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 چكیده

رفتار مصرفي خانوارهای شهری کل کشور برای هشت گروه اصلي کاالهای خوراکي  ،تحقیق این در

میوه و  مرغ،تخمآن و  هایفراوردهآن، انواع گوشت، شیر و  هایفراوردهشامل غالت و  کهشد  تحلیل

حبوبات و خشکبار هستند. برای نیل به این هدف با استفاده از  ها،نوشیدنيو کره،  هاوغنر ها،سبزی

تقاضا مانند سیستم  پذیرانعطاف هایسیستم انواع 1386 -1353سری زماني مربوط به سال  های داده

                     سیستم تقاضای تقریبا   ،آلایده                                           سیستم تقاضای روتردام، سیستم تقاضای تقریبا   ،1دوم هدرجتقاضای مخارج 

با استفاده از   CBSو یك سیستم هیبرید تقاضا 3آلایده                           سیستم تقاضای معکوس تقریبا   ،2دوم هدرج آلایده

 و آماری هایآزموناز طریق  هاآن مقایسةبه ظاهر نامرتبط برآورد شدند که با  هایرگرسیونروش 

 نشان نتایج. شد انتخاب برتر مدل عنوان به معکوس آلهدیا    با یتقر یسیستم تقاضا ،اقتصادسنجي معیارهای

 کشش و دارند را مقداری هایلبنیات کمترین و گوشت بیشترین کشش ،غذایي اقالم میان در که داد

 ،نیهمچن. ستکاالها نیا بودنلوکس انگریب که بوده ترپایین هاگروه سایر از خشکبار و گوشت مقیاس

و غالت با  ينیجانش ةرابط هايدنیآشام گریبا د ریه گوشت با غالت و شاست ک نیا ةکنندانیب جینتا

 دارد.  يمکمل ةخشکبار و روغن رابط

 

 مقداری، هایکشش معکوس، آلدهیا    با یتقر یتقاضا سیستم تقاضا، هایسیستم :یدیکل یهاواژه

 .خوراکي کاالهای اصلي یها گروه

 

 مقدمه
ورزي با نقش استراتژيك خود در اقتصاد كشور، كشا بخش

تأمين نيازها و  ملي، توسعةرسالت سنگيني را در پيشبرد 
با  ،گذشته دهةامنيت غذايي بر عهده گرفته است. در سه 

 ايتغذيه هايشاخصتوجه به رشد جمعيت، بهبود نسبي در 
و افزايش قدرت خريد، تقاضا براي محصوالت كشاورزي از 

ت پروتئيني و غتات افزايش يافته و فزوني جمله محصوال
رشد توليد، موجب تأمين نيازهاي  زانيمآهنگ رشد تقاضا بر 

است. با دقت به ابعاد ملي و  شدهكشور از خارج  ضروري
فراملي واردات مواد غذايي، تأمين هرچه بيشتر نيازهاي 

 اقتصادي، توسعة هايبرنامهغذايي از اهداف استراتژيك در 
. به همين دليل شودمي قلمداد كشور فرهنگي و اجتماعي

برآورد توابع تقاضا به منظور شناخت ترجيحات مصرفي و 
 ذاريگ سياست يبرا كنندگانمصرف آيندةنيازهاي  بينيپيش

 & Kalantari) است برخوردار بااليي اهميت از ريزيبرنامه و

Khadem, 1997 .) 
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 چه كاال هر كه بدانند هندخوامي اقتصادي گيرندگانتصميم
خانوار دارد. چه كاالهايي تجملي و چه  ةبودج در جايگاهي

 گروه يك قيمت افزايش با شوند؟كاالهايي ضروري محسوب مي
 ميزان چه به ديگر هايگروه و گروه آن براي تقاضا كاالها، از

 قيمت و نآبا تغيير مقدار يك كاال، قيمت  يابد؟مي تغيير
 يك مقدار و قيمت از آيا كند؟مي تغيير چگونه ديگر كاالهاي

 و گذاريسياست براي مؤثر ابزاري عنوان به توانمي كاال
پاسخ به  ،در واقع ؟(Hashemi, 1987) گرفت بهره ريزي برنامه
 انتخاب در اقتصادي ريزانبرنامه به تواندمي باال يها پرسش
 ايتوليدي، پرداخت  هايسياست قبيل از اقتصادي هايسياست

 . ندكحذف يارانه، تنظيم بازار و ايجاد رفاه اجتماعي كمك 
 در كه است شده موجب تقاضا يستميس توابع يايمزا
 به مربوط مطالعات در هاستميس نيا از استفاده رياخ يها سال
 ةياول يهاهيپاLeser (1941 ). ابديگسترش  كنندهمصرف رفتار

 داد،شکل  راكاال و خدمات  يينها يتقاضا يستميمطالعات س
ارائه شد و  (1954)جامع توسط استون  يمدل تجرب نياول يول

