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 مقدمه

عامل مهم  د  طم ر  هماا خما اس  سطم         کیمصرف کاال و خدمات  دیبدون ترد
 نیخا اس ها سطم   وماس    یو خدمات د  طبد مصره کاالماس د سز  یکی مهیسمروزا ب

 سمب  بمه    یماتما   هی قل لیدس  دگان وطا یمد   یمسئال مهیمثل وا ان ب یسجبا 
( و ایتا یبر 1988وا ان ( و جهان رسنید  س یلیو تکم هید مان پا مهیسشخاص ثالث، ب

 نیکند  بنمابرس  یم ری اپذ خا اس  سجتناب ی امه  س برسمهیب کیما ند آن، دسشتن حدسول 
 ،ممه یب یو سطاطم  ی  هدف سصلکند یم یطاال ه خا اس   قش باز نهید  طبد هزبیمه 

  ی)سماسل( بمه وعم   مهیما د ب ای امه  مهیب نفعیذ ای شدا مهیب ای گذس  مهیبرگردس دن ب
 سز حادثه سط   شیپ

سط   نیعمر و حاسدث س مهید  مباحث ب یسطاط یهاسلؤسز ط یکیمثال  یبرس
کند، چه مقمدس    به تنهایی ز دگی می گرید لیدال ایهات همسر  لیدل هکه ب یکه، ز 

د آمد یا طرمایه  یاز دس د تا به همان ط ر سطتا دس د ز مدگی متمترب برطمد، سگمر     
مصمرف متمترب کمه  اشمی سز      خمارر  سزدوسج کردا باشد؟ یک خما اس  )زوج( بمه   

کننمد؟ سلبتمه    س مدسز ممی   سزدوسج بادا، د  مقابل تنها ز دگی کردن، چه مقدس  پال پس
لفمه شمامل   ؤشدا،  هتا  مصرف خما اس  طمه م   یطؤسل ط  نیگایی به س برسی پاطخ

تابع م لابی   وی کاالها برسی هر عضا خا اس ، تابع تکنالاژی مصمرف و وما ان   
و  یمم یتخصیص منابع خا اس  د  بین سعضا، سطتفادا شاد  ) حشرسک  د   سب ه با 

محاطبه ط اح مناطب طرمایه  ،( یکی سز کا بردهای مقیاس م ادل1398 ،همکا سن
هل د  مقابل سهمرسد  أبیمه حاسدث و عمر و هرسه  کردن سمکان هزینه ز دگی سهرسد مت

دهمد(    ز دگی متترب خاد  س سز دط  می ،که هرد د  سثر حادثه مجرد سط  )زما ی
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ویم  هزینه وسو ی ز دگی  سب  هزینمه  طمیدن بمه     ،مه  تاطط یک شاخص نیس
گیرد  پژوهتگرسن بما   یک ط ر م لابی  یکسان  س تح  دو  ژی  ویمتی س دسزا می

مقیاس م ادل وصد دس  د  سب  هزینه  طیدن به یک طم ر م لابیم  یکسمان  س    
 2( و وسلمز 1992) 1گیمری کننمد  پماالب    ن خما اس  س مدسزا  گا ماگا  یهما  تح  شکل

 ابمل یبیان کرد د، سمما ل  یاتیها  س با جز ( متکالت کمّی کردن مقیاس م ادل1979)
( ثاب  کرد د که هقط تغییر د  مقیاس م ادل طنتی و  مه طم اح   1991) 3و بلا دل

( 1997) ابلیل وسبسته  س کمّی و به مرحله ظها  برطا د و حاتیتاس د ترج ها می آن
 ها  س بیان کرد   کمّی کردن مقیاس م ادل

 به  ستندیهروش محصاالت، ملماس   یها هما ند کا ال مهیب عیتاز یها کا ال
 لهیوطم   بمه  عیوطم  ریمقماد  د  اایم م نیم س: دیم ریبگ د  ظر  س بیط اایم  ما ه عناسن

هما   که خماد آن  شا د یهروخته م یهروشا  به عمدا شا د یبردسش  م دکنندگانیتال
ممکمن   کمه  یتما زمما    ن ا یو هم هروشند یم گریهروشان د ه  محصال  س به خردا

 یبمه کسم   ممه یب گمر،  ممه یکند  سز  ق مه  ظمر ب   یدس ی س خر بیط دس یخر کیسط  
 یما ند ورس دسد مهیبفروشد، بلکه ب یگریآن  س به کس د زیکه سو   شاد یهروخته  م

صحب   عیتاز یها که د با ا کا ال  یزما  ن،یسط   بنابرس گذس  مهیب ایو  گر مهیب نیب
محصاالت خاد  گرسن مهیسط  که د  آن ب ییرهای، منظا مان متفاوت سز مسشاد یم

  هروشند ی س م
 یابیم هما محصماالت بازس    آن قیم  سب مه دو  سا وجماد دس د کمه سز رر    نیس د 

 سط    یرمستقیغ یگریو د  یمستق یکی شا د یم
همروش سطمتخدس     یرویم   کیم ممکن سط  شامل   یمستق یابیبازس  یها کا ال

 گمر  مهیوو  ب کا کنان تما  یها  یشامل ه ال شک یباشند و ب گر مهیب لهیوط شدا به
 قیم تمرکمز بمر مخاربمان خماسا سز رر     غمات، یتبل یسصمل  همدف   شما د  ید  سدس ا م

بصما ت   یغمات یتبل یهما   وش نیم سطم   س  یسجتماع یها  طا ه ای لیمیس ان،یزیتلا
 نیکمه د  آن بم   ر مد یگ یما د سطمتفادا ومرس  مم     یمستق گرسن مهیب لهیوطه ب ی یوط
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 یهما  د  کا مال  ،شماد  یومرس دسد بسمته مم    مه،یب یها شدا بدون وسط همهیو ب گر مهیب
ممکمن   گمر  مهیهستند  ب رید گ یسز  سا متابه مهیب یها وسط ه  ،یرمستقیغ یابیبازس 

سطمتخدس    هما   اممه  ممه یهروش ب یپردسخ  کا مزد برس قی س سز رر ها یندگیسط   ما
 کیم  س بمه   ینیماشم  ن،یدالل ماشم  کیسط  که  یکند  به عناسن  ما ه، هما ند زما 

 ممه یب یهما  وسطم ه  رشیسز پمذ  گمرسن  مهیب ندایا ت هزسه ص  سما بهروشد یم دس یخر
 گمرسن  مهیب رسنی  د  سکنند یسجتناب م (1)رسنیبرخالف س سلملل نیب د   ظا   یس رحرههیغ

د  والمب   ینمدگ یبماال دسشمته باشمد  ما    یکه پرتفا یگذس  مهیدس  د به هر ب یآمادگ
بمه   فی س به عناسن تخف یندگیو کا مزد  ما ندیسع ا  ما یقیحق ای یسشخاص حقاو

 یطماز  یخصاصم  ایم خاد وطمازسن   یندگی ما یها ها بدهد  ما ند دسشتن شرک  آن
س جما  دسدا   رسنیس یمرکز مهی( ب1997) 1تزیگلی( که بر سطاس  ظر سطتی)صا  یسطم

 سط  
بمه   گمر  مهیب یبه جا مهی، ما ند کا گزس سن بسلمللنیبد   ظا   یس متاو سن حرهه

