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  برآورد تابع تقاضاي خوراك خانوارهاي روستايي با استفاده از سيستم 

 ∗ (AIDS)مطلوبتقاضاي تقريباً 
 

  ∗∗مجتبي بهمني
  ∗∗∗حسن اصغري

 
  2/12/87:        تاريخ پذيرش           22/3/86: تاريخ دريافت

 
  

  چكيده
تغذيه و مصرف مواد غذايي در برنامه ريزي بودجه خـانوار اهميـت فراوانـي                    

 آن در بودجه خانوار روستايي بر اهميت برآورد تابع تقاضـاي            زياديدارد و سهم    
تحليل تخصيص درآمد خانوار به كاالها و       . افزايد  خوراك خانوارهاي روستايي مي   

سياستمداران بوده و برآورد تقاضـاي كاالهـا و         خدمات مورد توجه اقتصاددانان و      
  .خدمات به منظور تشخيص ترجيحات و نيازهاي آينده از اهميت برخوردار است

و روش تخمـين     (AIDS)مطلوبدر اين مقاله با استفاده از سيستم تقاضاي تقريباً          
به برآورد توابـع تقاضـاي خـوراك خانوارهـاي           (SUR)رگرسيون ظاهراً نامرتبط  

 ج مدل، مصرف كنندگان روسـتايي در       با توجه به نتاي   .  پرداخته شده است   روستايي
. موارد دچار توهم پولي هستندو سليقه خانوارهاي روسـتايي تغييـر نكـرده اسـت              

برنج و غالت كمترين مقدار و كشش قيمتي زير گـروه   كشش قيمتي زيرگروه نان،
هـاي مختلـف     زير گـروه  به عالوه از ميان     . استلبنيات و تخم مرغ بيشترين مقدار       

خوراك، زير گروه نان، برنج و غالت لوكس بوده و زير گروه لبنيات و تخم مـرغ                 
زيرگروه نان، برنج و غالت با زيرگروه لبنيات وتخم مرغ جانـشين            . ستا  ضروري

                                                 
اري شادروان دكتر حسن اصغري در دانشگاه شهيد باهنر كرمان اجرا اين مقاله برگرفته از طرحي است كه با همك  ∗

 .شد
   mbahmani@mail.uk.ac.ir   عضو هيات عملي دانشگاه شهيد باهنر كرمان ∗∗
  .دانشجوي دوره دكتري اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائي ∗∗∗
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زيرگروه گوشت قرمز و سـفيد بـا        . استو با زيرگروه گوشت قرمز و سفيد مكمل         
  . استانشين زير گروه لبنيات و تخم مرغ ج

 : JEL .D11, D12, R22طبقه بندي 
  

، رگرسـيون ظـاهراً نـامرتبط، تـوهم         مطلوبسيستم تقاضاي تقريباً     :ها  كليد واژه 
  .و درآمدي تقاضا هاي قيمتي پولي، كشش

 
  
  مقدمه

اين مقاله به تخمـين توابـع تقاضـاي خـوراك خانوارهـاي روسـتايي ايـران در فاصـله                    
هــا در بودجــه  بــا عنايــت بـه اهميــت گــروه خــوراكي . ت پرداختــه اســ1361-84هــاي  سـال 

درصـد از كـل   40 كه در طول دوره مورد بررسي در حدود    اي  گونهخانوارهاي روستايي به    
چنين اهميت تغذيه و مصرف مواد غذايي در         و هم ج خانوار را به خود اختصاص داده        مخار

 مختلـف خـوراك    هاي  گروه  فرآيند توسعه در اين مقاله بررسي و برآورد توابع تقاضاي زير          
 علت انتخاب خانوارهاي روستايي به اين       . است خانوارهاي روستايي مورد توجه قرار گرفته     

به است  هايي كه تا به حال در اين حيطه صورت گرفته             گرددكه عمدتاً تحقيق    موضوع برمي 
  .اند برآورد توابع فوق براي خانوارهاي شهري پرداخته

هـا از   هـاي قيمتـي و درآمـدي گـروه خـوراكي           به كـشش  برآورد توابع تقاضا و محاسـ     
 كـالن و    هـاي   گـذاري   كنندكان بـه منظـور سياسـت        ترين ابزارهاي بررسي رفتار مصرف     مهم

هـاي مختلـف خـوراك در ايـن           گـروه   منظور از زيـر   . آيد  برنامه ريزي اقتصادي به شمار مي     
  :استتحقيق چهار گروه زير 

