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چکیده
اطالع از کشش درآمدی کاالها در سیاستگذاریهای اقتصادی اهمیت ویژهای دارد .به همین
دلیل برآورد تابع تقاضایی که از یک سو با ویژگیهای نظریه مصرفکننده سازگار بوده و از سوی
دیگر قدرت پیشبینی باالیی داشته باشد ،همواره یکی از مسائل پیشروی اقتصاددانان بوده
است .در این مطالعه با استفاده از سیستم تقاضای مستقیم جمع پذیرضمنی ( )AIDADSو بر
اساس دادههای تفصیلی طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استانهای کشور و
همچنین با بهره گیری از نرم افزار گمز به برآورد تابع تقاضا پرداخته شده و کششهای درآمدی
این سیستم استخراج گردیده است .نتایج نشان میدهد که در خانوارهای شهری گروههای کاالیی
خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات ،پوشاک و کفش و گروه مسکن ،سوخت و روشنایی و در
خانوارهای روستایی گروههای کاالیی خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات و پوشاک و کفش کشش
درآمدی کمتر از یک داشته و کاالیی ضروری محسوب میشوند.
واژههای کلیدی :سیستم تقاضای مستقیم جمع پذیر ضمنی ،حداقل معاش ،کشش درآمدی
طبقهبندیI32 ،I30 ،D12 :JEL
* نویسنده مسئول
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 -1مقدمه
پایه نظری مباحث اقتصاد خرد براساس برخی فروض در مورد رفتار مصرفکننده و تولید
کننده استتوار شده است .و تخمین توابع تقاضای کاالهای مختلف همواره بر اساس این
مفروضات صورت میگیرد .مهمترین فرض در حوزه بررسی رفتار مصرفکننده ،بر مفهوم
مطلوبیت استتوار استت و اگر تابع مطلوبیت ،قیود مورد نظر و توابع تقاضتتای استخراجی
بهدرستی انتخاب نشوند ،قادر نخواهند بود رفتار مصرفکننده را به خوبی تبیین کنند.
از جمله توابع اولیه که در زمینه تقاضای مصرفکننده کاربرد دارند سیستم تقاضای
روتردام1و سیستم مخارج خطی )LES( 6میباشد .اما هر کدام از این توابع محدودیتهایی
دارند که استفاده از آنها ممکن است برنامهریزان را در طراحی و سیاستگذاری با مشکل
مواجه سازد .برای مثال ،یکی از مهمترین این محدودیتها عدم رعایت قانون انگل است.
بر اساس این قانون همزمان با افزایش درآمد ،بایستی سهم بودجهای کاالهای ضروری
کاهش و سهم بودجهای کاالهای لوکس افزایش یابد .در مدلهای تقاضای روتردام و سیستم
مخارج خطی ( )LESسهم بودجه نهایی )MBS( 9کاالها ثابت است که ضعف بزرگی برای
هر دو مدل تلقی میشود (یو .)6222،1این ضعف اقتصاددانان را بر آن داشت تا با وارد
کردن فرض ترجیحات جمعپذیر به سیستم تقاضای  ،LESسیستم تقاضای جدیدی به
نام سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل 4یا همان  AIDSرا مطرح کنند .اگرچه در این مدل
سهم بودجه نهایی به طور خطی نسبت به لگاریتم مخارج تغییر میکند ،ولی در این مدل
نیز زمانی که تغییرات بسیار بزرگی در درآمد واقعی صورت گیرد ،سهمهای بودجهای
بدست آمده از این سیستم در محدوده بین صفر و یک قرار نمیگیرند (کرانفیلد و
همکاران .)6222 ،2محدودیت های موجود در توابع تقاضای قبلی و همچنین ضعف این

