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ساموئلسون –تابع رفاه اجتماعي برگسون   
*قهرمان عبدلي  
**رامين شيردل  
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 دهيچك
 .است مختلف مناطق و جوامع در رفاه سطح ي مقايسه و بررسي در مهم  معياردو  مدآدر و مصرف      
در اين تحقيق  .دندار مهمي بسيار نقش 1اجتماعي رفاه هاي وزن برآورد در اقتصادي مهم رمتغي دو اين

    هاي رفاهي دو  ا سه روش مختلف، وزنو بساموئلسون  –با استفاده از تابع رفاه اجتماعي برگسون 
نتايج سه روش مورد . استان هستند، برآورد شده است 9غني و فقير كه هركدام شامل  ي منطقه

در رفاه جامعه  منطقه دو مدآدر در يكسان افزايش كهدهند  و نشان مياستفاده نزديك به هم مي باشند 
 ي منطقه ي داراي درآمد پايين در مقايسه با منطقه موثر است؛ اما افزايش درآمد در رفاه جامعه در

وزن به بدين ترتيب در طراحي برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي، توجه . برابر است  4/2داراي درآمد باال، 
  .هاي رفاهي ضروري به نظر مي رسد

، )درآمد( مصرف ييت نهاي، كشش مطلوب رفاه يا منطقه هاي وزن :يديكل واژه هاي
  نرخ تنزيل اجتماعي ،اجتماعي ي فايده-هزينه هاي تحليل

  JEL: I38طبقه بندي 
 

                                                            

 اقتصاد دانشگاه تهران گروه استاديار –نويسنده مسئول  *

 اناقتصاد،دانشگاه تهر كارشناس ارشد  **

1-Social welfare weights 
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 مقدمه  -1
از مباحث  يكي ياجتماع يها پروژه ها و طرح ي دهيفا –نه يل هزيه و تحليتجز     

و مطالعه پيرامون آن است و مالحظات توزيعي در آن نقش كليدي مهم در اقتصاد رفاه 
و  ياقتصاد يها طرح ،پروژه ها ي دهيفا –نه يل هزيتحل در .طوالني دارد ي سابقه
 يمند دهين فايتر شيشوند كه ب مي در عمل انتخاب ييها و پروژه ها آن طرح ،ياجتماع

اگر به عنوان مثال  ؛جامعه داشته باشند يبرا) يعيو توز يياكار( را از ابعاد مختلف
واحد به رفاه  1و واحد هزينه داشته باشد  1غني  ي هاي زيربنايي دولت در منطقه پروژه

 1.5ها  فقير به دليل عدم وجود زيرساخت ي جامعه بيفزايد و همان پروژه در منطقه
در . پروژه دوم اجرا شود دواحد بر رفاه جامعه بيفزايد، باي 2واحد هزينه داشته باشد و 

ها همان بحث كارايي است و حداكثر كردن رفاه، همان  مثال فوق، حداقل كردن هزينه
ها، برآورد مناسب اجزاي تابع رفاه  ارزيابي دقيق طرح ي پس الزمه. يعي استبحث توز

 يها پروژه ها و طرح كننده ي ليل متخصصان تحلين دليبه هم. اجتماعي است
ا طرح از بعد يك پروژه يقرار دهند كه  نيلووار مسيدر اخت يد اطالعاتيبا ياقتصاد

 يو هر پروژه از كدام بعد دارا نداشب يواجد چه مشخصات يعيو توز ياقتصاد ييكارا
  .استت اجرا ياهم

د مستقل از يده بايفا –نه يل هزين اعتقاد هستند كه تحلياز اقتصاددانان بر ا يبرخ      
راه هاي ع درآمد را از يتوز ي لهأرا مسيز ؛باشداست  1ارزشي ي لهأك مسيكه  عيتوز
 3ويبه عنوان مثال ماسگر. )2002،  2كوال( ر دادييتوان تغ يم ها اتيمال مثالًگر يد
كه  ييپروژه ها ي دهيفا –نه يل هزيند كه در تحليگو يم) 1972( 4و هاربرگر)  1969(

انجام پروژه  بااگر  .كنار گذاشته شود يعيمالحظات توز ديبا ،است ييها كارا هدف آن
توان  يمشتر از ضررها باشد ينفع ها ب مقدار و شوند منتفع يمتضرر و عده ا ي، عده ايا

ن دسته پروژه ها اجرا يخالص به دست آورد و لذا ا ي دهيفا ن را جبران كرد ويمتضرر

                                                            

1 Normative 
2-kula 
3-Masgrave 
4-Harberger 
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به وارد شدن در  ياجيمعروف است احت 1كالدور -كسيار هيار كه به معين معيدر ا .شوند
  .ستين يعيمالحظات توز

 ياها و پروژه ه طرح يابيمعتقدند كه در ارز يكرد مذكور، برخيدر مقابل رو      
رد و با يده قرار گينه و فايل هزيد محور تحليبا يعيمالحظات توز يو اقتصاد ياجتماع

اد ي يرفاه يها كه از آن به وزن، تابع رفاه اجتماعي در ريشتر به افراد فقيدادن وزن ب
در  .شود دادهبيشتري ت يها اهم به آن ديآ يبه دست م يشود و بر اساس قواعد يم

كرد، ين رويدر ا .شوند مي انتخاب هستند،فقرا  نفع به شتريه بك ييپروژه ها صورت اين
و رفاه اجتماعي بيشتر افزايش  شوند مي گرفتهدر نظر  ، تواماًعيو توز ييكارا هاياريمع

ع در يتوز يكرد قبلين است كه در رويدر ا يكرد قبليكرد با روين رويتفاوت ا. مي يابد
 ييت نهايكه مطلوب نيل ايبه دلر يافراد فق كرد دوم، بهيدر رو يول شود ينظرگرفته نم

طرفداران و ارائه كننده . شود يشتر داده ميوزن باست  يشتر از افراد غنيب ،ها آن درآمد
 5و استرن)  1972( 4، استون) 1972( 3اردي، ل)1965( 2يكرد دوم پرست و تارويرو يها
كته يد يناس اقتصاددگاه كارشياز د ها معموالً ن وزنيا. باشند يم ...و  )1977(
است گذاران يار سيدر اخت انجام و مختلف يها دگاهيآن با د ي بلكه محاسبه ،شود ينم

  .)1977،استرن(رديگ يقرار م
نشان داده اند ) 1997( 6تنيمانند بلو و تو ياقتصاددانان) 1990 ي اواخر دهه( راًياخ    

