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 چکیده

 و تجزیه. است اهمیت حائز بسیار اقتصادی نظر از و سالمت و بهداشت دیدگاه از لبنی محصوالت مصرف

 این در درست و اصولی هایسیاست اتخاذ به زیادی کمک تواندمی کنندگانمصرف مصرفی رفتار تحلیل

 مربوط زمانی سری هایداده از استفاده با پنیر و ماست شیر، برای تقاضا مطالعه این در بنابراین کند؛ زمینه

 بیانگر مطالعه این نتایج .دش برآورد آلایده تقریباً یتقاضا سیستم چارچوب در 1388 -1363 هایسال به

 قیمت تغییرات مقابل در پنیر و شیر دهد می نشان و است خودقیمتی هایکشش تمام بودن منفی

 درآمدی هایکشش تمام .است حساس بسیار قیمت تغییرات مقابل در ماست یتقاضا اما ؛ناپذیراند کشش

 رابطة و پنیر و ماست و ماست و شیر بین جانشینی رابطة وجود بیانگر آلن کشش ةمحاسب و است مثبت

 .است پنیر و شیر بین مکملی

 

 .لبنی والتصمح کشش، مصرفی، رفتار آل،ایده تقریباً تقاضای سیستم :کلیدی های واژه

 

 مقدمه

 و اهمیت خانوار مصرف الگوی و تقاضا ساختار تحلیل و تجزیه
 ،دارد سیاستی هایتحلیل و تجزیه در زیادی بسیار کاربرد

 بینیپیش برای ریزانبرنامه و سیاستگذاران کهطوری به
 ةمطالع ،همچنین. کنندمی استفاده آن نتایج از آینده وضعیت

 ازجمله اقتصادی مختلف هایسیاست اثربخشی میزان
 ةعرض افزایش یا کنترل بازار، تنظیم به مربوط هایسیاست

 امنیت بر قیمتی تغییرات و مالیات یارانه، مدیریت محصوالت،
 اهمیت کنندگانمصرف رفاه و جامعه آحاد سالمت و غذا

 کشاورزی، محصوالت تولیدکنندگان ،همچنین. دارد ای ویژه
 منظوربه بازار عوامل سایر و غذایی مواد کنندگانتبدیل
 تقاضای بینیپیش به فروششان و تولید طراحی و ریزی برنامه

 نظر این از تقاضا هایکشش و دارند نیاز کشاورزی کاالهای
 (.Barikani et al., 2007) ندا   اهمیت حائز

. ندا یباارزش و مهم اریبس ییغذا مواد ،آن یهافرآورده و ریش

 م،یکلس عناصر یبرا یخوب اریبس منبع ییغذا مواد از گروه نیا
 و یریشگیپ در یلبن مواد. شوندیم محسوب میپتاس و میزیمن

 کرد بیان توانمی. دارند مثبت ریتأث هایماریب از یاریبس درمان
 را مهمی بسیار نقش که ندا کاملی بسیار غذای لبنی محصوالت

 از تواننمی کهطوریبه ،کنندمی ایفا انسان سالمت تأمین در
 از بخواهیم اگر. (Kermani, 2009) کرد پوشیچشم هاآن مصرف
 مصرف یابیمدرمی بنگریم موضوع این به نیز اقتصادی منظر

 ،است اهمیت حائز بسیار اقتصادی دیدگاه از لبنی هایفرآورده
به توانمی را لبنیات درحقیقت شدهگفته مطالب به توجه با رازی

 هابیماری از بسیاری از پیشگیری در که دانست دارویی عنوان
 تهدید را جامعه از باالیی بسیار درصد که -استخوان پوکی ویژه به

 از تواندمی لبنیات مصرف درواقع،. است مفید بسیار -کندمی
 جامعه بر را زیادی هایهزینه که -درمان باالی بسیار مخارج
.باشد مهم نیز اقتصادی دیدگاه از و بکاهد -کندمی تحمیل
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 آلایده تقریباً تقاضای زمینة در مختلفی مطالعات کنونتا
 در که گرفت انجام کشور از خارج و ایران در غذایی مواد برای
 .شودمی اشاره آنان از برخی به ادامه

Barikani et al. (2007) تقاضای سیستم از استفاده با 
 محاسبة به (Almost Ideal Demand System) آل ایده تقریباً
. پرداختند ایران در غذایی مواد درآمدی و قیمتی هایکشش
 های کشش تمام بودنمنفی بیانگر ایشان مطالعة نتایج

 تمام بودن مثبت و جبرانی غیر و جبرانی خودقیمتی
 داد نشانMojaverhosseini(2007 ) . بود درآمدی های کشش
 گروه در و باال پوشاک گروه در قیمتی و درآمدی کشش

