشػذ  ٝنبٞٛاس١ب ث ٠ػٌح ٌٗٔٞثیتی ثشػٜذ ً ٠اُش ػیبػت اخشا ٗیؿٞد ثٗ ٙ ٠یسػٜذ.
ثٜٗ٠ظٞس اٛذاصُٟیشی اثشات سكب١ی ٛبؿی اص اكضایؾ هی٘ت تبثغ تـییشات خجشاٛی ثشای ػیؼاتٖ

) , p 0 )  A0   C (u 0 , p 0
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1. Equivalent Variations
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توبهبی توشیجبً ایذ ّ ٟث٠كٞست صیش اػتخشاج ٗیؿٞد.
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 ij log pi log p j
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j 1
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A1  a0   ai log pi  1
i 1

ً ٠دس  P j 0 ٝ Pi 0 ٙثشداس ؿبنق هی٘ات ًابالی , i jإ هجاْ اص تـییاش هی٘ات P j 1 ٝ Pi 1 ٝ

ثشداس ؿبنق هی٘ت ًبالی , i jإ ثؼذ اص تـییش هی٘ت ٗیثبؿذ.

 .4روش تحقیق و برآورد هدل
دس ای ٚثخؾ ػال ٟٝثش سٝؽ  ٝداد١ٟبی تحوین ث ٠تلشیح ٗذّ ٗ ٝؼشكای ٗتـیش١ابی توبهابی
ًبال١ب پشدانتٗ ٠یؿٞد.
ثذٗ ٠ٛبسی ثٞدخ ٠نبٞٛاس ٗـتْ٘ ثش اًالػبت ٗشثٞى ث١ ٠ضی ٝ ٠ٜنبٞٛاس ٗشثٞى ث١ ٠ـت ُش ٟٝاػت
ً ٙ ٠سا خ٢ت تخ٘ی ٚتٞاثغ توبهب ثؼیبس ٜٗبػت ٗایػابصدُ .اش١ٟٝابی ًابالیی ػجبستٜاذ اص :ناٞساى
پٞؿبى ً ٝلؾ ٗؼاٌ ٝ ٚة  ٝكبهاالة  ٝػاٞنت  ٝسٝؿاٜبیی ٓاٞاصٕ  ٝاثبثیاٜٗ ٠اضّ ث٢ذاؿات ٝ
دسٗب ٙحْ٘ٛٝوْ  ٝاستجبًبت ٌٗبٓؼ ٝ ٠ػشُشٗی ًبال١بی ٗتلشه ٠ً .٠آجتً ٠بال١بی ػشٗبی٠ای  ٝثبدٝإ
 ٖ١دس ایُ ٚش١ٟٝب هشاس داسٛذ .دس ٗٞسد داد١ٟبی ٗشثٞى ثً ٠بال١بی ٗختٔق ثشای ًب١ؾ تؼذاد ٗتـیش١ب
ٛبُضیش ث ٠ادؿبٕ ُش١ٟٝب ثب ٖ١ؿذیٖ .ثب تٞخ ٠ث ٠ٌٛ ٠اص ػبّ  1389ث ٠ثؼذ ًشح ١ذكٜ٘ذی یبساٛا١٠اب اخاشا
ؿذ  ٝثب اخشای ایً ٚشح اثتذا یبسا١٠ٛبی حبْٗ١بی اٛشطی  ٝثؼذ یبسا١٠ٛبی ثشنی ٗٞاد ؿزایی حزف  ٝثب
تٞخ ٠ث ٠ا٘١یت ثیـتش ثشنی ًبال١ب دس ػجذ نبٞٛاس دس ایٌٗ ٚبٓؼُ ٠ش١ٟٝبی صیش ثشسػی ؿذُ :ش١ٟٝابی
ٛب ٙؿیش ة  ٝثشم ُ ٝبص ػبیش نٞساًی١ب ػبیش ؿیشنٞساًی١ب.
دس ای ٚپظ١ٝؾ ثٜٗ٠ظٞس ثش ٝسد توبهبی ًبال١بی ٗٞسد ثشسػای ٛاب ٙؿایش ة  ٝثاشم ُ ٝابص
١ضی٠ٜای اػتلبد ٟؿذ .دس ای ٚثش ٝسد ٗتٞػي ٗخبسج د١ي١بی ١ضی٠ٜای نبٞٛاس١بی ؿا٢شی اص ٗشًاض
ٗاابس ایااشا ٝ ٙداد١ٟاابی ٗشثااٞى ثاا ٠هی٘اات اص ثبٛااي ٗشًااضی ایااشا ٙدس كبكاأ ٠صٗاابٛی 1392-1389
اػتخشاجؿذ .ثشای د ٝهٖٔ ًبالیی ا ّٝدس ایاٌٗ ٚبٓؼاٛ ٠اب ٝ ٙؿایش اص اسصؽ ٝاحاذ ثا٠ػٜاٞا ٙؿابنق
هی٘ت  ٝثشای ػُ ٠شً ٟٝبالیی ة  ٝثشم ُ ٝبص ػبیش نٞساًی١ب ػبیش ؿیشناٞساًی١اب اص ؿابنق
هی٘ت ٝصٛی ثش اػبع ؿبنق هی٘ت١بی صیشُش١ٟٝبی ٗحبػج ٝ ٠دس ٗذّ ثٌبس ُشكت٠ؿذ ٟاػت.
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اص ٛداب ًا ٠دس ثاش ٝسد ػیؼاتٖ ٗؼابدالت توبهاب ثای ٚخ٘االت نٌابی ٗؼابدالت ٗختٔاق
٘١جؼتِی ٝخٞد داسد اص سٝؽ سُشػیٗ ٙٞؼبدالت ث٠ظب١ش ٛبٗشتجي ( 1)SURاػتلبدٗ ٟیؿٞد.
سٝؽ ثش ٝسد ثذیٗ ٠ُٛٞ ٚیثبؿذ ً ٠یٌی اص ٗؼبدالت توبهب سا اص دػتِبٗ ٟؼابدالت حازف ٝ
پبساٗتش١بی ػبیش ٗؼبدالت سا تخ٘ی ٝ ٚػپغ پبساٗتش١بی ٗشثٞى ثٗ ٠ؼبدًٜٓ ٠بس ُزاؿات ٝ ٠ثاش ٗجٜابی
هیذ خ٘غپزیشی ثشحؼت ػبیش پبساٗتش١ب ثش ٝسد ٗیؿٞد.
 .2-4هؼرفی هدل
ٗذّ ٜٗبػت ثشای تخ٘ی ٚتوبهبی ًبال١بی ٗٞسدٌٗبٓؼ ٠ً ٠ؿبْٗٛ :ب ٙؿیش ة  ٝثشم ُ ٝبص
ػبیش نٞساًی١ب ػبیش ؿیشنٞساًی١ب ٗیثبؿذ .ثش اػبع ػیؼتٖ توبهبی یذص ( )AIDSثا٠كاٞست
صیش ٗیثبؿذ:
s it k  c 0  c1* ln p1it  c 2 * ln p 2it  c 3 * ln p 3it  c 4 * ln p 4it  c 5 * ln p 5it
c 6 (log( M i )  log( p* ))  u i

