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 زیو ن يدرآمد خانوار شهر عیرفاه، فقر و توز يهابر شاخص يانرژ يهاحامل متیق شیاثرات افزا یبررس قیهدف تحق
 يریگاندازهمربوط به يهايتئور برهیمنظور با تک نیاست. به ا 1367-1396 یدوره زمان یها طشاخص نیا نیارتباط ب

) استخراج AIDS( آلدهیا باًیتقر يتقاضا ستمیدر چارچوب س ینجبرا راتییکنندگان، فرمول تغمصرف یرفاه راتییتغ
درآمد  عیو توز دیدمحاسبه گر ياهیتغذ کردیبر رو تأکیدبا  یفقر از محاسبه خط فقر نسب ی. شاخص شکاف نسبدیگرد

ج یتا. ندیگرد یبررس یرخطیمدل غ کیها در شاخص نیارتباط ا تیمحاسبه و درنها ینیج بیخانوار از رابطه ضر
موجب کاهش  متیق شیافزا یعنیموردمطالعه مثبت بوده است  یدر دوره زمان یجبران راتییاز آن است تغ یحاک قیتحق

بط مرت متیها در بودجه خانوار، کشش و نوسانات قشده با سهم حاملمحاسبه یرفاه يهاانیرفاه خانوارها شده است. ز
 تیبوده است. وضع شیهمواره در حال افزا یموردبررس ورهد یمحاسبه خط فقر نشان داد؛ خط فقر ط جیاست. نتا

رابطه  ینسبت به دوره قبل از آن بهتر شده است. بررس متیق لیدرآمد بعد از تعد عیفقر و توز یشاخص شکاف نسب
 شیبا افزا متیق لیمدل حد آستانه نشان داد؛ قبل از تعد کیدر  عیبا شاخص شکاف فقر و شاخص توز یشاخص رفاه

شده  یطه منفراب متیق لیاما بعد از تعد ابد؛ییم شیافزا یرفاه انیدرآمد، ز عیفقر و شاخص توز ینسب کافشاخص ش
 ياقتصاد تیبهتر شدن وضع يلزوماً به معنا ينابرابر يهابحث را مطرح کند که کاهش شاخص نیا تواندیم نیاست و ا
 ستیجامعه ن

 JEL : R22, H24, D31, D60 ،I32 بنديطبقه

  حد آستانه. ع،یخط فقر، شاخص توز ،یتقاضا، شاخص رفاه ستمیسواژگان کلیدي: 
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 مقدمه .1

 مدیریت بهبود به توانمی مصرفی، هايدر بخش انرژي هايآزادسازي قیمت حامل مثبت تبعات از
انرژي،  هايحامل از قاچاق جلوگیري زیست،محیط شدید تخریب از جلوگیري انرژي، مصرف

منطقی افزایش  که نتیجه انرژي مصرف زمینه در ترپیشرفته هايفناوري خانوارها از استفاده امکان
واردات  کاهش نیز و است باالتر انرژي مصرف با محصوالتی براي تقاضا کاهش و انرژي قیمت
در این  انرژي یارانه کاهش یا حذف مثبت آثار لیکن کرد. اشاره بنزین) (مانند انرژي هايحامل

 نظر مورد سوء سیاست آثار از را گذارسیاست نیز و اقتصادي پژوهشگران نباید و تواندنمی بخش،

توان آثار منفی این آزادسازي در بخش مصرف خانوار را به آثار مستقیم و غیرمستقیم می کند. غافل
بررسی ار قابلوها در بودجه خانوار و اثر بر رفاه خانآثار مستقیم با بررسی سهم این حامل تقسیم نمود.

سی توان بررعنوان نهاده تولید میهاي انرژي بهاز طرفی آثار غیرمستقیم را در قیمت حامل است.
تولیدات و محدودتر شدن دامنه خرید خانوار خواهد  شدهتمام قیمت شدید افزایش زیرا باعث کرد.

 أثیرتسختی تحت ارها را بهدهد و لذا رفاه خانوتر سوق میشد و خانوار را به سمت کاالهاي ضروري
بعد از گذشت چند سال از اجراي این طرح نیاز است شده و با توجه به آثار اشاره قرار خواهد داد.

ه شود؛ پاسخ داد هاپرسشاجراي بهتر این سیاست در جهت ارتقاء سطح رفاه جامعه به این  منظوربه
آیا  گذار بوده است؟تأثیرچگونه تعدیل قیمت بر شاخص رفاه، خط فقر و توزیع درآمد خانوار 

ت خانوار واالسئپاسخ به این  منظوربهدر ارتباط هستند؟ در این تحقیق  باهم شدهمحاسبهي هاشاخص
کشور  تیدرصد جمع 70از  شیب يشهر يچراکه خانوارهای قرار خواهیم داد، موردبررسشهري را 

 نیا تیزماز . دارندياستفاده را از منابع وابسته به انرژ نیشتریرا به خود اختصاص داده است و ب
ي، ي انرژهاحاملزیان رفاهی هر یک از  زمانهمبه محاسبه  توانیمطالعه نسبت به مطالعات قبل م

 شدههمحاسبي هاشاخصارتباط بررسی  تیدرنهاشاخص فقر، رفاه و توزیع درآمد و  زمانهممحاسبه 
بیشتر  کمک کند که با قطعیت تواندیمنتایج این تحقیق  در قالب یک مدل حد آستانه اشاره نمود.

است.  شدهمیبخش تنظ پنجراستا، مقاله در  نیدر ا صحبت کنیم. هامتیقي آزادسازدر مورد نتیجه 
و در ي نظر ی. در بخش سوم به مبانشودیپرداخته م قیتحق نهیشیو پ موضوع اتیدر بخش دوم به ادب
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و  دگردیمحاسبه مو مقدار آستانه  ي رفاهیهاشاخصمعرفی و  هاداده و تحقیق بخش چهارم الگو
  .شودیم انیب شنهادیو پ يریگجهینت انیدر پا

 ادبیات پژوهش .2

ابطه قطعی و رفقر و توزیع درآمد با یکدیگر مربوط هستند، ولی نه به این صورت که شاخص رفاه، 
فقر و ش کاهبه این صورت که توزیع مناسب درآمد به معنی  وجود داشته باشد.آنها  مشخصی بین

اي امکان دارد که در جامعه .کندیا بهبود شاخص رفاهی نبوده و عکس آن نیز، الزاماً صدق نمی
وزیع در شرایط ت کهاي وجود داشته باشد، درحالیمالحظهتوزیع درآمد مناسب باشد ولی فقر قابل

بخش مباحث و این در  .)1375(پژویان،  تواند فقر شدیدي نیز مطرح گرددتر درآمد میمناسب
  گردد.مطالعات تجربی در داخل و خارج از کشور بررسی میو  بحثموضوع تحقیق با  مرتبطمفاهیم 

  رفاه اجتماعی .1-2
، فیتی بر موقعیت زندگی (زمانیمجموعه شرایطی است که باعث حاکم شدن کی دربردارندهرفاه 

ي مثبت هاجنبهي از برخوردارکه فرد احساس  شودیممکانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و غیره) 
و  هابرنامهي از قوانین، مقررات، اافتهیسازمانرفاه اجتماعی عبارت از مجموعه  زندگی را دارد.

 ظورمنبهپاسخگویی  منظوربهرفاهی و نهادهاي اجتماعی  مؤسساتاست که در قالب  هااستیس
تا زمینه رشد و تعالی او را فراهم آورد  شودیمسعادت انسان ارائه  تأمیننیازهاي مادي و معنوي و 

به  توانیماز شاخص مهم محاسبه رفاه اجتماعی  ).1391اقتصاد رفاه، عباسیان و نسرین دوست ،(
  :موارد زیر اشاره نمود

 توانیمواحد پول) که  برحسباست از حداکثر مقداري (معموالً  عبارت 1:)CVییرات جبرانی (تغـ 
   تا مشابه قبل از تغییر قیمت رفتار کند. از فردي گرفت

                                                             
1. Compensating Variation. 



حداکثر مقداري که باید از افراد گرفت تا مشابه قبل از تغییر قیمت رفتار  CS(:2مازاد جبرانی (ـ 
این افراد محدود به این نیز هستند که مقداري از کاال بخرند که در غیاب مبلغ  کهیدرحالکنند، 

   خسارت، خواهند خرید.
عد در قبل و بآنها  تا وضع عبارت است از مقدار غرامتی که باید به افراد داد EV(:3تغییرات معادل (ـ 

   فرقی نکند. همبازاز تغییرات قیمت 
ل و بعد در قبآنها  د در غیاب تغییر قیمت، به افراد داد تا وضعمقدار خسارتی است که بای ES(:4(ـ 

 .از تغییر، تفاوتی نکند

  و خط فقر فقر .2-2
را  فقر است. مشکل فقر اصطالح از دقیقی و جامع تعریف ارائه فقیر، و فقر يچندبعد طبیعت دلیل به
 فقر براي مختلف يهادهه طی ذیل تعاریف .نمود يبندمیتقس و تعریف گوناگون جهات از توانیم

   :است شدهارائه
 فقدان با که آورد حساببه فقیر توانیم زمانی را جمعیتی يهاگروهو  خانوارها 5:تانسند تعریفـ 

 زندگی معمول امکانات و شرایط و هافعالیت در غذایی، مشارکت يهامیرژ انواع کسب براي منابع

   .باشند مواجه
 پایین صرفاً نه و گرفت نظر در اساسی يهاتیقابل از محرومیت صورتبه باید را فقر 6:سن تعریفـ 

  است.  فقر شناسایی متعارف ضابطه که درآمدها بودن
   .شوند قائل تمایز نسبی و مطلق بین فقر که کردند تالش اقتصاددان دو این 7:وروانتري بوت تعریفـ 

                                                             
2. Compensation surplus. 
3. Equivalent Variation. 
4. Equivalent surplus 
5. Townsand. 
6. Amartiya Kumar Sen 
7. Booth & Rownetree 
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 به بستگی لذا و است شدهفیتعر زندگی استاندارد حداقل کسب در ناتوانی عنوانبه مطلق فقر

