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 چکیده
هزینه کودك یا مقیاس معادل، مفهومی مهم در موضوعات مرتبط با رفاه خانوارهاست و نقش مهمـی را در  

کند. مقیاس معادل شاخصی است که درآمـد خانوارهـا را بـه مقـادیر     هاي فقر و نابرابري ایفا میگیرياندازه
هـاي مقیـاس مصـرفی را وارد    هاي جمعیتی خانوارهـا و صـرفه  پذیري از منظر رفاه تبدیل، و مشخصهسنجش

هاي درآمد و هزینه خانوارهاي روستایی ایران کند. در این پژوهش، با استفاده از دادهبرآوردهاي رفاهی می
رهـاي روسـتایی ایـران، بـا     ، مقیاس معادل یـا هزینـه نسـبی هـر کـودك در خانوا     1391تا  1387هاي در سال

ظـاهر  هـاي بـه  گذاري قیمتـی، بـه روش رگرسـیون   آل درجه دوم و مقیاسبرآورد سیستم تقاضاي تقریباً ایده
دهـد هزینـه نسـبی هـر کـودك در خانوارهـاي       گیري شـده اسـت. نتـایج نشـان مـی     اندازه نامرتبط غیرخطی
شـده،  طالعه، با استفاده از برآوردهاي انجام. در این مسال استدرصد هزینه یک بزرگ 15روستایی، معادل 

شود، همچنین مقیاس داري باالیی تأیید میبا معنی ايهاي بودجهه دوم مخارج بر سهموجود پیامدهاي درج
هاي جمعیتی مقیاس معادل عمومی خانوارها با مشخصه .کندمعادل عمومی، همراه با تغییرات قیمتی تغییر می

هـاي رفـاهی و فقـر و نـابرابري در میـان خانوارهـاي       ه درآمد معادل و انجام مقایسـه منظور محاسبمختلف، به
 شود.روستایی در طول این دوره محاسبه می

هـاي  آل درجه دوم، رفاه خانوار، هزینه نسبی کودك، رگرسیونسیستم تقاضاي تقریباً ایده واژگان کلیدي:
 ظاهر نامرتبط غیرخطیبه

 JEL: I32,D63, D12, C13بندي طبقه
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 مقدمه -1
مفهومی مهم در موضوعات مرتبط با رفاه، فقر و نـابرابري اسـت. ازآنجاکـه     ،1مقیاس معادل

ها از قبیـل تعـداد   هاي جمعیتی آنالگوي مخارج خانوارها به دلیل وجود تفاوت در مشخصه
توان بـراي  متفاوت است، نمی وار و سن فرزندانساالن و کودکان، سن سرپرست خانبزرگ

جهـت، شاخصـی نیـاز    ها را با هم مقایسه کرد. ازایـن مقایسه رفاهی بین خانوارها، درآمد آن
پـذیر تبـدیل کنـد و مقیـاس معـادل      است که درآمد (مخارج) خانوارها را به مقادیر سنجش

یـاس  هـاي مق کند. از سـوي دیگـر، مفهـوم صـرفه    شاخصی است که این امکان را فراهم می
بیانگر آن است کـه مـثًال اگـر تعـداد اعضـاي خـانوار دو برابـر شـود         در خانوارها،  2مصرفی

؛ زیـرا در هـر خـانوار، همـواره     یابـد امـا دو برابـر نخواهـد شـد     مخارج خـانوار افـزایش مـی   
هـاي روشـنایی و گرمایشـی. یـا     شود؛ مانند هزینـه کاالهایی وجود دارد که عمومی تلقی می

توانند از برخی پوشاك و وسایل فرزنـد  واده متولد شود، پدر و مادر میاگر کودکی در خان
اگر براي وارد کردن انـدازة خانوارهـا    ودك جدید استفاده کنند؛ بنابراینقبلی خود براي ک

شود، تـأثیر نیازهـاي متفـاوت     ، مخارج خانوار بر تعداد اعضا بخشهاآندر مقایسۀ رفاه بین 
شـده اسـت. خـانواري کـه سـطح       قیاس مصرفی نادیده گرفتـه هاي ماعضاي خانوار و صرفه

مخارج بیشتري دارد حتماً در سطح رفاهی باالتري قرار ندارد؛ براي مثال، مخارج یک زوج 
تـوان گفـت کـه در    تـر اسـت؛ امـا نمـی    بدون فرزند، در مقایسه با زوجی که فرزند دارد کم

هـاي  معـادل بـا وارد کـردن مشخصـه    رو، مقیـاس  تـري قـرار دارد؛ از ایـن   سطح رفاهی پایین
جمعیتی خانوارها در محاسـبات رفـاهی و فقـر و نـابرابري، از مشـکالت اسـتفاده از درآمـد        

 کند.سرانه براي مقایسه بین خانوارها جلوگیري می
یري رفـاه اجتمـاعی، نـابرابري اقتصـادي، فقـر،      گاندازهکاربردهاي مقیاس معادل، شامل 

