
 
 
 
 
 

 بررسي تقاضاي شير و انواع تخم پرندگان در مناطق شهري ايران

 ∗طيبه فراهاني
 

 هچكيد

آل، توابع تقاضاي شير و انواع تخم  در اين مطالعه با استفاده از نظام تقاضاي به نسبت ايده
هاي قيمتي و غيرقيمتي توابع  پرندگان در جامعة شهري به طور تخميني بيان شده و كشش

دست آمده نشان  نتايج به. ران نشده و جبران شده مورد مطالعه قرار گرفته استتقاضاي جب
، سهم بودجة اختصاص يافته به انواع تخم )١٣٥٨-٨١(دهد كه در طول دورة مورد بررسي  مي

هاي اخير  پرندگان از سهم بودجة اختصاص يافته به شير بيشتر است، هر چند كه در سال
فته به شير به تدريج افزايش يافته است و اين امر ممكن است مطالعة سهم بودجة اختصاص يا
 .به دليل تبليغ مصرف شير باشد

كشش خودقيمتي انواع تخم پرندگان در جامعة شهري حاكي از آن است كه در طول دورة  
اين امر . ها براي اصالح الگوي مصرف مؤثر نبوده است مورد بررسي، استفاده از ابزار قيمت

هاي توليدي و  كه در اعمال مديريت بهينة تقاضا، متغيرهايي همچون رشد فعاليتدهد  نشان مي
هاي مناسب  كار بستن سياست اي دارد و بايد اين متغيرها را با به نرخ رشد جمعيت اهميت ويژه

از طرفي با توجه به ضرورت وجود اين دو نوع كاال در سبد . سازي هدايت كرد به سمت بهينه
واقعي خانوارها كه به دليل ) درآمد(شهري و نيز با توجه به كاهش مخارج مصرفي خانوارهاي 

هاي پرداختي به اين كاالها سياست  دهد، حذف يارانه ها رخ مي افزايش شديد شاخص قيمت
 .زمان با كنترل تورم روي آورد ها هم مناسبي نيست بلكه بايد به سياست كاهش تدريجي يارانه

هاي سري زماني در اين مطالعه، نخست ريشة واحد در  ز دادههمچنين به دليل استفاده ا 
دهندة  نتايج اين بررسي نشان. ها بررسي شد متغيرهاي مدل و سپس ارتباط درازمدت داده

 .وجود همگرايي يكسان و رابطة بلندمدت بين متغيرهاي مدل بوده است

 .ايران/ مناطق شهري/ تخم پرندگان)/ تقاضا(شير : ها كليدواژه
                                                 

  كارشناس ارشد اقتصاد∗
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  مهمقد

با توجه به ضريب رشد باالي جمعيت كشور و نياز روزافزون جامعه به مواد 
در كشور ) اقالم گوشت و لبنيات(هاي توليدي  پروتئيني حيواني، توسعة فعاليت

اهميت اين موضوع بر همگان آشكار است زيرا مواد پروتئيني نقشي . الزامي است
دانيم كه رشد و توسعة  چنين ميهم. اساسي در سالمت انسان و بهداشت جامعه دارد

هاي بهينة اقتصادي از سوي  گيري هاي دقيق و تصميم ريزي اقتصادي مستلزم برنامه
اندركاران مسائل اقتصادي است و به عالوه هيچ يك از كارشناسان اقتصادي  دست
توانند تمامي عللي را كه موجب رجحان يك كاال بر كااليي ديگر نزد افراد  نمي

ود، دقيقًا تعيين كنند، مگر آنكه برخي از عوامل مؤثر بر تقاضا و ميزان ش جامعه مي
هاي گوناگون  ريزي در عرصه از آنجا كه برنامه. كارگيري آنها را مشخص نمايند به

اي دارد، تحليل رفتار  زندگي، مانند مسائل اقتصادي و معيشتي مردم، اهميت ويژه
وامل مختلف بر اين رفتار، ابزار مفيدي گيري تأثير ع مصرفي افراد جامعه و اندازه

 .رود شمار مي هاي توليدي به ريزان و مجريان طرح براي مسئوالن، برنامه
همچنين در شرايط كنوني كه منابع ارزي كشور محدود و تقاضا براي مواد  

غذايي روبه افزايش است، برآورد تابع تقاضاي شير و انواع تخم پرندگان و بررسي 
بنابراين، برآورد تابع تقاضا در شناخت . ر آن سودمند استعوامل مؤثر ب

بيني نيازهاي  هاي مربوط به مصرف، پيش هاي مصرفي، تعيين سياست ارجحيت
 .اي دارد ريزي براي رفع آنها اهميت ويژه مصرف آينده و برنامه

در زمينة تخمين تقاضا براي محصوالت كشاورزي، مطالعات گوناگوني در جهان  
هاي سري زماني  در اين مطالعات، به طور معمول از داده. انجام گرفته استو ايران 

