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ABSTRACT
The separability of consumer desires is a necessary and sufficient condition for multi-stage
budgeting and collectivization is consistent of commodity where costs are allocated between edible
groups by price indices and intergroup allocations are made independently other groups. Given the
high share of meat types (23 percent of household food and beverage expenditure) in the household
budget and the important nutritional role of meat in people's health to determine the consumption
pattern of meat products in Iran used to Rotterdam demand function in this study. In empirical
studies of demand, the concept of separation is employed to correctly estimate demand function
and limit the number of parameters. For this purpose, data of price index and cost of meat types
(livestock, birds, fish) central Bank over the years 1995-2016 were used. The results of the
separability tests support the hypothesis that a consumer first divide their income between 13 meat
products in three groups (livestock, birds, fish) assigns and then approves the allocation action
between the types of meat subgroups that are grouped. Also, the results of system estimation
showed that the groups had a negative intrinsic price elasticity.In the meantime, the price elasticity
of groups livestock meat, birds and fish meat are respectively equal to -0.89, -0.59 and -0.77. This
study suggest doing weak separability tests before each action on the demand system approach.
Keywords: Rotterdam Model, Weak Separation, Meat Demand Function
Objectives
In demand analysis, weak separability implies that the marginal rate of substitution between two
consumption goods in one group depend on quantities of goods consumed of outside the group. In
other words, there are no restrictions on substitution between goods within a group, and
substitution between goods in different groups will be occur just using a factor of proportionality
and are characterized by the relationship between groups in terms of expenditure. Therefore,
consumers may be viewed as allocating total expenditure to a broad category of goods and
subsequently apportioning expenditure among sub-groups, based on sub-group prices and
expenditures. Weak separability, therefore, is a essential condition for multi-stage budgeting. More
importantly, it makes possible use of conditional demand systems that avoid specification of the
complete a set of demand equations and is theoretically attainable from the consumer's utility
maximization problem. In this way, the number of variables and parameters can be reduced to a
manageable size. Within the country, few studies have used weak separation tests to estimate
demand models and there is no research that fully addresses the demand function of meat using the
tests. In this context, the present study is a pioneer in this field particularly by using the Rotterdam
demand function estimation model and helps to eliminate the research vacuum in this field. The
main purpose of the present study is to investigate the condition of meat collecting.
E-mail: amin.delavar67@gmail.com
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Materials and methods
Separability, conceived independently by Leontief and Sono, is a relative concept which frame
of reference is some partition of the commodity set into mutually exclusive and exhaustive subsets.
Separability conditions require the marginal rates of substitution between certain pairs of
commodities to be functionally independent of the quantities of certain other commodities. Such
conditions reduce the number of parameters that enter the family of demand functions and make
estimation of the parameter space more feasible. In practice, however, it is next to impossible to
look upon marginal utilities to determine the nature of separability. Empirical estimates of
structural demand parameters are no valid if separability restrictions are no consistent with the true
preference ordering of the representative consumer,. Thus, it is worthy to consider tests of
separability. In this study, Rotterdam demand function was used to determine the consumption
pattern of meat products in Iran. For this purpose, data related to price index and cost of meat types
(livestock-birds-fish) from 1995-2016 were applied. In this estimation, three food groups such as
trap, birds and fish meat are separately included in the demand system. And three hypotheses are
used to test the weak separability to allow us to clarify how the revenue allocation between the
different groups is mentioned above.
Results and discussion
In this article, the demand of meat is expressed in 13 meat subgroups in a separate way .We
investigated and tested three hypotheses of weak separability of meat groups that are a necessary
and sufficient answer for two-stage budgeting . Here are three desirable trees for meat subgroups
that have been tested by applying separation constraints using the Wald test, which has a chi-2
distribution .In Utility Tree 1, according to the chi-2 table at the significant level of 0.05 with the
degree of freedom 53, the value of this table is 70.99. Since the computation value is smaller than
the table value, next the separability hypothesis is accepted .In this way, the use of cumulative data
on meat in three composite groups of meat (livestock, birds and fish) in the demand systems
estimation will produce uneven results. In Utility Tree 2, according to the chi-2 table at the
significant level of 0.05 with a degree of freedom of 39, the value of this statistic is 54.57. Since
the computation value is greater than the table value, the separability hypothesis is not accepted.
Therefore the demand for meat in Utility Tree 2 cannot be divided into two groups and analyzed. In
utility tree 3, according to the chi-2 table at the significant level of 0.05 with the degree of freedom
57, the value of this statistic is 57.62. Since the computation value is greater than the table value,
and then the separability hypothesis is not accepted. Therefore, the demand for meat in utility tree 3
cannot be divided into five separate groups and the demand functions for them can be analyzed.
Conclusions and suggestions
Investigating the conditions of compounding agricultural commodities in economic matters is so
important. So, paying attention to this can make the conditions for macroeconomic policy that is
more meaningful. Due to the importance of meat group in the Iranian household consumption
basket, the conditions of compounding under different assumptions in the meat product group were
investigated. The results of this study show that due to weak separation tests, the meat group can be
classified into three composite groups of meat (livestock, birds, fish) and calculate the demand
system estimates as estimated .There are three general demand functions for broiler groups in that
the collection forms are not included. Therefore, the use of cumulative meat data of the three
composite groups to obtain the system of demand equations will obtain invalid parameters. Since
the present study uses the central bank's price index to assess the conditions for briquetting, as well
as the results of this study show that economic studies can be carried out using grouping conducted
by the Central Bank of Iran and Statistics Center and if these indicators are used, the results can be
real. It is also a fundamental suggestion of the application of the present study that prior to any
action on the demand system approach there should be poor separation tests. It is the use of
adaptive and separable groups in the selection of specific functional forms of utility, estimation of
elasticity, and computation of aggregates in different ways.
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آزمون جداییپذیری ضعیف و برآورد سیستم تقاضای گوشت در ایران
(کاربرد سیستم تقاضای روتردام)
5