 (LES)مخارج ستميبه س
 ،ستميس نيا در. دشمعروف  1

 مثبت، يدرآمد كشش ك،ي از تركوچك يمتيق يها كشش
از كل مخارج را  يهر كاال سهم ثابت ةنيهز و يخط انگل يمنحن
 يبرا ياگسترده قاتيتحق ب،يمعا نيا ليدل به. داديم ليکتش
 نيتركه از جمله مهم گرفتانجام  نيگزيجا يهامدل نييتع
 تقاضاي سيستم ،2دوم هدرج مخارج سيستم به توانيم ها آن

 ،5آلايده        تقريبا  تقاضاي سيستم ،4ترانسلوگ ستميس ،3روتردام

6 يسيستم تقاضا
CBS، هدرج لآ   ايده        تقريبا  تقاضاي سيستم 

 . دكراشاره  8آل                                 و سيستم تقاضاي معکوس تقريبا  ايده 7دوم
.Lee et al (1990 )خانوار، مخارج يهاداده از استفاده با 
 نندگانك  مصرف يتقاضا بر هامتيق و درآمد ريتأث يبررس به

 يهامدل نيمشخص كرد كه از ب جي. نتادكر اقدام وانيدر تا
رفتار مخارج  AIDS ستميس ،AIDS، رتردام و ترانسلوگ

 .دهديم حيتوض هامدل ريرا بهتر از سا يمصرف
 ستميس کاي( در آمر2004) Christiana ،يگريد ةمطالع در
درجه  آلدهيا    با يتقر يتقاضا ستميس و آلدهيا    با يتقر يتقاضا

                                                                                         
1. Linear Expenditure System(LES) 
2. Quadratic Expenditure System (QES) 
3. ROTTERDAM 
4.  TRANSLOG 
5.  Almost Ideal Demand System (AIDS) 
6.  Centeral Bureau of Statistics(CBS) 
7.  Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) 
(QUAIDS) 
8.  Inverse Almost Ideal Demand System (IAIDS) 

 1999 -1970 ةدور در يگوشت يهافراورده يرا برا دوم
 يرهايمتغ كه داد نشان مطالعه نيا جينتا رد.برآورد ك
 عوامل از شاغل يهاخانم و يستامت شاخص رينظ يدموگراف

شاغل  يهاخانم .هستند يگوشت يهافراورده مصرف در مؤثر
دارند و  يگوشت مرغ و ماه ديبه خر ليتما هعمد طور به

. در ندهست ريناپذكشش يمتيق لحاظ به يگوشت يهافراورده
 non-nestedبا استفاده از آزمون  Alemu (2006)ه ك يقيتحق

 يهافراورده يمناسب برا يتقاضا ستميانجام داد به برآورد س
 ستميمشخص كرد س جيپرداخت. نتا قايدر آفر يگوشت
بهتر از مدل رتردام رفتار مخارج  يخط آلدهيا    با يتقر يتقاضا
 يهافراورده اكثر او يهاافتهي طبق. دهديمرا نشان  يمصرف
 مکمل مرغ و خوک گوشت تنها و ندگريکدي نيجانش يگوشت

مقدار و  نيرابطه ب يبه منظور بررس Steen (2006). ندگريکدي
 معکوس يتقاضا ستميس هلند، در يتجار يهاگل متيق

 هامربوط به برآورد كشش جي. نتازد نيتخم را آلدهيا    با يتقر
. است ريپذانعطاف هالگ انواع يبرا تقاضا كه داد نشان
 يرو يشتريو رز اثر ب يداوود يهاگل ةعرض رييتغ ،نيهمچن

 رييتغ خك،ياما در مورد گل م ،گذارديم هاگل نيا متيق
 .گذارديم اه  گل گريانواع د متيق يرو يشتريآن اثر ب ةعرض

 به معطوف شتريب هگرفت مطالعات انجام ةمجموع ،رانيا در
 مطالعةبه  يو تعداد اندك است آلدهيا    با يتقر يتقاضا يهاستميس

 لامث يبرا ؛اندپرداخته هاآن نيب سةيمقاو  گريد يهامدل
Hashemi & Khosravi Nejad (1995)  با استفاده از آمار

را  LES يمخارج خط يتقاضا ستميس 1370 -1344 يها سال
 ةياثاث و مانمبل كاالها، ريسا و سوخت يانهيچهار گروه هز يبرا

 ةمطالع جينتا. كردند برآورد رانيا در هايمنزل، مسکن و خوراك
 و انديضرور يكاالها ازنشان داد كه خوراک و مسکن  باال

. شونديم محسوب لوكس يكاالها جزء كاالها ريسا و مبلمان
 يتفاضل يتقاضا ستميس برآورد با( 1385) همکاران و انيفلسف
 انيآزمون متداخل از م دادن جامان و افتهيميتعم يمعمول
دادند  نشان NBR و AIDS، ROTTERDAM، CBS يها مدل
مدل  AIDS يتقاضا ستميس رانيگروه گوشت در ا ريز يكه برا
با استفاده از تابع  Mojaver Hosseini (2007). است يمناسب
 يو درآمد يمتيق يهاكششبه برآورد  آلدهيا    با يتقر يتقاضا
-1371 يزماندورة  در رانيدر ا يخوراك يه كاالهاگرو يبرا