مجموعه مطالعات انجام شده .  استفاده شده است)١(آل و نظام تقاضاي به نسبت ايده
هاي  دهد كه كشش كه در تاريخچة مطالعاتي نيز به آنها اشاره شده است نشان مي

 . يك استدرآمدي انواع لبنيات در مناطق شهري كمتر از
هاي معادالت تقاضا، توابع به  دانيم تا قبل از پيدايش سيستم طور كه مي همان 

اي برآورد شدند، اما عدم استقالل كاالها و عوامل مؤثر بر آنها از  معادله صورت تك
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هاي معادالت كه كلية عوامل اثرگذار را  يكديگر و لزوم بررسي آنها از طريق سيستم
هاي بعد  زمان گرديد كه طي سال  پيدايش سيستم معادالت همگيرد، منجر به دربرمي

هاي معادالت مناسب در رابطه با تحليل رفتار  گسترش يافت و به يك نوع از سيستم
 .كنندگان منجر گرديد مصرف

، AIDSتخمين تابع تقاضاي شير و انواع تخم پرندگان در مناطق شهري به روش  
كوشد با اتخاذ روش مذكور و با  تحقيق مياين . قابليت تحقيق و تفحص را دارد

بيني آينده، وضعيت  تحليل مناسب اطالعات و روند گذشته و وضعيت حال و پيش
اميد آن است كه اين . شير و انواع تخم پرندگان در مناطق شهري را تفسير نمايد

مقاله ضمن شناسايي عوامل بازدارنده بتواند در رفع مشكالت لبنيات كشور و 
ها به دليل وابستگي آنها به اين  هينة منابع و توسعة اقتصادي ساير بخشتخصيص ب

  .بخش، مؤثر واقع شود
  

  مطالعات انجام شده

هاي قيمتي مدل  اند، كشش  انجام داده)2(اي كه آلستون، فاستر و گرين ـ در مطالعه1
AIDSهاي قيمتي مدل   و چهار آلترناتيو كششLA/AIDS در قالب تجارب مونت 
 LA/AIDSهمچنين براي هر مجموعه از آلترناتيوهاي مدل . بررسي شده استكارلو 

محاسبه گرديده است و با ارائه اين » ميانگين كل درصد خطاها«يك عبارت به عنوان 
هاي   نسبت به كششLA/AIDSهاي آلترناتيوهاي  شاخص ميزان صحيح بودن كشش

  .سنجيده شده است AIDSمدل 
هاي   وقتي كه سهمLA/AIDSدهد كه فرمول مدل  نتايج اين مطالعه نشان مي  

 AIDSهاي مدل   در شاخص قيمت استون، درونزاست دقيقاً با فرمول(wi)اي  بودجه

 (wi)اي  هاي بودجه  زماني كه سهمLA/AIDSهمچنين نتايج فرمول مدل . تطابق دارد

شوند با درصد خطاي بسيار كمي  در شاخص استون، برونزا و يا ثابت فرض مي 
شود، ولي  كار برده مي  است كه نسبتاً صحيح است و بيشتر بهAIDSشبيه مدل 
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نتايج بسيار نادرستي را نسبت به مدل  LA/AIDSهاي مدل  آلترناتيوهاي ديگر كشش
AIDSدهند  ارائه مي.  

 در كشور اسپانيا انجام شده است كه هدف آن، )3(ـ مطالعة ديگري توسط مولينا2
براي اين منظور، از . ة مصرف غذا در كشور اسپانياستارائه كاري تجربي دربار

اي   و از يك فرآيند بودجه(AIDS)آل  سيستم معادالت تقاضاي تقريباً ايده
هاي مورد استفاده در اين مقاله به بودجة خانوار  داده. اي استفاده شده است دومرحله

  .شود  مربوط مي1989 تا 1964هاي  در كشور اسپانيا در سال
  . گرفته شده استAIDS مورد استفاده در اين كار از شكل ايستايي سيستم  
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  . كل درآمد خانوار استytكه در آن 
در اين مقاله، همچون ساير كارهاي تجربي انجام شده در زمينة اين سيستم براي   

ptخطي كردن مدل از شاخص استون 
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 كه در اين مقاله مورد برآورد قرار گرفته است، از AIDSحالت پوياي سيستم 
 يا عرض از مبدأ مدل، يك رابطة خطي با سهم با  αiشود كه  اين فرض ناشي مي

  :يك وقفه و روند زماني به صورت زير دارد
αI= αi1 + αi2 wit-1 + αi3 t 

  .روند زماني استt كه 
  :رسيم  به فرم پوياي زير ميAIDSبا قرار دادن اين مقادير در شكل اصلي 
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 كه در يك  حالت عرض از مبدأ AIDSالبته دو حالت سادة ديگر از مدل پوياي  
طي با روند زماني دارد نيز خطي با سهم با يك وقفه و ديگري فقط يك رابطة خ

براي برآورد هر كدام از حاالت باال، حالت . مورد توجه و برآورد قرار گرفته است
اند، در   تخمين زده)٤(OLSمدل ايستاي غيرمقيد و مقيد به قيد همگني را از روش 

حالي كه براي برآورد مدل ايستاي مقيد به قيد تقارن و كًال حالت پويا از روش 
SUR) استفاده شده است )٥. 

