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  1396 بهار ،97 ة، شمارپنجمبيست و كشاورزي و توسعه، سال  اقتصاد
  

۱۵۷ 

  

تقاضا در  تأمينبا هدف منتخب  كشاورزياولويت بندي توليد محصوالت 

  )1404(افق چشم انداز توسعه 

 

   1بيتا رحيمي بدر

  24/12/1394تاريخ پذيرش:    10/2/1394تاريخ دريافت: 

  چكيده

انـداز  امنيت غذايي و خودكفايي در سند ملي چشم تأمينمطالعه حاضر با توجه به هدف 

) بـا  1404در افق چشم انـداز ( منتخب به پيش بيني تقاضاي محصوالت كشاورزي اقدام  توسعه،

خودتوضيح با وقفه هاي گسترده و در نظر گرفتن سناريوهايي مطابق با اهـداف  استفاده از روش 

دسـت آمـده، درصـورت تحقـق اهـداف سـند       هاسـت. مطـابق نتـايج بـ     كـرده سند چشـم انـداز   

اصـالح الگـوي    امنيت غذايي و سالمت و تأمينبر پايه انداز، افزايش تقاضاي محصوالت چشم

الگـوي  كـه  بـه طـوري   دربـه خواهـد شـ   جتمصرف به سمت مصرف بيشتر پروتئين هاي حيواني 

مـواد   مصـرف ايراني تحت گزينه هاي آرماني و مطلوب به سمت افزايش بيشـتر   ةمصرف جامع

بـر    به عبارت ديگـر . خواهد بود ها و تخم مرغ  و افزايش كمتر نانپروتئيني مانند انواع گوشت

ه نـ (استمرار وضع  موجود، گزينه مطلوب و گزيآمده از هر سه سناريو  دستبهاساس يافته هاي 

                                                           

  ، ايراندانشگاه آزاد اسالمي، كرج واحد كرج، استاديار گروه اقتصاد كشاورزي،. 1
e -mail: b.rahimi@kiau.ac.ir 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 97شمارة ،پنجمبيست و  سال – توسعه و كشاورزي اقتصاد

۱۵۸  

گوشت قرمز، تخـم مـرغ، بـرنج، گوشـت مـرغ،      محصوالت  1404در افق چشم انداز  ،آرماني)

 .حاظ ميزان تقاضا خواهند داشتهاي اول تا ششم را به لرتبه چاي و گندم

  

 JEL :C13, C53, Q11طبقه بندي 

  

  :هاكليدواژه

 ، پيش بيني، اولويت بندي، سند چشم اندازكشاورزيتقاضا، محصوالت 

  

 مقدمه

عنوان يـك سـند باالدسـتي بـه طورصـريح در      ه سند ملي چشم انداز توسعه ج. ا. ايران ب

بـر توليـد از منـابع     اين مهـم را بـا تكيـه    تأمينرابطه با امنيت غذايي كشور اعالم موضع نموده و 

در  2داخلي عنوان كرده و بر خودكفايي در توليـد محصـوالت اساسـي كشـاورزي تأكيـد دارد.     

ترين اهداف برنامـه هـاي توسـعه اي دربخـش كشـاورزي ايـران،       اين راستا همواره يكي از مهم

امنيت غذايي از طريـق خودكفـايي در محصـوالت اساسـي و جلـوگيري از واردات ايـن        تأمين

امنيـت   تـأمين والت بوده است. اما هنوز دولت در اجرا موفـق نبـوده و بيشـتر در رابطـه بـا      محص

كه مبتني بر واردات محصوالت اساسي كشـاورزي هسـتند،    ،غذايي از سياست هاي تنظيم بازار

  كند. استفاده مي

پـنجم بـا توجـه بـه افـزايش درآمـدهاي        اوليه برنامـه   هايو سالتوسعه در برنامه چهارم 

 يرفت بـا ارتقـا  در راستاي تحقق بخشيدن به احكام و تكاليف اسناد باالدستي ، انتظار مي، فتين

و خودكفـايي در   گـذاري كشـاورزي نظيـر سـرمايه    بخـش مديريت منابع، بسياري از مشـكالت  

نـه تنهـا ايـن    فـراهم آيـد امـا    وابستگي كشـور  كاهش حل گردد و موجبات  محصوالت اساسي

ي نظير افـزايش واردات در محصـوالت اساسـي كشـاورزي،     بر مشكالتاهداف محقق نشد بلكه 

  .نيز افزوده شد كمبود و ناكافي بودن سرمايه گذاري

                                                           

 .8ساله جمهوري اسالمي ايران، ص  20برگرفته از بخش دوم متن نهايي سند چشم انداز  .2
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تالش دولت براي تنظيم بازار بـر تشـديد واردات متمركـز بـوده اسـت. اتخـاذ رويكـرد        

ه گرايي پايه و اساس توليد را هدف قـرار داده و مشـكالت متعـددي بـراي توليـد كننـد      واردات

ايجاد نموده و موجب خروج ارز فراوان از كشور شده است به نحوي كه كسـري تـراز تجـاري    

 3ميليـارد دالر در برنامـه سـوم بـه مقـدار متوسـط        4/1بخش كشاورزي از متوسط ساالنه مقدار 

سـال اخيـر    چهـار درصد افزايش) و در ادامه متوسط  215ميليارد دالر طي برنامه چهارم (حدود 

  ).1394(وزارت صنعت، معدن و تجارت، ميليارد دالر گرديده است  3/5بالغ بر 

گذاري واقعيت تاريخي و علـت اساسـي ضـعف كشـاورزي كشـور      فقر سرمايههمچنين 

بر اساس آمارهاي رسمي ارائه شده طـي دوران مـدون شـده اقتصـاد ايـران يعنـي از سـال         .است

كه اين سـهم  را داشته به طوري بخش كشاورزي از سرمايه گذاري كمترين سهم 1386تا  1338

كه سهم اين بخش در اقتصـاد ملـي حتـي در بـدترين شـرايط      درصد بيشتر نشده ، در حالي 5از 

درصد بوده است. ميانگين سهم بخش كشاورزي در تشكيل سـرمايه ثابـت ناخـالص     15حداقل 

درصـد    2/5و  4/4 ، 4/8، 6/2 برابـر  بـه ترتيـب   چهارم هاي اول لغايت داخلي كشور طي برنامه

سـهم بخـش   ميـانگين  در ايـن دوره   كـه بـه طـوري  ) بـوده اسـت.   76ي ثابـت سـال   هـا قيمت(به 

(بانـك مركـزي ج.ا.ايـران،     درصد بوده اسـت  5/14كشاورزي در توليد ناخالص داخلي حدود 

1394.(  

امنيـت   تـأمين كيد سند ملـي چشـم انـداز توسـعه بـر      أبا لحاظ وضعيت فعلي و با وجود ت

ال مطـرح مـي شـود كـه آيـا توليـد       ؤريق خودكفايي در محصوالت اساسي، اين سـ غذايي از ط

محصوالت اساسـي كشـاورزي پاسـخگوي تقاضـاي مـواد غـذايي در افـق چشـم انـداز توسـعه           

  باشد؟مي

ت اساسـي كشـاورزي در   به منظور پاسخ به پرسش فـوق پـيش بينـي تقاضـاي محصـوال     

 تقاضـا بـراي مـواد غـذايي    مي آيد. بديهي است ترين گام  به شمار خستين و مهمهاي آتي نسال

لـذا بـه    در كشور به دليل رشد جمعيت و افزايش درآمد سرانه، در حال افـزايش اسـت .   اساسي

تعـادل   اساسـي بين عرضـه و تقاضـاي محصـوالت    امنيت غذايي و خودكفايي بايد  تأمينمنظور 
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۱۶۰  

بنـابراين   افـزايش يابـد.   ، متناسـب بـا رشـد تقاضـا،    محصـوالت توليـد ايـن   وجود داشته باشـد و  

توانـد عامـل مهمـي بـراي جهـت دادن و      بيني تقاضاي محصـوالت  اساسـي در آينـده مـي    پيش

هـا  گذاريريزي بلندمدت جهت ارتقاي توليد و خودكفايي، اختصاص اعتبارات و سرمايهبرنامه

، خـب منتبا هدف پيش بيني تقاضـاي محصـوالت كشـاورزي     باشد. در اين راستا مطالعه حاضر،

) اقدام بـه بـرآورد توابـع تقاضـا بـا اسـتفاده از مـدل خـود توضـيح بـا           1404در افق چشم انداز (

  هاي گسترده نموده است.وقفه

درخصوص برآورد تقاضا مطالعات متعددي در داخل و خارج از كشور انجام گرفته 

ه است. است كه با توجه به شرايط و وضعيت حاكم بر تقاضاي محصوالت نتايج مختلفي داشت

)  در مطالعه اي تحت عنوان پيش بيني عرضه وتقاضاي 1386قريشي ابهري (به عنوان نمونه 

 انواع گوشت در ايران، نشان داد كه مقدار تقاضاي گوشت نسبت به عرضه آن بيشتر بوده و

همچنين تقاضا براي ماهي در مقايسه با عرضه آن در افق پيش بيني در حال گسترش مي باشد. 

