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  چکیده

که بر پایۀ رقابت کامل استوار است فرض می کند که قیمت از پیش مشخص است با این وجود، نظریه سنتی اقتصاد خرد 

ن آهاست که بسته به شدت تقاضا، به  در بازار ثابت هستند و این قیمتدر عمل بسیار اتفاق می افتد که مقادیر کاالها

بیشتر اتفاق می افتد واد خوراکی بخصوص براي ماین وضعیت در بازار محصوالت کشاورزي . واکنش نشان می دهند

هنگامی که محصول به بازار عرضه می شود در این شرایط  . نیز همین استبت منحنی هاي تار عنکبوسچنان که اسا

 براي بررسی واکنش قیمت این  در چنین مواردي می توان.قیمت ها طوري عکس العمل نشان میدهند تا بازار تسویه شود

بدین منظور در این مطالعه . شده در بازار از توابع تقاضاي معکوس استفاده نمودعرضه بت به مقدار سمحصوالت ن

-86 زمانی  گروه اصلی کاالهاي خوراکی با استفاده از داده هاي دوره8ل براي  ایده آسیستم تقاضاي معکوس تقریباً

نتایج پیش بینی نشان می  .قدام شداریو هاي مختلفی به پیش بینی قیمت کاالهاي خوراکی انبرآورد شده و تحت س 1353

و کمترین مقدار کشش خود مقداري مربوط به ) -04/1(دهد که بیشترین کشش خود مقداري مربوط به گروه گوشت 

همچنین نتایج تغییر مقادیر کاالها روي قیمت آنها در قالب سناریوهاي مختلف نشان داد که . می باشد) 77/0(گروه شیر 

خواهد ) کاهش(یابد، قیمت مواد غذایی افزایش ) افزایش(روههاي مختلف خوراکی در بازار کاهش اگر مقادیر کاالهاي گ

ن به کشش هاي مقداري و مقیاس هر آیافت ولیکن میزان تغییر قیمت براي گروههاي مختلف یکسان نخواهد بود و شدت 

  .گروه خوراکی بستگی دارد

  

  کشش هاي مقداري، مواد غذاییآل، ه کوس تقریبا ایدپیش بینی قیمت، سیستم تقاضاي مع :کلمات کلیدي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  1389سال / 2 شماره 3/20جلد / هاي صنایع غذایی   مجله پژوهش                                                          حسین زاد                     ٧٤

Major Food Articles Price Forecasting in Iran  

J Hoseinzad

Received: 20 October 2010                  Accepted:  7 December 2010
Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, 
Iran
Corresponding author: Email: j_firoozy@Yahoo.com

Abstract
Traditional microeconomics theory that is constrained on the perfect competition assumes that price 
is pre-anticipated, but the thing happens most of the times in real market is that the price changes 
according to the demand. This situation happens usually in the agriculture market and considered as 
the Cobweb Curves. As production is supplied in the market, the price reacts to adjust the market. 
In this contest, the inverse demand functions are used to investigate the response of price according 
to the quantity supplied. To address this, we used the Inverse Almost Ideal Demand System 
(IAIDS) for 8 major articles of food from the year 1353 to 1386 under different scenarios to 
forecast the prices. The results showed that the most self-quantity elasticity is related to meat (-
1.04) and the least one is for milk (-0.77). Also, the result of quantity variation on the prices 
according to different scenarios indicated that if the quantity of the different food articles in the 
market decreases (increases), their prices will increases (decreases). The results differ in various 
groups and its intensity is dependent on the quantity elasticity and scale elasticity of each article 
group of food.
Key words: Articles of food, Inverse Almost Ideal Demand System, Price anticipation, Quantity 
elasticity, Scale elasticity.

  

  

  مقدمه 

 با هموارهکشاورزي از جمله فعالیت هایی است که      

بت سشتر موارد نیخطر مواجه بوده و لذا کشاورزان در ب

این مشکل از . ینده خود نامطمئن می باشندآبه درآمد 

آنجا ناشی می شود که تولیدکنندگان محصوالت 

 با توجه به قیمت هاي گذشته تصمیم کشاورزي معموالً

 گیرند و هنگامی که محصول به بازار عرضه به تولید می

می شود، قیمت ها با توجه به شدت تقاضا عکس العمل 

ه ظحي دیگر تولید کنندگان با مالاز سو. نشان می دهند

ها و قیمت آینده محصوالت نسبت  قیمت هاي فعلی نهاده

به تولید محصوالت مورد نظر و اختصاص منابع تولید 

و مصرف کنندگان با توجه به بین آنها تصمیم می گیرند 

ینده تصمیمات آقیمت هاي موجود و قیمت ها در 

هانگ(مصرفی خود را جهت می دهند 
1
،1983.(  

، عدم تنظیم  هایکی از دالیل اصلی نوسانات قیمت     

به دلیل . مقدار موجودي محصول در بازار می باشد

ویژگی هاي محصوالت خوراکی از جمله فساد پذیر 

ر پذیري یهزینه هاي گران حمل ونقل، تاثبودن آنها، 

عرضه ي این محصوالت از سطح پیشین تولید و محدود 

بودن زمان تولید برخی از این محصوالت ایجاب می کند 

که افت و خیزهایی در قیمت محصوالت خوراکی و 

کشاورزي صورت بگیرد و در هر مقطعی قیمت این 

ر تعدیل نها در بازاآمحصوالت بر اساس مقدار موجود 

.شود
2

بیل خشکسالی،  همچنین به دالیل مختلفی از ق

                                                          
1 Huang

  .چنین رفتاري اساس منحنی هاي تار عنکبوتی را منعکس می کند ٢
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زدگی، تحریم وارداتی و غیره نیز ممکن است سرما