 یبمرس  گمرسن  مهیب یقیتتا یها  یه ال  کنند یعمل م انیمتتر یبرس کنندا مهیعناسن ب
 و گمر  ممه یهمروش ب  یرویم   ییگرس یس ههحر و جبرسن بر «ها وسط ه ای و ها کا ال» نیس

 نیخاص محصال همچن اتیدس د  سدب هیتک نا هاین و طمگرسید ی یتره یها  یه ال
و  بمرد  یماس د   ج م نیسز س رسنیس مهیخاسهد کرد  سلبته صن   ب ی س باز ی قش مهم

کماهش  مر     ایها  سز طه  کا مزد وسط ه فی س تخف شدگان مهیعمدا  وش جذب ب
 ،یمم ی  ) حشناطمد  یمم  گرسن مهیب غاتیتبل نهیز محل هزس مهیپردسخ  حق ب ای مهیب

   (20، ص1398
  یفیوضاوت د  ما د ک ،کنندا مصرف دیکاالها سز د ریبا طا مهیب گریتفاوت د

کنندا با مصرف کماال  سمب  بمه     م نا که د   ما ه باال مصرف  نه سیمصرف سط   ب
تنهما د  مرحلمه سدعما    س  ذگم  ممه یکمه ب یوضماوت کنمد د  حمال    تاس د یپا سمتر م نیس

، 1398 ،یمم ی ح(  کنمد  ی س د ب مم  ممه یوابمل لممس و متمهاد ب    جهی)خسا ت(  ت
 ید  بازس ها یحتکنندا  که د  هروش کاال به مصرف ییرهایجنبه سز متغ ک(  ی1ص
خما اس  ما نمد    یشناخت  یجم  یها یژگیگردد، و یبه آن تاجه م کاالها ریطا یطنت

                                                                                                                                 

1. Stiglitz 
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 طیطمم ر طمماسد، شممرس   ،یطممن، جنسمم (، یی وطممتا ،یمحممل طممکا   )شممهر 
و سهرسد د ون خا اس ، ط ر د آمد و ما نمد   تأهل طرپرط  خا اس   یوع  سشتغال،

 رسنیم د  س گرسن مهیوابل متاهدا سط   ب یطنت یها د  بازس ها آن یآن سط  که  دپا
که د  ید، د حالکنن یکمتر تاجه م ی هتا  یهاریمتغ نیبه چن  امه مهیهروش ب یبرس

ها بمرخالف   سز آن یشاد، ول یس سن گرهته مذگ مهیب سرالعات سز نیس تنهادیپ یهاهر 
سطمتفادا   ممه یبتر تم ی فماذ ب  یسلململ بمرس  نیگرسن د   ظما  بم  مهیگذس سن و باط یط
 طیو شمرس  هیسن بما طمرما  گمذس   ممه یب ،یحاسدث س فرسد مهی ما ه د  ب یکنند  برس ی م

 و ط ر طاسد متفاوت، برسبر د   یبا جنس یو طن برسبر، ول یشغل
سز  یا یهسمتند و د  بسم   یتم یچنمد مل  یهما  شمرک   مه،یب دس سنیسز خر یبرخ

هما   آن  مهیدهندگان ب که پاشش سهتد یستفاق م ا یهستند  بس  یکتا ها د  حال ه ال
 م نما  نیبمد   کننمد  یمم   یه ال جهان طرسطر د  که باشند یتیچندمل( گرها مهیه  )ب

  سط  یجها  یبازس  ی سطت به مهیب بازس 
 یو هروشمندگان بمرس   دس سنیم خر ییبه تاس ا یبازس  بستگ زیآم  یعملکرد ماهق

بمه   هما  هیم هما و وحمدت  و   هما، عمرف   س تباط و و ود به ورس دسدها، تاسهق یبرورس 
مکمان   کیم ها ملز  باشند که د   که آن س ی  نیس یصا ت آزسدس ه دس د  سما، به م ن

د  آن  شمدا  ممه یو هم  ب  گر مهیباشد که ه  ب ییجا ایند و خاص حضا  دسشته باش
ستفماق   یمکمان خاصم   چیسمر د  هم  نیکه س س ی  یازی  چی سح  باشند  د  وسوع ه

  ظما   د  تلفمن  ایم  نتر م  یس سز سطمتفادا  بما  ها مهیب ورس دسد سز یا یبس سمروزا  اهتدیب
 هم   بما  هرگمز  هروشمندا  و دس یم خر آن د  کمه  ییجما  د  شا د یم من قد سلملل نیب

 سز بازس   س بدهد  یبه ما د ب بهتر تاس د یمکان م کیسما دسشتن   دس  د، مالوات
 و کما گزس سن (، دس سنیم س سن )خرذگم  مهیب و شدگان مهیب یها سز گروا مهیبازس  ب

  سط  شدا لیتتک( مهیب)هروشندگان  گرسن مهیب و( مهیب یها )وسط ه ندگانی ما
  سهتمد  یها ستفاق مم  خاد گروا انیها د  بازس  و د  م سز گروا یا یبس نیس تباط ب

 ممه یب یهما  وکما  خماد بما وسطم ه     س سن د  ما د مکان کسمب گذ مهیو ب شدگان مهیب
بمه منظما  بمه     گرهما  مهیب ا ی س د  سخت یسرالعات مه،یب یها وسط ه  کنند یصحب  م

بمه   ممه یب یهما  وسطم ه   طمسس  دهند یورس  م دیسز تجا ت جد یدط  آو دن طهم 
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  دهنمد  یمتما ت مم   دهند یم س سئه گرسن مهیکه ب یرشیپذ طید  ما د شرس دس سنیخر
 آن  سا سز کمه  هسمتند  یغمات یتبل مکمان  کیم  ایم  نیتریو کی یدس س مهیب یها وسط ه

 ممه یب یها وسط ه نیب  س ها بحث م امله، یها گروا  کنند یم جذب  س  هفته انیمتتر
 یا یبسم  بر وا ان  کنند یم لیمتقابل تسه مناهع سز یا یبس ما د د  گرها مهیب نیب ای

 سم  یل صمد   د  سطم   ممکمن  یکسما    دس د  ظا ت س تبارات و ها  یه ال نیس سز
 دس سنیم خر  باشمند  دسشمته  وجماد  هروشمندگان  و مهیب یها وسط ه دس سن،یخر یسصل

ها، تماجرسن   ها و س جمن کلاپ ها، یکمسا  ،یعمام یها تأیه ،یسهرسد خصاص شامل
و  1دزیم کما گزس سن لا  مه،یشامل، متاو سن، کا گزس سن ب مهیب یها وسط ه ،یس حصا 

  ،یمسمتق  گمرسن  ممه یب ،یتخصص یها یمرکب، کمسا  یها یهروشندگان شامل، کمسا 
  هستند ییستکا گرسن مهیب و دزهایهای بیمه سختصاصی، لا شرک 

 س  ممه یکمه ب  یسهمرسد  شماد،  یم مهیکه منجر به س  قاد ورس دسد ب یس دو ا ید  ر
س سن شمناخته  ذگم  مهیو ب تنهادکنندگانیبه عناسن پ کنند یو پال پردسخ  م یدس یخر

 ایم شمدا  ممه یبه عناسن سهمرسد ب  دس سنیخر شاد یم ییسجرس مهیکه ب ی  سز زما شا د یم
شمامل   یسصمل   اع پنج به سط  ممکن مهیب دس سنیخر  شا د یس سن شناخته مذگ مهیب