1

Rotterdam Demand System
Linear Expenditure System
9
Marginal Budget Shares
1
Yu
4
Almost Ideal Demand System
2
Cranfield et al
6
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توابع در ارائه صحیح کششهای انگل ،ریمر و پاول1336b(1و )1332را به توسعه یک
سیستم تقاضای جدید بر اساس ترجیحات ضمنی جمعپذیر مستقیم راهنمایی کرد .این
سیستم که سیستم تقاضای مستقیم جمع پذیر ضمنی (AIDADS( 6نام دارد ،زمانی
مورد استفاده قرار میگیرد که مصرفکننده حداقل توانگری کافی را برای برآوردن نیازهای
معیشتی دارد و این تابع تقاضا به سهم بودجهای نهایی ( )MBSاجازه میدهد که به
صورت تابعی از مخارج حقیقی کل تغییر کند .سهمهای بودجهای پیشبینی شده در این
سیستم محدود به یک فاصله واحد میباشند .این سیستم در مواجهه با کششهای انگل،
نسبت به مدلهای  LESو رتردام دارای انعطافپذیری بیشتری بوده و از نظر برآورده
ساختن ویژگیهای توابع تقاضا نسبت به مدل  AIDSبرتری دارد (کرانفیلد و همکاران،
 .)6224در این مطالعه با استفاده از دادههای هزینهای گروههای عمده کاالیی 9به برآورد
سیستم  AIDADSدر بین خانوارهای شهری و روستایی کشور پرداخته شده و در ادامه
به محاسبه کشش مخارجی این گروهها اقدام میگردد .برآورد کشش صحیح مخارج که
با انتخاب شکل تابع مناسب تقاضا ( )AIDADSحاصل میگردد ،در پیشبینی تقاضای
کاالها به برنامهریزان یاری میرساند و میتوان پیشبینی دقیقتری از عوامل مؤثر بر تقاضا
و میزان تقاضا داشت .برای این منظور در بخشهای بعد ،پس از مرور مبانی نظری تحقیق،
به بررسی مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در زمینه سیستم تقاضای مستقیم
جمعپذیر ضمنی پرداخته میشود .در ادامه پس از ذکر روششناسی تحقیق با تخمین
سیستم  ،AIDADSکششهای درآمدی گروههای مختلف کاالیی ارائه شده است .بخش
پایانی مقاله نیز به نتیجهگیری و ارائه توصیههای سیاستی اختصاص یافته است.

 -2مروری بر مبانی نظری موضوع

1

Rimmer & Powell
An Implicitly Directly Additive Demand System
 9گروههای عمده کاالیی شامل  8گروه پوشاک و کفش،تفریحات ،سرگرمیها و تحصیل،خوراکیها ،آشامیدنیها و
دخانیات ،بهداشت و درمان ،مسکن،سوخت و روشنایی  ،لوازم و اثاثه ،کاالها و خدمات متفرقه و حمل و نقل و
ارتباطات میباشد.

6
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تابع  AIDADSشکل توسعه یافته  LESاست .این تابع از تابع مطلوبیت مستقیم جمعپذیر
ضمنی1هانوچ )1344( 6بدست میآید .تابع مطلوبیت هانوچ ( )1344به صورت زیر است:
n

 U (q , u )  1

()1

i

i

i 1

که در آن )  (q1 , q2 ,...,qnسبد مصرفی u ،سطح مطلوبیت و  U iتابع یکنواخت دو
بار مشتقپذیری 9است که شرایط تقعر را تأمین میکند و به صورت زیر تعریف میشود:




()6

که در آن i

 q i
U i  i ln i
 Ae u

برابر  i  iG(u)/1  G(u)میباشد .همچنین در این معادله )G(u

یک تابع یکنواخت ،مثبت ودو بار مشتق پذیر میباشد که از شکل تابعی نمایی ) (eu

برای آن استفاده میشود .شرایط قانونمندکردن 1تابع تقاضا برای این شکل تابعی همانند
تابع  LESمیباشد که بصورت زیر مطرح میشود:
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شرایط مرتبه اول برای حداقل سازی تابع هزینه برای بدست آوردن سطح مطلوبیت
مشخصی از  uبصورت زیر تبیین میشود:
 pi

()1
که در آن،

 ضریب الگرانژ و ) ( p1 , p 2 ,..., p n

U i
q i

مجموعه قیمت کاالهاست .با توجه به تابع

مطلوبیت رابطه ( )6میتوان رابطه ( )1را بصورت زیر نوشت:
()4

  i   iG u 
 p
qi   i 1  G u  i i  1,2,..., n

Implicit Direct Additively Utility
Hanoch
Twice Differentiable Monotonic
Regularity

1
6
9
1
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و جمع رابطه ( )1برای هر  iو با استفاده از

رابطه ( ،)9رابطه زیر حاصل میشود:

  M  p  

()2
n

که در آن  ، p همان

p

i i

i 1

می باشد که از   iبه عنوان " حداقل معاش" نام

برده میشود .با استفاده از رابطه باال ،رابطه ( )4را می توان به صورت زیر نوشت:
()4

pi qi   i   i M  p   i  1,2,..., n

چنانچه رابطه باال را مرتب نموده و مقادیر i

در آن جایگذاری شود ،تابع تقاضای

 AIDADSبه صورت زیر بدست میآید.
()8

i  iGu   M  p  
1  Gu   pi  i  1,2,..., n

qi   i 

با بازنویسی رابطه فوق بر اساس سهم کاال از مخارج کل ،خواهیم داشت:
  iGu  p  

  i pi  i
  iGu   
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که در آن Wi ،سهم کاالی  iام از کل مخارج است .همانطور که مشاهده می شود
چنانچه مقادیر   i   iباشند تابع  AIDADSبه شکل تابع  LESتبدیل میشود
(کرانفیلد .)6224 ،کششهای جانشینی در سیستم تقاضای جمع پذیر ضمنی به صورت
زیر محاسبه میشود:
), (𝑖 ≠ 𝑗 , 𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛) (12

) 𝑖𝛾 (𝑞𝑖 − 𝛾𝑖 )(𝑞𝑗 − 𝛾𝑗 ) (𝑀 − 𝑝′
⁄
𝑗𝑞 𝑖𝑞
𝑀

= 𝑗𝑖𝜎

اگر تمامی 𝑖𝛾 ها مثبت باشند( ،همانطور که از ترجیحات جمع پذیر برمیآید) 𝜎𝑖𝑗 ،در
 LESو  AIDADSبا افزایشهای بزرگ در درآمد به سمت عدد یکسانی گرایش مییابند
.اما  AIDADSکششهای انگل قویتری را ارائه میکند .این ویژگی از وجود ( )n-1پارامتر
اضافی که 𝑖𝛼 نام دارد ناشی میشود (ریمر و پاول. )1336 ،در صورتی که فرم تبعی
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u
) G(uبه سادهترین شکل و به صورت )  (eفرض شود ،کششهای انگل 𝑖𝜂 در سیستم

تقاضای جمع پذیر ضمنی به صورت (

𝑖𝜓
𝑖𝑊

)𝑛 (𝑖 = 1,2, … ,

)(11

(1 + 𝑒 𝑢 )2 −1
] ,
𝑢𝑒

= 𝑖𝑊) تعریف میشود که در آن :
𝑖𝛾 𝑖𝑝
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)
(
),
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𝑛

𝜓𝑖 = 𝜙𝑖 − (𝛽𝑖 − 𝛼𝑖 )[∑(𝛽𝑗 − 𝛼𝑗 ) ln(𝑞𝑗 − 𝛾𝑗 ) −
𝑗=1

)𝑛 (𝑖 = 1,2, … ,

)(16

 -3مروری بر مطالعات تجربی
در زمینه برآورد توابع تقاضای مصرفکنندگان ،مطالعات مختلفی در داخل و خارج از
کشور صورت گرفته است که در جدول  1به برخی از مهمترین این مطالعات اشاره میشود.
جدول شماره ( :)1خالصه مهمترین مطالعات برآورد توابع تقاضای مصرفی
ردیف

محقق

سال

محدوده
مکاتی

مدل مورد
استفاده

نتایج

1

ریمر و
1
پاول

1332

استرالیا

AIDADS

تابع  AIDADSبا ویژگی های
ترجیحات انعطاف پذیر کامال
سازگار و تابعی مناسب برای
تخمین توابع تقاضاست

6

یو و
همکاران

6222

بین
کشوری

LES
AIDADS

نتایج  LESو AIDADS
برای مناطق با نرخ رشد
اقتصادی پایین ،مشابه است

9

کرانفیلد و
9
همکاران

6229

بین
کشوری

1

ریمر و
1
هرتل

6221

بین
کشوری

6

 AIDADSبرای مطالعه رفتار
مصرف کننده ارجح است

AIDADS
AIDADS

AIDADS
برآورد
در
4
دادههای  GTAPدر مقایسه

Rimmer & Powell
Yu et al
Cranfield et al
Reimer & Hertel
Global Trade Analysis Project

1
6
9
1
4

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال دوم /شماره  /1بهار 1931

41

با دادههای  1ICPمقبولیت
بیشتری خواهد داشت
4

کرانفیلد و
همکاران

6

6224

بین
کشوری

AIDADS
MAIDADS
LES

مقدار حداقل معاش در تولیدات
دامی و سایر خوراکیها همراه با
تغییرات مخارج متغیر است.

6212

استانهای
چین

AIDADS

سهم بودجه نهایی گروه
خوراکی و پوشاک با افزایش
مخارج ،افزایش مییابد ولی
سهم سایر گروههای کاالیی با
افزایش مخارج کاهش مییابد

6211

بنگالدش

AIDADS

در این مطالعه تقاضای
گروههای مختلف کاالیی
خوراکی ،غیرخوراکی ،بادوام و
بیدوام برآورد گردیده است.