امین دالور ،*1غالمرضا یاوری ،2سعید یزدانی ،3افشین امجدی ،4ابوالفضل محمودی
 ،1دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
2و  ، 5دانشیاران اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 ،3استاد گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 ،4استادیار اقتصاد کشاورزی ،مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت -98/8/7 :تاریخ تصویب)98/10/29 :

چکیده

وجود جداییپذیری در تابع مطلوبیت مصرفکنندگان شرط الزم و کافی برای بودجهبندی
چندمرحلهای و جمعیسازی سازگار کاالهاست که در آن مخارج با استفاده از شاخصهای
قیمت بین گروههای خوراکی تخصیص داده میشود و تخصیص درونگروهی هم به طور
مستقل از سایر گروهها صورت میپذیرد .با توجه به باال بودن سهم انواع گوشت ( 23درصد
مخارج خوراکی و آشامیدنی خانوار) در بودجه خانوار و نقش مهم تغذیهای گوشت در
سالمتی افراد ،در این مطالعه از تابع تقاضای روتردام برای تعیین الگوی مصرف کاالهای
گوشتی در ایران استفاده شده است .در مطالعات تجربی تقاضا ،از مفهوم تفکیكپذیری جهت
برآورد صحیح تابع تقاضا و محدود نمودن تعداد پارامترها استفاده میشود .برای این منظور از
دادههای مربوط به شاخص قیمت و هزینه انواع گوشتها (دام ،طیور ،ماهی) بانك مرکزی
طی سالهای  1374-1396استفاده شده است .نتایج حاصل از آزمونهای جداییپذیری این
فرضیه را که مصرفکنندگان ابتدا درآمد خود را بین  13کاالی گوشت به صورت سه گروه (
دام ،طیور ،ماهی) تخصیص داده و سپس عمل تخصیص درآمد بین انواع زیر ردههای گوشت
که بر اساس گروهبندی صورت گرفته را تایید مینماید .همچنین ،نتایج تخمین سیستم تقاضا
نشان داد همـه گروههای کـاالیی ،دارای کشش قیمتی منفی هستند .در این میان کشش

قیمتی گروههای گوشت دام ،طیور و گوشت ماهی به ترتیب برابر  -0/77 ،-0/59 ،-0/89می-

باشند .پیشنهاد اساسی پژوهش حاضر این است که پیش از هر گونه اقدامی در رویکرد
سیستم تقاضا ،باید آزمونهای تفکیكپذیری ضعیف صورت گیرد.
واژههای کلیدی :الگوی روتردام ،جداییپذیری ضعیف ،تابع تقاضای گوشت
مقدمه
محصوالت گوشتی جزء کاالهاي مهم و ضروري براي
خانوارهاي ايرانی است ،به طوري که در اغلب سالها در
بین اقالم خوراکی و آشامیدنی ،بیشترين سهم از کل
هزينهي خانوار متعلق به هزينهي انواع گوشت است

).)Ghahramanzadeh, M., & Rashid- Ghalam, 2015

سرانه متوسط مصرف جهانی گوشت در سال
 2015توسط فائو برابر با  41/3کیلوگرم در سال
محاسبه شد و با روند رو به رشد مصرف پیشبینی می-
شود تا سال  2030میزان متوسط مصرف سرانه گوشت
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در دنیا به حدود  45/3کیلوگرم در سال برسد (

Food

.)Outlook, 2015

در ايران مصرف سرانه گوشت قرمز در سال ،1396
 12/1کیلوگرم میباشد و براي گوشت طیور 27/01
کیلوگرم است که از متوسط مصرف جهانی بیشتر است
و همچنین مصرف سرانه گوشت ماهی  11/3کیلوگرم
میباشد ( .)Central Bank of Iran , 2017بر اساس
اطالعات بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران ،سهم
گروه گوشت  23/1درصد نسبت به کل هزينههاي
خوراکی و آشامیدنی ساالنه يک خانوار ايرانی را تشکیل
داده است .در اين زيرگروه ،سهم هزينههاي گوشتی
خانوار به ازاي گوشت دام  58/1درصد کل هزينههاي
ناخالص ،گوشت طیور  29/1درصد کل هزينههاي
ناخالص و گوشت ماهیها  10/9درصد کل هزينههاي
ناخالص بوده است( .)Central Bank of Iran , 2016
گوشت ماهی ،به لحاظ دارا بودن پروتئین و چربی با
کیفیت باال و فراوانی انواع مواد معدنی و ويتامینهايی
که در آن موجود است ،به عنوان يک غذاي کامل
محسوب میشود ) .)Mohammadrezaee et al., 2016
در بین مواد غذايی که توسط انسان مصرف می-
گردند ،محصوالت دامی و طیور به دلیل اهمیت آن در
ارزشافزوده بخش کشاورزي ،رشد اقتصادي کشور و
ضرورت تأمین نیاز پروتئین مصرفکنندگان جايگاه
ويژهاي در اقتصاد ملی دارند و به خصوص با باال رفتن
سطح زندگی مردم و رشد جمعیت ،میزان مصرف
اينگونه محصوالت بیشتر میشود ( Pishbahar et al.,
 .)2019با توجه به جايگاه محصوالت گوشتی در سبد
غذايی خانوارها و تأمین امنیت غذايی آنها ،اين گروه
کااليی همواره مورد توجه دولتمردان بوده است .در
نتیجه ،در ايران نیز همانند ديگر کشورهاي در حال
توسعه ،چگونگی واکنش مردم به قیمت انواع محصوالت
گوشتی و اينکه به طور کلی مصرفکنندگان چگونه
هزينههاي مصرفی خود را بین کاالها و خدمات متفاوت
تخصیص میدهند ،همیشه از موضوعهاي خاص مورد
عالقه اقتصاددانان و سیاستگذاران میباشد ( Falsafian
and Ghahremanzadeh, 2011
; .)Alashry, 2010