یمه زنـدگی، مسـتمري (نفقـه) و    ببراي  هاپرداخت محاسبهین همچنینه کودکان، هز محاسبه
تغییـرات در مبـالغی    محاسبه منظوربهیرقانونی است و غي هافوتدر قبال  3ي قانونیهاجبران

  
1- Equivalence Scale 
2- Consumption Economies of Scale 
3- Legal Compensation 



 105    1396 پاییز /72ودوم/ شماره هاي اقتصادي ایران/ سال بیستفصلنامه پژوهش

یـل فـوت یـا    بـه دل رود که نیاز است براي جبران خانوارهایی که اعضـاي خـود را   یم به کار
 ).2006 ،1پرداخت شود (لیوبل و پنداکور انددادهازدستجدایی 

در خـانوار   2هزینه نسبی هر کودك ،در این مطالعه، با استفاده از مفهوم مقیاس معادل 
را در  کـودك هزینـه  ایـن هزینـه،   شود. برآورد می 1391تا  1387هاي طی سال روستایی

معـادل عمـومی   مقیـاس   دهـد کـه بـا اسـتفاده از    سال در خانوار نشان مـی مقایسه با بزرگ
هاي فقر و نابرابري محاسـبه  توان درآمدهاي معادل خانوارهاي مختلف را براي تحلیلمی

شود ه مقیاس معادل توضیح داده میکرد؛ بدین منظور، در بخش دوم مبانی نظري در زمین
گـذاري قیمتـی اسـت. در    این بخش شامل تعریف مقیاس معادل، درآمد آن و مقیـاس  که

شود. بخش طور مختصر بیان میشده در زمینه مقیاس معادل بهت انجامبخش سوم، مطالعا
پردازد کـه شـامل معرفـی الگـوي پـژوهش و سیسـتم تقاضـاي        چهارم به روش تحقیق می

هـا و متغیرهـاي پـژوهش نیـز معرفـی      آل درجه دوم است. در ایـن بخـش، داده  تقریباً ایده
گیـري  بنـدي و نتیجـه  آخـر جمـع   هاي پژوهش و در بخششوند. در بخش پنجم، یافتهمی

 شود.ارائه می

 مبانی نظري -2

ها، به معنـاي آن اسـت   تفاوت خانوارها در اندازه، سن اعضاي خانوار و ترکیب جمعیتی آن
شـود. خـانواري کـه شـامل دو     که رفاه بـین خانوارهـا تنهـا بـا درآمدهایشـان قضـاوت نمـی       

سال بدون فرزند که شامل یک بزرگسال و یک فرزند است، در مقایسه با خانواري بزرگ
 است، درآمد بیشتري نیاز دارد تا به سطح رفاهی معین دست یابد؛ اما پرسش این اسـت کـه  

هاي معادل، روش اقتصاددانان براي پاسخ به این نیاز است؟ مقیاس درآمد بیشتر ه مقدارچ به
بـه مقـادیر    شـده گیـري  اي بـراي تبـدیل درآمـدهاي انـدازه    وسـیله  ،پرسش و فـراهم کـردن  

 سنجیدنی است.
نخستین کسی بود که بحث مقیـاس معـادل را مطـرح کـرد. وي اولـین بـار در سـال         3انگل

  
1- Lewbel and Pendakur 
2- Cost of a Child 
3- Engel 
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دسـت   بـه نماینـده رفـاه خـانوار، مقیـاس معـادل را       عنـوان بهبا استفاده از متغیر سهم غذا  1895
در مخـارج  شود که براي هر خانوار با ترکیبـی خـاص، سـهم غـذا     بیان میوي یه نظرآورد. در 

عکس با درآمد دارد. انگل معتقد است که بـا فـرض    رابطهغذایی خانوار،  بودجهکل یا همان 
 یسه رفـاه بـین خانوارهاسـت؛   مقاثبات سایر شرایط، سهم مخارج غذایی شاخصی مناسب براي 

در خـانوار،   سـاالن بزرگروش او بر این فرض مبتنی است که استاندارد زندگی  بیانی دیگر به
دو خـانوار کـه    شـود مـرتبط اسـت؛ بنـابراین    رفته میمی از درآمد که براي غذا در نظر گبا سه

 هـا آنتـوان  یمـ اندازه و ترکیب متفاوت، اما سهم یکسانی از غذا در مخارج کل داشته باشند، 
انگـل، هرچقـدر درآمـد     ازنظـر تلقی کرد که در یک سطح از رفاه قرار دارنـد.   هاییرا خانوار

آن خانوار رفاه بیشتري دارد. انگل بودجـه   تبعبهو  است غذایی کمتر بودجهاشد، خانوار بیشتر ب
انگـل، بـر شـواهد     روش در رفتـه  کـار بـه  فرضـیات  داند؛ بنابراینمیباالتر غذایی را رفاه کمتر 

 طـور بـه تجربی مبتنی است. نخست آنکه سهم غـذا در مخـارج خـانوار بـا ترکیبـات مختلـف،       
غـذایی بـراي خانوارهـا بـا      بودجـه کند و دوم آنکـه  یممعکوس با درآمد یا مخارج کل تغییر 