 :اند از شش گروه غذايي مورد برآورد اين مدل عبارت
  ماهي●      گوشت●     نان و غالت●
  ساير غذاها●   ميوه و سبزيجات●    تخم مرغ و شير●
 :اند از نتايج برآوردهاي انجام شده در اين مقاله عبارت 
گيري كرد كه يك  نتيجهتوان  هاي پويا و ايستا مي ـ با توجه به انواع مدل  الف 

اين مسئله وجود رابطة بين . شكل غيرمقيد پويا بدون روند زماني، قابل قبول است
هاي جاري نسبت به دورة قبل و چسبندگي مصرف را در مورد  مصرف در دوره

 .دهد كنندگان اسپانيايي نشان مي مصرف
ه البته اين ـ آزمون قيود نظري همگني و تقارن حاكي از رد اين قيود است ك ب 

 .اند اي است كه در بيشتر كارهاي تجربي به آن رسيده نتيجه
شود كه نان و غالت، گوشت،  ـ از محاسبة كشش مخارج چنين نتيجه مي ج 

 .ماهي، شير، تخم مرغ جزء كاالهاي ضروري هستند
 سيستم جديدي را مرتبط با سيستم تقاضاي تقريبًا )٦(ـ همچنين گونزالس و گومز٣

آل معكوس  اين سيستم با عنوان سيستم تقاضاي تقريبًا ايده. اند معرفي كردهآل  ايده
در مطالعة اين دو نفر كه براي اقتصاد اسپانيا . خطي پوياي كلي شناخته شده است

صورت گرفته يك سيستم تقاضاي پوياي معكوس براي گوشت و ماهي در اين 
، سيستم تقاضاي تقريبًا در اين مطالعه. كشور به صورت ماهيانه ارائه شده است

چندين مشخصة . شود  بسط داده مي(GD/IAIDS)آل معكوس خطي پوياي كلي  ايده
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پذيري و  قابليت انعطاف. شود پوياي موجود در مدل پويايي كلي، آزموده و رد مي
 .شوند كندي قيمت و شدت ضرايب متقابل، تجزيه و تحليل مي

در اين مطالعه . سپانيا صورت گرفته است در ا)٧(ـ مطالعة ديگر توسط دهيبي و گيل٤
تجزيه و تحليلي از تقاضاي گوشت قرمز، مرغ، ماهي در تونس انجام شده است كه 

. شود هاي سري زماني استفاده مي اي با داده در آن از سيستم اقتصادي چندمعادله
معرفي و برآورد ) سيستم تقاضاي لگاريتمي تعميم يافته (GADSهاي متفاوت  روش
دهد كه مدل در شكل تصحيح خطا، بهترين  دست آمده نشان مي نتايج به. شوند مي
كار  كند و براي تجزيه و تحليل تقاضاي گوشت قرمز و ماهي به ها را برازش مي داده

هاي  كشش. ها و هزينة كل گوشت و ماهي بستگي دارد تقاضا به قيمت. شود برده مي
دهند كه  د تقارن و همگني نشان ميمحاسبه شده بر پاية مدل برآورد شده با قي

آثار جانشيني كه بيشتر . شود گوشت گوسفند، بز و مرغ كااليي ضروري محسوب مي
اين مطالعه . دهند ها را نشان مي وجود دارند رقابت قوي ميان چندين نوع از گوشت

هنگامي كه روابط تقاضا را ) ناهمگرا(دهد كه استفاده از اطالعات متفرقه  نشان مي
 .كنيم فوايدي دربردارد آورد ميبر
در اين تحقيق مدل . اي را در ايران انجام داده است  مطالعه)٨(ـ علي قنبري عديوي٥

عرضه و تقاضاي گـوشت متناسب با شـرايط ايـران و با استفـاده از سـري زماني 
بيني  ربط و نهايتًا پيش هاي ذي  طراحي شده و پارامترهاي مدل و كشش١٣٥٠ـ٧٠

 ١٣٧٣ـ٧٧هاي  عرضه و تقاضا و درصد خودكفايي واردات گوشت طي سالميزان 
نتايج اولية اين مطالعه نشان . در طول برنامة دوم توسعه تخمين و برآورد شده است

دهد كه در طول دورة مورد بررسي ميزان توليد سرانة گوشت و خصوصًا مصرف  مي
رف گوشت در سطح سرانة گوشت در ايران كاهش قابل توجهي يافته است و مص

در اين . بسيار نازلي نسبت به كشورهاي پيشرفته و استانداردهاي جهاني قرار دارد
رساله، در بحث مباني نظري توابع تقاضاي گوشت در ايران، پس از تشريح و 