ایران

AIDADS

کشش درآمدی تقاضا با سطح
درآمدسرانه رابطة غیرخطی
دارد .گوشت گاو و گوسفند
کاالهای ضروری و شیر ،گوشت
ماهی و مرغ لوکس هستند.

LES

معاش،
حداقل
برآورد
شاخصهای نسبت سرشمار،
نسبت شکاف درآمدی ،نابرابری
درآمد بین فقرا و شاخص
کاکوانی محاسبه شده است.

AIDADS

2

لی و هی

4

ورما و
همکاران

8

سالمی و
شهبازی

1988

3

ارشدی و
همکاران

1983

استان
کرمانشاه

12

داننده
اسکویی

1932

خانوارهای
شهری
ایران

9

در بین خانوارهای شهری
استانهای کشور برق کاالیی
ضروری بوده و گاز طبیعی جزو
کاالهای لوکس است

International Comparison Program
Li & He
Verma et al

1
6
9
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بررسی مطالعات نشان میدهد در اغلب مطالعات تجربی صورت گرفته در داخل کشور
برای برآورد تقاضای مصرفکنندگان و استخراج حداقل معاش از سیستم مخارج خطی
استفاده شده و تخمین تابع تقاضا از طریق سیستم  AIDADSدر مطالعات داخلی محدود
به تخمین تقاضا در حوزه «مواد خوراکی» و «برق» بوده و تاکنون با استفاده از این
سیستم به برآورد تقاضای گروههای عمده کاالیی پرداخته نشده است که انجام آن در
این پژوهش به عنوان نوآوری مطالعه در نظر گرفته میشود.

 -4روششناسی تحقیق
این مطالعه از نوع کاربردی و روش جمعآوری اطالعات به صورت کتابخانهای و اسنادی
میباشد .اطالعات به کار برده شده در تحقیق شامل دادههای  129491پرسشنامه
خانوارهای شهری و  182143پرسشنامه خانوار روستایی طرح هزینه و درآمد خانوارهای
شهری و روستایی و شاخصهای قیمت گروههای عمده کاالیی در در  68استان کشور
طی سالهای  1988 -1944میباشد که از مرکز آمار ایران تهیه شده است .در این پژوهش
پس از استخراج هزینه ناخالص گروههای عمده کاالیی در استانهای کشور نسبت به برآورد
سیستم تقاضای مستقیم جمع پذیرضمنی ( )AIDADSاقدام شده و در نهایت نسبت به
محاسبه کششهای درآمدی اقدام گردیده است.
برای تخمین سیستم  AIDADSاز روش حداکثر راستنمایی ( )MLاستفاده میشود .در
این روش چنانچه 𝑡𝑖 ̂
𝑤 سهم بودجه برازش شده باشد ابتدا جزء خطای مربوط به هر گروه
کاالیی و هر مشاهده ( 𝑡𝑖 ̂
𝑤  (𝜈𝑖𝑡 = 𝑤𝑖𝑡 −با استفاده از معادالت سیستم به دست

میآید .چنانچه )𝑇  Ε(𝜈𝑡 𝜈𝑡′ ) = 𝜎 2 Ω , (𝑡 = 1,2, … . ,و  Ωماتریس واریانس
کوواریانس باشد تابع حداکثر راستنمایی به صورت | ̂
 𝐿 = −0.5 ln|Ωنوشته میشود
 Ωمقدار تخمینی  Ωبه صورت 𝜈 𝜈 𝑇∑ ̂ = 𝑇−1
که در آن ̂
 Ωتعریف میشود.
𝑗𝑖
𝑡𝑗 𝑡𝑖 𝑡=1
 Ωرا میتوان به صورت ̂ = R′ R
ماتریس واریانس کواریانس ̂
 Ωتجزیه کرد ،که در آنR ،
یک ماتریس باال مثلثی است که بُعد آن با بُعد ̂
 Ωمطابقت دارد .این رابطه بین جمالت
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 𝑇−1 ∑𝑇𝑡=1 𝜈𝑖𝑡 𝜈𝑗𝑡 = ∑𝑛−1بیان میشود
پسماند و ماتریس ، Rتوسط رابطه 𝑘𝑗𝑟 𝑘𝑖𝑟 𝑘=1
که در آن𝑟 عامل تجزیه کولسکی 1بوده و باال مثلثی بودن  Rایجاب میکند که:
𝑙 > 𝑘∀ 𝑟𝑘𝑙 = 0
باشد .لذا تابع هدف در مسئله بهینهسازی به صورت:
2
𝐿 = −0.5 ln ∑𝑛−1
𝑖𝑖𝑟 𝑖=1
تعریف میشود .برای حداقلسازی این تابع نیاز به تعریف رابطهای بین مطلوبیت ،ارزشهای

