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چکیده:
هدف اصلی در این تحقیق برآورد تابع تقاضا با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل پویای خطی و روش
رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط در دوره زمانی  6816-6831و هفت گروه درآمدی به عنوان مقطع و بررسی رفتار
خانوارها از طریق محاسبه کششهای خودی و غیرخودی قیمتی و کشش درآمدی در گروههای کم و با درآمد باال
در مناطق شهری ایران است .برای این منظور به بررسی پنج آزمون اصلی شامل ،فرضیه همگنی ،فرضیه تقارن،
قانون تقاضا ،ضروری بودن گروه خوراک و یکسانی کشش غیرخودی در گروههای مختلف درآمدی پرداخته شد.
نتایج آزمون همگنی نشان داد که مصرفکنندگان گروه کم درآمد در مصرف گروههای کاالیی دچار توهم پولی
هستند و به درآمد واقعی حساسیت ندارند .مصرفکنندگان گروه با درآمد باال نیز در مورد گروه خوراک و متفرقه
به درآمد واقعی خود توجه ندارند اما در مورد گروه پوشاک و مسکن به درآمد واقعی خود توجه دارند .آزمون
تقارن ،عدم تقارن در الگوی مصرف را نشان میدهد .بررسی قانون تقاضا نشان داد که کششهای خود قیمتی برای
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تمامی گروهها منفی است .نتایج محاسبه کشش درآمدی نشان میدهد که در گروه کم درآمد گروه خوراک و
مسکن ضروری و گروه متفرقه و پوشاک لوکس هستند .در حالی که برای گروه با درآمد باال ،گروه بهداشت و
تفریح و تحصیل از بقیه گروههای کاالیی ضروریتر است و پس از آن سه گروه خوراک ،پوشاک و مسکن قرار
دارند و گروه کاالیی متفرقه لوکس است .بررسی کشش قیمتی غیر خودی نشان میدهد جانشینی و مکملی برای
گروههای کاالیی یکسان از گروههای مختلف درآمدی ،متفاوت است.

واژههايکلیدي :تقاضای تقریباً ایدهآل ،رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط ،دادههای ادغام شده ،گروههای
درآمدی ،مناطق شهری ایران.

-4مقدمه
اهمیت کاالهای مصرفی و رشد سریع جمعیت ایجاب میکند که بعد تقاضا برای کاالهای
مورد نیاز به درستی شناخته شود .زیرا با شناخت تابع تقاضا ،عالوه بر مطالعه ساختار تقاضا
و آگاهی از الگوی مصرف ،میتوان با طراحی سناریوهای متفاوت در رابطه با روند تغییرات
متغیرهای اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر تقاضای کاال ،در آینده میزان نیاز به آن کاال را به
طور کمی مشخص نمود .به عالوه ،برآورد تقاضا برای کاالها و خدمات مختلفی که مورد
استفاده گروههای متفاوت درآمدی قرار میگیرد ،در امر شناخت ارجحیتهای مصرفی،
تعیین سیاستهای مربوط به مصرف و باالخره امر برنامه ریزی از اهمیت ویژه برخوردار
است .سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل )AIDS( 6نوع خاصی از توابع تقاضاست که دارای
ویژگیهای منحصر به فرد در برآورد انواع کشش میباشد و برای سیاست گذاری در گروه-
های مختلف درآمدی امری حیاتی است .برای این منظور هدف اصلی در این تحقیق برآورد
کششها ی مختلف کاالهای مصرفی و بررسی رفتار خانوارها در گروههای متفاوت درآمدی
مناطق شهری است .برای این منظور با استفاده از تابع تقاضای تقریباً ایده آل پویای خطی از
طریق روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط برای دوره  6816-31و هفت گروه درآمدی
مناطق شهری ایران شامل پنج گروه کم درآمد و دو گروه با درآمد باال به عنوان مقطع و
Almost Ideal Demand System
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اساس چیدمان دادهها ی ادغام شده به برآورد تابع تقاضا و محاسبه کششهای خودی و
غیرخودی قیمتی و کشش درآمدی میپردازیم و در نهایت با استفاده از فرضیههای زیر،
نتایج ارائه شده در گروههای مختلف درآمدی را مقایسه میکنیم -6 :تابع تقاضای مصرف
مناطق شهری از یك الگوی همگن تبعیت میکند -2 .تابع تقاضای مصرف مناطق شهری
الگوی متقارن است -8 .کشش خود قیمتی توابع تقاضا در هر دو گروه درآمدی منفی است.
 -4کشش درآمدی گروه خوراک برای هر دو گروه درآمدی کوچكتر از یك است-5 .
کششهای قیمتی غیرخودی در گروههای متفاوت درآمدی تفاوت دارد.
برای این منظور ،در این پژوهش تجزیه و تحلیل ساختار تقاضای مصرفی خانوارها ،در پنج
بخش تنظیم شده است .در بخش دوم به بررسی چارچوب نظری الگوی پیشنهادی پرداخته
و مدل را تصریح میکنیم .در این قسمت مبانی نظری و دادههای الگوی مورد نظر را معرفی
کرده و سپس به توضیح مختصری از پیشینهی پژوهشهای انجام گرفته میپردازیم .در
قسمت سوم به روش شناسی پژوهش پرداخته میشود .در قسمت چهارم نتایج تجربی
آزمون پایایی و تجزیه و تحلیل نتایج مدل ارائه خواهد شد و در قسمت پنجم نتیجه گیری
مدلهای برآوردی ارائه میشود.
-2چارچوبنظريالگو
-4-2تصریحسیستمتقاضايتقریباًایدهآلپویايخطي
دیتون و مولبائر ( ، )6831سیستم تقاضای تقریباً ایده آل را بر مبنای طبقه بندی خاصی
2
از ترجیح های جمع پذیر با عنوان لگاریتم خطی تعمیم یافته مستقل از قیمت ()PIGLOG
بنا نهادند .این کار در زمینهی معرفی قیمت مستقل تعمیم داده شدهی خطی )PIGL( 8و بر
اساس شکلی خاص از تابع مخارج مصرفی به صورت لگاریتمی توسعه داده شده است.
سیستم تقاضای  PIGLمیتواند بر اساس دو نوع معادلهی زیر دنبال شود:
)Price independent Generalized Logarithm (PIGLOG
)Price independent Generalized Linear (PIGL

2
3
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که در آن  P  ( p1 , p2 ,..., pn )نشانگر بردار قیمت اسمی  nکاال X ،کل مخارج مصرفی بر
روی کاالها و  wiسهم بودجهای مخارج کاالی  iاست .تابع قراردادی قیمتهای ثابت که
شامل ) Ai ( pو ) Bi ( pاست ،شامل محدودیتهای زیر است:
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سیستم خطی تقاضای تقریباً ایدهآل یکی از مناسبترین الگوهای موجود برای بررسی تقاضا
است .از جمله مزایای این الگو که باعث برتری آن نسبت به سایر الگوهای تقاضا میشود ،از
یك طرف قابلیت آزمون پذیری خصوصیات نظری تقاضا یعنی همگنی و تقارن نسبت به
متغیرهای قیمتی ،فروض هم نسبتی و تفکیك پذیری سهمهای کاالیی تقاضا و سادگی
دستیابی به کششهای قیمتی و درآمدی است؛ و از طرف دیگر خوش رفتار بودن آن به
دلیل سازگاری با دادهها است .سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل برای زمان  tبه صورت زیر
معرفی میشود.
((i  1, ..., n ) )4

n
x
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که در آن   iو   iو   ijپارامتر wi ،سهم مخارج مصرفی روی کاالی  x ،iکل مخارجPj ،