()10

 S it kػ ٖ٢اهالٕ kإ دس د١ي iإ دس صٗب k( t ٙدس ایٜدب ػجبست اػت اصٛ :اب ٙؿایش ة  ٝثاشم ٝ
ُبص ػبیش نٞساًی١ب  ٝػبیش ؿیش نٞساًی١ب)
 : P1itاسصؽ ٝاحذ ٗشثٞى ثٛ ٠ب ٙدس د١ي iإ دس صٗب.t ٙ
 : P2itاسصؽ ٝاحذ ٗشثٞى ث ٠ؿیش دس د١ي iإ دس صٗب.t ٙ
 : P3itاسصؽ ٝاحذ ٗشثٞى ث ٠ة  ٝثشم ُ ٝبص دس د١ي iإ دس صٗب.t ٙ
 : P5itاسصؽ ٝاحذ ٗشثٞى ػبیش ؿیشنٞساًی١ب دس د١ي iإ دس صٗب.t ٙ
ٗ : M iخبسج (دساٗذ) ًْ د١ي دس ٗذی iإ دس صٗب.t ٙ
* : Pؿبنق هی٘ت اػت ٙٞثشای د١ي iإ دس صٗب.t ٙ

)1. Seemingly Unrelated Regression (SUR
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ثٜٗ٠ظٞس سػبیت ٗحذٝدیت١بی توبس ٙخ٘غپازیشی ِٜ٘١ ٝای دس حبٓات پاٜح ًابالیی ًابكی
اػت ً ٠چ٢بس ٗؼبدٓ ٠اص پٜح ٗؼبدٓٗ ٠ازًٞس سا ثاش ٝسد  ٝهاشایت ٗؼبدٓا ٠پاٜدٖ سا خ٢ات سػبیات
ٗحذٝدیت١بی كٞم ٗحبػجً ٠شد .چ٢بس ُش ٟٝا ّٝدس ٗلشف نبٞٛاس اص ا٘١یت ٝیاظٟای ثشناٞسداس
ٗیثبؿٜذٓ .زا چ٢بس ٗؼبدٓ ٠اٛ( ّٝب ٙؿیش ة  ٝثشم ُ ٝبص ػبیش نٞساًی١ب) سا ثش ٝسد  ٝهاشایت
ٗؼبدٓ ٠نش (ػبیش ؿیش نٞساًی١ب) سا خ٢ت سػبیت ٗحذٝدیت١بی ٗذّ ٗحبػجٗ ٠یؿٞد.
 .1-4نتایج حاصل از برآورد تابغ تقاضا
ثٜٗ٠ظٞس تخ٘ی ٝ ٚثش ٝسد پبساٗتش١بی ٗذّ ػیؼتٖ توبهبی ایذ ّ ٟاثتذا ٗؼبدالت چ٢بس ُاشٟٝ
ًبالیی سا ث٠كٞست ؿیش ٗویذ تخ٘ی ٝ ٚػپغ ث ٠صٗٗ ٙٞحذٝدیت١بی ِٜ٘١ی  ٝتوبس ٙپشدانتاٝ ٠
دس كٞست پزیشؽ ای ٚهیٞد ٗذّ ث٠كٞست ٗویذ ثش ٝسد ٗیؿٞد.
ثٜٗ٠ظٞس ثشسػی دسخ ٠ػیتپزیشی ُش١ٟٝبی دس ٗذی (١ضیٜا٠ای) ٛبؿای اص اكاضایؾ هی٘ات
ُش١ٟٝبی دس ٗذی ث٠كٞست صیش توؼیٖثٜذی ٗیؿٛٞذ:
 چ٢بس د١ي ا ّٝث٠ػٜٞاُ ٙش١ٟٝبی پبیی ٚدس ٗذی (١ضی٠ٜای). ػ ٠د١ي ٝػي ث٠ػٜٞاُ ٙش١ٟٝبی ٗتٞػي دس ٗذی (١ضی٠ٜای). ػ ٠د١ي نش ث٠ػٜٞاُ ٙش١ٟٝبی ثبالی دس ٗذی (١ضی٠ٜای).ٛتبیح تحوین ث ٠تشتیت ثشای ُش١ٟٝبی پبیی ٚدس ٗذی (١ضی٠ٜای) ُش١ٟٝبی ٗتٞػي دس ٗاذی
(١ضی٠ٜای) ُ ٝش١ٟٝبی ثبالی دس ٗذی (١ضی٠ٜای) ث ٠كٞست صیش ٗیثبؿذ:
دس ای ٚپظ١ٝؾ چ٢بس د١ي ا ّٝسا ث ٠دٓیْ ای ٠ٌٜپبییٚتاشی ٚػاٌح دس ٗاذ سا داسٛاذ ثا٠ػٜاٞاٙ
ُش١ٟٝبی پبیی ٚدس ٗذی دس ٛظش ُشكتٗ ٠یؿٞد .صٗٗ ٙٞحذٝدیت ثشای ُش١ٟٝبی پبیی ٚدس ٗاذی
(١ضی٠ٜای) دس خذٛ 2 ٝ 1 ّٝـب ٙدادٟؿذ ٟاػت:
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جذٍل  .1آزهَى هحذٍدیت ّوگٌی گرٍُّای پاییي درآهذی ترای تقاضای خاًَارّای ضْری