پارامتری و سهمهای بودجهای داریم .این رابطه در مطالعات پیشین (مانند کرانفیلد و
همکاران ( ))6212به صورت زیر تعریف شده است.
. (𝑀𝑡 − 𝑝𝑡′ 𝛾)] − ln(𝐴) − 𝑢𝑡 = 1

()19

𝑡𝑢 𝑒 𝑖𝛽𝛼𝑖 +
𝑡𝑢 𝑒1+

1
𝑖

𝑝[. ln

𝑡𝑢 𝑒 𝑖𝛽𝛼𝑖 +
𝑡𝑢 𝑒1+

∑𝑛𝑖=1

که با سادهسازی این رابطه خواهیم داشت:
()11

𝜅 = 𝑡𝑢 . ln(𝑞𝑖𝑡 − 𝛾𝑖 ) −

𝑡𝑢 𝑒 𝑖𝛽𝛼𝑖 +
𝑡𝑢 𝑒1+

∑𝑛𝑖=1

𝑢̂ ،
𝑊 𝜈𝑖𝑡 ،و 𝑡𝑖𝑟 به عنوان
در مسئله بهینهسازی𝑖𝑡 ̂ 𝑡 ،κ = [1 + ln(A)] ،𝛾𝑖 ،𝛽𝑖 ،𝛼𝑖 ،

متغیرهای انتخاب و روابط  𝑟𝑘𝑙 = 0; 0 ≤ 𝛼𝑖 , 𝛽𝑖 ≤ 0; ∑𝑛𝑖=1 𝛼𝑖 = ∑𝑛𝑖=1 𝛽𝑖 = 1به
عنوان قیود مدل مطرح میباشند .برای آنکه فرایند تخمین زیاد درگیر محاسبات ریاضی
نگردد و برای اطمینان از اینکه ویژگی توابع تقاضا در این سیستم کامال تامین شده است،
عبارت لگاریتمی در معادله ( )11باید مثبت باشد .زیرا
و

++

𝑡𝑢𝑒 𝑖𝛽𝛼𝑖 +
𝑡𝑢𝑒1+

بین صفر و یک قرار دارد

𝑅 ∈ 𝑖𝑝 ،بنابراین مخارج مصرفی هم باید مثبت باشد .در نتیجه ،قید ≥ 𝑡𝑀 0.99

𝛾 𝑡 𝑝′به قیود مطرح شده اضافه خواهد شد که در آن مضرب ( )2933اعمال شده بر روی
مخارج تا حدودی اختیاری است ،انتخاب این ضریب به این دلیل است که بررسی های
انجام شده نشان می دهد که با این ضریب می توان به نتایج قوی تری دست یافت
(کرانفیلد و همکاران.)6212،
برای حل این مسئله برنامه ریزی ریاضی ،از برنامه گمز و روش  MINOS5استفاده می-
شود .مهمترین مسئله در تخمین سیستم تقاضای جمع پذیر ضمنی برآورد سطح مطلوبیت
میباشد .به دلیل آنکه این سیستم ،جزو سیستم تقاضاهای ضمنی محسوب میشود ،سطح

Cholesky Decomposition Factor

1
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مطلوبیت ،یک متغیر درون زا است و باید در داخل الگو محاسبه شود .برای اینکار الزم
است که ابتدا مقادیر اولیهای برای سایر پارامترهای این سیستم تعریف شود تا بتوان مقدار
اولیه  uرا بدست آورد .در اینجا توجه به این نکته ضروری است که ارزش های اولیه
انتخاب شده بایستی با مشخصه های تابع  LESسازگاری داشته باشند .براساس کرانفیلد
و همکاران ( ،)6222مقادیر اولیه 𝑖𝛼 و 𝑖𝛽 برابر سهم بودجه ای متوسط برای کاالی  iام
است ،و 𝑖𝛾 اولیه حدود  64درصد حداقل سهم مخارج هر کاال میباشد .بنابراین مطلوبیت
 𝑢1با قرار دادن مقادیر اولیه 𝑖𝛼 و 𝑖𝛽 و 𝑖𝛾 و سطوح مصرف در تابع مطلوبیت استون-
گری 1بدست میآید .سپس سایر سطوح مطلوبیت را میتوان با جمع کردن مقدار اولیه با
میزان تغییرات مطلوبیت ) 𝑡𝑢 ،(Δکه حاصل از تغییرات تقاضا میباشد ،بدست آورد
(کرانفیلد و همکاران.)6212 ،
جدول ( :)2مقادیر اولیه ،کران های باال و پایین متغیرها و پارامترهای سیستم
متغیر ها و پارامترها