قیمت کاالی jو  Pشاخص قیمت ترانسلوگ بوده که به صورت زیر معرفی میشود:
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اما از آنجایی که چنین تعریفی از  ،Pضرورت استفاده از روش برآورد غیر خطی را ایجاب
می نماید ،دیتون و مولبائر جهت پرهیز از این شکل ،کاربرد شاخص قیمتی استون که به
صورت زیر تعریف میگردد را پیشنهاد کردند:
n

Pt s   wkt pkt

() 1

k 1

در این صورت با جایگذاری رابطهی ( )1در رابطهی ( ،)4تقریب خطی سیستم تقاضای
تقریباً ایدهآل ( )LA/AIDSبدست میآید .از طرف دیگر با به کار گیری فرضیه شکل گیری
5
عادت مصرفی ارائه شده توسط پوالک )6891( 4و به پیروی از بالنسی فورتی و همکاران
( )6838و هادن ،)6881( 1سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل پویای خطی از قالب ایستای آن با
در نظر گرفتن پارامتر   i t   i*  i wi,t 1در طول زمان به صورت زیر استخراج میگردد.
n
x
(wi  α*i   γij LogPjt  βi Log   φi wi,t-1 (i  1, ..., n) )9
j 1
 p

این سیستم برای سازگاری با نظریه تقاضا دارای محدودیتهای زیر است:
( )3قید جمع پذیری  0,  αi*  1,   ij  0,   i  0
i

( )8قید همگنی

0

i

ij



i

و قید تقارن
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i ,t 1

i

i

 ij   ji

j

از آنجایی که به صورت مستقیم نمی توان از نتایج برآورد پارامترهای سیستم تقاضای تقریباً
ایدهآل تفسیر مناسبی ارائه داد ،از کششهای متناسب با این روش برای تفاسیر بهتر
استفاده میگردد ،زیرا چالفانت 9نشان داده که این روابط در عین سادگی نسبت به مقادیر
4

Pollak
Blanciforti and etal
6
Haden
7
Chalfant
5
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واقعی از کمترین اریب برخوردار هستند .کششهای محاسبه شده در این تحقیق به صورت
زیر تعریف میگردند:الف)کششقیمتيجبراننشده(مارشالي)





()61
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w
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i
 wj 
 wi



 ij   ij  

در روابط فوق   ijنشانگر دلتای کرونکر است که اگر  i  jباشد ،برابر با صفر و اگر i  j
3

برابر با یك خواهد بود .اگر   ii  0باشد کشش خود قیمتی مورد بررسی رابطه تقاضا را
تأیید میکند .اگر   ij  0باشد ،بیانگر مکمل بودن کاالها و اگر   ij  0باشد ،بیانگر
جانشین بودن کاالها است .ب)کششدرآمدي




()66

 i
 wi

 i  1  

اگر  0    1باشد ،کاال را نرمال ضروری ،اگر    1باشد ،کاال را نرمال لوکس ،اگر   1

باشد ،کاالراباکششواحد و اگر    0باشد ،پست گویند.8
-2-2روشرگرسیونهايبهظاهرنامرتبط
 nمعادلهی غیرخطی زیر یك سیستم معادالت همزمان را تشکیل میدهند:
Y1  F1 ( X 1 , 1 )   1

()62

Y2  F2 ( X 2 ,  2 )   2
.

.

.

.

.

.

Yn  Fn ( X n ,  n )   n
Kronecker Delta

8

 8کاالهای نرمال کاالهایی هستند که با افزایش درآمد تقاضا برای آن کاال افزایش می یابد مانند بستنی و کاالهای پست
کاالهایی هستند که با افزایش درآمد تقاضا برای آن ها کاهش پیدا می کند مانند تقاضا برای سوار شدن بر اتوبوس.
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در این سیستم ماتریسهای  X i , X jممکن است در برخی از متغیرهای یکسان باشد امّا به
ظاهر هیچ گونه ارتباطی با همدیگر ندارند .در این صورت میتوان با استفاده از روش حداقل
مربعات برآورد کارایی بدست آورد .در این سیستم معموالً تعدادی محدودیت بین
پارامترهای معادالت مختلف موسوم به محدودیتهای بین معادلهای وجود دارد .در این
صورت برآورد کردن این سیستم با روش حداقل مربعات تخمینهای ناکارایی را ارائه خواهد
داد .لذا میبایست این برآورد از روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط صورت گیرد تا
تخمینهای کارایی باشد .نکتهایی که در برآورد این سیستم وجود دارد این است که
نمیتوان  nمعادله را به طور همزمان در شرایطی که محدودیت بین معادلهای وجود دارد
آزمون کرد ،زیرا با مشکل همخطی مواجه خواهیم شد .این روش در واقع یك روش تکراری
حل همزمان پارامترهای مورد نظر از طریق مجموعهای از مقادیر ممکن است که در آن
پارامترها ،مقدار مجموع مجذور خطاهای حاصل از برآورد متغیر وابسته بر روی متغیرهای
مستقل را به حداقل میرسانند (ابریشمی و مهرآرا.)6836 ،
-9-2ادبیاتپژوهش
در سال  6831دیتون و مولبائر سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل خود را پیشنهاد کردند .در
این تحقیق ابتدا کلیاتی در مورد سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل بیان میکنند و سپس به
برآورد این مدل برای دادههای ساالنه هفت گروه از کاالهای تولید شده در انگلستان در دوره
زمانی  6854-94میپردازند .در مرحله اول با استفاده از شاخص قیمت استون
 ، log p *   wi log piمدل را برای هر یك از گروه کاالها به طور مجزا با استفاده از
i

روش حداقل مربعات معمولی برآورد میکنند .نتایج در این مرحله نشان میدهند که خوراک
و پوشاک کاالهای ضروری و سایر کاالها لوکس هستند .در مرحله دوم ،سیستم را با استفاده
از قید همگنی برآورد کردهاند .این محققان علت رد همگنی را ،در نظر نگرفتن برخی از
متغیرها میدانند .وادود ،)2111( 61برای تحلیل تقاضای انواع گوشت (گوشت گاو ،گوشت
Wadud