 انيبود كه در م نيا نيمب قيتحق يهاافتهي. پرداخت 1376
 يهاكشش نيو حبوبات كمتر نيشتريب اتيلبن يياقتام غذا

 اقتام ريسا از برنج و گوشت يدرآمد كشش و داشتند را يمتيق
 .است بوده باالتر اريبس ييغذا
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 ،شوديمموضوع مشخص  اتياز مرور ادب كه طورهمان
بخش زيادي از تتاش  كنندگانمصرفتبيين رفتار 

 كردنكمياقتصاددانان را به خود اختصاص داده است و براي 

 هاتتاش نيزيادي ارائه شده است. از جمله ا هايمدل آن
مناسب و كارآمد در مباحث  يهامدل حيتصر و 1جاديا

به  يابيمنظور دست به كوشنديماست. اقتصاددانان  ياقتصاد
و  ياز لحاظ فرم تابع يمناسب يهامدل ح،يصح يهاافتهي

كه  گونههمانكنند.  حيتصر ياقتصاد ةينظربا  يسازگار
Greene & Kennedy (1990ب )در  يدقتيبكردند،  اني

 منجراز تابع  يبه انتخاب نوع يتبع يهافرممناسب  حيتصر
 و دهدينمنشان  را رهايمتغ نيب يكه ارتباط واقع شوديم

 در. ندارند را الزم اعتبار رهگذر نيا از برآوردشده يپارامترها
 يهايژگيو يضمن بررس كوشديمحاضر  قيتحق ،راستا نيا
 از را مناسب مدل تقاضا، مختلف يهاستميس يو نظر ياضير
 يخانوارها يمصرف ساختار آن اساس بر و انتخاب هاآن نيب

 .ندك ليتحل يمختلف خوراك ياه  گروه يبرا را رانيا يشهر
 

 هاروشو  مواد
 در كه تقاضا مرسوم يهاستميس حيبه تشر ،بخش نيا در
 .است شده پرداخته است، مطرح شتريب ياقتصاد اتيادب
 

  (QES)مخارج درجه دوم  ستمیس
Pollak & Walesمخارج درجه دوم توسط  ستميس

 (1978 )
 دست به ميرمستقيغ تياز تابع مطلوب ستميس نيارائه شد. ا

 نيا يمعروف است. فرم كل Gorman يبه فرم تابع كه ديآيم

 است: ريبه صورت ز ستميس
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 يرا تابع (𝑤𝑖)كاال  هر نةيهزسهم  ،معادالت دستگاه نيا
 ،معادالت نيا در. رديگيمو مخارج كل در نظر  هاتميقاز 
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است  يمجموع مخارج 

 ليم بيبه ترت icو  iحداقل معاش الزم است و  يكه برا
از حداقل معاش و  شيبه مصرف در ارتباط با درآمد ب يينها

 m ،كنندهمصرف يهامتيبردار ق pكمتر از آن هستند. 
مصرف تيحساس يريگاندازه. ستا مقدار تقاضا qمخارج و 
با  QES ستميو درآمد در س هامتيق رييبه تغ كنندگان

 :دشو يم محاسبه ريز يهاكششاستفاده از 

 يبرانج ريغ يمتيق خود كشش
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 كشش درآمدي
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 كشش متقاطع غير جبراني
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 رتردام ستمیس
 Theil (1965)و  Barten (1964)توسط  بارنياول ستميس نيا
مدل  ني. اافتيبداع شد كه بعد از آن به مدل رتردام شهرت ا

 كه تفاوت نيا با است استون ةياولمدل  هيموارد شب شتريدر ب
رو  نيو از ا شوديمعمل  يريگليفرانسيد قيطر به نجايا در

 يكل شکل. نامنديم زين يليفرانسيد يآن را مدل تقاضا
  :از عبارتست رتردام معادالت ستميس

 (2) 
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كشش   مت،يق 𝑝iمقدار تقاضا،  𝑞iباال،  رابطة در

 و  يخود يمتيكشش ق درآمد،  ايمخارج كل 

 است.  متقاطع
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1. Specification 
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 ترانسلوگ سیستم

 هاييمدلحي براي طرا تتاش ،(1971) ديورت مقالةاز  بعد
بيشتري داشته باشند.  پذيريانعطافقدرت  كهگرفت  انجام

Christensen & Jorgenson (1975)  لگاريتممدل تبديل به
)ترانسلوگ( را براي تقريب تابع مطلوبيت غيرمستقيم  ياشده

( تابعي v) مطلوبيت آن در كه بردند كار به 3 رابطةبه صورت 
 .استبه درآمد  هاقيمتاز نسبت 
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 هاβ و αو درآمد و  متيق بيبه ترت mو  𝑝 ،باال رابطة در
 سهم( 3 ةرابط) غيرمستقيم مطلوبيت تابع از. ندهست بيضرا
 :شودمي استخراج زير صورت به امiكاالي  ةهزين
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 نشان 4 رابطةكه به صورت  نهيمعادالت سهم هز مجموعه
ترانسلوگ مشهور  يبه سيستم توابع تقاضا ،است شده داده
 .(Christensen, 1975)است 

 

  آلایده               تقاضای تقریبا   سیستم
تبعي  هايشکلتردام و ر هايمدل شدنمطرحدنبال  به

