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  1389 بهار، 69، شماره دهمجهاقتصادكشاورزي و توسعه، سال 
  

 آل براي انواع براورد الگوي تصحيح خطاي سيستم تقاضاي تقريباً ايده

 گوشت در ايران

 

  **، مرضيه مطلبي∗∗، الهام شكري∗دكتر محمد قرباني
 6/11/87: پذيرش تاريخ     12/4/86: تاريخ دريافت

  
  چكيده 

الگوي تصحيح خطاي  ،81-1367هاي دوره زماني  در اين مقاله با استفاده از داده
نتايج اين مطالعه . آل براي انواع گوشت در ايران براورد شده است سيستم تقاضاي تقريباً ايده

كشش درآمدي نيز مبين . مدت هستند دهد كه كششها در بلندمدت كوچكتر از كوتاه نشان مي
ايي مدت گوشت ماهي كااله مدت و بلندمدت گوشت مرغ و در كوتاه كوتاهدراين است كه 
با . شود مدت، سريعتر مشاهده مي باشند؛ بنابراين، آثار اعمال سياستها در كوتاه ضروري مي

توجه به اين موضوع الزم است در اجراي سياستهاي قيمتي دو بعد قيمتگذاري و هدفمند كردن 

                                                            
  )نويسنده مسئول( دانشيار گروه اقتصادكشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد ∗

e-mail: ghorbani@ferdowsi.um.ac.ir 
   ارشد اقتصادكشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد يدانشجوي سابق كارشناس ∗∗
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۲ 

ها مورد توجه جدي قرار گيرد تا از ايجاد شوكهاي جدي در بازار گوشت و سبد  يارانه
  . خانوارها جلوگيري شوداي  تغذيه

 

 JEL : Q20, Q24,Q21بندي  طبقه

  
   :ها كليدواژه

  آل، گوشت، ايران جمعي، كشش و تقاضاي تقريباً ايده هم
  

  مقدمه 
اي خانوارها  درصد از سبد هزينه 25گوشت يكي از منابع مهم پروتئيني است كه حدود 

منابع ارزي كشور محدود و  در شرايط كنوني كه. را در ايران به خود اختصاص داده است
تقاضاي مواد غذايي روبه افزايش است، براورد تابع تقاضاي انواع گوشت و بررسي عوامل 

تركماني و عزيزي، (تواند در بررسي رفتار مصرف كنندگان سودمند باشد  مؤثر بر آن مي
از جمله  به منظور بررسي رفتار مصرف كنندگان در اقتصاد از توابع تقاضاي متفاوتي). 1380

شود كه هر يك از  استفاده مي GAITL4و  AI1 ،TL 2 ،AITL 3 دبرتين، روتردام، ترانسلوگ،
اي را  يكي از سيستمهاي تقاضايي كه اخيراً جايگاه ويژه. آنها ويژگيهاي منحصر به فردي دارند

الگو را  اين. باشد مي 5 (AIDS)آل  دراقتصاد به خود اختصاص داده، سيستم تقاضاي تقريباً ايده
پيشنهاد و ارائه دادند و با نام  (Muellbauer  and Deaton, 1980)اولين بار مولباير و ديتون 

بعد از آن تعديالتي در اين الگو صورت گرفت، به طوري كه . ايستا شناخته شد AIDSالگوي 
از ). 1383صمدي، (و معكوس ناميده شد ) جمعي(پويا، تلفيقي  AIDSبه عنوان الگوهاي 

با استفاده . توان به براورد الگوي تصحيح خطاي اين سيستم اشاره كرد مله اين تعديالت ميج
                                                            

1. Almost Ideal 
2. Translog  
3. Almost Ideal Translog 
4. Generalized Almost Ideal Translog 
5. Almost Ideal Demand System  
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 ۳  

، مطالعات گوناگوني در ايران و جهان براي براورد تابع تقاضاي مواد غذايي AIDSاز الگوي 
براي انواع گوشت  AIDS با براورد تابع تقاضاي) 1380(تركماني و عزيزي . انجام شده است