حال همگرا  در ع رفاه اجتماعيتابدر توزيع و ييتوجه به كارا يعنيكرد مذكور يكه دو رو
د هر دو مورد يبا يو اجتماع ياقتصاد يها ل برنامه و طرحيدر تحل يعنيشدن هستند 
  .رنديتوجه قرار گ

همان  ،شود ياستفاده م ن واژهياز ا قين تحقيكه در ا يرفاه يها منظور از وزن    
شود و مشتق شده  ميهاي مختلف داده  ها به رفاه گروه اهميتي است كه در اجراي پروژه

                                                            

1-Kaldor -Hicks 
2-Prest and Turvey 
3-Layard 
4-Seton 
5-Stern 
6-Blue and Tweeten 
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مطلوبيت . كند يفرق م يمختلف درآمد يها درآمد است كه در گروه ييت نهايمطلوباز 
 درآمد باالتر يها شتر از گروهيب) رتريفق( تر نييپا يدرآمد يها در گروه نهايي درآمد

ش يبر اثر افزا تعريف مطلوبيت نهايي درآمد به اين صورت است كه .است )تر يغن(
ش يبر اثر افزا اضافه شدهت ين مطلوبيابه  ؛كند پيدا ميش يافزا ت افراديوبمطل ،درآمد
  . نديگو يم درآمد ييت نهايمطلوب ،درآمد

توان  ياست رفاه جامعه را ممختلف  يبا درآمدها يكه متشكل از افراد يا در جامعه     
 ياجرا .دارندبا هم فرق  درآمد سطح نظراز رفاه تك تك افراد در نظر گرفت كه از  يتابع
ت يكه مطلوب نيشود، با توجه به ا يممنجر درآمد افراد  تغييربه  ا طرحيك برنامه ي

رفاه  تابع تغييردر  ها ك از آنيهر  اثر زانيم متفاوت است، ها ن آنيدر بدرآمد  يينها
اجراي طرح به افزايش يكسان درآمد افراد فقير و غني  اگر .متفاوت خواهد بود اجتماعي
 يول ؛ابدي يم مطلوبيت جامعه افزايشآن  تبع ت هر دو گروه و بهيمطلوب دبينجام

به علت نزولي بودن ( .خواهد بود يشتر از افراد غنير بيت افراد فقيش مطلوبيافزا
درآمد افراد  يينها مطلوبيتكمتر از  يافراد غن نهايي تيمطلوب مطلوبيت نهايي درآمد،

شتر از اثر يب ،ت جامعهيش مطلوبيبر افزا ريراد فقت افيش مطلوبيلذا اثر افزا ؛است ريفق
 1نريمطابق نظر اسچر لذا. است ش رفاه جامعهيبر افزا يت افراد غنيش مطلوبيافزا

 ،ياجتماع ي پروژه ايطرح  كي يدن به حداكثر رفاه بر اثر اجرايبه منظور رس) 1989(
ت يمطلوب بربه تبع آن  درآمد افراد و بر  نه ها و منافع آن طرحيهز كه يراتييتغ ديبا
. شود به اجرا يا عدم اجراي آن لحاظ راجع  يريگ ميگذارد محاسبه و در تصم يم انآن

نسبت به  يشتريوزن ب تابع رفاه اجتماعي در ريافراد فق به بايدبراي نيل به اين هدف، 
   .داده شود يافراد غن

تعريف  ك كشوري ين برابرگسو-از نوع ساموئلسون ياجتماع رفاه ك تابعي مي توان     
 رفاه هر و است مناطق مختلف )مطلوبيت( رفاه اجتماعي تابعي از رفاه اين تابع، در .كرد

درآمد سرانه فاحشي  منطقه اختالف هر آن منطقه است و ي منطقه تابع در آمد سرانه
 يها وزن مي توان ،درآمد ييت نهايبودن مطلوب يفرض نزول با .دارد با منطقه ديگر

و  فيتعر مصرف آن منطقه ييت نهايرا بر اساس مطلوب هر منطقه در تابع رفاه يرفاه

                                                            

1-Schreiner 
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كه از لحاظ درآمد و  يكه مناطق يبه طور ؛دكرها استفاده  طرح يابيو در ارز محاسبه
ش تابع يافزا يبرا ،قرار دارند ين ترييگر در سطح پايمصرف سرانه نسبت به مناطق د

  .رنديگ ميت قرار يدر اولو يرفاه اجتماع
 هاي اقتصادي و از اجراي طرح دولت هدفاگر  است كه اين مقاله اصلي الؤس      

 ن صورت يدر ا ،باشد افراد ا درآمديش مصرف يق افزايش رفاه جامعه از طريافزا اجتماعي
تا رفاه جامعه  داده شودبايد  يبه هر منطقه چه وزن ياجتماع يها طرح يابيدر ارز

رفاه  ينظر يمبانمقاله  ، در ادامه يبراي انجام موارد فوق ؟افزايش بيشتري پيدا كند
  .مي شود محاسبات آورده  پاياندر  مدل و آن گاه ،ياجتماع

 ك طرحي يابيدر ارز يرفاه اجتماع تابع ينظر يمبان -2
تابع رفاه  ازاقتصاد رفاه  يكرد و مبانيك پروژه با روي ياقتصاد يلهايه و تحليدر تجز
در نظر   1ساموئلسون –ت برگسون يرا از نوع تابع مطلوب نآ و شود مياستفاده  ياجتماع

 به صورت جمع و جدايي پذير ت افراد جامعهيمطلوببعي از تا ،رفاهن تابع يا. رنديگ يم
ر ييبا انجام پروژه تغ كه مي شود در نظر گرفته ها آن درآمد تابع ت افراديو مطلوب است

  :كند يم
)1(                           

ت ياز مطلوب يصورت تابعه است كه ب ياجتماعرفاه تابع  SW فوق، ي معادلهكه در 
صورت ه را ب ر رفاه جامعهييتوان تغ ير درآمد مييبا تغ. ، استافراد جامعه، 

  :ر نشان داديز
)2(                                                   

ا همان ي، درآمد ك واحدي رييدر اثر تغ iت فرد ير مطلوبييتغه ي نشان كه در آن 
و  استپروژه  يبر اثر اجرا iر درآمد فرد ييزان تغيم  و درآمد ييت نهايمطلوب

. است iت فرد ير مطلوبيير رفاه جامعه در اثر تغييزان تغيمكننده ي  انيب 
ك يمناطق مختلف  يرا برا) 1( ي توان معادله يم) 1972( 2زبروديو ي هينظر مطابق

  :كشور در نظر گرفت
)3(                              

                                                            