 ترمناسبتبعي  هايفرممطالعات بعدي در يافتن  پذير،انعطاف
 ،راستا اين در. رسيدند خوبي نتايج به مطلوبيت تابع براي

 Deatonتوسط  باراولين AIDS آلايده                     سيستم تقاضاي تقريبا  

& Muellbauer (1980 )شد ارائه زير صورت به: 

(5)  
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تغيير در مخارج واقعي از  دهدميسيستم نشان  اين
بر سهم مخارج  هاiاز طريق  هاقيمتو تغيير در  هاiطريق 

براي كاالهاي لوكس مثبت و براي  ها𝛾ij. دگذارميكاال اثر 
 5 رابطةدر  Pصفر است.  هاآنكاالهاي ضروري منفي و جمع 

 يمخارج اسم ميكه با تقس ستكاالها متيق شاخص همان
(mبر آن مخارج واقع )گيرياندازه. ديآيمبه دست  ي 

و درآمد در  هاقيمتبه تغيير  كنندگانمصرفحساسيت 

 ,Hahn)زير قابل محاسبه است  هايشكشبا  AIDS سيستم

1994) : 
 كشش قيمتي غيرجبراني
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  CBSسیستم
 پذيرتر،انعطاف هايسيستم ارائةتتاش براي  در يتازگبه

 هايسيستمكه بعضي از  اندشدهپيشنهاد  هاييسيستم
. از جمله الگوهاي كنندميدر خود ادغام  مشهور قبلي را

نظري اين  ايه   است. بنيان CBSجديد، سيستم تقاضاي 
Driel & Kellerسيستم توسط 

شد و  گذاريپايه( 1985) 
 et al. Driel( و 1964) Bartenبعدها توسط افرادي مانند 

 1هلند آمار مركزي ادارة. دريل و كلر از شد( پيگيري 1997)
CBS  هيبريدي )تركيبي( از سيستم تقاضاي تقريبا  يك مدل                                         
 :كردند ارائه زير فرم به را رتردام تقاضاي سيستم و آلايده
(6) 
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را تشکيل  CBSتقاضاي  سيستم 6 معادالت ةمجموع
 qi ،اند ثابت فرض شده cijو  i پارامترهاي آن در كه دهد مي

شاخص مقداري  Qو  امjقيمت كاالي  pj ام،iمقدار كاالي 
 درآمد و هاقيمتبه تغيير  كنندگانمصرف. حساسيت هستند

قيمتي و درآمدي مربوطه به  هايكشش اب  CBSسيستم در
 :است گيرياندازهصورت زير قابل 

  كشش قيمتي غيرجبراني
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1.  Duch Central Bureau of Statistics (CBS) 
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 درجه دوم  آلایده               تقاضای تقریبا   سیستم
براي طراحي  هاييتتاش ،Lewbel (1985) مقالةاز  بعد
 قدرت نظير هاييويژگي كهگرفت  انجام هايي مدل

 متغيرهاي و غيرخطي انگل منحني بيشتر، پذيري انعطاف
 شکل به( كاالها گروه و مصرف الگوهاي)ناهمگوني  دموگرافي
سيستم  ،راستا اين در. باشد شده لحاظ آن در مناسبي

 et al. Bank (1997)درجه دوم توسط  آلايده               تقاضاي تقريبا  
 به فرم كلي زير ارائه شد:

(7) 
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درجه  آلايده                     سيستم تقاضاي تقريبا   7معادالت  مجموعه
شاخص قيمت مربوط به  piكه در آن  دهندميدوم را تشکيل 
 گروه نمايندة jالهاي مورد بررسي، تعداد كا n ام،iگروه كاالي 

برداري از متغيرهاي دموگرافي )ميزان  dكاالي مشخص، 
,مخارج و  mتحصيتات، تعداد اعضاي خانوار(،  𝜃i a0, ai ,ij, 

i, i   هستندنيز پارامترهاي مدل. 
از لحاظ  QUAIDSمدل  ،رد شود :i =0  H0 فرضية اگر
 استبهتر  AIDSآماري نسبت به مدل  هايويژگي

(Geoffry, 2005.)  
و  هاقيمتبه تغيير  كنندگانمصرفحساسيت  گيرياندازه

زير  ايه    با استفاده از كشش QUAIDSدرآمد در سيستم 
  (.Bank, 1997) گيردميصورت 

 كشش قيمتي غيرجبراني
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 آلایده                     تقاضای معكوس تقریبا   سیستم
شد، سيستم  اشاره هاآنكه تاكنون به  هاييسيستم همة

 هاسيستممستقيم بودند. فرض ضمني در برآورد اين  تقاضاي
و مقادير  شدهتعيينپيش  ازمتغيرهايي  هاقيمتاين است كه 

مصرف كاالها متغيرهايي وابسته هستند. بعضي از متخصصان 
دارند كه چون  عقيده Fox (1958)اقتصاد كشاورزي مثل 

برخي محصوالت بخصوص  توليد زمينةدر  گيريتصميم
و مصرف در زمان حال صورت  قبل دورةكشاورزي در 