ن ضرورت برنامه ريزي جهت تعادل در برنامه چهارم وپنجم اجتناب ناپذير مي باشد. در بنابراي

اين مطالعه پيشنهاد شد كه عرضه گوشت قرمز نسبت به تقاضاي آن افزايش يافته و صادرات 

  اين محصول مد نظر قرار گيرد.

به تخمين  1382-1356هاي ساالنه ه) با استفاده از داد1386زراء نژاد و سعادت مهر (

پرداخته است. نتايج نشان داد  ARDLتابع تقاضا براي گوشت قرمز در ايران با استفاده از مدل 

كه گوشت قرمز در كوتاه مدت نسبت به تغييرات قيمت، كااليي با كشش و در بلند مدت 

كااليي كم كشش است و همچنين ضريب كشش درآمدي گوشت قرمز بيان كننده آن است 

م در كوتاه مدت و هم در بلند مدت يك كاالي ضروري است. اما تقاضا كه گوشت قرمز ه

براي آن در كوتاه مدت نسبت به تغييرات درآمد از حساسيت بيشتري برخوردار است. همچنين 

درصد از عدم تعادل يك دوره در تقاضاي گوشت قرمز، در دوره بعد  58نتايج نشان داد كه 

  تعديل مي شود. 

) به برآورد تابع تقاضاي گوشت ايران با استفاده از اطالعات 1386(ابونوري و همكاران 

جمعي پرداختند. نتايج حاصل از برآورد تابع و به روش هم 1383-1350سري زماني سال هاي 
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تقاضاي گوشت قرمز و مرغ به طور خالصه نشان داد كه تقاضاي گوشت قرمز و مرغ نسبت به 

يب برآوردي كشش متقاطع گوشت مرغ برحسب تغييرات قيمت بي كشش است. همچنين ضر

قيمت گوشت قرمز وكشش متقاطع گوشت مرغ نسبت به گوشت ماهي حاكي از جانشيني 

آنهاست. بنابراين كشش درآمدي گوشت مرغ وگوشت قرمز نشان داد كه اين دو كاال، 

  كاالهايي ضروري هستند. 

اي گوشت قرمز ) در تحقيق خود به پيش بيني تقاض1391مقدسي و محسن پور (

پرداختند. نتايج نشان دادكه پيش بيني حاصل از  ARIMAX3 و  ARIMA ي هااستفاده از الگو

زمان اطالعات مصرف سرانه گوشت تر مي باشد. لذا به كارگيري همدقيقARIMAXيند افر

  بيني كمك مي نمايد.قرمز و برخي متغيرهاي تأثير گذار برآن به افزايش دقت پيش

) به مقايسه روش هاي الگوريتم ژنتيك وخود توضيح 1391كاران (نگارچي و هم

براي داده  به منظور تخمين تابع توليد بخش كشاورزي ايران را ARDLباوقفه هاي گسترده 

پرداختند. نتايج بررسي نشان داد كه مقايسه دو روش براساس دو معيار  1356-86هاي ساالنه 

) حاكي از آن است كه روش ب تعيين (وضري  4)RMSEخطاي ريشه متوسط مربعات (

از كارايي بااليي در تخمين تابع توليد برخوردار ARDL الگوريتم ژنتيك نسبت به روش 

هاي قيمتي و غير قيمتي توابع تقاضاي مارشال وهيكس مورد مطالعه قرار همچنين كشش است.

د بررسي، سهم بودجه اختصاص گرفت. نتايج به دست آمده نشان داد كه در طول دوره مور

يافته به گوشت قرمز در هر دو جامعه شهري و روستايي كاهش يافته در حالي كه در اين دوره، 

بودجه اختصاص يافته به گوشت مرغ و ماهي در شهرها به تدريج افزايش پيدا كرده است. اين 

الگوي مصرف، استفاده امر نشان دهنده اين است كه در اعمال مديريت بهينه تقاضا، در اصالح 

ثر باشد. بنابراين متغيرهاي ديگر همچون نرخ رشد جمعيت ؤاز اهرم قيمت نتوانسته است م

  اهميت ويژه اي دارد كه بايد كنترل شود. 

                                                           

3. Auto-Regressive Integrated Moving Average  

4. Root Mean Square Error 
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۱۶۲  

اي به برآورد عرضه و تقاضاي جمعي بخش ) در مطالعه1392حسيني و شهبازي (

 1386تا  1338براي سال هاي ARIMAX5كشاورزي با استفاده از الگوي غير خطي مقيد 

پرداختند. نتايج اين مطالعه نشان داد كه تقاضاي محصوالت كشاورزي از نظر قيمتي در 

مدت و بلند مدت كشش ناپذير مي باشد. اين كشش براي كوتاه مدت و بلند مدت به كوتاه

باشد ضريب تعديل قيمت در كوتاه مدت و بلند مدت مي – 162/0و  -112/0ترتيب 

 129/0همچنين كشش قيمتي كوتاه مدت و بلند مدت عرضه به ترتيب  .مي باشد 273/0حدود

باشد. اين مي 225/0است. ضريب تعديل قيمت در كوتاه مدت و بلند مدت حدود  166/0و 

كيد دارد. همچنين كشش ناپذيري أنتايج بر ماهيت ضروري بودن محصوالت كشاورزي ت

  كشاورزي در سبد كاالهاي مصرفي كشور دارد. درآمدي نشان از ضروري بودن كاالهاي

) در مطالعه اي به تخمين تابع Miran & Akgungor, 2000ميرن و آكجانگور (

تقاضاي گوشت گاو در ايالت ازمير تركيه پرداخته اند. در اين تحقيق تقاضا براي گوشت گاو 

در نظر  تابعي از قيمت گوشت گاو، گوشت گوسفند، گوشت مرغ و درآمد مصرف كننده

 1995- 1997گرفته شده است. اين تحقيق كه با استفاده از داده هاي ماهانه و براي دوره زماني 

انجام شده است، نشان داد كه كشش قيمتي تقاضا براي گوشت گاو در ايالت  OLSو به روش 

شان داد تر از يك و از اين رو يك كاالي باكشش است. همچنين نتايج تحقيق نازمير بزرگ

گاو وگوشت مرغ رابطه  گوشت بين است، ولي گوشت گاوگوشت گوسفند، جانشين كه 

 حاكي از جانشيني وجود ندارد.ضمن اين كه كشش درآمدي گوشت گاو بزرگتر از يك و

  .مطالعه است مناطق مورد در بودن اين كاال لوكس

 فتنبه دليل در نظر گر ARDLدر اين مطالعه از مدل خودتوضيح با وقفه هاي گسترده 

كليه مصارف محصوالت استراتژيك اعم از خوراكي و غير خوراكي، با هدف پيش بيني كل 

هاي منحصر به فرد اين مدل تقاضاي هر محصول به منظور نيل به خودكفايي و به سبب ويژگي

در پيش بيني و تجزيه و تحليل پوياي تقاضا استفاده مي شود. اين مدل در مطالعات بسياري 
                                                           

5. Autoregressive Integrated  moving Average model with Explanatory variable 

(ARIMAX) 
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الكتريسيته، بنزين، انرژي و پول مورد استفاده  ي تقاضاي انواع كاالها مانند نفت،براي پيش بين

قرار گرفته، ولي در مورد محصوالت كشاورزي كمتر كاربرد داشته است. از اين ميان نيز 

وي در مطالعه اي تحت عنوان پيش بيني تقاضاي . ) اشاره نمود1386توان به مطالعه شريفي (مي

وجود يك رابطه با ثبات بلندمدت را بين حجم پول و  ARDLا استفاده از مدل پول در ايران ب

درآمد، نرخ ارز و نرخ تورم ثابت كرده و پس از تجزيه و تحليل ضرايب مدل ميزان تقاضاي 

  پول را پيش بيني نموده است.