هما و تماجرسن    هما و س جممن   باشمگاا  ،یعممام  یهما  أتیه ،یکمسا  ،یسهرسد خصاص
 شا د   یتقس یس حصا 

وجاد دس  د که د  بازس   گرها مهی اع متفاوت سز ب نیسز جنبه هروشندگان، چند
سز  یکم یکمرد    یبنمد  ربقه تاسن یها  س سز دو  سا متفاوت م و آن کنند یم  یه ال مهیب

هما سطم      سطاطمنامه شمرک    قیم سز رر یگمر یو د اتیعملکرد و  وش عمل قیرر
 هستند  یسشخاص حقاو یتیسز  ظر شخص مهیهروشندگان ب یتمام

وجماد   مهیچها   اع هروشندا ب ،یاتیعملکرد و  وش عمل یبند برسطاس ربقه
 ممه یو ب  یمسمتق  ممه یمتخصمص، ب  ممه یب ،یتیچنمدمل  یهما  دس د که شمامل شمرک   

 سط   یسختصاص
 یبمرس  یطمه   ومابت   نیتمتر یب یبازس   س برس یصا ت طنت به  مهیب یها وسط ه

 متفماوت  یهما   سا لیتسمه  باعمث  نتر م  یس تمره  یپ سمما   کنند یجستجا م یمتتر

                                                                                                                                 

1. lIoyd’s 
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  سط  شدا مهیب پاشش یگاه و ی وابت یها م یو
متفمماوت  س  یهمما شممدا سز منممابع دسدا یآو  سرالعممات جمممع ،مسممئال سپرستمما 

سطم    ی  مسئال سپرستما  سصم الح  دهد یورس  م لیو تحل هیو ما د تجز یآو  جمع
مما د سطمتفادا    نتر م  یس یسبزس ها و خدمات بر  و یسرالعات برس یابیباز یکه برس
 یبمر  و  یسطاطم  یهما  بمدون سجمازا منبمع دسدا    ایبا سجازا  تاس د یو م ردیگ یورس  م

بمه   لیم مسمئاالن سپرستما  بمازس  بمر تما     ممه، یب نمد یهرآ کیم   د  ردیورس  بگ نتر  یس
 یهما بمرس   آن یگمذس   مم  یبمه و  یابیم  دطم   یبرس گرسن مهیها و ب با وسط ه یهمکا 

 تمنهاددهندا یپ یخمدم  بمرس   کیم  لیدس  د  هدف تحا دیکأت متفاوت یها سکی 
هما   شدا سط ؛ پرطش هیته یها سز پرطش یس مجماعه لیآن تکم لهیطبه و سط  که 

 کیم دهنمدا  زد  س سئمه  بمه آن  تاس د یم تنهاددهندایسط   پ مهیب کنندا هیته یسز ت دسد
 کند  یدس یخر ی وابت یها  س د   ر  مهیشاد و ب
  یمسمتق  ممه یب یها سز شرک  یا یبس یها م یکه و ییعناسن  ما ه سز آ جا به 

 ر مد، یگ ومرس   سمه یمقا مما د )سپرستما (  یمسمئاالن تمماس تلفن   قیم سز رر تاس ند یم
  بگذس  د کنا   س یطنت یمرزها تاس ند یم سپرستا  مسئاالن
 یس سن کا بردذگاط یگرسن وطمهیب یبرس انیمتتر  یدیکل یها به حازا ینیبازب

بر اممه   ،یید آممدزس  ،یمتتر یس هیپا یشناخت  یجم  یها یژگیها شامل و نیسط   س
 نیم سطم   س  یمتمتر  ریپمذ  سکی  یها و سمثاله  متخصه ها ییمخا ج، دس س ،یشغل
باشمد    یابیم  قم  یحق یهما  ماعاع یسز تمام یشرح جامع و کامل تاس د ی م ینیبازب

 س د   ظر دسشته باشند کمه الز  سطم     نیس دیبا تهیگذس سن هماط یگرسن و ط مهیب
سطم   س   رگمذس  یثأها ت د  هروش آن تاس د ی س که م یمتتر یز دگ یها جنبه یتمام

محرما مه، ما نمد  بماد     ا یل بسم یمسما  شمامل دس مش   تاس د یماعاع م نیبتناطند  س
 باشد   خا اسدا یسعضا گریس تباط با د

 اممه   ها سز پرطش پرطش یطر کی دنیتنها د با ا پرط یابی ق یحق یتا حدود
 یسطم  کمه متمتر    یزما  ،یلیتکم یها پرطش یعرو  یها سز مها ت یکیسط   

 ،یمی م ممال دسشمتن چرس   را    به  کند یسز سرالعات خاد  س هرسه  م یماعاع مهم
 سط   یسمر مهم ،گا اگان یها پرطش و کا برد جاسب  یسهم
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 ی اممه سز تممام   شمجرا  ایم طماختا    کی جادیس س ذگمهیب هیپا یها یژگیهدف و
همر   یبمرس  یدیم کل نیسطم   عنماو   س ذگم ممه یبمه   تاو دسنیخا اسدا و خا یسجزس

  یم طمالم  و وابل   یسو د  خا اسدا، وعم   گاایشامل سط ، طن، جا دیبا یشخص
 ،تالمد  خیتما  و سوام  و س تظا  سو سز و سث ، باشد   یز دگ  یماو  ،یشدن و مهیب

 ی اایمربماط بمه شم    یهما  و ماعماع  دنیکت گا یطالم ، عادت ط  یطن، وع 
 یهما  و زش ایم را   ما مه مسماهرت ممدسو  و       به گذس د یم ریتأث مهید  ب یز دگ

 نیم ممکن سط  شامل س یمال یله وسبستگأمس  ردیمد  ظر ورس  گ دیبا سک،ی  یدس س
 یگمر یرا  بالقاا وسبسمته بمه شمخص د     به ایباشد که شخص ممکن سط  وسبسته 

 س ذگ مهیس  باشد  بذگمهیب کند یکه کمک م یمه  سط  سگر هرد ا یسمر بس نیباشد  س
رما  بمالقاا وسبسمته بمه شمخص       به ایخا اسدا ممکن سط  وسبسته  کیعضا  زد ای

مد طه  اا خاد  س  هیپد بز گ ممکن سط  شهر ایرا   ما ه، ماد بز گ ه باشد  ب
 کنمد   زیسراعات  س آ ال نیتما  س اتییجز دیگذس  بااط یگر و ط مهیپردسخ  کنند  ب

 (60-58ص  ، 1399و همکا سن،  یمی) ح
خا اس  و  سب ه سعضا خما اس  و کاالهما سطمتفادا سز تاسبمع      یسلگا کرد،ی و کی
سط     یم لاب iiU x     کننمدا    س تابع م لابیم  مسمتقی  بمرسی مصمرفi    بمردس

 تاس مد  ییک خا اس  دو فرا  س د   ظمر بگیریمد کمه مم     گریررف دسز یمصرهکاالی 
خماد  س    یم م لاب بادجمه،  دیو با کند میی ط  خا اس  عضا هر که شاد یهرض م

  س  تان دهد    یحدسکثر کند و تابع تقاعا متناظر با م لاب
سطم  کمه بما هم       یحال یک خا اس   س د   ظر بگیرید که شمامل یمک زوجم   

yZPو با یک وید بادجه  کنند یز دگی م    وبرو هستند  با تاجه به همرض 
گیمری   خصاص  تیجمه تصممی     د، د  سین سلگا و مجماع تما   ویکردهای سطتا دس