0



گروه

آماره آزمون

احتمال

هعادلِ ًاى

15/506

0 /0001

رد

هعادلِ ضیر

12/825

0/0003

رد

هعادلِ آب ٍ ترق ٍ گاز

1/469

0/2254

عذم رد

هعادلِ سایر خَراکیّا

13/711

0/0002

رد

فرضیه

ij

H0

ٗثنز :یبكت١٠بی تحوین
جذٍل  .2آزهَى هحذٍدیت تقارى گرٍُّای پاییي درآهذی ترای تقاضای خاًَارّای ضْری
فرضیه H0

آزمون تقارن

آماره آزمون

احتمال

 ij   ji

تواهی گرٍُّا تِطَر ّوسهاى

94/820

0/0000

رد

ٗثنز :یبكت١٠بی تحوین

دس ُش١ٟٝبی پبیی ٚدس ٗذی ثب تٞخ ٠ث ٠خذ )1( ّٝكشهیِٜ٘١ ٠ی ثشای ُشٛ ٟٝب ٙؿیش  ٝػابیش
نٞساًی١ب دس ػٌح ٗؼٜیداسی  5دسكاذ سد ٗایؿاٞد  ٝثاشای ُاش ٟٝة  ٝثاشم ُ ٝابص ػاذٕ سد
كشهیٗ ٠یثبؿذ  ٝثب تٞخ ٠ثٛ ٠تبیح خذ 2 ّٝكشهی ٠توبس ٙثشای ت٘بٕ ُش١ٟٝب سد ٗیؿٞد.
ثب اػ٘بّ هیٞد پزیشكت٠ؿذ ٟهشایت ثش ٝسد ٗؼبدالت توبهب ث٠كٞست خذٗ )3( ّٝیثبؿذ  ٝهشایت
ٗؼبدٓ ٠حزفؿذ ٟثب تٞخ ٠ثٗ ٠حذٝدیت١ب ثش اػبع هشایت ػبیش ٗؼبدالت ث ٠دػت ٗی یذ.
] [ Downloaded from qjerp.ir on 2023-01-07
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جذٍل  .3ترآٍرد ضرایة هعادالت هقیذ ترای تقاضای خاًَارّای ضْری
متغیر وابسته

سهم آب،

سهم سایر

سهم سایر

برق ،گاز

خوراکیها

غیرخوراکیها

0/1121

0/8856
0/0152

سهم نان

سهم شیر

عرض از هثذأ

-0/0286

0/0066

0/0241

لگاریتن قیوت ًاى

-0/0035

0/00007

0/000005

-0/0117

لگاریتن قیوت ضیر

0/0020

0/00040

-0/0014

0/0063

-0/0072

لگاریتن قیوت آب ،ترق ،گاز

0/0099

0/00045

0/0071

0/0311

-0/0487

لگاریتن قیوت سایر خَراکیّا

0/0056

0/0013

0/0095

0/0384

-0/0550

لگاریتن قیوت سایر غیرخَراکیّا

-0/0032

-0/0017

-0/0152

-/0410

0/0613

لگاریتن هخارج تر ضاخص استَى

-0/0004

-0/00045

-/0008

-0/0102

-0/0120

ضریة تعییي

0/99

0/90

0/86

0/92

---

متغیر توضیحی

ٗثنز :یبكت١٠بی تحوین

ًـؾ١بی توبهبً :ـؾ١بی هی٘تی  ٝدس ٗذی دس خذٛ )4( ّٝـب ٙداد ٟؿاذ ٟاػات .هٌاش خاذّٝ
ًـؾ١بی هی٘تی  ٝسدیق نش خذً ّٝـؾ دس ٗذی سا ٛـبٗ ٙید١ذ.
جذٍل  .4کطص تقاضا ترای گرٍُّای کاالیی خاًَارّای ضْری