اي با عنوان مدل سازي و پيش بيني ) در مطالعه(Abdolrahman, 2005عبدالرحمان 

براي نفت در كشورهاي آسيايي اقدام به برآورد و پيش بيني قيمت نفت در بازه تقاضا 

نمود. نتايج نشان داد كه رشد ناخالص  ARDLو با استفاده از روش  2002تا  1982زماني

عامل در افزايش يا كاهش تقاضاي نفت خام كشورهاي آسيايي (چين، ژاپن،  ترينمهمداخلي 

  ست. كره جنوبي، هند و پاكستان) ا

پيش بيني تقاضاي الكتريسيته «) در مطالعه خود تحت عنوان 2014صالح و همكاران (

 2011-2022اقدام به پيش بيني تقاضاي بلندمدت الكتريسيته براي دوره زماني  »در كشور ليبي

 2000- 2010با استفاده از مدل تصادفي سري زماني نمودند. بدين منظور از داده هاي سال هاي 

ردند. نتايج اين مطالعه حاكي از رشد مستمر تقاضا براي الكتريسيته بود به طوري كه استفاده ك

  محققان اين رشد تقاضا در بلندمدت را ناشي از رشد فزاينده جمعيت كشور ليبي دانستند.

بررسي مطالعات فوق بيانگر اين است كه در بيشتر مطالعات انجام شده از مدل هاي 

تقاضا به خصوص در ارتباط با محصوالت كشاورزي استفاده شده  متفاوتي جهت برآورد توابع

براي برآورد  AIDS6آل همچنين در بيشتر اين مطالعات از سيستم تقاضاي تقريبا ايدهاست. 

استفاده شده است كه البته اين امر به اين دليل است كه هدف تقاضاي محصوالت كشاورزي 

انوار و محاسبه كشش هاي درآمدي و قيمتي اين مطالعات تجزيه و تحليل رفتار مصرفي خ

                                                           

6. Almost Ideal Demand System 
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به بيان ديگر انجام اين مطالعات  7محصوالت مورد نظر در بعد مصرف كننده نهايي مي باشد.

برآورد الگوي در اين مطالعه با هدف پيش بيني تقاضاي محصوالت كشاورزي نبوده، لذا 

لگو در تابع پيش بيني بلندمدت تقاضا با هدف استفاده از ضرايب بلندمدت حاصل از اين ا

آنچه اين مطالعه را از ساير مطالعات محصوالت اساسي كشاورزي انجام شده است. تقاضاي 

پس از برآورد الگوي پويا و بلندمدت تقاضا، پيش بيني  آنمتمايز مي كند اين است كه در 

صورت  1404ميزان تقاضا براي هر محصول با در نظر گرفتن سناريوهاي مختلف در سال 

  فت.پذير

  

  ري و روش تحقيقتئو

هـاي  و مدل 8هاي تك متغيريهاي كمي پيش بيني به دو نوع تقسيم مي شوند: مدلمدل

. مدل تك متغيري مدلي است كه تنها بر اساس ارزش و مقادير گذشته يك سـري زمـاني   9علي

دن بـه  ارزش و مقادير آينده سري زماني مزبور را پيش بيني مي نمايد. در اين مدل جهـت رسـي  

داده هاي مربوط به گذشته متغير مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرنـد و  الگويي براي پيش بيني 

كار مي روند كه انتظار ادامه روند گذشـته مـي رود و فـرض بـر ايـن      هبراي پيش بيني مواردي ب

ييرات ها و تغاست كه اين الگو قابل تعميم به آينده است و لذا اثرات تغييرات ساختاري، شوك

هايي هستند كه كـاربرد  هاي علي از جمله مدلمدل هاي دولتي را هم در نظر نمي گيرد.سياست

هـاي  ها اين امكـان را فـراهم مـي آورنـد كـه محقـق نتـايج سياسـت        زيرا اين مدل ،زيادي دارند

ه . البتـه توانـايي در پـيش بينـي متغيـر وابسـته منـوط بـ        كندمختلف را بر متغير مورد نظر ارزيابي 

توانايي پيش بينـي كننـده در پـيش بينـي متغيرهـاي مسـتقل مـي باشد(مقدسـي و رحيمـي بـدر،           

1388.(  

                                                           

از ميزان مخارج خوراكي خانوار در مورد محصول مورد نظر به عنوان متغير وابسته استفاده  AIDSدر سيستم  .7

 شود.مي

8. Univariate Models 

9. Causal  Models 
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به منظـور بـرآورد تـابع     مدل تجربي مورد استفاده در اين تحقيق با توجه به تئوري تقاضا

(كميجـاني،   10مي باشـد  1 تقاضاي هر يك از محصوالت اساسي مورد بررسي به صورت رابطه

1376:(  

Ln Qt
d = C + αlnPt + βln OPt + γln GDPt + εt                                                         (1)     

قيمـت محصـوالت    tOPقيمـت محصـول مـورد نظـر،      tP، أعرض از مبد Cكه به طوري

كشش ها براي هر محصول  α ،β ،γدرآمد ملي سرانه است. همچنين  tGDPجانشين و مكمل، 

نيز جمله خطا مي باشد.به منظور بررسي روابـط كوتـاه مـدت و بلندمـدت بـين متغيـر         tεبوده و 

 –جمعـي ماننـد روش انگـل    هـاي هـم  وابسته و متغيرهاي توضيحي مدل فوق مي تـوان از روش 

استفاده نمود. با اين حال به دليل محدوديت هاي موجـود در   11هاي تصحيح خطاگرنجر و مدل

ريـب در نمونـه هـاي كوچـك و نبـود توانـايي در انجـام آزمـون         اين مدل ها از جملـه وجـود ا  

 12تري تحت عنـوان مـدل خودتوضـيح بـا وقفـه هـاي گسـترده       فرضيات آماري از روش مناسب

، ثابــت كردنــد كــه اگــر بــردار هــم انباشــتگي از  )1999(13اســتفاده مــي شــود. پســران و شــين 

فـه هـاي گسـترده (كـه وقفـه      كارگيري روش حداقل مربعات بر يك رابطه خود توضيح با وقهب

آيد، عالوه بر اينكـه برآوردگـر حـداقل مربعـات      دستبههاي آن به خوبي تصريح شده باشد) 

توزيع نرمال دارد، در نمونه هاي كوچك نيز از اريب كمتر و كارايي بيشتري برخوردار خواهد 

سـت كـه بـدون    ايـن ا ARDLبود. همچنين آنها نشان دادند كه يكي از مزاياي استفاده از روش 

مي دهد. همچنـين   دستبهجمعي متغيرها برآوردهاي سازگاري از ضرايب را توجه به درجه هم

زمان تخمين مـي زنـد و   اين روش الگوي بلندمدت و كوتاه مدت موجود در مدل را به طور هم

بـه   ARDLهـاي  مشكالت مربوط به حذف متغيرها و خودهمبستگي را رفع مي كند. لذا تخمين
                                                           

نمود كه در ابتدا كليه مدل هاي خطي، خطي لگاريتمي و  در خصوص لگاريتمي بودن تابع تقاضا بايد بيان. 10
مدل براساس نتايج،  .لگاريتمي برآورد و توسط آزمون خطاي تصريح (رمزي) مورد بررسي قرار گرفت

  انتخاب شد.  به عنوان بهترين مدللگاريتمي 
 

11. Error Correction Models (ECM) 

12. Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) 