اند كه در طول دورة مورد بررسي، سهم بودجه اختصاص يافته به گوشت  نشان دادهدر ايران 
قرمز در هر دو جامعة شهري و روستايي كاهش يافته، در حالي كه در همين دوره، بودجة 

همچنين . اختصاص يافته به گوشت مرغ و ماهي در شهرها به تدريج افزايش پيدا كرده است
تارمست و . ايي در توابع تقاضاي انواع گوشت وجود دارداين مطالعه نشان داد كه همگر

با استفاده از روشهاي رگرسيونهاي به ظاهر نامرتبط تكراري و حداقل ) 1379(همكاران 
، 1(LA/AIDS)آل خطي كارگيري سيستم تقاضاي تقريباً ايده اي تكراري و به مرحله مربعات سه

نتايج مطالعة . كاالهاي خوراكي را براورد نمودندتوابع تقاضاي برنج، نان، سيب زميني و ساير 
. آنها نشان داد كه كششهاي خودقيمتيِ محاسبه شده در كلية موارد به جز براي نان، منفي است

همچنين از بررسي كششهاي قيمتي متقاطع و درآمدي به اين نتيجه رسيدند كه در اكثر موارد 
بط ـرتـامـر نـظاه اي بهـرسيونهـاي رگـشها استفاده از روـده بـه دست آمـاي بـراوردهـب

بسيار نزديك به هم  (I3SLS)اي تكراري  و حداقل مربعات سه مرحله (ISURE)تكراري
  . هستند

آل براي  از سيستم تقاضاي تقريباً ايده (Goddard  and Sellen, 1997)گودارد و سلن 
ازار آلمان و آمريكا پذيري و محاسبة كششهاي تقاضاي واردات قهوه در ب بررسي تفكيك
نتايج مطالعة آنها نشان داد كه تقاضاي قهوة بعضي از صادركنندگان نسبت به . استفاده كردند

هالبرندت و همكاران  . ناپذير است پذير و براي بعضي ديگر كشش اين دو بازار كشش
(Halbrendt & etal., 1994) كنندگان  صرفم آل، رفتار با استفاده ازسيستم تقاضاي تقريباً ايده

نتايج بررسي آنها نشان داد كه تقاضاي انواع اقالم . اند چيني را در مورد اقالم غذا بررسي نموده
كشش (همچنين گوشت باالترين واكنش را نسبت به تغيير در مخارج . ناپذير است غذا كشش

  . ر گرفتندها، شيرينيها و كاالهاي بادوام قرا نشان داد و بعد از آن به ترتيب ميوه) مخارج

                                                            
1. Linear Approximation -Almost Ideal Demand System 
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با استفاده از سيستم تقاضاي  (Haiyes & etal., 1990)هيز و همكاران  هنتايج مطالع
  . آل نشان داد كه گوشت مرغ با گوشت خوك و گاو در ژاپن مكمل هستند تقريباً ايده
آل  با استفاده از تابع تقاضاي تقريباً ايده (Morrison & etal., 2003)همكاران وسونيمور

تواند فقط  در يونان نشان دادند كه تغييرات مخارج نسبي بر روي مقادير مختلف گوشت نمي
همچنين سهم . وسيلة تغييرات در قيمتهاي نسبي توليدات گوشتي مختلف توضيح داده شود به

قيمت آن و يا تغيير در  تواند ناشي از كاهش گوشت خوك در مخارج بيشتر شده كه مي
  . ها باشد ذائقه

از   كننده براي بررسي اثر آگاهي روي سهم تقاضاي مصرف (Duffy, 2003)دافي 
آل و  دوام و خدمات در انگلستان از تابع تقاضاي تقريباً ايده توليد داخل براي كاالهاي بي

ششهاي تقاضا به فرم نتايج مطالعة وي نشان داد كه ك. الگوي تصحيح خطاي آن استفاده كرد
كننده  مورد نظر عمومي هستند و نشاندهندة تأثير قوي قيمتها در تخصيص مخارج مصرف

رساني و آگاهي آثار  همچنين شواهد ضعيفي دال بر حمايت از اين نظريه كه اطالع. باشند مي
  . از توليدات داخلي دارد، يافت شده است  كننده قوي بر تغيير تقاضاي مصرف