  نان، برنج و غالت -1
 لبنيات و تخم مرغ -2

 وشت قرمز و سفيدگ -3

 ساير كاالهاي خوراكي -4

مركـز  » نتايج تفصيلي آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي روستايي        «آمارها نيز از    
بـا  . سـت ا  هاي بانك مركزي جمهوري اسـالمي ايـران اسـتخراج شـده             ايران و ترازنامه   آمار
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آمـد  خـوراك نـسبت بـه در   هـاي مختلـف    گروه هاي درآمدي حساسيت زير  محاسبه كشش 
چنين از طريق هم. دشو  و نوع كاال از نظر ضروري، پست يا لوكس بودن تعيين ميمشخص،
كنندگان نسبت به تغييرات قيمت خود كاال و قيمـت           العمل مصرف   هاي قيمتي عكس    كشش

هاي مختلفي  الگواي از معادالت تقاضا،  براي برآورد مجموعه. شود ساير كاالها سنجيده مي   
 تـوان هاي مختلف خوراك و هم چنـين           خاص زيرگروه  وضعيتوجه به   وجود دارد كه با ت    

.  استفاده شده اسـت    الگو در اين مقاله از اين       1،مطلوبنظري و عملي سيستم تقاضاي تقريباً       
االت ؤ توابع تقاضاي خوراك، پاسخ به سـ       عواملاما هدف اصلي اين مقاله به دنبال برآورد         

  :استزير 
هـاي    ي در مـصرف هـر يـك از زيرگـروه          ضريب حـساسيت خانوارهـاي روسـتاي       -1

  مختلف نسبت به تغييرات قيمتي همان زيرگروه چقدر است؟
هاي متفاوت خوراك نـسبت       واكنش خانوارهاي روستايي براي مصرف زيرگروه      -2

 ها چقدر است؟ به تغييرات قيمتي ساير زيرگروه

هاي مختلف خوراك جـزو كـدام يـك از كاالهـاي پـست،             هر كدام از زيرگروه    -3
 ؟استي يا لوكس ضرور

كنندگان روستايي در دوره مورد بررسي در مـصرف خـوراك دچـار               آيا مصرف  -4
 توهم پولي هستند؟

 كنندگان در دوره مورد بررسي تغيير كرده است؟ آيا سليقه مصرف -5
 
   مباني نظري-2

 كننــده  كــه مــصرفدهــد  را نــشان مــي كــاالهــر مختلفــي از هــاي انــدازهتــابع تقاضــا 
كـه   ايـن سـت بـه شـرط       اهاي مختلف مايل و قادر به خريد آن           يمتدر ق ) كنندگان  مصرف(

دارد كـه   بـستگي    ميـزان كـاالي خريـداري شـده بـه چنـد عامـل               . ساير عوامل ثابت بمانـد    
  : از استترين آنها عبارت مهم

  ipقيمت خود كاال    -1
                                                 

1- Almost Ideal Demand System  
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nppقيمت ساير كاالها  -2 ,.....,1 

 M    كنندگان درآمد مصرف -3

 c كنندگان       تعداد مصرف -4

 T كنندگان     سليقه و ترجيحات مصرف -5

  :توان نوشت با استفاده از نماد رياضي مي
),,,( ,......,1, TCMpppfx nii =  

توابع تقاضـاي منفـرد و   :  كردجداتوان دو گونه تابع تقاضا را از هم      به لحاظ نظري مي   
دسته مشخص است در حالـت اول تنهـا         همان طوركه از نام اين دو       . توابع تقاضاي سيستمي  

مزيـت عمـده معـادالت    . اي از توابع مطـرح اسـت   يك تابع تقاضا و در حالت دوم مجموعه   
تقاضاي سيستمي در اين موضوع است كه روابط اسالتسكي بـين معـادالت، قيـود بودجـه،                 

راري كند كه بين معادالت وجود دارد و امكان برق          هايي را ايجاد مي     محدوديت... همگني و 
چنين در ميان معادالت تقاضا تقسيم  هم. اي وجود ندارد يا آزمون آنها در حالت تك معادله

هاي تقاضايي كـه از تـابع مطلوبيـت           اساس آن ميان سيستم    اي وجود دارد كه بر      بندي ثانويه 
، تمايز قائل   ستا    به دست نيامده   يكه از تابع مطلوبيت مشخص     ده و آنها  ش استخراج   يخاص
 دو نگـرش بـراي   اساسـاً .  بـه گونـه دوم تعلـق دارد       AIDSيستم معادالت تقاضاي    س. شويم

يك نگـرش ايـن اسـت كـه تـابع تقاضـاي تـك             .  معادالت تقاضا وجوددارد   عواملبرآورد  
  . هاي اقتصادي تصريح و برآورد شود اي بدون توسل به نظريه معادله

اسـتفاده از نظريـه      اسـت،    رايـج  معـادالت تقاضـا      عوامل كه در برآورد     ،نگرشي ديگر 
در ايـن روش ابتـدا شـكل معـادالت          . تقاضا در تعيين فرم معـادالت و انتخـاب متغيرهاسـت          