نیاز به برآورد توابع تقاضاي مصرفکنندگان میباشد .اما
نکته حائز اهمیت اين است که در دنیاي واقعی در
الگوهاي مصرفی با تعداد زيادي از کاالها و خدمات قابل
دسترس روبرو است ،بنابراين ،اقتصاددانان براي تخمین
توابع تقاضا با تعداد زيادي معادله و حجم زيادي داده
ال در دنیاي  Nکااليی
مورد نیاز مواجه میباشند ،مث ا
بايستی  nکشش خودي n ،کشش هزينهاي و )(N2-N
کشش متقاطع محاسبه نمود .بديهی است که در چنین
شرايطی به ناچار رو به گروهبندي و جمعسازي کاالها
میآورند .گروهبندي و جمعسازي کاالها در جهت برآورد
آسانتر سیستمهاي تقاضا و کاهش حجم کار بسیار
مفید واقع میشود .اما شرط الزم و کافی براي انجام اين
گروهبنديها يا به عبارت ديگر بودجهبندي چندمرحله-
2
ضعیف بین زير گروهها يا
اي کاالها وجود جدايیپذيري
کاالهاي متعلق به آن گروهها میباشد .جدايیپذيري
ضعیف به اين مفهوم میباشد که نرخ جانشینی نهايی
بین جفتهاي مشخص کاال در يک گروه خاص مستقل
از مقادير مصرفی کاالهاي گروههاي ديگر باشد .اگر
مفهوم جدايیپذيري در مورد تکتک گروهها مورد
آزمون و بررسی قرار نگیرد ممکن است نتايج مربوط به
برآورد سیستم با استفاده از دادههاي جمعی اريب گردد
و در آن صورت تحلیلها و پیشبینیهايی که براساس
اين نتايج صورت میگیرد ،راهنمايیهاي نادرستی
خواهند داشت .در اين راستا ،با توجه به اهمیت گروه-
بندي در برآورد صحیح توابع تقاضا از يک طرف و کاربرد
آن در مسائل مهمی از انتظارات ،تغییرات فنی ،بهـره-
وري و حساسـیتهـاي قیمتـی نهـادههــا و سـتادههـا
از طـرف ديگـر ،لــزوم گروهبندي احساس میشود
( .)Nicol , 1991در انجام گروهبندي مسائل مهمی را
بايد در نظر گرفت ،از جملـه شـرايطی کـه تحـت آن
مصرفکننده کاالها را به عنوان يک گروه يا يک جمع
در نظر میگیرد ،قیمتی که بايد براي آن گروه يا جمع
در نظر گرفته شود ،اينکه مصرفکننده مخارج خـود را
چگونـه بـه کاالهـاي درون گـروه اختصاص دهد و

Alboghdady and

براي بررسی نحوه واکنش مصرفکنندگان نسبت به
تغییرات قیمت گروههاي اصلی مواد غذايی و درآمد افراد

1. Aggregation
2. Multi stage Budgeting

1
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چطور واکنشهاي درآمدي و قیمتـی بـراي  Sکـاال
برآورد شود ،در حالیکه اين واکنشها براي  nکـاال
بـرآورد شـدهانـد ( .)Lewbel , 1996با طرح اين
پرسشها انگیزههاي اولیه براي مطالعه گروهبندي کاالها
شکل يافت.
اولین اقدام براي گروهبندي توسط Hicks and
 (1946( Leontiefانجام شد که نتیجه آن ارائه قضیه
1
تفکیکپذيري در
کاالي مرکب بود .در ادامه ،نیز نظريه
تئوري تولید توسط  )1946( Leontiefو در تئوري
مصرف توسط  )1961( Sonoارائه گرديد .بر اين اساس،
تاکنون مطالعـات مختلفی در مورد مرکبسازي انواع
کاالها صورت گرفته است .به عنوان مثالEales and ،
 )1988( Unnevehrدر مطالعه خود نشان دادند که
براي تخمین تابع تقاضاي تقريبا ايدهآل ،میتوان گوشت
مرغ و خوک را در يک گروه بررسی کردShabanzadeh .
 (2016) and Mahmoodiبه بررسی شرايط مرکبسازي
(جمعسازي) میوه و خشکبار ،انواع سبزي ،حبوبات و
فرآوردههاي سبزيجات با استفاده از روش مرکبسازي
تعمیم يافته پرداختند ،نتايج تحقیق آنها نشان داد که
کاالهاي سه گروه میوههاي درختی ،میوههاي جالیزي و
خشکبار را میتوان به صورت سه گروه مرکب در نظر
گرفت و عالوه بر آن سه گروه فوق را میتوان بصورت
يک گروه مرکب به نام گروه میوه و خشکبار تجمیع
نمود .همچنین ،گروههاي سبزيهاي برگی ،سبزيهاي
بوتهاي ،سبزيهاي ريشهاي و حبوبات را میتوان تجمیع
نمود.
 )2011( Lee et alآزمونهاي جدايیپذيري ضعیف
و قضیه تعمیميافته کاالي مرکب را براي تقاضاي گوشت
گ وساله انجام دادند .در پژوهش صورت گرفته آزمون
تجمیع گروه ،براساس نوع کیفیت (درصد مرغوبیت) و
نام تجاري براي محصول گوشت گوساله انجام شد .نتايج
آزمون تفکیکپذيري ضعیف نشان داد که مصرف
کنندگان نه به سطح کیفیت گوشت گوساله و نه به نام
تجاري آن توجه دارند.
 (1988) Eales and Unnevehrآزمونهاي
جدايیپذيري ضعیف را براي گروههاي مختلف
1. Composite Commodity Theorem