 گروههاي مختلف در بازار ايموجودي مقادیر کااله

کاهش یابد که این نیز افزایش قیمت ها و تبعات بعدي را 

از این رو برآورد شاخصی از . به دنبال خواهد داشت

نها می آ محصوالت نسبت به مقدار واکنش قیمت این

تواند راهنماي سیاست گذاران در کنترل تثبیت قیمت ها 

  .باشد

 اربراي واکنش قیمت این محصوالت نسبت به مقد     

موجود در بازار، می توان از توابع تقاضاي معکوس که 

نها قیمت متغیرهایی از پیش تعیین شده و مقادیر آدر 

بعضی از . هره گرفتمتغیرهایی وابسته هستند ب

ورزي مثل فکسامتخصصان اقتصاد کش
1

 1998 در سال 

این عقیده را داشتند که چون تصمیم گیري در زمینه 

تولید برخی محصوالت بخصوص کشاورزي در دوره 

قبل و مصرف در زمان حال صورت می گیرد لذا تحت 

ادیر متغیرهایی از پیش تعیین شده و قیمت قاین شرایط م

در چنین مواردي یک . ی وابسته هستندها متغیرهای

سیستم تقاضاي معکوس بهتر می تواند ساختار مصرف 

در این سیستم ها، مقادیر و نه . و تقاضا را بیان کند

ت سا سیقیمت ها به عنوان متغیر کنترلی مناسب بوده و

. مودنها اعمال نآاورزي را می توان از طریق شهاي ک

ن محصوالت نسبت رآوردي از واکنش قیمت ایداشتن ب

به مقدار به سیاستگذار این امکان را می دهد که براي 

تثبیت قیمت، سیاست مناسب تنظیم بازار مانند میزان 

ورد تولید، آات یا صادرات محصول را با توجه به بردوار

  .)1988هانگ،(اید اعمال نم

استفاده از سیستم هاي تقاضاي معکوس به اواخر      

بخش عمده اي از مبانی . ود مربوط می ش1960 ۀده

ط آندرسونسا توهنظري این سیستم 
2

 1980 در سال 

  .مطرح شده است

                                                          
1 fox
2 Anderson

استین        
3

طه بین مقدار برا به منظور بررسی )2006( 

و قیمت گلهاي تجاري در هلند، سیستم تقاضاي معکوس 

ورد کشش ها نشان رآنتایج ب. ل را تخمین زده آیبا ایدرتق

 .واع گل ها انعطاف ناپذیر استداد که تقاضا براي ان

همچنین تغییر عرضه ي گل هاي داودي، رز اثر بیشتري 

نسبت به اثر آن بر روي (روي قیمت خود این گل ها 

  . خواهد داشت)  گلرقیمت انواع دیگ

در مطالعه ي دیگري بونساینگ     
4

) 2006(الجننت و و 

تقاضاي وارداتی و داخلی صنعت گوشت را مورد 

نها براي این منظور تابع تقاضاي آار دادند، بررسی قر

نتایج . معکوس را به دو صورت ایستا و پویا تخمین زدند

نشان داد که رابطه بلند مدتی بین متغیرها وجود ندارد و 

اشد، همچنین برآورد کشش بمدل ایستا بهتر از پویا می 

هاي مقداري خودي و تقاطعی نشان داد که تقاضا براي 

ر صنعت گوشت به شدت نسبت به قیمت واردات دام د

داخلی دام حساسیت دارد، اما تقاضا براي دام داخلی، 

  .حساسیت کمتري نسبت به قیمت وارداتی دام دارد

به منظور بررسی رفتار قیمت سیب  )1378(حسن پور    

زمینی، پیاز و گوجه فرنگی، سیستم تقاضاي معکوس 

استفاده از داده ل را براي این محصوالت با آتقریبا ایده 

 برآورد کرد و کشش هاي 1363-1376هاي دوره زمانی 

داري این محصوالت را محاسبه مقخودمقداري و دگر

 نتایج نشان داد که قدرمطلق کشش هاي .نمود

خودمقداري مربوط به سیب زمینی، گوجه فرنگی و پیاز 

 بوده است و تمام کشش 2و  4/1، 5/1به ترتیب حدود 

ین این سه محصول منفی بوده که مقداري بهاي دگر

با توجه به  .بیانگر جانشینی مقداري آنها می باشد

با  سعی می شودنیز ضرورت موضوع در این مطالعه 

برآورد کشش هاي مقداري و مقیاس نحوه عکس العمل 

قیمت ها در ازاي تغییرات مقدار عرضه گروههاي غذایی 

  .در ایران پیش بینی گردداصلی 

  