در تقاضاي مواد غذايي و تجزيه و تحليل » پذيري تفكيك«و » بندي مرحله«بررسي 
بازارهاي «و » بندي گوشت جيره«ر گرفتن نظام و با در نظ» تعديل جزئي«مدل 
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و طراحي مدل مناسب با اين شرايط، توابع تقاضاي گوشت در مناطق » موازي
آل و لگاريتم تخمين و  هاي تقاضاي تقريبًا ايده شهري و روستايي ايران از طريق مدل

هاي درآمدي  دهد كه كشش مقايسة نتايج حاصله نشان مي. برآورد شده است 
هاي لگاريتم خطي و تقاضاي  به شدة گوشت در مناطق شهري به كمك مدلمحاس

آل كمتر از يك است كه مبين مصرف ضروري گوشت در مناطق شهري  تقريبًا ايده
تر از يك است كه  هاي درآمدي در مناطق روستايي بزرگ باشد؛ در مقابل كشش مي

ين در بحث همچن. نشان از مصرف غيرضروري گوشت در مناطق روستايي دارد
مباني نظري عرضة گوشت در ايران نسبت به طراحي توليد گوشت قرمز و سفيد 
اقدام شده كه وابستگي عرضه و توليد گوشت را به انتظارات قيمتي در مدل 

 .خوبي به نمايش گذاشته است سازي توليد به بهينه
اين مطالعه با در . اند  انجام داده)٩(ـ مطالعة ديگر را جعفر عزيزي و جواد تركماني٦

آل، توابع تقاضاي انواع گوشت جوامع شهري  استفاده از نظام تقاضاي به نسبت ايده
هاي قيمتي و غيرقيمتي توابع تقاضاي  و روستايي ايران تخمين زده شده و كشش

افزون برآن، كاربرد نظرية همگرايي در تعيين . مارشال و هيكس مطالعه شده است
دهد كه در طول  دست آمده نشان مي نتايج به. ده استتابع تقاضاي مناسب بررسي ش

سهم بودجة اختصاص يافته به گوشت ) ١٣٥٣ـ١٣٧٤هاي  سال(دورة مورد بررسي 
قرمز در هر دو جامعة شهري و روستايي كاهش يافته در حالي كه در اين دوره 
 بودجة اختصاص يافته به گوشت مرغ و ماهي در شهرها به تدريج افزايش پيدا كرده

افزون بر آن در جامعة روستايي سهم بودجة اختصاص يافته به گوشت ماهي . است
هاي خود قيمتي انواع گوشت  كشش. نخست افزايش و سپس كاهش پيدا كرده است

در جوامع شهري و روستايي نشان داده كه در طول دورة مورد بررسي استفاده از 
 .ستها براي اصالح الگوي مصرف مؤثر نبوده ا اهرم قيمت

دهد كه در اعمال مديريت بهينة تقاضا استفاده از اهرم قيمت  اين امر نشان مي 
بنابراين متغيرهاي ديگر همچون نرخ رشد جمعيت اهميت . نتوانسته است مؤثر باشد

همچنين با توجه . هاي مناسب كنترل شود كار بستن سياست اي دارد كه بايد با به ويژه
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كار رفته است، نخست ريشة واحد در  هاي سري زماني به به اينكه در اين مطالعه داده
نتايج اين بررسي . ها بررسي شد متغيرهاي مدل و سپس ارتباط درازمدت داده

 .دهندة وجود همگرايي بوده است نشان
 

  روش تحقيق
آل  سيستم مورد استفاده در اين كار از شكل ايستايي نظام تقاضاي به نسبت ايده

 .)١٠(گرفته شده است
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در اين مقاله همچون ساير كارهاي تجربي . باشد ، كل درآمد خانوار ميYtكه در آن 
ptانجام شده در زمينة اين سيستم براي خطي كردن مدل از شاخص استون 

كه  *
ptتقريب مناسبي براي 

  .باشد استفاده شده است  مي 
jt

n

j
jtt pw loglog

1

* ×=∑
=

  
  

ptكه 
wjtاستون و  معرف شاخص  *

 ام در jاي كاالي  مصرف سهم بودجه  معرف 
pjt و tزمان 

  . استt در زمان j شاخص قيمت كاالي  
  

  هاي تحقيق فرضيه

مرغ بر طبق تعريف كاالها، كاالهاي ضروري در بودجة  لبنيات و تخم -1
  .خانوار هستند

كشش خودقيمتي كاالهاي لبنيات و تخم پرندگان طي دورة مورد بررسي  -2
  .ر از يك استت بزرگ

  .رابطة بلندمدت و همگرايي يكسان بين متغيرها وجود دارد -3
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  بررسي و تحليل اطالعات آماري مدل
  بررسي روند متوسط هزينة خانوارها

  
  
  
  
  