1-Bergson-Samuelson 
2-Weisbrod 
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كه متشكل از چند استان  است ك منطقهيت يمطلوبه ي نشان ن صورت يدر ا
و  شود ير ميين مناطق دچار تغيدرآمد سرانه در ا ياقتصاد يها طرح يبا اجرا .باشد يم

  :كند يدا مير پييلذا رفاه جامعه تغ
)4(                                               

 ه ينشان و  i ي منطقه ر درآمد ييجامعه بر اثر تغ رفاهر ييتغ كه در آن 
ت آن ير مطلوبيياثر تغ ه ينشان يو از طرف است i ي منطقه درآمد ييهات نيمطلوب

 لذا  .است ك واحد درآمد در آن منطقهيش يبا افزا ر رفاه جامعهييتغ يمنطقه رو
بر  يرفاه يها وزن. است i ي ت منطقهير مطلوبيير رفاه جامعه در اثر تغييزان تغيم

ا مصرف يت درآمد يآن دانستن شكل تابع مطلوب ي شود و الزمه يمحاسبه م اساس 
 ييت نهايرا بر اساس كشش مطلوب يرفاه يها است تا بتوان وزن يقيحق ي سرانه

  .دكرف و محاسبه يدرآمد تعر
از جمله  يمختلف وارداستفاده در م يبرا يرفاه يها زنوكه گفته شد  گونه همان     
 به منظور اجرا در مناطق يبلند مدت اجتماع يها طرح امه ها وبرن يرتبه بنددر 

  .رود يكار مه ب) 2002، كوال و2005، 1و سزر كوال ،اوانس(مختلف جامعه، 
بودن  ينزولمختلف  )مصرف(درآمد به مناطق بامختلف  يها ل دادن وزنيدل     

  ).2002و كوال، 2،2003ايتانيبر يدار خزانه(سرانه است، ) درآمد(مصرف ييت نهايمطلوب
در  يمحورنقش  3)مصرف(درآمد ييت نهايكشش مطلوبمطالعات  گونه در اين     

 مطالعاتاز  زيادي سهم. )1997 ،تنيبلو و تو(كند يفا ميارفاه  يها وزن ي محاسبه
كشش  مبحث را 4ياجتماع لينرخ تنز واجتماعي رفاه  يها وزن مربوط به ياقتصاد
 ييت نهايكشش مطلوب. به خود اختصاص داده است )مصرف(درآمد ييت نهايمطلوب

درآمد  5ينابرابر بيزاري از عاملها از آن به عنوان  وقت يبعض كه ،e، )مصرف(درآمد 
ها  از آن يكه خالصه ا ن استيقابل تخممختلف  يها استفاده از روش شود با ياد مي

و ل يآم( كنند ياستفاده م يرينمونه گكه از  ييها روش-1 :ر استيبه صورت ز
                                                            

1-Evans, Kula and Sezer 
2-Treasyry  
3-The elasticity of marginal utility of consumption (e) 
4-Social discount rate 
5-Inequality aversion parameter 



  

 67........................... سبه وزن هاي رفاهي در مناطق ايران با استفاده از تابع رفاهمحا

و  بالندل( استوار است يدائم يرفتار مصرف يرو بر كه يمطالعات -2؛  )1998( 1همكاران
 يبرا تقاضامدل از ي كه مطالعات -3؛ )1995 ( ،3رس و آلفيپ ،1994، 2همكاران

 ؛2005 ،، كوال و سزراوانس ؛2002،و سزر اوانس( اند استفاده كرده ير ضروريغ يكاالها
به  5آشكار شده ياز ارزش اجتماع كه يمطالعات -4؛ و )2002 ،و كوال 1967  4فلنر
ك ي .)1977،و استرن 6،1999نريكاول و گارد( استفاده كرده اند ياتيمال درآمد ي لهيوس
 . وجود دارد) 2005(اوانسدر  e برآوردمختلف  يها از روش جامعار يبس مرورك ي

  
  يرفاه يها وزن ي دل محاسبهم -3

كه  ييايمختلف جغراف مناطق يبرا )ياجتماع(رفاه  يها ن وزنيدر تخم       
 ياريدر بس. مهم است يدر نظر گرفتن شكل تابع رفاه اجتماع ،دارند يمتفاوت يدرآمدها

در نظر  ساموئلسون -برگسون يتابع رفاه اجتماع مربوط به اقتصاد رفاه، از مطالعات
مقدار  مختلف، مناطق در) e( درآمد ييت نهايكشش مطلوب ،تابعاين  در .شود يگرفته م

كا اثبات شده يدر مورد آمر) 1997( نييكساني دارد كه اين نتيجه در مطالعات بلو و توت
ارائه  OECDكشور  20در  eبراي ثبات  يشتريشواهد تجربي ب) 2005 (است و اوانس

به ) 2006( و سزر) 2002(در حال توسعه از جمله كوال  يكشورها يو برا كرده است
 اين ز دريو ما ن اند فرض كردهرا ثابت  eه، يمناطق مختلف هند و ترك يب برايترت

  .كنيم را براي ايران ثابت فرض مي عامله اين مطالع
مناطق ) مصرف( درآمد مطلوبيت كل و نهايي ي ، رابطه ي يك نمودار شماره       

 ،است فرض شده ثابت eكه در آن را ) يمختلف درآمد يها گروه(ييايمختلف جغراف
باعث شده است تابع مطلوبيت نهايي درآمد به  eاين ثابت فرض كردن  دهد و نشان مي

   .شكل هذلولي باشد

                                                            

1-Amiel et al 
2-Blundell et al 
3-Pearce and Ulph 
4-Fellner 
5-Revealed social values 
6-Cowell and Gardiner 
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مناطق در ميان  درآمد كلمطلوبيت تابع مطلوبيت نهايي و  -شماره ي يكنمودار 
مختلف

  
 يها گروه(مناطق مختلف ي همه يبرام يتا بتوان مي شودباعث  e ثابت بودن   

ر يگر در صورت متغيم به عبارت دياستفاه كن ييت نهايمطلوب ينحنك مياز ) يدرآمد
 ييت نهايمطلوب يها يم از منحنيدرآمد، مجبور بود ييت نهايبودن كشش مطلوب

 يمحور افق، در ي يك نمودار شمارهدر  .ميمناطق مختلف استفاده كن يجداگانه برا
 و  درآمدحاضر  در حال Aم منطقه يفرض كندرآمد مناطق نشان داده شده است 