شرايط، مقادير، متغيرهايي از پيش  اين با نيبراابن ؛گيرد مي
 چنين در. هستند وابسته متغيرهايي هاقيمتو  شدهتعيين
 ساختار تواندمييك سيستم تقاضاي معکوس بهتر  ،يطيشرا

 .كند بيان را تقاضا و مصرف
 آلايده                           سيستم تقاضاي معکوس تقريبا   ،راستا اين در

IAIDS  توسط  باراولينبرايMoschini & Vissa (1992)  و
ارائه شد. فرم كلي  Eales & Unnevehr (1994)بعد توسط 

 اين سيستم به صورت زير است:

(8)i . .....n1 2    i i ij j i

j

w a .lnq lnQ    

مقدار كاالي  qj ام،iكاالي  ايبودجهبيانگر سهم  wiدر آن  كه
jو  امai, ij, i هستند پارامترها .Q است كه  يشاخص مقدار

از شاخص استون  يداقتصا اتياز ادب تيبه تبع       معموال 
 .شوديماستفاده 
 كيبه تغيير مقدار  كنندگانمصرفواكنش  گيرياندازه

با  IAIDSدر سيستم  هاگروه مقادير تمام زيگروه كاال و ن
 گيردميمقداري و كشش مقياس انجام  هايكشش محاسبة

(Anderson, 1980.)  
 در غييرت درصد به كاال يك قيمت در تغيير درصد نسبت

كه به  گويندتقاضا مي 1مقداري كشش را كاالها ساير مقادير
. كشش تقاطعي مثبت به معني شوديممحاسبه  ريصورت ز
 دو بودنجانشينو كشش تقاطعي منفي به معني  بودنمکمل

 .(Eales & Unnevehr, 1994)  كاالست

ij    كشش مقداري غيرجبراني j

ij ij i

i i

w
f .

w w


    

 كشش را شدهخريداريتغيير در قيمت كاالي  درصد
 كاالها تماماز تغيير نسبي در مقادير  كه گويند يم 2مقياس
 مطلق قدر اگر. شوديممحاسبه  ريبه صورت ز و شودميناشي 
 قدر اگر و است لوكس كاال باشد يك زا كمتر مقياس كشش
 بررسي مورد كاالي باشد يك از تربزرگ مقياس كشش مطلق
 )همان(. است ضروري كااليي

        كشش مقياس
i

i
i

w


  1 

                                                                                         
1   . Quantity elasticity 
2   . scale elasticity 



 1393 ، پاییز3 شماره، 45 دوره ران،یا یکشاورز توسعه و اقتصاد قاتیتحق      550

1. Box- Cox 

 كرد. ها آورده نشده است، زيرا حدود ده صفحه حجم مقاله را زياد مي با توجه به محدودبودن حجم مقاله، گزارش نتايج برآورد ساير سيستم. 2

 نيمهم در ا مياز جمله مفاه زيمقداري جبراني ن كشش
در مقدار پيش  يراستا بوده و به اين معناست كه اگر تغيير
 ترغيب كنندهمصرفبيايد، قيمت چه مقدار بايد تغيير كند تا 

 حال عين در و شود مقدار در تغيير آن مصرف و جذب به
 محاسبه ريز صورت به كشش نيا. بماند ثابت مطلوبيت سطح

 :شود  يم

ij يجبران مقداري كشش j*

ij ij j i

i i

w
f w .

w w


     2 

 انيم از شوديم يسع ،حاضر مطالعةهدف  به توجه با
رفتار  گرانيب كهشود  انتخابالگو  نيترمناسب باال، يهاستميس

 آن اساس بر يمصرف رفتار ليتحل و باشد كنندگانمصرف يواقع
از بهترين معيارهاي انتخاب الگوي  ،مورد نيا در. رديگ انجام

برآورد پارامترها و  جيبه تطابق نتا توانيممصرفي خانوار 
تعداد  كنندگان،مصرفنظري رفتار  هايويژگيبا  ها كشش

معيارهاي اقتصادسنجي از قبيل  و هاآزمون دار،معنيپارامترهاي 
 و اختال جمتات توزيع بودننرمال ،1كاكس-باكس هايآزمون
 .كرد اشاره خانوارها مصرفي رفتار واقعيت با بيشتر تطابق

 

 هاداده
مقدار  مت،يق يهاداده)تابع( تقاضا به  يهاستميسبرآورد  در

 يبه جا قيتحق نياست كه در ا ازيمخارج خانوار ن اي نهيو هز
 يوزن نيانگيم كهشد  استفاده يمتيكاالها از شاخص ق متيق
مناطق مختلف هستند. اطتاعات مربوط به شاخص  يهامتيق
و  ريبه دست آمد. مقاد يمركز بانك ترازنامةاز  هامتيق

از  زين ييمختلف كاال يهاگروهمخارج مربوط به هركدام از 
 خانوار درآمد و نهيهز از يريآمارگ يليتفص جينتا يهاگزارش
 .شد گرفته ييروستا و يشهر مناطق يبرا آمار مركز

 