 درآمد یا مخارج کل یکسان، تابعی فزاینده از تعداد فرزندان است.
)، روشی مشابه با روش انگل ارائه کرد. او معتقد اسـت کاالهـایی کـه    1941( 1روتبارت

سـاالن اسـت   شاخص مناسبی براي رفاه بزرگ کنند،در خانوار مصرف می سالبزرگافراد 
کنند نه کودکـان (ماننـد مشـروبات الکلـی، دخانیـات و..) در ایـن       می استفادهها که تنها آن

از رفاه قرار دارنـد کـه سـطوح مطلـق یکسـانی از       یشرایط، دو خانوار در صورتی در سطح
 داشته باشند. سالبزرگمخارج بر روي کاالهاي 

ــري ــاي    ) مق1901( 2رونت ــداقل نیازه ــاس ح ــر اس ــادل را ب ــاس مع ــهتغذی ــاره و ی اي، اج
بـرآورد کـرد و مقیـاس معـادل یـک زوج       3خـانوار  متفرقهاندك براي مخارج  ینههزکمک
شـده در  اسـتفاده ) بـه کاالهـاي   1942( 4در نظر گرفـت. بـوریج   100را معادل با  سالبزرگ
ین نـ چهمرا اضـافه کـرد. وي    5رونتري، سوخت، روشنایی و حاشیه کارایی در خرید مطالعه

  
1- Rothbarth 
2- Rowntree 
3- Small Allowance for Household Sundries 
4- Beveridge 
5- Margin for Efficiency in Purchasing 
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در نظر گرفت (هیندریکز و  اشمطالعهینه هر کودك را همراه با افزایش سن در هزتغییرات 
ي اسـتفاده از حـداقل نیازهـا یـا     جـا بـه هاي معادل جدیـدتر،  یاسمق)؛ اما 407و  406، 1مایلز

ینده رفاه خانوار، از مفهوم مطلوبیت بـراي نمـایش رفـاه خـانوار اسـتفاده      نمااستفاده از متغیر 
 -آیدیم دقتبهکه از اطالعات تقاضاي خانوار  -یري توابع هزینه خانوارکارگبهکردند و با 

 .مقیاس معادل را برآورد کرد
خانوار در یک سطح از رفاه یا اسـتاندارد زنـدگی قـرار داشـته      که یزمانمقیاس معادل، 

ینه زندگی خـانوار  هزمشخص به  اندازهینه زندگی آن با ترکیب جمعیتی و هزاشند، نسبت ب
شود، مقیاس معادل بر این واقعیت مبتنـی اسـت کـه برخـی از مخـارج در      یمتعریف  2مرجع

کنـد و  یمـ فردي مجـرد ازدواج   که یزمانشود؛ براي مثال خانوار بین اعضاي آن تقسیم می
یـابی بـه سـطح مطلوبیـت اولیـه      دستگیرد، مخارج خانوار براي یمخانواري دو نفره شکل 

هاي معـادل  یاسمقشود. عالوه بر آن، ینمیابد؛ اما دو برابر قبل یمقبل از ازدواج)، افزایش (
آورد؛ بـراي نمونـه، مقیـاس معـادل     یمـ  حسـاب بـه نیازهاي متفـاوت اعضـاي خـانوار را نیـز     

است؛ زیرا  کمتراس معادل براي یک زوج یک کودك، از مقی خانواري شامل یک مادر و
در تعریـف  است.  کمتر سالبزرگمقایسه با  ینه خوراك، پوشاك و مسکن کودك، درهز

منظـور قـرار گـرفتن در یـک     عنوان تغییرات در هزینه خانوارهاي مختلف بهمقیاس معادل به
) رفـاه را بـر مبنـاي رژیـم     1895سطح از رفاه، به تعریفی از رفاه نیازمند خواهیم بود. انگـل ( 

را بـر مبنـاي مطلوبیـت تعریـف      آنهـاي معـادل جدیـدتر،    غذایی تعریف کرد؛ امـا مقیـاس  
 بـه آینـد،  دست می که از طریق اطالعات تقاضاي خانوار بهرا و توابع هزینه خانوار کنند می

ن مطلوبیـت  تـوا اس معـادل دشـوار اسـت؛ زیـرا نمـی     طور معمول، تعیـین مقیـ  . بهبرندکار می
هـاي شناسـایی مقیـاس معـادل     گیري کـرد. در نتیجـه  مشـکل   طور مستقیم اندازهخانوار را به
 شود که ارزش اسمی آن، ازتعریف می» شدهشناسایی«د، پارامتري شود. در اقتصامطرح می

شـود. شناسـایی مقیـاس معـادل، بـه فروضـی       گیري میاندازهشدنی، مشاهدهطریق اطالعات 
ناپــذیر در ارتبـاط بــا ترجیحـات نیازمنـد اســت. مفهـوم مقیــاس معـادل، بــر      قـوي و سـنجش  

  
1- Hindriks and Myles 
2- Reference Household 
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1- Marshallian Demand Functions 

2-      (Conditional Cost Function)             
                        