E0.0 +00
E5.0 -01

E1.0 +00
E1.5 +00
E2.0 +00
E2.5 +00

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

W
P

  
ـ متوسط هزينة كل خانوارها و شاخص كل قيمت كاالها و خدمات 1نمودار 

  1358  ـ81هاي  مصرفي در طي سال
W : متوسط هزينة كل ساالنة خانوار شهري 
P : شاخص كل قيمت كاالها و خدمات مصرفي در مناطق شهري 

 هاي پژوهش ؛ يافته١٣٨٢مركز آمار ايران، : مأخذ
  
  
  
  

  
  
  

0

0.005

0.01

0.015

0.02

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

W1
W2

  
ـ سهم بودجة اختصاص يافته به انواع تخم پرندگان و شير در طي ٢نمودار 

 ١٣٥٨ـ  ٨١هاي  سال
١W : متوسط سهم هزينة شير در كل هزينة خانوار شهري 
2 W :متوسط سهم هزينة انواع تخم پرندگان در كل هزينة خانوار شهري 
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 هاي پژوهش ؛ يافته١٣٨٢مركز آمار ايران، : مأخذ
 متوسط هزينة كل خانوارها و شاخص كل قيمت كاالها و خدمات ١نمودار 

اين نمودار بيانگر روند . دهد  نشان مي١٣٥٨  ـ٨٠هاي  كننده را طي سال مصرف
اما با توجه به . باشد صعودي متوسط هزينة كل و شاخص كل كاالها و خدمات مي

ها از نرخ رشد هزينة كل خانوارها بيشتر است،  اينكه نرخ رشد شاخص قيمت
ته تنها افزايش پيدا نكرده بلكه كاهش نيز ياف مندي خانوارها نه توان گفت كه بهره مي

 .است
 بيانگر سهم بودجة اختصاص يافته به انواع تخم پرندگان و شير طي ٢نمودار  
 . است١٣٥٨ ـ ٨١هاي  سال
بررسي متوسط سهم بودجة اختصاص يافته به انواع تخم پرندگان حاكي از آن  

كننده  است كه اهميت نسبي انواع تخم پرندگان در سبد مصرفي كاالهاي مصرف
 شير در سبد مصرفي كاالهاست، اما اين اهميت نسبي روندي بيشتر از اهميت نسبي

 از اهميت نسبي شير نيز كمتر ١٣٧٩ـ٨١هاي  كاهشي داشته، به طوري كه طي سال
 .ها به مصرف شير دارد اين نكته اشاره به توجه بيشتر خانواده. شده است

 
  ها تجزيه و تحليل داده

با .  استفاده شده است١٣٥٨ـ٨١ هاي هاي سري زماني سال در اين مطالعه از داده
اند  توجه به اينكه كلية متغيرهاي مستقلي كه در معادالت دستگاه فوق وارد شده

اند ولي در مدل  اند، متغيرهاي ديگري كه بر روي معادالت دستگاه تأثير داشته يكسان
اند در جمالت اخالل ظاهر خواهند شد و بين جمالت اخالل معادالت  وارد نشده
 از كارايي الزم برخوردار OLSرو روش  وجود خواهد آمد؛ از اين ي بههمبستگ

 .نخواهد بود
هايي كه در مطالعات تجربي براي رفع همبستگي بين جمالت  يكي از روش 

) هاي به ظاهر نامرتبط روش رگرسيون (SURمورد استفاده قرار گرفته است، 
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الت اخالل معادالت، اما ممكن است عالوه بر وجود همبستگي بين جم. باشد مي
 .بين هر جزء اخالل معادالت نيز خود همبستگي وجود داشته باشد

 ـ نتايج برآورد مدل غيرمقيد ١جدول 
AIDS

LA براي شير و انواع 

  تخم پرندگان

  شير انواع تخم پرندگان
٠٥٧/٠ 
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 هاي پژوهش يافته: مأخذ
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١ w٢زينة گروه كاالي شير و  متوسط سهم هw متوسط سهم هزينة گروه كااليي انواع 
 .تخم پرندگان است
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 با روشي تكراري، برآوردهاي كارآتري را نسبت )١١(ISURاز اينجاست كه روش  
 به برآوردهاي ISURهمچنين برآوردهاي روش .  ارائه خواهد نمودSURبه روش 

كنند، بدين سبب در اين مطالعه  ميمساوي با روش حداكثر درستنمايي گرايش پيدا 
 .آل استفاده شده است  براي برآورد نظام تقاضاي به نسبت ايدهISURنيز از روش 

 قابل SURبا توجه به اينكه در دستگاه معادالت ارائه شده در مرحلة دوم روش  
يكي از معادالت  برآورد نخواهد بود، براي پيشگيري از بروز چنين مشكل متداولي

البته . زمان برآورد كرد توان حذف و سپس معادالت را به طور هم ينه را ميسهم هز
وجود نخواهد آورد و برآوردهاي اين  حذف يك معادلة سهم هزينه مشكلي را به

روش كه مستقل از معادلة حذف شده هستند، به هيچ وجه از معادلة حذف شده 
ف شده بر اساس ضرايب به عالوه ضرايب معادلة سهم هزينة حذ. گردند متأثر نمي