 بحث و نتایج
 يشهر يخانوارها مخارج متوسط محاسبةمربوط به  جينتا
 -1353 دورة طول در متوسط طور به كه داد نشان رانيا

با  يمختلف خوراك يهاگروه نيدر ب« گوشت»گروه  ،1386
« غتات گروه». سهم دردا را ياجهبودسهم  نيدرصد باالتر 30
 ريش»درصد، گروه  21با « يسبز و وهيم»درصد، گروه  20با 
« يدنيآشام و روغن»درصد، گروه  13با « آن يهافراوردهو 
با « حبوبات»درصد و گروه  4با « خشکبار»درصد، گروه  5 با
 تيقرار دارند. با توجه به اهم تياهم يدرصد در مراتب بعد 2
افراد  يبهداشت و ستامت نيتأم در« آن يهااوردهفرو  ريش»

چون پرداخت  ييهااستيس اتخاذ با گذاراناستيسجامعه، 
 شيدر افزا يسع مواد، نوع نيا گانيرا عيتوز يحت اي ارانهي

 كه ياگونهبه  .دارند جامعه افراد نيب در هافراورده نيمصرف ا
از كل  «آن يهافراوردهو  ريش»سهم گروه  راتييتغ دامنة
 درصد 10 از كشور كل يشهر يخانوارها يخوراك يهانهيهز
 .است دهيرس 1386 سال در درصد 13 به 1369 سال در

برآوردشده نشان داد كه از ميان  يهاستميس سةيمقا 
 به توجه با حاضر مطالعةدر  يمورد بررس يتقاضا هايسيستم

 به هاروش و مواد بخش در كه برتر يالگو انتخاب معيارهاي
 از هامدلنسبت به ديگر  IAIDS ستميس ،شد اشاره هاآن

سيستم به عنوان  اين نيبنابرا ؛بود برخوردار بهتري وضعيت
مدل برتر انتخاب شد و تحليل رفتار مصرفي بر اساس نتايج 
                                                      آن انجام گرفت. نتايج تخمين سيستم تقاضاي معکوس تقريبا  

 1385 -1353 هايسالمربوط به  هايدادهبا توجه به  آلايده
در جدول  SUREبراي خانوارهاي شهري با استفاده از روش 

 .2گزارش شده است 1
، ضرايب گاما مبين آن است كه با فرض 1در جدول 

ام iها، اگر مقدار كاالي  بودن مقادير كاالهاي تمام گروه ثابت
يافته به خريد  يك درصد تغيير كند، سهم بودجة اختصاص

درصد تغيير خواهد كرد. ضرايب بتا نشانگر ام چند jكاالي 
درصد تغيير در سهم مخارج به ازاي تغيير در مقدار تمام 

 ها هستند. گروه
به دست آمده است و بيانگر  014/0برابر  11براي مثال 

ها، اگر  ماندن مقادير كاالهاي تمام گروه اين است كه با ثابت
 درصد افزايش يابد، سهم بودجة 10مقدار غتات 

درصد افزايش خواهد  14/0يافته به گروه غتات  اختصاص
يافت. اين امر نشانگر اين است كه كشش خودمقداري غتات 

درصدي مقدار غتات،  10كمتر از يك است، زيرا با افزايش 
درصد  10قيمت آن )ارزش نهايي غتات در مصرف( كمتر از 

يابد و در نتيجه كل مخارج بر آن محصول افزايش  كاهش مي
يابد. در مورد گوشت، ضريب خودمقداري منفي به دست  يم

آمده است؛ يعني با افزايش مقدار گوشت، سهم مخارج بر آن 
يابد كه اين امر برعکس  در كل بودجة خانوار كاهش مي

وضعيت غتات است و نشانگر اين است كه كشش خودمقداري 
درصدي مقدار  10گوشت بيشتر از يك است، زيرا با افزايش 

درصد كاهش خواهد  10، ميزان قيمت آن بيشتر از گوشت
 يابد. يافت. در نتيجه، كل مخارج بر آن محصول كاهش مي
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 IAIDSتجربی سیستم  یبرآورد الگو نتایج. 1 جدول

  شرح
 غالت

(1) 

 گوشت

(2) 

 ریش

(3) 

 روغن

(4) 

 خشکبار

(6) 

 حبوبات

(7) 

 یدنیآشام

(8) 

 وهیم

(5) 
 R2 .d w 

 16/0 1غالت
(3/6) 

01/0 
(29/3) 

02/0- 
(8/4-) 

02/0- 
(5/5-) 

003/0 
(97/0) 

002/0 
(1/3) 

002/0 
(3/3) 

009/0 
(21/3) 

004/0- 
(2/1-) 

01/0- 
(8/2-) 

73/0 9/1 

 14/0 2گوشت
(9/5) 

 01/0- 
(5/3-) 

008/0 
(5/3) 

01/0- 
(3/3-) 

3-10*8- 
(3/1-) 

3-10*4- 
(7/0-) 

005/0 
(3/0) 

003/0 
(84/0) 

017/0 
(3/5) 

63/0 9/1 

 12/0 3ریش
(0/7) 

  03/0 
(1/4) 

002/0- 
(1/1-) 

003/0 
(8/7) 