                                                          
3 Steen
4 Boonsaeng & Wohlgenant
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  مواد و روشها

در مطالعه حاضر براي بررسی واکنش قیمت     

محصوالت خوراکی نسبت به تغییر مقدار آنها از سیستم 

. توابع تقاضاي معکوس تقریبا ایده ال استفاده می شود

 براي )IAIDS(ل آسیستم تقاضاي معکوس تقریبا ایده 

اولین بار توسط ماسچینی و ویزا
1

و بعد توسط ) 1992 (

ایلز و انور
2

تم از تابع سسی این . ارائه شد)1994 (

مطلوبیت مستقیم آندرسون
3

 با بهره گیري از )1980 (

اتحاد والد
4

 و همکاران یا تابع مسافت ماسچینی
5

) 1992( 

فرم کلی و ضمنی . یدآ شفارد بدست می ۀاز طریق قضی

تابعی است از سطح که تابع مسافت بصورت زیر است 

کننده تقاضا مطلوبیت و برداري از مقادیري که مصرف 

  .می کند

 به ترتیب مقادیر کاالها و uها و q در رابطه فوق      

تابع مسافت همانند تابع مخارج . مطلوبیت می باشند

زندگی نسبت به سطح مطلوبیت غیرفزاینده، همگن از 

. درجه یک، مقعر و نسبت به مقادیر غیر کاهنده است

به طور همچنین تابع مسافت در مقادیر و سطح مطلوبیت 

لگاریتم تابع ) 1980(دیتون و میولبور . توام پیوسته است

  :مسافت را به صورت زیر تعریف کردند

 توابعی از مقادیر هستند که  و که در آن 

  :بصورت زیر تعریف می شوند

  

جایگزین گردد، تابع مسافت ) 2(اگر توابع فوق در رابطه 

  :ر می آیدبه صورت زیر د

  

                                                          
1 Moschini & Vissa
2 Eales & unnevehr
3 Anderson
4 Wold’ identity
5 Moschini

تابع تقاضاي معکوس ) 4(با مشتق گیري از تابع مسافت 

  :کاالهاي مختلف به صورت زیر استخراج می شود

  

را به ) تابع مطلوبیت مستقیم(ایلز و انور تابع مسافت 

  :صورت زیر تعریف کردند

و خالصه سازي آن ) 6(در رابطه ) 7(با جایگذاري رابطه 

  :خواهیم داشت

      

، سیستم تقاضاي معکوس تقریباً )8(وعه معادالت مجم

 بیانگر دهند که در آن  را تشکیل می(IAIDS)آل ایده

، ، ام و j مقدار کاالي ام، iاي کاالي سهم بودجه

  .باشند پارامترها می

 ت که دیتون و میولبور شاخص مقداري اسQدر این الگو 

  . آن را بصورت زیر معرفی کردند)1980(

       

، بر حسب )9( رابطهQبا توجه به شاخص مقداري 

متغیرها غیرخطی بوده و براي برآورد ضرایب آن به 

لذا در بیشتر مطالعات . روشهاي غیرخطی نیاز است

 از شاخص Qتجربی به جاي استفاده از شاخص واقعی 

خص خطی به صورت زیر می باشد استون که یک شا

  ):1980آندرسون، (استفاده می شود 

کنندگان نسبت به گیري واکنش مصرف     اندازه     

تغییر مقدار هر کاال و همچنین تغییرات توام کلیه مقادیر 

  :گیرد با کششهاي زیر انجام میIAIDSدر سیستم 

                   کشش خودمقداري غیر جبرانی     

کشش مقداري تقاضا در سیستم هاي معکوس عبارت 

است از درصد تغییر نسبی در قیمت که از یک درصد 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


   ٧٧                                                                                                          پیش بینی قیمت گروههاي اصلی مواد  غذایی در ایران

اگر قدر . آن کاال ناشی می شود) عرضه (تغییر در مقدار 

از یک باشد نشان می دهد ) کوچکتر( بزرگتر مطلق 

  .است) کشش ناپذیر(تقاضاي کاال، کشش پذیر

    

 

       کشش مقداري تقاطعی غیر جبرانی              

    نسبت درصد تغییر در قیمت یک کاال به درصد تغییر 

تقاطعی تقاضا مقداري در مقادیر سایر کاالها را کشش 

کشش تقاطعی مثبت به معنی مکمل بودن، . می گویند

  .کشش تقاطعی منفی به معنی جانشین بودن دو کاالست

                                                        کشش مقیاس   

  