                .  
3- Revealed Preferences Theory 
4- Blackorby and Donaldson 
5- Independence of Base Level of Utility 
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1- Ranjan Ray 
2- Price Scaling 
3- Shephard's Lemma 
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1- Jorgenson and Slesnick 
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اي بـراي خانوارهـاي جنـوب کشـور،     ها و کاالهاي مصرفی و سـرمایه معادل براي خوراکی
دهد و این مقدار براي انرژي کمتر است. براي خانوارهاي غربـی  مقادیر بیشتري را نشان می

فی کمتر است و خانوارهاي شمال شرق بیشترین نیز مقیاس معادل براي غذا و کاالهاي مصر
 دارند.مقیاس معادل را براي انرژي 

 ) مقیاس معادل خانوارهاي شهري و روسـتایی را بـا اسـتفاده از   1386راغفر و همکاران (
ــانی داده ــا  1382هــاي دوره زم ــین الگــوي 1381هــاي مقطعــی ســال و داده 1386ت ، همچن

ند. ایـن الگـو، اثـر خصوصـیات خـانوار را از طریـق       کنجورگنسون و اسلسنیک محاسبه می
هـا،  کنـد و بـا ادغـام آن   مطلوبیت غیرمستقیم خـانوار وارد مـی  تابع  هاي سري زمانی درداده

هـاي  هـا گـروه  نماید. آنمقیاس معادل خانوار را با توجه به خصوصیات کاالها استخراج می
هاي منزل، اثاثیه، هزینـه تفـریح و   هزینهمختلف کاالیی را از قبیل غذا و دخانیات، پوشاك، 

هاي خانوار در نظـر گرفتنـد، همچنـین خصوصـیات جمعیتـی از قبیـل       تحصیل و سایر هزینه
اندازه خانوار و سن سرپرست خانوار و نیز شهري و روستایی بودن را بـه برآوردهـاي خـود    

هـا رونـد   رفتنـد. آن عنوان خانوار مرجـع در نظـر گ  وارد کردند و خانوار دونفره شهري را به
هاي معادل عمومی خانوارهاي شهري و روستایی، همراه بـا تغییـر در انـدازه    تغییرات مقیاس

سـال و   34و بیشتر با سن سرپرست زیر  7،...،3، 2خانوار را به ترتیب براي خانوارها با تعداد 
هـاي معـادل   اساند و به این نتیجه رسیدند کـه مقیـ  به باال را محاسبه کرده 54سال و  35-54

عمومی خانوارهاي دو نفره روستایی، کمتر از نصف خانوارهـاي دونفـره شـهري اسـت کـه      
بیانگر تفاوت بسیار زیاد مخارج در شهر و روستاست. بـا افـزایش انـدازه خانوارهـا، تفـاوت      

 کند.بین شهر و روستا شروع به کاهش می

 مطالعات با رویکرد انگل و روتبارت -2-3
متحده آمریکا و منظور مقایسه مقیاس معادل ایاالت، بهخود مطالعه) در 1994( 1فیپز و گارنر

آمریکــا  1986کانــادا و  1988تــا  1986هــاي هــاي مخــارج مربــوط بــه ســالکانــادا، از داده
سـبد   3استفاده، و مقیاس معادل را بـا اسـتفاده از رویکـرد انگـل بـرآورد کردنـد. همچنـین        

  
1- Phipps and Garner 
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هـا بـراي واردکـردن تـأثیر     گیرنـد. آن خانوارها در نظر مـی کاالیی ضروري را براي مخارج 
رسـند کـه   کنند و به این نتیجه میمحل اقامت (کانادا یا آمریکا) از متغیر مجازي استفاده می

طورکلی، تفاوت معناداري ندارد؛ اما بـراي خانوارهـاي دو   مقیاس معادل براي این دو کشور به
نفـره بـا سـبد کـاالیی      7نفـره و   4کفـش و خـانوار   نفره که سبد کاالیی خوراك، پوشـاك و  

 دهد.دار را براي دو کشور نشان میخوراك، پوشاك و سالمت، مقیاس معادل تفاوت معنی
ي مـالی  هـا تیـ موقع، رانیبگيمستمرخود از مقادیر ذهنی  مطالعهدر  )2009( 1استوارت

 ریـ بگحقـوق ها را  براي ساخت مقیاس معادل استفاده کرده است؛ براي مثال، یـک زوج  آن
درصـد بیشـتر از یـک فـرد      44براي رسیدن بـه سـطحی از اسـتاندارد زنـدگی بـه درآمـدي       

ي مقیاس معادل، محاسبات با اسـتفاده از تخمـین   ریگاندازهمجرد نیاز دارد. براي  ریبگحقوق
ی در ایـن مطالعـه از   طـورکل بـه اسـت.   آمـده دسـت  بهبراي مخارج غذایی ي انگل هایمنحن

بـراي   شـود یمـ شود که نسبتی از درآمد را که صرف مخارج غذایی می استفادهروش انگل 
انـد،  کـرده  مطرح) 1979( 2والزکه پوالك و  طورهمان. ردیگیمي رفاهی در نظر هاسهیمقا

آورنـد، مشـکل شناسـایی دارد و بـه     یم دست به ي مخارج خانوارهادادهمقیاس معادلی که 
فروض شناسایی قوي نیازمند است. در این زمینه، فرض شناسایی کـاربردي در ایـن مطالعـه    

، اگر تنها یک نسبت از ریبگيمستمرو یک فرد مجرد  ریبگيمستمرآن است که یک زوج 
مخارج خود را به غذا اختصاص دهند، در وضعیت مطلوب یـا رفـاه قـرار خواهنـد گرفـت.      