 از سطح معین یک کسب در ناتوانی عنوانبه نسبی فقر و دارد معاش حداقل تعریف چگونگی

  .است شدهفیتعر ،شودیم داده تشخیص مطلوب یا الزم فعلی، جامعه در که زندگی استانداردهاي
 از معینی سطح به رسیدن براي خانوار یک که است و ثروت درآمد از میزانی معناي به 8:خط فقرـ 

 نباشند برخوردار رفاه از سطح آن به رسیدن براي کافی از منابع که خانوارهایی .دارد نیاز رفاه

  .)1999، 9(راوالین و پرادهانشد خواهند تلقی فقیر

 نابرابري .3-2

 ی و فقرعدالتیب بروز به ...درآمد، سالمت، بهداشت، آموزش و توزیع در گسترده نابرابري وجود

ي هاشاخصدر هر یک از  باال نابرابري اقتصادي، رشد از سطحی هر فرض با چراکه ،شودیم منجر
آن  به تواندیم عامل این .شودیم فقر گسترش و جامعه طبقات در بیشتر شکاف باعث ایجاد توزیع
 پایین درآمدي طبقات و محروم اقشار به آمدهدستبه و امکانات منابع از اندکی سهم که باشد دلیل

 يهاگروه تنها به را اقتصادي رشد از حاصل مزایاي ي توزیع،هاشاخص در باال نابرابري .رسدیم
  .شودیم اقتصادي رشد از مزایاي حاصل به فقیر افراد دسترسی از مانع و داده تخصیص جامعه ثروتمند

 هاارانهیهدفمندسازي  .4-2

 در انتقالی يهاکمک دریافت براي جامعه از بخشی که است استوار فرم این بر مفهوم هدفمندسازي

 رعایت اولویت ،هاکمک این توزیع در باید است، محدود منابع ازآنجاکه و هستند بیشتري اولویت

 هستند، انتقالی يهاکمک دریافت شرایط واجد که است کسانی تعیین هدفمندسازي، از منظور .شود

 سمجل يهاپژوهش مرکز( گیرد قرار فقرا اختیار در انتقالی يهاپرداخت از حاصل رفاه کهينحوبه
 انرژي يهاحامل یارانه ایران، اقتصاد در پرداختی هايیارانه انواع از یکی). 1388، میالاس شوراي

 زمانی مختلف مقاطع در که شد منجر آن توزیع بودن هدفمندیرغ و یارانه این افزایش است.

 يمندبهره میزان انرژي، يهاحامل مورد در طرفی از شود. گرفته حذف آنص خصو در تصمیماتی

                                                             
8. Poverty Line 
9. Ravallion & Pradhan  



 به کمک انرژي، یارانه پرداخت از هدف ترتیبینابه مستقیم دارد. ارتباط مصرف با یارانه از افراد

  ).1384(قادري،  است اجتماعی تحقق عدالت براي جامعه درآمدکم اقشار

  مطالعات تجربی .3
ن شده است، آنچه در همه ایات آن بر مصرف، مطالعات فراوانی انجامتأثیرتاکنون درزمینه یارانه و 

 د کردنهاي عام و هدفمننظر بیشتر اقتصاددانان درزمینه حذف یارانهخورد اتفاقمطالعات به چشم می
خورد و می یز به چشماین رویکرد تقریباً در بین اقتصاددانان داخلی ن هاي ذینفع است.به گروهآنها 

ه هاي سنگین آن بر بودجاند که این شیوه دخالت دولت در بازار، ضمن هزینهتقریباً همگی مدعی
هاي فقیر دارد و از سوي دیگر کارایی این سیاست در دولت، کارایی پایینی براي حمایت از گروه

که نیز با توجه به این در داخل کشور هاي جدي مواجه است.عرصه تخصیص بهینه منابع با چالش
جنبه اجرایی و عملی به خود گرفته  1389هاي پایانی سال ها در ماهاجراي برنامه هدفمندسازي یارانه

و از سوي دیگر به دلیل در دسترس نبودن یا منتشر نشدن آمار و اطالعات، بررسی اثرات ایجادشده 
رخ بیکاري، ها، ننظیر تورم و شاخص قیمتها بر متغیرهاي اقتصادي توسط برنامه هدفمندسازي یارانه

 لذا عمده مطالعات تولید، نابرابري و توزیع درآمد کمتر موردتوجه و مطالعه قرارگرفته است.
ینی بوده و مسئله ببیشتر مبتنی بر پیشآنها  اند و نتایجشده در داخل که به این موضوع پرداختهانجام

  کمتر موردتوجه قرارگرفته است.نها آ نابرابري، توزیع درآمد و رفاه نیز در

  مطالعات خارجی .1-3
 مصرف برق، وتحلیلیهتجز به کانادایی خانوارهاي هزینه يهاداده از استفاده ) با2014( 10نظامی میر

 مصرف انرژي اندازه چه تا پردرآمد خانوارهاي اینکه بررسی منظوربه هاسوخت دیگر و طبیعی گاز

 عتوزی اما دارد، وجود برق مصرف در نابرابري هرچند که داد نشان نتایج .پرداخت دارند، باالتري
 گذاريیمتقف مختل يهانحوه بررسی به مقاله این در ینهمچن .است درآمد عتوزی از ترعادالنه آن

 وهواآب کهیهنگام(شود یم مصرف فمختل حسطو به منجر که پردازدیم کانادا فمختل ایاالت در

 پردرآمد، خانوارهاي ايیارانه برق بازار یک در که معنی این به ).باشند یسهمقاقابل محیطی شرایط و

                                                             
10. Mirnezami 
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 سمت به هادولت که کندیم اشاره نویسنده کنند.یم استفاده انرژي عمناب از بیشتري مقدار به

 طبیعی عمناب از یارانه برداشتن شامل که کنندیم حرکت بازار بر مبتنی ارچهپیک گذاريیمتق

)، اثر افزایش قیمت انرژي 2015( 11باینگ و همکاران .است انرژي از بهینه استفاده منظوربه عمومی،
استثناي خانوارهاي کشاورزان و ماهیگیران) ونه شهر (بهدر شصت 2013تا  2011ي هاسالدر بین 

 در یک مدل رگرسیونآنها  کشور کره جنوبی را بررسی کردند. نفرهکیازجمله خانوارهاي 
هاي معلول و تک والدین هاي اجتماعی مانند سالمندان، خانوادهاول، اقلیت :دریافتند که 12لجستیک

خانواده  عنوانبهدرآمد در برابر فقر انرژي (یک خانواده فقیر انرژي هاي کمو همچنین خانواده
رمایش، از درآمد خود را صرف نیازهاي اولیه انرژي ، مانند گ ٪10که بیش از  شودیمتعریف 

 درآمدمکخانوارهاي  از دالیل فقر انرژي ،دوم هستند. پذیرترآسیب )کندیمو روشنایی  وپزپخت
اه انرژي، رف هايبرنامهبا استفاده از  لوازم انرژي کارآمد داشته باشند. توانندنمیآنها  که استاین 
   است.بنابراین، مداخله دولت الزم و  ؛نسبت فقر انرژي را کاهش داد توانمی

مخارج خانوار روستایی و  14يامقطعهي برش هاداده)، با استفاده از 2019( 13رنر و همکاران
به بررسی پیامدهاي رفاه و فقر انرژي در اثر  2013تا  2009ي هاسالشهري کشور اندونزي بین 

تابع  (QUAIDS)در ابتدا با استفاده از سیستم تقاضا  ي انرژي پرداختند.هاحاملتغییرات قیمت 
و با استفاده از پارامترهاي مدل رفاه خانوارها  شدهاي نفتی خانوارها تخمین زده تقاضاي فرآورده

 بررسی اثرات ناهمگون این تغییرات قیمتی تغییرات توزیع درآمد منظوربههمچنین  شده است.یبررس
 نوانعبهاست  قیمت انرژي ممکن داد؛وتحلیل نشان یهتجز بررسی گردید. زمانهمو فقر انرژي 

همی توزیعی م و ات منفی رفاهیتأثیرابزاري مؤثر براي کاهش مصرف انرژي عمل کند، اما داراي 
بر خانوار شهري و روستایی داشته و همچنین فقر انرژي را در این کشور افزایش داده که خانوارهاي 

ي انرژي هالحامهاي حمایتی دولت در کنار افزایش قیمت یاستس .اندشدهروستایی بیشتر متضرر 
   تواند این اثرات منفی را کاهش دهد.یم

                                                             
11. Byung et al. 
12. Logestic Regression  
13. Renner et al. 
14. Cross-section survey collected annually 



واکنش  16پانلپانل و روش رگرسیون آستانه  يهاداده، با استفاده از )2018( 15شارلر و کاهولی
در یک مدل به نوسانات قیمت انرژي را  2014لغایت  2004خانوارهاي کشور فرانسه در دوره زمانی 

در این تحقیق درآمد خانوارها است که به خانوارهاي با درآمد  هامیرژ بررسی کردند. یرخطیغ
نه نتایج نشان داد که خانوارها با توجه به دام .شوندیمپایین (فقیر) و خانوارها با درآمد باال تقسیم 

 اي فقیر داراي کششخانواره .دهندیمدرآمدي واکنش متفاوتی به تغییرات قیمت انرژي نشان 
تر نسبت به خانوارهاي با درآمد باالتر هستند و واکنش بیشتري به تغییرات قیمت انرژي از قیمتی باال

مصرف  يسازنهیبهدر  يهااستیس شدنواقع مؤثرتر منظوربه شودیمو پیشنهاد  دهندیمخود نشان 
مختلف خانوار را جداگانه و بسته به سطح  يهاگروهخانگی و ارتقاء رفاه اجتماعی  بخشيانرژ

  اعمال شود. هااستیسآنها  درآمد

 مطالعات داخلی. 2-3

اثر تغییر در حامل انرژي همچون قیمت نفت، بنزین و گازوئیل بر مصرف  ،)1393اکبري و همکاران (
نتایج  ) بررسی کردند.VARیون (در ایران با استفاده از روش خود رگرس 1350-1390 آن طی دوره

کاهشی بتدا ابنزین و گازوئیل براثر تغییر قیمت این فرآورده  ،که مصرف نفت داد نشان آمدهدستبه
 ییتنهاهبي انرژي هاحاملهمچنین تغییر قیمت  یافته است.یشزمان کوتاهی افزابوده است و در مدت

که براي  اددنتایج علیت گرنجري این آزمون نشان  نداشته است.اثر چندانی بر مصرف این فرآورده 
نها آ توان تنها متکی به راهکارهاي قیمتی بود و براي کاهش در مصرفینم هاحاملکاهش مصرف 

 و همکاران يمحمد اصالح الگو مصرفی اقدام نمود. ازجملهبایستی به راهکارهاي غیر قیمتی 
  رفاه اجتماعی در مناطق شهري ایران طی دوره بر توزیع درآمد و هامتیقتغییر  تأثیر ،)1394(

ي هاهدادخطی با استفاده از  جضریب انگل در سیستم مخار رونیازا بررسی کردند. 1390-1370
ردند و نامرتبط برآورد ک ظاهربهی سیستم معادالت اقتصادسنجبودجه خانوارهاي شهري و تکنیک 

و بر اساس آن کمیت نابرابري و شاخص رفاه ي محاسبه انهیهزدهک  10شاخص درآمد معادل براي 
وارهاي ي خانانهیهزي هادهکنتایج نشان داد نابرابري درآمد در بین  اتکینسون را محاسبه نمودند.