13. Pesaran and Shin 1999 
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عـالوه  هو بـ  جتناب از مشكالتي همچون خودهمبستگي و درونزايي، نااريب و كارا هستنددليل ا

اين مدل نشان دهنده تعداد دوره هاي زماني است كه طول مي كشد تا اثر يـك شـوك تعـديل    

  :تعميم يافته را مي توان به صورت زير نشان داد ARDL). مدل 1378(نوفرستي،  شود

α(L,P) = α0 + ∑βi (L,qi)xit + ut                  i= 1,2,…,k                                                 (2) 

عامل وقفه است كه بـه صـورت زيـر تعريـف      Lمتغير وابسته و  tyعرض از مبداء،  0αكه در آن 

  مي شود:

Ljyt = yt-1                                                                                                                     (3)  

α(L,P) = 1 - α1L1 - … - αpLp                                                                                    (4)  

βi (L,qi) = βi0 + βi1 L + βi2L2 +…+(βiqLi
q)                                                              (5)  

در اين روش پس از تصريح مدل بايد تعداد وقفـه هـاي بهينـه يكايـك متغيرهـا اعـم از       

بـراي تعيـين تعـداد وقفـه      SBC14بيزين  –از معيار شوارتز  درونزا و برونزا را تعيين كرد. معموالً

ده مي كند. در مرحلـه  زيرا اين معيار از وقفه هاي كمتري استفا ؛هاي بهينه الگو استفاده مي شود

بعد ارتباط تعادلي بلندمدت بين متغيرها بررسي مي شود. در واقع در اين مرحله هـدف، آزمـون   

اين نكته است كه آيا رابطه پوياي كوتاه مدت برآوردشـده بـه سـمت رابطـه تعـادلي بلندمـدت       

شـده در   گرايش دارد يا خير. براي اين آزمون از مدل تصحيح خطا مربوط بـه الگـوي انتخـاب   

استفاده مي شود. به اين ترتيب كه پس از آزمون هم انباشتگي بين متغيرها، جملـه   ARDLروش

خطاي مربوط به رگرسيون هم انباشتگي با يك وقفه زماني را به عنوان متغير توضيحي در كنـار  

تفاضل مرتبـه اول سـاير متغيرهـا قـرار داده، سـپس بـه كمـك روش حـداقل مربعـات معمـولي           

سرعت تعديل به سمت تعادل  ECT(15رآورد مي گردند. ضريب جمله تصحيح خطا (ضرايب ب

  ).1378(نوفرستي، بلندمدت را نشان مي دهد

  ): 1378را مي توان به صورت رابطه زير نوشت( نوفرستي،  ARDLمدل تصحيح خطاي مدل 

                                                           

14. Schuartz Beysian Criterion 

15. Error Correction Term 
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 )6     (  

  ) به صورت زير است :كه جزء تصحيح خطا ( به طوري
    )7                                        (  

ضرايب براورد شده از معادله است. و ،، عملگر اولين تفاضل وكه در آن 

  ضريب جزء تصحيح خطاست كه سرعت تعديل را اندازه گيري مي كند.

در اين مطالعه پس از انجام آزمون هاي ريشه واحد، همگرايي و ثبات ساختاري به 

برنج، تخم مرغ، گوشت مرغ، گوشت قرمز و گندم، منظور برآورد توابع تقاضاي محصوالت 

) استفاده شد. سپس به منظور پيش ARDLچاي از مدل خودتوضيحي با وقفه هاي گسترده (

بيني تقاضا، اقدام به سناريو سازي (آرماني، مطلوب، استمرار وضعيت موجود) بر اساس اهداف 

هاي سند ملي چشم انداز جمهوري اسالمي ايران شد. بدين ترتيب ضمن ارزيابي آثار و سياست

چشم انداز پيش بيني  اين سياست ها بر تقاضاي محصوالت، ميزان تقاضاي هر يك در افق

  گرديد.

شايان ذكر است دليل انتخاب گندم و برنج از ميان كليه محصوالت اساسي كشاورزي،  

انرژي  وكالري  تأمينروزانه هر فرد جهت  هم قابل توجه اين دو محصول در سبد غذاييس

ت مورد نياز است. همچنين گوشت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز به دليل اهميت اين محصوال

اهميت اين محصوالت در تأمين امنيت به لحاظ اينكه منابع غني از پروتئين حيواني بوده و 

انتخاب شدند. چاي نيز به دليل استفاده مكرر در سبد مصرفي و در زمره عادات مصرفي  غذايي

  مردم ايران قرار دارد انتخاب شد. 

اس پيش فرض استمرار يكي آنكه براس ؛دو روش وجود دارد پيش بيني تقاضا اصوالً در

ي نسبي و روند مجموع مخارج مصرفي خانوار در سال هـاي  هاقيمتوضع موجود از نظر ثبات 

آتي به صورت نسبتاً ثابت و رشد مشخص براي خـانوار و ثبـات بعـد خـانوار پـيش بينـي انجـام        

د كارگيري معادالتي كه براي تقاضاي محصـوالت دركشـور بـرآور   هگيرد و ديگر آنكه با بمي
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هاي قيمتي و درآمدي و درنظرگرفتن برخي فـروض، ميـزان متوسـط    شده و با استفاده از كشش

تقاضاي كاالدرشرايط خاص پيش بيني انجام گيرد. در روش دوم، محاسبة نـرخ رشـد درآمـد،    

نرخ رشد قيمت و نرخ رشد جمعيت داراي اهميت بوده و براساس فـروض اتخـاذ شـده دربـارة     

  ). 1386قريشي،(هاي برآورد شده عمل مي شودشته با توجه به كششهركدام وتعميم روندگذ

نـرخ رشـد    امورداسـتفاده قرارگرفتـه، ابتـد   )1977مطابق روشي كـه توسـط بلـورفروش(   

متغيرهاي مؤثر در تقاضاي محصوالت مانند نرخ رشد جمعيت، نرخ رشد درآمـد و نـرخ رشـد    

تقاضـاي   شـود و بـر ايـن اسـاس رشـد     روندگذشته به آينده تعمـيم داده مـي    محاسبه و هاقيمت

  :محاسبه مي گردد 8كاالي موردنظر با استفاده از رابطه

Di = (1 + eηi/100 - piεii/100 + pj εij/100)(1 + π/100) – 1                                    (8) 

كشـش   η، سـاالنه نـرخ رشـد درآمـد     i ،eنه تقاضـا بـراي كـاالي    نـرخ رشـد سـاال    D كه درآن

كشـش قيمتـي تقاضـا     i ،iiεبراي كـاالي  ساالنهنرخ رشد قيمت  i ،pمدي تقاضا براي كااليدرآ

 سـاالنه متوسـط نـرخ رشـد     πو   jباتوجه به كاالي iكشش متقاطع براي كاالي  i،ijεبراي كاالي

  جمعيت مي باشند.

 هاقيمتآنچه در اين روش بسيار اهميت دارد نحوه محاسبه نرخ رشد درآمد، نرخ رشد 

رخ رشد جمعيت مبتني بر تعميم روند گذشته به آينده و فروض اتخـاذ شـده بـر ايـن اسـاس      و ن

در اين مطالعه به منظور پيش بيني تقاضاي محصـوالت مـورد بررسـي تـا افـق سـند       . خواهد بود

سـناريوي اول مبتنـي بـر اسـتمرار      :سه سناريو در نظرگرفته مـي شـود  ) 1404( چشم انداز توسعه

اهـداف سـند چشـم انـداز     ) درصدي 100( يوي دوم بر پايه تحقق آرمانيسنار ؛وضعيت موجود

 ؛، درآمـد ناخـالص داخلـي و جمعيـت در افـق برنامـه      هـا قيمـت توسعه در ارتباط بـا نـرخ رشـد    

اهداف سند چشـم انـداز توسـعه در    ) گزينه مطلوب( درصدي 50 سناريوي سوم بر مبناي تحقق

بنـابراين   .داخلي و جمعيت در افق برنامه مـي باشـد  ، درآمد ناخالص هاقيمتارتباط با نرخ رشد 

هاي برآوردشده، ميزان تقاضا بـراي هريـك ازمحصـوالت    بر اساس گزينه هاي مذكوروكشش

 .ديپيش بيني مي گرد 1404 مورد بررسي درسال
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شايان ذكر است، اطالعات مورد نيـاز از مركـز آمـار ايـران، وزارت جهـاد كشـاورزي،       

تـا   1367طـي دوره   مركزي و سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحدوزارت بازرگاني، بانك 

  گردآوري شد. 1391

  

  نتايج و بحث

استفاده شد.  ADF16به منظور بررسي ايستايي متغيرها از آزمون ديكي فولر تعميم يافته 

. باشندمتغيرهاي تحقيق ايستا از درجه صفر و يك مي نشان داد كهآزمون اين نتايج حاصل از 

استفاده كرد. الزم به ذكر  ARDLتوان جهت برآورد الگوهاي تحقيق از روش اين ميبنابر

جلوگيري از افزايش حجم مقاله، از ارائه جزئيات نتايج آزمون ديكي فولر  منظوراست كه به 

  تعميم يافته اجتناب شد.