 غذایی اقالم میان در ،همچنین. است پایین درمان و بهداشت
 را قیمتی هایکشش کمترین حبوبات و بیشترین لبنیات

 غذایی اقالم سایر از برنج و گوشت درآمدی کشش و دارند
 بیانگر Ghorbani et al. (2008) پژوهش. است باالتر بسیار

 .ندا مدتکوتاه از ترکوچک بلندمدت در هاکشش که بود این
 و مدت کوتاه در داد نشان درآمدی کشش ةمحاسب ،همچنین
 کاالهایی ماهی گوشت مدتکوتاه در و مرغ گوشت بلندمدت
 ترسریع مدتکوتاه در هاسیاست اعمال آثار و نداضروری
 تقاضای بررسی درKarimi et al. (2009 ) .شودمی مشاهده

 سیستم از استفاده با ایران در یارانه مشمول غذایی مواد
 برای تقاضا که رسیدند نتیجه این به آلایده تقریباً تقاضای

 ةنایار تدریجی کاهش ها آن. است کششبی اییارانه اقالم
 سمت به آن دادنسوق و روغن و شکر و قند نان، به پرداختی

 . کردند توصیه را گوشت و شیر
 سیستم از استفاده با تقاضا ساختار بررسی زمینة در

  .Karagiannis et al کشور از خارج در آلایده تقریباً تقاضای

 دریافتند یونان در گوشت برای تقاضا بررسی با( 2000)
 توجه با و است منفی موارد تمامی در هیکس قیمتی کشش

 لوکس کاالهای جزء مرغ و گوساله گوشت مخارج، کشش به
 جزء گوسفند گوشت و کالباس سوسیس، خوک، گوشت و

 عنوان با ایمطالعه درTambi (2001 ) .ندا ضروری کاالهای
 دامی محصوالت خرید زمینة در خانوار رفتار تحلیل و تجزیه

 ماهی گوشت که رسیدند تیجهن این به کامرون در ماهی و
 پایین درآمدی سطوح خانوارهای برای ضروری تقریباً یکاالی

 پایین سطح و میانی سنین و خانوار ةگسترد هایویژگی با
 مرغ و گاو گوشت برای جایگزین یکاالی و است تحصیالت

 و شوند می هم جایگزین خوک و مرغ گوشت کهحالیدر ،است
 Morrison ،همچنین .شوندمی تلقی گاو گوشت مکمل دو هر

 et al. (2001 )در آلایده تقریباً تقاضای تابع از استفاده با 

 مختلف مقادیر بر نسبی مخارج تغییرات تأثیر داد نشان یونان
 نسبی هایقیمت در تغییرات با فقط تواندنمی گوشت

 اینکه ،همچنین. شود داده توضیح مختلف گوشتی تولیدات
 کاهش از ناشی شاید شد بیشتر مخارج در خوک گوشت سهم

  .باشد هاذائقه در تغییر یا آن قیمت
 شیر، برای تقاضا ساختار بررسی ،باال مطالب به توجه با
 تولیدات ترینمهم جزء که است اهمیت حائز بسیار پنیر و ماست
 تغییرات برابر در خانوارها مصرفی رفتار شناخت رازی ،ندا لبنی

 نیز و کاال سه این مصرفی ةرابط نوع محصول، سه این قیمت
 کاال سه این تقاضای میزان بر خانوار درآمد تغییر اثر شناسایی

 شیر، مصرف بودناستراتژیک به توجه با سیاستگذاران به تواندمی
 درست تصمیمات اتخاذ به و ندک زیادی هایکمک پنیر و ماست

 منجر محصول سه این مصرف از حمایت راستای در اصولی و
 تقریباً تقاضای سیستم کمک به مطالعه این در بنابراین شود؛
 کشش تقاضا، هایکشش تحلیل و تجزیه و بررسی به آلایده

 . زیمپردا می محصول سه این برای آلن کشش و درآمدی
 

 هاروش و مواد
 بار اولین برای 1980 سال در آلایده تقریباً تقاضای سیستم
 سیستم این. شد ارائه Deaton & Muellbauer توسط

 فرم از LES  (Linear Estimation System)های مدل برخالف
 تابعی مخارج معموالً کهدرحالی ،کندنمی پیروی ای ویژه تبعی

 تابع Muellbauer اما ،گیرندمی درنظر را قیمت و مطلوبیت از
 دلیل به قیمت و مطلوبیت که کرد تعریف طوری را ارجحیت
 را مخارج تابع وی. باشند جدا هم از ماهیت بودن متفاوت

 : کرد تعریف زیر شکل  به
(1) lnb(p)u   +(p) aln   u)-(1=p),(u  lnc 

 مخارج ةنظری طبق که است مخارج بیانگر C باال، تابع در
 هاییقیمت بردار و مطلوبیت سطح از تابعی کننده،مصرف