هـاي     و سـپس قيـودي بـر متغيـر         ،كننـدگان اسـتخراج     تقاضا از الگوي رياضي رفتار مصرف     
هاي آماري مورد  شود و ميزان داده  مستقل برآورد مي  عوامل و از اين طريق      ،موجود تحميل 

روش . اسـت از ايـن نـوع      ) AIDS( مطلـوب سيستم تقاضاي تقريبـاً     . يابد   كاهش مي  نياز نيز 
AIDS                 به دليل هماهنگي با نظريه اقتصادي تقاضا و داشتن انعطاف در ارائه كـشش، مـورد 

  .  قرار گرفته استپژوهشگرانتوجه روزافزون 
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عنـوان   بـا  1954   از نظر تاريخي اولين مدل تجربي سيـستم معـادالت تقاضـا در سـال           
 گـري   -ايـن مـدل از تـابع مطلوبيـت اسـتون          .  ارائه شده است   )LES( 1سيستم مخارج خطي  

چنـين تـابع مطلوبيـت جمـع         كند و هـم      كه از فرم تبعي خاصي پيروي مي       شود استخراج  مي  
  : استايرادات وارد برسيستم مخارج خطي به قرار زير). 1378، محمدزاده ( است2پذير

  . و جانشيني بين كاالها تعريف نشده است،ملدر اين مدل تمام كاالها مك -1
 . و قابل آزمون نيستاستقيد همگن از درجه صفر بودن از فروض مدل  -2

 .تواند توضيح دهد اين سيستم كاالي پست را نمي -3

 .فرم تبعي خاصي را براي تابع مطلوبيت تعريف كرده است -4

 .مون كردتوان آز همواره متقارن است و قيد تقارن را نيز در مورد آن نمي -5

 . را در نظر نگرفته استعواملپويايي  -6

 الگـوي  بـه عنـوان مثـال در    سـت؛ ا   ارائه شدههاايراداين ي بعدي در جهت رفع  الگوها
 در آن لحـاظ شـده     عوامـل پويـايي   ) 1970 ،پـوالك (3مخارج خطي با شكل گيـري عـادت       

 كنـار    فـرض ثابـت بـودن سـهم نهـايي مخـارج را             1960 در سـال     4به دنبال آن پاركز   . است
 نيز بحث سيستم معادالت     6الچ.  را ارائه كرد   5گذاشت و مدل عمومي سيستم مخارج خطي      

شد كـه    فرض مي سيستماين در تمام .  بررسي كرد1977 پويايي در سال ديدگاهتقاضا را از  
كـدام از    گيرد و هيچ    هاي بعد مي    ا از دوره  جد تصميمات خود را در هر دوره        ،كننده  مصرف

 كرد و الگو اما الچ پس انداز را وارد ؛ قابليت توضيح پس انداز را نداشتكاناين الگوها ام
 خانوار از درآمد خانوار استفاده كرد و در نهايت به حالت خاصي از تابع               هاي  هزينهبه جاي   

 . مصرف رسيد
  
 

                                                 
1- Linear Expenditure System 
2- Additive 
3- Habit Formation Linear Expenditure 
4- Parks 
5- General Linear Expenditure System 
6- Luch 
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  AIDS مطلوب سيستم تقاضاي تقريباً -3
 ارائـه  1980ميولبـور در سـال    كه اولين بار توسط ديتون    مطلوبسيستم تقاضاي تقريباً    

  :ميولبور تابع مخارج را به شكل زير تعريف كرد. شد، يكي از آنهاست
)1-2(  )()()(),( puLnbpLnaulpuLnC +−=  

براي افراد فقيـر صـفر و بـراي         ) u ( بودن  و مطلوب  ،ها  تابعي از قيمت   b و   aكه در آن    
  : است ريف شده نيز به صورت زير تعb و aهاي تبعي  فرم. استافراد ثروتمند يك 
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ها همگن خطي باشـد، بايـد قيـود زيـر برقـرار               كه تابع مخارج نسبت به قيمت     براي اين 
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 ام  iپس سهم مخارج با مشتق جزئي لگاريتم مخارج نسبت به لگاريتم قيمـت كـااليي                
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پـس  .  برابـر اسـت  c(u ,p) با xكننده در حداكثر مطلوبيت، مخارج كل  براي مصرف
جايگـذاري  ) 2-5( به دست آوريم و حاصل را در         x و   p را برحسب    u) 2-4(اگر از رابطه    

 بـه دسـت   x و pيي از كـل بودجـه بـه صـورت تـابعي از      كنيم، سهم هر كاال يا گروه كـاال  
  :آيد مي
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اي    كـه در واقـع معادلـه سـهم بودجـه           است AIDSبيانگر توابع تقاضاي    ) 2-6(رابطه  
  .استمارشالي 

ار تقريبـي شـاخص اسـتون    از مقـد ) 2-2( بـه جـاي     pدر عمل براي محاسـبه شـاخص        
  :استصورت زير د كه به شو استفاده مي
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   ادبيات موضوع -4