10
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مرغ و گوشت ماهی) در بنگالدش از تقاضای تقریباً ایدهآل استفاده کرده است .وی با
محاسبه کششهای مارشالی و هیکسی برای انواع گوشت ،به این نتیجه میرسد که تقاضای
انواع گوشت دارای کششهای قیمتی پایین و کششهای متقاطع باالیی است .بارنت و
سك ،)2119( 66از میان مدلهای مختلف برای تخمین تابع تقاضای مواد خوراکی ،دو مدل
روتردام 62و تقاضای تقریباً ایدهآل خطی و غیر خطی را با استفاده از روش مونت کارلو با هم
مقایسه کردهاند .این مطالعه نشان میدهد ،هنگامی که کشش جانشینی بین کاالهای
مختلف نسبتاً باالست ،هر دو مدل خوب عمل میکنند .اگر کشش جانشینی بین کاالها
خیلی زیاد باشد ،مدل تقاضای تقریباً ایدهآل نسبت به مدل روتردام برتری دارد .مطالعات
زیادی در این زمینه نیز در ایران انجام گرفته است .شکیبایی و همکاران ( ،)6835به برآورد
کششهای تقاضای خدمات درمانی در سه گروه درآمدی کم ،متوسط و باال با استفاده از
سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل و روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط برای دادههای ادغام
شده طی دوره  6818-31میپردازند .در این تحقیق برای بررسی اثر مقاطع به دلیل کم
بودن میزان مقاطع مورد استفاده ،از روش اثر ثابت استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان
میدهد که تقاضای دارو و ویزیت پزشك برای گروه کم درآمد ضروری میباشد ،در حالی که
تقاضای بستری شدن در بیمارستان برای این گروه کاالیی لوکس محسوب میشود .اما برای
گروه با درآمد باال تقاضای هر سه زیر بخش کاالیی ضروری محسوب میگردد .یکی دیگر از
نتایج این تحقیق کم کشش بودن تقاضای خدمات درمانی است .گودرزی ،مرتضوی و پیکانی
( ،)6831به بررسی تابع تقاضای گروه کاالهای مصرفی و خوراکی خانوارهای شهری ایران
طی دوره  6851-31با استفاده از الگوی بودجه بندی دو مرحلهای و سیستم معادالت
تقاضای تقریباً ایدهآل و روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط برای برآورد معادالت سهم
مخارج گروههای کاالیی مذکور میپردازند .نتایج تحقیق نشان میدهد که کششهای قیمتی
و درآمدی مواد غذایی در مرحله اول به لحاظ کشش قیمتی و کشش درآمدی ،کشش ناپذیر
و از نظر کشش قیمتی غیر جبرانی برابر واحد میباشند .در جوامع شهری ایران مواد غذایی
Barnett and Seck
Rotterdam
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به لحاظ درآمدی از پایینترین کشش برخوردارند که این امر مبین ضروریتر بودن گروه
مواد غذایی بین سایر گروههای کاالیی برای مصرفکننده شهری است .رنجبر و همکاران
( ، )6833در تحقیقی به بررسی و تحلیل پویای رفتار مصرفی استان اصفهان و مقایسه آن با
کل کشور پرداختهاند .در این تحقیق از فرم پویای تابع تقاضای تقریباً ایدهآل استفاده شده و
دوره مورد بررسی  6853-34است .نتیجه بررسی همگنی معادالت سیستم به وسیله آزمون
والد نشان میدهد که فرضیه مبنی بر همگنی معادالت سیستم رد میشود .ضرایب کشش
خود قیمتی برای تمامی گروههای کاالیی استان اصفهان منفی است که نشان میدهد با
افزایش قیمت این گروه از کاالها ،سهم مخارج بر روی آن کاالها در سبد مصرفی خانوارها
کاهش مییابد .ضرایب متغیر با وقفه برای تمامی گروههای کاالیی استان اصفهان مثبت
است ،این امر حاکی از این واقعیت است که افزایش سهم این گروه از کاالها در دوره قبل
اثرات مثبت بر روی سهم مخارج این دوره دارد .رنجبر و مریخ ( ،)6833به بررسی ساختار
تابع تقاضای واردات ایران برای سه کاالی سرمایهای ،واسطهای و مصرفی با استفاده از
سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل و روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط برای دوره 6859-38
میپردازند .نتایج تحقیق نشان میدهد که شکلگیری الگوی تخصیصی واردات کشور بر
مبنای بودجه بندی یك مرحلهای یعنی وابسته به فروشهای داخلی است و فروض همگنی
و تقارن در تقاضای واردات کشور رد میشوند .کلیه گروههای کاالیی از نوع کاالهای عادی
هستند که در این میان کاالهای وارداتی مصرفی و فروشهای داخلی به طور قطع ضروری
هستند .کششهای خود قیمتی دارای عالمت مورد انتظار میباشند و کاالهای واسطهای و
سرمایهای رابطه مکملی دارند .کاالهای تولید و مصرف شده در داخل با هر دو گروه کاالهای
وارداتی واسطهای و سرمایهای و همچنین کاالهای سرمایهای با مصرفی دارای رابطه
جانشینی میباشند ولی در مورد بقیه گروه کاالها نمیتوان اظهار نظر کرد .منظور و همکاران
( ،)6833به مدل سازی تقاضای هر یك از حاملهای انرژی به تفکیك برق ،گاز طبیعی و
سایر فرآوردهها (نفت سفید ،نفت گاز و گاز مایع) در بخش خانگی ایران با استفاده از فرم
تابعی انعطاف پذیر موضعی "سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل" ،میپردازند .برای تخمین این
مدل از دادههای سری زمانی سالهای  6851-34استفاده شده و بر اساس آن انواع کشش-
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های تقاضا به دست آمده است .بر اساس نتایج این مطالعه ،تمامی متغیرهای سیستم
تقاضای تقریباً ایدهآل معنیدار بوده و عالمت آنها به لحاظ نظری سازگار و قابل قبول است.
کششهای درآمدی تقاضا همگی مثبتند .کششهای خودقیمتی منفی هستند ،به طوری که
برق و گاز طبیعی نسبت به قیمت ،کششپذیر و سایر فرآوردهها کم کششند .بر اساس نتایج
برآورد کششهای جانشینی آلن و موریشیما ،همهی حاملهای انرژی دو به دو جانشین
موریشیمای یکدیگر هستند .کریمی و همکاران ( ،)6833به برآورد تابع تقاضای مواد غذایی
مشمول یارانه (نان ،شیر ،گوشت ،روغن ،قند و شکر) ،در برنامههای دوم و سوم توسعه
اقتصادی از طریق دادههای بودجه خانوارهای شهری ایران طی سالهای  6818-34با
استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل میپردازند .یافتههای تحقیق نشان میدهد به علت
بیکشش بودن اقالم یارانهای مذکور ،هر گونه کاهش در میزان پرداخت یارانهها موجب
افزایش قیمت کاالهای مش مول یارانه شده و فشار زیادی را به مصرف کنندگان فقیر وارد
میسازد ،به عالوه از مقایسه یارانههای پرداختی دولت در برنامه دوم و سوم توسعه و کشش-
های قیمتی و درآمدی برآورد شده میتوان نتیجه گرفت میزان یارانههای پرداختی به مواد
غذایی در برنامه سوم نسبت به برنامه دوم مناسبتر بوده است.
-1-2آمارواطالعاتپژوهش
در این پژوهش به منظور برآورد تابع تقاضا در گروههای درآمدی از آمارهای نمونهگیری
شده مرکز آمار ایران شامل مخارج خانوارهای شهری کشور در دوره  6816-6831بر اساس
گروههای کاالیی به صورت خام و در قالب گروههای درآمدی و شاخص قیمت کاالها و
خدمات مصرفی برای هشت گروه کاالیی در دوره مورد بررسی به قیمت ثابت سال 6891
استفاده شده است .در اطالعات بودجهای ،آمار بودجه خانوارها بر حسب اقالم هزینه شده به
صورت هشت گروه کاالیی ثبت گردیده است .اما به منظور برآورد کاراتر در مدل برآوردی و
عدم هم خطی به دلیل افزایش متغیرها ،هشت گروه کاالیی در پنج گروه زیر ادغام شده
است :گروه خوراک (هزینههای خوراکی و دخانی) ،گروه پوشاک ،گروه بهداشت و درمان،
تحصیالت و تفریحات ،گروه مسکن ،لوازم و اثاثیه و گروه حمل و نقل و ارتباطات ،کاالها و
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خدمات متفرقه خانوار .همچنین طبق تعریف ،سهم گروه کاالیی از تقسیم مخارج هر گروه
به مخارج کل به دست میآید .همچنین از آنجایی که گروههای بهداشت ،مسکن و متفرقه از
ادغام چند گروه به وجود آمدهاند ،برای به دست آوردن شاخص قیمت این گروهها ،از
متوسط وزنی شاخصها استفاده شده است .به این صورت که با توجه به سهم هر کدام از
بخش ها ،متوسط وزنی شاخص بر اساس سهم در گروه مربوطه به دست آمده است .به عنوان
مثال برای به دست آوردن شاخص قیمت گروه مسکن به صورت زیر اقدام شده است:
2