و همکما سن   2یاپا یچسط   یک  تیجه سز تئا ی  هاا که  1خا اسدا  ق ه بهینه پا ِتا
بمدون سز دطم  دسدن    تاس مد  ی( به آن سشا ا کرد د سین سط  که یک  فمر مم  1994)

    تترکندیکا سیی پا ِتا  فر دیگر،  هاا خاد  س ب

                                                                                                                                 

1. Pareto 

2. Chiappori 
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( د آمممد غیممر  یممروی کمما ، 1990) 2( دطممتمزدها، تاممماس1994) 1نمم یبرسو 
 3کماوس  ،سزدوسج و وما ان رمالق   (2)تیی(  سمب  جنسم  2002و همکما سن، )  یاپا یچ
( هدف 2000) 5دوهلاو ها  ( ثروت زوج1997) 4تاماس و کنترسس ن،ی( وسلد2002)

  یم جم  یهما  ریم متغمناهع متخص برسی سشمخاص متمخص  س سز عاسممل بمردس      
 س د  خا اس  بیان کردا یتشناخ

آن  ریو تماث  یشمناخت   یم حم  یهاریسزمتغ یبا برآو د کند یم یمقاله ط  نیس
شاخص  هاا  نید  سول رهایمتغ نیس تان دهد  یرس یس یشاخص  هاا خا اس ها ی و

غمذس سز کمل    نمه یشماخص طمه  هز   نیثر هستند  سؤم،یسوتصاد اتیخا اس ها د  سدب
متماهدا  مماد    سو  دیگرد انیب 1895 6با  تاطط س گل نیخا اس  سط  که سول نهیهز

ها  طه  هزینه غذسی خا اس ها به را  سهزسیتی تاب ی سز س دسزا خا اس ها و د آمد آن
که خا اس هایی که دس سی د آمد بیتتری هستند، طه  هزینه غمذسی   را یه سط ، ب

 مماد  کمتری  سمب  بمه خا اس همای بما د آممد کمتمر دس  مد  همچنمین متماهدا          
خا اس های هقیر طه  هزینه غذسی باالتری  سب  بمه خا اس همای ثروتمنمد دس  مد      
بنابرسین طه  هزینه غذس به کمل هزینمه خا اس هما بمه عنماسن سولمین شماخص  هماا         

 (Lewbel and Pendakur. 2006)شماد    خا اس هما بما  ویکمرد س گمل محسماب ممی      
ط ر  هاا یکسا ی ومرس  دس  مد     بنابرسین دو خا اس  با طه  هزینه غذسی یکسان د 

یابد  همچنین خا اس های بما   سما با سهزسیش س دسزا خا اس  طه  هزینه غذس سهزسیش می
همل طرپرطم    أهای جم ی  شناختی متفاوت )مثل طن، طاسد و وع ی  ت ویژگی

خا اس  و سمثاله  ( با دسشتن طه  هزینه غذسی برسبر، طم ر  هماا یکسما ی خاسهنمد     
 د  سوسخمر دهمه هفتماد ممیالدی     7کماز تز  (Deaton and Muellbauer. 1986) دسش  

یابد ولمی   کند، هزینه کل خا اس  با سهزسیش س دسزا خا اس  سهزسیش می ( بیان می1979)
                                                                                                                                 

1. Browning 

2. Tomas 

3. Cava  
4. Tomas & Contreras 

5. Duflo 

6. Engel 

7. Kuznets 
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طرع  سهزسیش آن سز طرع  سهزسیش س دسزا خا اس  کمتر سط   به سین ترتیب هزینه 
همای پیتمنهاد شمدا بمرسی      لین مدلیابد  سو طرس ه با سهزسیش س دسزا خا اس  کاهش می

 اه  ی (1963) 1لسر تان د  مقاله های تجربی  س می تحلیل
کمل خما اس  سطم ،     نمه یهز دهنمدا  لیسز سوال  تتک یکی زی  مهیکه ب ییسز آ جا
س سن، ذگم  ممه بیخا اس هما )  نیبم  ممه ید   فماذ ب  تاس مد  یمم  ییرهایمتغ نیتاجه به چن

منظما  مقالمه حاعمر د      نیم س یباشمد  بمرس   رگذس یشدگان و صاحبان طاد( تأث مهیب
و سوتصماد د    ممه یکمالن ب  یرهما یمتغ  یبه وعم   یسجمال یبخش دو  عمن  گاه

خاسهمد پردسخم  و د  بخمش     حازا، نید  س یماعاع و متدلاژ اتی، به سدبرسنیس
 یس سشما ا  ها ها و  و د آن به دسدا یتجرب یها د  مدل ک،یمدل تئا  س سئه طا  عمن

 یهما  دسدا اهم  ید  یبمرس  یادیگان مقاله تالش زسندیسط   ا یگفتنخاسهد دسش  
 یمرکمز  ممه یسن محتمر  و ب گر مهیخا اس  سز ب یشناخت  یو سرالعات جم  مهیحق ب

طمفا ه  أمت ی اممه ماجماد سطم ، ولم    ممه یهمر ب  تمنهاد یپ یها دسشتندکه د  هر  رسنیس
  تد  ریپذ ها سمکان آن یبرس یدطترط

 انیم ب یمتمدلاژ  و ماعماع  اتیم سدب مقاله دو  بخش د  مقدمه سز ب د سدسمه د 
  بخمش چهما     شماد  یمم  پردسخته مدل و ها دسدا ید  بخش طا  به م ره  گردد یم

 بخمش پمنج ،    یم پمردسزد و د   ها  یم جی تا لیتحل و هیمدل به تجز نیعمن تخم
  گردد یم س سئه کا  و  سا تنهادیپ

یموضوعومتدلوژاتیادب.1

 1314د  طمال   ممه یشمرک  ب  نی خسمت  و ورن دس د  یسز   شیب هطابقن رسید  س مهیب
وکما    کسب یظاهر یبا سلگا مهیشرک  ب 32 ،رسنیس مهیشد  سمروزصن   ب سیتأط

 ،یو ونبمر  یمم ی) ح  سط  یبا طازوکا  سطالم یگر مهیهاود ب و اید  د  مهیمرطا  ب
 یو بمرس  الی  ا دیلیم 345,314 ،1396د  طال کل صن    مهی( حق ب44، ص1398

 ممه یسطم  کمه حمق ب    الیم   ا دیلیم 208,631 ،(1393) قیتحق یطال آخر بازا زما 
سط  که بمه   الی  ا دیلیم 51,390یز دگ مهیوحق ب الی  ا دیلیم 294,174یز دگریغ

  سطم   96طال  مهید صد سز کل حق ب 14.8 و  85ها  طه  هرکدس  سز شاخه بیترت
                                                                                                                                 

1. Leser 



 167     مهینفوذ ب شیافزا کردیخانوار با رو نهیهز یبر الگو یشناخت تیجمع یها ریمتغ یاثربخش یبررس

د صمد   6.1و  2.33 بیم و جهان به ترت رسنیس یبرس 1396د  طال  مهی فاذ ب بیعر
- ص ، 1396 ،یمرکمز  ممه ی) ب  د صد سطم   0.21جهان  مهیسز حق ب رسنیو طه  س

د صمد کماهش،    2.01 فاذ به  بی(، عر2019) 1گمایط هیبر سطاس آما   تر (194
د صمد سطم      0.28جهمان   ممه یسز کمل حمق ب   رسنیم س یز دگریغ مهیمجماع حق ب