محصوالت گوشتی انجام دادند تا اين نتیجه حاصل شود
که مصرفکنندگان هزينههاي گوشت خود را چگونه
تخصیص میدهند .به طوري که اگر محصوالت گوشتی
با ماهیت حیوانی مانند «گوشت گاو» و «مرغ» قابل
تفکیکپذيري نیستند ،بهتر است که گوشت را به
محصوالت مشتق شده خود تقسیم نموده تا درک بهتري
از انتخاب مصرف کنندگان حاصل شودand Swofford .
 (1978) Whitneyآزمونهاي جدايیپذيري ضعیف را
در زمینه مصرف ،اوقات فراغت و پول انجام دادند.
 )2017( Erfani et alگروهبندي دارايیهاي پولی را با
استفاده از تحلیل ناپارامتريک تقاضاي پول انجام دادند
که در آن  15زير گروه از دارايیهاي پولی مورد بررسی
قرار گرفت (1994) Capps and Nayga .آزمونهاي
جدايیپذيري ضعیف را در میان  21محصول جداگانه
گوشتی با استفاده از سیستم تقاضاي الگوي روتردام
انجام دادند که نتايج نشان داد که مصرفکنندگان به
انتخاب برشهاي مختلف و يا نوع کیفیت در يک نوع
گوشت خاص ،توجه ندارند و همچنین تفکیکپذيري
انواع گوشت با کیفیت يکسان رد میشود .آزمونهاي
جدايیپذيري براي گوشت و ماهی در کشور ژاپن براي
درک بهتر از انتخاب مصرفکنندگان ژاپنی در تقاضاي
پروتئین مورد بررسی قرار گرفته شد که به جاي بررسی
ماهی به عنوان يک کاالي همگن ،ماهی و غذاهاي
دريايی به چند دسته از محصوالت طبقهبندي شدند .اين
روش تفکیکپذيري با استفاده از رويکرد سیستم تقاضا
مورد بررسی قرار گرفت .نتايج نشان داد که گوشت و
ماهی قبل از  1990جدايیپذير بوده ،با اين حال ،زمانی
که در تمام دوره مطالعه يعنی سالهاي 1981-1995
مورد بررسی قرار گرفت ،جدايیپذيري رد شد ) Eales
.)and Wessells,1999

 )1988( Eales and Unnevehrتقاضا براي گوشت
گاو و مرغ را با استفاده از آزمون جدايیپذيري و
تغییرات ساختاري انجام دادند که نتايج آزمون جدايی-
پذيري نشان داد که فرضیهاي که مصرفکنندگان ابتدا
هزينههاي اولیه را به محصوالت حیوانی مانند گوشت
گاو يا مرغ اختصاص میدهند و سپس در میان
محصوالت گوشتی تجمیع شده هزينه میکنند ،رد شد.
 (2013) Ghahremanzadeh et alبررسی آثار رفاهی
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افزايش قیمت انواع گوشت را در سالهاي 1385-1388
براي خانوارهاي شهري ايرانی با استفاده از مدل
تقاضاي  AIDSرا انجام دادند ،نتايج پژوهش بیانگر آن
بود که گوشت گوسفند و ماهی براي خانوارهاي شهري
ايرانی لوکس محسوب میشوند و گوشت مرغ و گوساله
ضرروري هستند .بر اساس آنچه بیان شد ،مالحظه می-
شود در داخل کشور مطالعات معدودي از آزمونهاي
جدايیپذيري ضعیف براي برآورد مدل تقاضا بهره
گرفتهاند .در اين میان مطالعهاي به زبان فارسی مالحظه
نشده است که به تخمین تابع تقاضاي گوشت با استفاده
از آزمونهاي جدايیپذيري پرداخته باشد .در اين زمینه،
مطالعه حاضر جزء پیشگامان اين زمینه ،به ويژه با
استفاده از تخمین مدل تابع تقاضا روتردام است و به
غناي ادبیات موضوع در اين زمینه کمک میکند.
روش تحقیق
)1946( Leontief

مفهوم جدايیپذيري ابتدا توسط
و  )1960( Sonoبه طور مستقل ارائه گرديد .به عقیده
آنها اين مفهوم شرط الزم و کافی براي بودجهبندي دو
مرحلهاي و جمعیسازي کاالها میباشد و فرض بر اين
است که مجموعه  nکااليی که در دسترس مصرفکننده
میباشد ،میتواند به  Sزيرگروه منحصر به فرد و مجزا از
هم تقسیم نمود (  .)N1, N2, N3,…, Nsهر زير
مجموعه شامل ) Ns (s=1,2,…,sکاال میباشد که
 n=∑nsاست .فرض میشود تمامی کاالهايی که در يک
زير مجموعه ( )nsقرار میگیرند داراي يک سري
خصوصیات و ويژگیهاي مشترک باشند
( .)Edgerton,1997منطق يا دلیل عقالنی دخالت دادن
چنین فرضیاتی در مسئله تشخیص مصرفکننده اين
است که تصمیم به مصرف در دو مرحله اتفاق بیفتد
( .)Moschini and Green,1994يک گروه از کاالها
تفکیکپذير ضعیف از ديگر کاالها میباشند ،اگر نرخ
نهايی جانشینی بین هر جفت از کاال در گروه ،مستقل از
مقادير مصرف شده از هر کااليی که در گروه موجود
نیست ،باشد .تفکیکپذيري ضعیف بیان میکند که
تقاضا براي کاالها در گروه تفکیکپذير ،تنها به قیمت
کاالها در گروه و نیز مخارج کل گروه بستگی دارد.