 سطح بیانگر U و است روروبه هاآن با کنندهمصرف که است
 ،باشد معیشت حداقل سطح در زندگی اگر. است مطلوبیت

 یک U مقدار زندگی از لذت اعالی حد در و صفر U مقدار
متیق سطح از یتوابع  bln (p) و  aln (p) ،همچنین. است

 گرنشان b (p) و شتیمع ةنیهز گرنشان  a (p) که هستند ها
 سطح به نسبت کننده،مصرف مخارج تابع. است رفاه ةنیهز

دیبا تابع نیا در نیبنابرا ؛باشد 1 درجة از همگن دیبا هامتیق

(p) a و(p) b تابع که شوند گرفته درنظر یاگونهبه 

p)(u, c همگن هامتیق به نسبت هاست،آن از یمجموع که 
 (. (Ngui et al., 2009باشد 1 ةدرج از
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 Deaton & Muellbauer ، 𝑎(𝑝) (1980) منظور این برای
 :کردند یمعرف ریز صورت هب را  𝑏(𝑝) و
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𝑝𝑖 یکاال گروه به مربوط متیق شاخص𝑖  ،ام 𝑛 تعداد 

 ،a0 و مشخص ییکاال گروه ندةینما 𝑗 ،یبررس مورد یکاال

𝑎𝑖 ، γ𝑖𝑗، 0، 𝛽𝑖 در باال متیق توابع اگر. هستند پارامترها 
 :دیآیدرم ریز صورت هب نهیهز تابع د،شو نیگزیجا 1 رابطة
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,𝑐(𝑢 مخارج تابع اینکه برای 𝑝) همگن هامتیق به نسبت 
 :باشد برقرار ریز ودیق دیبا شوند یخط

(5)   *n

i ij ii j j
a      1 0 

 زندگی مخارج تابع از اگر) Shefard لم از استفاده با
 جبرانی تقاضای تابع بگیریم، مشتق هاقیمت به نسبت

 هزینة سهم توابع ،4 مخارج تابع از توانمی( آیدمی دست هب

( 𝑤i) کرد استخراج زیر صورت به را مختلف کاالهای : 
(6) 

i         
k

i j ii iw a lnp u pj ij
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 :شودیم فیتعر ریز صورتبه  𝛾𝑖𝑗باال رابطة در
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,𝑐(𝑢 کل مخارج مطلوبیت، کنندةحداکثر دید از 𝑝) کل با 
,𝑐(𝑢 نیبنابرا و است برابر( M) درآمد 𝑝)  =M نیا که است 

 تیمطلوب تابع همان که بدهد  𝑝و 𝑚 برحسب را 𝑢 تواندیم
 :یعنی. است میمستق ریغ

(8) ( ,  )u u p m 

 6 ةرابط در و گیرد انجام 4 رابطة برای کار این اگر
 ریز ةرابط صورتبه ام 𝑖 کاالی مخارج سهم شود، جایگزین

 :شود یم
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 باًیتقر یتقاضا ستمیس (معادله هشت) ها معادله مجموع
 با است مترادف 𝛾𝑖𝑗که دهندیم لیتشک را (𝐴𝐼𝐷𝑆) آلدهیا

 درصد کی یازا به ام 𝑖 یکاال افتةیاختصاص بودجة در رییتغ
 ثابت یواقع مخارج ای درآمد یوقت ،ام 𝑗 یکاال متیق در رییتغ

 :   یعنی باشد،
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 ولبوریم و تونید که است یمتیق شاخص 𝑝 ،الگو این در
 :کردند یمعرف ریز صورتبه را آن
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 رهایمتغ برحسب 11 رابطة ،𝑝  متیق شاخص به توجه با
 را یخطریغ آلدهیا باًیتقر یتقاضا ستمیس و است یخط ریغ

 یخط ریغ یهاروش به ب،یضرا برآورد یبرا و دهدیم لیتشک
 شتریب در لیدل نیهمبه ،میدار ازین یکاف اطالعات و آمار و

 از 𝑝 یواقع شاخص از استفاده یجا هب یتجرب مطالعات
 𝑝 یواقع شاخص یبرا ینیجانش عنوانبه استون شاخص
 یتقاضا ستمیس صورتبه مدل عمل نیا با و شد استفاده

(𝐿𝐴𝐼𝐷𝑆)یخط آلدهیا باًیتقر
 صورتبه تقاضا توابع و درآمد 1

 تونید. شوندیم لیتبد کل مخارج و هامتیق از یخط یتابع
 یستمیس به خودشان یتقاضا ستمیس لیتبد یبرا ولبوریم و

 است ریز صورت  به که کردند استفاده استون شاخص از ،یخط
Ngui et al., 2009) .)  