د صمد و  تبمه    0.04جهمان   ممه یسز بمازس  ب  رسنیسط ، طه  سسعال   مادا  نیهمچن
 سط   44جهان  مهید  مجماع حق ب رسنیس

طمال   نیآخمر  یبمرس  1390ثابم  طمال    مم  یبه و رسنیس ی اخالص دسخل دیتال
 6,940,834 ،(1395) یطال و   نیآخر یو برس 6,042,535 ،(1393برآو د د  مدل )

مرسحمل   یچرس برخ نجاط یپرطش مه  س (1398 ،ی)با ک مرکز سط  الی  ا دیلیم
 ی امه، خسما ت و حتم  مهیب تنهاد،یپ یها ما ند هر  رسن،ید  س مهیب یها هی و یظاهر

 بیعمر  یولم  ،حازا سط  نید  س ترویپ یکتا ها ریها هما ند طا آن یها پرطش
 سط ؟ نییپا رسنید  س مهی فاذ ب
که د  هممه مماس د    یشناخت  یجم  ید   تان دسدن پا سمترها یمقاله ط  نیس

تاجمه بمه   و دس د کند، یم ی قش باز یرس یکنندا س د   هتا  مصرف باال وجاد دس د و
خما اس    نمه یهز یکماال د  سلگما   کیم به عناسن  مه،ی فاذ ب شیتاس د د  سهزس یها م آن

 ثر باشد   ؤم
خما اس    نمه یسِ گل  حاا س تبماط هز  یها یکنندا، منحن مصرف یتئا  اتید  سدب

کمه طمسس    کردی و نی  سکنند یم فیکاالها و خدمات با د آمد خا اس   س تاص یبرس
بمه  ما  س  سم  س گمل، آما شمناس       اه ی  ی( محباب1952) 2هاتکرسیتاطط و پر

و  ی سب مه  س بر طم   نیم س کیسمتمات یرما  ط  به 1857با  د  طال  نیکه سول یآلما 
 هیم سز تجز یه بخش مهمم سِ گل ب کردیمنتتر کرد، شناخته شدا سط   سز آن زمان  و

سوتصماد   یهما  نمه یسز زم یا یسطم  و د  بسم   شمدا  لیتبمد  یتجرب یتقاعا لیتحل و 
و  سلململ  نی شد، م ال ات تجا ت ب هی ظر ،یطاختا  رییتغ لیتحل و  هیسزجمله تجز

 یخاس مد  و « وا ان»  سو دطتاو د خاد  س شاد ید  طنجش تا   سطتفادا م نیهمچن

                                                                                                                                 

1. Sigma, Swiss Re 

2. Paris & Hothakker 
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  بز گتمممر دس د هزینمممه غمممذسطمممه   ،ریمممخممما اس  هق کیمممکتمممف کمممرد کمممه 
(Engel, 1857. PP. 28-29) سز  یکم یکه دطتاو د سِ گل  کند ی( م رح م1987)1هاتکر

 ط  که د  سوتصاد شناخته شدا سط  س یتجرب یها هی ظر نیتر شدا سثبات
آن سطم  کمه هم      ییسطمتقرس  کمرد یجالب سِ گل د  مقاله خادش،  و کردی و

سو  س  جی تما  رییم تغ ید و ه  چما چاب  ظمر  ده یسو  س شرح م ی وش سوتصادطنج
 یرپا سمتری، غنهیبرآو د  سب ه د آمد و هز اای  د  ما د حال  سول، شدی ما یم انیب

سز برآو دمتخص  تدا سط   سو با تاجه بمه   شیپ یشکل کا کرد چیه رسیسط ، ز
 یز مدگ  یسطمتا دس دها  یابیم س ز یخماد بمرس   جید  سطتفادا سز  تما  یچا چاب  ظر

سطم  و   یعرو  یمصره یهانهیسز هز کی تصا  کند کدس  نکهیس یبه جا  ،یجم 
دس د،   یم جم  یز مدگ  یطمنجش سطمتا دس دها   ی س بمرس   یسهم نیتتریب جهید   ت

س جا  دسد که د   یبند  وش ربقه کیکا   س با سبدسع  نیس یود صدد سطتنباط سط   
باد مد،   یهما  سعم  کننمدا کمه آن   مصمرف  یها بر سطاس خاسطته یآن مخا ج مصره

بحمث د بما ا حمدس     یکم ید د  مقاله سِ گل دو هدف مه  دسش  ش یم یبند گروا
 یبما بر طم    یم جم  کیم  یطمنجش طم ر ز مدگ    یتالش برس یگریمالتاس و د

 ( Engel, 1857. PP. 1-28)  ها بادمصرف آن یسلگاها
 لیم دل  بمه  یمد  یها ا یکه و ییجا س وپا، 1848جام ه د  طال  یسوتصاد طیشرس

شدا د  طرتاطر س وپما هتما     نیکا گرسن تازا شهر ت یبه خا اس ها یس قالب صن ت
همما  طممال ید  برخمم یرس ممیخمما اس  س نممهیهز یهمماریکممرد، هما نممد متغ یوس د ممم

  (Rahimi. 2015. PP. 68-82) سط 
جم ی  شناختی متفاوت های  مقیاس م ادل برسی خا اس های سیرس ی با ویژگی

س دکمه   ( تخمین زدا شدا سط  و  تان دسدا1386تاطط خلجی،  سغفر و محمدی )
( هزینمه  1392) ها د  هزینه خا اس   قش ماثر دس  مد   حیممی و ماال ما    سین ویژگی

های جم ی  شناختی  ا  بردا  خا اس های سیرس ی  س برسی کل کتا  با ویژگی هرز د
 هرز ددهندکه سین متغیرها  وی هزینه  س د و  تان می ین زداتخم ،شدا د  سین مقاله

 ثری دس  د ؤم خا اس   قش

                                                                                                                                 

1. Hothakker 
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حازا تاجه کننمد  سلبتمه س گمل تفکمر      نیباعث شد دس تمندسن به س رهایمتغ نیس
د   دیم سمر کمه س مدسزا مصمرف و تال    نیس سطتدالل خاد  س با کرد و دأییمالتاس  س ت
 ه ق م  (Engel. 1857. PP39)   د  س  تمان دسد ( م ابقم  دس Zaxsonسو ) یجام ه آما 

 رسنید  س یبر خالف طنت دیجد کردیبا  و یسوتصاد یوکا ها ما د غفل  د  کسب
 یهما  نمه یهز یخما اس  و سلگما   یتاجه به  هتا ها عد  مه،یبه خصاص د  حازا ب

 کمرد ی( دسمنمه  و 2014 ،و ماال ما  یمم ی) ح  آن هستند گریباز یخا اس  و پا سمترها
1لتما ینی، تاطمط   دهمد  یها  س گسمترش مم   هیهرع و ها یریگ جهی ت یس گل که محتاس

 

« سلقا»سط  که س گل به عناسن  یزیو سطاس همان چ هی  سلبته پااه یگسترش (1998)
   امد یم

 یهما  آممازا  یبرخم  یس گمل بمرس   ییکه  وش سلقما   طد ید   گاا سول به  ظر م
( م ابق  دس د  1843) 2لیزمان خاد ما ند جان سطتاس ت م ژایو یو سوتصاد یهلسف

س گل با هلسفه سطمتاس ت  « سلقا»کرد د مفها   انیم ال ات ب یحال ب دها برخ نیبا س
کمه سز   دس مد  یم یتیر مایواعدا غ کیسلقا  س  لیمخالف سط   جان سطتاس ت م لیم