                                                             
15. Charlier  and Kahouli 
16. Panel threshold regression (PTR) 
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ی از توجهبلقابخش  عالوهبه یی که اقتصاد تورم باالیی داشته، بیشتر شده است.هادورهشهري طی 
، )1396(ی و همکاران نورالله رفاه خصوصی خانوارهاست.تغییرات رفاه اجتماعی ناشی از تغییرات 

(نان، شیر، آب و برق و گاز) بر رفاه خانوارهاي شهري  موردمطالعهثرات افزایش قیمت کاالهاي ا
اهی تغییرات رف گیرياندازهبهمربوط  هايتئوري برتکیهبه این منظور با  .را بررسی کردند

 (AIDS) آلایده، فرمول تغییرات جبرانی در چارچوب سیستم تقاضاي تقریباً کنندگانمصرف

بودجه و شاخص قیمت خانوارهاي  هايدادهدر ادامه، سیستم تقاضا بر اساس  .نمودنداستخراج 
و با استفاده از  1389 -1392) براي دوره زمانی ايهزینهشهري ایران در سه گروه عمده درآمدي (

به و معیار تغییرات جبرانی محاس آلایدهپارامترهاي سیستم تقاضاي تقریباً  برآورد و SUR روش
 که تغییرات جبرانی در این دوره زمانی مثبت بوده یعنی، افزایش قیمت نشان دادنتایج تحقیق  .نمودند

درصد کاهش رفاه ناشی از  در این دوره زمانی موجب کاهش رفاه خانوارهاي شهري شده است.
 باالي هايگروه ومیانی  هايگروهپایین درآمدي بیشتر از  هايگروهکاالها در افزایش قیمت 

) از دست ايهزینهپایین درآمدي ( هايگروه) است زیرا، درآمدي که خانوارهاي ايهزینهدرآمدي (
سهم بیشتري از درآمد این خانوارها بوده و در حقیقت رفاه بیشتري نسبت به خانوارهاي  دهندمی

 کیبا استفاده از )، 1398نعمت اللهی و همکاران ( .دهندمیباالي درآمدي از دست  هايگروه
از  یناش ،یطیمحستیو آثار ز یرفاه امدهايیپ یبررس به ر،یمحاسبه پذ یالگوي تعادل عموم

و  قیتحق در يگذارهیبه سرما ارانهی و پرداخت یلیبر مصرف انرژي فس اتیوضع مال يریکارگبه
 1390ماتریس حسابداري اجتماعی سال  لهیوسبهاین مدل  اند.پرداخته ران،یا قتصادبراي ا ،توسعه

عدد دهی گردیده و تحت دو سناریوي اخذ مالیات بر مصرف انرژي و پرداخت یارانه به تحقیق و 
 هددینشان م جینتا است. قرارگرفتهی موردبررسدرصد  20و  15، 10، 5ي مختلف هانرختوسعه در 

 يگذارهیمصرف، سرما يهاشاخص کاهش منجر به ،یلیبر مصرف انرژي فس اتیکه اخذ مال
به  ارانهیپرداخت  .دهدیرفاه را کاهش م سطح و توسعه شده و قیدر تحق يگذارهیو سرما یکیزیف

 شیل افزاو در مقاب یکیزیف يگذارهیو سرما مصرفي هامنجر به کاهش شاخص زیو توسعه ن قیتحق
  .شودیم و توسعه قیدر تحق يگذارهیدر سرما



  ارائه الگوي پژوهش و تبیین روش برآورد .4
  آلسیستم تقاضاي تقریباً ایده .1-4

است که براي  17لگاریتم مستقل از قیمت افتهیمیتعماین سیستم مبتنی بر تابع مخارج خطی (هزینه) 
  زیر است: صورتبهر تابع مذکو 18).1980اولین بار توسط مولباور معرفی شد (دیتون و مولباور، 

푙푛 푐(푢, 푝) = 훼 + ∑ 훼 푙푛푝 + ∑ ∑ 푙푛푝 푙푛 푝 + 푢훽 ∏ 푝  )1(  

و  ia ،i سطح مطلوبیت است و u که در آن
ij دیتون و مولباور براي استخراج  .پارامتر هستند

) به دست آورده و 1آل، تابع تقاضاي جبرانی را بر اساس تابع مخارج (سیستم تقاضاي تقریباً ایده
 را استخراج نموده و نهایتاً تابع تقاضاي غیر جبرانی را به دست میرمستقیغتابع مطلوبیت  ازآنپس

  زیر است. صورتبهآل ي تقریباً ایدهمعادالت سهمی غیر جبرانی سیستم تقاضا اند.آورده
푤 = 훼 +∑ 훾 푙푛 푝 + 훽 푙푛   )2(  

 برحسبرا  plnر رابطه فوق د .دیآیبه دست م pو  m ام، تابعی از iسهم مخارج کاالي  푤که
  .دیآیمسایر مقادیر به دست آوریم، رابطه زیر به دست 

푙푛 푃 = 훼 + ∑ 훼 푙푛푝 + ∑ ∑ 훾 푙푛 푝 푙푛 푝   )3(  

راي ی بوده که معموالً برخطیغآل، شود مدل سیستم تقاضاي تقریباً ایدهکه مالحظه می گونههمان
 شود.استفاده می pي شاخص واقعی جابه 20یک جانشین عنوانبه 19خطی کردن آن از شاخص استون

  زیر است: صورتبهشاخص استون 
퐿푛푝∗ = ∑ 푤 푙푛푝   )4(  

ی در بودجه موردبررسسهم کاالي  푤ی و موردبررسي هاگروهقیمت کاالها در  푝در رابطه فوق
آن  هی قابل تخمین است، که براحتبه) مدل خطی شده و 4ي معادله (ریکارگخانوار است. به

گویند. این سیستم براي  21آلاصطالحاً، فرم تقریب خطی دستگاه معادالت تقاضاي تقریباً ایده
                                                             
17. Price Independent Generalized Logarithmic (PIGLOG). 
18. Deaton and Muellbur  
19. Stone Index 
20. Proxy 
21. Linear Approximate Almost Ideal Demand System LA/AIDS 
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است که  3و تقارن 2همگنی 1ي،ریپذجمعهایی چون ي تقاضا داراي محدودیتهاهینظرسازگاري با 
 اندبارتعهاي فوق به ترتیب تدیکه تنها به مقدار پارامترهاي نامشخص مدل بستگی دارد. محدو

  از:
∑ 훾 = 0								 ∑ 훽 = 0							 ∑ 훼 = )5(  
∑ 훾 = 0 )6(  
훾 = 훾 										푖 ≠ 푗  )7(  

مدل  ي برریپذجمعگیرند و قید از مجموعه قیدهاي فوق، قید همگنی و تقارن مورد آزمون قرار می
هاي قیمتی (جبران نشده) خودي، متقاطع و کشش کشش و احتیاجی به آزمون ندارد. شدهلیتحم

  :اندشدهمشخص) 10) تا (8درآمدي (مخارج) به ترتیب توسط روابط (
휀 = − 훽 − 1  )8(  
휀 = − 훽   )9(  

휀 = 1 +   )10(  
آل را شکل تابعی مناسب، دیتون و مولباور الگوي قابل برآورد سیستم تقاضاي تقریباً ایده نهیدرزم

  کنند.) را معرفی میشدهارائه 2رابطه زیر (که توسط رابطه  صورتبه
푤 = (훼 − 훽 훼 ) +∑ 훾 푙푛 푝 + 훽 푙푛푀 − 훼 −∑훼 푙푛 푝 − ∑ ∑ 훾 푙푛 푝 푙푛 푝

 )11(  

훼)برابر  ∗훼زیر بوده و صورتبهتقریب خطی آن  − 훽 훼   هست: (
푤 = 훼∗ + ∑ 훾 푙푛 푝 + 훽 푙푛   )12(  

ي مدل پارامترها 훽 و 훼∗ ،훾، ی از بودجه کلموردبررسسهم گروه کاالیی   푤در رابطه فوق متغیر
شاخص استون در  푃 ی وموردبررسمخارج کل گروه  푀 و ندیآیم به دستکه از تخمین مدل 

  ) است.4رابطه (

                                                             
1. Addig-up 

2. Homogeneity Restriction 
3. Symmetry Restriction 



 آلایده تقاضاي سیستم براي جبرانی تغییرات تابع استخراج .2-4

 داده قیمت دلیل افزایش به کنندهمصرف به که مقداري حداقل از عبارت تعریف طبق جبرانی تغییر

 نوشت: توانلذا می یابد، دست قبلی مطلوبیت سطح همان به بتواند وي تا شودمی

푐푣 = 푐(푢 ,푝 ) − 푐(푢 ,푝 )  )13(  
و  کی یمتیو در بردار ق هیاول تیدر سطح مطلوب کنندهمصرفرابطه در طرف راست مخارج  نیاول