     درصد تغییر در قیمت کاالي خریداري شده که از 

تغییر نسبی در مقادیر کلیه کاالها ناشی می شود را 

اگر قدر مطلق کشش مقیاس . کشش مقیاس می گویند

بزرگتر از یک کوچکتر از یک باشد کاال لوکس و اگر 

  . باشد کاالي ضروري است

                                                  کشش مقداري خودي و تقاطعی جبرانی

     کشش خودمقداي جبرانی به این معناست، اگر یک 

تغییر در مقدار پیش بیاید، آنگاه قیمت چه مقدار باید 

رغیب به جذب و مصرف آن کننده تتغییر کند تا مصرف

تغییر در مقدار شود و در عین حال سطح مطلوبیت ثابت 

  .بماند

  پیش بینی قیمت

     قیمت هر یک از گروه کاالهاي خوراکی به مقدار آن 

بستگی ) کل موجودي بازار(کاال و مقدار کاالهاي دیگر 

با در دست ). با فرض ثابت بودن سایر عوامل(دارد 

، کشش )خودي و متقاطع(اري داشتن کشش هاي مقد

مقیاس و با فرض ثابت ماندن ویژگی خانوارها از پیش 

بینی روند تغییر مقدار کل محصوالت و مقدار هر یک از 

محصوالت خوراکی می توان قیمت هر یک از محصوالت 

از مجموع اثرات تغییر مقدار هر یک از . را پیش بینی کرد

دار بقیۀ کاالها کاالهاي خوراکی با فرض ثابت ماندن مق

روي قیمت آن کاال بر اساس کشش مقدار و همچنین 

تغییر مقدار کل کاالهاي خوراکی روي قیمت هر یک از 

ام را iکاالها براساس کشش مقیاس می توان قیمت کاالي 

  :از رابطۀ زیر پیش بینی کرد

                                               
                                                                           [15]  

 به ترتیب  و ام، i قیمت کاالي  فوق     در رابطۀ 

 مقدار کشش هاي مقیاس و مقداري جبرانی آن کاال، 

را نشان ) ازارموجودي ب( مقدار کلیۀ کاالها yام و iکاالي 

. به معناي درصد تغییر یا رشد است^عالمت . می دهد

آل ایده الگوي تجربی سیستم تقاضاي معکوس تقریبا

هاي خوراکی مورد مطالعه به صورت رابطۀ براي گروه

  :تبیین شده است) 16(
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] 16[  

  

یرهـا بـه صـورت زیـر تعریـف           متغ فـوق  تجربـی    هايدر الگو 

  :شوند می

coco qW بــه ترتیــب ســهم بودجــۀ خــانوار و مقــدار گــروه : ,

  . هاي آنکاالهاي مربوط به غالت و فرآورده

meme qW بـه ترتیـب سـهم بودجـۀ خـانوار و مقـدار گــروه       : ,

  .کاالهاي مربوط به گوشت

mimi qW هم بودجــۀ خــانوار و مقــدار گــروه بــه ترتیــب ســ: ,

  . مرغهاي شیري و تخمکاالهاي مربوط به فرآورده

oiloil qW به ترتیب سـهم بودجـۀ خـانوار و مقـدار گـروه             : ,

  . کاالهاي مربوط به روغنها و کره

rffr qW به ترتیب سهم بودجۀ خـانوار و مقـدار کاالهـاي         : ,

  . هامربوط به میوه و سبزي

drifdrif qW به ترتیب سهم بودجـۀ خـانوار و مقـدار گـروه            : ,

  . کاالهاي مربوط به خشکبار

grgr qW بــه ترتیــب ســهم بودجــۀ خــانوار و مقــدار گــروه : ,

  . کاالهاي مربوط به حبوبات

drindrin qW به ترتیب سهم بودجـۀ خـانوار و مقـدار گـروه            : ,

  . ربوط به نوشیدنیهاکاالهاي م

indexquantity :  ــراي گــروه ــداري اســتون ب شــاخص مق

  .کاالهاي مربوط به محصوالت خوراکی

ij   وi    پارامترهاي الگو می باشند  .ij    نشان دهندة تغییر

 بـه ازاي یـک      i اختـصاص یافتـه بـه کـاالي          ۀدر نسبت بودج  

 است، به شرطی که کل مقادیر  jدرصد تغییر در مقدار کاالي      

، تغییـر در نـسبت     iهمچنـین ضـریب     . مصرف ثابـت باشـد    

 به ازاي یـک درصـد تغییـر در کـل            iبودجۀ مربوط به کاالي     

  .دهدف را نشان میمقادیر مصر

  

داده ها

آمار و اطالعات مورد نیاز براي انجام محاسبات و 

برآورد مدلها از طریق سازمان برنامه و بودجه، مرکز 

 1353-86آمار ایران و بانک مرکزي در طی دوره زمانی 
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در آمارنامۀ هزینه خانوارها، . جمع آوري گردیده است