گاز

خوراکیها
0/0365

-0/0121
-0/0475

نان

شیر

ًاى

-1/0202

0/01190

0/0586

ضیر

0/1474

-0/9906

0/01198

0/0414

آب ،ترق ،گاز

0/0007

-0/0071

-0/9638

0/0526

-0/0654

سایر خَراکیّا

-0/0081

0/0055

0/0269

-0/9586

-0/0136

سایر کاالّا

0/0056

-0/0033

-0/0218

-0/0298

-0/9859

کطص درآهذی

0/9971

0/9901

0/9957

0/9916

1/0051

ٗثنز :یبكت١٠بی تحوین
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ثب ثشسػی ٗتٞػي ًـؾ١بی هی٘تی ٗـب١ذٗ ٟیؿٞد ًً ٠ـؾ هی٘تی توبهب ٜٗلی ثٞد ٝ ٟدس
١یچیي هب ٙٞٛتوبهب ٛون ٛـذ ٟاػتٛ .تبیح حبكْ اص ٗحبػجً ٠ـؾ١ابی دس ٗاذی حابًی اص
 ٙاػت ً ٠ث ٠ؿیاش اص ُاش ٟٝػابیش ؿیشناٞساًی١اب ًٔیاً ٠ـاؾ١ابی دس ٗاذی (ٗخابسج ًاْ)
ًٞچيتش اص ٝاحذ ثٞد ٝ ٟث٠ػٜٞاً ٙبالی هشٝسی هٔ٘ذاد ٗیؿٞد.

ُش١ٟٝبی ٗتٞػي دس ٗذیػ ٠د١ي ٝػي ث٠ػٜٞاُ ٙش١ٟٝبی ٗتٞػي دس ٗذی دس ٛظش ُشكتٗ ٠یؿٞد.
صٗٗ ٙٞحذٝدیت ثشای ُش١ٟٝبی ٗتٞػي دس ٗذی (١ضی٠ٜای) دس خذٛ 6 ٝ 5 ّٝـب ٙداد ٟؿذ ٟاػت.
جذٍل  .5آزهَى هحذٍدیت ّوگٌی گرٍُّای هتَسط درآهذی ترای تقاضای خاًَارّای ضْری

0



گروه

آماره آزمون

احتمال

هعادلِ ًاى

12/6435

0/0004

رد

هعادلِ ضیر

54/7126

0/0000

رد

هعادلِ آب ٍ ترق ٍ گاز

0/0674

0/7950

عذم رد

هعادلِ سایر خَراکیّا

34/5809

0/0000

رد

فرضیه

ij

H0

ٗثنز :یبكت١٠بی تحوین
جذٍل  .6آزهَى هحذٍدیت تقارى گرٍُّای هتَسط درآهذی ترای تقاضای خاًَارّای ضْری

تواهی گرٍُّا تِطَر ّوسهاى

161/6690

0/0000

رد

ٗثنز :یبكت١٠بی تحوین

دس ُش١ٟٝبی ٗتٞػي دس ٗذی ثب تٞخ ٠ث ٠خذ 5 ّٝكشهیِٜ٘١ ٠ی ثشای ُشٛ ٟٝب ٙؿیش  ٝػابیش
نٞساًی١ب سد ٗیؿٞد  ٝثشای ُش ٟٝة  ٝثشم ُ ٝبص ػذٕ سد كشهیٗ ٠یثبؿذ  ٝثب تٞخا ٠ثاٛ ٠تابیح
خذ 6 ّٝكشهی ٠توبس ٙثشای ت٘بٕ ُش١ٟٝب سد ٗیؿٞد.
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آزمون تقارن

آماره آزمون

احتمال

فرضیه

 ij   ji

H0
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ثب اػ٘بّ هیٞد پزیشكت٠ؿذ ٟهشایت ثش ٝسد ٗؼبدالت توبهب ث٠كٞست خذٗ 7 ّٝیثبؿذ  ٝهشایت
ٗؼبدٓ ٠حزفؿذ ٟثب تٞخ ٠ثٗ ٠حذٝدیت١ب ثش اػبع هشایت ػبیش ٗؼبدالت ث ٠دػت ٗی یذ.
جذٍل  .7ترآٍرد ضرایة هعادالت هقیذ ترای تقاضای خاًَارّای ضْری
متغیر وابسته

سهم آب،

سهم سایر

سهم سایر

برق ،گاز

خوراکیها

غیرخوراکیها

-0/0132

0/9984
0/0090

سهم نان

سهم شیر

عرض از هثذأ

0/0082

0/0007

0/0094

لگاریتن قیوت ًاى

0/0001

-0/00008

0/00013

-0/0092

لگاریتن قیوت ضیر

0/0034

0/00079

-0/0015

0/0120

-0/0147

لگاریتن قیوت آب ،ترق ،گاز

0/0040

0/00060

0/0059

0/0255

-0/0360

0/000012

0/00013

0/0052

0/0185

-0/0239

-0/0040

-0/00077

-0/0098

-0/0286

0/0432

-0/0011

-0/00015

-0/0001

-0/0019

0/0033

0/95

0/97

0/84

0/97

---

متغیر توضیحی

لگاریتن قیوت سایر
خَراکیّا
لگاریتن قیوت سایر
غیرخَراکیّا
لگاریتن هخارج تر ضاخص
استَى
ضریة تعییي
ٗثنز :یبكت١٠بی تحوین

ًـؾ١بی توبهبً :ـؾ١بی هی٘تی  ٝدس ٗذی دس خذٛ 8 ّٝـاب ٙداد ٟؿاذ ٟاػات .هٌاش خاذّٝ
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ًـؾ١بی هی٘تی  ٝسدیق نش خذً ّٝـؾ دس ٗذی ٗیثبؿذ.
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جذٍل  .8کطص تقاضا ترای گرٍُّای کاالیی خاًَارّای ضْری
آب ،برق،