 )1959( Gormanمفهوم تفکیکپذيري ضعیف را از
طريق شکل تابع مطلوبیت و با فرم اسالتسکی تابع
تقاضاي متناظر تشريح نمودند .تابع مطلوبیت )u(x
تفکیکپذيري ضعیف نسبت به بخش {}N1,…, Nsاست،
اگر نرخ نهايی جانشینی بین دو کاالي  iو jاز ، Ns
) ، ui(x)/ uj(xمستقل از مقادير کاالهاي خارج از Ns
باشد .به عبارت ديگر:
i, j  Ns & k  Ns

0

)( xk

))(ui(x)/ uj(x

() 1
بنابراين ،مقادير بهینه اين کاالها تنها به قیمتها و
مخارج گروه بستگی دارد ( .)Grace,2008در اولین
مرحله بودجه مصرفکننده بین زير مجموعههاي N1,
 N2,…, Nsتشخیص پیدا میکند و سپس در مرحله
بعدي در داخل اين زير مجموعهها يا گروههاي کااليی
تصمیمات مصرف و تخصیص بودجه انجام گیرد و
جدايیپذيري ضعیف شرط الزم و کافی براي اين نوع
بودجهبندي که بودجهبندي دومرحلهاي مشهور است
میباشد .مسألهاي که در ارتباط با بودجهبندي يک
مرحلهاي وجود دارد از آنجا ناشی میشود که در اين
شرايط امکان اينکه قیمت تمام کاالهايی که در يک
گروه قرار میگیرند توسط يک شاخص قیمت واحد بیان
نمود موجود نمیباشد (1959) Gorman .نشان داد که
اين در شرايطی امکانپذير است که توابع مطلوبیت
انفرادي براي تمام کاالهايی که در يک گروه قرار می-
گیرند همگن باشد .توابع مطلوبیت تجمعی بین گروهها
نیز داللت بر ترجیحات قوي جدا داشته باشد
( .)Edgerton, 1997مطالعه )1994( Moschini et al
نشان داد که سیستم تقاضاي روتردام از انعطافپذيري
بیشتري نسبت به سیستم تقاضاي تقريباا ايدهآل و
ترانسلوگ جهت مدلینگ تفکیکپذيري برخوردار است
چرا که محدوديتهاي تفکیکپذيري که در اين مدل
وضع میشود بدون اين که اعمال قیدهاي ديگري بر
مدل نیاز باشد نه تنها به صورت محلی بلکه به صورت
کلی نیز برقرار خواهند بود ).)Moschini et al., 1994
الگوي روتردام تجزيه و تحلیل مبتنی بر قیمت
پايه مدل روتردام به صورت زير است ):(Theil, 1971

()2
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()5

که شاخص ديويژيا آن به اين صورت است:
()3
سهم هزينه کاالي  iام در دوره
در اين مدل
میباشد ،نشاندهنده مقدار کاال  iام در زمان دوره  tو
مربوط به قیمت در دوره  tاست .در برنامههاي
تجربی  logتفاوتهاي تقريبی هستند که تفاوتها را
بیان میکند ،در نتیجه مدل روتردام نمیتواند به عنوان
نمايش دقیق ترجیحات در نظر گرفته شود مگر اينکه
محدوديتهايی بر روي آن اعمال شود .با اين وجود،
مدل روتردام تقريب انعطافپذيري به سیستم تقاضاي
ناشناخته ) (Barnett, 1979; Mountain, 1988است .اين
مدل نیاز به استفاده از محدوديتهاي کالسیک دارد تا
برآوردهاي پارامترهاي تقاضا با نظريه منطبق باشد.
t

محدوديتهاي الگوي روتردام

قید ادينگ آپ ()4

قید همگنی

قید تقارن

مطالعات و تحقیقات در زمینه جدايیپذيري نیز می-
تواند با استفاده از يک سري روشهاي پارامتري و
غیرپارامتري انجام شود .آزمونهاي غیر پارامتري مقید
به فرم تبعی تابع مطلوبیت نمیباشند که اين خصوصیات
بسیار مطلوب میباشد اما در کنار اين خصوصیت يک
مشکل عمدهاي که وجود دارد ،روشهاي غیرپارامتري
5
Whitney and
غیرتصادفی هستند ( ;Swofford, 1987
 .)Varian, 1983آزمونهاي پارامتري مقید به فرم تبعی
تابع مطلوبیت میباشند و برخالف آزمونهاي
غیرپارامتري تصادفی هستند و داراي توزيع کاي دو
میباشند Eales and Unnevehr,1988; Nayga and
) .)capps,1994اين خصوصیات امکان ارزيابی آماري
1
مفهوم جدايیپذيري درقالب کششها به صورت زير می-
توان تعريف شود :تحت فرض تفکیکپذيري ضعیف تابع
نسبت کششهاي قیمتی متقاطع
2
مطلوبیت مستقیم،
جبرانی دو کاالي موجود در يک گروه يکسان ،نسبت به
کاالي سوم در گروه متفاوت برابر با نسبت کششهاي
3
هزينهاي آنها خواهد بود ( Goldman, and
.)Uzawa,1964

در عمل ،هنگام ارزيابی سیستمهاي تقاضا ،يک
معادله بايد حذف شود تا از ماتريس واريانس-کوواريانس
اختالالت اجتناب شود .از طريق محدوديتهاي
کالسیک ،پارامترهاي تقاضاي مربوط به معادله حذف
شده پس از آن بهبود میيابند .مدل روتردام با استفاده
از روش سیستم معادالت به ظاهر نامربوط زلنر
(1963( (4SUREو )1962با محدوديتهاي همگنی و
تقارن تخمین زده شده است.
کشش درآمدي و کشش قیمتی مارشالی يا غیر
) در اين سیستم تقاضا عبارتند
جبرانی متقاطع (
از:
1. Adding Up
2. Homogeneity
3. Symmetry
4. Seemingly Unrelated Regression Equaiton

()6
js

i, k  r ,

Ni

NK


ij

kj




که در آن   ijو   kjکشش قیمتی متقاطع جبرانی
بین کاالهاي گروه  rو کاالهاي گروه  sبوده و  Niو
به ترتیب کشش هزينهاي کاالي  iو  Kرا نشان میدهند.
در اين خصوص ،به دلیل اينکه روشهاي پارامتري
تصادفی هستند ،بر روشهاي غیر پارامتري در تفکیک-
پذيري ترجیح داده میشوند .در روشهاي پارامتري می-
NK

توان به آزمونهاي والد ) (Waldو نسبت

درستنمايی6

اشاره نمود .رابطه ( )6که يک محدوديت غیرخطی می-
باشد با استفاده از آزمون والد مورد آزمون قرار میگیرد.