ر تقسیم نموده  زیر گروه به شکل زی8خوراکی ها را به 

اند که هر زیر گروه شامل مجموعه هایی از کاالها 

  :باشد می

انواع آرد و : گروه غالت و فرآورده هاي آن شامل) الف

  .رشته، بیسکویت و کیک، نان و برنج

  .پرندگان، دام و حیوانات دریایی: گروه گوشت شامل) ب

:  تخم مرغ شامل–گروه شیر و فرآورده هاي آن ) پ

سرشیر و خامه، انواع بستنی، انواع (اي شیر فرآورده ه

پاستوریزه، (، شیر )ماست، انواع پنیر، دوغ، کشک

  .و تخم مرغ) معمولی، شیر خشک

انواع سبزي : گروه میوه ها و سبزي ها شامل) ت

هاي برگی، سبزي هاي بوته اي، سیزي هاي  سبزي(

میوه هاي درختی بجز مرکبات، (، انواع میوه )ریشه اي،

و میوه و سبزي هاي آماده ) ، میوه هاي جالیزيمرکبات

  .براي مصرف

انواع لپه، انواع نخود؛ انواع : گروه حبوبات شامل) س

  .لوبیا و عدس

 – فندق –کشمش، برگه، گرد : گروه خشکبار شامل) ج

  . بادام و انواع آجیل و مخلوط تخمه–پسته 

روغنها و چربی هاي : گروه روغن ها و کره شامل) چ

  . روغن هاي نباتی و کرهحیوانی،

  .چاي و غیر از چاي: گروه نوشیدنی ها شامل) خ

  

  IAIDSنتایج برآورد الگوي تجربی سیستم : 1جدول 

شرح
غالت

) 1 (

گوشت

) 2 (

شیر

) 3 (

روغن

) 4 (

خشکبار

) 6 (

حبوبات

) 7 (

آشامیدنی

) 8 (

میوه

) 5 (
2Rwd.

غالت
16/0

)3/6(

01/0

)29/3(

02/0-

)8/4-(

02/0-

)5/5-(

003/0

)97/0(

002/0

)1/3(

002/0

)3/3(

009/0

)21/3(

004/0-

)2/1-(

01/0-

)8/2-(
73/09/1

گوشت
14/0

)9/5(

01/0-

)5/3-(

008/0

)5/3(

01/0-

)3/3-(

3-10*8-

)3/1-(

3-10*4-

)7/0-(

005/0

)3/0(

003/0

)84/0(

017/0

)3/5(
63/09/1

شیر
12/0

)0/7(

03/0

)1/4(

002/0-

)1/1-(

003/0

)8/7(

002/0

)0/7(

005/0-

)7/2-(

3-10*4

)19/0(

012/0-

)6/3-(
81/07/1

روغن
01/0-

)9/1-(

007/0

)7/2(

001/0-

)5/2-(

3-10*3-

)9/0-(

009/0

)5/8(

005/0-

)9/1-(

011/0-

)6/3-(
58/08/1

خشکبار
02/0

)2/7(

3-10*7-

)1/5-(

3-10*5-

)3/4-(

3-10*1

)6/0(

002/0-

)6/3-(

003/0

)4/4(
79/06/1

حبوبات
01/0

)3/5(

3-10*3-

)7/2-(

3-10*5

)9/1(

001/0-

)9/2-(

001/0

)3/2(
31/001/2

آشامیدنی
04/0

)3/5(

003/0

)4/2(

002/0

)8/1(

007/0-

)8/4-(
88/06/1

--52/0006/0019/0میوه

  .)باشد میtاعداد داخل پرانتز مقدار آمارة (هاي تحقیق افتهی:    ماخذ             

  

  نتایج و بحث

) 16( که در رابطه IAIDSنتایج برآورد الگوي تجربی      

تبیین شده است با استفاده از روش معادالت به ظاهر 

 گزارش 1براورد گردیده و در جدول )  SURE(نامرتبط 

و عالمت ضرایب شدت تاثیر هر کدام از مقدار شده است 

چنانچه از . گروهها را روي سهم هزینه نشان می دهد

جدول مشخص است تغییر مقدار برخی خوراکیها روي 

. سهم هزینه خودش تاثیر مثبت و برخی تاثیر منفی دارند

مثال افزایش مقدار غالت و شیر سهم هزینه آنها را 

 و خشکبار سهم افزایش میدهد و افزایش مقدار گوشت

همچنین طبق نتایج تغییر . هزینه آنها را کاهش می دهد

مقدار برخی مواد غذایی روي سهم هزینه تعدادي از 

خوراکیهاي دیگر اثر مثبت و روي سهم هزینه تعدادي 

مثال افزایش مقدار شیر سهم هزینه . دیگر اثر منفی دارد

غالت و افزایش مقدار خشکبار سهم هزینه روغن را 

 در حالیکه افزایش مقدار حبوبات سهم هش می دهدکا

هزینه غالت و افزایش مقدار خشکبار سهم هزینه شیر را 

  .افزایش می دهد

ها در رابطه با اثر تغییر درآمد روي سهم هزینه خوراکی

هم حالتهاي مختلفی وجود دارد بطوریکه روي سهم 
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هزینه برخی مواد غذایی تاثیر مستقیم و روي برخی 

مثال افزایش درآمد سهم هزینه غالت . معکوس داردتاثیر 

و روغن را کاهش و سهم هزینه گوشت و خشکبار را 

موارد فوق به نوعی اثرات تغییر مقدار . افزایش می دهد

 براي .خوراکیها و درآمد را در سهم هزینه نشان می دهد

اینکه تاثیر تغییر مقادیر خوراکیها روي قیمت آنها 

ز روي مقداري و مقیاس امشخص شود کشش هاي 

محاسبه شدند که ) 1(ضرایب برآورد شده در جدول

  گزارش شده است) 2(نتایج آن در جدول 

  

  

  

  