()68
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 p dw 

i 1

Ei
E dwelling

Ei  wi 
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E dwelling 

i 1

که در آن  iنشانگر بخش مسکن و بخش خدمات در گروه مسکن است E ،مخارج p ،

شاخص قیمت کاالها و  wسهم مخارج در گروه را نشان میدهند .همچنین در اطالعات
بودجهای ،آمار بودجه خانوارها بر حسب گروههای کاالیی در قالب ده گروه درآمدی است .اما
بر طبق تعریف استفاده شده در این تحقیق ،متوسط درآمد در گروههای درآمدی را مشخص
و گروه های کم درآمدتر از آن را گروه کم درآمد و گروههای درآمدی باالتر از آن را گروه
درآمد باال لحاظ کردهایم.
-9روششناسيپژوهش
68

در روشهای اقتصادسنجی که مبنای کار آنها متکی بر یکی از تکنیكهای سری زمانی
یا آمار مقطعی 64است ،معموالً مشکالتی چون ناهمسانی واریانس 65و خود همبستگی 61رخ
میدهد .به همین دلیل در سالهای اخیر توجه بیشتر به سمت دادههای ترکیبی 69معطوف
شده است .از جمله مزایای استفاده از دادههای ترکیبی محدود ساختن ناهمسانی واریانس
است .همچنین با ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی میتوان دادههایی با اطالعات
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Time Series
Cross Section Data
15
Heteroscedasticity
16
Autocorrelation
17
Panel data
14
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بیشتر ،تغییرپذیری بیشتر ،هم خطی 63کمتر میان متغیرها ،درجه آزادی بیشتر و کارایی
بیشتر در مطالعه مدلهای رفتاری پیچیدهتر ارائه کرد .در مدل دادههای ترکیبی فرض
میشود مشاهدات مربوط به  Nفرد در طول  Tدورهی زمانی به صورت زیر است:
()64

X kit   kit

kit



y kit   kit 

i 1,...,n
t 1,...,T
k 1,...,k

که در آن  y kitمتغیر وابسته برای iامین واحد مقطعی در سال  tو  X k i tنماینده kامین
متغیر یا متغیرهای مستقل غیر تصادفی برای iامین واحد مقطعی در زمان  tاست k i t .
پارامتر مجهول بوده و میزان واکنش متغیر وابسته نسبت به تغیرات kامین متغیر مستقل در
iامین واحد مقطعی در زمان  tرا اندازه گیری میکند .زمانی که   kitبه عنوان یك ضریب
ثابت عمل میکند ،این مدل به مدل با اثر ثابت 68اشاره میکند و زمانی که   kitبه صورت
تصادفی در هر مقطع توزیع میگردد ،به مدل با اثر تصادفی 21اشاره خواهد کرد .بر اساس
مبانی نظری اگر تعداد ( )Tدورهی سری زمانی بزرگ و تعداد واحدهای مقطعی ( )Nکم
باشد ،کارائی مدل با اثر ثابت بیشتر و در حالت عکس کارائی مدل با اثر تصادفی بیشتر
خواهد بود (گجراتی .)6839 ،از آنجایی که در این پژوهش تعداد واحدهای مقطعی کم
است ،به دلیل معنی داری بهتر مدل با اثر ثابت ،با استفاده از آزمون نسبت درستنمایی( 26با
استفاده از آماره  )Fثابت بودن یا نبودن مقطع در مدل را مورد آزمون قرار میدهیم .22در
این آزمون فرضیهی صفر به صورت زیر میباشد:

18

Collinearity
)Fixed Effect Model (FEM
20
)Random Effect Model (REM
21
Likelihood ratio
19

22

زمانی که تعداد مقاطع کم است ،مدل را به صورت مقطع تصادفی نمی توان برآورد کرد .و از آنجایی که شرط الزم

برای آزمون هاسمن ( که به تعیین مدل با اثر ثابت یا تصادفی می پردازد) برآورد مدل در شرایط تصادفی است ،اصوالً
بررسی این آزمون امکان پذیر نیست.
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()65

H0 : 11  12  ...   in

H1 : 11  12  ...   in

از آنجایی که در روش برآورد سیستم مخارج خطی آزمون مقطع به صورت سیستم قابل
بررسی نیست ،ابتدا کل سیستم را برآورد کرده و سپس به بررسی نوع مقطع خواهیم
پرداخت .برای انجام این آزمون ابتدا پارامترهای معادله را در شرایط اثرات ثابت مقطعها
مورد برازش قرار داده و سپس رد یا قبول فرضیهی صفر را مورد آزمون قرار میدهیم.28
روش مورد استفاده برای برآورد سیستم توابع تقاضای تقریباً ایدهآل ،روش سیستم معادالت
به ظاهر نامرتبط است .بر این اساس یکی از معادالت تقاضا از دستگاه معادالت همزمان کنار
گذاشته شود و پارامترهای سایر معادالت تخمین زده میشود ،سپس پارامترهای مربوط به
معادله کنار گذاشته شده بر حسب سایر پارامترها ،از قید جمع پذیری محاسبه میشود .از
آنجا که مجموع سهمهای تقاضای مصرفکنندگان برابر با یك است ،حذف هر یك از
معادالت در این روش میتواند به دلخواه انجام گیرد .اوبر هوفر و کمنتا 24نشان دادند که این
برآورد به سمت روش حداکثر درست نمایی گرایش دارد و مستقل از معادله حذف شده
است .در این تحقیق معادله گروه بهداشت و تحصیل و تفریح ،به دلیل معنی داری بهتر کل
سیستم ،از دستگاه معادالت مورد برآورد حذف و مقادیر پارامترهای آن از طریق اعمال قید
جمع پذیری محاسبه میگردد.
-1برآوردتجربيسیستمتقاضايتقریباًایدهآل
-4-1نتایجآزمونپایایي(آزمونلینولوین))LL(21
لین و لوین ( )6882نشان دادند که استفاده از آزمون ریشه واحد برای دادههای ترکیبی
دارای قدرت آزمون بیشتری نسبت به استفاده از آزمون ریشه واحد برای هر مقطع به طور
 28اگر میزان  probکوچکتر از  1/15آماری شود ،فرضیه صفر رد شده و لذا مدل مقطع ثابت نخواهد بود.
Oberhofer and Kementa
Lin & Levin
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جداگانه است .اوه و مكدونالد )6881( 21نشان دادند که بهکارگیری آزمونهای ریشه واحد
متداول در دادههای ترکیبی مانند آزمون دیکیفولر ،دیکیفولر تعمیم یافته و آزمون فیلیپس
پرون دارای قدرت آماری پایینی نسبت به آزمونهای ریشه واحد دادههای ترکیبی هستند.
لین و لوین آزمون ریشه واحد را به صورت زیر نشان دادهاند:
()61

 it   i  it 1   t   i   it

i  1,2,..., N , t  1,2,...,T

در رابطه فوق  Nتعداد مقطعها T ،دورهی زمانی  i ،پارامتر خود همبسته برای هر مقطع،
 اثر زمان  i ،ضریب ثابت برای هر مقطع و   itجمله اخالل مدل که دارای توزیع نرمال
با میانگین صفر و واریانس   2است .فرضیات این آزمون به صورت زیر است:
()69