سایر

سایر

گاز

خوراکیها

غیرخوراکیها

0/0109

-0/0211
-0/0176

نان

شیر

ًاى

-0/9974

0/0414

0/0497

ضیر

-0/0026

-0/9699

0/0234

0/0096

آب ،ترق ،گاز

0/0012

-0/0126

-0/9500

0/0448

-0/0808

سایر خَراکیّا

-0/0114

0/0152

0/0324

-0/9747

-0/0313

سایر کاالّا

0/0044

-0/0075

-0/0184

-/0134

-0/9814

کطص درآهذی

0/9864

0/9941

0/9991

0/9975

1/0016

ٗثنز :یبكت١٠بی تحوین

ثب ثشسػی ٗتٞػي ًـؾ١بی هی٘تی ٗـب١ذٗ ٟیؿٞد ًً ٠ـؾ هی٘تی توبهب ٜٗلی ثٞد ٝ ٟدس
١یچیي هب ٙٞٛتوبهب ٛون ٛـذ ٟاػتٛ .تبیح حبكْ اص ٗحبػجً ٠ـؾ١ابی دس ٗاذی حابًی اص
 ٙاػت ً ٠ث ٠ؿیاش اص ُاش ٟٝػابیش ؿیشناٞساًی١اب ًٔیاً ٠ـاؾ١ابی دس ٗاذی (ٗخابسج ًاْ)
ًٞچيتش اص ٝاحذ ثٞد ٝ ٟث٠ػٜٞاً ٙبالی هشٝسی هٔ٘ذاد ٗیؿٞد.

 ُش١ٟٝبی ثبالی دس ٗذیػ ٠د١ي نش ث ٠دٓیْ ای ٠ٌٜثیـتشی ٚدس ٗذ سا داسٛذ ث٠ػٜٞاُ ٙاش١ٟٝابی ثابالی دس ٗاذی دس
ٛظش ُشكتٗ ٠یؿٛٞذ.
صٗٗ ٙٞحذٝدیت ثشای ُش١ٟٝبی ثبالی دس ٗذی (١ضی٠ٜای) دس خذٛ 10 ٝ 9 ّٝـب ٙداد ٟؿذ ٟاػت:
فرضیه  0



گروه

آماره آزمون

احتمال

هعادلِ ًاى

7/0870

0/0078

رد

هعادلِ ضیر

100/0957

0/0000

رد

هعادلِ آب ٍ ترق ٍ گاز

0/2344

0/6282

عذم رد

هعادلِ سایر خَراکیّا

30/5283

0/0000

رد

ٗثنز :یبكت١٠بی تحوین

ij

H0
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جذٍل  .10آزهَى هحذٍدیت تقارى گرٍُّای تاالی درآهذی ترای تقاضای خاًَارّای ضْری
فرضیه H0

آزمون تقارن

آماره آزمون

احتمال

 ij   ji

تواهی گرٍُّا تِطَر ّوسهاى

104/7207

0/0000

رد

ٗثنز :یبكت١٠بی تحوین

دس ُش١ٟٝبی ثبالی دس ٗذی ثب تٞخ ٠ث ٠خذ 9 ّٝكشهیِٜ٘١ ٠ی ثشای ُشٛ ٟٝاب ٙؿایش  ٝػابیش
نٞساًی١ب سد  ٝثشای ُش ٟٝة  ٝثشم ُ ٝبص ػذٕ سد كشهیٗ ٠یثبؿذ٘١ .چٜی ٚثب تٞخا ٠ثاٛ ٠تابیح
خذ 10 ّٝكشهی ٠توبس ٙثشای ت٘بٕ ُش١ٟٝب سد ٗیؿٞد.
ثب اػ٘بّ هیٞد پزیشكت٠ؿذ ٟهشایت ثش ٝسد ٗؼبدالت توبهب ث٠كٞست خذٗ 11 ّٝیثبؿذ  ٝهشایت
ٗؼبدٓ ٠حزفؿذ ٟثب تٞخ ٠ثٗ ٠حذٝدیت١ب ثش اػبع هشایت ػبیش ٗؼبدالت ث ٠دػت ٗی یذ.
جذٍل  .11ترآٍرد ضرایة هعادالت هقیذ ترای تقاضای خاًَارّای ضْری
متغیر وابسته

سهم آب،

سهم سایر

سهم سایر

برق ،گاز

خوراکیها

غیرخوراکیها

0/1068

-0/8526
0/0025

عرض از هثذأ

0/0136

0/0032

0/0235

لگاریتن قیوت ًاى

0/00055

0/000049

0/00023

-0/0033

لگاریتن قیوت ضیر

0/0022

0/00083

-0/0019

0/0127

-0/0138

لگاریتن قیوت آب ،ترق ،گاز

0/0013

0/00027

0/00364

0/0102

-0/0156

0/00022

-0/000024

0/00366

0/0107

-0/0146

-0/0026

-0/00066

-0/0055

-0/0170

0/0259

-0/0010

-0/00025

-0/0010

-0/0078

0/0101

0/91

0/98

0/83

0/96

---

متغیر توضیحی

لگاریتن قیوت سایر
خَراکیّا
لگاریتن قیوت سایر
غیرخَراکیّا
لگاریتن هخارج تر ضاخص
استَى
ضریة تعییي
ٗثنز :یبكت١٠بی تحوین
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سهم نان