تا به حال كارهـاي بـسياري در ايـران         ) AIDS(با استفاده از سيستم معادالت تقاضاي       
 1372 به عنوان مثال علي قنبري عديوي در رسـاله دكتـري خـود در سـال                  ؛ه است شدانجام  

  .ده استكر برآورد مطلوبم تقاضاي تقريباً تقاضاي گوشت در ايران را با استفاده از سيست
بـه بـرآورد تـابع تقاضـاي نـان بـا اسـتفاده از سيـستم                 ) 1375(چنين عبدلي در سـال    هم

نيز با استفاده از سيـستم تقاضـاي تقريبـاً          )1377(پناهي.  پرداخته است  مطلوبتقاضاي تقريباً   
نيـز بـا    ) 1378(زادهمحمـد .  به تحليل رفتار مصرفي در مناطق شهري  پرداخته اسـت           مطلوب

 تقاضـاي   مطلـوب، ها به پنج گروه و بـا اسـتفاده از سيـستم تقاضـاي تقريبـاً                   تقسيم خوراكي 
نيـز بـا وارد كـردن       ) 1380(قـادري . ده اسـت  كـر خوراك را در جامعه شهري ايران برآورد        

نجـف پـور    . متغير رونـد تقاضـاي مـواد عمـده خـوراكي در ايـران را بـرآورد كـرده اسـت                    
 تجزيه و تحليل تقاضاي گوشت در بودجـه خـانوار شـهري پرداختـه                به  هم )1381(راوندي

اشـاره كـرد كـه بـا        ) 1377(بايد به كار مشترك سوري و مشايخ آهنگراني       و سرانجام   است  
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ورد تقاضاي خوراك آ به بر1371-74هاي تابلويي براي سري زماني مقطعي  استفاده از داده  
  . اند خانوار شهري پرداخته

 
  ها ده بررسي دا-5

هاي مورد نياز     ، داده )2-6( معادله   مطلوببا توجه به شكل تبعي سيستم تقاضاي تقريباً         
چنـين  هـاي آن و هـم       هاي مربوط به مخـارج گـروه خـوراك و زيرگـروه             براي تخمين داده  

 SNA1ها هر ساله براساس طبقه بندي خاص  اين داده. استشاخص بهاي كاالهاي مصرفي 
گيـري از هزينـه و درآمـد     آمـار  نتايج تفـصيلي « و با عنوان ،آوريگيري گرد از طريق نمونه

ها نيز توسـط بانـك        اطالعات مربوط به شاخص قيمت    . دشو منتشر مي » خانوارهاي روستايي 
  . گردد مركزي در ترازنامه ساليانه منتشر مي

هـا    هاي مربوط به مخارج گروه خوراك الزم به ذكر است كه ايـن داده               در مورد داده  
 تعـداد متغيرهـا نـاگزير از        كـاهش  و بنابراين بـراي      ستا    گروه كااليي تقسيم شده    زدهيادر  

بـه چهـار   را گـروه خـوراك     ) 1380(در نتيجـه نظيـر قـادري      . هـا بـا هـم هـستيم         ادغام گروه 
 سـاير  -4 گوشـت قرمـز وسـفيد و    -3 لبنيات و تخم مرغ -2 نان، برنج و غالت    -1زيرگروه  
 در  1374د آمار مربوط به شاخص قيمت،  سال پايه سـال            در مور . ها تقسيم كرديم    خوراكي

ها و شاخص كلي      نظر گرفته شد و براي به دست آوردن شاخص بهاي گروه ساير خوراكي            
  .ها از تقريب خطي استون بهره گرفته شده است قيمت گروه خوراكي

به هاي خوراك، هزينه زيرگروه نان، برنج  و غالت بيشترين سهم را               در ميان زيرگروه  
درصـد  از كـل      40 چيـزي بـيش از       1350 كه در سـال      اي  گونهخود اختصاص داده است به      

 اين سهم به زيـر   1384مخارج گروه خوراك را به خود اختصاص داده بود و در پايان سال              
 مخارج زيرگروه نان، برنج  و غالت به         ،در دوره مورد بررسي   . درصد كاهش يافته است   20

هاي روستايي را بـه خـود اختـصاص           خارج خوراك خانوار  درصد از كل م    31طور متوسط   
  .داده است

                                                 
1- System Of National Accounts 
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درصد از كل مخارج گروه خوراك      15 چيزي حدود    1350زيرگروه گوشت در سال     
درصد 26و سپس در دوره پس از انقالب اين سهم به باالي            است  را به خود اختصاص داده      

ل دوره مـورد بررسـي      در ك . درصد رسيد 22 به   1382و در نهايت با اندكي كاهش در سال         
. درصد از مخـارج گـروه خـوراك را بـه خـود اختـصاص داده اسـت                 21زيرگروه گوشت   