  

  برآورد توابع تقاضاي محصوالت اساسي كشاورزينتايج 

 1درجـدول   ARDLبا استفاده از روش  17 بلندمدت تقاضانتايج حاصل از برآورد توابع 

نشان مي دهد، گنـدم در بلندمـدت يـك     1گونه كه جدول عنوان نمونه همانهارائه شده است. ب

مـي باشـد.     -349/0و كشـش درآمـدي تقاضـاي     167/0كاالي گيفن با كشش قيمتي تقاضاي 

افـزايش درآمـد سـرانه (رشـد      ها مـي تـوان نتيجـه گرفـت كـه     همچنين با توجه به مقدار كشش

منفي برتقاضاي اين محصـول داشـته    تأثيراقتصادي و يا كاهش جمعيت) در بلندمدت مي تواند 

 239/0باشد.كشش قيمتي تقاضاي برنج نيز در بلندمدت منفـي بـوده و قـدر مطلـق آن برابـر بـا       

) بوده و در زمره كاالهاي 75/0باشد. همچنين اين محصول از لحاظ درآمدي كشش ناپذير(مي

تـر بـودن قـدر مطلـق كشـش درآمـدي نسـبت بـه         ضروري خانوارهاي ايراني قرار دارد. بزرگ

                                                           

16. Augmented Dickey – Fuller 

شايان ذكر است كه براي هر يك از محصوالت ابتدا با استفاده از مدل شوارتز بيزين وقفه بهينه انتخاب شـد   .17

دسـت آمـده بـا مقـادير     هرفت و پس از مقايسه مقـادير بـ  گ مورد آزمون قرارسپس وجود رابطه بلندمدت تعادلي 

 ضرايب بلندمدت برآورد گرديد.  ،و تاييد وجود رابطه بلندمدت بحراني جدول بنرجي، دوالدو و مستر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 97شمارة ،پنجمبيست و  سال – توسعه و كشاورزي اقتصاد

۱۷۰  

بيشتر نرخ رشد اقتصادي و جمعيت بر تقاضاي ايـن محصـول دارد.    تأثيركشش قيمتي حاكي از 

لگـاريتم قيمـت   آمده به استثناي ضـريب   دستبهگردد كليه ضرايب گونه كه مشاهده مي همان

مي توان اظهار كـرد كـه ايـن ضـريب در     از نظر آماري معني دار هستند. در اين رابطه تخم مرغ 

باشـد بنـابراين بـا توجـه بـه اينكـه كليـه        معني دار مي 1/10درصد كه با درصد خطاي  89سطح 

برآورد مـدل انجـام گرفتـه و همگـي حـاكي از اعتبـار       آزمون هاي تشخيصي الزم قبل و بعد از 

بـا   مدل برآوردي مي باشند، مي توان پيش بيني هاي الزم را بـراي  محصـول تخـم مـرغ تقريبـاً     

  درصد محاسبه نمود. 10خطاي 

  نتايج برآورد ضرايب بلندمدت توابع تقاضا .1جدول 

 tآماره   ضريب  متغير

LPw  48/3  167/0  لگاريتم قيمت گندم  
)005/0(  

LOPw (برنج)052/0  لگاريتم قيمت كاالي جانشين گندم  
16/1  

)269/0(  

LGper  82/2  -349/0  لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه-  
)015/0(  

  36/12  18/13 عرض از مبداء تابع تقاضاي گندم 
)000/0(  

LPr  239/0  لگاريتم قيمت برنج-  
96/1-  

)091/0(  

LOPr  10/6  582/0  برنجلگاريتم قيمت كاالي جانشين  
)000/0(  

LGper  46/3  751/0  لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه  
)011/0(  

  83/19  03/16 تابع تقاضاي برنج اعرض از مبد 
)000/0(  

  -92/2  -085/0  متغير روند زماني  
)022/0(  

LPt 712/0  لگارتيم قيمت چاي  
14/3-  

)088/0(  

LOPt 34/8  -755/1  لگاريتم قيمت كاالي مكمل چاي-  
)014/0(  
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       2ادامه جدول 

LGper  869/0  لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه  
24/2-  

)104/0(  

  68/12  79/31 تابع تقاضاي چاي أعرض از مبد 
)006/0(  

  76/5  425/0  متغير روند زماني  
)029/0(  

LPe 697/0  لگاريتم قيمت تخم مرغ-  
71/1-  

)113/0(  

LOPe 24/3  220/1  جانشين تخم مرغ لگاريتم قيمت كاالي  
)007/0(  

LGper  97/2  761/0  لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه  
)012/0(  

  62/11  32/16 تخم مرغتابع تقاضاي  عرض از مبدأ 
)000/0(  

  -83/2  -078/0  متغير روند زماني  
)015/0(  

LPc 61/4  -139/0  لگاريتم قيمت گوشت مرغ-  
)010/0(  

LOPc 90/9  505/0  االي جانشين گوشت مرغلگاريتم قيمت ك  
)001/0(  

LGper  05/9  517/0  لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه  
)001/0(  

  02/51  15/15 گوشت مرغبع تقاضاي عرض از مبدأ تا 
)000/0(  

  -012/0  متغير روند زماني  
17/1-  

)308/0(  

LPs 516/0  لگارتيم قيمت گوشت قرمز-  
38/2-  

)010/0(  

LOPs 68/11  75/2  قيمت كاالي جانشين گوشت قرمز لگاريتم  
)000/0(  

LGper  44/5  44/2  لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه  
)001/0(  

  79/9  54/23 گوشت قرمزتابع تقاضاي  أعرض از مبد 
)000/0(  

  -88/6  -472/0  متغير روند زماني  
)000/0(  

  خذ: يافته هاي تحقيقأم             
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مدت برآورد الگوي كوتاه) مربوط به ECMيح خطاي (ضرايب تصح 2در جدول 

اين ضريب براي كليه محصوالت تحت . تقاضاي هر يك از محصوالت آورده شده است

عنوان نمونه ضريب تصحيح خطاي الگوي بلندمدت تقاضاي ه. بو منفي استبررسي معني دار 

هر دوره تقاضاي گندم در مي باشد. اين مقدار بيانگر اين مفهوم است كه   –41/٠گندم برابر 

 شود. ميتعديل  به سمت تعادل بلندمدتدرصد  41ه اندازه ب تقريباً

  محصوالت اساسي كشاورزي  ضرايب تصحيح خطاي الگوهاي تقاضاي .2جدول 

 Ecm(-1)  محصول Ecm(-1)  محصول

  -98/0  تخم مرغ  -414/0  گندم

  -816/0  گوشت مرغ  -774/0  برنج

  -99/0  گوشت قرمز  -346/0  چاي

  خذ: يافته هاي تحقيقأم              

نيــز گفتــه شــد، از ضــرايب متغيرهــا جهــت پــيش بينــي تقاضــاي   طــور كــه قــبالً همــان