سهم شیر
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ًـؾ١بی توبهبً :ـؾ١بی هی٘تی  ٝدس ٗذی دس خذٛ 12 ّٝـب ٙداد ٟؿذ ٟاػات .هٌاش خاذّٝ
ًـؾ١بی هی٘تی  ٝسدیق نش خذً ّٝـؾ دس ٗذی سا ٛـبٗ ٙید١ذ.
جذٍل  .12کطص تقاضا ترای گرٍُّای کاالیی خاًَارّای ضْری
سایر

سایر

خوراکیها

غیرخوراکیها
-0/0084

گروه

نان

شیر

آب ،برق ،گاز

ًاى

-0/9867

0/0486

0/0320

0/0189

ضیر

0/0030

-0/9575

0/0148

0/0068

-0/0049

آب ،ترق ،گاز

0/0034

-0/0241

-0/9534

0/0536

-0/0419

سایر خَراکیّا

-0/0047

0/0206

0/0174

-0/9748

0/0007

سایر کاالّا

0/0009

-0/0063

-0/0065

-0/0094

-0/9984

کطص درآهذی

0/9773

0/9870

0/9875

0/9874

1/0045

ٗثنز :یبكت١٠بی تحوین

ثب ثشسػی ٗتٞػي ًـؾ١بی هی٘تی ٗـب١ذٗ ٟیؿٞد ًً ٠ـؾ هی٘تی توبهب ٜٗلی ثٞد ٝ ٟدس
١یچیي هب ٙٞٛتوبهب ٛون ٛـذ ٟاػتٛ .تبیح حبكْ اص ٗحبػجً ٠ـؾ١ابی دس ٗاذی حابًی اص
 ٙاػت ً ٠ث ٠ؿیاش اص ُاش ٟٝػابیش ؿیشناٞساًی١اب ًٔیاً ٠ـاؾ١ابی دس ٗاذی (ٗخابسج ًاْ)
ًٞچيتش اص ٝاحذ ثٞد ٝ ٟث٠ػٜٞاً ٙبالی هشٝسی هٔ٘ذاد ٗیؿٞد.

دس ١ش ػُ ٠شُ( ٟٝش١ٟٝبی پبیی ٚدس ٗذی ُش١ٟٝبی ٗتٞػاي دس ٗاذی ُ ٝاش١ٟٝابی ثابالی
دس ٗذی) ًـؾ١بی هی٘تی توبهب ٜٗلی ثٞد ٝ ٟدسٛتید ٠هاب ٙٞٛتوبهاب ٛوان ٛـاذ ٟاػات ٛ ٝتابیح
حبكْ اص ٗحبػجً ٠ـؾ١بی دس ٗذی حبًی اص  ٙاػت ً ٠ثشای ت٘بٗی د١ي١بی نبٞٛاس١بی
ؿ٢شی ث ٠ؿیش اص ُش ٟٝػبیش ؿیشنٞساًی١ب ًٔیً ٠ـؾ١بی دس ٗذی (ٗخبسج ًْ) ًٞچيتش اص
ٝاحذ ثٞد ٝ ٟث٠ػٜٞاً ٙبالی هشٝسی هٔ٘ذاد ٗیؿٞد ُ ٝش ٟٝػبیش ؿیش نٞساًی١ب ًبالی ٓاًٞغ
ٗحؼٞة ٗیؿٞد.
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 .9-4هحاسبه تغییرات جبرانی
دس ای ٚثخؾ ثشسػی ٗیؿٞد ً ٠اكضایؾ هی٘ت ٛب ٙؿیش ة  ٝثشم ُ ٝبص ػبیش ناٞساًی١اب
 ٝػبیش ؿیش نٞساًی١ب چ ٠تثثیشی ثش سكب ٟد١ي١بی ٗختٔق ١ضیٜا٠ای داسد .ثاشای سػایذ ٙثا ٠ایاٚ
١ذف الصٕ اػت ً ٠یي ٗجذأ آٝی( ٠هجْ اص اخشای ػیبػت یب هجاْ اص ٝسٝد ؿاٞى هی٘تای)  ٝیاي
ٗجذأ ثبٞٛی( ٠ثؼذ اص اخشای ػیبػت یب ثؼذ اص ٝسٝد ؿٞى هی٘تای) تؼشیاق ؿاٞد .ػابّ ٗجاذأ سا ػابّ
 1388یؼٜی هجْ اص اخشای ػیبػت تؼشیق ٗیؿٞد .دسكذ تـییش هی٘ات ًبال١اب ٛؼاجت ثا ٠ػابّ پبیا٠
ث٠كٞست اكضایؾ  348دسكذی ثشای ٛب 182 ٙدسكذی ثشای ؿیش  300دسكذی ثشای ة  ٝثاشم
ُ ٝبص  283دسكذی ثشای ػبیش نٞساًی١ب  115 ٝدسكذی ثشای ػبیش ًبال١ب ٗحبػاج٠ؿاذ ٟاػات.
حبّ ػؤاّ  ٙاػت ً ٠ثب تؼذیْ ٘١ضٗب ٙای ٚهی٘ت١اب چاٗ ٠یاضا ٙثبیؼاتی ثاٗ ٠لاشفًٜٜاذُبٙ
پشدانت ؿٞد تب ث ٠ػٌح ٌٗٔٞثیت هجْ اص اكضایؾ هی٘ت١ب دػت یبثٜذ.
جذٍل  .13ضاخص رفاّی ًاضی از افسایص قیوت (ریال)
تغییرات جبرانی
()CV