درصد مخارج گـروه خـوراك را بـه خـود           10زيرگروه لبنيات و تخم مرغ نيز ابتدا كمتر از          
 1386 كه در سال اي گونهيابد به  كه اين نسبت در سال بعد افزايش مياست اختصاص داده   

 درصد از  كـل مخـارج گـروه    12رسد و در كل دوره مورد بررسي حدود      درصد مي  16به  
  .خوراك را به خود اختصاص داده است

  
   تخمين-6
   روش تخمين1-6

بـا لحـاظ كـردن    . هـاي متفـاوتي وجـود دارد     روش، اقتـصادي الگوهـاي  براي تخمين
 مـاركف   - بر اساس قضيه گـاس     )OLS (فروض كالسيك،  روش حداقل مربعات معمولي      

در صورت وجود ناهمساني واريانس و خود  .استين تخمين زننده خطي بدون تورش بهتر
  .دهد  برآوردهاي كارآ به دست مي)GLS( روش حداقل مربعات تعميم يافته ،همبستگي

هـاي متفـاوتي را بـراي          روش ،اما در حالتي كه با يك سيستم معادالت طـرف هـستيم           
جا امكان اينكه فروض كالسيك بـه نـوعي           اين عالوه بر اين در   . كار برد ه  توان ب   تخمين مي 

تـوان بـه كـار بـرد،      هايي را كـه  مـي    در اين صورت، يكي از روش     . د، وجود دارد  شونقض  
در ايـن روش ابتـدا معـادالت سيـستم را           . است) SUR (1روش رگرسيون به ظاهراً نامرتبط    

جا كه  از آن. ندكن  و سپس ضرايب متفاوتي را براي تقاضاي هر كاال محاسبه مي   ،يك كاسه 
امكان نقض فروض كالسيك در حالت سيستمي وجـود دارد و ممكـن اسـت بـين عوامـل                   

 روش پيـشنهادي    وضـعيت،  باشـد در ايـن       2اخالل دو معادله در يك زمان همبستگي موقت       

                                                 
1- Seemingly Unrelated Regression 
1-contemporaneous-correlation  
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د كـه   كنـ   طي دو مرحله برآوردهاي كارايي براي ضرايب دستگاه معادالت ارائـه مـي             1زلنر
  . است SURهمان روش  

 و اگـر ميـان معـادالت        است OLS  كاراتر از  SUR حالت كلي برآوردهاي روش      در
نكتـه  . نـد كن هـاي يكـساني را ارائـه مـي      تخمـين OLS بـا  SUR روش باشد،نارتباط موقتي 

 بايد مورد توجه قرار داد، اعمال قيود بر اين معـادالت            SURهاي  الگوديگري كه در مورد     
 اي   به عنوان مثال در سيستم معادالت تقاضا با در نظر گرفتن قيد كلـي كـردن، رابطـه                  ؛است

  مجمـوع  آيد كه بـه تبـع آن دترمينـان مـاتريس            ها به وجود مي     الگوخطي بين عوامل اخالل     
كـه در آن معكـوس       را،    SURاين امر مرحله دوم روش      . گردد  برابر يا نزديك به صفر مي     
از اين رو در اين . كند  ميرو  روبهگيرد با مشكل       انجام مي  GLSماتريس محاسبه و براساس     

  : شود جدا مياي پس از اعمال قيد به دو قسمت   معادلهNموارد دستگاه 
1- N معادلــه بــه روش SURــه ، بــرآورد ــه N و ســپس ضــرايب معادل ــا توجــه ب  ام ب

 ميـان چهـار     در ايـن مقالـه از     . دشو  س ضرايب ساير معادالت محاسبه مي     ها براسا   محدوديت
  . شود زيرگروه خوراك، تنها سه معادله اول تخمين زده مي

  
  ها  برآورد مدل و محاسبه كشش- 2-6

هـاي     هدف برآورد تابع تقاضاي خوراك براي زيرگروه       ،همان طور كه قبالً اشاره شد     
  :استگانه زير  چهار
  BT نان، برنج وغالت -
  LTلبنيات و تخم مرغ  -

 MTگوشت قرمز و سفيد   -

  OTHر كاالهاي خوراكي  ساي -
 كـه شـكل  نهـايي تبعـي آن بـه      مطلوب است مدل مورد نظر نيز سيستم تقاضاي تقريباً        

  :ذيل استصورت 

                                                 
2- zellner  
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  : از استمتغيرهاي به كار گرفته شده عبارت
M : ها مخارج كل خوراكي  

jp : تلف خوراكهاي مخ شاخص قيمت كاالهاي مصرفي گروه  
iV : هاي مختلف خوراك از كل مخارج خوراك  سهم مخارج زيرگروه  