(12) ln  i ip w lnp 

 و همگنی پذیری، جمع) نظیر هایی محدودیت اعمال برای
 : باشد برقرارAIDS  سیستم در زیر قیود باید( تقارن
(13)  

iپذیری جمع شرط ij i
         

i i i
a      1 0 0 

iji یهمگن شرط (14)
  0 

ijγتقارن  شرط (15) γ ji 

 ستمیس نیا شود،یم ریتفس یراحتبهAIDS  سیستم
 رییتغ و ها 𝛽𝑖 قیطر از یواقع مخارج در رییتغ دهدیم نشان

 اثر کاال مخارج سهم بر ها𝑎i قیطر از هامتیق شاخص در
 یکاالها یبرا و مثبت لوکس یکاالها یبرا ها  𝛽𝑖. گذاردیم

 (.همان) است صفر هاآن جمع و یمنف یضرور
 
 

                                                                                         
1. Linear Almost Ideal Demand System  
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 AIDS سیستم در هاکشش محاسبة

 تغییر به نسبت کنندگان مصرف حساسیت گیریاندازه
 و قیمتی هایکشش با AIDS سیستم در درآمد و ها قیمت

 .است مقایسه قابل درآمدی
 محاسبه ریز صورتبه 𝐴𝐼𝐷𝑆 سیستم در درآمدی کشش

 :شودیم

(16) i i

i i

 q m β
η   .   

 m q w
i


  


1 

 اگر و است نرمال کاال باشد مثبت درآمدی کشش اگر
 .است پست کاال باشد منفی

 تقاطعی هایکشش و جبرانی غیر خودقیمتی هایکشش
 یتقاضا ستمیس در زینAIDS  سیستم در تقاضا جبرانی غیر
 .شوند یم هبمحاس 18 و 17 یها رابطه صورتبه آلدهیا باًیتقر
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 دهدیم نشان ،باشد کی از تربزرگ ℰ𝑖𝑖 مطلق قدر اگر
 باشد مثبت ℰ𝑖𝑗 اگر ،نیهمچن. است ریپذکشش کاال یتقاضا

𝑗 و 𝑖 کاال دو آن باشد یمنف اگر و شوندیم گریکدی نیجانش 
  (.همان) دونش یم یتلق گریکدی مکمل

 که دهدمی نشان را کاال از مقادیری هیکس تقاضای تابع
 ثابت درآمد و مختلف هایقیمت ازای به کنندهمصرف

 و شودمی فرض ثابت درآمد مقدار ،تقاضا تابع این در. خرد می
 هایکشش بنابراین ؛است قیمت تأثیر تحت فقط تقاضا

 از استفاده با ترتیب  به( هیکس) جبرانی متقاطع و مستقیم
 :شوند می محاسبه 20 و 19 های هرابط

(19) * ii
i

i

γ
   w

w
ii    1 
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γ
   w
w

ij j  

* مطلق قدر اگر

ii دهدیم نشان ،باشد کی از ترکوچک 
 یهاکشش نیا ،درضمن. است ریناپذکشش کاال یتقاضا
 (.Buse, 1994) هستند ینیجانش آثار همان یجبران

 جانشینی کشش میزان آل،ایده تقریباً تقاضای سیستم در
  :شودمی محاسبه زیر رابطة از آلن

(21) ij

i j

γ
σ

w  w
ij  1 

σ𝑖𝑗 اگر  و یقو ینیجانش ةرابط ،باشد صفر از تربزرگ 

 فیضع ینیجانش ای یمکمل ةرابط باشد صفر از کمتر چنانچه
 (.Shakeri, 1998) دارد وجود کاالها نیب

 

 مورد محصوالت برای AIDS سیستم تجربی الگوی

 پژوهش این در مطالعه
 سیستم صورت به پنیر ماست، شیر، تقاضای تخمین منظور به

 مختلف هایکشش ةمحاسب نهایتدر و آلایده تقریباً تقاضای
 : است زیر صورت  به مدل کاربردی شکل سیستم، این در

(22)  lnt t tw a lnp p   1 1 11 1 12 2 

         ln ( ) t

mt
lnp

pt
  13 3 1  

(23)  ln       t t tw a lnp p   2 2 21 1 22 2 

            ln ( )t

mt
lnp

pt
  23 3 2 

(24)  lnt t tw a lnp p   3 3 31 1 32 2 

       ln ( )  t

mt
lnp

pt
  33 3 3 

tw  ذکرشده، تجربی الگوی در 1، tw tw و 2  بیترتبه 3
 مختلف، یهاسال در ریپن و ماست ر،یش نةیهز سهم انگریب

 و ماست ر،یش متیق نشانگر tp3 و tp1 ، tp2 یرهایمتغ
 محصول سه یبرا خانوار مخارج 𝑚t مختلف، یهاسال در ریپن
 که است کنندهمصرف یمتیق شاخص 𝑝t و ریپن و ماست ر،یش
 مخارج مت،یق شاخص نیا بر خانوار مخارج شدنمیتقس با