و  به  A ي درآمد منطقه اجتماعي، ي با انجام پروژه .دارد را  آمددر B ي منطقه
در محور . است كه  يطوره ب ؛كند يدا ميش پيافزا به  B ي منطقه
 ييت نهايكه مطلوب نشان داده شده است و   ، ، ت متناظر بايمطلوب يعمود
ش يافزا آن در وباشد  مي  <) منطقه ش درآمد دويافزا

بر  .است برابر) جامعه( ت كليمطلوب
 B ي به منطقهتري نسبت  سطح درآمد پايين A ي منطقهاساس  نمودار شماره ي يك 

به يك ميزان افزايش يابد، افزايش مطلوبيت جامعه در  Bو  Aاگر درآمد مناطق  دارد و
   .است B ي بيشتر از منطقه A ي اثر افزايش مطلوبيت منطقه
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در دولت  دهد كه يخود نشان م ي در مطالعه فوق همانند )1972 ( 1ودزبريو       
 مناطقتابعي از رفاه  را جامعهتابع رفاه  عي،هاي اجتما اجراي پروژه يبرا يريگ ميتصم
آن  ي ا مصرف سرانهيدرآمد گيرد كه رفاه هر منطقه فقط تابعي از  ف در نظر ميمختل

ت يكشش مطلوب ساموئلسون است، –كه تابع رفاه برگسون  ن تابعيا در .است منطقه
  .شود يدر نظر گرفته م eدرآمد ثابت و برابر  يينها

 استاساسي اين تحقيق ثابت بودن كشش مطلوبيت نهايي مصرف  يكي از فروض      
اين تابع مطلوبيت . وارد كرد) 3( ي در معادله) 5( ي توان آن را به صورت معادله كه مي
جمله صعودي بودن مطلوبيت نسبت  آن از ي را نيز دارد كهبلق ي شده هاي ذكر ويژگي

 .است ن مطلوبيت نهايي مصرف دوبه مصرف و نزولي ب

)5(                                                      
كشش  eو  iمنطقه  ي مصرف سرانه ، i ي ت منطقهيمطلوب  )5( ي در رابطه

آن  ي ش مصرف سرانهيرفاه هر منطقه با افزا. ا مصرف استيدرآمد  ييت نهايمطلوب
آن  ي از مصرف سرانه يت هر منطقه تابعيذا مطلوبل ،كند يدا ميش پيمنطقه افزا
  .منطقه است

  :باشد يمثبت م يكه مقدار است زير صورتبه  منطقهن يامi  ييت نهايمطلوب
)6(                   

 يمصرف را نشان م ييت نهايبودن مطلوب ياست و نزول يمنف )5( ي مشتق دوم رابطه
  .ه آن اشاره شدب شماره ي يك ودارمندهد كه در 

)7(                                

  :باشد يم eمصرف ثابت و برابر  ييت نهاين تابع كشش مطلوبيگر در ايد ياز طرف
)8(                                             

گرفتن  ، با در نظراضافه شود i ي دهد كه اگر درآمد منطقه ينشان م) 6( ي معادله
  . شود ياضافه م  ي به رفاه جامعه به اندازه )4( ي رابطه

                                                            

1-Weisbrod  
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در ميان  برابراجتماعي، به صورت  ي پروژه كي اجرايحاصل از خالص منافعاگر       
  :       ميدار Hو L ي منطقه دو درآمدي و تمامي افراد جامعه توزيع شود براي مناطق

)9(                    

بر حسب  H ي منطقهه ب را نسبت L ي منطقه يرفاه وزن )9( ي معادلهطرف راست 
 مصرف هر چقدر ،eهر مقدار  يبرا است كه مشخص كامالً. دهد ينشان م مصرف سرانه

 L ي وزن منطقه، )(باشدتر كم H ي منطقهنسبت به  L ي منطقهسرانه در 
ت يش مطلوبيلذا اثر افزا .شتر خواهد بوديب يجتماعدر تابع رفاه ا H ي نسبت به منطقه

ت يش مطلوبيتر از اثر افزا شيت جامعه بيش مطلوبيبر افزا) L ي منطقه( ريفق ي منطقه
 منطقهيك  يوزن رفاه ياگر در تابع رفاه اجتماع؛ است) H ي منطقه( يغن ي منطقه

 رفاهبر  ،تر شيبا وزن ب منطقه) درآمد( افزايش مصرف اثر ديگر باشد، ي منطقهبيشتر از 
   .ودبخواهد گر يد ي از منطقهجامعه بيشتر 

 ا درآمدي مصرفع يتوز، )9( ي معادلهحاصل از ) RWW( رفاه مناطق يها وزن      
 برو فقط رد يگ يرا در نظر نم )هاي مختلف منطقه درآمد استان( هر منطقهدرون 
كه  شود يفرض م )9( ي معادلهدر  گريعبارت دبه  .استتمركز ممناطق  نيب ينابرابر

 گر استيد منطقهمشابه  ي منطقهك يدرون  ا همان درآمدي مصرف ينسب يپراكندگ
 اين نابرابري ديبا ،باشدگر يمتفاوت از مناطق دمنطقه هر  درون مصرف ينابرابر اگر ولي

گر اگر كل كشور را به چند يبه عبارت د .به حساب آورده شود  RWW ي در محاسبه
ع و ين صورت توزيم كه هر منطقه متشكل از چند استان باشد در ايم كنيتقسمنطقه 
در  ،ها متفاوت است و اين نابرابري هر منطقه يها استانميان مصرف  يپراكندگ
در واقع . رگذار خواهد بوديثأمهم و ت يمنطقه در تابع رفاه اجتماع يها وزن ي محاسبه
  .شود يكسان سازيل و يح تعديصح يبه نحو ديبا يدرون منطقه ا يها تفاوت

 كه وجود دارند مختلف مناطق داخل هاي يح نابرابريتصح يبرا يمختلف يها روش     
 روش يرو يريگ ميتصم يار برايمع نيتر ها مهم ه داد خصوصياتشتر مواقع، يب در

 يكرديرو ، استفاده ازهاي يك منطقه ميان استان يها ينابرابرح يتصحك روش ي. هاست
معادل در حالت درآمد « او آن را  و شود ينسبت داده م) 1969( 1به كلم است كه

                                                            

1-Kolm  
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ك ي يها درآمد در استان )نابرابر( ع موجوديكه در توز ين معنينامد بد يم» 1توزيع برابر
ن سطح رفاه با يم به اياگر بخواه ،شود يحاصل م يك سطح رفاه اجتماعي ي منطقه

ن مقدار درآمد يدرآمد الزم چقدر خواهد بود؟ ا م مقداريبرس) مصرف( ع برابر درآمديتوز
  :1شود يمحاسبه م) 10( ي است كه با استفاده از رابطه الزم 