002/0 
(0/7) 

005/0- 
(7/2-) 

3-10*4 
(19/0) 

012/0- 
(6/3-) 

81/0 7/1 

 -01/0 4روغن
(9/1-) 

   007/0 
(7/2) 

001/0- 
(5/2-) 

3-10*3- 
(9/0-) 

009/0 
(5/8) 

005/0- 
(9/1-) 

011/0- 
(6/3-) 

58/0 8/1 

 02/0 5خشکبار
(2/7) 

    3-10*7- 
(1/5-) 

3-10*5- 
(3/4-) 

3-10*1 
(6/0) 

002/0- 
(6/3-) 

003/0 
(4/4) 

79/0 6/1 

 01/0 6حبوبات
(3/5) 

     3-10*3- 
(7/2-) 

3-10*5 
(9/1) 

001/0- 
(9/2-) 

001/0 
(3/2) 

31/0 01/2 

 04/0 7يدنیآشام
(3/5) 

      003/0 
(4/2) 

002/0 
(8/1) 

007/0- 
(8/4-) 

88/0 6/1 

 - - 019/0 006/0        52/0 8وهیم

  تحقیق یهایافته: مأخذ

 .ستا tتز مقدار آمارة داخل پران اعداد

 
كنندگان در ازاي تغييرات مقدار  براي بررسي رفتار مصرف
هاي مقداري غيرجبراني و كشش  هريك از محصوالت، كشش

مقياس از روي ضرايب برآورد شده محاسبه شدند كه نتايج 
 درج شده است. 2آن در جدول 

 

 iمقیاس کشش و*ijf یمقدار یغیرجبران یهاکشش. 2 جدول

 یدنیآشام حبوبات خشکبار یسبز و وهیم روغن ریش وشتگ غالت شرح
i 

 -04/1 04/0 -001/0 008/0 03/0 01/0 -11/0 -09/0 -87/0 غالت

 -84/0 012/0 -0004/0 001/0 021/0 029/0 -032/0 -04/1 -04/0 گوشت

 -09/1 -044/0 014/0 021/0 -016/0 -024/0 -77/0 -036/0 -21/0 ریش

 -03/1 22/0 -004/0 -02/0 -06/0 -82/0 -029/0 15/0 12/0 روغن

 -9/0 098/0 -012/0 -007/0 -94/0 -023/0 -064/0 16/0 066/0 یسبز و وهیم

 -87/0 014/0 -02/0 -02/1 -06/0 -039/0 153/0 004/0 121/0 خشکبار

 -99/0 031/0 -01/1 -02/0 -03/0 -02/0 1/0 -007/0 -03/0 حبوبات

 -17/1 -93/0 01/0 0005/0 023/0 21/0 -14/0 09/0 19/0 يدنیآشام
 تحقیق یهایافته: مأخذ

 .دهدیمرا نشان  ستون j سیاند و فیرد i سیاند* 

 
خودمقداري  هايكشش تمام كه است آن مؤيد 2 جدول

 با نتايج اينکه براي ي،نظر انتظارات مطابق. هستندمنفي 
عقتايي سازگار باشد  كنندگانمصرف سود كنندةحداكثر رفتار
 .باشند منفي خودمقداري هايكشش همةبايد 

خودمقداري براي گروه غتات،  هايكششمطلق  ميزان
يعني يك درصد افزايش  است؛از واحد  تركوچكشير و روغن 

 منجريمت در مقدار به كاهش كمتر از يك درصد در ق
 .دارند را ضروري    با يتقرزيرا اين كاالها حکم كاالهاي  ،شود مي
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مقداري متقاطع مبين اين هستند كه غتات  هايكشش
 خشکبار، و دارد جانشيني رابطةبا گوشت، شير و حبوبات 

 .غتاتند گروه مکمل روغن و آشاميدني

غتات، شير و حبوبات است و با باقي  نيجانش گوشت
 .دارد يمکمل حالت هاگروه

 رابطةآن با گروه خشکبار و حبوبات  هايفراوردهو  شير
 .هستند جانشين هاگروهدارند و با باقي  تکميلي

غتات و گوشت حالت تکميلي دارد  ها،آشاميدنيبا  روغن
 .دارد جانشيني حالت خوراكي مواد هايگروهو با باقي 

وغن و حبوبات با به جز با گروه ميوه و سبزي، ر خشکبار
 .دارد تکميلي رابطة هاگروهباقي 

به جز با  ،دارد جانشيني حالت هاگروهبا تمامي  حبوبات
 گروه آشاميدني و شير.