  .دیآیم دستبه محصول سه نیا یبرا خانوار یواقع
 

 هاداده
 تقاضا برآورد منظوربه پژوهش نیا یبرا ازین مورد اطالعات

 باًیتقر یتقاضا ستمیس کی البق در ریپن و ماست ر،یش یبرا
شاخص بخش زین و خانوار بودجة و نهیهز بخش از آلدهیا

 یزمان دورة یبرا یاسالم یجمهور یمرکز بانک متیق یها
 .شد اخذ 1363-1388

 

 هاافتهی و جینتا
 صورتبه آلدهیا باًیتقر یتقاضا ستمیس ابتدا مطالعه، نیا در
 تکتک یبرا یهمگن دیق یبررس از پس. شد برآورد دیمق ریغ

و در  شودیم مشخص دیق نیا یدرست ستم،یس یها همعادل
 دیق به دیمق صورتبهمدل  ،یهمگن ةیفرض رشیصورت پذ

تقارن  دیبا آزمون ق ،نیهمچن. شودیم برآورد یهمگن
و در  میکن یم یبررس زیتقارن را ن دیق یدرست ستم،یس
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 تقارن و یهمگن دیق به دیمق صورتمدل به از،یصورت ن
 .میپردازیم هاکشش ةمحاسب به سپس. دشویم برآورد
به ،میا مواجه ها معادله ستمیس یسرکی با که یطیشرا در
 بودنیآزمون قطر دیبا نیتخم یاستراتژ نییتع منظور

 وجود احتمال یبررس هدف با انسیاروکو-انسیوار سیماتر
موجود در  یها معادلهپسماند  یها هجمل نیب یهمبستگ

 Bruch & Pagan ،منظور نیا ه. بردیصورت گ ستمیس

 سیماتر بودنیقطر یبررس یرا برا یآزمون (1980)
 ریز صورت هب که کردند شنهادیپ پسماندها نیب یهمبستگ

 :است
H0 = هستند صفر تمام هااریانسوکو  
H1 = است صفر غیر اریانسوکو یک حداقل  

 یشترب یکه مقدار محاسبات یطیشرا در باال، های فرض طبق
 یسماتر بودن قطریو  شودمی رد صفر فرضیة ،استاز جدول 

 ؛شودمی رد آن براساس نیز پسماند های جمله یهمبستگ
 ییناکارا یجنتا ایمعادله تکبرآورد  یطشرا یندر ا ،دیگر عبارت به
 استفاده شود یستمیس یو الزم است از برآوردها دارد همراه بهرا 

Sheikhzeinodin & Torkamani, 2007)( .با  ،مطالعه این در
با سطح  78/4 محاسباتی آمارةپاگان، -استفاده از آزمون بروچ

 تخمین باالتوجه به مطالب  با ین،بنابرا شد؛ یینتع 02/0احتمال 
 . شد ییدتأ یستمیس صورت به

 هاآن وابستة یرکه متغ یهای معادله هایسیستم برآورد در

. است یک برابر هاسهم وعممج ،است یسهم گروه صورت به
  :یعنی

    :باشد برقرار ریز ودیق که است الزم دیق نیا تحقق یبرا

(25) 
iW
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1
1 

(26) 
i ij ia   γ      β  

i j i
    1 0 0 

کنار گذاشته  ها معادلهاز  یکی معموالً باال یوداعمال ق برای
 یب. سپس ضراشوندیبرآورد م ها معادله یرسا و شوند می

 در. آیندمی دست هب باال یودق یقاز طر شده حذف های معادله
کنار گذاشته  یرش ةینمربوط به سهم هز ةمعادل ،مطالعه این
 ظاهربه یونبه روش رگرس ها معادله یستمو س دوش می

 این تخمین از بعد. شودمی زده تخمین( SUR) نامرتبط
به  یدنرس یو تقارن برا یهمگن یودق یدنامق صورتبه سیستم

 تا درصورت لزوم اعمال شوند. شوند می یبررس یینها یستمس
 کنندگانمصرف رفتار شناخت و تبیین برای که قیودی از یکی
مطلب  ینا یایگو یدق یناست. ا یهمگن یدق شود،می استفاده

 یزانم یکبه  کنندهمصرف درآمد و هاقیمت تمامچنانچه  که است
 و کندنمی تغییری هیچ کنندهمصرف بهینة یصتخص ،کند ییرتغ

و درآمد  هاقیمت به فقط و نیست یدچار توهم پول کنندهمصرف
جداگانه  صورتبه  AIDS  یستمدر س یدق ینتوجه دارد. ا یواقع
آن  جیکه نتا شودیم یآزمون والد بررس اب ها معادله تکتک یبرا