)10(                                  
CEQ :رابردرآمد معادل در حالت توزيع ب ،Ci:  مصرف سرانه استانiام، E:  بيزاري ازعامل 

  .مورد نظر ي منطقه يها داستانتعدا: n،نابرابري
هر  هاي مصرف سرانه ميان استان يح نابرابريتصح يبرا يروش) 10( ي معادله       

به . سه داشته باشنديت مقايهم قابل اكه مصرف مناطق مختلف ب يطوره ب ؛منطقه است
ال و با) L(ن ييپا ي ا درآمد سرانهيگر اگر كل كشور را به دو منطقه با مصرف يعبارت د

(H) ع ياگر توز .ن صورت هر منطقه شامل چند استان خواهد بوديم در ايم كنيتقس
ن صورت با يدر ا ،گر باشديد ي متفاوت از منطقه ي هر منطقه يها استان نيب مصرف

 كه مصرف يطوره ب ؛ميهر منطقه را محاسبه كن ي سرانهتوان مصرف  يم شاخص 
ن يمنطق شاخص به ا پس سه باشنديقابل مقا L ي با منطقه H ي منطقه ي سرانه

كه همان سطح  چه مقدار درآمد الزم است ع برابر درآمديحالت توزدر  كه صورت است
 يا H مثالً( معين ي اين مقدار درآمد را براي منطقه . جاد كنديع نابرابر را ايرفاه توز

L( 2نشان مي دهد .  
 ،هاي يك منطقه هاي ميان استان ين بردن نابرابرياز ب ايبر) 10( ي معادلهدر       
 ددر حالي كه باي ؛شود هاي يك منطقه داده مي هاي يكساني به مصرف سرانه استان وزن

، پس داشته باشد  ي استان پرجمعيت وزن بيشتري در محاسبه ي مصرف سرانه
 ي رابطه به صورت )10( ي رابطهن صورت يو در ا تعديل دارد از بهين )10( ي معادله

 ي كه براي منطقه ميده ينشان م EDECرا با  )11( ي رابطه. دشخواهد  ليتبد) 11(
H صورت زير محاسبه مي شوده ب:  

)11(                                        

                                                            

1-Equally_distributed equivalent income(EDEC) 
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    مثالً( مربوطه ي ت منطقهياز جمع iت استان يسهم جمع مذكور  ي در رابطه
است كه در آن  )10( ي رابطه ل شده يتعد ،EDEC و است) H ي منطقه
را ) 11( ي رابطه. است زمان در نظر گرفته شده به طور هم ت و مصرفيجمع يپراكندگ

 H ي نسبت به منطقه L ي لذا وزن رفاه منطقه: ميكن يز محاسبه مين L ي منطقه يبرا
  :ر خواهد بوديصورت زه ن حالت بيدر ا

)12(                                       
 ينابرابر از را جامعه يزاريب و كند يم ايفا ينقش مهم e رويكرد مذكور،در هر دو         
             به توان  تر باشد بزرگ eهر چقدر  ؛ زيرادهد ينشان م )مصرف(يع درآمدزتو

حاصل كه اختالف رفاه دو  و  )ديرا مالحظه كن 9 ي رابطه( رسد يم يتر بزرگ
شتر در يب يطبقات ي فاصله اين امر مبين . تر خواهد شد  دهد، بزرگ يگروه را نشان م

در تابع رفاه اجتماعي به همان اندازه بيشتر از L  ي وزن منطقه است، از اين روجامعه 
كنند كه  يفرض م يفرد يآزاد مطلق ي نظريه طرفداران .خواهد بود H ي منطقه
e=0 اگر  گيرند و را ناديده مي درآمد عيله توزأن مسياست، بنابراe=∞ ،جامعه  باشد
   .كند به فقيرترين گروه رسيدگي ميفقط 
جاد يا منتخب،مناطق  داخل در مصرف ينسب يعزتودر  تفاوت حيتصحگر يروش د     
 متوسط منطقه هر يبرا. است منطقههر  ييت نهايمطلوبمتوسط رفاه براساس  يها وزن

  :آيد به دست مير يفرمول زاز ) AMU( ييت نهايمطلوب
)13(                                                                                               

ت يوزن جمع است و  H ي منطقه ييت نهايمتوسط مطلوب ه ينشان) 13( ي رابطه
  .ميكن يز محاسبه مين L ي منطقه يرا برا) 13( ي رابطه. است H ي در منطقه iاستان 

  :شود از فرمول زير محاسبه مي H ي همنطقنسبت به  L ي منطقهوزن رفاه 
)14(                 

  .فته مي شودرپراكندگي مصرف داخل مناطق در نظر گ ،در اين روش هم
 برآورد آن براي ايران و  eاي نظري مبن -4

كشش مطلوبيت نهايي مصرف  ي تاكنون از رويكردهاي زيادي براي محاسبه      
ولي دو رويكرد وجود دارد كه نتايج قابل اطميناني در سطح جهان  ،استفاده شده است

رفتار  ي با استفاده از مشاهده مستقيماً e رويكرد اول،در . به دست داده است
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 1جامعه ي هاي آشكار شده شود كه به رويكرد ارزش محاسبه مي) دولت(گذار  سياست

شرط اساسي آن اين است كه قسمت بزرگي از درآمد دولت از جانب  .مشهور است
از رويكرد دوم  علتيابد و به اين  اين شرط در ايران تحقق نمي .ماليات بر درآمد باشد

شود، به رويكرد شواهد  محاسبه مي eآن  ي رويكرد دوم كه به وسيله. شود استفاده مي
 رفتار  ي به طور غير مستقيم و با مشاهده eدر اين روش  .معروف است 2رفتاري

فرض رويكرد مذكور اين است كه تقاضاي مصرف كننده . شود مصرفي جامعه برآورد مي
 4آموندسن .3، براي كاالهاي غذايي و غيرغذايي داراي ترجيحات مستقل است)جامعه(
با استفاده از محدوديت فوق و اين محدوديت كه كاالهاي ) 1993( 5و جونز) 1964(

ل هم هستند، فرمول زير را براي محاسبه غذايي و غير غذايي مكمe اند ارائه كرده:  
)15(   

كشش قيمتي  ميل نهايي خرج كردن پول روي كاالهاي غير غذايي،  كه 
كشش درآمدي  است و  »قيمت غذا بر قيمت غير غذا«ر ي غذا نسبت به متغيتقاضا

  . تابع تقاضاي غذاست
  .است شدهزير استفاده  ي ، از معادلهايرانبراي  و   ي عوامل محاسبه براي     