در اين تحقيق به دليل همخطي بين شير . ساير معادالت به آساني قابل برآورد است
هاي شير حذف، سپس نظام معادالت  هاي شير معادلة سهم هزينة فرآورده و فرآورده

 آمده ١نتايج حاصل از برآورد به صورت غيرمقيد در جدول . كنيم را برآورد مي
 . هستندtدهندة آمارة  رانتز نشانمقادير داخل پ. است

  بهi تغيير در نسبت بودجة اختصاص يافته به كاالي ةدهند  نشانγijدر اين جدول

 است، به شرطي كه درآمد واقعي ثابت jازاي يك درصد تغيير در قيمت كاالي 
 به ازاي يك iتغيير در نسبت بودجة مربوط به كاالي  βi همچنين ضريب. باشد

 β1و  γ12 در اين جدول براي شير تنها . درآمد يا مخارج واقعي است درصد تغيير در
  .اند دار شده معني

كند كه اگر  هاي شير بيان مي ضريب شاخص قيمت فرآورده ۱ جدول براساس
 درصد افزايش يابد، با ثابت نگه داشتن درآمد ١هاي شير  شاخص قيمت فرآورده

 واحد افزايش ٠٠٣/٠افته به شير سهم بودجة اختصاص ي) از مخارج واقعي(واقعي 
هاي آن در  دهندة ممكن بودن وجود كاالي شير و فرآورده يابد؛ اين موضوع نشان مي

اگر مقدار درآمد يك درصد افزايش يابد سهم بودجة . كننده است سبد كاالي مصرف
 .يابد  واحد كاهش مي٠٠٢/٠اختصاص يافته به شير 
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 ضريب ١بر اساس جدول . اند دار شده ي معن٢β و ٢α) ٢(همچنين براي معادلة 
كند اگر مقدار درآمد يك درصد افزايش يابد، سهم  شاخص درآمد واقعي بيان مي

. كند  واحد كاهش پيدا مي٠٠٣/٠بودجة اختصاص يافته به انواع تخم پرندگان 
دهندگي مدل است و   معادالت حاكي از قدرت خوب توضيح٢Rهمچنين مقدار 

بوط به مخارج واقعي كاالهاي شير و انواع تخم پرندگان منفي بودن ضرايب مر
علت اينكه . بيانگر ضروري بودن اين كاالها در سبد بودجة خانوارهاي شهري است

اند ممكن است وجود همخطي بين متغيرهاي مستقل  دار نشده بيشتر ضرايب معني
 .باشد

 كه سهم هزينة كنند دار نيستند بيان مي هايي كه معني در اين ميان شاخص قيمت
. هاي قيمت حساسيت ندارند مربوط به هر گروه كاال نسبت به تغييرات اين شاخص
داري تحت تأثير تغييرات قيمت  البته ممكن است كه مصرف اين كاالها به طور معني

ها قرار گيرند، اما اين آثار به دليل تغييرات همسويي كه متغيرهاي شاخص  اين گروه
 .ها دارند خنثي گردند هم هزينهقيمت و مخارج كل بر س

آل با نظرية تقاضا سازگار باشد، الزم است  براي اينكه نظام تقاضاي به نسبت ايده
بايست قيود همگني و  بنابراين مي. كه قيود و نظام تقاضا را در اين الگو منظور كنيم

 در صورت البته ابتداء بايد اين قيود را آزمون كرد و. تقارن را در الگو وارد نماييم
 .دار بودن آنها را وارد الگو نمود معني

ترين آنها در مورد گذاشتن  هاي خطي و البته مهم آزمون والد يكي از آزمون
محدوديت روي ضرايب متغيرهاي توضيحي براي نظام معادالتي است كه به طور 

قيد همگني در اين مدل به صورت زير آزمون . زمان تخمين زده شده است هم
 :شود مي
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نتايج .   پذيرفته شود، بيانگر پذيرفته شدن قيد همگني است0Hاگر فرضية   
حاصل از آزمون قيد همگني براي سيستم معادالت شير و انواع تخم پرندگان با 

قيد تقارن در اين مدل به . باشد  مي0Hاستفاده از آزمون والد بيانگر رد شدن فرضية 
  :ير استصورت ز

      
 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≠

=

jiij

jiij

H

H

γγ

γγ

:

:

1

0 
 

نتايج حاصل از آزمون قيد .  به معني پذيرش قيد تقارن است0Hپذيرش فرضية   
 است؛ بنابراين با توجه به 0Hتقارن با استفاده از آزمون والد بيانگر رد شدن فرضية 

مطلوب شود، مدل  اينكه قيد تقارن و همگني براي شير و انواع تخم پرندگان رد مي
  .باشد مدل غيرمقيد مي

  
  هاي درآمدي كشش

هاي  ترين ابزارها جهت تعيين سياست هاي درآمدي كاالها از مهم بررسي كشش
هاي درآمدي مدل غيرمقيد برآورد شده از فرمول زير  كشش. اقتصادي دولت است