IAIDS در سیستم تقاضايiو کشش مقیاسijfجبرانی مقداري هاي غیرکشش: 2جدول 

روغنشیرگوشتغالتشرح
میوه و 

سبزي
iآشامیدنیحبوباترخشکبا

-04/004/1-01/003/0008/0001/0-11/0-09/0-84/0غالت

-012/084/0-029/0021/0001/00004/0-032/0-14/1-04/0گوشت

-09/1-021/0014/0044/0-016/0-024/0-77/0-036/0-21/0شیر

-22/003/1-004/0-02/0-06/0-82/0-12/015/0029/0روغن

میوه و 

سبزي

066/016/0064/0-023/0-94/0-007/0-012/0-098/09/0-

-014/088/0-02/0-02/1-06/0-121/0004/0153/0039/0خشکبار

-031/099/0-01/1-02/0-03/0-1/002/0-007/0-03/0حبوبات

-17/1-21/0023/00005/001/083/0-19/009/014/0آشامیدنی

  .) ستون را نشان میدهدj ردیف و اندیسiاندیس (هاي تحقیقیافته:     ماخذ

  

تمام کشش هاي خودمقداري پیداست که ) 2( جدول از

منفی هستند و این امر با رفتار حداکثرکنندة مطلوبیت 

 به عبارت دیگر با .ی سازگار استیعقالکنندگان مصرف

مقادیر عرضه تمامی مواد غذایی قیمت ) کاهش(افزایش 

البته این تاثیر براي تمامی . می یابد) افزایش(آنها کاهش 

خوراکیها یکسان نیست بطوریکه مثال اگر مقدار عرضه 

غالت و شیر ده درصد کاهش یابد قیمت آنها کمتر از ده 

ولی اگر مقدار عرضه گوشت و . درصد افزایش می یابد

خشکبار ده درصد کاهش یابد قیمت آنها بیشتر از ده 

در واقع این عکس العمل ها . درصد افزایش پیدا می کند

 .بستگی به ضروري یا لوکس بودن خوراکی ها دارد

گوشت با بیشترین و شیر با کمترین کشش خود مقداري 

 در بین در حکم لوکس ترین و ضروري ترین مواد غذایی

بقیه خوراکی ها ما . گروههاي مورد مطالعه می باشند

  .بین این دو گروه قرار دارند

تغییر مقدار یک خوراکی روي قیمت سایر در رابطه با 

بطوریکه . خوراکیها نیز حالت هاي متفاوتی وجود دارد

تغییر مقدار برخی مواد غذایی روي قیمت برخی دیگر اثر 

مثال افزایش .  اثر منفی داردمستقیم و در مورد بعضی ها

مقدار حبوبات و گوشت قیمت غالت را کاهش می دهد 

ولی افزایش مقدار گوشت قیمت آشامیدنیها و افزایش 

  .مقدار روغن قیمت غالت را افزایش می دهد

همچنین کشش مقیاس انواع خوراکی ها نیز نشان می 

 دهد که اگر مقدار عرضه کلیه خوراکی ها تغییر یابد اثر

آن روي قیمت آنها یکسان نبوده و روي برخی تاثیر 
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 مثال اگر .کمتر و برخی دیگر تاثیر بیشتر خواهد گذاشت

یابد ) کاهش(مقدار همه مواد غذایی ده درصد افزایش 

و ) افزایش(قیمت غالت و شیر بیشتر از ده درصد کاهش 

) افزایش(قیمت گوشت و میوه کمتر از ده درصد کاهش 

کس العمل ها نیز به ضروري یا لوکس  این ع.می یابد

با توجه به کشش . بودن خوراکی ها مربوط می شود

هاي مقیاس آشامیدنیها و غالت جزو ضروري ترین و 

. گوشت و خشکبار جزو لوکس ترین خوراکی ها هستند

بقیه مواد غذایی در حد فاصل این گروهها قرار می 

  .گیرند

از آن است بررسی نتایج کشش هاي تقاطعی نیز حاکی 

که برخی از گروههاي غذایی جانشین همدیگر و بعضی 

مثال غالت و گوشت، میوه و . دیگر مکمل هم می باشند

روغن، آشامیدنیها وشیر جانشین هم و روغن و غالت، 

گوشت و آشامیدنیها، شیر و خشکبار مکمل هم می 

  .باشند

نتایج حاصل از پیش بینی قیمت هاي مواد غذایی که تحت 

، شبیه سازي  افزایش و کاهش مقادیروهاي مختلفسناری

در ستون اول جدول . ارائه شده است) 3(شده در جدول 

درصد تغییر مقدار گروههاي خوراکی درج شده است که 

عالمت مثبت و منفی به ترتیب بیانگر افزایش و کاهش 

 در بقیه ستونها درصد تغییر قیمت .مقدار می باشند

در این ستونها .ه شده استگروههاي خوراکی نشان داد

نیز عالمت مثبت و منفی به ترتیب بیانگر افزایش و کاهش 

  .قیمت ها هستند

  

نتایج سناریوهاي تغییر قیمت گروه کاالهاي خوراکی در اثر تغییر مقدار کاالي هر گروه و مقادیر کاالي کلیه گروها : 3جدول 
1