. از دهدیمصفر را نشان  یمتیصفر و بردار ق تیدر سطح مطلوب کنندهمصرفرابطه مخارج  نیدوم
 یاضیر . با انجام محاسباتگرددمیمحاسبه  یجبران راتییشاخص تغ تیسطح مطلوبدو  نیتفاوت ا

 :میکنیاستخراج م ریصورت ز) را به14مناسب معادله ( ینیگزیجاو 

퐶푉 = 푒푥푝 퐴 + ∏ 푝 푝⁄ . (푙표푔푐(푢 ,푝 ) − 퐴 ) − 퐶(푢 ,푝 ) )14(  

퐴 = 푎 + ∑ 푎 푙표푔 푝 + 1
2∑ ∑ 훾 푙표푔 푝 푙표푔푝  )15(  

퐴 = 푎 + ∑ 푎 log 푝 + 1
2∑ ∑ 훾 log 푝 log 푝  )16(  

بردار شاخص قیمت  푝و  푝قبل از تغییر قیمت و i و  jبردار شاخص قیمت کاالي  푝و  푝که در آن
رتبط ي مهاآزمونتخمین مدل و  منظوربهحقیق ت در این. باشدیمام بعد از تغییر قیمت  iو  jکاالي 

  .شودیماستفاده  Eviews افزارنرماز 

  ضریب جینی .3-4
퐺 از رابطه ینیج بیضر قیتحق نیدر ا = 1 − ∑ (푦 + 푦 درصد  푦 که .شودیمحاسبه م (

  . باشدیم يدرآمد يهاتعداد گروه n و ارهاخانو یموردبررس يهامخارج شاخص ایدرآمد  یتجمع
  
  
 

 ياهیتغذ عملکرد ماتریس تخمین .4-4

س اول ماتری .شودیمخانوارهاي شهري دو ماتریس تهیه  ايیهتغذتخمین ماتریس عملکرد  منظوربه
زینه طرح ه يهاپرسشنامهشامل مقادیر مصرف اقالم مختلف در یک سال بر اساس بخش خوراکی 
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اي سطره غذایی اقالم مختلف در یک کیلوگرم است. يهاارزشدرآمد خانوار و ماتریس دوم شامل 
د و درآم آمار ایران در طرح هزینه مرکز يبندطبقهقلم کاالي غذایی بر اساس  122ماتریس اول را 

آن را مقادیر مصرف اقالم مختلف غذایی توسط یک فرد شاخص شهري یا  يهاستونخانوار و 
خواهیم  20در  122یک ماتریس  یگردعبارتبه .دهدیمدرآمدي تشکیل هاي روستایی و بیستک

نوع ارزش غذایی شامل انرژي (کالري)، پروتئین،  10سطرهاي ماتریس دوم را  داشت.
آن را  يهاستون، کلسیم، فسفر، آهن و روي B12 ویتامین، A ویتامینچربی کل، کربوهیدرات، 
 10لذا یک ماتریس  .دهدیمقلم کاالي غذایی مختلف در هر کیلوگرم تشکیل  122ارزش غذایی 

خانوارهاي شهري  ايیهتغذاز ضرب دو ماتریس مذکور ماتریس عملکرد  خواهیم داشت. 122در 
  .است 10در  20این ماتریس  .گرددیمو روستایی برآورد 

 کالري به نیاز اساس بر فقر خط برآورد. 1-4-4

 هر در دریافتی سرانه انرژي میزان شد، اشاره آن به ترشیپ که ياهیتغذ عملکرد ماتریس از استفاده با

 tبیستک ام iي انرژ میزان که گروهی اولین بعد مرحله در .دیآیم دست به روز طول در بیستک

ام  i بیستک t سال در اگر مثال براي .گرددیم ثبت باشد کالري 2300 از بیشتر یا برابر اشیافتیدر
این بیستک  دریافتی انرژي رقم است، کرده دریافت را موردنظر انرژي حداقل که باشد بیستکی اولین

퐶صورتبه  انرژي ام بر میزان iبیستک کل مخارج تقسیم با بعد مرحله رد .ردیگیم قرار موردتوجه  

  :گرددیم مشخص کالري واحد هر تأمین ریالی هزینه بیستک این دریافتی
퐸 =  )17(  

مخارجی است  퐸ام و  i میزان انرژي دریافتی گروه 퐶ام،  i مخارج کل بیستک 퐸 در رابطه فوق
در مرحله بعد مازاد انرژي دریافتی . هر واحد کالري متحمل شده است تأمینام براي  iکه گروه 

در  آمدهدستبهو عدد  شودیمکالري) محاسبه  2300( شدههیتوصي انرژام نسبت به حداقل  i گروه
  .گرددیمهزینه هر واحد انرژي ضرب 

(퐸퐶) = 퐶 − 2300 )18(  

(퐸퐸) = (퐸퐶) × 퐸  )19(  



  در آخر. استام  iمخارج اضافی گروه  (퐸퐸)ام و  iمازاد کالري دریافتی گروه  (퐸퐶)در روابط 
، خط فقر کلی 퐸ام  iاز کل مخارج دهک  (퐸퐸)ام  iنمودن مخارج اضافی گروه  باکممرحله 

  شود:می محاسبه tبراي سال 
푃퐿 = 퐸 − (퐸퐸)  )20(  

  شاخص شکاف فقر. 2-4-4
  مقدار درآمد الزم براي انتقال فقرا به باالي خط فقر هست. شاخص شکاف فقر،

푝 = ∑ ( ) )21(  
n  ،تعداد افراد جامعهq  ،تعداد افراد فقیرz  خط فقر و푥  درآمدi .این شاخص  امین فرد فقیر هست

اشد، بر بگر در دو جامعه مختلف شاخص فقر نسبت سرشمار یکسان اوسعت فقر است.  دهندهارائه
ي بیشتر است که داراي تعداد اعضاي بیشتري است که از اجامعهاساس شاخص شکاف فقر، فقر در 

  .)1383(عرب مازار و حسینی نژاد،  خط فقر فاصله زیادي دارند

  ياآستانهرگرسیون  .5-4
و با  زاندروطور کامالً ها بهشمار و محل آستانه ،پی یا درخت رگرسیونیدرروش رگرسیونی پیدر 

مزایاي دیگر این  .)2005(لی و ونگ گرددهاي موجود تعیین میسازي دادهگیري از مرتببهره
 دخالتی نداشته و نیاز به یرخطیگیري نوع رابطه غروش این است که تصورات ذهنی در شکل

ی متعادل هاي ترکیباگر داده .خطی در بررسی روابط غیرخطی نداردگونه فرم تابعی معین غیرهیچ
푦}صورتبه ,푞 , 푥 : 1 ≤ 푖 < 푛, 1 ≤ 푡 < 푇} اشند که اندیسب i دهنده مقاطع و اندیسنشان t 

 푥 نویرگرس کهیسکالر هستند درصورتا 푞 يار آستانهیو متغ ity هر وابستیمتغ نمایانگر زمان است.
  باشد:صورت زیر میفرم ساختاري این مدل به. یک بردار است

푦 = 휇 + 훽 푥 퐼(푞 ≤ 훾) + 훽 푥 퐼(푞 > 훾) + 푒  )22(  
 γ کمتر یا بیشتر ازq	 مشاهدات بر اساس اینکه متغیر آستانه ت.استابع شاخص  I(0) که در آن

 βو  β هاي رگرسیونها توسط تفاوت شیباین رژیم شوند.ست، به دو رژیم تقسیم میااي آستانه
ناپذیر در طول زمان تغییر x مستلزم آن است که عناصر βو  β شناسایی شوند.مشخص می
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نیست. در مورد  ییرناپذیرنیز در طول زمان تغq	 يار آستانههمچنین فرض شده است که متغی نباشند.
انگین است و داراي می شدهیعطور یکسان توزوابسته و به یرفرض شده است که غ، e ي خطايجمله

آنچه در روابط باال مهم است، تخمین  ).1388(زیبایی و مظاهري،  هست 2σ اریانس محدودصفر و و
ي هاحاملي قیمت آزادساز ها را در دو گروه مجزا ازنظرکه بتوان بر اساس آن، داده است γ مقدار

 یک رگرسیون تخمین، γ شده برايبندي نمود. به ازاي هر یک از مقادیر در نظر گرفتهتقسیمانرژي 
ها شده، مجموع مجذورات باقیمانده ینهاي تخمبراي هر یک از این رگرسیون. شودزده می

 شود:صورت زیر محاسبه میبه

S (γ) = e∗(γ)′e∗(γ) )23(  
S مجموع مربعات خطا تابع (γ) طریق توابع شاخص، از I(푃 ≤ 훾) به γ .يمقدار بهینه بستگی دارد 
γ ،:مقداري است که شرط زیر را برقرار سازد 

γ = arg minS (γ) )24(  

  ي انرژيهاحاملمعرفی متغیرها در برآورد تابع تقاضاي  .6-4
هاي تحقیق عنوان دادهعنوان واحد آماري و مخارج مصرفی آن بهخانوار در این تحقیق به

 وردار است.تر برخمخارج مصرفی در مقایسه با درآمد، از رفتاري باثبات گیرند.موردبررسی قرار می
ري بودجه خانوار مشتمل بر اطالعات هزینه خانوار و مرتبط با هشت گروه کاالیی است که بدنه آما

هاي انرژي موردمطالعه در این تحقیق حامل سازد.آن را جهت تخمین توابع تقاضا بسیار مناسب می
شده و شامل برق، گاز طبیعی، هاي انرژي در بودجه خانوار انتخاببر اساس اهمیت و سهم حامل

هاي نفتی و ، مخارج فرآورده4مخارج برق و گاز طبیعی از بخش  هاي نفتی است.بنزین و فرآورده
شده شهري استخراج خانوارهاي درآمد و هزینه آمارگیري طرح پرسشنامه 7و  4بنزین از بخش 

هاي کاالیی موردبررسی از سایت بانک مرکزي جمهوري اسالمی هاي قیمتی گروهشاخص است.
زم ال شده است.هاي انرژي از ترازنامه انرژي منتشرشده وزارت نیرو تهیهقیمت واقعی حاملایران و 