H o :  i  0

H 1 :  i    0

در این آزمون هر چه  Nو  Tبزرگتر شوند ،آماره آزمون به سمت توزیع نرمال با میانگین
صفر و واریانس یك میل خواهد کرد.
متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش شامل متغیرهای وابسته گروه اول (خوراکی و
دخانی)  ،W_Fگروه دوم (پوشاک  ،W_CLگروه سوم (مسکن ،لوازم و اثاثیه) ،W_DWS
گروه چهارم (بهداشت و درمان ،تحصیالت و تفریحات)  ،W_HYEگروه پنجم (حمل و نقل
و ارتباطات ،کاالها و خدمات متفرقه خانوار)  W_TOو متغیرهای مستقل لگاریتم شاخص
قیمت گروه خوراکی و دخانی  ،LPFلگاریتم شاخص قیمت گروه پوشاک  ،LPCLلگاریتم
شاخص قیمت گروه مسکن ،لوازم و اثاثیه  ،LPDWSلگاریتم شاخص قیمت گروه بهداشت و
درمان ،تحصیالت و تفریحات  ،LPHYEلگاریتم شاخص قیمت گروه حمل و نقل و
ارتباطات ،کاالها و خدمات متفرقه خانوار  ،LPTOلگاریتم کل مخارج خانوارها به قیمت
ثابت شدهی سال  6891بر اساس شاخص قیمتی استون  LETPمیباشند .یادآوری میشود
Oh & Macdonald
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که برآورد مدلهای مربوط به گروههای درآمدی به صورت جداگانه بوده و برای هر دو گروه
کم درآمد و با درآمد باال همین متغیرها ،ولی با دادهها و مقاطع مختلف مورد استفاده قرار
میگیرند .نتایج آزمون پایایی با استفاده از آزمون لین و لوین در جداول ( )6و ( )2نشان
داده شده است .رابطه مورد آزمون در این پژوهش بر اساس سه نوع رابطهی بدون عرض از
مبدأ و بدون روند ،با عرض از مبدأ و بدون روند و با عرض از مبدأ و با روند انجام میگیرد
که در بهترین حالت نتیجهی آن منعکس میگردد.
جدول:4نتایج آزمون پایایی برای گروه کم درآمد
نوع رابطه

سطح بحرانی

نتیجه

با عرض از مبدأ و با روند

-8/1

پایا در سطح

متغیر
W_F
W_CL

با عرض از مبدأ و با روند

-2/5

پایا در سطح

W_DWS

با عرض از مبدأ و با روند

-1/1

پایا در سطح

W_HYE

با عرض از مبدأ و با روند

-5/8

پایا در سطح

W_TO

با عرض از مبدأ و با روند

-8

پایا در سطح

LPF

با عرض از مبدأ و بدون روند

-8

پایا در سطح

LPCL

با عرض از مبدأ و بدون روند

-5/9

پایا در سطح

LPDWS

بدون عرض از مبدأ و بدون روند

-6/3

پایا در سطح

LPHYE

بدون عرض از مبدأ و بدون روند

-2/9

پایا در سطح

LPTO

بدون عرض از مبدأ و بدون روند

-2/5

پایا در سطح

LETP

با عرض از مبدأ و با روند

-8/9

پایا در سطح

مأخذ :محاسبات تحقیق

جدول:2نتایج آزمون پایایی برای گروه با درآمد باال
نوع رابطه

سطح بحرانی

نتیجه

با عرض از مبدأ و با روند

-9/6

پایا در تفاضل مرتبه اول

متغیر
W_F
W_CL

با عرض از مبدأ و بدون روند

-5/5

پایا در تفاضل مرتبه اول

W_DWS

با عرض از مبدأ و بدون روند

-9/6

پایا در تفاضل مرتبه اول

W_HYE

با عرض از مبدأ و با روند

-1/8

پایا در تفاضل مرتبه اول

W_TO

با عرض از مبدأ و بدون روند

-9/2

پایا در تفاضل مرتبه اول

LPF

با عرض از مبدأ و بدون روند

-5/4

پایا در تفاضل مرتبه اول

LPCL

با عرض از مبدأ و بدون روند

-1/8

پایا در تفاضل مرتبه اول

LPDWS

بدون عرض از مبدأ و بدون روند

-3/8

پایا در تفاضل مرتبه اول

LPHYE

با عرض از مبدأ و با روند

-4/4

پایا در تفاضل مرتبه اول
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LPTO

بدون عرض از مبدأ و بدون روند

-9/5

پایا در تفاضل مرتبه اول

LETP

با عرض از مبدأ و با روند

-9/8

پایا در تفاضل مرتبه اول

مأخذ :محاسبات تحقیق

همانطور که از نتایج جداول ( )6و ( )2مشخص است ،متغیرها برای گروه کم درآمد در
سطح پایا شدهاند اما برای گروه درآمد باال در تفاضل مرتبه اول پایا شدهاند .در این صورت
تنها برای گروه درآمد باال با استفاده از آزمون همجمعی انگل -گرنجر پس از برآورد بر روی
باقی ماندههای مدل برآوردی ،آزمون پایایی انجام میشود که در صورت پایا شدن در سطح،
نتایج برآوردی قابل اعتماد خواهد بود.
-2-1برآوردسیستمتقاضايتقریباًایدهآل
-4-2-1آزموناثرثابت
در جدول ( )8نتایج آزمون اثر ثابت با استفاده از آزمون درستنمایی نشان داده شده است.
جدول:9بررسی آزمون اثر ثابت
گروه

گروه با درآمد باال

گروه کم درآمد
آماره آزمون
نسبت درستنمایی

سطح احتمال

نتیجه

آماره آزمون
نسبت درستنمایی

سطح احتمال

نتیجه

4/8

()1/11

رد

1/48

()1/43

تأیید

پوشاک

6/8

()1/28

تأیید

1/19

()1/99

تأیید

مسکن و اثاثیه

1/64

()1/81

تأیید

1/62

()1/9

تأیید

متفرقه

6/8

()1/29

تأیید

1/19

()1/93

تأیید

خوراک

مأخذ :محاسبات تحقیق

نتایج جدول ( )8نشان می دهد که به غیر از گروه خوراک خانوارهای کم درآمد ،تمامی
گروههای کاالیی در هر گروه درآمدی مدل اثر ثابت را مورد تأیید قرار میدهند.
-2-2-1الگويپویاينامقید
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نتیجه برآورد سیستم معادالت ( ،)9بر اساس روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط و پس از
تعیین مقطع ،نشان از معنی داری کامل در سطح  1/16آماری دارد .این نتایج که بر اساس
رابطه غیر مقید پویای سیستم تقاضای تقریباً ایده آل خطی به دست آمده است در جدول
( )4برای گروه کم درآمد و در جدول ( )5برای گروه با درآمد باال نشان داده شده است.
جدول:1ضرایب برآوردی مدل  AIDSنامقید برای گروه کم درآمد
متفرقه
i=5
0 / 49
)(0 / 00