5. No stochastic
6. Log-Likelihood ration test
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تعداد محدوديتهاي جدايیپذيري بسته به تعداد کاالها
و تعداد گروهها و تعداد اعضاي هر گروه براي هر درخت
مطلوبیت مورد نظر میتواند از طريق معادله زير محاسبه
گردد:
()7
=Number of Restrictions

 :Nتعداد کاالها در هر ساختار طراحی شده
 : Sتعداد گروههاي تفکیکپذير در هر ساختارS
 :nsتعداد کاال در هر گروه تفکیکپذير S
فرضیه تفکیکپذيري براي انواع زيرگروهها شرط
الزم و کافی براي بودجهبندي دو مرحلهاي است .در
صورت رد نشدن اين فرضیه میتوان سیستم تقاضاي
کاالهاي گوشتی را بدون تفکیک انواع زير گروهها و با
استفاده از دادههاي تجمعی براي آنها تخمین زد و تقاضا
براي آنها را مستقل از ساير گروهها بررسی کرد.

امکانی فراهم آيد که چگونگی نحوه تخصیص درآمد بین
گروههاي مختلف ذکر شده روشن گردد.
آزمون جدايیپذيري

تحت فرضیه جدايیپذيري ضعیف در تابع مطلوبیت
مستقیم ،نسبت کشش متقاطع جبرانی دوکاالي درون
يک گروه ( )rبا کاالي سوم درگروه ديگر( )sبرابر با
نسبت کششهاي هزينهاي آن دو کاال میباشد.
تعداد قیدهايی که الزم است براي تفکیکپذيري در
مدل روتردام اعمال شود:
()8

تعداد محدوديتهاي غیر زايد براي جدايیپذيري
در هر درخت مطلوبیت بر اساس فرمول زير انجام می-
شود:
()9
= Number of Restrictions

دادهها و متغيرهاي مورد استفاده

در اين تحقیق تقاضا براي 13کاالي گوشتی با
استفاده از آمارهاي سري زمانی هزينههاي مصرفی
خانوار (سالنامههاي مرکز آمار ايران) و شاخص قیمت-
هاي ساالنه برآورد شده است .براي جامعه شهري ايران
اين آمار از طريق بانک مرکزي و مرکز آمار ايران در طی
دوره زمانی ( )1374-1396جمعآوري گرديد .در
آمارنامه هزينه خانوارها کاالهاي مصرفی به دو گروه
خوراکیها و غیر خوراکیها تقسیم میشوند که در آن
کاالهاي خوراکی گوشت ،به سه گروه گوشت دام،
گوشت طیور و گوشت ماهی تقسیم میشوند که هر
گروه شامل مجموعهاي از کاالها میباشد .در اين برآورد
گروههاي گوشتی به صورت تفکیکشده در سیستم
تقاضا دخالت داده میشود و از سه فرضیه براي آزمون
جدايیپذيري ضعیف استفاده میشود تا بدين وسیله

روش خطی کردن قيود غير خطی

()10

در اينجا سه درخت مطلوبیت با توجه به گروهبندي
در نظر گرفته شده مورد آزمون جدايیپذيري ضعیف
قرار میگیرند:
U1  U   f 1( x1, x2, x3, x4, x5), f 2( x6, x7, x8, x9), f 3( x10, x11, x12, x13)

U 2  U   f 1( x1, x2, x3, x4, x5), f 2( x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12, x13)
U 3  U   f 1( x1, x2, x3), f 2( x4, x5), f 3( x6, x7, x8), f 4( x9, x13), f 5( x10, x11, x12)

223

دالور و همکاران :آزمون جدايیپذير ضعیف و برآورد سیستم تقاضاي گوشت.....

جدول  -1درخت مطلوبیت پیشنهاد شده بر اساس مشاهدات میدانی
انواع گروه گوشت
گوشت دام

گوشت طیور

گوشت ماهی

درخت مطلوبیت1

درخت مطلوبیت 2

A

A

A

گوشت گوسفند()x2

A

A

A

جگر ،دل و قلوه دام)(x3

A

A

A

کالباس )(x4

A

A

B

سوسیس )(x5
گوشت مرغ و خروس ()x6

A
B

A
B

B
C

گوشت بوقلمون،غاز،اردک ،شترمرغ()x7

B

B

C

دل ،جگر و سنگدان طیور)(x8

B

B

C

کنسرو مرغ)(x9

B

B

D

انواع ماهی شمال ()x10

C

B

E

انواع ماهی جنوب () x11

C

B

E

C

B

E

C

B

D

3

2

5

53

39

57

گوشت گاو و گوساله()x1

انواع ماهی هاي رودخانهاي و وارداتی ()x12
کنسرو ماهی X13
تعداد گروهها
تعداد محدوديت ها
مآخذ :يافتههاي تحقیق

شکل  -1گروه بندي بر اساس درخت مطلوبیت 1

درخت مطلوبیت 3
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شکل  -2گروه بندي بر اساس درخت مطلوبیت 2

شکل  -3گروهبندي بر اساس درخت مطلوبیت 3
استفاده از جدول محدوديتهاي غير زايد:
جدول  -2آزمون جدايیپذيريی براي درخت مطلوبیت1
J
5

4

3

2

1

i,k

13

12

11

10

9

8

7

6

t

t

t

t

t

t

t

t

 2و1

t

t

t

t

t

t

t

t

 3و2

t

t

t

t

t

t

t

t

 4و3

t

t

t

t

t

t

t

t

 5و4
 6و5

t

t

t

t

t

7و6

t

t

t

t

t

 8و7

t

t

t

t

t

 9و8
10و9

نشان دهنده محدوديت غیر زائد می باشد t
مآخذ :يافته هاي تحقیق

t

t

11و10

t
t

t
t

12و11
13و12

225

دالور و همکاران :آزمون جدايیپذير ضعیف و برآورد سیستم تقاضاي گوشت.....