کران پایین

AIDADS
کران باال

مقادیر اولیه

α

2

1

میانگین سهم هر کاال در طی
مشاهدات

β

2

1

میانگین سهم هر کاال در طی
مشاهدات

Υ

2

} 1.52 × min{qit

A

2

U

-16

∞
62

محاسبه شده در مدل

W

29221

2933

محاسبه شده در مدل

Ν

-1

+1

محاسبه شده در مدل

} 0.52 × min{qit
1

مأخذ :کرانفیلد و همکاران ()6226

از آنجایی که  AIDADSیک مدل غیر خطی است و مجموعه قیود شامل قیود برابری
غیرخطی و نابرابری خطی می باشند ،استفاده از ارزشهای اولیهای که عملی بوده و حداقل
به جواب بهینه نزدیکتر باشند ،به طور چشمگیری باعث کاهش بار محاسباتی برای یافتن

 -1در تابع مطلوبیت استونگری ( ،)Stone-Gearyمطلوبیت کاال تابعی از (  ) q  در نظر گرفته میشود.
i
i
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راه حل بهینه خواهد شد .بعالوه انتخاب کران باال و پایین برای پارامترها ،سهمهای
بودجهای ،سطوح مطلوبیت و عبارتهای خطا کمک میکند تا فضایی که الگوریتم اجرایی
برای یافتن راه حل بهینه جستجو میکند ،کاهش یابد.
به طور کلی ،کران باال برای 𝑖𝛼  𝛽𝑖 ،و 𝑡𝑢 وابسته به دادهها میباشند .اگر یکی از این
کرانهای باال به گونهای انتخاب شده باشد که از کامل شدن محاسبات جلوگیری کند،
این کران باید تغییر یافته و به نحوی انتخاب شود که یا در بازه دادهها قرار نگیرد ،و یا در
سطح قیود تئوریکی واقع شود .کران باالی 𝑖𝛾 باید بگونهای انتخاب شود که ) 𝑖𝛾 (𝑞𝑖𝑡 −

کامال مثبت باشد تا از ایجاد ابهام در معادله لگاریتمی جلوگیری کند .کران های پایین
برای 𝑖𝛼 𝛽𝑖 ،و 𝑖𝛾 نیز براساس محدودیت های تئوریکی انتخاب شدهاند و بنابراین تغییری
در آنها ایجاد نخواهد شد.کران پایین برای 𝑡𝑢 نیز به محدود شدن دامنه ارزش های مورد
انتظار کمک میکند و در نهایت 𝑅 ∈ 𝜅 بوده و  Aشامل اعداد حقیقی مثبت میباشد.
در جدول شماره  9مقادیر اولیه ،کران های باال و پایین متغیرها و پارامترهای سیستم
 AIDADSقابل مشاهده میباشد.

 -5تخمین مدل و تحلیل یافتههای تحقیق
برای تخمین تابع تقاضای  ،AIDADSتابع هدف و قیود اشاره شده در بخش مبانی نظری
و روش شناسی تحقیق به صورت یک مسئله برنامهریزی غیرخطی در نرم افزار GAMS

مدلسازی شده و با استفاده از یک تابع حداکثر راستنمایی و به کمک حل
کننده MINOS51به تخمین این تابع پرداخته شده است .این تخمین  8بلوک از قیود که
حاوی  442قید مجزا بوده و همچنین  3مجموعه متغیر که حاوی  441متغیر مجزا
میباشند را شامل میشود.
جدول شماره  9نتایج برآورد تابع تقاضای  AIDADSبر پایه دادههای هزینهای خانوارهای
شهری و روستایی استانهای مختلف را نشان میدهد .این جدول همچنین شامل کشش-
های درآمدی گروههای عمده کاالیی در میانگین مشاهدات میباشد .در این جدول 𝛼
و𝛽 به عنوان پارامترهای تابع تقاضای  ،AIDADSبه ترتیب مرزهای سهم بودجهای نهایی