 .شودیمشاهده م 1در جدول 
 

 

  والد آزمون از استفاده با تقاضا تابع یهمگن ةیفرض آزمون. 1 جدول

 فرضیه احتمال سطح آماره کاالیی گروه





3

0 0
1

ij

j

H  

 شودنمی تأیید 00/0 13/199 شیر
 شودنمی تأیید 00/0 98/101 ماست
 شودنمی تأیید 00/0 32/7 پنیر

 پژوهش هاییافته: منبع    
 

 ،هاگروه تمامی در دهدمی نشان همگنی آزمون نتایج
در  ،دیگر عبارتبه ؛هستند پولی توهم دچار کنندگانمصرف

 هایقیمت و درآمد به توجه جای هسه محصول ب ینا یدخر
 .گیرندمی درنظر را اسمی هایقیمت و درآمد واقعی،

 رفتار شناخت برای توانمی که قیودی از دیگر یکی
 این بر تحقیق هایفرضیه از یکی بررسی و کنندگانمصرف
 را قید این. است تقارن قید کرد، آزمون و اعمال سیستم

 یدق ینا دیبلکه با ،کرد زمونآ ها معادله تکتک برای تواننمی
 ،2به جدول  هتوج با. دکراعمال  ها معادله یستمرا بر کل س

 در ضرایب بودنمتقارن ةیرد فرض بیانگرآزمون والد  ةیجنت
 یک تقاضای مقدار ییرتغ یزانم ،دیگر عبارتبه ؛است سیستم

 جبران از پس دیگر کاالهای در تغییر واحد یک ازای به کاال
 به دیگر کاالهای تقاضای مقدار در تغییر میزان با برابر درآمد،

امر  این همچنین،. ستنی اول درکاالی تغییر واحد یک ازای
 ةام در معادل j یکاال یمتق یبمطلب است که ضر ینا بیانگر

ام در  i یکاال یمتیق یبام با ضر i یمربوط به سهم کاال
 .ستیام برابر ن j یمربوط به سهم کاال ةمعادل
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 تقارن با استفاده از آزمون والد ةیفرض آزمون. 2 جدول

𝑯𝟎 احتمال سطح آماره کاالیی گروه = 𝜸𝒊𝒋=𝜸𝒋𝒊  فرضیه 

 شودنمی تأیید 01/0 98/6 هاگروه همة

 پژوهش هاییافته: منبع

 

به روش  ینتخم ییدالزم و تأ هایآزمون دادن انجام از پس
 یستمتقاضا با استفاده از س یستمبرآورد س یجنتا یستمی،س

در  Stata  11.2افزارینرم بستةنامرتبط و  ظاهربه یها معادله
 متغیرهاهمة  ،2به استناد جدول  .شودیمالحظه م 3جدول 

 دارمعنی ماست هزینة سهم معادلةدر  یرش یمتق متغیر جز به
 یمتق یشافزا دهدمی نشان اول معادلة یبهستند. ضرا

 یرش یمتق یشدارد و افزا آن هزینةبر سهم  یماست اثر منف
 ،همچنین. شودمی ماست ایهزینه سهم افزایش سبب یرو پن

و  یرپن یمتق یشافزا پنیر، هزینة سهممعادلة  بهبا توجه 
 یشو افزا دوش می پنیر هزینةسهم  یشماست موجب افزا

 .دارد پنیر هزینةاثر معکوس بر سهم  یرش یمتق
 

 

 AIDS یبرآورد الگو یجنتا .3 جدول

 t آمارة ضریب متغیر معادله

 تماس

 22/3 05/1 *** مبدأ از عرض
 29/0 02/0 شیر قیمت لگاریتم
 ماست قیمت لگاریتم

** 14/0- 16/2- 
 پنیر قیمت لگاریتم

*06/0 68/1 
 واقعی مخرج قیمت لگاریتم

*06/0- 57/1- 

 پنیر

 -21/3 -76/0 *** مبدأ از عرض
 -25/6 -0/ 31*** شیر قیمت لگاریتم
 ماست قیمت لگاریتم

** 09/0 07/2 
 پنیر قیمت لگاریتم

***2/0 4/7 
 واقعی مخرج قیمت لگاریتم

***09/0 21/3 
              پژوهش هاییافته: منبع

 درصد 10 سطح در دارییمعن *درصد                 5در سطح  دارییمعن **درصد               1در سطح  داری یمعن ***
 

 یرمتغ آل،ایده تقریباً تقاضای سیستم در اینکه به توجه با
 لگاریتم مستقل متغیر و کاالیی گروه هزینةوابسته سهم 