هـا، روشـی   طبق نظر استوارت، اطالعات مقادیر ذهنی افراد از جایگـاه و وضـعیت مـالی آن   
 استفادهبراي تخمین مقیاس معادل است. دو نوع از اطالعات ذهنی در رابطه با این موضوع، 

 دهنـدگان پاسخ، از شودیمنامیده  3شده است. در روش نخست که گاهی اوقات روش لیدن
به چه مقدار درآمد نیاز دارد تا در سطح معینـی از   هاآنشود که یک خانوار مثل پرسیده می

شـود سـطح   خواسـته مـی   دهنـدگان پاسـخ رضایت یا رفـاه قـرار گیـرد. در روش دوم نیـز از     
 اسـت کـه   شـده  استفادهي کنند. در این مطالعه، از رویکرد دوم گذارارزشرضایت خود را 

  
1- Stewart 
2- Pollak and Wales 
3- Leyden Method 
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، 1992، 1991ي هـا سـال ي مربـوط بـه مصـاحبات    هـا داده مقیاس معادل با استفاده از آندر 
 .خوردیمو روش پانل دیتا تخمین  2005 و 2004
مربـوط بـه    2خود با استفاده از مطالعات نظارت طـولی روسـیه   ) در مطالعه2010( 1تاکدا 
، مقیاس معادل را بـراي  شودیمکه شامل بحران اقتصادي در روسیه  2002 و 1994ي هاسال

. وي با استفاده از دو روش رفاه اقتصادي ذهنی و رویکرد کندیمخانوارهاي روسیه برآورد 
ي روش حداقل مربعات معمولی، مقیاس معادل را براي یک کـودك در  ریکارگبهانگل، با 

و میـانگین سـهم غـذا     کنـد یمـ برآورد  27/1و  40/1ترتیب معادل با به  2002و  1994سال 
. نتـایج  شـود یمـ درصـد بـرآورد    9/44و  8/64، سال دوبراي افراد نمونه به ترتیب براي این 

معـادل  روسیه، سهم غذایی و مقیـاس   1998دهد رشد کالن اقتصادي بعد از بحران نشان می
اضـافی، تغییـر چنـدانی نداشـته و      سـال بـزرگ ل یـک  انگل را تغییر داده است؛ اما مقیاس معاد

 برآورد شده است. 49/1و  43/1برابر  بیترت به 2002و  1994ي هاسالمقدار آن براي 
 مقیاس معادل را براي خانوارهاي شـهري  با استفاده از رویکرد انگل )،1385قهرمان لو ( 

، اگـر  1381رسـد کـه در سـال    آورد و به ایـن نتیجـه مـی   دست می به 1381ایران براي سال 
دنیـا آمـدن یـک کـودك ایـن       بیان کنیم، به 100مقیاس معادل زوج بدون فرزند را با عدد 

و اگر  118سال باشد، به عدد  6-0دهد. اگر بچه در فاصله سنی مقیاس معادل را افزایش می
 رسیم.می 124سال باشد، به عدد  18-7در فاصله سنی 

ــرزاد ( ــال   1388ف ــه س ــوط ب ــاي مرب ــتفاده از آماره ــا اس ــا 1386) ب ــادل را ب ــاس مع  ، مقی
کارگیري رویکرد روتبارت برآورد کرده است. وي در مطالعه خـود، ایـن فرضـیه را کـه     به
اضافه شدن بعـد خـانوار در اثـر اضـافه شـدن کودکـان، موجـب افـزایش هزینـه کاالهـاي           «

کـارگیري  براي خانوارهاي شهري آزمـایش کـرد. او بـا بـه    » شودنمی سال در خانواربزرگ
دهـد سـپس   سال را انجام میپذیري کاالهاي بزرگرویکرد روتبارت، ابتدا آزمون تفکیک

کنـد. نتـایج کلـی حاصـل از     هاي معادل خانوار و هزینه نسبی کودکان را برآورد میمقیاس
تـر شـدن انـدازه خـانوار و     ادل، بیانگر آن است که با بزرگبررسی روند تغییرات مقیاس مع

  
1- Takeda 
2- Russia Longitudinal Monitory Survey 
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هاي معادل سال نسبت به مخارج کل، اندازه مقیاس 13 -0افزایش هزینه نسبی کودکان بین 
 یابد.سال افزایش مینیز براي کاالهاي بزرگ

 برآورد نیمه پارامتریک مقیاس معادل و آزمون استقالل از مطلوبیت پایه -3-3
برآوردي نیمـه پارامتریـک از مقیـاس معـادل خـانوار،       ،اي) در مطالعه1999( 1پنداکور