 :گردد محاسبه مي
1+=

i

i
im w

βη 
 

 :دهد هاي كااليي نشان مي  براي گروههاي درآمدي برآورد شده را  كشش٢جدول 
 

 هاي درآمدي مدل ـ كشش٢جدول 
AIDS

LA غيرمقيد 
 

  ηim نوع كاال

 شير ٧/٠ ضروري
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 انواع تخم پرندگان ٧/٠ ضروري

 هاي پژوهش يافته: مأخذ   

 
پرندگان براي  دهد كه شير و انواع تخم هاي فوق نشان مي بررسي كشش 

آيد و همچنين با افزايش درآمد  ري كااليي ضروري به حساب ميخانوارهاي شه
 .واقعي مردم اثر مثبت اين افزايش روي كاالهاي ضروري فوق نسبتًا باال خواهد بود

رو شوند، مصرف  و طبيعتًا در صورتي كه خانوارها با كاهش درآمد واقعي روبه 
 .آنها از اين كاالهاي ضروري نسبتًا كاهش خواهد يافت

 
  هاي خودقيمتي و متقاطع قيمتي شكش

هاي خود قيمتي و متقاطع قيمتي جبران نشده براي مدل غيرمقيد به صورت  كشش
 :شود زير محاسبه مي
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هاي خودقيمتي و متقاطع قيمتي جبران نشدة مدل   بيانگر كشش٣ارقام جدول 
 .ارائه شده هستند

 
 هاي خودقيمتي و متقاطع قيمتي جبران نشدة مدل ـ كشش٣جدول 

AIDS
LA

 غيرمقيد 

  شير انواع تخم پرندگان

 شير -١٥/١ -١٥/٠
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 انواع تخم پرندگان ٠٠٤٨/٠ -٦/٠

 هاي پژوهش يافته: مأخذ   

 
دهند كه  هاي خودقيمتي هستند نشان مي عناصر روي قطر اصلي كه بيانگر كشش 
تر از يك است و به عنوان كااليي با كشش محسوب  ش خودقيمتي شير، بزرگكش
كشش محسوب  به عنوان كااليي بي) مرغ ويژه تخم به(گردد و انواع تخم پرندگان  مي
 .تر از يك است شود، زيرا قدر مطلق كشش خودقيمتي آنها كوچك مي
ن نشدة بين البته توجه به اين نكته حائز اهميت است كه كشش متقاطع جبرا 

كند و اين رابطه  هاي ناخالص تمايز ايجاد مي هاي ناخالص و مكمل جانشين
شايد در نظرية تقاضا صحبت از . دربردارندة آثار درآمدي و نيز آثار جانشيني است

هاي خالص كه تنها دربرگيرندة اثر جانشيني هستند  هاي خالص و مكمل جانشين
تر بودن اثر درآمدي، كشش  دليل بزرگچرا كه ممكن است به . تر باشد مناسب

متقاطع قيمتي بيانگر مكمل بودن يك سيستم كااليي به جاي جانشين بودن آن 
هاي خودقيمتي و متقاطع جبران شده بر  سيستم كااليي باشد، بدين منظور كشش
 :شوند اساس فرمول زير بررسي و محاسبه مي
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هاي خودقيمتي و متقاطع جبران شدة مدل ارائه شده  كشش بيانگر ٤ارقام جدول 
 .هستند
 

ـ آلن در  شدة هيكس هاي خودقيمتي و متقاطع قيمتي جبران ـ كشش٤جدول 
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  شير انواع تخم پرندگان

 شير -١٤٥/١ -١٤٥/٠

 انواع تخم پرندگان ٠١١/٠ -٥٩/٠

 شهاي پژوه يافته: مأخذ   
دهندة منفي بودن شيب منحني  شده نشان هاي خودقيمتي جبران بررسي كشش

شده به اين موضوع اشاره  هاي متقاطع قيمتي جبران كشش. تقاضاي جبراني است
آيند،  پرندگان، مكمل خالص به حساب مي دارد كه سيستم كااليي شير و انواع تخم

 .خالص هستنداما سيستم كااليي انواع تخم پرندگان و شير جانشين 
شده از قدرمطلق  هاي خودقيمتي جبران تر بودن قدر مطلق كشش همچنين كوچك

تر بودن شيب منحني تقاضاي  نشده حاكي از بزرگ هاي خودقيمتي جبران كشش
توان گفت نتايج تجربي  جبراني از شيب منحني تقاضاي معمولي است؛ بنابراين مي

 .ضا نيز مورد تأييدنددست آمده از نظر مباني نظري توابع تقا به
 

  همگرايي يكسان

هاي زماني متغيرها در  شود كه تمام سري با استفاده از آزمون ريشة واحد مشاهده مي
گيري، خصيصة بلندمدت يك سري زماني  از آنجا كه تفاضل. ناپايا هستند% ٥سطح 