سنجش  یبرا ،هستندو درآمد  ییکاال های گروه قیمت

کاالها و درآمد  یمتق ییراتمقدار تقاضا نسبت به تغ ییراتتغ
 ةمحاسب یجنتا ،ادامه در. است نیاز هاکشش محاسبةبه 

 .شودمی مالحظه هاکشش

 

 درآمدی کشش و جبرانی جبرانی، یرغ یو تقاطع یخود یمتیکشش ق ةمحاسب نتایج. 4 جدول

 )مخارج( درآمد پنیر ماست شیر  

 جبرانی غیر کشش
 92/0 - 71/0 15/0 -19/0 شیر

 8/0 25/0 -46/1 12/0 ماست

 3/1 - 3/0 23/0 - 95/0 پنیر

 جبرانی کشش
 - - 45/0 44/0 - 1/0 شیر

 - 47/0 - 3/1 42/0 ماست

 - - 03/0 69/0 -72/0 پنیر

 پژوهش هاییافته: منبع
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 رابطة بررسی برایکشش آلن  ةمحاسب یجنتا ،ادامه در
 :شودمی مشاهده کاالها از هریک

 
 کشش آلن ةمحاسب نتایج. 5 جدول

 پنیر ماست شیر 

 -7/1 32/1 - شیر

 68/1 - 15/1 ماست

 - 92/1 - 1/2 پنیر

 پژوهش هاییافته: منبع
 
 یبرا یجبران ریغ یمتیخودق یهاکشش ،جینتا به توجه با

 و کیتئور انتظار مطابق که بود یمنف ییکاال گروه سه هر
 قدر زانیم. ستکاال هر متیق و تقاضا مقدار نیب یمنف ةرابط

 سه نیا یبرا یجبران ریغ یمتیخودق یهاکشش مطلق
 ریپن و ریش یمتیخودق کشش که است آن انگریب محصول

 ؛شوندیم محسوب کششکم یکاالها و است واحد از کمتر
 زانیم ند،ک رییتغ درصد کی هاآن متیق چنانچه یعنی

 ،لامث یبرا ؛کندیم رییتغ درصد کی از کمتر هاآن یتقاضا
 به آن یبرا تقاضا زانیم کند، رییتغ درصد کی ریش متیق اگر

 یبرا اما ،ندکیم رییتغ عکس جهت در درصد 19/0 ةانداز
 از شتریب یجبران ریغ یمتیخودق کشش مطلق قدر ماست
 .است آن ربودنیپذکشش انگریب و است واحد

 جدول در یجبران ریغ متقاطع یمتیق یهاکشش محاسبة
 ،هستند صفر ریغ هاکشش نیا نکهیا با دهدیم نشان 4
به است؛ کی از ترکوچک مطلق قدر لحاظ از هاآن زانیم

 گروه، کی متیق رییتغ با کنندگانمصرف ،گرید عبارت
 زانیم. دهند ینم یآنچنان رییتغ را گرید یهاگروه یتقاضا

 رییتغ به نسبت ریپن و ماست یبرا تقاضا مقدار تیحساس
 اگر یعنی است؛ – 95/0 و 12/0 برابر بیترت  به ریش متیق
 12/0 ماست یبرا تقاضا ،ابدی شیافزا درصد 1 ریش متیق

 درصد 95/0 ریپن یتقاضا زانیم و بدای یم شیافزا درصد
 رییتغ اثر یبررس. است یتوجه انیشا عدد که ابدییم کاهش

 به دهدیم نشان ریپن و ریش یتقاضا زانیم بر ماست متیق
 و ریش یبرا تقاضا ،ماست متیق یدرصد کی شیافزا یازا
 ،نیهمچن. ابدی یم شیافزا 23/0 و 15/0 بیترتبه ریپن

 نشان گرید محصول دو بر ریپن متیق رییتغ اثر ةمالحظ
 و کاهش ریش یبرا تقاضا ،ریپن متیق شیافزا با دهد یم
 یهاکشش ریتفس. ابدییم شیافزا ماست یتقاضا زانیم

 نیا با است، صورت نیهم به زین یجبران یتقاطع و یخود
 علتبه یواقع درآمد در رییتغ اثر کشش نوع نیا در که تفاوت

به فقط تقاضا در راتییتغ و بدای یم لیتعد متیق در رییتغ
 یجبران ریغ یهاکشش کهیدرحال ،ندا متیق رییتغ علت

 .است متیق راتییتغ اثر و یدرآمد اثر مجموع شامل
 در دیمف یابزارها از گرید یکی تقاضا، یدرآمد کشش

 آنان نزد کاالها گاهیجا شناخت و کنندگانمصرف رفتار لیتحل
. ستا نرمال و یضرور پست، به کاالها یبندطبقه در

 فرض با ،ابدی رییتغ کنندهمصرف درآمد چنانچه ،درمجموع
 و دیخر قدرت نیبنابرا و یزندگ سطح ها،متیق ثبات
. دنک یم رییتغ زین مصرف نوع الًمعمو و تقاضا سطح جهیدرنت