س گمل سز   یکمه سلقما   ید حمال  کنمد  یمم  دأییها  س ت سز دسدا ی ظر یها هیآن هرع قیرر
سوتصماد  س سز   لیم که سطتاس ت م نی  دو  سشاد یکتف م دیجد یها،  وسبط  ظر دسدا

 یهما  هیتما  هرع رسیز ؛شاد یبلکه سعمال م شاد یکه سلقا  م دس د یم یها جمله  شته
 شیدس د کمه د  صما ت آزمما    یبسمتگ « ثابم   طیشمرس  ریطا»شدا با شرط  یتئا 
سز  یا یبس جیها  تا دسدا رسی  زخا  د یشکس  م ،یتجرب یها دسداسبر رد  ب ها هیهرع

 لیم سطم    وش سطمتاس ت م   یسوتصماد  یهستند که هرستر سز تئا  یبیترک یروهای 
( و ظهما   Marci. 1998د  سوتصاد م تبر شد ) جیتد  به یو تجرب یستصال تئا  یبرس

 یادن  وسبط تجربم ب رممکنید  ما د غ لیم دگاایبر د 1993د  دهه  یسوتصادطنج
 نیم ( د  س1997)4رطمان ی( وپ1947)3غلبه کرد  سلبته کمه چمما س   یسوتصاد یو  ظر

 س د  حازا بحث  مادا
                                                                                                                                 

1. Niinilutoto 

2. John Stuart Mill 

3. Chamance 

4. Pearson 
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1ابلیتاطط با کز، بلا دل و ل کردی و نیس
هما و   و منابع ماجماد د  آن (1997) 

( و 1990) 3  سلبته ها دلگره  ورس  م ال ه ما د( 2001)2اسیو تاب د ا دویطسس د
سوتصاددس ان که  نیسز ماثرتر یکی قش دسشتند  بدون شک  زی(  1996)4پیکس گل و 

سط  کمه م ال مات سو   5تانیس جا  دسدا سط  س گس د یقیعم قاتیحازا تحق نید  س
 س م مرح کرد مد،    7سل دایم س بما  یتقر یتقاعما  سمت  یکه ط 6البریبا م 1982و  1980سز 

سدسممه   زیکرد و تاکنان   جادیمصرف خا اس  س اتید  حازا سدب یشروع شد و س قالب
( و 1943) 8ن یبا  تاطط و ک نیس گل سول یمدل سوتصادطنج (Deaton. 2010)  دس د

 ( به شکل1963سر)یل
(1)  ω = α + β

j
 LnXhs 

کل خما اس    نهیهز Xhخا اس  و  نهیغذس سز کل هز نهیطه  هز ωم رح شد که 
تاطمط  ، شمد  سشما ا  نیم س سز شیرا  که پم  همان یشناخت  یجم  یرهایسط   متغ

مدل تاط ه دسدا شدا س گل  نیمدل سعاهه شد  بنابرس نی( به س1955)9س وهاتکریپر
 صا ت به

(2)  ω = α + β
j
 LnXjh + Dh  

خما اس  سطم      یشمناخت   یجم  یپا سمترها Dhمدل  نیکه د  س دیم رح گرد
  س سطم   اهتمه ی  یت مم  ممدل  کیم  کمه ( 2) ممدل  کند یم یط  حاعر مقاله نیبنابرس
 لیم دل د  مدل به یشناخت  یجم  یرهایدن متغکر سعاهه کهیی آ جا سز  بز د نیتخم

و  ابمملیرمما  کهلمتممکل سطمم ، همممان   ا یآن بسمم یآممما  یهمما دسدا نممدیهرس

                                                                                                                                 

1. Banks, Blundel & Lewbel 

2. Didnardo& Tobias 

3. Hardel 

4. Engel and Kneip 

5. Angus Deaton 

6. John Muelbeaur 

7. Almost Ideal Demand System (AIDS) 

8. Laser & Working  

9. Paris & Houthakker 
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 یبمرس   یخا اس  سزجمله طن و جنسم  یشناخت  یجم  ریمتغ 4با  (،2006)1پندسکا 
 اسیم ، مقییکا مادس  یخا اس هما  یهما  سطمتفادا سز دسدا  طرپرط  خا اس  و هرز دسن با

پمردسزش دسدا   نمد یبه صرسح  سعمال  کرد مد، هرآ   و کنند یم ادل خا اس   سبرآو د م
  سط  دشاس  ،ییهاریمتغ نیچن برآو د یبرس

.دادهومدل2

خا اس  مرکز  نهید آمد هز ی ظرطنج یها مقاله سز دسدا نیسطتفادا شدا د  س یها دسدا
 یهما  سمئال د  دسدا م طمازمان  کیسط  که 1388- 1393 یها طال یبرس رسنیآما  س

 دسدا نیکمرد  سولم   یها تتکر و ود دس  سز زحمات آن دیسط  و به حق با ی ظرطنج
 یهما  سطم   دسدا  دایم جممع گرد  1342د  طال  مرکز نیس خا اس  بادجه ی ظرطنج
 یآو  جممع  ییو  وطتا یشهر یتما  خا اس ها نیسز ب یطاال ه و تصاده ی ظرطنج

 262,422مقالمه   نیم شمدا د  س  ی ظرطمنج  ی  سرالعات ت دسد کل خا اس هاگردد یم
 قیم سز رر ی ظرطمنج  یهما  سطم   دسدا  یوشمهر  یی وطتا یمجماع خا اس ها یبرس

خما اس ،   یشمناخت   یم جم  یهما  یژگم یخصماص و  د  یپرطتنامه شامل سرالعمات 
و د آمممد خا اس همما سطمم   سرالعممات     نممهیمحممل طممکا  ، هز  اتیخصاصمم

طماسد،    ،یم مل  ،یتمما  سعضما خما اس  شمامل طمن، جنسم       یبرس یشناخت  یجم 
 اتی  خصاصم دهمد  یها با طرپرط  خا اس   س  تمان مم  آن هو  سب  یشغل  یوع 

 ماع   کننمد،  یمم  یما ند ت دسد سعضا که د  خا ه ز دگ ریمتغ 72محل طکا   شامل 
 ان،یم زیها و سمکا ات خا مه، ما نمد تلا   ت دسد ستاق  ،یجا یسطت ای یتملک سز  ظر ملک

مقالممه سزجملممه  14 یخمما اس   و نممهیسطمم   دسدا هز رایممو غ ییلباطتمما نیماشمم
و قمل،   بمادوس ، حممل   یپاشاب، مسکن، کاالها ،ید ی اش ات،یغذس، دخا  یها نهیهز

شمامل   زیم د آممد    یها بهدسش  سط  و دسدا  خدمات خا اس ، ،یس تبارات، طرگرم
 سط     ی)حقاق و دطتمزد( و کتاو ز یا  حازا سزجمله سدس چه

 بمه  کنمد  یکمک مم  ا یبس نیتخم جی تابه مقاله د  سعتماد  نیدسدا س یحج  باال
کمه د    ییآ جما  سز نی  بنمابرس (3) طما د  یکه سحتمال خ ا برآو د  س به صفر مم یرا 

 س ممد ظر   هما  نمه یو کمل هز  ییماسد غذس نهیسز هز یبرآو د شاخص  هاا س گل طهم
                                                                                                                                 

1. Lewbel and Pendakur 
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سطمتخرسج و مما د    ی ظرطمنج  یهما  دسدا یها نهیسز بخش هز ریمتغ نیدسشته سط ، س
  ا من سطتفادا ورس  گرهته سط  