هاي نفتی در بخش تخمین تابع تقاضا و محاسبه شاخص به ذکر است قیمت گروه کاالیی فرآورده
ر اساس سهم گیري وزنی (ببشکه معادل نفت خام) و با میانگین( کسانیرفاهی پس از تبدیل به واحد 



 ت.هاي نفتی شده اسهاي انرژي) تبدیل به یک قیمت واحد با عنوان قیمت فرآوردهر یک از حامله
هاي نفتی، مصرف گاز مایع، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره است که منظور از مصرف فرآورده

  ی گیري وزنشده است و پس از میانگینبه یک واحد (بشکه معادل نفت خام) تبدیلآنها  همه
هاي مربوط ها در بخشهاي انرژي)، مصرف هر یک از این حاملساس سهم هر یک از حامل(بر ا

مصرف  در سیستم موردبررسی، اي نفتی مورداستفاده قرارگرفته است.تحت عنوان مصرف فرآورده
ه از شده است تا سیستم تقاضاي موردمطالععنوان یک کاالي مجزا در نظر گرفتهسایر کاالها نیز به

ها قیمت سایر کاال عنوانبه کنندهمصرفالزم برخوردار شود و همچنین از شاخص قیمت  جامعیت
 ،푤، سهم گاز طبیعی از کل مخارج با 푤سهم مصرف برق از کل مخارج با  است. شدهانتخاب

سهم مصرف  و 푤، سهم بنزین از کل مخارج با 푤هاي نفتی از کل مخارج با سهم فرآورده
از  رجواقعی کردن مخا ورمنظهمچنین، به دهیم.نشان می 푤سایر کاالها از کل مخارج را به 

یک از متغیرها به معناي لگاریتم طبیعی آن  هر مدر ابتداي نا Ln ایم.شاخص استون استفاده کرده
براي  آلایدهباً تقریشده فوق، مدل تقریب سیستم تقاضاي اي معرفییرهبا توجه به متغ. متغیر است

  صورت زیر است.هاي موردبررسی بهکاالهاي مذکور در بخش

  معرفی مدل سیستم تقاضا. 1-6-4
  عبارت است: AIDSمدل مناسب تخمین تقاضاي کاالهاي موردمطالعه بر اساس سیستم تقاضاي 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
푤 = 푐 + 푐 푙푛푝 + 푐 푙푛푝 + 푐 푙푛푝 + 푐 푙푛푝 + 푐 푙푛푝 + 푐 (푙푛푀− 푙푛푃∗) + 푢
푤 = 푐 + 푐 푙푛푝 + 푐 푙푛푝 + 푐 푙푛푝 + 푐 푙푛푝 + 푐 푙푛푝 + 푐 (푙푛푀− 푙푛푃∗) + 푢
푤 = 푐 + 푐 푙푛푝 + 푐 푙푛푝 + 푐 푙푛푝 + 푐 푙푛푝 + 푐 푙푛푝 + 푐 (푙푛푀− 푙푛푃∗) + 푢
푤 = 푐 + 푐 푙푛푝 + 푐 푙푛푝 + 푐 푙푛푝 + 푐 푙푛푝 + 푐 푙푛푝 + 푐 (푙푛푀− 푙푛푃∗) + 푢
푤 = 푐 + 푐 푙푛푝 + 푐 푙푛푝 + 푐 푙푛푝 + 푐 푙푛푝 + 푐 푙푛푝 + 푐 (푙푛푀− 푙푛푃∗) + 푢

 

  

푤  ،푙 푝  و푙푛푀 موردمطالعه  هايو مخارج اسمی گروه 1قیمت واقعی دهنده سهم،به ترتیب نشان
∗푃 و = ∑ 푤 푙푛푃 پذیري هاي تقارن، جمعتدیمنظور رعایت محدوبه استون است. شاخص

معادله مذکور را برآورد و و همگنی در حالت پنج گروه کاالیی کافی است چهار معادله از پنج 
 پذیريالبته چون قید جمع. هاي فوق محاسبه کردضرایب معادله پنجم را جهت رعایت محدودیت

                                                             
  است. شدهاستفاده نرخ تورماز  ،انرژي يهامنظور واقعی کردن قیمت حاملبه .1
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گردد، یکی از معادالت سیستم در هنگام برآورد فرم غیر مقید معادله حذف بر مدل تحمیل می
  .آیداست، به دست میصورت زیر پذیري که بهشده از طریق قید جمعو پارامترهاي معادله حذف

0,0,1
4

1

4

1

4

1
0   

  i
i

i i
iji bca

 )25(  

  ریشه واحد آزمون ـ
موردبررسی قرار گیرد  ADFقبل از تخمین مدل نیاز است پایایی متغیرهاي مدل با استفاده از آزمون 

که متغیرها در سطح پایا نگردند با استفاده از تفاضل گیري مراتب بعدي آن مورد آزمون و درصورتی
آمده موکول دستنتایج به تأییداند و لذا تمامی متغیرها در تفاضل درجه اول پایا شده. گیرندقرار می

  . بردار هم جمعی است تأییدبه 

  آلي تقریباً ایدهبرآورد سیستم تقاضاـ 
صورت آل، ابتدا سیستم معادالت را بهمنظور تخمین و برآورد پارامترهاي مدل سیستم تقاضاي ایدهبه

هاي همگنی و تقارن پرداخته و در صورت پذیرش غیر مقید تخمین و سپس به آزمون محدودیت
از . شده استنشان داده )1(نتایج تخمین در جدول . شودصورت مقید برآورد میاین قیود، مدل به

 2ضرایب تعیین دار نیستند.درصد معنی 5پارامتر در سطح  3و  5پارامتر درون مدل، به ترتیب فقط  28
ه دهد کبراي تمامی معادالت به ترتیب مقادیر نزدیک به یک و دو را نشان می 3و دوربین واتسون

این است که با افزایش قیمت واقعی ) مثبت و بیانگر cضرایب خودي (. نشان از خوبی برازش دارد
ضرایب  یابد.کل مخارج انرژي، سهم مخارج آن حامل انرژي افزایش میهر حامل انرژي نسبت به
که  دلیل این امر آن است. دار هستندها با سطح احتمال بسیار باالیی معنیخود قیمتی تمامی حامل

هاي انرژي کامالً همسو است و حتی حاملروند تغییرات مقدار مصرف و قیمت اسمی هر یک از 
به  ضرایب خود قیمتی ازنظري انرژي هاحاملترتیب . نیز تقریباً باهم هماهنگ استآنها  هاينوسان

ریب خود مثال، در جامعه شهري ضعنوانبه. ي نفتی استهافرآوردهترتیب برق، گاز طبیعی، بنزین و 
ک درصد افزایش یابد، سهم برق از کل مخارج قیمتی برق معرف آن است که اگر قیمت برق ی

                                                             
2. Coefficient of Determination 
3. Durbin-Watson 



 دهندهخود قیمتی نشان آمدهدستبهضرایب . افزایش خواهد یافت 004/0انرژي خانوارها به میزان 
رایب براي ض آمدهدستبهکننده از واکنش در مقابل افزایش قیمت است؛ مقادیر ناتوانی مصرف

ربوط بیشترین سهم مصرف م. در بودجه خانوار دارد هاحاملخود قیمتی ارتباط مستقیمی با سهم این 
بنزین و گاز طبیعی ازلحاظ سهم مصرف در بودجه خانوار در مقام دوم قرار دارند و  وبه برق است 

تفاده و نیز در دسترس بودن امکانات اسخانوار رود با توجه به نوع زندگی که انتظار می طورهمانالبته 
درنهایت سهم . کندها میبیشتري از بودجه خود را صرف این حاملهاي انرژي درصد از این حامل

ر هاي برق و گاز طبیعی دتوسعه شبکه. هاي نفتی از بودجه در مقام آخر قرار داردمصرف فرآورده
هاي انرژي از دالیل کم بودن شهرها و دسترسی تعداد بیشتري از خانوارهاي شهري به این حامل

  . اي نفتی در بودجه خانوار شهري استهسهم حامل انرژي فرآورده
  

  تقاضاي غیر مقید در خانوار شهري برآورد سیستم  نتایج .1جدول 
  سایر کاالها  هاي نفتیفرآورده  بنزین  گاز طبیعی  برق  ضرایب

휶풊 
(prob)  

0022/0 

)463/0(  
0019/0-  

)000/0(  
0015/0  

)0296/0(  
0054/0  

)004/0(  
99/0  

.........  

휷풊 
0003/0-  

)029/0(  
00005/0- 

)777/0(  
00007/0  

)0017/0(  
00002/0-  

)031/0(  
00041/0  
.........  

휸풊ퟏ 
004/0  

)023/0(  
00080/0- 

)115/0(  
0015/0  

)000/0(  
00004/0  

)406/0(  
00110/-  
.........  

휸풊ퟐ 
00087/0  

)015/0(  
0015/0  

)000/0(  
00015/0  

)424/0(  
00011/0  

)025/0(  

0025/0-  
.........  
  

휸풊ퟑ 
00008/0  

)029/0(  
0016/0  

)000/0(  
00095/0  

)000/0(  
00007/0  

)022/0(  
0027/0-  

.........  

휸풊ퟒ 
00094/0-  

)036/0(  
0020/0-  

)0,000(  
0025/0-  

)000/0(  
00009/0  

)005/0(  
0063/0-  

.........  

휸풊ퟓ 
00039/0  

)000/0(  
0026/0-  

)000/0(  
0005/0-  

)021/0(  
00014/0-  

)037/0(  
0028/0  
.........  