هاي اضافی بر شـکل  دهد که محدودیتتحت فرض استقالل از مطلوبیت پایه انجام می
هـاي معـادالت   کنـد. ایـن برآوردگـر از محـدودیت    هاي انگل خانوار وارد نمـی منحنی
ناپــارامتري بــراي شناســایی  هــاي انگــلبــر روي سیســتم برآوردشــده منحنــی 2متقــاطع

کند. فرضیه مورد آزمون در این مطالعه، اسـتقالل  پارامترهاي مقیاس معادل استفاده می
از مطلوبیت پایه است. وي معتقد است که بسـیاري از مطالعـات اقتصادسـنجی، مقیـاس     

ها نیز اند و تعدادي از آندست آورده هاي کامالً پارامتري بهمعادل را با استفاده از مدل
هـاي پـارامتري، اسـتقالل از    استقالل پایه ترجیحات را آزمایش، و برخی از این آزمـون 

صـورت نیمـه   اند. در این مطالعه، پنداکور مقیاس معادل را بـه مطلوبیت پایه را رد کرده
کند اما وسیله مدلی که تابع مقیاس معادل را پارامتري میکند. بهپارامتریک برآورد می

صورت نیمـه پـارامتري بـرآورد شـوند. وي     دهد که معادالت سهم مخارج، بهاجازه می
وجود مقیاس معادل مستقل از  کند که ترجیحات، باهمچنین این فرضیه را آزمایش می

 1990شده به مخارج خانوارهاي کانادایی در سال استفادهدادهاي پایه، سازگار هستند. 
نوع از خانوارها مربـوط   4منظور برآورد سهم مخارج غذا، تفریحات و پوشاك براي به

بـا یـک    سـال بـزرگ ، یک زوج سالبزرگ، یک زوج سالبزرگاست که شامل یک 
عـه،  با دو فرزنـد زیـر ده سـال اسـت. در ایـن مطال      سالبزرگفرزند زیر ده سال و زوج 

بـدون   سالبزرگزوج بدون فرزند با خانوارهاي شامل یک  سهیمقامقیاس معادل براي 
زوج داراي دو فرزنـد و زوج داراي یـک    سـه یمقاو مقیـاس معـادل بـراي     97/1فرزند، 
ي نیمـه پارامتریـک اسـتقالل از پایـه، ایـن      هـا آزمـون برآورد شده است و  26/1فرزند، 

  
1- Pendakur 
2- Cross-Equation 
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1- Price-Independent Generalized Logarithmic (PIG-LOG) 
2- Price Scaling-Quadratic Almost Ideal Demand System (ps-quaids) 
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1- Mishra and Ray 
2- Quadratic Effect 
3- Deaton and Muellbauer 
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1- Banks, Blundell and Lewbel 
2- Engel and Ruthbarth 
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 خام مرکز آمار ایران، براي خانوارهاي روستایی ایران استخراج شده است.
ــابع اطال  ــی از من ــاتی مهــم و  یک ــربهع ــردمنحص ــرد (بحــث     ف ــاد خ در مباحــث اقتص

هـاي رفـاه،   درآمدي و...)، اقتصاد رفـاه (شـاخص  ، جانشینی پیامدهايکننده، تقاضا، مصرف
ــد، فقــر  ــع درآم ــین مطالعــات اقتصــادي  توزی ــاحثی از اقتصــاد   -و ...) همچن اجتمــاعی و مب

. اسـت بودجه خـانوار   اصطالحبهبهداشت، آموزش و ...، اطالعات هزینه و درآمد خانوار یا 
هاي مفصـل  میدانی و در قالب پرسشنامه صورتبههاي گسترده این اطالعات ساالنه با نمونه

هاي اجتمـاعی، اقتصـادي (هزینـه و درآمـد)     از خانوارهاي مختلف در سطح کشور با بخش
کـه   اسـت پرسـش از خـانوار    هزاربیش از  دربرگیرندهها (این پرسشنامه شودمیآوري جمع
 )  شودمیدر مقابل پرسشگران هزینه پرداخت  آنگویی بهتر پاسخ براي

 طـور به که کرد آغاز 1314از سال  رانیا یبانک مل ی رارانیا ياز بودجه خانوارها يریآمارگ
بودجـه   یمرتـب بررسـ   طـور بـه  رانیا يسال بانک مرکزاین از  یافت،ادامه  1344نامرتب تا سال 

را  ارنجام داده است. مرکز آمار ایران، آمارگیري از هزینـه و درآمـد خـانو   را ا يشهر يخانوارها
ــال   1344از ســال  ــتایی و از س ــاطق روس ــراي من ــاي شــهري در مقیاســی   1347ب ــراي خانواره ب
در طـی زمـان    يریآمـارگ  نیـ . اکرد يریگیتر از بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران پگسترده
نیـز  تـاکنون   شـد. شـامل   زیرا ن يشهر يدرآمد خانوارها نه،یبر هز عالوه 1353و از سال  ،تکمیل

منتشـر  و  اسـتخراج  آن نتـایج  ، وانجـام  سالههمه، 1360 و 1359، 1357، 1355 يهاسال استثنايبه
 »ایـران مرکـز آمـار   « طریقاز  ،شهري خانوارهايو درآمد  هزینهحاضر، آمار  حال. در است شده