اي به بررسي  نيز در مطالعه (Kara Giannis & etal., 2000)يس و همكاران كاراگيان
نتايج مطالعة آنها نشان . آل براساس الگوي تصحيح خطا پرداختند الگوي تقاضاي تقريباً ايده

داد كه همة انواع گوشتها، به جز گوشت مرغ، با گوسفند و گوشت خوك و مرغ جانشين هم 
  . هستند

دهد كه هريك از اين مطالعات  نجام شده در اين حوزه نشان ميارزيابي مطالعات ا
هاي متفاوت مورد آزمون قرار دهند ولي  اند تا اين مسئله را در نقاط مختلف و با داده كوشيده

كنندگان  نتايج آنها با يكديگر هماهنگي ندارد كه اين امر عمدتاً ناشي از نوع رفتار مصرف
گرفته  براورد بهره ي مختلفروشهاين مطالعات از الگوها و نكته دوم اينكه در ا. كاالهاست

 .است كه اين نيز تا حدي نتايج را تحت تأثير قرار داده است شده
ريزي و سياستگذاريهاي  با توجه به اهميت براورد تقاضا و محاسبه كششها در برنامه

آل و نيز الگوي  دهمربوط به اين بخش، در اين مقاله تالش شده است تابع تقاضاي تقريباً اي
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در دورة ) قرمز، مرغ و ماهي گوشت شامل(براي انواع گوشت  ١(ECM-AIDS)تصحيح خطا 
براورد و كششهاي درآمدي و متقاطع جبراني و غيرجبراني در دو دورة  81-1367زماني 
  . مدت و بلندمدت محاسبه شود كوتاه

  
  مواد و روشها 

  براورد الگو 
ي (ECM)و الگوي تصحيح خطا  (AIDS)آل  در اين بخش، سيستم تقاضاي تقريباً ايده

 nآل براي يك گروه شامل  سيستم تقاضاي تقريباً ايده. مربوط به اين سيستم ارائه شده است
  : كاال به صورت زير تعريف شده است

tij

n

lj
ijii p

mLnLnpS εβγα +++= ∑
=

)(                                        )1(   
 pj، )گوشت قرمز، مرغ و ماهي( iسهم بودجة اختصاص يافته به گوشت نوع  Siكه در آن 

كل مخارج روي انواع گوشت مورد  m، )گوشت قرمز، مرغ و ماهي(  jقيمت گوشت نوع 
نيز پارامترهاي رگرسيون iβوijγو iα.نيز شاخص قيمت كل انواع گوشت است p بررسي و

اين شاخص به صورت زير . هم جمله اخالل رگرسيون استtεباشند كه بايد براورد شوند و مي
  : تعريف شده است

∑∑∑
= ==

++=
n

k

n

j
jkkjk

n

k
k LnpLnpCLnpaaLnp

1 11
0 2

1

                  
)2(  

براي براورد . پارامترهاي مجهول در سيستم هستند و بايد براورد شوند Ckj و pk و a0كه در آن 
قرار داد و سپس پارامترها را براورد  1را در رابطه  Lnpآل ابتدا بايد  سيستم تقاضاي تقريباً ايده

اين عمليات منجر به غيرخطي شدن سيستم، پيچيده شدن براورد پارامترها، تفسيرآنها و . نمود
شاخص زير را  (Stone, 1945)براي رفع اين مشكالت، استون . شود ا مينيز محاسبة كششه

  : پيشنهاد داد
j

n

j
j LnpSLnp ∑

=

=
1

*

                                                                  
  )3(  

 
j

j

*

S
Lnp
Lnp

=
∂
∂  

                                                            
1. Error Correction Model 
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با استفاده از شاخص قيمتي استون به تقريب خطي سيستم تقاضاي  1سيستم معادالت 
براي براورد پارامترها الزم است فرضي روي . تبديل شده است (LA/ALDS)آل  تقريباً ايده

 3دليل اعمال اين فرض اين است كه بعد از محاسبة شاخص استون از رابطة . سيستم اعمال شود
شود، لذا بايد قبل از براورد  ظاهر مي 1در سمت راست رابطة  Sj، 1بطة و قرار دادن آن دررا