  :دشو  نيز به صورت زير تعريف ميpشاخص قيمت

j
i j

ii

n

i
ii pppp loglog

2
1loglog

4

1

4

11
∑∑∑
= ==

++= αα  

i(ولي در عمل از تقريب خطي استون      

n

i
i pvp ∑

=

=
1

 الگـوي پـس    .شـود   اسـتفاده مـي   )

  :دشو هاي مختلف خوراك به صورت زيرا ارائه مي وليه براي گروها

)log()log()()log()log( 15141312111 p
MpOTHpMTlpgpLTPBTBT γγγγγα +++++=

 

)log()log()()log()log( 25242322212 p
MPOTHPMTlpgPLTPBTLT γγγγαα +++++=  

)log()log()()log()log( 35343332313 p
MpOTHPMTlpgPLTPBTMT γγγγαα +++++=

 

)log()log()()log()log( 45444342414 p
MpOTHPMTlpgPLTPBTOTH γγγγγα +++++=

 
يكي شكل متعارف اسـت     . توان برآورد كرد    هاي متفاوتي مي    اين سيستم را به صورت    

ل قيـد بودجـه در سيـستم تنهـا سـه معادلـه اول را بـرآورد                   با اعمـا   كهكه در باال آمده است      
در حالـت اول مـدل بـه    . در اين مقاله دو حالت ديگر نيز در نظر گرفته شده است .كنيم مي

 به عبارت ديگر در سمت راست مدل يـك متغيـر بـا              ؛صورت پويا در نظر گرفته شده است      
 و عـادت مـصرفي خانوارهـاي    اي از چـسبندگي  وقفه از سهم همان گروه به عنـوان نماينـده     
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وارد شـده اسـت   به عنـوان متغيـري   ) t(در حالت آخر متغير روند   . روستايي وارد شده است   
  . دهد كه تغييرات سليقه خانوارهاي روستايي را در دوره مورد بحث نشان مي

داري آنهـا و بـا اسـتفاده از برآوردهـاي       و معنـي الگوي ياد شـده   با مقايسه ضرايب سه     
 مطلـوب شود كه همان حالت سـاده سيـستم تقاضـاي تقريبـاً               كراري نتيجه مي   ت SURروش  

 ، لحـاظ متغيـر    به ويـژه  در اين ميان    . دهد  رفتار مصرفي خانوارهاي روستايي را بهتر نشان مي       
 الگو نيازي نيست؛   بر اين اساس به لحاظ كردن متغير روند در           . را بدتر كرد   الگوروند وضع   

كـه عـادت مـصرفي خانوارهـاي روسـتايي در دوره            شود     مي ردبه عبارت ديگر اين فرضيه      
  .مورد بررسي تغيير كرده است

  : شود نتايج برآورد مدل در دو حالت به شرح زير معرفي مي
   مطلوب حالت ساده سيستم تقاضاي تقريباً -الف

 
)log(012/0)log(096/046/0 PLTPBTBT ++−=  

        )95/1()781/()836/1( −  
 

)log(06/0)log(06/0)log(15/0
p

MpOTHPMT +−−  

)123/1()38/3()123/4( −−  
74/1736/0806/0

22 === DWRR  
 

)log(0075/0)log(14/0)log(04/026/1 PMTPLTPBTLT +−+=  
)411/0()404/0)646/1()39/4( −   

)log(011/0)log(04/0
p

MPOTH −−  

)207/4()624/4( −−  
595/185/088/0

22 === DWRR  
  
)log(00189/0)log()0439/0)log(0147/0805/1 pLTpMTpbTMT ++−=

 
)036/0()611/1()34/0()37/3( −  
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)log(1556/0)log(0479/0
p

MpOTH −−  

)426/3()228/3( −−  

535/1779/0837/0
22 === DWRR  

 
 حالت پوياي مدل كه در آن متغير سهم مخارج هر زيرگروه در معادله تقاضـاي همـان                 -ب

 :زير گروه ارائه شده است
)log(07/0)log(15/0)log(141/0)log(093/075/0 pOTHPMTPLTPBTBT −+−+−=  

)008/4()49/0()384/2()99/1()38/1( −−
 

)log(08/01)28/0(
p

MbT +−  

)599/1()14/2(  
305/2772/084/0

22 === DWRR  
 

)log(034/0)log(09/0)log(02/0)log(029/015/1 POTHPMTPLTPBTLT −+−+−=
 

)406/3()96/0()062/0()06/1()88/3( −
  

)log(11/0118/0
p

MLT −−+  

)771/3)(33/1( −  
86/184/088/0

22 === DWRR  
 

)log(055/0)log(048/0)log(007/0)log(013/098/1 POTHPMTPLTPBTMT −++−−=
 

)29/3()64/1()137/0()299/0()851/3( −−
 

)log(17/0113/0
p

MMT −−−  

)59/3()841/0( −  

437/177/085/0
22 === DWRR  
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  ها  كشش3-6
هـاي مختلـف خـوراك     در اين قسمت كشش قيمتي و درآمدي هر يـك از زيرگـروه       