نتایج و بحث
در مطالعه حاضر ،تقاضا براي گوشت به  13زير گروه
گوشتی و به صورت تفکیک شده بیان شده است .در اين
تحقیق  3فرضیه جدايیپذيري ضعیف را در مورد گروه-
هاي گوشت که شرط الزم و کافی براي بودجهبندي دو
مرحلهاي میباشد ،مورد بررسی و آزمون قرار گرفته
است که در صورت رد نشدن هر فرضیه سیستم تقاضا با
استفاده از دادههاي تجمعی گوشتها بدون تفکیک آنها
برآورد میشود و در صورت رد شدن فرضیه دادههاي
گروه گوشت بايد به صورت تفکیک شده در سیستم
تقاضا برآورد شوند .در اينجا  3درخت مطلوبیت براي زير
گروههاي گوشت در نظر گرفته شده است که با اعمال
محدوديتهاي جدايیپذيري با استفاده از آزمون والد
) (Waldمورد آزمون قرار گرفته است که داراي توزيع
کی دو میباشد (جدول .)3
در درخت مطلوبيت ،1با توجه به جدول کاي دو
در سطح معنیداري  0/05با درجه آزادي  ، 53مقدار
اين آماره جدول برابر با  70/99میباشد .با توجه به
اينکه مقدار محاسبه از مقدار جدول کوچکتر است ،پس
فرضیه جدايیپذيري پذيرفته میشود .در واقع نتیجه
آزمون ،اين فرض را که مصرفکنندگان ابتدا بخشی از
مخارج خود را به گوشت ،صرفنظر از نوع آن ،اختصاص
میدهند سپس عمل تخصیص بین انواع مختلف
گوشتها بر اساس قیمت آنها صورت میگیرد پذيرفته
مینمايد .به اين ترتیب ،استفاده از دادههاي تجمعی در
مورد گوشتها به صورت  3گروه مرکب گوشت ( دام،

طیور و ماهی) در برآوردهاي سیستمهاي تقاضا نتايج
نااريبی خواهد داد.
در درخت مطلوبيت ،2با توجه به جدول کاي دو
در سطح معنیداري  0/05با درجه آزادي  ،39مقدار اين
آماره جدول برابر با  54/57میباشد .با توجه به اينکه
مقدار محاسبه از مقدار جدول بزرگتر میباشد ،فرضیه
جدايیپذيري رد میگردد .لذا ،تقاضا براي گوشتها را
در درخت مطلوبیت  ،2نمیتوان به دو گروه مجزا تقسیم
نمود و مورد بررسی و تجزيه و تحلیل قرار داد.
در درخت مطلوبيت ،3با توجه به جدول کاي دو
در سطح معنیداري  0/05با درجه آزادي  ، 57مقدار
اين آماره جدول برابر با  57/62میباشد .با توجه به
اينکه مقدار محاسبه از مقدار جدول بزرگتر است ،پس
فرضیه جدايیپذيري رد میشود .لذا ،تقاضا براي
گوشتها را در درخت مطلوبیت  ،3نمیتوان در پنج
گروه مجزا قرار داد و توابع تقاضا را براي آنها مورد
تجزيه و تحلیل قرار داد.
در مطالعه حاضر از مدل روتردام استفاده شده است.
سیستم معادالت شامل  3معادله سهمهاي هزينهاي
خطی میباشد که با لحاظ شرايط جمعپذيري تعداد
معادالت به  2معادله کاهش پیدا میکند .سیستم مذکور
را با استفاده از روش سیستم معادالت به ظاهر نامربوط
تکراري ( )ISUREبرآورد گرديد و محدوديتهاي
همگنی و تقارن بر مدل اعمال شد و به منظور تمکیل
بحث ،بر روي نتايج برآورد شده ،سیستم کششها مورد
محاسبه قرار گرفته است.

جدول  -4برآورد پارامترهاي سیستم تقاضاي روتردام مقید 1براي سه گروه کاالي گوشت در ايران
انواع گوشت

گوشت دام

ماهی

گوشت طيور
*

گوشت دام

(*)-0,07343
()7,2

(**)0,01322
()1,93

( )0,060214
()2,91

گوشت طيور

()0,01322

()-0,01482

()0,001596

گوشت ماهی

(*)0,06021
()3,4

()0,001596
()1,7

* :معنی داري در سطح  %95اطمینان
(اعداد داخل پرانتز آماره  tمی باشد)
 1قید همگنی و تقارن در مدل اعمال شده است.
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(*)-0,06181
()-2,49
** :معنی داري در سطح  %90اطمینان.
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جدول  -5کشش قیمتی مارشالی (غیرجبرانی) و درآمدي متقاطع کاالهاي گوشت تحت محدوديتهاي کالسیک
گوشت طيور