ي موجود در شاخص ها Sjاگر . زا زا هستند يا درون برون ها Sjمشخص شود كه آيا  1رابطة 
و روش  (OLS)باشند، روش حداقل مربعات معمولي ) از پيش تعيين شده(زا  استون، برون

اگر . گيرد براي براورد پارامترها مورد استفاده قرار مي (SUR)رگرسيون به ظاهر نامرتبط 
Sj اي  ي موجود در شاخص استون درونزا باشند، روشهاي حداقل مربعات دومرحلهها(2SLS) 

  براي براورد پارامترهاي سيستم تقاضاي  (3SLS)اي  مرحله و روش حداقل مربعات سه
آل  براي براورد الگوي تصحيح خطاي سيستم تقاضاي تقريباً ايده. روند مورد بحث به كار مي

(ECM – AIDS) بررسي شده  1ابتدا ايستايي تك تك متغيرها با استفاده از آزمون ديكي فولر
به عنوان رابطة بلندمدت الگوي تقاضاي  1پس از اطمينان از مانا بودن متغيرها، رابطة . است
الزم است  1جهت آزمون وجود يا عدم وجود رابطة بلندمدت . آل براورد شده است ايده تقريباً

هاي معادالت براورد شده  مانده در واقع بايد باقي. متغيرها بررسي شود) همجمعي(همگرايي 
يافته  هاي ديكي فولر و ديكي فولر تعميم براي آزمون ايستايي آنها از آماره. باشند) ساكن( ايستا
سپس باقي . ارچوب روشهاي انگل گرنجر و انگل گرنجر تعميم يافته استفاده شده استدر چ
  : اند هاي معادالت براورد شده با يك وقفه، به عنوان متغير مستقل در الگوي زير وارد شده مانده

10)( 1
1

<<++∆+∆=∆ −
=
∑ λµλβγ iitiij

n

j
iji u

p
mLnLnpS

         
  )4(  

اي انگل گرنجر و  دو روش تخمين دو مرحله 4در اين مرحله براي براورد رابطة 
در . وجود دارد 4در رابطة  1it−µبراي  1رگرسيون غيرخطي از طريق جايگزين كردن رابطة 

)0i1(همواره منفي  iλضريب  4رابطة  <λ<−  و نشاندهندة سرعت تعديل به سمت
هاي دورة زماني  آل، داده در اين مقاله براي براورد سيستم تقاضاي تقريباً ايده. استبلندمدت 

                                                            
1. Dickey-Fuller  
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آوري شده  براي سه گروه از انواع گوشتها يعني گوشت قرمز، مرغ و ماهي جمع 1367-81
ي موجود در شاخص استون، روش رگرسيون به ظاهر ها Sjبا توجه به برون زا بودن . است

  .آل براورد شده است الگوي تصحيح خطاي سيستم تقاضاي تقريباً ايده (SUR)نامرتبط 
  

  كششها
ارائه  AIDSتوان تفسيرهاي مستقيمي از پارامترهاي براورد شدة الگوي  از آنجا كه نمي

روابط مورد استفاده براي محاسبة كششهاي . كرد، لذا كششهاي مختلف محاسبه شده است
  : رآمدي عبارتند ازو د) جبراني و جبران نشده(قيمتي 

  ): مارشال(كشش قيمتي جبران نشده 
j

i

i

ij
ij

M
ij S)

si
()

s
( β

−
γ

+δ−=ε  
  ):هيكس(كشش قيمتي جبران شده 

j
i

ij
ij

M
ij S)

s
( +
γ

+δ−=ε  
  ): درآمدي(كشش مخارج 

)
s

(1
i

i
i

β
+=η  

δ باشد اگر در روابط باال دلتاي كرونكر مي :  

0sj1

1sji

ij

ij

=→≠

=→=  
  نتايج و بحث 

  پايايي
براي متغيرها نشان داد كه تمام متغيرها به  (ADF)نتايج آزمون ديكي فولر تعميم يافته 