 از فقـط   ،روسـتایی  خانوارهـاي و درآمـد   هزینهو آمار  »رانیا اسالمی جمهوري مرکزي بانک«و 
 بـر متحد ( ملل سازمان هايتوصیهاز  استفادهمذکور، با  يها. طرحشودیمنتشر م ایرانمرکز آمار 

 مراجعـه  طریـق از  ،يانمونـه  آمارگیري روش به 2SNA ((2(و  ١) 1NHSCP( يهاهینشر اساس
پوشـش منـاطق، جامعـه     نظـر  از. مـی شـود   انجـام  روستاییو  شهريدر نقاط  نمونه خانوارهايبه 

منـاطق شـهري و    تمـامی آماري طرح آمارگیري از هزینـه و درآمـد خـانوار مرکـز آمـار ایـران،       
گـردد  گیـري انجـام مـی   که متناسب با جمعیت هر منطقه نمونـه  شودمیروستایی کشور را شامل 

  
1- National Household Survey Capability Program 
2- System of National Accounts 
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عـالوه بـر پـردازش     اسـت،  ارگیريمتولی اصلی این آم که ). مرکز آمار1388 ران،ی(مرکز آمار ا
نتـایج  «نشـریه سـاالنه    ،جـداول متـداول   صـورت بهکلی و انتشار آن  صورتبههاي پرسشنامه داده

هـاي خـام   ، حجم وسـیع اطالعـات (داده  »روستایی هزینه و درآمد خانوارهاي شهري/ يریآمارگ
دهـد.  مـی  قـرار روي وبگاه مرکـز آمـار ایـران    بانک اطالعات  پرونجاهايپرسشنامه) را در قالب 

کـاربردي  هاي اطالعاتی آشـنایی ندارنـد،   بخش زیادي از این اطالعات براي کسانی که با بانک
بودجـه خـانوار،    يهاداده يآورجمع يبرا کاربرديرود. قسمت سوم پرسشنامه و هدر می ندارد

بخـش مختلـف    14کـل   رکـه د  دارد خانوار ارتباط يهانهیبا هز است هم قسمت نیترکه مفصل
  ،یو مـواد دخـان   هـا یدنینوشـ  ،یخـوراک  يهانهیشامل هز بیبه ترت هابخش نی. اگیردبرمیرا در 
 يهـا نـه یهز ،ییمسکن، آب و فاضالب، سوخت و روشنا يهانهیپوشاك و کفش، هز يهانهیهز

،  ونقـل حمـل  يهـا نـه یهز ،یو درمـان  یبهداشت يهانهی، هزهاآن يو نگهدار خانگیلوازم ومبلمان 
  ل،یآمـوزش و تحصـ   يهـا نـه یهز حـات، یو تفر یخدمات فرهنگ يهانهیهز ارتباطات، يهانهیهز
و  هیـ ته يهـا نهیکاالها و خدمات متفرقه، هز يهانهیآمده، هتل و رستوران، هز يغذاها يهانهیهز
 خانوار هستند. يگذارهیسرما يهانهیهز و خانوار يهانهیهز ریبادوام منزل و سا يکاالها شفرو

تـا   1387 هايسالهاي مربوط به مناطق شهري طی نمونه ،بررسی مقیاس معادل منظوربه
از  مـوردنظر  يهـا دهـد. داده خـانوار را تشـکیل مـی   هـزار   70حـدود  کـه   شد بررسی 1391
و  EVIEWS افزارهــاينــرمو در ، اســتخراجبانــک اطالعــات اکســس  تیریمــد افــزارنــرم

STATA شده است لیتحل. 

 ظاهر نامرتبط غیرخطی و برآورد الگوي تحقیقهاي بهروش رگرسیون -5

ـیون   ـتفاده    هـاي بـه  در این مطالعـه، از روش رگرس ـتم     ظـاهر نـامرتبط غیرخطـی اس شـده اسـت. سیس
هـا بـاهم مـرتبط    است که جـزء اخـالل آن   2شامل تعدادي روابط فردي 1ظاهر نامرتبط،رگرسیون به

ها کاربردهاي زیادي دارند؛ براي مثـال، توابـع تقاضـا بـراي خانوارهـاي مختلـف یـا        است. این مدل
ـین زده مـی       شـود. ارتبـاط میـان    انواع مختلف خانوار و براي یک کـاالي معـین، بـا ایـن روش تخم

  
1- Seemingly Unrelated Regressions 
2- Individual Relationships 
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با توجه به مقادیر برآوردشده در مدل، هزینه نسبی هر کـودك در خـانوار روسـتایی در    
سـال بـرآورد   درصد هزینه یـک بـزرگ   15شده است، حدود نشان داده این دوره، که با

هـا برابـر واحـد هسـتند از     شده است؛ بنابراین، مقیاس معادل عمومی در سال پایه کـه قیمـت  
صـورت  ) بـه 7طریق رابطـه ( 

oh h hm na z  عنـوان  توانـد بـه  آیـد و مـی  دسـت مـی  بـه
هـاي  منظـور مقایسـه  هاي جمعیتی متفاوت، بـه ده مخارج براي خانوارها با مشخصهکننتعدیل