)16(                     

 حقيقي،  ي آمد سرانهدر Yعدد ثابت،  Aحقيقي،  ي مخارج غذايي سرانه Dكه 
ري نيز به عنوان متغي  قيمت غير غذا است و درآمدهاي نفتي قيمت غذا و 

در  .كند، وارد شده است هاي مصرفي را از مدل خارج مي كه اثرات تغييرات در سليقه
  .ست آمده استبه د 1.56براي ايران  eمجموع با استفاده از رويكرد فوق، 

   هاي شهري ايران با استفاده از داده استاني رفاه يها وزن برآورد - 5
اظهاري  ، خودخانوارهاي ايران هاي درآمد آوري داده كه سيستم جمع با توجه به اين      

 تينان و رضايج قابل اطميدن به نتايرس براي ،است و ممكن است داراي نقايصي باشد
                                                            

1-Revealed social values approach 
2-Behavioral evidence 
3-Consumer demand for a preference-independent good 
4-Amundsen 
5-Joens 
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در مطالعات انجام شده راجع سرانه استفاده شده است كه  هاي مصرف از داده تر، بخش
اين ). 2004كوال، (مي شودن روش استفاده ياز از ين درآمد ييت نهايبه كشش مطلوب

استان  30شامل  رانيا. شده است گرفته 1385سال  آماري ايران، ي نامه ها از سال داده
استفاده در اين مقاله ناقص براي  هاي دو استان خراسان شمالي و جنوبي است كه داده

                كمترينبه  بيشتريناز  استان باقيمانده بر اساس مصرف سرانه 28هستند بنابراين 
با به سه منطقه متوسط،  ي بر اساس مصرف سرانه ها استان آن گاه. ندشد يرتبه بند

 9و  10 ،9كه به ترتيب شامل تقسيم شده اند باال، متوسط و پايين  ي مصرف سرانه
نتايج حاصل براي دو گروه  اند و استان وسط كنار گذاشته شده 10سپس  .استان هستند

هاي شماره ي جدول  ستون ( اند شده بررسي باال و پايين ي درآمدي با مصرف سرانه 
تفاوت دو منطقه در  بارز شدناستان وسط  10ل حذف يدل) مالحظه شود يك و دو

 و ير و غنيفق در دو گروه يرفاه يها تفاوت وزنتا به تبع آن مصرف سرانه است 
توان از  يدر واقع م .به وضوح، آشكار شود هاي رفاهي و لزوم توجه به آن اهميت وزن

خالصه كردن  برايق ين تحقيدر ا يول ؛استفاده كرد ها هسيز در مقايگروه متوسط ن
از دو گروه با مصرف  ي رفاهيها و نشان دادن اهميت توزيع نا برابر در وزن مباحث
اهميت  وتابع رفاه اجتماعي  ي براي محاسبه .شود ين و باال استفاده مييپا ي سرانه

دست ه روش ب .داريم e دانستن مقدار هاحتياج ب دو منطقه،هاي رفاهي  نسبي وزن
آورد ديگران استفاده مي رب در اين تحقيق از  ،آوردن آن احتياج به تحقيق مستقل دارد

و  دست آورده استه ب براي ايران را e در يك تحقيق مقدار  )1388(عبدلي .نيمك
اين مقدار در  .است محاسبه كرده 1.56را عامل تر اين  دقيق به طور) 1388(شيردل

 .ديگر نزديك است ي كشورهاي در حال توسعههاي انجام شده براي آوردمقايسه با بر
ت تمايل زيرا شد ؛ي نقش مهمي داردهاي رفاه وزن ي در محاسبهe  دقيق مقدار

چه مقدار آن  دهد وهر برابري را نشان ميت گريز از ناه برابري يا همان شدجامعه ب
غني  ي از منطقه فقير در تابع رفاه اجتماعي بيشتر ي تر باشد اهميت منطقه بزرگ
  .است
در  را و محاسبات الزممورد استفاده  يها داده جدول هاي شماره ي يك و دو      

شماره ي سه   جدول . دهد يم نشان ه شده در قبلئارا روش سه با ،RWW ي محاسبه
 شماره ي يك جدول .دهد ينشان م راول هاي شماره ي يك  و دو حاصل از جدج ينتا
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مربوطه را نشان  ي در منطقه ت استان يجمع ستون  است، H ي مربوط به منطقه
تهران با را يز ؛ن منطقه باال استيت در ايجمع يراكندگن ستون پيطبق ا .دهد يم
ن ين و كمتريشتريب بيت به ترتيون نفر جمعيليم 67/0ون نفر و هرمزگان با يليم 2/12

ار يون نفر و انحراف معيليم 3ت هر استان يجمع متوسط. ت را دارا هستنديجمع
از لحاظ  .اردت ديد جمعيشد يت از پراكندگيكه حكا. است ميليون نفر6/ 3تيجمع

 5/4 فارس با ال ويون ريليم 8/6تهران با ) جدول ستون ( يواقع ي مصرف سرانه
واقعي را دارا هستند  ي ميليون ريال به ترتيب بيشترين و كمترين مصرف سرانه

ميليون ريال / 773اريانحراف مع ميليون ريال و 4/5ميانگين مصرف سرانه در اين منطقه
  .است
در  iت استان يجمع ستون  .است L ي مربوط به منطقه شماره ي دو جدول      

ن منطقه يت در ايجمع يپراكندگ ستون نيطبق ا .دهد يمربوطه را نشان م ي منطقه
 302/0ر احمر با يه و بويلويكون نفر و كهيليم 87/2را خوزستان با يز ؛ز باال استين
ت هر ين جمعيانگيم. ت را دارا هستندين جمعيكمتر ن ويشتريب بيون نفر به ترتيليم

به لحاظ مصرف سرانه . است نفر736849ار آن يون نفر و انحراف معيليم 1استان حدود 
ب يال به ترتيون ريليم 7/2ستان و بلوچستان با يال و سيون ريليم 71/3سمنان با 

هر استان  ي هن مصرف سرانيانگيم. ن مصرف سرانه را دارا هستندين و كمتريشتريب
  ن مصرف يانگيم تفاوت. باشد يمريال  342482ار يال و انحراف معيون ريليم 4/3

 H ي منطقه ي و مصرف سرانهاست  ار فاحشيبس H ي ن منطقه با منطقهيا ي سرانه
  .مي باشد L ي دو برابر منطقه

و ) 12( يعني روابط) 9( ي رابطه ي ل شدهيروش تعد يريكارگه ن لزوم بيبنابرا      
  .است يا با هم توجه دارند ضروري ييت و درآمد به تنهايجمع يكه به پراكندگ) 14(
الزم  يدر هر منطقه اجزا مجموع ستون جدول هاي شماره ي يك و دو در       