 تمام یدرآمد کشش عالمت ،4 جدول آخر ستون براساس
 نیا ةهم که است مطلب نیا نیمب امر نیا. است مثبت کاالها
 تقاضا ،درآمد شیافزا با یعنی ؛ندا نرمال یکاالها جزء کاالها

 ریپن و یضرور یکاال ماست و ریش. ابدییم شیافزا آنان یبرا
 کشش ها،کشش نیا که است ذکر انیشا. است لوکس ییکاال

 ریپن و ماست ر،یش محصول سه مخارج به توجه با مخارج
 مخارج کل به نسبت مخارج کشش و هستند خانوارها یبرا

 توجه آن به دیبا ریتفس در که شودینم شامل را خانوارها
 قرار لوکس یکاالها گروه در که ریپن درمورد ،نیهمچن. شود

 با مسئله نیا که است تیاهم یدارا نکته نیا ذکر ،ردیگیم
 سه یبرا خانوار مخارج به نسبت مخارج کشش درنظرگرفتن

 هب توجه با ،نیهمچن. است ریپن و ماست ر،یش محصول
 اعظم بخش 1374 سال تا ،یمرکز بانک از اخذشده اطالعات

 ،شد استفاده آن از مطالعه نیا در که ریپن مصرف زانیم
 اعظم قسمت بعد به سال آن از و یواردات یرهایپن به مربوط

 .است دارطعم و زهیپاستور ریپن مصرف زانیم به مربوط آن
نیجانش انگریب آلن کشش ةمحاسب ،5 جدول به توجه با
 رابطة وجود از و است ریپن و ماست و ماست و ریش بودن
 ذائقة به توجه که دارد تیحکا ریپن و ریش نیب یمکمل

. ندکیم دییتأ را موضوع نیهم زین یرانیا کنندگانمصرف
 ریش یرانیا کنندگانمصرف اکثر صبحانه سفرة سر بر معموالً

 و ماست و ریش یبرا کهیدرحال ،شودیم مصرف هم با ریپن و
 .ستین گونهنیا ریپن و ماست
 

 پیشنهادها
 دهدمی نشان پنیر و شیر ةشد محاسبه قیمتی کشش. 1

 ؛ندا کششبی تقریباً قیمت تغییرات به نسبت کاال دو این
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 از زیادی بخش حمایتی، هایسیاست ننبود اثر در بنابراین،
 کنندگانمصرف را کاال دو این قیمت افزایش از ناشی هزینة

 این مصرف ضرورت و اهمیت به توجه با .دونش می متحمل
 حمایت و جامع ریزیبرنامه باید جامعه، سالمت برای کاالها
 در شیر توزیع مانند. گیرد صورت زمینه این در دولت بیشتر

 انجام مدارس در مداوم غیر و پراکنده صورتبه که مدارس
 .گرفت
 قیمت تغییر از پنیر و شیر مصرف الگوی اصالح برای. 2

 قیمت تغییرات و ندا کششبی کاالهایی زیرا ،نشود استفاده
 درآمدی وضعیت بهبود اما ،آیدنمی شمار به مناسبی ابزار
 اصالح در تواندمی محصول دو این مصرف ترویج و افراد

 .باشد داشته بسزایی نقش مصرف الگوی
 بیانگر ماست برای شده محاسبه قیمتی کشش به توجه. 3
 این برای شودمی پیشنهاد بنابراین است؛ آن پذیربودنکشش

 غذایی امنیت تأمین و مصرف الگوی اصالح برای کاال
 .شود اجرا تأثیرگذار و مناسب قیمتی هایسیاست ،خانوارها

 غیر خودقیمتی هایکشش مطلق قدر ،موارد تمام در. 4
 این. است جبرانی خودقیمتی هایکشش از تربزرگ جبرانی
 تغییرات به کنندگانمصرف واکنش دهدمی نشان موضوع
. دشونمی جبران درآمد که  است باالتر زمانی کاالها قیمت

 و کاال سه این مخارج کشش درنظرگرفتن با ،همچنین
 با و درآمد تغییرات به نسبت آنان تقاضای باالی حساسیت

 ،لبنی محصوالت مصرف باالی العادهفوق اهمیت درنظرگرفتن
 به لبنی محصوالت ةیاران اعطای سیاست تواندمی دولت

 .دهد قرار خود کار دستور در را خانوارها
 

 سپاسگزاری
 با که ارشد کارشناسی ةنامپایان از مستخرج مقاله این

 شرقیآذربایجان استان پگاه پاستوریزة شیر شرکت همکاری
 .سپاسگزاریم عزیزان این همکاری از. است ،گرفته انجام
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