مثال، مقیاس معادل عمومی خـانوار روسـتایی   عنوانفقر و نابرابري مورداستفاده قرار گیرد. به
در ایـن مطالعـه) برابـر     1390سال و دو کودك است در سال پایه (سال که شامل دو بزرگ

 عنـوان خـانوار مرجـع در   سال روستایی، بـه این مطالعه، یک بزرگ آید. دردست می به 3/2
شده و مقیاس معادل آن بـه یـک نرمـال اسـت. مقـادیر       نظر گرفته

i
و  

i
، کـه تغییـرات   

بـرآورد   دهنـد، بـا معنـاداري بـاالیی    ها نشان مـی قیمتمقیاس معادل عمومی را در مقایسه با 
هـا دارد و از طرفـی، مقـادیر    همـراه قیمـت   اند که داللت بر تغییرات مقیـاس معـادل بـه   شده

برآورد شده براي 
1

و  
2

انـد کـه بـر وجـود اثـرات      دست آمـده نیز با معناداري باالیی به 
در مطالعـه رحیمـی و    خانوار) داللـت دارد. هاي مخارج (بودجه درجه دوم مخارج، بر سهم

انـد، بـا   ) که هزینه نسبی کودك را براي خانوارهـاي روسـتایی محاسـبه کـرده    2015موالنا (
 2007تـا   1984هـاي  سال بـراي سـال   8کارگیري رویکرد انگل، هزینه نسبی کودك زیر به

یـده همچنـین بـا    درصد بـرآورد گرد  25سال معادل  18تا  8درصد و براي فرزند  11معادل 
درصد به دست آمـده اسـت؛ بنـابراین،     6درصد و  4ترتیب،  کارگیري رویکرد روتبارت، بهبه

شده در برآوردهاي مربوط بـه هزینـه نسـبی کـودك در خانوارهـا،      عالوه بر تأثیر دوره بررسی
 روش تحقیق و مبانی نظري مورداستفاده نیز سبب تفاوت در برآوردها خواهند شد.

گیريدي و نتیجهبنجمع -6
مقیاس معادل یا به عبارتی هزینه یک کودك، مفهومی مهم در مباحث مرتبط با رفاه، فقر و 

در نیازهـا و   تفـاوت تبـع آن  هاي جمعیتـی خانوارهـا و بـه   نابرابري است. تفاوت در مشخصه
هـا  مخارج، نیاز به مقیاس معادل را براي واردکردن خصوصیات جمعیتی خانوارها در تحلیل
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کند. مقیاس معادل، شاخصی اسـت کـه در قالـب یـک ضـریب بـراي       و محاسبات ایجاد می
آید. در این مطالعه مقیـاس معـادل،   دست می خانوار مورد بررسی، نسبت به خانوار مرجع به

در قالب هزینه یک کودك در خانوار مطرح شد و هزینه یک کـودك در مقایسـه بـا یـک     
هـاي بودجـه خـانوار روسـتایی بـراي      ا اسـتفاده از داده سال در خانوار بـرآورد شـد. بـ   بزرگ
سـال  درصد هزینه یک بـزرگ  15، هزینه نسبی یک کودك معادل 1391تا  1387هاي سال

برآورد، و تغییر مقیاس معادل عمومی همراه با تغییرات قیمتی تأیید شد. نهادهایی که فقـر و  
قیاس معـادل و بـا اسـتفاده از هزینـه     کنند، اغلب بدون توجه به متوزیع درآمد را محاسبه می

چشمگیر در محاسـبات   کنند که این موجب تورشسرانه به محاسبه فقر و نابرابري اقدام می
هـاي  مثال، دو خـانوار بـا بعـد و هزینـه یکسـان، امـا بـا ترکیـب        عنوانشود؛ بهاین متغیرها می

کــه در رتیهــاي رفــاهی و فقــر متفــاوت هســتند درصــوجمعیتــی مختلــف، از نظــر شــاخص
عنـوان نمونـه، خـانوار    که بـه شود درحالیها در نظر گرفته نمیمحاسبات کنونی، این تفاوت

سـال و یـک   شده با خانوار دو نفره شامل یـک بـزرگ  سال تشکیل دو نفره که از دو بزرگ
گـزار پیشـنهاد   کودك، درك متفاوتی از رفـاه خواهنـد داشـت. در ایـن میـان، بـه سیاسـت       

معادل را در محاسبات مهمی چون برآورد آثار رفاهی، فقر و توزیـع درآمـد   شود مقیاس می
توان براي مطالعات آتی از آن استفاده کـرد،  هاي این پژوهش که میدر نظر بگیرد. پیشنهاد

هـاي جمعیتـی مختلـف،    کارگیري مقیاس معادل عمـومی خانوارهـا بـا مشخصـه    محاسبه و به
 نابرابري در طول این دوره است. هاي رفاهی و فقر ومنظور مقایسهبه
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