 .دارد جانشيني حالت شير با فقط هاآشاميدني

مطلق كشش مقياس گوشت و خشکبار كمتر از واحد  قدر
. شوندمي بمحسو لوكس كاالهاي جزء هابنابراين آن است؛

 هرگونه با كه گرفت نتيجه توانمي مقياس كشش به توجه با
 رونق يا( بازار در موجود)مقادير  مصرف مقياس افزايش

بيشترين فشار تقاضا بر گروه گوشت و خشکبار وارد  ،اقتصادي
مقادير، درصد  ةيعني با افزايش متناسب در هم ؛شودمي

 .شودمي داده قسو مذكور هايبيشتري از آن به سمت گروه

 بين در كه است -04/1 خودمقداري كشش داراي گوشت
 رامختلف بيشترين مقدار  هايگروهخودمقداري  هايكشش
 يفراوان عتاقةگوشتي توجه و  موادبه  كنندگانمصرف رايز دارد،
 قسمت همواره كنندگانمصرف كه طوريبه دهند، يم نشان
 تخصيص گوشتي مواد خريد به را خود درآمد افزايش از ايعمده
مصرف اين قبيل مواد خوراكي، سهم  ةبنابراين هزين ؛دهندمي

 .شودمي شامل را شهري خانورهاي درآمد از ايعمده

براي شير نشان داد در  آمدهدست هب مقداري كشش
صورت افزايش مقدار شير، قيمت آن كاهش كمتري خواهد 

 انعطاف و واكنش انكنندگمصرف ،به عبارت ديگر ؛داشت
 صورت در رودمي انتظار و داد خواهند نشان خود از اندكي
 كاالها ديگر مخارج از كنندگانمصرف ،آن قيمت افزايش
 .برآيند يادشده كاالي تأمين صدد در ممکن حد تا و بکاهند

 
 پیشنهادها و گیرینتیجه

 تقاضاي براي گرفتهانجام يبراساس برآوردها ،مجموع در
 ،ايران شهري مناطق در خوراكي كاالهاي اصلي هاي گروه
 :برد نامزير را  يهاپيشنهاد و يريگجهينت توان مي

 هايسيستمحاصل از برآورد الگوهاي تجربي  نتايج

 غذايي كااليي هايگروه نةيزمتقاضا در  پذيرانعطاف
        تقريبا  سمعکو تقاضاي سيستم كه داد نشان گانه هشت
 تقاضا، توابع نظري هايويژگي با سازگاري لحاظ به آل ايده

انتخاب  هايآزمون ديگر همچنين و واقعيت با آن نتايج تطابق
 .داردمدل برتر وضعيت بهتري 

 لبنيات، با غتات كه داد نشان هاكششبرآورد  نتايج
ت به گوش ،جانشيني دارد. همچنين ةرابط حبوبات و گوشت

 حالت هاگروه يباقغتات، شير و حبوبات با  هايجز گروه
 جانشيني حالت شير با فقط نيز هاآشاميدني. دارد تکميلي

مشخص شد كه گروه گوشت، خشکبار و  ،همچنين. دارد
 غذايي سبد در را مقداري هايحبوبات باالترين كشش

 هاتغيير مقدار اين گروه نيبراابن ؛دارند شهري خانوارهاي
چون  ،ديگر عبارت به ؛دارد هاآن قيمت روي زيادي تأثير

 ةتوليد محصوالت كشاورزي در دور ةزمين در گيريتصميم
قيمت محصوالت  .گيردقبل و مصرف در زمان حال صورت مي

 است،مشتق از محصوالت كشاورزي  هعمد طور بهخوراكي كه 
 يا كاهش هرگونه و شودمي متأثر بازار در هااز مقدار آن

 هاآن قيمت در را تغييراتي بيش و كم هاآن مقدار افزايش
 براي مناسب هايسياست اعمال پس. كرد خواهد ايجاد
تثبيت و جلوگيري از  يبراكاالها  گونهاين مقدار تنظيم

 نوسانات زياد قيمت خيلي مفيد خواهد بود.
اغلب كاالهاي خوراكي كه مشتق از  هايويژگيتوجه به  با

 اين عرضةمانند تأثيرپذيري  هستند؛كشاورزي  محصوالت
 ها،آن فسادپذيري قابليت توليد، پيشين سطح از محصوالت

 كه كندميايجاب  هاآن دائمي مصرف و توليد محدود زمان
 ميزان و بازار در موجود مقدار اساس بر محصوالت، اين قيمت
 برآورد معياري از واكنش قيمت ،رو اين از. شود تعديل تقاضا

 مقدار همچنين و هااين محصوالت نسبت به مقدار آن
در كنترل و  ارانذگسياست راهنماي تواندمي ديگر محصوالت

 اين بازار تثبيت و تنظيم منظور به. باشد هاقيمت تثبيت
ساالنه براساس  ةعرض مقدار كه شودمي پيشنهاد محصوالت

 همچنين و توليد ميزان به توجه با و برآوردي هايكشش
 كه دشوتنظيم  ايگونه به صادرات، و واردات كنترلي ابزارهاي
 .بيفتد اتفاق بازار در محصوالت اين قيمت در كمتري نوسان

توليد  شودپيشنهاد مي ،تحقيق نتايج به توجه با
 و هاآشاميدني آن، هايوردهافر و شير غتات، نظير محصوالتي

از واحد  تربزرگ هاآن مقياس كشش مطلق كه قدر ،روغن
افزايش يابد تا عتاوه بر تأمين مصرف داخلي )افزايش  ،است

سهم توليدات داخلي( با كاهش سهم كشورمان در واردات اين 
 .شود كشور عايد نيز مناسبي ارزي جوييصرفهمحصوالت، 
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