را  )تعديل شده با در نظر گرفتن پراكندگي جمعيت( )9( ي رابطه ي محاسبه يبرا
منظور  RWW ي ت هر منطقه در محاسبهيجمع يپراكندگدهد كه در آن  ينشان م

را نشان  12 ي رابطه ي محاسبه ياجزاء الزم برا مجموع ستون . شده است
 يبرا) 14( ي رابطه ي محاسبه يبرا از مجموع ستون  چنين و هم دهد يم

  .هر منطقه استفاده شده است
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و  و   يعنيمحاسبه شده  يها تيمعرف كم H ستون شماره ي سه در جدول      
محاسبه  يها تيف كممعرّ Lو ستون باال  يواقع ي منطقه با مصرف سرانه يبرا 

نسبت  ستون . ن استييپا يواقع ي منطقه با مصرف سرانه يمذكور برا ي شده
 RWWو ستون  e=1در حالت  H ي سبت منطقهرا ن L ي منطقه يرفاه يها وزن

نشان  e=1.56در حالت  H ي را نسبت به منطقه L ي منطقه يرفاه يها نسبت وزن
  .دهد يم

نتايج  ،RWW ي محاسبه برايدر بخش قبل  معرفي شده  روش سه با توجه به       
    :داده مي شودطور خالصه شرح ه ب

از  فقطدر آن  كهشود  مي محاسبه منطقه دو ييت نهاينسبت مطلوب اول روش در     
 هاي هر منطقه جمعيت استان ي با در نظر گرفتن تفاوت اندازه منطقهن دو يب ينابرابر

 .نشده استدر نظر گرفته  يا منطقهدرون  هاي يپراكندگ ساير و شده است استفاده
با در نظر را  3در بخش) 9(ي  معادله( است زير صورت به RWW ي روش محاسبه

 ):دينيبب يتيرفتن وزن جمعگ

)17(   

ترتيب  به Hو  L يس هايو اند ييت نهايمطلوب MU حقيقي، ي مصرف سرانه C كه
با توجه به   RWW. هستند كم و زياد ي مصرف سرانه با مناطق كننده ي بيان

e=1.56 ،ه يا سرماين است كه اگر طرح يمفهوم آن ا .محاسبه شده است 2.41مقدار
شود اثر منجر  در هر منطقه ا درآمديدر مصرف  يك واحد پوليش يلت به افزادو يگذار
گر وزن يبه عبارت د .است H ي منطقه برابر L ،2.41 ي رفاه كل جامعه در منطقه برآن 

 ين در حاليا ،است H ي برابر منطقه 2.41حدود  يدر تابع رفاه اجتماع L ي منطقه
. ده استشمصرف درون هر منطقه معطوف  يپراكندگ ين روش تمركز روياست كه در ا

ر تابع رفاه ييتغ يرو Lو  H ي منطقه بر يك واحد پوليش يجه اثر افزاين نتيطبق ا
واحد آن مربوط به  2.41و   H ي از منطقه يواحد آن ناش 1است كه  3.41 ياجتماع
  .است L ي منطقه
از  كه شد شرح داده 3در بخش  است كه EDECبر اساس  محاسبه روش دوم      

مصرف سرانه  اي منطقه نيب ياز نابرابر هم ومنطقه  جمعيتي داخل هر يپراكندگ
  :شود ير محاسبه ميبه صورت ز RWWن روش يدر ا .كند ياستفاده م

)18(     
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  :آيد زير به دست مي ي از رابطه منطقهبراي هر  EDECكه خود 
)19(                 

در  iت استان يجمع يوزن نسب:Wi  ،يع شده در حالت برابريتوز مصرف:        
  .استاز نابرابري  يزاريب عامل : e ،ن استانيام i يمصرف سرانه  : Ci .،خود ي منطقه

     RWW   ،ي وزن منطقه يعني .محاسبه شده است 2.36با استفاده از اين روش L 
 2.36  هر منطقه و مصرفت يجمع يپراكندگبا در نظر گرفتن  يدر تابع رفاه اجتماع

در هر منطقه اثر كل  يواحد پول 1ش ين محاسبه با افزايطبق ا. است H ي برابر منطقه
مربوط  2.36و  H ي واحد آن مربوط به منطقه 1است كه  3.36 يتابع رفاه اجتماع بر

  .باشد يم L ي به منطقه
 دو يبرا) AMU( ييت نهايوبمطل متوسط نسبت ي محاسبهبر اساس روش سوم       

و  يگروهدرون  يهمانند روش دوم، هم از پراكندگكه است  )14( ي طبق رابطه منطقه
  متوسط روشدر اين  .كند يمصرف سرانه استفاده م يگروهن يب يهم از نابرابر

  :آيد دست ميه زير ب ي از رابطه گروههر  يبرا) AMU( ييت نهايمطلوب
)20(                              

Ci: استان ي سرانه مصرف i ي در منطقه H، wi: ت استان يوزن جمعi ي در منطقه H، 
E: ي استنابرابر از يزاريب عامل.  

دست ه ب به صورت  RWWs ،شماره ي سهدر جدول 
 2.33در تابع رفاه  L ي وزن منطقه يعني است،ز مانند قبل يجه نين نتير ايتفس .آيد مي

 يرفاه اجتماع ،درآمد هر منطقه بر يواحد پول 1ش يباشد و با افزا يم H ي برابر منطقه
  .باشد يم H ي واحد آن مربوط به منطقه 1شود كه  يواحد اضافه م 3.33
انتخاب شده،  ي دو منطقه يرفاه يها وزن ي محاسبه يبرا ،طبق سه روش فوق     

هر منطقه به  ي ا مصرف سرانهيدرآمد  بر يواحد پول 1ش يد كه افزاشو يمعلوم م
 ين تفاوت به اختالف اساسيا. دانجام  يواحد م 2ش از يب يش تابع رفاه اجتماعيافزا

پر واضح . شود يمربوط م) e( ياز نابرابر يزاريب عاملمتوسط مصرف سرانه دو منطقه و 
ا مصرف سرانه يد درآمد يابد، بايش يشتر افزايب يم تابع رفاه اجتماعياست كه اگر بخواه