گوشت ماهی

کشش درآمدي

انواع گوشت

گوشت دام

گوشت دام

()-0,8941

()0,032738

()0,149112

()0,9834

گوشت طيور

()0,025619

()-0,5935

()0,003093

گوشت ماهی

()0,751116

()0,019909

()-0,77102

()0,567566
()1,198864

مآخذ :يافتههاي تحقیق

برآورد کششها جهت سنجش حساسیت مقدار
تقاضا نسبت به تغییرات قیمت کاالها و درآمد ،الزم
است تا با استفاده از نتايج برآورد الگو ،کششهاي تقاضا
محاسبه شود .بر اين اساس کشش قیمتی خودي،
متقاطع غیر جبرانی و درآمدي در سه گروه گوشت در
جدول ( )5گزارش شده است .با توجه به جدول ()5
میتوان بیان کرد که همـه گروههاي کـااليی ،قـانون
تقاضـا را تامین کردهاند و داراي کشش قیمتی خودي
منفی هستند .در اين میان کشش قیمتی گروههاي
گوشت دام ،طیور و گوشت ماهی به ترتیب برابر ،-0/89
 -0,77 ،-0,59میباشند که گوشت گروه ماهی جانشین
ضعیفی براي گروه گوشت دام و طیور بوده است .کشش
متقاطع گروه گوشت دام با گروه گوشت طیور و گروه
گوشت ماهی مثبت است که به معناي جانشین بودن
اين گروه از مواد غذايی با يکديگر است ،بنابراين اگر
قیمت گروه گوشت طیور و گروه گوشت ماهی يک
درصد باال رود ،تقاضا براي گروه گوشت دام به ترتیب
 0/3و  0/14درصد افزايش میيابد .مقايسه نتايج برآورد
کششها در گروه گوشت در پژوهش حاضر ،با نتايج
حاصل شده از پژوهشهاي Ataei and Mohammadi
) (2017و  (2006) Kohansal and Jafariمطابقت
دارد و کاالهاي گروه گوشت جانشین يکديگرند .در اين
تحقیق همهي کششهاي مستقیم غیرجبرانی براي
گروههاي گوشت منفی به دست آمد که نشاندهنده
رابطه منفی بین قیمت کاال و تقاضاي آن کاالهاست.
همچنین قدرمطلق کلیه کششهاي مستقیم غیرجبرانی
گروههاي گوشت مورد مطالعه ،کمتر از يک به دست
آمده است ،بنابراين ،تقاضاي اين مواد غذايی پروتئین
کشش ناپذير است .کششهاي درآمدي گروههاي
گوشتی مورد مطالعه بیان میکند که چنانچه درآمد
يک درصد تغییر يابد ( با ثابت بودن ساير شرايط از

جمله ،قیمت کاال و سهم با وقفه هزينه کاالها از مخارج
خانوار در يک زمان معین) ،مقدار تقاضاي کاال چند
درصد تغییر میکند .مطابق با جدول ( )5کشش
درآمدي گروه گوشت طیور مثبت و کوچکتر از يک
بوده که به معناي ضروري بودن اين کاالي غذايی براي
خانوارهاست؛ بنابراين ،اگر درآمد يک درصد افزايش يابد
مقدار تقاضا به میزان  0/56درصد باال میرود .همچنین،
بر اساس محاسبات صورت گرفته کشش درآمدي براي
گوشت دام برابر با  0/9834به دست آمد که نشان-
دهنده ي نرمال و ضروري بودن اين گروه در ايران طی
دوره مورد بررسی است .مشابه نتايج مطالعه Falsafian
 (2011) and Ghahremanzadehکه برآورد انواع گوشت
در ايران را مورد بررسی قرار داده بودند ،تقاضاي گوشت
دام و طیور داراي کشش درآمدي کمتر از يک بوده و
بنابر تئوري اقتصاد خرد ،محصوالت نرمال ضروري به
شمار میرود .کشش درآمدي گروه گوشت ماهی برابر با
 1/1988است ،اين کشش بیانگر آن است که با افزايش
مخارج خانوارها به میزان يک درصد ،مخارج گروه کاالي
گوشت به میزان  1/1988درصد افزايش میيابد که اين
موضوع حاکی از آن است که با افزايش درآمد يا مخارج
خانوار ،سهم بودجهاي اين گروه گوشت نیز افزايش می-
يابد.
نتيجهگيري و پيشنهادها

بررسی شرايط مرکبسازي کاالهاي کشاورزي در
مباحث اقتصادي ،از اهمیت بااليی برخوردار است.
بنابراين ،توجه به اين امر میتواند شرايط الزم براي
سیاستگذاريهاي کالن اقتصادي را معنیدارتر سازد .با
توجه به اهمیت گروه گوشت در سبد مصرفی خانوار
ايرانی ،در مطالعه حاضر شرايط مرکبسازي تحت فروض
مختلف در گروه کاالهاي گوشتی مورد بررسی قرار
گرفته است .نتايج حاصل از اين مطالعه نشان میدهد
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، همچنین. نتايج میتواند واقعی باشد،از اين شاخصها
پیشنهاد اساسی از کاربرد پژوهش حاضر اين است که
پیش از هر گونه اقدامی در رويکرد سیستم تقاضا بايد
 همچنین.آزمونهاي تفکیکپذيري ضعیف صورت پذيرد
استفاده از گروههاي سازگار و تفکیکپذير در انتخاب
 برآورد کششها و نیز،فرمهاي تابعی خاص مطلوبیت
محاسبه تجمیعهاي گروهها در روشهاي مختلف
 با توجه به نتايج حاصل از بررسی تابع تقاضاي.میباشد
روتردام و با توجه به اينکه انواع گوشت جانشین
 پیشنهاد میشود به اهمیت گوشت در تامین،يکديگرند
پروتئین خانوارها هنگام اتخاذ سیاستهاي مختلف در
جهت حمايت از تولیدکنندگان توجه شده و سیاستها
به گونهاي اتخاذ گردد که انتقال قیمت از يک نوع
.گوشت به انواع ديگر با مشکل مواجه نگردد

 میتوان،که با توجه به آزمونهاي جدايیپذيري ضعیف
 طیور و ماهی) در،گوشت را در سه گروه گوشت (دام
نظر گرفت و برآوردهاي سیستم تقاضا را محاسبه نمود
به اين صورت که برآورد سه تابع تقاضاي کلی براي
 از اين لحاظ که اشکال جمعسازي بر،گروههاي گوشتی
 استفاده از، بنابراين. مورد تايید میباشد،آن وارد نیست
 براي،دادههاي تجمعی گوشتی سه گروه کاالي مرکب
 پارامترهاي نااريبی به،برآورد سیستم معادالت تقاضا
 از آنجا که مطالعه حاضر از شاخص.دست خواهد آورد
قیمتهاي موجود در بانک مرکزي براي بررسی شرايط
 نتايج،مرکبسازي گروههاي گوشتی استفاده شده است
اين مطالعه نشان میدهد که میتوان مطالعات اقتصادي
را با استفاده از گروهبندي انجام گرفته توسط بانک
مرکزي و مرکز آمار ايران انجام داد و در صورت استفاده
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