پيش بيني مقادير تقاضاي محصوالت اساسي براي  شود.استفاده مي 8محصوالت براساس رابطه 

و سياست هاي  با توجه به جهت گيري هاي سند ملي چشم انداز توسعه1404كشاورزي در افق 

سناريو شد. بدين معنـي كـه بـر اسـاس     سه برنامه پنجم، اقدام به در نظر گرفتن فروض و تدوين 

 " ،"اسـتمرار وضـع موجـود   "درصد تحقق اهداف و سياست هـا در افـق برنامـه، سـه سـناريوي      

در نظر گرفته شد. سـپس مقـادير تقاضـا بـراي هـر يـك از        "گزينه آرماني "و  "گزينه مطلوب

  الت در افق برنامه به تفكيك سه سناريوي مذكور پيش بيني گرديد.محصو

  سناريوي اول: استمرار وضعيت موجود

در اين سناريو براي تعيين نرخ رشد قيمت ها، درآمد و جمعيت، از متوسط نرخ رشد 

مقادير متوسط  3 ) استفاده گرديد. جدول1367-91ساالنه هر يك طي دوره مورد بررسي (

ساالنه قيمت طي دوره مذكور را به تفكيك محصوالت مورد نظر ارائه مي نرخ هاي رشد 

دهد. ضمن اينكه در اين سناريو مطابق محاسبات انجام شده متوسط نرخ رشد درآمد ناخالص 

  درصدمي باشد.  73/1و 5داخلي كل و جمعيت به ترتيب برابر 
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  1367- 91 طي دورهمورد نظر قيمت محصوالت متوسط نرخ رشد ساالنه . 3جدول

  )%(متوسط نرخ رشد   محصول  )%(متوسط نرخ رشد   محصول

  9/12  برنج  8/19  گندم

  10  تخم مرغ  4/9  چاي

  9/13  گوشت مرغ  7/21  گوشت قرمز

  خذ: يافته هاي تحقيقأم      

فرض اصلي در سناريوي استمرار وضعيت موجود، ثبات و ادامه روند ميانگين نرخ هاي 

آوردن نرخ رشد ساالنه  دستبهپيش بيني است. بنابراين براي رشد ساالنه طي دوره مورد 

آمده  دستبههاي كشش و 3از اطالعات جدول  8 تقاضا براي هر محصول با استفاده از رابطه

) به همراه متوسط نرخ رشد درآمد و جمعيت استفاده 1از تخمين توابع بلندمدت تقاضا (جدول 

و محاسبه مقادير  8يگذاري اطالعات مذكور در رابطه مي شود. بدين ترتيب نتايج حاصل از جا

  ارائه شده است.  4 تقاضا در افق چشم انداز توسعه در جدول

  تحت سناريوي استمرار وضعيت موجود  1404مقادير پيش بيني شده تقاضا در سال  .4جدول

  محصول
متوسط نرخ رشد ساالنه 

  تقاضا %

مقدار پيش بيني شده تقاضا 

  (تن)

  اولويت 

  5  19948625  05/4  ندمگ

  3  14189125  7/17  برنج

  6  28432  -2/8  چاي

  2  2725717  2/24  تخم مرغ

  4  7115501  4/17  گوشت مرغ

  1  5503066  6/93  گوشت قرمز

  خذ: يافته هاي تحقيقأم
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گونه كه مشاهده مي شود تحت سناريوي استمرار وضعيت موجود بيشترين ميزان همان

كه مقدار درصد مي باشد به طوري 94ه گوشت قرمز با حدود ميانگين رشد تقاضا مربوط ب

ميليون تن در سال  5به حدود 1391ميليون تن در سال 4/0تقاضاي گوشت قرمز از حدود 

درصد ميانگين نرخ رشد ساالنه تقاضا  24تخم مرغ با حدود  ،خواهد رسيد. پس از آن 1404

به  1391ميليون تن در سال  6/0ز حدود در مقام دوم قرار دارد. ميزان تقاضاي اين محصول ا

 18افزايش خواهد يافت. پس از تخم مرغ، برنج با حدود  1404ميليون تن در سال  7/2حدود 

 14به درصد متوسط رشد ساالنه در رتبه سوم قرار مي گيرد. مقدار تقاضاي اين محصول 

در مقام هاي و چاي دم گن ،گوشت مرغراساس نتايج، بميليون تن در افق برنامه خواهد رسيد. 

  بعدي قرار مي گيرند. 

  سناريوي دوم: گزينه آرماني

 توسط همنتشر شددر اين مطالعه جهت تنظيم سناريوي آرماني از برنامه راهبردي 

براي قرار گرفتن سرانه در اين برنامه راهبردي  استفاده شد.نعت، معدن و تجارت وزارت ص

، سرانه توليد ناخالص 1404شور اول دنيا در سال ك 50توليد ناخالص داخلي كشور در بين 

توليد ناخالص  1404بنابراين در سال در نظر گرفته شده است. ميليون ريال  200داخلي بيش از 

براي باشد.  1389هزار ميليارد ريال به قيمت ثابت سال  18000داخلي كشور بايد بيش از

 10 بايد 1404تا  94د اقتصادي از سال رش1404دستيابي به هدف توليد ناخالص داخلي در سال 

درصد باشد. الزم به ذكر است سرانه توليد ناخالص داخلي بر مبناي برابري قدرت خريد در 

هاي نرخ تورم براي سالهمچنين در اين برنامه  .دالر بوده است 100هزار و  12برابر  1389سال 

نرخ  1404ه است تا در سال درصد در نظر گرفته شد 2درصد و  6، به ترتيب 1404و 1394

معموالً كشورها نرخ تورم خود را بيستم را در جهان داشته باشد.  تورم در ايران حداكثر رتبه

معاونت برنامه ريزي اقتصاد كالن ر حوزه جمعيت، كنند. دگذاري ميدرصد هدف 6تا 2بين 

س اهداف گزارشي جهت پيش بيني نرخ رشد جمعيت بر اسا 1390رياست جمهوري در سال 

سند چشم انداز در افق برنامه ارائه نموده است. مطابق اين گزارش متوسط نرخ رشد جمعيت 

  . )1392(فاطمي امين و همكاران،  در نظر گرفته شده است3/1برابر  1390-1404طي دوره 
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با توجه به مطالب فوق جهت تنظيم گزينه آرماني از گزارشات مذكور استفاده گرديد. 

در  5توسط نرخ هاي رشد توليد ناخالص داخلي، تورم و جمعيت به شرح جدول بدين ترتيب م

  نظر گرفته شد.

  تحت سناريوي آرماني هاي مورد نظرشاخص متوسط ساالنه نرخ رشد .5جدول           

  نرخ رشد (%)  شاخص

  10  توليد ناخالص داخلي

  2  نرخ تورم

  3/1  نرخ رشد جمعيت

  1392و همكاران، امين  يفاطمخذ: أم          

نرخ  8هاي تخميني تقاضا و استفاده از رابطه و مقادير كشش 5بر اساس جدول  بنابر اين

  .) 6جدول (رشد تقاضا براي هر محصول در افق برنامه پيش بيني شد 

 تحت سناريوي آرماني 1404مقادير پيش بيني شده تقاضا در سال  .6جدول 

  اولويت   مقدار پيش بيني شده تقاضا (تن)  متوسط نرخ رشد ساالنه تقاضا %  محصول

  6  30/8682824  -2  گندم

  3  46/9449545  6/9  برنج

  5  283043  11/5  چاي

  2  1476745  07/10  تخم مرغ

  4  4124551  28/7  مرغگوشت

  1  2040538  5/30  قرمزگوشت

  خذ: يافته هاي تحقيقمأ

با 1404رمز در سال نيز متوسط نرخ رشد تقاضا براي گوشت ق 6مطابق نتايج جدول 

 4/0درصد در رتبه اول قرار دارد. به اين ترتيب ميزان تقاضاي اين محصول از حدود  30احراز 

درصد ميانگين نرخ رشد 10ميليون تن مي رسد. پس از آن تخم مرغ با حدود  2به حدود 
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تن در  ميليون 6/0ساالنه تقاضا در مقام دوم قرار دارد. ميزان تقاضاي اين محصول از حدود 