متوسط

نسبت  CVبه

مخارج کل

مخارج کل

گرٍُّای پاییي درآهذی

217,577,431

821,398,405

0/26

گرٍُّای هتَسط درآهذی

300,022,726

1,155,415,077

0/25

گرٍُّای تاالی درآهذی

446,097,333

2,322,712,199

0/19

ٗثنز :یبكت١٠بی تحوین

ثبیذ ٗجٔـی ٗؼبدّ  217 ,577,431سیبّ ثشای دٝس 1389 -1392 ٟث ٠نبٞٛاس١بی ایُ ٚاش ٟٝپشدانات
ؿٞد تب ث ٠ػٌح ٌٗٔٞثیت آٝی٠ای ً ٠هجْ اص تـییش هی٘ت داؿتٜذ دػات یبثٜاذٛ .تابیح ٗؼیابس  CVدس
ُش١ٟٝبی ٗتٞػي دس ٗذی ٛـبٗ ٙید١ذ ً ٠ثب اخشای ػیبػات اكاضایؾ هی٘ات ثبیاذ ٗجٔـای ٗؼابدّ
 300,022 ,726سیبّ ثاشای دٝس1389 -1392 ٟثا ٠نبٞٛاس١ابی ایاُ ٚاش ٟٝداد ٟؿاٞد تاب ثا ٠ػاٌح
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ٛتبیح ٗؼیبس  CVدس ُش١ٟٝبی پبیی ٚدس ٗذی ٛـبٗ ٙید١ذ ً ٠ثب اخشای ػیبػت اكضایؾ هی٘ت
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ٌٗٔٞثیت آٝی٠ای ً ٠هجْ اص تـییش هی٘ت داؿتٜذ دػت یبثٜذ٘١ .چٜیٛ ٚتبیح ٗؼیبس  CVدس ُش١ٟٝبی
ثبالی دس ٗذی ٛـبٗ ٙید١ذ ً ٠ثب اخشای ػیبػت اكضایؾ هی٘ت ثبیذ ٗجٔـی ٗؼبدّ 446 ,097 ,333
سیبّ ثشای دٝس 1389 -1392 ٟث ٠نبٞٛاس١بی ایُ ٚش ٟٝداد ٟؿٞد تب ث ٠ػٌح ٌٗٔٞثیت آٝیا٠ای ًا٠
هجْ اص تـییش هی٘ت داؿتٜذ ثشػٜذ.
ٗوبدیش تـییشات خجشاٛای ٛـابٙدٜ١اذ ٟایا ٚاػات ًا ٠ثاشای نٜثای ًاشد ٙػیبػات اكاضایؾ
هی٘ت١بی ٗزًٞس ثبیذ ٗیضا ٙدس ٗذ ثیـتشی ث ٠نبٞٛاس١بی ُش١ٟٝبی ثبالی ١ضی٠ٜای پشدانت ٞ٘ٛد
تب ای ٚػیبػت (ًجن تؼشیق تـییش خجشاٛی) خجشا ٙؿٞد اٗب دس ایٜدب الصٕ ث ٠رًاش اػات ًا ٠یاي
ٝاحذ دس ٗذ ثشای نبٞٛاس١بی ُش١ٟٝبی ٗختٔق كبهذ اسصؽ یٌؼب ٙثبثتی اػات .ایأٌٗ ٚات دس
خذ ّٝؿ٘بس )13( ٟث٠نٞثی هبثْٗـب١ذ ٟاػت٘١ .بًٞٙس ًٗ ٠الحظٗ ٠یؿاٞد ٛؼاجت صیاب١ٙابی
تح٘یْؿذ ٟحبكْ اص اكضایؾ هی٘ت١ب ثشای نبٞٛاس١بی ُش١ٟٝبی پابییٚتاش ثیـاتش اص نبٞٛاس١ابی
ُش١ٟٝبی ثبالتش اػت ( 0/26ثشای ُش١ٟٝبی پبیی ٚدس ٗذی  0/25دسكذ ثشای ُش١ٟٝابی ٗتٞػاي
 0/19 ٝثشای ُش١ٟٝبی ثبالی دس ٗذی) .ای ٚاٗش ٛـبٙدٜ١ذ ٙ ٟاػت ًا ٠اُشچا ٠اص ٛظاش ػاذدی
نبٞٛاس١بی ثشٝتٜ٘ذ ٗجٔؾ ثیـتشی اص دػت ٗیدٜ١ذ ٓٝی ١ضی٠ٜای ً ٠نبٞٛاس١بی ُش١ٟٝبی پابییٚ
اص دػت ٗیدٜ١ذ ػ ٖ٢ػ٘ذٟای اص ١ضی ٠ٜای ٚاكشاد ثٞد ٝ ٟدس ٛتید ٠كـبس ثیـتشی ثا١ٙ ٠اب ٝاسد ٝ
سكب ٟثیـتشی سا اص دػت نٞاٜ١ذ داد.