 1نتايج اين آزمون در جدول . پاياست Lnp1، در سطح پايا هستند و تفاضل مرتبه اول Lnp1جز 
  . آمده است
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با استفاده ) S3(ماهيگوشت و ) S2(مرغ گوشت ، )S1(سه معادله سهم گوشت قرمز
كه نتايج اين  ندا براورد شده Eviews.3افزاري  ازسيستم معادالت به ظاهر نامرتبط و بسته نرم

  . شود مالحظه مي 2براوردها در جدول 
 SURنتايج حاصل از براورد الگوي . 2جدول 

 معادله متغير  ضريب  tآماره 

 عرض از مبدأ  338/0**  17/5

  )گوشت قرمز( 1معادله 

49/2-  **01/0-  Lnp1 

01/3-  **02/0-  Lnp2 

32/4  **02/0  Lnp3 

03/3-  **02/0-  )(
p
mLn  

 عرض از مبدأ  37/0**  81/2

  )گوشت مرغ( 2معادله 

24/2-  **01/0-  Lnp1 

6/2  **013/0  Lnp2 

06/0  0002/0  Lnp3 

06/3-  **015/0-  )(
p
mLn  

 مبدأعرض از  039/0**  26/10

  )گوشت ماهي( 3معادله 

72/7-  **003/0- Lnp1 

86/3-  **001/0- Lnp2 

52/12  **004/0  Lnp3 

25/8-  **003/0-  )(
p
mLn  

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

  قيمت گوشت قرمز، مرغ و ماهي: به ترتيب P3 , P2 , P1درصد،   1معنيدار در سطح **: 
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۱۰ 

تمام متغيرها در سه معادله براوردشده به جز متغير قيمت ماهي، در به استناد جدول فوق، 
دهند كه اگر قيمت  ضرايب معادله اول نشان مي. در سطح يك درصد معنيدارند 2معادله 

گوشت قرمز، مرغ و نسبت كل هزينه مواد غذايي به شاخص قيمتها افزايش يابد، سهم گوشت 
نين با افزايش قيمت ماهي، سهم گوشت قرمز در همچ. يابد قرمز در بودجه خانوار كاهش مي

دهند كه با افزايش قيمت گوشت  ضرايب معادله دوم نشان مي. يابد بودجه خانوار افزايش مي
قرمز، مرغ، ماهي و نسبت كل هزينه موادغذايي به شاخص قيمتها، سهم گوشت مرغ در بودجه 

دهند  ضرايب معادله سوم نشان مي .يابد خانوار به ترتيب كاهش، افزايش، افزايش و كاهش مي
با افزايش قيمت گوشت قرمز، مرغ، ماهي و نسبت كل هزينه مواد غذايي به شاخص قيمتها، 

بعد . يابد سهم گوشت ماهي در بودجه خانوار به ترتيب كاهش، كاهش، افزايش و كاهش مي
هاي هر يك از  براي بررسي همجمعي متغيرها، باقيمانده SURاز براورد معادالت به روش 

طور جداگانه محاسبه گرديد و ايستايي متغيرها با استفاده از آزمون ديكي فولر  معادالت به
آمده  3ها در جدول  نتايج ايستايي باقيمانده. تعميم يافته در چارچوب انگل ـ گرنجر بررسي شد

شود كه فرضيه همجمعي متغيرها مورد تأييد  شاهده ميبا توجه به اطالعات اين جدول م. است
  . گيرد قرار مي
  نتايج آزمون ديكي فولر تعميم يافته براي بررسي همجمعي در چارچوب انگل ـ گرنجر. 3جدول 

 درجه همگرايي
ADF بحراني  

ADF متغير  محاسباتي  
1%  5%  10% 

I(1) 63/1-  97/1-  76/2- 21/2- باقيمانده معادله اول 

I(0) 63/1-  97/1-  76/2- 95/4- باقيمانده معادله دوم 

I(0) 63/1-  97/1-  76/2- 18/3- باقيمانده معادله سوم 

  هاي تحقيق  يافته: مأخذ 
 

  آل الگوي تصحيح خطاي تابع تقاضاي تقريباً ايده
هاي هر يك از  آل باقيمانده به منظور براورد الگوي پوياي سيستم تقاضاي تقريباً ايده