افزايش خواهد يافت. برنج با اندكي تفاوت  1404ميليون تن در سال  5/1به حدود  1391سال 

با تخم مرغ، حائز رتبه سوم از نظر رشد تقاضا تحت سناريوي گزينه  )درصد 4/0در حدود (

ميليون تن در افق برنامه  9ميليون تن به  4آرماني است. ميزان تقاضاي اين محصول از حدود 

  ايش خواهد يافت. افز

درصد متوسط رشد ساالنه در رتبه چهارم بعد از برنج قرار مي گيرد.  7گوشت مرغ با 

ميليون تن در افق برنامه  4به بيش از  91ميليون تن در سال  2مقدار تقاضاي اين محصول نيز از 

كه طوريدرصد ميانگين رشد تقاضا قرار دارد به  5خواهد رسيد. چاي در رتبه پنجم با حدود 

هزار تن در سال  283به بيش از  91هزار تن در سال  160ميزان تقاضاي اين محصول از حدود 

خواهد رسيد. شايان ذكر است كه ميزان تقاضا براي اين محصول حساسيت بااليي نسبت  1404

درصد در نظر گرفته شده، ميزان  2به افزايش قيمت دارد و چون در اين سناريو نرخ تورم 

  درصد به طور متوسط در سال افزايش مي يابد.   5براي اين محصول نيز در حدود تقاضا 

درصدي تقاضا  2گونه كه در جدول قابل مشاهده است، محصول گندم با كاهش همان

درصد در سناريوي  2در سال مواجه شده است. اين امر نيز به دليل در نظر گرفتن نرخ تورم 

درصد نرخ  2درصدي در مقابل  10گرفتن نرخ رشد درآمد  باشد. بنابراين در نظرآرماني مي

  گردد. تورم منجر به كاهش نرخ رشد تقاضا و ميزان پيش بيني شده تقاضا براي اين محصول مي

  سناريوي سوم: گزينه مطلوب

درصدي اهداف كمي سند  50در ارتباط با سناريوي گزينه مطلوب، فرض بر تحقق 

درصد و نرخ رشد درآمد  4بدين معني كه نرخ تورم برابر  ،مي باشد ملي چشم انداز توسعه

درصد در نظر گرفته شد. در شرايط تحقق گزينه مطلوب گوشت  5ناخالص داخلي نيز برابر 

) افزايش تقاضاي ساالنه بيشترين ميزان ميانگين رشد تقاضا 7درصد (جدول  23قرمز با حدود 

مي دهد. پيش بيني نشان مي دهد كه را در ميان محصوالت تحت بررسي به خود اختصاص 

به حدود  1404ميليون تن بود در سال  4/0در حدود  91تقاضا براي اين محصول كه در سال 
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درصد ميانگين رشد  7تخم مرغ با بيش از  ميليون تن برسد. پس از گوشت قرمز مجدداً 6/1

 6/0حصول از حدود ساالنه تقاضا در مقام دوم قرار دارد به طوري كه ميزان تقاضاي اين م

افزايش خواهد يافت. پس از  1404ميليون تن در سال  1به حدود  1391ميليون تن در سال 

درصد رشد رتبه سوم را به خود اختصاص مي دهد. تقاضاي اين محصول  5/6مرغ، برنج با تخم

يش خواهد رسيد. پ 1404ميليون تن در سال  8به حدود  91ميليون تن در سال  4نيز از حدود 

ميليون  5/3بيني تقاضا براي گوشت مرغ حاكي از افزايش ميزان تقاضاي اين محصول به حدود 

تن مي باشد. بر اين اساس ميانگين ساالنه نرخ رشد تقاضاي گوشت مرغ تحت شرايط گزينه 

درصد مي باشد و اين محصول را حائز رتبه چهارم مي نمايد.  گندم و چاي  5مطلوب بيش از 

درصد متوسط نرخ رشد ساالنه تقاضا در مقام هاي بعدي قرار مي  -4و  0حدود  به ترتيب با

گيرند. ميزان تقاضا براي محصول چاي در افق برنامه با توجه به فروض در نظر گرفته شده 

هزار تن خواهد رسيد. ميزان كاهش تقاضا براي  57 به هزار تن 160تحت سناريوي حاضر از 

  بيني شده است.پيشن هزار ت 3گندم نيز در حدود 

  مطلوب سناريويتحت 1404مقادير پيش بيني شده تقاضا در سال  .7جدول 

  اولويت   شده تقاضا (تن)بينيمقدار پيش  تقاضا %رشد ساالنهنرخمتوسط  محصول

  5  12407190  -00002/0  گندم

  3  4/7643821  5/6  برنج

  6  57104  -3/4  چاي

  2  1230120  27/7  تخم مرغ

  4  3569375  40/5  گوشت مرغ

  1  1639579  7/22  گوشت قرمز

  خذ: يافته هاي تحقيقأم 
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تحت تحقق سناريوي گزينه  7بدين ترتيب با توجه به مطالب فوق و نتايج جدول 

مطلوب مي توان اولويت هاي سرمايه گذاري جهت افزايش توليد و بهبود عملكرد و كيفيت را 

  بر اساس متوسط نرخ رشد تقاضا تنظيم نمود.

  

  گيري و پيشنهادهانتيجه

 مـورد نظـر  پيش بيني تقاضـا تحـت سـناريوهاي     صوتحقيق در خصيافته هاي  ترينمهم

  براي هر محصول را مي توان به صورت زير خالصه نمود:

در سناريوي استمرار وضعيت موجود به دليل اينكه ميزان نـرخ تـورم  نسـبت بـه رشـد      -

ود، متوسط رشد تقاضـا بـراي گنـدم نيـز مثبـت و      درآمد ناخالص داخلي و رشد جمعيت بيشتر ب

كـه بـا    ،آمد. در حالي كه تحـت شـرايط سـناريوهاي آرمـاني و مطلـوب      دستبهدرصد  4برابر 

در  لـذا فرض وجود نرخ بسيار پايين تورم بودند، متوسـط رشـد تقاضـا بـراي گنـدم منفـي بـود.        

 اهش مي يابد. صورت كاهش نرخ تورم در بلندمدت مقدار تقاضا براي گندم نيز ك

افزايش نرخ رشد اقتصادي و كاهش رشد جمعيت، به همراه كاهش نرخ تـورم تحـت    -

در ميان ساير محصـوالت تحـت   برنج سناريوهاي آرماني و مطلوب موجب افزايش تقاضا براي 

كه برنج در رتبه سوم به منظور سياسـت گـذاري جهـت افـزايش توليـد و      بررسي شده به طوري

 سرمايه گذاري از لحاظ رشد تقاضا قرار دارد.   اعطاي اعتبارات و

با كاهش نرخ تورم و افزايش رشد اقتصادي در سناريوي آرماني ميزان افزايش تقاضـا   -

كه نرخ رشـد  براي تخم مرغ نسبت به گزينه استمرار وضعيت موجود كمتر خواهد بود به طوري

درصـد   24وجـود در حـدود   متوسط تقاضاي ساالنه تخم مرغ در سناريوي اسـتمرار وضـعيت م  

درصد رسيده است. با ايـن حـال تخـم مـرغ      10محاسبه شده كه اين رقم براي گزينه آرماني به 

دليل اينكه داراي كشش درآمدي نزديك به واحد مي باشـد، تقاضـاي آن در بلندمـدت و بـا     هب

ي ايـن  افزايش درآمد سرانه افزايش خواهد يافت به طوري كه در كليه سناريوهاي تحـت بررسـ  
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كه با توجه بـه ارزش غـذايي ايـن محصـول      در جايگاه دوم به لحاظ تقاضا قرار گرفتهمحصول 

 بذل توجه و سرمايه گذاري براي توليد بيشتر و مرغوب تر بسيار ضروري به نظر مي رسد.  