ن يا يها شتر مصرف سرانه در استانيش بيبا افزا. دا كنديش پيشتر افزايب Lدر منطقه 
 يتا از افت تابع رفاه اجتماع. دشود نظر يتجد د در وزن مناطق مجدداًيبامنطقه 
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 يكي :شود يمهم م ي دو استفاده يتابع رفاه اجتماع يها ن از وزنيبنابرا. دشو يريجلوگ
مقدار  ي سهيبا مقا. ها از برنامه پس يگريها و د برنامه ياز اجرا پيشآن در  استفاده از

مي ها مشخص  ميتصم يريگ ها جهت از برنامه پسو  پيشت يدر وضع يتابع رفاه اجتماع
كه در  يطور همان ؛ها است وزن ي ن اندازهييدر تع e عاملت يمهم اهم ي نكته. دشو

به  L ي وزن منطقه 1.56به  1از  eش يبا افزا نشان داده شده است شماره ي سهجدول 
و  ياز نابرابر يزارينقش ب ي ن نشان دهندهيكند و ا يدا ميش پيافزا يرينحو چشم گ

و  e عاملن يلذا دقت در تخم. رتر استيفق ي شتر به منطقهيص وزن بيجه تخصيدر نت
 .ن كننده استييار تعيبس ك بار،يبرآورد آن هر چند سال 

 (H)باال  ي با مصرف سرانه منطقه -ي يك شماره جدول 
   ( استان
 6.722E-05 2.175E-11 9.83E-12 0.00015 3090428 6838225 12260431 تهران

 9.061E-06 2.581E-11 1.479E-12 0.00016 351045 6127764 1554143 مازندران

 7.669E-06 2.692E-11 1.286E-12 0.00016 284894 5964756 1295751 گيالن

 66132559012231438560.000163.938E-06 2.737E-11 6.673E-13 هرمزگان

 2.379E-05 3.149E-11 4.409E-12 0.00017 755387 5394634 3798728 اصفهان

 77797551268191470220.000175.012E-06 3.409E-11 9.776E-13 قزوين
آذربايجان
 172495447231753003180.000181.164E-05 3.874E-11 2.463E-12 غربي

آذربايجان
 240253946835714147790.000181.628E-05 3.926E-11 3.476E-12 شرقي

 265294745996194498010.000191.816E-05 4.038E-11 3.949E-12 فارس

 Pr=27128793  5937530  0.0001628  2.854E-11 مجموع

     5821847.2   

 
 (L) نييپا ي با مصرف سرانه منطقه  - شماره ي دو  جدول 

 استان
    )   

371985 440559 سمنان
2 165459 0.00021 9.304E-06 5.623E-11 2.501E-12 

364588 1020150 لرستان
4375515 0.00021 2.179E-05 5.802E-11 5.976E-12 

359572 1255319 كرمانشاه
7455723 0.00021 2.702E-05 5.929E-11 7.514E-12 

كهگيلويه و 
359215 302192 بويراحمد

6 109597 0.00021 6.508E-06 5.938E-11 1.812E-12 

353538 2873564 خوزستان
9 

102569
5 0.00022 6.244E-05 6.087E-11 1.766E-11 

346010 980771 همدان
7 342624 0.00022 2.157E-05 6.295E-11 6.234E-12 

327464 983094 قم
4 325027 0.00022 2.23E-05 6.86E-11 6.809E-12 
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292790 855819 كردستان
2252987 0.00024 2.067E-05 8.169E-11 7.059E-12 

سيستان و 
273574 1193198 بلوچستان

7 329571 0.00025 2.993E-05 9.082E-11 1.094E-11 

990466= مجموع
6 

 338219
7  0.0002215  6.651E-11 

     3357688   

ر يبه كار برده شده به صورت ز يف حروف اختصاري، تعاري يك و دو در جداول شماره
 :،منطقههر  يها ت استانيمجموع جمع :،ام iت استان يجمع :،e=1.56:است

  .= ،ام iاستان  يقيحق ي مصرف سرانه
  با سه روش يرفاه يها محاسبه وزن ي جهينت  -شماره ي سه جدول 

RWW (e=1.56) 

ينسبت مصرف سرانه
H، (e=1) منطقه  به   L 

 H ي منطقه L يمنطقه
ل شدهيتعد ي مصرف سرانه  

2.41 1.76 3382197.1 5937530.3  
2.36 1.73 3357688 5821847.2  
2.33 1.71 6.651E-11 2.854E-11  

ر يبه كار برده شده به صورت ز يف حروف اختصاري، تعاري سه در جدول شماره
 مصرف معادل در حالت توزيع برابر :، ي منطقه ي مصرف سرانه::است

  .،منطقه  ييت نهايمتوسط مطلوب : .،
  

  يريجه گينت خالصه و -6
 يها پروژه ها و طرح ي دهينه و فايل هزيه و تحليدر تجز يعيت توزمالحظا      

ار يبس ي به سابقه باشد كه مسبوق ياز مباحث مهم در اقتصاد رفاه م يكي ياجتماع
د مالحظات يها با ها و پروژه طرح يابياغلب اقتصاددانان معتقدند كه در ارز. است يطوالن
ر كه از آن به يشتر به افراد فقيرد و با دادن وزن بيقرار گ گيري تصميم محوردر  يعيتوز
با ن مطالعه اين وزن يدر ا. ت داده شوديها اهم شود به آن ياد مي يرفاه يها وزن

دهد كه اوالً مصرف  يمحاسبه نشان م ي جهينت. شده استروش محاسبه استفاده از سه 
منطقه با مصرف  يدارد و به تبع آن وزن رفاه ين دو منطقه اختالف فاحشيسرانه ب
            ش مصرف يلذا با افزا. باالست ي برابر منطقه با مصرف سرانه 2.4ن ييپا ي سرانه
شتر يب يگذار هيتواند با سرما يلذا دولت م. شود يثر مأتر مت شي، بL ي منطقه ي سرانه

ن يش دهد و با به روز كردن اياشتر افزيرا ب ين، رفاه اجتماعييدر مناطق با مصرف پا
 ضمناً .هاي مختلف در تابع رفاه اجتماعي را برآورد كند ثير رفاه گروهأتفاوت ت ،ها وزن
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 مثالً، هاي مختلف هاي رفاهي گروه توان وزن است كه با توجه به روش فوق مي گفتني 
ا برآورد و با ر... مذهبي، سني  جنسي، تحصيالتي و   قومي،  هاي مختلف جغرافيايي، گروه

  .را جهت مند كردهاي دولت،  هم مقايسه كرد و سياست
  :يادداشت ها

روش به دست آوردن رابطه  ي مذكور طوالني است و به مقاله ي كلم ارجاع داده  -
 .مي شود

  .مراجعه شود) 2006(و همكاران  بواريني ي براي توضيحات بيشتر به مقاله -
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