وارد شدند  4با يك وقفه به عنوان متغير مستقل در رابطه  SURمعادالت براورد شده به روش 
 .آمده است 6و  5و  4كه نتايج آنها در جدولهاي 
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  قرمزالگوي تصحيح خطا براي معادله اول ـ گوشت . 4جدول 
 متغير  ضريب  t آماره

91/3-  **017/0-  D(Lnp1) 

14/3-  **025/0-  D(Lnp2) 

68/3  **029/0  D(Lnp3) 

19/4-  **02/0-  
D( )

p
m(Ln ) 

 

88/1  **51/0-  ECM(-1) 

86/0  R2 

24/1  DW 

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

  معنيدار در سطح يك درصد**: 

  معادله دوم ـ گوشت مرغ الگوي تصحيح خطا براي. 5جدول 
 متغير  ضريب  tآماره 

7/1-  **015/0-  D(Lnp1) 

61/0  007/0  D(Lnp2) 

32/0  004/0  D(Lnp3) 

94/1-  **019/0-  D( )(
p
mLn ) 

13/2-  **86/0-  ECM(-1) 

73/0  R2 

77/1  DW 

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

  معنيدار در سطح پنج درصد *: معنيدار در سطح يك درصد **: 
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  الگوي تصحيح خطا براي معادله سوم ـ گوشت ماهي. 6جدول 
 متغير  ضريب  tآماره 

07/10-  **002/0-  D(Lnp1) 

26/5-  **002/0-  D(Lnp2) 

43/10  **005/0  D(Lnp3) 

56/10-  **003/0-  
D( )

p
m(Ln ) 

 

9/2-  **769/0-  ECM(-1) 

97/0  R2 

48/1  DW 

  هاي تحقيق  يافته: مأخذ

  معنيدار در سطح يك درصد**: 

دهد تمام متغيرها تأثير معنيداري در استفاده از مصرف  نشان مي 4اطالعات جدول 
باشد كه نشاندهنده قدرت توضيح دهندگي  مي 86/0محاسبه شده برابر  R2. گوشت قرمز دارند

د افزايش قيمت گوشت نده ضرايب براورد شده براي متغيرها نشان مي. نسبتاً باالي الگوست
قرمز، قيمت گوشت مرغ و همچنين افزايش نسبت كل هزينه مواد غذايي به شاخص قيمتها 

شود و افزايش قيمت ماهي سبب افزايش  ار ميباعث كاهش سهم گوشت قرمز در بودجه خانو
براورد شده  -51/0تقريباً برابر  )ECM(-1)( ضريب جمله تصحيح خطا. گردد اين سهم مي

شود و  از عدم تعادل يك دوره در دوره بعد تعديل مي 51/0دهد در هر سال  است كه نشان مي
  . پذيرد نيز تعديل تقريباً متعادل انجام مي

دهد متغيرهاي قيمت گوشت قرمز و نسبت كل هزينه  شان مين 5نتايج جدول 
موادغذايي به شاخص قيمتها تأثير منفي و معنيداري در تغييرات سهم گوشت مرغ در بودجه 

و نشاندهندة قدرت توضيح دهندگي تقريباً خوب الگو  73/0معادله برابر  R2. خانوار دارند
دهد  است كه نشان مي -86/0خطا  ضريب جمله تصحيح. توسط متغيرهاي وارد شده است
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از عدم تعادل يك  86/0گيرد و  طور سريع صورت مي مدت به سمت بلندمدت به تعديل كوتاه
  . شود دوره در دوره بعد تعديل مي

دهد كه تمام متغيرها تأثير معنيداري در تغييرات سهم  نيز نشان مي 6نتايج جدول 
تأثير تغييرات متغيرهاي قيمت گوشت قرمز، قيمت مرغ، . گوشت ماهي در بودجه خانوار دارند

قيمت ماهي و نسبت كل هزينه مواد غذايي به شاخص قيمتها در تغييرات سهم گوشت ماهي در 
است كه  97/0معادله نيز برابر  R2. يب منفي، منفي، مثبت و منفي استبودجه خانوار به ترت