( و 1999(، پنمدسکا  ) 1985و 1989)  ابمل یل  (،1976)1 ما من  ریم م ال ات سخ
 ها  یکنند، سولا یم انیب( 2009) پندسکا  و 3ابلی( ل1987) 2کسنیجرجنسان و سطل

 ممه یمقالمه ممدل     نیم س مد  د  س  د   ظر گرهتمه  زیسهرسد د ون خا اس   س    یم لاب و
 :سط  شدا سطتفادا ریصا ت ز  برآو د به ی( که شکل تابع آن برس2) یتمیلگا 

(3)ωh = αh + βLnXh + γSht + φRUh,t + δAgeh,t + θGHh,t + μnLH + ∮ cpi +

u 

ωh,t خا اس ،  یغذس نهیطه  هزEh کل خا اس ،  نهیهزSt  ( ب مد س دسزا خا اس هما 
طمن طرپرطم    Ageh,t(، 0=ییو  وطمتا  1=یمحل طکا   )شمهر  RUh,t(، خا اس 

سهرسد باطاسد  ت دسد LHh,t(و 1ومرد= 0)زن =خا اس  طرپرط   یجنس GHh,tخا اس ،
-1393 ید  ممدل د  بمازا زمما     یسز سثر تا م یریجلاگ ید ون خا اس  سط   برس

سط   جزء سخالل مدل  دایها  س وس د مدل گردم یو یشاخص عمام رییمتغ 1388
u ی هاسیو س دt وh  سشا ا به زمان و خا اس دس د 

لیتحلوهی.برآوردوتجز3

خما اس    262,422مقالمه سرالعمات    نیم د  س رسنیسطتفادا شدا سز مرکز آما  س یها دسدا
تاطمط   یسم ی ا پروطمه بر اممه   نمد یها پمس سز هرس  دسدا نیسط   س ییو  وطتا یشهر

 سط   دایسطتخرسج گرد stataسهزس   د   ر  مقاله سندگانی ا
 نی   وش تخمم (4)دهمد  ی(  س  تمان مم  3برآو د ممدل )  جیخالصه  تا 1 جدول
4تمممانید یکا هممما همچمممان

و  ابممملی( و ل1982) 5البریممم، م(1980,1982,1997)
سط  کمه  7یسحتمال یها مرب ات با سطتفادا سز وزن نی( سز  وش کمتر2006)6پندسکا 

                                                                                                                                 

1. Norman 

2. Jorgenson and Slesnick 
3. Lewbel and Pendakur 

4. A. Deaton 

5. J. Muellbauer 

6. A. Lewbel and K. Pendakour 

7. Probability Weight (PW) 
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بمرآو د بما سطمتفادا سز     طیمفصمل د  خصماص شمرس    (Deaton. 1997. ch. 1) تانید
 شدا برآو د بیسشا ا کردا سط ، سطتفادا شدا سط   تما  عرس ی ظرطنج یها دسدا
 م نادس  سط    ه  یرا  که س تظا  مهمان Pooled یها دسدا

 (3مدل ) بیضرا نیتخم .1جدول

 Pooled 1399 1388 1387 بیضرا

β(LnXh) 
-.06838 
(-12.14) 

-.06725 
(-9.41) 

-.08545 
(-9.25) 

-.1054 

(-13.16) 

γ(Sht) 
.03094 
(14.48) 

.02760 
(16.08) 

.03787 
(15.75) 

.03173 
(26.09) 

φ(RUh,t) 
-.1001 

(-24.42) 
-.0912 

(-15.10) 
-.0933 

(-18.21) 
-.05197 

(-10) 

δ(Ageh,t) 
-.00007 

(-.077) 
.00018 
(1.72) 

.00031 
(2.31) 

.000317 
(3.4) 

θ(GHh,t) 
-.007757 
(-3.34) 

-.00603 
(-1.14) 

-.00356 
(-.60) 

.0087 
(2.58) 

μ(nLH) 
-.01246 
(-7.89) 

-.000916 
(-4.17) 

-.01788 
(-9.35) 

-.0066 
(-4.42) 

∮( cpi)    
.0016 

(18.56) 

�̂�𝐭 
1.5155 
(16.26) 

1.4810 
(12.31) 

1.89 
(11.82) 

1.99 
(15.61) 

𝐑𝟐 0.3847 0.3597 0.3699 0.4151 
𝐍𝐭 39008 36772 38117 262422 

 پژوهش یها اهتهیمنبع: 

سطم  و   ی، منفم کند یم انیرا  که وا ان س گل ب( همانβکل خا اس  ) نهیهز بیعر
 تماسن  ی( م1999کل که بر سطاس  ظر پندسکا  ) نهیهز شیم نا سط  که با سهزس نیبد
خما اس  کماهش    یغمذس بمرس   نهیشاد، طه  هز گرهته  ظر د  خا اس  د آمد عناسن به
 زیم   یرس م یس یخا اس هما  یکه وا ان س گل برس دهد یو به را  آشکا   تان م ابدی یم

 طم ر  که دهد ی(  تان مγ) یتا وط و یشهر طکا  ، محل بیسط   عر صادق
 1سط  چان با تاجمه بمه گمرهتن عمدد      تتریب ییسز  وطتا یشهر یهاخا اس   هاا

 یخما اس  شمهر   ر،یم متغ نیس ریی، با تغیی وطتا یبرس 0و  یشهر یمجاز رییمتغ یبرس
 یخا اس هما  به  سب  یباالتر  هاا ط ر نیبنابرس ؛دس د یتر نییپا یغذس نهیطه  هز

 یمممی( و  ح2014و  2015وماال مما ) یمم ی ح م ال ممات جی تما  کممه دس د یی وطمتا 
 یسلگا ی و ریمتغ نیدهد که س یم  تان زی  1368 -1376 یبازا زما  ی( برس2014)

 بیعالم  مثب  عمر   ود یمرا  که س تظا  همان  دس د  قش یرس یس خا اس  ی هتا 
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م لمب   نیم س ا گریطرپرط  خا اس  ب  یس دسزا خا اس ، طن طرپرط  و جنس ریمتغ
 شمد   خاسهمد  کمتمر   هاا و شیسهزس غذس نهیهز طه  ،خا اس  ب د شیسط  که با سهزس

 کته سطم  کمه بما     نیس دیمؤ زیت دسد باطاسدسن د  خا اس    ریمتغ بیبادن عر یمنف
شاخص  هماا   شیغذس( کاهش و منجر به سهزس نهیوسبسته )طه  هز ریمتغ آن، شیسهزس

دهمد بما تاجمه     ی تان م 1 جدول جیرا  که  تاشدا سط   همان یرس یس یخا اس ها
رما  کمه    همان مه  نیباال سط  که س ا یبس بیعرس یعتماد آما به ط ر سحتمال، س

 سط   ها د  برآو د دسدا یباال حج  لیدل ، بهدیگرد انیتر ب شیپ
 یکتما ها  یبمرس  تمان ید م ال مات بمه   کیم  زد ا یبرآو د بسم  جی تا نیهمچن

 ایم ل یهما  نیو تخمم  (Deaton. 1997. PP. 36-38)ایتا یبرو  تنا یو ،یپاکستان، س دو ز
 (سط  2015ماال ا ) و یمی ح و (2001) 1وچرن