بهداشت و تفریح و تحصیل
i=4
i  0/ 5

4



1

مسکن و اثاثیه
i=3
0 / 21
)(0 / 00

پوشاک
i=2
0 / 198
)(0 / 00

خوراک
i=1
0 / 98
)(0 / 00

ضرایب

i
)( prob

i

0 / 035
)(0 / 00

 i  0 / 014

4





0 / 018

0 / 017

0 / 048

i

)(0 / 27

)(0 / 00

)(0 / 00

)( prob

i

---

0 / 31
)(0 / 00
0 / 04
)(0 / 01

i1  0 / 015

4





0 / 42

0 / 19

0 / 35

i

)(0 / 00

)(0 / 007

)(0 / 00

)( prob

0 / 052

0 / 007
)(0 / 7

0 / 07

 i1

)(0 / 00

)( prob

)(0 / 02

i

0 / 16
)(0 / 1

 i2  0 / 137

4





0 / 07

0 / 033

0 / 08

 i2

)(0 / 00

)(0 / 00

)(0 / 00

)( prob

0 / 034

0 / 015

0 / 084

 i3

)(0 / 02

)(0 / 04

)(0 / 00

)( prob

i

0 / 015
)(0 / 00

i 3  0 / 02

4





i

0 / 059
)(0 / 00

 i4  0 / 015

4





0 / 071

0 / 094

0 / 021

 i4

)(0 / 05

)(0 / 00

)(0 / 3

)( prob

i

0 / 06
)(0 / 03

i5  0 / 073

3





0 / 12

0 / 043

0 / 09

 i5

)(0 / 00

)(0 / 05

)(0 / 00

)( prob

i

0/ 89

---

0/ 79

0/ 95

0/ 96

R2

2 /1

---

1/ 7

1/ 9

2 /1

DW

مأخذ :محاسبات تحقیق

جدول:1ضرایب برآوردی مدل  AIDSنامقید برای گروه با درآمد باال
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متفرقه
i=5
1 / 2
)(0 / 00

بهداشت و تفریح و تحصیل
i=4
i  1 / 05

4



1

i

0 / 08
)(0 / 00

i  0 / 039

4





مسکن و اثاثیه
i=3

پوشاک
i=2
0 / 25

)(0/ 00

)(0 / 00

0/ 12

خوراک
i=1
0 / 78
)(0 / 00

ضرایب

i
)( prob

0 / 009

0 / 01

0 / 04

i

)(0 / 00

)(0 / 00

)(0 / 00

)( prob

i

0 / 05

---

)(0 / 03
0 / 24
)(0 / 00

 i1  0 / 03

4





0 / 34

0 / 29

0/ 4

i

)(0 / 00

)(0 / 00

)(0 / 00

)( prob

0 / 13

0 / 03

0 / 37

 i1

)(0 / 00

)(0 / 00

)(0 / 00

)( prob

0 / 16

0 / 005
)(0 / 1

0 / 021

 i2

)(0 / 00

)( prob

0 / 047

0 / 005

0 / 07

 i3

)(0 / 00

)(0 / 00

)(0 / 00

)( prob

i

0 / 013
)(0 / 098

i2  0 / 131

4





)(0 / 00

i

0 / 078
)(0 / 00

 i 3  0 / 06

4





i

0 / 11
)(0 / 00

i4  0 / 06

4





0 / 02

0 / 12

0 / 07

 i4

)(0 / 18

)(0 / 00

)(0 / 098

)( prob

i

0 / 09
)(0 / 00

 i5  0 / 023

3





0 / 097

0 / 08

0 / 05

 i5

)(0 / 02

)(0 / 00

)(0 / 4

)( prob

i

پایا در سطح

پایا در سطح

---

پایا در سطح

0/ 95

---

0/ 93

0/ 97

2/2

---

2

2/2

پایا در سطح

0/ 88
2/ 3

آزمون همجمعی
2

R

DW

مأخذ :محاسبات تحقیق

نتایج جدول ( )5به جز در برخی متغیرها نشان از معنی داری ضرایب برآوردی در سطح
 1/16آماری برای هر دو گروه درآمدی دارد .تفسیر نتایج با استفاده از معادله برآورد شده و
بعد از محاسبه کششها صورت خواهد گرفت.
-9-2-1آزمونفرضیهاول(آزمونقیدهمگني)
به منظور بررسی آزمون قید همگنی ،بر روی ماتریس پارامترهای مدل ،فرضیهی صفر را که
به صورت رابطه ( )63تشریح شده ،اعمال میکنیم.
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این فرضیه با استفاده از آزمون والد برای هر چهار گروه کاالیی برآورد شده بررسی میگردد.
نتایج این آزمون در جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول:6آزمون فرضیه اول (آزمون قید همگنی)
گروه

با درآمد باال

کم درآمد

آماره  2

سطح احتمال

فرضیه صفر

آماره  2

سطح احتمال

فرضیه صفر

خوراک

84/65

()1/11

رد

61/1

()1/11

رد

پوشاک

28/91

()1/11

رد

6/9

()1/2

پذیرش

مسکن و اثاثیه

5/5

()1/16

رد

1/26

()1/1

پذیرش

متفرقه

4/4

()1/18

رد

64/48

()1/11

رد

مأخذ :محاسبات تحقیق

با توجه به نتایج جدول ( ،)1مشخص است که فرضیه صفر برای معادالت چهار گروه خوراک،
پوشاک ،مسکن و متفرقه برای گروه کم درآمد رد میشود .این امر حاکی از پذیرش الگوی
خود رگرسیون نامقید برای گروه کم درآمد است .اما آزمون قید همگنی برای دو گروه
پوشاک و مسکن و اثاثیه در گروه درآمد باال ،همگن بودن رفتار مصرفی برای این دو گروه
کاالیی را مورد تأیید قرار میدهد .به هر حال رد قید همگنی بیانگر این است که مصرف
کنندگان گروه کم درآمد مناطق شهری کشور در مصرف گروههای کاالیی مزبور دچار توهم
پولی هستند و تقاضایشان با افزایش متناسب قیمتها و درآمد تغییر خواهد کرد ،یعنی در
حقیقت به درآمد واقعی خود توجه ندارند .مصرفکنندگان گروه با درآمد باال نیز در مورد
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کاالهای خوراک و متفرقه به درآمد واقعی خود توجه نداشته اما در مورد گروه کاالیی
پوشاک و مسکن به درآمد واقعی خود توجه دارند .در این صورت فرضیه اول یعنی "تابع
تقاضای مصرف مناطق شهری از یك الگوی همگن تبعیت میکند" در مورد مصرف
کنندگان گروه کم درآمد شهری مورد تأیید قرار نگرفته و در مورد مصرف کنندگان با درآمد
باالی شهری تنها در مورد گروههای کاالیی پوشاک و مسکن تأیید قرار میگیرد.
-1-2-1آزمونفرضیهدوم(آزمونقیدتقارن)
در این مرحله پس از بررسی و اعمال قیود جمع پذیری و همگنی به بررسی قید تقارن در
مدل پرداخته میشود .فرضیهی صفر در این قید به صورت زیر نشان داده میشود.
()68
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 H 1 :  ij   ji