Solver

1
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در سطوح درآمدی پایین و سطوح درآمدی باال را نشان میدهند .ضرایب برآورد شده
نشان میدهد ضریب 𝛼 برای اکثر گروههای کاالیی به غیر از بهداشت و درمان ،خوراکیها
و لوازم و اثاثه صفر میباشد که نشان میدهد در سطوح درآمدی پایین سهم بودجه نهایی
در اغلب گروهها نزدیک صفر میباشد.
با توجه به ضرایب 𝛽 بدست آمده ،در سطوح درآمدی باال ،سهم بودجه نهایی در تمام
گروههای عمده کاالیی عددی مثبت میباشد .در یک خانوار نمونه شهری در سطوح
درآمدی باال به ازای یک واحد افزایش مخارج خانوار  18درصد آن به گروه خوراکیها،
آشامیدنیها و دخانیات 2 ،درصد به گروه پوشاک و کفش 64 ،درصد به گروه مسکن،
سوخت و روشنایی 4 ،درصد به گروههای لوازم و اثاثه و بهداشت و درمان 62 ،درصد به
گروه حمل و نقل 4 ،درصد به گروه سرگرمیها و تحصیل و  19درصد به گروه کاالها و
خدمات متفرقه اختصاص مییابد .در مقابل در یک خانوار نمونه روستایی در سطوح
درآمدی باال به ازای یک واحد افزایش مخارج خانوار  63درصد آن به گروه خوراکیها،
آشامیدنیها و دخانیات 4 ،درصد به گروه پوشاک و کفش 13 ،درصد به گروه مسکن،
سوخت و روشنایی 8 ،درصد به گروههای لوازم و اثاثه و بهداشت و درمان 19 ،درصد به
گروه حمل و نقل 1 ،درصد به گروه سرگرمیها و تحصیل و  16درصد به گروه کاالها و
خدمات متفرقه اختصاص مییابد .مقایسه ضرایب 𝛽 خانوارهای شهری و روستایی نشان
میدهد
در خانوارهای شهری افزایش مخارج خانوارها بیشترین تأثیر را به ترتیب بر گروه مسکن،
سوخت و روشنایی و گروه حمل و نقل دارد در حالیکه در خانوارهای روستایی بیشترین
تأثیر بر گروه خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات و گروه مسکن ،سوخت و روشنایی مشهود
میباشد .مقایسه ضرایب 𝛼 و 𝛽 نشان میدهد در خانوارهای شهری ،در گروههای کاالیی
بهداشت و درمان و خوراکیها،آشامیدنیها و دخانیات و در خانوارهای روستایی در گروههای
کاالیی بهداشت و درمان و لوازم و اثاثه ،ضریب𝛼بیشتر از ضریب 𝛽 برآورد شده است .این
مسئله نشان دهنده آن است که با افزایش سطح درآمد سهم بودجه نهایی و متوسط
اختصاص یافته به این گروه کاالها کاهش خواهد یافت .در سایر گروههای کاالیی که
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ضریب 𝛽 بیشتر از ضریب 𝛼 برآورد شده است با افزایش درآمد ،سهم بودجه نهایی و
متوسط اخ تصاص یافته به این گروه از کاالها افزایش خواهد یافت (کرانفیلد و همکاران،
.)6224
از طرف دیگر مقادیر ضرایب 𝛼 و 𝛽 ،در هیچ یک از دو کاال برابر نیستند که نشان میدهد
تابع تقاضای برآورد شده متفاوت از تابع تقاضای سیستم مخارج خطی می باشد .بنابراین
تخمین تابع تقاضای  LESبرای تبیین رفتار مصرفی خانوارهای شهری و روستایی در
گروههای عمده کاالیی مناسب نبوده و کاربرد آن در مطالعات باعث بروز خطای تصریح
شده و امکان انحراف در برداشتهای سیاستی را به دنبال خواهد داشت.
خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات

پوشاک و کفش

مسکن ،سوخت و روشنایی

لوازم و اثاثه

بهداشت و درمان

حمل و نقل و ارتباطات

سرگرمیها و تحصیل

کاالها و خدمات متفرقه

جدول ( :)3نتایج برآورد سیستم  AIDADSدر بین گروههای عمده کاالیی

شهری

2962

2922

2922

2922

2982

2922

2922

2922

روستایی

2922

2922

2922

2962

2982

2922

2922

2922

شهری

2918

2922

2964

2924

2924

2962

2924

2919

روستایی

2963

2924

2913

2928

2928

2919

2921

2916

شهری

49891

11924

46184

3239

8419

14192

9439

12912

روستایی

22644

11228

12132

1494

9824

4218

219

2181

شهری

2922

2983

2934

1919

1918

1992

1911

1913

روستایی

2941

2988

1916

1966

1961

1964

1914

1969

شرح

𝑖𝛼
𝑖𝛽
𝑖𝛾
𝑖ɛ

ln( A)  1

شهری

2963

روستایی

2949
مأخذ :محاسبات تحقیق

نتایج برآورد کشش های درآمدی گروههای عمده کاالیی در میانگین مشاهدات ( 𝑖 )ɛدر
جدول شماره  9نشان میدهد در خانوارهای شهری گروههای کاالیی "خوراکیها،
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آشامیدنیها و دخانیات"" ،پوشاک و کفش" و "مسکن ،سوخت و روشنایی" و در
خانوارهای روستایی گروههای کاالیی "خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات" و "پوشاک و
کفش" کشش درآمدی کمتر از یک داشته و کاالهای ضروری محسوب میشوند .مقایسه
سایر گروههای کاالیی دارای کشش باالتر از یک در بین خانوارهای شهری و روستایی
نشان میدهد کشش درآمدی گروههای لوازم و اثاثه ،بهداشت و درمان ،سرگرمیها و
تحصیل و کاالها و خدمات متفرقه در بین خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری
بوده و کاالهای لوکستری محسوب میشوند .این در حالی است که کشش گروه کاالیی
حمل و نقل و ارتباطات در بین خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی میباشد
و این گروه کاالیی برای خانوارهای شهری در مقایسه با خانوارهای روستایی کاالی لوکس-
تری محسوب میشود.
در جدول شماره  1مقادیر مط لوبیت برآورد شده مدل برای استانهای کشور به تفکیک
خانوارهای شهری و روستایی ذکر گردیده است .بر اساس ریمر و پاول ( )1336aو کرانفیلد
و همکاران ( )6224از مقادیر محاسباتی برای سطح مطلوبیت تنها میتوان برای رتبهبندی
مطلوبیت بهره برد و لذا از مقادیر مطلق آن نمیتوان استفاده نمود.
بررسی مطلوبیت برآورد شده خانوارهای شهری نشان میدهد استانهای خراسان و تهران
باالترین سطح و استان سیستان و بلوچستان پایینترین سطح مطلوبیت را در بین استان-
های کشور دارا میباشند .در بین خانوارهای روستایی نیز استانهای مازندران و تهران
باالترین سطح و استان سیستان و بلوچستان پایینترین سطح مطلوبیت را در بین استانها
داشتهاند.
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جدول ( )4سطح مطلوبیت برآورد شده تابع تقاضای AIDADS
استان

شهری

روستایی

استان

شهری

روستایی

آذربایجان شرقی

1296

393

قزوین

1291

1291

آذربایجان غربی

1296

393

قم

398

392

اردبیل

1294

1296

کردستان

393

394

اصفهان

1299

393

کرمان

1296

392

ایالم

1292

1291

کرمانشاه

1291

394

بوشهر

1291

1292

کهگیلویه و بویراحمد

1291

394

تهران

1298

1296

گلستان

393

394

چهار محال و بختیاری

398

391

گیالن

1299

393

خراسان

1192

392

لرستان

1296

398

خوزستان

1296

393

مازندران

1291

1296

زنجان

1291

394

مرکزی

1291

391

سمنان

398

399

هرمزگان

1294

393

سیستان و بلوچستان

392

893

همدان

393

392

فارس

1291

1292

یزد

393

394

1296

394

کشور
مأخذ :محاسبات تحقیق

 -6نتیجهگیری و ارائه توصیههای سیاستی
هدف این مطالعه برآورد تابع تقاضا و محاسبه کششهای درآمدی سیستم ، AIDADSمی-
باشد .در اغلب مطالعات تجربی صورت گرفته در داخل کشور برای برآورد تقاضای مصرف-
کنندگان و استخراج حداقل معاش از سیستم مخارج خطی استفاده شده است که در آن
انعطافپذیری کششهای انگل وجود ندارد و سهم بودجه نهایی کاالها ثابت است .در این
مطالعه کششهای درآمدی از طریق تخمین تابع تقاضایی که با ویژگیهای نظری نظریه
مصرفکننده سازگار بوده و قدرت پیشبینی باالیی داشته است ،استخراج گردیده است
که میتواند انعکاسی واقعبینانهتر از رفتار مصرف کنندگان ارائه نماید.
نتایج نشان میدهد بیشترین کشش درآمدی گروههای عمده کاالیی به گروه «آموزش
سرگرمیها و تحصیل» اختصاص دارد .آمارها حاکی از آنست با کاهش یک درصدی درآمد
خانوارها  ،خانوارهای شهری و روستایی  1/11و  1/41درصد از مخارج خود را در در این
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گروه کاالها کاهش میدهند .با توجه به اینکه آموزش زیربنای رشد و توسعه بوده و مخارج
سرگرمی ها و تفریحات نیز به عنوان بستری الزم برای افزایش رفاه خانوارها به شمار
میآیند ،الزم است در برنامهریزیها توجه بیشتری به بخش آموزشی و رفاهی معطوف
گردد.
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