 یشناخت  یجم  یدهد که پا سمترها یم  تان وعاح به مقاله نیبرآو د س جی تا
تمر  شیرما  کمه پم   همان و کنند یم یباز  قش یرس یس یخا اس ها ی هتا  یسلگا د 

 نکمه یم رح کرد د، با تاجمه بمه س   1398د  طال  زی  همکا سن و یمی ح و شد انیب
 ایم  شمدگان  ممه یب ایم  س سنذگم  ممه یسط  که د  زممان حادثمه، ب   نیس مهیب یهدف سصل

بمه   سز حادثه برطما د،  شی(  س به همان ط ر  هاا پ ف ان ی امه )ذ مهیصاحبان طاد ب
م مادل   اسیم و مق  یتاسن با سطتفادا سز تابع م لاب یسشخاص م مهیب یخصاص برس

  اه یمه  دط   نیبه س
د   تاس مد  یمم  یشمناخت   یجم  یکه پا سمترها کند یم دیکأت زیمقاله   نیس جی تا

 نیم م نا که تاجه به س نیکند  بد ی قش باز یرس یس ید  خا اس ها مهی فاذ ب شیسهزس
 ها مهید  حق ب فیتخف کردی و یجا گرسن کمک کند که به مهیب به تاس د یم رهایمتغ

و گرهتن طمه    تتریهروش ب یما ند آن برس ای یغاتیتبل یها نهیهز ایسز محل کا مزد 
 ممه ی فاذ ب شیو سهزس  امه مهیهروش ب یبرس یعلم کردی و کیند تاس  یها م بازس ، آن

  ندی ما یگذس  هی واب  طال   س پا کیکنند و  جادید  خا اس ها س

كارراهوشنهادیپ،یریگجهینت

کمه   بمرد  ی اطال    مج مم   یها سز  واب  رسنید  س مهیصن   ب دیدس  یرا  که مهمان
                                                                                                                                 

1. Liu and Chern  
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 سز فیم تخف س سئمه طه  بازس   شی فاذ و سهزس یطال برس 95کا  هروش ب د سز  اتنها  س
 نمه یگمرسن ما نمد هز   ممه یب یهما  نمه یهز ریطا ایکا گزس سن(  ندگان،ی) ما کا مزد محل

 گر مهیب یها د  شرک  یس رحرههیغ  هتا  کی هردو که مهیب  ر  کاهش و غاتیتبل
 ریطما و  2یمسمئال خمدمات ممال    ،1یممال   یهدس مسئال مثل یسلملل نیب ی هادها و

 یکردهما یدس د با تاجه بمه  و  یط  شدا س سئهسط   مقاله  یسلملل نیب یمال ی هادها
د  هتم  شماخه    3متاغل ی سهنما مهیب منبع که همچنان ،مهیب یبرس اید  د  یعلم

خما اس    نمه یهز ید  سلگما  ی هتا  یرهایمتغ ی تان دهد که پا سمترها کند، یم انیب
 د  سممروزا  کمه  همما  ا   و کنمد  یمم  ی قش بماز  ایخا اس ها د  د  ریطا مثل یرس یس

طماد،   همروش،  شیسهمزس  جملمه،  سز متفماوت  سهمدسف  بما  کمه  ییهما  شمرک   یتمام
 سم  یبا یمم  نمد، ی ما یم  یه ال دایها -نهیهز لیبا تحل یوحت یتیحاکم ،یری فاذپذ

سز  یکم ی خما اس   یمصمره  یکاالهما  ریطما  همچمان  زی  مهی  بردیگ ورس  تاجه ما د
 نینمد سز چنم  تاس  یسن مم گر مهی  بسط  یرس یس یخا اس ها نهیهز دهندا لیتتک یسجزس

 فماذ   شیحازا و سهزس نید  س (5)ترویپ یکتا ها گرسن مهیب ریطا همچان ییسبزس ها
 ند کن سطتفادا خا اس ها د  مهیب

که محمل طمکا  ، س مدسزا خما اس ، ت مدسد باطماسدسن،        دهد یمقاله  تان م نیس
خما اس  د  طم ر    نمه یهز ید  سلگما  ریو طن طرپرط  خا اس  عمن تمأث   یجنس
، باشمد  ممی  س گمل   هاا شاخص و وسبسته ریکه د  مدل متغ یرس یس یخا اس ها ی هاه

 ند کن یم یباز  قش زی 
 یشممناخت  یممجم  یرهممایمتغ دیممتاس ممد بگا ی ممم رسنیممد  س یگممر مممهیب چیهم 

 یس  اممه  مهیب تنهادیهر  پ چیسط  که ه نیسدعا س نیس لی س  دس    دل خاد س سنذگ مهیب
 گمر ید عبما ت  بهخا اس   س  دسشته باشد   یشناخت  یکه سرالعات جم  دیابی ی س  م

 لیم تکم  امه مهیب با مرتبط تنهادیپ هر  سبتدس د  مگر گردد ی م صاد  یس  امه مهیب چیه
 تاس مد  یمم  رهما یمتغ نیم مقاله تالش کرد  تان دهد کمه تاجمه بمه س    نی  سباشد شدا

 رییم تغ جهم   گمرسن،  ممه یب و ممه یب حمازا  ممدس سن  اطم  یط ی و شی س پم  یس پنجرا
                                                                                                                                 

1. Financial Conduct Authority (FCA) 

2. Financial Service Authority (FSA) 

3. Insurnce: Conduct of Business Sourcebooks (ICOBS) 
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 رسنیم د  س ممه ید و بنیها باز  ماخا اس  نیب د  مهیو  فاذ ب یطنتهروش  یها کردی و
 یعلمم  یها کیسلملل سز تکن نید  ظا  ب یس گرسن حرهه مهیب ریطا یمند  س هما ند بهرا

، یعلمم  کمرد یبا گرهتن  و گرسن مهیسط  ب دی  سمطاز د مند بهرا خدم  و هروش د 
همرسه    یآما  یها دسدا به نیمحقق یکمک کردا و دطترط رسنید  س مهی  بترهیبه پ

 جماد یسحمازا   نیم مسمتقل د  س  نیمحققم  یهما  پمژوهش  یبمرس  یمناطب ریمس وشاد 
 یادیم مقالمه تمالش ز   سمندگان یشد  ا انیب تر شیرا  که پ سط  همان ی گفتنگردد

 یس مد ولم    مادا گرسن مهیب یها برآو د با سطتفادا سز دسدا یسرالعات برس اه ید  یبرس
  دی گرد سریها م آن یبرس یطفا ه دطترطأمت
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هانوشتپی  
گری د  سیرسن به تما  سشخاص حقماوی کمه پرتفمای     مسئال صدو  مجاز ه الی  بیمه  1

ها،  یروهای مسملر   دس  د مجاز ه الی  و تأطیس بیمه دسدا سط   ما ند با کبیمه 
 ها  و ما ند آن

2  Sex ratio شاد د  یک جم ی  گفته می ز ان به ن مردسنبه  سب  میا. 

 جزئیات برآو د د  صا ت د خاسط  وابل س سئه سط   3

 ل س سئه سط جزئیات تکمیلی برآو د د  صا ت د خاسط ، تاطط  ایسندگان واب  4

سلململ، س    وکا  بیممه د   ظما  بمین    تاس ید به کتاب سوتصاد و کسب برسی م ال ه بیتتر می  5
  حیمی  گاا کنید 
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