تقاضا براي گوشـت مـرغ    ،افزايش يك درصدي در ميزان درآمد سرانه براساس نتايج-

صد افزايش مي دهد. نرخ رشد تقاضاي گوشت مرغ در گزينه آرماني كه در 52/0را در حدود 

درصد پيش بيني شده اسـت. ايـن    7داراي بيشترين ميزان افزايش درآمد سرانه است، در حدود 

درصـد   17درصـد و بـراي گزينـه اسـتمرار وضـع موجـود        5رقم براي گزينه مطلوب در حدود 

ضـاي گوشـت مـرغ تحـت گزينـه اسـتمرار وضـعيت        باالي تقا برآورد شده است. افزايش نسبتاً

دليل فرض نرخ تورم باال و نرخ رشد اقتصادي پـايين و غلبـه اثـر جـايگزيني گوشـت      هموجود ب

  مرغ به جاي گوشت قرمز است. 

درصـد و در   30در گزينـه آرمـاني   گوشت قرمـز  رشد تقاضاي ساالنه براساس نتايج،  -

كه در نتيجه افزايش رشد اقتصادي به ميـزان   ،ديدرصد است. يعني اثر درآم 23گزينه مطلوب 

سبب افزايش بيشتر تقاضا تحت اين گزينـه نسـبت بـه گزينـه      ،درصد در گزينه آرماني است 10

مطلوب است. بنابراين در صورت كاهش نرخ تورم و افزايش رشـد اقتصـادي الگـوي مصـرف     

ند. ايـن امـر بـا توجـه بـه      خانوارهاي ايراني به سمت مصرف بيشتر گوشت قرمز سوق پيدا مي ك

در ميــان امنيـت غـذايي بـه ســبب توليـد پـروتئين،       تــأمينمنبـع   تـرين مهــماينكـه گوشـت قرمـز    

الگوي مصرف جامعه ايراني به طور كلي بسيار حائز اهميت است.  محصوالت حيواني مي باشد

تحت گزينه هاي آرماني و مطلـوب بـه سـبب افـزايش درآمـد و كـاهش نـرخ تـورم بـه سـمت           

 باشد. مرغ  و افزايش كمتر گندم ميايش بيشتر از مواد پروتئيني مانند انواع گوشت ها و تخمافز

افزايش نرخ رشد تقاضـا بـراي محصـوالت تحـت بررسـي در شـرايط اسـتمرار وضـع         -

ها بوده اما در گزينه هـاي آرمـاني و مطلـوب بـه دليـل      موجود به دليل باال بودن نرخ رشد قيمت

 . تجربه خواهد شدزايش رشد اقتصادي افزايش تقاضاي محصوالت كاهش نرخ تورم و اف
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بنابر نتايج حاصل از بررسـي سـناريوهاي مطالعـه حاضـر، مـي تـوان  سياسـت گـذاري         -

جهت افزايش توليد و تخصيص اعتبار و اجراي طرح هاي توليدي را در بين محصـوالت مـورد   

  ر زير در نظر گرفت:بررسي، بر اساس اولويت بندي از نظر رشد تقاضا، به قرا

 چاي. -6گندم و -5گوشت مرغ، -4برنج، -3تخم مرغ، -2گوشت قرمز، -1

  

 منابع

  :)1( ،علوم اقتصاد. تابع تقاضاي گوشت درايران برآورد. 1386. م ساالريه، و. م بابازاده، ،.ا ابونوري،

1 -24.  

اقتصادوتوسعه . رانبرآوردعرضه وتقاضاي جمعي بخش كشاورزي اي. 1392. وشهبازي،ح. حسيني،ص

 .24- 16 :)1(27 ،كشاورزي

پژوهشنامه علوم . تخمين تابع تقاضا براي گوشت قرمز در ايران. 1386زراء نژاد، م. و سعادت مهر، م. 

 .86- 64):  26( 7، ويژه اقتصاد –انساني و اجتماعي 

ري در فضاي . اثر متغيرهاي كيفي بر حجم سرمايه گذا1385عباسي نژاد، ح. و جبل عاملي، پ. 

 .67- 37): 73، (تحقيقات اقتصادي ايران.نااطميناني مورد اقتصاد 

 و اقتصادكشاورزي. تخمين توابع تقاضاي انواع گوشت درايران. 1380. ج تركماني، و. ج عزيزي،

 .237- 217 :34 ،توسعه

 ن:تهرا). . برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت (سطح كالن1392فاطمي امين، س. ر. و همكاران. 

  .، واحد شهيد بهشتيانتشارات جهاددانشگاهي

تهران:  :برآورد اثر اعتبارات بانكي و بودجه دولتي بر توليدات بخش كشاورزي. 1384قرباني، ا. 

 سسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي. ؤگزارش م

و  3(2، توسعه و بهره وري . پيش بيني عرضه و تقاضاي انواع گوشت در ايران.1386قريشي ابهري، ج. 

4 :(25 -34. 
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. برآورد تقاضاي انواع گوشت در ايران با استفاده از 1384قريشي ابهري، ج. و صدراالشرافي، س .م. 

 .143- 133): 3(11، علوم كشاورزيآل. ايده سيستم تقاضاي تقريباً

سه انتشارات وچاپ سؤم: تهران. اقتصادخرد نظريه وكاربرد–تحليل اقتصادي. 1376. ا كميجاني،

 .تهران دانشگاه

دوجلد، معاونت امور اقتصادي و هماهنگي برنامه  .1383مباني نظري و مستندات برنامه چهارم توسعه، 

تهران: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،معاونت امور پشتيباني،مركز مدارك .و بودجه

 علمي و انتشارات. 

، تهران: آمارنامه كشاورزي. 1389مار و فناوري اطالعات، معاونت برنامه ريزي اقتصادي و دفتر آ

 وزارت جهاد كشاورزي. 

. ارزيابي قدرت الگوهاي مختلف اقتصادسنجي براي پيش بيني 1388مقدسي، ر. و رحيمي بدر، ب. 

 .263- 239): 4(9، پژوهشنامه اقتصاديقيمت گندم. 

 الگوي ايران كاربرد در قرمزبيني تقاضاي گوشت پيش. 1391. ر پور، محسن و. ر مقدسي،

ARIMAX .189- 175 :)2(4 ،تحقيقات اقتصادكشاورزي. 

روشهاي مقايسه .1391. ح پور، نظام آبادي و. ح مهرابي بشرآبادي، ،.م زارع مهرجردي، ،.س نگارچي،

تخمين تابع توليد بخش  الگوريتم ژنتيك و خودتوضيح با وقفه هاي گسترده به منظور

 .63- 43:)13(4 ،قيقات اقتصادكشاورزيتح .كشاورزي ايران

 . سسه خدمات فرهنگي  رساؤم: تهران. همجمعي دراقتصادسنجي و ريشه واحد. 1378  .م نوفرستي،

. تحليل پتانسيل سرمايه گذاري در بخش كشاورزي با 1386صالح، ا. و مسلم زاده، ح.  ،ورمزياري، ح.
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Bloorforoosh, M. 1977. Demand estimation of meat in Iran, Ph.D Thesis, Iowa 

State University, Ames. Iowa. 

Karagiannis, G. and Mergos, G.J. 2002. Estimating theoretically consistent 

demand systems using cointegration techniques with application to Greek 

food data. Economics Letters, 74: 137–143. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 97شمارة ،پنجمبيست و  سال – توسعه و كشاورزي اقتصاد

۱۸۲  

Miran, B. and Akgungor, S. 2005. The effect of Mad cow (BSE) scare on beef 

demand and sales loss: TheCase of Izmir. Turk J.Vet. Anim. Sci., 29: 225-

231. 

Norton, G. W., Alvang, J. and Masters, W. 2010. The economics of agricultural 

development – world food systems and resource use. Abingdon: 

Routledge Press.  

Pesaran, M.H. and Pesaran, B. 1997. Microfit 4.0: an interactive econometric 

software package. Oxford: Oxford University Press. 

Pesaran, M.H., Shin, Y. and Smith, R. 2001. Bounds testing approaches to the 

analysis of level relationships. Applied Econometrics, 16: 289 – 326. 

Salah, S., Mansur, A., Ali, N., Nizam, M. and Anwar, M. 2014. Forecasting of 

electricity demand in Libya using time series stochastic methods for long 

term from 2011-2022. International Journal of Innovative Research in 

Science, Engineering and Technology, 3(5):1-8. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