  

میوه و   شیر  گوشت  غالت  شرح

  سبزي

  آشامیدنی  تحبوبا  خشکبار  روغن

  -9/4  -15/5  -15/5  -3/4  -2/5  -5/4  -5/6  -85/5  %)5(مقدار کاالي هر گروه 

  -5/9  -3/10  -3/10  -6/8  -4/10  -0/9  -13  -7/11  %)10(مقدار کاالي هر گروه 

  -25/14  -45/15  -45/15  -9/12  -6/15  -5/13  -5/19  -55/17  %)15(مقدار کاالي هر گروه 

  9/4  15/5  15/5  3/4  2/5  5/4  5/6  85/5  %)-5(مقدار کاالي هر گروه 

  5/9  3/10  3/10  6/8  4/10  0/9  13  7/11  %)-10(مقدار کاالي هر گروه 

  25/14  45/15  45/15  9/12  6/15  5/13  5/19  55/17  %)-15(مقدار کاالي هر گروه 

مقدار کاالي هر گروه و کل 

  %)5(محصوالت

05/11-  2/11-  65/9-  7/9-  45/9-  4/9-  4/9-  75/10-  

مقدار کاالي هر گروه و کل 

  %)10(محصوالت

1/22-  4/22-  9/19-  4/19-  9/18-  2/20-  8/18-  2/21-  

مقدار کاالي هر گروه و کل 

  %)15(محصوالت

15/33-  6/33-  85/29-  1/29-  2/23-  3/30-  2/28-  8/31-  

مقدار کاالي هر گروه و کل 

  %)-5(محصوالت

05/11  2/11  95/9  7/9  45/9  4/9  4/9  75/10  

دار کاالي هر گروه و کل مق

  %)-10(محصوالت

1/22  4/22  9/19  4/19  9/18  2/20  8/18  2/21  

مقدار کاالي هر گروه و کل 

  %)-15(محصوالت

15/33  6/33  85/29  1/29  2/23  3/30  2/28  8/31  

  یافته هاي تحقیق: مأخذ

  .می باشدعالمت هاي مثبت و منفی اعداد در ستون اول به ترتیب بیانگر افزایش و کاهش  1
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چنانچه از نتایج پیداست مثال اگر مقدار هر کدام از مواد 

غذایی بدون تغییر مقدار سایر گروهها ده درصد کاهش 

یابد بیشترین تغییر در قیمت گوشت و کمترین ) افزایش(

بدین گونه که قیمت  .تغییر در قیمت روغن اتفاق می افتد

 6/8و قیمت روغن ) کاهش( درصد افزایش 13گوشت 

این تغییر براي  .پیدا خواهد کرد) کاهش(درصدافزایش 

 درصد، آشامیدنیها 3/10 درصد، حبوبات 9قیمت شیر 

) کاهش( درصدافزایش 7/11 درصد و قیمت غالت 5/9

پیش بینی تغییر قیمت در نتایج ) 3(در جدول . خواهد بود

 درصدي مقدار گروههاي غذایی نیز 15 و 5ازاي تغییرات 

  .آمده است

سناریو دیگري فرض شده است که اگر مقدار همه در 

مواد غذایی تغییر کند براي قیمت هر کدام از آنها چه 

نتایج نشان می دهد که اگر مثال مقدار . اتفاقی می افتد

یابد ) افزایش(همه گروههاي خوراکی ده درصد کاهش 

گوشت با بیشترین درصد تغییر قیمت و خشکبار با 

 بطوریکه . مواجه خواهد بودکمترین درصد تغییر قیمت

و قیمت ) کاهش( درصد افزایش 4/22قیمت گوشت 

. پیدا خواهد کرد) کاهش( درصد افزایش 8/18خشکبار 

 9/19 درصد، قیمت شیر 1/22این تغییر براي قیمت غالت 

 2/20 درصد، قیمت حبوبات 9/18درصد، قیمت روغن 

) کاهش( درصد افزایش 2/21درصد و قیمت آشامیدنیها 

 درصدي 15 و 5در این مورد نیز اثر تغییرات . ی باشدم

در مقدار کلیه گروههاي خوراکی روي قیمت آنها شبیه 

 .آمده است )3(در جدول  که نتایج آن سازي شده است

اگر مقدار  مقایسه نتایج شبیه سازي نشان می دهد که

کاالهاي هر گروه به همراه مقادیر کاالهاي کلیۀ گروه 

-کاهش(یابد، تغییر ) کاهش-افزایش (هاي دیگر تغییر

قیمت تمام گروه ها بیشتر از تغییر مقدار آنها ) افزایش

خواهد بود
1

لیکن تغییر قیمت گروه ها یکسان نمی باشد، . 