  .شود  ارائه ميالگو برآورد شده عواملبراساس 
  :آيد  دست ميه كشش درآمدي با توجه به رابطه زير ب

  1+=
i

i
im v

βε  

    :آيد دست ميه كشش قيمتي خودي از رابطه زير ب

  1−=
i

ij
ii v

γ
ε  

  :آيد كشش قيمتي متقاطع نيز به صورت زير به دست مي

i

ij
ij v

γ
ε =  

 سـاده و پويـا      الگـوي هاي قيمتي و درآمـدي بـراي دو            كشش ،روابطاين  با استفاده از    
  :  شود  و در جداول زير ارائه مي،برآورد

  
   سادهالگويتلف خوراك براي هاي مخ كشش قيمتي و متقاطع تقاضاي زيرگروه : 4-1جدول شماره  

  
 نسبت به

  
  كشش تقاضاي 

  زيرگروه

قيمت زيرگروه  
  نان،برنج«

  »و غالت

 قيمت زيرگروه
  لبنيات«

  »و تخم مرغ

قيمت زيرگروه 
گوشت قرمز «

  »و سفيد

قيمت زيرگروه 
ساير كاالهاي «

  »خوراكي

  -189/0  -486/0  393/0  -694/0  نان، برنج و غالت
  -331/0  0606/0  -114/1  343/0  لبنيات و تخم مرغ

  -223/0  -769/0  0088/0  -0684/0  گوشت قرمز و سفيد 
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   پوياالگويهاي مختلف خوراك براي  كشش قيمتي و متقاطع تقاضاي زيرگروه : 4-2جدول شماره 

 نسبت به
  

  كشش تقاضاي زير
  گروه

قيمت زيرگروه  
  نان،برنج«

  »و غالت

قيمت زيرگروه 
  لبنيات«

  »و تخم مرغ

زيرگروه قيمت 
گوشت قرمز و «

  »سفيد

قيمت زيرگروه 
ساير كاالهاي «

  » خوراكي

  -207/0  -473/0  431/0  -703/0  نان، برنج و غالت

  -277/0  156/0  -154/1  234/0  لبنيات و تخم مرغ

  -257/0  -773/0  0325/0  -0584/0  گوشت قرمز و سفيد 
  

ش قيمتـي خـودي هـر       ، كش ها  دولآمده و ارائه شده در ج     به دست   بر اساس اطالعات    
 رابطه منفـي ميـان مقـدار    ، و طبق انتظار   است برآورد شده منفي     الگوزيرگروه در هر دو     سه  

چنين بين سه زيرگروه خوراك، كشش قيمتي زيرگروه        هم. تقاضا و قيمت كاال وجود دارد     
نان، برنج  و غالت كمترين مقدار و كشش قيمتـي زيرگـروه لبنيـات و تخـم مـرغ بيـشترين         

  . را داردمقدار 
هاي نان، برنج و غالت با زيرگـروه لبنيـات و              كشش قيمتي ارتباطي تقاضاي زيرگروه    

 است كه جانشين يكـديگر هـستند و كـشش قيمتـي ارتبـاطي تقاضـاي                 اينتخم مرغ بيانگر    
هاي نان، برنج و غالت با زيرگروه گوشت قرمز سفيد گواه مكمـل بـودن ايـن دو                    زيرگروه

يرگـروه  ي ارتباطي تقاضاي زيرگروه گوشت قرمز و سـفيد بـا ز           كشش قيمت . استزيرگروه  
كشش درآمدي ارائـه شـده   .  است كه جانشين يكديگر هستند     لبنيات و تخم مرغ بيانگر اين     

 اسـت ن است كه زيرگروه نان، برنج و غـالت لـوكس   اي نشان دهنده   4-3در جدول شماره    
شش درآمدي كمتر از يك براي       و ك  استكه احتماالً به دليل وجود برنج در اين زيرگروه          

دهنده ضروري بـودن ايـن        نشان »گوشت قرمز و سفيد   «و  » لبنيات و تخم مرغ   «هاي    زيرگروه
يد اين مطلب باشد كـه خانوارهـاي        ؤتواند م    مي ،ها براي خانوارهاي روستايي دارد      زيرگروه
  .ه آگاه هستندمين پروتئين مورد نياز خود توجه دارند و بر اهميت آن در تغذيأ تهروستايي ب



146 3شماره/ مجله توسعه و سرمايه 

  هاي مختلف خوراك كشش درآمدي تقاضاي زيرگروه : 4-3جدول 

   ساده الگويكشش درآمدي براي   زيرگروه
 الگويكشش درآمدي براي 

  پويا 

 1,253 1,198  نان، برنج و غالت

 0,155  0,078  لبنيات و تخم مرغ

 0,202 0,274  گوشت قرمز و سفيد 

  
  آزمون قيود

ها و درآمد به يك نسبت تغيير كنـد،            اشاره دارد كه اگر قيمت     قيد همگني به اين نكته    
آيـد     ساده، اين نتيجه به دست مـي       الگويبا آزمون اين قيد براي      . ماند  مقدار تقاضا ثابت مي   