نتایج این آزمون نشان میدهد که آماره   2محاسبه شده برای گروه کم درآمد و با درآمد
باالی مناطق شهری کشور به ترتیب 51/8 ،و  44/52است ،که از آماره   2جدول در هر
سطح اطمینان باالتر است .لذا نتیجه ی آزمون فرضیه دوم رد فرضیه صفر و پذیرش عدم
تقارن در الگوی مصرف است .در این صورت فرضیه دوم یعنی " تابع تقاضای مصرف مناطق
شهری یك الگوی متقارن دارد" برای هر دو گروه کم درآمد و با درآمد باال مورد تأیید قرار
نمیگیرد.
کششهايقیمتيودرآمدي

-9-1محاسبه
با توجه به این نکته که در سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل متغیر وابسته سهم گروههای
کاالیی و متغیرهای مستقل لگاریتم شاخص قیمت گروهها و درآمد است ،باید برای بررسی
شدت تغییرات مقدار تقاضا نسبت به قیمت کاالها و درآمد به محاسبه کششها پرداخته
شود .برای این منظور با استفاده از ضرایب برآورد شده در جداول ( )4و ( )5و با استفاده از
معادالت تعریف شده ( )61و ( )66به محاسبه کششهای قیمتی و درآمدی تقاضا پرداخته
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میشود .نتایج محاسبه کششها ی قیمتی خودی و غیر خودی و کشش درآمدی در جدول
( )9نشان داده شده است.
جدول:7کششهای خودی و غیر خودی قیمتی و درآمدی تقاضا
متفرقه
i=5

بهداشت و
تفریح و تحصیل
i=4
ج
1/18

پوشاک
i=2

مسکن و اثاثیه
i=3

کشش گروههای درآمدی

خوراک
i=1

-1/18

م

-1/16

م

1/12

ج

-1/98

----

کم

-1/22

م

-1/12

م

-1/19

م

1/14

م

-1/32

----

باال

-1/18

م

-1/18

م

1

بی کشش

-1/12

----

-1/61

م

کم

1/16

ج

1/19

ج

-1/66

م

-1/88

----

-1/63

م

باال

1/12

ج

1/12

ج

-1/38

----

1/12

ج

-1/11

م

کم

1/19

ج

-1/19

م

-1/38

----

1

بی کشش

-1/19

م

باال

1/14

ج

-6/21

----

1/16

ج

-1/66

م

-1/18

م

کم

1/68

ج

-1/85

----

1/21

ج

-1/13

م

1/11

ج

باال

-1/81

----

-1/66

م

-1/25

م

1/16

ج

-1/11

م

کم

-1/53

----

-1/11

م

-1/29

م

1/14

ج

-1/69

م

باال

6/88

ل

6/69

ل

1/85

ض

6/26

ل

1/33

ض

کم

6/41

ل

1/54

خض

6/12

ض

1/39

ض

1/31

ض

باال

 i1

 i2
 i3
 i4

 i5
i

مأخذ :محاسبات تحقیق
تفاوتها در رفتار مصرفی گروههای مختلف درآمدی به صورت پر رنگ نشان داده شده است .عالمتهای اختصاری به
منظور تکمیل بحث وارد شده است .در این عالئم ،کاالی جانشین (ج) ،کاالی مکمل (م) ،کاالی لوکس (ل) ،کاالی
ضروری (ض) ،کاالی خیلی ضروری (خ ض) است.

  ii , i  1,...,5کشش خود قیمتی و   ij , i, j  1,...,5کشش قیمتی غیر خودی و  i

کشش درآمدی

میباشند.

-4-9-1آزمونفرضیهسوم(قانونتقاضا)
با توجه به جدول ( ،)9بررسی فرضیه سوم نشان میدهد که کششهای خود قیمتی تقاضا
برای تمامی گروهها (به غیر از گروه خوراک در گروه با درآمد باال) منفی است که مطابق
انتظار نظری و رابطه منفی بین مقدار تقاضا و قیمت هر کاال است .به عبارت دیگر مصرف-
کنندگان شهری با درآمد باال زمانی که قیمت گروه خوراکی افزایش پیدا میکند تقاضای
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آنها برای خرید این کاالها افزایش مییابد .همچنین محاسبات جدول ( )9نشان میدهد که
میزان مطلق کششهای خود قیمتی تقاضای جبرانی برای همه گروههای کاالیی به غیر از
گروه بهداشت ،تفریح و تحصیل در گروه کم درآمد ،کوچكتر از واحد است .یعنی اگر یک
درصد قیمت این گروه ها تغییر نماید میزان تقاضای آنها کمتر از یک درصد تغییر
میکند .به عبارت دیگر مصرفکنندگان شهری نسبت به تغییرات قیمت این گروهها
حساسیت کمی از خود نشان میدهند.
-2-9-1آزمونفرضیهچهارم(ضروريبودنگروهخوراک)
یکی دیگر از ابزارهای مفید در تحلیل رفتار مصرفکنندگان و شناخت جایگاه کاالها نزد
آنان طبقه بندی کاالها به انواع کاالهای پست ،ضروری و نرمال بر اساس کشش درآمدی
تقاضا است .با توجه به جدول ( )9عالمت کلیه کششهای درآمدی برای جامعه آماری مثبت
است ،به این معنی که همه گروههای کاالیی نزد مصرفکنندگان کم درآمد و با درآمد باالی
شهری کاالهایی نرمال هستند .به عبارت دیگر با افزایش درآمد مصرفکنندگان میزان
مخارج صرف شده روی کلیه کاالها افزایش خواهد یافت .با توجه به میزان کششهای
درآمدی کاالها ،میتوان نتیجه گرفت که برای گروه کم درآمد شهری ،با هر گونه افزایش
درآمد ،بیشترین فشار تقاضا در مرتبه اول به ترتیب بر گروه متفرقه با  ،  i  1/ 39گروه
پوشاک با   i  1/ 21و گروه بهداشت ،تفریح و تحصیل با   i  1/ 17وارد میشود .یعنی با
افزایش درآمد ،درصد بیشتری از آن به سمت گروههای مذکور سوق داده میشود .نکته دیگر
اینکه گروه کاالیی خوراک با   i  0/ 88کمترین کشش را دارا است و گروه مسکن با
  i  0/ 95در رتبهی بعدی قرار دارد .به عبارت دیگر در گروه کم درآمد شهری گروه
کاالیی خوراک از بقیه کاالها ضروریتر است و پس از آن گروه مسکن قرار دارد .گروه
کاالیی متفرقه لوکستر از بقیه ی کاالها بوده که پس از آن گروه پوشاک و بعد گروه
بهداشت ،تفریح و تحصیل قرار دارد .از طرفی برای گروه با درآمد باالی شهری ،با هر گونه
افزایش درآمد ،بیشترین فشار تقاضا در مرتبه اول به ترتیب بر گروه متفرقه با   i  1/ 46و
گروه مسکن با   i  1/ 02وارد میشود .نکته دیگر اینکه گروه کاالیی بهداشت ،تفریح و
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تحصیل با   i  0/ 54کمترین کشش را دارا است و گروه خوراک در بین گروهها با
  i  0/ 86و پوشاک با   i  0/ 87در رتبهی بعدی قرار دارد .به عبارت دیگر در گروه با
درآمد باالی شهری گروه کاالیی بهداشت و تفریح و تحصیل از بقیه کاالها ضروریتر است و
پس از آن سه گروه نزدیك به هم خوراک ،پوشاک و مسکن قرار دارند .گروه کاالیی متفرقه
تنها کاالی لوکس است .با توجه به مطالب فوق فرضیه چهارم مبنی بر ضروری بودن گروه
کاالیی خوراک برای هر دو گروه درآمدی مورد تأیید قرار میگیرد.
ششهايقیمتيغیرخودي)