درصد تغييرات متغير سهم گوشت ماهي در بودجه خانوار توسط متغيرهاي  97دهد  نشان مي
است  -769/0برابر ) ECM(‐1)(ضريب جمله تصحيح خطا . شود ذكر شده توضيح داده مي

از عدم تعادل هر  769/0پذيرد و  سرعت انجام ميدهد تعديل به سمت بلندمدت با  كه نشان مي
  . گردد دوره در دوره بعد تعديل مي

  
  كششها

مدت و  و درآمدي در كوتاه) مارشال و هيكس(نتايج محاسبه كششهاي قيمتي 
دهد كه در بلندمدت  نشان مي 7اطالعات جدول . آمده است 8و  7بلندمدت در جدولهاي 

شت قرمز و ماهي بزرگتر از واحد و براي مرغ كوچكتر براي گو) مارشال(كشش خود قيمتي 
دهند كه گوشت قرمز و ماهي، مرغ و ماهي جانشين  كششهاي متقاطع نشان مي. از واحد است

دهد كه اين كاالها در سبد مصرفي خانوار،  كشش درآمدي در بلندمدت نشان مي. هم هستند
  . كاالي ضروري هستند

براي ) مارشال(مدت، كشش خود قيمتي  دهد كه در كوتاه نشان مي 8اطالعات جدول 
كششهاي متقاطع در . گوشت قرمز بزرگتر از واحد و براي مرغ و ماهي كوچكتر از واحد است

دهند كه گوشت قرمز و ماهي، گوشت مرغ و گوشت ماهي جانشين هم  مدت نشان مي كوتاه
ارتباط و  دهد كه گوشت مرغ كااليي بي ت نشان ميمد كشش درآمدي در كوتاه. هستند

  . شوند گوشت قرمز و ماهي در كوتاه مدت كااليي ضروري محسوب مي
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  )بلندمدت(تقاضاي انواع گوشت دركششهاي قيمتي مارشال، هيكس و درآمدي . 7جدول 

انواع 

  گوشت

  كشش درآمدي  كشش قيمتي هيكس كشش قيمتي مارشال

گوشت 

 قرمز
  ماهي  مرغ

گوشت 

 قرمز
  ماهي  مرغ

گوشت 

  قرمز
  ماهي  مرغ

گوشت 

  قرمز
  ـــ  ـــ  62/0  38/0  -36/0  -14/1  38/0  -37/0  -17/1

گوشت 

  مرغ
  ـــ  44/0  ـــ  017/0  -53/0  -5/0  014/0  -54/0  -52/0

گوشت 

  ماهي
  5/0  ـــ  ـــ  -66/1  17/0  5/0  -66/1  16/0  47/0

  هاي تحقيق  يافته: مأخذ

مارشال، هيكس و درآمدي تقاضاي انواع گوشت در ايران كششهاي قيمتي . 8جدول 

  )مدت كوتاه(

انواع 

  گوشت

  كشش درآمدي  كشش قيمتي هيكس كشش قيمتي مارشال

گوشت 

 قرمز
  ماهي  مرغ

گوشت 

 قرمز
  ماهي  مرغ

گوشت 

  قرمز
  ماهي  مرغ

گوشت 

  قرمز
  ـــ  ـــ  62/0  56/0  -38/0  -33/1  56/0  -39/0  -36/1

گوشت 

  مرغ
  ـــ  0  ـــ  25/0  -56/0  -74/0  24/0  -59/0  -81/0

گوشت 

  ماهي
  5/0  ـــ  ـــ  -34/0  -15/0  -28/0  -34/0  -32/0  -31/0

  هاي تحقيق  يافته: مأخذ

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  .....براورد الگوي تصحيح خطاي 

 ۱۵  

اي مشابه با استفاده از سيستم  در مورد براورد تابع تقاضاي گوشت در يونان نيز مطالعه
انجام  (Kara Giannis & etal., 2000)آل توسط كاراگيانيز و همكاران  تقاضاي تقريباً ايده