ها هاي زماني حاصله، اطالعاتي از رابطة بلندمدت آن كند و كار با سري را حذف مي
دست نخواهد داد، براي بررسي رابطة روندهاي چند متغير ناپايا يا به عبارت ديگر  به

 .شود رابطة بلندمدت آنها از آزمون يوهانسن استفاده مي
 

 ـ نتايج آزمون تعيين رتبة ماتريس تأثير مدل ٥جدول 
AIDS

LA غيرمقيد 
 

 مقدار آيجن نسبت درستنمايي نقطة بحراني% ٥ نقطة بحراني% ١ CEتعداد فرضي

None** ٩٣٧١٩٥/٠ ١١٨٠١/٩١ ٥٢/٦٨ ٠٧/٧٦ 
١ At most ٨٠٧٦٣٣/٠ ٢٩٩٠٤/٤١ ٢١/٤٧ ٤٦/٥٤ 
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٢ At most ٥٤١٤٧٧/٠ ٦٢٨٩٧١/١١ ٦٨/٢٩ ٦٥/٣٥ 

٣ At most ٠٢٦٠١٥/٠ ٨١٩٢٤٨/٠ ٤١/١٥ ٠٤/٢٠ 

٤ At most ٠١٨٩٧٣/٠ ٣٤٤٧٨٨/٠ ٧٦/٣ ٦٥/٦ 
 .است%) ١% (٥داري   سطح معنيدهندة رد فرضيه در  نشان**

 .است% ٥داري  كننده در سطح معني دهندة يك معادلة تلفيق  نشان.L.Rآزمون 
 هاي پژوهش يافته: مأخذ

شود براي معادلة تقاضاي شير، فرض صفر   مالحظه مي٥چنان كه در جدول  
رد % ٥داري  بودن رتبة ماتريس تأثير با آمارة نسبت درستنمايي، در سطح معني

در . شود ، يعني عدم وجود رابطة بلندمدت بين چند متغير رد مي)سطر اول(شود  يم
نسبت درستنمايي فرض صفر را رد ) سطر دوم (r=١حالي كه براي رتبة ماتريس 

گيريم كه يك  پس نتيجه مي. است% ٥تر از نقطة بحراني  كند، چرا كه كوچك نمي
 وجود دارد و در نتيجه يك بردار رابطة بلندمدت بين متغيرهاي معادلة تقاضاي شير

در واقع رابطة بلندمدت بين متغيرهاي معادلة تقاضاي . همگرايي يكسان نيز داريم
 :شير عبارت است از
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معادلة انواع تخم پرندگان وجود همچنين يك رابطة بلندمدت بين متغيرهاي  
تر است و در نتيجه يك  كوچك% ١دارد، چرا كه نسبت درستنمايي از نقطة بحراني 

در واقع يك رابطة بلندمدت نيز بين متغيرهاي . بردار همگرايي يكسان نيز داريم
 .معادلة انواع تخم پرندگان برقرار است

 
  نتايج و پيشنهادها

 سهم بودجة اختصاص يافته به لبنيات و انواع تخم در اين مطالعه بررسي متوسط
هاي  پرنـدگان حـاكي از آن است كه اهميت نسبي انواع تخم پرندگان طي سال
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 روندي كاهشي داشته، در حالي كه اهميت نسبي شير روبه افزايش ١٣٥٨ـ١٣٨١
نتايج تجربي حاصل از . بوده كه اين اشاره به توجه خانوارها به مصرف شير دارد

آل حاكي از آن است كه كشش خودقيمتي شير  آورد نظام تقاضاي به نسبت ايدهبر
دهد  اين موضوع نشان مي. تر از يك است و در نتيجه كااليي با كشش است بزرگ

اما تخم . تواند مؤثر باشد در اعمال مديريت بهينة تقاضا، استفاده از اهرم قيمت مي
 است و در نتيجه كااليي تر از يك پرندگان داراي كشش خودقيمتي كوچك

دهد در اعمال مديريت بهينة تقاضا يا به  اين موضوع نشان مي. باشد ناپذير مي كشش
تواند مؤثر باشد،  عبارت ديگر در اصالح الگوي مصرف، استفاده از اهرم قيمت نمي

هاي توليدي و نرخ رشد جمعيت اهميت  بلكه متغيرهايي همچون رشد فعاليت
هاي مناسب اين متغيرها را در جهت  كار بستن سياست يد با بهاي دارد كه با ويژه

 .بهينه هدايت كرد
از طرفي با توجه به ضروري بودن اين دو نوع كاال در سبد مصرفي خانوارهاي  

واقعي خانوارها در اثر ) درآمد(شهري و از طرف ديگر با توجه به كاهش مخارج 
رداختي به اين كاالها سياست هاي پ ها، حذف يارانه افزايش شديد شاخص قيمت

زمان با كنترل تورم  ها هم رو سياست كاهش تدريجي يارانه مناسبي نيست، از اين
 .سياست بهتري خواهد بود
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