푹ퟐ 94/0  94/0 92/0  82/0  .........  
DW  09/2  60/1 95/1  96/1  .........  
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  پژوهش يهاافتهیمأخذ:            

 هاي مدل تقاضاي سیستمیآزمون ـ

 آزمون همجمعی  
شود. که می استفاده ADFپس از برآورد، رابطه بلندمدت خطاي تخمین محاسبه و از آزمون 

این آزمون نشان از رد فرضیه صفر و پذیرش همجمعی و وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین 
برآورد شده،  آمده از سیستمدستمتغیرهاي وابسته و متغیرهاي توضیحی دارد و بنابراین نتایج به

  اطمینان است.قابل

 آزمون قید همگنی و تقارن  
 پردازیم. د تقارن میو قییا رد قید همگنی  تأییدآل به بررسی باً ایدهپس از برآورد سیستم تقاضاي تقری

هد دنتایج نشان می گردد.براي جامعه آماري برآورد شده و بررسی می 4با استفاده از آزمون والد
ودیت درنتیجه با توجه به رد فرضیه صفر براي هر دو محد. فرضیه صفر براي کل سیستم رد شده است

  کنیم.ارن) در کل سیستم، مدل را تنها در حالت غیر مقید برآورد می( همگنی و تق

  هاي تقاضاکشش ـ
. ) براي حامل انرژي داراي عالمت مورد انتظار (منفی) هستند2هاي خود قیمتی در جدول (کشش
 کشش بودن انرژي در ایناز یک است و نشان از بی ترکوچکهاي نفتی جز فرآوردهها بهکشش
ها کمتر ها به میزان یک درصد، تقاضا براي این حاملیعنی با افزایش قیمت این حامل دارند؛بخش

ي هااملحبنابراین با توجه به پایین بودن کشش قیمتی تقاضا براي . یابداز یک درصد کاهش می
تغییر زیادي در الگوي مصرف و کارایی آن  تواندینمي انرژي هاحاملانرژي افزایش قیمت 

ت؛ کشش خود قیمتی سایر کاالها برابر با واحد اس. باره بنزین و گاز طبیعی ایجاد کنددر مخصوصاً
به این معنی که یک درصد افزایش در قیمت سایر کاالها، تقاضا براي این کاالها را یک درصد 

طه ها یک راباکثر روابط بین حامل دهدیمنشان آمده دستهاي متقاطع بهکشش یابد.کاهش می

                                                             
4. Wald test 



کملی هاي انرژي یک رابطه مفرآورده بین حامل -برق و بنزین-بنزین، گاز -جز برقبهده و مکمل بو
  بنزین رابطه جانشینی وجود دارد -گاز و گاز-بین برق. وجود دارد

  
  هاي انرژي خانوار شهري هاي قیمتی حاملکشش .2جدول 

  سایر  هافرآورده  بنزین  گاز  برق  شرح
  -0,4915  -0,4915  0,0072  0,6539  -0,4025  برق
  -1,3226  -1,3226  0,0211  -0,4302  0,4554  گاز

  -1,1709  2,7042  -0,5074  -1,1680  -0,4096  بنزین
  25,2632  -1,3698  -2,3859  -9,8504  -1,5625  هافرآورده
  -0,9976  -0,5495  -2,3898  -9,8537  1,5587  سایر

  پژوهشهاي یافتهمأخذ:                            
  

  کشش درآمدي ـ
هاي انرژي هاي حاملبنابراین همه گروه. ) مثبت است3هاي درآمدي در جدول (عالمت تمام کشش

دیگر با افزایش درآمد عبارتبه باشند.نزد خانوارهاي شهري جزء کاالهاي نرمال و ضروري می
رآمد افزایش دبا . کنندگان میزان مخارج صرف شده روي کلیه کاالها افزایش خواهد یافتمصرف

هاي انرژي مربوط به برق و بیشترین افزایش خانوارها کمترین میزان مخارج صرف شده روي حامل
  . ها خواهد بودبه ترتیب مربوط به گاز و بنزین و فرآورده

  
  هاي انرژي خانوارهاي شهري هاي مخارجی حاملکشش .3جدول 

  سایر  هافرآورده  بنزین  گاز  برق  شرح
کشش 
  1  92/0  1  97/0  87/0  مخارجی

  هاي پژوهشیافتهمأخذ:     

  محاسبه تغییرات جبرانی ـ



  23  ...   يانرژ يهاحامل متیق لیاثر تعد
 

از نتایج  훽جاي ههاي کاالیی و بشاخص قیمت گروه 푝و  푝جاي مقادیر هب CVبراي محاسبه 
ها با توجه به پارامترهاي تخمین زده شد و شاخص قیمت. شده استاستفاده AIDSآمده الگوي دستبه

-96ي هاسالهاي انرژي طی ) در بخش سوم، شاخص رفاهی ناشی از تعدیل قیمت حامل16و رابطه (
در این تحقیق شاخص رفاهی خانوار در . شده است) محاسبه4براي خانوار شهري در جدول ( 1367

مثالً براي محاسبه شاخص رفاهی سال . شودحاسبه میهاي سال بعد مهرسال نسبت به تعدیل قیمت
 ترتیباینگیریم و بهرا مبدأ ثانویه در نظر می 1368هاي سال را سال مبدأ و قیمت 1367، سال 1367

هاي انرژي نوسانت زیان رفاهی حامل. دهیمي موردمطالعه انجام میهاسالشاخص رفاهی را براي تمام 
د هاي خوهاي انرژي در بودجه خانوار و کششهاي انرژي، سهم حامللنوسانت قیمت حام تأثیرتحت 

ي انرژي با هاحامل). نوسانات زیان رفاهی 1995، 5هاي انرژي است (هاپ و سینگقیمتی حامل
ها در جهت افزایش (کاهش) قیمت نوسانات قیمتی ارتباط مستقیم دارد و هر چه تعدیل قیمت

اي انرژي هنوسانات زیان رفاهی حامل. شودی خانوار بیشتر (کمتر) میهاي انرژي باشند زیان رفاهحامل
ن کمتری ازنظري انرژي هاحاملترتیب . است هاملاحکامالً همسو با سهم آنها  دهد که روندنشان می

از سال  .ي نفتی، برق، بنزین و گاز طبیعی استهافرآوردهبه ترتیب مربوط به  1375زیان رفاهی تا سال 
ي پیشی گرفت و بیشترین زیان رفاهی را به خود اختصاص داد در هاحاملبرق که از سایر  جزبه 1375

 هاحاملزیان رفاهی در باالي سایر  ازنظربنزین  1389از سال . تغییري ایجاد نگردید هاحاملترتیب سایر 
) 4در جداول ( دهشمحاسبه cvمعیار  تغییري ایجاد نگردید. هاحاملقرار گرفت ولی در ترتیب سایر 

سیاست افزایش قیمت در حامل انرژي اجرا شود چه مبلغی  1368بیانگر آن است که اگر مثالً در سال 
یابند به  دست قیمت تغییر از قبل اولیه مطلوبیت سطح به خانوارهاي شهري پرداخت شود تا به باید

باید پرداخت شود تا همان  کنندهمصرفچه میزان به  1368ي انرژي در سال هاحامل متیباقعبارتی 
 تککتدر این تحقیق این تغییرات قیمت براي . را داشته باشد 1367سبد مصرفی حامل انرژي در سال 

که کشور  1367-72ي هاسالطی . است گرفتهانجام هرسالی و براي موردبررسي انرژي هاحامل
گروه تحقیقات اقتصادي بانک ( ندکیمي انرژي را تجربه هاحاملکاهش تورم و ثبات قیمت 

با  1373-88ي هاسال ي انرژي تقریباً رشد ثابتی دارد.هاحاملبراي کلیه  cvشاخص  )1393خاورمیانه،
                                                             
5. Hope and Singh 



افزایش تورم و باالترین نرخ تورم که کشور طی این سی سال تجربه کرده است و افزایش قیمت 
اي بر بشدت رشد داشته و به باالترین حد خود رسیده است. cvهمان منبع) شاخص (ي انرژي هاحامل

موجب شدت بخشیدن ریان رفاهی  هاارانهاجراي فاز اول و دوم سیاست هدفمندي ی 1389-95ي هاسال
  گردیده است. هاسالخانوارها طی این 

  
 )ریال-سرانه-هاي انرژي (ساالنهزیان رفاه خانوار شهري براثر تعدیل قیمت حامل .4جدول 

  cvbe  cvel  cvga  cvpro  cvot  cvt  سال
1367 60  14  47  16  99،997  100،134  
1368  61  12  40  15  93،785  93،912  
1369  32  12  41  10  68،687  68،783  
1370  69  33  105  23  162،428  162،658  
1371  132  75  235  25  245،090  245،557  
1372  225  72  243  33  302،016  302،589  
1373  492  119  400  52  515،811  516،874  
1374  622  248  774  100  1،009،824  1،011،569  
1375  762  2،199  883  250  1،076،468  1،080،561  
1376  802  1،698  1،039  215  1،237،543  1،241،297  
1377  1،191  2،417  1،604  270  1،690،886  1،696،369  
1378  2،107  2،817  3،643  372  2،374،983  2،383،922  
1379  2،428  4،717  3،516  308  2،490،348  2،501،316  
1380  3،024  5،478  4،086  410  2،807،443  2،820،441  
1381  4،502  7،759  6،705  501  4،043،343  4،062،809  
1382  7،641  10،235  8،633  569  4،941،189  4،968،267  
1383  9،835  12،707  10،418  649  6،519،572  6،553،182  
1384  10،149  11،835  9،311  570  6،844،271  6،876،136  
1385  11،004  12،451  9،555  538  8،079،642  8،113،191  
1386  13،929  15،491  12،439  632  10،438،535  10،481،026  
1387  19،097  20،256  15،716  845  14،749،513  14،805،427  
1388  16،942  15،376  12،636  607  12،238،632  12،284،193  
1389  29،121  20،326  25،066  1،121  14،329،615  14،405،249  
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  cvbe  cvel  cvga  cvpro  cvot  cvt  سال
1390  76،165  61،229  31،471  3،086  21،964،141  22،136،092  
1391  85،169  72،857  55،699  3،805  30،155،205  30،372،734  
1392  111،177  92،306  67،137  5،723  43،118،730  43،395،074  
1393  146،930  110،230  60،881  6،059  45،160،345  45،484،444  
1394  179،117  131،957  72،591  6،793  51،256،374  51،646،832  
1395  185،615  140،691  84،582  7،004  53،556،240  53،974،131  
  343،784،767  341،570،656  40،599  499،497  755،615  918،401  جمع

  11،854،647  11،778،298  1،400  17،224  26،056  31،669  متوسط
 مأخذ: نتایج پژوهش          

  محاسبه خط فقر و شاخص فقر .2-6-4
همچنین . ) بررسی گردید3-3-1ي (هابخشمبتنی بر نیاز کالري است که در  مبناي محاسبه خط فقر