كه خانوار هاي روستايي در ارتباط بـا تقاضـاي زيرگـروه نـان، بـرنج و غـالت و زيرگـروه                    
 4-4نتايج آزمون قيد همگني در جدول شماره       .   گوشت قرمزوسفيد دچار توهم پولي هستند     

  .ه شده استئارا
  هاي مختلف خوراك آزمون قيد همگني براي توابع تقاضاي زيرگروه :  4-4جدول شماره 

  0H:فرضيه   2Xاحتمال   2Xآمار   نام زيرگروه
∑ =0ijγ 

 رد 368/0 808/0  نان، برنج و غالت

 رد  216/0 559/1  لبنيات و تخم مرغ

 قبول 102/0 669/2  گوشت قرمز و سفيد 

  
  گيري  نتيجه

 بـه بررسـي تقاضـاي مـواد و          مطلـوب در اين مقاله با استفاده از سيستم تقاضاي تقريبـاً           
روش . اسـت  پرداختـه شـده      1361-84خوراك خانوارهاي روستايي در فاصـله سـال هـاي           

 اسـت كـه بـا اسـتفاده از برآوردهـاي ايـن          SURتخمين روش رگرسيون به ظاهر نـامرتبط        
 با هم مقايسه     است دهش ساده، پويا و مدلي كه متغير روند را در آن لحاظ             الگوي سه   ،روش
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 وجـود نـدارد و لـذا    الگـو شود دليل خاصـي بـراي لحـاظ متغيـر رونـد در            كرده و نتيجه مي   
كـه سـليقه مـصرفي خانوارهـاي روسـتايي در دوره              نتيجه اين  . حذف شد   اين متغير  سرانجام

  .مورد بررسي تغيير نكرده است
هـاي    چنين ضريب حساسيت خانوارهاي روستايي در مصرف هر يك از زيرگـروه            هم

ها محاسـبه شـده       مختلف خوراك نسبت به تغييرات قيمتي همان زيرگروه و ديگر زيرگروه          
يرگروه نان، بـرنج و غـالت كمتـرين مقـدار و كـشش قيمتـي                كه كشش قيمتي ز    يا  گونهبه  

 كه مالحظه شد با استفاده از اين برآوردها .استزيرگروه لبنيات و تخم مرغ بيشترين مقدار 
 در حـالي كـه گـروه لبنيـات و تخـم مـرغ جـزو        اسـت گروه غالت جزو كاالهـاي لـوكس     

لبنيات و تخم مرغ جانشين     زيرگروه نان، برنج و غالت با زيرگروه        . استكاالهاي ضروري   
زيرگروه لبنيات و تخـم مـرغ بـا زيرگـروه           . استو با زيرگروه گوشت قرمز و سفيد مكمل         

 كـه   مالحظـه شـد   چنـين بـا آزمـون قيـد همگنـي            هـم . اسـت گوشت قرمز و سفيد جانـشين       
  .كنندگان روستايي دچار توهم پولي هستند مصرف

اي دارد و رفـاه        اجتماعي گسترده  - پيامدهاي اقتصادي  ،تغيير قيمت كاالهاي خوراكي   
 گـروه خـوراك از      زيادبا توجه به سهم     . دهد  ثير قرار مي  أ تحت ت  كامالًكنندگان را     مصرف

سبد كااليي خانوارهاي روستايي واضـح اسـت كـه بـا افـزايش قيمـت كاالهـاي خـوراكي                    
هـا بـا      كنندگان براي تهيه غذاي كافي از طريـق كـاهش سـهم مخـارج سـاير گـروه                   مصرف

هاي مختلف خـوراك      پس با افزايش قيمت ساالنه زيرگروه     . شوند  رو مي   روبهكل جدي   مش
تـوان درصـد تغييـر در مقـدار           هاي خوراك مـي     هاي مختلف زيرگروه    و با عنايت به كشش    

اين ميزان عرضـه، ميـزان      .  و در نهايت ميزان عرضه الزم را مشخص كرد         ،تقاضا را مشخص  
چنـين   هم. كند  و اگر الزم باشد ميزان واردات را معين مي         كند  ميظرفيت توليد را نيز تعيين      

توانـد بـر درآمـد        هـا مـي     هـاي متفـاوت قيمتـي زيرگـروه         تغييرات قيمتي با توجه بـه كـشش       
هـاي قيمتـي دولـت را بـر درآمـد              بـه عبـارت ديگـر اثـر سياسـت          ،ثر باشد ؤكشاورزان نيز م  
  .توان بررسي كرد كشاورزان مي
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