نتايج اين مطالعه نشان داد كه كشش قيمتي مارشال براي گوشت قرمز، گوشت . پذيرفته است
،  -81/0،  -56/0،  -28/2بره، مرغ، گوشت خوك و انواع سوسيس در بلندمدت به ترتيب 

 -54/0،  -06/1،  -72/0،  -46/0،  -76/1و در كوتاه مدت به ترتيب برابر  -93/0و  -52/1
همچنين كشش درآمدي براي انواع گوشتهاي ذكر شده در بلندمدت به ترتيب . بوده است

 65/0، 27/1، 49/0، 52/1مدت به ترتيب برابر  و در كوتاه 62/1و  93/0، 42/1، 6/0، 97/1برابر 
محاسبه كشش قيمتي مارشال براي گوشت قرمز و گوشت مرغ در يونان تا . بوده است 94/0و 

حدودي به كششهاي محاسبه شده در ايران براي اين دو كاال نزديك است، در حالي كه 
مدت بسيار  كشش درآمدي محاسبه شده براي اين دو كاال در يونان در بلندمدت و كوتاه

بزرگتر از ايران است به طوري كه در يونان به ازاي يك واحد افزايش درآمد، ميزان تقاضاي 
  . يابد بسيار بيشتر از ايران افزايش ميگوشت قرمز و گوشت مرغ 

شهري و (در مطالعه حاضر تابع تقاضاي انواع گوشت در ايران به صورت تفكيك نشده 
كه توابع ) 1380(براورد شد؛ لذا نتايج اين مطالعه با مطالعه تركماني و عزيزي ) روستايي

از سيستم تقاضاي  تقاضاي انواع گوشت را به تفكيك جوامع شهري و روستايي با استفاده
  .باشد آل تخمين زدند، سازگار نمي تقريباً ايده

شود كه در كوتاه مدت آثار اعمال سياستها  هاي مطالعه حاضر نتيجه مي با توجه به يافته
مدت  شود و بنابراين الزم است در اجراي سياستهاي كوتاه در بخش گوشت به سرعت ظاهر مي

نمود تا موجبات انتقال رفتار غذايي در خانوارها و به تبع  ويژه قيمتگذاري اين كاالها، دقت به
ها و كاهش آن  يارانه عالوه بر اين، بايد بعد ديگر اين موضوع يعني. آن سوءتغذيه فراهم نشود

تواند موجب ايجاد شوك جدي در بازار گوشت  اين مسئله مي. مورد توجه جدي قرار گيرد
  . شود
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  منابع 
ــاً ايــده )1373(بخشــوده . و م .اكبــري، ا. 1 مجلــه آل،  ، بررســي سيســتم تقاضــاي تقريب

  . 11-1 :1، دانشگاه اصفهان، شماره دانشكده علوم اداري و اقتصاد
، بـراورد پارامترهـاي سيسـتم    )1379(فخرائـي   .فراهـاني نيـك و ع  . ، ح.تارمست، ق. 2

مجلـه  ا در ايـران،  هـ  آل و بررسي تقاضا بـراي گروهـي از خـوراكي    تقاضاي تقريباً ايده
  . 73-59 :4، دانش كشاورزي

، تخمين توابع تقاضـاي انـواع گوشـت در ايـران،     )1380(عزيزي . و ج .تركماني،ج. 3
  . 237-217 :34، فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه

، بررسي رفتـار قيمـت سـيب زمينـي، گوجـه فرنگـي و پيـاز بـا         )1379( .حسن پور، ا. 4
ــرانس اقتصــاد    اســتفاده از سيســتم تقاضــاي  ــاالت ســومين كنف ــه مق معكــوس مجموع

  . ، مشهد2كشاورزي ايران، جلد 
ــده   )1383( .صــمدي، ع. 5 ــاً اي ــتم تقاضــاي تقريب ــاربرد سيس ــادي ك ــابي انتق آل  ، ارزي

(AIDS) مطالعه موردي خانوارهاي شهري و روستايي استان : در تحليل رفتار مصرفي
  . 187-157 :20، اقتصادي ايرانهاي  فصلنامه پژوهشكهگيلويه و بويراحمد، 
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