) شرح داده شد مبناي 3-3-2شاخص فقر که در بخش ( عنوانبهدر این تحقیق شاخص شکاف فقر 
در این تحقیق که در جدول  شدهمحاسبهساالنه -. خط فقر غذایی سرانهردیگیممحاسبه قرار 

ی خط فقر موردبررسي هاسالطی  دهدیمآورده شده است نشان  لیتفصبه) نتایج آن 5شماره(
ریال در  100،809،300به  1367ریال در سال  316،752درمجموع روند افزایشی داشته است و از 

کالري براي هر یک از افراد خانوار در سال  2300 تأمیندیگر عبارتهب. یافته استافزایش 1396سال 
تقسیم خط فقر به دو دوره، یکی  با. ساله شده است 30برابري در فاصله زمانی  318منجر به افزایش 

ها رساند که تا قبل از آزادسازي قیمتها ما را به این نتیجه میقبل و دیگري بعد از آزادسازي قیمت
به بعد  1389ها و از سال قریباً با یک نرخ ثابت رشد داشته است اما بعد از آزادسازي قیمتخط فقر ت

حاکی از  )5شاخص فقر در جدول (اي روبرو بوده است. نتایج خط فقر شهري با یک نرخ فزاینده
دیگر عبارتبه. رسیده است 1396در سال  260/0به  1367در سال  397/0شاخص از این آن است که 

این  و توان گفت که طی این دوره متوسط درآمد افراد زیرخط فقر افزایش پیداکرده استیم
است که این مقدار شکاف در  توجهقابلالبته . نزولی داشته است روندکی 1367از سال  شاخص

  . داراي روند نزولی بوده است درمجموعي نوسان داشته ولی هاسالبعضی از 



  محاسبه ضریب جینی .3-6-4
در این بخش وضعیت توزیع خانوار شهري با در نظر گرفتن شاخص توزیع ضریب جینی که در بخش 

ضریب  6شود.محاسبه میي هاگروهبراي مخارج و  Rافزار و با استفاده از نرم) شرح داده شد 2-3(
در . شده است) نشان داده5در جدول ( 1367-1396ي هاسالشده طی جینی توزیع درآمد محاسبه

رسیده است هرچند تغییر  1396در سال  38/0به  1367در سال  40/0اطق شهري ضریب جینی از من
دهنده بهبود اختالف طبقاتی و کاهش نابرابري در مناطق شهري کشور است، نشان هاسالمتغیر در این 

 1391ولی در مقاطع زمانی مختلف داراي نوسان بوده است. کمترین مقدار ضریب جینی مربوط به سال 
نقطه عطف کاهش . بوده است 42/0برابر  1380و بیشترین مقدار آن مربوط به سال  34/0با مقدار 

 37/0به مرز  1395یافته تا در سال و از آن سال به بعد کاهش 36/0است که به مرز  1390نابرابري سال 
در  و بعدازآنما روند ثابت داشته است اضریب جینی تقریباً یک 1389تا قبل از سال . رسیده است

  . آرامی صورت گرفته استکاهش ضریب جینی به 1394لغایت 1389ي هاسال
   

                                                             
و  هاي اسها است، که بر اساس زبانافزاري براي محاسبات آماري و علم دادهنویسی و محیط نرمیک زبان برنامه .6

  است.سازي شدهاسکیم پیاده
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 خط فقر، شاخص نسبی فقر و ضریب جینی خانوار شهري .5جدول 

  شکاف نسبی فقر  ریال-ساالنه-سرانه ضریب جینی سال
1367  40/0  316،752  397/0  
1368  39/0  258،864  406/0  
1369  38/0  281،124  356/0  
1370  39/0  262،500  364/0  
1371  37/0  399،012  338/0  
1372  36/0  620،292  299/0  
1373  36/0  911،808  334/0  
1374  37/0  714،084  303/0  
1375  39/0  978،276  301/0  
1376  38/0  1،027،248  300/0  
1377  38/0  1،402،824  293/0  
1378  36/0  1،656،096  288/0  
379  38/0  1،943،142  296/  
1380  42/0  2،437،836  245/0  
1381  42/0  4،707،280  260/0  
1382  40/0  5،900،837  265/0  
1383  41/0  5،793،234  270/0  
1384  41/0  6،530،272  260/0  
1385  42/0  7،341،983  270/0  
1386  40/0  11،891،938  275/0  
1387  37/0  19،437،404  230/0  
1388  39/0  20،744،426  270/0  
1389  39/0  30،980،156  297/0  
1390  36/0  33،629،288  270/0  
1391  34/0  38،944،444  259/0  
1392  34/0  49،311،014  259/0  
1393  33/0  64،087،988  24/0  
1394  33/0  85،752،510  24/0  
1395  37/0  95،718،288  25/0  
1396  380/0  100،809،300  26/0  

   پژوهش يهاافتهیمأخذ:                             



  تخمین مدل آستانه .7-4
) با شاخص توزیع 4-2-1-6در بخش ( شدهمحاسبهدر این بخش به دنبال ارتباط شاخص رفاه 

در . ) هستیم4-3در بخش ( شدهمحاسبه) و نیز شاخص شکاف نسبی فقر 4-4در بخش ( شدهمحاسبه
ودن ی برخطیغدوم نوع رابطه از خطی و  مرحلهدر . شودیمابتدا آزمون ریشه واحد متغیرها بررسی 

ی بودن مدل تعداد حد آستانه مشخص رخطیغسوم و بعد از اطمینان از  مرحلهدر . شودیمبررسی 
  .شودیمي مرتبط با آن شرح داده هاآزمونمدل حد آستانه و  تیدرنهاو  گرددیم

  آزمون ریشه واحد .1-7-4
cv، ed و 푝  به ترتیب شاخص رفاه، شاخص توزیع درآمد و شاخص شکاف نسبی فقر در خانوار

 واحد ریشه بررسی به افتهیمیتعم بررسی مانایی متغیرها از آزمون دیکی فولر منظوربهشهري است. 

 یدتأیاند و لذا تمامی متغیرها در تفاضل درجه اول و دوم پایا شده. شودیم پرداخته متغیرهاي تحقیق
  . بردار هم جمعی است تأییدآمده موکول به دستنتایج به

  یرخطی مدلغبررسی رابطه خطی و یا  .2-7-4
در این قسمت رابطه خطی و غیرخطی شاخص رفاه با شاخص شکاف نسبی فقر و توزیع مخارج 

  ی عبارت است.رخطیغمدل خطی و . شودخانوار شهري و روستایی بررسی می
푐푣 = 푐(1) + 푐(2)푝 + 푐(3)푒푑 +푢  )26(  

푐푣 = 퐼 푝 ≤ 훾 푐(1) + 푐(2)푝 + 푐(3)푒푑 + 퐼 푝 ≤ 훾 푐(4) + 푐(5)푝 +

푐(6)푒푑 + 푢  )27(  
  

퐼 با دو متغیر مجازي 푝 ≤ 훾 و 퐼 푝 > 훾 به  شده و حالت غیرخطیمدل از حالت خطی خارج
را  )r=00H :( در مقابل فرضیه خطی بودن )r=11H :( فرضیه غیرخطی بودن توانیم. گیردمی خود

 مورداشارهفرضیه  )FLM(و ضریب الگرانژ فیشر) WLM( ي ضریب الگرانژ والدهاآمارهبا . بررسی کرد
رد و مدل  0H فرض بنابرایناست  05/0کمتر از  )6در جدول ( هاآمارهاحتمال تمام . شودیمبررسی 

  غیرخطی است. داًیشد
 بررسی غیرخطی بودن مدل .6جدول 
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 WLM FLM آزمون

: r=00H 
: r=11H 

23/7 
( 00/0 ) 

44/6 
( 00/0 ) 
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 تعداد حد آستانه .3-7-4

 با ، در ادامه باید مدل راموردمطالعهپس از حصول اطمینان از وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهاي 

 روشاین  در. دهیم نمایش دیگر رژیم به رژیم یک از تغییر با و ياتکه خطی يهاحیتصر از استفاده

. شودیمتحلیل  ياآستانه متغیر این تغییرات اساس بر مدل که شودیم تعریف ياآستانه متغیر یک
 در .شودانتخاب  مستقل متغیرهاي از یک هر میان از تحقیق، روش اساس بر تواندیم ياآستانه متغیر

 که ياآستانه مقدار. است شدهانتخاب ياآستانه متغیر عنوانبه شاخص شکاف فقر نسبی مطالعه این

 تعداد البته. است رژیم مدل تغییر مکان کنندهنییتع ،آمدهدستبه نماییدرست حداکثر روش از

 ي،اآستانه سطوح به تعداد شدن اضافه بار هر با و باشد مقدار یک از بیشتر تواندیم ياآستانه مقادیر

 مشخص ياآستانه حد تعداد ابتدا ياآستانه حد مدل تخمین در . شودیم اضافه نیز هامیرژ تعداد

 ياآستانه حد یک وجود فرضیه مقابل در ياآستانه حد وجود آزمون عدم منظور این براي ؛شودیم
 نشان )7( شماره جدول در آن نتایج که ردیگیم صورت Bai-Perron آماره آزمون از استفاده با

) ۱VS۰( زیرا در. کندیمنتایج آزمون وجود یک حد آستانه را براي مدل تعیین . است شدهداده
. رددگیمو فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود حدآستانه رد  قرارگرفتهدر مقدار بحرانی  F آماره

퐼 بنابراین در این مدل با واردکردن دو متغیر مجازي 푝 ≤ 훾 و 퐼 푝 > 훾  مدل از حالت خطی
  گیرد. شده و حالت غیرخطی میخارج

  ی بودن مدلرخطیغبررسی  .7جدول 
  مقدار بحرانی  مقیاس دار Fآماره   Fآماره   آزمون حد آستانه

1VS0  58/36  75/109  98/13  
2VS1  80/1  44/5  72/15  

  : نتایج تحقیقمأخذ               
  



  تخمین مدل رگرسیون حد آستانه .4-7-4
و تعیین یک رژیم در جدول  297/0ي با لحاظ حد آستانه اآستانهنتایج تخمین مدل رگرسیون 