بطوریکه گروههاي گوشت، غالت و آشامیدنی ها به 

                                                          
این امر بیانگر باال بودن کشش هاي مقیاس گروه ها در مقاسیه  -1

  .با کشش هاي مقداري آنها می باشد

ترتیب بیشترین و گروه هاي روغن و خشکبار به ترتیب 

شدت این تغییر .  داشتکمترین تغییر قیمت را خواهند

بسته به نوع خوراکی ها و همچنین ارتباط جانشینی و 

 همهمثال اگر مقدار  .مکملی آنها متفاوت خواهد بود

 درصد کاهش پیدا کند قیمت گوشت 5گروههاي غذایی 

 45/9  درصد، قیمت روغن 95/9، قیمت شیر  درصد2/11

 05/11 و قیمت غالت 75/10درصد، قیمت آشامیدنیها 

  .خواهد یافتافزایش رصد د

  نتیجه گیري و پیشنهادات 

نتایج نشان داد گروه هاي غالت، شیر، همانطوریکه     

غذاهاي ضروري آشامیدنی ها و روغن به عنوان 

 اعمال سیاست هاي افزایش بنابر این. محسوب می شوند

مقدار این محصوالت که جوابگوي رشد تقاضا در آینده 

 سیاستی مطلوب در جهت باشد می تواند به عنوان

بخصوص دهک هاي (افزایش رفاه مصرف کننده گان 

 افزایش در راستاي. به کار برده شود) پایین درآمدي

تولید باید به نحوي ظرفیت هاي  تولیدي بخش 

مطرح غذایی کشاورزي بخصوص در مورد گروههاي 

شده و همچنین صنایع غذایی مربوط به آنها گسترش و 

نظور فراهم کردن زمینه هایی براي به م. توسعه یابد

تبدیل ظرفیت هاي بالقوه به عملکرد هاي بالفعل باید 

ترکیب کشت و تولید محصوالت کشاورزي را با توجه به 

استعدادها و در نظر گرفتن هدف جوابگویی به نیازهاي 

 همچنین مشخص شد که گروه هاي .جامعه تطبیق داد

 هاي مقداري گوشت، خشکبار و حبوبات باالترین کشش

لذا تغییر . را در سبد غذایی خانوارهاي شهري دارند

پس . مقدار این گروه ها تاثیر زیادي روي قیمت آنها دارد

اعمال سیاستهاي مناسب براي تنظیم مقدار این گونه 

کاالها در جهت تثبیت و جلوگیري از نوسانات زیاد قیمت 

  .خیلی مفید خواهد بود

ی از این بود که گوشت با نتایج کشش هاي تقاطعی حاک

غالت و شیر با دیگر آشامیدنی ها ارتباط جانشینی 

تقریبا باال و گوشت با روغن و غالت با آشامیدنی ها 

براین اساس افزایش یا . ارتباط مکملی باالیی را دارند
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کاهش مقدار هر یک از گروه هاي خوراکی می تواند 

راین اعمال بناب. قیمت گروه هاي دیگر را نیز تغییر دهد

سیاست هاي هماهنگ در مورد گروه هاي جانشین و 

.مکمل ضروري به نظر می رسد

که عمدتا مشتق از محصوالت (قیمت محصوالت خوراکی 

ثر از مقدار آنها در بازار می أمت) کشاورزي می باشد

بیش  باشد و هر گونه کاهش و یا افزایش مقدار آنها کم و

د خواهد کرد و هر چقدر تغییراتی را در قیمت آنها ایجا

تغییرات قیمت هم بیشتر  نوسانات مقدار بیشتر باشد،

نوسانات قیمت هم در اکثر مواقع بسته به . خواهد شد 

یا کاهش آن باشد موجب  اینکه از نوع افزایش قیمت و

 مصرف کنندگان و  یامتضرر شدن طرف تولیدکنندگان و

ت بدیهی اس. گاهی وقت ها ضرر هر دو طرف می شود

بی ثباتی ها به نفع جامعه، کل  که اینگونه نوسانات و

 بنابر این پیش بینی .اقتصاد و بخش کشاورزي نیست

این نوسانات و کنترل و مدیریت آن قبل از اینکه اتفاق 

بیافتد در ایجاد امنیت غذایی و ثبات تولید نقش بسزایی 

.دارد

در قالب  مقادیر کاال روي قیمت آنها نتایج تغییر

که اگر مقادیر کاالهاي  ریوهاي مختلف نشان دادسنا

 یابد،)افزایش(گروه هاي مختلف خوراکی در بازار کاهش 

ولیکن . خواهد یافت) کاهش( غذایی افزایشقیمت مواد

براي گروه هاي مختلف یکسان  میزان تغییر قیمت

شدت آن به کشش مقداري و مقیاس هر  و نخواهد بود

طرف دیگر تقاضا براي از . گروه خوراکی بستگی دارد

 ینده نیز به دالیل مختلف از جملهآکاالهاي خوراکی در 

که اگر این افزایش  رشد جمعیت افزایش خواهد یافت،

باعث  تقاضا با افزایش مقدار در بازار همراه نباشد نیز

افزایش قیمت خواهد شد بنابراین منطقی ترین سیاست 

 ر تقاضاناشی از فشا براي جلوگیري از افزایش قیمت

 ابزارهاي درکنار این سیاست .باشد  میتولیدافزایش 

 به گونه اي  نیز می توانندکنترلی واردات و صادرات

 که نوسان کمتري در قیمت این محصوالت ندتنظیم شو

  .در بازار  اتفاق بیفتد
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