 .0نتیجهگیری و پیطنهادها

ث ٠دالیْ تٞسٕ تثثیش تٞسٕ ثش سكب ٝ ٟاٛذاصُٟیشی ١ضی ٠ٜسكب١ی ٛبؿی اص تٞسٕ اؿبسُ ٟشدیاذ .دس ساثٌا٠
ثب ػْٔ تٞسٕ ٗیتٞا ٙثیبً ٙشد تثثیش ؿٞى١بی هی٘تی اخشای ٗشحٔ ٠ا١ ّٝذكٜ٘ذ ًاشد ٙیبساٛا١٠اب ٝ
اكضایؾ ٛش اسص ٛبؿی اص تحشیٖ ثشاكضایؾ ٛش تٞسٕ ًبٗالً ٗٔ٘ٞع اػت .دس ایٗ ٚیبٛ ٙجبیذ تاثثیشات
ػبیش ػٞاْٗ ٛظیش ثیاٛوجبًی پٓٞی  ٝسؿذ ٛوذیِٜی سا دس تـذیذ اثش ؿٞى١ب ٛبدیذُ ٟشكت.
تٞسٕ ٌٗ٘ ٚاػت سكب ٟػبْٗ١بی اهتلبدی سا اص ًشین تـییش دس ػبنتبس تٞصیغ دس ٗذ یاب ثاشٝت
 ٝاكضایؾ ٛبثشاثشی دس خبٗؼ ٠دچبس تـییش د١ذ .تٞسٕ هذست نشیذ پ ّٞسا ًب١ؾ ٗاید١اذ ًا ٠ایاٚ
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ٗؼثٓٗ ٠یتٞاٛذ حذاهْ اص چ٢بس ًشین ثاش ٛابثشاثشی ً ٝاب١ؾ سكاب ٟاثاش ثِازاسد .1 .تاثثیش ثاش دس ٗاذ
حویوی  .2تثثیش ثش اسصؽ حویوی پشدانت١بی اٛتوبٓی  .3تثثیش ثاش اسصؽ حویوای داسایای١ابی پآٞی
 .4تثثیش ثش اسصؽ حویوی ثذ١ی١بی اػ٘ی.
ثشای اٛذاصُٟیشی ١ضی ٠ٜسكب١ی ٛبؿی اص تٞسٕ ثب اػتلبد ٟاص ٗتٞػي ٗخبسج د١ي١بی ١ضیٜا٠ای
نبٞٛاس١بی ؿ٢شی اص ٗشًض ٗبس ایشا ٝ ٙداد١ٟبی ٗشثٞى ث ٠هی٘ت اص ثبٛي ٗشًضی ایاشا ٙدس كبكأ٠
صٗبٛی  1389-1392ث ٠ثش ٝسد ػیؼتٖ توبهبی توشیجبً ایذ ّ ٟاهذإ ً ٝـؾ١بی هی٘تای  ٝدس ٗاذی
ُشدیذٛ .تبیح دس ُ ٠٘١ش١ٟٝبی دس ٗذی ٛـبٗ ٙید١ذ ًً ٠ـؾ١بی هی٘تای توبهاب ٜٗلای ثاٞدٝ ٟ
دسٛتید ٠هب ٙٞٛتوبهب ٛون ٗیؿٞدٓ .زا ًبال١بی ٛاب ٙؿایش ة  ٝثاشم ُ ٝابص ػابیش ناٞساًی١اب
هشٝسی ُ ٝش ٟٝػبیش ًبال١ب ًٓٞغ ٗیثبؿذٛ .تبیح ثش ٝسد ؿبنق١بی سكب١ی ٛـبٗ ٙاید١اذ ًا٠
اُشچ ٠اص ٛظش ػذدی نبٞٛاس١بی ُش١ٟٝبی ثبالتش ٗجٔؾ ثیـتشی اص دس ٗذ سا اص دػت ٗایدٜ١اذ ٓٝای
دس ٗذی ً ٠نبٞٛاس١بی ُش١ٟٝبی پبیی ٚاص دػت ٗیدٜ١ذ ػا ٖ٢ثیـاتشی اص دس ٗاذ ایا ٚنبٞٛاس١اب
ثٞد ٝ ٟدس ٛتید ٠كـبس ثیـتشی ثش ١ٙب ٝاسد ٗیؿٞد  ٝدس حویوت سكب ٟثیـتشی ٛؼجت ثا ٠نبٞٛاس١ابی
ُش١ٟٝبی ثبالی دس ٗذی اص دػت ٗیدٜ١ذ.
ثب تٞخ ٠ثٛ ٠تبیح پظ١ٝؾ ٗـب١ذٗ ٟیؿٞد ً ٠اكضایؾ هی٘ت ٗٞخت ایدبد ١ضی ٠ٜسكب١ی ٗیؿٞد
ٓزا پیـ٢ٜبد١بی صیش دس ٘١ی ٚساػتب اسائٗ ٠یُشدد:
 ثب تٞخ ٠ث ٠ٌٛ ٠ثیـتشی ٚاثشات ٜٗلی سكب١ی ٛبؿی اص اكضایؾ هی٘ت دس د١ي١بی پبیی ٚدس ٗذیاػت ٓزا دس ًشاحی ػیبػت١بی اهتلبدی ثبیاذ ثاٛ ٠حاٞی ثابس ٜٗلای سكاب١ی ُش١ٝابی ًاٖ
ث٢ی٠ٜای اص ػذآت ً ٝبسایی تحون یبثذ.
 ثب تٞخ ٠ث ٠ای ٠ٌٜدس اًثش د١ي١ب هذس ٌٗٔن ًـؾ هی٘تی نٞدی ًٞچايتاش اص یاي ٗایثبؿاذػیبػت اكضایؾ هی٘ت ث٠ت٢ٜبیی ثشای ًب١ؾ ٗلشف ٜٗبػت ٛیؼات ٗ ٝایثبیؼات ػیبػات١ابی
الصٕ ثشای ًب١ؾ ٗلشف اٛشطی  ٝػ٘٢ی٠ثٜذی ٗٞاد نٞساًی ثشای ًاب١ؾ ٗلاشف  ٝاكاضایؾ
كشٗ َٜ١لشف اػتلبدً ٟشد.
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