 باالي مدل بوده و تمامی متغیرها دهندهحیتوضقدرت  دهندهنشاننتایج . است مشاهدهقابل) 8شماره(
  هستند. داریمعندرصد  5در هر دو رژیم در سطح 

  شهري TRتایج برآورد مدل ن .8جدول 
  اي مدلقسمت بعد از حد آستانه  اي مدلقسمت قبل از حد آستانه

α   )40/0 (054/0-  α  )00/0(40/2  
푝   )00/0 (002/0  푝   )00/0 (0007/0-  
푒푑   )37/0 (15/0  푒푑   )00/0 (14/0-  
푅  99/0 آماره

 D  45/2آماره 

  : نتایج تحقیقمأخذ

  تفسیر نتایج .5-7-4
) نتیجه نهایی از رابطه شاخص رفاهی با شاخص شکاف نسبی فقر و شاخص توزیع نشان 9در جدول (

  .شودیماست که در ادامه این نتایج تفسیر  شدهداده
  یرخطیغنتایج مدل  .9جدول 

  اي مدل)رژیم دوم (مدل بعد از حد آستانه  اي مدل)رژیم اول (مدل قبل از حد آستانه

lncv=-0/054+0/002ln푝  جامعه شهري +0/15lned  lncv=2/40-0/0007ln푝 -0/14lned  

  هاي پژوهش یافتهمأخذ: 

 رابطه شاخص شکاف نسبی فقر و شاخص رفاهـ 

 يدرصدکی افزایش اثر زیان رفاهی خانوار شهري در 1389لغایت  1367یعنی از سال  اول رژیم در
زیان رفاهی  روي بر شاخص فقر مثبت تأثیر بیانگر که ابدییم افزایش 002/0 اندازهبهشاخص فقر  در

 اما این. خانوار است یعنی افزایش در این شاخص موجب افزایش در زیان رفاهی خانوار خواهد شد
زیان  فقرشکاف با افزایش  و شودیمیک رابطه عکس به بعد  1389یعنی از سال رابطه در رژیم دوم 

دن خانوارها، ش رتریفقدر توجیه باید گفت به دلیل . ابدییمکاهش  هامتیقز تعدیل رفاهی حاصل ا
اص ي انرژي اختصهاحاملاستفاده از این حامل نیز کمتر شده و لذا سهم کمتري از مخارج خود را به 
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ي در درصدکبا افزایش ی هامتیقي آزادسازو  1389داده و لذا با افزایش شاخص فقر بعد از سال 
  .ابدییمکاهش  0007/0خص فقر زیان رفاهی براي جامعه شهري به میزان شا

  رابطه شاخص توزیع و شاخص رفاهـ 
 به ترتیب شاخص توزیع، در يدرصدکی افزایش اثر زیان رفاهی خانوار شهري در اول رژیم در
زیان رفاهی تا قبل از  روي بر شاخص فقر مثبت تأثیر دهندهنشان که ابدییم افزایش 15/0 اندازهبه

 یعنی با شودیماما این رابطه در رژیم دوم یک رابطه عکس . را دارد هامتیقو تعدیل  1389سال 
 ابدییمکاهش  14/0ي در ضریب جینی ، زیان رفاهی براي خانوار شهري به میزان درصدکافزایش ی

لزوماً به معناي بهتر شدن ي نابرابري هاشاخصاین بحث را مطرح کند که کاهش  تواندیمو این 
ع و فقر ي توزیهاشاخصیکی از دالیل احتمالی کاهش طبقاتی و . وضعیت اقتصادي جامعه نیست

وسط و یا شرایط حاکم بر جامعه، طبقه مت اتخاذشدهي اقتصادي هااستیساین است که وقتی بر اساس 
ذکور ي مهاشاخصقرار گیرند،  ترنییپاي هاطبقهجامعه با ریزش زیادي مواجه شود و این افراد در 

ي هابقهطو بسته به اینکه چه تعدادي از افراد طبقه متوسط جامعه بر اساس شرایط به  ابندییمکاهش 
 1389ال بنابراین از س. و نماگرها متغیر خواهد بود هاشاخصزیرین اقتصادي سقوط کنند رفتار این 

  .است افتهیشیافزان حرکت کرده و که شاخص فقر بهتر شده است، زیان رفاهی عکس آ

  مدل تخمین از پس پسماند آزمون .6-7-4
 TR مد پسماند جزء تحقیق متغیرهاي بین بلندمدت رابطه وجود از بیشتر اطمینان براي
 بین بلندمدت رابطه وجود نتایج .ردیگیم صورت آن براي واحد ریشه آزمون و شدهخراجاست

  .کندیم تأییدرا  تحقیق متغیرهاي

  ي شهري خانوارهاآزمون همجمعی براي  .9جدول 

  푥آماره   آزمون
سطح 
  احتمال

  فرضیه صفر

  رد  )00/0(  -39/6  افتهیمیتعمدیکی فولر 
  هاي پژوهش یافته: مأخذ               

  تشخیص يهاآزمون انجام .7-7-4



 ياآستانهرگرسیون  روي ییهاآزمون ستیبایم مدل، تخمین از آمدهدستبه نتایج از اطمینان براي
 مجموع يهاآزمون واریانس، ناهمسانی، آزمون بودن نرمال آزمون منظور، بدین شود. انجام برآوردي،

 ) نشان10در جدول ( نتایج. ردیگیم انجام پسماندهاي مجموع مجذور تجمعی بازگشتی و پسماندهاي
 پسماندها بودن نرمال و آزمون شودینم رد مدل پسماندهاي بودن نرمال بر مبنی صفر فرضیه که دهدیم

 فرضیهو  است تأیید مورد ياآستانه رگرسیون پسماندهاي واریانس همسانی. ردیگیم قرار تأیید مورد
  .رد شود تواندینم رگرسیون ضرایب پایداري

  ي مدل شهري و روستاییهاآزمون :10جدول 

  شهري  آزمون
  نتیجه  احتمال  آماره

Q  87/1  172/0  پسماند مانا است جمالت  
Jarque-Bera  36/4  11/0  توزیع نرمال  

with  50/1  23/0  واریانس همسان  
Ramsey  19/0  67/0  تصریح درست  
CUSUM  ثبات ضرایب  ..……  شکل  

CUSMSQ ثبات ضرایب  ..……  شکل  
  هاي پژوهش یافته: مأخذ          

  يریگجهینت .5
انرژي را تنها از یک بعد  يهاحاملاین مطالعه برخالف مطالعات دیگر در ایران، اثر تعدیل قیمت 

هریک  در بخش اول ؛به دو بخش تقسیم نمود توانیمقرار نداده است. نتایج تحقیق را  یموردبررس
 دوره طی نایرا خانوار شهري بودجه اطالعات از استفاده بارفاه، فقر و توزیع درآمد  يهاشاخصاز 

ظر ن هاي انرژي ازترتیب حامل؛ نشان داد. نتایج در بخش اول تحقیق محاسبه گردید 1360-1396
ی تی، برق، بنزین و گاز طبیعهاي نفبه ترتیب مربوط به فرآورده 1375کمترین زیان رفاهی تا سال 

هاي پیشی گرفت و بیشترین زیان رفاهی را به خود جز برق که از سایر حاملبه 1375از سال  است.
بنزین ازنظر زیان رفاهی  1389ها تغییري ایجاد نگردید. از سال اختصاص داد در ترتیب سایر حامل

  . ها تغییري ایجاد نگردیدها قرار گرفت ولی در ترتیب سایر حاملدر باالي سایر حامل
توان دیگر میعبارترسیده است به 1396در سال  340/0به  1367در سال  397/0فقر از خط 

  . گفت که طی این دوره متوسط درآمد افراد زیرخط فقر افزایش پیداکرده است
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 داکردهیپکاهش  1396در سال  260/0به  1367در سال  397/0شاخص شکاف نسبی فقر از 
 درمجموعو رسیده است  1396در سال  38/0به  1367در سال  40/0ضریب جینی از  واست 

   .دهنده بهبود اختالف طبقاتی و کاهش نابرابري در مناطق شهري کشور استنشان
با استفاده از یک مدل حدآستانه  شدهمحاسبهي هاشاخصارتباط  این تحقیق، در بخش دوم

شاخص فقر و توزیع  1390نشان داد؛ تا قیل از سال این بخش نتایج است.  قرارگرفته یموردبررس
یان زباشد  تریعنی هرچه فقر و نابرابري در جامعه باال .داشته استیک رابطه مثبت با زیان رفاهی 

به بعد بین شاخص فقر و توزیع با زیان رفاهی رابطه  1390رفاهی افزایش خواهد یافت اما از سال 
منفی ر توجیه داست.  یافتهکاهشزیان رفاهی فقر و توزیع، خص با افزایش شا ،یعنی .منفی شده است

ز کمتر شده نیي انرژي هاحامل تفاده ازشدن خانوارها، اس رتریفقبه دلیل  ،این رابطه باید گفتشدن 
آن زیان رفاهی  تناسببهي انرژي اختصاص داده و هاحاملو لذا سهم کمتري از مخارج خود را به 

 رتریقفاتفاق افتاده است توزیع فقر در جامعه و  هامتیق يآزادسازه بعد از است و آنچ افتهیکاهش
  شدن خانوارها است.

 تنها بهبود یک شاخص اقتصادي نمود کهنتایج در بخش دوم این تحقیق اثبات بنابراین 
بهبود وضعیت معیشتی خانوار باشد و شرط الزم و کافی براي بهبود شرایط  بازگوکننده تواندینم

فاه، هاي راست. بنابراین شاخص موردمطالعهرفاهی  يهاشاخص زمانهممعیشت و رفاه جامعه بهبود 
فقر و توزیع درآمد بهتر است در کنار یکدیگر طرح شوند و بدون شک مباحث فوق به یکدیگر 

 هاي فوق اعمالزمان شاخصهاي حمایتی را باهدف بهبود همباید سیاستمربوط هستند، و دولت 
موجب  درآمد توزیع و فقر و مقوله رفاه سه به توجهیبی و زمینه این در ریزيبرنامه کند. عدم

  .شد طبقاتی در جامعه خواهد شکاف افزایش کاهش رفاه و جهیدرنتي غلط و گذاراستیس
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