-9-9-1آزمونفرضیهپنجم(ک
به لحاظ نظری افراد در مواجه با کاالهای متفاوت واکنش های متفاوتی را نشان می دهند.
ممکن است فردی در مواجه با جانشین سازی مقدار خرید خود از خوراک به پوشاک فکر
کند و یا فردی دیگر هزینه اجاره خود را در اولویت قرار دهد .لذا همانطور که در جدول ()9
نشان داده شده است ،کشش قیمتی غیر خودی در گروههای مختلف درآمدی ،متفاوت است.
این تفاوت با رنگ تیره در جدول مذکور مشخص شده است ..لذا بررسی کشش قیمتی غیر
خودی برای معادلهی گروه خوراکیها نسبت به تغییرات قیمتی سایر گروههای کاالیی نشان
میدهد که گروه مسکن و گروه متفرقه ،کاالیی مکمل و گروه پوشاک کاالیی جانشین برای
گروه خوراک در هر دو گروه درآمدی است .این در حالی است که گروه بهداشت و تفریح و
تحصیل برای گروه کم درآمد کاالیی جانشین و برای گروه با درآمد باال کاالیی مکمل است.
به این معنی که با افزایش قی مت گروه بهداشت و تفریح و تحصیل ،تقاضا برای گروه پوشاک
در گروه کم درآمد افزایش و در گروه با درآمد باال کاهش مییابد .بررسی کشش قیمتی غیر
خودی برای معادلهی گروه پوشاک نسبت به تغییرات قیمتی سایر گروههای کاالیی نشان
میدهد که گروه خوراک برای هر دو گروه درآمدی مکمل است .این در حالی است که گروه
بهداشت و تفریح و تحصیل و گروه متفرقه برای گروه کم درآمد کاالیی مکمل و برای گروه
با درآمد باال کاالیی جانشین است .به این معنی که با افزایش قیمت گروه بهداشت و تفریح و
تحصیل و گروه متفرقه ،تقاضا برای گروه پوشاک در گروه کم درآمد کاهش و در گروه با
درآمد باال افزایش مییابد .همچنین گروه مسکن برای گروه کم درآمد بی کشش و برای
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گروه با درآمد باال کاالیی مکمل است .لذا افزایش قیمت گروه مسکن برای گروه کم درآمد
هیچ تأثیری بر تقاضای پوشاک گروه کم درآمد نداشته ولی مقدار تقاضای گروه با درآمد باال
را کاهش میدهد .این چنین تفاسیر دیگری را میتوان برای سایر گروههای کاالیی انجام داد
که به دلیل خالصه گویی از انجام آن صرف نظر میکنیم .اما مهمترین نتیجهای که این
تفاوتها به ما نشان میدهند ،تفاوت در جانشینی و مکملی بودن برای گروههای کاالیی
یکسان از گروههای مختلف درآمدی است .این تفاوت ،فرضیه پنجم تحقیق یعنی "
کششهای قیمتی غیرخودی در گروههای مختلف درآمدی تفاوت ندارد" را مورد تأیید قرار
نمیدهد.
-1نتیجهگیري
هدف اصلی این تحقیق برآورد کششهای مختلف کاالهای مصرفی و بررسی رفتار
خانوارها در گروههای متفاوت درآمدی مناطق شهری است .برای این منظور ،از تابع تقاضای
تقریباً ایده آل پویای خطی و از روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط برای دوره -6831
 6816استفاده شده است .هفت گروه درآمدی شامل پنج گروه کم درآمد و دو گروه با درآمد
باال به عنوان مقطع و اساس چیدمان دادههای ترکیبی در نظر گرفته شده است .در چنین
فضایی به برآورد تابع تقاضا و محاسبه کششهای خودی و غیرخودی قیمتی و کشش
درآمدی در گروههای کم درآمد و با درآمد باال در مناطق شهری ایران اقدام شده است.
سپس با استفاده از فرضیه های همگنی ،تقارن ،قانون تقاضا ،ضروری بودن گروه خوراک و
یکسانی کششهای غیر خودی در گروههای متفاوت درآمدی نتایج مربوط به گروههای
مختلف درآمدی مقایسه شده است .نتایج آزمون فرضیه اول نشان داد که مصرفکنندگان
گروه کم درآمد در مصرف گروههای کاالیی ،دچار توهم پولی هستند و نسبت به درآمد
واقعی خود حساسیت ندارند .اما مصرفکنندگان گروه با درآمد باال تنها در مصرف گروه
کاالیی خوراک و متفرقه به درآمد واقعی خود حساس نیستند ولی در مصرف گروه کاالیی
پوشاک و مسکن نسبت به درآمد واقعی خود حساس هستند .نتیجه آزمون فرضیه دوم
پذیرش عدم تقارن در الگوی مصرف است .همچنین ،بررسی فرضیه سوم نشان میدهد که
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کششهای خودی قیمتی تقاضا برای تمامی گروهها (به غیر از گروه خوراک در گروه با
درآمد باال) منفی است که مطابق انتظار نظری و رابطه منفی بین مقدار تقاضا و قیمت هر
کاال است .نتایج محاسبه کشش درآمدی نشان داد که همه گروههای کاالیی برای گروه کم
درآمد شهری کاالهای نرمال هستند .به طوری که در گروه کم درآمد شهری گروه کاالیی
خوراک از بقیه کاالها ضروریتر است و پس از آن گروه مسکن قرار دارد .از طرفی برای گروه
با درآمد باالی شهری ،گروه کاالیی بهداشت و تفریح و تحصیل از بقیه کاالها ضروریتر است
و پس از آن سه گروه نزدیك به هم خوراک ،پوشاک و مسکن قرار دارند .بررسی کشش غیر
خودی در معادلهی گروه خوراکیها نسبت به تغییرات قیمتی سایر گروههای کاالیی نشان
می دهد که گروه مسکن و گروه متفرقه ،مکمل و گروه پوشاک جانشین برای گروه خوراک
در هر دو گروه درآمدی است .این در حالی است که گروه بهداشت و تفریح و تحصیل برای
گروه کم درآمد کاالیی جانشین و برای گروه با درآمد باال کاالیی مکمل است .به این معنی
که با افزایش قیمت گ روه بهداشت و تفریح و تحصیل ،تقاضا برای گروه پوشاک در گروه کم
درآمد افزایش و در گروه با درآمد باال کاهش مییابد .این بررسی نشان می دهد که
جانشینی و مکملی برای گروههای کاالیی یکسان در گروههای درآمدی مختلف ،متفاوت
است.
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